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*مجموعة مصطلحات خاصة بالوحدة األولى*
*عالم الشمال :مفهوم ٌطلك على البلدان الوالعة فً النصؾ الكرة الشمالً األكثر تصنٌعا +أسترالٌا و نٌوزلندا
* عالم الجنوب :مفهوم ٌطلك على الدول الوالعة جنوب دائرة عرض  °03شماال فً أمرٌكا ،و°03بٌن
أوروبا وإفرٌمٌا ما عدا نٌوزلندا ،أسترالٌا ،جنوب إفرٌمٌا ،األرجنتٌن وهو عالم معدم تعانً الدول من الجمود
والتؤخر والضعؾ التكنولوجً
*العالم الثالث :مصطلح سٌاسً التصادي اجتماعً ثمافً ٌمصد به الداللة على الدول التً ال تنتمً إلى
العالمٌن األول والثانً(الدول الصناعٌة المتمدمة) .وأول من استخدم هدا المصطلح ألفرٌد صوفً عام 2531
دول ذات مستوى معٌشً منخفض ممارنة بالدول المتمدمة ،ال ٌستمٌم فٌها التوازن بٌن سرعة النمو السكانً
ودرجة التمدم االلتصادي
* العالم المتمدم :مجموع الدول المتطورة فً المٌدان االلتصادي واالجتماعً والثمافً والسٌاسً والعسكري
والعلمً ٌ ،تمٌز بارتفاع المستوى المعٌشً وارتفاع الناتج المومً
* اللٌبرالٌة :مذهب رأسمالً الترن ظهوره بالثورة الصناعٌة وظهور الطبمة البورجوازٌة الوسطى فً
المجتمعات األوروبٌة  ،وتمثل اللٌبرالٌة صراع الطبمة الصناعٌة والتجارٌة التً ظهرت مع الثورة الصناعٌة
ضد الموى التملٌدٌة اإللطاعٌة التً كانت تجمع بٌن الملكٌة االستبدادٌة والكنٌسة
* الشٌوعٌة :نظرٌة اجتماعٌة ،حركة سٌاسٌة ترمً إلى السٌطرة على المجتمع ولدراته لصالح أفراد المجتمع
بالتساوي وال ٌمتاز فرد عن آخر بالمزاٌا التً تعود على المجتمع وتعتبر الشٌوعٌة الماركسٌة تٌار تارٌخً
من التٌارات المعاصرة
* االشتراكٌة :مجموع النظرٌات السٌاسٌة ،االلتصادٌة ،االجتماعٌة التً تهدؾ إلى الملكٌة الجماعٌة لوسائل
اإلنتاج .عكس الرأسمالٌة  ،مإسس االشتراكٌة العلمٌة (كارل ماركس) .التً كانت تهدؾ إلى تعوٌض الرأسمال
* الرأسمالٌة :مجموع النظرٌات السٌاسٌة ،االلتصادٌة ،االجتماعٌة ،الثمافٌة تهدؾ إلى الملكٌة الفردٌة لوسائل
اإلنتاج ،وحرٌة المنافسة
* اإلمبرٌالٌة :هٌمنة ثمافٌة ،التصادٌة ،عسكرٌة لدولة أو مجموعة دول على دولة أو مجموعة دول أخرى
* المعسكر الشرلًٌ :تكون من مجموعة رئٌسٌة من الدول االشتراكٌة الشٌوعٌة بزعامة االتحاد السوفٌاتً،
الصٌن ،كورٌا الشمالٌة ،الفٌتنام ،كوبا +الدٌممراطٌات الشعبٌة.
* المعسكر الؽربًٌ :تكون من مجموعة رئٌسٌة من الدول الرأسمالٌة بمٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
+عضوٌة معظم دول ؼرب أوروبا ،باإلضافة إلى كندا ،الٌابان
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* الحلؾ األطلسً 4 :أفرٌل  2545معاهدة دفاعٌة للدول األعضاء فٌه كان ممره
بارٌس ثم بروكسل(بلجٌكا) ٌضم الو م أ ،كندا ،أٌسلندا ،النروٌج ،برٌطانٌا ،ألمانٌا
الؽربٌة ،الدنمارن ،هولندا ،بلجٌكا ،لوكسمبورغ ،فرنسا ،اسبانٌا ،البرتؽال ،الٌونان،
اٌطالٌا،هدفه الرد على استفزاز ال (إت .س) ،حالٌا ٌلعب دور فً إدارة األزمات
السٌاسٌة ،كل دولة عضو فٌه تساهم فً الموة والمعدات
* حلؾ وارسو 24 :ماي  2533حلؾ عسكري ضم إت س ودول شرق أوروبا جاء كرد فعل على سٌاسة
األحالؾ العسكرٌة،و سٌاسة الحصار والتطوٌك األمرٌكً
* الصراع االٌدولوجً :التعارض بٌن مذهبٌن (الشٌوعٌة و الرأسمالٌة) بحٌث ٌحبذ كل منهما المضاء على
اآلخر وفرض مذهبه
* سٌاسة ملء الفراغ :سٌاسة استعمارٌة تبنتها ال (و.م.أ) وظفتها بعد انسحاب الموى االستعمارٌة،وحلول
لوة محل لوة استعمارٌة أخرى طبمتها (و.م.أ) فً الفٌتنام بعد انسحاب فرنسا 2534
* سٌاسة التكتل :عبارة عن معاهدات فً مجاالت متعددة بهدؾ توحٌد السٌاسات االلتصادٌة ،السٌاسٌة ،العسكرٌة...
ودلن لتحمٌك مصالح مشتركة
* المطبٌة الثنائٌة :فٌها ٌتحدد النظام الدولً بوجود لوتٌن عظٌمتٌن تمتلكان من مصادر الموة والنفوذ ما
ٌحدد عاللات الموة فً ظل هدا الوالع الدولً تتخذ أشكاال مختلفة أبرزها وأهمها االستمطاب ،لٌام عاللات
تنافسٌة صراعٌة بٌنهما
* المجال الحٌوي :تبنته ألمانٌا تسعى للسٌطرة على المناطك اإلستراتٌجٌة وحالٌا تنتهجه ال (و.م.أ)
* سٌاسة المشارٌع :تبنتها كل كتلة فً إطار صراعها مع األخرى أثناء الحرب الباردة ،إستراتٌجٌة خاصة
