
 التواریخ حسب التطور الزمني الثالثة بكالوریا
 نضیف شعبة آ/ت.ق إذا كانت المعلومة تخص شعبتي اآلداب و التسییر و االقتصاد. -
 .نضیف مصطلح اطلع إذا كانت المعلومة للمطالعة فقط -
 استخدمنا في كل وحدة لونین مختلفین إلبراز الكفتین.  -

 لصالح الو م أاللون األزرق و  اللون األحمر لصالح اإل.س
 الشعبة التاریخ الحدث الشخصیات أو المالحظات

 اطلع 1919أفریل  28 مقرھا جنیف SDNعصبة األمم  في باریس تأسست خاضعة للنفوذ الفرنسي و البریطاني
ونستون تشرشل رئیس وزراء بریطانیا وفرانكلین بین 

ُ          في ع رض البحر إثر مفاوضات  أ روزفلت رئیس الوم    
 أیام 5دامت  لسيبالمحیط األط

 اطلع 1941أوت  14 (یقر بحق الشعوب في تقریر مصیرھا)میثاق األطلسي 

 اطلع 1943سبتمبر  1 (ألمانیا و ایطالیا / فرنسا و بریطانیا)الحرب العالمیة الثانیة اندالع  IIعودة الو م أ إلى عزلتھا بعد ح ع 
فرانكلین روزفلت (الو م أ)، ستالین (اإل.س)، تشرشل 

 ریطانیا) و الصین(ب
 SDNعلى  جراء تعدیالت(اھیئة دولیة : قرار إنشاء  مؤتمر موسكو

مؤتمر ) ثم لنفس السبب خاصة مسالة التصویت في مجلس اآلمن
 1943نوفمبر في  طھران

 اطلع 1943أكتوبر  30

و تخفیض عمالت الدول  لدوالر كعملة مرجعیةا
 المشاركة للنھوض االقتصادي

بالو م أ (بروز نظام مالي  Bretton Woodsز اتفاقیة بروتن ووت
 دولي جدید)

 اطلع 44جویلیة  22– 01

فرانكلین روزفلت (الو م أ)، ستالین (اإل.س)، تشرشل 
(بریطانیا) : تقسیم ألمانیا و أوروبا إلى شرق شیوعي 

 و غرب رأسمالي

 باإل.س (بدایة الصراع و إعداد مسودة ھیئة األمم المتحدة :  مؤتمر یالطا
س و .أ، بریطانیا، فرنسا، اال [الوم تمتع الدول الخمسة في مجلس األمن

 )الصین] بحق الفیتو

 اطلع 45فیفري  11– 04

  1945مارس  22 جامعة الدول العربیةتأسیس  
  1945جوان  26 میثاق األمم المتحدةالمصادقة على  

فرانكلین روزفلت (الو م أ)، ستالین (اإل.س)، تشرشل 
 ا)(بریطانی

أقسام، تجرید  4: تقسیم العاصمة ألمانیا و برلین إلى  مؤتمر بوتسدام
ألمانیا من السالح، فرض تعویضات مالیة باھظة، تقسیم كوریا 

 ) إلى كوریتین الشمالیة و الجنوبیة، ...1920(المستعمرة الیابانیة منذ 

 02 -جویلیة  17
 1945أوت 

 

  1945جویلیة  22 الصندوق النقد الدولي تأسیس 
بسبب رفض تنفیذ إعالن مؤتمر بوتسدام و القاضي 

 باستسالم الیابان استسالما كامال دون شروط
  1945أوت  06 بأمر من الرئیس ترومان الیابانیة القنبلة الذریة على ھیروشیماتفجیر 

  1945أوت  09 الیابانیة القنبلة الذریة على نكازاكيتفجیر  //
  1945أوت  09 الحرب على الیابان االتحاد السوفیتيإعالن  ریكیةالیابان تحت الھیمنة األم



مادة تخص األمن، التعاون الدولیین، قوات  111
 أممیة (القبعات الزرق)

  1945أكتوبر 24 نیویورك مقرھاھیئة األمم المتحدة اإلعالن الرسمي عن تأسیس 

  1946مارس  05 لستار الحدیدياأول استعمال لمصطلح  في خطاب لتشرشل بجامعة فلتون بالو م أ
بسبب رغبة العصابات الشیوعیة  1946أزمة الیونان 

قلب نظام الحكم فتدخل الغرب مبدأ ترومان، و توتر 
في إیران بسبب تماطل سحب الجیوش السوفیاتیة مما 

 أدى بالغرب إلى الضغط علیھ حتى االنسحاب

سیاسة أمریكیة ملیون دوالر :  400مساعدة مالیة مبدأ ترومان إعالن 
 جدیدة تجاه الدول المھددة بالشیوعیة خاصة (الیونان و تركیا)

  1947مارس  12

ملیار دوالر لمساعدة أوروبا الغربیة للنھوض  12
 باقتصادھا ظاھریا و مقاومة المد الشیوعي ضمنیا

   1947جوان  05 (جنرال وزیر خارجیة الو م أ) مشروع مارشالإعالن 

(أندري جدانوف رجل دولة باإل.س) ببولونیا یقسم مبدأ جدانوف إعالن  مان لبلشفة أوروبا الشرقیةرد فعل لمبدأ ترو
 العالم إلى قسم أول دیمقراطي و ثاني امبریالي

  1947سبتمبر  22

دول أوروبیة  9دعت إلیھ أحزاب شیوعیة موجودة في 
(روسیا، یوغسالفیا، بلغاریا، رومانیا، تشیكوسلوفاكیا، 

 ولونیا، ایطالیا، فرنسا)المجر، ب

  47أكتوبر  Kominform  05 – 6 مكتب اإلعالم الشیوعي الكومنفورمتأسیس 

الو م أ، فرنسا، بریطانیا و اعتبره اإل.س إخالل 
بقرارات بوتسدام الذي ینص على عدم قیام ألمانیا 

 مركزیة

 آ/ت.ق 1948جوان  03 ونو إقامة حكومة بب الغربیة اجتماع لندن لتوحید مناطق النفوذ بألمانیا

 - 1948جوان  23 )اثر مؤتمر لندنبدایة التكتالت و األحالف (:  أزمة برلین األولى أقام اال.س حصار لمدة سنة كاملة
 1949ماي  12

