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 المقدمة 

في استقرار دول المنطقة حولها، وتلتزم   يفترض أن تكون إيران دولة مسهمة
في ذلك المواثيق التي أبرمتها في إطار المنظمات الدولية، واإلقليمية، وعلى 
وجه الخصوص منظمة التعاون االسالمي، وتحترم اتفاقيات حسن الجوار التي  
بالتحريض على  الداخلية  شؤونها  في  تتدخل  فال  المنطقة،  دول  مع  عقدتها 

ي، وضرب األمن الداخلي، وتراعي مبادئ حقوق االنسان في  اإلرهاب الطائف
التعامل مع مواطنيها الذين يرفضون تدخالتها الخارجية، بحكم أنها تفعل ذلك 
اللحظة  ما زال حتى  الذي  اإليراني  المواطن  تأمين ضروريات  على حساب 
يعيش الضائقة االقتصادية بكل تبعاتها، يعاني صعوبة الحياة في أكثر من 

 ل، وتعمل في تأزيم المنطقة، وكل ذلك يعود بالضرر على إنسانها . مجا

وعلى الرغم من أن إيران تعلن بين الحين واآلخر عن حرصها في استقرار 
وتجاه  جيرانها،  تجاه  التزاماتها  بكافة  يخل  ما  كل  عمل  وتنفي  المنطقة، 

لسياساتها في عالقته المتتبع  فإن  الدولي،  المجتمع  وتجاه  بدول مواطنيها،  ا 
الخليج المجاورة تحديدا، يجدها حافلة بنقيض ما تعلن عنه، وهو ما يضاعف 

 هذه الدول، وهي مخاوف حقيقية، ومشروعة.  مخاوفمن 

التوسعية، على  اليوم محل جدل وشكوك، في أن إليران تطلعاتها  وما عاد 
بصفة  السعودية،  العربية  والمملكة  عامة،  بصفة  الخليج،  دول  أمن  حساب 
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لما   خاصة، بالنسبة  األفريقي  القرن  أهمية  إيران  أدركت  التطلع  وضمن هذا 
تخطط له من فرض ثقلها السياسي ونفوذها في المنطقة، حتى تجعل من ذاتها  
دولة صعبة التجاوز، فأولته اهتماما كبيرا في استراتيجيتها األمنية، وأظهرت  

الفاعلة  فيه حضورا مشهودا، حيث نشطت في التواصل مع جميع الكيانات  
فيه، الرسمية والشعبية، مقدمة إغراءاتها المتنوعة، ومفعلة أدواتها الدبلوماسية،  
وكان من نتاج هذا التحرك تقوية مجموعات تخريبية في اليمن، حيث الحوثيون 
السعودية، وتؤكد بعض   العربية  المملكة  الذين أشعلوا حربا عبثية على أمن 

إلرترية على البحر األحمر بمساندة إيرانية التقارير األمنية تدربهم في الجزر ا
 كما سيأتي بيانه. 

 مشكلة البحث 

ووجود إيران في القرن األفريقي ليس معزوال عن وجودها في العراق، والشام،  
واليمن، وال عن بقية أنشطتها في أفريقيا الغربية والشمالية، وإنما هي منظومة  

وتكامل، بتوافق  وتتحرك  بتناسق،  تعمل  مدروسة   أمنية،  استراتيجية  وفق 
األدوات، ومحددة  األوليات،  األهداف،  المملكة    ومرتبة  أمن  استهداف  في 

إلى  أسلحة  بتهريب   " المتنوعة  مهامها  تقوم ضمن  السعودية، حيث  العربية 
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القاعدة من   نقل عناصر  والصومال، وتسهيل  اليمن،  المتمردة في  الحركات 
 ...". 1أفغانستان إلى جنوب اليمن 

إلى أي حد يمثل الوجود  وهنا يثار سؤال رئيس يعكس مشكلة البحث، وهو:  
 ؟. اإليراني في القرن األفريقي تهديدا ألمن المملكة العربية السعودية 

ويتبع هذا السؤال الرئيس أسئلة هي من لوازم اإلجابة عليه، تتفرع عنه على 
 النحو التالي: 

 تساؤالت البحث 

 األفريقي بأمن المملكة العربية السعودية؟ ما عالقة القرن 

 ما أهمية القرن األفريقي في حرب اإلرهاب؟

 ما حقيقة الوجود اإليراني في القرن األفريقي؟

 ما سبل التصدي لالستراتيجية اإليرانية في القرن األفريقي؟. 

