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 مصطمحات الوحدة التعممية في التاريخ
 لمسنوات الثالثة

 
 يقصد بو التحالف الدولي الذي تشكل أثناء الحرب العالمية الثانية و المتكون من بريطانيا و فرنسا :  دول الحمؼ ػ

 و الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفييتي، و ذلك لمجابية العدو المشترك و ىو النازية.
يطاليا  واليابان أثناء الحرب طوكيو( و ىو  -روما -محور )برلين يقصد بو: دول المحور ــ  حمف تزعمتو ألمانيا وا 

 ضد دول الحمف.  ( م1939/1945)الثانية  العالمية
 فيما والمرتبطة والمتحدة المستقمة الدول جميع  يضم الثانية العالمية الحرب عقب أنشئ عالمي تنظيم :األمم المتحدة ػػ

 عمى والمحافظة والمساواة، العدل أساس عمى الدولية العالقات تنظيم مياميا من المتحدة األمم بميثاق يعرف بما بينيا
 . أ م بالو نيويورك مقرىا.  الدوليين والسالم األمن

 أىميا عمى اإلطالق، يتكون من أحد األجيزة الست التي يتكون منيا ىيكل ىيئة األمم المتحدة وىو مجمس األمن: ػػ
الصين " و عشرة  -بريطانيا –فرنسا  -روسيا –الفيتو (، ىم" الو م أ  ) دائمون يتمتعون بحق النقض  خمسة أعضاء

 غير دائمين يتم انتخابيم لمدة سنتين.
، ىو حق تتمتع بو من ميثاق األمم المتحدة 23أو حق االعتراض نصت عميو المادة  حؽ النقض ) حؽ الفيتو(: ػػ

ة  األمريكية ــ االتحاد السوفييتي ــ فرنسا ــ بريطاني ــ الدول الدائمة العضوية في مجمس األمن و ىي) الواليات المتحد
 ، عميو االقتراع في المضي  المجمس عمى امتنع معين لقرار بالنسبة اعتراضا الخمس ىؤالء حدأ بدىأ فإذاالصين(.  

 . االخرى االصوات جميع عمى حصل لو و يسقط القرار فإن االقتراع اجراء بعد الفيتو حق الدائم العضو مارس اذا و
 
ييتي ـــاد السوفـــكر الشرقي الشيوعي بزعامة االتحـــمصطمح يقصد بو الصراع األيديولوجي بين المعس:  الحرب الباردة ػػ

و الغربي الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية، و ىي الحرب التي استخدمت فييا كل الوسائل ما عدا 
 األسمحة.

 منيا كل يحاول بحيث( الرأسمالية و الشيوعية)متناقضين نظامين بين عقائدي فكري صراع ىو :األيديولوجي الصراع ػػ
 (.الباردة الحرب مصطمح عميو أطمق) عمى العالم مذىبو وفرض األخر عمى القضاء

 تتبنى األفكار الميبرالية الحرة كمنيج سياسي و اقتصادي و فكري التي الدول مجموعة : الرأسمالي المعسكر ػػ
 .أ م الو فمك في تدور و 
 ي و اقتصادي ـــية كمنيج سياســـاألفكار الشيوعية االشتراك التي تبنت الدول ةــــمجموع يـى الشيوعي:المعسكر ػػ 

 و فكري، و كانت تدور في فمك االتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة.
 مشتركة مصالح ذات دول جمعت الباردة، الحرب أثناء ظيرت العسكرية، بالتكتالت يسمى ما أو :األحالؼ سياسة ػػ

 من الطرف اآلخر.  محتمل اعتداء أي ردع إلى تيدف وارسو، حمف و األطمسي الحمف وأىميا القوتين إحدى بزعامة
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 عدد اكبر واستقطاب احتواء إلى طرف كل سعي في تمثمت الباردة الحرب في ظيرت سياسة وىي :المشاريع ػػ سياسة
 االتحاد عمييا ورد ، أيزنياور ومشروع ، ترومان مبدأ ، مارشال مشروع: منيا مشاريع جممة خالل من ، الدول من

 .الكوميكون ومنظمة  الكومنفورم: منيا المماثمة المشاريع من بجممة السوفييتي
و  1947فــي سياسة صاغيا أحد مستشاري الرئيس األمريكي ىاري ترومان و ىو جورج كينان ػػ سياسة االحتواء : 

