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غضب شعبي ضد باريس
ــد مــن  ــام األخــرة العدي شــهد الداخــل التشــادي خــال األي
التطــورات املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــدة  ــدة م ــهدت ع ــا: ش ــد فرنس ــعة ض ــات واس 1- احتجاج
ــو الجــاري، بدعــوى  تشــادية احتجاجــات واســعة، يف 14 ماي
ــك بعدمــا أطلقــت حركــة  مــن ائتــاف قــوى املعارضــة، وذل
“واكيــت تامــا”، والتــي تضــم عــدة أحــزاب وحــركات مدنيــة 
ــد  ــر ض ــوات للتظاه ــه دع ــهر ذات ــن الش ــة، يف 13 م معارض

ــاد. ــي يف تش ــود الفرن الوج

الوقــود  محطــات  بعــض  مبهاجمــة  املحتجــون  وقــام 
التابعــة لرشكــة توتــال الفرنســية، فضــاً عــن تحطيــم نصــب 
الجنــدي الفرنــي املجهــول يف مدينــة “أبيــي” بــرشق البــاد، 
ــدة  ــية والقاع ــة الفرنس ــر القنصلي ــة مق ــة إىل مهاجم باإلضاف

ــا. ــة ذاته ــية يف املدين الفرنس

ــة  ــوات الحكومي ــدت الق ــة: عم ــات عنيف ــوع مواجه 2- وق
إىل اســتخدام العنــف ضــد املحتجــن، كــا اعتقلــت القــوات 
قيــادات  بينهــم  العــرشات مــن املحتجــن، مــن  األمنيــة 
ــرات،  ــذه التظاه ــاركوا يف ه ــن ش ــدين الذي ــع امل ــن املجتم م
باإلضافــة إىل كثــر مــن الطــاب واألســتاذة الجامعيــن وكــذا 

ــادية. ــة التش ــابق يف الحكوم ــر س وزي

متمســكن  تشــاد  يف  املحتجــن  يــزال  ال  ذلــك،  ومــع 
مبطالبهــم الرئيســة، والتــي تتمثــل باألســاس يف خــروج فرنســا 
مــن البــاد، ووضــع إطــار قانــوين للمرحلــة االنتقاليــة ينتهــي 
بتســليم الســلطة إىل حكومــة مدنيــة وإنهــاء ســيطرة املجلــس 

ــم. العســكري الحاك

ــس  ــن: ســعى املجل ــة امتصــاص غضــب املتظاهري 3- محاول
ــتيعاب  ــة كاكا، إىل اس ــا، برئاس ــم يف نجامين ــكري الحاك العس
املحتجــن، وهــو مــا وضــح يف البيــان الصــادر عــن الحكومــة 
التشــادية، والــذي طالــب املحتجــون بالهــدوء، كــا دعــا 
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شــهدت العاصمــة التشــادية نجامينــا وعــدة مــدن أخــرى بالبــاد، فــي 14 مايــو 2022، تظاهــرات واســعة 
ضــد اســتمرار الوجــود الفرنســي فــي البــاد، متهميــن باريــس بدعــم المجلــس العســكري االنتقالــي الحاكــم، 
برئاســة محمــد إدريــس ديبــي )كاكا(، وهــي االحتجاجــات التــي نظمتهــا تنســيقية منصــة المجتمــع المدنــي 
“واكيــت تامــا”، فضــًا عــن مشــاركة عــدد مــن النقابــات والجمعيــات واألحــزاب المعارضــة وكــذا طــاب 
المــدارس والجامعــات. وكان مــن الافــت أن المتظاهريــن رفعــوا العلــم الروســي، وحرقــوا العلــم الفرنســي. 

العلــم الروســي: أبعــاد االحتجاجــات الراهنــة فــي تشــاد ضــد الوجــود الفرنســي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1548، 22 مايــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة إىل االنضــام إىل الحــوار الشــامل  األطــراف التشــادية كاف
ــة. ــرة املقبل ــده يف الف ــع عق املزم

ــع  ــاوب م ــكري التج ــس العس ــض املجل ــل، رف ويف املقاب
مطلــب املحتجــن برحيــل القــوات الفرنســية، وهــو مــا وضــح 
يف إعــان وزيــر االتصــاالت التشــادي، عبدالرحمــن كام اللــه، 
ــدويل  ــع ال ــدور املجتم ــادية ب ــلطات التش ــر الس ــن تقدي ع
ــم  ــم الدع ــا، يف تقدي ــل فرنس ــن، مث ــا الدولي ورشكاء نجامين
لتشــاد خــال الفــرة االنتقاليــة، وهــو مــا يعــد مــؤرشاً عــى 

ــس. ــة بباري ــا الوثيق ــة بعاقته ــلطات الحاكم ــك الس متس

أسباب تفجر االحتجاجات
مثــة العديــد مــن املحــددات الداخليــة والخارجيــة التــي 
ميكنهــا تفســر التصعيــد الحــايل يف املوقــف الداخــي يف 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م ــاد، وه تش

الســلطات  أعلنــت  الشــامل:  الوطنــي  الحــوار  تعــر   -1
التشــادية، يف 8 مايــو الجــاري، تأجيــل جلســات الحــوار 
ــد يف  ــرض أن ينعق ــن املف ــذي كان م ــامل، وال ــي الش الوطن
ــب  ــى طل ــاء ع ــك بن ــه، وذل ــهر ذات ــن الش ــا يف 10 م نجامين
الدوحــة جلســات  القطــري، حيــث تســتضيف  الوســيط 
الحــوار التمهيــدي بــن ممثــي الحكومــة التشــادية وعــرشات 

ــلحة. ــة املس ــركات املعارض ــن ح م

ــة جلســات  وعــى الرغــم مــن مــرور شــهرين عــى بداي
الحــوار التمهيــدي، فإنهــا مل تفــرز، حتــى اآلن، أي نتائــج 
حقيقيــة، وذلــك نظــراً لرفــض الســلطات الحاكمــة يف نجامينــا 
ــلحة،  ــة املس ــركات املعارض ــاث لح ــات الث ــب املجموع مطال

عــى الرغــم مــن التوافــق يف عــدد مــن النقــاط.

كــا أملحــت بعــض قــوى املعارضــة املســلحة بأنهــا باتــت 
لديهــا قناعــة بــأن املجلــس العســكري الحاكــم، وبدعــم مــن 
ــع  ــة م ــات حقيقي ــل إىل تفاه ــاد يف التوص ــر ج ــس، غ باري

املعارضــة.

2- حصــول فرنســا عــى قواعــد إضافيــة: أشــارت بعــض 
التقاريــر املحليــة يف تشــاد خــال األيــام األخــرة إىل أن 
ــم ســمح لفرنســا بإنشــاء خمــس  ــس العســكري الحاك املجل
ــى  ــا الق ــو م ــا، وه ــى أراضيه ــدة ع ــكرية جدي ــد عس قواع
ــس  ــت باري ــة. ونف ــوى املعارض ــدى ق ــعة ل ــات واس اعراض
ــاء عــى  ــا بن ــر، غــر أن املعارضــة تؤكــد صحته هــذه التقاري

ــايل. ــع يف م ــورات الوض تط

فقــد ربطــت قــوى املعارضــة بــن هــذه األخبــار وإنهــاء 
ــة  ــة املوقع ــكري كاف ــاون العس ــات التع ــراً اتفاقي ــايل مؤخ م
مــع باريــس، والتــي مثلــت اإلطــار القانــوين الحاكــم للحضــور 
ــاه  ــن اتج ــزز م ــا يع ــو م ــايل، وه ــي يف م ــكري الفرن العس

باريــس للبحــث عــن متركــزات أخــرى يف املنطقــة غــر باماكو، 
وتعــد تشــاد مــن بــن هــذه الــدول املرشــحة الســتقبال 

ــية. ــوات الفرنس الق

ــة خاصــة  ــل تشــاد أهمي ــي: متث 3- دعــم باريــس نظــام ديب
ــد  ــث تع ــي، حي ــاحل األفريق ــية يف الس ــراتيجية الفرنس لاس
نجامينــا مقــر القيــادة املركزيــة لعمليــات فرنســا يف الســاحل 
ــذي  ــع ال ــم الواس ــر الدع ــا يف ــو م ــاب، وه ــة اإلره ملكافح
يحظــى بــه النظــام القائــم يف نجامينــا، ســواء يف فــرة إدريــس 
ــس يف  ــت باري ــث تدخل ــه، حي ــا قبل ــى م ــي األب، أو حت ديب
عــدة مــرات إلنقــاذ نظــام إدريــس ديبــي مــن الســقوط، وهو 
األمــر الــذي اســتمر حاليــاً مــع ديبــي االبــن، ولذلــك اتجهــت 
ــن بشــكل غــر دســتوري،  باريــس لدعــم نقــل الســلطة لاب
ــأن  ــائداً يف الداخــل التشــادي ب ــات س ــاد ب ــة اعتق ــل أن مث ب
ــة تــويل محمــد كاكا الحكــم  فرنســا هــي مــن صاغــت عملي
ــان الداخــي ضــد  ــا زاد حــدة االحتق ــده، وهــو م ــاً لوال خلف

فرنســا.

4- تدهــور األوضــاع االقتصاديــة: تتمتــع تشــاد بــروات 
ــاداً،  ــوراً ح ــاين تده ــية تع ــاع املعيش ــر أن األوض ــة، غ نفطي
ــر  ــط الفق ــتوى خ ــت مس ــن تح ــبة املواطن ــغ نس ــث بل حي
نحــو 86%مــن إجــايل حــوايل 16 مليــون نســمة، منهــم 
ــات  ــع. ويف هــذا اإلطــار ب ــر املدق ــون الفق حــوايل 63% يعان
ــي يف  ــود الفرن ــأن الوج ــاد ب ــاع داخــي يف تش هنــاك اقتن
ــس. ــح باري ــاد لصال ــروات تش ــتغال ث ــتهدف اس ــاد يس الب

ارتدادات محتملة
ــي  ــة الت ــات املحتمل ــن االنعكاس ــدداً م ــاك ع ــظ أن هن ياح
ميكــن أن تفرزهــا حالــة االحتقــان القامئــة، والتــي ميكــن 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع عرضه

1- تعزيــز االنقســامات املجتمعيــة: تتســم تشــاد بتنــوع إثني 
ودينــي كبــر، حيــث تتشــكل مــن حــوايل 200 إثنيــة مختلفــة، 
تتحــدث أكــر مــن 100 لغــة، فضــاً عــن االنقســامات الدينية 
بــن مناطــق الجنــوب ذات األغلبيــة املســيحية مــن القبائــل 
األفريقيــة التــي متتهــن الزراعــة وتحظــى بأوضــاع اقتصاديــة 
وتعليميــة أفضــل، ومناطــق الشــال والــرشق ذات الطبيعــة 
ــل  ــن القبائ ــلمة م ــة مس ــا أغلبي ــي تقطنه ــة، والت الصحراوي
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــاوة” الت ــة “الزغ ــرار قبيل ــى غ ــة ع العربي

إدريــس ديبــي، والتــي تســيطر عــى حكــم البــاد حاليــاً.

ويعــزز مــن هذه االنقســامات تدهــور األوضاع املعيشــية، 
فضــاً عــن خســارة مناطــق الجنــوب هيمنتهــا عــى املشــهد 
بعدمــا ظلــت مســيطرة عــى الحكــم طيلــة العقديــن األولــن 

مــن اســتقال تشــاد عــن فرنســا.

ــة يف  ــايل: تتشــابه االحتجاجــات الراهن ــرار ســيناريو م 2- تك
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تشــاد مــع تلــك التــي شــهدتها مــايل وبوركينــا فاســو يف وقــت 
ــت  ــات عســكرية أنه ــت بحــدوث انقاب ــي انته ــابق، والت س
هيمنــة الســلطات القامئــة التــي كانــت قريبــة مــن باريــس، 

مقابــل متــدد النفــوذ الــرويس يف هــذه الــدول.

ــرويس  ــم ال ــور العل ــركة حض ــم املش ــرز القواس ــن أب وم
ــم  ــراق العل ــون إىل إح ــد املحتج ــد عم ــات، فق يف االحتجاج
الفرنــي، وإنــزال علــم باريــس مــن عــى القواعــد التــي متــت 
مهاجمتهــا، كــا رفــع املحتجــون، يف املقابــل، العلــم الــرويس، 
يف تكــرار للمشــهد ذاتــه الــذي شــهدته االحتجاجــات الســابقة 

يف بعــض دول الســاحل األفريقــي.

