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 الوحدة التعممية الثانية تاريخ مصطمحات
 لمسنة الثالثة ثانوي

 
إلى غاية  1954العمميات العسكرية والسياسية التي شيدتيا الجزائر في الفترة الممتدة بين  :حرب التحرير

 .بيدف تحقيق االستقالل واسترجاع السيادة م، 1962
ش التحرير الوطني ىي عمل تحرري شامل قاده الشعب الجزائري بزعامة جبية و جي :الثورة التحريرية

(54/62). 
ىي مجموع العمميات العسكرية و الفدائية التي قام بيا الثوار الجزائريون داخل وخارج   :النشاط المسمح 

 .( 1954/1962الجزائر في الفترة الممتدة بين )
بمختمف اتجاىاتيا و التي ظيرت في الجزائر بعد الحرب  السياسيةوىي التنظيمات  :األحزاب الوطنية
 العالمية األولى .
كسب الشعب لجتماعية اتبعيا االستعمار اومشاريع سياسية و اقتصادية  و  صالحاتإ  : سياسة اإلغراء

 م.1958و إبعاده عن الثورة، و خمق جماعات المصالح من أىميا مشروع قسنطينة 
التعسفية اإلجرامية  سياسة معاكسة لمسابقة و تتمثل في جممة القوانين و اإلجراءات  ىي : سياسة القمع

التي أقدمت عمييا فرنسا في حق الشعب  الجزائري، مستعممة في ذلك أقصى وسائل التنكيل و اإلبادة 
الجماعية و التيجير و التجييل من اجل  إخضاعو و قتل روح المقاومة فيو ، كما حدث في  سطيف 

 وقالمة وخراطة و  غيرىا.
نائيا في يد السمطات العسكرية و التي تكمف بتسيير البالد ىي وضع جميع السمطات استث :حالة الطوارئ
 لمدة معينة..
مجموعة الشباب المتحمس المؤمن بضرورة العمل المسمح و الثورة، و ىم أفراد المنظمة   :التيار الثوري

  .الخاصة
تحقيق الجيود و التضحيات التي قدمتيا الشعوب المستعمرة لطرد القوى المحتمة و  :تصفية االستعمار 

 االستقالل و الحرية و ىي مكرسة في ميثاق األمم المتحدة.
في (1945/1965خاصة في الفترة)يقصد بو كفاح الشعوب المستعمرة ضد االستعمار   :المد التحرري

 قارتي إفريقيا واسيا، وال يزال في فمسطين و الصحراء الغربية.
ذ صفة المبادئ واألسس، مثل ميثاق الصومام، ىي مجموعة القرارات المتفق عمييا و التي تأخ : المواثيق

 ميثاق طرابمس...
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و ىو عبارة عن خطة عمل بأىداف المتفق عمييا،  ىو مجموع  األطروحات و القرارات : البرنامج
جراءات وأجال محددة ودقيقة.  وا 

 م.1943فبراير 03يتعمق بقضية معينة مثل بيان أول نوفمبر و بيان    ىو تصريح كتابي :البيان
تمك الجيود التي بذلتيا جبية التحرير لكسب الدعم السياسي و التعاطف العالمي مع  ىي :الدبموماسية

 الثورة )أما كمصطمح فيي فن إدارة العالقات الدولية و التفاوض(.
نسبة إلى صاحبو جاك سوستيل ذو األصل الييودي، الذي عين واليا عاما عمى   : مشروع سوستيل

و قد تناول المشروع عدة جوانب إصالحية إدارية واقتصادية واجتماعية ، 1955ي جانف 25 يالجزائر ف
 وثقافية، اليدف منو الوصول إلى شراء ذمم الجزائريين بيدف التخمي عن الثورة.

