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 والمغرب االسرائيلي العدو بين الخيانة التطبيع

 
 : مدخل -1

 السوءات على شاهدا   الصهيوني الكيان مع العالقات صعيد على المغرب في الملكي النظام تاريخ يعتبر
 زمن منذ مفضوحة العربي القومي لألمن المغربي النظام وخيانة فلسطين، في اإلحتالل كيان مع التطبيعية

-9-13 بتاريخ بالرباط، العربية للقمة السرية الجلسات على الصهيوني الموساد تنصت حادثة عبر بعيد
 التنصت عملية كانت حيث الثاني الحسن المغرب ملك ومساعدة بتسهيل كان التنصت وهذا ،1965

 خالل العربية، بالجيوش الهزيمة إنزال من تمكن الذي الصهيوني، للكيان إستراتيجي كنز بمثابة المخابراتية
 في الصهيوني الكيان شراهة من وزادت جمعاء، العربية لألمة نكسة شكلت والتي ،1967 حزيران حرب

 ولبنان وسوريا واألردن مصر في العربية األمة أبناء ضد الدموية المجازر وإرتكاب والعربدة، العدوان
 .وفلسطين

 أو االقتصادية، أزماتها تحل جمهورية، أم كانت ملكّية العربية، الحكومات من الكثير أن واضحا بات لقد
 والثوابت الفلسطيني والشعب القضية حساب على الداخلية سياساتها وفشل فسادها عن الناتجة األمنية مخاوفها
 في ولكنه ومستوطنيها، أبيب لتل السالم يحقق قد اإلسرائيلي المغربي الخيانة االتفاق هذا إن وبالتالي العربية،
 ظلت التي المغاربي االتحاد دول في استقرار وعدم حروب نشوب مشروع وربما فتنة، مشروع سيشكل المقابل

 تحت الماضية العشر السنوات طوال العربي المشرق  سادت التي والحروب االضطرابات وجه في محصنة
 الزمن مفارقات ومن .األخرى  األوروبية االستعمارية والّدول أمريكا من ومشاركة وبتخطيط الديمقراطية، عناوين

 في أفرزت التي المغاربية القالع أن حقا   المؤسفة المتناقضات ومن – مفارقات كله العربي والزمن – المغاربي
 وغيرهم الخطابي الكريم وعبد الثعالبي الدين وخير المختار وعمر الجزائري  القادر عبد األمير األيام من يوم
 المد أمام األخرى  تلو الواحدة تتهاوى  بدأت العربي، المغرب في والنهضوية الحضارية المقومات رموز من

 بناء أو المغاربي االتحاد بناء باتجاه المغاربية الدول تلوذ أن وبدل الصهيوني، االحتالل كيان مع التطبيعي
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 الغنائم قطف أمل على العبرية الدولة باتجاه ومسرعة مهرولة راحت فإنها العربي المشرق  مع قوية جسور
 المطبعين ركب عن تتأخر أن يجب ال فإنها المغاربية الدول رأي وبحسب .الغنائم موسم غير في السهلة

 الدول على واقتصاديا   سياسيا   سلبا   ينعكس قد التأخر هذا مثل أن قاعدة على العربي المشرق  في الرسميين
 تذعن وراحت القومية التزاماتها عن بالكامل تقريبا   تخلت المغاربية الدول أن األمر في والغريب المغاربية،

 من تتحرك اليوم وهي المستقبلية، والرؤية األفق اتضاح وقبل مداها السلمية اللعبة تأخذ أن قبل التطبيع لشروط
 أو لبنان جنوب في الناس من المستضعفين بمظلومية وال الفلسطينية بالقضية البتة لها عالقة ال أنه منطلق
 .المحتل الجوالن
 له تكن لم المغرب أن يعني ال هذا لكن الجميع، مرأى وعلى علنيا سيكون  المرة هذه التطبيع أن صحيح
 منظمة عن المنبثقة القدس لجنة رئيس منصب يشغل الذي فالملك اإلسرائيلي، الكيان مع سابقة عالقات
 نأ بحجة اإلسرائيليين مع عالقات إقامة على الشركات خاصة المغاربة شجع ما دائما اإلسالمي، التعاون 

 إذ لعربية،ا الدول بين األكبر هي بها يهودية جالية بوجود المغربية المملكة وتتميز .مغربي أصلهم منهم العديد
 ،2010 إحصاء وفق المغرب سكان إجمالي من %02 بنسبة يهودية أصول من مغربي ألف 70 نحو تبلغ
 ق ا،ساب إسرائيلي دفاع وزير بيرتس عمير :وأبرزهم مغربية أصولهم "إسرائيل" في الساسة عشرات بخالف هذا

 .ليفي ودافيد عامي بن شلومو السابقين الخارجية وزيري  إلى باإلضافة
 

 :ولىال  المملكة خطوات -2

 أم سري  بشكل سواء بزيارتها اإلسرائيليين للمسؤولين سمحت التي العربية الدول طليعة المغربية المملكة تحتل
 المغاربة اليهود من شاب ا 30 نحو أرسل المغرب أن اإلسرائيلية i24 قناة كشفت ،2015 آب شهر ففي علني

 "إسرائيل" في توطينهم قبل اإلسرائيلي المجتمع داخل دمجهم إلى يرمي برنامج في للمشاركة ،"إسرائيل" إلى
 وفدا   المغربي البرلمان استضاف ،2017 األول تشرين ففي فحسب، هذا وليس .اإلسرائيلي الجيش في والخدمة

 نظمها التي الدولية المناظرة في للمشاركة بيرتس، عمير السابق الحرب وزير يترأسه الصهيوني الكيان من
 لصالح المملكة صوتت ،2016 سنة وفي .المتوسط األبيض للبحر البرلمانية والجمعية المستشارين مجلس

 في "فلسطين أجل من العمل مجموعة" دعوة من الرغم وعلى المتحدة، باألمم القانونية اللجنة لرئاسة "إسرائيل"
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 على تعلق لم المغربية الحكومة فإن األمر، لهذا توضيح بإصدار ومطالبتها المملكة، حكومة المغرب،
 كان الذي أزوالي أندريه المستشار فهو المغربي الطرف من القوية العالقات هذه يؤمن الذي اما .الموضوع

ا يشتغل  وهو برديجو، سيرجي المغرب في اليهودية الطائفة رئيس طريق وعن الخامس، محمد الملك مع أيض 
 العربية الدول ورؤساء قادة دعا قد كان الثاني الحسن ان بالذكر والجدير .لها السادس محمد رعاية يؤكد ما

 ذاكرة" كتابه في خلص وقد العربية، الدول جامعة إلى كذلك وضمها ،"إسرائيل"بـ االعتراف إلى 67 حرب بعد
 أنفسهم العرب هم الفلسطينية القضية إلى أساء من أن واعتبر تختفي، أن يمكن ال "إسرائيل" أن إلى "ملك

 .البحر في ورميها "إسرائيل" لتدمير تدعو مهيجة شعارات رفعوا ذلك من وعوضا   ،47 تقسيم رفضوا عندما
 سري  بشكل سواء بزيارتها اإلسرائيليين للمسؤولين سمحت التي العربية الدول طليعة المغربية المملكة واحتلت

 الملك والتقى المغرب، بيريس شمعون  الراحل اإلسرائيلي الوزراء رئيس زار ،1986 تموز 22 ففي علني، أم
 الكاملة الدبلوماسية العالقات أسستت أوسلو، اتفاق وبعد 1995 وعام السياحية، إفران مدينة في الثاني الحسن

 مع الرسمية الدبلوماسية العالقات المغرب قطع الثانية، االنتفاضة أحداث بعد ،2000 عام لكن البلدين، بين
 ."إسرائيل"

 لم يل،بإسرائ إعترافها والمغرب والسودان والبحرين اإلمارات من كل انظمة أعلنت عندما انه بالذكر الجدير
 أن أكدت ، والمراوغة والخداع الخبث طريق ومن العكس، على بل .لفلسطين تنكرت انها نفسها تعتبر

 ذهه بارك السيسي، الفتاح عبد المصري، الرئيس أن كما الفلسطيني، الشعب حقوق  يدعم بإسرائيل اإلعتراف
 .المنطقة في واإلستقرار السالم تخدم الخطوة هذه أن عليه وزاد المعنى هذا وأكد الخطوة

 قاسية صدمة يوميا   يتلقى الذي المغاربي الشارع رأي إلى العودة دون  من التطبيع باتجاه الدول هذه هرولت لقد
 التطبيع المغرب وإعالن العبرية الدولة مع الدبلوماسية العالقات بتدشين السابق الموريتاني اإلعالن قبيل من
 من واألفظع التونسية – والعبرية الجزائرية، – العبرية السرية الجسور إلى الحيوية وعودة الصهيوني الكيان مع
 الصادرة األوامر ألن بذلك تعلم ال والشعوب المغاربية البلدان في وتسوح تذهب اإلسرائيلية الوفود أن ذلك كل

 اللهجة أو الفرنسية باللغة بالحديث واالكتفاء بالعبرية التكلم عدم – اإلسرائيلية الوفود شخصيات أي – لهؤالء
 وقت في العربية باللغة الناطقة الجزائرية «الخبر» جريدة وكانت .مغاربي أصل من منهم العديد ألن المغربية

 في نوعه من األول هو الذي الحوار خالل من الصهيوني الكيان مع اإلعالمي التطبيع دشنت قد سابق
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 هذا في رحب والذي باراك إيهود السابق اإلسرائيلي الوزراء رئيس مع العربية باللغة ناطقة جزائرية صحيفة
 كان عندما أجري  والحوار الجزائر، مع العالقات تطبيع إلى ودعا بوتفليقة العزيز عبد الرئيس بمقابلة الحوار
 وزير دعا نفسه الوقت وفي بقليل الحكومة رئاسة سدة إلى شارون  وصول وقبل للوزراء رئيسا   باراك إيهود

 إلى الجزائريين المرة هذه بالفرنسية الناطقة «لوماتن» جريدة خالل من نزار خالد األسبق الجزائري  الدفاع
 والدولة العرب بين الكامل التطبيع حدوث حال في اإلسرائيلية – الجزائرية العالقات لتدشين النفسي االستعداد

 العربي المغرب على كثيرا   تراهن العبرية الدولة أن العربي المغرب في السياسيين من العديد ويعتقد .العبرية
 دورا   العربي المغرب في استوطنت التي اليهودية الجاليات ادت وقد وأمنية واقتصادية سياسية ألسباب وذلك
 المغاربية األصول ذوي  اليهود من والعديد العربي، المغرب ودول العبري  كيانهم بين التقارب تحقيق في كبيرا  
 أوج في كوسيط نفسه المغرب طرح مثال   يفسر ما وهذا العبرية الدولة في حساسة سياسية مناصب تولوا