 محاصرة و تطويق االتحاد السوفييتي و منع انتشار الشيوعية بكل الطرق السياسية و االقتصادية و العسكرية. تعني
 االستعمارية القوى و تعني تعويض األمريكية المتحدة الواليات تبنتيا استعمارية سياسة ىي: الفراغ ملء سياسةػػ 

            .ضحاياىا أول فتنام وكانت الشيوعي، المد مواجية بحجةفي مستعمراتيا القديمة ( بريطانيا و فرنسا)  التقميدية
 االتحاد أطماع عن تحدث لما" تشرشل ونستن" مصطمح استخدمو ألول مرة رئيس وزراء بريطانيا ػػ الستار الحديدي:

الوسطى التي وقعت في قبضة االتحاد و يقصد بو دول أوربا الشرقية و  الشرقية، أوروبا في التوسعية السوفيتي
 السوفييتي و التي طبق فييا النظام الشيوعي و أصبحت تدور في فمكو.

مجموعة أفكار و نظريات و مفاىيم سياسية اقتصادية و اجتماعية تقوم أساسا عمى الممكية الخاصة ػػ الرأسمالية: 
 لوسائل اإلنتاج و الحرية السياسية و االقتصادية.

أساسا عمى الممكية العامة االشتراكية لغة من االشتراك، و ىي نظام اجتماعي سياسي اقتصادي يقوم   كية:ػػ االشترا
  لوسائل االنتاج.

 
 لقدراتيا المشترك االستخدام مجال في بينيا فيما تتعاون من أجل تين أو أكثردول بموجبو تتعيد اتفاق ػػ الحمؼ:
 .مشترك عدو ضد العسكرية

 الشعب قوة لدعم المجاورة الدول مناطق عمى السيطرة إلى تيدف ، النازية أللمانيا توسعية سياسة الحيوي:المجال ػػ 
 .األلماني

 (ىي شكل من أشكال الحكم تكون فيو السمطة مطمقة في يد فرد واحد )دكتاتور  ػػ الديكتاتورية:
تقديم مساعدات لمدول التي تحارب ضد إلى الرئيس األمريكي ىاري ترومان، نص عمى نسبة  ػػ مبدأ ترومان:

 مميون دوالر. 400الشيوعية، واستفادت تركيا و اليونان بمساعدات أمريكية قدرت ب 
 ، 1947جوان  05نسبة إلى وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية جورج مارشال، صدر في  ػػ مشروع مارشال:

منيا عمى شكل ىبات و الجزء اآلخر عمى شكل قروض إلعادة بناء  جزء تقديم إعانات مالية لدول أوربا  و ينص عمى
 أوربا بعد الحرب العالمية الثانية.

 ػػ مبدأ إيزنهاور:
 ، تم األمريكي مارشال مشروع عمى فعل ردك جاء"  جدانوف أندري"  السوفييتي الدولة رجل إلى نسبة ػػ مبدأ جدانوؼ:

 الثاني أما الشرقي المعسكر بو يقصد و ديمقراطي األول قسمين إلى العالم يقسم ىو 1947سبتمبر22 في عنو اإلعالن
و يدعو إلى تطبيق الشيوعية في أوربا الشرقية و تقديم المساعدة لألحزاب  الغربي، المعسكر بو يقصد و فإمبريالي

    الشيوعية في أوربا الغربية.
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 بناءا  تأسس( . North Atlantic Treaty Organisation: باإلنجميزية) الناتو حمف NATO: ػػ الحمؼ األطمسي
 ببروكسل قيادتو مقر يوجد ،1949 أفريل 4 في واشنطن في عمييا التوقيع تم والتي األطمسي شمال معاىدة عمي

 .الشيوعية لمدول معادي عسكري حمف ىو و الغربيين، حمفائيا و المتحدة الواليات ويضم بمجيكا، عاصمة
، التي وفعت عمييا كل من الواليات 1954سبتمبر  08تأسس بموجب معاىدة مانيال في  آسيا:ػػ حمؼ جنوب شرؽ 

