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 مقدمة

لطالما كانت االنقالبات ملمًحا أساسيًّا في الحياة السياسية اإلفريقية منذ ستينات القرن الماضي التي شهدت نشوء الدول المستقلة في 

محاولة انقالب ناجحة أو فاشلة في جميع أنحاء القارة، في حين وصل  99كانت هناك  1989و 1970القارة السمراء، فبين عامي 

 .(1)انقالبًا 80إلى  2001و 1956اجحة بين عامي عدد االنقالبات الن

 

الموجة الثالثة من الديمقراطية، بتعبير صامويل هنتنغتون، وجدت طريقها إلى القارة اإلفريقية؛ فخالل العقدين الماضيين دفع "تنظيم 

المؤسسات اإلقليمية والقارية التي تحمل معايير ديمقراطية، و"عدم االنتخابات التنافسية اسميًّا على األقل في غرب إفريقيا، وتوحيد 

إلى تناقص المحاوالت االنقالبية بشكل  (2)التسامح" تجاه التغييرات غير الدستورية للحكومات التي تدافع عنها هذه المؤسسات"

 كبير.

 

فريقية ما يزيد على عشر محاوالت انقالبية بين ناجحة وفاشلة؛ ما يهدد بتقويض غير أنه وخالل العامين الماضيين شهدت القارة اإل

 التقدم الهش الذي تحقق.

 

تحاول هذه الورقة تقصي العوامل المشتركة بين البلدان التي وقعت فيها االنقالبات ال بحسبانها إحدى أدوات فهم العوامل الكامنة في 

ا باعتبارها أداة للتنبؤ بانقالبات محتملة عند تشابه الظروف، كما تعمل على محاولة تحديد خلفية المشهد االنقالبي فقط، ولكن أيضً 

 السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في ظل التعقيدات التي تخلقها العمليات االنقالبية في الواقع السياسي اإلفريقي.

 

 

 

 

 

 ظلت االنقالبات ملمًحا أساسيًّا في الحياة السياسية اإلفريقية منذ ستينات القرن الماضي )األوروبية(



 العوامل المشتركة في دول االنقالبات -أ

 ي للبلدان التي شهدت االنقالبات بسمات مشتركة الفتة، من أهمها:يتصف الواقع السياس

 الهشاشة الكبيرة -1

يعد المؤشر الذي يصدره سنويًّا صندوق السالم ومجلة فورين بوليسي األميركيان من أهم المراجع حول تصنيف الدول الهشة، 

صادية كالتدهور االقتصادي والفقر، واجتماعية كالضغوط باالعتماد على مؤشرات سياسية منها حقوق اإلنسان وسيادة الدولة، واقت

 الديمغرافية.

 

ومراجعة هذا التصنيف خالل السنوات الخمس الماضية تكشف أن الدول اإلفريقية التي شهدت انقالبات مؤخًرا تندرج جميعها تحت 

كثر عرضة للهشاشة، ياُلَحظ ميل المؤشر في خطر الهشاشة بتدرجاته المختلفة. وبينما تستقر كل من السودان وتشاد ضمن الدول األ

 البقية نحو التراجع التدريجي في المجمل وإن شهدت تقدًما ضئياًل في بعض السنوات. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 الدولة

 (31) 27 (21) (16) (19) مالي

 8 8 7 7 7 تشاد

 12 13 (11) (15) (14) غينيا كوناكري

 6 7 8 8 8 السودان

 44 45 47 37 36 نا فاسوبوركي

 

 : إنذار عال جدا.الرقم بالخط العريض

 إنذار عالي. :الرقم الذي تحت خط

 )الرقم بين قوسين(: إنذار

 الرقم بدون أي تمييز تحذير عال.
 الجدول من جمع وإعداد الباحث من مؤشر الهشاشة.

 

 

 أزمات ناتجة عن فشل سياسي -2

أدى إلى مجموعة  (3)قيا جنوب الصحراء تؤشر إلى "فشل مؤكد للحكومات المنتخبة ديمقراطيًّا"عودة الجيوش لتصدُّر المشهد في إفري

 من األزمات السياسية التي كشفت صعوبة االنتقال السياسي وهشاشة التقدم الديمقراطي الذي أُحِرز في التسعينات وما بعدها. 

