
المصطلح�ات تاريخية� الخاصة بالوحدة التعلمية االولى
يقصد به العالم المتقدم أو المتطور والذي يقع جغرافيا النصف الشمالي للكرة األرضية ويضم: عالم الشمال: 

.الو م أ، كندا، اروبا،روسيا، اليابان إضافة إلى نيوزلندا، استراليا وجنوب إفريقيا

: يضم قارة آسيا، إفريقيا وأمريكا الالتينية ويقع معظمه في الجنوب، تتفاوت دوله من حيث التخلفالعالم� الثالث 
م على لسان اإلقتصادي الفرنسي1952بين متخلفة وسائرة في طريق النمو ونامية، ظهر هذا المصطلح سنة 

 .الفريد صوفي للتمييز بينه و بين العالم األول الراسمالي والثاني اإلشتراكي

 مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة واالقتصاد والفكر، القبول بأفكار الغير وافعاله،الليبرالية:�
حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله شرط المعاملة بالمثل، وتقوم الليبرالية السياسية على

.التعددية اإليدلوجية والتنظيمية الحزبية والليبرالية الفكرية على حرية االعتقاد أي حرية اإللحاد وحرية السلوك

. شرق الكرة األرضية، وهو مجموع الدول التي تسير في فلك اإلشتراكية:لشرقا 

. هو عالقة تعاقدية بين دولتين أو أكثرلحلف:ا 

 مذهب ونظام اقتصادي وسياسي معارض للنظام الرأسمالي، يقوم أساسا على الملكية الجماعيةاالشتراكية:� 
.)العامة( لوسائل اإلنتاج وإشراف الدولة إشرافا مطلقا على جميع شؤون الحياة اقتصاديا واجتماعيا

 تضم الدول المستقلة، مقرها نيويورك،1945 -10-24 هيئة أممية دولية تأسست في: هيئة األمم المتحدة:
.تعمل على تحقيق األمن والسلم فيالعالم

 ببلغراد من طرف تسعة دول من بينها االتحاد السوفييتي1947 هيئة إعالمية أسست فيمكتب الكومنفورم:
لتوثيق الصالت فيما بينها و تبادل األخبار و تنسيق الجهود لتدعيم الشيوعية وجعلها نظاما عالميا، وقد حلت

م1956الهيئة في أفريل  .

 دائمون )فرنسا، بريطانيا،5 عضوا، 15الجهاز التنفيذي في هيئة األمم المتحدة يتكون من  مجلس األمن: 
 . ينتخبون لمدة سنتين10روسيا، الو م ا والصين ( و 

 يقصد بها االلتزام والتقيد واحترام القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية وخاصة األممالشرعية� الدولية:
المتحدة و أجهزتها

 استراتيجية عسكرية انتهجها المعسكران أثناء الحرب الباردة وهي عبارة عن حالة تعاقدية ):األحالف العسكرية
اتفاقية عسكرية( بين دولتين أو أكثر ذات مصالح مشتركة يتم بموجبها تبادل الدعم والعون في حالة حدوث أي

. ... اعتداء عسكري على طرف من األطراف المتعاقدة مثل: الحلف األطلسي، حلف وارسو
أسلحة الدمار الشامل )األسلحةاالستراتيجية(: أسلحة ذات قوة تدميرية هائلة وسريعة أكبر بماليين المرات من 

القوة التدميرية لألسلحة التقليدية كالقنبلة النووية، الهيدروجينية والنيترونية

 يطلق هذا التعبير على الخط الهاتفي المباشر بين رئاسة الدولة في الكرملين ورئيس الو.م.أ فيال�خ�ط األح�م�ر:
م1963البيت األبيض، أنشئ بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام  .



 نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي يقوم على الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج وحرية المبادرةالرأسمالية:� 
.والمنافسة بدافع البحث عن الربح، تتميز بعدم تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية

 يقصد بع العالم الثالث أو المتخلف أو النامي أو السائر في طريق النمو، والذي يقع معظمه فيعالم الجنوب:
.النصف الجنوبي للكرة األرضية ويضم قارات آسيا، إفريقيا وأمريكا الالتينية

، هو مجموع الدول المتطورة في الميادين االقتصاديةالعالم المتقدم:
التكنولوجية، االجتماعية، الثقافية والسياسية ويقع معظمه شمال

° شماال في أروبا وآسيا35° شماال في أمريكا و30ا | دائرتي عرض  ،
.باإلضافة إلى جنوب إفريقيا، أستراليا ونيوزلندا الوقعة في الجنوب

 عقيدة وممارسة تنادي بإلغاء الملكية الخاصة والتمييزالشيوعية:�
الطبقي،Z وهي نظام حكم شمولي يسيطر فيه حزب واحد )الحزب

الشيوعي( على وسائل اإلنتاج بهدف إقامة مجتمع تزول فيه الطبقية
.وتتحقق العدالة االجتماعية

 لون من ألوان االستعمار الجديد تعني سيطرة دولة علىالمبريالية:�ا
دولة أو دول أخرى قد تكون السيطرة اقتصادية مالية وثقافية دون

.انقضاء على النظام السياسي للدولة الخاضعة

. غرب الكرة األرضية، وهو مجموع الدول التي في فلك الرأسماليةالغرب:�

: إنتقال الزعامة الدولية من أوربا ) القوى التقليدية : فرنسا و بريطانيا( الى خارجهاغير موازين القوىت
) االتحاد السوفياتي

.)والواليات المتحدة األمريكية

 توازن عسكري نووي نتج من إمتالك كل من الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحادتوازن الرعب� النووي:
السوفياتي للسالح النووي وهكذا نشأت حالة من الردع النووي العسكري المتبادلة مما حال دون اندالع مواجهة

.عسكرية بينهما

 هو انتهاج سياسة جديدة في العالقات الدولية دعىالتعايش� السلمي:
إليها االتحاد السوفياتي ورحب بها الغرب، تعني مبدأ قبول تعدد المذاهب اإلديولوجية والسياسية واتباع التفاوض

والتفاهم والتعاون
م1956لحل األزمات الدولية من أجل ضمان السلم وبدأ عام  .

 مجموع الدول الرئيسية من الدولالكتلة� )المعسكر (الغربية:
الرأسمالية تضم دول أوروبا الغربية باالضافة الى اليابان و كندا بقيادة

.الواليات المتحدة االمريكية



 مبدأ يقوم على أساس االعتقاد بأن توصل أكثر منالردع النووي:
.دولة واحدة إلى امتالك السالح النووي، يجعل قيام حرب شاملة شبه مستحيل

م1989: نظام أحادي القطب تتزعمه الوم أ ظهر بعد نهاية الحرب الباردة )لقاء مالطا( النظام� الدولي الجديد
من قبل الرئيس األمريكي جورج بوش األب وهو تصور للعالقات الدولية وفق المنظور األمريكي

 هي منظمات المجتمع المدني تشكلت عفوياالمنظمات الغير حكومية:
وبشكل حر من قبل أفراد لتعبير عن تضامن غير وطني، فهي هيئات

خيرية عالمية متخصصة تنشط في جميع المجاالت ذات الطابع اإلنساني لحقوق اإلنسان، اإلغاثة والبيئة، وأهم
مصادر تمويلها: التبرعات والهبات

 سياسة عسكرية انتهجت من طرف المعسكرين أثناءسباق التسلح:
.الحرب الباردة بهدف التفوق في المجال العسكري لمختلف أنواع األسلحة لتحقيق الردع العسكري

 هي قيادة العالم من قبل القطب )المركز( الواحد أيالدولة األقوى، وتوجيهه للسياسة العالمية بمااألحادية القطبية:�
يخدم مصالحه )مثل الوم أ. بعد انهيار المعسكر الشرقي

م مقره مانيال1954 سبتمبر 08 حلف عسكري غربي راسمالي أسس في حلف جنوب شرق آسيا )السياتو(:
ضم: الو م أو استراليا ،نيوزلندا، فرنسا، بريطانيا، أستراليا، تايلندا باكستان، الوس، فيتنام ج

م1975الفلبين حل سنة  .