ترتكز على الجانب االلتصادي ،فطرحت الكتلة الؽربٌة مشروع مارشال ،والكتلة الشرلٌة مشروع
الكومنفورم ،ومنظمة الكومكون
* سٌاسة األحالؾ :إستراتٌجٌة ترتكز على الجانب العسكري ظهرت أثناء الحرب الباردة ،جمعت دول ذات
مصالح مشتركة بزعامة إحدى الموتٌن
* اإلٌدٌولوجٌة :هً العمٌدة السٌاسٌة لحزب أو حكومة أو مجموعة المبادئ السٌاسٌة ،االلتصادٌة ،االجتماعٌة،
المٌم األخاللٌة التً ٌنتهجها حزب أو حكومة ٌتمٌز بطابعها العلمانً
* األزمات الدولٌة :بإر للتوتر وال صراع بٌن المعسكر الشرلً والؽربً ،كادت أن ٌحدث فٌها مواجهة
عسكرٌة لوال تدخل الدبلوماسٌة والحوار
* الحرب الباردة :صراع اٌدولوجً حضاري مصلحً عرفه العالم بد الحرب العالمٌة الثانٌة ،حتى سنة 2553بٌن
المعسكرٌن استعملت فٌه مختلؾ الوسائل باستثناء المواجهة العسكرٌة المباشرة بٌن (و.م.أ) و (إت.س)
* الدعاٌة المؽرضة :من بٌن أبرز الوسائل المستخدمة فً الحرب الباردة وتموم على نشر األفكار من أجل
التؤثٌر على السلون اإلنسانً والدفع به إلى تمبل فلسفة ما أو معاداتها بوسائل (اإلذاعات ،الصحؾ ،المنوات
التلفزٌونٌة ،اإلشهار ،النشرٌات السرٌة)
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* االنفراج :هً وصؾ لطبٌعة عاللات المعسكرٌن بعد تسوٌة أزمة كوبا الخطٌرة حٌث تخلص خاللها
المعسكران من الشدة والضٌك اللذان وصال إلٌهما بفعل اشتداد أزمات الحرب
* التعاٌش السلمً :فسره وجاء به خروتشوؾ ومعناه العٌش بسلم ،هو مصطلح سٌاسً ٌمصد به إبعاد شبح
الحرب الساخنة كوسٌلة لتسوٌة الخالفات الدولٌة وحلها بالطرق السلمٌة والحوار
* مشروع مارشالٌ :نسب إلى كاتب الدولة األمرٌكً جورج مارشال فً جوان  ،2541فً الظاهر مشروع
لمساعدة أوروبا مالٌا ،حمل هدا المشروع عنوان "مشروع إعادة بناء أوروبا"
* مبدأ جدانوؾٌ :نسب إلى السوفٌاتً جدانوؾ كرد على مشروع مارشالٌ .عرؾ بمشروع بلشفة أوروبا
الشرلٌة  2541/23/3ببولونٌا
* الكومنفورم :مكتب األخبار الشٌوعً ،تم تؤسٌسه بمدٌنة (زالر سكابورٌا) ببولونٌا لمواجهة المشارٌع
األمرٌكٌة ،اعتبره الؽرب مكتبا للتجسس ،أدى تؤسٌسه إلى انشماق داخل المعسكر الشرلً بانسحاب
ٌوؼوسالفٌا ،ورفض زعٌمها تٌتو منطك الهٌمنة السوفٌاتٌة
* األحادٌة المطبٌة :نظام دولً جدٌد  ،لٌادة العالم بموة واحدة وهً "و م أ" ظهر بعد انهٌار المعسكر الشٌوعً
ونهاٌة الحرب الباردة 2553
* النظام الدولً الجدٌد :مجموعة المبادئ والمٌم والضوابط التً تسٌر العالم،و تهٌمن على العاللات الدولٌة فً
مختلؾ المجاالت وٌشرؾ على ذلن الهٌئات والمنظمات الدولٌة السٌاسٌة  ،العسكرٌة ،االلتصادٌة ،اإلعالمٌة
* الشرعٌة الدولٌة :االلتزام بتنفٌذ المرارات الصادرة عن الهٌئات الدولٌة كاألمم المتحدة ،المإسسات التابعة لها
* المنظمات ؼٌر الحكومٌة :منظمات وهٌئات خٌرٌة عالمٌة ؼٌر تجارٌة ،تعرؾ بالمجتمع المدنً .وٌعمل
فٌها موظفون متطوعون تنشط فً كافة المٌادٌن ذات طابع إنسانً كالبٌئة ،أطباء بال حدود ،حموق اإلنسان
* المنظمة العالمٌة للتجارة :منظمة دولٌة ،أنشؤت سنة  2553خلفا لمنظمة الؽات تعمل على وضع المواعد،
والموانٌن إلى تنظٌم التجارة العالمٌة ،فض النزاعات التجارٌة ممرها جنٌؾ بسوٌسرا
* البرٌستروٌكا والؽالسنوت :كلمتٌن روسٌتٌن تعنً األولى إعادة البناء ،وتعنً الثانٌة الشفافٌة جاء بها
"ؼورباتشوؾ" سنة 2593
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*مجموعة مصطلحات خاصة بالوحدة الثانٌة*
* حرب التحرٌر :الحركة العسكرٌة والسٌاسٌة التً شهدتها الجزائر فً الفترة بٌن 2591/1/3 .2534/22/2
* الثورة :تؽٌٌر جذري لوالع بوالع آخر وهً حركة تستهدؾ تؽٌٌر وضع سًء بوضع حسن فً مٌدان أو
عدة مٌادٌن (نظام الحكم ،نظام اإلنتاج)...
* الثورة التحرٌرٌة :الحرب التحرٌرٌة ،أي مجموع العملٌات العسكرٌة والسٌاسٌة التً لام بها كل من جٌش
التحرٌر وجبهة التحرٌر
* النشاط المسلح :مجموع العملٌات العسكرٌة التً لام بها الثوار الجزائرٌون داخل وخارج الجزائر فً
الفترة ما بٌن( )2591/2534انتهت بتحمٌك االستمالل.
* األحزاب الوطنٌة :الحركات السٌاسٌة التً ظهرت بالجزائر خاصة فً الفترة مابٌن الحربٌن وأخذت أربع اتجاهات:
االتجاهات
دعاة اإلصالح

