


:االستعمار التقليدي

هوإن تحتل دوله دوله أخرى بغرض استغاللها سياسيا واقتصاديا وبشريا 

واالمثله,واستراتيجيا على هذه الدول كثيرة تعرضت اغلب أجزاء إفريقيا و آسيا 

لالستعمار من غلب ,الدول االوروبيه

وهي بالتالي نهب د المستعمرة، فضالً عن تحطيم وسلب منظم لثروات البال

كرامة شعوب تلك البالد وتدمير تراثها الحضاري والثقافي، وفرض ثقافة 

االستعمار على أنها الثقافة الوحيدة القادرة على نقل البالد المستعمرة إلى مرحلة 

.الحضارة

:االستعمار الجديد

ائر الضغوط السيطرة األجنبية باإلقناع و القواعد العسكرية و القروض و س

المختلفة

:Imperialism االمبريالية

هي سياسة توسيع السيطرة او السلطة على الوجود الخارجي بما يعني اكتساب 

و صيانة/او وتكون هده السيطرة بوجود مناطق داخل تلك . اإلمبراطوريات

الدول او بالسيطرة ويطلق هذا التعبير على . عن طريق السياسية او االقتصاد 

لتي تسيطرالدول ا على دول تائهة او دول كانت موجودة ضمن إمبراطورية 

الدولة المسيطرة وقد عندما قامت الدول 1860بدأت االمبريالية الجديدة بعد عام 

األوربية الكبيرة باستعمال الدول األخرى

:االنفراج الدولي

تحسن ملحوظ في أو هي سياسة. العالقات الدولية و إبعاد شبح أتون الحرب 

اتبعها المعسكران بعد انتهاء أزمات الحرب الباردة خاصة بعد الستينات للتخلص 



من شدة الضيق اللذين وصال إليهما العالم

:Nationalization التأميم

هو مرحلة تمر بها الدولة المستقلة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد 

السيادة بحيث تأميمه إلى نفسها ومثال على تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد 

ذالك تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقناة السويس وإرجاع مالها من 

حقوق وما بما عليها من )اي تكون ملك للدولة( عليها من واجبات إلى الدولة 

واجبات وما .لها من حقوق

:Revolution الثورة

سواء إلى وضع الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن

أفضل

أما التعريف او الفهم المعاصر واألكثر حداثةً هو التغيير الذي يحدثه الشعب من 

" خالل أدواته او من خالل شخصيات تاريخية لتحقيق " كالقوات المسلحة

طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج

:L'Algérie algérienne الجزائر جزائرية

مصطلح سياسي نادى به الجنرال شارل ديغول وكان يهدف من ورائه إلى 

تهميش جبهة التحرير الوطني والعمل على تكوين جزائر بدونها وهذا ما سعى 

حيث1960إليه مع بداية جويلية  شخص من 120قام بتأليف لجنة مكونة من 

مجلس الشيوخ والبرلمان وكذلك المجالس ف التجارية و الفالحية اإلقليمية والغر

ورؤساء البلديات وبعض المستشارين

: Civil War الحرب األهلية

الحرب الداخلية في بلد ما التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان تسمى 

كل. حربا أهلية فرد فيها يرى في عدوه و في من يريد ان يبقى على الحياد 



خائنا ال يمكن ولكن بتعدد . معه في نفس التقسيم الترابيالتعايش معه و ال العمل

و تنوع األسباب المقدمة لنشوء الحروب األهلية يبقى الحل األكثر نجاعة لها 

على مدى العصور التفاوض السلمي

: Cold War الحرب الباردة

مصطلح يدل على الصراع المذهبي اإليديولوجي بين المعسكرين الشرقي 

بزعامة اإلتحاد غربي بزعامة الواليات المتحدة أستخدمت فيه جميع السوفياتي وال

الوسائل ما عدا السالح

: NATO حلف الشمال األطلسي

1949تأسس عام  بناءا علي معاهدة شمال األطلسي والتي تم التوقيع عليها في 

4واشنطن في  يوجد مقر قيادة الحلف في بروكسل عاصمة . 1949ابريل سنة 

بلجيكا وللحلف ان هما االنجليزية والفرنسية ،والدور الرئيسي لهذا لغتان رسميت

الحلف هو حراسة حرية وحماية الدول األعضاء فيه من خالل القوة العسكرية 

ويعلب دور متزايد في إدارة األزمات السياسية وكل الدول األعضاء فيه تساهم 

في القوى .والمعدات

: Neutralism الحياد االيجابي

الحياد االيجابي هو الواليات المتحدة األمريكية (دم أي تأييد طرف على األخر ع

أو االتحاد و في نفس الوقت مناصرة القضايا العادلة في العالم مثل )السوفيتي 

حق الشعوب المستعمرة في الحرية و االستقالل و حق الدول في التصرف في 

ثرواتها الوطنية و محاربة األحالف العسكرية

:الخط األحمر

ر االنفراجمن مظاه الدولي و بعد أزمة الصواريخ الروسية بكوبا انشأ خط 

هاتفي بين سمي بالخط و )الو م أ(األحمر بين البيت األبيض األمريكي بواشنطن 



. ( االتحاد السوفيتي) الكرملن بموسكو

: Diplomacy الدبلوماسية

هي فن إدارة دوالً، (يين العالقات عبر التفاوض، والقدرة على التعامل مع األخر

أو وان كانت .. للهروب أو للحصول على شيء في جميع االتجاهات) أفراداً

تطلق أما اآلن فلجميع التعامالت .. غالباً على الساسة ورجال الدولة من قبل

حتى أو هي الفن والعلم في إدارة التواصل بين.. على مستوى األفراد العاديين

الدول

: الديكتاتورية

الهي شكل من أشك ) دكتاتور(الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد

وكلمة دكتاتورية من (dictate) الفعل و يشير dictation أي يملي و المصدر

إلى شكل من الحكم المطلق لفرد واحد دون التقيد بالدستور او القوانين او اي 

عامل سياسي او اجتماعي داخل الدولة التي يحكمها

:الستار الحديدي

مفهوم استعمله رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل لما تحدث عن أطماع 

االتحاد السوفيتي التوسعية ، فقال أنها أسدلت ستارا حديديا على أوروبا ،من 

منطقة البلطيق قاصدا الكشف على نوايا . إلى ميناء تريسيتا على االدرياتيكي 

السوفيات ن هذا الخطاب أعلن الرئيس و بعد سنة م.للرأي العام األمريكي 

األمريكي . ترومان عن سياسة جديدة تجاه أوروبا عرفت بمدا ترومان

:MULTINATIONAL COMPANY الشركات المتعددة الجنسيات

هو شكل من أشكال االحتكارات تتميز بالقوة المالية و التكنولوجية و تعدد 



سياتنشاطاتها لتشمل أكثر من قارة و كذلك توظف مختلف الجن

: Communism الشيوعية

الشيوعية هي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع 

ومقدراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي وال يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي 

تعود على تيار تاريخي من التيارات )الماركسية (وتعتبر الشيوعية .المجتمع

.المعاصرة روحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من األب ال

توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فالديمير 

و في الرؤية.لينين الماركسية الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية

:Zionism الصهيونية

هي حركة يهودية امة دولة يهودية في سياسية تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل بإق

وذلك, فلسطين بتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وشراء األراضي إلقامة 

المستعمرات اليهودية وقد حققت الصهيونية أول أهدافها بعد الحرب , في فلسطين

,العالمية الثانية بإعالن قيام دولة يهودية عنصرية في فلسطين واعتراف عدد 

من الدول بها وقد تضافرت جهود كل من , األمم المتحدةوقبولها عضواً في 

بريطانيا والواليات المتحدة إلنجاح هذه الحركة من خالل إمدادها بالمال 

.والسالح

TheThird World العالم الثالث

هو مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يقصد به الداللة على الدول 

التي ال تنتمي إلى وأول . الدول الصناعية المتقدمةالعالمين األول والثاني، وهما

من استخدم والدول النامية هي دول . 1952عام ) الفريد سوميه(هذا المصطلح 

ذات المستوى المعيشي المنخفض مقارنة بالدول المتقدمة، وال يستقيم فيها 

التوازن بين سرعة نمو السكان ودرجة التقدم االقتصادي، وتعاني هذه الدول من 



التخلف ، إذ يرى بعض الدارسين أن دول العالم الثالث هي التي لم االقتصادي

تستفد من ثورة القرن التاسع عشر الصناعية، وعلى هذا تعد دوال آخذة في النمو 

أو دوال 1952كما استُعمل تعبير العالم الثالث ألول مرة سنة . ...... متخلفة

في إشارة إلى مقالة صدرت لالقتصادي والسكاني الفرنسي ألفريد سوفي في 

الدول أمريكا الشمالية وأوروبا" (الدول الغربية"التي ال تنتمي إلى مجموعة 

اإلتحاد السوفيتي(وال إلى المجموعة الشيوعية ...) الغربية وأستراليا والصين 

وقد استوحى سوفي هذه التسمية من الفئة...). وأوروبا الشرقية الثالثة في 

ديم وقبل الثورة الفرنسيةالمجتمع الفرنسي أثناء النظام الق .

: العالم المتقدم

العالم المتقدم أو الدول المتقدمة هو مجموعة دول حققت تقدما في المجال 

أساسا( االقتصادي  وتتميز هذه الدول بارتفاع مستوى المعيشة بها , )الصناعة

وارتفاع الناتج . القومي اإلجمالي على عكس الدول النامية

:القوة الثالثة

طلح ميزته سياسةمص ديغول الداعي إلى تكوين قوة من المتفرنسين من العمالء 

و هم طبقة محلية برجوازية لتمثيل الجزائر و التحدث باسم الشعب و ذلك من 

أجل مصادرة حق بعاد جبهة التحرير الوطني و منه تظليل ’تقرير المصير و 

الرأي العام العالمي

: الكومكون

مجلس التعاون و و يضم االتحاد السوفيتي 1949دل االقتصادي تأسس سنة التبا

،ألمانيا الشرقية و .... ،المجر،بلغاريا،رومانيا،تشيكوسلوفاكيا،كوبا، الفيتنام 

:هدفه التخطيط المنظم القائم على قاعدة التبادل الثنائي بين األعضاء و إنشاء



منطقة للتبادل الحربين دول المعسكر الشيوعي

: الكومنفورم

الكومنفورم اختصار تأسس هذا المكتب . لعبارة تعني مكتب اإلعالم الشيوعي

،وكان أهم»م1947« عام أهم منشور كان يصدره . أهدافه بث الدعاية الشيوعية

جريدته المسماة من أجل وقد انبثق عنه . سالم دائم، من أجل ديمقراطية الشعوب

فيما بعد المعاهدة بمثابة رد الفعل الشيوعي التي عرفت باسم حلف وارسو وكان

لحلف شمال األطلسي . »م1949« الناتو الذي أقامته الدول غير الشيوعية عام

وحل الكومنفورم في تم االسترجاع من . »م 1956«نهاية األمر عام 

الكومنفورم اختصار لعبارة" .تعني مكتب اإلعالم الشيوعي

:Commonwealth of Nations الكومنولث

لثدول الكومنو (Commonwealth of Nations :باإلنجليزية)  ويرمز لها 

(CN)بـ معروفة كذلك وهو عبارة عن , بالكومنولث او الكومنولث البريطاني

53اتحاد طوعي مكون من  دولة جميعها من واليات اإلمبراطورية البريطانية 

سابقاً باستثناء موزمبيق والمملكة المتحد

:Liberalism (ليبرالية (تحررية

مذهب رأسمالي اقترن ظهوره بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية 

الوسطى في المجتمعات األوروبية، وتمثل الليبرالية صراع الطبقة الصناعية 

والتجارية التي ظهرت مع الثورة الصناعية ضد القوى التقليدية اإلقطاعية التي 

كانت تجمع بين الملكية االستبدادية والكنيسة

:المحتشدات



كانت إحدى الوسائل القمعية الرهيبة التي لجأت إليها سلطات االحتالل الفرنسي 

قصد خنق الثورة عنها )تجميع قسري للسكان (وذلك عن طريق عزل الشعب 

وإلنجاح مخططها الجهنمي قامت بإنشاء العديد من هذه المحتشدات التي لم 

تنحصر في منطقة معينة بل عمت وبهذا تكون سلطات كافة أرجاء الوطن

االحتالل قد أقبلت على عمل إجرامي في حق الشعب الجزائري و ثورته

: المنظمات غير الحكومية

هي هيئات خيرية عالمية متخصصة تعرف بالمجتمع المدني و يعمل فيها مجانا 

موظفون من كافة دول تنشط في كافة الميادين ذات الطابع اإلنساني . العالم 

قكالبيئة و حقو ......... اإلنسان و الرعاية الصحية

:المنظمة الخاصة

ظهرت هذه الحركة بين 1946إلى العلن منذ أن ظهر النزاع في ديسمبر 

مصالي الحاج الذي فضل اعتماد فكرة النضال الشرعي، واعتبر االنتخابات 

وسيلة مقاومة سياسية والمجالس أداة إلشهار مطالب حزب الشعب وكسب تأييد 

ر الفرنسي واليميناليسا وكان المعارضون بزعامة لمين دباغين يرون . المعتدل

أن ذلك يكون على حساب اإلعداد للمعركة الحاسمة ويؤدي إلى خسارة 

المناضلين الثوريين الرافضين وفي المؤتمر األول للحركة .للسياسة االستعمارية

16و 15الذي انعقد يومي  على إنشاء بالعاصمة وافق المؤتمر1947فيفري 

التنظيم شبه العسكري المنظمة الخاصة وعين محمد بلوزداد مسؤوال عن هذا 

التنظيم

: مؤتمر باندونغ

هو مؤتمر دولي عقد وشارك فيه 1955في مدينة باندونغ االندونيسية عام 



الرئيس عبد الناصر يوغسالفيا ( وتيتو ) الهند( باإلضافة إلى جواهر الل نهرو 

رتبنى المؤتم).  مجموعة من القرارات لصالح القضايا العربية و األسيوية و 

اإلفريقية و أمريكا الالتينية

:جامعة الدول العربية

هي منظمة تضم دول في الشرق األوسط وأفريقيا ويعتبر أعضائها دوال عربية، 

ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول األعضاء في الشؤون االقتصادية، من 

ضمها العالقات التجارية، االتصاالت، العالقات الثقافية، الجنسيات ووثائق 

وأذونات السفر المقر الدائم لجامعة الدول . والعالقات االجتماعية والصحة

العربية هو مدينة المجموع . وأمينها العام هو عمرو موسى. القاهرة، مصر

الكلي لمساحة الدول ءات وتشير إحصا²كم13,953,041األعضاء في المنظمة 

إلى وجود2007  339,510,535 نسمة فيها، حيث أن مجموع مساحة العالم 

العربي هو الثاني عالميا بعد روسيا ومجموع ساكنتها هو الثالث عالميا بعد 

.الصين والهند

: veto حق الفيتو

هو حق االعتراض على أي قرار يقدم لمجلس األمن دون إبداء أسباب، و يمنح 

مولألعضاء الخمس الدائ روسيا، الصين، : العضوية في مجلس األمن، وهم 

المملكة المتحدة، فرنسا، الواليات المتحد

:حلف وارسو

حلف وارسو أو اسمها الرسمي معاهدة الصداقة والتعاون (معاهدة وارسو 

(والمساعدة المشتركين هو منظمة عسكرية سابقة لدول أوروبا الوسطى 

أسست هذه. والشرقية الشيوعية م لتواجه التهديدات الناشئة 1955ظمة عام المن



) من أعضاء حلف شمال األطلسي وكان من أبرز المحفزات إلنشائها هو ) الناتو

انضمام ألمانيا الغربية لحلف استمرت المنظمة . الناتو بعد إقرار اتفاقات باريس

في عملها خالل فترة الحرب الباردة حتى سقوط األنظمة الشيوعية األوروبية 

عام(كك االتحاد السوفيتي وتف  1991 ووقتها بدأت الدول تنسحب منها واحدة ) م

حل الحلف رسميا في. تلو أخرى االتحاد السوفيتي ألبانيا . م1991يوليو 

م1968انسحبت منه رسميا عام ( ألمانيا ) وفقا الختالفات الرؤى واألفكار

م وانسحبت1956انضمت في (الشرقية  غاريا بولندا بل) م1990في أكتوبر 

تشيكوسلوفاكيا رومانيا المجر

:الدستور

الدستور هو القانون األسمى بالبالد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة 

واختصاصات سلطاتها الثالث وتلتزم به كل القوانين األدنى مرتبة في الهرم 

التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية

:سلم الشجعان

سة طبقتهاسيا الواليات المتحدة األمريكية في الهند الصينية و في الشرق األوسط 

و تتمثل في التدخل عسكريا و سياسيا و ذلك بعد انهزام فرنسا في الهند الصينية 

1954 و كذا محاولة التدخل في منطقة الشرق األوسط عندما خرجت بريطانيا 

من مصر عن 1957طريق مشروع إيزنهاور 

:عالم الجنوب

مفهوم يطلق على 35درجة شماال في أمريكا و 30الدول الواقعة جنوبي خطي 

شماال بين أوروبا و إفريقيا ماعدا نيوزيلندا و استراليا و هو عالم معدم



:عالم الشمال

مفهوم يطلق على البلدان األكثر تصنيعا و غني في النصف الكرة الشمالي و هو 

عالم متخم

:Nonaligned nations عدم االنحياز

عدم االنحياز مفهوم سياسي تأخذ به الدول بِإرادتها الحرة وبحقها في سلوك 

السياسة التي تراها مناسبة لمصلحتها القومية في عالقتها مع الدول األخرى، 

وليس لعدم االنحياز مفهوم قانوني وال يخول الدول حقوقاً معينة أو يفرض عليها 

واجبات خاصة، موقف الحياد الذي تقفه الدولة المحايدة في حال ِإال التزام 

.نشوب الحرب

: Award قرار 181

هو قرار181القرار  بعد انتهاء الحرب 1947أصدره مجلس األمن الدولي عام 

العالمية الثانية، وكان بموجب هذا القرار يتم تقسيم فلسطين بين العرب و اليهود 

فيها حيث كان ة ومنظمة يهاجرون إلى فلسطين اليهود بطرق سرية و رسمي

حتى أصبحوا كيانا للعرب وما يتبقى لليهود ، % 55ثابتا ، و نسبة التقسيم هي 

و تبقى القدس منطقة دولية غير تابعة ألحد معين ، بالطبع إسرائيل وافقت على 

القرار و أعلنت قيام دولة إسرائيل ، أما العرب عامة رفضوه و أعدوا الجيوش 

لمنع بالقوة ، وبالفعل تحرك الجيش المصري و تحت واليته 181ار تطبيق قر

قوات من دول عربية أخرى ، وتحرك الجيش األردني ، أما الجيش السوري و 

اللبناني فقد حارب قليال ثم توقف عند حدود الهدنة ، و كذلك الجيش المصري 

عبر و و صل إلى ، و و أعلن وقف إطالق النار ) حدود الهدنة ( حدود القدس 

أما الجيش األردني فقد تحرك من خالل خطة جهنمية جمعت كل من توفيق أبو 

رئيس الوزراء( الهدى  ) رئيسة الوزراء اإلسرائيلية ( و جولدامائير ) األردني 



ووزير خارجية بريطانيا ، كان بمقتضى االتفاق أن يتقدم الجيش األردني حتى 

) حدود القدس تبار الدول العربية قد ساهمت في و بهذا يمكن اع) حدود الهدنة 

181 تطبيق القرار . ولكن بشكل ملتف

: Award قرار 242

هو242القرار رقم  قرار أصدره مجلس األمن الدولي التابع لمنظمة األمم 

نوفمبر22المتحدة في   1967 م، وجاء في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيلية 

الثالثة التي وقعت في لتي أسفرت عن هزيمة الجيوش م وا1967حزيران 

العربية واحتالل إسرائيل وقد جاء هذا القرار كحل وسط . لمناطق عربية جديدة

بين عدة مشاريع قرارات وورد في المادة األولى، . طرحت للنقاش بعد الحرب

انسحاب القوات: "الفقرة أ اإلسرائيلية من األراضي التي احتلت في النزاع 

أل"وقد حذفت " األخير " في النص اإلنجليزي " األراضي"التعريف من كلمة 

بهدف المحافظة على الغموض في وإضافة إلى قضية . تفسير هذا القرار

االنسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب واالعتراف ضمنا بإسرائيل 

دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها ويشكل . القرار مشكلة الجئين

صدوره صلب كل المفاوضاتهذا القرار منذ والمساعي الدولية العربية إليجاد 

و نص. حل للصراع العربي اإلسرائيلي احترام سيادة دول : القرار أيضاً على 

المنطقة على أراضيها، و حرية المالحة في الممرات الدولية، و حل مشكلة 

.الالجئين، و إنشاء مناطق منزوعة السالح

: Security Council مجلس األمن

مجلس األمن أقوى و أهم أجهزة األمم المتحدة و يعتبر المسؤول عن حفظ 

السالم و األمن الدوليين ولمجلس . طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

األمن سلطة قانونية على حكومات الدول األعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة 



المادة(للدول األعضاء  . عضوا15ويتكون المجلس من الرابعة من الميثاق،

) منهم خمسة أعضاء دائمين و هم االتحاد الروسي ،الصين ) لهم حق الفيتو

،فرنسا ،المملكة المتحدة و األعضاء العشرة اآلخرون تنتخبهم . الواليات المتحدة

الجمعية العامة لفترات . مدة كل منها سنتان

: International Court of Justice محكمة العدل الدولية

محكمة العدل و يقع . الدولية هي الذراع القضائي األساسي لمنظمة األمم المتحدة

مقرها في قاضياً، 15تتألف المحكمة من ! ،1945تأسست عام .الهاي بهولندا

تنتخبهم سنوات، ويمكن 9الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن، لمدة 

إعادة األعضاء كل ثالث سنواتيتم انتخاب ثلث. انتخاب األعضاء

: مشروع سوستال

جاء سوستال إلى الجزائر كرجل إنقاذ لموقف فرنسا الحرج عن طريق تنفيذ 

خطة سياسية و عسكرية تهدف إلى القضاء على الثورة الالضافة إلى سياسة 

القمع و التقتيل و اإلبادة الجماعية التي نظما القانون هناك سياسة التهدئة التي 

جوانب إداريةمست عدة  و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية استلهماها من قانون 
1947 .

: Perestroika بيريسترويكا

هي عملية إعادة البناء في االتحاد السوفيتي التي توالها ميخائيل جورباتشوف 

وتشمل جميع النواحي في االتحاد السوفيتي ، وقد سخر الحزب الشيوعي الحاكم 

لتحقيقها ، كير وسياسة جديدة لالتحاد السوفيتي ونظرته للعالم ، وقد أدت وهي تف

تلك السياسة إلى اتخاذ مواقف غير متشددة تجاه بعض القضايا الدولية ، كما أنها

. اتسمت بالليونة والتخلي عن السياسات المتشددة للحزب الشيوعي السوفيتي



: globalization العولمة

وهي منسوبة إلى ن وهي شيء أو نظام جديد يراد به توحيد العالم العالم أي الكو

في إطار جديد واحد، وهي توحي وتشير إلى النظام السياسي، وتشمل السياسة، 

واالقتصاد، والثقافة، واالجتماع، والتربية، واألعراف، والتقاليد، بل أنها تتجاوز

لالحدود السياسية والجغرافية بين الدول، حتى انه قيل إن العولمة ستجع العالم 

بأنها نظام:وهناك تعريف آخر للعولمة. يعيش في إمبراطورية جديدة عالمي 

جديد يقوم على العقل االلكتروني، والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات، 

واإلبداع التقني غير المحدود دون اعتبار لألنظمة، والحضارات، والثقافات، 

ة القائمة في العالم،والقيم، والحدود الجغرافية، والسياسي ويقال إنها حرية حركة 

السلع، والخدمات، واأليدي العاملة، ورأس المال والمعلومات، عبر الحدود 

. الوطنية واإلقليمية

: Ideology األيديولوجية

هي العقيدة السياسة لحزب أو حكومة وهي مجموعة المبادئ السياسة 

واالقتصادية واالجتماعية والقيم التي ينتهجها حزب أو حكومة حتى األخالقية

يستعان لتحقيقها وتنفيذها بالترغيب واإلكراه والسير على هداها في الحاضر 

المستقبل وتتميز بطابعها العلماني

Fifth Column الطابور الخامس

ظهر هذا التعبير ، )م1939–م 1936(ألول مرة خالل الحرب األهلية األسبانية 

عندما كان فرانكو قوات الجمهورية المحاصرة داخل العاصمة مدريد يهاجم

بأربعة طوابير عسكرية، فتشكل طابور خامس سري داخل المدينة، مؤلف من 

أنصار فرانكو، مهمته بث روح الهزيمة، وضعضعة الثقة في نفوس أنصار 



الجمهورية، وذلك بطريق نشر الشائعات المختلفة فضال عن القيام بأعمال 

يطلق هذا المصطلح علىتخريبية، بعدها صار كل الحاالت لمشابهة

: logistical Support الدعم اللوجستي

ببساطة هو المساندة المتعلقة باإلمداد والتموين للقوات العسكرية في عملياتها 

..المتقدمة لغزو أراضي الغير

The middle great east الشرق األوسط الكبير

.. هو مشروع سياسي بما فيها (اإلصالح ونشر الديمقراطية عالمي يهدف إلى

من حرية شخصية وحقوق في بلدان العالم العربي والشرق ) لإلنسان، الخ

األوسط عموماً،،، زائداً ولذلك ....(باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل

سمي بالشرق األوسط ،،، وهذا المشروع يتجدد من حين آلخر،، ولكن )..الكبير

تلفةبمسميات مخ  .. ( -قد ال يصرح بها- المشروع له أهداف أخرى .. طبعاً 

كالسيطرة على ثروات المنطقة الطبيعية والنفطية وغيرها

Capitalism الرأسمالية

يشير مصطلح الرأسمالية بشكل عام إلى نظام اقتصادي تكون فيه وسائل اإلنتاج 

بشكل عام دف الربح، وحيث مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة لشركات تعمل به

يكون التوزيع، . اإلنتاج وتحديد األسعار محكوم بالسوق الحر والعرض والطلب

بحسب الحتمية التاريخية بحسب ماركس، فإن الرأسمالية هي ثمرة التطور 

الصناعي و النقلة النوعية في وسائل اإلنتاج المتخلفة في العصر اإلقطاعي إلى 

الوسائل ية و التي كانت ظهور الرأسمالية فيها كأحدالمتطورة في الثورة الصناع

التبعات، عقب التوسع العظيم في اإلنتاج بدأت اإلمبريالية بالظهور من خالل

وجود شركات احتكارية تسعى للسيطرة على العالم فبدأت الحمالت العسكرية



الهادفة الحتالل أراضي اآلخرين و تأمين أسواق لتلك الشركات و هذا فيما

ترة االستعمارية، ظلت ذيول هذا االستعمار على الرغم من استقالليعرف بالف

العديد من الدول الحقا حيث مولت هذه الشركات عدة انقالبات عسكرية في فترة

الخمسينات و الستينات في دول أمريكا الالتينية بهدف الحفاظ على هيمنتها على 

و هو انتهاجتلك الدول، تؤمن األنظمة الرأسمالية بالفكر الليبرالي الرأسمالية 

دعه( كاقتصاد و الديمقراطية كسياسة، تعتبر المقولة الفرنسية  ) يعمل دعه يمر 

هي الشعار المثالي للرأسمالية التي تعمل على حرية التجارة و نقل البضائع و 

السلع بين البلدان و دون قيود جمركية، كانت الشيوعية بتمسكها المفرط بالحد 

ي بنظرها السبب الرئيسي الستغاللمن الملكية الت اإلنسان ألخيه اإلنسان كرد 

فعل على التوسع المفرط في الملكية داخل النظام الرأسمالي المنقسم لطبقتين 

األولى ثرية و األخرى فقيرة وعاملة اصطلح عليها ( كارل ماركس بك 

البروليتاريـا

: Socialism : االشتراكية

االشتراكية من و قد يشترك اإلشخاص في بناء شركة و يبنون شراكة اإلشتراك

التخاذ القرار و االشتراكية مصطلح يعبر عن نظام اقتصادي أو اقتصادي 

اجتماعي و ظهر مصطلح االشتراكية بعدة تفسيرات فقد كانت االشتراكية 

المسيحية و االشتراكية الفرنسية و االشتراكية الديمقراطية و االشتراكية العلمية 

برز األنظمةو أ االشتراكية كان اإلتحاد السوفيتي الذي اتبع االشتراكية العلمية و 

فرنسا في عهد ميتران هي اشتراكية ديمقراطية و االشتراكية مصطلح واسع فقد 

تكون اشتراك طبقة قليلة او طبقة واسعة في تقاسم ثروات الوطن و االشتراكية

إيديولوجيا تقول أن الجماهيرالعلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على

و بالرغم من تغير. العاملة من الشعوب هي التي يجب ان تمتلك وسائل اإلنتاج 



مدلوالت المصطلح مع الزمن فإنه يبقى يدل على تنظيم الطبقات العاملة و تبقى

األحزاب المرتبطة به تنادي بحقوق هذه الطبقات كيف نشأ النظام االشتراكي ؟

اكية مرّت بمرحلتين أساسيتين في نشأتها، أما المرحلة األولىتعتبر االشتر فهي 

مرحلة االشتراكية المثالية، وتعتبر نشأت هذه المرحلة منذ عهد أفالطون حيث 

كان يحلم تكوين مجتمع مثالي يعيش فيه الناس سواسية بال تفريق بينهم، ويزول 

ادي، وقد ظلتمن المجتمع كل صور الظلم االجتماعي والسياسي واالقتص هذه 

األفكار مضمره في أذهان الكثير من الفالسفة والمفكرين على مر العصور،

حتى جاء القرن التاسع عشر لتدخل االشتراكية مرحلة جديدة أال وهي

االشتراكية العلمية، وذلك من خالل كارل ماركس الذي قام بوضع أسس

ئ الرأسمالية، وسانده فياالشتراكية العلمية التي كانت تهدف إلى تعويض مباد

ذلك التفاوت الطبقي واالضطهاد الكبير الذي عانته طبقة العمال في الدول

. األوروبية خالل القرن التاسع عشر

: التعايش السلمي

مفهوم جديد في العالقات الدولية دعت اليه القيادة االتحاد السوفيتي عقب موت 

ستالين و بدأ قبول فكرة تعدد المذاهب معناه انتهاج سياسية تقوم على م

االيديولوجية و السياسية و تجنب الحرب باللجوء إلى التفاهم و التعاون لحل 

األزمات الدولية . لضمان السلم

:OMC -- OTW المنظمة العالمية للتجارة

منظمة التجارة العالمية هي منظمة عالمية مهمتها األساسية هي ضمان انسياب 

التجارة بأكبر السالسة واليسر والحرية و هي المنظمة العالمية الوحيدة قدر من

المختصة .بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين األمم



: منظمة المؤتمر اإلسالمي

هو تجمع على مستوى سبع و خمسون حكومة،لمحاولة دمج الجهود والتكلم 

بصوت واحد لحماية وضمان البالغ عددهم تقدم مواطنيهم و جميع مسلمي العالم

و. مليار نسمة1.4حوالي  هي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في األمم 

الدول السبع و الخمسون. المتحدة هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وغربها وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة 

باستثناء ألبانيا(الهندية ،  تأسست المنظمة في الرباط، ). يناموغويانا وسور

25المملكة المغربية، في  ، حيث عقد االجتماع األول لزعماء 1969سبتمبر 

العالم اإلسالمي عقب أكثر من . 1969أغسطس 21شهر من حريق األقصى 

حيث طرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس 

إليجادو قبة الصخرة، وذلك كمحاولة  .قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين

النازية
مذهب سياسي يشري مباشرة إىل نظام هتلر الذي

حكم أملانيا يف ثالثينيات القرن املاضي وسبب اشتعال احلرب العاملية
اليت متزج بني» الوطنية االشتراكية«والنازية تعريف خمتصر ل .. الثانية

ج االشتراكي املرن الذي يسمح بتواجداالعتزاز الوطين املتطرف، والنه
الرأمسالية والثروات الفردية

الفاشية
مصطلح سياسي يشري إىل

باستثناء-وهي شبيهة بالشيوعية . حكومة مستبدة يرأسها نظام ديكتاتوري 
وهي متثل. أا تسمح بامللكية اخلاصة حتت نظر الدولة وتوجيه احلكومة 

ي والتطرف الوطين واستصغار الشعوب والثقافاتالوجه الرمسي لالعتزاز القوم



واحلكومات الفاشية ال متيل فقط للتوسع العسكري بل ومتزج بني.. األخرى 
الدبلوماسية والتهديد بالقوة يف تعاملها مع الدول األخرى

غسيل األموال
املعروف

أن جتارة املخدرات جتارة مرحبة، ويعترب املردود املادي الذي يعود على
املتاجرين فيها كبرياً وضخماً لدرجة أنه ميكن مالحظته على التاجر أو

وهو يعين أن يقوم جتار» غسيل األموال«املهرب لذلك ظهر مصطلح جديد امسه 
املخدرات بشراء عقارات أو سيارات أو أي سلع جتارية أخرى باألموال اليت

ن إيداعها يف البنوكحيصلون عليها من جتارة املخدرات، وذه الطريقة يتفادو
.أو خطورة اإلبقاء عليها لديهم

الفيدرالية
الفيدرالية هي أن

متثل هذا االحتاد الفيدرايل مبوجب دستور عام،» أو دول«تكون هناك واليات 
وتتمتع هذه الواليات أو الدول بصالحيات واسعة يف احلكم الداخلي احمللي

سلطة الشاملة على هذه الواليات منفقط، ويقوم جهاز مركزي فيدرايل بتويل ال
الناحية السياسية واالقتصادية والعسكرية ويقوم بعقد االتفاقيات واملعاهدات

..والتمثيل الدبلوماسي والدفاع وغري ذلك من الشؤون الدولية واخلارجية

الفيتو
أو هيئه الفيتو تعبري التيين معناه أنا امنع ويستعمل مبعىن حق االعتراض أي اعتراض شخص 

.على إصدار تشريع مقترح

التغريب
. التغريب يقصد به جهود الغرب يف نشر أفكاره وقوانينه ونظمه يف أقطار العامل اإلسالمي



البعثية حزب
قومي علماين، يدعو إىل االنقالب الشامل يف املفاهيم والقيم العربية لصهرها

قبل ميشيل عفلق وصالحم من 1947وحتويلها إىل التوجه االشتراكي،أسس عام 
. -البيطار وغريهم

الدميقراطية
.. هي حكم الشعب للشعب

واالستخدام
إتاحة فرصة اختيار احلاكم والوزراء على أساس ما يتقدم به كل: العملي هلا

-..منهم من رؤى، وعرض كافة القرارات املصريية على نواب الشعب للتصويت
لى املشورة بعض األحيان وختتلف من دولةوغالبا ما يطلق على احلرية ويطلق ع

جتد دولة قمة الدميقراطية أن تنقل جلسات جملس الشورى املسجلة يف. إيل دولة
جملس الشعب أو نواب الشعب-بينما جتد دولة جملس األمة لديها . التلفاز   -

- يقومون بعزل وزير صحة من األسرة املالكة بدعاوى الفساد املايل

الديكتاتورية
وغالبا ما يطلق على الشخص املتسلط -هي فرض نظام واحد مشويل دون خيارات مغايرة 

-الظامل أو الذي يفرض آرائه

:(bolshevism)البلشفية
مذهب

وهذا االصطالح مشتق من الكلمة الروسية. شيوعي واضعه لينني  bolche و معناها
لينني عليه أثناءوذلك راجع النشقاق أقلية من أنصار , األغلبية املتطرفة

.احلرب العظمى وبقاء األكثرية املتطرفة يف جانبه
ويرى لينني أن من



املستحيل على اهليئة االجتماعية أن تنتقل طفرة من النظام الرأمسايل إىل
وأنه ال بد من دور انتقايل يطبق فيه مذهب اجلماعية إىل أن, النظام الشيوعي

.تتغري عقلية الناس
شيوعي يف روسيا على فكرة وحدةويقوم النظام ال

الدولة ووحدة السلطة و إلغاء كل مظاهر االستغالل وكل تقسيم للمجتمع إىل
. طوائف وإنشاء نظام اشتراكي للمجتمع

وهذه املبادىء األساسية للمجتمع
قد طبقها البالشفة بالفعل منذ غداة ظفرهم باحلكم وأصدروا, الشيوعي

ونقل, االستثنائية كإلغاء امللكية اخلاصةلتنفيذها طائفة من القوانني 
وضم. تشرف على استثمارها, ملكية األراضي و املنشآت اخلاصة إىل جانب الدولة

املصانع إىل دولة أيضاً ووضعها حتت إدارة جملس اقتصادي أعلى وفصل الكنيسة
..عن الدولة ورعاية العمال وتعميم التعليم ااين

االشتراكية
أي أن الدولة -يقضي باحتكار الدولة لوسائل اإلنتاج كملك عام للشعب مذهب اقتصادي

- تشارك الشعب يف كل شي

الشيوعية
مذهب

وتدخل, اقتصادي اجتماعي يقوم يف أساسه على القضاء على امللكية الفردية
الدولة الفعال يف حياة األفراد وإخضاعهم إلشرافها وتوجيههم مادياً وفكرياً

ولكل بقدر, من كل بقدر قوته-سي هلذا املذهب يتخلص يف واملبدأ األسا
وهي فلسفة وضعها فردريك أجنلز وكارل ماركس يطول شرحها، أبرز-حاجته

سبق تعريف-معاملها يف جمال السياسة أا تعتمد على إقامة نظام ديكتاتوري
عميتلك كافة وسائل اإلنتاج يف البالد ويقوم بتقسيم وتوزي-الدكتاتورية 



الربوليتاريا"املهام واألجور على العمال فيما يعرف بدولة  "

الربوليتاري
تعريف الربوليتاريا تقريبا هم الطبقة الكادحة عموما أو العمال والفالحني، ومعناه انه الدولة 

كلها حتكم بسياسة حكم مصنع كبري

األيديولوجيات
Idiologies

منظومة: وتعريفها باإلجنليزية، "عقائد"كلمة إجنليزية معناها احلريف 
التصورات واالعتقادات والنظريات اليت تبىن عليها حياة األفراد واتمعات

السياسية واالقتصادية واالجتماعية

البريوقراطية
يأيت أصل

( Bureau) كلمه بريوقراطية من الفرنسية من كلمه بريو أي مكتب ، وترمز
القرن الثامن عشر ، واليت كانت تغطى بقطعهللمكاتب احلكومية اليت كانت يف 

( Kratos) من القماش املخملي الداكن اللون ، ومن اليونانية من كلمه ، أي
، وقد استخدمت كلمه البريوقراطية للداللة-السلطة ، والسيادة -القوه ، 

على الرجال الذين جيلسون خلف املكاتب احلكومية وميسكون بأيديهم بالسلطة ،
توسع هذا املفهوم ليشمل املؤسسات غري احلكومية ، كاملدارسولكن

واملستشفيات واملصانع والشركات وغريها وهو تنظيم منوذجي من املفروض أن
يؤدي إىل إمتام العمل على أفضل وجه، وغالبا ما تطلق البريوقراطية على

االنضباط وتطلق بعض األحيان على أا تعبري عن اتمع احلديث

علمــــانيـــــةال :



فكرغريب يدعو إىل إقامة احلياة على أسس العلم الوضعي والعقل بعيدا عن الدين
الذي يتم فصله عن الدولة وحياة اتمع وحبسه يف ضمري الفرد وال يصرح

. بالتعبري عنه إال يف أضيق احلدود

السريالية
حركة فنية تأثرت

ا وراء العامل الصناعي و أن ما يوجدمبذهب فرويد ترى أن هناك عاملا حقيقي
يف مستوى الوعي هو نتاج حتكم العقاللذي حتدوه العادة و التقليد وأن مهمة

[b]الفن هي اكتشاف العامل و التعبري عنه كما كان اإلنسان خيتربه ويشعر به من
قبل متعمدا يف ذلك على الال شعور و الرغبات اجلاحمة

مذهب السفسطَة
ئيون يف العهود اليونانية القدمية يف وقت قويت فيه الدميوقراطيةظهرالسفسطا

ومست احلاجة إىل تعلم اخلطابة للدفاع, وكثرت اخلصومات القضائية والسياسية
فتقدم السفسطائيون ليعلموا الناس البيان وأساليب, عن حق أو تأييد غرض

فتحول اللفظتبعاً لذلكاجلدل ولكنهم أساءوا اجلدل وأصبحوا مغالطني ومعلمي مغالطة   .
كان السفسطائيون يعارضون املذاهب الفلسفية بعضها ببعض

ويعارضون. وينتقدون حجج احدها حبجج اآلخر دون أن يشتغلوا هم بالفلسفة
.العقائد و األخالق و العادات بعضها ببعض عند الشعوب فأذاعوا الشك واإلحلاد

بقصد , تكون مقدماته صحيحة و نتآئجه كاذبةوتطلق السفسطة يف املنطق على القياس الذي 
خداع اخلصم و إسكاته

الرجعية
و التمسك باُألسس و, اصطالحسياسي يقصد منه معارضة اإلصالحات احلديثة بشكل عام

األساليب واملبادىء القدمية يف ااالت السياسية و االجتماعية و
لتقدمواليت أصبحت بالية وال حتقق مقتضيات ا, االقتصادية  .



