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 المغربية االسرائيلية العالقات
 وعالقتها بالوجود اليهودي بالمغرب

 مقدمه 
مثلت العالقات  العمبية تالالائتيلة ل الالعئتيلالانلعاللن تالامنةت اص عتالاي ةتالاننيلتا امت انن ةت انت ا

نعتالالعالريلتالامنتطامطلتدالعئتع ن   ا قات  اعالت ن انث قتالامتدالعالعمبتي اأات  العمنطقالالعالية الاص ثا
 لتت اا1994 ئتت الثتتياعنا تتدالعأ اتت  اأنئتتلنزارطاناتتدانةلتتيلالعي ي  تتالا تت  اكتتياالععطر تتدالعا رلنمنا

لعأتت إلااا متتالا قاتت  اا رلنم ئتت الانلنععتت مامكعرتت  اعمث ل تت  انتت العيةتت إلانعتت اأر تت زاننتتع الاعأتت إلا
ا متتالاع ت ااائت  ص انع تت يفامت النأتت ا ع ثت انتت ا لعطيلت اعلقت تل ا لن تتالانانيلتالارتت  العمئت نع  انلا

اأ العمبتتتي ائتتتر اكتتت العرلتتتال العمب ية تتتالارعتتت العالقاتتت  العاللن تتتالامتتتدالعانعتتتالالعئتتتننل الري تتتي زارا
لعالريلتتتال الطالئتتتعقر العملتتت العصئتتت العثتتت ن ار يلتتتةانتتت ااةتتتيار أتتتيل اأمتتت  ا ائتتت  العمةتتتنيل ا تتت  ا

غ يام  اا من الالانعق ال العنلئالالاالي العمبي اني ي هزانكش اأنهاعال اانيلاأئ ئ  اا1985
لعيلصتتت اأنتتتنيالعئتتت ال ارةلتتت ي العقتتتااالعمصعلتتتالانلععنا تتتدا لتتت العأ اتتت  اانتتت ارانتتت يالعتتتية االعمةتتتيفا

كم ال العمبي الماالئيلة  ا ت  ريا تااامت العمةت  يل العشتيا ن انلعتط  از1979ك م اا أ اا   ا
ظلتتنلا يع طتتن ا القاتت  اصم متتها تت عاليحالعمبيةتت اصعتت انتت الةتتال الاناتت  انعتت اعنقطتتدا قاتت عة ا

ه اننة اكث يامتنة العت امن ةت ا  ع تهائتنلتانت الئتيلة  النانت انةل يلعة اعلمبي ان ال هاعصظ
اازلعمبي اص ثالئعيامنلائلط عة اععالةلةالعالقا  العمبية الالائيلةل ال

ننضتالة انت الط ي ت االعمبتي ر  الئيلة  انااعمالينالالائ   العصق ق الاعةطهالعالقا  العي ةهنا
انلعميلصت الععت امتيارةت ان تطنيهاعمبتي ااراام العق تالعضنتا ل العن ناالع ةتنافانت الالعةص  

انأتتنطالع ةتتنااناني تت انتت العئتتلطهئتتنلتانتت اصتت ا الععالتت  حالنالعةتتال  اثتت ائتتنلق العضتتنتا لتت ا
لعع ا اللعة امقية  ان الغل العميلص ام العملن انلعئقط  العمب يةتهاممت اناان قاعة ا  عمئعالمي

مدالعصيكالالعةة نن الاث الئتيلة   اا مهمكنة ام العمئ  مهان العة ي الع ةنا الانلا مها قا  ااا
 ا ض فالع اطع ا تطهالعالقاتالالعي ةتالاث العمئ  مها قنهان العالمل الالعئلم الار  العالي انلئيلة  
زان ل العطيفالآلييائنلق العضتنتا لت العع ااةلع اا ةمهار  الع ةناالعمب يةهانلعاليحالعمبية 

 طأة امالة ائنلتاك  اطع ا ئر ام ا يفانلئ   اعالمنلا ائقط  انملن العمبي ام الع ةناا
ن العع يلخالعمبية ا الةاالعناتانلعصم  الار  الع ةناانلعالتيحالعمبيةت  النا ئتر الععالت  حالعئتلم ا
نتت الغلتت الاناتت  ارتت  العمئتتلم  انلع ةتتناانتت العمبتتي  اثتت الثتتيالعصيكتتهالعةتتة نن الا لتت الع ةتتناا

نلعاليحالعمبية ان ة  اث ارال تالالاعةت ا االعمب يةهانماىامش يكعة ان العة يهانانيالائعالم ي
ا2000لعئيلالار  العمبي انلئيلة  انلعع الا الع الا مالا قا  اارلنم ئ الاك ملتهاع متا ائتنالا

نعتت اعنقطتتدا لتت الاطتتقإلامشتت  يالعتتناانع تت العةلتت يل انلعالقاتت  اغ تتيالعيئتتم الاظلتت امئتتعميه ا
ان الئيلة  النالعمبي زالعمع  اعالار  العاليحالعمبية انلع ةناالعمب يةهائنلت
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 القدم التاريخي والخصوصية الدينية

  عمبي ا  عقا  انلي  ا تااامت العايلئت  اأ ااتانمة ا ت تانت اأ قت  ا  عئ العن ناالع ةناف
 الالع ةتنانضتال  لئتعقي نااإلز زانعنلعت ا التااطعت العة تيل  ا586نت ا ت  ا يتيل العة كت الرنا

مبي اص تثائتم ارايلتاالعثت ن ا   اصكت الراليئتالا ت ع الاااان  عطل العأع الائقم    عمبي امنط
اعتتها امتتدالاضتتطة االعشتتا االعتتطفاعالتتي نعتتةلم اطعتتا لعطمتتال انضتتال الاأ تتانلل عئتترنا  اا متتالااةتت ع

 ا قضتتتت ا700ملتتتت العقتتتتنإلاعل  ثنع ك تتتتالانةتتتتانياميئتتتتن انتتتت ائتتتتنالاارإئتتتت  ن  ا التتتتاال عنتتتت إلالع ةتتتتنا
لعمعن ةتالاعننتاعاامت اأ ت العالتنا ارعتت ار  تتنحالعأتع الائتقم ا   ئتعال  ا   اصعت اأنةت الععصقتنل

 ئق ان انت انع ت ا التاالنة ت يا تطلاان الاناعاا  حالع ةناالعصك الائقم انيقااز1لرناعا
ل رتيالعقةتياا1492زانأت ا ت  االعنأت انلععيص ت انلعطتيااعل ةتناانلعمئتلم    قمت  ا ظةتيالعصكت ا

االع العمئ ص الا لت العنتةنمانكت  اطعت الائ  ن اك العمق م  ان الئ  ن  انلعط  ا ال يضن الععصنا
نة  تالاعقةا ت يانلارتاليالع ةتنافانت اظت العصكت الائتقم العتطىالئتعمياايننت  اص تثاك نت اشت ها

 ةتتنافا لتت اا250000لع ةلتي الا ر يلتتالاميكتتةلاعلثق نتتالانلععق ع تتاالع ةنا تتالزاناتتاال رتتيامتت ا ةلتتاا تت ا
نمتت اا2نلعتت ال الايتتيالعتت اشتتم االنيلق تت لعيتتينمامتت الئتت  ن  اعن تتها الضتتة العتت النين تت العبية تتالا

ن تت ا نتت  ان نملتنلاك تت ا اليتتنلنة العئتت  ق  اك  تت اطمتتهاالئتتعقي انضتتال عهاضتمنة العمبتتي اص تتث
نلععال مت انت العمالتينفا نضال الاأطي ائلن العمئلم  ارةلت   انك  امناأة اانلمتها تا الا عتالت

  .ناأ الاأنااض ة ال ن ا الععاي ان العش ن العاليل الاعل ةنااا ن الاأناا ننن الاأن

ك ن اعيع طارمت ا صةتنااليتعقاا ت  انت ا العع اك ن اعطيأا ل ا طهالعنضال الانلايعقا 
نتت النعقتت االعئتتلطالانعب تتيالعتتانا اأنانتت اص عتتالاائتت يالعانعتتالالائتتقم الانصتت ا العأتتع انلاضتتطيل 

الاأنالعصم  تالاص ا الئتعأ ا ا الضتة امت العصم  تالالعئتلط ن ارع اأ  اشنكالانغل الان  االع ةناعصنا
نعةتطلاأاتيااز ت عمبي  علمئتلم    الع ةتنالعالقاتالانلرتيةا تالتا الت لعقنةتل الالر نر تالاص تثاعيعت 

أ العم من تت  اا"صتت    اة أيلنتت "لعطمتتال اص تتثا قتتناا رإ   ر تتالانضتتداأ تت   الع ةتتنا الت الع تت صث 
مةتت ا  ئتتعققااطلعتت اك متت اراليفانثقتت ن اننضتتال اعةتت انظ  لع ةنا تتالاعمعالتت االيتت ا تتطلالاطتت ي

 انلعي   تالانلععاللت  انم ع عة  انك ن اعضم اعع  ال ةت اصقةت انت الععتا العي ص انك ن اعة امص  مة 
لرصتتتنلاالعشيةتتت ال ارتتت انصقتتتناة العمشتتتين الان متتت ار تتتنة  انكتتت  اعلط ةأتتتالائتتتلطالا انعطر تتت ااتتت ننا
 اأنيلا تتت ا كتتت امتتت ا عاللتتت ا  ع نلنتتت العضتتتيلةر الانلعمةتتت ع العال متتتال اكمتتت ال عرتتتيهانضتتتالاعنظ م تتتالاعلتتتة 

                                                 
ا–منشتتنيل االةتتي العثق نتتالانلا تتق اا-186صااا–ازاي عتتاا تتنناالعي عتتافاا- 1492-711 تتت ا897-92لع ةتتنااعصتت اصكتت العمئتتلم  انتت الانتتاعااا1

 2002لعش ياالا

 1987 ن  يا-87لعالاااا–لعئ  ئالالعانع الاا-104صاا-م افا ل ا ط الا– ةناالئيلة  انمشكق الععب  يالا عم   اا2
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اليفاك مت ذارطلامت ااتني ا  عتطفا ينتها ةتناالعرلتال اا ننن   لعمئت ص الا معئ مص ا)لئتعققااات ننن انلا
 زا1لرشكن ة

االمغربية الهوية اليهودية
نعت ا كت الائتعقيليالع ةتنافا .لئعقرلة انآنل  ا منطت امعئت م   ا ط الا   العمبي  لع ةناا قي

 ا اللةتت ا التتاان امتتنلط الئتتعقيلي  انليعلطتتنلامتتدامقصقتتالالعقتتنىالر نر تتالاعةتت مئتت عالا تت ري ارتت ار 
كتت  اعقتتا انعةتتطلانقتتااا.لرم ةلب تتالا تت عمبي انتت الع  تت ااصعتت اعةتتنااأنتتيلاامتت ا التت العق  ةتت  لعق  ةتت 

 ل اطر التالالع ةنا تالالعمبية تال اص تثاأثتي ايةنةت الالعر ةتالاالائعقيليا  عمبي النالك ئ  ا  عبال
 اعرلتنياعئتت  إلاصضت يفامبت  ياعلئت  إلالعصضتت يفا ت عمبي انمتت اأنتيةهامتانعم تةالعن تناالائتقم 

 زم االيلهالعظ  ي الع ةنا الالعةة نن الالعمال ةي  لعبية العطفاعرلني 

لاععتةل العصينت ا  عتا  الع ةتنافا االالعمبية الارعتا نة ارت انعشتاا  انتلعئم العةن الالع ةنا نقاا
ة أيلنتت ا) تت نة العئتت ال  اايلئتت  اصتت    ا نمالعقتتال الععتتنيل انلععلمتتنا ان مكتت ا نتت الاص عتتالا لتت 

رتتتيلةالعطتتت  دالعتتتا ن اعةتتت ذ اأناايلئتتت  ارتتت ااايلئتتتالا تتت اميعلتتت اأ التتت االعةن تتتالالع ةنا تتتال لعمبية تتتالانلا
لعمب يةتتالاص تتثاأصةتت ان تتتنااا الع ةتتناأنع تت تاناا ئتتانلععتت ايكتتة ا لتت اظتت  ي ا" تت م ارئشتت ي"

نع ت ا 90ن ع ةتناهالمئتلم ا قائتانع ت ا15مشعيك ار  العمئتلم  انلع ةتناانا126نع  اضمنة اا652
 نئتتت ا»ناتتتااأةتتاياةتت منل اازنع تت اكتتت ا نئتت هارع تتها36 ةنا تت ا نتتاالعمئتتلم   انلعنتتت ة ن انتت ا

مأةتلالا ت اميلئت  امت ا ةلتاا ت ايمئت  ا  لنعتالا)لصعأت ااا نت ا ةتنافا ايلئتالا1980ن ا«ارنال  
لععتت اعرتتيةاص عتتالالعئتتال الع ةتتنافا تت عمبي ا  تت عمبي  تالع ةتتنالرنع تت  مبيةتت ذاميع طتتالا منلئتت 

عتتت ا  نتتت اطعتتت انقتتتااص نظتتت الع ةنا تتتالاا.ئتتتنن   علعمتتت   امتتتدالعقا ئتتت  انع ا تتتاا تتتطلالعئتتتال  نلا
عتتت اعنقطتتتدالعة تتتي اأرتتتالارعتتت اأي انلئتتتط  اط لتتتالاكتتت اناليع  طةتتت العشتتتا اا ألئتتتط  اا لتتت العمبية تتتال
انك  امةاي  ا منم ا م    العطل الالعط  اك ننلا يئلن ارعت ا" شتأن "اصنلضتيالعثق نتالالعقين  

 يصلن اأمقان ااريىان العقااا)لعقاا اطريلال اةأاذاأناأنعة العط  اغ ع  ام اك ننللع ةنا الالع 
لعبتتي االعمئتت نيل العقت ام  امتت  الع ةتتنااأ ا قضتنلا ق تتالاص تت عة انت ا"لريلضتت العمقائتتال" ا ص تثاأ

لع ةنا تالالرنينة تالا رع اص أ ان العقي العع ئدا شي الةطامنلا  ع ةناالعمب يةال انار اراتالعة تي 
ا الزأ  الع م    ا  ري العمقائ لعمب ية   اشكلنلاأصا  الع ةناإن

انزاع عالقة المسلمين باليهود: تسامح أم
 : م العمب يةالاأطينصع   الالع ةناعطيماايلئالالعع يةالالعع يلي الاعنضال 

مت ا نلععت اعطأت ا ئت  اعن تاالعالا تاامت العايلئت  العةتة نن الا:التعةاي  أطروحةة رضة  -1
نلعةنل الععت اكت ننلا يةصتن انت ا   عمبي انص عالالعطا  الع ةنا ل اأطينصالامال ن  ة لععص ع  العميع 

                                                 
ا1987لعاليالعر ض تاا-12صاا-عي مالاأصمااشصق ان راالعبن اأرنالعالة زا-ص    اة أيلن ا-أع ائنالام اص   الع ةناا  عمبي اع يلخاثق نال اا  ا1

االياايط الا
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أنعتت انتت اشتتيصالائتتعالم ياثتت انتت االائتتعال لالاعلميلتتصانلعتتطفااتتا انتت اميصلتتظلةتت انلعص  تتالالعم
عقئتعالم يا نك نت العنع  تالانت الرنعت انا  ت انيتامعة   صلالاث ن الان اشيصالع    العةة ننميا

 .لعشا ا انلعمكثأالارع الع    العةة نن نن العث ن الا  يعة ا

ععصتاثا ن امق ر ا طهالع ع    العئ  قالاك ن ا نت  اكع  ت  امصعشتمالا:التعاي  أطروحة -2
رااأنتتتهامنتتتطاا.ةتتتاىا تتت الععالتتت  حا بتتتي العصتتتاامتتت العة تتتي ارعتتت انلئتتتط   ارااأنةتتت ا ق تتت اان ا

رطينصتتتتالالععالتتتت  حااععقتتتتةل انعةمتتتت حالعمالط تتتت  العمضتتتت ا العئتتتت ال ن  ان تتتتااصيكتتتتالالع صتتتتثاالة تتتتال
 .زلرصالثانلعمصط  اطل العيلأ الالععئ مص ال نلععئ م  انن العمق ر العنأخان 

لرنع ايضال اعلعنظ  العئ  ئ اعة ع اامجالع ةنا الا ر الرطينصال:  األطروحتين ما بين
لرطينصتالالعث ن تالااأمت   زلعةتة نناعلمبتي ان التاهانت العمشتيني لعمبية تالانت العمشتينيالائتعالم يفا

لعمبيةتتت ايلأ تتتالاعالمل تتتالا ايالععئتتتن الاع كتتتن العنمتتتنطمالععتتت يلي اعنظتتت ائ  ئتتت  اعةتتت ع امشتتتينانةتتت
نمتتت ا ةتتتالاأيتتتيىاعنظتتت ا تتتطهالرطينصتتتالاعمةتتتلصالاعطر تتتدالعالقاتتت  اا تتتطلامتتت ا ةتتتال الععئتتتن ال 

 قتتتا امأةتتتن الععالتتت  حاكق  تتتا انكيلتتتالاعلع ةتتت  الععتتت يلي انلا عمتتت   االعمبية تتتالالائتتتيلة ل ال اص تتتث
از1لععطر د عريلمج
 ذ يهود المغرب و فن

رتتيلةاع تتطي  الععتت يلي انع تتنتااعصل تت العايلئتت  العصا ثتتالاص نعتت ا التت  ظتت  ي ا ةتتناالعتت قإلانلا
 انلععت ااتام ا"ن كتناائتين ع "ن تااأطينصتالااص ثارع ة امنطالعقي العث عثا شي ا من العئقط  
عت اع ةناالع قإلاناني ت انت ام ت ااعتار يا قات  العمبتي امتدالعتاناالرنينااص ا امصاا  ة تال انلا

 نةلتت انمتت ا تتطهالعصتت ا ا  زطعتت ااني تت انتت اصم  تتالالعط ةأتتالان لتت ا التت الامع تت ةل اعةتتا  نتت 
 ا1672-1683 لتالالعأعتي العممعتا امت امئعشت يلاعلئتلط  العمتنع ارئتم    اط م متيل انلعتطفاكت  

ها  عنئت الاارنت ننأاالعشت تاخالع ةناذ نن انأاالعنا اك  اية االعط ةأالالع ةنا الا  عمبي ا)ش 
-1722لعع  يلتتالا) رريل تت  ام متتيل العتتطفاكتت  ا تتنالآليتتياارلنم ئتت  انمئعشتت يلانمتتا يلاعن متت ا

از2 لعمبي امدانينئ انلعريعب اان نعناذ انعال اأانليلان ا قا  ال1683
لع ةتناالعتط  اك نت اعئتعال  ارةت العتاناالانية تالاععئت  يا قا عةت ا الت اان ضت فالعت ا ت اتا

انةًقاعلنا ت  العمعصتا اا1862   العطفا   ااايانحارريل   ا ةنافنم المثلعة اللعن العمبي ا
لعمبتي اص تثان ت ا أضت ا قاعتها  عئتلط  انت اعئتة  امةمتالامنئت امننعأ تنيفا ن ارصاىاما 
  نض يالع م    الع ةنا تالانت االعطفاك  امةعم لعمالينفال امننعأ نيفانا ز3علمبي  أثن تاةل يعه
ع صتتتتثاصتتتت ععة امتتتتدالعصكنمتتتتالاا1872نا1846ينئتتتت  ا تتتت م اا انتتتتةلينلعالتتتت ع العاليةتتتت اشتتتتيإلاأنيةتتتت 

                                                 
الع ةلي ان اا-مةطأ العيلأ ا-لع ةنافالعالية   ةناالعمبي انلععال  حا1
الع ةلي ان اا-مةطأ العيلأ ا-لع ةنافالعالية   ةناالعمبي انلععال  حا2
 عشينإلالعق  ي اتار ين اليالا1999ا-190صا-4ا راالعن    عمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتا3

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CFD4C58-A357-4044-865D-822EADC086F4.htm#q#q
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CFD4C58-A357-4044-865D-822EADC086F4.htm#q#q
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 هزان ض فالع ا  اتعلبي انأئا1867نينم ن  ا   ا 1863لعق ةيلال اكم اةليالعمتبي ا ت  ا

كث يام الع ةناالعتط  اعنعتنلامن ئت اصئ ئتالانت العمبتي اصعت ا تطهالعلصظتهاناتامنلايتام  اكر تيها
نئ  منلانت ا مل ت  العة تيهااقا  امدالئيلة  ئةلنلان ناا ناعل ةناالعمب يةهانن اميصلالااصقالا

ازلع الئيلة  
 االحماية القنصليةالجماعه الوظيفية و و االستعمار 

 أ ضتت تالرال تت  العا ن تتالانلاثن تتال الئتتعقط  العالتت ع العاليةتت  صتت ناالائتتعالم يالعبيةتت انتت 

ظت  العصم  تالا ت اطيلت الععنئتدا  ئتعيال انانعصنللة ارع ا م    انظ أ الا م لالاعا  اعها ت عنات
لتالاعقئتعالم يالائتع ط ن العبيةت ا تطهالعالمل تاللعقنةل ال اص ثاك ن ا ن ت الائتعالم ياا اص تثُمكم ِّ

أةت صنلا كر تيًلاصعت اأ امالظت ا ةتناالعالت ع العاليةت  ا نتاارنشت تالعانعتالالعةتة نن ال اكت ننلااتاان  ص ًا
كر تتتي امتتتنة ا لتتتت ااا)ثق ن تتتً انلاعةتتت ا ً ذا تتتةتًلامتتت الععشتتتك  الائتتتتعالم يفالعبيةتتت  انصةتتتل اأ تتتال

لعئتتة ا لتت ة ا ام  تتالانظ أ تتالا م لتتال انمتت اثتت اكتت  امتتلع نئتت   الرنية تتالاأفاأنةتت اعصنعتتنلارعتت ا 
 ز1رئيلة   لعة ي انلانضم  ارع العانعالالعنظ أ الالائع ط ن الانلعقع ع الان 

ا انعةتطلال عرتيهنعت اعلعبلبت الائتعالم يفاشك انظ  العصم  تالالعقنةتل الالعيطتن الرالعمبي نن ا
عالتتناااص تتثازا1912نظتت  العصم  تتالالائتتعالم يفانتت انن تت امتت العصم  تتالا  ععقئتت طامةتتا اعالعتت ال 

نكتتت  ا ظتتت اأيةتتتداط قتتت  ارتتتاتلامتتت العمصمتتت انلنعةتتت تلا تتت عمع نا امتتتينيلاا1763 تتتطنيهارعتتت ائتتتنالا
لعصم  تتتالالعقنةتتتل الاع ئتتتطا العتتاناالر نر تتتالا لتتت الئتتتعبقاانظتت اناتتتااع  عرتتت   عميتت عطانلعئمئتتت يزا

ئتتنالا نتت  ان لتت ائتتر  العمثتت اا عالنةتتيالع ةتتنافانتت العم عمتتدالعمبيةتتنتت اطعتت ا  انأنط تت امعنئتتلال
ناااأنتيةاعنئتداع تنتا ز  ةنالا  ئعثن تاأم يك   الثن ا  عمبي  ك العي    الرم يك   اك  ا1872

لعأةتتالالعية ئتت الاا الع ةتتنامثتتاص تتثلعمب يةتتالارع تتهارعتت ا"ليعأتت يا تتااالعمعمتتيا  ا لتت العئتتلطالالعشتتي  الا
كث نتتتالانتتت انظتتت  العصم  تتتالاناتتتام العقتتتنىالر نر تتتالانأئتتتة ا مث  تتتالاميلتتتصاعل ةتتتناامتتت العمنييطتتتالا 

ازا2لاضطة اانلعمال ن  انلعالرنا الانم انظ  اأ  العطمال
  محمد الخامس
 ان تنانت العث منتالا شتي ا1927 ت  اانتننمريا18 لت العالتيحانت اامصماالعي ماعيةدالعمل ا

نئت انلئت  ن  اننيام العصم  ال ا ال اليلض هاعص ائ طي انياعاص ثاك  العمبي ا يضدم ا ميه ا
ا1927لعتت اا1920 انع تت امتت ارتت ا 1912ارتتناامال  تتا العصم  تتالانتت اااص تتثال رتتيالعملتت ا لتت 

ظةتياأنااعنظت  ائ  ئت امبيةت  اثت ا امصمتاا رتاالع تيل العيطت ر  ق  ا الرم ياالعيل ا م اثني ا
لانةلنتتت  ان تتت العتتتط  ائ  ئئتتتن ااصقتتت اصتتتة الائتتتعققا اننتتت اناا تتتقاالعأ ئتتت رة  متتتالاكتتت امتتت ا

 ثاانال اكت ا تطهالاصتالثا اصلعصي العال عم الالعث ن ال اك ن العصيكالالعمال يضالاعلصم  الااااعقن 
                                                 

ازا15 االيالعشينإلاتار ين العق  ي زص1997لعمئ يف ا راالعن    ام ا نالع ةناف؟اا1
ا .1977ما يلالالعنث ة العمط الالالعمل  الاتالعية إلاا19ر امنةني ا راالعن   ا العنث ة العم لاالعيل داصاا2

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØÙ�Ø¯_Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø±Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØÙ�Ø¯_Ø¹Ø¨Ø¯_Ø§Ù�Ù�Ø±Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø®Ø·Ø§Ø¨Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ù�Ø§Ù�_Ø§Ù�Ù�Ø§Ø³Ù�
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لع اع نتالائعالم يالعأينئ الع الع ةنااعيامهالغيلضهامق ر ايامالالغيل العةتة نن الالعال عم تالا
أ ضتت تالع م  تت  اطارعتت ايةتتنيتتقاانعتتي الائتتعالم يالعأينئتت ائتتال العمئتتعالميل اانل تتالنة انعةتتطل

لعاليةت انعصتنللة ارعت ا لع ةنا تالانت العمبتي العاليةت ا  عثق نتالالعأينئت الا بتي ا تةعة ا ت امصت طة 
ا.1 م    انظ أ الانئ طالاعيا امة عصهان العمنطقال

 يهود المغرب والصهيونية 
ن االعةة  نالاظيننً امقةمتالانت اعئت م العالتي اع ت هالاا ت  العئتم ن الاعنشتياا ت  عة االيت ا

 نتالا نام النالقاالعمت عميالعةتة نن الرناانت امانا ا2لع قاالعالية الالعع اك ن اي ضالهاعقئعالم ي
 ةتتنااا اشتت ي انتت ا تتطلالعمتت عميام من تتالامتت رية ئتتالاع تتنانيا يعتتةاا1897لالائتتنالا تت ةاالعئنئتتيا

لعالية العتط  ااتامنلاايلئتالا ت انضتال الاليتنلنة انت العمبتي العاليةت انأنت ا ا تطهالعايلئتالالعمبي ا
نصئتت اا—م ةتتالانيمئتتن اأعتت ا ةتتنافا_ ةنا تت ا150,000عاليةتت ا رلتت ال ةتتناالعمبتتي اأ ا تتااا

ني  ائ كن ا ت ع الر م تالانت اا ت  العانعتالالعالريلتالانك نت العمةت  العمنكلتالارةت اععمثت العايلئالان  اا
 تتتالانلا متتتالاع مالتتت  انتتت ا متتتدالعمتتت ااعلمشتتتينيالعةتتتة نن اننقلتتتهالعتتت العمنظمتتتالالعةتتتة نن الالعال عم

 انشط ان ا متدالعمت اانعن  تالالع ةتناا   م تالاأ اع تن اعةت اانعتال اكمت اك نت انمنظم  ائ  ئ ال
طلدارعنةلتتدالعمنشتتنيل انلع عتت الععتت اعتتا ناعلأكتتيالعةتتة نن  اكمتت اك نتت ا تتطها تتطهالعمنظمتت  اعضتت

 ز3لعمنظم  اعش ي ان اأ م االعم عميل الع ةنا الالعال عم ال
 اص تثاثت انلجاعلةتة نن الن كطلارالالعلنة العةتة نن ا يئت اا  ةمتها ت عمبي امتدارال تالالععتيا

  الععالل م الالعالةيلالالعي ةالارعمنل ائي ام اطيفالامنناااناينععش لااع ئئ اأنع العم ئئ
عيتا العقضت الالعةتة نن ال اانعت م"اني تالا ةنا تالامثقأتال  ع ةناان العمبي  انطع اععنن يالعشينإلا"ا

ص ثاعة ن ا ل ة ا ااام الع ةناالعمب يةهاك  ا ل ايأئتة اآنتطل ا"لنتايفاشتنيلا "الع  عت العالت  ا
ايلئتتالا ةتتنااشتتم اارنيلق تت انمتت اضتتمنة اعليل طتتالالائتتيلة ل الالعال عم تتالالعتتطفال تتع اأ ثتتيامتت اغ تتيهار

لع ةتتتناالعمب يةتتتتالزان أضتتتلهاعالرتتتت الع يلتتتا العةتتتتة نن الا"نتتتنلي"العةتتتت اي اآنتتتطل اانياعئتتتتم  ا قتتتتناا
لعشتت   الع ةتتنافالعمب يةتتالانتت العأعتتتي العممعتتا امتت امنعةتت اأيةال نتتت  ارعتت ان تتيايمئتت ن  العقتتتي ا

أتتت   ا"لعالضتتتنف"ارتتت  الع ةتتتناالعم ضتتت انتتت اناتتت ائتتت ا ان تتتهاينمالععالتتت  حانلععئتتت م انلععنتتت غ انلعع
منتتتام   اصضتتت يلً انتتت العمصتتت طاالع م  تتت  الع ةنا تتتالاأ ضتتت تاكتتت  ا اص تتتث4لعمب يةتتتالانلعمئتتتلم  

 نك  ا ةناالعمبي امب يةاًلاأناريةيًلاعة انأاانل لنيالعمب يةالاأنالعريةيا لعثق ن العالية الائقم 

                                                 
 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-272صا-2 ةتا راالعن    عمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالعا1

 بالاا:ااا-ذا14)ئلئلالالع ع العصيلالا؛اا-ا748صا-لعالي انلع ةناان العع يلخا:اصق ة اع يلي الاعظةي  العمكعشأ  الآلث يلالا ا قل اازاأصماائنئالا2
 1972نةلي الا ق  اما يلالالعثق نالالعال مال 

اا-2002-11-16ا-م لالالعالةياا- ص  اأرناةكيل ا-ئيلة  لعالية ان ارنش تار ةناالعمبي ااانيا3
- http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=3331ا

العمبي ا-لعقن طي اااالعق رلالرايلئنعا-لعلنة العةة نن ا  عمبي انالعلنة العمبية ارإئيلة  ا؟؟؟؟؟ا4

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=3331
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ك  ان ةت ا ا ار ا ن  اص ا اكث ياع  تالع ةناننأاالعمئعنىالعثق ن انلعصض يف انك ننلا ةنين اأنا
انلصاان قنمن ارةل يعهز العمئلمن انلع ةناا عريكن ارنع  

نعتتت االااا لتتت اعئتتت م العصكنمتتتالالعمبية تتتالامتتتدالع ةتتتناانمالتتت ملعة ارتتتنأاامال ملتتتالامنلطن ةتتت ا
ن شتت العمنلع تتالاعلنتت ةفامتت العصكنمتتالالعمبية تتالاعئتتل  االاطلرتت اصكنمتتالعمئتتلم  ا تتنامتت اصتتاثا نتتام 

ا تت اعة اكمتت اصتتاثامتتداأ تتالااكر تتي امتت ا ةتتناانينئتت زانع تت ا   الع ةنا تتالاعلنتت ةفاأ ضتت تالع م  تت
عةتاىىاعةت  ان تنامت اأاىىارعت ان ت  الع م  تالالع ةنا تالامت ايطتيا لعال   العمبية امصمتاالعيت ما

يتتتقاالاضتتتطة االعنتتت ةفاعل ةتتتناانتتت العصتتتي العال عم تتتالالعث ن تتتال اياالعملتتت العيلصتتت امصمتتتاانزا1لا تتت ا 
 عتت اصكنمتتالان شتت العأينئتت الاريةتتنصاعطر تت ااتتنلن  امن  ضتتالاعل ةتتناا تت عقناالعيتت ماا لتت امط
رثتتتيامأ نضتتت  ا ئتتت ي ارتتت  اهاةتتتايامتتت  يفا قتتت نن ان شتتت ا التتتااعيأ أتتتنا 2""لنةتتت اأرن  نتتت اأ ضتتت 

 ا1940أ عتنةي اعشتيل الرناا الااننغ االعمق  العال  العأينئ انتلعئلط  امصماالعي ماانلع نيا
لعص تت  العا ن تتالانلعمان تتالان قةتتيالئتتعالم االعقتت نن ا لتت ااااأئتتانلئتتعط يالعئتتلط  اأ ا صأتتواعل ةتتنا
 االالع ةتنا صم  ت ننت العنلاتدانتإ الععق ع تاالائتقم الاعم تة اانمت  الزلعم ت ا العئ  ئت الانلااعةت ا 

از3ملن العمبي اع ا عيلنلا  ا طلاأرال كم اأ 
 هجرة اليهود الى اسرائيل ضي ضترة محمد الخامس

 ل ام يىالامنيال اعة  يالع ةتناامت العت قاالعالية تالاعت اعصت انطت  ا  كاالعيريلتالعنلاأن ا
صملتتالالضتتطة اامةتتطنالهانمعالمتتا ا تت ععنلط ارتت  ا التت العصكتت  العالتتي انة متت تالعةتتة نن ال اا ا
لعأعتتي الععتت ائتت ق اا تت  الئتتيلة  اعتت اعشتتةاا  تتي ا ةنا تتالاعتتطكيامتت العتت قاالعالية تتالا تت عيغ امتت ااتتي ا

رلت اا1939 ت  ا ئتن الالع ةنا تالا) نا كت ذاأ اعالتالاا ةتناالعالت ع عتطكيالعمنازانا4نلئتط  امت ا ت ات
ص تثا627.500رل ا ااالع ةتناانت اأنيلق ت ا ن اأنية زانااا9.480.000 امنة از16.724.000

ن نت ا شت يالائتتع طالعمئت يىالعتت ال ا زأعأت ًا 162ك نت اأ رتيا م  تتالامتنة انت العمبتتي ارطارلبت ا
عالرتتنلاانياةتتب يانتت العة تتي االعتت انلئتتط  انتت اعلتت اا ةتتناالعتتاناالعالية تتالانمتتنة ا ةتتناالعمبتتي  

ا1948نا1919أعأتتً العتط  اايلتنلانلئتتط  ارت  ا تت م ا 460أنىنتت ااان تاارت  العالتتاااالعأعتيه اص تث
%امتتت العة تتتي العال متتتالانلععتتت اشتتتكى ا9لعالية تتتالانلائتتتقم ال اأفا أعأتتتً ااتتتامنلامتتت العتتت قاا42ئتتتنىا

ع اع  اانعالاا1948   االعةة نن ال أُ ل اا   العانعالنعطع اص نم ازا5منة  لاشكن ةالعنئ الالع ريىا
نمتت ارشتتكن ةلالا  ععصا تتا أ رتتيااع تت ا لتت النعمتت تا ةتتناالعتت قااانتت اطعتت العتت ال ا تتيىاا انعةتتطل ةنا تتالانلا

                                                 
 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-189صا-4العمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتا راالعن   ا1

اwww.hespress.comا-يض الا ي  ا2
الع ةلي ان اا-مةطأ العيلأ ا-لع ةنافالعالية   ةناالعمبي انلععال  حا3
 بالاا:ااا-ذا14)ئلئلالالع ع العصيلالا؛اا-ا751صا-لعالي انلع ةناان العع يلخا:اصق ة اع يلي الاعظةي  العمكعشأ  الآلث يلالا ا قل اازاأصماائنئالا4

 1972نةلي الا ق  اما يلالالعثق نالالعال مال 

 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-185صاا4لعمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتاا راالعن   ا5

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CFD4C58-A357-4044-865D-822EADC086F4.htm#q#q
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نتت اعلتت ااعالرتتنهانتت العة تتي الائتتع ط ن الارعتت انلئتتط  اانيالعةتتب يالعتتطفعتتلا ئتتر لعالية تتالاعتت قا  ا
ا لعأعي ز

نطتتياائتتك نة الاةتتل   انعة  تتي  ان ةلمتتالاا1948ة  ا تت  الئتتيل ن التتااع ئتت ااانعتتالانع تت 
لع  نحالعالية الانانيالائتعالم يانت اا ت العةتة نن الالةالاالعالتالتاعل ةتناانت اك نتالالعت قاالعالية تالا

ال عرتتتياأفا ةتتتنافاي متتتالاعةتتتة نن انمتتت ا تتتطهالعأيضتتت الانةتتتنا تتتاناعلقضتتت النمنةتت العمبتتتي اص تتتثا
لعتط  ا ت ااالع ةتنا  ئعميليانضدانيإلار  العةة  نالانالعالية ال ان م اص نع العصكنمالان)لعمال يضالذا

 ا مت ا ع التهامت ا تالتا1ي    اعلمل  انع  انن اأةمنالالعال طأالالعقنم ال ا ص طالعض   ارتطع العأتيإلا
نلصتتالثا نتت ان نتت  الئتتعبلعهالعصيكتتالالعةتتة نن الالنضتت الئتتعبقااعيامتتهال تتالنة انتت اظتت ان تتناا

ص تثانةت ا تااا ةتنااا1950لعنلئتالالا التاائتنالالعمئعالميالعأينئ  اص ثاراأ ا مل   العة تي ا
نلامقتية  امت العت ا ةتنافانكت نا300صئ امةت ايامبية تالايئتم الالعت ال ثتيامت العمبي النطل ا

 ان التاالااعة ا الانلعئ  ئ الالعمبية المعصكم  ان الع ث يام امأ ة العص   العمئعالميالعأينئ انا
م اات ا الئتيلة ل   اآيتيل اغنيلن اناراأ اعةلة ايئ ة ام ار اا1948ل ق اا   الئيلة  ائنالا

ةتا  امت العمئتعالميالعأينئت ارتاأ انا  عأال الع الي العم ال اانا مة ا ن   اناا ط عرننة ا  عة ي 
ا40ناا1949ناا1948أعت ائتنع اا20لعمب يةالالع الئيلة  ا ل اانالت  ا)اصتنلع الع ةنااا  ي 

از2اذ1955ناا1952لع ام ار  ا
هار  العمئعالميالعأينئ انلائ  ن ام ا ةالانلعمل انلعشال ان اعل العأعي اك ن الاةمهاص انا

ص تتثال لتت العئتتلط  امصمتتاالعيتت ماامناأتتهاالعمبيةتت امتت ا ةتتالاليتتيىا ئتتر العمط ع تتها  ائتتعققا
زانع  ن امالهالعشال ا ل انط إلانلئد ا1952ئنالاا ال االعاليحلعمن نئاعلصم  الالثن تالاصعأ اا

رنأت امصمتاالعيت ماانلرئتي اا1953ننظم امظت  يل امئت نا اعمئت   ه انعةتطلاا مت انينئت انت ا
 ت اامصمتاالعيتت ماانلرئتي العمل  تالامت العمنأتت زاا1955نتنننرياا16نتت اوزاماغشتقيلعمل  تالارعت ا

لعمشعي ان الععةيل االعممل الالعمبية الل عين العصكنمالالعأينئ الا  ئعققااا1956م يااا2نن ا
اعالةتان ناا نا العمل امصماالعيت ماامت العمنأت ا لعمنادار  امصماالعي ماانلعصكنمالالعأينئ الز

عت اطعت ائت  ااعه ا ا الع  ع تالالع ةنا تالا ت عناتاناتاا تاااعةت اعتاىا ناعتهاع   العتها صم  عتهاعةت  انلا
ا ئتتمريانقطتتال اأناأضتت فامأةنمتت اص نمتت اأايتت ا ةنا تت انتت اأنااصكنمتتالامبية تتالانتت ا لعملتت امصمتتا

نةلتيلاعلريلتاانلععلبتيلف اننت العالت  الععت ع  اا3لائعققاان  تاعال ت  اازاع تن ارنةل تنل اار  ا1955
لرم تياصئت اع مثلتهانت الصعأت ا ا تن اك رتنيا مالرتاانت اك ةل قنكت زا أيئ العمل انع العالةتااناعةت 

                                                 
 http://www.wladbladi.com/forum/showthread.php?t=28953ا- ر الا:اصئ ائ ع ا-لعئيلالالعريلط ن الا لعنث ة ا1

اا7 اا12 اا2005ا-ا1392لعالاا:اا-لعصنليالعمعما ااارايلاانعاالعق رلالا-3نالعمنئ الع ةنااالعمبي انا2
 زا748صا-لعالي انلع ةناان العع يلخا:اصق ة اع يلي الاعظةي  العمكعشأ  الآلث يلالا ا قل اازاأصماائنئالا3

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¯ØºØ´Ù�Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ù�ØºØ±Ø¨Ù�Ø©
mailto:okdriss@hotmail.com?subject=الحوار%20المتمدن%20-المغرب%20و%20اليهود%20و%20الموساد3&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677##
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متنافا رتااأاأنالعصئت العملت اعتنلع اعمث لتهانت ا تطهالعمن ئت الانأئتة ا شتق قها نصت  اعتنع العملت 
ااز1لعاليل الانن العئننل الري ي ا ص   اك ةل قنك انةلي
اا يأ ا ل اأصاالآل العانيالعطفاعال هالعلنة العةتة نن ا ت عمبي انت امأ نضت  ا"ل كتااو

ع  تت  "العمعاللقتتالا  ائتتعققاالعئ  ئتت اعلمبتتي  ان تتطلار اكتت  ا تتااا لتت اشتت تانإنمتت ا تتااا لتت ااتتن ا
عنات ا ت اعمعتت  اا  ةمتهامنتااأيةال نت  العقتتي العم ضت  اناةلااعت ث يهانناللتتها تالالعلتنة العتطفاعتت ا 

زانقتتاا متت العلتتنة العةتتة نن العالتت عم ا لتت ايلتت اةتتق ارتت  العمبتتي ا2 تت يةل اعلال تت  اعصتتاالآل 
ئتتيلة  اصعتت اارتت الائتتعققاا نينئتت الاعالمل تتالالععة  تتيا كتت  الائتتية ل ن ا عمعالتتن ارعبط تتالاص تتثنلا

أعت اا90ئت العنثت ة الائتيلة ل الانقتااات  العمنئت اارعنظت  ا  تي اصتنلع العنلئالالاع ةناالعمبتي انص
زاناتتاالنالكئتت العالقاتتالالعقن تتالارتت  ا1956ناا1949رئتتيلة  ا رتتيانينئتت ارتت  ائتتنع ا  ةتتنافالعتت 
 اعةتتيلص  اممثتت الئتتيلة  انتت العنا تت لعأينئتت انتت العمبتتي انلائتتيلة ل   امتت ايتتقااالائتتعالم ي

