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

كلمة المحرر

تطّل عليكم ن�ة ا�شهد ا�فريقي ا�سبوعية لتوافيكم بأهم التطورات � القارة. ففي الوقت الذي تتجه 

فيه منطقة �ق إفريقيا إ� تهدئة ا�مور بتفضيل لهجة الحوار والتفاوض، ما زالت منطقة غرب إفريقيا 

تتصاعد فيها وت¢ة الخ�فات ب� القادة العسكري� وا�ؤسسات ا�دنية � ظل التهديدات ا�منية ا�رتفعة. 

ففي ا�سبوع ا�ا¬، تصدر خª إع�ن ا�جلس العسكري � جمهورية ما¦ عن تأجيل موعد العودة إ� 

الحكم الد¶وقراطي إ� عام� تالي� ليزيد من وت¢ة الخ�ف بينه وب� منظمة ا�كواس التي تفرض ع¯ ما¦ 

حصارا خانقا بسبب عدم تحديد موعد قريب لنقل السلطة إ� ا�دني�. ك¹ أن القيادة العسكرية الغينية 

استجابت للضغط اÂقتصادي ورفعت ا�سعار بنسبة ٢٠٪ ا�مر الذي أدى إ� تظاهرات � شوارع كوناكري 

وواجهتها قوات ا�من بÇء من العنف. منطقة وسط إفريقيا أيضا ليست ببعيدة عن هذه ا�شاهد، بين¹ 

القتال داخل  للمشاركة �  الحدود   ªبإرسال جنود مقنع� ع تتهم رواندا  الد¶قراطية  الكونغو  جمهورية 

ا�را¬ الكونغولية؛ يأÎ البنك الدو¦ بخª مغاير ليعلن عن قراره باستث¹ر أكÌ من ٢٦ مليار فرنك سيفا � 

رأس ا�ال الب�ي � جمهورية إفريقيا الوسطى.

 هجمات تستهدف قوات حفظ السالم التا�عة لألمم المتحدة. أفادت بعثة ا�مم ا�تحدة �

 ما¦ أّن الهجوم هو خامس حادث يقع � منطقة كيدال خ�ل أسبوع واحد فقط، كÓ ¹ح ا�تحدث باسم

ا�مم بعثة  تفويض  بتعقيد  مأساوي  تذك¢  "إنه  قائ�:  نيويورك   � للصحفي�  دوجاريك"  "ستيفان   البعثة 

 ا�تحدة وقوات حفظ الس�م التابعة لها، والتهديدات التي تواجه قوات حفظ الس�م ع¯ أساس يومي".

 وذكر ا�م� العام -أيضا- أّن الهج¹ت التي تستهدف قوات حفظ الس�م التابعة لØمم ا�تحدة قد تشكل

هّوية تحديد   � جهد  أّي  ادخار  عدم  إ�  ا�الية  السلطات  ويدعو  الدو¦.  القانون  Úوجب   جرائم حرب 

 مرتكبي هذا الهجوم حتى ¶كن تقد¶هم إ� العدالة بÛعة، مؤكّدا ع¯ تصميم ا�مم ا�تحدة ع¯ دعم

 (شعب ما¦ � سعيه إ� تحقيق الس�م وا�من. (أخبار ا�مم ا�تحدة

غرب إفر���ا
مالي
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 ال��ادة العس�ر�ة الغین�ة تستجیب للضغط االقتصاد� وتز�د من تضخم األسعار.
 أعلنت الحكومة اÂنتقالية التي يقودها الجيش � غينيا عن مجموعة جديدة من أسعار ا�نتجات البÝولية،

 ع¯ الرغم من الوعد ا�تكرر بأنّها لن تزيد من تكلفة السلع. وشهد القرار الذي أُعلن يوم الث�ثاء ارتفاع

 أسعار البنزين والديزل والنفط Úقدار ١٢ ألف فرنك غيني (١٫٣٦ دوÂر) للÝ، من ١٠ آÂف فرنك (١٫١٤

 دوÂر). ودخلت ا�سعار الجديدة حيّز التنفيذ � ا�ول من يونيو الجاري. و¶ثل هذا زيادة بنسبة ٢٠ �

 .(MRU) ا�ائة، م¹ يجعل تكلفة السلع � الب�د من ب� أع¯ ا�سعار � ا�نطقة الفرعية Âتحاد نهر مانو

 .وقال بيان صادر عن وزارة اÂقتصاد وا�الية والتخطيط، إّن القرار اتخذ نتيجة لعوامل � السوق العا�ية

 إعالن المجلس العس�ر� في مالي عن تأجیل العودة إلى الح�م الد�موقراطي إلى
 عامین تالیین.  أعلن ا�جلس السكري ا�ا¦ أنه سيؤجل العودة إ� الحكم ا�دè بعد انق�ب مزدوج نددت

 به دول � ا�نطقة وقوى أجنبية حتى مارس ٢٠٢٤. ووقع زعيم ا�جلس العسكري العقيد عاصمي غويتا مرسوما

 تëُِّ ع¯ التلفزيون الحكومي ينّص ع¯ أّن مدة اÂنتقال محددة � ٢٤ شهرا من ٢٦ مارس ٢٠٢٢م. منذ آب /

 أغسطس ٢٠٢٠، شهدت ما¦ انق�ب� عسكري� نفذه الجيش منذ ا�طاحة بالرئيس ا�نتخب إبراهيم بوبكر كيتا،

 وتعّهد ا�نق�بييون العسكريون بإعادة السلطة إ� ا�دني� بحلول فªاير ٢٠٢٢م؛ لكنهم مّددوا الجدول الزمني

 Âحًقا، وتعرضوا لعقوبات إقليمية. تكافح ما¦ � ظّل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى � غرب إفريقيا

غین�ا �وناكر�

 تحت ال��ادة العس�ر�ة في غین�ا، قتل شخص في أول احتجاج �بیر شهدته ال�الد
خ�ل ا�ربعاء  مساء  من  متأخرة  ساعة   � الغينية  العاصمة   � شخص  قتل  نار�ة.  طلقات   �عدة 
أخطر  � الضحية،  أïة  أفراد  وأحد  معارض  ائت�ف  قال  حسب¹  الوقود،  أسعار  ارتفاع  ع¯   احتجاجات 

نار دوى � إّن إط�ق  لرويÝز  قال مراسل  ا�ا¬.  العام  السلطة  العسكري  ا�جلس   اضطرابات منذ تو� 

الن¢ان � إطارات احتجاجا ع¯ زيادة الشوارع وإشعال  الشباب بإغ�ق  الليل؛ حيث قام   كوناكري خ�ل 

 أسعار البنزين بنسبة ٢٠٪. قال سلي¹ن باه، من سكان حي كولوما � كوناكري: "خرج الشباب الغاضبون

 ل�حتجاج واÂشتباك مع قوات ا�من". وقُتل  أحد ا�تظاهرين برصاص  قوات  ا�من، بحسب  بيان  للجبهة
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 شرق إفر���ا

الوطنية للدفاع عن الدستور ( FNDC)، وهو تحالف من السياسي� والنشطاء الذين عارضوا جهود الرئيس 

السابق ألفا كوندي للتمسك بالسلطة. وأكد أحد أفراد أïة الضحية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ع¯ أنّه 

قُتل � اÂحتجاج. وò يصدر تعليق فوري من السلطات اÂنتقالية � غينيا. لقد سبق لهم أن برروا زيادة 

أسعار الوقود با�شارة إ� ارتفاع ا�سعار � السوق الدولية. وكانت احتجاجات ا�ربعاء هي ا�كª إ� حد 

بعيد منذ قاد العقيد مامادي دومبويا انق�بًا ضد كوندي � سبتمª ا�ا¬. (رويÝز)

المز�د من المظاهرات ضّد الج�ش وداعمة للعمال في السودان. شهدت مدينة الخرطوم 
والجزيرة، أمس، مزيدا من التظاهرات للمطالبة بإسقاط ا�جلس العسكري وتنصيب حكومة مدنية. وتّم 

قمع مس¢ات اÂحتجاج بوحشية من قبل قوات ا�من بإط�ق مكثف للغاز ا�سيل للدموع والذخ¢ة الحيّة. 