 

 

 

 
 37  - 36م، ص 2010عثمان، السيد عوض، النفوذ اإليراني الناعم في القارة األفريقية، القاهرة، المركز العربي للدراسات االنسانية، ط،  - 1
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 مدخل مفاهيمي

 القرن األفريقي 

قارة األفريقية، على صورة قرن القرن اإلفريقي هو ذلك القرن الناتئ في شرق ال
ذلك الحيوان البري، المعروف بوحيد القرن، ويضم عدد ثماني دول هي: إرتريا،  
جيبوتي، السودان، الصومال، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، جنوب السودان، بعضا 
منها يطل على البحر األحمر، مثل إرتريا، وجيبوتي، وبعضا على خليج عدن 

 مواقع استراتيجية في غاية األهمية. كالصومال، وكلها ذات 

وألن اليمن في الجزيرة العربية ملتصق بالقرن األفريقي، عبر جزره في البحر 
أمن   يصل  الذي  الجسر  فإنه  بإرتريا،  تصله  التي  حنيش  كجزيرة  األحمر، 
في  نجدها  تاريخية  حقيقة  وهذه  األفريقي،  بالقرن  السعودية  العربية  المملكة 

م، ووصول أبرهة إلى مكة المكرمة مهددا  522من عام  احتالل األحباش الي
 . 2م، المعروف عند العرب بعام الفيل 571أمنها واستقرارها عام 

والتاريخ يحدثنا أن سيف بن ذي يزن تحالف مع الفرس في إخراج األحباش  
من بلده، إال أن أنه استبدل بصنيعه هذا محتال بآخر، ولكن أهم ما يفيدنا به 

تاريخي في تحليل الحاضر هو حضور الفرس في هذه المنطقة  هذا الحدث ال
واهتمامهم بها منذ وقت مبكر، وأن ما نلمسه منهم اليوم من وجود هو امتداد  

 
   518ص  3م ج 1993هـ  1413علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، ساعدت جامعة بغداد على نشره، ط، الثانية  - 2
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لذلك االهتمام " وهناك شعور قوي لدى النخبة اليمنية بارتباط بلدهم بمنطقة  
الخارجية  القرن األفريقي استراتيجيا، وهو ما يجعلها في قمة أوليات السياسة  

اليمنية؛ العتبارات عدة، منها: أن اليمن ودول القرن األفريقي تقع في إطار 
على  مباشرة  تنعكس  المنطقة  اضطرابات  أن  كما  األحمر،  البحر  منطقة 

 ". 3األوضاع في اليمن 

وكل اضطراب ينعكس على اليمن البد أن ينعكس في الوقت نفسه على أمن 
السعودية، وهو   العربية  بين  المملكة  الحالة األمنية وتداخلها  ما يؤكد تشابك 

بكثير مما  السعودية، على نحو أعمق  العربية  المملكة  القرن األفريقي وأمن 
العربية  المملكة  جنوب  في  فرسان  جزيرة  يفصل  ما  أن  سيما  وال  يتصور، 
السعودية، عن أرخبيل دهلك في إرتريا، حيث تنشط االستراتيجية الصهيونية  

ست مسافة بعيدة، وثمة جزر إرترية تتمتع باألهمية االستراتيجية واإليرانية، لي
 ". 4نفسها وهي: " فاطمة، حالب، نورة، دوميرة 

واكتشفت جامعة الدول العربية " في مطلع السبعينيات شبكة تجسسية صهيونية 
في جزيرة بريم وسط مضايق باب المندب كانت مهمتها جمع المعلومات عن  

 
  لألبحاث ودراسة بغدادي، عبد السالم إبراهيم، البعد اإليجابي في العالقات العربية األفريقية والتعددية االثنية كرابط ثقافي، الدوحة، المركز العربي - 3

 128م،  ص 2013السياسيات، ط، األولى 
 65م، ص 2002الهيصمي، خديجة، سياسة اليمن في البحر األحمر، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط، األولى  - 4
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وتأمين  الصهيونية،  السفن  ومتابعة  األحمر،  للبحر  الجنوبي  المدخل  منطقة 
 ". 5سالمة مرورها من مضيق باب المندب 

 ي في حرب اإلرهابأهمية القرن األفريق

في  و  وواشنطن  نيويورك  أحداث  سفارتي 11/9/2001بعد  واستهداف  م، 
م، شهد القرن  1998الواليات المتحدة األمريكية في كل من كينيا وتنزانيا عام 

األفريقي العديد من التحركات العسكرية والسياسية، إذ جعلت منه أمريكا أحد 
اإلر  أسمته  ما  الحرب على  في  مناطقها  ترابط على أهم  الدولي، حيث  هاب 

جندي،    1800ساحته قوى قتالية مجهزة بكامل عتادها العسكري تربو على  
الطائرات  ميناء جيبوتي، حاملة  وهو  موانئه،  أهم  واحد من  ترسو على  كما 

 )مونت وايتني(. 

وفي سياق هذا التحرك " نحتت الواليات المتحدة األمريكية مصطلحا حديثا 
ألفريقي الكبير، وهو نطاق يشمل دوال أفريقية أخرى تضم أطلقت عليه القرن ا

النيل  ومنابع  العظمى،  البحيرات  منطقة  وبوروندي، حيث  ورواندى،  تنزانيا، 
األبيض الغنية بالموارد الطبيعية ... وبات واضحا أن القرن األفريقي يشكل 

إقامت  أحد مكونات االستراتيجية األمريكية الجديدة، وهي استراتيجية سعت إلى  

 
 50 -  49م، ص  2012رميح، طلعت، البحر األحمر الخطر القادم، القاهرة، مركز الرسالة للدراسات والبحوث االنسانية، ط، األولى  - 5
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المصالح   لتأمين  االستراتيجية  المنطقة  هذه  دول  يشمل  إقليمي  تحالف 
 ". 6األمريكية 

ومشروع القرن األفريقي الكبير في االستراتيجية األمريكية البد أن ينسجم مع 
مشروع   أيضا  فهو  نفسها،  االستراتيجية  في  الكبير  األوسط  الشرق  مشروع 

 وإدماج الكيان الصهيوني   المصالح األمريكية، صيغ لحماية  صهيوني   أمريكي
" جرى تقديمه من قبل الواليات المتحدة األمريكية إلى قمة الدول  في المنطقة  

م، حدد واضعو  2004الصناعية الثماني، المنعقد في أيسالند، حزيران يونيو  
المشروع الهدف منه بإيجاد مجتمعات ديمقراطية مزدهرة اقتصاديا، ومنفتحة،  

مهددة  ومتسام وتاليا  لإلرهاب،  منتجة  بيئة  هناك  يكون  ال  كي  ثقافيا،  حة 
 ".  7للمصالح الحيوية للدول العظمى في الشرق األوسط 

/ 11/4وعقد " عدد  من الجامعات األمريكية ومراكز األبحاث األمريكية بتاريخ  
م، مؤتمرا عن القرن األفريقي، والبحر األحمر، انتهت فيه إلى ضرورة  2002
ألوضاع في القرن األفريقي، من خالل إنشاء كونفدرالية تشمل دول  ضبط ا 

القرن األفريقي، وربطها بمنظومة البحر األحمر التي تشمل اليمن والسعودية 
واألردن، ومصر وإسرائيل، ثم ربط هذه الكونفدرالية ومنظومة البحر األحمر  

 ". 8بمقترحات أمريكا في مشروع الشرق األوسط الكبير 
 

   133غدادي، عبد السالم إبراهيم، البعد اإليجابي في العالقات العربية األفريقية، مصدر سابق، ص ب - 6
 89م، ص 2016عباس، أشواق، أزمة بناء الدولة العربية المعاصرة، بير وت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط، األولى  - 7
 57م، ص 2007سالم، صنعاء، المطابع المتنوعة، ط، األولى األصبحي، أحمد، القرن األفريقي ودور اليمن في بناء ال - 8
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لوقوف مع أمريكا في  للقد تسابقت دول القرن اإلفريقي وتنافست فيما بينها  و 
حملتها على ما أسمته باإلرهاب اإلسالمي، واستقبلت إدارة بوش في ديسمبر  

اإلثيوبي(    2002 الوزراء  الكيني( أرب موي، و)رئيس  )الرئيس  م، كال من 
 2003يناير    ملس زناوي، كذلك )الرئيس الجيبوتي( إسماعيل عمر غيلة، في

م، أما )الرئيس اإلرتري( أسياس أفورقي فقد سعى قدر طاقته إلى استغالل  
هذا الحدث لصالحه، وقدم نفسه إلى العالم الغربي ضمن المتنافسين باعتباره  
أول من عانى من اإلرهاب حسب زعمه، وأول من قاومه، في إشارة منه إلى  

 .9ه مع السودان صراعه مع الحركة اإلسالمية اإلرترية، وخصومت

في    على ضووء ما كشوف عنه جون أبي زيد )قائد القيادة المركزية األمريكية( و 
م، في العاصوومة اإلثيوبية أديس أبابا أن  30/7/2003في    عهد بوش االبن،

بالده أنشووأت أو بصوودد إنشوواء قوة عمل تشووارك فيها إحدى عشوورة دولة أفريفية  
وبورنووودي، وروانووودى، والكونغو،  هي: مصوووووووووووووور، وإثيوبيوووا، وإرتريوووا، وجيبوتي،  

 . 10وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وسيشل

 حرب اإلرهاب وعالقة إيران بتنظيم القاعدة

المصالح   مستهدفا  القاعدة،  تنظيم  نشاط  أيضا  كان  المشاريع  هذه  وإزاء 
دار  في  األمريكيتين  السفارتين   " فجر  حيث  األفريقي،  القرن  في  األمريكية 

 
 501صالح، جالل الدين محمد، الحبشة والبجة، الندن، المنتدى الثقافي اإلرتري، ) د ت ( ص  - 9

