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د.عبـــــد الـــرزاق غـــــراف

أستاذ محاضر جبامعة أم البوايق وباحث يف الدراسات األورومتوسطية بمركز اخلليج لألحباث

السياسة اإليرانية تجاه الخالفات المغاربية.. 
األبعـــاد وحــــدود التأثيـــــر

مقدمـــــة
تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح طبيعة السياسة اإليراني�ة تجاه الخالفات المغاربي�ة 
البيني�ة )الخالفات الجزائرية-المغربي�ة حول ملف النـــزاع الصحراوي نموذًجا(. 
فعلى مدار عقود من الزمن كانت وال تزال إيران ال تكاد تفّوت فرصة في الخالفات 
العربيـــ�ة البيني�ة إال واقتنصتها لصالح تثبيت مشـــروعها الراديكالي، وتوســـيع 
مكاسبها اإلســـتراتيجية، ونفوذ قوتها الناعمة وحتى الصلبة من خالل عقيدتها 
 

ّ
َعد

ُ
األمني�ة القائمة على إســـتراتيجية الدفاع األمامي، ومنطقة المغرب العربي ال ت

استثن�اًء في هذا الخيار اإليراني. وعلى الرغم من أنها ليست أولوية قصوى لمصالح 
 للقارة اإلفريقية، 

ً
 موقعها الجيوسياســـي بوصفها مدخال

ّ
إيران اإلستراتيجية، فإن

وارتب�اطها الجغرافي والديمغرافي بمشـــروع إيران في غرب إفريقيا التي أصبحت 
ا لعديد من القوى الدولية واإلقليمية الصاعدة، كلها أسباب زادت  مرتًعا تن�افسيًّ
ا من استغالل 

ً
دوافع إيران للبحث عن فرص التغلغل في المنطقة المغاربي�ة انطالق

الخالفات المغاربي�ة البيني�ة، وفي مقدمتها الخالفات الجزائرية-المغربي�ة حول 
ملف »النزاع في الصحراء«.
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دات السياسة اإليراني�ة تجاه الخالفات 
ّ

تتمحور مشكلة الدراسة حول البحث عن محد
ا من تحليل وتفسير 

ً
المغربي�ة-الجزائرية، ومحاولة اســـتطالع أبعادها وأهدافها، انطالق

المواقف اإليراني�ة من أهّم ملفات الخالفات الجزائرية-المغربي�ة كملف »الصحراء«. 
 هذه 

ّ
د أوجـــه الظاهرة قيد الدراســـة وتب�اين مســـتويات تحليلهـــا، فإن

ّ
ونظـــًرا إلـــى تعد

الدراســـة تقوم على إشكالية رئيســـية، مفادها: ما مدى قدرة إيران على توسيع نفوذها 
ا من اســـتغاللها للخالفات 

ً
في المنطقة المغاربي�ة وربطها بطموحاتها اإلفريقية، انطالق

المغاربيـــ�ة البيني�ة وفي مقدمتهـــا الخالفات الجزائرية-المغربي�ة حول ملف النزاع في 
الصحراء؟ وتنطوي تحت هذه اإلشكالية الرئيسية جملة تساؤالت فرعية، أهمها: ما 
دات السياســـة اإليراني�ة تجاه دول المغرب العربي؟ وما حدود التغلغل اإليراني في 

ّ
محد

هذه المنطقة؟ وما واقـــع الَعالقات المغاربي�ة-اإليراني�ة في ظل الخالفات الجزائرية-
المغربيـــ�ة؟ وما تداعيات التقارب المغربي-اإلســـرائيلي على السياســـة اإليراني�ة تجاه 
الخالفـــات الجزائرية-المغربي�ة؟ وما مســـتقبل السياســـة اإليرانيـــ�ة تجاه الخالفات 

الجزائرية-المغربي�ة في ظل التغيرات الراهنة؟
دات السياسة 

ّ
: محد

ً
وتعالج الدراســـة إشـــكاليتها من خالل عدد من المحاور، أوال

اإليراني�ة تجاه دول المغرب العربي بين االعتب�ارات المذهبي�ة والعوامل الجيوسياسية. 
ثانًي�ا: واقع الَعالقات المغاربي�ة-اإليراني�ة في ظل الخالفات المغاربي�ة البيني�ة )الخالفات 
ا: مســـتقبل السياســـة اإليرانيـــ�ة تجاه الخالفات 

ً
الجزائريـــة المغربيـــ�ة نموذًجـــا(. ثالث

الجزائرية-المغربي�ة في ظل التغيرات الراهنة.

 أواًل: محّددات السياسة اإليرانية تجاه دول المغرب العربي
بين االعتبارات المذهبية والدوافع الجيوسياسية

�ا عن َعالقات إيران مع دول المشرق العربي،  تختلف الَعالقات اإليراني�ة-المغاربي�ة نسبيًّ
د أســــبابه ودوافعه، إال أن الثابت فيه يبقى متمحوًرا حول الدافع التاريخي 

ّ
وهو أمر تتعد

القومي المذهبي، وثن�ائي�ة القومية الفارسية والمذهبي�ة الشيعية، فالمنظور القائم لدى 
دول المشــــرق العربي هو أن إيران خصم تاريخي ترتبط جذوره باإلمبراطورية الفارسية، 
ا يتجاوز كل األخطار التي دونه، وهي رمزية  ا وإســــتراتيجيًّ ا جيوسياسيًّ

ً
ويملك رسوخ

 حديث�ة 
ّ

َعد
ُ

دات الَعالقات اإليراني�ة-المغاربي�ة. هذه األخيرة التي ت
ّ

تاريخية غائب�ة عن محد
�ا وتعود في مجملها إلى مرحلة ما بعد استقالل دول المغرب العربي عن االستعمار  نسبيًّ
�ا إلى واجهة األحداث  األوروبي في خمسيني�ات وستيني�ات القرن العشرين، ولم تبرز نسبيًّ

إال بعد قيام الثورة اإليراني�ة عام 1979م.
 المد والجزر الســـمة الرئيســـية للَعالقات اإليراني�ة-

