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كلمة المحرر
تطل نة ا�شهد ا�فريقي � عددها السادس وما تزال إفريقيا تعا� حالة ا�ضطرابات وتراجع � 

ا�ستقرار  عدم  مربع  توغو  تدخل  إفريقيا  غرب  ففي  ا�ستقرار،  إ�  ا�فضية  التسويات  مستوى 

الفاعل�  ب�  الثقة  تضاؤل  من  مزيد  إ�  أدى  الذي  ال��ان  وحل  جوارها،   � يدور  �ا  كنتيجة 

السياسي� والجيش � غينيا، وحديث عن انق¨ب � ما§، و� ¦ق إفريقيا تبدوا ا£مال معلقة ع¢ 

الصومال وما ²كن أن يسهم به � استقرار ا�نطقة، ع¢ الرغم من صعوبات مجريات ا¬حداث � 

̈د. القرن ا�فريقي واحتجاجات � تشاد تطالب بخروج فرنسا وانهاء هيمنتها عل الب

إن نحو ١٥  توغو  ا¬من �  قال وزير  "إرها¾".  قتلوا � هجوم   Àًإن ١٥ مهاج توغو  قالت سلطات 

مهاجÀ قتلوا خ¨ل هجوم "إرها¾" ا¬سبوع ا�اÄ � شÀل توغو أسفر أيضا عن مقتل Âانية جنود. 

̈د �حتواء تهديد أمني يتجه جنوبا من ما§ وبوركينا فاسو والنيجر  تنت قوات توغو � شÀل الب

حيث تعمل مجموعات مرتبطة بالقاعدة وداعش. � الساعات ا¬و� من يوم ١١ مايو / أيار ، شن 

 - كبينكاندي  نقطة عسكرية �  عنيفا" ع¢  إرهابيا  "هجوما  نارية  دراجات  مهاجÀ ع¢   ٦٠ حوا§ 

بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو - مÀ أسفر عن مقتل Âانية جنود توغولي� وجرح ١٣ آخرين، 

حسبÀ قالت الحكومة � ذلك الوقت. ، قال وزير ا¬من العام ، اللواء دمهام يرك ، مساء ا¬ربعاء ، إن 

١٥ من ا�هاجم� قتلوا. قال يارك � التلفزيون الوطني: "نقل [ا�هاجمون] الجثث بÎعة ع� الحدود 

حيث تم دفنها". � تين الثا� (نوفم�) ا�اÄ ، أحبط الجنود هجوًما � قرية سانلواغا الشÀلية ، 

مÀ جعل هجوم ا¬سبوع ا�اÄ أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا. (الجزيرة).

تقول الحكومة العسكرية � ما§ إنها أحبطت محاولة انق¨ب مضادة. وتقول الحكومة العسكرية � 

ما§ إن قّواتها ا¬منية أحبطت محاولة إنق¨ب قادها ضباط بالجيش وبدعم من دولة غربية Ò تذكر 

اسمها ا¬سبوع ا�اÄ. يأÕ إع¨ن الحكومة يوم ا�ثن� بعد سنوات من ا�ضطرابات � ما§ ، حيث قاد 

 غرب إفر���ا

مـــــــــــــالي  (محاولة انقالب�ة)

تـــــــــــــوغو
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̈بات � عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ قبل أن يصبح رئيس الدولة الواقعة �  العقيد أسيمي غويتا انق

غرب إفريقيا ... وÒ يذكر البيان الصحفي اسم الدولة التي تتهمها وÒ يذكر تفاصيل كثÛة. ومع 

̈قات مع فرنسا ا�ستعمرة السابقة بشكل كبÛ � ظّل حكم غويتا ، مÀّ دفع  ذلك ، تدهورت الع

الجيش الفرنÝ إ� البدء � سحب قواته التي أمضت تسع سنوات � قتال الجÀعات ا�سلحة 

... وأضاف البيان ا�خباري الحكومي أنه تّم تكثيف ا¬من عند نقاط التفتيش ع¢ الطرق مغادرة 

العاصمة باماكو � محاولة للقبض ع¢ ا�تواطئ�. وتحدث مصدر عسكري تحدث ¦يطة عدم 

الكشف عن هويته عن نحو ١٠ اعتقا�ت وقال إنّه سيتم اعتقال آخرين. (الجزيرة).

