
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 فاسو بوركينا يف اجليش انقالب

 العمل وعلق كابوري روش ابلرئيس أطاح بعدما احلكم على استيالءه 24/1/2022 يوم فاسو بوركينا يف اجليش أعلن :السؤال
 على آخر ضابط وقرأه نقالبالا إعالن نبيا ابيدام سانداوغو هنري بول املقدم ووقع. احلدود وأغلق والربملان احلكومة وحل ابلدستور
 زمنية فرتة غضون يف الدستوري النظام إىل البالد "تعود أبن البيان ووعد. واإلصالح" للحماية الوطنية "احلركة ابسم احلكومي التلفزيون
 البلد؟ يف الدويل ابلصراع عالقة له وهل االنقالب؟ هذا وراء يقف فمن. مدهتا حيدد مل معقولة"

 :اجلواب ليتضح التالية األمور نستعرض :اجلواب

 يف بلد رابع وهو مسلمون، أهله من %60 من أكثر إن إذ إسالميا بلدا يُعد   العليا، فولتا القدمي وامسها فاسو، بوركينا إن -1
 منذ استعمارهم عليه واوفرض الفرنسيون احتله وقد وغريها، والزنك كالنحاس األخرى املعادن من كثريا وحيوي الذهب إنتاج يف أفريقيا

 فيه فرنسا فأسست ،1960 عام الشكلي االستقالل يعطوه أن إىل واضطروا. الفرنسي االحتاد يسمى ما إىل ضموه بل ،1896 عام
 يف عضوا وجعلتها. املنطقة يف نفوذها على للحفاظ تستخدمها خاصة لقوات اتبعة عسكرية قاعدة فيها وهلا ،هلا اتبعني وجيشا نظاما
 يسمى ما طريق عن هبا اقتصادها وربطت. أفريقيا ووسط غرب يف نفوذها على للمحافظة اخلمس األفريقي الساحل دول عةجممو 

 األموال هذه فرنسا فتستثمر الفرنسي، املركزي البنك إىل العملة هبذه املرتبطة الدول أموال وحتول ابليورو، يقوَّم وأصبح األفريقي ابلفرنك
 على أمريكا عملت ذلك ورغم. لثرواهتا وهنبه البلد على املستعمر هيمنة تبقي استعمارية أساليب فكلها ادها،اقتص لدعم تشاء كيفما
 الدويل النقد صندوق وقروض ابملساعدات يسمى ما تقدمي طريق وعن اليسار، وأفكار االستعمار من التحرر أفكار إاثرة عرب إليه الولوج

 لبسط اإلرهاب حماربة ذريعة تستخدم بدأت ومؤخرا. والعسكريني ابلسياسيني واالتصال ديامل اجملتمع وتنظيمات اجملحفة وشروطه
 .املسلحة اإلسالمية اجلماعات ضد البالد يف العسكرية القواعد ابستخدام بدأت حيث هناك، نفوذها
 بذريعة 2020 عام منذ الساحل دول جمموعة ملنطقة خاصا مبعواث فعينت جياوره ومبا البلد هبذا اهتماما أمريكا أبدت وقد -2
 الساحل دول يف الوضع أن األمريكية اخلارجية وأعلنت. املسلحة اإلسالمية اجلماعات قبل من واهلجمات العنف أعمال مواجهة
 رنساف تدخلت وقد. للمنطقة خاص مبعوث تعيني فاقتضى يتدهور بدأ والنيجر ومايل فاسو بوركينا بني الثالثية احلدود منطقة يف وخاصة

 اإلسالمية اجلماعات حماربة بدعوى نفوذها ضد 2012 عام مايل يف حدث الذي االنقالب بعد 2013 عام منذ املنطقة يف جديد من
 أفريقيا غرب منطقة يف وتدخله البلد يف الفرنسي الوجود ضد املنصرم العام هناية يف احتجاجات حصلت وقد. مايل مشال يف املسلحة
 أمريكي صراع وجود يؤكد ذلك وكل. فاسو بوركينا يف الفرنسي الوجود ضد حتركا هناك أن أي. بالده إىل نسافر  جيش بعودة وطالبوا
 ووسط غرب يف وفرنسا أمريكا بني الصراع يستمر وهكذا. أفريقيا ووسط غرب منطقة يف حاصل هو كما فاسو بوركينا يف فرنسي
 حديثه يف وأكد القارتني" بني قليال متعبة العالقات )"إن قائال أخرى بصيغة عالصرا  هذا حول له حديث يف ماكرون أشار وقد. أفريقيا
 اسرتاتيجية الدولية اهليئات يف تعتمد أن جيب ابو ور أ "إن: وقال أفريقيا" مع ومايل اقتصادي جديد عقد أتسيس "إعادة ضرورة على

