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كلمة ا�حرر
ما تزال الساحة ا�فريقية تتفاعل فيها ا�حداث بشكل متسارع، ففي الغرب اعلنت ما� انسحابها 

من مجموعة دول الساحل وما عرف ب G٥ وهو امتداد لتدهور ع�قات ما� بفرنسا و� غينيا اعلن 

ا�جلس الحاكم ف�ة انتقالية طويلة قد تضع الب�د � طريق ما� � الخ�ف حول الف�ة ا�نتقالية 

والخ�ف الناجم عنها مع ا�جتمع الدو� وا�قليمي، بين¦ ت�اوح ا�ضطرابات ا�منية � نيج¢يا دون 

�ان ̈ لل مهمة  انتخابات  عقبة  الصومال  اجتاز  إفريقيا  الكام¢ون. � ®ق   � ك¦  ملموس،  تقدم 

ا�ركزية  الحكومة  ب±  واضحة  خ�فات  ببداية  داخليا  إثيوبيا   � ا�وضاع  تتفاقم  بين¦  والرئاسة 

ومليشيا إقليم ا�مهرا الرافضة ل�نصياع لقرارات ا�ركز ما اضطر معه رئيس الوزراء بنقل القيادة 

العسكرية الش¦لية من حا¼ة ا�مهرا، ومخاوف من عودة ال«اع الدموي � جنوب السودان إ¹ 

الواجهة من جديد.

� غينيا أعلن ا�جلس الوطني للتجمع من أجل التنمية ، عن ف�ة انتقالية للحكم ا�د½ مدتها ث�ث 

سنوات أو ٣٦ شهرًا. القرار الذي أُعلن عنه يوم ا�ربعاء ، يضع الب�د عÀ خ�ف مع ال¿كاء ا�قليمي± 

وا�مم ا�تحدة الذين دعوا إ¹ ف�ة انتقالية أق« بكث¢. وكان رئيس ا�جلس العسكري ، العقيد مامادو 

بألفا  مامادو دومبويا  العقيد  أطاح  بـ ٣٩ شهرًا.  ا�نتقالية  الف�ة  ، قد حدد � وقت سابق  دومبويا 

بتسليم  دومبويا  تعهد  ك¦  للدولة.  رئيًسا  نفسه  أعلن  الح±  ذلك  ومنذ   ،  ٢٠٢١ سبتم¨   � كوندي 

السلطة للمدني± ا�نتخب±. مثل ما� وبوركينا فاسو ، وه¦ دولتان أخريان � ا�نطقة حيث استو¹ 

الجيش عÀ السلطة ، تم تعليق عضوية غينيا � ا�جموعة ا�قتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). 

(أفريكا نيوز).

الك¦ئن تخلف ١١ قتي�ً � ش¦ل بوركينا فاسو: قال الجيش إن سبعة جنود وأربعة من ا�تطوع± 

ا�دني± قتلوا � كمين± � ش¦ل بوركينا فاسو ا�ضطرب. وقال الجيش � بيان ورد الجمعة إن الهجوم 

ا�ّول بالقرب من بلدة سو� أدى إ¹ مقتل جندي± وأربعة متطوع± مدني± يساعدون الجيش، بين¦ 

 غرب إفريقيا

بوركينا فاسو

 (الف�ة ا�نتقالية � غينيا)غينيا كوناكري
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لقي خمسة من القوات شبه العسكرية حتفهم � غارة أخرى � نفس اليوم � وانوÖ. نصب الك¦ئن 

من قبل "ا�رهابي±" ، بحسب الجيش ، باستخدام مصطلح للد�لة عÀ الج¦عات ا�سلحة الناشطة 

� ش¦ل بوركينا فاسو. وقال الجيش إن تسعة أشخاص أصيبوا ، مضيفا أنه تّم العثور عÀ جثث نحو 

٢٠ مهاج¦ خ�ل عمليات متابعة. وذكر البيان أن الجيش صادر ودمر أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال. 

نفذت الج¦عات ا�سلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش بانتظام هج¦ت � ش¦ل و®ق بوركينا 

فاسو منذ عام ٢٠١٥ ، م¦ أسفر عن مقتل أكÜ من ٢٠٠٠ شخص وت¿يد ما يقرب من مليو½ شخص. 

ا�ضطرابات ا�رتبطة بالج¦عات ا�سلحة ابتÝ بها أيضا ج¢ان بوركينا فاسو � غرب إفريقيا ، ما� 

والنيجر. وتصنف الدول الث�ث غ¢ الساحلية ب± أفقر دول العاÞ وقواتها ا�سلحة غ¢ مجهزة بشكل 

جيد ضد عدو ماهر � شن غارات الكر والفر والك¦ئن وزرع القنابل عÀ جوانب الطرق. (الجزيرة).

مقتل ßانية جنود � هجوم شنه إرهابيون مشتبه بهم. قالت الحكومة إن ßانية جنود قتلوا وأصيب 

١٣ � هجوم بش¦ل توغو ، � أول غارة قاتلة محتملة عÀ أراضيها من قبل الج¦عات ا�سلحة التي 

قتلت ا�àف � البلدان ا�جاورة. وقالت الحكومة � بيان إن مجموعة من ا�سلح± ا�دجج± بالس�ح 

نصبت كمينا قبل فّجر يوم ا�ربعاء �وقع للجيش � محافظة كبند جال قرب الحدود مع بوركينا فاسو. 

تقديم  دون  "ا�رهابي±"   Àع باللوم  الحكومة  وألقت  الهجوم.  عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن   Þو

تفاصيل. وقال محللون أمنيون إن الهجوم نفذه عÀ ا�رجح فرع محÝ للقاعدة ومقره ما� لكنه امتد 

مئات  والقاعدة  بداعش  ا�رتبطة  الج¦عات  نفذت  فاسو.  بوركينا  إ¹  ا�خ¢ة  السنوات   � جنوبا 

 Àع äأسا ال�كيز بشكل  ، مع  ا�خ¢ة  السنوات  إفريقيا �  الساحل � غرب  الهج¦ت ع¨ منطقة 

البلدان غ¢ الساحلية � بوركينا فاسو والنيجر وما�. (الجزيرة).

قائد الجيش ا�ا� � رواندا لتعزيز التعاون الدفاعي. أنهى قائد الجيش ا�ا� زيارة استغرقت ث�ثة أيام 

لرواندا يوم الخميس حيث تسعى الدولتان إ¹ تعزيز التعاون الدفاعي الثناç. اختتم الجæال ا�ا� عمر 

ديارا الخميس زيارة استغرقت ث�ثة أيام لرواندا. كان � استقبال رئيس ا�ركان العامة للقوات ا�سلحة 

توغو

ما�
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العسكرية  قوتها  الخمس "G٥" من  الساحل  انسحابها من مجموعة دول  ا�حد،  أعلنت ما� مساء 

�كافحة ا�رهاب، وذلك احتجاجا عÀ رفض توليها رئاسة ا�نظمة ا�قليمية التي تضم موريتانيا وتشاد 

وبوركينا فاسو والنيجر.

قررت  الحكومة  أن  ا�حد،  مساء  رسمي  بيان  خ�ل  أكدت  ما�،   � السلطات  أن  ا�صادر  وذكرت 

ا�ش�كة  القوة  فيها  éا  وهيئاتها   "G٥" الخمس  الساحل  دول  مجموعة  أجهزة  كل  من  ا�نسحاب 

�كافحة ا�رهاب.

ا�وريتانية  العاصمة   �  ٢٠١٤ ̈اير  ف  ١٦  � تشكلت  قد  الخمس  الساحل  دول  مجموعة  وكانت 

نواكشوط، وتم اعت¦د اتفاقية التأسيس � ١٩ ديسم¨ ٢٠١٤، ومقرها بشكل دائم � موريتانيا. وتعت¨ 

مجموعة دول الساحل الخمس إطارا مؤسسيا لتنسيق التعاون ا�قليمي � سياسات التنمية والشؤون 

ا�منية � غرب إفريقيا.

ا�الية ونظ¢ه الجæال جان بوسكو كازورا � مقّر قوات الدفاع الرواندية � كيغا�. إذا كان التعاون 

الدفاعي الثناç عÀ جدول ا�ع¦ل ، فإن ا�ناقشة ب± الرجل± تناولت جوانب مختلفة من "التعاون � 

الدفاع  وزارة  عن  صادر  بيان   � جاء  ك¦   ، والرعاية"  العسكري  والتدريب  الب¿ية  ا�وارد  تنمية 

الرواندية. وخ�ل الزيارة الرسمية ، التقى الجæال عمر ديارا بالرئيس بول كاغامي ووزير الدفاع. وقال 

̈ات والتجارب بشأن بناء القدرات" لكل من  قائد الجيش ا�ا� إن الغرض من زيارته هو "تبادل الخ

قوات الدفاع الرواندية والقوات ا�سلحة ا�الية. (أفريكا نيوز).

مسلحون يقتلون ٤٨ شخصا � ش¦ل غرب نيج¢يا. قتل مسلحون � نيج¢يا ٤٨ شخًصا عÀ ا�قل � 

هج¦ت عÀ ث�ث قرى � و�ية زامفارا ش¦ل غرب الب�د. ووقعت الهج¦ت يوم الجمعة ا�اð وأبلغ 

عنها مسؤول محÝ والسكان يوم ا�حد. وكانت قرية الدمري ا�كÜ تñرا. وقتل ا�سلحون ٣٢ شخصا 

بينهم عن«ا أمن. وبحسب أمينو سلي¦ن ، ا�دير ا�داري �نطقة باكورا ، فقد تّم تنسيق الهج¦ت. 

و� مطلع يناير قتل مسلحون أكÜ من ٢٠٠ شخص � و�ية زمفارا. دعا الرئيس النيج¢ي محمد بخاري

انسحاب ما� من مجموعة دول الساحل

نيج¢يا
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 Àف ع�àالعنف ا القتل. أج¨ت أع¦ل  قوات ا�من إ¹ مضاعفة جهودها لوضع حّد لعمليات 

ا�تحدة.  لòمم  ، وفًقا   ðا�ا نوفم¨  أكÜ من ١١٠٠٠ �  لجأ  ، حيث  ا�جاورة  النيجر  إ¹  الفرار 

تعرضت ش¦ل غرب ووسط نيج¢يا لل�هيب عÀ مدار سنوات من قبل العصابات ا�جرامية التي 

تداهم ونهب القرى وتôق ا�اشية وتقوم بعمليات اختطاف ج¦عية للسكان من أجل الحصول 

عÀ فدية. (أفريكا نيوز).

 Àارسها بوكو حرام. ينظم القرويون عõ تجدد أع¦ل العنف التي Àقرويون كام¢ونيون يحتجون ع

طول الحدود الش¦لية للكام¢ون مع تشاد ونيج¢يا احتجاجات يومية أمام ا�كاتب الحكومية تطالب 

الجيش بالتدخل ون¿ القوات � ا�ناطق التي تصاعدت فيها هج¦ت بوكو حرام. يقول ا�تظاهرون 

بعد هجوم مزعوم شنته ج¦عة  ا�قل   Àقرويًا ع قُتل ٣٥   ، ا�اضية وحدها  الث�ثة  ا�سابيع  إنّه � 

إس�مية متشددة ، ألقى قادة القرية باللوم عÀ مقاتل± إس�مي± مع ج¦عة بوكو حرام ا�رهابية � 

قتل ٣٥ شخًصا عÀ ا�قل � ا�سابيع الث�ثة ا�اضية وöقة ا�اشية. لقد جمعوا ا�موال للقروي± للسفر 

إ¹ العاصمة ا�قليمية ، مروى لطلب ا�ساعدة من السلطات. قال القس جوزيف بايوها من الكنيسة 

ا�نجيلية � الكام¢ون � تورو ، وهي قرية عÀ الحدود مع نيج¢يا ، إن القروي± جاؤوا ليخ¨وا الحاكم 

أنه � يكاد øر يوم دون ورود تقارير عن قيام مقاتÝ بوكو حرام بإساءة معاملة ا�دني± أو قتلهم 

وöقة طعامهم وماشيتهم. وقال بايوها إن القروي± � ش¦ل الكام¢ون يريدون من الحكومة ن¿ 

الجيش  بالتخÝ عن  أنهم يشعرون  ، مضيًفا  الس�م  الفور لح¦يتهم وممتلكاتهم وإعادة   Àقوات ع

والحكومة الكام¢وني± �واجهة بوكو حرام éفردهم. (صوت أمريكا).

الكونغو  رئيس جمهورية  تعهد  وا�من.  العقوبات  يبحثان  وتشيسكيدي  ك¢  السودان  رئيس جنوب 

الدøقراطية ، فيليكس تشيسكيدي ، بقيادة جهود ا�تحاد ا�فريقي لرفع العقوبات وحظر ا�سلحة 

ا�فروض عÀ  جنوب السودان. و�  حديثه � مؤõر صحفي مش�ك مع نظ¢ه من جنوب السودان ،

 ®ق إفريقيا

جنوب السودان

الكام¢ون
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سلفا ك¢ ، � عاصمة الب�د جوبا يوم ا�حد ، قال تشيسكيدي إن سياسات ا�تحاد ا�فريقي � 

الكونغو  جمهورية  زعيم  وتعهد  فيه.  ا�عضاء  الدول   Àع عقوبات  فرض   Àع وتشجع  تسمح 

الدøقراطية بإ®اك ا�جتمع الدو� لرفع العقوبات ا�فروضة عÀ جنوب السودان ، قائ� إن ذلك 

 Àتحدة حظرًا ع�يؤخر تنفيذ اتفاق الس�م. � ١٣ يوليو ٢٠١٨ ، فرض مجلس ا�من التابع لòمم ا

ا�سلحة عÀ أراð جنوب السودان ، م¦ ألزم جميع الدول ا�عضاء � ا�مم ا�تحدة قانونًا éنع 

ا�مداد ا�با® أو غ¢ ا�با® أو بيع أو نقل ا�سلحة وا�واد ذات الصلة - éا � ذلك الذخ¢ة 

وا�ركبات العسكرية. وكذلك قطع الغيار. (سودان تريبيون).

ازدهار ا�قتصاد الكيني مع تخفيف تنزانيا إجراءات الحدود. أدت حدود تنزانيا "ا�خففة" مع 

التجارية � ك�  الثنائية إú ¹و ا�ع¦ل  الجمركية والحلول للقضايا  الحواجز غ¢  كينيا وتقليص 

البلدين ، بعد عام من تو� الرئيس سامية سولو مهام منصبه. تُظهر البيانات ا�أخوذة من ا�سح 

ا�قتصادي �كتب ا�حصاءات الوطني الكيني لعام ٢٠٢٢ أن صادرات تنزانيا إ¹ كينيا تضاعفت 

� غضون ١٠ أشهر فقط. قبل و�ية الرئيس سامية ، كان لدى البلدين عدد من الخ�فات حول 

ا�سائل التجارية ، حيث كانت دار الس�م تنظر إ¹ الداخل وتفرض قيوًدا عÀ التجارة مع كينيا. 

يظهر ا�سح أنه عÀ الرغم من الوباء ، استوردت كينيا ا�زيد من السلع خ�ل العام ا�اð من 

تنزانيا. يقول التقرير إن اقتصاد كينيا úا بنسبة ٧٫٥ � ا�ائة ، وهو أعÀ معدل منذ عام ٢٠١٠ ، 

وأكÜ من ٢٠ ضعف معدل ٠٫٣ � ا�ائة ا�سّجل � ذروة جائحة كوفيد -١٩ � عام ٢٠٢٠. (®ق 

إفريقيا)

أنهى الصوماليون فص� طوي� من ا�نتظار الذي طال ل ١٥ شهرا بإعادة انتخاب الرئيس ا�سبق حسن 

شيخ محمود والذي عمل رئيس للجمهورية � الف�ة ب± ٢٠١٣ إ¹ ٢٠١٧ � انتخابات تنافس فيها �ول 

مرة ٣٩ مرشحا وامرأة ت�شح �ول مرة كذلك، انتهت الجولت± ا�ولي± بصعود الرئيس ا�نتهية و�يته 

محمد عبدهللا فرماجو وحسن شيخ محمود، و� الجولة الثالثة وا�خ¢ة حقق حسن شيخ محمود فوزا 

كينيا-تنزانيا

الصومال
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ستكون  البلدان.   Àع ا�وكرانية  ا�زمة  صدمات  حدة  لتخفيف  جديدة  منصة  عن  تكشف  أفريقيا 

البلدان ا�فريقية قادرة عÀ ®اء السلع ا�ساسية بشكل مش�ك ، والتي تأثر توريدها بأزمة أوكرانيا ، 

بعد إط�ق التبادل التجاري ا�فريقي (ATEX) ، وهي منصة تم إنشاؤها لتجنب آثار الحرب � أوروبا 

ال¿قية عÀ إفريقيا. سيكونون قادرين عÀ ®اء السلع بأسعار مناسبة. تم تطوير ا�نصة من قبل بنك 

بنك التصدير وا�ست¢اد ا�فريقي (Afreximbank) وبنك التنمية ا�فريقي (AfDB) ، بالتعاون 

العا®  الرئيس  محمود  شيخ  حسن  يصبح  وبهذا  لفرماجو  ١١٠ صوت  مقابل  صوتا   ٢١٥ ب  كاسحا 

للصومال منذ استق�له � ١٩٦١ من القرن ا�ن«م، يُذكر ان ا�نتخابات كان يُف�ض أن تُجرى ع¨ دوائر 

الجهادية  التنظي¦ت  وõدد  فرماجو  ف�ة   � ا�ستقرار  عدم  حالة  لكن   ٤٫٥ قاعدة  و  للقبائل  عابرة 

ا�تطرفة õ Þكن الصومالي± من الولوج إ¹ مرحلة ا�حزاب القومية العابرة للقسمة العشائرية، ولذلك 

�ان البالغ عدد نوابها ٣٢٩ نائبا.̈ يُنتخب الرئيس من قبل غرفتي ال

ازدادت حدة التوتر � الف�ة ا�خ¢ة ب± الفاعل± عÀ الساحة ا�ثيوبية، أوله ب± الحكومة الفيدرالية 

وإقليم ا�مهرا بسبب رفض ا�مهرا توجهات الحكومة ا�ركزية � الحل السلمي، وتصاعد تجنيد ا�ليشيا 

ا�مهرية بالتنسيق مع النظام ا�رتري ورفض قوات إقليم ا�مهرا ا�نسحاب من مناطق غرب التقراي 

التي احتلتها � نوفم¨ ٢٠٢١ من ناحية أخرى تصاعد تبادل ا�تهامات وا�ستعداد لشن حم�ت متبادلة 

ب± التقراي وا�مهرا ما جعل مجلس أمن ا�قليم �ع�ن ا�ستعداد العام للتصدي �ا يُزعم أنه هجوم 

متوقع من قبل التقراي عقب ت«يح رئيس إقليم التقراي الذي قال فيه يجب عÀ التقراي ا�ستعداد 

للمرحلة ا�خ¢ة من النضال والذي يفهمه ا�مهرا عÀ أنه هو هجوم عÀ منطقة غرب التقراي. يضاف 

إليه تراجع الع�قات ا�رترية ا�ثيوبية عÀ خلفية ا�طالب ا�ثيوبية والدولية �نسحاب القوات ا�رترية 

من إثيوبيا ومن غرب التقراي عÀ وجه الخصوص، فض� عن ا�واجهات العسكرية ا�تقطعة ب± التقراي 

وإرتريا � ا�سبوع ا�خ¢ عÀ ث�ث محاور عÀ خطوط الت¦س ب± الطرف±.

