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كلمة ا�حرر
ي ا�ركز ا�فريقي ل�بحاث ودراسة السياسات ان يصدر العدد الثالث من ا�شهد ا�فريقي الذي 

وعدم  والتفلتات  وا�نق�بات  الحكم  أزمات  تزال  ف�  وتفرعاتها  ا�منية  ا�وضاع  عليه  تسيطر 

ا�ستقرار تشكل الصورة الرئيسية ل�وضاع � إفريقيا. ففي الغرب ا�فريقي نشهد تحو�ت � اتجاه 

تثبيت الجيوش لسيطرتها ع» الحكم وªكن قراءة هذا � ا��ط�ت ا�تواصلة لتحديد ف¤ة ا�نتقال 

إµ الحكم ا�د´ � عدد من الدول التي شهدت انق�بات � العام² ا�خ°ين.

تصدرت أخبار إفريقيا الوسطى � تبنيها العم�ت الرقمية كأول دولة تعتمد ذلك ع» مستوى العا¶ 

الكونغو  انض�م   µإ إضافة   ،�مستقب القارة  اقتصاديات  تأث° ع»  من  ذلك  يشكله  أن  وما ªكن 

الدªقراطية �جموعة Àق إفريقيا والتي بدورها تبنت إنشاء قوة عسكرية لحل ا�زمة ا�تطاولة 

فيها.

 Áبين� تراوح ا�وضاع � السودان مكانها مع اتجاه واضح نحو التدهور ا�مني حيث القتال ا�ه

الدامي � الغرب وتعÇ � تشكيل حكومة � ا�ركز وفشل الوسطاء � إيصال ا�طراف السودانية 

لنقطة انط�ق إيجابية.

إط�ق Êاح القائد الغيني السابق ألفا كوندي من قبل ا�جلس العسكري . قال ا�جلس العسكري 

الذي أطاح به ، إن رئيس غينيا ا�عزول ألفا كوندي "حر أخ°ًا" وªكنه استقبال الزوار. أصبح كوندي 

أول رئيس منتخب دªقراطيًا لغينيا � عام ٢٠١٠ ، ولكن تم عزل الرجل البالغ من العمر ٨٤ عاًما من 

قبل ضباط الجيش العام ا�ا× وحل محله العقيد مامادي دومبويا. ُسمح له بالذهاب إµ ا�مارات 

العربية ا�تحدة لتلقي الع�ج الطبي � يناير ، وعاد إµ غينيا � ١٠ أبريل. قال حزبه ، راÚ الشعب 

الغيني (RPG) ، إنه ¶ يكن حراً حًقا قبل رحلته أو بعدها ، و طالبوا "بحريته الكاملة وغ° ا�Üوطة". 

العسكري  ا�جلس  نظمه  الذي  الوطنية  ا�صالحة  مؤÞر   � مشاركتها   RPG علقت  ، دعوتها  لدعم 

احتجاًجا ع» اعتقاله. وجاء � بيان للمجلس العسكري ،نÜُ � وقت متأخر من يوم الجمعة ، أن 

 (AfricaNews ."النهاية السابق حر �  الوطني والدوÚ بأن رئيس الجمهورية  الرأي  "يبلغ  دومبويا 

ووكالة فرانس برس) 

غرب إفريقيا

غينيا كوناكري
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بين� ا�جلس العسكري يتجاهل ا�وعد النهاá بعد ا�نق�ب . كان رد فعل القادة السياسي² � 
غينيا غاضبًا بعد أن رفض ا�جلس العسكري للب�د مطالب الكتلة ا�قليمية لغرب إفريقيا بتحديد 

ا�قتصادية  العسكري مواجهة مع ا�جموعة  ا�جلس  ا�د´.يخوض  الحكم  جدول زمني �ستعادة 

لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ، التي حددت يوم ا�ثن² موعًدا نهائيًا لتقديم جدول زمني "مقبول" 

ل�نتقال ، وإ� ستفرض عقوبات اقتصادية ومالية. لكن � مقابلة مع إذاعة "فيم إف إم" يوم ا�ثن² 

، قال ا�تحدث باسم الحكومة عث�ن جوال ديالو إن الرجل القوي؛ العقيد مامادي دومبويا ¶ يك¤ث 

قال  العسكري.  ا�جلس  الث�ثاء رد  يوم  البارزة  السياسية  الشخصيات  أدانت   ... الطلب  لهذا  كث°ًا 

