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 تأثير الوضع في تشاد على االستقرار في المنطقة              

 

 وفاة ادريس ديبي

 

 ، شنت الجبهة هجوًما على القوات الحكومية التشادية. ظهرت جبهة التغيير والوفاق 2021أبريل  11في 

(FACT)  وانفصلت عن تحالف القوى الديمقراطية والتنمية 2016عام  في تشاد ، (UFDD) لمواجهة 

في جنوب ليبيا ، بما في ذلك   FACT الرئيس التشادي إدريس ديبي وزعزعة استقرار البالد. تقع قواعد

الجوية ، والتي تضم أيًضا وحدات فرنسية وأمريكية. ويشير الخبراء إلى أن عدد المجموعة  قاعدة تمنهنت

 .مسلح وهي مسلحة بشكل جيد 1500و  700يتراوح بين 

عندما دمرت الطائرات الفرنسية قافلة المتمردين ومنعت تقدمهم.  2019ي فبراير لم تتدخل فرنسا كما ف 

ور وجوري  ووصلوا إلى منطقة كانم ، على  في غضون أيام قليلة ، سيطر المتمردون على مدن زوار و

أبريل /  18و  17كيلومتر من عاصمة البالد. في سلسلة من البيانات الصحفية التي صدرت في  300بعد 

 (BET) تيبستي-إينيدي-ان في باريس ، أعلنت المجموعة السيطرة على المنطقة الشمالية من بوركونيس

 .والقتال ممن أجل تحرير كانم

أبريل ، أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عازم برماندواه أغونا وفاة الرئيس إدريس  20في 

النتائج  (CENI) ت اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلةديبي في قتال مع المتمردين. في اليوم السابق، أعلن

 .٪ من األصوات79.32األولية لالنتخابات ، والتي بموجبها فاز ديبي في الجولة األولى بنسبة 

يتم إخفاء مالبسات وفاة الرئيس بعناية. وفقا للنسخة التي تمت فيها تصفية الرئيس، يقال إن القيادة التي  

كان ينبغي ، بحسب المصادر ، أن تبقى بعيدة عن منطقة الحرب. وورد أن الرئيس يقودها إدريس ديبي 

أصيب بعيار ناري في الفخذ، على الرغم من اإلشارة إلى إصابة في الذراع في البداية، وتوفي بعد عدة 

  .ساعات. باإلضافة إلى ذلك، لم يتم تقديم جثمان ديبي في حفل الوداع حيث تم إغالق التابوت

 

عاًما ، الجنرال محمد إدريس ديبي ، قائد  37رة بعد وفاة إدريس ديبي ، تولى نجله البالغ من العمر مباش

جهاز أمن الدولة )الحرس الرئاسي( ، السيطرة على البالد. أصبح محمد رئيًسا للمجلس  -فيلق النخبة 

 18هي  لمجلس العسكريجنراال. فترة حكم ا 14العسكري االنتقالي المشّكل، والذي ضم باإلضافة إليه 

 .شهًرا مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بنفس المدة

 

قبل موته، كان إدريس ديبي يسيطر على الجماعات المسلحة على أراضي بالده ، لكن ابنه ، على الرغم 

من شعاراته ، ال يتمتع بالخبرة وال يتمتع بالسلطة الالزمة. توقعنا أنه سيكون من الصعب عليه الحفاظ 

 .لى الوضعع

واعتماد الميثاق االنتقالي ، فيما يتعلق بصعود نجل ديبي  المجلس العسكري تحتج المعارضة على تشكيل

إلى السلطة باعتباره انقالبًا مؤسسيًا. وتنتقد المعارضة "مبدأ األسرة الحاكمة" وتدعو إلى نقل السلطة إلى 

 .حكومة مدنية
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 FACT السابق استئناف المواجهات المسلحة في تشاد. تم دعمومن المرجح بشدة أن يتبع وفاة الرئيس 

يجبر   (CCMSR) ومجلس القيادة العسكرية إلنقاذ الجمهورية (UFR) من قبل قوات التحالف للمقاومة

