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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



خالف سياسي؟

المس بسيادة
بالنسبة إلى االحتجاج على
ّ
البحرين فإنه لم يُسجل للمغرب أن��ه احتج
على األمر المماثل الذي تكرر كثيرا ً أيام الشاه
وبخصوص البحرين نفسها ،ب��ل ل��م يحتج
المغرب على بسط الشاه سيطرته على جزر
إماراتية سنة  ،1970كما أن هذا ليس مبررا ً
كافيا ً لقطع العالقات ال سيما أن الدولة صاحبة
الشأن لم تقم بمثل ما قام به المغرب عالوة على
الدول الخليجية األخرى ،عموما ً قطع العالقات
س��ل��وك تلجأ إل��ي��ه الدبلوماسية المغربية
غالبا ً م��ن دون تبرير منطقي كما ح��دث مع
إسبانيا سنة  2001وسنة  ،2007والسنغال
وفنزويال ومع سورية في اآلونة األخيرة على
إثر تداعيات األزمة السورية ،وغالبا ً مثل هذه
السلوكيات تكون نتيجة أمزجة وأهواء صاحب
القرار وردود الفعل لديه ،أو بحسب إمالءات
خارجية تقتضيها ض��رورات تسخين األجواء
لتحسين المواقع التفاوضية بمحاصرة الطرف
اآلخر ،ألنه ال مبرر عقالنيا ً لمثل هذه األفعال في
الدبلوماسية.
يظهر أن ال خالف حقيقيا ً بين المغرب وإيران،
وف��ي حقيقة األم��ر يتضح أن تلك التبريرات
موروثة عن فترة الحسن الثاني ،ال��ذي كان
ذا شخصية قوية وكانت لديه رغبة في لعب
دور محوري في قيادة الدول العربية والقيام
بالوساطة في مجمل القضايا الشرق أوسطية،
وهو الموقع ال��ذي كان مهددا ً من طرف جمال
عبد الناصر كما أصبح مهددا ً من الخميني ،وإذا
كان األول غريما ً على الزعامة العربية فالثاني
غريم على الزعامة اإلسالمية .وقد كان الحسن
الثاني يعتمد ف��ي إي��ج��اد دور يليق ب��ه على
األلق الذي يمنحه إياه موقع إم��ارة المؤمنين
فاستشعر أن الهالة المحيطة بالخميني قد
تسلبه هذا الموقع ،واتفق في هذا مع السعودية
التي خشيت أن تجمع إيران بين بريق الثورة
واإلسالم وشرعية الدفاع عن فلسطين ولبنان،1
ال سيما أن إي���ران أظ��ه��رت توجهات معادية
للواليات المتحدة وحلفائها.
وق��د ك��ان الحسن ال��ث��ان��ي ي��ري��د أن يكون
المغرب ركيزة أساسية للسياسات الغربية
تجاه المنطقة ،فإذا به يُفاجأ بأن الشاه الذي
كان يقاسمه التطلعات والدور يغادر السلطة،
والجزائر تتوسط في قضايا الرهائن األميركيين،
والمؤشران اللذان يؤكدان ه��ذا التفسير هما
حجم حضور المغرب منذ نهاية الستينات في
القضايا الشائكة بالشرق األوس��ط على رغم
بعده الجغرافي منه ،واضطالع الحسن الثاني
بقيادة مبادرات عربية عدة ،وهو مخالف تماما ً
لما بعد وف��ات��ه ،إذ سيتجه محمد السادس
إلى تمتين العالقات مع أوروب��ا وإهمال الدور
العربي .2المؤشر الثاني مرتبط بطبيعة الدور
ال��ذي لعبه الحسن الثاني داخلياً ،فقد وقف
في وجه قيادات الحركة الوطنية الراغبين في
إحقاق نظام برلماني وتحجيم موقع الملكية،
األمر المناقض لتطلعاته في القيادة ولعب أدوار
محورية في صياغة السياسات داخل المغرب
وخارجه ،بما يتماشى مع الموقع االقتصادي
للملكية وشبكة المصالح المرتبطة بها.
