
 

 

 . جليل محمد:  ذ األستا إعدادمن       .....  مصطلحات  الوحدة األولى  ـــــ التــــــــــــــــاريخ

 

 . على مجموع الدول المستقلة حديثا 2591وفي سنة صد الفرنسي ألفري أطلقه اجتماعي اقتصاديسياسي هو مصطلح  : العالم الثالث

 عل من الدولة أداة لحماية حرياتاقتصادي أساسه الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج و حرية اإلنتاج واالستهالك، و يجهي مذهب سياسي ذو طابع  :الرأسمالية 

 .ه ونشاطالمجتمع 

  ...لدولة اتدخل و يستبعد منافسة حرية الفردية واليقوم على مبدأ ال اجتماعيي مذهب اقتصادي وه : الليبرالية 

 .هي هيمنة ثقافية و اقتصادية و عسكرية لدولة او مجموعة دول على دولة او مجموعة دول أخرى و هي قمة الرأسمالية  :اإلمبريالية 

 .ع نشاط المجتماالجتماعية وتدخل الدولة لتوجيه هي مذهب سياسي ذو طابع اقتصادي أساسه الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج والتخطيط المركزي والعدالة  :االشتراكية 

كان كارل ماركس و القضاء على النظام الرأسمالي حيث النظام االشتراكي و نشره في العالم  تكريس إلىهي نظرية اجتماعية و حركة سياسية تهدف  : الشيوعية

 .وهي قمة االشتراكية  2521ظهرت بعد نجاح الثورة البلشفية ، المنظر لها و لينين المطبق 

 .، مقرها نيويورك  في العالم السلم واألمنتحقيق تعمل على حيث تضم مجموع الدول المستقلة  2519سنة ظهرهي تنظيم دولي  :هيئة األمم المتحدة 

 .هي تلك القرارات التي تصدرها هيئة األمم المتحدة  وبإجماع من مجلس األمن والتي تتخذ صبغة قانونية تتلزم الدول باحترامها وتطبيقها  : الشرعية الدولية

 .م تنص على احترام حرية الشعوب في تقرير مصيرها 2512هو الوثيقة التي وضعها كل من روزفلت وتشرشل سنة  : الميثاق األطلسي

 .لمدة سنتين دول غير دائمة  25دائمون  و 59عضو منها  29هو الجهاز التنفيذي في هيئة األمم المتحدة يتكون من  : مجلس األمن

 .واستعماله يلغي أي قرار صادر منه ( الو م أ ، بريطانيا ، فرنسا ، الصين ، روسيا)دائمة العضوية في مجلس األمن الامتياز تتمتع به الدول  : حق الفيتو

  . معنويةومادية  لتحقيق مكاسب األسلحةفيه جميع الوسائل باستثناء  استعملت 1.ع.ظهر بعد الحالغربي يديولوجي بين المعسكرين الشرقي وإهي صراع  : الحرب الباردة

بحيث يرغب كل طرف يقوم على مبدأ استحالة تعايش نظامين في عالم واحد  انظام الشيوعي والرأسمالي  هو صراع فكري وعقائدي بين : الصراع االيديولوجي

 .قضاء على اآلخر وفرض هيمنته في العالم في ال

  .مجموعة من األفكار والتصورات والمعتقدات التي يتبناه حزب أو دولة لفرض وجودها محليا أو عالميا منهج في التفكير مبني على  :اإليديولوجية 

 .دولة عربية  11هدفها إقامة رابطة سياسية بين الدول العربية صاحب الفكرة أنتوني إيدن ، وتضم  2519مارس  11منظمة إقليمية أنشئت في  : جامعة الدول العربية

هو مصطلح أطلقه رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل على الحصار الذي فرضه االتحاد السوفياتي على وسط و شرق أوروبا من  بحر  : الستار الحديدي

 .البلطيق  إلى تريستيا على بحر األدرياتيك

، جاء بها الدبلوماسي األمريكي جورج  سياسة امريكية التي تهدف إلى محاصرة الشيوعية في العالم  وكسب أكبر مناطق للنفوذ :سياسة االحتواء

 .     2511كينان وصيغت في طابع سياسي في إطار ما يسمى بمبدأ ترومان 

 .وهي إحالل الوجود األمريكي محل االستعمار التقليدي بعد انسحابه  1.ع.ا بعد الح.م.هي سياسة استعمارية توسعية تبنتها الو :سياسة ملء الفراغ 

أثناء  هي سياسة التحالف و التعاون و االتحاد التي اتبعها المعسكرين الشرقي و الغربي في مختلف المجاالت السياسية و العسكرية  واالقتصادية :سياسة التكتل 

 .الحرب الباردة 

 .عاره أمريكا لألمريكيين كان ش 2211هي مبدأ سياسي يقضي بانزواء الدولة وعدم تدخلها في شؤون الدول األخرى مثل مبدأ مونرو  :سياسة العزلة 

ضد أي عدوان محتمل مثل حلف  اتفاقية الدفاع المشتركهي تكتالت عسكرية اقامها المعسكرين أثناء الحرب الباردة التي تقوم على أساس  : سياسة االحالف

 .الناتو الغربي وحلف وارسو الشرقي 

هي سياسة ظهرت أثناء الحرب الباردة تمثلت في المبادرات األمريكية لفرض هيمنتها واحتواء الشيوعية  كمشروع مارشال ورد عليها عليها  : سياسة المشاريع

 .االتحاد السوفياتي بمشاريع مماثلة  أهمها منظمة الكوميكون 

 .الحد من نفوذه في العالم و بهدف عزل االتحاد السوفياتي قبل الغرب  هي سياسة عسكرية تقوم على نشر األحالف والقواعد العسكرية من : سياسة التطويق

 .من أجل جلب أكبر عدد من الدول المؤيدة لمبادئ إستراتيجية كل واحد معسكر ( االس  -الو م أ )هي سياسة تبنتها العمالقين  : سياسة االستقطاب

 . أ.م.الكتلة الشرقية بزعامة اإلتحاد السوفييتي والكتلة الغربية بزعامة الو مصطلح سياسي يقصد به :الكتلتين 

 .ا .م.هي مجموع الدول الرأسمالية الغربية التي تدور في فلك الو :الكتلة االمبريالية 

 .هي مجموع الدول االشتراكية التي تدور في فلك االتحاد السوفييتي  :الكتلة الديمقراطية 

 . س خالل الحرب العالمية الثانية ضد دول المحور.صد به التحاف الدولي الذي تزعمته فرنسا وبريطانيا والو م أ وااليق  :دول الحلفاء

                 . 2515/2519يقصد به التحالف الذي تزعمته ألمانيا وإيطاليا واليابان أثناء الحرب العالمية الثانية  : دول المحور

 .هو عالقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر  يتم من خاللها اتخاذ إجراءات الدعم المتبادل في حالة حرب  : الحلف

 . من توفير الردع العسكري مختلف انواع االسلحة لهدف التفوق في المجال العسكري بالمعسكرين ة منتهجة من طرف عسكري سياسةهي  : التسلح نحو التسابق

 .هي األسلحة التي يؤدي استعمال جزء منها إلى تدمير العالم مثل األسلحة النووية الهيدروجينية  :أسلحة الدمار الشامل 

وسيلة من وسائل الحرب حيث تقوم على نشر األفكار من أجل التأثير على السلوك اإلنساني والدفع به إلى تقبل مذهب ما أو معاداته عن  : الدعاية المغرضة

 .طريق وسائل اإلعالم 

 عمل مخابراتي يهدف إلى معرفة اآلخر وأعماله السرية وتكون إما عن طريق أشخاص ، طائرات ، أقمار الصناعية  : سسةالجو

التي حررها االتحاد السوفييتي من النازية ونشر في أوربا الشرقية  1طلق على األنظمة الجديدة التي ظهرت بعد الح ع سياسي ي تعبير : الديمقراطيات الشعبية

 ( .بولونيا ، المجر ، تشيكوسلوفاكيا ، رومانيا، بلغاريا و يوغسالفيا )فيها الشيوعية 

المية  وفض مها في تنظيم التجارة العجاءت خلفا للغات وتتمثل مها 2559وبدأ عملها سنة    1994هي منظمة اقتصادية أنشئت سنة :منظمة التجارة العالمية 

 .مقرها جنيف سويسرا  1551// بلد 215، تضم ودعم التبادل الحر  النزاعات التجارية بين الدول

 يقوم بتقديم قروض للدول التي تعاني عجزا في ميزان المدفوعات و بفوائد  2519مؤسسة مالية دولية تأسس سنة  :FMIصندوق النقد الدولي 

