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 "سرائيل"إمسار التطبيع بني اململكة املغربية و
 *د. إهلام جرب مشايل

 
ة، إذ عديدات "، الذي بدأ منذ سنو إسررايي بني اململكة املغربية و" التطبيع الورقةتتناول هذه 

ل ريب فريقية، واخرتاق الصررررر  ابشرررررك  لتيط لتواليد ع قا ا مع الدول اإ "سررررررايي "إسررررر   
لى عزعزعة مقاليد احلكم يف اململكة املغربية، وعمل   أدرك و سررررررررطينية، املناصررررررررر للق ررررررررية ال ل

وفري سررب  ، لت"إسرررايي "اسررتغ ل ذل ، ومقاي ررة ع قة هذه اة ممة مع الواملت املتعدة ع  
منذ توي و  .كك   ذل  تسررررلل  إل دول املغرع ال ريب ومن خ ل  اها،الدعم ال سرررركري واملاي

 ،مقاليد احلكم يف البي  اةبيض للواملت املتعدة اةمريكية Donald Trumpدوانلرد ترامر  
ليمي تكون فيه قإقامة حتال  إترام  سررررر ى عاد مصرررررطلط التطبيع للتداول بصرررررورة كبرية، فقد 

ة واملقدسرررررررررات اإسررررررررر ميلشررررررررر   ال لسرررررررررطي  حلقوق ا االت اترأس احلربة، دون  "إسررررررررررايي "
 إسرررايي ""عادة ع قات التطبيع بني اململكة املغربية وإواملسرريعية يف مدينة القدس، وعم  على 

 .من جديد وبشك  عل 
 يف ةمترررررركررررررنررررررر  اإدارة اةمررررررريرررررركرررررريرررررررو 
عقرررررد ات ررررراق تطبيع  من ، 11/11/1111

ململكة ابلوماسررية بني يكام  لل  قات الد
ابع ؛ لتصرررررربط املغرع ر "إسرررررررايي "املغربية و

دولرررررررة عرررربرررريرررررررة،  ررررطررررو خررررطرررروا رررررررا  ررررو 
سها ؤ وتر  ،، متناسية دورها يف منممة الت اون اإس مي"إسرايي "ااصرط ا  ال ريب إل جا   

خ ل هذه الورقة اسرررررررررررت را  مل  من وميكننا  .للجنة القدس ومحاية املقدسرررررررررررات اإسررررررررررر مية
 كالتاي:  "إسرايي "اململكة املغربية والتطبيع بني 

 
                                                           

 .جام ة عني مشسن م يف التاريخ احلديط وامل اصر هلاصلة على درجة الدكتورا، متخصصة يف اتريخ احلركة الصهيو ية  *
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 :غر مع امل بلوماسييالد لتطبيعأواًل: ا
سرررررررررررررربقر  اململكة املغربية الدول ال ربية يف 

عملرررررر  ، لني "إسررررررررررررررراييرررررر "ع قررررررا ررررررا مع 
د املغرع و املنممات الصرررهيو ية على  جري يه

، 1491 سنةسرايي " إإل فلسطني مع إقامة "
أل   18رايف، فهاجر وجاجتها لل نصر الدميحل

ا مكا   املغرع و ، 1481سررررنة لىت  1يهودي
تيجة فرصررررررررررررتهم للهجرة،   "إسرررررررررررررايي "يهود املغرع قيام  رأىو  .تزال حت  اا تداع ال ر سرررررررررررري

لتأييدهم ل سررت مار ال ر سرري، وخشرريتهم على مسررتقبلهم، ب    م ادا م للعركة الوالنية املغربية 
  2.اهم

الوزير اليهودي لينون بن  واعتلى، 1481 سرررررنةحتسرررررن  أولررررراع اليهود مع اسرررررتق ل املغرع 
زاكي، رأس ااهرم اإداري واجمللس ااسررررررررررتشرررررررررراري للمل  تمد ااامس، لكن أمام تدف  ااهجرة 
اليهودية إل فلسطني، أصدر املل  قراره مبنع هجر م، وولع ال قبات أمام املنممات الصهيو ية 

ية جاءت ب د موجة من تل  ااجراءات املغرب 1484.3 سنةإل أن لمرت أ شطتها يف املغرع 
اا تقادات املصرررررية وال ربية للمغرع يف تسررررهي  هجرة اليهود إل فلسررررطني، ومطالبة من جام ة 

  4.يقافهاإالدول ال ربية ب رورة 

كت   احلركة الصررررررررررررهيو ية من  جري   ومع ذل 
يهود املغرع وف  سررررررررررررررياسررررررررررررررة اا تقاء من النالية 
 اجلسرررررررررررررررررديررررة وااقتصررررررررررررررررراديررررة ع  منممررررة كررررادميررررا

Kadima هجر م، وعملررررر  على  ، اليت  ممررررر
أتهي  الشرررررررررررباع املغريب للهجرة مبسررررررررررراعدة الوكالة 

 التوزيع جلنررررررةو  The Jewish Agency اليهوديررررررة
 Distribution The Joint املشرررررررررررررررررررررررررررررتكررررررررررررررة