̈د من مجموعة  ما§ تنسحب من القوة ا�قليمية ا�ناهضة للجهادي� G٥. يعمق انسحاب الب

دول الساحل الخمس من عزلتها بعد أن فرضت جÛانها عقوبات عليها � يناير / كانون الثا� 

̈قات الدبلوماسية �ا§ مع  بسبب ما يُعتقد أنه تباطؤ � استعادة الحكم ا�د�. كÀ تدهورت الع

 Ûرية السابقة ، خاصة بسبب التقارب ا¬خÀذلك فرنسا ، القوة ا�ستع �ا æ ، الحلفاء الغربي�

مع روسيا. � وقت سابق من هذا الشهر ، قال ا¬م� العام لçمم ا�تحدة أنطونيو جوتÛيش إن 

عدم ا�ستقرار السياé وانتهاكات حقوق ا�نسان � ما§ وبوركينا فاسو تقوض عمليات الساحل 

ا�جلس  لكن  أقرب وقت ممكن.  للمدني� �  السلطة  إعادة  إ�  للجهادي�. كÀ دعا  ا�ناهضة 

العسكري � ما§ يزعم أنه ضحية للسياسة. وأعلنت باماكو � بيان لها أن "حكومة ما§ تقرر 

ا�نسحاب من جميع أجهزة ومؤسسات دول الساحل الخمس ، æا � ذلك القوة ا�شêكة" التي 

ا¬عضاء � مجموعة  الدول  بعض  "معارضة  البلد  ذلك  الجهادي�. وأضافت دون تسمية  تقاتل 

الساحل الخمس لرئاسة ما§ مرتبطة æناورات دولة خارج ا�نطقة تستهدف ما§ بشكل يائس". 

تم إط¨ق مجموعة الساحل G٥ ، التي تضم أيًضا موريتانيا وتشاد وبوركينا والنيجر ، � عام ٢٠١٤ 

، مع إضافة قوة معادية للجهادية. وقال ا�جلس العسكري بعد أشهر ، هذا ا�جتÀع "Ò ينعقد 

بعد". وتكافح ما§ � ظل العقوبات التي فرضتها دول أخرى � غرب إفريقيا بسبب قرار الجيش 

̈بات. (أفريكا نيوز). با�حتفاظ بالسلطة � أعقاب عدة انق

ت�عات انسحاب مالي من مجموعة الساحل



3

تفاقم ا¬زمة السياسية � غينيا بيساو. نددت ا�عارضة � غينيا بيساو بخطوة الرئيس إمبالو لحّل 

الجمعية الوطنية ، قائلة إنّها لن تقبل القرار. قال ا�تحاد من أجل التغيÛ ، وهو أحد ا¬حزاب 

الستة التي لها مقاعد � ال��ان ، إنه � يعêف بقرار إمبالو يوم ا�ثن� بإرسال نواب إ� منازلهم 

 Ûالدائم ل¨تحاد من أجل التغي Ûديسم�. وقال السكرت �والدعوة إ� انتخابات بر�انية مبكرة 

يقبلون تîفات هذا  الشعب  و�  السلطات   �" بيساو:  العاصمة  للصحفي� �  هاندم  أرميندو 

الشعبية".  الوطنية  الجمعية  قبل  بالسلطة من  رئيًسا مخوً�  ليس  إنه  أنها ¦عية.  الرئيس ع¢ 

 éمأزق سيا �غرب إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها نحو مليو� نسمة  �تعيش الدولة الواقعة 

منذ شهور بسبب ا�نقسامات ب� ال��ان والرئاسة. وقال هاندم أيًضا إن ال��ان ، الذي أكد أنه 

الرئيس.  قبل  كان سيقبل حله من  إذا  ما  تقرير  إ�  بحاجة   ، قانونيًا ودستوريًا"  "سلطة ¦عية 

.((DW

ا�جلس العسكري الغيني يحظر ا�حتجاجات السياسية. حظر ا�جلس العسكري الحاكم � غينيا 

ا�حتجاجات السياسية بعد إع¨ن فêة انتقالية مدتها ث¨ث سنوات قبل استعادة الحكم ا�د�. 

قالت لجنة الحشد الوطني للتنمية (CNRD) � بيان مساء الجمعة. وأضافت اللجنة التي شكلها 

ا�جلس العسكري برئاسة العقيد مامادي دومبويا "يدعو ا�جلس الوطني للد²قراطية والتنمية 

السياسية �  والتجمعات  ا�حتجاج  أشكال  كافة  وا�جتÀعي� �حتواء  السياسي�  الفاعل�  كافة 

بقيادة  الجيش  ضباط  أطاح  قانونية.  عواقب  عليه  سيêتب  ا�متثال  عدم  إن  وقالت  مقرهم". 

العقيد دومبويا بالرئيس ا�نتخب ألفا كوندي � ا�ستعمرة الفرنسية السابقة الفقÛة � سبتم� 

من العام ا�اÄ. كان كوندي ، البالغ من العمر ا£ن ٨٤ عاًما ، قد واجه معارضة ¦سة بعد أن 

دفع بدستور جديد � عام ٢٠٢٠ سمح له بالêشح لو�ية رئاسية ثالثة. (صوت أمريكا).

غین�ا   (تفاقم األوضاع الس�اس�ة)

حظر االحتجاجات الس�اس�ة في غین�ا
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ا�ثيوبية  السلطات  ا�ثيوبية وإقليم ا¬مهرا قامت  الحكومة  ا�تصاعدة ب�  ̈فات  الخ � سياق 

ذات  الخاصة و�  وا�ليشيات  الرسمي  ا�ستوي�  ا�قليم ع¢  قوات  قيادات  باعتقال عدد من 

السياق أدين العميد تيفÛا مامو، القائد السابق للقوات الخاصة لو�ية أمهرا ، حيث استدعى أمام 

ا�حكمة العليا æنطقة أمهرا أمس حيث اتهم æحاولة تفكيك الدستور. وقال مولوا إن ا�حكمة 

منحت فريق التحقيق عة أيام لتأكيد ا¬دلة التي قدمها.

� ١٧ مايو ظهرت تقارير تفيد بأن الجóال تيفÛا قد اختفى منذ ١٦ مايو. وأكدت ذلك �حًقا 

زوجته ، مين� هايõ التي تتهمها بعض الجهات ا�ثيوبية بو�ئها للنظام ا�رتري، � مقابلة مع 

̈م بشأن اختفاء زوجها. وافادت ا�نباء �حقا ان اللواء اعتقل � مركز للطة  إحدى وسائل ا�ع

� بحر دار عاصمة منطقة امهرا. وتأجلت جلسة ا�حكمة حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٢ ، بحسب فريق 

الدفاع (أديس ستاندرد).

حسن شيخ محمود ينتخب رئيًسا للصومال للمرة الثانية. سلم الصومال حسن شيخ محمود الرئاسة 

القرن   � الواقعة  ا�ضطربة  الدولة   � ا¬حد  يوم  انتظارها  طال  التي  ا�نتخابات  بعد  الثانية  للمرّة 

̈ع ماراثو� شمل ٣٩ مرشًحا تم بثه ع¢ الهواء مبا¦ة ع¢  ا¬فريقي ، والتي تواجه øرًدا ، بعد استط

التلفزيون الحكومي ، أحù ا�سؤولون ال��انيون ٢١٤ صوتًا لصالح الرئيس السابق محمود ، وهو 

باسم  ا�عروف   ، محمد  عبد هللا  محمد  الحا§  الرئيس  لهز²ة  ا�طلوب  العدد  من   Ûبكث أك�  عدد 

فارماجو. اندلع إط¨ق نار احتفا§ � العاصمة مقديشو ، حيث يأمل الكثÛون أن يرسم التصويت خطاً 

تحت أزمة سياسية استمرت أكû من عام ، بعد انتهاء فêة و�ية فرماجو � ف�اير ٢٠٢١ دون انتخابات. 

أدى محمود ، الذي كان رئيًسا سابًقا � الفêة من ٢٠١٢-٢٠١٧ ، اليم� الدستوري بعد فêة وجيزة من 

أشاد  الذي   ، فارماجو  إ�  إشارة   � ، وقال  ̈د.  للب أثناء مخاطبته  تصالحية  ن�ة  ا¬صوات ووجه  فرز 

بالنجاح � التصويت الذي طال انتظاره ، "إنه ¬مر يستحق الثناء حًقا أن يقف الرئيس هنا بجانبي ، 

ويجب أن نتحرك لçمام و� نêاجع أبًدا ، وعلينا معالجة أي مظاÒ". (فرنسا ٢٤).

 شرق إفر���ا

إثیو��ا   (خالفات بین الح�ومة و�قل�م األمهرا)

الصومال   (انتهاء مرحلة حرجة)
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التشاديون ينزلون إ� الشوارع � احتجاجات مناهضة لفرنسا. أطلقت الطة التشادية الغاز 

ا�سيل للدموع واستخدمت خراطيم ا�ياه لتفريق مئات ا�تظاهرين الذين خرجوا إ� شوارع 

العاصمة ومدن أخرى � احتجاج مناهض لفرنسا، شهد تدمÛ بعض الكات ا�رتبطة بفرنسا. 

وقال متحدث باسم تحالف ا�جتمع ا�د� التشادي "واكت øا" إن ا�حتجاج دعا إ� التنديد 

بدعم فرنسا للمجلس العسكري ا�نتقا§ الذي استو� ع¢ السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس 

̈م الفرنسية ، بينÀ تّم  ديبي � ساحة ا�عركة � أبريل / نيسان ٢٠٢١. قام البعض بإحراق ا¬ع

رفع علم روسيا ع¢ سارية � وسط نجامينا العاصمة، وفًقا �راسل لرويêز. مع تراجع نفوذ 

فرنسا � مستعمراتها السابقة ، شهدت ا�حتجاجات ا¬خÛة � دول مثل ما§ وبوركينا فاسو 

̈قات العسكرية مع روسيا بد�ً من فرنسا. وينظر إ� تشاد ع¢ أنها  والنيجر دعوات لزيادة الع

̈مي� � ا�نطقة. العديد من الدول الغربية ، æا �  حليف قوّي للغرب � قتال ا�تشددين ا�س

̈د. (رويêز). ذلك فرنسا ، والتي تحتفظ بقوات � قواعد � الب

رئيس ا�تحاد ا¬فريقي: نريد  وكالة التصنيف ا�ئت�À لعموم أفريقيا. دعا رئيس السنغال ماþ سال 

ا¬حد إ� إنشاء وكالة "تصنيف ائت�À" لعموم إفريقيا ، قائ¨ً إن الطبيعة "التعسفية للغاية" لنظام 

بالنسبة  تكلفة   ûأك العا�ية  الديون  أسواق  من  ا�قêاض  تجعل  الدولية  ا�نظÀت  قبل  من  التقييم 

للبلدان ا¬فريقية. قال سال ، الذي يرأس ا�تحاد ا¬فريقي حاليًا ، �ذاعة RFM الخاصة إن هناك حاجة 

- "نظرًا للظلم ، والتصنيفات التعسفية للغاية � بعض ا¬حيان" من قبل الوكا�ت الدولية - إ� "وجود 

هيئة لعموم إفريقيا". وجاءت تîيحاته عشية مؤøر داكار ا�قتصادي ٢٠٢٢ الذي نظمه اقتصاديون 

 ١٩-COVID عام ٢٠٢٠ ، عندما كانت جميع ا�قتصادات تعا� من تداعيات جائحة �أفارقة. وقال: "

، شهد ١٨ اقتصاًدا من أصل ٣٢ اقتصاًدا أفريقيًا صنفته وكالة واحدة ع¢ ا¬قل من الوكا�ت الك�ى 

انخفاًضا � تصنيفاتها". جادل سال بأن هذا يعني أن ٪ ٥٦ من البلدان ا¬فريقية شهدت انخفاًضا � 

الشؤون اإلقل�م�ة

و�الة تصن�� ائتماني إفر���ة

تشـــــــــاد   (فرنسا تواجه رفضا)
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الو�يات ا�تحدة تسعى لتمرير قانون �راقبة أنشطة روسيا � إفريقيا. تسعى الو�يات ا�تحدة إ� 

øرير قانون �واجهة روسيا � إفريقيا من خ¨ل تتبع عملياتها العسكرية واستثÀراتها وا¬وليغارشية 

والتدفقات ا�الية غÛ ا�وعة ا�شتبه بها. ويرجع ذلك جزئيًا إ� أن أكû من نصف الدول ا¬فريقية 

اختارت أن تكون محايدة بشأن قرارات ا¬مم ا�تحدة بشأن الغزو الروé ¬وكرانيا. هذا يشÛ إ� نفوذ 

أمريكا الذي يواجه تحديًا إ� حد ما � القارة. من خ¨ل قانون مكافحة ا¬نشطة الروسية الخبيثة � 

إفريقيا ، ترغب الو�يات ا�تحدة � "محاسبة الحكومات ا¬فريقية ومسؤوليها ا�تواطئ� � مساعدة 

القانون  موع  ا¬مري~  الشيوخ  مجلس  طرح   ، أبريل   ٢٧  � وا¬نشطة".  الخبيث   Ûالتأث (روسيا) 

للتصويت ، مع ٤١٥ لصالحه وتسعة ضده. Ò يتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا. موع القانون ، الذي 

 ، الخارجية  للشؤون  النواب  لجنة مجلس  يرأس  الذي   ، ويلدون ميكس  الجمهوري غريغوري  يرعاه 

سيطلب من وزارة الخارجية إرسال تقرير كل عام إ� الكونغرس حول ا�جراءات ا¬مريكية �واجهة 

ا�كائد الروسية � إفريقيا. (ا¬خبار ٢٤).

تصنيفاتها ا�ئتÀنية ، مقارنة بـ ٪ ٣١ من البلدان ع¢ مستوى العاÒ خ¨ل نفس الفêة. وقال: "تظهر 

الدراسات أن ٪ ٢٠ ع¢ ا¬قل من معايÛ التصنيف للدول ا¬فريقية تستند إ� عوامل أكû ذاتية ، ثقافية 

̈قة لها با�عايÛ ا�ستخدمة لقياس ا�ستقرار ا�قتصادي". (صوت  أو لغوية ع¢ سبيل ا�ثال ، والتي � ع

أمريكا)

تقرير: الوباء العا�ي يزيد الفقر � أفريقيا. لقد دفع الوباء العا�ي أكû من ٥٥ مليون أفريقي إ� براثن 

الفقر ا�دقع وعكس عقدين من العمل الشاق � الحد من الفقر � القارة. ألقى التقرير ا�قتصادي عن 

إفريقيا لعام ٢٠٢١ باللوم ع¢ الفقر ا�تزايد � فقدان الوظائف وانخفاض الدخل وعدم قدرة ا¬} ع¢ 

̈قه  � داكار  بالسنغال ،  قالت  لجنة  ا¬مم ا�تحدة  إدارة ا�خاطر. � تقرير من ١٥٠ صفحة  تّم إط

صراع األقطاب على إفر���ا

الو�اء العالمي �فاقم الفقر في إفر���ا

 الشؤون الدول�ة
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ا�قتصادية ¬فريقيا إن فÛوس كورونا أثّر سلبًا ع¢ اقتصاد القارة. وقالت حنان مرé ، نائبة 

