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 -- USAالواليات المتحدة االمريكية
 -- UAEاألمارات العربية المتحدة
ح ع  -- 1الحرب العالمية األولى

ح ع – 2الحرب العالميية الثانية

وضع هذا المربع للمواضيع أو
األسئلة التي نواجه صعوبة في
حفظها أو فهمها أو استيعابها أو
نواجه تشتيت بالمعلومة فنقوم
بتمييزها للتركيز عليها عند
المراجعة أو كلما فتحنا
الملخص نقوم بدراستها أوالً ثم
نكمل الدراسة
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*الحركة الصهيونية  :هي حركة سياسية عنصرية استيطانية هدفت إلى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين استنادا ً
إلى مزاعم تاريخية مزيفة وسميت بذلك نسبة إلى تل صهيون في القدس .
* مؤتمر بال  :هو المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في منطقة بال في سويسرا عام 7981م بزعامة ثيودور
هيرتزل .
* الوكالة اليهودية  :تشكلت بعد المؤتمر الصهيوني األول في بال عام 7981م إلسكان اليهود المهاجرين ووطينهم في
فلسطين وجمع األموال ي صندوق قومي بهدف شراء أراضي في فلسطين .
* مارك سايكس  :مستشار سياسي ودبلوماسي وعسكري بريطاني ومتخصص بشؤون الشرق األوسط وسوريا
الطبيعية في ح ع 7
* فرانسوا جورج بيكو  :سياسي دبلوماسي فرنسي وقع اتفاقية سايكس بيكو عن الجانب الفرنسي بعد ح ع  7إلقتسام
مناطق النفوذ مع بريطانيا في منطق الهالل الخصيب .
* لجنة كينغ كراين  :هي لجنة أرسلها الرئيس االمريكي ويلسون عام 7878م إلى بالد الشام والعراق لمعرفة مطالب
أهالي البالد ورغباتهم  ،بنا ًء على مبادئ ويلسون في حق الشعوب في تقرير مصيرها .
معركة ميسلون  :معركة دارت بين القوات العربية و الفرنسية في عام 7829م على اثرها دخل الجيش الفرنسي الى
دمشق بعد انتصاره عل الجيش العربي واستشهد فيها القائد يوسف العظمة .
* عز الدين القسام  :قائد وزعيم سوري  ،جاء إلى فلسطين عام 7829بعد االحتالل الفرنسي لها وضدور حكم االعدام
بحقه واصبح رمزا للمقاومة الفلسطينية بعد ان تزعم حركة النضال ضد بريطانيا واليهود واستشهد عام 7891م
* لجنة بيل الملكية  :لجنة تحقيق بريطانية برئاسة اللورد بيل وتشكلت بعد ثورة فلسطين الكبرى لدراسة اسباب الثورة
وأوصت بقرار انهاء االنتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين ( عربية  ،يهودية )
* الكتاب االبيض  :كتاب اصدرته بريطانيا عام 7898م تضمن موافقة هجرة اعداد كبيرة من اليهود الى فلسطين
خالل  1سنوات القادمة وايقاف الهجرة بعد ذلك وتعهدت بإقامة دول فلسطين خالل  79سنوات ووقف انتقال
االراضي لليهود
*مؤتمر بلودان  :مؤتمر عقد في سوريا  9أيلول عام 7891م وتضمن تأكؤد على أن فلسطين جزء ال يتجزأ من
الوطن العربي وفض تقسيم فلسطين وانشاء دولة يهودية.
* حرب االستنزاف  :هي االشتباكات العسكرية بين الجيوش العربية والجيش االسرائيلي في فترة ()7819 -7891
* المسجد األقصى  :يقع على تلة الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة وله سور على شكل مستطيل
مساحته  711دونما ً تقريبا ً وهو قبلة المسلمين األولى وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول دمحم عليه الصالة
والسالم ويعد من أقدم األماكن الدينية وتمت اعادة بنائه في عهد الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك
* مسجد قبة الصخرى  :شيد في عهد الخليفة األموي عبد الملك بن مروان عام 12هـ987/م وأمر ببنائه تخليدا ً
للصخرة التي عرج منها الرسول دمحم عليه الصالة والسالم إلى السماوات العليا وتميز بروعة فن الهندسة المعمارية
اإلسالمية .
