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كلمة ا�حرر

ي� مركز ا�فروبولي� أن يقدم ن ة أسبوعية تعكس أبرز ا�حداث 
 إفريقيا أو التي لها 

صلة مبا� ع� ا�ستوى ا�قليمي والدو� وأطلقنا عليه ا�شهد ا�فريقي. ونقدم العدد ا�ول 

والذي تجدون فيه تناو¤ ل£وضاع ا�منية 
 الساحل الغر� والذي يهيمن ع� مجمل ا�حداث 

إضافة إ» محاو¤ت ا�يكواس �عالجة عودة الحكم ا�د¨، 
 عدد من الدول التي سيطرت 

عليها الجيوش، ما� وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري ك° يعا¨ ال ق ا�فريقي مخاض تحو¤ت 

يصعب التنبؤ ¸آ¤تها فالحرب 
 إثيوبيا ما تزال تدور رحاها والصومال يعا¨ صعوبات تشكيل 

القادمة،  السنوات   
الب«د  اتجاه  مفتاح  يعت¿  الذي  الرئيس  ¤نتخاب  ال¿�ان وصو¤  غرفتي 

 Áجاعة كأحد أبرز إفرازات عدم ا¤ستقرار السيا�وتشهد إفريقيا جنوب الصحراء تهديدات با

والتحو¤ت ا�ناخية والحرب 
 أوكرانيا، فإ» ملخص ا�حداث 
 أسبوع :

 
ا¤تحاد ا�فريقي ومجموعة ا�يكواس

انتهى اجت°ع هام �فوضية ا�يكواس 
 أكرا مع منح رؤساء الدول جداول زمنية ممتدة للدول 

ا¤نق«بية 
 ما� وبوركينا فاسو وغينيا لل وع 
 عمليات نحو العودة إ» الحكم الدÌقراطي 

الجديدة  الزمنية  للجداول  ا¤متثال   
 تفشل  قد  التي  الدول  فإن   ، للجنة  ووفًقا  والدستوري. 

ستخاطر بفرض عقوبات اقتصادية ومالية. وقال رئيس مفوضية ا�جموعة ا¤قتصادية لدول غرب 

إفريقيا ، جان كلود كاÁ برو ، إن هذه القرارات قد اتخذت بهدف مساعدة تلك البلدان ع� 

استعادة النظام الدستوري �ن ذلك سيكون مطلوبًا لها للتعامل مع القضايا الرئيسية التي تواجهها 

¸ا 
 ذلك ا�من ، و¤ سي° ا�من 
 ما� وبوركينا فاسو. ك° وقف ا¤تحاد ا�فريقي يوم السبت 

إ» جانب الدبلوماÁ ا�وزمبيقي فرانسيسكو ماديرا ، رئيس بعثة الهيئة القارية إ» الصومال ، 

بعد أن "طرد" 
 البداية من الب«د. وصدر بشكل مث× للجدل يوم الخميس قرار الطرد ، الذي 

ألغاه الرئيس محمد فرماجو ، من قبل رئيس الوزراء حسØ روبل الذي اتهم الدبلوماÁ بالضلوع 


 أع°ل تتعارض مع منصبه كممثل خاص لرئيس ا¤تحاد ا�فريقي 
 الصومال. تم إع«ن ماديرا 

شخًصا غ× مرغوب فيه ، ومنحه ٤٨ ساعة �غادرة الب«د. (�ق افريقيا).
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غرب إفريقيا والساحل

 بوركينا فاسو

رفضت بوركينا فاسو تعب× الكتلة ا�قليمية للج°عة ا¤قتصادية لدول غرب أفريقيا الذي ع¿ت 

فيه عن قلقها البالغ بشأن الفàة ا¤نتقالية ا�قررة ل«نتقال ٣٦ شهرًا ودعت إ» ا�فراج الفوري 

عن الرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري. بعد أيام قليلة من قمة رؤساء دول ا�جموعة 

ا¤قتصادية لدول غرب إفريقيا التي عقدت 
 أكرا 
 ٢٥ مارس ا�اä، ردت حكومة بوركينا 

 
فاسو يوم الخميس قائلة إنها ستفعل ا�شياء ب وطها الخاصة قائلة إن أولويتها  معالجة انعدام ا�من 

 
 إفريقيا  غرب  لدول  ا¤قتصادية  ا�جموعة  دول  رؤساء  دعا  (الجزيرة).  الب«د.  أنحاء  جميع 

اجت°عهم ا�خ× حول ا�وضاع ا¤جت°عية والسياسية 
 ما� غينيا وبوركينا فاسو إ» ا�فراج غ× 

السابق روش  فاسو  بوركينا  لرئيس  الس°ح  نيوز). وتم  (أفريكا  السابق.  الرئيس  ا� وط عن 

كابوري ، الذي كان قيد ا�قامة الج¿ية منذ ا�طاحة به 
 انق«ب عسكري 
 يناير ، بالعودة إ» 

منزل عائلته ، وفًقا للحكومة ا�ؤقتة 
 الب«د، مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية "لض°ن 

الفصائل شبه  يقل عن ١٢ جنديا وأربعة مقاتلØ من  ما ¤  إن  بيان   
الجيش  قال  س«مته". 