الشؤون ا�قليمية

(توتر رباعي ا�بعاد)إثيوبيا
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مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية ا�فريقية (AfCFTA) ولجنة ا�مم ا�تحدة ا�قتصادية 

تسعى  إنها  ا�ربعاء  يوم  بيان   � �فريقيا  ا�قتصادية  اللجنة  وقالت   .(UNECA) �فريقيا 

نقص  مع  التعامل   Àمالية ع بالفعل من ضغوط  تعا½  التي  ا�فريقية  ا�قتصادات  �ساعدة 

ا�مدادات الناجم عن حرب أوكرانيا. وجاء � البيان: "أدت ا�زمة الروسية ا�وكرانية إ¹ زيادة 

الضغط عÀ س�سل التوريد الحيوية � أسواق السلع ا�ساسية ، مع الزيادات الحالية وا�توقعة 

� أسعار ا�نتجات الزراعية وا�دخ�ت مثل الحبوب وا�سمدة". (®ق افريقيا).

 

̈اء � ا�مم ا�تحدة  ̈اء ا�مم ا�تحدة: قلق � جنوب السودان من العودة إ¹ ال«اع. قال خ خ

� تقرير نُ¿ يوم ا�ثن± ا�اð ، إن العديد من القادة السياسي± وا�دني± � جنوب السودان 

"متشككون بشدة" � أن اتفاقية الس�م لعام ٢٠١٨ øكن أن تحقق ا�ستقرار �حدث دولة � 

̈اء إ¹ الخ�فات السياسية  العاÞ ، ويقلقون من أنّها قد تتجه إ¹ ال«اع مرة أخرى. وأشار الخ

ب± الخصم± السابق± الذين يقودون الحكومة اàن - الرئيس سلفا ك¢ ونائب الرئيس ريك 

مشار - التي أعاقت الكث¢ من اتفاق الس�م الذي وقعاه منذ أكÜ من ٣ سنوات ونصف. وذكر 

التقرير أن "كل عن« من عنا{ اتفاقية الس�م أصبح اàن رهينة الحسابات السياسية للنخب 

وا�حسوبية  العامة  وا�وارد  العنف  من  مزيًجا  تستخدم  التي   ، الب�د   � وا�منية  العسكرية 

لجنوب   äالسيا النظام   � حقيقي  تغي¢  إحداث  عن  "بعيًدا  الضيقة".  مصالحها  لتحقيق 

السودان ، أصبحت اتفاقية الس�م نفسها مكانًا مربًحا لسياسات قوة النخبة." � التقرير ا�قدم 

 Àفروضة ع�̈اء التي تراقب العقوبات ا إ¹ مجلس ا�من التابع لòمم ا�تحدة ، قالت لجنة الخ

التحذيرات بشأن آفاق ا�تفاقية من ا�دني± والعديد من قادة ا�جتمع  جنوب السودان إن 

ا�عارض±  ا�وقع±  وحدة  "تآكل"  مع  إلحاًحا   Üأك أصبحت  وا�د½  والعسكري   äالسيا

 ((AP .الرئيسي±. وانت¿ت الصفقات الخارجية

 الشئون الدولية
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COVID-١٩ ينحô � كل مكان ، باستثناء ا�م¢كت± وأفريقيا. قالت منظمة الصحة العا�ية � 
 Þبلغ عنها � جميع أنحاء العا�أحدث تقييم للوباء إن عدد حا�ت ا�صابة بف¢وس كورونا الجديد ا

ا�تحدة �  التابعة لòمم  الصحة  باستثناء ا�م¢كت± وأفريقيا. وقالت منظمة  استمر � ا�نخفاض 

تقريرها ا�سبوعي عن الوباء الذي صدر � وقت متأخر من يوم ا�ربعاء ، إن حوا� ٣٫٥ مليون حالة 

جديدة وتّم ا�ب�غ عن أكÜ من ٢٥ ألف حالة وفاة عÀ مستوى العاÞ ، وهو ما øثّل انخفاًضا بنسبة 

١٢٪ و ٢٥٪ عÀ التوا�. بدأ ا�تجاه النزو� � ا�صابات ا�بلغ عنها � مارس ، عÀ الرغم من قيام 

العديد من البلدان بتفكيك برامج ا�ختبار وا�راقبة واسعة النطاق ، م¦ يجعل من الصعب للغاية 

إجراء إحصاء دقيق للحا�ت. وقالت منظمة الصحة العا�ية إن هناك منطقت± فقط زادت فيه¦ 

ا�صابات ا�بلغ عنها بـ COVID-١٩: ا�مريكتان وإفريقيا بنسبة ١٤٪ ١٢و٪. عÀ التوا� وقالت 

الوكالة إن الحا�ت ظلت مستقرة � غرب ا�حيط الهادئ وتراجعت � كل مكان آخر. حذر ا�دير 

العام �نظمة الصحة العا�ية تيدروس أدهانوم غي¨يسوس خ�ل إيجاز صحفي هذا ا�سبوع من أن 

 .(AP) ."تقلب هذا الف¢وس Àمن ٥٠ دولة تسلط الضوء ع Üتزايدة � أك�"الحا�ت ا

قال ا�م± العام لòمم ا�تحدة ، أنطونيو جوت¢يش ، �ذاعة إف آي إن ما� øكن أن تنهار إذا سحبت 

ا�مم ا�تحدة بعثة حفظ الس�م من هناك ، لكنه أشار إ¹ أن أحد الخيارات قد يكون استبدالها بقوة 

ا�تحاد ا�فريقي ا�دعومة بتفويض تشغيÝ أكÜ {امة. سيقرر مجلس ا�من الدو� الشهر ا�قبل ما 

التابعة له � ما� (مينوس¦). وقال جوت¢يس �  إذا كان سيتم تجديد تفويض بعثة حفظ الس�م 

مقابلة مع RFI وهو يختتم جولته � ث�ث دول � غرب إفريقيا: "الوضع الحقيقي هو أنه بدون 

مينوس¦ ، سيكون خطر انهيار الب�د هائ�ً". لن أق�ح إنهاء هذه ا�همة �نني أعتقد أن العواقب 

ستكون رهيبة. لكنها تعمل � ظروف � تستدعي فع�ً قوة حفظ س�م ، بل قوة قوية لفرض الس�م 

ومحاربة ا�رهاب. قال غوت¢يش إن القوة يجب أن تكون أفريقية ، و "من ا�تحاد ا�فريقي ، ولكن 

مع تفويض من الفصل السابع من مجلس ا�من وõويل إلزامي" - � إشارة إ¹ ميثاق ا�مم ا�تحدة 

.(RFI )."سلحة � حالة "تهديد س�م�الذي يسمح باستخدام القوة ا

ا�مم ا�تحدة وحفظ الس�م � ما�

منظمة الصحة العا�ية
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دعمت الحكومة ا��انية تغي¢ًا � عمليتي ن¿ عسكري± للب�د � غرب إفريقيا ، ونقل مئات 

الجنود من ما� لل�كيز عÀ النيجر وتحويلها � ما� من مهمة أوروبية إ¹ بعثة لòمم ا�تحدة. 

وقالت ا�تحدثة باسم الحكومة كريستيان هوف¦ن يوم ا�ربعاء إن التدريب والدعم ا�قدم � 

ا�تطرف±  ا�نطقة ضد  النيجر � حرب  إ¹ جيش  ا�ستقبل  ا�الية سيقدم �  للقوات  السابق 

ا�س�مي± "بسبب الوضع ا�تغ¢". أعلنت فرنسا ، التي لديها قوة عسكرية أك¨ بكث¢ � ما� ، 

الصيف وسط  أنها ستسحب قواتها من بعثة ا�تحاد ا�وروÖ هناك بحلول  ̈اير / شباط  ف  �

توترات مع ا�جلس العسكري الحاكم � الب�د. وقال هوف¦ن إن قرار أ�انيا كان مدفوًعا أيًضا 

