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في 10 كانون األول/ديسمبر 2020، أصبح المغرب أحدث دولة في الشرق األوسط
العالقات مع إسرائيل كجزء من اتفاقية توسطتستطبّع جزئياً وشمال أفريقيا تُعلن أنها

فيها إدارة ترامب. وفي مقابل استئناف بعض العالقات مع تل أبيب، ال جميعها،
ستستفيد الرباط من الصفقات األمنية والمالية المهمة التي ستعقدها مع الواليات

المتحدة، وضمنت اعتراف الواليات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء
الغربية. عادت هذه االتفاقية، التي تعرضت لفترة وجيزة لبعض االنتقادات من الجهات

الفاعلة المحلية واإلقليمية، إلى دائرة الضوء في أعقاب الهجمات اإلسرائيلية على
القدس وغزة في أيار/مايو عام 2021. وقد دفعت هذه الهجمات آالف المغاربة إلى
اإلعراب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من خالل االحتجاجات والحمالت التي

انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي. وسلطت الضوء أيضاً على الفجوة بين دول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي طبعت العالقات مع إسرائيل، وتلك التي لم تُطبع،
مما يوضح أن التوحد حول هذه القضية بات اآلن أصعب من المعتاد. وأخيراً، عقب هذه

الهجمات، ستراقب إسرائيل والواليات المتحدة عن كثب أي بوادر للتراجع عن
االتفاقية. 

نتيجة لذلك، يسعى النظام المغربي إلى تحقيق التوازن بين تطوير عالقته الناشئة مع
إسرائيل والحفاظ على دعمه للقضية الفلسطينية. وبالفعل، أعلن النظام مراراً

وتكراراً أن موقفه من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يزال دون تغيير، فضالً عن أنه
سمح للحزب السياسي الحاكم في البالد بإجراء محادثات مع أحد قادة حماس. وأخيراً،

أرسل النظام المغربي مساعدات إلى فلسطين من خالل التبرعات المباشرة وكذلك
"، وهي مؤسسة مالية يمولها المغرب وكالة بيت مال القدس الشريفمن خالل "

بصورة رئيسية وتركز على العمل اإلنساني واالجتماعي في القدس. وفي الوقت
 لمواصلة تطوير إرادة سياسيةنفسه، أعرب صناع القرار السياسي المغاربة عن وجود

العالقات مع إسرائيل التي من المقرر أن يقوم وزير خارجيتها بزيارة المملكة في شهر
آب/أغسطس الجاري. عالوةً على ذلك، فقد مضوا قدماً في خططهم الرامية إلى

التطبيع، وتحديداً من خالل السماح بفتح مكتب اتصال إسرائيلي في األراضي المغربية،
 إلى مراكش. وهذا التوازن برحالت جوية مباشرةوقيام شركات الطيران اإلسرائيلية

يسمح للنظام باسترضاء الجهات الفاعلة المحلية واإلقليمية دون أن يُغضب إسرائيل
والواليات المتحدة، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة أهميته االستراتيجية على

الساحة العالمية.

تحليل االتفاقية
ثمة رأي سائد، على نطاق واسع، بأن التطبيع الجزئي للعالقات بين المغرب وإسرائيل،

هو اتفاقية مقايضة في مقابل العديد من الصفقات األمنية والمالية مع الواليات
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المتحدة، فضالً عن اعترافها بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية (وهو ما لن
 .(اإلدارة األميركيةتتراجع عنه إدارة بايدن، وفقاً لتقارير إعالمية نقالً عن مصادر في

وعلى وجه التحديد، يتعهد النظام المغربي باستئناف العالقات الدبلوماسية جزئياً،
وإطالق رحالت جوية مباشرة من وإلى تل أبيب، وفتح مكاتب اتّصال في البلدين (مثل

تلك التي كانت قائمة قبل عام 2002)، وتعزيز التعاون على الصعيدين االقتصادي
والتكنولوجي. بيد أن االتفاقية لم تتضمن فتح سفارة مغربية في إسرائيل أو التطبيع

الكامل الذي ينطوي على إقامة عالقات دبلوماسية كاملة. وتشمل الصفقات األمنية مع
الواليات المتحدة صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة مليار دوالر إلى المغرب، ولكن

وفقاً للخبراءأوقفها الكونغرس منذ ذلك الحين ريثما يتم مراجعتها، بيد أن من المرجح،
، أن تدعمها إدارة بايدن. وباإلضافة إلى ذلك، تعهدت الواليات المتحدة بتقديم 3 مليارات

دوالر في شكل مساعدات لمشاريع القطاع الخاص في المغرب. 

