
 شخصيات الوحدة األولى

 للسنة الثالثة من التعليم الثانوي

 

نبمة ىيروشيما (،ىو الذي أعطى أمرا بق1953ػ  1945) حكـ مف 33: رئيس الو.ـ.أ اؿ هاري ترومان
 .1947وناغازاكي، شجع اليجرة الييودية إلى فمسطيف، وصاحب مبدا تروماف 

ـ( تميزت فترة حكمو بالفردية والتشدد 1953ػ  1924: زعيـ سوفييتي ،  قاد االتحاد مف )جوزيف ستالين
 .1953مارس  05، وىو مؤسس اإلتحاد السوفييتي، اشتير بكرىو الشديد لمغرب توفي في 

: سياسي سوفييتي صاحب أطروحة الكتمتيف) الكتمة الشرقية ػ الكتمة الغربية( مف الذيف ندري جدانوفأ 
ـ وصاحب المبدأ 1939ساىموا في الصراع اإليديولوجي، يعتبر ميندس الحمؼ الجرماني السوفييتي

 ..1948المعروؼ باسمو توفي سنة 

 لمخارجية الدولة كاتب ،ІІاألركاف أثناء ح ع ( جنراؿ أمريكي، رئيس  1959ػ  1880: ) جورج مارشال 
 المشروع أوربا دعـ مشروع خطة وضع حيث لروزفمت العسكري المستشار ،كاف 1949 ػ 1947:بيف

 .ـ1953في لمسالـ نوبؿ جائزة حاز باسمو، المعروؼ

ـ، خمؼ ستاليف، صاحب مبادرة 1964-1953: رئيس االتحاد السوفييتي حكـ مف  نيكيتا خروتشوف 
التعايش السممي و أوؿ زعيـ سوفييتي يزور الو.ـ.أ رسميا، حدثت في عيده عدة أزمات أخطرىا أزمة 

 ـ.1971ـ، توفي سنة 1962الصواريخ في كوبا

و في  1963نوفمبر  22(، اغتيؿ في  1963ػ  1961: أصغر رئيس لمو.ـ.أ )حكـ مف  جون كنيدي 
 ـ .1962عيده وقعت أزمة الصواريخ في كوبا 

( مؤسس التيار المحافظ المعتمد  1989ػ  1981:الرئيس األربعوف لمو.ـ.أ)حكـ مف   نالد ريغانرو  
أطمؽ   1983عمى فكرة استعادة أمجاد و قيـ  لممجتمع األمريكي، انتيج سياسة خارجية متشددة، و  في 

 (. )حرب النجوـ –ما عرؼ بمبادرة الدفاع االستراتيجي ضد االتحاد السوفييتي 

) مبدأ ب( خمؼ خروتشوؼ، اشتير 1982-1964رئيس االتحاد السوفييتي ): بريجنيف ليونيد اليتش 
الذي ينص عمى أف سيادة الدوؿ محدودة ومنتقصة بحكـ ارتباطيا باإلستراتيجية العميا بريجنيؼ 
 ( .لالشتراكية



بدعمو  ( وىو زعيـ شيوعي عرؼ1980إلى  1945: رئيس يوغسالفيا منذ )جوزيب بروس تيتو 
 ـ.1961ؤسسيف لحركة عدـ االنحياز لحركات التحرر في العالـ الثالث، و مف القادة الم

و ىو بالنسبة لمغرب (1994إلى  1972: ىو مؤسس كوريا الشمالية و رئيسيا حكـ مف )كم ايل سونغ 
 دكتاتور شيوعي، و يمقب عند الكورييف بالقائد أو الزعيـ األكبر.

ـ، 1953يـ سوفيتي وأحد أعضاء القيادة الثالثية في االتحاد بعد وفاة ستاليف : زعمالينكوف جيورجي 
 ـ.1955رفقة خروتشوؼ و بولغانيف لكنو استقاؿ لمعارضتو لمتسمح النووي و كاف ذلؾ سنة 

، وزير 1920/1922( عيف أميف عاـ الحزب الشيوعي 1986/  1890:   مولوتوف فياتشسالف 
 ، 1949يف ومف أبرز معاونيو، و مؤسس منظمة الكوميكوف خارجية االتحاد.س في عيد ستال

( أعيد انتخابو ثالث مرات، 1945إلى  1933لمواليات.ـ، حكـ مف ) 32الرئيس اؿ: فرنكمين روزفمت 
ـ، قاد بالده إلى النصر في الح.ع.الثانية 1929ساىـ في إخراج بالده مف األزمة االقتصادية العالمية 

 رغـ شممو.

فضػػػػيحة ( استقاؿ مف منصػػػػػػبو بسبب )1969/1974لمو.ـ )حكـ مف 37: الرئيس كسونريتشارد ني 
 .و ىو أوؿ رئيس أمريكي يزور الصيف، اشتير بنصػػػػػرتو لمصييونية وترقيت( 

، لعب دورا ىاما أثناء و "صاحب مصطمح " الستار الحديدي،ػػػس  وزراء  انجػمترا رئي: ونستن تشرشل 
 ـ.1953لمية الثانية، كما كاف أديبا حيث ناؿ جائزة نوبؿ لآلداب سنة بعد الحرب العا

، خمؼ ىاري تروماف لعيدتيف انتيج ( 1961إلى  1953) 34رئيس الواليات المتحدةاؿ :دوايت ايزنهاور
 .ـ 1957سياسة مؿء الفراغ و صاحب مشروع أيزنياور

و  اد تنظيـ الضباط األحرار في مصر، ق1970تمبر سب 28ػػ  1918نايري 15: جمال عبد الناصر 
عضاء المؤسسيف لحركة ، أحد األ1970ػػػ 1954رئيس جميورية مصر بيف  الذي أطاح بالنظاـ الممكي، 

 عدـ االنحياز،

، 1959عاـ  باتيستا نظاـ  انقالبا ضد، زعيـ الثورة الكوبية، قاد 1926أوت  13: ولد في  فيدال كاسترو
 مؤسس أوؿ دولة شيوعية موالية لالتحاد السوفييتي في امريكا الالتينية.

 



اضؿ في عدة دوؿ في امريكا جنتيني، ثوري و مناضؿ، ن: طبيب مف أصؿ أر  تشي غيفارا )إرنستو(
 .1967في بوايفيا عاـ  اغتيؿالالتينية، و باألخص إلى جانب فيداؿ كاسترو في كوبا، 

، أحد 1967ػػ  1945، أوؿ رئيس ألندونيسيا بيف 1970جواف  21ػػ  1901جواف  6:  أحمد سوكارنو
 األعضاء المؤسسيف لحركة عدـ االنحياز.

 

 


