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إيران ومواجهة التدافع الدولي
نحو إفريقيا
د.جنالء مرعي
باحثة سياسية متخصصة فـي الشؤون الدول َّية-اإلفريق َّية

تصاعـد االختـراق اإليران ّـي الناعـم فــي إفريقيـا فــي ظـلّ التكالـب والتنافـس الدولـي
واإلقليمـي ،إذ توصلـت إيـران إلـى أنهـا تسـتطيع حتقيـق بعض املكاسـب فــي تنافسـها مع
الغـرب عـن طريـق االصطفـاف مـع مجموعـة واسـعة مـن الـدول اإلفريق َّيـة ،وذلـك مـن
ضدهـا فــي َّ
ـددا
املنظمـات الدول َّيـة .وغـدت إيـران تتبنـى ع ً
أجـل عـدم عزلتهـا والتصويـت ّ
مـن األهـداف واألدوار فــي سياسـتها اخلارج َّيـة ،جلهـة احلفـاظ علـى سـيادتها ،وتأمين
أمنهـا فــي مواجهـة التحديـات اخلارج َّيـة.
والواقع أن التنافس بني القوى الدول َّية واإلقليمية فـي إفريقيا انتقل إلى حلقة جديدة
هـي الصـراع بين هـذه القـوي عليهـا ،ألنهـا حتتـوي علـى عنصـري اليورانيـوم والن ِّْفـط،
وأولويـة تأمين اإلمـدادات مـن الطاقـة التـي تُعتبـر واح ًـدا مـن االعتبارات الرئيسـية التي
وعالقاتهـا اخلارج َّيـة ،إذ جتـذب إيـران الدولـة اإلفريق َّيـة
تصـوغ بهـا الـدول سياسـاتها َ
بخاصـة فــي قطاعـي الطاقـة والبنـاء،
عـن طريـق تقـدمي وعـود باملسـاعدة االقتصاد َّيـة،
َّ
وتقـدمي الن ِّْفـط بأسـعار زهيـدة حافـزً ا لتوثيـق َعالقاتهـا معهـا.
اإليراني الناعم فــي إفريقيـا ،وبيان حجم
لـذا ،تهـدف هـذه الدراسـة إلـى معاجلـة النفـوذ
ّ
هـذا النفـوذ فــي عمـوم القـا َّرة ،فــي ظـلّ تأثيـرات القـوى الدول َّيـة واإلقليميـة األخـرى
الفاعلـة فــي القـا َّرة ،والتـي جتعلهـا تبحـث عـن مبـ ِّررات إلثـارة العـداء إزاء إيـران ،وإبـراز
بخاصـة إسـرائيل ،فــي
مـدى اسـتفادة اخلارج َّيـة اإليران َّيـة مـن خبـرات دول إقليميـة،
َّ
التغلغـل فــي القـا َّرة اإلفريق َّيـة ،إليجـاد مداخـل وأدوات تتيـح معادلـة هـذا التغلغـل،
بخاصـة مـع تنامـي دور ومكانـة إيـران كقـوة إقليميـة.
َّ
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وحتـاول الدراسـة اإلجابـة عـن سـؤال رئيسـي ،مفـاده :مـا مـدى تأثيـر التدافـع الدولـي
اإليرانـي الناعـم بهـا؟ مـن خلال احملـاور التاليـة:
نحـو القـا َّرة اإلفريق َّيـة فــي تصاعـد النفـوذ
ّ
احملور األول

اإليراني فـي إفريقيا ..مناطقه وأهدافه
الوجود
ّ

األمريكي فـي إفريقيا،
عزّزت إيران َعالقاتها مع بعض الدول اإلفريق َّية املعادية للوجود
ّ
وكسبت تأييد هذه الدول للمواقف اإليران َّية ،ال س َّيما أح ِّق َّيتها فـي امتالك تكنولوجيا نوو َّية
سلمية.
اإلفريقي
فـي منطقة شرق إفريقيا والقرن
ّ
اإلفريقي والدول املجاورة التي تقع
تسـعى اسـتراتيجية إيران فــي شـرق إفريقيا والقرن
ّ
على البحر األحمر ،لترسـيخ نفوذها السياسـي كجزء من احملور املعادي للغرب الذي تسـعى
اإلفريقي يُ ِلقي
مما ال شـك فــيه أن تزايد النشـاطات اإليران َّية فــي منطقة القرن
إلنشـائه .و َّ
ّ
بظالله وانعكاساته السلبية على األمن القومي العربي ككل ،شأنه شأن النشاط اإلسرائيلي
فـي هذه املنطقة(.)1
مسـرحا للتنافـس الدولـي
أمـا فــي منطقـة غـرب إفريقيـا ،فقـد شـكل إقليـم غـرب إفريقيـا
ً
واإلقليمـي نظـ ًرا إلـى تنامـي االكتشـافات ال ِّنفْطيـة ،كمـا حتـرص إيـران علـى توثيـق ال َعالقـات
النـووي،
املاسـة إلـى مصـادر اليورانيـوم لتغذيـة برنامجهـا
ّ
بـدول اإلقليـم فــي إطـار حاجتهـا َّ
وفــي مقدمتهـا نيجيريـا إذ أبـدت إيـران اهتمامـا كبيـ ًرا بنقـل خبرتهـا مـن الطاقـة النوو َّيـة إلـى
نيجيريـا ملسـاعدتها فــي مواجهـة النقـص فــي إمـدادات الطاقـة الكهربائيـة ،وجامبيـا التـي
أ َّيـدت حـقّ إيـران فــي تطويـر قـدرات نوو َّيـة ألغـراض سـلم َّية ،متتعـت ب َعالقـات إيجابيـة مـع
غربـي(.)2
إيـران ،تسـتند -إلـى حـ ّد كبيـر -إلـى إحسـاس مشـت َرك بوجـود اسـتغالل
ّ
اإلفريقي
فـي اجلنوب
ّ
األخـص الـدول
تر ِّكـز إيـران كثيـ ًرا علـى بنـاء َعالقـات اقتصاد َّيـة وسياسـية قويـة ،وعلـى
ّ
الفاعلـة علـى املسـتوى الدولـي بعيـ ًدا عـن الديـن ،إذ تتميـز هـذه املنطقـة بوفـرة مصادرهـا
الطبيعيـة كال ِّنفْـط واليورانيـوم .وتسـعى إيـران السـتقطاب هـذه الـدول فــي احملافـل الدول َّيـة
للوقوف معها ض ّد مترير عقوبات دول َّية عليها فـي عديد من امللفَّاتِ ،
كملَفَّات حقوق اإلنسان
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النـووي ،فنجحـت إيـران فــي إسـقاط قـرارات دول َّيـة ،مسـتخدمة أصدقاءهـا فــي
وبرنامجهـا
ّ
دول جنوب-جنـوب الصحـراء الكبـرى(.)3

وبالفعل امتنعت دولة جنوب إفريقيا عن التصويت لصالح قرار فــي األمم املتَّحدة يدين
انتهاك إيران حلقوق اإلنسـان ،ناهيك برفضها فرض مزيد من العقوبات على إيران بسـبب
النـووي .وأ َّيـ َدت زميبابـوي حـقّ إيـران فــي السـعي لالسـتخدام السـلمي للطاقـة
برنامجهـا
ّ

النوو َّيـة ،ولتعزيـز التعـاون الثنائـي و َّق َعـت إيـران معهـا عشـر اتِّفاقيـات فــي مجـال التكنولوجيـا
ومتويـل محطـة توليـد الكهربـاء واالسـتثمار فــي قطـاع الطاقـة وغيرهـا(.)4