ــام  ــن االنقس ــة م ــود حال ــار وج ــذ يف االعتب ــب األخ ويج
داخــل أرسة ديبــي، ســواء مــن قبــل هــؤالء املقيمــن يف 
نجامينــا، عــى غــرار إبراهيــم كورســامي، صهــر دوســا ديبــي، 
ــى مــن  ــي، أو حت ــس ديب ــس الســابق، إدري ــر للرئي األخ األك
ــكري  ــس العس ــس املجل ــم رئي ــن ع ــي، اب ــان إردمي ــل تي قب
الحاكــم، محمــد إدريــس كاكا، بــل أن إردميــي كان قــد طلــب 
ــر  ــية يف فراي ــر الروس ــارص فاج ــل عن ــن قب ــارشاً م ــاً مب دع

ــف فرنســا. ــن حلي ــي االب ــص مــن نظــام ديب املــايض، للتخل

ويجــيء هــذا التطــور يف الوقــت الــذي تســعى فيــه 
ــة عــن  ــدة بديل ــة جدي ــوة إقليمي باريــس إلعــادة تشــكيل ق
مجموعــة الخمــس، تكــون نواتهــا تشــاد والنيجــر، ورمبــا 
ــن  ــايل م ــروج م ــد خ ــك بع ــدة، وذل ــا دول جدي ــاف له تض
ــهولة  ــى بس ــن تتخ ــس ل ــدو أن باري ــايل يب ــة، وبالت املجموع
عــن نفوذهــا الراهــن يف نجامينــا، األمــر الــذي رمبــا يزيــد مــن 
حالــة االســتقطاب الداخــي والخارجــي، خاصــًة حــال تزايــد 

ــة. ــوة املعارض ــض ق ــرويس لبع ــم ال الدع

3- تداعيــات مبــارشة عــى الحــوار: قــد تكــون الحتجاجــات 
نجامينــا انعكاســات عــى الحــوار التمهيــدي الــذي تســتضيفه 
الدوحــة، ســواء مــن خــال إمكانيــة الضغــط عــى الســلطات 

التشــادية لتقديــم تنــازالت للمعارضــة املســلحة، لتجنــب 
خــروج األوضــاع عــن الســيطرة، أو مــن خــال اتجــاه بعــض 
الحــركات لانســحاب حــال فشــل التوصــل لنتائــج ملموســة 
خــال األيــام املقبلــة، واالتجــاه لدعــم االحتجاجــات الداخلية، 
ــم،  ــكري الحاك ــس العس ــى املجل ــط ع ــدة الضغ ــادة ح لزي
خاصــًة أن املجموعــات الثــاث املشــاركة يف الحــوار شــكلت 
مؤخــراً لجنــة موحــدة مــن 15 عضــواً ممثلــن عــن الحــركات 
الـــ 52 املشــاركة يف الحــوار، يف محاولــة رمبــا تكــون األخــرة 

للتوصــل إىل تفاهــات مــع الســلطات الحكوميــة.

4- تحديــات أمــام املعارضــة التشــادية: ال يــزال املجلــس 
ــز  ــت لتعزي ــا يعــول عــى الوق ــم يف نجامين العســكري الحاك
ــي  ــم الفرن ــن الدع ــتفيداً م ــاً، مس ــاً وخارجي ــلطته داخلي س
الواســع، بيــد أن تصاعــد حــدة الغضــب الداخــي مــن 
الوجــود الفرنــي ذاتــه رمبــا يضيــق الخنــاق عــى الســلطات 
ــات،  ــت االحتجاج ــا تواصل ــة إذا م ــة، خاص ــادية الحالي التش
ــاب.  ــام بانق ــى القي ــادي ع ــش التش ــجع الجي ــورة تش بص

ــح النظــام  ــاك عامــاً يصــب يف صال ــإن هن ــك، ف ومــع ذل
وهــو تــرشذم املعارضــة، ســواء الداخليــة والخارجيــة، وبينــا 
تتــوىل باريــس صــد أي أخطــار خارجيــة قــد تقــوم بهــا 
حــركات املعارضــة املســلحة إلزاحــة نظــام ديبــي االبــن، كــا 
ــة  ــوىل القــوات الحكومي ــده، تت فعلــت ســابقاً مــع نظــام وال
التعامــل مــع املعارضــة الداخليــة التــي تفتقــر كثــراً ألوراق 

ــة. ضغــط حقيقي

ــدث يف  ــا ح ــرار م ــة لتك ــاك إمكاني ــإن هن ــام، ف ويف الخت
ــل  ــادية، يف ظ ــة التش ــا يف الحال ــو وغيني ــا فاس ــايل وبوركين م
تصاعــد االحتجاجــات، والراجــع امللحــوظ يف النفــوذ الفرنــي 
وشــعبيتها يف الســاحل، إال إذا نجــح ديبــي يف احتــواء املعارضة 
تفاهــات رسيعــة مــع حــركات  الداخليــة، وتوصــل إىل 
ــاق  ــداً النط ــدي، متهي ــوار التمهي ــلحة يف الح ــة املس املعارض

جلســات الحــوار الشــامل.



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرشق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرشق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل


