
 أ 
 

 

���	� ا�	�����ت  
��  د  ..................................................................................................................  ��

Abstract  ............................................................................................................  و  
  ح  .....................................................................................................  المقدمة

  ط  ..............................................................................................  أهمية الدراسة
  ي  .............................................................................................  أهداف الدراسة
  ي  ............................................................................................  إشكالية الدراسة

  ك  ..............................................................................................  أسئلة الدراسة
  ل  ..............................................................................................  منهج الدراسة

  ن  .......................................................................  )الدراسات السابقة(مراجعة األدبيات 
  ف  .............................................................................  التعليق على الدراسات السابقة

  
  ��%ا��12د ا���&و 0/�ي رو'�� ا�-��)��ا�,+��ت ا�!��*�(�� ا�)و'�� &%  :ا#ولا�!�  


ا :ا�	3�4 ا#ول ���  1  ..................................  8�1948 ا�,�م �,+��ت ا�)و'�� �6 &��*�5 ا���ر�
  1  ......................................................................................................  مقدمة

  2  .............................................  استخدام الدين مبرراً لتدخل روسيا القيصرية في المنطقة :أوالً

  3  .....................................................  الحمالت التبشيرية لروسيا القيصرية في فلسطين :ثانياً
  5  ......................................................  االهتمامات التاريخية لروسيا القيصرية بفلسطين :ثالثاً

  6  ...................................................  بيكو ـ دور روسيا القيصرية في اتفاقيات سايكس :رابعاً
  7  .................................................................  الثورة البلشفية والقضية الفلسطينية :خامساً
  8  ...................................................................  الشيوعية للحقوق الفلسطينية تأييد :سادساً
  10  .............................................  األمريكي على النفوذ في فلسطين ـ التنافس السوفيتي :سابعاً
  12  ......................................................................  الدعم السوفيتي لدولة إسرائيل :ثامناً

  14  .........................................  بين العرب وإسرائيل في موقف االتحاد السوفيتي التأرجح :تاسعاً
  18  .......................................    194قضية الالجئين والقرار موقف االتحاد السوفيتي من  :عاشراً

  
  21  .....................................  ��)ب ا��4ردةا�,+��ت ا�!��*�(�� ا���&���� &% ?  ا :ا�	3�4 ا�<�=%

  21  ....................................................................................................  مقدمة
  21  ...............................................................  االهتمام السوفيتي بالقضية الفلسطينية :أوالً
  25  ...........................................  لقضية الفلسطينية في األمم المتحدة وموقف القطبين منهاا :ثانياً
  26  ...................................................  الفلسطينية القوى والفصائلالموقف السوفيتي من  :ثالثاً



 ب 
 

 

  27  ........................................................  الدعم السوفيتي لمنظمة التحرير الفلسطينية :رابعاً
  30  ..............................  ائيلياألمريكي بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرـ  السوفيتياإلعالن  :خامساً
  32  ..............................................  غورباتشوففي عهد من القضية الفلسطينية ف الموق :سادساً

  
   �6 رو'�� ا��12د�� ا�!��*�(��ا�,+��ت : ا�!�  ا�<�=%

  35  ...................................................  ـ ا�)و'��ــ!��*�(�� ا�,+��ت ا����'�� ا� :ا�	3�4 ا#ول
  35  ....................................................................................................  مقدمة

  36  ..................................................................................  اإلنقالب على الشيوعية
  37  .........................................................  العالقات الدبلوماسية الفلسطينية ـ الروسية :أوالً
  42  ...........................................................  دعم الروسي للسلطة الوطنية الفلسطينيةال :ثانياً
  44  .............................................................  العالقة الروسية مع الفصائل الفلسطينية: ثالثاً

  45  ....................................................................  عالقة روسيا مع حركة حماس: رابعاً
  48  ...........................................  لفلسطيني في المنظمات الدوليةالدعم الروسي للموقف ا: خامساً

  
  55  ................................................................  ا12!����ت ا�!��*�(�� ا�)و'��: ا�	3�4 ا�<�=%

  55  ....................................................................................................  مقدمة
  55  ...................................  تحاديةاال الفلسطينية وروسيا الوطنية اتفاقيات التعاون بين السلطة: أوالً
  57  ..............................................  الفلسطينية الوطنية المساعدات المالية الروسية للسلطة :ثانياً
  61  .........................................  الروسي في مجال صرف المساعدات ـ التعاون الفلسطيني :ثالثاً

  
��ت ا�<-�&�� ا�!��*�(�� ا�)و'���,+ا: ا�	3�4 ا�<��3  ........................................................  62  

  62  ........................................................  العالقات الفلسطينية ـ الروسية في الجانب الثقافي
  

  
  أG) ا�,+��ت ا�!��*�(�� ا�)و'�� 8�0 ا�,	��� ا���	��:ا�!�  ا�<��3

  69  .................  ���دات ا����'� ا�)و'�� J�K1 ����1 ا��)اع ا�!��*�(% اH')ا���%: �	3�4 ا#ولا
  69  ....................................................................................................  مقدمة

  70  ..................................................................................  المحددات الداخلية :أوالً
  71  .................................................................................  المحددات الخارجية :ثانياً

  71  ...............................................................  التأثير األمريكي على السياسة الروسية .1
  74  ......................................................................  اإلسرائيلية ـ الشراكة األمريكية .2
  75  ................................................  اإلسرائيلية ودور اللوبي اليهودي ـ لعالقات الروسيةا .3



 ج 
 

 

  77  ...........................................................  اإلسرائيلية ـ لعالقات االقتصادية الروسيةا .4
  78  ...................................................  الروسي اإلسرائيلي ـ منيـ األالتعاون العسكري  .5
  83  ................................................  لمصالح الروسية في الشرق األوسط والمنطقة العربيةا .6

  
  87  ..................................  ا��ور ا�)و'% &% 0	��� ا��+م ا�!��*�(�� اH')ا����� :ا�	3�4 ا�<�=%

  87  ....................................................................................................  مقدمة
  88  .............................................................  الموقف الروسي من القضية الفلسطينية :أوالً
  88  ......................................................  االتحادية ني للتعامل مع روسياالسعي الفلسطي :ثانياً
  90  ....................................................  لسالم في موسكول دولي مؤتمرلعقد  دعوة بوتين :ثالثاً

  92  ...............................  التأييد الروسي للموقف الفلسطيني في مواجهة السياسات اإلسرائيلية :رابعاً
  94  ........................................  الفلسطينية اإلسرائيلية مواقف الروسية تجاه عملية السالمال :خامساً
  95  .....................................................  في الرباعية الدولية االتحادية ة روسياضويع :سادساً
  97  .......................................................  محدودية الدور الروسي في الرباعية الدولية :سابعاً
  98  .........................  المواجهة مع الواليات المتحدة في الملف الفلسطينياالتحادية تجنب روسيا  :ثامناً

  
  99  ..............  &% 0	��� ا��+م ا�)و'%�ور ا�� و���-4  ا�,+��ت ا�!��*�(�� ا�)و'� :ا�	3�4 ا�<��3

  99  ....................................................................................................  مقدمة
  99  ....................................................................  الروسيةـ  الفلسطينيةالشراكة طبيعة 

  101  ...........................................  الفلسطينية اإلسرائيليةتقبل الدور الروسي في عملية السالم مس
  

  108  ...............................................................................................  الخالصة  
  

  115  .................................................................................................  المراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


