
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال وابج
 مايل يف عسكريال االنقالب

 حبسب كيتا بوبكر براهيمإ الرئيس سراح طالقإ م27/8/2020 اخلميس مساء مايل يف العسكري اجمللس أعلن: السؤال
 بوأ إبراهيم ئيسالر  على مايل يف عسكري انقالب حصول م18/8/2020 مساء أعلن قد وكان ...نباءألل انضولألا وكالة وردتأ ما

 القة ابلصراع األمريكي األورويب؟ع له وهل االنقالب؟ هذا وراء فمن. سيسيه بوبو وزرائه رئيس واعتقال اعتقاله ومت كيتا بكر

 :التالية األمور نستعرض الصورة تتضح لكي :اجلواب

 قامت عندما م22/3/2012 يوم مشابه انقالب حصل إذ سنوات، مثاين قبل أمس حدث مبا اليوم حدث ما نسرتجع -1
 الثانية واليته انتهاء على شهر بقي الذي توري توماين )أمحدو( أمادو الرئيس على ابنقالب الصغرية الرتب ذوي الضباط من جمموعة
 ما كل ]إن :م24/3/2012 بتاريخ أصدرانه سؤال جواب يف فقلنا االنقالب، ذلك وراء من كانت أمريكا أن بينا وقد... آنذاك
 حمل وحتل عليه نفوذها وتبسط اإلسالمي البلد هذا إىل لتنفذ مايل يف حدث الذي االنقالب وراء كانت أمريكا أن إىل يشري هذكران
 الوسط ألن مايل يف القادمة االنتخاابت عملية تعطل أن أمريكا فأرادت. عليه نفوذه يبسط زال ما والذي له القدمي املستعمر فرنسا

 السياسة حسب اللعبة على املتفامهني فرنسا عمالء من الالعبني على الطاولة تقلب االنقالب هذا طريق نفع لفرنسا، اتبع السياسي
 ابنقالب عقيد أعالها صغرية برتب ضباط قام أن حيدث واليوم. "العسكر"[ حبركة إمساكها بفعل أبمريكا مايل ترتبط وهكذا. الفرنسية

 العساكر انطلق وقد .م12/8/2018 لوالية انتخابه وأعيد م15/8/2013 يوم األوىل للمرة انتخب الذي كيتا بكر أبو الرئيس على
 قد فرنسا وكانت. م2012 عام االنقالبيون منه انطلق الذي نفسه املعسكر وهو كلم 15 العاصمة عن يبعد الذي "كايت" معسكر من

 يوم 2071 رقم مايل مشايل يف تدخللل الدويل األمن جملس من قرارات استصدار منم 2012 آذار انقالب بعد متكنت
 فتشكلت! املتطرفة واجلماعات القاعدة حماربة بذريعة استعمارها حلماية م20/12/2012 يوم 2085 رقم آخر وقرار م23/9/2012

 الساحل دول قوات تسمى مشرتكة أفريقية قوة فرنسا منها شكلت أفريقية وقوات وأورواب، فرنسا من وخاصة ألفا 15 قوامها دولية قوات
 من أقل بعد نفوذها تعيد أن واستطاعت قوي، فيها الفرنسي النفوذ حيث وتشاد فاسو وبوركينو والنيجر ومايل موريتانيا وهي اخلمس

 !م12/8/2018 يف الثانية للمرة انتخابه أعيد مث م15/8/2013 يف كيتا بكر يبأ ابنتخاب وذلك م2012 انقالب من ونصف سنة
 من أقوى بشكل احلايل االنقالب من هاتن  مك العسكر يف مداخل هلا أن إال فرنسا مثل الشعبية األوساط يف ويةق ليست مريكاأ أن ومع

 كسب على تعمل بدأت حدوثه، من ونصف سنة من أقل قبل انتهى الذي األول انقالهبا سقوط بعد فهي! م2012 يف األول انقالهبا
 ...احلايل انقالهبا لدعم شعيب وسط هلا يكون أن حماولة يف العسكر فقط وليس، يناملد اجملتمع وتنظيمات السياسي الوسط يف عمالء

 الشعب" إلنقاذ الوطنية "اللجنة أمساه ملا كرئيس نفسه م19/8/2020 يوم كويتا قامسي العقيد اجلديد االنقالب قائد قدم -2
 االنقالبيون واقتاد ابالنقالب، قاموا الذين الضباط ةجمموع مع م18/8/2020 الثالاثء يوم مساء التلفزيون على ظهر وقد مايل، يف