قد تستفيد المملكة أيضاً من الناحية المالية من توثيق العالقات مع إسرائيل فيما يتعلق
بالتجارة واالستثمار، فضالً عن القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا والمياه والطاقة

والزراعة. ومن الممكن أيضاً أن يؤدي التطبيع الجزئي إلى تعزيز عائدات السياحة
المزيد منالمغربية، التي تراجعت بسبب الوباء العالمي، إذ إن ذلك قد يشجع

 المملكة. ويتوقع البعض أن يرتفع عدد السياح اإلسرائيليين إلى اإلسرائيليين على زيارة
 التجارة السنوية بمقدار تزيدالمغرب سنوياً من حوالي 50 ألف إلى 200 ألف، وقد

500 مليون دوالر.

ردود الفعل المحلية
 للبالد، هو من اتخذ القرار بتطبيع العالقات السياسة الخارجيةكان النظام، الذي يقرر

مع إسرائيل جزئياً. في حين لم تشارك الحكومة المنتخبة في عملية صنع القرار؛ بل إن
المسألة لم تُطرَح للمناقشة في البرلمان. وبعد أقل من أسبوعين من إعالن االتفاقية،

زار وفد أمريكي-إسرائيلي المغرب للتوقيع على اإلعالن الذي يُحدد العالقات الجديدة
 الملك محمّد السادس وحضره أحد مستشاريه الحدثبين البلدين. وقد ترأس هذا

الملكيين، ووزير الخارجية، ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني من حزب العدالة
والتنمية. 

إال أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة حالياً، رفض منذ أمد بعيد أي شكل من
 للحزب يرفض ذلك بقوة. وقد أعربالشبابي الجناحأشكال التطبيع مع إسرائيل؛ وال يزال

 يصف فيه التطبيع بأنه إبادة حضارية، عن مقاالرئيس الوزراء، الذي نشر عام 1996
 وبعد آب/أغسطس عام 2020.معارضته الشديدة إلقامة عالقات مع إسرائيل مؤخراً في

 أن مواقفه "ثابتة إزاء االحتالل بياناً أكد فيه مجدداًإعالن االتفاقية مباشرة، أصدر الحزب
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الصهيوني والجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القتل والتشريد
وتدنيس المقدسات". وأدان الحزب أيضاً الهجمات اإلسرائيلية على القدس في

. بل إن بعض  دعمه غير المشروط للقضية الفلسطينيةأيار/مايو 2021، وأعرب عن
 مكتب االتّصال اإلسرائيلي الذي افتتح مؤخراً في الرباط. بإغالقأعضاء الحزب طالبوا

بيد أن بعض أعضاء الحزب لم يعارضوا االتفاق في البداية، وقد أعرب رئيس الوزراء
 عن تأييده للتطبيع في كانون األول/ديسمبر عام 2020،  عبد اإلله ابن كيرانالسابق

 في وقت الحق على أكدودافع عن توقيع العثماني على االتفاق. غير أن ابن كيران
موقف الحزب المناهض للتطبيع في شباط/فبراير عام 2021، زاعماً أن هذا الموقف

لن يتغير "تحت الضغط". وأشار أيضاً إلى أن قرار التطبيع "اتخذته الدولة التي يحكمها
الملك، وليس حزب العدالة والتنمية". 

، األمينة العامة للحزب االشتراكي  نبيلة منيببعيداً عن حزب العدالة والتنمية، انتقدت
الموحد، طابع المقايضة التي اتسمت به االتفاقية في كانون األول/ديسمبر 2020،

قائلةً إن المغرب لم يكن بحاجة إلى التطبيع من أجل إضفاء الشرعية على مطالبته
 -وهو شخصية اشتراكية بارزة  عبد الرحمن بن عمروبالسيادة على أراضيه. وطالب

وأحد زعماء حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي- بإلغاء ما اعتبره "اتفاقاً غير
 في آذار/مارس 2021. بيد أنه في حين  اعتصام ضد التطبيعشرعي"، وشارك في

أعربت بعض الشخصيات السياسية عن استيائها من التطبيع، أعربت شخصيات أخرى
، األمين العام لحزب نبيل بن عبد اهللاعن تأييدها لقرار النظام. فعلى سبيل المثال، أبدى

التقدم واالشتراكية، تأييده لالتفاقية في كانون األول/ديسمبر 2020، معتبراً أنها مجرد
تقنين للعالقات القائمة بالفعل. 

