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كلمة املحرر

ما تزال حالة عدم اليقني وانعدام االستقرار تسيطر عىل إفريقيا بشكل عام مع تفاوت يف حاالت
االحتكاكات والتدافعات ،ففي الغرب ما تزال األوضاع تراوح مكانها دون الوصول إىل حل لحالة
التجاذبات بني الجيوش املسيطرة والقوى املطالبة بالحكم املدين ،ويف الرشق الحال مياثل الغرب مع
انحسار لرقعة االضطرابات فيها ،وغياب أي دور مؤثر للمجتمع الدويل واالقليمي.
كام بدأت املخاوف من تأثري الحرب الروسية األوكرانية عل إفريقيا تطل براسها وتداعيات ذلك عىل
األمن الغذايئ ومجال الطاقة .بشكل عام يظل حضور الجيوش وهيمنتها وإفرازات ذلك عىل مستوى
القارة عنوانا رئيسيا لصورتها ورمبا يشكل جزء من مستقبلها.

رشق إفريقيا
الصومال

تحديد موعد االنتخابات الرئاسية الصومالية يف  ١٥مايو .حدد املرشعون الصوماليون يوم  ١٥مايو
موع ًدا الختيار الرئيس املقبل للبالد .واجتمعت لجنة االنتخابات الرئاسية  ،التي تضم  ١٧عضوا من
مجليس الربملان  ،يف مقديشو يوم الخميس واتفقت عىل موعد االنتخابات .ويف تصويت برفع األيدي ،
اختار أعضاء اللجنة النائب عبد قاين أوغاس رئيسا للجنة االنتخابات الرئاسية  ،والنائب محمد كريوا
نائبا لرئيسها .وقررت اللجنة إجراء االنتخابات يف  ١٥مايو قبل يومني فقط من املوعد النهايئ الذي
حدده املانحون الدوليون لقطع متويلهم ما مل يتم تشكيل حكومة صومالية جديدة .وقال نائب رئيس
مجلس األعيان  ،عيل شعبان  ،يف بيان مقتضب  ،إن ذلك ميثل خطوة إىل األمام يف استكامل إحدى مهام
الربملان األخرية وهي انتخاب رئيس الجمهورية) .صوت أمريكا(.

حركة الشباب تهاجم معسكر االتحاد االفريقي
قال زعيم محيل وجامعة الشباب الصومالية يوم الثالثاء إن جامعة الشباب الصومالية هاجمت
معسكرا لقوات بعثة االتحاد األفريقي يف منطقة شبييل بوسط البالد  ،وقال مواطن آخر إن ثالثة
مدنيني قتلوا يف تبادل إطالق النار .قال املواطن  ،الذي يعيش يف قرية قريبة من مكان الحدث  ،يف
وقت الحق إنه رأى طائرتني هليكوبرت تحلقان بجانبهام ونريانا تطلقهام" .استيقظنا عىل دوي انفجارات
ضخمة يف الصباح الباكر .ووقعت االنفجارات يف قاعدة بعثة االتحاد األفريقي .وقال أحد كبار السن
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املحليني محمد نور لرويرتز عرب الهاتف من املنطقة الواقعة عىل بعد نحو  ١٣٠كيلومرتا شاميل
العاصمة مقديشو "تبادل كثيف إل طالق النار ".وأعلنت حركة الشباب  ،التي تقاتل منذ سنوات
لإلطاحة بالحكومة املركزية وإرساء حكمها عىل أساس تفسريها الصارم للرشيعة اإلسالمية  ،مسؤوليتها
عن الهجوم) .رويرتز(.

إثيوبيا
أيضا يف حاجة ماسة إىل الغذاء والدواء .عىل
مع استمرار حصار مساعدات التغراي  ،واملناطق املجاورة ً
الرغم من إعالن إثيوبيا وقف إطالق النار اإلنساين مع متمردي التغراي  ،قالت منظامت إغاثة إنها
تكافح من أجل توفري الغذاء والدواء للمحتاجني .حتى خارج املناطق األكرث ترض ًرا يف التغري  ،والتي ال
ميكن للصحفيني الوصول إليها  ،فإن تقديم املساعدة محفوف باملخاطر والتحديات .يف منطقة األمهرا
الشاملية بإثيوبيا  ،توجد دبابات محرتقة ومعدات عسكرية أخرى مدمرة عىل جانب الطريق بعد
أربعة أشهر من مغادرة القوات التابعة لجبهة تحرير شعب تغراي املنطقة .مع تعايف املنطقة من حرب
أهلية طاحنة  ،قالت األمم املتحدة إن حوايل  ٩٫٤مليون شخص يف منطقة أمهرا ومناطق عفار وتغراي
املجاورة يحتاجون إىل مساعدات إنسانية .لكن املساعدات كانت بطيئة يف الوصول) .صوت أمريكا(

