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جــان لــو ســمعان هــو باحــث مشــارك فــي المعهــد الفرنســي للشــؤون الدوليــة فــي باريــس. وعمــل قبــل ذلــك 
محلــًلا للسياســات فــي مديريــة الشــؤون اإلســتراتيجية فــي وزارة الدفــاع الفرنســية )2008-2011(، ومستشــاًرا 
للبحــوث فــي كليــة الدفــاع لحلــف الناتــو )2011-2016(، وأســتاًذا مشــارًكا فــي الدراســات اإلســتراتيجية ملحًقــا 
مــن مركــز الشــرق األدنــى وجنــوب آســيا األمريكــي إلــى كليــة الدفــاع الوطنــي فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
)2016-2021(. الدكتــور جــان لــو ســمعان حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 
باريــس األولــى )2009( وإجــازة لإلشــراف علــى البحــوث مــن معهــد الدراســات السياســية بباريــس "ســاينس بــو" 

.)2017(

ملخص تنفيذي
إلرساء  الدولي  المجتمع  أطلقها  التي  العديدة  البرامج  بالرغم من   ◊
االستقرار في منطقة الساحل، فإن الوضع األمني يزداد تدهورًا. فبعد 
حرب 2013 في مالي، أعادت جماعات العنف المسلح انتشارها ناحية 
ُتسمى  التي  المنطقة  في  الفظائع  من  الكثير  وارتكبت  الجنوب، 
بالمثلث الحدودي بين مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر. وبحلول 2021 
الحركات  الدولي في إضعاف قوة  المجتمع  التي حققها  النتائج  ومع 
تلك  تحولت  والقاعدة،  داعش  ومنها  األوسط  الشرق  في  الجهادية 
البؤرة  المنطقة هي  لتكون هذه  الساحل؛  منطقة  إلى  التنظيمات 
المزمع  اإلنهاء  أن  سبق  ما  إلى  يضاف  العالمي.  لكفاحها  الجديدة 
للعملية العسكرية الفرنسية، عملية برخان، في أوائل 2022 سوف 

يؤثر بشدة على مشهد التعاون الدولي في منطقة الساحل. 

لالتجاهات  إقليميًا  انعكاسًا  ليس  الساحل  منطقة  في  اإلرهاب   ◊
التخلف االقتصادي  إلى  العالمية، وإنما له أسباب جذرية محلية ترجع 
للمناطق الريفية والحرمان المتصور لدى المجتمعات المحلية. ولذلك، 
فإن التحدي األبرز الذي يواجه دول الساحل هو تجديد العقد االجتماعي 

بين هذه الدول وشعوبها.

النهج  استخدام  على  االجتماعي  العقد  هذا  تجديد  ينطوي   ◊
الدبلوماسي للمصالحة مع بعض الجماعات المسلحة، غير أنَّ وجهات 
وبين  المنطقة  في  عميقًا  اختالفًا  تختلف  المصالحة  بشأن  النظر 

الشركاء الغربيين

تزال  فال  والمصالحة،  للوساطة  الجهود  هذه  تبلورت  لو  حتى   ◊
بعضًا  ألنَّ  إما  الجهادية؛  التنظيمات  هزيمة  إلى  تحتاج  الساحل  دول 
اآلخر  البعض  ألن  أو  المفاوضات  دائمًا  التنظيمات سيرفض  من هذه 
التفاوض.  الهجمات لتحسين موقفه على طاولة  زيادة  إلى  سيميل 
ومن َثمَّ فإن النضال ضد جماعات العنف المسلح سيظل أولويًة في 

المدى القريب.

◊  التحديان الرئيسيان في مجال مكافحة اإلرهاب هما تدريب القوات 
المحلية ومكافحة أفكار الجماعات المتطرفة. وتستطيع دول الخليج 
التأهيل  برامج  بدعم  األولى  الحالة  المجالين: في  أن تساعد في كال 
وفي  الخمس،  الساحل  دول  لمجموعة  المشتركة  للقوة  العسكري 
الحالة الثانية بتعزيز الممارسات الجيدة في مكافحة التطرف المقترن 

بالعنف على مستوى المجتمعات المحلية.

التحدي  الساحل،  لمنطقة  الدولية  المساعدات  لحوكمة  بالنسبة   ◊
وقادة  الساحل  )دول  المحلية  األطراف  أن  ضمان  أوالً  هو  الرئيس 

المجتمعات( تقوم بتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية بمفردها، 
والجانب الثاني هو أن األطراف الدولية ومنها مجموعة دول الساحل 
يتحول  أن  دون  َتحول  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  واألمم  الخمس، 
التنظيمات  تستغله  أمني  فراغ  إلى  الفرنسي  العسكري  االنسحاب 

اإلرهابية.

◊  في تلك البيئة المعقدة، ينبغي على دول الخليج أن تضمن أوالً أن 
الدول التي تحصل على المعونات وشركائها من المنظمات الدولية 
االقتصادية  التنمية  وهي  أال   - ذاتها  المدى  بعيدة  األهداف  تطبق 

واالجتماعية والحيلولة دون انتشار التطرف في المجتمعات المحلية.

تستطيع دول الخليج أن تساعد في تحسين األوضاع االجتماعية   ◊
واالقتصادية في منطقة الساحل عبر تركيز استثماراتها الحالية في 
وجه  وعلى  المحلية.  التحتية  البنية  منشآت  تحديث  على  المنطقة 
بالغة  أهمية  الخليجية  لالستثمارات  يكون  أن  الممكن  التحديد، من 

في مجاالت منها االتصال، والتعليم، والرعاية الصحية.

منطقة  تجاه  سياساتها  تعزز  أن  أيضًا  الخليج  دول  تستطيع   ◊
الخليجي. وسوف يسهم  التعاون  الساحل من خالل مظلة مجلس 
ذلك في جهود التنسيق بينها وبين األطراف الرئيسية األخرى ومنها 
الساحل  منطقة  لحوكمة  الخليجي  الدعم  ع  وضِّ إذا  األوروبي.  االتحاد 
ودول  الخليجي  التعاون  مجلس  بين  المشاورات  أعمال  جدول  على 
يمكن من خاللها  التي  الُسبل  بحث  يتيح  ذلك  فإن  األوروبي  االتحاد 
دعم البرامج الجاري تنفيذها التي يشرف عليها األوروبيون فعاًل. وعلى 
نفس المنوال، قد ترسم دول مجلس التعاون الخليجي عالقاتها مع 
آليات للمشاورات تساعد أيضًا في  دول الساحل الخمس عبر إنشاء 
هذه  إلى  كفاءًة  الطرق  بأكثر  الخليجية  المالية  المساهمات  إيصال 

المنطقة الواقعة في غرب أفريقيا.

◊ ينبغي أن تكون الواقعية هي المعيار الذي تسير عليه السياسات 
أال  المرء  وعلى  الساحل.  منطقة  في  االستقرار  إرساء  إزاء  الخليجية 
ينسى أن المعونات الدولية بمفردها ال يمكنها خلق الظروف المواتية 
للتنمية المحلية؛ ألن النتيجة تعتمد بشدة على رغبة وقدرة األطراف 
العمل  على  المدنية(  والمجتمعات  )السياسيون  المحلية  المعنية 

معًا وتجديد شروط العقد االجتماعي بينهم.

الدكتور جان لو سمعان 
باحث أول

معهد الشرق األوسط، جامعة سنغافورة الوطنية 
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تفاصيل الموضوع
الصحــراء  بيــن  شاســعة  منطقــة  وهــي  الســاحل،  منطقــة  تواجــه 
الكبــرى والســافانا الســودانية وتوجــد فيهــا خمــس دول فــي غــرب 
أفريقيــا )وهــي موريتانيــا، ومالــي، وبوركينــا فاســو، والنيجــر، وتشــاد(، 
علــى مــدار العقــد الماضــي العديــد مــن التحديــات األمنيــة. فــي ينايــر 
2013، كاد هجــوم مــن التنظيمــات اإلســالمية أن يطيــح بالحكومــة 
الماليــة، ممــا دفــع فرنســا إلــى التدخــل العســكري فــي عمليــة ُأطِلــق 
النطــاق  مــن  فرنســا  وّســعت  بعــام،  وبعدهــا  "ســرفال".   عليهــا 
المبدئــي لتدخلهــا فــي مالــي؛ ليشــمل مهــام مكافحــة اإلرهــاب فــي 

منطقــة الســاحل كلهــا.

