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يعود التوتر في العالقات المغربية-اإليرانية لمحطات تاريخية متباينة ،بد ًءا من الثورة
التي أسقطت نﻈام الشاه عام  ،1٩7٩إذ لم يتردد الملك الراحل الحسن الثاني بالجهر
علنًا بمعارضتﻪ لنﻈام ما بعد الثورة .وعرض استضافة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي،
الﺬي زار المملكة فترة قصيرة عام  1٩7٩قبل أن يغادر إلى جزر الباهاماس .وتمت
قطع العالقات الرسمية بين البلدين عام  ،1٩٨0حين أعلن المغرب قطع عالقاتﻪ مع
الجمهورية اإليرانية ،بسبﺐ اعترافها بما يسمى »الجمهورية العربية الصحراوية« ،التي
أعلنت البوليساريو قيامها في الجزائر عام .1٩7٦
وأُضيفت اعتبارات دينية إلى الحسابات السياسية ،ما ع ّمق اله ّوة بين نﻈا َمي البلدين،
وذلك على خلفية التعارض بين المﺬهبين الشيعي السائد في إيران والسنّي السائد في
خصوصا أن ملك المغرب يحﻈى بسلطة دينية باعتباره »أمي ًرا للمؤمنين« ،بينما
المغرب،
ً
)(1
يقود الثورة اإليرانية رجال دين شيعة ،على رأسهم آنﺬاك المرشد الخميني .
عاد التمثيل الدبلوماسي اإليراني إلى المغرب خالل تسعينيات القرن الماضي،
إذ افتتحت السفارة اإليرانية في الرباط عام  .1٩٩1ودخلت عالقة الدولتين مرحلة
خصوصا في ما يتعلق بقضية
من النفراج السياسي بتغير في مواقﻒ إيرانية سابقة،
ً
الصحراء ،إذ سحبت إيران اعترافها بما يسمى »الجمهورية الصحراوية« سنة 1٩٩1
وأق ّرت بالتسوية السلمية لهﺬا الملﻒ من خالل قرارات األمم المتحدة.
تصاعد الخالف الدبلوماسي المغربي-اإليراني في السادس من مارس عام 200٩
بﺈعالن الرباط قطع عالقاتها مع إيران بعد التراشق بين البلدين على خلفية موقﻒ
المغرب المتضامن مع البحرين عقﺐ تصريحات مسؤولين إيرانيين بأنها المحافﻈة
الـ 1٤إليران .واتهمت الرباط سفارة إيران بالنشاط الدعوي للتشيع في المغرب والدعم
غير المعلن لنفصاليي البوليساريو).(2
وبعد انقطاع في العالقات استمر نحو  ٦سنوات ،اتفق البلدان في مايو  201٤على
تطبيع العالقات ،وعينت طهران في يناير  201٥سفيرها في الرباط ،وبعد فترة كلﻒ
المغرب في فبراير  201٦سفيره في جمهورية أذربيجان ،حسن حامي ،ليبدأ مهمتﻪ
الجديدة سفي ًرا للرباط في طهران ،وقدم أوراق اعتماده في أكتوبر  201٦إلى الرئيس
اإليراني حسن روحاني.
وعاد المغرب فقطع عالقتﻪ الدبلوماسية بطهران في  1مايو  201٨عن طريق غلق
سفارتﻪ وإبالغ السفير اإليراني بضرورة مغادرة التراب المغربي ،على خلفية دعم
إيران لجبهة البوليساريو ،إذ أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قيام حزب
اهلل اللبناني بتدريﺐ عناصر من الجبهة النفصالية وتزويدها باألسلحة عبر السفارة
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اإليرانية بالجزائر).(٣
ويتضح من هﺬه التفاعالت التاريخية في العالقات المغربية-اإليرانية مدى أهمية
المنهﺞ التاريخي كمدخل تمهيدي لدراستنا ،باعتباره إطا ًرا تفسير ًيا يركز على فهم
واقع التفاعالت الدولية من خالل سياقاتها التاريخية) ،(٤بيد أن تحليل أبعاد العالقات
المغربية-اإليرانية عبر النﻈر في اإلشكالية المتعلقة بمستقبل هﺬه العالقات يتطلﺐ
ً
مدخال تفسير ًيا للسياسة الخارجية للبلدين بالعتماد على المنهﺞ المقارن ،وهو ما
ستحاول هﺬه الدراسة تحديده من خالل ثالثة محاور رئيسية تستعرضها الدراسة على
النحو اﻵتي:
ً
أوال :مدخل مقارن للسياسة الخارجية المغربية والسياسة الخارجية اإليرانية
تختلﻒ عملية صنع السياسة الخارجية من بلد ﻵخر باختالف المتداخلين ،وبتنوع
التحديات والتهديدات النابعة من البيﺌتين الداخلية والخارجية ،إذ تلعﺐ هﺬه التفاعالت
دو ًرا ُمهِ ًما في تحديد أهداف السياسة الخارجية ،التي تتغير بدورها أو تبقى ثابتة،
حسﺐ درجة تحقيق تلك األهداف ،ومرونة وفاعلية أدواتها في إطا َريها الصلﺐ والناعم).(٥
.-1السﻴاسﺔ.الخارجﻴﺔ.المﻐربﻴﺔ.في.عالﻢ.مﺘح ّول
َم ّر المغرب بتحولت عميقة طيلة السنوات العشر األخيرة ،تنوعت خاللها عالقاتﻪ
الدولية ،سواء على مستوى الفاعلين أو التوجهات الستراتيجية لسياستﻪ الخارجية.