 .يقوم بتقديم مساعدات للدول األعضاء في شكل قروض لتمويل مشاريع اقتصادية  واجتماعية   2519مؤسسة مالية دولية تأسس سنة  :البنك العالمي لإلنشاء و التعمير

 . وتهدف الى تنظيم التجارة العالمية وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول األعضاء 2511دولة سنة  11هي اتفاقية اقتصادية وقعت عليها  : GATTالغات 

األصل وتعني ذلك المجال المكون من دول أخرى الذي يعتبر ضروريا الزدهار اقتصاد دولة قوية من خالل جلب المانية هي نظرية سياسية  :مجال الحيويال

 .المواد األولية وتوفر أسواق خارجية 

 .بغية عدم توسيع دائرة الحربهي عمل سياسي عسكري في منطقة ما لتحقيق هدف معين دون كسر شوكة الخصم  : الحرب المحدودة

 نتهمافرض هيمعلى ظهور قطبين متصارعين تميز ب الذي( 2525-2519)مابين  1 هو النظام الذي ميز العالقات الدولية بعد الح ع : الثنائية القطبية

 .اد السوفياتي هما الو م أ و االتحعلى العالم نفوذهماو



 

 

سياسيا واقتصاديا التي تهيمن على العالم زعمته الو م أ تتوسقوط اإلتحاد السوفييتي  2525سنة بعد نهاية الحرب الباردة  ظهرالذي نظام هو ال : األحادية القطبية

 .منازع دون بعسكريا و

 ...السياسي بين دولتين أو أكثر دون مستوى الحرب الفعلية ينذر باحتمال وقوعها مثل األزمة الكورية ، الكوبية  والتوترهي مرحلة الالستقرار  : االزمات الدولية

 . برلين ، كوبا ، كوريا ، السويس: هي مناطق الصراع بين المعسكرين مثل  :بؤر التوتر

التي تقوم على التعاون و التضامن بين المعسكرين في حل  2591/ 21/51نكيتاخروتشوف في هي سياسة جديدة في العالقات الدولية جاء بها  : السلمي التعايش

 . قبول تعايش نظامين في عالم واحد و  القضايا بطرق سلمية

ات الدولية بالطرق حل الخالفإليه العالم وسياسة متبعة من طرف المعسكرين أثناء الحرب الباردة لتخلص من الشدة و الضيق الذي وصل  : االنفراج الدولي

 . 2511السلمية ، ظهر بعد أزمة كوبا 

 .المتصارعين ألسلحة نووية متساوية ذات دمار شامل المعسكرين  امتالك علىهنري كيسنجر  هو لفظ أطلقه وزير خارجية الو م أ : توازن الرعب النووي

 .15/51/2511أنشئ في بينهما  طارئ  أو مشكل نزاع  في حالة وقوع يربط بين الكريملين وواشنطن  مباشرهو خط هاتفي  : الخط األحمر

تجاه الحياد اإليجابي حيث تبنت مبدأ  2512 سبتمبر 1-2هي حركة سياسية تضم دول العالم الثالث المستقلة حديثا ظهرت بمؤتمر بلغراد  : حركة عدم االنحياز

 . من المعسكرين عدم االرتباط بأي معسكر والصراع القائم 

تقريب وجهات النظر بينهما وحل كل النزاعات من خالل االرتباط بأية كتلة من الكتلتين هي سياسة تبنتها حركة عدم االنحياز تقوم على مبدأ نبذ  : الحياد االيجابي

 . بطرق سلمية 

 .منطقة ألخرى حسب سياسة المستعر في المنطقة ختلف من يو هالعميلة ل واألنظمة هي رد فعل ايجابي لشعوب المستعمرات  ضد المستعمر:حركات التحرر

 .هو إمداد ونقل جوي على مستوى استراتيجي لتقديم الدعم سواء العسكري أو الحاجيات الضرورية التي تحتاج الدول المحاصرة  :جسر جوي

شرقية اشتراكية وغربية رأسمالية تم تحطيمه قسم برلين إلى قسمين الذي ي 21/52/2512بناها االتحاد السوفياتي في الذي هو الجدار  : (جدار العار )حائط برلين 

 . لمانياألكعاصمة  اتخذتو 51/25/2555في برلين  تدوحو 55/22/2525في 

 .للحصول على نتائج ايجابية في مختلف االتجاهات  اآلخرينالقدرة على التعامل مع فن إدارة العالقات عبر التفاوض وهي  : الديبلوماسية

 . لها والمراد تحقيقها في جميع المجاالت  خططمالاالهداف هي مجموعة :  االستراتيجية

 .ك هي شعور و عاطفة وجدانية تربط بين مجموعة من األفراد في أمة واحدة يشتركون في العادات و التقاليد و اللغة و الدين و المصير المشتر : القومية

 .تتميز بخصوصيات ثقافية ولغوية ودينية معينة هي مشكلة ناتجة عن وجود أقلية سكانية تعيش ضمن أغلبية سكانية في دولة ما  : األقليات

 .هي كل ما يربط الدول ببعضها البعض من عناصر التقارب او التباعد سواء على المستوى االقتصادي والسياسي والعسكري  : العالقات الدولية

 . بالمجتمع المدنيايضا تعرف  ... الهالل األحمروحقوق اإلنسان ، تنشط في كافة الميادين كالبيئة خيرية ذات طابع إنساني  منظماتهي  : الحكوميةالمنظمات غير 

 . حلول للمشاكل االقتصادية المترتبة عن عدم النظام االقتصادي القائم  إيجادالتفاوض بهدف  : جنوب -حوار شمال 

 .التعاون بين دول الجنوب و ظهر هذا الحوار كبديل لحوار شمال جنوب بفعل تعنت الشمال  : جنوب -حوار جنوب  

 .على االقتصاد العالمي  متقدمةال لدولهيمنة ا قائم علىالالحالي العالمي قتصادي اال هو واقع : النظام االقتصادي العالمي

 . تسيير شؤونها بنفسها استرجاع سيادتها وفي تعمرة يقر بحق الشعوب المسو مبدأ ه، و 21ال لسن يو هو أحد مبادئ : تقرير المصير

 . في جميع الميادينلبالد لي واسترجاع السيادة الوطنية هو التحرر من الوجود االستعمار : االستقالل

 

 :مصطلحات تاريخية  الوحدة الثانية 

 

 .  ستقاللفجر الثورة التحريرية الكبرى وقاد الشعب الجزائري الى اال 2591اكتوبر 11ي ظهر في جزائرتنظيم سياسي  :جبهة التحرير الوطني 

 .بكل الوسائل المتاحة في مختلف المجاالت وضد االستعمار الفرنسي الجزائري التحرير الوطني  بهةها جتأعلنهي الحرب : حرب التحرير

 . تغيير جذري لألوضاع االستعمارية المختلفة بكل الوسائل الديبلوماسية و العسكرية لتحقيق االستقالل التامهي رد فعل شعبي وعنيف  ب : الثورة التحريرية

 .حرب تحريرية يستعمل فيها السالح كوسيلة لتحقيق االستقالل هو  :المسلح كفاح ال

 . (المساواةد  –د االستقالل  -اإلدماجد  -اإلصالحدعاة )التيارات السياسية التي شهدتها الجزائر في الفترة ما بين الحربين تلك هي  : االحزاب الوطنية

 .ضد االستعما الفرنسي في الجزائر  2.ع .مختلف التيارات واالتجاهات المتباينة في االهداف والتصورات ، ظهرت بعد الحهي  :الحركة الوطنية 

 بدعوة من عبد الحميد بن باديس بحضور الجمعية والحزب الشيوعي الجزائري وجماعة 51/51/2511بمدينة الجزائر يوم  اجتماع عقد : اإلسالميالمؤتمر 

 . م و إرسال وفد إلى باريس2519النواب هدفه الرد على مشروع بلوم فيوليت 

ربح الوقت  هدفبكتقديم القروض وتوزيع األراضي والسكنات وتوفير مناصب الشغل أقرتها فرنسا للشعب الجزائري سياسة استعمارية هي  : اإلغراء سياسة

 . وقسنطينة ل اجاك سوستمشروعي  مثلعن الثورة  الشعب عزلو

 . قتل روح المقاومة فيهإخضاعه ومن اجل نفي وتهجير و وإبادةتعذيب ضد الشعب الجزائري من رنسا فمارستها سياسة استعمارية  هي:  القمع سياسة 

 .لعمل المسلح ل  ؤيدالشباب المتحمس والم كما يعني كذلكلحريات الديمقراطية لنتصار االلحركة  "المنظمة الخاصة " هو الجناح  العسكري  :الثوري التيار

 . 2515المتحدة لسنة يقصد وضع نهاية لالستعمار األوربي في العالم بناءا على قرار األمم  :تصفية االستعماار

 .  تراجع االستعمار التقليدي ت إلىأدالتي  1.ع.بعد نهاية الح الحركات التحررية التي شهدها العالم تلك هي  : المد التحرري

 . مثل ميثاق الصوماممجموعة  من المبادئ العامة التي سيرت ووجهت الثورة منذ اندالعها لتحديد اهدافها هي  :المواثيق 

 .  القرارات المتفق عليها بصورة أشمل و أوضح من الميثاقهو مجموع المواثيق و : البرنامج

 . مثل بيان  نوفمبر يشرح ويعرف بقضية ماتصريح كتابي  :البيان 

واقتصادية واجتماعية  اداريةإصالحات  تناولالذي  2599 -51-29في جاك سوستال الحاكم العام على الجزائر  هو مشروع إغرائي جاء به : مشروع سوستال

  .الثورة  نععزل الشعب هدف بوثقافية 

 .لالسهام في دعم الثورة وااللتفاف حولها  تهيئة وتوعية وتحضير مختلف الشرائح االجتماعية على جميع المستويات  هي : التعبئة الشعبية

الجزائرية  إخضاع القبائلالهدف منها ، و 2211/2211الجزائريين ما بين ضباط فرنسيين بمساعدة بعض  يترأسههي جهاز إداري خاص  : المكاتب العربية

 .الجزائريين  األهاليللسلطة الفرنسية و التعامل مع 

النفسي للجيش الفرنسي في ف العمل االجتماعي ويتكث دورها 2599جاك سوستال تصة أنشأها الحاكم العام فرق إدارية مخ :الفرق اإلدارية المتخصصة 

 .  الخيانةالثورة والتجسس و نشر التفرقة وبغية احتوائهم و كسبهم لصالح فرنسا أما هدفها األساسي هو فصل الشعب عن  الجزائريينأوساط 

  . عزلهم عن الثورةهم من قراهم بغرض هي مناطق أقامها االستعمار الفرنسي لتجميع السكان الجزائريين بصفة إجبارية بعد تهجير :المحتشدات 

 .  الفرنسي ومنع الشعب من دخولها قصد عزله عن الثورة االستعمارحددها مناطق هي  :المحرمة  المناطق



 

 

ت و باطنه استمالة امتيازاوظاهره إصالحات  2592هو مشروع إصالحي اقتصادي اجتماعي إغرائي أقره الجنرال ديغول في الجزائر  : مشروع قسنطينة

 .عزله عن الثورة الشعب و

متفجرات والمراقبة الو  باأللغامن يحدود الشرقية مع تونس والحدود الغربية مع المغرب األقصى مدعميالخطين مكهربين على  إنشاءهو  : موريسمخطط شال و

 " . وزير الدفاع الفرنسي" واندري موريس "  جنرال فرنسي"نسبة إلى شال   عزل الثورة عن الخارجبهدف 

 ....هو خطة عسكرية تتمثل في عمليات تمشيطية برية وبحرية وجوية بحثا عن المجاهدين مثل عملية الشرارة ، المنظار  :مخطط شال 

 . جبهة التحرير الوطنيضرب بهدف  عميلة لفرنسا متكونة من الخونة والعمالء قوة جزائرية هي  : القوة الثالثة

 والتحاقم يدعو فيه جيش التحرير الوطني بكل فئاته إلى وضع السالح  11/25/2592جاء بها ديغول في   هي سياسة  إغرائية: "سلم األبطال"سلم الشجعان

 .بأهلهم وذويهم مقابل ضمان سالمتهم وآمنهم  

الجناح العسكري لحزب الشعب كلفت باإلعداد للثورة المساحة ترأسها محمد بلوزداد  هيم و 29/51/2511منظمة عسكرية سرية تأسست في : المنظمة الخاصة

 م  2595 مارسأكتشف أمرها في ثم بن بلة ،  ثم بن يوسف بن خدة 

وديغول حرير إفشال المفاوضات الجارية بين جهة التمل على عتم 2512في فيفري  اسسها  الجنرال الفرنسي ساالن إرهابيتنظيم : منظمة الجيش السري 

  .ترجيح فكرة الجزائر فرنسية و

 . لقاءات سرية أو علنية وتكونتتمثل تجمع بين ممثلي األطراف المتنازعة لحل مشكلة ما   دبلوماسيةهي صيغة  :المفاوضات 

 لعمل على تكوين الجزائر بدونها و ا حيث كان يهدف من ورائه إلى تهميش جبهة التحرير 2515جوان به ديغول في  نادى سياسي مصطلح  : الجزائر جزائرية

 .هو أول وسيلة إعالمية إقليمية وأهدافها ووسائل الكفاح و هاأسباب اندالعثورة الجزائرية الذي بين هو الميثاق  المرجعي لل : بيان نوفمبر

 .  بحثا عن الثوار و مخابئهم عمليات عسكرية قام بها الجيش الفرنسي قصد تفتيش المناطق الجبلية الغابية : عملية التمشيط
 . خفيفة مما يربك العدوالسلحة مدربة على استخدام األيات عسكرية خاطفة وبأعداد قليلة تعتمد على تنظيم عملحرب ي أسلوب من أساليب اله : حرب العصابات

 .من أشكال االستقالل حيث تتمتع دولة فيه بتسيير شؤونها الداخلية ضمن حدود معينة دون السياسة الخارجية والدفاع  هوشكل : الحكم الذاتي

 .إلى المحافل الدولية لكسب المساندة والتأييد  القضية  تحويل : تدويل القضية

 . اعسكريا وسياسي تنظيم الثورةالذي تضمن م 2591هو البيان السياسي الذي أقره مؤتمر الصومام  : ميثاق الصومام

 .تحديث القطاع الزراعي وتطوير الريف الجزائري ى يهدف ال" األرض لمن يخدمها" تحت شعار  2511هي تنظيم زراعي صدر سنة  : الثورة الزراعية

 ...( .الحديد والصلب ) إرساء قاعدة صناعية في الجزائر تركيزا على الصناعات الثقيلة من خالل المركبات الضخمة  : الثورة الصناعية

 .  الجزأرةطارات جزائرية في إطار التعريب وا تكوين إذل ديمقراطية وإجبارية التعليم وكسياسة القضاء على الجهل و األمية من خال هي : الثورة الثقافية

 جعل المناهج والكتب بمضامين جزائرية ومؤطرين جزائريين في إطار استرجاع الهوية الوطنية يعنيجزائر في ميدان التعليم وهو مبدأ طبق في ال : الجزأرة

ا قادة أصدرهالتي تضمن االختيارات الكبرى الجتماعي للجزائر المستقبلية  وحدد معالم النظام السياسي و االقتصادي و ا هو عبارة عن برنامج  : ميثاق طرابلس

  .2511 جوانفي مؤتمر طرابلس  الثورة في

 .أعدتها الجزائر لتطوير االقتصاد الوطني  التخطيط المركزيهي عبارة عن برامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ترتكز على : المخططات التنموية

 .األساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لكل حقوق الحكام والمحكومين فيها هي مجموعة من المبادئ :  لدستورا

 . الرفض تجاه موضوع معين أو قضية ما مصطلح سياسي و يعني عملية إبداء الرأي بالموافقة أو :االستفتاء

 

 : مــــصطلحات التــاريخ للوحـــــدة الثالثة
 

نهب ثروات و بعد الثورة الصناعية يعتمد على القوة العسكرية واالحتالل ويعمل على  ظهر االستعمار األوربي الحديث الذي يقصد به :االستعمار التقليدي

  .، تزعمته  فرنسا وبريطانيا المستعمرات  استغالل شعوب

 .والعولمة والتجارة  ثقافية كالشركات االحتكاريةهو االستعمار المقنع غير المباشر الذي يتستر وراء أقنعة متعددة اقتصادية و  :الجديد االستعمار

  تتضمن قيود وشروط تفرضها الدول االستعمارية، هي تلك المعاهدات التي يتم توقيعها بين الدولة المستعمرة و القوى التحررية في دولة ما  : اتفاقيات االستقالل

 .مثال  إيفيان الثانية كاتفاقيةلضمان حماية مصالحها في تلك المنطقة 

 .مثل النازية األلمانية  و الفاشية االيطالية   رأي شعبدون أخذ بتستمد سلطتها من فرد واحد ديكتاتورية التي هي أنظمة سياسية  : األنظمة الفردية

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

 .الداخلية في بلد ما ، يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان  هي الحرب:  الحرب األهلية

 .يعني التخلص من الوجود االستعماري العسكري وقيام حكومة وطنية  : التحرر السياسي

 .طبق في جنوب إفريقيا ، سياسة وأسلوب استعماري يقوم على أساس التمييز والتفضيل بسبب العرق واللون في التعامل وممارسة الحقوق السياسية  : التمييز العنصري

 :::::::::::::::::::   مصطلحات خاصة بالقضية الفلسطينية:::::::::::::::::::::                                         

 

  .غون والبلماخ مثل الهاجاناه وشترن واآلراداعمة للحركة الصهيونية ارهابية هي منظمات   : اليهودية المنظمات

تنص على و بواشنطن 21/55/2551في بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل برعاية الرئيس األمريكي بيل كلينتون هي االتفاقية الموقعة  : الحكم الذاتي

 .غزة وأريحا  تيإشراف داخلي على األوضاع في مدينتأسيس سلطة فلسطينية وطنية تمارس 

 .االقتصادية   مقاطعة البات والمظاهرات وااالضرمن خالل  2521لوجود اإلسرائيلي بداية من الفلسطينيون ضد اقادها من أشكال المقاومة التي  هي شكل : االنتفاضة

 . ر التحر من وسائلضد الوجود االستعماري فهي  وسيلة بي شعرد فعل  هي : المقاومة

 .تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين  2251سنة  نشأت في أوروبا الغربيةحركة سياسية عنصرية  : الصهيونية

 .                               ايزمن مؤسسها حاييم ووهود إلى فلسطين المالية وتشجيع هجرة الي اإلعاناتجمع من ن الظروف لتهويد فلسطي ةهي مؤسسة صهيونية جاءت لتهيئ :الوكالة اليهودية 

 .م  يقوم على أساس تكليف دولة كبرى بإدارة شؤون دولة صغيرة حتى تتمكن من تسيير شؤونها بنفسها 2515أسلوب استعماري ظهر في  : االنتداب

م والذي يقضي بمساعدة اليهود على إقامة وطن  2521/ 22/ 1بلفور بتاريخ  هو الوعد المشؤوم الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس : وعد بلفور

 ..قومي لهم في فلسطين 

  شخصيــات تــــــــاريخية للوحدة األولى 

 

    ، كان من األقطاب البارزين في المؤتمرات الدولية  (2519-2511)رئاسية متتالية  أ لثالث عهدات.م.للو 11رئيس  :(2519-2221) فرانكلين روزفلت

 .نظام دولي جديد  إنشاءهو صاحب فكرة ، و 1ع.للح



 

 

ستالين مع ودخل في صراع حاد  ربالحفي بان اليا علىالقنبلة الذرية  بإلقاءأمر  (2591-2519) أ ما بين.م .للو  11رئيس  :(2511-2221) هاري ترومان

 .  ، كما ساهم في قيام دولة إسرائيلصاحب مبدأ ترومان و

ياسة وصاحب مشروع س، ( 2515- 2591) ما بين أ.م.للو 11يس رئو 52/22/2511قائد قوات الحلفاء في شمال إفريقيا في  :(2515-2255) دوايت ايزنهاور

 .استجاب لدعوة خروتشوف من أجل التعايش السلمي و 2591 ملء الفراغ

إلعادة  2511، اقترن اسمه بمشروع مارشال سنة 2515-2519خارجية ما بين لل اوزيرثم ، 2519-2515جنرال امريكي  :(2595 -2225 )جورج مارشال

 .2591واليابان، نال جائزة  نوبل للسالم بعد انتهاء أزمة كوريا  أوروبابناء 

 2511واجه أزمة كوبا ووقع مع اإلتحاد السوفياتي معاهدة خطر التجارب النووية ، 2511-2515ما بين أ .م . للو 19 رئيس :(2511-2521) جون كيندي

  .22/2511/ 11اغتيل في داالس يوم بحكمة وذكاء ، 

 . تدخل عسكريا في الفيتنام ( 2515 -2511)للو م أ الذي حكم ما بين  11هو الرئيس  : جونسوندنون لي

مصطلح  صاحب  و( 2512معاهدة كامب ديفيد )، كان وراء كل ما حدث في الوطن العربي 2511-2511كاتب الدولة للشؤون الخارجية  :هنري ألفريد كسنجر

 .توازن الرعب النووي 

كما وقع مع االتحاد  2512سنة ، نجح في إقامة عالقات اقتصادية مع الصين 2511 -2515 أ مابين. م . للو  11رئيس  :(2551-2521)ريتشارد نيكسون

 .للحد من التسلح  2511وفياتي معاهدة سالت األولى الس

ع اتفاقية سالت وقو إسرائيل ،مصر وبين  2512سنة معاهدة كامب ديفيد  وهو مهندس، 2522-2511أ ما بين . م . للو  15رئيس  : ...(-2511)جيمي كارتر

 .  السوفيتيمع االتحاد  2515الثانية عام 

تشددة  تجاه االتحاد السوفياتي  انتهج سياسة م .2521وصاحب مشروع حرب النجوم  ،2525-2522ما بين أ . م . للو  15س رئي :(1551-2522) رونالد ريغن

  .ووصفه بإمبراطورية الشر

 الوم أ في عهدة في عدة مناطقتدخلت ، ومؤتمر باريس  2525سنة مؤتمر مالطا ، حضر2551 -2525ما بين  للوم أ 12رئيس :  ...(-2511) جورج بوش األب

 .صاحب فكرة النظام الدولي الجديد ، و... ، الصومال كالعراق 

 .بين ربين وعرفات 2551اريحا سنة  –، ساهم في االتفاق غزة ( 2555 – 2551)رجل سياسي أمريكي ، رئيس الو م أ ما بين  ... ( : - 6491)بيل كلينتون 

( 2599-2592)و( 2519-2515)  فترتينورئيس الوزراء ل،  2.ع.وزير الدفاع أثناء الحرجل عسكري وسياسي بريطاني  : (2519-2211) ونستون تشرشل

 .مصطلح الستار الحديدي صاحب و  أمام ألمانيا النازية بالدهحيث ساهم في صمود 

مما أدى إلى ظهور  انتهج سياسة التعصب والتشدد تجاه الغرب اثناء الحرب الباردة ،( 2591-2511)تحاد السوفياتي رئيس اال :(2591-2215) جوزيف ستالين

 صارا على الديمقراطيات الشعبية  ضرب ح، وة نووية تمكن االتحاد السوفياتي في عهده من أن يصبح قوو عدة أزمات دولية

وهو من أرسى الدعائم  ،  2511 -2591رئيس لالتحاد السوفياتي ما بين والمعتدلة واحد من القيادة الثالثية ، زعيم سوفياتي  :( 2512-2251) نيكيتا خروتشوف

 . 2591التعايش السلمي سنة  األولى لسياسة

 . تجاه الصراع ضد الغرب الرأسمالي ومن دعاة التعايش السلميالمعتدلة احد من القيادة الثالثية : (2522-2551)جيورجي مالينكوف

 . تجاه الصراع ضد الغرب الرأسمالي ومن دعاة التعايش السلمياحد من القيادة الثالثية المعتدلة  :(2519 -2259)نيقوالي بولغانين

ربيع في في عهده االتحاد السوفيتي تدخل ، 2521-2511ا بين االتحاد السوفياتي م، ورئيس ولة وماريشال سوفييتي رجل د: (2521-2551)  ليونيد بريجينيف

 . أ.م.اق مع الوالوفكما اتبع سياسة الحوار و، 2515أفغانستان وفي  2512براغ سنة 

 -الغالنسوست " صالحات وهو مهندس اإل، 2552-2522، ، ثم رئيسا لالتحاد 2529 سنةأمين عام للحزب الشيوعي  :(  .... -2512) ميخائيل غورباتشوف

 . 2525انهى الحرب الباردة مع المعسكر الغربي سنة ، "البيرويسترويكا 

 . الغربية الكتلتين الشرفية و أطروحةصاحب و مكتب الكومنفورمفكرة صاحب و، تي زعيم سوفيا :(2512-2251)جدانوف أندري 

 .2515صاحب فكرة إنشاء منظمة الكوميكون ،  2515سنة  السوفيتياإلتحاد  وزير خارجية، 2515، وقع مع هتلر اتفاقية عدم االعتداء سنة سوفياتي  زعيم : مولوتوف

م قناة السويس يأمت من أهم انجازاته 2515-1259 ما بين ، ثم رئيسا لمصر 2591 لثورة جويليةالضباط األحرار قادة  احد (:6491-6461)جمال عبد الناصر

 .حركة عدم االنحياز أقطاب احد و ، وبناء السد العالي

       2511 سنةالحرب على اسرائيل  ناعل، 2522-2515رئيسا لمصر ما بين ، و 2591ثورة جويلية ل قادة الضباط االحراراحد  :(2522- 2522) أنور السادات 

 .2522 سنةقتل في استعراض عسكري ،  2512مع اسرائيل سنة معاهدة كامب ديفيد  ابرمو

الشرقية الشيوعية  ألوروبارغم انتماء بالده  2525-2519يوغسالفيا ما بين وعي اليوغسالفي و رئيسا لمؤسس الحزب الشي :(2525-2251)جوزيف بروزتيتو 

 .بعاصمة بالده  2512 ا في تأسيسها فكان أحد أقطابها سنة، وانتهج سياسة عدم االنحياز ألي معسكر و لعب دورا هام

حركة ي مؤسس من ، و 2511 -2511ما بين  رئيس الوزراء شغل منصبمن صانعي استقالل الهند ، سياسي هندي زعيم  :(2511-2225) جواهر الل نهرو

 . عدم االنحياز

ُمنظم و،  2511-2515ما بين  ندونيسياوأول رئيس ال،  ادهولنساهم في حصول بلده عن االستقالل ،  اندونيسيسياسي  زعيم :(2515 -2552)أحمد سوكارنو

 . االنحيازوأحد مؤسسي حركة عدم ، ببالده  2599مؤتمر باندونغ 

-2519) ما بين للجزائرثم رئيسا ، د االستقالل عبوزيرا للدفاع و ثمركان األ دئاقرئيس وثم ، 2591سنة  للوالية الخامسة قائدا : (6491-6491) نيهواري بومد

 . 2511ودعا الى اقامة نظام اقتصادي دولي جديد اثناء الدورة االستثنائية سنة حركة عدم االنحياز  رموزأحد ، و( 2512

وتصدى للهيمنة االمريكية تقارب مع السوفيت ،  1552 -2595رئيسا لكوبا ما بين ثم ، باتيستا الديكتاتور قاد الثورة ضد كوبي ، زعيم  :( -2511)فيدال كاسترو

 . 2511أزمة الصواريخ ، عرفت فترة حكمه 

 5152 ، أقام الحلف الجرماني السوفياتي2519-2511ما بين  أللمانيا، ثم رئيسا 2511سنة  ألمانيامستشار زعيم الحزب النازي و :(2519-2225)  أدولف هتلر

 .2519أفريل15انتحر في كفاحي اب مؤلف كتالمجال الحيوي، و  وطبق نظرية 1.ع.، مفجر الح

في  إعدامهوالتي انتهت بهزيمته  1.ع.وأدخل بالده الح ،2511ة ، تحالف مع هتلر سن 2511رئيس ايطاليا سنة زعيم الفاشية و : (2519-2221)موسوليني بيتو

 .2519أفريل 

السالح  باستخدامهدد ( 2591-2595)، وقائد القوات األممية في كوريا 1تها في المحيط الهادي أثناء الح ع جنرال أمريكي وقائد قوا :(2511 -2225)ماك آرثر

  .2592سنة الرئيس ترومان  هلالنووي في الحرب فأقا

 :شـخصيات تــاريخية للوحدة الثانية 

 

لحريات االنتصار لثم حركة  2511حزب الشعب ثم  2511حزب نجم شمال إفريقيا سنة  ومؤسسالتيار االستقاللي زعيم  : 6499 -6144مصالي الحاج 

 . ، رفض االلتحاق بالثورة العتبارات تاريخية ، ويعتبر أبو الحركة الوطنية2511الديمقراطية 



 

 

كان اول رئيس للحكومة الجزائرية و 2591سنة ، انضم إلى الثورة  2511من محرري بيان فيفريو،  ياإلدماجزعيم التيار   : 6411 -6144فرحات عباس 

 .م 2512 – 2592المؤقتة ما بين 

استشهد في ،  مفجري الثورةومن ،  األولىقائد للوالية و 11لجنة  عضو في، و MTLD مناضل في حزب الشعب و : (2591 – 2521)  مصطفي بن بولعيد

 .بواسطة مذياع مفخخ ألقته السلطات الفرنسية 11/51/2591

في  استشهد،  نوفمبرومن محرري بيان اول الثانية لوالية قائد لو  11 لجنةفي المنظمة الخاصة و عضومناضل في حزب الشعب ،  :2599-2511 ديدوش مراد

 .  2599 جانفي

هجومات الشمال قاد بعد استشهاد ديدوش ، و عضو في المنظمة الخاصة وعين قائدا الوالية الثانية،  حزب الشعبمناضل في  : 2591 -2512 زيغود يوسف

 .2591سبتمبر استشهد في ،  2599سنة القسنطيني 

كما شغل مناصب عديدة في الحكومة  ، الثورةمفجري ، ومن  الثالثةلوالية عضو لجنة الستة وقائد لحزب الشعب ، ومناضل في  : 6491-6411كريم بلقاسم 

 . 2515اغتيل بألمانيا في ، الثانية و األولىتة وزيرا للخارجية ثم وزير الداخلية وقاد الوفد الجزائري في مفاوضات ايفيان قالمؤ

المجلس الشعبي  وتولى رئاسةالرابعة  واليةا للقائد، و 11وفي لجنة عضو في المنظمة الخاصة ، و MTLDضل في صفوفمنا :1111- 4112 رابح بيطاط

 . الوطني بعد االستقالل

 أيام (52) إضراب ا للوالية الخامسة ، اشرف علىقائدو 11 من مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة  العمل ، وعضو في لجنة : 6419-6419 العربي بن مهيدي

 . 2591 في مارستحت التعذيب بالعاصمة ، استشهد مهمة تنظيم العمليات الفدائية وعلى 

 ،  2591، وعين عضو في الوفد الخارجي وكان أحد الزعماء الخمسة المختطفين سنة  MTLDوفي  مناضل في حزب الشعب : 6419 -6461محمد خيضر 

 . 2511اغتيل في مدريد باسبانيا سنة 

، توفي متأثرا  2511سنةللحريات الديمقراطية ومؤسس المنظمة الخاصة  االنتصارفي حزب الشعب وقياديا في حركة  مناضل   : 6411-6419محمد بلوزداد 

 .2591بالمرض في جانفي 

 .2512ماي في السلطات الفرنسية أعدمته ،  2515سنة مؤسس الكشافة اإلسالمية الجزائرية   :6496-6411محمد بوراس 

  .اثناء سجنه  ، كاتب النشيد الوطني قاسمالشعب لحزب امن مؤسسي جريدة الشعب ، ضل في حزب الشعب منا  :6499-6411مفدي زكرياء 

إعداد تحضير ولعب دورا مهما في ،  2599مناضل في حزب الشعب ، ثم عضو في المنظمة الخاصة ، التحق بالثورة سنة  :( 6419-6411)عبان رمضان

 . 2591استشهد في الحدود المغربية في ديسمبرميثاق الصومام ، 

 رفقة عميروش  2595ستشهد في مارس ، اقام بنقل الثورة إلى الصحراء الية السادسة حيث قائد للوو،  MTLDفي مناضل  :6414-6419 العقيد سي الحواس

كان من ا بين الواليات ، وعام امنسقو ، 11وفي لجنة في المنظمة الخاصة ، وعضو  MTLDفي في حزب الشعب ومناضل  : 6441 -6464 محمد بوضياف

 . 15/51/2551عنابة يوم  اغتيل فيو 2551سنة لدولة ا ثم رئيس ،2591الزعماء الخمس المختطفين سنة 

عين عضو في الوفد الخارجي و كان و، تم رئيسا لها و عضوا بارزا في المنظمة الخاصة  MTLDفي حزب الشعب و  مناضل : .. .  -6411 حسين ايت احمد

  . 2511ومؤسس حزب القوى االشتراكية سنة ،  2591 المختطفين سنةالزعماء الخمسة  أحد

رئيسا لها بعد وفاة ابن باديس و و 2512المسلمين سنة  أحد مؤسسي جمعية العلماء، و من أعالم الفكر واألدب في الجزائر :6411 -6414البشير االبراهيمي 

 .وزيرا لألوقاف بعد االستقالل عين ، و 2591سنة الثورة  انضم إلى

و التي ركزت  2512اإلصالح في الجزائر و مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة رائد حركة النهضة و : 6491 -6114عبد الحميد ابن باديس

 .الجزائري نشاطها على إصالح المجتمع 

اء أحد الزعمي وفي الوفد الخارج، وعضو  2515سنة المنظمة الخاصة تولى رئاسة ،  MTLDمناضل في حزب الشعب وفي  ( :1169 -6461 احمد بن بلة

 . 2519-2511 ما بين ائرزرئيسا للج، ثم  2591الخمس المختطفين سنة 

 ،  (2551 -2515) ثم رئيسا للجزائر ما بيناالستقالل  بعدالثانية ية العسكرية الخامسة وللناح قائد عينوشارك في الثورة  ( :1161-6414) الشاذلي بن جديد

 .عرفت فترته الكثير من االضطرابات وفي عهده أقرت التعددية الحزبية في الجزائر 

 . 2512 سنةلحكومة المؤقتة لرئيسا مثل الثورة الجزائرية غي العديد من المحافل الدولية ، ثم ،  MTLDفي  مناضل : 1119- 6411بن يوسف بن خدة 

بعد االستقالل تقلد عدة ، النيجر عمل المسلح على الحدود مع مالي ونقل البجبهة التحرير الوطني بالوالية الخامسة والتحق  : ...-6499عبد العزيز بوتفليقة 

 .هذا  يومنا إلى 2555 رئيسا للجزائر منثم ،  المتحدة لألممللجمعية العامة  15رة ولد، وترأس الخارجية ثم وزير ل الرياضةمنها وزيرا للشبيبة و مناصب سياسية

رفقة العقيد سي  2595أستشهد في مارس  برتبة عقيد ، 2591، وعين قائدا للوالية الثالثة سنة 2591التحق بالثورة سنة  : 6414 -6411 آيت حمودة عميروش

 .الحواس بنواحي بوسعادة 

 .   2591اعدم بالمقصلة في جوان ، بالثورة  التحقوامن أوائل الذين ، و عضو في المنظمة الخاصة :6411 -6411احمد زبانة 

 ( .2511سبتمبر  -مارس)تسيير المرحلة االنتقالية المؤقتة لهيئة التنفيذية الرأس عين على  ، 2591سنة انضم إلى الثورة  : عبد الرحمان فارس

لجمهورية الفرنسية ومؤسس حكومة فرنسا الحرة في لندن ، ثم رئيسا ل،  1قائد المقاومة الفرنسية أثناء الح ر،  سياسي فرنسي : 6141/6491شارل ديغول 

 .  عرف بمناوراته تجاه الثورة الجزائرية منها مشروع قسنطينة والقوة الثالثة وسلم الشجعان ، 2595 سنةالخامسة 

في عهده اندلعت الثورة الجزائرية التي حاول القضاء  (2599 – 2591) رئيس الحكومة الفرنسية مابينسياسي فرنسي ، و :6411 -1964 نديس فرانسام

 .عليها عن طريق القوة العسكرية ومشروع جاك سوستال 

 .2591 – 2599رئيس الحكومة الفرنسية ما بين ، و سياسي فرنسي : ادغار فور

   .2591-2591رئيس الحكومة الفرنسية ما بين ، و سياسي فرنسي :  غي مولي

 .2592 - 2591رئيس الحكومة الفرنسية ما بين  ، و فرنسيسياسي  : فليكس غيار

 . 2512 سنة الوفد الفرنسي في مفاوضات لوسارن بسويسرا  ترأسو،  2512– 2511ما بين  رئيس الحكومة الفرنسية، و سياسي فرنسي  : جورج بومبيدو

و كذا انقالب الذي باء بالفشل في  2592وهو واحد الجنراالت الذين قاموا بانقالب ماي ،  2592سنة قائد الجيش الفرنسي في  الجزائر  : راؤول ساالن

 . وأحد مؤسسي منظمة الجيش السري 2512افريل

  .الذي سمي باسمه قام بتدعيم خط موريس على الحدود التونسية بخط شائك مكهرب ، ( 2515– 2592) ي الجزائر ما بينقائد الجيش الفرنسي ف : موريس شال

 .االغرائي في منطقة االوراس الذي يعرف باسمه  مشروع بوهو صاح ،  2599سنة عام على الجزائر فرنسي  حاكم : جاك سوستيل

 . 2515وعزله ديغول سنة  2592 ماي 21 انقالب شارك في ،في الجزائرالمضليين  فرقة قائد : وجاك ماس

أنشأ خطوط األسالك الشائكة المكهربة على الحدود الشرقية سياسة القمع ضد الثورة حيث  اتبع ( 2591-2599)وزير الدفاع الفرنسي ما بين : أندري موريس

 .سميت بإسمه التي والغربية 

 .2591في نهاية شارك في حرب الهند الصينية ثم انتقل للمشاركة في إخماد الثورة حيث كلف بالقضاء على معركة الجزائر  : مارسيل بيجار



 

 

 . ( 2559-2522) ما بينلمرتين رئيسا للجمهورية الفرنسية اصبح ثم  الجزائر استقاللعارض بشدة فكرة حيث وزير الداخلية في حكومة فرانس منديس  : فرانسوا ميتران

 

 : شــــــــــخصيات تاريخية للوحــــــــــدة الثــــــالثة
 

 واقع اإلقتصاد العالمي:  مصطلحات الوحدة االولى

 

 .تحديد شروط االنتماء إلى العالم المتقدم أو المتخلف لواليونسكو   fmtمقاييس ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية وضعتها منظمات دولية مثل  : معايير التصنيف

 المجاالت مختلف س متغيرات كمية أو نوعية في لقياعبارة عن رقم احصائي لظاهرة معينة خالل فترة زمنية محددة هو  : المؤشر 

 . مجاالتال مختلففي ورقي الحياة  بازدهاربما يظهر  استغاللهاحسن و اما على التحكم في إمكاناتهدولة حالة حضارية تتمثل في قدرة هو :  التقدم

 . االتجمالمختلف في بما ينعكس بتدهور الحياة  استغاللهاحسن و اما على التحكم في إمكاناتهدولة حضارية تتمثل في عدم قدرة  هو حالة:  التخلف

 .التكنولوجيا والثروة هي الدول التي تقع في الجزء الشمالي من الكرة األرضية وتملك  :عالم الشمال 

 . هي الدول التي تقع في الجزء الجنوبي من الكرة األرضية وتفتقر للتكنولوجيا وتعاني من التبعية االقتصادية للغرب الرأسمالي :  عالم الجنوب

  بينهما على دعم التعاون التجاري والصناعي نصتالتي و 12/51/2519 دولة من العالم الثالث في 11و األوروبيبين االتحاد الموقعة اتفاقية  : لومي اتفاقية

أوهي مفهوم عام يدل على كل ما يطرأ من  ،  مستمرةلثقافية بصورة متوازنة واواالجتماعية وجميع المجاالت االقتصادية في التحديث النمو و عنيت : التنمية

 . تطور في بلد معين في مختلف الميادين 

 .العامة لبلد معين خالل فترة زمنية محددة  عملية اإلثراءمؤشر كمي يقيس  : النمو االقتصادي

ويحسب بثالث معطيات إحصائية هي الناتج الداخلي ونسبة يعتمد لقياس درجة تقدم الدول  2و 5 اجتماعي تتراوح قيمته بين عيارهو م:  مؤشر التنمية البشرية

  .ويعبر عنه بثالث مستويات مرتفعة أو متوسطة أو ضعيفة وأمل الحياة ، علمالت

 .ثالثة أشهر حسب المنظمة العالمية للعمل يعّد البطال كل شخص قادر على العمل ، وال يعمل لمدة تفوق  : البطالة 

 . لتحقيق الربح اجتماعية  أوفي مشاريع اقتصادية  األموالتوظيف رؤوس عملية هو :  راالستثما

 ...الطرقات ، الجسور، المطارات :هي جملة التجهيزات الضرورية لتنشيط الحركة االقتصادية مثل  : التحتيةالبنية 

  . منظمة االوبيك دولالمصدرة للنفط و تضم ي مجموع الدول النامية المنتجة وه : البلدان النفطية

 . األجنبيةالوطنية بانتزاعها من الشركات  الثرواتاسترجاع السيادة على هي سياسة اقتصادية تقوم على  :التأميم 

 .الملكية العامة إلى ملكية خاصة من خالل بيع رأسمال المؤسسة الوطنية لخواص محليين أو أجانب  فكيكهي عملية اقتصادية تتمثل في ت :الخصخصة 

 .وتكون دائمة أو مؤقتة وهي نوعان داخلية أو خارجية  أسبابعدة أخرى لالى هو انتقال السكان من منطقة  :الهجرة 

 .الدول الكبرى  او تتحكم فيه  لمابين دول العالذي يتم اري التجالتبادل  هي : دوليةالتجارة ال

 . االستيراد إلىاللجوء  نمحليا دوأخرى من غذاء و مواد استهالكية دولة على توفير حاجيات سكانها القدرة يقصد به  : االكتفاء الذاتي

 .سكانه بصورة دائمة و منتظمة ويكون محلي أو مصطنع  توفير غذاءيقصد به قدرة البلد على  :األمن الغذائي

 .والين الياباني  الدينار الجزائري والدوالر االمريكيكمن رموز الدولة ورمز من  هي وحدة التبادل التجاري  : العملة

 .المحددة  هاآجالي فاقتصادية معاصرة تتمثل في تزايد حجم الديون والعجز عن تسديدها  هي ظاهرة :المديونية 

 .وتعني علم التقنيات وهي وضع ما توصل إليه العلم من نظريات في حيز التطبيق  :التكنولوجيا 

 .هي الوسائل واألجهزة الدقيقة المستخدمة في عالم االعالم واالتصاالت  :تكنولوجيا االعالم 

 . في الصادرات والواردات سواء على المستوى المحلي أو الدولي ةتمثلمة يتجارحركة  هي :المبادالت 
 .يا وخارجيا بين الدول داخل األشخاصاو  األموالهي حركة تنقل رؤوس  : التنقالت

 . وتتوفر من تراكم فائض عمل مسبق تستخدم للحصول على االنتاج او تحسينه التي لك الموارد المالية تهي  : رؤوس االموال

 .على تبادل الخدمات الغير المجانية و المنتجاتبيع وهي جمله النشاطات التي تقوم على شراء  :التجارة 

 .هي مناطق التبادل التجاري التي تعرف حركة كثيفة في االستيراد والتصدير :  األسواق العالمية

 .االموال  استثمارومتخصصة في حفظ  وإقراض  مالية اتهي مؤسس :البنوك 

التي بورصة التجارة ووبيع وشراء العمالت السندات و األسهمتداول يتم فيها المنقولة التي بورصة القيم قانونية حيث تنقسم الى و منظمة هي سوق :البورصة  

 .والمحاصيل الزراعية المواد األولية تهتم  بتسعيرة 

 . فوائد سنوية ثابتة مثل سندات الخزينة ألصحابهاعبارة عن مستندات لقروض تحقق  مالية مؤجلة الدفع أو أوراقهي  : السندات المالية

 .ح بهدف تحقيق الرب البورصاتفي داولها تمال شركة ما يتم في رأس شركات أوافراد يساهم بها متساوية قيم مالية رة عن هي عبا :االسهم 

 . والين الياباني  الدوالر األمريكي واألورو ، اإلسترلينيهي العمالت الصعبة المعتمدة في التعامالت على المستوى الدولي منها الجنيه  : العمالت االجنبية

 . اإلنتاجيةو استغاللها بطريقة مشتركة بهدف الرفع من القدرة  أكثرالمتوفرة بين دولتين أو  اإلمكانياتهو توحيد : التكتل 

 . هي نوعان ، متجددة و غير متجددةا الدول في تنميتها االقتصادية والسطحية التي تعتمد عليههي الموارد الباطنية و : يعيةالموارد الطب

      .الذاتي وضعف القطاعات االقتصادية بها  االكتفاءعدم قدرتها على تحقيق متقدمة بسبب ما تعانيه من تخلف وهي خضوع اقتصاد دولة متخلفة لدول  : التبعية االقتصادية

 .بعيدة كلمة التنية تعني زيت الصخر و هو عبارة عن سائل اسود ناتج عن تحلل بقايا حيوانية و نباتية تبقي في باطن األرض منذ أزمنة جيولوجية  :البترول 

 هي عملية انصهار اقتصادي وسياسي وثقافي لشعوب األرض في بوتقة واحدة تصبغ بصبغة القوى الكبرى  :(عالم شمولي )األمركة = العولمة 

 . والتي تعرف باالقتصاد الرقمي شبكة االنترنتدام استخعبر المعلومات ات والخدمبيع وشراء البضائع وملية هي ع :التجارة االلكترونية 

الغرض منه الحد من المنافسة فيما بينها مع احتفاظ كل مؤسسة وهو مصطلح اقتصادي يعني اتحاد مؤقت بين مؤسسات إنتاجية في مجال واحد  :الكارتل 

 .والقانونية  اإلداريةبشخصيتها 

 ( . وتسويقا إنتاجا) إرادتهامن فرض  عمالقة تتمكنعضويا مكونة شركة  في مجال واحد فتتحد تعمل احتكاري لجملة من الشركات مصطلح اقتصادي يعني اتحاد :التروست 

 .المواد الغذائية األساسية التي تدخل في الوجبات الغذائية لعامة الناس مثل القمح  واألرزهي يقصد بها في المجال الزراعي  : المواد اإلستراتيجية

هي تابعة للدول الكبرى حيث تمارس نشاطها في أكثر العالم و فياالقتصادية  األنشطةتهيمن على  رأسمالية احتكاريةهي شركات  : الشركات المتعددة الجنسيا ت

 . 1559/مليون عامل 11توظف وفي العالم ألف فرع  255لها  ألف شركة  11 حوالي ويوجد، من دولة عن طريق االستثمار 

تضم  21/55/2515 تأسستالمصدرة للبترول العالم الثالث المنتجة وبعض دول  تضممة اقتصادية ظمن  : OPEPاو OPECمنظمة الدول المصدرة للبترول 

 .مقرها الحالي فيينا  ،األسعار استقرارالحفاظ على و اإلنتاجمن مهامها توزيع حصص و،  دول 21

 . اجزاعا أو فائض ويكون ، هو الفرق بين قيمة الصادرات و الواردات في سنة معينة :  الميزان التجاري



 

 

 .الطابع الشرعي  إعطائها مختلفة بهدف في مشاريع  (مخدرات والسالح واختالسات أموال)غير المشروعة  األموالاستثمار عملية هو  : تبييض األموال

 . يتمثل في فقدان العملة لقيمتها الحقيقية نتيجة االرتفاع المتواصل لألسعار دون زيادة كمية السلع خلل اقتصادي : تضخم مالي

هي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات أصغر بحيث يمكن ألي شخص متصل بها ان يتجول فيها ان يحصل على معلومات مختلفة : االنترنت 

... 

 

 (القوى اإلقتصادية الكبرى في العالم:)مصطلحات الوحدة الثانية 

 ( .اليابان  -االتحاد االوربي -ا.م.الو) اقطاب القوى االقتصادية العالمية الكبرى الثالثة  يقصد به:  الثالوث االقتصادي

بعين االعتبار الظروف تأخذ  إقليمية ةبوضع خط اإلقليمياالقتصادية على المستوى هي تنظيم الظواهر الجغرافية البشرية و (:التهيئة االقليمية) تنظيم اإلقليم 

 . لهذا اإلقليم االقتصاديةالبشرية والطبيعية والموارد 

 .تسهيل تسويقها من اجل المتعددة عبر وسائل اإلعالم  اتها المختلفةلمنتوجالشركات والمؤسسات الصناعية تتمثل في ترويج  اقتصاديةعملية  :واإلشهارالدعاية 

 ... ، نطاق القمح نطاق الذرةكمعين منتوج بص تخصهي مساحات زراعية واسعة  : اتالنطاق

 األنشطةتنوع والخدمات الممنوحة وفوائد ضخامة الالمستثمرين التي يحبذونها بسبب ولمختلف االستثمارات  إقبالهي مناطق جذب و :مناطق االستقطاب 

 . األوروبيةاالقتصادية فيها مثل منطقة الراين 

 . الممنوحة  الفوائدالمستثمرين نحو دولة ما بسبب هي عملية جذب وإغراء األفراد أو  : االستقطاب 

 .هو توحيد اإلمكانيات المتوفرة بين دولتين أو أكثر و استغاللها بطريقة مشتركة بهدف الرفع من القدرة اإلنتاجية  :التكتل 

 . مثال  األوروبييقصد به أعلى درجات التعاون والتنسيق والتكامل بين مجموعة دول في إقليم واحد وفي مختلف الميادين كاالتحاد  :االتحاد 

 .ماستريخت معاهدة اثر  ت هذه التسمية ظهر، .دولة أروبية 11 حاليا يضم اوروبيتكتل سياسي واقتصادي  : االتحاد األروبي

 .دولة  من  دول االتحاد التي تبنت عملة االورو  21، وهو يضم  1551هي تكتل نقدي تشكل رسميا في جانفي  :منطقة اليورو 

 ( لوكسمبورغ -هولندا -بلجيكا)  يضم ثالث دولو 59/21/2511في أوروبا الغربية بظهر  هو تكتل اقتصادي :اتحاد البينلوكس

ألمانيا  -دول البنيلوكس ) بروما االيطالية  19/51/2591في  وقعتها ست دول أوروبيةالتي  تأسيس المجموعة االقتصادية األوروبيةاتفاقية هي  : معاهدة روما

 ( .إيطاليا –فرنسا  -الغربية 

 51/51/2551 في تحادوقعت عليها دول االحيث  المجموعة االقتصادية االوروبيةتأسيس االتحاد االوروبي الذي عوض هي اتفاقية   : معاهدة ماستريخت

 .بجنوب هولندا 

 . اكثربين دولتين أو  اتفاقتنشأ عن حيث للتعريفات والحواجز الجمركية  ةخاضعغير حرة هي مناطق تجارية   :المناطق الحرة

 . يقع قرب سان فرانسيسكو تجمع للمقاوالت المختصة في الصناعات اإللكترونية والمعلوماتية هو أكبر ( :أ.م.الو) واد السيليكون 

 ستارتحت  هذه البلدان  اتبعاصمة الكامرون بهدف استغالل ثرو 2511من مستعمراتها السابقة في إفريقيا سنة  22إتفاقية وقعت بين فرنسا و  :إتفاقية ياوندي

 .االقتصادي التعاون 

 .ياوندي جلءت لتعويض اتفاقية  2519سنة وغو طعاصمة الببلدا من عالم الجنوب  11األوروبية و االقتصاديةبين المجموعة هي اتفاقية وقعت  :ي مإتفاقية لو

 . اليتينمتت ال يتكرر فيها نفس المحصول لسنتينبحيث منتظم للمزروعات على أرض مقسمة إلى قطاعات ل تنويع وتبدي عملية : الدورة الزراعية
 . هو اسم يطلق على هولندا ألن أراضيها تقع تحت مستوى سطح البحر : األراضي المنخفضة

 .مجال جغرافي واسع  عدد من المدن الضخمة المتالحمة ببعضها البعض فييضم تجمع حضري  : (ميغالوبوليس)مجمع المدن 

 .بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي  2511 سنة توحيد السياسات الزراعيةل بين دول المجموعة ة فالحية مشتركةسياس  :أوروبا الخضراء 

 .2521 سنة الصيد البحري والحد من الصيد المكثفتقضي بتنظيم حرفة بين دول المجموعة ي سياسة أوروبية ه : أوروبا الزرقاء

 .دولة  21وتتكون من  2555األورو منذ جانفي عملة هي دول اإلتحاد األوروبي التي تتعامل ب :منطقة األورو

 .األوروبي بين دول األعضاء في اإلتحاد  يقضي بأولوية التبادل التجاريهو مبدأ  :مبدأ األفضلية

التحكم في مما يسهل لها  مقومات السيطرة والنفوذ في االقتصاد العالمي عبر قوة اإلنتاج و رؤوس األموالالدول الكبرى بها امتالك يقصد  : النفوذالهيمنة و

 . العالمية على األسواق سيطرة الو األسعار

تطلق هذه التسمية على اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا التي شهدت نموا اقتصاديا وقفزة تنموية سريعة بداية من سبعينات القرن الماضي و  : التنينات األربعة

 . تضم تايوان، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، سنغافورة ، وهذه الدول استفادت من االستثمار و التكنولوجيا اليابانية 

هذه التسمية على اقتصاديات أربعة دول في منطقة شرق جنوب آسيا التي حققت قفزة تنموية سريعة بداية من تسعينات القرن الماضي  تطلق : النمور االسيوية

 .وهي الفلبين، ماليزيا، اندونيسيا، تايالندا

آسيا رق شنوب جفي  دول 22م يضم 2/2/1251وهي عبارة عن تكتل اقتصادي إقليمي ظهر في " جمعية أمم جنوب شرق آسيا "وتعني  :ASEANاألسيان 

 . وتهدف إلى ترقية التبادل والتعاون فيما بينها 

  .مساحة من األرض أكتسبت على حساب البحر بواسطة التجفيف والردم  : بولدير 

 هي مركب صناعي ياباني مخطط من طرف الدولة بالتعاون مع المؤسسات الكبرى الخاصة يقع في المنطقة الساحلية ويقوم على األراضي العائمة  : الكومبينا

 . إجتماعيا وماديا لتحضيره للبناء مستقبالنمية الفرد فكريا وت  :اإلستثمار في العنصر البشري

 

 (اإلقتصاد والتنمية في دول الجنوب )مـصطلحات الجـغرافيا للوحـدة الثـالثة                                                 

 

 .مجموعة من الدول التي تساهم مساهمة معتبرة وفعالة في االقتصاد العالمي  منطقة أو دولة أو :القطب االقتصادي

 .والحواجز  التجارية والمالية مع الخارج وبذلك إزالة كل العراقيل هي سياسة تقضي بتحرير المبادالت: إنفتاح إقتصادي

 .هو الثقل البشري لبلد ما أي كثرة عدد سكانه  : الوزن الديمغرافي

       .                                                                                                                            مثل النبات والمياه و الطاقة الشمسية وغيرها باستمرارالتي تتجدد لك الموارد الموجودة في الطبيعة هي ت :الموارد المتجددة 

 . كالموارد الطاقوية والمعدنية هي تلك الثروات الطبيعية الزائلة نتيجة االستغالل المفرط لها : الموارد غير المتجددة

                                                                                                                                                                                                                                                                         . ومختلف جهات البلد وتستفيد منها كل الفئات االجتماعية" خدمات  -زراعة  -صناعة "الثالثة  تمّس القطاعات االقتصادية هي التي : التنمية المتوازنة

                                              .التي تطمح لها كل الشعوب ثل ولذلك فإنّها التنمية األم( التعددية واالنتخابات النزيهة) السياسيةالتنمية االقتصادية والبشرية وهي  : التنمية الشاملة

 . قادمةاألجيال ال مستقبلالمساس بحاجات الحاضر دون  تلبي التنمية التي هي : التنمية المستدامة

                                                        .الملكية العامة إلى ملكية خاصة من خالل بيع رأسمال المؤسسة الوطنية لخواص محليين أو أجانب  وتقوم على تفكيكاقتصادية  سياسةهي  :الخصخصة  



 

 

تقوم على مبدأ وفي مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلتحاد األوروبي بين الجزائر والتعاون  هي صيغة من : الشراكة االرومتوسطية 

                                                 .  52/55/1559بفالنسيا اإلسبانية وأصبحت سارية المفعول في  11/51/1551الشراكة في  هذهوقعت  التراضي ،

الجزائر )  الخمسة اإلفريقيةهو االسم المختصر لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ، وهي عبارة عن برنامج وضع من طرف قادة الدول  : ادالنيب

                    .في االقتصاد العالمي  االندماجوتمكينها من  إفريقياوتهدف إلى تنمية  1552 أكتوبربمؤتمر لوزاكا في ( نيجيريا.مصر السنغال جنوب إفريقيا 

. تحقيق االكتفاء الغذائي ل..." المكننة  –األسمدة  - البذور انتقاء" باستخدام التقنيات الفالحية الحديثة  2519الهند سنة  هي سياسة زراعية تبنتها : الثورة الخضراء

 (.                                                                                                  بشعبة اآلداب خاص)

والقضاء زيادة اإلنتاج يعرف بالثورة الزراعية وهي عبارة عن قوانين لمصادرة اراضي االقطاعيين وتوزيعها على صغار الفالحين  بهدف  : زراعيال  صالحاإل

  (خاص بشعبة اآلداب) .وتحسين وجه الريف  طاع لى اإلقع

 ::::::::::::::::::::::::::::::    مصطلحات خاصة بالتنمية في البرازيل::::::::::::::::::::   

 

التي  (ساوباولو و بيلو أوريزنتيريو دي جانيرو و )منطقة تمتد على شكل مثلث في الجنوب الشرقي للبرازيل بين ثالث المدن هو : المثلث الصناعي الحيوي

 .                                                                                           والكثافة السكانية العاليةاالقتصادية بها  األنشطةمختلف ميز بتمركز تت

 .المناخ المداري الجاف بفعل ظاهرة التصحر يسوده شمال شرق البرازيل ويقع ق الجفاف الذي ايسمى نط  : مثلث العطش

بين جبال األنديز غربا والمحيط األطلسي شرقا وهضبة غويانا شماال  ينحصرو ²م كلم 1.9حوض يمتد في شمال البرازيل على مساحة  هو : حوض األمازون

 .كثيفة األمازون ال غطيه غابةوهضبة البرازيل جنوبا  يخترقه نهر األمازون وروافده ت

أهمية  لهاحيث تقع شمال البرازيل ونوع  نباتي ويخترقها نهر األمازون  1955ينمو بها أكثر في العالم  مساحة وهي أكثر الغابات كثافة  : غابة األمازون

 .اقتصادية و بيئية كبرى 

 .الشركات االحتكارية مثال ك و تحكم فرد او شركة في كمية البضاعة المتداولة في السوق بيعا وشراءه : االحتكار

 


