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كلمة املحرر
يرس مركز األفروبولييس أن يقدم نرشة أسبوعية تعكس أبرز األحداث يف إفريقيا أو التي لها
صلة مبارش عىل املستوى اإلقليمي والدويل وأطلقنا عليه املشهد اإلفريقي .ونقدم العدد األول
والذي تجدون فيه تناوال لألوضاع األمنية يف الساحل الغريب والذي يهيمن عىل مجمل األحداث
إضافة إىل محاوالت اإليكواس ملعالجة عودة الحكم املدين ،يف عدد من الدول التي سيطرت
عليها الجيوش ،مايل وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري كام يعاين الرشق اإلفريقي مخاض تحوالت
يصعب التنبؤ مبآالتها فالحرب يف إثيوبيا ما تزال تدور رحاها والصومال يعاين صعوبات تشكيل
غرفتي الربملان وصوال النتخاب الرئيس الذي يعترب مفتاح اتجاه البالد يف السنوات القادمة،
وتشهد إفريقيا جنوب الصحراء تهديدات باملجاعة كأحد أبرز إفرازات عدم االستقرار السيايس
والتحوالت املناخية والحرب يف أوكرانيا ،فإىل ملخص األحداث يف أسبوع :

االتحاد اإلفريقي ومجموعة اإليكواس
انتهى اجتامع هام ملفوضية اإليكواس يف أكرا مع منح رؤساء الدول جداول زمنية ممتدة للدول
االنقالبية يف مايل وبوركينا فاسو وغينيا للرشوع يف عمليات نحو العودة إىل الحكم الدميقراطي
والدستوري .ووفقًا للجنة  ،فإن الدول التي قد تفشل يف االمتثال للجداول الزمنية الجديدة
ستخاطر بفرض عقوبات اقتصادية ومالية .وقال رئيس مفوضية املجموعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا  ،جان كلود كايس برو  ،إن هذه القرارات قد اتخذت بهدف مساعدة تلك البلدان عىل
استعادة النظام الدستوري ألن ذلك سيكون مطلوبًا لها للتعامل مع القضايا الرئيسية التي تواجهها
مبا يف ذلك األمن  ،وال سيام األمن يف مايل وبوركينا فاسو .كام وقف االتحاد األفريقي يوم السبت
إىل جانب الدبلومايس املوزمبيقي فرانسيسكو ماديرا  ،رئيس بعثة الهيئة القارية إىل الصومال ،
بعد أن "طرد" يف البداية من البالد .وصدر بشكل مثري للجدل يوم الخميس قرار الطرد  ،الذي
ألغاه الرئيس محمد فرماجو  ،من قبل رئيس الوزراء حسني روبل الذي اتهم الدبلومايس بالضلوع
يف أعامل تتعارض مع منصبه كممثل خاص لرئيس االتحاد األفريقي يف الصومال .تم إعالن ماديرا
شخصا غري مرغوب فيه  ،ومنحه  ٤٨ساعة ملغادرة البالد) .رشق افريقيا(.
ً
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غرب إفريقيا والساحل
بوركينا فاسو