 الراحل المغربي العاهل لدى استشارية مناصب شغلوا المغاربة اليهود بعض أن كما اإلسرائيلي، العربي الصراع
 وعلى .السادس محمد الشاب للملك مستشارا   زال ما الذي أزوالي وأندريه عمار بن ديفيد ومنهم الثاني الحسن

 بمكان األهمية من بأنها وصفت معلنة غير أدوارا   المغرب ادى اإلسرائيلي – العربي الصراع سنوات مدى
 في أوال   أريحا – غزة اتفاق على توقيعه وعقب رابين إسحاق المغتال اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن بحيث

 بذلها التي المساعي على الثاني الحسن الراحل المغربي للعاهل الخاص شكره لتقديم الرباط إلى توجه واشنطن
 .الفلسطيني اإلسرائيلي التقارب تحقيق سبيل في

 إسرائيليون  بها يقوم كان التي والزيارات والكواليس السر لقاءات من كثير عن تعلن تكن لم الرباط أن صحيح
 أصبح وقد الصحفية أحاديثه بعض في الراحل المغربي الملك بها يجهر أن يصادف كان والتي المغرب إلى

 ينزل كان أنه مذكراته في كشف ديان موشيه فإن ولإلشارة المغرب في األركان كاملة سفارة العبرية للدولة اليوم
 في الضيافة قصور في وهو الرفاهية من بكثير يشعر وكان الثاني الحسن الراحل الملك قصور أفخم في

 التي وتونس .والرسميين المسؤولين من العديد وحتى المغربي الشعب غالبية فيها بوجوده يعلم أن دون  الرباط
 غزة اتفاق على التوقيع بعد األخرى  هي أعلنت بيروت من خروجها بعد الفلسطينية التحرير منظمة استضافت

 فيه أعلنت واشنطن في مهرجانا   أقامت التي موريتانيا فعلت وكذلك أبيب تل في لها مكتب فتح عن أريحا –
 أن مفادها العبرية الدولة إلى رسالة من أكثر بعثت والجزائر اإلسرائيلية، – الموريتانية العالقات تدشين عن
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 وكان األمني الوضع تردي بسبب كان سابقا   اإلسرائيلي – الجزائري  التطبيع وتأجيل األبواب على التطبيع
 المعارضة وتجيير األمني الوضع مفاقمة إلى ”إسرائيل“ مع التطبيع يؤدي أن من يخافون  الجزائريون  الرسميون 

 .البلدين بين السرية العالقات في تدب بدأت الحيوية أن غير لصالحها التطبيع هذا

 

 : المغرب على االستراتيجي الرهان -3

 االقتصادي الصعيد فعلى وجيوسياسية، وأمنية واقتصادية سياسية ألسباب العربي المغرب على إسرائيل تراهن
 يفوق  بما والزراعية الصناعية المنتوجات تستهلك العربي المغرب في األسواق أن اإلسرائيلية الدراسات تبرز
 وبحسب وبلجيكا، والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا فرنسا من معظمها يصل البضائع وهذه سنويا   دوالر مليار 30

 دول من تأتي التي بالبضائع المغاربي الحزام تزود أن بإمكانها العبرية الدولة فإن اإلسرائيلية الدراسات
 المغرب وإلى مصر عبر برا   البضائع هذه تصل وقد الغربية التكاليف عليه هي مما أقل وبتكاليف المتوسط

 الجزائري  اليورانيوم إلى بشغف تتطلع العبرية الدولة أن كما أبعاده، بكل التطبيع حصل حال في العربي
 االستهالك فإن اإلسرائيلية الدراسات بحسب ودائما   .الجزائر جنوب الواقعة التاسيلي منطقة في بوفرة الموجود

 القريب المدى على االستهالكي االقتصاد بقاء الدراسات هذه وتفترض للغاية واسع العربي المغرب في
 .البعيد المدى على وحتى والمتوسط

 غربالم دول مع طبيعية ودبلوماسية سياسية عالقات إقامة الى العبرية الدولة  تطمح السياسي الصعيد على
 ودول عبريةال الدولة بين عالقة أي فإن األمني الصعيد وعلى .المزعوم "السالم" لعملية استكماال   ذلك في وترى 

 التي اإلسالمية الحركات حول المعلومات وتبادل الجهود تنسيق إلى تؤدي أن شأنها من العربي المغرب
 بأعضاء تتعلق معلومات على الحصول جاهدة ”إسرائيل“ وتحاول ،”إسرائيل“ مع الصلح مجملها في تعارض

 ما معرفة ”إسرائيل“ وتحاول المغربية الجنسية حملة من بعضهم والذين حماس اإلسالمية المقاومة حركة في
 ردنواأل ولبنان فلسطين في الموجودة وتلك العربي المغرب في اإلسالمية الحركات بين تنسيق هناك كان إذا

 .ومصر
 ضروري  األفريقي الشمال مع التطبيع أن اإلسرائيلية االستراتيجية الدراسات تبين الجيوسياسي الصعيد على
 أبعد إلى نجحت العبرية الدولة أن التقارير بعض وتظهر األفريقية القارة كل في اإلسرائيلي الدور تكريس لجهة
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 بوابة هو األفريقي والشمال الترميم، هذا ثمار تجني بدأت وأنها األفريقية الدول بكل عالقاتها ترميم في الحدود
 انهيار ظل وفي !العبرية الدولة استراتيجيو يرى  كما االتجاهات كل في الدور استحكام من بد فال أفريقيا

 فإن العربي، المغرب اتحاد تلف التي القاتلة الغيبوبة حالة في تسبب والتي المغاربية – المغاربية المصالحة
 العربي المغرب تحول إلى ذلك يفضي وقد االتجاهات، كل وفي التحقق في آخذة العبرية – المغاربية المصلحة

 !العبري  المغرب إلى
 

 : التطبيع من العام يأالر  موقف -4

 جهة، من إسرائيل مع التطبيع المغرب قرار حول المغاربة والنشطاء المحللين ومواقف آراء تباينت لقد
 على يعترض من فهناك  .أخرى  جهة من الغربية الصحراء على المغرب بسيادة المفاجئ األمريكي واالعتراف

 في تمثلت السابق في إسرائيل مع عالقات ربطته المغرب أن اعتبار على العالقات تطبيع مصطلح استخدام
 الفلسطينية االنتفاضة اندالع عقب بإغالقه المغرب بادر والذي الرباط في اإلسرائيلي االتصال مكتب وجود

 المجال هذا وفي ."الفلسطينية للقضية وخيانة انتكاسة" التقارب هذا يعتبر من وهناك .2000 العام في الثانية
 المغربية العالقات" قائال العالقات تطبيع عن الحديث بوقنطار حسن المغربي السياسي المحلل يرفض

 قرون  عدة منذ المغرب أرض على عاشت التي اليهودية بالجالية بدءا   "التاريخ عبر قائمة كانت اإلسرائيلية،
 بالرباط الخامس محمد بجامعة الدولية العالقات أستاذ بوقنطار ويضيف .إلسرائيل المغاربة اليهود وهجرة

 ما مرحلة إلى عدنا فنحن اليوم، وليدة ليست المغربية اإلسرائيلية العالقات ألن التطبيع، مصطلح على أتحفظ"
 بسبب الرباط تغلقه أن قبل "مفتوحا الرباط في اإلسرائيلي االتصال مكتب كان حين 2000-1994 بين

 إلى إشارة في "الوطنية القضية مكسب هو اآلن المتغير" ان وأضاف .الثانية الفلسطينية االنتفاضة اندالع
 عليها البوليساريو جبهة مع ويتنازع أراضيه، من يتجزأ ال جزءا المغرب يعتبرها التي الغربية، الصحراء قضية

 المغربي العاهل مع هاتفي اتصال في اعترف قد ترامب، دونالد األمريكي الرئيس وكان .عاما 45 نحو منذ
 وجبهة المغرب بين القائم النزاع في تاريخية سابقة المغرب اعتبره ما وهو الغربية الصحراء على المغرب بسيادة

 .الجزائر وحليفتها البوليساريو
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 بالغ" بأن بوقنطار فصرح الفلسطينية، القضية على اإلسرائيلي المغربي التقارب تداعيات بخصوص أما
 مع هاتفيا اتصاال أجرى  المغربي العاهل أن الملكي للقصر بيان في وجاء ."واضحا كان الملكي الديوان
 لداعما موقفه" بأن وأبلغه األمريكي الرئيس مع اتصاله فحوى  على فيه أطلعه عباس محمود الفلسطيني الرئيس
 رفينالط بين المفاوضات وأن الدولتين، حل مع المغرب" أن له أكد كما "يتغير ال ثابت الفلسطينية للقضية

 وقنطارب وأشار ."الصراع لهذا وشامل ودائم نهائي حل إلى للوصول الوحيد السبيل هي واإلسرائيلي الفلسطيني
 افتتاح لكوكذ دوالر، مليار 5 مؤخرا فاقت والتي الغربية، الصحراء منطقة في األمريكية االستثمارات إلى أيضا

 االقتصادية المنطقة مؤهالت في تثق" المتحدة الواليات إن وقال .بالصحراء الداخلة بمدينة قنصلية
 لغيي أن شأنه من وهذا أوروبا، نحو المنطقة من سيمر النيجيري  الغاز أنبوب مشروع أن كما واالستثمارية،

 المغرب ةبسياد االعتراف في المتمثل األمريكية المتحدة الواليات قرار" وأضاف ."للجزائر االستراتيجي الدور
 يبةه لها دولة عن صادر القرار" أن اعتبار على "المنطقة في جديدا استراتيجيا أفقا يفتح الصحراء، على

 حراءالص ملف بشأن المتحدة األمم قرارات صياغة في القلم حاملة و األمن مجلس في العضوية ودائمة عالمية
 ."الصحراء أصدقاء مجموعة أبرز وأحد المغربية

 .التطبيع قرار من "خيبتها"و صدمتها عن المدني للمجتمع ومنظمات حقوقية، منظمات عبرت أخرى  جهة من
 ."بالفاجعة" إسرائيل مع التطبيع قرار فيه وصفت بيانا، المغربية اإلسالمية واإلحسان العدل جماعة وأصدرت
 "األمة قضايا لنصرة المغربية الهيئة" وصفت كما ."العواقب محسوبة غير الخطوة هذه" أن الجماعة واعتبرت

 وإهانة الفلسطيني للشعب وخذالن الفلسطينية للقضية طعن ألنها بالمدانة" الخطوة واإلحسان العدل من المقربة
 مع للتضامن الوطنية الشبكة" أما ."الفلسطيني للحق ومناصرا للتطبيع رافضا ظل الذي المغربي للشعب

