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تحركات داخلية الفتة 
شــهدت األســابيع األخــرة تحــركات داخليــة الفتــة مــن قبــل 
ديبــي يف محاولــة لتعزيــز حكمــه عــى املــدى الطويــل، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه وميك

ــد مــن حــركات  ــن: قاطعــت العدي 1- توســيع قاعــدة املوال
ــي  ــوار الوطن ــات الح ــلحة جلس ــية واملس ــة السياس املعارض
الشــامل الــذي أطلقــه ديبــي االبــن يف أغســطس 2022، بيــد 
أن جلســات الحــوار شــهدت، يف املقابــل، مشــاركة بعــض أبــرز 
حــركات املعارضــة املســلحة، يف مقدمتهــا حركــة “اتحــاد قــوى 

املقاومــة”، بزعامــة تيــان إردميــي.

وعمــد كاكا إىل توظيــف الحــوار الشــامل لرتســيخ نفــوذه 
الداخــي عــر تخفيــف ضغــوط حــركات املعارضــة املســلحة، 
والتــي صعــدت مــن حــدة هجاتهــا عــى أنجمينــا، وتســببت 
يف مقتــل الرئيــس الســابق، إدريــس ديبــي. وبنــاًء عليــه، تــم 
ــى  ــوت ع ــر 2022، انط ــدة، يف أكتوب ــة جدي ــكيل حكوم تش
مشــاركة األطــراف السياســية التــي متكــن ديبــي االبــن مــن 
اســتقطابها، وذلــك لضــان دعمهــا الســتمراريته يف املشــهد، 

متهيــداً لرتشــحه يف االنتخابــات الرئاســية املقبلــة.

ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك زعيــم املعارضــة الســابق، 
صالــح كبزابــو، الــذي تــم تعيينــه رئيســاً للحكومــة االنتقاليــة، 
يف أكتوبــر 2022، وكان كبزابــو أحــد املعارضــن لنظــام ديبــي 
األب، حيــث خــاض ســباق االنتخابــات الرئاســية أربــع مــرات 
ــابق،  ــارض الس ــن املع ــم تعي ــا ت ــابق. ك ــس الس ــد الرئي ض
محمــد أحمــد الحبــو، وزيــراً للعــدل يف الحكومــة االنتقاليــة 

الحاليــة.

2- تضييــق الخنــاق عــى املعارضــة: قاطعــت أغلــب أحــزاب 
املعارضــة السياســية الحــوار الشــامل، ونظمــت احتجاجــات 
ضــد املجلــس العســكري الحاكــم، غــر أن القــوات الحكوميــة 
نجحــت يف تفريــق املحتجــن بالقــوة، مــا أســفر عــن 
ــم  ــن ت ــن، والذي ــال الكثري ــخاص واعتق ــات األش ــل مئ مقت
الحكــم عليهــم الحقــاً يف محاكــات رسيــة، وهــو مــا يــؤرش 
ــة  ــاء املرحل ــاء يف الســلطة بعــد انته ــي للبق عــى ســعي ديب

ــة. االنتقالي

3- توظيــف االنقســامات العرقيــة: عمــد ديبــي إىل محاولــة 
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بــدأ محمــد ديبــي )كاكا(، رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي الحاكــم حاليــًا، فــي تشــاد فــي اتخــاذ خطوات 
مكثفــة بغيــة تعزيــز نفــوذه واســتمراريته فــي الســلطة عــن طريــق توســيع شــبكة عالقاتــه الداخليــة 

ــة. والخارجي

حــراك مكثــف: هــل ينجــح ديبــي االبــن فــي ترســيخ نفــوذه الداخلــي والخارجــي؟, العــدد 1760، 22 فبرايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حراك مكثف:
هل ينجح ديبي االبن يف ترسيخ نفوذه الداخلي واخلارجي؟
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رأب االنقســامات داخــل نخبــة الزغــاوة، والتــي تشــكل 
املجموعــة العرقيــة املهيمنــة عــى الســلطة يف تشــاد، وذلــك 
ــرتة حكــم  ــا يف الســنوات األخــرة مــن ف ــا زادت حدته بعدم

