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 مصطلحات درس الحرب الباردة

 مصطلحات الحرب الباردة:

صراع فكري بين الشيوعية و الرأسمالية بحيث يسعى  الحرب الباردة )الصراع االيديولوجي(:

 كل طرف لفرض مذهبه

 الحيوي و التوسع االستعماري و االيديولوجيصراع من اجل المجال صراع النفوذ: 

توجه استراتيجي تمارسه الدول التي لها مصالح و قواسم مشتركة سياسية, سياسة التكتل: 

 اقتصادية, عسكرية كما فعل القطبان اثناء الحرب الباردة

السوفياتي. و نظام قائم على وجود قطبين متناقضين.. شرقي, بزعامة االتحاد الثنائية القطبية: 

 غربي بزعامة الو.م.أ

تكتالت عسكرية ظهرت اثناء الحرب الباردة جمعت الدول ذات المصالح سياسة األحالف: 

 المشتركة بزعامة احدى القوتين

يقصد به ابعاد شبح الحرب الساخنة كوسيلة لتسوية النزاعات و حلها التعايش السلمي: 

 ام الدوليبالطرق السلمية مع القبول بازدواجية النظ

مجموعة من المبادئ و القوانين التي تحكم و توجه العالقات الدولية من الشرعية الدولية: 

 خالل هيئة االمم المتحدة و مجلس األمن

منظمات دولية مستقلة و متخصصة تنشط في جميع المجاالت ذات المنظمات الغير حكومية: 

 الطابع االنساني
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 مصطلحات الو.م.أ: 

فلسفة اقتصادية و سياسية تقوم على مبدأ الحرية الفردية في االقتصاد و التعددية الليبرالية: 

 الحزبية و التداول على السلطة

هيمنة اقتصادية و عسكرية و سياسية لدولة على دولة اخرى و هي صورة اخرى االمبريالية: 

 لالستعمار التقليدي

 دول غرب اوروبا التي تبنت الرأسماليةالغرب: 

و هو حد فاصل بين اوروبا الشرقية و الغربية, فرضه االتحاد السوفياتي منذ لحديدي: الستار ا

 ( 1946عبارة استخدمها رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل سنة ) 1945

انفراد الو.م.أ بالزعامة العالمية بعد سقوط االتحاد السوفياتي, ظهرت رسميا األحادية القطبية: 

 1990رب الباردة في مؤتمر باريس بعد اعالن نهاية الح

حلف عسكري رأسمالي بزعامة الو.م.أ يهدف الى  04/04/1949حلف شمال االطلسي: 

 مواجهة الشيوعية مقره بروكسل )بلجيكا(

سياسة طبقتها الو.م.ا في الحرب الباردة لعزل االتحاد السوفياتي تعتمد على سياسة التطويق: 

 االحالف 

سياسة استعمارية امريكية لتعويض الفراغ الذي تركته الدول هي سياسة ملء الفراغ: 

 االستعمارية )فرنسا و بريطانيا(

سياسة ظهرت خالل الحرب الباردة تمثلت في المبادرات االمريكية لنشر سياسة المشاريع: 

 هيمنتها على اوروبا الغربية و احتواء المعسكر الشيوعي

 مصطلحات االتحاد السوفياتي

هب سياسي اجتماعي اقتصادي يهدف الى القضاء على الرأسمالية و الملكية مذالشيوعية: 

 الخاصة 

طبقت ’ هو نظام سياسي و اجتماعي, يعتمد على الملكية الجماعية لوسائل االنتاجاالشتراكية: 

 بعد نجاح الثورة البلشفية فيها 1917في روسيا عام 

 دول شرق اوروبا التي تبنت االشتراكيةالشرق: 

حلف عسكري شيوعي بزعامة االتحاد السوفياتي يهدف الى  14/05/1955حلف واسو: 

 مواجهة الرأسمالية مقره وارسو )بولندا(
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 شخصيات الحرب الباردة:

 شخصيات الو.م.أ:

القى قنبلتي هيروشيما و  1953        1945رئيس الو.م.ا مابين : هاري ترومان

’ اليهودية الى فلسطين, فجر الحرب الباردةناكازاكي و هيروشيما و أيد الهجرة 

 اعلن عن سياسة االحتواء و سياسة ملء الفراغ

وضع  1949الى  1947جنرال ووزير امريكي في عهد ترومان مابين جورج مارشال: 

 مشروع دعم اوروبا المعروف باسمه

 اصغر رئيس للو.م.أ صاحب مشروع ابولو الفضائي في عهده وقعت جيرالد كينيدي: 

 أزمة كوبا, عمل على تحسين اوضاع السود مما عرضه للقتل

رئيس الو.م.أ و مؤسس التيار المحافظ, انتهج سياسة خارجية متشددة في رونالد ريغان: 

 اطلق ماعرف بمبادرة الدفاع االستراتيجي ضد السوفيات المعروفة بحرب النجوم 1983

حدة االمريكية في الحرب العالمية سياسي امريكي, رئيس للواليات المتفرانكلين روزفلت: 

 1945الثانية شارك في مؤتمر يالطا 

 1974الى  1969سياسي امريكي رئيس للواليات المتحدة االمريكية من ريتشارد نيكسون: 

 دعم سياسة التعايش السلمي 1972بموسكو  1وقع معاهدة سالت 

مشروع ايزنهاور صاحب  1961الى  1953سياسي امريكي رئيس للو.م.أ من ايزنهاور: 

 اشتهر بسياسة ملء الفراغ  1957

سياسي امريكي اخر رؤساء الو.م.أ في الحرب الباردة شارك في مؤتمر مالطا بوش األب: 

 اعلن عن قيام نظام دولي جديد  1989و باريس  1989

 شخصيات االتحاد السوفياتي:

تميز حكمه بالحكم الفردي  1953الى  1924رئيس االتحاد السوفياتي من جوزيف ستالين: 

 واجه المخططات االمريكية بمخططات مضادة مثل الكومنفورم و التشدد, 

سياسي سوفياتي صاحب اطروحة الكتلتين الشرقية و الغربية, ساهم في اندري جدانوف: 

 التشدد االيديولوف و صاحب "مبدأ جدانوف"

صاحب مبادرة التعايش السلمي و اول زعيم  1935خلف ستالين سنة ف: نيكيتا خروتشو

  1962سوفياتي يزور الو.م.أ حدثت في عهده ازمة الصواريخ في كوبا 
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رئيس االتحاد السوفياتي فرع بمبدأه "مبدأ بريجنيف" كان وراء العديد ليونيد بريجنيف: 

  1978التدخالت العسكرية في الخارج مثل افغانستان 

اشتهر بسياسة  1990        1985اخر رئيس لالتحاد السوفياتي باتشوف: غور

 1990البريستوريكا و الغالسنوست . ساهم في انهاء الحرب الباردة في 

 شخصيات اخرى:

 1945شارك في مؤتمر يالطا  2سياسي بريطاني قاد بالده في ح ع وينستون تشرشل: 

 لألدبصاحب مصطلح الستار الحديدي نال جائزة نوبل 

السياسية ضد سياسي هندي احد زعماء حركات التحرر قاد المقاومة جواهر الل نهرو: 

 االحتالل البريطاني اول رئيس وزراء للهند. احد نؤسسي حركة عدم االنحياز

امام قناة السويس,تصدى  1952سياسي مصري قاد الثورة المصرية جمال عبد الناصر: 

 ائرية و فلسطين من مؤسسي حركة عدم االنحيازللعدوان الثالثي, دعم الثورة الجز

سياسي يوغسالفي من احد زعماء التحرر و من المؤسسين لحركة عدم و ترأس جوزيف تيتو: 

  1961مؤتمرها االول ببلغراد 
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 تواريخ و أحداث الحرب الباردة
 تواريخ المعسكر الغربي:

 تاريخه الحدث

 04/02/1945 انعقاد مؤتمر يالطا

 09/08/1945-06 القاء قنبلتي هيروشيما و ناكازاكي

 24/10/1945 تأسيس منظمة االمم المتحدة

 12/03/1947 اعالن مبدأ ترومان

 05/06/1947 اعالن مشروع مارشال 

 NATO" 04/04/1949تأسيس حلف االطلسي "

 08/09/1954 تأسيس حلف جنوب شرق اسيا

 24/02/1955 تأسيس حلف بغداد

 05/01/1957 مشروع ايزنهاور

هبوط االمريكي "نيل ارمسترونج" 

 على سطح القمر

13/08/1969 

 :المعسكر الشرقي تواريخ

 22/09/1947 صدور مبدأ جدانوف 

 05/10/1947 منفورمتأسيس مكتب الكو

 25/01/1949 انشاء منظمة الكوميكون

 14/05/1955 تأسيس حلف وارسو

السوفياتي "يوري غاغا صعود 

 رين" للفضاء

12/04/1961 
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 تواريخ اخرى مهمة:

نجاح الثورة في الصين بقيادة "ماو 

 تسي تونغ"

01/10/1949 

مؤتمر باندونغ للتضامن االفرو 

 اسيوي

18- 24/04/1955 

 26/07/1956 تأميم قناة السويس

 29/10/1956 العدوان الثالثي على مصر

 االقتصادية و السياسية:المشاريع  

  :12/03/1947مبدأ ترومان: 

مليون موجهة بهدف مساعدات عسكرية و اقتصادية للدول التي تهددها الشيوعية  400

 )تركيا و اليونان(

  :05/06/1947مشروع مارشال : 

 مليار دوالر الوروبا و اليابان بهدف: 12

 اعمار اوروبا و ربط اقتصادها باالقتصاد االمريكي 

 ية اوروبا من الشيوعية و دفع االتحاد السوفياتي التباع سياسة مالئمة في حالة حما

 قبوله بالمشروع

  05/17/1957مشروع ايزنهاور: 

مليون دوالر لدول الشرق بهدف حماية اسرائيل و تمويل السد العالي و فرض السيطرة  200

 في المنطقة

 االحتواء, التطويق و االستقطاب.سياسة ملء الفراغ , 

  استعمال حق الفيتوVITO )من مجلس االمن )هيئة االمم المتحدة 

 السباق نحو التسلح, غزو الفضاء, االغتياالت و االنقالبات العسكرية 

 ةاثارة األزمات و الحروب و التحريض, مع نشر القواعد العسكرية و الجوسس  

 