رفضت بوركينا فاسو تعبري الكتلة اإلقليمية للجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي عربت
فيه عن قلقها البالغ بشأن الفرتة االنتقالية املقررة لالنتقال  ٣٦شه ًرا ودعت إىل اإلفراج الفوري
عن الرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري .بعد أيام قليلة من قمة رؤساء دول املجموعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا التي عقدت يف أكرا يف  ٢٥مارس املايض ،ردت حكومة بوركينا
فاسو يوم الخميس قائلة إنها ستفعل األشياء برشوطها الخاصة قائلة إن أولويتها معالجة انعدام األمن يف
جميع أنحاء البالد) .الجزيرة( .دعا رؤساء دول املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا يف
اجتامعهم األخري حول األوضاع االجتامعية والسياسية يف مايل غينيا وبوركينا فاسو إىل اإلفراج غري
املرشوط عن الرئيس السابق) .أفريكا نيوز( .وتم السامح لرئيس بوركينا فاسو السابق روش
كابوري  ،الذي كان قيد اإلقامة الجربية منذ اإلطاحة به يف انقالب عسكري يف يناير  ،بالعودة إىل
منزل عائلته  ،وفقًا للحكومة املؤقتة يف البالد ،مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية "لضامن
سالمته" .قال الجيش يف بيان إن ما ال يقل عن  ١٢جنديا وأربعة مقاتلني من الفصائل شبه
العسكرية قتلوا وأصيب  ٢١يف هجوم عىل قاعدة عسكرية يف شامل بوركينا فاسو وسط هجوم
للمسلحني يوم الجمعة .ووقع الهجوم يف الصباح الباكر يف قاعدة األمن يف جميع أنحاء البالد.
)الجزيرة( .دعا رؤساء دول املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا يف اجتامعهم األخري حول
األوضاع االجتامعية والسياسية يف مايل غينيا وبوركينا فاسو إىل اإلفراج غري املرشوط عن الرئيس
السابق) .أفريكا نيوز( .وتم السامح لرئيس بوركينا فاسو السابق روش كابوري  ،الذي كان قيد
اإلقامة الجربية منذ اإلطاحة به يف انقالب عسكري يف يناير  ،بالعودة إىل منزل عائلته  ،وفقًا
للحكومة املؤقتة يف البالد ،مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية "لضامن سالمته" .قال الجيش
يف بيان إن ما ال يقل عن  ١٢جنديا وأربعة مقاتلني من الفصائل شبه العسكرية قتلوا وأصيب
 ٢١يف هجوم عىل قاعدة عسكرية يف شامل بوركينا فاسو وسط هجوم للمسلحني يوم الجمعة.
ووقع الهجوم يف الصباح الباكر يف قاعدة ناميسيغيام العسكرية يف بوركينا فاسو يف مقاطعة
سامناتينجا .وأضاف البيان أن حصيلة القتىل مؤقتة وتم إرسال تعزيزات لتأمني املنطقة دون
تقديم تفاصيل عن املهاجمني) .رويرتز(
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مايل
أعلن الجيش املايل أنه قتل  ٢٠٣من املقاتلني يف عملية بوسط والية الساحل  ،حيث قالت بعثة حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة يف البالد إنها سمعت بتقارير عن مقتل مدنيني  ،مام يثري مخاوف بشأن
حقوق اإلنسان .وقال الجيش  ،الجمعة  ،إن العملية العسكرية جرت يف منطقة مورا بوسط مايل يف
شخصا وصادر كميات كبرية من األسلحة  ،بحسب بيان
الفرتة من  ٢٣إىل  ٣١مارس  ،واعتقلت ً ٥١
الجيش) .الجزيرة( .أعرب مسؤولون فرنسيون وأمريكيون وأوروبيون عن مخاوف جدية بشأن
مزاعم عن مقتل مئات األشخاص األسبوع املايض يف بلدة مايل بغرب إفريقيا عىل يد جنود ماليني
برفقة مرتزقة روس يف حملة لقتال املتمردين .عىل الرغم من أن الروايات ال تزال غري واضحة،
إال أن منظامت حقوق اإلنسان واملحللني األمنيني وجامعات املجتمع املدين يف مايل قالوا إن ما بني
 ٢٠٠و  ٤٠٠شخص قتلوا يف بلدة مورا  -وأن القوات الحكومية واملقاتلني الروس رمبا كانوا هم
املسؤولني .ووصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها "أسوأ فظاعة يف النزاع املسلح يف مايل املستمر منذ
عقد" .وبحسب الجامعة  ،قُتل مئات آخرون الشهر املايض عىل أيدي متمردين إسالميني) .نيويورك
تاميز( .قال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد األورويب  ،جوزيب بوريل  ،يوم االثنني  ،إن االتحاد
سينهي بعض تدريباته لقوات مايل  ،بسبب الشكوك يف مستقبل بعثات حفظ السالم التابعة لالتحاد
األورويب واألمم املتحدة يف املنطقة .أسس بوريل القرار عىل أساس عدم وجود ضامنات من السلطات
املالية االنتقالية بأن املرتزقة الروس املرتبطني بالكرملني لن يتدخلوا يف عمليات االتحاد األورويب.
وقال بوريل ردا عىل سؤال خالل مؤمتر صحفي "قررنا تعليق ووقف تشكيالت معينة من مهمتنا
التدريبية يف مايل التي تركز عىل وحدات القوات املسلحة التابعة للحرس الوطني املايل" .وأضاف" :ال
توجد ضامنات أمنية كافية من السلطات املالية بشأن عدم تدخل مجموعة فاغرن املعروفة".(DW).
تدهور الوضع األمني عىل حدود مايل مع بوركينا فاسو والنيجر إىل املرحلة التي تشري فيها بعثة األمم
املتحدة يف الدولة غري الساحلية الواقعة يف غرب إفريقيا إىل نزوح سكاين "كبري" .جاء يف بيان للبعثة
املتكاملة أن "الهجامت التي تشنها الجامعات اإلرهابية املسلحة لها تأثري مدمر عىل السكان املدنيني
املنكوبني بالفعل  ،مام أدى إىل مقتل العرشات وترشيد عدد كبري من السكان يف بلديت غاو
وأنسونغو" .والبعثة "قلقة" بشأن هذه التطورات التي تدين عمليات القتل وغريها من األعامل
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اإلجرامية" .يجب بذل كل جهد لتقديم الجناة إىل العدالة" .وردا عىل ذلك  ،نرشت بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل وحدة عسكرية يف املنطقة وستعزز
وجودها بوحدة أخرى) .دفاع ويب(