 شاشة على كيتا العساكر أظهر مث من. السجن إىل 17 عددهم بلغ آخرين ومسؤولني ووزراء سيسيه وزرائه ورئيس كيتا اجلمهورية رئيس
 رويرتز ...السلطة" يف بقائي أجل من الدماء تسفك أن يرغب ال "إنه) :كلمته يف فقال للجيش احلكم عن تنازله ليعلن التلفاز

 األمن وانعدام والفوضوية الفوضى يف تغرق بالدان.. )" االنقالبية اجملموعة ابسم املتحدث واغي إمساعيل العقيد وقال (م19/8/2020
 العقيد وقال (م19/8/2020 رويرتز ...مصريها" مسؤولية يتحملون الذين األشخاص خطأ إىل منه كبري جانب يف راجع وهذا



 املعارضة وأحزاب املدين اجملتمع مع اتصال على حنن ومدنيا عسكراي سيكون انتقايل رئيس له انتقاليا جملسا "سنشكل) واغي مساعيلإ
 سيقوم وإنه مدنيا 18و عسكريني 6 يضم انتقايل جملس شكلها الذي الوطنية اللجنة وإن.. االنتقال ترتيب حملاولة واجلميع واألغلبية

 العساكر أن يظهر فهنا. (م21/8/2020 اجلزيرة... أعضائه" قبل من اجمللس رئيس انتخاب يتم أن على االنتقالية ريعيةالتش اهليئة بدور
 أصبحت حيث ومجعيات نقاابت من املدين اجملتمع بتنظيمات يسمى ما ومنها املعارضة جمموعات ومن سياسيني مع االنقالب دبروا قد

 حىت منهم العديد كسب من متكنت قد أمريكا أن فيظهر. فيها الذمم وشراء بتمويلها ستعماريةاال الدول وتقوم سياسية أبعمال تقوم
 عمالء وكسب اجليش على تركيزها مع املستقبل يف عمالئها جناح لضمان مريكاأ من حماولة يف الثانية واليته يكمل أن قبل كيتا تسقط

 .ضباطه من
 اندلعت حيث املاضي حزيران بداية منذ له مهدت لذلك شعبية ركائز النقالهبا نيكو  أن املرة هذه حاولت أمريكا أن ويبدو -3

 كيتا الرئيس مطالبة املاضي يونيو/حزيران بداية منذ مايل عاصمة ابماكو شوارع يف املتظاهرين من اآلالف فيها اشرتك احتجاجات
 ويف القيادة يف والعجز االنتخاابت يف املمارسة وسوء مةالعا اخلدمات وضعف واحملسوبية ابلفساد وحكومته إايه ومتهمة ابالستقالة

 5 ائتالف رئيس توجو نوهوم فقال. 5مإ أو يونيو 5 ابئتالف عرف ائتالفا معينة أحزاب وشكلت واإلرهاب، التطرف يسمونه ما حماربة
 مفرط فعل "رد أبهنا إيكواس موعةجم عقوابت ووصف السلطة"، تولوا الذين العسكريني مع يعمل )"إنه االحتجاجات قاد والذي يونيو
 ووصفه العسكري" االنقالب "وحيا وقام بلداهنم" يف سياسية اضطراابت حدوث إىل االنقالب دييؤ  أن من قادهتا بعض خماوف سببه
 أن فيبدو (م21/8/2020 اجلزيرة ...وعلمانية" مدنية دميقراطية دولة إىل لعاتهوتط املايل الشعب مسرية ليكمل "جاء أبنه

 العسكر، مع حتالفوا وقد. وعلمانية نيةدوم دميقراطية من املستعمر أفكار حيملون عمالء قادها بل عفوية، تكن مل مايل يف االحتجاجات
 لفرنسا التابعة األنظمة إلسقاط املنطقة يف االنقالابت عدوى وبؤرة نطالقا نقطة مايل جلعل أمريكا هتدف إذ. االنقالب بتأييد وقاموا

 .أفريقيا ووسط غرب يف ياولربيطان

 )"تعارض مايل يف االنقالب عقب تويرت موقع يف حسابه على فام" بيرت "جيه الساحل منطقة إىل أمريكا مبعوث كتب مث -4
 حلني مايل جيش مع التعاون أوجه مجيع علقت املتحدة الوالايت "إن وقال للحكومات" الدستورية غري التغيريات مجيع املتحدة الوالايت