 مللك حممد اخلامسا

 حي يهودي يف املغر 
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Committee.5 ومن مث ات   مكترر  املوسرررررررررررررراد Mossad  يف املغرع مع الوكررالررة اليهوديررة على
، وشررررركل  هيية سررررررية بت  ة فروع يف 1481 سرررررنةغ ق مكت  كادميا إب د   جري اليهود سررررررا  

 ؛ لتوصي  املهاجرين سرا  إلMisgeretاملسرجريي  القدس، والدار البي راء، ورريس، مبسراعدة 
وترت  على ذل  اةمر أن أصررررررررربع  الدار  6،م سرررررررركرات يف جب  الارق، ومرسرررررررريليا، وانبوي
 فريقي.البي اء  قطة عم  ملنممة املوساد يف الشمال اإ

أل  يهودي خ ل  31-18على الرغم من القيود اليت ولرررررررررررر تها املغرع، هاجر ما يقارع و 
إل فلسررررررررررررررطني، إذ جلررأت املنممررات الصررررررررررررررهيو يررة لتهجري اليهود سرررررررررررررررا ،  1411-1481ال رتة 

، الشررررراال  اإسرررررباي علىالارق ورلرشررررراوي من شررررراال  احلسررررريمة يف املغرع، إل م ررررري  جب  
يهودي  صرررررررر ها من اةال ال، ولكنها  99، وعلى متنها 11/1/1411 يفغوز أوأحبرت سرررررررر ينة 

غرق  مبن فيها مع ال واصرررر  اجلوية، وج ينى سرررروى القبطان، واسررررتغل  "اسرررررايي " واملنممات 
  7.الدولية احلاد ة، لل غط على املغرع والسماح لليهود راهجرة إل فلسطني

اليهودية  لتسررليط ال رروء على ااهجرة سررراييليإغوز افت ال أأن غرق سرر ينة  ،فيه ومما ا شرر   
من املغرع، وزعزعة أولرراع يهود الب د ال ربية، ودف هم للهجرة إل فلسررطني، كما وقع مع عدة 

 ، كس ينة رترمل، وسرتوما على سبي  املتال. 1491 سنةس ن قب  
لقد ترت  على غرق الس ينة تواليد ال  قات املغربية 

سراييلية، ورفع كافة القيود امل رولة على ااهجرة اليهودية، اإ
ملغرع، ا ب د احلملة اليت شنتها الصعافة اةمريكية لد   خصوصا  

 8.ووجه  اها مسؤولية إغراق الس ينة، والطهاد يهود املغرع
، لىت ا تهى 1411 سنةن تسلم املل  احلسن التاي السلطة إ ماو 

لتغري صورة ب ده لدى ال اج  سياسة مرو ة مع يهود املغرع،
 اليهودي كما عنَي   9، سمس ق اة يهود يف ااحماكمالغريب، وعنَي 

وعقد م اولات سرية مع مسؤولني  10،أ دريه أزواي مستشارا  له
من اجلم ية ال  ية ملساعدة املهاجرين، مبشاركة رييس خلية املوساد 

 احلسن الثاينمللك ا
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يهود املغرع  هبجرة اني، مسط مبوجبهيملغرب، ع  ا نني من اليهود اAlex Gatmon ألكس غامتون
دوارا   181مقاب  لصول املغرع على  11،الدولية لتهجري اليهود Hias"اسرايي " ع  منممة  إل

افتتاح مكات  جلم ية مساعدة املهاجرين ال  يني، اليت  مم  ااهجرة  ت  . كما عن ك  يهودي
وع  ص قة  .املغرع على تطوير أجهز ا اةمنية سرايي " مبساعدةإبصورة قا و ية، على أن تقوم "

أل  يهودي، وقادت  41،  و 1419-1411خ ل ال رتة هاجر املغرع  Yakhin"،12 "ملخني
ويف هذا  13،راييلي يف عدة جماات أمهها اةمن، املخابراتساإهذه امل اولات للت اون املغريب 

 "مجاعية" سج  هبا مجيع أفراد ال ايلة املهاجرة؛ وبذل  الصدد أصدر املغرع جوزات س ر عايلية
أي أهنا مسع  بتهجري  14،لباط أي تاولة ا تقايية للمهاجرينإمتكن  السلطات املغربية من 

رايي " ب ية سإعاي ت يهودية وليس أفراد، ل دم ترك املرلى وال جايز يف املغرع، واكت اء "
 القوى ال املة. ؛الشباع

، 1498 سرررنةكما واهتم احلسرررن التاي بلجنة القدس اليت أقيم  
سرررررررررررررر مي، للرردفرراع عن املقرردسرررررررررررررررات املنبتقررة عن منممررة الت رراون اإ

ت ززت ع قة التطبيع والت اون مع دعوة املل  و  .سرررر مية والقدساإ
 سررررررنةلزملرة املغرع  Yitzhak Rabin احلسررررررن التاي إسررررررع  رابني

