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. 1954-1923كرونولوجٌا المقاومة الجزائرٌة من الحركة الوطنٌة الى الثورة التحرٌرٌة * 
 .من الحركة الوطنٌة الى الثورة التحرٌرٌة 1923-1954

 .األمٌر خالدانعقاد مؤتمر الشمال افرٌقٌٌن بمشاركة  1923سبتمبر03

 . 1926 جوان 20الذي تحول الى حزب فً نجم شمال افرٌقٌا تأسٌس  1926مارس

 .فٌدٌرالٌة المنتخبٌن الجزائرٌٌنتأسٌس  1930جوان10-18

 . الجزائرٌٌن كحركة اصالحٌة برئاسة عبد الحمٌد بن بادٌسجمعٌة العلماء المسلمٌنتأسٌس  1931 ماي 05

 .مشروع بلوم فٌٌولٌتاعالن  1931 جوٌلٌة 08

 .المؤتمر اإلسالمًانعقاد  1936 جوان 07

 .الحزب الشٌوعً الجزائري تأسٌس  1937اكنوبر08/17

  .حزب الشعب الجزائريتأسٌس  1937مارس11/12

  .البٌان الجزائريصدور  1943 فٌفري10

 .حركة أحباب البٌان والحرٌةتأسٌس  1944 مارس 14

 .. .التً تحولت الى مجازر ارتكبها االستعمار الفرنسً فً حق الجزائرٌٌن. 1945ماي 8مظاهرات  1945ماي 08

 .صدور قانون الذي نص على السماح بعودة الحركة الوطنٌة الى النشاط السٌاسً 1946مارس09

 .الجزائري حزب االتحاد الدٌمقراطً للبٌانتأسٌس  1946 افرٌل17

 .عودة جمعٌة العلماء لنشاطها وعقد مؤتمرها التاسع الذي اكدت فٌه على مطالبها السابقة 1946 جوٌلٌة 21

 -مصالً الحاج-تاسٌس حركة انتصار للحرٌات الدٌمقراطٌة كامتداد لحزب الشعب الجزائري برئاسة 1946 نوفمبر 02

.  كمشروع للتهدئة فً الجزائر1947اصدار البرلمان الفرنسً  دستور  1947 سبتمبر20

. اجتماع حركة االنتصار للحرٌات الدٌمقراطٌة و انشاء المنظمة الخاصة كجناح عسكري 1947فٌفري15-16

 .1950 مارس 08بعد اكتشافها فً المنظمة الخاصة الشرطة الفرنسٌة تباشر تفكٌك  1950مارس 

 . الجزائرمصالً خارجفرنسا تطرد  1952ماي 

 . بع انعقاد مؤتمر الحزب وبروز الشباب الثوريبداٌة األزمة بٌن مصالً الحاج  والمركزٌٌن 1953افرٌل 4-5-6

 .ماندٌس فرانس حاكما عاما للجزائرتعٌٌن بٌار  1953 جوان 12

 .اللجنة الثورٌة للوحدة والعملتأسٌس  1954 مارس 23

 06=فً منزل الٌاس درٌش وتكونت عنه لجنة الخمسة وباضافة كرٌم بلقاسم. 22جتماع ا 1954 جوٌلٌة 25

  مناطق عسكرٌة5 بهٌكلة التراب الوطنً بتقسٌم الجزائر الى المنظمة الخاصةقرار  1954 اكتوبر10

  .جبهة التحرٌر الوطنًتأسٌس  1954 اكتوبر24

  .إلندالع الثورة موعدا 1954  نوفمبر1تحدٌد المصادقة على بٌان اول نوفمبر  1954 اكتوبر24

 

 .1962/جوٌلٌة/05 ـ 1954/نوفمبر/01كرونولوجٌا الثورة الجزائرٌة والسٌاسة االستعمارٌة بٌن *
 .اندالع الثـورة 1954

 - . بداٌة العملٌات العسكرٌة األولى لجٌش التحرٌر –. اندالع الثورة  1954 نوفمبر01

 .ردود الفعل الفرنسٌة على اندالع الثورة  1954 نوفمبر03

 .  فرب مستؽانم عبد المالك رمضاناستشهاد بن  1954 نوفمبر05

  .ردود الفعل الفرنسٌة السٌاسٌة 1954 نوفمبر05

 .  قرب سوق أهراس باجً مختاراستشهاد  1954 نوفمبر18

 . باألوراس بلقاسم قرٌناستشهاد  1954 نوفمبر29

 .الثـورة مستمرة 1955

 . بتونس  01 قائد المنطقة مصطفى بن بولعٌداعتقال  1955 جانف14ً

 . فً معركة بوكركر 02 قائد المنطقة دٌدوش مراداستشهاد  1955 جانف14ً

 . فٌرونٌك – وانطالق عملٌتً فٌولٌت العملٌات العسكرٌةاستمرار  1955 جانف23ً

 .تعٌٌن جاك سوستٌل حاكما عاما خلفا لروجٌه لٌونارد  1955 جانف25ً

 .وسقوط الحكومة الفرنسٌة . فرانس سٌاسة ماندٌسفشل  1955 فٌفري05

 - .  البرلمان–  أشهر من طرؾ الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة6 لمدة حالة الطوارئالمصادقة على تطبٌق قانون  1955 افرٌـل01

 . ملٌار فرنك للقضاء على الثورة 15تخصٌص  : المجهود الحربً الفرنسًتدعٌم  1955 مـأي15

 .ألؾ جندي و تستدعً االحتٌاطٌٌن لدعم المجود الحربً الفرنس40ًالمجلس الوزاري الفرنسً ٌقرر إضافة  1955 مـأي16

 .جاك سوستٌل ٌعلن عن إصالحات  1955 جوان01

 .معركة الحمٌمة األولى  : 01فً المنطقة : من معارك جٌش التحرٌر  1955 جوان13

 .إلقاء القبض على لمٌن دباؼٌن  1955 جوان24

 .مٌالد االتحاد العام للطلبة المسلمٌن الجزائرٌٌن  1955 جوٌلٌة 13

 -.زٌؽود ٌوسؾ :  بقٌادة الشهٌد البطل هجوم الشمال القسنطٌنًبداٌة  1955 أوت 20

  .1معركة الجرؾ  : 01 فً الوالٌة معارك جٌش التحرٌر 1955 سبتمبر 22

  - SAS. -  المصالح اإلدارٌة المختصة  إنشاء   1955 سبتمبر29

 .دنٌا :وصول كمٌة من األسلحة والذخٌرة على مثن السفٌنة األردنٌة : التسلٌح فً الثورة  1955 أكتوبر01
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 . فً الؽرب الجزائري جٌش التحرٌر الوطنًبداٌة هجوم   1955 أكتوبر01

 . بصفوؾ جٌش التحرٌر الوطنً  ( لطفً )التحاق بودؼٌن بن على  1955 أكتوبر 27

 .  قائد الوالٌة األولى شٌحانًبشٌر استشهاد   1955 أكتوبر30

 .  ألؾ جندي إلى الجزائر 180بداٌة وصول : تدعٌم المجهود الحربً الفرنسً  1955 دٌسمبر10

