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عسكرة األزمة التشادية
ــس  ــد إدري ــايل، محم ــكري االنتق ــس العس ــس املجل ــام رئي ق
ديبــي، بتأجيــل الحــوار الوطنــي، والــذي جــاء يف إطــار 
التنافــس الفرنــي – الــرويس يف منطقــة الســاحل األفريقــي، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــورات ع ــذه التط ــرض ه ــن ع وميك

ــكري  ــس العس ــن املجل ــيا: أعل ــع روس ــي م ــارب أردمي 1- تق
الحاكــم يف تشــاد، يف 16 فربايــر، أن زعيــم حركــة “اتحــاد قــوى 
ــام األخــرة  ــد عمــد خــال األي ــان إردميــي، ق ــة”، تي املقاوم
ــا انعكــس يف  ــة فاجــر الروســية، وهــو م للتواصــل مــع رشك
الترسيبــات التــي نرشهــا مؤخــراً إردميــي، املقيــم بالعاصمــة 
القطريــة، الدوحــة، وهــو يطلــب من مستشــار رئيــس أفريقيا 
الوســطى، فوســن أرشــانج تواديــرا، املســاعدة يف دعــم عنارص 
ــن أجــل إزاحــة نظــام،  فاجــر لحــركات التمــرد التشــادية م

محمــد إدريــس ديبــي، حليــف فرنســا يف املنطقــة.

وعــى الرغــم مــن إصــدار رئاســة أفريقيــا الوســطى لبيــان 
ــد  ــرا ق ــه أن توادي ــد في ــاري، تؤك ــر الج ــمي، يف 17 فرباي رس
ــذ نحــو عــام، مؤكــدة التزامهــا  ــه من ــه مــن منصب متــت إقالت
ــارص  ــف لعن ــود املكث ــد أن الوج ــوار، بي ــن الج ــد حس بقواع
ــارص  ــذه العن ــدام ه ــاالت إق ــل احت ــي يجع ــر يف بانغ فاج

ــان أردميــي قامئــة. بدعــم تي

وتعكــس هــذه املعطيــات أكــرب تهديــد للنفــوذ الفرنــي 
ــرد التشــادية، ويف  ــام حــركات التم ــذ قي ــك من يف تشــاد، وذل
 )FACT( ”مقدمتهــا “جبهــة الوفــاق مــن أجــل التغيــر
باغتيــال الرئيــس الســابق، إدريــس ديبــي، يف أبريــل املــايض، 
ــس  ــة املجل ــي، رئاس ــس ديب ــد إدري ــه، محم ــوىل ابن ــث ت حي
العســكري االنتقــايل الحكــم يف البــاد لحــن إجــراء االنتخابات 
خــال نحــو 18 شــهراً، وتجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك العديــد 
ــرات التــي أشــارت إىل أن عنــارص جبهــة الوفــاق  مــن التقدي
املتمركزيــن يف جنــوب ليبيــا، قــد تلقــوا تدريبــات ودعــم مــن 

قبــل عنــارص فاجــر الروســية.
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أعلــن المتحــدث باســم الحكومــة التشــادية، عبدالرحمــن كالم اللــه، فــي 16 فبرايــر 2022، بــأن تيمــان 
إرديمــي، زعيــم حركــة “اتحــاد قــوى المقاومــة” المتمــردة، قــد أجــرى اتصــاالت هاتفيــة خــالل األيــام األخيــرة 
لطلــب دعــم شــركة “فاجنــر” الروســية العســكرية الخاصــة؛ لدعــم حــركات التمــرد ضــد نظــام محمــد إدريــس 
ديبــي، الموالــي لفرنســا، وهــو مــا يحمــل مؤشــرًا علــى تحــّول تشــاد لنقطــة جديــدة للصــراع الروســي – 

الفرنســي بعــد مالــي.

زحــف متواصــل: هــل تدعــم روســيا حــركات التمــرد فــي تشــاد إلزاحــة حليــف فرنســا؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1474، 26 فبرايــر 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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زحف متواصل:
هل تدعم روسيا حركات التمرد يف تشاد إلزاحة حليف فرنسا؟
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2- تحــرك عنــارص فاجــر باتجــاه الســاحل: أشــار تقريــر 
ــة  ــاري، إىل أن مرتزق ــر الج ــرة، يف 20 فرباي ــن الجزي ــادر ع ص
فاجــر الروســية قــد عمــدت خــال األيــام األخــرة إىل ســحب 
ــم يف  ــرف عملياته ــة وغ ــم كاف ــن مواقعه ــة م ــا كاف عنارصه
ــي ودان  ــن مدينت ــق الواصــل ب ــن الطري ــة ســوكنة، وم مدين
ورست بوســط ليبيــا، وأن عنــارص فاجــر عمــدت إىل التمركــز 