غرب إفريقيا
غينيا كوناكري

املعارضون الغينيون ينتقدون الجدول االنتقايل للمجلس العسكري ملدة  ٣٩شه ًرا .رفضت املعارضة
الغينية الفرتة االنتقالية األخرية التي استمرت  ٣٩شه ًرا قبل العودة إىل الحكم املدين التي أصدرها
املجلس العسكري الحاكم يف نهاية األسبوع .عبد ﷲ أومو صو  ،املتحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع
عن الدستور  ،رفض الخطوة متذرعا بانتهاك صارخ للدستور .كام أن صو هو املعارض السابق للرئيس
الغيني املخلوع ألفا كوندي وأشار كذلك إىل عدم رشعية الحكومة املؤقتة القامئة" .من الواضح أنه ليس
من غري الوارد العودة إىل الشارع  ،خاصة وأن األشياء التي حاربنا ضدها ملدة ثالث سنوات ضد السيد
ألفا كوندي هي نفس األشياء التي تتكرر اليوم .هناك طغمة يف السلطة غري معروفة ومحصنة  ،وتتخذ
قرارات باسم ونيابة عن شعب غينيا بينام مل يستفدوا من أي تصويت من غينيا .قال عبد ﷲ أومو صو
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املتحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور )" ، (FNDCإنهم يديرون هذا االنتقال مبفردهم".
وأضاف" :امليثاق الذي أقسم عليه مامادو دومبويا نفسه يقول ذلك بوضوح :سيتعني عليه أن يناقش
مع القوى الحية لألمة  ،ويف نهاية هذا النقاش فقط ميكننا أن نحدد فرتة االنتقال  ،ليست مسألة وقت
طويل أو فرتة انتقالية قصرية  ،إنها مسألة انتهاك صارخ مليثاق االنتقال وهو شهادة الزور التي أدىل بها
زعيم املجلس العسكري " (AfricaNews .مع وكالة فرانس برس(.

اتهامات غينيا ضد الزعيم املخلوع ألفا كوندي
أمر املدعي العام يف غينيا بإجراءات قانونية ضد الرئيس السابق ألفا كوندي و  ٢٦من مسؤوليه
السابقني بسبب جرائم مزعومة  ،مبا يف ذلك أعامل عنف أثناء وجوده يف منصبه .ترتاوح التهم املوجهة
إىل كوندي البالغ من العمر  ٨٤عا ًما وحلفائه بني التواطؤ يف القتل واالعتداء وتدمري املمتلكات  ،وفقًا
لوثيقة وقعها املدعي العام .وتشمل الجرائم املزعومة األخرى االحتجاز والتعذيب واالختطاف
واالختفاء واالغتصاب وغريه من االنتهاكات الجنسية والنهب .ومن بني املسؤولني السابقني الذين ستتم
محاكمتهم رئيس سابق للمحكمة الدستورية ورؤساء سابقون يف الربملان ورئيس وزراء سابق والعديد
من الوزراء واملرشعني السابقني ورؤساء األجهزة األمنية) .الجزيرة(.

