
ةاسيــم األسـالمفاهيالمصطلحات و
استعماریة        ھیمنة اقتصادیة سیاسیة عسكریة ثقافیة ، أو نزعة تسلطیة  :ةإلمبرياليا

مذھب سیاسي اقتصادي  یعتمد على مبدأ الحریة الفردیة والمنافسة   :الليبرالية

كرسرواده  كارل ما من واالستغاللسیاسي اجتماعي یرمي إلى زوال الطبقیة ديقتصامذھب ا:الشيوعية

اإلنتاج طبق في روسیانظام سیاسي واقتصادي واجتماعي یقوم على الملكیة الجماعیة لوسائل :االشتراكية

استعماري مباشر یعتمد على التسلط ما رستھ دول أوروبا الغربیة أسلوب:استعمار تقليدي

.والثقافیةاالقتصادیة والسیاسیة منھاأسلوب استعماري غیر مباشر یعتمد وسائل مختلفة للتغلغل :مقنعاستعمار 

)                االستقالل( استرجاع السیادة الوطنیة :التحرر السياسي

استقالل سیاسي واقتصادي وثقافي                               :التحرر الشامل

.شروط   االستقاللتتضمناالحتاللمعاھدات توقع بین الدولة المستعمرة ودولة :االستقاللاتفاقيات 

.ة الثورةمحاربھدفھ 1963- 1959برنامج اقتصادي اجتماعي اقترحھ دیغول بین :ينةشروع قسنطم

1959) تمشیطیة( ت عسكریة كبرىعسكري ینسب للجنرال شال یقوم على عملیاأسلوب: مخطط شال
.ضاء على الثورةھدفھ الق

سالمتھم       دعوة قدمھا دیغول تقوم على تسلیم الثوار أنفسھم للجیش الفرنسي مقابل: سلم الشجعان
1958-10-23في 

.مجموعة من العمالء كونتھا فرنسا بغرض خدمة مصالحھا:الثالثةالقوة 

.قرارات وقوانین الصادرة عن ھیئة األمم المتحدة :الشرعية الدولية

.التنمیة الشاملة إطارفي االستقاللشعارات رفعتھا الدول الحدیثة :ةالثورات الثقافية الصناعية الزراعي

.عملیة متعددة الجوانب تھدف الى استغالل اإلمكانیات من أجل تحقیق حیاة أفضل:التنمية

.  الوسط الذي یعیش فیھ اإلنسان ومن مشاكلھا التلوث : البيئة

ى حساب تنمیتھا وقرارھا السیاسي مظھر سیاسي واقتصادي تكون فیھ الدولة تابعة لدولة متبوعة عل: التبعية

.األدوات الحدیثة المستخدمة في العلم : لتكنولوجياا

.مجموعة الدول المتقدمة التي تقع ضمن المنطقة المعتدلة الشمالیة : عالم الشمال

.واالستوائیةالتي تقع ضمن المنطقتین المعتدلتین وتجمع المنطقة المداریة مجموعة الدول : لجنوبعالم ا

والتي   االستقاللعلى ید العالم الفرنسي ألفرید سوفي یقصد بھ الدول الحدیثة 1952مصطلح ظھر : العالم الثالث
.   في خصائص عامةتشترك

.الدول التي حققت ازدھارا في جمیع المجاالت: الم المتقدمالع

في العالقات     النظر إعادةمجموع اللقاءات والمؤتمرات بین الدول المتقدمة والمتخلفة من اجل : حوار شمال جنوب
.العالمیةاالقتصادیة

.الدول المتخلفة من اجل إقامة التعاون والتنمیة مجموعة من اللقاءات بین: تعاون جنوب جنوب



.خلفا للغات تھدف إلى تحریر التجارة الدولیة 1995منظمة دولیة تأسست : المنظمة العالمية للتجارة

.مجموعة من التطورات التي تطرأ إیجابا على مجاالت مختلفة: التقدم

.عدم مواكبة مختلف التطورات الحدیثة:فالتخل

.محددة بفترة زمنیة معینةبرامج للتنمیة اإلقتصادیة واالجتماعیة:المخططات اإلنمائية

المتحدة و ما یتفرغ عنھا من مؤسساتاألمممؤسسات ذات صبغة دولیة تشمل ھیئة : المنظمات العالمية
.التخصصات مختلفة 

