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سياقات معقدة
ــاداً يف وتـــرة  ــداً حـ ــاد تصاعـ ــة شـــال تشـ شـــهدت منطقـ
ـــوار  ـــات الح ـــر جلس ـــع تع ـــوازي م ـــة، بالت ـــات العنيف املواجه
ــة  ــات املعارضـ ــة وجاعـ ــن الحكومـ ــادي بـ ــي التشـ الوطنـ
املســـلحة التـــي تســـتضيفها قطـــر منـــذ منتصـــف مـــارس 
ـــود  ـــن الوج ـــي م ـــان الداخ ـــد االحتق ـــن تزاي ـــاً ع 2022، فض
ــن  ــياق ميكـ ــذا السـ ــاد. ويف هـ ــكري الفرنـــي يف البـ العسـ
اإلشـــارة إىل أبـــرز التطـــورات التـــي شـــهدها شـــال تشـــاد 

خـــال األيـــام األخـــرة عـــى النحـــو التـــايل:

1- اشـــتباكات داميـــة عـــى الذهـــب: شـــهدت منطقـــة 
ـــايض،  ـــو امل ـــذ 23 ماي ـــة، من ـــتباكات عنيف ـــودي اش ـــوري بوغ ك
ـــى  ـــتي بأق ـــم تيبيس ـــة يف إقلي ـــة، الواقع ـــذه املنطق ـــد ه وتع
شـــال تشـــاد، غنيـــة بالذهـــب، حيـــث أعلنـــت الحكومـــة 
ـــال  ـــن ع ـــت ب ـــد اندلع ـــات ق ـــذه املواجه ـــأن ه ـــادية ب التش

املناجـــم غـــر القانونيـــن يف هـــذه املنطقـــة.

ـــم،  ـــى إبراهي ـــادي، داوود يحي ـــاع التش ـــر الدف ـــن وزي وأعل
ــن  ــن مـ ــن منقبـ ــت بـ ــدودة وقعـ ــادات محـ ــة مشـ أن مثـ

موريتانيـــا وليبيـــا، ثـــم تطـــور األمـــر إىل مواجهـــات عنيفـــة 
ــكرية  ــة عسـ ــادية فرقـ ــة التشـ ــلت الحكومـ ــعة. وأرسـ واسـ
كبـــرة إىل هـــذه املنطقـــة، والتـــي تبعـــد نحـــو ألـــف 
ـــن إعـــان  ـــم م ـــا. وعـــى الرغ ـــة نجامين ـــن العاصم ـــر ع كيلوم
ـــذه  ـــراء ه ـــل ج ـــو 100 قتي ـــوع نح ـــادية وق ـــلطات التش الس
املواجهـــات ونحـــو 40 جريحـــاً آخريـــن، فـــإن مثـــة مصـــادر 
داخـــل تشـــاد أملحـــت إىل أن أعـــداد القتـــى أكـــر بكثـــر مـــا 
ـــاً لبعـــض  ـــت وفق ـــا، ووصل ـــه الســـلطات يف نجامين ـــت عن أعلن

التقديـــرات نحـــو 400 قتيـــل.

ــة،  ــذه املنطقـ ــارة إىل هـ ــام بزيـ ــي إىل القيـ ــد ديبـ وعمـ
حيـــث أعلـــن مـــن هنـــاك إطـــاق عمليـــة لنـــزع الســـاح 
ـــن  ـــة الذي ـــب كاف ـــادين واألجان ـــاً التش ـــن، مطالب ـــن املدني م
ينقبـــون عـــى الذهـــب يف هـــذه املنطقـــة مغادرتهـــا 
ـــاء  ـــادية إنش ـــلطات التش ـــزم الس ـــث تعت ـــل، حي ـــكل عاج بش
ـــع أي تســـلات عـــر الحـــدود. معســـكرين لفـــرض األمـــن ومن

