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كلمة ا�حرر
ما تزال حالة عدم اليق وانعدام ا�ستقرار تسيطر ع� إفريقيا بشكل عام مع تفاوت � حا�ت 

الوصول إ� حل لحالة  الغرب ما تزال ا�وضاع تراوح مكانها دون  ا�حتكاكات والتدافعات، ففي 

التجاذبات ب الجيوش ا�سيطرة والقوى ا�طالبة بالحكم ا�د�، و� ال�ق الحال �اثل الغرب مع 

انحسار لرقعة ا�ضطرابات فيها، وغياب أي دور مؤثر للمجتمع الدو¤ وا�قليمي.  

ك° بدأت ا�خاوف من تأثª الحرب الروسية ا�وكرانية عل إفريقيا تطل براسها وتداعيات ذلك ع� 

ا�من الغذا¶ ومجال الطاقة. بشكل عام يظل حضور الجيوش وهيمنتها وإفرازات ذلك ع� مستوى 

القارة عنوانا رئيسيا لصورتها ورºا يشكل جزء من مستقبلها. 

مايو  يوم ١٥  الصوماليون  مايو. حدد ا��عون  الصومالية � ١٥  الرئاسية  ا�نتخابات  تحديد موعد 

موعًدا �ختيار الرئيس ا�قبل للبÁد. واجتمعت لجنة ا�نتخابات الرئاسية ، التي تضم ١٧ عضوا من 

�ان ، � مقديشو يوم الخميس واتفقت ع� موعد ا�نتخابات. و� تصويت برفع ا�يدي ، Åال Æمجل

اختار أعضاء اللجنة النائب عبد قا� أوغاس رئيسا للجنة ا�نتخابات الرئاسية ، والنائب محمد كªوا 

نائبا لرئيسها. وقررت اللجنة إجراء ا�نتخابات � ١٥ مايو قبل يوم فقط من ا�وعد النها¶ الذي 

حدده ا�انحون الدوليون لقطع Ëويلهم ما Ê يتم تشكيل حكومة صومالية جديدة. وقال نائب رئيس 

مجلس ا�عيان ، عÏ شعبان ، � بيان مقتضب ، إن ذلك �ثل خطوة إ� ا�مام � استك°ل إحدى مهام 

�ان ا�خªة وهي انتخاب رئيس الجمهورية. (صوت أمريكا).Åال

هاجمت  الصومالية  الشباب  ج°عة  إن  الثÁثاء  يوم  الصومالية  الشباب  وج°عة   Ïمح زعيم  قال 

ثÁثة  إن  آخر  وقال مواطن   ، البÁد  بوسط   Ïا�فريقي � منطقة شبي ا�تحاد  بعثة  لقوات  معسكرا 

مدني قتلوا � تبادل إطÁق النار. قال ا�واطن ، الذي يعيش � قرية قريبة من مكان الحدث ، � 

وقت �حق إنه رأى طائرت هليكوبÔ تحلقان بجانبه° ونªانا تطلقه°. "استيقظنا ع� دوي انفجارات 

ضخمة � الصباح الباكر. ووقعت ا�نفجارات � قاعدة بعثة ا�تحاد ا�فريقي. وقال  أحد كبار السن 

×ق إفريقيا

الصومال

 حركة الشباب تهاجم معسكر ا�تحاد ا�فريقي
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إثيوبيا

ش°¤  كيلومÔا   ١٣٠ نحو  بعد  ع�  الواقعة  ا�نطقة  من  الهاتف   Åع لرويÔز  نور  محمد  ا�حلي 

تقاتل منذ سنوات  التي   ، الشباب  النار." وأعلنت حركة  "تبادل كثيف Û طÁق  العاصمة مقديشو 

لÜطاحة بالحكومة ا�ركزية وإرساء حكمها ع� أساس تفسªها الصارم لل�يعة اÛسÁمية ، مسؤوليتها 

عن الهجوم. (رويÔز).