 المصدر نفسه - 10
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عام   في  كينيا  ونايروبي عاصمة  تنزانيا،  م، وضرب 1998السالم عاصمة 
دث  م، والتي كانت راسية في ميناء عدن، وهو الحا2000المدمرة كول عام  

بحارا أمريكيا، وإعطاب المدمرة، وتفجير ناقلة النفط    17الذي أدى إلى قتل  
م،  6/10/2002الفرنسية لمبيرغ على ساحل المكال في حضرموت في اليمن 
 ". 11وهذه العملية أدت إلى احتراق السفينة ومقتل عدد من بحارتها 

د عثر عليها  وتكشف وثائق ) أبوت آباد ( تحالف إيران مع تنظيم القاعدة، وق
" في مقر إقامة مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن الدن بعد مقتله في مايو أيار 

شرق  2011 شمال   ) آباد  أبوت   ( بمدينة  يسكنه  كان  الذي  المنزل  في  م، 
باكستان، وأهميتها تنبعث من كونها تكاد تكون اعترافات التنظيم عبر مؤسسه 

 ". 12وقيادته المركزية 

ه الوثيقة فيما يتعلق بنظرة تنظيم القاعدة إلى تحالفه وأهم ما استخلص من هذ
 مع إيران جاء في النقاط الثالث التالية: 

 النظام اإليراني فيه من االسالم ما هو أكثر من أنظمة السنة األخرى  •
 يعارض بن الدن اي حرب على إيران من قبل الغرب والواليات المتحدة  •

 
 134المصدر نفسه، ص  - 11
المشبوه، نشر الشركة السعودية البريطانية لألبحاث والتسويق، ط،   نسيرة، هاني، والشافعي، محمد، رجال القاعدة في إيران المالذ اآلمن والتحالف - 12

 16م، ص 2016األولى 
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ه ال يؤمن بالعصبية الوطنية أو  إذا استقام حكام إيران فهو يقبل بهم؛ ألن •
 .13العرقية 

ومعلوم أن حركة الشباب المجاهدين في الصومال ذات ارتباط فكري بتنظيم  
القاعدة، إذ " يقول مصطفى أبو اليزيد أحد قادة القاعدة: بالنسبة لإلخوة في 
وبينهم  وبيننا  وأحبابنا،  إخواننا  الصومال، فهم  المجاهدين في  الشباب  حركة 

 ".  14والنصرة، نحن وهم على فكر واحد ومنهج واحدالوالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 23المصدر نفسه، ص  - 13
 70م، ص 2010عمرو، أحمد، إسالميو الصومال، القاهرة، المرز العربي للدراسات االنسانية، ط،  - 14
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 حقيقة الوجود اإليراني في القرن األفريقي

وبرز االتجووواه اإليراني في القرن األفريقي من خالل العالقوووات التي أقوووامتهوووا 
إيران مع " السووووووووووووووودان، وإرتريوووا، وجيبوتي ... ويوووذهوووب البعض إلى أن ثمووة  
مؤشووووورات على أن إيران تهدف إلى اسوووووتخدام موانئ تلك الدول للمسووووواعدة في 

 ".15شن هجمات  ضد إسرائيل وربما دول عربية أخرى 

ب إسووورائيل في أوليات االسوووتراتيجية اإليرانية، هذا إذا قبلنا أن وأشوووك أن ضووور 
إسووورائيل مسوووتهدفة من إيران، وأن الغاية من كل هذا الوجود اإليراني ليس هو 
أكثر من بناء النفوذ القوي على مسووووووووووووتوى المنطقة، والضووووووووووووغ  على المحيط  
ق  الخليجي حتى يكيف وضووووووووووووعه بما يتوافق مع هذا النفوذ، ومن عوامل تحقي 

هذا الهدف والوصوووووووووووول إليه زعزعة األمن الداخلي للملكة العربية السوووووووووووعودية  
 بالدرجة األولى واألساسية.

كتوب البواحوث السووووووووووووووعودي الودكتور اللحيودان في جريودة الريواض، يوم الجمعة  و 
م، تحت عنوان )البعد االستراتيجي لمضايق البحر األحمر   2011يونيو   24

بلة دخول إيران كمنافس أو معاضد للتوجهات    وجزره ( قائال: " ما يزيد الطين
اإلسوورائيلية في كل من البحر األحمر وجزره وممراته ومضووايقه وبعض دوله؛  
من أجووول إيجووواد موطئ قووودم لهوووا، وذلوووك كموووا هي الحوووال في بعض الجزر  

 
م، 2011أفريقيا، أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط، األولى مبروك، شريف شعبان، السياسة الخارجية اإليرانية في  - 15

 41ص 



13 
 

االريترية وغيرها، واسوووووووووووووتخدامها كمراكز تدريب وتجنيد للعناصووووووووووووور التي تريد  
الحوثيين وعناصووور التخريب األخرى في المنطقة،  اسوووتخدامها، كما فعلت مع 

كمووا أن ذلووك التوجووه من قبوول إيران يتم دعمووه بووالغواصوووووووووووووووات والقطع البحريوة  
األخرى التي اصوووبحت تجوب مياه البحر األحمر من شوووماله إلى جنوبه. كما  
أن العالقات االيرانية االريترية في تقدم مسوووتمر على المسوووتويات االسوووتثمارية  

ذلووووك واألمنيووووة وا تفوووواهم في  اتفوووواقيووووات  وقعووووت أربع  لزراعيووووة والتنمويووووة، وقوووود 
   ".16الخصوص

وتوجهات   هواجس  إليران  يكن  لم  لو   " قائال:  اتهامه  في  اللحيدان  ويمضي 
توسعية، وسعي حثيث؛ للتدخل في شؤون اآلخرين لباركنا هذا التعاون، ولكن  

العالقات   تلك  مثل  فإن  القائمة،  االيرانية  السياسة  من في ضوء  كثيرًا  تثير 
التوجسات والمخاوف المبررة، خصوصًا أن تلك المخاوف والتوجسات لها ما  
يبررها على أرض الواقع، كما حدث مع الحوثيين في اليمن، والمظاهرات في 
في  اإلماراتية  الجزر  احتالل  عن  ناهيك  الكويت،  في  والتجسس  البحرين، 

تعميق الخالف مع العرب  الخليج، وقبل ذلك وبعده التسلح غير المسبوق، و 
كشعوب وليس كحكومات، وذلك من خالل زرع ثقافة العداء لهم وسط الشعوب 

 
   673صالح، جالل الدين محمد، الحبشة والبجة، المنتدى الثقافي االرتري، مخطوط غير منشور، ) د ت ( ص  - 16
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اإليرانية   الحكومة  ممارسات  على  مطلقًا  توافق  ال  التي  المسالمة،  االيرانية 
 ". 17 الظاهرة أو المستترة

السعودية   الوطن  إيران 2013  /16/12ثم نشرت جريدة   ( م، تحت عنوان 
الحوثيي وثائق  تدرب  الوطن على  فيه: تحصلت  تقول  تقريرا  إرتريا(  ن شمال 

سرية، تكشف دورا إيرانيا في القارة السمراء، وتحديدا في دولة إرتريا، واستخدام 
  3أراضيها في عمليات تدريب لعناصر حوثية يمنية، وتتضمن الوثائق تحديد  
م مجموعات  طهران؛ ألخضاع  استخدمتها  أسمرا،  العاصمة  شمال  ن  مواقع 

قبل   العسكرية،  التدريبات  ألغراض  إليها؛  يقدمون  الذين  الحوثيين  المقاتلين 
م اليمنية  األراضي  إلى  بالسكان،  جإعادتهم  مأهولة  غير  بأنها  وتتميز  ددا، 
باإلحداثيات   الوثائق  يقع   3وحددت  تدريبي،  معسكر  أولها  تدريبية،  مواقع 

ترية، ويقع بالقرب من  بالقرب من ) مرسى بريطي ( ويعتبر أقدم المراسي اإلر 
كيلو مترات تقريبا    6,5منطقة ) رأس قصار ( شمال إرتريا، والتي تبعد عنه  

 جنوبا. 

أما ثاني المواقع، فهو مرسى )حسمت( وهو مرسى قديم أيضا، يبعد حوالي و 
تدريب   31 تشهد  التي  المواقع  وثالث  قصار،  رأس  منطقة  جنوب  كيلومترا 

عناصر الحوثيين على يد مدربين إيرانيين على األراضي اإلرترية منطقة تعرف 

 
 المصدر نفسه - 17
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ترا جنوب كيلو م  44باسم ) متر ( وهي منطقة صحراوية جبلية، تبعد حوالي 
منطقة رأس قصار، وأشارت المعلومات صراحة إلى أنه تم االنتهاء من تدريب  

 ". 18عنصرا من الحوثيين على عدة أنواع من السالح في هذا المعسكر   120

الصحيفة و  به  أفادت  االتهام، حسبما  بالرياض رد على هذا  اإلرتري  السفير 
ا أكدت هي وو تعليقا م، بينم22/12/2013نفسها في عددها الصادر بتاريخ  

على رد السفير وو ما نشرته من قبل، حيث أضافت مجددا قولها:  " تفيد الوثائق  
 N1338255تحويل مرسى )برعصوليا ( اإلرتري الذي يقع على اإلحداثي )

E428220  ( باإلحداثي )( ومرسى )طيعوN1441420 E 4057599    )
باسم )خور حمار(   تعرف  منطقة ساحلية،  إلى  اإلحداثي  إضافة  وتقع على 

((N1458231 E 4010781    إلى مواقع تستغل في تهريب السالح للحوثيين
لجماعة  األكبر  الداعم  تعتبر  التي  اإليرانية  الجمهورية  قبل  من  اليمن  في 

 ". 19الحوثيين في اليمن، وتطل تلك المواقع على ميناء )ميدي( اليمني ... 

نشرته  ذكروت ثالث،  تقرير  في  نفسها  بتاريخ   الصحيفة  الصادر  عددها  في 
م، تحت عنوان )إرتريا.. فندق اليمنيين نقطة انطالق مؤامرات  2013/  29/12

جماعة  إلى  االسالمية  الجمهورية  من  المقدمة  السالح  شحنة  أن   "  ) إيران 
الحوثي في اليمن، كان لها الفضل في كشف تلك المخططات التي تعتمد على 

 
 المصدر نفسه - 18
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ملتوية، ح بطرق  الجماعة  تلك  عسكرية تغذية  مساعدات  طهران  قدمت  يث 
للنظام االرتري، وأفرغت شحنة أسلحة من طائرة إيرانية في مطار أسمرا، وقبل  
ذلك قدمت إيران أسلحة تم إفراغها في ميناء مصوع، وأخرى تم القبض عليها  
من قبل السلطات اليمنية في سواحل حضرموت، كانت هي السبب في كشف  

 ". 20طقة التوغل اإليراني في تلك المن 

م، فنشرت صحيفة الوطن تحت 12/1/2014أما في عددها الصادر بتاريخ  
عنوان ) خارجية أسمرا تعترض وصنعاء متأكدة من التغلغل اإليراني ( تكذيب  
وزارة الخارجية اإلرترية، حيث كتبت قائلة: " أثارت تقارير )الوطن( التي نشرتها 

التوغل    29و  23و  16في   حول  الماضي  الشهر  القارة من  في  اإليراني 
به  بعثت  رد  في  غضبا  استشاطت  التي  االرترية  الخارجية  وزارة  السمراء، 
الشرق  قسم  مدير  توقيع  حمل  الذي  المرسل  ردها  في  وخرجت  للصحيفة، 
الدبلوماسية   األعراف  كل  عن  محمود،  عثمان  إبراهيم  وأفريقيا،  االوسط 

أي دليل يقطع أو   المعهودة، حين نفت ما كشفت عنه الصحيفة، دون تقديم
يؤكد عدم صحة المعلومات، واستندت فقط على العموميات، والهجوم على  

 . 21الصحيفة والكاتب والمحلل السياسي الذي شارك في إحدى تلك الحلقات

 
 المصدر نفسه - 20
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مما جاء في رد مدير قسم الشرق األوسط وأفريقيا، بوزارة الشؤون الخارجية  و 
سية بين دول ذات سيادة هو حق  بدولة إرتريا، قوله: " إقامة عالقات دبلوما

مكفول لجميع دول العالم، ومن حق إرتريا أن تتمتع بعالقات دبلوماسية مع 
أي دولة كانت، وبالرغم من ذلك، فإننا نؤكد مجددا أن عالقة إرتريا بإيران ما  
بسفارة في  الدولتين  أي من  تتمتع  كما ال  دبلوماسية عادية،  إال عالقة  هي 

األخرى  الدولة  إرتريا عالقات مع دولة على حساب دولة  أراضي  تقيم  ، وال 
أخرى، وال تؤمن بسياسة المحاور، وال تدخل فيها، وليست لديها أجندة تشكيل 
محور مع أي جهة، لكنها في المقابل تقيم عالقات متعددة األبعاد مع سائر  

 .22دول العالم من دون استثناء 

 ن األفريقي فيما يلي: ويمكن تلخيص مخرجات الوجود اإليراني في القر 

 الحصول على مادة اليورانيوم  ✓
 جمع معلومات عن االستراتيجيات المنافسه ✓
 إثبات قدرات الذات في التمدد اإلقليمي  ✓
 تصدير الثورة وكسب عناصر موالية  ✓
 تمرير الدعم المالي والعسكري إلى الحوثيين في اليم ✓

 
 نقال عن المصدر نفسه www.hornofafrica.deم، على موقع تابع للحكومة اإلرترية 2014/  1/ 14نشر الرد بتاريخ   - 22

http://www.hornofafrica.de/
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 التصدي للمشاريع اإليرانية في القرن األفريقي

فهم  من  األفريقي  القرن  في  اإليرانية  لالستراتيجية  التصدي  مشروع  ينبثق 
الذي   وعمقها  فيها،  تتحرك  التي  والميادين  االستراتيجية،  هذه  أبعاد  وتصور 
أنها في حراكها هذا ليست على   التي تواجهها، مع إدراك  بلغته، والتحديات 

تقدم، حسب خط مستقيم في نموها، وإنما هي في صعود وهبوط، وتراجع و 
معطيات األحداث السياسية وتقلباتها وفقا للظروف الطارئة، ولكن أيا كانت 
المتغيرات ودوافعها وتداعيها، فإن الثابت في هذه االستراتيجية هو أهمية القرن 

 األفريقي بالنسبة لها. 

وهنالك أكثر من ُبعد لها، لكن واحد منها هو المقصود األول واألساس، في 
األخرى خادمة له وحامية، وال ريب أنه البعد األمني الذي يجعل حين األبعاد 

من إيران دولة قوية في المنطقة، وبوابة األقوياء إليها، وفي نظر فرانسوا تويال  
ينصب هدف هذه االستراتيجية في إخراج إيران من الطوق السني الذي تجد 

س معها في آسيا  نفسها محاصرة فيه " بالقوة التركية التي تجد نفسها في تناف
الوسظى، وبالعربية السعودية التي تتفاقم منافستها معها في الخليج ... يضاف 
إلى ذلك بالنسبة إلى المسؤولين في طهران تهديدات أخرى من جانب باكستان  
التي تنافسها أيضا في آسيا الوسطى ... والتقارب اإليراني الهندي يبدو من  



19 
 

على   واضحا  دليال  هذه  النظر  تطويقها وجهة  التقاء  طهران  سياسة 
 ".  23ومحاصرتها 

األولى   بالدرجة  يساعد  اإليرانية  لالستراتيجية  األساس  البعد  بهذا  والوعي 
واألساسية في إيجاد استراتيجية منافسة، ومتماسكة، تكافئ القدرات اإليرانية، 

 بل وتتفوق عليها، وتعمل في إبقاء إيران بين هذا الطوق مشلولة الحركة. 

ن ذات فعالية أكثر حين تعمل هذه االستراتيجية ضمن توافق خليجي أوال، وتكو 
ثم عربي ثانيا، تجمع على رؤية مشتركة في التعامل مع االستراتيجية اإليرانية،  

 وفق ما يعرف باألمن القومي العربي، أو األمن الخليجي. 

األفري القرن  دول  بمشكالت  والعميقة  الشاملة  المعرفة  أن  في  جدال  قي وال 
السياسية، واالقتصادية، واألمنية من ناحية، وصراعات القوميات في تركيبته 
السكانية، ومصالحها المتضاربة في نزاعات السلطة والثروة، واإلسهام في حلها 
من ناحية أخرى، وتحديد الحليف فيها من المضاد، بين المتصارعين، والتعامل  

عزلة يفاقم  مما  هو  يناسبه،  بما  منهما  كل  الطبيعي،    مع  نطاقها  في  إيران 
 ويحول بالضرورة دون عبث العابثين. 

جمع   " هو  المعرفة  هذه  تحصيل  سبيل  في  عليه  العمل  يمكن  ما  وأول 
المعلومات، صحف، مجالت، تقارير مقابالت، معلومات أمنية استخباراتية أو  

 
 65م، ص 2007ارابي، ط، األولى تويال، فرانسوا، الشيعة في العالم صحوة المستعبدين واستراتيجيتهم، ترجمة نسيب عمون، بيروت، دار الف - 23
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أمنية ذات طبيعة سرية، معلومات خاصة غير معلنة، معلومات ذات مصدر 
متعددة المصادر، ثم تحليلها هل هي حقائق، معلومات شبه أكيدة،   واحد أو

 ". 24معلومات مشكوك فيها 

وألن للملكة العربية السعودية أهمية دينية لدى شعوب القرن األفريقي، بحكم 
أنها شعوب إسالمية في غالبها، وتعي ما تقوم به السعودية من خدمة الحرمين  

ال  توظف  أن  الممكن  فمن  التصدي  الشريفين،  في  الناعمة  القوة  هذه  مملكة 
والجامعة   االسالمي،  العالم  رابطة  خالل  من  المعادية،  االستراتيجية  لمآرب 
من  وغيرها  اإلسالمي،  للشباب  العالمية  والندوة  المنورة،  بالمدينة  االسالمية 
بعدد سكانه  األفريقي  القرن  " ويضم  والخيرية  والدعوية  المعرفية  المؤسسات 

مليون نسمة، حزمة كبيرة من الجماعات االثنية تزيد    200ن  الذي يقترب م
على مائة جماعة، بل إن ثمة من يرى أنها تربو على األلف جماعة إذا ما  

 ".25احتسبت مئات القبائل المنتشرة في اإلقليم 

وهو رصيد بشري هائل لو استثمر لصالح االستراتيجية الوطنية، وقد نشطت 
ن عبر المنح الدراسية التي وفرتها للكوادر األفريقية، إيران نفسها في هذا الميدا

والبؤر الشيعية التي أوجدتها من خالل مؤسساتها في أكثر من بلد أفريقي،  

 
 86م، ص 2009باعمر، أحمد سالم، وجهات نظر سياسية ودبلوماسية معاصرة، عمان، دار النفائس، ط، األولى  - 24
 121بغدادي، عبد السالم إبراهيم، البعد اإليجابي في العالقات العربية األفريقية، مصدر سابق، ص  - 25
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حيث نجد نماذج من ذلك " في تنزانيا، وكينيا، والسنغال، ونيجيريا، وزامبيا،  
 ".26والكاميرون، والصومال، وبنين، والمغرب، والجزائر، وجزر القمر ... 

كما أن التركيز على محاصرة اإلرهاب في القرن األفريقي ومحاربته يتحتم أن  
يكون في أوليات هذه االستراتيجية، فإذا ما تصورنا أمكانية نجاح حركة الشباب 
في إقامة إمارتها بالصومال، أو على األقل نجحت في إدامة االضطرابات،  

م، أدرجت  2005ر، وفي عام  فإن الوضع األمني في القرن األفريقي يتعقد أكث
وزارة الداخلية السعودية أسماء أربعة شباب أفارقة من تشاد وموريتانيا في قائمة 

 . 27اإلرهابيين المطلوبين 

 اليمن في استراتيجية إيران 

وهنا يرد سؤال: ما أهمية اليمن بالنسبة الستراتيجية إيران في الشغب على أمن 
العمق    " هو  اليمن  أن  باختصار  واإلجابة  ؟  السعودية  العربية  المملكة 
االستراتيجي للملكة العربية السعودية، وأن االعتناء به من قبل إيران يعد بمثابة  

جدت إيران في اليمن ذي األغلبية فتيل الفتنة لما يدور حول المنطقة ... لقد و 
 ". 28السنية منطقة رخوة يمكن التأثير فيها من أجل مشروعها 

 
 27السياسة الخارجية اإليرانية في أفريقيا، مصدر سابق، ص مبروك، شريف شعبان،  - 26
 431م، ص 2016حاج، ميلود عامر، األمن القومي العربي وتحدياته المستقبلية، الرياض، دار جامعة نايف للنشر، ط، األولى  - 27
 437المصدر نفسه، ص  - 28
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وهذه بدهية أوضح وأظهر من أن تكون غامضة، تكاد تكون محل إجماع بين  
كافة االستراتيجيين األمنيين، وينبه إليها عدد كبير من الباحثين المهتمين أمنيا  

ني فيها، ويؤكدون أن إليران هدفين رئيسيين " بشأن المنطقة، وبالزحف اإليرا
الهدف األول هو ديمومة الخطر األمني على حدود المملكة العربية السعودية  
السيطرة   الحوثيين، فلو تمكنوا من  الثاني فهو دعم  الهدف  أما  الجنوبية ... 
الحسابات  تغيير  من  كبيرة  استفادة  طهران  تستفيد  فسوف  اليمن  على 

ف الرياض االستراتيجية  تطويق  إلى  النهاية  في  ذلك  ويؤدي   ... المنطقة  ي 
 ". 29استراتيجيا 

ولكون اليمن متصل " بالقرن األفريقي، وعلى مفترق مناطق التوتر الكبرى في  
هذا القرن، ومع أزمات الصومال والحبشة، بدون أن ننسى مسألة جيبوتي، 

الجزيرة   شبه  مستقبل  في  مهما  عامال  منه  العربي يجعل  والعالم  العربية 
 ".  30بمجمله 

وهذا بدوره يجعل من القرن األفريقي موقعا جد مهم لتحركات إيران نحو هذا 
الهدف، تثبيت أقدامها وترسيخ وجودها على أرض اليمن، وأنه لمن الطبيعي  
أن تستغل إيران مواطن الضعف هذه في التركيبة اليمنية، وتعمق تناقضاتها 

لتوظفها في صالح  من خالل تمركزها ف لليمن؛  المالصق  القرن األفريقي  ي 
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العربية   المملكة  بإشغال  المضروب عليها،  الطوق  استراتيجيتها، كسر جدار 
السعودية بمليشيات مسلحة في حدها الجنوبي، بحيث ال تحول دون تقدم إيران  
 نحو مد نفوذها في المنطقة، إال أن هذا يمكن إحباطه بتعزيز العالقة مع القوى 
مناسبين،   حلفاء  المملكة  تراهم  وآخرين  باكستان،  ومع  اليمن،  في  الوطنية 
الوطني  الموالية إليران بمساندة االتجاه  الطائفية  القوى  العراق من  وتخليص 
فيه، والبحث عن حلفاء إستراتيجيين في القرن األفريقي من خالل دراسة القوى  

 المتصارعة فيه. 

 

 