لكن ال مبرر منطقيا ً الستعادة هذا الصراع
 بخلفياته ومبرراته التي يراد لها أن تكونمذهبية  -إال بصعود نجم حزب الله بعد أحداث
تموز  ،2006وزي��ادة بريق إي��ران بعد دعمها
الواضح لحماس أثناء ح��رب غ��زة  ،2008إذ
ربما استند المغرب في تقييمه إلى وجهة النظر
السعودية وتخوفاتها من التمدد اإليراني الذي
تبرره رغبة إي��ران في لعب دور إقليمي يليق
بحجمها ،كما هو الشأن بالنسبة لتركيا ويسمح
به انكماش عربي ،المسؤول عنه حتما ً هو
العرب وعدم امتالكهم مشروع سيادة إقليميا ً
موحداً.
وب��ال��ت��ال��ي ،فقطع ال��ع�لاق��ات المغربية ـ
اإليرانية كان السياق الذي يحكمه هو سياق
زي��ادة الحصار على إي���ران ،وتحجيم دوره��ا
اإلقليمي ،وتظهيرها كدولة ذات مشروع طائفي،
يسعى إل��ى التمدد على حسابات جغرافيا
الثقافة واألديان للدول العربية ،ولعل المغرب
في هذا اإلطار كان ينظر إلى العدد المتزايد من
المغاربة المتشيعين الذين بلغوا  3000فرد،
زيادة على أن المغرب ينظر بعين الريبة إلى
عالقة السلطات اإليرانية بالمغاربة الشيعة في
الخارج ،3وبالتالي فالتخوف من تلك العقيدة
التي لها أهميتها السياسية في هؤالء كمجموعة
بشرية ،4ومن ثم قدرتهم التنظيمية التي تدفع
المغرب إلى التوجس من نواياهم ومن نوايا
إيران من خلفهم ،األمر الذي دفع إلى الحد من
عالقة المغرب بإيران بشكل يثير االستغراب.5
ومن ناحية ثانية ،فإن هذا المشروع (صد
التمدد اإليراني) مشروع سعودي ،إذ تخشى
المملكة من التحوالت الداخلية التي يمكن أن
تدفع إي��ران إليها إذا تمكنت من مسك خيوط
الداخل في ال��دول العربية والسعودية على
الخصوص .وبالتالي كان قرار المغرب تضامنا ً
مع مخاوف السعودية بحكم العالقات التي
تجمع الملكيتين منذ أي��ام الدولة السعودية
األول��ى ،التي تم تأسيسها بواسطة التحالف
بين حركة محمد بن عبد الوهاب وعبد الله بن
سعود في أواسط القرن الثامن عشر في بلدة
الدرعية في نجد .6وكان سلطان المغرب آنذاك
المولى سليمان قد ألقى خطبة شهيرة يتماهى
فيها مع مشروع محاربة البدع والضالالت الذي
تبنته الدولة السعودية األولى ،وذلك بعد أن
بعث وفدا ً للتأكد من األخبار التي كانت تروجها
في األقطار اإلسالمية الدولة العثمانية حول
معتقدات ابن سعود وابن عبد الوهاب ،وقد كان
رد الملك السعودي على موفدي سلطان المغرب
ُمرضيا ً له ،ما دفعه إلى نسج خطبة مشهورة
في الموضوع.7

وق��د اس��ت��م��رت ال��ع�لاق��ات بين السعودية
والمغرب أثناء قيام الدولتين السعوديتين
الثانية والثالثة ،وزاد من توطدها ظروف ما
بعد الحرب العالمية الثانية التي أفرزت تحالفا ً
بين الواليات المتحدة وأوروبا الغربية ،وأفرزت
أيضا ً تبعية معظم الملكيات العربية لالستعمار
الجديد/القديم ،وذلك في مواجهة المد الشيوعي
آنذاك .وبعده استمر التحالف في إطار تحصين
مصالح الملكيتين م��ن أي مخاطر محتملة،
وم��ن بينها الخطر ال��ذي تشكله إي���ران على
السعودية ،ولذلك فالوهابية ترسانة أسلحة
مهمة تستخدمها السعودية من أجل محاصرة
التمدد الشيعي الذي يعد حامالً وناتجا ً للبريق
ال��ذي شكلته إي���ران للشعوب المسلمة منذ
«الثورة اإلسالمية» ومرورا ً باالشتباك اإليراني
األميركي ،وانتهاء بالنمذجة اإلسالمية للتطور
والتقدم التقني.
