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كلمة المحرر
يشهد الجزء الغر� من القارة السمراء اتساعا  رقعة ا�واجهات مع الج�عات الجهادية ا�سلحة وقد شهد 

ا�سبوع ا�ن�م هجوما وساع النطاق  عدد من دول الغرب ا�فريقي أقرب إ� ان تكون منسقة ومتزامنة، 

بين� يشهد الجزء ال�قي حالة من الهدوء الحذر (ما عدا كونغو الد¢قراطية ) والذي قد يف� إ� جو�ت 

من ا�واجهات ا�تجددة أو هدوًء ينهي حالة ا�قتتال الدامي وال�اعات العدمية تحركها عوامل متعددة 

مثل ال�اع حول سد النهضة الذي يشكل عامل ªاع جوهري  ©ق إفريقيا.

المجلس العس�ر� في مالي ینشئ هیئة مسؤولة عن اقتراح دستور جدید .شكل زعيم 
العقيد  سيكون  جديد.  دستور  بكتابة  مكلفة  هيئة  الجمعة  مساء  ما±    ا�نتقالية  العسكرية  الحكومة 

Assimi Goïta مسؤو�ً عن اختيار أعضاء هذه اللجنة الذين سيتعµ عليهم تقديم نسخة مسودة من الّنص 

جميع  مع  التشاور  ع¹  قادرة  ستكون  وخºاء.  ومقررين  رئيًسا  الفريق  وسيضم  شهرين.  غضون    إليه 

ا�حزاب السياسية وا�جتمع ا�دÂ Ãا  ذلك ا�نظ�ت الدينية والسلطات التقليدية. سبق ن� هذا ا�رسوم 

الرئاÊ  الجريدة الرسمية. يأÈ هذا القرار بعد أيام فقط من إعÆن ا�جلس العسكري  ٦ يونيو / حزيران 

أنه سيبقى  السلطة �ّدة عامµ إضافيµ ، قبل تنظيم انتخابات د¢قراطية  مارس ٢٠٢٤. وتواجه الدولة 

إفريقيا  غرب  لدول  ا�قتصادية  ا�جموعة     µا�قليمي ©كائها  من  عقوبات  إفريقيا  غرب    الواقعة 

(ECOWAS) �نّها Õ تلتزم بـ ا�وعد النهاÓ لÆنتخابات ا�قرر إجراؤها بحلول نهاية فºاير من هذا العام. 

(أفريكا نيوز)

غرب إفر���ا
مالي

 توغو
 توغو تعلن حالة الطوارئ األمن�ة في الشمال أعلنت حكومة توغو يوم ا�ثنµ "حالة الطوارئ
 ا�منية"  ا�نطقة الحدودية الش�لية �نح القّوات ا�سلحة مزيًدا من ا�رونة للتعامل مع خطر الهج�ت

  الجهادية. وقتل Úانية توغوليµ  مايو أيار   بلدة ش�لية قرب الحدود مع بوركينا فاسو  هجوم تبناه
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قال مسؤولون حكوميون  بوركينا فاسو إن مسلحµ قتلوا ٧٩ شخًصا ع¹ ا�قل  الهجوم ع¹ منطقة 

ا�سÆميون موطئ قدم   ا�تطرفون  اكتسب  أن  الهج�ت منذ  أعنف  أحد  ، م� جعله  استينجيا  تسمى 

 àالدولة الواقعة  غرب إفريقيا قبل سبع سنوات، وسلطت مذبحة اسيتنجيا الضوء ع¹ الوضع ا�مني الخط

بيانات  البارز  موقع ال�اع ا�سلح وم�وع  الباحث  بشكل متزايد  بوركينا فاسو. قال هاÃ نصيبيا، 

ا�حداث، إن هج�ت ا�تمردين زادت بنسبة ٢٣  ا�ائة  ا�شهر الخمسة منذ تو± ا�قدم بول هâي 

فيهم  - Âن  القت¹  ا�نقÆب وارتفع عدد  التي سبقت  الخمسة  با�شهر  السلطة، مقارنة  داميبا  سانداوغو 

ا�دنيون وا�سلحون وقوات ا�من - بنسبة ١٥ با�ائة خÆل نفس الفåة الزمنية ، وفًقا لبيانات نصيبيا.  ك� 

قال أن ا�سلحµ لديهم مصلحة  إظهار أنه � يهم إذا كان هناك نظام جديد". يريدون إثبات أن الرئيس 

السابق قد فشل ، لكن ا�مور لن تتغà �جرد أن لديك مجلًسا عسكريًا. ع¹ الرغم من عدم إعÆن أي ج�عة 

مسؤوليتها عن الهجوم  استنجيا ، قال نصيبيا إن فرًعا من تنظيم الدولة ا�سÆمية ، وهو ا�كê نشاطًا  

ذلك الجزء من ش�ل بوركينا فاسو ، هو ا�سؤول ع¹ ا�رجح. وقال نصيبيا إنه مؤ© ع¹ ضعف الحكومة 

حيث انسحبت ال�طة العسكرية من ا�نطقة ا�سبوع ا�اë بعد أن قتل مسلحون ١١ ضابطا حكوميا 

(واشنطن بوست).

متشددو القاعدة ا�تمركزون  ما±. كانت الج�عات الجهادية  دول الساحل تتوسع وتهدد دول غرب 

إفريقيا الساحلية  ساحل العاج وغانا وبنµ وتوغو. بعد اجت�ع وزاري يوم ا�ثنµ ، أعلنت الحكومة حالة 

الطوارئ ا�منية  منطقة سافانا التي تغطي معظم ا�قاطعات الش�لية  البÆد. وقال البيان "سيعزز íعة 

باسم  ا�تحدث  وقال  وا�من".  الدفاع  وقوات  العامة  للخدمات  ا�رونة  من  مزيدا  ويسهل  القرار  اتخاذ 

الحكومة أكودا عيودان للصحفيµ إن ا�جراء سيستمر ثÆثة أشهر و¢كن îديده من قبل الجمعية الوطنية. 

وأعلنت ج�عة ن� ا�سÆم وا�سلم ومقرّها ما± مسؤوليتها عن الهجوم  مايو. (أفريكا نيوز).

بور�ینا فاسو

 ن�جیر�ا
للحزب التمهيدية  ا�نتخابات  اختتام  مع  االجتماعي.  التواصل  ووسائل   انتخا�ات ٢٠٢٣ 
 وظهور ا�رشحµ للرئاسة ، يزداد السباق لخÆفة الرئيس محمد بخاري  آسو روك فيÆ عام ٢٠٢٣. واصل

  ا�رشحون ، خاصة أولئك الذين يتنافسون ع¹ ا�ركز ا�ول  البÆد ، جذبهم إ� وسائل التواصل ا�جت�عي
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 شرق إفر���ا

للوصول إ� مÆيµ الناخبµ ا�حتملµ.  حµ يُعتقد أن ا�نتخابات � تُربح أو تخò بناًء ع¹ مشاعر وسائل 

ا�نصات  ا�رشح ع¹ مثل هذه  عليهم  يسيطر  الذين   µا�تابع أن عدد  ، فÆ شك   ا�جت�عي  التواصل 

 Naira  يكسåيعكس شعبية هذا ا�رشح ، ع¹ ا�قل ، ع¹ وسائل التواصل ا�جت�عي. ينظر موقع نايرا مي

الشعب  حزب  من   Atiku Abu-Bakr ومنهم   µالرئاسي  µا�رشح كبار  بعض  أتباع  إ�   (  (metrics

 ، (LP) من حزب الع�ل �الد¢قراطي (PDP) ، وبو� تينوبو من حزب ا�ؤîر التقدمي (APC) ، وبيå أو

ورابيو كوانكواسو من حزب الشعب الد¢قراطي. حزب الشعوب النيجàي الجديد (NNPP) ، وييل سوور 

من مؤîر العمل ا�فريقي (AAC). استناًدا إ� منصات الوسائط ا�جت�عية الرئيسية الثÆث ، Twitter و 

:õيتضح ما ي Instegram و Facebook

يحظى موقع ا�دونات الصغàة تويå بشعبية كبàة بµ الشباب النيجàي. ع¹ الرغم من عدم وجود رقم 

دقيق لعدد النيجàيµ ع¹ ا�نصة حتى اöن - حتى يصدر Twitter رقً� رسميًا - ¢كن القول بأمان أن هناك 

مÆيµ النيجàيµ عTwitter ¹.  أكتوبر ٢٠٢٠ ، تحولت ا�ناقشات ع¹ تويå إ� مظاهرات مادية كادت 

أن تضع البÆد  فو÷ تامة ، كان الكثàون قد ن�وا تغريدات عTwitter NG ¹ ع¹ أنها مجرد كÆم 

صاخب ليس له أي تأثà مادي. اليوم، تعرف الحكومة بشكل أفضل ، وكذلك السياسيون الذين كشفوا عن 

بيانهم الرسمي �جتمع تويå ا�رشحµ ال ٥ ا�كê متابعة ع¹ وسائل التواصل ا�جت�عي

أتيكو أبوبكر (عاتق أبوبكر) يتابعه ٤٫٢ مليون  •

بو� أحمد تينوبو يتابعه ١٫١ مليون  •

بيå أو� يتابعه ١٫١ مليون  •

أومو ييõ سوويري يتابعه ٧٢٨٫٨٠٠ ألف  •

ربيعوا موü كوانكواسوا يتابعه ١٧٢٫٢٠٠ ألف ( نايرا ميåيكس)  •

السودان
مجموعات مدن�ة تطرح شروًطا للحوار مع المجلس العس�ر� السوداني. أصدرت 
ج�عات الضغط ا�دنية الرئيسية من أجل الد¢قراطية  السودان يوم الجمعة خمسة ©وط �ستئناف 

ا�حادثات مع ا�جلس العسكري الحاكم ، متمسكة Âطلبها الدائم ببقاء الجيش خارج الحكومة. بعد اجت�ع 

الخميس مع ممثõّ مجلس السيادة السوداÃ - الهيئة العسكرية ا�سؤولة عن الحكومة - قالت ا�جموعة 
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، إنّها بحاجة إ� تأكيد بأن الجيش سيåك الحكم  ا�دنية من أجل الحرية والتغيà، وهي اللجنة ا�ركزية 

أكتوبر   ٢٥   السلطة  العسكري ع¹  ا�جلس  استو�  منذ  الفو÷  من  حالة  السودان  ويشهد   .µللمدني

اللجنة  لكن  عبد هللا حمدوك.  الوزراء  لرئيس  ا�نتقالية  بالحكومة  وأطاح   ëا�ا العام  من  ا�ول  ت�ين 

وإصÆحه  الجيش  وتوحيد   ،  µللمدني السلطة  وتسليم   ، اكتوبر   ٢٥ قبل  ما  ترتيبات  إ�  بالعودة  تطالب 

وإبعاده عن الحياة السياسية ، وإنهاء ا�سار الحا± öلية الحوار الثÆثية ا�كونة من ا�مم ا�تحدة وا�تحاد 

ا�فريقي والهيئة الحكومية الدولية ا�عنية بالتنمية (إيغاد). (©ق افريقيا)

إثیو��ا تقول إّنها مستعدة الستئناف محادثات السّد مع مصر والسودان. قال مسؤول 
 àده مهتمة باستئناف ا�حادثات مع م� والسودان بشأن سّد النهضة ا�زرق الضخم وا�ثÆإن ب àكب �إثيو

ا�فاوض   ،  õبيكي إفريقيا. جاء تعليق سيلي|  الكهرومائية   للطاقة  للجدل والذي سيكون أكº محطة 

ا�ثيو� السابق بشأن السّد والسفà الحا± للبÆد لدى الو�يات ا�تحدة ، خÆل اجت�ع مع ا�بعوث ا�مري} 

الخاص الجديد إ� القرن ا�فريقي ، مايك هامر. ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية ا�ثيوبية يوم الجمعة 

عن السفà أنّه يسلط الضوء ع¹ "اهت�م إثيوبيا باستئناف ا�فاوضات الثÆثية التي يقودها ا�تحاد ا�فريقي 

بشأن سّد النهضة ا�ثيو�".  ومن ا�توقع أن يوفر  ا��وع الذي تبلغ تكلفته عّدة مليارات  من الدو�رات 

رئ�س الوزراء اإلثیو�ي أبي مستعد لتش�یل فر�ق للتفاوض مع متمرد� تغرا�. قال 
التغراي  متمردي  مع  ا�فاوضات  منفتحة ع¹  إن حكومته   ، مرة  ، �ول  أحمد   �أ  �ا�ثيو الوزراء  رئيس 

الش�لية. ورداً ع¹ استفسارات من أعضاء مجلس النواب ، قال الدكتور آ� ، إن إدارته شكلت لجنة لقيادة 

ا�حادثات. وقال أمام ال�ºان "بخصوص السÆم تّم تشكيل لجنة". وأضاف أن "التفاوض يحتاج إ� الكثà من 

 µاً إ� أن الفريق "سيدرس كيفية إجراء ا�حادثات". أمام اللجنة ، برئاسة نائبه د¢ي} مكونàالعمل" ، مش

 / ºمن ١٠ إ� ١٥ يوًما للعمل ع¹ تفاصيل جداول أع�ل ا�فاوضات.   واندلع القتال  تغري  نوفم ،

ا�اë. ولقي ا�öف م�عهم وفّر  العام   µا�جاورت إ� منطقتي عفار وأمهرة  وامتد   ٢٠٢٠ Ãالثا ت�ين 

كثàون من منازلهم ، مّ� تسبب  أزمة إنسانية. خفت حدة الحرب منذ ذلك الحµ بعد أن أعلنت حكومة 

أ� وقف إطÆق نار إنساÃ أحادي الجانب  مارس آذار (©ق افريقيا).

 إثیو��ا

مفاوضات حول سد النهضة
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االحتجاجات المناهضة لـحر�ة ٢٣ مارس تتحول إلى �را��ة لألجانب. قال حاكم 
كينشاسا ، عاصمة البÆد ، السيد جينتيني نجوبيÆ ، إّن احتجاجات جمهورية الكونغو الد¢قراطية ضّد حركة 

٢٣ مارس ا�تمردة تتحول إ� كراهية ل^جانب. هذا ا�سبوع ، نظم ا�تظاهرون مسàات  ا�دن الكºى ضّد 

ا�جموعة ا�تهمة بشن هج�ت  تجدد العنف  ©ق جمهورية الكونغو الد¢قراطية. لكن ا�حتجاجات 

أثارت أيًضا ا�شاعر ضّد الروانديµ وا�شخاص مع أصول عرقية من رواندا. وأدان الحاكم نغوبيÆ "بأق_ 

طاقته" أع�ل كره ا�جانب التي قال إنّها تستهدف أشخاًصا ليس لهم دور  العنف ع¹ وسائل التواصل 

ا�جت�عي. اتهم رئيس جمهورية الكونغو الد¢قراطية فيليكس تشيسكيدي ا�سبوع ا�اë رواندا بدعم 

حركة ٢٣ مارس ، وهي تهمة رفضتها كيغا± وطلبت من جمهورية الكونغو الد¢قراطية تسوية قضاياها 

"الداخلية".  غوما ، مقاطعة ش�ل كيفوا  ©ق جمهورية الكونغو الد¢قراطية ، هدد ا�تظاهرون بعبور 

الحدود لÆحتجاج  رواندا. وأبعدتهم ©طة مكافحة الشغب الكونغولية. (©ق )

الكهرباء �Æيµ ا�ثيوبيµ خارج الشبكة ، لكن السودان وم� يخشيان أن يقلل من كمية ا�ياه التي يتلقونها 

من نهر النيل. لقد فشلت عدة جو�ت سابقة من ا�فاوضات بµ إثيوبيا وم� والسودان. تخ` م� أن 

يؤدي ا�لء الòيع للسّد إ� تقليص حصتها من مياه النيل وتسعى إ� اتفاق قانوÃ ملزم  حالة حدوث 

(AP).نزاع

.اندلعت اشتباكات بµ ج�عات مسلحة   الليبية بعد ا�نقÆب الفاشل  اشتباكات جديدة تهّز العاصمة 

العاصمة الليبية ليل الجمعة ، بحسب وسائل إعÆم محلية ،  الوقت الذي تعاÃ فيه البÆد من محاولة 

أحياء  طرابلس  عّدة  وانفجارات   النار  كثيف �طÆق  تبادل  تصاعد  أسابيع.  ثÆثة  قبل  فاشلة  انقÆب 

الجمعة ، بحسب صحفي  وكالة فرانس برس ، بين� أظهرت صور بثتها الصحف ا�حلية مدنيµ يفرون من 

مناطق يكê فيها ا�نفجار. أفادت وسائل إعÆم محلية أن القتال العنيف شارك فيه مليشيات مؤثرة من غرب 

ليبيا. وÕ يتضح ع¹ الفور وقوع ضحايا أو دافع للقتال ، لكن هذا أحدث عنف يهّز البÆد حيث يتنافس 

رئيسا وزراء متنافسان ع¹ السلطة. ...  الشهر ا�اë ، حاول السياÊ فتحي باشاغا ا�ستيÆء ع¹ السلطة  

جمهور�ة �ونغو الد�مقراط�ة

 لیب�ا
 شمال إفر���ا
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بالقوة ، مّ� أثار اشتباكات قبل الفجر بµ الج�عات ا�سلحة التي تدعمه وتلك التي تدعم رئيس الوزراء 

ا�ؤقت عبد الحميد الدبيبة. تّم تعيµ الدبيبة  إطار عملية سÆم مضطربة بقيادة ا�مم ا�تحدة  أوائل 

العام ا�اë لقيادة ا�نتقال إ� ا�نتخابات التي كان من ا�قرر إجراؤها  ديسمº ٢٠٢١ ، لكن التصويت 

تّم تأجيله إ� أجل غà مسمى. (ا�خبار ٢٤).

مجموعة اإل��واس تدفع �إطالق العملة الموحدة حتى عام ٢٠٢٧. قال السيد جان 
استأنف  ا�جتمع قد  إن   ، (إيكواس)  إفريقيا  لدول غرب  ا�قتصادية  الج�عة  ، رئيس مفوضية  بروا  كلود 

التقارب �طÆق العملة ا�وحدة للمجموعة ا�قتصادية لدول غرب إفريقيا "ECO"  عام ٢٠٢٧. أعلن بروا 

عن ذلك يوم الثÆثاء أثناء تقديم التقارير من مفوضية ا�يكواس أمام بر�ان ا�يكواس خÆل الدورة العادية 

ا�و� لل�ºان الجارية  عام ٢٠٢٢  أبوجا. قال بروا إن عملية إطÆق العملة ا�وحدة توقفت بعد تف| 

وباء كرونا COVID-١٩  عام ٢٠٢٠ ، حيث احتاجت الدول إ� الåكيز ع¹ التعامل مع الوباء. وأشار إ� 

أن معايà التقارب يجب أن تكون دقيقة بحيث أن العملة Âجرد تنفيذها ستخدم ا�واطنµ بشكل فعال. 

تهيئة  قادرين ع¹  لنكون  إ� ٢٠٢٦  إ� ٢٠٢٢  نتطلع  نحن   .٢٠٢١ ، ذلك  ٢٠٢٠  تعليق  إ�  "اضطررنا 

الظروف التي ستمكننا من تحقيق ا�ستقرار  الزراعة. وهكذا ،  عام ٢٠٢٧ نعود إ� العملة. يتّم دا@ًا 

إعطاء ا�ولوية لعملية معايà ا�داء إذا أردنا أن نكون  حالة مواتية للغاية لتقديم عملة واحدة. �نه ¢كنك 

تقديم العملة ولكن ا�طلوب هو أن تكون ذات جودة. Âعنى آخر ، يجب أن تخدم احتياجات السكان ، ك� 

يجب أن توحي بالثقة لدى السكان. وقال بروا إن هذا هو الهدف الرئي? لض�ن اتباع معايà التقارب. قال 

النائب أواجي أبيانتي ، عضو بر�ان ا�جموعة ا�قتصادية لدول غرب أفريقيا والنائب النيجàي الذي ¢ثل 

دائرة أندوÃ-أوبو� / نكورو الفيدرالية ل^نهار ، إن التأخà  إطÆق العملة هو لتجنب أي شكل من أشكال 

ا�زمات. (الجارديان نيجàيا).

الشؤون اإلقل�م�ة

مجموعة شرق إفر���ا

شرق إفر���ا تنشر قوة إقل�م�ة في الكونغو وسط توترات. ستن� دول ©ق إفريقيا قوة 
إقليمية  الجزء ال�قي من جمهورية الكونغو الد¢قراطية الذي ¢زقه ال�اع ، حيث يهّدد تجدد القتال 

بابتÆع  البلدان  ا�جاورة.  تصاعدت  التوترات  الدبلوماسية   بµ  الكونغو  ورواندا    ا�سابيع  ا�خàة ، 
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حيث اتهمت الدولة العمÆقة الغنية با�وارد جارتها الصغàة بدعم ج�عة إم ٢٣ ا�تمردة التي تشتبك مع 

الكتلة  رئيس   ، كينياتا  أوهورو  الكيني  الرئيس  دعا  ا�شåكة.  حدوده�  من  بالقرب  الكونغولية  القوات 

ا�قليمية لج�عة ©ق إفريقيا ، إ� "الوقف الفوري لجميع ا�ع�ل العدائية  ©ق جمهورية الكونغو 

الد¢قراطية وجميع الج�عات ا�سلحة ، ا�جنبية وا�حلية ع¹ حّد سواء ، �لقاء السÆح ع¹ الفور ودون 

©وط وا�لتزام بـ عملية سياسية ، بحسب بيان صادر عن مكتبه. سيجتمع قادة الجيوش ا�عنية  ١٩ يونيو 

للتحضà لن� القوة ا�قليمية  مقاطعات إي توري وكيفوا الش�لية وكيفوا الجنوبية  الكونغو "لتحقيق 

ا�ستقرار  ا�نطقة وفرض السÆم دع�ً لقوات ا�من  جمهورية الكونغو الد¢قراطية وبالتنسيق الوثيق" 

نزع  برنامج    ا�حلية  ا�قاطعات  سلطات  ستساعد  التي  ا�تحدة  ̂مم  ل التابعة  السÆم  حفظ  مهمة  مع 

السÆح. عقد كينياتا محادثات مع رؤساء الكونغو وأوغندا وبوروندي  أبريل ، وتّم îثيل الرئيس الرواندي 

بول كاجامي  ا�جت�ع بوزير خارجيته. (بلوم بàج ).

غارات فرنس�ة �طائرات بدون ط�ار قتلت العشرات من المتطرفین في الن�جر. أعلن 
الجيش الفرن? يوم الخميس أن ;بات بطائرات مسàة فرنسية قتلت ما يقرب من ٤٠ متطرفًا إسÆميًا 

كانوا يسافرون  هذا ا�سبوع ع¹ دراجات نارية بالقرب من حدود النيجر مع بوركينا فاسو.  بيان ، 

وصف الجيش الفرن? ال,بات بأنها "نجاح تكتي} جديد" لجهود مكافحة ا�رهاب الفرنسية  منطقة 

تّم  التي  ا�ستخبارية  "ا�علومات  إن  البيان  وقال   برخان.  عليه عملية  أطلق  والذي   ، بإفريقيا  الساحل 

الحصول عليها من وحدات نيجàية ع¹ اتصال مع القوات أكدت أن الدراجات النارية تنتمي إ� ج�عة 

إرهابية مسلحة تتحرك بµ بوركينا فاسو والنيجر". بالتنسيق الوثيق مع القوات النيجر ا�سلحة ، نفذت قوة 

برخان عدة ;بات ضد الرتل. تم تحييد ما يقرب من ٤٠ إرهابيا ". وأصدرت حكومة النيجر بيانا قالت فيه 

إن الجهاديµ قتلوا بعد هجوم  وقت سابق هذا ا�سبوع أسفر عن مقتل Úانية من قوات ا�من  جنوب 

 êغرب النيجر. بعد طردها من ما± ووجود حكومة عسكرية  بوركينا فاسو ، أصبحت النيجر الحليف ا�ك

موثوقية لفرنسا  منطقة الساحل. (أفريكا نيوز).

 

الشؤون الدول�ة
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