




مجلة أوراق القاهرة

 
 وضعت حداً لنهاية حياة الرئيس "ديبي"، ونظام
حكمه، والذي امتد ألكثر من ثالثين عاماً، منذ
استالئه على السلطة في تشاد عام 1990، عبر تمرد

ضد نظام الرئيس "حسين حبري". 
وقد أعلن عن وفاة الرئيس "إدريس ديبي"، في
العشرين من إبريل 2021، "متأثراً بجروح أصيب بها
في معركة على خط المواجهة، وفي نفس اليوم
أعلن تشكيل المجلس العسكري االنتقالي بقيادة
نجل الرئيس "ديبي"، الجنرال "محمد إدريس ديبي"،
والذي وعد بتنظيم حوار مع المعارضة، وإعادة
السلطة إلى المدنيين خالل ثمانية عشر شهراً قابلة

للتجديد لمرة واحدة.
وبعد الحوار الوطني الذي اقيم بالعاصمة القطرية
الدوحة؛ أصدر رئيس المجلس العسكري االنتقالي
"ديبي األبن"، مرسوماً يقضي بتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية، مما أسهم في شيوع حالة من
االطمئنان بين التشاديين؛ لكنها ممزوجة بالحذر في
ذات الوقت؛ إذ يدرك التشاديون أكثر من غيرهم،
أن استقرار األوضاع البادي أمام أعينهم، ليس سـوى 

 
 
 

   في تشاد ال يأمن التشاديون ألمرين مهمين؛
الطقس والسياسة؛ فاألخيرة ال تختلف في تقلباتها
عن حالة الطقس دائمة التغير في البالد، فحالة
االطمئنان التي أشاعها تشكيل حكومة وطنية في
منتصف أكتوبر 2022، لم تستطع أن تبدد كل غيوم
القلق وعدم االستقرار التي اعتاد التشاديون عليها
منذ االستقالل عن فرنسا في أغسطس 1960، حتي
بعد أن رأوا بأعينهم المتمردين السابقين الذين
طالما خاضوا صراعات عسكرية وسياسية مريرة ضد
نظام الرئيس السابق "إدريس ديبي"، الذي لقي
مصرعه علي جبهة القتال، بعد أيام قليلة من إعالن
فوزه بدورة رئاسية سادسة في االنتخابات التي
جرت في الحادي عشر من إبريل عام 2021، والتي
تعد االنتخابات األولى في ظل الدستور الجديد
الذي تم إصداره عام 2018، والذي حدد مدة
الرئاسة لتصبح ست سنوات، مما كان يسمح له

بالبقاء في السلطة حتى عام 2033.
غير أن المواجهات التي جرت مع جبهة الموائمة
والوفاق في إقليم كانم في غـرب البــالد األوســط، 
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قمة جبل الجليد، فما تعانيه البالدمن انقسام، يحمل تاريخاً طويالً من عدم االستقرار
على المستويات كافة، سياسية كانت أو مجتمعية، وبداخل أجهزة ومؤسسات
الدولة، اضافة إلى التأثير الكبير للقوى األوروبية، ال سيما فرنسا صاحبة اإلرث
االستعماري الطويل في بالدهم خاصة وفي أنحاء القارة اإلفريقية عامة، فضالً عن
تأثير االتحاد األوربي والواليات المتحدة، وكذلك روسيا، المتحفزة والمتوثبة لحجز
موطئ قدم في كل بقعة تشم فيها رائحة الفراغ األفريقي في أي من أرجاء القارة،

وبخاصة تشاد، التي تحتل القلب منها.
 

من خالل ذلك أصبح مستقبل تشاد بعد الرئيس "إدريس ديبي"، رهناً بحالة االنقسام
الداخلي (السياسي والمجتمعي والمؤسسي)، وحالة الحرب الباردة الجديدة بين
القوى األوربية والواليات المتحدة األمريكية من جهة، وروسيا من جهة أخرى، مع
عدم استبعاد أدوار دولية وإقليمية أخرى، تحاول استثمار حالة الفراغ المفاجئة في

قلب القارة األفريقية.
 

وفي ضوء ما تقدم، تحاول هذه الورقة مناقشة مستقبل تشاد في ضوء حالة
االنقسام متعددة المستويات، التي تعاني منها البالد، وكذلك حالة الصراع بين
القوى الكبرى على القارة اإلفريقية عامة، وحول تشاد خاصة، ما يجعلها تعيش
لحظة فارقة بالفعل، قياساً إلى ما يشهده العالم من إرهاصات إعادة تشكيل نظام

عالمي جديد.
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وتأتي الورقة في ثالثة محاور؛ يستعرض

األول، أسباب حالة االنقسام التي تعاني منه

تشاد، ويتناول المحور الثاني المشهد

الراهن ومؤشرات حرب باردة جديدة،

بينما يستشرف المحور الثالث انعكاسات

تطورات الوضع الراهن على مستقبل تشاد،

والسيناريوهات المتوقعة�
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أوًال- أسباب حالة االنقسام التي تعاني منه تشاد: 
 

  أظهرت األحداث األخيرة بعد مقتل الرئيس
إدريس ديبي المفاجئ حالة أزمة الشرعية التي
عانت منها الدولة التشادية تاريخياً ومنذ استقاللها
عن فرنسا في الحادي عشر من أغسطس عام 1960،
وورث المجلس العسكري االنتقالي الحاكم في
تشاد وضعاً صعباً ومعقداً على كافة المستويات
فكان لزاماً عليه البحث عن شرعية جديدة تكون
امتداداً للنظام السابق، وفي نفس الوقت قطعية مع
إليات ووسائل حكمه، وكذلك مدى قدرة المجلس
العسكري االنتقالي على معالجة حالة االنقسام
المركبة والمعقدة التي تعاني منها تشاد، والتي

تعود إلى األسباب اآلتي ذكرها:
 
 

