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كلمة ا�حرر
ينا   ا�ركز ا�فريقي ل�بحاث ودراسة السياسات ان نقدم العدد الثا� من ا�شهد ا�فريقي 

ا�سبوعي  حيث سيطرت ع� ا�شهد ا�فريقي عدد من القضايا خ�ل ا�سبوع ا�ا� تركزت 

ع� حالة عدم ا�ستقرار والنزاعات ذات الصلة با�ستقرار السيا�، ففي الغرب ما تزال ا�حوال 

تراوح مكانها في» يخص عودة الجيوش إ¤ الحكم ا�د�  (حالة ما¡ وتشاد وغينيا كوناكري) 

الناحية ا�منية لك°ة الفاعل® غ¯ الحكومي®    بين» تعا� نيج¯يا حالة أشبه بالفو± من 

الجوانب ا�منية، أما ·ق إفريقيا فهو اµخر يبحث عن ا�ستقرار وما تزال خطواته نحو الحلول 

السلمية بطيئا فا�وضاع   إثيوبيا ما زال تواجه غموضا   اتجاهات أحداثها والصومال يخطوا 

نحو العودة إ¤ الوضع القانو� بصعوبة. 

ع� ا�ستوى الدو¡ أصبحت إفريقيا قبلة الباحث® عن حلول ل�زمات الخانقة التي تسببت 

فيها الحرب الروسية ا�وكرانية في» يخص الطاقة، إضافة إ¤ قضايا البيئة وازمات نقص الغذاء 

وا��ريا   القارة السمراء فإ¤ أهم أحداث ا�شهد:

أعلن ا�جلس العسكري الحاكم   ما¡ إط�ق "عملية" انتقالية �دة عام® قبل إجراء ا�نتخابات 

،   تحد لÎكاء مجموعة غرب إفريقيا. استو¤ الجيش ع� السلطة   أغسطس ٢٠٢٠ وتعرض 

لضغوط �عادة الدولة إ¤ الحكم الدÑقراطي.   مارس / آذار ، طالبت ا�جموعة ا�قتصادية لدول 

غرب إفريقيا (إيكواس) بتنظيم انتخابات   غضون ١٢ إ¤ ١٦ شهرًا. لكن وساطة الكتلة فشلت 

عينه  الذي  الوزراء  رئيس   ، مايغا"  "تشوجويل  قال  ا�نتقالية.  الفØة  تحديد  باماكو    إقناع    

الجيش ا�ا¡: "� Ñكننا أن نذهب إ¤ أقل من ٢٤ شهرًا ما Ú نقرر تأجيل أو عدم تنفيذ إجراءات 

تريد إجراء  أفريقيا  ا�قتصادية لدول غرب  ا�جموعة  تزال   � ، النهاية". ومع ذلك  معينة حتى 

التجمع  مع  مستمرة  ا�ناقشات  إن  مايغا  وقال   ، شهرًا   ١٦ عن  تزيد   � مدة     ا�نتخابات 

ا�قليمي.قال مايغا لـلمجلس الوطني ا�نتقا¡ (CNT) ، الذي يعمل كهيئة تÎيعية "كنا نأمل 

من أسبوع µخر    التوصل إ¤  اتفاق  مع الج»عة  ا�قتصادية لدول غرب أفريقيا  للدخول   

(ما¡)غرب إفريقيا



2

عملية تيع ا�جراءات لكننا وصلنا إ¤ نقطة حيث فقدنا ث�ثة أشهر من النقاش واليوم قررنا 

عدم ا�نتظار أك° من ذلك" . "AfricaNews مع وكالة فرانس برس. 

أعلنت وزارة الدفاع الßيطانية وا�مم ا�تحدة يوم الث�ثاء أن طائرة هليكوبØ تابعة للجيش ا�ا¡ 

أطلقت عدة صواريخ "قريبة" من أفراد بريطاني® من قوة حفظ الس�م التابعة ل�مم ا�تحدة 

  الب�د ،   أول حادث من نوعه من هذا القبيل. وقال مصدر أممي لوكالة فرانس برس ، طلب 

عدم الكشف عن هويته ، إن الحادث هو ا�ول من نوعه ب® ما¡ ا�دعومة حديثًا من القوات 

الروسية ، وقوات حفظ الس�م التابعة ل�مم ا�تحدة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع   رسالة 

 Øلفرانس برس "نحن ع� علم بحادث وقع مؤخرا   ما¡ حيث أطلقت فيه طائرة هليكوب

أن  وأضاف  بريطاني®".  أفراد  من  مفرزة  من  بالقرب  صواريخ  ا�الية  ا�سلحة  للقوات  تابعة 

"جميع العامل®   ا�ملكة ا�تحدة بأمان، ويتم التحقيق   الظروف ا�حيطة بهذا الحادث". 

(بارونز)

قال الجيش ا�ا¡ ، السبت ، إنه قتل "عÎات ا�رهابي®" بينهم جهاديون تونسيون فرنسيون   

غارات جوية   وسط البلد الواقع   الساحل. وقالت هيئة ا�ركان   بيان صحفي إن القوات 

الخميس "لتحييد عÎات ا�رهابي®   غابة جانجويل" ع� بعد  ا�سلحة نفذت غارت® يوم 

حوا¡ ١٠ كيلومØات من قرية مورا. (صوت إفريقيا.(

تلقت ما¡ دفعة أخرى من ا�عدات العسكرية من روسيا بعد أن علق ا�تحاد ا�وروè برنامج 

التدريب العسكري مع دولة الساحل. وقالت الرئاسة ا�الية   بيان إن ا�يجور جéال عمر ديارا 

قائد القوات ا�سلحة   ما¡ تسلّم طائرê هليكوبØ مقاتلة ورادارات مراقبة. ونÎت الرئاسة 

مقطع فيديو يظهر ا�عدات أثناء تسليمها ع� مì رحلة شحن روسية   مطار العاصمة باماكو. 

ووصف ديارا دعم روسيا �ا¡ بأنه "مظهر من مظاهر الÎاكة ا�ثمرة للغاية".   الشهر ا�ا� 

، تلقت ما¡ طائرê هليكوبØ مقاتلة ورادارات روسية الصنع بعد وقت قص¯ من ورود تقارير 

تفيد بأن وزير دفاعها وقائد س�حها الجوي قاما بزيارة موسكو "بتكتم". نÎت وسائل ا�ع�م 

ا�تزايد �ا¡   عمليات  الرو�  بالدعم  الحكومية ع� نطاق واسع حفل ا�ستقبال وأشادت 

 Îن قرار  الدو¡ ع�  الفعل  رد  بعد  روسيا  مع  الع�قات  عن  ما¡  ودافعت  التمرد.  مكافحة 

(� è è) .كانون ا�ول ß̄ة للجدل   ديسم مرتزقة من ·كة فاجé شبه العسكرية ا�ث
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نيج¯يا

غينيا كوناكري

قتل تسعة اشخاص   هجوم شنه متمردين إس�مي® متطرف®   ش»ل ·ق نيج¯يا ، بحسب ما 

افادت الÎطة وشهود اليوم الخميس ،   واحدة من عدة هج»ت قاتلة هذا ا�سبوع   ا�نطقة 

ا�ضطربة. قُتل ١٥ شخًصا ع� ا�قل   هج»ت ش»ل ·ق نيج¯يا هذا ا�سبوع. اقتحم أعضاء 

بوكو حرام ا�شتبه بهم غيدام ، وهي بلدة حدودية   و�ية يوè ، وفتحوا النار ع� السكان ، 

