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مؤامرة فاغنر المزعومة 
أرســلت الواليــات املتحــدة األمريكيــة معلومــات اســتخباراتية 
إىل الســلطات التشــادية، حــذرت خاللهــا مــن وجــود تحركات 
ــة االســتقرار يف  ــية تســتهدف زعزع ــر الروس ــة فاغ ــن رشك م

أنجمينــا، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- تنســيق فاغــر مــع املعارضــة التشــادية: أشــارت تقاريــر 
أمريكيــة إىل أن رشكــة فاغــر الروســية كثفــت خــالل الفــرة 
األخــرة مــن تنســيقها مــع حــركات املعارضــة املســلحة 
التشــادية، متهيــداً لتكــرار الهجــات ضــد القــوات الحكوميــة، 
ــركات  ــذه الح ــنتها ه ــي ش ــات الت ــك الهج ــرار تل ــى غ ع
عــام 2021 ومتخــض عنهــا مقتــل الرئيــس التشــادي الســابق، 

ــي.  ــس ديب إدري

وحــذرت هــذه التقاريــر مــن هجــات جديــدة محتملــة 
خــالل الفــرة املقبلــة، رمبــا تســتهدف تصفيــة رئيــس املجلــس 

العســكري االنتقــايل، محمــد كاكا، لوضــع نهايــة لنظــام ديبــي، 
ــذ ديســمرب  ــالد، من ــم الب ــذي يســتمر يف حك ــن، ال األب واالب
ــى  ــيطرة ع ــركات الس ــذه الح ــة ه ــم محاول ــن ث 1990، وم

الســلطة يف البــالد.

ــه  ــدم ب ــاً تق ــة عرض ــر األمريكي ــس التقاري ــدت نف ورص
للحــركات  بريغوجــن،  يفغينــي  الروســية،  فاغــر  رئيــس 
املســلحة التشــادية مــن أجــل دعمهــا ماديــاً وعملياتيــاً ضــد 
الحكومــة التشــادية، وهــي التقاريــر التــي نفاهــا بريغوجــن 

ــالً. ــة وتفصي جمل

2- تهديــد مصالــح الغــرب: تشــكل تحــركات فاغــر الروســية 
يف الداخــل التشــادي تهديــداً للمصالــح الغربيــة يف أنجمينــا، 
ــار أن تشــاد تشــكل  والســاحل اإلفريقــي بشــكل عــام، باعتب
الحليــف الرئيــي للغــرب يف املنطقــة، الســيا فيــا يتعلــق 

بجهــود مكافحــة اإلرهــاب. 
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زعمــت صحيفــة وول ســتريت جورنــال األمريكيــة، فــي خبــر نشــرته فــي 23 فبرايــر 2023، وجــود مســاعي 
مكثفــة مــن قبــل فاغنــر الروســية لدعــم المعارضــة المســلحة فــي أنجمينــا، للتخلــص مــن نظــام ديبــي االبــن، 
وذلــك بنــاًء علــى معلومــات اســتخباراتية نقلتهــا االســتخبارات األمريكيــة إلــى الســلطات التشــادية، وهــي 

المعلومــات التــي أكدهــا مســؤولون أفارقــة وأمريكيــون وأوروبيــون.

ــر أمريكــي: هــل تدعــم فاغنــر الروســية المعارضــة التشــادية إلســقاط نظــام ديبــي؟, العــدد 1768، 06 مــارس 2023، أبوظبــي:  تحذي
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

عوامل داعمة
ــة بشــأن وجــود  عكســت املعلومــات االســتخباراتية األمريكي
ــص  ــة التخل ــية بغي ــر الروس ــارص فاغ ــة لعن ــركات مريب تح
مــن نظــام ديبــي االبــن جملــة مــن الــدالالت املهمــة، والتــي 

ــايل: ميكــن عرضهــا عــى النحــو الت

1- حــدود طويلــة وهشــة: يشــكل املوقــع الجغــرايف معضلــة 
رئيســة بالنســبة لتشــاد، حيــث تشــرك مبســاحتها الصحراويــة 
ــه وهشــة مــع عــدة دول تشــهد  الشاســعة، يف حــدود طويل
ــا  ــا وإفريقي ــا ليبي ــة، أبرزه ــية مأزوم ــة وسياس ــاً أمني أوضاع
الوســطى والســودان، حيــث يســهل اخــراق هــذه الحــدود يف 
ظــل الســيولة األمنيــة التــي تعــاين منهــا دول الجــوار، ورمبــا 
يــزداد األمــر صعوبــة يف ظــل وجــود عنــارص فاغــر الروســية 

بالفعــل يف هــذه الــدول الثــالث املتاخمــة ألنجمينــا.