2- تنســـيق تشـــادي – ليبـــي: تبعـــد منطقـــة كـــوري بوغـــودي 
ـــس  ـــة، وكان رئي نحـــو 30 كيلومـــراً فقـــط عـــن الحـــدود الليبي
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أعلـــن رئيـــس المجلـــس العســـكري الحاكـــم فـــي تشـــاد، محمـــد إدريـــس ديبـــي )كاكا(، فـــي 4 يونيـــو 2022، 
إطـــاق عمليـــة لنـــزع الســـاح فـــي شـــمال البـــاد، وذلـــك بعـــد تصاعـــد حـــدة االشـــتباكات المســـلحة فـــي 

منطقـــة كـــوري بوغـــودي بإقليـــم تيبيســـتي، والتـــي أفـــرزت أكثـــر مـــن 100 قتيـــل وإصابـــة العشـــرات.

بــؤرة ملتهبــة: دالالت إطــاق تشــاد عمليــة عســكرية فــي شــمال البــاد, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1562، 5 يونيــو 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ـــع  ـــق م ـــد اتف ـــي، ق ـــد املنف ـــي، محم ـــايس الليب ـــس الرئ املجل
ــرك  ــي املشـ ــاون األمنـ ــيق التعـ ــى رضورة تنسـ ــي، عـ ديبـ
ومراقبـــة الحـــدود. كـــا أطلـــق الجيـــش الوطنـــي الليبـــي 
ـــن  ـــة م ـــر املنطق ـــي لتطه ـــوب الليب ـــة عســـكرية يف الجن عملي
املجموعـــات اإلرهابيـــة املنتـــرة هنـــاك، وارتكـــزت هـــذه 
ـــدود  ـــى الح ـــة ع ـــرون”، الواقع ـــة “القط ـــى مدين ـــة ع العملي

ـــادية. التش

كذلـــك، فقـــد أعلـــن الجيـــش الوطنـــي الليبـــي، يف 7 يونيـــو 
ــتياً  ــاً لوجسـ ــكرية ودعـ ــزات عسـ ــال تعزيـ ــاري، إرسـ الجـ
ـــك يف  ـــوب، وذل ـــة الجن ـــزة يف منطق ـــة املتمرك ـــوات الليبي للق
ظـــل تنامـــي حالـــة القلـــق إزاء االضطرابـــات املســـتمرة يف 

ـــاد. ـــال تش ش

3- منطقـــة خـــارج الســـيطرة: تتســـم منطقـــة “كـــوري 
بوغـــودي” بالطبيعـــة الجبليـــة الوعـــرة، التـــي يصعـــب 
الوصـــول إليهـــا، وهـــو مـــا يجعلهـــا خارجـــة عـــن ســـيطرة 
ــة  ــذه املنطقـ ــرت هـ ــا اعتـ ــا، فلطاملـ ــلطات يف نجامينـ السـ
ـــركات  ـــن ح ـــد م ـــا العدي ـــت منه ـــية، انطلق ـــرد رئيس ـــؤرة مت ب

ــاد يف 1960. ــتقال البـ ــذ اسـ ــرد منـ التمـ

ـــافها  ـــم اكتش ـــي ت ـــب الت ـــم الذه ـــر مبناج ـــا تزخ ـــا أنه ك
ـــاد  ـــس الح ـــؤرة للتناف ـــا ب ـــا جعله ـــو م ـــام 2012، وه ـــذ ع من
ـــاد، أو  ـــل تش ـــن داخ ـــواء م ـــب، س ـــن الذه ـــن ع ـــن الباحث ب
ـــودان  ـــا والس ـــرار ليبي ـــى غ ـــاورة، ع ـــدان املج ـــل البل ـــن قب م

ـــر. والنيج

دالالت مهمة
ـــتي  ـــم تيبيس ـــهدها إقلي ـــي ش ـــرة الت ـــورات األخ ـــس التط تعك
ـــا  ـــن عرضه ـــي ميك ـــة، والت ـــدالالت املهم ـــن ال ـــة م ـــن جمل ع