دعاة المساواة
دعاة االستمالل

دعاة اإلدماج

* سٌاسة اإلؼراء :نوع من اإلصالحات السٌاسٌة وااللتصادٌة ألرتها فرنسا فً المجتمع الجزائري بهدؾ
تمزٌمه والسٌطرة علٌه تحت شعار فرق تسد مثل مشروع لسنطٌنة 2539
* سٌاسة الممع :هً األعمال التعسفٌة اإلجرامٌة التً ألدمت علٌها فرنسا فً المجتمع الجزائري مستعملة
كامل لوتها
* التٌار الثوري :الجناح العسكري (المنظمة الخاصة) الذي نتج عن أزمة حزب حركة االنتصار الحرٌات
الدٌممراطٌة ،وهً الجماعة المإٌدة للعمل المسلح
* تصفٌة االستعمار :استعمال الموة لتحمٌك االستمالل
* المد التحرري :الحركات التحررٌة التً شهدها العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

تراجع االستعمار التملٌدي

* المواثٌك :وثائك سٌاسٌة  ،برامج تحدد معالم السٌاسة المتبعة مثل مٌثاق الصومام ،مٌثاق طرابلس
* البرنامج :مجموع المواثٌك والمرارات المتفك علٌها بصورة أشمل وواضح
* البٌان :تصرٌح كتابً ٌتعلك بمضٌة معٌنة مثل بٌان  (2نوفمبر)
* التصرٌح :بٌان لفظً من شخصٌة معٌنة لها مكانتها فً التارٌخ
* اإلستراتٌجٌة :األهداؾ المخطط لها والمراد تحمٌمها
* التعبئة :تسخٌر كل اإلمكانات لتحمٌك هدؾ معٌن
* اإلمدادات :المساعدات بمختلؾ أنواعها