 فيه أعلن الذي اليوم وصفت فقد اليسار، ألقصى المنتمي الديمقراطي النهج حزب من المقربة "الشعوب
 استباحة على ويشجع الحية وقواه  المغربي الشعب موقف" مع ويتنافى "باألسود" اإلسرائيلي، المغربي التطبيع

 الصحفي وكتب االجتماعي، التواصل وسائل على للتطبيع الرافضة الوسوم انتشرت كما ."الفلسطيني الدم
 لقرار المطبلين بعض" بالفيسبوك صفحته على حسن، ادا سعيد بإسبانيا المقيم المغربي السياسي والمحلل
 األمريكية المتحدة للواليات تاريخي موقف عن ويتحدثون  بالبرغماتية، يتحججون  الصهيوني، الكيان مع التطبيع

 األمم نظر وفي الدولي القانون  في صفر يساوي  األمريكي الموقف" أن وأضاف ."الصحراء في النزاع من



 
30/01/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(128رقم )                  
 

 
 

10 
 

 البزنس شان نهاشأ والبرغماتية ..األمريكي الرئيس بقرار نددت التي روسيا من الرد جاء اليوم"و .المتحدة
 "الصحراء بمغربية أمريكا اعتراف من المغرب سيكسب ماذا" حسن ويتساءل ."والخسارة الربح قاعدة تحكمها
 من الكثير سيفقد لكنه ..أشهر بضعة سيعمر الذي االعالمي الزخم بعض فقط سيكسب المغرب" يقول ومضى

 اعترفت التي نفسها هي ترامب إدارة بأن علما ..كبير بشكل صورته ستتضرر الدولي الصعيد على مصداقيته
 ."كاملة القدس على الصهيوني الكيان بسيادة

 المغربية العالقات مكتب فتح إعادة من موقفهم عن االجتماعي التواصل مواقع على النشطاء من عدد وعبر
 على مبني كيان إسرائيل" قائلة الفيسبوك على يسارية مجموعة وعلقت .ومتقبل غاضب بين اإلسرائلية
 ملك أو ملكهم تكن لم والصحراء الواقع، هذا سيغير شيء وال العرقي والتطهير الديني والتطرف العنصرية

 دولتين وال تطبيع ال مقدسة، الفلسطينية القضية ..مغربي كشعب" آخر ناشط كتب كما ."لنا ليمنحوها أمريكا
 باعتزام المغرب، في وأكاديميون  علماء وندد كما ."وكفى القدس وعاصمتها فلسطينية دولة هي ،67 حدود وال

 العلماء من 200 من أكثر توقيع حملت عريضة في ذلك وجاء .إسرائيل مع العالقات تطبيع استئناف بالدهم
 سمته ما على باإلقدام الشخصيات ونددت .للتوقيع مفتوحة تزال وال والسياسيين، والحقوقيين واألكاديميين

 وأشادت .«(إسرائيل) العدو مع التصالح حرمة على أجمعوا األمة علماء» أن إلى مشيرين «التطبيع خطيئة»
 القضية» أن وأكدت .«الفلسطيني للحق والمناصر للتطبيع الرافض توجهاتهم، باختالف المغاربة موقف»بـ

 وفق العريضة، موقعي بين ومن .«فلسطين تحرير حتى نصرها مع عنها التخلي يتم لن أمانة الفلسطينية
 رفيع، محمد االتحاد وعضو امعاريج، نزيهة المسلمين لعلماء العالمي االتحاد في المساعد العام األمين البيان،
 نقابة وهو «للشغل الوطني االتحاد» أصدر كذلك، .المعتصم مصطفى «الحضاري  البديل» حزب عام وأمين

 المبدئي موقفه على فيه أكد بيانا المغرب، في الحكومي االئتالف قائد «والتنمية العدالة» لحزب موالية عمالية
 التنكيل مسلسل في إسرائيل استمرار» البيان وأدان .الصهيوني االحتالل مع التطبيع أشكال لكل الرافض
 والعادلة، التاريخية الفلسطينيين لحقوق  والتنكر الفلسطينيين، العمال حقوق  على واإلجهاز الفلسطيني بالشعب

 من الفلسطينيين وطرد للمنازل، الممنهج الهدم سياسة عن ناهيك واالعتقاالت، االغتياالت سياسة خالل من
 واإلجهاز اإلسرائيلية، السجون  في األسرى  تعذيب في اإلمعان»لـ استنكاره أكد كما .«وأريافها المقدس بيت
 ذلك عن يترتب وما غزة، على الحصار وتشديد االستيطان، لسياسة المستمر والتنامي العودة، في الحق على
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 مظاهر من ذلك وغير الفلسطيني، الشعب على واالقتصادية االجتماعية األوضاع على انعكاسات من
 الهيئات وأصدرت .«الدولية الشرعية مقررات كل مخالفة في وغّيه تعنته في الصهيوني الكيان استمرار

 أمر ا حضوره معتبرة المغرب، إلى كوشنر لزيارة المطلق رفضها فيه أعلنت مشتركا بيانا للتطبيع المناهضة
 واحتالال غاصبا كيانا الصهيوني الكيان ويعتبرون  وطنية قضية فلسطين يعتبرون  المغاربة ألن» مرفوضا،
 ضمن ومن «.األشكال من شكل بأي معه التعامل وال وجوده مع التطبيع مطلقا يمكن ال وإجراما وعنصرية

 المرصد الفلسطيني، الكفاح لمساندة المغربية الجمعية فلسطين، أجل من الوطنية العمل مجموعة :الهيئات هذه
 الكونفدرالية واإلصالح، التوحيد حركة الديمقراطي، اليسار أحزاب فدرالية التطبيع، لمناهضة المغربي

 حقوق  لهيئات المغربي االئتالف للصحافة، الوطنية النقابة للشغل، المغربي االتحاد للشغل، الديمقراطية
 .اإلنسان حقوق  عن للدفاع المغربية العصبة اإلنسان، لحقوق  المغربية الجمعية اإلنسان،

 يمّثل   ال عار   اإلسرائيليّ  والعدوّ  المغرب   بين التطبيع اتفاق أن الدولّية القدس مؤسسة أكدت خرى أ ناحية من
 وصفته ما لها بيان   في المؤسسة وأدانت .عنه الفوريّ   التراجع   إلى ودعت وتضحيات هم، المغاربة أصالة  

، هاوية   نحو   السقوط"بـ  دعم  " شّماعة   استغالل رفض عن وعبرت ،"المغرب   في القيادة   عليه   أقدم ت   الذي التطبيع 
 وخيانة   الفلسطينّية، للقضية طعن   حقيقت ه في التطبيع   ألنّ  الم شين؛ السقوط   هذا لتبرير   ،"الفلسطينّية القضية
، بحقّ   جرائم ه ليواصل   اإلسرائيليّ  للعدوّ   وغطاء   الفلسطينّي، الشعب   لنضال   ، الشعب   في والمقّدسات واألرض 

 في شرعّية   على للحصول   األمريكّية المتحدة الواليات   على المغرب   في القيادة   رهان   أنّ  ورأت .المحتّلة فلسطين
؛ رهان   هو المغربّية الصحراء هي داخلّية قضية  إال الداخلّية البالد   شؤون  في تدّخلت   ما أمريكا ألنّ  خاسر 
ا األمر   زاد   ما أن وأضافت .وفتنة   وتفكيك   تفجير   عامل   كانت    الحصول   بين المقبولة غير المقايضة تلك سوء 
 هذا أنّ  على وشددت .التطبيع بخنجر   الفلسطينّية القضية وطعن   مغربّي، داخليّ  شأن   في أمريكا شرعية   على

 تاريخ   في الفّعال اإليجابيّ  الحضور   صاحب   األصيل، المغربيّ  الشعب   يمثل   ال التطبيع   مستنقع   في السقوط  
 التطبيع، عار   ورفضت كلمتها، قالت التي المغربّية والهيئات   المؤسسات   موقف   المؤسسة وثمنت .فلسطين

ها إلى التطبيع يسعى التي األمة وقضايا فلسطين، قضية جانب   إلى والفعليّ  القوليّ  وقوف ها وأكّدت  إخضاع 
ز   التي والفعاليات التحّركات، من مزيد   إلى المغربيّ  الشعب   أطياف   كلّ  ودعت .وتفكيك ها  الموقف   حقيقة   تبر 
 التطبيع   مستنقع   في به ويلقي المغاربة، بتاريخ   يقامر   سياسيّ   مسؤول   أيّ  عن الغطاء   وترفع   األصيل، المغربيّ 
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ا والتنمية العدالة وحزب   المغربّية، الحكومة   وطالبت .المخزي   لوقف وجريئة ؛ عميقة   واعية   بمراجعة   خصوص 
 وتصحيح   واألّمة، فلسطين عدوّ  مع التطبيع   اتفاق   بتوقيع   حصل   الذي الخطير   والسياسيّ  األخالقيّ  التدهور   هذا

ق   بعد اقتر ف ت   التي الخطيئة   و  ا تقل   ال مبررات   س  ه التطبيع   عن سوء   الشعب   تاريخ عن شاّذة   خطوة   وفي .نفس 
 اتفاق   على 22/12/2020 في وأمريكّيون  وإسرائيلّيون، مغربّيون، مسؤولون  وّقع   وثوابت ه، وقيم ه، المغربّي،

 في رسميًّا اإلعالن   بعد الخطوة هذه وجاءت   .اإلسرائيليّ  واالحتالل   المغرب   بين العالقات   لتطبيع  
 المتحدة   الواليات   اعتراف   مقابل   في اإلسرائيلّي، واالحتالل   المغرب   بين العالقات   إعادة   عن 10/12/2020

 .مختلفة مجاالت   في االتفاقّيات من عدد   وإبرام الغربّية، الصحراء   على المغرب بسيادة األمريكّية
 غربيالم االئتالف وتولى العالقة، تلك تتكشف بدأت أن منذ ”إسرائيل“ مع التطبيع المغربي الشعب رفض لقد

 عوض لضرورة األنظار واتجهت للتطبيع، الرافضة المغربية االحتجاجات تنظيم وجمعية، حزب 26 من المكون 
 الحاملين داألفرا ومنع المغرب من اإلسرائيلية الشركات وطرد ،”إسرائيل“ مع التطبيع أشكال كافة لتجريم قانون 

 ىعل اإلسرائيلية االعتداءات تمويل في يسهم التطبيع كون  المغرب؛ دخول من االسرائيلية السفر لجوزات
 طاءالنش رفض كما عليه، برلمانية كتل موافقة عدم بسبب بعد يسن لم القانون  مشروع أن إال الفلسطينيين،