ّ
بعد ســـقوط نظام الشـــاه ظـــل

 عن االختالف النسبي في َعالقات إيران بكل دولة من دول المغرب 
ً

المغاربي�ة، فضال
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العربي، فالَعالقات الثن�ائي�ة بين إيران وكل من الجزائر والمغرب وليبي�ا وتونس وموريت�اني�ا 
�ا بين كل دولة وأخرى وكل مرحلة وأخرى، ما جعلها تمّر بجملة من  ظلت متفاوتة نســـبيًّ
أنماط الَعالقات تت�دّرج من المســـتقرة إلى القطيعة إلى المتقاربـــة بحذر. ومن العوامل 
المفسرة لذلك موقف هذه الدول من الثورة اإليراني�ة ومن الحرب اإليراني�ة-العراقية، 
 عن موقف إيران من بعـــض األحداث الداخلية واإلقليمية التي شـــهدتها الدول 

ً
فضـــال

المغاربي�ة.
مرت الَعالقات الجزائرية-اإليراني�ة بجملة من التحوالت، بداية من مســـاندة إيران 
ا للثورة الجزائرية ضد االستعمار الفرنسي، وهو ما أفضى إلى َعالقات وثيقة بين  سياسيًّ
البلدين في مرحلة ما بعد االســـتقالل، وانعكس على عديد من الملفات، في مقدمتها 
ج باتفاق الجزائر عام 1975م. كما  وِّ

ُ
نجاح الوســـاطة الجزائرية بين إيران والعراق، الذي ت

استمّر بعد ذلك من خالل موقف الجزائر المتوازن خالل الحرب العراقية-اإليراني�ة، إذ 
لم يؤثر تغير النظام السياســـي في إيران بعد عام 1979م في مســـتوى هذه الَعالقات، إال 
أن توقف المسار السياسي بإلغاء االنتخابات التشريعية في الجزائر عام 1992م وموقف 
ى هذا 

ّ
إيران مـــن ذلك كانا بمثابة الحدث الفارق في الَعالقات الجزائرية-اإليراني�ة، إذ أد

إلى إعالن القطيعة الدبلوماســـية بين الطرفين، استمّرت قرابة عقد من الزمن ولم تنت�ِه 
إال بعـــد مجيء الرئيس الجزائري الســـابق عبد العزيز بوتفليقة، لتدخل بعدها الَعالقات 
الجزائرية-اإليراني�ة مرحلة من االســـتقرار المرتبط بحسابات إقليمية وضرورة موازنتها 
بالتزامات الجزائر في محيطها العربي من جهة، ومتطلبات المصلحة الوطني�ة الجزائرية 
 عن حســـاباتها الدولية، إذ كثيًرا ما جـــرى النظر إلى الَعالقات 

ً
مـــن جهة أخرى، فضال

الجزائرية-اإليراني�ة أو مع دول إســـالمية محورية أخرى على غرار الَعالقات الجزائرية-
ا موجًها ضد فرنسا التي يربطها بالجزائر  التركية أنها تمثل في بعض صورها تحدًيا جزائريًّ
 الدول المغاربي�ة عديد من الملفات، كملف الذاكرة التاريخية للفترة االستعمارية1.

ّ
وُجل

كما مّرت الَعالقات المغربي�ة-اإليراني�ة بمراحل متب�اين�ة، وإن كانت ثورة 1979م 
 في تاريخ هـــذه الَعالقات، فالَعالقات الوثيقـــة ما قبل الثـــورة اإليراني�ة 

ً
عتبـــر فيصال

ُ
ت

ــران من النزاع في  وموقف المغرب المســـاند للعراق في حربه مع إيران، قابله موقف إـي
الصحراء بعد الثورة، كلها ملفات لطالما أثقلت كاهل الَعالقات المغربي�ة-اإليراني�ة التي 
ظلت تتـــراوح بين حالة التقارب الحذر والتوتر. فبعد عقود مـــن التوافق خالل المرحلة 
»الشاهنشـــاهية«، بلغت الَعالقات بيـــن الطرفين خاللها ذروة التعـــاون، انتهت هذه 
فضت الَعالقات 

ُ
المرحلة بعد ثورة 1979م حين كان المغرب أول وجهة لشـــاه إيران، وخ

بسببها إلى مســـتوى القائم باألعمال. وبعد مساندة المغرب للعراق في حربه مع إيران، 
ت عليها إيران باعترافها الرســـمي بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، أسهم 

ّ
التي رد
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هذا التوتر في قطع الَعالقات الدبلوماسية بين الطرفين في ين�اير 1981م، واستمّرت هذه 
القطيعة لعشر سنوات، ثم استؤنفت عام 1991م رغم أنها ظلت حبيسة التقارب الحذر، 
ؤنفت من جديد عام 2015م عادت 

ُ
لتعود القطيعة مرة أخرى عام 2009م. وبعد أن اســـت

 أخرى عام 2018م بسبب دعم إيران لـ»جبهة البوليساريو«2.
ً

القطيعة مرة
ستثَن كل من تونس وليبي�ا وموريت�اني�ا -وإن كانت بدرجات متفاوتة- من هذا 

ُ
ولم ت

 أكثرها 
ّ

َعد
ُ

المسار المضطرب بين مرحلة وأخرى، وإن كانت الَعالقات اإليراني�ة-الليبي�ة ت
استقراًرا نتيجة لموقف ليبي�ا من الملفات السابقة، في حين سلكت الَعالقات مع كل من 
ت هي األخرى حبيسة القطيعة واالستقرار 

ّ
تونس وموريت�اني�ا مساًرا أقل استقراًرا، إذ ظل

والتقارب الحذر.
ا من هذه المعطيات يتبين أنه ومن ناحية المبدأ يغيب عن دول المغرب العربي 

ً
انطالق

ذلك الهاجس التاريخي الموجود لدى دول المشـــرق العربي والمتوجس من كل ما هو 
مرتبط بإيران، ما أســـهم في القبول النســـبي الذي أبدته دول المغرب العربي بالسياسة 
اإليراني�ة الراغبة في أن تضطلع إيران بدور إقليمي يتوافق وثقلها السياسي واإلستراتيجي 
بوصفها دولة محورية في الشـــرق األوسط تت�اخم الجوار الشرقي للعالم العربي. وفي كل 
 هذا 

