
 

 

 التوارٌخ حسب التطور الزمنً الثالثة بكالورٌا

 نضٌؾ شعبة آ/ت.ق إذا كانت المعلومة تخص شعبتً اآلداب و التسٌٌر و االلتصاد. -

 .نضٌؾ مصطلح اطلع إذا كانت المعلومة للمطالعة فمط -

 استخدمنا فً كل وحدة لونٌن مختلفٌن إلبراز الكفتٌن.  -

 لصالح الو م أاللون األزرق و  اللون األحمر لصالح اإل.س

 الشعبة التارٌخ الحدث الشخصٌات أو المالحظات

 اطلع 1919أفرٌل  28 ممرها جنٌؾ SDNعصبة األمم  فً بارٌس تأسست خاضعة للنفوذ الفرنسً و البرٌطانً

ونستون تشرشل رئٌس وزراء برٌطانٌا وفرانكلٌن بٌن 
فً ُعرض البحر إثر مفاوضات  أ روزفلت رئٌس الوم

 أٌام 5دامت  لسًبالمحٌط األط

 اطلع 1941أوت  14 )ٌمر بحك الشعوب فً تمرٌر مصٌرها(مٌثاق األطلسً 

 اطلع 1943سبتمبر  1 )ألمانٌا و اٌطالٌا / فرنسا و برٌطانٌا(الحرب العالمٌة الثانٌة اندالع  IIعودة الو م أ إلى عزلتها بعد ح ع 

فرانكلٌن روزفلت )الو م أ(، ستالٌن )اإل.س(، تشرشل 
 رٌطانٌا( و الصٌن)ب

 SDNعلى  جراء تعدٌالت)اهٌئة دولٌة : لرار إنشاء  مؤتمر موسكو
مؤتمر ( ثم لنفس السبب خاصة مسالة التصوٌت فً مجلس اآلمن

 1943نوفمبر فً  طهران

 اطلع 1943أكتوبر  30

و تخفٌض عمالت الدول  لدوالر كعملة مرجعٌةا
 المشاركة للنهوض االلتصادي

بالو م أ )بروز نظام مالً  Bretton Woodsز اتفالٌة بروتن ووت
 دولً جدٌد(

 اطلع 44جوٌلٌة  22– 01

فرانكلٌن روزفلت )الو م أ(، ستالٌن )اإل.س(، تشرشل 
)برٌطانٌا( : تمسٌم ألمانٌا و أوروبا إلى شرق شٌوعً 

 و ؼرب رأسمالً

 باإل.س )بداٌة الصراع و إعداد مسودة هٌئة األمم المتحدة :  مؤتمر ٌالطا
س و .أ، برٌطانٌا، فرنسا، اال ]الوم تمتع الدول الخمسة فً مجلس األمن

 (الصٌن[ بحك الفٌتو

 اطلع 45فٌفري  11– 04

  1945مارس  22 جامعة الدول العربٌةتأسٌس  

  1945جوان  26 مٌثاق األمم المتحدةالمصادلة على  

فرانكلٌن روزفلت )الو م أ(، ستالٌن )اإل.س(، تشرشل 
 ا()برٌطانٌ

ألسام، تجرٌد  4: تمسٌم العاصمة ألمانٌا و برلٌن إلى  مؤتمر بوتسدام
ألمانٌا من السالح، فرض تعوٌضات مالٌة باهظة، تمسٌم كورٌا 

 ( إلى كورٌتٌن الشمالٌة و الجنوبٌة، ...1920)المستعمرة الٌابانٌة منذ 

 02 -جوٌلٌة  17
 1945أوت 

 

  1945جوٌلٌة  22 الصندوق النمد الدولً تأسٌس 



 

 

بسبب رفض تنفٌذ إعالن مؤتمر بوتسدام و الماضً 
 باستسالم الٌابان استسالما كامال دون شروط

  1945أوت  06 بأمر من الرئٌس ترومان الٌابانٌة المنبلة الذرٌة على هٌروشٌماتفجٌر 

  1945أوت  09 الٌابانٌة المنبلة الذرٌة على نكازاكًتفجٌر  //

  1945أوت  09 الحرب على الٌابان االتحاد السوفٌتًإعالن  رٌكٌةالٌابان تحت الهٌمنة األم

مادة تخص األمن، التعاون الدولٌٌن، لوات  111
 أممٌة )المبعات الزرق(

  1945أكتوبر 24 نٌوٌورن ممرهاهٌئة األمم المتحدة اإلعالن الرسمً عن تأسٌس 

  1946مارس  05 لستار الحدٌدياأول استعمال لمصطلح  فً خطاب لتشرشل بجامعة فلتون بالو م أ

بسبب رؼبة العصابات الشٌوعٌة  1946أزمة الٌونان 
للب نظام الحكم فتدخل الؽرب مبدأ ترومان، و توتر 

فً إٌران بسبب تماطل سحب الجٌوش السوفٌاتٌة مما 
 أدى بالؽرب إلى الضؽط علٌه حتى االنسحاب

سٌاسة أمرٌكٌة ملٌون دوالر :  400مساعدة مالٌة مبدأ ترومان إعالن 
 جدٌدة تجاه الدول المهددة بالشٌوعٌة خاصة )الٌونان و تركٌا(

  1947مارس  12

ملٌار دوالر لمساعدة أوروبا الؽربٌة للنهوض  12
 بالتصادها ظاهرٌا و مماومة المد الشٌوعً ضمنٌا

   1947جوان  05 )جنرال وزٌر خارجٌة الو م أ( مشروع مارشالإعالن 

)أندري جدانوؾ رجل دولة باإل.س( ببولونٌا ٌمسم مبدأ جدانوؾ إعالن  مان لبلشفة أوروبا الشرلٌةرد فعل لمبدأ ترو
 العالم إلى لسم أول دٌممراطً و ثانً امبرٌالً

  1947سبتمبر  22

دول أوروبٌة  9دعت إلٌه أحزاب شٌوعٌة موجودة فً 
)روسٌا، ٌوؼسالفٌا، بلؽارٌا، رومانٌا، تشٌكوسلوفاكٌا، 

 ولونٌا، اٌطالٌا، فرنسا(المجر، ب

  47أكتوبر  Kominform  05 – 6 مكتب اإلعالم الشٌوعً الكومنفورمتأسٌس 

الو م أ، فرنسا، برٌطانٌا و اعتبره اإل.س إخالل 
بمرارات بوتسدام الذي ٌنص على عدم لٌام ألمانٌا 

 مركزٌة

 آ/ت.ق 1948جوان  03 ونو إلامة حكومة بب الؽربٌة اجتماع لندن لتوحٌد مناطك النفوذ بألمانٌا

 - 1948جوان  23 (اثر مؤتمر لندنبداٌة التكتالت و األحالؾ ):  األولى أزمة برلٌن ألام اال.س حصار لمدة سنة كاملة
 1949ماي  12