واندلعت احتجاجات أخرى � الب�د حول النقابات تطالب بحقوق الع¹ل. ع¯ إثر ذلك، أغلقت السلطات 

 ôا�ؤدي إ� الق Ûمعظم الطرق الرئيسية � الخرطوم؛ ولكن ا�تظاهرون استطاعوا الوصول إ� شارع الج

الجمهوري رغم القمع. وقالت لجنة أطباء السودان ا�ركزية � بيان لها أّن مس¢ات الخرطوم ا�توجهة إ� 

القô الرئاõ تعرضت لقمع مفرط Úا � ذلك استخدام الذخ¢ة الحيّة من قبل قوات ا�من. (دبنقا).

 االنتر�ول ینضم إلى التحقیق في تهر�ب الكو�ایین في �وت د�فوار: تجري ا�نظمة
 الدولية تحقيقات إ� جانب السلطات ا�يفوارية بشأن شبكة الكوكاي� الواسعة. قضية حساسة تبعها أيضا

 عن كثب ا�رح�ت ا�ؤثرة للمشتبه بهم � أبيدجان. � الوقت الذي يحاولون فيه تحديد مكان ث�ثة مشتبه

تدعو أبريل،   � الكوكاي�  من  طن�  ع¯   õالقيا اÂستي�ء  بعد  عجل  ع¯  الب�د  غادروا  محتمل�   بهم 

العام ا�م�  شتوك،  يورغن  اتصل  معلوماتنا،  وبحسب  الدو¦.  التعاون  إ�  اليوم  ا�يفوارية   السلطات 

 ل÷نÝبول، هاتفيا بالجöال يوسف كوياÎ، ا�دير العام لل�طة ا�يفوارية، � أوائل يونيو ليؤكد له التعاون

ع¯ ذلك   � Úا  والتكنولوجية،  الب�ية  ا�وارد  من  بكل  ا�حقق�  بتزويد  ملتزمة  وهي  �نظمته.   الكامل 

(Jeune Afrique) .ا�ستوى العابر للحدود

كوت د�فوار

السودان
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 تحالف المعارضة الرئ�سي في السودان �جتمع مع مصادر عس�ر�ة. قال مصدران
مع "غ¢ رسمي"  اجت¹عا  بدأ  السودان  الرئيسية �  ا�دنية  ا�عارضة  تحالف  إّن  الخميس،  يوم   سياسيان، 

 الجيش بوساطة الوÂيات ا�تحدة والسعودية. هذا اÂجت¹ع هو ا�ّول من نوعه منذ تو¦ الجيش السلطة �

 ع¯ اÂجت¹ع "بشكل (FFC) السودان � أكتوبر ٢٠٢١. ووافق التحالف ا�عروف باسم قوى الحرية والتغي¢

 غ¢ رسمي" مع الجيش "�ناقشة سبل إنهاء ا�ؤøر الخامس والع�ين. وأعلن حزب ا�ؤøر السوداè � بيان

 يوم الخميس انق�ب أكتوبر وتسليم السلطة Âئت�فات مدنية. وأنهى اÂنق�ب اتفاق تقاسم السلطة ا�تفق

(عليه � ٢٠١٩ مع ا�حزاب السياسية ا�دنية بعد ا�طاحة بالرئيس عمر البش¢. (رويÝز

 الرئ�س الصومالي الجدید �فتتح محادثات حاسمة في مقد�شو: افتتح رئيس الصومال،
والدول اÂتحادية  للحكومة  الوطني  اÂستشاري  ا�جلس  اجت¹ع  يونيو   ١١ تاريخ   � محمود،  شيخ   حسن 

 ا�عضاء الفيدرالية � في� الصومال. وركز ا�ؤøر الذي استمر يوم� ع¯ سياسة الرئيس � التوصل إ� اتفاق

