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الثنائية  القطبية ظل في العالم تطور: األولى الوحدة تواريخ
 1945-1989 

. روسيا يف البلشفية الثورة جناح: 24-25/10/1917
  2 ع ح اندالع: 01/01/1939
. وودز بروتن مؤمتر: 22/07/1944-

. يالطا مؤمتر: 04-11/02/1945
 يف 15/08/1945 ويف أوروبا يف 2 ع ح هناية: 08/05/1945
  آسيا
 األمم ميثاؽ على ادلصادقة )فرانسيسكو ساف مؤمتر: 26/06/1945

(. ادلتحدة
. النووية للقنبلة أ.ـ.الو امتالؾ: 16/07/1945
. أدلانيا بتقسيم اقر بوتسداـ مؤمتر: 1945 أوت 2 - جويلية 17
. اليابانية ىريوشيما على األمريكية الذرية القنبلة إلقاء: 06/08/1945
. اليابانية ناكازاكي على األمريكية الذرية القنبلة إلقاء: 09/08/1945
. ادلتحدة األمم ىيئة قياـ: 24/10/1945
. الدويل النقد صندوؽ تأسيس: 27/12/1945
. والتعمري لإلنشاء العادلي البنك إنشاء: 25/01/1946
. تروماف مبدأ: 12/03/1947
. مارشاؿ مشروع: 05/06/1947
. C.I.A األمريكية ادلركزية ادلخابرات وكالة تأسيس: 26/07/1947
. جدانوؼ مبدأ: 22/09/1947
". االشرتاكية الكتلة "الكومنفوـر تأسيس: 06/10/1947
. كوريا تقسيم: 10/10/1947

. برلني حصار: 23/06/1948
. الكومنفوـر من يوغوسالفيا إنسحاب: 28/06/1948
. اجلنوبية كوريا تأسيس: 15/08/1948
. الشمالية كوريا تأسيس: 10/09/1948
". االشرتاكية الكتلة "الكوميكوف تأسيس: 25/01/1949
". الرأمسالية الكتلة "األطلسي احللف تأسيس: 04/04/1949
. الغربية أدلانيا تأسيس: 08/05/1949
. برلني عن احلصار رفع: 12/05/1949
. عنها احلصار وفك برلني إىل جوي جسر إنشاء: 25/06/1949
. سيبرييا يف سوفييتية ذرية قنبلة أوؿ تفجري: 21/09/1949
 وقياـ" تونغ تسي ماو "بقيادة الصينية الثورة انتصار: 01/10/1949

  الصني
. الشرقية أدلانيا تأسيس: 07/10/1949
. الكورية احلرب اندالع: 25/06/1950
". ستالني "السوفيييت الزعيم وفاة: 05/03/1953
. أممي إطار يف الكورية احلرب إهناء: 27/07/1953
.  K.G.B ادلستقلة الدوؿ أمن جلنة تأسيس: 13/03/1954
  مانيال ومقره آسيا شرؽ جنوب حلف تأسيس: 08/09/1954
". الرأمسالية الكتلة "بغداد حلف تأسيس: 14/02/1955
. باندونغ مؤمتر انعقاد: 18-24/04/1955
". االشرتاكية الكتلة "وارسو حلف تأسيس: 04/05/1955
 االرباد و احللفاء مع مفاوضات بعد النمسا استعادة: 15/05/1955

. السوفيييت

. السلمي التعايش خروتشوؼ تبين: 14/02/1956
. الكومنفوـر حل: 17/04/1956
. اجملر أزمة: 24/10/1956
 على ادلتعدية الدوؿ بضرب السوفيييت االرباد هتديد: 05/11/1956

. النووي بالسالح مصر
. دبصر سعيد بور من وبريطانيا فرنسا إنسحاب: 23/12/1956
. أيزهناور مشروع: 05/01/1957
 صناعي قمر ألوؿ السوفيييت االرباد إطالؽ: 04/10/1957