 سياسة إستعمارية تبنتها الواليات المتحدة األمريكية ووظفتها بعد ضعف السحاب القوىسياسة ملء الفراغ:�
.االستعمارية التقليدية .فرنسا وبريطانيا Z لملء الفراغ السياسي المتروك

 ضم: تركيا،1959( سنة 1955 حلف عسكري غربي خلف حلف بغداد )الحلف المركزي )السانتو(:
.) م1958إيران,باكستان, بريطانها السكيت -العراق سنة 

هو صراع فكري مذهبي أساسه التعارض بين فكرتين أو مذهبين )الرأسمالية والشيوعيةالصراع اإلديولوجي: 
.مثال(، بحيث يرغب كل طرف في القضاء على اآلخر وفرض مذهبه

 صراع من أجل المجال الحيوي والتوسع االستعماريصراع النفوذ:
.واإلديولوجي )الصراع شرق- غرب(

 )حق النقض( امتياز تتمتع به الدول دائمة العضوية في مجلس األمن باالمتناع أو االعتراض علىحق الفيتو:
.أي قرار صادر منه

 محادثات حول تحديد االسلحة االستراتيجية توجت بتوقيع:1سالت� 
. في موسكو بين الرئيس السوفياتي بريجينيف واألمريكي نيكسون1972اتفاقية في ماي 

م، تضم الدول حديثة اإلستقالل1961سبتمبر 6- 1 تنظيم سياسي تأسس في مؤتمر بلغراد حركة عدم االنحياز:



.التي إختارت سياسة الحياد االيجابي وعدم الميل ألي من المعسكرين المتصارعين في إطار الحرب الباردة

حرب النجوم : )مبادرة الدفاع االستراتيجي(: اسم أطلق على
م، والقاضي بانشاء درع فضائي قادر1983المشروع االستراتيجي األمريكي الذي طرحه رونالد ريغن سنة 

.على أن يدمر في الجو الصواريخ السوفياتية النووية التي قد تستهدف الو م أ

سياسة التكتل: هو توحيد كل اإلمكانيات المتوفرة في دولتين أو أكثر واستغاللها باستراتيجية مشتركة لرفع القدرة
.اإلنتاجية، وقد يكونتكتال سياسيا، اقتصاديا أو عسكريا

الحرب الشاملة: يقصد بها الحرب ذات الصفة العالمية والتي تشمل
عدد كبير من الدول . كما تعني هذه الحرب عدم إحترام المتحاربين

للقواعد القانونية التي تحد من تصرفاتهم وبالتالي يمكنهم استعمال مختلف قواتهم وال تفرق الحرب في هذه
.الحالة بين العسكريين والمدنيين، وتستخدم فيها كل األسلحة بما في ذلك غير التقليدية

سياسة المشاريع: سياسة ظهرت في الحرب الباردة تمثلت في المبادرات األمريكية لنشر هيمنتها على أروبا
الغربية واحتواء المعسكر الشيوعي مثل: مشروع مارشال والتي رد عليها االتحاد

..السوفياتي بمشاريع مماثلة مثل: مبدأ جدانوف

 مقره وارشو و يضم االتحاد14-05-1955حلف وارسو: تحالف عسكري تأسس أثناء الحرب الباردة بتاريخ:
السوفيتي، بلغاريا، المجر, بولونيا، ألمانيا ش، رومانيا، تشيكسلوفاكيا وألبانيا بهدف مواجهة

