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النزعة المذهبية في السياسة الخارجية اإليرانية
وتداعياتها على األمن القومي الجزائري
د.قاسمي سعيد
أستاذ العالقات الدولية بكلية العلوم السياسية
والعالقات الدولية بجامعة اﳉزائر  - ٣اﳉزائر

ﺷﻬدت الﺴياسﺔ الﺨارﺟيﺔ اﻹﻳرانيﺔ مﻨﺬ وﺻول الﺨميﻨي إلﻰ الﺴلﻄﺔ
المﺴﺘﺠد والمﺆﺛر
مﻬمﺔ ،ﻛان اﻷبرز مﻨﻬا الدور
ّ
في  1979ﺗح ّوﻻت ّ
ﺗوﺟﻬات الﺴياسﺔ الﺨارﺟيﺔ اﻹﻳرانيﺔ،
للقيادات الدﻳﻨيﺔ في ﺗحدﻳد ّ
وإعادة ﺗوﺟيﻬﻬا بما ﻳﻨﺴﺠم مﻊ ﺗﺼ ّورات القيادات الﺠدﻳدة ورؤﻳﺘﻬا
للعالم الﺘي ﻛانﺖ قاﺋمﺔ علﻰ القﻨاعﺔ بﻨﺼرة المﺴﺘﻀعﻔين ﺿد
عده البعﺾ ﺗماﻫ ًيا
اﻻسﺘكبار ،وبﺄﻫميﺔ ﺗﺼدﻳر المﺬﻫﺐ الﺸيعي ،الﺬي ّ
مﻊ الﻨﺰعﺔ القوميﺔ الﻔارسيﺔ الﺼﻔوﻳﺔ المعادﻳﺔ لﺠيرانﻬا العرب الﺴﻨّﺔ،
ﺟﺴدﺗﻪ الﺴياسات اﻹﻳرانيﺔ في المﻨﻄقﺔ العربيﺔ مﻨﺬ ﺗلﻚ
وﻫو ما ّ
الﻔﺘرة ،الﺘي ﺷكّ لﺘﻬا الﻨﺰعﺔ المﺬﻫبيﺔ في أﻏلﺐ حاﻻﺗﻬا.
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إن ال َعالقات الجزائرية-اإليرانية لم تخرج عن السياق العام الﺬي طبع الرؤية اإليرانية
ّ
للجـوار العربـي ،فرغـم الطابـع التعاونـي الـﺬي ميـز تلـﻚ ال َعالقـات ،منـﺬ عهد الشـاه رضا
بهلوي وحتى فتـرة ما بعد ثـورة الخميني فـي  ،١٩٧٩واألدوار التـي لعبتهـا الجزائر لصالح
إيران منﺬ أزمـة الرهائن األمريكييـن ،ومحاولت الوسـاطة في الحـرب العراقية-اإليرانية
التي دفعت الجزائر ثمنها غال ًيا بﺈسـقاط طائرة وزير خارجيتهـا المرحوم محمد الصديق
بـن يحيـى فـي ربيـع  ،١٩٨١وتمثيـل الجزائـر للمصالـح اإليرانيـة لـدى الوليـات المتحـدة
األمريكية طيلة سنوات القطيعة بين البلدين ،فﺈن ذلﻚ لم يمنع إيران من أن تضع الجزائر
ضمـن دائـرة السـتهداف فـي سياسـات تصديـر المﺬهـﺐ ،مسـتهدفة بسياسـتها الوحـدة
المﺬهبية للجزائر ،عبر السـعي لخلـق نخﺐ وأقل ّيـات مﺬهبية في الجزائر ،تكون وسـيلتها
ّ
للتدخل إذا استدعت الضرورة.
لتعميق نفوذها ،ومبر ًرا
هـﺬه الوضعية ومـا أنتجتﻪ مـن تداعيـات علـى ال َعالقـات العربية-اإليرانية تدفـع لطرح
ّ
التدخليـة فـي السياسـة اإليرانيـة تجـاه
عديـد مـن الستفسـارات حـول خلفيـات النزعـة
محيطها العربي ،وتداعيات تلﻚ السياسـة على األمن والوحدة المﺬهبية في الجزائر.
وتفترض الدراسـة أن طغيـان الصبغة المﺬهبيـة يعكس نفـوذ القيادة الدينيـة في صنع
التوجهات الكبرى للسياسـة الخارجية اإليرانية .وإن نفوذ المرشـد األعلى للثورة
وتحديد
ّ
يتزايد كلما كان مشروع »تصدير الثورة« محور ًّيا في السياسة الخارجية اإليرانية وصعود
منطـق الثورة علـى منطـق الدولة .كمـا تفترض الدراسـة أن إيـران تسـعى لتغييـر الخريطة
المﺬهبيـة في الجزائر من خالل التشـجيع على التشـ ﱡيع كانعكاس لتصـ ّور النخﺐ الجديدة
لل َعالقة مـع دول الجوار العربي ،وأخي ًرا قد يؤدي اتسـاع دائرة التشـ ﱡيع فـي الجزائر نتيجة
»تصديـر الثـورة« إلـى خلـق فتنـة مﺬهبيـة وإلـى تهديـد األمـن القومـي للجزائـر .وفـي هـﺬا
السياق تتناول هﺬه الدراسة العناصر اﻵتية:
ً
توجهات السياسة الخارجية
أوال :أثر النسﻖ َ
العقَ دي في تحديد ّ

إن دراسة وتحليل البعد الديني في السياسة الخارجية يضعﻪ عديد من الباحثين على
غرار وارنر ليفي ولويد جنسن ضمن دائرة تأثير األنساق ال َع َقدية على السياسة الخارجية
»وأن تلﻚ األنسـاق ال َع َقديـة يمكن أن تكون مسـتم ّدة من آيديولوجيـا دولة ما أو من
للدولّ ،
)(٢
عقائد) (١شعبها« .
وكثيـ ًرا مـا أدرج الهتمـام بتأثيـر البعـد الدينـي ضمـن البعـد القيمـي وتأثيره في رسـم
تص ّورات السياسة الخارجية ،وذلﻚ باعتباره اإلطار العام الﺬي يشكل خلفية النﻈر والحكم
على األحداث والمواقﻒ ،بما يؤثر بشكل مباشـر على ال َعالقات الدولية بصفة عامة وفي
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مجـال السياسـة الخارجيـة بصفة خاصـة ،وذلـﻚ لكونﻪ يقـع ضمن مـا يسـمى بالمح ّددات
الداخليـة للسياسـة ،ومِ ـن ثَـ ّم فالدين يشـ ّكل أحـد روافـد النسـق ال َع َقـدي ألي بلد ،ومِ ـن ثَ َّم
يصيـر للدين تأثير مباشـر علـى صناعة التصـ ّورات ،أمـا البُعد المﺬهبـي الﺬي لـم تهت ّم بﻪ
الدراسات الغربية فهو مستوى أضيق من البعد الديني بحيﺚ يتم عبره حصر النتماء في
يعد البعد المﺬهبي) (٣جز ًءا من البعد الديني.
مﺬهﺐ مح ّدد ،ومِ ن ثَ َّم ّ
ويتط ّور النسـق ال َع َقـدي للقائـد السياسـي بطريقـة تدريجية ،ومـن خالل عمليـة طويلة
تتأثـر بشـكل التنشـﺌة الجتماعيـة والسياسـية للقائـد السياسـي ،والمؤثـرات الدينيـة،
والخبرات الشخصية ،ومستوى التط ّور الثقافي والتعليمي وغيرها .وتؤدي هﺬه المؤثرات
بالقائـد إلـى تطويـر مجموعـة متكاملـة مـن العقائـد السياسـية عـن البيﺌـة المحيطـة بـﻪ.
ويضطلـع النسـق ال َع َقـدي بوظيفتيـن مه ّمتيـن بالنسـبة إلـى القائـد السياسـي :األولـى هـي
مسـاعدتﻪ على اسـتيعاب المعلومـات اﻵتية من البيﺌـة .أما الثانيـة فهي أن النسـق ال َع َقدي
منهجا لتخاذ القرار.
يقدم إلى القائد السياسي
ً
ويﺬهﺐ لويد جنسن إلى أن النسق ال َع َقدي للدولة من شـأنﻪ التأثير على تص ّور الدولة
لما يحدث في النسق الدولي ،ومِ ن ثَ َّم يصير بمثابة الشاشة اإلدراكية التي يتم من خاللها
تجاهـل بعﺾ األحـداث ،أو إعادة تفسـيرها بمـا يجعلها متوافقة مـع ذلﻚ النسـق ال َع َقدي،
وكﺬا المساعدة على اسـتمرار سياسـتها الخارجية واستقرارها ،كما أن األنسـاق ال َع َقدية
الوطنية تسـتخدم كأداة لتبرير خيارات تلﻚ السياسـة )ألن تلﻚ الخيـارات تبنى عادة على
تفسـير مصالـح األمـن الوطنـي( ،كمـا تسـتخدم تلـﻚ األنسـاق اسـتخدا ًما دعائ ًّيـا لتبريـر
ّ
وتوظﻒ كﺬلﻚ لدعم الوحدة الوطنية للدولة،
بصحتها،
السياسات المتبعة ،وإقناع اﻵخرين
ّ
تعـد من أهـ ّم العوامل فـي تطـ ّور القوميـة والهويـة الوطنية المسـتقلة وبالـﺬات في
ومِ ن ثَ َّم ّ
الـدول الناميـة) .(٤وتأكيـد جنسـن هـﺬا ل يبـدو أنـﻪ تختﺺ بـﻪ الـدول الناميـة فقـط ،وإنما
تكون مالمحـﻪ أكثر بروزًا بالمقارنـة مع الدول الديمقراطيـة الغربية ،التـي تبنّت الحداثة،
بحيﺚ يﻈـل تأثيـر البعـد الديني قائ ًمـا على غـرار ما يحـدث في الوليـات المتحـدة كدولة
أكثر حداثة.
وضمن هﺬا التص ّور الﺬي يؤكد على أهمية مدخل دور األنسـاق ال َع َقدية في السياسـة
الخارجيـة ،يﺬهـﺐ وارنر ليفـي ) (Werner Leviإلـى أن هناك حالتيـن تؤ ﱢثر فيهما األنسـاق
العقدية الوطنية تأثي ًرا كبي ًرا في صياغة خيارات السياسة الخارجية ،الحالة األولى تبرز
في أثناء الثورات ،أما الحالة األخرى فهي حالة الن ُﱡﻈم التي تتركز فيها سلطة اتخاذ القرار
في يد مجموعة قليلة من األفـراد ،وعلى وجﻪ التخصيـﺺ إن كانت تلـﻚ المجموعة تعتنق
ً
مدخال مه ًّما لدراسـة السياسـة
آيديولوجيـا ثوريـة) ،(٥ولﺬلـﻚ فقد تص ّورنـا أن ذلﻚ يشـ ّكل
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الخارجيـة اإليرانيـة التـي أعقبـت ثـورة الخمينـي ومـا نتـﺞ عنها مـن تداعيـات ،بحيـﺚ إنها
المحـدد »المﺬهبـي« ،وهـو مـا يؤكـده لويـد جنسـن بقولـﻪ» :إنـﻪ
ارتكـزت بشـكل كبيـر علـى
ّ
ومع وصـول الخميني إلى السـلطة فـي  ١٩٧٩أصبـح الدور الﺬي يقـوم بﻪ رجـال الدين في
السياسـة الخارجية أكثر وضوحـا«) ،(٦وأكثر تأثي ًرا في رسـم تلﻚ السياسـة وتوجيهها ،بما
يتناسﺐ مع تص ّور الدور القومي لدى دوائر صناعة القرار اإليراني.
وإذا كان للبعـد الدينـي تأثيـر علـى صياغـة أهـداف السياسـة الخارجيـة ،فـﺈن هـﺬا
التأثيـر بالنسـبة إلى الحالـة اإليرانيـة م ّثلﻪ البعـد الطائفـي الﺬي كان حاسـ ًما فـي الترويﺞ
ﻵيديولوجيتهـا فـي الخـارج واتخﺬ وسـائل لتحقيـق ذلﻚ ،منهـا الدعايـة ،أو تشـجيع ثورات
األقليـات الشـيعية ،ومسـاندة التنﻈيمـات أو األحـزاب أو الحـركات التـي تعتنـق المﺬهـﺐ
الشـيعي مثل حزب اهلل في لبنـان .ويبرز تأثيـر البعد المﺬهبي بالنسـبة إلى إيـران بصورة
مباشرة في دور »المدافع عن العقيدة«) ،(٧والدولة صاحبة هﺬا الدور إذا قبلت إقصاء تلﻚ
العقيدة من أولوياتها لصالح أهداف أخرى تم التشـكيﻚ في عقيدتها.
ورغـم أهميـة البعـد المﺬهبـي فـي الحالـة اإليرانيـة )والبعـد الدينـي بشـكل عـام( لكـن
يجﺐ التأكيد على أنﻪ من الصعﺐ ،إن لم يكن من المسـتحيل ،تفسير السياسة الخارجية،
ألي دولـة مـن الـدول ببعـد مﺬهبـي أو دينـي فقـط أو مصلحـي فقـط .فهنـاك تداخـل بيـن
مختلﻒ األبعاد في السياسة الخارجية ،وكثي ًرا ما يوظﻒ البعد الديني أو المﺬهبي لخدمة
المصالح األخرى للدولة.
ً
ثانيا :مﻼمﺢ السياسة الخارجية اإليرانية بعد ثورة الخميني في 1979

تحـددت مالمـح السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة مـن خـالل عـدد مـن العتبـارات يمكـن
تناولها على النحو اﻵتي:
ﻛمحدد للﺴياسﺔ الﺨارﺟيﺔ اﻹﻳرانيﺔ
» -١المﺬﻫبيﺔ«
ّ

يلعـﺐ المحـ ّدد المﺬهبـي دو ًرا مه ًّمـا فـي رسـم وتوجيـﻪ السياسـة الخارجيـة ،ذلـﻚ أن
بالمحدد »المﺬهبي« في رسـم معالم تفاعلها تجاه محيطها
تلﻚ السياسـة ظلت تسترشـد
ّ
القريـﺐ ،أو مـا يسـمى بالدائـرة اإلسـالمية ،ثـم محيطهـا البعيـد .وقـد وظفـت الجمهورية
اإلسالمية نﻈرية »ولية الفقيﻪ« في بناء سلطتين متوازيتين في حكم البالد ،واستنسخت
إرث الدولـة الصفوية فكر ًّيا ومؤسسـ ًّيا ،ممثلة في »سـلطة »الثورة/اﻵيديولوجيا« ،وسـلطة
»الدولة/السياسـة« ،إذ تأتـي فـي القمة سـلطة الثـورة الدينية فـي منصﺐ المرشـد الديني
األعلى ،وبعدها سلطة الدولة المدنية في منصﺐ رئيس الجمهورية ...وعلى هﺬه القاعدة
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تجيد إيران النتقال بين الديني )الثورة( والسياسي )الدولة( ،واضعة المصالح المﺬهبية
فـوق كل اعتبـار«) ،(٨وتلعـﺐ مؤسسـة القيـادة )الولـي الفقيـﻪ( دو ًرا مفصل ًّيـا فـي رسـم كل
السياسـات الحكومية ،وعلى رأسـها السياسـة الخارجية والدفاع الوطني بحسﺐ ما ينﺺ
عليﻪ الدستور اإليراني.
وإذا كانـت السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة قـد طبعتهـا العالميـة بحسـﺐ مـا جـاء فـي
مضامين الدسـتور اإليرانـي بداية مـن المـادة ) ١٥٢الدفاع عن حقـوق جميع المسـلمين(،
والمـادة ) ١٥٤دعـم النضـال المشـروع للمسـتضعفين ضـد المسـتكبرين فـي أي نقطة في
العالم( ،فـﺈن هﺬه المواد تشـدد على الهوية اإلسـالمية »المﺬهبية« إليـران ،ومه ّمة الدفاع
عـن المسـلمين باعتبـار إيـران بداية المشـروع اإلسـالمي علـى حد قـول الخمينـي .وهكﺬا
فﺈن سياسـتها تمتد لتشـمل كل المسـلمين بهـدف توحيدهـم تحت رايـة وليـة الفقيﻪ ،وهو
إن هﺬه المـادة تعطي الحـق إليران
المعنى الـﺬي أكده لريجانـي فـي كتابـﻪ »أم القـرى«)ّ .(٩
ّ
التدخل في شـؤون الدول األخرى لتحقيـق هﺬا الهدف ،بمـا يعني أنﻪ مهمـا كانت هﺬه
في
ّ
التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى التي يوجد فيها
الوسائل فلن تخرج عن إطار
هؤلء المسلمون ،أما المادة  (١٠)١٥٤فهي تتجاوز إطار الهوية اإلسالمية لتمتد وتشمل كل
المستضعفين أينما ُوجدوا في هﺬا العالم الواسع.
ومن خالل تفحﺺ محتوى الدسـتور اإليراني يبرز أن سياسـة إيـران الخارجية ما هي
إل نتـاج اﻵيديولوجيـا الثوريـة التـي تبنّتها النخـﺐ الدينيـة الجديـدة ،التي تعتمـد المﺬهﺐ
الشـيعي الثنا عشـري مرج ًعا لها ،ومِ ن ثَ ّم فقد شـ ّكلت إيران عن طريق هﺬه اﻵيديولوجيا
سلوكها السياسي ً
أول عن طريق آيديولوجيا التم ّدد ،وثان ًيا في ما يتعلق بالخطاب الديني
المﺬهبـي ،ومبدأ تصديـر الثورة اإليرانيـة) ،(١١الﺬي صـاغ المالمح الكبرى لسـلوك الدولة
خصوصا أن الشعارات »البراقة« التي
اإليرانية في محيطها العربي واإلسـالمي تحدي ًدا،
ً
رفعتها تلﻚ النخﺐ تفاعلت معها الماليين من المحبطين في العالم اإلسالمي ،المتطلعين
إلـى »مشـروع« يسـتنهﺾ الهمـم ،ويسـتثمر طاقـات الـدول والمجتمعـات ،ويعﻈـم مفهـوم
التعـاون بينها بعد نكسـات المشـاريع »القوميـة« وتناقـﺺ طاقاتهـا ودافعيتها القـادرة على
خصوصا
تفعيل الحراك المطلوب) ،(١٢وهو ما جعل تلﻚ الشعارات ذات جاذبية للكثيرين،
ً
مـن شـعوب الـدول البعيـدة عنهـا ،جغراف ًّيـا وثقاف ًّيـا وطائف ًّيا علـى غرار مـا عرفتﻪ شـعوب
المغرب العربي.
ﺗوﺟﻬات الﺴياسﺔ الﺨارﺟيﺔ اﻹﻳرانيﺔ
 -٢دور مرﺷد الﺜورة في ﺗحدﻳد ّ

اختﺺ الدسـتور اإليراني المرشـد األعلى للثورة بمكانـة هامة باعتباره السـلطة العليا
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في البالد ،ولﻪ دور مه ّم في تصميم وتوجيﻪ السياسة الخارجية اإليرانية ،باعتبارها ضمن
مجمل سياسـات الدولة التي يشـرف على توجيهها ،وبسـبﺐ موقعﻪ كأعلى مرجعية دينية،
حدد الدسـتور
فـﺈن ذلﻚ يجعـل البعـد الدينـي -المﺬهبـي -محور ًّيا فـي تلﻚ السياسـة التـي ّ
اإليراني مالمحها العامة.
ومن المه ّم في هﺬا اإلطار أن نشير إلى أن ولية الفقيﻪ واألسس الفلسفية التي تستند
إليهـا فكـرة الحاكميـة ،تؤديـان إلـى توسـيع حـدود سـلطة المرشـد ونطاقهـا فـي السياسـة
الخارجية ،بمعنى أن مفهوم السلطة حسﺐ مضامين هﺬه المفاهيم ل يتقيد بقيود دستورية
أو قانونيـة .وقـد أظهـرت خطـﺐ الخمينـي وكتاباتـﻪ بوضـوح حـدود سـلطة الولـي الفقيـﻪ
بوصفهـا أوسـع ممـا حـ ّدده لهـا الدسـتور ،ويكفـي مراجعـة كتابـﻪ »وليـة الفقيـﻪ والحكومـة
يحدد
اإلسالمية« ،ليتجلى لنا بوضوح أن سلطة الولي الفقيﻪ ل حدود لها ،وأن الدستور ل ّ
صالحيتـﻪ ول يقيـد سـلطتﻪ أو يضبطهـا) ،(١٣بـل الصحيـح هـو أن المرشـد فوق الدسـتور،
يحﺬف أو يجمد أو حتى يسـقط ما يشاء من مواده ومبادئﻪ ،وحسﺐ ما يراه ضرور ًّيا.
ول تسـتبعد بعـﺾ الدراسـات التاريخيـة تأثيـر التاريـﺦ السياسـي إليـران وموروثهـا
الحضـاري فـي تحديـد الصالحيـات الموسـعة للمرشـد أو للولـي الفقيـﻪ ،والتـي تؤكـد أن
صانع القرار في السياسة الخارجية كان دائ ًما محصو ًرا في الملوك إلى درجة اندماج تلﻚ
القـرارات بطبيعة ومزاج الملـوك وصفاتهم الشـخصية من دون اعتبـار ألي مصلحة خارج
ذواتهم وطموحاتهم .ومِ ن ثَ َّم فﺈن السـلطات المطلقة للمرشد الحالي هي بمثابة استنساخ
للتجربة التاريخية إليـران ،والتي تم بموجبها منح الولي الفقيﻪ أو المرشـد مكانة محورية
وخصوصا في القضايا العليا حسﺐ الدستور
ودو ًرا حاس ًما في توجيﻪ السياسة الخارجية،
ً
اإليرانـي لعـام  ،١٩٧٩والتـي جـاءت متضمنة فـي المـواد  ٥٧و ١١٠مـن نفس الدسـتور)،(١٤
الﺬي يؤكد دور الولي الفقيﻪ في اإلشراف على السلطات الثالث.
وجدير بالﺬكـر أن تأثير القيادة السياسـية في صنع القـرار يتعاظم في إيـران بوصفها
دولـة ناميـة بمـا جعـل تلـﻚ السياسـة تصطبـﻎ بالعوامـل الشـخصية علـى حسـاب اإلطـار
المؤسسي الﺬي يميز الدول الديمقراطية.
وفي إحدى رسـائل الخميني لخامنﺌـي في ديسـمبر  ١٩٨٨تحديد لصورة وليـة الفقيﻪ
المطلقة وإطارها المرجعي كما يراه اإلمام الخميني ،التي جاء فيها ...» :ول بد أن أوضح
أن الحكومة شعبة من ولية رسول اهلل صلى اهلل عليﻪ وسلم المطلقة ،وواحد من األحكام
األوليـة لﻺسـالم ،ومقدمـة علـى جميـع األحـكام الفرعيـة حتـى الصـالة والصـوم والحﺞ...
وتسـتطيع الحكومـة )وليـة الفقيـﻪ( أن تلغـي مـن طـرف واحـد التفاقـات الشـرعية التـي
إن الحكومة تسـتطيع أن
تعقدها مع الشـعﺐ إذا رآهـا مخالفـة لمصالح البلـد واإلسـالمّ ...
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تمنع مؤقتًا في ظـروف التناقﺾ مع مصالح البلد اإلسـالمي إذا رأت ذلـﻚ ،أن تمنع الحﺞ
الﺬي يع ّد من الفرائﺾ المه ّمة اإللهية«).(١٥
 -٣ﺗﺼدﻳر الﺜورة والمﺬﻫﺐ الﺸيعي ﻛﺄداة في الﺴياسﺔ الﺨارﺟيﺔ اﻹﻳرانيﺔ
ً
ممثال في المﺬهﺐ الشيعي خارج
يعني مفهوم »تصدير الثورة« تصدير النموذج اإليراني
وخصوصا في حدود ما يسمى بالدائرة اإلسالمية ،التي رأت إيران
حدود الدولة اإليرانية،
ً
أنها المسـتهدفة بنشـر المﺬهﺐ الشـيعي ،ألن إيران تعتقد بـأن ثورتها هي تجسـيد الدولة
نموذجا للمسـلمينً ،
ومثال لﻺسـالم،
اإلسـالمية التي طال انتﻈارها ،كما أنها ترى نفسـها
ً
ول بد لها من قيادة العالم اإلسالمي).(١٦
وقـد كان منطـق »الثورة« الـﺬي اسـتندت إليـﻪ السياسـة الخارجيـة اإليرانية منـﺬ نجاح
ثورة الخميني في عام  ،١٩٧٩المحرك لمحاولت دولة الماللي في إيران لنشر مشروعها
اإلقليمي التوسعي ،ذي البعد الطائفي ،واستثمرت إيران كثي ًرا من مواردها وأموال الشعﺐ
اإليرانـي فـي إنشـاء أذرع آيديولوجيـة لهـا فـي عديد مـن الـدول تأتمر بأمـر قـادة الحرس
الثـوري اإليرانـي ،بعيـ ًدا عـن ولءاتهـا الوطنيـة ،مسـتخدمة شـعارات فضفاضـة مـن قبيـل
الدفاع عن المﻈلوميـن والمضطهدين ،وحمايـة األقل ّيات ،وهي عقيدة مسـتمدة من أقوال
قائـد الثـورة اإليرانيـة »آيـة اهلل الخمينـي« ،الـﺬي قـال عـام ١٩٨٠م مـا نصـﻪ» :نحـن فـي
جمهورية إيران اإلسالمية سوف نعمل بجهد من أجل تصدير ثورتنا للعالم ،وأنﻪ بمقدورنا
تحدي العالم باﻵيديولوجيا اإلسـالمية« .وقـال ً
أيضا» :نحن نهدف إلـى تصدير ثورتنا إلى
)(١٧
كل الدول اإلسالمية ،بل إلى كل الدول حيﺚ يوجد مسـتكبرون يحكمون مستضعفين« ،
فهـﺬه السياسـات ال ُمعلنـة للدولـة اإليرانيـة أسسـت لبعـد طائفـي فـي السـلوك السياسـي
الخارجي اإليراني.
وكان مشـروع تصدير الثورة محور ًّيا بالنسـبة إلى ّ
منﻈـري الثورة اإليرانية) ،(*١٨جسـده
ّ
التدخـل المباشـر وغيـر المباشـر فـي عـدد مـن الـدول )لبنـان ،الجزائـر ،مصـر ،تونـس،
أفغانستان ،السودان ،البوسـنة ،(...بمعنى أن الثورة اإلسـالمية وأكثر من فضائها الشيعي
يجﺐ أن تتم ّدد في كل العالم اإلسـالمي) ،(١٩بل وأكثر من ذلﻚ فﺈن الثورة اإليرانية عمدت
إلى تشجيع األقليات الشيعية في المشـرق العربي على المطالبة بحقوقهم السياسية.
ّ
التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول األخـرى
ويؤكـد الدسـتور اإليرانـي مشـروعية
وبشـكل صريح ،فلقد جاء في الفصل األول المعنـون بـ»األصول العامة« في المـادة الثالثة
)المادة  (٣بأنﻪ من أجل الوصول إلى األهداف المﺬكورة في المـادة الثانية ،تلتزم حكومة
جمهوريـة إيـران بـأن توظـﻒ جميـع إمكانياتهـا لتحقيق ما يلـي :ومـن األهداف مـا جاء في
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الفقرة السادسـة عشـرة ما نصﻪ» :تنﻈيم السياسـة الخارجية للبالد على أسـاس المعايير
واللتزامات األخوية تجاه جميع المسـلمين ،والحماية الكاملة لمسـتضعفي العالم«ً .
أيضا
جاء في الفصل العاشر »السياسـة الخارجية« في المادة الرابعة والخمسـين بعد المﺌة ما
نصﻪ» :تع ّد جمهورية إيران سـعادة اإلنسـان فـي المجتمع البشـري كلﻪ قضية مقدسـة لها،
وتع ّد الستقالل والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل ح ًّقا لجميع الناس في أرجاء العالم
كافـة ،وعليﻪ فـﺈن جمهورية إيران اإلسـالمية تقـوم بدعم النضال المشـروع للمسـتضعفين
ضد المسـتكبرين في أي نقطة من العالم«) .(٢٠هﺬه المواد الدستورية تتبنى صراح ًة مبدأ
ّ
التدخل فـي الشـؤون الداخلية للـدول األخـرى تحت غطـاء دعم ما يسـمى المسـتضعفين،
وخصوصا الشيعة منهم،
وهو مصطلح مضلل يهدف إلى التأثير العاطفي على الرأي العام
ً
والﺬين ترى إيران نفسـها مسـؤولة عنهم أينما كانوا عبر العالم ،ويرون في إيران تجسي ًدا
لدولة الحق.
وعلى الرغم من ادعاء البعﺾ بتراجع موقعها في سلّم أولويات تلﻚ السياسة منﺬ بداية
عقد التسعينيات ،وحتى بداية العشرية الجديدة من القرن الواحد والعشرين بسبﺐ حالة
الحصار التي فرضت على النﻈام اإليراني ،وتداعيات الملﻒ النووي الﺬي أصبح القضية
فﺈن مسـألة »تصدير الثورة« ل تغيﺐ عن المشهد
المركزية األولى في السياسة اإليرانيةّ ،
العام للسياسة الخارجية اإليرانية ،التي استعملت ألجلها األداة العسكرية والدعم المالي
وبدرجة أقل القوة اللينة )اإلقناع والدبلوماسية().(٢١
والواضـح أن إيـران جعلـت مـن الميليشـيا المﺬهبيـة أداة رسـمية لهـﺬا الـدور) ،(٢٢وإذا
عددنـا أن الميليشـيا المﺬهبيـة المسـلحة )علـى غـرار ما عرفـﻪ العـراق ودول أخـرى( هي
نقيـﺾ للدولـة ومصـدر تهديـد لوحدتهـا وسـيادتها ،فﺈنـﻪ يصبـح مـن الواضـح أن اسـتثمار
إيران لكثير من مواردها لنشـر هﺬه التنﻈيمـات وتمويلها في الدول العربيـة ،ضمن منطق
تصديـر الثـورة ،الـﺬي سـيطر علـى مـدركات صنـاع القـرار ،إنمـا هـو بهـدف إضعـاف هﺬه
ﱡ
للتدخـل فيهـا ،والتأثيـر فـي
الـدول) ،(٢٣بمـا يمكنهـا مـن اسـتخدام هـﺬه التنﻈيمـات كأداة
سياسـاتها وخياراتهـا المحليـة والخارجيـة ،وكان آخـر تجليـات هـﺬا التأثيـر امتنـاع لبنـان
في ينايـر  ٢٠١٦عن التوقيع على قـرار الجامعة العربيـة ،المتعلق بﺈدانـة إيران وحزب اهلل
باإلضافة إلـى سـيطرتها على مفاصـل صناعة القـرار في العـراق عبر األحـزاب الطائفية
واألذرع العسكرية) ،(٢٤ممثلة في ما ُعرف بالحشد الشعبي ،الﺬي صار التنﻈيم العسكري
الموازي للجيش النﻈامي ،والﺬي يأتمر بأوامر قيادات ذات ولء مطلق للمرجعيات الدينية
أو بأوامر قادة عسـكريين إيرانيين على غرار القائد في الحرس الثوري قاسم سليماني.
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ً
ﺛالﺜا :ﺗداعيات الﺴياسـﺔ المﺬﻫبيﺔ اﻹﻳرانيﺔ علﻰ اﻷمن القومي الﺠﺰاﺋري
نموذجـا ح ًّيـا علـى مـدى تأثيـر النزعـة المﺬهبية علـى أمن بعـﺾ الدول،
تُ َعـ ّد الجزائـر
ً
ويمكـن أن نتنـاول تداعيـات السياسـة المﺬهبيـة على األمـن القومـي الجزائـري من خالل
العناصر التالية.
 -1البعد الﺘارﻳﺨي في ال َعﻼقات الﺠﺰاﺋرﻳﺔ-اﻹﻳرانيﺔ

عرفت ال َعالقات الجزائرية-اإليرانية محطات عديدة ،تألقّت تارة وتدهورت في مرات
أن إيران بمشـروعها التوسـعي لم تتح ّول إلى قوة تقلق المشرق العربي ودول
عديدة ،ذلﻚ ّ
الخليﺞ العربي ،بل تحو ّلت إيران لدى انتصار ثورتها إلى مصدر قلق حتى للدول المغاربية.
فمنـﺬ نجـاح »الثـورة الخمينية« فـي  ١٩٧٩أبـدت الجزائـر تأييدهـا للنﻈـام الجديد في
طهـران ،وتوثقت ال َعالقات بيـن البلدين بعـد ذلﻚ ،وكانـت ذروتها زيارة الرئيـس الجزائري
األسـبق الشـاذلي بـن جديـد طهـران عـام  ١٩٨٢خـالل الحـرب العراقية-اإليرانيـة ،وقبول
الجزائـر تمثيـل ورعايـة المصالـح اإليرانيـة فـي أمريـكا بعـد قطـع ال َعالقـات بيـن طهـران
وواشـنطن في  ٧أبريل  ،١٩٨٠وباإلضافة إلى ذلﻚ فﺈن ما يمكن تسجيلﻪ هو دور الجزائر
البارز في اإلفراج عن الرهائن األمريكيين) (٢٥عقﺐ احتالل السفارة األمريكية في طهران
فـي  ٤نوفمبـر  ،١٩٧٩ولعبهـا كﺬلـﻚ دو ًرا مه ًّمـا فـي الوسـاطة بيـن البلديـن خـالل الحـرب
ً
باهﻈـا علـى إثـر تحطـم طائـرة
العراقية-اإليرانيـة ) ،(٢٦)(١٩٨٨-١٩٨٠وقـد دفعـت الثمـن
وزير الخارجية الجزائري محمد الصديق بن يحيى في  ٣مايو  ١٩٨٢ومقتلﻪ على الحدود
العراقية-التركية.
وإن كانت بعﺾ الدراسات تشير إلى أن التقارب الجزائري-اإليراني فرضتﻪ الضرورة
والمصلحة وحركتﻪ الرغبة في زيادة التنسيق والعمل المشترك في إطار منﻈمة أوبﻚ ،فﺈن
ً
إجمال ومن
التح ّولت التي شهدتها السلوكيات أو السياسات اإليرانية في المنطقة العربية
بينها الجزائـر ،القائمة على فكـرة »تصدير الثورة« ،سـرعت بﺈثارة المخـاوف في َعالقات
البلدين ،في ظل الخبـرة التاريخية التي تؤكد أن إيـران عادة ما يغلﺐ على سـلوكها الطابع
اﻵيديولوجي الـﺬي ل يتعارض مـع مصالحهـا البراغماتيـة ،وتغليبهـا »منطق الثـورة« -عند
تعاملها مع جوارها العربي -على »منطق الدولة« الﺬي يحكم سلوكياتها تجاه الدول الغربية.
إن احتكام السياسـة الخارجيـة اإليرانية تجـاه الجزائر لمنطـق الثورة تسـ ّبﺐ في حالة
ّ
التوتر التي عرفتها ال َعالقات بين البلدين منﺬ بداية تسعينيات القرن الماضي ،فقد ع ّدت
الجزائـر ما قامـت بـﻪ إيـران ّ
تدخ ًـال فـي شـؤونها الداخليـة ،وتحديـ ًدا »مسـاندتها« العلنية
للجبهة اإلسـالمية لﻺنقـاذ المحﻈـورة ،ودعمهـا سياسـ ًّيا وإعالم ًّيا ،والسـتقبال الرسـمي
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الﺬي حﻈي بﻪ زعيـم الجبهة اإلسـالمية لﻺنقاذ عباسـي مدني فـي إيران ،ولقائﻪ بمرشـد
الثورة اإليرانية علي خامنﺌي ،وهﺬا ما جعل الدوائر الجزائرية تتخ ّوف من ال َعالقة الناشﺌة
بين الحركة اإلسالمية الجزائرية والنخﺐ الحاكمة في إيران ،وهي ال َعالقات التي يؤكدها
الموقﻒ اإليراني من إقدام الجزائر على إلغاء نتائﺞ النتخابات التشريعية التي فازت بها
احتجت إيران على ما أقدمت عليﻪ
الجبهة اإلسالمية لﻺنقاذ في يناير عام  ،١٩٩٢بحيﺚ
ّ
السلطات الجزائرية ،ووصفت ذلﻚ بـ»المسلكية الطاغوتية« كما سمتها طهران ،ولم تتوا َن
إيران في وصﻒ اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف بأ ّنﻪ اغتيال طاغية ،كما ص ّرح
بﺬلﻚ رجل الدين أحمد جنتي في إحدى خطبﻪ في جامعة طهران).(٢٧
وما زاد مخاوف السلطات الجزائرية من السياسـة اإليرانية أن طهران وعدت الحزب
المحـل بمبلـﻎ  ٥مالييـن دولر في حـال وصولﻪ إلى السـلطة ،ومن دون أن تكشـﻒ أسـباب
هـﺬا الدعـم علـى الرغـم مـن الختـالف المﺬهبـي بيـن الجبهـة التـي تتخـﺬ مـن السـلفية
منهجا ،وهو ما تعـ ّده إيران »مﺬه ًبا« معاد ًيا لمﺬهبها الرسـمي الثنا عشـري الﺬي تسـميﻪ
ً
»مﺬهـﺐ آل البيت« ،وقد أسـفر هـﺬا التدخـل اإليراني عـن اتخاد الجزائـر قـرا ًرا بﺈبعاد ٧
دبلوماسـيين إيرانييـن من بينهـم الملحـق العسـكري والثقافي ومسـاعد السـفير ،في إطار
قرار تخفيـﺾ مسـتوي التمثيـل الدبلوماسـي ،قبل أن تقـدم الجزائر على سـحﺐ سـفيرها
وعدد من الدبلوماسـيين في أوائل  ١٩٩٢بعد قيام إيرانيين بمحاصرة السفارة الجزائرية
وبيت السـفير بطهران) ،(٢٨وهـي الحادثة التي أظهرت مـا يمكن أن تصل إليﻪ الممارسـات
اإليرانية إن لم يتـم ردعها بر ّد قـوي ،ولﺬلﻚ جاء القرار الحاسـم من السـلطات الجزائرية
وهو قطع ال َعالقات بصفة نهائية في شهر مارس من عام  ١٩٩٣إبان حكم ما ُعرف آنﺬاك
بالمجلس األعلى للدولة ،الﺬي كان رئاسة جماعية بقيادة محمد بوضياف الﺬي اغتيل في
يونيو  ١٩٩٢وتم تعويضﻪ بنائبﻪ علي كافي).(٢٩
وقد شهدت فترة الرئيس علي كافي وخليفتﻪ اليمين زروال محاولت خاصة من الجانﺐ
تمسﻚ الجزائر
اإليراني ألجل تصحيح مسيرة تلﻚ ال َعالقات ،إل أنها باءت بالفشل ،بسﺐ ّ
باتهام إيران بدعم المسلحين اإلسالميين ماد ًّيا ومعنو ًّيا وسياس ًّيا وإعالم ًّيا ،وتورط إيران
في َعالقات مباشرة مع الجماعات اإلرهابية ،وذلﻚ عبر عديد من وكالء النﻈام اإليراني
ً
ممثال بحزب اهلل ،الﺬي كان لﻪ َعالقات مـع بعﺾ قيادات الجماعات اإلرهابية،
في لبنان
إذ قدم لهم دع ًما على مستويَي التنﻈيم والتدريﺐ ،ومِ ن ثَ َّم ظلت ال َعالقات بين البلدين في
خصوصـا أن الحالـة األمنيـة للجزائر لم تكن تسـمح لها باإلقـدام على
حالة جمـود وتوتر،
ً
تطبيع ال َعالقـات مع إيران التـي لم تكـن لتتوانى في اسـتغالل تلﻚ ال َعالقات واسـتخدامها
ً
مدخال لتفعيل تعاونها مع تلﻚ الجماعات المتطرفة).(٣٠
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النزعة اﳌﺬهبية في السياسة اﳋارجية اإليرانية وتداعياتها على األمن القومي اﳉزائري

وقد اسـتغلّت إيـران في سـياق محـاولت تغلغلها فـي أوسـاط المجتمـع الجزائري ذلﻚ
التعاطﻒ الـﺬي أظهره الجزائريـون تجاه الثـورة اإليرانية عام  ،١٩٧٩ووصـل إلى ح ّد دعم
إيران ضد العراق في بعﺾ األوساط ،من خالل مقارنتﻪ وتشـبيهﻪ الثورة اإليرانية بالثورة
الجزائرية ،وعلى اعتبار أن الشعبين الجزائري واإليراني وقفا في وجﻪ القوى اإلمبريالية
الكبرى.
والمالحﻆ أن ال َعالقات بين البلدين عادت لتعرف تحسنًا بوتيرة تصاعدية ،مع انتخاب
بوتفليقـة لرئاسـة الجزائـر عـام  ،١٩٩٩وتبنّيﻪ لسياسـة الوئـام المدنـي التي باركتهـا إيران
وأعلنـت تأييدهـا لخطـوات بوتفليقـة فـي سـياق تحقيـق المصالحـة الوطنيـة ،وبسـبﺐ أن
الرئيـس بوتفليقة كان يسـعى للحصول علـى تأييـد ومباركة خارجيـة للخطـوات التي أقدم
عليهـا نﻈـ ًرا لهشاشـة الدولـة آنـﺬاك ،فقد تـم تجسـيد هـﺬا التوجـﻪ باللقـاء التاريخـي بين
الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمد خاتمي ،الﺬي فسح المجال إلعادة تطبيع ال َعالقات
بيـن البلديـن ،التـي شـهدت عـودة للمـد الشـيعي فـي الجزائـر ،إذ وألول مـرة يعلـن الشـيعة
فـي الجزائر عـن وجودهـم الفعلـي بﺈجـراء احتفاليـة بيوم عاشـوراء على غـرار بقية شـيعة
ً
تحول لفتًا أعطى إشارة إلى وجود تح ّولت مه ّمة واختراق أكيد للوحدة
العالم ،وكان ذلﻚ
المﺬهبيـة للجزائر من طرف إيـران ،بتم ﱡكنها مـن خلق خاليا شـيعية في أوسـاط المجتمع
جسـد وحـدة المجتمع الجزائـري المﺬهبية
الجزائري ،رغم مﺬهبﻪ السـنّي المالكي الﺬي ّ
عبر العصور.
والﺘمدد الﺸيعي في الﺠﺰاﺋر
 -2إﻳران
ّ

عرفـت المﺬهـﺐ الشـيعي منـﺬ عهـد الدولـة الرسـتمية بيـن  ٧٦١و٩٠٨م )بيـن ١٤٤
و٢٩٦هـ( ،ثم أعقبها تأسـيس الدولة الفاطمية ،التي مارست -حسﺐ العالمة ابن خلدون-
التشـييع القصري ضد سـكان المغرب العربي ،ألن أهل المغرب عامـة )بعربهم وعجمهم(
ً
دخيال
كانوا يدينـون بالمﺬهﺐ المالكـي منﺬ أول انتشـار اإلسـالم ،والمﺬهﺐ الشـيعي كان
على أهل المغـرب وجاء متأخـ ًرا )بداية القرن الرابع( ،و ُفرض بقوة السـالح مـن قِ بل دولة
الفاطمييـن التي اسـتطاعت تشـييع قبائـل كتامـة األمازيغيـة التي كانـت عماد هـﺬه الدولة
الشيعية ،وحاولت جاهدة تشييع باقي أهل دول المغرب اإلسالمي ،فقتل أنصارها أعيان
وشـردوهم .ويشـير ابن خلدون في تبرير لمقولتﻪ بسنّية أهل
المﺬهﺐ المالكي ولحقوهم ّ
المغرب العربي في مقدمتﻪ في الفصل السابع من الباب السادس من الكتاب األول المتعلق
ً
»وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب
بالعلوم وأصنافها والتعليم وطرقﻪ بالقول:
واألندلـس ،ولم يكونـوا يعانون الحضارة التـي ألهل العـراق ،فكانوا إلى أهـل الحجاز أميَل
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لمناسبة البداوة ،ولهﺬا لم يزل المﺬهﺐ المالكي ًّ
غضا عندهم«) ،(٣١وهﺬا ما يدحﺾ مقولة
أن المﺬهﺐ الشيعي متأصل في منطقة المغرب العربي والجزائر تحدي ًدا ،والﺬي يبرر بﻪ
أهل الشيعة في إيران والمشرق العربي سـعيهم إلعادة بسط نفوذ مﺬهبهم في الجزائر.
وبحسﺐ ما تشير إليﻪ بعﺾ الدراسات فﺈن فترات تم ّدد المﺬهﺐ الشيعي في الجزائر
تحدد بأربع مراحل هامة:
ّ
أ -المرحلـﺔ بيـن  ١٩٦٢و :١٩٧٩اقتصـر التشـ ّيع فـي هـﺬه المرحلـة علـى الجهـود
الفرديـة المعزولـة مـن خـالل النشـاط الدعـوي الـﺬي كان يمارسـﻪ الشـيعة مـن المشـرق
خصوصا
الﺬين اسـتقدمتهم الجزائـر للعمل فـي مختلﻒ المؤسسـات التربويـة والتعليمـة،
ً
الثانويات والجامعات .ومـن الطبيعي أن تحصل بعﺾ حالت التشـ ﱡيع لكنها تبقى محدودة
مؤسسـي )سياسـي/ديني( يرسـم الخطط ويضع
ج ًّدا ،وذلﻚ يرجـع إلى عدم وجـود غطاء ّ
ً
وأيضا لغياب نموذج شيعي سياسي مؤثر في الساحة اإلقليمية والعالمية،
الستراتيجيات،
)(٣٢
إضافـة إلى تركيبـة المجتمـع السـنّية  ،لﺬلﻚ شـهدت هﺬه الفتـرة ظهور مختلـﻒ تيارات
الحركة اإلسالمية السنّية في الجزائر كاإلخوان المسلمين والسـلفية بمختلﻒ تشكيالتها
التنﻈيمية أو على األقل من خالل قيادات دعوية ،بينما لم نشهد أي حضور شيعي مماثل.
ب -المرحلـﺔ مـن  ١٩٧٩إلـﻰ  :٢٠٠٠تميـزت تلـﻚ المرحلة بصعـود قوي لنمـوذج الثورة
اإلسـالمية فـي إيـران ،ومـا صاحبـﻪ مـن شـعارات وتحـركات لتصديـر الثـورة ،والدعايـة
لستنسـاخ النمـوذج مـن طـرف حـركات اإلسـالم السياسـي الـﺬي م ّثلـﻪ نمـوذج الجبهـة
اإلسـالمية لﻺنقاذ ،التي كانـت ترتبط أغلﺐ قياداتهـا بمعرفة شـخصية بالخميني ،وكانت
تحتفـي كثيـ ًرا بأنصـاره) ،(٣٣وقـد غلـﺐ علـى التشـ ﱡيع فـي الجزائـر خـالل هـﺬه الفتـرة طابع
التشـ ﱡيع السياسـي ،وهو تشـيع عاطفي غير مؤسـس علـى قناعات فكريـة ومﺬهبيـة ،وإنما
خصوصا في ظـل الرؤية التي
ينتشـر من خالل بريـق النموذج وسـطوة التجربـة اإليرانيـة،
ً
سيطرت على المجتمع الجزائري والتي تشـبﻪ الثورة اإليرانية بالثورة الجزائرية.
ج -المرحلـﺔ من  ٢٠٠٠إلـﻰ  :٢٠١١وهي مرحلـة الﺬروة في صعود المد الشـيعي ،فقد
حساسا في وجدان الشعﺐ
أضيﻒ إلى عامل انتصار الثورة اإليرانية عامل آخر يمثل وت ًرا
ً
الجزائري ،نﻈـ ًرا لرتباطﻪ بالقضية الفلسـطينية ،إذ رفعت عملية النسـحاب اإلسـرائيلي
من جنوب لبنـان مِ ن أسـ ُهم حـزب اهلل لـدى عمـوم الجزائريين ،فقـد زاد من هـﺬا الصعود
النتيجة التي أسـفرت عنها حرب  ٢٠٠٦بين الحزب وإسرائيل ،وقد شهدت هﺬه المرحلة
ً
نشـاطا محمو ًمـا لتشـييع الجزائرييـن اسـتثما ًرا فـي الحدثيـن البارزيـن) .(٣٤ومـا أسـهم في
زيادة الفتتان بالنموذج اإليراني الشيعي ،التزايد المضطرد في الدور اإليراني في الشرق
األوسط ،وقدرتها على إدارة ملفها النووي وتهديدات الرئيس أحمدي نجاد بحرق إسرائيل
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تحد رمزي من إيـران للقوى الغربيـة ،وهي معطيـات ذات رمزية كبيـرة ،وذات أثر بالﻎ
في ﱟ
في الجمهور الجزائري.
د -المرحلـﺔ مـن  ٢٠١١إلـﻰ اﻵن :وقـد تميـزت هـﺬه المرحلـة بالﻈهـور العلنـي لشـيعة
الجزائـر واحتفالهـم بأعياد عاشـوراء وممارسـة الطقـوس الشـيعية عالنية فـي ولية عين
تيموشنت غرب العاصمة ،وصدور تصريحات من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والداعية
لحترام الحرية الدينية لشيعة الجزائر ،ودعوتﻪ إياهم إلى عدم الخضوع) ،(٣٥وهو ما قوبل
بموجـة غاضبة علـى المسـتوى الجماهيـري أظهـرت الرفﺾ الشـعبي لهـﺬا التيـار الوافد،
باإلضافة إلى النشـاط الحثيﺚ للملحق الثقافي اإليراني في الجزائر أمير موسوي ،الﺬي
لعﺐ دو ًرا بارزًا في الترويﺞ للمﺬهﺐ الشيعي في الجزائر).(٣٦
واإلشـارة األه ّم التي تعكس سـعي المتشـيعين الحثيﺚ لالنتشار َ
بشتَّى الوسـائل تتجلى
في نشـاطهم الدعوي واقتحامهم المجال السياسي بطرق غير مباشـرة ،بمحاولة اختراق
أحـزاب سياسـية ،وتأسـيس جمعيـات وحسـينيات على غـرار تلـﻚ التي تقـام فيهـا طقوس
ـجل فـي عديـد مـن الوليـات وجـود نقـاط إلقامـة
عاشـوراء وإن بشـكل مؤ َّقـت) ،(٣٧فقـد ُس ّ
شعائرهم وطقوسـهم ،كان أبرزها ما عرفتﻪ ولية عين تموشنت في الغرب الجزائري.
 -٣ﺗداعيات نﺸر المﺬﻫﺐ الﺸيعي علﻰ اﻷمن القومي الﺠﺰاﺋري

جاء خبر »توقيﻒ السـلطات الجزائرية لـ ٤٠٠جزائري عائدين مـن العراق وإيران بعد
مشـاركتهم فـي طقوس عاشـوراء فـي كربـالء بالعـراق وإيران فـي نوفمبـر  ،٢٠١٧علـى إثر
العثور على منشـورات تشيد ببعﺾ الرموز والقيادات السياسـية الشيعية«) ،(٣٨ليعيد طرح
الجدل حول الدور اإليراني في زعزعة الستقرار والوحدة المﺬهبية الجزائرية ،ويستدعي
المخـاوف القديمة مـن التمـ ّدد الشـيعي وتداعياتﻪ علـى األمن القومـي الجزائـري .ويمكن
اإلشارة إلى أهم تلﻚ التهديدات على النحو اﻵتي:
إن ملـﻒ التشـ ّيع وسـعي إيـران
أ .الﺘﺄﺛيـر علـﻰ وحـدة المﺠﺘمـﻊ الﺠﺰاﺋـري وﺗماسـكﻪّ :
لتصدير مﺬهبها إلى الجزائر يتجاوز كونﻪ قضية فردية تتعلق بتغيير المﺬهﺐ ،لكن الوضع
يتجاوز ذلﻚ بكثيـر ،فهو يتعلـق بقضية تع ّد من صميـم األمن القومي الجزائـري ،بحيﺚ إن
خلخلة الخريطـة المﺬهبية التي تميـز الجزائر منﺬ قـرون كفيلة بالمسـاس بأمنها القومي
من خالل تأثيرهـا على أمنهـا »العقائـدي« والهوياتي ،الﺬي ميزه النسـجام بشـكل عام ما
عدا التبايـن اللغوي الـﺬي يميز منطقـة القبائـل بلغتها األمازيغيـة عن غيرها مـن المناطق
خصوصـا أن التجربـة اإليرانيـة فـي كل مـن العـراق وسـوريا تكشـﻒ عـن الكيفية
األخـرى،
ً
ﱡ
للتدخل.
التي تسـتخدمها إيران وتوظﻒ عبرها َعالقاتها باألقليات والميليشـيات الشيعية
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وتزداد المخاوف من أن يكون التش ﱡيع داف ًعا قو ًّيا إلشعال حرب طائفية بالمنطقة) ،(٣٩فأي
تح ﱡول قد يحصل فـي الخريطة المﺬهبيـة الجزائرية باإلمكان أن يصبـح القاعدة إلحداث
خصوصا إذا كانت هﺬه القوى الجديدة ذات ارتباط
شرخ اجتماعي تصعﺐ السيطرة عليﻪ،
ً
بقوى خارجية وموالية لها مثلما هو الحال بالنسـبة إلى َعالقة الشـيعة فـي الدول العربية
مع المرشد األعلى أو الولي الفقيﻪ في إيران).(٤٠
ب .وﻻء بعـﺾ الﺠماعـات ﻹﻳـران فـي الداﺧـﻞ الﺠﺰاﺋري :تـزداد المخاوف من التشـ ﱡيع
السياسي وما يرافقﻪ من ولء ألطراف خارجية بسبﺐ طبيعة ال َعالقة بين إيران والمنتمين
إلى المﺬهﺐ الشيعي عبر العالم ،فهي ترى نفسها وصية عليهم ولها معهم َعالقة عضوية
هـي أشـبﻪ ب َعالقـة إسـرائيل بيهـود العالـم ،ل سـيما أن ولء الشـيعة أينمـا كانوا إنمـا يكون
للولـي الفقيﻪ في إيـران ،بحيـﺚ تﻈهر التجـارب أن األقل ّيـات الشـيعية هي أكثـر ول ًء للولي
الفقيـﻪ ومن ورائﻪ إيران مـن ولئهم لدولهم ،وتلﻚ معضلة سـتجعل من السـهولة اسـتخدام
ضد الدولـة الجزائرية وأمنهـا القومي والمجتمعي ،وقـد د ّلت على ذلﻚ
هؤلء المتشـيعين ّ
التجرب ُة مـع الجبهـة اإلسـالمية لﻺنقـاذ المحلـة التـي انخرطت فـي َعالقات مشـبوهة مع
النﻈام اإليراني ،رغم التبايـن المﺬهبي بين الجبهة والنﻈام اإليراني).(٤١
ج .إفﺴـاح المﺠـال أمـام الﺘدﺧـﻼت الﺨارﺟيـﺔ :قـد تنجـح إيـران فـي محـاولت تشـييع
األقلية »األمازيغية« من خالل التركيز اإليراني على منطقـة القبائل ،عبر تحريﺾ أمازيﻎ
الجزائر لرفﺾ البعد العربي لﻺسالم -وحينها سـتتقاطع خطة إيران مع خطط متطرفي
الحركة البربرية الجزائرية -ومحاولة ربط التش ﱡيع أو المﺬهﺐ الشيعي بالقومية الفارسية،
ومِ ن ثَ َّم فالتح ﱡول إلى المﺬهﺐ الشـيعي هو في نفس الوقت رفﺾ للثقافـة والهوية العربية
للجزائر ،التـي يعارضها بعـﺾ المتطرفيـن من دعـاة األمازيغية ،وهـو ما يع ﱢمق الشـرخ من
ﱡ
للتدخل اإليراني
خالل إدماج المطلبين اللغوي والمﺬهبي ،وهو ما سيفسح المجال واس ًعا
تحت ذريعة حماية الشيعة في الجزائر.
د.عﺴكرة الﻄواﺋﻒ الﺸـيعيﺔ في الداﺧﻞ الﺠﺰاﺋري :قد تنجح إيران في عسكرة بعﺾ
ّ
وتسـتدل على
مما قـد يمثل تهدي ًدا لﻸمـن القومي الجزائري،
المليشـيات وضمان ولئهاَّ ،
ذلﻚ بالتجربة اإليرانية مع شـيعة العراق ولبنان واليمن .فالخبرة التاريخية تؤ ﱢكد أن إيران
التي تبدأ دعمها لنشر المﺬهﺐ الشـيعي ضمن منﻈور تصدير الثورة عبر نشر الكتﺐ عن
آل البيت ،سـرعان ما تنتهي إلى تشـكيل ميليشـيات دموية بهدف اإلطاحة بأنﻈمة تصنﻒ
بمنﻈور اﻵيديولوجيا اإليرانية على أنها ضمن دائرة األنﻈمة المتحالفة برموز السـتكبار
العالمي ،وضمن سياق الرؤية اإليرانية التي تقدم نفسـها وصي ًة على كل معتنقي المﺬهﺐ
الشـيعي عبر العالم ،وهو مـا يثير المخـاوف الجزائرية مـن التم ﱡدد الشـيعي ،الﺬي يُضاف
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إلى قائمة أخرى مـن التهديـدات التي تسـتهدف الوحـدة المﺬهبيـة واللغويـة الهوياتية في
الجزائر).(٤٢
 -٤مواقﻒ القوى الداﺧليﺔ ﺗﺠاه الدور اﻹﻳراني في الﺠﺰاﺋر

أن المخاوف الجزائرية من التهديدات التي تمثلها السياسة المﺬهبية اإليرانية
ل شﻚ ّ
وجهودها في التبشير بالمﺬهﺐ الشيعي في الجزائر ومنطقة المغرب العربي ،إنما تبررها
التجربـة والخبـرة التاريخية ،ذلﻚ أن إيران سـبق لهـا أن تورطت في َعالقات مشـبوهة مع
قيادات جبهة النقاذ خالل عقد التسعينيات ،وسعت لستقطاب قيادات ذلﻚ الحزب ،رغم
عـدم النتمـاء المﺬهبي إلى جبهـة اإلنقاذ ألهل الشـيعة ،ضمـن رؤية واضحة هـي محاولة
ً
ومدخال للتأثير على صانع القرار السياسي الجزائري ،ومحاولة
جعل تلﻚ القيادات وسيلة
منها لتأكيـد هوية الدور الـﺬي تتقمصـﻪ إيـران ،باعتبارها ال ُمدافـع عن المسـتضعفين من
المسلمين ضد »قوى الستكبار« ،ومِ ن ثَ َّم فليس غري ًبا أن تكرر إيران التجربة متى أمكنها
وخصوصا إذا تمكنت مـن زرع بﺬور أقلية شـيعية في الجزائر سـتكون قاعدة ارتكاز
ذلﻚ،
ً
)(٤٣
لها لتحويلها إلى ميليشيا مسلحة مثلما هو الشأن في دول عربية أخرى ، .وهو الوضع
أو السيناريو الﺬي ل يستبعد استنسـاخﻪ في منطقة المغرب العربي والجزائر تحدي ًدا.
فـي الواقـع ل تملـﻚ السـلطات الجزائريـة أرقا ًمـا محـددة حـول عـدد الشـيعة ،بسـبﺐ
اعتمادهم مبدأ »التق َّية« بحيﺚ ل يﻈهرون للعلـن إل بعد التمكن من مقومات القوة ،إل أن
مواقع إلكترونية محسوبة عليهم تقول إن »العدد قد يصل إلى حدود  ١٠٠ألﻒ ،بينما تقدر
أرقام شبﻪ رسمية العدد بأنﻪ ل يتجاوز  ٥آلف تابع«).(٤٤
ولكن تصريحـات الزعيم الشـيعي العراقـي مقتدى الصدر فـي  ،٢٠١٥التـي أبدى فيها
دع ًما لشـيعة الجزائـر ،ودعوة أتبـاع المﺬهﺐ الشـيعي للتحـ ﱡرك واإلعالن عن أنفسـهم)،(٤٥
دفعت السـلطات الجزائريـة إلى تجاوز ذهنيـة »الطابو« أو »المسـكوت عنـﻪ« .وكانت بداية
التناول الرسمي للموضوع صدور بعﺾ التصريحات من وزير الشؤون الدينية األسبق غالم
هـون الحديـﺚ عن مخاطـر »التشـ ﱡيع« فـي المجتمـع الجزائـري بحيﺚ تُ َعـ ّد هﺬه
اهلل ،الﺬي َّ
المرة األولى التي يجري فيها الحديﺚ عن شيعة الجزائر.
ورغـم محاولـة السـلطات الجزائريـة حينهـا تأكيـد عـدم وجـود خطـر علـى الوحـدة
المﺬهبية في البالد) ،(٤٦فقد ظهرت مؤشرات تؤ ﱢكد وجود تهديد ما في هﺬا الجانﺐ ،مثل
الﻈهـور المتكـرر للمستشـار الثقافـي بالسـفارة اإليرانيـة بالجزائـر أميـر موسـوي ،المتهم
باإلشراف المباشر على عملية التبشير بالمﺬهﺐ الشيعي في عديد من األوساط الجامعية
والمجتمعيـة) ،(٤٧ممـا أثار عدي ًدا مـن التسـاؤلت التي دفعت إلـى إطالق حملـة كبيرة على
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مواقع التواصل الجتماعي دعت إلى طرد موسوي من البالد ،إل أن السلطات الجزائرية
لم تتجاوب مع تلﻚ المطالﺐ ،وهو ما دفع الباحﺚ أنور مالﻚ إلى القول إنﻪ على الرغم من
السنّة إلى المﺬهﺐ الشيعي ،والتي
مخاطر »الستبصار« حسﺐ تسمية الشيعة ،لتح ﱡول أهل ﱡ
»تبدأ بالنحراف عـن المالكية )المﺬهﺐ الرسـمي للنﻈام الجزائـري( ،وتنتهي بال ﱢر َّدة عند
سـجلْنا التغاضي
الجماعات السـلفية األخرى والواسـعة النتشـار بيـن الجزائرييـن ...فقد َّ
عن الﻈاهرة بدرجة تثير الشـبهات لدى النﻈام الجزائري«) ،(٤٨وهو الموقﻒ الﺬي يكشﻒ
عن اسـتهانة السـلطات الجزائرية بالﻈاهـرة وتداعياتها علـى أمنها القومـي ،قبل أن تأتي
تصريحات بعﺾ العلماء المشاركين في مؤتمر القدس بالجزائر ،الﺬي كان تحﺬي ًرا شديد
السنّة لمﺬهبهم« ،وبعده وزير الشؤون الدينية
اللهجة بأن »الجزائر بلد مالكي ،اتركوا أهل ﱡ
الجزائري الحالي الدكتور محمد عيسـى الﺬي قال إن الجزائر ل تقبل أي مرجعية أخرى
ينﺺ على حرية المعتقد ،وتؤكد المادة
السنّية ،رغم أن الدستور الجزائري ّ
غير المرجعية ﱡ
 ٤٢منﻪ على أنـﻪ »ل مسـاس بحرمـة حريـة المعت َقد ،وحرمـة حرية الـرأي .حرية ممارسـة
العبادة مضمونة في ظ ّل احترام القانون«.
