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جواب سؤال
االنقالب العسكري يف غينيا
السؤال( :أعلن اجمللس العسكري يف غينيا أنه سيباشر اعتبارا من بعد غد الثالاثء  ،2021/9/14سلسلة لقاءات مع القوى

السياسية واجملتمع املدين وممثلي شركات التعدين ،متهيدا لتشكيل حكومة يف البالد ...دار اهلالل  )2021/9/12وكانت غينيا
كونكري قد شهدت مساء يوم األحد  2021/9/5عملية انقالب عسكرية قادها العقيد يف القوات اخلاصة مامادي دومبواي الذي
أعلن عرب خطاب تلفزيوين القبض على رئيس البالد ألفا كوندي وحل الربملان واحلكومة ووقف العمل ابلدستور وإغالق احلدود.
فمن وراء هذا االنقالب؟ وهل له عالقة ابلصراع الدويل على البلد؟
اجلواب :لبيان الرأي الصواب يف هذه املسألة نستعرض األمور التالية:
 -1قال قائد االنقالب العقيد مامادي دومبواي على التلفزيون الرمسي الغيين عقب االنقالب مساء األحد ( 2021/9/5قرران
حل املؤسسات واحلكومة وإقفال احلدود الربية واجلوية ونتوجه إىل من يهمه األمر إىل إكمال عملهم بشكل طبيعي) ودعا
(العسكريني إىل البقاء يف ثكناهتم) ومحّل (احلكومة املسؤولية عن تردي األوضاع وإساءة العدالة وسحق املواطنني وعدم احرتام
الدميقراطية وتسييس املسائل اإلدارية ابإلضافة إىل الفقر والفساد املستشري) ،وقال (قرران القبض على الرئيس ألفا كوندي) البالغ
من العمر  83عاما .وأعلن عن استبدال عسكريني حبكام املناطق .ويف اليوم التايل تعهد قائد االنقالب يف كلمة متلفزة أيضا
(بتشكيل حكومة وحدة وطنية إلدارة االنتقال) ،ومل حيدد فرتة االنتقال .واستدعى الوزراء وكبار املسؤولني يف احلكومة إىل اجتماع
معه وهدد من يتخلف منهم عن احلضور أبنه سيعتربه (متردا ضد جلنة التجمع الوطين والدميقراطية) وهو االسم الذي اختارته القوات
اخلاصة لنفسها .واقتاد اجلنود أولئك املسؤولني يف صورة خلت من االحرتام إىل مقر اجليش يف العاصمة كونكري .وقال (لن نعهد
ابلسياسة لرجل واحد بعد اآلن ،بل سنعهد هبا إىل الشعب) ،وقال (سنجلس مجيعا لنكتب دستورا يتبىن واقعا قادرا على حل
مشاكلنا) ...وكل ذلك يدل على رغبته يف تويل احلكم بنفسه حاليا وبعد الفرتة االنتقالية.
 -2لنرجع خطوة إىل الوراء ونذ ّكر مبثل ما جرى يف هناية عام 2008م حيث قامت جمموعة عسكرية بقيادة النقيب موسى
كامارا ابنقالب بعد اإلعالن عن وفاة رئيس اجلمهورية الغينية اجلنرال النسا كونيت أبربع ساعات .وأعلنوا حينئذ أهنم (ال ينوون
االستمرار يف احلكم أكثر من عامني إىل حني إجراء انتخاابت رائسية يف هناية عام  ،)2010وقد ذكران تفاصيل ذلك االنقالب يف
جواب سؤال بتاريخ  2008/12/26وأوضحنا أن أمريكا كانت وراء ذلك االنقالب ،وهذا ما ثبت فيما بعد .وابلفعل جرت
انتخاابت يف تشرين الثاين عام  2010وفاز هبا ألفا كوندي الذي كان معارضا حلكم اجلنرال النسا كونيت عميل فرنسا ،واملعروف
عن ألفا كوندي أنه (وصف ابملعارض التارخيي ،حيث انهض مجيع احلكومات اليت تعاقبت على غينيا منذ استقالهلا عام ،1958
ونفي ألورواب .إىل ذلك ،حكم عليه ابإلعدام والسجن قبل أن يرتبع على كرسي السلطة عام  .2010اجلزيرة )2015/10/24
وكان ينظر إليه كمخلّص للغينيني من االستبداد الذي ميارسه عمالء فرنسا .وعندما قام العساكر املوالون ألمريكا ابنقالب عام
2008م كان موقفه معتدال جتاههم ،بل كان يطالبهم إبجراء انتخاابت كما وعدوا ،وفعالا جرت االنتخاابت وفاز ألفا كوندي،
وأعيد انتخابه عام  2015وتنتهي واليته عام  2020وال حيق له االنتخاب لوالية اثلثة حسب الدستور ،فقام وأجرى تعديال عليه
ابستفتاء شعيب عام  2019لتجري االنتخاابت يف تشرين األول عام  2020ويفوز هبا وسط احتجاجات املعارضة على االستفتاء

وعلى االنتخاابت وكذلك اهتامات ابلتزوير ،ولكن احملكمة الدستورية أصدرت قرارا يف كانون األول  2020تؤكد فيه فوز كوندي
على منافسيه الذين قدموا شكاوى لديها .فكان الرجل واثقا من نفسه ومن التأييد الشعيب الذي حيظى به ،فلم حيسب حسااب ملن
سيقلبه حيث إن اجليش كان معه.