بحسب شهود. وقال دونجوس عبد الكريم من قيادة ·طة و�ية يوè إن من ب® القت� امرأتان 

إن   ، برس  أسوشيتد  لوكالة   ، عمر  باباغانا   ، ا�نطقة  سكان  أحد  وقال  متقاعد.  ومفتش ·طة 

ً̄ا ع� ا�قدام و "بدأوا   إط�ق النار". قال عمر: "اعتقدنا جميًعا أن جنوًدا  ا�سلح® جاءوا س

 ðاًخا  هروب". "لقد أحرقوا مدرسة قبل اقتحام مفصل محñ يطلقون النار حتى بدأنا نسمع

للكحول وا�سØخاء حيث أطلق ا�رهابيون النار ع� بعض ا�شخاص ثم قيدوا أيدي اµخرين من 

الخلف وذبحوا أعناقهم". وÚ تعلن أي ج»عة مسؤوليتها عن هجوم ا�ربعاء. ومع ذلك ، أعلن 

تنظيم الدولة ا�س�مية مسؤوليته عن انفجار   و�ية تارابا ا�جاورة أسفر عن مقتل ستة أشخاص 

  وقت سابق من ا�سبوع. وقالت الج»عة إن الهجوم استهدف "تجمعا للكفار ا�سيحي® داخل 

لن يشارك حزب RPG الحاكم السابق   غينيا   ا�ؤóر الوطني بعد اµن. أطلق حزب الرئيس 

السابق ألفا كوندي ا�خبار   وقت متأخر من يوم الخميس حيث تابع تهديدات قبل أسابيع. 

بأنها  وصفتها  التي  ا�حزاب  قادة  من  العديد  باعتقا�ت   RPG استشهدت   ، تحركها  لتفس¯ 

تعسفية. بدأت ا�جت»عات الوطنية   مارس ومن ا�توقع أن تستمر حتى ٢٩ أبريل. وقد قدمتها 

النسائية  وا�نظ»ت  الشبابية  وا�جموعات  السياسية  ل�حزاب  Ñكن  حيث  كمنصة  السلطات 

والزع»ء التقليدي® مناقشة ما أس»ه زعيم الب�د العقيد دومبوي "إطار مؤسö جديد" تعليق 

مشاركة الـ RPG يطيل قاøة ا�حزاب التي قاطعت ا�ؤóر الوطني. AfricaNews) مع وكالة 

فرانس برس).
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الكام¯ون

تقول الكام¯ون إنها تشعر بالحزن إزاء هج»ت ا�قاتل® ا�نفصالي® التي � تنتهي ع� موظفي 

الحكومة   ا�ناطق الش»لية الغربية والجنوبية الغربية الناطقة با�نجليزية. وتقول الحكومة 

إن آخر ضحايا وحشية ا�نفصالي® هم أربعة من كبار مسؤو¡ السجون   ا�نطقة الش»لية 

الغربية ، الذين قتلوا يوم الث�ثاء ع� أيدي ا�قاتل®. دبن تشوفوا هو حاكم ا�نطقة الش»لية 

أدائهم  أثناء  السجون  قادة  من  أربعة  جثث  وتشوهت  قتلوا  ا�قاتل®  إن  ويقول  الغربية. 

لواجبهم. يقول تشوفوا إن رئيس الكام¯ون بول بيا أمره يوم الخميس بالزيارة وتقديم التعازي 

�ú كبار مسؤو¡ السجن ا�ربعة الذين قتلوا ع� أيدي ا�نفصالي®   قرية تهكيجا   كومبو 

، وهي بلدة ناطقة باللغة ا�نجليزية   ا�نطقة الش»لية الغربية. ويقول إن بيا أمر الجيش 

بالتعقب الفوري للمقاتل® الذين قتلوا وشوهوا جثث ا�سؤول® الحكومي®. وقال تشوفوا إن بيا 

أمر الحكومة أيًضا بتنظيم دفن يليق بكيجا ثيودور ، أع� مسؤول سجن حكومي   ا�نطقة 

الش»لية الغربية ، وث�ثة من معاونيه ا�قرب® الذين قتلوا ع� أيدي مقاتل®.  (صوت إفريقيا).

قال مسؤولون إن ا�ستشفى الرئيö   منطقة تغراي التي مزقتها الحرب   إثيوبيا أعاد ٢٤٠ 

مريضا إ¤ منازلهم بعد نفاد ا�مدادات الغذائية ا�سبوع ا�ا�. ويؤكد قرار مستشفى ا�حالة 

آيدر   ميكيð عاصمة تغري مدى ضآلة ا�ساعدات الغذائية التي تصل ا�نطقة ع� الرغم من 

ا�ساعدات. قال مسؤول  بتسليم  الجانب للس»ح  أحادية  الحكومة   مارس عن هدنة  إع�ن 

با�ستشفى ، طلب عدم نÎ اسمه ، إن حوا¡ ٣٦٠ مريًضا ما زالوا قادرين ع� ·اء طعامهم 

بأنفسهم. وقال إنه تم رفض مر± جدد بدون طعام أو نقود. وقالت ممرضتان لرويØز إن من 

اضطروا للمغادرة بينهم أطفال يعانون من التهاب السحايا والسل وفتى يبلغ من العمر ١٤ عاما 

مصاب بف¯وس نقص ا�ناعة البÎية. قال تيدروس فيسيهاي ، ممرض جناح ا�طفال ، إن ا�ر± 

وعائ�تهم جاعوا يوم الخميس ا�وافق ١٤ أبريل / نيسان. و  يوم الجمعة ، ١٥ أبريل / نيسان ،

(إثيوبيا)·ق إفريقيا
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السودان

قال إنه اضطر إ¤ القيام بجولة   ا�جنحة وإخبارهم بأنه لن يكون هناك ا�زيد من الوجبات. 

غادر عÎة مر± بدون بكاء �ننا "لقد انتهت دموعنا وجفت عيوننا منذ شهور". وقال لرويØز 

"كل ممرضة كانت حزينة للغاية." "قالت العائ�ت ، صلوا من أجلنا ، بد� من أن þوت هنا دعونا 

نعود إ¤ ا�نزل وþوت هناك." وقالت ممرضة أطفال أخرى ، مولو نيجوز ، إن ٩٠   ا�ائة من 

ا�ناعة  نقص  ف¯وس  حبوب  بعض  تلقى  ا�ا�  الشهر  لكن   ، منها  نفد  ا�ستشفى     ا�دوية 

البÎية وحاول ع�ج أمراض أخرى بأي مضادات حيوية Ñكن أن يستخدمها. وقالت إن ا�طفال 

ا�ح® سيموتون ع� ا�رجح. (الجزيرة).

أمر القائد ا�ع� للجيش السودا� بفتح تحقيق   هجوم شنه مئات البدو ا�سلح® يوم ا�ربعاء 

̄ة   منطقة  خلف ٤١ قتي�. وهذه هي ا�حدث   سلسلة من ا�شتباكات ا�ميتة   ا�شهر ا�خ

أبيي ا�دارية الخاصة ، وهي منطقة حدودية متنازع عليها ب® السودان وجنوب السودان. دعا 

، الخميس ، إ¤ تشكيل لجنة من سبعة أعضاء من كبار العسكري®  الفتاح الßهان  اللواء عبد 

والÎطة وا�دع® العام®. من ا�توقع أن يتم التحقيق   ا�سباب الجذرية لل{اع ا�ستمر منذ 

سنوات ومعرفة كيفية إنهاء العنف. معظم سكان أبيي هم من قبيلة الدينكا نجوك من جنوب 

السودان ، ولكن ا�نطقة هي أيًضا ا�وطن ا�وسمي لقبيلة الرعاة العرب السوداني® من قبيلة 

ا�س¯ية. (الخرطوم / جوبا، صوت إفريقيا).