 عندما أخرى مرة الكالم هذا أكد وقد (9/12/2021 ،برس انسفر  ...واملناخ" والصحة التعليم يف أجندة وتطبيق.. أفريقيا مع مشرتكة
 حيث قادمة أشهر لستة األورويب االحتاد رائسة بالده تسلم يوم 19/1/2022 يوم بسرتاسبورغ األورويب الربملان نواب أمام كلمة ألقى

 (،19/1/2022 ،24فرانس ...القادم" باطش يف القارتني بني قمة عقد إىل ودعا األفريقية، القارة مع جديد حتالف إىل فيها )"دعا



 يف االستثمار إىل وأشار وهنبها، البالد ثروات على الفرنسية وخاصة األوروبية الشركات هيمنة أي هناك االستثمارات إىل أشار وقد
 .كهنا الفرنسي النفوذ على للمحافظة األمن موضوع إىل وأشار األدوية، لتصريف األمراض موضوع استغالل أي الصحة
 على متردت بعدما عسكرية ثكنة يف 23/1/2022 األحد يوم منذ حمتجز كابوري الرئيس أبن أفادت أمنية مصادر وكانت -3
 حماربة يف ابلفشل إايهم متهمني املخابرات جهاز ورئيس األركان رئيس ؛اجليش مسؤويل كبار إبقالة مطالبني عسكرية وحدات سلطته

 من ديندير جيلربت اجلنرال سراح وإبطالق الرئيس برحيل وطالبوا. اجملموعات هذه ملواجهة إضافية موارد بتخصيص وطالبوا اجلهاديني
 توحيد يف فشل كابوري "إن اجليش وقال). السجن وأودعته فاشلة انقالب مبحاولة ابلقيام 2015 عام السلطات أدانته والذي السجن

 سانداوغو هنري بول االنقالب وقائد (25/1/2022 سي يب يب ."أمتنا أسس هتدد اليت األمنية األزمة مع بفعالية معها والتعامل األمة
 يف املاجستري على CNAM مبعهد فيها وحصل بباريس العسكرية املدرسة من خترج فاسو بوركينا جيش يف كبري مشاة ضابط ابيدام

 عدم على يدل ما ظهور مع لالنقالب، الواهية وتربيراته فرنسا عام بشكل جيشه وعلى عليه هتيمن بلد ويف النشأة فهذه. اجلنائية العلوم
 .فرنسا من بدعم االنقالب هبذا قام أنه يؤكد ذلك كل ...عنه رضاها على يدل ما ظهور بل االنقالب، من فرنسا انزعاج

 مرتني انتخب يكابور  كريستيان مارك روش فاسو بوركينا رئيس "إن قائالا  االنقالب عقب ماكرون الفرنسي الرئيس صرح لقد -4
 التصريح فهذا (25/1/2022 برس فرانس ...جسدي" ألذى التعرض خطر يف ليس إنه يل قيل. دميقراطية انتخاابت يف شعبه قبل من
 يف "ليس قال ولكنه عليه، واالنقالب بسقوطه مكرتث وغري عليه آسفا وليس لالنقالب مؤيد أنه على يدل ما فيه ما الدهاء من فيه

 يف خلصومها فرنسا قتل وموضوع! يقتل" أن قبل ببدنه جنا إنه "مليح شعبية ةجبله يقول أن يريد فكأنه! جسدي" ذىأل التعرض خطر
 كان والذي 1987 عام سانكارا توماس فاسو نايكلبور  السابق الرئيس قُتل فقد معروف، أمر مكاهنم عمالئها وتنصيب فاسو بوركينا
 انقالب يف مقتله عقب احلكم توىل الذي كومباوري بليز فرنسا عميل يد على قُِتل مريكا،أل عمالته على ليغطي ماركسيا ثوراي يظهر

 ومن ألمريكا، املوالني اجليش ضباط انقالب حدث حيث 2014 عام حىت احلكم يف واستمر السنة، تلك يف فرنسا طبخته عسكري
 كما السلطة إىل وإرجاعه عنه ابإلفراج ماكرون يطالب ملو . 2015 عام كابوري روش فيها ففاز انتخاابت إبجراء مسحوا سنة بعد مث