نينئت االيلت "ا عاي الام العمعصا ان العش  العمبية ارنها"ش  لعمعصا انلعع اك ن اعا ناعالا ا
لعتتانع اعلضتتبطا لتتت ا نطعتت انتت اظين تتالاص نعتت ان ةتت العصيكتتالالعنطن تتالالعمبية تتالاليعتتتيلإلالعمئتتيم

ا ز3لعأينئ   
لا ت اانيا ةتناالعمبتي انت ا قن ا ل اطع ان  ا ال العم يي  انلعمصلل  العئ  ئ   اكشأنا

لعأينئ الاصناام انادا  عمبي انت ارال تالالعيمئت ن   اائت م ان مت ااعب  يامنا العئلط  عأال  انا
 ل اعنة  ا"ر ا ينال"ائلط ن ا لت العمبتي اص تثاا-لعطفاك  اي ئيلامئ ق ا- يصاي   انينئ 

كت  الرنعتت ا تنا تتنا امصمتاالعيتت ماارعت ا يشتتها التااعيع تت الرمتنيامالتتهان مت ا يتتصالعمئتتعقر زا
نك  امنة امت اشت ي ااصيكالالائعققاانصة الائعققا نا الع ةمالقناام العمثقأ  نقاائ ناا اا

ن ا طهالعمأ نض  امث انل كاانط فالصاام ئئ ا مال الالعةالا  العمبية الالعع اك ن اعا نا
 العتطفاكت   ا الضتة ان شتط انت العصتة العشت ن ناا4لع الععأ   ار  العمئ ص   انلع ةناانلعمئتلم  

.لعأينئ  ااأ ض تائ  ق  ان العصة العش ن  ان م اك ننلاأةق1960ع  اصظيهايئم  ا   ا
اا5

اضتتتتت الالع ةتتتتتنااعمتتتتت ارث يعةتتتتت انتتتتت العمأ نضتتتتت  العمعاللقتتتتتالاانلتتتتط  ا التتتتت العمتتتتت يي  العتتتتت ال 
  ائتعققاالعئ  ئتت  اص تتثاصةتت الاعأتت إلا لتت ال عمت ااعيع  تت  اننتت ا تتانااةمنتت اععئتتة  ائتتأيا

نشتي "زززا كتطلان لت المعتالااأ الااكر ي ام ا ةناالعمبي ارع ارئيلة  ان ا انتانان اا   تالان"ش
ثقثم ةتالاأعت اأا ام ا شيائننل انة ا ااالع ةتناالعمب يةتالالعمةت  يل ارعت ارئتيلة  امت ا نت  ةا

                                                 
 http://www.wladbladi.com/forum/showthread.php?t=28953ا- ر الا:اصئ ائ ع 5-لعئيلالالعريلط ن الا لعنث ة ا1

العمبي ا-لعقن طي اارايلئنعاالعق رلالا-لعلنة العةة نن ا  عمبي انالعلنة العمبية ارإئيلة  ا؟؟؟؟؟ا2
 ": م  ك اائك  ي -" ي اع ع  ا""رئيلة  انا قاالعمبي :ام ارا مالالعانعالالع اأنئلن ن الععطر دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطن الان العمبي العالية ا3

 زا21 اا7 اا2006ا-ا1618لعالاا:اا-لعصنليالعمعما اا-ا-  صثاعننئ ا -العط  يالرئنا

 1983لعط الالالعث ن الاا–ر ين اا–اليالع لمالاعلنشيااا-149صاا-مصماالعم ل ا-لعمبي العالية ار  اصئ    العاناانمط م العشالن ا4
 http://www.wladbladi.com/forum/showthread.php?t=28953ا- ر الا:اصئ ائ ع -لعئيلالالعريلط ن الا لعنث ة ا5

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=70550##
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ان ا" يم" اكم ائم اعل ةناالع  ا  ا  ع قاارتيةطاةتق اغ تيامق تا امتدامة  يان اةم اع  انا
نيلق ت اعب تي اةتني العم عمتدانةنةنمالعمة  يل ام اشتم االاز1أ  ع ة انانلة العا  انضلنلالعة ي 

 ز2%امدالعئع ن  50لع اا1948%ا   ا15لائيلة ل ا  ع  م زانقااعةل االع ةناالعشيا ن ام ا

ا ام  العأعي  العص عالاا1957ا–ا1955نيقا اعصئ  ا ئر  العمة     اليا   عة  ا 
ا العمة  يل  ا اا انةل  الععالن ض  الاعم ن ال العأ ا ال ا أض  اما160لااعة ا ال  الع امالظمة 

ك  امئعنىالعمال شالان الئيلة  ان العيمئ ن  اانقاالع ام العمبي زا70لعالية الامنة االع قا
ان ا اك   اطع  ان ل  الانئطز العشيإل ان  العالية ال العانا العي صا مالظ  اطع  ام  ا كث ي ل ل 
لئعط  الالعصكنمالالائيلة ل الال اعقندا ئةنعالا ةنااكث يام الع قاالعالية الا  عة ي الع الئيلة  زا

العاليلا الاك العصكنمال العاليلإلام ايقاايشن  ام  الع ةنا ال العة ي  الائيلة ل ال اش ال العصكنمال م 
ازا3عع يلاالع ةناالعاليلا   ام ا نئ عة انمة اي اممعل  عة 

ا75صاثا رنإلانئر ان ا ااالعمة  يل الطارل اصنلع اا1960ا-1958نيقاالعأعي ار  اا
ةرتنإلال تيلتل العصكنمتالالعمبية تالا التاالائتعققاالع انم ارت  الامتنيالععت ائت  ا ا لت ا تطلالع

نا ئتتتر العنضتتتدانتتت العشتتتيإلاا1956 التتتااصةتتتناالعمبتتتي ا لتتت الئتتتعققعهائتتتنالاناز4 منتتتدالعة تتتي 
لانئتتطانل ضتت اعشتتك  اصكنمتتالارة  متتالاصتتة الائتتعققاالعمبيةتت اطنالعنة تتالالعقنم تتالال لتت العملتت ا

نتتتالاصقتتتناة العئ  ئتتت الانلعمان تتتالاك لعتتت الئتتتيلة  انع نتتتهامتتتنصة الع ةتتتنااامصمتتتاالعيتتت ماامنتتتدا  تتتي 
مت امصمتاالعيت مااانتهانالتقالع ةتنااااعة ا الانمدا طلالئعمي ا طهالعة ي ائتيلاع ت اعضت   لانا

 العمق ر  اأ التاا تاااكر تيامت ن ناا   عة ي الع ةنااين الع ث يام اا نل العةة  نالاعلئم ماع  
اا راالعن ةياك ةل قنك ان ا نت  يالعية اا م اص نم اةليزانالعمان ال م امنلاالة ان العيامال لع ةنا
ا ر انناارية ئالاازاا انعةطلي ةالالعطق امنة اع  ال عق اا اااكر يام ا ةنااك ةل قنك  ا1961

لعقتت ا تت علن ا لتت ا ن ةتتياصتتة الائتتعققاااليتت ااع تتن ارنةك تتن انعتت العالةتتاالرم تتيالعصئتت العتتطف
ةقصه ان  عأال  ان الاالعصكنمالانن اارع العشيطالانلعرنع اان امص نعالامنة ااث يا الي العمنا انلا

نةتت امك نتتهالعصئتت العثتت ن اصتت  اعتتنن العملتت اناائ  ئتتالالعة تتي اطعتت ا قل تت  اصتتاثاعب  تتياكلتت انتت 
نت اغضتن اطعت  الئتعيام از5لعمب يةتالالعت الئتيلة  الع ةتنااععراأا الاا طلاميصلتالا ا تا امت ا  تي 

                                                 
العمبي ا-لعقن طي اارايلئنعاالعق رلالا-لعلنة العةة نن ا  عمبي انالعلنة العمبية ارإئيلة  ا؟؟؟؟؟ا1
 1987 ن  يا-87لعالاااا–لعئ  ئالالعانع الاا-104صاا-م افا ل ا ط الا– ةناالئيلة  انمشكق الععب  يالا عم   اا2
اعي مالان ةيا أ أ ازا-101صاا–ننيعن امعئأ نئك اا–ع ع  الئيلة  اش ص  اا-لاةنع الالع ةنا الان الئيلة  ا 3
صاا–مصمتاالائتط ااكمت اا–مئعقر الئيلة  ارت  الائعةةت اانلععتطنل ا"ايلئتالاصتناالعمشت رةالالعع يلي تالارت  العبتةن العةتل ر الانلعبتةن العةتة نن ال"اا4

 اليالعمنا العالية اا–ا241

اا7 اا12 اا2005ا-ا1392لعالاا:اا-لعصنليالعمعما ااارايلاانعاالعق رلالا-3نالعمنئ االع ةنالعمبي اناا5
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 تتتاالعةتتتة نن الاكالةتتت  امقرنعتتتالالعشتتتالر الذالعةتتت  اع   ةتتتص نالالعمال يضتتتالا)لائتتتعققاانلعصتتت االعقتتتنىا
1عضي العصكنمال

. 

 الحسن الثاني
اننل الاعة االعم  شي ار  العمل العصئ انلعانعتالالعالريلتالارعت امت اارت ال عقةتهالعالتيح ااعالنا

نع  اعلالةاان اكت نن اا نام اك   كش ام لمي اضاهاالانالنهالائيلة ل ن اا ط  الع ال الع ال ارط
 أئيارا  عها ل اعطتنليالععالت ن امالةت ا التااعنع تهامق ع تاالعصكت ا ان طلام ا1959لرناا)ا ئمريذا

نةي ةالان العم  االرمن اأئن ا  عالقا  العع اك ن اعق مة الئيلة  اآنطل امداش هاا1961   ا
لائتتيلة ل انتت العمبتتي امنتتطاعلتت ا«امنئتت ا»ر تتيل زانل عرتتيامصللتتن اأ العمكعتت العتتطفانعصتتها ةتت ةا

از  العا رلنم ئ العطفاُنع امنعة الععئال ن  لعأعي اشك اعمة الاعمكع الععمث
ن تت عيغ امتت ااتتا ا تتطهالعالقاتتهانمتت الصتت إلارةتت امتت الئتتيلياع شتت ا الضتتة اناةاالعتت ال الآليتتيا

 صيةتة الع ر تيا لت ا تا الععتنيإلالعاللنت انت اأفطت الع عمت  ا ئتر ا تا ايغ تهاصكت  العمبتي انا

لائتيلة ل   زاا ل امئعنىا  عمئت نع  لئعالالا  اعالقااعق تل ا ل اأاالاالنة الرانل قاالارإئيلة  ا
ر قتتت تاأفااميلصتتت الععقتتت ي انلعصتتتنليالعم  شتتتياصتتتيص العمئتتت نع  العمب يةتتتالا لتتت ان كتتتطلاصعتتت انتتت 

عمبيةت الع كت فانت الامص اث  امدالائيلة ل   اط الع عم  زان ل ائر  العمث ااأ تاالعتنةليالرنا
مصمتاالعيت ماانلعئتتأ يا لعملتت )نلعتطفايةتصاععيع تت اعقت تارت  اا1956عق ةتهامتدال ئتعيم ائتتنالا

رتت  العطتتين  زان تتنامتت اصتتاثاالائتتيلة ل انتت انينئتت ذا لتت العئتتيلالالعمطلقتتالار تتالامص اثتت  اع تتيفا
 )ص تثالععقت انت العيةت إلا1960ئتنالا كطع ان اأنااعق تاعلصئ العث ن ا نام اك  انع  اعلالةتاانت 

از2ذلعمب يةالالع ارئيلة   يالع ةنارنناارئيلة ل اعمن اشالامئ عالاعة  
 كت امت انشتياريةتنصالعالقات  العمبية تالالائتيلة ل الكت الععةتيلص  انان ل ال الاص اانتإ ا

رتتت  العمبتتتي ااعالقاتتتالأ مالتتت ا لتتت اأنتتتهامنتتتطان تتتيالعئتتتع ن  العقتتتي العم ضتتت ا لتتت الراتتت اعقتتتن ال
عطتتني انلئتتط  زاكمتت اةتالارعتت ا يالعمبا الع ةتتناع يئتت امتتدالععالت ط ااشتتك ع الا  تتياائتيلة   اص تتثنل

لائتتتيلة ل   ايتتتقاالعئتتتع ن  اي ةتتتالامتتت ايتتتقااي تتت ااأ متتت ااناااللعمبية تتتامتتتالصكنالعالقاتتتالارتتت  الع
منئت م امتدا لعمب يةتالان تنامت اكت    الع ةتنا  اضت نالالعت الرثيلت تامت مت ثيل انت العئت صالالعانع تال

 زطمنص  العال   العمبية ااا مالا قا  اان الامدالرنئ إلالعم ع الالعانع ال

 مع الموساد عالقات
رااتالان  ععأ ةت  ا يةتا لععت ااالع ث يام العنث ة انلععق يليانلعةنيا صعض اأيش  العمنئ 

يمئتت ن  العقتتي ا  لتت المعتتالااع يليةتت ارال تتالامتت ان تتيالعمبتتي ا  عمنئتت اا قاتت  العمملتتالامئتت ي
رنشت تامكعت ا ت عمبي "ا نااا  تان امق اا الننل ا"لعصئ امك العمنئت اامت اانصع الآل العم ض 

                                                 
 http://www.wladbladi.com/forum/showthread.php?t=28953ا- ر الا:اصئ ائ ع 5-لعئيلالالعريلط ن الا لعنث ة ا1

   صثاعننئ ا -لعط  يالرئناا- ن الععطر دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطن الان العمبي العالية ا2
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لعصئت العثت ن ا العرتياثت ن ايةت اا "  يلعا"الائيلة ل ال اأ العمل  قل ا نئ ام لم  اميلئ ا يلا ا
لعمب يةتالارعت ا لع ةتنااعص امشك ا  ي   ية  ا الاالعمل اصئ  الريان  العطفاار ارإصالثااننل 

مة تتيائتتيفامتت ا  ةتتنافا42رئتتيلة  زان التتااص اثتتالاغتتيإلالع تت يي ا"ل كتتنة"الععتت اط تت اضتتص عة ا
لعمب يةتالاايالع ةتناة  العملت امصمتاالعيت ماانكتي اعة  تارت امرتاا1961طأقان ائتنالاا16ضمنة ا

لعمرتي ا  ريانينئ زان الاانن عهانلن العمل العصئت العثت ن ا لت اعنئت دانصتنىالاعأت إلارع انلئط  
مصمتااأننق تياكي ت ا مدانلعاهان ت   انةلتيهانت العاليل تالاآنتطل انيةت االعميت ريل العمبية تالالع نتيلا

أننق يانأئها نالعطفالاعيما ل اا نر الاغ يارئيلة ل ال انإ لعة عهامدالئيلة  زانصئ امة اياأ
علمنئت اا ت عمبي انمق رت اطعت ائتعننيالعميت ريل ا لعمل العصئ العث ن انأانالهاأ ا قرت ا أتع امكعت 

شتتتيلفا لتتت اع تتتنل انعتتتايل اميعلتتت ا ن ةتتتيالعميتتت ريل انا  ئتتتع ك  نالائتتتيلة ل الاا متتت اعقن تتت انع لا
ل امة ع الرم العنطن العمبية زاكم اأ العمنئ اامنص اميعناالعمبية الانلا  ا ا  كلالامة عصة 
نمةمتالا ت العمال يضت  اعلنظت  العمل ت العمبيةت انميعلت الع ةت  ا آنتطل اعلمبتي اماللنمت  ا  متال

1عب  يالعنظ  العق ة ا  عمبي  لعالية الالعيلغ الان 
ا.

لععنئت  اا التاالائتعققااع ت نةا التالاأ رتيا كث تيارت  العمبتي انلئتيلة  العيتط العالقاتالان كطل
لعئ  ئتت الالعاليل تتالاعلمبتتي اأ رتتيامتت اأفااطتتياالعتتانع اع ةتت  ان تتهالعتتانيالائتتيلة ل انتت العمال اعتتال

نت الغع ت االعمةتافارت اريكتالا تطهالعالقاتالالعي ةتالا مبيةت اليتيزانع ئت ااضت الالعتانيالائتيلة ل 
مت اام  شتي انت امئت عالالعةتيليا لت العئتلطالانت العمبتي انلعع ا الل امت الائتيلة ل   امنيتيط  

نت اميصلتالاأنعت اثت العالمت ا لت العتعيلصامنةت انت اميصلتالاايضتالالعمبية تال يقاامص نعالاا  العمال
أ ضت انت ارا متالا عت اانت الغع ت اارت اريكتالانصئت ارت انيًلالعمنئت االائتيلة ل ااص ثاعالت اصقالزا

 ي العمبية تالا لت المعتالاالعقت شت كالامشتعيكالامتدالا ةتة الامن تالالعمبية تالاعميلا تالاأنشتطالالعمال يضتال
اازلرنينة ال
نلرتتتاناأ ا قاتتتالاامتتتداي تتت االعنظتتت  العمبيةتتت  عطتتتني العالقاتتت  الرمن تتتالا شتتتك امعئتتت ييااثتتت 

علت العلصظتالاص تثاعشت يالعنثت ة الائتيلة ل الالعت امئت  اعها لعمنئ اا  ع نيلااأننق يااااعنثق امنتط
لععصتتناا لعمب يةتتالزانع تت انقطتتاللع ةتتنااالئتتعميليا مل تتالاعة  تتي شتت كالالعمنئتت اانتت العمبتتي ا لتت 

لعنثتتتت ة االعايلم ع ك تتتتالانتتتت ا تتتتطلالععصتتتت ع الرمن  لعميتتتت ريلع اغ تتتتيالعمئتتتترنإلا ية تتتت اصتتتتاث اصئتتتت 
لعمنئ اان اعميل اأ نل ا  نام اا  الع نيلااأننق يا  اعأ إلامدا1963لائيلة ل الامداأنلئطائنالا

 تطهاطع انع ت اغ تيامصتاا اصئت ا نض  إلامب يةالام اار اض  إلارئيلة ل   زانن انعي اايل الام 
مكعتت االةتت اعلمنئتت اا لتت الريلضتت ا لعنثتت ة اط تت العملتت العصئتت العثتت ن العتت اصتتاالعقرتتناارن تتنا
نات  اابتي مئتعمي ارت  الائتيلة ل   انلعم لعمبية الاناااأشيفا طلالعمكع ا ل العصأ ظا لت ا قاتال

                                                 
 م  كت اائتك  ي": -" ي اع ع  ا""رئيلة  انا قاالعمبي :ام ارا مالالعانعالالعت اأنئتلن ن الععطر دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطن الان العمبي العالية ا1

اا21 اا7 اا2006ا-ا1618لعالاا:اا-لعصنليالعمعما اا-  صثاعننئ ا -لعط  يالرئنا

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=70550##
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كمتت اات  العمكعتت ارعنئت  العتتا  العالئتتكيفا .1976 متثقارعيع تت اةلت ي الئتتص إلايلرت  اعلمبتتي ائتتنال
19631لعمنل ة  امدالع  حالع ةلةيفائنالا عطفااامهالائيلة ل ن اعلمبي ايقال

ا.
 قاتتالالعمنئتت اا  عملتت االعتت عطتتيإلامصمتتااصئتتن  ا  كتت انتت اكع  تتها"كتتق انتت العئ  ئتتال"ااناتتا

ملتتت العمبتتتي اةتتتيلصالا  نتتتهاكتتت  ا ئتتتم اعلمنئتتت اارتتتةييال ةتتتة اعنةتتت انتتت اانلعةتتت لعصئتتت العثتتت ن ا
  ك ا  عنصا:ا"الا انقطا مكت ااص ثا قناا عميل العقمالالعالية اللعمقيل العع اك ن اعالقاان ة ام

افامع  دانمةع ا  عش  العالية ال ا ئم اعنأئها  ععئ  اا ل الاا ا ت الئت   العصتيصاعلملت ا
لعصئتت العثتتت ن ا لتتت الئعضتت نالال رتتتيا تتتااامتت امتتت عميل العقمتتتالالعالية تتالانلائتتتقم الالععتتت اععالتتتي ا

ثتت ا لصتت ارتتطع امتت ا قتت االا اا-لائتتيلة ل انتت اطعتت العناتت اامن اشتت عة ا  عضتتيني اعلةتتيليالعاليةتت 
ةيلصالان ل اعئ  ال ريالعمئةنع  الائيلة ل   انل ثيالعماللق  انت الئتيلة  ال ا ةت ةالعميت ريل ا

زالفال اة تتالانلائتتقم الانئتت ة اعنةتت انعئتتمدلعمنئتت ااك نتت اعا تتهانتت اا  تت  ال عمتت يالعقمتت العاليا
طهالا عم    انل اع ا ك امية  امش يك ان ة انل اعت ا أتع ا ة ةالعمنئ ااك  اطين اص ضيلان ا 
ن لتتت ائتتتر  العمثتتت اانتتت  العملتتت العصئتتت الئعضتتت فائتتت الالاازنمتتتها كلمتتتالان تتتطهامةتتت  الا تتت فامال تتت ي

م عميل اامالا ية الان طلا اااا  ئ ام العم عميل اعت اعئتعطداانعتالا ية تالال اععصمت اع  ل أتهالنا
ع نتتالاكمتت اأ العصئتت العثتت ن اكتت  ا تتيأاا ز"2قم الامئتتةنع  عهاكمتت الئعضتت فالعملتت اثتتقثاامتت الئتت

اأت ا امنظمتالالعمت عميالائتقم لعشيل امنتطالنالقت االعمت عميالعال شتياعتنةيلتاي ي  تالاانااالعقاا
لعئتت اااية ئتتً ا  انعتت اليع تت يالعملتت امصمتتاا1999 ارعتت اصتت  انن عتتهانتت ا تت  ا1979نتت امتت ياا

