
مصطلحات	 ومفاهيم الوحدة التعلمية الثالثة	 التاريخ

 هو القائم على أساليب اإلخضاع الشامل باستخدام القوة و الحمالت العسكرية لتحقيقاالستعمار	 التقليدي :
.الهيمنة التامة و نهب ثروات المستعمرات و استغالل شعوبها استغالال مباشرا

نتيجة تزايد وعي شعوب المستعمرات و موجة حركات التحرر في النصف الثاني من القرنالستعمار المقنع : ا
 عمدت الدول  االستعمارية إلى إخفاء تغلغلها باقنعة جديدة منها االتفاقيات السياسية و االقتصادية أو الثقافية20

و التغلغل باستخدام المساعدات االنسانية و عن طريق وسائل االعالم

: هو دعم االستقالل السياسي باالستقالل االقتصادي بحيث تشرف الدولة وتتحكم في جميعالتحرر	 الشامل  
 .  يعطيها الحرية والسيادة التامة في مواقفها واختياراتها الداخلية والخارجيةثرواتها االقتصادية مما

 هي تلك المعاهدات التي يتم توقيعها بين الدولة المستعمرة و بين القوى التحررية في دولةاتفاقيات االستقالل :
ما وفي الغالب تتضمن قيود وشروط تفرضها الدول االستعمارية لضمان حماية مصالحها في تلك المنطقة

 هي عالقات غير متكافئة تقوم بين الدول االستعمارية الكبرى ومستعمراتها السابقة في المجالالتبعية	 : 
االقتصادي و السياسي و الثقافي تجعلها في حالة ضعف وعجز كما هو الحال في منظمتي الكومنولث

والفرانكفونية التي تربط بين بريطانيا و فرنسا ومستعمراتهما السابقة

 هي منظمات مفتوحة في عضويتها لجميع الدول المستقلة شرط االلتزام بمواثيقها مثلالمنظمات العالمية	 : 
.....  منظمة األمم المتحدة و المنظمة العالمية للتجارة و حقوق اإلنسان و العمل

هي منظمات وهيدات خيرية عالمية غير تجارية متخصصة تعرف بالمجتمع المدنيالمنظمات غير الحكومية :  
و يعمل فيها موظفون من كافة دول العالم بشكل مجاني تنشط في كافة الميادين ذات الطابع االنساني كالبيئة,

...أطباء بل حدود , حقوق اإلنسان, جهود اإلغاثة. الرعاية و الصحية و الطفولة

 حالة سياسية تتميز بها الدول الكبرى نتيجة استقرار مؤسسات الحكم فيها و التزامهاالستقرار	 السياسي	 :ا 
بالديمقراطية بينما تعاني الدول المتخلفة من عدم استقرار ها السياسي نتيجة كثرة الصراعات على السلطة بين

طوائف الشعب وقومياته المختلفة

هو أسلوب و سياسة إستعمارية تقوم على أساس التمييز و التفضيل بسبب العرق أو اللون : التمييز العنصري 
أو النسب أو األصل  القومي في التعامل وممارسة الحقوق السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية على

.قدم المساواة بين جميع السكان كما كان الحال في جنوب إفريقيا

 هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد - دكتاتور - ال يتقيد بدستورالديكتاتورية : 
ال بقوانين الدولة التي يحكمها ويعمل على تقييد الحريات األساسية - التعبير . التجمع . التظاهر . التغير - كما

 .يتميز بالتسلط و االستبداد
: تستمد سلطتها من فرد واحد يتحكم في مصير الدولة و توجهاتها السياسية واالقتصادية دونألنظمة الفردية ا

 . العودة لشعبها أو مؤسساتها وقد ظهرت بعد الحرب العالمية ممثلة في النازية األلمانية و الفاشية االيطالية



هي انظمة سياسية عميلة نصبها االستعمار في مستعمراته بإفريقيا وآسيااألنظمة الرجعية:  .

 هي الحروب التي تقع بداخل حدود البلد الواحد و اطرافها جماعات من شعب واحد وتتدلعالحرب	 األهلية : 
بسبب االختالفات العرقية أو السياسية أو حول أسلوب وشكل السلطة وعادة ما تلعب الدول االستعمارية دورا

في اشعالها و إدامتها وتتعرض لها الدول حديثة االستقالل

هو أهم هدف ضحت من اجله حركات التحرر و هو استرجاع الحرية و االستقالل والتحرر	 السياسي	 :  .
. إخراج قوات المستعمر و بناء دولة وطنية تحظى باالعتراف الدولي

 هي تلك الحدود للدول المستعمرة سابقا و التي وضعتها الدول االستعمارية و كثيرا ما تتسببالحدود الموروثة :
في نشوب الحروب بين دول الجوار النها قنابل موقوتة وضعها االستعمار لتفجيرها وقت للحاجة

: هي منظمات وهيئات داعمة للحركة الصهيونية و التي عملت لالستالء على فلسطينالمنظمات اليهودية  
وتحويلها إلى وطن قومي لليهود و يديرها المؤتمر اليهودي العالمي و هو اتحاد دوني للمنظمات اليهودية في

 . دولة70أكثر من 

 بواشنطن بين منظمة التحرير1993( - 19 – 13 هو ما نصت عليه االتفاقية الموقعة في الحكم الذاتي :
الفلسطينية و الكيان اإلسرائيلي برعاية الرئيس األمريكي بيل كلينتون و تعني أن تتأسس سلطة وطنية فلسطينية

تمارس إشراف داخلي على األوضاع في مدينة غزة وأريحا ثم تم توسيعه ليشمل كل الضفة الغربية

 -07 هي شكل من أشكال المقاومة التي ابتكرها الفلسطينيون ضد الوجود اإلسرائيلي بداية من يوم االنتفاضة :
 ونقوم على االضربات و المظاهرات و المقاطعة البضائع االسرائيلية و المواجهة اليومية مع1987 - 12

 . جيشها

 هي كل األشكال التي يأخذها نطال الشعوب المستعمرة ) سياسية واقتصادية وعسكرية ( ضد الوجودالمقاومة :
االستعماري فهي وسيلة حركات التحرير الوطني من أجل االستقالل و استعادة السيادة وتحرير أراضيها و

تحقيق تقرير مصيرها

 ويقضي بمساعدة اليهود1917/11/2 وعد اصدره وزير خارجية بريطانيتا جيمس بلفور بتاريخ وعد بلفور : 
على إقامة وطن قومي لهم بفلسطين

 عمل زعماؤها على المطالبة بإقامة وطن1897حركة سياسية عنصرية ظهرت سنة الحركة الصهيونية : 
قومي لليهود في فلسطين

م على حق الشعوب في1974/12/14 حق أكدت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في الكفاح المسلح : 
الكفاح المسلح لتتحرر من االحتالل وأكدت أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة األجنبية واالحتالل

هي مخالفة لميثاق األمم المتحدة