 آ/ت.ق

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

 
 

  1948أوت  15 نوبٌة الرأسمالٌةجمهورٌة كورٌا الجاإلعالن عن تأسٌس 



 

 

  1948سبتمبر  10 (الشٌوعٌةالدٌممراطٌة )جمهورٌة كورٌا الشمالٌة اإلعالن عن تأسٌس  

إ.س، ألمانٌا الشرلٌة، المجر، بلؽارٌا، بولونٌا، 
 (1958تشٌكوسلوفاكٌا، منؽولٌا، كوبا )

 Comecon مجلس التعاون و التبادل االلتصادي الكومٌكونتأسٌس 
 أعضائهبٌن 

  1949جانفً  25

الدفاع المشترن ضد الشٌوعٌة ٌضم الو م أ، فرنسا، 
برٌطانٌا، كندا، بلجٌكا، هولندا، لوكسمبورغ، ثم 

اٌطالٌا، البرتؽال، النروٌج، الدنمارن، إٌسلندا و أخٌرا 
 الٌونان، تركٌا، ألمانٌا الؽربٌة

 28ممره واشنطن، ٌضم حالٌا  Natoحلؾ الشمال األطلسً تأسٌس 
 دولة و عدد من الدول الحلٌفة

  1949أفرٌل  04

 آ/ت.ق 1949ماي  12 رفع حصار برلٌن 

 آ/ت.ق 1949ماي  RFA  23 دولة ألمانٌا الفٌدرالٌة الؽربٌةاإلعالن عن لٌام  عاصمتها بون

  1949سبتمبر  21 لنبلة ذرٌة سوفٌتٌة فً سٌبٌرٌاتفجٌر أول  

  1949أكتوبر  01 الثورة الشٌوعٌة فً الصٌن انتصار  ماوتسً تونػ لٌام جمهورٌة الصٌن الشعبٌة بمٌادة

 آ/ت.ق  1949أكتوبر  RDA  07الشرلٌة الدٌممراطٌة دولة ألمانٌا اإلعالن عن لٌام  عاصمتها برلٌن

  1949 استمالل اندونٌسٌا 

امتحان صعب للموتٌن النووٌتٌن بعدها أزمة لناة 
 ()الخوؾ من التصادم النووي السوٌس

بٌن الكورٌتٌن الشمالٌة )اإل.س( و الجنوبٌة )الو م أ( الحروب الكورٌة 
 أول حرب محدودة تخوضها أمرٌكا و نزعة الهٌمنة

 – 1950جوان  25
 1953جوٌلٌة  27

 آ/ت.ق

  1952نوفمبر  04 إٌزنهاور رئٌسا للو م أ وصول الجمهورٌون إلى الحكم : انتهج خط سلفه ترومان

خلفه مالنكون، بولؽانٌن و  جوزٌؾ ستالٌنوفاة الرئٌس السوفٌتً  عٌة )التروٌكا(على شكل لٌادة جما
 خورتشوؾ

  1953مارس  05

  1955ماي  05 اعتراؾ اال.س بألمانٌا الؽربٌة االتحادٌة 

  1954ماي  07 الفٌتنامًجٌاب بمٌادة  دٌان بٌان فومعركة  انهزام فرنسا أمام الجٌش الفٌتنامً

ا فً الهند الصٌنٌة ،واألزمات بعـد هزٌمة فرنس
الوزارٌة التً لحمتها وضؽط الرأي العام الفرنسً 

  س فً المضٌة.أ واال وتدخل الوم

لتوفٌك فً وجهات النظر بٌن الدول التً شاركت فً ل:  مؤتمر جنٌؾ
و إنهاء الصراع بٌن فرنسا و  حرب كورٌا، ولبحث لضاٌا الهند الصٌنٌّة

 الشمالٌة الفٌتنام

  1954ٌة جوٌل 26

بٌن الو م أ، برٌطانٌا، فرنسا، زٌلندا الجدٌدة، أسترالٌا، 
 الفٌلٌبٌن، تاٌلندا، الباكستان لمحاصرة المد الشٌوعً

  1954سبتمبر  08 )معاهدة مانٌال( ESATOحلؾ جنوب شرق أسٌا سٌاتو تأسٌس 

بٌن برٌطانٌا، العراق، إٌران، باكستان، تركٌا    1955فٌفري  24 حلؾ بؽدادتأسٌس 



 

 

اق وراء هذا المطلب ورفضت الدول العربٌة االنسٌ
االمبرٌالً خاصة مصر و سورٌا، انسحاب العراق 

اثر االنمالب ضد الملن فٌصل فتؽٌر اسم الحلؾ إلى 
 (1959) الحلؾ المركزي

بلد أفرو أسٌوي ٌعد اللماء التمهٌدي لتأسٌس حركة  29
 عدم االنحٌاز

  55أفرٌل  24 - 18 (األولى لحركة عدم االنحٌاز النواة) بأندنوسٌا مؤتمر باندونػ

إ.س، تشٌكوسلوفاكٌا، ألمانٌا الشرلٌة، المجر، بولندا، 
 رومانٌا، بلؽارٌا، ألبانٌا، ٌوؼسالفٌا )كدولة حٌادٌة(

الشٌوعً ممره العاصمة البولندٌة فرصوفٌا  حلؾ وارسوتأسٌس 
 )معاهدة الصدالة و التعاون و المساعدة المتبادلة(

  1955ماي  14

الذي جمع المعسكرٌن لبحث مشكلة  :  التعاٌش السلمً() مؤتمر جنٌؾ ازنهاور و خورتشوؾ )الحد من شدة التوتر(
  الحد من االسلحة

  55جوٌلٌة  18-21

  1956فٌفري  14 التعاٌش السلمًٌتبنى سٌاسة  الرئٌس السوفٌاتً الرئٌس السوفٌتً خورتشوؾ 

  1956أفرٌل  Kominform 17 مكتب الكومنفورمحل  

بأسوان على نهر النٌل  السد العالًانتماما لفكرة بناء 
 الذي ساندته الو م أ ثم ألؽت المرض المزعوم

(، 1954)جمال عبد الناصر رئٌسا لمصر  تأمٌم لناة السوٌس لرار
 م190كلم و عرضها  173أراد تحمٌك السٌادة على المناة طولها 

  1956جوٌلٌة  26

بابات السوفٌتٌة الثورة المجرٌة ببودابست و سحمت الد
 لم تتدخل الو م أ

  1956أكتوبر  10 )أحداث بودابست(  المجرأزمة 

( : منطك سٌاسة العدوان الثالثً على مصر)فترة أزمة لناة السوٌس  البرٌطانً، اإلسرائٌلً، الفرنسً
 مأل الفراغ