éخاوف من أن القوات ا�الية التي تتلقى تدريبًا من ا�تحاد ا�وروÖ قد تتعاون مع ا�رتزقة 

الب�د. � الوقت نفسه ، ستزيد أ�انيا من مشاركتها � بعثة حفظ الس�م  العامل± �  الروس 

التابعة لòمم ا�تحدة � ما� ، والتي ستوفر ما يصل إ¹ ١٤٠٠ جندي. � تزال قرارات مجلس 

.(AP) .الوزراء بحاجة إ¹ موافقة

 � ا�تطرفة  الج¦عات  �حاربة  جهوده  سيجدد  إنه  داعش  �حاربة   Ýالعام التحالف  يقول 

أفريقيا. تعهد التحالف الدو� لهزøة الدولة ا�س�مية � العراق وسوريا (داعش) éواصلة قتال 

أكÜ من ٦٠ ®يًكا وعقد �  ا�جت¦ع  ا�وسط. وضم  وال¿ق  إفريقيا  الجهادية �  الج¦عات 

مراكش يوم ا�ربعاء ١١ مايو. هذا النهج تجسده مجموعة ال�كيز عÀ إفريقيا ، التي تشارك � 

قيادتها الو�يات ا�تحدة وإيطاليا والنيجر وا�غرب. " . إن الو�يات ا�تحدة ملتزمة بالعمل مع 

®كائنا � غرب إفريقيا �واجهة التحديات التي سمحت لهذه ا�جموعة با�زدهار. من بينها ، 

ا�فتقار إ¹ ®عية الدولة ، وا�نتهاكات ا�ستمرة للحقوق ، وانعدام ا�من الغذاç ". يتبع كب¢ 

الدبلوماسي± ا�مريكي±. تأسس التحالف � عام ٢٠١٤ ويضم ٨٤ دولة ومنظمة دولية. واستناداً 

إ¹ أرقام ا�كتب ا�مري` �كافحة ا�رهاب ، فقد كشف � منطقة الساحل ، أن عدد الهج¦ت 

ا�رهابية زاد بنسبة ٤٣٪ ب± عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢١.

أ�انيا والبعثات العسكرية � غرب إفريقيا

التحالف العا�ي �حاربة داعش
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أوضح الرئيس الروä ف�دø¢ بوت± عÀ مدى السنوات العديدة ا�اضية أنه مستعد ل�نتقال من 

النظام الدو� القائم عÀ الدøقراطية والذي شكل معاي¢ الحوكمة العا�ية منذ نهاية الحرب 

العا�ي  ا�تحدة وا�ع�ن  ا�عاي¢ منصوص عليها بوضوح � ميثاق ا�مم  الثانية. هذه  العا�ية 

 ، للنزاعات  السلمي  والحل   ، ا�خرى  الدول   ðأرا وس�مة  سيادة  اح�ام   - ا�نسان  لحقوق 

وحقوق ا�واطن± � ا�شاركة � الحياة السياسية. يعت¨ ا�يثاق ، الذي وقعته ١٩٣ دولة عضو ، 

مسؤولية ج¦عية �ساءلة ا�عضاء عند انتهاك هذه ا�بادئ وفًقا للقانون الدو�. لذلك ، كان غزو 

روسيا ومحاولتها ضم? كل أو أجزاء من أوكرانيا ، دا@ًا أكÜ من مجرد نزاع ثناç - ولكنه جهد 

 ، ، مارتن كي¦½  الدولية. اع�ف سف¢ كينيا لدى ا�مم ا�تحدة  واضح �عادة تعريف ا�عاي¢ 

 äالرو الغزو  أثناء إط�ق  التابع لòمم ا�تحدة  البداية بإع�نه � مجلس ا�من  با�خاطر منذ 

�وكرانيا أن جدوى التعددية نفسها تتعرض للهجوم. إذن ، كيف يبدو النظام الدو� الذي تقوده 

روسيا؟ (مركز أفريقيا للدراسات ا�س�اتيجية).

روسيا والنظام الدو� ا�ستقبÝ � إفريقيا
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