السكرتÛ التنفيذي للجنة ، � حديثها يوم السبت � الدورة ٥٤ �ؤøر وزراء ا�الية والتخطيط 

 � تحققت  التي  ا�نجازات  من  عاما   ٢٠ الوباء ق\ ع¢  إن   ، ا¬فارقة  ا�قتصادية  والتنمية 

ع¢  ا�êتبة  ا£ثار  أهم  أحد  وهو   ، القارة  ع¢  الضمني   Ûالتأث "إن  وقالت:  الفقر.  مكافحة 

من  القارة  øكنت  والتي  ا¬نفس  بشق  تحققت  التي  ا�كاسب  عكس  هو   ،  ١٩-COVID

تحقيقها فيÀ يتعلق بالحد من الفقر". "لذلك ، فقدنا عقدين من ا�كاسب التي تحققت بشق 

ا¬نفس للحّد من الفقر � أفريقيا بسبب الوباء." أّدى التدهور ا�قتصادي الناجم عن عمليات 

ا�غ¨ق والقيود ا�فروضة ع¢ ا¬شخاص وحركة البضائع إ� زيادة عدد الفقراء الجدد � القارة 

أمريكا).  (صوت  ا�دقع.  الفقر  إ�  آخرين  مليون   ٣٩ ودفع  شخص  مليون   ٥٥ æقدار 

الروé إ� أوروبا؟. كان تعليق روسيا  الغاز  إفريقيا استبدال إمدادات  أزمة أوكرانيا: هل تستطيع 

لعمليات التسليم إ� بولندا وبلغاريا بسبب رفضهÀ الدفع بالروبل ، العملة الروسية ، تذكÛًا صارًخا 

بالتهديد الذي تواجهه منطقة اليورو. øتلك روسيا أك� احتياطيات من الغاز الطبيعي � العاÒ وهي 

أك� مصدر ، حيث øثّل حوا§ ٪ ٤٠ من واردات أوروبا. يريد ا�تحاد ا¬ورو¾ خفض ا�مدادات بنسبة 

الثلث� بحلول نهاية العام وا�ستق¨ل عن جميع أنواع الوقود ا¬حفوري بحلول عام ٢٠٣٠. ومع ذلك 

، تقول الخبÛة ا�قتصادية � الطاقة كارول نخله إنه مع الصادرات ا�جمعة ل¨عب� الكبار � إفريقيا 

� الصناعة - الجزائر ومî ونيجÛيا - التي تصل إ� أقل من نصف ما تزود به روسيا ¬وروبا ، "من 

غÛ ا�رجح � الوقت الحا§ تعويض أي خسائر � ا�مدادات الروسية". النبأ السار هو أنه سيكون 

هناك اهتÀم أك� بالدول التي لديها بالفعل موارد لتحل محل الغاز الروé وأفريقيا � وضع جيد 

للغاية. تقول: "سóى ا�زيد من ا�ستثÀر". ومع ذلك ، فإن هذا سوف يستغرق وقتا ¬نّه إذا كانت 

̈ستفادة  هناك قضايا لوجستية مختلفة � ا�صدرين الرئيسي� � القارة. إن الجزائر � وضع جيّد ل

من تحول ا�تحاد ا¬ورو¾ � سياسة الطاقة. الدولة الواقعة � شÀل إفريقيا هي أك� مصدر للغاز 

(é ¾ ¾) .ا�نطقة وتتمتع حاليًا ببنية تحتية متطورة لتوصيل الغاز مع أوروبا �الطبيعي 

 تفاعالت األزمة األو�ران�ة الروس�ة
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قاعدة بحرية صينية جديدة محتملة � إفريقيا. تنت التكهنات بأن جيش التحرير الشعبي 

الصيني سيفتح قاعدته البحرية الثانية � إفريقيا ع¢ ساحل ا�حيط ا¬طلÝ. ستكون القاعدة 

جزًءا من حملة الص� لتصبح قوة عسكرية عا�ية قادرة ع¢ إبراز قوتها بعيًدا عن شواطئها. 