العسكرية قتلوا وأصيب ٢١ 
 هجوم ع� قاعدة عسكرية 
 ش°ل بوركينا فاسو وسط هجوم 

للمسلحØ يوم الجمعة. ووقع الهجوم 
 الصباح الباكر 
 قاعدة ا�من 
 جميع أنحاء الب«د. 

(الجزيرة). دعا رؤساء دول ا�جموعة ا¤قتصادية لدول غرب إفريقيا 
 اجت°عهم ا�خ× حول 

ا�وضاع ا¤جت°عية والسياسية 
 ما� غينيا وبوركينا فاسو إ» ا�فراج غ× ا� وط عن الرئيس 

السابق. (أفريكا نيوز). وتم الس°ح لرئيس بوركينا فاسو السابق روش كابوري ، الذي كان قيد 

ا�قامة الج¿ية منذ ا�طاحة به 
 انق«ب عسكري 
 يناير ، بالعودة إ» منزل عائلته ، وفًقا 

للحكومة ا�ؤقتة 
 الب«د، مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية "لض°ن س«مته". قال الجيش 


 بيان إن ما ¤ يقل عن ١٢ جنديا وأربعة مقاتلØ من الفصائل شبه العسكرية قتلوا وأصيب 


 هجوم ع� قاعدة عسكرية 
 ش°ل بوركينا فاسو وسط هجوم للمسلحØ يوم الجمعة.  ٢١

فاسو 
 مقاطعة  بوركينا   
العسكرية  ناميسيغي°  قاعدة   
الباكر  الصباح   
الهجوم  ووقع 

ا�نطقة دون   Øلتأم تعزيزات  إرسال  القت� مؤقتة وتم  أن حصيلة  البيان  ساëاتينجا. وأضاف 

تقديم تفاصيل عن ا�هاجمØ. (رويàز)  
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ما�


 عملية بوسط و¤ية الساحل ، حيث قالت بعثة حفظ  Øقاتل�أعلن الجيش ا�ا� أنه قتل ٢٠٣ من ا

الس«م التابعة ل£مم ا�تحدة 
 الب«د إنها سمعت بتقارير عن مقتل مدنيØ ، م° يث× مخاوف بشأن 

 
حقوق ا�نسان. وقال الجيش ، الجمعة ، إن العملية العسكرية جرت 
 منطقة مورا بوسط ما� 

الفàة من ٢٣ إ» ٣١ مارس ، واعتقلت ٥١ شخًصا وصادر كميات كب×ة من ا�سلحة ، بحسب بيان 

بشأن  جدية  مخاوف  عن  وأوروبيون  وأمريكيون  فرنسيون  مسؤولون  أعرب  (الجزيرة).  الجيش. 

 Øبلدة ما� بغرب إفريقيا ع� يد جنود مالي 
 äا�مزاعم عن مقتل مئات ا�شخاص ا�سبوع ا

برفقة  مرتزقة  روس  
 حملة  لقتال ا�تمردين.  ع� الرغم من أن  الروايات ¤ تزال غ×  واضحة، 

 Øما� قالوا إن ما ب 
إ¤ أن منظ°ت حقوق ا�نسان وا�حللØ ا�منيØ وج°عات ا�جتمع ا�د¨ 

كانوا هم  ر¸ا  الروس   Øقاتل�وا الحكومية  القوات  وأن   - مورا  بلدة   
قتلوا  و ٤٠٠ شخص   ٢٠٠

ا�سؤولØ. ووصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها "أسوأ فظاعة 
 النزاع ا�سلح 
 ما� ا�ستمر منذ 

عقد". وبحسب الج°عة ، قُتل مئات آخرون الشهر ا�اä ع� أيدي متمردين إس«ميØ. (نيويورك 

تاÌز). قال مسؤول السياسة الخارجية با¤تحاد ا�ورو� ، جوزيب بوريل ، يوم ا¤ثنØ ، إن ا¤تحاد 

سينهي بعض تدريباته لقوات ما� ، بسبب الشكوك 
 مستقبل بعثات حفظ الس«م التابعة ل«تحاد 

ا�ورو� وا�مم ا�تحدة 
 ا�نطقة. أسس بوريل القرار ع� أساس عدم وجود ض°نات من السلطات 

بالكرملØ لن يتدخلوا 
 عمليات ا¤تحاد ا�ورو�.   Øرتبط�ا الروس  ا�رتزقة  بأن  ا¤نتقالية  ا�الية 

وقال بوريل ردا ع� سؤال خ«ل مؤòر صحفي "قررنا تعليق ووقف تشكي«ت معينة من مهمتنا 

التدريبية 
 ما� التي تركز ع� وحدات القوات ا�سلحة التابعة للحرس الوطني ا�ا�". وأضاف: "¤ 

 .(DW)."عروفة�توجد ض°نات أمنية كافية من السلطات ا�الية بشأن عدم تدخل مجموعة فاغó ا

تدهور الوضع ا�مني ع� حدود ما� مع بوركينا فاسو والنيجر إ» ا�رحلة التي تش× فيها بعثة ا�مم 