ً
 إيران جزء من تاريخ وحاضر المنطقة، وليس هناك ما يمنع مســـتقبال

ّ
األحوال فإن

ت محدودة بااللتزامات العربي�ة 
ّ
الـــدور ولكن ضمن حدوده المقبولة. وهذه الموافقة ظل

لهذه الدول في ظل ما تحتويه السياسة اإليراني�ة من أدوات وأهداف ترى معظم الدول 
العربي�ة، وخصوًصا المشرقية، أنها من مهددات أمنها القومي واستقرارها السياسي، بل 

إنها مخاطر وجودية لدى بعضها.
�اها عديد من الدول المغاربي�ة في مراحل مختلفة تجاه 

ّ
ورغم حاالت القطيعة التي تبن

 معظمها كان حبيس الحسابات اإلقليمية، ومرتبًطا بموقف إيران من النزاعات 
ّ

إيران، فإن
 عن المقاربة 

ً
اإلقليميـــة للمنطقة المغاربيـــ�ة وفي مقدمتها النـــزاع في الصحراء، فضـــال

اإليراني�ة تجاه الشـــأن الداخلي للدول المغاربي�ة، التي ُينظر إليها بعين الريب�ة من كونها 
تعّبر عن محاوالت إيراني�ة لتوســـيع نفوذهـــا الناعم داخل هذه الدول من بوابة التشـــيع 
، إال أن كل هذا ليس له 

ً
د مذهبي، وهو ما ترفضه الدول المغاربي�ة جملة وتفصيال

ّ
كمحد

َعالقـــة بمعارضة الـــدور اإلقليمي الذي تبتغي إيران أن تلعبه فـــي المنطقة. حتى وإن برز 
الة على ذلك فإنه يأتي في إطار التنسيق السياسي مع قوى إقليمية 

ّ
بعض المواقف الد

فضي عادة إلى تغيير 
ُ

عربي�ة أخرى على غرار المملكة العربي�ة السعودية، فإنها مواقف ال ت
بني�ة الَعالقات اإليراني�ة-المغاربي�ة3.

ا للسياسة اإليراني�ة تجاه دول المغرب العربي:  تفسيريًّ
ً

1. التشيع بوصفه مدخال

دات المفســــرة للسياســــة الخارجية اإليرانيــــ�ة منذ قيام 
ّ

 التشــــيع أحد أهّم المحد
ّ

ُيَعد
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الجمهورية بعد ثورة 1979م وأحد محركاتها الرئيســــية تجاه العالم اإلســــالمي عامة 
والمنطقة العربي�ة خاصة، ودول المغرب العربي ليست استثن�اًء من هذه القاعدة، رغم 
اضمحالل الوجود الشــــيعي فيها منذ عدة قرون من تاريخ اندثار آخر اإلمارات الشيعية 
في المنطقــــة، غير أنه عاد إلى الحياة من جديد مدفوًعا بمشــــروع »والية الفقيه« على 
اعتب�ار أنه إحــــدى أدوات التغلغل اإليراني. ومنذ انــــدالع أحداث »الربيع العربي« عام 
 عن اإلصالحات السياسية التي 

ً
 من تونس وليبي�ا، فضال

ًّ
2011م، الذي مّست موجته كال

 فعل على المظاهرات الشعبي�ة، سعت إيران بكل ما 
ّ

تبن�اها النظام الملكي في المغرب كرد
أوتيت من قوة إلى استغالل مسار تطّور األحداث بما يخدم مشاريعها التوسعية وإن كان 

بمستويات مختلفة من دولة إلى أخرى.
 تقارير عدة 

ّ
ورغم غياب أي إحصائي�ات رسمية لحجم التشيع في الدول المغاربي�ة، فإن

رت من تزايد ملموس في عدد المتشيعين، رغم كل المضايقات وحالة المنع التي 
ّ

حذ
يواجهونها من الجهات الرسمية متمثلة في سلطات هذه الدول أو الجهات غير الرسمية 
متمثلة بشكل عاّم في الرفض الشعبي وكثير من التي�ارات الديني�ة والسياسية الرافضة 
لظاهرة التشـــيع. ورغـــم نجاح هذه القيـــود في الحد من خطورة توســـع التشـــيع داخل 
ا على 

ً
المجتمعات المغاربي�ة، فإنها لم تقِض عليه بشكل نهائي، فالتشيع ال يزال موجود

 عديدة، سواء كخاليا نائمة يزداد نشاطها خالل فترات عدم 
ً

ا أشكاال
ً

أرض الواقع متخذ
االســـتقرار السياســـي على غرار ما حدث في تونس وليبي�ا وبدرجة أقل الجزائر المغرب 
ا، أو تحت غطاء 

ً
ا وكيف بعد أحداث »الربيع العربي« عام 2011م، إذ زاد نشاط التشيع كمًّ

مؤسســـات المجتمع المدني وبعض المـــدارس الخاصة على غرار جمعية »رســـاليون 
تقدميون« و»هيئ�ة اإلمام الشيرازي« في المغرب4.

وليس خافًيا دور السفارات اإليراني�ة في دول المغرب العربي في توفير كثير من الدعم 
لمســـار التشيع، بطرق وآليات عادة ما تكون ناعمة على غرار األنشطة الثقافية ومعارض 
 عن المبادالت التجارية، فقد استقطبت تونس ما يقارب من 

ً
الكتب والسياحة، فضال

5000 سائح عام 2015م. وظلت المشاركة اإليراني�ة حاضرة في معارض الكتاب السنوية 
 عن الترويج للســـينما اإليراني�ة، وهو ما تهدف إيران 

ً
فـــي الرباط والجزائر وتونس، فضال

 ما ال تكون متوفرة 
ً

من خالله إلى دعم التشيع بطرق غير مباشرة، وسط حجم فرص عادة
في دول المشرق العربي. فالعزلة التي تعيشها إيران في محيطها اإلقليمي القريب جعلها 
تسعى جاهدة لكسب تحالفات إقليمية ذات ُبعد اقتصادي وثقافي وسياحي يتزين بها 
ي الجزائر 

َ
مشـــروعها المذهبي، وهو الحاصـــل مع دول المغرب العربي وخصوًصـــا دولت

ان بوابة إفريقيا الغربي�ة وجنوب الصحراء، بما سيمكن إيران من ربط 
ّ

َعد
ُ

والمغرب اللتين ت
ذلك بمشروعها الثقافي المذهبي في غرب إفريقيا وطموحات إيران القائمة على ثن�ائي�ة 

»التبشير واالستثمار«.



• السنة السادسة • العدد السادس عشر • أكتوبر 2022م90 مجلة الدراسات اإليرانية 

ولعل ذلك ما يفسر معظم األزمات الدبلوماسية التي مّرت بها َعالقات إيران بالدول 
المغاربي�ة، والتي جاء معظمها نتيجة لتمادي إيران في مساعيها الداعمة للتشيع في هذه 
الدول، على غرار ترحيل الملحق الثقافي في سفارة إيران بالجزائر أمير موسوي عام 2018م 
بعد اتهامه بتجاوز مهمته الدبلوماســـية نحو دعم التشـــيع بطرق ملتوية، إذ يشير بعض 
 التشيع 

ّ
التقارير إلى أن عدد الشـــيعة في الجزائر يبلغ ما بين 1500 و3000 شخص. وُيَعد

إحدى أهم أدوات الغزو الناعم الذي تعّول عليه إيران في توســـيع مشروعها المذهبي في 
منطقة المغرب العربي، وبمباركة من أعلى مستويات صنع القرار في طهران. وهذا ما 
جاء على لســـان المرشـــد اإليراني علي خامنئي في خطابه بمناســـبة »عيد النيروز« في 
مارس 2014م الذي كان شـــعاره »االقتصاد والثقافة بعزيمة وطني�ة وإدارة جهادية«، 

ز فيه على التأثير الحاسم للثقافة في مشروع إيران التوسعي5.
ّ

والذي رك

2. البعد البراغماتي في ظل الحسابات الجيوسياسية اإليراني�ة تجاه دول المغرب العربي:

مزيــــج من »المذهبي�ة والبراغماتي�ة«، لعل ذلك أحســــن ما قد توصف به السياســــة 
اإليرانيــــ�ة تجاه دول المغرب العربي، فــــي ظل ازدواجية »الديــــن والمصلحة«، فإيران 
الساعية إلى مد نفوذها المذهبي في الدول المغاربي�ة وربطه بمشروعها المذهبي األكبر 
في غرب إفريقيا، ال تخلو حساباتها الجيوسياسية والجيوإستراتيجية مّما ينجّر وراء ذلك 
من منافع على قوة إيران الناعمة والصلبة على حد ســــواء. ففي ظل تحّول منطقة شمال 
وغرب إفريقيا الواقعة تحت النفوذ الفرنســــي التقليدي إلى ساحة للتن�افس بين القوى 
 عن القوى اإلقليمية الصاعدة كتركيا 

ً
الكبرى )الواليات المتحدة وروسيا والصين( فضال

والهند وإسرائي�ل، تسعى إيران جاهدة إليجاد موضع قدم في المنطقة المغاربي�ة وربطها 
بدوائر نفوذها الجيوإستراتيجي في غرب إفريقيا التي تشير األرقام إلى احتوائها ما يقارب 
ا إلى المذهبي�ة بكل مراحلها من 

ً
سبعة ماليين ممن يعتنقون المذهب الشيعي، استن�اد

 إلى عسكرته على غرار »حزب هللا« النيجيري. وفي 
ً

نشر التشيع إلى تسييسه وصوال
إطار العقيدة األمني�ة اإليراني�ة القائمة على إستراتيجية الدفاع األمامي، تسعى إيران إلى 
تحويل عديد من الدول، وخصوًصا العربي�ة منها، إلى خطوط دفاع أمامية لألمن القومي 
ا من فرص االستثمار االقتصادي إليران، بداية 

ً
اإليراني. فدول المغرب العربي تحمل عديد

بالطاقة التي تمثل أحد أكثر مجاالت التعاون في َعالقات إيران بكل من الجزائر وليبي�ا 
 عالمة مميزة لَعالقة إيران مع كل من تونس والمغرب. 

ُّ
َعد

ُ
 إلى الســــياحة التي ت

ً
وصوال

كما ال تغيب الحسابات الجيوإســــتراتيجية اإليراني�ة عن ربط طموحاتها البراغماتي�ة 
في منطقة المغرب العربي بطموحاتها في غرب إفريقيا الغني�ة بالموارد كالنفط والغاز 
واليورانيوم والذهب والمعادن النفيسة التي تقدر بنحو 13 تريليون دوالر حسب دراسات 
لـ»أفريكا غروب« و»أفريكا إنفســــتور«، خصوًصا في ظل توفر شبكة تغلغل شيعية في 
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غرب إفريقيا عّبر عنها الوجود الكثيف لـ»حزب هللا« اللبن�اني ورجال أعمال مقربين منه، 
ا من السيطرة على تجارة الذهب واأللماس وعدد من المعادن في عدة بلدان  تمكنوا فعليًّ
ـــران في دول المغرب العربي ومعها  إفريقيــــة. فاالقتصاد يبقى حاضًرا في طموحات إـي
ا 

ً
منطقة غرب إفريقيا، ما يجعل البعدين المذهبي والبراغماتي في تكامل مستمّر، متخذ

مزيًجا بين حمالت التشيع من جهة، واالستثمارات والمشــــاريع االقتصادية من جهة 
أخرى6.

ثانًيا: واقع الَعالقات المغاربية-اإليرانية في ظل الخالفات المغاربية البينية 
)الخالفات الجزائرية-المغربية نموذًجا(

ا إلى الواجهة  عند الحديث عن الَعالقات الثن�ائي�ة بين إيران ودول المغرب العربي تبرز آليًّ
َعالقات إيران بكل من الجزائر والمغرب بوصفها مقياًسا لهذه الَعالقات العتب�ارات 
جيوإســــتراتيجية وجيوسياســــية عديدة. فالجزائر بموقعها الجيوسياسي بوصفها بوابة 
ا )2,4 مليون كلم(   بمقدراتها أكبر دولة مغاربي�ة وأكثرها محورية، جغرافيًّ

ّ
َعد

ُ
إلفريقيا ت

ا   عن مقدراتها النفطية )فــــي المرتب�ة 15 عالميًّ
ً

ا )50 مليون نســــمة(، فضــــال وديمغرافيًّ
ا فــــي احتي�اطي الغاز(، وهو  بالنســــبة الحتي�اطي النفط الخام(، وفي )المرتب�ة 11 عالميًّ
ا )45 مليون نسمة(، كما  ما ينطبق على المغرب بعدة مقاييس سابقة الذكر، ديمغرافيًّ
أن المغرب يملك أكبر احتي�اطي للفوسفات في العالم )70% من االحتي�اطي العالمي(، 
ا منذ زهاء 

ً
وغالبي�ة هذا االحتي�اطي توجد في اإلقليم الصحراوي الذي يشــــهد نزاًعا مزمن

نصف قرن.
تحمل هذه المعطيات كثيًرا من الدالالت السياسية واإلستراتيجية على َعالقة إيران 
بكل من الجزائر والمغرب واعتب�ارها واجهة لَعالقات إيران بدول المغرب العربي، ومما زاد 
ة الخالفات السياسية بين الجزائر والمغرب حول عدد من الملفات، في 

ّ
أهمية ذلك حد

مقدمتها الملف الصحراوي وتداعياتهـــا اإلقليمية والدولية، وما تحمله هذه الخالفات 
من فرص لتغلغل بعض القوى الدولية واإلقليمية الســـاعية إليجاد مواطن نفوذ وتوسع 
في المنطقة المغاربي�ة على غرار إيران وإسرائي�ل. وهذا ثابت في اإلستراتيجية اإليراني�ة، 
ليس تجاه المنطقة المغاربي�ة فحســـب، بل تجـــاه عدد من الدوائر اإلســـتراتيجية التي 
تســـعى فيها إيران إلى استغالل الخالفات البيني�ة بين دولها، وتحويلها إلى فرص تغلغل 

لتوسيع مشاريعها ومكاسبها اإلستراتيجية.

1. القضية الصحراوية.. بوابة إيران نحو المغرب العربي:

ا اعترافهــــا بـ»الجمهورية  بعد الثورة اإليرانيــــ�ة وفي فبراير 1980م أعلنت إيران رســــميًّ
الصحراوية« وبـ»جبهة البوليســــاريو« في خضــــّم توتر الَعالقات اإليراني�ة-المغربي�ة. 
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ورغم إعالن إيران الرســــمي عدم اســــتغاللها للخالف الجزائري-المغربي حول الملف 
الصحراوي لزيادة مكاسبها اإلستراتيجية، وهو ما عّبر عنه المسؤولون اإليرانيون مرات 
 هذا الخطاب لم 

ّ
عدة، مؤكدين حرصهم على دعم إيران للحلول السياسية الدائمة، فإن

ع 
َ

ُيقِنع المغرب الذي ظل متوجًسا من دور إيران في هذا الملف. وتثبت الوقائع بما ال يد
 للشك أن إيران وفي ظل التوازنات اإلقليمية والعالمية الراهنة لن يكون لها كبير 

ً
مجاال

أثر في ملف الخالف الجزائري-المغربي حول الصحراء، وأن ذلك مرهون في أحد أهم 
أبعاده بحدوث خلل واضح في هذه التوازنات، على غرار دخول إسرائي�ل على الخط بعد 
تطبيع َعالقاتها مع المغرب وتصاعد وتيرة التعاون األمني والعسكري بين الطرفين منذ 
20م، وهو ما تراهن عليه إيران بأن ذلك يجعل الجزائر أمام إمكاني�ة االنفتاح عليها  عام 20
لزيادة قوة موقعها أمام هذا الوضع اإلقليمــــي. ورغم القناعة بأن طبيعة الوجود اإليراني 
ا أمــــام قيام إيران بأداء 

ً
في المنطقة المغاربي�ة وفي ظل المعادلة الحالية ســــتقف عائق

أدوار ريادية في ملف الخالفات المغربي�ة-الجزائرية، فإن ذلك ال يعني بالضرورة عدم 
استغاللها لهذه الخالفات لزيادة فرص وطبيعة تدخلها.

ورغم حالة االســـتقرار التي شـــهدتها الَعالقات الجزائرية-اإليراني�ة منذ اســـتئن�افها 
ا وبخاصة بعد عام 2011م وأحداث »الربيع العربي«، نتيجة 

ً
عـــام 2003م، وتطّورها الحق

 هذه الدين�امية التي تشهدها هذه 
ّ

لتوافق الطرفين حول عدد من الملفات اإلقليمية، فإن
دات رئيســـية: األول إقليمي دولي مرتبط بضرورة 

ّ
الَعالقات تبقى محدودة بث�الثة محد

 عن عدم الســـماح بأن تؤدي 
ً

موازنـــة الجزائر لَعالقاتها مع إيران بالتزاماتها العربي�ة، فضال
هذه الَعالقات إلى صدام مع دول غربي�ة معادية إليران. والثاني مرتبط بالمصلحة الوطني�ة 
ومدى استخدام الجزائر لَعالقاتها مع إيران في مواجهة أطراف دولية كفرنسا والواليات 
المتحدة التي تســـاند المغرب في ملف النزاع في الصحـــراء7. أما الثالث فمتعلق بمدى 
�ا، لمثل هذا  ل بعض النخب الحاكمة في الجزائر، وخصوًصا تلك المؤدلجة فرنكفونيًّ تقبُّ
ا ومنحها حصة   هذا العامل أحد أكثر عوامل إعاقة تغلغل إيران اقتصاديًّ

ّ
التقارب، إذ ُيَعد

ا  من االســـتثمارات في الجزائر على غرار تركيا والصين التي يشهد هذا المجال معهما نموًّ
كبيًرا.