 07-أكتوبر 29
  1956نوفمبر 

 آ/ت.ق

تعادل العماللٌن فً امتالن  -كوبا بعد حرب –أثبت  -
 أسلحة الدمار الشامل

 حٌنها فكرت فرنسا فً تكوٌن سالحها النووي -

فً  وجه اإل.س تهدٌد بالسالح النووي ضد بارٌس، لندن و تل أبٌب
لم تعارض الو م أ حالة عدم الخروج الفوري من األراضً المصرٌة 
 صرالمرار فمرر مجلس األمن االنسحاب الفوري من م

 آ/ت.ق 1956نوفمبر  05

ملٌون دوالر سٌاسة ملء الفراغ  200مساعدة مالٌة 
 بعد خروج الدول الثالث من مصر

)الذرة ممابل السالم( لدول أسٌا و المشرق  مشروع إٌزنهاورإعالن 
 العربً 

  1957جانفً  05

التً جاءت نتٌجة لمشروع الرئٌس األمرٌكً إٌزنهاور 
  ممابل السالموالمعروؾ بمشروع  الذرة 

  1957 فً فٌنا  اللجنة الدولٌة للطالة الذرٌةإنشاء 



 

 

 آ/ت.ق 1962أكتوبر  28 لرار سحب السوفٌات الصوارٌخ من كوبا و نهاٌة األزمة الكوبٌة 

  1957أكتوبر  04  1للممر الصناعً سبوتنٌن إطالق السوفٌات  

  1957نوفمبر  03  2بوتنٌن للممر الصناعً سإطالق السوفٌات  الذي حمل الكلبة الٌكا

 آ/ت.ق 1958جوٌلٌة  14 الثورة العرالٌة ضد النظام الملكًنجاح  

اثر رفض الؽرب اللتراح اإل.س بجعل برلٌن مدٌنة 
 حرة و فشل مؤتمر جنٌؾ

  1961 - 1958 )أسوار برلٌن : جدار العار ٌسمونه األوربٌٌن(برلٌن الثانٌة أزمة 

  1959جوان  20 رمانسحاب الصٌن من الكومنفو 

  59سبتمبر  18 –15 زٌارة خورتشوؾ إلى الو م أ 

  1960 تطور الخالؾ الصٌنً السوفٌتً إلى حد المطٌعة فً صالح الو م أ )الصٌن لوة جدٌدة(

  1961أفرٌل  12 1مركبة فوسطون من  خروج أول رائد فضاء )ٌوري ؼاؼارٌن( ر حول األرضودو ٌمن مجال الجاذبٌة 

دٌنة برلٌن عامة كانت فً لطاع اإل.س االمر ألن م 
 الذي سمح له بفعل ذلن

كلم على محٌط  116كلم و 43لسم المدٌنة على طول  برلٌن بناء جدار
 كلم( 155 بإجمالًبرلٌن الؽربٌة )

 آ/ت.ق  1961أوت  13

 آ/ت.ق 61سبتمبر  06 – 1 دولة 25حضره  سالفٌامؤتمر بلؽراد بٌوؼ: حركة عدم االنحٌازتأسٌس  بعد انسحاب ٌوؼسالفٌا من المعسكر الشرلً

 آ/ت.ق 1962فٌفري  07 تطبٌك الحصار االلتصادي على كوبا من طرؾ الو م أ 

 على هذه الحرب أنها : فٌدال كاستروأطلك 
)أزمة الصوارٌخ و السعً إلبعاد لٌنٌة  –ماركسٌة 

 شبح الصدام النووي(

كٌة لصوارٌخ سوفٌتٌة فً : اكتشاؾ طائرات التجسس األمرٌ كوباأزمة 
سفٌنة  30كوبا رؤوسها متجهة نحو الو م أ، فحاصرت الجزٌرة فتمدمت 

 سوفٌتٌة لفن الحصار ٌنذر بحرب نووٌة

   1962أكتوبر  14

 آ/ت.ق 1962أكتوبر  22 فرض الحصار العسكري على كوبا من طرؾ الو م أ 

 آ/ت.ق 1962أكتوبر  28 لكوبٌةلرار سحب السوفٌات الصوارٌخ من كوبا و نهاٌة األزمة ا 

  1963جوان  20 الخط األحمر بٌن البٌت األبٌض و الكرٌملٌنفتح  )اال.س( و كٌنٌدي )الو م أ( خورتشوؾ

مصالح العالم الثالث و التكلم بصوت واحد  نللدفاع ع
 فً المنظمة األممٌة

: تكتل الدول  لألمم المتحدة الجمعٌة العامةداخل  77مجموعة تأسٌس 
 لنامٌة الممثلة للمارات الثالثا

  1964أفرٌل  15

  1964أوت  02 هجوم الموات الفٌتنامٌة الشمالٌة على الموات األمرٌكٌة فً خلٌج توكٌن 

تورطت الو م أ فً حرب خاسرة فً جنوب فٌتنام ضد 
 الشمال الشٌوعً

  1965 حرب الفٌتنام

  1966مارس  NATO 10سحب دٌؽول فرنسا من حلؾ الناتو  



 

 

زعزعت السلطة السوفٌتٌة اثر تحطٌم هذه التجربة 
 بالموة و إعادة النظام الشٌوعً باإلكراه

)المطالبة بنظام شٌوعً أكثر حرٌة فً  أحداث ربٌع براغ
 تشٌكوسلوفاكٌا(

 12 –جانفً  05
 1968أوت 

 

  1969جوٌلٌة  21 وصول أرمسترونػ لسطح الممر 

  1970 مارس 20 لٌام المنظمة الفرنكوفونٌة 

رٌتشارد نٌكسون )الو م أ( و لٌونٌد برٌجنٌؾ )األمٌن 
 العام للحزب الشٌوعً(

بموسكو )معاهدة الحد من إنتاج األسلحة النووٌة  1سالت معاهدة 
 اإلستراتٌجٌة(

  1972ماي  26

  1972ماي  نٌكسون إلى موسكوزٌارة  

  1973جوٌلٌة  برجنٌؾ للو م أ زٌارة  

  1973جانفً  15 ن طرؾ الو م أ فً الفٌتنام الشمالٌةالنار م إطالقولؾ  

  1973جانفً  27 بٌن الو م أ و الفٌتنام الشمالً و الفٌتنام الجنوبًهدنة بارٌس  تولٌع 

)فنلندا( : مؤتمر الحوار و التعاون األوروبً )أول اتفاق  لمة هلسكنً دولة، الو م أ و كندا 33
 (1972ٌمة النهائٌة لمشكلة برلٌن بٌن الشرق و الؽرب بعد تولٌع الوث

1975  

رٌتشارد نٌكسون )الو م أ( و لٌونٌد برٌجنٌؾ )األمٌن 
 العام للحزب الشٌوعً(

   1979 جوان 18 بفٌٌنا النمسا )الحد من إنتاج األسلحة النووٌة( 2سالت معاهدة 

 آ/ت.ق 89 -79دٌسمبر  27 تورط الجٌش األحمر السوفٌاتً و انهزامه فً الحرب األفؽانٌة 
إذ ٌسمح للصوارٌخ باكتشاؾ الصوارٌخ  حرب النجوم