 بئس“ شعار رافعين االحتجاجية المظاهرات واندلعت ،2015 سنة للمغرب بيرس شمعون  زيارة المغاربة
 المغاربة النشطاء رفض كما .الفلسطيني الشعب بحق جرائمه على باعتقاله وطالبوا ،”بيرس شمعون  الضيف
 عبر طبيعالت ضدّ  مغاربة شعار ورفع ،”إسرائيل”و المغربية المملكة بين الثنائية الرسمية االتصاالت استئناف

 فتح دةوإعا ،”إسرائيل“ مع التطبيع تبرر ال الغربية الصحراء مغربية أن مؤكدين االجتماعي، التواصل وسائل
 الملك تأكيد نم بالرغم لفلسطين، اإلسرائيلي باالحتالل اعترافا   يمثل ذلك أن ورأوا البلدين، بين االتصال مكاتب

 برع الدولتين لحل ودعمه يتغير، ال ثابت الفلسطينية للقضية الداعم موقفه أن على السادس محمد المغربي
 .الفلسطينية للقضية ودائم نهائي لحل للوصول الثنائية المفاوضات

 المملكة بسيادة االعتراف األمريكي للموقف رفضها عن الجزائر، من المدعومة البوليساريو، جبهة وعبرت
 ومن الصراع، حقيقة من يغير لن وأنه مفاجئا ، ليس ولكنه غريب أنه واعتبرته الغربية، الصحراء على المغربية

 يغير ال ترامب قرار أن ورأت اإلقليم، في المستقلة دولته وإقامة مصيره، تقرير في الغربية الصحراء شعب حق
 بالسيادة المغربية للمملكة يعترف ال الدولي المجتمع كون  الصحراوية، للقضية القانونية الطبيعة من شيء أي
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 أنطونيو العام األمين باسم الناطق عليه أكد ما وذلك الصحراوي، للشعب م لكا   ألنها الغربية الصحراء على
 .األمريكي الرئيس قرار بعد الغربية الصحراء حيال يتغير لم الموقف بأن غوتيريس

 سفرهم جوازات ختم وعدم هوياتهم سرية على بالحفاظ الشاباك تعهد بعد ،”إسرائيل“ إلى المغاربة السياح وصل
 من كل اتبيان إلخفاء استعدادها عن للتعبير إسرائيلية محاولة وهي األمازيغ من وأغلبهم اإلسرائيلي، بالختم

  .اإلسرائيلية السياحة مشاريع ودعم يزورها،

 للعالقات لتطبيعيا السياق واقع يوضح إذ مفاجئا ، اإلسرائيلية – العربية التطبيع اتفاقات توقيع إعالن يكن لم
 مثلت إذ معها، التطبيع في الكبير التسارع وحجم طبيعة العربية الدول من العديد مع وغيرها سرائيليةاإل

 ”يلإسرائ“ مع التطبيع أشكال تغلغل على حيا   مثاال   ”إسرائيل”و المغربية المملكة بين التطبيع عالقات
 انةخي الثائرة الشعوب قاموس في ستظل التطبيع عملية إن إذ الفلسطينية، واألرض القضية على وانعكاساته

 عالتطبي من اتخذت التي السياسية وقياداتها الدول سياسة عن بعيدا   الشعب ردود أظهرته ما وهو عظمى،
 دورا   دتا ”إسرائيل“ في المغربية اليهودية الجالية أن يتضح سبق، ما خالل ومن .وسياسيا   اقتصاديا   مكسبا  
 من يهوديةال الجالية بين متميزة عالقات فهناك ،”إسرائيل”و المغرب بين الرسمية االتصاالت إعادة في أساسيا  
  .السادس محمد والملك مغربي أصل

 

 :المغربي والتنمية العدالة حزب موقف -5

 ،مزاياها ومدح الملكية، المؤسسة موقف بتوضيح انشغلت اعتذارية بلغة والتنمية العدالة حزب تحدث لقد
 بالصحراء المتعلق المنجز على والتأكيد ؛”للملك والحكيمة المتبصرة بالقيادة والثقة االعتزاز“ على والتشديد
 ني؛الفلسطي الشعب ضدّ  يقترفه وما الصهيوني االحتالل من الثابت بموقفه التذكير الحزب وحاول .الغربية

 جري ي التي األساس المسألة هو الذي نفسه، التطبيع قرار ضدّ  وقويا واضحا اعتراضا يبدي أن دون  من ولكن
 .بشأنها موقف اتخاذ ويجب نقاشها،

 الحكومة يقود الذي ان والحقيقة .الخارج في مواليها من النتقادات المغرب حكومة تعرضت التطبيع، اتفاق بعد
 المسلمين اإلخوان لجماعة السياسية الذراع باعتباره إليه البعض ينظر الذي والتنمية، العدالة حزب هو المغربية

 محمد الملك تخلى عندما ،2011 عام منذ الحكومة الحزب ويقود .بها عالقتهم ينفون  قادته لكن المغرب، في



 
30/01/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(128رقم )                  
 

 
 

14 
 

 بين الموقف تباين إلى أدى مما ،"العربي الربيع" احتجاجات آثار لتفادي السلطات، بعض عن السادس
 المركز رئيس أتالتي طارق  ويعتقد .المنطقة في اإلسالميين ضد الحرب تزعمت التي واإلمارات المغرب
 فقط وليس حاليا، فعلية أزمة في لإلخوان العالمي التنظيم أن االستراتيجية، والدراسات لألبحاث المغربي
 السياسية والعلوم القانون  أستاذ لزرق، رشيد قال نفسه، السياق وفي .إسرائيل مع التطبيع اتفاق بسبب الحزب،
 بسبب احتوائها، على قادر لكنه خطيرة بأزمة يمر والتنمية العدالة حزب نإ المغربية، طفيل ابن بجامعة
 في سيحصل الحزب أن لزرق  ويرى  .التطبيع بشأن الحزب داخل والمزايد البراغماتي الجناحين بين الخالف

 يتوقع ذلك ورغم . "التطبيع اجل من الدين سخرت لطالما التي-الجماعة من دينية موافقة" على المطاف نهاية
 تعزيزا والمغرب اإلمارات بين المقبلة المرحلة تشهد أن اإلماراتي السياسي والمحلل األكاديمي الصبيحي، حسن

 أبوظبي من السفيرين وسحب الدبلوماسي المستوى  تخفيض إلى بينهما األزمة وصلت بعدما للعالقات،
 فرضها التي المقاطعة من الرباط موقف خلفية على توترا شهدت المغربية-اإلماراتية العالقات وكانت .والرباط

 وتدخل ليبيا، في الصراع بشأن والخالف قطر، على (ومصر والبحرين واإلمارات السعودية) العربي الرباعي
 كورونا، جائحة بسبب الطيران حركة توقف بعد المغرب، في علقوا إسرائيليين سياح إعادة لمحاولة أبوظبي

 أكثر وتعززت عادت الجانبين بين العالقات" إن قال الصبيحي لكن .الماضي آذار في الرباط، استشارة دون 
  ."القصوى  أهميتها للجميع واتضح كانت، مما

 االعتراف في تمثل بتحد مر والمغرب واألزمات، المناسب الوقت في تظهر النبيلة المواقف" أن وأضاف
 التي األزمة الصبيحي ووصف ."الحال في اإلمارات دعمته الذي األمر الغربية، الصحراء إقليم على بسيادته
 األمر ،"الثاني الحسن والملك زايد الشيخ أسسها التي العالقات تبقى" :قائال ،"صيف سحابة"بـ البلدان شهدها

 الحاكمة، األسر بين عالقة باعتبارها ثابتة، الخليج دول مع المغرب عالقات" :بقوله لزرق  معه اتفق الذي
 إن الصبيحي قال التطبيع، بقطار المغرب إللحاق اإلمارات بجهود يتعلق وفيما ."اإلمارات مع خصوصا

 اآلن لديها اإلمارات" أضاف لكنه ،"دولة أي على تضغط أو تلح ولم االختيار، حرية للعرب تركت" أبوظبي
 محللون  قاله ما مع صبيحي ويتفق ."عربية دول استقطاب دائما عليها يسهل وهذا كبير، ودولي عربي ثقل

 إغالقه بعد البلدين بين التمثيل مكتب فتح إلعادة خطوة مجرد هو والمغرب إسرائيل بين االتفاق بأن وسياسيون 
 أصال المغرب بل" األخيرة، التطبيع لترتيبات سابقة بإسرائيل المغرب عالقة إن صبيحي وقال .2002 عام
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 عربية لدول االنضمام في المغرب تأخير وأرجع .قوله حد على ،"إسرائيل مع العرب من طبع من أول كان
 التي المصالح هي الدول بين العالقة يحكم ما" :قائال ،"المصالح" إلى إسرائيل مع العالقات تطبيع على وافقت

 بسيادة األميركي االعتراف" :وتابع ."المغربية الصحراء على المغربية بالسيادة األميركي االعتراف تضمنت
 تعزيز إلى تؤدي عامة المصالح .وإسرائيل المغرب بين التطبيع سيقوي  الغربية الصحراء على المغرب

 إن لزرق  يقول اإلطار، هذا وفي ."المغرب مع االتفاق في حدث ما وهذا باالتفاقيات، االلتزام وإلى العالقات
 إلى ذلك مرجعا التطبيع، مقابل مغربية لملفات والسعودية اإلمارات دعم تفوق  إسرائيل مع المغرب عالقة

 المؤمنين، أمير هو المغربي العاهل أن باعتبار إسرائيل داخل المغربية الجالية أبناء وهم المغاربة، اليهود"
 جاليته يعتبر المغرب أن وأوضح ."سواء حد على واليهودية اإلسالمية بالديانتين المؤمنين إمارة وارتباط

 يبقي ما وهو "تسقط ال المغربية الجنسية" أن إلى مشيرا الملكية، الرعاية تحت إسرائيل داخل الكبيرة اليهودية
 عالقة نشأت ولذلك المغربية، بجنسيتهم محتفظين إسرائيل في ويعيشون  مغربي أصل من يهودي مليون  نحو

 نحو الدفع في دور لها كان الرياض أن" ذكرت إسرائيلية إخبارية تقارير وكانت .وإسرائيل المغرب بين خاصة
 مع المفاوضات في أساسيا طرفا كان السعودي العهد ولي سلمان بن محمد وأن ،"والمغرب إسرائيل بين اتفاق

 .إسرائيل مع العالقات استئناف بشأن السادس محمد المغربي العاهل
 

 :التطبيع في نقاط خمس برزأ -6

 االعتراف لناحية خصوصا   الخارجية، المتحدة الواليات سياسة في جوهريا   تغييرا   العالقات تطبيع اتفاق يتضمن
 :وإسرائيل المغرب بين العالقات تطبيع إعالن في نقاط خمس أبرز يلي وفيما .الغربية بالصحراء