". سبوتنيك"
". ناسا "والفضاء للطرياف القومية اإلدارة ميالد: 01/10/1958
-". 5-ساترف "لصاروخ أ.ـ.الو إطالؽ: 20/07/1960
. اخلنازير خليج ىجـو: 19/04/1961
 التارخيية السوفيييت االرباد من غاغارين يوري رحلة: 21/04/1961

. اخلارجي للفضاء
. برلني جدار بناء بداية: 13/08/1961
. لكوبا أ.ـ.الو طرؼ من اقتصادي حصار: 07/02/1962
 سوفييتية نووية لصواريخ أمريكية ذبسس طائرة التقاط: 14/10/1962
. كوبا يف
. أ.ـ.الو قبل من كوبا على عسكري حصار فرض: 22/10/1962
 وهناية كوبا من الصواريخ سحب السوفييت قرار: 28/10/1962

. الكوبية األزمة
. والكرملني األبيض البيت بني األمحر اخلط إنشاء: 31/08/1963
". تشيكوسلوفاكيا "براغ ربيع أحداث: 12/08/1968
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 1-صالت اتفاقية توقيع: 26/05/1972
 2-اتفاقية صالت توقيع: 18/06/1979
. ألفغانستاف السوفيييت االرباد غزو: 12/1979//24
. ريغاف مشروع: 23/03/1983
. السوفيييت لالرباد زعيما غورباتشوؼ ميخائيل: 18/03/1985
. دولتني إىل أدلانيا قسم الذي برلني جدار ربطيم: 09/11/1989
. مالطا لقاء: 03-04/12/1989
. األدلانيتني توحيد: 03/10/1990
. الباردة احلرب هناية وإعالف باريس مؤمتر: 19-21/11/1990
. الكوميكوف منظمو حل: 28/06/1991
. وارسو حلف حل: 10/07/1991
. السوفيييت االرباد لكياف الرمسية النهاية: 25/12/1991
 – التشيك دولة: دولتني إىل تشيكوسلوفاكيا تفكك: 11/03/1993
. سلوفاكيا دولة

 1989-1945 مابين  الجزائر:الثانية الوحدة تواريخ
. فيفري بياف: 03/02/1943
. وخراطة وقادلة سطيف يف ماي حوادث: 08/05/1945
. اجلزائر دستور: 20/09/1947
. اخلاصة ادلنظمة اكتشاؼ: 08/03/1950
. الدديوقراطية احلريات انتصار أزمة: 1953 أفريل 20
. والعمل للوحدة الثورية اللجنة CRUA ظهور: 1954 مارس 23
 ادلسلح للكفاح واختيارىم التارخييني 22 الػ اجتماع: 23/06/1954

. أسلوبا

( بلجيكا )ىورنو يف ادلصاليني مؤمتر: 15/07/1954
. اجلزائر دبدينة ادلركزيني مؤمتر: 1954 أوت
 .06الػ جلنة اجتماع: 24/10/1954
 التحريرية للثورة وتفجريىا الوطين التحرير جبهة ظهور: 01/11/1954

. ادلباركة
 إذاعة من للثورة وثيقة كأوؿ نوفمرب أوؿ نداء صدور: 02/11/1954

. القاىرة
 الدديقراطية احلريات انتصار حركة حل: 05/11/1954 

" اجلزائرية الوطنية احلركة حزب "يؤسس احلاج مصايل: 06/11/1954
.   وادليداف ادلبادئ يف التحرير جلبهة معادي عسكري جبناح
. اجلزائر يف عاما حاكما" سوستاؿ جاؾ "تعيني: 01/02/1955
 إيدغار "وتويل" فرانس مانديس "حكومة سقوط: 05/02/1955
. السلطة" فور
". فور إدغار "حكومة تشكيل: 23/02/1953
. الطوارئ حلالة فرنسا إعالف: 01/04/1955
". بولعيد بن مصطفى "اعتقاؿ: 12/02/1955
. بيطاط رابح اعتقاؿ: 23/03/1955
 كعضو اجلزائر وحضور باندونغ مؤمتر انعقاد: 18-24/04/1955

