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ﻛﻠمﺔ اﻟمحرر
ﻛﻞ ﻋﺎم واﻟجم�ﻊ �خیر
يطل املشهد اإلفريقي بعد احتجاب يف عطلة العيد ،وإفريقيا عموما تشهد حالة هدوء واستقرار نسبي رغم
بعض التوترات التي تتصاعد بني فرتة وأخرى ،يف الرشق يربز الرئيس الصومايل يف زيارات لدول الجوار يف جهد
دبلومايس يؤكد عىل استعادة دور الصومال عىل مستوى املنطقة واملبني عىل السالم مع الجميع ،كام تشهد
إثيوبيا هدوء يرجوا الجميع أن يؤدي إىل بدء مفاوضات السالم والحوار الشامل ،ويف الغرب اإلفريقي تشهد
العالقات دفئا بني مجموعة اإليكواس ودولة مايل بعد رفع العقوبات ،بينام يشهد الحوار التشادي تجاذبات
يُخىش أن تؤدي إىل الفشل بسبب تبادل االتهامات بني املعارضة والحكومة االنتقالية.

ﺸرق إﻓر���ﺎ
اﻟصوﻤﺎل

ﻗمﺔ ﺼوﻤﺎﻟ�ﺔ �ین�ﺔ ﻹذا�ﺔ اﻟجﻠید .عقد رئيسا الصومال وكينيا ،الجمعة ،محادثات يف العاصمة
نريويب أدت التفاق شامل لتعزيز العالقات الدبلوماسية والتجارية بني البلدين وأصدرت الرئاسة الصومالية
بيانا جاء فيه ،أن الرئيس حسن شيخ محمود اتفق مع نظريه أوهورو كينياتا ،عىل تعزيز التعاون األمني
واالقتصادي والسيايس بني البلدين كام اتفقا عىل تسهيل إجراءات دخول الصوماليني إىل كينيا ،وحصولهم
عىل تأشريات ورفع حواجز النقل التي نتجت عن فتور العالقات بني البلدين.
وقال البيان ،إن الخطوط الجوية الكينية ستعاود رحالتها املبارشة من وإىل مقديشو-نريويب عقب توقفها
خالل فرتة رئاسة محمد عبدﷲ فرماجو ،ووفق االتفاقية سيتم فتح الحدود بني الصومال وكينيا ،وهو جزء
من تسهيالت حركة البضائع والخدمات ،بينام ستبدأ كينيا تصدير نبتة القات إىل الصومال بعد عامني من
فرض الحظر
وقرر الرئيسان أن تجتمع اللجنة التنسيقية املشرتكة للتعاون يف مقديشو أغسطس /آب املقبل لوضع آليات
التعاون يف عدة مجاالت بني البلدين والبحث عن حلول للتغري املناخي والجفاف وغادر الرئيس الصومايل،
يف وقت سابق ،إىل كينيا يف زيارة رسمية تعترب الرابعة له خارج البالد منذ توليه منصبه وتعد هذه الزيارة
الخارجية الرابعة للرئيس الصومايل بعد دول اإلمارات العربية املتحدة ،وتركيا ،وإريرتيا ،وذلك منذ انتخابه
يف  ١٥مايو/أيار املايض.
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إﺜیو��ﺎ

ﻓر�ق ﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻟسﻼم �ﺎﻟحزب اﻟحﺎﻛم �ﻌﻘد اﺠتمﺎﻋﻪ اﻻول .قال السفري رضوان حسني ،
املستشار األمني لرئيس الوزراء أيب أحمد  ،إن فريق مفاوضات السالم املكون من سبعة أعضاء عقد اجتامعه
األول يف  ١٢يوليو.
عقدت اللجنة الرئيسية للحوار والسالم اجتامعها اليوم  ١٢متوز  /يوليو حيث ناقشت وحددت اللجنة
مسارات العمل الخاص بها وقواعد السلوك الخاصة باملناقشات التي ستجرى تحت قيادة االتحاد األفريقي
أيضا بتقسيم املسؤوليات.
من خالل تنظيم اللجان الفرعية  ،كام قامت ً
أعلن حزب االزدهار أن الفريق املعني بإجراء محادثات سالم مع سلطات التقراي يرتأسه دميقي مكونني ،
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية  ،ويتألف من ستة أعضاء آخرين هم  :السفري رضوان حسني )مستشار
األمن ( ،دكتور جيديون تيموثاوس )وزير العدل(  ،تيميسجن تريونا املدير العام لجهاز األمن واملخابرات
الوطني ،الفريق برهانو بكييل رئيس املخابرات العسكرية والرئيس السابق للحرس الجمهوري والسفري حسن
عبدالقادر منسق مكتب النظام الدميقراطي لحزب االزدهار والدكتور غيتاشو جيمرب نائب رئيس إقليم
األمهرا .
يف  ١٤يونيو املايض قال رئيس الوزراء أيب أحمد مخاطبا نواب الربملان إن حكومته تريد السالم مع الجميع
وقام بتشكيل لجنة الحوار والسالم )أديس ستاندرد(.

رواﻨدا
ﻛﺎﻏﺎﻤﻲ �ﻘول إّﻨﻪ ﻤستﻌد ﻟﻸﺴوأ .يقول الرئيس الرواندي بول كاغامي  ،إذا مل يتم حل املواجهة
مع نظريه يف جمهورية الكونغو الدميقراطية فيليكس تشيسكيدي وديًا  ،فقد "يجدين مستع ًدا لألسوأ" .كان
كاغامي يتحدث عىل الهواء مبارشة عىل وكالة اإلذاعة الرواندية التي تديرها الدولة يوم االثنني  ،حيث
جمعت بالده بني االحتفاالت بعيد االستقالل وعيد التحرير  ...شهدت العالقات بني البلدين سلسلة من
التوترات التي ترجع إىل اإلبادة الجامعية يف رواندا عام  ١٩٩٤والتي شهدت تدفق الالجئني إىل املنطقة
الرشقية لجمهورية الكونغو الدميقراطية .ومع ذلك  ،بدا أن العالقات تحسنت بعد قبول جمهورية الكونغو
الدميقراطية يف مجموعة رشق إفريقيا يف أبريل  -حيث انضمت إىل تنزانيا وكينيا وبوروندي وجنوب السودان
وأوغندا .لكن م ّرة أخرى  ،تدهورت العالقات عندما بدأت جمهورية الكونغو الدميقراطية يف محاربة
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متمردي حركة  ٢٣مارس يف الرشق .تاريخيا  ،ت ّم ربط املتمردين برواندا من قبل محققي األمم املتحدة ،من
ناحية أخرى تتهم رواندا جمهورية الكونغو الدميقراطية بالعمل مع القوات الدميقراطية لتحرير رواندا ،
وهي جامعة متمردة يقودها فلول اإلبادة الجامعية عام  .١٩٩٤منذ مايو  ،كان هناك قصف عىل الدول ،
فيام بينها اتهامات تجارية .يف خطابه  ،قال كاغامي إنه ال يوجد حل سحري للسيناريو الحايل .ال يوجد حل
سحري هنا بالنسبة يل سوى تقديم الحقائق كام أفهمها  ،وقد تم تقديم الحقائق .واألمر مرتوك لالعبني
املعنيني باملشكلة  ،سواء كانوا كونغوليني أو روانديني  ،أو دوليني معنيني  ،بطريقة أو بأخرى  ،لاللتزام
بالحقائق وإيجاد أفضل طريقة للخروج من هذه املشكلة عىل أساس الحقائق )األخبار .(٢٤

ﺠمﻬور�ﺔ اﻟكوﻨﻐو اﻟد�مﻘراط�ﺔ ورواﻨدا
ﺤدة اﻟتوﺘر وﺘطب�ﻊ
ﺠمﻬور�ﺔ اﻟكوﻨﻐو اﻟد�مﻘراط�ﺔ ورواﻨدا ﺘتﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺘخ��� ّ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺒﻠوﻤﺎﺴ�ﺔ .أعلن الرئيس األنغويل جواو لورينسو أ ّن جمهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا
اتفقتا يوم األربعاء عىل الوقف الفوري لألعامل العدائية بني البلدين .وأضاف أنّه عقب اجتامع األربعاء يف
أيضا عىل
لواندا ،اتفق رئيس جمهورية الكونغو الدميقراطية فيليكس تشيسكيدي والرواندي بول كاجامي ً
أيضا منصب
إنشاء آلية مراقبة مخصصة للمساعدة يف تخفيف التوترات .قال الرئيس لورنسو ،الذي يشغل ً
رئيس املؤمتر الدويل ملنطقة البحريات الكربى ) ، (ICGLRبصفته وسيطًا  ،إن لواندا ستستضيف يوم الثالثاء
املقبل اجتامع اللجنة الثنائية املشرتكة بني رواندا وجمهورية الكونغو الدميقراطية .ت ّم تعيينه من قبل االتحاد
األفريقي للتوسط يف أزمة كينشاسا  -كيغايل.
وأضاف الرئيس لورينسو "يسعدين أن أعلن أننا حققنا نتائج إيجابية  ،من وجهة نظرنا ،من حيث أننا اتفقنا
عىل وقف إطالق النار  ،من بني تدابري أخرى واردة يف خريطة الطريق التي تم تقدميها للتو" .كانت رواندا
لكل منهام يدعم مجموعات متمردة مختلفة
والكونغو الدميوقراطية عىل خالف يف أعقاب اتهامات مضادة ّ
يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية املعادية للدولة األخرى .تدهورت العالقات بني جمهورية الكونغو
الدميقراطية ورواندا بعد أن اتهمت كينشاسا بدعم متمردي حركة  ٢٣مارس  ،الذين شاركوا يف سلسلة من
االشتباكات مع الجيش منذ نهاية مايو .ونفت كيغايل هذه املزاعم لكنها اتهمت بدورها جمهورية الكونغو
الدميقراطية بدعم متمردي القوات الدميقراطية لتحرير رواندا املعادين لرواندا) .رشق افريقيا(
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اﻟسودان و�ﺜیو��ﺎ

ﻗﺎدة إﺠﺎد �جتمﻌون ﻓﻲ ﻨیرو�ﻲ وﺴط اﻟصراع ﺒین اﻟسودان وأد�س .يجتمع رؤساء
الدول والحكومات من الدول الثامين األعضاء يف الهيئة الحكومية للتنمية )إجاد( يوم الثالثاء يف نريويب
لحضور االجتامع االستثنايئ التاسع والثالثني ،حيث سيناقشون "املسائل ذات االهتامم املشرتك يف املنطقة".
وتأيت القمة عىل خلفية تصاعد التوترات بني السودان وإثيوبيا ،وكالهام من أعضاء إجاد  ،بعد مناوشات
حدودية بني الجيشني السوداين واإلثيويب .زار السكرتري التنفيذي إليجاد وركنه جيبيهو السودان يف عطلة
نهاية األسبوع  ،حيث التقى برئيس مجلس سيادة املجلس العسكري الفريق عبد الفتاح الربهان .وكان
الدكتور ووركنه قد دعا يف وقت سابق "البلدين الشقيقني إىل البحث بنشاط عن الوسائل الدبلوماسية إليجاد
حل دائم ومستدام" .يقول السودان  ،الذي يرأس الكتلة التجارية اإلقليمية حال ًيا  ،إ ّن القمة "تأيت يف وقت
حرج وهام" .خالل زيارته للسودان  ،قال الدكتور وركنه للصحافيني إ ّن قمة الثالثاء هي "األهم من ذلك"
اجتامع عائيل "ويتم تأكيد حضور جميع رؤساء الدول والحكومات") .رشق افريقيا(
إﺜیو��ﺎ ﺘﻘول أن اﻟسودان ﯿواﻓق ﻋﻠﻰ ﺤوار ﺤول اﻟنزاع اﻟحدود� .التقى رئيس الوزراء
اإلثيويب أيب أحمد والقائد العسكري السوداين الجرنال عبد الفتاح الربهان يف نريويب بكينيا يوم الثالثاء لتسوية
نزاع حدودي أدى إىل اشتباكات عنيفة يف األسابيع األخرية .وكتب آيب عىل تويرت بعد االجتامع عىل هامش قمة
للهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية )إيغاد(  ،وهي تكتل إقليمي من مثانية أعضاء للقرن األفريقي" :لقد
تعهد كالنا بإجراء حوار و حل سلمي للقضايا مع الدول املجاورة .وقال الربهان  ،الذي توىل السلطة بعد انقالب
عسكري العام املايض  ،إن اجتامع الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية منحهم فرصة "لتقييم االستجابة"
للتحديات يف املنطقة  ،لكنه مل يخض يف التفاصيل .وقال "يسعدنا أن نجتمع يف وقت قصري للغاية ملناقشة
مسائل ذات أهمية كبرية".
قال املجلس السيادي الحاكم يف السودان إنّه كان هناك "اجتامع مغلق" بني الربهان وأيب .الخالف طويل األمد
بني البلدين حول منطقة الفشقا الحدودية الخصبة .ولطاملا كان املزارعون اإلثيوبيون يزرعون املنطقة  ،التي
تقع بالقرب من تغراي التي مزقتها الحرب يف إثيوبيا  ،لكن السودان يطالب بها  ،مام أدى إىل تصاعد التوترات
التي تحولت إىل أعامل عنف يف بعض األحيان.
ويف اآلونة األخرية  ،قال السودان إن سبعة من جنوده ومدن ًيا قُتلوا يف  ٢٢يونيو  /حزيران بعد أن أرستهم القوات
اإلثيوبية عىل الجانب السوداين من الحدود ثم أعادتهم إىل إثيوبيا .ونفت حكومة أحمد مسؤوليتها وألقت
بالالمئة يف القتل عىل ميليشيا محلية .تبادل البلدان االتهامات مرة أخرى يف اليوم التايل  ،حيث قال مسؤول
إثيويب إ ّن القوات املسلحة السودانية أطلقت نريان املدفعية الثقيلة عىل املنطقة املتنازع عليها(DW) .
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ﻏرب إﻓر���ﺎ

ﻤﺎﻟﻲ

ﻤﺎﻟﻲ ﺘرد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻹ��واس ﻟﻠﻌﻘو�ﺎت .أعرب املاليون عن أملهم وسعادتهم بقرار الكتلة
اإلقليمية )إيكواس( برفع العقوبات املفروضة عىل النظام العسكري يف مايل .وافق زعامء غرب إفريقيا يوم
األحد عىل خطة مارس  ٢٠٢٤للعودة إىل الحكم املدين .خضعت مايل النقالبات يف آب )أغسطس( ٢٠٢٠
ومايو " .٢٠٢١إنها فرحة كبرية لنا جمي ًعا  ،للمجتمع ألن اقتصادنا قد انهار .أعتقد أنه مع فتح الحدود
سيكون هناك تقدم للجميع .قال عبد ﷲ تراوري  ،مدير رشكة  .Africa Tours Transوقد أثرت العقوبات
بشدة عىل دولة الساحل الحبيسة  ،والتي يعاين اقتصادها بالفعل من ضغوط شديدة من مترد جهادي
أيضا .إذا انخفض سعر البنزين ،
مستمر منذ عقد من الزمان" .كلام زاد سعر النقل  ،زادت أسعار املنتجات ً
أيضا إىل خفض أسعارنا .ألنه يتم نقلهم جمي ًعا .وحتى اليوم مع هذا الرفع  ،إذا مل ينخفض
فسيؤدي ذلك ً
سعر الوقود  ،فلن يؤثر ذلك عىل أسعار املنتجات ") .أفريكا نيوز(

ﻨ�جیر�ﺎ
ﻨ�جیر�ﺎ ﺘتوﻟﻰ ��ﺎدة ﺠدﯿدة ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻻﻗتصﺎد�ﺔ ﻟدول ﻏرب أﻓر���ﺎ �شﺄن
اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ .دعت نيجرييا القيادة الجديدة التي يقودها الرئيس سيسوكو إمبالو للمجموعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس(  ،إىل جانب لجنة مشكلة حديثًا  ،إىل العمل بجدية أكرب لحل
القضايا العالقة يف املنطقة .أجرى نائب الرئيس ييمي أوسينباجو املكاملة  ،أمس أثناء حديثه مع الصحفيني
يف نهاية الدورة العادية الحادية والستني للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا التي عقدت يف أكرا  ،غانا.
"قام الرئيس نانا أكوفو-أدو بعمل ممتاز يف فرتة صعبة للغاية يف تاريخ املجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا وال تزال هناك العديد من التحديات.

لذلك  ،نتوقع أن تتوىل القيادة الجديدة زمام األمور وتعمل بجد ورمبا أكرث صعوبة لحل بعض القضايا .حتى أن
هناك تحديات إضافية اليوم  -تحديات اقتصادية  ،خاصة مع األزمة الروسية األوكرانية  ،واملشاكل االقتصادية.
وقال نائب الرئيس" :القضايا األخرى هي االنقالبات التي حدثت يف املنطقة يف العامني املاضيني  ،وما زلنا نحاول
حل بعضها" .وأشار كذلك إىل أن "القيادة الجديدة يف عهد الرئيس سيسوكو إمبالو )غينيا بيساو( يجب أن
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تكثف الجهود وتتصدى لتلك املسؤوليات العديدة التي تواجهها املنطقة اليوم" .ومع ذلك  ،أضاف
ملموسا يف سياسة العملة املوحدة للمجموعة
أوسينباجو أنه إىل جانب التحديات  ،تشهد املنطقة تقد ًما
ً
االقتصادية لدول غرب إفريقيا  ،مش ًريا إىل أن هناك أشياء "ينبغي أن نكون سعداء بشأنها") .الجارديان
نيجرييا(

ﺘشﺎد
اﻨسحﺎب ﻋدة ﺠمﺎﻋﺎت ﻤتمردة ﻤن ﻤحﺎدﺜﺎت اﻟسﻼم اﻟتشﺎد�ﺔ ﻓﻲ اﻟدوﺤﺔ .انسحبت
عدة مجموعات من املتمردين واألحزاب السياسية التشادية يوم السبت من املحادثات مع الحكومة
العسكرية للدولة األفريقية  ،متهمة إياها بالسعي لزعزعة جهود السالم .وجاءت هذه الخطوة  ،التي شارك
فيها نحو نصف املجموعات املشاركة يف املحادثات  ،بعد أقل من  ٢٤ساعة من إعالن إدارة الرئيس محمد
إدريس ديبي إتنو أن حوار سالم وطني يهدف إىل متهيد الطريق لالنتخابات سيبدأ يف  ٢٠أغسطس .واتهم
املشاركون يف محادثات بوساطة قطر يف الدوحة الوفد الحكومي بـ "املضايقة والرتهيب والتهديد واملعلومات
املضللة" .وأضافوا أن املوعد الجديد تم تحديده دون أي تشاور  ،قائلني إنه كان محاولة "الستبعاد" العديد
من الجامعات املسلحة وحلفائها السياسيني من الحوار.
وتوىل ديبي السلطة عىل رأس مجلس عسكري يف أبريل من العام املايض بعد مقتل والده الزعيم القديم
إدريس ديبي إيتنو يف هجوم للمتمردين عىل العاصمة .وحدد جدوال زمنيا مدته  ١٨شهرا لالنتخابات عىل
مستوى البالد  ،لكن محادثات الدوحة تعرثت مرارا وتكرارا ومل يجر ممثلو املعارضة والحكومة محادثات
مبارشة بعد .وطالبت جامعات املعارضة ديبي بإبعاد نفسه عن الرتشح يف االنتخابات قبل إجراء أي
محادثات  ،لكن الحكومة قالت إن هذا ال ميكن مناقشته إال يف الحوار الوطني )أفريكا نيوز(
أﺨ�ﺎر دوﻟ�ﺔ

اﻟخبراء �طﺎﻟبون ﻤجموﻋﺔ اﻟس�ﻊ �ﺎﻟوﻓﺎء ﺒوﻋودﻫﺎ �شﺄن ﺘﻐیر اﻟمنﺎخ ﻷﻓر���ﺎ.
رحب خرباء تغري املناخ الدوليون بإعالن دول مجموعة السبع عن استثامر مبليارات الدوالرات يف تطوير
عام إذا كان ذلك واقع ًيا .اجتمعت دول
البنية التحتية يف الجنوب العاملي بحلول عام  ، ٢٠٢٧لكنهم تساءلوا ّ
مجموعة السبع يف جارمش بارتنكريشن بأملانيا األسبوع املايض  ،وكانت بعض القضايا الرئيسية هي تغري
املناخ ومكانة إفريقيا يف املصفوفة .الدول األفريقية الوحيدة التي دعيت إىل قمة مجموعة السبع هي
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جنوب إفريقيا والسنغال  ،وكان حضورهام حتم ًيا ألنهام سيكونان أول دولة أفريقية تكون جز ًءا من الرشاكة
االنتقالية للطاقة العادلة ) .(JETPيف الوقت الحايل  ،تهدف  JETPإىل ترسيع إزالة الكربون من اقتصاد
جنوب إفريقيا  ،مع الرتكيز عىل نظام الكهرباء .يف املايض  ،اتهم النقاد قمة مجموعة السبع بأنها متجر
للحوارات  ،ال سيام بشأن قضايا مثل تغري املناخ يف جنوب الكرة األرضية.
كان أبرز ما يف القمة هو اإلعالن عن استثامر بقيمة  ٦٠٠مليار دوالر يف تطوير البنية التحتية يف الجنوب
العاملي بحلول عام  .٢٠٢٧ويف مقابلة مع  ، News٢٤قال جوليان هافرز  ،رئيس التعاون الدويل للمناخ
والتنمية يف مركز أبحاث التغري املناخي املستقل  ، E٣Gإن كان يشعر بالقلق من أن التعهد ال ميكن تحقيقه.
إن اإلعالن عن مبادرة بنية تحتية قوية ملجموعة السبع بقيمة  ٦٠٠مليار دوالر يضع بعض الجسد املرحب
به عىل عظام وعود مجموعة السبع السابقة بتغيري تدريجي يف تدفقات االستثامر نحو البنية التحتية للدول
النامية ولكن السؤال هو ما إذا كان ذلك واقع ًيا) .األخبار .(٢٤
ﺠدﯿدا �ﻌد أن طردﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟﻲ .قال قائد القوات
اﻟﻘوات اﻟﻔرﻨس�ﺔ ﺘتخذ اﻟن�جر ﻤوطنﺎ
ً
الفرنسية يف منطقة الساحل إن القوات الفرنسية ستغري أسلوب عملها بعد أن تغادر مايل  ،وستعمل بشكل
أكرب "لدعم" القوات املحلية بدالً من استبدالها .بعد ما يقرب من عقد من القتال ضد املسلحني يف مايل  ،تسحب
فرنسا قواتها من البالد بعد خالف مع املجلس العسكري .أعلن الرئيس إميانويل ماكرون االنسحاب يف فرباير ،
قائال إن عملية برخان ستستمر يف أماكن أخرى يف الساحل ولكن يف شكل أصغر ومعاد تشكيله .ويف مقابلة مع
وكالة فرانس برس وإذاعة فرنسا الدولية ) ، (RFIقال قائد برخان الجرنال لوران ميشون إن القوة تضم اآلن أقل
من  ٢٠٠٠رجل يف مايل .وقال إن االنسحاب كان يف طريقه لالنتهاء "بنهاية الصيف كام طلب الرئيس".
وقال ميشون إن "حوايل  ٢٥٠٠جندي فرنيس" سيبقون يف منطقة الساحل بعد انتهاء العملية " ،لكن هذا يعتمد
قبل كل يشء عىل رغبات الدول األفريقية" .وقال إن "فرنسا واألوروبيني يتجهون نحو املزيد من العمليات
التعاونية" .وقال إن هذه العمليات "ستحدد بشكل أكرث رصامة من خالل الطلبات الواردة من الدول األفريقية
بديال عن "الجيش املحيل .أعطى ميشون مايل كمثال عىل تكتيكات املايض .وقال
 ،وستتخذ شكل" دعم "وليس" ً
"أحياناً كنا نترصف بدالً من" القوات املسلحة املحلية يف شن عملياتها ضد الجهاديني.
ويف توضيح للتعاون الوثيق  ،قال ميشون إنه يف العام املايض تم وضع وحدة فرنسية عىل الحدود بني مايل
والنيجر تحت قيادة جرنال نيجريي مسؤول عن املنطقة .ويف مارس  ،أقامت فرنسا "مق ًرا رئيس ًيا للرشاكة" يف
عاصمة النيجر نيامي " ،بهدف العمل مع الضباط األفارقة" مع برخان  ،عىل حد قوله .أما بالنسبة لالنسحاب ،
فقد غادرت فرنسا بالفعل قاعدتها يف جويس وميناكا بوسط مايل وهي اآلن بصدد االنسحاب من معسكر يف
جاو  ،حسبام قال الجرنال AfricaNews) .مع وكالة فرانس برس(
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ﺘ�حث ﻤجموﻋﺔ  (G7) ٧أﻫم�ﺔ اﻟﻠحﺎق �ﺎﻟصین ﻓﻲ إﻓر���ﺎ .يف يونيو املايض  ،اجتمع قادة
أكرب اقتصادات صندوق النقد الدويل وأغنى الدميقراطيات الليربالية يف العامل يف قلعة إملاو يف جبال األلب
البافارية الخالبة بأملانيا لحضور القمة السنوية ملجموعة  .٧إىل جانب مناقشة املوضوعات الواضحة مثل
الحرب األوكرانية واالنتعاش االقتصادي العاملي  ،كان التجمع فرصة للكشف عن برنامج تطوير البنية التحتية
الرئييس  -الرشاكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثامر ) .(PGIIبقيادة الرئيس األمرييك جو بايدن ،
تعد  PGIIجز ًءا من إعادة تسمية العالمة التجارية ملرشوع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" )(B٣W
املحيل.
كانت خطة االنتعاش االقتصادي تهدف إىل تعزيز االقتصاد األمرييك ولكنها فشلت يف كل من الكونجرس
وأمام أعني الجمهور .تتجذر  PGIIيف الركائز األربع لـ  :B٣Wالرعاية الصحية  ،واملساواة واإلنصاف بني
الجنسني  ،واملناخ والبيئة  ،واالتصال الرقمي .لكنها ستشمل مشاريع البنية التحتية الصلبة  ،التي كانت
مفقودة يف البداية من محفظة استثامرات  ، B٣Wلتعكس التزا ًما أوضح بالتنمية املادية يف جميع أنحاء
الجنوب العاملي  -مع الرتكيز بشكل خاص عىل إفريقيا) .كوارتز افريقيا(
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