احملور الثاني
الطموحات اإليران َّية ..والنفوذ الدولي فـي إفريقيا
فــي ظـ ّل تصاعـد الطموحـات اإليران َّيـة فــي املنطقـة كمـا سـبق توضيحـه ،فلا جـدوى مـن

بعيـدا عـن تأثيـرات القـوى الدول َّيـة واإلقليم َّيـة األخـرى
توضيـح ال َعالقـات اإليران َّية-اإلفريق َّيـة ً
الفاعلـة فــي القـا َّرة ،والتـي جتعلهـا تبحـث عـن مبـررات إلثـارة العـداء إزاء إيـران ،وذلـك علـى

النحـو التالـي:

ً
األمريكي املتصاعد فـي إفريقيا
أول :إيران والنفوذ
ّ
أصبحت أمريكا بعد أحداث  11سـبتمبر  2001عنص ًرا أساسـ ًيا وحاسـ ًما فــي إفريقيا

بعـد اكتشـاف ثرواتهـا البتروليـة ،وإثـر تبنِّـي اإلدارة األمريك َّيـة سياسـة «محاربـة اإلرهـاب»،

ومحاولـة تعبئـة العالَـم للقضـاء علـى مـا سـ َّمته «اإلرهـاب اإلسلامي» .وقـد ربطـت إدارة بـوش

مساعداتها االقتصاد َّية للدول اإلفريق َّية بتبنِّي تلك الدول للمعايير األمريك َّية فــي التص ِّدي
«لإلرهاب»ِ ،من ثَ َّم حتولت إفريقيا إلى قاعدة استراتيجية خلفـ َّية َمه َّمتُها تأمني اإلمدادات

البتروليـة للواليـات املتَّحـدة ،وقـد دفـع ذلـك اإلدارة األمريك َّيـة إلـى توطيـد عالقتهـا العسـكرية
بالدول اإلفريق َّية ،وإلى العمل على إقامة قواعد عسكرية وإجراء مناورات لقواتها فـي القا َّرة
وحولهـا ،واسـتخدمت الواليـات املتَّحـدة األمريك َّيـة مجموعـة مـن األدوات مـن أجـل حتقيـق
أهدافها بالقا َّرة ،تتمثل فــي:
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تدعيم ال َعالقات الدبلوماس َّية والسياسية
عملت الواليات املتَّحدة األمريك َّية على تدعيم ال َعالقات الدبلوماس َّية مع الدول ال ِّنفْطية

اإلفريق َّيـة ،مـن أجـل احلفـاظ علـى مصاحلهـا ال ِّنفْطيـة مـن خلال سلسـلة مـن الزيـارات لعـدد
من هذه الدول ،بهدف تعزيز وجودها العسكري ،ور َّكزَت على بحث القضايا األمن َّية وقضية
وجه إلى إفريقيا
تأمني الطاقة ،ومنها زيارة الرئيس باراك أوباما لغانا فـي يوليو  ،2009حني ّ
ً
شـامل من منبر البرملان الغاني ،وكانت نيجيريا واحدة من أه ِّم احملطات األساسـية
خطا ًبا
إفريقي لواردات البترول للواليات املتَّحدة(.)5
فـي معظم هذه الزيارات ،ألنها تُ َع ُّد أه َّم مصدر
ّ

كذلك عملت الواليات املتَّحدة على إنهاء بعض النزاعات القائمة بسبب قربها من مناطق
حقـول ال ِّنفْـط االسـتراتيجية ،فتن ِّفـذ فــي نيجيريـا ِع َّـدة حتـ ُّركات ملواجهـة عـدم االسـتقرار

السياسـي فــي الدلتـا ،الـذي مـن شـأنه تهديـد أمـن الطاقـة األمريك َّيـة ،منهـا تكثيـف وجودهـا
العسكري فـي املنطقة عبر التدريبات واملناورات البحرية املشتركة ،وحماية خطوط املالحة
الدول َّيـة( .)6وم َّكنَـت نيجيريـا مـن حتقيـق تَقـ ُّدم واضـح بالنسـبة إلـى خالفـات ترسـيم حدودهـا
الدول َّية مع كل من ساوتومي وغينيا االستوائية ،فقد و َّق َعت مع ساوتومي اتِّفا ًقا يح ِّدد املنطقة
َقد َمت الشركات ال ِّنفْطية األمريك َّية
التي تتقاطع فـيها دعاوى السيادة املتنازعة ،وعقب ذلك ت َّ

لالسـتثمار فــي تلك املنطقة( .)7واسـتجابت واشـنطن لفكرة معهد «الدراسـات االسـتراتيجية

والسياسية» ( )IASPSاملتقدم بإقامة القاعدة العسكرية فـي ساوتومي لتأمني حركة الناقالت

اإلفريقي» ( ،)ACSPإذ
البترولية فـي خليج غينيا ،وذلك حتت مظلة «برنامج األمن للساحل
ّ
يتض َّمـن أنشـطة تقـدمي التسـهيالت الضروريـة للقـوات البحريـة واجلويـة األمريك َّيـة ،وخُ َطـط
تعزيز قدرات القوات البحرية فـي دول اإلقليم.

أمريكـي إلـى ات ٍ
وفــي مـا يتعلـق بغينيـا االسـتوائية ،فقـد تَ َو َّصلَـت مـع نيجيريـا بتعـاون
ِّفـاق
ّ
ّ
اخلط احلدودي ،ومت ِّثل حالة غينيا االستوائية بوضوح غلبة املصالح األمريك َّية
بشأن ترسيم
أي اعتبـارات أخـرى تتعلـق باحتـرام حقـوق اإلنسـان ،ففــي ضـوء ضـرورات االحتيـاج
علـى ّ
اإلفريقـي ،ارتفعـت الواليـات املتَّحـدة مبسـتوى َعالقاتهـا الدبلوماسـ َّية مـع
األمريكـي للبتـرول
ّ
ّ