ثالثاً :التحوالت الراهنة وآفاق العالقة بين
المغرب وإيران
بدأ الصراع بجميع أوجهه بين إيران والحلف
ال��ذي تقوده ال��والي��ات المتحدة مباشرة بعد
نجاح «الثورة اإليرانية» سنة  ،1979وإقدام
إيران على احتجاز رهائن أميركيين في السنة
نفسها ،وهو ما خلق سوء فهم بين الطرفين منذ
تلك الفترة نتج منه الحقا ً جدال صاخب وسط
الواليات المتحدة فحواه إمكان توجيه ضربات
عسكرية أميركية إليران ،ووصل األمر مداه مع
وصول المحافظين الجدد إلى الحكم مع والية
الرئيس بوش االبن .8ومنذ تلك الفترة أصبح
النقاش الطائفي أكثر صخباً ،وكان جماهير أهل
السنة لم يعرفوا أن الغالبية الديمغرافية في
إيران تنتمي إلى الشيعة إال بعد نجاح الثورة،
فتم استدعاء كل كم الصراعات المطمورة في
حفر التاريخ ،وإع���ادة نبشها من أج��ل إدان��ة
الشيعة وشيطنتهم حصارا ً للمشروع الوطني
واإلقليمي اإلي��ران��ي ،ال��ذي كانت جل مخاوف
الواليات المتحدة وحلفائها في الخليج والعالم
العربي تراه مشروعا ً للتحرر الوطني بأسلوب
جديد ،يتناغم مع الترويج للصحوات الدينية
في وجه الشيوعية الذي تورطت فيه الواليات
المتحدة نفسها.
لكن هناك سياق أوس��ع وأشمل بخصوص
إث���ارة المشاعر الدينية ودف���ع ال��ن��اس إلى
االص��ط��ف��اف على أرض��ي��ة االن��ت��م��اء المذهبي
والطائفي ،وقد بدأ هذا السياق من داخل الواليات
المتحدة نفسها ،بحيث ظهر اتجاه فكري قاده
ليو شتروس يرى أن األزمة العامة للغرب هي
أزمة في الفلسفة السياسية ،األمر الذي بناه
على محنة تعيشها الحداثة تتمثل في فقدانها
لهدف معين ،وبالتالي سقوط الليبرالية في
نزعة مادية مبتذلة ،وعلى الصعيد العملي كان
شتروس يرى أن المشكلة تكمن في صعوبة
الدفاع عن هذه القيم أم��ام األخطار الداخلية
والخارجية  .9وقد وجد هذا الرأي صدى كبيرا ً
في تلك الفترة وسيتبناه من سيعرفون في ما
بعد بالمحافظين الجدد ،خصوصا ً أنه جرى
في اإلعالم في تلك الفترة تجييش للرأي العام
الغربي واألميركي على الخصوص إزاء الخطر
الشيوعي ،ف��ي فترة كانت موجة الحريات
الفردية في أعلى آمادها ،فاس ُتثمر مناخ الحرية
ذاك للترويج لما هو ضدها مضموناً.