 

، احتجاجات شعبية متصاعدة ألكثر من شهرين على حكم 2020أغسطس/آب  18األول في مالي، على سبيل المثال، سبق االنقالب 

، وبعد أن قضى الرئيس عمر ألفا كوندي فترتين رئاسيتين في غينيا َضغََط لتعديل الدستور لتمرير التمديد (4)الرئيس أبو بكر كيتا

شخص في أعقاب االنتخابات الرئاسية،  400ه "بقمع خصومه بقسوة؛ تم اعتقال وسجن أكثر من لفترة ثالثة عبر استفتاء قام خالل

 . (5)وتوفي العديد منهم في الحجز"

 

 كما عانى السودان من مرحلة انتقالية متعثرة تميزت بصراع مستمر بين أطراف السلطة المختلفة بين العسكريين والمدنيين وداخل

معسكر األخيرين أيًضا. في حين مثَّلت تشاد أزمة انتقال السلطة المفاجئ بعد الفراغ الذي تركه مقتل إدريس ديبي حيث لجأ المجلس 



العسكري إلى تولية ابنه األصغر، الجنرال محمد ديبي، على خالف الدستور الذي ينص على أن يصبح رئيس الجمعية الوطنية رئيًسا 

 .(6)مؤقتًا للدولة

 العسكرية -توتر العالقات المدنية -3

المدنية، بعد -أحد العوامل التي شكَّلت أزمة ما قبل االنقالبات في هذه الدول مرتبط بعودة حالة التوتر والعداء في العالقات العسكرية

و باتجاه تحجيم دور الجيوش وسيطرة الحكام أن ظهرت مقاربات جديدة على الساحة اإلفريقية منذ تسعينات القرن الماضي تنح

 المدنيين المنتخبين عليها.

 

تمث ِل غينيا حالة بارزة في هذا السياق؛ حيث أثار اكتساب القوات الخاصة، بقيادة مامادي دومبويا، السريع للكثير من القوة مخاوف 

قوات األمن )كتيبة التدخل السريع( للتنافس معهم وإعادة داخل دوائر السلطة "فأصدر الرئيس كوندي مرسوًما بإنشاء وحدة جديدة من 

 . (7)توازن القوى. بل انتشرت شائعات عن اعتقال دومبويا؛ لذلك يبدو أن دومبويا تحرك أواًل لحماية نفسه"

 

سلسلة  2016داخل المؤسسة العسكرية منذ  وفي بوركينا المجاورة، شملت التغييرات المستمرة التي أجراها الرئيس بليز كومباوري

، كما أدى الفساد إلى (8)من "الترقيات واإلقاالت لرؤساء مؤسسات الدفاع، وتغيير وزراء الدفاع ورؤساء األركان عدة مرات"

؛ مما ولَّد حالة من التوتر (9)المناسبة إضعاف سالسل التوريد اللوجستية للجبهة أو حرمان أولئك الذين شاركوا هناك من المعدات

 .2018بين الطرفين منذ القائمة التي قدمها العسكريون للرئيس، عام 

 

دات أمنية خطيرة -4  مهد ِّ

ا نتيجة العديد من الع وامل، وأبرزها: "جماعات مثَّلت منطقة الساحل مؤخًرا أحد أبرز البقع الساخنة التي تشهد تدهوًرا أمنيًّا مستمرًّ

الجريمة المنظمة والتنظيمات اإلرهابية المختلفة" التي زادت خطورتها نتيجة "التعاون والتنسيق والتحالف الموجود بينهما في ظل 

 800العام الماضي وحده أكثر من  ؛ حيث شهد(10)الفشل الدولتي. وهو ما يجعلها بيئة مالئمة تستحكم فيها وتتنامى هذه التهديدات"

 ، باإلضافة إلى سيطرة المجموعات اإلرهابية المختلفة على مساحات كبيرة داخل الدول المعنية.(11)هجمة دموية وفق تقرير أممي

مسلحة في غربه وجنوبه، ولم تفلح ولم يكن السودان في الطرف اآلخر من القارة أفضل حااًل حيث ظل يعاني من نشاط الحركات ال

محادثات جوبا واالتفاق الناتج عنها في ضمان دخول كل أطياف المعارضة المسلحة ضمن تفاهم مع الحكومة االنتقالية حيث ال تزال 

ا في الفترة حركتان رئيسيتان خارج هذا االتفاق، كما لم تفلح أيًضا في وقف الخروقات األمنية في غرب السودان وجنوبه، وكان الفتً 

 الماضية انتقال حالة عدم االستقرار واالحتراب األهلي إلى منطقة شرق السودان أيًضا. 

 

 تدهور اقتصادي وتذمر اجتماعي -5

أسهمت العوامل السابقة في حالة من التدهور االقتصادي الكبير نتيجة الفساد وانعدام الشفافية وضعف كفاءة الدولة، في حين تذكر 

، وبلغ عدد النازحين في بوركينا فاسو وحدها العام 2013أضعاف منذ عام  10أن أعداد النازحين داخليًّا ارتفعت  أرقام أممية

. وبالمقارنة مع الترف الذي يعيشه أبناء الطبقة الحاكمة الفاسدة فمن الطبيعي أن تشيع (12)الماضي أكثر من مليون ونصف المليون

ا في  حالة من التذمر االجتماعي من المواطنين الذين يدفعون فواتير هذا الفشل في إدارة الدولة، وبالتالي انعكس هذا تآكاًل مستمرًّ

 القاعدة الشعبية المؤيدة للحكم الديمقراطي، والتطلع إلى االنقالب كمخرج من المأزق الذي تمر به بالدهم.

 

عقوبات التي فرضتها اإليكواس على مالي، فقد خلص استطالع للرأي إلى أن أكثر وفي مؤشر ذي داللة، إثر االحتجاجات على ال

، وهي شبكة Afrobarometer% من المشاركين في باماكو يؤيدون الحكم العسكري، في حين قدَّرت أحدث البيانات من 90من 

ة في إفريقيا، الدعم الوطني للحكم العسكري في بحثية مستقلة تقيس المواقف العامة بشأن المسائل االقتصادية والسياسية واالجتماعي



% من المشاركين في بوركينا فاسو يوافقون أو يوافقون بشدة على الحكم العسكري في نفس 50%، في حين أن 31مالي بنحو 

 .(13)% عن عقد سابق10العي ِنة، وهو ما يزيد بنسبة 

 

 الحكم العسكري تاريخ طويل من االنقالبات و -6

فإن هذا يتجلى ( 14)لئن كان صامويل ديكو وصف االنقالبات بأنها "السمة األكثر وضوًحا وتكراًرا للتجربة السياسية اإلفريقية"

العسكري في البلدان  بوضوح في السلسلة الطويلة من المحاوالت االنقالبية الناجحة والفاشلة التي أدت إلى عقود طويلة من الحكم

موضوع الورقة، فمع استبعاد القادة المؤقتين الذين لم يستمروا في السلطة طوياًل فإن مالي "لديها رئيس واحد فقط لم يترك منصبه 

، (16)عاًما 56من أصل  عاًما 52محاولة انقالب وظل تحت الحكم العسكري  16، وبينما شهد السودان (15)تحت فوهة البندقية"

 .(17)عاًما من االستقالل" 61عاًما على مدار  48فقد حكمت األنظمة التي يقودها الجيش في بوركينا فاسو "ما مجموعه 

 

ل عميق، بجانب نشوء عقيدة مرتبطة برؤية الجيش هذه األعوام الطويلة رسَّخت انخراط المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بشك

م أو المالذ النهائي في األزمات السياسية الخطيرة" التي تمر بها البالد، باإلضافة إلى تشكل نخب عسكرية  (18)لنفسه باعتباره "المنظ ِ

 ا أمام االنسحاب الكامل للجيوش من الحياة السياسية.ذات شبكات مصالح اقتصادية واجتماعية ممتدة تمثل عائقًا مستمرًّ 

 

 africa-https://www.bbc.com/news/world-46783600: مصدر الصورة

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-46783600


 وقوع هذه الدول ضمن أقواس تنافس دولي -7

افًسا اقتصاديًّا وجيوسياسيًّا محتدًما بين العديد من القوى الدولية واإلقليمية، نتيجة تعد منطقة الساحل إحدى الساحات التي تشهد تن

. وعلى الرغم من الوجود الفرنسي التقليدي (19)تمتعها "بوفرة الموارد البشرية والطبيعية؛ مما يوفر إمكانات هائلة للنمو السريع"

باريس السابقة، إال أن قوى دولية أخرى بدأت بتهديد نفوذ باريس وتقليصه، وأهمها: روسيا والصين، في منطقة تعد من مستعمرات 

وكذلك هناك حضور يتوسع ألطراف إقليمية كتركيا. وفي هذا السياق، تؤدي األجندات المتضاربة لهذه الدول إلى تعميق حالة عدم 

 .(20)االستقرار التي تعيشها دول المنطقة

 

ونتيجة لموقعه االستراتيجي المهم، شهد سودان ما بعد نظام اإلنقاذ تنافًسا بين الصين وروسيا حليفتي نظام الرئيس المخلوع عمر 

البشير بعالقاتهما الممتدة مع المؤسسة العسكرية في البالد من جهة، والواليات المتحدة وحليفاتها الراغبة في تثبيت موطئ قدم 

 .(21)راتيجي لها في بلد لطالما ناصبها العداء، من خالل دعم الشق المدني في السلطة وعملية االنتقال الديمقراطي في الخرطوماست

 

 الـتجاور الجغرافي -8 

عام لألمم المتحدة، أنطونيو وقعت االنقالبات موضوع الورقة في دول متجاورة تمتد من شرق القارة إلى غربها، وَوْصف األمين ال

يستدعي نظرية "العدوى" في انتقال االنقالبات التي ترى أن "أن حدوث  (22)غوتيريش، لهذه الموجة بأنها "وباء االنقالبات"

 .(23)ر"انقالبات عسكرية في دولة ما بشكل ما يؤثر على االحتمال الالحق لالنقالبات العسكرية في مكان آخ

، واإلجراءات التي تبعته كنموذج ملهم أو قدوة لبقية 2020وفي هذا اإلطار، يمكن وصف انقالب مالي، في األول من أغسطس/آب 

ول ، والسودان، أكتوبر/تشرين األ2021، وغينيا، سبتمبر/أيلول 2021االنقالبات حيث تتالت من بعده في تشاد، أبريل/نيسان 

 ، باإلضافة إلى العديد من المحاوالت االنقالبية الفاشلة.2022، وبوركينا فاسو، يناير/كانون الثاني 2021

 



 
 /https://www.dwcug.org/tag/coup: المصدر

 

 

 دور العامل الخارجي -ب

لدول موضوع الورقة، كما سبق توضيحه، والمقصود به هنا خلق ديناميكية تنافسية العامل الخارجي حاضر في الواقع السياسي ل

مستمرة بين قوى دولية وإقليمية على تثبيت موطئ قدم استراتيجي لها في بعض المناطق ذات األهمية الجيوستراتيجية. ويمكن 

 مالحظة فعالية هذا العامل في مرحلتي ما قبل االنقالب وما بعده.

 

إلطار، دعمت اإلمارات العربية المتحدة والسعودية محاولة الجيش السوداني البقاء في السلطة العتبارها أن "منع ترسيخ وفي هذا ا

ل حصولها 24الديمقراطية العربية يحد من أي زخم إصالحي قد تواجهه هذه الدول") (، بجانب روسيا التي ترى أن دعم االنقالب يسه ِ

 .(25)حر األحمرعلى منفذ بحري سوداني على الب

 

كما أسهمت حمالت التضليل الروسية عبر وسائل التواصل االجتماعي في زيادة الغضب الشعبي من الرئيس المالي أبو بكر إبراهيم 

ب عليه من قبل المجلس كيتا، حليف باريس، في العام الذي سبق االنقالب عليه؛ ما أدى إلى احتجاجات شعبية استُخدمت ذريعةً لالنقال

، في حين أدانت موسكو االنقالب في غينيا على الرئيس عمر ألفا (26)العسكري الذي سبق للعديد من أعضائه أن درسوا في روسيا

 الذي يعد صديقًا لموسكو وبكين وأنقرة. (27)كوندي

 

 وليةموقف المؤسسات الد -ج

https://www.dwcug.org/tag/coup/
https://www.dwcug.org/tag/coup/
https://www.dwcug.org/tag/coup/


أدى التنافس بين األجندات المتصارعة إلى إصابة مجلس األمن بالعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه االنقالبيين، فبيان مجلس 

دة  األمن حول االنقالب في السودان أُعلن بعد مفاوضات شاقة استمرت أياًما، تمكنت فيها روسيا والصين من تخفيف لهجة المسوَّ

، وكذلك تمكنت كل من بكين وموسكو من عرقلة تبني نص مقترح من قبل فرنسا في مجلس األمن الدولي (28)التي أعدتها بريطانيا

 .(29)يدعم العقوبات التي فرضتها اإليكواس على مالي

 

ينص على "حظر ورفض وإدانة"  1999ن لومي الموقع سنة في حين كان موقف االتحاد اإلفريقي الفتًا لالنتباه؛ فرغم أن إعال

التغييرات غير الدستورية في الدول األعضاء، فقد كانت قرارات االتحاد بصدد االنقالبات األخيرة في إفريقيا متفاوتة؛ حيث جرى 

ء الصارم مع تشاد واكتفى بحزمة تعليق عضوية مالي وغينيا من قبل مجلس األمن والسلم اإلفريقيين، في حين لم يَتَّخذ هذا اإلجرا

 .(30)من المطالب المتعلقة باالنتقال المدني والدستوري للسلطة

 

كان موقف المجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا )اإليكواس( األكثر صرامة؛ حيث فرضت عقوبات قاسية على مالي تضمنت غلق 

ت عقوبات بحق منفذي انقالب غينيا تضمنت (31)الدبلوماسيين من باماكو الحدود وإجراءات اقتصادية وسحب كل ، في حين أقرَّ

، بناء على (32)تجميد األصول المالية ألعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة وأصول أفراد أسرهم وفرض حظر سفر عليهم

، والذي يعد آليتها الرئيسية لمعارضة الحكم االستبدادي 2001وعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد الموقَّع عام بروتوكول المجم

واستبعاد األقليات وانتهاكات حقوق اإلنسان. ولعل هذا القرار يعود في أحد جوانبه إلى تخوف الدول األخرى من سريان عدوى 

 االنقالبات إلى جيوشها.

 

 ريوهاتخالصة وسينا -د

يبدو تفاعل العديد من العوامل داخليًّا وخارجيًّا قادًرا على تفسير الموجة األخيرة من االنقالبات في إفريقيا جنوب الصحراء. فعلى 

الرغم من التجربة الديمقراطية قصيرة األجل التي عاشتها البلدان المعنية، مثَّل الفشل االقتصادي واألمني واإلخفاق في التمسك 

رسات الديمقراطية من خالل رغبة الحكام في البقاء في السلطة بالتحايل على الدستور، عاماًل دفع شرائح من المجتمع إلى بالمما

 االحتجاج العلني في الشوارع؛ ما يوفر للضباط المغامرين الذريعة المناسبة لتغيير السلطة الحاكمة.

ع التنافس الدولي المحتدم حول القارة اإل فريقية المطامح االنقالبية؛ حيث استفاد الضباط من وجود حلفاء وقوى بديلة خارجيًّا، شجَّ

، في مؤشر على تغييرات (33)قادرة على تقديم الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري الذي يخفف من الضغوط الخارجية عليها

 ب األميركي الذي انفرد بالهيمنة منذ تسعينات القرن الماضي.واضحة في بنية النظام الدولي وبروز قوى منافسة للقط

 

ل عائقًا  ورغم أن وجود مؤسسات دولية وقارية وإقليمية تنص مواثيقها على إدانة التغييرات غير الدستورية للسلطة يفترض أن يشك ِ

ن عامل تشجيع أكثر منه مصدر تخوف أمام أمام أية محاولة انقالبية، فإن أداء هذه المؤسسات إزاء االنقالبات األخيرة ربما كا

العسكريين الراغبين في القيام بانقالب، فمجلس األمن الدولي منقسم نتيجة الصراع بين كتلتين: روسيا والصين والمنظومة الغربية، 

د اإلفريقي ذات الصلة باالنقالبات األخيرة كشفت "التآكل التدريجي لإلجماع على في حين أن المعايير المزدوجة في قرارات االتحا

 .(34)رفض التغييرات غير الدستورية للحكومات"

 

فتاء تحايل بل إن منظمة اإليكواس التي كانت األشد صرامة في قراراتها أسهمت في تعقيد األزمة في غينيا من خالل قبولها بنتائج است

ا أسهم بشكل مباشر في وقوع االنقالب  .(35)من خالله الرئيس ألفا كوندي على الدستور للحصول على والية ثالثة؛ ممَّ

 

دلمان للثقة وفي هذا اإلطار، ال يمكن فصل االنقالبات األخيرة عن سياق عالمي تواجه فيه الديمقراطية العديد من التحديات، فمؤشر إي

، في حين أن مؤشر فريدوم هاوس (36)في الحكومات يكشف عن تراجع كبير في ثقة المواطنين في الدول الديمقراطية بحكوماتهم



تحم محتجون الكونغرس ويرفض دونالد ، وبينما يق(37)2015للدول الحرة يشهد انخفاًضا في عدد الدول الحرة وال سيما منذ عام 

، يعمد قادة آخرون إلى حيل مختلفة لتمديد بقائهم في السلطة آلجال 2020ترامب االعتراف بنتائج االنتخابات الرئاسية األميركية، 

غ العملية الديمقراطية من إحدى قيمها الرئيسية، فلماذا والحال هذه ال يعمد الضباط إلى ا نتهاك العملية الديمقراطية غير محددة؛ ما يفر ِ

 بطريقتهم الخاصة؟ وهكذا، يمكن القول: إن هذه االنقالبات تمثل إحدى نتائج ومظاهر التراجع الديمقراطي في آن.

 

تمثل المقاربة المناسبة للتعامل مع االنقالبات معضلة حقيقية ال يبدو التغلب عليها سهاًل، فرفض هذا النوع من التغييرات من خالل 

إجراءات عقابية أثبت عدم جدواه في النموذج المالي؛ حيث استثمر المجلس العسكري سردية التدخل االستعماري الجديد فرض 

لتعزيز الدعم الشعبي وتعزيز صورة القادة الحاليين كمدافعين عن الماليين في مواجهة فرنسا المجتمع الدولي. وامتد هذا الدعم الشعبي 

 .(38)إفريقيا تعاني من وطأة النخب الحاكمة الحليفة لفرنساليشمل مجتمعات أخرى في غرب 

 

 في المقابل، يبدو التسليم باألمر الواقع واالعتراف بسلطة االنقالبيين بمنزلة ضوء أخضر يمهد الطريق أمام استمرار سلسلة االنقالبات.

ل المشتركة المذكورة في الورقة بين البلدان التي شهدت انقالبات تبدو حاضرة يزيد من ضرورة الوصول إلى هذه المقاربة أن العوام

 في دول أخرى مرشحة لنفس السيناريو، والسيما عند النظر إلى محاوالت انقالبية فاشلة في بلدان مثل النيجر وغينيا بيساو. 

 وفي هذا اإلطار، تبدو السيناريوهات المتوقعة على الشكل التالي:

طة االنقالبيين محليًّا وإقليميًّا: من خالل بناء محور من الدول االنقالبية، وهو ما بدأت مالمحه بالتشكل من خالل ترسيخ سل  .1

، وهذا سيغري المزيد من الضباط بالخروج من ثكناتهم إلعالن البيان (39)رفض غينيا تطبيق عقوبات اإليكواس على مالي

من حراجة الموقف الدولي في مواجهة االنقالبيين بالنظر إلى الحساسية األمنية التي تتصف بها منطقة األول، وسيزيد 

ل "سوابق" سوف تشجع على اإلطاحة  الساحل، كما أن غضَّ الطرف إقليميًّا ودوليًّا عن إرساء االنقالبيين سلطاتهم يشك ِ

 باًل.بالحكومات واألنظمة المنتخبة ديمقراطيًّا، راهنًا ومستق

ر مراًرا، ووقع مؤخًرا في االنقالب الثاني في مالي   .2 ، يدعمه الخالفات 2021االنقالبات المضادة: وهو سيناريو تاريخي تكرَّ

المحتملة داخل المؤسسات العسكرية، وصراع األجندات الدولية المختلفة، واحتمالية فشل االنقالبيين في معالجة التحديات 

تحركهم، وهو ما سيؤدي إلى حالة من عدم االستقرار وإضعاف األجهزة األمنية الهشة والضعيفة التي تذرعوا بها للقيام ب

 وصرفها عن مهامها األكثر إلحاًحا في الوقت الراهن: مكافحة اإلرهاب.

رة االنتقالية االنفجار الشعبي: يُتوقع حدوثه مع فشل االنقالبيين في إنجاز أهدافهم المعلنة على المستوى السياسي بتمديد الفت  .3

مع ترسيخ السلطة العسكرية، أو بتردي األوضاع االقتصادية نتيجة العقوبات والضغوط الدولية واإلقليمية، واالنهيار األمني 

 مع تصاعد نشاط المجموعات المسلحة.

توافقات سياسية نجاح االنتقال السياسي: ويعتمد على قدرة المؤسسات العسكرية على التعاون مع القوى السياسية إلنجاز   .4

ودستورية تعيد البالد إلى سكة االنتقال الديمقراطي تتضمن الحوار الوطني الشامل لمعالجة أخطاء التجارب الماضية، 

وتحديد مواعيد لتنظيم انتخابات عامة شفافة وعدم العمل على االحتفاظ بالسلطة عبر تجيير الفترات االنتقالية لمصلحة 

 اءات كفيلة بتوفير الدعم الدولي واإلقليمي والرضا المحلي إلنجاح العمليات االنتقالية.المؤسسة العسكرية، وهي إجر

 

 صحفي وباحث إريتري مهتم بقضايا إفريقيا.* عبد القادر محمد علي، 
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