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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 تشاد يف السياسية املستجدات

 يف متمردين مع معارك يف دييب إدريس التشادي الرئيس مقتل 20/4/2021 يوم التشادي اجليش أعلن: السؤال
 ساحلر  رئيس املقتول الرئيس ابن رائسته يتوىل عسكري جملس تشكيل عن وأعلن ليبيا، جنوب من قادمني البالد مشال

 البالد منافذ وإغالق مساء التجوال وحظر واحلكومة الربملان حل عن وأعلن ،ا  ر شه 18 انتقالية لفرتة دييب حممد الرائسي
 هي وما األوضاع؟ تتجه أين وإىل تشاد يف وجيري جرى ما حقيقة فما. للحوار املعارضة قوى مجيع ودعا. والربية اجلوية

 الدويل؟ ابلصراع ذلك عالقة وما املتمردة؟ القوى ارتباطات

 :التالية األمور نستعرض اجلواب يتضح لكي: اجلواب
 ابلتزوير دييب الرئيس متهمة املعارضة قوى وقاطعتها 11/4/2021 يوم تشاد يف رائسية انتخاابت جرت لقد -1

 %79,32 ةبنسب دييب إدريس الرئيس فوز عن 19/4/2021 يوم أعلن وقد الرتشح، من قادهتا ومنع األفواه وبتكميم
 أجل من الوفاق جبهة أعلنت وقد. بساعات املتمردين مع املعارك يف يصاب أن قبل أخرى سنوات ست البالد ليحكم
. جناميناإ التشادية العاصمة حنو ليبيا جنوب يف املتمركزة قواهتا وحركت لالنتخاابت رفضها عن 12/4/2021 يوم التغيري

 مئات منت على دخلوا شخص 1500 بنحو قواته وتقدر ابلتحرك، بدءال علي مهدي حممد اجلبهة زعيم أعلن فقد
 يوم تشاد مشال إىل مقرها حيث ليبيا جنويب اجلفرة مدينة من تشاد دخلت حيث. الدفع رابعيةال السيارات

 على وأعلنت جنامينا،إ العاصمة عن كلم 400 تبعد اليت كامن والية دخلت مث تبسيت والية فدخلت 12/4/2021
 تشاد وطنهم لتحرير ملساندهتا الشعب ودعت مهزلة كانت جرت اليت "االنتخاابت أن فيسبوك موقع يف صفحتها
 .مقاومة بدون الليبية احلدود من ابلقرب حاميات على استيالءها وأعلنت الديكتاتورية" على وللضغط
 يوم الرمسي التشادي التلفزيون عرب أغوان برماندوا عازم اجلنرال التشادي اجليش ابسم املتحدث قال -2

 يف األراضي وسالمة وحدة عن مدافعا األخرية أنفاسه لفظ إيتنو دييب إدريس اجلمهورية رئيس "إن :20/4/2021
 كما ،"2021 أبريل/نيسان 20 الثالاثء تشاد مارشال وفاة نبأ التشادي للشعب األسى ببالغ ونعلن.. املعركة ساحة
 وحل الربملان حل عن وأعلن للمجلس رئيسا املقتول الرئيس ابن دييب مدحم وتعيني عسكري جملس أتسيس عن أعلن

 الوطين االستقالل يضمن دييب إدريس حممد برائسة االنتقايل العسكري اجمللس "إن اجليش ابسم املتحدث وقال. احلكومة
 جتري شهرا 18 مدهتا اليةانتق مرحلة ويضمن الدولية واالتفاقات املعاهدات واحرتام الوطنية والوحدة األراضي وسالمة

 صباحا اخلامسة حىت مساء السادسة من التجول حظر "فرض إىل وأشار ،وشفافة" ودميقراطية حرة انتخاابت بعدها
 ويلغي واسعة صالحيات االنتقايل الرئيس مينح انتقايل "ميثاق عن وأعلن ،للبالد" واجلوية الربية احلدود وإغالق

 فسهمنأ الرجال ومن للنظام العسكرية املؤسسة قبل من تلغى النظام ودستور ملانوبر  حكومة فإن وهكذا .الدستور"
 قبيلة من املقتول الرئيس وأقارب عائلة من هم الكبار الضباط غالبية إن إذ. املقتول دييب سوى احلكم على القائمني
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 هلذه ينتمي من املتمردين من فهناك ا،نفسه على منقسمة قبيلة وهي. والسودان وليبيا تشاد يف امتدادات هلا اليت الزغاوة
 قوى احتاد ابسم إيردميي تيمان بقيادة 2019 عام بداية يف هجوما قادوا الذين هم عمومته أوالد أن ويذكر. القبيلة