 .شمول الثورة وتنظٌمها 1956

 . حل نفسها وانضمامها للثورة جمعٌة العلماء المسلمٌنإعالن  1956 جانفً 07

 .  بتلمسان الدكتور بن زرجباؼتٌال  1956 جانفً 19

 .تأسٌس االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن   1956 فٌفري 24

 .مصطفى بن بولعٌد استشهاد  1956 مارس 22

 .محمال بكمٌة من السالح بالثورة  التحاق ماٌو  1956 أفرٌل 05

 .استشهاد سوٌدانً بوجمعة بضواحً القلٌعة  1956 أفرٌل 16

  .االتحاد الدٌمقراطً للبٌان الجزائري ٌحل فرحات عباس 1956 أفرٌل 22

 .انضمام أحمد فرانسٌس للثورة  1956 أفرٌل 22

 .جٌش التحرٌر الوطنً ٌتصدى لعملٌة تمشٌط تحت اسم األمل والبندقٌة  1956أفرٌل 28

 معركة جبل بوطالب: (01)معارك جٌش التحرٌر فً الوالٌة . 1956 ماي06

 . عن الدراسة والتحاقهم بالثورة إضراب االتحاد العام للطلبة الجزائرٌٌن المسلمٌن 1956 ماي 19

 .إلقاء القبض على عٌسات اٌدٌر   1956 ماي23

 .معركة الونشرٌس:  (04)معارك جٌش التحرٌر فً الوالٌة  1956 جوٌلٌة 07

 .انعقاد مؤتمر الصومام  1956 أوت20

 . بسٌدي مزؼٌش زٌؽود ٌوسؾاستشهاد 1956 سبتمر 23

 . طن من الذخٌرة 70القوات الفرنسٌة تحتجز باخرة أتوس محملة ب: التسلٌح خالل الثورة  1956 أكتوبر 16

 - مٌثاق الصومام – . تنشر قرارات مؤتمر الصومام جبهة التحرٌر الوطنً 1956 نوفمبر 01

 .معركة جبل بوكحٌل  : 6 فً الوالٌة معارك جٌش التحرٌر 1956 نوفمبر 08

 .معركة النسٌنسة  : 6 فً الوالٌة معارك جٌش التحرٌر 1956دٌسمبر09

 .معركة أوالد رشاش  : 1معارك جٌش التحرٌر فً الوالٌة  1956 دٌسمبر26

 .انتصارات الثورة أو إلى أٌن المفر ؟ 1957

 .إذاعة صوت الجزائرتأسٌس  1957 جانفً 01

 -LA BATTAILLE D'ALGER – بقٌادة الجنرال ماسًمعركة الجزائربداٌة  1957 جانفً 07

 . الهالل األحمر الجزائري تأسٌس 1957 جانفً 09

 .ضراب ثمانٌة أٌام انطالق إ 1957 جانفً 28

 .لعربً بن مهٌديإلقاء القبض على ا 1957 فٌفري 23

  .التعذٌباستشهاد العربً بن مهٌدي تحت  1957 مارس 03

 .لكرة القدم فرٌق جبهة التحرٌر الوطنً تأسٌس  1957 أفرٌل 08

 .معركة فالوسن :  05 الوالٌةفً معارك جٌش التحرٌر 1957 أفرٌل 20

 .قائد الوالٌة السادسة علً مالح استشهاد  1957 ماي  28

 .حكومة بورجٌس مونري  البرلمان الفرنسً ٌوافق على تشكٌل  1957 جوان 12

 .معركة جبل بوزقزة  : 04معارك جٌش التحرٌر فً الوالٌة  1957 جوٌلٌة 19

 . بتونس صحٌفة المجاهدإعادة صدور  1957 أوت 05

 .مرسوم ماكس لوجان لتقسٌم الصحراء  : سٌاسة فصل الصحراء 1957 أوت 06

 .الجزائرٌة بالقاهرة للمجلس الوطنً للثورة انعقاد أول مؤتمر  1957 أوت 28

 . الخاص بالجزائر قانون باإلطارمصادقة مجلس الوزراء الفرنسً على  1957 سبتمبر 19

 .وحسٌبة بن بوعلً بالقصبة   (  علً البوانت)استشهاد علً عمار  1957 أكتوبر 08

 . اجتماع لجنة التنسٌق والتنفٌذ بتونس  1957 أكتوبر 25

 .اتفاق بٌن الحركة الوطنٌة والجٌش الفرنسً لخنق الثورة  1957 نوفمبر 06

 .استشهاد عبان رمضان بالمؽرب 1957 دٌسمبر 22

 .عظـمة الثورة 1958

 .حل االتحاد العام للطلبة المسلمٌن الجزائرٌٌن  1958 جانفً 08

 .قصؾ ساقٌة سٌدي ٌوسؾ  1958 فٌفري 08

 . على الحدود الؽربٌة المناطق المحرمةمجلس الوزراء الفرنسً ٌقرر إقامة  1958 فٌفري 19

  .حكومة فلٌكس قاٌارسقوط : تزاٌد الحكومات الفرنسٌة التً أسقطتها الثورة  1958 أفرٌل 15

 .طالب عبد الرحمان تنفٌذ حكم اإلعدام بالمقصلة فً الشهٌد  1958 أفرٌل 25

 .مؤتمر طنجة ٌؤٌد نضال الشعب الجزائري  1958 أفرٌل 28

  .1958 ماي 13انقالب  1958 ماي13

 . للجزائرشارل دي ؼولزٌارة   1958 جوان07– 04
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 .محمد بلونٌس الحركة المصالٌةسقوط قائد  1958 جوان 17

 .ازدٌاد العملٌات التً نفذها أعضاء الفٌدرالٌة 1958 جوان 28

 . ٌقدم بٌانا لألمم المتحدة لفضح سٌاسة فرنسا محمد ٌزٌد  1958 أوت28 – 27

 .تأسٌس الحكومة المؤقتة للجمهورٌة الجزائرٌة  1958سبتمبر 19

 .أول تصرٌح للحكومة المؤقتة تعلن فتح مفاوضات مع فرنسا  1958 سبتمبر 26

 .إعالن الجنرال دٌؽول مشروع قسنطٌنة االقتصادٌة واالجتماعٌة  1958 أكتوبر 02

 . على جبهة التحرٌر سلم الشجعانشارك دي ؼول ٌعرض  1958 أكتوبر 23

  . استراتٌجٌة جٌش التحرٌر فً مواجهة العملٌات العسكرٌةتطور 1958 نوفمبر 03

 .شارل دٌؽول ٌنتخب رئٌسا للجمهورٌة الفرنسٌة  1958 دٌسمبر 02

 .األمم المتحدة تتناول القضٌة الجزائرٌة ضمن جدول أعمالها  1958 دٌسمبر 08

 .الحرب الجدٌدة 1959

 . ورفاقه إلى سجن جزٌرة اكسحمد بن بلةنقل أ 1959 مارس 07

 .سً الحواس -  عمٌروش: - استشهاد العقٌدٌن  1959 مارس 28

 .بداٌة تطبٌق مخطط شال 1959 أفرٌل 18

 .المحتشدات  جزائري فً 3.000.000 فرنسا تحشد أكثر من  1959 أفرٌل 1حتى 

 .محمد بوقرة استشهاد العقٌد سً  1959 ماي 05

 .02 فً الوالٌة عملٌة المنظارالشروع فً تنفٌذ  1959حوٌلٌة 22

 .04 قائد الوالٌة الطٌب الجٌاللًاستشهاد سً  1959جوٌلٌة 29

  . وسٌاسته االستعمارٌة فً الجزائردٌؽولالجنرال  1959أوت 30 – 27

 .الدعم العربً للثورة الجامعة العربٌة تصادق على عدة قرارات فً إطار  1959 سبتمبر 01