وسط إفريقيا
تشاد  :املعارضون يرفضون "متديد" املرحلة االنتقالية

رحب املتمردون الذين يجرون محادثات يف قطر مع السلطات التشادية للتوصل إىل مفاوضات سالم
بتأجيل حوار املصالحة يف نجامينا .لكنهم رفضوا استخدامه "كذريعة إلطالة أمد" املرحلة االنتقالية ،
بحسب بيان صادر عن الجامعات املسلحة أرسل إىل وكالة فرانس برس األربعاء .انجمينا "أعطت
موافقتها" يوم االحد عىل تأجيل هذا املنتدى املقرر مبدئيا يف  ١٠مايو  ،دون تحديد موعد جديد ،
والذي من شأنه أن يؤدي إىل تسليم السلطة للمدنيني .وقد تقرر التأجيل بناء عىل طلب قطر  ،وسيط
"الحوار التمهيدي" املتوقف منذ شهر ونصف يف الدوحة بني املجلس العسكري والجامعات املتمردة
العديدة .وكتبت الجامعات املسلحة يف بيان أن "الحركات السياسية والعسكرية والحلفاء يرحبون
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باملبادرة الجديرة بالثناء لدولة قطر" بشأن تأجيل الحوار  ،ورفضوا أن يكون ذلك "ذريعة لتمديد
الفرتة االنتقالية" . .بعد أيام قليلة من توليه السلطة يف أبريل  ، ٢٠٢١أعلن املجلس العسكري
بقيادة محمد إدريس ديبي إتنو  ،نجل الرئيس السابق إدريس ديبي  ،أنه ميكن متديد الفرتة
االنتقالية التي تبلغ  ١٨شه ًرا مرة واحدة .ثم طلبت باريس واالتحاد األورويب واالتحاد األفريقي أال
تتجاوز الفرتة االنتقالية  ١٨شه ًرا) .أفريكا نيوز(.

"املجلس العسكري التشادي يؤجل حوار املصالحة إىل موعد "الحق
أرجأ املجلس العسكري الحاكم منذ أكرث من عام يف تشاد إىل موعد غري محدد حوار املصالحة املقرر
إجراؤه يف  ١٠مايو قبل االنتخابات  ،بينام تطول املفاوضات األولية مع املتمردين يف قطر .انجمينا
"وافقت" عىل تأجيل امللتقى الذي يجب أن يؤدي إىل تسليم السلطة للمدنيني  ،بناء عىل طلب قطر
التي تتوسط يف "حوار مسبق" متوقف ملدة شهر ونصف يف الدوحة بني املجلس العسكري والجامعات
املتمردة العديدة .لكن وزارة الخارجية التشادية مل ِ
تعط جدوال زمنيا جديدا .يف  ٢٠أبريل  ، ٢٠٢١أعلن
الجيش أن الرئيس إدريس ديبي إتنو  ،الذي حكم تشاد ألكرث من  ٣٠عا ًما  ،قُتل عىل خط املواجهة ضد
املتمردين .يف نفس اليوم  ،أعلن الجيش عن ابنه محمد إدريس ديبي إتنو  ،وهو جرنال شاب يبلغ من
"رئيسا انتقال ًيا" عىل رأس مجلس عسكري مؤلف من  ١٥جرن ًاال( AfricaNews). .
العمر  ٣٧عا ًما ً ،

إفريقيا الوسطى

قالت هيومان رايتس ووتش إن القوات املرتبطة بروسيا "عذبت" املدنيني و "أعدمتهم" يف جمهورية
إفريقيا الوسطى منذ عام ٢٠١٩
زعم تقرير صادر الثالثاء املايض عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أن القوات التي حدد
الشهود أنها روسية قامت "بإعدام وتعذيب ورضب املدنيني بإجراءات موجزة" يف جمهورية إفريقيا
شخصا  ،من بينهم  ١٠ضحايا عنف و ١٥
الوسطى منذ عام التقرير  -الذي يستند إىل مقابالت مع ً ٤٠
شاه ًدا  -يعرض تفاصيل االنتهاكات التي يُزعم ارتكابها من قبل رجال "ذوي برشة بيضاء يتحدثون
الروسية" كانوا يرتدون "مالبس بيج كايك" ويستخدمون رتب عسكرية وقالت إيدا سوير  ،مديرة
األزمات والرصاعات يف هيومان رايتس ووتش  ،يف التقرير الذي صدر يوم الثالثاء" :هناك أدلة دامغة
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عىل أن القوات الروسية التي تدعم حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ارتكبت انتهاكات جسيمة
ضد املدنيني مع اإلفالت التام من العقاب ويف ذات الوقت أكد رئيس الوزراء السابق لجمهورية
إفريقيا الوسطى هرني ماري دوندرا  -الذي تنحى جانباً يف فرباير من هذا العام  -أنه ال يوجد
عقد بني بالده وأي رشكات أمنية خاصة روسية  ،وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم املحلية التي نقلتها
هيومان رايتس ووتش وتنفي السلطات الرسمية أي صلة لها بشبكة فاغرن).يس ان ان(.