سررررررررررايي " املل ، لتعسرررررررررني صرررررررررورته أمام إ، ومن مث دعم  "1491
سررررررررررررررراييرر " أن املغرع إ" ورأتالرردول اةوروبيررة والواملت املتعرردة، 

م تاح  احلسرررررررررن التاي أن "إسررررررررررايي " رأىبوابتها لل اج ال ريب، بينما 
 "ات اقية السرررررررر م"وأدت املغرع دورا  يف تسررررررررهي  عقد  15.واشررررررررنطن
ية يف ، رلت اون مع كبار اجلالية اليهودية املغربسررررررراييليةاإ - املصرررررررية
سرررايي "، ليط اسررت ررا  املغرع لقاء سررري بني موشرريه إاملغرع و"

، ومسرررررتشرررررار اةمن القومي املصرررررري لسرررررن Moshe Dayan داملن
التهامي، ومهد الطري  لزملرة السررررررررادات ملدينة القدس، ودعم قرارات 

  اسررررررررت ررررررررا  املل  ، وكذل1411 سررررررررنةالقمة ال ربية يف قمة فاس 

 موشيه دااين

 التهاميحسن 
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يف مدينة  22/7/1986يف  Shimon Peres احلسن التاي رييس الوزراء ااسراييلي مش ون بريس
 16.إفران السيالية

طني ودفنهم يف إل فلس غورأس ينة قي ينق  جتط غر ب واف  املغرع على الطل  اإسراييلي
رييس اجلم ية ال املية  Sam Ben Shitrit شطري بن مبساعدة سام  1441،17 سنةالقدس 

ليهود املغرع، الصدي  الشخصي للعسن التاي، رملقاب  قام  بلدية اجملدل إبال ق اسم تمد 
ومن اجلدير  18،املغرعتسهي  هجرة يهود تقديرا  جلهوده يف ااامس على ألد ميادين املدينة 

  الابع بريد للعسن التاي.سرايي " ول   إن "رلذكر، أ
سرررررررررراييلية ظهرت  تايى التطبيع وتوالدت ال  قات املغربية اإ

على  1449 سرررررررنة، ليتم اات اق Oslo وسرررررررلوأمع توقيع ات اق 
 يف الررط افتتاح مكتبني متتيليني وت   ،بلوماسرررررريةيإقامة ع قات د

ومع وفراة احلسررررررررررررررن التاي مسي  سرررررررررررررر  ميادين يف  .وتر  أبير 
لينما تول تمد السرررررررادس ال ر  املغريب و  19.رمسه "سررررررررايي "إ

ه رسرررالة المأ ينة للجالية اليهودية املغربية "ليس ، وجَ 1444 سرررنة
لردى اليهود مررا يتري قلقهم" كوهنم مواالنني مغرراربررة ي يشررررررررررررررون يف 

 صرررررررىمع ا داع ا ت الرررررررة اةق خصررررررروصرررررررا  لرتاجع ال  قة بني الطرفني أخذت رأن دولتهم، إا 

 مشعون بريسلقاء امللك احلسن الثاين مع 

 حممد السادس
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يف املغرع  وج يتب    1111،21 سرررررررررنةلىت  أل  يهودي مغريب 191هاجر  و ليط  1111،20
 1111.22 سنة  منهميهودمل   40  ويهودي، وص   آا  3سوى 

فمن  مدخ   لتطبيع ال  قات مع اململكة املغربية، اةمازيغيةمن دعم احلركة  "إسرايي "ا ذت 
ا مع ااحميط، لسياسا  ا  تطبيع ال  قات مع املغرع يشك  امتدادفإن سراييلية، وجهة النمر اإ

ية من ال ناصر غري ال رباستخدام  "إسرايي "وحتاول 
، مقاب  كورقة  اةمازيغيةداخ  احلركة  يكايدراتيار 

حتسني صور ا يف املنطقة والتأسيس لقبول 
 فهناك تيار يف احلركة 23،اجتماعي اهذه احلركة

 وعدَ ه، ل ا  ش ار  "إسرايي "ا ذ من مغازلة  اةمازيغية
 ذل  وسيلة من وساي  الدفاع عن الن س، لد  

غربية مازيغ املنطقة املأااستهدا  الذي يت ر  له 
  قات لالتأكيد  "إسرايي "س ميني، اةمر الذي استغلته ومن ب ض اإمن القوميني ال رع 

القوى القومية  تشك  أي ا للي ا  اها يف مواجهة "إسرايي "شرتكة، مما ي   أن امل برية اليهودية ال
ها، وسيلة لل غط على اململكة املغربية لتعقي  مطالب اةمازيغيةولذل  ا ذت احلركة  24.ال ربية

 ،ص يألدفاع عن لقوقهم كش   لالندوات وااحمالرات الدولية  م املنممات الدولية، أسواء ع 
 ةمازيغيةاوتاربة التمييز ال نصري الذي ميارس لدهم، من خ ل عم  عناصر من  شطاء احلركة 

من أج  الدفاع عن مطالبهم، أو ع  دعوة ااحتاد اةورويب  "إسرايي "على ربط ع قا م مع 
ال  قات ااقتصادية مع املغرع  تيجة الطهاد لقوقهم كأقلية وال غط على املغرع من لقطع 