ــة  ــا املعضل ــع ليبي ــادية م ــدود التش ــكل الح ــا تش وبين
األبــرز بالنســبة للمجلــس العســكري الحاكــم يف البــالد، 
ــؤرة  ــاً ب ــى أيض ــودان تبق ــع الس ــركة م ــدود املش ــإن الح ف
ــرة  ــيات املنت ــل املليش ــن، يف ظ ــي االب ــة لديب ــد رئيس تهدي
عــى جانبــي هــذه الحــدود. ولعــل هــذا مــا يفــر الزيــارة 
املفاجئــة لرئيــس مجلــس الســيادة الســوداين، عبدالفتــاح 
الربهــان، إىل أنجمينــا، يف 29 ينايــر 2023، والتــي أعبقتها بيوم 
واحــد زيــارة أخــرى لنائبــه، محمــد حمــدان دقلــو )حميديت(، 
ويبــدو أن زيــاريت الربهــان وحميــديت ارتبطتــا، يف جانــب 
ــركة،  ــة املش ــق الحدودي ــى املناط ــن ع ــز األم ــا، بتعزي منه
الســيا يف ظــل االشــتباكات الحدوديــة املتكــررة بــن الرعــاة 
العــرب الســودانين والجنــود التشــادين، والتــي كان أبرزهــا 
ــي  ــن، والت ــن الجانب ــة ب ــطس 2022 العنيف ــتباكات أغس اش

ــودانين. ــاة الس ــن الرع ــالً م ــو 30 قتي ــت نح خلف

وتتخــوف تشــاد مــن أن تتحــول الحــركات املســلحة 
لنقطــة جــذب للشــباب العــرب الســاخطن عــى نظــام 
ديبــي، ويــزداد هــذا القلــق يف ظــل الحديــث عــن احتاليــة 
تريــح بعــض املليشــيات املوجــودة يف ليبيــا، ومــن ثــم عودة 
مقاتليهــا املوجوديــن هنــاك إىل الداخــل التشــادي ودارفــور، 
وهــو مــا قــد يتمخــض عنــه تجــدد االضطرابــات األمنيــة مــرة 

أخــرى.

إىل  فاغــر  تســعى  قــد  الداخــي:  الســخط  توظيــف   -2
االســتفادة مــن حالــة الســخط املتزايــدة يف الداخــل التشــادي 
ضــد املجلــس العســكري االنتقــايل الحاكــم يف البــالد، بقيــادة 
محمــد إدريــس ديبــي، الســيا بعــد اســتخدام القــوات 
ــر  ــة، يف أكتوب ــات املعارض ــد احتجاج ــف ض ــة للعن الحكومي

2022، والتــي أســفرت عــن مقتــل نحــو 128 شــخصاً، فضــالً 
عــن احتجــاز نحــو 943 آخريــن، حيــث تعرض قــوى املعارضة 
عــى قــرار الســلطات االنتقاليــة برفــض تســليم الســلطة وفقــاً 
ــس  ــاة الرئي ــد وف ــده بع ــم تحدي ــذي ت ــي ال ــدول الزمن للج
الســابق، إدريــس ديبــي، يف إبريــل 2021، حيــث قــرر ديبــي 

ــن. ــة ملــدة عامــن إضافي ــد الفــرة االنتقالي ــن، متدي االب

ويف هــذا الســياق، نــددت املعارضــة التشــادية خــالل 
األيــام األخــرة بالدعــم الغــريب املســتمر لنظــام ديبــي االبــن، 
ــة  ــوى املعارض ــق ق ــام بح ــاكات النظ ــن انته ــم م ــى الرغ ع
السياســية، فقــد وجــه جنــاح الشــباب بحــزب االتحــاد 
الوطنــي للتنميــة والتجديــد رســالة لســفارات عــدد مــن 
الــدول الغربيــة، أبرزهــا فرنســا والواليــات املتحــدة وأملانيــا، 
مطالبــن خاللهــا بــرورة إنهــاء الدعــم غــر القانــوين وغــر 