ومحاولة اغتياله التي نتج عنها مقتل بعض أفراد
عائلته، ثم اختفاءه عن األنظار بعد ذلك، وقد كان
"ديلو"، أحد رجاالت النظام، وكان من أهم أسباب
الخالف مع عائلة الرئيس "ديبي"، بالرغم من أنه ابن
عمته، يرجع إلى تمكين الكثير من أفراد عائلة
الرئيس "ديبي"، أو قبيلته، من الكثير من المناصب
الحساسة في الدولة، وسوء التصرف في المال العام،
وكذلك الدور الذي قامت به زوجة الرئيس "ديبي"،
"هندة أصيل"، التي مارست مؤخراً سلطة فعلية،
وتمتلك ما يمكن تسميته جماعة ضغط داخل

النظام. 
ويشير موقف "يحيي ديلو"، من النظام إلى تعقيدات
تعاني منها الحاضنة القبلية واالثنية والعائلية لنظام
الرئيس "ديبي"، إلى الحد الذي تلقت فيه بعض
الحركات المسلحة؛ المعارضة للنظام؛ دعماً من
مجموعات سياسية معارضة للرئيس "ديبي" - لكنها
تعمل في المنفى- وتنتمي من الناحية االثنية
والقبلية إلى قبيلة واثنية الزغاوة، التي ينتمي إليها
"ديبي"، مما يؤكد وجود تفاعل سياســـــــي مناهض 

 
 

1-انقسام القبيلة والعائلة�
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 ينتمي الرئيس "إدريس ديبي"، إلى قبيلة الزغاوة،
التي حدث بها انشقاق ظهرت بوادره الحديثة مع
انشقاق وإعالن وترشح الدبلوماسي ؟يحيي ديلو
الجرو"، ضد الرئيـــــس السابق في فبرايــــر 2021، 
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عقب مقتل الرئيس "إدريس ديبي"، وتشكل
المجلس العسكري االنتقالي، المكون من خمسة
عشر جنراالً،  لم تبدي بعض القيادات العسكرية
التي وردت أسمائهم ضمن المجلس العسكري، عن
موافقتها تجاه الطريقة التي اديرت بها عملية انتقال
السلطة من "ديبي" األب إلى "ديبي" األبن، بجانب
ظهور إشارات قوية إلى وجود تواطئ من بعض
القيادات العسكرية أو المدنية التي كانت على
عالقة بالجيش التشادي في السنوات األخيرة مع
التمرد الشمالي، مثل وزير الدفاع السابق "نور عبد
الكريم"، والذي أقاله الرئيس "ديبي" مطلع عام

.2021
كما أعلنت مجموعة من الضباط عن عدم موافقتها
على الطريقة االنتقالية المعلنة، والمعتمدة،
وبخاصة تشكيل المجلس العسكري االنتقالي، وتعين
الجنرال "ديبي" اإلبن، قائداً للمرحلة االنتقالية؛
حيث أنه ومن وجهة نظر كبار الضباط بهذه
المجموعة، يرون أن "محمد إدريس ديبي"، ال يمتلك

الخبرة السياسية الكافية إلدارة تلك المرحلة.
ويري الجنرال "إدريس ديكو"، أن الجيش منقسم
إلى معسكرين، أحدهما ما أطلق عليه الجيش
الجمهوري الذي يمثله الجنرال "ديكو"، ودائرة
صغيرة حسب تعبيره، خرجت عن إطار الشرعية
للقيام بانقالب صغير، وهي المجموعة التي شكلت

المجلس العسكري االنتقالي.
هذه التصريحات والمواقف بينت عدم وجود توافق
داخل صفوف المؤسسة العسكرية حول المرحلة
االنتقالية، حيث يلتقي موقف الجنرال "إدريس
ديكو"، مع المعارضة السياسية التي تتهم الدائرة
الضيقة حول "ديبي" األبن، بأنها انقلبت علي
الشرعية بتشكيل المجلس العسكري االنتقالي في
الوقت الذي يشكو فيه الجيش التشادي من عوامل
الضعف والوهن واالنقسام، ومحدودية التماسك

والتوترات االثنية، وقلة االنضباط. 

  للرئيس والنظام وسط االثنية والقبيلة الحاضنة
للنظام ذاته.

 

وعلى شاكلة أبيه ينتمي قائد المجلس العسكري
االنتقالي الجنرال "محمد إدريس ديبي"، الذي ولد
ألم من قبيلة القراعنة، وتزوج من نفس القبيلة،
وهي القبيلة المنافسة للزعاوة، والتي كان ينحدر
منها الرئيس األسبق "حسين حبري"، الذي أطاح به
الرئيس "ديبي"، عام 1990، مما يوفر للقائد الجديد

حاضنة من كلتا القبيلتين الزغاوة والقراعنة.
 

 وبالرغم من نجاح الرئيس "ديبي"، في استقطاب
مكونات قبيلة مختلفة حوله بسبب تعدد زيجاته
من مكونات قبائلية مختلفة، كان لبعض تلك
الزيجات أبعاد سياسية، وفي ذات الوقت، كانت
تحدث تجاذبات بين الورثة من أمهات مختلفة، لها
امتدادات قبيلة واثنية، حيث تمكن أبناء الرئيس
وبعض أقاربه من المناصب العسكرية والسياسية
واألمنية الهامة، وكذلك من تقلد مسئوليات عليا
في البالد، منها: ترأس شركات وهيئات اقتصادية
واستراتيجية مهمة، وكذلك كان لزوجة الرئيس
"ديبي"، "هندة أصيل" -المنحدرة من قبائل الوادي
التشادية- دور بالغ األهمية في إدارة شؤون
الدولة؛ مما أثار الكثير من الخالفات داخل العائلة.

وكذلك الخالفات حول خالفة الرئيس السابق منذ
فترة طويلة، وقد يكون مقتل "إبراهيم"، أحد أبناء
الرئيس في باريس عام 2007، حدث في هذا
السياق، وانحصر التنافس علي وراثة الرئيس في
الفترة األخيرة بين الجنرال "محمد"، و "زكريا"،
أبناء الرئيس "ديبي"، حيث عمل األخير سفيراً
لتشاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو من
أم زغاوية -السيدة "سعاد زكريا عبد الله"- وتلقي
دراسات جامعية في العالقات الدولية، ومارس
بعض الوظائف السياسية المدنية في الدولة، وكان
أكثر أخواته تهيئة لوراثة والده، وكذلك "عبدالكريم
إدريس ديبي"، الذي كان له دور كبير إدارة الدولة
في عهد أبيه، وكذلك في المرحلة االنتقالية بعد
وفاته، لكن السياق اإلقليمي المضطرب، والغياب
المفاجئ للرئيس "ديبي"، تطلب شخصية لها خبرة
في المجال األمني والعسكري، مما رجح كفة
الجنرال "محمد بن إدريس ديبي" لقيادة المرحلة

الحالية. 
 
 
 

  

2-انقسام المؤسسة العسكرية� 
 

3-االنقسام السياسي� 
 

بداية ومنذ نشأة الدولة التشادية إلى اليوم؛ تعتري
المعارضة السياسية في تشاد مشكلتان رئيسيتان،
األولى تتمثل في التبعية االثنية والمناطقية والدينية 
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ديلو"، من خالل الحزب االشتراكي بال حدود، وهو
الوزير السابق نفسة؛ كخصم شاب للرئيس "ديبي"
من داخل الحاضنة القبلية التي ينتمي إليها الرئيس،
ودفع ثمناً لذلك بخسارة منصبة في المنظمة
اإلفريقية، وهو الذي كان من أبرز رجاالت النظام،
واختلف مع عائلة الرئيس "ديبي"، حول تمكين
أفراد عائلة الرئيس من المناصب الحساسة، وسوء
التصرف في المال العام، وكذلك الدور الذي قامت
به زوجة الرئيس "هندة أصيل"، في إدارة شئون

الدولة وبعد مصرع زوجها "إدريس ديبي".
 وعقب تشكيل المجلس العسكري االنتقالي الذي
يتولى شؤون البالد؛ اتفقت المعارضة بجميع
تشكيالتها وتحالفاتها علي أن ما حدث هو انقالب
عسكري، وخروج على الدستور، وأن السلطة البد
وأن تسلم إلى المدنيين، وأن المجلس العسكري
غير شرعي، وخرجت مظاهرات احتجاجية في
يومي 27،28 أبريل، و8، 19 مايو2021، تطالب
بتنحي المجلس العسكري، ودعت إلى عدم االلتزام
بالقرارات غير الشرعية التي يتخذها المجلس

العسكري.
 واستنكرت جميع فصائل المعارضة بيان الجماعة
االقتصادية لوسط إفريقيا، بالتوافق مع االتحاد
اإلفريقي والذي صدر في 4 يونيو2021، في قمة
استثنائية عقدت في برازافيل عاصة الكونغو الذي
أيد المجلس العسكري االنتقالي بدعوي استتباب

األمن.
ثم يأتي دور المعارضة المسلحة التي لم تكن
بالغريبة يوماً علي الدولة التشادية والمجتمع
التشادي، فقد تأسس أول تنظيم مسلح عقب
االستقالل بأقل من عقد من الزمان، وهي جبهة
التحرير الوطنية التشادية(UFDD)، التي تأسست
عام 1969، ويرجع ذلك إلى طبيعية األزمات
والتركيبة السكانية واالثنية التي لعبت دوراً كبيراً

في تشكيل تلك التنظيمات.
وقد شهدت فترة حكم الرئيس السابق "إدريس
ديبي"، تشكيل العديد من تلك التنظيمات التي نجح
بعضها في دخول العاصمة إنجمينا؛ مثل الجبهة
المتحدة للتغير الديموقراطي (FUC)، في عام
2005، واتحاد القوي من أجل الديمقراطية والتنمية
(UFDD)، في عام2008، إذ حوصر القصر الرئاسي

بالعاصمة إنجمينا.

 

التنظيمات السياسية في هذا البلد الواسع، الذي
يحتضن قدراً كبيراً من الفوارق االجتماعية القائمة
علي تاريخ من الصراعات التي وصلت إلى حد
إراقة الدماء في كثير من األحيان، وترتب على ذلك
حذر فطري بين الشعب التشادي عامة والتنظيمات

السياسية خاصة.
والمشكلة الثانية تتمثل في أن هذه التنظيمات
تميزت منذ نشأتها بأنها تنظيمات تقودها سياسة
األمر الواقع أكثر من لوائح ونظم ورؤي مخطط
لها، أو أيديولوجيات توجه مسيرتها كما أن تبعيتها
االثنية أو اإلقليمية أو الدينية أملت عليها مواقفها
ولو كان ذلك على حساب القاعدة الشعبية لتلك

التنظيمات.
ويمكن تقسيم المعارضة التشادية في فترة حكم
الرئيس "إدريس ديبي"، إلى قسمين مهمين، األول؛
يتمثل في المعارضة التي اختارت أن تشكل تحالف
من مجموعة األحزاب المعارضة، والثاني؛ يتمثل
في األحزاب التي اختارت أن تواجه السلطة

منفردة . 
وقد اتفق القسمان على رفض ترشح الرئيس
"ديبي"، لفترة رئاسية سادسة، وتشكل تحالفان من
أجل خوض معركة االنتخابات الرئاسية، وهما
تحالف التناوب 21، الذي يضم 23، حزباً سياسياً
معارضاً، وقد ظهر في 10 فبراير 2021، بزعامة
"فليكس نايلباي"، رئيس حزب االتحاد من أجل
التجديد والديمقراطية، وتحالف النصر الذي ضم
16 حزباً، بزعامة "صالح كبزابو"، رئيس حزب
االتحاد من أجل التنمية والتجديد، والذي نشأ في
شهر فبراير من العام نفسة، لذات الهدف، وهو
التصدي للحركة الوطنية لإلنقاذ، التي تحكم البالد
منذ عام 1990، وعدم السماح للرئيس "ديبي"

بوالية رئاسية سادسة . 
وكذلك حزب المحولون، الذي أسسه الدكتور
"سكسي ماسرا"، القادم من البنك اإلفريقي للتنمية
والذي استغل عدم وجود زعيم من الجيل الجديد
تتوفر فيه كل المزايا المطلوبة في العمل السياسي
التشادي؛ مثل التكوين األكاديمي الجيد، والعالقات
الخارجية القوية، والمقدرة على توفير التمويل
المالى للتنظيم، واستطاع أن يطرح حزب
المحولون كتنظيم شاب؛ يسد فجوة عدم الثقة التي
تسبب فيها الجيل القديم من السياسيين التشاديين،
وخاصة أحزاب المعارضة، وطرح السيـــــد "يحيي 
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وبدأت المعارضة المسلحة كمجموعة تنظيمات
متعددة، وتشكلت أول نواة في ليبيا عام 2015،
ممثلة في جبهة الوفاق من أجل التغير في تشاد
(FACT)، ووافقت حكومة الوفاق الليبية علي
دعم الجبهة؛ بهدف إبعاد تلك التنظيمات عن
الشأن الليبي، واعتمدت تلك الجبهة في تأسيسها
على المكون العسكري مع لجان استشارية سياسية
وعسكرية، وباإلضافة إلى دعم حكومة الوفاق
الليبية، وحظيت الجبهة بمعامالت من فرنسا لم

تحظى بها أي من التنظيمات األخرى.
وقد أعلن عن تأسيس جبهة الوفاق من أجل التغير
في تشاد (FACT)، في إذاعة فرنسا الدولية،
وتناول اإلعالم الفرنسي تأثير تلك الجماعة، كتنظيم
تشادي متمرد ضد نظام الرئيس "ديبي"، نافية
اتهامات النظام بأنها تنظيم إرهابي، كما أجرت
وسائل اإلعالم الفرنسية حواراً مع "علي مهدي"،
أحد مؤسسي الجبهة، بل لم تكشف للنظام
التشادي قدرات الجبهة العسكرية للنظام التشادي،
وقتل الرئيس "ديبي" على جبهة القتال مع الجبهة.
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يشكل المسلمون نحو 55 في المائة من السكان،
ويسكن معظمهم شمال البالد ويعتنق نحو 40 في

المائة من السكان المسيحية ويسكنون الجنوب.
وتضم تشاد أكثر من 260 قبيلة، منها 25 عربية،
ويمكن تصنيف المجموعات العرقية في تشاد إلى
ثالث مجموعات رئيسية وهي مجموعة السارا، التي
تسكن المنطقة الجنوبية الخصيبة ويتحدث أفرادها
لهجات تنتمي إلى اللغات النيلية الصحراوية
ومعظمهم من العرق الزنجي وتجاورهم قبائل الالكا

والمبوم والجوال والتوماك والتانجال.
وتسكن المجموعة الرئيسية الثانية اإلقليم المداري
شبه الجاف، وتضم الباما من الباجرمي (مؤسسي
مملكة باجرمي)، وقبائل الكانوري والعرب ومعظم
تلك القبائل لها امتدادت قبلية خارج تشاد، وتتزايد
أعدادهم باتجاه الشمال والشمال الشرقي في
منطقتي وادي وكانم، أما المجموعة الثالثة، هي
مجموعة التبو، التي يسكن أفرادها جبال تيبستي
وهضاب إيندي وبوركو في شمال تشاد، وأفرادها
من أصول نيلية. وقد دخلت تشاد في حالة من
االضطراب السياسي حتى نشبت حرب أهلية عام
1965، تدخلت فيها أطراف دولية مثل فرنسا، التي
كانت تستنجد بها الحكومة أحياناً، والواليات
المتحدة األمريكية والغرب عموماً، ودول حدودية
مثل ليبيا، التي كانت تدعم الشمال المسلم، والتي
احتلت جزء من تشاد لسنوات، وهو شريط أوزو،
ولم ترحل عنه إال بقرار من محكمة العدل الدولية
عام 1994، وكذلك السودان الجارة الشرقية لتشاد،
واستطاع المتمردون غزو العاصمة إنجامينا (فور
المي سابقاً)، عام 1979، وفي عام 1982؛ استولى
الجنرال "حسين حبري" علي السلطة - وهو مسلم
من شعب التبو- ولم يدم حكمه طويالً؛ حيث
استطاع وزير دفاعه الجنرال "إدريس ديبي"،

االنقالب علي حكمه عام 1990.
ويرجع المراقبون والباحثون حالة االضطراب
والحروب المتواصلة في تشاد إلى الوالءات االثنية
والقبلية والدينية التي تتحكم في عقلية التشاديين،
والتي تدفعهم إلى محاولة السيطرة علي زمام
السلطة والحكم، في ظل ضعف األحزاب السياسية
التي لم تنج من االثنية والقبلية والدينية هي
األخرى في أسس نشأتها، لذا دخلت تشاد في حلقة
مفرغة من الصراع بين الشمــــال والجنــوب، وبين 

4-االنقسام المجتمعي� 
  

كان للموقع الجغرافي لتشاد، أثر في تكوينها
السكاني الذي يضم أجناساً واثنيات عرقية مختلفة،
وتتوزع المكونات االجتماعية لتشاد على طول
مساحة البالد، التي تعد واحدة من أكبر البالد
اإلفريقية مساحًة، حيث تحتل المركز الخامس
إفريقياً، والعشرين عالمياً من حيث المساحة

الجغرافية.
وتظهر خريطة التوزيع القبلي والعرقي والديني
واللغوي مدى االنقسام المجتمعي في تشاد، والتي
من الممكن أن تقدم أحد تفسيرات حالة
االضطراب والقالئل التي شهدتها البالد منذ
االستقالل عن فرنسا عام 1960، ونتيجة لذلك
أصبحت اللغة الفرنسية اللغة الرسمية للبالد الذين
يقدر عددهم بحوال 16 مليون نسمة، وفقاً
إلحصائيات البنك الدولي، وأصبحت اللغة العربية
لغة رسمية بجانب الفرنسية عام 1985، في عهد
الرئيس "حسين حبري"، ويتحدث سكان تشاد
حوالي 100 لغة ولهجة محلية، وهي لغات
ولهجات يصعب فهمها بين القبائل وبعضها حتي
اللغة العربية نفسها موجودة بعدة لهجـات، ودينياً 
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العرب وقبائل التبو، حتي بين فروع القبيلة الواحدة، كما حدث بين الرئيس "جوكوني عويدي"،
والرئيس "حسين حبري"، اللذان ينتميان إلى التبو.

 
وقد لعبت االنتماءات القبلية التشادية دوراً بارزاً في الصراعات خارج تشاد أيضاً، ويعد الصراع في
دارفور نموذجاً عاكساً لذلك، إذ أن الروابط العائلية والقبيلة التي تربط عائلة الرئيس "إدريس ديبي"،
وقادة حركة العدل والمساواة في دارفور، وانتماء "ديبي" لقبيلة الزغاوة؛ دفعته لمساندة قادة الحركة
الذين ينتمون لنفس القبيلة، وأعلن دعمه الرسمي عام 2005، وهكذا إندلعت الحرب بين تشاد
والسودان التي دعمت حركات المعارضة المسلحة في شمال تشاد التي تنتمي للتبو رداً علي دعم
"ديبي" لحركة العدل والمساواة في دارفور وكذلك كشف الصراع في دارفور النزاعات داخل االثنية
الواحدة؛ حيث أدى دعم ديبي لقبيلة الزغاوة في دارفور إلى انقسامات داخل القبيلة بين مؤيد
ومعارض لتلك الخطوة، ووصلت تلك المعارضة إلى تأسيس "تيمان إرديمي"، اتحاد قوة المقاومة أحد

الحركات المسلحة والمناوئة للرئيس "ديبي"، وقاد إحدى المحاوالت الفاشلة لالتقالب عليه.
 

 
ومنذ ثالثة عقود تسيطر القبائل الشمالية على السلطة في تشاد، وهي: الزغاوة والقرعان والعرب
والكانمبو والوادي والباللة والباقرمي، والتي لم تتبع سياسة االحتواء، وفضلت اإلنعزال الذي أدى إلى
نشوء تيار من جنوب تشاد له رؤيته، وقادر علي أن يدافع عن حقه، خاصة بعد تجارب إنفصالية بدأ

يستغل أزمات البالد ويتزعم اإلحتجاجات .
 

ويالحظ أن النخبة الجنوبية في تشاد في ظل الحكومات المتأرجحة بدت أكثر تماسكاً، وفقدت الثقة
في النظام السياسي، حيث صرح السياسي الجنوبي المعارض" نقارلجي يورنقار"، في مؤتمر صحفي
في باريس بفشل الديمقراطية في تشاد وأن نظام الرئيس إدريس ديبي ال يساند الديمقراطية في

المنطقة ولن يزول إال بالسالح .
 

وقد أسهمت تداخالت وعالقات شمال تشاد مع الجنوب الليبي، في اكتساب األخير عوامل قوة، منحته
القدرة على حسم الحروب القبيلة التي خاضها، كما أخذت النزاعات فيما بينهم صورة صرعات
الممالك القديمة حول األطماع والثروات، وتأصلت المسألة القبيلة الي درجة قوية في ظل الصرعات

القبيلة المتكررة .
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ثانياً- انعكاس صراع القوى الكبرى عىل المشهد الراهن في تشـاد:
 
 

 سلطت الوفاة المفاجئة للرئيس التشادي السابق
"إدريس ديبي"، الضوء على األهمية االستراتيجية
التي تتمتع بها تشاد؛ حيث تجمع القادة األوروبيون
واألفارقة في إنجامينا، لحضور جنازة "ديبي"، على
الرغم من العزلة الجغرافية والفقر االقتصادي لدولة

تشاد.
وتتضح األهمية االستراتيجية التي تتمتع بها تشاد
من خالل ما يتميز به موقعها الجغرافي، حيث تقع
في منتصف القارة اإلفريقية، ويحدها من الشمال
ليبيا، ومن الجنوب أفريقيا الوسطى، ومن الشرق
السودان، أما الغرب الكاميرون والنيجر ونيجيريا،

مع مساحة ضخمة تبلغ (1,284) مليون كم².
وكان الرئيس السابق "إدريس ديبي"، قد قدم نفسه
كصديق للدول الغربية، التي كانت تشعر بالقلق من
عدم استقرار األوضاع في منطقة الساحل والصحراء
- التي تقع تشاد في القلب منها- حيث انتشار
التطرف واإلرهاب بين العديد من قبائل الدول
المجاورة، اضافة إلى تفاقم األوضاع في لبيبا بعد
انهيار نظام الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي"،
وما نتج عنه من انهيار الدولة اللبيبة، وعدم استقرار 

 
 

 
 األوضاع بها حتي األن، حيث ترتبط قبائل الجنوب
الليبي مع قبائل شمال تشاد ارتباطاً وثيقاً، وكذلك
الحدود التي يسهل اختراقها، فضالً عن عودة
المرتزقة التشاديون الذين كانوا يعملون لحساب
النظام الليبي، مدججين بأحدث األسلحة، مما زيادة

حالة عدم االستقرار في تشاد.
أدى ذلك إلى أن أصبحت منطقة الساحل والصحراء
-وفي القلب منها تشاد- جزءاً من األجندة األمنية
ألوروبا، التي تم تحديدها في بروكسيل ففي
السادس عشر من إبريل2021، وقبل أيام من وفاة
"إدريس ديبي"، حيث اعتمد االتحاد األوروبي،
وبضغوط فرنسية بعد مناقشة مستفيضة؛ وثيقة
بعنوان "استراتيجية االتحاد األوروبي المتكاملة في
منطقة الساحل"، التي تتضمن االعتراف بشيوع حالة
من عدم االستقرار في منطقة الساحل في السنوات
األخيرة، اضافة إلى أوضاع معقدة تنطوي على نقاط
ضعف وهشاشة وانعدام األمن، ووعدت
االستراتيجية بالتزام طويل األجل من قبل االتحاد