وعلى المستوى الشعبي، لم يحظَ التطبيع في البداية باستحسان الكثيرين. ففي أعقاب
 دعماً متكررةاحتجاجاتاإلعالن عن االتفاقية في كانون األول/ديسمبر 2020، اندلعت

 أو معارضة للتطبيع. وقد دفع ذلك السلطات إلى حظر مثل هذه للقضية الفلسطينية
 بإقامتها في نهاية المطاف بعد الهجمات اإلسرائيلية في السماحالتجمعات، قبل

أيار/مايو 2021. وفي 30 آذار/مارس، وعلى الرغم من حظر االحتجاجات، خرج
المغاربة في الرباط إلى الشوارع تضامناً مع الفلسطينيين في االحتفال بيوم األرض

 بسبب 46 مدينة مغربيةالفلسطيني. وفي اآلونة األخيرة، خرجت مظاهرات عفوية في
أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل في القدس وغزة. أما في العاصمة الرباط فقد

تظاهر مئات األشخاص أمام مبنى البرلمان. وفي الوقت نفسه تقريباً، اندلعت احتجاجات
أكبر في وسط مدينة الدار البيضاء. وفي مراكش، وهي واحدة من الوجهات السياحية

الرئيسية في البالد، شارك نحو 3 آالف شخص في التظاهرات. وبشكل عام، أعرب
العديد من المتظاهرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين، في حين طالب البعض النظام

بإلغاء التطبيع بالكامل. فضالً عن ذلك، حتى قبل تطبيع المملكة جزئياً مع إسرائيل،
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 مناهضة للتطبيع نظمتها منظمات حقوق اإلنسان احتجاجاتشارك مئات المغاربة في
المغربية عندما وقعت اإلمارات العربية المتحدة والبحرين على االتفاقيات اإلبراهيمية،

 ."خائنتانووصف بعض المتظاهرين الدولتين الخليجيتين بأنهما "

يبين أن عدد استطالع الرأي الذي أصدرته مؤخراً شبكة الباروميتر العربي غير أن
من المغاربة  %41المغاربة الذين يؤيدون التطبيع قد ازداد زيادة كبيرة. فقد أبدى

الذين شملهم االستطالع، في الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021، تأييدهم
لالتفاقية التي عقدها المغرب مع الواليات المتحدة وإسرائيل. وبالمقارنة مع هذا، كان

 من المغاربة الذين شملهم االستطالع، في تشرين األو/ألكتوبر 2020، قد 91%
اعترضوا على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة والبحرين، في

حين لم يعتقد %87 منهم أن من المفيد للمنطقة العربية أن تنسق بعض الدول
سياساتها الخارجية مع إسرائيل. وقد تُعزى هذه الزيادة في التأييد إلى اعتراف الواليات

المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية. بيد أنه على الرغم من زيادة
التأييد للتطبيع، فإن أغلب المغاربة الذين شملهم االستطالع (%59) ما زالوا يعارضونه.

إعادة التأكيد على دور الوسيط
بالنظر إلى وجهات النظر حول التطبيع واالحتالل اإلسرائيلي في الداخل في جميع أنحاء

المنطقة، يجد النظام المغربي اليوم نفسه في موقف حرج. فقد سعى المغرب، حتى
اليوم، إلى استرضاء الشعب والحفاظ على صورته اإلقليمية والداخلية كنظام مناصر

للقضية الفلسطينية، مع التأكيد إلسرائيل والواليات المتحدة أنه لن ينسحب من
االتفاقية. وحفاظاً على هذا التوازن، يسعى صناع القرار إلى تجنب االضطرابات

الداخلية، واحتواء االنتقادات اإلقليمية، وجني الفوائد األمنية والمالية للتطبيع. قد يتيح
هذاأيضاً للنظام تعزيز صورته على الساحة الدولية كالعب إقليمي ذي مصداقية. 