تتمثل في منظمات المجتمع المدني التي ال تخضع لسلطة الدول و الحكومات وال : المنظمات غير الحكومية
المنظمة ضد التعذیب, أطباء بال حدود , مثل المنتدى االقتصادي األنشطةتستھدف الربح من وراء 

تجمعات یلتقي أعضاء ھا عند قواسم مشتركة جغرافیة أو دینیة أو اقتصادیة أو عسكریة : اإلقليميةاتالمنظم
، منظمة       األطلسي، منظمة حلف شمال األوربيمنظمة المؤتمر االسالمى، االتحاد جامعة الدول العربیة، : مثل

.، اتحاد دول المغرب العربيالفرنكوفونیة
و ممارسة السلطة   األمنقدرة الدولة ما على توفیر جملة الشروط التي تمكنھا من استتباب : االستقرار السياسي

.   االجتماعیةاالقتصادیةو تحقیق الھدوء علي مستوى الجبھتین ةالدیمقراطیالسلمیة األطرضمن 
الطبیعیة و إلمكاناتھاو الفعال األمثلھو بلوغ دولة ما لمستوى االستغالل : م في الموارد االقتصاديةالتحك

.األجنبیةالبشریة بعیدا عن كل مظاھر و أشكال الھیمنة 
ع مصر یدھا على نص على وض26/07/1956ھ مصر بقیادة جمال عبد الناصر في تقرار اتخذ: قناة السويستأميم

.األجنبیةملكیة القناة  مع تقدیم تعویضات للشركات 
قرارات سیاسیة قضت بوضع الدول المذكورة الحقا یدھا على مواردھا النفطیة وھي العراق، : التاميمات الكبرى

24/02/1970، الجزائر في إیران
یقع مقرھا بجدة في إسالمیةدولة عربیة و 55و تضم 1969تأسستمنظمة اقایمیة : اإلسالميلمؤتمر منظمة ا

أعضائھاالتضامن بین أھدافھا، من السعودیة 
).مصر (مقرھا القاھرة 22/03/1945بتاریخ تأسستتضم الدول العربیة إقلیمیةمنظمة :  جامعة الدول العربية

.إلیھادینیة  تمثل نسبة قلیلة بالنسبة لمجموع السكان في الدولة التي تنتمي أومجموعات بشریة عرقیة : األقليات

الدیني  االنتماء العرقي اوأساسعلي اإلفرادظاھرة سیاسیة اجتماعیة قائمة علي التفریق بین :العنصريالتمييز
الجنسأواللون 

في اطا ر نظام  الحزب الواحد أونظم الحكم القائمة علي احتكار السلطة من طرف شخص واحد :الديكتاتوريات
.الحكم العسكريأو

.ھي نظم حكم شمولیة تعتمد علي حكم الفرد في غیاب تمثیل  نیابي: يةالفرداألنظمة

في لبناناألھلیةمثل الحرب والسیاسیةالدینیة أوصراعات داخلیة تحركھا االختالفات العرقیة  :األهليةروب الح
1975 /1990.

اصة بین الدول الحدیثة ھي الحدود السیاسیة الموروثة عن العھد االستعماري وتفصل خ:الحدود الموروثة
.المتحدة كحدود رسمیة األممالتي تعترف بھا منظمة والستقالل ا



ھي مجموعة مؤسسات عمالقة أو مشاریع ضخمة تتركز سلطة اتخاذ القرارات فیھا    : الشركات المتعددة الجنسيات
ن مقرھا دولة رأسمالیة في حین أن   والتحكم واإلشراف علیھا في مجال قومي معین وھو ما یطلق علیھ الشركة األم ویكو

.  نشاطھا یغطي عدة بلدان في العالم وذالك عن طریق الشركات الفرعیة أو المنتسبة لھا

اتفاقیات تجمع بین أطراف الصراع بغیة تحقیق األمن والسالم مثل معاھدة كامب دیفید بین مصر : معاهدات السالم
. بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیلفاق الحكم الذاتي في غزة أریحا واتوإسرائیل

مجموعات یھودیة مھیكلة ذات توجھات مختلفة قصد تحقیق أھداف معینة مثل:اليهوديةالمنظمات 
الصھیونیة لحركة 

.الوكالة الیھودیة الكیرن كایمت البنك القومي الیھودي–الھستدروت اتحاد عمال الیھود - الحركة الما سونية

سلیمان علیھ السالم بھدف   یتمثل في البحث عن ھیكل النبيإسرائیليھي مشروع : التنقيبات على الهيكل
.أساسیات المسجد األقصىالیھود في امتالك فلسطین من أخطر أھدافھ تھدیمإثبات حقیقة 

خاصة في حق الشعب الفلسطیني بصفة ناإلسرائیلیوھي تلك التجاوزات التي یمارسھا : االعتداءات الصهيونية
. العربیة بصفة عامةوالشعوب

یاه وغیر المتجددة مثلمجموع الثروات الطبیعیة السطحیة والباطنیة المتجددة منھا مثل الم:  الموارد الطبيعية
.والمعادنالبترول

.ھي الخصائص الممیزة لكل دولة طبیعیا وبشریا واقتصادیا والتي تمیزه عن األقالیم األخرى: الفوارق اإلقليمية

.ىاألخرھو القوة البشریة الممیزة لدولة عن : الوزن الديمغرافي

وتعني النمو االقتصادي أو االنتعاش االقتصادي القائم على السرعة والنشاط والحیویة : الحركة االقتصادية
. بین القطاعات والتكامل

.ھي تشغیل وتوظیف رؤوس األموال في مشاریع تنمویة ھدفھا تحقیق الربح والتنمیة:  االستثمارات

.عمل عسكري یستھدف استرجاع السیادة الوطنیة : حرب التحرير

.ھي تغییر جذري لألوضاع السائدة بھدف استرجاع السیادة وتأخذ أشكال مختلفة : الثورة التحريرية

.عمل عسكري تستعملھ الشعوب من أجل التحرر :النشاط المسلح

.تنظیمات سیاسیة ذات توجھات متباینة : األحزاب الوطنية

باستثناء التیار 1936تجمع سیاسي وطني جمع كل التیارات السیاسیة الوطنیة : 1936المؤتمر اإلسالمي
.كرد فعل على مشروع بلوم فیولیت  في الجزائر العاصمة االستقاللي 

.ترغیبي ھدفھ التضلیل والمراوغة ب استعماري ھو أسلو: سياسة اإلغراء

.ھو أسلوب استعماري ترھیبي ھدفھ اإلخضاع والسیطرة :القمعسياسة 

.اتجاه یؤمن بالتغییر ولو باستعمال القوة :التيار الثوري

.بكل أشكالھا،االستعماریةھو القضاء على السیطرة : تصفية االستعمار

.ھو انتشار الفكر االستقاللي بعد الحرب العالمیة الثانیة: المد التحرري

.جملة العھود المتفق علیھا : المواثيق



.ھو مخطط عمل لتحقیق أھداف:برنامج

.وثیقة ختامیة تتضمن قرارات ، معلنة عنھا : البيان

.دالء برأي أو اإلعالن عن قرار اإل: التصريح

.خطة عمل مناجل تحقیق أھداف أنیة و مستقبلیة: اإلستراتيجية

.االستعداد أو التأھب لواجھة أزمة اقتصادیة أو عسكریة: التعبئة

.غذائیةأوتدعیمات عسكریة : اإلمدادات

.إقلیمیةھیئات و منضمات دولیة و إشرافكون عادة تحت مجالس و لقاءات تجمع عدة دول ت: المحافل الدولية

.و الدولاألشخاصنضم االتصال و التعامل الحسن بین : الدبلوماسية

.ھي برامج تنمویة مضبوطة لفترة زمنیة محدودة: المخططات

.1955.مشروع اقتصادي استعماري قدمھ الحاكم العام في الجزائر: مشروع سوستال

.األھاليفرنسیة ھدفھا تنظیم إداریةوحدات :  المكاتب العربية

.محاشر توضع فیھا السكان لعزلھم عن الثورة: المحتشدات

.2001الجدیدة لتنمیة افریقیةھي الشراكة : النيباد

. في التجارة العالمیةیةأساسو ھو مادة األمریكیةبوالیة بنسلفانیة 1859مصدر طاقة اكتشف : البترول

.األموال الموجھة لالستثمار، اآللة، األرضالمختلفة  اإلنتاجوسائل بتایقصد : لاالورارؤوس 

. مجموعة وسائل االتصال لتبلیغ المعلومات: اإلعالم

الشیوعي عن المعسكرییر عللتالثانیة مصطلح أیدیولوجي ظھر بعد الحرب العالمیة : الشرق
.بزعامة اإلتحاد  السوفیاتي

مصطلح أیدیولوجي ظھر بعد الحرب العالمیة الثانیة للتعبیر عن المعسكر الرأسمالي بزعامة  :  الغرب
.الوالیات المتحدة األمریكیة

أ والدول الغربیة الرأسمالیة .م.یضم الو1949ریل رابطة عسكریة ظھرت في أف: الحلف األطلسي
.لمحاصرة المد الشیوعي

السوفیتيبزعامة اإلتحاد 1955من طرف المعسكر الشیوعي رابطة عسكریة جاءت كرد فعل:  حلف وارسو
.على األحالف العسكریة الغربیة

.الشیوعي والفكر الرأسمالي الفكرصراع مذھبي عقائدي بین : الصراع األيديولوجي

االستعمارظھر بعد الحرب العالمیة الثانیة نعني بھ حلول الكبرى محل االحتاللنموذج من :سياسة ملء الفراغ
.1954في فیتنام بعد ھزیمة فرنسا ةریكیالمتحدة األمالتقلیدي األوروبي طبقتھ الوالیات 

.ھو تنافس القوى الكبرى من أجل الھیمنة على المناطق اإلستراتیجیة : صراع النفوذ



واجھة سیاسة انتھجتھا مجموعة من الدول اثر نھایة الحرب العالمیة الثانیة لتحقیق أھداف وم: سياسة التكتل
.تحدیات مشتركة 

مصطلح ظھر بعد الحرب العالمیة الثانیة للداللة على انقسام العالم إلى قوتین متصارعتین  : القطبية الثنائية
.الوالیات المتحدة األمریكیة واإلتحاد السوفیتي 

ت األھمیة اإلستراتیجیة واالقتصادیة التي كانت والزالت محل صراع بین یقصد بھ المناطق ذا: المجال الحيوي
.  القوى الكبرى

إحدى وسائل الحرب الباردة وھي تلك التكتالت العسكریة التي لجأ إلیھا المعسكران : سياسة األحالف العسكرية
.في إطار الصراع

لمساعدة الدول المتضررة من الحرب 2أ بعد ح ع .م.الحرب الباردة انتھجتھا الولإحدى وسائ: سة المشاريعسيا
.بغیة صد المد الشیوعي

مظھر من مظاھر الحرب الباردة ناتجة عن اصطدام مصالح المعسكران في مناطق : الدوليةاألزمات
.العالممن مختلفة

.مادیة و معنویةأھدافتحقیقو الشیوعي بغیة الرأسماليبین المعسكرین إیدیولوجيصراع : الحرب الباردة

الحرب الباردة خاصة بعد الستینات للتخلص من الشدة أزماتسیاسة اتبعھا المعسكران بعد انتھاء : االنفراج الدولي
و   

.العالمإلیھاللذان وصال التوتر ا
و السیاسیة و تجنب الحرب باللجوءاإلیدیولوجیةسیاسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاھب : التعايش السلمي

.الدولیة و ضمان السلماألزماتالتفاھم و التعاون لحل إلي
.ةكر الشیوعي و زوال القطبیة الثنائیالدولیة بعد انھیار المعسأ بالزعامةم یقصد بھا انفراد الو: القطبيةاألحادية

.المواثیق الدولیة إطارفي ھو مبدأ سیادة القانون الدولي : الشرعية الدولية

نظام اقتصاديإقامةإليتھدف إنسانيھي منظمات غیر تابعة للحكومة ذات طابع : المنظمات غير الحكومية
.عادلدولي  

ات سابقا : المنظمة العالمية للتجارة   ت 1947الج ي تحول ىو الت ة للتجارة إل ة العالمی يم تھدف 1995المنظم إل
تشجیع  

.التبادل الحر
.ھو المكان و یتمیز بھ من ظروف یعیش تحتھا الكائن و تحیط بھ: البيئة

و الطرق التي تستخدمھا الید العاملة المؤھلة من أمثلتھا التقنیات الحدیثة لیباألسامجموع : التكنولوجيا
.اآللياإلنسانكالمعلوماتیة و

.مجال تتجمع فیھ الثروات و السلطات االقتصادیة و المالیة و السیاسیة و الثقافیة: اإلشعاعمراكز 