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ع

1- أبعـــاد سياســـية محركـــة: ال ميكـــن اســـتبعاد وجـــود عاقـــة 
بـــن األحـــداث التـــي شـــهدتها منطقـــة كـــوري بوغـــودي 
ـــي  ـــود الفرن ـــن الوج ـــي م ـــب الداخ ـــرة الغض ـــد وت وتصاع
املتنامـــي، حيـــث شـــهدت البـــاد احتجاجـــات واســـعة 
ــاف  ــل أن ائتـ ــاد، بـ ــن تشـ ــس مـ ــروج باريـ ــة بخـ للمطالبـ
ـــداف  ـــرز أه ـــد أب ـــى أن أح ـــد ع ـــارض أك ـــا” املع ـــت تام “وك
االحتجاجـــات األخـــرة التـــي نظمتهـــا قـــوى املعارضـــة 
ــب  ــع الذهـ ــي يف مواقـ ــد الفرنـ ــة التواجـ ــت معارضـ كانـ
ـــات  ـــود تطلع ـــتبعاد وج ـــن اس ـــايل ال ميك ـــاد، وبالت ـــل تش داخ
ـــم الواقعـــة يف  ـــارها يف املناج ـــية لتوســـيع نطـــاق انتش فرنس

شـــال تشـــاد.

ــأن  ــا بشـ ــاد وليبيـ ــيق الراهـــن بـــن تشـ كـــا أن التنسـ
ضبـــط الحـــدود الهشـــة بينهـــا يشـــر إىل وجـــود دور فرنـــي 

ــادية  ــة التشـ ــلطة الحكومـ ــز سـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــط، مـ نشـ
ـــن  ـــا الغربي ـــس وحلفائه ـــا باري ـــول عليه ـــي تع ـــة، والت الراهن
ـــة  ـــع إمكاني ـــايل، م ـــع م ـــدة م ـــرات املتصاع ـــد التوت ـــراً بع كث
ـــن  ـــل ميك ـــاد كمدخ ـــال الب ـــداث يف ش ـــذه األح ـــتغال ه اس
مـــن خالـــه تريـــر أي عنـــف محتمـــل، أو منـــع االحتجاجـــات 
ــان وزارة  ــك إعـ ــم ذلـ ــا يدعـ ــا. ورمبـ ــدة يف نجامينـ املتزايـ
األمـــن العـــام التشـــادية حظـــر التظاهـــرات التـــي كانـــت 

تســـتعد لهـــا قـــوى املعارضـــة يف 28 مايـــو املـــايض.

2- أهـــداف حكوميـــة اقتصاديـــة: تعـــاين تشـــاد أزمـــة 
ــن  ــح مـ ــا تتضـ ــدأت مامحهـ ــي بـ ــادة، والتـ ــة حـ اقتصاديـ
ـــدو  ـــاد. ويب ـــة يف الب ـــوارئ الغذائي ـــة الط ـــا حال ـــال إعانه خ
أن الحكومـــة التشـــادية تســـعى للســـيطرة عـــى املناطـــق 
ــادن  ــن املعـ ــره مـ ــب وغـ ــر بالذهـ ــي تزخـ ــالية التـ الشـ
ــات  ــندت عمليـ ــك أسـ ــا، ولذلـ ــة لهـ ــادر ماليـ ــاد مصـ إليجـ

التنقيـــب هنـــاك إىل وزاريت املناجـــم واملاليـــة.

ووفقـــاً لبعـــض التقديـــرات، تخـــر نجامينـــا نحـــو 57 
ـــون دوالر(  ـــوايل 60 ملي ـــبوعياً )ح ـــي أس ـــك أفريق ـــار فرن ملي
ــات التنقيـــب عـــن الذهـــب بالطـــرق غـــر  بســـبب عمليـ
القانونيـــة، غـــر أن نجـــاح الســـلطات الحكوميـــة يف فـــرض 
ـــزال محـــل شـــك  ســـيطرتها عـــى هـــذه املناطـــق الشـــالية الي

كبـــر، حتـــى وإن القـــت هـــذه الخطـــوة دعـــاً فرنســـياً.