فت ّم افتتاح أكثر من ثالثين سفارة وقنصلية مغربية في جميع أنحاء العالم في بلدان
استراتيجية مثل تشاد ،وفي بلدان صغيرة مثل باربادوس ،كما زاد تمثيل المغرب في
الهيﺌات الدولية واإلقليمية .وقد رافقت سياسة التمثيل هﺬه سياسة التقارب مع التحاد
األوروبي ) (EUمن خالل ما يعرف بـ»الوضع المتقدم« .وهناك ً
أيضا سياسة التقارب مع
إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية ،إضافة إلى عودة المغرب لشغل مكانتﻪ في
القارة السمراء من خالل انضمامﻪ إلى التحاد اإلفريقي في  ٣0يناير .2017
بيد أن هﺬه الديناميكية المغربية ،التي تهدف إلى ضمان وجود وتأثير دائم للرباط في
هياكل النﻈام الدولي ،لم يطبعها إطار استراتيجي نﻈري يحدد الستراتيجية المغربية
ومبادئ وأسس صياغة سياستﻪ الخارجية ،في ظل غياب وثيقة استراتيجية محدثة
للسياسة الخارجية ،إذ لم يسبق أن كانت تلك الصياغة النﻈرية للسياسة الخارجية
موضوعا لحملة سياسية أو نقاش برلماني أو منشور رسمي ذي بُعد استراتيجي ،فهي
ً
ً
مجال حصر ًيا للعاهل المغربي ويتم اإلعالن عنها فقط في الخطﺐ الملكية بشكل
تﻈل
رئيسي(.)٦
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ورغم غياب وثيقة استراتيجية محدثة للسياسة الخارجية ،فﺈن الدستور المغربي
تضمن تشبﺚ المملكة بحقوق اإلنسان ،كما هي متعارف عليها عالم ًيا ،ومواصلة العمل
للمحافﻈة على السالم واألمن في العالم ،وذلك ضمن عدة دوائر تقع المغرب في
نطاقها ،ويمكن استنتاج تلك الدوائر وأهداف المغرب ضمن كل دائرة على النحو اﻵتي(:)7
أ.-الداﺋرة.المﻐاربﻴﺔ :وتعمل ضمنها المغرب على تعزيز مكانتها من خالل استراتيجية
تتبنى تعميق التعاون السياسي والقتصادي واألمني.
ب.-الداﺋرة.العربﻴﺔ.واﻹسالمﻴﺔ :وتعمل المغرب ضمن هﺬه الدائرة على تعزيز مكانة
مكانتها في عالميها العربي واإلسالمي من خالل بناء عالقة متينة مستندة إلى الهوية
التاريخية والدينية.
ج.-الداﺋرة.اﻹفريﻘﻴﺔ :وتعمل ضمنها المغرب على »تقوية عالقات التعاون والتضامن
مع البلدان والشعوب اإلفريقية ،ول س ّيما مع بلدان الساحل والصحراء«.
د.-الداﺋرة.اﻷورومﺘوسﻄﻴﺔ :وتقوم المغرب ضمنها على تعزيز روابط التعاون والتقارب
والشراكة مع بلدان الجوار األورومتوسطية.
ﻫـ.-الداﺋرة.العالمﻴﺔ :وتستهدف ضمنها المغرب »توسيع وتنويع عالقات الصداقة،
والمبادلت اإلنسانية والقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم«.
و.-داﺋرة.دول.الﺠنوب :تقوية التعاون بين دول الجنوب-الجنوب.
وضمن هﺬه الدوائر وف ًقا للدستور تلتزم المغرب بـ»حماية منﻈومتي حقوق اإلنسان
والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما ،واإلسهام في تطويرهما ،مع مراعاة الطابع
الكوني لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزئة« .كما أنها تحﻈر وتكافح »كل أشكال التمييز
بسبﺐ الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو النتماء الجتماعي أو الجهوي أو اللغة
أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي ،مهما كان«.
وتخضع عملية صنع السياسة الخارجية المغربية لمحددات رئيسية تتحكم في
السلوك السياسي والفعل الدبلوماسي للمغرب في عالقاتﻪ الدولية ،وهي:
أ.-مﺒدأ.السﻴادة ،باحترام الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية ،وعدم التدخل
في شؤونها الداخلية.
ب.-مﺒدأ.الﺘعاون.والﺘﻀامﻦ ،ببناء شراكات تهدف إلى تحقيق التقدم المشترك ،مع
التركيز على التعاون في إطار جنوب-جنوب.
ج.-مﺒدأ.اﻻﻧﻔﺘاح ،بتنويع العالقات الدبلوماسية والنفتاح على كل الفاعلين الدوليين.
د.-مﺒدأ.الﺸرعﻴﺔ.الدولﻴﺔ ،باللتزام بالقانون الدولي وبالمواثيق والعهود الدولية التي
يعد المغرب أحد أطرافها.
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وتعد القوة الناعمة محر ًكا للدبلوماسية المغربية ،إذ تتنوع أنماطها كاﻵتي):(٨
أ.-الدبلوماسﻴﺔ.اﻻﻗﺘﺼاديﺔ ،إذ استفاد المغرب من استثماراتﻪ الخارجية واحتضانﻪ
ً
شكال من أشكال السياسة الخارجية.
للمنتديات القتصادية الدولية ،بحسبانها
ب.-الﺘمﺜﻴﻞ.الدبلوماسي.في.الﺒلدان.الﺼﻐﻴرة.والمنظمات.ما.دون.اﻹﻗلﻴمﻴﺔ كمحور
للعمل الدبلوماسي ،ولدعم هﺬا التوجﻪ تنامت التغطية الدبلوماسية للمغرب في العالم
بشكل كبير في العقد األخير .في آسيا على سبيل المثال ،تكاد تكون التغطية الدبلوماسية
بين التمثيل الدبلوماسي المقيم وغير المقيم كاملة .وتستهدف البلدان الصغيرة ً
أيضا،
كما هو الحال في البحر الكاريبي .بالنسبة إلى المغرب كل بلد صغير لﻪ أهمية ،ألنﻪ يمثل
صوتًا في األمم المتحدة حول قضية الصحراء.
وباإلضافة إلى الدول فﺈن التمثيل الدبلوماسي المغربي في المنﻈمات اإلقليمية وما
دون اإلقليمية يعد إحدى األدوات الرئيسية للسياسة الخارجية ،وهو ما تمثل في انضمام
المغرب إلى التحاد اإلفريقي ،وتقديم طلبﻪ النضمام إلى الجماعة القتصادية لدول
غرب إفريقيا.
ج.-الدبلوماسﻴﺔ.الﺜﻘافﻴﺔ ،إذ يعمل المغرب على تعزيز هويتﻪ الثقافية في خدمة
برنامجا لبناء مراكز ثقافية في الخارج ،وأول
مصلحتﻪ الوطنية ،فقد بدأت الحكومة
ً
المدن التي استضافت هﺬه المراكز هي بروكسيل ،ومونتريال ،وتونس ،وطرابلس،
وبرشلونة ،وأمستردام ،وباريس ...إلى جانﺐ تبني الدولة سياسة المنح الدراسية لجﺬب
الطلبة من الجنوب ،إذ شهدت سنة  2012تسجيل  ٨000طالﺐ إفريقي في إطار المنح
الدراسية التي تديرها وكالة المغرب للتعاون الدولي.
د.-الدبلوماسﻴﺔ.الدينﻴﺔ ،إذ يعمل المغرب على تصدير هويتﻪ اإلسالمية بطابعها
المعتدل والمتسامح لدول إفريقيا جنوب الصحراء ،عبر طريق برنامﺞ تكوين األئمة داخل
المغرب ،إذ زارت العديد من الوفود معهد محمد السادس لتكوين األئمة والمرشدين
والمرشدات ،من بينها وفد هندي برئاسة نائﺐ رئيس الجمهورية السيد محمد حامد
األنصاري في  ٣1مايو  ،201٦ووفد آخر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في  2٥أبريل
ً
صراعا وعن ًفا كبيرين
فضال عن تكوين  ٥00إمام من دولة مالي التي شهدت
،201٦
ً
بين مجموعة من الفصائل والحركات ،إضافة إلى استفادة بعﺾ الدول األخرى من هﺬه
الدورات التكوينية كليبيا وتونس وغينيا وكوناكري وساحل العاج ونيجيريا والسنغال).(٨
.-2السﻴاسﺔ.الخارجﻴﺔ.اﻹيراﻧﻴﺔ.وﺗحﻘﻴﻖ.الحلﻢ.اﻹمﺒراﻃوري
تتجسد أهم أهداف السياسة الخارجية اإليرانية في تحقيق الحلم اإلمبراطوري
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اإليراني عبر التأسيس لمشروع الحكومة العالمية لﻺسالم ،وهو بمنزلة إعادة صياغة
للفكرة الشاهانشاهية لكن تحت غطاء إسالمي ،إذ كانت الشاهانشاهية الفارسية إطا ًرا
للحكم اإليراني ،منﺬ أن استطاعت الدولة األكمينية أن توحد شبﻪ الهضبة اإليرانية،
ثم منطقة الشرق األوسط تحت حكمها .وقد عمل اإليرانيون على تعميقها من خالل
وضع تاريﺦ أسطوري لهم ،يؤكد وجود الشاهانشاهية منﺬ القدم ،من خالل الدولة
ً
رابطا يجمع بين
البشدادية ،والدولة الكيانية .ويوجد من الوثائق ما يشير إلى أن ثمة
مواصفات الشاهانشاهية القديمة والنﻈام الحالي في إيران ،ومن أهم هﺬه الروابط
امتزاج القومية بالديانة والمﺬهﺐ .وقد استطاعت الشخصية اإليرانية أن تقيم وشيجة
بين الدين اإلسالمي والتراث الفكري والثقافي اإليراني القديم ،من خالل المﺬهﺐ
الشيعي ،حتى أصبح هﺬا الئتالف يعبر عن امتزاج القومية والدين ،فكان قيام نﻈام
الجمهورية اإليرانية على مبدأ ولية الفقيﻪ شاه ًدا ح ًيا على هﺬه الخاصية التي تجمع
بين النﻈامين).(٩
فﺈذا كان التجاه إلى المستقبل في الشاهانشاهية مقرو ًنا بحلم عودة مبعوث آخر
فﺈن التجاه إلى المستقبل بالنسبة إلى إيران مقرون بعودة المهدي المنتﻈر،
الزمانّ ،
وإقامة الحكومة العالمية لﻺسالم كتفعيل للحلم اإلمبراطوري ،عبر الرتكاز إلى آليات
تحقيقﻪ كاﻵتي):(10
أ..ﺗنمﻴﺔ.الﻘدرات.العسكريﺔ ،عبر تعزيز الترسانة العسكرية للدولة ج ًوا وب ًرا وبح ًرا،
بما يسمح لها بمواجهة كل التحديات والتهديدات األمنية والعسكرية ،والقدرة على الرد
السريع تجاه أي ضربات محتملة.
ب..ﺗﻄوير.اسﺘراﺗﻴﺠﻴﺔ.الوجود.العسكري.في.المنﻄﻘﺔ ،بنقل نشاطها العسكري إلى
بعﺾ الدول ،وعدم الكتفاء بتجنيد عمالء ،بالعمل على تكوين ألوية عسكرية غير إيرانية
مع قيادات محلية تعمل تحت توجيهها لتحقيق استراتيجيتها في المنطقة.
ج..الﻘدرة.على.إدارة.اﻷزمات ،باستغالل خصائﺺ فريدة نابعة من الشخصية اإليرانية،
بكل معطياتها الثقافية ،والعقائدية ،والسياسية ،والجتماعية ،والبيﺌية ،والقتصادية ،من
خالل إدارة المصالح المتعارضة مع اﻵخرين وحل الخالفات من خالل التفاوض والتكيﻒ
مع المتغيرات العالمية .ولعل إتاحة الفرصة للعناصر المرنة ذات التيار المعتدل للوصول
لﻺدارة كلما اشتدت العقوبات وتفاقمت العزلة ،تجسيد لقدرتها على استغالل كل أوراقها
في تدبير أزماتها.
د..العمﻞ.على.دﺧول.إيران.المرحلﺔ.النوويﺔ ،إذ يع ّد المشروع النووي اإليراني من أهم
مقومات تحقيق الحلم اإلمبراطوري ،رغم الخالف في نقاطﻪ النﻈرية وكيفية تنفيﺬه بين
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التجاهات النخبوية في إيران.
ﻫـ..ﺻﻴاﻏﺔ.مﻀمون.جديد.إﻗلﻴمي.ودولي.مﻦ.وجهﺔ.ﻧظر.إسالمﻴﺔ ،تضع لﻪ إيران
استراتيجية جديدة على المستوى اإلقليمي ،وتقوم بتعديل بعﺾ سياساتها اإلقليمية
لتتناسﺐ مع احتياجاتها السياسية واألمنية في إطار الﻈروف الجديدة.
ً
ً
مرتبطا بمدى فصل
إشكال كبي ًرا
ويطرح هﺬا النسق في السياسة الخارجية اإليرانية
الشخصية اإليرانية في إدارتها لمختلﻒ القضايا بين مفهو َمي الهدف والستراتيجية،
أي مدى قدرة إيران على تحقيق حلم الحكومة العالمية اإلسالمية كهدف لسياستها
خصوصا أن واقع التحركات
الخارجية ،ووضع استراتيجية بعيدة المدى لتحقيقﻪ،
ً
اإليرانية في اإلقليم )سوريا ،اليمن ،العراق ،لبنان( يكشﻒ عن غياب منﻈور استراتيجي
إيراني شامل يحدد سيناريوهات للخروج حال بلوغ حالة تأزم تتطلﺐ ذلك .لكن على الرغم
من ذلك تبقى إيران متماسكة وتدير فن حكمها المبني على المصلحة القومية الوطنية
بﺈتقان كبير ،فالتاريﺦ يعيد نفسﻪ من خالل اإلمبراطورية الفارسية التي استطاعت إقامة
حكمها على امتداد جزء كبير من منطقة الشرق األوسط المعاصر وقسم من آسيا
الوسطى ،جنوب غرب آسيا ،بأساليﺐ وطرق فنية) ،(11وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على
خطورة النخراط اإليراني في اإلقليم ،في ظل تنامي العتماد على تكتيكات قصيرة
األجل وغياب استراتيجيات مستقبلية ،للسببين اﻵتيين):(12
أ .التكتيكات هي بطابعها سياسات قصيرة األجل تستخدم لتنفيﺬ استراتيجيات أطول
أم ًدا ،ول تعتمد التكتيكات بالتالي وبخالف الستراتيجيات على رؤية واضحة أو منهﺞ
معتبر أو خطة مدروسة ،ولﺬلك يؤدي العتماد عليها طوال الوقت وبشكل حصري إلى
عواقﺐ وخيمة ل يتوقعها صانعو السياسة التكتيكية ،ويصعﺐ عليهم إدارتها والتعامل
معها حينما تقع.
ب .غياب الستراتيجية وحضور التكتيك يع ّد قصو ًرا في أداء النﻈام العالمي ،وسب ًبا
لتفاقم أزمتﻪ ،ونتيجة لها في آن واحد .فما بالنا حين يغيﺐ أهم مقومات العمل التكتيكي،
وهو وجود تصور يشمل فترة قصيرة ،بحيﺚ ل يكون األداء كلﻪ رد فعل على أحداث
ومالحقة لتطورات.
ويﺘﻀﺢ جل ًيا من هﺬا المدخل المقارن للسياسة الخارجية لكل من المغرب وإيران
اتساع اله ّوة في مدخالت عملية صنع السياسة الخارجية للبلدين ،بين سياسة خارجية
مغربية متوازنة تحترم الشرعية الدولية ،وسياسة إيرانية متهورة تضع أسس قوتها على
سند مﺬهبي طائفي ،وهو ما يدعونا للتأكيد أن سند القوة في الصعود اإليراني هو نفسﻪ
نقطة ضعفﻪ ،فالتقدم على أساس مﺬهبي يفرز الحلفاء بسهولة ،لكنﻪ يفجر العداوات
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بالدرجة نفسها ،ويمنع األدوار من الرسوخ لفترة طويلة) ،(1٣وهو ما انعكس بشكل مباشر
على محددات العالقات المغربية-اإليرانية.
ثانيا :محددات العالقات المغربية-اإليرانية
ً
تتحكم مجموعة من العوامل في طبيعة العالقات المغربية-اإليرانية ،التي يمكن
إجمالها في خمسة محددات رئيسية:
.-1المحدد.السﻴاسي
لم تخ ُل عالقات البلدين عبر التاريﺦ من تقاطعات وخالفات سياسية ،على المستويين
اإلقليمي والدولي ،إذ ش ّكل تنامي الدور اإليراني إقليم ًيا في كل من الشرق األوسط
خصوصا أن مشروع
وشمال إفريقيا تحد ًيا حقيق ًيا للدول العربية بما فيها المغرب،
ً
اإلحياء اإلمبراطوري اإليراني »ير ّكز في محدداتﻪ الخارجية تجاه منطقة المغرب العربي
على المزاوجة بين القوتين الناعمة والصلبة ،لختراق المنطقة ،وتعزيز الدور اإليراني
فيها ،وفك عزلة طهران في محيطها الخليجي«) ،(1٤باعتماد أدوات تتجلى في استغالل
المال لنشر التشيع عبر الملحقات الثقافية اإليرانية في دول المنطقة ،وتأسيس تيارات
شيعية تابعة لها ،مع استغالل المساعدات القتصادية للتأثير على بعﺾ دولها.
وتتعارض األجندات السياسية المغربية-اإليرانية في منطقة الشرق األوسط في
خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين،
عديد من القضايا واألزمات،
ً
إذ ينﻈر الجانﺐ المغربي إلى الدور اإليراني بحسبانﻪ محفزًا ألزمات اإلقليم.