مع استمرار حصار مساعدات التغراي ، وا�ناطق ا�جاورة أيًضا � حاجة ماسة إ� الغذاء والدواء. ع� 

الرغم من إعÁن إثيوبيا وقف إطÁق النار اÛنسا� مع متمردي التغراي ، قالت منظ°ت إغاثة إنها 

تكافح من أجل توفª الغذاء والدواء للمحتاج. حتى خارج ا�ناطق ا�كÞ تÝًرا � التغري ، والتي � 

�كن للصحفي الوصول إليها ، فإن تقديم ا�ساعدة محفوف با�خاطر والتحديات. � منطقة ا�مهرا 

بعد  الطريق  دبابات محÔقة ومعدات عسكرية أخرى مدمرة ع� جانب  ، توجد  بإثيوبيا  الش°لية 

أربعة أشهر من مغادرة القوات التابعة لجبهة تحرير شعب تغراي ا�نطقة. مع تعا� ا�نطقة من حرب 

أهلية طاحنة ، قالت ا�مم ا�تحدة إن حوا¤ ٩٫٤ مليون شخص � منطقة أمهرا ومناطق عفار وتغراي 

ا�جاورة يحتاجون إ� مساعدات إنسانية. لكن ا�ساعدات كانت بطيئة � الوصول. (صوت أمريكا)

ا�عارضة  العسكري �دة ٣٩ شهرًا. رفضت  للمجلس  ا�نتقا¤  الجدول  ينتقدون  الغينيون  ا�عارضون 

التي أصدرها  ا�د�  الحكم  إ�  العودة  قبل  استمرت ٣٩ شهرًا  التي  ا�خªة  ا�نتقالية  الفÔة  الغينية 

ا�جلس العسكري الحاكم � نهاية ا�سبوع. عبد هللا أومو صو ، ا�تحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع 

عن الدستور ، رفض الخطوة متذرعا بانتهاك صارخ للدستور. ك° أن صو هو ا�عارض السابق للرئيس 

الغيني ا�خلوع ألفا كوندي وأشار كذلك إ� عدم ×عية الحكومة ا�ؤقتة القاíة. "من الواضح أنه ليس 

من غª الوارد العودة إ� الشارع ، خاصة وأن ا�شياء التي حاربنا ضدها �دة ثÁث سنوات ضد السيد 

ألفا كوندي هي نفس ا�شياء التي تتكرر اليوم. هناك طغمة � السلطة غª معروفة ومحصنة ، وتتخذ 

قرارات باسم ونيابة عن شعب غينيا بين° Ê يستفدوا من أي تصويت من غينيا. قال عبد هللا أومو صو 

غرب إفريقيا

غينيا كوناكري
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مسؤوليه  من   ٢٦ و  كوندي  ألفا  السابق  الرئيس  ضد  قانونية  بإجراءات  غينيا   � العام  ا�دعي  أمر 

السابق بسبب جرائم مزعومة ، ºا � ذلك أع°ل عنف أثناء وجوده � منصبه. تÔاوح التهم ا�وجهة 

إ� كوندي البالغ من العمر ٨٤ عاًما وحلفائه ب التواطؤ � القتل وا�عتداء وتدمª ا�متلكات ، وفًقا 

وا�ختطاف  والتعذيب  ا�حتجاز  ا�خرى  ا�زعومة  الجرائم  وتشمل  العام.  ا�دعي  وقعها  لوثيقة 

وا�ختفاء وا�غتصاب وغªه من ا�نتهاكات الجنسية والنهب. ومن ب ا�سؤول السابق الذين ستتم 

�ان ورئيس وزراء سابق والعديد Åمحاكمتهم رئيس سابق للمحكمة الدستورية ورؤساء سابقون � ال

من الوزراء وا��ع السابق ورؤساء ا�جهزة ا�منية. (الجزيرة).

رحب ا�تمردون الذين يجرون محادثات � قطر مع السلطات التشادية للتوصل إ� مفاوضات سÁم 

بتأجيل حوار ا�صالحة � نجامينا. لكنهم رفضوا استخدامه "كذريعة Ûطالة أمد" ا�رحلة ا�نتقالية ، 

"أعطت  انجمينا  ا�ربعاء.  برس  فرانس  وكالة  إ�  أرسل  ا�سلحة  الج°عات  عن  صادر  بيان  بحسب 

موافقتها" يوم ا�حد ع� تأجيل هذا ا�نتدى ا�قرر مبدئيا � ١٠ مايو ، دون تحديد موعد جديد ، 

والذي من شأنه أن يؤدي إ� تسليم السلطة للمدني. وقد تقرر التأجيل بناء ع� طلب قطر ، وسيط 

"الحوار التمهيدي" ا�توقف منذ شهر ونصف � الدوحة ب ا�جلس العسكري والج°عات ا�تمردة 

العديدة.  وكتبت  الج°عات ا�سلحة  � بيان أن "الحركات  السياسية  والعسكرية والحلفاء يرحبون 

ا�تحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور (FNDC) ، "إنهم يديرون هذا ا�نتقال ºفردهم". 

وأضاف: "ا�يثاق الذي أقسم عليه مامادو دومبويا نفسه يقول ذلك بوضوح: سيتع عليه أن يناقش 

مع القوى الحية لóمة ، و� نهاية هذا النقاش فقط �كننا أن نحدد فÔة ا�نتقال ، ليست مسألة وقت 

طويل أو فÔة انتقالية قصªة ، إنها مسألة انتهاك صارخ �يثاق ا�نتقال وهو شهادة الزور التي أد� بها 

زعيم ا�جلس العسكري ". AfricaNews) مع وكالة فرانس برس).

وسط إفريقيا

تشاد : ا�عارضون يرفضون "Ëديد" ا�رحلة ا�نتقالية

اتهامات غينيا ضد الزعيم ا�خلوع ألفا كوندي
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با�بادرة الجديرة بالثناء لدولة قطر" بشأن تأجيل الحوار ، ورفضوا أن يكون ذلك "ذريعة لتمديد 

العسكري  أعلن ا�جلس   ، أبريل ٢٠٢١  السلطة �  توليه  أيام قليلة من  . بعد  ا�نتقالية".  الفÔة 

الفÔة  Ëديد  أنه �كن   ، ديبي  إدريس  السابق  الرئيس  نجل   ، إتنو  ديبي  إدريس  محمد  بقيادة 

ا�نتقالية التي تبلغ ١٨ شهرًا مرة واحدة. ثم طلبت باريس وا�تحاد ا�وروô وا�تحاد ا�فريقي أ� 

تتجاوز الفÔة ا�نتقالية ١٨ شهرًا. (أفريكا نيوز).

أرجأ ا�جلس العسكري الحاكم منذ أكÞ من عام � تشاد إ� موعد غª محدد حوار ا�صالحة ا�قرر 

، بين° تطول ا�فاوضات ا�ولية مع ا�تمردين � قطر. انجمينا  إجراؤه � ١٠ مايو قبل ا�نتخابات 

"وافقت" ع� تأجيل ا�لتقى الذي يجب أن يؤدي إ� تسليم السلطة للمدني ، بناء ع� طلب قطر 

التي تتوسط � "حوار مسبق" متوقف �دة شهر ونصف � الدوحة ب ا�جلس العسكري والج°عات 

ا�تمردة العديدة. لكن وزارة الخارجية التشادية Ê تعِط جدو� زمنيا جديدا. � ٢٠ أبريل ٢٠٢١ ، أعلن 

الجيش أن الرئيس إدريس ديبي إتنو ، الذي حكم تشاد �كÞ من ٣٠ عاًما ، قُتل ع� خط ا�واجهة ضد 

ا�تمردين. � نفس اليوم ، أعلن الجيش عن ابنه محمد إدريس ديبي إتنو ، وهو ج÷ال شاب يبلغ من 

( AfricaNews). .�ًالعمر ٣٧ عاًما ، "رئيًسا انتقاليًا" ع� رأس مجلس عسكري مؤلف من ١٥ ج÷ا

قالت هيومان رايتس ووتش إن القوات ا�رتبطة بروسيا "عذبت" ا�دني و "أعدمتهم" � جمهورية 

إفريقيا الوسطى منذ عام ٢٠١٩

زعم تقرير صادر الثÁثاء ا�اø عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أن القوات التي حدد 

الشهود أنها روسية قامت "بإعدام وتعذيب وùب ا�دني بإجراءات موجزة" � جمهورية إفريقيا 

الوسطى منذ عام  التقرير - الذي يستند إ� مقابÁت مع ٤٠ شخًصا ، من بينهم ١٠ ضحايا عنف و ١٥ 

التي يُزعم ارتكابها من قبل رجال "ذوي ب�ة بيضاء يتحدثون  شاهًدا - يعرض تفاصيل ا�نتهاكات 

مديرة   ، سوير  إيدا  وقالت  عسكرية  رتب  ويستخدمون   "úكا بيج  "مÁبس  يرتدون  كانوا  الروسية" 

ا�زمات والüاعات � هيومان رايتس  ووتش ، � التقرير الذي صدر يوم الثÁثاء: "هناك أدلة دامغة

إفريقيا الوسطى

"ا�جلس العسكري التشادي يؤجل حوار ا�صالحة إ� موعد "�حق
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ع� أن القوات الروسية التي تدعم حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ارتكبت انتهاكات جسيمة 

ضد ا�دني مع اÛفÁت التام من العقاب و� ذات الوقت أكد رئيس الوزراء السابق لجمهورية 

إفريقيا الوسطى ه÷ي ماري دوندرا - الذي تنحى جانباً � فÅاير من هذا العام - أنه � يوجد 

عقد ب بÁده وأي ×كات أمنية خاصة روسية ، وفًقا لتقارير وسائل اÛعÁم ا�حلية التي نقلتها 

هيومان رايتس ووتش وتنفي السلطات الرسمية أي صلة لها بشبكة فاغ÷.(ý ان ان). 

حرب أوكرانيا �كن أن تÝب إفريقيا بشكل أقوى من الوباء. بعد اþثار ا�قتصادية ا�دمرة لوباء 

كوفيد -١٩ � إفريقيا ، بدا أن القارة تتعا~ � عام ٢٠٢١. وكان النمو ٤٫٥٪ ، أكÞ ارتفاًعا من ٣٫٧

٪ التي توقعها صندوق النقد الدو¤ (IMF). لكن هذا ا�نتعاش قد يكون قصª ا�جل . وفًقا 

لتقرير جديد لصندوق النقد الدو¤ صدر مؤخرا، سيتباطأ النمو � عام ٢٠٢٢ إ� ٣٫٨٪. قال أبيبي 

إ�رو سيýÁ ، مدير اÛدارة اÛفريقية بصندوق النقد الدو¤ ، �وقع كوارتز: "مع الوباء ، Ëكنت 

×ائح قليلة من ا�جتمع من عزل نفسها عن اþثار [ا�قتصادية]". ويقارن هذا بالحرب � أوكرانيا 

، التي سيختÅ الجميع آثارها - ارتفاع أسعار الوقود والغذاء إ� حد كبª. هذه اþثار محسوسة 

بالفعل � جميع أنحاء ا�دن ا�فريقية - سواء كانت مضاعفة أسعار الوقود � نيجªيا ، أو تضخم 

الغذاء ونقص الوقود � كينيا ، أو زيادة انعدام ا�من الغذا¶ � القرن ا�فريقي ، وهي منطقة 

تعتمد بشدة ع� روسيا وأوكرانيا لواردات القمح . يحث تقرير صندوق النقد الدو¤ الحكومات 

وإدارة   ، والنمو  التضخم  ب  التوازن  وتحقيق   ، للحرب   Ïح�ا  ªالتأث معالجة  ع�  ا�فريقية 

تعديÁت أسعار الüف. (كوارتز افريقيا)

 الشؤون اÛقليمية

تداعيات الحرب الروسية ا�وكرانية ع� إفريقيا
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 دعا مجلس السلم وا�من التابع لÁتحاد ا�فريقي ، ا�ربعاء ، السلطات العسكرية السودانية إ� تهيئة 

والهيئة  ا�فريقي  وا�تحاد  يونيتامس  ويخطط  السودانية.  ا�طراف  ب  البÁد   � للحوار  مواتية  بيئة 

النظام  �ستعادة  مايو  منتصف  سياسية  عملية  ÛطÁق  (إيغاد)  بالتنمية  ا�عنية  الدولية  الحكومية 

الدستوري � السودان بعد ا�نقÁب الذي أوقف اÛصÁحات السياسية وا�قتصادية التي نفذتها حكومة 

انتقالية تشكلت � عام ٢٠١٩. مع التغيª غª الدستوري للحكومة � السودان وبوركينا فاسو وتشاد 