 المعادٌة رؼم الدخان و الهٌب عن طرٌك أشعة اللٌزر
 مشروع الدفاع االستراتٌجًعن  رونالد رٌؽن إعالن الرئٌس األمرٌكً

 فاستخدم األرض و النظم الفضائٌة لحماٌة الو م أ من هجوم بالصوارٌخ
  1983مارس  23

 Perestroïkaفتاح على الؽرب، السعً لالن
برٌستورٌكا )إعادة هٌكلة االلتصاد( و ؼالسنوست 

 )الشفافٌة(

  1985مارس  مٌخائٌل ؼوربتشوؾ أمٌن عام للحزب الشٌوعً

  1987دٌسمبر  : إزالة الصوارٌخ متوسطة المدى معاهدة واشنطن رٌؽان و ؼورباتشوؾ

  1989فٌفري  انسحاب الجٌش األحمر من أفؽانستان 

  1989نوفمبر  09 سموط جدار برلٌن 

   89دٌسمبر  4 - 03 مالطا بٌن بوش و ؼورباتشوؾلمة  األحادٌة المطبٌة : نظام دولً جدٌد تتزعمه الو م أ

  1990أكتوبر  03 توحٌد األلمانٌتٌن فً دولة واحدة لٌبرالٌة رأسمالٌة عمود و نصؾ 4زوال الستار الحدٌدي الذي دام 

   90نوفمبر  21-19 نهاٌة الحرب الباردة:  لمة بارٌس ؼورباتشوؾ و جورج بوش  بٌن مٌخائٌل



 

 

   1991جوان  28 منظمة الكومٌكونحل  

  1991جوٌلٌة  01 حلؾ وارسوحل  

  1991دٌسمبر  CEI 08تأسٌس رابطة الدول المستملة  

    1991دٌسمبر  21 تفكن االتحاد السوفٌتًازاخستان و عاصمة ك لمة ألما أتا إعالن الجمهورٌات السوفٌتٌة استماللها عن اإل.س

  1991دٌسمبر  25 حل اإلتحاد السوفٌاتً و ظهور روسٌا  فً الٌوم الموالًاستمالة ؼورباتشوؾ 

  1992جانفً  01 إنزال علم األ.س من هٌئة األمم المتحدة 

 

 التملٌدي و استمرارٌة التحررللعالم الثالث بٌن تراجع االستعمار لتوارٌخ حسب التطور الزمنً ا

 

 الشعبة التارٌخ الحدث الشخصٌات أو المالحظات

   الفٌتنام 

  1858 االستعمار الفرنسً للفٌتنامبداٌة  

  1940سبتمبر  22 احتالل الٌابان للهند الصٌنٌة 

  1941جوٌلٌة  25 اخضاع الهند الصٌنٌة للسٌطرة الٌابانٌة كلٌا 

  1945سبتمبر  02 موشً  منه استمالل الفٌتنام و استسالم الٌابان اعالن  حدثٌن متزامنٌن

  1945مارس  10 نهاٌة الحماٌة الفرنسٌة على الهند الصٌنٌة 

  1946 الفٌتنامٌة ضد فرنسابداٌة الحرب  

  1948جوان  05 تنصٌب باوداي امبراطورا على الفٌتنام الجنوبً 

  1954ماي  07 الفٌتنامًبمعركة دٌان بٌان فو و انهزام فرنسا  

  1954جوٌلٌة  20 مؤتمر جنٌؾ الخاص بالفضٌة الفٌتنامٌة 

  1964أوت  02 هجوم الموات الفٌتنامٌة الشمالٌة على الموات األمرٌكٌة فً خلٌج تونكٌن 

  1969سبتمبر  03 وفاة هوشً منه رئٌس الفٌتنام الشمالٌة 

  1973جانفً  15 نام الشمالٌةولؾ اطالق النار من طرؾ الو م أ فً الفٌت 

  1973جانفً  27 هدنة بارٌس بٌن الو م أ و الفٌتنام الشمالً و الفٌتنام الجنوبًتولٌع  

  1975جوان  17 استمالل و توحٌد الفٌتنام 



 

 

   الهند 

  1857 االستعمار البرٌطانً للهندبداٌة  

  1942أوت  08 االنجلٌزرحٌل بالدعوة إلى  خطاب ؼاندي 

  1947أوت  15 استمالل و تمسٌم الهند : استمالل الهند، بنؽالداش و باكستان 1947

  1965 انفصال الهند و باكستان 

   مصر 

  1881 مصر لالحتالل البرٌطانًخضوع  

  1936أوت  26 االستمالل الشكلً لمصربٌن مصر و برٌطانٌا بمنح  معاهدة لندن 

  1952ة جوٌلٌ 23 اندالع الثورة المصرٌة 

  1952جوٌلٌة  26 عزل و نفً الملن فاروق 

  1953جوان  18 مصر و لٌام النظام الجمهوري برئاسة دمحم نجٌببإلؽاء النظام الملكً  

  1954جوان  انتخاب جمال عبد الناصر رئٌسا لمصر 

  1954أكتوبر  19 تولٌع معاهدة جالء و انسحاب برٌطانٌا من مصر 

  1956جوان  18 وات البرٌطانٌة من مصر رسمٌا )لناة السوٌس(انتهاء و جالء الم 

  1956جوٌلٌة  26 تأمٌم لناة السوٌس 

  1956أكتوبر  29 : العدوان الثالثً على مصر الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة الثانٌة  أزمة لناة السوٌس )ؼارات على ؼزة و سٌناء(

  1956بر نوفم 05 لصؾ بورسعٌد من طرؾ فرنسا و برٌطانٌا 

لم تعارض الو م أ المرار فمرر مجلس األمن االنسحاب 
 الفوري من مصر

وجه اإل.س تهدٌد بالسالح النووي ضد بارٌس، لندن :  تولٌؾ العدوان
 فً حالة عدم الخروج الفوري من األراضً المصرٌة و تل أبٌب

  1956نوفمبر  06

   كوبا 

  1953جوٌلٌة  26 دال كاسترو على نظام  باتٌستا االنمالب الفاشل لفٌ بداٌة الثورة الكوبٌة

  1959جانفً  08 بسموط نظام باتٌستا و وصول كاسترو الى السلطة نجاح الثورة الكوبٌة 

  1970مارس  20 تأسٌس منظمة الفرنكوفونٌة 
 

 

 



 

 