ولمــا كانــت الحــدود بيــن هــذه الــدول ســهلة االختــراق ونظــرًا للطبيعة 
العابــرة للحــدود للتدفــق غيــر المشــروع فــي المنطقــة، قــررت دول 
غــرب أفريقيــا أيضــًا االنضمــام إلــى هــذه الجهــود بإنشــاء مجموعــة دول 
الســاحل الخمــس فــي 2014. وكان الهــدف مــن الكيــان الجديــد هــو 
إنشــاء منظمــة إقليميــة ال تســعى إلــى تأميــن المنطقــة وحســب وإنمــا 
ــك. وتمــت  ــة وممارســات الحكــم الجيــدة كذل دعــم التنميــة االقتصادي
إضافــة قــوة مشــتركة إلــى هــذه المنظمــة فــي 2017، وتشــارك قــوات 

مــن الــدول الخمــس األعضــاء فيهــا.

بــذل المجتمــع الدولــي جهــودًا بــارزًة فــي الســنوات التاليــة لدعــم ركائــز 
البنيــة األمنيــة فــي منطقــة الســاحل، حيــث بــدأت األمــم المتحــدة فــي 
أبريــل 2013، وبــدأ االتحــاد  مهمــة إلرســاء االســتقرار فــي مالــي فــي 
نفســه،  العــام  فــي  الماليــة  للقــوات  تدريبيــة  مهمــة  فــي  األوروبــي 
وكذلــك شــرعت الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )إكــواس( 
واالتحــاد األفريقــي فــي صياغــة إســتراتيجيات خاصــة بهمــا لمنطقــة 

الســاحل.1

منطقــة  فــي  األمنــي  الوضــع  اســتمر  المبــادرات،  كثــرة  رغــم  ولكــن 
الســاحل فــي التدهــور. فــأوالً، تعيــق القيــود الخاصــة بالقوات المســلحة 
المحليــة مــن حيــث التدريــب والمــوارد مــن قدرتهــا على تنفيــذ عمليات 
فــإن  لذلــك،  ونتيجــة  المســلحة.  الجماعــات  ضــد  حاســمة  مشــتركة 
الحمــالت العســكرية التــي نفذتهــا مجموعــة دول الســاحل الخمــس 
بالــكاد أوقفــت وتيــرة الهجمــات اإلرهابيــة. وبعــد تطهيــر شــمال مالــي 
مــن الجماعــات المســلحة فــي 2013، أعــادت هــذه الجماعــات انتشــارها 
ناحيــة الجنــوب، وارتكبــت الكثيــر مــن الفظائــع فيمــا ُيســمى بمنطقــة 
وبحلــول  والنيجــر.  فاســو،  وبوركينــا  مالــي،  بيــن  الحــدودي  المثلــث 
2021 ومــع النتائــج التــي حققهــا المجتمــع الدولــي فــي إضعــاف قــوة 
اإلســالمية  الدولــة  األوســط ومنهــا  الشــرق  فــي  الجهاديــة  الحــركات 
والقاعــدة، تحولــت تلــك التنظيمــات إلــى منطقــة الســاحل؛ لتكــون 

ــدة لكفاحهــا العالمــي. هــذه المنطقــة هــي البــؤرة الجدي

 بيــد أن اإلرهــاب فــي منطقــة الســاحل ليــس منتجــًا مســتوردًا مــن 
ــة، وهــو نتيجــة  ــة محلي ــه أيضــًا أســباب جذري الشــرق األوســط، وإنمــا ل
بيــن  المســاواة  فــي  والتفــاوت  االقتصــادي  الحرمــان  مــن  لســنوات 
المراكــز الحضريــة والمناطــق الريفيــة فــي دول الســاحل. وتهميــش 
المجتمعــات المحليــة )ســواء كان حقيقيــًا أو متصــورًا( يؤجــج الســخط 

االجتماعــي، وفــي بعــض األحيــان يقــود إلــى التطــرف.

علــى  الدولــي  المجتمــع  قــدرة  مــن  المحليــة  القيــود  هــذه  ض  تقــوِّ
ســيما  وال  الســاحل،  منطقــة  فــي  الحكــم  احتياجــات  مــع  التعامــل 
عندمــا يجــد الشــركاء الخارجيــون أنفســهم فــي أتــون االشــتباكات 
بيــن الســكان األصلييــن والحكومــات المحليــة. وفــي معظــم الســنوات 

األخيــرة، أشــعلت أزمــة الشــرعية لهــذه الحكومــات دعــوات الحشــد 
الشــعبي المطالبــة بالتغييــر، ولكــن هــذه التحــركات عّقــدت أيضــًا 
مــن مهمــة التصــدي لتحــدي اإلرهــاب. وُتّلِخــص التطــورات األخيــرة فــي 
مالــي هــذه التوتــرات: ففــي ربيــع 2020، خــرج المدنيــون فــي شــوارع 
باماكــو؛ للتظاهــر ضــد حكومــة الرئيــس إبراهيــم أبــو بكــر كيتــا. وبعــد 
ذلــك أطاحــت القــوات المســلحة بالرئيــس كيتــا مــن الســلطة فــي 
أغســطس مــن ذلــك العــام، وأعقــب ذلــك فتــرة مضطربــة مــن االنتقــال 

السياســي.

بجانــب التحديــات األمنيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا دول الســاحل، 
المحليــة  فاالقتصــادات  التهديــدات:  حــدة  مــن  المنــاخ  تغيــر  يزيــد 
تعتمــد بشــدة علــى الزراعــة، ويؤثــر التصحــر الناتــج عــن نوبــات الجفــاف 
التــي تتزايــد حدتهــا علــى نحــو %80 مــن األراضــي الزراعيــة فــي منطقــة 
الســاحل. وتشــير العديــد مــن التقاريــر الصــادرة عــن األمــم المتحــدة 
إلــى أن انعــدام األمــن الغذائــي هــو قضيــة تؤثــر فعــاًل علــى نحــو 33 
بســبب  تتفاقــم  وســوف  الســاحل،  منطقــة  فــي  نســمة  مليــون 

األحــوال المناخيــة اآلخــذة فــي التدهــور. 2

فــي  حاســمًة  فتــرًة  المقبلــة  األشــهر  ســتكون  الشــأن،  هــذا  فــي 
الحيلولــة دون انــزالق المنطقــة إلــى الفــراغ األمنــي. وفــي يوليــو 2021، 
أعلــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون انتهــاء العملية الفرنســية 
لمنطقــة الســاحل "برخــان". ومــن المحتمــل أن ينخفــض عــدد أفــراد 
كانــت  التــي  القــوات  نحــو نصــف  إلــى  الفرنســية  المســلحة  القــوات 
موجــودة فــي أغســطس 2021 وعددهــا 5,000 فــرد. ومــن المتوقــع 
ــز هــذه القــوات األمنيــة علــى مكافحــة الجماعــات اإلرهابيــة فــي  أن ُتركِّ

منطقــة المثلــث الحــدودي.

وفــي حيــن أنَّ الحكومــات فــي منطقــة الســاحل تعانــي مــن ضعــف 
القيــود  تواجــه  فرنســا  ومنهــم  الغربييــن  الشــركاء  فــإن  المــوارد، 
الخاصــة بهــا: فنقــص الدعــم مــن الشــعب الفرنســي وبصفــة أكثــر 
عمومــًا الســجل الملتبــس للتدخــالت الغربيــة فــي الخــارج، مثلمــا هــو 
الحــال فــي أفغانســتان، جعــل القــادة السياســيين يشــعرون بالضجــر 
مــن هــذه التدخــالت، فضــاًل عــن أن وبــاء الكوفيــد19- يؤثــر علــى اإلنفاق 
الحكومــي ويجبــر الــدول الغربيــة علــى تخفيــض تدخالتهــا الدوليــة 

وليــس توســيعها.

الــذي كانــت  الدعــم  لــم تتلــَق  يفســر ذلــك الســبب فــي أن فرنســا 
تنتظــره مــن شــركائها الغربييــن منــذ إطــالق عمليتهــا العســكرية 
برخــان. ورغــم أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة قدمــت دعمــًا لوجيســتيًا 
للقــوات المســلحة الفرنســية، فــإن إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق 
الموجهــة  المــوارد  تقليــل  فــي  رغبتهــا  عــن  عّبــرت  ترامــب  دونالــد 
ــة الممنوحــة لمنطقــة  ــا بســبب األولوي للقيــادة األمريكيــة فــي أفريقي
جــو  الرئيــس  تحــت  األمريكيــة  اإلدارة  تشــْر  ولــم  األندو-باســيفيك. 

بايديــن إلــى حــدوث تغييــر فــي هــذا الموقــف.