سايكو باري من اتحاد القوات الجمهورية (UFR) - جزء من مجموعة شاملة تسمى G٥٨ كانت 

معارضة خ�ل ف¤ة كوندي-: "سيكون من الخط° أن تكون غينيا ضحية للعقوبات التي من شأنها 

أبدا  يقبلوا  لن  "الغيني²  أن  برس  فرانس  لوكالة  وæح  باقتصادها".  الçر  من  ا�زيد  تلحق  أن 

بانسحاب ا�جلس العسكري لنا من مؤسسة إقليمية". وأضاف أن السلطات الجديدة � الب�د مذنبة 

بـ "النزوات" و "النèة ا�تغطرسة". (وكالة فرانس برس).

طلبت كل من بوركينا فاسو وغينيا مزيدا من الوقت لتقديم خطط ا�نتقال . طلبت بوركينا 
للمرحلة  زمني  جدول  لوضع  الوقت  من  مزيًدا  إفريقيا  غرب   � ج°انها  من  وغينيا،  فاسو 

ا�نتقالية.جاء ذلك بعد انتهاء مهلة يوم ا�ثن² ٢٥ أبريل ، حسب� ذكرت ا�جموعة ا�قتصادية لدول 

غرب  لدول  ا�قتصادية  ا�جموعة  عن  صادر  بيان   � ا�ربعاء.وجاء  يوم  (إيكواس)  إفريقيا  غرب 

إفريقيا أن "بوركينا فاسو كانت ترغب � الحصول ع» وقت أكÇ من ا�وعد النهاá ٢٥ أبريل" الذي 

القضايا.  ا�شاورات حول مختلف  مواصلة  أجل  ، من  قبل شهر  إفريقيا  رؤساء دول غرب  حدده 

أنّها  ، أن "غينيا عرضت التطورات ا�خ°ة � عملية ا�نتقال ، ك�  وأضافت ا�نظمة ، من جهتها 

ترغب � الحصول ع» مزيد من الوقت في� يتعلق ïوعد ٢٥ أبريل ، من أجل الس�ح بإجراء مزيد 

من ا�شاورات". وأعلنت ا�جموعة ا�قتصادية لدول غرب أفريقيا أنها س¤سل بعثات إµ البلدين 

قبل القمة ا�قبلة لرؤساء الدول � مواعيد غ° محددة.وقد أوضحت سلطات البلدين أنها � تنوي 

ا�متثال �طالب الج�عة ا�قتصادية لدول غرب أفريقيا ، � ظل خطر التعرض لعقوبات جديدة. 

AfricaNews) ووكالة فرانس برس)

 احتجاجات � غينيا

 طلب بوركينا فاسو وغينيا مزيًدا من الوقت
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الكام°ون

 امتدت ا�شتباكات القبلية الدامية � و�ية غرب دارفور إµ الجنينة عاصمة الو�ية ، اليوم ا�ثن² 

العربية  القبائل  ب²  ا�شتباكات  استؤنفت  اليع.  الدعم  وقوات  سابق²  متمردين  ïشاركة   ،

وقبائل ا�ساليت � كرينيك ، ع» بعد ٨٠ كيلوم¤ًا Àقي الجنينة ، بعد هج�ت انتقامية شنها 

ا�جلس العسكري السودا´ يفرج عن ٢٥ معتق�ً - وما زال العÜات � السجون . أطلق ا�جلس 

خ�ل  اعتقالهم  تم  الذين  ا�قاومة  لجان  قادة  من   ٢٥ Êاح  السودان   � الحاكم  العسكري 

ا�حتجاجات ضّد ا�نق�ب العسكري ، ومع ذلك ، فإن أعضاء قيادي² � قوى الحرية والتغي° 

ا�عارضة ، وقادة لجنة إزالة التمك² ا�علقة (ERC) ، البقاء � الحجز. يأñ ذلك بعد تعهد رئيس 

ا�جلس العسكري الحاكم ، اللواء عبد الفتاح الèهان ، ا�سبوع ا�ا× ، ïراجعة حالة الطوارئ ، 

وا�فراج عن ا�عتقل² السياسي² "خ�ل أيام" ، لتهيئة ا�جواء للحوار. لكن ، الخميس ، اعتقلت 

القوات ا�منية قياديًا بارزًا � حزب ا�مة الوطني واقتادته إµ جهة مجهولة بعد استدعائه إµ مقّر 

لجنة التمك² ا�وقوفة. (راديو دبنقا).

