
 

 

 

 
 

  

 جوهىريت العراق

 وزارة التعلين العالي

 والبحث العلوي 

 جاهعت هيساى

 كليت العلىم السياسيت

 (  مصر منوذجا   –التطبيع العربي اإلسرائيلي ) 
 

 ( حيدر عبد الحسن طاهر  )بحث تخرج تقدم به الطالب

 العلوم السياسية كلية  مجلس إلى

 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس

 املشرفاألستاذ 

 م.م. ضحى حسن فليح

 م ٕٕٔٓ      ىـ ٕٗٗٔ

 مصر نموذجًا ( –) التطبيع العربي اإلسرائيمي 

 بحث تخرج تقدم بو الطالب) حيدر عبد الحسن طاىر (

 إلى مجمس كمية العموم السياسية

 وىو جزء من متطمبات نيل شيادة البكالوريوس



 

 ِبْسِم المَّـِو الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيمِ 
 

 
ِني ِعم ًما ﴾ َرب   ﴿  َوُقل    ِزد 

 
 صدق ا العمي العظيم

 

 

 

 

 

 ٗٔٔآية  –ُسوَرة طو 

 أ



 

 اإلىداء 

 

 إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب
 لحظة سعادةإلى من كّمت أناممو ليقدم لنا 

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم
 . )إلى القمب الكبير ) والدي العزيز 

 
 إلى من أرضعتني الحب والحنان
 إلى رمز الحب وبمسم الشفاء
 إلى القمب الناصع بالبياض ) والدتي الحبيبة ( .

 
 )إخوتي ( .إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي 

 
 اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض 
 بحر واسع مظمم ىو بحر الحياة وفي ىذه الظممة ال يضيء 
 إال قنديل الذكريات ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين أحببتيم 

 وأحبوني )أصدقائي( ...

 

 رواح شيداء العراق األبطالكما يقتضي الواجب األسمى أن أىدي ىذا العمل البسيط إلى أ
 من قواتنا األمنية وحشدنا الشعبي رحميم اهلل برحمتو الواسعة ...
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 وعرفانشكر 

 

في مثل ىذه المحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعيا في كممات ... تتبعثر األحرف 
 وعبثًا أن يحاول تجميعيا في سطور
 سطورًا كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نياية المطاف إال قمياًل من الذكريات وصور تجمعنا 

 ............. برفاق كانوا إلى جانبنا
 فواجب عمينا شكرىم ووداعيم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار الحياة
 وونخص بالجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عممنا 
لى من وقف عمى المنابر وأعطى من حصيمة فكره لينير دربنا  وا 

   إلى األساتذة الكرام في كمية ) العموم السياسية (

 ويقتضي الوفاء والعرفان بالجميل أن أتقدم 
 

 بالشكر والتقدير إلى األستاذة ) م.م. ضحى حسن فميح(
 

 خير وليا منا كل التقدير واالحترام...التي تفضمت بإشرافيا عمى ىذا البحث فجزاىا اهلل عنا كل 
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 المحتوياتالفيرست و 

 الموضوع الصفحة ت

 اآليـــة الكريمة أ ٔ
 اإلهـــــداء ب ٕ
 شكر وعرفان ج ٖ
 الفهرســـت والمحتويات  ٗ
 الخالصة  ٘
 المقـــــدمة ٕ – ٔ ٙ
 التطبيعمفهوم  –المبحث االول  ٔٔ – ٖ ٚ
 مفهوم التطبيع ٗ ٛ
 التعريف بالتطبيع –المطمب االول  ٙ – ٗ ٜ

 تعريف التطبيع –الفرع االول  ٘ ٓٔ
 ستراتيجية الكيان الصهيوني لمتطبيعا -الفرع الثاني  ٙ ٔٔ
 التطبيع العربي اإلسرائيميالمطمب الثاني :  ٕٔ – ٚ ٕٔ
 التطبيع العربي اليةالفرع االول :  ٚ ٖٔ
 من التطبيع العربية موقف الدولالفرع الثاني  ٜ ٗٔ
 المبحث الثاني : القواعد الناظمة لمتطبيع اإلسرائيمي ومصر ٜٔ – ٖٔ ٘ٔ
 مكونات العالقات االسرائيمية المصرية : المطمب االول ٚٔ – ٘ٔ ٙٔ