وقد تولى العاهل المغربي نفسه المهمّتين األوليتين، االسترضاء الشعبي واإلقليمي، في
 40 طناً منأعقاب الهجمات اإلسرائيلية في أيار/مايو الماضي. إذ أمر بإرسال

 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على متن طائرات عسكرية، وتشمل أدوية المساعدات
 لدى العديد من الشخصيات وإشادة ًاستحساناومواد غذائية وبطانيات؛ وهي خطوة القت

الفلسطينية واألردنية. وانتقد الملك أيضاً العنف اإلسرائيلي في القدس وغزة، الذي
تضامن”، وأكد على “عمالً غيرَ مقبول من شأنه أن يزيد من حدة التوتراتاعتبره “

 اهتمامات رأس” مع الشعب الفلسطيني الذي تأتي قضيته على المملكة الدائم
 هاتالمغرب. وهذا يتماشي مع بيان حكومي في كانون األول/ديسمبر 2020. الحقاً،

الملكُ الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس، وأكّد على دعمه المتواصل لحل الدولتين،
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وتعهّد بأن نظامه سيستخدم موقعه الجديد للتوسط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
في الواقع، سمح النظام لحزب العدالة والتنمية -في ما كان على األرجح محاولةً

لتقديم نفسه كوسيط موثوق بين إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية- بدعوة زعيم
حماس، إسماعيل هنية، إلى الرباط في منتصف حزيران/يونيو الماضي. وأقام الملك

مأدبة عشاء على شرف هنية، الذي أشاد الحقاً بالجهود المغربية في دعم القضية
الفلسطينية. 

إذا واصل المغرب بصدق دور الوسيط بين إسرائيل وفلسطين، فإنه سيبني صورته
كجهة فاعلة ذات مصداقية وحيادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

وسيستعيد شيئاً من األهمية االستراتيجية التي كانت لديه بالنسبة إلى الواليات المتحدة
بين عقدَي الستينيات والتسعينيات من القرن العشرين. في الواقع، لعب المغرب في

عهد الملك الراحل الحسن الثاني دوراً في عملية السالم بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين، وبين إسرائيل وعدة دول من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

 خالل عقد السبعينيات من القرن  مصر في عهد الرئيس الراحل أنور الساداتأبرزها
، وشجع تيسير [التفاوض] ال التفاوض [المباشر]المنصرم. فقد سعى الحسن الثاني إلى

نظامه الجهات الفاعلة من الطرفين على إقامة جهات اتصال مباشرة وأتاح لهم اللقاء
 ساعد الحسن الثانيبشكل سري داخل األراضي المغربية من أجل التفاوض. وقد

 في اتفاقية أوسلو وفي معاهدة السالم األردنية. أيضا

 السياسة الخارجية إعادة توجيهستتوافق إعادة تبني دور الوسيط أيضاً مع عملية
للمملكة في اآلونة األخيرة. فعلى مدار العقد الماضي كان النظام يقوم بتنويع قاعدة

تحالفاته لتنتقل من االعتماد المفرط على أوروبا، وذلك من خالل قيام صناع القرار
أفريقيا جنوب وإعادة تأسيس حضور المغرب في  دول الخليجبتقوية الروابط مع

، وتكثيف ذلك الحضور، مع االنفتاح على شركاء غير تقليديين كالصين. الصحراء الكبرى
، ورسّخ نفسه األزمة الليبيةوقد سعى النظام أيضاً بحماسة إلى لعب دور الوسيط في

كمصدر لالستقرار في منطقة الساحل. من شأن إعادة إقامة العالقات مع إسرائيل
واإلسهام في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أن تعزز موقف المغرب،

ال سيما أمام الواليات المتحدة. واألهم من ذلك أنها قد تساعد النظام في تحقيق هدفه
بترسيخ نفسه كالعب مستقل، وشريك قوي، ومفاوِض رئيسي ومصدر موثوق به

لالستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

نظرة مستقبلية: الوصول إلى حل وسط
أشعل العنف اإلسرائيلي في غزة والقدس موجة من السخط الشعبي وأثار االحتجاجات
في أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب. ولكن ماذا غيّر في نهج المملكة؟ لم يغير كثيراً.
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فالنظام اليوم في وضع آمن، وليس الملك محمد السادس مسؤوالً عن السياسة
الخارجية للمملكة فحسب، بل هو أيضاً أهم وأقوى الالعبين السياسيين في المملكة،

ويحظى باحترام غالبية القادة السياسيين وتدعمه مؤسسات قوية. ال تمثل االحتجاجات
األخيرة في أنحاء البالد، تأييداً لفلسطين ومناهضةً للتطبيع، سوى تهديدٍ ضئيل للنظام؛ إذ