 .لعملٌة األحجار الكرٌمة جٌش التحرٌر الوطنً ٌتصدى  1959 سبتمبر 04

 . ٌعترؾ بحق الجزائر فً تقرٌر المصٌر دٌؽولشارل  1959 سبتمبر 16

 .شارل دٌؽول ٌجدد نداءه لوقؾ إطالق النار  1959 نوفمبر 10

 .الحكومة المؤقتة تعٌن أحمد بن بلة ورفقائه للتفاوض مع فرنسا حول تقرٌر المصٌر 1959  نوفمبر20

 .اجتماع المجلس الوطنً للثورة وتكوٌن الحكومة المؤقتة الثانٌة برئاسة فرحات عباس  1959 دٌسمبر 10

 .االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن ٌرفض نتائج التحقٌق الخاصة بظروؾ وفاة عٌسات اٌدٌر  1959 دٌسمبر 19

 .عام االعتماد على النفس و كثرة الدماء و الجوع 1960

 .  فً الجزائرالتعذٌبجرٌدة لوموند الفرنسٌة تنشر تقرٌر الصلٌب األحمر حول  1960 جانفً 05

   .هواري بومدٌنالمجلس الوطنً ٌوافق على إنشاء قٌادة األركان برئاسة العقٌد  1960 جانفً 18

 بمشاركة اتحاد النساء الجزائرٌات فً مؤتمر باماكو المرأة خالل الثورة ازدٌاد نشاط 1960 جانف19ً

 - الٌربوع األزرق – . فً الصحراء الجزائرٌة تفجٌر ذري فرنسً برقانأول  1960 فٌفري13

 .اجتماع المجلس الوطنً للثورة الجزائرٌة بتونس  1960 مارس 08

 . قائد الوالٌة الخامسة العقٌد لطفًاستشهاد  1960 مارس27

 .ثانً تفجٌر للقنبلة الذرٌة الفرنسٌة  1960 أفرٌل 30

 .لكرٌم بلقاسماستقبال السلطات الطٌبة  1960 أفرٌل 30

 .جنوب عٌن الصفراء  النابالم استخدام فرنسا لقنابل 1960 ماي01

 . تدوٌل القضٌة الجزائرٌة زٌارة وفد الحكومة المؤقتة الفٌتنام فً إطار 1960 ماي 04

 . الجزائرٌة الفرنسٌة فً موالن المفاوضاتانطالق  1960 جوان 28

 .شارل دي ؼول ٌعلن فً ندوة عن الجزائر جزائرٌة  1960 سبتمبر 05

 . إلى االتحاد السوفٌتً والصٌن بن طوبالزٌارة فرحات عباس ولخضر   1960سبتمبر27

 .اعتراؾ االتحاد السوفٌتً بالحكومة المؤقتة : اعترافات الدول بالحكومة المؤقتةمن  1960 أكتوبر 07

 .الهجوم على مراكز جماعة الحركة فً بارٌس  1960 أكتوبر 12

 .شارل دي ؼول ٌعلن أمام مجلس الوزراء عزمه على إجراء استفتاء وتقرٌرالمصٌر  1960 نوفمبر16

 . دٌسمبر فً مناطق عدة من الوطن 11اندالع مظاهرات  1960 دٌسمبر 11

 .عام إعادة التنظٌم و المفاوضات 1961

تصرٌح شارل دي ؼول فً ندوة صحفٌة ٌعلن أنه لٌس من مصلحة فرنسا البقاء فً الجزائر و أكد على أن  1961 أفرٌل 11
 .  الجزائر جزائرٌة

 .  فً إٌفٌانلمفاوضات الجزائرٌة الفرنسٌةلاالنطالق الفعلً  1961 ماي 10

 .استئناؾ المفاوضات الجزائرٌة الفرنسٌة فً لوؼران  1961 جوٌلٌة 20

 .العقٌد سً صالح زعموم مقتل  1961 جوٌلٌة 13

 . رئٌسا للحكومة المؤقتة بن ٌوسؾ بن خدة اجتماع المجلس الوطنً للثورة الجزائرٌة وتعٌن  1961 أوت28 – 9

 .ارس ؾبد الرحمان إلقاء القبض على ع 1961 نوفمبر 04

 .تأسٌس منظمة الجٌش السرٌة الفرنسٌة  1961 دٌسمبر 06

 .عام اإلعصار األخٌر و االستقالل 1962
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 .  ٌسلم مذكرة الحكومة الجزائرٌة ردا على المذكرة الفرنسٌةالصدٌق بن ٌحٌىمحمد  1962 جانفً 09

 . تندٌدا بمشروع فصل الصحراء مظاهرات ورقلة 1962 فٌفري 27

 . من طرؾ كرٌم بلقاسم ولوي اتفاقٌة اٌفٌانالتوقٌع على وثٌقة  1962 مارس 18

 - . عٌد النصر –وقؾ إطالق النار  1962مارس 19

 .الفترة االنتقالٌة وتحضٌر االستفتاء تكلٌؾ الهٌئة التنفٌذٌة المؤقتة برئاسة عبد الرحمان فارس بتسٌٌر  1962 مارس 29

 . تكثؾ من أعمالها اإلرهابٌة ضد الجزائرٌٌن منظمة الجٌش السري 1962 أفرٌل 01

 .أحمد بن بلة ٌؽادر تونس على متن طائرة مصرٌة  1962 جوان 28

 استفتاء تقرٌر المصٌر   1962 جوٌلٌة 01

 . اإلعالن الرسمً عن االستقالل  1962 جوٌلٌة 05

 
 .1989-1963-:تخص الدولة الجزائرٌة الفتٌة من الدستور االول الى الدستور الثالثكرونولوجٌا * 

 .الدولة الجزائرٌة الفتٌة 05/07/1962مند 

 .انتخاب أول برلمان تأسٌسً   1962 سبتمبر20

 .اإلعالن عن الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة   1962 سبتمبر 25