 مايل يف ألنه. 2020 عام احلكم إىل وإرجاعه الدستور واحرتام كيتا بكر أبو إبراهيم املايل الرئيس عن اإلفراج مايل يف االنقالبيني طالب
 أنه إىل يشري وهذا كمباري عن جا فر ابإل اكرونم يطالب فلم هنا أما عنه، فراجإلاب طالبت لذلك لفرنسا، عميالا  الرئيس كان حينها
 يف أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجملموعة مع وكالعادة بوضوح نتفق" قال وإمنا فرنسا ابسم إدانة ُيصدر ومل لفرنسا، املوالني من ليس
 .اجملموعة هذه لدول ومداراة جماراة جاءت اإلدانة أن أي. العسكري" االنقالب هذا إدانة

 يف اجليش تطالب حدةتامل الوالايت "إن) :قائال األمريكية اخلارجية وزارة ابسم متحدث صرح فقد األمريكي املوقف اوأم -5
 هذا يف األطراف مجيع حتض واشنطن وإن املدنيني، البالد وقادة الدستور وابحرتام كابوري الرئيس عن الفوري ابإلفراج فاسو بوركينا
 أن على ذلك فيدل (24/1/2022 برس فرانس ...مطالبهم" لتلبية سبيال احلوار وتوسل اهلدوء على احلفاظ على املضطرب الوضع
 إىل إبعادته الدستور واحرتام للبالد مدي كقائد واحرتامه كابوري الرئيس عن ابإلفراج وتطالب االنقالب عن راضية ليست أمريكا
 جني األمريكية اخلارجية ابسم املتحدثة آنئذ قالت فقد ،2014 عام انقالب من موقفها عن خمتلف وهذا .منتخبا رئيسا لكونه احلكم
 حد إىل يصل فاسو بوركينا يف السلطة على اجليش استيالء كان إذا ما لوصف مستعدة ليست املتحدة الوالايت "إن) :ساكي

 أيدت فقد (3/11/2014 زرويرت  ...البالد" عن األمريكية املساعدات وقف تتطلب قد اختذت إذا خطوة وهي ال، أم االنقالب
 واحرتام الرئيس عن الفوري ابإلفراج اجليش طالبت األخري االنقالب يف ولكنها انقالب، أنه تصفه مل عندما 2014 عام انقالب
 ()أفريكوم أفريقيا يف األمريكية القيادة ابسم املتحدثة وقالت.. الرئيس شرعية على ويؤكد االنقالابت حدوث جييز ال الذي الدستور

 النزاعات بشأن تعليمات تلقى داميبا املقدم "إن :فيها قالت 25/1/2022 يوم االنقالب عقب إلكرتونية رسالة يف كاهاالن كيلي
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. األمريكيني" العسكريني والتعليم التدريب مع يتوافق ال العسكري االستيالء وإن. اإلنسان حقوق واحرتام املدنية والسيطرة املسلحة
 عامي بني األمريكية العسكرية والتدريبات الدورات من العديد يف شارك ايبدام املقدم أن أفريكوم األمريكية القيادة أشارت حيث

 .االنقالب هبذا قيامه أمريكا عارضت وهلذا لفرنسا، والئه على وبقي أبمريكا يرتبط مل وكأنه. 2020و 2010
 اجلسيم التفاقم من قلقة موسكو )"إن: بيان يف الروسية خلارجيةا وزارة فقالت فاسو، بوركينا يف حدث مبا روسيا اهتمت وقد -6
 يف طبيعته إىل عودته على وتعول الوضع تطورات كثب عن تتابع وإهنا لروسيا الصديق األفريقي البلد هذا يف الداخلي السياسي للوضع
 روسيا يدفع ما هناك أن إىل االنتباه يثري يالروس االهتمام فهذا. (24/1/2022 الروسية اخلارجية وزارة موقع... ممكن" وقت أسرع

 على للحفاظ األوسط الشرق يف تستخدمها كما أفريقيا يف روسيا تستخدم أمريكا أن ظهر إنه إذ. غريب نفوذ منطقة يف للتدخل
 وكذلك سد،أ ربشا عميلها نظام حلماية 2015 عام سوراي يف لتدخلها األخضر الضوء أعطت حيث سوراي يف فعلت كما نفوذها

