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 الفهرس

 رقم الصفحة الموضوع #
 أ الملخص

Abstract ب 
 ت المقدمة
 خ مشكلة

 خ سؤال البحث
 د فرضية الدراسة
 د أهمية الدراسة
 د المنهجية

 ذ الدراسات والبحوث السابقة
 س أقسام الدراسة

 0 اإلطار النظري لصناعة القرار في السياسة الخارجية الفصل األول
 5 مفهوم السياسة الخارجية 0-0
 3 أجهدزة اتخاذ القرار في السياسة الخارجية 0-5
 4 العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار 0-3
 4 العوامل الداخلية 0-3-0
 4 النظام السياسي واالقتصادي 0-3-0-0
 2 السياسية األحدزاب 0-3-0-5
 6 جماعات الضغط 0-3-0-3
 7 الرأي العام 0-3-0-4

 8 البيئة الخارجية 0-3-5
 8 المتغيرات الذاتية 0-3-3
 9 الخصائص الشخصية 0-3-3-0
 9 النظام العقيدي والقيمي لصانع القرار 0-3-3-5
 01 االيديولوجيا 0-3-3-4
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 الفصل الثاني

 تطووووور سياسووووة مصوووور الخارجيووووة تجوووواه القضووووية الفلسووووطينية
(9191- 3199) 

07 

 51 (0925-0952) العهد الملكي 5-0
 55 افتتاح الجامعة العبرية 5-0-0
 54 أحداث البراق 5 -5-0
 56 0936ثورة فلسطين عام  5-0-3
 31 0947قرار التقسيم  5-0-4
 35 وما بعدها 0948حرب العام  5-0-2
 32 الموقف من الكيان الفلسطيني 5-0-6
 38 والتسوية السلميةمشاريع الهدنة  5-0-7

 41 (0971-0925) الحقبة الناصرية 5-5
 40 التكوين الشخصي لجمال عبدالناصر 5-5-0
 45 أولويات العهد الثوري الجديد 5-5-5
 44 العدوان الثالثي على مصر وما بعده 5-5-3
 42 :منظمة التحرير الفلسطينية 5-5-4
 47 0971-0967ما بين  5-5-2

 21  0980 – 0971عهد محمد أنور السادات  5-3
 23 0973حرب تشرين  5-3-0
 26 ما بعد حرب تشرين: المرحلة الثانية 5-3-5

 62 حقبة مبارك 5-4
 66 0985حرب اسرائيل على لبنان عام  5-4-0
 68 0987االنتفاضة الفلسطينية عام  5-4-5
 69 العملية السلمية واتفاقية أوسلو  5-4-3
 71 5114-5111االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام  5-4-4
 75 5114وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام  5-4-2
 73 5116في انتخابات " حماس"فودز حركة  5-4-6
 74 5118موقف مصر من الحرب على غدزة  5-4-7
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 80 3199إّبان ثورة يناير القضية الفلسطينية  الفصل الثالث
الفلسلللللللللطينية فلللللللللي المظلللللللللاهرات والحراكلللللللللات الشلللللللللعبية القضلللللللللية  3-0

 المصرية
80 

 85 (5100قصف غدزة )المظاهرات امام السفارة االسرائيلية  3-0-0
 83 "النكسة"و" النكبة"فعاليات إحياء ذكرى  3-0-5
 86 (طرد السفير" مليونية)"المظاهرات امام السفارة االسرائيلية  3-0-3

 88 السالم مع اسرائيل إب ان الثورةالموقف من اتفاقية  3-5
 91 الموقف المصري من اتفاقية الغادز 3-3
 95 الفلسطينية المصالحة من المصري الموقف 3-4
 93 الدور المصري في صفقة تبادل األسرى 3-2
 92 الموقف من قطاع غدزة والحصار 3-6
 96 التقييم االسرائيلي للثورة 3-7

 011 اإلخوان الم سلمين في عهدالقضية الفلسطينية  الفصل الرابع
موقللللللللف اإلخللللللللوان الم سلللللللللمين مللللللللن القضللللللللية الفلسللللللللطينية قبللللللللل  4-0

 استالم الحكم
010 

 000 الموقف بعد االنتخابات البرلمانية 4-5
القضلللللللللللية الفلسلللللللللللطينية فلللللللللللي البرنلللللللللللام  االنتخلللللللللللابي ل حلللللللللللدزاب  4-5-0

 المصرية
000 

 008 المسلمين للرئاسةبعد استالم االخوان  4-5-5
 009 معبر رفح وفك الحصار عن غدزة 4-5-5-0
 055 المصالحة الفلسطينية 4-5-5-5
 054 5105الحرب االسرائيلية على غدزة  4-5-5-3
 059 "كامب ديفيد"اتفاق السالم مع اسرائيل  4-5-5-4
 036 اتفاقية الكويدز 4-5-5-2
 036 اتفاقية الغادز 4-5-5-6

 037 بين مرسي وبيرسالرسائل  4-3
 040 الخاتمة 2