تطويق الشيوعية في  المتحدة األمريكية، الباكستان، الفميبين، تايالندا، أستراليا، نيو زيالندا، فرنسا، بريطانيا. ىدفو
 .1977جوان  30جنوب شرق آسيا خاصة بعد انسحاب فرنسا من اليند الصينية. و قد تم حمو في 

 في بغداد من طرف تركيا و العراق، ثم انظمت إليو بريطانيا الباكستان  1955فبراير  24تأسس في  ػػ حمؼ بغداد:
 .1979تم حمو عام أنقرة و أصبح يسمى بالحمف المركزي.  . و نقل مقره إلى1958و إيران. انسحبت منو العراق عام 

 تشيكوسموفاكيا السوفييتي االتحاد)  ضـــم لونياو بفي   وفيافرص مقره م، 1955 ماي 14 في أنشأ حمف ػػ حمؼ وارسو:
، تم حمو رسميا في جويمية الغربية األحالف مواجية إلى ييدف( ألبانيا بمغاريا رومانيا بولندا المجر الشرقية ألمانيا
1991. 

أوربا التي حررىا االتحاد  عة من الدول الواقعة في وسط و شرقيطمق عمى مجمو  مصطمح :الديمقراطيات الشعبيةػػ 
تدور في فمكو، و ىي بولونيا ــ يوغوسالفيا ــ تشيكوسموفاكيا ــ  أصبحتالسوفييتي من النازية و  تبنت النظام الشيوعي و 

تفككت في نياية الثمانينات مع انييار المعسكر  .المانيا الشرقية ــ المجر ــ ألبانيا ــ يوغوسالفيا بمغاريا ــ رومانيا ــ
 الشيوعي.

، و ىي منظمة التبادل و التعاون االقتصادي ، و تيدف إلى 1949جانفي  25: تأسست في  ػػ منظمة الكومكون
دل التجاري الثنائي بين دول المعسكر الشيوعي، و إقامة سوق حرة تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تنشيط التبا

 لمتبادل بينيا.
ىدفو الدعاية لمنظام  1947أكتوبر  05ىو اختصار لعبارة مكتب اإلعالم الشيوعي تأسس في  ػػ مكتب الكومنفورم:

  .1956تم حمو في نياية  ،العالم في الغربية لممصالح معادية أعمال وتنظيم لمتجسس مكتب الغرب اعتبره، الشيوعي
 

يقصد بيا ىيمنة اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية لدولة أو مجموعة دول عمى دولة أو عدة دول  :ػػ اإلمبريالية
 .وىي صورة أخرى لالستعمار الحديث ونيب ثرواتيا

 سيطرة دولة عمى دولة أخرى و استغالليا ماديا و بشريا استعمار مباشر أي ىوػػ االستعمار التقميدي: 
رق االقتصادية ـــاستخدام الطغير مباشر يعتمد عمى  قنعــار مـو شكل من أشكال االستعمــــىػػ االستعمار الجديد: 

الضغوط السياسية و غيرىا دون المجوء إلى القوة  و الطرق الثقافية و ددة الجنسياتـــتعـــركات المــروض و الشـــكالق
 العسكرية. 

ىو و  ستالين وفاة عقب السوفيتي االتحاد إليو دعا الدولية العالقات في جديد مفيوم ىو :  ػػ التعايش السممي
و إيجاد نوع من التفاىم و التعاون بينيما، و حل كل النزاعات بالطرق السممية بدل   محاوالت لمتقارب  بين المعسكرين

 المواجية، مع القبول بفكرة تعدد األنظمة.
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بعاد الدولية العالقات في الممحوظ التحسن ىو ػػ االنفراج الدولي :  ٍاتبعتيا التي السياسة ىي أو الحرب، شبح وا 
 .العالم إليو وصل الذي الضيق شدة من لمتخمص الستينات بعد خاصة الباردة الحرب أزمات ٍانتياء بعد المعسكرات

 
)من مدينة بورسعيد عمى ر األحمربين البحر األبيض المتوسط و البحممر مائي اصطناعي يربط ػػ قناة السويس : 

عمن الرئيس كانت تحت سيطرة بريطانيا، و أ كمم. 193البحر المتوسط إلى مدينة السويس عمى البحر الحمر( بطول 
. و كان ىذا القرار أحد أسباب العدوان الثالثي 1956جويمية 26المصري الراحل جمال عبد الناصر عن تأميميا في 