وتحاول إيران بشتى السبل توسيع نفوذها ولعﺐ أدوار إقليمية في المنطقة ،إذ استغلّت
األزمة العراقية في تسعينيات القرن الماضي لتتدخل فيﻪ وأربكت بالفعل أوضاعﻪ
وأدخلتﻪ في صراع وعنﻒ وطائفية ،كما تدخلت ً
أيضا في األزمة اليمنية وأسهمت في
تعميقها وتعقيد مسار الحوار بين مختلﻒ الفاعلين ،عالوة على تعزيز وجودها اإلقليمي
من بوابة األزمة السورية التي اندلعت منﺬ سنة  ،(1٥)2011إذ هددت من خاللها األمن
القومي للعديد من الدول العربية) ،(1٦بل األكثر من ذلك وصل عدد التدخالت اإليرانية
في الشؤون البحرينية ما بين سنتَي  2011و 2012إلى  ٤2حالة ،أبرزها):(17
 الموقﻒ من األحداث األمنية في البحرين ) ٣حالت(. السياسة اإلعالمية اإليرانية الرسمية بخصوص األوضاع السياسية في البحرين) ٣٦حالة(.
أما بالنسبة إلى رصد سياسة إيران اتجاه دول مجلس التعاون فقد بلﻎ عدد التدخالت
اإليرانية  ٣2حالة ،منها ما هو مرتبط بالتجسس على الدول الخليجية ) ٣حالت(،
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والنتقادات اإليرانية الموجهة إلى دول الخليﺞ ) ٥حالت( ،والتحﺬيرات اإليرانية لدول
الخليﺞ ) 7حالت( ،والتصريحات اإليرانية بخصوص مضيق هرمز والجزر اإلماراتية
الثالث ) ٦حالت( ،ثم أخي ًرا العتداء على بعﺾ السفارات الخليجية في إيران ومحاولة
اغتيال مسؤولين )حالتان(.
كما يعترض المغرب على التدخالت اإليرانية في المنطقة عبر استمرارها في احتالل
بعﺾ المناطق كالجزر اإلماراتية الثالث منﺬ  ٣0نوفمبر  ،1٩71بما يفيد تهديدها ألمن
واستقرار المنطقة وعدم احترامها لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة باحترام سيادة
الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وف ًقا لميثاق األمم المتحدة ،بل األكثر من ذلك
لها طموحات توسعية بمنطقة الخليﺞ والشرق األوسط ،إذ طال هﺬا التمدد حتى الدول
بمس أمنها الديني).(1٨
المغاربية ّ
وعلى الرغم من موقﻒ النﻈام اإليراني تجاه الدول العربية في منطقة الخليﺞ بقولها
فﺈن الواقع ل يؤكد ذلك ،فﺈيران مهدد لالستقرار اإلقليمي،
إنها ل تستهدف مصالحها ّ
ففي العراق تقدم إيران دعمها للميليشيات غير التابعة للحكومة مما يؤثر على وحدة
وسيادة العراق ،وفي لبنان تدفع طهران حزب اهلل نحو البقاء كدولة داخل الدولة ،وفي
الخليﺞ ل تتوقﻒ األطماع اإليرانية بجزر وأراضي الدول الخليجية) ،(1٩واألمر نفسﻪ عند
تعاملها مع المغرب ،فهي ل تحترم وحدتﻪ وسيادتﻪ التي يعتبرها المغرب أولى األولويات
في سياستﻪ الخارجية.
ً
فضال عن
لقد استغلّت إيران تدهور النﻈام اإلقليمي العربي قصد توسيع نفوذها،
العمليات اإلرهابية وما ترتﺐ عليها من تضييق على كل المبادرات العربية ذات الطابع
الخيري واإلنساني والدعوي في مجموعة من الدول العربية) ،(20إضافة إلى ذلك توجد
أسباب أخرى تجعل من الستراتيجية اإليرانية معضلة ،انعكست على سياساتها تجاه
المغرب ،والمتمثلة في النقاط اﻵتية):(21
أ .الشعور بالتفوق العسكري على الجوار العربي.
ب .اإلحساس بالعزلة الثقافية عن الجوار العربي بسبﺐ اختالف اللغة والمﺬهﺐ
)التش ّيع(.
ج .الشعور وعقدة المخالفة للعرب بالﺬات ،وانعكست هﺬه الكراهية في كتاب
»الشاهنامﻪ« للفردوسي أبي القومية الفارسية.
ول تنحصر الخالفات السياسية المغربية-اإليرانية في القضايا المتعلقة باألمن
القومي العربي ،وإنما ترتبط كﺬلك بطبيعة الدور اإليراني في القارة اإلفريقية ،إذ
تعمل طهران على المزاوجة بين المدخلين التجاري والديني في تمتين عالقاتها مع
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دول إفريقيا ،فعملت على تقديم بعﺾ المساعدات اإلنسانية من خالل إحداثها لبعﺾ
المستشفيات والجمعيات .وفي إطار التعاون القتصادي أنشأت بعﺾ المصانع في بلدان
إفريقية كالسنغال وأوغندا ،وإضافة إلى ذلك عملت على تمتين عالقتها مع القبائل
والطرق الصوفية لنشر التشيع بالشكل الﺬي يشوش على المﺬهﺐ السني في المنطقة.
وبﺬلك تحاول إيران بسياستها الخارجية أن تنافس المغرب في نفوذها على الساحة
اإلفريقية لكن بخلفيات توسعية تتماشى إلى حد كبير مع توجهات القوى الستعمارية
التقليدية في المنطقة ،عكس المغرب الﺬي تربطﻪ بﺈفريقيا -التي يعد جز ًءا ل يتجزأ
منها -عالقات وروابط تاريخية متينة على مر العصور) (22مبنية على تعاون جنوب-جنوب
تروم تحقيق مصالح متبادلة قائمة على منطق رابح-رابح.
.-2المحدد.المﺬﻫﺒي
تس ّبﺐ المد الشيعي في توتر العالقات بين البلدين ،إذ أقدمت السلطات المغربية
على إغالق بعﺾ المؤسسات التعليمية الخاصة بسبﺐ نشر التشيع في صفوف األطفال،
ما يبرز الصراع الكبير بين المﺬهبين السني والشيعي في المنطقة ،رغم أن األزمة
األخيرة التي وقعت بين إيران والمغرب في مايو  201٨لم تكن بسبﺐ النزعة الدينية وإنما
تعود ألسباب سياسية مرتبطة بتهديد قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية عندما
دعمت إيران وحزب اهلل جبهة البوليساريو.
سبق للمغرب أن أكد تهديد وحدتﻪ المﺬهبية من قبل إيران ،رغم أنﻪ خالل عهدي
الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس تم استدعاء علماء الدين اإليرانيين
للمشاركة في الدروس الحسينية خالل شهر رمضان ،مع وجود بعﺾ التفاقيات ذات
الطابع الثقافي التي جمعت البلدين) ،(2٣إضافة إلى المنح المالية التي تقدمها السفارة
اإليرانية لتشجيع البتعاث بالجامعات اإليرانية ،وحضور دور النشر اإليرانية في المعرض
الدولي للكتاب بالدار البيضاء).(2٤
ويقوم المحدد المﺬهبي بدور أساسي في رسم معالم السياسة الخارجية اإليرانية
اتجاه الدائرة اإلسالمية) ،(2٥فقد سبق لبعﺾ النشطاء الجزائريين خالل سنة  201٦أن
حﺬروا من انتشار »التشيع« -بمعنى أن المغرب ليس الوحيد الﺬي يدعي هﺬا األمر -إذ
وصل األمر إلى حد المطالبة بترحيل الملحق الثقافي اإليراني بتهم التحريﺾ على
الطائفية بالجزائر ،ليتم بعد ذلك رفﺾ زيارة روحاني للبالد).(2٦
ورغم تأرجح العالقات بين المغرب وإيران والخالفات السياسية القائمة بينهما
ومواقفهما من بعﺾ القضايا كقضية الجزر اإلماراتية الثالث )أبو موسى التابعة إلمارة
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الشارقة ،وطنﺐ الكبرى وطنﺐ الصغرى التابعتان إلمارة رأس الخيمة( ،والدعم المغربي
للمملكة البحرينية سنة  200٩وموقفﻪ من نشر التشيع ،فﺈنهما شهدا تنسي ًقا وتعاو ًنا
في المجال الزراعي والقتصادي والثقافي والفني ،إذ لم تقتصر عالقات البلدين على
البعثات الدبلوماسية فقط) ،(27وهو أمر مر ّده ثالث محددات )الجغرافيا ،القتصاد،
المعرفة( محفزة للعالقات بين البلدين.
.-3المحدد.الﺠﻐرافي
إن دراسة الموقع لدولة ما ليس المقصود بها التحديد المجرد الﺬي يربط بين أرض
ّ
الوحدة السياسية ومعالم معينة ،أو مرتبطة بتحديدات فلكية أو وصفية ،وإنما الجغرافيا
الستراتيجية تهدف من وراء هﺬا التحديد أو الوصﻒ إلى إبراز القيمة العسكرية الفعلية
للموقع الجغرافي ،ألنﻪ يعطي للدولة شخصية خاصة ويوجﻪ سياستها واستراتيجيتها
باتجاهات معينة ،ويؤثر في قوتها وفي الكيفية التي تكون عليها مصالحها الحيوية وفي
الدور الﺬي يمكن أن تمارسﻪ في الوسط الدولي ،ول يقتصر األمر على ذلك وإنما يتوقﻒ
عليﻪ كثير من القرارات السياسية والقتصادية وحتى العسكرية منها التي تتخﺬها الدولة.
وقد يكون الموقع الجغرافي نقمة على كثير من الدول ،وذلك بﺈدخالها في حروب مع دول
أخرى ،وينطبق ذلك بشكل خاص على الدول الحاجزة التي تقع بين دول متصارعة .وقد
تكون الجغرافيا نعمة على الدول التي يكون موردها الوحيد أساس بقائها).(2٨
ً
عامال محفزًا للعالقات المغربية-اإليرانية ،لسببين
وفي هﺬا السياق ،تع ّد الجغرافيا
رئيسيين :أولهما غياب حدود مشتركة بين البلدين ،وهو ما يدفع بالجانﺐ المغربي
إلى النﻈر في التهديد اإليراني المباشر بشكل أقل حدة مقارنة بدول الخليﺞ العربي.
وثانيهما الموقع الجيو-استراتيجي للمغرب كمدخل محتمل للدور اإليراني تجاه إفريقيا.
بيد أن هﺬا التباعد الجغرافي ل يلغي التوجس المغربي من إيران ،لما يمثلﻪ تطور
التقنية العسكرية وامتالك صواريﺦ باليستية من إلغاء للحدود واختزال لدور الجغرافيا
كرادع تجاه التهديدات األمنية والعسكرية ،وهو ما يفسر العديد من المبادرات التي
أطلقها الجانﺐ المغربي لمواجهة التهديد اإليراني ،إذ أبدى المغرب بقيادة الملك الراحل
الحسن الثاني في مؤتمر القمة العربية الثاني عشر الﺬي انعقد بمدينة فاس عام 1٩٨2
استعداده إلى جانﺐ الدول العربية لتنفيﺬ اللتزامات الواردة في معاهدة الدفاع المشترك
العربية في حال استمرار إيران في الحرب على العراق خالل الحرب اإليرانية-العراقية
التي امتدت لسنوات طويلة ما بين  1٩٨0و ،1٩٨٨هﺬه الحرب التي دعم فيها الرئيس
السوري الراحل حافﻆ األسد إيران ووقﻒ إلى جانبها) ،(2٩بينما ساندت بعﺾ دول
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مجلس التعاون الخليجي العراق).(٣0
.-٤المحدد.اﻻﻗﺘﺼادي
رغم التوتر الﺬي طبع العالقات المغربية-اإليرانية ،فقد جمعت البلدين اتفاقيات
تجارية ما بين  1٩٩٥و ،2007وهي كاﻵتي):(٣1
� اتفاقية تجارية بتاريﺦ  ٣0يوليوز .1٩٩٥
� مﺬكرة تفاهم بين المركز اإليراني إلنعاش الصادرات ونﻈيره المغربي بتاريﺦ  2٥مايو .1٩٩٥
� برنامﺞ عمل لسنة  1٩٩7بين المركز المغربي إلنعاش الصادرات ومثيلﻪ اإليراني
بتاريﺦ  27فبراير ) 1٩٩7محضر اللجنة المشتركة في مجال التنمية الجتماعية(.
