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سياق داخلي مأزوم
شــهدت بوركينــا فاســو انقالبــاً ضــد الرئيــس البوركينــايب، روش 
مــارك كابــوري، والــذي كان قــد وصــل إىل الســلطة يف 2015، 
ــس  ــالد، بعــد اإلطاحــة بالرئي ــات رئاســية يف الب يف أول انتخاب
الســابق، بليــز كومبــاوري، يف انتفاضــة شــعبية أجتاحــت 
البــالد يف 2014، وميكــن توضيــح أبعــاد االنقــالب وأبــرز 

ــايل: املواقــف الصــادرة تجاهــه عــى النحــو الت

1- إخفــاق جهــود منــع االنقــاب: شــهدت األســابيع األخــرة 
توتــراً حــاداً بــن الجيــش البوركينــايب والرئيــس كابــوري، بلغت 
ــات العســكرية عــن  ــود يف الثكن ــا بإعــالن بعــض الجن ذروته
متردهــم، قبــل أن يتطــور املوقــف بانتشــار دوي إطــالق نــار 
يف محيــط القــر الرئــايس، فضــالً عــن رصــد طائــرة هليكوبــر 
فــوق منــزل الرئيــس، وهــو مــا تزامــن مــع انتشــار شــائعات 

باســتيالء الجيــش عــى الســلطة. 

ونفــت الحكومــة وجــود أي تحــركات مــن قبــل الجيــش، 
مؤكــدة أن األوضــاع تحــت الســيطرة، قبــل أن يصــدر الرئيــس 
البوركينــايب، يف 23 ينايــر الجــاري، قــراراً بحظر التجــوال اللييل، 
غــر أنــه يف 24 ينايــر، ألقــت مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش 
ــتعادة”  ــة واالس ــة للحامي ــة الوطني ــن “الحرك ــادر ع ــان ص بي
ــا فاســو،  ــادت االنقــالب العســكري األخــر يف بوركين ــي ق الت

والتــي يقودهــا الكولونيــل، بــول هــري ســانداوغو داميبــا. 

وأعلــن البيــان أن الجيــش أطــاح بالرئيــس كابــوري، كــام 
ــق  ــتور وأغل ــل بالدس ــق العم ــة وعلّ ــان والحكوم ــل الربمل ح
حــدود البــالد. وأشــارت بعــض التقاريــر إىل أنــه كابــوري تــم 
ــن، يف  ــؤولن الحكومي ــن املس ــر م ــدد كب ــع ع ــازه، م احتج

ــا”. ــانغويل المبزان ــكرية “س ــة العس الثكن
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أعلنــت عناصــر مــن الجيــش فــي بوركينــا فاســو، فــي 24 ينايــر 2022، عــن اســتيالئهم علــى الســلطة وعــزل 
الرئيــس البوركينابــي، روش مــارك كابــوري، مــن منصبــه، حيــث ألقــى أحــد الضبــاط الذيــن ســيطروا علــى 
الحكــم بيانــًا مــن خــالل التلفزيــون الرســمي، حمــل توقيــع الكولونيــل، بــول هنــري ســانداوغو دامبيــا، زعيــم 
“الحركــة الوطنيــة للحمايــة واالســتعادة”، أعلــن خاللــه اإلطاحــة بالحكومــة، لتنضــم بذلــك بوركينــا فاســو 
ــة أشــهر  ــا خــالل نحــو ثماني ــا، فــي ثالــث انقــالب عســكري يشــهده غــرب أفريقي إلــى كل مــن مالــي وغيني

فقــط.

ــر  ــرات المســتقبل, العــدد 1454، 28 يناي ــا فاســو، تقدي ــة لانقــاب العســكري فــي بوركين ــة واإلقليمي ــاد الداخلي دور روســي! األبع
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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دور روسي!
األبعاد الداخلية واإلقليمية لالنقالب العسكري يف بوركينا فاسو
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ــم  ــام لألم ــن الع ــرب األم ــة: أع ــة ودولي ــات إقليمي 2- إدان
املتحــدة، أنطونيــو غوتريــش، عــن إدانتــه الشــديدة لالنقالب 
ــالمة  ــن س ــرورة تأم ــش ب ــوات الجي ــاً ق ــكري، مطالب العس
ــة  ــس مفوضي ــرب رئي ــام أع ــلحتهم. ك ــليم أس ــس وتس الرئي
االتحــاد األفريقــي، مــوىس فــي محمــد، عــن إدانتــه االنقــالب 
ــه “املجموعــة  ــذي عــربت عن ــه ال األخــر، وهــو املوقــف ذات
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا” )إكــواس( والتــي حملــت 

ــة.  ــس الجمهوري ــة مســؤولية ســالمة رئي ــارص االنقالبي العن

كذلــك، دعــت الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب، يف 24 
ينايــر الجــاري، إىل اإلفــراج الفــوري عــن رئيــس بوركينــا فاســو 
وبقيــة أعضــاء مؤسســات الدولــة املدنيــن، واحــرام الدســتور 
ــل  ــي، إميانوي ــس الفرن ــن الرئي ــام أعل ــوار. ك ــب الح وتغلي
ماكــورن، عــن إدانتــه االنقــالب العســكري يف بوركينــا فاســو.

دوافع االنقاب العسكري
هنــاك عــدد مــن العوامــل املفــرة لالنقــالب العســكري 
ــا فاســو، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو  األخــر يف بوركين

ــايل: الت

1- تصاعــد االحتقــان داخــل املؤسســة العســكرية: شــهدت 
الجيــش  داخــل  الســخط  حالــة  تزايــد  األخــرة  األشــهر 
ــم  ــم يف تزويده ــام الحاك ــر النظ ــوى تقص ــايب، بدع البوركين
باالمــدادات الالزمــة ملواجهــة هجــامت الجامعــات اإلرهابيــة. 
ــباب  ــذا التقصــر كان أحــد أس ــش أن ه ــارص الجي ــرى عن وت
الهجــوم اإلرهــايب الــذي اســتهدف قاعــدة “إيناتــا” العســكرية 
ــن  ــفرت ع ــذي أس ــايض، وال ــرب امل ــالد، يف نوفم ــامل الب يف ش

ــن.  ــارص األم ــن عن ــالً م ــن 50 قتي ــر م أك

وتفاقمــت حــدة االحتقــان الداخــيل يف الجيــش بعــد 
ــوري يف نوفمــرب  ــس كاب ــي نفذهــا الرئي ــاالت الت سلســلة اإلق
ــام  ــن قي ــالً ع ــش، فض ــادات الجي ــن قي ــد م ــايض، للعدي امل
كابــوري باعتقــال نحــو 12 شــخصاً قبــل أســبوع واحــد مــن 
االنقــالب األخــر، بينهــم قيــادي كبــر يف الجيــش، وهــو 
إميانويــل زونغرانــا، وذلــك بدعــوى االشــتباه  الكولونيــل 
ــتقرار  ــة االس ــط لزعزع ــارص يف التخطي ــذه العن ــورط ه يف ت
الداخــيل، وهــو مــا يــؤرش إىل امتــالك الرئيــس معلومــات تفيد 
ــه، غــر أن هــذه املعلومــات مل  بوجــود تحــركات لإلطاحــة ب
تكــن كافيــة للكشــف عــن املجموعــة التــي نفــذت االنقــالب 

األخر.  

2- تنامــي الغضــب الشــعبي: تعهــد الرئيــس كابــوري، منــذ 
توليــه الســلطة يف 2015، بتكثيــف جهــود مكافحــة اإلرهــاب، 
ــرة  ــاء ف ــد زادت أثن ــة ق ــامت اإلرهابي ــرة الهج ــر أن وت غ

ــه  ــب علي ــذي ترت ــر ال ــبوقة، األم ــر مس ــورة غ ــه بص حكم
ــون ونصــف شــخص. ــن ملي ــر م ــزوح أك ــل اآلالف ون مقت

ــة عــن ســيطرة  ــر مــن األرايض الريفي كــام خرجــت الكث
ــد  ــة ض ــات الداخلي ــي االحتجاج ــام أدى إىل تنام ــة، م الدول
ــوري خــالل األشــهر األخــرة، والتــي وصلــت إىل  الرئيــس كاب
ــك  ــرات تل ــذه التظاه ــر ه ــه. وكان آخ ــة برحيل ــد املطالب ح
التــي اندلعــت يف العاصمــة وجادوجــو وعــدة مــدن أخــرى، 
يف 22 ينايــر الجــاري، والتــي شــهدت قيــام املحتجــن بإشــعال 

ــم. ــر الحــزب الحاك ــران يف مق الن

دالالت داخلية وإقليمية
تعكــس التطــورات األخــرة يف بوركينــا فاســو عــدداً مــن 
ــايل: ــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو الت ال

ــن يف  ــو الثام ــالب ه ــذا االنق ــد ه ــة: يع ــوة متوقع 1- خط
ــذ اســتقاللها عــن فرنســا يف 1960.  ــا فاســو من ــخ بوركين تاري
كــام يالحــظ أن االنقــالب مل يكــن مفاجئــاً متامــاً، بــل كانــت 
متوقعــاً منــذ فــرة طويلــة، يف ظــل حالــة االضطرابــات 
السياســية واألمنيــة التــي تشــهدها البــالد يف الفــرة األخــرة، 
خاصــة بعــد الهجــوم اإلرهــايب الــذي اســتهدف قرية ســولهان، 
ــل،  ــي أســفرت عــن أكــر مــن 100 قتي ــو 2021، والت يف يوني

ــايب. ــاً واســعاً ضــد الرئيــس البوركين ــاً داخلي ــار غضب مــام أث

وتشــر تقاريــر فرنســية، يف 25 ينايــر الجــاري، إىل أن 
الحكومــة الفرنســية كانــت تتوقــع فكــرة االنقــالب العســكري 
يف بوركينــا فاســو منــذ ســبتمرب املــايض، حيــث كانــت يف حالــة 

تأهــب قصــوى منــذ عــدة أشــهر تحســباً لهــذه الخطــوة.

2- دعــم شــعبي لانقــاب: شــهدت واجادوجــو، احتفــاالت 
ــات األشــخاص بســيطرة الجيــش عــى  ــل مئ واســعة مــن قب
الحكــم يف البــالد، كــام أظهــرت نتائــج اســتطالع حديــث 
أجرتــه شــبكة أفروباروميــر )Afrobarometer( أن هنــاك 
ــا فاســو يؤيــدون الحكــم  نحــو 50% مــن الســكان يف بوركين
العســكري، مقابــل 31% يف حالــة مــايل، وهــو مــا ســيعزز مــن 

ــدة. ــوذ الســلطات العســكرية الجدي نف

أن  إىل  محليــة  تقاريــر  أشــارت  محتمــل:  رويس  دور   -3
األســابيع األخــرة شــهدت مطالبــات مــن قبــل بعــض عنــارص 
الجيــش للرئيــس كابــوري بالتعاقــد مــع رشكــة “فاجــر” 
ــد  ــا ق ــو م ــاب، وه ــة اإلره ــود مكافح ــم جه ــية لدع الروس
يدعــم التقديــرات التــي رجحــت احتامليــة وجــود دور غــر 
ــايل  ــة “فاجــر”، نظــراً لدورهــم املتصاعــد يف م ــن ملرتزق معل
ووســط أفريقيــا، فضــالً عــن تطلــع موســكو لتوســيع حضورها 
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ــر”.  ــتخدام “فاج ــا باس ــرب أفريقي ــاحل وغ ــة الس يف منطق

وتجــدر اإلشــارة إىل أن املتظاهريــن الذيــن خرجــوا دعــامً 
لالنقــالب العســكري األخــر، كانــوا قــد حملــوا شــعارات 
داعمــة لروســيا، وطالبــوا بــدور أكــرب مــن قبــل موســكو لدعم 
البــالد، وتكــرار ســيناريو أفريقيــا الوســطى ومــايل يف بالدهــم، 
وهــو مــا يــؤرش إىل احتــامل أن تشــهد الفــرة املقبلــة انخارطــاً 

روســياً كبــراً يف بوركينــا فاســو.

تداعيات إقليمية ممتدة
مــن  جملــة  عــن  فاســو  بوركينــا  يف  االنقــالب  يكشــف 
التداعيــات الداخليــة واإلقليميــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

ــايل: ــو الت النح

ــن  ــق م ــة القل ــزداد حال ــات: ت ــودة االنقاب ــن ع ــق م 1- قل
ــت  ــي كان ــة الت ــات املتتالي ــة االنقالب ــودة مرحل ــة ع إمكاني
قــد شــهدتها بوركينــا فاســو خــالل حقبتــي الثامنينيــات 
والتســعينيات مــن القــرن العرشيــن، وهــو األمــر الــذي قــد 

ــد.   ــتقرار املمت ــدم االس ــن ع ــة م ــالد يف دوام ــل الب يدخ

2- عــدوى االنتشــار اإلقليمــي: مثــة تخوفــات مــن اســتمرار 
ظاهــرة “كــرة الثلــج” يف منطقــة غــرب أفريقيــا، إذ يبــدو أن 
منــوذج مــايل مرشــح للتكــرار يف حــاالت عــدة، خاصــًة يف ظــل 
غيــاب أي موقــف إقليمــي أو دويل صــارم. ورمبــا يدعــم مــن 
هــذا الطــرح التشــابه بــن انقــالب مــايل يف أغســطس 2020 

واالنقــالب األخــر يف بوركينــا فاســو. 

ــذا  ــل ه ــحة ملث ــدول املرش ــن ال ــر م ــون النيج ــد تك وق
ــلة  ــة فاش ــة انقالبي ــهدت محاول ــا ش ــة أنه ــيناريو، خاص الس
ضــد الرئيــس محمــد بــازوم يف مــارس 2021، بعــد أيــام قليلــة 
مــن توليــه الســلطة بعــد االنتخابــات العامــة التــي شــهدتها 
ــأزم األوضــاع يف  ــة ت ــق مــن احتاملي ــاك قل ــك هن ــالد. كذل الب

ــوار. ــا وكــوت ديف نيجري

ــروا”  ــة “ال ك ــذرت صحيف ــي: ح ــود الفرن ــد الوج 3- تهدي
ــر الجــاري، مــن مســتقبل  )La Croix( الفرنســية يف 24 يناي
الحضــور الفرنــي يف منطقــة الســاحل األفريقــي، حيــث 

ــا  ــن يف بوركين ــي الراه ــور الفرن ــر إىل أن الحض ــار التقري أش
فاســو بــات مقتــراً فقــط عــى مجموعــة مكونــة مــن 350 
ــا عــى  ــي تقتــر مهمته ــاً مــن القــوات الخاصــة، والت جندي

ــة.  ــارص اإلرهابي ــات للعن ــه رضب توجي

واســتبعد التقريــر تدخــل هــذه العنــارص لتأمــن الرئيــس 
البوركينــايب عــى غــرار تدخــل هــذه القــوات يف 2014 عندمــا 
ــاوري، إذ  ــز كومب ــس الســابق، بلي ــاً للرئي ــرت خروجــاً آمن وف
إن أي تدخــل غــر محســوب مــن قبــل باريــس ســوف يهــدد 
ــايل  ــاو” يف م ــدة “ج ــا يف قاع ــن قواته ــل متوي ــوط قواف خط
وقاعــدة “مينــاكا” يف النيجــر، خاصــة يف ظــل تنامــي الغضــب 
ــا  ــرب أفريقي ــة غ ــي، يف منطق الشــعبي ضــد الوجــود الفرن

ككل.

ومــن جانــب ثــاٍن، فــإن الرئيــس الفرنــي، إميانويــل 
ــاحل  ــة الس ــوات يف منطق ــاذ أي خط ــب اتخ ــرون، يتجن ماك
ــن  ــط م ــهر فق ــة أش ــو ثالث ــل نح ــة، قب ــرة الراهن ــالل الف خ
االنتخابــات الرئاســية، كــام أن االنقــالب األخــر يف بوكينــا 
فاســو ميثــل انتكاســة جديــدة للوجــود الفرنــي يف الســاحل، 
ويفتــح البــاب أمــام النفــوذ الــرويس املتصاعــد ملــلء الفــراغ 

الجديــد يف وجادوجــو.

ومــن جانــب آخــر، فــإن التطــورات الراهنــة يف مــايل 
ــة  ــة إىل مراجع ــدول األوروبي ــع ال ــا تدف ــو رمب ــا فاس وبوركين
ــدر  ــا. وتج ــوات تاكوب ــالل ق ــن خ ــة م ــتمرارها يف املنطق اس
اإلشــارة هنــا إىل أن الســويد كانــت قــد أعلنــت يف منتصــف 

ــوات. ــذه الق ــاركتها يف ه ــاء مش ــن إنه ــاري ع ــر الج يناي

ويف التقديــر، تكشــف التطــورات األخــرة يف بوركينا فاســو 
ــد  ــا، وتصاع ــة يف غــرب أفريقي عــن هشاشــة األوضــاع األمني
احتــامالت تكــرار هــذا الســيناريو يف دول أخــرى. وعــى الرغم 
ــة  ــرة املقبل ــالل الف ــو خ ــا فاس ــرض بوركين ــة تع ــن إمكاني م
ــر  ــإن الدعــم الشــعبي الكب ــة، ف ــة أو دولي ــات إقليمي لعقوب
للقيــادات العســكرية التــي نفــذت االنقــالب رمبــا يعــزز مــن 
نفــوذ الســلطات االنتقاليــة، كــام ســيفتح املجــال أمــام تقارب 

محتمــل مــع موســكو خــالل الفــرة املقبلــة.
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املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرشق األوســط عمومــاً.
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