ا�تحدة 
 الدولة غ× الساحلية الواقعة 
 غرب إفريقيا إ» نزوح سكا¨ "كب×". جاء 
 بيان للبعثة 

 Øدني�ا�تكاملة أن "الهج°ت التي تشنها الج°عات ا�رهابية ا�سلحة لها تأث× مدمر ع� السكان ا

غاو   ôبلد  
 السكان  من  كب×  عدد  وت يد  الع ات  مقتل  إ»  أدى  م°   ، بالفعل   Øنكوب�ا

وأنسونغو". والبعثة "قلقة" بشأن  هذه  التطورات التي تدين عمليات  القتل وغ×ها  من  ا�ع°ل 
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ا�جرامية. "يجب بذل كل جهد لتقديم الجناة إ» العدالة". وردا ع� ذلك ، ن ت بعثة ا�مم 

ا�تحدة ا�تكاملة ا�تعددة ا�بعاد لتحقيق ا¤ستقرار 
 ما� وحدة عسكرية 
 ا�نطقة وستعزز 

وجودها بوحدة أخرى. (دفاع ويب)

نيج×يا

قال رئيس جمهورية النيجر ، محمد بازوم ، إن الدول ا�فريقية التي تكافح ا�رهاب بحاجة إ» 

وضع اسàاتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات. تحدث بازوم مع مراسö قõ الدولة ، أمس 

، بعد زيارته للرئيس محمد بخاري 
 أبوجا. قال زعيم جمهورية النيجر إن منطقة غرب إفريقيا 

تكافح مستوى متزايًدا من التهديدات ا�منية ، خاصة 
 أعقاب الهجوم ا�خ× ع� قطار أبوجا 

- كادونا ... بعد الهجوم ع� القطار ا�تجه إ» كادونا 
 ا�يام ا�اضية. قال الرفاعي "نحن لدينا 

من يعرفون مكان مخي°تهم ، ونعرف مكانهم ، ولدى SSS أرقام هواتفهم ، وهم يستمعون 

إليهم ويقدمون � تقريرًا ". وبا�ثل ، قال أمايت÷ ، 
 معرض إعرابه عن إحباطه من الحادث ، 

إنه تقدم بطلب فاشل لàكيب معدات مراقبة أمنية لتجنب هجوم إرها� ع� خط سكة حديد 

كادونا - أبوجا. (الجارديان نيج×يا). وقال مسؤول ، بعد أسبوع من هجوم ا�رهابيØ ع� قطار 

السكك  هيئة  وقالت  بعد..  راكب   ١٠٠ من   øأك مص×  عن  الكشف  يتم   ù  ، كادونا  و¤ية   


الحديدية النيج×ية إن بيانها يظهر أن القطار كان ع� متنه ٣٦٢ راكبا. بسبب عمليات ا¤حتيال 

والت«عب التي تحدث 
 محطات القطار ¤ توجد تفاصيل واضحة حول عدد الضحايا. (برÌيوم 

القواعد  تعرض  إ»  أدت  التي  الرئيسية  ا�سباب  ا�من  قطاع   
 الخ¿اء  حدد  نيج×يا).   تاÌز 

كان  فلو   .Øا�رهابي قبل  من  متكررة  لهج°ت  الغر�  والش°ل  ال قي  الش°ل   
العسكرية 

وجود ا�ؤسسات العسكرية هو ض°ن الس«م والس«مة والح°ية ، لكانت و¤ية كادونا قد ظهر 

ذلك 
 الواقع، �نّه يعت¿ الكيان ا�كø س«ًما وح°ية 
 نيج×يا حيث يوجد 
 كادونا ما ¤ يقل 

عن ١٣ مؤسسة عسكرية منت ة 
 جميع أنحاء الو¤ية. (الجارديان نيج×يا). 
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غامبيا

غينيا كوناكري 

ندد حزب الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي ¸ا وصفه بـ "ا�ضايقات" و "ا�ع°ل التعسفية" 

يوم   ... الوطنية  ا¤جت°عات   
 ا�شاركة  بتعليق  الحزب  ويهدد  الحاكم.  العسكري  للمجلس 

ا�ربعاء ، و
 سياق آخر تم اعتقال رئيس وزراء غيني سابق وث«ثة وزراء سابقØ بتهمة الøاء غ× 

ال عي.  وتأô  ا¤عتقا¤ت  وسط  حملة  ع�  الكسب  غ×  ا� وع  ا�زعوم  من  قبل  زعيم 

 
ا¤نق«ب العقيد مامادي دومبويا الذي استو» ع� السلطة العام ا�اä بعد نجاح ألفا كوندي 

الفوز بو¤ية ثالثة. ( أفريكا نيوز). 

 Øتأم 
حقق حزب الرئيس الغامبي أداما بارو فوزًا ضئيً« 
 ا¤نتخابات الت يعية ، لكنه فشل 

فرده. فاز حزب بارو الشعبي الوطني بـ ١٩ مقعًدا من أصل ٥٣ مقعًدا  ا�غلبية ال«زمة لحكم الب«د̧ 

متنافًسا عليه 
 ال¿�ان ، متغلبًا ع� أغلبية حزب ا�عارضة الرئي� للحزب الدÌقراطي ا�تحد ، 

وفًقا للنتائج التي ن تها اللجنة ا¤نتخابية ا�ستقلة 
 غامبيا يوم ا�حد ... وفاز بارو بفàة و¤ية 

ثانية بعد أن حصل ع� ٥٣ با�ائة من التصويت 
 ا¤نتخابات الرئاسية أواخر العام ا�اä. أنهى 

فوزه ا�ول غ× ا�توقع 
 ا¤نتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦ أكø من ٢٠ عاًما من الحكم 
 عهد يحيى 

جامح شابته فظائع من قبل الدولة. (الجزيرة)
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�ق إفريقيا
إثيوبيا

 
فشلت إثيوبيا 
 ا�مم ا�تحدة يوم الخميس 
 محاولتها منع التمويل �جراء تحقيق مستقل 

ا¤نتهاكات 
 الõاع 
 الب«د ، وحصلت ع� ٢٧ صوتا فقط بنعم ، بين° عارضت ٦٦ دولة الخطوة 

وامتنعت ٣٩ دولة عن التصويت. وكان التصويت 
 لجنة ا�يزانية التابعة للجمعية العامة ل£مم 

ا�تحدة التي تضم ١٩٣ عضوا. ثم صوتت لجنة ا�يزانية للموافقة ع� òويل التحقيق الذي أنشأه 

ا�دلة  لجمع  ا�ول  كانون   / ديسم¿   
 جنيف   
 ا�تحدة  ل£مم  التابع  ا�نسان  مجلس حقوق 

وتحديد ا�سؤولØ عن ا¤نتهاكات ، بهدف ا�«حقات القضائية 
 ا�ستقبل. (رويàز). وقالت ا�مم 

ا�تحدة يوم الجمعة إن أول قافلة مساعدات دولية منذ ث«ثة أشهر 
 طريقها إ» منطقة تغراي 

التي مزقتها الحرب 
 إثيوبيا، بعد أسبوع واحد من موافقة الحكومة ومتمردى تغراي ع� هدنة 

م وطة. قد يساعد وصول ا�ساعدات إ» تغراي ، حيث يواجه مئات ا~¤ف من الناس ا�جاعة ، 


 دعم وقف إط«ق النار الهش بØ حكومة رئيس الوزراء أ� أحمد وجبهة تحرير شعب تغراي. 

أعلنت حكومة أ� أحمد ا�سبوع ا�اä هدنة إنسانية إ» أجل غ× محدد 
 الõاع ا�ستمر منذ 

إذا وصلت  العدائية"  ا�ع°ل  لتحرير تغري ع� "وقف  الشعبية  الجبهة  ، مع موافقة  ١٧ شهرًا 

ا�ساعدات إ» تغراي. (�ق افريقيا). 

الصومال

ل«تحاد  الخاص  ا�مثل  لطرد  الوزراء  رئيس  تحرك  فرماجو  عبد هللا  محمد  الصوما�  الرئيس  رفض 


 وقت سابق إن فرانسيسكو ماديرا قد  öروب Øالب«د. قال رئيس الوزراء محمد حس 
ا�فريقي 

أُعلن أنه شخص غ× مرغوب فيه ¤نخراطه 
 "أع°ل ¤ تتوافق مع وضعه". وقال 
 بيان إن أمام 

ممثل ا¤تحاد ا�فريقي ٤٨ ساعة �غادرة الب«د. لكن 
 رده ع� هذه الخطوة ، قال فارماجو إن 

الحكومة "¤ تؤيد أي عمل غ× قانو¨" و "سياستنا الخارجية ليست مرتكزة ع� ا�شاعر وا�صالح 

الخاصة ضد السيد ماديرا". يأô ا�جراء ا�ضاد وسط ع«قة متوترة طويلة ا�مد بØ الرئيس فارماجو 
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 ٧ (داناب)  الصوما�  الوطني  للجيش  التابعة  الخاصة  القوات  قتلت   .(Á � �) الوزراء.  ورئيس 

مسلحØ من الشباب 
 عملية أمنية بالقرب من بلدة واصل 
 منطقة مدج ، وأثناء العملية ، أ| 

الجيش  أكد رئيس  ، حسب°  بنادق ومركبة  ناسفة و ٤  اثنØ مصابØ و ٤ عبوات   Øالجيش مسلح

الوطني الصوما� الجóال أوداوا. . كثف الجيش الوطني الصوما� 
 ا�يام ا�خ×ة عملياته ال«ذعة 

ضد ا�تمردين 
 جميع أنحاء الب«د 
 الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة 
 القرن ا�فريقي مع 

حركة   öمقات من  العديد  قام  ك°   .äا�ا العام  منتصف  بدأت  التي  ال¿�انية  ا¤نتخابات  اختتام 

الشباب بتسليم أنفسهم للجيش 
 ا�سابيع ا�خ×ة 
 حØ شجبوا ا�شاكل التي تسببها الج°عة 

ا�رهابية للمدنيØ ا�برياء. (راديو دالسان).

