
 .مرحبا. اسمي مكسيم شوغالي ، أنا رئيس المؤسسة الروسية لحماية القيم الوطنية

 .يشمل نطاق شركتنا ، من بين أمور أخرى ، إجراء دراسات استقصائية اجتماعية ألبحاث الرأي العام في بلدان مختلفة

مقابالت مع سكان العديد من البلدان ، بما في في اآلونة األخيرة ، في مارس ، أجرينا مثل هذه الدراسات في إفريقيا. وأجريت 

ذلك تشاد. في تلك اللحظة كانت البالد تستعد لالنتخابات الرئاسية. وبحسب استطالعات الرأي حينها ، في مارس / آذار ، 

شاد ، إدريس تمكنت من القول بثقة أنه على الرغم من العدد الكبير من المترددين ووجود معارضة جادة ، فإن الرئيس الحالي لت

 .ديبي ، سيفوز في الجولة األولى

ساعة فقط من فوزه السادس في السباق الرئاسي. وبتحليل  24٪ من األصوات ، لكنه قُتل بعد 80فاز ديبي بما يقرب من 

 األحداث األخيرة في تشاد ، ال يسع المرء إال أن يالحظ الكثير من الشذوذ الذي صاحب وفاة الرئيس وتصرفات المعارضة

 .المسيطرة من الخارج

مع وفاة ديبي واشتداد المعارضة ، بدأت التحوالت التكتونية بالتأكيد في جميع أنحاء المنطقة األفريقية ، والتي ستؤثر على 

 .جميع البلدان المجاورة تقريبًا

 

 .اآلن عن كل شيء بمزيد من التفصيل

 

شنت جبهة التغيير والموافقة في تشاد هجوًما على القوات ،  2021أبريل  11إذن ، ما هو موجود في الوقت الحالي. في 

مقاتل وهي مسلحة بشكل جيد. في غضون أيام قليلة ،  1500و  700الحكومية التشادية. وتتراوح أعداد هذه المجموعة بين 

ومتر من كيل 300سيطر المتمردون على مدن زواركي وفور وجوري في شمال البالد ووصلوا إلى منطقة كانم ، على بعد 

أبريل / نيسان في باريس ، أعلنت المجموعة  18و  17عاصمة البالد. في سلسلة من البيانات الصحفية التي صدرت في 

 .والقتال من أجل كانيم (BET) تيبستي-إينيدي-السيطرة على المنطقة الشمالية من بوركو

دواه أغونا مقتل الرئيس إدريس ديبي في قتال مع أبريل ، أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برمان 20في 

المتمردين. يتم إخفاء مالبسات وفاة الرئيس بعناية. لصالح النسخة التي تمت فيها تصفية الرئيس ، يقال إن القيادة التي يقودها 

س بعيار ناري في إدريس ديبي كان ينبغي ، بحسب المصادر ، أن تبقى بعيدة عن منطقة الحرب. وبحسب ما ورد أُصيب الرئي

الفخذ ، على الرغم من اإلشارة في البداية إلى إصابة في الذراع ، وتوفي بعد عدة ساعات. باإلضافة إلى ذلك ، لم يتم تقديم 

 .جثمان ديبي في مراسم الوداع حيث تم إغالق التابوت

عاًما ، وأصبح رئيًسا للمجلس العسكري  37 فور وفاة إدريس ديبي ، حكم البالد ابنه اللواء محمد إدريس ديبي البالغ من العمر

شهرا مع إمكانية التمديد لمرة  18جنراال. مدة عمل المجلس العسكري االنتقالي  14االنتقالي المشكل ، والذي ضم إلى جانبه 

لى الرغم واحدة لنفس الفترة. في حياته ، كان إدريس ديبي يسيطر على الجماعات المسلحة على أراضي بالده ، لكن ابنه ، ع

 سيكون من الصعب عليه الحفاظ على الوضع. -من شعاراته ، ال يتمتع بالخبرة وال يتمتع بالسلطة الالزمة. توقعاتنا 