 حدث ما وصف رمسيا سيتم كان إذا ما بشأن قرارا "إن وقال. كيتا" إبراهيم ابلرئيس ابإلطاحة ضباط قيام بعيد السياسي الوضع ضاحات
 االنقالب تدين ال أمريكا أن ذلك من فيظهر (م22/8/2020 رويرتز... قانونية" مراجعة بعد يصدر أن يتعني انقالب أبنه مؤخرا

 أيدت هي بل ابالنقالب، عالقة له ليس معا مكال الدستورية غري للتغيريات معارضتها عن مبعوثها لسان على وكالمها واالنقالبيني
 قالت إذ مايل انقالب يف وهكذا. صنعها من ألهنما انقالبيني تعتربمها ومل السودان يف العسكري واالنقالب مصر يف السيسي انقالب

 ذلك ويؤيد. االنقالب وراء كانت أهنا إىل يشري مما!! ال أم انقالب أنه حدث ما لبحث قانونية مبراجعة ستقوم إهنا مبعوثها لسان على
 قادوا الذين الضباط بعض ضمنهم من ماليني جلنود منتظمة تدريبات أمريكا )"وتقدم م21/8/2020 يف القطرية اجلزيرة موقع ذكره ما

 عام انقالب يف حصل ما ذلك ومثل. هلا كعمالء وكسبتهم أمريكا تهمدرب الذين من هم االنقالب قادوا فالذين (.كيتا" على االنقالب
 عن 24/3/2012 يف العصر موقع نقل وقد)": م24/3/2012 يف اخلصوص هبذا أصدرانه سؤال جواب يف ذلك ذكران وقد م2012
 "أمحدو" أمادوا النقيب نقالباال قائد "إن :قائال صرح للصحافة امسه ذكر عدم طلب أمريكيا بلوماسياد أبن مطلعة أمريكية مصادر

 الوالايت يف اإلرهاب ملكافحة عسكري تدريب لتلقي األمريكية السفارة طرف من ضباط خنبة بني من اختري قد كان سانوجو حيا
 عام خطتها اليت نفسها اخلطوة ختطو فأمريكا. "(...خاصة مهمات يف ألمريكا عدة مرات سافر "ساجنو أبن وأضاف. املتحدة"
 السابق، من أكثر تركزها يكون رمبا املرة هذه ولكن. البلد ابستعمار لتتفرد حملهم واحللول األوروبيني لطرد االنقالابت طريق عن م2012

 .لفرنسا املوايل السياسي الوسط مقابل سياسيا وسطا املدين اجملتمع وتنظيمات سياسية أحزاب يف جتد بدأت إذ
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 ماكرون الدولة رئيس "إن) الفرنسية الرائسة فقالت جنوهنا، جن إذ بشدة، منددة هناك النفوذ صاحبة فرنسا فعل ردة وجاءت -5
 فرنسا "إن): لودراين فرنسا خارجية وزير وقال (م18/8/2020 برس فرانس ...القائمة" التمرد حماولة ويدين الوضع كثب عن يتابع
 املستشارة مع اجتماعه أثناء م20/8/2020 يوم ماكرون قالو  (م19/8/2020 احلرة ...اخلطرية" الواقعة هذه العبارات أبشد تدين

 ممكن وقت أبسرع البالد عودة وتريدان مايل شهدته الذي ابالنقالب تنددان وأملانيا )"فرنسا: مايل يف التطورات لبحث مريكل األملانية
 منطقة يف اإلسالميون املتشددون يرتكبها اليت العنف أعمال مواجهة عن االهتمام يصرف ما هناك يكون أال ينبغي ال. املدين احلكم إىل

 ابلرغم املتشددين ضد مايل يف العسكرية عملياهتا ستواصل "فرنسا ابريل فلورانس الفرنسية الدفاع وزيرة وقالت. قوله حد على الساحل"
 انزعاج مدى على تدل اتالتصرحي وهذه (م20/8/2020 رويرتز.. .عسكري" انقالب يف يومني قبل هناك البالد برئيس اإلطاحة من