4

* المحافل الدولٌة :المنظمات والمإتمرات الكبرى كهٌئة األمم المتحدة ،منظمة الوحدة اإلفرٌمٌة ،مإتمر باندونػ،
مإتمر بلؽراد
* الجزائر الفرنسٌة:مبدأ تبناه المستوطنون ،اإلدارة االستعمارٌة وبعض الموالٌن لالستعمار الذٌن ٌعتبرون الجزائر
جزء من فرنسا
* الجزائر جزائرٌة :تدخل فً إطار الرد على مبدأ الجزائر فرنسٌة تبنتها جبهة التحرٌر الوطنً ونا ضلت من أجل
تجسٌدها عن طرٌك الثورة
* الدبلوماسٌة :فن إدارة العاللات عن طرٌك التفاوض والمدرة على التعامل مع اآلخرٌن (دوال أو أفرادا)
* المخططات :المشارٌع العسكرٌة أو االلتصادٌة التً لامت بها فرنسا فً إطار الرد على الثورة
* مشروع سوستال :نسبة إلى صاحبه جان سوستال الوالً العام للجزائر فً  23فٌفري ،2533و الذي ٌتضمن
إصالحات إؼرائٌة تهدؾ إلى المضاء على الثورة
* المكاتب العربٌة :جهاز إداري خاص وضعته فرنسا مند  2900للتعامل مع الجزائرٌٌن حتى تسهل عملٌة إخضاعهم
)
وعوضت بالفرق اإلدارٌة المتخصص مند(2531
* األلدام السوداء :الفرنسٌٌن المولودٌن بالجزائر وٌعتبرون أنفسهم أصحاب الحك
* حرب العصابات :حرب الكر والفر عملٌات محدودة لتجنب المواجهة المباشرة مع العدو
* المسبلون :أعٌن الجاهدٌن فً الشارع ٌزودونهم بمعلومات عبر طرق خاصة
* المناطك المحرمة 2539 :مناطك اعتبرها االستعمار خطٌرة لتواجد المجاهدٌن فٌها
* النابالم :لنابل نارٌة حارلة محرمة دولٌا استعملها االستعمار فً الجزائر
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*مجموعة مصطلحات خاصة بالوحدة الثالثة*
* االستعمار التملٌدي:احتالل دولة بؽرض استؽاللها سٌاسٌا والتصادٌا وبشرٌا واستراتٌجٌا
* االستعمار الممنع :شكل من أشكال االستعمار ؼٌر المباشر وتستعمل فٌه وسائل التصادٌة وثمافٌة
* التحرر السٌاسً :التخلص من الوجود االستعماري ولٌام حكومة وطنٌة
* الكومنولث :منظمة تؤسست سنة  2502وعددها  34دولة تمثل مستعمرات انجلٌزٌة فً السابك
* الفرانكفونٌة :تؤسست بتارٌخ  13مارس  2513تحت اسم "وكالة التعاون الثمافً والفنً" فً سنة2553
تحولت إلى مجموعة المستعمرات الفرنسٌة عددها  99دولة
* اتفالٌات االستمالل :مضمون ومحتوى االتفالٌات بٌن دولة وأخرى
* التبعٌة :ارتباط دولة بدولة أخرى سٌاسٌا ،التصادٌا ،ثمافٌا وٌمثل امتدادا عسكرٌا
* المنظمات العالمٌة :المإسسات الدولٌة التً تضم مختلؾ دول العالم.كهٌئة األمم المتحدة
* الحدود الموروثة :الحدود التً خلفها االستعمار
* معاهدات السالم :مجموعة من االتفالٌات و المعاهدات بٌن إسرائٌل والدول العربٌة"كامب داٌفٌد"
* الحكم الذاتً :استمالل داخلً وتبمى الشإون الخارجٌة فً ٌد االستعمار
* االنتفاضة :طرٌمة من طرق المماومة ورفض االحتالل بوسائل وأسالٌب ،أهمها انتفاضة الشعب
الفلسطٌنً''1333' ،'2591
* االستمرار السٌاسً :استمرار مإسسات الحكم الملتزمة بالدٌممراطٌة"الدول الكبرى" على العكس
عدم االستمرار السٌاسً
فً "ا لدول المتخلفة"  ،كثرة الصراعات عل السلطة
* الدكتاتورٌة :السلطة مطلمة فً ٌد فرد واحد ،ال ٌتمٌد بدستور أو لوانٌنٌ ،عمل على كبت الحرٌات األساسٌة-
التعبٌر-التجمع -التظاهر حكم استبدادي.
* المماومة :رد فعل الشعوب على االستعمار ومحاربته بؤشكال مختلفة
* الحركة الصهٌونٌة :حركة سٌاسٌة عنصرٌة ظهرت بمإتمر"بال" بسوٌسرا 2951تهدؾ إلى المطالبة بإلامة
وطن لومً للٌهود فً فلسطٌن دعا إلٌه (تٌودور هرتزل)
* المنظمات الٌهودٌة :منظمات تدعم الٌهود ٌدٌرها المإتمر الٌهودي العالمً
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*أهم شخصٌات الوحدة األولى*
* هاري ترومان،)2511-2994( :رئٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
( ،)2530-2543مإٌد الهجرة الٌهودٌة ،مفجر الحرب الباردة ،أعلن سٌاسة
"االحتواء"

* جوزٌؾ ستالٌن،)2530-2915( :
رجل دولة سوفٌاتً ( ،)2530-2510امتاز بالتشدد وحكم الفرد ،واجه الو.م.أ
"بالكومنفورم"" ،حلؾ وارسو"

* أندري جدانوؾ ،)2549-2959( :رجل سٌاسً سوفٌاتً ،صاحب نظرٌة
االشتراكٌة الوالعٌة متشدد ،صاحب مشروع "مبدأ جدانوؾ"

* جورج مارشال،)2535-2993( :
شؽل منصب وزٌر ،صاحب المشروع"رجل سٌاسة أمرٌكً".

* نٌكٌتا خروتشوؾ :رجل سٌاسً سوفٌاتً،)2512-2954( :
صاحب مبادرة التعاٌش السلمً ،أول زعٌم سوفٌاتً ٌزور و.م.أ

* جون كٌنٌدي،)2510-2521( :
رئٌس و.م.أ ( ،)2590-2592اؼتٌل  ،حسن أوضاع السود وحارب التمٌٌز
العنصري

* رونالد رٌؽن،)1334-2522( :
رئٌس و.م.أ( ،) 2595-2592مإسس فكرة إستعادة األمجاد الوطنٌة والمٌم التملٌدٌة
للمجتع األمرٌكً
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* ؼورباتشوؾ -2502( :على لٌد الحٌاة)،
رجل دولة سوفٌاتً ،ترأس ال إت.س فً مارس 2593صاحب سٌاسة
"الؽالسنوت"و"البرٌستروٌكا" ،إتهم بالتآمر و الخٌانة

* برٌجنٌؾ ،)2591-2539( :رجل دولة ومارشال سوفٌاتً خلؾ خروتشوؾ على رأس
إت س اشتهر ب"مبدأ برٌجنٌؾ" المتمثل فً السٌادة المحدودة لدول المعسكر الشٌوعً ؼزا أفؽانستان 2515

* جوزٌؾ تٌتو :رئٌس ٌوؼوسالفٌا
( )2593-2543زعٌم شٌوعً ،من مإسسً حركة "عدم االنحٌاز"
* كم أٌل سونػ :رئٌس كورٌا الشمالٌة الشٌوعٌة (ٌ ،)2554-2511كن له الؽرب
العداء الشدٌد

* مالٌنكوؾ :أحد المٌادات الثالثة بعد ستالٌن (مالٌنكوؾ -بولؽانٌن -خروتشوؾ)

