
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 سؤال جواب

 فيها مؤخرا تسارعت اليت واالنقالابت فاسو بوركينا

 )أن أكد تراوري إبراهيم فاسو بوركينا يف العسكري اجمللس قائد أن 4/2/2023 يف موقعها على نت.اجلزيرة نشرت :السؤال
 فاسو بوركينا يف االنتقايل احلكم ابسم املتحدث به صرح ما مع هذا فهمن فكيف ،فرنسا( مع الدبلوماسية عالقاهتا تقطع لن بالده

 أراضي على الوجود لقواهتا يتيح والذي فرنسا مع العسكري االتفاق إهناء قررت فاسو بوركينا حكومة): 21/1/2023 بتاريخ
 يف االنتقايل احلكم اختذ ملاذا مث شهر(؟ خالل الفرنسية القوات مغادرة وطلبت نفسها، عن الدفاع قواهتا تتوىل أن منها رغبة واغادوغو

 كل عالقة وما االنقالب؟ هذا وراء يقف كان فمن. انقالب على انقالب بعد أُعلن االنتقايل احلكم أن علما القرار؟ هذا فاسو بوركينا
 فيه؟ املسلمني نسبة وكم إسالمي؟ بلد فاسو بوركينا هل مث الدويل؟ ابلصراع ذلك

 :إسالميا   بلدا   بكونه وأبدأ فيها، مؤخرا تسارعت اليت واالنقالابت فاسو بوركينا واقع سنستعرض: اجلواب

 سكاهنا من %60.5 من أكثر 2006 إحصاء فحسب إسالمي، بلد وهي أفريقيا، غرب يف دولة هي فاسو بوركينا إن -1
 حىت ،مايل مملكة تفتت بعد تكونت إسالمية ممالك ضمن كانت وقد ...أخرى تقاليد مث النصارى، من %23 وحنو مسلمون،
 مث العليا، السنغال ملستعمرة وضمت ،(م1896-هـ1314) سنة معاهدة وفق أفريقيا يف تقدمه أايم الفرنسي لالستعمار أخريا   خضعت
 لنيل مبحاوالت العليا فولتا يف املسلمون قام وعندما. العليا بفولتا وعرفت ،(م1916-هـ1335) سنة يف منفردة مستعمرة أصبحت

 أرضها وحدة العليا فولتا استعادت ،(م1947-هـ1385) سنة ويف ،والنيجر ومايل العاج ساحل على فوزعت أرضهم )فتتوا( مستقالهلا
 بتغيري سانكارا توماس الرئيس قام 1984 أغسطسآب/ 4 ويف .(م1960-هـ1380) سنة يف استقالهلا انلت مث واحدة، مستعمرة يف

 الناس أي )بوركينا، موري: البالد يف الرئيسيتني اللغتني من ،")الطاهرين( النزيهني الناس بلد" تعين واليت "فاسو بوركينا" إىل الدولة اسم
 .البلد( أو األب دار أي )فاسو، وديوال الطاهرين( أو هنيالنزي

 مدينة وتعترب اقتصادها، يف الزراعة على وتعتمد نسمة 21,510,181 سكاهنا عدد ويبلغ ،2كم 274,200 مساحتها تبلغو 
 ...العاصمة وهي البالد مدن أهم وواغادوغ
 االنقالب حول 30/1/2022 يف سؤال جواب حينها وأصدران فرنسا، وراءه كانت انقالب وقع املاضية السنة أوائل يف -2

 فهذه)" فقلنا. وراءه تقف فرنسا كانت دامبيا ورئيسه االنقالب ذلك أن بينا وقد ،24/1/2022 يوم فاسو بوركينا يف وقع الذي
 على يدل ما ظهور مع لالنقالب، الواهية وتربيراته فرنسا عام بشكل جيشه وعلى عليه هتيمن بلد ويف دامبيا" االنقالب "لقائد ةالنشأ
 ...فرنسا" من بدعم االنقالب هبذا قام أنه يؤكد ذلك كل... عنه رضاها على يدل ما ظهور بل االنقالب، من فرنسا انزعاج عدم
 .وراءه تقف اليت هي واملستمر القدمي املستعمر فرنسا أن بعد فيما هناك الناس أدرك وقد .االنقالب"( هبذا قيامه أمريكا عارضت وهلذا