اÂتحادي ومستوى ا�ستوى  التعاون ع¯  تعزيز  ذلك  Úا �  الحكومة  أولويات  الصومال وس¢كز ع¯   مع 

 الوÂيات وا�صالحة. وناقش رؤساء الحكومة اÂتحادية الصومالية والوÂيات وضع الصيغة النهائية للدستور،

 وتعزيز النظام الفيدرا¦، وتعزيز ا�من القومي، وبناء سلطة قضائية قوية، وحل قضايا الجفاف، والتحض¢

 للعملية اÂنتخابية � الب�د. ك¹ حü ا�ؤøر رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية معا¦ محمد حس�

محمد، حسن  العزيز  عبد   ýالغر والجنوب  إس�م،  محمد  أحمد  معا¦  جوباÂند  الدول  ورؤساء   ،ëروب 

 وبونت�ند معا¦ سعيد عبد هللا ديني، وغا�ودوغ معا¦ أحمد عبدي كاري. ه¢شابيل عë قودÂوي حس�

(وحاكم منطقة بنادير ورئيس بلدية مقديشو السيد عمر محمود محمد. (شبكة شابيل ا�ع�مية

 الصومال

الكونغو الد�مقراط�ة

 وسط إفر���ا

الحدود.  عبر  مقنعین  جنود  �إرسال  رواندا  تتهم  الد�مقراط�ة  الكونغو  جمهور�ة 
اتّهمت القوات ا�سلحة لجمهورية الكونغو الد¶قراطية رواندا بإرسال قوات خاصة متخفية إ� أرا¬ الب�د، 

� أحدث نقطة اشتعال � النزاع ا�تصاعد ب� الجارت� بشأن تجدد العنف � �قها. زعم جيش جمهورية  
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�ستثمر البنك الدولي أكثر من ٢٦ مل�ار فرنك أفر�قي في رأس المال ال�شر�: كجزء 
من دعمه لحكومة إفريقيا الوسطى، بهدف تحس� تدريب الشباب وض¹ن صحة أفضل للسكان، يعتزم 

البنك الدو¦ تعزيز رأس ا�ال الب�ي من خ�ل م�وع يسمى "Maïngo". تم تقديم الªنامج ذي الصلة � 

٨ يونيو ٢٠٢٢ إ� رئيس الوزراء فيليكس مولوا � بانغي. يتدخل م�وع Maïngo � سياق أدت فيه ا�زمة 

التعليم � إفريقيا الوسطى بشكل كب¢ وجعل من الصعب الوصول إ� ا�رافق  ا�منية إ� إضعاف نظام 

الصحية، Â سي¹ � ا�ناطق الداخلية من الب�د. أشارت دراسة أجراها البنك الدو¦ إ� أن مؤ� تنمية رأس 

ا�ال الب�ي � جمهورية إفريقيا الوسطى يبلغ ٠٫٣٢٪. (ندي} لوكا)

الكونغو الد¶قراطية � بيان صدر يوم الخميس أن ٥٠٠ جندي رواندي كانوا � منطقة تشانزو بإقليم ش¹ل 

الرواندية  ا��بس  عن  يختلف  أخü-أسود  زيا  يرتدون  كانوا  الجنود  أن  وأضافت  لرواندا.  ا�تاخم  كيفو 

ا��بس.  هذه  مثل  يرتدي  أي شخص  وإدانة  الحذر  توخي  إ�  ا�حلي�  السكان  البيان  دعا  ك¹  العادية. 

وأضافت أن متمردي حركة ٢٣ مارس، الذين يُزعم أنّهم مدعومون من كيغا¦، هاجموا مجموعة من قوات 

حفظ الس�م التابعة لØمم ا�تحدة � منطقة روتشورو، أيًضا � ش¹ل كيفو، م¹ أدى إ� إصابة ث�ثة من 

ا�زاعم  إّن  قوله  الرواندي  الجيش  باسم  وكالة رويÝز عن متحدث  ونقلت  التنزاني�.  الس�م  جنود حفظ 

كاذبة. � غضون ذلك، قالت متحدثة باسم الحكومة لرويÝز إّن كيغا¦ لن ترّد ع¯ اتهامات Â أساس لها. 

 Ìأك ا�خ¢ة  ا�سابيع   � تشن  والتي  بنشاط،  ا�تمردة  مارس   ٢٣ ج¹عة  بدعم  كيغا¦  كينشاسا  واتهمت 

هجومها ا�ستمر � �ق جمهورية الكونغو الد¶قراطية منذ اÂستي�ء ع¯ مساحات شاسعة من ا�را¬ 

هناك � ٢٠١٢-٢٠١٣. (الجزيرة)

زعماء غرب إفر���ا ألغوا عقو�ات على ٣ مجالس عس�ر�ة. قالت مصادر مطلعة � 
اتخاذه ضّد  الذي يتع�  إّن زع¹ء دول غرب أفريقيا فشلوا يوم السبت � اÂتفاق ع¯ ا�جراء  اÂجت¹ع 

الطغ¹ت العسكرية � ما¦ وبوركينا فاسو وغينيا، وأجلوا اتخاذ قرار �دة شهر. وقال مصدر رفيع � الرئاسة 

الغانية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّهم قّرروا اÂنتظار حتى قّمة ا�يكواس ا�قبلة 

� ٣ يوليو / øوز. وقال مصدر آخر إن الزعيم� ò  يتمكنا من  اÂتفاق "خاصة بشأن ما¦". ُوصفت القّمة 

 جمهور�ة إفر���ا الوسطى

 أخ�ار إقل�م�ة
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الدول  العقوبات ضّد  أو تكثيف  بأنّها منتدى ل�تفاق ع¯ تخفيف  أكرا  الغانية  العاصمة  التي ُعقدت � 

ا�جموعة  واجتمعت  الجهادية.  التمرّد  حركات  تواجه  والتي  العسكرية  ا�جالس  تحكمها  التي  الث�ث 

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

ا�جراءات اÂنتقامية ا�فروضة ع¯ ما¦، والتي فُرضت � يناير بعد أن أعلن نظامها العسكري عن خطط 

للبقاء � السلطة �ّدة خمس سنوات أخرى. وافتتح رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، القمة التي حüها رؤساء 

دول معظم الدول ا�عضاء الخمسة ع� ولكن دون حضور أي ممثل من ما¦ أو بوركينا فاسو أو غينيا. 

(وكالة فرانس برس)

االنتقالي  إفر���ا غیر راض�ة عن قرار مالي  لدول غرب  االقتصاد�ة  المجموعة 
لمّدة ٢٤ شهًرا. قالت ا�جموعة اÂقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إنّها تأسفت لقرار الحكومة 
إْذ  الجانب�.  ا�فاوضات ب�  استمرار  أثناء  ا�دè �دة ٢٤ شهرًا  الحكم  العودة إ�  بتأجيل  ا�ؤقتة � ما¦ 

أصدرت الحكومة العسكرية � ما¦، التي وصلت إ� السلطة �ّول مرّة � انق�ب أغسطس ٢٠٢٠، مرسوما 

يوم اÂثن� بتحديد جدول زمني مدته ٢٤ شهرًا، يتم احتسابه اعتباًرا من مارس ٢٠٢٢. وقالت الكتلة � بيان 

� وقت متأخر اÂثن� "اتخذت هذا القرار بشأن ا�رحلة اÂنتقالية". وقالت إّن مفاوض الج¹عة اÂقتصادية 

بشكل  عليه  متفق  زمني  "جدول  إ�  للتوصل  ا�الية  السلطات  مع  التواصل  أفريقيا سيواصل  لدول غرب 

متبادل". وتسعى الكتلة ا�قليمية ا�كونة من ١٥ عضوا إ� øديد أقô �ّدة ١٦ شهرا ع¯ ا�كÌ. � يناير، 

فرضت ا�جموعة اÂقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات صارمة بعد أن قال الحكام العسكريون إنّهم لن 