 -3مث حصل هذا االنقالب عليه يف  2021/9/5ومت اعتقاله ...وجاءت الردود الدولية واإلقليمية على االنقالب واليت
توضح من يقف وراء هذا االنقالب:
أ -فكان رد أمريكا شديدا على هذا االنقالب العسكري ،فقال بيان أصدرته خارجيتها على لسان متحدثها نيد برايس:
(تدين الوالايت املتحدة االستيالء العسكري على السلطة يف غينيا وما حدث مساء األحد يف العاصمة كوانكري .إن العنف وأي
إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إال إىل تراجع فرص غينيا يف السالم واالستقرار واالزدهار) .وأضاف البيان أن (األحداث
اليت وقعت يف العاصمة الغينية كوانكري ميكن أن حتد من قدرة الوالايت املتحدة والشركاء الدوليني اآلخرين لغينيا على دعم البالد،
اليت تسعى للوحدة وحتقيق مستقبل أفضل للشعب الغيين) ،وقال (حنث األطراف يف غينيا على احرتام الدستور والتخلي عن العنف
وااللتزام بسيادة القانون .نكرر تشجيعنا إلجراء حوار وطين إلاتحة طريق سلمي ودميقراطي للمضي قدما لغينيا ..املوقع الرمسي
للخارجية األمريكية ،رويرتز  ،)2021/9/6مما يدل على أن هذا االنقالب ال يصب يف مصلحة أمريكا كانقالب عام 2008
الذي جاء ردها عليه ابهتا ومل تدنه البتة بل قالت حينئذ (حنن نعمل مع شركائنا يف املنطقة والدول األخرى واالحتاد األفريقي من
أجل تشجيع املؤسسات يف غينيا الختاذ كافة اخلطوات الالزمة من أجل إرساء انتقال سلمي ودميقراطي للسلطة يف غينيا) وهذا
الكالم كان إجيابيا لصاحل االنقالبيني يومها .ولكن يف هذه املرة أدانت االنقالب واعتربته عبارة عن عنف وهددت ابحلد من الدعم
لغينيا وطالبت اباللتزام ابلدستور واملسار الدميقراطي وسيادة القانون ال سيادة العسكر.
ب -بينما أصدرت اخلارجية الفرنسية بياان ابهتا وكالما عائما عقب االنقالب جاء فيه( :تنضم ابريس إىل دعوة اجملموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا إلدانة حماولة االستيالء على السلطة ابلقوة واملطالبة ابلعودة إىل النظام الدستوري .أ ف ب
 .)2021/9/6فهذا الكالم عبارة عن مداراة للرأي العام الرافض لالنقالب وليس جادا ،ومل تطالب إبرجاع الرئيس كوندي إىل
السلطة ،ومل هتدد االنقالبيني ابلعقوابت ،ومل يكن موقفها منفعال كما كان عندما حصل انقالب يف مايل ضد عميلها إبراهيم كيتا
وطالبت إبرجاعه إىل احلكم ،وأدانت انقالب مايل على أعلى املستوايت فقالت الرائسة الفرنسية( :إن رئيس الدولة ماكرون يتابع
عن كثب الوضع ويدين حماولة التمرد القائمة) ،وقال وزير خارجية فرنسا لودراين( :إن فرنسا تدين أبشد العبارات هذه الواقعة
اخلطرية) ...وقد ذكران تفاصيل انقالب مايل يف جواب سؤال يوم  .2020/9/1ولكن انقالب غينيا مل تدنه الرائسة الفرنسية ،ومل
تدنه اخلارجية الفرنسية بشكل منفصل ،بل ذكرت أهنا تضم صوهتا للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ما يدل على عدم
اهتمامها ابإلدانة ،وتظهر كأهنا تداري هذه اجملموعة اإلدارية غري الفاعلة! فيدل كل ذلك على أن فرنسا كانت وراء االنقالب
األخري يف غينيا.