 . تنصٌب أول حكومة جزائرٌة  1962 سبتمبر 27

 .انخراط الجزائر فً هٌأة األمم المتحدة   1962 أكتوبر 08

 . خاصة المهجورةصدور مرسوم تأمٌم األراضً الزراعٌة 1963 مارس 20

 .  جزائريأول دستوراالستفتاء و المصادقة على مشروع    1963 سبتمبر 08

 . رئٌسا للجمهورٌة الجزائرٌة أحمد بن بلةانتخاب   1963 سبتمبر 15

 . المصادقة على مٌثاق الجزائر  1964أبرٌل 

  .هواري بومدٌنالتصحٌح الثوري، استحداث مجلس الثورة تحت رئاسة   1965 ٌونٌو 19

 .تأمٌم المناجم   1966 ماٌو 06

 .. تنظٌم أول انتخابات محلٌة بلدٌة و والئٌة  1967 فبراٌر 05

 . جالء القوات الفرنسٌة عن قاعدتً رقان و بشار  1967ٌونٌو - ماٌو

 .جالء القوات الفرنسٌة عن مرسى الكبٌر   1968 فبراٌر 1

 . تأمٌم المحروقات   1971 فبراٌر 24

 .االستفتاء حول مشروع المٌثاق الوطنً   1976 ٌونٌو 27

  .دستور  جزائريثانً   االستفتاء و المصادقة على مشروع   1976 نوفمبر 19

 . رئٌسا للجمهورٌة الجزائرٌة هواري بومدٌنانتخاب   1976 دٌسمبر 10

 . هواري بومدٌنوفاة الرئٌس   1978 دٌسمبر 27

 . رئٌسا للجمهورٌة الجزائرٌة الشاذلً  بن جدٌدانتخاب   1979 فبراٌر 07

 . رئٌسا للجمهورٌة الجزائرٌة الشاذلً  بن جدٌدإعادة انتخاب الرئٌس   1984 ٌناٌر 12

 . مظاهرات فً العدٌد من المدن الجزائرٌة  1988 أكتوبر 05

 .استفتاء حول المراجعة الدستورٌة  1988 نوفمبر 03

 . رئٌسا للجمهورٌة الجزائرٌة  الشاذلً  بن جدٌدإعادة انتخاب الرئٌس  1988 دٌسمبر 22

 .اعتماد ثالث دستور جزائري عن طرٌق االستفتاء   1989 فبراٌر 23

 

 . حذث تاسَخ60ٍنمذ تى اختُاس أهى 
 .( أٌف12. ) 12000: ػذد ا١ٌٙٛد فٟ فٍغط١ٓ لذس ثـ 1845

"   وزبثٗلزشذ ربع١ظ ٚغٓ لِٟٛ ١ٌٍٙٛد فٟٞثؼذ ظٙٛس أفىبس ِؼبداد اٌغب١ِخ فٟ أٚسٚثب، ث١ٛدٚس ٘شرضي  1896

 .غ١ٓاألسخٕز١ٓ أٚ فٍظفٟ ، "دٌٚخ ا١ٌٙٛد 

 العزؼّبس /ثشٔبِح ثبصي/ ع٠ٛغشا ز١ث صذسة  ـ ثبي أٚ ثبصي ـػمذ أٚي ِؤرّش ٌٍسشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخ فٟ 1897

 .ٚ رأع١ظ اٌسشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخ اٌؼب١ٌّخ فٍغط١ٓ

 .ػمذ اٌّؤرّش اٌشاثغ ٌٍسشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخ ٚ لشس رأع١ظ ٚغٓ لِٟٛ ١ٌٍٙٛد فٟ األسخٕز١ٓ 1904

 .أْ ٠ىْٛ اٌٛغٓ اٌمِٟٛ ١ٌٍٙٛد فٟ فٍغط١ٓةس ثشٌّبْ اٌسشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخ الش 1906

اٌسشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ ٚ ٚػذ ثش٠طب١ٔب اٌؼشة ػٍٝ ِغبػذرُٙ ػٍٝ االعزمالي ػٓ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ؽشغ  1914

 .دخٌُٛٙ اٌسشة إٌٝ خبثٙب ظذ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ اٌزٟ دخٍذ اٌسشة إٌٝ خبٔت أٌّب١ٔب

ز١ث أرفك ػٍٝ .  ػٍٝ رمغ١ُ إٌّطمخ اٌؼشث١خاالرفبق عب٠ىظ ث١ىٛ ث١ٓ فشٔغب ٚ ثش٠طب١ٔب ز١ث رُ ارفبل١خرٛل١غ  1916

 . رجمٟ فٍغط١ٓ د١ٌٚخٚ ٚ األسدْ ٚ اٌؼشاق رسذ ع١طشح ثش٠طب١ٔب، ،اٚظغ ٌجٕبْ ٚ عٛس٠ب رسذ ع١طشح فشٔظ

 اٌسىِٛخ اٌجش٠طب١ٔخ فٟ ١٘ئخ سعبٌخ ِٓ ٚص٠ش خبسخ١زٙب خ١ّظ آسثش   ِٓ غشف ٚػذ ثٍفٛسإصذاس *1917َىفًبش02

 .ٔص ػٍٝ إٔؾبء ٚغٓ لِٟٛ ١ٌٍٙٛد فٟ فٍغط١ٓ.  صػ١ُ اٌسشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخإٌٝثٍفٛس 

 .دأخ ٚ سفط وبًِ ٌٛػذ ثٍفٛسإ ٖػمذ أٚي ِؤرّش ٚغٕٟ فٍغط١ٕٟ رُ فٟ 1919

 -.2008- ثاَىَت أيجاص انذشُش/ بىسكاب إبشاهُى : هزا انعًم يٍ اَجاص األعتار*
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 . اٌجش٠طبٟٔاالٔزذاةػمذ ِؤرّش عبْ س٠ّٛ ز١ث لشس ٚظغ فٍغط١ٓ رسذ  1920

 اٌجش٠طبٟٔ ػٍٝ فٍغط١ٓ، ز١ث ٠ؼًّ اٌمشاس فٟ صبٌر ربع١ظ  االٔزذاةػصجخ األُِ رصذس لشاس  1922

 .ٚغٓ لِٟٛ ١ٌٍٙٛد فٟ فٍغط١ٓ 

 اززدبخبد رٙض اٌمذط لبَ ثٙب اٌؼشة ظذ ا١ٌٙٛد ثفؼً ِخبٚف اٌؼشة ِٓ أ٘ذاف" ثٛسح اٌجشاق" 1929اوث 

 .اٌسشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخ

 . ػٍٝ ِصبدسح األساظٟ ٚ اٌٙدشح ا١ٌٙٛد٠خاززدبخبٌّذح عزخ أؽٙش ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ؽبًِ ٚ  ػبَ إظشاة 1936

 .. . أذالع اٌثٛسح اٌىجشٜ فٟ فٍغط١ٓ اٌزٟ لبد٘ب ِفزٟ اٌمذط اٌسبج أ١ِٓ اٌسغ١ٕٟ ٚ ػض اٌذ٠ٓ اٌمغبَ 1936-1939

 .1937 خبٔفٟ 18ٚصٛي ٌدٕخ ث١ً اٌٍّى١خ إٌٝ فٍغط١ٓ ٌزمصٟ اٌسمبئك ٚ اٌزٟ غبدسرٙب فٟ  *1936َىفًبش11