ا�عضاء �  الدول  التقى رؤساء  البداية.  كان مخططًا �  التا¦ ك¹  الشهر  انتخابات د¶قراطية �  ينظموا 

ا�جموعة اÂقتصادية لدول غرب إفريقيا مؤخرًا � غانا، حيث اتفقوا ع¯ عدم رفع العقوبات ا�فروضة ع¯ 

ما¦ ما ò تقÝح الحكومة فÝة انتقالية أقô. ومن ا�توقع أن يعقدوا قّمة أخرى قبل ٣ يوليو. (قناة الجزيرة)

أخ�ار دول�ة

الوال�ات المتحدة تدین إقالة قضاة تونس. اتهمت الوÂيات ا�تحدة الرئيس التون^ قيس سعيد 
بارتكاب "_ط مقلق" من ا�جراءات "لتقويض" ا�ؤسسات التونسية ا�ستقلة بعد أن أقال ع�ات القضاة. 

التونسي�  نيد برايس إن ا�سؤول� ا�مريكي� تواصلوا مع نظرائهم  الخارجية  ا�تحدث باسم وزارة  وقال 

بشأن أهمية الضوابط والتوازنات � نظام د¶قراطي. وقال  إن حكومة الوÂيات  ا�تحدة دعت إ� "عملية   
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إص�ح شاملة وشفافة Úدخ�ت من ا�جتمع ا�دè وأصوات سياسية متنوعة لتعزيز �عية جهود ا�ص�ح" 

� تونس. وم` السيد سعيد � سلسلة من التحركات لتوسيع سلطاته وتفكيك ا�ؤسسات ا�نتخبة منذ 

العام ا�ا¬، عندما علق ال�ªان. وأقال يوم ا�ربعاء ٥٧ قاضيا مته¹ إيّاهم بالفساد وح¹ية ا�رهابي�. � 

وقت سابق من الشهر ا�ا¬، أعلن عن خطة لـ "جمهورية جديدة" � تونس ستُطرح ل�ستفتاء � ٢٥ يوليو. 

(õ ý ý)

األمم المتحدة تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب المجاعة في الصومال. 
حذرت ا�مم ا�تحدة من أّن الصومال يتجه نحو مجاعة حيث تواجه الب�د أسوأ موجة جفاف منذ أربعة 

عقود ع¯ ا�قل. حاليا، ما يقرب من نصف السكان يواجهون انعدام ا�من الغذا< ع¯ مستوى ا�زمة. قال 

 Âمنسق ا�مم ا�تحدة للشؤون ا�نسانية للب�د، آدم عبد ا�و�، إّن ا�جتمع الدو¦ يجب أن يتحرك ا=ن وإ

سيموت ا�زيد من الناس. وقال إّن الب�د ع¯ شفا جوع مدّمر وواسع النطاق ومجاعة ج¹عية قد تودي 

بحياة مئات ا=Âف. لقد فشلت أربعة مواسم مط¢ة متتالية وتقدر ا�ّمم ا�تحدة أّن الجفاف الشديد الذي 

أعقب ذلك قد أثّر ع¯ سبعة م�ي� شخص و�د أكÌ من ٨٠٠ ألف. � الوقت نفسه، ارتفعت أسعار ا�واد 

الغذائية بشكل كب¢ بسبب الحرب � أوكرانيا - وا�ساعدات ا�نسانية بعيدة ا�نال بالنسبة للكث¢ين بسبب 

نتيجة  العيش،  لكسب  رئي^  مصدر  وهي  ا�اشية،  من  رأس  م�ي�  ث�ثة  ونفق  والôاع.  ا�من  انعدام 

øويل خطة  يتّم  كافية.  تكن   ò ا=ن  الدو¦ حتى  ا�جتمع  استجابة  إّن  ا�و�  عبد  السيد  وقال  للجفاف. 

(õ ý ý) .مم ا�تحدة بنسبة ١٨٪ فقطØستجابة ا�نسانية لÂا
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