بــدأت  التــي  االنتقاليــة  المرحلــة  تســتدعي  المنطلــق،  هــذا  مــن 
باالنســحاب العســكري الفرنســي الوشــيك نقاشــًا جديــدًا حــول فــرض 
المجتمــع  يســتطيع  الــذي  فمــا  الســاحل.  منطقــة  فــي  الســيطرة 
إلرســاء  بــه  القيــام  التحديــد،  وجــه  علــى  الخليــج  ودول  الدولــي، 
واالســتقرار  األمــن  أهميــة  تعــود  الســاحل؟  منطقــة  فــي  االســتقرار 
ــدول الخليــج إلــى ســببين: الســبب  فــي منطقــة الســاحل بالنســبة ل
األول هــو أن هنــاك جاليــًة كبيــرًة مــن دول الســاحل تقيــم فــي شــبه 
الجزيــرة العربيــة، ممــا يــدّل علــى وجــود تدفــق منتظــم للهجــرة بيــن 
المنطقتيــن. حيــث تشــير تقديــرات األمــم المتحــدة إلــى أن نحــو 3.6 

دول الخليج وجهود إرساء االستقرار في منطقة الساحل
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مليــون مهاجــر أفريقــي يعيشــون فــي دول الخليــج.3 وبالرغــم مــن 
عــدم وجــود أرقــام دقيقــة، فــإن نســبة العمــال القادميــن تحديــدًا مــن 
ــة  غــرب أفريقيــا مرتفعــة، وخصوصــًا فــي الســعودية، والكويــت، ودول

المتحــدة.4 العربيــة  اإلمــارات 

الســبب الثانــي هــو أن هنــاك مصلحــة أمنية مباشــرة لــدول الخليج في 
تجنــب انهيــار دول الســاحل، علــى المســتوى اإلســتراتيجي. فالمنطقــة 
هــدف إلســتراتيجيات االنقضــاض عليهــا مــن كل مــن األطــراف مــن 
ــال، تشــارك  ــدول الخارجيــة. فعلــى ســبيل المث ــك ال ــدول وكذل ــر ال غي
إيــران فــي اقتصــاد دول الســاحل منــذ الثمانينــات فــي القــرن الماضــي 
ــا.5  ــات مــع الجماعــات الشــيعية المســلحة فــي غــرب أفريقي ولهــا عالق
عــالوًة علــى مــا ســبق، فــإن اســتخدام دول الســاحل كنقطــة انطــالق 
لعــودة ظهــور الجماعــات اإلرهابيــة مثــل الدولــة اإلســالمية والقاعــدة 
وأمنيــًة  سياســيًة  مخاطــرًة  أيضــًا  ــل  يمثِّ جديــدة  مجموعــات  وربمــا 
واقتصاديــًة لــدول الخليــج. ولمــا كانــت دول الخليــج العربــي تعمــل 
علــى مكافحــة أنشــطة هــذه التنظيمــات وفكرهــا المتطــرف، فــإن لهــا 
مصلحــة مباشــرة فــي منعهــا مــن اســتغالل فــراغ أمنــي فــي منطقــة 
الســاحل. وهــذا يفســر الســبب الــذي دفــع دول الخليــج إلــى أن تبــدي 
رغبتهــا فــي توســيع دورهــا الدبلوماســي واالقتصــادي فــي المنطقــة. 
فــكل مــن الريــاض وأبوظبــي تعهــدت بضــخ مســاهمات ماليــة كبيــرة 
مــع  الثنائيــة  العالقــات  وتشــهد  الخمــس،  الســاحل  دول  لمجموعــة 
دول منهــا موريتانيــا وتشــاد وبوركينــا فاســو توســعًا عبــر الزيــارات 

ــة. ــات التجاري الرســمية واالتفاق

فــي ِظــل هــذه الخلفيــة، تناقــش األقســام الثالثــة التاليــة أبــرز النقــاط 
فــي جهــود إرســاء االســتقرار فــي المنطقــة ومــا الــذي تســتطيع دول 
الخليــج القيــام بــه فــي كل حالــة: دعــم التنميــة المحليــة، والحــرب ضــد 

التطــرف المقتــرن بالعنــف، وحوكمــة التعــاون الدولــي.    

دعم التنمية المحلية
التدخــالت التــي قادتهــا الــدول الغربيــة فــي منطقــة الســاحل فــي 
العقــد الماضــي لــم تعــٍط األولويــة لمكافحــة اإلرهــاب باعتبــاره القضيــة 
اإلقليميــة الرئيســية وحســب، وإنمــا تعاملــت أيضــًا مــع الوضــع مــن 
المنظــور العســكري. ومــن َثــمَّ صــار التدخــل العســكري، فــي حكــم 
التعامــل  يتــم  التــي  الوحيــدة  والطريقــة  األساســي  النهــج  الواقــع، 
بهــا مــع قضيــة اإلرهــاب. وتحديــدًا، فقــد اســتهدفت عمليــة برخــان 
العســكرية الجماعــات اإلرهابيــة، ولكنهــا امتنعــت عــن التدخــل فــي 
أي شــيء لــه عالقــة بالنزاعــات بيــن طوائــف المجتمــع. وبالمثــل، عندمــا 
ُأنِشــئت مجموعــة دول الســاحل الخمــس فــي 2014 كان الهــدف مــن 
المنظمــة اإلقليميــة الجديــدة هــو العمــل على مســارين - وهمــا الدفاع 
والتنميــة - غيــر أن المقتضيــات األمنيــة جعلــت الجانــب العســكري فــي 
األســاس يحتــل مــكان الصــدارة بإنشــاء القــوة المشــتركة فــي 2017.

 
يقــر الجميــع بــأن الزخــم الــذي حققتــه التنظيمــات الجهاديــة العالميــة 
فــي مالــي فــي 2013 كان يبــرر تلــك االســتجابة العســكرية القويــة. 
ولكــن منــذ البدايــة، لــم يســتطع النهــج العســكري أن يحــل القضايــا 

بعيــدة المــدى التــي تواجــه دول المنطقــة مثــل نقــص التنميــة.

 فالــدول مثــل مالــي والنيجــر وبوركينــا فاســو مــن بيــن أفقــر 25 دولــة 
فــي العالــم، ونصــف ســكان دول الســاحل يعيــش علــى أقــل مــن 1.25 
العقــد  فــي  اإلرهابيــة  الهجمــات  وازدادت  اليــوم.  فــي  أمريكــي  دوالر 
الماضــي فــي المناطــق النائيــة التــي كانــت تشــعر فيهــا المجتمعــات 

المحليــة بالحرمــان. وكانــت هــذه الظاهــرة واضحــًة علــى وجــه التحديــد 
فــي منطقــة الحــدود الثالثــة التي تتمثــل في منطقة  ليبتاكو - غورما 
والتــي تمتــد فــي الــدول الثــالث. وبعــد العمليــة العســكرية الفرنســية 
المبدئيــة فــي مالــي فــي 2013، انتقــل اإلرهابيــون والمتمــردون إلــى 
هــذه المنطقــة لتخطيــط عملياتهــم. ولمــا كان نفــوذ الدولــة ضعيفــًا 
فــي هــذه المنطقــة ونظــرًا لصعوبــة األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للســكان فيهــا، اســتطاعت جماعــات العنــف المســلح أن تنمــو، وفــي 
ــد مقاتليــن مــن صغــار الســن. وكانــت المناطــق  بعــض األحيــان أن تجنِّ
الريفيــة التــي تعانــي مــن تدهــور الزراعــة وغيــاب سياســات التنميــة 
مــن  تمكنــت  والتــي  الجهاديــة  للتنظيمــات  أرضــًا خصبــًة  الوطنيــة 
لتجنيــد  المختلفــة  المجتمعيــة  الطوائــف  بيــن  التوتــرات  اســتغالل 
ــرة  ــال فــي النســبة الكبي ــك علــى ســبيل المث المقاتليــن. ويتضــح ذل

مــن طائفــة الفوالنــي بيــن التنظيمــات الجهاديــة. 6

يســبق التفــاوت فــي المســاواة بيــن المناطــق الجغرافيــة والطبقــات 
أن  غيــر  الماضــي،  العقــد  أزمــة  الســاحل  منطقــة  فــي  االجتماعيــة 
التحــدي تفاقــم بظهــور جماعــات عنــف مســلح جديــدة مثــل جبهــة 
تحريــر ماســينا ومؤخــرًا جماعــة نصــرة اإلســالم والمســلمين. وفــي هــذه 
الظــروف، فــإن الحــرب علــى اإلرهــاب ال يمكــن أن تواجــه إال أعــراض األزمــة 

اإلقليميــة وليــس جذورهــا.

 فعلــى المــدى البعيــد، فــإن التحــدي األبــرز الــذي يواجــه دول الســاحل 
هــو تجديــد العقــد االجتماعــي بيــن هــذه الــدول وشــعوبها. وتحقيــق 
هــذه الغايــة يقتضــي أوالً تطبيــق النهــج الدبلوماســي عبــر جهــود 
إلــى دراســة  بالحاجــة  األفريقيــة فعــاًل  الحكومــات  وأقــرت  المصالحــة. 
إمكانيــة الحــوار مــع المقاتليــن الذيــن لديهــم الرغبــة فــي إلقــاء الســالح 
مقابــل تحســين نظــام الحكــم. ففــي 2020، أعلنــت الســلطات فــي 
الجماعــات  كل  مــع  التفــاوض  مبــدأ  علــى  انفتاحهــا  صراحــًة  مالــي 
المســلحة دون تمييــز. وفــي بوركينــا فاســو حيــث ُيقــال إن ثلــث إقليــم 
الدولــة خــارج نطــاق ســيطرة الســلطات المركزيــة، يــزداد الزخــم أيضــًا 
حــول موضــوع المصالحــة.7 وفــي الشــهور الماضيــة، يدفــع مســؤولو 
الواليــات المحليــون فــي هــذا االتجــاه، غيــر أن الرئيــس روش كابــوري 

يرفــض حتــى اآلن هــذه الفكــرة.

أّمــا علــى الصعيــد الدولــي، فــإن فكــرة الحــوار مــع جماعــات العنــف 
الرئيــس  رفــض   ،2020 ففــي  حــذرة.  فعــل  بــردود  ُتقابــل  المســلح 
الفرنســي ماكــرون هــذه الفكــرة بــكل صراحــة قائــاًل: "مــع اإلرهابييــن، 
نحــن ال نتحــاور. وإنمــا نقاتــل. 8 " وبالمثــل، أشــار بيتــر فــام المبعــوث 
الخــاص األمريكــي إلــى دول الســاحل إلــى مخاطــرة الحــوار مــع هــذه 
الجماعــات، وقــال إن الحــوار معهــا قــد "يضفــي الشــرعية علــى أعمــال 

التــي ارتكبتهــا".9 العنــف 

ومــن المحتمــل أن يظــل هــذه الموضــوع مثيــرًا للجــدل. وكان الهــدف 
مــن اتفــاق الجزائــر للســالم فــي 2015 - وهــو اتفــاق إلنهــاء الحــرب 
الماليــة - هــو تمهيــد الطريــق للمصالحــة مــع الجماعــات المســلحة، 
بالشــبكات  المرتبطــة  الجماعــات  تلــك  الغالــب  فــي  تجاهــل  ولكنــه 
الجهاديــة العالميــة.10 وبجانــب ذلــك، ال تنجــح المحادثــات السياســية إال 
إذا كان هنــاك اتفــاق متبــادل علــى مبدأهــا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
كانــت بعــض الجماعــات مثــل جبهــة نصــرة اإلســالم والمســلمين عّبــرت 
عــن ميلهــا إلــى المشــاركة فــي المفاوضــات، فــإن الدولــة اإلســالمية فــي 
ــة األخــرى حــول  الصحــراء الكبــرى رفضــت تلــك الفكــرة. وبعــض األمثل
ــى الحــذر: فعــودة طالبــان فــي أفغانســتان  ــم قــد تدعــو أيضــًا إل العال
فــي أغســطس 2021 أعقبــت اتفاقــًا تــم التوصــل إليــه مــع الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فــي العــام الســابق. النتيجــة النهائيــة فــي كابــل 

دول الخليج وجهود إرساء االستقرار في منطقة الساحل
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مــن غيــر المحتمــل أن تجعــل ذلــك الخيــار أكثــر جاذبيــًة فــي العواصــم 
الغربيــة أو الخليجيــة.

عنــد تنحيــة القيــود السياســية جانبــًا، فلــن تنجــح جهــود الوســاطة 
والمصالحــة علــى المــدى البعيــد إال إذا اقترنــت بسياســات متزامنــة 
لتهيئــة األجــواء لتحســين التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي هــذه 
المناطــق. وهنــاك جهــود دوليــة فعــاًل فــي هــذا االتجــاه. فعلــى ســبيل 
المثــال، يســتثمر تحالــف الســاحل، وهــو تحالف أنشــأته الــدول األوروبية 
فــي 2017، مبلغــًا وقــدره 17 مليــار يــورو فــي ســتة قطاعــات ُتعَتّبــر 
أساســية وهــي: التعليــم، والزراعــة، والطاقــة، والخدمــات الحكوميــة، 

والحوكمــة، واألمــن الداخلــي.11

تركيــز  عبــر  فيــه  المســاهمة  الخليــج  دول  تســتطيع  هــدف  وهــذا 
التحتيــة.  البنيــة  الســاحل علــى تحديــث  اســتثماراتها فــي منطقــة 
وتنشــط الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي فعــاًل فــي 
التنميــة االقتصاديــة فــي الســاحل. علــى ســبيل المثــال، تســتضيف 
وصنعــت   ،2013 منــذ  لألعمــال  اإلفريقــي  العالمــي  المنتــدى  دبــي 
فــي  تســتثمر  التــي  العالميــة  للشــركات  كمركــز  مكانــًة  لنفســها 
العربيــة  االقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق  ويقــدم  القــارة. 
نحــو 40 قرضــًا لــدول غــرب أفريقيــا )وصلــت إلــى 21.7 مليــون دوالر 
فــي  األعضــاء  الــدول  مــن  دولــة  كل  ذلــك  ويشــمل   ،)2021 فــي 
مجموعــة دول الســاحل الخمــس.12 وفــي ذات الوقــت، أطلــق صنــدوق 
االســتثمارات العامــة الســعودي فــي 2020 مبــادرًة لتقديــم 200 مليــون 
ــة  ــورو موجهــًة للتنميــة فــي منطقــة الســاحل بالشــراكة مــع الوكال ي

للتنميــة.13 الفرنســية 

ــل  ــة أيضــًا. ففــي أوائ ــات الثنائي ــرة، تتوســع العالق فــي الســنوات األخي
تخصيــص  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أعلنــت  مثــاًل،   2020
مليــاري دوالر إلقامــة مشــاريع اســتثمارية فــي موريتانيــا. وبمــا أن هــذا 
المبلــغ يعــادل تقريبــًا %40 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لهــذه الدولــة 
األفريقيــة، فإنــه يســاعد بشــدة فــي جهــود التحديــث التــي تبذلهــا 
نواكشــوط.14 وفــي هــذه األثنــاء، يخصــص صنــدوق خليفــة لتطويــر 
المشــاريع 10 مليــون دوالر أمريكــي لبرنامــج لدعــم تشــغيل الشــباب 

بتوفيــر 50,000 وظيفــة جديــدة فــي بوركينــا فاســو.15

االســتثمارات الخليجيــة فــي المنطقــة يمكــن أن يكــون لهــا دور محــوري 
فــي العديــد مــن المجــاالت. ففــي البدايــة، فــإن االتصــال فــي المناطــق 
الريفيــة فــي الســاحل مــن المرجــح أنــه أحــد أبــرز التحديــات لتنميــة 
هــذه المناطــق. وتعمــل شــركة اتصــاالت، شــركة االتصــاالت اإلماراتيــة، 
فعــاًل فــي دول الســاحل الخمــس. غيــر أن البنيــة التحتيــة واتصــال 
الســاحل.  منطقــة  فــي  ضعيفــًا  يــزال  ال  باإلنترنــت  المســتهلكين 
وبالتالــي، إذا قامــت الشــركات الخليجيــة بتحديــث هــذه الشــبكات فــإن 
ذلــك يمكــن أن يســاعد فــي تقليــل اإلحســاس بالتفــاوت فــي المســاواة 

ــة.   بيــن المناطــق الجغرافي

تشــمل المجــاالت األخــرى التــي تســتطيع الــدول الخليجيــة أن تنهــض 
بــدور بــارز فيهــا فــي التنميــة المحليــة التعليــم والخدمــات الصحيــة. 
ففــي الحالــة األولــى، ُتصّنــف دول الســاحل بيــن أقــل الــدول فــي العالم. 
ففــي تشــاد، %62 مــن األطفــال ال يذهبــون إلــى المدرســة، وفــي النيجــر 
دعــم  الخليجيــون  الشــركاء  ويســتطيع   .50% مــن  النســبة  تقتــرب 
برامــج التعليــم فــي دول الســاحل بتخصيــص نســبة مــن إجمالــي 
المســاعدات إلنشــاء و/أو تحديــث المــدارس وتوفيــر الــكادر التعليمــي 

واإلداري لهــا.

يعيــق نقــص المدرســين المؤهليــن أيضــًا مســيرة التنميــة فــي هــذه 
الــدول، ويتطلــب تركيــزًا أكبــر علــى تدريبهــم. وفــي هــذا الصــدد، 
يمكــن أن تســهم الجامعــات الخليجيــة الكبــرى )ومنهــا جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز أو جامعــة قطــر أو جامعــة خليفــة( أيضــًا بتصميــم برامــج 
منــح دراســية خاصــة الســتقطاب الطــالب الواعديــن مــن دول الســاحل 

لمســاعدة هــذه الــدول فــي بنــاء نخبهــا المســتقبلية.