منع تلفزيون السودان الرسمي ، بتعلي»ت مبا·ة من الجيش ، بث برنامج حواري يتناول قضايا 

الثورة السودانية وآفاق حلول ال{اع السيا� الراهن. ا�ستشار ا�ع�مي لرئيس مجلس السيادة 

بقيادة الجيش العميد. وكان الفريق طاهر أبو هاجة قد انتقد مؤخرا مدير تلفزيون السودان 

ا�طرود ، متّه» إياه بفتح  التلفزيون الرسمي  أمام القوات  ا�ناهضة ل�نق�ب ، وتجاهل أخبار 

ا�جراءات  من  سلسلة  سينشطون  إنهم  هاجة  أبو  قال  ك»  الßهان.  الفتاح  عبد  الفريق  أخبار 

للسيطرة ع� وسائل ا�ع�م  وتوجيه اللوم لها. وقالت  س»ح مبارك خاطر  مقدمة برنامج "من
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عميد  بعد شكوى من  اتخذ  القرار  إن   ، الخميس  يوم  تربيون  لصحيفة سودان  فصاعدا"  الثورة 

بالجيش السودا� بشأن ت{يحات أد¤ بها أحد أعضاء لجان ا�قاومة برفض مشاركة أي عسكري 

  حكومة انتقالية مستقبلية." سودان تريبيون"

جنوب السودان

غادر رئيس جنوب السودان سلفا ك¯ وعدد من كبار ا�سؤول® الحكومي® إ¤ دولة ا�مارات العربية 

ا�تحدة صباح اليوم ا�ثن®   مهمة دبلوماسية ، بحسب ما أعلن ا�تحدث باسمه. وغادر الرئيس 

وفريقه اليوم (ا�ثن®) متوجها إ¤ دولة ا�مارات العربية ا�تحدة   زيارة عمل تستغرق ث�ثة أيام. 

وقال أتيني ويك أتيني ، الذي يرأس ا�كتب الصحفي لك¯ ، "سيعقد الرئيس اجت»عات ثنائية مع 

قادة دولة ا�مارات العربية ا�تحدة حول ا�جا�ت التي Ñكن لجنوب السودان وا�مارات العربية 

ا�تحدة تعزيز ع�قاته» وتعاونه»   ا�جا�ت ذات ا�هت»م ا�شØك". ·ق افريقيا

̄ة   هيكل قيادة  قال حزب ا�عارضة الرئيö   جنوب السودان إنه غ¯ راض عن التعيينات ا�خ

القوات ا�سلحة ا�وحدة. قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ا�عارضة (SPLM-IO) إن هناك 

عدًدا من "ا�نتهاكات الجسيمة"   تسمية قادة مختلف وحدات الجيش والÎطة وا�جهزة ا�منية. 

وأعلن الرئيس سلفا ك¯ عن التعيينات ا�سبوع ا�ا�. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان   

ا�عارضة إن الرئيس ك¯ أغفل ث�ث مديريات   جهاز الÎطة الوطنية كانت مخصصة للمعارضة. 

وتقول إن الرئيس أنشأ أيًضا مناصب جديدة Ú يتفق عليها الطرفان ، وع® حلفاءه   هذه ا�ناصب. 

قال "بوك بوث بالوانج" ، مسؤول   الحركة الشعبية لتحرير السودان   ا�عارضة   بيان صحفي 

"هذه ا�حاولة من قبل من ا�فØض أن يفصل الرئيس عن ا�عارضة ... وهذا سيجعل من الصعب 

علينا تنفيذ ا�ص�حات ال�زمة ، � سي»   القطاع ا�ا¡ داخل جميع القوات ا�نظمة ". (è è س) 

حذرت ا�مم ا�تحدة من أن ٧٫٧٤ مليون شخص ، أو ثلثي سكان جنوب السودان ، من ا�رجح أن 

يواجهوا الجوع خ�ل موسم العجاف هذا العام ب® مايو ويوليو. هذه هي الفØة الخطرة ب® الزراعة
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والحصاد عندما يكون مخزون الغذاء   أد] مستوياته. من ب® ا��ي® ا�عرض® لخطر الجوع ، هناك 

ما يقدر بنحو ٨٧٠٠٠ شخص سيواجهون مستويات كارثية من انعدام ا�من الغذا\ الحاد خ�ل فØة 

العجاف.

وزيرة الخارجية ا��انية   غرب إفريقيا

الصومال

مقديشو     ا�و¤  جلستهم  السبت  يوم  حديثا  ا�ُنتَخبون  الصوما¡  الفدرا¡  �ان ßال أعضاء  عقد 

�ناقشة التحض¯ �نتخابات رئاسة مجلö النواب والشيوخ. ع® مجلس النواب لجنة من ١٠ أعضاء 

تتكون من جميع النواب بين» اختار مجلس الشيوخ ستة أعضاء ، من بينهم امرأتان ، كلهم مكلفون 

بتنظيم انتخاب ا�تحدث®. Ú يتم تحديد موعد ل�نتخابات ، لكن الفرق ستعمل ع� مدار الساعة 

�عداد تصويت úيع �ن الدولة متأخرة بالفعل عن الجدول الزمني ل�نتخابات منذ أك° من عام 

بسبب ا�زمة السياسية. وستختار الجمعية الوطنية ا�كونة من ٣٢٩ عضوا بر�انًا جديًدا   ا�سابيع 

أو ا�شهر ا�قبلة   اقØاع غ¯ مبا·   مقديشو يتوج شهور ا�واجهة والتأخ¯   ا�نتخابات. رحب 

�ان الصوما¡ الجديد اليم® الدستورية، ودعا إ¤ استك»ل عملية التصويت ßجتمع الدو¡ بأداء ال�ا

ع� مقاعد مجلس النواب ا�تبقية   ه¯ شيبيð وجوبا �ند. (شابيل).

�ان الصوما¡ يوم ßجاهدين الصومالية مسؤوليتها عن هجوم بقذائف ع� ال�أعلنت حركة الشباب ا

ا�ثن® أّدى إ¤ إصابة ستة أشخاص ع� ا�قل خ�ل جلسة مشØكة. أصيب عدد من ا�شخاص ، لكن 

العاصمة  �ان   ßال ا�حصن قرب  ا�طار  أي مسؤول منتخب بشظايا سقطت   مجمع  Ú يصب 

مقديشو ، حسب» أفاد مسؤولون وشهود عيان. وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم 

الكشف عن هويته: "ليست لدينا تفاصيل بعد ، لكن هذه ا�نفجارات نجمت عن قذائف مورتر ، 

وكان النواب داخل ا�بنى عندما وقع الحادث ، وهم بأمان".
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رواندا

 إرتريــــا

قدمت الحكومة ا�ريØية السبت ، مبادرة إ¤ رئيس مجلس السيادة   السودان تهدف إ¤ إنهاء 

الفتنة السياسية   الدولة ا�جاورة. واستقبل الفريق أول عبد الفتاح الßهان ، للمرة الثانية خ�ل 

ستّة أيام ، وفدا إريت¯يا يضم وزير الخارجية عث»ن صالح ، ومستشار الرئاسة Ñا� جßي آب. 