األمريكـي فــي إفريقيـا ،علـى الرغـم مـن
تلـك الدولـة ،وأصبحـت رابـع أهـ ّم مقصـد لالسـتثمار
ّ
عـدم حتقيـق أي َ َ
ت ُّسـن فــي حالـة حقـوق اإلنسـان(.)8
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املساعدات االقتصاد َّية والتنموية
سـيما تلك
شـهدت املسـاعدات األمريك َّية إلفريقيا زيادة كبيرة فــي السـنوات األخيرة ،ال َّ
التي تتعلق بالبرامج الصحية ،وقد ح ّددت الواليات املتَّحدة عد ًدا من األهداف االستراتيجية
التـي تشـ ِّكل مجـال عمـل هـذه املسـاعدات ،وهـي :تعزيـز الشـراكات االسـتراتيجية ،ومكافحـة
ً
فضل عن حتفـيز
اإلرهاب ،وترسيخ عمليات التح ُّول الدميقراطي ،وتعزيز األمن اإلقليمي،
التنمية االقتصاد َّية والنم ّو ،والتركيز على البرامج اإلنسـانية واملسـاعدات اإلمنائية ،وتعزيز
َّ
املنظمـات اإلقليمية(.)9
كذلـك ق ّدمـت دع ًمـا اقتصاد ًيـا مه ًمـا لـدول القـا َّرة فــي صناعـة البتـرول ،إذ تَلَقَّـت صناعـة
اجلابـون ال ِّنفْطيـة دع ًمـا مـن شـركة «أميراداهيـس» األمريك َّيـة ،وضخَّ ـت  18مليـار دوالر
بهـدف الوصـول باإلنتـاج األجنولـي مـن ال ِّنفْـط إلـى  3,2مليـون برميـل يوم ًيـا ،كمـا قدمـت
منحـة قدرهـا  368ألـف دوالر لتوليـد الطاقـة فــي بوتسـوانا ،و 695ألـف دوالر لتنميـة الغـاز
الطبيعـي فــي الكاميـرون(.)10
املساعدات العسكرية للدول اإلفريق َّية
اإلفريقـي لعمليـات التدريـب
اعتمـدت اللجنـة الفرعيـة إلفريقيـا بالكونغـرس البرنامـج
ّ
واملعونة مبيزانية بلغت  660مليون دوالر موزَّعة على ُم َّدة خمس سنوات ،ويندرج فـي نطاق
املؤسسـات العسـكرية
الشـراكة األمريك َّيـة مـع العسـكريات اإلفريق َّيـة بغـرض تدعيـم مهـارات َّ
علـى مهـا ّم حفـظ السلام.
اإلفريقي  ،ARPمبيزانية
كذلك أنشـأت الواليات املتَّحدة برنامج حفظ السلام اإلقليمي
ّ
سنوية تتراوح بني  30و 40مليون دوالر ،يُستفاد منها فـي متويل جتهيز وتدريب ودعم قوات
الدول اإلفريق َّية املشاركة فـي عمليات حلفظ السالم ،وتُعتبر نيجيريا هي الهدف الرئيسي
لبرامج املعونة التدريبية العسكرية األمريك َّية(.)11
عملـت اإلدارة األمريك َّيـة علـى إعـادة انتشـار ومتركـز وحداتهـا العسـكرية فــي األقاليـم
املختلفة بالقرب من املناطق الغنية بالبترول فـي إفريقيا ،أبرزها القيادة العسكرية األمريك َّية
املوحـدة إلفريقيـا «أفريكـوم» ،وهدفهـا حمايـة املصالـح األمريك َّيـة األمن َّيـة االسـتراتيجية فــي
القـا َّرة والبحـار احمليطـة بهـا ،وترتكـز منهجيـة عمـل القيـادة العسـكرية اجلديـدة بصـورة شـبه
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الوقائي القائم على تنفــيذ خطوات استباق َّية فــي مجاالت عديدة،
كاملة على مفهوم األمن
ّ
إنسـانية واقتصاد َّية واجتماعية ،جن ًبا إلى جنب مع اخلطوات العسـكرية واألمن َّية(.)12
اإليرانـي املتصاعـد فــي إفريقيـا ،إذ
ومـن هـذا املنطلـق ،تواجـه الواليـات املتَّحـدة النفـوذ
ّ
تسـتغ ّل إيـران عنصـر العقيـدة الدينيـة املشـتركة وتقـدمي ال ِّنفْـط بأسـعار زهيـدة حافـزًا لتوثيـق
َعالقاتهـا بـدول إفريقيـا .وأله ِّم َّيـة السـودان االسـتراتيجية واجهـت إيـران النفـوذ
األمريكـي
ّ
فــيه ،بتطويـر َعالقاتهـا السياسـية واالقتصاد َّيـة والعسـكرية معـه ،فاعتبرتـه بوابـة ال َّثـورة
اإليران َّيـة لتصديـر ال َّثـورة اإلسلامية .وعلـي خلفــية حجـم هـذه ال َعالقـات شـجبت إيـران أمـر
االعتقـال الدولـي الـذي أصدرتـه احملكمـة اجلنائيـة الدول َّيـة ضـ ّد الرئيـس السـوداني عمـر
البشـير ،ووصفتـه بكونـه «أمـ ًرا غيـر عـادل ال حت ِّركـه إال اعتبـارات سياسـية» ،وفــي املقابـل
أعربـت احلكومـة السـودانية عـن دعمهـا وتأييدهـا َ
حلـقِّ إيـران فــي امتلاك الطاقـة النوو َّيـة
لألغـراض السـلمية(.)13
إال أنـه مـع انطلاق عمليـة «عاصفـة احلـزم» فــي اليمـن ،ومـا تزامـن مـع تلـك العمليـة
من انطالق التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السـعود َّية ،أصبحت اسـتراتيجية اململكة
اإلفريقـي .وبالفعـل شـارك السـودا ُن فــي
تتّجـه إلـى بنـاء َعالقـات متينـة وقويـة مـع احمليـط
ّ
التحالـف العربـي لدعـم «الشـرع َّية» فــي اليمـن ،وجـاء إرسـالُه عـد ًدا مـن اجلنـود إلـى اليمـن
بعـد تفاهمـات بين الريـاض واخلرطـوم ،أ َّدت إلـى أن تقلِّـص األخيـرة تعاونهـا السياسـي
والعسـكري مـع طهـران.
يأتي ذلك فـي إطار الشروع بالبدء فـي اخلطوات السعود َّية إلقامة َعالقات استراتيجية
اإليرانـي الناعـم للقـا َّرة ،وهـو مـا اتضـح فــي جـوالت
مـع القـا َّرة السـمراء ،ملواجهـة االختـراق
ّ
السـعودي فــي أكثـر مـن دولـة إفريق َّيـة ،مبـا تنطـوي عليـه مـن
عـادل اجلبيـر وزيـر اخلارج َّيـة
ّ
رؤيـة سـعود َّية بعيـدة املـدى لتوضيـح املسـاعي اإليران َّيـة العدوانيـة فــي القـا َّرة.
كان فــي إفريقيـا دول عربيـة سـريعة االسـتجابة للنـداءات السـعود َّية ،فقطـع السـودان
والصومـال وجيبوتـي وجـزر ال ُق ُمـر َعالقاتهـا متا ًمـا مـع طهـران ،وطـردت سـفراء إيـران لديهـا
معلنـة تضامنهـا مـع الريـاض بعـد االعتـداء علـى السـفارة السـعود َّية لـدى إيـران ،ونتيجـة لذلـك
شـارك السـودان بقـوات مـن اجليـش فــي منـاورات «رعـد الشـمال» فــي منطقـة حفـر الباطـن
شـمالي السـعود َّية ضمـن  20دولـة(.)14
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ولقـد ْ
أطلَـع اجلبيـر قـادة وكبـار مسـؤولي البلاد اإلفريق َّيـة التـي زارهـا ،علـى بعـض نتائـج
تلـك املسـاعي اإليران َّيـة التـي بـرزت علـى السـطح فــي بعـض شـرائح تلـك املجتمعـات ،األمـر
ـس عليـه نظـرة إفريق َّيـة إيجابيـة للتضامـن مـع اململكـة وتعزيـز شـراكاتها معهـا فــي
الـذي تَ َأ َّس َ
مختلـف املجـاالت دون حتديـد أي سـقف جغرافــي أو زمنـي بعينـه .ولوحـظ فــي فتـرة وجيـزة
عقب تلك املباحثات ،التغ ُّير الذي طرأ على مواقف الدول التي زارها من االعتداء
اإليراني
ّ
علـى البعثـات الدبلوماسـ َّية السـعود َّية فــي طهـران.
لذلـك تبـرز هنـا أه ِّم َّيـة التقـارب فــي ال َعالقـات مـا بين السـعود َّية ودول القـرن اإلفريقـي
َّ
اإليرانـي الـذي يحـاول تكريـس توسـيع نفـوذ طهـران
املخطـط
الـذي يأتـي لقطـع الطريـق علـى
ّ
مـن خلال اسـتراتيجية سـبق أن وضـع أ ُ ُس َسـها اخلمينـي بتصديـر ال َّثـورة إلـى عمـق القـا َّرة
السمراء(.)15
ثان ًيا :إيران ..ومنافسة النفوذ اإلسرائيلي
تُ َعـ ُّد إفريقيـا سـاحة للتنافـس بين إيـران وإسـرائيل ،فـكل منهمـا تسـعى لفـرض هيمنتهـا
علـى تلـك القـا َّرة ،ومـن املؤ َّكـد أن الفتـرة القادمـة ستشـهد حر ًبـا نفسـ َّية شـديدة بين اجلانبين
لتعزيز وجودهما فــي القا َّرة السمراء.
اإليراني فــي إفريقيا فــي محاولة السياسـة
وتتم َّثل الرؤية اإلسـرائيل َّية لطبيعة النشـاط
ّ
اخلارج َّية اإليران َّية فـي اآلونة األخيرة َفتْح ٍ
مزيد من دوائر التعاون مع التج ُّمعات كافة ،سواء
النـووي الغربي-
كانـت دول َّيـة أو إفريق َّيـة أو عرب َّيـة ،تسـعى طهـران بعـد توقيـع االتِّفـاق
اإليرانـي
ّ
ّ
(إيران مع دول  ،)1+5بشكل ف َّعال للتعاون مع دول الهامش (الشركاء) فــي إفريقيا لتحقيق
عديـد مـن األهـداف املتداخلـة واملتشـابكة ،مسـتخدمة فــي ذلـك األدوات والوسـائل املتكاملـة
لتنفــيذ وجتسـيد هـذه األهـداف ،وفــي مق ِّدمتهـا مـا يسـمى «القـوة الناعمـة» ،وذلـك فــي
محاولـة المتلاك أوراق جديـدة لكسـب مزيـد مـن التأييـد الدولـي ملواقفهـا ،ال سـ َّيما أحقيتهـا
فــي امتلاك تكنولوجيـا نوو َّيـة سـلم َّية ،وإرسـال رسـالة إلـى الدوائـر الغربيـة حتديـ ًدا مفادهـا
أن لديهـا القـدرة علـى االنفتـاح ،لتغييـر الصـورة النمطيـة عنهـا التـي تصفهـا دائ ًمـا بالتشـ ُّدد.