وال��ف��ك��رة نفسها ج��رى تطبيقها ألول مرة
حينما وصل زبيغينيو بريجينسكي 10لمنصب
مستشار أمن قومي على عهد الرئيس جيمي
ك��ارت��ر ،بحيث ك��ان ي��رى أن عقائدية الجيش
األحمر في أفغانستان ال تمكن مواجهتها إال
بالرهان على عقائدية المجاهدين ،وأص��ل
الفكرة عند بريجينسكي في مؤلف كتبه سنة
 ،1970يركز فيه على أن منطقة الشرق األوسط
مكونة طائفيا ً وعرقيا ً وتنبغي إع���ادة فكها
وتركيبها بما يتماشى مع مصالح األمن القومي
األميركي ،11وزاد من تكريس فكرة دور الدين في
تغيير الخرائط كتابات كل من برنارد لويس
وصامويل هنتنغتون ،زيادة على تأثير مناخ
نهاية الحرب الباردة .بالتالي بقدر ما كانت
الحاجة إلى ذلك الخطاب في صد الشيوعية،
كانت «الثورة اإلسالمية» في إيران تعبيرا ً عن
رفض الحداثة والديمقراطية الغربية .12وهو
األم��ر ال��ذي رفضه ليو شتروس وغيره داخل
الغرب نفسه ،على اعتبار أنه أتى بالكارثة.
إذن يمكن ال��ق��ول أن ت��ص��اع��د الخطابات
العدائية الدينية بين السنة والشيعة جاء
في سياق جيوبوليتيكي ،استخدم االنتماء
الهوياتي من أج��ل صد الشيوعية ،وك��ان من
آث��اره الجانبية تصاعد األصوليات ،التي من
نتائجها نجاح «ثورة إسالمية» في إيران ،سهل
هذا المناخ أيضا ً استنبات خطاب عدائي لها
من اإلرث الوهابي المعادي للشيعة وعقائدهم
والعقائد التي تقترب منهم ،فحفلت المكتبات
العربية باستنكار األضرحة والمقامات والطرق
الصوفية ،واستهجان عقائد األشاعرة والشيعة
وغ��ي��ره��م ،زاد م��ن ذل���ك ظ��ه��ور الفضائيات
ووسائط االتصال .وبعد الحرب األميركية على
العراق وصل االحتقان المذهبي أوجه ،وأصبح
باإلمكان رصد الظواهر النافرة من الجانبين
كليهما شيعة وسنة ،األمر الذي أثر في وضع
ومستقبل العراق.13
بقدر ما كانت تلك السياقات والظروف توفر
مناخا ً يبرر القطيعة بين المغرب وإيران ،بقدر
ما يالحظ أيضا ً أن هناك عالقات جانبية بين
البلدين ال ت��زال موجودة على رغم القطيعة،
بحيث يلتقي المسؤولون المغاربة مع اإليرانيين
في مناسبات مختلفة وفي أماكن مختلفة .إال
أن العالقات ال يمكن أن تتحسن راهنا ً بسبب
ارت��دادات األزم��ة السورية والصخب المحيط
بالملف النووي اإليراني .لكن لوحظ أنه منذ
اتفاق الخطوة األولى المبرم بين إيران والغرب
عاد المسؤولون اإليرانيون والخليجيون إلى
تبادل الزيارات على رغم عدم انسجام مواقف
دول الخليج م��ن االت��ف��اق ،وب��م��ا أن المغرب
يسترشد غالبا ً في الموضوع اإليراني بالمواقف

الخليجية نظرا ً إلى العالقة التي تربطه بها ومن
بين تجلياتها الدعم السنوي ،فمن الممكن أن
يعود الدفء إلى العالقات المغربية ـ اإليرانية ال
سيما أن المغرب لم يكن يوما ً ضد حق إيران في
امتالك مشروع نووي سلمي ،فقط األمر سيحتاج
بعض الوقت لتجاوز التعقيدات البروتوكولية،
و تسوية األزمات اإلقليمية.
