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

كلمة المحرر

تطل عليكم ن�ة ا�شهد ا�فريقي هذا ا�سبوع والقارة السمراء تتحول فيها النزاعات من منطقة إ� أخرى 

الد�قراطية  الكونغو  ب�  التوترات  إفريقيا  اخبار  فقد سيطرت ع�  أخرى،  وتشتعل  إ�  ا�نطقة  تهدأ  ف� 

ورواندا، ومحاو�ت رئيس ا�تحاد ا�فريقي � استبعاد واردات القمح إ� إفريقيا بعيدا عن ال�اع الدائر 

هناك من خ�ل لقاءه بالرئيس الرو© ف�د�¨ بوتن، إضافة إ� تراجع نوعي � موقف مجموعة ا�يكواس 

موقفها من ا�نق�بات � ما³ وبوركينا فاسو وغينيا بغرض التخفيف عن التوترات وخفض مستوى الخ�فات 

التمدد الرو© � إفريقيا ع� الرغم من حالة  من أجل الوصول إ� حل ينهي ال�اع، فض� عن تواصل 

الحرب التي تنخرط فيها مع أوكرانيا.

دعم  بشأن   ، الد�قراطية  الكونغو  عاصمة جمهورية   ، كينشاسا  لرواندا �  مناهًضا  احتجاًجا  ا�ئات  نظم 

كيغا³ ا�زعوم لحركة ٢٣ مارس ، وهي جÀعة متمرّدة سيئة السمعة ، مع تصاعد التوترات ب� الجارت�. 

وخ�ل مظاهرة يوم ا�ثن� ، دعا ا�تظاهرون أيضا إ� طرد السف¨ الرواندي ورفعوا الشعارات القومية ع� 

ال�فتات. "الكونغو بلدنا ... لن يذهب سنتيمÆ واحد إ� رواندا" ، كÀ جاء � إحداها. توترت الع�قات منذ 

ا�بادة  خ�ل   Èالتوت بذبح  ا�تهم�  الد�قراطية  الكونغو  جمهورية  Êق  إ�  الرواندي�  الهوتو  وصول 

الكونغو  جمهورية  رئيس  تو�  أن  بعد  تتحسن  بدأت  الع�قات  لكن   .١٩٩٤ عام  رواندا   � الجÀعية 

الد�قراطية فيليكس تشيسكيدي منصبه � عام ٢٠١٩ ، لكن تجدد أعÀل عنف حركة ٢٣ مارس � اÎونة 

̈ة أعاد إشعال التوترات ، والتي تفاقمت بسبب احتجاز جندي� رواندي� � الكونغو. ورفع ا�تظاهرون  ا�خ

كينشاسا  كررت  نفسه  الوقت  و�   ... كاغامي  بول  الرواندي  للرئيس  مناهضة  هتافات  ورددوا  الشموع 

ا�دعاءات بأن كيغا³ كانت تدعم حركة ٢٣ مارس - وهي مجموعة من التوتÈ الكونغولي� � ا�ساس - 

بعد اند�ع اشتباكات ب� مقاتليها والجيش الكونغو³ ا�سبوع ا�اÔ � مقاطعة شÀل كيفوا ، والتي تقع 

ع� الحدود مع رواندا. لكن ا�تحدث باسم الحكومة باتريك مويايا قال يوم ا�ثن� إن كينشاسا � تغلق 

الباب أمام ا�فاوضات. (الجزيرة)

 شرق إفر���ا
الكونغو الد�مقراط�ة

 احتجاج مناهض لرواندا في جمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة
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إّن قرار الو�يات ا�تحدة بإعادة ن� ٥٠٠ جندي � الصومال للمساعدة � القتال ضد ا�س�مي� ا�تشددين 

هو ع�مة واضحة ع� دعمها للرئيس الجديد حسن شيخ محمود ... ا�ع�ن عÀ تصفه القيادة ا�مريكية � 

إفريقيا (أفريكوم) بأنه "صغ¨ ومستمر سيكون الوجود العسكري ا�مريÞ" ßثابة ارتياح للصومالي� الذين 