وكان نفس الوفد قد التقى الßهان   ١١ أبريل �ناقشة الوضع السيا�   السودان وأعرب عن 

تضامن الحكومة ا�ريØية مع الßهان   جهوده لتجاوز ا�زمة ا�ستمرة. وبحسب بيان صادر 

عن مجلس السيادة عقب ا�جت»ع ، فقد سلم الوفد الßهان رسالة من الرئيس ا�ريØي أسياس 

أفورقي. وجاء   البيان أن "الوفد جاء برؤية تهدف إ¤ تقريب وجهات نظر ا�طراف السودانية 

لحل ا�زمة السياسية   الب�د". وأوضح ا�جلس السيادي أن ا�بادرة جاءت انط�قا من حرص 

إريØيا ورغبتها   إرساء ا�من وا�ستقرار   السودان وا�نطقة. (سودان تريبيون).

أثارت خطة الحكومة الßيطانية يوم الخميس �رسال آ�ف ال�جئ® ا�منوع® من دخول ا�را� 

بوريس  الوزراء  لرئيس  معقدة"  "قضية  أحدث  يكون  قد  سياسيًا  ، جد�ً  رواندا  إ¤  الßيطانية 

الßيطانية  الداخلية  وزيرة  وقعتها  التي  ا�قتصادية  والتنمية  الهجرة  ·اكة  تهدف  جونسون. 

الرواندي فينسينت ب¯وتا إ¤ مساعدة  الدو¡  الخارجية والتعاون  باتيل ووزير الشؤون  بريتي 

الحكومة الßيطانية   معالجة التدفق ا�ستمر للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إ¤ ا�ملكة 

̄ة   غرب أفريقيا والقرن ا�فريقي ، ومن دول مزقتها  ا�تحدة. يأê الكث¯ منهم من دول فق

الحرب   الÎق ا�وسط. لكن ا�سؤول® الßيطاني® يقولون إن ا�هاجرين يبحثون عن فرص 

الذين  القضاء عليها. وهذا سوف يرى ا�هاجرين  اقتصادية أفضل وهم ضحايا لعصابات تريد 

، تتم  ̄ة أو ا�خبأة   الشاحنات  القوارب الصغ ، مثل  يقومون برح�ت خطرة أو غ¯ قانونية 

معالجتهم   رواندا. سيتم بعد ذلك دعم أولئك الذين يتم قبول طلباتهم لبناء حياة جديدة 

ومزدهرة   أحد ا�قتصادات ا�úع þًوا ، وا�عØف بها عا�يًا لسجلها   الØحيب با�هاجرين 

ودمجهم ". (·ق افريقيا) 
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كينيا

رفضت كينيا طلبات لندن �ساعدتها   تخفيف عبء الضيوف غ¯ ا�رغوب فيهم. و  الوقت 

الذي وقعت فيه رواندا وا�ملكة ا�تحدة ع� ·اكة الهجرة والتنمية ا�قتصادية يوم الخميس ، 

تّم طرح أسئلة حول مص¯ أولئك الذين سيتم نقلهم. مثل هذه الصفقات السابقة ó Úنع ال�جئ® 

من محاولة العودة إ¤ ا�ناطق التي رفضتهم وÚ تضمن لهم حياة استيطانية مناسبة   منازلهم 

الجديدة.   ح® أن الصفقة مع رواندا تعكس كيف كافحت ا�ملكة ا�تحدة �غ�ق حدودها ، 

خاصة بعد التصويت للخروج من ا�تحاد ا�وروè ، فمن ا�توقع أن تسمح للندن با�ستغناء عن 

العبء ، مقابل رسوم لرواندا. Ú يتم تحديد العدد الفعð للمهاجرين الذين سيتم نقلهم ، لكن 

ا�تحدة  ا�ملكة  أرا�  يُقبض عليه وهو يحاول دخول  أن أي مهاجر ذكر  أشاروا إ¤  ا�سؤول® 

بشكل غ¯ قانو� عن طريق القوارب أو ا�ختباء   ا�ركبات سيتم شحنه إ¤ رواند.

قتل جنود النخبة من قوات الدفاع الكينية خمسة مسلح® ينتمون إ¤ ج»عة IS-CAP ا�رهابية 

  ·ق جمهورية الكونغو الدÑقراطية. وتعد الوحدة ، التي تقاتل إ¤ جانب جيوش من تنزانيا 

الكونغو  ا�ستقرار   جمهورية  لتحقيق  ا�تحدة  ا�مم  بعثة  ، جزًءا من  إفريقيا ونيبال  وجنوب 

الدÑقراطية (مونوسكو). وشن جنود كينيون هجوما هجوما ع� معقل ا�رهابي®   بيني. كان 

الكونغو  جمهورية  ·ق  سكان  يرهب   ، الوسطى  إفريقيا  جمهورية  Ñثل  الذي   ،  IS-CAP

الدÑقراطية وموزمبيق وأوغندا ع� مدار السنوات الخمس ا�اضية.   العام ا�ا� ، أمر الرئيس 

الدÑقراطية  الكونغو  جمهورية  إ¤   (QRF) اليع  الرد  قوة  بإرسال   KDF كينياتا  أوهورو 

للمساعدة   استقرار ا�نطقة. (·ق افريقيا).
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 تشـاد 

بدأت ا�حكمة الجنائية الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى ، وهي محكمة مختلطة من قضاة 

محلي® وأجانب متهم® @حاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد ا�نسانية ا�رتكبة منذ عام ٢٠٠٣ ، 

أو¤ محاكمتها يوم الث�ثاء ، بعد سبع سنوات من تشكيلها.   جمهورية أفريقيا الوسطى ، حكم 

القانون مهول ، تآكلته عقود من الحروب ا�هلية ، آخرها بدأ قبل تسع سنوات وما زال مستمراً. 

مع وجود حوا¡ ثلثي الب�د   أيدي ا�يليشيات منذ عام م? ، كان ع� ا�حكمة التغلب ع� 

مجموعة من العقبات ... تتهم ا�مم ا�تحدة وا�تحاد ا�وروè وفرنسا الرئيس فاوست® أرشانج 

ا�عدنية  ب�ده  ثروات  واستغ�ل   ،  éفاج الخاصة  ا�من  وروسيا ·كة  @وسكو  بالتمسك  تواديرا 

للعدالة  þوذًجا  باعتبارها  با�حكمة  البعض  أشاد  ا�تمردين.   ح®  من  مقابل ح»يتها  الهائلة 

ا�ولية للتصدير إ¤ دول أخرى تعا� من الحرب ا�هلية ، يشك البعض اµخر   فعاليتها الفعلية. 

ا�نتقاد الرئيö هو أنها كانت بطيئة   فتح أول محاكمة لث�ثة من مجرمي الحرب ا�زعوم®. تم 

إنشاء ا�حكمة   عام ٢٠١٥ بدعم من ا�مم ا�تحدة ، وتتألف من قضاة ومدع® عام® وطني® 

ودولي® من فرنسا وتوغو وجمهورية الكونغو الدÑقراطية. وستستمع إ¤ أّول محاكمة لها يوم 

الث�ثاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ا�نسانية   مايو / أيار ٢٠١٩. وا�تهمون أعضاء   

واحدة من أقوى الج»عات ا�سلحة التي أرهبت السكان منذ سنوات ، وهي ا�جموعة الثالثة. 