ج -وإذا علمنا اتريخ قائد االنقالب فنتأكد أن فرنسا كانت من ورائه ،فكما ورد يف الصحف الفرنسية فإن قائد االنقالب
مامادي دومبواي وهو من مواليد  ،1980درس وتدرب يف املدرسة احلربية يف سومور غريب فرنسا ،وحصل على دبلوم يف الدراسات
العسكرية العليا ،وانل ثقة الضباط الفرنسيني ُفرقّي إىل رتبة عريف ،وضم إىل اجليش الفرنسي يف الفيلق األجنيب الذي كان قد
أتسس قدمي ا يف  10آذار/مارس  .1831ويف هذه األثناء شارك دومبواي ضمن الفيلق الفرنسي يف مهمات عدة للجيش الفرنسي
يف خمتلف البلدان خملصا لفرنسا ،إىل أن عاد إىل غينيا بعد  15عاما ،فعني رئيسا للقوات اخلاصة عام  ،2018ورقي عام 2019

إىل رتبة عقيد .وقد بدأت تتسرب معلومات العام املاضي عن رغبة العقيد الطامح إىل زايدة قوة ونفوذ القوات اخلاصة اليت يرأسها
على حساب وزارة الدفاع .وقد شاعت أخبار يف شهر أاير املاضي حول ختطيطه النقالب وأنه قد اعتقل على إثرها ،ولكن
احلكومة نفتها .ويظهر أهنا مل تكن حماولة انقالب بل مطالبة بفصل قواته اخلاصة عن وزارة الدفاع ،وهلذا مل تكن لدى الرئيس
كوندي أو احلكومة الشكوك الكافية حوله ،ومل تستطع أن تؤكدها وآثرت إبقاءه حتت رقابتها حيث إنه مل يستطع فصل القوات
اخلاصة عن وزارة الدفاع ويستقل جبهاز يتمكن بواسطته فعل ما ينوي فعله.
 -4أدى االنقالب إىل ارتفاع أسعار األملنيوم يف األسواق العاملية ووصل إىل أعلى سعر له منذ عشر سنوات ،للمخاوف من
تعطل اإلمدادات ،لكون غينيا أكرب منتج يف العامل ملادة البوكسيت اليت تستخدم يف إنتاج األملنيوم .وحاول قائد االنقالب طمأنة
الشركاء واملستثمرين األجانب أبن قادة كونكري اجلدد سيحافظون على التزاماهتم هلم مبتابعة األنشطة الطبيعية يف البالد( .ويلتقي
اجمللس العسكري الذي يقوده الكولونيل مامادي دومبواي رؤساء األحزاب وزعماء الطوائف الثالاثء املقبل ،فيما يلتقون األربعاء،
منظمات اجملتمع املدين واملمثليات الدبلوماسية ،على أن يلتقوا اخلميس رؤساء شركات التعدين العاملة يف غينيا ومن مث مجعيات
أصحاب العمل .وتعد غينيا من أغىن البلدان خبام البوكسيت الذي يستخدم يف إنتاج األملنيوم ،وفيها مناجم الستخراج احلديد
والذهب واألملاس ،لكنها إحدى أفقر دول العامل .وأدى االنقالب يف غينيا إىل ارتفاع سعر األملنيوم يف األسواق العاملية إىل أعلى
مستوايته منذ سنوات ،وسعى اجمللس العسكري إىل طمأنة شركاء غينيا إىل أن أنشطة اإلنتاج لن تتوقف وأن التعهدات ستحرتم...
دار اهلالل .)2021/9/12
 -5ومن املعروف أن هذه الشركات تنهب هذا املعدن وغريه من املعادن الوفرية يف غينيا وال تبقي ألهلها شيئا ،وهم يعانون
الفقر واحلرمان وتفشي األمراض ،حيث تعترب غينيا من أغىن البالد يف العديد من املواد اخلام ،ولكن سكاهنا من أفقر سكان العامل!
علما أن أكثريتهم الساحقة مسلمون .ولكنها بلد استعمرهتا فرنسا وأعطُيت استقالهلا الشكلي عام  ،1958وبقي النفوذ الفرنسي
فيها قائما ،وقد بنت الدولة واجليش وصنعت احلكام والوسط السياسي وبقيت مسيطرة على االقتصاد وجعلت ثقافتها هي املهيمنة
على البالد ،وجاءت أمريكا لتنافسها وخترجها من هناك لتحل حملها يف بسط النفوذ وهنب ثروات البالد .إن الدول الغربية الرأمسالية
هدفها االستعمار يف أفريقيا ال غري وال يهمها هنضة البالد وتقدمها ومعاجلة مشاكل الناس ،وتتخذ من كسب احلكم واحلكام أو
من قادة اجليش يف البلد وسيلة لالستعمار فريحيوها من إرسال جيوشها لالحتالل كما كان سابقا ،بسبب توفر إمكانية بسط
النفوذ واالستعمار بواسطة الذمم الرخيصة اليت تشرتيها يف الوسط السياسي أو العسكري .فعندما تكسب النظام واحلكام أو
تكسب ضباطا يقومون ابنقالب عسكري كما تريد من مث يفتح هلا الباب لالستعمار ولبسط النفوذ .وهكذا سيبقى الصراع الدويل
حمتدما بني الدول االستعمارية على الدول الصغرية وخاصة يف أفريقيا .وال ميكن للناس أن يتخلصوا من هذا الشر املستطري إال بعودة
اإلسالم إىل احلكم إبقامة اخلالفة الراشدة يف بلد أو أكثر من البالد اإلسالمية ،واليت ستقوم بدحر املستعمرين وحترير كافة البالد
من نري استعمارهم وإعادة الثروات إىل أهلها وتوزيع عائداهتا عليهم والنهضة هبم﴿ ،وي ومئِذ ي ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر َِ
اّلل يَ ْنصر َم ْن
َْ
ََْ َ َ َ
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