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ال جــدال فــي أن منطقــة الســاحل لهــا أهميــة شــديدة نظــرًا 
التســاع مســاحتها الجغرافيــة، وكثــرة عــدد ســكانها، وشــدة 
تنوعهــا الثقافيــة، وتأثيــر إمكاناتهــا االقتصاديــة علــى االقتصاد 
ــا بالنســبة لــدول الخليــج، وال ســيما دولــة اإلمــارات  العالمــي. أمَّ
العربيــة المتحــدة، فــإن الوشــائج الثقافيــة المشــتركة مــع 
ــد مــن التفاعــل الثــري حــول  المنطقــة تقــوم علــى تاريــخ ممت
ــت  ــي الوق ــًا ف ــاط متواص ــذا االرتب ــزال ه ــدة. وال ي ــا عدي قضاي
الحاضــر، ويبــدو ذلــك جليــًا مــن الجهــود التــي تبذلهــا دولــة 
ــع دول  ــي م ــتوى الثنائ ــى المس ــدة عل ــة المتح ــارات العربي اإلم
المنطقــة وبمبــادرات فرديــة منهــا؛ للمســاعدة فــي تنميــة 

ــتقرارها. ــا واس ــز أمنه ــاحل وتعزي ــة الس منطق
 

ــر عــن الروابــط التاريخيــة بيــن منطقتــي الخليــج  وأفضــل مــا ُيعبِّ
والســاحل هــو الطبيعــة الجغرافيــة لهمــا؛ فمنطقة الســاحل 
هــي اآلن - وكانــت كذلــك دائمــًا - خــط الســاحل بيــن الشــرق 
ــة  ــم المنطق ــل إن اس ــراء. ب ــوب الصح ــا جن ــط وأفريقي األوس
ــاء  ــف أنح ــي مختل ــة. وف ــة العربي ــن اللغ ــتق م ــاحل" مش "الس
واإلســامية  العربيــة  الثقافــات  تمتــزج  الســاحل،  منطقــة 
الشــعوب  وثقافــات  التقليديــة  الثقافــات  مــع  والبدويــة 

ــوب. ــن الجن ــة م األصلي
 

ولهــذا فــإن األواصــر بيــن منطقــة الســاحل عمومــًا ودول 
الخليــج ليســت ذات أهميــة وحســب وإنمــا يمليهــا منطــق 
األشــياء. وال تقتصــر المزايــا الناتجــة عــن تحقيــق االســتقرار 
الفوائــد  علــى  الســاحل  منطقــة  فــي  األمــن  وفــرض 
الفرصــة  تعطــي  أنهــا  كذلــك  تشــمل  وإنمــا  االقتصاديــة، 
إلنشــاء نمــوذج للتعــاون الدولــي لحــل المعضــات الفريــدة 
التــي مــن المحتمــل أن تظهــر فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. 
ومــن بيــن هــذه التحديــات تغيــر المنــاخ، والصــراع علــى المــوارد 

للحــدود. العابــر  النضــوب، واإلرهــاب  الطبيعيــة ســريعة 

نهج الركائز الثالث

يقــوم انخــراط دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي منطقــة 
رئيســة  ركائــز  ثــاث  علــى  الراهــن  الوقــت  فــي  الســاحل 
ــد مــن الشــركاء الدولييــن لضمــان  وهــي: التنســيق مــع العدي
توحيــد الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق االســتقرار والتنميــة فــي 
ــة  ــرف، ومواصل ــاب والتط ــى اإلره ــرب عل ــم الح ــاحل، ودع الس

الدعــم للبرامــج التنمويــة واإلنســانية.
 

أو  الدولييــن  الشــركاء  ينقصهــا  ال  الســاحل  منطقــة 
اإلســتراتيجيات الدوليــة، حيــث تشــير بيانــات األمــم المتحــدة 
إلــى أن هنــاك مــا ال يقل عــن 19 إســتراتيجية متعددة األشــكال 
ــر مــن  ــة فــي الســاحل. وحققــت الكثي لتحقيــق األمــن والتنمي
هــذه الجهــود بعــض النجــاح، بيــد أن هنــاك ضــرورة لمزيــد مــن 
التنســيق بيــن كل األطــراف الفاعلــة لتحســين الكفــاءة. وفــي 
حيــن أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة شــاركت بنشــاط 
وقدمــت تبرعــات لمجموعــة دول الســاحل الخمــس كطــرف 
ــاك  ــح أن هن ــن الواض ــس، فم ــي رئي ــادي وأمن ــي واقتص سياس
حاجــًة لمزيــد مــن التعــاون بيــن األطــراف المعنيــة األخــرى 

العاملــة فــي المنطقــة لتحقيــق أهــداف متشــابهة.
 

