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ال�سيا�سة الخارجية المغربية بين المذهبي وال�سيا�سي� :سيا�سة المغرب تجاه �إيران نموذج ًا
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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع ذات الصلة في قضايا األمة والعالم
العربي.
وهي إذ تتسع لمثل هذه الدراسات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وطرح اإلشكاليات الفكرية والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في
الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما أكثرها ،والتي تفرض نفسها على
صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان ،كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة
آملين أن تشكل هذه الصفحة مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

عبد الفتاح نعوم



ي��رك��ز معظم ال���دراس���ات واألب���ح���اث ح��ول
السياسة الخارجية المغربية 1على األط��ر
القانونية والدستورية التي تتحكم في عملية
صنعها ،والتي تعطي موقعا ً مميزا ً للملك باعتبار
التأويل الموسع ال��ذي يكتسيه موقع إم��ارة
المؤمنين الممنوح له دستوريا ً .2ويتضح ذلك
سواء أثناء دراسة شبكة القنوات التي يمر منها
القرار في السياسة الخارجية المغربية أو أثناء
دراسة المواضيع التي تتناولها هذه السياسة،
كالسياسة األفريقية للمغرب أو السياسة العربية
أو السياسة الخارجية المغربية تجاه القارتين
األوروب��ي��ة واألميركية .لكن م��ا تغفله معظم
تلك األعمال هو طبيعة السلوك في السياسة
الخارجية المغربية ،والذي هو ذو ارتباط وثيق
بتركيبة النخب المسؤولة عن عملية الصنع
تلك .بحيث أن ميزان القوى الداخلي والخارجي
هو الذي يتحكم في صياغة التوجهات الكبرى
للسياسة الخارجية المغربية.
فالملك في المغرب ليس مجرد مسؤول عن
إدارة شؤون البالد ،وليس فقط حامالً لمضمون
هوياتي مغربي ت��راك��م عبر ال��ق��رون .ب��ل هو
ممثل لشبكة مصالح ضخمة ،بحيث أنه يمتلك
استثمارات كبيرة ممتدة على مساحة المغرب،
وبحكم موقعه االق��ت��ص��ادي ذاك ،فهو يمتلك
امتيازات كبيرة في السياسة ،وه��ذه بدورها
تمارس لتحصين مصالحه في االقتصاد .وهذه
الخاصية التي تتقاسمها الملكية في المغرب مع
بعض الملكيات واإلمارات األخرى في المشرق،
هي التي كانت في اصطدام مباشر مع شعارات
حركة  20فبراير.3
فمن الطبيعي أن تكتسب سلطات الملك مكانة
مركزية في نظام الحكم في المغرب ،4وبالتالي
يكون له بالغ التأثير في صوغ السياسات الداخلية
والخارجية .5وه��ذا ال��دور المحوري للملك يجعل
مختلف الفاعلين المؤثرين في صنع القرار بالمغرب
قريبين منه ،ومرتبطين بالتوجهات التي يرسمها
الملك .بل إن ما يصدق على القرارات ذات الصلة
بالسياسة الداخلية يصدق على السياسة الخارجية
أيضاً ،ويتعلق األمر باالرتجالية واألمزجة وردود
الفعل غير ال��م��دروس��ة ،وذل��ك ناجم عن اضطالع
مؤسسات وجهات بعينها قريبة من الملك مثل
مديرية المستندات والتوثيق والمعهد الملكي
للدراسات االستراتيجية ،بمهام نقل المعلومات
وتقدير القرارات والدفع نحو اتخاذها ،وهي آليات
يصعب استجالؤها أو االطالع على سبل سيرها.6