السودانية  الثÁثية لعقد حوار ب ا�طراف  السلم وا�من بجهود اþلية  وغينيا وما¤ ، رحب مجلس 

�ستعادة النظام الدستوري � البÁد ، وأعرب عن التزامه بدعم ا�عالجات. وجاء � البيان أن الهيئة 

ا�كونة من ١٥ عضوا "تدعو جميع أصحاب ا�صلحة إ� وضع ا�صلحة العليا للسودان فوق كل |ء 

وا�لتزام بتهيئة بيئة مواتية لعملية ا�نتقال السياý". وحث ا�جلس كذلك ع� إنهاء العنف واحÔام 

الحق � التجمع السلمي ووقف ا�عتقا�ت التعسفية. ودعوا أيضا إ� إطÁق }اح جميع ا�عتقل 

السياسي Ûبداء حسن النية � دعم ا�شاورات ب ا�طراف السودانية وشفافية ا�نتقال السياý ؛ 

وكان مجلس السلم وا�من علق � أكتوبر ا�اø عضوية السودان � التنظيم اÛقليمي نتيجة ا�نقÁب. 

(سودان تريبيون). 

أدانت ا�مم ا�تحدة وا�تحاد ا�فريقي هجوم حركة الشباب الصوما¤ يوم الثÁثاء ع� قوات حفظ 

السÁم � الصومال ، ع� الرغم من أن الج°عة ا�تشددة زعمت أنها قتلت عدًدا أكÅ من ا�شخاص م° 

ا�فريقي تضم جنود حفظ سÁم  لÁتحاد  قاعدة  الثÁثاء  يوم  عنه رسميًا. هاجم مسلحون  اÛبÁغ  تم 

بوروندي بالقرب من قرية إيل باراف الواقعة ع� بعد ١٦٠ كيلومÔا ش°ل ×قي العاصمة مقديشو. 

قالت الحكومة البو روندية يوم ا�ربعاء إن ١٠ جنود من بعثة ا�تحاد ا�فريقي ا�نتقالية � الصومال 

، لكن ا�سلح يشªون إ� أن عدد جنود حفظ السÁم  الغارة ع� معسكرهم  (ATMIS) قتلوا � 

التحقق بشكل  اÛفريقي  يتسن لل�ق   Êبوروندي. و به حكومة  أفادت  بكثª م°  أع�  قتلوا  الذين 

 ، الع�ات  وأصيب  قتلوا  جنود   ١٠ إن  رسميًا  بوروندي  وقالت  الهجوم.   � القت�  عدد  من  مستقل 

مضيفة أن قواتها قتلت أيًضا ما � يقل عن ٢٩ من مقاتÏ حركة الشباب. وندد رئيس بوروندي إيفا 

ريست نداي شيمي بالهجوم ع� صفحته ع� تويÔ. (×ق افريقيا).

ا�تحاد ا�فريقي وأزمة السودان

 ا�تحاد ا�فريقي وا�مم ا�تحدة يدينان هجوم الشباب
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بدأ رؤساء أركان مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) اجت°عا يستمر يوم � أكرا عاصمة 

غانا يوم الخميس لتعزيز التعاون العسكري � ا�نطقة والتي ابتليت بانعدام ا�من ا�تزايد. 

غانا  مثل  ا�جاورة  والدول  الجهادية  التمرد  مع حركات  والنيجر  فاسو  وبوركينا  ما¤  تتصارع 

وبن وساحل العاج قلقة من امتدادها إ� حدودها. قال وزير الدفاع الغا� دومينيك نيتيول ، 

مخاطبًا ممثÏ هيئة ا�ركان ا�شÔكة � العاصمة الغانية أكرا ، إنه � غضون ثÁث سنوات ، 

عانت ا�نطقة من أكÞ من ٥٣٠٠ هجوم تم إلقاء اللوم فيها ع� اÛرهابي ، م° أدى إ� مقتل 

حوا¤ ١٦٠٠٠ شخص وا�زيد من النازح. ب يناير / كانون الثا� ومارس / آذار ، وقع أكÞ من 

مراقبة  لتحس  ا�ستخباراتية  ا�علومات  تبادل  من  مزيد  إ�  الوزير  ودعا  هجوماً.   ٨٤٠