وهم متهمون بقتل ٤٦ مدنيا   قرى ش»ل غرب الب�د. (ا�خبار ٢٤).

بعد قرابة عام من تو¡ ابن الزعيم ا�خ<م زمام القيادة بعد وفاة والده وهو يقاتل ا�تمردين 

يبدو أن احت»�ت العودة اليعة إ¤ الحكم ا�د�   تشاد بدأت تت�=. سارع ا�جتمع الدو¡، 

بقيادة فرنسا، إ¤ تأييد محمد إدريس ديبي إتنو، وهو جéال يحمل أربع نجوم  ويبلغ من العمر 

٣٧ عاًما. بعد رحيل والده إدريس ديبي الغريب تم ا�ع�ن عن وفاة والده وخ�فة نجله كزعيم 

"انتقا¡" ع� رأس ا�جلس العسكري ا�كون من ١٥ عضًوا   ٢٠ أبريل ٢٠٢١ – وكان يومها سبّب 

ضجة   منطقة الساحل ا�ضطربة أص�. أثارت ا�نق�بات السابقة   دول أخرى   ا�نطقة رد 

فعل صارم من فرنسا وحلفائها من ا�جتمع الدو¡. 

(إفريقيا الوسطى)وسط إفريقيا
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 الشئون ا�قليمية

لكن تشاد - كحليف رئيö   القتال ضد الجهادي® - أفلتت من هذا ا�نتقام. تم تبني ديبي 

�ان وإقالة الحكومة وإلغاء ßؤقت، كانت أو¤ إجراءاته حل ال�ا�صغر ع� الفور كزعيم تشاد ا

الدستور. وعد ديبي ا�بن بإجراء "انتخابات حرّة ودÑقراطية" بعد ١٨ شهرًا من "ا�نتقال" - وهي 

فØة Ñكن óديدها مرة واحدة - وتعهد بعدم الØشح   ا�نتخابات الرئاسية ا�ستقبلية. فرنسا 

من جانبها، وا�تحاد ا�وروè وا�تحاد ا�فريقي طالبوا ا�جلس العسكري با�لتزام با�وعد النها\ 

البالغ ١٨ شهرًا. لكن ظهرت تصدعات   خطة ديبي ا�بن بعد وقت قص¯ من إع�نها. وبدأ يشك 

الخßاء   إمكانية استمرار الجدول الزمني ا�و¡ لتنفيذ ا�واعيد وتحقيق الوعود الدÑوقراطية.) 

وكالة فرانس برس).

أك° من ١٠٠  إنها قتلت   ، ا�حد  والنيجر والكام¯ون  نيج¯يا  قالت قوة عسكرية مشØكة من 

مسلح إس�مي ، من بينهم ١٠ قادة ،   ا�سابيع القليلة ا�اضية ، في» تكثف هجومها الßي 

̄ة تشاد. خاض مقاتلو بوكو حرام وج»عة و�ية غرب إفريقيا ا�نشقة عن  والجوي   منطقة بح

تنظيم الدولة ا�س�مية (ISWAP) منذ أك° من عقد معارك ضد الجيش النيج¯ي   ñاع امتد 

إ¤ دول مجاورة. وقال ا�تحدث باسم قوة ا�هام ا�شØكة متعددة الجنسيات العقيد محمد دول 

̄ة تشاد واستولت  إن القوات تغامر   عمق الجيوب التي يسيطر عليها ا�تمردون   منطقة بح

ع� عدة أسلحة وطعام ومخدرات. قال دول: "خ�ل فØة هذه العملية ، تم تحييد أك° من مائة 

... بعد ال<بات الجوية ا�ميتة التي نفذتها  إرهاè ، @ا   ذلك أك° من ١٠ من كبار القادة 

̄ة تشاد من قبل قوات ا�هام الجوية ا�شØكة". صوت أمريكا ا�خابرات   جزر بح
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ما يقدر بنحو ٢٥٠ مليون شخص   أفريقيا يفتقرون إ¤ الغذاء اليومي ، ومن ا�توقع أن يصل 

العدد ا�تأثر   غرب ووسط أفريقيا إ¤ مستوى قيا�. يجتمع مسؤولون وج»عات إغاثة من أك° 

من ٥٠ دولة أفريقية هذا ا�سبوع   غينيا ا�ستوائية �ناقشة سبل تحس® النظم الغذائية الزراعية 

  القارة. يقول برنامج ا�غذية العا�ي التابع ل�مم ا�تحدة إن عدد ا�شخاص ا�ت<رين من أزمة 

الغذاء ا�ستمرة   غرب ووسط إفريقيا قد تضاعف أربع مرات خ�ل السنوات الث�ث ا�اضية ، 

حيث ارتفع من ١٠٫٧ مليون   عام ٢٠١٩ إ¤ ٤١ مليونًا اليوم. تشهد بلدان القرن ا�فريقي أيًضا 

̄ة سيئة متتالية. (صوت أمريكا). واحدة من أسوأ أزماتها الغذائية بعد ث�ثة مواسم مط

 اجت»ع ا�جهزة ا�منية والعسكرية لدول ·ق إفريقيا

أزمة الغذاء طاحنة   إفريقيا

ا�ثيوبية  العاصمة     اجت»عها  السبت  يوم  إفريقيا  بÎق  العسكرية  ا�خابرات  أجهزة  اختتمت 

أديس أبابا ، حيث تشاوروا حول ا�من ا�قليمي وا�رهاب والقضايا ا�خرى ذات ا�هت»م ا�شØك. 

وشدد  وأوغندا.  وتنزانيا  والصومال  السودان  وجنوب  والسودان   êوجيبو إثيوبيا  ا�نتدى  وح< 

ا�جت»ع ع� ;ورة اليقظة ا�ستمرة وتضافر الجهود ب® دول ا�نطقة لتعزيز التعاون   مكافحة 

التحديات ا�منية ، مع تقييم حالة تنفيذ استنتاجات وتوصيات اجت»عهم السابق. وبحسب بيان 

صادر عن وزارة الدفاع ا�ثيوبية ، وقعت ا�جهزة العسكرية مذكرة تفاهم �كافحة ا�رهاب بشكل 

إن  ا�قليمي®. ويقال  للسلم وا�من  تهديدا  التي تشكل  للس�م  ا�ناهضة  القوى  مشØك ومواجهة 

ا�جت»ع ا�قليمي قد أتاح فرصة �راجعة الوضع ا�مني   منطقة ·ق إفريقيا ا�ضطربة. ·ق 

افريقيا
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وزيرة الخارجية ا��انية   غرب إفريقيا

برنامج الغذاء العا�ي

أفادت ا�نباء أن ا�بعوث ا�مري, الخاص إ¤ القرن ا�فريقي تنحى عن منصبه حيث تغرق ا�نطقة 

وفًقا   ، تعيينه  من  فقط  أشهر  ث�ثة  بعد  يستقيل  ساترفيلد  ديفيد  وإنسانية.  سياسية  أزمات    

وحل   .öبولي فورين  مجلة  إ¤  تحدثوا  أس»ئهم  عن  الكشف  يتم   Ú وسابق®  حالي®  �سؤول® 

للقرن  خاًصا  مبعوثًا  عمل  الذي   ، فيلت»ن  جيفري  ا�خ<م  ا�مري,  الدبلوما�  محل  ساترفيلد 

كنوبف  بايتون  الخاص  ا�بعوث  نائب  إن  ا�جلة  وقالت  ا�نصب.  عام   هذا  ا�فريقي �قل من 

سيتو¤ ا�نصب ع� أساس مؤقت. وقالت ا�جلة إن ا�تحدث باسم وزارة الخارجية ا�مريكية رفض 

تأكيد رحيل ساترفيلد وسبب تنحيه. (صوت أمريكا).