. مالحظ
. اجلزائريني ادلسلمني للطلبة الوطين االرباد ظهور: 08/07/1955
. يوسف زيغود بقيادة القسنطيين الشماؿ ىجومات: 20/08/1955
 حرب رافضني ليوف يف فرنسي رلند 400 تظاىر: 11/09/1955

. اجلزائر

. اجلزائري الشيوعي للحزب فرنسا حل: 12/09/1955
 للحزب S.A.S ""ادلختصة اإلدارية الفرؽ ظهور: 29/09/1955

. النفسية
. فور إيدغار حكومة سقوط: 28/11/1955
 للثورة انضمامها ادلسلمني العلماء مجعية إعالف: 07/01/1956

. التحريرية
.  مراد ديدوش استشهاد: 18/01/1956
. مويل غي حكومة تشكيل: 01/02/1956
 عيسات بقيادة اجلزائريني للعماؿ العاـ االرباد إنشاء: 24/02/1956

. إيدير
. بولعيد بن مصطفى استشهاد: 22/03/1956
. مسعود حاسي برتوؿ تدفق بداية: 22/04/1956
 والتحاقهم ادلسلمني للطلبة العاـ االرباد إضراب: 19/05/1956

. بالثورة
. اجلزائر مدينة احتالؿ ذكرى يف إضراب: 05/07/1956
(. للثورة وثيقة ثاين )وميثاقو الصوماـ مؤمتر انعقاد: 20/08/1956
 زلمد )اجلزائري للوفد ادلقلة للطائرة فرنسا اختطاؼ: 22/10/1956

 أمحد, بوضياؼ زلمد, حسني أمحد أيت, األشرؼ مصطفى, خيضر
(. بلة بن
 التحرير جبهة من بأمر أياـ 08 إضراب بداية: 28/01/1956

. الوطين
 بسبب De Bollordière اجلنراؿ تقيل فرنسا: 18/02/1956

. الفرنسي اجليش ديارسها اليت التعذيب لطرؽ استنكاره



                                                                                                                                                                                            

4 

. مهيدي ين العريب على القبض إلقاء: 23/02/1957
 نتيجة جبراحو متأثرا مهيدي بن العريب استشهاد: 05/03/1957

. التعذيب
. مويل غي حكومة سقوط: 21/05/1957
. مونوري-بورجيس حكومة تشكيل: 17/06/1957
 فيليكس حكومة وظهور مونوري حكومة سقوط: 30/09/1957
. قايار
. رمضاف عباف استشهاد: 26/12/1957
 يوسف سيدي ساقية لقرية الفرنسي الطرياف قنبلة: 28/02/1958

. التونسية
. اجلزائرية للثورة دعما العربية الدوؿ مظاىرات: 30/03/1958
. قايار فيليكس حكومة سقوط: 15/04/1958
. اجلزائري الشعب لكفاح طنجة مؤمتر دعم: 28/04/1958
.  جديدة حكومة لتشكيل بيليملني بيار تعيني: 08/05/1958
". بيليمالف بيار "حكومة على واجليش الكولوف مترد: 13/05/1958
 ديغوؿ لعودة ودعوهتا الفرنسية اإلنقاذ جلنة ظهور: 25/05/1958
. السلطة غلى
. بيليمالف بيار حكومة استقالة: 28/05/1958
. للسلطة ديغوؿ تشكيل: 01/06/1958
 فرحات برئاسة ادلؤقتة اجلزائرية احلكومة تأسيس: 19/09/1958

. عباس
". قسنطينة مشروع "عن ديغوؿ إعالف: 03/10/1958

 La "الشجعاف سلم "مشروع عن يعلن ديغوؿ: 23/10/1958
Paix Des Braves .