، ز١فب،  اٌد١ًٍ–ِٓ فٍغط١ٓ % 33ِٕطمخ ٠ٙٛد٠خ : *رمش٠ش ٌدٕخ ث١ً اٌٍّى١خ رٛصٟ ثزمغ١ُ فٍغط١ٓ إٌٝ 1937جىَهُت07

 .ثبلٟ اٌجالد ِٕبغك ِخصصخ ٌٍؼشة. * اٌمذط رسذ االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ. * اٌغًٙ اٌؾّبٌٟ اٌغشثٟ

 ٚ اصد٠بد ٔؾبغ اٌؼصبثبد ا١ٌٙٛد٠خ ظذ- فٟ ػٙذ ثشِٚبْ - 1945اٌٙدشح ا١ٌٙٛد٠خ إٌٝ فٍغط١ٓ خبصخ عٕخ  1940-1946

 .اٌّصبٌر اٌجش٠طب١ٔخ ٚ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ػٍٝ زذ عٛاء

 األِش٠ى١خ  ٌزمصٟ اٌسمبئك رصً إٌٝ فٍغط١ٓ-اٌٍدٕخ االٔد١ٍض٠خ 1946ياسط06

 . ثش٠طب١ٔب رؼٍٓ ػشض لع١خ فٍغط١ٓ ػٍٝ األُِ اٌّزسذح 1947فُفش18ٌ

اٌدبِؼخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍدٕخ :  ِبٞ رمزشذ خطخ ٌزمغ١ُ فٍغط15ٓ١ٌدٕخ األُِ اٌّزسذح اٌخبصخ اٌزٟ رُ رؼ١١ٕٙب فٟ  1947عبتًبش08

 .اٌؼشث١خ اٌؼ١ٍب رشفط اٌزمغ١ُ ٚ اٌٛوبٌخ ا١ٌٙٛد٠خ رمجٍٗ

 دٌٚخ%. 56.5دٌٚخ ٠ٙٛد٠خ :   اٌمبظٟ ثزمغ١ُ فٍغط١ٓ إٌٝ 181اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزسذح رصذس اٌمشاس  *1947َىفًبش29
 .ٚاٌمذط د١ٌٚخ%. 43فٍغط١ٕ١خ

 .اٌدبِؼخ اٌؼشث١خ رٕظُ خ١ؼ االٔمبد اٌؼشثٟ ٌّغبػذح اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ِمبِٚخ اٌزمغ١ُ ثم١بدح فٛصٞ اٌمبٚلدٟ 1947دَغًبش
 . ؽخصب250ػصبثخ ؽز١شْ رشرىت ِدضسح فٟ د٠ش ٠بع١ٓ لشة اٌمذط ساذ ظس١زٙب اوثش ِٓ  1948افشَم09

 ..-.ا.َ. اٌٛ–رجؼٗ اػزشافبد ِٓ اٌذٚي اٌغشث١خ . اػالْ دٌٚخ إعشائ١ً ِٓ رً اث١ت ِٓ غشف ثٓ غٛس٠ْٛ 1948 يا14ٌ

 .ٔٙب٠خ االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ 1948يا15ٌ

انً /1948/ياٌ

 1949غاَت ياٌ
اٌٙذٔخ األ١ِّخ األٌٚٝ ِٓ :  ِٕٙب-َكبت نهعشب - اٌسشة اٌؼشث١خ اإلعشائ١ٍ١خ األٌٚٝ ٚ ِب صبزجٙب ِٓ رطٛساد

 . أوزٛثش ث١ٓ اٌؼشة ٚ ا١ٌٙٛد15 خ١ٍ٠ٛخ إٌٝ 18 خ١ٍ٠ٛخ ثُ اٌثب١ٔخ ِٓ 08 خٛاْ إٌٝ 11

 .خئ١ٓ ٚٚظغ اٌمذط رسذ ِشالجخ األُِ اٌّزسذح اٌزٞ ٔص ػٍٝ اٌغّبذ ثؼٛدح اٌال194صذٚس اٌمشاساالِّٟ  1948دَغًبش11

اٌٙذٔخ األسد١ٔخ  افش٠ً 03./ اٌٙذٔخ اٌٍجٕب١ٔخ اإلعشائ١ٍ١خ ِبسط 23/  ف١فشٞ اٌٙذٔخ اٌّصش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ 24 1949

 .اٌٙذٔخ اٌغٛس٠خ اإلعشائ١ٍ١خ ِبٞ 20./ اإلعشائ١ٍ١خ

 .1948ل١بَ اٌثٛسح اٌّصش٠خ اٌزٟ وبْ ازذ أعجبثٙب اٌٙض٠ّخ فٟ زشة 1952جىَهُت23

 .ػٍٝ ِصش- اإلعشائ١ٍٟ، اٌفشٔغٟ، اٌجش٠طبٟٔ- اٌؼذٚاْ اٌثالثٟ 1956اكثىبش29

 .رأع١ظ ِٕظّخ اٌزسش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ 1965ياٌ
 

 

 .أذالع اٌثٛسح اٌزسش٠ش٠خ اٌفٍغط١ٕ١خ ثم١بدح ِٕظّخ اٌزسش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ 1965 جاَف01ٍ

 -.انُكغت انعشبُت - ٚ عٛس٠ب ، ِصش، اٌمطبع، زشة اٌغزخ أ٠بَ خبظزٙب إعشائ١ً ػٍٝ اٌعفخ 1967 جىا05ٌ

 .1967  اٌزٞ ٔص ػٍٝ أغسبة إعشائ١ً ِٓ األساظٟ اٌزٟ اززٍزٙب فٟ زشة 242صذٚس اٌمشاس االِّٟ  *1967َىفًبش22

ٚإزالي رغ٠ٛخ ، ٚإٔٙبء وً زبالد اٌسشة ٚظّبْ زش٠خ اٌّالزخ ػجش اٌّّشاد اٌّبئ١خ اٌذ١ٌٚخ فٟ إٌّطمخ

 ٚظّبْ ػذَ أزٙبن األساظٟ ٚ االعزمالي اٌغ١بعٟ ٌىً دٌٚخ فٟ إٌّطمخ. ػبدٌخ ٌّؾىٍخ اٌالخئ١ٓ

 -.ساخغ ِصطٍر زشة االعزٕضاف فٟ وزبة اٌّصطٍسبد- ثذا٠خ زشة االعزٕضاف اٌّصش٠خ االعشائ١ٍ١خ 1969ياسط08

 .زشة اوزٛثش اٌزٟ لبدرٙب ِصش ٚ عٛس٠ب ٚ ػذح خ١ٛػ ػشث١خ ػٍٝ اعشائ١ً 1973اكتىبش06

 .ثذا٠خ اٌسظش اٌؼشثٟ ٌٍجزشٚي ػٓ اٌذٚي اٌغشث١خ اٌّغبٔذح إلعشائ١ً 1973اكتىبش17

 .242  اٌزٞ دػب األغشاف اٌّزسبسثخ ٌٛلف اٌسشة ٚ رطج١ك اٌمشاس 338صذٚس اٌمشاس االِّٟ  1973اكتىبش22