3- توتـــرات قبليـــة قامئـــة: تعـــد منطقـــة كـــوري بوغـــودي 
ـــو(،  ـــدا” )التب ـــة “التي ـــث يســـكنها قبيل ـــي، حي ـــر قب ـــؤرة توت ب
التـــي تتشـــكل مـــن حـــوايل 40 قبيلـــة فرعيـــة، وهـــي ذات 
امتـــداد واســـع يف كل مـــن النيجـــر وجنـــوب ليبيـــا. وتفاقمـــت 
التوتـــرات القبليـــة بعـــد عـــام 2012 عندمـــا تـــم اكتشـــاف 
الذهـــب، وانخرطـــت العديـــد مـــن األطـــراف املحليـــة 
ــات  ــك مجموعـ ــا يف ذلـ ــه، مبـ ــب عنـ ــة يف التنقيـ واإلقليميـ
عرقيـــة مـــن قبيلـــة الزغـــاوة، التـــي ينحـــدر منهـــا الرئيـــس 
ـــات  ـــن مجموع ـــاً ع ـــي، فض ـــس ديب ـــابق، إدري ـــادي الس التش
مـــن ليبيـــا والســـودان والنيجـــر، مـــا أدى إىل انـــدالع 

مواجهـــات متكـــررة بـــن التيـــدا واملنقبـــن.

ـــرة  ـــات األخ ـــا أن الرصاع ـــرى نجامين ـــار، ت ـــذا اإلط ويف ه
التـــي شـــهدتها شـــال البـــاد بأنهـــا ال تعـــدو كونهـــا أحـــد 
ــرة يف  ــة املنتـ ــل املختلفـ ــن القبائـ ــادة بـ ــرات املعتـ التوتـ
شـــال تشـــاد، غـــر أنـــه ال ميكـــن اســـتبعاد احتاليـــة 
ـــا للســـيطرة عـــى  وجـــود مســـاٍع تشـــادية وفرنســـية لتوظيفه

ــتقبلية. ــدات مسـ ــع أي تهديـ ــة، ومنـ املنطقـ

4- قلـــق الســـلطات التشـــادية: أشـــارت بعـــض التقديـــرات إىل 
ـــن  ـــادية م ـــلطات التش ـــدى الس ـــة ل ـــات متنامي ـــة تخوف أن مث
تنامـــي قـــوة املجموعـــات املســـلحة يف هـــذه املنطقـــة، خاصـــًة 
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ــية،  ــر الروسـ ــة فاجـ ــا مبجموعـ ــات بعضهـ ــل ارتباطـ يف ظـ
ـــة اســـتعانة هـــذه  ـــا مـــن احتالي ـــق نجامين ـــر قل وهـــو مـــا يث
املجموعـــات بدعـــم فاجـــر إلعـــادة شـــن هجـــات عســـكرية 

ـــرى. ـــرة أخ ـــادية م ـــة التش ـــد الحكوم ض

ـــر يف  ـــن أجـــل التغي ـــف العســـكري م ـــن “التحال ـــد أعل فق
ـــوال(،  ـــروف بكوك ـــي )مع ـــادة الجـــرال اللجـــي ع تشـــاد”، بقي
يف 28 مايـــو املـــايض، عـــن تدخلـــه يف منطقـــة كـــوري بغـــودي 
ـــرب  ـــاء الح ـــرة وإنه ـــرات األخ ـــة التوت ـــة تهدئ ـــوى محاول بدع
املشـــتعلة يف هـــذه املنطقـــة، متهـــاً املجلـــس العســـكري 
الحاكـــم بتأجيـــج هـــذه الحـــرب ألهـــداف سياســـية. كـــا 
ـــيطرة  ـــن الس ـــت م ـــف متكن ـــوات التحال ـــان أن ق ـــح البي أوض
ـــة،  عـــى املنطقـــة، مـــا دفـــع إىل انســـحاب القـــوات الحكومي

ـــادية. ـــلطات التش ـــة الس ـــع رواي ـــارض م ـــا يتع ـــو م وه

ارتدادات محتملة
تعكـــس املتغـــرات التـــي تشـــهدها منطقـــة شـــال تشـــاد 
ـــة،  ـــة املحتمل ـــة واإلقليمي ـــدادات الداخلي عـــن عـــدد مـــن االرت

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــا ع ـــن عرضه ـــي ميك والت

1- تـــرر الحـــوار الوطنـــي: تؤثـــر التطـــورات يف شـــال تشـــاد 
ــد حملـــت  ــاري، فقـ ــدي الجـ ــوار التمهيـ ــار الحـ عـــى مسـ
ــة  ــلطات الحكوميـ ــادية السـ ــة التشـ ــوى املعارضـ ــض قـ بعـ
ــودي،  ــوري بوغـ ــة كـ ــع يف منطقـ ــم الوضـ ــؤولية تفاقـ مسـ
ـــن  ـــاع ع ـــادي للدف ـــاق التش ـــام للوف ـــن الع ـــن األم ـــث أعل حي
حقـــوق اإلنســـان، محمـــد نـــور عبيـــدو، أن القـــوات التـــي 
ـــن.  ـــى املدني ـــار ع ـــت الن ـــادية أطلق ـــة التش ـــلتها الحكوم أرس
ـــال  ـــة ش ـــاق أن منطق ـــر والوف ـــة التغي ـــت جبه ـــك، أعلن كذل
ــاد أضحـــت متثـــل بـــؤرة لاغتيـــاالت خلـــف األبـــواب  تشـ
ـــر هـــذه  ـــم بتدب ـــس العســـكري الحاك ـــًة املجل ـــة، متهم املغلق

األحـــداث لخدمـــة أهدافـــه السياســـية. 

ــة  ــوى املعارضـ ــخط قـ ــي سـ ــع تنامـ ــك مـ ــن ذلـ وتزامـ
ـــا قضـــت محكمـــة  التشـــادية مـــن الســـلطات الحاكمـــة بعدم
ــاري، بســـجن 6 مـــن زعـــاء  ــو الجـ ــا، يف 7 يونيـ يف نجامينـ
ــم  ــم اعتقالهـ ــن تـ ــذ، والذيـ ــف التنفيـ ــع وقـ ــة مـ املعارضـ
االحتجاجـــات  خلفيـــة  عـــى  املـــايض  مايـــو  منتصـــف 
ـــدد  ـــن ع ـــث أعل ـــاد، حي ـــي يف الب ـــود الفرن ـــة للوج املناهض
ـــدي  ـــوار التمهي ـــاركة يف الح ـــلحة املش ـــات املس ـــن املجموع م
ـــل الســـلطات التشـــادية  ـــد مـــن قب بالدوحـــة أن هـــذا التصعي
ــا  ــدد بعضهـ ــل وهـ ــر، بـ ــي للخطـ ــوار الوطنـ ــرض الحـ يعـ
باالنســـحاب مـــن الحـــوار، فيـــا قـــرر اتحـــاد نقابـــات العـــال 
ـــة  التشـــادي الدخـــول يف إرضاب عـــام واالنســـحاب مـــن الهدن
ـــايض  ـــر امل ـــا يف أكتوب ـــم توقيعه ـــد ت ـــي كان ق ـــة الت االجتاعي

بـــن الحكومـــة التشـــادية والنقابـــات.

ـــادية  ـــلطات التش ـــم الس ـــة: تته ـــرات األمني ـــد التوت 2- تصاع
ــم  ــتعانة بدعـ ــاد، واالسـ ــال البـ ــتخدام العنـــف يف شـ باسـ
ــو  ــور، وهـ ــن دارفـ ــات مـ ــض املجموعـ ــن بعـ ــي مـ خارجـ
ـــورة  ـــاك بص ـــف هن ـــي العن ـــى تنام ـــس ع ـــذي انعك ـــر ال األم
ـــة  ـــوات ضخم ـــا بق ـــع نجامين ـــن دف ـــاً ع ـــبوقة، فض ـــر مس غ
ملحاولـــة الســـيطرة عـــى املنطقـــة، يف مشـــهد رمبـــا يعيـــد 
ــن  ــلحة بـ ــات املسـ ــيناريو املواجهـ ــرار سـ ــرى تكـ ــرة أخـ مـ
الســـلطات الحكوميـــة يف تشـــاد ومجموعـــات املعارضـــة 
ـــن  ـــام ع ـــو ع ـــل نح ـــد أســـفرت قب ـــت ق ـــي كان املســـلحة، والت

مقتـــل الرئيـــس التشـــادي الســـابق، إدريـــس ديبـــي. 