* مولوتوؾ :وزٌر خارجٌة ال إت س فً عهد ستالٌن سنة ،2505
مإسس منظمة "الكومكون" ،شؽل منصب رئٌس الحكومة ()2542-2501

* فرانكلٌن روزفلت :رئٌس و.م.أ ( ،)2543-2500حمك انتصار فً الحرب
العالمٌة الثانٌة

.
* نٌكسون :رئٌس الو م أ ( )2514-2595لدم الدعم إلسرائٌل مادٌا وعسكرٌا

*ونستن تشرشل :رئٌس وزراء انجلترا ( ،)2543-2543صاحب فكرة الستار الحدٌدي
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* إٌزنهاور(دوٌت) :رئٌس و م أ ( ،)2592-2530صاحب سٌاسة "ملء الفراغ" ،و"مشروع اٌزنهاور"

*أهم شخصٌات الوحدة الثانٌة*
* ابن بادٌس ،)2543-2995( :أسس جمعٌة العلماء المسلمٌن بتارٌخ 3ماي ،2502
رئٌسا لها ،أصلح المجتمع ،حارب الطرلٌة

* األمٌر خالد ،)2509-2913( :طالب بالمساواة بٌن الجزائرٌٌن والفرنسٌٌن
فً الحموق السٌاسٌة

* مصالً الحاج ،)2541-2959( :أسس نجم شمال إفرٌمٌا
حزب الشعب( )2501حركة االنتصار للحرٌات الدٌممراطٌة ()2549

* فرحات عباس ،)2593-2955( :دعاة سٌاسة اإلدماج ،حركة أحباب البٌان
االتحاد الدٌممراطً للبٌان الجزائري،2549
والحرٌة2544
رئٌسا الحكومة المإلتة 2539

* البشٌر اإلبراهٌمً ،)2593-2995(:أصبح رئٌسا للجمعٌة بعد وفاة الشٌخ ابن
بادٌس ،أٌد الثورة

* آٌت أحمد ،)2519( :انخرط فً حزب الشعب من بٌن لجنة  ،11مثل الثورة
خارجٌا

* أحمد بن بلة ،)1321-2529( :ناضل فً حزب الشعب لٌادي فً المنظمة الخاصة
عضو اللجنة الثورٌة للوحدة والعمل أول رئٌس للجزائر ()2593-2591
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أصبح

* هواري بومدٌن )2519-2501( :لائد الوالٌة " "3سنة()2531
لائد األركان( )2593وزٌرا للدفاع بعد االستمالل ،رئٌسا ()2593

* بن ٌوسؾ بن خدة ،)1330-2510( :عضو فً حركة االنتصار -التحك
بالثورة  -2533رئٌسا للحكومة المإلتة 2592

* مصطفى بن بولعٌد)2539-2521( :
من مإسسً المنظمة الخاصة عضو فً لجنة ال11
 2533بمسنطٌنة

لائدا للوالٌة" "2سجن

* العربً بن مهٌدي 2510 :أسس المنظمة الخاصة
لائدا للوالٌة " "3ألمً المبض علٌه 2531استشهد بالسجن تحت التعذٌب 4
مارس 2531

* دٌدوش مراد 2511 :انخرط فً حزب الشعب 2540ساهم فً تؤسٌس
المنظمة الخاصة عٌن لائدا للوالٌة" "1استشهد فً 29جانفً2533

* دمحم بوضٌاؾ 2525 :انضم إلى حزب الشعب عضو المنظمة السرٌة
عضو مجموعة ال 11اعتمل فً حادث اختطاؾ الطائرة  2539رئٌس المجلس
األعلى للدولة  .2551اؼتٌل عام2551

* كرٌم بلماسم )2511(:انخرط فً حزب الشعب  2541فجر الثورة عضو
مجموعة" "9ولً على منطمة المبائل شارن فً التحضٌر لمإتمر الصومام
 2539مفاوضات إٌفٌان اؼتٌل  2513بؤلمانٌا
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* رابح بٌطاط )2513( :ناضل فً حركة االنتصار للحرٌات الدٌممراطٌة
تولى رئاسة
مجموعة ال 9،11اعتمل 2533
عضو فً اللجنة الثورٌة
المجلس الشعبً الوطنً بعد االستمالل توفً سنة 1333

* دمحم خٌضر )2521( :انخرط فً نجم شمال إفرٌمٌا حزب الشعب الجزائري،
عنصر من المنظمة الخاصة اعتمل  2539أطلك سراحه فً 2591

رئٌس للجمهورٌة
* الشاذلً بن جدٌد :شارن فً الثورة
(. )2551-2515التعددٌة السٌاسٌة فً عهده توفً سنة1321

* شارل دٌؽول)2513-2953( :
سٌاسً وجنرال فرنسً أسس الجمهورٌة الفرنسٌة الخامسة  2539جمع بٌن الممع
واإلؼراء ،ولع اتفالٌات اٌفٌان2591

* لٌون بلوم )2533-2911( :سٌاسً فرنسً عضو الحزب االشتراكً صاحب
المشروع اإلدماجً المعروؾ بمشروع"بلوم -فٌولٌت" "2509

* جان سوستال :ذو أصل ٌهودي والٌا عاما على الجزائر،2533
صاحب مشروع سوستٌل اإلؼرائً ،عٌنه دٌؽول فً  2539بالوزارة المنتدبة
للصحراء
* زٌؽود ٌوسؾ )2512( :عضو بحزب الشعب ،التحك بالثورة بالشمال المسنطٌنً
نظم هجومات الشمال المسنطٌنً  ،عٌن عضوا بالمجلس الوطنً
2534
للثورة ،استشهد2539
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*أهم شخصٌات الوحدة الثالثة*

* المهاتما ؼاندي )2995( :زعٌم دٌنً هندي ،ناضل ضد الوجود االنجلٌزي،
زعٌم الحركة الوطنٌة  ،2513صاحب ثورة الالعنؾ اؼتٌل 2549

* جواهر الل نهرو )2594-2995( :زعٌم هندي ،رئٌس المإتمر الوطنً الهندي
 ،2515رئٌس وزراء الهند  2541من مإسسً مإتمر "باندونػ" 2533

* دمحم علً جناح )2519( :مإسس دولة باكستان رئٌس لها  ،2541ناضل ضد
الوجود االنجلٌزي توفً 2549

* هوشً منه )2595-2953( :مإسس الحزب الشٌوعً الفٌتنامً ،حارب فرنسا
 )2534-2549ولؾ ضد األمرٌكٌٌن  2593فً الجنوب توفً 2595

* جمال عبد الناصر )2513-2529( :زعٌم الثورة المصرٌة ،2531
رئٌس مند  ،2539أمم لناة السوٌس  2539تصدى للعدوان الثالثً
* أرٌستو شً ؼفارا )2591-2519( :طبٌب ثوري من أصل أرجنتٌنً شارن فً
الثورة الكوبٌة ،ضد الهٌمنة األمرٌكٌة تؤثر بالفكر الشٌوعً الماركسً
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* فٌدال كاسترو :سٌاسً كوبً ( )2519لاد الثورة ضد الدكتاتور باتٌستا تولى
الحكم 2535تصدى للهٌمنة األمرٌكٌة ،تنازل عن السلطة ألخٌه 1339

* باترٌس لومومبا )2592-2513( :سٌاسً مإسس الحركة الوطنٌة الكونؽولٌة
ضد االستعمار البلجٌكً ،أصبح وزٌرا بعد االستمالل اؼتٌل سنة 2592
.
* أحمد سوكا نو )2513-2532( :زعٌم الحركة التحررٌة فً اندونٌسٌا ناضل ضد
االحتالل الهولندي ،حمك االستمالل  ،2543أصبح رئٌسا ،أسس حركة عدم االنحٌاز،
أطٌح بها فً  ،2591توفً سنة 2513

* ٌاسر عرفات )1334-2515( :سٌاسً فلسطٌنً أحد مإسسً حركة فتح ،رئٌس
السلطة الفلسطٌنٌة  ،2559توفً فً ظروؾ ؼامضة سنة1334