الشؤون اإلقليمية
تداعيات الحرب الروسية األوكرانية عىل إفريقيا

حرب أوكرانيا ميكن أن ترضب إفريقيا بشكل أقوى من الوباء .بعد اآلثار االقتصادية املدمرة لوباء
كوفيد  ١٩-يف إفريقيا  ،بدا أن القارة تتعاىف يف عام  .٢٠٢١وكان النمو  ، ٪٤٫٥أكرث ارتفا ًعا من ٣٫٧
 ٪التي توقعها صندوق النقد الدويل ) .(IMFلكن هذا االنتعاش قد يكون قصري األجل  .وفقًا
لتقرير جديد لصندوق النقد الدويل صدر مؤخرا ،سيتباطأ النمو يف عام  ٢٠٢٢إىل  .٪٣٫٨قال أبيبي
إميرو سياليس  ،مدير اإلدارة اإلفريقية بصندوق النقد الدويل  ،ملوقع كوارتز" :مع الوباء  ،متكنت
رشائح قليلة من املجتمع من عزل نفسها عن اآلثار ]االقتصادية[" .ويقارن هذا بالحرب يف أوكرانيا
 ،التي سيخترب الجميع آثارها  -ارتفاع أسعار الوقود والغذاء إىل حد كبري .هذه اآلثار محسوسة
بالفعل يف جميع أنحاء املدن األفريقية  -سواء كانت مضاعفة أسعار الوقود يف نيجرييا  ،أو تضخم
الغذاء ونقص الوقود يف كينيا  ،أو زيادة انعدام األمن الغذايئ يف القرن األفريقي  ،وهي منطقة
تعتمد بشدة عىل روسيا وأوكرانيا لواردات القمح  .يحث تقرير صندوق النقد الدويل الحكومات
األفريقية عىل معالجة التأثري املحيل للحرب  ،وتحقيق التوازن بني التضخم والنمو  ،وإدارة
تعديالت أسعار الرصف) .كوارتز افريقيا(
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االتحاد األفريقي وأزمة السودان
دعا مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي  ،األربعاء  ،السلطات العسكرية السودانية إىل تهيئة
بيئة مواتية للحوار يف البالد بني األطراف السودانية .ويخطط يونيتامس واالتحاد األفريقي والهيئة
الحكومية الدولية املعنية بالتنمية )إيغاد( إلطالق عملية سياسية منتصف مايو الستعادة النظام
الدستوري يف السودان بعد االنقالب الذي أوقف اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي نفذتها حكومة
انتقالية تشكلت يف عام  .٢٠١٩مع التغيري غري الدستوري للحكومة يف السودان وبوركينا فاسو وتشاد
وغينيا ومايل  ،رحب مجلس السلم واألمن بجهود اآللية الثالثية لعقد حوار بني األطراف السودانية
الستعادة النظام الدستوري يف البالد  ،وأعرب عن التزامه بدعم املعالجات .وجاء يف البيان أن الهيئة
املكونة من  ١٥عضوا "تدعو جميع أصحاب املصلحة إىل وضع املصلحة العليا للسودان فوق كل يشء
وااللتزام بتهيئة بيئة مواتية لعملية االنتقال السيايس" .وحث املجلس كذلك عىل إنهاء العنف واحرتام
الحق يف التجمع السلمي ووقف االعتقاالت التعسفية .ودعوا أيضا إىل إطالق رساح جميع املعتقلني
السياسيني إلبداء حسن النية يف دعم املشاورات بني األطراف السودانية وشفافية االنتقال السيايس ؛
وكان مجلس السلم واألمن علق يف أكتوبر املايض عضوية السودان يف التنظيم اإلقليمي نتيجة االنقالب.
)سودان تريبيون(.