. الشجعاف سلم مشروع ترفض ادلؤقتة احلكومة: 25/10/1958
. احلواس وسي عمريوش العقيدين استشهاد: 28/03/1959
. ادلصري تقرير قرار عن ديغوؿ إعالف: 16/09/1959
. اجلزائرية الصحراء يف لفرنسا نووي تفجري أوؿ: 13/02/1960
. اجلزائر دلدينة ديغوؿ زيارة: 08/12/1960
, ووىراف كاجلزائر الكربى ادلدف يف شعبية مظاىرات: 11/12/1960

. قسنطينة
 يف الفرنسية القمع سياسة تدين أممية الئحة صدور: 17/12/1960

. اجلزائر
. مصريىا تقرير يف اجلزائر حبق ادلتحدة لألمم اعرتاؼ: 29/12/1960
 أمحد "بني ونوشاتل لوسارف يف مفاوضات: 22/02/1961و20

". بومبيدو"و" بومنجل
. ايفياف يف مفاوضات عن اإلعالف: 17/03/1961

. لوغراف مفاوضات فشل مث افتتاح: 1961 جويلية
 لفرحات خلفا ادلؤقتة احلكومة رئيس خدة بن تعيني: 26/08/1961

. عباس
 ادلهاجرين طرؼ من باريس يف شعبية مظاىرات: 17/10/1961

. اجلزائريني
. روس يل مفاوضات: 10/02/1962
 اإلرىابية )السري اجليش منظمةOAS  ظهور: 11/02/1962

(. الفرنسية

. ايفياف يف ثانية مفاوضات: 07/03/1962
 كرمي/جوكس لويس )ايفياف اتفاقيات توقيع: 18/03/1962

(. بلقاسم
(. النصر عيد )النار إطالؽ وقف: 19/03/1962
 الرمحاف عبد برئاسة ادلؤقتة التنفيذية اذليئة ظهور: 29/03/1962

. فارس
(. للثورة وثيقة ثالث, طرابلس برنامج )طرابلس مؤمتر: 1962 جواف
. اجلزائر يف ادلصري تقرير استفتاء: 01/07/1962
. للالستقالؿ نعم% 97 االستفتاء نتائج: 03/07/1962
. اجلزائر استقالؿ إعالف: 05/07/1962
. الثورة قيادة داخل خالفات: 1962 أوت
. العاصمة إىل احلدود جبيش يدخل بومدين: 09/09/1962
. اجلزائرية التأسيسية اجلمعية انتخاب: 20/09/1962
. الشعبية الدديقراطية اجلزائرية اجلمهورية قياـ إعالف: 25/09/1962
. االشرتاكية الثورة حزب يؤسس بوضياؼ: 27/09/1962
. الذايت التسيري لقانوف بلة بن إعالف: 29/03/1962
(. الواحد احلزب نظاـ )الدستور حوؿ استفتاء: 08/09/1963
. االشرتاكية القوى  حزب يؤسس أمحد آيت: 29/09/1963
. وادلغرب اجلزائر بني احلدودية الرماؿ حرب بداية: 08/10/1963
. وادلغرب اجلزائر بني احلدودية الرماؿ حرب هناية: 05/11/1963
. La Charte d' Alger اجلزائر ميثاؽ صدور: 16/04/1964
. بلة بن وإبعاد بومدين بقيادة الثورة رللس ظهور: 19/06/1965

. الكبري ادلرسى قاعدة من الفرنسية القوات انسحاب: 1968 جانفي
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. واالمسنت ادليكانيكية الصناعة قطاع تأميم: 1968 جواف/ماي
 وادلغرب اجلزائر بني اجلوار حلسن إيفراف اتفاقية: 15/01/1969

. وموريطانيا
. احملروقات تأميم: 24/02/1971
. باجلزائر االحنياز عدـ حلركة الرابع ادلؤمتر: 09/09/1973