ــة. ــرة الجوي ــدة الجف يف قاع

وتلمــح تقديــرات إىل وجــود مســاعي روســية إلعــادة 
ــي،  ــوب الليب ــة الجن ــن منطق ــرب م ــا بالق ــع عنارصه متوض
لضــان قربهــا مــن منطقــة الســاحل األفريقــي، مــا يعكــس 
ــا  ــكو إىل تنفيذه ــد موس ــا تعم ــدة رمب ــات جدي وجــود ترتيب
خــال الفــرة املقبلــة، األمــر الــذي ســينعكس بشــكل مبــارش 
عــى الداخــل التشــادي، يف ظــل الحــدود املتاخمــة والرخــوة 

التــي تفصــل الجنــوب الليبــي عــن تشــاد.

الحكومــة  كانــت  الوطنــي:  الحــوار  جلســات  تعــر   -3
التشــادية قــد أعلنــت، يف 27 ينايــر املــايض، عــن تأجيــل موعد 
“الحــوار الوطنــي الشــامل”، الــذي كان محمــد إدريــس ديبــي 
قــد وعــد بــه املعارضــة وحــركات التمــرد املســلحة، للتوصــل 
إىل اتفــاق مشــرك، فبعدمــا كان مقــرراً إجــراء هــذا الحــوار يف 

15 فربايــر الجــاري، تــم تأجيلــه لـــ 10 مايــو املقبــل. 

كــا تــم إرجــاء الحــوار التمهيــدي مــع املجموعــات 
املســلحة، والــذي كان مــن املقــرر انعقــاده يف 27 ينايــر 
املــايض، ليتــم إجــراؤه يف 27 فربايــر الجــاري يف الدوحــة، بيــد 
أنــه، حتــى اآلن، ال تــزال هنــاك شــكوك بشــأن إمكانيــة عقــد 

ــدد. ــد املح ــوار يف املوع ــذه الح ه

ــدداً  ــايض ع ــر امل ــت يف يناي ــد احتضن ــة ق ــت الدوح وكان
مــن املفاوضــات، التــي جمعــت بــن ممثلــن عــن الســلطات 
ــرد املســلحة،  ــن حــركات التم ــدد م ــة التشــادية وع االنتقالي
والتــي شــهدت حضــور تيــان أردميــي، زعيــم حركــة “اتحــاد 
ــام 2009،  ــذ ع ــة من ــم بالدوح ــذي يقي ــة”، وال ــوى املقاوم ق
ــادات املعارضــة التشــادية مــن الســودان  عندمــا انتقلــت قي
إىل قطــر، بعدمــا توصلــت الخرطــوم ونجامينــا إىل اتفــاق 

ــا. ــات القدميــة بينه لتســوية الخاف

أسباب تعثر الحوار الوطني
ــة،  ــدالالت املهم ــن ال ــة م ــابقة جمل ــات الس ــس املعطي تعك

ــايل: ــا عــى النحــو الت ــي ميكــن عرضه والت

1- عرقلــة فرنســا الحــوار الوطنــي: أملحــت العديــد مــن 
التقديــرات إىل أن تأجيــل ديبــي الحــوار الوطنــي، يرتبــط 
بتحــركات فرنســية للحيلولــة دون دخول الســلطات التشــادية 
يف مفاوضــات مــع املجموعــات املتمــردة، نظــراً لعــدم اقتنــاع 
باريــس بهــذه الخطــوة، ومــن ثــم قــد تضغــط إلقصــاء بعــض 

حــركات التمــرد، خاصــة تلــك التــي تتمتــع بعاقــات، مؤكــدة 
مــع روســيا. 

ــات  ــفت االجتاع ــة: كش ــب املعارض ــي مطال ــض ديب 2- رف
عــن  ممثلــن  بــن  الدوحــة،  يف  ينايــر  يف  عقــدت  التــي 
ــرد  ــركات التم ــن ح ــدد م ــة يف تشــاد وع ــلطات االنتقالي الس
عــن اتســاع الهــوة بــن الطرفــن، ومتســك كل طــرف مبوقفــه، 
ــراج  ــث تتمســك بعــض الحــركات املســلحة بخطــوة اإلف حي
عــن األرسى واســتعادة اململتــكات، فضــاً عــن مطالــب 
املعارضــة السياســية بــرورة تعديــل امليثــاق االنتقــايل ملنــع 
أعضــاء املجلــس العســكري مــن الرشــح لانتخابــات املقبلــة، 
ورمبــا هــذا املطلــب تحديــداً تســبب يف إقصــاء حركــة “جبهــة 