األوروبي بحل هذه التحديات البنيوية.
وقد فرضت التحديات األمنية التي تواجهها دول
الساحل والصحــــــراء مع الجماعـــات اإلرهابيــــة 
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والمتطرفة؛ سهولة انتقال تلك الجماعات عبر
حدود دول المنطقة، مما دفع دول الساحل
والصحراء ضرورة تعزيز التعاون األمني فيما بينها،
وكذلك بين الدول اإلقليمية والدولية، من خالل
تبادل المعلومات وعمليات مكافحة اإلرهاب
المشتركة؛ مما أدى إلى أن تصبح تشاد ركن
أساسي في جميع األطر والمؤسسات عبر الوطنية

التي تشكلت لتلك المهمة مثل: 
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ألوروبي والواليات المتحدة من جهة، وروسيا من
جهة أخرى.

وقد شهدت القارة األفريقية خالل العامين
الماضيين؛ موجة من االنقالبات العسكرية، التي
أطاحت بحلفاء فرنسا في إفريقيا، من مالى إلى
بوركينا فاسوا، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري، مما
أدي إلى المزيد من خسارة فرنسا لنفوذها في
العديد من دول القارة اإلفريقية، مثل إفريقيا
الوسطي عام2017، ومالى 2021، وربما قريباً
بوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد أيضاً، بعدما شهدت
األخيرة تظاهرات تطالب بخروج فرنسا، وسابقاً
رواندا، والغابون؛ حيث تركت الدولتان المجموعة

الفرانكفونية، وانضمتا إلى الكومنولث.
وألن تشاد من أهم المستعمرات الفرنسية السابقة
في أفريقيا؛ تحوز على الكثير من الدعم الفرنسي،
وهو ما يفسر االعتراف الفرنس بسلطة المجلس
العسكري االنتقالي فور تشكيله، و تأييد "محمد
إدريس ديبي"، لرئاسة المجلس العسكري بعد مقتل
والده "إدريس ديبي"، على النقيض من الموقف
الفرنسي من انقالب مالي األخير بقيادة "عاصمي

جويتا" في مايو 2021.
وذلك بالرغم من أن بعض التقارير أشارت إلى
وجود درجة من التوتر بين باريس والمجلس
العسكري االنتقالي، تصاحب مع تحذير طرحته
وكالة بلومبيرج عن زيادة احتمالية أن ينتهج
المجلس االنتقالي العسكري في تشاد المسار ذاته

الذي تتبعه السلطات في مالى.
ويزداد القلق الفرنسي بسبب التراجع الملحوظ
للدور األمريكي في منطقة الساحل والصحراء مع
اتجاهها لتخفيض تواجدها في مناطق التوتر األمر
الذي يزيد الضغط على باريس في ظل عدم حماسة
القوي األوروبية علي زيادة مشاركتها في عمليات
مكافحة اإلرهاب في المنطقة التي ال تزال تسعي
إلقناعهم من خالل عملية تاكوبا؛ لسد الطريق علي

المنافسين الدوليين.
على الجانب اآلخر؛ بدأت روسيا خالل الفترة
األخيرة، العمل علي تعزيز نفوذها في القارة
اإلفريقية، وقد كشف اصطفاف عدد من الدول
اإلفريقية بجانب الموقف الروسي خالل الحرب في
أوكرانيا، منها: اريتريا والجزائر، السودان، وغيرها
من الدول التي أيدت موقف موســكو صراحــة، كما 

مجموعة دول الساحل والصحراء G5، التي
تكونت من مالى وبوركينا فاسو والنيجر
وموريتانيا، باإلضافة إلى تشاد، وقد أعلن
عنها في 16 فبراير 2016، وكان محور
عملياتها في مثلث ليبتاكو-جورما، الذي
يمثل نقطة ارتكاز ألنشطة التطرف واإلتجار
في البشر، وتجارة المخدرات وعمليات
التهريب عبر المناطق الحدودية للنيجر
ومإلى وبوركينافاسو، وتلقت تلك المجموعة
دعماً من االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة األمريكية في شكل دعم لوجستي،
وبناء القدرات لمواجهة تلك الجماعات،
والحفاظ علي استقرار المنطقة وقد حققت
تلك المجموعة نجاحا نسبيا في إعادة
السيطرة وتقليل الوجود اإلرهابي في هذا

المثلث.
قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات
(MNJTF)، التي تكونت من دول بحيرة
تشاد وهي الكاميرون والنيجر ونيجيريا
وتشاد باإلضافة إلى بنين لتوحيد الجهود
والموارد ضد اإلرهابين وقد تكونت في
أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015، وأنشئت
إطار متعدد األطراف لمحاربة متمردي بوكو
حرام، وأجاز االتحاد اإلفريقية تلك القوة في
مارس عام 2015، وحققت تلك المجموعة
عدة انتصارات، وساعدت علي ترسيخ روح

العمل الجماعي بين القوات المشاركة.

 

  

وبذلك تحولت منطقة الساحل والصحراء التي
تحظى بتلك األهمية الجيوستراتيجية في سياسة
القوى الدولية؛ إلى ساحة تنافس وصراع؛ بحثاً عن
النفوذ والهيمنة والموارد، وهو ما يبدو واضحاً في
الصراع الدائر بين فرنسا، ومن ورائها االتحــــــــاد 
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1-األفارقة الذين درسوا في الجامعات الروسية
وحافظوا على عالقات صداقة داخل روسيا.