 وتــرى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن توحيــد الجهــود 
الغايــات  لتحقيــق  الشــركاء  كل  يعمــل  أن  بضمــان  يتحقــق 
واألهــداف ذاتهــا وتوظيــف الطــرق المســتدامة التــي تلبــي 
الغايــة  إلــى هــذه  احتياجــات المنطقــة. ويقتضــي الوصــول 
الحــوار بيــن األطــراف الدوليــة العاملــة فــي المنطقــة، وتســعى 
دولــة اإلمــارات بنشــاط نحــو ذلــك علــى أعلــى المســتويات. 
عــن  المتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  إحاطــة  ففــي 
الوضــع فــي مالــي فــي 11 ينايــر 2022، دعــت دولــة اإلمــارات 
ومتكامــل  شــامل  نهــج  تطبيــق  إلــى  المتحــدة  العربيــة 
لمواجهــة ظاهــرة التطــرف المســلح فــي مالــي ومنطقــة 

ككل. الســاحل 

جهود مكافحة اإلرهاب

 الركيــزة الثانيــة التــي تقــوم عليهــا سياســة دولــة اإلمــارات 
نحــو منطقــة الســاحل هــي مكافحــة اإلرهــاب والقضــاء علــى 
التطــرف. ففــي 2018، أتــاح المؤتمــر الدولــي رفيــع المســتوى 
المعنــي بمنطقــة الســاحل فــي بروكســل الفرصــة للتأكيــد 
دول  لمجموعــة  المشــتركة  للقــوة  والدعــم  االلتــزام  علــى 
ومحاربــة  واالســتقرار  التنميــة  لتعزيــز  الخمــس  الســاحل 
اإلرهــاب والتطــرف. وتضمنــت تلــك االلتزامــات تخصيــص مبلــغ 
وقــدره 10 مليــون يــورو لألمانــة العامــة للقــوة المشــتركة 

لمجموعــة دول الســاحل الخمــس.

أبريل 2022



حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2022.
ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال  ببيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ

تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

م مبلــغ وقــدره 106.3 مليــون دوالر أمريكــي  بجانــب ذلــك، ُقــدِّ
2017 و2022 إلــى حكومــات دول منطقــة  فــي الفتــرة بيــن 
الســاحل؛ للمســاهمة فــي جهودهــا للقضــاء علــى اإلرهــاب 
ــق  ــه منس ــاك توج ــبق، هن ــا س ــًا عم ــتقرار. فض ــاء االس وإرس
نحــو الدخــول فــي شــراكات مــع حكومــات دول المنطقــة علــى 
عــدة مســتويات لتنفيــذ البرامــج اإلماراتيــة المصممــة للقضــاء 

علــى التطــرف ومنهــا "هدايــة" و"صــواب".
 

غيــر أن الحــركات الداعيــة لرفــض التدخــل األجنبــي تــزداد بــروزًا 
فــي منطقــة الســاحل اآلن، ممــا يــدل علــى ضــرورة التركيــز 
الســاحل؛  لمنطقــة  المجــاورة  القويــة  الــدول  إقنــاع  علــى 
للمســاعدة فــي التدخــل العســكري وبنــاء مؤسســات الــدول. 
الكثيــر مــن  المتحــدة مــع  العربيــة  اإلمــارات  وتعمــل دولــة 
الشــركاء األفارقــة والذيــن يوجــد لديهــم الكثيــر مــن أوجــه 
وينبغــي  الخمــس.  الســاحل  منطقــة  دول  وبيــن  التشــابه 
للمجتمــع الدولــي وغيــره مــن الجهــات المعنيــة تســريع وتيــرة 
الجهــود الراميــة إلقامــة عاقــات عمــل أكثــر متانــًة مــع الــدول 

األفريقيــة كحلفــاء فــي مقاومــة اإلرهــاب والتطــرف.