 25.هذا ااجتاه
 :اتفاق إعادة التطبيع
، 1111 ةسنمنذ  مع اململكة املغربية  قد ات اقلمريكية استخدام   وذها بدأت اإدارة اة

 Benjamin Netanyahu  تنياهوبنيامني قال ف ي كلمته أمام اجلم ية ال امة لألمم املتعدة 
ى"، والدول ال ربية أقرع من أي وق  م  إسرايي يران، أصبط اات اق بني إ"ب د تصاعد قوة 

 احلركة األمازيغية
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زيز التقى  تنياهو مع وزير ااارجية املغريب انصر بوريطة، لت وعلى هامش أعمال اجلم ية ال امة، 
املكل  من  ،(احلصن)وز" م "عرف  رسم  ةالتعال  السري بني البلدين، ع  شخصية خ ي

 إلباز رج  اةعمال اليهودي املغريب ملري ع  ، و  تنياهو بتواليد ال  قات مع الدول ال ربية
Yariv Elbaz ع من جاريد كوشنررَ قامل Jared Kushnerواستطاع ميري بن شبات ، Meir 

Ben-Shabbat دفع الواملت املتعدة ملساومة اململكة ، اإسراييلي من جملس اةمن القومي
جيع عادة التطبيع مقاب  ااعرتا  رلسيادة املغربية على الصعراء الغربية، مقاب  تشإاملغربية يف 

مع  عادة تطبيع ال  قاتإو  ،بلوماسي من جديديدارة ترام  الررط على تو ي  املسار الدإ
 26."إسرايي "

 

قد وظ  بن ف ،هذا اات اق كان أشبه رلص قة، وتاولة اخرتاق ال  قة اجملمدة مع الررط
ع، الالبني مريكية، إعادة  سى التطبيشبات وم وز ال  قات الو يقة اليت تربطهم مع اإدارة اة

 ااعرتا  املغربية، واملتمتلة يفاملساعدة السياسية من واشنطن، ذات اةمهية القصوى يف اململكة 
 رلسيادة على الصعراء الغربية.

 اق    ي ، لاول  تنياهو عقد ات"صررررر قة القرن"تسرررررارع التطبيع ال ريب وف  ما جاء يف ومع 
ت رت  مبوجبره الواملت املتعردة رلسرررررررررررررريادة املغربية على الصررررررررررررررعراء الغربية، مقاب  قيام املغرع 

سرررررايي "؛ إا أن اإدارة اةمريكية ج تواف  على هذه ااطوة، كما رف ررررها إبتطبيع ع قا ا مع "
احلاخام  ىلدار البي ررررررراء، الذي ت مد الصررررررر ة التوراتية عللال اه  املغريب، خ ل زملرة كوشرررررررنر 

 بن شبات مئري ايريف إلباز انصر بوريطة
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يف املق ة اليهوديرة، إذ كرران  Chaim Pinto لراييم بنتو
 يف بنيرررررررامني  تنيررررررراهو ينتمر الرد املغريب بقبول التطبيع

 27،عادة فتط مكات  التواصرررررررررر  بني الطرفنيإال تغال، و 
فقد أكد رييس وزراء املغريب سررررررر د الدين ال تماي رفض 

 سررررررررررررررراييررر "، وذلررر إاملغرع ةي تطبيع لل  قرررات مع "
رلتزامن مع تكتي  الواملت املتعررررردة جهودهرررررا لررررردفع 

 "  سرررررررررررررراييإمع " "سررررررررررررر م"الدول ال ربية إبرام ات اقات 
كاإمارات، وأتكيده على الدفاع عن احلقوق املشررررروعة 

سررر مية إللشررر   ال لسرررطي ، واملسرررجد اةقصرررى املبارك، ورفض التهويد، والتأكيد على عروبة و 
 28.املسجد اةقصى والقدس الشري 

  اتفاق التطبيع:اإلعالن عن 
سيلة ابتزاز كو   ؛احلركات اا  صاليةسلوع دعم أيف سياستها ااارجية  "سرايي "إاتب   

يس يلر ا رأىع قا ا م ها، فقد  إقامة "إسرايي "اة ممة احلاكمة يف الدول اليت تطل   
د حل  عادل ساس الولي، واةا  جاد ا  قامة لكم ذايت يف الصعراء الغربية ميت  اقرتالإن أاةمريكي 

، فإن اإدارة 1999 سنةالواملت املتعدة ستق ل كما اعرتف  املغرع رو  .ودايم لق ية الصعراء
امة دولة مستقلة يف قإمريكية ت رت  رلسيادة املغربية على الصعراء الغربية، ورلتاي رفض اة

جبهة  ، معالصعراء الغربية كو ه خيار غري واق ي حل  الصراع الذي استمر سنوات الويلة
  29.البوليساريو
، ف قدت ةمريكية دعمها للعكومة اإسراييلية لىت يف أملمها اةخري دارة اةواصل  اإوبذل  

ه ات اق  نايي مش  أ  اات اقاإسراييلية، وتكمن أمهية هذا  –ات اق للتطبيع ال  قات املغربية 
 ات   ك   وقد ، "إسرايي "واململكة املغربية؛ واملست يد اةول منه هي  اةمريكيةالواملت املتعدة 

ارجية املغريب مع وزير اا Avi Berkowitz كوشنر واملب وث اااص آيف بريكوفيتشمن جاريد  

 دار البيضاءلزايرة كوشنر ل
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م ما جاء يف ، وأه"إسرايي "عادة تطبيع ال  قات بني اململكة املغربية وإانصر بوريطة على 
 30:اات اق

ااعرتا  اةمريكي رلصعراء الغربية كجزء من املغرع، مقاب  تطبيع ع قات اةخرية مع  .1
 ."إسرايي "

استينا  ااتصاات الرمسية بني الطرفني، والسماح لشركات الطريان اٍإسراييلية رستخدام  .1
 اجملال اجلوي املغريب، وتبادل الرل ت اجلوية املباشرة.

 .ت زيز ال  قات ااقتصادية والتكنولوجية  .3

 .1111 سنةبلوماسية بني البلدين، كما كان عليه الولع قب  يفتط املكات  الد .9

 .التجهيز لتبادل الس ارات يف أقرع وق   .8

 سنةخ ل  إسرايي ""اليت وق   ات اق تطبيع مع  ،الراب ة ةالدول يةاملغرباململكة  د ت  وبذل  
تطور يف  هعدَ ، وقد قوب  ذل  برتلاع من الرييس املصري عبد ال تاح السيسي، الذي 1111

 ومما ا ش    ،لتعقي  ااستقرار والت اون اإقليمي يف املنطقة ال ربية مهمةغاية اةمهية، وخطوة 
، إل جا   يالت   التوص  ات اق إعادة التطبيعأن تمد بن سلمان أدى دورا  ررزا  يف  فيه
 .خراج هذه اات اقإبلوماسية اإماراتية يف يقام  به الد الذي رالدو 
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السيادة على كام  أرالي الصعراء الغربية، إا أن  صعيط أن اات اق منط اململكة املغربية
منا اعرتا  من الواملت املتعدة اةمريكية فقط، ومما زاد من سرعة إ، و ا  دولي ا  ذل  ج يشك  اعرتاف

م  إص قة شراء أربع الايرات مسرية من الراز قة الواملت املتعدة على فجناز هذا اات اق، مواإ
لصل  اململكة املغربية على   ث الايرات بدون اليار وسب  وأن  .MQ-9B يب 4-كيو

 2020.31 إسراييلية الصنع يف شباط/ ف اير
 

 :جماالت التطبيع املغريباثنياً: 
 ععن املغرع لرررررررمن  شررررررراط التطبي "إسررررررررايي "ج تغ  كما ،  "إسررررررررايي "ج تغ  املغرع عن 

اعات احلياة سررررررايي " ال ديد من قط، فقد مش  التطبيع املغريب مع "إااسرررررتتماري رلدرجة اةول
، ومن إسرايي "" وجود روابط صداقة وع قات بني اجلالية اليهودية يف املغرع و املغربية، يف ظ   

 أهم جماات التطبيع:
    التطبيع األمين: .1

بدأ التطبيع اةم  وال سررررررررررركري منذ وق  مبكر، ومن مؤشررررررررررررات 
لألمن الوال ، إبي از من  ا  قايد 1484سررررررررنة ذل  ت يني تمد أوفقري 

رييس املوساد، الذي كل  إبعادة هيكلة  Isser Harel أيسرري هاري 
خمتل  مصررررررررررررررراب املخررابرات املغربيررة، وسررررررررررررررهرر  أوفقري عمرر  منممررة 

، اليت أوجد ا "اسررررايي " لاشررررا  على عمليات ترلي  املسرررجريي 
32.اليهود املغاربة

  
، ات اقية أسرررررلعة ع  إيران، لرررررم  الايرات وسررررر ن 1413سرررررنة  "إسررررررايي "املغرع و وق  

 وت و وحبسررر  صرررعي ة يدي وت ألر  33،اجلزاير فر سرررية الصرررنع ملسررراعدة املغرع يف لرهبا لرررد  
، فقد مسط املل  احلسررن التاي للمخابرات اإسررراييلية رلتجسررس على القمة ال ربية 1111 سررنة

ع اةول مقاب  تصررر ية امل ار  املهدي بن بركة، التطبي ، الذي عد  1418سرررنة يف الدار البي رراء 

 حممد أوفقري
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 Shlomo وهو ما أكد عليه رييس شررررررر بة ااسرررررررتخبارات ال سررررررركرية اةسرررررررب  شرررررررلومو غازي 

Gazit.34 
 سررررررايي " املغرع رةسرررررلعة والتجهيزات ال سررررركرية، وسرررررهل  اها اقتناء   ثإكما زودت "

مبوج   ،Heron من الراز هارون 1111ف اير شررباط/ يف  إسررراييلية الصررنعالايرات بدون اليار 
لكرتو ية، وأجهزة إورإلرررررررررررررافة مل دات  35،مليون دوار 91صررررررررررررر قة عسررررررررررررركرية بلغ  قيمتها 

اتصرررررررررررررراات، ومراكز حتكم لرديترة ذات تقنيرة عالية ومتطورة، ويقول امل ار  للتطبيع سرررررررررررررريون 
لقومي ا ن يف  ديدها لألمنمكن خطورة اةسرررررررررررلعة اإسرررررررررررراييلية تإأسررررررررررريدون اليهودي املغريب 

 36.املغريب، كوهنا جمهزة مب دات التجسس والتعكم عن ب د
 التطبيع االقتصادي: .2
، بدعم من جملس ال  قات ااارجية 1449 سنةقد املؤمتر ااقتصادي ال املي رلدار البي اء ع  
كي يف  يويورك، واملنتدى ااقتصادي الدوي دافوس بسويسرا، واستمر لت  ة أملم، وشارك  ياةمر 
 Leumi بن  ليومي أسهمه جمموعة من املؤسسات اإسراييلية، واةمريكية، واةوروبية، و في

اإسراييلي، يف اإعداد للمؤمتر، الذي ل ره أكتر من ستني دولة عربية، وأجنبية، ورييس البن  
 37واإسراييلية.وي، وال ديد من املصار  ال ربية الد

املل  احلسرررن التاي أن غاية املؤمتر إزالة املقاال ة ال ربية اٍإسرررراييلية، وشرررارك يف اجللسرررة  ورأى
 Shimon سمش ون بري سررررررررررررررع  رابني، ووزير خرارجيته إاافتتراليرة رييس الوزراء اإسررررررررررررررراييلي 

Peresة متترر  ال رراصررررررررررررررمررة املولرردة واةبررديرر نأن مرردينررة القرردس ، ومن على من  املؤمتر أعلن رابني
 ىوية ست ط"اةولنأن  إسرايي "، يف حتدي صارخ للع ور، واص بريس هدفهم من املؤمترلررررررررررررررر"

يمي يف قلإ شررررراء اقتصررررراد إع  املشررررراركة يف  ،رنسررررررايي " من عزلة اسرررررتمرت  صررررر  قإإخراج "
  38.الشرق اةوسط"

و شركات  ومسؤول ،سراييليةإمية شرركة   وتسر ة وزراء، و  سررايي " بوفد لرم  إكما وشرارك  "
  املؤمتر ألد أهم النجالات اليت لققها ك ى، ومؤسررسررات صررناعية، ومصررار  جتارية، وشرركَ 

رلطبع ليس من خ ل  39.لزع ال مر  اإسررررررررررررررراييلي لول خمططراتره ملسررررررررررررررتقبر  املنطقة ال ربية
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وة منا رلشررررررراكة ااقتصررررررادية، واسررررررتخدام القإو احلروع ال دوا ية والتوسرررررر ية وفر  اةمر الواقع، 
 وامل اولات املن ردة والسرية واملباشرة.

عن ذل  احلد، ف رلرررررر  مشرررررراري ها على املؤمتر، وأمهها أتسرررررريس بن   "إسرررررررايي "ج تتوق  
قليمية للسيطرة ، وحيد اةولوملت اإةالتنمية اإقليمي؛ ليقوم البن  بتنسي  السياسات ااقتصادي

قامة قنوات إاإسرررررررراييلي وتطوره، وكذل  نطقة، ومتوي  مشررررررراريع  دم ازدهار ااقتصررررررراد على امل
حبريرة من البعرين اةمحر واملتوسررررررررررررررط إل البعر املير ، وخطوط لنق  الن ط والغاز من مصررررررررررررررر 

 40.سرايي " وميناء حبري ومطار جوي يف ال قبةإوبلدان االيى إل "
ب د توقيع ات اق أوسررررررررررررررلو ليولررررررررررررررط البي ة ال  قات هكذا جاء املؤمتر ااقتصررررررررررررررادي اةول 

مع الدول  ايي ""إسررررررررررر   هذا املؤمتر ع مة فارقة ب  قة متَ . و سررررررررررراييلية املغربية بصررررررررررورة علنيةاإ
ال ربيرة، وا رذت من خمرجراتره مردخ  ، للتغلغر  يف الردول ال ربيرة واإفريقيرة ع  التبرادل التجرراري 

 والشركات مت ددة اجلنسيات.
س  حبسرايي " يف مدينيت سبتة ومليلة ااحمتلتني، ممرا  ل بور صادرا ا إل املغرع، إوجدت "وهنا 
، 1113 لسنة  Central Bureau of Statistics (CBS) ةسراييلياإ ةلصاء املركزياإ دايرة
ل/ أيلو سبتم ، مقار ة بصادرات أيلول/ دوار يف شهر  مليون 8.11بلغ  قيمة صادرا ا و 

صادرات أن ، إا %49مليون، أي أن الزملدة وصل  لنعو  1.9اليت بلغ   1111سبتم  
كما قدرت قيمة صادرات   1111،41 سنةعن  9.1مليون دوار، مقاب   1.1املغرع تراج   من 