ــا. ــة يف أنجمين ــلطات االنتقالي ــي للس الرع

أنجمينــا  تتمتــع  الطاقــة:  ملــف  أنجمينــا يف  أهميــة   -3
ــن  ــا م ــة، لكونه ــف الطاق ــق مبل ــا يتعل ــة في ــة خاص بأهمي
الــدول املصــدرة للنفــط، وهــو مــا يفــر الضغــوط الفرنســية 
عــى منظمتــي اإليكــواس واالتحــاد اإلفريقــي  للحيلولــة دون 
تعليــق عضويــة أنجمينــا، أو فــرض أيــة عقوبــات اقتصاديــة 
عليهــا يف أعقــاب تــويل ديبــي االبــن للســلطة، يف إبريــل 2021 
بصــورة غــر دســتورية، وذلــك يف الوقــت الــذي ســعت فيــه 
باريــس للضغــط عــى املنظمتــن لفــرض عقوبــات عــى مــايل 
وغينيــا وبوركينــا فاســو بعدمــا شــهدت انقالبــات عســكرية. 
ــتهداف  ــر الس ــاعي فاغ ــن مس ــة م ــر غربي ــوف تقاري وتتخ
ــط  ــادة الضغ ــاز لزي ــط والغ ــة بالنف ــة الغني ــدول اإلفريقي ال
عــى القــوى الغربيــة يف ملــف الطاقــة، وهــو مــا يفــر 

ــرويس الراهــن بتشــاد. ــام ال نســبياً االهت

باســم  املتحــدث  اتهــم  فاغــر:  وجهــة  يف  تحــوالت   -4
الحكومــة التشــادية، عبدالرحمــن كالم اللــه، يف فربايــر 2022، 
ــة”،  ــوى املقاوم ــاد ق ــلحة “اتح ــة املس ــة املعارض ــم حرك زعي
تيــان إردميــي بالتواصــل مــع فاغــر، للحصــول عــى دعمهــا 
لإلطاحــة بنظــام ديبــي االبــن، حليــف فرنســا الرئيــي، غــر 
أن مثــل هــذه التفاهــات قــد انهــارت بعــد التوافقــات بــن 
ــي  ــوار الوطن ــاب الح ــي يف أعق ــان إردمي ــن وتي ــي االب ديب

ــادي.  ــل التش ــر إىل الداخ ــودة األخ ــامل، وع الش

وقــد تتجــه فاغــر للتحالــف مــع حــركات مســلحة أخــرى 
ــال  ــن. ومل تفصــح وول ســريت جورن ــي االب ــام ديب ضــد نظ
عــن ماهيــة هــذه الحــركات. وقــد تكــون حركــة “الوفــاق من 
أجــل التغيــر” “فاكــت”، بقيــادة محمــد مهــدي، هــي أقــوى 
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الحــركات املرشــحة للتواصــل مــع فاغــر، خاصــة وأن األخــرة 
قاطعــت جلســات الحــوار الوطنــي الشــامل، فضــالً عــن كــون 
الحركــة مســؤولة عــن هجــوم 2021، والــذي أســفر عــن مقتل 
الرئيــس الســابق، إدريــس ديبــي، يضــاف لذلــك وجــود تقارير 
غربيــة كانــت قــد رصــدت وجــود تنســيق قائــم بالفعــل بــن 

“فاكــت” وعنــارص فاغــر املنتــرة يف ليبيــا.

انعكاسات محتملة
يف إطــار املعطيــات الســابقة، يبــدو أن مثــة انعكاســات 
محتملــة رمبــا تتمخــض عــن الحــراك الراهــن يف تشــاد، وهــو 

ــايل: ــى النحــو الت ــا ميكــن عرضــه ع م

املعلومــات  عكســت  لفاغــر:  واشــنطن  محــارصة   -1
االســتخباراتية األمريكيــة املقدمــة للســلطات التشــادية حــول 
ــنطن  ــا واش ــة تبذله ــاعي مكثف ــود مس ــر وج ــركات فاغ تح
للحيلولــة دون متــدد فاغــر نحــو مزيــد مــن الــدول اإلفريقية، 
الســيا تلــك التــي تشــكل أهميــة خاصــة بالنســبة للمصالــح 
الغربيــة، إىل جانــب محاولــة تقويــض نفــوذ الركــة يف الــدول 

التــي تنشــط فيهــا بالفعــل.

