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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

- “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة، 
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

1- الدعم العسكري اإليراني وهجمات الحوثيين:
االســـراتيجية  الدراســـات  مركـــز  نـــر 
ــراء يف  ــدة خـ ــة لِعـ ــة CSIS دراسـ والدوليـ
ديســـمر 2021، تحـــت عنـــوان »حـــرب 
إيـــران والحوثيـــن ضـــد اململكـــة العربيـــة 
إىل  الدراســـة  وعمـــدت  الســـعودية«)1(، 
ـــى  ـــة ع ـــات الحوثي ـــن الهج ـــو 4103 م ـــل نح تحلي
ـــة،  ـــداف البحري ـــرار األه ـــى ِغ ـــرى، ع ـــداف أخ ـــعودية، وأه الس
وذلـــك خـــال الفـــرة مـــن أول ينايـــر 2016 وحتـــى 20 
ـــدرات العســـكرية األساســـية  ـــل حجـــم الق ـــر 2021، لتحلي أكتوب
ـــران،  ـــن إي ـــه م ـــوا علي ـــذي حصل ـــم ال ـــدار الدع ـــن، ومق للحوثي
فضـــاً عـــن بحـــث التغـــر الـــذي طـــرأ عـــى حجـــم وطبيعـــة 

ــعودية.  ــد السـ ــن ضـ ــات الحوثيـ هجـ

ــد  ــن ضـ ــامت الحوثيـ ــدد هجـ ــة إىل أن عـ ــت الدراسـ أملحـ
ـــهور  ـــال الش ـــف خ ـــد تضاع ـــاض ق ـــل الري ـــة داخ ـــداف مدني أه
التســـعة األوىل مـــن عـــام 2021، مقارنـــة بالفـــرة ذاتهـــا مـــن 
العـــام 2020، مشـــرًة إىل أن فيلـــق القـــدس، التابـــع للحـــرس 
الثـــوري اإليـــراين، وحـــزب اللـــه اللبنـــاين قـــد لعبـــا دوراً كبـــراً 
املطلوبـــة  والتكنولوجيـــا  والتدريبـــات  األســـلحة  توفـــر  يف 
ــة  ــاً اإلدارة األمريكيـ ــن، موصيـ ــن يف اليمـ ــن املتمركزيـ للحوثيـ
ــن  ــعودية مـ ــاعدات للسـ ــن املسـ ــد مـ ــم مزيـ ــرضورة تقديـ بـ

أجـــل مكافحـــة هـــذه الهجـــامت املســـتمرة.

ووفقـــاً للدراســـة، فقـــد بـــدأت إيـــران مـــن خـــال فيلـــق 
القـــدس يف عـــام 2014، يف زيـــادة مســـاعداتها للحوثيـــن، 
ــة  ــلحة واألنظمـ ــن األسـ ــدة مـ ــاً عديـ ــت أنواعـ ــث قدمـ حيـ
م فيلـــق القـــدس وحـــزب اللـــه اللبنـــاين  للحوثيـــن، كـــام قـــدَّ
ـــم  ـــك تحســـن تكتيكاته ـــا يف ذل ـــن، مب ـــي الحوثي ـــات ملقات تدريب
وصيانـــة  واســـتخدام  تجميـــع  يف  واملســـاعدة  العســـكرية 
الصواريـــخ والطائـــرات مـــن دون طيـــار واألســـلحة واألنظمـــة 

األخـــرى. 

ــن  ــة للحوثيـ ــكرية اإليرانيـ ــاعدات العسـ ــمت املسـ وانقسـ
وغرهـــا  الصواريـــخ  يف  األول  رئيســـة،  محـــاور  ثاثـــة  إىل 
ــات،  ــادة للدبابـ ــخ املضـ ــا الصواريـ ــلحة وتكنولوجيـ ــن األسـ مـ
والطائـــرات مـــن دون طيـــار، مثـــل »عائلـــة قاصـــف«، فضـــاً 

 Borkan-2H ـــخ ـــرار صواري ـــى غ ـــتية، ع ـــخ البالس ـــن الصواري ع
البالســـتية قصـــرة املـــدى، أمـــا الثـــاين، فيتمثـــل يف القـــدرات 
ـــاً  ـــة، فض ـــة الحيوي ـــة التحتي ـــتهدف البني ـــي تس ـــيربانية، والت الس
ـــث  ـــط املحـــور الثال ـــام يرتب ـــر والتجســـس، بين ـــن أنشـــطة التأث ع
ـــران يف  ـــث تســـتخدمها طه ـــع الوصـــول البحـــري، حي بقـــدرات من
االعتـــداءات التـــي تنفذهـــا يف املمـــرات املائيـــة االســـراتيجية، 
مثـــل، مضيـــق هرمـــز، ومضيـــق بـــاب املنـــدب، حيـــث متتلـــك 
ــام  ــى زرع األلغـ ــادرة عـ ــات القـ ــن الغواصـ ــدداً مـ ــران عـ إيـ

وإطـــاق طوربيـــدات.