(protocol) الربوتوكول
:هلذا االصطالح يف القانون الدويل ثالثة معان

1- من حيث التقاليد , كتابية وغري كتابية, املراســـيم اليت تسود العالقات العامة والدولية
. و أدب اللياقة و ااملة

2- . حمضر جلسات املفاوضة الذي حيوي مجيع ما جرى وما قيل فيها
3-
تفاق الذي حيتوي على قرار اختذه دبلوماسيون جمتمعون يف مؤمتر حول قضيةاال

فهو وثيقة دبلوماسية تسجل فيها نتيجة املفاوضات وما اتفق عليه من, دولية
. نقاط و مواد

الكهنوت
جمموعة رجال الدين يف الكنيسة

لقداسوتقدمي ذبيحة ا, األرثوذكسية والكاثوليكية يقومون باملراسم الدينية
ecclesia ومنح األسرار وجمموع رجال الدين يدعى اإلكلريوس

اللوجستية
إذا

فإا قد حتتاج إىل حلفاء ملساعدا...دخلت إحدى الدول حربا مع دولة أخرى 
فهناك مساعدات عسكرية....وهذه املساعدات ختتلف باختالف نوعه ....يف حربه 

لدولة اليت ستشن احلرب ، ومساعدا، وتعين مشاركة دول أخرى حليفة لتلك ا
وبعض الدول قد تقدم مساعدات من نوع....يف تقدمي السالح واجليوش احملاربة 

: الصيانة أو الغذاء والشراب أو مساعدات طبية ، املهم أي عمل غري عسكري ،
يسمى اللوجسيت

املاسونية



املاسونية لغة معناها البناءون
ح منظمة يهودية سرية هدامة ، إرهابية غامضة ،األحرار ، وهي يف االصطال

حمكمة التنظيم دف إىل ضمان سيطرة اليهود على العامل وتدعو إىل اإلحلاد
مساواة- إخاء -حرية -واإلباحية والفساد ، وتتستر حتت شعارات خداعه   -

جل أعضائها من الشخصيات املرموقة يف العامل ، من يوثقهم عهداً. -إنسانية 
حبفظ األسرار ، ويقيمون ما يسمى باحملافل للتجمع والتخطيط والتكليف

وتتخذ-كما يدعون -باملهام متهيداً حبفظ مجهورية دميقراطية عاملية 
الوصولية . والنفعية أساساً لتحقيق أغراضها يف تكوين حكومة ال دينية عاملية

األرستقراطية
الطبقة

أحسن-ة و اليت تعرف عادة بأا اليت تضم االجتماعية ذات املرتلة العالي
وتتميز بكوا موضع اعتبار اتمع وبسلوكها املهذب وسيادا يف-العائالت

وتتكون من األعيان الذين وصلوا إىل, املسائل االجتماعية و السياسية
مرتبتهم ودورهم يف اتمع عن طريق الوراثة مث استقرت هذه املراتب و

راتب وأدوار الطبقات االجتماعية األخرىاألدوار فوق م

اجلذريّة, الراديكاليّة
مذهب

األحرار املتطرفني الذين يطالبون باإلصالحات اجلذرية وال يقبلون التدرج
. وذلك لتحسني األحوال االقتصادية و االجتماعية و السياسية للمجتمع

ملقام الثاين ويليها مذهب احملافظني الذي ومتثل الراديكالية أقصى اليسار وتأيت الليربالية يف ا
. يعارض أية تغيريات جوهرية



اقتصاد يسمى كذلك اقتصاد الرأمسالية و يقوم على امللكية اخلاصة لوسائل:السوق اإلنتاج و 
املبادرة الفردية و خيضع بتفاعل العرض و الطلب داخل السوق

مصطلح جغرايف اقتصادي يطلق على:دول اجلنوب ملتخلفة اقتصاديا لتميز عن الدول الدول ا
الشمال املصنع

درجة مشاال تنتمي إىل املنطقة الباردة و املعتدلة 35و30دول الشمال هي الدول الواقعة فوق
تشهد ازدهار و تقدم اقتصادي و تكنولوجي

مفهوم فلسفي حتول اىل نظام اقتصادي و:الرأمسالية اجتماعي يعتمد على امللكية الفردية 
اإلنتاجلوسائل

واقع اقتصادي قائم على هيمنة القوى اإلقتصادية الكربى و:النظام اإلقتصادي العاملي
الرأمسالية

التهيئة هي عبارة عن تنظيم للمظاهر اجلغرافية البشرية و اإلقتصادية على:اإلقليمية مستوى 
اإلقليمي أي بوضع خطة و معاير تأخد بعني اإلعتبار الظروف د البشرية و الطبيعية و املوار

اإلقتصادية
مصطلح اقتصادي يتمثل يف جمموعة اخلطط و الوسائل و اإلجراءات املعتمدة يف :التنمية

استغالل اإلمكانيات املتوفرة الذاتية من أجل حتقيق رخاء اقتصادي و ازدهار اجتماعي
دة هي ظاهرة معاصرة تتمثل يف تزايد حجم الديون و العجز عن تسديدها يف امل:املديونية

الزمنية املتفق عليها
يب . شل.الشقيقات السبع هي سبع شركات بترولية تتمثل يف اكسون 

موبيل.تكساسو.غولف.يب  .
سوكل

االمربيالية هي سياسة تقسيم العامل ملناطق نفوذ للدول الكربى ضد حقوق الدول والشعوب
استهاالصغرية دف استغالهلا وب ثرواا واالهم من ذلك إخضاعها لسي .اخلارجية

الليربالية هي مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل اتمع دف لتحرير اإلنسان 
السياسة و(كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثالثة (االقتصادية والثقافية



األحالف هي عبارة عن جتمع دولتني أو أكثر يف حلف واحد ملواجهة قوة أخرى وذلك 
يما بينها وتعتبري هذهلتحقيق التوازن ف السياسة كأداة حلماية األمن القومي

االزمات الدولية هي سلسلة التفاعالت املتبادلة بني حكومتان دوليتني او أكثر ذات سيادة يف 
صراع حاد هو دون مستوى احلرب الفعلية ولكنه يف الوقت نفسه ينذر باحتمال وقوع حرب

قدما وازدهارا يف كل جماالت سواء اقتصاد ي او العامل املتقدم هو جمموعة دول حققت ت
اجتماعي او ثقايف

العامل املتخلف هو جمموعة دول متخلفة يف كل ااالت
العامل الثالث وهي الدول اليت ال تنتمي إىل جمموعة دول غربية وال الشيوعية
ج وتقسيم الناتج الشيوعية اشتراكية هي نظام مشويل ليعتمد على امللكية اجلماعية لوسائل إنتا

بالعدل
الصراع اإليديولوجي هو صراع فكري منطقي يعتمد على املخزون العلمي والثقايف ويسمى 

بصراعاالفكار
اقتصاد يسمى كذلك اقتصاد الرأمسالية ويقوم على امللكية اخلاصة لوسائل:السوق اإلنتاج و 

.املبادرة الفردية وخيضع بتفاعل العرض و الطلب داخل السوق
مصطلح جغرايف اقتصادي يطلق على الدول املتخلفة اقتصاديا لتميز عن الدول :اجلنوبدول

.الشمال املصنع
درجة مشاال تنتمي إىل املنطقة الباردة و املعتدلة 35و30هي الدول الواقعة فوق :دول الشمال

.تشهد ازدهار وتقدم اقتصادي وتكنولوجي
صادي و اجتماعي يعتمد على امللكية الفردية مفهوم فلسفي حتول إىل نظام اقت:الرأمسالية

.لوسائل اإلنتاج
واقع اقتصادي قائم على هيمنة القوى االقتصادية الكربى و :النظام االقتصادي العاملي

.الرأمسالية
التهيئة هي عبارة عن تنظيم للمظاهر اجلغرافية البشرية و االقتصادية على:اإلقليمية مستوى 

معاير تأخذ بعني االعتبار الظروف الطبيعية واإلقليمي أي بوضع خطة و املوارد البشرية و 
.االقتصادية



هو جمموعة إجراءات تضع بالدول بضبط إستراتيجية التنمية يف كل ااالت لتفادي :التخطيط
.األزمات االقتصادية و االجتماعية

مصطلح:التنمية املعتمدة يف اقتصادي يتمثل يف جمموعة اخلطط و الوسائل و اإلجراءات
استغالل .اإلمكانيات املتوفرة الذاتية من أجل حتقيق رخاء اقتصادي وازدهار اجتماعي

هي ظاهرة معاصرة تتمثل يف تزايد حجم الديون والعجز عن تسديدها يف املدة الزمنية :املديونية
.املتفق عليها