الثانية    ا�حطة  بربوك  أنالينا  ا��انية  الخارجية  وزيرة  اصطحبتها   ، الث�ثاء  يوم  ما¡  زيارة  بعد 

زيارتها لغرب إفريقيا إ¤ النيجر يوم ا�ربعاء. وتأê الجولة في» تواجه الدولتان أزمات عدم استقرار 

ونشاط إرهاè. وتضم أجندة الوزير محادثات حكومية   عاصمتي باماكو ونيامي ، با�ضافة إ¤ 

زيارات لجنود بعثة ا�مم ا�تحدة لحفظ الس�م   ما¡ (مينوس») وبعثة ا�تحاد ا�وروè التدريبية 

ما¡     ا��انية  القوات   Îن كان  إذا  ما  هو  للمحادثات   öالرئي وا�وضوع   .(EUTM) ما¡    

((DW .هام�سيستمر كجزء من هذه ا

ا�تحدة  ل�مم  التابع  العا�ي  الغذاء  لßنامج  التشغيلية  التكاليف  إن  الخميس  يوم  الوكالة  قالت 

ستزيد ١٣٦ مليون دو�ر   غرب إفريقيا هذا العام بسبب ا�رتفاع العا�ي   أسعار الغذاء والوقود 

بسبب الحرب   أوكرانيا. ستعيق التكاليف ا�ضافية محاو�ت التخفيف من أزمة الغذاء ا�تصاعدة 

أوكرانيا ع�  أزمة  بالوباء وتأث¯  ا�رتبط  الحدود  التي أججها ال{اع والجفاف وإغ�ق  ا�نطقة    

أسعار ا�واد الغذائية وتوافرها. كان برنامج ا�غذية العا�ي يكافح بالفعل لتوسيع استجابته "�زمة 

(استقالة ساترفيلد) الشئون الدولية
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الجفاف وأزمة ا�من الغذا\

كورونا   إفريقيا

الغذاء والتغذية غ¯ ا�سبوقة"   غرب إفريقيا ، واضطر إ¤ قطع الحصص الغذائية   سبع دول 

بسبب نقص التمويل حتى قبل الغزو الرو� �وكرانيا   ٢٤ فßاير. وقال كريس نيكوي ، ا�دير 

ا�قليمي لßنامج ا�غذية العا�ي   بيان: "مع استمرار ال{اع   أوكرانيا ، Ú يعد من ا�مكن الوصول 

إلغاؤها ببساطة".  البحر ا�سود ا�وسع أو  القادمة من  إ¤ ا�وانئ وا�وردين مع تأخ¯ الشحنات 

(رويØز)

يعرضان  الغذائية  ا�واد  أسعار  وارتفاع  الجفاف  أن  ا�تحدة من  ل�مم  تابعة  وكا�ت  حذرت عدة 

م�ي® ا�شخاص   الصومال لخطر ا�جاعة ، وأن الب�د � تتلقى مقدار ا�ساعدات التي تحتاجها 

العا�ي  ا�غذية  برنامج  قال  ا�خرى.  العا�ية  الطوارئ  حا�ت  óويل  يتم  حيث   ، ا�زمة  �واجهة 

ا�نسانية  الشؤون  لتنسيق  ا�تحدة  ا�مم  (الفاو) ووكالة  ا�تحدة ل�غذية والزراعة  ا�مم  ومنظمة 

(أوتشا) واليونيسيف يوم الث�ثاء إن ستة م�ي® صوما¡ ، أو حوا¡ أربع®   ا�ائة من السكان ، 

"ع� حافة الهاوية" ، ووصفوا تزامن ضعف هطول ا�مطار و ارتفاع أسعار ا�واد الغذائية العا�ية 

(RFI) ."جاعة�̄ة إ¤ ا "عاصفة كاملة Ñكن أن تؤدي بعة كب

انخفض عدد حا�ت ا�صابة بالف¯وس التاجي والوفيات   إفريقيا إ¤ أد] مستوياته منذ بدء الوباء 

، م» Ñثل أطول انخفاض حتى اµن   ا�رض ، وفًقا �نظمة الصحة العا�ية. وقالت وكالة الصحة 

أوميكرون  زيادة  بسبب   ١٩- بكوفيد  ا�صابات  إن  الخميس  يوم  بيان     ا�تحدة  ل�مم  التابعة 

"انخفضت" من ذروة بلغت أك° من ٣٠٨ آ�ف حالة أسبوعيا إ¤ أقل من ٢٠ ألف حالة ا�سبوع 

ا�ا�.  ا�سبوع  التوا¡  ع�   ٪٣٧ و   ٪٢٩ بنسبة  والوفيات  ا�صابة  حا�ت  وانخفضت  ا�ا�. 

وانخفضت الوفيات إ¤  ٢٣٩ عن  ا�سبوع السابق.  وقالت منظمة  الصحة العا�ية: "Ú نشهد هذا  
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النفوذ الرو�   إفريقيا

̄ة إ¤  ا�ستوى ا�نخفض من العدوى منذ أبريل ٢٠٢٠   ا�راحل ا�بكرة من الوباء   إفريقيا" ، مش

أنه � يوجد بلد   ا�نطقة يشهد حاليًا زيادة   حا�ت COVID-١٩. ومع ذلك ، حذرت الوكالة 

من أنه مع اقØاب فصل الشتاء   بلدان نصف الكرة الجنوè ، "هناك خطر كب¯ لحدوث موجة 

أخرى من ا�صابات الجديدة". (الجزيرة).

يتحدث أحدث تقرير عن النفوذ العسكري الرو� ا�تنامي عß دول أفريقية معينة تقاتل ا�تمردين 

ا�سلح®. ترتبط مجموعة فاغé بال{اعات   جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق ، من 

ب® دول أخرى. يقول مراقبو ا�من إن افتقار مجموعة فاغé للمساءلة وسجلها الحافل بانتهاكات 

 éإفريقيا ، تعد أنشطة فاغ ßنطقة ... ع�حقوق ا�نسان � يزال مصدر قلق ويوضح نفوذ روسيا   ا

مدير   ، سيجل  جوزيف  قال  السوفيتية.  الحقبة  ·اكات  �ستعادة  روسيا  حملة  من  فقط  جزًءا 

ا�بحاث   مركز إفريقيا للدراسات ا�سØاتيجية ، إن الد الرو� يصورها كقوة عا�ية أخرى � 

يكون دعمها مÎوطًا مسبًقا با�بادئ الدÑقراطية أو احØام حقوق ا�نسان. وقال سيجل إن تكتيًكا 

مشابًها واضح   تورط روسيا   سوريا ودول أخرى. توفر روسيا التدريب العسكري وا�عدات ودعم 

مجموعة فاغé للقادة ا�حاñين الذين يواجهون تحديات أمنية   البلدان ذات ا�صول ا�عدنية 

أو الهيدروكربونية. الÎاكات تؤê &ارها:   عام ٢٠١٩ ، ح< ٤٣ رئيس دولة أفريقية أول قمة من 