االتحاد األفريقي واألمم املتحدة يدينان هجوم الشباب
أدانت األمم املتحدة واالتحاد األفريقي هجوم حركة الشباب الصومايل يوم الثالثاء عىل قوات حفظ
السالم يف الصومال  ،عىل الرغم من أن الجامعة املتشددة زعمت أنها قتلت عد ًدا أكرب من األشخاص مام
تم اإلبالغ عنه رسم ًيا .هاجم مسلحون يوم الثالثاء قاعدة لالتحاد االفريقي تضم جنود حفظ سالم
بورونديني بالقرب من قرية إيل باراف الواقعة عىل بعد  ١٦٠كيلومرتا شامل رشقي العاصمة مقديشو.
قالت الحكومة البو روندية يوم األربعاء إن  ١٠جنود من بعثة االتحاد األفريقي االنتقالية يف الصومال
) (ATMISقتلوا يف الغارة عىل معسكرهم  ،لكن املسلحني يشريون إىل أن عدد جنود حفظ السالم
الذين قتلوا أعىل بكثري مام أفادت به حكومة بوروندي .ومل يتسن للرشق اإلفريقي التحقق بشكل
مستقل من عدد القتىل يف الهجوم .وقالت بوروندي رسم ًيا إن  ١٠جنود قتلوا وأصيب العرشات ،
أيضا ما ال يقل عن  ٢٩من مقاتيل حركة الشباب .وندد رئيس بوروندي إيفا
مضيفة أن قواتها قتلت ً
ريست نداي شيمي بالهجوم عىل صفحته عىل تويرت) .رشق افريقيا(.
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وزراء دفاع غرب إفريقيا يجتمعون وسط انعدام األمن املتزايد
بدأ رؤساء أركان مجموعة دول غرب إفريقيا )إيكواس( اجتامعا يستمر يومني يف أكرا عاصمة
غانا يوم الخميس لتعزيز التعاون العسكري يف املنطقة والتي ابتليت بانعدام األمن املتزايد.
تتصارع مايل وبوركينا فاسو والنيجر مع حركات التمرد الجهادية والدول املجاورة مثل غانا
وبنني وساحل العاج قلقة من امتدادها إىل حدودها .قال وزير الدفاع الغاين دومينيك نيتيول ،
مخاط ًبا ممثيل هيئة األركان املشرتكة يف العاصمة الغانية أكرا  ،إنه يف غضون ثالث سنوات ،
عانت املنطقة من أكرث من  ٥٣٠٠هجوم تم إلقاء اللوم فيها عىل اإلرهابيني  ،مام أدى إىل مقتل
حوايل  ١٦٠٠٠شخص واملزيد من النازحني .بني يناير  /كانون الثاين ومارس  /آذار  ،وقع أكرث من
 ٨٤٠هجوماً .ودعا الوزير إىل مزيد من تبادل املعلومات االستخباراتية لتحسني مراقبة
الجامعات الجهادية .وشدد عىل أنه "كمحرتفني  ،يجب علينا أن نقرر دفن االختالفات التي
تفرضها جنسيتنا وثقافتنا وامليض قد ًما بتعاون أكرب") .أفريكا نيوز(

الشؤون الدولية

األمم املتحدة تدعو مايل إىل إلغاء القيود الجديدة املفروضة عىل وسائل اإلعالم
يحذر مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان من أن القيود الجديدة عىل وسائل
اإلعالم يف مايل تعكس عدم تسامح متزايد تجاه حرية الصحافة يف املنطقة .يعرب مسؤولو
حقوق اإلنسان باألمم املتحدة عن استيائهم العميق من قرار مايل األربعاء تعليق عمل إذاعة
فرنسا الدولية وفرانس  ٢٤بشكل دائم هناك .ويحثون السلطات العسكرية يف مايل عىل إلغاء
الحظر والسامح لوسائل اإلعالم املستقلة بالعمل بحرية يف البالد  ،وعلقت الحكومة مؤقتًا
املذيعني الدوليني يف  ١٦مارس  ،متهمة إياهام ببث مزاعم كاذبة عن انتهاكات حقوق اإلنسان
من قبل الجيش املايل واملرتزقة الروس . .وقالت املتحدثة باسم األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
رافينا شام داساين إن مناخ الخوف الحايل يف مايل له تأثري مخيف عىل النساء واملدونني .هناك
الكثري من الرقابة الذاتية .قالت "هناك الكثري من الضغط"" .كان هناك عدد من النساء -
املحل ّيات واإلقليم ّيات والدول ّيات اللوايت تعرضن للضغوط .أُلغيت الرتاخيص،
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يحاول الصحفيون تجنب اإلبالغ عن مواضيع حساسة  ،حتى ال يقعوا تحت طائلة السلطات ".
وقال شام داساين إن مراقب حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يوثق مزاعم االنتهاكات
الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف أجزاء كثرية من مايل.
وقالت إن أي يشء يتطلب مزيدا من التدقيق وليس أقل) .صوت أمريكا(