الكام°و´  الدفاع  وزير  وقع   . العسكرية  الع�قات  لتعزيز  روسيا  مع  اتفاقية  توقع  الكام°ون 
جوزيف بيتي أسومو اتفاقية تعاون عسكري � موسكو مع نظ°ه الروô س°جي تشويغوا ، حيث 

يعمل مرتزقة فاغõ ع» تعزيز نفوذ روسيا إفريقيا. تم التوقيع ع» ا�تفاقية قبل أسبوع ، � ١٢ 

أبريل ، ولكن تم الكشف عنها يوم الخميس من هذا ا�سبوع ، حيث اتفق البلدان � النص ع» 

تبادل ا÷راء وا�علومات � مجال السياسة الدفاعية وا�منية الدولية ، وتدريب القوات ، والتعليم 

العسكري ، والطب، والتضاريس. تبدو ا�صطلحات غامضة و� تش° إµ أزمة الناطق² با�نجليزية 

ا�نفصالية � ا�ناطق الش�لية الغربية والجنوبية الغربية من الكام°ون ، و� القتال ضد بوكو حرام 

(RFI) .قات ثنائية مع روسيا منذ عام ٢٠١٥�� منطقة أقø الش�ل. تقيم الكام°ون ع

 Àق إفريقيا

انتشار القتال ا�هÁ � غرب دارفور

السودان
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الكونغو

ا�شكلون بعد مقتل اثن² من الرعاة يوم الجمعة ا�ا×.

وأكدت ا�جموعة الطبية ا�ستقلة التابعة للجنة ا�ركزية �طباء السودان (CCSD's) � بيان لها 

يوم ا�ثن² أن القتال يدور � الجنينة وأن الكوادر الطبية هربت من ا�ستشفى بسبب انعدام 

ا�من � ا�دينة. (سودان تريبيون).

قالت السلطات الكينية يوم الخميس إن بعض الج�عات ا�سلحة الكونغولية � محادثات الس�م 

الكينية إن  الرئاسة  بيان صادر عن  إلقاء أسلحتها. وقال  الوقت قبل  � كينيا طلبت مزيدا من 

"القليل" من أكÇ من ٣٠ ج�عة مسلحة لديها ممثلون � ا�حادثات "طلبوا منحهم مزيًدا من 

بناء   � للتعاون  استعدادهم  عن  أعربوا  لكنهم   ، ا�حددة  بالÜوط  أنفسهم  لتقييم  الوقت 

ب�دهم".

وأضافت أن ج�عات أخرى كث°ة شاركت � ا�حادثات قبلت جهود حكومة الكونغو لتيح  

وقعت جمهورية الكونغو الدªقراطية � أوائل أبريل ع» معاهدة ا�نض�م إµ مجموعة Àق 

إفريقيا ، لتصبح العضو السابع � الكتلة ... يوم ا�حد ، � اجت�ع ïقر الرئاسة � عنتيبي ، أطلع 

موسيفيني وكاغامي ع» ا�حادثات التي عقدت � ن°وû. وطبقا لبيان صادر عن قú الرئاسة ، 

أكد موسيفيني لنظ°ه الرواندي الذي كان � زيارة خاصة ليوم واحد أن ا�شاكل التي تؤثر ع» 

ا�نطقة مثل ا�زمة � جمهورية الكونغو الدªقراطية تحتاج إµ نهج ج�عي من جميع ا�عضاء 

ا�قليمي². "هذه ا�رة يجب أن نúّ ع» العمل مًعا �ن هؤ�ء ا�شخاص عانوا كث°ًا. لقد أخèت 

الرئيس كينياتا أنه إذا ¶ نأñ كمنطقة ، فقد تصبح الكونغو مثل السودان ، "قال موسيفيني. وقال 

كاجامي أيضا إن مشكلة جمهورية الكونغو الدªقراطية ªكن حلها إذا أجرى قادة كل الج�عات 

ا�سلحة محادثات واتفقوا ع» طريقة للمþ قدما. وقال كاغامي وفقا لبيان مقر الرئاسة: "إنهم 

بحاجة إµ التحدث دون ترك أي شخص وراءهم". Àق افريقيا

كينيا ومحادثات الس�م � الكونغو



5

ا�تمردين السابق² ودمجهم � الجيش الوطني. و¶ يذكر البيان أي تفاصيل عن الج�عات التي ¶ 

تلتزم بعملية الس�م التي تحاول كينيا التوسط فيها تحت راية الكتلة التجارية �جموعة Àق إفريقيا 