السودان

دعت الج°عات ا�ؤيدة للدÌقراطية 
 السودان إ» احتجاجات حاشدة يوم ا�ربعاء، منددة 

الب«د 
 اضطرابات سياسية وفاقم  أغرق  الذي  ا�ول  / ت ين  أكتوبر   
العسكري  با¤نق«ب 

الدعوات  من  العديد   Øب من  ا�حدث  هي  مس×ات  إ»  الدعوة  كانت  ا¤قتصادية.  مشاكلها 

 
للضغط ع� الجóا¤ت ، الذين أدى استي«ئهم ع� السلطة إ» اند¤ع احتجاجات شبه يومية 

الشوارع للمطالبة بحكم مد¨. أدى استي«ء الجيش ع� السلطة إ» قلب انتقال السودان إ» 

الدÌقراطية بعد ث«ثة عقود من القمع والعزلة الدولية 
 ظل حكم الرئيس عمر البش× القابض. 

ع�  الجيش  الشعبية  ا¤نتفاضة  أج¿ت  أن  منذ  الهش  الدÌقراطية  طريق  ع�  الدولة  كانت 

.((AP .أبريل ٢٠١٩ 
ا�طاحة بالبش× وحكومته  

ذكرى  �حياء  ا�ربعاء  ل«نق«ب  مناهضة  حاشدة  �ظاهرات  السودانيون  ا�تظاهرون  استعد 


 مس×ة  Øا¤عتصام الذي أسفر عن ا�طاحة بالرئيس السابق عمر البش×. خرج آ¤ف السوداني

 

 العاصمة الخرطوم ومدن أخرى ، ا�ربعاء ، 
 احتجاجات جديدة ضد ا¤نق«ب العسكري 

أكتوبر / ت ين ا�ول ، الذي أدخل الدولة 
 اضطرابات سياسية وفاقم مشاكلها ا¤قتصادية.



8

 
 بالسلطة  استي«ئهم  تسبب  الذين   Øالحاكم الجóا¤ت  ع�  للضغط  محاولة  أحدث  وهذه 

، بدعوة من  الشوارع تطالب بحكم مد¨. نظم ا�تظاهرون   
اند¤ع احتجاجات شبه يومية 

أمنية  أم درمان وسط إجراءات  الخرطوم ومدينتها   
، مس×ة  للدÌقراطية  ا�ؤيدة  الج°عات 

  (AfricaNews .احتجاجات سابقة 
مشددة حول القõ الرئاÁ ، الذي شهد اشتباكات عنيفة 

.(قتل ما ¤ يقل عن ١٠ اشخاص واحàقت قريتان } اشتباكات بØ قبائل الف«تة والرزيقات } 

 Øاع بõاليوم الثالث من ا¤ضطرابات ، اندلع ال 
نيا¤ عاصمة جنوب دارفور يوم ا¤ربعاء. ا~ن 

 
رجال القبائل بسبب قرار ترسيم الحدود بØ القبائل. صدر القرار عن لجنة معالجة الوضع 

 ôق السودان برئاسة الفريق محمد حمدان دقلوا نائب رئيس مجلس السيادة السودا¨. يأ�

ذلك 
 أعقاب تقارير أمس عن مقتل ما ¤ يقل عن ٢٠ شخًصا 
 أعقاب اشتباكات رجال القبائل 

، يومي ا¤ثنØ والث«ثاء. ك° Ìكن أن تُعزى ا¤شتباكات التي اندلعت بØ الطرفØ إ» مقتل ضابط 

من قوات الدعم ال�يع ، من قبيلة الرزيقات ، 
 هجوم مسلح شنته قبيلة الف«تة ع� طريق 

سنغو - الضعØ ، الخميس. (راديو دبنقا). بدأت ا�حاكمة ا�و» بشأن الجرائم ا�رتكبة 
 دارفور 

أمام ا�حكمة الجنائية الدولية  يوم ا¤ثنØ ، بعد ما يقرب من ٢٠ عاًما  من اند¤ع أع°ل عنف 

ميليشيا  زعيم  يواجه  القت�.  من  ا~¤ف  مئات  خلفت  السودانية  ا�نطقة   
 النطاق  واسعة 

حرب  جرائم  بارتكاب  تهمة   ٣١ الرحمن  عبد   öع محمد   öع به  ا�شتبه  السابق  الجنجويد 

وجرائم ضد ا�نسانية ، ¸ا 
 ذلك ا¤ضطهاد والقتل وا¤غتصاب والتعذيب. يتهم ممثلو ا¤دعاء 

 öمقات ~¤ف  كب×  قائد  بأنه   ، كوشيب   öع باسم  أيًضا  ا�عروف   ، السبعيني  الرحمن  عبد 

"الجنجويد" ا�والØ للحكومة خ«ل ذروة الõاع 
 دارفور بØ عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤. (رويàز).

 
الفاضح"  بـ "التدخل  إياه  ، متهً°  الب«د  هدد لواء سودا¨ بطرد مبعوث ا�مم ا�تحدة من 

 
الحاكم  السيادة  ، رئيس مجلس  الفتاح برهان  الجóال عبد  الب«د. جاءت تõيحات  شؤون 

السودان ، الجمعة ، بعد أقل من أسبوع من تحذير مبعوث ا�مم ا�تحدة فولكر ب×ثيس من أن 

 (AP).Áيعالج الشلل السيا ù السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني" ما
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جنوب السودان

أطلق جنوب السودان مشاورات عامة �نشاء لجنة الحقيقة وا�صالحة والشفاء (CTRH) ع� 

ا�بذولة �عالجة إرث  الجهود  الهيئة  لعام ٢٠١٨. ستقود  الس«م  اتفاق   
ا�نصوص عليه  النحو 

الõاع وتعزيز الس«م وا�صالحة وتضميد الجراح بعد سنوات من الحروب ا�هلية منذ عام ٢٠١٣. 

ويدعو الفصل الخامس من اتفاقية الس«م إ» إنشاء لجنة الحقيقة وا�صالحة ، ومحكمة مختلطة 

ولجنة التعويضات. وبحسب ا¤تفاق ، من ا�توقع أن تستغرق ا�شاورات العامة مدة ¤ تقل عن 

والفتيات  والرجال  النساء  تجارب  توثيق  ا�شاورات  وستكفل  ا�صالحة.  هيئة  إنشاء  قبل  شهر 

والفتيان بالقدر الكا
 وإدراج نتائج هذه ا�شاورات 
 الت يع الناتج. (راديو òازج). بوساطة 

نائب رئيس مجلس السيادة السودا¨ محمد حمدان دقلو ، سيمهد الطريق لتخرج القوات من 

 äأرا وحدة  عن  والدفاع  للسكان  والح°ية  ا�من  لتوف×  انتشارها  وت�يع  ا�عسكرات  مواقع 

الب«د. وينهي ا¤تفاق التوتر الذي بدأ يتصاعد 
 الب«د بعد تدهور الع«قات بØ الرئيس سلفا ك× 

والنائب ا�ول للرئيس رياك مشار بعد انسحاب ا�خ× من ا~لية ا�منية. (سودان تريبيون).

قال رئيس جنوب السودان سلفا ك× إن ا¤حàاف 
 الهياكل القيادية للجيش وال طة وا�جهزة 

ا�منية هو مفتاح ا¤ستقرار والدفاع عن دستور الب«د. ]ح بذلك يوم الجمعة ا�اä بعد تلقيه 

 Øرشح�ا السودان)  لتحرير  الشعبي  الجيش   / الشعبية  (الحركة  ا�سلحة  ا�عارضة  قا\ة ضباط 

لهيكل القيادة ا�وحد ... متحدثا 
 اجت°ع نظمه مجلس الدفاع ا�شàك 
 ُجوبا يوم الجمعة ، 

ا�ستشار الرئاÁ ل£من. وعّ¿ توتكو جاتلواك مانيمي عن استعداد الحكومة ل[|اع 
 تشكيل 

هيكل القيادة ا�وحد. (سودان تريبيون).

اندلع قتال جديد الجمعة بØ القوات الحكومية وا�عارضة 
 جنوب السودان بعد أيام فقط من 

تعهد الجانبØ با¤لتزام بوقف إط«ق النار ومحاولة إنقاذ اتفاق الس«م ا�تفق عليه عام ٢٠١٨. 

القوات   Øا�سابيع ا�خ×ة ب  
بالنفط هي ا�حدث  الغنية  الوحدة  وكانت ا¤شتباكات 
 و¤ية 

يحكم  مشار.  ريك  ̂م  ا�خ ا�عارضة  زعيم  لنائبه  ا�والية  وتلك  ك×  سلفا  الرئيس  مع  ا�تحالفة 


 حكومة تقاسم السلطة التي توسطت 
 أعقاب الحرب ا�هلية التي خلفت ما يقرب  Øالزعيم

من ٤٠٠ ألف قتيل قبل اتفاق س«م أوقف إراقة الدماء 
 عام ٢٠١٨. لكن وقف إط«ق النار تعرض 

ل«نتهاك مراًرا وتكراًرا و¤ تزال قواته° إ» حد كب× من ا�طراف ا�تعارضة 
 ساحة ا�عركة ، م° 

أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة بØ ا�عداء التاريخيØ، (وكالة فرانس برس).
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تشاد


 ا�سبوع الثا¨ من شهر مارس ، وصل حوا� ٣٠٠ من منسو� الحركات ا�تمردة 
 تشاد مدينة 

الدوحة العاصمة القطرية لتوقيع اتفاق مع ممثö الحكومة التشادية ا¤نتقالية وòهيد الطريق 

¤نتقال ب«دهم نحو الدÌقراطية. ما ù يتوقعوه هو أن العملية ستستغرق أسابيع، طرحت كل 

مجموعة من ا�جموعات الث«ث قا\تها الخاصة من ال وط ا�سبقة. يتم دمج هذا من قبل 

الوسيط القطري 
 قا\ة رغبات واحدة سيتم تقدÌها إ» الحكومة التشادية. عندها ستستأنف 

ا�حادثات رسميًا. (الجزيرة).

