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عـــرض كتــــاب

»النفوذ اإليراني في إفريقيا جنوب الصحراء«

على مدى أكثر من أربعة عقود منصرمة، يحاول النظام الثيوقراطي 
وغرب  شرق  في  ضغط  أوراق  وامتالك  نفوذ  مناطق  خلَق  إيران  في 
وشمال وجنوب ووسط إفريقيا جنوب الصحراء، أو ما يعرف بـ»إفريقيا 
اإليرانية  اإلستراتيجية  ضمن  خاصة  بأهمية  تحظى  التي  السوداء« 
عند  تجاوزها  يمكن  ال  لقوة  إيران  تحويَل  تستهدف  التي  الكبرى، 
صياغة السياسات واإلستراتيجيات المؤثرة في المعادلتين اإلقليمية 
نها من  ويمكِّ العالمية،  الشؤون  في  انخراًطا  أكثر  ويجعلها  والدولية، 
والجيوبوليتيكية  االقتصادية  وأهدافها  السياسية  مصالحها  تحقيق 
ونشر منظومتها الفكرية في مجاالتها الحيوية ضمن الهدف اإليراني 
األسمى المتعلق بتدشين اإلمبراطورية اإلسالمية اإليرانية العالمية 

المزعومة، تحت قيادة الولي الفقيه في إيران.

عرض: د. عبدالرؤوف مصطفى الغنيمي
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وتعود أهمية إفريقيا إليران إلى اعتبارات تتعلق بموقعها الذي يُطل على مناطق عبور 
وسلًعا  حيوية  موارد  وبامتالكها  دولية،  وتجارةٌ  إستراتيجية  سلٌع  خالله  من  تمرُّ  دولية 
إستراتيجية وسوًقا واسًعا تتنافس عليه كافة القوى الدولية، وبيئًة خصبة لالستثمارات 
والشراكة تتنافس عليها العديد من الشركات حول العالم، وإمكانية توفير موارد يمكنها 
المساهمة في التخفيف من وطأة العقوبات على إيران، وبكونها شريًكا سياسًيا قديًما 
إليران ال سيما في التوجهات المناهضة للهيمنة واإلمبريالية، وهي كتلٌة تصويتيٌة هائلة 
يمكن أن تخدم إيران في المنظمات الدولية، بل وتسعى إيران لخلق مناطق نفوذ فيها في 
ظل المساعي اإلقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ في إفريقيا، والحد من التأثير الديني 

للسعودية في العديد من دول القارة.
ومن ثم يتناول الكتاب بالتحليل النفوَذ اإليراني في إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف 
الوقوف على طبيعة وحجم النفوذ اإليراني في إفريقيا من خالل اإليضاح في أّي مرحلة 
الحيوية  المجاالت  في  الشيعي  التمدد  مراحل  إفريقيا ضمن  في  اإليراني  النفوذ  يمر 
إليران: نشر تشيع أم تسييس تشيع أم عسكرة تشيع أم إدماج تشيع، حيث يختلف مستوى 
الحضور اإليراني من مرحلة ألخرى لخلق مناطق نفوذ وامتالك أوراق ضغط تجاه تحقيق 
األهداف اإلستراتيجية في القارة السوداء، كما تختلف أيًضا تكلفة مواجهِته بحيث تقل 
في مرحلة نشر التشيع وتزداد في المراحل التالية، ال سيما عند مواجهة عسكرة التشيع، 
فضاًل عن دق ناقوس الخطر حول مخاطر انتقال إيران من مرحلة نشر التشيع لتسييسه 
وعسكرته من واقع ما جرى في العراق وسوريا ولبنان واليمن عندما لجأت إيران إلى 
عسكرة التشيع، حيث أصبحت هذه الدول ترَزح في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية 

وصراعات مذهبية جعلت بعضها ضمن عداد الدول الفاشلة.
ويحاول هذا الكتاب أيًضا من خالل القضايا المطروحة في فصوله المختلفة، كشَف 
األول  الفصل  يتناول  الصحراء، حيث  إفريقيا جنوب  اإليراني في  الدور  أبعاد ومالمح 
ق ألهمية شرق إفريقيا في اإلستراتيجية  النفوَذ اإليراني في شرق إفريقيا من خالل التطرُّ
اإليرانية، وحدود تأثير إيران في كافة دولها وأدوات التأثير التي تمتلكها إيران، وصواًل 
إلى قياس حجم هذا التأثير والحضور في دول شرق إفريقيا بوصِف عالقة إيران بهذه 
ق الفصل  الدول من أكثر العالقات تطوًرا مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينما يتطرَّ
الساحة  على  للتأثير  إيران  إستراتيجية  إطار  في  إفريقيا  بغرب  إيران  لعالقة  الثاني 
القارة، وال سّيما  اإلفريقية، وسعي إيران إلى خلق مساحات حركة بديلة على مستوى 

بعدما بدأت تواجه تحديات في مناطق أخرى في الشمال والشرق.
ويأتي الفصل الثالث ليُلقي الضوء على أبعاد الحضور اإليراني في دول إقليم وسط 
اإليرانية، وال  الرؤية اإلستراتيجية  اإلقليم في  لمكانة هذا  ق  التطرُّ إفريقيا، من خالل 
سيما على المستوى االقتصادي والسياسي، باإلضافة إلى أدوات التأثير اإليراني لمد 
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النفوذ تجاه اإلقليم، ومستويات الوجود اإليراني في دول اإلقليم، بينما يستعرض الفصل 
الرابع عالقَة إيران بدول إقليم جنوب القارة اإلفريقية، بوصفها عالقًة لها خصوصيتها 
فضاًل  األمريكي-اإليراني،  والصراع  الدولي  النظام  بتحوالت  ارتباًطا  وأكثر  التاريخية، 
عن انخفاض التأثيرات األيديولوجية والدينية في هذه المنطقة، وانعكاسات ذلك على 
العالقات واتخاذها طابًعا براجماتًيا يميزها عن عالقات إيران بأقاليم إفريقيا األخرى، 

وال سيما عالقتها بدولة جنوب إفريقيا.
ويحدد الكتاب في فصله الخامس األبعاد اإلستراتيجية للوجود اإليراني على الساحل 
من  بأولوية خاصة  تحظى  التي  المناطق  من  المنطقة  هذه  بوصف  إلفريقيا،  الشرقي 
جانب صانع القرار اإليراني من خالل تقديم رؤيٍة إستراتيجية لدوافع االنتشار اإليراني 
في منطقة الساحل اإلفريقي الشرقي ومحاولة توسيع انتشارها البحري لتطويق منطقة 
الخليج العربي، وتحقيق أهدافها في مواجهة الضغوط اإلقليمية والدولية، مع ما يعنيه 
الهندي  المحيط  في  البحري  نفوذها  بتوسيع  إيران  رغبة  الوجوُد من دالالٍت في  ذلك 
والبحر األحمر وصواًل إلى السواحل السورية، مع ربط ذلك بالممر اإليراني الذي يربط 

طهران بالمتوسط عبر بغداد ودمشق.
أما الفصل السادس، فيناقش عالقَة إيران بدول القارة في سياق التنافس اإلقليمي 
ومدى  إفريقيا  في  التركي  الوجود  سيما  ال  إفريقيا،  على  الجديد  والتكالب  والدولي، 
عالقة الطرفين على هذه الساحة، وذلك في إطار التناقضات واحتماالت التقارب التي 
قد تفرضها طبيعُة العالقة بين الطرفين. بينما يبحث الفصل السابع، دوَر إيران في ظل 
التنافس األمريكي واإلسرائيلي على النفوذ في إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بوصِف 
أوراق  وامتالك  نفوذ  مناطق  خلَق  خاللها  من  إيران  تحاول  ساحًة  اإلفريقية  الساحة 
ضغط، تضغط بها في مواجهة الطرفين األمريكي واإلسرائيلي؛ لتعظيم مساحة تحركها 

ونطاق نفوذها.
وقد استعرض الفصل الثامن واألخير، السياسات الخليجية لمواجهة النفوذ اإليراني 
المصالح  النفوذ من خطٍر على  يمثله هذا  لما  الصحراء،  إفريقيا جنوب  المتنامي في 
الحيوية لدول الخليج العربية في القارة، ولذلك أخذت دول الخليج العربية على عاتقها 
نحو  القارة، سعت  التوغل في عمق  مزيد من  دون  للحيلولة  اإليرانية  األدوات  مواجهة 
استعادة قوتها الناعمة من خالل تقديم المساعدات اإلنسانية الثُنائية ومتعددة األطراف 
لمواجهة األمراض واألوبئة ودعم الدول اإلفريقية في مواجهتها، وبناء شراكات وعالقات 
مستدامة مع دول القارة، وال تزال الجهود الخليجية متواصلًة لبناء نفوٍذ قوي في القارة 
اإلقليمي  المسرحين  على  والتنافس  للتأثير  المهمة  الساحات  إحدى  بوصفها  السوداء 

والدولي.
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وقد كشَف الكتاب على مدى فصوِله المختلفة عن نتائج غاية في األهمية في فهم 
باتت  حيث  ومستقبله،  السوداء  إفريقيا  في  اإليراني  النفوذ  وتحديات  أبعاد  وتحليل 
مخططات إيران في شرق إفريقيا تواجه عقبات فيما يتعلق بخلق ظهيٍر شيعٍي مسيس 
يلتزم باألجندة اإليرانية نظًرا لمحدودية عدد الشيعة في هذا الجزء من القارة، وتنامي 
م نموذُج التدخل  الهواجس لدى حكومات دولها من حمالت نشر التشيع اإليرانية، حيث قدَّ
اإليراني في سوريا والعراق واليمن ولبنان صورًة سلبية ألنماط التدخل اإليراني، والذي 
ٍه أيديولوجي عنوانه تصدير النموذج الثوري وخلق أذرع لتمرير  ارتكَز باألساس على توجُّ
باتت بعض هذه  ولذلك  الدول،  واستقرار هذه  أمن  اإليرانية على حساب  المخططات 
الدول تنُظر إليران بوصفها دولًة راعيًة للصراعات المذهبية واالقتتالت الطائفية، وقد 
قطعت بالفعل 7 دوٍل من دوِل شرق القارة عالقاتها بإيران؛ مما يعني أن عالقاتها في 

هذه المنطقة تواجه انحساًرا وتراجًعا ملحوًظا.
لت إيران إلى شريك غير موثوق لدول إقليم غرب إفريقيا نتيجة  إضافًة إلى ذلك تحوَّ
العقوبات،  بفعل  اإلفريقية  الدول  مع  وقعتها  التي  وعقودها  بالتزاماتها  وفائها  عدم 
وتورُّطها في تغذية الصراعات المحلية، ودعم بعض الميليشيات المسلحة كما هو الحال 
في السنغال ونيجيريا، وهو األمر الذي مثَّل صورًة من صور التهديد ألمن واستقرار هذه 
الدول، على غرار ما قامت به إيران في سوريا على سبيل المثال، وقد فرَض هذا النمط 

من التدخل قيوًدا على النشاط اإليراني من جانب الدول اإلفريقية.
نتيجَة  السوداء  القارة  في  إيران  نفوذ  مناطق  أقل  من  األفريقي  الوسط  إقليم  ويُعد 
محدوديِة التأثير اإليراني، وكذلك تتأرجح عالقات إيران بدول إقليم إفريقيا الجنوبية 
منذ التحوالت التي شهدها النظام الدولي مطلع تسعينات القرن المنصرم، وفشلت إيران 
في دوٍل غيرها من القوى الدولية من أن تؤسس لوجوٍد عسكرٍي مستدام على سواحل 
البحر األحمر في أريتريا، واقتصر وجودها على تمركزات بحرية غير ثابتة وغير مؤثرة، 
الدولي  االنتباه  وبعد  اليمن،  في  الشرعية  لدعم  س  تأسَّ الذي  التحالف  بعد  سيما  وال 
بعض  تموضع  إعادة  ثم  ومن  المنطقة،  في هذه  إيران  دور  تحجيم  لضرورة  واإلقليمي 
الدول اإلقليمية والدولية في هذه المنطقة عبر إنشاء قواعد عسكرية أثَّرت على حجم 

النفوذ اإليراني في هذه المنطقة.
ومن بين األمور المهمة التي كشف عنها الكتاب عبر فصوله المتعددة، ضعُف إيران 
في مواجهة القوى الدولية المنافسة في القارة السوداء ال سيما الدول الخليجية، حيث 
ال لبعض  ال تملك إيران اإلمكانيات االقتصادية والوفورات المالية وآليات التعاون الفعَّ
الدول اإلقليمية، إذ تعاني إيران من تحديات داخلية وخارجية وعقوبات اقتصادية وعزلة 
دولية على نحٍو أثَّر بشكٍل كبير على قبولها كشريك لدى العديد من الدول؛ ومن ثم لم 
الساحة، حيث  إيران على هذه  نفوذ  المنافسة إليران صعوبًة في مواجهة  الدوُل  تجد 
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يحتوي مشروع إيران على عوامل تدمير ذاتية باألساس، في هذا السياق تبدو أهمية 
النظر إلى دور إيران على هذه الساحة في إطار حجمه وتأثيره الطبيعي، وذلك من خالل 
النظر بالتدقيق إلى حجم إيران نفسها وحجم تأثيرها في ميزان القوة اإلقليمي والدولي 
اإلطار من  بارًزا في هذا  دوًرا  السعودية  لعبت  المنافسة، حيث  القوى  أدوار  مع حجم 
خالل إعادة تنشيط دبلوماسيتها في القارة، محذرًة من خطورة إيران ومشروع تغلُغلها في 
القارة، وهو األمر الذي لفَت انتباه القيادات وُصنَّاع القرار في عدٍد من الدول اإلفريقية، 
ودفعها نحو إعادة تقييم سياساتها مع إيران، ومطالبتها بتأسيس عالقات قائمة على 
االحترام المتبادل، بعيًدا عن األيديولوجيا والصراعات الدولية واإلقليمية المتورِّطة فيها 

إيران.
ة معضالت تواجهها إيران في القارة السوداء في مقدمتها أن  أيًضا كشَف الكتاب عدَّ
الطموحات  عليها  وتُسيطر  األيديولوجية  النزعُة  تحّركها  تجاهها  اإليرانية  المنطلقات 
التوسعية، وتتأثر توجهاتها بصراعها الممتد مع القوى اإلقليمية والدولية، وهذه التوجهات 
والتوظيف  االستغالل  على  وقامت  جهة،  من  للعالقات  أُحادية  ورؤًى  تصوراٍت  فرضت 
من جهة أخرى؛ وبالتالي لم تبِن إيران عالقات قائمة على التكافؤ والتوازن والمصالح 
المشتركة واالحترام المتبادل؛ لهذا افتقدت هذه العالقة للديمومة واالستمرارية، وظلت 
للتراجع  كانت عرضًة  األخير  وفي  اإليرانية،  األهداف  يخدم  فيما  ومنحصرًة  محدودًة 
بعدما انكشف مشروعها لدى بعض دوِل هذه المنطقة، وبينما قطَع مشروع إيران مراحل 
المخطط  فإن  والدمج،  العسكرة  مرحلة  إلى  وصل  حيث  العربية،  الساحة  على  مؤثِّرة 
اإليراني في بعض الدول اإلفريقية جنوب الصحراء ال يزال في طور نشر التشيع، وعدٌد 
قليٌل للغاية من الدول دخلت مرحلَة التسييس، وعدٌد أقل في طور العسكرة كنيجيريا، 
العربية في إطار إستراتيجية تصدير  المنطقة  تلي  فالدائرة اإلفريقية تقع في مرحلة 

نموذج إيران ومحاولة تعميِمه.
التي  الدول  إيران في تقديم دولة »أسوة« من  إلى إخفاق  الكتاب في خاتمته  وأشار 
االعتداد  يمكن  اإلفريقية  للدول  ولبنان  العراق وسوريا  مثل  أذرًعا مسلحة  فيها  خلقت 
بها للقبول بالمخططات اإليرانية في القارة السوداء، بل واألهم أن إيران لم تكن أبًدا 
بالنموذج التنموي الجذاب بالنسبة لدول القارة اإلفريقية التي تتطلَّع جميعها إلى التخلُّص 
عتها إيران مع العديد من  من الفقر، كما أن االتفاقيات والبروتوكوالت التعاونية التي وقَّ
الدول اإلفريقية لم تدخل غالبيتها حيَز التنفيذ وظلَّت حبًرا على ورق، وهو ما كان سبًبا 
في استياء عدٍد من دول القارة، كما ال توجد مصالح كبيرة تجعل من العالقة مستدامًة، 
وال تعاوًنا وثيًقا يجعُل من االستغناء عنها أمًرا مستحياًل، وباتت إفريقيا من منظوٍر إيراني 
اإليرانية  األجندة  تنفيذ  بهدف  بها  والتغلُغل  اختراقها  يمكن  واسعة  ساحٌة  إال  هي  ما 
وتبّني  العالقات،  هذه  في  النظر  إعادة  نحو  اإلفريقية  الدوَل  دفَع  ما  وهو  التوسعية، 
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َقبل أن يستفحل ويدخل في مراحل متقدمة من  سياساٍت لمواجهة المشروع اإليراني 
التسييس والعسكرة بما يضرُّ بأمن واستقرار هذه الدول، وعدم تكرار تجربة الدول التي 

شهدت نفوًذا إيرانًيا بلغ حدَّ عسكرِة ودمِج التشيع.