 للمضٌة الجزائرٌةالتوارٌخ حسب التطور الزمنً 

  اللون األزرق لصالح فرنسا  /   اللون األخضر لصالح الدولة الجزائرٌة 

 الشعبة التارٌخ الحدث الشخصٌات أو المالحظات

 آ/ت.ق 1926جوان  20 حزب نجم شمال إفرٌمٌا تأسٌس 

 آ/ت.ق 1937مارس  11 حزب الشعبتأسٌس  

ي المصاغ من تضمٌن المطالب األساسٌة للشعب الجزائر: بٌان فٌفري  تبٌان لتصاعد الوعً الوطنً
 اسطرؾ فرحات عب

 آ/ت.ق  1943فٌفري  03

 آ/ت.ق 1945ماي  08 : طلب الوفاء بوعد حك تمرٌر المصٌرحوادث ماي  ماي( 10إلى  03)من  لالمة، سطٌؾ و خراطة

 آ/ت.ق 1945ماي  15 حل حزب أحباب البٌان و الحرٌة لفرحات عباس 

 آ/ت.ق 1946مارس  09 فً الجزائر لانون العفو العام و السماح بعودة العمل السٌاسًصدور  ماي 08لتبٌٌض وجه فرنسا بعد مجازر 

  1946مارس  16 صراح الزعماء الوطنٌٌن : االبراهٌمً و فرحات عباسإطالق  

UDMA آ/ت.ق 1946أفرٌل  17 االتحاد الدٌممراطً للبٌان الجزائري بزعامة فرحات عباس تأسٌس 

 آ/ت.ق 1946جوٌلٌة  21 المسلمٌن نشاطهاجمعٌة العلماء  استعادة 

MTLD  آ/ت.ق 1946نوفمبر  02 حركة انتصار الحرٌات الدٌممراطٌة بزعامة مصالً الحاج تأسٌس 

  47فٌفري  17-15 بمٌادة دمحم بلوزداد L’OSإنشاء المنظمة الخاصة  ببوزرٌعة للتحضٌر للعمل المسلح

كون من مشروع إصالحً لدعم السٌاسة االستٌطانٌة ٌت
 مادة 60أبواب و  8

: ألره المجلس الفرنسً الحتواء  )المانون الخاص( دستور الجزائر
 الحركة لتفكٌن صفوفها و إدماج الجزائر فً فرنسا

 آ/ت.ق 1947سبتمبر  20

 آ/ت.ق 48أفرٌل  11-4 انتخابات المجلس الجزائري 

 آ/ت.ق 1950مارس  28 و حلها  المنظمة الخاصةاكتشاؾ  

 آ/ت.ق 1951أوت  05 الجبهة الجزائرٌة للدفاع عن الحرٌةس تأسٌ 

 آ/ت.ق 1952ماي  14 نفً مصالً الحاج إلى برازافٌل بالكونؽو 

 آ/ت.ق 1953أفرٌل  6 -4 فً مؤتمرها الثانً حركة االنتصار للحرٌات الدٌممراطٌةأزمة  

بعد فشل أعضاء سابمون فً المنظمة السرٌة للم 
 الشمل

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

أكتوبر،  10انبثمت عنه لجنة الستة، تلته اجتماعات : 
  1954أكتوبر  23

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



 

 

 آ/ت.ق 54أوت  16-14 مؤتمر أتباع اللجنة المركزٌة بعزل مصالً الحاج 

هٌدي، بن بولعٌد، دمحم )العربً بن م براٌس حمٌدو
 (بوضٌاؾ، كرٌم بلماسم، دٌدوش مراد و رابح بٌطاط

 آ/ت.ق 1954أكتوبر  23 بٌان أول نوفمبر وجٌش و جبهة التحرٌر  تأسٌسواجتماع لجنة الستة 

ٌحدد معالم و أسباب الثورة و وسائلها و أهدافها 
 البعٌدة و المرٌبة

  1954نوفمبر  01 نوفمبر اندالع الثورة الجزائرٌة و إصدار بٌان أول

  1954نوفمبر  MTLD 05حل فرنسا لحزب حركة انتصار الحرٌات الدٌممراطٌة  

  1955جانفً  18 استشهاد دٌدوش مراد 

 بعد عزل حكومة مندٌس فرانس و تولً ادؼارفو
 )سمً مشروع سوستال اإلؼرائً(

  1955جانفً  25 جرائمهل والٌا عاما على الجزائر، اشتهر بوحشٌته و اتعٌٌن جان سوست

  1955فٌفري  05 سموط حكومة منداس 

  1955مارس  23 اعتمال رابح بٌطاط 

  1955أفرٌل  03 حالة الطوارئ فً الجزائرإعالن  

  1955أفرٌل  18 مؤتمر باندونػبداٌة  

  1955جوٌلٌة  07 بمناسبة ذكرى احتالل الجزائر تجار العاصمةإضراب  

  1955جوٌلٌة  13 لوطنً للطلبةاالتحاد اتأسٌس  

استهدفت المستوطنٌن، مراكز الشرطة وشملت 
 سكٌكدة، لسنطٌنة، عنابة ...

عد مٌادة زٌؽود ٌوسؾ لائد المنطمة الثانٌة بب هجوم الشمال المسنطٌنً
و  1955استشهاد دٌدوش مراد واعتمال مصطفى بن بولعٌد فً فٌفري 

 رابح بٌطاط 

  1955أوت  20

  1955سبتمبر 26 الخاصة )الصاص( اإلدارٌةصالح الم إنشاء 

  1955سبتمبر  30 تنالش المضٌة الجزائرٌة فً جدول أعمالها  هٌئة األمم المتحدة عن التصوٌت 5صوت و امتناع  28بأؼلبٌة 

  1955أكتوبر  1955هجمات أكتوبر  انطلمت الثورة بالوالٌة الرابعة

  1955نوفمبر  ألؾ جندي 800بلػ عدد الجنود الفرنسٌٌن بالجزائر  

  1956جانفً  07 التحاق جمعٌة العلماء المسلمٌن بالثورة 

  1956فٌفري  01 حكومة ؼً مولًتأسٌس  

  1956فٌفري  14 اكتشاؾ البترول فً صحراء الجزائر 

  1956فٌفري  24 االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌنتأسٌس  



 

 

  1956فٌفري  26 الجزائر و تعوٌضه بروبٌر الكوستاستمالة كاتروا الوزٌر الممٌم فً  

UDMA و انضمام فرحات عباس  حل حزب االتحاد الدٌممراطً للبٌان الجزائري
 إلى الثورة

  1956أفرٌل  22

  1956ماي  19 الجزائرٌٌن إضراب الطلبة هجروا الدراسة والتحموا بالثورة

 والٌات و تعٌٌن مسؤول برتبة 6تمسٌم الجزائر إلى 
 عمٌد على كل والٌة

: تزوٌد الثورة بالمؤسسات و بالمنطمة الثالثة  مؤتمر الصومامانعماد 
 الهٌاكل التنظٌمٌة السٌاسٌة و العسكرٌة