وأخيــرًا، يعانــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي دول غــرب أفريقيــا مــن قلــة 
المــوارد الحكوميــة. وزاد وبــاء الكوفيــد19- الوضــع ســوءًا: فضعــف 
القــدرات علــى الفحــص وانخفــاض معــدالت التطعيــم يعنــي أن دول 
الســاحل مــن غيــر المحتمــل أن تخــرج مــن هــذه األزمــة فــي أي وقــت 
كانــت   2021 أغســطس  فــي  فإنــه  داللــة  مــن  يخلــو  ال  وممــا  قريــب. 
موريتانيــا أكثــر الــدول تقدمــًا بيــن دول الســاحل فــي عمليــة التطعيــم 
ــاء، حيــث وصلــت نســبة التطعيــم إلــى %0.46 مــن الســكان  ضــد الوب
المطعميــن بالكامــل. وفــي ضــوء الــدور المتنامــي لــدول الخليــج فــي 
حملــة التطعيــم العالميــة، ســواء كان ذلــك مــن خــالل تحالــف األمــل 
أو مركــز تخزيــن وتوزيــع اللقاحــات التابــع لطيــران اإلمــارات أو تحالــف 
دبــي اللوجســتي لتســريع توزيــع لقاحــات كوفيــد19- حــول العالــم، 
فإنهــا تســتطيع تســريع وتيــرة توزيــع جرعــات اللقــاح فــي هــذه الــدول. 
ــدول  وُيمِكــن أيضــًا أن تســاعد فــي إنشــاء مراكــز فحــص فــي هــذه ال

ــى التقصــي. لتحســين قدرتهــا عل

التنميــة  فــي  بشــدة  تســاعد  أن  الخليــج  دول  تســتطيع  وإجمــاالً، 
فــي  جــدال  وال  الســاحل.  دول  لمجتمعــات  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
أن فعاليــة هــذه االســتثمارات تعتمــد علــى نتيجــة جهــود المصالحــة 
ففــي  األول.  المقــام  فــي  المحليــة  والمجتمعــات  الحكومــات  بيــن 
المدييــن المتوســط إلــى البعيــد، يمكــن أن يتيــح التحســن االقتصــادي 
واالجتماعــي لــدول الســاحل بنــاء أســس جديــدة للعقــود االجتماعيــة 

بينهــا وبيــن الشــعوب.

 محاربة التطرف المقترن بالعنف
ال يعنــي إعطــاء األولويــة للتنميــة المحليــة إغفــال التهديــدات األمنيــة 
فــي منطقــة الســاحل. فحتــى لــو تبلــورت هــذه الجهــود للوســاطة 
والمصالحــة، فــال تــزال دول الســاحل تحتــاج إلــى امتــالك القــدرة لهزيمــة 
التنظيمــات الجهاديــة؛ إمــا ألن بعضــًا مــن هــذه التنظيمــات ســيرفض 
ــادة الهجمــات  ــى زي دائمــًا المفاوضــات أو ألن البعــض اآلخــر ســيميل إل

لتحســين موقفــه علــى طاولــة التفــاوض.

ــمَّ فــإن النضــال ضــد جماعــات العنــف المســلح يجــب أن يظــل  ومــن َث
التحديــان  المحــدد،  المجــال  هــذا  فــي  القريــب.  المــدى  فــي  أولويــًة 
الرئيســيان همــا تدريــب القــوات المحليــة ومكافحــة أفــكار الجماعــات 
المجاليــن:  فــي كال  أن تســاعد  الخليــج  المتطرفــة. وتســتطيع دول 
فــي الحالــة األولــى بدعــم برامــج التأهيــل العســكري للقــوة المشــتركة 
بتعزيــز  الثانيــة  الحالــة  وفــي  الخمــس،  الســاحل  دول  لمجموعــة 
علــى  بالعنــف  المقتــرن  التطــرف  فــي مكافحــة  الجيــدة  الممارســات 

المحليــة. المجتمعــات  مســتوى 

الســاحل  دول  مجموعــة  إنشــاء  فــي  فعــاًل  الخليــج  دول  وســاهمت 
الخمــس. فــكل مــن الســعودية ودولــة اإلمــارات تبرعــت بمبالــغ كبيــرة، 
وهــي 100 مليــون دوالر و30 مليــون دوالر علــى التوالــي؛ للمســاعدة 
فــي بنــاء القــوة المشــتركة للمنظمــة16 وتســعى القــوة المشــتركة، 
ــدول  ــى اســتقطاب القــوات العســكرية مــن كل ال ومقرهــا باماكــو، إل

دول الخليج وجهود إرساء االستقرار في منطقة الساحل
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األعضــاء فــي مجموعــة دول الســاحل الخمــس. وفعاليــة هــذه القــوات 
فــي المســتقبل لهــا أهميــة بالغــة فــي تنســيق التصــدي للهجمــات 

ــة. ــة، وخصوصــًا فــي المناطــق الحدودي اإلرهابي

القــوة المشــتركة لمجموعــة دول  2021، كانــت   بحلــول أغســطس 
الســاحل الخمــس قــد نفــذت 25 عمليــًة الســتهداف الجماعــات اإلرهابيــة 
فــي ثــالث ســنوات 17 ولكــن بالرغــم مــن هــذه اإلنجــازات التــي تحققــت 
تــزال  القــوة المشــتركة ال  التــي تواجــه  فــي البدايــة، فــإن التحديــات 
المحليــة  العســكرية  القــوات  داخــل  المطلــوب  فالتنســيق  كبيــرًة. 
ــدول األخــرى والتــي تتفــاوت  وبينهــا وبيــن القــوات العســكرية مــن ال
ــه إال خبــرة محــدودة فــي  فــي درجــة جاهزيتهــا، ومعظمهــا ليــس لدي
العمــل معــًا يعنــي أن الشــركاء األجانــب ال بــد أن يســاعدوا فــي تقويــة 

ــز هــذه القــوات وتدريبهــا. تجهي

ويشــارك المجتمــع الدولــي بالفعــل فــي ذلــك. فقــد بــدأت بعثــة األمــم 
المتحــدة المتكاملــة متعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار فــي مالــي 
فــي دعــم االنتقــال السياســي والمصالحــة الوطنيــة فــي مالــي فــي 
ــة،  ــب القــوات المالي ــة علــى تدري ــز فــي البداي ــت ُتركِّ ــل 2013. وكان أبري
ولكنهــا فــي الســنوات األخيــرة وّســعت مــن نطــاق عملهــا؛ ليشــمل 
الــدول المجــاورة األخــرى. وهــذه البعثــة هــي واحــدة مــن أكثــر البعثــات 
تكلفــًة وأشــدها خطــورًة فــي األمــم المتحــدة، حيــث يشــارك فيهــا عــدد 
ــى 13,289 شــخص مــن القــوات العســكرية 1920 مــن قــوات  يصــل إل

الشــرطة لدعــم القــوات الماليــة.

تقــدم القــوات المســلحة األوروبيــة المشــورة أيضــًا إلــى نظيراتهــا فــي 
دول الســاحل ســواء مــن خــالل البعثــة التدريبيــة لالتحــاد األوروبــي أو 
ــى البعثــة التدريبيــة  ــا التــي تقودهــا فرنســا. وتتول قــوة مهــام تاكوب
العــون  تقديــم   ،2013 فــي  بــدأت  والتــي  األوروبــي،  لالتحــاد  التابعــة 
عمــل  نطــاق  أن  حيــن  وفــي  المحليــة.  األمنيــة  للقــوات  والمســاعدة 
إال أن مجلــس  الماليــة  القــوات  ُيركــز علــى  البدايــة كان  البعثــة فــي 
االتحــاد األوروبــي وّســعه فــي 2020 ليشــمل دول الســاحل الخمــس 
ــر  وفَّ ســبق،  مــا  بجانــب  والنيجــر.  فاســو  بوركينــا  ســيما  وال  األخــرى، 
ــة مدتهــا  ــورو لمرحل ــة قدرهــا 133.7 مليــون ي ــي ميزاني االتحــاد األوروب
أربــع ســنوات، وبذلــك ضاعــف مــن الميزانيــة الســنوية المخصصــة فــي 
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فــي الوقــت نفســه، تزيــد قــوة مهــام تاكوبــا مــن أنشــطتها بانتظــام. 
علــى  التدريــب  إلــى  فرنســا  تقودهــا  التــي  المبــادرة  هــذه  وتهــدف 
األوروبيــة  الــدول  مــن  العديــد  فيهــا  وتشــارك  اإلرهــاب  مكافحــة 
)أســتونيا، والســويد، وإيطاليــا، وجمهوريــة التشــيك، وألمانيــا(. وأبــدت 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة أيضــًا دعمهــا لقــوة المهــام المشــار إليهــا 
ــات االســتخبارات والرصــد واالســتطالع، عــالوة علــى  ــم إمكان عبــر تقدي

إعــادة التعبئــة بالوقــود فــي الجــو والجســور الجويــة.