التعزيز المحتمل لمواقف الجماعات الحكومة الحالية على البحث عن موارد إضافية ، بما في ذلك عن 

 .التي تقاتل ضد بوكو حرامطريق سحب جزء من القوات 

هناك أيًضا خطر حقيقي بحدوث انقسام داخل القوات المسلحة التشادية نفسها، المكونة من عشائر 

وجماعات عرقية مختلفة. يتوقع الباحث في مركز العلوم الدولية بباريس، روالند مارشال ، وجود احتمال 

تنو ال تحظى بشعبية كبيرة" ، يؤكد الباحث ، بما كبير لالنقسام داخل المعسكر الحكومي. "فكرة ساللة إي

في ذلك في معسكر محمد إدريس ديبي. الكثير سيتوقف على قدرة محمد على التفاوض ، لكنه ال يتمتع 

 .بنفس سلطة ووزن والده

ليست هذه هي المصادر الوحيدة لزعزعة االستقرار ، فما زالت بوكو حرام موجودة في منطقة بحيرة 

ضع مضطرب أيًضا على الحدود مع ليبيا. وينبغي أن يضاف إلى ذلك بؤر صراع أخرى تشاد ، والو

يؤكد روالند (G5) شارك فيها تشاد إدريس ديبي بشكل مباشر )القتال ضد الجهاديين في منطقة الساحل 

". يمكن مارشال: "يؤدي اختفاء ديبي تلقائيًا إلى خلق حالة من عدم اليقين في البلدان أو المناطق المجاورة

أن يكون لهذا عواقب وخيمة للغاية في شكل انخراط الجماعات التشادية في ليبيا ودارفور، ويؤثر على 

 الوضع في منطقة الساحل ونيجيريا.

سهلت األزمة السياسية وزعزعة االستقرار في تشاد من حركة الجماعات المسلحة عبر الحدود )التبو، 

FACT ) .أصبحت معظم دول المنطقة ، بما في ذلك السودان وليبيا  من تشاد إلى الدول المجاورة

 .والكاميرون ونيجيريا ، مهددة اآلن بتدفق المقاتلين من تشاد

 

 

 عدم اإلستقراريةالدول الموجودة على طريق مرور 

 

 ليبيا

 

ن نتيجة لعدم االستقرار في تشاد ، ستبدأ بعض الجماعات في االنتشار في جميع أنحاء المنطقة بحثًا ع

 .حقول النفط في حوض مرزق -الموارد. في ليبيا ، اهتمامهم الرئيسي هو حقول النفط في جنوب البالد 

،  2017المرتزقة التشاديون لديهم بالفعل خبرة في االستيالء على مثل هذه المناطق. في آذار / مارس 

وحدات دفاع  بنغازي ، وهي مجموعة   FACT وهي مجموعة تشادية انشقت عن SSMSR ساعدت 

من معارضي حفتر بالقرب من مصراتة ، على مهاجمة محطات النفط التي يسيطر عليها الجيش الوطني 

التشادية ، جنبًا إلى جنب مع مجموعات من  SSMSR الليبي في رأس النوف والسدرة. شاركت وحدات

، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  2017ايو مصراتة ، في هجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية في م

 .التابع للجيش الوطني الليبي وموظفي الطيران والموظفين المدنيين 12شخًصا من اللواء  140
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باإلضافة إلى ذلك ، فإن معظم األراضي الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي لليبيا، 

ة لدى ممثلي الجماعات التي فرضت سيطرتها على هذه على غرار براك وسبها ومرزق وفوجنا معروف

 .المناطق في السنوات األخيرة

تتكون الجماعات المسلحة التشادية ، التي كانت تتمركز في جنوب ليبيا قبل الحملة ضد نجامينا ، في 

الجنوبية لليبيا. الغالب من ممثلين من قبائل التبو. المكان الرئيسي لتواجد التبو الليبيين هي أيًضا المناطق 

بعد أن توحدوا، سيشكل التبو التشادي والليبي تهديدًا خطيًرا لالستقرار في ليبيا: لقد عارضوا في السابق 

 .السلطات المركزية وروجوا ألفكار االنفصالية

، أعلن عيسى عبد المجيد منصور ، مؤسس جبهة التبو إلنقاذ ليبيا ورئيس مؤتمر التبو ،  2008في عام 

دعا االتحاد األوروبي  2012وجوده في بلجيكا ، انفصال جنوب ليبيا وإنشاء دولة التبو. وفي عام  أثناء

 .واألمم المتحدة إلى التدخل لوقف "التطهير العرقي ضد قبيلتهم" خالل القتال في سبها

جيش بدعم من الواليات المتحدة ، يمكن أن يسيطر التوبا على مساحة شاسعة من البالد. وإذا فشل ال

فعندئذ بذريعة مساعدة ليبيا والحفاظ على األمن األمريكي ، بما في الوطني الليبي في احتواء هجومه ، 

 .ذلك وضع قواعده الجوية في مناطق النفط ، والتي "تطالب" بها الجماعات التشادية والتبو الليبية

خًرا إلى إقامة اتصال مع ممثلين متمنية هذا السيناريو بالذات لتطور األحداث، سعت الواليات المتحدة مؤ

 عن التبو.

في الشهرين الماضيين فقط ، أجرى السفير األمريكي في ليبيا ريتشارد نورالند محادثات مرتين مع 

و  06.02.2021مؤسس جبهة التبو إلنقاذ ليبيا ورئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور )

، قوات فاغنر واتهمها بدعم العمليات  2021ما في أبريل (. وانتقد عبد المجيد ، خالل لقائه20.04.2021

 .العسكرية ضد تشاد من األراضي الليبية

، عندما تمت  2011تبذل الواليات المتحدة قصارى جهدها للعودة الكاملة إلى الساحة الليبية. بعد عام 

الواليات المتحدة بالفعل اإلطاحة بمعمر القذافي، بعد قصف الناتو واندلعت حرب أهلية في البالد ، فقدت 

سلطتها واتخذت موقف االنتظار والترقب لفترة طويلة. اآلن لدى الواليات المتحدة فرصة لنشر قواعدها 

 .العسكرية تحت الذريعة النبيلة لحماية الليبيين

باإلضافة إلى ذلك ، يخطط األمريكيون لالستيالء على جزء كبير من موارد النفط في البالد. أظهرت 

 74مليار إلى  48دراسة حديثة لوكالة الطاقة األمريكية أن احتياطيات النفط المستكشفة في ليبيا زادت من 

سنة. كما ارتفع احتياطي الغاز إلى  112إلى  70مليار برميل ، مما زاد من مدة إنتاج النفط في ليبيا من 

تمام الواليات المتحدة بالثروة . أي أن اهتريليون قدم مكعب، أي ثالثة أضعاف التقدير السابق 177

 الليبية نما بشكل ملحوظ.

 

                

 جمهورية افريقيا الوسطى

 

بسبب عدم استقرار الوضع السياسي الداخلي في تشاد ،يتزايد خطر غزو العصابات المسلحة التشادية               

التشادية إلى إضعاف تشكيالت قطاع ألراضي جمهورية إفريقيا الوسطى.كما يرجع تنشيط الجماعات 

الطرق في إفريقيا الوسطى المتنافسة معها في المعارك مع الجيش الوطني لجمهورية إفريقيا الوسطى 

)ضابط مخابرات عسكرية لمحمد قطيما التابعة  MPCحلفاء روسيا و رواندا. فصائل وسط أفريقيا الو
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يزي اآلن عدد قليل ويختبئون في الغابات عزنسوا بوللجنرال بوبو وأنتيباالك فرا 3Rsسابق في تشاد( ،

 شاد.على الحدود بين جمهورية إفريقيا الوسطى وت

 

، أثناء النزاع المسلح بين مجموعات ما  2021إلى مارس  2020في وقت سابق ، في الفترة من ديسمبر                

الوسطى ،كان المرتزقة من تشاد قوة يسمى تحالف الوطنيين من أجل التغيير وحكومة جمهورية إفريقيا 

قتالية كبيرة لتشكيالت قطاع الطرق بقيادة الرئيس السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزي. 

يناير / كانون الثاني ، نفذت القوات المسلحة الكونغولية عملية خاصة في قرية  21على سبيل المثال. في 

مسلحا واتضح أن معظمهم  50عملية الخاصة ، تم القضاء على كلم شمال بانغي(. خالل ال 25زادو )

 جاءوا من تشاد. على جثث القتلى تم العثور على شارات مميزة للجيش التشادي )قلنسوة ، شارة ، حزام(.

 

يعتمد دعم المجموعات من قبل النخب التشادية )وبشكل عام ، حالة عدم االستقرار على الحدود بين تشاد               

وجمهورية إفريقيا الوسطى( على تجارة تهريب الذهب والماس ، التي تستفيد منها الدول المجاورة 

الرئيسية في تشاد بشكل لجمهورية إفريقيا الوسطى. ، بما في ذلك. تشاد ؛أيًضا ، توجد احتياطيات النفط 

أساسي في أربعة أحواض رسوبية في جنوب البالد على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى 

 والكاميرون. 

خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون ، بدأت تشاد في ضخ النفط ألول مرة في بناء بعد االنتهاء من               

كيلومتر.  100ربي ، حيث تقع حقول النفط على مسافة تزيد عن في حوض دوبا الجنوبي الغ 2003يوليو 

من الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى. لذلك ، من المحتمل جدًا أن تستغل الجماعات التشادية ضعف 

مجموعات جمهورية إفريقيا الوسطى المهزومة وتحاول بسط سيطرتها على المنطقة الحدودية من خالل 

 ستراتيجية في شمال جمهورية إفريقيا الوسطى. االستيالء على مناطق ا

مع تزايد عدم االستقرار على الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ، والواليات المتحدة وفرنسا               

، وهما من المؤيدين الدائمين للحظر المفروض على إمدادات األسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ، 

ضعاف جيش جمهورية إفريقيا الوسطى ، سيقدم إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ونتيجة لذلك، إ

 مبررات زيادة إضافية في وحدة بعثة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 

 

لبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية إن توسيع الوجود األمني 

سيسمح لألمم المتحدة بتجاهل الرأي المحلي حول عمل بعثة األمم المتحدة  )مينوسكا(  طىأفريقيا الوس

بمساعدة اإلرهابيين من الجماعات المسلحة  (MINUSCA) هذه نفسها. منذ فترة طويلة ، اتُهمت

، في عاصمة جمهورية إفريقيا  2021وعدم االستعداد للقيام بدور نشط في حل األزمة. في أبريل 

الوسطى ، بانغي ، نُظم اآلالف من المسيرات والمسيرات للمطالبة بسحب وحدة مينوسكا من جمهورية 

 FACAوطالبوا بدعم  CPCثات مع مقاتلي إفريقيا الوسطى. عارض المتظاهرون إجراء محاد

 .والحلفاء الروس والروانديين

 

 

 السودان
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سيؤدي التركيز الكبير للمسلحين في تشاد إلى تدفقات الهجرة من المناطق الحدودية إلى دارفور. سوف 

 .السكان المدنيين متغلغلين وسطيدخل المسلحون السودان 

على االستقرار في السودان كحجة لتوسيع وجوده العسكري سوف يستخدم الغرب الحاجة إلى الحفاظ 

إلى مهمة ذات عنصر  UNITAMS في المنطقة. بالنسبة للسودان ، يعني هذا توسيع تفويض

 .في البالد (AFRICOM) عسكري وفتح قواعد القيادة األمريكية األفريقية

. 2021يونيو  30السودان بحلول ، يجب سحب المكون العسكري لليوناميد من  2559وفقا ألحكام القرار 

وفي الوقت نفسه ، نشر القوة المشتركة في دارفور وفقا للخطة الوطنية لجمهورية السودان لحماية 

