
المركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات

المحعث ا�شرغصغ شغ أجئعع

ظحرة أجئعسغئ تخثر سظ المرضج

ا�شرغصغ لفبتاث ودراجئ السغاجات

السثد السابع 30 طاغع 2022



1

الن�ة ا�سبوعيةا�شهد ا�فريقي
المركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات

كلمة المحرر

تطل ن�ة ا�شهد ا�فريقي � عددها السادس وما تزال إفريقيا تعا حالة ا�ضطرابات وتراجع � مستوى 

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

جوارها، وحل ال¥�ان الذي أدى إ� مزيد من تضاؤل الثقة ب� الفاعل� السياسي� والجيش � غينيا، وحديث 

̄ق إفريقيا تبدوا ا¬مال معلقة ع» الصومال وما ©كن أن يسهم به � استقرار  عن انق±ب � ما°، و� 

ا�نطقة، ع» الرغم من صعوبات مجريات ا�حداث � القرن ا�فريقي واحتجاجات � تشاد تطالب بخروج 

فرنسا وانهاء هيمنتها عل الب±د.

اعتقا�ت � أوغندا. اعتقلت ال�طة ا�وغندية ا�عارض كيزا بيسيجي � منزله بالعاصمة كمبا� بعد أن دعا 

إ� احتجاجات � الشوارع ضّد ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. رفضت الحكومة حتى ا¬ن التدخل �عالجة 

إلغاء Ãائب  أو  الحكومي  الدعم  إّن  الرئيس يوري موسيفيني يوم ا�حد  ؛ وقال  ا�عيشة  ارتفاع تكاليف 

ا�ستÈاد سيؤدي إ� انهيار ا�قتصاد.  

يواجه الرئيس الصوما° الجديد تحديات سياسية وأمنية مألوفة. يبدأ الرئيس الصوما° الجديد فÉة و�يته 

التي تبلغ أربع سنوات ويواجه قضايا مألوفة مثل ا�نقسام السياÌ � الب±د والهجËت ا�تزايدة من قبل 

دولة  محمود  شيخ  الرئيس حسن  يواجه   ، منصبه  توليه  مع  بالقاعدة.  ا�رتبطة  ا�تمردة  الشباب  جËعة 

منقسمة سياسيًا ، وتوقعات عامة عالية وشبح حركة الشباب ، التي ظلت تشكل تهديًدا قويًا منذ ظهورها 

� عام ٢٠٠٧. قال الرئيس الجديد لديه مهمة شاقة لتشكيل حكومة مختصة بالنظر إ� ا�صالح ا�تنافسة 

العديدة. وقال: "Ûا أن نظامنا قائم حاليًا ع» أساس ٤٫٥ القب× ، يتوقع الناس منه أن يختار أفراًدا من قبائل 

مختلفة". "لذا ، فإن أحد التحديات هو تشكيل حكومة قويّة للغاية ، تتألف من تكنوقراط � تقوم ع» 

أساس  عشائري بل ع» أساس الجدارة." ...  إ� جانب معالجة  ا�سألة  السياسية ،  يجب ع»  محمود أن 

 شرق إفر���ا
أوغندا

الصومال
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الكونغو  جمهورية  جيش  قصف   � التحقيق  إقليمية  هيئة  من  طلبت  إنّها  ا�ثن�  يوم  رواندا  قالت 

يؤدي  وقد  با�متلكات.  أÃارا  وألحق  أشخاص  عدة  أصاب  الهجوم  وإن  �راضيها  ا�جاورة  الد©قراطية 

دعم  بشأن  اتهامات  طويلة  فÉة  منذ  تبادلتا  اللت�   ، البلدين  ب�  الع±قات  تأجيج  إ�  ا�زعوم  الحادث 

الجËعات ا�تشددة. وä يتسن ا�تصال بالسلطات الكونغولية للتعليق. وقالت وزارة الدفاع الرواندية � 

بيان إنّها طلبت من آلية التحقق ا�شÉكة ا�وسعة (EJVM) التحقيق � هجوم ع» أراضيها. EJVM هي 

مجموعة من الخ¥اء العسكري� من ا�نطقة التي تراقب الحوادث ا�منية وتحقق فيها. وقالت الوزارة إّن 

أÃار  وإلحاق  مدني�  عدة  "إصابة  إ�  أدى   Ëم  ، رواندا  شËل   � موسانز  منطقة  استهدف  الهجوم 

با�متلكات".

