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هو جمموعة من الدول اليت متثل العامل املتقدم الصناعي والغين وتضم الدول االشتراكية والرأمسالية : عامل الشمال

.كندا,و م ا,وتقع يف نصف الكرة الشمايل شاملة أوربا 

درجة مشال يف 30هو جمموعة من الدول اليت متثل العامل املتخلف الواقعة جنوب خطي عرض :عامل اجلنوب 

.درجة بني أوروبا وإفريقيا تشترك يف التخلف والتعرض الستعمار35يكا و أمر

أطلق عليه للتفريق بني العامل االول الذي هو الغرب والثاين املعسكر الشرقي يقع معظمه جنوب : ث :الليربالية

اجلنوبدوله تتفاوت يف التخلف بني متخلفة و يف طريق النمو ونامية حتمل خصائص عامل , خط االستواء 

جمموع الدول الصناعية اليت تعرف حالة من االزدهار االقتصادي و الرفاه االجتماعي و االستقرار :العامل املتقدم 

.السياسي و هي تقع يف النصف الشمايل

مذهب اقتصادي واجتماعي يرتكز على مبدأ احلرية الفردية، ويستبعد أي تدخل للدولة يف الشؤون:الليربالية 

.ةاالقتصادي

وهي نظام سياسي اقتصادي واجتماعي يعتمد على امللكية اجلماعية لوسائل تبناها االحتاد السوفيايت :االشتراكية 

.بعد جناح الثورة البلشفية1917سنة 

وب , هيمنة اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية لدولة أو عدة دول على دولة أو عدة دول :اإلمربيالية 

.أخرى لالستعمار التقليدي و هي املرحلة العليا لتطور الرأمساليةوثرواا وهي صورة

.يقصد به الدول اليت تقع يف شرق أوربا و اليت طبقت النظام االشتراكي غداة احلرب الباردة:الشرق 

أ واستعمل أيضا غداة احلرب .م .الدول الدميقراطية الرأمسالية اليت تقع غرب أوربا وكذلك الـ و:الغرب 

.اردةالب
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بعد التوقيع على معاهدة واشنطن و بذلك انتقل الصراع 1949أفريل 04الناتو أنشأ يف :احللف األطلسي 

الغربية الرأمسالية بزعامة الو م أ و يهدف إىل مواجهة القوى و - من الطور السياسي إىل العسكري ويضم الدول 

.جلزائرية مقر قيادته بربوكسل عاصمة بلجيكااألفكار الشيوعية و ضرب احلركات التحررية يف املنطقة الثورة ا

و اختذت العاصمة البولندية مقرا له و ضم 1955حلف تابع للمعسكر الشيوعي انشأ يف ماي :حلف وارسو 

يهدف إىل مواجهة ) ألبانيا -بلغاريا -رومانيا -بولندا- ار -أملانيا الغربية- االحتاد السوفييت تشيكوسلوفاكيا ( 

ربية وسياسة احلصار السياسي و العسكري املفروض عليه من قبل الغرب وحق الدفاع املشترك ضد األحالف الغ

.أي هجوم عسكري حمتمل على الدول األعضاء

مقرا لرئاسة احلكومة السوفيتية و إلجتماعات 1918القلعة احلصينة قصر وسط موسكو اختذ يف :الكرميلني 

.احلزب الشيوعي

م ويستمد امسه من اللون األبيض الذي طليت به 1792رئيس الو م أ بين سنة هو مقر:البيت األبيض 

.جدرانه

مفهوم استعمله رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل ملا حتدث عن أطماع االحتاد السوفييت : الستار احلديدي 

ينت على حبر البلطيق إىل التوسعية يف أوروبا الشرقية فقال إا أسدلت ستارا حديديا على أوروبا من منطقة ستا

.ميناء تريستيا االيطايل

هو صراع فكري حضاري بني الشيوعية و الرأمسالية حبيث حيبذ كل منها القضاء على :الصراع االديولوجي 

األخر وفرض مذهبه عليه

سحاب هي سياسة استعمارية تبنتها الواليات املتحدة األمريكية ووظفتها بعد ضعف و ان:سياسة ملء الفراغ 

.القوى

قابلها االحتاد السوفييت بدعمه , مللء الفراغ السياسي املتروك- فرنسا وبريطانيا :االستعمارية التقليدية 

.للحركات التحررية

تقوم هذه السياسة على فكرة إنشاء سلسلة من األحالف والقواعد العسكرية دف تطويق :سياسة االحتواء 

.ع انتشار نفوذه وإيديولوجيته إىل الدول ااورة و سائر مناطق العاملوعزل وخنق اإلحتاد السوفييت ومن
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ايدولوجيا تستخدم فيه كل الوسائل ماعدا ,نعين به الرتاع والصراع وعادة ما يكون صراعا سياسيا:احلرب الباردة

.املواجهة العسكرية بني الكتلتني املتصارعتني

ري نووي دويل منبثق من امتالك كل من الـ و م أ و اإلحتاد توازن عسك) توازن الرعب ( :التوازن النووي 

السوفيايت للسالح النووي تستطيع ا تدمري القوة األخرى وهكذا نشأت حالة من قوة الردع النووي العسكري 

.املتبادلة مما حال دون اندالع مواجهة عسكرية بينهما يتعذر فيها حتقق نصرا على األخرى

استراتيجي مشترك و سياسة تعين التحالف و التعاون أو االحتاد وقد اتبعها املعسكران يف توجه:سياسة التكتل 

.العسكرية والثقافية والعلمية يف إطار احلرب الباردة, االقتصادية, خمتلف ااالت السياسية 

املؤثرة على يعتمد على وجود قطبني متفوقني يف مركز القوى2نظام ساد بعد الـ ح ع :القطبية الثنائية 

حيث يتمتع كل منهما مبواصفات القطب و القدرة على توجيه , مها الو م أ واإلحتاد السوفييت , الساحة الدولية 

.األحداث العاملية وحتريكها

وتعين تعمري وملء ااالت اجلغرافية وبث فيها احلياة 1سياسة توسعية ظهرت بعد احلرب ع :اال احليوي 

طبقت يف شكل 2طبقتها النازية والفاشية كل حسب رؤيته ومصاحله وبعد احلرب ع ,حنيأواستغالهلا إىل

.احتواء

هي سياسة تقوم على تأسيس التكتالت العسكرية ظهرت أثناء احلرب الباردة مجعت دول :سياسة األحالف 

و حلف بغداد ذات مصاحل مشتركة بزعامة إحدى القوتني وأمهها احللف األطلسي و حلف جنوب شرق آسيا 

األمريكية وحلف وارسو بزعامة االحتاد السوفييت دف لتحقيق التوازن بينهما و أداة حلماية األمن . م. بزعامة الو

.القوم لكل معسكر

وهي سياسة ظهرت يف احلرب الباردة متثلت يف سعي كل طرف إىل احتواء واستقطاب اكرب :سياسة املشاريع 

مشروع , ته للمعسكر األخر من خالل مجلة مشاريع منها مشروع مارشال عدد من الدول يف إطار مواجه

ومبدأ جدا نوف , ومشروع أيزاور ورد عليها اإلحتاد السوفييت جبملة من املشاريع املماثلة الكومنفورم , ترومان 

.ومنظمة الكوميكون
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احلرب الباردة واليت ميزها الال هي وصف للحاالت اليت مرت ا العالقات الدولية أثناء :األزمات الدولية 

استقرار والتوتر السياسي احلاد الذي مل يصل ملستوى احلرب الفعلية و إن كان ينذر باحتمال وقوعها و من 

.أبرزها األزمة الكورية والكوبية و أزمة برلني

كار من أجل التأثري على من بني ابرز الوسائل املستخدمة يف احلرب الباردة وتقوم على نشر األف:الدعاية املغرضة 

السلوك اإلنساين والدفع به إىل تقبل فلسفة ما أو معاداا بوسائل اإلذاعات ـ الصحف ـ القنوات التليفزيونية 

. ـ اإلشهار ـ النشريات السرية

هي وصف لطبيعة عالقات املعسكرين بعد تسوية أزمة كوبا اخلطرية حيث ختلص خالهلا املعسكران :االنفراج 

لشدة والضيق اللذان وصل إليهما بفعل اشتداد أزمات احلرب و قد عرفها بعض اخلرباء بذوبان اجلليد بني من ا