المدنيين تم تأجيله بسبب صعوبات التمويل ومشاكل أعضاء الحركات المسلحة الذين وقعوا اتفاق جوبا 

 .للسالم

اغ أمني عقب انسحاب اليوناميد من دارفور من أجل إعادة وبالتالي فإنه بالفعل تم، عن قصد، خلق فر

 .تشكيل يونيتامس على شكل بعثة عسكرية

في دارفور )بيان األمين العام لألمم تعرب قيادة األمم المتحدة بالفعل عن قلقها إزاء تدهور الوضع األمني 

 ر إعادة تشكيل(. يمكن اتخاذ قرا2021المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن دارفور في يناير 

UNITAMS  في مايو من هذا العام في اجتماع لمجلس األمن الدولي بشأن تمديد والية البعثة )تنتهي في

 .(2021يونيو  3

يمكن االستنتاج أن اغتيال إدريس ديبي كان مخطًطا له لخلق منطقة من عدم االستقرار على الحدود 

ونتيجة لذلك ، ستزداد مليارات الدوالرات في دعم األمم  والتوسع الالحق لبعثة األمم المتحدة في السودان.

 .المتحدة للبعثة. وستستقبل الواليات المتحدة وكالء يخدمون المصالح القومية األمريكية

 

إن توسيع تفويض يونيتامس سيكون مبررا ، من بين أمور أخرى ، بالحاجة إلى حل النزاعات بين               

 .التي تغذيها عملية المركزية السلطةالقبائل في السودان ، 

، وقع رئيس المجلس السيادي السوداني ، عبد الفتاح البرهان ، مرسوماً بشأن انتقال  2021مارس  4في               

البالد إلى نظام الحكم الفيدرالي. يعد الحكم الذاتي لدارفور ووحدة دارفور أحد البنود الرئيسية التفاقية 

، بين حكومة السودان والحركات المسلحة السودانية ، المكونة  2020أكتوبر  3الموقعة في جوبا للسالم ، 

 أساًسا من قبائل غير عربية.

 

اتفاق غير معلن هو تعيين ميني ميناوي ، من عرقية الزغاوة ، حاكماً لدارفور الموحدة. كان إدريس ديبي               

قد يصبح ميني ميني الزعيم القبلي غير الرسمي ، وستصبح دارفور أيًضا من عرقية الزغاوة. بعد وفاته ، 

مركز ثقل جديد لرجال القبائل. إن تركيز السلطة في دارفور في أيدي الزغاو ، مع مراعاة التجربة 

 التشادية ، يمكن أن يثير احتجاجات من النخب القبلية المحلية ونزاعات عنيفة بين األعراق.

 ون مشاركة" الحدود السودانية التشادية سيعرض على أنه مهمة مستحيلة بدتزايدعلى " إن القضاء             

 أجنبية. وستكون فعالية القوات المشتركة السودانية التشادية موضع تساؤل. 

 

الدولية ، تم التأكيد بشكل متكرر على مسألة انفتاح الحدود السودانية التشادية للهجرة في تقارير المنظمات               

(. عندما تندلع 2020بما في ذلك األمم المتحدة )تقرير فريق خبراء األمم المتحدة حول السودان لعام 

أعمال العنف في المناطق الحدودية بين السودان وتشاد ، تحدث الهجرة عبر الحدود ، حيث يعبر 

 المسلحون ، إلى جانب السكان المدنيين ، الحدود.
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خالل االشتباكات القبلية في مدينة الجنينة )غرب  -أعمال العنف في المنطقة يجذب المسلحين اندالع               

 ، أفادت األنباء عن تورط مسلحين تشاديين في الصراع. 2021دارفور( في يناير 

ي القوات ستؤدي الحاجة إلى الحفاظ على االستقرار الداخلي في تشاد إلى تقليص كبير للعنصر التشادي ف              

 السودانية التشادية المشتركة المسؤولة عن أمن الحدود.