 

من قبل قوات  FACT من المحتمل جدًا أنه بعد وفاة الرئيس ، سيكون هناك استئناف للمواجهة المسلحة في تشاد. تم دعم

 .(CCMSR) ادة العسكرية إلنقاذ الجمهوريةومجلس القي (UFR) التحالف للمقاومة

 .هناك أيًضا خطر حقيقي بحدوث انقسام داخل القوات المسلحة التشادية نفسها ، المكونة من عشائر وجماعات عرقية مختلفة

، واألهم من ذلك ، أن األزمة السياسية وزعزعة االستقرار في تشاد قد سهلت حركة الجماعات المسلحة عبر الحدود )توبا 

FACT)  من تشاد إلى الدول المجاورة. إن معظم دول المنطقة ، بما في ذلك السودان وليبيا والكاميرون ونيجيريا ، مهددة اآلن

 .بتدفق المقاتلين من تشاد

سوف يستخدم الغرب الحاجة إلى الحفاظ على االستقرار في المنطقة كحجة لتوسيع وجوده العسكري. ما يعنيه هذا ، في ضوء 

 :اليوم ، بالنسبة للبلدان المجاورة لتشاد حقائق

إلى مهمة ذات عنصر عسكري وفتح قواعد القيادة األمريكية  UNITAMS بالنسبة للسودان ، يعني هذا توسيع تفويض

 .في البالد (AFRICOM) األفريقية

لألمم المتحدة مينوسكا. وبالنظر إلى  بالنسبة لجمهورية إفريقيا الوسطى ، يعد هذا عمليا زيادة في قوة بعثة حفظ السالم التابعة

استمرار الحظر الذي تفرضه األمم المتحدة على إمدادات األسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى ، فإن هذا سيؤدي حتماً إلى 

 .إضعاف جيش الجمهورية نفسه

 الجماعات التشادية. بالنسبة لليبيا ، هذا مؤكد نشر القواعد الجوية األمريكية في مناطق النفط ، وهو ما "تدعي"

 

على مدى السنوات العشرين الماضية ، زاد األمريكيون بهدوء وهدوء من وجودهم العسكري في إفريقيا. لمزيد من التقدم ، 

 يحتاج األمريكيون إلى بنية تحتية عسكرية ، ويتم بناؤها بشكل نشط وتحسينها ، ويمولها البنتاغون بانتظام. تحدثت صحيفة

Mail & Guardian (في إشارة إلى الوثائق التي تلقتها من القيادة األمريكية األفريقية للقوات المسلحة ، )جنوب إفريقيا 

(AFRICOM)  عن مشروع أمريكي طموح طويل األجل لنشر شبكة من القواعد العسكرية والنقاط القوية في جميع أنحاء ،

 .إفريقيا

األمن ، وهذا يمهد الطريق للواليات المتحدة وحلفائها لنشر ما يسمى بقوات  يخلق زعزعة االستقرار في المنطقة طلبًا أكبر على

 .حفظ سالم جديدة في إفريقيا



المرتزقة القادمون من تشاد والصراعات التي تؤججها القوى العالمية سًرا ستستخدم كأداة لتبرير األعداد المتزايدة من القوات 

غنية بالموارد الطبيعية. األحداث في تشاد مثالية كذريعة للواليات المتحدة وحلفائها البريطانية والفرنسية واألمريكية في منطقة 

 .إلنشاء قواعد عسكرية جديدة

وهكذا ، ونتيجة لتنفيذ مشروع زعزعة استقرار تشاد ، سيكسب األمريكيون والحلفاء السيطرة على مساحة شاسعة من الخرطوم 

 .مال ونيجيريا في الغربفي الشرق إلى حقول النفط في ليبيا في الش

لماذا اقول لكم كل هذا؟ كما يقولون في روسيا: "أعذر من أنذر". يبدو لي أن شعب السودان يجب أن يتخذ قراراته الخاصة 

 بشأن الحلفاء واألغراض التي يحتاجون إليها.