 استئناف على وافق المغرب إن الصحفيين مع إيجاز في ومستشاره، ترامب الرئيس صهر كوشنر، قال -1
 وبدء المغربي، الجوي  المجال باستخدام اإلسرائيلية الطيران لشركات وسمح إسرائيل، مع الرسمية االتصاالت

 .البلدين بين مباشرة جوية رحالت
 كل في دبلوماسية مكاتب بفتح ويباشران التجارية، العالقات سيعززان وإسرائيل المغرب أن كوشنر صرح -2

 .الحقا   سفارات الفتتاح خطة مع أبيب، وتل الرباط من
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 فاوضت - 4 .الماضية القليلة األشهر في تكثفت لكنها عامين قبل الصفقة هذه حول المفاوضات بدأت -3
 .المغربي الخارجية وزير بوريطة، ناصر مع مباشرة بيركوفيتش آفي الخاص والمبعوث كوشنر جاريد

 ذاه متابعة على الماضية الثالث السنوات في مرات عدة األبيض البيت اإلسرائيلية الحكومة شجعت -4
 وفي .فقط والمغرب المتحدة الواليات شملت الماضية القليلة األشهر خالل جرت التي المحادثات لكن المسار،

 ةالغربي بالصحراء األمريكي االعتراف فإن لترامب، مهم وإنجاز إلسرائيل فوز هي التطبيع صفقة أن حين
 .للمغرب كبير يدبلوماس وإنجاز األمريكية، السياسة في كبير تحول هو المغرب من كجزء

 

 : التطبيع آليات -7

 يدلتوط حثيث بشكل ”إسرائيل“ سعت إذ عديدة، سنوات منذ ”إسرائيل”و المغربية المملكة بين التطبيع بدأ
 عةزعز  اهمية وأدركت الفلسطينية، للقضية المناصر العربي الصف واختراق اإلفريقية، الدول مع عالقاتها

 اتالوالي مع األنظمة هذه عالقة ومقايضة ذلك، استغالل على وعملت المغربية، المملكة في الحكم مقاليد
 ربالمغ دول إلى تسللت ذلك خالل ومن لها، والمالي العسكري  الدعم سبل لتوفير ،”إسرائيل“ عبر المتحدة
 صورةب للتداول التطبيع مصطلح عاد األبيض، البيت في الحكم مقاليد ترامب دونالد تولي ومنذ .ككل العربي
 ق لحقو  االلتفات دون  من الحربة، رأس ”إسرائيل“ فيه تكون  إقليمي تحالف إلقامة ترامب سعى فقد كبيرة،

 ينب التطبيع عالقات إعادة على وعمل القدس، مدينة في والمسيحية اإلسالمية والمقدسات الفلسطيني الشعب
 قدع من ،10/12/2020 في األمريكية اإلدارة وتمكنت .علني وبشكل جديد من ”إسرائيل”و المغربية المملكة

 عربية، لةدو  رابع المغرب لتصبح ؛”إسرائيل”و المغربية المملكة بين الديبلوماسية للعالقات كامل تطبيع اتفاق
 ،اإلسالمي التعاون  منظمة في دورها متناسية ،”إسرائيل“ جانب إلى العربي االصطفاف نحو خطواتها تخطو

 .اإلسالمية المقدسات وحماية القدس للجنة وترؤسها
 مكاسب االحتالل يعتبره ما على الضوء العبرية، "اليوم إسرائيل" صحيفة نشرته تقرير سلط اخرى  ناحية من

 رئيس الترتيب على وهما ،"ليرمان عيران"و "عنبار أفرايم" من كل التقرير وأعد .المغرب مع التطبيع من خاصة
 بين يدمج استراتيجي بموقع يتمتع المغرب أن الكاتبان وأوضح .ونائبه "واالستراتيجية لألمن القدس معهد"

 اإلعالن أن الكاتبان واعتبر .الثالثة النطاقات في مهم وبحضور األطلسي، والمحيط المتوسط والبحر أفريقيا
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 الممتدة العالقات منظومة في جديدة سياسية أجواء خلق في هامة خطوة" االحتالل مع المغرب تطبيع عن
 الجانبين بأن علما" السياق، هذا في المغرب خصوصية التقرير وأوضح ."عربية ودول إسرائيل بين لسنوات
 قاد الذي الثاني، الحسن الراحل، الملك حكم وتحت ."بينهما مفتوحة قنوات على السطح تحت من دوما حافظا

 جدول في مركزيا مكانا إسرائيل مع العالقة مسألة واحتلت التعاون  تعاظم" الماضي، القرن  نهاية حتى المغرب
 شؤون  مثل كثيرة، مواضيع تناول األمني التعاون " أن التقرير وأوضح ."الرباط في االستراتيجي األعمال

 ودرج الصحراء، في الواقي السور وبناء الجيش تنظيم إعادة جهود في المغرب إسرائيل ومساعدة االستخبارات،
 عرب زعماء يلتقي أن على وحرص رابين، وإسحاق دايان موشيه مثل ليينإسرائي زعماء استضافة على المغرب

 ميلمان يوسي اإلسرائيلي الصحافي وكشف ."التطبيع جهود إطار في الكاميرات عيون  عن بعيدا وإسرائيليون 
 واستخباراتيا   تجسسيا   إسرائيل مع ”المؤمنين أمير”بـ البعض ي لقبه والذي السادس محمد المغرب ملك تعاون  عن
 منذ اسرائيل مع واستخباريا تجسسيا يتعاون  المغرب ملك إن :تغريدة في ،”ميلمان“ وقال .الزمان من عقود منذ

 مع يتعاون  المغرب ملك“ان وأضاف .العربية القمم مؤتمرات على التنصت في دوره إلى مشيرا   عاما ، 64
 العمالء، وتوثيق المغربي، لألمن جهاز إنشاء في والمساعدة القمة، مؤتمرات على التنصت في اسرائيل

 للملك اعطيت رشاوى  بمساعدة إلسرائيل المغرب يهود وتهجير بركة بن المعارض اغتيال في والمساعدة
 إسرائيل بين االتفاق أن عن كوشنير جاريد وصهره ترامب الرئيس مستشار وكشف .”ومساعديه الثاني الحسن

 في سفارتين لفتح كمقدمة والرباط، أبيب تل في اتصال مكتبي وفتح رحالت تسيير أيضا يشمل والمغرب
 .القريب المستقبل

 :كالتالي ”إسرائيل”و المغربية المملكة بين التطبيع ملف استعراض يمكننا السياق هذا في
 :المغرب مع الديبلوماسي التطبيع :أوالا 

 على الصهيونية المنظمات عملت حين ،”إسرائيل“ مع عالقاتها في العربية الدول المغربية المملكة سبقت
 85 فهاجر الديموغرافي، للعنصر لحاجتها ،1948 سنة ”إسرائيل“ إقامة مع فلسطين إلى المغرب يهود تهجير

 قيام المغرب يهود ورأى .الفرنسي االنتداب تحت تزال ما المغرب وكانت ،1956 سنة حتى يهودي ألف
 الحركة معاداة  بفعل مستقبلهم، على وخشيتهم الفرنسي، لالستعمار لتأييدهم نتيجة للهجرة، فرصتهم ”إسرائيل“

 .لهم المغربية الوطنية
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 الهرم رأس زاكي، بن لينون  اليهودي الوزير واعتلى ،1956 سنة المغرب استقالل مع اليهود أوضاع تحسنت
 الملك أصدر فلسطين، إلى اليهودية الهجرة تدفق أمام لكن الخامس، محمد للملك االستشاري  والمجلس اإلداري 

 سنة المغرب في أنشطتها حظرت أن إلى الصهيونية المنظمات أمام العقبات ووضع هجرتهم، بمنع قراره
1959. 

 اليهود هجرة تسهيل في للمغرب والعربية المصرية االنتقادات من موجة بعد جاءت المغربية االجراءات تلك
 تهجير من الصهيونية الحركة كثفت ذلك ومع .إيقافها بضرورة العربية ولالد جامعة من ومطالبة فلسطين، إلى

 التي ،Kadima كاديما منظمة عبر واالقتصادية الجسدية الناحية من االنتقاء سياسة وفق المغرب يهود
 المشتركة التوزيع ولجنة اليهودية الوكالة بمساعدة للهجرة المغربي الشباب تأهيل على وعملت هجرتهم، نظمت

The Joint Distribution Committee. اليهودية الوكالة مع المغرب في الموساد مكتب اتفق ثم ومن 
 القدس، في فروع بثالثة سرية هيئة وشكلت ،1956 سنة كاديما مكتب إغالق بعد سرا   اليهود تهجير على

 جبل في معسكرات إلى سرا   المهاجرين لتوصيل ؛Misgeret المسجيريت بمساعدة وباريس، البيضاء، والدار
 في الموساد لمنظمة عمل نقطة البيضاء الدار أصبحت أن األمر ذلك على وترتب ونابولي، ومرسيليا، طارق،
 خالل يهودي ألف 30-25 يقارب ما هاجر المغرب، وضعتها التي القيود من الرغم وعلى .اإلفريقي الشمال

 شاطئ من وبالرشاوى  سرا ، اليهود لتهجير الصهيونية المنظمات لجأت إذ فلسطين، إلى 1961-1956 الفترة
 في أغوز سفينة وأبحرت اإلسباني، الشاطئ على طارق  جبل مضيق إلى المغرب، في الحسيمة

 الجوية، العواصف مع فيها بمن غرقت ولكنها األطفال، من نصفهم يهوديا 44 متنها وعلى ،11/1/1961
 لليهود والسماح المغرب على للضغط الحادثة، الدولية والمنظمات ”اسرائيل“ واستغلت القبطان، سوى  ينج ولم

 الهجرة على الضوء لتسليط إسرائيلي افتعال أغوز سفينة غرق  أن فيه، شكّ  ال ومما .فلسطين إلى بالهجرة
 سفن عدة مع وقع كما فلسطين، إلى للهجرة ودفعهم العربية، البالد يهود أوضاع وزعزعة المغرب، من اليهودية

 .المثال سبيل على وستروما باتريا، كسفينة ،1948 سنة قبل
 الهجرة على المفروضة القيود كافة ورفع اإلسرائيلية، المغربية العالقات توطيد السفينة غرق  على ترتب لقد

 إغراق مسؤولية لها ووجهت المغرب، ضدّ  األمريكية الصحافة شنتها التي الحملة بعد خصوصا   اليهودية،
 سياسة انتهج حتى ،1961 سنة السلطة الثاني الحسن الملك تسلم إن وما .المغرب يهود واضطهاد السفينة،
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 عيَّن كما المحاكم، في يهود قضاة خمس وعيَّن الغربي، العالم لدى بالده صورة لتغيير المغرب، يهود مع مرنة
 لمساعدة العبرية الجمعية من مسؤولين مع سرية مفاوضات وعقد له، مستشارا   أزوالي أندريه اليهودي

