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  19721972- - 19641964سياسة الواليات المتحدة األميركية تجاه الهند سياسة الواليات المتحدة األميركية تجاه الهند       

 ممخص الرسالة أو االطروحة
  

، وقد 1972 إلى 1964        بحثت الدراسة في سياسة الواليات المتحدة األميركية تجاه الهند لممدة من 
حاولت الكشف عن متغيرات السياسة األميركية في التعامل مع الهند بحسب متغيرات األوضاع، واختالف 

الظروف السياسية واالقتصادية والعسكرية في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، قسمت الدراسة عمى خمسة 
فصول، ومقدمة، وخاتمة، مع مالحق، وجاء الفصل األول بعنوان مراحل تطور السياسة األميركية، وتناول 

،  وبحث الفصل الثالث في سياسة 1964-1947الفصل الثاني سياسة الواليات المتحدة األميركية تجاه الهند 
،  في الفصل الرابع عمى مواقف البمدين المتبادلة تجاه 1968-1964جونسون تجاه التطورات الداخمية في الهند 

، ثم جاءت الخاتمة 1972-1969القضايا الرئيسة، أما الفصل األخير فقد ركز عمى سياسة نيكسون تجاه الهند 
. لتبين أهم نتائج البحث
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Abstract of thesis 
 
          The study looked at US policy towards India for the period from 1964 to 1972, has tried to detect the US policy in 

dealing with India variables according to the situation variables, and different political, economic and military 

conditions in the South and South-East Asia, divided the study of five chapters and an introduction, The finale, with 

supplements, and came first chapter entitled stages of the evolution of American politics, and the second chapter of the 

United States policy toward India, 1947-1964, and discuss the third chapter in Johnson's policy on internal 

developments in India 1964-1968, in the fourth quarter on the positions of the two countries towards mutual key issues, 

and the last chapter has focused on Nixon's policy towards India 1969-1972, then came to the conclusion the most 

important show search results. 

 