إنها ال تكفي لدفعه إلى تغيير مساره. وبينما تشير بيانات الرأي العام باستمرار إلى أن
المغاربة في معظمهم مؤيدون لفلسطين، نجد أنه من غير المرجح أن تؤدي القضية

 الصعوباتالفلسطينية إلى حشد أعداد كبيرة منهم (بالمقابل، من الراجح أن تؤدي
 إلى إحداث رد فعل كهذا في المستقبل). وهذا يعني أن النظام االقتصادية واالجتماعية

سيسعى إلى تحقيق أهدافه الواضحة والطموحة في السياسة الخارجية على الرغم من
االستياء الطفيف في داخل البالد. 

على المستوى اإلقليمي، لن تؤدي إقامة عالقات وثيقة مع إسرائيل إلى إضرار حقيقي
 المجاورة،الجزائربالنظام المغربي. فبالرغم من أن االتفاق قد القى انتقادات حادة من

 أيضاً، وأنه يجعل المغرب هو البلد المغاربي الوحيد الذي يقوم بتطبيع إيرانومن
العالقات مع إسرائيل، فإن عدداً قليالً من القادة انتقدوا القرار عالنية. ومَن انتقدوه

نتيجة عالقاتهم المتوترة مع إسرائيل ليسوا شركاء مهمين للمملكة المغربية. من ناحية
أخرى، رحب بهذا االتفاق كثير من البالد المهمة بالنسبة إلى النظام. وينطبق هذا بشكل

خاص على العديد من دول الخليج التي تقدم للمغرب الدعم المالي والمساندة في
المنتديات اإلقليمية. في الواقع، يبدو أن انفتاح المملكة المغربية على إسرائيل قد

 عداءقربها من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين كانتا على
تجاه صناع القرار المغاربة في الماضي القريب نتيجة عالقاتهم الودية مع قطر. 

في المجمَل، مثّل التطبيع خطوة استراتيجية كانت لها عوائدها بالنسبة إلى النظام. فمن
، وهي لجنة تعمل تحت لجنة القدسالمرجح أن الملك محمد السادس -الذي يرأس أيضاً

مظلة منظمة التعاون اإلسالمي، مهمتها بحث القرارات المتعلقة بالصراع العربي
اإلسرائيلي وتنفيذها- سوف يسعى إلى الوصول إلى حل وسط، والحفاظ على موقف
معتدل ال يزيد من التوترات في الداخل وال يؤدي إلى تنفير الجهات الفاعلة الرئيسية
في الخارج. سيؤدي تعميق العالقات مع إسرائيل، عالوة على إمداد المغرب بالدعم
األمريكي، إلى مكاسب مالية كبرى؛ وسيُتيح للنظام المغربي أيضاً تعزيز سمعته على

المسرح الدولي ووضعه كالعب إقليمي أقوى، ال سيّما إذا نجح في تحقيق التوازن
وانتهى به المطاف أال يكون معادياً وال مؤيداً إلسرائيل.

    التطبيع الجزئي: المغرب يسعى إلى تحقيق التوازن7

https://mipa.institute/8009
https://mipa.institute/8009
https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-12-12/algeria-decries-neighbor-moroccos-normalized-israel-ties
https://www.reuters.com/article/israel-usa-morocco-iran/morocco-israel-normalisation-is-betrayal-of-palestine-iranian-official-idUSKBN28L1DX
https://www.brookings.edu/opinions/what-brookings-experts-are-saying-about-the-two-year-anniversary-of-the-gulf-crisis/
https://northafricapost.com/45802-unesco-arab-group-hails-moroccos-king-efforts-in-defense-of-al-quds.html


الكاتب/ة

ياسمينة أبو الزهور
مركز بلفرياسمينة أبو الزهور هي زميلة باحثة ما بعد الدكتوراه في

مركز في جامعة هرفرد. وهي ايضا زميلة  زائرة في للشؤون الدولية
 والمجلس األوروبي للعالقات الخارجية وزميلة أولى في بروكنجز الدوحة

المعهد المغربي لتحليل السياسات. تركّز بحوثها على استمراريّة األنظمة
السلطويّة وتحوّالتها، والسلوك االستراتيجي االقتصادي والسياسي الذي

تعتمده األنظمة، وتفاعالتها مع التيارات المعارضة.

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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