البورصة م الرواج حتددسوق مالية، تعرض فيها أسهم الشركات للتداول، وعلى أساس حج
تركيز رأمسايل تركز األنشطة االقتصادية يف يد عدد حمدود من. أسعار السهم الشركات 

الكربى
: OMC : منظمة عاملية للتجارة منظمة دولية أنشئت يف اإلتفاقية (خلفت 1995جانفي 

GATT العامة للتعريفات والتجارة اليت نظمت ددة التجارة العاملية وهي بدورها اتفاقية متع
هدفها1947األطراف أبرمت سنة  خفض الرسوم اجلمركية وتنظيم جوالت مفاوضات دولية 

( حول التعريفات اجلمركية

: مردود هذا املصطلح خاص بقطاع الفالحة ألنه يقيس معدل كمية اإلنتاج بالنسبة لوحدة 
مساحية معينة كاهلكتار، أو الفدان، أو هك ، 100ساوي مثال، ضيعة هلا مساحة ت. غريه

زرعت قمحا يف سنة معينة، و قنطار؛ يف هذه احلالة يكون املردود 2500بلغ إنتاجها اجلملي 
25مساويا لـ  قنطار للهكتار الواحد

اغلبها بلدان ماحنة للمساعدات: جمموعة الثمانية  الواليات : تتكون من البلدان املصنعة التالية 
املتحدة األمريكية واململكة دة وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وكندا واليابان وروسيااملتح

هي:حمروقات  و هي. املواد اليت بفعل احتراقها تنتج طاقة حرارية ميكن استغالهلا صناعيا
تنقـسم إىل أربعة أقسام كربى أوهلا احملروقات الصلبة، مثل فحم اخلشب، و . الفحم احلجري

مث احملروقات.هواحملروقات السائلة، مثل النفط و مشتقـات الغازية، مثل الغاز الطبيعي، و 
غازات تكرير النفط ، و غازات تكرير الفحم واخريا احملروقات النووية. احلجري

مؤشر كمي يقيس عملية: منو اقتصادي  سنة ( االثراء العامة لبلد معني خالل فترة زمنية مددة 



ميكن) . أو سنوات  . اخلي اخلام أو نسبة منوه السنوي قياسه من خالل تطور قيمة الناتج الد
ويعد النمو االقتصادي السريع واملنتظم شرطا من شروط حتقيق التنمية لكنه ليس الشرط 

. الوحيد
، أو مقاطعات من"دول" دولة مكونة من احتاد : فيدرالية أجل إقامة سياسة مشتركة يف ميدان 

الدفاع، و السياسة اخلارجية، و السياسة هلذه الدولة الفيدرالية عاصمة . النقديةاالقتصادية و 
واحدة، و رئيس واحد، أو مقاطعة حكومة خاصة، و " دولة حملية " و برملان واحد، لكن لكل 

برملان .خاص، و حىت قوانني مدنية و جنائية خاصة
بلد: قوة اقتصادية عاملية  كالشساعة ووفرة ( مثل اليابان وأملانيا ميتلك جل مقومات القوة 

صيدالر ومظاهر القوة االقتصادية...)الطبيعي والبشري وجودته وجناعة هياكل التنظيم 
والنفوذ املايل والنقدي لكن نفوذه اجلغراسياسي حمدود وضعيف

: اإلقليم يف بعض البلدان لكلمة إقليم معىن إداري، أي تقسيم ترايب يقترب من املعىن التونسي 
االستعماالت ؛ إذ يستعمل يفلكن هذا املصطلح متعدد . لكلمة والية ميدان اجلغرافيا اإلقليمية 

للداللة إما على منطقة داخل دولة ما تتميز خبصوصيات دميوغرافية، و عمرانية، و اقتصادية 
جتعلها ختتلف عن بقية مناطق تلك الدولة، أو السوق هو املكان الذي يلتقي فيه البائعون 

واملشترون لعرض و ينة بصفة مباشرة او عن طريق الوسطاء و ليس طلب سلعة او خدمة مع
من الضروري .ان يكون املكان حيزا جغرافيا

الطلب هو جمموع الكميات املختلفة من السلع و اخلدمات اليت يرغب االفراد املستهلكون يف 
شرائها ويستطيعون شرائها لقاء اسعار خمتلفة و خالل فترات زمنية معينة

املعروضة من هذه السلعة عند سعر معني يف وحدة زمنية معينةالعرض هو عبارة عن الكمية 
تبييض هو تشغل األموال الغري مشروعة املكتسبة من جتارة املخدرات وغري: األموال  ذلك إىل 

أموال مشروعة غري مريبة وتوظيفها يف استثمارات قانونية
هاري ي الثالث وهو الرئيس األمريك) 1972ديسمرب 26-1884مايو 8( ترومان 

الثالثون الذي أمر بإلقاء القنبلتني الذريتني على مدينيت هريوشيما و ناغازاكي اليابانيتني خالل 
.احلرب العاملية الثانية

إيزاور سياسي و توىل حكم الواليات املتحدة يف الفترة 34عسكري أمريكي والرئيس رقم 



1953من  ل احلرب العاملية الثانية و خططكان رئيس أركان قوات التحالف خال1961إىل 
أكتوبر19ولد 1945-1944و اشرف على عملية غزو فرنسا و أملانيا خالل عامي   ,

1890 وتويف يف
28 1969, مارس

يسمى أيضاً جون(جون كينيدي  ) كينيدي أو جاك كينيدي . فيتزجريالد كينيدي أو جون إف
) هو الرئيس السابق توىل الرئاسة خلفاً . األمريكية املتحدةللواليات) اخلامس والثالثني

وتويف1917مايو، 29للرئيس أيزاور وقد خلفه نائبه ليندون جونسون ولد يف  مقتوالً يف 
يف داالس، تكساس وقد أُتهم يل هاريف اوسولد1963نوفمرب، 22 باغتياله

:مصطلحات التاريخ
تقوم 1947 عامري السياسي األمريكيصاغ مبادئها جورج كينان اخلب:سياسة االحتواء/ 1

دف تطويق وعزل , العسكرية هذه السياسة على فكرة إنشاء سلسلة من األحالف والقواعد
انتشار نفوذه وإيديولوجيته إىل الدول ااورة ومنع, وإحكام اخلناق حوله . اإلحتاد السوفيييت 

. وإىل سائر مناطق العامل
الو م أ ازن عسكري نووي دويل منبثق من امتالك كل منتو:توازن الرعب النووي/2

تستطيع ا , النووي قوة عسكرية ضاربة خاصة بعد توصل كل منهما للسالح, واإلحتاد س 
يتعذر , النووي العسكري املتبادلة وهكذا نشأت حالة من قوة الردع, تدمري القوة األخرى 

األخرى أو أن تتحداها مباشرة خوفا من علىيف ظلها على أي من الدولتني أن حتقق نصرا
. التدمري املباشر

نظام ساد بعد احلرب العاملية الثانية يعتمد على وجود قطبني متفوقني يف: القطبية الثنائية/3
منهما حيث يتمتع كل, مها الو م أ واإلحتاد س , مركز القوى املؤثرة على الساحة الدولية 

. اإلحتاد س ال هذا النظام مع تصدع املعسكر الشيوعي وتفككز. مبواصفات القطب العاملي 
. ليسود بعده النظام ذي القطبية األحادية

الغريب بزعامة الو م أ والشرقي بزعامة اإلحتاد . سياسة اتبعها املعسكران : االنفراج الدويل/ 4
لص من الشدة احلرب الباردة خاصة يف الستينات من القرن املاضي للتخبعد انتهاء أزمات



والضيق اللذين وصال إليهما العامل
الو م أ . نقطة تعادل بني القوتني املتعارضتني يف إطار احلرب الباردة : توازن القوى/5

. أداة حلفظ االستقرار الدويلوكانت. واإلحتاد السوفيايت 
جمال االستخدام اتفاق تتعهد مبوجبه جمموعة من الدول بأن تتعاون فيما بينها يف: احللف/6

. العسكرية ضد عدو مشتركاملشترك لقدراا
تنظيم عاملي أنشئ عقب احلرب العاملية الثانية يضم يف إطاره مجيع الدول : األمم املتحدة/7

واملرتبطة فيما بينها مبا يعرف مبيثاق األمم املتحدة من مهامها تنظيم العالقات املستقلة واملتحدة
مقرها نيويورك . واحملافظة على األمن والسالم الدوليني , واملساواة العدلالدولية على أساس

. بالو م أ
نظام استعماري جاء بعد احلرب العاملية األوىل بقوم بتكليف دول متقدمة : االنتداب/8