ا�كونة من سبع دول. ونقلت عن الرئيس الكونغوÚ فيليكس تشيسكيدي حث ا�تمردين ع» قبول 

التيح وا�ندماج � القوة الوطنية كجزء من جهود بناء جيش وطني قوي. حتى � ح² استمرار 

الحدود  من  بالقرب  الكونغو  القتال � Àق  يندلع  كان   ،  ûن°و الكينية  العاصمة   � ا�حادثات 

ا�وغندية بين� كانت القوات الحكومية تقاتل ج�عة M ٢٣ ا�تمردة. هربًا من إط�ق النار ، يسعى 

مئات ا�دني² الكونغولي² بانتظام إµ البحث عن م�ذ

إµ مجموعة Àق  ا�نض�م  أبريل ع» معاهدة  أوائل  الدªقراطية �  الكونغو  وقعت جمهورية 

إفريقيا ، لتصبح العضو السابع � الكتلة ... يوم ا�حد ، � اجت�ع ïقر الرئاسة � عنتيبي ، أطلع 

موسيفيني وكاغامي ع» ا�حادثات التي عقدت � ن°وû. وطبقا لبيان صادر عن قú الرئاسة ، أكد   

 .CFA جانب فرنك µاعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى عملة البيتكوين كعملة رسمية لها إ

ا�شفرة. صوتت  العم�ت  استخدام  أيًضا �  الدولة قد Àعت  أن  ا�ربعاء  يوم  الرئاسة  أعلنت 

الجمعية الوطنية "با�ج�ع" واعتèت القانون "الذي يحكم العملة ا�شفرة � جمهورية إفريقيا 

الوسطى"، وأصدره الرئيس فوست² أرشينج تواديرا. وقال وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة ، عبيد 

نامسيو ، � بيانفي ٧ سبتمè ٢٠٢١ ، أصبحت السلفادور أول دولة � العا¶ تتبنى عملة البيتكوين 

 Úا�كعملة قانونية. ندد صندوق النقد الدوÚ ع» الفور بالقرار باعتباره خطرًا ع» "ا�ستقرار ا

والس�مة ا�الية وح�ية ا�ستهلك". وقالت رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى إن "هذه الخطوة 

العا¶".   � ورؤية  شجاعة  البلدان   Çأك خريطة  ع»  الوسطى  إفريقيا  جمهورية  تضع 

AfricaNews) مع وكالة فرانس برس). 

كونغو الدªقراطية

 وسط إفريقيا

إفريقيا الوسطى



6

موسيفيني لنظ°ه الرواندي الذي كان � زيارة خاصة ليوم واحد أن ا�شاكل التي تؤثر ع» ا�نطقة  

الدªقراطية تحتاج إµ نهج ج�عي من جميع ا�عضاء ا�قليمي².  الكونغو  مثل ا�زمة � جمهورية 

"هذه ا�رة يجب أن نúّ ع» العمل مًعا �ن هؤ�ء ا�شخاص عانوا كث°ًا. لقد أخèت الرئيس كينياتا أنه 

إذا ¶ نأñ كمنطقة ، فقد تصبح الكونغو مثل السودان ، "قال موسيفيني. وقال كاجامي أيضا إن مشكلة 

جمهورية الكونغو الدªقراطية ªكن حلها إذا أجرى قادة كل الج�عات ا�سلحة محادثات واتفقوا ع» 

التحدث دون ترك أي   µالرئاسة: "إنهم بحاجة إ لبيان مقر  طريقة للمþ قدما. وقال كاغامي وفقا 

شخص وراءهم". (Àق افريقيا).

هددت الجزائر العم�قة للغاز ،بفسخ عقد توريد الغاز �سبانيا إذا نقلته مدريد إµ "وجهة ثالثة" ، 

للدولة  ا�ملوكة  الجزائرية  العم�قة  الطاقة  ا�غرب. قامت Àكة  ا�قليمي  توترات مع خصمها  وسط 

سوناطراك بتوريد أكÇ من ٤٠ � ا�ائة من واردات مدريد من الغاز الطبيعي � عام ٢٠٢١ ، تم توريد 

 .(�معظمها مباÀة من خ�ل خط أنابيب ا�ياه العميقة ميدغاز البالغ طوله ٧٥٠ كيلوم¤ًا (٤٦٥ ميً

 GME ل خط أنابيب ثا´ من نوع�وسبق أن زودت الجزائر أكè مصدر للغاز � إفريقيا، الغاز من خ

(غاز ا�غرب � أوروبا) يربط إسبانيا بالجزائر عè ا�غرب.لكن الجزائر � نوفمè / تÜين الثا´ أوقفت 

الغاز  من  ا�غرب  حرم  مّ�   ، الرباط  مع   ôدبلوما بسبب خ�ف  الكب°  ا�وسط  الÜق   èع ا�مداد 

مدريد  أن  أبلغه  ا�سبا´  نظ°ه  إن   ، عرقاب  محمد  الجزائري  وا�ناجم  الطاقة  وزير  الجزائري.قال 

"ستسمح بالتشغيل ، بتدفق عك}" لخط أنابيب الÜق ا�وسط الكب° ، وأن هذا سيبدأ "اليوم أو غدا" 

، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة ،و¶ تذكر الدولة التي سيتم إرسال الغاز إليها. ومع ذلك ، قالت 

 èل الس�ح لها بنقل الغاز ع�إسبانيا � فèاير إنها ستساعد الرباط ع» "ض�ن أمن طاقتها" من خ

منطقة الÜق ا�وسط الكب°. وحذرت الجزائر العاصمة من أن أي توجيه "للغاز الطبيعي الجزائري 

ل�لتزامات  ، سيعتè خرقًا  العقود  ا�نصوص عليها �  تلك  ليست سوى  ، ووجهته  إسبانيا   µإ ا�سلم 

التعاقدية". (فرنسا ٢٤)

 الشئون ا�قليمية

 اسبانيا والجزائر والتوتر بشأن خط أنابيب الغاز
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عقد الرئيس الرواندى بول كاجامى ونظ°ه ا�وغندي يورى موسيفينى اليوم ا�حد محادثات 

ثنائية � كمبا�. واتفق الزعي�ن ع» الدفع من أجل الس�م وا�ستقرار ا�قليمي² من خ�ل 

معالجة مش¤كة للوضع ا�مني � جمهورية الكونغو الدªقراطية ، كجزء من مجموعة Àق 

إفريقيا. وتأñ ا�حادثات ع» خلفية اجت�ع ا�سبوع ا�ا× � ن°وû ب² رؤساء دول الكتلة 

والذي اتفقوا فيه ع» تشكيل قوة عسكرية إقليمية مصممة ع» إنهاء عقود من انعدام ا�من 

� Àق جمهورية الكونغو الدªقراطية ، بسبب ج�عات ا�يليشيات

توقعات تهدد غينيا وبوركينا فاسو ïزيد من العقوبات بسبب تأخ° ا�رحلة ا�نتقالية . أشارت 

الحكومة العسكرية الحاكمة � غينيا إµ أنها قد تخرق ا�وعد النهاá لتحديد خططها للعودة 

إµ الحكم ا�د´ ، م� يفتح الباب أمام احت�ل فرض مزيد من العقوبات من الكتلة السياسية 

وا�قتصادية � غرب إفريقيا. و¶ يصدر إع�ن فوري من الحكام العسكري² لبوركينا فاسو الذين 

 µإ السلطة  �عادة  "مقبولة"  خطط  لتقديم  ا�ثن²  يوم   áالنها ا�وعد  نفس  يواجهون  كانوا 

ا�دني² بعد انق�ب يناير. منذ أغسطس ٢٠٢٠ ، هز غرب إفريقيا انق�بان � ماÚ ، أحده� � 

إفريقيا  غرب  لدول  ا�قليمية  ا�قتصادية  الكتلة  قادة   èأخ فاسو.  بوركينا   � وا÷خر  غينيا 

(ECOWAS) الشهر ا�ا× الحكومات العسكرية � غينيا وبوركينا فاسو أن أمامهم حتى ٢٥ 

 ¶ ... أبريل لتوضيح كيف ومتى سيعيدون السلطة إµ ا�دني² أو يواجهون عقوبات فورية 

تفعل ا�جموعة ا�قتصادية لدول غرب إفريقيا الرد فوًرا ع» طلب للتعليق ع» كيف ومتى 

ستُفرض العقوبات ع» بوركينا فاسو وغينيا إذا ¶ تلتزم ïوعد ٢٥ أبريل. (الجزيرة).