والمبررات التي جعلت التحﺬير من خطر التش ﱡيع يطرح بشكل علني ،تكشﻒ عن إدراك
جديـد لطبيعـة التهديد الـﺬي يمثلﻪ السـلوك الخارجـي اإليراني تجـاه الجزائـري ،فلم تب َق
التحﺬيرات حبيسـة األوسـاط غير الرسـمية من شـخصيات سـلفية ،وكﺬا بعـﺾ الصحﻒ
الوطنية ،بل انتقل إلى اعتراف واضح من شخصيات رفيعة في الحكومة الجزائرية ،التي
ع َّبـرت بوضـوح عـن وجـود خطـر تشـ ّيع حقيقـي يهـ ّدد المجتمـع الجزائـري ،فقـد تجاوزت
المسـألة هنا طابعها الصراعـي الفكري ضمن ثنائيـة السلفية-الشـيعية ،أو طابع التوجس
مـن األدوار التـي تلعبهـا الجمهوريـة اإليرانية في كامـل المنطقـة ،بل أصبـح تهديـ ًدا واق ًعا
خصوصا وزارة الشؤون الدينية
تحملﻪ خطابات األمننة الصادرة عن السلطات الجزائرية،
ً
واألوقاف ،بحيـﺚ امتـد النقاش مـن المسـتوى المحلي إلـى المسـتويين اإلقليمـي والدولي
بانخـراط قيـادات شـيعية على غرار تلـﻚ الدعـوة التـي أطلقها مقتـدى الصدر فـي العراق
وجههـا إلـى َمـن سـماهم »شـيعة الجزائـر« ،لتصبـﻎ موضـوع »التشـ ﱡيع فـي الجزائـر«
والتـي ّ
ّ
للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي الجزائري.
بصبغة دولية تؤسـس ألرضية
ويﻈهـر استشـعار التهديـد الـﺬي يمثلـﻪ توسـع دائـرة التشـ ﱡيع فـي أوسـاط المجتمـع
الجزائـري ،مـن خـالل التحقيقـات التـي فتحتهـا السـلطات الجزائريـة فـي بعـﺾ وليـات
الجزائر عـن ظاهرة الدعـوة للتشـيع ومتابعة اسـتخباراتية لبعـﺾ رموزها لمعرفـة حقيقة
ً
فضال عـن العالقـات مع الخـارج ،وكـﺬا إقدام
ما يـر ّوج لﻪ فـي األوسـاط الشـعبية خاصـة،
وزارة التربيـة علـى إصـدار قـرار بتوقيـﻒ » ١١متشـي ًعا« عـن التدريـس فـي الجزائـر ،وهي
106

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ • اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ • اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس • ﻣﺎرس 2018

النزعة اﳌﺬهبية في السياسة اﳋارجية اإليرانية وتداعياتها على األمن القومي اﳉزائري

سـابقة فريدة من نوعها) .(٤٩ويبدو أن السـلطات الجزائرية تأخﺬ علـى محمل الجد تنامي
ظاهرة التش ﱡيع ،وأن السـلطات »تحرص على الحيلولة دون وصول المتشـ ّيعين إلى المنابر
الدينيـة«) ،(٥٠ممـا يعطـي النطبـاع عـن مـدى تخـوف السـلطات مـن انتشـار التشـ ﱡيع بيـن
خصوصـا فـي األحيـاء الشـعبية والمـدارس الثانوية ،وهـي التي تمهـد لوضع
الجزائرييـن،
ً
لَ ِبنَة للنفوذ اإليراني في المنطقة على غرار ما يحدث في العراق وسـوريا.
خـــاتمـــة
من خـالل مـا تقـ ّدم يتب ّيـن أن السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة القائمـة على أسـاس مبدأ
»تصدير الثورة« الﺬي يحكمﻪ منطق الثورة )اﻵيديولوجيا( قد أصبح مصدر قلق للمجتمع
خصوصـا فـي ظـل تعاظـم األدوار اإليرانية فـي كامل
والنﻈـام الجزائـري على حـد سـواء،
ً
منطقة الشرق األوسط ،بما جعل كثيرين يعتقدون أن الجزائر مرشحة أن تكون العاصمة
الخامسـة ضمن عواصم النفـوذ اإليراني بعـد بغداد ودمشـق وبيروت وصنعـاء ،التي تدين
بالولء إليران وللولي الفقيﻪ )مرشـد الثورة( ،الﺬي بﺈمكانﻪ تحريـﻚ الجماعات والطوائﻒ
الشـيعية عبـر كامـل المجتمعـات العربيـة ،ومـن تـم يصبـح الخطـر أعمـق مـن كونـﻪ خطـ ًرا
خصوصا أن السـعي
عقائد ًّيـا هويات ًّيـا ،ليتحـ ّول إلـى خطـر سياسـي ذي بُعـد اسـتراتيجي،
ً
اإليرانـي لتنفيـﺬ هـﺬا التصـ ّور بتصديـر الثـورة تجـاه الجزائـر مثلتـﻪ نشـاطاتها التـي تمتـد
لفترة العشـرية السـوداء فـي الجزائـر )بيـن  ١٩٩٠و ،(٢٠٠٠من خـالل ربط التصـال بين
القيادات اإليرانية وبعﺾ قيادات التيار اإلسالمي ،التي استفادت من دورات تدريﺐ على
ً
ووصول إلى النشـاط الحثيﺚ الﺬي يقـوم بﻪ الملحق
العمل العسـكري ،والدعم المالي)،(٥١
الثقافـي بالسـفارة اإليرانيـة بالجزائر ،ودعـوات الزعيـم الشـيعي العراقي مقتـدى الصدر
شيعة الجزائر للخروج إلى العلن.
ومن جهة أخرى يبـدو أن المخاطـر المحدقـة باألمن القومـي الجزائري جراء سياسـة
إيـران الخارجيـة القائمـة علـى المحـ ّدد المﺬهبـي تنبـع مـن التركيـز علـى منطقـة توصـﻒ
بأنهـا منطقة مسـتهدفة نﻈـ ًرا لتم ّيزهـا اللغوي )منطقـة القبائـل( ،وفي حـال تم ّكنت إيران
من بسـط نفوذها ،وتحقيق اختراق لهﺬه المنطقة بتوسيع رقعة المتشـيعين فيها ،فﺈنﻪ من
غير المسـتبعد أن تحولها إلى ورقة ضغـط ضد الجزائر ،وإلـى أداة ابتزاز للسـيطرة على
وأن إيـران سـبق أن قامـت عـن طريـق المزاوجة
قراراتهـا ومواقفهـا السياسـية،
خصوصـا ّ
ً
بين آيديولوجيتها وبراغماتيتها بتطوير ال َعالقـة مع جبهة اإلنقاذ في الجزائر خالل بداية
تسـعينيات القرن الماضي ،وفي المسـتقبل لن تتوانى في التضحية ب َعالقاتها مع الجزائر
لدعم الموالين لها من المتشيعين ،إذا رأت أنهم أصبحوا قوة يمكن العتماد عليها لخدمة
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وتحقيق مصالح تفوق مصالحها القائمة مع النﻈام الجزائري ،ونقطة ارتكاز فاعلة لتنفيﺬ
مخططها التوسعي في المنطقة.
إن المخـاوف الجزائرية من توسـع دائرة التشـ ﱡيع ل تنطلـق من عدم ،ل سـيما ان هناك
ّ
رغبـة إيرانيـة فـي تحقيـق وجـود مسـلح لهـا فـي الجزائـر ،خلفيتـﻪ آيديولوجيـا تصديـر
الثـورة التي هزمت منطـق الدولة ،وأداتﻪ الجماعات اإلسـالمية المسـلحة -حتـى تلﻚ ذات
النتماءات السنّية -التي رأت في النموذج اإليراني ُملهِ ًما لها وقدوة في مراحل سابقة ،قبل
أن تقتنع القيادات اإليرانية بأهمية خلق أقلية شيعية في الجزائر -ذات الوحدة المﺬهبية-
تُستخدم لزعزعة األمن القومي الجزائري من خالل اسـتهداف وحدتها المﺬهبية ،وجعل
ذلﻚ منفﺬها لضرب استقرار الجزائر ضمن منطق »الثورة« الﺬي غلﺐ منطق »الدولة« في
دولة الماللي في إيران.
وعلى هﺬا ما لم تسـارع الجزائر إلى تطويق المد الشـيعي الﺬي تشـرف عليﻪ السـفارة
اإليرانيـة فـي الجزائـر بقيـادة الملحـق الثقافـي فـي السـفارة أميـر موسـوي ،فـﺈن األمـور
قـد تسـير نحـو األسـوأ كسـيناريو يجـد سـنده فـي التجربـة التاريخيـة التـي تؤكـد التـورط
اإليراني في َعالقات مشـبوهة مع جماعات إرهابية وقيادات جبهة اإلنقاذ خالل عشـرية
التسـعينيات ،بطريقـة مباشـرة أو عبر ذراعها العسـكرية فـي لبنان ممثلة فـي »حزب اهلل«
اللبناني ،من خالل اإلشراف على تدريﺐ بعﺾ القيادات اإلرهابية الناشطة في الجزائر.
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