اإليرانـي لبعـض الـدول اإلفريق َّيـة االهتمـام
وقـد تأ َّكـد مـن خلال زيـارات الرئيـس
اإليرانـي
ّ
ّ
بالقـا َّرة ،ومنهـا زيـارة جيبوتـي ،فــي سـياق محـاوالت إيـران لالرتبـاط بالـدول الواقعـة علـى
البحـر األحمـر ،فهـي تسـيطر علـى أهـ ّم الطـرق املالحيـة ،ولهـا حـدود ب ِّريـة مـع إريتريـا تُهـ َّرب
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اإليرانـي علـى دعـم وتأييـد نظيـره
األسـلحة عبرهـا وعبـر السـودان .وقـد حصـل الرئيـس
ّ
ً
وسـيطا إقليم ًيـا ،وهـذا التقـارب يثيـر
النـووي لبلاده وتعزيـز دور إيـران
اجليبوتـي للمشـروع
ّ
مخـاوف إسـرائيل والغـرب علـى حـ ّد سـواء مـن إمكانيـة أن تصبـح هـذه الدولـة الصغيـرة تاب ًعـا
آخَ ـر إليـران وتكـون محطـة ها َّمـة فــي الطريـق إلـى السـيطرة علـى الشـرق األوسـط ،مثلهـا
فــي ذلـك مثـل الصومـال والسـودان وإريتريـا التـي ترتبـط ب َعالقـات دبلوماسـ َّية مـع إيـران(.)16
وعلـي الرغـم مـن ذلـك فـإن تَتَ ُّبـع اململكـة العربيـة السـعود َّية اسـتراتيجي ًة بعيـدة املـدى
لبنـاء شـراكات اقتصاد َّيـة وجتاريـة واسـتثماريةِ ،لَـا لذلـك مـن بعـد اسـتراتيجي ،مـع الـدول
اإلفريق َّيـة ،بـات مـن أهـ ِّم األولويـات فــي َعالقاتهـا اخلارج َّيـة .وتُ َعـ ّد منطقـة القـرن اإلفريقـي
للريـاض موق ًعـا اسـتراتيج ًيا مـن حيـث تخـدم تأمين بـاب املنـدب وتدعـم عملياتهـا العسـكرية
فــي اليمن ،فبدأت حت ُّركات وزيارات لقيادات عسكرية سعود َّية لبعض املناطق فــي جيبوتي
اإليراني فــي
متهي ًدا إلقامة قواعد عسكرية هناك( ،)17وهي رسالة واضحة ملواجهة الوجود
ّ
وضوحـا حينمـا أعلـن وزيـر خارج َّيـة جيبوتـي أن بلاده
إفريقيـا ،ويبـدو أن الرسـالة كانـت أكثـر
ً
«استشـعرت منـذ البدايـة أن التعـاون مـع طهـران ظهـر فــيه كثيـر مـن اللَّبْـس ،وأمـور قـد ت ِ
ُدخـل
جيبوتـي فــي متاهـات ،فآثـرت االبتعـاد عنهـا».
السـعودي فــي جيبوتـي مؤخَّ ـ ًرا يُ َعـ ُّد مه ًمـا وضرور ًيـا فــي ظـ ّل التدافـع
والواقـع أن الوجـود
ّ
الدولـي واإلقليمـي عليهـا باعتبارهـا واحـ ًدا مـن أهـ ِّم ممـ َّرات املالحـة َ
العاليـة يكتسـب موق ًعـا
استراتيج ًيا فـي خارطة التفاعالت الكبرى ،فـي ظ ّل احتوائها على قاعدة «ليمونير» العسكرية
األمريك َّية منذ عام  ،2001والقاعدة الفرنسـية املالصقة ملطار جيبوتي(.)18
السـعودي نحو جيبوتي مبنحها  5زوارق بحرية سـريعة ومتطورة،
وكانت باكورة التح ُّرك
ّ
مـع تكثيـف الوجـود العسـكري فــيها ،ومـن هنـا أسـهمت جيبوتـي كثيـ ًرا فــي جنـاح عمليـات
السـفن والبـوارج العسـكرية لقـوات التحالـف العربـي فــي حتريـر جزيـرة ميـون اليمنيـة مـن
سـيطرة احلوثيين ،فاسـتعادوا السـيطرة علـى مضيـق بـاب املنـدب ،وتَسـلَّمته قـوات اجليـش
الوطنـي اليمنـي الـذي وصـل إلـى هنـاك عبـر جيبوتـي(.)19
ومن الالفت قدرة دولتني مثل كينيا وأوغندا على احلفاظ على َعالقات جيدة مع إيران
من جهة ،ومع الواليات املتَّحدة األمريك َّية وإسرائيل من جهة أخرى ،إذ تستفـيد الدولتان من
املداخـل اإليران َّيـة فــي َعالقاتهمـا اإلفريق َّيـة ،ومنهـا املسـاعدات االقتصاد َّيـة والدعـم الفنـي،
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بـل وتصديـر ال ِّنفْـط والسلاح .ولـم تخـرج جيبوتـي التـي فــيها قاعـدة عسـكرية أمريك َّيـة مـن
منوذجـا براغمات ًيـا فــي التفاعـل
أس َسـت
ً
هـذا السـياق ،فمـن الواضـح أن دول شـرق إفريقيـا َّ
اإلفريقـي ،وهـو مـا يثيـر قلقًـا إسـرائيل ًيا
مـع القـوى املتنافسـة علـى موطـئ قـدم لهـا فــي القـرن
ّ
كبيـ ًرا إلـى حـ ّد إثـارة وزيـر اخلارج َّيـة اإلسـرائيل َّية أفــيغدور ليبرمـان هـذا املوضـوع فــي زيارتـه
اإلفريقـي عـام .2009
أربـع دول فــي القـرن
ّ
اإليراني-اإلريتري وحصول إيران على تسهيالت
أما على املستوى العسكري وإزاء التعاون
ّ
عسـكرية على اجلزر اإلريترية ،فإن اإلجراءات اإلسـرائيل َّية تبلورت خالل العامني األخيرين
بنشـر قـوة بحريـة مناسـبة قـادرة علـى مواجهـة التهديـدات املفاجئـة ،تتض َّمـن -طبقًـا للجنـرال
اإلسرائيلي يعقوب عميدور -قوارب صاروخية وطائرات مروحية وغواصات فـي مواقع مه َّمة
فـي البحر األحمر ،وأشار عميدور إلى أن هذه القوات نَ َف َذت إلى البحر األحمر أول مرة عبر
قناة السـويس ،كما تتعاون إسـرائيل تعا ُو ًنا ً
األمريكي ،وأوصي
كامل مع األسـطول اخلامس
ّ
ُّ
اإليراني فـي القا َّرة(.)20
للتوغل
فـي تقريره ملركز األمن القومي اإلسرائيلي بضرورة التص ِّدي
ّ
اإليرانـي والـدول اإلفريق َّيـة قـد
وتخشـى إسـرائيل مـن أن ال َعالقـات الوثيقـة بين النِّظـام
ّ
ُترجـم إلـى دعـم لوجسـتي وعسـكري ،لـذا ُو ِض َعـت األهـداف االسـتراتيجية اإلسـرائيل َّية فــي
ت َ
إفريقيـا ،وتتمثـل فــي :كسـر ِح َّـدة العزلـة التـي فرضتهـا عليهـا الـدول العربيـة ومحاولـة كسـب
قواعـد للتأييـد واملسـاندة وإضفـاء نـوع مـن الشـرعية السياسـية عليهـا فــي السـاحة الدول َّيـة،
وكسـب تأييد الدول اإلفريق َّية من أجل تسـوية الصراع العربي-اإلسـرائيلي ،ودعم متطلَّبات
وتوسـعها ،وبناء قاعدة اسـتراتيجية
األمن املائي اإلسـرائيلي التي تُ َع ّد عماد اسـتمرار الدولة
ُّ
شـد األطراف ،إذ تعتمد
لتحقيق الهيمنة اإلقليمية ،وذلك من خالل ما ميكن تسـميته مبدأ ّ
إسـرائيل علـى ال َّنيْـل مـن أطـراف نظـام األمـن العربـي باعتبـاره املسـته َدف فــي االسـتراتيجية
اإلسـرائيل َّيةً ،
فضلا عـن حريـة املالحـة فــي البحـر األحمـر باعتبارهـا أحـد امل ُ َ
عطيَـات احمللِّ َّيـة
لألمن اإلسرائيلي مبا يشمله من توفـير املتطلبات العسكرية واالقتصاد َّية لدولة إسرائيل(.)21
ممـا
اتبعـت إسـرائيل وسـائل عديـدة للدخـول إلـى قلـب املجتمعـات اإلفريق َّيـة مستفــيدة َّ
ميكـن تسـميته «النمـوذج اإلسـرائيلي» الـذي يسـتطيع جـذب اهتمـام وتأييـد املجتمـع الدولـي.
ولعل سياسة املساعدات التنموية تعد إحدى أبرز هذه األدوات التي تستخدمها الدبلوماس َّية
اإلسـرائيل َّية لتحقيـق هـذه الغايـة ،وقـد درج كثيـر مـن ال ُكتَّـاب اإلسـرائيليني علـى وصـف هـذه
االسـتراتيجية بأنهـا مت ّثـل تطبيقًـا ملبـدأ القـوة الناعمـة  Soft Powerجلوزيـف نـاي.
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املساعدات التنموية إلفريقيا:
حتاول إسرائيل أن تستخدم برنامج التعاون الدولي لتحقيق أهداف سياستها اخلارج َّية
جتاه إفريقيا ،مستفــيدة من خبرتها فــي مجال الزراعة والري وتخطيط املدن والتعاونيات،
ومـع تطـور ال َعالقـات اإلسـرائيل َّية اإلفريق َّيـة تَ َو َّس َـعت هـذه البرامـج حتـى إن إسـرائيل أنشـأت
وحدة التعاون الدولي «مشاف» داخل وزارة اخلارج َّية إلدارة وتنسيق برامج تلك املساعدات.
ولعـ ّل مـن أبـرز املشـروعات التـي تق ِّدمهـا إسـرائيل إلفريقيـا فــي مجـال الزراعـة واألمـن
الغذائـي ،مشـروع «حديقـة السـوق اإلفريق َّيـة» ويهـدف املشـروع إلـى تقليـل املخاطـر وزيـادة
اإلنتاجيـة فــي املـزارع العائليـة الصغيـرة التـي تقـع فــي نطـاق األراضـي القاحلـة(.)22
املساعدات العسكرية واالستراتيجية
تتنوع األسـاليب العسـكرية التي تلجأ إليها إسـرائيل السـتكمال دائرة نفوذها وسـيطرتها
املؤسسـات السياسـية فــي إفريقيا ،إذ امت ّد تغلغلها لكي يشـمل إقامة القواعد
املباشـرة على َّ
العسـكرية ومراكـز املخابـرات واالشـتراك فــي تأمين بعـض األنظمـة اإلفريق َّيـة ،وقـد جنحـت
فــي إقامـة َعالقـات تعـاون عسـكري مـع أكثـر مـن  25دولـة إفريق َّيـة(.)23
ويتميز الوجود اإلسرائيلي فـي إريتريا بأنه محدود ،ولكنه مؤ ّثر وذو مغزًى كبير ،ففـي عام
 2012كشـفت وكالة «سـتراتفور» األمريك َّية أن إسـرائيل متتلك وحدات بحرية فــي أرخبيل
ً
للتنصـت فــي جبـال أمبـا سـويرا .وتسـتهدف
فضلا عـن وجـود مركـز
دهلـك ومينـاء مصـوع،
ُّ
هـذه القواعـد جمـع املعلومـات االسـتخباراتية عـن أي أنشـطة غيـر معتـادة فــي ميـاه البحـر
سـيما مـن إيـران.
األحمـر ،وال َّ
إن الهاجس األمني هو الدافع األكبر إلريتريا الذي يجعلها ِّ
توطد ال َعالقات مع إسرائيل،
فإثيوبيا أضحت دولة حبيسة بعد استقالل إريتريا ،وهي ما فتئت حتاول الوصول إلى مياه
البحـر األحمـر مـن خلال إعـادة السـيطرة علـى مينـاء عصـب.
ويبـدو أن محاولـة إريتريـا كسـر طـوق العزلـة الدول َّيـة عليهـا هـي مـا دفعهـا إلـى التعـاون
مـع إيـران التـي تسـعى للسـيطرة علـى بـاب املنـدب والطريـق املائـي املـؤ ِّدي إلـى قنـاة السـويس،
وعليـه أضحـت إريتريـا سـاحة لتنافـس القـوى الشـرق أوسـطية املتنافسـة (إسـرائيل وإيـران)
مبـا يهـ ِّدد املصالـح العربيـة فــي املنطقـة(.)24
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التغلغل التجاري-االقتصادي
يحتــ ّل اجلانــب االقتصــادي فـــي اســتراتيجية إســرائيل للتغلغــل فـــي إفريقيــا أه ِّم َّيــة
كبيــرة ،فقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري مــع بعــض الــدول اإلفريق َّيــة فـــي عــام ،2010
فـــي مق ِّدمتهــا كينيــا ،إذ بلــغ حجــم الصــادرات معهــا نحــو  67مليــون دوالر وحجــم واردتهــا
 18,9مليــون دوالر عــام  ،2010وإثيوبيــا بصــادرات بلغــت نحــو  19,7مليــون دوالر وواردات
بنحــو  45,7مليــون دوالر عــام .)25(2010
وتســتهدف إســرائيل الســيطرة على قطاع الصناعة االســتخراجية فـــي القا َّرة اإلفريق َّية،
مر ِّكــزة فـــي هــذا املجــال علــى اســتغالل الثــروات الطبيعيــة كاألملــاس فـــي كل مــن الكونغــو
الدميقراطيــة وســيراليون وغانــا وإفريقيــا الوســطى ،واليورانيــوم فـــي النيجــر.
وميلــك اإلســرائيليون اليــوم كبــرى الشــركات التــي تتحكــم فـــي االقتصــاد
اإلفريقــي
ّ
كشــركة «أغريــد أب» للتطـ ُّور الزراعــي التــي تســتصلح األراضــي وتقيــم املــزارع ،وشــركة «ألــرا»
و»موتــوروال»  Motorolaو«كــون التجاريــة» و«ســوليل بونيــه  »SolelBonehالفــرع اخلارجــي،
وكذلــك شــركة «فنــادق إفريقيــا» ،وغيرهــا.
واســتحوذت الشــركات اإلســرائيل َّية علــى تعاقــدات قيمتهــا أكثــر مــن أربعــة مليــارات
دوالر إلقامــة املبانــي احلكوميــة ومــ ّد شــبكات الطــرق واجلســر وحفــر األنفــاق وإنشــاء
املوانــي ،وتوافــد فـــي إطــار هــذا النشــاط آالف اخلبــراء واملستشــارين اإلســرائيليني علــى
الــدول اإلفريق َّيــة .وتصــدر إســرائيل إلــى القــا َّرة طائــرات النقــل والتدريــب والطائــرات املقاتلــة
والدبابــات وأجهــزة االتصــال والصواريــخ(.)26
ـس األدوات التــي اســتخدمتها
أخيـ ًرا ،ميكــن القــول إن اســتخدام السياســة اإليران َّيــة نَ ْفـ َ
إســرائيل لكســب األفارقــة ،وهــي دبلوماس ـ َّية املســاعدات التنمويــة ،هــو مــا يثيــر حفـــيظة
إســرائيل التي ترى فـــي إيران وسياســتها اإلفريق َّية تهدي ًدا مباشـ ًرا ملصاحلها االســتراتيجية
فـــي القا َّرة الســمراء.
احملور الثالث
اإليراني فـي إفريقيا
القوة الناعمة» لتنفـيذ االختراق
دبلوماس َّية « َّ
ّ