 بوركينا يف 30/9/2022 اجلمعة يوم مساء انقالب وقوع عن أعلن فقد! االنقالب على انقالب حدث أشهر تسعة حنو بعد -3
. تراوري إبراهيم اجلديد االنقالب قائد وتعيني دامبيا هنري بول السابق الباالنق قائد العسكري اجمللس برئيس طاحةإلا وتضمن فاسو

 أخبار شاعت عندما عليها احتجاجا ومراكز ومدارس وقنصلية سفارة من هناك فرنسا مؤسسات على وهجمات احتجاجات وحصلت
 يف املتشددين مكافحة وحدة رئيس وهو اوريتر  إبراهيم اجلديد االنقالب قائد وأعلن. فرنسية عسكرية قاعدة إىل فر قد دامبيا أبن

 يف دامبيا ساعدوا الذين الضباط من جمموعة "إن :للبالد الرمسي التلفزيون شاشة على جنوده أحد تاله بيان يف البالد مشال كااي منطقة
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 نفسها الذريعة وهذه شددين"املت لتمرد التصدي عن عجزه بسبب زعيمهم عزل قرروا )املاضي( الثاين كانون يف السلطة على االستيالء
 الضباط مقرتحات رفض دامبيا )"إن: البيان يف وقال. كابوري روك السابق الرئيس لقلب شهور قبل االنقالبيون استخدمها اليت هي

 أبن ياتدرجي دامبيا تصرفات أقنعتنا. السابق النظام سقوط إىل أدى الذي العسكري ابهليكل ذلك من بدال واستمر اجليش، تنظيم إبعادة
 الوطنية املصلحة أصحاب دعوة )"ستتم البيان وأضاف بدامبيا"( اإلطاحة اليوم قرران. البداية من فيه شرعنا عما تبتعد كانت طموحاته

 إىل احلدود وإغالق االنتقايل امليثاق وإلغاء الدستور تعليق مت. آخر عسكري أو مدين رئيس وتعيني جديد، انتقايل ميثاق العتماد قريبا
 العساكر أن على الكالم هذا يدل. (2/10/2022 الغد ...املدين" اجملتمع وأنشطة السياسية األنشطة مجيع وتعليق مسمى، غري جلأ

 آخر، سياسيا   توجها   لديهم وأن السياسية، دامبيا هنري بول السابق االنقالب قائد توجهات عن راضني غري ابالنقالب قاموا الذين
 ...اجلدد االنقالبيني لقائد مغايرة سياسة يتبع دامبيا السابق قالباالن قائد أن يعين وهذا

 األخري االنقالب قائد أشار حيث الفرنسية، املؤسسات على هجمات حصلت األخري االنقالب وقع عندما أنه ذلك ويؤكد -4
 النريان وأضرمت الفرنسية املؤسسات على اهلجمات جاءت القول هذا فبعد. فرنسية عسكرية قاعدة إىل جلأ قد دامبيا أن تراوري إبراهيم

 السبت يوم مساء النريان أضرموا غاضبني حمتجني نإ األنباء فقالت. اهلجمات هذه على الشديد استياءها فرنسا أظهرت وقد. ببعضها
 قاعدة إىل دامبيا جلوء عن أنباء تردد عقب فاسو بوركينا عاصمة واغادوغو يف الفرنسيتني والقنصلية السفارة مباين يف 1/10/2022

 لقائد مؤيدين فرنسا ضد يهتفون السفارة حول الناس وكان.. ذلك نفت واغادوغو يف الفرنسية السفارة أبن علما   فرنسية، عسكرية
 ابسم املتحدثة وقالت. (االجتماعي) التواصل مواقع على الفرنسية املباين يف احلرائق اشتعال صور انتشرت وقد اجلديد االنقالب

 للتالعب جمال ال أولوية رعاايان سالمة وإن. واغادوغو يف سفارتنا استهداف العبارات أبشد )"ندين لوجاندر كلري آن الفرنسية جيةاخلار 
 اجلنود مئات هبا ويوجد واغادوغو العاصمة يف مهمة فرنسية عسكرية قاعدة تتمركز حيث. (1/10/2022 ،24فرانس ...".هبا

 استهدف االنقالب فهذا. األفريقي الساحل منطقة يف اإلرهاب مكافحة ذريعة حتت اخلاصة الفرنسية القوات من أغلبهم الفرنسيني،
 .فرنسا ضد حصل االنقالب أن إىل يشري حصل ما وكل البالد، يف الفرنسي الوجود

 فقال السلطة تسليمب املتعلق االتفاق على ابحملافظة متذرعا لالنقالب معارضته أظهر األورويب االحتاد أن ذلك إىل يضاف -5
 ،24فرانس ...البالد" يف واإلنساين األمين الوضع لتدهور أيضا أيسف األورويب )"االحتاد: بوريل جوزيب االحتاد يف اخلارجية مسؤول

 معارضته يعلن األورويب االحتاد فمسؤول فاسو، بوركينا يف الفرنسية املؤسسات استهدفت اليت اهلجمات إىل يشري وهو (1/10/2022
 ويعزز األورويب االحتاد نفوذ من جزءا يعترب هناك فرنسا فنفوذ أفريقيا، يف فرنسا مصاحل يهمه األورويب االحتاد ألن فرنسا، ابسم لالنقالب

 .وسياسيا اقتصاداي قوته
 الوالايت "دعت فقد. ابالنقالب يصفه ومل ضمنيا االنقالب مع إنه بل االنقالب، ضد ليس أنه فيظهر األمريكي املوقف أما -6
 عدم على تدل الصيغة وهذه (1/10/2022 ،24فرانس ...املعنية" األطراف قبل من النفس وضبط اهلدوء عودة إىل املتحدة

 األمريكي املوقف من الفرنسيني امتعاض على يدل االقتضاب هبذا األمريكي للموقف الفرنسية الوكالة وإيراد لالنقالب، معارضتها
 أمريكا تدن ومل لفرنسا، عميل فاسو بوركينا يف السابق العسكري اجمللس رئيس نأو  سيما. االنقالب هذا وراء تقف أمريكا أن وإدراكهم
 الدستور ابحرتام وطالبته االنقالب عن رضاها عدم أظهرت إذ اجلاري، العام بداية يف ضمنيا انقالبه أدانت بينما عليه، احلايل االنقالب

 .أمريكا صنع من تراوري إبراهيم بقيادة االنقالب هذا يكون أن فريجح. وريكاب السابق الرئيس عميلها وإرجاع

 الرمسي التلفزيون عرب 21/1/2023 يوم فاسو بوركينا يف االنتقايل احلكم ابسم املتحدث أعلن أن النتيجة كانت ولذلك -7
 منها رغبة واغادوغو أراضي على الوجود لقواهتا يحيت والذي فرنسا مع العسكري االتفاق إهناء قررت فاسو بوركينا "حكومة أن البوركيين
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 فرنسا "أمام :البوركينية الرمسية يب يت آر إذاعة فقالت. شهر خالل الفرنسية القوات مغادرة وطلبت نفسها، عن الدفاع قواهتا تتوىل أن
 بطرد يطالبون دوغواواغ العاصمة يف وارعالش إىل املتظاهرون نزل قليلة أبايم القرار إعالن وقبل. البلد" من قواهتا لسحب واحد شهر

 إحدى مع العالقات برتتيب شيئا سيحدث أنه االنتقايل الرئيس وعدهم وقد الفرنسية، العسكرية القاعدة وإغالق الفرنسي السفري
 وإغالق نسينيالفر  بطرد وتطالب الفرنسي الوجود على احتجاجات تتكرر املاضي أيلول 30 انقالب منذ أنه علما. يسمها ومل الدول

 .البالد من قواعدهم
 يف احلاكم العسكري اجمللس من طلبا (24/1/2023) الثالاثء "تلقت إهنا الفرنسية اخلارجية ابسم متحدثة قالت عليه وبناء -8
 من تفاقاال شروط ستحرتم فرنسا وإن. شهر وهو املطلوب النهائي ابملوعد وستلتزم. البالد من الفرنسية قواهتا لسحب فاسو بوركينا
 ويريد كبريا غموضا هناك أن الفرنسي الرئيس واّدعى. (25/1/2023 ،الرمسية 24فرانس صفحة... الطلب" هذا تنفيذ خالل

 ابسم فاسو بوركينا حكومة من عليه الرد وجاء. ذلك توضح لفرنسا ورسائل فاسو بوركينا من أتكيدات عدة صدرت وهلذا. توضيحات
 بوركينا بني الدبلوماسية العالقة هناية ليست لكنها االتفاق، ننهي )"حنن: ابلقول 23/1/2023 يوم غوويدرا إميانويل جان املتحدث