 المغربيين، اليهود من اثنين عبر ،Alex Gatmon غاتمون  ألكس الموساد خلية رئيس بمشاركة المهاجرين،
 حصول مقابل اليهود، لتهجير الدولية Hias منظمة عبر ”اسرائيل“ إلى المغرب يهود بهجرة بموجبها سمح

 التي العبريين، المهاجرين مساعدة لجمعية مكاتب افتتاح تمّ  كما .يهودي كل عن دوالرا   250 على المغرب
 وعبر .األمنية أجهزتها تطوير على المغرب بمساعدة ”إسرائيل“ تقوم أن على قانونية، بصورة الهجرة نظمت
 هذه وقادت يهودي، ألف 90 نحو ،1964-1961 الفترة خالل المغرب من هاجر ،”Yakhin ياخين“ صفقة

 أصدر الصدد هذا وفي المخابرات، األمن، أهمها مجاالت عدة في اإلسرائيلي المغربي للتعاون  المفاوضات
 المغربية السلطات تمكنت وبذلك المهاجرة؛ العائلة أفراد جميع بها سجل ”جماعية“ عائلية سفر جوازات المغرب

 ترك لعدم أفرادا، وليس يهودية عائالت بتهجير سمحت أنها أي للمهاجرين، انتقائية محاولة أي إحباط من
 بلجنة الثاني الحسن واهتم كما .العاملة القوى  الشباب؛ بفئة ”إسرائيل“ واكتفاء المغرب، في والعجائز المرضى

 اإلسالمية المقدسات عن للدفاع اإلسالمي، التعاون  منظمة عن المنبثقة ،1975 سنة أقيمت التي القدس
 Yitzhak Rabin رابين إلسحق الثاني الحسن الملك دعوة مع والتعاون  التطبيع عالقة وتعززت .والقدس

 والواليات األوروبية الدول أمام صورته لتحسين الملك، ”إسرائيل“ دعمت ثم ومن ،1976 سنة المغرب لزيارة
 وأدى .واشنطن مفتاح ”إسرائيل“ أن الثاني الحسن رأى بينما العربي، للعالم بوابتها المغرب أن ورأت المتحدة،
 اليهودية الجالية كبار مع بالتعاون  اإلسرائيلية، – المصرية ”السالم اتفاقية“ عقد تسهيل في دورا   المغرب
 ،Moshe Dayan دايان موشيه بين سريا   لقاءا   المغرب استضاف حيث ،”إسرائيل”و المغرب في المغربية

 قرارات ودعم القدس، لمدينة السادات لزيارة الطريق ومهد التهامي، حسن المصري  القومي األمن ومستشار
 االسرائيلي الوزراء رئيس الثاني الحسن الملك استضاف وكذلك ،1982 سنة فاس قمة في العربية القمة

 .السياحية إفران مدينة في 22/7/1986 في Shimon Peres بيرس شمعون 
 سنة القدس في ودفنهم فلسطين إلى أغوز سفينة غرقى جثث بنقل اإلسرائيلي الطلب على المغرب وافق

 الصديق المغرب، ليهود العالمية الجمعية رئيس Sam Ben Shitrit شطريت بن سام بمساعدة ،1992
 المدينة ميادين أحد على الخامس محمد اسم بإطالق المجدل بلدية قامت بالمقابل الثاني، للحسن الشخصي



 
30/01/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(128رقم )                  
 

 
 

20 
 

 للحسن بريد طابع وضعت ”إسرائيل“ أن بالذكر، الجدير ومن المغرب، يهود هجرة تسهيل في لجهوده تقديرا  
 .الثاني

 سنة االتفاق ليتم ،Oslo أوسلو اتفاق توقيع مع اإلسرائيلية المغربية العالقات وتوطدت التطبيع نتائج ظهرت
 الحسن وفاة ومع .أبيب وتل الرباط في تمثيليين مكتبين افتتاح وتمّ  ديبلوماسية، عالقات إقامة على 1994

 ،1999 سنة المغربي العرش السادس محمد تولى وحينما .باسمه ”إسرائيل“ في ميادين ست سميت الثاني
 يعيشون  مغاربة مواطنين كونهم ”قلقهم يثير ما اليهود لدى ليس“ المغربية اليهودية للجالية طمأنينة رسالة وجَّه
 حيث ،2000 األقصى انتفاضة اندالع مع خصوصا   بالتراجع أخذت الطرفين بين العالقة أن إال دولتهم، في

 وصل يهودي، آالف 3 سوى  المغرب في يتبق   ولم ،2000 سنة حتى مغربي يهودي ألف 248 نحو هاجر
 .2012 سنة منهم يهوديا   40 نحو

 النظر ةوجه فمن المغربية، المملكة مع العالقات لتطبيع مدخال   األمازيغية الحركة دعم من ”إسرائيل“ اتخذت
 استخدام ”إسرائيل“ وتحاول المحيط، مع لسياساتها امتدادا   يشكل المغرب مع العالقات تطبيع فإن اإلسرائيلية،

 نطقةالم في صورتها تحسين مقابل كورقة، األمازيغية الحركة داخل راديكالي تيار من العربية غير العناصر
 له، شعارا   ”إسرائيل“ مغازلة من اتخذ األمازيغية الحركة في تيار فهناك الحركة، لهذه اجتماعي لقبول والتأسيس

 من ةالمغربي المنطقة أمازيغ له يتعرض الذي االستهداف ضدّ  النفس، عن الدفاع وسائل من وسيلة ذلك وعدَّ 
 ربريةالب اليهودية العالقات لتأكيد ”إسرائيل“ استغلته الذي األمر اإلسالميين، بعض ومن العرب القوميين

 تخذتا ولذلك .العربية القومية القوى  مواجهة في لها حليفا   أيضا تشكل ”إسرائيل“ أن يعني مما المشتركة،
 أم ،الدولية المنظمات عبر سواء مطالبها، لتحقيق المغربية المملكة على للضغط وسيلة األمازيغية الحركة
 يمارس الذي العنصري  التمييز ومحاربة أصالني، كشعب حقوقهم عن للدفاع الدولية والمحاضرات الندوات
 أجل من ”إسرائيل“ مع عالقاتهم ربط على األمازيغية الحركة نشطاء من عناصر عمل خالل من ضدهم،

 هاداضط نتيجة المغرب مع االقتصادية العالقات لقطع األوروبي االتحاد دعوة عبر أو مطالبهم، عن الدفاع
 .االتجاه هذا من المغرب على والضغط كأقلية حقوقهم
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 :التطبيع إعادة اتفاق - ثانياا 

 أمام كلمته ففي ،2018 سنة منذ المغربية المملكة مع اتفاق لعقد نفوذها استخدام األمريكية اإلدارة بدأت
 والدول إسرائيل بين االتفاق أصبح إيران، قوة تصاعد بعد“ :نتنياهو بنيامين قال المتحدة لألمم العامة الجمعية
 الخارجية وزير مع نتنياهو التقى العامة، الجمعية أعمال هامش وعلى ،”مضى وقت أي من أقرب العربية

 ”ماعوز“ باسم عرفت خفية شخصية عبر البلدين، بين السري  التحالف لتعزيز بوريطة، ناصر المغربي
 المغربي اليهودي األعمال رجل وعبر العربية، الدول مع العالقات بتوطيد نتنياهو من المكلف ،(الحصن)

 دفع اإلسرائيلي، القومي األمن مجلس من شبات بن مئير واستطاع كوشنر، جاريد من المقرَّب إلباز ياريف
 الصحراء على المغربية بالسيادة االعتراف مقابل التطبيع إعادة في المغربية المملكة لمساومة المتحدة الواليات
 العالقات تطبيع وإعادة جديد، من الديبلوماسي المسار توثيق على الرباط ترامب إدارة تشجيع مقابل الغربية،

  .”إسرائيل“ مع

 عوزوما شبات بن وظف فقد الرباط، مع المجمدة العالقة الختراق ومحاولة بالصفقة، أشبه كان االتفاق هذا
 من اسيةالسي المساعدة طالبين التطبيع، نسج إلعادة األمريكية، اإلدارة مع تربطهما التي الوثيقة العالقات
 .لغربيةا الصحراء على بالسيادة االعتراف في والمتمثلة المغربية، المملكة في القصوى  األهمية ذات واشنطن،

 بهبموج تعترف ثالثي اتفاق عقد نتنياهو حاول ،”القرن  صفقة“ في جاء ما وفق العربي التطبيع تسارع ومع
 ؛”إسرائيل“ مع عالقاتها بتطبيع المغرب قيام مقابل الغربية، الصحراء على المغربية بالسيادة المتحدة الواليات

 للدار كوشنر زيارة خالل المغربي، العاهل رفضها كما الخطوة، هذه على توافق لم األمريكية اإلدارة أن إال
 نتنياهو ينبنيام كان إذ اليهودية، المقبرة في بنتو حاييم الحاخام على التوراتية الصالة تعمد الذي البيضاء،

 وزراء ئيسر  أكد فقد الطرفين، بين التواصل مكاتب فتح وإعادة البرتغال، في التطبيع بقبول المغربي الرد ينتظر
 فتكثي مع بالتزامن وذلك ،”إسرائيل“ مع للعالقات تطبيع ألي المغرب رفض العثماني الدين سعد المغربي
 على كيدهوتأ كاإلمارات، ”إسرائيل“ مع ”سالم“ اتفاقات إلبرام العربية الدول لدفع جهودها المتحدة الواليات

 ىعل والتأكيد التهويد، ورفض المبارك، األقصى والمسجد الفلسطيني، للشعب المشروعة الحقوق  عن الدفاع
 .الشريف والقدس األقصى المسجد وإسالمية عروبة
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 :االتفاق عن اإلعالن -ثالثاا 

 في اكمةالح األنظمة البتزاز كوسيلة االنفصالية؛ الحركات دعم أسلوب الخارجية سياستها في ”إسرائيل“ اتبعت
 يف ذاتي حكم إقامة أن األمريكي الرئيس رأى فقد معها، عالقاتها إلقامة ”إسرائيل“ تطلعت التي الدول