  56أوت  27 – 20

تنمل أحمد بن بلة، دمحم خٌضر، أٌت أحمد، بوضٌاؾ، 
 مصطفى األشرؾ

)المرصنة مستعٌنا بدعم الناتو  باختطاؾ الطائرة المؽربٌةالكوست ٌأمر 
 (الفرنسٌة الجوٌة

  1956أكتوبر  22

  1956نوفمبر  15 تعٌٌن الجنرال ماسً مسؤوال عن األمن فً العاصمة 

  1957جانفً  07 بداٌة معركة الجزائر 

  1957جانفً  10 مشروع مخطط فصل الصحراء عن الشمال 

  1957جانفً  22 اجتماع لجنة التنسٌك و التنفٌذ بالعاصمة 

شعب لاللتفاؾ حول الثورة، لفت أنظار الرأي دفع ال
 العام العالمً و رفض االستعمار

 04 –جانفً 28 الذي دعت له جبهة التحرٌر أٌام 8إضراب 
 1957فٌفري 

 

  1957مارس  05 استشهاد العربً بن مهٌدي "أرم بالثورة إلى الشارع ٌحتضنها الشعبالمائل : " 

  1957ماي  21 ؼً مولًسموط حكومة  

  1957سبتمبر  خط مورٌس المكهرباإلعالن عن إنهاء بناء  

  1958فٌفري  08 سالٌة سٌدي ٌوسؾالعدوان الفرنسً على  

  1958فٌفري  19 المناطك المحرمة إنشاء 

  1958أفرٌل  15 سموط حكومة فٌلٌب ؼاٌار 

  1958أفرٌل  28 دعم مؤتمر طنجة للكفاح فً الجزائر 

فً  استدعاء دٌؽول لتولً الحكم إنشاء لجنة اإلنماذ،
 1958ماي  25

  1958ماي  13 بمٌادة ماسوضد حكومتهم فً بارٌس  تمرد العسكرٌٌن الفرنسٌٌن

  1958جوان  01 05رئٌس الجمهورٌة الفرنسٌة ٌتولى سلطة دٌؽول  

  58جوان  07- 04 بزٌارة الجزائر و ٌلمً خطابا فً العاصمةٌموم  دٌؽول لسنطٌنة، عنابة، وهران، مستؽانم

  1958جوٌلٌة  28 تنظٌم االستفتاء حول دستور الجمهورٌة 



 

 

  1958أوت  01 معركة وهران 

  1958سبتمبر  19 برئاسة فرحات عباسالحكومة المؤلتة بالماهرة إنشاء  

ألؾ هكتار،  250ألؾ مسكن، توزٌع  200بناء 
 ألؾ، بناء المدارس ... 400توظٌؾ 

اإلؼرائً : مشروع استعماري  لسنطٌنةمشروع عن دٌؽول إعالن 
 دعائً لفصل الشعب عن الثورة 

  58أكتوبر  04 - 03

  1958أكتوبر  16 عملٌة برٌمر  التً شملت جبال أكفادور وادي الصومام

  1958أكتوبر  23 أي سلم األبطال سلم الشجعانٌعرض مشروع  دٌؽول 

  1958سمبر دٌ 12 بالجزائر شال لائد للموات العسكرٌةتعٌٌن  

  1958جوٌلٌة  22 عملٌة جٌمال ببالد المبائل 

  1959مارس  23 استشهاد العمٌد عمٌروش و سً الحواس 

  1959جوٌلٌة  11 عملٌة الشرارة بجبال الحضنة 

  1959سبتمبر  16 )التراح استفتاء( فً ظل اتحاد فدرالً مع فرنسا تمرٌر المصٌرمشروع  اعتراؾ دٌؽول بحك الجزائر فً تمرٌر مصٌرها

  1960فٌفري  13 ألول لنبلة ذرٌة فً رلانتفجٌر فرنسا  

  1960أفرٌل  01 المنبلة الثانٌة فً الصحراءفرنسا تفجر  

  60جوان  29 – 25 بٌن جبهة التحرٌر الوطنً و الوفد الفرنسً محادثات موالن مرحلة المفاوضات الجدٌة

  1960دٌسمبر  11 عارمة تعم الجزائر لرفض السٌاسة االستعمارٌة مظاهرات شعبٌة ت.ودعم الوفد المفاوض و تمسن الشعب بـ ج.

  1960دٌسمبر  19 الجمعٌة العامة لألمم المتحدة تصادق على الالئحة االفرواسٌوٌة  مصٌرالفً تمرٌر  رحك الجزائب ONUاعتراؾ 

  1961فٌفري  20  بٌن الوفدٌن مفاوضات لوسارن بسوٌسرا 

  1961فٌفري  ظمة الجٌش السري اإلرهابٌة الفرنسٌةظهور من 

  1961أفرٌل  21 انمالب فاشلة ضد دٌؽولمحاولة  تمرد الجنراالت فً الجزائر ضد دٌؽول

  1961ماي  20 1961جوان  13و أجلت إلى  محادثات أٌفٌان األولىبدأ  

  61جوٌلٌة  28– 20 المفاوضات فً لصر لوؼراناستئناؾ  

  1961أوت  08 بحك الجزائر فً الصحراءؾ فرنسا تعتر 

   1961أوت  26 تعٌٌن بن خدة رئٌسا للحكومة الجزائرٌة خلفا لفرحات عباس 

  61أكتوبر نوفمبر  مفاوضات بال بسوٌسرا 

تدوٌل المضٌة الجزائرٌة ورفض الحضر المفروض 
 على المهاجرٌن

ت لتمسن فً بارٌس لفشل المفاوضا مظاهرات المهاجرٌن الجزائرٌٌن
 فرنسا بفكرة فصل الصحراء عن الشمال

  1961أكتوبر  17



 

 

  1961فٌفري  11 بالمرب من الحدود السوٌسرٌة لماء روس 

  1962مارس  07 أٌفٌان الثانٌةبدأ مفاوضات  

  1962مارس  18 اتفالٌات أٌفٌان الثانٌةالتولٌع على  

  1962مارس  19 )ٌوم النصر( ولؾ إطالق النار 

  1962مارس  29 الهٌئة التنفٌذٌة المؤلتة برئاسة عبد الرحمان فارس ظهور 

  1962أفرٌل  22 محاولة المعمرٌن لالنمالب 

أهمها اختٌار النهج االشتراكً و اإلبماء على األحادٌة 
 الحزبٌة

بلٌبٌا : جملة من االختٌارات التً تسٌر علٌها البالد بعد  مؤتمر طرابلس
 للثورة( )ثالث وثٌمة االستمالل

  62جوان  2-ماي 7

   1962جوٌلٌة  01 حول االستمالل االستفتاءإجراء   بنعم لالستمالل % 96.5

  1962جوٌلٌة  03 اعتراؾ دٌؽول باستمالل الجزائر 

  1962جوٌلٌة  05 رسمٌا  استمالل الجزائراإلعالن عن  من طرؾ الحكومة الجزائرٌة المؤلتة