* سور بلدة القدس القديمة  :سور أثري بني حول بلدة القدس القديمة لغايات الحماية والدفاع عنها وأول من بناه
العرب الكنعانيون ويبلغ طوله قرابة  1299م وارتفاعه بين 77م إلى 99م .
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* أبواب مدينة القدس القديمة  :القدس خمسة عشر بابا ً ثالثة منها مشتركة مع المسجد األقصى( المغاربة  ،األسباط ،
السلسلة )
* قلعة القدس  :قلعة تقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة القدس القديمة وتعود للعصر المملوكي وأطلق عليها
االحتالل االسرائيلي اسم قلعة داود وحولها لمتحف لتاريخ مدينة القدس من وجهة نظر استيطانية مزيفة .
* الزوايا الصوفية  :بناء متخصص الستقبال المتصوفة المتنقلين والفقراء إليوائهم وإطعامهم وكسوتهم وتعد من
المؤسسات الدينية الي نالت اهتماما ً لدى سالطين المسلمين في العصور األيوبية والمملوكية والعثمانية .
* الخوانق  :مفرردها " خانقاه " وهي أماكن للمتصوفة خصصت للتعليم والتعبد وتقديم الطعام للفقراء والزائرين
وأهمها خانقاه الصالحية التي أسسها صالح الدين األيوبي .
* األسبلة  :هي أماكن مخصصة لتوفير مياه الشرب أقيمت في الطرقات األحياء والمساكن والمدارس وانتشرت في
العصر المملوكي والعثماني
* المكتبات  :يوجد في القدس عدد كبير من المكتبات التاريخية العامة والخاصة واشهرها مكتبة المسجد األقصى
والمكتبة البديرية والمكتبة الخالدية وكانت تديرها المؤسسات الوقفية
* التكايا  :هي ابنية كبية كان يقدم فيها الطعام والشراب للمساكين والفقراء وأهمها تكية خاصكي سلطان التي انشأتها
زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني عام 7117م
* المدارس  :يوجد في القدس عدد من المدارس التاريخية فقد أسس االيوبيين في القدس عشر مدارس أشهرها
المدرسة الصالحية مؤسسها صالح الدين األيوبي
* كنيسة القيامة  :تعد من اهم المعالم المسيحية في العالم امرت ببنائها القدسية الهيالنة والدة االمبراطور البيزنطي
قسطنطين االول في عام 929م.
* تهويد القدس  :تغيير التركيبة السكانية لصالح اليهود  ،عن طريق قيام السلطات االحتالل االسرائيلي بسلسلة من
االجراءات غير القانونية بهدف االستيالء على االراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود
* المستوطنات االسرائيلية  :هي التجمعات السكانية االستعمارية اليهودية التي بنيت على االراضي العربية المحتلة
إلستيعاب أكبر هدد من المستوطنين اليهود
* البؤر االستيطانية  :هي مجموعة من البيوت التي يستولى عليها داخل األحياء العربية في القدس
* قانون امالك الغائبين  :قانون سنته اسرائيل يسمح لها بمصادرة اي عقار او ارض تعود ملكيتها ألي فلسطيني
أجبرته ظروف الحرب على مغادرة وطنه واللجوء إلى بلد آخر
* المساحات الخضراء  :هي اراضي عربية يتم مصادرتها تحويلها إلى معسكرات وال يسمح بالبناء عليها تمهيدا ً
إلعطائها للمستوطنين اليهود .
* فك االرتباط  :فك العالقة القانونية واإلدارية بين الضفة الغربية والمملكة االردنية الهاشمية بعد واندماج دام 99
سنة منذ عام 7819م
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* حق نقض الفيتو  :هو امتياز يمنح للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وبموجب هذا
األمتياز ينقض أي قرار ال توافق عليه أي دولة من هذه الدول
* المؤتمر العربي االسالمي لعام 7897م  :مؤتمر عقد في القدس ضم زعماء وعلماء ومفكرين المسلمين من شتى
أنحاء العالم االسالمي للتعاون في الدفاع عن المقدسات االسالمية في القدس .
* جدار الفصل العنصري  :هو جدار عازل بنته اسرائيل في الضفة الغربية لمنع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى
القدس وإلى المستوطنات االسرائيلية وشرع بالعمل به في عام 2992م