مبعوثون غربيون يبحثون أزمة االنتقال يف السودان
قالت قوى الحرية والتغيري ملبعوثني غربيني التقوا بها يوم الخميس ،إن حل األزمة السياسية يف
السودان يعتمد عىل إنهاء االنقالب العسكري الذي جرى يف  ٢٥أكتوبر  /ترشين األول .التقى
مبعوثون خاصة من فرنسا وأملانيا والرنويج واململكة املتحدة والواليات املتحدة واالتحاد
األورويب يوم الخميس مع أصحاب املصلحة السودانيني مبا يف ذلك مجلس السيادة الذي يقوده
الجيش والجبهة الثورية السودانية ومجموعات التوافق الوطني وقوى التحالف .أعرب
دبلوماسيون من االتحاد األورويب والرتويكا عن دعمهم للعملية الثالثية إلنهاء األزمة السياسية
وشجعوا األطراف السودانية عىل ترسيع املحادثات الستعادة االنتقال بقيادة مدنية .ويف حديثه
إىل موقع سودان تريبيون حول لقاء الوفد الزائر  ،قال يارس عرمان العضو القيادي يف اتحاد قوى
الحرية والتغيري إن املناقشات اتسمت بالرصاحة والتفاهم .وأكّد عرمان ،أن التحالف أكّد أن أي
حل يجب أن يعكس تطلعات السودانيني للسالم والحرية والعدالة "يجب أن تتوافق الحلول
مع تطلعات الشعب السوداين وأن تؤدي إىل تحقيق مطالب الثورة واملحتجني املؤيدين
للدميقراطية بعد كل هذه التضحيات الجسيمة" .وأضاف" :لذلك يجب االستفادة مام حدث يف
 ٢١نوفمرب  "٢٠٢١يف إشارة إىل اتفاق الربهان  -حمدوك الذي رفضه الشعب السوداين وأجرب
األخري عىل االستقالة ألنه أقام وصاية عسكرية عىل الحكومة .وشدد عىل أن "الحل الذي ال يلبي
مطالب الثورة لن يستمر ولن يحظى بالدعم") .سودان تريبيون(
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باريس تبدأ يف سحب جنودها من مايل
رصح املتحدث للصحفيني بأن باريس "تعترب هذا القرار غري مربر وتعارض بشكل مطلق أي
انتهاك لإلطار القانوين الثنايئ" .بعد عدة أسابيع من التهديدات  ،قالت باماكو يوم االثنني إنها
ستتخىل عن اتفاقات  ٢٠١٤بسبب "االنتهاكات الصارخة" لسيادتها من قبل القوات الفرنسية.
بدأت القوة االستعامرية السابقة يف سحب جنودها التابعني لقوات برخان من مايل بعد انقالبني
يف البالد وتوترات متزايدة مع الحكومة التي يسيطر عليها الجيش .وقال املتحدث "ستواصل
فرنسا االنسحاب برتتيب جيد لوجودها العسكري يف مايل متاشيا مع االلتزامات التي قطعتها عىل
نفسها لرشكائها ".وجاءت التبادالت الساخنة بني العاصمتني فيام قال دبلوماسيون إن مجلس
األمن الدويل عقد جلسة مغلقة بشأن مايل يوم الثالثاء بناء عىل طلب روسيا .وكانت مايل قد
اشتكت إىل املنظمة الدولية بشأن انتهاكات مزعومة ملجالها الجوي من قبل القوات الفرنسية.
تم توقيع اتفاقيات الدفاع الفرنسية-املالية يف عام  ٢٠١٤بعد تدخل باريس لوقف هجوم
جهادي) .فرنسا .(٢٤