 من المستفيد من هذا؟              

طوال فترة رئاسته ، كان إدريس ديبي قائدًا للسياسة الغربية في تشاد ، وبفضل ذلك قدمت فرنسا له الدعم               

 السياسي واالقتصادي والعسكري.

اندلعت حرب أهلية في البالد ، ولم يتمكن من الفوز بها إال  2008على سبيل المثال ، في عام لذلك ،               

بوضوح موجودة رنسا على الرغم من ذلك ، فإن مصالح فبمساعدة تدخالت الهبوط والطيران الفرنسي.

 وراء وفاة إدريس ديبي.

  

مع قطر واإلمارات العربية المتحدة ودول أخرى. قد في الواقع ، بدأ مؤخًرا في إجراء مفاوضات نشطة              

لجأت فرنسا ، مثلها مثل جميع  تدفع احتمالية فقدان السيطرة على البالد باريس إلى اتخاذ تدابير جذرية.

القوى الغربية األخرى ، إلى تغييرات دورية في قادة الدول والحكومات للحفاظ على السيطرة 

مدى السنوات العشرين الماضية ، زاد األمريكيون بهدوء  من وجودهم  عليهم.باإلضافة إلى ذلك ، على

 العسكري في إفريقيا.

 

لمزيد من التقدم ، يحتاج األمريكيون إلى بنية تحتية عسكرية ، ويتم بناؤها بشكل نشط وتحسينها.ويمولها                

)جنوب إفريقيا( ، في إشارة إلى الوثائق التي تلقتها  Mail & Guardianالبنتاغون بانتظام. تحدثت 

( ، عن مشروع أمريكي طموح طويل األجل AFRICOMالقيادة األمريكية األفريقية للقوات المسلحة )

 لنشر شبكة من القواعد العسكرية ونقاط القوة في جميع أنحاء إفريقيا.

 

طلبًا على األمن ، وهذا يمهد الطريق للواليات المتحدة لنشر إن زعزعة االستقرار في المنطقة سيخلق               

ما يسمى بقوات حفظ سالم جديدة في إفريقيا. إن الوجود العسكري األمريكي المتزايد في القارة يهدد 

باإلضافة إلى ذلك ، حتى اآلن القوات  .بشكل أساسي المؤسسات المدنية للديمقراطيات األفريقية الشابة

الواليات المتحدة األكثر والًء ، بريطانيا العظمى ، موجودة رسميًا في نيجيريا ومالي  المسلحة لحليف

والصومال وكينيا وجنوب السودان. من المنطقي أن نفترض أن المملكة المتحدة لن تقتصر على األنشطة 

يذهب األمنية البحتة وإزالة األلغام ودعم األمن في حقول النفط في ليبيا ، ولكن على األرجح س

البريطانيون أيًضا للدفاع عن مصالحهم في تشاد. المرتزقة القادمون من تشاد والصراعات التي تؤججها 

القوى العالمية سًرا ستستخدم كأداة لتبرير األعداد المتزايدة من القوات البريطانية والفرنسية واألمريكية 

الجماعات المتمردة بمثابة ستار دخان  في منطقة غنية بالموارد الطبيعية. ستكون الفوضى التي تسببها

 مثالي الستغالل السوق الرمادية لموارد التعدين األفريقية.

               

يعد زعزعة االستقرار في تشاد ذريعة للواليات المتحدة وحلفائها لنشر قواعدهم العسكرية الجديدة أكثر 

شأوها بأنفسهم ، يمكنهم محاولة نشر من أي وقت مضى.من أجل مواجهة الجماعات من تشاد ، التي أن

قواتهم في السودان وليبيا. ستكون هذه البلدان هي الهدف األول باعتبارها "الحلقة الضعيفة".ألنهم 

 يمرون اآلن بعمليات سياسية انتقالية وال يوجد قادة وطنيون أقوياء.
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ون وحلفاؤهم على مساحة شاسعة من ونتيجة لتنفيذ مشروع زعزعة استقرار تشاد سيطر األمريكي              

 الخرطوم في الشرق إلى حقول النفط في ليبيا شماال ونيجيريا غربا.

 

 

 

 