المساعدات التنموية

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تبــذل  الشــأن،  هــذا  فــي 
والشــراكات  االســتثمارات  علــى  للتركيــز  منســقًة  جهــودًا 
االقتصاديــة. ففــي موريتانيــا وحدهــا، تعهــدت دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة بضــخ مليــاري دوالر فــي مشــاريع اســتثمارية 
الناتــج  إجمالــي  ثلــث  المبلــغ  هــذا  ويتجــاوز  إســتراتيجية، 
المحلــي الحالــي لموريتانيــا. فالتركيــز علــى التنميــة االقتصاديــة 
لمنطقــة الســاحل لــه أهميــة بالغــة؛ ألنــه بــدون االقتصــادات 
المســتدامة التــي تحقــق مصالــح الجميع يتعــذر تحقيــق التنمية 

ــا. ــاظ عليه ــة للحف ــعوب المنطق ــز ش ــي تحف ــاملة الت الش

ومــن المفارقــة أن التنميــة االقتصاديــة ال يمكــن تحقيقهــا 
التأثيــر  شــديدة  قضيــة  وهــذه  السياســي،  االســتقرار  دون 
ــر  ــة عش ــهور الثماني ــي الش ــاحل. فف ــة الس ــا منطق تواجهه
انقابــات عســكرية فــي مجموعــة  ثاثــة  الماضيــة، حدثــت 
العســكري فــي  الخمــس، وآخرهــا االنقــاب  الســاحل  دول 
بوركينــا فاســو فــي أوائــل 2022. االســتقرار السياســي مــن 
يكــون  أن  ينبغــي  والتــي  البالغــة،  األهميــة  ذات  الجوانــب 
ــة ومتعــددة  ــى تشــجيع المنظمــات اإلقليمي ــز فيهــا عل التركي
األطــراف علــى ضمــان أال يؤثــر الوضــع السياســي الداخلــي علــى 
الجهــود الدوليــة الهادفــة لبســط األمــن واالســتقرار. وتبــذل 
المجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )إكواس( َمَســاٍع 
لضمــان التــداول الســلمي للســلطة فــي المنطقــة، ولكــن 
نجــاح هــذه الجهــود بحاجــة إلــى دعــم مــن المجتمــع الدولــي.

 
ــي  ــارات ف ــة اإلم ــاركة دول ــانية لمش ــة اإلنس ــب اإلغاث ــا جان  أمَّ
منطقــة الســاحل فإنــه يتوافــق مــع منطلقــات السياســة 
الخارجيــة للدولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والــذي يعتمــد 
فــي  المبــادئ  علــى  القائمــة  الدبلوماســية  الجهــود  علــى 
المســاعدات الخارجيــة. والهــدف الرئيــس لهــذه المســاعدات 
الــدول  ومســاعدة  الفقــر  حــدة  تقليــل  هــو  الخارجيــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  م  وُتقــدِّ المحتاجــة.  والمجتمعــات 
المتحــدة مســاعدات اإلغاثــة اإلنســانية إلــى منطقــة الســاحل، 
وقــد بلغــت هــذه المســاعدات فــي الفتــرة بيــن 2018 إلــى 
2020 مبلغــًا وقــدره 467 مليــون دوالر أمريكــي. ومعظــم هــذه 
المبالــغ مخصصــة لبرامــج تهــدف إلــى تمكيــن المــرأة، والتدريب 
المهنــي، والتعليــم، والصحــة. ومــن موقعــي كســفير غيــر 
مقيــم لــدى بوركينــا فاســو، فإننــي زرت بوركينــا فاســو فــي 
2021 إلطــاق برنامــج تمكيــن المــرأة والــذي تســتفيد منــه 

امــرأة.  15,000

 
وكذلــك، أرســلْت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 69 طنــًا 
وبــاء  تأثيــرات  حــدة  لتخفيــف  الطبيــة؛  المســتلزمات  مــن 
ــرت دولــة  الكوفيــد19- فــي المنطقــة. فــي أبريــل 2021، وفَّ
اإلمــارات رحــات طيــران الدعــم اللوجيســتي لعمليــات إرســاء 
األمــن واالســتقرار التــي تقودهــا فرنســا فــي المنطقــة، وذلــك 
ــدادات  ــال اإلم ــي إيص ــة ف ــعة للدول ــرات الواس ــوء الخب ــي ض ف

علــى الصعيــد العالمــي.