 وقد أورواب، ضد الدعم منها ويستمد بروسيا تصليأن  حفرت عميلها من طلبت حيث ليبيا يف فعلت كما نفوذها لبسط استخدمتها
 أشار وقد. الروس املرتزقة فاغنر جمموعة روسيا فأرسلت الفرنسي، النفوذ مواجهة يف الدعم منها ليطلبوا مايل يف لعمالئها مؤخرا أوعزت
 وفرنسا أورواب واجهتها اليت الصعوابت )"إن: قائال ذلك إىل ليبوفيتش أندرو اخلارجية للعالقات األورويب اجمللس يف البعثة أبعمال القائم
 ...مايل" يف سيما ال األمين تعاوهنا لتوسيع فرصة لروسيا تأاتح الساحل منطقة يف اجلهادية اجلماعات احتواء يف اخلصوص وجه على
 يف فرنسا مع روسي صراع فال فاسو، بوركينا يف االستحكام عن بعيد الروسي النفوذ فإن ذلك ومع (26/1/2022 كوم.25خرب

 يف وليس ابريس يف داميبا املقدم تدريب حقيقة )"إن: امسه يذكر أن يرد مل كبري عسكري فرنسي مسؤول قال وقد فاسو، بوركينا
 ومناقشة فاسو، بوركينا جيش مع عقود منذ املستمر تعاوهنا ملواصلة طريقة إجياد على قادرة تكون أن جيب فرنسا أن تعين موسكو،

 .(26/1/2022 كوم.25خرب... الروس" يستغله قد فراغ أي لتجنب فاعلني نكون أن علينا )ولكن(. القومي األمن قضااي
 االنقالابت فإن آنفاا، انذكر  وكما ..أفريقيا ووسط غرب ويف فاسو بوركينا يف وفرنسا مريكاأ بني هو الفعلي الصراع ولكن -7

 يف حيتدم فإنه ذلك من أوسع الصراع إن بل فحسب، هذا وليس فاسو، بوركينا يف وفرنسا مريكاأ بني متداولة املضادة واالنقالابت
 هذا على ةواحملافظ القدمية مستعمراهتما يف ابلبقاء تتشبثان اللتني وفرنسا بريطانيا القدامى واملستعمرين أمريكا بني أفريقيا عموم

 اجملاالت خمتلف يف العمالء طريق عن هلا نفوذ إلجياد تعمل مباشرة البلد حتتل مل إن االستعمارية الدول إن .خمتلفة أبشكال االستعمار
 على يكون ما أخطر من وهؤالء. البلد يف واملؤثرة احليوية اجملاالت من وغريها واإلعالمية والثقافية واالقتصادية والعسكرية السياسية

 من مترتسا حماربته دون وحيول بواسطتهم مصاحله وحيقق هبم ويتخفى هبم إال يرتكز ال احملتل ألن احملتل، جيوش من أخطر فهم البالد
 نفوذ ردوط النفوذ لبسط طريقة أسهل االنقالابت أسلوب أن ظهر وقد ﴾يُ ْؤَفُكونَ  َأّنَ  اّللَُ  قَاتَ َلُهمُ  فَاْحَذْرُهمْ  اْلَعُدو   ُهمُ ﴿ .خلفهم
 احلكم إىل الوصول سبيل يف ذاك أو املستعمر هذا مع للتعاون مستعدون فأصحاهبا سهل، شراؤها رخيصة ذمماا  هناك إن إذ آخرين،

 خارجي سند عن دائما فيبحثون القوى، هذه عن لالستقالل طريقا يعرفون وال وبالدهم، شعوهبم حساب على ولو املناصب وتبو ء
 أو املبدئية الشخصيات توجد ال كما واإلرادة، التفكري يف مستقلة عقليات بينهم من توجد وال. فيها والبقاء للسلطة للوصول يسندهم
 هؤالء يف هي اليوم املسلمني بالد مصيبة إن. اخلارجية القوى عن بعيدا هبا وتنهض البالد تدير كيف تعرف اليت العقائدية السياسية

 النفوذ خللع وإخالص بصدق يعملوا أن املسلمني على فالواجب! وشعبهم بلدهم فوق ي""الكرس جيعلون الذين العمالء احلكام
 حمكم يف احلكيم العزيز قال كما األمة هذه تعود مث ومن جديد، من اإلسالمية احلياة واستئناف أدواته، بكل بالدهم من االستعماري

ُتمْ ﴿: الكرمي كتابه رَ  ُكن ْ َهْونَ  ِِبْلَمْعُروفِ  ََتُْمُرونَ  ِللَناسِ  ُأْخرَِجتْ  أَُمة   َخي ْ  .﴾ِِبّللَِ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ
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