ــي. ــة الحــوار الوطن ــن عملي ــر” م ــاق والتغي الوف

3- ســعي ديبــي للبقــاء يف الحكــم: أشــارت عــدة تقديــرات 
إىل أن هنــاك تحــركات يقودهــا محمــد ديبــي لتكريــس بقائــه 
يف الســلطة، وأنــه قــد يعيــد تكــرار تجربــة أبيــه قبــل نحــو 
ثاثــة عقــود، عندمــا وصــل إدريــس ديبــي إىل الســلطة عــرب 
متــرد مســلح قــاده لإلطاحــة بســلفه الرئيــس حســن حــربي 
يف نهايــة 1990، حيــث أطلــق ديبــي آنــذاك “املؤمتــر الوطنــي 
ــذي مل  املســتقل” مــن أجــل تســوية النزاعــات املســلحة، وال

يســفر عــن أي خطــوات جــادة.

تحوالت استراتيجية الفتة
ــن  ــدداً م ــادي ع ــهد التش ــة يف املش ــرات الراهن ــرز املتغ تف
االنعكاســات املحتملــة عــى املســتوين الداخــي واإلقليمــي، 

ــايل: ــا عــى النحــو الت ــي ميكــن عرضه والت

1- احتامليــة تعزيــز الــدور الــرويس: أشــارت عــدة تقديــرات 
الســاحل  نفوذهــا يف  لتعزيــز  إىل وجــود مســاع روســية 
األفريقــي، فبعــد ترســيخ أقدامهــا يف جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى وليبيــا، ومــايل، بــدأت أنظــار موســكو تتجــه بقــوة 
نحــو تشــاد، فباإلضافــة إىل التدريبــات التــي تقدمهــا عنــارص 
فاجــر الروســية ملســلحي حركــة “جبهــة الوفــاق والتغيــر”، 
فــإن االتصــاالت األخــرة التــي أجراهــا إردميــي مــع مستشــار 
ــم  ــيع الدع ــام توس ــاب أم ــح الب ــا تفت ــطى رمب ــا الوس أفريق

ــرد التشــادية. ــن حــركات التم ــد م ــرويس ملزي ال

2- انقســامات داخــل أرسة ديبــي: أثــارت الترسيبــات لزعيــم 
حركــة “اتحــاد قــوى املقاومــة” قلقــاً متناميــاً لــدى الســلطات 
االنتقاليــة يف تشــاد، وهــو مــا دفــع الناطــق الرســمي باســم 
الحكومــة التشــادية، عبدالرحمــن غــام اللــه، إىل إعــان 
ــة  ــوار التمهيدي ــوالت الح ــن ج ــه م ــى نفس ــاد أق أن االتح
ــي  ــة، وه ــام املقبل ــال األي ــة خ ــا يف الدوح ــع انعقاده املزم
الترصيحــات التــي نفاهــا االتحــاد، مشــرًة إىل أنها مل تنســحب 
مــن الحــوار، وأن هــذه التحــركات التــي تقــوم بهــا الســلطات 

التشــادية تنــذر بتأجيــج رصاعــات مســتمرة. 



العدد 1474 3|26 فبراير 2022

هل تدعم روسيا حركات التمرد في تشاد إلزاحة حليف فرنسا؟

وأملــح االتحــاد إىل أنــه ســيعمل عــى تنظيــم نفســها 
عــى املســتويات كافــة، مبــا يعــزز فكــرة حصولهــا عــى دعــم 
ــك مــع وجــود انقســامات داخــل أرسة  خارجــي. وتزامــن ذل
ــد  ــي، وهــو مــا انعكــس يف تشــكيل حــزب ســيايس جدي ديب
ــم  ــادة، إبراهي ــون”، بقي ــا، تحــت مســمى “الوطني يف أنجامين
كورســامي، صهــر دوســا ديبــي، األخــر األكــرب للرئيس الســابق، 
ــة  ــات الصوتي ــع الترسيب ــوازي م ــك بالت ــي، وذل ــس ديب إدري
ــي  ــي، والت ــس ديب ــد إدري ــم محم ــن ع ــي، اب ــان أردمي لتي
ــي  ــة بديب ــية لإلطاح ــر الروس ــم فاج ــا األول دع ــب فيه يطل
ــز  ــات لتعزي ــن هــذه املعطي ــد تســتفيد روســيا م ــن. وق االب
نفوذهــا يف تشــاد، بــل أن بعــض التقديــرات جعلــت ســيناريو 
بــروز معارضــة داخليــة يف املجلــس العســكري االنتقــايل قامئــاً.

ــرات إىل  ــض التقدي ــارت بع ــض: أش ــري غام ــف قط 3- موق
أن مثــة خافــات راهنــة بــن الدوحــة وأنجامينــا، تتعلــق 
ــاركة يف  ــا املش ــب عليه ــي يتوج ــرد الت ــركات التم ــدد ح بع
الحــوار الوطنــي، ورمبــا ينعكــس ذلــك يف اإلعــان عــن وجــود 
صعوبــات لوجســتية يف اســتقبال رئيــس حركــة جبهــة الوفــاق 
ــر، محمــد مهــدي عــي، فضــاً عــن تيــان  مــن أجــل التغي
أردميــي، بيــد أن هــذه التقديــرات قــد أملحــت إىل أن ديبــي، 
قــد التقــى األســبوع املــايض بوفــد قطــري يف باريــس، ويبــدو 
أن هــذا اللقــاء قــد أفــى إىل بعــض التوافقــات بــن الجانبــن، 
غــر أن مثــة شــكوك تتعلــق مبــدى إمكانيــة ســاح الدوحــة 

ألردميــي بتعزيــز عاقاتــه مــع روســيا.

ــاده  ــة ب ــي ني ــن ديب ــدة: أعل ــة متصاع ــرات إقليمي 4- توت
زيــادة عــدد قواتهــا املشــاركة يف قــوة األمــم املتحــدة ملكافحة 
الجهاديــن يف مــايل )مينوســا(، وذلــك بعــد أيــام قليلــة مــن 
إعــان فرنســا عــن ســحب قواتهــا ورشكائهــا األوروبيــن مــن 
باماكــو، مــا يعكــس وجــود ترتيبــات جديــدة تــم التوافــق 

ــارة ديبــي لفرنســا األســبوع املــايض، برفقــة  عليهــا خــال زي
رئيــي موريتانيــا والنيجــر، ولقــاء الرئيــس الفرنــي، إميانويــل 

ماكــرون. 

عــى  تنطــوي  الجديــدة  الرتيبــات  هــذه  أن  ويبــدو 
التشــادية تعويــض “نســبي” للقــوات  العنــارص  محاولــة 
ــدو أن  ــن يب ــحبها، لك ــيتم س ــي س ــة الت ــية واألوروبي الفرنس
ــكو،  ــب موس ــارت غض ــي أث ــل ديب ــن قب ــركات م ــذه التح ه
وهــو مــا قــد يفــي إىل قيامهــا بدعــم أكــرب لحــركات التمــرد 

ــي. ــس ديب ــد إدري ــام محم ــة نظ ــادية يف مواجه التش

إلثــارة  فرنســية  محــاوالت  هنــاك  أن  يبــدو  كــا 
االضطرابــات يف أفريقيــا الوســطى، وهــو مــا يتضــح مــن 
ــا الوســطى، يف  ــب العــام يف أفريقي ــان الصــادر عــن النائ البي
21 فربايــر الجــاري، والــذي أكــد أن الســلطات يف بانغــي قــد 
ــاء  ــود الفرنســين أثن ــن الجن ــض عــى خمســة م ألقــت القب
محاولتهــم تنفيــذ عمليــة اغتيــال لرئيــس أفريقيــا الوســطى، 
القمــة األفريقيــة –  أثنــاء عودتــه مــن  حليــف روســيا، 
األوروبيــة، وهــي االتهامــات التــي نفتهــا باريــس، مؤكــدة أن 
الجنــود الفرنسســن كانــوا برفقــة الجــرال، مارشــينوار، رئيــس 

ــطى. ــا الوس ــدة يف أفريقي ــم املتح ــة األم ــوة عملي أركان ق

ويف الختــام، يبــدو أن التنافــس الــرويس – الفرنــي يف 
هــذه املنطقــة ســتتجه خــال الفــرة املقبلــة صــوب تشــاد، 
ــد أن  ــة وسياســية متفاقمــة، بي ــات أمني ــي تشــهد تحدي والت
ــي  ــة الت ــق باالنعكاســات اإلقليمي ــا تتعل ــرب رمب ــة األك املعضل
ميكــن أن تتمخــض عــن تصاعــد حــدة التنافــس بــن موســكو 
ــة يف  ــاع األمني ــور يف األوض ــأي تده ــا، ف ــس يف نجامين وباري
ــدادات ســلبية عــى املحيــط  ــه ارت تشــاد يرجــح أن تكــون ل
اإلقليمــي امللتهــب، خاصــًة يف ليبيــا والســودان، وكذلــك 

ــي ككل.  ــاحل األفريق ــة الس منطق
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