أنشأىا االستعمار منذ احتاللو الجزائر كأداة لإلحصاء و التجسس، ثم أصبحت سنة  : المكاتب العربية
شكميا الوالي العام سوستيل لممارسة الحرب النفسية ،   SASاإلدارية المختصة م تسمى المصالح 1955

 و الدعائية ضد الثورة في القرى و المدن.
لجأت إلييا فرنسا لخنق الثورة، عن طريق عزل الشعب عنيا، مراكز مسيجة و محروسة،  : المحتشدات

 .مميون جزائري  3قرابة  وقد عمت أرجاء الوطن وضمت
بقسنطينة ،  1958أكتوبر  4 في الجنرال ديغولىو مشروع استعماري إغرائي أعمنو  :  طينةمشروع قسن
ألف ىكتار من األراضي عمى   250توزيع  ألف مسكن إليواء مميون شخص ، 200بناء  ويتضمن 
م(، 1963- 1959ألف وظيفة جديدة في مدة خمس سنوات ) 400توفير  ارس و وبناء  المدالجزائريين 

بعاد  وفصل  الشعب عنيا و عن وىو في الحقيقة مشروع استعماري ىدفو  جيش التحرير إفشال الثورة وا 
 وخمق  فئة  بورجوازية  تدافع عن بقاء فرنسا في الجزائر.  ج في فرنسا،و إقناعو  بضرورة االندما الوطني

نسبة لمجنرال شال( و ىو عبارة عن إجراءات شاممة  تيدف لمقضاء عمى الثورة من   ( : مخطط شال
وعزل وحدات الجيش ومنع تواصميا وغمق الحدود التونسية والمغربية  خالل تكثيف العمميات العسكرية،

ء، حراسة، ألغام ( لشل تحرك الثوار، ووقف الدعم عنيم، و من أىم العمميات الشرارة و بخطين) كيربا
 التاج و المنظار و الحزام.... 

الف فولت( ومسيجان باألسالك الشائكة واأللغام الفردية 12ىما خطان مكيربان) :خطي شال و موريس
كمم عمى  750و ىو يمتد عمى مسافة  م 1956و مراكز المراقبة، األول ينسب إلى الجنرال موريس اندري

كمم عمى الحدود الشرقية، و الثاني نسبة إلى الجنرال موريس شال و الذي جاء 450الحدود الغربية و 
 م . 1957لتدعيم الخط األول و كان ذلك سنة 

http://www.m-moudjahidine.dz/Histoire/Biographie/b154.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/Histoire/Dossiers/d20.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/Histoire/Dossiers/d20.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/Histoire/Dossiers/d20.htm


3 
 

ا طبقة برجوازية عميمة في المجتمع ، دعمتيا فرنسا لتكون بديال عن الثورة و جيازى  :القوة الثالثة
 السياسي جبية التحرير الوطني ولتغميط الرأي العام العالمي.

م، تقضي 1958 -  10 – 23ىو عبارة عن مناورة سياسية أطمقيا ديغول يوم    : سمم الشجعان
 باستسالم الثوار وتسميم أسمحتيم،  مقابل ضمان حريتيم و سالمتيم.

اجتماعية و ثقافية شاممة ترتكز عمى المنيج  : عبارة عن برامج تنموية اقتصادية و لمخططات اإلنمائيةا
االشتراكي  أعدتيا الجزائر المستقمة لتطوير االقتصاد الوطني والخروج من حالة التخمف والتبعية لمخارج 

 منيا: المخطط الثالثي و الرباعي و الخماسي... 
 1972/ 1971اعي سنة: إصالحات جذرية أدخمتيا الدولة الجزائرية عمى القطاع الزر  الثورة الزراعية

" األرض لمن يخدميا "  بيدف النيوض بالقطاع وتحقيق االكتفاء الذاتي، تم التراجع عنيا   تحت شعار
 م.1984بداية  من سنة 

م، تضم الدول 1961سبتمبر  01/06: تنظيم سياسي تأسس في مؤتمر بمغراد في حركة عدم االنحياز
االيجابي، و عدم الميل ألي من المعسكرين المتصارعين في  حديثة االستقالل التي اختارت سياسة الحياد

 .1955إطار الحرب الباردة، تعود فكرة إنشائيا إلى مؤتمر باندونغ أفريل 
: دعوة تقدمت بيا الجزائر مدعومة من طرف دول عدم االنحياز، وتيدف   نظام اقتصادي عالمي جديد

قات االقتصادية الدولية عمى أسس عادلة، تحمي إلى إعادة صياغة القواعد األساسية المنظمة لمعال
مصالح الدول المتخمفة و الدول المتقدمة عمى السواء، و كان ذلك عن طريق الخطاب التاريخي الذي 

 م.1974ألقاه الرئيس ىواري بومدين في الدورة الطارئة لألمم المتحدة في أفريل 
بعد الحرب العالمية الثانية، متمثمة في كفاح ظاىرة سياسية و عسكرية شيدىا العالم   :حركات التحرر

المستعمرة ضد الوجود االستعماري مما أسيم في تراجع وتصفية االستعمار التقميدي في ونضال الشعوب 
 أغمب المستعمرات.

 يقصد بيا جمب و تموين الثورة باألسمحة و الذخيرة من الخارج عبر السفن و عبر الحدود.  : إلمداداتا
 وىي مجمل الخطط التي تبناىا جيش و جبية التحرير لمواجية المخططات االستعمارية. :  اإلستراتيجية

 يقصد بيا مختمف الييئات الدولية كييئة األمم و حركة عدم االنحياز.... :المحافل الدولية
: يقصد بيا قدرة الثورة عمى استنفار و حشد جميع القوى الوطنية نحو خدمة القضية داخميا و التعبئة

 رجيا .خا
 ىم الفرنسيين المولودين بالجزائر و يعتبرون أنفسيم أصحاب الحق فييا. : األقدام السوداء
  .جنب المواجية المباشرة مع العدوىي حرب الكر و الفر أي القيام بعمميات محدودة و ت :حرب العصابات
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 ية لصالح الثورة.   ىم المواطنين المدنيين الذين قدموا خدمات تموينية سياسية أو إدار  :المسبمون
ويقصد بمعركة الجزائر، تمك العمميات الفدائية الجريئة التي عاشتيا العاصمة نياية سنة  : معركة الجزائر

جانفي  28من  الشيير مإضراب الثمانية أيام، وقد تخمل معركة الجزائر 1957م إلى غاية سبتمبر 1956
، والذي عجل بطرح القضية الجزائرية أمام ىيئة األمم المتحدة، من أبطاليا عمي 1957فيفري  04إلى 

البوانت و ياسف سعدي و حسيبة بن بوعمي... و تكمف الجنرال بيجار و ماسو بالقضاء عمى معركة 
    االغتصاب، االختطاف.... الجزائر مستخدمين كل الوسائل: المداىمات ، التعذيب الوحشي ،

م، وىي التي اعتبرت خطيرة بالنسبة لالستعمار نظرا لتواجد 1958ظيرت سنة  :المناطق المحرمة
 منعت اإلقامة و السكن بيا أو حتى عبورىا.                                            المجاىدين بيا، لذلك 

 رمة دوليا استعمميا االستعمار الفرنسي في الجزائر.                      قنابل نارية حارقة ممنوعة و مح : النابالم 
( و بعض 1961ديسمبر  06: تنظيم إرىابي سري أسسو المستوطنون) OASمنظمة الجيش السري 

قادة الجيش الفرنسي في الجزائر كمحاولة يائسة لبقاء الجزائر فرنسية و تعطيل المفاوضات و قد قامت 
 يبية.بعدة أعمال تخر 

 يقصد بو الحوار و التعاون بين العالم المتقدم و العالم المتخمف. : الحوار شمال جنوب 
 

http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E6.htm