أوغندا ورواندا وأزمة الكونغو

ا�نتقال ا�تعÇ � بوركينا فاسو وغينيا
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يسعى للحصول ع» مساعدات مالية لبعثة الصومال ا�جددة .  إن بعثة حفظ الس�م التي تم 

ا�فريقي  ا�تحاد  (بعثة   ATMIS ا÷ن والتي تسمى  الصومال  ا�فريقي �  ل�تحاد  تجديدها 

ا�نتقالية � الصومال) وا�وجودة منذ بداية أبريل ، تفتقر إµ "ا�وارد ا�طلوبة" للقيام بعملها. 

يش° بيان صادر عن ا�تحاد ا�فريقي إµ أن مجلس السلم وا�من التابع له يتبنى إعادة تسمية 

"للتنفيذ  ا�وارد ا�طلوبة  الصومال مع بدء تفويضها بدون  البعثة وإعادة تحديد أهدافها � 

 ûستدام والكا�". ع» الجانب ا�يجا�الفعال". وتشمل هذه "التمويل الذي ªكن التنبؤ به وا

، ترحب PSC "با�لتزام والدعم ا�اÚ من ا�تحاد ا�وروû لنظام ATMIS" ، حيث تطلب من 

تُعتè مجموعة فاغõ نفسها مقاوً� عسكريًا خاًصا وينفي الكرمل² أي صلة بها أو حتى � بعض 

كان  حيث   ، أوكرانيا   � واضًحا  أصبح  الروسية  با�صالح   õفاغ التزام  لكن  وجودها.  ا�حيان 

مقاتلوها ، الذين شوهدوا يرتدون شعار الج�عة البيضاء ا�خيفة ، من ب² القوات الروسية 

التي تهاجم Àق أوكرانيا حاليًا. � أفريقيا جنوب الصحراء الكèى ، اكتسب فاغõ موطئ قدم 

[ن  يدفعون  ا�فارقة  القادة  وماÚ.إّن  والسودان  الوسطى  إفريقيا  جمهورية   � لروسيا  كب° 

الدعم ا�مني الذي تقدمها هذه ا�جموعة من خ�ل منح روسيا وصو�ً رئيسياً إµ النفط والغاز 

والذهب وا�اس وا�عادن الثمينة. ك� تكتسب روسيا مواقع � قارة ذات أهمية اس¤اتيجية. 

قال جوزيف سيجل ، مدير ا�بحاث � مركز إفريقيا للدراسات ا�س¤اتيجية ، إن هناك هدفًا 

معركة  أيًضا  تخوض  روسيا  إن  سيجعل  قال  إفريقيا.   � آخر لـ "الحرب الهجينة" الر وسية 

أيديولوجية ، مستخدمة فاغõ "كأداة قية" ل�فكار الغربية عن الدªقراطية وتحويل الدول 

نحو موسكو. قال سيجل إن بوت² يريد تحدي النظام الدªقراطي الدوÚ "�ن روسيا � تستطيع 

الدªقراطية كنموذج حكم  اعتبار  "إذا تم  ال¤تيب". قال سيجعل:  ا�نافسة بشكل جيد بهذا 

بالجنود  الروسية  للمصالح   õفاج يروج   ، ذلك  من  بد�ً  لروسيا".  مقيد  فهذا   ، نهائيًا  طموح 

والبنادق ، ولكن أيًضا من خ�ل الدعاية وا�علومات ا�ضللة ، ك� فعل بريغوزين لبوت² من 

.(AP) .قبل

ا�رتزقة الروس أدوات بوت² � إفريقيا

 ا�تحاد ا�فريقي وصعوبات Þويل البعثات
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س°يل  الرئيس  قال  موجوًدا".  يعد   ¶" ا�نق�بات  مع  إفريقيا  تسامح  إن   ، رامافوسا  يقول 

رامافوسا إن ا�تحاد ا�فريقي والدول ا�عضاء فيه يèهنون ع» أنه لن يتم التسامح مع قبول 

ا�ستي�ء غ° الدستوري ع» الحكومات � القارة. كان رئيس الدولة يطلع وسائل ا�ع�م ع» 

الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية غينيا بيساو ، الجõال أومارو سيسوكو مبالو ، يوم 

الخميس. كانت الدولة الواقعة � غرب إفريقيا متورطة � محاولة انق�ب � وقت سابق من 

هذا العام. وأكد الرئيس رامافوسا أن جنوب إفريقيا دعت دا_ًا إµ التفاوض السلمي � أي 

حالة æاع. "كقارة ، لدينا الكث° لنتعلمه من تجاربنا السابقة. لدينا أيًضا ، ع» قدم ا�ساواة ، 