أّما الَعالقات المغربي�ة-اإليراني�ة فطالما اتســـمت بالتوتر حتى في فترات التقارب 
الحـــذر، ما قاد إلى حالة القطيعة بين الطرفين مرات عدة. ورغم أن المغرب يرجع ذلك 
ل اإليراني في الشأن المغربي الداخلي عبر دعم التشيع ودعم »البوليساريو«، 

ّ
إلى التدخ

ي�ل دعم مواقف 
َ
فثمة من يرى أن ذلك نتيجة لرغبة مغربي�ة في اســـتخدام هذه الورقة لن

دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربي�ة السعودية في ملفات عدة، على رأسها ملف 
ي�ل دعم أكبر من القوى الغربي�ة وفي مقدمتها الواليات 

َ
 عن ن

ً
»النزاع في الصحراء«، فضال

20م من هذه األهداف،  المتحدة. وال يخلو مســـار التطبيع المغربي-اإلسرائيلي عام 20
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 حالة القطيعة التي تشـــهدها الَعالقات المغربي�ة-اإليرانيـــ�ة منذ عام 2018م تبقى 
ّ

إذ إن
حبيســـة الحسابات اإلســـتراتيجية المغربي�ة، خصوًصا تجاه ملف الصحراء، فما يربط 
ا أعمق بكثير مما يربط إيران بب�اقي الدول  ا وحتى حضاريًّ ا وثقافيًّ المغرب بإيران تاريخيًّ
ا نظًرا إلى الظروف  المغاربي�ة حتى وإن لم يعكس المستوى السياسي هذا التقارب حاليًّ
اإلقليمية التي فرضت هذا المسار. فاألوضاع الحالية تجعل المغرب في حاجة ماّسة إلى 
َعالقات متقدمة مع دول الخليج، وبخاصة المملكة العربي�ة السعودية، أكثر بكثير من 
 عن مراهنة المغرب على الموقف 

ً
حاجته إلى إقامة َعالقات إستراتيجية مع إيران، فضال

الفرنسي واألمريكي الثابت تجاه دعم الموقف المغربي في ملف الصحراء، وهي كلها 
عوامل أسهمت في حالة القطيعة في َعالقات المغرب بإيران.

2. خالفات جزائرية-مغربي�ة وتضارب الرؤى في تفسير حدود التغلغل اإليراني:

في عام 2009م قطع المغرب َعالقاته مع إيران ألسباب عدة، بداية بتصريحات إيراني�ة 
ل في شــــؤونه الداخلية. 

ّ
 إلى اتهامات مغربي�ة إليران بالتدخ

ً
حول دولة البحرين ووصوال

وفــــي عام 2018م عادت حالة القطيعة من جديــــد عقب اتهامات مغربي�ة إليران بدعم 
ا عبر »حزب هللا« اللبن�اني والســــفارة اإليراني�ة في الجزائر8،  »البوليساريو« عسكريًّ
ا 

ً
 للمغرب إدخال الجزائر طرف

ّ
ا بأنه ال يحق ت رسميًّ

ّ
األمر الذي أثار حفيظة الجزائر التي رد

ل في الشؤون الدبلوماسية 
ّ

 له التدخ
ّ

في أزمة الَعالقات المغربي�ة-اإليراني�ة، كما ال يحق
والداخليــــة للجزائر، من منطلق أن الَعالقــــات الجزائرية-اإليراني�ة َعالقات عادية تمّر 
بمراحل من االستقرار والتوتر، شأنها شأن أّي َعالقات ثن�ائي�ة أخرى. وحسب الجزائر فإن 
المغرب ال يخشى الَعالقات الجزائرية-اإليراني�ة بقدر محاولته جعلها سبًب�ا لكسب تأيي�د 

دولي وإقليمي لمواقفه9.
وتجدر االشارة إلى أن »جبهة البوليساريو« كانت قد نفت على لسان أحد قيادييها 
)أبي البشير( االتهامات المغربي�ة لها بالتعاون مع إيران و»حزب هللا«، مضيفة أن إيران 
هي دولـــة من بين بعض الـــدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية، ومـــا عدا الدعم 
السياسي فهي ال تتلقى أي دعم من إيران. كما نفت إيران االتهامات المغربي�ة عن أسباب 
قطع الَعالقات معهـــا، معتبرة أن أهداف المغرب من وراء ذلك تتجاوز مـــا هو معلن، 
ة باختي�ار المغرب لهذا الوقت رغم أن الموقف اإليراني من النزاع الصحراوي ظل 

ّ
مستدل

�ا منذ وقت ليس بالقصير10.
ً
ثابت

وفي ظل هذه المعطيات وغياب أي أفق أو بوادر لحل الخالفات الجزائرية-المغربي�ة 
حول النزاع في الصحراء، في ضوء تمسك كل طرف من أطراف النزاع بموقفه، إذ إن 
»جبهة البوليساريو« متمسكة بموقفها الداعي إلى إجراء استفتاء تقرير المصير، وهو 
ما يرفضه المغرب بشكل قطعي بإصراره على رؤيت�ه للحل القائمة على الحكم الذاتي 
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للصحراء الغربي�ة، وهو ما ترفضه »البوليساريو«، فإن وسط هذه الجدلية تب�دو المنطقة 
مرشحة ألن تكون مرتًعا للتدخالت األجنبي�ة، وإيران ليســـت بعيدة عن هذا المنطق، 
خصوًصـــا في ظل الحضور اإلســـرائيلي المتن�امي عبر بوابة تطبيع الَعالقات المغربي�ة-

اإلسرائيلية، ورغبة الحكومة اإليراني�ة الحالية بقيادة إبراهيم رئيسي في زيادة الحضور 
اإليراني وتوسيعه ليشمل الجانب األمني والعسكري في إفريقيا عامة، وعدم االقتصار 
على الدبلوماسية الثقافية والمذهبي�ة واالقتصادية التي كانت سائدة لدى حكومة حسن 

روحاني السابقة في َعالقاتها مع إفريقيا11.