إن اســتراتيجية إيــران جتــاه إفريقيــا مص َّممــة بشــكل عــا ٍّم لتخفـــيف وطــأة الضغــوط
الدبلوماس ـ َّية واالقتصاد َّيــة الناجمــة عــن املنافســة مــع الغــرب ،وعلــي الرغــم مــن أن هــذه
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املنافســة تصــل إلــى نتائــج مختلفــة فـــي كل مــن الــدول املعنيــة ،فــإن كثيـ ًرا مــن هــذه الــدول
توضــح لنــا كيــف تتنافــس الواليــات املتَّحــدة األمريك َّيــة وإيــران فـــي
ميكــن أن يكــون منــاذج ِّ
إفريقيــا ،وهــو مــا ســيتَّضح مــن خــال تنــاول األدوات التــي تنفــذ مــن خاللهــا إيــران سياســاتها
اخلارج َّيــة جتــاه إفريقيــا ،وتتمثــل فـــي:
األدوات الدبلوماس َّية ..ودبلوماس َّية «القوة الناعمة»

تنتهج إيران دبلوماس َّية براغماتية جتاه الدول اإلفريق َّية ،فـي إطار منافستها مع إسرائيل
والواليــات املتَّحــدة ،فإســرائيل لديهــا ســج ّل
تاريخــي طويــل مــن ال َعالقــات الدبلوماســ َّية
ّ
واالقتصاد َّيــة واألمن َّيــة مــع إفريقيــا ،وأســهمت جهودهــا الدبلوماس ـ َّية الواســعة فـــي أنحــاء
هــذه القــا َّرة فـــي عرقلــة تَ َو ُّســع النفــوذ اإليرانـ ّـي ،غيــر أن إيــران متكنــت مــن حتقيــق بعــض
املكاســب مؤخَّ ـ ًرا علــى حســاب إســرائيل ،ففـــي مــارس  2010علــى ســبيل املثــال اقتربــت
إيــران مــن موريتانيــا ،عندمــا أقدمــت موريتانيــا علــى قطــع َعالقاتهــا مــع إســرائيل بســبب
احلــرب اإلســرائيل َّية علــى قطــاع غــزة.

وفـــي ســبتمبر  2010اســتضافت طهــران مؤمتــر قمــة إيران-إفريقيــا ملــدة يومــن لتعزيــز
املشــاركة الواســعة ،وحضــر املؤمتــر دول ودبلوماســيون ورجــال أعمــال وقــادة مــن نحــو 50
دولــة إفريق َّيــة ،وفـــي محاولتــه اســتثارة مشــاعر عــدم االنحيــاز لــدى عديــد مــن القــادة
األفارقــة ،اسـ َّ
ـتغل أحمــدي جنــاد املناســبة ملــدح إمكانيــة التعــاون بصــورة أكبــر ،والتنويــه بــأن
إيــران والــدول اإلفريق َّيــة ميكــن أن تنشــئ نظا ًمــا َ
عال ًيــا يقــوم علــى أســاس «احتــرام حقــوق
الــدول وكرامتهــا».

غيــر أن جهــود إيــران الدبلوماس ـ َّية ال تــزال مق َّيــدة بعوامــل عديــدة :أولهــا أن إيــران ال
متلــك املــوارد التــي تضاهــي التأثيــر االقتصــادي والدبلوماســي واإلنســاني للقــوى الكبــرى فـــي
إفريقيــا ،وهــي علــى وجــه التحديــد الواليــات املتَّحــدة األمريك َّيــة والصــن .ثانيهــا أنــه علــى
يرحــب باجلهــود اإليران َّيــة لتعزيــز ال َعالقــات
الرغــم مــن أن كثيــ ًرا مــن الــدول اإلفريق َّيــة ِّ
االقتصاد َّيــة ،فإنــه ال يُتوقــع أن تنشــئ عالقــة ارتبــاط مــع طهــران إذا كان مثــل هــذا الدعــم
سـيُ ِ
لحق ضــر ًرا خطيـ ًرا بال َعالقــات القائمــة ســابقًا مــع القــوى األكثــر ثــرا ًء واســتقرا ًرا .ثالثهــا
أن جتــارة األســلحة الســرية التــي متارســها إيــران ،وعالقتهــا املعقــدة مــع القــوى املتشــددة
التــي تعمــل بالوكالــة عنهــا تــؤ ِّدي إلــى تعقيــد َعالقــات إيــران فـــي هــذه املنطقــة .وأخي ـ ًرا
فــإن طموحــات إيــران فـــي إفريقيــا مق َّيــدة بســوء الوضــع االقتصــادي الداخلــي ،والضغــوط
اخلارج َّيــة الناجمــة عــن العقوبــات(.)27
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مثــال ذلــك دولــة جنــوب إفريقيــا ذات العالقــة املتأرجحــة مــع إيــران ،فقــد تعاملــت
ـووي اإليرانـ ّـي بالتأكيــد املتكــرر
جنــوب إفريقيــا مــع العقوبــات املتصاعــدة ضـ ّد البرنامــج النـ ّ
لضــرورة أن تســعى الــدول التــي وقعــت معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوو َّيــة إلــى امتــاك
الطاقــة النوو َّيــة لألغــراض الســلميةَ .
وتا ُو ًبــا مــع الضغــوط الدول َّيــة فقــد وقفــت شــركات
جنــوب إفريقيــا التــي لديهــا اســتثمارات فـــي إيــران ،مثــل شــركة «ساســول  »Sasolالتــي تعــد
أكبــر شــركة منتجــة لوقــود الســيارات مــن الفحــم فـــي العالَــم ،توســعة عملياتهــا فـــي إيــران،
وراجعــت مشــروعاتها احلال َّيــة(.)28
لــذا اعتمــدت الدبلوماسـ َّية اإليران َّيــة علــى سياســة «املســاعدات التنمويــة» التــي تُ َعـ ّد مــن
أبــرز األدوات التــي تســتخدمها لتحقيــق أهدافهــا ،وحتــاول إيــران أن تســتخدم برنامــج التعــاون
الدولــي لتحقيــق أهــداف سياســتها اخلارج َّيــة جتــاه إفريقيــا ،أي إن سياســة املســاعدات
التنمويــة التــي تقدمهــا للــدول اإلفريق َّيــة مت ِّثــل تطبي ًقــا عمل ًيــا ملفهــوم «القــوة الناعمــة».
وقدمــت املســاعدات التنمويــة
لقــد عملــت إيــران علــى تســويق النمــوذج اإليرانـ ّـي إلفريقيــاَّ ،
والتعــاون املشــترك ،وال سـ َّيما فـــي قطــاع التكنولوجيــا ومجــاالت الطاقــة ،مثــل التنقيــب عــن
ال ِّن ْفــط وصيانــة معامــل تكريــر ال ِّن ْفــط واســتغالل اإلمكانيــات البتروكيماويــة والغــاز ،باإلضافــة
إلــى تنميــة القطاعــات الزراعيــة والصحيــة وإقامــة الســدود واالســتفادة مــن قــدرة إيــران
املتطــورة فـــي مجــال الدفــاع واالســتخدامات العســكرية(.)29
ففـــي تنزانيا افتتحت إيران مكت ًبا جلهاد التعمير لتنفـــيذ عدد من املشروعات العمرانية
املقدمــة منحـ ًة مــن احلكومــة اإليران َّيــة وافتتحــت املركــز التعليمــي فـــي منطقــة ســركا .وفـــي
َّ
نيجيريــا أقامــت جســر «جــاو» علــى نهــر النيجــر مبعونــة فنِّيــة إيران َّيــة واملســاعدات فـــي نقــل
اخلبــرات والتكنولوجيــا فـــي مجالَــي الزراعــة والصناعــة ،ومنهــا إنشــاء ِعـ َّـدة مصانــع إلنتــاج
الســيارات واحلافالت واملعدات الزراعية .وفـــي أوغندا أنشــأت سـ َّـدين على النيل ومحطات
لتوليــد الكهربــاء باســتخدام املســاقط املائيــة املوجــودة .وفـــي الســنغال طـ َّو َرت إيــران مشــروع
النقــل فأرســلت  300ســيارة ســمند(.)30
وعلــي الرغــم مــن ذلــك فــإن برامــج املســاعدات األمريك َّيــة أ َّدت دو ًرا مه ًمــا فـــي خلــق
صـ ٍّـد قويــة فـــي الــدول التــي حتــاول طهــران التقـ ُّرب إليهــا وتوثيــق َعالقاتهــا بهــا ،وهــو
حواجــز َ
مــا قلَّــل احلضــور اإليرانـ ّـي فـــي إفريقيــا نســب ًيا مقارنــه مبــا حتتــاج إليــه هــذه الــدول للقيــام
بعمليــة التنميــة ومواجهــه االختــاالت الهيكليــة فـــي موازيــن مدفوعاتهــا وتدهــور اقتصادياتهــا.
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األدوات االقتصاد َّية ودبلوماس َّية «الن ِّْفط مقابل اليورانيوم»
تُ َعــ ّد زميبابــوي حالــة واضحــة لتبنِّــي إيــران دبلوماســ َّية «ال ِّنفْــط مقابــل اليورانيــوم»،
ألن اجلهــود اإليران َّيــة لتشــغيل دورة وقــود مســتقلَّة متا ًمــا فـــي املفاعــات النوو َّيــة اإليران َّيــة
حتتــاج إلــى مــا هــو أكثــر مــن التقنيــة املتطــورة واملهندســن والعلمــاء املتخصصــن ،فبــا
ـووي،
تأمــن كميــات كافـــية مــن خــام اليورانيــوم فــإن تلــك العمليــة ،أي تشــغيل دورة الوقــود النـ ّ
ســتكون مســتحيلة متا ًمــا .وبالفعــل فـــي إبريــل  2010و َّق َعــت إيــران اتِّفاقــا ُس ـ ِّمي «اتِّفاقيــة
تعزيــز وحمايــة االســتثمار الثنائــي» مــع زميبابــوي لالســتفادة مــن احتياط َّيــات اليورانيــوم
غيــر املســت َغلَّة مــن زميبابــوي ،مقابــل تزويدهــا بال ِّن ْفــط الــذي حتتــاج إليــه بشــدة لإلبقــاء علــى
اقتصادهــا املتهالــك ،ومبوجبهــا سـيُتاح إليــران أن تصــل إلــى مــا يقــدر بنحــو  455ألــف طــن
مــن اليورانيــوم اخلــام الــذي قــد ينتــج  20ألــف طــن مــن اليورانيــوم القابــل للتخصيــب .فـــي حــن
يبــدو أن هــذه االتِّفاقيــة توقفــت لــدى البرملــان الزميبابــوي بســبب الضغــوط الدول َّيــة عليــه(.)31
الحــظ إن السياســة اإليران َّيــة التــي جنحــت فـــي إبــرام كثيــر مــن اتِّفاقيــات التعــاون
امل ُ َ
الثنائــي فـــي معظــم مجــاالت االقتصــاد والتعــاون الف ِّنــي مــع الــدول اإلفريق َّيــة ،وكــذا فـــي
ـاص فـــي القــا َّرة ،لــم حت ّقــق حتــى الوقــت الراهــن
فتــح آفــاق واســعة لالســتثمار العــا ّم واخلـ ّ
نفــس القــدر مــن النجــاح فـــي تنميــة التجــارة البينيــة مــع أغلــب دول القــا َّرة بســبب بعــض
اإلشــكاليات التــي حتـ ّد مــن انطــاق السياســة اإليران َّيــة فـــي إفريقيــا ،ويأتــي علــى رأس هــذه
اإلشــكاليات وجــود قــدر كبيــر مــن التخ ـ ُّوف لــدى اجلانــب اإلفريقـ ّـي مــن ارتبــاط النشــاط
التنمــوي وال َعالقــات االقتصاد َّيــة اإليران َّيــة مــع دول القــا َّرة مبحــاوالت إيــران لتصديــر ال َّثــورة
اإلســامية إلــى القــا َّرة ،أو لنشــر املذهبــي الشــيعي.
األداة املذهبية ومآالت امل َّد الشيعي
فـــي هذا اإلطار تأتي نيجيريا أكثر بلدان إفريقيا من حيث انتشــار التشـ ُّيع فـــيها ،ففـــي
مدينــة زاريــا توجــد «احلركــة اإلســامية» ،أكبــر تنظيــم يضـ ّم ِّ
الشــي َعة اإلماميــة فـــي غــرب
إفريقيــا عمو ًمــا ،فتهتـ ّم باألوضــاع العا َّمــة للمســلمني ِّ
الشــي َعة وإقامــة االحتفــاالت آلل البيــت،
مؤسســات تربوية شــيع َّية شــبه رســم َّية يبلغ عددها  50مدرســة ،فـــي مدينة كانو
كما ظهرت َّ
وباوشــي ووزاريــا والغــوس ومكتبــة «أمــان األُ َّمــة اإلســامية» و«املدرســة الفوديــة» .وإعالم ًيــا
توجــه اإلذاعــة اإليران َّيــة ب ًثــا يوم ًيــا إلــى دولــة نيجيريــا يســتغرق أكثــر مــن ثــاث ســاعات(.)32
ِّ
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ونظ ـ ًرا إلــى ال َعالقــات املتميــزة مــع بنــن ،تنشــط الســفارة اإليران َّيــة فـــي إحيــاء معالَــم
التش ُّيع بها ،ال س َّيما فـي املناسبات الدينية الكبرى ،وللجالية الشيع َّية دور كبير فـي االستثمار
فـــي إقامــة املــدارس واملعاهــد ،أبرزهــا «الكوثــر اإلســامي» واملستشفـــيات واملســتوصفات،
واملؤسســات الدعوية واخليرية ،أبرزها «أهل البيت اإلســامي للدعوة والتبليغ
وفتح املراكز
َّ
باراكــو» و«مركــز األمــام الصــادق للدعــوة واإلرشــاد  -كانــدي» .وغال ًبــا مــا يستفـــيد الراغبــونمــن احلاصلــن علــى شــهادة الثانويــة مــن معاهدهــم مــن االبتعــاث إلــى إيــران(.)33
وفـــي مالــي أُنشــئ املركــز الثقافـــي اإليرانـ ّـي فـــي العاصمــة باماكــو ،وتوجــد  10مــدارس
منوذجــا
تابعــة لــه ،وتَخـ َّرج فـــيها عديــد مــن اخلطبــاء واألئمــة فـــي البــاد .وتُعتبــر جــزر القمــر
ً
ملــدى قــدرة إيــران علــى االختــراق والتغلغــل ومحــاوالت تَشـيِيع هــذه الدولــة املســلمة ،ففـــي
عــام  2006أُنشــئ مركــز ثقافـــي فـــي العاصمــة مورنــي يُ َسـ َّمى «مركــز الثقلــن» ،ومــن مها ِّمــه
جتميــع وابتعــاث الطــاب والطالبــات فـــي احلــوزات اإليران َّيــة (.)34

اخلامتة
اإليراني فـي إفريقيا
رؤية حول املنافسة االستراتيجية للقوى الدول َّية ومآالتها على النفوذ
ّ

تأتــي ُّ
توغــات إيــران فـــي إفريقيــا نتيجــة جلهــود دبلوماسـ َّية حثيثــة ترمــي إلــى تخفـــيف
الضغــوط الناجمــة عــن العقوبــات التــي تقودهــا الــدول الغربيــة ،إذ يتصاعــد النفــوذ اإليرانـ ّـي
ـووي مــع الغــرب فـــي  14يوليــو
فـــي دول القــا َّرة الســمراء،
بخاصــة بعــد توقيعهــا اتِّفاقهــا النـ ّ
َّ
 ،2015فـــي ظـ ّل تأثيــر املشــاركة األمريك َّيــة املســتدامة ،والضغــوط التــي متارســها الواليــات
املتَّحــدة علــى الــدول املعنيــة ،وفــرض العقوبــات علــى تلــك التــي تفكــر فـــي تزويــد إيــران
باملــوا ِّد االنشــطارية أو التــي تن ِّفــذ ذلــك بالفعــل.
ُّ
التوغــات اإليران َّيــة بعــن فاحصــة تعمــل علــى فهــم مقاصــد
وتتابــع الواليــات املتَّحــدة
اســتراتيجية إيــران الشــاملة فـــي محاوالتهــا لتجنُّــب الضغــوط الغربيــة وتوســيع مصاحلهــا
اإلقليميــة .مــن هــذا املنطلــق وافــق مجلــس النــواب األمريكـ ّـي علــى متديــد قانــون العقوبــات
املفروضــة علــى إيــران ملــدة عشــر ســنوات فـــي نوفمبــر  2016لــردع ســعي طهــران للحصــول
علــى أســلحة نوو َّيــة.
ميكــن القــول إنــه رغــم املخــاوف األمريك َّيــة واإلســرائيل َّية مــن التمـ ُّدد اإليرانـ ّـي فـــي القــا َّرة،
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ـجل أي ســلوك يضــر باملصالــح األمريك َّيــة مباشــرة ،وإن كانــت تقديــرات األمنيــن
فإنــه لــم يسـ َّ
ضت املنشــآت النوو َّية اإليران َّية لهجوم
اإلســرائيليني أن هذا االحتمال يبقى وار ًدا إذا ما تَع َّر َ
عســكري ،وأي مكســب إيرانـ ّـي فـــي القــا َّرة ال شــك سـ ِّ
ـتوظفه لصاحلهــا حينهــا ،ولكــن يبــدو
أن احلســابات احلال َّيــة تتوقــف عنــد املكاســب الدبلوماسـ َّية ،واالقتصاد َّيــة ومحاولــة متكــن
مؤيديــن لهــا أو حتــى أتبــاع جــدد.
وال تــزال إيــران بعيــدة للغايــة عــن التوصــل إلــى حتالــف َ
عالــي ملوازنــة قــوة الغــرب ،غيــر أن
بُ ْعـ َد إيــران عــن الوصــول إلــى هــذا الهــدف إمنــا يأتــي نتيجــة االنخــراط الن َِّشــط ويقظــة الــدول
بخاصــة مــع املســاعي الســعود َّية
التــي تعمــل علــى عزلهــا واحملافظــة علــى الوضــع القائــم،
َّ
أس َســت املباحثــات التــي أجراهــا وزيــر
األخيــرة حملاصــرة الوجــود اإليرانـ ّـي فـــي القــا َّرة ،إذ َّ
ـعودي مــع بعــض الرؤســاء ووزراء اخلارج َّيــة واملســؤولني اآلخريــن فـــي بعــض
اخلارج َّيــة السـ ّ
البــاد اإلفريق َّيــة ،مــن بينهــا جنــوب إفريقيــا وزامبيــا وأوغنــدا وكينيــا وإثيوبيــا وبوركينــا
َواصــل مه َّمــة بــن الطرفـــن.
فاســو وبنــن وغيرهــا ،جســور ت ُ
وكانــت امتــدا ًدا للِّقــاءات املك َّثفــة التــي أجراهــا الوزيــر مــع الزعمــاء األفارقــة فـــي
أديــس أبابــا فـــي أثنــاء ِق َّمــة ِّ
االتــاد اإلفريقـ ّـي األخيــرة ،فضـ ًـا عــن بعــض املباحثــات التــي
أجراهــا اجلبيــر فـــي بعــض البــاد العربيــة فـــي إفريقيــا ،ومــن بينهــا الســودان وتونــس
واملغــرب ومصــر وموريتانيــا وغيرهــا ،والتــي أثبتــت حقيقيــة إدمــاج العمــل العربــي اإلفريقـ ّـي
املشــترك بقيــادة اململكــة.

وجاءت النتائج ســري ًعا ،ســواء على صعيد تشــكيل التحالف اإلســامي العســكري ملكافحة
اإلرهــاب ،الــذي تلعــب الــدول اإلفريق َّيــة دو ًرا ُمهِ ًمــا فـــيه ،أو علــى صعيــد قطــع ال َعالقــات مــع
توجســهم مــن النفــوذ والتدخــات اإليران َّيــة ،حتديـ ًدا بعــد االعتــداءات
إيــران وحتجيمهــا ،بعــد ُّ
على البعثات الدبلوماس َّية السعود َّية فـي إيران.
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