واختتمـــت الدراســـة بتوصيـــات للواليـــات املتحـــدة وحلفائهـــا 
ــة  ــى الحملـ ــوء عـ ــليط الضـ ــت يف رضورة تسـ ــن، متثلـ الغربيـ
العدائيـــة التـــي يشـــنها الحوثيـــون وإيـــران ضـــد الســـعودية، 
ــة  ــة العامـ ــة واإلدانـ ــة الدوليـ ــة اإلعاميـ ــك التغطيـ ــا يف ذلـ مبـ
لهـــذه التهديـــدات املســـتمرة، وعـــدم االقتصـــار عـــى مجـــرد 
اإلدانـــات الفرديـــة لبعـــض الحـــوادث فقـــط، لوضـــع حـــد 
ـــن  ـــن بالتخـــي ع ـــة الحوثي ـــراع، ومطالب ـــراين يف ال للتدخـــل اإلي
الدعـــم اإليـــراين كجـــزء مـــن مفاوضـــات الســـام، كـــام يجـــب 
ــد  ــا الغربيـــن تقديـــم مزيـ ــات املتحـــدة ورشكائهـ عـــى الواليـ
ــها،  ــن نفسـ ــاع عـ ــعودية للدفـ ــة للسـ ــاعدة األمنيـ ــن املسـ مـ
ـــة  ـــع البني ـــتخباراتية حـــول موق ـــات اس ـــر معلوم ـــن توف فضـــاً ع
ـــنطن  ـــع رضورة أن تواصـــل واش ـــن، م ـــن يف اليم ـــة للحوثي التحتي
ـــات  ـــلحة واملكون ـــد األس ـــة ض ـــراض الصارم ـــود االع ـــرب جه والغ

اإليرانيـــة يف اليمـــن.

 تســلط نــرة »رؤى عامليــة« الضــوء يف هــذا العــدد الخــاص عــى اإلنتــاج البحثــي الصــادر مؤخــراً ملراكــز الفكــر الغربيــة 
حــول امللــف اإليــراين عــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي. إذ تنوعــت اقرابــات املراكــز بــن الركيــز عــى اســتمرار الدعــم 
اإليــراين للحوثيــن يف هجاتهــم ضــد الســعودية، ودالالت التقــارب املتنامــي يف العاقــات اإليرانيــة - الصينيــة، فيــا تنــاول 
أحــد املراكــز تحليــل مامــح املباحثــات الراهنــة املتعلقــة بامللــف النــووي اإليــراين ومآالتهــا املحتملــة. بينــا ناقــش آخــرون 
ــة  ــت تهــدد بني ــي بات ــران الت ــة يف إي ــا، ومامــح األزمــات الداخلي ــه يف غــرب أفريقي ــراين وحــزب الل أبعــاد التغلغــل اإلي

النظــام الراهــن. 
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2- قلق أمريكي من احتمال تعاون عسكري 
صيني - إيراني:

The Heritage Foun-  نـــر مركـــز هريتيـــج
dation  دراســـة يف ديســـمر 2021، أعدهـــا 
ــران  ــوان »إيـ ــت عنـ ــب، تحـ ــس فيليـ جيمـ
تتجـــه رشقـــاً: بنـــاء روابـــط مـــع الصـــن«)2(، 
ومـــآالت  أبعـــاد  تحليـــل  تنـــاول  حيـــث 
والصـــن،  إيـــران  بـــن  املتناميـــة  العاقـــات 
ـــا  ـــهر األخـــرة إىل تعزيـــز رشاكته ـــال األش ـــا خ ـــن عمدت واللت
ـــة  ـــة الراك ـــته اتفاقي ـــا عكس ـــو م ـــكرية، وه ـــة والعس االقتصادي
االســـراتيجية الشـــاملة بينهـــا يف مـــارس 2021، فضـــاً عـــن 
انضـــام طهـــران إىل منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون، التـــي يقودهـــا 
كل مـــن الصـــن وروســـيا، وقـــد عـــززت هـــذه العاقـــات 
ـــة،  ـــات الغربي ـــل العقوب ـــى تحم ـــران ع ـــدرة إي ـــن ق ـــة م املتنامي
ـــاتها  ـــتمرار يف سياس ـــا، واالس ـــة عليه ـــة املفروض ـــة العزل ومواجه

ــة. ــة العدائيـ اإلقليميـ

ــن  ــاملة، فمـ ــراتيجية الشـ ــة االسـ ــة الراكـ ــاً التفاقيـ ووفقـ
ـــات  ـــاركتها يف القطاع ـــيع مش ـــن إىل توس ـــعى بك ـــح، أن تس املرج
االقتصاديـــة اإليرانيـــة، ومـــن املفـــرض أن تحصـــل الصـــن 
عـــى امتيـــازات كبـــرة عـــى النفـــط اإليـــراين ملـــدة 25 ســـنة، 
يف املقابـــل، أشـــارت البيانـــات املرسبـــة عـــن هـــذه االتفاقيـــة 
ـــوايل 400  ـــة بح ـــتثامرات ضخم ـــخ اس ـــتقوم بض ـــن س إىل أن الص
ـــة –  ـــات الراهن ـــد أن املعطي ـــدة. بي ـــار دوالر خـــال هـــذه امل ملي
ـــر  ـــرات غ ـــذه التقدي ـــق ه ـــل تحق ـــا تجع ـــة - رمب ـــاً للدراس وفق
ممكنـــة، حتـــى حـــال رفـــع العقوبـــات األمريكيـــة املفروضـــة 
ـــران، خـــال  ـــة يف إي ـــران، فإجـــاميل االســـتثامرات الصيني عـــى طه
ـــارات دوالر. ـــاوز 5 ملي ـــى 2020، مل تتج ـــن 2005 وحت ـــرة م الف

 غـــر أن القلـــق الحقيقـــي مـــن هـــذه االتفاقيـــة يتعلـــق 
يف األســـاس باألبعـــاد العســـكرية واالســـراتيجية، خاصـــًة أن 
التقديـــرات املرسبـــة رجحـــت احتـــامالت تعزيـــز التعـــاون 
ـــاورات  ـــب املشـــرك واملن ـــك التدري ـــا يف ذل ـــايئ، مب العســـكري الثن
ــن  ــاً عـ ــتخبارايت، فضـ ــايت واالسـ ــادل املعلومـ ــكرية والتبـ العسـ
أبحـــاث األســـلحة واإلنتـــاج الدفاعـــي. وقـــد عكـــس ذلـــك 
تريحـــات الرئيـــس اإليـــراين إبراهيـــم رئيـــي، يف أغســـطس 
املـــايض بـــأن تعزيـــز التعـــاون مـــع الصـــن ميثـــل أحـــد أبـــرز 
أولويـــات سياســـته الخارجيـــة خـــال الفـــرة املقبلـــة، حيـــث 

ـــراً عـــى هـــذه العاقـــات مـــن أجـــل تخفيـــف  تعـــول طهـــران كث
وطـــأة العزلـــة الدوليـــة املفروضـــة عليهـــا.

ـــل  ـــن أج ـــة م ـــإدارة األمريكي ـــات ل ـــة بتوصي ـــم الدراس وتختت
ـــران،  ـــق مـــع طه ـــات اســـراتيجية أوث ـــاء عاق ردع الصـــن عـــن بن
منهـــا، رضورة أن تعمـــل الواليـــات املتحـــدة مـــع حلفائهـــا 
ـــث  ـــع بح ـــران، م ـــى إي ـــة ع ـــات املفروض ـــد العقوب ـــى تصعي ع
إمكانيـــة العـــودة إىل اســـراتيجية العقوبـــات القصـــوى التـــي 
ـــاء  ـــدن إلحي ـــدالً مـــن مســـاعي إدارة باي ـــا إدارة ترامـــب، ب اتبعته

االتفـــاق النـــووي القديـــم. 

ــنطن  ــاء واشـ ــع حلفـ ــيق مـ ــز التنسـ ــت بتعزيـ ــام أوصـ كـ
ــا  ــل دعمهـ ــن لتقليـ ــى بكـ ــط عـ ــل الضغـ ــن أجـ ــن مـ الغربيـ
للنظـــام اإليـــراين عـــرب فـــرض عقوبـــات أخـــرى عـــى واردات 
الصـــن مـــن النفـــط اإليـــراين، خاصـــًة يف ظـــل ارتفـــاع حجـــم 
الـــواردات الصينيـــة مـــن النفـــط اإليـــراين خـــال األشـــهر 
األخـــرة، إىل جانـــب أهميـــة العمـــل عـــى زيـــادة التكاليـــف 
واملخاطـــر التـــي تتعـــرض لهـــا بكـــن حـــال اســـتمرار عاقاتهـــا 

ــران. ــع طهـ ــراتيجية مـ االسـ

3- مخاطر إعادة إحياء االتفاق النووي مع إيران:
 The مركــز هريتيــج نــر 
  Heritage Foundation
 ،2021 أكتوبــر  يف  دراســة 
فيليــب  جيمــس  أعدهــا 
وبيــر بروكــرز، تحــت عنــوان 
املفاوضــات حــول الرنامــج النــووي اإليــراين)3(، حيــث أملحــت إىل 
ــم  ــة باس ــام 2015، واملعروف ــة لع ــة اإليراني ــة النووي أن االتفاقي
خطــة العمــل الشــامل املشــركة أنطــوت عــى الكثــر مــن أوجــه 
القصــور، ومــن ثم يجــب أن تســتهدف اإلدارة األمريكيــة التوصل 
ــة  ــا االتفاقي ــي تضمنته ــوب الت ــاىف العي ــدة، تت ــة جدي إىل اتفاقي

ــة. ــران النووي ــات إي ــداً لتطلع ــر تقيي ــون أك ــابقة، وتك الس

وتضمنــت االتفاقيــة القدميــة الكثــر مــن الثغــرات، فضــاً عــن 
إضفائهــا الرعيــة عــى الربنامــج النــووي اإليــراين، ومنــح طهــران 
مكاســب اقتصاديــة ضخمــة، متثلــت يف تخفيــف العقوبــات 
طويلــة األجــل مقابــل بقــاء قيــود مؤقتــة ومحــدودة، غــر قــادرة 
عــى الحــد مــن قــدرة طهــران عــى تخصيــب اليورانيــوم وإنتــاج 
ــن  ــحاب م ــب إىل االنس ــع إدارة ترام ــا دف ــو م ــوم، وه البلوتوني

ــران.  ــات عــى إي ــة وإعــادة فــرض العقوب االتفاقي
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ــت خطــأً  ــد ارتكب ــدن ق ــي جــو باي ــس األمري إال أن إدارة الرئي
كبــراً مبحاولتهــا إحيــاء اتفاقيــة 2015، ثــم التفــاوض عــى اتفاقيــة 
متابعــة ملعالجــة بعــض نقــاط الضعــف يف خطــة العمــل الشــاملة 
املشــركة، بيــد أن إنجــاز هــذه التطلعــات بــات غــر مرجــح، خاصــًة 
ــي،  ــم رئي ــادة إبراهي ــدداً بقي ــر تش ــراين أك ــام إي ــويل نظ ــد ت بع
حيــث يتمســك النظــام اإليــراين الجديــد بــرضورة رفــع العقوبــات 
ــات بعــدم  ــل والحصــول عــى ضامن ــة، ب ــة كاف ــة واألممي األمريكي
انســحاب واشــنطن مــن أي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه، وهــو األمــر 

الــذي ال تســتطيع إدارة بايــدن التعهــد بــه.

ــاق  ــا لاتف ــأن انتهاكاته ــة ب ــم اإليراني ــن املزاع ــم م وعــى الرع
ــا  ــنطن عقوباته ــت واش ــال ألغ ــا ح ــدول عنه ــن الع ــووي ميك الن
االقتصاديــة، بيــد أن الواقــع الفعــي يعكــس مــدى الخــربات التقنية 
التــي اكتســبتها طهــران مــن انتهاكاتهــا املتكــررة للخطــة الشــاملة، 
مــام عــزز مــن قدرتهــا عــى إنتــاج الســاح النــووي، وهو مــا يعكس 
ــة القدميــة،  ــة النووي ــه االتفاقي ــذي انطــوت علي حجــم القصــور ال
ــا  ــة، م ــخ البالســتية اإليراني ــج الصوراي ــق بربنام ــام يتعل خاصــًة في
جعــل إيــران متتلــك اآلن أكــرب ترســانة صواريــخ يف الــرق األوســط، 
ــل  ــة ككل، ب ــرة للمنطق ــدات كب ــكل تهدي ــات يش ــذي ب ــر ال األم

ــا. وحتــى ملنطقــة جنــوب رشق أوروب

وتختتــم الدراســة بتوصيــات لــإدارة األمريكيــة، يتمثــل أبرزهــا 
يف رضورة عــدم اإلقــدام عــى رفــع العقوبــات املفروضــة عــى إيران، 
مــا مل يتــم التوصــل إىل اتفــاق نــووي جديــد أكــر تقييــداً إليــران، 
مــع رضورة أن تتضمــن أي صفقــة جديــدة قيــوداً عــى الصواريــخ 
ــاج املــواد االنشــطارية، فضــاً  ــة التخصيــب وإنت البالســتية وعملي
عــن أحــكام التحقــق األكــر تقدمــاً والشــفافية الكاملــة، كــام 
أوصــت الدراســة بــرضورة إنهــاء انتهــاكات طهــران ملعاهــدة عــدم 
ــدة  ــال لــروط املعاهــدة الجدي ــة واالمتث انتشــار األســلحة النووي
قبــل رفــع العقوبــات األمريكيــة، مــع رضورة تنســيق واشــنطن مــع 
حلفائهــا لوضــع خطــة مشــركة لفــرض عقوبــات أمميــة عــى إيران 
حــال رفضــت التوصــل إىل اتفــاق جديــد أو عمــدت إىل املامطلــة. 

