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 االطروحة:عنوان الرسالة او 
 

 "تاريخية دراسة" 1981-1970 بولندا تجاه االمريكية المتحدة الواليات سياسة

 ملخص االطروحة:

   
اقتضت طبيعة وتحليل اهم االحداث والتطورات التي اثرت في تلك السياسة.  1981-1970تهدف االطروحة الى تسليط الضوء على السياسة االمريكية تجاه بولندا في المدة بين عامي 

 – 1939فتضمن التمهيد الذي جاء بعنوان "سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه بولندا  ،الدراسة تقسيمه على اساس التسلسل التاريخي، فتم تقسيمه على خمسة فصول وخاتمة 
 .1970وحتى عام  1939العالمية الثانية عام " استعراضًا تاريخيًا لسياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه بولندا من قيام الحرب 1970

 موقف تم تقسيم الفصل على ثالثة مباحث، تناولت في االول منها: "فقد "  1973 – 1970اما الفصل الثاني المعنون " السياسة االمريكية تجاه التطورات السياسية في بولندا        
 السياسية التطورات من المتحدة الواليات موقف"، اما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه  لدراسة موضوع " 1971-1970 االلمانية -البولندية الحدود ازمة من االمريكية المتحدة الواليات

 العالقات تطور في واثرها 1972/ايار/31 في لبولندا نيكسون ريتشارد االمريكي الرئيس زيارةاما المبحث الثالث فقد كرس لتسليط الضوء على "  ،"  1971 – 1970 بولندا في واالقتصادية
  ." 1973 عام حتى  البولندية- االمريكية

 المتحدة للواليات جيريك زيارةمباحث تناولت الباحثة في االول منها "  اربعة" فقد تم تقسيمه على 1979-1974البولندية -اما الفصل الثالث المعنون " العالقات السياسية االمريكية 
 "1975 عام لبولندا فورد جيرالد االمريكي الرئيس زيارةاما المبحث الثاني فقد تناولت الباحثة فيه "  ." البولندية-االمريكية العالقات في واثرها 1974 االول ينتشر  شهر في االمريكية

 تجاه االمريكية السياسة . اما المبحث االخير فقد جاء بعنوان "" 1976-1975 البولندية االزمة من االمريكية المتحدة الواليات موقفمن الفصل والذي عنون بـ"  الثالثوكرس المبحث .
 " . 1979-1976 عامي بين بولندا

 المتحدة الواليات "درست في االول منه مباحث  ثالثة" ، وتم تقسيمه على 1980 بولندا في السياسية التطورات و االمريكية المتحدة الواليات"  ت الباحثةوفي الفصل الرابع تناول
" اما المبحث االخير فقد خصص 1980 االول كانون – ايلول بولندا تجاه االمريكية السياسةفقد تناولت  الثاني"وفي المبحث 1980 آب31  – الثاني كانون  البولندية واالزمة االمريكية
 ". 1980 االول كانون بولندا في السوفيتي العسكري التدخل احتمالية من االمريكي الموقف لدراسة "

 االمريكية المتحدة الواليات موقف " وقسم على مبحثين تناولنا في االول منهما : " 1981 البولندية االزمة تجاه االمريكية المتحدة الواليات سياسة" اما الفصل االخير فقد جاء بعنوان 
 . "1981 االول كانون – ايلول  العرفية االحكام اعالن مدة في بولندا تجاه االمريكية السياسة " ، ودرسنا في الثاني " 1981 آب - الثاني كانون البولندية االزمة من

 
 
 
 
 
Title of Thesis 

Policy of the United States of America Toward Poland 1970-1981 (Historical study) 

Abstract of Thesis 

The study required its division on the basis of the historical sequence, and it was divided in to five chapters and a conclusion. 
The preface , named " History of US Policy toward Poland 1939 -1970 . 

The Second Chapter named "The US Policy towards the Political developments in Poland 1970 -1973 "  , is divided in to three 
sections . in the first section the researcher discusses " The United States Position on the Polish _ German border crisis 1970 -
1971 . The Second Section deals with " the United States position on the economic and political development in Poland 1970 -
1971 . the Third section sheds light on "President Richard Nixon's visit to Poland on May 31, 1972 and its impact on the 
development of US-Polish relations till 1973 " .  

The third  chapter named " the US – Polish political relations 1973 – 1976 "  is  divided into three sections . The first section 
includes " Jeric's visit to in United States in November 1974  and its impact on US- Polish  relations " . The research in the second 
chapter discusses " the US president Gerald Ford's visit in Poland in 1975" . The last section of the third chapter is devoted to "the 
position of United States on the Poland crisis 1975 – 1976 " .  

The Forth chapter named  " the United States and the Political developments in Poland 1976 – 1980 " is divided in to four 
sections .The first section Examines " the US policy towards Poland between1976 and 1979 " while the second section studies " 
the United States and the Poland crisis January- August 31 , 1980 " the third section deals with " US policy towards Poland 
September- December 1980" . The fourth section is devoted  to the study of  " the United States Position on possibility of the 
soviet military intervention in Poland in December 1980 " .  

The fife chapter entitled " US policy towards  the  Poland crisis 1980 -1981 " is divided into two sections . In the First section , 
the researcher discusses "the United States Position on the Poland crisis January- August 1981 "  , Whereas the second section 
reviews " US policy towards Poland in the duration of the decoration of martial in a way that reconciles  with the soviet union . 

The conclusion included the most important conclusions by the researcher .    
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