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756 — Seul survivant de la dynastie Umayyade, Abdurrahmân I entre en Espagne 

pour y fonder un émirat indépendant.

759 — Les musulmans chassés de Narbonne par Pépin le Bref.

762 — Fondation sur le Tigre de la ville de Bagdad qui devient capitale abbasside.

765 — Mort de Jacfar as-Sâdiq (65 ans), figure emblématique de la doctrine 

juridique chez les chiites duodécimains.

767 — Mort du juriste Abû Hanîfa (68 ans), surnommé "Grand Imâm", fondateur 

du hanafisme (sunnisme).

775 — Mort d’al-Mansûr et avènement de son fils al-Mahdi.

سنة 754 - وفاة الخليفة العبايس السفاح وعمره ال يتجاوز السابعة والعرشين / أبو 

جعفر املنصور يتوىل الخالفة وهو ابن عم السفاح وهو الذي أسس فيام بعد مدينة 

بغداد سنة 762 ليجعلها عاصمة للدولة كام أنه أقام إدارة متطورة للدولة وخاصة 

بفضل نظام جديد للربيد وفرض حكامً مركزياً قوياً وشجع وضع األسس لإلسالم 

الرسمي السني

سنة 756 - األموي الوحيد الذي نجا من املذبحة يف الجزيرة يدخل األندلس ويؤسس 

إمارة يف قرطبة ويسمي نفسه بعبد الرحمن الداخل ويدوم حكمه فيها حتى وفاته 

يف قرطبة سنة 788 وعمره 57 عاماً

سنة 759 - بيبان لوبريف يطرد املسلمني من مدينة عربونة يف جنوب فرنسا الحالية

سنة 762 - تأسيس مدينة بغداد عىل نهر دجلة لتصبح عاصمة للدولة العباسية

سنة 765 - وفاة جعفر الصادق )عاش 65 عاماً( مؤسس املذهب الجعفري وهو 

اإلمام السادس عند الشيعة االثناعرشية

سنة 767 - وفاة الفقيه أيب حنيفة بن النعامن )68 عاماً( امللقب باإلمام األعظم وهو 

مؤسس املذهب الحنفي )السنة(

سنة 775 - وفاة الخليفة العبايس املنصور )عاش 63 عاماً( وتويل ابنه املهدي الخالفة 
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Cluny.

1144 — Les Turcs d’Alep mettent fin à la principauté croisée d’Edesse.1145 — Robert de Chester traduit l’Algèbre de Khuwarizmi. Essor de l’école des 

traducteurs de Tolède. Traductions d’œuvres arabes en latin.

1146 — Les Almohades s’emparent de Marrakech.
1147 — Les Almohades en Espagne.

1148 — Echec des Croisés de Louis VII devant Damas.
1153 — Al-Idrîsî fait une mappemonde pour Roger II de Sicile.1154 — L’atabeg Nûr ad-Dîn Zengui s’empare de Damas.

1155 — Raid normand sur Alexandrie.1157 — Les Almohades supplantent les Almoravides dans le sud de l’Espagne.

سنة 1141 - ترجمة القرآن إىل اللغة الالتينية تحت إرشاف بطرس الورع كبري رهبان 

دير كلوين الذي كان قائـامً يف جنوب بورغندي

سنة 1144 - األتراك املتواجدون يف حلب يقضون عىل كونتية الرها الصليبية يف شامل 
وادي الرافدين

سنة 1145 - روبرت دي تشسرت اإلنجليزي الذي تعلم العربية يف إسبانيا يرتجم كتاب 

الخوارزمي يف الجرب إىل اللغة الالتينية / ازدهار الرتجمة من العربية إىل الالتينية يف 
مدينة طليطلة

سنة 1146 - املوحدون يحتلون مدينة مراكش ويقضون عىل حكم املرابطني
سنة 1147 - املوحدون يدخلون إسبانيا

سنة 1148 - الحملة الصليبية التي يقودها لويس السابع تفشل يف دخول دمشق

صقلية روجر الثاينسنة 1153 - الجغرايف الصقيل العريب اإلدرييس يضع خريطة للعامل بطلب من ملك 
سنة 1155 - غزوة نورماندية عىل ميناء اإلسكندريةسنة 1154 - األتابيك نور الدين زنيك يسيطر عىل مدينة دمشق
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25 mars — Traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne 

(CEE, remplacée en 1993 par la CE). Etats membres : France, Allemagne fédérale, 

Luxembourg, Italie, Belgique et Pays-Bas. La Grande-Bretagne, le Danemark et 

l'Irlande attendront 1973 pour y adhérer.

4 octobre — Lancement  par l'URSS de Spoutnik I, premier satellite dans l'espace.

1958

1er février — Naissance de la République arabe unie (Egypte et Syrie). Cette union 

ne dure que trois ans, mais le nom sera conservé par l'Egypte jusqu'en 1971.

9 mai — Insurrection contre le président libanais Camille Chamoun, proche de 

l'Occident, dans un contexte régional agité.

26 شباط / فرباير - الحجز عىل النسخ املطبوعة من صحيفة لومانتيه الفرنسية 

بعد نرشها إلفادات بعض الشهود عن التعذيب الذي متارسه القوات الفرنسية ضد 

الجزائريني

25 آذار / مارس - معاهدة روما التي انبعثت عنها املجموعة االقتصادية األوربية 

والتي استمرت إىل سنة 1993 لتحل محلها املجموعة األوربية وكانت البلدان األعضاء 

هي فرنسا وأملانيا االتحادية ولوكسمبورج وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ومل تلتحق بها 

بريطانيا إال عام 1973 مع الدمنارك وآيرلندا ثم انضمت إليها اليونان سنة 1981 

وإسبانيا والربتغال يف 1986

4 ترشين األول / أكتوبر - االتحاد السوفيايت يطلق صاروخاً فضائياً باسم سبوتنيك 1

عام ألف وتسعامئة ومثانية وخمسني

1 شباط / فرباير - والدة »الجمهورية العربية املتحدة« عن اتحاد مرص وسورية وهو 

اتحاد دام ثالث سنوات ولكن االسم احتفظت به مرص إىل عام 1971

9 أيار / مايو - مترد عىل سلطة الرئيس اللبناين كميل شمعون بسبب تعارض ميوله 

للتحالف مع الغرب مع ميول املسلمني للتحالف مع العرب وخاصة بعد قيام 