ويف النهايــة، تســتبعد الدراســة احتاملية أن يقدم النظــام اإليراين 
ــية  ــن الدبلوماس ــا مل تك ــداً، م ــر تقيي ــاق أك ــل إىل اتف ــى التوص ع
مدعومــة بتهديــد موثــوق باســتخدام القــوة، أو أن يــدرك أن 
بقــاءه الســيايس يعتمــد عــى الحصــول عــى إعفــاء مــن العقوبــات 

ــه وتجنــب حــرب خــارسة. املفروضــة علي

4- مآالت تغلغل إيران وحزب اهلل في غرب 
أفريقيا:

تضمــن العــدد الصــادر يف أكتوبــر 2021 عــن 
معهــد هادســون، دراســة للباحثــة يف مكافحــة 
الســيراين، تولــو أكريــل،  اإلرهــاب واألمــن 
تحــت عنــوان »الجهــاز الثــوري اإليــراين وحــزب 
اللــه يف غــرب أفريقيــا«)4(، تناولــت خالهــا تحليل 
ــه  ــزب الل ــراين وح ــوري اإلي ــرس الث ــل الح ــاد تغلغ أبع
ــا وســراليون.  ــا، مــع الركيــز عــى حالتــي نيجري يف غــرب أفريقي
ــزء  ــد ج ــا يع ــراين يف أفريقي ــاط اإلي ــة إىل أن النش ــت الباحث أملح
مــن اســراتيجية طهــران للتحايــل عــى عزلتهــا املفروضــة عليهــا 

ــف اإلداري  ــة الضع ــن خــال اســتغال حال ــرب، م ــل الغ ــن قب م
واالقتصــادي واألمنــي يف منطقــة غــرب أفريقيــا، مــن أجــل إيجــاد 
موطــئ قــدم لهــا، وذلــك باالعتــاد عــى وكائهــا اإلقليمــن، عــى 

غــرار حــزب اللــه.

ــاين يف  ــور اللبن ــور الحض ــي لتط ــع تاريخ ــة بتتب ــدأت الدراس ب
ــه،  ــام حــزب الل ــق أم ــد الطري ــذي مه ــا، وال ــة غــرب أفريقي منطق
أحــد أبــرز وكاء طهــران، للتغلغــل إىل هــذه املنطقــة، حيــث رشع 
الحــزب يف جمــع األمــوال مــن خــال اإلرهــاب وتجــارة املخــدرات 
ــة، فضــاً عــن جمــع التربعــات مــن الشــتات  والعمليــات اإلجرامي
ــية  ــب الدبلوماس ــت املكات ــد عمل ــا، وق ــرب أفريقي ــاين يف غ اللبن
اإليرانيــة عــى توفــر غطــاء لخايــا حــزب اللــه، كــام عمــدت طهران 
ــيعية  ــركات الش ــع الح ــة م ــة والديني ــات الثقافي ــز العاق إىل تعزي
ــح  ــم املن ــن خــال تقدي ــا، م ــاين يف أفريقي ــة والشــتات اللبن املحلي
الدراســية وإقامــة املراكــز الثقافيــة اإليرانيــة واملــدارس واملســاجد، 
فقــد أنشــأت طهــران فروعاً محليــة للجامعــات اإليرانيــة يف أفريقيا، 

عــى غــرار جامعــة املصطفــى، ومركــز الغديــر بكوديفــوار.

كذلــك، ميكــن فهــم اآلليــات التــي تعتمدهــا إيــران يف تصديــر 
ــبكة  ــمى بـ«ش ــا يس ــل م ــال تحلي ــن خ ــارج م ــا للخ أيديولوجيته
التهديــد اإليــراين “ITN، والتــي تتألــف مــن مجموعــة مــن الــوكاء 
والــركاء الذيــن تعتمــد عليهــم طهــران يف التغلغــل داخــل الــدول 
املختلفــة، وميثــل حــزب اللــه أحــد أبــرز عنــارص هــذه الشــبكة، إذ 
يديــر شــبكات إرهابيــة وإجراميــة يف الكثــر مــن دول العامل، الســيام 
يف املناطــق ذات الحكومــات الضعيفــة، منهــا منطقة غــرب أفريقيا.

ــك التغلغــل عــى قســم العاقــات  ــه يف ذل ويعتمــد حــزب الل
الخارجيــة FRD، املســؤول عــن الدعايــة والتمويــل والدعــم، 
والتنســيق بــن قــادة الحــزب وإيران، مــن ناحيــة، والشــتات اللبناين 
ــام أن هــذا القســم  ــة أخــرى، ك ــن ناحي ــات الشــيعية م واملجتمع
 ،)BAC( مرتبــط بشــكل معقــد مبركز شــؤون األعــامل يف املجموعــة
والــذي يتــم االعتــامد عليــه لبنــاء خايــا إيرانيــة إرهابيــة يف أفريقيا.

عمــدت إيــران إىل بنــاء مزيــد مــن الــركاء والــوكاء يف أفريقيــا، 
عــى غــرار جبهــة البوليســاريو، والتــي تربطهــا صــات قويــة بحزب 
اللــه، كــام أنشــأت طهــران وكياً لهــا يف جمهوريــة أفريقيا الوســطى 
ــأ  ــذي أنش ــدة، وال ــامعيل ج ــادي إس ــن التش ــادة املواط ــت قي تح
ــات  ــم وحــدة العملي ــن خــال دع ــا الزهــراء«، م ــة »رساي مجموع

الخاصــة )الوحــدة 400( يف الحــرس الثــوري اإليــراين.
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ــراين  ــل اإليـ ــة للتغلغـ ــة خصبـ ــا بيئـ ــت نيجريـ ــد مثلـ وقـ
ووكائهـــا يف املنطقـــة، مـــن خـــال االعتـــامد عـــى أحـــد وكاء 
ــامية  ــة اإلسـ ــي »الحركـ ــة، وهـ ــين يف املنطقـ ــران الرئيسـ طهـ
النيجريـــة )IMN(«، التـــي تعـــد قـــوة شـــيعية مناهضـــة 
للحكومـــة النيجريـــة، وتختلـــف تقديـــرات حجـــم هـــذه 
الحركـــة يف نيجريـــا اختافـــاً كبـــراً، فبينـــام تذكـــر الســـلطات 
ـــة، إال أن  ـــف عضـــو مســـجل يف الحرك ـــاك 60 أل ـــة أن هن النيجري
األخـــرة تقـــدر أعضاءهـــا بحـــوايل 10-5 مايـــن شـــخص. مـــن 
ـــؤرة جـــذب أخـــرى للنشـــاط  ـــراليون ب ـــت س ـــة أخـــرى، مثل ناحي
ـــن  ـــه م ـــا متتلك ـــًة مل ـــا، خاص ـــرب أفريقي ـــا يف غ ـــراين ووكائه اإلي
ـــد  ـــه يعتم ـــح حـــزب الل ـــث أصب ـــاس، حي ـــن امل ـــة م ـــات هائل كمي
عليـــه كمصـــدر للتمويـــل بشـــكل غـــر رشعـــي، وذلـــك بعـــد 
ســـنوات مـــن اعتـــامد إيـــران عـــى أدوات التغلغـــل الناعمـــة 

ــراليون. يف سـ

يف النهايـــة، تشـــر الدراســـة إىل أن مثـــة حاجـــة ملحـــة 
ـــورة  ـــة وخط ـــم طبيع ـــن لفه ـــا الغربي ـــة ورشكائه ـــدول األفريقي لل
شـــبكة التهديـــد اإليرانيـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب جهـــداً تعاونيـــاً 
ـــن  ـــه م ـــران وحـــزب الل ـــن إي ـــي متك ـــة الت ـــة التحتي ـــك البني لتفكي

اســـتخدام الـــدول األفريقيـــة لتعزيـــز أجندتهـــام التوســـعية.

5- إشـــكالية انتشـــار العلمانية بين رجال الدين: 
ـــراً،  ـــط مؤخ ـــرق األوس ـــات ال ـــد دراس ـــر معه ن
للباحثـــة  تحليـــات،  ثـــاث  مـــن  سلســـلة 
اإليرانيـــة، مـــاري عبـــدي، تحـــت عنـــوان 
ــال  ــتقبل رجـ ــى مسـ ــي عـ ــاوف خامنئـ »مخـ
ــل  ــاول تحليـ ــث تتنـ ــن«، حيـ ــن اإليرانيـ الديـ
حجـــم القلـــق املتنامـــي لـــدى النظـــام اإليـــراين مـــن االتســـاع 
املســـتمر للفجـــوة بـــن أفـــكار العديـــد مـــن رجـــال الديـــن 
ـــران  ـــات نظـــر املرشـــد األعـــى إلي ـــة، ووجه ـــن مـــن ناحي اإليراني

ــك. ــة لذلـ ــات املحتملـ ــرى، واالنعكاسـ ــة أخـ ــن ناحيـ مـ

ــدل  ــلة الجـ ــذه السلسـ ــن هـ ــل األول)5( مـ ــاول التحليـ يتنـ
الـــذي أثارتـــه تريحـــات املرجـــع اإليـــراين األبـــرز، آيـــة اللـــه 
ــذي  ــايض، والـ ــر املـ ــاين، يف 21 أكتوبـ ــايف جولبيجـ العظمـــى صـ
انتقـــد خالهـــا األزمـــات االقتصاديـــة التـــي تعانيهـــا طهـــران، 
كـــام اقـــرح رضورة أن تكـــون إليـــران عاقـــات طبيعيـــة مـــع 
دول العـــامل كافـــة، وقـــد أثـــارت تريحاتـــه انتقـــادات حـــادة 
مـــن قبـــل املتشـــددين يف النظـــام اإليـــراين، حيـــث تـــم اتهـــام 

ــة. ــاع اآلراء العلامنيـ ــاس واتبـ ــل النـ ــاين بتضليـ جولبيجـ

عكـــس هـــذا الجـــدل تخوفـــات لـــدى املرشـــد األعـــى 
وأنصـــاره بشـــأن تصاعـــد معـــدالت انتشـــار »العلامنيـــة يف 
ــال  ــن رجـ ــر مـ ــي كثـ ــارة إىل تبنـ ــة«، يف إشـ ــد الدينيـ املعاهـ
ـــر  ـــو األم ـــة، وه ـــن الدول ـــن ع ـــل الدي ـــرة رضورة فص ـــن لفك الدي
ـــل أن  ـــي، ب ـــن مـــن خامنئ ـــذي تجســـد يف بعـــض خطـــب املقرب ال
ـــط  ـــق املرتب ـــذا القل ـــن ه ـــرب ع ـــد ع ـــه كان ق ـــراين ذات ـــد اإلي املرش
ـــن يف  ـــة مـــن رجـــال الدي ـــع مجموع ـــاء م ـــذه اإلشـــكالية، يف لق به
ـــود  ـــر الجه ـــار إىل مخاط ـــث أش ـــارس 2016، حي ـــم«، يف 15 م »ق
ــدداً  ــة«، مشـ ــد الدينيـ ــورة يف املعاهـ ــاء الثـ ــة إىل »إلغـ الراميـ
عـــى أن اســـتمرارية النظـــام اإليـــراين مرتبـــط باألســـاس ببقـــاء 

ثوريـــة املعاهـــد الدينيـــة.

أمـــا التحليـــل الثـــاين)6( فقـــد أشـــار إىل أن طبيعـــة النظـــام 
ــال  ــوري لرجـ ــدور املحـ ــول الـ ــاس حـ ــز باألسـ ــراين تتمركـ اإليـ
الديـــن، حيـــث تـــم تصميـــم هـــذا النظـــام لضـــامن والء 
املســـؤولن الرئيســـين لـــه، لكـــن مبـــرور الوقـــت بـــدأ القلـــق 
يتصاعـــد بشـــأن مـــدى موثوقيـــة الجيـــل القـــادم مـــن رجـــال 
ــى  ــن عـ ــال الديـ ــة رجـ ــم هيمنـ ــل حجـ ــن. ورسد التحليـ الديـ
هيـــكل النظـــام اإليـــراين، غـــر أنـــه بالنظـــر إىل دورهـــم الحاســـم، 
فيتطلـــب ذلـــك عـــدداً كبـــراً مـــن »رجـــال الديـــن الثوريـــن«، 
ـــر  ـــدد الكب ـــن الع ـــم م ـــة. وعـــى الرغ ـــم الحكوم ـــق به ـــن تث الذي
ــدى  ــاً لـ ــاً متناميـ ــة قلقـ ــإن مثـ ــة، فـ ــد الدينيـ ــاب املعاهـ لطـ
ــوم  ــدارس ال تقـ ــذه املـ ــن أن هـ ــاره مـ ــى وأنصـ ــد األعـ املرشـ
ـــب  ـــغل مناص ـــكل كاٍف لش ـــن بش ـــن مؤهل ـــال دي ـــب رج بتدري

ــة. ــة حساسـ حكوميـ

ـــز عـــى  ـــث)7(، رك ـــل ثال ـــم اختتمـــت هـــذه السلســـلة بتحلي ث
ـــدى  ـــي ل ـــق املتنام ـــددات القل ـــد مح ـــل أح ـــرى متث ـــكالية أخ إش
ـــن  ـــه م ـــد ل ـــتوى التأيي ـــاض مس ـــق بانخف ـــراين، تتعل ـــد اإلي املرش
ـــابق،  ـــد الس ـــاف املرش ـــاد، بخ ـــن يف الب ـــال الدي ـــار رج ـــل كب قب
الخمينـــي، والـــذي كان يحظـــى بدعـــم معظـــم رجـــال الديـــن 
رفيعـــي املســـتوى يف البـــاد، وقـــد فصـــل التحليـــل لعـــدد 
مـــن املرجعيـــات الدينيـــة الرئيســـية يف إيـــران، والتـــي تبـــدي 
ـــم  ـــل أن بعضه ـــي، ب ـــات خامنئ ـــن سياس ـــر م ـــى كث ـــا ع اعراضه
قـــد رفـــض بشـــكٍل عـــام دعـــم املرشـــد األعـــى يف عـــدد مـــن 

املواقـــف الحاســـمة.

ـــة  ـــة التابع ـــات الديني ـــاوالت املؤسس ـــن مح ـــم م ـــى الرغ وع
ـــن  ـــال الدي ـــن رج ـــرات اآلالف م ـــب ع ـــى بتدري ـــد األع للمرش
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ـــة،  ـــة إلعدادهـــم للمناصـــب الحكومي ـــود املاضي عـــى مـــدى العق
ـــول  ـــإن الوص ـــيعية، ف ـــد الش ـــد يف املعاه ـــاً للتقالي ـــه وفق ـــد أن بي
ــور  ــب حضـ ــن يتطلـ ــال الديـ ــن رجـ ــتويات مـ ــى املسـ إىل أعـ
دورات املرجعيـــة، وبالنظـــر إىل الوضـــع الحـــايل للمراجـــع 
ــن  ــال الديـ ــن رجـ ــد مـ ــب العديـ ــم تدريـ ــن يتـ ــران، لـ يف إيـ
املســـتقبلين عـــى النحـــو الـــذي يفضلـــه آيـــة اللـــه خامنئـــي.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، مثـــة تخوفـــات أخـــرى لـــدى النظـــام 
ـــال  ـــن رج ـــد م ـــل الجدي ـــة للجي ـــات الراهن ـــن التوجه ـــراين م اإلي
ـــايل،  ـــام الح ـــد النظ ـــن تقالي ـــأون بأنفســـهم ع ـــن ين ـــن، والذي الدي
ورمبـــا ينعكـــس هـــذا األمـــر يف رفـــض بعـــض رجـــال الديـــن 
ارتـــداء الـــزي الدينـــي يف األماكـــن العامـــة، نظـــراً لتعرضهـــم 
ـــن،  ـــذه األماك ـــدية يف ه ـــداءات الجس ـــخرية واالعت ـــرر للس املتك
ـــون  ـــوا ينجذب ـــباب بات ـــن الش ـــال الدي ـــض رج ـــاك بع ـــل أن هن ب

إىل األفـــكار الغربيـــة، ويعـــربون عـــن آرائهـــم يف األماكـــن 
العامـــة، مبـــا يف ذلـــك تأييدهـــم للعلامنيـــة السياســـية القامئـــة 

عـــى الفصـــل بـــن الديـــن والحكومـــة.

ويف النهايـــة، تجـــدر اإلشـــارة إىل أن اســـتمرارية النظـــام 
ـــن،  ـــال الدي ـــة رج ـــى تعبئ ـــاس ع ـــزة باألس ـــايل مرتك ـــراين الح اإلي
ـــران  ـــدة يف طه ـــابكة واملتزاي ـــات املتش ـــل التحدي ـــه يف ظ ـــد أن بي
ــة  ــة جوهريـ ــت أزمـ ــد متخضـ ــرة، فقـ ــنوات األخـ ــال السـ خـ
ملـــروع رجـــال الديـــن الثوريـــن، ومـــن ثـــم أضحـــت هنـــاك 
ـــذا، فحتـــى  ـــراين الراهـــن، ل ـــة تهـــدد النظـــام اإلي إشـــكالية وجودي
وأن اســـتمر النظـــام لفـــرة طويلـــة بعـــد آيـــة اللـــه خامنئـــي، 
فـــإن التصدعـــات الداخليـــة والهشاشـــة الراهنـــة بـــن رجـــال 

الديـــن ســـيجعل هيـــكل النظـــام أكـــر عرضـــة لانهيـــار.
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