حكومة رواندا تفتح مركز الثورة الصناعية الرابعة (C٤IR). قال الوزير الرواندي: "مع ظهور الثورة 

الصناعية الرابعة وا¤بتكارات ال�يعة التي شهدها جائحة كوفيد -١٩ ، هناك حاجة ملحة لتطوير 

 øصحة واقتصاد أك øمرونة من أجل مجتمع أك øالقدرات الرقمية والتكنولوجية لبناء أنظمة أك

استدامة. (ا�خبار ٢٤)

ألف من  أكø من ٨٠٠  فيها  التي قتل  الج°عية عام ١٩٩٤  ا�بادة  إحياء ذكرى  الروانديون  بدأ 

التوت� والهوتو ا�عتدلØ الذين حاولوا ح°يتهم. وضع الرئيس بول كاغامي يوم الخميس إكلي« 

من الزهور ع� أحد ا�واقع التذكارية حيث دفن أكø من ٢٥٠ ألف شخص 
 العاصمة كيغا�. 

يعارض أي محاو¤ت  إنه  الرئيس كاغامي  الكئيبة. وقال  ا�حداث  أسبوع من  بداية  الحفل  Ìثل 

�عادة كتابة تاريخ ا�بادة الج°عية لعام ١٩٩٤ ضد التوت�. وقد نفذ عمليات القتل من قبل 

كاغامي  جنود  الحقوقية  الج°عات  بعض  واتهمت  يوم.   ١٠٠ مدى  ع�  الهوتو  من   Øمتطرف

السلطات  لكن   ، واضح  انتقام   
 وبعدها  الج°عية  ا�بادة  أثناء  القتل  عمليات  بعض  بارتكاب 

الرواندية تنفي بشدة هذا ا¤دعاء. 

رواندا
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الكونغو الدÌوقراطية 

قالت ج°عة محلية معنية بحقوق ا�نسان اليوم ا¤ثنØ ، إن مسلحØ إس«ميØ يشتبه 
 أنهم 

قتلوا ٢١ مدنياً ع� ا�قل 
 هجوم وقع لي«ً ع� قرية ب ق جمهورية الكونغو الدÌقراطية. قال 

ريكاردو روباندي ، رئيس مجموعة ا�جتمع ا�د¨ بالقطاع روينزوري ، إن مقاتلØ يُعتقد أنهم 

ينتمون إ» القوات الدÌقراطية ا�تحالفة (ADF) هاجموا قرية ماسامبو ليل ا�حد. وتقع القرية 

ع� بعد ٤٠ كيلومàا (٢٥ مي«) �قي مدينة بيني 
 منطقة روينزوري. (رويàز).

شئون دولية وإقليمية
 أفريقيا جنوب الصحراء

أصدر برنامج ا�غذية العا�ي إنذار بأن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يهددها الجوع، وافاد 
عند إصدار التحذير ، إن الرقم ارتفع إ» ٤٣ مليونًا عندما تم إدراج جمهورية إفريقيا الوسطى 


 تقدير انعدام ا�من الغذا`. و¤ تقتõ ا�شكلة ع� ا�ناطق الريفية ، حيث إن ١٦ مليون 

الحاّد، حيث  الغذا`  انعدام ا�من  أيًضا لخطر  شخص يعيشون 
 ا�ناطق الح^ية معرضون 

حذر برنامج ا�غذية العا�ي من أن حوا� ستة م«يØ طفل يعانون من نقص التغذية 
 منطقة 

ا�زمة  تفاقمت بسبب  - وكلها  والتضخم  ا�ناخية  الصدمات  إ»  والنزوح  الõاع  الساحل. من 

ا�وكرانية - هناك العديد من ا�سباب لحالة الطوارئ الغذائية غ× ا�سبوقة 
 منطقة الساحل 

وغرب إفريقيا. وفًقا ل¿نامج ا�غذية العا�ي ، منذ غزو روسيا �وكرانيا ، ارتفعت ا�سعار بنسبة 

تàاوح بØ ٣٠ و ٥٠ 
 ا�ائة 
 العديد من ا�ماكن - بل وتضاعفت 
 بعض ا�سواق. بعد أن 

تسبب الجفاف 
 ضعف العائدات العام ا�اä ، أصبح ا�زارعون قلقØ للغاية بشأن موسم 

لتغطية   
الكا الغذاء  إ»  يفتقرون  أنهم  من  العا�ي  ا�غذية  برنامج  وحذر  القادم.  الحصاد 

احتياجاتهم ، و
 خضم الõاعات ا�تصاعدة ، اضطر أكø من ستة م«يØ شخص إ» مغادرة 

منازلهم 
 منطقة الساحل.
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مجلس ا�من الدو�

ا�فريقي  ا¤تحاد  مهمة  ع�  ا�وافقة  ع�  با�ج°ع  ا�تحدة  ل£مم  التابع  ا�من  مجلس  صوت 

ا�سلحة  والج°عات  القاعدة  ضد  إجراءات  باتخاذ  لها  وأذن   ، الصومال   
 الجديدة  ا¤نتقالية 

ا�تحالفة مع تنظيم الدولة ا�س«مية (داعش) ، وكذلك إجراء تسليم تدريجي للمسؤوليات ا�منية 

للحكومة الصومالية. يستبدل تصويت يوم الخميس بعثة ا¤تحاد ا�فريقي 
 الصومال (أميسوم) ، 

التي تعمل 
 الدول الواقعة 
 القرن ا�فريقي منذ ١٥ عاًما 
 محاولة لبناء س«م وأمن دا\Ø. يقر 

 
القرار الذي تبناه ا�جلس بالتغ×ات ا�همة 
 الوضع ا�مني منذ أن سمح لقوة ا¤تحاد ا�فريقي 

الصومال 
 ف¿اير ٢٠٠٧ والتحسينات 
 قدرة الصومال ع� ا¤ستجابة للتحديات ا�منية ، لكنه يؤكد 

أيًضا من جديد "الحاجة إ» مكافحة التهديدات ا�رهابية بكل الوسائل". 