الكث° لنتعلمه � الطريقة التي تتعامل بها ا�جموعة ا�قتصادية لدول غرب إفريقيا مع هؤ�ء 

ا�قتصادية  الج�عة  قيادة  التصميم والحسم �  إن  ا�نق�بات.  - بقدر ما تشهد سلسلة من 

لدول غرب أفريقيا هو أمر يèز كمثال جيد للغاية لبقية القارة. أعتقد أن القارة تتحرك وتنضج 

ا�تحاد  اتّخذ  لقد  ا�ا×.  من   Çأك منتÜا  ا�نق�بات  وقبول  التسامح  فيها  أصبح  بيئة  نحو 

قوية جًدا  برسالة  يبعث  أنه  وأعتقد   ، ا�مر  بشأن هذا  للغاية  وقويًا  واضًحا  موقًفا  ا�فريقي 

ومهمة إµ أولئك الذين يرغبون � ارتكاب انق�بات مفادها أنه لن يكون لديهم مكان ل�ختباء 

وسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم أيًضا ". (دفاع ويب).

 AMISOM µقدم إ�هيئة نصف الكرة الش�Ú الحفاظ ع» نفس ا�ستوى من الدعم التمويÁ ا

، سلف نظام ATMIS. الهيئة القارية ، من خ�ل PSC ، "تناشد" مجلس ا�من التابع ل�مم ا�تحدة 

 PSC عينة حديثًا وقوات ا�من الصومالية. تريد�"للنظر" � جلسة Þويل خاصة لكل من البعثة ا

ا�بتكرة  الخيارات  من  ا�زيد  �ستكشاف  الجهود  "تكثيف  ا�فريقي  ا�تحاد  مفوضية  من  أيًضا 

ا�فريقي �  ا�تحاد  ا�ق¤احات هو إÀاك Àكاء  أحد  به".  التنبؤ  الذي ªكن  ا�ستدام  للتمويل 

"تعبئة ا�وارد الكافية" لعمليات ï ، ATMISا � ذلك مؤÞر ا�انح². (دفاع ويب).

إفريقيا والتعاطي مع ا�نق�بات
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قبل مناقشة يونيتامس (UNITAMS) ا�ش¤كة للملف السودا´،  وصل ممثلو دول ال¤ويكا 
، با�ضافة إµ كبار ا�سؤول² من فرنسا  (الو�يات ا�تحدة ا�مريكية وا�ملكة ا�تحدة والõويج) 

ا�ساعدة  تقديم  إمكانية  �ناقشة  أمس  الخرطوم   µإ  ،  ûا�ورو ا�تحاد  عن  وممثل²  وأ�انيا 

ا�قتصادية. وسيلتقي أعضاء الوفد الدوÚ با�سؤول² السوداني² وأعضاء ا�جتمع ا�د´ للتأكيد ع» 

أهمية تحقيق "تقدم Êيع وملموس � وضع إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة". وجاءت الدول 

الزائرة لتأكيد دعمها لعملية ا�نتقال الدªقراطي � السودان قبل بدء الحوار الث�@ ب² بعثة ا�مم 

والهيئة  ا�فريقي  وا�تحاد   (UNITAMS) السودان   � ا�نتقالية  للمساعدة  ا�تكاملة  ا�تحدة 

الحكومية الدولية للتنمية ï (IGAD)ناسبة عيد الفطر مع عدد من أصحاب ا�صلحة السوداني². 

وشدد مبعوث ا�تحاد ا�فريقي محمد الحسن لبات ع» "مشاركة قطاعات كب°ة من لجان ا�قاومة 

والناشطات � الحوار" ، ووصف الوضع � السودان بـ "الحساس والخط°". وأضاف أن حزب ا�ؤÞر 

الوطني ¶ يشارك � الحوار والجهود الث�ثية. ورحب ممثل "ا�يقاد" إس�عيل عويس با�فراج عن 

وجدي صالح وآخرين ووصفه بأنه "تطور إيجاû" ، ودعا إµ إط�ق Êاح باقي ا�عتقل² السياسي² 

ولجان ا�قاومة قبل عيد الفطر � إطار إظهار حسن النية. (دبنقا). 