نوعها ب® روسيا وإفريقيا. ب® عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٩ ، وقعت موسكو ١٩ اتفاقية تعاون عسكري مع 

الحكومات ا�فريقية. (العا�ية).
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�جئو الكام¯ون   الو�يات ا�حتدة ا�مريكية

البحث عن الطاقة   إفريقيا

أعلنت إدارة بايدن ، الجمعة ، أنها ستعرض وضع الح»ية ا�ؤقت �واطني الكام¯ون ، وتحميهم من 

الذي أحدث أزمة  ، وسط تصاعد ال{اع ا�سلح  الØحيل وóكينهم من الحصول ع� تصاريح عمل 

إنسانية   الدولة ا�فريقية. ومن ا�توقع أن يتأهل نحو ٤٠ ألف مواطن من الكام¯ون ، سعى كث¯ 

̄ة. توجد أكß مجتمعات الكام¯ون   واشنطن  منهم إ¤ م�ذ آمن   الو�يات ا�تحدة   السنوات ا�خ

الدÑقراطيون  وا�Îعون  ا�هاجرين  عن  ا�دافعون  كان  وكاليفورنيا.  العاصمة  ومنطقة  العاصمة 

̄ة لتوسيع الح»ية ا�نسانية إ¤ الكام¯ون ، خاصة  يصعدون الضغط ع� إدارة بايدن   ا�شهر ا�خ

بعد تحرك ا�دارة بعة عندما اندلعت الحرب   أوكرانيا لتقديم وضع الح»ية ا�ؤقت الشهر ا�ا� 

ل�شخاص من هذا البلد الذين كانوا كذلك. بالفعل   الو�يات ا�تحدة. (نيويورك تايم)

يلجأ ا�تحاد ا�وروè إ¤ نيج¯يا حيث يبحث عن موردين بديل® للنفط والغاز. ويحاول ا�تحاد 

تعزيز ع�قاته مع أكß منتج للنفط   إفريقيا   الوقت الذي تحاول فيه أوروبا فصل نفسها عن 

ا�وارد الروسية. ك» لقي العÎات حتفهم جراء الفيضانات الشديدة التي ;بت مقاطعة كوازولو 

ناتال   جنوب إفريقيا. ويأمل الباحثون ا�ثيوبيون   أن توفر مادة أساسية محلية تُعرف باسم 

"ا�وز الكاذب" طريقة �عالجة نقص الغذاء.  فرنسا٢٤  ” 

قال محققون ومحللون إن فيسبوك يكافح �حتواء ا�نشورات ا�ؤيدة لروسيا وا�عادية للغرب التي 

، التي توسعت بعة   جميع أنحاء  تسهم   عدم ا�ستقرار السيا�   غرب إفريقيا. ا�نصة 

̄ة ، استثمرت بشكل كب¯   تعديل ا�حتوى ، لكنها � تزال تواجه تحديات  القارة   السنوات ا�خ

̄ة للقلق هو منطقة الساحل  هائلة   كبح حم�ت التضليل ا�تعمدة. أحد ا�جا�ت الرئيسية ا�ث

ا�شهر  مدى  ع�  العسكري  ا�ستي�ء  من  سلسلة  من  عانت  والتي   ، ا�سØاتيجية  ا�همية  ذات 

الث»نية عÎ ا�اضية. يبدو أن الحم�ت ع� Facebook قد مهدت الطريق للعديد من ا�نق�بات 

، ودفعت أجندة مناهضة للغرب وموالية لروسيا قوضت الحكومات. جهود م»ثلة لحملة "الحرب 

ا�ختلطة" التي أطلقتها موسكو   أوكرانيا وأماكن أخرى. 
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ا�قتصاد ا�فريقي

ح»ية البيئة   إفريقيا

من ا�توقع أن ينخفض النمو ا�قتصادي   إفريقيا إ¤ ٣٫٤   ا�ائة هذا العام ، بانخفاض ٠٫٦ نقطة 

الكلية  ا�قتصادية  الصدمات  بسبب   ،  ٢٠٢١ عام     ا�سجل  ا�ائة      ٤ البالغ  النمو  من  مئوية 

 ðالجديدة. وقال أحدث تقرير عن نبض أفريقيا ، وهو تحليل نصف سنوي لتوقعات ا�قتصاد الك

�فريقيا من قبل البنك الدو¡ ، صدر يوم ا�ربعاء ، إن التضخم وارتفاع تكاليف ا�عيشة يسه»ن   

̄ات  آثار متغ ا�قتصادية @ا   ذلك  الصدمات  ناتج عن  ا�نخفاض  فإن   ، للتقرير  الØاجع. ووفًقا 

Covid-١٩ الجديدة والتضخم واضطراب العرض وارتفاع الدين العام والصدمات ا�ناخية والتباطؤ 

العام   ا�قتصاد العا�ي ، وخاصة   الو�يات ا�تحدة والص®. قال ألßت زوفاك ، كب¯ ا�قتصادي® 

  أفريقيا بالبنك الدو¡: "يعكس التباطؤ   النمو التحديات التي كانت تواجه إفريقيا قبل ا�زمة 

ا�وكرانية ، لكنها تفاقمت بسبب الحرب". (·ق افريقيا).

أثارت مجموعات ح»ية البيئة مخاوف بشأن صفقة لح»ية الغابات بقيمة ٥٠٠ مليون دو�ر (٣٨٠ 

مليون جنيه إسØليني) وقعها بوريس جونسون   مؤóر كوب ٢٦ ، بعد تقرير دامغ   قطاع قطع 

ا�خشاب "الخارج عن القانون"   جمهورية الكونغو الدÑقراطية. وقع جونسون خطاب النوايا نيابة 

عن مبادرة الغابات   وسط إفريقيا (كا ) �تفاقية مدتها ١٠ سنوات تتضمن أهدافًا لح»ية الغابات 

عالية القيمة وا�را� الخصبة. من ٢٠٠ مليون جنيه إسØليني تعهدت بها ا�ملكة ا�تحدة لح»ية 

حوض الكونغو   Cop٢٦ ، تم منح ٣٢ مليون جنيه إسØليني �قهى من ميزانية ا�ساعدة.   بداية 

أبريل ، أصدرت حكومة جمهورية الكونغو الدÑقراطية مراجعة طال انتظارها لصناعة قطع ا�شجار   

الب�د. ووجدت أن ستة وزراء متعاقب® قد خصصوا بشكل غ¯ قانو� ما � يقل عن ١٨ امتيازًا لقطع 

 ßا�شجار ، م» يك الحظر الذي دام ٢٠ عاًما تقريبًا ع� قطع ا�شجار الصناعية الجديدة   ثا� أك

̄ة   العاÚ .Ú يتم دفع أك° من ٣ م�ي® دو�ر من ا�تاوات إ¤ الحكومة من قبل ا�شغل®  غابة مط

جمهورية  ب®  الصفقة  من  ا�و¤  الخطوة  Ñثل  الذي   ، للتدقيق  وفًقا   ، الفوضوي"  "الوضع  بسبب 

الكونغو الدÑقراطية و ١٢ جهة مانحة تم توقيعها   اليوم ا�ول من Cop٢٦   ج�سكو تفتح ٥٠٠ 

مليون دو�ر لح»ية النظام البيئي الواسع. (و$)
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أزمة ال�جئ®   أوروبا