قالت وسائل إع±م رسمية محلية ، ا�ثن� ، إن السلطات ا�ثيوبية اعتقلت أكç من ٤٥٠٠ شخصا � منطقة أمهرة 

الشËلية ، � إطار حملة أوسع ضّد مقات× ا�يليشيات ووسائل ا�ع±م وا�نتقدين. وجاء ذلك � أعقاب اعتقال ما 

 Nisir International” ، وهي  توظفهم  التي  ا�ع±م  وسائل  بحسب   ، ا�نطقة  إع±مي� �  تسعة  يقّل عن   �

Broadcasting Corp"و ”Ashara Media“. قبل أيام قليلة فقط ، قالت جبهة تحرير شعب تيغراي ، الجËعة 

ا�تمردة التي تقاتل الحكومة الفيدرالية �ثيوبيا ، ع» تويÉ إنّها ستطلق íاح ٤٢٠٨ أíى حرب كجزء من اتفاقية 

عفو. (موجز إفريقيا).

أبيي أحمد رئيس الوزراء ا�ثيوñ يواجه معارضة جديدة مع ðرّد الحلفاء السابق�. بعد شهرين فقط من إع±ن 

الهدنة � الحرب ا�هلية � إثيوبيا ، يواجه رئيس الوزراء أñ أحمد تحديًا جديًدا لسلطته من حلفائه � السابق 

� منطقة أمهرة الشËلية. قاتلت قوات أمهرة وا�يليشيا العرقية ا�عروفة باسم فانو إ� جانب القوات الفيدرالية 

ضّد ا�تمردين من تغراي ا�جاورة ، الذين كان قادتهم ذات يوم وسيط القوة ا�برز � الب±د قبل أن يتم تهميشهم 

من قبل أñ. أودى الòاع بحياة ا¬�ف منذ اند�عه � أواخر عام ٢٠٢٠. (بلوم¥ج).

يتعامل مع التهديدات ا�منية التي تشكلها جËعة الشباب ا�تشددة وبحسب عبد الرحمن شيخ أزهري ، مدير 

مركز التحليل والدراسات ا�سÉاتيجية � مقديشو ، فإن الرئيس الجديد ، مثل سلفه ، � ©لك مساحة كبÈة � 

التعامل مع حركة الشباب. (صوت أمريكا). 

إثیو��ا

رواندا
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ع»  عام  من   çأك  óم الد©قراطية.  الكونغو  جمهورية   � الرئاسية  ا�نتخابات  قبيل  التوترات  تصاعد 

ا�نتخابات الرئاسية � جمهورية الكونغو الد©قراطية ، لكن التوترات السياسية تتصاعد � الدولة الشاسعة 

وا�تقلبة مع اصطفاف ا�رشح� وا�خاوف من أن التصويت سيكون مزوًرا. كثÈا ما تتحول ا�نتخابات � 

يتم  ما  وكثÈا  ا�تظاهرين.  من  الع�ات  قتل  حيث   ، عنف  أعËل  إ�  أفريقيا  وسط   � الواقعة  الدولة 

، � عام  الد©قراطية  الكونغو  الرئاسية ا�خÈة � جمهورية  ا�نتخابات  ا�راقب�. لكن  انتقادهم من قبل 

٢٠١٨ ، ب�ت بأول انتقال سلمي للسلطة � كينشاسا منذ ا�ستق±ل عن بلجيكا � عام ١٩٦٠ ... ومع ذلك 

بدأت  السياسية  الدوائر  والضغوط حول   ، بالفعل  ا�نتخابية  العملية  تطارد  الت±عب  من  ا�خاوف  فإن   ،

تتصاعد � العاصمة. رفض ا�ئت±ف الحاكم بزعامة تشيسكيدي � الجمعية الوطنية مؤخرًا تعديً± لقانون 

ا�نتخابات كان من شأنه منع السياسي� من توزيع ا�موال خ±ل الحم±ت ، ع» سبيل ا�ثال. كË أنه أوقف 

محاولة �جبار مراكز ا�قÉاع ع» ن� ا�صوات. � الوقت الحاÃ ، تن� اللجنة ا�نتخابية � جمهورية    

ديلجادو  كابو  مقاطعة   � ا�تمردين  ضد  حربها   � موزمبيق  لدعم  جنوًدا  ا�قل  ع»  دولة   ٢٤ أرسلت 

الشËلية. إن اكتشاف ٧٠٠٠ "جندي وهمي" � صفوف جيش رواتبه متدنية وÌء التدريب يؤكد سبب 

العديد من رواتب الجنود  اليومية أن  احتياج موزمبيق للمساعدة. اكتشفت صحيفة كارتا دي موزامبيق 

ا�زيف� تّم دفعها لكبار مسؤو° الدفاع ، وأن هناك عدًدا متزايًدا من أطفال الضباط والسياسي� السابق� 

الذين يتلقون رواتب دون أن يكونوا � أي تدريب عسكري ، ناهيك عن وضع أقدامهم � وحدة عسكرية. 

ا�نطقت�  ع»   Èكب حد  إ�  للسيطرة  كافي�  جيداً  تدريباً  مدرب�  رواندي  جندي   ٢٠٠٠ من   çأك كان 

الساحليت� ، با�ا وموسيمبوا دا برايا ، بالقرب من حقول الغاز العم±قة. ع» الرغم من نجاحاتهم ، � تزال 

من   ، الحرب  أسباب   ، ا�ال  - حول  سياسية  ا¬ن  الكبÈة  النضا�ت  مستمرة.  موزمبيق  ا�هلية �  الحرب 

 � ا�وارد  لعنة  مقاطعة  ديلجادو هي  كابو  استئنافه.  ©كن  الغاز  كان م�وع  إذا  وما   ، القتال  يستطيع 

موزمبيق ، مع الغاز والياقوت والجرافيت والذهب وا�وارد الطبيعية ا�خرى. كانت ا�حتجاجات تتزايد �ن 

ا�رباح كلها ستذهب إ� النخبة � الحزب الحاكم ، فريليمو ، وأنه تم إنشاء عدد قليل من الوظائف ا�حلية. 

.(Ì ñ ñ)

موزمبیق

الكونغو الد�مقراط�ة
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تطبيع  أّي  تجريم  إ�  قانون يسعى  الجزائري م�وع  ال¥�ان  أعضاء  ا�íائيلية. قدم  الجزائرية  الع±قات 

للع±قات ب� الجزائر وإíائيل. قد � يحظى م�وع القانون ، الذي اقÉحه النائب ا�عارض يوسف عجيسة 

، بتأييد ا�غلبية. حافظت الجزائر ع» موقف مؤيد للفلسطيني� وä تنضم حتى ا¬ن إ� الدول العربية 

ا�خرى � إعادة الع±قات الدبلوماسية مع إíائيل. (موجز إفريقيا). 

إÃابات � تونس. قال ا�تحاد العË° الرئيù � تونس ، ا�تحاد العام التونù للشغل ، يوم ا�ثن� ، إنّه 

أثناء  الرئيس قيس سعيد  سينظم إÃابًا وطنيًا بشأن ا�جور بعد رفضه ا�شاركة � حوار محدود اقÉحه 

إعادة كتابة الدستور ، فيË وصفه منتقدوه بـ "ا�نق±ب الرئاÌ". (موجز إفريقيا).

