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 بنشاطات نووية محظورة ومتواصلة قيام إيران]بينت: 

 التحرّي والتحقيق فيها[ثير قضايا جديدة تتطلب ي
 

 62/5/6266"معاريف"، 
 

ق رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت إلى الكشف عن الخداع الذي تطرّ
 .تمارسه إيران على مدار آخر عقدين ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال بينت في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية مساء أمس 
: "إن الكشف عن خطة الخداع التي تتبعها إيران ضد الوكالة الدولية )األربعاء(

للطاقة الذرية، والتي تم التخطيط لها بناءً على الوثائق التي سرقتها إيران من هذه 
األخيرة، هي بمثابة نداء صحوة للعالم ودليل آخر على المحاوفالت اإليرانية الرامية 

وقد أصبحت هذه السياسة  .امتالك السالح النوويإلى م في طريقها إلى إحراز تقد  
التي تقوم بها إيران ضد الوكالة ، والممنهجة من الخداع والسرقة وإخفاء األدلة

 حقيقة ناصعة اليوم أمام مرأى المجتمع الدولي". ،الدولية للطاقة الذرية

بارها عتوأكد بينت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبارة عن هيئة مهنية تعمل با
ب بإصرار المدير العام للوكالة كلب حراسة دولي في مجال األسلحة النووية، ورحّ 

الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، على عدم إغالق الملفات المفتوحة لغاية 
 .يومنا هذا وكان لذلك سبب مبرر

تدل الوثائق على قيام إيران  ،كما أكد رئيس الحكومة أنه عدا الغش والخداع
بنشاطات نووية محظورة ومتواصلة تثير قضايا جديدة تتطلب التحري والتحقيق 

حان الوقت لكي ينقل مجلس إدارة  ،وإزاء ما آلت إليه األمور ،فيها، وشدّد على أنه
عن كل هذه األفالعيب  كفّالالوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة واضحة إلى إيران ب

 مرة واحدة وإلى األبد.
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 ل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي:]لبيد خال 
 إسرائيل وتركيا فتحتا فصالً جديداً في عالقاتهما[

 
 62/5/6266"يديعوت أحرونوت"، 

 
قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد إن إسرائيل وتركيا فتحتا فصالً جديدًا 

 على توسيعبدأب،  ،تعمالنهما و ،بعد فترات صعود وهبوط ،في عالقاتهما
  بينهما. الشراكات افالقتصادية

وجاءت أقوال لبيد هذه خالل مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو في القدس أمس )األربعاء(، وأكد فيه لبيد أيضاً أن 

 إسرائيل وتركيا تسعيان لتوسيع التعاون افالقتصادي والمدني بينهما.

ي في المؤتمر الصحافي نفسه إن تطبيع العالقات بين وقال وزير الخارجية الترك
تركيا وإسرائيل سيكون له أثر إيجابي من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع 

اإلسرائيلي. وأضا  أن البلدين اتفقا على إعادة تنشيط العالقات في  - الفلسطيني
ني. ويشمل ذلك استئنا  المحادثات بشأن الطيران المد ،العديد من المجافالت

 ،وأوضح أن البلدين سيبدآن العمل على اتفاقية جديدة بخصوص الطيران المدني
رؤية شركات إسرائيلية تسافر إلى المدن التركية المختلفة. بوأكد أنه سيكون سعيداً 

يجب إجراء حوار بين البلدين،  ، فإنهالرغم من الفجوات بينناعلى وقال: "اتفقنا أنه 
وبفضل العالقة الجديدة التي  ،الخالفات عمل على حلّالفي  وهذا سيساعدنا أيضاً

نجحنا في المساعدة على تهدئة الوضع في المناطق ]المحتلة[ خالل شهر  ،طرأت
 رمضان". 

 ه أوغلو دعوة إلى لبيد لزيارة تركيا.ووجّ

أوغلو وصل إلى إسرائيل أمس في أول زيارة رسمية لوزير خارجية تركي  وكان 
لها بوضع إكليل من الزهور على نصب الشعلة الخالدة في عاماً، واسته 05منذ 

ماليين يهودي قضوا خالل المحرقة النازية في  6مركز "يد فشيم" تكريماً لذكرى 
  الحرب العالمية الثانية.
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 ]بينت ولبيد يرحبان بقرار اإلدارة األميركية إبقاء الحرس
 ["اإلرهابية"الثوري اإليراني في قائمة التنظيمات 

 
 62/5/6266"يديعوت أحرونوت"، 

 
كية رينفتالي بينت عن ترحيبه بقرار اإلدارة األم ةأعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلي

 ".اإلرهابية"بقاء الحرس الثوري اإليراني في قائمة التنظيمات إ

في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أمس  وقال نفتالي بينت
 ،وعلى رأسها صديقي الرئيس جو بايدن ،كيةيربقرار اإلدارة األم )األربعاء(: "أرحب

 "،'اإلرهابية'وهو قائمة التنظيمات  ،بقاء الحرس الثوري في المكان المناسب لهإ
ويهتم بأمنها وتحصين  ،أن "الرئيس بايدن هو صديق حقيقي لدولة إسرائيل وأكد
 ا".قوته

ة موقفنا من هذا الموضوع بشكل "لقد أوضحنا خالل األشهر األخير :وأضا  بينت
فهو  ،في العالم 'إرهابي'أن الحرس الثوري يشكل أكبر تنظيم  وفحواه ،فال لبس فيه

وفي زعزعة افالستقرار في  ،قاتلة 'إرهابية'متورط في توجيه وتنفيذ عمليات 
 ".الشرق األوسطمنطقة 

 .ايدنرار صائب وأخالقي وعادل اتخذه الرئيس بالقوأشار بينت إلى أن هذا 

 .ذاهكية على قرارها يروزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد اإلدارة األمكما شكر 

 ر عن التزامإن ذلك يعبّ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس، وقال لبيد
ا التزامه ، مثلما يعبّر عنوسطالشرق األمنطقة الوفاليات المتحدة بأمن واستقرار 

  أبراهام" لتطبيع العالقات بين إسرائيل ودول عربية. الدفع قدماً بـ"اتفاقيات

 ماتينظتوكانت الوفاليات المتحدة وضعت الحرس الثوري اإليراني في قائمة ال
 .2102نيسان/أبريل في  "اإلرهابية"
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إحدى القضايا المتبقية في المفاوضات التي وأشارت تقارير إعالمية إلى أن 
المبرم فالتفاق النووي اوفاليات المتحدة إلى بهد  إعادة إيران وال ،استمرت ألشهر

 .كيةيراألم "اإلرهابية"مات تنظيهي شطب الحرس الثوري من قائمة ال، 2105 سنة

 
 ]تقرير جديد لشبكة "سي. إن. إن" األميركية: ثمة أدلة جديدة

 إلى أن شيرين أبو عاقلة تشير
 تلت برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون في مخيم جنين[ق 

 
 62/5/6266"معاريف"، 

 

توالت ردات الفعل في إسرائيل على تقرير جديد لشبكة التلفزة األميركية "سي. إن. 
تشير إلى  ،قامت بجمعها إن" الليلة قبل الماضية، قالت فيه إن هناك أدلة جديدة

تلت برصاصة أطلقها أن مراسلة قناة "الجزيرة" في فلسطين شيرين أبو عاقلة ق 
 ن في مخيم جنين. جنود إسرائيليو

وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي في بيان صادر عنه أمس )األربعاء(، إن 
هذه المزاعم فال أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لم يستجيبوا لطلب 

 أو نقل الرصاصة القاتلة.  ،إسرائيل إجراء تحقيق مشترك

الكنيست عضو الكنيست رام بن باراك إن وقال رئيس لجنة الخارجية واألمن في 
اء إطالق الجيش تلت جرّعاقلة ق و بأشبكة "سي. إن. إن" فال يمكنها الجزم بأن 

ق مع سب ،، وأكد أن الجنود اإلسرائيليين فال يطلقون النارعليها اإلسرائيلي النار
 على غير ضالعين في األعمال "اإلرهابية". ،اإلصرار

 ليها لفحصهاإلسطينيين نقل الرصاصة ر بن باراك مطلب إسرائيل من الفوكرّ
 ومعرفة الحقيقة.

في سياق كلمته أمام المنتدى  ،ودعا رئيس الدولة اإلسرائيلية يتسحاق هرتسوغ
 إلى عدم افالعتماد على حقائق كاذبة. ،افالقتصادي العالمي في دافوس
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وأضا  هرتسوغ أن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك 
 لكن السلطة رفضت الطلب اإلسرائيلي.  ،ي حقيقة ما جرى في هذه القضيةلتقصّ

وقال رئيس الدولة: "في السابق شهدنا العديد من الحافالت التي تعرضنا فيها 
لالتهامات، لكن التحقيقات كشفت بعد ذلك الحقيقة التي دحضت كافة الحقائق 

ئق الكاذبة. وادرسوا الحقا على الكاذبة التي دانت إسرائيل. لذلك فال تعتمدوا
 الحقائق جيداً".

الذي  هوية الطر  بشأنذكر أن التحقيق اإلسرائيلي لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة ي 
 أطلق الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عاقلة.

 
 التأهب األمنيحالة السنوية: رفع  "مسيرة األعالمـ"ل اً ستعداد]ا
 [في القدس والمدن المختلطة اإلسرائيلية فال  من رجال الشرطةاآلوحشد 

 
 62/5/6266"معاريف"، 

 
 (األربعاء) أمسكوبي شبتاي  جنرالاإلسرائيلية ال القائد العام للشرطةأجرى 

 "[الشاباك]"تقييماً لألوضاع األمنية بحضور مسؤولين من جهاز األمن العام 
التقليدية التي من  "مسيرة األعالمـ"استعداداً ل ،خرىووزارة الخارجية وأطرا  أ 

، احتفافالً بتوحيد شطري القدس منذ يوم األحد المقبلفي القدس المتوقع أن تقام 
 .0267سنة 

من المقرر أن يعزز نحو وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة اإلسرائيلية إنه 
 على نحو خاص. وسيتم نشرهم هذه المسيرةشرطي أمن المشاركين في  3111

 وفي البلدة القديمة. عند باب العامود 

أنه من المتوقع أن يشارك تفيد بمعطيات الشرطة  وأضافت هذه المصادر نفسها أن
ا " ]الب راق[، بينمحائط المبكى"سيمرون عبر  ،شخص 060111 نحوفي المسيرة 

 .يمرون عبر باب العامودس ،شخص 8111البلدة القديمة نحو  إلى سيدخل
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في وقت سابق  أقرّ يلي عومر بار ليف ]العمل[اإلسرائوكان وزير األمن الداخلي 
يضاً بشكلها العام أ االمسار المعتاد الذي تنتهجه المسيرة، بحيث ستقام هذ

المعتاد. ومن المتوقع أن يمر العديد من المشاركين عبر باب العامود، السنوي 
 ىضافة إلباإلخشى من أن يؤدي األمر إلى وقوع اشتباكات في القدس الشرقية، وي 

. ويذهب أسوأ داخل الخط األخضر المدن المختلطةوقوع اشتباكات في 
 سيما أن الحركة ، وفالعلى الخط "حماسحركة "السيناريوهات إلى التكهن بدخول 
إلى  دخولالحال تم السماح لهذه المسيرة بفي توعدت السلطات اإلسرائيلية بالرد 

 من القدس الشرقية. البلدة القديمة

 3بتجنيد أمر للشرطة  نفسها في قيادة الشرطة أن القائد العاموأكدت المصادر 
فرق احتياط من حرس الحدود وإعالن حالة التأهب القصوى في صفو  نظام 
افالحتياط، كما وافق على تزويد المجندين بأسلحة خاصة لتفريق أعمال الشغب 

 فرضعلى والتصدي للتهديدات المحتملة. وتقرر كذلك التركيز بصورة خاصة 
بما في ذلك  ،خرى من البلدضافة إلى نشر قوات في أجزاء أ باإل ،األمن في القدس

 .[المدن المختلطة]المدن التي يعيش فيها مواطنون عرب إلى جانب مواطنين يهود 

 هدّد قبل عدة أيام، إسماعيل هنية، "حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة  كانو
 الذيسرائيلية وفق مسارها السنوي بالتصعيد في حال جرت مسيرة األعالم اإل

 الشرقية. شوارع البلدة القديمة في القدس يشمل

 
 ]ليبرمان يدرس إمكان تقليص ميزانية جامعة بئر السبع 

 لطالبها العرب بسبب سماحها
 فعت خاللها األعالم الفلسطينية[ر   ،ليوم النكبة بتنظيم تظاهرة إحياءً 

 

 62/5/6266"يسرائيل هيوم"، 

 
أعلن وزير المال اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه يدرس إمكان تقليص ميزانية 

في إثر سماحها لطالبها العرب ]جنوب إسرائيل[ جامعة بن غوريون في بئر السبع 
 .فعت خاللها األعالم الفلسطينيةر  ،ليوم النكبة بتنظيم تظاهرة إحياءً
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نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس  وقال ليبرمان في تغريدة
)األربعاء(: "لن نقبل تلك األحداث التي شاهدناها في جامعة بن غوريون. في 

وقيل كالم يلغي وجود  ،ذت أعمالفّ التظاهرة التي جرت في جامعة بن غوريون ن 
فقد أمرت بدراسة سلوك إدارة  ،دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وعليه

 بهد  التصر  بإطار صالحياتي وتقليص ميزانيتها". ،الجامعة

جامعة حرم ثنين الفائت تظاهرة في موا يوم افالذكر أن طالب الجامعة العرب نظّي 
كة "إم م مؤيدو حرنظّ  ،وفي المقابل ،مناسبة يوم النكبةببن غوريون في بئر السبع 

األعالم اإلسرائيلية،  رفعوا خاللها ه،ترتسو" اليمينية تظاهرة في المكان نفس
 .ووقعت اشتباكات كالمية وجسدية بين الطرفين

 
  

      
 
 محلل سياسي -منون لورد أ

 65/5/6266"يسرائيل هَيوم"، 
 

 الفشل اإلسرائيلي: بايدن لم يطرح خياراً عسكرياً 
 

 في المقابلة  في األشهر األخيرة اتضحت الصورة. كالم اللواء تامير هايمن
التي أجراها معه أريئيل كهانا، يعزز افالنطباع بأن إسرائيل تخلت عن 

 الحرب ضد البرنامج النووي اإليراني.
  لماذا يملك اإليرانيون اليوم كميات من اليورانيوم المخصّب على درجة

عالية كافية إلنتاج قنبلة نووية واحدة؟ هناك سبب واحد لذلك، هو نهج 
 بايدن التي لم تطرح خياراً عسكرياً حقيقياً ضد إيران.إدارة الرئيس 

  يقول الوزير يوفال شتاينتس، الذي يمتلك خبرة طويلة في الموضوع
اإليراني، إنه لو طرح األميركيون خياراً عسكرياً موثوقاٌ به، لما تجرأ 

. هذا ما جرى خالل %21اإليرانيون على تخصيب يورانيوم يتخطى درجة الـ
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س أوباما الذي تحدث أكثر من مرة عن أن الخيار العسكري وفالية الرئي
مطروح على الطاولة، وحرص على تطوير وسائل قصف يمكنها خرق 
تحصينات تحت األرض.  وهذا ما جرى خالل وفالية الرئيس ترامب الذي 

، 2120اغتال قاسم سليماني وغيّر وجه الشرق األوسط. في أيار/مايو 
يريد اتفاقًا بأي ثمن، وأن سياسته خالية من  اقتنع اإليرانيون بأن بايدن

 .%61مضمون عسكري، فبدأوا بتخصيب اليورانيوم على درجة 
  يكمن الفشل اإلسرائيلي في عدم النجاح في إقناع إدارة بايدن بطرح خيار

عسكري. كالم هايمن يؤكد أن إسرائيل تتصر  منذ قرابة السنة كأن 
دوث ذلك حتى اآلن. وأوضح مسؤولون افالتفاق و قِّع، على الرغم من عدم ح

أمنيون رفيعو المستوى أن إسرائيل فال تستطيع مهاجمة أهدا  نووية واردة 
في افالتفاق. هي تستطيع التحرك ضد أهدا  استراتيجية، مثل تطوير 

 صواريخ، أو الحرس الثوري اإليراني.
  خالل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال رئيس الطاقم األميركي

وضات روبرت مالي: "هناك جنرال إسرائيلي يؤيد افالتفاق". إن دعم للمفا
كبار المؤسسة األمنية في إسرائيل للدعاية التي يروجها مهندسو افالتفاق 
منذ أيام أوباما، وصوفالً إلى بايدن، هو حقيقة مؤسفة. والسؤال كيف يمكن 
 لمسؤول رفيع المستوى، وكان محترماً للغاية على المستوى العسكري،

افالتفاق النووي جيد بالنسبة إلى  التحدث كما تحدث هايمن عندما قال:
 .اليهود

  يدّعي اللواء إيل زامير، المرشح لرئاسة األركان العامة، في وثيقة تعالج
افالستراتيجيا اإليرانية، أن "افالتفاق النووي بالنسبة إلى اإليرانيين هو 

د، من دون أن يزعجهم خطوة موقتة، الهد  منها تحقيق أهدا  بعيدة األم
نظرية افالنتصار، عهد واشنطن: "الضغط الدولي". وكتب في وثيقة نشرها م

هدفها إلحاق الهزيمة بالحرس الثوري". شتاينتس ونتنياهو يعتقدان أن 
المسؤولين األمنيين يتجاهلون الهد  األساسي، أفال وهو إلحاق الهزيمة 

 بالبرنامج النووي اإليراني. 
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 محاضر في القانون في كلية أونو - رائف زريق
 األكاديمية، وباحث في معهد فان لير في القدس

 65/5/6266"هآرتس"، 
 

 يجب أفال تخافوا من العلَم الفلسطيني
 

  هناك شيء غير متناسب وغير مقبول في الرد القاسي الذي يهدد بنكبة- 
وردة الفعل على رفع أعالم فلسطين  -المذابح والطرد فال أكثر وفال أقل  أي

في التظاهرات في الجامعات.  ما الذي ي غضب أعضاء الكنيست إلى هذا 
الحد؟ وما المخيف في رفع العلم الفلسطيني؟ ولماذا يرون في العلم تهديدًا 

ماذا لجوهر وجودهم؟ ولماذا يوجد خو  على الوجود، أو على األقل، ل
 يؤججون ويخلقون مثل هذا الخو ؟

  ،ربما العلَم ليس مخيفاً إلى هذا الحد، وما يجري هو مجرد تحريض جامح
مَن يقوم به يعلم بأنه فال يوجد سبب، فال للخو  وفال للقلق. لكن حتى لو كان 

فهو موجود مثل هذا القلق موجوداً )وليس من المستبعد أنه موجود فعالً(، 
في األساس في قلوب الذين يؤمنون بأن استمرار الوجود اليهودي في 

ومَن يريدون أن سرائيل مشروط باختفاء الشعب الفلسطيني وانقراضه، إ
د أن . مَن يعتقيريدون العيش إلى جانبه لوا محل الشعب الفلسطيني، وفاليح

إسرائيل، وَمن  -وجوداً فلسطينياً إلى جانب وجود يهودي في فلسطين 
م هيؤمنون بقومية يهودية تقوم على المساواة، وغير استعمارية، لن يخيف

رفع عَلم فلسطيني. هم يعرفون أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وليس 
زواله، هما السبيل إلى التغلب على الخو . إن وجود شعب آخر مع رموزه 
 يشكل تهديداً فقط لمن يريدون تأسيس وجودهم على إنكار وجود اآلخرين. 

  بداية الطريق إن مواجهة رفع األعالم واألسباب التي أدت إلى رفعها، هما
لمواجهة الخو . لذا، دعونا ندرس دفالفالت رفع األعالم، لنفهم ماذا تعني 

 هذه الحركة.
  أوفالً، هذا ليس علَم منظمة التحرير الفلسطينية، بل علَم شعب بأكمله، هو عَلم

الشعب الفلسطيني كله. شعب ط رد من وطنه، شعب تحول عدد كبير من 
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ن بقوا في فلسطين، جزء منهم يخضع أبنائه إلى فالجئين، وأولئك الذي
لالحتالل، وجزء آخر أصبح مواطناً في دولة تقول له جهاراً إنها ليست 
دولته، وتشرّع قوانين تضمن دونيته. إنه علَم شعب فال تريد دولة إسرائيل 
إجراء مفاوضات معه، وفال افالعترا  رسمياً بحقه في تقرير مصيره، إنه علم 

وهو آخر شعب في العالم يخضع لهذا  - تاللشعب فال يزال خاضعاً لالح
وتواصل إسرائيل يومياً نهب أراضيه، وهدم منازله وافالستيطان  -الوضع 

 بالقرب منه، بحيث أصبحت حياته فال تطاق.
  كل مَن لديه قلب ينبض ويؤمن بالعدالة، ليس لديه مشكلة مع رفع علم َمن

 يرضخون لالحتالل، والمقموعين والضعفاء والالجئين. 
  من المهم أيضاً التذكير بحقائق أساسية: الذين ت سحَب األرض من تحت

أقدامهم ويتعرضون لخطر اإلبادة هم الفلسطينيون، وليس اليهود في 
هم الذين لديهم دولة ونصف دولة، ومَن لديهم أقل من  إسرائيل؛ اليهود

نصف دولة هم الفلسطينيون؛ اليهود في إسرائيل، هم مَن لديهم الحاضر 
والمستقبل، والفلسطينيون هم الذين فال يوجد لديهم ماض، وفال حاضر، وفال 

 مستقبل. 
  إن رفع العلم الفلسطيني هو حركة احتجاج على هذا الوضع، احتجاج على

ويجب أن نقرأه  -افالحتالل والطرد وانعدام األمل مرار النهب واست
كاحتجاج على محو الوجود الفلسطيني والتهديد المستمر لمستقبله، وليس 
كتهديد ألي شيء آخر. إنه حركة رمزية للدفاع عن النفس، في عالم ينكر 
وجود مشكلة فلسطينية، أو وجود شعب فلسطيني، عالم تحول فيه الشعب 

 يني إلى شعب زائد في الكرة األرضية.الفلسط
  السهولة التي من خاللها يجري الحديث عن التهديد بنكبة جديدة، تؤكد كل

ما قيل أعاله. وهذا يثبت إلى أي حد الوجود الفلسطيني هش ومهدَّد وعرضة 
 لخطر دائم. 
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 األمن القومي معهد دراساتباحثة في  - مور لينك
 6266 /مايو، أيار4221 العدد - مباط عال

 
 بوابة ألفريقيا؟ فرص اقتصادية

 اإلسرائيلية – في العالقات المغربية

 

 "آذار/مارس، أعلنت الدول  في أواخرقدت التي ع  ،في ختام "قمة النقب
 والوفاليات المتحدة ،إسرائيلوالمغرب، والبحرين، واإلمارات،  - المشاركة

صحراوية، كرمزية  مدنفي  ،عامكل مرة أو مرتين  ،عقد لقاء شبيه انيته -
جميعها أبعاد اقتصادية: ها المنطقة، ول دول اليوم للقضايا التي تشغل

والنقص في  لمناخا اتتحدي النهوض بعد جائحة كورونا؛ التعامل مع أزم
أزمة الغذاء وأزمة الطاقة. وفي ختام  - الحرب األوكرانية في ضوء، وهالميا
إن على الدول "خلق نوع  طةلمغربي ناصر بوريقال وزير الخارجية ا ،القمة

شعر بها شعوب ت يمكن أن جديد، واتخاذ خطوات جديةالتفاعل من ال
". كذلك، هناك أهمية استراتيجية للبعد األمني في االمنطقة جميعه

اإلسرائيلية، وهو ما يثبته اتفاق التعاون األمني  - العالقات المغربية
ذلك، فإن تطوير العالقات إلى افة ع بين الدولتين. وباإلضالموقّ

عد مصلحة متبادلة لكال الدولتين، كما تتضمن هذه العالقات افالقتصادية ي 
 احتمافالت عالية لتعاون سياسي. 

 منخفض. وبحسب  - يصنف البنك الدولي المغرب كدولة ذات دخل متوسط
في  رصدّفإن المغرب ي، 2121 لسنة  Trading economistمعطيات

، اًخضاروفواكه، و، وشتوفالًمركبات، واألساس أدوات كهربائية وإلكترونية، 
، اًستورد وقوديومالبس، باإلضافة إلى السياحة والمواصالت. و ،مكسراتو
خدمات و، اًوحبوب ،مركباتووتكنولوجيا،  ،كهربائياتوأدوات للصناعة، و

 ومية. باإلضافة إلى خدمات تقدمها جهات حك ،مواصالت، وخدمات تقنية
  مغرب وإسرائيل، فإن لل تجارية مهمة ةعد شريكوعلى الرغم من أن أوروبا ت

أوروبا مختلفة. إلى رة من كال البلدين المصدّ لبضائعأهدا  التصدير وا
، كان حجم 2121 لسنةفبحسب معطيات وزارة افالقتصاد والصناعة 
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من  %36مليار دوفالر ) 0308ر بـأوروبا يقدَّإلى الصادرات اإلسرائيلية 
 ،فرنساوألمانيا، وهولندا، ومجمل الصادرات(، ووصل إلى بريطانيا، 

وأدوات  ،كهربائيةولبية الصادرات كانت مواد كيميائية، أغوبلجيكا. 
 Tradingوأدوات طبية. وبحسب  ،يةبالستيكمواد و، اً مطاطو، ةميكانيكي

economist  أوروبا كان  إلى، فإن حجم الصادرات المغربية 2121 لسنة
من مجمل الصادرات(، وكان أساسًا لفرنسا  %62مليار دوفالر ) 0802

أدوات نقل وأدوات كهربائية،  ،لبيتهاأغفي  ،وإسبانيا، كما كانت الصادرات
 . النسيجباإلضافة إلى الغذاء والزراعة والمالبس و ت،ومواصال

  ل التجاري بين المغرب وإسرائيل منذ تجديد العالقات بين الدولتين التباد
، نما بشكل ملحوظ. فبحسب معطيات اللجنة المركزية 2121 سنةفي 

مليون  302مغرب ارتفعت من إلى اللإلحصاء، فإن الصادرات اإلسرائيلية 
وعلى الرغم  ،2120 سنةمليون دوفالر في  31إلى ، 2102 سنةدوفالر في 

ر أن هناك احتمافالت أن يصل التصدير السنوي د الصادرات يقدّمن أن معه
مليون دوفالر، فإن الحديث يدور عن  251 إلى نحواإلسرائيلي إلى المغرب 

 سنةنسبة هامشية من مجمل الصادرات اإلسرائيلية، التي وصلت في 
مليار دوفالر، بحسب معطيات وزارة افالقتصاد  043حو نإلى  2120

باإلضافة إلى السياحة التي فصادية، تاإلمكانات افالقواألشغال. ومن حيث 
من  ينيمكن إلسرائيل استيرادها من المغرب، بسبب رغبة الكثير

راد استي والسفر إلى هذه الدولة، فإن اإلمكان اإلضافي هفي اإلسرائيليين 
أجنبية إلى  شركات األخيرة، مع دخول ةالسيارات. ففي األعوام العشر

 سنةوصل تصديرها في و ،ع السيارات في المغربع تصنيالدولة، توسّ
دوفالر، بحسب معطيات وزارة األشغال  اتمليار 805حو نإلى  2121

والتجارة المغربية. هذا في وقت يزداد الطلب اإلسرائيلي على السيارات: 
 2121 سنتيْبين  %2402 إلىارتفعت نسبة استيراد السيارات في إسرائيل 

ي ف كونياستيراد المغرب من إسرائيل يمكن أن مقابل، فإن في ال. و2120و
 تخاصة في مجافالوبصورة السياحة والتكنولوجيا المتطورة،  مجاليْ

 والطاقة المتجددة.  هالمياوالزراعة 
  في مصالح كال  المساهمةمن شأن التعاون افالقتصادي بين الدولتين
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ي رة فكبي اًستثمر جهوديمقابل الدول األفريقية. فالمغرب في الطرفين 
لك الم قام بهاتطوير عالقاته مع أفريقيا، كما تشير عشرات الزيارات التي 

محمد السادس في القارة خالل األعوام العشرين األخيرة، وعودة المغرب 
. 0284 سنةبعد انسحابه منه في  ،إلى افالتحاد األفريقي قبل خمسة أعوام

فلهذه الجهود السياسية جانب اقتصادي: على الرغم من أن نسبة 
من مجمل الصادرات  %707أفريقيا لم تتجاوز الـإلى الصادرات المغربية 

اد قتصا دولة رائدة فيتحول إلى ا، وبالرفعهبمعني  المغرب المغربية، فإن
ع دول ع عشرات افالتفاقيات افالقتصادية موقّ هذه الغاية،القارة. ول هذه

أفريقية. إمكانات التبادل افالقتصادي المغربي مع القارة عالية جداً، حتى 
في ظل منطقة التجارة الحرة وخصوصاً ، المدى القريبلو لم تكن على و

كانون ز التنفيذ في . افالتفاق دخل حيّ(AFCFTAلالتحاد األفريقي )
 ا،طارهفي إ ،يناير العام الماضي، وإمكانات التصدير المغربيالثاني/

 . UNCTADمليون دوفالر، بحسب  031ر بـ قدَّ ت
 خاصة في مجال وبصورة التكنولوجيا والمعرفة اإلسرائيلية،  إضافة

أمام الدول األفريقية، وهذا يساعده  ابطرحه فالحقاً سمح للمغربتالزراعة، س
واضح، مثاًل، في خطة  طموح - دور مركزي في تطوير أفريقيا أداءعلى 

 التطوير القومية واإلقليمية المغربية. 
 كنيم المغرب مع افالقتصادية العالقات تقوية فإن ئيل،بالنسبة إلى إسرا 

 فالخاصة مع الدول التي وبصورة بواب أفريقيا، ألكون بمثابة فتح ت أن
 .الخبرة والبنى التحتية المغربية عالقات دبلوماسية، مستغلةً تربطها بها

قوم المغرب بتطوير بنية اقتصادية وتجارية في يففي األعوام األخيرة، 
فونية غرب وخاصة في الدول الفرانكوبصورة الصحراء،  يأفريقيا جنوب

القارة، المعروفة بنشاطات البنوك المغربية في هذه الدول  وسطو
 اإلمكانات الكامنة في مقابلوالتواصل العالي بينها وبين المغرب. وهكذا، 

من خالل وصول إسرائيل إلى أسواق فال يمكنها اليوم الوصول  افالقتصادية
العالقات مع الدول  وطيدهناك إمكانات سياسية على شكل ت إليها،

ورة ، وبصإسرائيل في المحافل الدولية ةساعدم األمر الذي يمكنهاألفريقية، 
 األمن التابع لها.  مجلسالتصويت في األمم المتحدة وفي خاصة 
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 ن واعدةآفاق تعاو 
 ي وتبحسب تقديرات خبراء التجارة في الدولتين، فإن المجافالت التي تح

الصحة، وعلى إمكان للتعاون بين إسرائيل والمغرب هي السياحة، 
ة، مع اإلشارة إلى أن دوالطاقة المتجد ياه،الموالزراعة، والصناعة، و

رونا والحرب المجافالت الثالثة األخيرة مهمة جداً في أعقاب وباء كو
قد في تل أبيب خالل شهر األوكرانية وأزمة المناخ. ففي مؤتمر اقتصادي ع 

اع القرار افالقتصادي في كال الدولتين، تم ، وشارك فيه صنّ/مارسآذار
صاحبة اإلمكانات الكامنة األعلى على أنها التعامل مع هذه المجافالت 

 . ةخاص صورةب
 غرب. أهميته نابعة من كونه أحدمجال الزراعة هو األهم في اقتصاد الم 

في الدولة )ثلث القوة العاملة تعمل في مجال لليد العاملة  المشغلين أكبر
من الصادرات المغربية،  %21الزراعة(، كما أنه مجال مهم في التصدير )

 جرّاء تعرضهمن الناتج المحلي(. لكن المجال الزراعي يعاني  %02و
 ينعكس هذا في، ومعدفالت الخصب انخفاضومن  ،تغيرات المناخ لظرو 

الزراعة في التشغيل ونسبتها من الناتج المحلي. جزء  دورالفجوة ما بين 
كبير من الزراعة المغربية فال يزال تقليدياً، ووضعت الدولة لها هدفاً 

أكثر. خصوبة التربة المنخفضة تنعكس  وحديث بتحويله إلى منتج أكثر
عن كل ، حيث القيمة المضافة 2102 لسنةأيضاً في معطيات البنك الدولي 

 دول المنطقة. مع  مقارنةبالهي األقل  added value per workerعامل 
  إمكانات التعاون في مجال الزراعة تتركز باألساس في تصدير وتضمين

األخيرة، نما مجال  ةمعرفة وتكنولوجيا إسرائيلية. ففي األعوام العشر
ى معه عل مليل بشكل ملحوظ، وازداد التعاالتكنولوجيا الزراعية في إسرائ

والمواد  الشتولون من دصعيد دولي. فالتصدير في هذا المجال )
سنة مليار دوفالر في  002ما يعادل إلى  ،دريجبالت ،ارتفع الكيميائية(

 يف اإلسرائيلية ، بحسب معطيات معهد التصدير. كما أن الشركات2102
يعاً في المجال التكنولوجي على عدة تتطور سر مجال التكنولوجيا الزراعية

معالجة و، الري، Startup nation centralصعد، تشمل بحسب معطيات 
 ،منتجات األلبان صناعة، الزارعة في الخيم، وكذلك المياه للزراعة
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أجل األمن من تطوير المجال الزراعي إلى والزراعة المائية. طموح المغرب 
 الغذائي، يمكن أن يكون األساس للتعاون الناجع بين الطرفين. 

 هو الطاقة المتجددة. فبحسب معطيات وزارة  ،مجال واعد آخر للتعاون
من حاجته في مجال  %21حو نستورد يالطاقة المغربية، فإن المغرب 

رة بيك اًستثمر جهودفإنه ي ستيراد،افال علىالطاقة. وبهد  تقليص افالعتماد 
شكلت ، 2121 سنةقطف الثمار: في بدأ يفي صناعة الطاقة المتجددة، و

في من قدرة اإلنتاج، ويبدو أن الدولة تسير  %37حو نالطاقة المتجددة 
من  %52افالتجاه الصحيح للوصول إلى هدفها، بأن تشكل الطاقة المتجددة 

 قدرة اإلنتاج. 
  وبحسب معطياتStartup nation central هناك أكثر من  ،إسرائيل، في

الخروج إلى طموح  اشركة تعمل في مجال تكنولوجيا الطاقة، ولديه 011
. تطبيق التكنولوجيا اإلسرائيلية في كافة مراحل ةمن السوق المحلي

من الممكن أن يعزز المنافسة في هذا المجال  ،استخراج الطاقة المتجددة
 - افالستهالك والتصديرو ويرفع اإلنتاج، ،ض األسعاريخفّ وداخل المغرب، 

 /مارسن أولية برزت في آذارأوروبا. بوادر تعاو إلى خاصة وبصورة 
من أسهم  %31اشترت شركة "ماروم" اإلسرائيلية للطاقة  ،، حينهايالماض

شركة الطاقة المتجددة المغربية "غايا إنرجي"، التي تعمل في عدة دول 
ر الدولي، مقابل مبلغ يقدَّ ي مجموعة البنك ف IFCوبمشاركة مع  ،أفريقية

مليون شيكل. وبهذا تكون الشركة اإلسرائيلية اشترت موطئ قدم  81-71بـ
في مجال الطاقة المتجددة المغربية، الذي يتمتع بإمكانات عالية لها 

 بسبب فائض األراضي وظرو  المناخ المالئمة. 

 توصيات سياسية
  والطاقة، إلى ،المائيةو، تطوير وتحديث البنى الزراعيةإلى احتياج المغرب 

وموقع جغرافي على مفترق بين أفريقيا  ،نسبياً ةجيد ةتجاري بيئةجانب 
 ،حول التعاون ما بين المغرب وإسرائيل إلى تعاون واعدي  كل ذلك وأوروبا،

اقتصادياً وسياسياً. ومن شأن هذا التعاون أن يساهم أيضاً في مصالح 
افالقتصادية والسياسية مع دول الغرب ومركز  افي عالقاتهموكال الدولتين 
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 أوروبا. 
 على إسرائيل العمل على ثالثة مستويات: أوفالً،  ،للدفع قدماً بهذا التعاون

افالستمرار في توسيع البنية القانونية للعالقات افالقتصادية. إحدى 
 الصعوبات في التجارة مع المغرب هو النظام القضائي فيه، الذي يعاني

ثقة من جانب رجال األعمال والمستثمرين. طريقة عملية  أزمة جرّاء
هي من خالل اتفاق استثمار موجود اآلن في  ،للتعامل مع هذا الموضوع

أن هذا افالتفاق يسمح من مراحل التفاوض بين الدولتين. يجب التأكد 
نزاع  نشوب للمستثمرين بالتوجه إلى المحاكم الدولية في حافالت

 نةسق التجاري مع اإلمارات الذي تم توقيعه في فالتفابااستثماري، شبيه 
2120 . 

  للتعاون بين الحكومات. كجزء من اتفاق  ةمشترك أطرثانياً، يجب خلق
اإلطار افالقتصادي، تقرر إقامة لجنة مشتركة بين وزارة األشغال 
وافالقتصاد اإلسرائيلية ووزارة التجارة واألشغال المغربية، وظيفتها 

ث إمكان إقامة لجان شبيهة، تربط ما بين وزارة ضمان تطبيقه. يجب بح
مع  ،وزارة التعاون اإلقليميووتطوير القرى،  ،وزارة الزراعةو ،الطاقة
في المغرب. تستطيع هذه اللجان رصد فرص التعاون، وطرح  انظرائه

 ترتيب مؤتمرات تجارية.  وكذلك ،حلول للمشاكل
 بحث الجاهزية لبناء وختاماً، من المهم توسيع التعاون افالقتصادي، و

التعاون مع اإلمارات. ففي  و. اإلمكان األول هةثالث ةمبادرات مع دول
ولقد جرى  - العالقات ما بين اإلمارات والمغرب وطدتاألعوام األخيرة، ت

الدعم السياسي في قضايا مركزية  من خالل عن هذا التوجه التعبير
وتطوير العالقة التجارية. العالقات الجيدة التي تتطور ما بين إسرائيل 

دفع قدمًا المن شأنها  ،خاصة في المجال افالقتصاديوبصورة واإلمارات، 
ملة عا بتعاون ثالثي، يدمج ما بين التكنولوجيا اإلسرائيلية وخبراء وأيدٍ

 من الدول الثالث. 
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 صدر حديثاً 
 

 مجلة الدراسات الفلسطينية
 2122، ربيع 031العدد 

  
 

 

 افتتاحية

الياس ...... .................................................. من الطنطورة إلى آخره
 خوري
 مدخل

 إيالن بابِهْ  ....... .......................................... الطنطورة: الماضي والحاضر
 مقافالت

 جمال زحالقة ....... ....... التطبيع العربي والطريق إلى "كانوسا" تل أبيب

 فيصل درّاج... ................................ طوعيةالطريق العربي إلى العبودية ال

 معين الطاهر........... .............................. جذور التطبيع: تاريخه ومراميه

 رازي نابلسي .......................................... التطبيع": تأبيد وجود إسرائيل"

 السينما بصفتها هوية: الحالة الفلسطينية في العقدين 
 سليم البيك ............................................................................... األخيرين   

أنيس  .......................................... قراءة في الدولة العربية الفاشلة
 محسن

 المكان واإلنسان في السيرة الذاتية الروائية الفلسطينية: 
 وتد عايدة فحماوي ....... "أم الزينات" نموذجاً لكتابة التاريخ الشفوي   

 في الذاكرة

 رحيل النحاتة منى السعودي: التجريد بين لغة الشرق 
 فيصل سلطان ................................................................ وهندسة الروح   

أيهم  ........................................... المواجهة عبر الجغرافيا الرقمية
 السهلي

 قراءات خاصة

  سليم تماري .......................... عار  العار  وبدايات دولة شرق األردن
 قراءات 

 بحث في  :BDS سعد الدين، عمرو. "حركة مقاطعة إسرائيل
 ساري حنفي. ................................... الطرق والقيم والتأثير" )بالعربية(   
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