3. تقارب إسرائيلي-مغربي وتصاعد طموحات التغلغل اإليراني:

في أول خطاب لمسؤول عربي أمام لجنة الشؤون العامة األمريكية-اإلسرائيلية )إيب�اك(، 
وهي الذراع السياسية للوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية، في الخامس 
من مايو 2021م، قــــال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: »ليس لَعالقات المغرب 
وإســــرائي�ل حدود غير السماء، وعلى إسرائي�ل والمغرب التنسيق كحلفاء، وَعالقاتهما 
ســــتذهب إلى أقصى الحدود«12. رأى البعض أن هــــذا الموقف يعّبر عّما وصلت إليه 
الَعالقات المغربي�ة-اإلسرائيلية، وأنها تجاوزت حدود الَعالقات الدبلوماسية العادية 
بين الدول، وأن التعويل التقليدي للمغرب على إســــرائي�ل في عدد من الدول الغربي�ة هو 
للضغط على حكوماتها من أجل القبول بالرؤية المغربي�ة لحل النزاع في الصحراء، إلى 
ما هو أخطر من تعاون أمني وعسكري واستخباراتي إذ ترى الجزائر أن أمنها القومي أحد 

المستهدفين من ورائه.
ورغم نجاح المغرب في تحقيق مكاسب إستراتيجية من وراء التحالف مع إسرائي�ل، 
يها للرؤيـــة المغربيـــ�ة للحل في الملف 

ّ
ومنهـــا تغيير الواليات المتحـــدة موقفهـــا وتبن

 مخاطر ذلك على الَعالقات الجزائرية-
ّ

الصحـــراوي في عهـــد إدارة دونالد ترامب، فإن
ل أحد أهّم األسباب التي دفعت الجزائر إلى قطع َعالقاتها مع 

َّ
المغربي�ة بدا كبيًرا، بل إنه مث

المغرب صيف 2021م. وذلك في ظل العداء الذي تكنه إسرائي�ل للجزائر بسبب مواقفها 
من الصراع العربي-اإلســـرائيلي، والدور الفاعل للجزائر في لجم المساعي اإلسرائيلية-
المغربي�ة المشتركة لقبول عضوية إسرائي�ل في »االتحاد اإلفريقي« عضًوا مراقًبا. وهذا 
كله جعل الجزائر تنظر إلى الوجود اإلسرائيلي األمني واالستخباراتي عند حدودها الغربي�ة 
على أنه من المخاطر المحدقة بأمنها القومي واســـتقرارها السياســـي، خصوًصا في ظل 
تصاعد وتيرة التعاون األمني والعسكري بين المغرب وإسرائي�ل في ظل الزيارات التي 
تقوم بها قيادات كبيرة من االستخبارات والجيش اإلسرائيلي إلى المغرب واالتفاقيات 
الناجمة عن ذلك13، كان آخرها زيارة رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي في 18 يوليو 
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2022م، وتوقيع اتفاقيات دفاعية بين الطرفين، وقبلها زيارة وزير الدفاع بيني غانتس في 
24 أكتوبر 2021م، وتوقيع اتفاق أمني بين الطرفين14.

ل إيران التواقـــة إلى اســـتغالل الخالفات الجزائرية- فـــي ظل هذه المعطيات تعـــوِّ
المغربي�ة حول ملف النزاع الصحراوي للرفع من رهانات تغلغلها في دول المغرب العربي، 
ما يعطيها فرصة لتقديم نفســـها على أنها أحد البدائل التي من الممكـــن أن تلجأ إليها 
ب�ِد حتى اآلن حماًسا 

ُ
الجزائر لمواجهة التحالف المغربي-اإلسرائيلي. ورغم أن الجزائر لم ت

كبيًرا في زيادة مستوى التوافق الحالي مع إيران إلى مستويات متقدمة من التعاون األمني 
 المستقبل ال يمكن 

ّ
والعسكري، على غرار ما يحدث في َعالقات المغرب بإسرائي�ل، فإن

التنبؤ به في ظل الغموض القائم حول تداعيات وطبيعة مخاطر الوجود اإلسرائيلي عند 
حدود الجزائر الغربي�ة15.

 ثالًثا: مستقبل السياسة اإليرانية تجاه الخالفات الجزائرية-المغربية
في ظل التغيرات الراهنة

 الخالفات 
ّ

على الرغم من المصير المشــــترك الذي يجمــــع بين الجزائر والمغرب، فإن
الحالية ال تعّبر عّما يجمع الشعبين من روابط مشتركة، فهذه الخالفات وفي مقدمتها 
 جاذًبا للقوى اإلقليمية الســــاعية إلى 

ً
الخالف حول الملف الصحراوي أصبحت عامال

تحقيق مكاسب إستراتيجية عبر توسيع دوائر نفوذها في المنطقة. فإيران الساعية إلى 
 مشروعها الراديكالي القائم على ثن�ائي�ة المذهبي�ة والبراغماتي�ة تدرك تمام اإلدراك 

ّ
مد

 النفوذ اإليراني إلى المنطقة 
ّ

 أحد أهّم أبواب مد
ّ

َعد
ُ

أن الخالفــــات الجزائرية-المغربي�ة ت
المغاربي�ة، وربط ذلك بمشــــروعها فــــي غرب إفريقيا. ومما زاد من حماســــة إيران لهذا 
 مزعزًعا الســــتقرار المنطقة، وذلك في 

ً
التوجه هو الحضور اإلســــرائيلي بوصفه عامال

�ا، الذي يجهر  ا وأمنيًّ ا وعسكريًّ إطار التحالف المتن�امي بين المغرب وإسرائي�ل سياسيًّ
به الطرفان من خالل طبيعة االتفاقيات والزيارات المتب�ادلة بينهما. فإســــرائي�ل وإيران 
تسعيان إلى استغالل الخالفات الجزائرية-المغربي�ة وتحويلها إلى أحد نماذج الحروب 
 التغيرات الراهنة التي حملتها 

ّ
 لمشاريعهما التوسعية، إذ إن

ً
بالوكالة الجارية بينهما خدمة

الخالفات الجزائرية-المغربي�ة والقطيعة الحاصلة بينهما منذ صيف 2021م، والحضور 
 مؤجًجا لهذه الخالفات، أصبحت بمثابة الفرصة اإلستراتيجية 

ً
اإلسرائيلي بوصفه عامال

التي ترى إيران إمكاني�ة اقتن�اصها لزيادة مكاسبها اإلستراتيجية، وستكون حتًما وسيلة 
ضغط إضافية على الغرب الساعي إلى لجم طموحاتها النووية.