 حممد برائسة شكل الذي اجلديد العسكري اجمللس أن علما. الفرنسي التدخل لوال متردهم يف ينجحوا أن وكادوا. املقاومة
 االنتقايل، العسكري للمجلس القاطع رفضهم املتمردون أعلن وقد. الزغاوة قبيلة من 8 بينهم ضابطا 15 من نمكو  دييب
 لكي دييب ألبناء ساعة 28 إىل ساعة 15 بني ما سنرتك لكننا جناميناإ إىل طريقها يف قواتنا" املتمردين ابسم الناطق وقال

 .العاصمة يصلوا حىت متردهم ةمبواصل وتعهدوا. العادات" وفق والدهم يدفنوا
 حربي حسني وأسقط تشاد يف احلكم على استوىل حىت 1990 عام مترد حركة قاد نفسه دييب وإدريس -3

 من بدعم متردا فقاد للجيش قائدا دييب كان لقد. ألمريكا عميال وأصبح فرنسا على انقلب الذي (1982-1990)
 األكرب الدور لفرنسا وكان. السلطة يف ويبقى عرشه حتمي حىت وثيقا باطاارت بفرنسا وارتبط احلكم، إىل وصل حىت فرنسا

 الفرنسي الدعم بفضل املتمردين هجوم صد مت 2008 شباط ففي. تتوقف مل اليت التمردات هزمية يف دييب مساعدة يف
 عام منذ التمردات جماهبة يف جنوده يشارك نفسه دييب وكان. جناميناإ العاصمة يف الرائسي القصر أبواب إىل وصلوا عندما

 بعد تتحرك مل املرة هذه فرنسا أن ويظهر. السابقة التمرد حركات حباطإ يف األكرب الدور لفرنسا كان ولكن. 2006
 "جبهة نفسها وهي والوفاق" التناوب "جبهة إن إذ. دييب لقوات مساندا كان دورها أنو  مباشرة، األخري التمرد لصد

 يوم بوست" "أفريقيا صفحة على نشرو  بياهنا يف ذكرت قد "فاكت" ابسم ختصاراا وتعرف والوفاق" التغيري
 على تفسريه ميكن مواقعها فوق فرنسية طائرات حتليق أن إىل مشرية احلياد إىل فرنسا دعت "اجلبهة أن 15/4/2021
 طريان قبل من قصف يعقبه الفرنسية للطائرات حتليق مرور كل بعد أنه يالحظ حيث التشادي للرئيس دعم أنه

 .هلا موجعة ضربة وكان مبقتله تفاجأت ولكنها اهلجوم، لصد كافية دييب قوات أن رأت فرنسا أن ويظهر. احلكومة"
 "لقد مقتله من قليلة ساعات بعد اإلليزيه قصر بيان فقال. الفرنسي للمستعمر كبرية خسارة يعد دييب مقتل إن -4
 مع احلوار من وبروح سلمية ظروف يف االنتقالية املرحلة تتم أن أمهية ىعل تشدد فرنسا.. شجاعا صديقا فرنسا فقدت

 املؤسسات على وتعتمد اجلميع تشمل مةو كح إىل السريعة ابلعودة والسماح املدين واجملتمع السياسيني األطراف كل
 والشعب دييب الرئيس ةعائل إىل ابلتعازي فرنسا تتقدم. أراضيها ووحدة تشاد ابستقرار الثابت متسكها تعرب. املدنية

 مدنية حكومة إىل تؤدي حمدودة عسكرية انتقالية مرحلة "إىل لودراين الفرنسي اخلارجية وزير دعا وقد. برمته" التشادي
 ابسم الناطق وأعلن. األمور زمام تولت اليت للسلطة وابلتايل االنتقالية للمرحلة أتييدها فرنسا تعلن فهنا ،وجامعة"
 برس )فرانس .دييب" الراحل التشادي الرئيس جنازة يف سيشارك ماكرون "الرئيس أن آاتل جابريل الفرنسية احلكومة

 يف مشاركته أتيت وكذلك. تشاد يف استعمارها بل نفوذها على للمحافظة أمهيته مدى على يدل مما (21/4/2021
 .لفرنسا الئهمو  على للتأكيد اجلدد القادة من وغريه املقتول الرئيس ابن مع للحديث اجلنازة

 صحيفة فذكرت ؛مصرعه من التايل اليوم يف الصادرة صفحاهتا على دييب مبوت الفرنسية الصحف واهتمت -5
 من حمرومة ابتت فرنسا "إن ليرباسيون ةفصحي وقالت ،الفرنسية" للدبلوماسية موجعة ضربة تعترب دييب "وفاة أن الكاروا

 هو األكيد "لكن وقالت ،املنطقة" يف لفرنسا وحليفا الفرنسية العسكرية دارةلإل نتاجا كان إنه. أمس يوم وفاته بعد دييب
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. صعب" وضع يف اليوم توجد األخرية اآلونة يف شديد ضعف من تعاين ابتت واليت الفرنسية العسكرية برخان عملية أن
 وراء تقف كربى قوى اكهن أن يدركون فالفرنسيون. املتمردين وراء تقف خارجية قوى هناك كانت إذا عما وتساءلت

 اليت اخلسائر بسبب هناك من هتااو ق تسحب أن وكادت املنطقة يف حرجة حالة يف بالدهم إن إذ. التمرد حركات
 عام مايل يف حصل الذي االنقالب بعد 2014 عام املنطقة يف املباشر تدخلها منذ انتصارا حتقق أن دون من تتكبدها
 ويف. ابنقالب 2020 عام املاضي، العام ألمريكا موالون ضباط قام مث ومن. ألمريكا عمالء ضباط يد على 2012

 .املنطقة يف قلقا فرنسا وضع فأصبح. اهفي نفوذها بسط على أمريكا تعمل ليبيا هناك تشاد مشال
 اكم فرنسية مستعمرة احلقيقة يف ولكنها مستقلة، دولة تعترب دولية انحية من أفريقيا دول من وغريها تشاد إن -6
 اجليش وجنود فيها ترابط الفرنسي املستعمر فقوات. فرنسا من 1960 عام الشكلي االستقالل نيلها قبل كانت

 إن حيث لفرنسا، تذهب وأمواهلا وثرواهتا ،الساحل منطقة يف االستعمارية ومصاحلها فرنسا سبيل يف يقاتلون التشادي
 نصف تذهب حيث األفريقي الفرنك سابقا كان الذي األفريقي ابليورو مرتبطة أخرى أفريقيا دولة 13 عملة مع عملتها
 يف تشاد يف جندي 4500 سنة قبل وانكا بعدما جندي 5100 فرنسا وتنشر. الفرنسي املركزي البنك إىل تشاد أموال
 دول قوات من عسكرية قوة أكرب يف جبانبها تشاد وتشارك ابإلرهاب، يسمى ما ملكافحة برخان قوة ابسم عملية إطار

 ووسط غرب يف الفرنسي النفوذ حلفظ فرنسا إبشراف والنيجر فاسو وبوركينا ومايل موريتانيا ومن منها املشكلة الساحل
 مهدد فوجودها املنطقة، يف البقاء وحىت االنتصار من واالستيئاس األمل بني فهي ذلك ومع مايل، يف وخاصة أفريقيا
 بسبب القوة هذه بسحب ابملطالبة األصوات ترتفع وبدأت .لهاك املنطقة يف تالحقها أمريكا إن إذ جدي، بشكل

 على تعمل وهي. الرمسية تاءااإلحص حسب قتيال 50 إىل العدد ارتفع حيث الفرنسيني اجلنود بني األرواح يف اخلسائر
 ابإلمارات تستعني أهنا كما املساعدة، أوروبية دول من وتطلب عنها نيابة لتقاتل الساحل بقوات يسمى ما قوات تقوية

 أهنا الساحل دول جملموعة التنفيذية األمانة أعلنت وقد. القوة هلذه كبرية خسارة يعترب لدييب فقداهنا ولكن. لتمويلها
 الدورية الرائسة يتوىل كان الذي دييب إدريس الرئيس وفاة إثر تشاد يف املعلنة االنتقالية املرحلة كامل بشكل )"تدعم

 يف متكنت قد مريكاأ وكانت عليها، الدويل الصراع الشتداد مرشحة فتشاد (22/4/2021 اجلزيرة ...للمجموعة"
 دييب، قلبه عندما نفوذها خسرت مث األمريكي، النفوذ حتت فدخلت حربي، حسني شراء من املاضي القرن مثانينات
 ...للعودة احملاوالت عن تتوقف ال ولكنها
 "مجاعات أن 18/4/2021 يوم أعلنت وقد ليبيا، يف القهانطا منذ التمرد حركة تراقب كانت أمريكا إن -7
 أعمال اندالع واحتمال العاصمة من لقرهبا ونظرا جنامينا،إ ابجتاه اجلنوب حنو حتركت تشاد مشايل حكومية غري مسلحة

 ...ارية"جت طريان رحلة منت على تشاد مبغادرة األساسيني غري املتحدة الوالايت ملوظفي أوامر صدرت املدينة يف عنف
 يوم برايس نيد خارجيتها ابسم املتحدث لسان على أعلنت التشادي الرئيس مصرع وبعد (18/4/2021 اجلزيرة