تشمل ا�واقع التي يُشاع عنها بشكل شائع غينيا ا�ستوائية وأنغو� وناميبيا. دفع ا�سؤولون 

ا�زيد من عمليات  إ�   (SOEs) الخارج للدولة �  ا�ملوكة  الصينية  الكات  التنفيذيون � 

١٠٠٠٠ ¦كة صينية  من   ûأك وحدها  إفريقيا  تستضيف  إفريقيا.   � الشعبي  التحرير  جيش 

 One Belt � ومليون مهاجر صيني وما يقرب من ٢٦٠ ألف عامل صيني ، يعمل معظمهم

One Road (ا�عروف دوليًا باسم مبادرة الحزام والطريق) - اسêاتيجية الص� لربط ا�مرات 

ا�قتصادية العا�ية بالص�. تثÛ سيناريوهات القواعد العسكرية ا�ستقبلية � الص� العديد 

من ا¬سئلة. لدى إفريقيا تحفظات قوية ع¢ القواعد ا¬جنبية ، كÀ يتضح من قرار مجلس 

̈م وا¬من الصادر عن ا�تحاد ا¬فريقي عام ٢٠١٦ الذي حذر الدول من أن تكون "حذرة"  الس

بشأن السÀح æزيد من القواعد. قد يدفع الوجود ا�تزايد لجيش التحرير الشعبي ا£خرين إ� 

أن يحذوا حذوه وأن يÎع � تحويل إفريقيا إ� ساحة للمنافسة الخارجية. جهود الهند لبناء 

منشآت أمنية � جزيرة أجاليغا � موريشيوس ، ع¢ سبيل ا�ثال ، يُعتقد أنها جاءت استجابة 

لتواجد الص� ا�تزايد � ا�حيط الهندي. (مركز أفريقيا للدراسات ا�سêاتيجية).

̈م � تشاد. بحث رئيس مجلس السيادة ،  زعÀء سودانيون يبحثون مع ا�بعوث الفرنÝ الس

̈م  عبد الفتاح ال�هان ، مع ا�بعوث الفرنÝ الخاص إ� الساحل برونو فوشيه ، محادثات الس

̈م ب� ا�جلس العسكري الحاكم  ̈م � تشاد. قطر تستضيف محادثات س الجارية من أجل الس

وحوا§ ٥٠ جÀعة متمردة. وتهدف عملية الدوحة ، التي انطلقت � ١٣ آذار / مارس ، إ� حمل 

̈م وا�شاركة � حوار وطني شامل � نجامينا �عتÀد  اتّفاق س توقيع  ا�سلحة ع¢  الفصائل 

دقلوا  حمدان  محمد  ونائبه  ال�هان  مع  فو¦  ناقش   ... ل¨نتخابات   Ûوالتحض جديد  دستور 

مساهمة السودان �  إنجاح مسÛة  الدوحة  بحسب  مجلس  السيادة. وجدد ال�هان ، حرص 

 الم�عوث الفرنسي ومحادثات السالم

توسع الصین عس�ر�ا في إفر���ا
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̈ستقرار � تشاد ، � بيان صدر عقب ا�جتÀع. كÀ رحب بعملية الوساطة  السودان ودعمه ل

القطرية. كÀ ناقش ا�بعوث الفرنÝ سبل تعزيز ا¬من � ا�نطقة الحدودية مع تزايد ا�خاوف 

من أن الجÀعات ا�تمردة تسعى للعمل من منطقة دارفور ا�ضطربة. و� هذا الصدد ، أشار 

ا¬مني  للتعاون  "?وذج  æثابة  إنها  تقول  التشادية  السودانية  ا�شêكة  القوات  أن  إ�  ال�هان 

الثنا< � القارة ا¬فريقية". (سودان تريبيون).