.المعسكر الغربي وفرض هيمنته على أوروبا الشرقية

االنقالب: عمل مفاجئ تقوم به لنة من داخل الدولة تنتمي في الغالب إلى الجيش ضد السلطة الشرعية لتستولي
على الحكم أو: هو تغيير نظام الحكم عبر وسائل سلمية أو غير سلمية ويكون

.عادة من داخل مؤسسة الحكم نفسها

 مقره1949-04-04تحالف عسكري تأسس بموجب معاهدة واشنطن في  : NATOخلف الشمال األطلسی
،بروكسل يضم: الوم أ، كندا -بلجيكا، هولندا، لكسمبورغ، الدانمارك، النرويج، أيسلندا، فرنسا

م(1999إيطاليا، البرتغال، بريطانيا، ألمانيا غ، إسبانيا، تركيا،)المجر، التشيك وبولونيا انضمت  .

سياسة االنفراج الدولي: سياسة اتبعها المعسكران بعد نهاية األزمات الدولية تقضي بالتخفيف من حدة الصراع،
التوتر، الشدة و الضيق الذي وصلت اليه العالقات الدولية، والسعي الى حل الخالفات بالطرق

.السلمية

 دولة35 من طرف 1975وثيقة هلسنكي: وثيقة سياسية وقعت سنة 
.بالعاصمة الفنلندية، تضمنت المبادئ العامة التي تحكم العالقة بين الشرق والغرب

الغالسنوست: تعني الوضوح والشفافية، أي تحديث اإلشتراكية وتحرير الدولة والمواطن من البيروقراطية،
وفتح المجال لحرية التعبير والصحافة، وإدخال الديمقراطية في جوانب الحياة السياسية واالجتماعية

.



البروسترويكا - اعادة الهيكلة: كلمة روسية دالة على اعادة هيكلة االقتصاد, تشير الى اإلصالح السياسي
, بهدف تنظيم االقتصاد و تحسين مستوى1985االقتصادي الذي إقترحه غورباتشوف سنة 

. المعيشة

عدم االنحياز: سياسة انتهجت من طرف الدول المستقلة بعد الحرب
العالمية الثانية، تقضي بعدم االنضمام ألي من المعسكرين المتصارعين، ظهرت رسميا في مؤتمر بلغراد

م1961 .

الحياد االيجابي: سياسة انتهجتها الدول األعضاء في حركة عدم
االنحياز، تقضي بعدم تأييد أي طرف من األطراف المتنازعة )الو م أ و
إس ( والعمل على مناصرة القضايا العادلة في العالم كحق الشعوب في

... الحرية واالستقالل ومحاربة األحالف العسكرية

المجال الحيوي: يقصد به ذلك المجال المكون من دول أخرى والذي
.يعتبر ضروريا الزدهار اقتصاد دولة قوية )جلب خامات وتوفر أسواق خارجية( وهي نظري سياسية ألمانية

م, تقوم هذه1947صاغ مبادءها جورج كينان الخبير السياسي األمريكي عام containment :سياسة االحتواء
السياسة على فكرة إنشاء سلسلة من األحالف والقواعد العسكرية بهدف تطويق وعزل

اإلتحاد السوفييتي، وإحكام الخناق حوله ومنع انتشار نفوذه
.وإيديولوجيته إلى الدول المجاورة وإلى سائر مناطق العالم

القطبية الثنائية: وجود قوتين مركزيتين شبه متساويتين، تلتف حولها
.القوى األدنى مما يضفي نوعا من التوازن مثل: الشرق بزعامة االتحاد السوفياتي والغرب بزعامة الو م أ

الحرب  الباردة: صراع اديولوجي، سياسي، اقتصادي و نفسي قام بين المعسكرين الشرقي االشتراكي والغربي
م استخدمت فيه وسائل مختلفة عدا المواجهة المباشرة بين المعسكرين1989-1945الراسمالي في الفترة بين 