التي دخلت  ا�جاورة   àا�مريكية � جيبو وللقوات   - رحيلهم  منذ  ا�س�مية  الهجÀت  تصاعد  من  عانوا 

إفريقيا  �ركز  وفًقا  ترامب.  السابق  الرئيس  قرار  عن  الناجم  ا�مني  الفراغ  �لء  منها  وخرجت  الصومال 

للدراسات ا�سÆاتيجية ، ارتفع عدد هجÀت حركة الشباب من ١٧٧١ إ� ٢٠٧٢ � العام التا³ �نسحاب 

بنسبة ٣٢٪. وقال مسؤولون  ا�من  ا�عارك مع قوات  ارتفع عدد  بزيادة قدرها ٪ ١٧   ، ا�تحدة  الو�يات 

أمنيون ، الشهر ا�اÔ ، إن نحو ٤٥٠ من مقاتå حركة الشباب هاجموا قاعدة ل�تحاد ا�فريقي � جنوب 

الصومال ، مÀّ أسفر عن مقتل ما � يقل عن ٤٠ جنديًا بورونديًا. وصف خæاء ا�مم ا�تحدة حركة الشباب 

بأنّها أقوى وأغنى فرع لتنظيم القاعدة. ويقدرون أن لديها ما يصل إ� ١٢٠٠٠ مقاتل والقدرة ع� جمع 

 (© è è) .(لينيÆ٨ م�ي� جنيه إس) إيرادات شهرية تبلغ حوا³ ١٠ م�ي� دو�ر

 ëعة متمردة كان يُخÀأثارت التوترات ب� جمهورية الكونغو الد�قراطية ورواندا ا�جاورة ، والظهور ا�فاجئ لج

̈ات العظمى ا�ضطربة.  منها ذات يوم � Êق الكونغو ، مخاوف من ïاع آخر واسع النطاق � منطقة البح

واندلعت التوترات ا�سبوع ا�اÔ بعد أن هاجم متمردو حركة ٢٣ مارس القوات الكونغولية بالقرب من جوما ، 

أكæ مدينة � Êق الكونغو الغني با�عادن ، ا�تاخم لرواندا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا. وتكافح ا�مم ا�تحدة 

والقوات الكونغولية منذ فÆة طويلة �حتواء العنف � ال�ق الذي تقوده ع�ات الجÀعات ا�سلحة والذي 

 òمم ا�تحدة لشؤون ال�جئ� يوم الجمعة إن أكóتعقده الخصومات القومية والعرقية. قالت ا�فوضية السامية ل

من ٧٢ ألف شخص نزحوا بسبب القتال � إقليم شÀل كيفوا. استدعى رئيس الكونغو ، فيليكس تشيسكيدي ، 

سف¨ رواندا يوم الجمعة ، وعلق رح�ت الخطوط الجوية الرواندية ومنع تحليق الطائرات ا�ملوكة للحكومة ، 

ا�تحدة  ا�مم  اتهمتها  التي  العرقية   Èالتوت �يليشيا  رواندا دعمها  بدعم حركة ٢٣ مارس. نفت  كيغا³   Àًمته

لكن  الزمان.  من  عقد  قبل   õوح öرد  خ�ل  أطفال  جنود  واستخدام  واغتصاب  موجزة  بإجراءات  بإعدامات 

الجÀعة كانت هادئة � الغالب منذ أن ألقت أسلحتها � عام ٢٠١٣. (واشنطن بوست)

تجدد القتال في شرق الكونغو

الصومال
 إعادة نشر القوات األمر���ة
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 غرب إفر���ا
غین�ا

المجلس العس�ر� یرفض إنهاء حظر االحتجاجات

 وسط إفر���ا
 إفر���ا الوسطى

رئ�س جمهور�ة إفر���ا الوسطى �قترح إزالة حدود المّدة الرئاس�ة

ع�  ا�فروض  الحظر  لرفع  ا�تحدة  ا�مم  من  دعوة  كوناكري  غينيا   � الحاكم  العسكري  ا�جلس  رفض 

ا�ظاهرات السياسية ، م�ا ع� أنّه يجب السÀح با�حتجاجات فقط خ�ل فÆة ا�نتخابات � غضون ث�ث 

العامة  ا�ظاهرات  ا�اÔ، حظرًا ع�   æألفا كوندي � سبتم بالرئيس  الذي أطاح   ، الجيش  أعلن  سنوات. 

الشهر ا�اÔ قبل أي عودة إ� الحكم ا�دø - وهو ما يقول إنّه سيحدث � غضون ث�ث سنوات. ودعت 

ا�فوضية العليا لحقوق ا�نسان التابعة لóمم ا�تحدة يوم ا�ثن� إ� إلغاء الحظر ، لكن ا�جلس العسكري 

رفض ا�ستئناف � وقت متأخر من يوم الث�ثاء. � بيان قرأ ع� شاشة التلفزيون الحكومي ، قال ا�جلس 

(RFI) ."ن النظام العامÀ̈ة طا�ا � �كن ض العسكري: "لن يُسمح بأي مس

له  تسمح  الدستور  ̈ات ع�  تغي تواديرا  أرشانج  فوست�  الوسطى  إفريقيا  رئيس جمهورية  حلفاء  اقÆح   

با�ستمرار � الÆشح �نصب الرئاسة ، مÀّ أثار احتجاجات من ا�عارضة. وقال مؤيدو خطة إلغاء حدود 

̈انها ، وú تكن حيلة �بقاء تواديرا  الو�ية الرئاسية إنّها تهدف إ� جعل الب�د متÀشية مع العديد من ج

البالغ من العمر ٦٥ عاًما � السلطة. لكن كريب� مبو³ جومبا ، رئيس حزب باتري ا�عارض ، قال إن أعضاءه 

سيكونون "متشددين" � سعيهم لعرقلة التغي¨. دفع العديد من الرؤساء ا�فارقة ، Þا � ذلك � رواندا 

̈ات الدستورية والقانونية ا�خرى � السنوات  وجمهورية الكونغو وساحل العاج وغينيا ، من خ�ل التغي

̈ة للسÀح �نفسهم بالبقاء � مناصبهم. يقول النشطاء وجÀعات ا�راقبة إّن هذا ا�تجاه يقوض ا��ان  ا�خ

ا�اضي�.  العام�  مدى  ع�  إفريقيا  غرب  دول   � العسكرية  ا�نق�بات  موجة   � وساهم  بالد�قراطية 

(رويÆز).
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 رئ�س االتحاد األفر�قي یلتقي بوتین في روس�ا

 الشؤون اإلقل�م�ة

رئ�س االتحاد األفر�قي "قلق للغا�ة" من توتر رواندا وجمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة

دعا رئيس ا�تحاد ا�فريقي ما þ سال يوم ا�حد إ� "الهدوء والحوار" ب� جمهورية الكونغو الد�قراطية 

ورواندا بعد أن اتهم الجانبان اÎخر بدعم الجÀعات ا�تمردة العاملة ع� طول حدودهÀ ا�شÆكة. وقال 

̈ة ب� البلدين ا�تجاورين: "إنّني  ما þ سال � تغريدة ع� تويÆ رًدا ع� تصاعد التوترات � ا�يام ا�خ

الد�قراطية". وأضاف سال: "أدعو ك�  الكونغو  التوتر ب� رواندا وجمهورية  بالغ من تصاعد  أشعر بقلق 

البلدين إ� الهدوء والدخول � حوار من أجل الحل السلمي لóزمة بدعم من اÎليات ا�قليمية وا�تحاد 

 � ا�تمردون   Àاختطفه أن  بعد  محتجزان  جنودها  من  اثن�  إن  السبت  يوم  رواندا  قالت  ا�فريقي". 

جمهورية الكونغو الد�قراطية ، متهمة السلطات � الب�د بدعمهم. يأà البيان بعد أن استدعت جمهورية 

الكونغو الد�قراطية سف¨ رواندا واتهمت جارتها بدعم جÀعة إم ٢٣ ا�تمردة النشطة � منطقتها ال�قية. 

AfricaNews) مع وكالة فرانس برس). 