بايدن يرسل قوات برية أمريكية إ� الصومال. قد يعود عدة مئات من القوات ا¬مريكية إ� 

ا�سؤول�  بعض  انتشارهم. كشف  �عادة  بايدن  جو  ا¬مري~  الرئيس  من  إذن  بعد  الصومال 

ا¬مريكي� يوم ا�ثن� بعد أن أمر دونالد ترامب با�نسحاب خ¨ل فêة رئاسته. ا¬مر الذي أصدره 

جو بايدن هو عكس لقرار الرئيس دونالد ترامب بسحب ما يقرب من ٧٠٠ من القوات ال�ية 

التي كانت تتمركز هناك ، وفًقا للمسؤول�. قبل انسحاب ترامب ، أفادت تقارير أن الو�يات 

ا�تحدة لديها حوا§ ٧٠٠ جندي � الصومال تركز ع¢ مساعدة القوات ا�حلية ع¢ هز²ة øرّد 

حركة الشباب ا�رتبطة بالقاعدة. قال مسؤول كبÛ � ا�دارة ، تحدث ¦يطة عدم الكشف عن 

هويته ، "وافق الرئيس بايدن ع¢ طلب من وزير الدفاع �عادة تأسيس وجود عسكري أمري~ 

مستمر � الصومال لتمك� قتال أكû فعالية ضد حركة الشباب". رويêز. قال ث¨ثة من ا�سؤول� 

إن السيد بايدن وافق أيًضا ع¢ طلب البنتاغون بص¨حية دا=ة �ستهداف حوا§ ١٢ من القادة 

ا�شتبه بهم � حركة الشباب الصومالية ا�رهابية ا�رتبطة بالقاعدة. وتتلقى الصومال العديد 

الحكومة  انهيار  بالقاعدة والتي تسعى إ�  ا�رتبطة  الشباب  التي شنتها جÀعة  الهجÀت  من 

̈مية. AfricaNews) مع  وإقامة حكمها � الصومال ع¢ أساس تفسÛها ا�تشّدد لليعة ا�س

وكا�ت).

عودة القوات األمر���ة إلى الصومال
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 ، التونسي�  احتج آ�ف  الد²قراطية.  بالعودة  الرئيس مطالب�  يحتّجون ع¢  تونس  ا£�ف � 

ورفض  الطبيعي  الد²قراطي  النظام  إ�  بالعودة  مطالب�   ، سعيد  قيس  الرئيس  ع¢   ، ا¬حد 

هتافات  ا�تظاهرون  وردد  نفسه.  ع¢  أطلقها  بلجنة  ل¨نتخابات  ا�ستقلة  ا�فوضية  استبدال 

̈د إ� ا�جاعة" � التجمع الرئيÝ بوسط تونس ،  "الشعب يريد الد²قراطية" و "سعيد قاد الب

وهو ا¬ك� ضده منذ شهور ، بعد أسبوع من مظاهرة أصغر بكثÛ لدعمه. وقالت سمÛة الشوا; 

نائبة رئيس ال��ان ا�نحل والتي تتهمه مثل خصوم سعيد ا£خرين با�نق¨ب "أصبح واضحا أن 

الشارع يدعم العودة إ� ا�سار الد²قراطي". � تأكيد للمعارضة الواسعة ب� ا¬حزاب السياسية 

لسعيد ، الذي يبدو أنه يحتفظ ببعض الشعبية ب� الناس العادي� ، نظم مئات من أنصار الزعيم 

الواحد منذ  الرجل  السابق � تونس احتجاجهم ا�نفصل ضّده. رسخ سعيد حكم  ا�ستبدادي 

توليه السلطة التنفيذية الصيف ا�اÄ ، وأقال ال��ان ، وتحرّك للحكم æرسوم ، وقال إنه سيحّل 

محّل الدستور الد²قراطي من خ¨ل استفتاء. ينفي سعيد حدوث انق¨ب ، قائ¨ً إن تدخله كان 

أيدي  ع¢  ا�قتصادي  والركود   éالسيا الشلل  من  سنوات  من  تونس  �نقاذ  قانونيًا و,وريًا 

النخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية والتي سيطرت ع¢ الحكومة.(رويêز).

مطال�ات �عودة الد�مقراط�ة في تونس
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