� اتفاقية لتشجيع وحماية الستثمارات بين الطرفين بتاريﺦ  21يناير .2001
� اتفاقيات تعاون في إطار مجلس األعمال المغربي اإليراني الﺬي استحدث سنة 200٤
لتعزيز التبادل الصناعي والتجاري والستثماري).(٣2
ً
ملحوظا ،إذ بلغت
عرف التبادل التجاري بين المغرب وإيران منﺬ سنة  200٣نم ًوا
المبادلت التجارية بينهما  0٫7مليون درهم ،وارتفعت إلى  ٨ماليين درهم سنة ،200٦
وسجل الميزان التجاري عجزًا لصالح إيران نتيجة ارتفاع الواردات اإليرانية النفطية
مقابل انخفاض حجم الصادرات المغربية من الفوسفات).(٣٣
في مقابل ذلك ُس ّجلت مبادلت تجارية ضعيفة بين إيران والمغرب بعد قطع العالقات
الدبلوماسية بين البلدين سنة  200٩بسبﺐ الموقﻒ المغربي الداعم للمملكة البحرينية،
إذ لم يتجاوز حجم المبادلت المغربية-اإليرانية خالل السنوات الثالث السابقة لسنة
ً
انخفاضا كبي ًرا بنسبة  .٪٩٩,٩٩أما خالل
 201٥مبلﻎ  ٤1مليون درهم ،ليسجل بﺬلك
سنة  201٤فقد وصل حجم المبادلت التجارية بين المغرب وإيران إلى  1٥مليون درهم،
وبﺬلك لم تتجاوز الواردات المغربية  ٦٫٩1مليون درهم ،و ٨٫0٥مليون درهم في ما يتعلق
بصادرات المغرب نحو إيران).(٣٤
وقد بلﻎ حجم المبادلت بين المغرب وإيران  11٫2٥مليون درهم سنة  ،201٣و1٤٫٩7
مليون درهم خالل سنة  ،2012إذ استورد المغرب كميات مهمة من المحروقات من إيران،
التي بلغت سنة  2010نحو  1٫0٨مليار درهم ،بينما كانت إيران تستورد الفوسفات من
المغرب) ،(٣٥األمر الﺬي يبرز ضعﻒ حجم المبادلت التجارية بين البلدين وتفاوتها من
فترة ألخرى ،بسبﺐ عدم استقرار عالقاتهما الثنائية.
.-٥المحدد.المعرفي.والﺘكنولوجي
يشكل المحدد المعرفي والتكنولوجي داف ًعا لتعزيز العالقات المغربية-اإليرانية ،إذ
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ينﻈر الجانبان إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها التعاون في هﺬا المجال ،الﺬي سيمكن من
تبادل الخبرات والتقنيات في شتى الميادين المعرفية .ولعل أبرز المدخالت المستقبلية
لهﺬا التعاون يمكن إيجازها في اﻵتي:
 -1تعزيز التعاون التنموي من خالل التعاون في مجالت التعليم وتبادل المعرفة
الحد من الفقر ،وتوسيع فرص التنمية القتصادية،
والخبرات والموارد البشرية ،بغية
ّ
ووضع خطط لمكافحة تغير المناخ وحماية البيﺌة.
 -2تعميق فرص التبادل والتعاون اجتماع ًيا وأكاديم ًيا وثقاف ًيا ورياض ًيا وسياح ًيا،
وتفعيل التواصل األكاديمي بين مؤسسات الفكر والرأي ،وغير ذلك من المجالت
والمؤسسات غير الرسمية.
ً
ثالثا :مستقبل العالقات المغربية-اإليرانية
إن مستقبل العالقات المغربية-اإليرانية رهين باحترام الطرفين بعضهما لبعﺾ،
ّ
بمعنى آخر احترام حق السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين م ًعا .هﺬا
بطبيعة الحال ل ينفي أن كل دولة يمكن أن تعمل من منطلق مصالحها الشخصية وفق
منهﺞ براغماتي يستدعي بأنﻪ »ليست هنالك عداوة دائمة ول صداقة دائمة وإنما ثمة
مصالح دائمة« ،وبﺬلك فالمغرب وإيران يمكنهما وفق هﺬا النهﺞ التنسيق بينهما في
القضايا ذات الهتمام المشترك ،القتصادية والجتماعية واألمنية ..أو بعبارة أخرى
القضايا التي من شأنها أن تخدم مصالحهما دون المساس بالقضايا الحساسة للبلدين.
ورغم التفاق الﺬي تضمنتﻪ إحدى مﺬكرات التفاهم السابقة المبرمة بين وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية ووزارة الشؤون الخارجية التابعة إليران
على تعزيز التعاون والتنسيق في ما بينهما والحترام المتبادل لحق السيادة والحفاظ
فﺈن إيران ظلت تبادر في خلق
على وحدة األراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخليةّ ،
بعﺾ األزمات بشكل مباشر أو غير مباشر مع المغرب ،األمر الﺬي يضع ح ًدا لعالقاتهما
الثنائية.
ً
إن حالة التوتر التي تعرفها العالقات اإليرانية-المغربية ل
وإجمال ،يمكن القول ّ
تعكس في الحقيقة التقارب الحقيقي بين البلدين على المستويين التاريخي والثقافي
اللﺬين تجاوزا بكثير عالقات إيران بباقي الدول المغاربية ،وإن كانت مالمح هﺬا التقارب
الحضاري غير بادية وغير واضحة على المستوى السياسي).(٣٦
لكن ليس المغرب وحده من عانى من السياسة الخارجية اإليرانية ،بل معﻈم الدول
العربية تعاني من سياستها القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية وعدم احترام سيادة
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الدول ،إذ تدخلت إيران في مجموعة من األزمات العربية وحاولت تصدير معتقداتها
وقناعاتها المﺬهبية على اختالف المراحل التاريخية ،ففي مرحلة من هﺬه المراحل في
عهد الرئيس اإليراني السابق هاشمي رفسنجاني أكد أن إنجاز مبدأ تصدير الثورة لن
يكون بغير القوة ،وفي عهد الرئيس الحالي حسن روحاني أضحى التدخل اإليراني في
دول الجوار كالعراق واليمن وسوريا ولبنان والبحرين معلنًا) ،(٣7بمعنى أن توتر العالقات
المغربية اإليرانية أحد الصراعات القائمة بين إيران والعرب.