كما أن إسرائي�ل الناقمة على الجزائر بسبب مواقفها من الصراع العربي-اإلسرائيلي 
وتعطيلها للجهود اإلســـرائيلية الختراق مؤسسات »االتحاد اإلفريقي« تسعى لتأجيج 
الخالفات الجزائرية-المغربي�ة، ما يجعل من ذلك مصلحة إســـرائيلية-إيراني�ة مشتركة، 
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 إسرائي�ل 
ّ

رغم تب�اين صور ذلك بين الطرفين. ومن خالل تحالفها الصريح مع المغرب فإن
خفـــي صراحة دعـــم المغرب ضد الجزائر، وهـــو ما عّبرت عنه مســـيرة التعاون بين 

ُ
ال ت

الطرفين منذ تطبيـــع َعالقاتهما، في حين تبقى إيران حذرة في إعـــالن أهدافها، وهو أمر 
يعود باألســـاس إلى االلتزامات اإلقليمية العربي�ة والدولية التي توليها الجزائر أهمية في 

َعالقاتها مع إيران.
مـــن الواضـــح أن الخالفـــات الجزائرية-المغربي�ة تتصاعد إلى مســـتويات ال تحمد 
عقباها16، في ظل تغذية بعض األطراف اإلقليمية لهذا الصراع وفي مقدمتهما إسرائي�ل 
وإيران، وفي ظل ضعف الموقف العربي من حل هذه الخالفات بما سيشجع طموحات 
الراغبين في اســـتغاللها، وال يخدم سوى هذه األطراف، وبخاصة وسط الرغبة اإليراني�ة 
الملّحـــة فـــي أن تدفع التغيرات الراهنـــة الجزائر نحو مزيد من التقارب معها وتوســـيع 
مجاالت التوافق بينهما، نكاية في التحالف المغربي-اإلسرائيلي الذي يب�دو أنه سائر 
نحو مزيد من التقدم لو لم تستدرك الدولتان الشقيقتان رؤيتهما لحل خالفاتهما البيني�ة 
عبر تفاهمات جديدة، ولو لم يستدرك الموقف العربي وبخاصة الدول العربي�ة المحورية 
على غرار المملكة العربي�ة السعودية دورها في ما يجري من أحداث بما سيفضي إلى لجم 
 تطّور األحداث إلى ما يشبه حروب الوكالة 

ّ
الطموحات اإليراني�ة وحتى اإلسرائيلية، فإن

أمر وارد في ظل المتغيرات اإلستراتيجية الراهنة. فالجزائر ترى أن التقارب اإلسرائيلي-
المغربي يستهدف أمنها القومي، وفي المقابل يرى المغرب أن إيران تسعى إلى التقارب 
من الجزائر من خالل ملف »النزاع في الصحراء«، مما جعل المنطقة أمام بوادر الدخول 

ي فيها إيران وإسرائي�ل حساباتهما اإلستراتيجية17.
ّ

في حرب وكالة تصف

خالصة
 الخالفــــات المغاربي�ة البينيــــ�ة وفي مقدمتهــــا الخالفــــات الجزائرية-المغربي�ة 

ّ
َعد

ُ
ت

ـــران في المنطقة المغاربيــــ�ة، وربط دوائر نفوذها  بيئــــ�ة نموذجية لزيادة فرص تغلغل إـي
 أقرب 

ً
اإلستراتيجي في شمال إفريقيا بنظيرتها في غرب إفريقيا، مما سيشكل هالال

في وضعه إلى »الهالل الشيعي« في المشرق العربي، ولكن بأهداف أكثر جرأة كون 
»الهالل اإلفريقي« سيكون أقرب إلى أوروبا الساعية إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي 
في شــــمال وغرب إفريقيا، بعد أن أصبحت المنطقة مرتًعا للتن�افس الدولي واإلقليمي 
بين القوى الدولية مثل الواليات المتحدة، وروسيا، والصين، وإيران، وتركيا، وإسرائي�ل، 
والهند. ومما زاد الوضع سوًءا دخول إسرائي�ل على الخط بعد تطبيع الَعالقات المغربي�ة-

اإلسرائيلية، مما من شأنه أن يكســــر حالة التوازن التقليدي في المنطقة، الذي استمّر 
منذ اندالع النزاع حول »الملف الصحراوي« عام 1975م بعد جالء إســــباني�ا عن اإلقليم، 
مما سيوفر فرًصا متزايدة أمام إيران للتغلغل في المنطقة، سواء عبر توطيد َعالقاتها مع 



97 مجلة الدراسات اإليرانية

السياسة اإليرانية جتاه اخلالفات املغاربية.. األبعـــاد وحــــدود التأثيـــــر

»جبهة البوليساريو« الراغبة في مواجهة هذا الوضع، خصوًصا بعد االعتراف األمريكي 
20م، أو عبر تعويل إيران على هذا المناخ من أجل تطوير َعالقاتها  بمغربي�ة الصحراء عام 20
المستقرة مع الجزائر، وزيادة أفق التعاون بينهما إلى مجاالت أخرى، وذلك مقرون بسعي 
إيران المتزايد في ظل قيادة إبراهيم رئيســــي إلى توســــيع نفوذها خــــارج مناطق نفوذها 
التقليدي في جوارها العربي، وهي أكثر جرأة في جهودها اإلقليميــــة والدولية لتحقيق 
ذلك، وبخاصة تجاه القارة اإلفريقية ودول المغرب العربي، وهي جزء من ذلك مقارنة 

بسابقتها عندما كانت تحت قيادة حسن روحاني.
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