لقد أدى وصول المحافظين الجدد إلى رئاسة
الواليات المتحدة ،وتطبيقهم لمشروع القرن
األميركي الجديد ،14أدى إل��ى تكبد الواليات
المتحدة خسائر ضخمة وحدوث تحوالت مهمة
داخ��ل ال��رأي العام األميركي مثلتها اتجاهات

ملك المغرب محمد السادس
استهجان الحرب ،والتي أفرزت توجهات فكرية
مؤثرة في السياسة الخارجية األميركية مثل
صدور تقرير «مجموعة دراسة العراق» ،15وقد
كانت النقطة المحورية في هذا التقرير تتعلق
بالربط بين الوضع المتدهور في العراق وبين
ض��رورة إش��راك دول ج��وار العراق في الحل،
وإقرار تسوية للقضية الفلسطينية .وهي الفكرة
التي رفضها الحلف ال��ذي تشكل من اللوبي
المؤيد لـ»إسرائيل» والمحافظين الجدد .16وفي
المقابل ظهر إلى العلن مشروع فريدريك كيغان
الذي يرفض فتح حوار مع دول جوار العراق،
وي��ط��رح إم��ك��ان توسيع ال��وج��ود العسكري
األميركي في العراق.17
لكن التحوالت الموضوعية التي تمثلت في
نتائج ح��رب  2006بلبنان ،ووص��ول أوباما
إلى الرئاسة في الواليات المتحدة بما يعني
فشل مشروع القرن األميركية الجديد .وترافق
تلك التحوالت مع تنامي االتجاهات الفكرية
الداعية إلى تحسين العالقات األميركية الشرق
19
أوسطية .18وقد كان صدور تقرير غولديستون
الذي يفصل في انتهاكات حقوق اإلنسان في
غزة على يد «إسرائيل» .كان سببا ً دفع هيالري
كلينتون سنة  2010إلى الربط بين مضمونه
واألزم���ة الموضوعية ال��ت��ي تجعل مستقبل
«إس��رائ��ي��ل» على المحك ،وم��ن ثمة ض��رورة
التسوية ،وهو ما سيرفضه اليمين المتطرف في
«إسرائيل» .20زيادة على ما تضمنه تقرير األمن

الرئيس اإليراني حسن روحاني
القومي األميركي لسنة .21 2010
فالنظام العالمي لما بعد الحرب الباردة لم
يعد يقوى على وجود بؤر توتر عناوينها إيران
والعراق وسورية وفلسطين وما يرتبط بها من
مؤثرات ومتأثرات .لذلك ترى إدارة أوباما أن
تسوية الملف اإليراني مدخل أساسي لتسوية
باقي الملفات ،ولذلك كله ال بد من السماح
بوالدة غير عسيرة لنظام عالمي جديد عنوانه
سيادة قواعد القانون الدولي وحلحلة الملفات
العالقة وبناء نظام عالقات دولية تعاونية،
تجنب البشرية ويالت حروب مدمرة ومحتملة
في ظل استمرار تعنت كل األطراف .لذلك تعتبر
التجاذبات التي ظهرت في مراكز القرار العالمي
ح��ول أح��داث ما يعرف بــ»الربيع العربي»
محاولة أخيرة لتغيير تلك المعادالت ،لكن بات
واضحا ً أن المنطقة تتجه نحو تسوية تجعل
من إي��ران فاعالً إقليميا ً محورياً ،فالتفاهمات
معقودة على آسيا 22بعد االنسحاب األميركي
منها .ولذلك يمكن أن تنضج التسوية األميركية
ـ اإليرانية بعد حدوث تلك التفاهمات ،وتنتهي
القطيعة بين المغرب وإي��ران حالما يتموضع
الخليج م��ن ال��ت��ح��والت اإلقليمية وال��دول��ي��ة
الجديدة.23
خاتمة:
التحوالت التي يفرضها منطق التاريخ تذهب
بالبلدين كليهما نحو مسارات محتومة .إيران
تعيش على إيقاع التفاعالت بين التقليدي
وال��ح��دي��ث ،وال��ت��ح��والت ف��ي ق��واع��د السلوك

االجتماعي واتجاهات الرأي العام سائرة قدما ً
هي األخ��رى داخل إي��ران ،وهي كلها أمور ذات
تأثير في نسق الحكم وصنع السياسة بمختلف
مظاهرها ومستوياتها .أما المغرب فهو األخر
يأخذ موقعه ضمن التحوالت التي يعرفها
المحيط اإلقليمي والدولي ،ويعيش صراعا ً بين
الفساد اإلداري والمالي وبين القوى االجتماعية
وتعبيراتها السياسية والنقابية.