 المغرب تاعترف وكما .الصحراء لقضية ودائم عادل لحل الوحيد واألساس جادا ، اقتراحا   يمثل الغربية الصحراء
 الغربية، ءالصحرا على المغربية بالسيادة تعترف األمريكية اإلدارة فإن ،1777 سنة المتحدة الواليات باستقالل
 استمر الذي الصراع لحل واقعي غير خيار كونه الغربية الصحراء في مستقلة دولة إقامة رفض وبالتالي
 في ىحت اإلسرائيلية للحكومة دعمها األمريكية اإلدارة واصلت وبذلك .البوليساريو جبهة مع طويلة، سنوات
 اتفاق أنه في التفاقا هذا أهمية وتكمن اإلسرائيلية، – المغربية العالقات لتطبيع اتفاقا فعقدت األخيرة، أيامها
 كل اتفق دوق ،”إسرائيل“ هي منه األول والمستفيد المغربية؛ والمملكة األمريكية المتحدة الواليات شمل ثنائي

 طةبوري ناصر المغربي الخارجية وزير مع هارئيل وأيسير بيركوفيتش آفي الخاص والمبعوث كوشنر جاريد من
 :االتفاق في جاء ما وأهم ،”إسرائيل”و المغربية المملكة بين العالقات تطبيع إعادة على

 .”ائيلإسر “ مع األخيرة عالقات تطبيع مقابل المغرب، من كجزء الغربية بالصحراء األمريكي االعتراف -1

سرائيلية الطيران لشركات والسماح الطرفين، بين الرسمية االتصاالت استئناف -2  الجوي  لمجالا باستخدام اإل 
 .المباشرة الجوية الرحالت وتبادل المغربي،

 .والتكنولوجية االقتصادية العالقات تعزيز -3
 .2002 سنة قبل الوضع عليه كان كما البلدين، بين الديبلوماسية المكاتب فتح -4

 .وقت أقرب في السفارات لتبادل التجهيز -5
 قوبل وقد ،2020 سنة خالل ”إسرائيل“ مع تطبيع اتفاق وقعت التي الرابعة، الدولة المغربية المملكة ت عد وبذلك

ه الذي السيسي، الفتاح عبد المصري  الرئيس من بترحيب ذلك  مهمة وخطوة األهمية، غاية في تطورا عدَّ
 بارزا   ورا  د أدى سلمان بن محمد أن فيه شكّ  ال ومما العربية، المنطقة في اإلقليمي والتعاون  االستقرار لتحقيق

 إخراج يف اإلماراتية الديبلوماسية به قامت الذي الدور جانب إلى الثالثي، التطبيع إعادة التفاق التوصل في
 .االتفاق هذه



 
30/01/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(128رقم )                  
 

 
 

23 
 

 شكلي لم ذلك أن إال الغربية، الصحراء أراضي كامل على السيادة المغربية المملكة منح االتفاق أن صحيح
 موافقة التفاق،ا هذا إنجاز سرعة من زاد ومما فقط، األمريكية المتحدة الواليات من اعتراف وإنما دوليا ، اعترافا  

 حصلت وأن سبقو  .MQ-9B بي 9-كيو إم طراز من مسيرة طائرات أربع شراء صفقة على المتحدة الواليات
 .2020 شباط في الصنع إسرائيلية طيار بدون  طائرات ثالث على المغربية المملكة

 

 :المغربي التطبيع مجاالت -8

 جةبالدر  االستثماري  التطبيع نشاط ضمن المغرب عن ”إسرائيل“ تغب لم كما ،”إسرائيل“ عن المغرب تغب لم
 وابطر  وجود ظلّ  في المغربية، الحياة قطاعات من العديد ”إسرائيل“ مع المغربي التطبيع شمل فقد األولى،
 محّمد الملك قال الداخلية، لالنتقادات واستباقا   ،”إسرائيل“ و المغرب في اليهودية الجالية بين وعالقات صداقة

 لمستوى ا على الفلسطينية والقضّية أراضيه مسألة يضع المغرب وإنّ  يتغّير لم فلسطين حيال موقفه إنّ  السادس
 أن مكنهي ال المغربي النظام لكنّ  .المنطقة في السالم إلى للتوّصل الجديد موقفه سيستغلّ  النظام وإنّ  ذاته

 فسهن النظام يصّور فيما الداخل في لفلسطين مؤّيد بخطاب يرضى لن العام فالرأي ونقيضه، األمر بين يجمع
 : ليي ما فاهمها عليها المتفق التطبيع مجاالت اما .العالمية الساحة على إلسرائيل معاد   غير أّنه على

 :المني التطبيع -1

 ألمنل قائدا   1959 سنة أوفقير محمد تعيين ذلك مؤشرات ومن مبكر، وقت منذ والعسكري  األمني التطبيع بدأ
 مصالح مختلف هيكلة بإعادة كلف الذي الموساد رئيس Isser Harel هارئيل أيسير من بإيعاز الوطني،

 يهودال ترحيل عمليات على لإلشراف ”اسرائيل“ أوجدتها التي االطر عمل أوفقير وسهل المغربية، المخابرات
 .المغاربة

 الصنع فرنسية وسفن طائرات ضمت الشاه، إيران عبر أسلحة اتفاقية ،1963 سنة ”إسرائيل”و المغرب وقعت
 الملك سمح فقد ،2016 سنة أحرونوت يديعوت صحيفة وبحسب الجزائر، ضدّ  حربها في المغرب لمساعدة

 عدّ  الذي ،1965 سنة البيضاء الدار في العربية القمة على بالتجسس اإلسرائيلية للمخابرات الثاني الحسن
 العسكرية االستخبارات شعبة رئيس عليه أكد ما وهو بركة، بن المهدي المعارض تصفية مقابل األول التطبيع
 ثالث اقتناء لها وسهلت العسكرية، والتجهيزات باألسلحة المغرب ”إسرائيل“ زودت كما .غازيت شلومو األسبق
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 عسكرية صفقة بموجب ،Heron هيرون  طراز من 2020 شباط في الصنع إسرائيلية طيار بدون  طائرات
 ذات حديثة تحكم ومراكز اتصاالت، وأجهزة إلكترونية، لمعدات وباإلضافة دوالر، مليون  48 قيمتها بلغت
 اإلسرائيلية األسلحة خطورة إن المغربي اليهودي أسيدون  تسيون  للتطبيع المعارض ويقول ومتطورة، عالية تقنية
 .بعد عن والتحكم التجسس بمعدات مجهزة كونها المغربي، القومي لألمن تهديدها في تكمن

 :االقتصادي التطبيع -2

 يكياألمر  الخارجية العالقات مجلس من بدعم ،1994 سنة البيضاء بالدار العالمي االقتصادي المؤتمر ع قد
 نم مجموعة فيه وشاركت أيام، لثالثة واستمر بسويسرا، دافوس الدولي االقتصادي والمنتدى نيويورك، في

 الذي ،للمؤتمر اإلعداد في اإلسرائيلي، لئومي بنك وأسهم واألوروبية، واألمريكية، اإلسرائيلية، المؤسسات
 .ائيليةواإلسر  العربية المصارف من والعديد الدولي، البنك ورئيس وأجنبية، عربية، دولة ستين من أكثر حضره

سرائيلية، العربية المقاطعة إزالة المؤتمر غاية أن الثاني الحسن الملك ورأى  االفتتاحية الجلسة في وشارك اإل 
 بأن نرابي أعلن المؤتمر منبر على ومن بيرس، شمعون  خارجيته ووزير رابين، إسحق اإلسرائيلي الوزراء رئيس
 نم هدفهم بيرس ولخص للحضور، صارخ تحد في ،”إسرائيل”لـ واألبدية الموحدة العاصمة تمثل القدس مدينة

 إنشاء في المشاركة عبر قرن، نصف استمرت عزلة من ”إسرائيل“ إلخراج ستعطى األولوية“ بأن المؤتمر
 ئيلية،إسرا شركة مئة ونحو وزراء، تسعة ضمّ  بوفد ”إسرائيل“ وشاركت كما .”األوسط الشرق  في إقليمي اقتصاد

 التي النجاحات أهم أحد المؤتمر وشكَّل تجارية، ومصارف صناعية، ومؤسسات كبرى، شركات ومسؤولو
 الحروب خالل من ليس بالطبع .العربية المنطقة لمستقبل مخططاته حول اإلسرائيلي العمل حزب حققها

 المفاوضاتو  القوة واستخدام االقتصادية، بالشراكة وإنما المرة، هذه الواقع األمر وفرض والتوسعية العدوانية
 .والمباشرة والسرية المنفردة

 مي؛اإلقلي التنمية بنك تأسيس وأهمها المؤتمر، على مشاريعها فعرضت الحد، ذلك عند ”إسرائيل“ تتوقف لم
 مشاريع لوتموي المنطقة، على للسيطرة اإلقليمية األولويات ويحدد االقتصادية، السياسات بتنسيق البنك ليقوم
 البحر لىإ والمتوسط األحمر البحرين من بحرية قنوات إقامة وكذلك وتطوره، اإلسرائيلي االقتصاد ازدهار تخدم

 في جوي  ومطار بحري  وميناء ”إسرائيل“ إلى الخليج وبلدان مصر من والغاز النفط لنقل وخطوط الميت،
 .العقبة



 
30/01/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(128رقم )                  
 

 
 

25 
 

 المغربية اإلسرائيلية العالقات طبيعة ليوضح أوسلو اتفاق توقيع بعد األول االقتصادي المؤتمر جاء هكذا
 مخرجاته من واتخذت العربية، الدول مع ”إسرائيل“ بعالقة فارقة عالمة المؤتمر هذا ومثَّل .علنية بصورة

 وجدت وهنا .الجنسيات متعددة والشركات التجاري  التبادل عبر واإلفريقية العربية الدول في للتغلغل مدخال ،
 اإلحصاء دائرة بحسب المغرب، إلى صادراتها لعبور ممرا   المحتلتين، ومليلة سبتة مدينتي في ”إسرائيل“

 18.5 صادراتها قيمة وبلغت ،2013 لسنة Central Bureau of Statistics (CBS) اإلسرائيلية المركزية
 وصلت الزيادة أن أي مليون، 0.4 بلغت التي 2012 أيلولر بصادرات مقارنة أيلول شهر في دوالر مليون 
 قدرت كما 2012 سنة عن 0.4 مقابل دوالر، مليون  0.2 من تراجعت المغرب صادرات أن إال ،%97 لنحو
 نسبة أن أي ،2012 عن مليونا   مقابل دوالر مليون  51.6 بنحو للعام األولى التسعة الشهور صادرات قيمة

 سنة دوالر ماليين 4.6 من تراجعت ”إسرائيل”لـ المغرب صادرات أن إال ،%203 لنحو وصلت االرتفاع
ر حين في .2013 سنة ماليين 4.4 نحو إلى 2012  ،2015 سنة الطرفين بين التجاري  التبادل حجم ق دّ 

 مصنعة، كيميائية منتجات أغلبها للمغرب، إسرائيلية صادرات دوالر مليون  22 منها دوالر، مليون  33 بنحو
ر بينما زراعية، وآالت وحواسيب، ميكانيكية، وأجهزة ومنسوجات  37 يقارب ما 2017 سنة التبادل حجم ق دّ 