  عمى مصر.
و متناقضين في  إيديولوجيا: شكل من أشكال العالقات الدولية تتميز بوجود قطبين مختمفين  الثنائية القطبية ػػ

ة و االتحاد يضم كل قطب مجموعة من الدول تحت قيادة قوة كبرى ىما الواليات المتحد و األىداف، المصالح
  السيطرة عمى العالم. فرض السوفييتي، و يسعى كل قطب إلى

، و األمريكية ةو ىو مقر الحكوم وانشطن: ىو خط ىاتفي يربط بين البيت األبيض في  الخط الهاتفي األحمرػػ 
 وى.ستخدامو إال في حالة الضرورة القصيتية في موسكو. و ال يتم االكرممين مقر الحكومة السوف

 
 اقتصاد نحو بالتوجو االقتصاد إصالح) البناء إعادة األولى تعني روسيتين كممتين:  الغالسنوست و البريستوريكا

 الحزب أجيزة داخل ديمقراطية إصالحات إدخال) الشفافية فتعني الثانية أما( الموجو االقتصاد عن التخمي و السوق
 ".غورباتشوف ميخائيل" السوفييتي االتحاد رؤساء أخر بيما جاء( الدولة وأجيزة السوفييتي الشيوعي

 
نظام دولي تتزعمو الواليات المتحدة األمريكية التي أصبحت تقود العالم بعد انييار االتحاد  : القطبية األحادية

 (.1989/ديسمبر 03/04السوفييتي، و قد برز رسميا بعد إعالن نياية الحرب الباردة في قمة مالطا )
 
لتزام و التقيد و احترام القرارات الصادرة عن الييئات الدولية و خاصة األمم المتحدة يقصد بيا اال: الشرعية الدولية 

  وأجيزتيا.
 

ىو مجموعة المبادئ والقيم والضوابط التي تسير العالقات الدولية في مختمف المجاالت كميثاق ممزم  :النظام الدولي
 ليا.لمجميع، و تشرف عمى ذلك األمم المتحدة و المؤسسات التابعة 

 
م و انييار المعسكر الشيوعي، وىو طرح أمريكي يقوم عمى 1989 مفيوم برز بعد لقاء مالطا:  النظام الدولي الجديد 

أساس توسيع مفاىيم العولمة و الميبرالية و فرض منطق الييمنة األمريكية عمى العالم) األحادية القطبية و النظام 
 األول ينطبق عمى الثاني(. الدولي الجديد وجيان لعممة واحدة و تعريف
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فييا  يعمل و المدني بالمجتمع تعرف تجارية غير عالمية خيرية أو ىيئات منظمات ىي  :الحكومية غير المنظمات 
  ....... حدود بل أطباء كالبيئة، اإلنساني الطابع ذات الميادين كافة في متطوعون، تنشط موظفون

 
 م لمداللة عمى االتحاد السوفيتي و حمفاؤه.1982األمريكي ريغان سنة مصطمح أطمقو الرئيس : إمبراطورية الشر 
 
عن الدول الرافضة لسياسة الييمنة  2002سنةتعبير أطمقو جورج بوش االبن في خطابو الذي ألقاه  :محور الشر 

ق و إيران، كما األمريكية و الراغبة في امتالك السالح النووي و تدعم اإلرىاب، عمى رأسيا كوريا الشمالية و العرا
 سماىا أيضا الدول المارقة.

 
د بعد وفاة ستالين سنة القيادة الثالثية التي حكمت البال تعنيكممة روسية  :الترويكا 

 )بولغانين+خروتشوؼ+مالينكوؼ( و هي الزالت تستخدم حاليا لمداللة عمى المقاءات الثالثية.3591
 
المتصارعتين مع العمل عمى تحقيؽ التقارب و التعاون والدعوة إلى : أي عدم الميل إلى الكتمتين الحياد االيجابي 

 السمم و نصرة القضايا العادلة، و هو من أهم مبادئ حركة عدم االنحياز.
 
: مشروع جاء به الرئيس األمريكي رونالد ريغان يقضي بتدمير صواريخ العدو قبل وصولها المجال حرب النجوم 

 الفضاء عن طريؽ حزام صاروخي دفاعي جد متطور. الجوي لمواليات المتحدة، أي في
 