، أي أن  سبة 1111مليون دوار مقاب  مليوان  عن  81.1الشهور التس ة اةول لل ام بنعو 
م يني  9.1"إسرايي " تراج   من لر، إا أن صادرات املغرع %113اارت اع وصل  لنعو 

 1113.42 سنةم يني  9.9إل  و  1111 سنةدوار 
مليون دوار، منها  33نعو ب، 1118 سنةالتبادل التجاري بني الطرفني لجم ر د   يف لني ق  

سوجات ومنسراييلية للمغرع، أغلبها منتجات كيميايية مصن ة، إمليون دوار صادرات  11
ما يقارع  1119 سنةر لجم التبادل د   بينما ق   43،آات زراعيةو  ،ولواسي  ،وأجهزة ميكا يكية
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من القارة  "إسرايي "لرمليون دوار، مما ج   املغرع يف قايمة أك  أربع شركاء اقتصاديني  39
 44.اإفريقية

 اللتكنولوجي Netafim سررررررررررررررايي " يف الزراعة املغربية ع  شرررررررررررررركة  تافيمإوقد اسرررررررررررررتتمرت "
، برأمسال 1119 نةسرراها يف املغرع  الزراعية، املختصررة نأ ممة الري رلتنقيط، اليت فتع  فرعا  

شررررررررررررركات مغربية للمنتجات اإسررررررررررررراييلية يف جمال أ ممة كما وروج    45،مليون دوار 1 قدره
من  اوغريهرر ،امل لومررات ومن تلرر  الشررررررررررررررركررات شررررررررررررررركررة التكنولوجيررا املتقرردمررة، وأ ور تكنولوجي

 46.اإسراييلية Check  Pointتشي  بوين  اليت اها ع قات جتارية مع شركة  الشركات
 :التطبيع السياحي .3

ر عددهم رملليون د   ب د اجلالية الروسررية، وق   "إسررايي "  يهود املغرع اثي أك  جالية يف شركَ 
رلتقاليد  املغرع رسررررررررررررررتمرار، وحيت مونرون و حيت مون رجلنسررررررررررررررية املغربية ويز  وازال اميهودي، و 
 ،اإسررررررررراييلينيالسرررررررواح  ا آلمغرع سررررررررنومل  لصررررررر  يو  47.ون مل  املغرع ملكهمد  املغربية وي 

ة الار السرريالة غري امل لنة؛ لزملرة ألرررلة أقرريهم، وكذل  زملر إغالبيتهم من أصرر  مغريب حت  و 
بلغ عددهم عشررررررررة آا   1113سرررررررنة ويف  .ألررررررررلة "الصرررررررديقني" اليهود املنتشررررررررة يف املغرع

مما يدل  على لجم التطبيع،  49،أل  سررايط 11فقد بلغوا  و  1111 سررنةأما يف  48،سررراييليإ
 سرايي ".إرلرغم من عدم وجود ع قة رمسية بني الطرفني، ورفض الشارع املغريب للتطبيع مع "

وقررد رفض لزع ال ررردالررة والتنميررة املغريب، افتتررراح كرررازينو النجرررة، 
ا مقره ،سراييليةاإأوتي   Mövenpickموفينبي  املمول من شركات 

ا اليت يتمل  هبو اجلنسررررررريات  ةسرررررررويسررررررررا، وهي من الشرررررررركات مت دد
  أعلنيف لني  50.حيملون اجلنسرررررررية اإسرررررررراييلية %11 ،الصرررررررهاينة
بصرررررررردد فتط خط  ا" أهنEL AL ال ال" سررررررررراييليةالطريان اإ شررررررررركة

، 1/11/1114 يفمباشر للم لة اجلوية بني ت  أبي  والدار البي اء 
 Gonen Usishkin وذل  ب د زملرة مدير ال ال غو ني أوسرريشرركني

  51.تطبيع الرمسي بني البلدينالعادة إو وابه للمغرع، مما ي   
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 التطبيع الثقايف: .4
ة ا تشررررررررر التطبيع التقايف اإسررررررررراييلي يف املغرع ع  املوسرررررررريقى وال نون بكترة للطاي ة اليهودي

املنط الدراسرررية والدورات، جلذع الط ع املغاربة من خ ل الت ليم والبعط  إقامةاملغربية، وع  
  52.سرايي "إ" ال لمي، بغية ااستقرار يف

 املوقف الشعيب من التطبيع:
وتول  ،منذ أن بدأت تتكشرررررررر  تل  ال  قة "إسرررررررررايي "مع  املغريب التطبيع الشرررررررر  رفض 

لزع ومج ية، تنميم االتجاجات املغربية الراف ررررررررررررررة للتطبيع،  11اايت   املغريب املكون من 
رد الشركات سرايي "، والإ مار ل رورة ولع قا ون لتجرمي كافة أشكال التطبيع مع "اجته  اةو 

ون وزات السرررر ر ااسررررراييلية من دخول املغرع؛ كجلمن املغرع ومنع اةفراد احلاملني  اإسرررراييلية
إا أن مشررررروع القا ون ج  53،التطبيع يسررررهم يف متوي  ااعتداءات اإسررررراييلية على ال لسررررطينيني