  1962سبتمبر  20 برئاسة فرحات عباس تأسٌسًالمجلس الانتخاب  عضوا  160

  1962سبتمبر  26 بمٌادة بن خدة لجمهورٌة الجزائرٌةلٌام ا 

  1962سبتمبر  29 للحكومة بن بلة رئٌساأحمد انتخاب  و إعالنه لمانون التسٌٌر الذاتً

 آ/ت.ق 1962أكتوبر  08 االنضمام إلى هٌئة األمم المتحدة 

  1963ماي  25 إلفرٌمٌةمنظمة الوحدة اتأسٌس  

  1963سبتمبر  08 : استفتاء حول أول دستور للجزائر 1963دستور  نظام الحزب الواحد

  1963سبتمبر  15 انتخاب بن بلة رئٌسا للجمهورٌة الجزائرٌة 

 آ/ت.ق 1963سبتمبر  23 فتح أول مكتب لحركة فتح الفلسطٌنٌة فً الجزائر 

  1963أكتوبر  08 ن الجزائر و المؽرب األلصىبداٌة حرب الرمال الحدودٌة بٌ 

  1963 التسٌٌر الذاتً الزراعً 

  1964 1964مٌثاق  

  1965جوان  19 )التصحٌح الثوري( اإلطاحة بالرئٌس بن بلة انمالب لاده الهواري بومدٌن

  1966ماي  06 تأمٌم المناجم 

  1967فٌفري  05 المجالس الشعبٌة البلدٌةإنشاء  

 آ/ت.ق 1967جوان  06 الجزائر العاللات الدبلوماسٌة مع الو م أ بسبب دعمها إلسرائٌللطع  



 

 

  67جوان  10 – 05 المشاركة فً الحروب العربٌة اإلسرائٌلٌة 

  1968جانفً  انسحاب الموات الفرنسٌة من لاعدة المرسى الكبٌر 

  1969ماي  02 المجالس الشعبٌة الوالئٌةإنشاء  

  1971فٌفري  24 ولاتتأمٌم المحر 

  1972 الثورة الزراعٌة 

 10رئٌس و ملن + زعماء  76عدد المشاركٌن : 
 حركات تحررٌة

 باندونػ الثانً: ٌسمى  مؤتمر حركة عدم االنحٌاز الرابع بالجزائر
 ألهمٌة المرارات المتخذة بحٌث أدمج الجانب االلتصادي

  73سبتمبر  9 – 5

 1973أكتوبر  06 ة اإلسرائٌلٌةالمشاركة فً الحروب العربٌ 
 رمضان

 

  1974أفرٌل  10 خطاب هواري بومدٌن فً األمم المتحدة  و المطالبة بنظام التصادي عالمً

  1974أوت  14 انطالق مشروع السد األخضر بأٌادي شباب الخدمة الوطنٌة

    

 آ/ت.ق 1974نوفمبر  13 خطاب ٌاسر عرفات التارٌخً فً األمم المتحدة 

  1976فٌفري  27 انتخاب أول مجلس شعبً وطنً فً الجزائر 

  1976نوفمبر  16 الدستور الثانً للجزائر العودة إلى النظام الجمهوري الرئاسً

  1976دٌسمبر  10 هواري بومدٌن رئٌسا للجزائرانتخاب  

  1978دٌسمبر  27 وفاة هواري بومدٌن 

  79جانفً  30-27 ما لحزب جبهة التحرٌرحل مجلس الثورة وتعٌٌن بن جدٌد أمٌنا عا 

  1979فٌفري  07 الشاذلً بن جدٌد رئٌسا للجمهورٌةانتخاب  

  1984جانفً  12 لعهدة ثانٌة الشاذلً بن جدٌد رئٌسا للجمهورٌةانتخاب  

 آ/ت.ق 1988 لٌام دولة فلسطٌنإعالن  

   1988أكتوبر  05 1988أكتوبر  08مظاهرات أو أحداث  المرور إلى التعددٌة الحزبٌة
  1989فٌفري  23 دستور التعددٌة الحزبٌة و السٌاسٌة فً الجزائراستفتاء حول  دستور اإلصالحات السٌاسٌةالمصادلة على 

 

 

 



 

 

 للمضٌة الفلسطٌنٌةالتوارٌخ حسب التطور الزمنً 

 اللون األزرق لصالح إسرائٌل/    اللون األصفر لصالح فلسطٌن

 الشعبة التارٌخ الحدث تالشخصٌات أو المالحظا

بؽرض إلامة وطن  الحركة الصهٌونٌة: نشأت  مؤتمر بال بسوٌسرا بزعامة الصحفً النمساوي الٌهودي تٌودور هرتزل
 لومً للٌهود بفلسطٌن

  1897أوت  29

حول تمسٌم الشرق الوسط إلى منطمة برٌطانٌة و 
 منطمة فرنسٌة  وترن فلسطٌن على الحٌاد 

  1916 بٌن وزٌري خارجٌة برٌطانٌا و فرنسا و السرٌةاتفالٌة سٌكس بٌك

  1917نوفمبر  02 المشؤوم وعد بلفورصدور  نسبة لوزٌر الخارجٌة البرٌطانً جٌمس بلفور

  1920ماي  31 فلسطٌن تحت االنتداب البرٌطانً:  مؤتمر سان رٌمو مع بماء المدس تحت الحماٌة البرٌطانٌة

  29ماي  29-23 لمبكى(ثورة البراق الشرٌؾ )حائط ا 

  1936أوت  28 اندالع الثورة العربٌة الكبرى بمٌادة عز الدٌن المسام 

  1937جوٌلٌة  07 إلى دولتٌن عربٌة و ٌهودٌة تمسٌم فلسطٌنمشروع بٌل حول  

  1946 استمالل سورٌا و لبنان 

: عربٌة )فً لطاع ؼزة الضفة الؽربٌة  181لرار 
هودٌة )الجلٌل الشرلً، وألصى الشمال الؽربً( ٌ

المسم األكبر من السهل الساحلً وبئر السبع والنمب( 
 المدس وما جاورها تحت وصاٌة هٌئة األمم المتحدة

: رفض الفلسطٌنٌون التمسٌم فً  التمسٌم األممً لفلسطٌنمشروع 
 و رحب به الٌهود 1947مؤتمر الماهرة 

  1947نوفمبر  29

  1948ماي  14 االنتداب على فلسطٌن بانتهاءالماضً  لرار برٌطانٌا 

  1948ماي  15 على ٌد دٌفٌد بن ؼور ٌون لٌام دولة إسرائٌل 

انتصارات كبرى فألر مجلس األمن تحت ضؽوط 
 الموى العظمى لولؾ المتال مدة شهر

: المصرٌة، السورٌة،اللبنانٌة،  الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة األولى
 األردنٌة و العرالٌة