نعالج السياسة الخارجية هنا باعتبارها
امتدادا ً للسياسة العامة لدولة ما ،واألسلوب
ال��ذي تتبعه لتسيير عالقاتها مع الكيانات
األخ��رى خ��ارج حدودها س��واء أكانت دوال ً أم
منظمات .7ونميز في هذا الصدد بين األهداف
المعلنة للسياسة الخارجية ،وبين السلوك
الخارجي العملي ،8وهو السلوك ال��ذي يتأثر
بشكل كبير بالتركيبة النفسية واالجتماعية
والخلفية الثقافية لمن يتخذ ال��ق��رار ،ولذلك
نلمس تميزا ً في السياسات الخارجية للدول من
مسؤول إلى آخر ومن قائد إلى آخر.
وارتباطا ً بذلك ،سنحاول في هذه الدراسة
أن نسلط الضوء على العوامل المؤثرة في
السياسة الخارجية المغربية ،وعلى العوائق
البنيوية الكامنة فيها .فسياسة المغرب
الخارجية إلى جانب اتسامها بالبراغماتية
وتأثرها بمجريات تحوالت النظام الدولي،
تمتاز باالنفعال وبالتبعية .وسنحاول تبيين
ذل��ك م��ن خ�لال ن��م��وذج ع�لاق��ات ال��م��غ��رب مع
إيران ،والتي تميزت بالشد والجذب منذ الثورة
اإلسالمية عام  1979إلى اليوم.
إشكالية الدراسة:
إلى أي حد يمكن اعتبار السياسة الخارجية
المغربية تجاه إيران سياسة تابعة ألجندات
إقليمية ودولية ،وهل هي سياسة ردود فعل
غير مدروسة وغير مبررة على نحو عقالني،
وكيف يظهر ذلك من خالل العالقة بين المذهبي
والسياسي ضمن محاورها؟
فرضية الدراسة:
السياسة الخارجية المغربية تجاه إيران
دليل على أن تلك السياسة الخارجية المغربية
موسومة باالرتهان ألجندات إقليمية ودولية،
وبأنها سياسة ردود الفعل غير المدروسة وغير
المبررة ،والعالقة بين الديني والسياسي ضمن
محاورها هي التي تختزن تلك السمات.
منهج الدراسة:
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج النسقي
أو منهج تحليل النظم وتحديدا ً على نموذج
ديفيد ايستون ،وم��ؤداه أن لكل نظام سياسي
بيئة تتضمن المدخالت التي ه��ي المشاكل
والمخرجات التي هي النتائج وردود الفعل
على المشاكل ،والتغذية العكسية التي تجعل
الحلول تتحول إلى مشاكل جديدة .9وبناء على
ذلك سنتعامل مع السياسة الخارجية المغربية
تجاه إيران كمخرجات للعلبة السوداء للنظام
في المغرب ،ونتعامل مع المعطيات واألحداث
التاريخية كمدخالت ،من أجل بناء نسق من
األحكام على السياسة الخارجية المغربية في
بعدها العملي ،وبطرح العملي فيها من المعلن،
ل��ل��وص��ول إل��ى ص��اف��ي السياسة الخارجية
المغربية ،بعد تفكيك ش��ف��رات العالقة بين
الديني والسياسي ضمن محاورها ومحطاتها.
أوالً :تاريخ من العالقات غير المستقرة بين
المغرب وإيران
عرفت «ال��ث��ورة اإلسالمية» في إي��ران عام
 1979نجاحا ً غير متوقع ،وزي��ادة على ذلك،
ن��ج��ح الخميني ف��ي ت��ك��ري��س نظريته ح��ول
«والية الفقيه» كنموذج للحكم في إيران ما بعد
الثورة .بل وعكس توقعات خصوم الخميني
من اإليرانيين وم��ن غيرهم فقد ُكتب النجاح
ألول دولة دينية في القرن العشرين بعد ثورة
شعبية عارمة ،10بخاصة أن النخب المثقفة في
إيران كانت تعتبر أن ال مكان لرجال الدين في
العالم المعاصر ،عكس ما كان يراه الخميني
من أن الحرب على اإلسالم أخذت صورا ً مختلفة
يجمعها تأكيد أن اإلس�لام دوره منحصر في
األخ�لاق والعبادات .11وك��ان من بين أه��داف
الخميني تصدير الثورة إل��ى خ��ارج إيران،12

األمر الذي تلقفته الحركات اإلسالمية في العالم
العربي باستثناء الوهابية ،13وكان عبد السالم
ياسين مرشد جماعة العدل واإلحسان بالمغرب
األكثر احتفاء بالثورة اإلسالمية في إي��ران،
واألكثر دفاعا ً عن الخميني .14وه��ذا ما يفسر
هجوم شيوخ الوهابية بالمغرب على الشيخ
ياسين بالحدة نفسها التي رافقت هجومهم على
الشيعة ،وذلك في إطار التسهيالت التي كانت
تمنح لهم أثناء إقامة دور القرآن.
وب��ع��د ذل��ك النجاح ال��ذي عرفته «ال��ث��ورة
اإلسالمية» اإليرانية في اإلطاحة بنظام الشاه
عام  ،1979بدأت العالقات اإليرانية المغربية
تتدهور ،حيث ق��ام المغرب ب��إج��راءات عدة
تختزل موقفه ال��ع��دائ��ي للوضع الجديد.15
فاستقبال المغرب للشاه عام  ،1981وتكفير
فقهاء ال��م��غ��رب للخميني ،16وات��ه��ام إي��ران
بالوقوف وراء أح��داث ع��ام  1984المتزامنة
مع عقد مؤتمر القمة اإلسالمي بالدار البيضاء،
إضافة إلى إع�لان الدعم المغربي للعراق في
حربه مع إي��ران ،وما ترتب على ذلك من دعم
ّ
لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
إيران
كلها عوامل كانت كافية لطبع العالقات بين
البلدين بالتوتر ثم القطيعة بسبب مخاوف
الحسن الثاني من ام��ت��داد النموذج الثوري
اإلي��ران��ي إل��ى المغرب ،خصوصا ً أن��ه أصبح
نموذجا ً عمليا ً ملهما ً لإلسالميين آنذاك.17
وترافق كل ذلك مع موجة فكرية وسياسية
إسالمية انتعشت ف��ي الثمانينات بالشرق
األوس���ط ،بحيث أعطاها م��ا يعرف بالجهاد
األفغاني دفعة قوية ،وال��ذي ج��اء في سياق
دولي وإقليمي مطبوع برغبة أميركية في ردع
الوجود السوفياتي في أفغانستان ،ورغبة
األنظمة في المنطقة في كبح جماح تيارات
اليسار لهذا كانت جميع األط���راف مضطرة
للتسهيل ألنشطة اإلسالميين ودعمها أحيانا ً،18
فجرى استعداء اإلسالميين على الشيعة وعلى
اليسار في آن معا ً وهو األمر الذي قد يفسر الربط
ال��ذي أقامه الحسن الثاني في خطاب شهير
له سنة  1984بين بيان لمنظمة إل��ى األم��ام
الماركسية وبين الدعم اإليراني! ال سيما أنه في
تلك الفترة كان الماركسيون اإليرانيون وأنصار
الخميني ال يزالون حلفاء ثورة وليدة ،نظرا ً إلى
حجم الضرر الذي لحق ماركسيي حزب تودة
منذ محاولة االغتيال التي تعرض لها الشاه
رضا بهلوي في  4فبراير  ،1949فأعلن انفراده
بالسلطة وشن حملة اعتقاالت واسعة على كل
المعارضين .19فقد كان نظام حكم الشاه في
الظاهر حداثياً ،لكنه كان قمعيا ً إلى حد كبير،
ما جعل الليبراليين والشيوعيين في حالة
ع��داء معه ،أم��ا اإلسالميون فكان ع��داؤه��م له
بسبب انتهاجه قمع الحريات ،وبسبب واجهته
الليبرالية «اإلباحية الغربية».20
لقد كانت العالقات الدبلوماسية المغربية
اإليرانية محتشمة في بداية الثمانينات ،ولم
تتعد التعامل مع مبعوثين شخصيين للملك
وإقامة سفارة مغربية بطهران سرعان ما تم
إغالقها .لكن مع مجيء التسعينات ستعرف