رة مش ون بريس زمل ةيسرررررن ب د بسرررررب  عدم موافقة كت  برملا ية عليه، كما رفض النشرررررطاء املغارب
ف ني شرررررررر ار "بيس ال رررررررري  مش ون ا، وا دل   املماهرات االتجاجية ر 1118 سررررررررنة للمغرع

 54.بريس"، والالبوا رعتقاله على جرايمه حب  الش   ال لسطي 

، إسرايي ""رفض النشطاء املغاربة استينا  ااتصاات الرمسية التنايية بني اململكة املغربية وكما 
ية الصعراء مغرب أن التطبيع ع  وساي  التواص  ااجتماعي، مؤكدين ورفع ش ار مغاربة لد  
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ن ذل  أ أوار عادة فتط مكات  ااتصال بني البلدين، و إ، و "إسرايي "الغربية ا ت ر التطبيع مع 
لى سراييلي ل لسطني، رلرغم من أتكيد املل  املغريب تمد السادس علت ل اإار ا  ميت  اعرتاف

يية الداعم للق ية ال لسطينية اثب  ا يتغري، ودعمه حل  الدولتني ع  امل اولات التناموق ه أن 
 .للوصول حل  هنايي ودايم للق ية ال لسطينية

اعرتا  ا اةمريكيعن رف ها للموق   ،املدعومة من اجلزاير ،وع ت جبهة البوليساريو
س م اجيا ، وأ ه لن يغري ي، واعت ته أ ه غري  ولكنه لالصعراء الغربيةكة املغربية على بسيادة اململ

من لقيقة الصراع، ومن ل  ش   الصعراء الغربية يف 
 أت أنر قامة دولته املستقلة يف اإقليم، و إتقرير مصريه، و 

لق ية من الطبي ة القا و ية ل شيءقرار ترام  ا يغري أي 
ة ي رت  للمملكالصعراوية، كون اجملتمع الدوي ا 

لكا  م   اةهناملغربية رلسيادة على الصعراء الغربية 
كد عليه الناال  رسم أللش   الصعراوي، وذل  ما 

 António Guterresمني ال ام أ طو يو غوترييس اة
  55.نأن املوق  ج يتغري ليال الصعراء الغربية ب د قرار الرييس اةمريكي

رحل اظ على سرررررررية  Shabak ، ب د ت هد الشررررررارك"إسرررررررايي "ووصرررررر  السررررررياح املغاربة إل 
غلبهم من اةمررازيغ وهي ترراولررة وأسررررررررررررررراييلي، هومل م وعرردم ختم جوازات سرررررررررررررر رهم راتم اإ

سرررررررررررراييلية للت بري عن اسرررررررررررت دادها إخ اء بياانت ك  من يزورها، ودعم مشررررررررررراريع السررررررررررريالة إ
 سراييلية.اإ

بلوماسية يل  قات الددلي  على بدء ا اإسراييلية - التطبيع ال ربيةج يكن إع ن توقيع ات اقات 
ة الرمسية بني اململكة املغربية م اجيا ، إذ ي  نا واقع السياق التطبي ي الساب  لل  قات اإسراييلي

وغريها مع ال ديد من الدول يف إي اح البي ة ولجم التسارع الكبري يف البي ة التطبيع م ها، إذ 
كال التطبيع مع متاا  ليا  على تغلغ  أش "إسرايي "قات التطبيع بني اململكة املغربية ومتت  ع 
وا  كاساته على الق ية واةر  ال لسطينية، إذ إن عملية التطبيع ستم  يف قاموس  "إسرايي "

 أنطونيو غوترييس
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ظهرته ردود الش   ب يدا  عن سياسة الدول وقيادا ا أ، وهو ما ىالش وع التايرة خيا ة عمم
 .ا  وسياسياقتصادمل   ا  اسية اليت ا ذت من التطبيع مكسبالسي

ساسيا  يف أورا  د ل ب  "إسرايي "املغربية يف اليهودية  اجلاليةأن  يت ط ،ومن خ ل ما سب 
اليهودية من  متميزة بني اجلالية، فهناك ع قات "إسرايي "عادة ااتصاات الرمسية بني املغرع وإ
 .السادسص  مغريب واملل  تمد أ

بيع مع ما  ولرورمل  للتطهمدعم احلركة اةمازيغية يف املغرع كمدخ    "إسرايي "كما ا ذت 
القوى  ااارجية يف املنطقة ال ربية ملواجهة ب ض "إسرايي "من سياسة  ا  جزء ع دَ ، الذي "إسرايي "

  .ال دايية من وجهة  مرها
ى مل  سياسية علهو أقرع ل ملية ابتزاز سياسي أو مقاي ة  ولذل  ميكن القول أن ما ت  

ع ن ليتم اإ ،دارة ترام ، الذي لاول  اململكة املغربية إخ ايه الوال فرتة إالصعراء رلتطبيع
 للبي  اةبيض. بيع اةخرية وقب  مغادرته والاقمهعنه يف اةسا
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