السلطات تحظر ا�حتجاج ع» الوجود العسكري الفرنù. حظرت السلطات الغابونية مسÈة كانت ستنظم 

الث±ثاء. وأعرب ا�نظمون عن رغبتهم � التظاهر ضّد الوجود العسكري الفرنù � الغابون. وع» الرغم من 

التزام جËعات ا�عارضة بضËن التجمع السلمي ، إ� أن وزير الداخلية الغابو ä ©نح ا�ذن ا�طلوب مشÈًا 

إ� "اتفاقيات التعاون العسكري" ا�لزمة للبلدين. يقيم معهد أبحاث الدفاع السويدي ٣٥٠ قاعدة ومنشأة 

فرنسية � الغابون. جÈار إي± نغو©ا ، أحد الشخصيات السياسية التي دعت إ� ا�سÈة أوائل مايو ، واجه 

الكونغو الد©قراطية حصيلة واحدة للنتائج. وقال النائب ا�عارض كلوديل لوبايا "مع هذا الرفض يكرس قانون 

ا�نتخابات الت±عب والتزوير". قال مارتن فايولو ، السياÌ الذي ادعى أنه سلب النò � انتخابات ٢٠١٨ ، لوكالة 

فرانس برس أنه إذا فاز تشيسكيدي � انتخابات ٢٠٢٣ ، فإن الب±د ستكون � حالة حرب. (وكالة فرانس برس).

 شمال إفر���ا

 شمال إفر���ا

الجزائر

تونس

الغابون
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أكوفو أدو ، أديسينا ، آخرون يرسمون مساًرا جديًدا للحرية ا�قتصادية �فريقيا. تناوب زعËء أفارقة بارزون 

، أمس ، ع» دراسة أجندة تنمية القارة ، معÉف� بأن ا�ستقبل � خطر إذا ä تأخذها بيدها ورسم مساًرا 

 Ìجديًدا. ومن ب� القادة رئيس غانا نانا أكوفو أدو، ونظرائه � تنزانيا وموزمبيق ، سامية حسن وفيليبي نيو

؛ رئيس وزراء رواندا ، إدوارد نجÈينتي ؛ رئيس مجموعة البنك ا�فريقي للتنمية (AfDB) الدكتور أكينوومي 

ا�فريقي  البنك  محافظي  مجلس  ورئاسة  محمد  فقي   ýمو ا�فريقي  ا�تحاد  مفوضية  رئيس  ؛  أديسينا 

للتنمية / وزير ا�الية الغا كينيث أفوري عطا. حذروا من أنه � يوجد وقت أفضل �تخاذ إجراءات استباقية 

وتأم� الحرية ا�قتصادية التي طال انتظارها ، مشÈين إ� أن ا�فارقة ©كنهم فقط اللجوء إ� الدول الغربية 

للحصول ع» الدعم ع» مسؤوليتهم الخاصة. تحدثوا � حفل افتتاح ا�جتËع السنوي العام لبنك التنمية 

ا�فريقي (AGM) الذي عقد � أكرا ، غانا ، مع الÉكيز ع» التحديات ا�كç إثارة للقلق التي تواجه أفريقيا: 

التكيف مع تغÈ ا�ناخ ، والتحول العادل للطاقة وأزمة الغذاء. الجارديان نيجÈيا

رئيس ا�تحاد ا�فريقي يعلن زيارة موسكو وكييف. قال الرئيس السنغا° ما ÿ سال يوم ا�حد إنه سيسافر إ� 

روسيا وأوكرانيا قريبًا نيابة عن ا�تحاد ا�فريقي الذي يتو� رئاسته حاليًا. وقال سال � مؤðر صحفي مشÉك 

مع ا�ستشار ا��ا أو�ف شولتز ، إن الرحلة كان من ا�قرر إجراؤها � ١٨ مايو ، لكنها ð äض قدًما بسبب 

ا�تحاد  تفويض من  أنّه حصل ع»  وأضاف  مواعيد جديدة.  تحديد  وتّم   ، الزمني  بالجدول  تتعلق  مشاكل 

ا�فريقي للقيام بالرحلة التي وجهت روسيا دعوة لها. حا�ا يتم تعيينها ، سأذهب بالطبع إ� موسكو وكذلك 