االســتخبارات  وكالــة  مديــر  زيــارة  ذلــك  وأكــدت 
ــي  ــر 2023، والت ــا، يف يناي ــز، إىل ليبي ــام بري ــة، ولي األمريكي
اســتهدفت محاولــة دفــع األطــراف الليبيــة املختلفــة لالبتعــاد 
عــن فاغــر. وأشــارت تقاريــر غربيــة إىل اســتضافة واشــنطن 
اجتاعــاً ضــم قــوى ليبيــة وإقليميــة، يف 22 فربايــر 2023، يف 
ــاق  ــق الخن ــدف إىل تضيي ــاع دويل يه ــة إج ــة لصياغ محاول
ــل  ــادر للتموي ــن أي مص ــا م ــية وحرمانه ــر الروس ــى فاغ ع

ــا. ــن ليبي ــا م ــو إخراجه ــع نح والدف

وأشــارت لومونــد الفرنســية إىل تقديــم الواليــات املتحــدة 
عرضــاً لرئيــس جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، فاوســتن أرشــانج 
ــة  ــش القم ــى هام ــمرب 2022، ع ــرا، يف 13 إىل 15 ديس توادي
األمريكيــة اإلفريقيــة، يتضمــن مطالبتــه بإنهــاء تحالفــه مــع 
ــه  ــه، وإعطائ ــب لجيش ــم التدري ــل تقدي ــك مقاب ــر، وذل فاغ
واشــنطن  ومنحــت  اإلنســانية.  املســاعدات  مــن  مزيــداً 

إفريقيــا الوســطى مهلــة تقــدر بحــوايل 12 شــهراً إلبعــاد 
فاغــر، وهــو مــا يــؤرش عــى لجــوء واشــنطن للضغــط عــى 
الــدول اإلفريقيــة يف إطــار مســاعيها ملحــارصة النفــوذ الــرويس 

ــارة. يف الق

ــديت  ــة إىل ســعي حمي ــر غربي ــل، أشــارت تقاري ويف املقاب
ــع  ــال م ــة اتص ــا كحلق ــه له ــالل زيارت ــا خ ــف أنجمين لتوظي
الغــرب، إذ عــرّب عــن اســتعداده لفــك االرتبــاط مــع عنــارص 
ــي  ــم دويل وإقليم ــى دع ــل ع ــا حص ــية، إذ م ــر الروس فاغ

ــية. ــه السياس لطموحات

ــرات  ــت تقدي ــكري: أملح ــاب عس ــرب يف انق ــورط الغ 2- ت
فاشــلة يف  انقــالب عســكري  غربيــة إىل وجــود محاولــة 
ــايض 2022،  ــام امل ــة الع ــطى، نهاي ــا الوس ــة إفريقي جمهوري
ــه،  ــورط حــركات مســلحة ســودانية وتشــادية في ــة إىل ت الفت
ــص  ــعيها للتخل ــراً لس ــك نظ ــا، وذل ــب فرنس ــك إىل جان وذل
مــن نظــام فاوســتن تواديــرا املــوايل ملوســكو، واالنتقــام مــن 
األخــرة، والتــي متكنــت مــن القضــاء عــى الوجــود الفرنــي 

ــة.  ــدة دول إفريقي يف ع

ولــذا يبــدو أن الســاحل اإلفريقــي سيشــهد خــالل الفــرة 
املقبلــة تصعيــداً كبــراً يف التنافــس الــرويس الغــريب، وســوف 
تــؤدي الواليــات املتحــدة دوراً محوريــاً هــذه املــرة ضــد 
النفــوذ الــرويس، وذلــك بعــد إخفــاق فرنســا يف مواجهــة 

ــر. ــوذ فاغ نف

التطــورات الســابقة أن  ويف الختــام، تكشــف مجمــل 
يــزال يواجــه تحديــات داخليــة  محمــد ديبــي )كاكا( ال 
تهــدد اســتقرار نظامــه، أبرزهــا الســخط الداخــي مــن قــوى 
ــة مــن  املعارضــة السياســية واملســلحة، ومثــة مخــاوف غربي
تحــرك فاغــر لدعــم املعارضــة املســلحة ضــد ديبــي، لكــن من 
غــر املرجــح أن تتمكــن هــذه املعارضــة مــن إســقاط نظــام 
ديبــي االبــن، يف ظــل الدعــم الغــريب الكبــر لألخــر، خاصــة 
الفرنــي، لكــن يبقــى هــذا الســيناريو مطروحــاً يف حــال تــم 
ــم  ــادي، ودع ــش التش ــة بالجي ــات الداخلي ــف التصدع توظي
ــد كاكا. ــالب عســكري ضــد محم ــام بانق ــه للقي أحــد أجنحت
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