
 

 

 بيان
 قرار السلطات المغربية التطبيع مع الكيان الصهيوني بخصوص

 
 لي: يهيوني تعلن حركة مجتمع السلم مااتخذته السلطات المغربية بدء التطبيع مع الكيان الصالذي  مشؤو معلى إثر القرار ال    

إن مشروع تطبيع وجود الكيان الصهيوني المحتل في قلب األمة العربية هو ركيزة من ركائز استمرار االحتالل وكسر القضية  .1
واإلسالمية، واالنخراط فيه ليس شأنا داخليا سياديا لدول المنطقة بل هو تهديد لكل دولة الفلسطينية وتشتيت األمة العربية 

اء جرم التطبيع في إخف عربية في استقرارها وتطورها، وال تنفع الخطابات المخادعة المعبرة عن التمسك بالحق الفلسطيني
 قضية الفلسطينية.في الوتفريطه 

التطبيع هو كذلك تهديد لدول المغرب العربي بإدخالها في دائرة االضطرابات التي كانت  إن انخراط النظام المغربي في مسار  .2
بعيدة عنها، وجلب لمكائد العدو على حدودنا، ويتحمل النظام المغربي المسؤولية كاملة على آثار هذه الخطوة المشؤومة وكل 

 ما سينجر عنها. 
اتجاه   وني بقضية الصحراء يؤكد البعد التآمري الدولي لهذه القضية، ويؤكدإن ربط القرار المغربي للتطبيع مع الكيان الصهي  .3

االستعانة باألجنبي عند صاحب القرار المغربي والخضوع البتزاز القوى االستعمارية في القضايا الثنائية العربية وبين األشقاء 
 لمتفق عليها بين األطراف. والجيران بدل الحوار والرؤى الوحدوية واالحتكام إلى المقررات الدولية ا

الثقافية تماعية و قف القوى السياسية واالجورغم خطورة الموقف وآثاره نؤكد في الحركة ثقتنا في العقالء الرسميين وفي ثبات مو   .4
وأنهم سيبطلون هذا االتجاه المضر بمقدساتنا ومصالحنا جميعا، و لن يدخروا  ،وثبات القوى الجماهيرية في المغرب الشقيق

 نهم دائما كقدوة في هذا الشأن. دهدا في حفظ شرف المغاربة، بمختلف الوسائل التعبيرية السلمية، كما كان ديج
لكيان لتبرير التطبيع باطل وخارج الموضوع إذ الموقف من ا مي على قضية التعايش بين األديانإن ارتكاز البيان الملكي الرس  .5

لسطينية عربية إسالمية ال يجوز التفريط فيها دينا وانتماء ألمتنا وتمسكا الصهيوني موقف من كيان محتل ألرض هي أرض ف
 بوطنيتنا.
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  المكتب التنفيذي الوطني
ـه 6411 الثانيربيع  62 في:الجزائر   
م 6262 ديسمبر 46الموافق   

 

 



 

إذ  ،هتبرير باطل كذلك وال أساس ل كما أن تبرير التطبيع من بعض األشقاء المغاربة ومن على رأيهم بالمشاكل مع الجزائر  .6
ن معلنا هو إال نتيجة مؤسفة لمسار تطبيعي طويل لم يكعالن الرسمي للنظام المغربي االلتحاق بمشروع التطبيع العلني ما اإل

 ولكنه لم يكن خافيا عن المهتمين بالقضية الفلسطينية والمناصرين لها. 
ين بينهم، مرك والمتصهأجنبي المتإنه مهما كانت الخالفات شديدة فإن سكان المغرب العربي شعب واحد ال يقبلون إدخال األ  .7

ي مناصرة ف ولية جماعية ليبقوا على رأي واحدالقانونية لحارة المغاربة في القدس الشريف تحملهم مسؤ وأن ملكيتهم التاريخية 
القضية الفلسطينية ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ورفض كل أشكال التطبيع وكل ما يقوي الكيان الصهيوني 

 ويعينه على انتهاك الحق الفلسطيني الكامل. 
سياسة التطبيعية المغربية الرسمية وخروجها للعلن ضمن الموجة التي دشنتها دولة اإلمارات قد تؤدي إلى االنخراط إن انكشاف ال  .8

عمارية على القضية الفلسطينية ذاتها تحت رعاية الدول االستمر على وحدة األمة واستقرارها و التام للنظام المغربي في محور التآ
يدا ا ومقدساتنا، مما يفرض علينا في الجزائر، في حالة عدم التراجع والتصحيح، اعتبار ذلك تهدالمتربصة ببلداننا وخيراتنا ودينن

 من الدرجة القصوى يجب االحتراز منه.
 

 