الســبب  أيضــًا  هــي  العســكرية  الجاهزيــة  تحســين  ضــرورة  وكانــت 
الــذي دفــع دول الســاحل الخمــس فــي 2018 إلــى إنشــاء مؤسســة 
التأهيــل العســكري الخاصــة بهــا وهــي كليــة الدفــاع لــدول الســاحل 
واالتحــاد  وألمانيــا  فرنســا  وقدمــت  نواكشــوط.  ومقرهــا  الخمــس 
األوروبــي التمويــل لهــذه الكليــة، فــي حيــن أن جامعــة الدفــاع الوطنيــة 
شــاركت  بعــام،  وبعدهــا  تعــاون.  شــراكة  معهــا  أبرمــت  األمريكيــة 
الدفعــة األولــى وعددهــا 36 مــن كبــار الضبــاط مــن الــدول األعضــاء 
الخمــس فــي الــدورة الســنوية للكليــة، وكانــت هــذه الــدورة مزيجــًا مــن 
الدراســات األمنيــة والتدريــب علــى العمليــات. ويــرى صانعــو القــرار فــي 
المنطقــة وكذلــك شــركاؤهم الغربيــون أن الكليــة هــي إحــدى األدوات 

لصياغــة ثقافــة إســتراتيجية مشــتركة.

ف نفســها بأنهــا "أول كليــة  ومــن المثيــر لالهتمــام أن المؤسســة ُتعــرِّ
حــرب عابــرة للحــدود فــي العالــم". ويقــول المســؤولون الذيــن شــاركوا 
فــي إنشــاء الكليــة "إنهــا مدرســة لمواطنــي دول الســاحل ليبحثــوا 
قضاياهــم الخاصــة بتفكيرهــم الخــاص. 19 ويتمثــل المنطــق فــي أن 
مــن مجموعــة  الضبــاط  قــدرة  مــن  تزيــد  المشــتركة  التعلــم  تجربــة 
ــى  ــدول الخمــس علــى العمــل معــًا فــي ميــدان المعركــة. يضــاف إل ال
مــا ســبق أن الكليــة الجديــدة تتيــح فــرص التأهيــل والتدريــب للضبــاط 
مــن القــوات المســلحة فــي دول الســاحل والتــي ليــس لديهــا الخبــرة 
المســتوى  علــى  المهنــي  العســكري  التأهيــل  لتنفيــذ  والمــوارد 

الوطنــي.

تتنامــى مبــادرات التأهيــل العســكري فــي الخليــج أيضــًا فــي الســنوات 
األخيــرة، وهــي إحــدى المجــاالت التــي يمكــن بحــث تعزيــز التعــاون فيهــا 
مــع الشــركاء مــن دول الســاحل. ففــي 2020، بــدأت الســعودية فــي 
إيفــاد ســتة ضبــاط للمشــاركة فــي الــدورة الســنوية فــي كليــة الدفــاع 
االهتمــام  علــى  يــدّل  قــرار  وهــو  الخمــس،  الســاحل  دول  لمجموعــة 
المتنامــي للمملكــة بالتطــورات األمنيــة فــي المنطقــة. وواقــع األمــر 
أن كليــة الدفــاع لمجموعــة دول الســاحل الخمــس تقــع بجــوار كليــة 
القيــادة واألركان الموريتانيــة فــي قاعــدة عســكرية جديدة تم إنشــائها 
بفضــل الدعــم المالــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وتقديــرًا لهــذا 

الدعــم، ُســمّيت القاعــدة كليــة الشــيخ محمــد بــن زايــد العســكرية.

وتســتطيع دول الخليــج البنــاء علــى هــذه العالقــات للمســاعدة فــي 
تدريــب وتأهيــل القــوة المشــتركة لمجموعــة دول الســاحل الخمــس 
بوســائل شــتى. فــإذا زاد عــدد المشــاركين مــن ضبــاط دول الخليــج 
فــي الــدورة الســنوية لكليــة الدفــاع لمجموعــة دول الســاحل، فــإن ذلــك 
يعــزز العالقــات بيــن القــوات المســلحة فــي دول الخليج ودول الســاحل. 
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  العســكرية  للقــوات  أيضــًا  ذلــك  ويتيــح 
ن رؤيــًة أفضــل عــن الخصائــص الثقافيــة لمنطقــة  الخليجــي أن ُتكــوِّ
ــات األمنيــة التــي تواجههــا. ومــن الممكــن تنظيــم  الســاحل والتحدي
زيــارات ميدانيــة إلــى عواصــم دول الخليــج للضبــاط مــن مجموعــة دول 
الســاحل الخمــس؛ ليتعــرف صانعــو القــرار العســكريون المســتقبليون 
فــي دول الســاحل علــى دوائــر صنــع السياســات فــي شــبه الجزيــرة 
العربيــة. أخيــرًا، وبمــا أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعكــف حاليــًا 
علــى بنــاء أكاديميــة الدفــاع الخليجــي الخاصــة بهــا والتــي ســيكون 
الســاحل،  دول  لمجموعــة  الدفــاع  كليــة  لهــدف  مشــابه  هــدف  لهــا 
المؤسســتين يمكــن  بيــن  التعــاون فــي األنشــطة األكاديميــة  فــإن 
المؤسســتين  بيــن  إســتراتيجي  حــوار  إقامــة  فــي  أيضــًا  يســاعد  أن 

اإلقليميتيــن.

إذا اســتطاعت دول الخليــج دعــم القــوة المشــتركة لمجموعــة دول 
الســاحل الخمــس عبــر هــذه المبــادرات المختلفــة، فإنهــا تســتطيع 
المســتوى  علــى  الســاحل  فــي  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  المســاهمة 
الثقافــي. وكمــا ُذِكــر مــن قبــل، فــإن التعامــل مــع التحديــات األمنيــة 
فــي منطقــة الســاحل ال يمكــن أن يعتمــد فقــط علــى الحل العســكري، 
ولكــن هنــاك مهمــة بالغــة األهميــة ضمــن جهــود المصالحــة وهــي 
المقاتليــن  دمــج  إعــادة  وضمــان  التطــرف  إلــى  النــزوع  مكافحــة 

المجتمــع. فــي  الســابقين 

الســاحل  دول  مجموعــة  فــي  التطــرف  مكافحــة  جهــود  تحــَظ  ولــم 
الخمــس بنفــس القــدر مــن االهتمــام اإلعالمــي مثلمــا حظــي تكويــن 
فــي  البرامــج  مــن  العديــد  انطلقــت  ذلــك  ومــع  المشــتركة.  القــوة 
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االتفاق اإلبراهيمي: التفسري القانوين وأفق التعاون مع آسيا

الشــبكة  فــي  والتحــرك  الخليــج  دول 
المعقــدة للمعونــات الدوليــة إلى الســاحل

 ربمــا تعانــي منطقــة الســاحل مــن كثــرة التحديــات األمنيــة، غيــر أنهــا 
تشــارك  عديــدة،  ســنوات  فمنــذ  الدولييــن.  الشــركاء  إلــى  تفتقــر  ال 
األوروبــي،  واالتحــاد  المتحــدة،  األمــم  ومنهــا  الدوليــة  المنظمــات 
واإلكــواس، واالتحــاد األفريقــي، والشــركاء الغربيــون ومنهــم فرنســا 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وألمانيــا، بصــورة أو بأخــرى فــي دعــم 
بســط نفــوذ الــدول فــي المنطقــة.23 عــالوًة علــى ذلــك، فــإن الــدول 
المماثلــة للصيــن وروســيا وتركيــا ربمــا تقــف علــى مســافة مــن البرامــج 
األمنيــة الغربيــة، غيــر أنهــا أصبحــت أيضــًا مــن كبــار المســتثمرين فــي 
االقتصــادات المحليــة لهــذه الــدول، بجانــب إقامــة العالقــات مــع القــوات 

المســلحة فــي كل دولــة فــي دول الســاحل.24

فــي هــذا الشــأن، ال يبــدو الدعــم الخليجــي لمنطقــة الســاحل معــزوالً، 
والقضيــة ليســت حشــد الدعــم الدولــي بقــدر مــا هــي بنــاء منظومــة 
مــدار  فعلــى  المنطقــة.  فــي  والنظــام  األمــن  لفــرض  متماســكة 
الســنوات، أدى تعــدد األطــراف والمبــادرات إلــى إيجــاد بيئــة تفتقــر إلــى 
أولويــات  باختــالف  يختلــف  المبــادرات  فتمويــل  المطلــوب.  التناســق 
الجهــات المانحــة، وقــد يختفــي علــى أيــدي الوســطاء المحلييــن. وتزيــد 
هــذه البيئــة مــن مخاطــرة تضــارب األجنــدات واألولويــات، عــالوة علــى 
ــه وإهــدار المــوارد. ولهــذا، فــإن الدعــم الخليجــي  ــذي ال داٍع ل التكــرار ال
لمنطقــة الســاحل ســيحقق فاعليتــه المنشــودة إذا وجــدت الجهــات 

ــة. المانحــة ســبياًل للتحــرك فــي هــذه المتاهــة مــن البرامــج الدولي

العســكرية  للعمليــة  المزمــع  اإلنهــاء  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الفرنســية، عمليــة برخــان، فــي أوائــل 2022 ســوف يؤثــر علــى مشــهد 
لالنســحاب  وســيكون  الســاحل.  منطقــة  فــي  الدولــي  التعــاون 
ــًة  الفرنســي تداعيــات علــى المبــادرات متعــددة األطــراف القائمــة، بداي
مــن المبــادرات التــي تنفذهــا األمــم المتحــدة. وكمــا أوضحنــا ســابقًا، 
تلعــب بعثــة األمــم المتحــدة إلــى مالــي دورًا كبيــرًا فــي تقويــة قــدرات 
مــن  للعديــد  معرضــة  البعثــة  فــإن  ذلــك  ومــع  مالــي.  فــي  الدولــة 
مــن  للعديــد  المزمــع  فاإلغــالق  علــى عملهــا.  تؤثــر  التــي  التطــورات 
القواعــد العســكرية الفرنســية فــي مالــي )فــي كيــدال، وتيســاليت، 
وتمباكتــو( قــد يكــون لــه تأثيــر علــى أمــن أفــراد بعثــة األمــم المتحــدة؛ 
ألن ذلــك يعنــي أن القــوات الفرنســية ســتترك قــوات األمــم المتحــدة 

المنطقــة. تأميــن  تتولــى 

وتضــع األزمــة السياســية الماليــة، التــي نجمــت عــن االنقــالب العســكري 
فــي أغســطس 2020، بعثــة األمــم المتحــدة فــي موقــف حــرج أيضــًا 
لدعــم نظــم الحكــم الرشــيدة. ويفاقــم مــن هــذا الوضــع أن الدولــة 
التــي تســاهم بأكبــر عــدد مــن القــوات فــي بعثــة األمــم المتحــدة هــي 
 .2021 يوليــو  فــي  فــردًا عســكريًا   1,425 بـــ  أســهمت  والتــي  تشــاد، 
ومثلمــا هــو الحــال فــي مالــي، تمــر تشــاد أيضــًا بفتــرة انتقــال سياســي 
منــذ وفــاة رئيســها إدريــس ديبــي أنتــو فــي أبريــل 2021 وحلــول ابنــه 
محمــد إدريــس ديبــي محلــه. وفــي أثنــاء هــذا التغييــر، قــررت تشــاد 
ــت مخصصــة فــي  ــرد مــن القــوات العســكرية التــي كان ســحب 600 ف
وال  الخمــس.25  الســاحل  دول  لمجموعــة  المشــتركة  للقــوة  الســابق 
يوجــد أي مؤشــر حتــى اآلن علــى أن ذلــك قــد يعقبــه قــرار مشــابه بشــأن 
مســاهمة تشــاد فــي بعثــة األمــم المتحــدة فــي مالــي، ولكنــه يعكــس 

بــكل تأكيــد الضغــوط المتزايــدة علــى بعثــة األمــم المتحــدة.

ويواجــه الدعــم األوروبــي، ســواء بعثــة االتحــاد األوروبــي التدريبيــة فــي 
مالــي أو قــوة مهــام تمباكتــو، تحديــات مشــابهة. ورغــم أن االتحــاد 
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دول  لمجموعــة  التنفيذيــة  األمانــة  أنشــأت  فقــد  األخيــرة.  الســنوات 
الســاحل الخمــس فــي ينايــر 2016 خليــة إقليميــة للحمايــة مــن الفكــر 
ــم ورش عمــل  ُتنظَّ وُمــذاَك،  بالعنــف.  المقتــرن  المتطــرف والتطــرف 
األوروبيــة  المنظمــات  مــع  بالتعــاون  التطــرف  حــول  تدريبيــة  ودورات 
وفــي  اإلرهــاب.  بمكافحــة  المعنــي  المتحــدة  األمــم  مكتــب  وكذلــك 
2020، ُنِشــر كتيــب مــن عشــرين صفحــة بعنــوان "معجــم مصطلحــات 
الفكــر المتطــرف والتطــرف المقتــرن بالعنــف فــي منطقــة مجموعــة 
دول الســاحل الخمــس" لبنــاء إطــار فكــري مشــترك حــول ســبل تقييــم 

التطــرف.20 ومواجهــة ظاهــرة 

وبالرغــم مــن األهميــة التــي تحظــى بهــا الوقايــة مــن التطــرف، لــم 
تتمكــن دول الســاحل إال مــن تجميــع مــوارد محــدودة لهــذه المهمــة. 
وافتتحــت تشــاد أول مركــز لمكافحــة التطــرف فــي 2018. 21 وأطلقــت 
النيجــر أيضــًا العديــد مــن البرامــج والتــي شــارك فيهــا 240 شــخصًا مــن 
الجهادييــن الســابقين. وانطلــق أثيــر محطــة إذاعيــة ُتســمى "راديــو 
الشــباب فــي دول الســاحل" لمكافحــة خطــاب التطــرف بالعديــد مــن 

اللغــات ومنهــا البمبريــة، والفرنســية، والفوالنيــة، والعربيــة.

ــا فيمــا يخــص إعــادة اندمــاج الجهادييــن الســابقين فــي المجتمــع،  أّم
فــإن كاًل مــن مجموعــة دول الســاحل الخمــس والمؤسســات الوطنيــة 
فــي الــدول األعضــاء فيهــا يمكنهــا االســتفادة مــن تعزيــز التعــاون 
مــع البرامــج الخليجيــة المماثلــة مثــل مركــز األميــر محمــد بــن نايــف 
للمناصحــة والرعايــة فــي الســعودية أو مركــز هدايــة فــي أبوظبــي. 
ــدأت المبــادرة الســعودية فــي مجــال مكافحــة التطــرف فــي 2004،  وب
ولعبــت دورًا هامــًا فــي اجتثــاث الموجــات اإلرهابيــة التــي شــهدتها 
ــف مركــز هدايــة  اآلخــر، ُيصنَّ الجانــب  األلفينــات. ومــن  فــي  المملكــة 
كمنصــة دوليــة لبنــاء الخبــرات لمكافحــة التطــرف المقتــرن بالعنــف. 
ــدًا، فقــد أعــّد المركــز إســتراتيجيات وطنيــة وخططــًا تنفيذيــة  وتحدي
والتــي يمكــن تعديلهــا؛ لتناســب ظــروف دول الســاحل وتســاعد فــي 

البرامــج الناشــئة فــي المنطقــة.

بجانــب ذلــك، يمكــن أن ينهــض مركــز صــواب المشــترك بيــن دولــة 
اإلمــارات والواليــات المتحــدة األمريكيــة، والــذي يهــدف إلــى مكافحــة 
دعايــة الجماعــات اإلرهابيــة علــى شــبكة اإلنترنــت، بــدور مؤثــر أيضــًا فــي 
منــع انتشــار الفكــر المتطــرف فــي المنطقــة. وقــد بــدأ المركــز فعــاًل فــي 
مــارس 2021 فــي تنفيــذ حملــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 
تســتهدف الجمهــور األفريقــي. وتضمنــت الحملــة التــي ُأطلــق عليهــا 
"أفريقيــا ضــد التطــرف"، واســتمرت لمــدة خمســة أيــام، مقاطــع فيديــو 
ومــع  المســلح.22  العنــف  لجماعــات  األفريقيــة  للمقاومــة  للترويــج 
الزخــم فــي خضــم  لبنــاء  العنــف  التــي تبذلهــا جماعــات  المحــاوالت 
األزمــات السياســية التــي تواجــه دول الســاحل، فــإن تلــك الحمــالت لهــا 

ــدة مــن التطــرف. دور حاســم فــي تجنــب موجــة جدي

محاربــة  فــي  ثقافيــة  بخبــرة  الخليــج  دول  تتمتــع  الشــأن،  هــذا  فــي 
الخطــاب الدينــي المتطــرف والــذي مــن المحتمــل أن يحظــى باســتقبال 
أفضــل فــي دول غــرب أفريقيــا مقارنــة بمــا تقدمــه القــوى األوروبيــة 
التــي كانــت تســتعمر هــذه الــدول فــي الماضــي. إضافــة إلــى ذلــك، دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي لديهــا الهيــاكل التنظيميــة لدعــم دول 
الســاحل فــي هــذه الحملــة. ولهــذا يمكــن التشــجيع علــى التشــاور 
بيــن مراكــز مكافحــة التطــرف فــي مجموعــة دول الســاحل الخمــس 
برامــج  )أي  التعــاون  أطــر  وتصميــم  الخليــج  دول  فــي  ونظيراتهــا 
التواصــل لمراكــز دول الخليــج فــي الســاحل(. وأخيــرًا فــإن االســتثمار 
مــن  يقلــل  قــد  التطــرف  برامــج مكافحــة  فــي  البعيــد  المــدى  علــى 

التركيــز علــى الحــل العســكري ويدعــم جهــود المصالحــة.
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يظهــر عــادًة عنــد تنفيــذ المشــاريع علــى أســاس ثنائــي. وعلــى نفــس 
المنــوال، قــد ترســم دول مجلــس التعــاون الخليجــي عالقاتهــا مــع 
دول الســاحل الخمــس عبــر إنشــاء آليــات للمشــاورات )علــى ســبيل 
المثــال حــوار إســتراتيجي، مركــز تنســيق( تســاعد أيضــًا فــي إيصــال 
المســاهمات الماليــة الخليجيــة إلــى هــذه المنظمــة الغــرب أفريقيــة 

بأكثــر الطــرق كفــاءًة.

الخاتمة

ض التحديــات األمنيــة، منــذ أكثــر من عقــد، من التنميــة االجتماعية  ُتقــوِّ
يمكــن  ال  التحديــات  وهــذه  الســاحل،  منطقــة  فــي  واالقتصاديــة 
مواجهتهــا إال بدعــم مــن المجتمــع الدولــي. ولكــن بمــا أن الشــركاء 
االنســحاب  ســيما  وال  الخــارج،  فــي  التزاماتهــم  يقللــون  األوربييــن 
2022، فهنــاك خشــية كبــرى  فــي  الســاحل  مــن  المزمــع  الفرنســي 
مــن انــزالق منطقــة غــرب أفريقيــا إلــى الفوضــى السياســية. واســتمرار 
المبــادرات متعــددة األطــراف وتحســينها، ســواء كان ذلــك فــي مجــاالت 
التنميــة أو األمــن، ســيكون لــه دور حاســم فــي تجنــب هــذا الســيناريو.

فــي هــذا الســياق، دول الخليــج لديهــا األدوات الالزمــة للنهــوض بــدور 
فــي  الســاحل  إلــى  المقدمــة  الدوليــة  المســاعدات  دعــم  فــي  مؤثــر 
الواقعيــة هــي  أن  االقتصــادي والعســكري. غيــر  المجاليــن  مــن  كل 
أال ينســى  المــرء  التــي ينبغــي أن تحكــم هــذه السياســات: فعلــى 
أن المعونــات الدوليــة بمفردهــا ال يمكنهــا خلــق الظــروف المواتيــة 
للتنميــة المحليــة. وإنمــا كمــا ُذِكــر آنفــًا، تعتمــد النتيجــة بشــدة علــى 
رغبــة وقــدرة األطــراف المعنيــة المحليــة )السياســيون والمجتمعــات 
المدنيــة( علــى العمــل معــًا وتجديــد شــروط العقــد االجتماعــي بينهم.

دول الخليج وجهود إرساء االستقرار في منطقة الساحل
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فــإن   ،2024 التدريبيــة حتــى  البعثــة  بتمديــد  ألــزم نفســه  األوروبــي 
الــدول األعضــاء يســاورها القلــق نحــو مــدى إمكانيــة االعتمــاد علــى 
الشــركاء فــي دول الســاحل، وخصوصــًا فــي ضــوء األزمــات السياســية 
المحليــة التــي حدثــت مؤخــرًا فــي مالــي وتشــاد، وكذلــك الجــدوى مــن 

هــذه البعثــة التدريبيــة ككل.

يضــاف إلــى هــذه التحفظــات أن المقارنــة مــع أفغانســتان مــن المحتمــل 
منطقــة  بشــأن  األوروبيــة  السياســات  مناقشــات  معالــم  ترســم  أن 
الســاحل. فاالنســحاب الكارثــي للقــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان فــي 
أغســطس 2021 يرســل رســالًة واضحــًة فــي العواصــم الغربيــة بشــأن 
قــدرة القــوات األمريكيــة واألوروبيــة علــى القيــام بمهــام بنــاء الــدول 

فــي الخــارج.

وفــي هــذا الســياق، التحــدي الرئيــس لبســط النفــوذ والســيطرة فــي 
منطقــة الســاحل هــو أوالً ضمــان أن األطــراف المحليــة )دول الســاحل 
وقــادة المجتمعــات( تقــوم بتحســين األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــي هــو أن األطــراف الدوليــة ومنهــا مجموعــة  ــب الثان بمفردهــا، والجان
دول الســاحل الخمــس، واألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي َتحــول دون 
أن يتحــول االنســحاب العســكري الفرنســي إلــى فــراغ أمنــي تســتغله 

التنظيمــات اإلرهابيــة.

وتجبــر هــذه البيئــة المعقــدة دول الخليــج، وكذلــك غيرهــا مــن الــدول 
الغامــض  المشــهد  هــذا  فــي  التحــرك  محاولــة  علــى  المســاهمة، 
إلــى منطقــة الســاحل. وليــس مــن الواقعــي  للمســاعدات الدوليــة 
الدعــم  هــذا  لتقديــم  قيــادة موحــدة  بتشــكيل سلســلة  التوصيــة 
ــة  ــه القــدرة الفني ــي لدي ــي. فــال األمــم المتحــدة وال االتحــاد األوروب الدول
للتنظيــم المركــزي لهــذه العمليــة. واألطــراف األخــرى ومنهــا االتحــاد 
األوروبــي ليــس لديهــا الشــرعية الكافيــة، فــي حيــن أن مجموعــة دول 
الســاحل الخمــس حديثــة النشــأة علــى نحــو ال يؤهلهــا لتنفيــذ تلــك 
ــدة فــوق  ــة جدي ــإن إنشــاء هيئ ــك، ف ــب ذل ــى جان المهمــة المعقــدة. إل
المســتوى الوطنــي لــن يضيــف إال طبقــًة مؤسســيًة جديــدًة مثيــرًة 
لالرتبــاك. ففــي نهايــة المطــاف، القضايــا األمنيــة المشــابهة لتلــك التــي 
علــى  مرنــة ومصممــة  ترتيبــات  الســاحل تســتدعي  تواجههــا دول 

الظــروف الخاصــة بهــا وليــس حلــوالً ثابتــًة.

فــي هــذا الســياق، ينبغــي علــى دول الخليــج أن تضمــن أوالً أن الــدول 
الدوليــة  المنظمــات  مــن  المعونــات وشــركائها  التــي تحصــل علــى 
ــة  تطبــق األهــداف بعيــدة المــدى ذاتهــا - أال وهــي التنميــة االقتصادي
واالجتماعيــة وكذلــك الحيلولــة دون انتشــار التطــرف فــي المجتمعــات 
المتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  أيضــًا مجلــس  تناشــد  وقــد  المحليــة. 
الظــروف  مــن  مالــي  فــي  المتحــدة  األمــم  بعثــة  تعانــي  أال  ليضمــن 
السياســية الطارئــة وأن تحتفــظ بقدرتهــا علــى تنفيــذ مهامهــا. وقــد 
ُيــدرج ذلــك علــى جــدول أعمــال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
إطــار عضويتهــا غيــر الدائمــة فــي مجلــس األمــن فــي 2022 -2023.

علــى المســتوى المؤسســي، تســتطيع دول الخليــج أيضــًا أن تعــزز 
سياســاتها تجــاه منطقــة الســاحل مــن خــالل مظلــة مجلــس التعــاون 
مــع  التنســيق  مــن  المثــال  علــى ســبيل  ذلــك  ل  وُيســهِّ الخليجــي. 
ترســل  والتــي  األوروبــي،  االتحــاد  ومنهــا  األخــرى  الرئيســية  األطــراف 
بانتظــام وفــودًا دبلوماســية إلــى الســعودية، ودولــة اإلمــارات العربيــة 
منطقــة  لحوكمــة  الخليجــي  الدعــم  ــع  وضِّ إذا  والكويــت.  المتحــدة، 
التعــاون  مجلــس  بيــن  المشــاورات  أعمــال  جــدول  علــى  الســاحل 
الخليجــي ودول االتحــاد األوروبــي فــإن ذلــك يتيــح بحــث الُســبل التــي 
يمكــن مــن خاللهــا دعــم البرامــج الجــاري تنفيذهــا التــي يشــرف عليهــا 
والــذي  الجهــود،  وازدواج  تكــرار  أيضــًا  وســيمنع  فعــاًل.26  األوروبيــون 
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