 اػزشاف األُِ اٌّزسذح ثّٕظّخ اٌزسش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ وّّثً ؽشػٟ ٌٍؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚ إػطبئٙب صفخ ِشالت 1974اكتىبش24

 .. .إٌمبء ٠بعش ػشفبد خطبثب فٟ اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزسذح ؽشذ ف١ٗ لع١خ فٍغط١ٓ اٌؼبدٌخ *1974َىفًبش13

 .اٌض٠بسح اٌّفبخئخ ٌٍشئ١ظ اٌّصشٞ أٔٛس اٌغبداد إٌٝ اٌمذط ٌزطج١غ اٌؼاللبد ِغ اعشائ١ً *1977َىفًبش19

رٛل١غ ارفبل١خ وبِت د٠ف١ذ ث١ٓ اٌشئ١ظ اٌّصشٞ أٔٛس اٌغبداد ٚ ِٕبز١ُ ث١غٓ سئ١ظ ٚصساء اعشائ١ً ثشػب٠خ  1978عبتًبش17

 .اٌشئ١ظ األِش٠ىٟ خ١ّٟ وبسرش

 .غضٚ اعشائ١ً ٌدٕٛة ٌجٕبْ ٚدػّٙب ٌٍؼ١ًّ عؼذ زذاد، ٌٍمعبء ػٍٝ اٌّمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ 1978ياسط 

 .اغز١بي أٔٛس اٌغبداد ز١ث ؽ١غ خثّبٔٗ  1981اكثىبش06
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 .اٌغضٚ االعشائ١ٍٟ ٌٍجٕبْ ٚ اززالي اٌؼبصّخ ث١شٚد 1982جىا06ٌ

 ل١بَ زىُ رارٟ فٟ اٌعفخ اٌغشث١خ : لبَ ػٍٝ، اػالْ  ِؾشٚع س٠غبْ ٌزغ٠ٛخ اٌمع١خ اٌفٍغط١ٕ١خ 1982عبتًبش01

 .. .ٚرسذ٠ذ ِص١ش اٌمذط ثبٌّفبٚظبد، ٚ لطبع غضح

 .خشٚج اٌّمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ ٌجٕبْ رسذ إؽشاف اٌمٛاد األ١ِّخ 1982عبتًبش03

 أغسبة اعشائ١ً ِٓ األساظٟ : إػالْ ِؾشٚع فبط ٌزغ٠ٛخ اٌمع١خ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌزٞ لبَ ػٍٝ 1982عبتًبش09

 ٚزك اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ فٟ رمش٠ش ِص١شٖ، ٚظغ اٌعفخ ٚ اٌمطبع رسذ ، 1967اٌّسزٍخ عٕخ

 .إؽشاف أِّٟ ٌجعؼخ أؽٙش، ٚ ل١بَ اٌذٌٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚ ػبصّزٙب اٌمذط

 .ٚلٛاد اٌىزبئت ِدضسح صجشا ٚ ؽز١ال- ثم١بدح اإلس٘بثٟ ألاير ؽبسْٚ- اسرىبة اٌمٛاد االعشائ١ٍ١خ 1982عبتًبش18

 اٌفٍغط١ٕ١خ األٌٚٝ  (فٟ اٌٍغخ رغ١١ش ؽٟء ِب  )رفد١ش االٔزفبظخ  1987دَغًبش07

 ... اٌزٟ ارخزد أؽىبي ِخزٍفخ اٌّظب٘شاد اإلظشاثبد ِمبغؼخ اٌغٍغ االعشائ١ٍ١خ اعزؼّبي اٌسدبسح

 إػالْ اٌّدٍظ اٌٛغٕٟ اٌفٍغط١ٕٟ ػٓ ل١بَ اٌذٌٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ  ِؤرّش اٌمّخ اٌؼشثٟ ثبٌدضائش ٚ  *1988َىفًبش15

 .ٚلذ وبٔذ اٌدضائش أٚي اٌّؼزشف١ٓ ثٙب

 .ٚ     لطبع غضح ِغ ِصش. فه االسرجبغ  اٌزبس٠خٟ ث١ٓ اٌعفخ اٌغشث١خ ٚ األسدْ *1988َىفًبش15

 .ػمذ ِؤرّش ِذس٠ذ ٌٍّدّٛػخ األٚسٚث١خ اٌزٞ أٚصٝ ِٕظّخ اٌزسش٠ش ثبٌجذء ثبٌّفبٚظبد ِغ اعشائ١ً  1989جىا28ٌ

ػمذ ِؤرّش ٌٍغالَ فٟ اٌؾشق األٚعػ ثبٌؼبصّخ االعجب١ٔخ ِذس٠ذ زعشرٗ أغشاف ػذح ِٕٙب اٌٛال٠بد  1991اكتىبش30

 .. .اٌّزسذح ٚ سٚع١ب ٚ ِٕظّخ اٌزسش٠ش اٌزٟ ِثٍزٙب زٕبْ ػؾشاٚٞ

عهً أعاط األسض يمابم انغالو بٍُ َاعش عشفاث  (اتفالُت اوعهى )تىلُع اتفالُت انحكى انزاتٍ فٍ غضة و أسَحا  1993عبتًبش13

تًكٍُ انفهغطٍُُُُ يٍ انحكى انزاتٍ فٍ لطاع :  و اعحاق سابٍُ بشعاَت انشئُظ األيشَكٍ كهُُتىٌ و تُص عهً

 .غضة و أسَحا أوال و يٍ ثى عٍ طشَك انًفاوضاث فٍ يذٌ أخشي فٍ انضفت انغشبُت غُش انتٍ َغتىطُها انُهىد

أغسبة اعشائ١ً ِٓ غضح ٚ أس٠سب رٕف١زا الرفبل١خ اٚعٍٛ ٚأصجسذ رٍه األساظٟ رسذ عٍطخ اٌسىُ اٌزارٟ  1994ياٌ

 .اٌفٍغط١ٕٟ ِّثٍخ ثبٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ

أٙذ زبٌذ اٌسشة ٚ ػذَ - اعسبق ساث١ٓ-ٚ اعشائ١ً-  اٌٍّه زغ١ٓ- رٛل١غ ارفبل١خ عالَ ث١ٓ االسدْ 1994جىاٌ

 . ػبِب46االعزمشاس ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ اعزّشد ٌّذح 

 .اٌف ثُ ِٕٙب إٌٝ اس٠سب  ّٚ٘ب ِٕبغك اٌسىُ اٌزار200ٟ عٕخ وبْ فٟ اعزمجب33ٌٗػشفبد ٠ؼٛد إٌٝ غضح ثؼذ  1994جىَهُت01

 .٠بعش ػشفبد ٚ اعسبق ساث١ٓ ِغ ٚص٠ش خبسخ١زٗ ؽ١ّْٛ ث١ش٠ض ٠سصٍْٛ ػٍٝ خبئضح ٔٛثً ٌٍغالَ 1994اكتىبش