* دٌفٌد بن لورٌون :رئٌس وزراء إسرائٌل ( )2530-2549أسس دولة إسرائٌل،
متعصب ٌهودي ،توفً 2510
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*مجموعة مصطلحات خاصة بالوحدة األولى*
* عالم الشمال :هو العالم المتطور الوالع فً النصؾ الشمالً لألرض وٌضم الدول الصناعٌة الكبرى
المكتفٌة ومصدر للمواد الؽذائٌة والصناعٌة
* عالم الجنوب :هو العالم المشكل من دول حدٌثة االستمالل ؼنٌة بالمواد الطبٌعٌة وتعانً التخلؾ والتبعٌة
الوالعة فً النصؾ الجنوبً لألرض
* العالم الثالث :استخدم هدا المصطلح نسبة لاللتصادي الفرنسً "ألفرٌد صوفً" للتمٌٌز بٌنه وبٌن العالم األول
الرأسمالً والثانً االشتراكً وٌضم دول آسٌا وافرٌمٌا ،وأمرٌكا الالتٌنٌة
* العالم المتمدم :هو مجموعة الدول المتمدمة المتطورة فً جمٌع المٌادٌن والوالعة بٌن دائرتً  °03شماال فً
أمرٌكا و °03شماال فً أوروبا وآسٌا باإلضافة إلى جنوب إفرٌمٌا،أسترالٌا ،ونٌوزلندا فً الجنوب
* تبٌٌض األموال :هً جرٌمة التصادٌة ٌتم فٌها تحوٌل أموال مكتسبة بطرق ؼٌر شرعٌة إلى أموال شرعٌة عبر
عملٌات بنكٌة وتجارٌة
* اتفالٌة لومً :اتفالٌة مولعة سنة  2513بٌن االتحاد األوروبً ودول فً افرٌمٌا ومنطمتً البحر الكارٌبً
والمحٌط الهادي حٌثتستفٌد صادراتها إلى دول االتحاد األعضاء من الرسوم الجمركٌة
* مجموعة التبادل الحر  :ALENAاتفالٌة تجمع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا والمكسٌن تمضً برفع الرسوم
الجمركٌة بٌن البلدان بداٌة من 2554
* التنمٌة :مصطلح التصادي ٌعنً مجموعة المرارات و اإلجراءات والمشارٌع التً تهدؾ لتحمٌك التطور
االلتصادي والرفاه االجتماعً عبر االستؽالل األمثل لإلمكانات
* المؤشر :عبارة عن رلم إحصائً ٌمثل ظاهرة اجتماعٌة أو دٌمؽرافٌة أو التصادٌة خالل فترة زمنٌة محددة وهو
وسٌلة لتمٌٌم الوالع والمستمٌل وإصدار حكم باإلٌجاب أو السلب
* التمدم :هً الحركة التً تسٌر نحو األهداؾ وتحمك التطور والوضع أفضل ثمافٌة وإنتاجٌة باستؽالل
للثروات والموارد واإلمكانٌات
* التخلؾ :ظاهرة تخص بها البلدان التً تعانً ضعؾ فً النمو االلتصادي وبطء التنمٌة البشرٌة  ،والتركٌز على
الموا د األولٌة الباطنٌة ممابل ضعؾ األنشطة الصناعٌة التحوٌلٌة ونمص الخدمات
إنتاج المحاصٌل التجارٌة
* المعٌار :معطٌات لاعدٌة لضبط مواصفات موحدة لظاهرة ما وهو كذلن لٌمة أو إشارة رلمٌة تسمح بتمٌٌم حالة
أو وضعٌة التصادٌة معٌنة
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* رؤوس األموال :هً لٌم مالٌة تستخدم للحصول على إنتاج أو تحسٌنه وهً تتوفر من خالل تراكم فائض فً
عمل سابك
* اتفالٌة ٌاوندي :اتفالٌة ولعت بٌن فرنسا و 29مستعمرة سابمة فً عاصمة الكامرون ٌاوندي سنة  2590بهدؾ
استؽالل المزٌد من ثروات هده البلدان تحت ؼطاء التعاون االلتصادي
* االستمطاب االلتصادي :الجذب و اإللبال بسبب الفوائد الممنوحة والضمانات التً توفرها تنوع مجاالت االستثمار
* التصاد السوقٌ :سمى كذلن "التصاد الرأسمالٌة" ٌموم على الملكٌة الخاصة لوسائل اإلنتاج و المبادرة الفردٌة
وٌخضع لمانون العرض والطلب داخل السوق
* االستثمارات :هً توظٌؾ األموال لشراء المعدات واآلالت والعمارات لؽرض اإلنتاج ولها شكلٌن:
مباشر بالتموٌالت الذاتٌة وؼٌر مباشر تموم بها الدولة
* البنون :هً منشآت مالٌة تتاجر بالنمود ،ولها ؼرض رئٌسً هو العمل كوسٌط بٌن رإوس األموال وبٌن
مجاالت االستثمار
* البورصة :هً سوق للتعامل مع األوراق المالٌة عن طرٌك االكتتاب وإصدار األسهم والسندات
* السندات :هً عبارة عن لروض ٌمدمها المستثمرون إلى المإسسات والحكومات ممابل فائدة محددة وٌمكن
إصدار سندات فترات تصل إلى  03عاما
* األسهم :تمثل ملكٌة فً شركة ما وهً أوراق تحمل لٌمة نمدٌة متؽٌرة ،وهً عرضة لتملبات األسعار وٌتم
تداولها فً السوق
* العملة :هً الشكل المانونً للنمد المتداول وتشمل األوراق والنمود
المعدنٌة والعملة الصعبة هً العمالت المابلة للتحوٌل إلى الدوالر
* االشهار والدعاٌة :رسالة تهدؾ إلى تروٌج سلعة أو خدمة أو فكرة عن
طرٌك وسائل االتصال واإلعالم من صحؾ ،مذٌاع ،تلفاز ،لوحات إشهارٌة
* العولمة :العولمة تعنً عالمٌة السوق ،إنتاجه واستهالكه عبر إزالة الحواجز أمام انتمال السلع والخدمات
ورإوس األموال والمعلومات
* منظمة األوبن :منظمة الدول المصدرة للبترول ،تؤسست فً  2593/35/23ب"بؽداد" تضم (العراق ،السعودٌة،
الكوٌت ،فنزوٌال ،إٌران ،لطر ،اندونٌسٌا ،اإلمارات العربٌة ،الجزائر ،نٌجٌرٌا)  ،تهدؾ إلى الحفاظ على األسعار،
مواجهة احتكار الشركات االحتكارٌة
* الشركات متعددة الجنسٌات :تعرؾ بالشركات العابرة للمارات ،رأسمالٌة احتكارٌة ،تنتمً معظمها للدول المتمدمة
* منظمة التجارة العالمٌة :منظمة عالمٌة تؤسست سنة( )2554ممرها"جنٌؾ" بسوٌسرا ،تعمل
على تحرٌر التجارة العالمٌة وإلؽاء الحواجز الجمركٌة
* الكارتل :تجمع لعدة مإسسات تنتج مادة واحدة للتحكم فً األسعار والحفاظ على المصالح
المشتركة ،مع الحفاظ على االستمالل اإلداري والمالً
* هولدٌنػ :مإسسة تتحكم فً مإسسات أخرى ألنها تملن أصول مالٌة وأسهم فً رأسمال الشركة
* مٌزان المدفوعات :كشؾ حساب لكل السلع والخدمات واالستثمارات والتحوٌالت التً تتدفك على الدولة خالل سنة
* حرٌة التجارة :إزالة الحواجز والمٌود التً تحد من حركة التجارة الدولٌة
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*مجموعة مصطلحات خاصة بالوحدة الثانٌة*
* تنظٌم االللٌم :رلعة جؽرافٌة تتمٌز بخصائص طبٌعٌة وبشرٌة والتصادٌة منظمة
* الهٌمنة والنفود :السٌطرة واستؽالل الدول المتمدمة للدول الضعٌفة من حٌث ثرواتها واألسواق والتحكم فً
األسعار
* االستمطاب :وٌشمل المجال االلتصادي وإلبال الشركات على االستثمار بسبب االمتٌازات الممنوحة
* الدورة الزراعٌة :زراعة مجموعة محاصٌل بتداول منظم
* ماسترٌخت :معاهدة ( )2531المإسسة لالتحاد األوروبً فً ماسترٌخت بهولندا  ،2551و هً أساس الدستور
األوروبً المتفك علٌه
* النطالات :مساحات زراعٌة متخصصة فً محصول معٌن كنطاق األرز أو الممح تتمٌز بها الزراعة األمرٌكٌة
* التكتل :توحٌد اإلمكانٌات والسٌاسات االلتصادٌة بٌن عدة دول بهدؾ بناء التصاد لوي كالتكتل األوروبً بٌن الدول
* االتحاد :توحٌد الجهود فً جمٌع المجاالت ،لتكوٌن لوة ال تتحمك ببماء كل دولة بمفردها
* معاهدة روما :بتارٌخ( 13مارس )2531تشكلت من خاللها المجموعة االلتصادٌة األوروبٌة (بلجٌكا ،هولندا،
لوكسمبورغ ،فرنسا ،اٌطالٌا ،ألمانٌا)
* البنلوكس :اتحاد (بلجٌكا ،هولندا ،لوكسمبورغ) بتارٌخ ()2544/35/3
* التنٌنات األربعة :وهً (هونػ كونػ الصٌنٌة ،سنؽافورة ،تاٌوان ،كورٌا الجنوبٌة) عرفت نموا التصادٌا سرٌعا
* النمور( :اندونٌسٌا ،مالٌزٌا ،تاٌالندا ،الفٌلٌبن ،سلطنة بروناي) تمع جنوب شرق آسٌا ٌشهد نموا التصادٌا
* اآلسٌان :جمعٌة أمم جنوب شرق آسٌا تؤسست ب"تاٌالندا" فً  2591ممرها جاكرتا بؤندونٌسٌا تضم 23دول
(اندونٌسٌا ،تاٌالندا ،سنؽافورة ،الفٌلٌبٌن ،مالٌزٌا،بروناي فٌتنام الالوس برمانٌا(مٌانمار) ،كمبودٌا)
* المطب االلتصادي :دولة أو مجموعة دول تكون لها لوة التصادٌة ومالٌة( ،أمرٌكا الشمالٌة ،االتحاد االوروبً،
الٌابان)
* الوزن الدٌمؽرافً :الثمل البشري لدولة ما ،عدد السكان الكبٌر
* مجمع مدن :عدة مدن متجاورة ،تمثل تجمعا عمرانٌا ،تتمتع بكل مظاهر ،التهٌئة الحضرٌة من مرافك
ومواصالت.....الخ
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*مجموعة مصطلحات خاصة بالوحدة الثالثة*
* الموارد الطبٌعٌة :الثروات الطبٌعٌة من ماء ،هواء ،ؼطاء نباتً ،طالة ،معادن،تنمسم إلى
الموارد الطبٌعة
موارد ؼٌر متجددة

موارد متجددة

* الموارد المتجددة :مواد ال تزول كالطالة الشمسٌة ،الهواء ،المٌاه
* الموارد ؼٌر المتجددة :مواد تزول مع مرور الولت كالثروات الباطنٌة
* التنمٌة المستدامة :تنمٌة حمٌمٌة تلبً االحتٌاجات دون أن تمس بخٌرات الجٌل المادم
* التنمٌة الشاملة :تحمٌك رفاهٌة التصادٌة واجتماعٌة
* الخوصصة :تحوٌل الشركات والمإسسات االلتصادٌة من المطاع العام إلى المطاع الخاص
* الشراكة األورو متوسطٌة :تعاون التصادي وأمنً بٌن دول االتحاد األوروبً ودول البحر األبٌض المتوسط
بتارٌخ نوفمبر  2533باسبانٌا (برشلونة)
* النٌباد :الشراكة الجدٌدة من أجل تنمٌة إفرٌمٌا ومواجهة التحدٌات  ،ظهرت بتارٌخ (جوٌلٌة)1332
ب"زامبٌا"(لوساكا)
* الثورة الخضراء :سٌاسة زراعٌة انتهجتها الهند ( )2599تموم على توزٌع
األراضً على الفالحٌن الصؽار وتزوٌدهم بالبذور ،األسمدة لتحمٌك االكتفاء
الذاتً
* اإلصالح الزراعً :تؽٌٌر فً المجال الزراعً ،بتوزٌع األراضً على الفالحٌن
طبمته الجزائر سنة2512
* البٌئة االستوائٌة :المنطمة الخاصة بالدول التً تمع عند خط االستواء ،تتمٌز بخصائص مناخٌة ونباتٌة خاصة
* المثلث الحٌوي :إللٌم فً البرازٌل بالجنوب الشرلً(ساو باولو،رٌو دي جانٌرو،مٌناس جٌراس) ٌمثل للب االلتصاد
* مثلث العطش :إللٌم شمال شرق البرازٌل ٌمتاز بالجفاؾٌ ،سوده المناخ المداري الجاؾ
* حوض األمازون :هضبة تمتد فً شمال البرازٌل بمساحة  0.3كلمٌ ، 1متد من جبال األندٌز ؼربا إلى المحٌط
األطلسً شرلا ٌخترلها نهر األمازون كؤطول نهر فً العالم 1313كلم ،تؽطٌها ؼابات كثٌفة تعرؾ بؽابة األمازون
* ؼابة األمازون :بها  43ألؾ نوع نباتً تمع شمال البرازٌلٌ ،خترلها نهر األمازون أرض خصبة ،و لها أهمٌة
التصادٌة وبٌئٌة
* االحتكارات :ممارسات ٌ موم بها أصحاب الصناعات الكبرى والبنون والشركات لصد التحكم فً السوق ،تولٌؾ
السلعة عن العرض حتى ٌرتفع ثمنها
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