التي  ، يجب علينا أن نقرر دفن ا�ختÁفات  أنه "كمحÔف  الجهادية. وشدد ع�  الج°عات 

تفرضها جنسيتنا وثقافتنا وا�@ قدًما بتعاون أكÅ". (أفريكا نيوز)

يحذر مكتب مفوض ا�مم ا�تحدة السامي لحقوق اÛنسان من أن القيود الجديدة ع� وسائل 

يعرب مسؤولو  ا�نطقة.  الصحافة �  تجاه حرية  متزايد  تسامح  تعكس عدم  ما¤  اÛعÁم � 

حقوق اÛنسان با�مم ا�تحدة عن استيائهم العميق من قرار ما¤ ا�ربعاء تعليق عمل إذاعة 

فرنسا الدولية وفرانس ٢٤ بشكل دائم هناك. ويحثون السلطات العسكرية � ما¤ ع� إلغاء 

مؤقتًا  الحكومة  وعلقت   ، البÁد   � بحرية  بالعمل  ا�ستقلة  اÛعÁم  لوسائل  والس°ح  الحظر 

ا�ذيع الدولي � ١٦ مارس ، متهمة إياه° ببث مزاعم كاذبة عن انتهاكات حقوق اÛنسان 

من قبل الجيش ا�ا¤ وا�رتزقة الروس. . وقالت ا�تحدثة باسم ا�مم ا�تحدة لحقوق اÛنسان 

رافينا شام داسا� إن مناخ الخوف الحا¤ � ما¤ له تأثª مخيف ع� النساء وا�دون. هناك 

 - النساء  من  عدد  هناك  "كان  الضغط".  من   ªالكث "هناك  قالت  الذاتية.  الرقابة  من   ªالكث

ا�حليّات واÛقليميّات والدوليّات اللوا< تعرضن للضغوط. أُلغيت الÔاخيص،

 

 الشؤون الدولية

ا�مم ا�تحدة تدعو ما¤ إ� إلغاء القيود الجديدة ا�فروضة ع� وسائل اÛعÁم

وزراء دفاع غرب إفريقيا يجتمعون وسط انعدام ا�من ا�تزايد
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�بعوث غربي التقوا بها يوم الخميس، إن حل ا�زمة السياسية �  ªقالت قوى الحرية والتغي

السودان يعتمد ع� إنهاء ا�نقÁب العسكري الذي جرى � ٢٥ أكتوبر / ت�ين ا�ول. التقى 

وا�تحاد  ا�تحدة  والو�يات  ا�تحدة  وا�ملكة  وال÷ويج  وأ�انيا  فرنسا  من  خاصة  مبعوثون 

ا�وروô يوم الخميس مع أصحاب ا�صلحة السوداني ºا � ذلك مجلس السيادة الذي يقوده 

أعرب  التحالف.  وقوى  الوطني  التوافق  ومجموعات  السودانية  الثورية  والجبهة  الجيش 

دبلوماسيون من ا�تحاد ا�وروô والÔويكا عن دعمهم للعملية الثÁثية Ûنهاء ا�زمة السياسية 

وشجعوا ا�طراف السودانية ع� ت>يع ا�حادثات �ستعادة ا�نتقال بقيادة مدنية. و� حديثه 

إ� موقع سودان تريبيون حول لقاء الوفد الزائر ، قال يا} عرمان العضو القيادي � اتحاد قوى 

الحرية والتغيª إن ا�ناقشات اتسمت بالüاحة والتفاهم. وأكّد عرمان، أن التحالف أكّد أن أي 

حل يجب أن يعكس تطلعات السوداني للسÁم والحرية والعدالة "يجب أن تتوافق الحلول 

ا�ؤيدين  وا�حتج  الثورة  مطالب  تحقيق  إ�  تؤدي  وأن  السودا�  الشعب  تطلعات  مع 

للد�قراطية بعد كل هذه التضحيات الجسيمة". وأضاف: "لذلك يجب ا�ستفادة م° حدث � 

 Åهان - حمدوك الذي رفضه الشعب السودا� وأجÅ٢٠٢١" � إشارة إ� اتفاق ال Å٢١ نوفم

ا�خª ع� ا�ستقالة �نه أقام وصاية عسكرية ع� الحكومة. وشدد ع� أن "الحل الذي � يلبي 

مطالب الثورة لن يستمر ولن يحظى بالدعم". (سودان تريبيون)

يحاول الصحفيون تجنب اÛبÁغ عن مواضيع حساسة ، حتى � يقعوا تحت طائلة السلطات ". 