 400 ِذْ ػشث١خ سئ١غ١خ 6ٚأغسبة اعشائ١ً ِٓ :   ٟٚ٘ اٌّشزٍخ اٌثب١ٔخ ٔصذ ػ2ٍٝرٛل١غ ارفبل١خ اٚعٍٛ 1995عبتًبش24

اِب اٌّشزٍخ اٌثبٌثخ ٚ ٟ٘ ِب ٠غّٝ ثّفبٚظبد اٌسً إٌٙبئٟ فغٛف ٠زُ اٌزجبزث  /1996لش٠خ ثذا٠خ ِٓ ػبَ

 (ِؼثشح إٌٝ ا١ٌَٛ)ف١ٙب ػٍٝ ِٛظٛػبد ِؤخٍخ ِٕٙب ٚظغ ِذ٠ٕخ اٌمذط ٚ اٌّغزٛغ١ٕٓ ٚ اٌسذٚد ٚ اٌالخئ١ٓ

ٚ أذالع االٔزفبظخ ... ٚ اعزؾٙبد ِسّذ اٌذسح ، ص٠بسح اإلس٘بثٟ ألاير ؽبسْٚ ٌٍمذط ٚٔٛا٠ب ثزٙذ٠ُ اٌّغدذ 2000عُت 

 .. اٌفٍغط١ٕ١خ اٌثب١ٔخ 
 

 1991-1945كرنولوجٌا تطور العالقات الدولٌة من الحرب الباردة إلى النظام الدولً الجدٌد 

 الحــــــــــــدث الـــــــــــــتاريخي التــــــــاريخ

 2انعقاد مؤتمر ٌالطا  حضره ستالٌن وروزفلت و تشرشل، وضع أسس النظام الدولً الجدٌد بعد الحرب العالمٌة 4-11/02/1945

 . استسالم ألمانٌا و نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة  فً أوروبا 7-8/05/1945

 .فرنسا تصبح عضوة دائمة فً مجلس االمن الدولً 16/05/1945

 .  على مٌثاق هٌئة األمم المتحدة–بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة – والتوقٌع فً سان فرانسٌسك 26/06/1945

 . أول استخدام للسالح النووي ..  إلقاء الوالٌات المتحدة  القنبلة النووٌة على هٌروشٌما و نكازكً 6-9/08/1945

 إنشاء جامعة الدول العربٌة  22/03/1945

 نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة  02/09/1945

 اإلعالن الرسمً على إنشاء هٌئة األمم المتحدة  24/10/1945

 -. ظهور الدٌمقراطٌات الشعبٌة –تنصٌب أولى األنظمة الشٌوعٌة فً بولونٌا و ٌوؼسالفٌا و المجر  1945

 .1942انسحاب القوات االمرٌكٌة و البرٌطاانٌة من اٌران بعد احتاللها سنة  02/03/1946

 .على المعسكر الشٌوعً"  الستار الحدٌدي" ونسطون تشرشل ٌطلق عبارة  04/03/1946

19/12/1946-
7/5/1954 

  ( 1954-1946 )حرب الهند الصٌنٌة ضد فرنسا 

 إعالن مبدأ ثرومان   12/03/1947

 إعالن مشروع مارشال 05/06/1947

 صدور مبدأ جدانوؾ  22/09/1947

 -. الكومنفورم –أنشاء مكتب األخبار الشٌوعٌة  05/10/1947
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 .الدول االوروبٌة توقع على خطة مشروع مارشال 16/04/1948

 .توقٌع اتفاقٌة جنٌؾ حول معاملة أسرى الحرب 28/07/1948

 .اعالن قٌا م جمهورٌة كورٌا الشمالٌة 01/05/1948

23/6/1948-
12/6/1949 

 ( 1949-1948 )حصار االتحاد السوفٌاتً لبرلٌن 

 أنشاء منضمة الكومٌكون   25/01/1949

 إنشاء منظمة حلؾ الشمال األطلسً  04/04/1949

 . إعالن قٌام ألمانٌا الؽربٌة 08/05/1949

 .وضع مٌثاق حلؾ الشمال االطلسً موضع التنفٌذ 24/08/1949

 امتالك االتحاد السوفٌاتً  للقنبلة النووٌة 21/09/1949

 إعالن قٌام ألمانٌا الشرقٌة 07/10/1949

  أول دولة شٌوعٌة فً آسٌا –قٌام الصٌن الشعبٌة  01/10/1949

  (. 1953-1950 )اندالع الحرب الكورٌة  25/06/1950

 -. بٌونػ ٌانػ–وصول القوات الدولٌة إلى عاصمة كورٌا الشمالٌة  13/06/1951

 .بدتا بث البرامج التلفزٌونٌة الملونة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 07/07/1951

 .اعالن ونسطون تشرشل امتالك برٌطانٌا للقنبلة النووٌة 26/02/1952

 امتالك الوالٌات المتحدة  للقنبلة الهٌدروجٌنٌة  01/11/1952

 .انتخاب دواٌت إٌزنهاور رئٌس للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 20/01/1953

 وفاة جوزٌؾ ستالٌن   05/03/1953

 .أول تفجٌر سوفٌاتً للقنبلة الهٌدروجٌنٌة 12/08/1953

 .القوات السوفٌاتٌة تؽلق الطرق التً تربط بٌن شرق و ؼرب برلٌن 08/07/1953

 التوقٌع على اتفاقٌة بان مانجوم التً أنهت الحرب الكورٌة و تقسٌمها الى شمال شٌوعً و جنوب رأسمالً 27/07/1953

 .اعتبر إحدى مظاهر التعاٌش السلمً-  تم فٌه توقٌع اتفاقٌة جنٌؾ–انعقاد مؤتمر جنٌؾ حول الهند الصٌنٌة 20/07/1954

 .انفصال الفٌتنام الشمالً عن الفٌتنام الجنوبً تبعا التفاقٌة جنٌؾ 21/07/1954

 . إنشاء حلؾ جنوب شرق آسٌا 08/09/1954

 . إنشاء حلؾ بؽداد 24/02/1955

 انظمام المانٌا الؽربٌة الى الحلؾ االطلسً   18-24/04/1955

 -اعتبرت إحدى مظاهر التعاٌش السلمً - زٌارة بولؽانٌن و خروتشوؾ إلنجلترا  04/1955--/

 -.الحلؾ الوحٌد للمعسكر الشرقً - إنشاء حلؾ وارسو   14/05/1955

 .اعالن استقالل النمسا إثر توقٌع الهدنة بخصوصها 15/05/1955

 .باكستان تنظم إلى حلؾ بؽداد 01/07/1955

 .انظمام المانٌا الشرقٌة الى حلؾ وارسو 30/01/1956

 . دولة72عقد أول اجتماع بجنٌؾ حول االستعمال السلمً لطاقة النووٌة ضم  08/08/1955

 . برٌطانٌا+ فرنسا +إسرائٌل –العدوان الثالثً على مصر  29/10/1956

 - المجر –أزمة بودبست  04/11/1956

 .   تضمن تقدٌم مساعدات لدول الشرق األوسط – لملء الفراغ فً الشرق األوسط رصدور مشروع أٌزنهاو  01/01/1957