تلك العالقات استئنافا ً طبيعيا ً كان من مبرراته
ال��س��ي��اق ال��دول��ي (ن��ه��اي��ة ال��ح��رب ال��ب��اردة)
واإلقليمي (نهاية الحرب العراقية اإليرانية)
والداخل اإليراني (تبلور تيار إصالحي جديد
في إيران يؤجل الخطاب اإليديولوجي الثوري
وي��رك��ز على األول��وي��ات التنموية الداخلية
وتحسين العالقة مع الجوار العربي وقد مثله
كل من رفنسنجاني وخاتمي).
وبالنسبة إل��ى المغرب ك��ان ه��ن��اك سبب
إضافي يبرر عودة الدفء إلى العالقات يتمثل
في توتر عالقات إيران مع الجزائر غداة شجبها
إلغاء الجيش الجزائري لنتائج االنتخابات
التي فاز فيها اإلسالميون عام  ،1992وبعد
فترة سيقطع المغرب عالقاته أيضا ً مع الجزائر
ويعمد إلى غلق الحدود بعد أحداث مراكش سنة
 1994التي اتهم الجزائر بالضلوع فيها ،فقامت
العالقات الدبلوماسية بشكل جيد بين المغرب
و إي��ران ،ولم تعد إلى جو القطيعة إال مع عام
 ،2009بحيث قاربت الزيارات الرسمية بين
البلدين على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء
المجالس التشريعية حوالى الثماني زيارات
في الفترة الممتدة بين عامي  1997و.21 2007
كما شملت حوالى خمسة عشر اتفاقا ً ومذكرة
تفاهم في الفترة الممتدة من سنة  1995إلى
سنة  ،2007وهي تهم قطاعات التجارة والنقل
والخدمات والتعاون الثقافي.22
فما هي أسباب القطيعة؟ وهل هي سياسية أم
مذهبية؟ وكيف يمكن تقييم السياسة الخارجية
للمغرب من خالل الموضوع اإليراني؟
ثانيا :القطيعة بين المغرب وإي���ران بين
المذهبي والسياسي
ك���ان م��ب��رر ق��ط��ع ال��ع�لاق��ات م��ن ال��ج��ان��ب
المغربي مشتمالً على االحتجاج على التعامل
غير المقبول واالنتقائي مع القائم باألعمال
المغربي في طهران ،على خلفية موقف المغرب
م��ن المس بسيادة مملكة البحرين ،إضافة
إل��ى رف��ض المغرب األنشطة التي تقوم بها
السلطات اإليرانية في المغرب والتي تستهدف
الوحدة المذهبية للمغرب .23أما بالنسبة إليران
فاستغربت ال��ق��رار وردت بالمثل لكن هناك
الكثير من المالحظات التي تثير القلق بشأن هذا
الموضوع ،فهل لألمر صلة بغيرة المغرب على
المس بسيادة دولة عربية؟ أم له صلة بمس
إي��ران بالوحدة المذهبية للمغرب؟ وأي منها
كان ذريعة قطع العالقات؟
خالف مذهبي؟
يعود الخالف بين السنة والشيعة 24إلى
فترة الصراع على السلطة الذي نشب بين علي
ومعاوية بعد مقتل عثمان بن عفان ،25بحيث
انقسم المسلمون إلى فرق عدة لكل منها رؤيته
الخاصة لطبيعة ذلك الصراع ،وتدريجيا ً بدأت
معظم تلك الفرق تسبغ تفسيرا ً دينيا ً عقديا ً على
اختياراتها في السياسة ،ثم أخذت تلك الفرق
تتمايز عن بعضها في الفقه وأنماط السلوك
والتفكير ،وكل ذلك انتهى بصراعات هدامة ال
تزال قائمة إلى اليوم .ومن بين الموضوعات
التي قسمت تلك الفرق على طرفين موضوع
ذات الله وصفاته ال��واردة في القرآن ،فبعدما

ك��ان السلف« 26يفوضون» معانيها إل��ى الله
ويأخذونها كما هي «من غير تحريف وال تعطيل
ومن غير تكييف وال تمثيل» .27لكن بعد توسع
رقعة اإلسالم في أواخر القرن الثالث للهجرة
وما بعدها ظهر مشكل لدى غير العرب في فهم
المجازات اللغوية في اللغة العربية ،وأصبح
خطر الوقوع في التجسيم في الذات والصفات
يحدق بالعقيدة اإلسالمية فأخذ قسم من فقهاء
المسلمين يأخذون تلك الصفات على سبيل
المجاز ،ويقومون بصرف المعاني الظاهرة إلى
معان أخرى ،كتفسير يد الله بالقدرة واالستواء
بالتمكين وهكذا.28
وترتب على ذلك كم كبير من فتاوى التكفير مألت
صفحات كتب الفقه والعقيدة منذ تلك الفترة ،بحيث

عبد السالم ياسين  ...األكثر احتفا ًء بالثورة اإلسالمية في إيران
اتجه الفريق الذي تعصب لرؤية السلف على رغم
ال تاريخيتها إلى الحديث عن فساد عقائد كل من
يقول بغير ما يقولون به .29وبخصوص الشيعة
فيجرى تكفيرهم ألنهم يجمعون بين التأويل في
ال��ذات والصفات كما هو ش��أن األش��اع��رة ،وبين
أخذ موضوع اإلمامة بالعقيدة بحيث يعتبرونها
أصالً من أصول اإليمان ،30ويضيفون إلى ذلك ما
يسميه شيوخ الوهابية بالبدع والضالالت التي
يقتسمونها مع أهل التصوف.31
المهم من كل ه��ذا أن مؤسسة سنية عريقة

الخميني

كمؤسسة األزهر تعتبر الشيعة اإلمامية اإلثني
عشرية الجعفرية ،تعتبرها مذهبا ً من مذاهب
المسلمين المعتبرة ،32في حين تعتبر الوهابية
وحدها أن عقيدة األزه��ر التي هي نفسها عقيدة
المغاربة عقيدة فاسدة ،والتصوف بدع منكرة،
والشيعة روافض كفار بالمطلق ،دونما تفريق بين
مللهم وطوائفهم ،ودونما التفريق بين إيران كدولة
وبين المجتمع اإليراني كنسيج معقد من الوالءات
الفكرية والدينية والسياسية ،فإذا كان الوضع
هكذا ،وإيران ال يوجد خالف جوهري في العقيدة

والمذهب بينها وبين عقيدة المغاربة فلماذا أرجع
بيان وزارة الخارجية المغربية سبب الخالف إلى
تهديد إيراني للوحدة المذهبية للمغرب؟
بهذا الخصوص ينبغي اإلش��ارة إلى أن هذا
األمر تم برضى المغرب منذ بداية التسعينات
بحيث وقع الطرفان سنة  1995اتفاق تبادل
ثقافي لثالث سنوات ،ثم محضر للتعاون الثقافي
سنة  ،1998ع�لاوة على حضور علماء الدين
اإليرانيين للدروس الحسنية على عهد الملكين،
فال مبرر الحتجاج المغرب على األنشطة الثقافية

اإليرانية ال سيما أن هذا نشاط طبيعي تقوم به
تمثيليات جميع ال��دول عبر العالم في البلدان
المضيفة لها في إطار الدبلوماسية العامة .ناهيك
عن أن كل هذا جاء في سياق تبادل للزيارات
الرسمية وعالقات على جميع المستويات ،فمثالً
على الصعيد التجاري وصلت قيمة المبادالت
إلى  8مليون درهم سنة .2006
ف��إذا كان التحجج بأي خطر يمس الوحدة
المذهبية والعقدية فينبغي استشعاره من
بعض أنشطة السعودية 33التي تنشر العقيدة
الوهابية األك��ث��ر خ��ط��را ً على األم���ن ال��روح��ي
للمغاربة ،34لكن المغرب يتساهل بين الفينة
واألخ��رى مع تلك األنشطة نظرا ً إل��ى الموقف
اإليجابي للوهابية من طاعة أولي األمر ،زيادة
على ال���دور ال��ذي قامت ب��ه ه��ذه الحركة في
التصدي للمد اليساري ولمشروع جماعة العدل
واإلح��س��ان .أم��ا في خصوص موقف الشيعة
اإلمامية السائدة في إيران من إمارة المؤمنين
فهو موقف إيجابي بحيث أنهم يجعلون اإلمامة
أص�لاً من أص��ول اإليمان وهي لعلي وأبنائه،
ودل��ي��ل تقديسهم ألح��ف��اد علي اب��ن ع��م النبي
استقبال اإليرانيين للحسن الثاني أثناء زياراته
لهم أي��ام حكم الشاه كما ي��روي عبد اللطيف
الفياللي وزير الخارجية األسبق في مذكراته،
زي��ادة على أن تكفير فقهاء المغرب للخميني
كان بسبب تأويله لمكانة اإلمام وليس لموقف
معين من إمارة المؤمنين بالمغرب.
 الدراسة أعدّت بطلب
من مجلة شؤون األوسط المتخصصة
  باحث في سلك الدكتوراه
في جامعة محمد الخامس بالرباط
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