2-المفاوضات الروسية اإلفريقية حول الديون
المستحقة لروسيا لدى دول القارة اإلفريقية والتي
نتج عنها إلغاء روسيا لديون بقيمة الشركات
الوطنية اإلفريقية من مكنها من الولوج إلى
اإلقتصاديات اإلفريقية وكذلك الحضور بقوة في

مجال استخراج المعادن واستغاللها.

3-تجارة السالح والتكنولوجيا العسكرية التي بدأت
روسيا تستعيد مكانتها في إفريقيا كأحد التجار
الكبار للسالح من خالل الوكالة الروسية العامة
المكلفة بتصدير األسلحة حيث تتعاون مع 15 بلداً

إفريقيا في جنوب الصحراء.

4-شركة "فاجنر الروسية" التي استخدمتها روسيا
كبديل للقواعد العسكرية التي تقوم بتقديم الدعم
الفني وتدريب الجيوش في العديد من بلدان القارة.

 

متنعت معظم دول القارة عن اتخاذ مواقف علنية
واضحة من الحرب، وأعلنت بعضها الحياد.

 

وشكلت قمة سوتشي الروسية اإلفريقية عام 2019،
عالمة فارقة في مسار استعادة النفوذ الروسي في
إفريقيا بعد غياب امتد لثالثة عقود بعد انهيار
االتحاد السوفيتي، حيث حضر 40 رئيس دولة
وحكومة، وتم توقيع العديد من االتفاقيات بين
روسيا ودول القارة وقامت روسيا بشطب ديوناً
بقيمة 20 مليار دوالر، مستحقة علي الدول
اإلفريقية، كما شهد عام 2018 -الذي سبق قمة
سوتشي- ست زيارات لقادة أفارقة إلى موسكو،
وهو ما والذي يعكس تنامي النفوذ الروسي في

القارة األفريقية.
 

 وشهدت تشاد التي ينظر إليها كأحد معاقل
الوجود والنفوذ الفرنسي في القارة؛ تظاهرات
تطالب بخروج القوات الفرنسية من القواعد
العسكرية التي تحتفظ بها في هذا البلد، حيث تعد
باريس الراعي والداعم األول للنظام التشادي
السابق بقيادة "إدريس ديبي"، والحالى بقيادة
"ديبي" األبن، والالفت في تلك التظاهرات رفع
مئات من المتظاهرين للعلم الروسي، وذلك تحت

تأثير النفوذ الروسي الكبير في ليبيا.
 

وتحتفظ روسيا بعالقات تاريخية مع المعارضة
التشادية، ووطدت تلك العالقات بتحالفات مع
بعض المجموعات الفاعلة المعارضة؛ مثل جبهة
الوفاق والتغير (فاكت)، والتي تسببت مقتل
"إدريس ديبي"، كما تلقت تدريبات عسكرية
متقدمة أثناء مشاركتها في الصراع الليبي ضمن
قوات الجنرال "خليفة حفتر"، وكذلك محاوالت
زعيم إتحاد قوي المقاومة "تيمان إرديمي"،
للتواصل مع مجموعة فاجنر الروسية، إلسقاط
المجلس االنتقالي العسكري، كما كشفت عنها
تسجيالت مسرية حديثاً، كما أن تشدد المعارضة
أثناء جوالت الحوار الوطني الذي عقد في الدوحة
يعتقد أن وراءه قناعة بأنه في حال فشل الحوار
والعودة إلى ميدان الصراع ستجد حليفا جديداً هو
روسيا؛ مما دفعها إلى رفع سقف مطالبها ولطالما
أشارت التقارير الغربية إلى التصاعد في نفوذ
روسيا في القارة اإلفريقية وتعتمد الساسة الروسية
الجديدة في القارة اإلفريقية علي أربعة أسس هي: 
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ثالثاً- انعكاسات تطورات الوضع الراهن عىل مستقبل تشـــاد:
 

يتضح مما سبق من المشهد السياسي واألمني، وبعد إنعقاد الحوار الوطني في العاصمة القطرية الدوحة وما
نتج عنه من مخرجات دخل المشهد السياسي في تشاد طوراً جديداًتبدلت فيه الكثير من المعادالت، التي
ظهرت منذ وفاة الرئيس "إدريس ديبي"، وتكوين حكومة إنتقالية حيث أسفر الحوار الوطني عن إرتفاع سقف
الخطاب السياسي إلى درجة الغليان، وهو ما ينذر بمشهد سياسي متنافر يصعب في ظله الوصول إلى توافق
لتشكيل مجتمع متماسك، حيث يقود زعيم حزب المغيرون شريحة معارضة من الجنوب واستغالل الحكومة
اإلنتقالية لهذا السلوك الذي يشير إلى نهج إنفصالي أو إيديولوجي متطرف ضد الشمال مما وسع الهوة بين

الحكومة اإلنتقالية والشعب الجنوبي. 
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واستناداً إلى ذلك يمكن استشراف مستقبل تشاد من خالل ثالثة مسارات رئيسية لكل منها ما يرجحه، والتي تأتي
على النحو التالي� 

             بادرت السلطات الجديدة في تشاد
باإلعالن عن عدد من اإلجراءات يمكن أن تمتص
غضب الشارع المشتعل، والثأئر بسبب التوترات
التي صاحبت اإلنتخابات الرئاسية األخيرة، وهذه
اإلجراءات يمكن أن تكتسب المزيد من الشرعية،
خاصة بعد إنعقاد الحوار الوطني بين المجلس
العسكري والفصائل المعارضة واألحزاب السياسية؛
مما يوفر قدر من االستقرار السياسي خالل المرحلة
اإلنتقالية، والذي يبدد الكثير من مظاهر التوجس
والقلق لدى المعارضة السياسيـة في تشـــاد، وعلى 

 
 

 
 قدر ما يوفره هذا التوافق من استقرار نسبي في
العاصمة نجامينا والمدن الرئيسية في جنوب البالد؛
قد يعصف بهذا االستقرار أي تحدي أمني إضافي
يمكن أن يواجه المجلس اإلنتقالي العسكري
والحكومة اإلنتقالية في اشتباكاته مع الفصائل
المتمردة في شمال البالد وشرقها أو نتيجة استغالل
التنظيمات اإلرهابية المتوقع للضغوط السياسية علي
المجلس اإلنتقالي العسكري وإنشغال الجيش
التشادي باإلنتشار في شمال البالد، وهو ما يمكن أن
يؤدي لدخول الي مرحلة تتهدد فيها سالمة الدولة

التشادية وليس نظام الحكم فقط . 
 

المسار األول�
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حققت نجاحاً نسبياً في تجاوز تحديات مشابه
ممثلة في السودان داعماً لهذا المسار. 

وفي ظل التحديات األمنية والسياسية التي يواجهها
النظام الجديد في تشاد، وكذلك التداخل بين
الخارج وضغوطه وصراعاته والداخل وإنقساماته
المتعددة والعميقة -العائلية والقبيلة والمجتمعية
والمؤسسية- بحيث يصبح مستقبل تشاد مرهوناً
بقدرة المجلس العسكري اإلنتقالي على ترسيخ

حالة االستقرار داخل تشاد.
وقد بادرت السلطات الجديدة في تشاد باإلعالن
عن عدد من اإلجراءات التي يمكن أن تمتص بها
الشارع التشادي المشتعل بفعل التوترات التي
سبقت اإلنتخابات الرئاسية األخيرة والتي تكتسب
المزيد من الشرعية بفعل الحوار الوطني الذي عقد
في العاصمة القطرية الدوحة بين المجلس اإلنتقالي
العسكري واألحزاب والفصائل السياسية المعارضة
والذي نتج عنه حكومة الوحدة الوطنية التي
تشكلت برئاسة أحد أقطاب المعارضة التشادية
السياسي المخضرم صالح كبزابوالذي يرأس حزب
اإلتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد والذي
سيق أن تولي رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السابق
"إدريس ديبي"، والذي ترشح في اإلنتخابات
الرئاسية ضد الرئيس السابق أربع مرات، والذي
يتمتع بقدر كبير من العالقات الداخلية مع األحزاب
المعارضة وكذلك الحركات المسلحة التي يتخطي
عدد الخمسين فصيل، وأحد أصدقاء فرنسا األكثر

قرباً.

 

                 بعد فترة وجيزة من إنتقال السلطة
الي المجلس اإلنتقالي العسكري أعلنت فرنسا
ودول مجموعة دول الساحل ملتزمة بدعم
المرحلة اإلنتقالية في تشاد هذا الدعم العسكري
واألمني يعزز من قدرة المجلس العسكري علي
تجاوز التحديات األمنية المتعددة علي الجبهات
الشمالية والشرقية والجنوبية مما يعزز فرص

احتواء التحديات األمنية المتصاعدة.
لكن هذا الدعم الخارجي وخاصة الفرنسي يشكل
مصدراً من مصادر اإلضطراب السياسي الذي قد
يدفع الترتيبات األمنية والسياسية الي اإلنهيار
حيث تشهد دول الساحل اإلفريقي فيالسنوات
األخيرة تنامياً للتيارات المعارضة للدور الفرنسي
في مكافحة اإلرهاب علي إعتبار أنه شكل جديد
من أشكال  اإلستعمار تحت غطاء مكافحة اإلرهاب
حيث تم إحراق العلم الفرنسي خالل اإلحتجاجات
التي أعقبت تولي المجلس العسكري السلطة
وكذلك تخريب المنشأت التابعة لشركات فرنسية

مثل شركة توتال النفطية.
حيث يعد الدعم الخارجي للجيش التشادي ضرورة
ملحة لمواجهة التحديات األمني التي يواجهها في
اللحظة الراهنة وفي نفس الوقت من الممكن أن
يكون هذا الدعم سبباً في تصاعد موجه احتجاجية
قد تعصف باستقرار البالد بصورة كاملة تؤدي

النهيار ترتيبات المرحلة اإلنتقالية.
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                  يفرض الواقع المعقد لألزمة التشادية
علي السلطات الجديدة العمل بصورة متوازية علي
تجاوز المشكالت األمنية والسياسية دون تعثر أو
إرجاء بالرغم من التحديات التي تواجه هذا
المسار؛ إال أن اإلعتبارات اإلقليمية تعزز فرص
نجاحه، استناداً إلى األهمية اإلستراتيجية لتشاد،
وتنامي اهتمام القوى الدولية بها في السنوات
األخيرة؛ حيث أصبحت أحد الالعبين الرئسيين في
ترتيبات استعادة األمن واإلستقرار في إقليم
الساحل اإلفريقي، وفي تثبيت العملية اإلنتقالية
الهشة في دول الجوار المباشر ليبيا والسودان؛ مما
يجعل تشاد محطة والرئيسية من الدول الكبري
المعنية باستقرار األوضاع في القارة اإلفريقية،
والذي يحفز تلك القوى علي ممارسة أدوار إيجابية
في استعادة اإلستقرار في تشاد بتوجيه الدعم
المزدوج لإلجراءات السياسية واألمنية خالل
المرحلة اإلنتقالية، فيما يأتي وجود سابقة إقليميـة     

 
 
 

  

المسار الثالث�

بالنهاية، يتضح أنه برغم من أن الوقت مازال مبكراً
للحكم علي العملية اإلنتقالية في تشاد؛ إال أنه رصد
أربعة عوامل من الممكن في حالة توفرها أن تساعد
بشكل كبير في نجاح المرحلة اإلنتقالية مثل؛ توسيع
المشاركة السياسية في المرحلة اإلنتقالية والحفاظ
علي تماسك المؤسسة العسكرية بعيدا عن الخالفات
السياسية والحفاظ علي الدعم الخارجي خاصة من
فرنسا والواليات المتحدة، باعتبارهما الدولتين

األكثر إهتماماً باستقرار الساحل اإلفريقي� 
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