ورمبـــا يعـــزز مـــن ذلـــك الســـيناريو التدخـــل الريـــع 
ــر يف  ــل التغيـ ــن أجـ ــكري مـ ــف العسـ ــل “التحالـ ــن قبـ مـ
ـــرات  ـــزداد التوت ـــا ت ـــك، رمب ـــرصاع. كذل ـــة ال ـــاد” يف منطق تش
ـــان  ـــة االحتق ـــبب حال ـــة بس ـــة عام ـــاد بصف ـــة يف تش الداخلي
ـــد حـــدة  ـــن تصاع ـــي، فضـــاً ع ـــن الوجـــود الفرن الشـــعبية م

األزمـــة الغذائيـــة التـــي تعـــاين منهـــا البـــاد.

ــيا  ــزز روسـ ــرويس – الفرنـــي: تعـ ــي التنافـــس الـ 3- تنامـ
ــو  ــي، وهـ ــاحل األفريقـ ــح يف السـ ــكل واضـ ــا بشـ حضورهـ
مـــا يضغـــط عـــى النفـــوذ الفرنـــي يف تشـــاد، ســـواء مـــن 
الجنـــوب عـــر انتشـــار عنـــارص فاجـــر الروســـية يف جمهوريـــة 
ــور  ــم دارفـ ــر إقليـ ــن الـــرق عـ ــطى، أو مـ ــا الوسـ أفريقيـ

الســـوداين.

لـــذا، يبـــدو أن الحـــراك الراهـــن يف الداخـــل التشـــادي 
ـــًة  ـــا، خاص ـــدويل يف نجامين ـــس ال ـــح التناف ـــد مام ـــس أح يعك
ـــث يســـعى كل طـــرف الســـتغال  ـــس، حي ـــن موســـكو وباري ب
ـــر. ويف  ـــة اآلخ ـــه يف مواجه ـــم موقف ـــأزم يف تدعي ـــهد املت املش
ـــن  ـــد م ـــور مرجحـــة ملزي ـــدو األم ـــة تب ـــات الراهن ظـــل املعطي
التفاقـــم، خاصـــًة حـــال اســـتمرار تعـــر الحـــوار التمهيـــدي 

ـــة. ـــتضيفه الدوح ـــذي تس ال

ويف الختـــام، يبـــدو أن تشـــاد مقبلـــة عـــى مرحلـــة 
ـــن  ـــرة م ـــد ف ـــتقرار والتصعيـــد بع ـــدم االس ـــن ع ـــدة م جدي
الهـــدوء الهـــش خـــال األشـــهر املاضيـــة، والتـــي تزامنـــت 
مـــع انشـــغال فرنســـا باالنتخابـــات الرئاســـية لديهـــا، فضـــاً 
ـــوار  ـــات الح ـــاق جلس ـــط بانط ـــي املرتب ـــم الداخ ـــن الزخ ع
ـــول إىل  ـــاعي الوص ـــر مس ـــد أن تع ـــة، بي ـــدي يف الدوح التمهي
ـــز  ـــس لتعزي ـــركات باري ـــن تح ـــاً ع ـــة، فض ـــات حقيقي تفاه
نفوذهـــا يف تشـــاد بعـــد انحســـار نفوذهـــا يف مـــايل يدفـــع 
ـــال  ـــا خ ـــة يف نجامين ـــرات الداخلي ـــدة التوت ـــد ح ـــو تصاع نح

الفـــرة املقبلـــة.
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عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل


