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انقالب مالي :جشع الرأسمالية مستمر ومآس جديدة
(مترجم)
الخبر:
الثالثاء  81آب/أغسطس  0202بدأت العناصر الرئٌسٌة فً الجٌش المالً تمردها باقتحام
قاعدة ساونٌاتا العسكرٌة فً بلدة كاتً حٌث تم تبادل إطالق النار قبل توزٌع األسلحة من مستودع
األسلحة وتم القبض على كبار الضباط ،فقد اعتقلت قوات الجٌش العدٌد من المسإولٌن الحكومٌٌن،
بمن فٌهم الرئٌس إبراهٌم بوبكر كٌتا ( 57عاماً) الذي استقال وحل الحكومة .وٌؤتً هذا االنقالب بعد
أسابٌع من االحتجاجات المزعزعة لالستقرار بسبب االنتخابات المتنازع علٌها ،والفساد الحكومً
وانعدام األمن الذي استمر لمدة ثمانً سنوات.
التعليق:
ٌعد هذا االنقالب هو الثانً فً البالد فً أقل من  82سنوات ،تابعا النقالب عام  0280الذي
أطاح فٌه الجنود بحكومة أمادو تومانً توري ،حٌث شكلوا اللجنة الوطنٌة الستعادة الدٌمقراطٌة.
وقد قطعت أمرٌكا المساعدات العسكرٌة إلى مالً فً  08آب/أغسطس ،ردا على االنقالب .فقد تم
االنقالب على الرغم من إدانته اإلقلٌمٌة والعالمٌة واسعة النطاق ،وقد احتفل به المالٌون فً
العاصمة باماكو .وأدانت المجموعة االقتصادٌة لدول غرب أفرٌقٌا (إٌكواس) محاولة االنقالب فً
مالً وتحركت لتعطٌل البالد من هٌئة صنع القرار .وقالت الهٌئة اإلقلٌمٌة إن الدول المجاورة للدولة
التً تقع فً غرب أفرٌقٌا أغلقت حدودها وستفرض عقوبات مع استمرار األزمة .وعلى الصعٌد
العالمً ،أدان الرئٌس الفرنسً إٌمانوٌل ماكرون االنقالب ودعا إلى إعادة السلطة إلى المدنٌٌن
وإطالق سراح القادة المعتقلٌن .كما أصدرت وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة بٌانا صحفٌا فً 81
آب/أغسطس  0202أدانت فٌه بشدة التمرد فً مالً وقالت " ...وتدعو أمرٌكا جمٌع األطراف
السٌاسٌة والعسكرٌة إلى العمل من أجل استعادة الحكومة الدستورٌة ،ونحث جمٌع أصحاب
المصلحة فً مالً لالنخراط فً حوار سلمً ،واحترام حقوق المالٌٌن بما فٌها حرٌة التعبٌر ،التجمع
والسلمً ،ورفض العنف".
ومثل االنقالب اآلخر الذي وقع قبل ثمانً سنوات ،حٌث أٌدته أمرٌكا ،من المرجح أن ٌكون
االنقالب األخٌر قد حظً أٌضا ً بمباركتها ،وبالتالً فإن إدانتها لٌست مقنعة .ومن الجدٌر بالذكر أن
قائد االنقالب المالً العقٌد أسٌمً غوٌتا قد تلقى تدرٌبا ً من أمرٌكا وعمل لسنوات مع قوات العملٌات
األمرٌكٌة الخاصة لمحاربة المسلحٌن اإلسالمٌٌن فً غرب أفرٌقٌا .إن حقٌقة أن انقالب عام 0280
تم تنفٌذه من ضباط صغار ضد كبار مرإوسٌهم ،وتفكك األمن فً مالً واالستٌالء على شمالها
بؤكمله من الطوارق وبعض الجماعات اإلسالمٌة فً المنطقة ،وهكذا فقد نجحت فرنسا فً ذلك
الوقت من خالل جلب عمٌلها إبراهٌم بوبكر كٌتا إلى السلطة .ولهذا السبب أدانت فرنسا وحلفاإها

األوروبٌون إلى جانب هٌئاتهم اإلقلٌمٌة مثل المجموعة االقتصادٌة لدول غرب أفرٌقٌا االنقالب
بشدة .ومن الواضح أن أمرٌكا تتصارع مع فرنسا فً مالً كمحاولة لتغٌٌر الوضع الراهن فٌها.
وهكذا أمست مالً اإلسالمٌة عالقة فً شباك المنافسة ما بٌن قدٌما "فرنسا المستعمر األوروبً"
وحدٌثا "أمرٌكا االستعمارٌة" .وعالوة على ذلكٌ ،قوم االتحاد األوروبً منذ عام  0282بإعادة
تدرٌب الجٌش المالً ،فً حٌن إن القوة الفرنسٌة لمكافحة اإلرهاب ،عملٌة برخان ،منتشرة فً
جمٌع أنحاء الساحل مدعومة بطائرات هلٌكوبتر برٌطانٌة وحلفاء أوروبٌٌن آخرٌن ،فضالً عن
طائرات استطالع أمرٌكٌة بدون طٌار .وقد أنشئت بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد
لتحقٌق االستقرار فً مالً (مٌنوسما) التً أنشئت بموجب قرار مجلس األمن  0822فً 07
نٌسان/أبرٌل  0282كمكان للتدخل فً الشإون السٌاسٌة لمالً والسعً إلى تحقٌق أجندة استعمارٌة
تحت ذرٌعة االضطالع بعدد من "المهام المتصلة باألمن" .ومن الجدٌر بالذكر أن التدخالت
الفرنسٌة واألمرٌكٌة قد جرت فً جمٌع أنحاء أفرٌقٌا حٌث كانت مصالح كل منهما كبٌرة.
على الرغم من غنى مالً بالثروة المعدنٌة كالذهب ،الفوسفات ،البوكسٌت ،الحدٌد ،الٌورانٌوم
وعدة معادن أخرى؛ إال أن أهلها لم ٌستفٌدوا من ذلكٌ .هٌمن استخراج الذهب على صناعة التعدٌن
فً مالً مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة فً أفرٌقٌا ولدى فرنسا فٌها مصالح فً تؤمٌن الموارد .كما
تقوم شركة الطاقة الفرنسٌة "أرٌفا" باستخراج النفط منذ عقود فً النٌجر المجاورة .وقد تحققت هذه
الخطة الطامعة تحت شعار الحرب على شبكات اإلرهاب فً مالً بناء على طلب الحكومة فً
باماكو وبمباركة األمم المتحدة.
مالً التً ٌعتنق أكثر من  %12من سكانها اإلسالم تؤرجحت من أزمة إلى أخرى مما جعلها
دائما ً فً حالة من التوتر .وتواجه هذه األزمة مشاكل سٌاسٌة وأمنٌة وإنسانٌة واقتصادٌة خطٌرة
ناجمة عن ظروف هٌكلٌة طوٌلة األمد مثل ضعف مإسسات الدولة؛ والمشاكل التً تواجهها فً هذا
المجال؛ التماسك المجتمعً الهش؛ ومشاعر سلبٌة عمٌقة الجذور بٌن التجمعات المحلٌة فً الشمال
من اإلهمال والتهمٌش والمعاملة غٌر العادلة من الحكومة المركزٌة .وقد أضاف التدخل الغربً
والمهمة الغربٌة المزٌد من المآسًٌ .نبغً توقع حدوث ذلك منذ أن تم إعطاء المستعمرٌن الكفار
زمام المسإولٌة على شإون المسلمٌن .إن جمٌع محادثات الوساطة من الكتل اإلقلٌمٌة والدولٌة مثل
المجموعة االقتصادٌة لدول غرب أفرٌقٌا والمنظمة الدولٌة للفرانكفونٌة واالتحاد األوروبً لن تحل
أبداً المآسً فً مالً ألنها جمٌعها أدوات استعمارٌة ال بد أن تخدم مصالح المستعمرٌن .من
المإسف فعال أن نرى هذه البالد اإلسالمٌة أصبحت هدفا ً لكل المستعمرٌن ،وهذا ألن المسلمٌن
تحكمهم أنظمة رأسمالٌة جشعة ولٌس اإلسالم.
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