.املعسكرين

هو مصطلح سياسي يقصد به إبعاد شبح احلرب الساخنة -فسره خروتشوف العيش بسلم :التعايش السلمي 

مع القبول بازدواجية النظام الدويل يف ظل كوسيلة لتسوية اخلالفات الدولية وحلها بالطرق السلمية و احلوار

1956–1977التعايش و تبادل املصاحل واملنافع خاصة يف الفترة املمتدة ما بني 

مصطلح مشتق من بريو أي املكتب ومن قراطية أي احلكم ويقصد باالصطالح حكم املكتب مث :البريوقراطية

.ة االجتماعيةحتول املعىن ليصبح حتكم املكاتب واملوظفني يف احليا

هي خطة لتحقيق أهداف معينة يف مرحلة تارخيية كاملة وهي تتألف بالضرورة من حتديد :اإلستراتيجية 

.األهداف وحتديد للقوات الضاربة أو املنفذة واإلستراتيجية السياسية ال ختتلف عن اإلستراتيجية العسكرية

كان املدن وتبلورت بعد ذلك لتعين الطبقة الوسطى يف كلمة مشتقة عن الفرنسية بور جوا وتعين س:البورجوازية

اتمع ويف احلقيقة هي ليست طبقة متكاملة األبعاد فهي دائما تتسرب حنو احتالل مكان بني الطبقة الرأمسالية أو 

.العودة إىل طبقة الكادحني

التقنيني من مهندسون يف أمريكا معناه حكومة الفنيني واملختصني و1932مصطلح ظهر سنة : التقنو قراطية

.ومدراء واقتصاديون

معناها طبقة النبالء من الشعب يقابلها طبقة العامة ومن هذه الطبقة يكون احلكام وقادة اجليش:االرستقراطية 
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.وعظماء البالد وكل العامة ختضع ملشيئة هذه الطبقة

للدول الكربى 1945متياز يف مالطا تعين النقض أو االمتناع أو االعتراض تقرر هذا اال) الفيتو: (حق النقض

.الدائمة يف جملس األمن

.تتمثل يف القنبلة النووية واهليدروجينية اليت تسابقت الدول الكربى على اختراعها وإنتاجها: أسلحة الدار الشامل

.اسيةسي, عسكرية, ثقافية, هو االستعمار اجلديد املتستر وراء أقنعة متعددة اقتصادية:االستعمار املقنع

.هو استرجاع االستقالل بانسحاب االستعمار وتكوين دولة ذات سيادة معترف ا دوليا:التحرر السياسي

جتمع الشيء والتكتالت السياسية يقصد ا التعاون بني عدة دول والوقوف إىل جنب بعضها البعض أي:التكتل

.سواء يف إطار التعاون أو الدفاع يف حالة االعتداء اخلارجي

يتكون من جمموعة رئيسية من الدول االشتراكية بزعامة االحتاد السوفييت والصني وكوريا :ملعسكر الشرقيا

.الشمالية وفيتنام وكوبا

يتكون من جمموعة رئيسية من الدول الرأمسالية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وعضوية معظم :املعسكر الغريب

.دول أوروبا الغربية وكندا

ويطلق عليه تصريح األطلسي وهو الوثيقة األوىل اليت وضعها كل من روزفلت وتشرشل على :اق األطلسيامليث

وكانت هلما نفس النظرة يف إقامة عامل أفضل يف املستقبل يف احترام حرية 1941ظهر سفينة يف احمليط األطلسي 

.الشعوب يف تقرير مصريها

يف العامل مثل حق الشعوب املستعمرة يف احلرية واالستقالل وحق الدول يف مناصرة القضايا العادلة:احلياد االجيايب

.التصرف يف ثرواا الوطنية

عدم تأييد احد الطرفني املتصارعني أو الكتلتني العظمتني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد :عدم االحنياز

.السوفييت

املسلحة يف مرحلة من مراحله لتحقيق هدف معني ال عمل سياسي شامل يلجأ إىل القوة :احلرب احملدودة

.يستدعي بالضرورة كسر إرادة اخلصم أو فرض مشيئة املنتصر عليه كاملة



التاريخ  مع  التعريف بالشخصياتيف و مفاهيم مصطلحات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف خدمة  العلم و املعرفةدار نزهة األلباب  للنشر و التوزيع

كلمتني روسيتني تعين األوىل إعادة البناء أما الثانية فتعين الشفافية، وظف هاذين : الربيستوريكا و الغالسنوست 

خائيل غورباتشوف وله كتاب بنفس العنوان، واملضمون العام هلما هو التعبريين أخر رؤساء االحتاد السوفييت مي

إدخال إصالحات دميقراطية داخل أجهزة احلزب الشيوعي السوفييت وأجهزة الدولة ومتثل ذلك يف إلغاء امتيازات 

ولة فئة النومنكالتورا وفسح اال أمام الفئات الشابة للمشاركة يف الوظائف واملهام الكربى للحزب والد

والسماح بعودة املنفيني السياسيني وعلى رأسهم العامل الفيزيائي أندري ساخاروف ، وهو ما أدى إىل إثارة جدل 

واسع داخليا وخارجيا انتهى بانفالت األوضاع وعجل بانسحاب االحتاد السوفييت من جممل القضايا الدولية 

1991سوفييت ككل عامفاسحا اال أمام الواليات املتحدة وبايار االحتاد ال

نظام دويل جديد فيه قيادة عامل و توجيه العالقات الدولية لدولة واحدة هي الو م األمريكية : األحادية القطبية

أحد األجهزة الست اليت يتكون منها هيكل هيئة األمم املتحدة : القوى يف العامل وقد ظهر بعد ايا جملس األمن

15من ميثاقها أصبح عددهم 23.27بعد تعديل املادتني . قط عضو ف11يتكون من 1965كان قبل 

.أعضاء دائمني الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا و روسيا و الصني5عضوا منهم 

: هي حالة االنقسام الذي ساد العامل، بعد احلرب العاملية الثانية ،بظهور معسكرين متنافسني : نظام القطبية الثنائية

حيث حاوال تشكل أحالف باستقطاب ,الية بقيادة الواليات املتحدة ، والشيوعي بزاعمة االحتاد السوفييتالرأمس

.دول أخرى

،بعد ايار املعسكر الشيوعي وانتهاء 1991هي الوضعية اليت أصبح عليها العامل منذ :نظام القطبية األحادية

.واليات املتحدة يهيمن على السياسة الدوليةاحلرب الباردة حيث أضحى املعسكر الرأمسايل بزعامة ال

يكون احللف العسكري بني دولتني أو أكثر؛ يكون احللف متعلق باحلرب تتضمن معاهدات :األحالف العسكرية

عسكرية مع املعاهدات العسكرية مثل احللف -عادةً احللف العسكري حيتوي على معاهدات ال. دفاعية وهجومية

.األطلسي وحلف وارسو

هي العقيدة السياسية للحزب أو احلكومة وهي جمموعة من املبادئ السياسية واالقتصادية :ديولوجيةاال

.واالجتماعية والقيم األخالقية اليت ينتهجها حزب أو حكومة ويستعان يف حتقيقها بالترغيب أو اإلكراه

العادات واللغة من جراء تعين جمتمع طبيعي من البشر يرتبط يبعضه البعض بوحدة األرض واألصل و:القومية
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.االشتراك يف احلياة ويف الشعور االجتماعي وجغرافية مشتركة ومصري مشترك ومصلحة اقتصادية ومادية مشتركة

.تعين حب الوطن والشعور بارتباط وطين حنوه فهو حب األمة للوطن:الوطنية

.(الدين, العادات, اللغة, التاريخ(مجاعة من البشر تتوفر فيها عناصر القومية :األمة

ما . يقصد ا االلتزام و تنفيذ القرارات الصادرة عن اهليئات الدولية كاألمم املتحدة وأجهزا :الشرعية الدولية 

.خيدم مصاحل الو م أ و حلفائها

تام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية تتكون من الدول يف خ1964افريل 15تأسست يف :77جمموعة

.هدفها الدفاع عن مصاحل الدول السائرة يف طريق النمو) أمريكا الالتينية,آسيا,إفريقيا( النامية 

مذهب سياسي يهدف إىل القضاء على الرأمسالية وامللكية اخلاصة وتنادي بإنشاء جمتمع يتساوى أفراده :الشيوعية

.قوقيف احل

الفاعلة اليت متارس النضال من والشخصياتهي جمموعة األحزاب السياسية والتنظيمات املختلفة:احلركة الوطنية

.اجل القضية الوطنية ونشر الوعي وحتقيق البديل األفضل للشعب والوطن

وتقترب من بعضها يف املثل و النظم واألهداف السياسية .اليابان .ايطاليا . وهي أملانيا :ةمعسكر الدول الديكتاتوري

وتعمل على التخلص من القيود اليت فرضت عليها بطريقة أو بأخرى و توسيع جماالا اجلغرافية احليوية للحصول 

.على املواد األولية و األسواق التجارية و توطني فائض السكان

يضم فرنسا و بريطانيا وحيظى بتعاطف خفي من الواليات املتحدة اليت كانت تلتزم :الليرباليةمعسكر الدول

بسياسة العزلة وقد حاولت الدولتان التحرك باجتاه بولونيا ورومانيا ويوغوسالفيا و اليونان وتركيا وروسيا 

.لتشكيل جبهة موحدة ولكن عوامل كثرية حالت دون حتقيق ذلك اهلدف

للدول الكربى 1945تعين النقض أو االمتناع أو االعتراض وتقرر هدا االمتياز يف مالطا ): الفيتو(حق النقض 

وهي الدائمة يف جملس األمن وهدا احلق ملنع جملس األمن من إصدار قرارات معينة حبيث يؤدي استعماله إىل اعتبار 

.األمر وكأنه مل يصدر بشأنه شيء

لقنبلة النووية و اهليدروجينية و النيترونية اليت تسابقت الدول الكربى يف تتمثل يف ا:أسلحة الدمار الشامل

.اختراعها و إنتاجها

http://www.ba3ziz.com/showthread.php?t=11426
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جوان 5أعلن عن هذا املشروع يف . ينسب إىل كاتب الدولة األمريكي جورج مارشال:مشروع مارشال 

شكل هبات وقروض جبامعة هارفارد مباساشوست ، وهو يف الظاهر مشروع ملساعدة أوروبا ماليا ويف1947

ولقد وجه العرض )مشروع إعادة بناء أوربا ( ميسرة الدفع من أجل إعادة البناء حيث محل هذا املشروع عنوان

إىل كامل الدول األوربية مبا فيها االحتاد السوفييت أما باطن هذا املشروع فيتضمن النقاط التالية دعم أوربا من أجل 

ربط االقتصاد ) أزمة الدوالر( الزراعية بسبب افتقار الدول األوربية للدوالرتصريف املنتجات األمريكية ال سيما

األورويب باالقتصاد األمريكي منع انتشار الثقافة الشيوعية ونشر منط احلياة األمريكي يف أوربا و حماولة جر االحتاد 

.السوفيييت إىل التخلي عن الشيوعية بسبب حاجته املاسة للدعم االقتصادي

. مليون دوالر تقدم لليونان، ولتركيا400مشروع مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية بقيمة :ترومان مبدأ 

سد الفراغ الذي تركته : للمصادقة عليه أهدافه اخلفية1947تقدم به هاري ترومان أمام الكونغرس يف مارس 

صول إىل املياه الدافئة،الوقوف يف وجه بريطانيا، احلصول على منطقة نفوذ يف البحر املتوسط،منع السوفيت من الو

.الشيوعية يف املنطقة

ينسب إىل رجل الدولة السوفييت جدا نوف وهو الرد على مشروع مارشال األمريكي و يعرف :مبدأ جدا نوف 

1947أكتوبر 5مبشروع بلشفة أوروبا الشرقية مت اإلعالن عنه أثناء انعقاد املؤمتر الدويل لألحزاب الشيوعية يف 

ببولونيا علل جدا نوف مقترحه بأنه الوسيلة األجنع ملواجهة االمربيالية األمريكية وحلفائها يف أوربا الغربية وعلى 

كانت احلادثة اخلطرية 1948ويف فيفري -الكومنفورم -هذا األساس مت تأسيس مكتب اإلخبار الشيوعي 

ة كاملة على أوروبا الشرقية وهو ما سرع إىل تشكل برباغ، وأصبحت اهليمنة العسكرية و املخاباراتية السوفيتي

أما يف الغرب فأصبح مصطلح . يعود جلدانوف نفسه) كتلتني( وحيث أن املصطلح , الكتلتني الشرقية والغربية

.الدول التابعة يدل على دول شرق أوربا

ملواجهة املشاريع األمريكية مكتب اإلخبار الشيوعي، مت تأسيسه مبدينة زالرسكا بوريبا ببولونيا: الكومنفورم 

جبمع املعلومات عنها و أما الغرب فاعتربه مكتب للتجسس وتنظيم أعمال معادية للمصاحل الغربية يف العامل كما 

أدى اخلالف حول تأسيس هذا املكتب إىل وقوع االنشقاق داخل املعسكر الشرقي بانسحاب يوغسالفيا ورفض 
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.نة السوفياتيةزعيمها جوزيب بروز تيتو منطق اهليم

مشروع سياسي مستمد من مشروع مارشال ويف إطار مواجهة املد الشيوعي يف العامل، برز :مشروع إيزاور 

ملا تقدم االحتاد السوفيايت ملصر مبساعدة 1957بعد أزمة السويس والعدوان الثالثي على مصر وبالضبط عام 

مساعدات مالية لدول الشرق األوسط مبا فيها دولة الكيان تقنية املتمثلة يف بناء السد العايل، ويقضي بتقدمي

الصهيوين، كما يهدف املشروع من جهة أخرى إىل مقاومة التأثريات القومية للثورة املصرية خاصة فيما يتعلق 

ب القبول بدولة إسرائيل ولو على حسا( بالقضية الفلسطينية ودفع الدول العربية إىل القبول بسياسة األمر الواقع 

واملساعدات املقدمة لدول املنطقة يف الوقت الراهن ال خترج عن إطار هذا ). املطالب املشروعة للشعب الفلسطيين

.املشروع

فاملعيار االقتصادي هو القوة له أصبح أهم من املعيار العسكري ، كانت حرب اخلليج :النظام العاملي اجلديد 

اجلديد كانت دوافعها النفط و اهليمنة اإلقليمية أو صرف االنتباه عن نقطة االنطالق لترويج مفهوم النظام العاملي

املشكالت احمللية لالقتصاد األمريكي

هو جمموعة املبادئ، والقيم، والضوابط واليت تسري العالقات الدولية يف خمتلف ااالت كميثاق :النظام الدويل 

األمم املتحدة و -ذلك اهليئات واملنظمات الدولية و يشرف على. ملزم للجميع يف اختاذ القرار ويف تنفيذه

.املؤسسات التابعة هلا

و ايار املعسكر الشيوعي وهو طرح أمريكي يقوم 1989مفهوم برز بعد لقاء مالطا:النظام الدويل اجلديد 

.على أساس توسيع مفاهيم العوملة و الليربالية و فرض منطق اهليمنة األمريكية على العامل

هي منظمات أو هيئات خريية عاملية غري جتارية تعرف باتمع املدين و يعمل فيها : ظمات غري احلكومية املن

جهود ,حقوق اإلنسان,أطباء بل حدود ,موظفون متطوعون تنشط يف كافة امليادين ذات الطابع اإلنساين كالبيئة 

...الرعاية الصحية والطفولة,اإلغاثة 

الغات تعمل على وضع القواعد –خلفا ملنظمة 1995منظمة دولية أنشئت سنة :املنظمة العاملية للتجارة 

والقوانني اليت تنظم التجارة العاملية وتنظيم جوالت املفاوضات التجارية متعددة األطراف و فض الرتاعات 

.مقرها جينيف2004بلدا سنة 149التجارية بني 
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وهي وحدات إنتاجية وإدارية تتمتع .1958الصني سنةتعاونيات اشتراكية أنشئت يف:الكومونات الشعبية

.باالستقالل الذايت، يسريها جملس منتخب



التاريخ  مع  التعريف بالشخصياتيف و مفاهيم مصطلحات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف خدمة  العلم و املعرفةدار نزهة األلباب  للنشر و التوزيع

 :

، اآلمر بقنبلة هريوشيما )1953ـ 1945(أ .م.، رئيس الو) 1972ـ 1884:(هاري ترومان 

وناغازاكي مؤيد اهلجرة اليهودية إىل فلسطني مفجر احلرب الباردة بإعالنه لسياسة االحتواء املتمثلة يف تقدمي 

اهلند ( اغ خارج أورباالدعم العسكري واالقتصادي للدول غري الشيوعية واليت تطورت إىل سياسة ملء الفر

1957وهي نفس السياسة اليت انبثق منها مشروع إيزاور يف الشرق األوسط) الصينية

جاعال منه 1953ـ 1924رجل دولة سوفيايت قاد االحتاد من ) 1953ـ 1879:(ستالني جوزيف

واجه املخططات األمريكية ، متيزت فترة حكمه بالفردية والتشدد يف نظر الغرب2القوة الثانية عامليا بعد ح ع 

.الكومنفورم ،حلف وارسو: مبخططات مضادة

الكتلة ( رجل سياسي سوفييت صاحب أطروحة الكتلتني)1948ـ 1896:(جدا نوف أندري الكسندروفيتش

ـ 1945: من الذين سامهوا يف التشدد اإليديولوجي يف العهد الستاليين يف الفترة). الشرقية ـ الكتلة الغربية

.وصاحب املشروع املعروف بامسه) 1939(مهندس احللف اجلرماين السوفييت1953

، كاتب 2جنرال ورجل سياسة أمريكي، رئيس األركان أثناء ح ع ) 1959ـ 1880: (مارشال جورج

،كان املستشار العسكري لروزفلت حيث وضع خطة مشروع دعم 1949ـ 1947:بني) وزير(للدولة 

.1953امسه منح جائزة نوبل للسالم بعد اية احلرب الكوريةأوربا املشروع املعروف ب

رجل سياسي سوفييت خلف ستالني صاحب مبادرة التعايش ) 1971ـ 1894: (خروتشوف نيكيتا

أ رمسيا حدثت يف عهده عدة أزمات أخطرها أزمة الصواريخ يف .م.السلمي و أول زعيم سوفييت يزور الو

1962كوبا

على املستوى ) 1963ـ 1961(أ .م.اصغر رئيس للو) 1963ـ 1917:(كنيدي، فيتزجريالد

الداخلي أعلن عن سياسة األفاق اجلديدة واملتمثلة يف حتسني أوضاع السود وإزالة بقايا امليز العنصري، واليت يرجح 

مشروع أا كان السبب األساسي يف مقتله بسبب ما القته هذه السياسة من معارضة شديدة يعتربه البعض تبىن
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1962ابولو يف عهده وقعت أزمة الصواريخ يف كوبا 

مؤسس التيار احملافظ ) 1989ـ 1981( أ.م.الرئيس األربعون للو) :2004ـ 1911(رونالد ريغن

أطلق ما 1983املعتمد على فكرة استعادة أجماد و قيم للمجتمع األمريكي انتهج سياسة خارجية متشددة يف 

.حرب النجوم- الستراتيجي ضد االحتاد السوفييت عرف مببادرة الدفاع ا

اشتهر . 1985رئيس االحتاد منذ مارس ): ـ على قيد احلياة1931: (غورباتشوف ميخائيل سرغايوفيتش

بسياسة الربيستوريكا والغالسنوست يعترب يف الغرب الصانع احلقيقي لسياسة الوفاق الدويل منح جائزة نوبل 

.ن االتفاقيات اليت ستؤدي إىل إاء احلرب الباردةوقع العديد م1990للسالم

رجل دولة وماريشال سوفييت خلف خروتشوف على رأس ): 1982ـ 1906:(برجينيف ليونيد اليتش

كان وراء العديد من التدخالت العسكرية السوفيتية ) مبدأ برجينيف(االحتاد السوفييت اشتهر باملبدأ املعروف بامسه

.ـ دعم الثوار املاركسيني يف العامل غزو أفغانستان1968براغ ربيع : يف اخلارج مثل

إىل 1953توىل حكم الواليات املتحدة يف الفترة من 34سياسي و عسكري أمريكي والرئيس رقم :إيزاور

كان رئيس أركان قوات التحالف خالل احلرب العاملية الثانية و خطط و أشرف على عملية غزو فرنسا 1961

.1949كان أول قائد لقوات حلف الناتو يف عام1945- 1944خالل عامي و أملانيا 
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.لدولة ما على دولة أخرى.. مصطلح يعين امتداد السيطرة السياسية و االقتصادية و:االستعمار

خالل القرنني مث توسعت15هي حركة سياسية و عسكرية ظهرت يف أوربا يف القرن : احلركة االستعمارية

.19و18

يقصد به وهواالستعمار األوريب احلديث الذي جاء نتيجة للثورة الصناعية يف أواخر القرن : االستعمار التقليدي

.اخل....واخذ قي طريق الزوال بعد احلرب العاملية الثانية ويتمثل يف االستعمار الفرنسي والربيطاين وااليطايل18

حلرب العاملية الثانية وهو الذي يتستر وراء الشركات االحتكارية والعوملة والتجارة و ظهر بعد ا:االستعمار اجلديد

االستعمار املقنع

نشاط كانت تقوم به البعثات املسيحية لتنصري سكان البلدان التيكان يستهدفها التغلغل االستعماري :التبشري

.األوريب حيث كان التبشري إحدى آليات هذا التغلغل

إقليم ال يتمتع بشخصيته الدولية، ويعترب امتدادا للدولةاملُستعمرة اليت تباشر عليه مظاهر السيادة هي: مستعمرة

.الداخلية واخلارجية

، يقصد وضع اية لالستعمار األوريب يف العامل بناء 1960اصطالح دويل استخدم منذ عام : تصفيةاالستعمار

1960على قراراألمم املتحدة لسنة 

إدارة استعمارية غريمباشرة، حتتفظ بنظام احلكم احمللي، وتقيم إدارة استعمارية مراقبةهلاهي:احلماية

مما مسح بتقسيم ممتلكاا19عبارة نعتت ا الدولة العثمانية خالل ضعفها يف القرن : الرجل املريـــض

1916ق العريب وقعت سنة معاهدة سرية بني اجنلترا و فرنسا و روسيا لتقسيم املشر: بيكو -معاهدة سايكس

.واعتربت من وسائل التدخل االستعماري يف البلدان خارج أوربا1917و انسحبت منها روسيا بعد ثورة 

قيام دولة قوية بتقدمي توجيه و مساعدة لدولة ناشئة ومت تطبيق ذلك على األراضي املنتزعة من : نظام االنتداب

.(،سوريا، العراقفلسطني(الدولة العثمانية يف املشرق العريب 
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هي نشاط مقاوم ظهر يف املناطق اليت ختضع لالستعمار واختذ أشكاال خمتلفة إما سياسية أو : الكفاح التحرري

.عسكرية أو االثنني معا معربة عن رفض االستعمار بأشكاله

االا السياسية او مناطق واقعة يف دائرة اهليمنة املباشرة او غري املباشرة لقوة معينة يف جم: مناطق النفوذ

.االقتصاديةاو العسكرية او تكون جمتمعة وترتبط مبصاحل تلك الدول

هي موجة التحرر اليت اجتاحت قاريت إفريقيا وآسيا خاصة منذ مطلع القرن العشرين : احلركات التحررية

.واشتدت أكثر بعد احلرب العاملية الثانية

) مقاطعة البضائع االجنليزية(يقة سلمية قائمة على فلسفة الالعنفأسلوب مقاومة االحتالل بطر: الكفاح املسامل

.اشتهر ا املهامتا غاندي يف اهلند

هو أسلوب كفاح يعرب عن التوجه السياسي أو الفكري:النضال 

. أسلوب للتغلغل االستعماري يعتمد االجتياح باستخدام القوة العسكرية:الغزو

املرحلة اليت تلي الغزو وتعين استيالء املستعمر على األراضي و املمتلكات والتحكم فيها:االحتالل

وهو أسوء أنواع السيطرة االستعمارية إذ يعين توطني املعمرين بصفة ائية يف املستعمرة :االحتالل االستيطاين

.كما هو احلال يف الكيان الصهيوين ،والبيض يف استراليا

تعين األساليب اليت طبقها االستعمار يف حكم املستعمرة وهي تقوم على التعسف والظلم :ة االستعماريةالسياس

...وكبت احلريات وب الثروات واستغالل الشعوب املقهورة إىل أقصى حد

.(االستعماري(رد فعل سياسي أو عسكري يعرب عن رفض التدخل األجنيب :املقاومة

ل وأساليب الكفاح اليت تستخدمها الشعوب املستعمرة يف وجع االحتاللكل أشكا:احلركة الوطنية