 –المحددات المرتبطة بأوضاع تسوية الصراع العربي  -الفرع االول : ٙٔ ٚٔ
 اإلسرائيمي

ٔٛ ٔٚ 
المحددات المرتبطة بآلية االنتقال من حالة الحرب إلى حالة  -الفرع الثاني :

 السالم )التطبيع(

 اثر التطبيع المصري االسرائيميالمطمب الثاني :  ٜٔ – ٛٔ ٜٔ

 االثر السياسي –الفرع االول  ٛٔ ٚٔ
 االثر االقتصادي واالمني –الفرع الثاني  ٜٔ ٛٔ
 الخاتمة ٕٓ ٜٔ
 راي الباحث ٕٔ ٕٓ
 المصادر ٕٕ ٕٔ

 



 

 :  الخالصة

أن األسباب الحقيقية الكامنة وراء انتشار دعوات ومقدمات تطبيع البعض مع إسرائيل تخفي حقيقة أن 
العرب يعيشون اليوم أزمة ثقة بالنفس واضطرابا في التصّورات وحالة شك متبادل في اآلخر العربي 

تستغل إسرائيل ىذا االضطراب النفسي لتدق مقابل ثقة غير مفيومة وال مبّررة في اآلخر اإلسرائيمي. 
أكثر عمى وتر التطبيع ألنيا تدرك أن ىذه فرصتيا السانحة قبل أن تتغّير األحوال والمعطيات فال 
شيء ثابت في ىذا العالم المتغّير. رىان إسرائيل عمى التطبيع من دون أن تدفع مقابال رىان غير 

الحقوق إلى أصحابيا وكّفت عن الطمع والييمنة والقمع مطمئن ولو أنيا تريد السالم حقا ألعادت 
والتمييز العنصري وعندىا ستصبح عالقاتيا مع العرب عالقات )طبيعية( من أوسع األبواب وليست 

 .عالقات )تطبيع( مصطنعة بأكثر مما ىي مقنعة

رائيل ىى الطرف اإلسرائيمية التي ظمت عند الحد األدنى ليا. فقد كانت إس -ومنيا العالقات المصرية 
الساعى لمتطبيع وتوسيع العالقة، وكانت مصر ىى الطرف المتحفظ فى ذلك االتجاه. حتى 

 استطاعت مصر أن تفوز بعودة سيناء بالكامل إلييا، مقابل إنياء حالة الحرب معيا.

ثين . في وقمنا بترتيبو الى مبح مصر نموذجًا ( –) التطبيع العربي اإلسرائيمي البحث وقد تناولنا ىذا 
يجية الكيان الصييوني لمتطبيع وما واسترات  -مفيومو وتعريفو  -المبحث االول تطرقنا الى التطبيع 

 .ىي دوافع التطبيع ومواقف الدول العربية منو 

مكونات العالقات اما المبحث الثاني تطرقنا فيو الى القواعد الناظمة لمتطبيع اإلسرائيمي ومصر من حيث 
 –يمية المصرية من خالل المحددات المرتبطة باوضاع تسوية الصراع العربي المصرية االسرائ

االسرائيمي والمحددات المرتبطة باالنتقال من حالة الحرب الى السالم . وماىو اثر التطبيع المصري 
 االسرائيمي . 

Conclusion : 

A reality in a reality, a reality in a reality, a reality in the underlying, a 

reality, a reality, a reality, a reality, versus a reciprocal relationship in 

Israel, in exchange for an incomprehensible and unjustified trust in the 

Israeli. Exploiting psychotropic drugs in drug abuse abuse the same 

sunrise. Israel's bet on normalization without its relations with the Arabs 

becoming (normal) and within and selling out (normalization) relations. 



 

Including the Egyptian-Israeli relations, which remained at a minimum. 

Israel was the party seeking to normalize and expand the relationship, 

and Egypt was the conservative party in that direction. Until Egypt was 

able to win the return of Sinai in full, in exchange for ending the state of 

war with it. 

We dealt with this research (Arab-Israeli normalization - Egypt as a model) 

and we arranged it into two sections. In the first topic, we touched upon 

normalization - its concept and definition - and the strategy of the Zionist 

entity for normalization, and what are the motives for normalization and 

the positions of Arab countries towards it. 

As for the second topic, we discussed the rules regulating Israeli and 

Egyptian normalization in terms of the components of Egyptian-Israeli-

Egyptian relations through the determinants associated with the 

situations of settlement of the Arab-Israeli conflict and the determinants 

associated with the transition from a state of war to peace. What is the 

effect of Egyptian-Israeli normalization? 
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