التدخل اإلقليمي

ــداف  ــاز األه ــرص إلنج ــاك ف ــزال هن ــوات، ال ي ــذه الخط ــم ه رغ
المنشــودة فــي الســاحل، ولكــن العديــد منهــا بحاجــة إلــى 
العمــل علــى نطــاق أوســع ومنظم ومتعــدد األطــراف. ويتعين 
أن نشــير تحديــدًا إلــى أن بعــض المنظمــات، التــي تشــترك دول 
ــادات  ــرًا لــدى القي الســاحل فــي عضويتهــا، حققــت نفــوذًا كبي
السياســية المحليــة، وهــذا النفــوذ يتيــح لهــا تحمــل التغييــرات 
ــة هــي أن هــذه  ــر أهمي والتحــوالت المتنوعــة، والنقطــة األكث
المنظمــات لهــا مصلحــة مباشــرة فــي أمــن واســتقرار منطقــة 

الســاحل.
 

)إكــواس(  أفريقيــا  غــرب  لــدول  االقتصاديــة  فالمجموعــة   
يؤهلهمــا  مــا  اإلمكانــات  مــن  لديهمــا  األفريقــي  واالتحــاد 
فــي  بــدآ  وقــد  المباشــرين،  المفاوضيــن  بــدور  لاضطــاع 
ــر نشــاطًا فــي المنطقــة. وتنتمــي معظــم  النهــوض بــدور أكث
دول الســاحل إلــى التكتــل اإلقليمــي لمجموعــة اإلكــواس؛ 
ــاء  ــا أعض ــاث دول منه ــس، ث ــاحل الخم ــن دول الس ــن بي فم
فــي اإلكــواس. وكانــت هــذه المنظمــة قد لعبــت دورًا أساســيًا 
فــي التســوية السياســية للحــرب فــي مالــي فــي 2013، وبــدأت 
فــي االهتمــام المتواصــل بأزمــة الســاحل والســعي إليجــاد 
حلــول لهــا. وترجــع المكانــة الخاصــة لهــذه المنظمــة إلــى 
ــاحل. ــن دول الس ــا وبي ــة بينه ــية الوثيق ــات الدبلوماس العاق

مجموعــة  فــي  األعضــاء  الــدول  معظــم  كذلــك  وتــدرك 
إليهــا  المشــكات  هــذه  امتــداد  ســهولة  مــدى  اإلكــواس 
بســبب الحــدود المشــتركة، ولذلــك لديهــا مــن الحوافــز مــا 
يكفــي للســعي إليجــاد حلــول للوضــع القائــم. وقــد اتخــذت 
وغينيــا  مالــي  فــي  خطــوات  مؤخــرًا  اإلكــواس  مجموعــة 
بيئــة سياســية مســتقرة. وقــام  وبوركينــا فاســو؛ إلنشــاء 
التناســق،  ضمــان  فــي  مؤثــر  بــدور  أيضــًا  األفريقــي  االتحــاد 
االســتقرار  لكفالــة  الدولييــن؛  الشــركاء  بيــن  وخصوصــًا 

المنطقــة. دول  فــي  السياســي 

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الحالــي  التركيــز  يحظــى  وختامــًا، 
المتحــدة علــى الشــراكة االقتصاديــة والمســاعدات اإلنســانية 
بالترحيــب فــي المنطقــة. والعقبــة التــي تعتــرض رفــع مســتوى 
ــي  ــع السياس ــتقرار الوض ــدم اس ــي ع ــاركة ه ــراط والمش االنخ
الداخلــي فــي بعــض دول مجموعــة الســاحل الخمــس، ولكــن 
مــن المهــم للغايــة الحفــاظ علــى التناســق بيــن األهــداف 
التنمويــة التــي تســعى جميــع األطــراف الفاعلــة إلــى تحقيقهــا 
ــط  ــق بس ــي تعي ــب الت ــن أن الجوان ــم م ــة. وبالرغ ــي المنطق ف
األمــن وإرســاء االســتقرار فــي منطقــة الســاحل ذات طبيعــة 
معقــدة، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســتواصل 
الجهــود طويلــة  المنطقــة عبــر  اســتقرار  المســاهمة فــي 

ــة. ــى التنمي ــة إل ــل الموجه األج