 زعل نال

 الحسن الثاني و الهجرة السرية ليهود المغرب الى اسرائيل
نشتتي ارصتتاىالعةتتص الائتتيلة ل الاأ العملتت العصئتت العثتت ن اةليهامن ا تت انتت امن متتهاننةتتصهاا

رعيل صالعا  مام العقأصالعطفا ص ئة زانصاثا طلا الااأئ ر دانقطا ل ار عقةها يحالع قاا
ملتتت امصمتتتاالعيتتت مازانأضتتت ن العةتتتص أالزززان متتتقا  ععق ع تتتااأيئتتت العملتتت ايلأتتت اعنعتتتاهالعيلصتتت الع

 ي متت  ااةتتااعأئتت يالعي  تتال انكتت  الععأئتت ياك ععتت ع :ار اصلعصئتت العثتت ن ااصضتت ياأصتتااك تت يالع
نعمك نة ام العمب اي ار ايغرتنلانت اطعت زززالع ةنااالعي  الاعالن اأ انلعاك اك  ا يغ ان اعيل ص

لع ةتتتنااامنضتتتصالاأ العملتتت امصمتتتاالعيتتت ماانلنتتت انالتتتقا لتتت ا  تتتي نعئتتعميالعةتتتص أالانتتت امق عةتتت ا
مة تتيلاا40لععتت اط تت اضتتص عة اأ ثتتيامتت اا1961لعمب يةتتالا التتااناتتنياص اثتتالالع تت يي ا"ر كتتنة"ائتتنالا

                                                 
از  صثاعننئ ا -عط  يالرئناا- ن الععطر دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطن الان العمبي العالية ا1
ا-2000لعط الالالعيل اله ا-336صااا-مصمااصئن  ا  ك ا–العقي العنلصاانلعالشين ذااض   اني  ا:ان ة  انظيا)مدارال الا–اكق ان العئ  ئالا2

 اليالعشينإلا العق  ي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø¸Ù�Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø¤ØªÙ�Ø±_Ø§Ù�Ø¥Ø³Ù�Ø§Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø§Ø³
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طأقزززاكم اأ ا العةص أالاأ العمل العصئت العثت ن انلنت ا تناكتطع ا لت اا16ئيل ام اضمنة ا
ازا1ةناارعأنل اأمق ة اار امب ايعة العمبي لرميانةلاان اص ع   الاعأ إلاص ثائم اعل 

:ااةالا  ي ائتيلالاالع ةناعلق الع  ع الالعأينئ الال ن اارنئ من ان اكع رة ا"العصئ العث ن انانا
ل العتية ااص ثاعقنا:االعمب يةالالع الئيلة  انلعميلص العع امي ارة الع ةنااا ل ا  ي العضنت"ا

نل ضتتت العتتتية ااك ن تتتافانلعأينئتتت ام نتتتا ااا1961الاميلكتتت ال ةنةتتت نيانارتتت النعةتتت تانا عتتتهائتتتنال
نممثل  ا ت العمنئت اان ت ا مال ت  ا ةنا تالا  عم تالا يضتنلا لت العملت امئت  اعهام ا ت انمالنن ت ا

زانا ا  ي اكةطهان لن اك نت ائعئت تاعلملت المت  العمب يةالالع الئيلة  لع ةنااار ا نائة ا  ي 
 تت  اا تت ال ا تت اتا تت  ينلانقتتطالعتت انينئتت اشتتال هالعمعالتت ط امتتدانلئتتط  انقتتااعتت الععبط تتالا ل ةتت ا

نلميلك العشم ع الانع االع الئيلة   اع  الع ع  اعصاثا ت ا  تي ائتيلالامت العمبتي العت الئت  ن  ا
عمت انت الصتااننت اإلائن ئتيلارت  االعةتأقالان قت اال ا ئيلة  ان ريارتنلييالميلك تالننينئ اث الع ال

اليننتتالذانممثتت ا تت الع مال تت  الع ةنا تتالاممثتت ا تت العملتت ان تتناأصمتتاالعاللتتنفا)اشيةتت الامبية تتالام
الع ةتناازانلشت يالع عت  ال ا تاا2م اك نالالنص تالعال ع العت انلئتط  الع ةناالعع اك ن اعمناا  ي 

متتت ارتتت  ااهأعتتت اع تتت امةتتت اياليتتتيىالشتتت ي العتتت النتتتا100لعتتتط  ا تتت  ينلانتتت ا تتتطهالعةتتتأقالارلتتت ا
لعتت امتت ارتت  اا225لعتت ا ةتتنافامبيةتت العتت الئتتيلة  اناا500عيص تت ااثتت ا1967 ا1961ئتتننل 
انايعلال ةلتالا 500نلعمنئت اامق رت ا لعةتة نن الانك ا مت ا ا ت اطيلت انك عتالاص ئت 1961 ا1956

عتتتت يلخا  تتتتي ا"نتتت اكعتتتت  ااكمتتت ا  كتتتتااطعتتتت الع  صتتتثالائتتتتيلة ل اينة تتتتياأئتتت يلفانة نئتتتت من اآنتتتت ا
ازا3"ئيلال

عأتت اأا226كتت  انتت اصتتانااا1947لعمب يةتتالا تت  االع ةتتناانننقتت ااصةتت تل ايئتتم ال انتت  ا تتاا
آاف اأمتتت الآل انتتتإنة ااا ع تتت نةن ا شتتتي اآافاشتتتيصزاا207رعتتت انصتتتناا1951لنيأتتت انتتت ا

متت الةت امبيةتت ا ال شتن انتت انينئتت انأئت  ن  انةل  كتت انةيلط ن تت االع ةتتناان نت  امةتت  الآلافامت 
أعتت اا900نا700نكنتتالانلعنا تت  العمعصتتا انأم يكتت العقع ن تتال ان متت ا قتتايا تتاا  انتت ارئتتيلة  ارتت  ا

لعمب يةالاع ا ي ام الععضل   ارطالئتعيام االع ةناالرئلن العطفاعم ان ها مل الاعة  يناا.نئمال
ئيلة  انئت ة اميعلأتالامت الععةا تال انلعن تناانلاغتيلتل ا مت انت ا لعمنظم  الع ةنا الالرم يك الانلا

از4لعمب يةالاعانالة ارع العيص  ارع ارئيلة  الع ةنااطع انشيارش    اك ط الا  الضطة ا
 الاالئعققاالعمبتي انت العالت  االع ةناام العصقنإلالعمان الالع  ملالالعع اصة ا ل ة ن  عيغ اا
نمئ نلعة اأم  العق نن ارااأ اأ الاالعمة  يل امنة اعةل ا  ارطاك ن العا   الالعةة نن الاا1956

                                                 
اا7 اا12 اا2005ا-ا1392لعالاا:اا-لعصنليالعمعما اا-ارايلاانعاالعق رلالا-3نالعمنئ الع ةنااالعمبي انا1
اا7 اا12 اا2005ا-ا1392لعالاا:اا-لعصنليالعمعما ااا-رايلاانعاالعق رلالا-3نالعمنئ اانلع ةنالعمبي اا2
-http://saharaا-الصمتتتتتتتاايل تتتتتتت  قلتتتتتتت اا– متتتتتتت ارتتتتتتت  العالتتتتتتتيحالعمل تتتتتتت ا تتتتتتت عمبي انلعصيكتتتتتتتالالعةتتتتتتتة نن الالعال عم تتتتتتتال ع تتتتتتت ااالعيتتتتتتتام  ا3

panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html ا
اwww.hespress.comا-يض الا ي  ا4

mailto:okdriss@hotmail.com?subject=الحوار%20المتمدن%20-المغرب%20و%20اليهود%20و%20الموساد3&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677##
mailto:okdriss@hotmail.com?subject=الحوار%20المتمدن%20-المغرب%20و%20اليهود%20و%20الموساد3&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677##
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006/05/blog-post.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
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نصتتتاث ال رتتتيامن تتت  العة تتتي ا ا التتتاايص تتت العأينئتتت   الع ةتتتناالعميتتت طي"الععتتت اعةتتتاا"عيكتتتةا لتتت ا
 عصي ازانتذ1982نا1973 ان1956نا1948لائتيلة ل الا)اثتيالنتاايالعصتين العالية تالةنا الاللع 

اتالائتتيلة ل الانتت ا نن تتنا ناتتاارتتاأاطعتت ا أ ثتتياصمتتق العالتتالتاعل ةتتناا نأتت  اتتام اا1967لعالية تتال
نانلنالةت ا تقاشت اا ةص نالاصة الائعققاامداصمق امعةل ا انةيلصالاعمق طالالاك العةة  نال 

عةتت اكتتطع ا رتتيامق طالتتالا مصتت طامتت العةةلمتتالالعالية تتال انلععتت ان تتا اعالر تتيل نتت امكمنةتت العضتتال الع
اعتت ا عتتنل العال  تت ا1973زاننتت ا1لئتتعمي اريةالتتالاأ تت  اعشتتص انعأيلتت العئتتأ العريلط ن تتالانلرم يك تتال

أةمتتالا نل امبية تتالالعتت ائتتنيل اعلمشتت يكالانتت اصتتي اأ عتتنةيان تتنامتت اأاىالعتت اتتلعمبيةتت اأمتت  اليئتت اا
لا م يالعاليةت ا التاااكم اأنهاع ا ي طيارإريل اأفالعأ إلاعلئق ا ال الا  اصق ق الامدالائيلة ل   ز

اعةتتت ا العمةتتتيلالالالععتتت ائتتت   انتتت الععنةتتت الع ةتتت امتتت ايتتتقاالئعضتتت نعهارنعتتت ناااك متتت اا أ تتت
  متالاي ةتالا مت ااه  ئتعيلع     كطلاك ن اصئ    العصئ العث ن امعاللقالا شك اكر تيلائيلة ل الزانا

از2 يلها"مة ع العمبي 
 الملك الحسن ودوره ضي العملية السلمية

منتتتتطاةمتتتت ا ال تتتتاا تتتتا  العمبتتتتي الع صتتتتثا تتتت العئتتتتق العالتتتت ااانتتتت العشتتتتيإلالانئتتتتط انُ شتتتت دا
 العيطالعمل ا1986لعألئط ن ال اال   الا عالاام الع  نر  زانأ ا   اا-لعمأ نض  الائيلة ل الا

عنصتتاه اا تتيلتااشتتمالن ار يلتتةيطتتن ا يلةتتالاعتتا ن ايةتت االعتتنةيلتالائتتيلة ل اآنتتطل االعصئتت العثتت ن 
مص اث   اع ة  اث ن اة   ا ية الئعض فاة   الئيلة ل اعأ نض  زان ق الععنا دا ل ال ق ا

ئتتت ييالعمبتتتي ارتتتينل طامتتتدارئتتتيلة  ا لتتت اا1993لعألئتتتط ن انتتت ائتتترعمرياا-لعم تتت ائالائتتتيلة ل ا
ية تتتتالالع ةنا تتتتالاذ اصعتتتت ا عئتتتتن اعل  ع تتتتالالعمب1994مئتتتتعنىامك عتتتت الاعةتتتت االعثن ة تتتتالا)ئتتتترعمريا

نت اأ قت  الئتعميلياا2000رإئيلة  الععنلة امدانطنة الر  اناتاالغلقت ا تطهالعمك عت انت ا ت  ا
اأ م االعالن الائيلة ل الا ل العألئط ن   ز

ع كاالعالا تاامت العايلئت  انلر صت ث اأ العمبتي ارية ئتالالعملت العيلصت العصئت العثت ن اكت  انا
ا أ تتا ااصطت  الععطر تدامتدالائتتيلة ل    اأرية ت اك مت لعتانيالع ت يةانتت الععصضت ياعالتااامتت اماعته

لعمةتيفاامت ايتقاالئعضت نالالا عمت يالرناارت  امنشت اا ت  انصئت الععةت م ام التنثالعتية ا
رصتتاىاأئتتنأاالععتت اك نتت ا1982أنتتنيالعئتت ال اعمة تتاًلاعقعأ ا تتالزاكمتت الصعضتت العمبتتي اامتتالانتت اا

مق رلدامداان  العالية الاكشت النتايفالنةاىاانن ا.3لعقم العالية الان العةيليامدالعالانالعةة نن 
نت اا ار  العالتي انلئتيلة  اص تثاات اا:مئعش يالعمل العصئ العث ن ا طنيالعي  الالعمبية الاعلئق

                                                 
 http://www.wladbladi.com/forum/showthread.php?t=28953ا- ر الا:اصئ ائ ع 5-لعئيلالالعريلط ن الا لعنث ة ا1

 ز  صثاعننئ ا -لعط  يالرئنا -ي  دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطن الان العمبي العالية ن الععطرا2

ا-اليالعشينإلاا–345صاا-مصمااصئن  ا  ك ا-لع ع  العث ن ا) نلة العصي ان نلة العئق ذاا-لعمأ نض  العئيلالار  العالي انارئيلة  ا3
ا1996لعط الالالعئ ائالا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
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لعصئت العثت ن انع تً اعلالةتا ان نتام اكلأتهالعملت امصمتاا لعملت العيلصت كت  انة  الالعيمئت ن  ا نتام ا
عل  مالتتالالعالية تتال اننتت ال عمتت يا متت امبلتت اعقتتاانتت ال عمتت يا لعيتت ماايصمتتهاأارعمث تت العمبتتي 
لعمل العصئ العث ن ا ل الع  مالالاأ اعتا نارئتيلة  اعقنضتم  ا ايأ اطع ان الع ع الاعيما قعال

  ز1ن ا طهالعمنظمال اك  اطع اار انصنايمئ  ا  م ًا رع ة انكانعالا ية الا ضن

يماعلي ئت تالعالتي اأ اةا1967أ العمل العصئ العث ن  ان اامالالعييطن  ا الاا ةلمالااكم 
لائيلة ل   ا عةلن ا هانليلان اأ ا صاانلانلنضصنلامناأة انم ا مك اأفا ئأيا ل هام ائق ا
مئعق قزاكم اأنها ةااار يلتا ال الاعة ا  اننالقاثم اا ا العالي ا طهالعم  اي ارتان اأانت ا

 انمت امةتايامنثتنإلاصيم ار اش الن  اكث يلانةيماأغلرة اأنة ا ئعصئتنن اأ ا كننتنلا لت ا لت
 تتتتهارعطتتتتنيالعأكتتتتيالائتتتتيلة ل انمتتتت ا أكتتتتيان تتتتهالعقتتتت ةمن ا لتتتت الرمتتتتنيانتتتت الئتتتتيلة  انلئتتتتعالالالعة ا
لعمئتتعقرل الزان التتااطعتت ان تتا  العملتت العصئتت العثتت ن اأنتتهائتت يري  ا كتت الععطتتنيل انتت ا تتطلالعةتتاازا

لت اأ ا مضت ا اأ العالتي اأ مالتنلا ا رتاالعةت افارنط عت مئعش يالعملت العصئت العثت ن اناااأ اا
اااز2مل امبي ا ل ا طلالعاي 

مبية تتالاعل تتنا اع متتا العالقاتت  ارتت  اا ئتتكيلالانصتتا ن التتثاا1973متتداصلتتنااصتتي انع تت ا
 التتااا تت  ارئتتص إلايلرتت  اا1976لعصتتي  اائتت م انتت ا لعمبتتي انلعمنئتت اانعتت اعئتتعداصيليعةتت اراا التتا

نئتت اا لتت اعة  ةةتت العماشتتيفلن تت العةلتت ي الععتت اا لعملتت اعمق رلتتالارةلتت ي ائتتيلالاي طأتتالارعتت العمبتتي 
طتت ةي امل  تتالاي ةتتالزاليارئتتص إلايلرتت  امعنكتتيلا لتت امتتع اآنتتطل اةا  انانظمةتت انارتتياكتت اأمني تتاطفلعتت

لعصئ العث ن ا  عقةيالعمل  ايكةارئص إلايلر  ا لت اعطتنليا قات  اع ت ااا نن اعق ةهامدالعمل 
لعئتق اايانالت ااان ت ماراتيليلعماللنم  انلععال ن الرمن انلعمي ريلع انلععماام العمل العق ت  ارتانا

نياانت اكعت  ا"لعمأ نضت  العئتيلالارت  العالتي اناان الاا طهالعةل ي اصئ امت زا3مدالريا انمةي
أناايئتت عالامتت ايةتت االعتتنةيلتالائتتيلة ل اا1976رئتتيلة  "اصمتت الع نتتيلاالعمبيةتت العتتاع م اائتتنالا

ةتتة نن ا تت عمبي ا متت ا"رئتتص إلايلرتت  "ارعتت العتتية االعمةتتيفاأنتتنيالعئتت ال زاكمتت اأ العلتتنة الع
   تتتتتالامتتتتت اأ تتتتت اعيع تتتتت اأناال عمتتتتت يائتتتتتيفارتتتتت  ام التتتتتنثايةتتتتت االعتتتتتنةيلتالائتتتتتيلة ل امنتتتتت ص  ا

 ا التاا19774ر ب )لع نيلاامنش اا   ذانم النثالعتية االعئت ال ا)صئت الععةت م ذانت ائترعمريا
 زاصتتة العل كتتناا"رتت ب "ا  انعي  تت  انايلتت ايلرتت  انتت اية ئتتالالعصكنمتتالالائتتيلة لانتت ةايةتت ال ا

انةتتل العالقاتت  العمبية تتالالائتتيلة ل الاأن ةتت زاص تتثاةليارئتتص إلاصتتنن  ايةتت االعمنئتت ا انآنتتطل 
لعتنةليااينقالاالن اا م يالعمبي انات  قالعملت العصئت العثت ن ا صضتنيامئعشت يلهاععنظت  اعقت تامتدر

                                                 
ا200-8-31ع يلخالعصلقال:الع مالالا-مقا العرين مج:ار ل ان  نةفا- فاأةنافا)مئعش يالعمل العمبية ذ ةيلصال:امداأنايارين مجاا-ان  العالية ال1
ا2003-10-31لعع يلخاا–عقا  ا ائ م اكل  ا-ض  االعصلقالا) راالعة افارناط ع اذاا-رين مجاةل يهاي ةالا–ان  الع ةلي اا2
 ز  صثاعننئ  -عط  يالرئناا-  ن الععطر دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطن الان العمبي العاليةا3

ازا284صاا-مصمااصئن  ا  ك ا-لع ع  العث ن ا) نلة العصي ان نلة العئق ذاا-لعمأ نض  العئيلالار  العالي انارئيلة  ا4
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عتت امنشتت اال تت   ارالعمةتتيفالععةتت م زان التتاا تتطهالعةلتت ي ائتت نيانةلتتيالعي ي  تتالالائتتيلة ل اآنتتطل  
لعمبي اعمق رلالالعمل العصئ العث ن ا مال الالعنةليالعمةيفالععة م زانيقاا تطلالعلقت تاعت الععمة تاا

ن ةتت ا  كتت ا تتطلالعلقتت تاازك متت اا أ تتا نلا تتالااعةلتت ي اأنتتنالعئتت ال اعلقتتااانثتت اعنا تت العأ ا تتال
لعشتيإلال لناا يىان العية إلان الصاااةنيالعمل اعق تائت  امنالطأت انت اعت يلخاا16 قنعها:ان ا

 ز1لاان  اص ثاعنل هاا   انصئ الععة م ان ة اية االعنةيلتالعمةيفا

نتت العتتاليالعر ضتت تاا1977 تتيىاارتت اطعتت اعقتت تالئتتيلة ل امةتتيفانتت اآيتتياصةلتتيل انكتت  ااتتاا
نةي   الالعصئ العث ن امل العمبي اص ثائل الع نيلاا"صنن "اية االعمنئ االع ام النثامةيفا

عمنةائتل ا"صتنن "العت امنت ص  ارت ب ايئت عالاا21االعئ ال ازانن الن  تا  ام لميهاعالا  اع ر  اض
م الننيالعئ ال انةل الع اع الر  ارنلئطالاان  العمنئ االعمبية الازان الا  ائ نيا"صنن "الع ا
لعمبي انك  ان النعظ يهاصئ الععةت م انلعلتنلتاكمت ااصئت ا لت ان تيىالعلقت تانت ااةتيالعصئت ا

ئناالعئ ال العئيفالاناالع الئيلة   ا منئ اا   اميع  ان الععق اعة م  ايان الا  ازا2لعث ن "
زانلثنتت تالعنقتت حارتت  اا تت  انلععةتت م العمتت الععةتت م العتت ال ا3ننتتع ا تتها1977لعمبتتي اييلتت ا تت  ا

لعئ ال ا ين امة نصالار ب ام ال ا ل الايلض العمةيلالا نافالئتيلة ل انلصتازان نت اةتص ا
از4  ااعق تار ب الطلال ل النها نلن ا ل ال  ا الايلض عهالعصئ العث ن ا"العئ ال ا قر ا  عع 

لعالت  ااشتةاا اكمت 1986ان الاائننل الئعقر العمل العصئ العث ن ا قةيهاشت من ار يلتةائتنال
رتتتاأالعملتتت العصئتتت العثتتت ن انتتت اص تتتثاصضتتتنيلالئتتتيلة ل  امئتتتعميلا لتتت الريلضتتت العمبية تتتال اا1989

نظمتتتالالععصيلتتتيالعألئتتتط ن الانة  مةتتت ا  ئتتتياعصنلتتت ا ةتتتناهانصتتتنامص نعتتتالالانتتت يالئتتتيلة  ا قرتتتناام
 ينتتت  اكشتتتيل اعأ نضتتت امقرتتتنا انلنيتتتيإلالعملتتت العصئتتت انتتت اصتتتنليامكثتتت امتتتدايةتتت االعتتتنةيلتا
لائيلة ل ا)آنطل ذالئص اش م يا ش  ا طلالعمنضني انع ت امت اان الفا تانى الاال اشت م يا