ــي. ــس ديب ــس الســابق، إدري الرئي

قبائــل  اســتقطاب  إىل  كاكا  عمــد  لذلــك  وباإلضافــة 
الغــوران، لتوســيع قاعــدة الدعــم القبــي لــه يف الداخــل 
التشــادي، إذ أن غالبيــة الضبــاط الجــدد الذيــن تــم إلحاقهــم 
بالرشطــة التشــادية هــم مــن الغــوران، كــا يقــود الجــرال، 
ــر  ــذي اعت ــي، وال ــدوي الوطن ــه، الحــرس الب ــوا الل ــاكار ش أب
مــع “املديريــة العامــة لألجهــزة األمنيــة ملؤسســات الدولــة” 
ــن  ــي االب ــاد يعتمــد عليهــا ديب ــن يف الب ــن أمنيت ــرز قوت أب
حاليــاً، وهــو مــا يعكــس األهميــة الراهنــة للغــوران. وتجــدر 
اإلشــارة إىل أن الجــرال أبــاكار هــو عــم مديــر مكتــب ديبــي، 
إدريــس يوســف بــوي، حيــث يعتــر األخــر أحــد أبــرز رجــال 

نظــام ديبــي االبــن.

توسيع العالقات الخارجية
ــي  ــد ديب ــعى محم ــة، يس ــركات الداخلي ــع التح ــوزاي م بالت
ــم دويل  ــان دع ــة، وض ــه الخارجي ــبكة عاقات ــيع ش إىل توس
وإقليمــي ملخرجــات االنتخابــات املزمعــة يف تشــاد عــام 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م 2024، وه

1- الحفــاظ عــى تحالفاتــه مــع فرنســا: يســعى ديبــي االبــن 
للمــي قدمــاً عــى النهــج ذاتــه الــذي اتبعــه والــده يف 
ــف  ــد الحلي ــي تع ــا الت ــيا فرنس ــرب، الس ــع الغ ــف م التحال
ــام  ــياق، ق ــذا الس ــن. ويف ه ــي، األب واألب ــام ديب ــرز لنظ األب
ديبــي بزيــارة إىل فرنســا، مطلــع فرايــر 2023، التقــى خالهــا 

ــاع رسي.  ــرون، يف اجت ــل ماك ــي، إميانوي ــس الفرن بالرئي

ويكتســب تعزيــز التقــارب بــن البلديــن أهميــة، الســيا 
يف ظــل الرتاجــع املطــرد للــدور الفرنــي يف الســاحل، وهــو ما 
انعكــس يف اإلعــان عــن إنهــاء الوجــود الفرنــي يف بوركينــا 
ــتمرارية  ــان اس ــن لض ــي االب ــعى ديب ــم يس ــن ث ــو، وم فاس
وجــود باريــس يف املنطقــة عــر بوابــة أنجمينــا، لضــان 

ــه. اســتمرارية الدعــم الغــريب ل

ــارة إىل  ــي بزي ــام ديب ــل: ق ــع إرسائي ــارب م ــز التق 2- تعزي
تــل أبيــب، مطلــع فرايــر 2023، كــا تــم اإلعــان عــن فتــح 
ســفارة تشــاد يف إرسائيــل، وهــي خطــوة جــاءت تتويجــاً 
للتحــركات الســابقة التــي اتخذهــا الجانبــان منــذ عــام 2019. 

وتعكــس زيــارة ديبــي االبــن إىل تل أبيب مســاعيه لحشــد 
دعــم إقليمــي إضــايف لــه لتعويــض تراجــع النفــوذ الفرنــي يف 
الســاحل. كــا يعــول ديبــي االبــن عــى تقاربــه مــع إرسائيــل 
يف تعزيــز تحالفــه مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ناهيــك 

عــن محاولــة توظيــف تطلعــات تــل أبيــب، لتوســيع نفوذهــا 
ــه،  ــزب الل ــران وح ــوذ إي ــارصة نف ــة ومح ــارة اإلفريقي يف الق
ــاع  ــي لألوض ــم إرسائي ــى دع ــول ع ــل الحص ــن أج ــك م وذل
االقتصاديــة املأزومــة يف أنجمينــا، وكــذا الحصــول عــى دعــم 
ســيايس وعســكري يف مواجهــة حــركات املعارضــة السياســية 

واملســلحة.

3- التلويــح بورقــة موســكو: أعلــن وزيــر الخارجية التشــادي، 
محمــد صالــح العنــادف، يف 20 ينايــر 2023، أن بــاده يف 
اإلرهابيــة  التهديــدات  ملواجهــة  الــرويس  للدعــم  حاجــة 
املتزايــدة، وأنهــا تنتظــر الحصــول عــى مقرتحــات مــن قبــل 
موســكو بهــذا الشــأن، كــا أنــه مل يســتبعد احتاليــة توقيــع 

ــاق مشــرتك مــع روســيا ملكافحــة اإلرهــاب.  اتف

وزيــر  إعــان  عــى  رداً  الترصيحــات  هــذه  وجــاءت 
الخارجيــة الــرويس، ســرجي الفــروف، خــال جولتــه اإلفريقية 
األخــرة، أن بــاده مســتعدة لدعــم جهــود دول الســاحل، مبــا 

ــة.  ــدات اإلرهابي ــة التهدي ــاد، يف مواجه ــك تش يف ذل

ــوة،  ــذه الخط ــى ه ــاد ع ــدم تش ــتبعد أن تق ــن املس وم
حتــى ال تهــدد تحالفاتهــا مــع القــوى الغربيــة، الســيا 
فرنســا والواليــات املتحــدة، ومــن ثــم رمبــا تكــون ترصيحــات 
ــرب  ــى الغ ــط ع ــاورة والضغ ــط املن ــادف تســتهدف فق العن
للحصــول عــى مزيــد مــن الدعــم العســكري والســيايس، 
ــي، يف  ــة الفرن ــود األورويب، خاص ــتمرارية الوج ــان اس وض

ــن. ــي االب ــلطة ديب ــن س ــا لتأم أنجمين

4- توســيع الــراكات مــع الريــاض والدوحــة: بعــث ديبــي 
برســالة إىل ويل العهــد الســعودي، األمــر محمــد بــن ســلان، 
ــات  ــز العاق ــا عكــس تطلعــه لتعزي ــر 2023، وهــو م يف يناي
الثنائيــة، وهــو مــا أعقبــه اإلعــان عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم 
مشــرتكة بــن الريــاض وأنجمينــا للتعــاون يف املجــال الدفاعــي.

ــذي  ــود ال ــك الجم ــة تحري ــراً يف محاول ــي أخ ورشع ديب
هيمــن عــى عاقاتــه بقطــر خــال األشــهر األخــرة، بســبب 
الخافــات التــي نشــبت بــن الجانبن بشــأن مســارات العملية 
االنتقاليــة يف أنجمينــا، يف أعقــاب اتفــاق الدوحــة الــذي 
ــة  ــركات املعارض ــادية وح ــة التش ــن الحكوم ــه ب ــم توقيع ت
املســلحة، مطلــع أغســطس 2022، حيــث يعمــل ديبــي االبــن 
ــاع  ــع الدوحــة، وإقن ــات م ــز العاق ــادة تعزي ــى إع ــاً ع حالي
األخــرة بتمويــل برنامــج نــزع الســاح وإعــادة إدمــاج 
الحــركات املســلحة، وهــو مــا دفــع كاكا لتعيــن ســفر جديــد 

ــر. ــق هــذا األم يف قطــر، للعمــل عــى تحقي

تحديات قائمة
عــى الرغــم مــن التحــركات الداخليــة والخارجيــة املكثفــة من 
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هل ينجح ديبي االبن في ترسيخ نفوذه الداخلي والخارجي؟

ــة،  ــة والخارجي ــلطته الداخلي ــيخ س ــي لرتس ــد ديب ــل محم قب
بيــد أن مثــة تحديــات ال تــزال قامئــة رمبــا تهــدد هــذه 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــات، وميك التطلع

1- اســتمرار الخالفــات داخــل الزغــاوة: أدى قيــام كاكا بتعين 
عنــارص مــن أرستــه واملقربــن منــه يف مناصــب حيويــة، فضــاً 
ــدى  ــاد ل ــود اعتق ــوران، إىل وج ــل الغ ــن قبائ ــه م ــن تقرب ع
بعــض ضبــاط الزغــاوة بــأن تحــركات كاكا تســتهدف إضعــاف 

نفوذهــم، لتأمــن ســيطرته عــى الحكــم. 