ا�نتهاكات  مزاعم  يوثق  ا�تحدة  لóمم  التابع  اÛنسان  حقوق  مراقب  إن  داسا�  شام  وقال 

ما¤.  أجزاء كثªة من  الدو¤ �  اÛنسا�  والقانون  اÛنسان  لحقوق  الدو¤  للقانون  الجسيمة 

وقالت إن أي |ء يتطلب مزيدا من التدقيق وليس أقل. (صوت أمريكا)

مبعوثون غربيون يبحثون أزمة ا�نتقال � السودان
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أي  مطلق  بشكل  وتعارض  مÅر   ªغ القرار  هذا   Åتعت" باريس  بأن  للصحفي  ا�تحدث  ;ح 

انتهاك لÜطار القانو� الثنا¶". بعد عدة أسابيع من التهديدات ، قالت باماكو يوم ا�ثن إنها 

ستتخ� عن اتفاقات ٢٠١٤ بسبب "ا�نتهاكات الصارخة" لسيادتها من قبل القوات الفرنسية. 

بدأت القوة ا�ستع°رية السابقة � سحب جنودها التابع لقوات برخان من ما¤ بعد انقÁب 

ا�تحدث "ستواصل  الجيش. وقال  التي يسيطر عليها  الحكومة  البÁد وتوترات متزايدة مع   �

فرنسا ا�نسحاب بÔتيب جيد لوجودها العسكري � ما¤ Ëاشيا مع ا�لتزامات التي قطعتها ع� 

التباد�ت الساخنة ب العاصمت في° قال دبلوماسيون إن مجلس  نفسها ل�كائها." وجاءت 

ا�من الدو¤ عقد جلسة مغلقة بشأن ما¤ يوم الثÁثاء بناء ع� طلب روسيا. وكانت ما¤ قد 

اشتكت إ� ا�نظمة الدولية بشأن انتهاكات مزعومة �جالها الجوي من قبل القوات الفرنسية. 

هجوم  لوقف  باريس  تدخل  بعد   ٢٠١٤ عام   � الفرنسية-ا�الية  الدفاع  اتفاقيات  توقيع  تم 

جهادي. (فرنسا ٢٤). 

حث ا�م العام لóمم ا�تحدة أنطونيو جوتªيش يوم ا�ثن ا�جتمع الدو¤ ع� "ا�ستث°ر 

الحكومة �  يهددون  الذين  الجهادي  ا�تمردين  محاربة   � الفقªة  النيجر  �ساعدة  الكامل" 

نيامي والدول ا�جاورة. وقال جوتªيش ، إ� جانب رئيس دولة الساحل محمد بازوم ، "أعتقد 

بالكامل  أن يستثمر  الدو¤ يجب  ا�جتمع  أن   ، النيجر  الرائع لجيش  ا�داء  إ�  بالنظر   ، اليوم 

لتعزيز قدرة جيش النيجر". وقال جوتªيس إن ا�عدات والتدريب مطلوبان. وأضاف: "� �كن 

للنيجر مواجهة كل هذه التحديات ا�تعددة ºفردها" ، مشªًا إ� قاíة ا�نظ°ت الرئيسية مثل 

ا�تحاد ا�فريقي والج°عة ا�قتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تعتÅ جهات فاعلة 

رئيسية  من أجل السÁم والتنمية � ا�نطقة.  ومع ذلك ، أقر  غوتªيش بأن  مجموعة الساحل 

باريس تبدأ � سحب جنودها من  ما¤

ا�م العام لóمم ا�تحدة يحث ع� مساعدة النيجر � محاربة الجهادي
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بسبب  ضعفت  "قد   ، وتشاد  والنيجر  فاسو  وبوركينا  وما¤  موريتانيا  تضم  التي   ، الخمس 

ا�نقÁبات التي حدثت � بعض جªانكم" ، � إشارة إ� ما¤ وبوركينا فاسو � العام ا�اضي. 