 دويل اقتصادي نظاـ "ادلتحدة األمم يف بومدين خطاب: 1974 أفريل
". جديد
. تلمساف يف دفنو مث, بفرنسا احلاج مصايل موت: 14/08/1974
 شباب طرؼ من األخضر السد إجناز انطالؽ: 14/08/1974

. الوطنية اخلدمة
. بومدين ىواري وفاة: 27/12/1978
. للجزائر رئيسا جديد بن الشاذيل انتخاب: 07/02/1979
 مطلبهااالعرتاؼ احتجاجية حلركة القبائلي الربيع: 20/04/1980

. األمازيغية بالثقافة
   الشلف زلزاؿ: 10/10/1980
. الزبريي والطاىر بلة بن سراح يطلق الشاذيل: 30/10/1980
. قسنطينة يف إضطرابات: 08/11/1986

(. أكتوبر أحداث )اجلزائر اضطرابات: 05/10/1988 
(. احلزبية بالتعددية السماح )الدستور حوؿ إستفتاء: 23/02/1989

 :م1989-م1945 مابين الثالث العالم تطور: الثالثة الوحدة تواريخ
(. فلسطني يف لليهود قومي وطن إنشاء)بلفور وعد: 02/11/1917

 االنتداب فرض بريطانيا اعالف و رديو ساف مؤمتر: 31/05/1920
 على مندوبا اليهودي الربيطاين صمويل ىربرت تعيني مت و فلسطني على

. فلسطني
 الفيتناـ يف منو ىوشي بزعامة وطنية حكومة ظهور: 1945 جويلية

. الشمايل
. الربيطاين التاج على اذلند استقالؿ: 15/08/1947
. فلسطني بتقسيم القاضي 181 رقم أممي قرار: 29/11/1947
. فلسطني على االنتداب بإهناء القاضي بريطانيا قرار: 14/05/1948
. إسرائيل دولة قياـ على اإلعالف: 15/05/1948
. األوىل اإلسرائيلية العربية احلرب: 16/05/1948
. فرنسا عن الالووس استقالؿ: 19/07/1949
. الصني يف الشيوعية الثورة انتصار: 01/10/1949
. األحرار الضباط بقيادة ادلصرية الثورة قياـ: 23/07/1952
. فو بياف دياف معركة: 07/05/1954

. الفيتناـ من فرنسا خبروج القاضي جنيف مؤمتر: 1954 جويلية
 مصر الثنائي احلكم من السوداف استقالؿ: 1956/ 01/01

. وبريطانيا
. األمريكية الفيتنامية احلرب اندالع: 13/09/1956
 وارنستو كاسرتو فيداؿ بقيادة االشرتاكية الثورة جناح: 01/01/1959
. كوبا يف غيفارا تشي
. ومصر سوريا بني الوحدة: 28/09/1961 إىل 22/02/1958
. الفلسطينية الثورة اندالع: 01/01/1965
(. الثالثة اإلسرائيلية العربية احلرب )جواف حرب: 05/06/1967

. باجلزائر االحنياز عدـ حلركة الرابع ادلؤمتر: 5-9/09/1973
(. الرابعة اإلسرائيلية العربية احلرب )أكتوبر حرب: 06/10/1973
 الفيتناـ وارباد األمريكية الفيتنامية احلرب هناية: 17/06/1975

. واجلنويب الشمايل
 جيمي- السادات أنور )ديفيد كامب معاىدة توقيع: 17/09/1978

(. بيقن مناجم –كارتر
 فلسطني دولة قياـ عن الفلسطيين اجمللس إعالف: 15/11/1988

. باجلزائر
. برلني مؤمتر: 30/10/1991
 التفاقية واإلسرائيلي الفلسطيين الطرفني إمضاء: 09/09/1993

. أوسلو
 .وأرحيا غزة قطاع يف الذايت احلكم اتفاؽ: 13/09/1993
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