تعين التنظيمات احلزبية املعتمدة و اليت تضم عدد من املنخرطني واملناضلني ويتبىن اجتاه معني:األحزاب السياسية

املقاومة اليت تقوم على التخطيط واإلعداد احملكم واجليد:املقاومة املنظمة

هي اليت تتبين أسلوب احلوار واملفاوضات واملطالب وال تستعمل العنف يف التعبري عن الرأي :اسيةاملقاومة السي

.ومنها اللجوء إىل تنظيم مظاهرات وحركات احتجاجية او عصيا مدين أو تقدمي مطالب سياسية

جمموعة الضغط السياسي داخل الدولة كاألحزاب ذات القاعدة الشعبية:القوى السياسية 
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.ذات الثقل السياسي والشعيبوالشخصياتسعةالوا

...مجلة الروابط اليت جتمع األمم والشعوب كالعالقات السياسية واالقتصادية:العالقات

ن احلربني العامليتني مثل أملانيا فرنسا الدول األوربية املؤثرة يف صياغة العالقات الدولية خاصة إبا:القوى األوربية

...بريطانيا روسيا

الصدام املسلح املباشر الذي تستعرض فيه الدول ملتقاتلة قدراا التسليحية الخضاغ اخلصم :املواجهة العسكرية

.وإجباره على االستسالم ومثال ذالك احلرب العاملية األوىل واحلرب العاملية الثانية

.(مثال احلرب العاملية الثانية(قارات العامل مجيعنزاع مسلح بني طرفني يطال دول من:احلرب العاملية

.مرحلة حرجة وخطرة وقد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية:األزمة

م دف مجع شتات اليهود عرب العامل 19خر القرن حركة قومية عنصرية نشأت يف أوربا يف أوا:الصهيونية 

.م1897وتوطينهم يف أرض فلسطني ، انطلقت بعقد عدة لقاءات ومؤمترات أوهلا مؤمتر بال بسويسرا سنة 

/ 11/ 2هو الوعد املشئوم الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور بتاريخ :وعد بلفور 

اليهود على حتويلم والذي يقضي مبساعدة 1917

سياسة توسعية ألملانيا النازية ، دف إىل السيطرة على مناطق الدول ااورة لدعم قوة الشعب :جمال حيوي 

.األملاين

كل املؤهالت الطبيعية اليت ميكن االنتفاع ا ،كالتربة و املاء و النبات، والثروات البحرية ، :املوارد الطبيعية 

.عادنومصادر الطاقة و امل

أما االقتصاديون فيعرفونه بأنه العالقة بني , هي املنطقة اجلغرافية اليت جتمع املشترين والبائعني:تعريف السوق

.العرض والطلب لسلعة ما

بني جمموعة دول الوفاق بزعامة فرنسا وبريطانيا، 1941يوليو 28حرب اندلعت يوم :احلرب العاملية األوىل

.بانتصار دول الوفاق بسويسرا1918ودول املركز بزعامة أملانيا و النمسا وار، وانتهت سنة 

ستقالل باستعمال كل الوسائل هي رد فعل شعيب واع وعنيف لتحقيق البديل وهو اال:تعريف الثورة اجلزائرية

http://www.ba3ziz.com/showthread.php?t=11426
http://www.ba3ziz.com/showthread.php?t=11426
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.املتاحة ضد االستعمار

مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات املعارضة للمفاهيم التقدمية احلديثة وذلك عن طريق :الرجعية

.التمسك بالتقاليد املوروثة وهي حركة تسعى للتشبث باملاضي للمحافظة على مصاحل هذه الفئة

عدم تصدير سلعة معينة إىل دولة أو دول ألسباب سياسية أو اقتصادية وتستخدم احلظر يعين:احلظر االقتصادي

.الدول احلظر االقتصادي كأداة للضغط عليها حىت تستجيب ملطالبها
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 :

ا سياسي جزائري و زعيم التيار االستقاليل أول من طالب به يعترب رمز: 1974ـ 1898مصايل احلاج

للوطنية والتحرر لكل الشمال اإلفريقي، مؤسس جنم مشال إفريقيا مث حزب الشعب مث حركة االنتصار للحريات 

الدميقراطية فاحلركة الوطنية اجلزائرية غري أن موقفه كان سلبيا من الثورة ؟

بعد ولد بقسنطينة، تابع دراسته بتونس ف جامعة الزيتونة و: 1940-1889عبد احلميد بن باديس

رائد حركة " مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني "1931عودته للجزائر اخنرط يف العمل الوطين وأسس سنة 

العروبة-اإلسالم -اإلصالح و غرس القيم والثوابت الوطنية 

قام بتحرير البيان املعروف ببيان . سياسي جزائري و زعيم التيار اإلدماجي: 1985ـ 1899فرحات عباس

أسس . بطلب من خمتلف أقطاب احلركة الوطنية مبختلف اجتاهاا) 1943فرباير10بيان (ب اجلزائريالشع

حيث التحق بصفوف الثورة 1956االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري ظل يعارض العمل املسلح لغاية 

1958أول رئيس للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية . التحريرية

قيادي . سياسي و ثوري ورجل دولة جزائري، ناضل يف صفوف حزب الشعب اجلزائري1916: أمحد بن بلة

مت اعتقاله يف عملية . عضو اللجنة الثورية للوحدة والعمل وأحد مفجري الثورة التحريرية, يف املنظمة اخلاصة

1965-1962أول رئيس للدولة اجلزائرية املستقلة ما بني 1956القرصنة اجلوية الشهرية 

مث قائدا 1958مناضل ورجل دولة قائد الوالية اخلامسة : 1978- 1932)حممد بوخروبة(هواري بومدين 

نظم العملية اليت أطاحت بنب بلة واليت محلت اسم . وزير للدفاع بعد استقالل اجلزائر. 1960األركان 

ة و االجتماعية و و أصبح رئيسا للدولة و مرسي أسسها السياس. 1965جوان 19التصحيح الثوري يف 

1978ديسمرب 27االقتصادية اشتهر بنشاطه يف إطار حركة عدم االحنياز و أحد أقطاا تويف يف 

عضو قيادي يف حركة انتصار احلريات الدميقراطية التحق بالثورة و أصبح للحكومة املؤقتة بني :يوسف بن خدة

2003سنة تويف1962انسحب بعد الصراع على السلطة سنة 1960-1962
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من أعالم الفكر واألدب يف اجلزائر عضو مجعية العلماء و نائب يف : 1965-1889حممد البشري اإلبراهيمي

1965رئاسة اجلمعية مث ترأس اجلمعية بعد وفاة ابن باديس تويف سنة 

أشرف على تدريب الشباب اجلزائري على استعمال األسلحة مبنطقة : 195-1917مصطفى بن بلعيـد

وراس ،عني قائدا للوالية األوىل،ألقي عليه القبض من طرف اجليش الفرنسي وسجن بسجن قسنطينة ،أستشهد األ

. 1956مارس22يوم

ولد بضواحي عني مليلة عني قائد للوالية اخلامسة وهران أشرف على : 1957- 1923العريب بن مهيـدي 

مبدينة اجلزائر أستشهد بالسجن حتت 1957فيفري23إضراب السبعة أيام بالعاصمة،ألقي عليه القبض يف 

.1957مارس 03التعذيب يوم 

ساهم 1943ولد مبدينة اجلزائر،اخنرط يف حزب الشعب اجلزائري سنة : 1956-1927:ديدوش مـراد

يف تكوين املنظمة السرية للتحضري للثورة املسلحة عني قائدا للوالية الثانية،قاد معركة قرب قرية مسندو يف والية

. 1956جانفي18سكيكدة يف 

انضم إىل صفوف حزب الشعب مث عضوا يف املنظمة السرية عضو جمموعة :1992- 1919حممد بوضياف

من طرف السلطات االستعمارية إىل غاية وقف 1956أكتوبر 22اعتقل يف حادثة اختطاف الطائرة 22

1994تويف مقتوال سنة 1992إطالق النار استدعي لينصب رئيسا 

اقتنع بفكرة الثورة كخيار 1947اخرط يف صفوف حزب الشعب منذ : 1970- 1922رمي بالقاسم ك