طلالعلقتت تاكتت  انتت امةتتلصالاكتت  امعلةأتت اعلب  تتالاعلقتت تالعال  تت العمبيةتت  انلقتتااكتت  ا تت م ا تت  امثتت ا تت
لعانعع   الاال اطع العلق تاع ا كع اعهال ا عصقت امطلقت  ان نضت ا ت اطعت  انتإ امت اصةت ا تنا
ل اع تت ااالآليلتالعمئتتعميا تتيىاآنتتطل ارتت  الصتتاام التتنث ايةتت االعتتنةيلتالائتتيلة ل انةتت  العال  تت ا

ااز5 لعمبية

                                                 
لنتايع  ااشت ياا-ا1997-1973لع ةتالعث ن ا:ام اصي اعشيل الانااا–ذا)ئق اأناصي ذا1997ا-1917لئيليالعمأ نض  الائيلة ل الالعالية الا)ا1
ا1998لعط الالالانع اا–اليالعأ ض ا امش ااا-80صاا–عي مالاة  مالع ة  اا–
از78صاا2ما–عي مالاة  مالع ة  اا–ش ياالنايع  اا-ذا)ئق اأناصي ذا1997ا-1917لئيليالعمأ نض  الائيلة ل الالعالية الا)ا2
 مت  اا–لا ل تالاعلنشتيانلععنةلتداا-337صاا–م عت ان ضت ايان ضت اناعي مالا:ا مت ا–عصيلياا أ ااانالناا-ماليكالالعئق ا) نم   اشمالن ار يلاذا3
 1995لعط الالالانع اا–

از81صااا2م–عي مالاة  مالع ة  اا–ش ياالنايع  اا-ذا)ئق اأناصي ذا1997ا-1917لئيليالعمأ نض  الائيلة ل الالعالية الا)ا4
-7-22 تي امناتداةتن العالتيلإلاا-2006ن امت يعنةا ان نلتني اةتايا ت االيائت ا-لنيل  ا  ع أ  اض  طائ ر انت العمنئت اا-ي  ان العيأ تا5

اwww.sotaliraq.comا-2006

http://www.sotaliraq.com/
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أ اكمتتت اازأنئتتتلنا العأ ا تتتاللتتت لئتتتعقر العملتتت ارئتتتص إلايلرتتت  ا التتتاالععنا تتتداا1993ئتتترعمريننتتت ا
ئتيلة  ائتنالا ا نت العتاليالعر ضت تا1992لعمبي اك  العال  ارناام عميالاعة افار  العالتي انلا

ننتتت امص نعتتتهامنتتتهاازنكتتت  ا تتتالالعمتتت عميامص نعتتتالا يلةتتتالانتتت اعطر تتتدالعالقاتتت  العالية تتتالالائتتتيلة ل ال
اتتت اا رتتتاالعةتتت افااععنضتتت  ائتتتيالعالتتتااالع ر تتتيامتتت العمتتت عميل الع ةنا تتتالالععتتت الئعضتتت نة العمبتتتي 

  ريصانلعنك الالعع اناالت  اأنالعنكئتالالععت ااايت ان ةت العنظت  اا67لعمل ا الااص اثالاارنط ع ا:
لعاليةتتتت انتتتت امنل ةتتتتالارئتتتتيلة   اكتتتت  ا أكتتتتيانتتتتت اأفالعطتتتتيإلاعتتتت افارعتتتت ارنةتتتت تالعمشتتتتك العاليةتتتتت ا

ك  ا يلتااأ الائيلة ل  اط الً اع ا ك ا يلااأ ا عأ ن ا نا  عن   الا  العالي  اع ا أال ا طلااط ا
 ئعمدارع ان ة  العنظي انأ ا قت ي ارت  العطتين   ا لمتً ا  نتهامنصت ةاكت الانص ت ةارعت الع  نت ا

از1لعمئ ص  ا لعالية  اع  ا طلااا منالهاأ ا كن اي  العصنليالعطفا قي ارن
 الى عودة اليهود الى المغرب الدعوة

   اعالعرتتيااضتت الا تتنا العمةتت  يل الع ةتتناالعتت العتتاناالعالية تتالالععتت ا تت  ينلامنةتت امتت ال تت العقضتت
كمتتت ائتتتم العالتتتيلإل اائتتتمص العمبتتتي  لععتتت ا مكتتت ال اعئتتتة انتتت اصتتت العمشتتتكلالالعألئتتتط ن ال اص تتتثا

رة ارصةت ة ً ايغت اااععةت زانع مت ا عل ةناالعط  ا   ينلارع ارئيلة  ا  عالنا  انال ا اأ الااااُ الَعا
ةتتنافالعشتتي  الالعةتتة نن الالععتت اعطتتيمانكتتي الع اأ م تتالالعقتتي ليانتت اأنتتهاضتتيةالانتت العةتتم  ارئتتطني 

العقتتتي ليالعاليةتتت ا  كتتتاا ين تتتالا تتت اتالع ةتتتناا لعيتتت عصالعتتتطفااا نعمتتت ارااعنطنتتتهالع ةتتتناف  رطاأ ى
ا ز2لرال   العالية الارع انطنة العالية  نلنعم ت  انلنعم تاك اأ ض ت

لعمب يةتالارعت العالتنا ارعت ارلتالنة  انل عرتي اا تن ا لع ةتنااملت العمبتي  ا ت ا1976انأت ا ت  
لائتتيلة ل  انتت ع ةناا لعمالقتتاالعتتافا كننتتهالعنتتةليالعاليةتت   لعملتت   تت اأنيلإلملتت العمبتتي  اآنتتال اأا

ا-ا رتنلاائتيلة  امت ارلتال ا ية تال أفالعتا  ا-لعشتيا    طالع ةتنانئت  لعمب يةتالا شتكلن اثقتقاكر تيل
لعمالن ت  ا ت رميازانقتااةتيمامئت ناامنظمتالا عتطع اأثت ي العم ت اي العمبية تالال عم مت املصنظت اعتاى

نمت اعيعت ا نةت اعيكت اأثتيلاكر تيلانن شتاالعتاناالريتيىا  لعا ن   ط ن ان العية إلا   لععصيليالعألئ
ن ة اشية   انلئط ن الامئ نع الاريا ت  العت املت العمبتي اعاللت ا أ اعصاناصانالعمبي زاكم 
مئ  مالانال عالان اص العقض الالعألئط ن الاكمت انةت اريا تالالعألئتط ن   ا ن ة ال ا طلالعقيليا شك 

 اننتت اريا تالامتت ادالع ةتنا تتالالعقتيليا ثرتت ال العالتي اات اين ا لتت العالت حامتت  اأ نت العئتنلاا لتت
نةأ العم  اي ا  نة ا م ارنئ ن اكيل اكم انياانت اريا تالامت امتنلط اريلطت ن امت اأرتنل ا أنئلن

لعمةت اأ مالت ازاع التنانلالعت اأنطت نة   أتع الع ت  اأمت  الع ةتنا  نلعمط ع تال  ةتنا   الععةنةتالا  عم ت اي 
  نعنئتت العا   تتال عظةتتيالعمناتت العاليةتت العصق قتت اص تت االع ةتتنا    ا لتت ال العم تت اي لعرريا تت

                                                 
ا2003-10-31لعع يلخاا–عقا  ا ائ م اكل  ا-ض  االعصلقالا) راالعة افارناط ع اذاا-رين مجاةل يهاي ةالا–ان  الع ةلي اا1
 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-184اص-4ع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتا راالعن    عمئ يف:امنئن الالا2

http://abdellah-boufoula.maktoobblog.com/306578/%ED%E5%E6%CF_%C7%E1%E3%DA%D1%C8_%E3%E4_%C5%CF%D1%ED%D3_%C7%E1%C3%E6%E1_%C5%E1%EC_%C7%E1%CD%D3%E4_%C7%E1%CB%C7%E4%ED___%282%29_%DA%C8%CF_%C7%E1%E1%E5_%C8%E6%DD%E6%E1%C9
http://abdellah-boufoula.maktoobblog.com/306578/%ED%E5%E6%CF_%C7%E1%E3%DA%D1%C8_%E3%E4_%C5%CF%D1%ED%D3_%C7%E1%C3%E6%E1_%C5%E1%EC_%C7%E1%CD%D3%E4_%C7%E1%CB%C7%E4%ED___%282%29_%DA%C8%CF_%C7%E1%E1%E5_%C8%E6%DD%E6%E1%C9
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أئتي ا ةنا تالامبية تالاا170 اهالعم ت اي ا ت ا تنا ا لعةة نن الار الر  ال العميانا الالعع اشكلعة 
از1لئعمي اعالشيل ائنالان ارئيلة  ارا مال لع العمبي ا الاا1979يقاائرعمريا

ا26 ارعتت ةت اا1986 ةتناالعتت قاالعالية تالاصئت ارصةتت تا ت  ا تاااانمت الع تا يا  عتتطكيال 
نمت اا.2نت العمبتي ا7500 ا7000لعأ امتنة اا13.200ن ة ا اا  ارع اا1992أم ا   ا  لعأ 

 ن اع ع ال م الاا ن العمل العصئ العث ن اعل ةناا  عالنا الع ار نعة  ا ضت فالعت اطعت ااضت الانت ا
 مت ع ةناام اشتم االنيلق ت الععت اعالعري ت الئتيلة  اغ  الالا م الان  ااض الام ا ئم ا  عق ة  ال

علة تي امت ااطتيا  اأناانالةت  اعت اص تثاعتا  ا  نتهاأ  العقض   العع اعصع مالعت ا"رةتقما   ت "
زانمتتت اأ تتت العمنظمتتت  اطل الايع تتت إلاةتتت يتتتقاالعالتتتالتالعمئتتتعميالعمن تتتهاضتتتا  اي ةتتتالا التتتااا  م

منظمتالا" ةتنااأةت ل العشتيإلالانئتطانا ن ذال)  م منظمت لائيلة ل العع اعينمارنش إلاعةطهالعقةتال
  ائتتت اامتتت ا ةتتتنااطنفاأةتتتنااشتتتم االنيلق تتتالا)ي ةتتتالاعتتتنناا نلععتتت اعع تتتن ا”ذاشتتتم االنيلق تتت 

ع تت ا صملتتن اأ ضتت ا تتنلةل ائتتأيارئتتيلة ل الا طتت عرن ارعالن ضتت  اناانلع ةلةتتيذامق متت  ارتتانااغية تتال
زانةةطلاع ن اا ن العمل ا3 الراط يالعمب ية الاكق ة  اعاليضنلاعقضطةانلا عيلفارة ام اار 

لعصئ العث ن اعل ةناا  عالنا الع اا  ي  النض اياا ل امث ا تطهالاا ت تل انعيتا ا ةتنيهاكر تيها
اضتتتمن اائتتت ع يالعالتتتيلإلانمةتتتيانلعمبتتتي انغ ي تتت امتتت العتتتاناالعالية تتتالالعقضتتت الالعالية تتتال اص تتتثال 

  ت ا م  تالا ةنا تالاماليئتة لعمئت نل انت العصقتنإلالعا ن تالانلعئ  ئت الانلااعةت ا الزانكت  اع عل ةتنا

از4نةصأة  العالية الانلان ل ةلالانلعأينئ ال انمص  مة 
عنظت  انتان ا  عم تالامت ارت  ااعل ةتنااعلالتناهالعت العمبتي اعيعر ا ل اا ن العال   العمبيةت  كم 

نتتت ا تتت يلاانظمعةتتت ا مال تتتالا ن تتتالانصتتتنلًياعم تتتة ا  ععقتتت تالعالا تتتاامتتت اا1978ا ئتتتمرياا21ناا18
ن تتتطهالع مال تتتالالئئتتتة النتتتايىالنةافامئعشتتت يالعال  تتت العمبيةتتت انتتت اما نتتتالاالع تتت صث  انتتت الععتتت يلخ 

الع ةتتناالععتت اكتت  ا شتتك ائتتك نة امن ةتتأالامتت ارتت  ناالنةاى الععتت ا نصتتايامنةتت العشتت طة الالعةتتنليه
ص تثا مت النةاىا لتت الص ت تا تطهالعما نتتهانل ت ا العم تااعةت امتت ايتقااعنظت  ا تتا اا 5نلعمئتلم  

الععتت ا يلتتاال ا نةتتلة ا:يئتت عالات اص تتثا قتتناا تت الععقنأعتت مانلعلقتت ايمتتةمةي  نتت  ائتتنن الاعع تتن ا
نأةتل انمةمت اك نت اي  يلعت العثق ن تالاا  اأنهان ا ةتامت العمبتي ا نت  امكت  امةمت اكت  اا نت 

ان طلالعمك  اعها قاالاأ ضً ا   اعن  ع ارنن ان العةتنلي زائعط داأ اعشاليان هاأن ان اما نع ع
لعمئتلم  اارع يلينت  انكت امت ا عاللت ا ال العنت الععت اعيتصالعالقاتالارت  صئ ئن اع  هاك ام ا عالل ا

  عع   تتتااك نتتت ا نتتت  اعصظتتت  اةتتتال الان تتتطلازانانلع ةتتتناالععتتت اك نتتت اان تتتالانمالرتتتي انمل ةتتتالا تتت اصعيل 
                                                 

 ذا رااأارنننعال2لعمالي ام ارايلاالرناارع العصئ العث ن ا)  ةناا1

 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-184صا-4 راالعن    عمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتاا2

ا زعننئ ا  صثا -لعط  يالرئنا - ن الان العمبي العالية ن الععطر دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطا3
 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-187صا-4ا راالعن    عمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتا4

 ةل ااتالعية إلاالعن شي:اميكةاط يإلار -عقا  :امصمااشأ  اا-شمالن اع أ اا-مص نا ان العع يلخانلعصض ي الع ةنا الالعمبية الاا5

http://abdellah-boufoula.maktoobblog.com/306578/%ED%E5%E6%CF_%C7%E1%E3%DA%D1%C8_%E3%E4_%C5%CF%D1%ED%D3_%C7%E1%C3%E6%E1_%C5%E1%EC_%C7%E1%CD%D3%E4_%C7%E1%CB%C7%E4%ED___%282%29_%DA%C8%CF_%C7%E1%E1%E5_%C8%E6%DD%E6%E1%C9
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ع ننتتت انتتت العةتتتنلي اعمكنتتت امتتت اع تتت نةاكتتت ا تتتطهالعلصظتتت  العةتتتال الاناكتتت العمبتتتي  ا  نطرتتت ا لتتت 
 اعالقاالاي ةالا اًلا قاالا نلياصم م الامعنن ال ان ةت  اأئئنلا ن   ئقئال العمئلمن انلع ةنا

معشت  ه اعتت ا كتت اطعتت امةتطنالً ارتت اكتت  اأمتتيًلانشتاليا تتهاننال شتته انالنتت اأنتتها نظتيامعق يةتتالان تت ال 
أعتتطكياأنتتهانتت اأصتتاالعمةي تت  امةي تت  الع تت ةاناعآليتتيل اأ اطعتت امن تتناا  عأالتت  ا   تت اأ انقتتنا
عت امةي ت  العبنت تانلعشتاليالعتطفاأطلت ا ل تهاأعت اشتيصا تطلالعالت   انصا500نصتنا لعطفاصضتيه
لاع ةلتته اننتت انلصتتاامتت ا تتطهالعمةي تت  انكتت  العشتتيإلالرنئتتطانتت انلصتتا امتت اأئتتنتا أئتت اية تتد
نت اكن ئتالالعةتنلي  انيةةتن اا  نام اك  العا ا ئ  اك ا ن اامن ارعنظ  اصأت امنئت ق اص اعه
عيا تااام الععنلي  اك اطعت اكت  ا تع امتدععقن اأ   اميع ي ام العقيآ الع يل انم الرن   انا أمئ ال

ئيلة ل    ا ز1 ال الرشال يانلعمقطن   العمنئ ق الام اع ع  انلئط ن   انلةناانلا
لعتط  اكت ننلا لع ةناالعطفا  اارع ها)ص يهذارص  تامقصة اطهالعما نالشةا ا اننع  هاعةطلالع ةا

 ضت  ائت  ص ال اناتااأاىالاا ت اك ن اآ لالاعلئقنإلانصنعن  ارع ايل العع نيممنلالعر ن اا قطنننه

لعمب يةتالا  الع ةتنالع ر يا ل اعل العيل ضت  العئت  ص الارعت الئتعقط  امئتعثميل اآيتيل اأغلترة امت
لرةتتل   العتتط  ا تت انلارعتت اميلعتتداطأتتنععة ا ص ننةتت  اعاي تتالاأ ارصتتاىالعةتتص ا ئتتك  العما نتتال
عشيلتا لعط  ا  انلارع ة  لع ةناا لعةنلي ارت)لعقااالعمبية الذا ئر اعة ن اأرن ةة ام لعمصل الاشرة 

ازر نعة العقا مالالعع ا  ع اأئال ي  اااعض   
 اليهود المغاربه نفوذهم ودورهم ضي العملية السلمية

 الجالية اليهودية ضي المغرب
عمعتتتدالعن تتتناالع ةتتتنافانتتت العمبتتتي ا صم  تتتالاي ةتتتالامتتت العملتتتن العمب يةتتتال انشتتتةا العص تتت  ا

نلصتتتتعقعة امن ةتتتت اين التتتتالزاننتتتت اأنااصكنمتتتتالامبية تتتتالا التتتتااااالالع ةتتتتنالعئ  ئتتتت الالعمبية تتتتالامشتتتت يك
لائعققااعنع اع ن ارنةك  انةليع العريلاانلعةصال انلعنع اص ع  اأنايفالةنافامنة امئعشت يا

 تت اايتتنااأناا ةتتنافامبيةتت ارعتت اا1984لعال  تت العمبيةتت زانأئتتأي الانعي  تت  الععشتتيلال الانتت ا
ئعنيف"زانك  اشمالن اع أ ا ضنالعمكعت العئ  ئت العريعم  ا نا ناصن  ا  اصة ا"لاعص االعا

 1977اعصة ا"لععقا انلاشعيل  ال"ان ةان النعي    العم  عاالعرلا الانلعقين الالعع ا ي ان العال  

ية ئتت العيل طتتالالع ةنا تتالا تت عمبي اع التت  ائتتنالاا1977لةتت  ائتتنالانا  2 تت اما نتتالالعتتاليالعر ضتت ت
المل تالالععقت ي امت اعام  العة مالالعع ااتامة اانت الع ةنافا  عمبي ا الاالعي ية ئ اعلم عميا1976

ر ازاكمت ال ازا3لنتطل  يةت االعمت عميالعةتة نن ا–نلعصئت العثت ن اننت صن اغنعتام  اار  العئت ال 

                                                 
ا200-8-31ع يلخالعصلقال:الع مالالا-مقا العرين مج:ار ل ان  نةفا-  ةيلصال:امداأنايفاأةنافا)مئعش يالعمل العمبية ذرين مجاا-ان  العالية ال1

اwww.hespress.comا-يض الا ي  ا2
-http://saharaا-الصمتتتتتتتاايل تتتتتتت  قلتتتتتتت اا– متتتتتتت ارتتتتتتت  العالتتتتتتتيحالعمل تتتتتتت ا تتتتتتت عمبي انلعصيكتتتتتتتالالعةتتتتتتتة نن الالعال عم تتتتتتتال لعيتتتتتتتام  اع تتتتتتت ااا3

panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html ا

http://sahara-panorama.blogspot.com/2006/05/blog-post.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
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لنعي  ها  غلر الاكر ي ان النعي    العم لاا م ة يا ن  ا  اية االع  ع الالع ةنا الان اك ةل قنك اع 
از19631لعنطن ان ام  نا

لعمبيةت ا منتطائت ام كتي العالا تاامت العنظت ة الااعةت ا الاكمتا ياعلرنت انقتااعقلتاا بنر يااالم 
-1970مت ارت  ا نما ي   اعشيكالالا مت االعةيل  تالانلااعةت ا الا1968صع اا1964علعنم الام ا

نتننمريا ك ام اكيل العالميلن ان راالعط  العأ قعت امت اصكنمالاع ة  انةليلاعلئ  صالان  1982
عنشت طا بتنا لت  إلالعيئتم ا مت ائت يمار تياا  متنلةل امتدا تطلالعنشتنااز1995صعت ا نن تناا1993

اهامالتينفأنتاكمت از1967لةت  هالعأعتنيا التااصتي ا نن تنا م العنك عالالعةة نن الا ت عمبي العتطفا
عيةطها قا  انط ا ا صة ام أالاالائيلة ل ان ناصة ا م ن امعطيف اكم اأ ا"ئ يمار يا بنا

 تتتنالع  عتتت العالتتت  اعلط ةأتتتالالع ةنا تتتالا تتت عمبي انآنتتتطل ا متتت ا لتتت ار تتتالاالعالتتتا اععنظتتت  امتتت عمياأنتتها
لعمنظمتتالالعةتتة نن الالعال عم تتالا متتيل حزان تتطلا"ينة تتياأةتتيلف"العتتطفاكتت  اةتتا ق اصم متت اعل نتتيلاا
أنق تتتتتتتيانك نتتتتتتت اعيةطتتتتتتتها تتتتتتتها قاتتتتتتت  انط تتتتتتتا اأثتتتتتتت ي اأ ثتتتتتتتيامتتتتتتت ا ةتتتتتتتالا قاعتتتتتتتها  عميتتتتتتت ريل ا