وقال ا�م العام لóمم ا�تحدة: "بين° تستمر الهج°ت اÛرهابية � ا�زدياد � منطقة الساحل 

وتنت� إ� الدول الواقعة ع� خليج غينيا ، يتع ع� ا�جتمع الدو¤ أن يفهم أنها Ê تعد مجرد 

قضية إفريقية إقليمية ، ولكنها تشكل تهديًدا عا�يًا". "إن السÁم ، واستقرار النيجر ، ومنطقة 

الساحل بأ}ها ، �ثÁن أولوية مطلقة لóمم ا�تحدة". AfricaNews) مع وكالة فرانس برس).

أشاد ا�م العام لóمم ا�تحدة أنطونيو غوتªيش يوم الثÁثاء بإعادة دمج السلطات النيجªية 

 ، الزمان  التي تشن Ëرًدا منذ عقد من   ، ا�ستمرة للمنشق من ج°عة بوكو حرام الجهادية 

ووصفها بأنها "أفضل |ء �كننا القيام به من أجل السÁم". و� حديثه للصحفي � مايدوغوري 

العا�ي  التمويل  إ� مزيد من  أيًضا  ، دعا جوتªيس  التمرد  يÔكز  بورنو حيث  ، عاصمة و�ية 

للمساعدة � إعادة بناء الحياة � ش°ل ×ق نيجªيا حيث ينشط ا�تمردون. قال ا�م العام 

لóمم ا�تحدة بعد اجت°عه مع مسلح سابق � معسكر إعادة التأهيل � مايدوغوري. وقال 

الجيش النيجªي � مارس آذار إن ١٦٢٩ من ا�قاتل السابق قد تخرجوا حتى اþن من برنامج 

إعادة الدمج. � ا�حطة ا�خªة من جولته التي شملت ثÁث دول � غرب إفريقيا ، يقوم ا�م 

العام لóمم ا�تحدة للمرة ا�و� بزيارة نيجªيا ، أكÅ دولة � إفريقيا من حيث عدد السكان ، 

حيث دعا ا�انح � جميع أنحاء العاÊ إ� دعم ا�ساعدات اÛنسانية � الش°ل ال�قي. شنت 

بوكو حرام ، ا�تمردون اÛسÁميون ا�تطرفون ا�حليون � نيجªيا ، Ëردا � عام ٢٠٠٩ �حاربة 

.((AP .ياªمية � نيجÁسÛوإقرار ال�يعة ا ôالتعليم الغر

ا�م العام لóمم ا�تحدة يرحب بإعادة دمج ا�تشددين � نيجªيا
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قالت وزيرة الدفاع ا��انية كريست �مÅخت يوم ا�ربعاء إن أ�انيا ستنهي مشاركتها � مهمة 

تدريب ا�تحاد ا�وروô � ما¤ لكنها مستعدة �واصلة مهمة حفظ السÁم التابعة لóمم ا�تحدة 

� البÁد � ظل ظروف معينة. وقالت فرنسا وحلفاؤها الذين يقاتلون متشددين إسÁمي � 

ما¤ � وقت سابق هذا العام إنهم سيسحبون قواتهم بعد نحو عقد من الزمان. أثار الخروج 

تساؤ�ت حول مستقبل بعثة ا�مم ا�تحدة لحفظ السÁم (مينوس°) التي يبلغ قوامها ١٤٠٠٠ 

�جلس  اجت°ع  بعد  �مÅخت  قال   .EUCAP وبعثة   EUTM  ôا�ورو ا�تحاد  وبعثات  فرد 

الوزراء � ميسÅغ ، وهي مدينة ش°ل برل ، إنه � ظل الحكومة ا�الية ا�نتقالية الحالية ، كان 

هناك خطر من أن الجنود ا�الي الذين تدربهم أ�انيا �كن أن يقاتلوا جنبًا إ� جنب مع القوات 

الروسية و "يرتكبون انتهاكات قاسية لحقوق اÛنسان". قال وزير الدفاع "� �كننا دعم مثل هذا 

النظام بعد اþن". "لهذا السبب سنوقف (مشاركتنا �) مهمة تدريب EUTM." (رويÔز).

أ�انيا تنهي مهمة ا�تحاد ا�وروô التدريبية � ما¤
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