اتخذت الحكومة ا�الية إجراءات ضد إذاعة RFI و France ٢٤ بالفعل منذ منتصف مارس ، وتم 

راديو  قنوات  "تم سحب  ل�تصا�ت:  العليا  الهيئة  بيان  أبريل.وقال   ٢٧ � áنها البث بشكل  قطع 

السمعية  الèامج  موزعي  جميع  اش¤اكات  من   áنها بشكل   ٢٤  France و   RFI و  الدولية  فرنسا 

ا�حمولة". ودعت  الهواتف   Áا�ن¤نت ومشغ  èع ا�ع�م  هيئات  ومواقع  منصات  ومن  والبúية 

 ، (FMM) ت فرانس ميديا موندÜن AP .تنفيذ القرار µالحكومة إ Úتصا�ت � ما�الهيئة العليا ل

الÜكة ا�م للمذيع² العام² الفرنسي² ، بيانًا قالت فيه إنها "تعارض بشدة" القرار وستدرس جميع 

سبل ا�ستئناف ". ك� يحذر مكتب ا�فوض السامي ل�مم ا�تحدة لحقوق ا�نسان من أن القيود 

ا�الية الجديدة لوسائل ا�ع�م � ماÚ تعكس عدم تسامح متزايد تجاه حرية الصحافة � ا�نطقة 

 الشئون الدولية

 ا�بعوث الدوÚ � السودان

فرنسا وماÚ والع�قات �تعÇة
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يعرب مسؤولو حقوق ا�نسان � ا�مم ا�تحدة عن استيائهم العميق من قرار تعليق ماÚ عمل إذاعة 

فرنسا الدولية وفرانس ٢٤ بشكل دائم هناك. ويحثون السلطات العسكرية � ماÚ ع» إلغاء الحظر 

والس�ح لوسائل ا�ع�م ا�ستقلة بالعمل بحرية � الب�د.

أكÇ من ٣٥٠٠٠ �جئ فروا إµ أوغندا هذا العام بحثًا عن ا�مان من العنف � جمهورية الكونغو 

الدªقراطية وجنوب السودان � حاجة ماسة إµ ا�ساعدة ا�نسانية.تناشد ا�فوضية السامية ل�مم 

ا�تحدة لشؤون ال�جئ² و ٤٤ Àيًكا � ا�جال ا�نسا´ ع» وجه العة للحصول ع» ٤٧٫٨ مليون 

دو�ر ل�ستجابة ل�حتياجات الحرجة ل�جئ² الوافدين حديثًا.تستضيف أوغندا بالفعل أكÇ من ١٫٥ 

مليون �جئ ، وهو أكè عدد من ال�جئ² � القارة ا�فريقية. � ح² أن ٣٥٠٠٠ �جئ وصلوا هذا 

العام � يشكلون سوى جزء بسيط من هذا العدد ، إ� أن احتياجاتهم رغم ذلك كب°ة.وقال ا�تحدث 

باسم ا�فوضية ، بوريس تشيش°كوف ، إن ثلث هؤ�ء وصلوا � ا�سابيع ا�اضية فقط من جمهورية 

الكونغو الدªقراطية. وقد فروا من القتال العنيف � مقاطعتي ش�ل كيفو وإيتوري.

دائن²   µإ وا�نض�م  ل�لتزام  انض�مها  ع»  للص²  شكره  عن  هيشيلي�  هايكيندي  الرئيس  أعرب 

آخرين � عملية إعادة هيكلة ديون زامبيا التابعة لصندوق النقد الدوÚ. � حديثه خ�ل الربع ا�ول 

من ا�ؤÞر الصحفي لعام ٢٠٢٢ � استيت هاوس � لوساكا يوم ا�ثن² ، أكد هيشيلي� أنه سيكون 

من الصعب ع» الحكومة تسجيل التنمية ا�قتصادية ا�ستدامة مع مستويات الديون الحالية. "أنا 

فخور بأن أعلن ل�مة أننا أÀكنا الص² ، لقد أÀكنا الدائن² ا÷خرين للتفاوض بشأن حزمة تسوية 

الديون ، وأÀكت الص² بنف} كرئيس هذه وظيفتي ، التي أعطيتني إياها ، بالعمل مع وزارة ا�الية 

والشؤون الخارجية.أريد أن أشكر الص² ع» انض�مها إµ اتفاقية ا�طار ا�ش¤ك لحل أزمة الديون ". 

وقال إنه لهذا الغرض ، سجلت زامبيا تقدًما � برنامج إعادة هيكلة الديون الذي يهدف إµ استعادة 

.(AP و (AfricaNews .... د�وإنعاش اقتصاد الب

áجئون وأزمة ا�من الغذا�ال

الص² و إعادة هيكلة الديون � زامبيا
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