إ� كييف ، "قال سال. وأضاف: "لقد وافقنا أيًضا ع» أن نلتقي جميع رؤساء دول ا�تحاد ا�فريقي الذين 

يريدون ذلك مع الرئيس (ا�وكرا) (ف±د©È) زيلينس~ ، الذي أعرب عن الحاجة إ� التواصل مع رؤساء الدول 

ا�فريقية. هذا أيضا سيتم القيام به � ا�سابيع ا�قبلة ". قُوبل الغزو الروÌ �وكرانيا، الذي Ãب ا�قتصادات 

ا�فريقية بشدة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب ونقص الوقود ، برد أفريقي منقسم. (وكالة فرانس برس).

 

الرئيس الغابو ع× بونغو خ±ل السباق الرئاÌ لعام ٢٠١٦. قدم الرئيس ظهوًرا علنيًا نادًرا � مؤðر حزبه 

� آذار (مارس) ، متعّهًدا أن يكون "هناك" � ا�نتخابات ا�قبلة. (أفريكا نيوز).

الشؤون اإلقل�م�ة

االتحاد اإلفر�قي
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إسبانيا وبريطانيا تطالبان الناتو بالنظر � التهديد الروÌ من إفريقيا. قال وزيرا الدفاع ا�سبا وال¥يطا 

يوم ا�ربعاء إن نفوذ روسيا ونشاطها ا�تزايد � إفريقيا يشك±ن تهديًدا "مقلًقا" �من دول الناتو إ� جانب 

غزوها �وكرانيا ، ويجب ع» الحلف العسكري معالجته. � مؤðر صحفي مشÉك � مدريد ، قالت ا�سبانية 

̄كات ا�من الخاصة الروسية مثل مجموعة فاغ} �  مارجريتا روبلز إن توسع عمليات الدولة الروسية و

دول مثل ما° وليبيا كان "واضًحا للغاية" واتهمتها بإثارة الجر©ة ا�نظمة وا�رهاب. . وأضافت: "� ©كن 

لحلف الناتو أن يظل غÈ مبال � هذا الوضع". وقال رئيس الوزراء ال¥يطا بن وا�س ، � مدريد لحضور 

اجتËع ثنا] قبل استضافة إسبانيا لقمة حلف شËل ا�طلù � أواخر يونيو ، إن عدم ا�ستقرار ا�تزايد إ� 

إفريقيا ©كن أن يؤثر بشكل كبÈ ع» أوروبا. وقال: "إذا ðكنت (روسيا) من استخدام  الجوع �  جانب 

تدفقات ا�هاجرين كس±ح � أحد أطراف أوروبا ، فيمكنها بالتأكيد استخدامها � الطرف ا¬خر". رويÉز

قال ا�ستشار ا��ا أو�ف شولتز يوم ا�حد إن برل� ستعمل بنشاط للضغط من أجل استئناف صادرات 

الحبوب إ� إفريقيا من أوكرانيا والتي توقفت نتيجة للغزو الروÌ. كË تحدث عن الحاجة إ� ضËن النقل 

ا�طرد ل\سمدة خارج إفريقيا. كان شولز يتحدث � داكار قبل لقاء مع الرئيس السنغا° ماÿ سال � بداية 

رحلة تستغرق ث±ثة أيام إ� إفريقيا - وهي ا�و� له منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر. قبل زيارة شولتز ، 

قال السفÈ ا��ا السابق � موسكو إن الرئيس الروÌ ف±د©È بوت� يهدف عمدا إ� إحداث مجاعة � 

ال�ق ا�وسط وأفريقيا. هدف الكرمل� هو زعزعة استقرار أوروبا من خ±ل تدفق أعداد كبÈة من ال±جئ� 

 .((DW .قال روديجر فون فريتش � عدد يوم ا�حد من صحيفة تاجشبيجل Ëك ،

الشؤون الدول�ة

ألمان�ا تعید تصدیر الحبوب األو�ران�ة

مطال�ات �النظر في التهدید الروسي من إفر���ا
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