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ملخص
• تقــع الصومــال وأثيوبيــا وإريتريــا وجيبوتــي والســودان علــى طــرق شــحن حيويــة ومنهــا البحــر األحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن
والمحيــط الهنــدي .فــي ذات الوقــت ،تواجــه العديــد مــن الــدول فــي القــرن األفريقــي تحديــات مؤسســية واقتصاديــة وأمنيــة.
• تســهم الكثيــر مــن األطــراف الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة فــي الترتيبــات األمنيــة فــي منطقــة القــرن األفريقي نظــراً ألهميتها
اإلســتراتيجية واعتمادهــا علــى الدعــم الخارجــي .ولكــن األطــراف الخارجيــة والحكومــات فــي كل واحــدة مــن هــذه الــدول
لديهــا فــي الغالــب تصــورات مختلفــة عمــا تريــده مــن العالقــات الثنائيــة.
• لهــذا تميــل هــذه العالقــات إلــى القيــام علــى أســاس مــن االعتمــاد المتبــادل غيــر المريــح وتتعــرض دائمــاً لتغيــرات وتبــدالت،
ألن منطقــة القــرن األفريقــي مــن المناطــق التــي تتســم العالقــات الدبلوماســية فيهــا بالتقلــب والتغيــر المتواصــل ونــادراً مــا
يســتأثر طــرف بهــا.
• بالرغــم مــن أن القــوى الدوليــة ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا وأوروبــا والصيــن ال يــزال لهــا حضــور قــوي فــي
المنطقــة إال أنــه يبــدو فــي ضــوء القضايــا الحاليــة أن هنــاك توســعاً وتزايــداً فــي أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه األطــراف
اإلقليميــة ومنهــا إســرائيل وإيــران ودول الخليــج العربــي وتركيــا فــي تشــكيل العالقــات فــي القــرن األفريقــي.
• القــرن األفريقــي مــن المناطــق التــي تحظــى باهتمــام الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي نظــراً ألهميتهــا
اإلســتراتيجية للطاقــة وأنــواع التجــارة األخــرى التــي تعتمــد علــى النقــل البحــري ،وقربهــا من اليمن والمملكة العربية الســعودية
ومصــر ،وعرضتهــا لخطــر التطــرف ،ودورهــا فــي المســاهمة فــي األمــن الغذائــي.
• طــرأت تغيــرات علــى الترتيبــات األمنيــة اإلقليميــة فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة واالتفــاق النــووي مــع إيــران والحــرب فــي
اليمــن بالقــرب منهــا .ويتزايــد التوجــه فــي اتخــاذ المواقــف الدبلوماســية فــي القــرن األفريقــي علــى أســاس مواقــف الــدول
تجــاه التطــرف واإلســام السياســي وكيفيــة التعامــل مــع إيــران.
ـادة لتكثيــف حضــور دولتــه فــي أفريقيــا .بالرغــم مــن أنــه كان
• كان محمــود أحمــدي نجــاد أول رئيــس إيرانــي يبــذل جهــوداً جـ ً
ـام فــي العالقــات التجاريــة بيــن إيــران ودول القــارة األفريقيــة إال أن إيــران أخفقــت نســبياً فــي أن تكســب عقــول
هنــاك تنـ ٍ
وقلــوب أبنــاء القــارة.
• أبــرز “الــوكالء” إليــران هــم مــن الكيانــات التــي ال ترقــى إلــى مســتوى الــدول ،والــدول المفــروض عليهــا عزلــة دوليــة أو الــدول
التــي تغــازل إيــران كجــزء مــن إســتراتيجية التفــاوض مــع القــوى الخارجيــة األخــرى وال ســيما الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودول
الخليــج.
• تســببت الحــرب فــي اليمــن والصــراع علــى النفــوذ مــع المملكــة العربيــة الســعودية والطموحــات اإليرانيــة الراميــة إلــى بنــاء
قــدرات بحريــة فــي تزايــد اهتمــام إيــران مــرة أخــرى بالــدول الواقعــة فــي منطقــة القــرن األفريقــي .ومــع هــذا فــإن الصــورة ككل
ال توحــي بــأن إيــران لديهــا الكثيــر مــن الجهــود البنــاءة التــي تســتطيع تقديمهــا لمؤسســات الدولــة الوطنيــة فــي هــذه البــاد.
• فــي ينايــر  ،2016أعلنــت جمهوريــة الســودان ودولــة جيبوتــي ودولــة الصومــال قطــع عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران بعــد
الهجــوم الــذي تعرضــت لــه الســفارة الســعودية فــي طهــران ،ممــا ينبــئ بــأن هنــاك تغيــراً فــي توجــه عالقــات هــذه الــدول
باتجــاه دول الخليــج العربــي بعيــداً عــن إيــران.
• فــي حيــن أن هــذه الــدول بعــد فتــرة االســتعمار كانــت تميــل إلــى الخطــاب اإليرانــي المعــادي للغــرب إال أنهــا ال يــزال يســاورها
قلــق مــن المحــاوالت اإليرانيــة لنشــر أفكارهــا الثوريــة ومعتقداتهــا الدينيــة فــي المنطقــة.
• تتمثــل العقبــة الرئيســية األخــرى أمــام إيــران إليجــاد موطــئ قــدم راســخ بمنطقــة القــرن األفريقــي فــي التدابيــر المضــادة التــي
تســتخدمها األطــراف الخارجيــة األخــرى ومنهــا إســرائيل والواليــات المتحــدة األمريكيــة والعديــد مــن دول الخليــج والتــي لديهــا
فعالــة لوقــف المزيــد مــن التوســع والنفــوذ اإليرانــي فــي المنطقــة.
االســتعداد التخــاذ إجــراءات َّ
* الدكتورة ساسكيا فان جنوجتن هي باحث أول في أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية .آمنة فكري هي طالبة في أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية حالياً
وتكتب بصفتها الشخصية.

تفاصيل الموضوع
تواجــه الــدول الواقعــة فــي منطقــة القــرن األفريقــي فــي معظــم األحــوال
ِعــدة تحديــات ،وتختلــف هــذه التحديــات مــن دولــة ألخــرى ولكنهــا تتــراوح
بيــن المصاعــب االقتصاديــة إلــى التطــرف الدينــي وبيــن َض ْعــف المؤسســات
الوطنيــة إلــى بعــض القيــود فــي بســط ســيادتها علــى إقليمهــا .وتقــع دولــة
الصومــال الفاشــلة فــي قلــب القــرن األفريقــي ،وتتعــرض المنطقــة دائمــاً
لصراعــات بيــن الــدول أو صراعــات داخــل الــدول نفســها أو صراعــات بالوكالــة
عــن أطــراف أخــرى .فــي ذات الوقــت ،تقــع الصومــال وأثيوبيــا وإريتريــا
وجيبوتــي والســودان علــى طــرق شــحن حيويــة ومنهــا البحــر األحمــر وبــاب
المنــدب وخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي.

تســتعرض هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية
تقييمــاً للتفاعــات وتغيــر وتبــدل العالقــات بيــن القــوى الخارجيــة واألطــراف
المحليــة فــي القــرن األفريقــي مــع التركيــز علــى إيــران تحديــداً  .وتتنــاول
بالتحليــل محــاوالت إيــران لتوســيع نفوذهــا فــي منطقــة القــرن األفريقــي،
وتقييــم مــدى نجــاح هــذه الجهــود ،وفــي الوقــت نفســه تبيــن األســباب وراء
قدرة/عجــز إيــران عــن أن تكــون طرفــاً رئيســياً فــي القــرن األفريقــي .ويقــوم
التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر علــى المعلومــات المتاحــة فــي الدراســات
1
الســابقة واألبحــاث المتوفــرة فــي المجــال العــام فقــط.

ما أهمية الموضوع بالنسبة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة؟
• القــرن األفريقــي مــن المناطــق التــي تحظــى باهتمــام الــدول األعضــاء
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي نظــراً ألهميتهــا اإلســتراتيجية للطاقــة
وأنــواع التجــارة األخــرى التــي تعتمــد علــى النقــل البحــري ،وقربهــا مــن
اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر ،وعرضتهــا لخطــر التطــرف،
ودورهــا فــي المســاهمة فــي األمــن الغذائــي .ويعكــس إنشــاء المنشــآت
البحريــة اإلســتراتيجية اإلماراتيــة فــي إريتريــا ،وصوماليالنــد ،وبونتالنــد
هذه األهمية.
• إن فهــم طبيعــة العالقــات الداخليــة والخارجيــة فــي القــرن األفريقــي ،بمــا
فــي ذلــك دور إيــران فيهــا ،لــه فائــدة لصانعي السياســات الذين يشــاركون
فــي صياغــة طبيعــة العالقــات مــع الــدول الواقعــة فــي منطقــة القــرن
األفريقــي ســواء كانــت هــذه العالقــات عالقــات سياســية أو اقتصاديــة
أو إغاثة إنسانية أو عالقات عسكرية وإستراتيجية.
• بالرغــم مــن أن األجنــدة السياســية الدوليــة تهيمــن عليهــا الصراعــات فــي
ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن إال أن زيــادة الوعــي بالمســتجدات
والتطــورات فــي القــرن األفريقــي لهــا فائــدة ألســباب عديــدة أقلهــا
ـزاء مــن المنطقــة تشــهد زيــادة فــي حــدة التوتــرات العرقيــة
أن هنــاك أجـ ً
والدينية.

(مصدر الخريطة)Peter Hermes Furian, via Shutterstock :

تحــرص القــوى الدوليــة منــذ فتــرة طويلــة علــى توســيع نفوذهــا فــي
المنطقــة مــع تحجيــم نفــوذ القــوى المنافســة لهــا ،ولذلــك تتشــكل
العالقــات المعقــدة فــي القــرن األفريقــي علــى أســاس الكثيــر مــن المصالــح
واألطــراف الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة .مــن المنظــور الدبلوماســي،
تتســبب هــذه الســمة فــي التغيــر المتواصــل فــي طبيعــة العالقــات
والتوجهــات فــي العالقــات الثنائيــة والصداقــات المؤقتــة وشــبه التحالفات.
وغالبــاً مــا يحــدث هــذا التغيــر فــي العالقــات جــراء تغيــر فــي ميــزان القــوة
أو فــي ترتيــب األولوليــات علــى المســتوى الدولــي أو اإلقليمــي .ومــن
بيــن أســباب تبــدل وتغيــر العالقــات الدبلوماســية فــي المنطقــة الحــرب
البــاردة ،ونهايــة الحــرب البــاردة ،وبدايــة الحــرب علــى اإلرهــاب بقيــادة
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومــا حــدث مؤخــراً مــن انــدالع الصراعــات فــي
الشــرق األوســط واالتفــاق النــووي اإليرانــي والحــرب فــي اليمــن .وظهــرت
أحــدث التغيــرات فــي التوجهــات الدبلوماســية علــى الســطح عندمــا أعلنــت
جمهوريــة الســودان ودولــة جيبوتــي ودولــة الصومــال قطــع عالقاتهــا
الدبلوماســية مــع إيــران بعــد الهجــوم الــذي تعرضــت لــه الســفارة الســعودية
فــي طهــران فــي ينايــر .2016

القرن األفريقي والقوى الخارجية :عالقات
متبادلة غير مريحة
تعانــي الــدول الواقعــة فــي القــرن األفريقــي مــن مشــكالت مؤسســية
واجتماعيــة واقتصاديــة عديــدة .فأثيوبيــا ،وإريتريــا ،وجيبوتــي ،والســودان،
والصومــال تصنفهــا األمــم المتحــدة جميعــاً ضمــن “أقــل البلــدان نمــواً ”.2
حققــت دول القــرن األفريقــي علــى مــدار الســنوات الماضيــة نمــواً اقتصاديــاً
مــن حيــث األرقــام المطلقــة أو نصيــب الفــرد .فعلــى ســبيل المثــال ،ارتفــع
نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي فــي إريتريــا مــن  200دوالر
أمريكــي فــي  2000إلــى  480دوالر أمريكــي فــي  ،2011وزاد نصيــب الفــرد
مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي فــي الســودان مــن  320دوالر أمريكــي فــي
 2000إلــى  1950دوالر أمريكــي فــي َّ 3 .2015أمــا علــى أرض الواقــع ،فــإن
الصراعــات ونوبــات الجفــاف تتســبب فــي مجاعــات وتشــرد الكثيريــن.
ال يختلــف اثنــان فــي أن الفســاد مصــدر رئيــس للمشــكالت التــي تعانــي منهــا
هــذه الــدول ويفاقــم مــن قدرتهــا علــى إقامــة عالقــات بنــاءة مــع الجهــات
المانحــة الخارجيــة .ولبيــان مــا ســبق ،فــإن منظمــة الشــفافية الدوليــة تضــع
الصومــال فــي المرتبــة  167مــن بيــن  168دولــة فــي أحــدث قائمــة لمؤشــر
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الفســاد ( )2015وجــاء الســودان فــي المركــز  165وإريتريــا فــي المركــز .154
لقــد خلــق تــردي األوضــاع االجتماعيــة والتفــاوت الواضــح بيــن الطبقــات أرضــاً
خصبـ ًـة لتجنيــد األشــخاص للعمــل فــي الشــبكات اإلجراميــة ومنهــا القرصنــة
5
عــاوة علــى التشــدد والتطــرف واإلرهــاب ألســباب عرقيــة ودينيــة.

4

فــي بعــض األجــزاء مــن هــذه المنطقــة ،ال تمــارس ســلطات الدولــة إال
ســيادة منقوصــة علــى أراضيهــا فــي حيــن تســيطر الجماعــات المســلحة
علــى مســاحات كبيــرة مــن األراضــي 6.فــا تــزال حركــة الشــباب المجاهديــن
ـال
الصوماليــة ،وهــي حركــة إرهابيــة مواليــة لتنظيــم القاعــدة ،لهــا نشــاط عـ ٍ
للغايــة ،وتقــوم مؤخــراً بتوســيع أنشــطتها ونفوذهــا باتجــاه الشــمال 7.فــي
ذات الوقــت ،زادت حــدة هجمــات تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي منطقــة
بونتالنــد التابعــة للصومــال 8.وهنــاك صراعــات متواصلــة فــي الســودان
ـدة
وجنــوب الســودان وأثيوبيــا ،وتســعى العديــد مــن الــدول األخــرى جاهـ ً
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لمواجهــة مشــكالت التطــرف علــى الصعيــد المحلــي.
فــي ضــوء هــذه المعطيــات المعقــدة ،يبــدو القــرن األفريقــي بيئــة
مســتعصية علــى القــوى الخارجيــة إلقامــة عالقــات ثنائيــة بنــاءة ودائمــة
فيهــا .وال تقــوم هــذه العالقــات بالضــرورة علــى أســاس مصالــح مشــتركة
ومـ ْـن ثَ ـ َّـم ،تميــل طبيعــة العالقــات بيــن
بحســب مــا يظهــر فــي الشــكل “ِ .”1
األطــراف المحليــة فــي القــرن األفريقــي والقــوى الخارجيــة علــى أســاس
العالقــات المتبادلــة غيــر المريحــة لــكال الطرفيــن .وكانــت نتيجــة مــا ســبق
ـاض (وحاضــر أيضــاً ) مــن تغيــر وتبــدل العالقــات فــي الغالــب ،والكثيــر
تاريــخ مـ ٍ
مــن عالقــات ِشـ ْـبه التحالــف المائعــة التــي تقــوم علــى معامــات بعينهــا
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ونــادراً مــا يســتأثر أي طــرف بهــا.
تاريخ من التبدل والتغير في العالقات الثنائية المائعة
العالقــات الدبلوماســية والعوامــل المحركــة لهــا فــي القــرن األفريقــي
ينطبــق عليهــا الوصــف النمطــي الــذي يقــول بأنــه “ال صداقــة دائمــة وال
عــداوة دائمــة” .وتبيــن األحــداث التاريخيــة التاليــة مــدى التقلــب الــذي حــدث
فــي المواقــف السياســية فــي المنطقــة:
• أثنــاء الحــرب البــاردة ،وقفــت الــدول التــي تدعمهــا الواليــات المتحــدة
األمريكيــة فــي وجــه الــدول التــي يدعمها االتحاد الســوفيتي .وركزت كال
القوتيــن العظمييــن علــى الدولتيــن المتصارعتيــن وهمــا أثيوبيا والصومال
واللتــان دخلتــا فــي نــزاع مســلح علــى إقليــم أوجاديــن الوحــدوي .فــي
نهايــة الســبعينات تحولــت أثيوبيــا مــن كونهــا أقــرب حليــف للواليــات
المتحــدة األمريكيــة إلــى الصداقــة مــع االتحــاد الســوفيني .وتحولــت
الصومــال مــن كونهــا تقــف بــكل قــوة فــي معســكر موســكو إلــى
االنضمام إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية.

• َّأمــا علــى المســتوى اإلقليمــي ،فــإن أنصــار القوميــة العربيــة كانــوا
يتنافســون مــع أنظمــة سياســية أكثــر ميـ ًـا للغــرب .أثنــاء حــرب االســتقالل
اإلريتريــة ( )1991 - 1961قدمــت إســرائيل الدعــم ألثيوبيــا ضــد إريتريــا
لكيــا يصبــح البحــر األحمــر “بحيــرة عربيــة” .ودعمــت العديــد مــن الــدول
ـدال مــن أثيوبيــا علــى افتــراض أن إريتريــا عنــد اســتقاللها
العربيــة إريتريــا بـ ً
ســتتبنى سياســة خارجيــة مواليــة للــدول العربيــة .ولكــن عندمــا تحقــق
االســتقالل فــي عــام  1993اختــارت إريتريــا فــي البدايــة إقامــة عالقــات
وثيقــة مــع إســرائيل والواليــات المتحــدة األمريكيــة وأثيوبيــا ولــم تشــترك
في الجامعة العربية إلى بعضوية مراقب فقط.
• أحدثــت الثــورة اإلســامية  1979فــي إيــران تصدعــاً آخــر فــي المنطقــة.
حيــث أثــارت توتــرات بيــن مؤيــدي مؤسســات الدولــة العلمانيــة
والمتحمســين لتبنــي نظــام حكــم يعتمــد بصــورة أكبــر علــى الديــن.
وحــدث أكثــر التغيــرات تأثيــراً فــي المنطقــة فــي الســودان؛ فبعــد اإلطاحــة
بنظــام جعفــر النميــري فــي  1986وصعــود اإلســاميين إلــى الحكــم
تحولــت الســودان مــن كونهــا مؤيــدة للعــراق إلــى تأييــد إيــران أثنــاء الحــرب
العراقية اإليرانية .1988 - 1980
وحدثــت موجــة أخــرى منــذ فتــرة ليســت ببعيــدة مــن تبــدل وتغيــر العالقــات
والتحالفــات فــي نهايــة الحــرب البــاردة والفتــرة الالحقــة لهــا وظهور التطرف
وبــدء الحــرب العالميــة علــى اإلرهــاب .أعلنــت الســلطات فــي أثيوبيــا
وجيبوتــي وإريتريــا دعمهــا للحــرب العالميــة علــى اإلرهــاب منــذ بدايتهــا.
َّأمــا علــى الجانــب اآلخــر ،فــإن الســودان قــرر دعــم الجماعــات اإلســامية
المحليــة فــي الــدول المجــاورة واســتضاف أيضــاً الجماعــات األكثــر نشــاطاً
علــى الســاحة اإلقليميــة ومنهــا حــزب اللــه وحمــاس والقاعــدة.
وتصــدرت جيبوتــي علــى وجــه التحديــد المشــهد بقبولهــا إقامــة قواعــد
عســكرية لعــدد مــن القــوى الخارجيــة بمــا فــي ذلــك القاعــدة األمريكيــة
الدائمــة الوحيــدة فــي أفريقيــا .وتشــير التقاريــر إلــى أن الصيــن بــدأت إنشــاء
أول قاعــدة عســكرية خارجيــة ،وتســتضيف جيبوتــي أيضــاً قــوات بحريــة
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مــن اليابــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة وفرنســا مــن بيــن دول أخــرى.
وتوشــك المملكــة العربيــة الســعودية علــى إتمــام اتفــاق مــع الســطات فــي
12
جيبوتــي إلقامــة قاعــدة هنــاك.
لقــد طــرأت تغيــرات علــى الترتيبــات األمنيــة اإلقليميــة فــي أعقــاب
االنتفاضــات العربيــة التــي بــدأت فــي  2011والتوقيــع علــى االتفاق النووي
مــع إيــران والحــرب فــي اليمــن المجــاورة .فــي الوقــت الراهــن ،تــدور القضايــا
الخالفيــة التــي تتخــذ الحكومــات الوطنيــة فــي القــرن األفريقــي والقــوى
الخارجيــة المواقــف علــى أساســها حــول اآلراء تجــاه التطــرف واإلســام
السياســي بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع إيــران مــن عدمــه .وبالرغــم مــن أن

الشكل 1
مصالح القوى الخارجية

النفوذ في الممرات المائية اإلستراتيجية وإظهار
واستعراض القوة في المنطقة والمناطق المحيطة بها
الشؤون اللوجستية للمعونات العسكرية واإلنسانية
(مكافحة) اإلرهاب و(مكافحة) اإلتجار في البشر
و(مكافحة) القرصنة
منع أو تأجيج الصراع
عرقلة تحركات الخصوم اإلقليمين أو الدوليين
الدبلوماسية العامة ومحاوالت نشر األجندة األيدولوجية
بين األطراف المحلية

مصالح الحكومات المحلية

الدعم المالي ودعم الميزانية

اإلمداد بالنفط والغاز وبأسعار منخفضة طبقاً للوضع
المثالي
فرص العمل وتعزيز التجارة نتيجة لالستثمارات الخارجية
المساعدات العسكرية واألمنية بما في ذلك توريد
األسلحة لتحقيق األجندة األمنية المحلية واإلقليمية
الخاصة بها.
القدرة على توجيه االتهام إلى األطراف الخارجية بأنها
تقف وراء المشكالت الداخلية.
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القــوى الدوليــة ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا وأوروبــا
والصيــن ال يــزال لهــا حضــور قــوي فــي المنطقــة إال أنــه يبــدو فــي ضــوء
القضايــا الحاليــة أن هنــاك توســعاً وتزايــداً فــي أهميــة الــدور الــذي تقــوم
بــه األطــراف اإلقليميــة ومنهــا إســرائيل وإيــران ودول الخليــج العربــي وتركيــا
فــي تشــكيل العالقــات فــي القــرن األفريقــي.

إيران كإحدى األطراف الخارجية في القرن
األفريقي
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لألطــراف الخارجيــة األخــرى ،تســعى إيــران لتعزيــز
مصالحهــا السياســية والعســكرية واإلســتراتيجية واالقتصاديــة وأجندتهــا
األيدولوجيــة فــي منطقــة القــرن األفريقــي .فضـ ًـا عــن ذلــك ففــي ضــوء
العزلــة الدوليــة المفروضــة علــى إيــران ،فــإن إظهــار القــوة اإليرانيــة فــي أي
مــكان مــن العالــم لــه فائــدة فــي إقنــاع الشــعب فــي الداخــل بــأن الجمهورية
اإلســامية تتوفــر لهــا مقومــات البقــاء واالســتمرار .ولــم يطـ ٍـغ االهتمــام
اإليرانــي بقــارة أفريقيــا حتــى اآلن علــى بــؤرة تركيزهــا فــي الشــرق األوســط
أو غــرب آســيا .ومــع هــذا فــإن الحــرب فــي اليمــن والصــراع علــى النفــوذ مــع
المملكــة العربيــة الســعودية والطموحــات اإليرانيــة الراميــة إلــى بنــاء قــدرات
بحريــة تســببت فــي تزايــد اهتمــام إيــران مــرة أخــرى بالــدول الواقعــة فــي
منطقــة القــرن األفريقــي.
بــدأ التدخــل اإليرانــي فــي منطقــة القــرن األفريقــي فعليــاً بعــد الثــورة
اإليرانيــة  .1979حيــث كان آيــة اللــه الخومينــي ونظامــه السياســي
متحمســين للتعاطــف مــع أي جماعــة هدامــة تدعــي أنهــا تحــارب تحــت رايــة
“اإلســام” .فــي ذات الوقــت وفــي ضــوء العزلــة الدوليــة المفروضــة علــى
ـتر
إيــران آنــذاك ،فإنــه كان يتــم النظــر إلــى أفريقيــا باعتبارهــا ذات فائــدة كمشـ ٍ
للنفــط ومــورد لجميــع أنــواع البضائــع ومنهــا اليورانيــوم لتلبيــة الطموحــات
النوويــة إليــران .باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فــإن الــدول األفريقيــة كانــت
مصــدر فائــدة محتملــة إليــران مــن خــال الحصــول علــى أصواتهــا فــي
منظمــة األمــم المتحــدة والتــي كانــت إيــران فــي حاجــة إليهــا إلنهــاء العزلــة
المفروضــة عليهــا.
فــي البدايــة ،فشــلت إيــران بقيادتهــا الثوريــة فشـ ًـا ذريعــاً فــي التــودد إلــى
حكومــات الــدول الواقعــة فــي القــرن األفريقــي .فقــد حاولــت إقامــة
عالقــات مــع الصومــال ولكــن العالقــات ســرعان مــا تدهــورت بعــد قبــول
الرئيــس الصومالــي آنــذاك ســياد بــري لمالييــن الــدوالرات كمعونــات ماليــة
وعســكرية مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة نظيــر حقــوق إقامــة قواعــد
تعبــر أي دولــة مــن دول القرن
عســكرية .وأثنــاء الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ،لــم َّ
األفريقــي عنــد دعمهــا إليــران باســتثناء النظــام المتطــرف بقيــادة منغســتو
هيــا مريــام فــي أثيوبيــا وحكومــة اليمــن الجنوبــي .وتغيــرت توجهــات
الســودان مــن طــرف آلخــر بعــد ســقوط نظــام النميــري فــي .1986

العراقيــة .وأدى تغيــر النظــام فــي  1986فــي الســودان إلــى إعــادة افتتــاح
البعثــة الدبلوماســية .ومــع هــذا فــإن التحــول الحقيقــي باتجــاه إيــران كان
نتيجــة لحــرب الخليــج األولــى  .1990-1991حيــث رفــض الســودان إدانــة
غــزو صــدام حســين للكويــت ممــا أســفر عــن ترحيــل العمــال الســودانيين مــن
دول الخليــج وتعليــق المعونــات العســكرية األمريكيــة إلــى الســودان .وكان
الفــراغ والنقــص فــي التمويــل الناتــج عــن هــذه اإلجــراءات بمثابــة فجــوة
إســتراتيجية إليــران.
كانــت العالقــات الســودانية واإليرانيــة تقــوم فــي جــزء منهــا علــى
األيدولوجيــا المشــتركة ولكــن العوامــل األهــم كانــت األســباب البراجماتيــة.
حيــث كانــت هــذه العالقــة بالنســبة لــكال الدولتيــن فرصــة لكســر العزلــة
الدوليــة المفروضــة عليهمــا .بجانــب ذلــك ،فــإن إيــران كانــت تــرى أنهــا فرصــة
لتســتطيع النفــاذ إلــى أســواق جديــدة للنفــط وإمكانيــة االســتفادة مــن
دولــة ثالثــة لتمريــر المســاعدات إلــى الجماعــات التخريبيــة فــي المنطقــة.
وعــادت هــذه العالقــات بفائــدة علــى االقتصــاد الســوداني المحطــم
وكذلــك اســتفادت منهــا المؤسســة العســكرية الســودانية .فــي ديســمبر
 ،1991وافقــت طهــران علــى تمويــل صفقــة أســلحة ســودانية مــن الصيــن
قيمتهــا  300مليــون دوالر تقريبــاً  15.فــي عــام  ،1993ســاعدت القــوات
16
المســلحة اإليرانيــة فــي إعــادة هيكلــة أجهــزة األمــن الســودانية.
وكانــت الســودان  -حتــى فتــرة قريبــة  -أهــم حليــف إليــران فــي المنطقــة
بالرغــم مــن أن الســودان تمتــع بعالقــات طيبــة أيضــاً مــع المملكــة العربيــة
الســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج التــي ضخــت اســتثمارات ضخمــة فــي
القطــاع الزراعــي فــي الســودان عــاوة علــى القطاعــات األخــرى 17.ومــع
هــذا شــعرت الخرطــوم بالضيــق تجــاه المحــاوالت اإليرانيــة لنشــر المذهــب
الشــيعي فــي البــاد بعــدة وســائل منهــا المراكــز الثقافيــة اإليرانيــة ،واعتبــاراً
مــن عــام  2014بــدأ الســودان الميــل تدريجيــاً نحــو جانــب الريــاض .فــي عــام
 ،2015انضــم الســودان إلــى تحالــف اســتعادة الشــرعية فــي اليمــن ،وتشــير
بعــض التقاريــر إلــى أن الســودان أرســل قــوة قوامهــا حوالــي  850شــخصاً
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إلــى اليمــن لتقديــم الدعــم.
بعــد الهجــوم الــذي تعرضــت لــه الســفارة الســعودية فــي ينايــر  ،2016قــرر
الســودان قطــع عالقاتــه الدبلوماســية مــع إيــران وهــذه الخطــوة مؤشــر
واضــح علــى تغيــر فــي التحالفــات الســودانية.
إيران وإريتريا
لقــد كانــت عالقــات الشــراكة بيــن إيــران بقيادتهــا الدينيــة الثوريــة وإريتريــا
بقيادتهــا ذات المبــادئ القوميــة مســتبعدة إلــى حــد مــا ،ألنــه بعــد 11
ســبتمبر كانــت إريتريــا فــي طليعــة الــدول التــي دعمــت الحــرب العالميــة علــى
عبــرت
اإلرهــاب بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة 19.حتــى عــام َّ ،2006
إريتريــا عــن مخاوفهــا مــن الطموحــات النوويــة اإليرانيــة ومحــاوالت إيــران
لنشــر أفكارهــا السياســية والدينيــة فــي المنطقــة ،وكان هنــاك توافــق بيــن
زعمــاء إريتريــا بــأن “العالقــة ليســت فــي صالــح إريتريــا ســواء مــن النواحــي
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السياســية أو اإلســتراتيجية أو األيدلوجيــة”.

ـادة لتكثيــف
وكان محمــود أحمــدي نجــاد أول رئيــس إيرانــي يبــذل جهــوداً جـ ً
حضــور دولتــه فــي أفريقيــا 13.وزادت وتيــرة الزيــارات أثنــاء رئاســته إلــى القــارة
األفريقيــة وكذلــك عــدد االتفاقــات التــي تــم توقيعهــا علــى الــورق .ورغبـ ًـة
منــه فــي االلتفــاف حــول العــداءات الثنائيــة فــي القــارة ،ســعى محمــود
أحمــد نجــادي الســتخدام حركــة عــدم االنحيــاز ومنظمــة التعاون اإلســامي
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كوســائل لترتيــب الزيــارات فــي أفريقيــا بمــا فــي ذلــك القــرن األفريقــي.
وفــي حيــن أنــه نجــح فــي تعزيــز العالقــات التجاريــة بيــن إيــران ودول القــارة
األفريقيــة إال أنــه أخفــق نســبياً فــي أن يكســب عقــول وقلــوب أبنــاء القــارة.

علــى أن تاريــخ إريتريــا فــي العالقــات الثنائيــة هــو خيــر مثــال علــى البراجماتيــة
التــي تميــل الــدول الواقعــة فــي القــرن األفريقــي إلــى اســتخدامها فــي
التعامــل مــع القــوى الخارجيــة 21.فعندمــا توتــرت العالقــات بيــن إريتريــا
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وفرضــت األمــم المتحــدة عقوبــات علــى
إريتريــا بســبب أنشــطتها التخريبيــة فــي الصومــال وغيرهــا مــن دول الجــوار
بحســب قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم ،)2009( 1907
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تطــورت العالقــات بيــن أســمرة وطهــران.

إيران والسودان
أحدثــت الثــورة اإلســامية السياســية التــي وقعــت فــي الثمانينــات فــي
الســودان تغيــراً طفيفــاً فــي حظــوظ إيــران فــي القــرن األفريقــي .فقبــل هــذه
الثــورة بعــدة ســنوات فقــط ،أصــدرت الخرطــوم أوامرهــا بإغــاق البعثــة
الدبلوماســية اإليرانيــة فــي إطــار تأييدهــا للعــراق أثنــاء الحــرب اإليرانيــة

وقامــت إيــران بتعييــن ســفير غيــر مقيــم مقــره الخرطــوم إلــى إريتريــا فــي عــام
 ،2007وفــي مــارس  2008قامــت إريتريــا بتعييــن ســفير غيــر مقيــم مقــره
قطــر إلــى إيــران .ولــم تكــن هنــاك رغبــة فــي إقامــة عالقــات دبلوماســية
مباشــرة بيــن البلديــن بســبب العالقــات الوثيقــة بيــن إريتريــا وإســرائيل.
وتمــت ســبع زيــارات رفيعــة المســتوى بيــن إيــران وإريتريــا فــي هــذه الفتــرة
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وتحــت ذريعــة مكافحــة القرصنــة ُسـ ِـمح إليــران باســتخدام مينــاء عصــب
إلرســاء ســفن حربيــة فــي خليــج عــدن ممــا أعطــى إليــران موقعــاً إســتراتيجياً
تجــاه إســرائيل والســعودية وعلــى طــرق التهريــب البريــة والبحريــة والتــي
تشــير بعــض التقاريــر إلــى اســتفادة الجماعــات المســلحة منهــا ،ومــن هــذه
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الجماعــات حمــاس فــي غــزة وحــزب اللــه فــي لبنــان والحوثييــن فــي اليمــن.
وذكَّ ــر الدبلوماســيون األمريكيــون الذيــن أبــدوا تعليقاتهــم علــى العالقــات
بيــن إيــران وإريتريــا أن أبــرز “قاســم مشــترك” بيــن البلديــن يبــدو أنــه الموقــف
المعــارض للواليــات المتحــدة األمريكيــة 24.وعلــى نفــس المنــوال ،كانــت
إريتريــا تحــاول فــي الظاهــر إقامــة عالقــات مــع ســوريا وكوبــا وفنزويــا،
وكانــت ترغــب فــي إصــاح عالقاتهــا مــع ليبيــا والســودان .ونتيجــة لمغازلــة
أســمرة لطهــران ،حــدث تدهــور فــي العالقــات بيــن إســرائيل وإريتريــا واللتــان
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طالمــا تمتعتــا بعالقــات وثيقــة.
ومؤخــراً  ،ظهــرت تصدعــات فــي العزلــة الدوليــة المفروضة علــى إريتريا ،حيث
يســعى االتحــاد األوروبــي ،جــراء األعــداد الكبيــرة مــن الشــباب اإلريترييــن
الذيــن يهاجــرون إلــى أوروبــا ،إلــى إعــادة الحــوار والتواصــل مــع الحكومــة
اإلريتريــة 26.وفــي يونيــو  2016وألول مــرة منــذ ِعقــد زمنــي ،رســت ســفينة
تابعــة لألمــم المتحــدة فــي إريتريــا لتســهيل شــحن المعونــات إلــى جنــوب
الســودان 27.وبمــا أن الجهــات المانحــة األخــرى تســتأنف الحــوار والتواصــل
تض ْعــف بمــرور الوقــت.
مــع إريتريــا ،فــإن العالقــات بيــن إيــران وإريتريــا َ
ورفعــت دول الخليــج العربــي أيضــاً مســتوى التواصــل والتعــاون مــع هــذه
الدولــة .وأقامــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه التحديــد فــي
الفتــرة األخيــرة عالقــات إيجابيــة مــع إريتريــا ،وتشــير بعــض التقاريــر إلــى أن
دولــة اإلمــارات ُأتيــح لهــا إنشــاء قاعــدة جويــة حديثــة فيهــا أبــراج مراقبــة
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جويــة جديــدة وحظائــر لوقــوف الطائــرات ومينــاء عميــق ومنشــأة تدريبيــة.
وتذكــر بعــض التقاريــر أيضــاً أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وافقــت
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علــى تحديــث مطــار أســمرة الدولــي وزيــادة شــحنات الوقــود إلــى إريتريــا.
إيران والصومال
يبــدو أن الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة المعتــرف بهــا دوليــاً تبتعــد عــن
إقامــة عالقــات وثيقــة مــع إيــران ألســباب عديــدة أبرزهــا عــدم إثــارة ضيــق
الــدول المانحــة الرئيســية لهــا وهــي الــدول الغربيــة وتركيــا 30.وقدمــت إيــران،
بحســب مــا يــرد فــي وثائــق تحقيــق أجرتــه منظمــة األمــم المتحــدة فــي
ـاعدة إلــى اتحــاد المحاكــم اإلســامية والجماعــات
ً
عــام  ،2006دعمــاً ومسـ
المتمردة التي تمارس نشــاطها في الصومال .وشــملت هذه المســاعدات
تقديــم الذخائــر واإلمــدادات الطبيــة واألطبــاء ومــن ثــم فإنهــا خالفــت قــرار
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم ( 733لســنة  )1992والــذي
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يفــرض حظــر أســلحة علــى الصومــال.
ومــع هــذا فــإن إيــران بذلــت فــي الســنوات األخيــرة محــاوالت أكثــر إلقامــة
عالقــات مــع الحكومــة الصوماليــة .وتــم إنشــاء ســفارة إيرانيــة فــي دولــة
الصومــال التــي تمزقهــا الحــروب فــي  2012ألســباب عديــدة أهمها مواكبة
الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة المنافســة لهــا وهــي تركيــا .وبــدأت إيــران أيضــاً
فــي تقديــم معونــات إغاثــة إنســانية إلــى الصومــال مــن خــال مؤسســة
اإلمــام الخومينــي لإلغاثــة اإلنســانية وجمعيــة الهــال األحمــر اإليرانــي
والتــي قدمــت مســاعدات اإلغاثــة اإلنســانية فــي أوقــات المجاعــات
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وقامــت بإنشــاء مــدارس لتعليــم القــرآن الكريــم بحســب بعــض التقاريــر.
وبالرغــم مــن الجهــود المذكــورة آنفــاً إال أن العالقــات بيــن الصومــال وإيــران
لــم تشــهد انطالقــة حقيقيــة مطلقــاً  ،وفــي ينايــر  2016صــدرت أوامــر
ـدال ممــا ســبق ،تســعى الصومــال منــذ
بإغــاق الســفارة اإليرانيــة هنــاك .وبـ ً
فتــرة بعيــدة لالســتثمار فــي تطويــر العالقــات مــع دول الخليــج العربــي.
وفــي مايــو  ،2016فــازت شــركة دبــي العالميــة (إحــدى شــركات دبــي) بعقد
مدتــه  30عامــاً إلدارة وتوســيع مينــاء بربــرة فــي صوماليالنــد .وتســاعد
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أيضــاً فــي توســيع منشــآت المينــاء فــي
باسوســو فــي بونتالنــد ،وتوســطت إلبــرام اتفــاق ســام بالمنطقــة فــي

أحــد النزاعــات الحدوديــة بيــن بونتالنــد وواليــة غامــدوغ فــي الصومــال.
ومــن بيــن اآلثــار الجانبيــة لهــذه المنشــآت واألنشــطة أنهــا ســاعدت فــي
تحجيــم النفــوذ اإليرانــي فــي القــرن األفريقــي.
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إيران وجيبوتي
بالرغــم مــن أنــه ال يوجــد تمثيــل دبلوماســي بيــن إيــران وجيبوتــي إال أن
العالقــات بينهــا كانــت جيــدة فــي العمــوم حتــى وقــت قريــب .ومــن بيــن
األهــداف اإلســتراتيجية لدولــة جيبوتــي كإحــدى الــدول الصغيــرة هــي
الحفــاظ علــى عالقــات طيبــة مــع أكبــر عــدد ممكــن مــن القــوى الخارجيــة.
ويبــدو ذلــك جليــاً مــن العــدد الكبيــر مــن القواعــد العســكرية األجنبيــة التــي
تســتضيفها جيبوتــي علــى أراضيهــا والتــي تكــون قواعــد عســكرية لــدول
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متنافســة فــي بعــض األحيــان.
وفــي ِظــل رئاســة محمــود أحمــدي نجــادي ،تمــت العديــد مــن الزيــارات
شــاركت فيهــا شــخصيات رفيعــة المســتوى إلــى جيبوتــي .بــل أن الرئيــس
اإليرانــي نفســه زار جيبوتــي فــي ( 2009لمــدة ســت ســاعات) فــي طريقــه
إلــى كينيــا وجــزر القمــر .وتــم اســتقبال محمــود أحمــدي نجــادي فــي المينــاء
الــذي تديــره شــركة دبــي العالميــة ،وأثمــرت الزيــارة عــن التوقيع على خمســة
اتفاقــات اقتصاديــة .بجانــب ذلــك ،قامــت إيــران بتمويــل إنشــاء المبنــى
الجديــد للجمعيــة الوطنيــة فــي البــاد ،ووصلــت تكلفــة المشــروع التقريبيــة
إلــى  20مليــون دوالر أمريكــي .ولــم تبـ ٍـد الســفارة األمريكيــة اهتمامــاً كبيــراً
بزيــارة الرئيــس اإليرانــي أحمــدي نجــادي ،وأضافــت أن “جيبوتــي بارعــة فــي
الحفــاظ علــى عالقــات طيبــة مــع كل األطــراف تقريبــاً ” بحســب مــا يتضــح
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فــي برقيــة مســربة لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة.
ومثلمــا فعلــت الســودان والصومــال ،أعلنــت جيبوتــي قطــع العالقــات
الدبلوماســية مــع إيــران بعــد الهجــوم علــى الســفارة الســعودية فــي
طهــران فــي ينايــر  2016والــذي حــدث فــي أعقــاب إعــدام المملكــة العربيــة
الســعودية لرجــل الديــن الشــيعي الشــيخ نمــر النمــر .المملكــة العربيــة
الســعودية هــي ثانــي أكبــر شــريك لجيبوتــي فــي الــواردات ،ومــن المتوقــع
أن تنشــئ قاعــدة فــي جيبوتــي فــي  ،2017ومــن بيــن األهــداف المفترضــة
لهــذه القاعــدة هــو ردع القــوات البحريــة اإليرانيــة لمنعهــا مــن القيــام
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بدوريــات بحريــة فــي المســطحات المائيــة الموجــود فــي المنطقــة.
إيران وأثيوبيا
يذهــب البعــض إلــى القــول بــأن أثيوبيــا وهــي دولــة ذات أغلبيــة مســيحية
أقــل انفتاحــاً تجــاه النفــوذ اإليرانــي ،ودائمــاً هنــاك صعوبــات فــي العالقــات
بيــن إيــران وأثيوبيــا .وافتتحــت أثيوبيــا ســفارة فــي طهــران فــي ،1991
ولكــن أغلقتهــا مــرة أخــرى فــي  1995ألنــه تــم الربــط بيــن إيــران (مــن خــال
الســودان) ومحاولــة االغتيــال التــي اســتهدفت الرئيــس المصــري الســابق
محمــد حســني مبــارك أثنــاء زيارتــه إلــى أديــس أبابــا 37.ومــع هــذا ســمحت
أثيوبيــا باســتمرار البعثــة الدبلوماســية اإليرانيــة فــي البــاد.
فــي الوقــت الراهــن ،يــزداد تمــدد النفــوذ األثيوبــي فــي المنطقــة بمــرور
الوقــت وذلــك بفضــل النمــو االقتصــادي الكبير والتوقعات المســتقبلية بأن
تصبــح أثيوبيــا إحــدى الــدول المصــدرة للكهربــاء .علــى الصعيــد الدبلوماســي،
تســتضيف أثيوبيــا مقــر االتحــاد األفريقــي وتنهــض بــدور نشــط فــي الهيئــة
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة ( .)IGADوفــي خطــاب الــوداع فــي
ديســمبر  ،2016أقــر الســفير اإليرانــي المنتهيــة واليتــه بــأن حجــم وعــدد
االســتثمارات اإليرانيــة فــي أثيوبيــا قليــل ،وحــث إيــران علــى تطويــر العالقــات
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مــع دولــة أثيوبيــا التــي يتنامــى دورهــا.
الطموحات اإليرانية في البحار
هنــاك عالقــة غيــر مباشــرة بيــن طموحــات إيــران فــي القــرن األفريقــي
وطموحاتهــا لتصبــح قــوة بحريــة مؤثــرة والــذي لــن يســاعد طهــران علــى
وب َحــر َقزْ ِويـ ْـن وحســب ولكــن أيضــاً
توســيع نفوذهــا فــي الخليــج العربــي َ
فــي البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدي .فــي هــذا الصــدد ،بــدأت إيــران فــي
الفتــرة األخيــرة التعبيــر عــن طموحهــا بالســعي إلنشــاء قواعــد بحريــة خــارج
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حدودهــا .وقالــت إحــدى الصحــف المملوكــة للحكومــة اإليرانيــة أن القواعد
البحريــة يمكــن أن تكــون “أكثــر كفــاءة بعشــرة أضعــاف مــن القــوة النوويــة”
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فــي ســعي إيــران لتصبــح إحــدى القــوى الهامــة.
فــي فبرايــر  ،2010دشــنت إيــران أول ســفينة حربيــة محليــة الصنــع،
واســتخدمت هــذا اإلنجــاز مــراراً وتكــراراً لبيــان أنهــا جــادة فــي الجهــود التــي
تبذلهــا 40.وعــاود الموضــوع الظهــور فــي عناويــن األخبــار مــرة ثانيــة فــي
نوفمبــر  2016بعــد فتــرة قصيــرة مــن انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً جديــداً
للواليــات المتحــدة األمريكيــة عندمــا نقلــت وســائل اإلعــام عــن الجنــرال
اإليرانــي محمــد حســين باقــري قولــه بــأن ســوريا واليمــن يندرجــان ضمــن
الخيــارات المحتملــة إلقامــة قواعــد بحريــة جديــدة 41.فــي ديســمبر ،2016
ذكــرت بعــض التقاريــر أن الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي أصــدر توجيهاتــه
لمنظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة ( )AEOIبالبــدء فــي تطويــر تقنيــات
محــركات الدفــع البحريــة بالطاقــة النوويــة الســتخدامها فــي أغــراض النقــل
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البحــري.
رغــم المكاســب المحــدودة ،حتــى اآلن ،إال أن الطموحــات البحريــة اإليرانيــة
تبــدو فــي معظمهــا ذات طبيعــة سياســية لمخاطبــة الجمهــور فــي الداخــل
وإحــدى الوســائل للصمــود بعــد انتخــاب ترامــب وذلــك فــي ضــوء المخــاوف
عبــر عنهــا الرئيــس المنتخــب بشــأن االتفــاق النــووي مــع إيــران.
التــي َّ

تقييم التقلب في المواقف تجاه إيران
ال توحــي الصــورة ككل لتدخــل إيــران فــي القــرن األفريقــي بــأن لديهــا الكثيــر
مــن الجهــود البنــاءة التــي تســتطيع تقديمهــا لمؤسســات الدولــة الوطنيــة
فــي هــذه المنطقــة .ويبــدو أن أبــرز “الــوكالء” إليــران هــم مــن الــدول التــي
وجــدت نفســها فــي عزلــة دوليــة أو الــدول التــي تغــازل إيــران كجــزء مــن
إســتراتيجية التفــاوض مــع القــوى الخارجيــة األخــرى وال ســيما الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ودول الخليــج .وبخــاف المؤسســات الشــرعية
لهــذه الــدول فــإن المجموعــات التخريبيــة ،التــي تنضــوي تحــت رايــة الفكــر
اإلســامي المتطــرف والتــي تبحــث عــن الدعــم العســكري مــن خالل قنوات
ســرية ،وجــدت ضالتهــا فــي إيــران .ولكــن فــي القــرن األفريقــي ،فــإن معظــم
الســنية وفــي ضــوء التوتــرات الطائفيــة
هــذه المجموعــات مــن الجماعــات ُ
المتناميــة فــإن التعــاون مــع إيــران الشــيعية يخضــع لقيــود أيدولوجيــة.
اختالف األيدولوجيات
مــن بيــن الحواجــز الهامــة أمــام التوســع اإليرانــي فــي القــرن األفريقــي
االختــاف األيديولوجــي والــذي يتســبب فــي َعـ َـد َاوة وال ســيما علــى
مســتوى فئــات المجتمــع .علــى الســطح ،تجــد المشــاعر اإليرانيــة المناهضــة
للغــرب والرســائل الدينيــة المتطرفــة صــدى لــدى المجتمعــات الفقيــرة التــي
ـال.
مــرت بفتــرات انتقــال صعبــة بعــد االســتعمار وتعانــي مــن الفســاد بقــدر عـ ٍ
ولكــن الســنوات األخيــرة دفعــت موضــوع االنقســام بيــن الســنة والشــيعة
إلــى الواجهــة ،وتتزايــد خشــية المؤسســات السياســية والدينيــة المحليــة
بمــرور الوقــت مــن رغبــة إيــران فــي نشــر المذهــب الشــيعي فــي مجتمعاتهــا
الســنية والصوفيــة.
التــي تهيمــن عليهــا المذاهــب ُ
حتــى فــي حالــة الســودان فــإن هــذا التوجــه لنشــر المذهــب الشــيعي أثــار
الســخط وتســبب فــي تدهــور العالقــات الثنائيــة فــي آخــر المطــاف .فــي
البدايــة ،جــذب االهتمــام المتبــادل باإلســام السياســي كأحــد نمــاذج
الحكــم الرئيــس الســوداني عمــر البشــري باتجــاه إيــران .ولكــن فــي منتصــف
األلفينــات ،بــدأ مجمــع الفقــه اإلســامي الســوداني  -المقــرب مــن الرئيــس

 بالتحذيــر مــن “التشــيع” وفــي  2006اتهــم المراكــز الثقافيــة اإليرانيــةالثالثــة الموجــودة فــي الســودان بنشــر المذهــب الشــيعي 43.فــي ،2014
أمــرت الخرطــوم بإغــاق المراكــز الثقافيــة اإليرانيــة وترحيــل الموظفيــن
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والملحــق الثقافــي اإليرانــي.
اإلجراءات المضادة النشطة من جانب القوى الخارجية
يذهــب البعــض إلــى القــول بــأن أكبــر عقبــة تواجــه إيــران إليجــاد موطــئ قــدم
راســخ بمنطقــة القــرن األفريقــي هــي اإلجــراءات المضــادة التــي تتخذهــا
األطــراف الخارجيــة األخــرى .علــى مــدار التاريــخ ،واجهــت إيــران العديــد مــن
الخصــوم المؤثريــن الذيــن لديهــم الرغبــة لتحمــل الثمــن مــن أجــل المواجهــة
الفعاليــة لمــا يرونــه محــاوالت مــن إيــران لتوســيع نفوذهــا فــي أفريقيــا أو
الشــرق األوســط .وبالرغــم مــن تفــاوت الدرجــات فيمــا بينهــا إال أن إســرائيل
والواليــات المتحــدة األمريكيــة والعديــد مــن دول الخليــج تتخــذ تدابيــر
فعليــة لمقاومــة المحــاوالت اإليرانيــة لتوســيع النفــوذ .ومثلمــا هــو الحــال
فــي العالقــات بيــن إيــران والحكومــات الوطنيــة فــي دول القــرن األفريقــي،
ـكاال عديــدة .وأبــرز ثــاث
فــإن هــذه التدابيــر المضــادة يمكــن أن تتخــذ أشـ ً
إســتراتيجيات مشــتركة فــي هــذه التدابيــر هــي كمــا يلــي:
• تقديــم الدعــم للخصــوم اإلقليمييــن :فــي ضــوء كثــرة الصراعــات بيــن
الــدول فــي القــرن األفريقــي وداخــل الــدول نفســها ،فــإن لعبــة “عــدو
عــدوي هــو صديقــي” يتــم تنفيذهــا بســهولة .علــى ســبيل المثــال ،فــي
الفتــرات التــي كان فيهــا الســودان علــى عالقــة وثيقــة بإيــران ،دعمــت
مصــر وإســرائيل والعديــد مــن دول الخليــج إريتريــا فــي نزاعهــا مــع
الســودان .إضافــة إلــى مــا ســبق ،عندمــا حصــل المســلحون فــي الصومــال
علــى مســاعدات مــن إيــران فــإن إســرائيل قدمــت مســاعدات عســكرية
ألثيوبيا لقتال هؤالء المسلحين.
• العقــاب أو الــردع :نظــراً العتمــاد الحكومــات المحليــة فــي القــرن
األفريقــي علــى القــوى الخارجيــة ،فــإن األطــراف األكثــر قــوة ونفــوذاً
تســتطيع اســتخدام اإلكــراه لمنــع هــذه الــدول مــن التعامــل مــع إيــران.
علــى ســبيل المثــال فــإن قــرار الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــإدراج
الســودان علــى قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب يرجــع فــي جــزء منــه إلــى
التعامــات بيــن الســودان وإيــران .وكان مــن بيــن الشــروط المطلوبــة مــن
الســودان لرفــع اســمه مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب هــو طــرد
الســفير اإليرانــي 45.وبالمثــل ،فــإن الواليــات المتحــدة األمريكيــة أبلغــت
جيبوتــي فــي  2008بــأن زيــادة التعــاون مــع إيــران فــي شــؤون الدفــاع
ســيؤثر علــى العالقــات مــع واشــنطن 46.وعندمــا قامــت إريتريــا بتطويــر
العالقــات مــع إيــران وبــدأت األخيــرة فــي اســتخدام المنشــآت فــي
عصــب ،فــإن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ردت بتوســيع بعثــة مكافحــة
القرصنة لتشمل شحنات األسلحة اإليرانية.
• تقديــم مزايــا أكثــر :بمــا أن عالقــات دول القــرن األفريقــي ذات طبيعــة
براجماتيــة فــي الغالــب ،فــإن الســلطات الرســمية فيهــا لديهــا االســتعداد
لتبديــل وتغييــر تحالفاتهــا فــي حالــة الحصــول علــى مزايــا أكبــر مــن الطــرف
اآلخــر .ومــن بيــن األمثلــة علــى ذلــك قبــول الصومــال لحزمــة المعونــات
األمريكيــة أثنــاء الحــرب البــاردة .وكان ابتعــاد الخرطــوم عــن إيــران يرجــع
جزئيــاً إلــى رغبــة الســودان فــي تجنــب حــدوث انهيــار اقتصــادي مــن خــال
ضــخ أمــوال مــن الخليــج .واســتطاعت إريتريــا مــن خــال تأجيــر مينــاء عصــب
لفتــرة طويلــة الحصــول علــى شــريان مالــي يســاعدها فــي تخفيــف عزلتهــا
الدوليــة .بجانــب ذلــك ،فــإن الصيــن وروســيا يحــان محــل إيــران باعتبارهمــا
شــريكين رئيســيين فــي التجــارة وتوريــد األســلحة للســودان حيــث يبيعــان
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للسودان كمية كبيرة من العتاد العسكري واألسلحة.
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الخاتمة
القــرن األفريقــي هــو منطقــة تتســم فيهــا العالقــات الدبلوماســية فيهــا
بالتقلــب والتغيــر المتواصــل ونــادراً مــا يســتأثر طــرف بهــا .األطــراف الخارجيــة
والحكومــات المحليــة فــي هــذه الــدول لهــا فــي الغالــب تصــورات مختلفــة
عمــا تريــده مــن العالقــات الثنائيــة ،ولهــذا فــإن العالقــات تقــوم علــى
الض ْعــف
نــوع مــن االعتمــاد المتبــادل غيــر المريــح لــكال الطرفيــن .ويتيــح َ
النســبي لبعــض دول المنطقــة للقــوى الخارجيــة إمكانيــة التأثيــر الشــديد
علــى الترتيبــات األمنيــة المحليــة ،وفــي الوقــت نفســه فــإن الحكومــات فــي
دول القــرن األفريقــي بارعــة فــي اســتغالل التنافــس والصــراع بيــن القــوى
الخارجيــة لصالحهــا.
البعــد
الحواجــز التــي تحــول دون تمكــن القــوى الخارجيــة مــن التأثيــر علــى ُ
األمنــي فــي المنطقــة قليلــة نظــراً لكثــرة الصراعــات اإلقليميــة والمحليــة
(ســواء ألســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة) عــاوة علــى التحديــات
االقتصاديــة التــي تواجــه الحكومــات الوطنيــة فــي المنطقــة .فــي حيــن
أنــه ال يمكــن الحصــول بســهولة علــى معلومــات دقيقــة ومتكاملــة حــول
نطــاق الدعــم الفعلــي للــدول واألطــراف ممــن دون مســتوى الــدول فــي
المنطقــة إال أنــه يبــدو أن األطــراف الخارجيــة بــدأت توجــه أنظارهــا مجــدداً
إلــى القــرن األفريقــي علــى مــدار الســنوات الماضيــة.
وترجــع األســباب إلــى تفاقــم التهديــد مــن التطــرف واإلرهــاب والصراعــات
فــي الشــرق األوســط والحــرب فــي اليمــن .ومــرة ثانيـ ًـة تؤثــر القــوى
الدوليــة ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا وروســيا والصيــن
علــى المشــهد اإلقليمــي .ولكــن فــي هــذه المــرة ونظــراً للطبيعــة العابــرة
للحــدود للتهديــدات الحاليــة ،يبــدو أن األطــراف اإلقليميــة تنهــض بــدور
أكثــر وضوحــاً فــي القــرن األفريقــي وتحــاول بنشــاط توســيع نفوذهــا فــي
المنطقــة أو مكافحــة توســع نفــوذ القــوى المنافســة لهــا.
األطــراف الخارجيــة اإلقليميــة األكثــر وضوحــاً فــي القــرن األفريقــي فــي
الوقــت الحالــي هــي تركيــا وإســرائيل وإيــران والعديــد مــن دول الخليــج
العربــي .ومــن بيــن هــذه المجموعــة ،يبــدو أن إيــران فــي الوقــت الحالــي
هــي األقــل نجاحــاً فــي جهودهــا .علــى مــدار العقــود الماضيــة ،ربمــا
عتبــر ذات جاذبيــة كمصــدر بديــل للتمويــل والمــوارد للــدول
كانــت إيــران تُ َّ
المعزولــة واألطــراف دون مســتوى الــدول ،كمــا أن الخطــاب اإليرانــي
المناهــض للغــرب وجــد أيضــاً ترحيبــاً فــي القــرن األفريقــي بعــد انتهــاء فتــرة
االســتعمارَّ .أمــا فــي الوقــت الراهــن ،فيبــدو أن هنــاك تزايــداً فــي النظــر إلــى
إيــران باعتبارهــا طرفــاً مخربــاً ذا أجنــدة طائفيــة وفــي الوقــت نفســه تبحــث
الحكومــات فــي القــرن األفريقــي غالبــاً عــن مصــادر أخــرى للدعــم المالــي.
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