ومن ناحية ثانية ،فكل من إي��ران والمغرب
يتجه نحو التخفيف من الهالة المحيطة بوالية
الفقيه وإمارة المؤمنين ،ال شك في أن التحوالت
العميقة تلك ستؤثر ف��ي هاتين الركيزتين.
ومعهما ستضعف مركزة القرار االستراتيجي
في يد قمة الهرم ،فالتحول نحو نظم برلمانية
مكتملة أو نظم رئاسية مكتملة في المغرب
وإيران هو الكفيل بأن يجعل قرار دولة من حجم
المغرب مستقالً وعقالنيا ً تجاه دولة من حجم
إيران .ومهما كانت الجغرافيا تشكل عائقاً ،إال أن
إيران تعني الكثير لبلد كالمغرب بالنظر ألهمية
حلفها اإلقليمي وال��دول��ي ،وبالنظر لما تؤشر
إليه األحداث في المستقبل ،فإيران وحلفاؤها
سيساهمون بشكل محوري في صياغة عالم
القرن الواحد والعشرين.
إن السياسة الخارجية شأنها شأن السياسة
الداخلية وظيفتها تأمين المصالح التي نتجت
هي من التعقيدات التي تفرضها تلك المصالح،
وتتميز تلك السياسة بما يضفيه عليها أفق
وفكر وخلفية أصحاب تلك المصالح .وبالتالي

فالسياسة الخارجية المغربية وإن تحجج
المغاربة بالعائق المذهبي ضمنها ،إن كان ذلك
صحيحاً ،فإنه ليس مهما ً بقدر ما مصالح المغرب
مهمة ،والحديث عن مصالح المغرب هو حديث
عن مصالح النخب االقتصادية المتنفذة ،وهذه
في الغالب غير منظمة على نحو يجعلها تستفيد
من البحث األكاديمي في السياسة الخارجية،
من أجل بلورة تصورات تخدم مصالحها خارج
المغرب من خ�لال دع��م توجهات بعينها في
السياسة الخارجية المغربية .فالمشكل يكمن
أوال ً في تمركز الثروة في يد النخبة الملكية ،ثم
في بعد النخب المنافسة عن بؤرة صنع القرار،
ورب��م��ا الدبلوماسية االقتصادية تبقى هي
المدخل األنسب لذلك ،لكن تأثيرها أقل أهمية إن
لم تندرج ضمن توجهات كبرى تساهم هي في
صياغتها .أما مصلحة الفرد البسيط فتأتي في
سياق كل ذلك أو ال تأتي.
ما توصلنا إليه بخصوص سمات السياسة
الخارجية نحو إي��ران ،قد يكون دقيقا ً إلى حد
ما ،لكن السؤال المطروح هو :هل تصلح هذه
الخالصة لتعميمها على السياسة الخارجية
المغربية تجاه باقي مناطق العالم؟ ربما هذا
موضوع دراسة أخرى.
 باحث في سلك الدكتوراه
في جامعة محمد الخامس بالرباط
Naoum.abdelfattah@gmail.com
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