ــرال،  ــر الج ــركات األخ ــن لتح ــرز املنتقدي ــن أب ــد م ويع
طاهــر إردا تايــرو، قائــد “املديريــة العامــة لألجهــزة األمنيــة 
ملؤسســات الدولــة”، ورئيــس أركان القــوات التشــادية، اللــواء 
أبوكــر عبدالرحيــم داود كركينــو، بيــد أن األخريــن غــر 
مســتعدان، حاليــاً عــى األقــل، ملعارضــة التغيــرات الهيكليــة 
بنفوذهــا  أنهــا ســيحتفظان  كاكا طاملــا  يجريهــا  التــي 

ــخيص. الش

وعــى الرغــم مــا ســبق، فــإن الخافــات داخــل الزغــاوة 
ــيا  ــلطة، الس ــن يف الس ــي االب ــتقبل ديب ــداً ملس ــكل تهدي تش
ــتيائهم  ــن اس ــر ع ــاوة للتعب ــارص الزغ ــض عن ــاه بع ــع اتج م
ــة  ــان الحكوم ــن إع ــك ع ــوران، ناهي ــوذ الغ ــي نف ــن تنام م
التشــادية، يف ينايــر 2023، إحباطهــا ملحاولــة انقابيــة، وهــو 
مــا عكــس مــدى الخافــات القامئــة داخــل النخبــة الزغاويــة.

2- التطلعــات السياســية ملــوىس فقــي: ال يــزال الدبلومــايس 
اإلفريقــي   االتحــاد  مفوضيــة  ورئيــس  الســابق  التشــادي 
الحــايل، مــوىس فقــي محمــد، يســعى للرتشــح لاســتحقاقات 

الرئاســية املقبلــة يف 2024. 

وعــى الرغــم مــن فشــل مســاعي األخــر يف إقنــاع مجلــس 
ــات  ــرض عقوب ــي بف ــاد اإلفريق ــع لاتح ــن التاب ــلم واألم الس
ــزام باإلصــاح  ــع األخــر لالت ــن، لدف ــي االب صارمــة ضــد ديب

الســيايس وتســليم الســلطة بنهايــة املرحلــة االنتقاليــة، فضــاً 
عــن تعــر مســاعيه يف حشــد دعــم إفريقــي ضــد نظــام كاكا، 
ــة،  ــدة دول إفريقي ــن ع ــم م ــات يحظــى بدع ــإن األخــر ب ف
أبرزهــا النيجــر ونيجريــا والكامــرون والكونغــو، كــا اليــزال 
كاكا يعــول عــى بعــض قــوى املعارضــة السياســية يف الداخــل 
التشــادي، رغــم التضييــق الراهــن عليهــا مــن قبــل الســلطات 
يف أنجمينــا، فضــاً عــن مســاعيه لحشــد دعــم إقليمــي ودويل 

لفكــرة ترشــحه ضــد ديبــي االبــن يف االنتخابــات املقبلــة.

3- انهيــار “الحركــة الوطنيــة لإلنقــاذ”: تشــر تقديــرات غربية 
إىل أن نتائــج االنتخابــات الرئاســية املزمعــة يف عــام 2024 غــر 
ــن، عــى الرغــم  ــي االب ــى اآلن، بالنســبة لديب محســومة، حت
مــن بســط األخــر لســيطرته عــى املشــهد الداخــي، وهــو مــا 
تعزيــه بعــض التقديــرات جزئيــاً إىل انهيــار حــزب ديبــي األب 
“الحركــة الوطنيــة لإلنقــاذ”، والــذي كان يســيطر عــى إدارة 
عمليــة االنتخابــات والتصويــت، وال تــزال هناك شــكوك بشــأن 
مــدى قــدرة كاكا عــى إعــادة بنــاء الحــزب أو تشــكيل ظهــر 

ســيايس جديــد، يعــزز مــن فرصــه يف االنتخابــات املقبلــة.

ويف الختــام، يبــدو أن ديبــي االبــن متكــن نســبياً مــن 
فــرض هيمنتــه عــى املشــهد يف الداخــل التشــادي، بالتزامــن 
ــة،  ــة والدولي ــه اإلقليمي ــع مســاعيه لتوســيع شــبكة عاقات م
وهــو مــا قــد يعــزز مــن فــرص اســتمراريته يف الســلطة، حتــى 
ــد أن  ــل، بي ــام املقب ــات الرئاســية يف الع ــم االنتخاب ــع تنظي م
هــذا ال يعنــي غيــاب التحديــات التــي رمبــا تعرقــل تطلعاتــه 
لاحتفــاظ بالســلطة، والتــي يتمثــل أبرزهــا يف تجــدد هجات 
املعارضــة املســلحة ضــد القــوات التشــادية، الســيا مــن قبــل 
ــا مل تســتبعد  ــي قاطعــت الحــوار الشــامل، ك الحــركات الت
هــذه التقديــرات احتاليــة أن يشــكل التمــرد املســلح خيــاراً 
مفضــاً بالنســبة للمعارضــة السياســية حــال اســتمرار العنــف 

مــن قبــل قــوات األمــن الحكوميــة.
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