6وحيد وعند اندالع الثورة كان احد مفجريها وشارك يف االجتماعات اليت سبقت الثورة وهو عضو يف جمموعة 

.قاد العمليات يف منطقة القبائل

تصار للحريات الدميقراطية عضو يف اللجنة الثورية ناضل يف صفوف حركة االن: 2000-1925رابح بيطاط 

و بعد وقف إطالق النار أطلق 1955اعتقل سنة 9وجمموعة 22للوحدة والعمل وهو عضو يف جمموعة 

1990سراحه توىل رئاسة الس الشعيب الوطين إىل غاية 

حلركة االنتصار انضم إىل صفوف حزب الشعب مث عضوا يف اللجنة املركزية: 1926حسني ايت امحد 

للحريات الدميقراطية وعند إنشاء املنظمة اخلاصة كان من ابرز عناصرها انتقل إىل القاهرة رفقة حممد خيضر 
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.واعتقل يف حادثة اختطاف الطائرة1951

اخنرط يف صفوف جنم مشال أفريقيا مث حزب الشعب اجلزائري جلا إىل القاهرة : 1967-1912حممد خيضر

دوبا حلركة انتصار احلريات الدميقراطية مث احد عناصر املنظمة اخلاصة وكان من بني وأصبح من1951

1956املختطفني يف حادثة الطائرة 

1979ورئيسا للجزائر مابني 1965عضو جملس الثورة سنة .شارك يف الثورة -1929: شاذيل بن جديد

...عددية السياسية يف اجلزائرعرفت فترته الكثري من االضطرابات ويف عهده أقرت الت1992-

سياسي وجنرال ورجل دولة فرنسي، تزعم مقاومة االحتالل األملاين لفرنسا : 1970ـ 1890شارل ديغول

ماي حيث متيزت 13بعد أحداث1958مؤسس اجلمهورية الفرنسية اخلامسة عام . 2أثناء حلرب ع 

تراق صفوف الثورة التحريرية وأخريا وقع اتفاقيات أيفيان سياسته باخلبث و مجعت بني القمع واإلغراء وحماولة اخ

. 1970تويف سنة. مما أنقذ فرنسا. مع جبهة التحرير الوطين

سياسي فرنسي، عضو احلزب االشتراكي رئيس حكومة اجلبهة الشعبية : 1950ـ 1872: ليون بلوم

، األمن، احلرية صاحب املشروع اخلبز: "اشتهر بإصالحاته اليت محلت شعار). 1937ـ 1936(الفرنسية 

.املعروف مبشروع بلوم ـ فيوليت-موريس فيوليت -اإلدماجي الذي جيمعه مع الوايل العام الفرنسي يف اجلزائر

من أصول يهودية أثناء الثورة عني واليا عاما على اجلزائر يف و هو صاحب مشروع : 1912جاك سوستال

بوزارة اإلعالم مث 1958وسياسة اإلدماج عينه ديغول سنة " الفرنسيةاجلزائر"سوستال نصب نفسه مدافعا عن 

.الوزارة املنتدبة للصحراء

1938عاما يف حزب الشعب اجلزائري وأصبح سنة 17اخنرط وعمره 1921-1956: زيغود يوسف

ه ?ض علتلقي الشرطة القب1950مث أصبح عضو يف املنظمة اخلاصة سنة ". مسندو"املسئول األول للحزب ب

ة للوحدة والعمل و ?فر من سجن عنابة و التحق باللجنة الثور1954بتهمة االنتماء إىل املنظمة اخلاصة يف 

أوت 20جوم ھالثورة بالشمال القسنطيين بعد استشهاد ديدوش مراد توىل زيغود يوسف خالفته و قام بتنظيم 

25يدا يف يوم ھعقيد يف جيش التحرير سقط ش، مث عين عضوا بالس الوطين للثورة اجلزائرية و1955

1956سبتمرب 
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هو القائم على أساليب اإلخضاع الشامل باستخدام القوة و احلمالت العسكرية لتحقيق : االستعمار التقليدي

.اهليمنة التامة و ب ثروات و موارد املستعمرات و استغالل شعوا استغالال مباشرا

نتيجة تزايد وعي شعوب املستعمرات و موجة حركات التحرر يف النصف الثاين من القرن : االستعمار املقنع

عمدت الدول االستعمارية إىل إخفاء تغلغلها بأقنعة جديدة منها االتفاقيات السياسية و االقتصادية أو الثقافية 20

.ائل اإلعالمو التغلغل باستخدام املساعدات اإلنسانية و عن طريق وس

هو أهم هدف ضحت من اجله حركات التحرر و هو استرجاع احلرية و االستقالل و : التحرر السياسي

.إخراج قوات املستعمر و بناء دولة وطنية حتظى باالعتراف الدويل

هو دعم االستقالل السياسي باالستقالل االقتصادي حبيث تشرف الدولة وتتحكم : التحرر الشامل

.ثرواا االقتصادية مما يعطيها احلرية والسيادة التامة يف مواقفها واختياراا الداخلية واخلارجيةمجيعيف

ية يف دولة ما هي تلك املعاهدات اليت يتم توقيعها بني الدولة املستعمرة و بني القوى التحرر: اتفاقيات االستقالل

.ويف الغالب تتضمن قيود وشروط تفرضها الدول االستعمارية لضمان محاية مصاحلها يف تلك املنطقة

هي عالقات غري متكافئة تقوم بني الدول االستعمارية الكربى ومستعمراا السابقة يف اال االقتصادي :التبعية 

ا هو احلال يف منظميت الكومنولث والفرانكفونية اليت تربط و السياسي و الثقايف جتعلها يف حالة ضعف وعجز كم

.بني بريطانيا و فرنسا ومستعمراما السابقة

هي منظمات مفتوحة يف عضويتها جلميع الدول املستقلة بشرط االلتزام مبواثيقها مثل منظمة : املنظمات العاملية

...و العمل واألمم املتحدة و املنظمة العاملية للتجارة و حقوق اإلنسان

هي منظمات وهيئات خريية عاملية غري جتارية متخصصة تعرف باتمع املدين و يعمل : املنظمات غري احلكومية 

أطباء بل , فيها موظفون من كافة دول العامل بشكل جماين تنشط يف كافة امليادين ذات الطابع اإلنساين كالبيئة 

...عاية و الصحية و الطفولةالر,جهود اإلغاثة , حقوق اإلنسان, حدود 

http://www.ba3ziz.com/showthread.php?t=11426
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حالة سياسية تتميز ا الدول الكربى نتيجة استقرار مؤسسات احلكم فيها و التزامها : االستقرار السياسي 

بالدميقراطية بينما تعاين الدول املتخلفة من عدم استقرار ها السياسي نتيجة كثرة الصراعات على السلطة بني 

.طوائف الشعب وقومياته املختلفة

هو أسلوب و سياسة استعمارية تقوم على أساس التمييز و التفضيل بسبب العرق أو اللون أو : التميز العنصري

النسب أو األصل القومي يف التعامل وممارسة احلقوق السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية على قدم 

.السكان كما كان احلال يف جنوب إفريقيا مع نظام االبرتايد العنصري و احلركة الصهيونيةمجيعاملساواة بني

ال يتقيد -دكتاتور-هي شكل من أشكال احلكم تكون فيه السلطة مطلقة يف يد فرد واحد :الديكتاتورية 

التغري . التظاهر . التجمع . التعبري -ييد احلريات األساسية بدستور ال بقوانني الدولة اليت حيكمها ويعمل على تق

.كما يتميز بالتسلط و االستبداد-

تستمد سلطتها من فرد واحد يتحكم يف مصري الدولة و توجهاا السياسية واالقتصادية دون : األنظمة الفردية

.ية األملانية و الفاشية االيطاليةالعودة لشعبها أو مؤسساا وقد بعد احلر ب العاملية ممثلة يف الناز

هي احلروب اليت تقع بداخل حدود البلد الواحد و أطرافها مجاعات من شعب واحد وتندلع : احلرب األهلية 

بسبب االختالفات العرقية أو السياسية أو حول أسلوب وشكل السلطة وعادة ما تلعب الدول االستعمارية دورا 

.هلا الدول حديثة االستقالليف إشعاهلا و إدامتها وتتعرض 

هي تلك احلدود للدول املستعمرة سابقا و اليت وضعتها الدول االستعمارية و كثريا ما تتسبب : احلدود املوروثة