 جلعل أخرى طريقة احلاضر الوقت يف نرى وال االتفاق، شروط حلظته وقد طبيعي الفرنسي العسكري الوجود إهناء إن. وفرنسا فاسو
 .(25/1/2023 ،اجلديد العريب برس، )فرانس. وضوحا" أكثر الطلب
 هلا إنذاره رغم فرنسا مع الدبلوماسية عالقاهتا تقطع لن بالده أبن تراوري إبراهيم االنتقايل احلكم قائد إعالن يُفهم كيف أما -9

 يركز احلايل واحلكم فاسو، بوركينا داخل يف أعوان ولفرنسا السنني عشرات امتد فرنسا نفوذ ألن فذلك الفرنسي، العسكري الوجود إبهناء
 تدرك أن مستبعدا   وليس الدبلوماسية، العالقات بقطع السياسي االستفزاز دون بذلك واالكتفاء الفرنسية العسكرية القوة إبعاد على

 ..احلايل للحكم أمريكية مادية مبساعدة أمرها على ُغلبت إذا إال العسكري االنسحاب يف ومتاطل ذلك فرنسا
 األحسن حنو األوضاع لتغيري وليس اإلسالمية، البالد من غريها ويف فاسو وركيناب يف االنقالابت دوامة تستمر وهكذا -10
 ليس األمر أن إال يكون، أن ينبغي كما براثنه من البالد وتطهري جذوره من وإزالته وطرده املستعمر على حقيقي انقالب وإحداث
 فكر على ينبين احلقيقي فالتغيري. دويل صراع نتيجة فهي ى،أخر  مستعمرة دولة إىل مستعمرة لدولة عمالء وجوه تبديل هو وإمنا كذلك،

ا َعَلْيَك َونَ زَّْلنَ ﴿ملسو هيلع هللا ىلص.  رسوله وسنة سبحانه هللا كتاب ومصادره عقيدهتا من منبثق ودستور أساسه على متكاملة دولة وبناء األمة
َيانا   .﴾لِ ُكلِ  َشْيٍء َوُهداى َوَرْْحَةا َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَ  اْلِكَتاَب تِب ْ

 الكفر ويذل واملسلمون اإلسالم فيعز الراشدة، اخلالفة واحدة، دولة يف املسلمني بالد تعود أن العزيز القوي هللا لنسأل وإننا
ارِيِّ  مَتِيم   َعن  ... مسنده يف أمحد أخرج ؛هللا إبذن لكائن هذا وإن ذليل، ذلب أو عزيز بعز األرض بقاع يف اإلسالم وينتشر والكافرون،  الدَّ

ُركُ  َواَل  َوالنَهارُ  اللَّْيلُ  بَلغَ  َما اْْلَْمرُ  َهَذا لَيبُلَغنَّ » :يُقولُ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَِّ  َرُسولَ  مسَِع تُ : قَالَ  ينَ  َهَذا اّللَُّ  َأْدَخَلهُ  ِإالَّ  َوَبرٍ  َواَل  َمَدرٍ  بْيتَ  اّللَُّ  يَ ت ْ  الدِ 
ْساَلمَ  ِبهِ  اّللَُّ  يُِعز  اا ِعز   َذلِيلٍ  ِبُذل ِ  َأوْ  َعزِيزٍ  ِبِعز ِ  ا  اْْلِ  .«اْلُكْفرَ  ِبهِ  اّللَُّ  يُِذل   َوُذال 

اَل » :يقول، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسعت: يقول، عنه هللا رضي الكندي األسود بن املقداد مسعت... بلفظ املستدرك يف احلاكم وأخرجه
َقى َعَلى َظْهِر اْْلَْرِض ِمْن بَ ْيِت َمَدٍر َواَل َوَبٍر ِإالَّ َأْدَخَل اّللَُّ  ْساَلِم ِبِعزِ  َعزِيٍز، َأْو ِبُذلِ  َذلِيٍل، يُِعزَُّهُم اّللَُّ فَ َيْجَعُلُهْم  يَ ب ْ َعَلْيِهْم َكِلَمَة اْْلِ

ُْم َفاَل َيِديُنوا َُّلَا  .خيرجاه ومل، الشيخني شرط على صحيح حديث هذا: احلاكم وقال «ِمْن َأْهِلَها، َأْو يُِذُّل 
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