  1948ماي  16

  1948جوان  11 هدنة مؤلتة لمدة شهر بٌن إسرائٌل و العرب 

  48جوٌلٌة  16– 09 التً استعدت خالل الشهر هجوم مضاد من طرؾ الجٌوش اإلسرائٌلٌة هزٌمة الجٌوش و األنظمة العربٌة

و بهذا كسبت ، كرست الهزٌمة العربٌة
 من األراضً الفلسطٌنٌة %77.4 إسرائٌل

أدت إلى عمد اتفالٌات بٌن الدول ن مجلس األمن بطلب مهدنة رودس 
  3 األردن مارس، 23 فٌفري، لبنان 24 مصر:  العربٌة و إسرائٌل

 جوٌلٌة 20 سورٌا أفرٌل،

  1949جانفً  07



 

 

  1949أفرٌل  09 مجزرة دٌر ٌاسٌن فلسطٌنً 245راح ضحٌتها 

  1949ماي  11 دخول إسرائٌل هٌئة األمم المتحدة 

  1953جانفً  18 م الجمهوري فً مصرالنظا إعالن 

  1956جوٌلٌة  26 تأمٌم لناة السوٌس 

  1956أكتوبر  29 : العدوان الثالثً على مصر الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة الثانٌة  )ؼارات على ؼزة و سٌناء( أزمة لناة السوٌس

  1956نوفمبر  05 لصؾ بورسعٌد من طرؾ فرنسا و برٌطانٌا 

م أ المرار فمرر مجلس األمن االنسحاب لم تعارض الو 
 الفوري من مصر

وجه اإل.س تهدٌد بالسالح النووي ضد بارٌس، لندن :  تولٌؾ العدوان
 فً حالة عدم الخروج الفوري من األراضً المصرٌة و تل أبٌب

  1956نوفمبر  06

  1964ماي  28 منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةتأسٌس  بالماهرة

  1965جانفً  01 لسطٌنٌةاندالع الثورة الف 

اشتعلت الحرب على الجبهات الثالث )مصر، األردن 
 و سورٌا( لكن الهزٌمة كانت عربٌة

( : أو حرب النكسة )حرب الستة أٌامالحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة الثالثة 
 طائرة مدمرة(  312ؼارات جوٌة إسرائٌلٌة على المطارات المصرٌة )

  67جوان  10 – 05

: ولؾ المتال و انسحاب إسرائٌل إلى  242رلم  صدور المرار األممً إسرائٌل للمرارلم تستجب 
 1948حدود 

  1967نوفمبر  22

اختراق الخط الدفاعً اإلسرائٌلً من طرؾ مصر و 
 لرب استعادة هضبة الجوالن 

: هجوم الموات المصرٌة، السورٌة الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة الرابعة 
 بجٌوش عربٌة منها الجزائروالفلسطٌنٌة مدعمة 

 1973أكتوبر  06
 رمضان

 

  73أكتوبر  17 - 15 على الدول المساندة إلسرائٌلالحظر البترولً  

  1973أكتوبر  22 1973أكتوبر  25: تولؾ المتال فً  338صدور المرار األممً رلم  242ولؾ إطالق النار و الشروع فً تطبٌك المرار 

  1974أكتوبر  24  عضو مرالب باألمم المتحدةصفة  منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةمنح  ب الفلسطٌنًاالعتراؾ بها كممثل للشع

  1977نوفمبر  19 زٌارة أنور السادات للمدس 

   1978سبتمبر  17 )اتفالٌة العار( اتفالٌة كامب دٌفٌدتولٌع  أنور السادات، كارتر، مناجٌٌم بٌؽن

العربٌة من مصر  عمك االنشماق العربً فنمل الجامعة
 إلى تونس

  1979مارس  26 األرض ممابل السالمبواشنطن :  بٌن مصر و إسرائٌل معاهدة السالم

حصار بٌروت، عزل و ضرب منظمة التحرٌر بلبنان 
 و إبعادها إلى تونس

  1982جوان  06 الؽزو اإلسرائٌلً للبنان

ة فً الضفة الؽربٌة و دولة فلسطٌنٌ م: عدم تأٌٌد لٌا مشروع رٌؽان مشروع أمرٌكً   1982سبتمبر  01



 

 

لطاع ؼزة، إلامة حكم ذاتً للدولة الفلسطٌنٌة وإبماء المدس موحدة 
 وتجمٌد المستوطنات

مشروع ملن السعودٌة فهد بن عبد العزٌز جاء اثر 
 الممة العربٌة فً المؽرب

، االعتراؾ بإسرائٌل ممابل االعتراؾ بدولة فلسطٌن: مشروع فاس 
و تمرٌر مصٌر  1967ائٌل من األراضً المحتلة فً انسحاب إسر

 الشعب الفلسطٌنً

  1982سبتمبر  09

  1982سبتمبر  18 فً لبنان مجازر مخٌمً صبرا و شتٌال الجئ فلسطٌنً 6000راح ضحٌتها 

  1986مارس  21 معركة الكرامة 

  1987ر دٌسمب 07 )انتفاضة أطفال الحجارة( االنتفاضة األولىاندالع  حرب الحجارة

  1988جوان  09 لمة االنتفاضة بالجزائرانعماد  

  1988نوفمبر  15 لٌام دول فلسطٌن فً الجزائرإعالن  

 نوفمبر 3-أكتوبر 30 : مؤتمر السالم فً الشرق األوسط مؤتمر مدرٌدانعماد  
1991 

 

بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة )ٌاسر عرفات( و 
 إسرائٌل )إسحاق رابٌن( 

الحكم الذاتً فً لطاع ؼزة و تولٌع اتفالٌة : )النروٌج( أوسلو  ةاتفالٌ
 بواشنطن برعاٌة الرئٌس األمرٌكً بٌل كلٌنتون أرٌحا

  1993سبتمبر  13

  1994جوٌلٌة  01 عودة ٌاسر عرفات إلى لطاع ؼزة 

  1995 نمل الحكم الفلسطٌنً لمطاع ؼزة و أرٌحا 

التفاق إلى ولعه الطرفان لكن إسرائٌل تتنكر إلى ا
 ٌومنا هذا

  1995سبتمبر  28 توسٌع الحكم الذاتً إلى الضفة الؽربٌة

  1996جانفً  20 انتخاب ٌاسر عرفات رئٌسا للسلطة الفلسطٌنٌة 

  2000ماي  24 انسحاب إسرائٌل من لبنان 

  2000سبتمبر  29 األلصى الثانٌةانتفاضة  

  2004نوفمبر  11 وفاة ٌاسر عرفات 

أوت  14-جوٌلٌة 12 السادسة اإلسرائٌلٌةالحرب العربٌة  على لبنان اإلسرائٌلًالعدوان 
2006 

 

 