.يف نشوب احلروب بني دول اجلوار ألا قنابل موقوتة وضعها االستعمار لتفجريها وقت احلاجة

مة للحركة الصهيونية و اليت عملت لالستيالء على فلسطني هي منظمات وهيئات داع: املنظمات اليهودية

وحتويلها إىل وطن قومي لليهود و يديرها املؤمتر اليهودي العاملي و هو احتاد دويل للمنظمات اليهودية يف أكثر من 

.دولة70

حرير بواشنطن بني منظمة الت1993-09-13هو ما نصت عليه االتفاقية املوقعة يف : احلكم الذايت

الفلسطينية و الكيان اإلسرائيلي برعاية الرئيس األمريكي يبل كلينتون و تعين أن تتأسس سلطة وطنية فلسطينية 

.متارس إشراف داخلي على األوضاع يف مدينة غزة وأرحيا مث مت توسيعه ليشمل كل الضفة الغربية

http://www.ba3ziz.com/showthread.php?t=11426
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طينيون ضد الوجود اإلسرائيلي بداية من هي حركة و شكل من أشكال املقاومة اليت ابتكرها الفلس: االنتفاضة 

وتقوم على اإلضرابات و املظاهرات و املقاطعة للبضائع اإلسرائيلية و املواجهة اليومية 1987- 12-07يوم 

.مع جيشها

ضد الوجود ) سياسية واقتصادية وعسكرية ( هي كل األشكال اليت يأخذها نطال الشعوب املستعمرة :املقاومة 

فهي وسيلة حركات التحرير الوطين من أجل االستقالل و استعادة السيادة وحترير أراضيها و حتقيق االستعماري

.تقرير مصريها

عمل زعماؤها على املطالبة بإقامة وطن قومي 1897حركة سياسية عنصرية ظهرت سنة : احلركة الصهيونية

. لليهود يف فلسطني

م على حق الشعوب يف 14/12/1974حق أكدت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف : الكفاح املسلح

الكفاح املسلح لتتحرر من االحتالل وأكدت أن أي حماولة لقمع الكفاح املسلح ضد السيطرة األجنبية واالحتالل 

.هي خمالفة مليثاق األمم املتحدة

ة واختالف نوعية األسلحة املستخدمة وتكتيكات القتال وتوفري ظروف حرب تتميز بطول املد:حرب االسترتاف

.طبيعية مالئمة وقدرة البالد على الصمود السياسي واالقتصادي والعسكري لفترة من الزمن

هي عملية التمثيل والتفاوض اليت جتري بني الدول يف غمار إدارا لعالقاا الدولية وهي عملية اتصال :الدبلوماسية

.احلكوماتبني 

اليهود اسم أعجمي جامد اخذ عن اسم يهوذا البسط , اسم عريب مشتق من هود مبعىن التوبة والرجوع:اليهودية

.الرابع أبناء يعقوب

حركة يهودية سياسية دف إىل إعادة جمد إسرائيل بإقامة دولة يهودية يف فلسطني وذلك بتشجيع :الصهيونية

.راضي إلقامة مستوطنات ويعترب تيودور هرتزل مؤسس احلركة الصهيونيةهجرة اليهود إىل فلسطني وشراء األ

ينشأ نتيجة معاهدة تربم بني دول كاملة السيادة وتتفق على تنظيم عالقات اقتصادية وثقافية :كونفدرالية 

لية وعسكرية تربطها مع بعضها البعض و تكون بني جمموعة من الدول على أن حتتفظ كل دولة بسيادا الداخ

.واخلارجية وشخصيتها القانونية
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نظام سياسي يقوم على بناء عالقات تعاون بني عدة مناطق على أن هذا االحتاد يكون مبنيا على :فيدرالية

االعتراف بوجود حكومة مركزية للدولة االحتادية و حكومات ذاتية للواليات أو املقاطعات اليت تنقسم إليها 

.الدولة

مستقلة من كل سيطرة (ة سلطة الدولة املطلقة يف الداخل واستقالهلا يف اخلارج تشمل السياد:السيادة

.(خارجية

وتعين السلطة وبذلك تعين حكم الشعب أي ) كراتس(وتعين الشعب و) دميس(تتكون من كلمتني :الدميقراطية

.اختار الشعب حلكومته

حلمل رجال السياسة على اختاذ تعرف جبماعات الضغط ألا تستعمل الضغط كوسيلة:مجاعات الضغط 

.القرارات لصاحلها كعامل هام ومؤثر يف كل السياسة الداخلية واخلارجية للدولة

يتعلق مبوضوع ذات أمهية عاملية وينتشر يف أحناء العامل مثل الرأي العاملي حول التسلح أو :الرأي العام العاملي

...اإلرهاب

خل فيها امللكية اخلاصة مع السيطرة العامة أي أن القوى االقتصادية هي جتمع اقتصادي وسياسية تد:اإلقطاعية

.والعسكرية والسياسية هي واحدة عملت على تنمية الزراعة احمللية وساعدت الكنيسة يف حتصيل الضرائب

هي جمموعة الصفات واملميزات واخلصائص واإلرادات اليت ألفت ما بني العرب وكونت منهم امة:القومية العربية

...كوحدة املوطن واللغة

معناها طبقة النبالء من الشعب يقابلها طبقة العامة ومن هذه الطبقة يكون احلكام وقادة اجليش :االرستقراطية 

.وعظماء البالد وكل العامة ختضع ملشيئة هذه الطبقة

ية األوىل إىل دولة شاركت يف احلرب العامل27، حبضور ممثلي حوايل 1919انعقد بباريس سنة :مؤمتر الصلح

جانب احللفاء، ويف غياب ممثلي الدول املنهزمة ودون استدعاء روسيا البلشفية، وسعى لتنظيم الوضع أوروبيا 

.وعامليا لتحقيق السلم الدويل

م، واختذت 1919منظمة دولية مت إنشاؤها باقتراح من الرئيس األمريكي ويلسون يف سنة :عصبة األمم

.دفها محاية األمن والسلم العاملينيمقرا هلا ه) سويسرا(جنيف
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أكتوبر 24تطلق على األزمة االقتصادية اليت ضربت الواليات املتحدة األمريكية يوم اخلميس :1929أزمة 

ومل تلبث أن انتقلت إىل باقي القطاعات مث إىل الدول الرأمسالية . ، فهمت يف البداية بورصة وول ستريت1929

، بسبب العالقات الوثيقة بني القطاعات االقتصادية يف النظام الرأمسايل...)رافرنسا ، أملانيا ،إجنلت(

.تعين باألملانية الدولة ، ارتبطت يف سياق النص تلر:الرايخ 

عقب تذمر األملان 1هو احلزب الوطين االشتراكي العمايل األملاين الذي تأسس بعد احلرب العاملية : احلزب النازي

.لذي محل آمال األملان يف االنتقاممن شروط الصلح وا

.نظام ديكتاتوري مشويل قاده هتلر يف أملانيا يعتمد على حكم الفرد وتقديسه يف غياب أي متثيل نيايب:النازية

االسم الذي يطلق على اهليئة التشريعية يف الواليات املتحدة األمريكية ويتكون من جملس الشيوخ وجملس :كونغرس

.النواب

أراضي زراعية وثروات طبيعية وجتهيزات (أو أغلب وسائل اإلنتاج مجيعسياسة اقتصادية تقضي بتحويل:التأميم 

.إىل امللكية اجلماعية أي ج اشتراكي....) وأموال و غريها

يقصد به التحالف الدويل الذي تزعمته فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية خالل احلرب :دول احللفاء

.العاملية الثانية ضد دول احملور

.يقصد به التحالف الدويل الذي تزعمته أملانيا وإيطاليا خالل احلرب العاملية الثانية ضدا حللفاء:دول احملور

عبارة ) 1918(م، كان يف البداية 1917يش الشيوعي الذي أنشأه زعماء ثورة أكتوبر هو اجل:اجليش األمحر

.عن أعداد قليلة،لكنه خضع لتنظيم صارم ودقيق مما جعله مدربا وقادرا على القيام بالعمليات الكبرية

، 1941غشت 14وثيقة سياسية وقعها الرئيس األمريكي روزفلت والسوفييت ستالني يوم :امليثاق االطلنيت

.وتنص على ضرورة القضاء على النازية، واالعتراف حبق الشعوب يف تقرير مصريها

، )و م أ(، مقر هابـ نيويورك )1945(منظمة دولية أسست بعد احلرب العاملية األوىل :منظمة األمم املتحدة

