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מרוקו תכונן יחסים עם ישראל בתמורה להכרת ארה"ב בריבונותה 

 בסהרה המערבית

 -יפעילו טיסות ישירות ביניהן ויפתחו משרדי קישור הדדיים נתניהו אמר כי ישראל ומרוקו 

"יהיה כאן שלום חם מאוד". מרוקו הודיעה כי ארה"ב תפתח קונסוליה בסהרה המערבית, שטח 

שנמצא במחלוקת בינה לבין האוכלוסייה המקומית. דיווח: ארה"ב שוקלת למכור למרוקו 

 .ארבעה מל"טים

 10.12.20-פורסם ב

ודיעו הערב )חמישי( על כינון יחסים דיפלומטיים ביניהן. בתמורה, נשיא ישראל ומרוקו ה

ארה"ב דונלד טראמפ חתם על הכרה בריבונותה של מרוקו בסהרה המערבית, שטח הנתון 

למחלוקת בין המדינה לאוכלוסייה המקומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב כי 

ים, יפעילו טיסות ישירות ויפעלו לכונן יחסים ישראל ומרוקו יפתחו מחדש משרדי קישור הדדי

אמר נתניהו והוסיף כי הוא "מבקש להודות  דיפלומטיים מלאים. "יהיה כאן שלום חם מאוד",

 ."למלך מרוקו מוחמד השישי על החלטתו ההיסטורית לעשות שלום עם ישראל

ומוחמד השישי. גורמים מדיניים  מחר צפויה להתקיים שיחה משולשת בין נתניהו, טראמפ

בישראל אמרו כי מתקיימים מגעים לנורמליזציה עם מדינות נוספות. לפי הערכות, מדובר 

במדינות מוסלמיות באסיה. בה בעת, סוכנות רויטרס דיווחה כי לפי מקורות בארה"ב, ארצם 

קשר בין מקיימת מגעים למכירת ארבעה כטב"מים מתקדמים לממלכה, אך לא ציינו אם יש 

 .העסקה להסכם עם ישראל

בין מרוקו לישראל יש קשרים הדוקים, בין מרוקו והעם היהודי יש קשרים אמיצים במשך כל "

התקופה החדשה", אמר נתניהו, "כולם מכירים את היחס החם של מלכי מרוקו והעם במרוקו 

ם גשר חם לקהילה היהודית שם. מאות אלפים מבני הקהילה הזאת עלו לישראל והם משמשי

רות. אני חייב להגיד שהבסיס יבין העם במרוקו לעם בישראל, גשר של אהבה, אהדה, חיבה ומס

 "המוצק הזה מהווה את היסוד שעליו אנחנו בונים את השלום הזה

 

מלך מרוקו שוחח הערב עם נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, ואמר לו כי ארצו דבקה 

פלסטיני. מוחמד השישי אמר כי "המהלכים שסוכמו -ראליבפתרון שתי המדינות לסכסוך היש

טו מול ישראל לא ישפיעו בשום מצב על מחויבותה של מרוקו נקעם הנשיא טראמפ ואלו שיי

לסוגיה הלאומית הפלסטינית ועל נחישותה להמשיך לפעול להשגת שלום כולל וצודק במזרח 

מרוקו -לכה כי הסכם ישראלהתיכון". גורם פלסטיני אמר לרויטרס בתגובה להודעת הממ

חמאס  "בלתי מתקבל על הדעת" ומעודד את ההכחשה הישראלית של זכויות הפלסטינים.

גינה את כינון היחסים וכינתה אותו "חטא פוליטי". הג'יהאד האסלאמי מסר כי "הנורמליזציה 

, כתב סיסי-פתח א-קודס". נשיא מצרים, עבד אל-בין מרוקו לישראל היא בגידה בפלסטין ובאל

 ."בטוויטר כי הוא "מעריך את הצעד החשוב של נרמול היחסים ישראל למרוקו