التزاماتهم  الثنائيØ" إ» احàام  ا�تحدة ما� و "�كائها  العام ل£مم   Øدعا ا�م
الدولية مع تزايد ا�خاوف بشأن انتهاكات حقوق ا�نسان من قبل جيش الدولة الواقعة 
 غرب 

النطاق من قبل  الجهاديØ. بين° أقر أنطونيو غوت×يش "بهج°ت واسعة  إفريقيا 
 معركتها مع 

ا�تطرفØ". أخ¿ مجلس ا�من التابع ل£مم ا�تحدة أن جهود مكافحة ا�رهاب 
 ما� كانت لها أيًضا 


 تقرير |ي حصلت عليه وكالة فرانس برس يوم الخميس  "Øدني�"عواقب وخيمة ع� السكان ا

... يُعتقد أن مصطلح "�كاء ثنائيØ" أن تكون إشارة ضمنية إ» ا�رتزقة ا�زعوم ن هم 
 الب«د من 

قبل مجموعة فاغó الروسية ، التي يقال إنها قريبة من الكرملØ. (صوت أمريكا)

 الو¤يات ا�تحدة ا�مريكية

قال ا�تحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم ا�حد إن الو¤يات ا�تحدة تتابع "روايات مقلقة 

للغاية" عن أعداد كب×ة من ا�شخاص الذين قتلوا 
 قرية بوسط ما�. قال جيش ما� يوم السبت 

إنه قتل أكø من ٢٠٠ متشدد إس«مي 
 أحدث اشتباك خ«ل شهر من العنف ا�تصاعد. تصاعدت 

 
التوترات مع الغرب منذ تحرك ا�جلس العسكري الحاكم 
 ما� لتأجيل ا¤نتخابات الدÌقراطية 
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 óإ»  مجموعة فاغ Øنتم�ف¿اير ، وكذلك بشأن  تعاونه بشكل خاص  مع ا�تعاقدين  العسكريØ ا

الروسية. و
 بيان ، قال برايس إن هناك تقارير متضاربة حول ا�سؤول عن عمليات القتل التي 

وقعت أواخر مارس 
 قرية مورا ، ع� بعد حوا� ٢٥٠ مي«ً (٤٠٠ كيلومà) ش°ل �ق العاصمة 

خاضعة  غ×  عنا]  كانوا  الجناة  أن  إ»  تش×  التقارير  من  العديد  أن  من  قلقون  "نحن  باماكو. 

للمساءلة من مجموعة فاغó ا�دعومة من الكرملØ. وتقول تقارير أخرى إن القوات ا�سلحة ا�الية 

(فاما) استهدفت عنا] من الج°عات ا�تطرفة العنيفة ا�عروفة. (صوت أمريكا)

أوروبا
أوروبا تبحث عن غاز إفريقيا 

لسد فجوة الغاز الطبيعي ل«بتعاد عن ا¤عت°د ع� الطاقة الروسية ، تتجه أوروبا بشكل متزايد إ» 

العرض  انخفاض  أن  إ¤   ، ا�مكانات  وجود  من  الرغم  ع�  الطبيعي.  الغاز  من  لوارداتها  إفريقيا 

وا¤ختناقات الخط×ة تقف 
 الطريق. يج¿ الغزو الروÁ �وكرانيا أوروبا ع� تنويع إمداداتها من 

الطاقة. قال ستيفان ليبينغ ، رئيس جمعية ا�ع°ل ا��انية ا�فريقية ، 
 بيان صحفي صدر مؤخرًا: 

"يتعØ ع� أ�انيا وأوروبا ا~ن تعويض ما فاته° ب�عة ع� مدار الع ين عاًما ا�اضية". ونصح 

وزير ا¤قتصاد ا��ا¨ روبرت هابيك باللجوء إ» دول ا�فريقية مثل الجزائر ونيج×يا ومõ وأنغو¤ 

، م° قد يساعد 
 تحرير أوروبا من اعت°دها ع� الغاز الروÁ. الجزائر هي عا� أك¿ منتج للغاز 

 
ع� مستوى العاù. كانت شحنات الغاز الطبيعي ا�سال - ا�عروف أيًضا باسم LNG - ا�صدرة 

عام ٢٠٢١ موجهة إ» حد كب× إ» ا�سواق ا�وروبية. وهذا يجعل الجزائر واحدة من أك¿ خمس 

(DW) .سال إ» أوروبا�دول مصدرة للغاز الطبيعي ا
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