انط�ق برامج قوقل   إفريقيا

تجري الدþارك محادثات مع رواندا بشأن وضع إجراء جديد لنقل طالبي اللجوء إ¤ الدولة الواقعة 

  ·ق إفريقيا ، م» يعكس خطوة م»ثلة من جانب بريطانيا أعلنت ا�سبوع ا�ا� فقط. أصدرت 

الدþارك ، التي اكتسبت سمعة سيئة   العقد ا�ا� بسبب سياسات الهجرة القاسية بشكل متزايد 

، قانونًا العام ا�ا� يسمح بنقل ال�جئ® الذين يصلون إ¤ ا�را� الدþاركية إ¤ مراكز اللجوء   

أثارت غضب ا�دافع® عن حقوق ا�نسان وا�مم  التي   ، الدولة ا�سكندنافية  دولة ·يكة. لكن 

ا�تحدة وا�فوضية ا�وروبية بشأن هذه الخطوة ، Ú تجد بعد دولة ·يكة   ذلك الوقت. وقال 

الßيد ا�لكØو� لرويØز يوم ا�ربعاء "حوارنا مع   ßالهجرة ماتياس تسفاي   بيان أرسل ع وزير 

الحكومة الرواندية يتضمن آلية لنقل طالبي اللجوء". وأضاف أن الصفقة تهدف إ¤ "ض»ن نهج أك° 

اليوم".  ا�توسط  ا�بيض  البحر   ßع الهجرة  óيز  التي   Îالب لتجار  ا�جرامية  الشبكة  من  كرامة 

(رويØز).

اختارت Google ن¯وè كأول مركز لتطوير ا�نتجات   القارة ا�فريقية. هذا ا�ع�ن جاء بعد ما 

يقرب من ٧ أشهر من كشف عم�ق التكنولوجيا عن خطة استث»رية بقيمة مليار دو�ر   مشاريع 

إنها  (جوجل)  ا�مريكية  الÎكة  قالت  ا�قبلة.  الخمسس  السنوات  مدى  ع�  إفريقيا     مختلفة 

ستوظف أك° من ١٠٠ خب¯ تقني @ا   ذلك مهندسو الßمجيات، والباحثون، وا�صمم®   العام® 

ا�قبل® للمساعدة   حل أّي تحديات صعبة وتقنية. وقد سبق و افتتحت Google بالفعل مركزًا 

إفريقيا  �نطقة  العام  مديرها  توقع  ٢٠١٩م.   عام     أكرا  الغانية  العاصمة     ا�صطناعي  للذكاء 

جنوب الصحراء، نيت® جاجريا، أنه بحلول نهاية هذا العقد، سيستخدم ٨٠٠ مليون شخص ا�نØنت 

  القارة ا�فريقية. (رويØز).
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منظمة الصحة العا�ية وا��ريا   إفريقيا

�وزمبيق èدعم عسكري أورو

تلقى أك° من مليون طفل   غانا وكينيا وم�وي اµن جرعة واحدة ع� ا�قل من لقاح ا��ريا 

ا�ول. تش¯ البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العا�ية التابعة ل�مم ا�تحدة إ¤ أن الßنامج 

التجريبي الذي تّم إط�قه   أبريل ٢٠١٩ كان آمًنا و "خفض بشكل كب¯ الحا�ت الشديدة" من 

ا�رض. Ñكن للقاح "RTS، S" أن ينقذ حياة ٤٠٫٠٠٠ إ¤ ٨٠٫٠٠٠ طفل سنويًا   إفريقيا جنوب 

الصحراء وا�ناطق عالية الخطورة. يعمل اللقاح الجديد ضد الطفيليات ا�نقولة بواسطة البعوض 

، Plasmodium Falciparum ، أك° الطفيليات فتًكا   جميع أنحاء العاÚ وا�ك° انتشاًرا   

إفريقيا. يقع حوا¡ ٩٠٪ من حا�ت ا��ريا   العاÚ   إفريقيا ، حيث Ñوت ٢٦٠٫٠٠٠ طفل كل 

عام. ا��ريا مرض قديم جًدا وÑكن أن يكون قات�ً إذا Ú يتم ع�جه   الوقت ا�ناسب. حشد 

تحالف اللقاحات (Gavi) أك° من ١٥٥ مليون دو�ر أمري, لتمك® إيصال هذه اللقاحات. يتم 

ا�حتفال باليوم العا�ي للم�ريا   ٢٥ أبريل. "أفريكا نيوز".

قدم ا�تحاد ا�وروè ٤٥ مليون يورو أخرى لتمويل الجيش   موزمبيق ، وسيشمل ذلك ا�عدات 

وا�مدادات والتدريب. قال مجلس ا�تحاد ا�وروè إنه اعتمد قراًرا يوم الخميس بتعديل إجراء 

ا�ساعدة لدعم القوات ا�سلحة ا�وزمبيقية   إطار مرفق الس�م ا�وروè (EPF) الذي تم تبنيه 

  نوفمß ٢٠٢١ ، مضيًفا مبلًغا إضافيًا قدره ٤٥ مليون يورو. هذا الدعم ا�ضا  يرفع إج»¡ دعم 

�وزمبيق إ¤ ٨٩ مليون يورو إج»�ً. يهدف إجراء ا�ساعدة إ¤ تعزيز  èصندوق الطوارئ ا�ورو

دعم ا�تحاد ا�وروè لبناء القدرات ونÎ وحدات القوات ا�سلحة ا�وزمبيقية التي دربتها بعثة 

التدريب التابعة ل�تحاد ا�وروè   موزمبيق (EUTM Mozambique). يتكون هذا الدعم من 

 .èالتدريبية ل�تحاد ا�ورو البعثات  توف¯ حزم متكاملة من ا�عدات وا�مدادات با�قØان مع 

وقال ا�تحاد ا�وروè إن الهدف هو ض»ن أن يكون التدريب كفًؤا وفعاً� قدر ا�مكان ، م» 

كامل  بشكل  للعمل  جاهزة  تكون  أن  ا�وروبية  التدريب  بعثة  قبل  من  ا�دربة  للقوات  يتيح 

.((DefenseWeb ." ومكتفية ذاتيًا عند ا�نتشار
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إيطاليا تبحث عن بدائل للغاز الطبيعي ا�فريقي

الغاز الطبيعي حيث وقعت  تعد إيطاليا خطوة أخرى ل�مام   مÎوعها لزيادة وارداتها من 

الب�د اتفاقية جديدة مع جمهورية الكونغو يوم الخميس. قام الوفد ا�يطا¡ بزيارة إ¤ أنغو� 

واµن جمهورية الكونغو هذا ا�سبوع من أجل عقود الغاز الطبيعي ا�سال. أعلن وزير الخارجية 

ا�يطا¡ لويجي دي مايو ا�تفاق مع وزير الخارجية الكونغو¡ جان كلود جاكوسو   برازافيل 

يوم الخميس ، قائ� إن الهجوم الرو� ع� أوكرانيا أجß إيطاليا ع� تنويع مصادر الطاقة لديها. 

تحاول إيطاليا مثل معظم البلدان   أوروبا خفض اعت»دها ع� واردات الغاز الطبيعي الرو� 

بعة ، حيث يدرك القادة أن مدفوعاتهم تساعد   óويل حرب موسكو ، لكن أومßتو تريولزي 

 AfricaNews) .أستاذ ا�قتصاد السيا� بجامعة روما ، سابينزا ، يعتقد أن إيطاليا � تفعل ذلك ،

مع وكالة فرانس برس).
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