انيهالعمعم تتتةانلعأالتتت اانتتت اعيص تتت انعةيلتتت الع ةتتتناالعمب يةتتتالارعتتت ارئتتتتيلة   الائيلة ل ال)لعمنئتتت اذانا
از2نصضنيهاأ ثيام امي ام عميالعمنظمالالعةة نن الالعال عم ال

لعمبية تالاات اا رتااانن امص نعهامنهاععنض  ائتيالعنأتنطالع ر تياع ةتناالعمبتي انت العصكنمت  
يل اأنالنعقتتت ا انتتت العتتتانااعال تتت  انةلتتتيا ةتتتنافامتتت ا مكتتت اأ ا كتتتن امصتتت ال عتتت:العةتتت افارنط عتتت 

لعالية تتالالععتت ا ن تتاان ةتت اأا تت إلامئتت ص   ا كتتن امتتنة انةيلت انتتنص انالعرتتيا تت  انضتتال الالع ةتتنافا
ن تهاا اعتا ةتنافاعتطلامنضتنياعال ت  زالعق طت العمةتيف اأنالعق طت العئتنيفالعمبية ا  انضال الا

لمال اكمت ااانشتعيإلا ن العصكنمالاكلة امئتعنع اا ل هاأفام ليط  ارنن ااانشعيإلاأ اال هالشك ا
لنيتتيلطة انتت العم عمتتدالعئ  ئتت  ا ةتتلن اناايتتنعة اا تت العقضتت الزاأنتتهاارتتااأ ا كتتن ان ةتت ا ةتتناف

رع ها  اطيل الااعيليالعال  ان اانعالاا مقيلط الاعنعي انع ن اعة ام  عااززالنعيت  انصكنمت  ا
ةتتت ااصكنمتتتالامنرثقتتتالا تتت اريعم نةتتت  ا تتتطلارط اااشتتت تا منتتتداأ ا كتتتن ا تتتطلامتتت اعتتت انتتت العمبتتتي  ايا

از3 ةنافارطلا  تا  اطيل الااعيلي ام العن ص الالعائعنيلالانلعق ننن ال
نكمتت انضتتصن ائتت  قً انتتإ الع ةنا تتالالعمبية تتالاعةتت ايةنةتت عة العشتتا اهانظتت الع   ةتت امتتيع ط  ا
رتتنطنة الا اصعتت ا التتتااا تت  الئتتيلة  ان  تتتيعة الع ةتت النالعتتت المتت   اليتتيىاص تتتثاظلتتنلامصعأظتتت  ا

رعتت العمةتت  يل العمب يةتتالارنةتتأة االرةتتل ن ا  شتت يا ةتتناانينئتت لعمبية تتالانعةتتطلارثقتت نعة ان تتنلعة ا
ميع طتتتالانعةتتت قالارةتتتنلعة العمبية تتتال انطالتتت مة اااا اأفاأ ا ةنا تتتالا ةتتتناالعمبتتتي "كنشتتياُكُئتتتُكا"

يهالعالق ا الع ةنا الانصا   انعطل نمت ا قتييهاأ ضتً النعمت    الاثنت  اا"كنش ي"نةناع اا عقي ِّ نصئ  انلا

                                                 
 http://www.wladbladi.com/forum/showthread.php?t=28953ا- :اصئ ائ ع ر الا5-لعئيلالالعريلط ن الا لعنث ة ا1

العمبي ا-لعقن طي اارايلئنعاالعق رلالا-لعلنة العةة نن ا  عمبي انالعلنة العمبية ارإئيلة  ا؟؟؟؟؟ا2
ا2003-10-31يلخالعع ا–عقا  ا ائ م اكل  ا-ض  االعصلقالا) راالعة افارناط ع اذاا-رين مجاةل يهاي ةالا–ان  الع ةلي اا3
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نمتت ا تت ائتتمالاميع طتتالا"ُكُئتتُكا"اأ ضتت ًاانعتتطلانةتتن زانلعيةنةتت الالع ةنا تتالا نتت اع ئتت ائتتمالا  متتالانلا
 لعمبيةت زانعتطع  ا تيىالعت ال اأ ا ت اتاعتنانقتانلايةنةت عة العمبية تالاعأقتانلا تنلعة ا  نعم ةة 

لع  ع الع ةنافالعمبيةت الامتن ا متيل العملت  انت اينل عتهاازانيةم ا طلا نام اليلاه1لع ةنا الاأ ض ًا
أ ا ئتتعي د ان تتنالعشتت  اا لتت الاتتعقياا1991لعةتت اي ا  علبتتالالعالية تتالانتت ااا" تت  ار تتن انلصتتا"أعتت 

طن تتهانانالةتت ارعتت الععيلتت ا تت انطتتنة العصق قتت  امتت ا  شتتهانن تت هانتت انضتت تل العمتتا العمبية تتالا
نلعر ةالالعمبية الالعع اشةا الععال  حالائقم اتالع ةنافااينن اطنللال انص  ا  ة العتطل ي ا ت ا

يىامتت ائتتياالاعةنلعتتهاريا تتالا"لي العم التت ا"اع تت ارعتت العصلتت  انعي تت اأنتتها يصتت ارعتت اعتت انةتت امتت ا تت
لالزاع  العي  ااع ا  م ارياأر  اع نل هامصعل العانعالالعع اعص  مهارنها ةنافا ية ااا ع ل العال

 تتتهارعتتت اصتتتااعةتتتنياممثلتتت اعلتتت العانعتتتالانأصةلرةتتت ا صطتتتن ايصتتت عة انتتت العمبتتتي امتتت اان اأ ا لقتتتنلا
ا.2صع  ملعين اأنالا

 اليهود المغاربه ضي اسرائيل
مت العماللتتن ال العأكتيهالعةتتة نن الانشت  انكرتتي انت النين تت ا ال تاًلا تت العمنطقتالالعالية تتالانعةتتطلا

 انعةتتطلا  شتتنلانتت ا3 تت تاللع ةتتناالعشتتيا ن العتت الئتتيلة  اان الانتت الععتتةل ا  ا اعن  تتالالعةتتة نن ال
 ا ت محالعم عمتدالائتيلة ل ارتتان الىارال تالاع ئت االئتيلة  انصعتت ائت ال ن  العقتي العم ضت ا لتت

ث ع يا طكيا ل العئ  ئالالائيلة ل الاص ثاك ن امالظ العمن ة العالل  ان الئيلة  ا شبلة الع ةناا
لاشتتكن ة انع تت امتتدامتتينيالعناتت انةلتت اعة العالاا تتالارتتا نلا شتتكلن ااتتنهامتت ثيهانتت العص تت  العال متتالا

متت العمةتت  يل امتت ااناالئتتقم الانمثلتتنلاانتتةمالعالا تتاا1966-1948لائتتيلة ل الزانأتت العأعتتي امتت ا
ن تتتطلالاىالعتتت اظةتتتنيالعئتتتأ يا ن اكصيكتتتالا م   تتتالامنتتتطاا %امتتت ال متتت ع العمةتتت  يل 55صتتتنلع ا

لعئ ال ن  اص ثاليطنلا نشطن ان العنض االع م   اعين اك نالالشك االععم ةانلععأت ن ا   الت اها
رة انلشتيل ة انت اةتن  الالعقتيلياننع  هاعطع ائال الاصةل الع اليض ةة انعلر الامطت عاز4لعمعالاا 

متت ايتتقااممثلتت ة  اصعتت انةتتلنلالعتت ااي تتهال انةتت النالاتت امتت ال ضتت تالع ن ئتت انلعصكنمتتها
منة  انع  اطع اع ا ك اك ن ً اص ثاعطنيالاميالع اعشك  الصةل انعص عأت  الثن تالانا ن تالاعةلت ا ا

 العمنأةتت ا تت العصتتة امشتت يكعة انتت العص تت  العئ  ئتت ال ان ئتتاا)ل تت ين الرتتناص عئتت يلذاصتتة اعتت م
 ال عم اًلا ل العمك نتهالع ر تيهاعال ةلعتهانت العمبتي  اص تثاان عت ا  ةلتالا1981لعا ن العنطن ا   ا

لرناص عئ يل العع ا يأئة اص ي م عة العمم ةن اعر   انلصعيل ا ةناالعمبي زانم اةلااارتيالعص يت  ا

                                                 
 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-59صا-2لعمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتاا راالعن   ا1

اwww.hespress.comا-يض الا ي  ا2
 ز23نالالعئا-1987 ن  يا-87عالاااا–لعئ  ئالالعانع الاا-107صاا-م افا ل ا ط الا– ةناالئيلة  انمشكق الععب  يالا عم   اا3
 ز105ا-104صا-م افا ل ا ط الا–ا عم   ا ةناالئيلة  انمشكق الععب  يالا4
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زا1مأضت اصعت ا نمنت ا تطلنت امةتيامناتداةلت يهاا1880 القن الرناص عئت يلالعتطفاعتنن انت ا ت  ا
نةلتيائت ر انا ةتاا ليلت اا تيفاالمثت ااكم ارتاأالع ةتناالعمب يةتها عقلتان ال لت العمن ةت انت الئتيلة  

لع م نت انلم تيا نةلتيالعي ي  تالالعئت ر انيةت ااصتة ا  شت ي صتة اشت االعمعطتيفالناالن تااع أت 
. ننةلتيالعتان يالعئت ر ار يلةاة   اصة العالم ا

عت ال ا ةتناالعمبتي انغ تي  اكث تيا ضت فالعت اط2
كتتياا لتت اعةمتت حاصتتة العالمتت اعةتت اصعتت امنعةتت العئتت ال ن  ان تتانلانتت اصتتة العل كتتناالعمعطتتيفا
مك  اعلصةناا ل اصقناة انةل ا اعمث لة ازانع  امدا  ي الع ةتناالعئتنن ثالعت الئتيلة  الصعتا ا

ا1990لعةتيليامت ا ا تتاارت  العئتت أ يا  انلاشتكن ةفا اص تثااصظتت انك عتالانتتيلناارتياالنلئتتطا
 تتت  العمةتتت  يل الع تتتااامتتت الع ةتتتناالعئتتتنن   ا ظةتتتين ا تتتالتاشتتتا الاع تتت هالعم عمالتتت  العئتتتنن  ع الا

ازا3نلع ةناالعشيا ن  ان اآ امال ًا
 دورهم ضي العملية السلمية

انيالع ئتتتيارتتت  العصكتتتنمع  ارنلئتتتطالاانلئتتتيلة  انتتت العمبتتتي اعالتتت ايمتتتنةالعط ةأتتتالالع ةنا تتتالا
زاننتت ا تتطلالعئتت  إلاعرنتت العملتت العصئتت انمتت امتتدالع تت نر  ا نتتالالععتت اصتت نظنلا ل ةتت لعةتتالا  العمع

 الاهالعمل امصمتاالعئت ااالرمت  العالت  اعم لتاالع م  ت  الع ةنا تالانت العمبتي ائت يمار يا بتنا
علملتت ايتت صالعامئعشتت يلعاذانأنتتايفاأةناف1995-1993لعتتطفاعتتنع امنةتت انةلتتيالعئتت  صالا)

لمتت انتت ااك تت يالعة متت تالائتتيلة ل   زنلعتتطفا صتتعأوا القاتت  اصم متتالامتتداالعصئتت انمصمتتاالعئتت اا
لعمب يةتتتتالام كتتتتيلانتتتت ارا متتتتالالعةتتتت ا ائتتتتيلالارتتتت  امئتتتت نع  ا تتتتي االع ةتتتتناالنيتتتتيإللئتتتتيلة  انقتتتتاا

ئيلة ل    انظلنلا يل نن ا  ئعميليا ل امة عصالا ية الاتالئيلة ل الا لالرن ان ة العتانيالعتية ا ا نلا
أعتت ا ةتتنافاا900 تت  يانقتتااا زانظتتيلارعتت اكثتتيعة العالاا تتالائتتنلتانتت ارئتتيلة  اأنااليتت العمبتتيا
 ا  مالانت العصكنمت  الائتيلة ل الامبية ارع الريلض العمصعلالاصع الآل  انشب ا الضة اميل ة

اعتتتيةطاأغلتتترة اينل تتتطانمةتتت ع االيتتت العمبتتتي اممتتت ا  كتتتاالئتتتعميلياعتتت ث ي  انتتت العقتتتيليانم ةلعتتت 
ا22 ن  انقت اينت  ا ان منلنقالالعمل العيلص العصئ العثت1992نااا يىان ا)ا ئمريذازالعمبية 

رعت ارئتيلة   اكت  ائت  ارت اشتعيل الصتااا1961مة  يلا ةنا ت اغيات ائتأ نعة انت العمصت طا ت  ا
علمبتي اناتيياأ ا رتطااا1983لعمب يةالا ثتيا ل ةت ايتقااةلت ي اات  ارةت انت العالت  الع ةناااة م ت

ر  نت اشتكيام ان انئالهااصض ياين عة  انص نطل اأةاياية االعنةيلتالائيلة ل الئص ايلرت  ا

                                                 
 مت  اا–لا ل الاعلنشيانلععنةلتداا-323صاا–عي مالا:ا م يان ض انام ع ان ض اا–عصيلياا أ ااانالناا-ماليكالالعئق ا) نم   اشمالن ار يلاذا1
 1995لعط الالالانع اا–

-http://saharaا-الصمتتتتتتتاايل تتتتتتت  قلتتتتتتت اا– متتتتتتت ارتتتتتتت  العالتتتتتتتيحالعمل تتتتتتت ا تتتتتتت عمبي انلعصيكتتتتتتتالالعةتتتتتتتة نن الالعال عم تتتتتتتال ع تتتتتتت ااالعيتتتتتتتام  ا2

panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html ا
ا1995صةليل اا–ا100لعالاااا–ة ماالااعة افالعئنالالعئ  الال شياا–ا261ازا راالعق ايا  ئ  اصاا–لعة ي ان اظ العر ينئعين ك اا3

http://sahara-panorama.blogspot.com/2006/05/blog-post.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
http://sahara-panorama.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
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ن تتهالعال  تت العمبيةتت ا لتت ا تتطها"لعلأعتتال"الانئتت ن ال امالعرتتيلار   تت ا"يطتتن ارعتت الرمتت  ا لتت اطيلتت ا
از1."لعمة عصالانلعئق امدالعاناالعالية ال

لعمب يةالان اميعل العم  ا  ائنلتان الععاللت  اأنالاالي اأنالع ت ح اأنانت االع ةناان الم ا
 العشتتتيك  الععتتت ا تتتا يننة  انااعتتتةلااأمتتت   ا  تتت اعة العمةتتت العصتتتي اك عمص متتت  انلعطتتت  ارضتتت نالارعتتت

كن ئت انت العال ةتمالالعمبية تال ان تنامت ااا عن ئت انلعص ت العقل ت اعل ةتنااا32  ا ال ان أنإلا تاا  ا
لعتتط  اآثتتينلالع قتت ت اا  ئتت ارعتت ا تتاا  انتت العيتت يم اص تتثا شتتكلن ال رتتيا  ع تتالا ةنا تتالا ية تتالانتت ا

لعمبية تتال اناتتااأةتت ص اعصتتاارن نا تت اك  ع تتالاا ةمتتالارئتتيلة   اعصتتيصا لتت ا  العةتت انعق ع تتا  ا
رتا نعة اعلالتنا ارعت العمبتي  اا1976رطلعة  ا التاانتالتالعملت العصئت العثت ن العشتة يانت ا)مت ياذا

ن نام ا ال اليع  طة ارنطنة الرةل انلضص امت ايتقاالعةلت يل انصضتنيالاصعأت ا الع ةنا تالا
ا.2لعع اعق  ان ا ال العما العمبية ال

 قات دبلوماسية اقامة عال

ن لت امئتعن   اميعلأتال ا  طتيإلامعنن تال لعمبتي   الااأ اعم العم  اي ارع ارنش تا قا  امتد
ليع ت إلانت العال ةتمالالعمبية تالا ل عئتر ا تطهالعالقات  اةت بالايئتم الا نتام انعصت ارئتيلة  امكعت 

أشتتةيانتت ارئتتيلة  ا التتااطعتت ا  يةالتتالااذزاننتتع العمبتتي امكع تته1994لعيةتت إلا)عشتتيل العثتت ن انتتننمريا
ئت يني اعقتا امئلئتت العئتق اأ ت االعملتت اكنع  تتهاعنازاممت اأاىارعت ارا متالا قاتت  اارلنم ئت الاثن ة تال

لع  ع تالالع ةنا تالالعمبية تالالعمق متالارإئتيلة   اكمت اةليالعالا تاامت ا لعصئت العثت ن ايةتطالرنلةتيامتد
قاتت عة ا ئتتم العملتت اعةتت ا  عصةتتناا لتت ا تتنلةل ائتتأيامبية تتالانلا تت ا ايةتتطانالعمبتتي زااة م ةةتت 
لع ةنا تتالالعمق متتالا تت عمبي زان تتطلامتت ائتت   انتت اعئتتة  ا قتتاا قاتت  اع  يلتتالانلاعةتت ا الاا  ع  ع تتال

ازا3نئ  ص الانن العقط يالعأقص ار  العرلا  
 تتناعصق تت العئتتل انالعئتتق ا-كمتت اةتتيمار يلتتةاا- تتافالعملتت العصئتت العثتت ن ااقتتااكتت  االةمتت ن

ا لعاليل تال تال اعقلتاانةلي الرمت انامت امنلع تااطنرنالمت ائت عنمن ان تناا نتهانات اازا  عشيإلالرنئتط
لعئتتال انيلتالااعتتيل امتت العبتتي اار العملتت العصئتت العثتت ن اك نتت اعتتهانظتتي اريغم ع تتالاث ا تتالار التتا   

متداالائتيلة ل الاع عئت العالقات  العارلنم ئت النااز4نلعمبتي لع ةنااانلعثنإلاعيةطا قا  امنع الار  
علال تتهااأ م تتالانظتتًيلاعلتتانيالعتتطفا-لعي ي  تتالالائتتيلة ل الاصئتت امناتتدانةلي ا–ااناالعمبتتي العمالعاعتتال

لعتط  ااتامنلارع ةت امت ا ا طهالعاناان العال ع العالية انكطع انظتًيلاعلالتااالع ر تيامت امتنلطن ارئتيلة 

                                                 
اwww.hespress.comا-يض الا ي  ا1

اwww.hespress.comا-يض الا ي  ا2
 ": م  ك اائك  ي -"ع ع  ا""رئيلة  انا قاالعمبي :ام ارا مالالعانعالالع اأنئلنا ي  ن الععطر دانام ك  ن ل الالعانعالالعنطن الان العمبي العالية ا3

 ز  صثاعننئ ا -لعط  يالرئنا

اا7 اا12 اا2005ا-ا1392لعالاا:اا-لعصنليالعمعما ااارايلاانعاالعق رلالا-3نالعمنئ االع ةناالعمبي انا4
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منتطااتين ا ا تا زانعشتك ا اناالعمبي انعيةطة اةلالا  طأ الارةطهالعانااص ثا  ش ا ت ةقعة 
 ز1ن ا مل الالعئق قا  اأ ثيا مًق ا ئ   انال طهالعةلالاطيًيلاااا عمي ا  ا قا

 الثاني الحسن الملك وضاة
ة ص العانيالعمصنيفان اعش  اامئلئ اا  اعنن العمل العصئ العث ن 1999 نع ناا23ن ا

لالا لتت اياععقتتنىارنلئتتطالالعةلتت يل العئتتار نتتهانةتت  الئتتيلة  اظلتت العتتينل طا انلعتتطفلعئتتق ا  عمنطقتتال
ئتتص إلايلرتت  اصعتت انتت اأةتتال ال اناأ لتت امئتتعنىا عأعتتيل العع يلي تتالالعالةتت  الااةتتاامنشتت اال تت  انلا

زا من ار يلتتتةالعيةتتت إلانك نتتت اعتتتنقلة العطتتت ةيل العي ةتتتالاعلملتتت انللعقتتتن ا تتتها  عقةتتتيا تتت عمبي شتتتنا
ننع  تتها ةتتناهانتت العالمل تتالالعئتتلم الانقتتاالثنتت انعن تت  نا لتت العملتت العصئتت العثتت ن انلعمبتتي انل عرتتيها

 يلان اعصق  العئق امدالئيلة  اران اينفام ام ا ئتم ة اانمن ً اش   ً اعلة م تالعالي العط  
لعمعطين  انك  النهاص الاعص اامداع ر  انا  انةلتيالعي ي  تالالائتيلة ل اعالقتااعقت تا لنت امالتهزا

از2نمنطاطع العنا ا ئال العصئ الع النش تا قا  ائق ايئم الامدالئيلة  
ا200لعصئتت العثتت ن ا) نتت ا نتت ة العملتت العصضتتنيالعمكثتت اعئئتتيلة ل   ناتتااكتت  املأعتتً اعلنظيا

يةةتتتت ا تتتا اةتتتتص ارئتتتتيلة ل الانضتتتت تل اعلالقاتتتت  ااكمتتتت ازميلنتتتت ذا1800شيةتتت الايئتتتتم الان
 الااناازريلمجاعلأةلالاريةنصا طلالعمنضنياأط ال ا ا اريلمجارطل  الانُةث نالائيلة ل الالعمبية ال ا

ةتتتأصالاعلملتتت اا13لا تتتق ا تتت اننتتت  العملتتت العصئتتت العثتتت ن ايةةتتت ا يلتتتا امالتتت يل العالريلتتتالا
ازا3لعمب يةالالعصالااعما اأئرنيالع ةناالعيلص  اكم اأ ل 
 محمد السادس