 وقد .اإلفريقية القارة من ”إسرائيل”لـ اقتصاديين شركاء أربع أكبر قائمة في المغرب جعل مما دوالر، مليون 
 الري  بأنظمة المختصة الزراعية، للتكنولوجيا نتافيم شركة عبر المغربية الزراعة في ”إسرائيل“ استثمرت
 شركات وروجت كما دوالر، مليون  2 قدره برأسمال ،2017 سنة المغرب في لها فرعا   فتحت التي بالتنقيط،

 وأنوار المتقدمة، التكنولوجيا شركة الشركات تلك ومن المعلومات أنظمة مجال في اإلسرائيلية للمنتجات مغربية
 .اإلسرائيلية Check Point بوينت تشيك شركة مع تجارية عالقات لها التي الشركات من وغيرها تكنولوجي،

 :السياحي التطبيع -3

ر الروسية، الجالية بعد ”إسرائيل“ في جالية أكبر ثاني المغرب يهود شكَّل  وما يهودي، بالمليون  عددهم وق دّ 
 ملك ويعّدون  المغربية بالتقاليد ويحتفظون  باستمرار، المغرب ويزورون  المغربية بالجنسية يحتفظون  زالوا

 إطار تحت مغربي أصل من وغالبيتهم اإلسرائيليين، السواح آالف سنويا   للمغرب ويصل .ملكهم المغرب
 .المغرب في المنتشرة اليهود ”الصديقين“ أضرحة زيارة وكذلك أقربائهم، أضرحة لزيارة المعلنة؛ غير السياحة

 مما سائح، ألف 80 نحو بلغوا فقد 2018 سنة في أما سرائيلي، آالف عشرة عددهم بلغ 2003 سنة وفي
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 مع للتطبيع المغربي الشارع ورفض الطرفين، بين رسمية عالقة وجود عدم من بالرغم التطبيع، حجم على يدلل
 موفينبيك شركات من الممول طنجة، كازينو افتتاح المغربي، والتنمية العدالة حزب رفض وقد .”إسرائيل“

Mövenpick بها يتملك والتي الجنسيات متعددة الشركات من وهي سويسرا، مقرها اإلسرائيلية، أوتيل 
 بصدد أنها ”العال“ اإلسرائيلية الطيران شركة أعلنت حين في .اإلسرائيلية الجنسية يحملون  %20 الصهاينة،

 العال مدير زيارة بعد وذلك ،6/12/2019 في البيضاء والدار أبيب تل بين الجوية للمالحة مباشر خط فتح
 .البلدين بين الرسمي التطبيع إعادة يعني مما للمغرب، ونوابه أوسيشكين غونين

 :الثقافي التطبيع -4

 وعبر المغربية، اليهودية للطائفة بكثرة والفنون  الموسيقى عبر المغرب في اإلسرائيلي الثقافي التطبيع انتشر
 في االستقرار بغية العلمي، والبحث التعليم خالل من المغاربة الطالب لجذب والدورات، الدراسية المنح إقامة

 .”إسرائيل“

 

 : خاتمة -9

 العدو عم والتطبيع .دولته تكن وأيا صاحبه يكن أيا التطبيع هو التطبيع ألحد، مجاملة أو مواربة يأ دون  من
 نكا سواء وأقصاها؛ وقدسها وقضيتها وشعبها فلسطين وحق األمة وحق هللا حق في وخيانة جريمة الصهيوني

 حزبا أو حكومة أو دولة الصهيوني العدو مع والمطبّ ع .مغربيا أم مشرقيا إسالميا، أم يمينيا أم يساريا الم طبّ ع
 وخاذل وظهرها، قلبها في (فلسطين قضية) المركزية األمة لقضية بخنجره طاعن هو جماعة أو فردا أو

 .فلسطين في الجمر على والقابضين والمرابطين والمجاهدين للشهداء
 دون  من األبيض، البيت في األخيرة أيامه ينهي أن ترامب، دونالد الحاقد الصهيوني األميركي الرئيس أبى لقد
 بين كامل بشكل العالقات تطبيع أعلن حيث المنطقة، دول تشتيت في يزيد وأن العربي الجرح يعّمق أن

 وكتب .بيةالغر  الصحراء على المغرب بسيادة اعترف ذلك بموازاة  اإلسرائيلي، االحتالل وكيان المغربية المملكة
 تطّور" :السودان وأخير ا والبحرين اإلمارات تطبيع إعالن بعد نوعه، من الرابع هو تصريح في ،"تويتر" على

 بلوماسيةد عالقات إقامة على وافقتا المغربية والمملكة إسرائيل العظيمتان صديقتانا اليوم، حدث آخر تاريخي
ا ،"كاملة  ".األوسط الشرق  في السالم تحقيق أجل من كبير اختراق" بأنه ذلك واصف 
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 فاقاالت بوريطة ناصر المغربي الخارجية وزير   وصف التطبيع، اتفاق وواشنطن أبيب وتل الرباط توقيع بعد
 "وااله" موقع مع خاصة مقابلة وفي .المقبلة المرحلة خالل عليها الثالثة األطراف سيعمل طريق خريطة" بأنه

 كل على ولقاءات زيارات وستتضمن طبيعية ستكون  والمغرب  بين العالقات" إن بوريطة قال العبري،
 ."المستوى  الرفيع السياسي المستوى  فيها بما المستويات،

 .وعانأسب أقصاها فترة خالل بينهما فيما الدبلوماسي التمثيل تبادل أبيب وتل الرباط من كل نية أعلن كما
 في وقع الذي االتفاق أن موضحا   ،"فقط الطريق نصف السير نعتزم ال ونحن طبيعي شيء كل ":وأضاف

 .اإلسرائيلية المغربية والعالقات الصحراء ملفات يشمل المغربية العاصمة
 التطبيع اتفاق قبل حتى "أصال   طبيعية"كانت "إسرائيل"و بالده بين العالقات إن المغربي الخارجية وزير وقال
 .ترامب دونالد األميركي الرئيس عنه أعلن الذي

 في وذلك وإسرائيل المغربية المملكة بين جرى  تطبيع اتفاق اإلسرائيلي المغربي االتفاق يعتبر اخرى  ناحية من
 مصر بعد إسرائيل مع تطبع عربية دولة سادس المغرب لتصبح أمريكية بوساطة 2020 االول كانون  10

 الرئيس أعلن وقد .(2020) والسودان (2020) والبحرين (2020) واإلمارات (1994) واألردن (1979)
 بقيادة المغرب بين اتفاق حدوث عن 2020 االول كانون  10 يوم في له تغريدة في ترامب دونالد األمريكي

 عالقات ست قام االتفاق هذا وبموجب نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس بقيادة وإسرائيل السادس محمد الملك
 .الدولتين بين كاملة دبلوماسية

 بين (اتفاق   أو) معاهدة   بأنها الدولي القانون  بحسب (Peace treaty :باإلنجليزية) السالم معاهدة ت عرف
 بين الحرب حالة رسمي ا ت نهي بحيث (حكومات   أو دوال   تكون  ما عادة  ) الم تعادية األطراف من أكثر أو طرفين

قعت وكانت .األطراف  حالة توقف عليها وترتب ،1979 آذار 26 في اإلسرائيلية المصرية السالم معاهدة و 
 الم سلحة قواتها لكامل إسرائيل سحب مع 1948 عام اإلسرائيلية العربية الحرب منذ قائمة كانت التي الحرب

 األردنية السالم معاهدة أما .1967 حرب خالل احتلتها قد كانت التي سيناء جزيرة شبه من والمدنيين
قعت والتي اإلسرائيلية  اإلدارية الحدود ومنها القضايا، من العديد حسمت فقد 1994 االول تشرين 26 في و 

 والمعايير والبيئة والجرائم المياه لقضايا باإلضافة ،1967 عام إسرائيل احتلتها التي الغربية والضفة األردن بين
 العداء حالة إنهاء على السالم م عاهدة ونصت الفلسطينيين، والالجئين والتأشيرات السفر وجوازات الحدودية
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 في فإنه غانم، عمر السابق العراقي والدبلوماسي الدولية العالقات خبير رأي وبحسب .الجانبين بين الرسمية
 كانت والتي إلسرائيل، الحدودية الدول مع «سالم معاهدة» مصطلح استعمال ي مكن الفلسطينية القضية سياق

 .فلسطين مصر، األردن، لبنان، سوريا، وتشمل ،1948 عام منذ معها مباشرة مسلحة   نزاعات   في دخلت قد
 إنشاء وتتضمن القطيعة، أو التوتر من فترة   بعد طبيعية   العالقات جعل إلى ي شير فهو «التطبيع اتفاق» أما

 باالعتماد الحدودية، والدول الفلسطينية القضية مع تضامن ا الم قاطعة، والدول إسرائيل بين دبلوماسية عالقات  
 العديد اإلسرائيلي المغربي االتفاق على وي طلق .اإلسالمي التعاون  ومنظمة العربية الدول جامعة قرارات على
 السالم اتفاق اإلسرائيلية، المغربية السالم معاهدة اإلسرائيلي، المغربي التطبيع اتفاق :وتتضمن التسميات، من

 .(األمريكي-اإلسرائيلي-المغربي) الثالثي االتفاق اإلسرائيلي، المغربي

 وإسرائيل، ينفلسط بين إقتسامها يمكن ال المنطقة في الحياة أن كله العالم يعرف لكي بعد االوان يئن ألم اخيرا  
 هل ثم !الحقائق؟ هذه الدول هذه قادة يدرك فهل .الصهيوني ”السرطان”و العربي الجسد بين التعايش يمكن فال

 إن .بإسرائيل عربية غير دولة إعتراف وبين بإسرائيل عربية دولة إعتراف بين ما الفرق  معنى هؤالء يدرك
 هي نهاأ ثم األقصى، المسجد تجاه إسالمي إلتزام وعليها العربية، واألمة الجسد من جزء هي العربية الدولة

 ةخطيئ يعد األقصى وبالمسجد فلسطين بارض التفريط إن .فلسطين في بمطالبها العالم يلتزم كي سعت التي
 ثمنه يكون س هذا إعترافها ألن للفلسطينيين مقابل بال بإسرائيل اإلعتراف لها يجوز ال إذ قومية، ومأساة دينية

 العربية، اتالحكوم عليها صلتح التي الذاتية المزايا كانت مهما إلسرائيل مجانيا   ودعما   الحقوق  لتلك إعداما  
 .وشعوبهم أوطانهم ومصالح الحكام حسابات بين الفاصلة المسافة فيه تظهر الذي المجال هو وهذا

 