متخلفة وضعيفة إىل أن تصبح قادرة على تسيري شؤوا ومتطورة بالسهر على إدارة دولة
. لك حتت إشراف عصبة األمموذا. بنفيها 

هيمنة اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية لدولة أو عدة دول على دولة أو : اإلمربيالية/9
هي املرحلة العليا , خرياا وثرواا وهي صورة أخرى لالستعمار التقليديوب, عدة دول 

. لتطور الرأمسالية
مقره وارسو العاصمة . 14/05/1955جتمع عسكري تأسس يف : حلف وارسو/10

املعسكر الشرقي ضد خطر املعسكر الغريب حل بتفكك وهو أداة دفاعية لدول. البولندية 
. االحتاد السوفيايت وتصدع املعسكر الشيوعي

عمل سياسي شامل يلجأ إىل القوة املسلحة يف مرحلة من مراحله : احلرب احملدودة/11
. رورة كسر إرادة اخلصم أو فرض مشيئة املنتصر عليهبالضلتحقيق هدف معني الستدعي

يقصد به التحاف الدويل الذي تزعمته فرنسا وبريطانيا والو م أ خالل : دول احللفاء(12
. احملوراحلرب العاملية الثانية ضد دول

واليابان أثناء احلرب. يقصد به التحالف الذي تزعمته أملانيا وإيطاليا : دول احملور/13
. ضد دول احللفاء1939/1945العاملية الثانية 

مستعمرة استيطان تتوفر على نسبة مهمة من السكان ذوي األصل األورويب : دومينون/14



. هذا النوع من االستعمار متداوال داخل اإلمرباطورية الربيطانيةتتمتع باحلكم الذايت وكان
. حكم الفرد يف غياب أي متثيل نيايب نظام سياسي مشويل يعتمد على: ديكتاتورية/15

. والصالحيات يف يد رجل واحدوحتصر كل السلطات
جمموعة من الدول كانت تدور يف فلك الو م أتعتنق األفكار الليربالية : املعسكر الرأمسايل/16

دة ظهر بعد احلرب العاملية الثانية وخالل احلرب البار. واقتصاديا وفكريا وتدافع عنها سياسيا
. موازيا للمعسكر الشرقي آنذاك. 

يقصد به احلد من إنتاج السالح وختزينه بكميات حمدودة وختفيف عدد : نزع السالح/17
وقد نص ميثاق األمم املتحدة يف املادة . املالية املخصصة للتسلح اجليوش وختفيض االعتمادات

. العاملنيللحفاظ على السلم واألمنعلى أمهية نزع السالح كوسيلة11
مقرا لرئاسة 1918قصر وسط موسكو اختذ سنة ) القلعة احلصينة ) : الكرميلني/18

. الجتماعات احلزب الشيوعياحلكومة السوفياتية ومقرا
ويستمد امسه من م1792 هو املقر الرئيسي لرئيس الو م أ بين سنة: البيت األبيض/19

غرفة وخصص 312ف من ثالث طوابق ويضم جدرانه ويتألاللون األبيض الذي طليت به
األرضي لالجتماعات واحلفالت الرمسيةالطابق الثاين والثالث للرئيس والطابق

أحد األجهزة الست اليت يتكون منها هيكل هيئة األمم املتحدة وهو أمهها : جملس األمن/20
هم ) الفيتو ( قض مخسة عشر عضوا مخسة دائمون يتمتعون حبق النيتكون من. على اإلطالق 

الصني. بريطانيا . فرنسا . روسيا . الو م أ 
هي فن وعلم وضع املخططات العامة املدروسة بعناية تامة الستخدام دولة : اإلستراتيجية/21

, .من أشكال القوة املتوفرة لديها يف سبيل حتقيق أهداف حمدودة هلا ما ملواردها او أي شكل
فن األشياء العامةوأصل الكلمة يوناين يعين 

هي احلرب اليت حياول فيها كل من الطرفني املتحاربني القضاء على : حرب االسترتاف/22
. إاكه حتضريا للقضاء عليهقوات خصمه تدرجييا بقصد

توفري االحتياجات املطلوبة للقوات ملواصلة القتال من املؤن والذخائر : اإلمدادات/23
. بالقتالت القائمةواملعدات والرجال للقوا

حماولة كل دولة من الدول العظمى السبق يف برنامج التسلح : سباق التسلح/24



. اشتد خاصة أثناء احلرب الباردةالتكنولوجي والتفوق على الدول األخرى
هي جمموعة القواعد واألعراف واملبادئ الدولية اليت تم بتنظيم العالقات : الدبلوماسية/25
وهي فن إجراء املفاوضات . الدولية والتوفيق بني مصاحل الدول املتباينة دول واملنظماتبني ال

كما يطلق هذا اللفظ على كل من يتصف . واملعاهدات يف االجتماعات وعقد االتفاقيات
واحليطة والرباعة يف حتقيق أهدافه دون واحلذر. والتهذيب الرفيع , وحسن الصرف . باللباقة 

. ة اآلخرينإلثارة حفيظ
). ولوجي وتعين علم . إيدو وتعين الفكرة .( كلمة مكونة من كلمتني : األيديولوجية/26

واأليديولوجية هي جمموعة أفكار ومبادئ تنطوي على النظم السياسية . وتفيد علم الفكرة
. نةوالقيم األخالقية اليت ينتهجها حزب ما أو دولة معيواالقتصادية واألهداف االجتماعية

سياسة اقتصادية مفادها استيالء الدولة على املؤسسات واملشاريع االقتصادية : التأميم/27
احليوية اخلاصة ونقل ملكيتها إليها حبيث تتوىل هي إدارا والتحكم والثروات الطبيعية واملرافق

. فيها
ة إدارة شؤون البالد حالة استثنائية مؤقتة تتسلم فيها السلطات العسكري: حالة الطوارئ/28

. داخلي أو خارجي يهدد سلم واستقرار البالدوذلك يف حالة حدوث خطر
يقوم أساسا . مذهب ونظام اقتصادي وسياسي معارض للنظام الرأمسايل : االشتراكية/29

لوسائل اإلنتاج وإشراف الدولة إشرافا مطلقا على مجيع شؤون العامة( على امللكية اجلماعية 
اقتصاديا واجتماعيا وتوجيه نشاط اتمعاحلياة
وهي . عقيدة وممارسة تنادي بإلغاء امللكية اخلاصة والفدية والتمييز الطبقي : الشيوعية/30

فيه حزب واحد احلزب الشيوعي على وسائل اإلنتاج دف إقامة نظام حكم مشويل يسيطر
ارت الشيوعية بتفكك االحتاد السوفيايت االجتماعية اجمتمع تزول فيه الطبقية وتتحقق العدالة

وتصدع املعسكر الشيوعي ودخلت معظم الدول
. الشيوعية االقتصاد احلر

يقصد ا احلرب ذات الصفة العاملية واليت تشمل عدد كبري من الدول : احلرب الشاملة/31
من تصرفام وبالتايل احترام املتحاربني للقواعد القانونية اليت حتد كما تعين هذه احلرب عدم. 

تفرق احلرب يف هذه احلالة بني العسكريني واملدنيني ميكنهم استعمال خمتلف قوام وال



ويتحول ميدان احلرب إىل املدن الكربى واملراكز
اإلستراتيجية الداخلية كاملصانع واملستودعات وتستخدم فيها كل األسلحة مبا يف ذلك غري 

. التقليدية
مفهوم استعمله رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل ملا حتدث عن : ديديالستار احل/32

التوسعية يف أوروبا الشرقية فقال إا أسدلت ستارا حديديا على أطماع االحتاد السوفيايت
على األدرياتيكي وأصبح يطلق ها املفهوم على أوروبا من منطقة البلطيق إىل ميناء تريستيا

. عسكريناحلرب الباردة بني امل
تكتالت عسكرية ظهرت أثناء احلرب الباردة مجعت دول ذات : العسكريةاألحالف/33

. وحلف وارسو. القوتني العظميتني مثل احللف األطلسي مصاحل مشتركة بزعامة إحدى
. أسلحة متتاز بتدمريها القوي الشامل تتمثل يف القنبلة النووية : أسلحة الدمار الشامل/34

واليت تسابقت الدول الكربى يف اختراعها يف إطار احلرب الباردةالنيترونية. ينية اهليدروج
. وثقافية. هو االستعمار اجلديد املتستر وراء أقنعة متعددة اقتصادية : االستعمار املقنع/35
سياسة استعمارية تبنتها وانتهجتها الو م أ وطبقتها يف الفيتنام و : سياسة ملء الفراغ/36

. صرم
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