 يوم دييب الرئيس مقتل بعد دستورها مع يتوافق تشاد يف للسلطة انتقاال ترى أن تريد "واشنطن أن 20/4/2021
 )رويرتز نيسان" 17 من اعتبارا املفروضة املغادرة حالة يف تزال ال تشاد يف املتحدة الوالايت سفارة "إن وقال اإلثنني"،

 يف تشاد يف العنف من للغاية منزعجة واشنطن "إن :اخلارجية وزارة ابسم املتحدث قال التايل اليوم ويف. (20/4/2021
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 تراقب واشنطن نوإ.. هناك للسطلة الدميقراطي االنتقال يعرتض شيء أي من ابلقلق وتشعر دييب الرئيس وفاة أعقاب
 موعد لتقريب تعمل مريكاأ فإن وهكذا. (21/4/2021 برس فرانس ...تشاد" يف السياسي الوضع كثب من

 النفوذ وإهناء للحكم املعارضة لتوصيل األجواء لتهيئة لالنتخاابت الدميقراطي ابالنتقال ذلك وتسمي االنتخاابت
 .الفرنسي
 ليست وهي أمريكا، عميل حفرت بقوات التشاديني املتمردين عالقة عن عديدة إعالم وسائل أشارت لقد -8
: قوله دراين لو إيف جان الفرنسي اخلارجية وزير عن 12/2/2019 يف رويرتز نقلت فقد قبل، من هي بل جديدة

 من املاضي األسبوع عربت للمتمردين ابلسالح مدججة قافلة فرنسية حربية طائرات قصفت دييب من لطلب )واستجابة
 وقوع ملنع التدخل كتابة منا طلب دييب "الرئيس الربملان ألعضاء دراين لو وقال. التشادية األراضي يف وتوغلت اليبي

 قوة تنشر فرنسا فإن حقيقية تشاد ابجتاه حفرت أمريكا عميل هبا يدفع اليت األخطار هذه وألن. بالده"( ومحاية انقالب
 عن 22/4/2021 يوم اجلزيرة ونقلت! آالف مخسة انهزت دييب إدريس عميلها عن للدفاع التشادية العاصمة يف كبرية

 من معارضة فصائل وأن تشاد داخل إىل ليبيا مع احلدود من معسكراهتا معظم نقلت املسلحة "املعارضة أن مصدر
 األراضي داخل إىل واالنتقال الليبية األراضي يف مواقعها ملغاردة تستعد التشادية اجلمهورية إلنقاذ القيادي اجمللس ضمنها

 ."ساعات بعد التشادية
 مرتبطان الطرفني إن إذ املتمردة، والقوات النظام قوات بني الصراع احتدام إىل مرشحة تشاد أن يتضح هنا ومن -9

 أن يرون وهم يتنازلوا أن ابلسهولة ليس ابلسلطة فاملمسكون وأمريكا، فرنسا ومها متنافسة استعمارية أجنبية بقوى
 فهي بالدهم، يف واستعمارها نفوذها على احملافظة أجل من تدعمهم كفرنسا استعمارية دولة وراءهم وأن ددمه مصريهم

 املتمردون بينما أفريقيا، وغرب وسط يف االستعمارية ملصاحلها خدمتهم سبيل يف عنهم للدفاع هلم مساعد عامل
 فبالد. واملنطقة تشاد يف نفوذها لبسط تسعى كأمريكا استعمارية دولة تدعمهم السلطة إىل الوصول يف الطامعون
 الفقر يعانون ويبقون للمستعمر، تذهب وثرواهتم الصراع، هذا لنار وقود وأبناؤهم املستعمرين، بني صراع ساحة املسلمني
 بتحرك إال بالدهم، على الدويل الصراع بنار يكتوون الذين تشاد يف للمسلمني خالص وال. األمراض وتفشي واحلرمان

 األخرى أفريقيا بالد حنو التحرك مث ومن وتوحيدها بالدهم يف اإلسالم حكم إلقامة والسودان أفريقيا مشال يف ملسلمنيا
 إلقامة والساعني الواعني املخلصني أبنائهم من العاملني نصرة املسلمني على فوجب. املستعمر ربقة من بلدا بلدا لتحريرها
َوَعَد اَّللهُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن هُهم يف اْْلَْرِض َكَما ﴿ .النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة

لَن هُهم مِ ن بَ ْعدِ  َننه ََلُْم ِدينَ ُهُم الهِذي اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبدِ  ْوِِِهْم ََْمناا ي َ اْسَتْخَلَف الهِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِ  ََ ْعُبُدوَنِِن ََل  
ئاا َوَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك َُِأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ   .﴾ُيْشرُِكوَن ِب َشي ْ

 ه 1442 رمضان من عشر الثالث يف
 م25/4/2021