قالت داكار إّن رئيس ا�تحاد ا�فريقي ، الرئيس السنغا³ ما þ سال ، سيتحدث مع الرئيس ف�د�¨ بوت� � 

مدينة سوتõ بجنوب غرب روسيا يوم الجمعة. وقال مكتب سال يوم الخميس إن الزيارة تهدف إ� "تحرير 

مخزون الحبوب وا�سمدة ، التي يؤثر انسدادها بشكل خاص ع� البلدان ا�فريقية" ، إ� جانب تخفيف 

حّدة ال�اع � أوكرانيا. وأضاف مكتبه أّن الزيارة جاءت بناء ع� دعوة من بوت� ، وأّن سال سيسافر مع 

رئيس مفوضية ا�تحاد ا�فريقي. سيتلقى ا�تحاد ا�فريقي أيًضا الرئيس ا�وكراø ف�د�¨ زيلينسß ، ع� 

الرغم من عدم تحديد موعد. تسببت الحرب � أوكرانيا � ارتفاع أسعار الوقود والحبوب وا�سمدة � جميع 

ا�وردين  من  وروسيا  أوكرانيا  من  كّل   æتعت ا�فريقية.  الدول   � بشدة  أمر محسوس  وهو   ،  úالعا أنحاء 

الرئيسي� للقمح والحبوب ا�خرى �فريقيا ، بينÀ تعد روسيا منتًجا رئيسيًا لóسمدة. قالت ا�مم ا�تحدة 

الشهر ا�اÔ إن إفريقيا تواجه أزمة "غ¨ مسبوقة" سببتها الحرب ، مÀ أّدى إ� تفاقم الصعوبات التي تواجه 

القارة ، من تغ¨ ا�ناخ إ� جائحة ف¨وس كورونا. � وقت سابق من هذا ا�سبوع ، وجه سال نداء إ� قادة 

ا�تحاد ا�وروè للمساعدة � تخفيف ا�زمة ع� السلع ا�ساسية. وقال إن قرارهم بطرد البنوك الروسية 

من نظام SWIFT للرسائل ا�الية قد ي{ بإمدادات الغذاء للقارة. (فرنسا ٢٤).
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قالت مصادر مطلعة إن زعÀء دول غرب أفريقيا فشلوا يوم السبت � ا�تفاق ع� ا�جراء الذي يتع� 

اتخاذه ضد الطغÀت العسكرية � ما³ وبوركينا فاسو وغينيا ، وأجلوا اتخاذ قرار �دة شهر

وقال مصدر رفيع � الرئاسة الغانية لوكالة فرانس برس ، طالبا عدم الكشف عن هويته ، إنهم قرروا ا�نتظار 

حتى قمة ا�يكواس ا�قبلة � ٣ يوليو / öوز القادم. .

ُوصفت القمة التي ُعقدت � العاصمة الغانية أكرا بأنها منتدى ل�تفاق ع� تخفيف أو تكثيف العقوبات 

ضد الدول الث�ث التي يحكمها ا�جلس العسكري والتي تواجه حركات التمرد الجهادية .اجتمعت ا�جموعة 

ا�قتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) � محاولة للحكم ع� ما إذا كانت ستبقي أو تخفف أو ترفع 

ا�جراءات ا�نتقامية ا�فروضة ع� ما³ ، والتي فُرضت � يناير بعد أن أعلن نظامها العسكري عن خطط 

للبقاء � السلطة �دة خمس سنوات أخرى.

 

التقى  القارة.  |و  تعرقل  التي  القضايا  حول  للتباحث  ا�فريقي  ا�تحاد  مسؤول  مع  بوت�  ف�د�¨  التقى 

مسؤول ا�تحاد ا�فريقي ما þ سال بالرئيس الرو© ف�د�¨ بوت� يوم الجمعة لبحث الحرب � أوكرانيا 

البلدان  من  العديد  الغذا] �  ا�من  انعدام  تفاقم  إ�  الحبوب  قطع صادرات  أّدى  إفريقيا.  وآثارها ع� 

ا�فريقية ، مÀ ترك م�ي� ا�فارقة يعانون من الجوع.

التقى الرئيس السنغا³ ما þ سال بالرئيس الرو© ف�د�¨ بوت� � مدينة سوتõ الروسية يوم الجمعة 

̈ها ع� سكان إفريقيا البالغ عددهم ١٫٣ مليار نسمة. قبل الحرب ، كانت  �ناقشة الحرب � أوكرانيا وتأث

القارة تستورد سنويًا حوا³ ٣٠ مليون طن من القمح والذرة من روسيا وأوكرانيا. أّدت الحرب إ� انخفاض 

الصادرات بشكل كب¨ وأثارت زيادة عا�ية � أسعار الغذاء والوقود. � اجتÀع يوم الجمعة ، حّث سال ، 

الرئيس الحا³ ل�تحاد ا�فريقي ، بوت� ع� إدراك أن الدول ا�فريقية "ضحايا" لل�اع ا�وكراø ، وفًقا لوكالة 

ع�  ا�فروضة  الغربية  العقوبات  "خارج"  تكون  أن  يجب  الغذائية  ا�مدادات  إن  وقال  الفرنسية.  ا�نباء 

موسكو بسبب أوكرانيا.)  صوت امريكا).

مجموعة اإل��واس تخ�ف العقو�ات على إنقالبیي غرب إفر���ا
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̈ا  قال خæاء � ا�مم ا�تحدة � تقرير حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس إن ليبيا تواجه تهديدا أمنيا خط

من مقاتل� أجانب وÊكات عسكرية خاصة ، وخاصة مجموعة فاغ[ الروسية التي انتهكت القانون الدو³. 

ا�عارض�  القانوø �عاقبة  باستخدام منهجي ل�حتجاز غ¨  ليبية  الخæاء سبع جÀعات مسلحة  اتّهم   Àك

التعذيب.  التي تحظر  القوان�  ، Þا � ذلك  الدولية وا�حلية  ا�دنية  الحقوق  ، وتجاهل قوان�  ا�فÆض� 

وقالت اللجنة � التقرير ا�قدم إ� مجلس ا�من التابع لóمم ا�تحدة والذي حصلت عليه وكالة أسوشييتد 

، "كان ا�هاجرون معرض� بشدة �نتهاكات  ، ع� وجه الخصوص  الجمعة  برس � وقت متأخر من يوم 

شÀل   � الواقع  البلد  وغرق  والتعذيب".  وا�غتصاب  العبودية  �عÀل  بانتظام  وتعرضوا  ا�نسان  حقوق 

أطاحت   ٢٠١١  �  Èا�طل شÀل  حلف  دعمها  انتفاضة  بعد  اضطراب  حالة   � بالنفط  الغني  إفريقيا 

بالدكتاتور معمر القذا� الذي قتل � وقت �حق. ثم انقسمت بعد ذلك ب� حكومت� متنافست� - واحدة 

� ال�ق ، يدعمها القائد العسكري خليفة حفÆ ، وإدارة مدعومة من ا�مم ا�تحدة � العاصمة طرابلس. 

AP .يليشيات مختلفة وقوى أجنبيةÞ كل جانب مدعوم

قال تقرير لóمم ا�تحدة إّن عدد القت� ا�دني� وانتهاكات الحقوق ا�نسوبة إ� القوات ا�سلحة ا�الية 

وبدعم من "عناï عسكرية أجنبية" تصاعدت � الربع ا�ول من عام ٢٠٢٢ ، مع ارتفاع عمليات القتل 

 ïبنسبة ٣٢٤ � ا�ائة خ�ل الربع السابق. "القوات ا�سلحة ا�الية ، بدعم � مناسبات معينة من قبل عنا

عسكرية أجنبية ، زادت العمليات العسكرية �كافحة ا�رهاب ... بعضها انتهى � بعض ا�حيان إ� مزاعم 

̈ة بانتهاكات حقوق ا�نسان ،" قالت بعثة ا�مم ا�تحدة � ما³ ، ا�عروفة باسم مينوسÀ ، � التقرير  خط

الصادر � يوم ا�ثن�. وú يحدد التقرير "العناï العسكرية ا�جنبية" التي تدعم الجيش. تضاعف العدد 

ا�ج³À للقت� � الربع ا�ول من عام ٢٠٢٢ ع� أيدي جميع أطراف النزاع - ا�تمردون وجÀعات الدفاع 

̈ة من عام ٢٠٢١ ، حيث ارتفع من ١٢٨ إ�  عن النفس وقوات ا�من - أربع مرات خ�ل ا�شهر الث�ثة ا�خ

٥٤٣. وقال التقرير إن قوات الدفاع وا�من وثقت مينوسÀ ٣٢٠ انتهاكا لحقوق ا�نسان من قبل الجيش ا�ا³ 

� الفÆة من يناير إ� مارس ، مقارنة بـ ٣١ � ا�شهر الث�ثة السابقة. الجزيرة

الشؤون الدول�ة

خبراء األمم المتحدة: أمن لیب�ا مهدد من قبل المقاتلین األجانب

األمم المتحدة

تقر�ر لألمم المتحدة یر�ط الج�ش المالي بتصاعد انتهاكات الحقوق
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يتمتع ا�رتزقة بعودة ظهورهم � إفريقيا ، حيث تّم التعاقد معهم للقتال � بعض أكò ال�اعات صعوبة 

القوة  ب�  تجمع  غامضة  شبكة  وهي   ، فاغ[  مجموعة  هي  شهرة   òا�ك ا�جموعة  تكون  رÞا  القارة.   �

العسكرية وا�صالح التجارية وا�سÆاتيجية ، وهي اÎن � طليعة طموحات روسيا ا�توسعة � إفريقيا. نشط 

القادة  مع  يتحالفون  إنّهم  وليبيا.  وموزمبيق  الوسطى  إفريقيا  وجمهورية  ما³  حروب   � فاغ[  مقاتلو 

مربحة  تعدين  بامتيازات  أو   ، نقًدا  خدماتهم  مقابل  الدفع  �كنهم  الذين  ا�يليشيات  وقادة  ا�حاïين 

بالتعذيب وقتل  متكررة  اتهامات  فاغ[  قوات  واليورانيوم. واجهت  وا�اس  الذهب  مثل  الثمينة  للمعادن 

ا�دني� وانتهاكات أخرى. لكن فاغ[ هو أكò بكث¨ من مجرد مخطط بسيط للبنادق مقابل الذهب. تعمل 

من خ�ل شبكة مÆامية ا�طراف من ال�كات الوهمية ، وقد أصبحت مثاً� �جموعة واسعة من العمليات 

ا�دعومة من الكرمل� � أكò من ع�ة بلدان أفريقية. يتدخل فاغ[ � السياسة ويدعم ا�ستبدين وينظم 

حتى  نظمت  لقد  إفريقيا.   � الحركة  أف�م  وتنتج  للفقراء  بالطعام  تتæع  وهي  الرقمية.  الدعاية  حم�ت 

مسابقة ملكة الجÀل. نيويورك تا�ز

تواصل روسيا إحراز تقدم � جميع أنحاء إفريقيا ، حيث وقعت اتفاقيات ثنائية وتجارية مع ز�بابوي ع� 

الرغم من مواجهة عقوبات قاسية من قبل الدول الغربية لشنها حربًا ع� أوكرانيا � فæاير. "العقوبات التي 

فرضتها دول الناتو ع� روسيا �هاجمتها أوكرانيا لن تجد سوى عدد قليل جًدا من ا�ؤيدين � إفريقيا" ، هذا 

 (MRN) ما قاله الدكتور مصطفى مهيتا ، رئيس مكتب إفريقيا والزميل � مركز ا�بحاث ميديا ريفيو نتوورك

وتوسيع  بتعميق  ا�سبوع  هذا  وز�بابوي  روسيا  التزمت  ا�ناضول.  لوكالة  حديث   �  ، جوهانسæج   �

(ICG) حول  الروسية  الز�بابوية  الدولية  الحكومية  للجنة  الرابعة  الدورة  بينهÀ خ�ل  الثنائية  الع�قات 

التعاون ا�قتصادي والتجاري والعلمي والفني التي عقدت � العاصمة هراري.

 ك�� تتوسع مجموعة فاغنر في إفر���ا

الحضور الروسي یتمدد في جم�ع أنحاء إفر���ا
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