لعئن  ام ا ا اليععم الئيلة  ا شيل1999مدانن  امل العمبي  العصئ العث ن  ان العال  ا
لع ةتنااا   تي ا–أع صتها م ا ملالام ا-لععال ن الائعي  يفانلعارلنم ئ ار  العانعع   انلعطفاأع ما

 الععقتتت العملتتت امصمتتتاا1999 انتتت العالتتت  انيثالعالتتتيحا تتت الر تتتها نتتتام نالعتتت الئتتتيلة  زالعمب يةتتتالا
متتتتداي ئتتتت تالع  ع تتتتالالع ةنا تتتتالانطمتتتت نة  امرتتتتاًالاميتتتت ننة امتتتت اصةتتتتنااأفاعب  تتتتيانتتتت االعئتتتت اا
"لنن ا  اتاالعالتة اا:عة العمل الع ا ااا انا ام ا ث ياالقة ىالع ةناال ااعانا لنالعئ  ئالالععن ة  

ا زالع ةتنالعي ما اننلعافالعملت العصئت العثت ن  ل اطيل ا افالعمل امصماا ل امنلةلالالعئ ي
اان ت عيغ امت النةت ااازكت ملن ان لت ة ال ا شتالينلا ت نة ا ال شتن انت اانععتها  امنلطنن امبية ن ا

ص تثا ااةلااان ت ًاالعمب يةتالائ  ئت  انلاعةت ا  انت العت قاا انتإ انأتنطالع ةتنانياا5000 ع  نة العتا
لااا ل اطعت الصعأت ظالعملت انالعمب يةالا عمعالن ارنأنطاانف االع ةناا"لعر ض نف"ا   اأئرن  العقناا

لعصتت ع امصمتتاالعئتت ااا  عمئعشتت يالعمل تت الع ةتتنافالعقنف"أنايلتتهاأةناف"ا التتاايص تت انلعتتاهالعصئتت ا

                                                 
امنادانةلي العي ي  الالائيلة ل الا1
 1996ا2إلا–اليالع ل  اعلنشيااا-ا395صاا-عي مالامصماالعانليفاميل الالاكلثن العئالافا–رن  م  انعن   ناا–ك  اعص العشمااما2

اا7 اا12 اا2005ا-ا1392لعالاا:اا-لعصنليالعمعما ااارايلاانعاالعق رلالا-3نالعمنئ االع ةناالعمبي انا3

mailto:okdriss@hotmail.com?subject=الحوار%20المتمدن%20-المغرب%20و%20اليهود%20و%20الموساد3&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51677##


 27 

  اللةتت ا عمعالتتن ااصكتنم لعثت ن  انا عتت ار ا ةتناالعمبتتي ا ت ات"ا عمعالتتن ارنضتتدالمع ت ةفاننأتتنطا
ثن تانيلا ام انن ة  انلعص ااأنة امنلطنن امب يةالا ن ب اأ ا ئيفا ل ة العق نن العطفا ص عالالئع

از1" ئعظ ا ها م دالعمب يةال
ع ئت ااانكااعها لت ا تا اصتانثاعب  تيان ت العئ  ئتهالعمبية تالاع ت هالع ةتناانلئتيلة  انقتااعت 

مت  ناا3ناتااع ئتاانت اانلععطر تدا"لاعص االعالت عم اعل ةتناالعمب يةتال"ارةتافايامتالامشت يلدالععئتن ال
رلتتاًل اناتتاا قتتااننتتاامنتتهاعقتت تا لتت اا12 امنانة تتالانتتا12 عمبي  انلعتتننيا لتت ا متتيل حا تتا1999

لعم ئئتتال ا ت ارعتت ا  نت اثتتقثام ئئت   اعالمتت اان تطها.أ لت امئتتعنىامتدالعملتت امصمتاالعئتت اا
 ا1985ن"لعع متدالعالت عم اعل ةنا تالالعمبية تال"اا 1974ن ام ت االععطر تد:ا مال تالا" ن تالانصتنلي"ا

ن ل اةال االعالقا  امدالئتيلة  انقتاااز19952العمب يةال لع ةنا ن"لعميكةالعال عم اعن ص ثاصنا
 أنتاإلاا1999لئعميالعنضداكمت اكت  ا ل تهال ت  العملت العصئت العثت ن اص تثا قتااعقت تائتيفائتنالا

 اأصتاا"لعم يلم")أفالعئيل ذا ما نالاطن الا مدار  امئ نع  ارئيلة ل   انمئ نع  امب يةالانع ا الل
 شتتيل امتت امتتايلتاياصضتتزاكمتت ا3متت االيانتت ااعتت العأنتتاإلالعنلاتتدايتت يمالعما نتتالانتت امنطقتتالامنالةعتتال

نلععالتت ن انلعمشتت يلدا م ئئتت  ان مال تت  امبية تتالااني اعايلر تتالانتت ام تت ا العةيل تتالانلعص ئتتن 
ي ت اا اننت انأتاالعشتةياةليا2000انت ائترعمريشةيًلاك مًقاعما العةب ي ان الع    العةة نن ا

شيكالارئيلة ل الامعيةةالانت الععقن ت  العةيل  تالانلاص  ة تالاا24 اارئيلة ل   اعلمبي ا مثلن اأ م
 العن تت ع  ارتتا ن امتت اغينتتالالعع تت ي انلعةتتن  الانلعيتتام  انتت العتتاليالعر ضتت ت ننئتت ة الععيةتت  

ير تيًلامت ايرتيلتائتقمالع تنا نتن اا25ننتاا ئتكيفاةتة نن امت اان ل العةال االعالئتكيفاةلي
از4لعأن الاعئقمالع نالعمبية   اععقا  العمئ  ال ان ال العيام  2000م  ناا12لعمبي ا ن ا

 االنتفاضة الثانية 

عتت ا متتياناتت اطنلتت ا لتت اعتتنع امصمتتاالعئتت ااالعصكتت اصعتت النتتاعال الانعأ ضتتالالعألئتتط ن الا
نتتي الانعأ ضتتالا اص تتثانانتت العالقاتت  ارتت  العمبتتي انلئتتيلة  العث ن تتالاممتت الاىالعتت اصتتانثانعتتني

نتتتتت الصتتتتتاىانانعالتتتتت طأة امالةتتتتت زاا انيةتتتتتالاثم نتتتتتالااظةتتتتت يانلرتتتتتيلةاع   تتتتتا  اعلألئتتتتتط ن   علمبتتتتتية  
شتنلييالعيةت إلامطت عر  ا قطتدا لعمظ  يل اعلت  ائت يال ثتيامت امل تن اننةت العمل تن امبيةت انت 

 لع ةنااناااعياا ان ة  اعلمي الرنع  اشال يل امث ا"لعمن اعل ةنا" ان"ل ة ا  لعالقا  امدالئيلة 

لعالقات  ا ميت نفاكر تي  انعت ااطتد ىالع ةتنالثت ي اعلت العمظت  يل اعتااتاانا"زامبتي ليصلتنلا ت الع
أ لنت العمبتي  ائتن الامتداعتنناانئتلطنالا مت   ا نام اا2000ل عنةيا ن العيئم الار  العانعع  

                                                 
ا  8481لعالاااا2002نريل ياا16ا- يلا العشيإلالانئطا-صك  ا نكياا-  حامدالعصض ي العالية اللعن ناالع ةنافان العمبي انلععالا1
ل عتنةياا–نلئتط  العمئتلمالاا-رنت    لعمبي  صئت ا-عنشت طامئت يالععطر تدالعمبيةت الائتيلة ل  لعيةت إل ةلت ي انةلتياي ي  تالالعالتانائت لأ  اشت عن ارعت ا2

2003 

العمبي ا-لعقن طي اارايلئنعاالعق رلالا-عمبية ارإئيلة  ا؟؟؟؟؟لعلنة العةة نن ا  عمبي انالعلنة الا3
  2000ئرعمرياا22ا-ع مالالالا-ارئق اأن اا  ا- ل ارنيلنفاا-لعمب يةالاغ ضرن ام اعئ ييار ق يالععطر داا4
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اتتييالعملتت العشتت  اعيك تتةال عم متتها لتت العقضتت   ا اص تتثالئتتيلة   اطتتدا قا عةتت العارلنم ئتت الامتتد
ال انيأت امئتعنىالعمشت يكالالعمبية تالانت العالمل تالالعئ  ئت اصقتنإلالانئت   العاليل تال امثت اعصئت  

 ال م عة ايقاالعئننلا ةتاكر يام اع نالالعقاا العع اععنع العمبي اية ئعة  امم الاىالع انقا
.لري ي  انع اع عمدالاامي انلصا  ان ل امئعنىامنظأ  اث ننل  
1

 

لعارلنم ئت الاغ تتيا لعالقات  الاعضتيي  الاال التتلعالقات  الااعةت ا الانلعع  ياال ان ت عيغ امت 
ا لري ي  اصة اعطر داعلالقا  ارت  العتانعع  انل يقاالعئن زاناا ةمالار  العانعع اظل العيئم ال

أعت اا100أت العئت ر اكت  انصتنانلعئت  مالائتيلة ل   العت العمبتي زا لعتاع  ا لت اطعت ا تنا تنا نا
مت العمةت  يل امت العمبتي العتط  اكت ننلا ئتعبلن االعمبي ائنن   اغت عر عة  الئيلة ل ا عانقن ا ل

لعمنعشتي ا لع ةتناا"عةل ي الضيصالاأاية ةة العتط  ا قتنلا نت   انةلت ي اأضتيصالا"لعةتا ق   عل العةل يل 
 لع قاان يضة زانصئ الععقا يل العع انشي ان انئ ة الا ق  انقتااةليالعمبتي انت  ن اطنا

ننتتتتاارئتتتتيلة ل ارية ئتتتتالايةتتتت ااانارلنم ئتتتت ً اشتتتت ي زا لري تتتتي انصتتتتنا شتتتتي اآافالئتتتتيلة لانل لعئتتتتن
متتت ياانتتت اعمتتت عميالاعصتت االعريعمتتت ن العتتتانع ا متتيل حاا107لعتتاني ا لع ن ئتت ارريل تتت  ارتتني انتتت 

  عتاليالعر ضت تاناتاا ن تها ننتاارئتيلة ل انت امت عميالرمم تالالاشتعيل  الننت امت  ناشت ي ا  2002
از2كطع ا  صع  مالائقم   ا نانةللعئلط  ا  عقمداا مظ  يل اشالر الا  يمالاا رلعة 

 تفجيرات الدار البيضاء واثرها على العالقات
 اانب نئتع  ال الالعمبية الا ئر العبتةنالاميلكتع  هالعالقا  الائيلة الععنعيالعئ  ئ لئعميا

نلعاليلإلانلعمم يئ  العقمال الالائيلة ل الاضاالعشال العألئط ن  اص ثا ي ا مل ت  ا الة تالاضتاا
نلععتت الئتتعةان  امتت ارتت  الرمتت   اا2003 متت  ناعأ  تتيل كاالانلةنا تتالانتت العمبتتي مةتت ع اغية تت
أصتتا م انتت العتتاليالعر ضتت تا اعتت ا ةتتنا   لع ةتتنا اكمتت ا  ةنا تتالانملةتت ا يعتت اه لعمأ تتي  امقرتتي 

ناتتاااز2003ئتترعمريامتت اشةياا  عيةتت صانلآليتتيا ما نتتالامكنتت ااطالنتتً ا  عئتتك  انتت اأئتترنيانلصتتا
اتت اانالتت اعتتاىالع ةتتناالعمب يةتتها لتت امئتتعقرلة انتت العمبتتي اص تتثالصتتاعثا تتطهالععأ  تتيل اعيتتنفا
لع  ع تالالع ةنا تالانت العمبتي انلعمئعشت يالعئت ر اعلملت اامت اي ئت ت)ي  الر م ااينة تياأئتيف ا

عقا يلع اأ ا طهالعالمل   الري ي ائع افالع اةل ا ا:اذا2003 5 18عتا" آيعا"ا)اذلعصئ العث ن 
لرةتنع ن انت العانعتالا "لائتقم ن ازالعمبي ا تطهالعئتنال يصلن ا  لعط  ائ ااالع ةناكر ي ان ا ا

لعتت ة  اةتتة نن ن زا ن عتت امتت ارتت  ا كلةتت  ا  عنئتت الا-اا م تتةن  الطقاتت  ارتت  ا ةتتنافانلئتتيلة ل ا
 تتتتطلااا عتتتي اأفالثتتتياعتتتاىالرنئتتتت إلااي ئتتت تالع  ع تتتالامتتت ا اللنتتتن النةتتتت اع ئتتتنلاةتتتة نن    اع تتت 

فاقا ث تتيهالعنتتالتالعتتطنتتال عم تتالاعل ةتتناالعمب يةتتال ائتت  ارتت اشتتطيل  ايةتت االعأايلع تتالالعالزالمتت الائتتقم 

                                                 
ااا2003 01 08ا-لعية إل رايلاالع نرنيفاا-لائق الع ن ا-العلنة الع ةنافا  عمبي ا1
ل عتنةياا–نلئتط  العمئتلمالاا-رنت    لعمبي  صئت ا-عنشت طامئت يالععطر تدالعمبيةت الائتيلة ل  لعيةت إل عالتانائت لأ  اشت عن ارعت ةلت ي انةلتياي ي  تالالا2

2003 
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لعمبتي اعلالمت ا ن ةعهانةلي الائع ال  الائيلة ل ال اعئ ر اع أن  الع اي ئ تالع  ع الالع ةنا الانت 
 ال شتن ا نت  زان تنا قتناا"لنةت ا  لئتن ا لعتط  ااا ةلعتن ا  الع ةتنالعصث تثامت ال ت اعشت  دا  تيا

لعة تي  انت نة ا صت نعن الان  تها  عالتاناا ت ا ع ال اك  ا ن ع ام ا يلا ن  ا ل ااايالعلص زانص
از1يأ هانن عها طهانلع ق تا ن  
غ عر الالرن تالع  ع الالع ةنا تالانت العمبتي ا ئتكنن انت الرص ت تالعبن تالانم الع ا يا  عطكيال ا

مت العت الئتيلة  الرن ت   امنطاةم  الالعط  ا قنلان العمبي  الع ةناانمداطع  انقااليئان العما نال
نت انينئت انعت اعع تهاالئتعقي انلعمثقأتالامت ا ةتناالعمبتي العاليةت العني تالالعثيلتالانع ت النالع انينئت 
أتنيالنةت ةة اميصلتالانا ي  اعقيل ت  ال شتن انت العمبتاع ن  اعت اا ن عت اشت   ا ةتنا انل2رع ارئيلة  

ا نتتت ايتتت يمانطتتتنة االاعصةتتت لة العايلئتتت نلعتتتا ة اعمنلةتتتلالعايلئتتتالالعث نن تتتال ا نأةتتت الررنتتت تا تتت 
نعشت يالععقتا يل العت ال الع  ع تالالع ةنا تالانت ا ه غ تياي الت  مل   ا كن العئأيا  ع ت هانلصتا امت نا

ات ئت من اع أت  امتا يالعمعصت اا قتناا اص تثاثقثتالا قتنا لعمبتي ااتااععقشت انت اغضتن ا قتا  
ل ا  قت ا ةتناااشتكن ان تهمرتنع ي العة تي العص ع تالاعتاىالعشت    امت الع:اتلع ةنافان العاليالعر ض 

  عمن اكث يلام تياالععأك تيا ت  الع  ع تالالع ةنا تالا زانلض فا: الاا شيائننل "ان العمبي  اصع 
غضتتن ا ضتتدائتتننل  ا التتااآافالعئتتن  امتت العالتت حانتت ا تتطها ئتتعيعأ امتت اي يطتتالالعمبتتي انتت 

 ز3لع قا

 للمغربشالوم سيلفان زيارة 

ئتترعمرياانتت الاناامتت ارعتت العمبتتي ةلتت ي انةلتتيالعي ي  تتالالعةتتة نن ائتت لأ  اشتت عن اا تت ت 
عنظ يهالعمبية امصماار ا  ئ انمل العمبي امصماالعئ اا اعع كاامئ يًلامت اا انمق رلعه2003
العشتتا اامتتت العمئتت نع  العمب يةتتالانلائتتتيلة ل   ا لتت ار تت ا اعيئتتت  العالقاتتالار نةمتت  انلععتتت العصتتيص

عتت يلخاا2000أ عتتنةيا23نتتطاظلتت ارمتت ائتتيلالاأنا رتتيام ئئتت  اأانتت انتت الععيع تت العارلنم ئتت ام
انةل ا طهالعةلت ي ا نااا. أر  رغقإلامكع الاعة االائيلة ل ان العية إلانمكع العمبي ان اع 

انعنماطع ارإةاليار   ا الل اينت العشتال العمبيةت اع ت اأشتك اا كئ  ق عة  ارين اشالر انلئد
نتت الريلضتت ا يلتت  مل تت  العقعتت انلععياظتت اعةتتال االئتتيلة  متتدا)رئتتيلة  ذ اي ةتتالانتت العالقاتتالا

 .لعألئط ن الالعمصعلال

أ اا  اا تت تععريلتتيالعةلتت ي اائتتال العصكنمتتالاعلعطر تتدامتتدا)رئتتيلة  ذاأمتت  ا تتطلالعتتين العنلئتتدنا
طلتتت انئتتت طالاا لعئتتتلطالالعألئتتتط ن ال اممثلتتتالارتتتية االعتتتنةيلتامصمتتتناا  تتت اايتتتقااةل يعتتتهاعلمبتتتي 

لرن تتت تالعأينئتتت ال:ار العمبيةتتت امصمتتتاارتتت ا  ئتتت اعنك عتتتالااةتتتيمانةلتتتيالعي ي  تتتالاص تتتثلعمبتتتي  ا

                                                 
ااا2003 01 08ا-لعية إل رايلاالع نرنيفاا-لائق الع ن ا-العلنة الع ةنافا  عمبي ا1
 اليالعشينإلالعق  ي اتار ين ا1999ا-104صا-2 راالعن    عمئ يف:امنئن الالع ةناانلع ةنا الانلعةة نن الالع ةتاا2

ااا2003 01 08ا-لعية إل رايلاالع نرنيفاا-لائق الع ن ا-العلنة الع ةنافا  عمبي ا3
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نعع   تتاا تتطلالععريلتتيااتت  العقةتتياا.لعئتتق انتت العشتتيإلالرنئتتط لعمبتتي ا قتتن ارتتانياعئتتة  ا مل تتال
لعيئ ة اعشت ين اعط ع تهارنات اأ مت االعقعت انلا ع ت مالععت اعةت  ا انت االعمل  ار الثا ااام 

ئتتيلة  ذانةتت اأمتت ا)ر.نتت اصتت  ااط الرصتتةل العمشتت يكالانتت العصكنمتتالا  عةتتم  لآلننتتالالري تتي  
بي ا يأااع نالالعقااان صعض العيطنل ان  اا ا ل ة اأمًقامةمً ا   ع  يامل العمامرعة الارةطه

ليعتيلإلا منظمالالعم عميالائقم  امم اصالا  اطل تالالائتيلة ل الارعت ال ع ت يالعةلت ي ا" مث  تالالاية ئ
ط رتت ا ال تتاًلاالعالريلتتالاعلصةتت يالعاليةتت ا لتت العانعتتالالعالريلتتال" اكمتت اأ اةتتص أالا" تتا الن اأصيننتتن "

لعمبيةت امصمتاالعئت اااات ااعتنةليالعي ي  تالالائتيلة ل ا  نتهاا نتام اة مت اأ العال  ت لععناتداان 
ن شتتع إلاعي لعةتت " انطعتت ا نتتام اكتت  انتت اةلتت ي اعمنع تتداشتتي العشتت خااذرئتتيلة  )ا "شتت  ااأنتتنليار تتق

ا ل ايل جالعالق الانلعقيل ام العم ن تالائيلة ل  لعمةيفا لعمط  
ا.1

 يارة عمير بيرس للمغربز 
لاي تتت يفالعالرتتتيفاأ ايةتتت ااصتتتة العالمتتت العةتتتة نن  ا م تتتيار تتتيعا ا"انعتتتهان تتتنة"أ تتتاامناتتتدا

رت  العالتي انسرئتيلة  س ا لت العملت العمبيةت  امصمتاالعئت اا ايتقاا  تي ام ت اي ا ا تا اعلئتق 
أ  تتتاانانتتت ااةتتتيالعملتتت العمبيةتت ا ما نتتتالانتتت ازاا2006 2 17الع مالتتالا تتتن االعلقتت تالعتتتطفا مالةمتتت 

أ ثتيا لعمنادالعةتة نن اأ ار تيعا اعت الئتعق  عهاسرتافتسامت اارت العملت العمبيةت  انت اعقت تالئتعمي
 ا تا اعلصتنلياإلا عقرت ام  ايعتهالع ا تا ا أتع اآنت ام ائ  الزانطلت ار تيعاامت العملت العمبيةت اأ 

ال ا ق العص ةلالان العمنطق ر  العالي انسرئيلة   ان العأعي العق امال اي ةالان اأ ق  الععطنيل 
  صق تتالاا  اعةتت اعةتتطلالعصتتنليا ةتتالنااصيكتتالاصمتت ااعلئتتلطالالعألئتتط ن الرانط عتت ار تتيعاالعمبتتي 

مةت اياةتة نن الامقيةتالامت ار تيعااالعةتة نن انت امنطقتالالعشتيإلالرنئتطرانعت اعيت ِّاا-لعالية ا
متتتدالعال  تتت العمبيةتتت زانصئتتت العمناتتتدا مص نععتتتهالعمئتتتعمي اررتتتيلةاأةتتتنعهالعمبية تتتالاط لتتتالالعصتتتا ث

لعمبيةت  اأ اسرئتيلة  اععنل تاانت اصتي ااا إ ايةت ااصتة العالمت العةتة نن اأ تااعلملت لعالريف انت
نتت اناصئتت اعالر تتيهزاالاي  ر تتالانعتت اامتتدالعالتت ع العاليةتت امئتت نمالان ةتت امتتداصمتت اانمتتدالعمنظمتت  

رنتها تيىاأ م تالاكر تي اعةتطهالعمق رلتال انلتيىانت ام ت اي ار تيعاايطتن ا:االعمق ر  اا االعمل العمبيةت 
لعمناتتتدالعالرتتتيفا  عع   تتتاا لتتت اأ العملتتت العمبيةتتت اطلتتت امتتت العطتتتيفالعةتتتة نن اانةتتت ُمشتتت الالزانأ
از2ئيلالاةل ي ار يعار لعصأ ظا ل 

 لقاء ليفني وبن عيسى ضي باريس
نظ يعتهالائتيلة ل الا متد2007 نع ناا4ان االععق انةلياي ي  الالعممل الالعمبية الامصماار ا  ئ 

رطاةتتيمارتت اا   عين التتالانلعة متتالا تتالاعمص اثتت  لص تتثانةتت العطينتت  ا تت يلااا"انتت  نتتأ ر اع ئتتع"

                                                 
عنشتت طامئتت يالععطر تتدا لعيةتت إل ةلتت ي انةلتتياي ي  تتالالعالتتانائتت لأ  اشتت عن ارعتت ا 2003أ لنا ئتترعمرياا3 تتااالريةالتت تاا-  تتا الن اأصيننتتن "العالريلتتالا1

ا2003ل عنةياا–نلئط  العمئلمالاام لال-رن    لعمبي  صئ ا-لائيلة ل العمبية 
ا ا2006نريل يا18–ا-لعئر ا–نققا  امنادامأكي الائق اا2
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يغت اأ ا ا تاالعمةت ايالعمعع التالاا لعتطفاعت ا كشت ا ت انصتنلها ت ع الر م تال   ئ ا ت  ا تطلالعلقت ت
متت ازاناأ نتا العلقت تالئتتعةل ار صتثارمك ن تالا تتنا العالقات  العيئتم الارتت  العرلتا  ا أشت ي ارعت اأ 

أنياعتهانك عتالالرن ت تالعأينئت الاأ ا تطلالعلقت تاطناالعي ي  الالائيلة ل الاصئ ام   ةعة اطكي انةلي 
ي ةتتالانأ العمبتتي اعصا تتالا لالتت اانيلاأئ ئتت  انتت ارطتت ياايئتتم اةتتنىا لتت العمئتتعنىالع أ م تتال

نيا ازاالعالية الان الع  هاعئن الالعنةليالعالية الائيلة ل  اننةأ العلقت تا  ا  ت ر ا تالالع  مالال
 تنا ا.’’مشعيكال’ لعع ال عريعة ا عم م  الام الان اعق تاةصأ اأ ق ا طلالا عم يا  ام من 

مت  العأينئت العتال  الر رتياةتالناالع  لعصيلي ارع العالقا  الائيلة ل الالعمبية الا  ت ام  شي ا الا
يقعتتتتتهاة  متتتتتهائتتتتت يكنةفالرطينصتتتتت  اانتتتتت العمنطقتتتتتال ا تتتتتطلالع متتتتت  العتتتتتطفا عرنتتتتت امتتتتت اعلصكنمتتتتته

لعلقتت تانيةتتالاعئئتتيلة ل  اعلضتتبطا لتت ا  ا كتتن انااعئتتع الاامةتت ايامعع التتالاأ ضتت اأزالائتتيلة ل الا
لعتا  العتطفاعقامتهاصكنمتالاأنعمتي اعلالتيحا لعمبي ام اأ  اعص  ااأ ثتياعصيكتالاصمت اانت امق رت 
از1 ئ يلن رةالالعرنع لعمل  ام ايقاانينئ اي ةالان اةيليالعاليحامد

 المستقبلية آضاق العالقات المغربية االسرائيلية
ئتيلة  ؛انتإ العالقات  العمبية تالا ل العيغ ام ارغقإلامكعر ا لاعة اان اك ام العمبي انلا

نتقاا؛2000لائيلة ل الاع اعشةاااط الالاكل الامنطالناايالانعأ ضالالعألئط ن الالعث ن تالانت ائترعمريا
 ارعتت اصتتاامتت ا  اضتت نالارعتت ارعةتت ا انتت ام تت ا اأيتتيىااعتتةلاا نتت  ا قاتت  اع  يلتتالانئتت  ص ال
الان اك ام ارئتيلة  انلعمبتي اكت  االةمت انئت لالاعنلةت امةمتالاص ثار اثق اص  الع  ع الالع ةنا 
عالرنلاانيلامةم انت اا-لعط  اعيةطة ا قا  اان الا  عال ةلالالعم ع ال-ر  الع  نر  زان ع ةناالعمب يةالا

 ان  عع   تتاانتتإ اعئتت ييالعصتتا ثا تت ارانتت يالعئتتلط  العمبية تتالا ضتتيني ار تت ا انتتع امكعتت الاعةتت ا
ناتتتت العألئتتتتط ن انلعاليةتتتت  انلعمتتتت ةإلالعتتتتطىاععالتتتتي اعتتتتهالعصيكتتتت  العالمل تتتتالالعئتتتتلم الانضتتتتال العم

لائتتتقم الا ئتتتر اعتتتال    النقتتتق اصمتتت اا لتتت العئتتتلطال ائ ضتتتال ا لتتت الااتتت امتتت امال يضتتتالا
لعصيك  الائقم الالعمبية الاعلالقا  العمبية الالائتيلة ل ال اناتااشت  ان انت الانعي  ت  العريعم ن تالا

 تتتت   اممتتتت ائ ئتتتتم ا صيلتتتتالاعلصيكتتتتالال ثتتتتياعلصكنمتتتتالالاي تتتتيهاك تتتت ايئتتتتي ا تتتتطهالعصيكتتتت  الانعي 
اعمبية الان اعالةلةا قا عة امدالئيلة  زل

امتتت اغتتتتة الائتتتتيلة ل الانئتتتص  ناال اكثتتتي العصتتتتا ثا تتت العالمل تتتالالعئتتتتلم ال ضتتت فالعتتت اطعتتتت ا
ائتيلة  مت انيلةةت الاع نت ئتنفاانلععينلجاعالمل الالعئق العع اشةا الن ة ايقاامت عميالنت رنعا

نعالةلةالعالقا  العق ةمالالةتقاار دامدالعالا اام العاناالعالية الانلائقم ال مك ئ اضيمالا  ععط
ئتتقم الاعئتتال اعقصعمتت تانيلتامثتت ا تتطهالعمن ئتت   اص تتثا امتتدالعمبتتي  أ ا نتت  اأنظمتتالا ية تتالانلا

"عال ال"اأميلك الاعاندالعالي اا ن   ض فالع اطع ال اازلعال مالاععنأ طايططاعطر ال الاعالعةمة ا  عأال 
                                                 

ا-ا2045االعالتااا- ا2007ا نع تنا5العيمت اا-م لتالاآيتيائت  هاا-عتن قي  رتاالعالةلتةا-ال ت لعةت  ’’رت ا  ئت انعأنت ا ةتأ  اعق ت مت ار ت يلاارتتاا1
30k -dz.com/read.php?id=46926&ed=MjA0NQ== -www.akhersaaا
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"لع تنلة" اعلت الاعأ ا تالالعثقث تالارت  انلشتنط العأ ا تالاععمثت اأناانت اامتدالئتيلة  ا دائيلارع الععطر
 ا ضت فاناناا ية الاعنض اعة ارئتيلة   ان ت العمتاي ا  عنئت الاعلتاناالععت اعصت طا  عانعتالالعالريلتال

نعئتم ارع ت ااالعةت ايل االعالية تالاانالعت"لعأ ا  العع  ي العصي "الععت اعالقتاارت  انلشتنط اناالع اطع 
اانالعتتنلعتتنليال امتتداانااأيتتيىا)رئتتيلة  ذان تتطها تت الععتت ا  تتيفا ل ةتت العلالتت انتت العالقاتتالامتتدا

اكماي ا ئر اميصلالالععطر دالااعة افالع  م زاالعالية ال
ات اامصمتاامالعةت امئعشت يالعملت امصمتاالعئت اااالعالقات  العمبية تالالائتيلة ل النصنااآنت إلا

رااارتتت االعملتتت امصمتتتاالعئتتت اااعتتت ا تتتةنيارئتتتيلة  ر ا:ارلتتتهامتتتدا يلتتتا الاعصتتت االام يلع تتتالنتتت امق 
ئيلة   انئ ةل العمل ان العقاا :انا ااازلعمصيي العنةناارع العأ ا الائق ار  العألئط ن   انلا

أنئتتتلنان قتتتا انتتت االعمبتتتي اعتتت ا نكتتتيالعالقاتتت  امتتتدارئتتتيلة   انمتتت العمبتتتي ايي تتت العأ اتتت  ال 
ئيلة  اارت العأ ا ت  ال لعمبتي اعت ااعا تهامشتكلالاانأ تااأ ·اعئتق لعمبي الاعة ا ار  امةيانلا

مل تن امبيةت ا ةتنافانت ارئتيلة  ا مدالع ةنا انةن  ا  ع تالا ةنا تالاكر تي انت العمبتي  انأ ثتيامت 
ازا1نأنطهاعاىارئيلة  اعمةلصالالعألئط ن   ا ك اائ امنة ا  عناتاعمل العمبي  انلعمبي ا ئعيا 

 الخالصة 
ئيلة ل الانانيالع ةناالعمب يةهان ةت ا عضت اعنت ال ا تطهام ايقااايلئعن العالقا  العمبية الالا

لعالقا  ا م قالالع طنيانلنهام العيط الي   ة اعال م انلصتازانلطلاكنت ااتاايكةنت ا لت اانيالع ةتناا
لعمم تتةهامتتدالعالتتيحالعمبيةتت امنتتطالاتتا اايااطعتت العتت ااني تت الع ر تتيان قاتت عة لعمب يةتتهان ةتت انتتإ امتت

ا طلالع صثاننع ة هان مك ال م االآلع ا:لعالةنيانلطلا  ةاعن ال انليصا
عصم  تتتالانلعتتتنات"العمع  اعتتتالارتتت  العالتتتيحالعمبيةتتت المعم تتتة  ا قاتتت  ا"ا قاتتت  اع يلي تتتالا نتتت  ا -1

أعتت ا"رئتتيلة ل "اا700نلع ةتتنا انلععتت اظلتت اا ةمتتالامنتتطائتتقنإلالرنتتاعاانصعتت الع تتن  ارطا ن تتاا
لعمص تتالانلاصعتتيل  اامبيةتت التتيحالعمبية تتالان كنتتن اعلمتت اأةتت امبيةتت ان صعأظتتن ار نئتت عة الع

 اكمت ال الع ةتنااك نت اعةت الع  ت  العةتة نن االيت اكر تياعت ث يعتهانإ العاليحالعمبية انعةطلا
ناةلع اان انث ع ياعاىالعاليحالعمبية ا ئر اايةة ام العئقط  انلعملتن ا لت امتيالععت يلخا

 لعمئلم  زر  الع ةناانااعقا اصض يفانعم ةمانعال  حالعمبية العطفاشةاان العالمن ا

 تتتطلا"لعميتتتتةن الععتتت يلي "العمشتتتتعي ارتتت  العالتتتتيحااكتتتقامتتتت الع ةتتتناانلعالتتتتيحالعمبيةتتت لئتتتعب ا -2
اقتنا مكت العناالعمبية انلع ةنا ااا مالا قات  انث قتالارت  العمبتي ان"رئتيلة  "امنتطالعئتع ن  ا

ل العصضتتنيالع ةتتنافالعمبيةتت  انل ااتت ا ئتتر ا تتا ا نلمتت امتت ال مةتت العة تتي انصتتنالئتتيلة   ا
 اااعةلااش  ا ا  اصضنياك   انم اةلا الطاع أ الاش ي ال العمبتي ا ةة انة نعة لص ن  ا

كمت اا انلعتط  ا ص تن العت ة ائتنن  زلع ةتناامتةلياننعت امت النع ت تا400 صعنفا ل ال ثتيامت ا
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عتتت ا قعةتتتيا لتتت الانئتتت إلالعشتتتالر الالنالعع  يلتتتال ارتتت اعنغتتت انتتت االع ةتتتنافال ا تتتطلالعصضتتتني
  ام اصكنم  العمبي انم العئتلط   اكمت اكت  االةمت  انكمت ا تنالانئ إلالعمان ال انك  اايل

از ل هالع ن 
 اراانظةتتنيالعةتتة نن الامعع ع تتالا التتاام تت تالائتتعالم يائلئتتلالالنة تت يل  تتطهالعالقاتتالا ينتت اا -3

أشتتتك اامعالتتتاا امتتت الععالتتت  ح اأملعةتتت ااصتتتناا شتتتهعمق رتتت اعرتتتيةامالط تتت  ام الن تتتالامالأنتتتهانتتت ال
لععصتتتناا انع تتت ائتتت  ا  ال عم   تتتالامال نتتتالاناعرلتتتني اضتتتم لعص  تتتالالااعةتتت ا الالعمع  اعتتتال اأ
ليعتت طاالرال تتالالع ةنا تتالا تت عمبي ان اللةتت ا يضتتالاعقنتتايلا الع ر تتيالعتتطفاطتتيأا لتت انضتتال ال
 ائتنلتا   مت  امتنة النانع  تها مل ت  اعضتل  النالعةتة نن    نام  ة الع ث ت انت العمشتيني

ييطتتنلانتت العالمتت اعةتت ع العمشتتينيا اص تتثالن تتالتايلنقتت اميلصتت العةتتيليالعاليةتت الائتتيلة ل 
رتتاتلامتت اعتتنن يالععبط تتالالع شتتيلالاعتتها رتتيا مل تت  العة تتي  انعقتتا  العتتا  العمتت ع  ا لعةتتة نن 
انتتت  ائ  ئتتت الاعتتتهاعتتتيةطارتتت  العمبتتتي انلع  تتت  العةتتتة نن اعنظتتت ان ةتتت اا تتتنىالعتتتناتاانعشتتتك  
لعمنأالتتالاثتت الانيتتيلإلانتت ايامتتالامشتتينيارئتتيلة  العالظمتت الاعةتت ا  اعصتت اا تتنىا لعمتتةانم 
 زلعئق  نلعالم ار   لعمع  اعال

نظتتتًيلاعلتتتانيالعتتتطفااكر تتتيهاأ م تتتالالعمبتتتي ع عئتتت العالقاتتت  العارلنم ئتتت الامتتتدا  عنئتت الاائتتتيلة  ا -4
اتتامنلاانتت العالتت ع العاليةتت انكتتطع انظتتًيلاعلالتتااالع ر تتيامتت امتتنلطن ارئتتيلة  العتتط  العمبتتي اعلال تته

اتين ا ا تا زا   ش ا  ةقعة امنتطص ثاا  عيةطة اةلالا  طأ الارةلعط  ارع ة ام العمبي انا
زا مل تالالعئتق  نت ا ًا تنعشك ا طهالعةلالاطيًيلاااا عمي ا  ا قا  اأ ثيا مًق ا ئت   انالل

نعتتت اائتتتيلاأ الرنئتتت إلالعثق ن تتتالالعمب ية تتتالاعتتتاي ا  تتتالاأ العانعتتتالالعالريلتتتالاعتتتيل  اكث تتتيًلا لتتت ا
 الع ةنا تالا نت  انت العمبي ارئ   ائ  ئ الانلاعة ا الانأمن الانيةنة ا ل اانيالع  ع ت 

عصق تتتت الععقتتتت ي ارتتتت  العانعتتتتالالعالريلتتتتالانلعمبتتتتي  ائتتتت م اأ العالا تتتتاامتتتت الع ةتتتتنااطنفالرةتتتتناا
لعمب ية تتالاعنعتتنلامن ةتت ائ  ئتت الاصئ ئتتالانتت العانعتتالالعالريلتتال اكمتت اأ ا التت الع ةتتناالعمب يةتتالا
ياشتبلنلامن ةتت الئعشت يلالاعتتاىالعال  ت العمبيةتت العيلصت العصئتت العثت ن انمتتنة اا أ تاارتت ا متت 

 نأنايلهاأةنافالعطفام اةلاامئعش يًلاعلمل العش  امصماالعئ اازا

 م ا تت م ا  مك ن تتالالعالتت حاظتت امناتت العالتتيحالعمبيةتت امتت الع ةتتنااطتتنلاالعناتت امناتت امعئتت -5
نتتتإ العالتتتيحالعمبيةتتت اعتتت ا ئتتتعطدالانقتتتق ا لتتت ا تتتطلاان تتت عيغ امتتت اا تتت  الئتتتيلة  العمشتتتعي ز

ظتتت ا تتتطلاناالعص  متتتهامنتتتطالعقتتتي العئتتت  دا شتتتي لعمناتتت العتتتطفارتتتاأامنتتتطاظةتتتنيالعانعتتتالالعاللن تتتالا
متت م ا  مك ن تتالالئتتع ال رة انتت العمنطقتتالالعالية تتالامتت ايتتقاا مل تتهائتتلم الاعأضتت العتت االعمناتت 

 لعال حالعمشعي اا  ئً ا ل العع يةالالعع يلي الالعمبية الز

مت انقتطال امنا العمبي انلعاليحالعمبية ام الع ةتناااا مكت العنظتيالع تها عض امم اعقا ا -6
مت اأئتنالص افالاع  هانعةن أهامنظ يا طقا تالامت انتنيارمت اأرت  انلا :ارمت ام اةنل  اا م تالانلا
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م ا م  اننن ا نطن ةتني اأ ثتياانع يلخا طهالعالقاالص ثاعقا العنث ة الريش أ الاا  ني ةانلا
ا تت ايلتت طامتت ارتت  الثتتيالعع يةتتالالعع يلي تتالانلعمةتت ع الااعةتت ا الانضتتبنإلالائتتعالم ينلاال تتالا

ع تتتالالع ةنا تتتالانتتت العمبتتتي اعالقاتتتالالعي ةتتتهامتتت ارتتت  العالتتتيحالعمبيةتتت انلع  نلانلعتتتاناالعالظمتتت 
لعتطفااعلالتيحالعمبيةت العم ك  ن ل تالاهطر التلعنضت القي العةن انا انلئيلة   انك اطع ا مك ال 

 م الاععةلم  انلعمة ع زائال الع العمنلةمهار  ا طلالعيل طالعمعنني

لعشتتال يل العقنم تتالانلعنطن تتالاك نتت اانتت العمق رتت  اعنضتت الع ث تتيامتت العمالط تت  اأ ا تتاالامتت  -7
ني ةتتالاعلتت العمعاللقتتالااميلتتال آيا تت اأن تت  اأناعصلتت ق اع  عع   تتاا)نااعتتةلاذاةتتص صالانااعالرتت

ت"عييل " اكمتت ا تت تا شتتك اةتتيل انتت اأصتتاالتترعق تت  العئ  ئتتالالائتتيلة ل الالععتت اعالعمتتاالععطر تتداع
عتت اع تت اا الععتت ان ةتتالاعلمبتتي  اكمتت ال الاعة متت لعنثتت ة الائتتيلة ل ال ا" ةتتناالعنصتتا العالية تتال"

ص تتثالعضت اعنتت امتاىالنيتتيلإلالعالتيحالعمبيةتت انت الععالتت ن امتدالئتتيلة  ا شتنلة الالنامع ن تال ا
لامنتت انلااعةتت افانلعئ  ئتت ائتتنلتا لتت اةتتال االعة تتي النا لتت العةتتال اامنتتطاةمتت اطنلتت ا

 ااة  زاعق الااعلالمل الالعئلم الانعالمل   الععطر دامدالئيلاعال العمبي العانيالعية ااص ث

بيةتتت امتتت العالقاتتتالامتتتداميل التتتها تتتطهالعالقاتتتها كشتتت ال ضتتت ا تت امنلاتتت العالتتتيحالعماكمتت ال اا -8
 اص تتتثال اعةتتت ا العئتتتيلالالععتتت اااتتت اا تتت امتتت العة متتت تالعالتتتي اكمتتت انضتتتصن لئتتتيلة  انلا

لعمبتتي اكتت  امصطتتهاية ئتت الااعأ ا تت  العئتتق العالية تتالامتتدالئتتيلة   اكمتت النتتهاعتت ا قتت امناتت ا
نلغلت امكعت الاعةت اا التااا1973يليانش ي ا قنلعهانت اصتي ال عتنةيامص  اان النا  العة

نع نهاظ امقعندا  مك ن الاعصق  العئق العال ااار  العاناالعالية تالانلئتيلة   اا2000لنعأ ضها
ن امنضنيالعةيلياان طلا الن ال العمبي اع ا ك امئعنك ا  العين انلعمش يكها أ  ل الا

 مت ا صتاثااغ يام  ع نمش  لهالعاليل الالاال م اا طهمئعبيإلان امصلنالعالية الائيلة ل  ا
 انع نتتهانالتت اكتت اطعتت ا طيلقعتتهالعي ةتتهانصئتت امتت الملعتتها ل تتهالعظتتينفانتت ا"التت العةتتيلي"

 العمبية تال اص تتثاعت ا كت ا تتنالعنص تاالعتطىالع تتدا تطلالعطيلت  ارتت اناللت انأتاالعشتت انلعمةت ع
 ازلييىاالنظمالا ية ال

 

ا
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