 آ/ت.ق

 آ/ت.ق 1948جوان  25 الو م أ بإنشاء جسر جوي لفك الحصار على برلینقامت  
 
 

  1948أوت  15 نوبیة الرأسمالیةجمھوریة كوریا الجاإلعالن عن تأسیس 

  1948سبتمبر  10 )الشیوعیةالدیمقراطیة (جمھوریة كوریا الشمالیة اإلعالن عن تأسیس  
إ.س، ألمانیا الشرقیة، المجر، بلغاریا، بولونیا، 

 )1958تشیكوسلوفاكیا، منغولیا، كوبا (
 Comecon مجلس التعاون و التبادل االقتصادي الكومیكونتأسیس 

 أعضائھبین 
  1949جانفي  25

الدفاع المشترك ضد الشیوعیة یضم الو م أ، فرنسا، 
بریطانیا، كندا، بلجیكا، ھولندا، لوكسمبورغ، ثم 

ایطالیا، البرتغال، النرویج، الدنمارك، إیسلندا و أخیرا 
 الیونان، تركیا، ألمانیا الغربیة

 28مقره واشنطن، یضم حالیا  Natoحلف الشمال األطلسي تأسیس 
 دولة و عدد من الدول الحلیفة

  1949أفریل  04

 آ/ت.ق 1949ماي  12 رفع حصار برلین 



 آ/ت.ق 1949ماي  RFA  23 دولة ألمانیا الفیدرالیة الغربیةاإلعالن عن قیام  عاصمتھا بون
  1949سبتمبر  21 قنبلة ذریة سوفیتیة في سیبیریاتفجیر أول  

  1949أكتوبر  01 الثورة الشیوعیة في الصین انتصار  ماوتسي تونغ قیام جمھوریة الصین الشعبیة بقیادة
 آ/ت.ق  1949أكتوبر  RDA  07دولة ألمانیا الدیمقراطیة الشرقیة اإلعالن عن قیام  عاصمتھا برلین

  1949 استقالل اندونیسیا 
امتحان صعب للقوتین النوویتین بعدھا أزمة قناة 

 )(الخوف من التصادم النووي السویس
بین الكوریتین الشمالیة (اإل.س) و الجنوبیة (الو م أ) الحروب الكوریة 

 أول حرب محدودة تخوضھا أمریكا و نزعة الھیمنة
 – 1950جوان  25
 1953جویلیة  27

 آ/ت.ق

  1952نوفمبر  04 إیزنھاور رئیسا للو م أ وصول الجمھوریون إلى الحكم : انتھج خط سلفھ ترومان
خلفھ مالنكون، بولغانین و  جوزیف ستالینوفاة الرئیس السوفیتي  عیة (الترویكا)على شكل قیادة جما

 خورتشوف
  1953مارس  05

  1955ماي  05 اعتراف اال.س بألمانیا الغربیة االتحادیة 
  1954ماي  07 الفیتناميجیاب بقیادة  دیان بیان فومعركة  انھزام فرنسا أمام الجیش الفیتنامي

ا في الھند الصینیة ،واألزمات بعـد ھزیمة فرنس
الوزاریة التي لحقتھا وضغط الرأي العام الفرنسي 

  س في القضیة.أ واال وتدخل الوم

لتوفیق في وجھات النظر بین الدول التي شاركت في ل:  مؤتمر جنیف
و إنھاء الصراع بین فرنسا و                                    ّ  حرب كوریا، ولبحث قضایا الھند الصینی ة

 الشمالیة الفیتنام

  1954یة جویل 26

بین الو م أ، بریطانیا، فرنسا، زیلندا الجدیدة، أسترالیا، 
 الفیلیبین، تایلندا، الباكستان لمحاصرة المد الشیوعي

  1954سبتمبر  08 (معاھدة مانیال) ESATOحلف جنوب شرق أسیا سیاتو تأسیس 

بین بریطانیا، العراق، إیران، باكستان، تركیا 
اق وراء ھذا المطلب ورفضت الدول العربیة االنسی

االمبریالي خاصة مصر و سوریا، انسحاب العراق 
اثر االنقالب ضد الملك فیصل فتغیر اسم الحلف إلى 

 )1959( الحلف المركزي

  1955فیفري  24 حلف بغدادتأسیس 

بلد أفرو أسیوي یعد اللقاء التمھیدي لتأسیس حركة  29
 عدم االنحیاز

  55أفریل  24 - 18 )األولى لحركة عدم االنحیاز النواة( بأندنوسیا مؤتمر باندونغ

إ.س، تشیكوسلوفاكیا، ألمانیا الشرقیة، المجر، بولندا، 
 رومانیا، بلغاریا، ألبانیا، یوغسالفیا (كدولة حیادیة)

الشیوعي مقره العاصمة البولندیة فرصوفیا  حلف وارسوتأسیس 
 (معاھدة الصداقة و التعاون و المساعدة المتبادلة)

  1955ماي  14

الذي جمع المعسكرین لبحث مشكلة  :  التعایش السلمي)( مؤتمر جنیف ازنھاور و خورتشوف (الحد من شدة التوتر)
  الحد من االسلحة

  55جویلیة  18-21

  1956فیفري  14 التعایش السلميیتبنى سیاسة  الرئیس السوفیاتي الرئیس السوفیتي خورتشوف 



  1956أفریل  Kominform 17 مكتب الكومنفورمحل  
بأسوان على نھر النیل  السد العاليانتقاما لفكرة بناء 

 الذي ساندتھ الو م أ ثم ألغت القرض المزعوم
)، 1954(جمال عبد الناصر رئیسا لمصر  تأمیم قناة السویس قرار

 م190كلم و عرضھا  173أراد تحقیق السیادة على القناة طولھا 
  1956جویلیة  26

بابات السوفیتیة الثورة المجریة ببودابست و سحقت الد
 لم تتدخل الو م أ

  1956أكتوبر  10 (أحداث بودابست)  المجرأزمة 

) : منطق سیاسة العدوان الثالثي على مصر(فترة أزمة قناة السویس  البریطاني، اإلسرائیلي، الفرنسي
 مأل الفراغ

 07-أكتوبر 29
  1956نوفمبر 

 آ/ت.ق

تعادل العمالقین في امتالك  -كوبا بعد حرب –أثبت  -
 أسلحة الدمار الشامل

 حینھا فكرت فرنسا في تكوین سالحھا النووي -

في  وجھ اإل.س تھدید بالسالح النووي ضد باریس، لندن و تل أبیب
حالة عدم الخروج الفوري من األراضي المصریة لم تعارض الو م أ 

 صرالقرار فقرر مجلس األمن االنسحاب الفوري من م

 آ/ت.ق 1956نوفمبر  05

ملیون دوالر سیاسة ملء الفراغ  200مساعدة مالیة 
 بعد خروج الدول الثالث من مصر

(الذرة مقابل السالم) لدول أسیا و المشرق  مشروع إیزنھاورإعالن 
 العربي 

  1957جانفي  05

التي جاءت نتیجة لمشروع الرئیس األمریكي إیزنھاور 
  مقابل السالموالمعروف بمشروع  الذرة 

  1957 في فینا  اللجنة الدولیة للطاقة الذریةإنشاء 

 آ/ت.ق 1962أكتوبر  28 قرار سحب السوفیات الصواریخ من كوبا و نھایة األزمة الكوبیة 
  1957أكتوبر  04  1للقمر الصناعي سبوتنیك إطالق السوفیات  

  1957نوفمبر  03  2بوتنیك للقمر الصناعي سإطالق السوفیات  الذي حمل الكلبة الیكا
 آ/ت.ق 1958جویلیة  14 الثورة العراقیة ضد النظام الملكينجاح  

اثر رفض الغرب القتراح اإل.س بجعل برلین مدینة 
 حرة و فشل مؤتمر جنیف

  1961 - 1958 (أسوار برلین : جدار العار یسمونھ األوربیین)برلین الثانیة أزمة 

  1959جوان  20 رمانسحاب الصین من الكومنفو 
  59سبتمبر  18 –15 زیارة خورتشوف إلى الو م أ 

  1960 تطور الخالف الصیني السوفیتي إلى حد القطیعة في صالح الو م أ (الصین قوة جدیدة)
  1961أفریل  12 1مركبة فوسطوك من  خروج أول رائد فضاء (یوري غاغارین) ر حول األرضودو یمن مجال الجاذبیة 

دینة برلین عامة كانت في قطاع اإل.س االمر ألن م 
 الذي سمح لھ بفعل ذلك

كلم على محیط  116كلم و 43قسم المدینة على طول  بناء جدار برلین
 كلم) 155 بإجماليبرلین الغربیة (

 آ/ت.ق  1961أوت  13

 آ/ت.ق 61سبتمبر  06 – 1 دولة 25حضره  سالفیامؤتمر بلغراد بیوغ: حركة عدم االنحیازتأسیس  بعد انسحاب یوغسالفیا من المعسكر الشرقي
 آ/ت.ق 1962فیفري  07 تطبیق الحصار االقتصادي على كوبا من طرف الو م أ 



 على ھذه الحرب أنھا : فیدال كاستروأطلق 
(أزمة الصواریخ و السعي إلبعاد لینیة  –ماركسیة 

 شبح الصدام النووي)

كیة لصواریخ سوفیتیة في : اكتشاف طائرات التجسس األمری كوباأزمة 
سفینة  30كوبا رؤوسھا متجھة نحو الو م أ، فحاصرت الجزیرة فتقدمت 

 سوفیتیة لفك الحصار ینذر بحرب نوویة

   1962أكتوبر  14

 آ/ت.ق 1962أكتوبر  22 فرض الحصار العسكري على كوبا من طرف الو م أ 
 آ/ت.ق 1962أكتوبر  28 لكوبیةقرار سحب السوفیات الصواریخ من كوبا و نھایة األزمة ا 

  1963جوان  20 الخط األحمر بین البیت األبیض و الكریملینفتح  (اال.س) و كینیدي (الو م أ) خورتشوف
مصالح العالم الثالث و التكلم بصوت واحد  نللدفاع ع

 في المنظمة األممیة
: تكتل الدول  لألمم المتحدة الجمعیة العامةداخل  77مجموعة تأسیس 

 لنامیة الممثلة للقارات الثالثا
  1964أفریل  15

  1964أوت  02 ھجوم القوات الفیتنامیة الشمالیة على القوات األمریكیة في خلیج توكین 
تورطت الو م أ في حرب خاسرة في جنوب فیتنام ضد 

 الشمال الشیوعي
  1965 حرب الفیتنام

  1966مارس  NATO 10سحب دیغول فرنسا من حلف الناتو  
زعزعت السلطة السوفیتیة اثر تحطیم ھذه التجربة 

 بالقوة و إعادة النظام الشیوعي باإلكراه
(المطالبة بنظام شیوعي أكثر حریة في  أحداث ربیع براغ

 تشیكوسلوفاكیا)
 12 –جانفي  05

 1968أوت 
 

  1969جویلیة  21 وصول أرمسترونغ لسطح القمر 
  1970 مارس 20 قیام المنظمة الفرنكوفونیة 

ریتشارد نیكسون (الو م أ) و لیونید بریجنیف (األمین 
 العام للحزب الشیوعي)

بموسكو (معاھدة الحد من إنتاج األسلحة النوویة  1سالت معاھدة 
 اإلستراتیجیة)

  1972ماي  26

  1972ماي  نیكسون إلى موسكوزیارة  
  1973جویلیة  برجنیف للو م أ زیارة  
  1973جانفي  15 ن طرف الو م أ في الفیتنام الشمالیةالنار م إطالقوقف  
  1973جانفي  27 بین الو م أ و الفیتنام الشمالي و الفیتنام الجنوبيھدنة باریس  توقیع 

(فنلندا) : مؤتمر الحوار و التعاون األوروبي (أول اتفاق  قمة ھلسكني دولة، الو م أ و كندا 33
 )1972یقة النھائیة لمشكلة برلین بین الشرق و الغرب بعد توقیع الوث

1975  

ریتشارد نیكسون (الو م أ) و لیونید بریجنیف (األمین 
 العام للحزب الشیوعي)

   1979 جوان 18 بفیینا النمسا (الحد من إنتاج األسلحة النوویة) 2سالت معاھدة 

 آ/ت.ق 89 -79دیسمبر  27 تورط الجیش األحمر السوفیاتي و انھزامھ في الحرب األفغانیة 
إذ یسمح للصواریخ باكتشاف الصواریخ  حرب النجوم

 المعادیة رغم الدخان و الھیب عن طریق أشعة اللیزر
 مشروع الدفاع االستراتیجيعن  رونالد ریغن إعالن الرئیس األمریكي

 فاستخدم األرض و النظم الفضائیة لحمایة الو م أ من ھجوم بالصواریخ
  1983مارس  23



 Perestroïkaفتاح على الغرب، السعي لالن
بریستوریكا (إعادة ھیكلة االقتصاد) و غالسنوست 

 (الشفافیة)

  1985مارس  میخائیل غوربتشوف أمین عام للحزب الشیوعي

  1987دیسمبر  : إزالة الصواریخ متوسطة المدى معاھدة واشنطن ریغان و غورباتشوف
  1989فیفري  انسحاب الجیش األحمر من أفغانستان 
  1989نوفمبر  09 سقوط جدار برلین 

   89دیسمبر  4 - 03 مالطا بین بوش و غورباتشوفقمة  األحادیة القطبیة : نظام دولي جدید تتزعمھ الو م أ
  1990أكتوبر  03 توحید األلمانیتین في دولة واحدة لیبرالیة رأسمالیة عقود و نصف 4زوال الستار الحدیدي الذي دام 

   90نوفمبر  21-19 نھایة الحرب الباردة:  قمة باریس غورباتشوف و جورج بوش  بین میخائیل
   1991جوان  28 منظمة الكومیكونحل  
  1991جویلیة  01 حلف وارسوحل  
  1991دیسمبر  CEI 08تأسیس رابطة الدول المستقلة  

    1991دیسمبر  21 تفكك االتحاد السوفیتيازاخستان و عاصمة ك قمة ألما أتا إعالن الجمھوریات السوفیتیة استقاللھا عن اإل.س
  1991دیسمبر  25 حل اإلتحاد السوفیاتي و ظھور روسیا  في الیوم الموالياستقالة غورباتشوف 

  1992جانفي  01 إنزال علم األ.س من ھیئة األمم المتحدة 
 

 التقلیدي و استمراریة التحررللعالم الثالث بین تراجع االستعمار لتواریخ حسب التطور الزمني ا
 

 الشعبة التاریخ الحدث الشخصیات أو المالحظات
   الفیتنام 
  1858 االستعمار الفرنسي للفیتنامبدایة  
  1940سبتمبر  22 احتالل الیابان للھند الصینیة 
  1941جویلیة  25 اخضاع الھند الصینیة للسیطرة الیابانیة كلیا 

  1945سبتمبر  02 موشي  منھ استقالل الفیتنام و استسالم الیابان اعالن  حدثین متزامنین
  1945مارس  10 نھایة الحمایة الفرنسیة على الھند الصینیة 
  1946 الفیتنامیة ضد فرنسابدایة الحرب  
  1948جوان  05 تنصیب باوداي امبراطورا على الفیتنام الجنوبي 
  1954ماي  07 الفیتناميبمعركة دیان بیان فو و انھزام فرنسا  
  1954جویلیة  20 مؤتمر جنیف الخاص بالفضیة الفیتنامیة 



  1964أوت  02 ھجوم القوات الفیتنامیة الشمالیة على القوات األمریكیة في خلیج تونكین 
  1969سبتمبر  03 وفاة ھوشي منھ رئیس الفیتنام الشمالیة 
  1973جانفي  15 نام الشمالیةوقف اطالق النار من طرف الو م أ في الفیت 
  1973جانفي  27 ھدنة باریس بین الو م أ و الفیتنام الشمالي و الفیتنام الجنوبيتوقیع  
  1975جوان  17 استقالل و توحید الفیتنام 
   الھند 
  1857 االستعمار البریطاني للھندبدایة  
  1942أوت  08 االنجلیزرحیل بالدعوة إلى  خطاب غاندي 

  1947أوت  15 استقالل و تقسیم الھند : استقالل الھند، بنغالداش و باكستان 1947
  1965 انفصال الھند و باكستان 
   مصر 
  1881 مصر لالحتالل البریطانيخضوع  
  1936أوت  26 االستقالل الشكلي لمصربین مصر و بریطانیا بمنح  معاھدة لندن 
  1952ة جویلی 23 اندالع الثورة المصریة 
  1952جویلیة  26 عزل و نفي الملك فاروق 
  1953جوان  18 مصر و قیام النظام الجمھوري برئاسة محمد نجیببإلغاء النظام الملكي  
  1954جوان  انتخاب جمال عبد الناصر رئیسا لمصر 
  1954أكتوبر  19 توقیع معاھدة جالء و انسحاب بریطانیا من مصر 
  1956جوان  18 وات البریطانیة من مصر رسمیا (قناة السویس)انتھاء و جالء الق 
  1956جویلیة  26 تأمیم قناة السویس 

  1956أكتوبر  29 : العدوان الثالثي على مصر الحرب العربیة اإلسرائیلیة الثانیة  أزمة قناة السویس (غارات على غزة و سیناء)
  1956بر نوفم 05 قصف بورسعید من طرف فرنسا و بریطانیا 

لم تعارض الو م أ القرار فقرر مجلس األمن االنسحاب 
 الفوري من مصر

وجھ اإل.س تھدید بالسالح النووي ضد باریس، لندن :  توقیف العدوان
 في حالة عدم الخروج الفوري من األراضي المصریة و تل أبیب

  1956نوفمبر  06

   كوبا 
  1953جویلیة  26 دال كاسترو على نظام  باتیستا االنقالب الفاشل لفی بدایة الثورة الكوبیة

  1959جانفي  08 بسقوط نظام باتیستا و وصول كاسترو الى السلطة نجاح الثورة الكوبیة 
  1970مارس  20 تأسیس منظمة الفرنكوفونیة 

 



 
 

 للقضیة الجزائریةالتواریخ حسب التطور الزمني 
  اللون األزرق لصالح فرنسا  /   اللون األخضر لصالح الدولة الجزائریة 

 الشعبة التاریخ الحدث الشخصیات أو المالحظات
 آ/ت.ق 1926جوان  20 حزب نجم شمال إفریقیا تأسیس 
 آ/ت.ق 1937مارس  11 حزب الشعبتأسیس  