 غنية إهنا حيث اجملاورة والبالد مايل ثروات تنهب وهي هناك نفوذها يستهدف كان االنقالب هذا أن يؤكد مما االنقالب، من فرنسا
 قةمنط الساحل دول مع تشكل إذ أفريقيا غرب يف نفوذها حلماية مهم اسرتاتيجي كموقع وتتخذه واندرة، عديدة هائلة معدنية بثروات
 جندي 5100 حنو تعداده يبلغ الذي العسكري وجودها دعم على فرنسا وتعمل. ألخرى العدوى تنتقل فرمبا بلد من قلعت إذا واحدة
. "برخان" عملية يسمى ما حتت جندي 1100 حنو تعدادها بقوات فرنسا جبانب األخرية تشرتك حيث أبملانيا وتستعني، أوروبية بقوات

. مروحيات وثالث ايجند 250 بنحو بريطانيا وتشارك املشرتكة، األفريقية القوة لتمويل اإلمارات ومنها جاخللي دول إىل جلأت وقد
 املعلومات عرب تساهم إهنا وتقول والعتاد، ابملال "برخان" قوة دعم ترفض وأمريكا. عسكراي 620 بنحو األورويب االحتاد ويشارك

 .ةاملسري  طائراهتا بفضل واملراقبة االستخباراتية
 "أدين: تويرت على األفريقي االحتاد مفوضية رئيس حممد فقي موسى فقال االنقالب، إيكواس ومنظمة األفريقي االحتاد وأدان -6

 التجمع وقام ،الفور" على سراحهم إطالق إىل وأدعو مايل حكومة يف آخرين وأعضاء الوزراء ورئيس كيتا إبراهيم الرئيس اعتقال بشدة
 البالد إىل األموال دخول كافة وتعليق مايل مع حدودها إغالق على قاتفابال 15 وعددها )إيكواس( أفريقيا بغر  لدول االقتصادي

 االنقالب، قادة ولقاء مايل بزايرة م22/8/2020 يوم التجمع هذا من وفد وقام. التجمع يف القرار صنع هيئات مجيع من مايل وطرد
 جاءت اليت اجملموعة هذه مهمة فشل على يدل مما دقيقة 20 سوى يستمر مل أنه إال فونص ساعة اللقاء يستمر أن املنتظر من وكان

 على وأصروا ذلك رفضوا االنقالب قادة ولكن. األنباء وكاالت ذكرت كما السلطة إىل وحكومته كيتا إبعادة االنقالب قادة قناعإل
 إيكواس ومنظمة األفريقي االحتاد أن علما. االنتقالية ملرحلةا مدة حول جيري أن ميكن التجمع وفد مع التفاوض أن وذكروا انقالهبم

 .أفريقيا غرب يف وخاصة أورواب عمالء عليهما يغلب
 فهي مايل ومنها اإلسالمية البلدان أخص وخباصة أفريقيا يف وبريطانيا، فرنسا وخباصة ورواب،أ تزاحم مريكاأ أن هي واخلالصة -7

 فيه، األسد حصة على حاليا فرنسا تستحوذ إذ ثرواته، هنب من يتمكنوا حىت النفوذ لبسط املستعمرون عليه يتصارع إسالمي بلد
 املسلمون أهله ويرتك الساحل، دول مع واحدة منطقة يشكل وهو أفريقيا غرب يف االسرتاتيجي ملوقعه عليه املستعمرون يتصارع وكذلك
 بلد ومايل. أذلة وهم معوج كرسي على حصوهلم سبيل يف يريد ما تعمرللمس نونيؤم   احلكام والعمالء واملرض، والعوز الفقر يعانون

 للتدخل قرارات يستصدرون إذ املستعمرين، غزوات من محايته على قادرة املسلمني من قوة توجد ال حيث لالستعمار عرضة ضعيف
 درسا وتلقنهم لغزواهتم ابلتصدي لتقوم هللا إبذن املنتظرة الراشدة اخلالفة كدولة إسالمية قوة توجد فال واهية، بذرائع املباشر العسكري

 قال... كفار متجرب كل من والوقاية والنصر العز ذلك ففي الواجبات، أوجب من الدولة هذه إجياد على العمل فكان. ينسوه لن
َا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  ...مسلم أخرجه «ِبهِ  َوي  ت مَقى َورَائِهِ  ِمن   ي  َقاَتل   ج نمة   اإِلَمام   َوِإَّنم
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