.هدفها احملافظة على األمن والسلم العامليني

، قصد صيانة استقالهلا 1945مارس 22الدول العربية مبقتضى ميثاق منظمة جهوية أنشأا :اجلامعة العربية

.وحتقيق وحدا القومية وتوثيق الصالت بينها يف خمتلف امليادين

http://www.ba3ziz.com/showthread.php?t=11426
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جبدة هدفها 1969منظمة إقليمية تتألف من دول العامل اإلسالمي وقد تأسست سنة :منظمة املؤمتر اإلسالمي

.حتقيق التضامن بني الدول اإلسالمية

منظمة دولية تضم البلدان املستقلة اليت كانت سابقا مستعمرات لربيطانيا وحتتفظ بعالقة والء للتاج :ومنولثالك

.دولة، وتسعى لتدعيم العالقات الثقافية واالقتصادية والسياسية بني البلدان األعضاء54الربيطاين تضم حاليا
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 :

داعية وطين و زعيم وديين هندي ناضل ضد الوجود الربيطاين، فتعرض : 1948ـ 1869املهامتا غاندي 

مث تفرغ ملشاكل الطبقة املنبوذة يف اهلند 1920أصبح زعيم احلركة الوطنية منذ , للسجن يف العديد من املرات

1946(نياهتم بتخفيف الصراع بني اهلندوس واملسلم) 1942غادروا اهلند ( ودعم احلركة اليت رفعت شعار

. 1948اغتيل من طرف متطرف هندوسي عام). 1947ـ 

رجل سياسة هندي تلميذ غاندي رئيس املؤمتر الوطين اهلندي منذ : 1964ـ 1889جواهر ألال رو

كان من أقطاب ) 1964ـ 1947(، واحد من صانعي استقالل اهلند، شغل منصب الوزير األول 1929

.1955ألوىل خالل انعقاد مؤمتر باندونغحيث لعب األدوار ا, عدم االحنياز

مناضل حترري وسياسي باكستاين ناضل يف إطار الرابطة اإلسالمية : 1948ـ 1876حممد علي جناح

لتحرير شبه القارة اهلندية من الوجود الربيطاين كان شريكا جلانب غاندي ورو و من أجل إقامة دولة مستقلة 

.1947منصب رئيس باكستان منذ استقالهلا عام للهنود املسلمني عن اهلندوس شغل

مؤسس احلزب الشيوعي الفيتنامي قاد حربا ضد الوجود الفرنسي من : 1969ـ 1890هوشي منه

مث تزعم احلرب اليت خاضها الفيتنامي الشمايل ضد احلكومة 1954إىل غاية هزميتها يف ديان بيان فو 1946

أ وتوحيد .م.وانتهت بانتصار الشماليني وانسحاب الو1960ب منذ عام العميلة والواليات املتحدة يف اجلنو

.1975البالد رمسيا عام يف أفريل

أصبح 1952انظم لتنظيم الضباط األحرار الذي أطاح بامللك فاروق: 1970ـ 1918مجال عبد الناصر

عة للعدوان الثالثي على مصر من أهم اجنازاته تأميم قناة السويس واليت كانت ذري1956رئيسا للجمهورية عام 

تويف سنة 1967و اجناز السد العايل كما عمل على حتقيق الوحدة العربية يف عهد كانت هزمية حرب 1956

1970.

طبيب و ثوري من أصل أرجنتيين شارك يف الثورة الكوبية إىل جانب : 1967- 1928أرنستو شي غيفارا
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شاملة يف أمريكا الالتينية ضد اهليمنة األمريكية و املوالني هلا حاول التأسيس لثورة1959ـ 1956كاسترو 

أصبح رمزا عامليا , كان متأثرا بالفكر الشيوعي املاركسي-1967ـ 1966- فقام بتدريب الثوار يف بوليفيا

.خاصة لدى الشباب الثوري و االشتراكي مت نقل جثمانه إىل مقربة سانتا كالرا بكوبا

يف كوبا استوىل على السلطة -باتيستا - قاد الثورة ضد -ثائر و سياسي كويب : 1926فيدال كاسترو

عملية خليج اخلنازير -قوبلت سياسته بالعداء من طرف الواليات املتحدة اليت حاولت اإلطاحة به 1959

ا و الواليات املتحدة تفرض حصار1962تقارب مع السوفيت مما أدى إىل وقوع أزمة الصواريخ -1961

.كان صديقا مقربا للجزائر يف عهد هواري بومدين,اقتصاديا على كوبا 

رجل سياسي و مؤسس احلركة الوطنية الكنغولية، ناضل من أجل : 1961ـ 1925باتريس لومومبا

سعى من اجل استعادة السيادة 1960أصبح وزيرا أول بعد االستقالل , استقالل بالده عن االستعمار البلجيكي

.وتتهم املخابرات األمريكية مبقتله1961اغتيل , على إقليم كاتنغا الغين بالثروات الطبيعية بشرق البالد الوطنية 

سياسي فلسطيين ورمز حلركة النضال الفلسطيين من اجل االستقالل أحد : 2004–1929ياسر عرفات

حاصل " أبو عمار"ات امللقب امسة احلقيقي حممد عبد الرءوف عرف1969مؤسسي حركة فتح قائدها العام منذ 

تويف يف ظروف غامضة 1996رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية املنتخب 1994على جائزة نوبل للسالم عام 

.2004يف نوفمرب

م ونشأ وتعلم يف غرب 1807هو عبدا لقادر بن حميي الدين اجلزائري ولد سنة : األمري عبد القادر اجلزائري

قبل اعتقاله ونفيه إىل سوريا ) 1847-1832ما بني (هر يف مواجهة اجليوش الفرنسية اجلزائر ملع امسه واشت

.حيث ظل ا إىل وفاته

حفيد األمري عبد القادر شارك يف احلرب العاملية األوىل يف اجليش الفرنسي ومؤسس رابطة النواب : األمري خالد

.لت تيار املساواةاملنتخبني اجلزائريني بعد احلرب العاملية األوىل واليت مث

م، 1919م، مرشحا من احلزب الدميقراطي سنة 1912رئيس الواليات املتحدة األمريكية ابتداء من : ولسون

.مثل دولته يف مؤمتر السالم بفرساي

زعيم إيطايل ضغط على ملك إيطاليا فكتور إميانويل الثالث ، فاختاره لتشكيل ) 1945-1883: (موسوليين
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رئيس احلكومة قبل أن جيمع كل السلطات ، ممهدا لنظام 1922أصبح منذ أكتوبر احلكومة ، وهكذا 

.دكتاتوري

م ، ممثال للحزب الدميقراطي ،عرف خبطته ملعاجلة أزمة 1932رئيس الواليات املتحدة األمريكية منذ : روزفلت 

.م1945، قاد دولته خالل احلرب العاملية الثانية ،وتويف 1929

م من أسرة أفغانية،نشأ يف كابول وتعلم اللغات العربية و الفارسية كما 1839ولد سنة : اينمجال الدين األفغ

درس العلوم اإلسالمية جند حياته إلصالح أمور املسلمني انطالقا من إصالح النفوس و ذيب األخالق وخلص 

.م1897وتويف سنة) أم القرى وصحيفة العروة الوثقى( أفكاره اإلصالحية يف كتاباته أمهها

نفي على إثرها إىل سوريا , م ضد اإلجنليز1860التحق باألزهر سنة , م يف مصر1849ولد سنة : حممد عبده

م عضوا لس 1890عني يف سنة , أسس إىل جانب أستاذه مجال الدين بباريس العروة الوثقى ) ثالث سنوات(

يوليوز 11تويف يف , لنشر املخطوطاتم أسس مجعية إحياء العلوم العربية 1900شورى القوانني ويف سنة 

.م باإلسكندرية1905

يف شأن ) ممثل بريطانيا يف مصر(مع مكماهون أمري منطقة احلجاز الذي قاد احملادثات: الشريف حسني بن علي

.استقالل البالد العربية عن العثمانيني

وصل اىل , قوم على تقديس العرق اآلريأدولف هتلر زعيم احلركة النازية يف أملانيا صاحب نظرية عنصرية ت:هتلر

.السلطة يف املانيا وفرض النظام الديكتاتوري وكانت سياسته احد أسباب احلرب العاملية الثانية