األمني العام لألمم املتحدة يحث عىل مساعدة النيجر يف محاربة الجهاديني
حث األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوترييش يوم االثنني املجتمع الدويل عىل "االستثامر
الكامل" ملساعدة النيجر الفقرية يف محاربة املتمردين الجهاديني الذين يهددون الحكومة يف
نيامي والدول املجاورة .وقال جوترييش  ،إىل جانب رئيس دولة الساحل محمد بازوم " ،أعتقد
اليوم  ،بالنظر إىل األداء الرائع لجيش النيجر  ،أن املجتمع الدويل يجب أن يستثمر بالكامل
لتعزيز قدرة جيش النيجر" .وقال جوترييس إن املعدات والتدريب مطلوبان .وأضاف" :ال ميكن
للنيجر مواجهة كل هذه التحديات املتعددة مبفردها"  ،مش ًريا إىل قامئة املنظامت الرئيسية مثل
االتحاد األفريقي والجامعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس( التي تعترب جهات فاعلة
رئيسية من أجل السالم والتنمية يف املنطقة .ومع ذلك  ،أقر غوترييش بأن مجموعة الساحل
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الخمس  ،التي تضم موريتانيا ومايل وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد " ،قد ضعفت بسبب
االنقالبات التي حدثت يف بعض جريانكم"  ،يف إشارة إىل مايل وبوركينا فاسو يف العامني املاضيني.
وقال األمني العام لألمم املتحدة" :بينام تستمر الهجامت اإلرهابية يف االزدياد يف منطقة الساحل
وتنترش إىل الدول الواقعة عىل خليج غينيا  ،يتعني عىل املجتمع الدويل أن يفهم أنها مل تعد مجرد
قضية إفريقية إقليمية  ،ولكنها تشكل تهدي ًدا عامل ًيا"" .إن السالم  ،واستقرار النيجر  ،ومنطقة
الساحل بأرسها  ،ميثالن أولوية مطلقة لألمم املتحدة" (AfricaNews .مع وكالة فرانس برس(.

األمني العام لألمم املتحدة يرحب بإعادة دمج املتشددين يف نيجرييا
أشاد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يوم الثالثاء بإعادة دمج السلطات النيجريية
املستمرة للمنشقني من جامعة بوكو حرام الجهادية  ،التي تشن متر ًدا منذ عقد من الزمان ،
ووصفها بأنها "أفضل يشء ميكننا القيام به من أجل السالم" .ويف حديثه للصحفيني يف مايدوغوري
أيضا إىل مزيد من التمويل العاملي
 ،عاصمة والية بورنو حيث يرتكز التمرد  ،دعا جوترييس ً
للمساعدة يف إعادة بناء الحياة يف شامل رشق نيجرييا حيث ينشط املتمردون .قال األمني العام
لألمم املتحدة بعد اجتامعه مع مسلحني سابقني يف معسكر إعادة التأهيل يف مايدوغوري .وقال
الجيش النيجريي يف مارس آذار إن  ١٦٢٩من املقاتلني السابقني قد تخرجوا حتى اآلن من برنامج
إعادة الدمج .يف املحطة األخرية من جولته التي شملت ثالث دول يف غرب إفريقيا  ،يقوم األمني
العام لألمم املتحدة للمرة األوىل بزيارة نيجرييا  ،أكرب دولة يف إفريقيا من حيث عدد السكان ،
حيث دعا املانحني يف جميع أنحاء العامل إىل دعم املساعدات اإلنسانية يف الشامل الرشقي .شنت
بوكو حرام  ،املتمردون اإلسالميون املتطرفون املحليون يف نيجرييا  ،متردا يف عام  ٢٠٠٩ملحاربة
التعليم الغريب وإقرار الرشيعة اإلسالمية يف نيجرييا.((AP .
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أملانيا تنهي مهمة االتحاد األورويب التدريبية يف مايل
قالت وزيرة الدفاع األملانية كريستني المربخت يوم األربعاء إن أملانيا ستنهي مشاركتها يف مهمة
تدريب االتحاد األورويب يف مايل لكنها مستعدة ملواصلة مهمة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
يف البالد يف ظل ظروف معينة .وقالت فرنسا وحلفاؤها الذين يقاتلون متشددين إسالميني يف
مايل يف وقت سابق هذا العام إنهم سيسحبون قواتهم بعد نحو عقد من الزمان .أثار الخروج
تساؤالت حول مستقبل بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم )مينوسام( التي يبلغ قوامها ١٤٠٠٠
فرد وبعثات االتحاد األورويب  EUTMوبعثة  .EUCAPقال المربخت بعد اجتامع ملجلس
الوزراء يف ميسربغ  ،وهي مدينة شامل برلني  ،إنه يف ظل الحكومة املالية االنتقالية الحالية  ،كان
هناك خطر من أن الجنود املاليني الذين تدربهم أملانيا ميكن أن يقاتلوا جن ًبا إىل جنب مع القوات
الروسية و "يرتكبون انتهاكات قاسية لحقوق اإلنسان" .قال وزير الدفاع "ال ميكننا دعم مثل هذا
النظام بعد اآلن"" .لهذا السبب سنوقف )مشاركتنا يف( مهمة تدريب ) ".EUTMرويرتز(.
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