وفي مقابل ذلك ،ومن منطلق تشبﺚ المغرب بهويتﻪ العربية اإلسالمية ،فهو يحرص
على تمتين عالقتﻪ في الدائرة اإلسالمية -وتندرج في هﺬا السياق إيران (٣٨)-وغيرها من
خصوصا أن السياسة الخارجية المغربية بعد اإلصالحات الدستورية
الدوائر األخرى،
ً
انفتاحا على مجموعة من القوى الدولية الكبرى والشركاء غير
األخيرة لسنة  2011عرفت
ً
التقليديين كروسيا والصين والهند.
تتطلع إيران دائ ًما للعﺐ أدوار أساسية في منطقة الشرق األوسط والخليﺞ العربي،
هﺬا األمر في جانﺐ منﻪ س ّبﺐ لها مشكالت في المنطقة بسبﺐ اختياراتها وسلوكياتها
الخارجية ،فيمكن التعاون والتنسيق مع المغرب لمواجهة مجموعة من التحديات المشتركة
)أمنية ،اقتصادية ،اجتماعية ،تنموية ،بيﺌية (...بدل التركيز على المصالح الحيوية للبلدان
ً
كمس
العربية ،أي القضايا التي يعتبرها المغرب وغيره من الدول العربية
خطوطا حمراءّ ،
حق السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ،هﺬا التعاون والتنسيق في التحديات
المشتركة هو ما سيسهم في استمرار وتطوير العالقات بين البلدين ويخدم مصالحهما.
وبالنﻈر إلى طبيعة العالقات ومحدداتها والبُعد التاريخي الكاشﻒ لحدود تطور
حدى القطيعة والتعاون من فترة ألخرى ،يمكن اإلشارة إلى مستقبل العالقة
العالقة بين َّ
بين البلدين من خالل تناول هﺬين السيناريوهين:
خصوصا
السﻴناريو.اﻷول.:الﻘﻄﻴعﺔ ،ألن إيران ل تملك أداة لمعالجة توتر العالقات،
ً
أنها اختارت الصمت في بداية األزمة تجاه التهامات المغربية الخاصة بدعم إيران
للحركة النفصالية جبهة البوليساريو .بعد ذلك أكدت إيران أن بعﺾ الدول هي من
إن المغرب وفي تعاطيﻪ مع قضية الوحدة
كانت السبﺐ في وقوع األزمة ،لكن يمكن القول ّ
الترابية تبقى قراراتﻪ مستقلة ،إذ سبق للمغرب أن خرج من منﻈمة الوحدة اإلفريقية
منﻈمة التحاد اإلفريقي حال ًيا -بسبﺐ قبول جبهة البوليساريو عض ًوا بالمنﻈمة ،هﺬاالقبول الﺬي أ ّثر بكل تأكيد بشكل أو بﺂخر على قضية الصحراء المغربية .وبالتالي فﺈيران
ل تؤسس عالقاتها على التعاون وإنما تقوم على عدم احترام سيادة الدول وشؤونها
الداخلية.
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خصوصا أن العالقات المغربية اإليرانية عرفت
السﻴناريو .الﺜاﻧي .:ﺗسويﺔ .اﻷزمﺔ،
ً
توترات في مراحل مختلفة ثم عادت هﺬه العالقات إلى حالتها الطبيعية ،وبﺬلك فتوقﻒ
األزمة بين البلدين رهين بر ّد فعل إيراني مما وقع مؤخ ًرا ،بخطوات عملية تصحح ما
حدث ،أي بﺈعادة العتبار لحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
لكن ما هو ثابت في مستقبل هﺬه العالقات أن أي محاولة إيرانية للتوغل والتأثير
تح ّد من الدور اإليراني ،ولعل
في سياسات المغرب لن تكون ناجعة لتصاعد عدة عوامل ُ
أبرزها:
 -1طبيعة العالقات الخليجية-المغربية ،وتصاعد الدور السعودي في اإلقليم.
 -2تعارض األجندات المغربية-اإليرانية في مختلﻒ مسارح السياسة الدولية.
 -٣استغالل إيران للطائفية كأداة للتحرك وتعزيز النفوذ في دول المغرب العربي مع
خلقها لجماعات ضغط.
إن تغيير السياسة اإليرانية اتجاه المنطقة العربية ،ومن
وفى.النهايﺔ ..يمكن القول ّ
بينها السياسة الموجهة نحو المغرب ،هو الكفيل بتحسين هﺬه العالقات والتعاون في
كل ما يخدم المنطقة ،في ظل الﻈرفية الراهنة التي تعرف تحديات كبيرة لم ت ُعد الدولة
وغيرها من الفاعلين اﻵخرين في حقل العالقات الدولية بمفردها قادرة على مواجهتها
)اإلرهاب ،التغيرات المناخية ،الهجرة ،الفقر ،البطالة .(...بمعنى آخر ،هناك فرص
وقضايا ذات اهتمام مشترك ينبغي التعاون والتنسيق بشأنها وترك القضايا الخالفية
والماسة بالشؤون
أن السياسة الخارجية اإليرانية المبنية على »تصدير الثورة«
جان ًبا ،كما ّ
ّ
الداخلية للدول وبسيادتها ينبغي إعادة النﻈر فيها حتى يتسنى لها تحسين عالقاتها
الثنائية مع الدول العربية ،قصد مواجهة مختلﻒ التحديات المشتركة ،ومن ثم عدم
السماح للقوى الدولية الكبرى بالتدخل في المنطقة بعد استغاللها لثغرات كبيرة بين
الدول العربية وإيران.
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