 .أالسكا تصبح الوالٌة الخمسون للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 03/01/1959

 . التً قادها عبد الكرٌم قاسم1958 جوٌلٌة 14انسحاب العراق من حلؾ بؽدادا بعد ثورة  24/03/1959

 .إنشاء وكالة الفضاء األمرٌكٌة ناسا 29/07/1959

 .تؽٌٌر اسم حلؾ بؽداد الى الحلؾ المركزي بعد انسحاب العراق منه و نقله الى انقرة عاصمة تركٌا 21/08/1959

 . الوحدة المصرٌة السورٌة  22/02/1958

 -. رقان –أول تفجٌر للقنبلة النووٌة الفرنسٌة بالجزائر  13/02/1960

 -. المتأزمة أصال - من قبل السوفٌات وبداٌة أزمة بٌن البلدٌن " 2ٌو" اسقاط طائرة االستطالع األمرٌكٌة  01/05/1960

 .قرار االتحاد السوفٌاتً بسحب جمٌع خبرائه من الصٌن الشعبٌة 10/07/1960

 .انتخاب جون كٌنٌدي رئٌس للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 20/01/1961

 .فشل عملٌة االنزال  االمرٌكٌة فً خلٌج االخنازٌر لالطاحة بنظام فٌدال كاسترو 17/04/1961

 . إقامة جدار برلٌن 13/08/1961

 .تأسٌس حركة عدم االنحٌاز فً مؤتمر بلؽراد 01-06/09/1961

 .الوالٌات المتحدة تقطع عالقاتها مع كوبا 03/01/1962

 أزمة الصوارٌخ فً كوبا  16/10/1962

 إنشاء منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة  02/05/1963

 .مصادقة مجلس النواب األمرٌكً على معاهدة مع برٌطانٌا و االتحاد السوفٌاتً للحد من التجارب النووٌة 22/09/1963

 .بهدؾ تجنب نشوب حرب عالمٌة- الخط األحمر-االتفاق على انشاء خط هاتفً بٌن موسكو و واشنطن  20/06/1963

 .77إنشاء مجموعة   15/04/1964
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 -.الذي ساعد مصر فً بناءه - تدشٌن سد اسوان من طرؾ جمال عبد الناصر و نٌكٌتا خروتشوؾ  13/05/1964

 .قرار االمم المتحدة بوقؾ اطالق النار فً قبرص 09/08/1964

 .الصٌن الشعبٌة تفجر القنبلة النووٌة الثانٌة 14/05/1965

 .هبوط رائد الفضاء األمرٌكً  ارمسترونػ  ألول مرة فً التارٌخ على سطح القمر 02/06/1966

 .اعالن الثورة الثقافٌة فً الصٌن من طرؾ ماو تسً تونػ 21/08/1966

 .بدء سلسلة مظاهرات فً الوالٌات المنتحدة االمرٌكٌة لمعارضة الحرب فً الفٌتنام 19/04/1971

 .زٌارة رٌتشارد نٌكسون للصٌن الشعبٌة 21/02/1972

 .رٌتشارد نٌكسون ٌقوم بأول زٌارة لرئٌس أمرٌكً لالتحاد السوفٌاتً 22/05/1972

 .تجسس الرئٌس االمرٌكً نٌكسون على مقار الحزب الجمهوري: فضٌحة واتر ؼاٌت فً الصحافة االمرٌكٌة  17/06/1972

 .  بٌن الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌات1ًتوقٌع اتفاقٌة سالت  21/12/1972

 . انعقاد مؤتمر عدم االنحٌاز بالجزائر 05-09/09/1973

 .الرئٌس جٌرالد فورد ٌعلن نهاٌة حرب الفٌتنام 07/05/1975

 .و الوالٌات المتحدة-   بما فٌها االتحاد السوفٌاتً– دولة اوروبٌة 35بداٌة انعقاد مؤتمر هلسنكً من طرؾ  30/07/1975

 .و الوالٌات المتحدة-  بما فٌها االتحاد السوفٌاتً– دولة اوروبٌة35التوقٌع على اتفاقٌة هلسنكً من طرؾ  01/08/1975

 -. بٌن الدول المتقدمة و الدول المتخلفة –بداٌة مفاوضات الحوار شمال جنوب  فً بارٌس  16/12/1975

 .انتخاب جٌمً كارتر رئٌس للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 20/01/1977

 . بٌن الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌات2ًتوقً اتفاقٌة سالت  18/06/1979

 .انتخاب رونالد رٌؽان رئٌس للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 20/01/1981

 . فٌه16انظمام اسبانٌا للحلؾ االطلسً لتصبح العضو رقم  30/05/1982

 -.  مشروع للتسلح -  رٌؽن ٌعلن مشروع حرب النجوم يالرئٌس األمرٌك 12/03/1983

 .بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة- كالٌفورنٌا-االتحاد السوفٌاتً ٌعلن مقاطعته لاللعاب االولمبٌة فً لوس انجلس 08/05/1984

 .  ؼورباتشوؾ رئاسة االتحاد السوفٌاتًلتولً مٌخائً 11/03/1985

 .انسحاب االتحاد السوفٌاتً من افؽانستان 15/02/1989

 سقوط النظام الشٌوعً فً بولونٌا  05/04/1989

 سقوط النظام الشٌوعً المجر  28/10/1989

 تهدٌم جدار برلٌن  09/11/1989

 سقوط النظام الشٌوعً فً رومانٌا  26/12/1989

 . اسقوط النظام الشٌوعً فً تشٌكوسلوفاكً 29/12/1989

 . سنة72الحزب الشٌوعً السوفٌاتً ٌتنازل عن احتكار السلطة بعد هٌمنة دامت اكثر من  07/02/1990

 .بورٌس اٌلتسٌن فً السلطة 19/05/1990

 .توحٌد العملة بٌن األلمانٌتٌن تمهٌدا للوحدة بٌنهما 17/05/1990

 انعقاد مؤتمر بارٌس و إعالن نهاٌة الحرب الباردة  02/11/1990

 توحٌد ألمانٌا   03/10/1990

 حل منظمة الكومٌكون  28/06/1991

 حل حلؾ وارسو  01/07/1991

 .   بٌن الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌاتً  للحد من األسلحة 1توقٌع اتفاقٌة ستارت  31/07/1991

 .اعالن جمهورٌات البلطٌق الثالث استقاللها الكامل عن االتحاد السوفٌاتً 21/08/1991

 جمهوٌة كانت تشكل االتحاد السوفٌاتً موضوعه تحدٌد مصٌر االتحاد السوفٌاتً  11حظرته-عقد مؤتمر الماآتا 21/12/1991

 .تفكك االتحاد السوفٌاتً و نهاٌته  25/12/1991

 

 

 

 