ي المصاغ من تضمین المطالب األساسیة للشعب الجزائر: بیان فیفري  تبیان لتصاعد الوعي الوطني
 اسطرف فرحات عب

 آ/ت.ق  1943فیفري  03

 آ/ت.ق 1945ماي  08 : طلب الوفاء بوعد حق تقریر المصیرحوادث ماي  ماي) 10إلى  03(من  قالمة، سطیف و خراطة
 آ/ت.ق 1945ماي  15 حل حزب أحباب البیان و الحریة لفرحات عباس 

 آ/ت.ق 1946مارس  09 في الجزائر قانون العفو العام و السماح بعودة العمل السیاسيصدور  ماي 08لتبییض وجھ فرنسا بعد مجازر 
  1946مارس  16 صراح الزعماء الوطنیین : االبراھیمي و فرحات عباسإطالق  

UDMA آ/ت.ق 1946أفریل  17 االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بزعامة فرحات عباس تأسیس 
 آ/ت.ق 1946جویلیة  21 المسلمین نشاطھاجمعیة العلماء  استعادة 

MTLD  آ/ت.ق 1946نوفمبر  02 حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بزعامة مصالي الحاج تأسیس 
  47فیفري  17-15 بقیادة محمد بلوزداد L’OSإنشاء المنظمة الخاصة  ببوزریعة للتحضیر للعمل المسلح

كون من مشروع إصالحي لدعم السیاسة االستیطانیة یت
 مادة 60أبواب و  8

: أقره المجلس الفرنسي الحتواء  (القانون الخاص) دستور الجزائر
 الحركة لتفكیك صفوفھا و إدماج الجزائر في فرنسا

 آ/ت.ق 1947سبتمبر  20

 آ/ت.ق 48أفریل  11-4 انتخابات المجلس الجزائري 
 آ/ت.ق 1950مارس  28 و حلھا  المنظمة الخاصةاكتشاف  
 آ/ت.ق 1951أوت  05 الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریةس تأسی 
 آ/ت.ق 1952ماي  14 نفي مصالي الحاج إلى برازافیل بالكونغو 
 آ/ت.ق 1953أفریل  6 -4 في مؤتمرھا الثاني حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیةأزمة  

بعد فشل أعضاء سابقون في المنظمة السریة للم 
 الشمل

 آ/ت.ق  1954مارس  CRUA 23 الثوریة للوحدة و العملاللجنة إنشاء 

أكتوبر،  10انبثقت عنھ لجنة الستة، تلتھ اجتماعات : 
  1954أكتوبر  23

 آ/ت.ق 1954جوان  23 بصالمبي العاصمة 22اجتماع لجنة 

 آ/ت.ق 54أوت  16-14 مؤتمر أتباع اللجنة المركزیة بعزل مصالي الحاج 



ھیدي، بن بولعید، محمد (العربي بن م برایس حمیدو
 )بوضیاف، كریم بلقاسم، دیدوش مراد و رابح بیطاط

 آ/ت.ق 1954أكتوبر  23 بیان أول نوفمبر وجیش و جبھة التحریر  تأسیسواجتماع لجنة الستة 

یحدد معالم و أسباب الثورة و وسائلھا و أھدافھا 
 البعیدة و القریبة

  1954نوفمبر  01 نوفمبر اندالع الثورة الجزائریة و إصدار بیان أول

  1954نوفمبر  MTLD 05حل فرنسا لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة  
  1955جانفي  18 استشھاد دیدوش مراد 

 بعد عزل حكومة مندیس فرانس و تولي ادغارفو
 (سمي مشروع سوستال اإلغرائي)

  1955جانفي  25 جرائمھل والیا عاما على الجزائر، اشتھر بوحشیتھ و اتعیین جاك سوست

  1955فیفري  05 سقوط حكومة منداس 
  1955مارس  23 اعتقال رابح بیطاط 
  1955أفریل  03 حالة الطوارئ في الجزائرإعالن  
  1955أفریل  18 مؤتمر باندونغبدایة  
  1955جویلیة  07 بمناسبة ذكرى احتالل الجزائر تجار العاصمةإضراب  
  1955جویلیة  13 لوطني للطلبةاالتحاد اتأسیس  

استھدفت المستوطنین، مراكز الشرطة وشملت 
 سكیكدة، قسنطینة، عنابة ...

عد قیادة زیغود یوسف قائد المنطقة الثانیة بب ھجوم الشمال القسنطیني
و  1955استشھاد دیدوش مراد واعتقال مصطفى بن بولعید في فیفري 

 رابح بیطاط 

  1955أوت  20

  1955سبتمبر 26 الخاصة (الصاص) اإلداریةصالح الم إنشاء 
  1955سبتمبر  30 تناقش القضیة الجزائریة في جدول أعمالھا  ھیئة األمم المتحدة عن التصویت 5صوت و امتناع  28بأغلبیة 

  1955أكتوبر  1955ھجمات أكتوبر  انطلقت الثورة بالوالیة الرابعة
  1955نوفمبر  ألف جندي 800بلغ عدد الجنود الفرنسیین بالجزائر  
  1956جانفي  07 التحاق جمعیة العلماء المسلمین بالثورة 
  1956فیفري  01 حكومة غي موليتأسیس  
  1956فیفري  14 اكتشاف البترول في صحراء الجزائر 
  1956فیفري  24 االتحاد العام للعمال الجزائریینتأسیس  
  1956فیفري  26 الجزائر و تعویضھ بروبیر الكوستاستقالة كاتروا الوزیر المقیم في  

UDMA و انضمام فرحات عباس  حل حزب االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري
 إلى الثورة

  1956أفریل  22

  1956ماي  19 الجزائریین إضراب الطلبة ھجروا الدراسة والتحقوا بالثورة



 والیات و تعیین مسؤول برتبة 6تقسیم الجزائر إلى 
 عقید على كل والیة

: تزوید الثورة بالمؤسسات و بالمنطقة الثالثة  مؤتمر الصومامانعقاد 
 الھیاكل التنظیمیة السیاسیة و العسكریة

  56أوت  27 – 20

تنقل أحمد بن بلة، محمد خیضر، أیت أحمد، 
 بوضیاف، مصطفى األشرف

(القرصنة مستعینا بدعم الناتو  باختطاف الطائرة المغربیةالكوست یأمر 
 )الفرنسیة الجویة

  1956أكتوبر  22

  1956نوفمبر  15 تعیین الجنرال ماسي مسؤوال عن األمن في العاصمة 
  1957جانفي  07 بدایة معركة الجزائر 
  1957جانفي  10 مشروع مخطط فصل الصحراء عن الشمال 
  1957جانفي  22 اجتماع لجنة التنسیق و التنفیذ بالعاصمة 

شعب لاللتفاف حول الثورة، لفت أنظار الرأي دفع ال
 العام العالمي و رفض االستعمار

 04 –جانفي 28 الذي دعت لھ جبھة التحریر أیام 8إضراب 
 1957فیفري 

 

  1957مارس  05 استشھاد العربي بن مھیدي "أرم بالثورة إلى الشارع یحتضنھا الشعبالقائل : " 
  1957ماي  21 غي موليسقوط حكومة  
  1957سبتمبر  خط موریس المكھرباإلعالن عن إنھاء بناء  
  1958فیفري  08 ساقیة سیدي یوسفالعدوان الفرنسي على  
  1958فیفري  19 المناطق المحرمة إنشاء 
  1958أفریل  15 سقوط حكومة فیلیب غایار 
  1958أفریل  28 دعم مؤتمر طنجة للكفاح في الجزائر 

في  استدعاء دیغول لتولي الحكم إنشاء لجنة اإلنقاذ،
 1958ماي  25

  1958ماي  13 بقیادة ماسوضد حكومتھم في باریس  تمرد العسكریین الفرنسیین

  1958جوان  01 05رئیس الجمھوریة الفرنسیة یتولى سلطة دیغول  
  58جوان  07- 04 بزیارة الجزائر و یلقي خطابا في العاصمةیقوم  دیغول قسنطینة، عنابة، وھران، مستغانم

  1958جویلیة  28 تنظیم االستفتاء حول دستور الجمھوریة 
  1958أوت  01 معركة وھران 
  1958سبتمبر  19 برئاسة فرحات عباسالحكومة المؤقتة بالقاھرة إنشاء  

ألف ھكتار،  250ألف مسكن، توزیع  200بناء 
 ألف، بناء المدارس ... 400توظیف 

اإلغرائي : مشروع استعماري  قسنطینةمشروع عن دیغول إعالن 
 دعائي لفصل الشعب عن الثورة 

  58أكتوبر  04 - 03

  1958أكتوبر  16 عملیة بریمر  التي شملت جبال أكفادور وادي الصومام
  1958أكتوبر  23 أي سلم األبطال سلم الشجعانیعرض مشروع  دیغول 
  1958سمبر دی 12 بالجزائر شال قائد للقوات العسكریةتعیین  



  1958جویلیة  22 عملیة جیمال ببالد القبائل 
  1959مارس  23 استشھاد العقید عمیروش و سي الحواس 
  1959جویلیة  11 عملیة الشرارة بجبال الحضنة 

  1959سبتمبر  16 (اقتراح استفتاء) في ظل اتحاد فدرالي مع فرنسا تقریر المصیرمشروع  اعتراف دیغول بحق الجزائر في تقریر مصیرھا
  1960فیفري  13 ألول قنبلة ذریة في رقانتفجیر فرنسا  
  1960أفریل  01 القنبلة الثانیة في الصحراءفرنسا تفجر  

  60جوان  29 – 25 بین جبھة التحریر الوطني و الوفد الفرنسي محادثات موالن مرحلة المفاوضات الجدیة
  1960دیسمبر  11 عارمة تعم الجزائر لرفض السیاسة االستعماریة مظاھرات شعبیة ت.ودعم الوفد المفاوض و تمسك الشعب بـ ج.

  1960دیسمبر  19 الجمعیة العامة لألمم المتحدة تصادق على الالئحة االفرواسیویة  مصیرالفي تقریر  رحق الجزائب ONUاعتراف 
  1961فیفري  20  بین الوفدین مفاوضات لوسارن بسویسرا 
  1961فیفري  ظمة الجیش السري اإلرھابیة الفرنسیةظھور من 

  1961أفریل  21 انقالب فاشلة ضد دیغولمحاولة  تمرد الجنراالت في الجزائر ضد دیغول
  1961ماي  20 1961جوان  13و أجلت إلى  محادثات أیفیان األولىبدأ  
  61جویلیة  28– 20 المفاوضات في قصر لوغراناستئناف  
  1961أوت  08 بحق الجزائر في الصحراءف فرنسا تعتر 
   1961أوت  26 تعیین بن خدة رئیسا للحكومة الجزائریة خلفا لفرحات عباس 
  61أكتوبر نوفمبر  مفاوضات بال بسویسرا 

تدویل القضیة الجزائریة ورفض الحضر المفروض 
 على المھاجرین

ت لتمسك في باریس لفشل المفاوضا مظاھرات المھاجرین الجزائریین
 فرنسا بفكرة فصل الصحراء عن الشمال

  1961أكتوبر  17

  1961فیفري  11 بالقرب من الحدود السویسریة لقاء روس 
  1962مارس  07 أیفیان الثانیةبدأ مفاوضات  
  1962مارس  18 اتفاقیات أیفیان الثانیةالتوقیع على  
  1962مارس  19 (یوم النصر) وقف إطالق النار 
  1962مارس  29 الھیئة التنفیذیة المؤقتة برئاسة عبد الرحمان فارس ظھور 
  1962أفریل  22 محاولة المعمرین لالنقالب 

أھمھا اختیار النھج االشتراكي و اإلبقاء على األحادیة 
 الحزبیة

بلیبیا : جملة من االختیارات التي تسیر علیھا البالد بعد  مؤتمر طرابلس
 للثورة) (ثالث وثیقة االستقالل

  62جوان  2-ماي 7

   1962جویلیة  01 حول االستقالل االستفتاءإجراء   بنعم لالستقالل % 96.5
  1962جویلیة  03 اعتراف دیغول باستقالل الجزائر 



  1962جویلیة  05 رسمیا  استقالل الجزائراإلعالن عن  من طرف الحكومة الجزائریة المؤقتة
  1962سبتمبر  20 برئاسة فرحات عباس تأسیسيالمجلس الانتخاب  عضوا  160

  1962سبتمبر  26 بقیادة بن خدة لجمھوریة الجزائریةقیام ا 
  1962سبتمبر  29 للحكومة بن بلة رئیساأحمد انتخاب  و إعالنھ لقانون التسییر الذاتي

 آ/ت.ق 1962أكتوبر  08 االنضمام إلى ھیئة األمم المتحدة 
  1963ماي  25 إلفریقیةمنظمة الوحدة اتأسیس  

  1963سبتمبر  08 : استفتاء حول أول دستور للجزائر 1963دستور  نظام الحزب الواحد
  1963سبتمبر  15 انتخاب بن بلة رئیسا للجمھوریة الجزائریة 
 آ/ت.ق 1963سبتمبر  23 فتح أول مكتب لحركة فتح الفلسطینیة في الجزائر 
  1963أكتوبر  08 ن الجزائر و المغرب األقصىبدایة حرب الرمال الحدودیة بی 
  1963 التسییر الذاتي الزراعي 
  1964 1964میثاق  

  1965جوان  19 (التصحیح الثوري) اإلطاحة بالرئیس بن بلة انقالب قاده الھواري بومدین
  1966ماي  06 تأمیم المناجم 
  1967فیفري  05 المجالس الشعبیة البلدیةإنشاء  
 آ/ت.ق 1967جوان  06 الجزائر العالقات الدبلوماسیة مع الو م أ بسبب دعمھا إلسرائیلقطع  
  67جوان  10 – 05 المشاركة في الحروب العربیة اإلسرائیلیة 
  1968جانفي  انسحاب القوات الفرنسیة من قاعدة المرسى الكبیر 
  1969ماي  02 المجالس الشعبیة الوالئیةإنشاء  
  1971فیفري  24 وقاتتأمیم المحر 
  1972 الثورة الزراعیة 

 10رئیس و ملك + زعماء  76عدد المشاركین : 
 حركات تحرریة

 باندونغ الثاني: یسمى  مؤتمر حركة عدم االنحیاز الرابع بالجزائر
 ألھمیة القرارات المتخذة بحیث أدمج الجانب االقتصادي

  73سبتمبر  9 – 5

 1973أكتوبر  06 ة اإلسرائیلیةالمشاركة في الحروب العربی 
 رمضان

 

  1974أفریل  10 خطاب ھواري بومدین في األمم المتحدة  و المطالبة بنظام اقتصادي عالمي
  1974أوت  14 انطالق مشروع السد األخضر بأیادي شباب الخدمة الوطنیة

    
 آ/ت.ق 1974نوفمبر  13 خطاب یاسر عرفات التاریخي في األمم المتحدة 



  1976فیفري  27 انتخاب أول مجلس شعبي وطني في الجزائر 
  1976نوفمبر  16 الدستور الثاني للجزائر العودة إلى النظام الجمھوري الرئاسي

  1976دیسمبر  10 ھواري بومدین رئیسا للجزائرانتخاب  
  1978دیسمبر  27 وفاة ھواري بومدین 
  79جانفي  30-27 ما لحزب جبھة التحریرحل مجلس الثورة وتعیین بن جدید أمینا عا 
  1979فیفري  07 الشاذلي بن جدید رئیسا للجمھوریةانتخاب  
  1984جانفي  12 لعھدة ثانیة الشاذلي بن جدید رئیسا للجمھوریةانتخاب  
 آ/ت.ق 1988 قیام دولة فلسطینإعالن  

   1988أكتوبر  05 1988أكتوبر  08مظاھرات أو أحداث  المرور إلى التعددیة الحزبیة
  1989فیفري  23 دستور التعددیة الحزبیة و السیاسیة في الجزائراستفتاء حول  دستور اإلصالحات السیاسیةالمصادقة على 

 
 
 

 للقضیة الفلسطینیةالتواریخ حسب التطور الزمني 
 اللون األزرق لصالح إسرائیل/    اللون األصفر لصالح فلسطین

 الشعبة التاریخ الحدث تالشخصیات أو المالحظا
بغرض إقامة وطن  الحركة الصھیونیة: نشأت  مؤتمر بال بسویسرا بزعامة الصحفي النمساوي الیھودي تیودور ھرتزل

 قومي للیھود بفلسطین
  1897أوت  29

حول تقسیم الشرق الوسط إلى منطقة بریطانیة و 
 منطقة فرنسیة  وترك فلسطین على الحیاد 

  1916 بین وزیري خارجیة بریطانیا و فرنسا و السریةاتفاقیة سیكس بیك

  1917نوفمبر  02 المشؤوم وعد بلفورصدور  نسبة لوزیر الخارجیة البریطاني جیمس بلفور
  1920ماي  31 فلسطین تحت االنتداب البریطاني:  مؤتمر سان ریمو مع بقاء القدس تحت الحمایة البریطانیة

  29ماي  29-23 لمبكى)ثورة البراق الشریف (حائط ا 
  1936أوت  28 اندالع الثورة العربیة الكبرى بقیادة عز الدین القسام 
  1937جویلیة  07 إلى دولتین عربیة و یھودیة تقسیم فلسطینمشروع بیل حول  
  1946 استقالل سوریا و لبنان 

: عربیة (في قطاع غزة الضفة الغربیة  181قرار 
ھودیة (الجلیل الشرقي، وأقصى الشمال الغربي) ی

القسم األكبر من السھل الساحلي وبئر السبع والنقب) 

: رفض الفلسطینیون التقسیم في  التقسیم األممي لفلسطینمشروع 
 و رحب بھ الیھود 1947مؤتمر القاھرة 

  1947نوفمبر  29



 القدس وما جاورھا تحت وصایة ھیئة األمم المتحدة
  1948ماي  14 االنتداب على فلسطین بانتھاءالقاضي  قرار بریطانیا 
  1948ماي  15 على ید دیفید بن غور یون قیام دولة إسرائیل 

انتصارات كبرى فأقر مجلس األمن تحت ضغوط 
 القوى العظمى لوقف القتال مدة شھر

: المصریة، السوریة،اللبنانیة،  الحرب العربیة اإلسرائیلیة األولى
 األردنیة و العراقیة

  1948ماي  16

  1948جوان  11 ھدنة مؤقتة لمدة شھر بین إسرائیل و العرب 
  48جویلیة  16– 09 التي استعدت خالل الشھر ھجوم مضاد من طرف الجیوش اإلسرائیلیة ھزیمة الجیوش و األنظمة العربیة

و بھذا كسبت ، كرست الھزیمة العربیة
 من األراضي الفلسطینیة %77.4 إسرائیل

أدت إلى عقد اتفاقیات بین الدول ن مجلس األمن بطلب مھدنة رودس 
  3 األردن مارس، 23 فیفري، لبنان 24 مصر:  العربیة و إسرائیل

 جویلیة 20 سوریا أفریل،

  1949جانفي  07

  1949أفریل  09 مجزرة دیر یاسین فلسطیني 245راح ضحیتھا 
  1949ماي  11 دخول إسرائیل ھیئة األمم المتحدة 
  1953جانفي  18 م الجمھوري في مصرالنظا إعالن 
  1956جویلیة  26 تأمیم قناة السویس 

  1956أكتوبر  29 : العدوان الثالثي على مصر الحرب العربیة اإلسرائیلیة الثانیة  (غارات على غزة و سیناء) أزمة قناة السویس
  1956نوفمبر  05 قصف بورسعید من طرف فرنسا و بریطانیا 

م أ القرار فقرر مجلس األمن االنسحاب لم تعارض الو 
 الفوري من مصر

وجھ اإل.س تھدید بالسالح النووي ضد باریس، لندن :  توقیف العدوان
 في حالة عدم الخروج الفوري من األراضي المصریة و تل أبیب

  1956نوفمبر  06

  1964ماي  28 منظمة التحریر الفلسطینیةتأسیس  بالقاھرة
  1965جانفي  01 لسطینیةاندالع الثورة الف 

اشتعلت الحرب على الجبھات الثالث (مصر، األردن 
 و سوریا) لكن الھزیمة كانت عربیة

) : أو حرب النكسة (حرب الستة أیامالحرب العربیة اإلسرائیلیة الثالثة 
 طائرة مدمرة)  312غارات جویة إسرائیلیة على المطارات المصریة (

  67جوان  10 – 05

: وقف القتال و انسحاب إسرائیل إلى  242رقم  صدور القرار األممي إسرائیل للقرارلم تستجب 
 1948حدود 

  1967نوفمبر  22

اختراق الخط الدفاعي اإلسرائیلي من طرف مصر و 
 قرب استعادة ھضبة الجوالن 

: ھجوم القوات المصریة، السوریة الحرب العربیة اإلسرائیلیة الرابعة 
 بجیوش عربیة منھا الجزائروالفلسطینیة مدعمة 

 1973أكتوبر  06
 رمضان

 

  73أكتوبر  17 - 15 على الدول المساندة إلسرائیلالحظر البترولي  
  1973أكتوبر  22 1973أكتوبر  25: توقف القتال في  338صدور القرار األممي رقم  242وقف إطالق النار و الشروع في تطبیق القرار 

  1974أكتوبر  24  عضو مراقب باألمم المتحدةصفة  منظمة التحریر الفلسطینیةمنح  ب الفلسطینياالعتراف بھا كممثل للشع



  1977نوفمبر  19 زیارة أنور السادات للقدس 
   1978سبتمبر  17 (اتفاقیة العار) اتفاقیة كامب دیفیدتوقیع  أنور السادات، كارتر، مناجییم بیغن
العربیة من مصر  عمق االنشقاق العربي فنقل الجامعة

 إلى تونس
  1979مارس  26 األرض مقابل السالمبواشنطن :  بین مصر و إسرائیل معاھدة السالم

حصار بیروت، عزل و ضرب منظمة التحریر بلبنان 
 و إبعادھا إلى تونس

  1982جوان  06 الغزو اإلسرائیلي للبنان

ة في الضفة الغربیة و دولة فلسطینی م: عدم تأیید قیا مشروع ریغان مشروع أمریكي
قطاع غزة، إقامة حكم ذاتي للدولة الفلسطینیة وإبقاء القدس موحدة 

 وتجمید المستوطنات

  1982سبتمبر  01

مشروع ملك السعودیة فھد بن عبد العزیز جاء اثر 
 القمة العربیة في المغرب

، االعتراف بإسرائیل مقابل االعتراف بدولة فلسطین: مشروع فاس 
و تقریر مصیر  1967ائیل من األراضي المحتلة في انسحاب إسر

 الشعب الفلسطیني

  1982سبتمبر  09

  1982سبتمبر  18 في لبنان مجازر مخیمي صبرا و شتیال الجئ فلسطیني 6000راح ضحیتھا 
  1986مارس  21 معركة الكرامة 

  1987ر دیسمب 07 (انتفاضة أطفال الحجارة) االنتفاضة األولىاندالع  حرب الحجارة
  1988جوان  09 قمة االنتفاضة بالجزائرانعقاد  
  1988نوفمبر  15 قیام دول فلسطین في الجزائرإعالن  
 نوفمبر 3-أكتوبر 30 : مؤتمر السالم في الشرق األوسط مؤتمر مدریدانعقاد  

1991 
 

بین منظمة التحریر الفلسطینیة (یاسر عرفات) و 
 إسرائیل (إسحاق رابین) 

الحكم الذاتي في قطاع غزة و توقیع اتفاقیة : (النرویج) أوسلو  ةاتفاقی
 بواشنطن برعایة الرئیس األمریكي بیل كلینتون أریحا

  1993سبتمبر  13

  1994جویلیة  01 عودة یاسر عرفات إلى قطاع غزة 
  1995 نقل الحكم الفلسطیني لقطاع غزة و أریحا 

التفاق إلى وقعھ الطرفان لكن إسرائیل تتنكر إلى ا
 یومنا ھذا

  1995سبتمبر  28 توسیع الحكم الذاتي إلى الضفة الغربیة

  1996جانفي  20 انتخاب یاسر عرفات رئیسا للسلطة الفلسطینیة 
  2000ماي  24 انسحاب إسرائیل من لبنان 
  2000سبتمبر  29 األقصى الثانیةانتفاضة  
  2004نوفمبر  11 وفاة یاسر عرفات 



أوت  14-جویلیة 12 السادسة اإلسرائیلیةالحرب العربیة  على لبنان اإلسرائیليالعدوان 
2006 

 

 
 

 جديد حنيفة إعداد:
 ادعوا ألبي بالغفران والعفو والرحمه