نيجرييا
قال رئيس جمهورية النيجر  ،محمد بازوم  ،إن الدول األفريقية التي تكافح اإلرهاب بحاجة إىل
وضع اسرتاتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات .تحدث بازوم مع مراسيل قرص الدولة  ،أمس
 ،بعد زيارته للرئيس محمد بخاري يف أبوجا .قال زعيم جمهورية النيجر إن منطقة غرب إفريقيا
تكافح مستوى متزاي ًدا من التهديدات األمنية  ،خاصة يف أعقاب الهجوم األخري عىل قطار أبوجا
 كادونا  ...بعد الهجوم عىل القطار املتجه إىل كادونا يف األيام املاضية .قال الرفاعي "نحن لدينامن يعرفون مكان مخيامتهم  ،ونعرف مكانهم  ،ولدى  SSSأرقام هواتفهم  ،وهم يستمعون
إليهم ويقدمون يل تقري ًرا " .وباملثل  ،قال أمايتيش  ،يف معرض إعرابه عن إحباطه من الحادث ،
إنه تقدم بطلب فاشل لرتكيب معدات مراقبة أمنية لتجنب هجوم إرهايب عىل خط سكة حديد
كادونا  -أبوجا) .الجارديان نيجرييا( .وقال مسؤول  ،بعد أسبوع من هجوم اإلرهابيني عىل قطار
يف والية كادونا  ،مل يتم الكشف عن مصري أكرث من  ١٠٠راكب بعد ..وقالت هيئة السكك
الحديدية النيجريية إن بيانها يظهر أن القطار كان عىل متنه  ٣٦٢راكبا .بسبب عمليات االحتيال
والتالعب التي تحدث يف محطات القطار ال توجد تفاصيل واضحة حول عدد الضحايا) .برمييوم
تاميز نيجرييا( .حدد الخرباء يف قطاع األمن األسباب الرئيسية التي أدت إىل تعرض القواعد
العسكرية يف الشامل الرشقي والشامل الغريب لهجامت متكررة من قبل اإلرهابيني .فلو كان
وجود املؤسسات العسكرية هو ضامن السالم والسالمة والحامية  ،لكانت والية كادونا قد ظهر
ذلك يف الواقع ،ألنّه يعترب الكيان األكرث سال ًما وحامية يف نيجرييا حيث يوجد يف كادونا ما ال يقل
عن  ١٣مؤسسة عسكرية منترشة يف جميع أنحاء الوالية) .الجارديان نيجرييا(.
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غينيا كوناكري
ندد حزب الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي مبا وصفه بـ "املضايقات" و "األعامل التعسفية"
للمجلس العسكري الحاكم .ويهدد الحزب بتعليق املشاركة يف االجتامعات الوطنية  ...يوم
األربعاء  ،ويف سياق آخر تم اعتقال رئيس وزراء غيني سابق وثالثة وزراء سابقني بتهمة الرثاء غري
الرشعي .وتأيت االعتقاالت وسط حملة عىل الكسب غري املرشوع املزعوم من قبل زعيم
االنقالب العقيد مامادي دومبويا الذي استوىل عىل السلطة العام املايض بعد نجاح ألفا كوندي يف
الفوز بوالية ثالثة ) .أفريكا نيوز(.

غامبيا
ضئيال يف االنتخابات الترشيعية  ،لكنه فشل يف تأمني
حقق حزب الرئيس الغامبي أداما بارو فوزًا ً
األغلبية الالزمة لحكم البالد مبفرده .فاز حزب بارو الشعبي الوطني بـ  ١٩مقع ًدا من أصل  ٥٣مقع ًدا
متنافسا عليه يف الربملان  ،متغل ًبا عىل أغلبية حزب املعارضة الرئييس للحزب الدميقراطي املتحد ،
ً
وفقًا للنتائج التي نرشتها اللجنة االنتخابية املستقلة يف غامبيا يوم األحد  ...وفاز بارو بفرتة والية
ثانية بعد أن حصل عىل  ٥٣باملائة من التصويت يف االنتخابات الرئاسية أواخر العام املايض .أنهى
فوزه األول غري املتوقع يف االنتخابات الرئاسية لعام  ٢٠١٦أكرث من  ٢٠عا ًما من الحكم يف عهد يحيى
جامح شابته فظائع من قبل الدولة) .الجزيرة(
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رشق إفريقيا

إثيوبيا

فشلت إثيوبيا يف األمم املتحدة يوم الخميس يف محاولتها منع التمويل إلجراء تحقيق مستقل يف
االنتهاكات يف الرصاع يف البالد  ،وحصلت عىل  ٢٧صوتا فقط بنعم  ،بينام عارضت  ٦٦دولة الخطوة
وامتنعت  ٣٩دولة عن التصويت .وكان التصويت يف لجنة امليزانية التابعة للجمعية العامة لألمم
املتحدة التي تضم  ١٩٣عضوا .ثم صوتت لجنة امليزانية للموافقة عىل متويل التحقيق الذي أنشأه
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف يف ديسمرب  /كانون األول لجمع األدلة
وتحديد املسؤولني عن االنتهاكات  ،بهدف املالحقات القضائية يف املستقبل) .رويرتز( .وقالت األمم
املتحدة يوم الجمعة إن أول قافلة مساعدات دولية منذ ثالثة أشهر يف طريقها إىل منطقة تغراي
التي مزقتها الحرب يف إثيوبيا ،بعد أسبوع واحد من موافقة الحكومة ومتمردى تغراي عىل هدنة
مرشوطة .قد يساعد وصول املساعدات إىل تغراي  ،حيث يواجه مئات اآلالف من الناس املجاعة ،
يف دعم وقف إطالق النار الهش بني حكومة رئيس الوزراء أيب أحمد وجبهة تحرير شعب تغراي.
أعلنت حكومة أيب أحمد األسبوع املايض هدنة إنسانية إىل أجل غري محدد يف الرصاع املستمر منذ
 ١٧شه ًرا  ،مع موافقة الجبهة الشعبية لتحرير تغري عىل "وقف األعامل العدائية" إذا وصلت
املساعدات إىل تغراي) .رشق افريقيا(.

الصومال
رفض الرئيس الصومايل محمد عبد ﷲ فرماجو تحرك رئيس الوزراء لطرد املمثل الخاص لالتحاد
األفريقي يف البالد .قال رئيس الوزراء محمد حسني روبيل يف وقت سابق إن فرانسيسكو ماديرا قد
أُعلن أنه شخص غري مرغوب فيه النخراطه يف "أعامل ال تتوافق مع وضعه" .وقال يف بيان إن أمام
ممثل االتحاد اإلفريقي  ٤٨ساعة ملغادرة البالد .لكن يف رده عىل هذه الخطوة  ،قال فارماجو إن
الحكومة "ال تؤيد أي عمل غري قانوين" و "سياستنا الخارجية ليست مرتكزة عىل املشاعر واملصالح
الخاصة ضد السيد ماديرا" .يأيت اإلجراء املضاد وسط عالقة متوترة طويلة األمد بني الرئيس فارماجو
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ورئيس الوزراء) .يب يب يس( .قتلت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الصومايل )داناب( ٧
مسلحني من الشباب يف عملية أمنية بالقرب من بلدة واصل يف منطقة مدج  ،وأثناء العملية  ،أرس
الجيش مسلحني اثنني مصابني و  ٤عبوات ناسفة و  ٤بنادق ومركبة  ،حسبام أكد رئيس الجيش
الوطني الصومايل الجرنال أوداوا . .كثف الجيش الوطني الصومايل يف األيام األخرية عملياته الالذعة
ضد املتمردين يف جميع أنحاء البالد يف الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة يف القرن األفريقي مع
اختتام االنتخابات الربملانية التي بدأت منتصف العام املايض .كام قام العديد من مقاتيل حركة
الشباب بتسليم أنفسهم للجيش يف األسابيع األخرية يف حني شجبوا املشاكل التي تسببها الجامعة
اإلرهابية للمدنيني األبرياء) .راديو دالسان(.

السودان
دعت الجامعات املؤيدة للدميقراطية يف السودان إىل احتجاجات حاشدة يوم األربعاء ،منددة
باالنقالب العسكري يف أكتوبر  /ترشين األول الذي أغرق البالد يف اضطرابات سياسية وفاقم
مشاكلها االقتصادية .كانت الدعوة إىل مسريات هي األحدث من بني العديد من الدعوات
للضغط عىل الجرناالت  ،الذين أدى استيالئهم عىل السلطة إىل اندالع احتجاجات شبه يومية يف
الشوارع للمطالبة بحكم مدين .أدى استيالء الجيش عىل السلطة إىل قلب انتقال السودان إىل
الدميقراطية بعد ثالثة عقود من القمع والعزلة الدولية يف ظل حكم الرئيس عمر البشري القابض.
كانت الدولة عىل طريق الدميقراطية الهش منذ أن أجربت االنتفاضة الشعبية الجيش عىل
اإلطاحة بالبشري وحكومته يف أبريل .((AP .٢٠١٩
استعد املتظاهرون السودانيون ملظاهرات حاشدة مناهضة لالنقالب األربعاء إلحياء ذكرى
االعتصام الذي أسفر عن اإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشري .خرج آالف السودانيني يف مسرية
يف العاصمة الخرطوم ومدن أخرى  ،األربعاء  ،يف احتجاجات جديدة ضد االنقالب العسكري يف
أكتوبر  /ترشين األول  ،الذي أدخل الدولة يف اضطرابات سياسية وفاقم مشاكلها االقتصادية.
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وهذه أحدث محاولة للضغط عىل الجرناالت الحاكمني الذين تسبب استيالئهم بالسلطة يف
اندالع احتجاجات شبه يومية يف الشوارع تطالب بحكم مدين .نظم املتظاهرون  ،بدعوة من
الجامعات املؤيدة للدميقراطية  ،مسرية يف الخرطوم ومدينتها أم درمان وسط إجراءات أمنية
مشددة حول القرص الرئايس  ،الذي شهد اشتباكات عنيفة يف احتجاجات سابقة(AfricaNews .
).قتل ما ال يقل عن  ١٠اشخاص واحرتقت قريتان ىف اشتباكات بني قبائل الفالتة والرزيقات ىف
نياال عاصمة جنوب دارفور يوم االربعاء .اآلن يف اليوم الثالث من االضطرابات  ،اندلع الرصاع بني
رجال القبائل بسبب قرار ترسيم الحدود بني القبائل .صدر القرار عن لجنة معالجة الوضع يف
رشق السودان برئاسة الفريق محمد حمدان دقلوا نائب رئيس مجلس السيادة السوداين .يأيت
شخصا يف أعقاب اشتباكات رجال القبائل
ذلك يف أعقاب تقارير أمس عن مقتل ما ال يقل عن ً ٢٠
 ،يومي االثنني والثالثاء .كام ميكن أن تُعزى االشتباكات التي اندلعت بني الطرفني إىل مقتل ضابط
من قوات الدعم الرسيع  ،من قبيلة الرزيقات  ،يف هجوم مسلح شنته قبيلة الفالتة عىل طريق
سنغو  -الضعني  ،الخميس) .راديو دبنقا( .بدأت املحاكمة األوىل بشأن الجرائم املرتكبة يف دارفور
أمام املحكمة الجنائية الدولية يوم االثنني  ،بعد ما يقرب من  ٢٠عا ًما من اندالع أعامل عنف
واسعة النطاق يف املنطقة السودانية خلفت مئات اآلالف من القتىل .يواجه زعيم ميليشيا
الجنجويد السابق املشتبه به عيل محمد عيل عبد الرحمن  ٣١تهمة بارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية  ،مبا يف ذلك االضطهاد والقتل واالغتصاب والتعذيب .يتهم ممثلو االدعاء
أيضا باسم عيل كوشيب  ،بأنه قائد كبري آلالف مقاتيل
عبد الرحمن السبعيني  ،املعروف ً
"الجنجويد" املوالني للحكومة خالل ذروة الرصاع يف دارفور بني عامي  ٢٠٠٣و ) .٢٠٠٤رويرتز(.
متهام إياه بـ "التدخل الفاضح" يف
هدد لواء سوداين بطرد مبعوث األمم املتحدة من البالد ً ،
شؤون البالد .جاءت ترصيحات الجرنال عبد الفتاح برهان  ،رئيس مجلس السيادة الحاكم يف
السودان  ،الجمعة  ،بعد أقل من أسبوع من تحذير مبعوث األمم املتحدة فولكر بريثيس من أن
السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني" ما مل يعالج الشلل السيايس(AP).
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جنوب السودان
أطلق جنوب السودان مشاورات عامة إلنشاء لجنة الحقيقة واملصالحة والشفاء ) (CTRHعىل
النحو املنصوص عليه يف اتفاق السالم لعام  .٢٠١٨ستقود الهيئة الجهود املبذولة ملعالجة إرث
الرصاع وتعزيز السالم واملصالحة وتضميد الجراح بعد سنوات من الحروب األهلية منذ عام .٢٠١٣
ويدعو الفصل الخامس من اتفاقية السالم إىل إنشاء لجنة الحقيقة واملصالحة  ،ومحكمة مختلطة
ولجنة التعويضات .وبحسب االتفاق  ،من املتوقع أن تستغرق املشاورات العامة مدة ال تقل عن
شهر قبل إنشاء هيئة املصالحة .وستكفل املشاورات توثيق تجارب النساء والرجال والفتيات
والفتيان بالقدر الكايف وإدراج نتائج هذه املشاورات يف الترشيع الناتج) .راديو متازج( .بوساطة
نائب رئيس مجلس السيادة السوداين محمد حمدان دقلو  ،سيمهد الطريق لتخرج القوات من
مواقع املعسكرات وترسيع انتشارها لتوفري األمن والحامية للسكان والدفاع عن وحدة أرايض
البالد .وينهي االتفاق التوتر الذي بدأ يتصاعد يف البالد بعد تدهور العالقات بني الرئيس سلفا كري
والنائب األول للرئيس رياك مشار بعد انسحاب األخري من اآللية األمنية) .سودان تريبيون(.
قال رئيس جنوب السودان سلفا كري إن االحرتاف يف الهياكل القيادية للجيش والرشطة واألجهزة
األمنية هو مفتاح االستقرار والدفاع عن دستور البالد .رصح بذلك يوم الجمعة املايض بعد تلقيه
قامئة ضباط املعارضة املسلحة )الحركة الشعبية  /الجيش الشعبي لتحرير السودان( املرشحني
لهيكل القيادة املوحد  ...متحدثا يف اجتامع نظمه مجلس الدفاع املشرتك يف ُجوبا يوم الجمعة ،
وعرب توتكو جاتلواك مانيمي عن استعداد الحكومة لإلرساع يف تشكيل
املستشار الرئايس لألمنّ .
هيكل القيادة املوحد) .سودان تريبيون(.
اندلع قتال جديد الجمعة بني القوات الحكومية واملعارضة يف جنوب السودان بعد أيام فقط من
تعهد الجانبني بااللتزام بوقف إطالق النار ومحاولة إنقاذ اتفاق السالم املتفق عليه عام .٢٠١٨
وكانت االشتباكات يف والية الوحدة الغنية بالنفط هي األحدث يف األسابيع األخرية بني القوات
املتحالفة مع الرئيس سلفا كري وتلك املوالية لنائبه زعيم املعارضة املخرضم ريك مشار .يحكم
الزعيمني يف حكومة تقاسم السلطة التي توسطت يف أعقاب الحرب األهلية التي خلفت ما يقرب
من  ٤٠٠ألف قتيل قبل اتفاق سالم أوقف إراقة الدماء يف عام  .٢٠١٨لكن وقف إطالق النار تعرض
لالنتهاك مرا ًرا وتكرا ًرا وال تزال قواتهام إىل حد كبري من األطراف املتعارضة يف ساحة املعركة  ،مام

أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة بني األعداء التاريخيني) ،وكالة فرانس برس(.
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تشاد
يف األسبوع الثاين من شهر مارس  ،وصل حوايل  ٣٠٠من منسويب الحركات املتمردة يف تشاد مدينة
الدوحة العاصمة القطرية لتوقيع اتفاق مع ممثيل الحكومة التشادية االنتقالية ومتهيد الطريق
النتقال بالدهم نحو الدميقراطية .ما مل يتوقعوه هو أن العملية ستستغرق أسابيع ،طرحت كل
مجموعة من املجموعات الثالث قامئتها الخاصة من الرشوط املسبقة .يتم دمج هذا من قبل
الوسيط القطري يف قامئة رغبات واحدة سيتم تقدميها إىل الحكومة التشادية .عندها ستستأنف
املحادثات رسميًا) .الجزيرة(.

رواندا
حكومة رواندا تفتح مركز الثورة الصناعية الرابعة ) .(C٤IRقال الوزير الرواندي" :مع ظهور الثورة
الصناعية الرابعة واالبتكارات الرسيعة التي شهدها جائحة كوفيد  ، ١٩-هناك حاجة ملحة لتطوير
القدرات الرقمية والتكنولوجية لبناء أنظمة أكرث مرونة من أجل مجتمع أكرث صحة واقتصاد أكرث
استدامة) .األخبار (٢٤
بدأ الروانديون إحياء ذكرى اإلبادة الجامعية عام  ١٩٩٤التي قتل فيها أكرث من  ٨٠٠ألف من
التوتيس والهوتو املعتدلني الذين حاولوا حاميتهم .وضع الرئيس بول كاغامي يوم الخميس إكليال
من الزهور عىل أحد املواقع التذكارية حيث دفن أكرث من  ٢٥٠ألف شخص يف العاصمة كيغايل.
ميثل الحفل بداية أسبوع من األحداث الكئيبة .وقال الرئيس كاغامي إنه يعارض أي محاوالت
إلعادة كتابة تاريخ اإلبادة الجامعية لعام  ١٩٩٤ضد التوتيس .وقد نفذ عمليات القتل من قبل
متطرفني من الهوتو عىل مدى  ١٠٠يوم .واتهمت بعض الجامعات الحقوقية جنود كاغامي
بارتكاب بعض عمليات القتل أثناء اإلبادة الجامعية وبعدها يف انتقام واضح  ،لكن السلطات
الرواندية تنفي بشدة هذا االدعاء.
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الكونغو الدميوقراطية
قالت جامعة محلية معنية بحقوق اإلنسان اليوم االثنني  ،إن مسلحني إسالميني يشتبه يف أنهم
قتلوا  ٢١مدنياً عىل األقل يف هجوم وقع ليالً عىل قرية برشق جمهورية الكونغو الدميقراطية .قال
ريكاردو روباندي  ،رئيس مجموعة املجتمع املدين بالقطاع روينزوري  ،إن مقاتلني يُعتقد أنهم
ينتمون إىل القوات الدميقراطية املتحالفة ) (ADFهاجموا قرية ماسامبو ليل األحد .وتقع القرية
عىل بعد  ٤٠كيلومرتا ) ٢٥ميال( رشقي مدينة بيني يف منطقة روينزوري) .رويرتز(.

شئون دولية وإقليمية

أفريقيا جنوب الصحراء

أصدر برنامج األغذية العاملي إنذار بأن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يهددها الجوع ،وافاد
عند إصدار التحذير  ،إن الرقم ارتفع إىل  ٤٣مليونًا عندما تم إدراج جمهورية إفريقيا الوسطى
يف تقدير انعدام األمن الغذايئ .وال تقترص املشكلة عىل املناطق الريفية  ،حيث إن  ١٦مليون
أيضا لخطر انعدام األمن الغذايئ الحا ّد ،حيث
شخص يعيشون يف املناطق الحرضية معرضون ً
حذر برنامج األغذية العاملي من أن حوايل ستة ماليني طفل يعانون من نقص التغذية يف منطقة
الساحل .من الرصاع والنزوح إىل الصدمات املناخية والتضخم  -وكلها تفاقمت بسبب األزمة
األوكرانية  -هناك العديد من األسباب لحالة الطوارئ الغذائية غري املسبوقة يف منطقة الساحل
وغرب إفريقيا .وفقًا لربنامج األغذية العاملي  ،منذ غزو روسيا ألوكرانيا  ،ارتفعت األسعار بنسبة
ترتاوح بني  ٣٠و  ٥٠يف املائة يف العديد من األماكن  -بل وتضاعفت يف بعض األسواق .بعد أن
تسبب الجفاف يف ضعف العائدات العام املايض  ،أصبح املزارعون قلقني للغاية بشأن موسم
الحصاد القادم .وحذر برنامج األغذية العاملي من أنهم يفتقرون إىل الغذاء الكايف لتغطية
احتياجاتهم  ،ويف خضم الرصاعات املتصاعدة  ،اضطر أكرث من ستة ماليني شخص إىل مغادرة
منازلهم يف منطقة الساحل.
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مجلس األمن الدويل
صوت مجلس األمن التابع لألمم املتحدة باإلجامع عىل املوافقة عىل مهمة االتحاد األفريقي
االنتقالية الجديدة يف الصومال  ،وأذن لها باتخاذ إجراءات ضد القاعدة والجامعات املسلحة
املتحالفة مع تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(  ،وكذلك إجراء تسليم تدريجي للمسؤوليات األمنية
للحكومة الصومالية .يستبدل تصويت يوم الخميس بعثة االتحاد األفريقي يف الصومال )أميسوم( ،
التي تعمل يف الدول الواقعة يف القرن األفريقي منذ  ١٥عا ًما يف محاولة لبناء سالم وأمن دامئني .يقر
القرار الذي تبناه املجلس بالتغريات املهمة يف الوضع األمني منذ أن سمح لقوة االتحاد األفريقي يف
الصومال يف فرباير  ٢٠٠٧والتحسينات يف قدرة الصومال عىل االستجابة للتحديات األمنية  ،لكنه يؤكد
أيضا من جديد "الحاجة إىل مكافحة التهديدات اإلرهابية بكل الوسائل".
ً

دعا األمني العام لألمم املتحدة مايل و "رشكائها الثنائيني" إىل احرتام التزاماتهم
الدولية مع تزايد املخاوف بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل جيش الدولة الواقعة يف غرب
إفريقيا يف معركتها مع الجهاديني .بينام أقر أنطونيو غوترييش "بهجامت واسعة النطاق من قبل
أيضا
املتطرفني" .أخرب مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن جهود مكافحة اإلرهاب يف مايل كانت لها ً
"عواقب وخيمة عىل السكان املدنيني" يف تقرير رسي حصلت عليه وكالة فرانس برس يوم الخميس
 ...يُعتقد أن مصطلح "رشكاء ثنائيني" أن تكون إشارة ضمنية إىل املرتزقة املزعوم نرشهم يف البالد من
قبل مجموعة فاغرن الروسية  ،التي يقال إنها قريبة من الكرملني) .صوت أمريكا(

الواليات املتحدة األمريكية
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم األحد إن الواليات املتحدة تتابع "روايات مقلقة
للغاية" عن أعداد كبرية من األشخاص الذين قتلوا يف قرية بوسط مايل .قال جيش مايل يوم السبت
إنه قتل أكرث من  ٢٠٠متشدد إسالمي يف أحدث اشتباك خالل شهر من العنف املتصاعد .تصاعدت
التوترات مع الغرب منذ تحرك املجلس العسكري الحاكم يف مايل لتأجيل االنتخابات الدميقراطية يف
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فرباير  ،وكذلك بشأن تعاونه بشكل خاص مع املتعاقدين العسكريني املنتمني إىل مجموعة فاغرن
الروسية .ويف بيان  ،قال برايس إن هناك تقارير متضاربة حول املسؤول عن عمليات القتل التي
وقعت أواخر مارس يف قرية مورا  ،عىل بعد حوايل  ٢٥٠ميالً ) ٤٠٠كيلومرت( شامل رشق العاصمة
باماكو" .نحن قلقون من أن العديد من التقارير تشري إىل أن الجناة كانوا عنارص غري خاضعة
للمساءلة من مجموعة فاغرن املدعومة من الكرملني .وتقول تقارير أخرى إن القوات املسلحة املالية
)فاما( استهدفت عنارص من الجامعات املتطرفة العنيفة املعروفة) .صوت أمريكا(

أوروبا

أوروبا تبحث عن غاز إفريقيا

لسد فجوة الغاز الطبيعي لالبتعاد عن االعتامد عىل الطاقة الروسية  ،تتجه أوروبا بشكل متزايد إىل
إفريقيا لوارداتها من الغاز الطبيعي .عىل الرغم من وجود اإلمكانات  ،إال أن انخفاض العرض
واالختناقات الخطرية تقف يف الطريق .يجرب الغزو الرويس ألوكرانيا أوروبا عىل تنويع إمداداتها من
الطاقة .قال ستيفان ليبينغ  ،رئيس جمعية األعامل األملانية األفريقية  ،يف بيان صحفي صدر مؤخ ًرا:
"يتعني عىل أملانيا وأوروبا اآلن تعويض ما فاتهام برسعة عىل مدار العرشين عا ًما املاضية" .ونصح
وزير االقتصاد األملاين روبرت هابيك باللجوء إىل دول اإلفريقية مثل الجزائر ونيجرييا ومرص وأنغوال
 ،مام قد يساعد يف تحرير أوروبا من اعتامدها عىل الغاز الرويس .الجزائر هي عارش أكرب منتج للغاز
أيضا باسم  - LNGاملصدرة يف
عىل مستوى العامل .كانت شحنات الغاز الطبيعي املسال  -املعروف ً
عام  ٢٠٢١موجهة إىل حد كبري إىل األسواق األوروبية .وهذا يجعل الجزائر واحدة من أكرب خمس
دول مصدرة للغاز الطبيعي املسال إىل أوروبا(DW) .
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