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 Nagmy Ragab Daifاألسم : 
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 : بحثالملخص 

اد ، تجاه تشايهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على سياسة فرنسا اإلستعمارية    

أن دراسة هذه المواضيع يعتبر مثاال واضحا لكون تشاد أهم محطة عسكرية  بإعتبار

لفرنسا في القارة االفريقية بعد اإلستقالل وإحتفاظ فرنسا بقوات كبيرة في هذه الدولة 

المتاخمة لدول عربية شرق أوسطية ودول أفريقية في الوسط والغرب ويركز البحث 

معها بعالقات قوية جداً أثرت في مجريات  كذلك لكون تشاد مستعمرة فرنسية إرتبطت

األحداث ، وكانت سياسة فرنسا في تشاد كسياستها في باقى المستعمرات االفريقية ، 

حتواء الشعوب المستعمرة إستيعاب ثقافى وهى فرض الثقافة الفرنسية اوهى سياسة 

ته في مناقش على المستعمرات من لغة ونظم الحياة االجتماعية والسياسية ، وهذا ماسيتم

 ثنايا البحث

 :مدخل 

ختتتتالل العالتتتر االستتتتتعمارا بتوحيتتتد تشتتتاد متتتتع متتتا تعتتتترف قامتتتت فرنستتتا 

اآلن بجمهوريتتتتتة أفريقيتتتتتا الوستتتتتطى، والجتتتتتابون وجمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو، وستتتتتمت 

االتحتتتاد التتتذا نشتتت  بتتتين هتتتذه التتتدول باستتتم أفريقيتتتا االستتتتوا ية الفرنستتتية  وفتتتي حتتتين 

اد باعتبتتتتاره مستتتتتعمرة تقليديتتتتة بحكتتتتم أن فرنستتتتا حكمتتتتت الجتتتتزء الجنتتتتوبي متتتتن تشتتتت

متتدني، وتتتوفير تعلتتيم أساستتي لتته، ونشتتاط تنالتتيرا واستتع واستتتغالل جيتتد للمتتوارد 

الطبيعيتتة هنتتاإ، فإنهتتا حكمتتت شتتمال ووستتط تشتتاد بنظتتاا الحكتتم  يتتر المباشتتر متتن 

ختتتالل اعتمادهتتتا علتتتى الزعمتتتاء القبليتتتين والتتتدينيين التقليتتتديين واعتمتتتدت علتتتيهم فتتتي 

    ( 1) السكان المحليين في هذه المناطقون ؤإدارة ش

وإذا نظرنتتتتتا إلتتتتتى توصيتتتتتع، وتفالتتتتتي  المستتتتتارات، فقتتتتتد  يتتتتترت فرنستتتتتا 

طتتترق التجتتتارة المؤديتتتة إلتتتى الستتتودان وشتتتمال أفريقيتتتا، وجعلتهتتتا تمتتتر متتتن عا تتتمة 

تشتتاد ستتهم ذلتتك فتتي اصدهتتار  تترب أالتتبالد الجديتتدة فتتورت المتتي فتتي الغتترب  وقتتد 

ق، والتتتتي كانتتتت لفتتتترة صمنيتتتة طويلتتتة ملتقتتتى علتتتى حستتتاب مدينتتتة أبيشتتتي فتتتي الشتتتر
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وكانتتتت عامتتتل ربتتتط قتتتوا بتتتين  القوافتتتل التجاريتتتة اآلتيتتتة متتتن الشتتتمال والعا تتتدة إليتتته

ية لستتتتكان شتتتترق تشتتتتاد فتتتتي دوبتتتتدأت الحالتتتتة االقتالتتتتا  تشتتتتاد وجارتهتتتتا الستتتتودان

ستتهم أ فيتترة متتنهم إلتتى الهجتترة إلتتى  تترب الستتودان  وقتتد  افتتع أعتتدادالتراجتتع ممتتا د

وضتتتاال االقتالتتتادية فتتتي الشتتترق، وبالتتتذات فتتتي إقلتتتيم وداا، تفشتتتي فتتتي تتتتدهور األ

 يتتتر أن التتتتدخل   1111 -1111المجاعتتتة التتتتي أ تتتابت دول الستتتاحل فتتتي عتتتامي 

؛ فقتتد وعالقتتته بالستتودان الفرنستتي فتتي الشتتمال لتتم يكتتن وبتتاال خالالتتا علتتى اقتالتتاده

ارة استتتتفادت الحركتتتة التجاريتتتة بالتتتفة عامتتتة متتتن التتتنظم األمنيتتتة التتتتي طبقتهتتتا اإلد

الفرنستتتية علتتتى الطتتترق الرابطتتتة بتتتين أجتتتزاء تشتتتاد، وتلتتتك التتتتي تتتتربط بتتتين تشتتتاد 

والتتدول المجتتاورة، فقتتد ستتاعد ذلتتك علتتى التقليتتل متتن الهجمتتات التتتي كانتتت القوافتتل 

التجاريتتتتة تتعتتتترض لهتتتتا فتتتتي أستتتتفارها متتتتن قبتتتتل شتتتتباب بعتتتت  القبا تتتتل الشتتتتمالية 

  (2)وبالذات التوبو

االتفاقيتتتتات  هتتتتي إحتتتتد و ،التشتتتتادية الفرنستتتتية كانتتتتت اتفاقيتتتتة التعتتتتاونكتتتتذلك        

 1191أ ستتتطس  11التتتثالث التتتتي أبرمتهتتتا فرنستتتا متتتع ثتتتالث دول أفريقيتتتة )تشتتتاد: 

 11وجمهوريتتتتتة الكونجتتتتتو براصافيتتتتتل:  أ ستتتتتطس 11وجمهوريتتتتتة وستتتتتط أفريقيتتتتتا: 

تتتتن  علتتتى أن عتتتامال محتتتددا للعالقتتتات التشتتتادية الستتتودانية، وكانتتتت ، أ ستتتطس(

فرنستتا يكفتتتل  وضتتع نظتتاا دفتتاعي مشتتتترإ باالتفتتاق متتع التتدول التتثالث توافتتق علتتتى

علتتتى أن تتعتتتاون األطتتتراف  2األمتتتن أيضتتتا للجماعتتتة الفرنستتتية كمتتتا تتتتن  المتتتادة/

 أا وضتتتع  كافتتتة ، الموقعتتتة وتتشتتتاور بالتتتفة دا متتتة حتتتول  المستتتا ل المتعلقتتتة بالتتتدفاال

بتتتين فرنستتتا وكتتتل األطتتتراف  اثنا يتتت انظتتتاا دفتتتاعي مشتتتترإ وربتتتاعي ولتتتيس اتفاقتتت

المنطلتتتق يحتتتق للكونجتتتو ولجمهوريتتتة وستتتط أفريقيتتتا أن  األختتتر  ومتتتن هتتتذا الثالثتتتة

أ ستتتطس  11يشتتتاركا فتتتي إعتتتادة األمتتتن فتتتي شتتتمال تشتتتاد ومتتتع ذلتتتك، فتتتإن اتفتتتاق 

بتتتتتل اتفتتتتتاق تعتتتتتاون  اعستتتتتكري اين فرنستتتتتا وتشتتتتتاد ال يعتتتتتد تحالفتتتتتبتتتتت المبتتتتترا 1191

 عستتتكرا كمتتتا يتتتنظم نوعتتتا متتتن التعتتتاون اإلدارا والمتتتادا بتتتين جيشتتتين ولكتتتن دون

علتتى أنتته يحتتق للقتتوات  9تحتتالع عستتكرا علتتى ستتاحة القتتتال وأخيتترا تتتن  المتتادة/

المستتتلحة الفرنستتتية علتتتى  المستتتلحة التشتتتادية طلتتتب مستتتاندة لوجيستتتتيكية متتتن القتتتوات

أن ال تشتتتمل هتتتذه بتتت ا حتتتال المشتتتاركة المباشتتترة فتتتي القتتتتال التتتذا يقتتتوده النظتتتاا 

، بتت ن الجتتزء الشتتمالي والجتتدير بالمالحظتتة أيضتتا ه فتتي التتداخل تتالتشتتادا ضتتد أعدا

فتتتي بدايتتتة هتتتذا القتتترن خاضتتتعا إلدارة  متتتن تشتتتاد كتتتان منتتتذ احتلتتتت فرنستتتا اإلقلتتتيم

  (1)عسكرية فرنسية
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اضتتتتتطر التتتتتر يس  1192أ ستتتتتطس  22فتتتتتى علتتتتتى ستتتتتبيل المثتتتتتال فإنتتتتته و

إلتتتتى طلتتتتب عتتتتودة القتتتتوات الفرنستتتتية للقضتتتتاء علتتتتى حركتتتتة التمتتتترد فتتتتي  طمبالبتتتتا 

حتتتتى،  1191تشتتتاد حيتتتث بقتتتت متتتن  الشتتتمال وبتتتذلك عتتتادت القتتتوات الفرنستتتية إلتتتى

ولين التشتتتاديين أنفستتتهم كتتتذلك فتتتي ستتتبتمبر ؤكتتتل هتتتذا بنتتتاء علتتتى طلتتتب المستتت 1192

 تتتتفوف الجتتتتيي التشتتتتادا وامتتتتتدت حركتتتتتة  عنتتتتدما انتتتتدلع الالتتتتراال فتتتتي 1191

لشتتتمال إلتتتى الجنتتتوب لتستتتيطر علتتتى جتتتزء كبيتتتر متتتن التتتبالد، تتتتدخلت ا متتتنالتمتتترد 

شتتتهر فتتتي بتتتاريس وقتتتع الطرفتتتان أ 9أختتتر ، وبعتتتدها بتتتـ  القتتتوات الفرنستتتية، متتترة

التشتتتادا والفرنستتتي علتتتى اتفاقيتتتة جديتتتدة للتعتتتاون العستتتكرا والفنتتتي كتتتان أهتتتم متتتا 

بتتتوط فيهتتتا أنهتتتا تمتتتنط الحتتتق للطتتتا رات الفرنستتتية العستتتكرية والمدنيتتتة فتتتي اله أستتتتمر

  (1)في تشاد وفى التحليق فوق األراضي التشادية

فتتتي حتتتين أن الستتتودان تطتتتل علتتتى البحتتتر كتتتون تشتتتاد دولتتتة حبيستتتة  كمتتتا أن       

آختتتر متتتن محتتتددات العالقتتتات بتتتين تشتتتاد والستتتودان، وعلتتتى ستتتبيل   كتتتان األحمتتتر 

، متتن قستتم  تترب أفريقيتتا فتتي وصارة J. de C Lingالمثتتال فتتإن و  دو ستتي ليتتن  

قتتتتد دعتتتتاه  Julius Walkerالفارجيتتتتة البريطانيتتتتة، أن الستتتتيد جوليتتتتو  ووكتتتتر 

، ر تتتتيس القستتتتم Hissane Guiagoussouلمقابلتتتتة الستتتتيد حستتتتين جواجوستتتتو 

 21الثالتتتتث )وهتتتتو قستتتتم المنظمتتتتات الدوليتتتتة( فتتتتي وصارة الفارجيتتتتة التشتتتتادية، فتتتتي 

قضتتتي يتتتومين فتتتي لنتتتدن فتتتي طريتتتق وكتتتان ي) اءد( ختتتالل حفتتتل  تتت1191ديستتتمبر )

كمتتتا  عودتتتته متتتن الجمعيتتتة العامتتتة لفمتتتم المتحتتتدة فتتتي نيويتتتورإ إلتتتى فتتتورت المتتتي

  وذكتتتر عنتتته أنتتته شتتتف  ذكتتتي وودود وإن كتتتان قتتتد بتتتدأ فتتتي بعتتت  (أوردت الوثيقتتتة

مالحظاتتتتته للستتتتيد ووكتتتتر ممتعضتتتتاً متتتتن الفرنستتتتيين إلتتتتى حتتتتد متتتتا  وقتتتتد أوضتتتتط 

 همة منها:منقاطاً للين  جواجواسو 

أن كتتتون تشتتتاد بلتتتداً حبيستتتاً قتتتد ستتتبب العديتتتد متتتن المشتتتكالت االقتالتتتادية التتتتي  -

كتتتان يمكتتتن التغلتتتب عليهتتتا لتتتو كانتتتت الكتتتاميرون أكثتتتر تعاونتتتاً فتتتي مستتت لة الستتتما  

 ببناء خطوط  سكك حديدية بين البلدين؛

نتتته يعتقتتتد إوشتتتعر أنتتته )وفقتتتا لمتتتا الحظتتته كاتتتتب الفطتتتاب( مضتتتطر للقتتتول  -

بشتتتكل شفالتتتي أن المحتتترإ األساستتتي لحكومتتتة جاللتتتة الملكتتتة فتتتي تستتتوية األمتتتر 

متتع الستتيد ستتميث هتتو التتتفل  متتن المشتتكلة الروديستتية مهمتتا كانتتت التكتتاليع  وقتتد 

استتتفدا كاتتتب الفطتتاب عبتتتارة تتغييتتر االتجتتاهت لكنتته عبتتتر عتتن عتتدا اعتقتتاده أنهتتتا 
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لحتتدود الشتتمالية لتشتتاد، والتتتي تعتبتتر اكمتتا   1قللتتت متتن حجتتم الفا تتل بتتين موقفيهمتتا

تشتتتترإ فيهتتتا متتتع ليبيتتتا، أحتتتد اآلثتتتار الستتتيوة لالستتتتعمار مثتتتل أا حتتتدود أختتتر  فتتتي 

أفريقيتتتا، ومتتتن البتتتديهي مالحظتتتة أن الحتتتدود السياستتتية بتتتين التتتدول األفريقيتتتة هتتتي 

أستتتوأ أنتتتواال الحتتتدود حيتتتث اعتتتترف األوروبيتتتون أنفستتتهم بتتت ن تلتتتك الحتتتدود التتتتي 

علتتتتى أستتتتا  متتتتن الجهتتتتل بتتتتالكثير متتتتن الحقتتتتا ق ا تتتتطنعها استتتتتعمارهم قامتتتتت 

  (1)الطبيعية والبشرية عن تلك القارة

ويمكتتتتن تلمتتتتس هتتتتذا المحتتتتدد اإلقليمتتتتي متتتتن ختتتتالل تتبتتتتع مستتتت لة ترستتتتي  الحتتتتدود 

االستتتتعمارية متتتن قبتتتل القتتتو  التتتتي كانتتتت نافتتتذة فتتتي المنطقتتتة، ففتتتي الفتتتامس متتتن 

بتتتت ن تمتتتتد استتتتتطاعت فرنستتتتا أن تحالتتتتل علتتتتى موافقتتتتة بريطانيتتتتا  1211أ ستتتتطس 

( Sayنفوذهتتتا الستتتاحلي علتتتى البحتتتر المتوستتتط جنوبتتتا حتتتتى ختتتط يمتتتتد متتتن ستتتاا )

( علتتتى بحيتتترة تشتتتاد  وكتتتان معروفتتتا أن Barrouaعلتتتى نهتتتر النيجتتتر حتتتتى بتتتاروا )

( التتتتي كانتتتت قتتتد و تتتلت إلتتتى Ouaddeiجنتتتوب هتتتذا الفتتتط توجتتتد ستتتلطنة واداا )

لستتتتلطان عقتتتتب وفتتتتاة ا 1912مرحلتتتتة متتتتن االنحتتتتالل السياستتتتي ابتتتتتداء متتتتن عتتتتاا 

( Barnouيوستتتتع، أمتتتتا فتتتتي  تتتترب هتتتتذا الفتتتتط فكانتتتتت توجتتتتد مملكتتتتة البورنتتتتو )

ط فضتتتتل ا إقامتتتتة مملكتتتتة بتتتتالواقعتتتتة شتتتتمال نيجيريتتتتا الحاليتتتتة، والتتتتتي استتتتتطاال را

  (9) إسالمية بها، وأما في الشمال فكانت توجد جماعة التوبو

هتتتتا استتتتتطاعت الدولتتتتة العثمانيتتتتة توستتتتيع نفوذ 1221/ 1221وبعتتتتد متتتتؤتمر بتتتترلين 

 1211فتتتتتي واليتتتتتات برقتتتتتة وفتتتتتزان وطتتتتترابلس، وعنتتتتتدما  تتتتتدر تالتتتتتريط لنتتتتتدن 

اعترضتتتت عليتتته حفاظتتتا علتتتى مالتتتالحها ومحاولتتتة منهتتتا الستتتترداد المنتتتاطق التتتتي 

 1219وفتتي عتتاا   9، والتتتي تالتتل إلتتى بحيتترة تشتتادكافتتة  تقتتع ظهتتر إقلتتيم طتترابلس

اتفقتتت فرنستتتا وبريطانيتتا علتتتى منتتاطق نفتتتوذ كتتتل منهمتتا فتتتي القتتارة األفريقيتتتة، وفتتتي 

متتار  متتن نفتتس العتتاا تتتم االتفتتاق علتتى أن تمتتتد الحتتدود بتتين تشتتاد وليبيتتا متتن  21

درجتتتة شتتترقاً، ويتجتتته  19ختتتط يمتتتتد متتتن نقطتتتة تقتتتاطع متتتدار الستتترطان بفتتتط طتتتول 

شتتتترقاً، ونتيجتتتتة لتتتتذلك أقتتتتاا  21إلتتتتى الجنتتتتوب الشتتتترقي ليلتقتتتتي متتتتع ختتتتط طتتتتول 

حالتتتن )المتتي( بعتتد القضتتاء علتتتى رابتتط فضتتل ا فتتتي  1111الفرنستتيون فتتي عتتاا 

موقعتتتة كوستتتيرا، واعترضتتتت الدولتتتة العثمانيتتتة علتتتى احتتتتالل فرنستتتا وبريطانيتتتا 

( Bardouفتتتي إنشتتتاء حالتتتن بتتتارداا ) 1112لهتتتذه األراضتتتي وشتتترعت فتتتي عتتتاا 

قا متتتاً بتتتين فرنستتتا والعثمتتتانيين (، وظتتتل النتتتزاال Yoaوأقامتتتت مركتتتزا آختتتر فتتتي يتتتو )
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، واضتتتطر األتتتتراإ 1111ستتتبتمبر  21حتتتتى قامتتتت الحتتترب التركيتتتة اإليطاليتتتة فتتتي 

أكتتتتتوبر  12( بلتتتتوصان فتتتتي Ouchyبعتتتتد هتتتتزيمتهم إلتتتتى توقيتتتتع معاهتتتتدة أوشتتتتي )

، ورحلتتتت تركيتتتا عتتتن ليبيتتتا وقامتتتت فرنستتتا باالستتتتيالء علتتتى كتتتل المنتتتاطق 1112

  (9)يامع بريطان 1211التي حددتها اتفاقية 

وتتم التنتاصل إليطاليتا عتن شتريط  1111وبعد عدة اتفاقيات عقدت معاهدة روما في عتاا        

ألتتع كتتم مربتتع، ضتتم إلتتى أراضتتي ليبيتتا الجنوبيتتة، وكتتان داخلتته  111متتن األراضتتي مستتاحته 

(، ومتتن هنتتا أطلتتق علتتى هتتذه المنطقتتة استتم شتتريط أوصو Aozouمعستتكر  تتغير فتتي أوصو )

(Banded’Aozou ؛ ففي)تم االتفاق بتين فرنستا وبريطانيتا علتى منتاطق  1211مار   21

شتترقاً، ثتتم يتجتته إلتتى  19نفتتوذ لكتتل منهمتتا وهتتو متتن نقطتتة تقتتاطع متتدار الستترطان بفتتط طتتول 

شتتماالً، فاعترضتتت الدولتتة  21شتترقاً متتع دا تترة عتترض  21الجنتتوب الشتترقي متتع ختتط طتتول 

ثمانيتتة قا متتا حتتتى قامتتت الحتترب العثمانيتتة علتتى االتفتتاق وظتتل النتتزاال بتتين فرنستتا والدولتتة الع

والتتتي انتهتتت بهزيمتتة تركيتتا وعقتتد معاهتتدة أوشتتي لتتوصان عتتاا  1111التركيتتة اإليطاليتتة عتتاا 

، 1211فرحلت تركيا وقامت فرنسا باالستيالء على المناطق التي حددتها اتفاقية  عتاا  1112

 ( 2) 1121وفي تحديد الحدود عاا  1111وتم الت كيد على ذلك في مؤتمر باريس عاا 

 -تمكنتتتتت إيطاليتتتتا متتتتن توقيتتتتع معاهتتتتدة رومتتتتا أو الفتتتتال 1111ينتتتتاير  9وفتتتتي         

 111التتتذا تبلتتتت مستتتاحته  موستتتوليني حيتتتث تتتتم بمقتضتتتاها التنتتتاصل عتتتن قطتتتاال أوصو

ألتتع كتتم مربتتع ليضتتم إلتتى ليبيتتا، لكتتن الغتتزو اإليطتتالي إلثيوبيتتا وإدانتتة إيطاليتتا متتن 

قبتتل عالتتبة األمتتم حتتال دون التالتتديق عليهتتا، وكتتان ختتط الحتتدود فتتي منطقتتة أوصو 

يمشتتي بفتتط مستتتقيم باستتتثناء بعتت  األجتتزاء الطفيفتتة فتتي الغتترب، وعنتتدما هزمتتت 

الثانيتتتتة ووضتتتتعت كتتتتل ممتلكاتهتتتتا تحتتتتت تالتتتترف إيطاليتتتتا فتتتتي الحتتتترب العالميتتتتة 

التتتذا نتتت  علتتتى  121قرارهتتتا رقتتتم  1111عالتتتبة األمتتتم التتتتي أ تتتدرت فتتتي عتتتاا 

أن تعيتتتين حتتتدود ليبيتتتا بو تتتفها إحتتتد  المستتتتعمرات اإليطاليتتتة الستتتابقة ينبغتتتي حلهتتتا 

متتتتن ختتتتالل المفاوضتتتتات الثنا يتتتتة متتتتع الحكومتتتتة الفرنستتتتية باًعتبارهتتتتا هتتتتي التتتتتي 

 ومة الليبية فور استقاللها تسيطر على تشاد، والحك

وبتطبيتتتق هتتتذا القتتترار بتتتادرت الحكومتتتتان إلتتتى توقيتتتع معاهتتتدة  تتتداقة وحستتتن     

نالتتتت علتتتى أن الحتتتدود المشتتتتركة بتتتين ليبيتتتا وتشتتتاد هتتتي تلتتتك  1111جتتتوار عتتتاا 

الحتتدود التتتي اعتتترف بهتتا وقتتت إنشتتاء المملكتتة الليبيتتة وهتتو متتا يعنتتي أن إقلتتيم أوصو 

ة، إال أن حكومتتتة متتتا بعتتتد الثتتتورة عتتتادت لتطتتتر  مستتت لة يقتتتع ضتتتمن األقتتتاليم التشتتتادي
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حيتتتث أعلنتتتت ليبيتتتا ضتتتم أوصو  1191ترستتيم الحتتتدود متتتع تشتتتاد متتتن جديتتتد منتتذ عتتتاا 

  (1)إلى أراضيها وتمركز قواتها فيها

كانتتتتت تشتتتتاد مستتتتتعمرة فرنستتتتية ارتبطتتتتت معهتتتتا وكمتتتتا هتتتتو معتتتتروف فقتتتتد        

نستتتا وتشتتتاد متتتن جهتتتة، بعالقتتتات قويتتتة جتتتدا أثتتترت فتتتي مجريتتتات األحتتتداث بتتتين فر

وبتتتين تشتتتاد والستتتودان متتتن جهتتتة أختتتر   ويظهتتتر متتتد  ارتبتتتاط فرنستتتا بتشتتتاد فتتتي 

حيتتتتث اتفتتتتذت فرنستتتتا متتتتن تشتتتتاد مركتتتتزا عستتتتكريا للقتتتتوات  1111أ ستتتتطس  29

الفرنستتتية ضتتتد ألمانيتتتا، وكانتتتت بحيتتترة تشتتتاد مركتتتزا ر يستتتا لقتتتوات الحلفتتتاء، وكتتتان 

جيتتتتوح الحلفتتتتتاء  همتتتتة لتتتتتدعيممالعا تتتتمة قاعتتتتدة جويتتتتة  -مطتتتتار فتتتتورت المتتتتي

وخا تتتة للطتتتا رات األمريكيتتتة المتجهتتتة إلتتتى الشتتترق نظتتترا للموقتتتع االستتتتراتيجي 

ن هنتتتاإ إللمدينتتة البعيتتتدة عتتن منطقتتتة العمليتتتات العستتكرية لتتتدول المحتتتور، وقتتد قيتتتل 

الكثيتتر متتن التشتتاديين البتتالت عتتددهم عشتترة لتتواءات متتن المشتتاة يقتتاتلون إلتتى جانتتب 

   (11)قوات فرنسا الحرة

انتتتت سياستتتة فرنستتتا فتتتي تشتتتاد كسياستتتاتها فتتتي بتتتاقي المستتتتعمرات األفريقيتتتة، وك      

وهتتتي سياستتتة احتتتتواء الشتتتعوب المستتتتعمرة استتتتيعاب ثقتتتافي، وهتتتي فتتترض الثقافتتتة 

الفرنستتتتتية علتتتتتى المستتتتتتعمرات متتتتتن لغتتتتتة ونظتتتتتم الحيتتتتتاة االجتماعيتتتتتة والسياستتتتتية 

جتتتزء واالقتالتتتادية والتتتت ثير النفستتتي التتتذا يشتتتعر معتتته الشتتتف  المستتتتعمر وك نتتته 

وقتتتد فرضتتتت فرنستتتا علتتتى تشتتتاد تحالفتتتات متتتع بعتتت  الحكتتتاا الفرنستتتي، متتتن الكيتتتان 

التشتتتاديين مثتتتل عبتتتد التتترحمن قتتتوران ستتتلطان بتتتا رمي لمواجهتتتة رابتتتط فضتتتل ا 

علتتتى ستتتبيل المثتتتال،  يتتتر أن فرنستتتا ستتترعان متتتا تنكتتترت لتحالفاتهتتتا القبليتتتة وأصالتتتت 

رنستتتتتية االستتتتتتوا ية كتتتتتل الممالتتتتتك التشتتتتتادية وربطتتتتتت تشتتتتتاد سياستتتتتيا ب فريقيتتتتتا الف

)الكونغتتتو والجتتتابون وأفريقيتتتا الوستتتطى(، وعينتتتت فرنستتتا مجموعتتتة متتتن اإلداريتتتين 

الفرنستتتتيين لالضتتتتطالال بمهمتتتتة الحكتتتتم، واستتتتتبعدت العنا تتتتر الوطنيتتتتة المحليتتتتة، 

وعنتتتدما استتتتعانت بعنا تتتر  يتتتر فرنستتتية فإنهتتتا استتتتفدمت عنا تتتر  يتتتر تشتتتادية 

شتتتاء مجتمعتتتات حضتتترية جديتتتدة وعملتتتت فرنستتتا علتتتى إن  1متتتن جتتتزر الهنتتتد الغربيتتتة

فتتتتي تشتتتتاد مثتتتتل فتتتتورت المتتتتي وفتتتتورت أرشتتتتامبول تركتتتتزت فتتتتي الجنتتتتوب، إال أن 

ستتتكانها ظلتتتوا علتتتى عتتتاداتهم وتقاليتتتدهم، وكتتتان أكبتتتر أثتتتر لالستتتتعمار الفرنستتتي فتتتي 

تشتتتاد هتتتو خلتتتق طبقتتتة متتتن المثقفتتتين المتتترتبطين بالثقافتتتة الفرنستتتية، وانقستتتم المجتمتتتع 

قتتتتة الحاكمتتتتة ومعظمهتتتتا متتتتن  يتتتتر المستتتتلمين متتتتن ( الطب1التشتتتتادا إلتتتتى طبقتتتتتين: )
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التتتذين نشتتتووا متشتتتربين بالثقافتتتة الفرنستتتية، وهتتتي طبقتتتة قليلتتتة العتتتدد وقويتتتة النفتتتوذ، 

( مجموعتتتتتات أختتتتتر  وهتتتتتي األكبتتتتتر عتتتتتددا واأللالتتتتتق بتتتتتاألعراف والتقاليتتتتتد 2)

  (11)التشادية واألقل حظا في السلطة والثروة

وعملتتتت فرنستتتا بعتتتد ذلتتتك بتتتالتواطؤ متتتع بعتتت  الزعمتتتاء علتتتى ربتتتط تشتتتاد         

بالتتتتدا رة السياستتتتية الفرنستتتتية منتهتتتتزة فتتتتي ذلتتتتك ر بتتتتة تشتتتتاد فتتتتي الحالتتتتول علتتتتى 

المستتاعدات الماليتتتة والفبتتتراء والفنيتتتين، وجتتتاء ذلتتتك بعتتتد توقيتتتع تشتتتاد وفرنستتتا علتتتى 

اا فقتتتط متتتن أا بعتتتد أربعتتتة أيتتت 1191أ ستتتطس  11مجموعتتتات متتتن االتفاقيتتتات فتتتي 

إعتتالن االستتتتقالل وهتتتذه االتفاقيتتتات شتتتملت: اتفاقيتتتة التتتدفاال المشتتتترإ بتتتين التتتدولتين، 

واتفتتتتاق التعتتتتاون الثقتتتتافي حيتتتتث اعتبتتتترت اللغتتتتة الفرنستتتتية بمقتضتتتتاه لغتتتتة رستتتتمية 

للتتتبالد، واتفاقيتتتة تتعلتتتق بالجانتتتب السياستتتي والدبلوماستتتي متتتن تبتتتادل الستتتفراء وإقامتتتة 

   (12)القنالليات

تتتتتتولى الجنتتتتتوبي فرانستتتتتوا تومبالبتتتتتاا  1191االستتتتتتقالل فتتتتتي عتتتتتاا وعقتتتتتب         

ر استتتتة التتتتبالد، والتتتتذا قتتتتاا بعتتتتد توليتتتته بفتتتتترة وجيتتتتزة بحظتتتتر جميتتتتع األحتتتتزاب 

السياستتية باستتتثناء حزبتته الحتتاكم كمتتا قتتاا بممارستتة التمييتتز ضتتد اإلقليمتتين األوستتط 

ر متتن والشتتمالي للتتبالد  وأد  حكمتته المتشتتدد إلتتى حتترب أهليتتة ممتتتدة استتتمرت أكثتت

  وقتتتد استتتتمرت 1( متتتع المستتتلحين متتتن الشتتتمال والوستتتط1191 -1191عقتتتد كامتتتل )

د الفضتتتتتتل فتتتتتتي استتتتتتتمرار األداء وعتتتتتتاحالتتتتتتة الركتتتتتتود االقتالتتتتتتادا فتتتتتتي تشتتتتتتاد، 

 the Common Marketاالقتالتتتتتتادا لهتتتتتتذه التتتتتتبالد للستتتتتتوق المشتتتتتتتركة 

)األوروبيتتة( التتتتي كانتتت تقتتتدا دعمتتاً لالتتتادرات تشتتاد متتتن القطتتن  وقتتتد  يتتر إنشتتتاء 

متتتن األحتتتوال قلتتتيالً، وهتتتي ال تتتتزال تقتتتع فتتتي  Cottontchadكة تشتتتاد للقطتتتن شتتتر

    (11)للتشاديينأفضل قليال  اباريس وتقدا أسعار

ومتتتتع ذلتتتتك، يالحتتتتا أن االتفاقيتتتتات المبرمتتتتة بتتتتين فرنستتتتا وتشتتتتاد، لتتتتم تتتتتن        

 تتتراحة علتتتى أا تتتتدخل عستتتكرا ستتتافر متتتن قبتتتل فرنستتتا فتتتي تشتتتاد، بتتتل كانتتتت 

فرنستتتي بتتتدعم وستتتا ل دفتتتاال الجتتتيي التتتوطني التشتتتادا وإمتتتداده تقتالتتر علتتتى التتتتزاا 

باألستتتلحة والفنيتتتين العستتتكريين، كتتتل هتتتذا فتتتي نطتتتاق التتتتزاا مشتتتترإ للتتتدفاال عتتتن 

تالجماعتتتة الفرنستتتيةت، ولكتتتن ستتترعة تتتتدهور الوضتتتع العستتتكرا فتتتي تشتتتاد، نتيجتتتة 

ولية الفرنستتتية، إلتتتى إضتتتفاء تفستتتيرات خا تتتة ؤالنتشتتتار حركتتتة التمتتترد، حتتتث بالمستتت
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االتفاقيتتتتات، وعلتتتتى نحتتتتو يتتتتتيط للحكومتتتتة الفرنستتتتية، تلبيتتتتة نتتتتداء التتتتتر يس لهتتتتذه 

 ( 11)طمبالبا 

وبتتتذلك تتتتم إرستتتال قتتتوات عستتتكرية فرنستتتية إلتتتى ستتتاحة القتتتتال وكانتتتت مهمتتتة       

هتتتذه القتتتوات، تتتتتلف  فتتتي اآلتتتتي: إعتتتادة حريتتتة االتالتتتاالت داختتتل تشتتتاد وإعتتتادة 

ع الستتتما  لتتتادارة المدنيتتتة تنظتتتيم الجتتتيي التتتوطني، والحتتتد متتتن منتتتاطق المقاومتتتة، متتت

باستتتتعادة ستتتيطرتها، وكستتتب ثقتتتة الستتتكان المفتقتتتدة وعلتتتى هتتتذا النحتتتو، أختتتذ الوجتتتود 

العستتتتكرا الفرنستتتتي يتتتتزداد أهميتتتتة فتتتتي تشتتتتاد والجتتتتدير بالتتتتذكر أن قتتتترار التتتتر يس 

طمبالبتتتا  بااللتجتتتاء إلتتتى المعاونتتتة العستتتكرية الفرنستتتية، لتتتم يلتتتق ت ييتتتد العديتتتد متتتن 

إذ كتتتان بعضتتتهم يفضتتتل االلتجتتتاء إلتتتى دولتتتة أجنبيتتتة أختتتر  ولين التشتتتاديين، ؤالمستتت

لتتتدعم الجتتتيي التتتوطني بالستتتال  والمعتتتدات، كمتتتا كتتتان بعضتتتهم اآلختتتر يتتتر  الحتتتل 

فتتي إجتتراء إ تتال  إدارا جتتذرا يستتتهدف إحتتداث تتتواصن جديتتد أكثتتر تعبيتترا عتتن 

التركيبتتتة العرقيتتتة والدينيتتتة للستتتكان ،  ومتتتن جهتتتة أختتتر ، فتتتإن قبا تتتل الستتتارا التتتتي 

إليهتتا التتر يس طمبالبتتا ، والتتتي فضتتلها علتتى اآلختترين، لتتم تؤيتتد أيضتتا هتتذا ينتمتتي 

القتتترار، التتتذا كتتتان فتتتي نظرهتتتا يعتتتد مساستتتا لنفوذهتتتا التتتوطني علتتتى أيتتتة حتتتال، ففتتتي 

كانتتتت حركتتتة التمتتترد تعتتتانى متتتن شتتتدة الهجمتتتات التتتتي شتتتنتها  1191منتالتتتع عتتتاا 

  المنتتاطق، عليهتتا القتتوات الوطنيتتة والفرنستتية وتتتم لهتتا إقتترار أمتتن نستتبى فتتي بعتت

ولكنهتتتا فشتتتلت فتتتي القضتتتاء علتتتى الحركتتتة فتتترأت القيتتتادة العستتتكرية الفرنستتتية، أن 

 911إلتتتى  111مهمتهتتتا قتتتد تحققتتتت وانستتتحبت عتتتن تشتتتاد، ولتتتم يبتتتق منهتتتا ستتتو  

 91جنتتدا فتتي العا تتمة، متمركتتزين داختتل قاعتتدة متتؤجرة لهتتم بمبلتتت ستتنوا قتتدره 

  (11)مليونا من الفرنكات

وخال تتتة القتتتول فقتتتد كانتتتت دارفتتتور هتتتي األرض التتتتي يتتتتم منهتتتا تغييتتتر كتتتل      

الحكومتتتات التشتتتادية منتتتذ اإلطاحتتتة بحكومتتتة تومبالبتتتاا التتتتي جتتتاءت بعتتتد االستتتتقالل 

وحتتتى هبتترا التتذا أصاحتتته حكومتتة إدريتتس ديبتتي الحاليتتة، كمتتا أن معظتتم حركتتات 

متتتتن حركتتتتتة  المعارضتتتتة لفنظمتتتتة التشتتتتتادية كانتتتتت تنطلتتتتتق متتتتن دارفتتتتور ابتتتتتتداء

التحريتتتتر األولتتتتى )فرولينتتتتات( وحتتتتتى إدريتتتتس ديبتتتتي، ولهتتتتذا فعالقتتتتة تشتتتتاد ب صمتتتتة 

 1121فقتتتد انستتتحب إليهتتتا حستتتين هبتتترا فتتتي ديستتتمبر   1دارفتتتور عالقتتتة أمتتتن قتتتومي

بعتتتد هزيمتتتته األولتتتى فتتتي الحتتترب األهليتتتة التشتتتادية، وفيهتتتا حالتتتل علتتتى مستتتاعدات 

جتتت  إدريتتتس ديبتتتي بعتتتد ، وفتتتي دارفتتتور ل1122دختتتل بهتتتا إلتتتى انجامينتتتا فتتتي يوليتتتو 
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ثتتتم رجتتتع منتالتتترا إلتتتى تشتتتاد فتتتي  1121خالفتتته متتتع حستتتين هبتتترا فتتتي مطلتتتع عتتتاا 

، وال تتتتزال الفالتتتا ل المعارضتتتة للحكومتتتة التشتتتادية ت متتتل فتتتي موضتتتع 1111عتتتاا 

قتتتدا فتتتي دارفتتتور إلحساستتتها أن أا تغيتتتر فتتتي انجامينتتتا لتتتن يتتتتم  تتتال عتتتن طريتتتق 

 ما يلي: البوابة الشرقية لتشاد وهو األمر الذا يؤكد على

أثتتتر الستتتودان علتتتى استتتتقرار تشتتتاد وقبولتتته وستتتيطا محايتتتدا فتتتي النتتتزاال التتتدا ر  -1

بتتتتين الفالتتتتا ل التشتتتتادية، ففيتتتته وقعتتتتت اتفاقيتتتتة الفرطتتتتوا األولتتتتى فتتتتي عتتتتاا 

، وهمتتتتتا االتفاقيتتتتتتان اللتتتتتتان أدتتتتتتا إلتتتتتى 1192والثانيتتتتتة فتتتتتي فبرايتتتتتر  1199

 المالالحة بين الفالا ل وبين الحكومة التشادية 

بالالتتتتراال التشتتتتادا، وخا تتتتة بعتتتتد تحتتتتول طبيعتتتتة الالتتتتراال تتتتت ثر دارفتتتتور  -2

داختتتتل الشتتتتمال نفستتتته، إذ كتتتتان لكتتتتل قبيلتتتتة فتتتتي الشتتتتمال التشتتتتادا امتتتتتداد فتتتتي 

متتتن الحتتترب نفستتتها ولتتتيس مستتتاعدا فيتتته  ادارفتتتور ممتتتا يجعتتتل اإلقلتتتيم جتتتزء

فحستتب، وعلتتى ستتبيل المثتتال أد  الالتتراال بتتين هبتترا والقبا تتل العربيتتة إلتتى 

    (19)ى السوداننزو  أعداد كبيرة منها إل

لقتتتد كتتتان للتتتدول االستتتتعمارية دور فتتتي رستتتم حتتتدود الستتتودان متتتع جيرانتتته، فإيطاليتتتا 

كتتتان لهتتتا دور فتتتي تعيتتتين حتتتدود الستتتودان متتتع أرتيريتتتا وليبيتتتا، وفرنستتتا لعبتتتت دوراً 

فتتتي بلتتتورة حتتتدود الستتتودان متتتع تشتتتاد وأفريقيتتتا الوستتتطى، أمتتتا بلجيكتتتا فقتتتد قامتتتت 

التتال جنتتتوب الستتودان، وبريطانيتتتا كتتان دورهتتتا بتستتوية الحتتدود متتتع الكنغتتو قبتتتل انف

فتتتي تستتتوية الحتتتدود متتتع مالتتتر وأثيوبيتتتا  والستتتودان كغيتتتره متتتن التتتدول األفريقيتتتة 

ورث حتتتتدوداً بعتتتتد نيلتتتته االستتتتتقالل حتتتتـددت دون إرادتتتتته، واتستتتتمت بالعديتتتتد متتتتن 

النتتتتواق  والعتتتتـيوب نتيجتتتتة لتعمتتتتيم الو تتتتع وانقستتتتاا القبا تتتتل، وعتتتتدا التفطتتتتيط 

علتتى األرض فتتي معظتتم األحيتتان  وبتتالر م متتن ذلتتك فقتتد ووضتتع المعتتالم بوضتتو  

تعهتتد الستتودان كغيتتره متتن التتدول األفريقيتتة بتتاحتراا الحتتدود القا متتة عنتتد االستتتقالل 

والتتتتي ت كتتتدت فتتتي  1221 -1221والموروثتتتة متتتن االستتتتعمار فتتتي متتتؤتمر بتتترلين 

 ( 19)1191 مؤتمر القمة األفريقي األول عاا

ن المشتتتاكل إفتتتي العتتتـالقات بتتتين التتتدولتين، فتتت وفيمتتتا يتعلتتتق بوضتتتع الحتتتدود وأثرهتتتا

الحدوديتتتة جتتتاءت نتيجتتتة لعتتتدا دقتتتة الو تتتع واعتمتتتاده علتتتى معتتتالم قابلتتتة للتتتزوال 

وانقستتتتاا القبا تتتتل والقتتتتر  الحدوديتتتتة، وبتتتتالر م متتتتن ذلتتتتك كتتتتان للحتتتتدود أثارهتتتتا 

اإليجابيتتة حيتتث جعلتتت متتن التتدولتين نموذجتتاً للتعتتايي الستتلمي بتتين التتدول منتتذ فتتترة 
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فتتتتتور ووداا وذلتتتتتك للرابطتتتتتة التتتتتتي أوجتتتتتدها اإلستتتتتالا وثقافتتتتتته فتتتتتي مملكتتتتتتي دار

البلتتدين، وتعاهتتد كتتل متتن ستتلطان الفتتور وستتلطان وداا علتتى عتتدا خيانتتة أا منهمتتا 

ختتتر وتقاستتتما المستتتافة بينهمتتتا ووضتتتعا عليهتتتا مستتتـامير ضتتتفمة لتالتتتبط حاجتتتـزاً آلل

هتتتو بيتتتـن المملكتتتتين، وهتتتذا يتتتدل علتتتى أن مفهتتتوا الحتتتدود لتتتم يكتتتن فتتتي ذلتتتك التتتزمن 

نفتتتس مفهتتتوا الحتتتدود اآلن، حيتتتث كتتتان يعنتتتي حفتتتا حتتتدود الستتتلطة و تتتالحيات كتتتل 

 (12) سـلطان على رعاياه

كيلتتتتومتر تقريبتتتتاً، ويحكمهتتتتا عتتتتدد متتتتن  1221ويبلتتتتت طتتتتول الحتتتتدود متتتتع تشتتتتاد     

 1121و برتوكتتتتول  1111و  1212الوثتتتتا ق وقعتتتتت بتتتتين بريطانيتتتتا وفرنستتتتا عتتتتاا 

، وهتتتي نفتتتس االتفاقيتتتات التتتتي تحكتتتم التتتذا تتتتم بموجبتتته تفطتتتيط الحتتتدود المشتتتتركة

حتتتدود الستتتودان متتتع أفريقيتتتا الوستتتطى حيتتتث إنهمتتتا )أفريقيتتتا الوستتتطى وتشتتتاد( كانتتتتا 

       (11)نيمستعمرتين فرنسيت

ونشتتتير إلتتتى اشتتتتراإ البلتتتدين فتتتي اإلنتتتتاو الزراعتتتي والرعتتتوا وذلتتتك بفضتتتل       

تشتتتتابه المنتتتتا  فيهمتتتتا، وكتتتتذلك النشتتتتاط االقتالتتتتادا، خا تتتتة ختتتتالل وبعتتتتد الحقبتتتتة 

االستتتعمارية، إذ عمتتدت دولتتتا االستتتتعمار بريطانيتتا فتتي الستتتودان وفرنستتا فتتي تشتتتاد 

فقتتتد أدخلتتتت صراعتتتة  إلتتتى إقامتتتة نظتتتاا اقتالتتتادا فتتتي البلتتتدين ظتتتل مرتبطتتتاً بهمتتتا،

القطتتتتن فتتتتي تشتتتتاد والستتتتودان وكتتتتذلك الفتتتتول الستتتتوداني، وأخيتتتتراً دختتتتل التتتتنفط فتتتتي 

التتتدورة االقتالتتتادية للبلتتتدينذ فضتتتال عتتتن ذلتتتك، فتتتإن النشتتتاط االقتالتتتادا التقليتتتدا 

يستتتود فتتتي كتتتل متتتن تشتتتاد والستتتودانذ فالنشتتتاط الرعتتتوا يمتتتار  فيهمتتتا إلتتتى جانتتتب 

اتي، وقتتتتد تتتتتت رجط أحيانتتتتاً بفعتتتتل شتتتتط الزراعتتتتة التقليديتتتتة البستتتتيطة لالكتفتتتتاء التتتتذ

   (21)األمطار أو تنق  عليها اآلفات

كتتتتتان االقتالتتتتتاد الستتتتتوداني يعتتتتتاني متتتتتن االفتقتتتتتار شتتتتتبه الكامتتتتتل للبنيتتتتتة األساستتتتتية 

واالعتمتتتاد التتتتاا علتتتى محالتتتول القطتتتن لتحقيتتتق عا تتتدات متتتن العملتتتة األجنبيتتتة )وقتتتد 

العتتتتتتاا متتتتتتن النتتتتتتات  العتتتتتتالمي متتتتتتن القطتتتتتتن فتتتتتتي  %11قتتتتتتدا الستتتتتتودان حتتتتتتوالي 

(  ونتيجتتتتة لتتتتذلك فتتتتإن الستتتتودان يعتمتتتتد بقتتتتوة علتتتتى تقلبتتتتات ستتتتوق 1191/1191

الستتلعة العتتالمي، وكتتان عجزهتتا عتتن تالتتدير قتتدر كبيتتر متتن محالتتولها متتن القطتتن 

والتتتتدني الكتتتارثي للمحالتتتول فتتتي هتتتذا العتتتاا بستتتبب الطقتتتس الستتتي   1191فتتتي عتتتاا 

يتتتة  وبلغتتتت قتتتد تتتترإ خزانتتتة التتتبالد خاويتتتة متتتن أيتتتة عا تتتدات متتتن العمتتتالت األجنب

  (21)%11إلى أكثر من  1199نسبة خدمة الدين إلى الالادرات في عاا 
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 : تإثير التحولت على تشاد -أولا 

 11فتتتي  وتعرضتتتت تشتتتاد النقالبتتتات عستتتكرية وإضتتترابات أطاحتتتت بتومبالبتتتاا   

والتتتذا لقتتتي مالتتترعه متتتت ثرا بجراحتتته وتتتتم تشتتتكيل مجلتتتس عستتتكرا  1191أبريتتتل 

بقيتتتادة فلتتتيكس معلتتتتوا ودختتتل فتتتتي  تتتراال متتتتع جبهتتتة التحريتتتتر التتتوطني التشتتتتادية 

، وكانتتت ليبيتتا فتتي ذلتتتك الوقتتت تتتدعم فرولينتتات ماليتتا وعستتتكريا ( 22) )فرولينتتات(

  (21)ضد القوات الحكومية بقيادة معلوا

، وهتتتتي 1191لحكومتتتتة التشتتتتادية إلتتتتى جوكتتتتوني عويضتتتتي عتتتتاا وعنتتتتدما انتقلتتتتت ا

الحكومتتتتة التتتتتي أيتتتتدتها منظمتتتتة الوحتتتتدة األفريقيتتتتة علتتتتى أن تكتتتتون مهمتهتتتتا إجتتتتراء 

انتفابتتتات حتتترة إلقامتتتة حكومتتتة دا متتتة تمثتتتل األ لبيتتتة، لكتتتن عويضتتتي ماطتتتل فتتتي 

تنفيتتذ المهمتتة ممتتتا جعتتل الالتتتداا بينتته وبتتين قتتتوات الشتتمال بزعامتتتة حستتين هبتتترا، 

   (21)1122يونيو  9ا في دخول العا مة انجامينا في ونجط هبر

وقتتتد شتتتهد عهتتتد جوكتتتوني عويضتتتي تطرفتتتا ضتتتد الستتتكان المستتتلمين فتتتي الجنتتتوب، 

ن أكثتتر إ 1191حيتتث قالتتت مالتتادر دبلوماستتية فتتي تشتتاد فتتي الستتاد  متتن متتار  

أستتتير مستتتلم قتتتد تتتتم قتتتتلهم فتتتي األستتتبوال األول متتتن متتتار  فتتتي جنتتتوبي  211متتتن 

ستتوأ المتتذابط العرقيتتة فتتي أفريقيتتا  ولتتم تعلتتق ستتلطات تشتتاد، تشتتاد، فتتي واحتتدة متتن أ

المتورطتتة فتتي االحتتتراب األهلتتتي متتن أجتتل الستتيطرة علتتتى العا تتمة، رستتميا علتتتى 

الواقعتتتة علتتتى بعتتتد  Moundouعمليتتتات القتتتتل التتتتي جتتترت بتتتالقرب متتتن مونتتتدو 

ميتتتل متتتن نجامينتتتا  وذكتتتر العا تتتدون متتتن المنطقتتتة أنهتتتا شتتتهدت ثالثتتتة  111حتتتوالي 

ن إأيتتتاا متتتن العنتتتع المطلتتتق التتتذا كانتتتت ضتتتحيته األقليتتتة المستتتلمة هنتتتاإ  وقتتتالوا 

عمليتتتات القتتتتل بتتتدأت بعتتتد انتشتتتار إشتتتاعة عتتتن متتتؤامرة إستتتالمية لالستتتتيالء علتتتى 

ن إة عليهتتتتتا  وقتتتتتال شتتتتتهود عيتتتتتان التتتتتبالد وفتتتتترض الستتتتتيطرة العربيتتتتتة اإلستتتتتالمي

عالتتتابات متتتن الشتتتباب الستتتود جالتتتت المنطقتتتة طيلتتتة ثالثتتتة أيتتتاا بحثتتتا عتتتن األستتتر 

 119المستتتلمة لقتلهتتتا  وختتتالل أعمتتتال العنتتتع هتتتذه أخلتتتت القتتتوات الفرنستتتية حتتتوالي 

مقيمتتتتا أوروبيتتتتا فتتتتي المنطقتتتتة ونقلتتتتتهم إلتتتتى العا تتتتمة  ورو  الالجوتتتتون روايتتتتات 

   (21)مرعبة عن عمليات القتل هناإ

تقتتتارير عتتتن مقتتتتل متتتا ال يقتتتل  1191متتتار   12نقلتتتت وكالتتتة األسوشتتتيتدبر  فتتتي 

مستتتلم عربتتتي علتتتى يتتتد جماعتتتات متتتن الجنتتتود الستتتود فتتتي ثتتتاني مذبحتتتة  211عتتتن 

ر يستتة فتتتي جنتتوبي تشتتتاد ختتالل األيتتتاا األولتتتى متتن شتتتهر متتار   وقالتتتت المالتتتادر 

ب متتن الحتتدود أن القتتتل الجمتتاعي قتتد تتتم فتتي أ لبتته فتتي يتتوا الجمعتتة فتتي قتتر  بتتالقر
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التشتتتتتتادية متتتتتتع جمهوريتتتتتتة أفريقيتتتتتتا الوستتتتتتطى وأوردت المالتتتتتتادر أن الزعمتتتتتتاء 

المستتتلمين وجهتتتوا اللتتتوا فتتتي القتتتتل إلتتتى قتتتوات العقيتتتد وادال عبتتتد القتتتادر، وهتتتو قا تتتد 

  (29)قوات موالية للر يس فليكس معلوا

مستتتلم قتتتد ذبحتتتوا فتتتي  211وأورد التقريتتتر أنتتته منتتتذ عشتتترة أيتتتاا مضتتتت فتتتإن حتتتوالي 

وحولهتتتا، وهتتتي ثالتتتث أكبتتتر متتتدن قلتتتب جنتتتوبي تشتتتاد   Moundouونتتتدو منطقتتتة م

ومتتتتتن المعتتتتتروف أن جنتتتتتوبي تشتتتتتاد ذات كثافتتتتتة ستتتتتكانية عاليتتتتتة م هولتتتتتة بالستتتتتود 

التتتوثنيين أو المستتتيحيين بينمتتتا ينتشتتتر المستتتلمون العتتترب فتتتي شتتتمالي التتتبالد، لكتتتن 

الستتتتود الجنتتتتوبيين يفوقتتتتونهم عتتتتددا علتتتتى نحتتتتو إجمتتتتالي  ويستتتتيطر المستتتتلمون فتتتتي 

نتتتوب علتتتى األعمتتتال والتجتتتارة، وهتتتو األمتتتر التتتذا أثتتتار العتتتداء بتتتين الستتتود  وقتتتد الج

عتتتزص هتتتذه المشتتتاعر العدا يتتتة الحتتترب األهليتتتة التتتتي استتتتمرت لفمستتتة أستتتابيع بتتتين 

القتتتوات المواليتتتة لمعلتتتوا، وهتتتو جنتتتوبي، وقتتتوات ر تتتيس التتتوصراء حستتتين حبتتترا، 

    (29)وهو مسلم من الشمال

الفارجيتتتتة البريطانيتتتتة أن الستتتتودانيين ال  ذكتتتتر تقريتتتتر لتتتتوصارة 1192وفتتتتي عتتتتاا 

يزالتتون قلقتتين للغايتتة متتن الوضتتع المتتتدهور فتتي تشتتاد، وهتتو الوضتتع التتذا كتتان قتتد 

اصداد ستتتوءا بستتتبب تتتتدخل الليبيتتتين والفرنستتتيين  كمتتتا تحتتتدث التقريتتتر عتتتن مستتتاعي 

الستتتودان للتوستتتط بتتتين الليبيتتتين والتشتتتاديين والعمتتتل علتتتى إحتتتالل المالتتتالحة فتتتي 

ستتتقطت حكومتتتة تومبالبتتتاا علتتتى إثتتتر انقتتتالب عستتتكرا بقيتتتادة العقيتتتد    وقتتتد(1)تشتتتاد

فلكتتتتس متتتتالوا والتتتتذا دختتتتل فتتتتي  تتتتراال متتتتع جبهتتتتة التحريتتتتر التتتتوطني التشتتتتادا 

)فرولينتتتتات( حتتتتتى تشتتتتكلت حكومتتتتة انتقاليتتتتة بزعامتتتتة جوكتتتتوني عويضتتتتي أيتتتتدتها 

  (22)منظمة الوحدة األفريقية

شتتتادية وحستتتين هبتتترا وقبتتتل هتتتذا عقتتتدت مباحثتتتات فتتتي الستتتودان بتتتين الحكومتتتة الت

بمبتتادرة متتن  -وهتتي جنتتا  متتن أجتتنط فرولينتتات–ر تتيس القتتوات المستتلحة الشتتمالية 

الستتتودان وهتتتذه المعارضتتتة التتتتي عقتتتدت فتتتي الفرطتتتوا برعايتتتة التتتر يس الستتتوداني 

جعفتتتر نميتتترا وأستتتفرت عتتتن اتفتتتاق  تتتلط بتتتين هبتتترا ومتتتالوا ثتتتم  تتتار الميثتتتاق 

هتتتا متتتالوا ر استتتة الدولتتتة، األساستتتي، وشتتتكلت أول حكومتتتة وحتتتدة وطنيتتتة تتتتولى في

وتتتتتتولى هبتتتتترا ر استتتتتة مجلتتتتتس التتتتتوصراء، و تتتتتدر البيتتتتتان األول للستتتتتيد ر تتتتتيس 

ستتتتبتمبر  21التتتتوصراء عقتتتتب تشتتتتكيل حكومتتتتة الوحتتتتدة الوطنيتتتتة فتتتتي انجامينتتتتا يتتتتوا 
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، وكتتتان البيتتتان قتتتد أشتتتار إلتتتى دور الستتتودان والعالقتتتات التشتتتادية الستتتودانية 1192

   (21)بشكل واضط

ت العالقتتات بتتين عويضتتي وهبتترا حيتتث اشتتتعلت الحتتروب لكتتن ستترعان متتا تتتوتر    

بتين قتوات الحكومتة االنتقاليتة فتي عشتر جبهتات وقتوات  1121متار   21األهلية فتي 

وصيتتر التتدفاال حستتين هبتترا، واستتتمرت هتتذه الحتتروب تستتعة أشتتهر داختتل العا تتمة 

وبعتد تستعة أشتهر   انجامينا وتعرف هذه الحروب داخل تشاد باسم حرب التستعة أشتهر

حسم جوكوني الموقع لالالحه باالستعانة بالقوات الليبية التي دخلت العا مة انجامينتا 

بقوة قدرها أربعة آالف جندا بكتل عتادهتا ممتا أد  إلتى انستحاب قتوات حستين هبترا 

إلتتى أن استتتقرت فتتي دارفتتور  تترب الستتودان، ومتتن  1121نحتتو الستتودان فتتي ديستتمبر 

ضتتل ضتتد الوجتتود الليبتتي فتتي تشتتاد انطالقتتا متتن األراضتتي هنتتاإ أختتذ حستتين هبتترا ينا

  (11)السودانية

برا قد اتفذ من منطقة دارفور الحدوديتة الستودانية قواعتد عستكرية فتي شترق حوكان 

تشتتاد وشتتن منهتتا حتترب عالتتابات طويلتتة وأحتترص النالتتر، وكانتتت ليبيتتا تستتاند حركتتة 

ستتاعدت حكومتتة  جوكتتوني وقتتدمت مالتتر والواليتتات المتحتتدة لتته دعمتتا عستتكريا، وقتتد

نميترا تلتتك الحركتات بقيتتادة هبتترا وذلتك لر بتتة الستتودان ومالتر والواليتتات المتحتتدة 

   (11)ومتمردا هبرا في إحباط تطلعات ليبيا للتوسع جنوبا

حالتتتتلت قتتتتوات هبتتتترا علتتتتى  وبعتتتتد تتتتتوتر فتتتتي العالقتتتتات بتتتتين ليبيتتتتا وجوكتتتتوني

مستتتتتاعدات ليبيتتتتتة وكانتتتتتت مرابطتتتتتة علتتتتتى الحتتتتتدود الستتتتتودانية التشتتتتتادية ودخلتتتتتت 

انجامينتتتا بعتتتد قتتتتال شتتتر  متتتع قتتتوات حكومتتتة الوحتتتدة الوطنيتتتة التشتتتادية وانستتتحب 

   (12)1122يوليو  9جوكوني مع بع  قواته إلى الكاميرون في 

وستتتتتقوط  1121و 1191وختتتتتالل الحتتتتترب األهليتتتتتة التتتتتتي انتتتتتدلعت متتتتتا بتتتتتين       

العا تتتمة أنجامينتتتا فتتتي يتتتد المعارضتتتة المستتتلحة، تتتتدخلت فرنستتتا عستتتكريا لحمايتتتة 

ستتتلطة التتتر يس حستتتين حبتتترا، كمتتتا أبرمتتتت اتفاقتتتا متتتع الجماهيريتتتة الليبيتتتة، أعتتتادت 

بموجبتتته هتتتذه األخيتتترة شتتتريط أوصو الحتتتدودا الغنتتتى بتتتالثروات إلتتتى تشتتتاد ور تتتم 

ستتتتتكرية المتواجتتتتتدة بالقتتتتتارة ت كيتتتتدات فرنستتتتتا المستتتتتتمرة بشتتتتت ن ستتتتتحب قواتهتتتتتا الع

الستتتتمراء، وبالتتتتفة أساستتتتية فتتتتي ستتتتاحل العتتتتاو وتشتتتتاد، بعتتتتد التحتتتتوالت العالميتتتتة 

واإلقليميتتتة فتتتي بدايتتتة هتتتذا القتتترن، وتتتتولى االتحتتتاد اإلفريقتتتي مهتتتاا حفتتتا األمتتتن فتتتي 

القتتارة بتتديال عتتن القتتو  الدوليتتة الستتابقة، إال أن المبتترر التتذا ظلتتت بتتاريس تستتوقه 
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و احتمتتاالت انتتزالق الوضتتع فتتي إقلتتيم دارفتتور الستتوداني لتتت خير هتتذا االنستتحاب هتت

المجتتاور إلتتى الحتترب األهليتتة، وعتتدا الثقتتة فتتي النوايتتا الليبيتتة بعتتد إعتتالن طتترابلس 

تفليهتتتا عتتتن طموحاتهتتتا النوويتتتة ولكتتتن يبتتتدو أن التتتدافع الحقيقتتتي إل تتترار فرنستتتا 

يقيتتتة علتتتى البقتتتاء فتتتي المنطقتتتة هتتتو التغلغتتتل األمريكتتتي التتتذا  تتتار يهتتتدد منتتتاطق إفر

  (11)ظلت لعقود حكرا على الفرنسيين

كما سبق القول فقتد كانتت فرنستا تريتد محاربتة الحركتات االنقالبيتة فتي تشتاد و

مثل فرولينات وذلك النتماءاتها العربية اإلسالمية، وكذلك لفوف فرنسا على مالالحها 

، ثتم بمجترد تفليته عتن سياستات معينتة في تشاد، فكانتت فرنستا تقتع بجانتب تومبالبتاا

وتوجهتته نحتتو الشتترق شتتاركت فرنستتا فتتي تتتدبير انقتتالب عستتكرا ضتتده وأيتتدت موقتتع 

الجيي منته، وكتذلك عنتدما انفجترت الحترب األهليتة بتين هبترا ومتالوا دعمتت فرنستا 

مالوا، ولكن بمجترد ظهتور قتوة هبترا فتي المعتارإ التزمتت الحيتاد اإليجتابي ثتم ت ييتد 

ة ضد وقنتي داا الالتديق لليبيتا، وعنتدما رأ  هبترا ضترورة االستتفادة هبرا بكل قو

من الشركات األمريكية البترولية دعمت فرنستا حركتة إدريتس ديبتي، بتل و تل األمتر 

، ولما 1111إلى أن قامت فرنسا بالتنسيق مع كل من ليبيا والسودان إلسقاط هبرا عاا 

   (11) ما يذكر لمس لة الديمقراطيةجاء ديبي حظي بت ييد فرنسي ولم تعط فرنسا اهتما

وقتتد اتهمتتت المعارضتتة التشتتادية فرنستتا بتتالتورط فتتي القتتتال إلتتى جانتتب قتتوات       

ديبتتتي فتتتي كثيتتتر متتتن االنقالبتتتات التتتتي قامتتتت ضتتتده، وأن فرنستتتا لتتته قتتتوات متمركتتتزة 

بشتتتتتكل دا تتتتتم فتتتتتي تشتتتتتاد، وأن فرنستتتتتا كانتتتتتت تقتتتتتود عمليتتتتتات ا تيتتتتتال ضتتتتتد قتتتتتادة 

، عنتتتتدما 1192فبرايتتتتر  12فتتتتي  (1)الستتتتيد إبتتتتراهيم آباشتتتتاالفرولينتتتتات مثتتتتل ا تيتتتتال 

حا تتتتترته القتتتتتوات الفرنستتتتتية وا تالتتتتتته وقطعتتتتتت رأستتتتته وطافتتتتتت بتتتتته شتتتتتوارال 

العا تتتمة فتتتورت المتتتي، لتتتذلك تطالتتتب المعارضتتتة دا متتتا بفتتتروو القتتتوات الفرنستتتية 

   (11)من تشاد لما لها من ماض دموا

قمتتتتتتع  ، كانتتتتتتت القتتتتتتوات الفرنستتتتتتية متورطتتتتتتة فتتتتتتي1191وحتتتتتتتى يونيتتتتتتو 

العالتتتابات المستتتلحة فتتتي الشتتتمال لالتتتالط التتتر يس تومبالبتتتاا  وكانتتتت الفرولينتتتات 

تتتتتحكم فتتتي وقتتتت متتتا فتتتي  البيتتتة المنتتتاطق الريفيتتتة لكتتتن تتتتم دفعهتتتا إلتتتى المنتتتاطق 

الحدوديتتتة متتتع ليبيتتتا والستتتودان متتتن قبتتتل القتتتوات الفرنستتتية  والحتتتا المراقبتتتون أن 

ستتتتابقة، أكبتتتتر دولتتتتة تابعتتتتة تشتتتتاد تعتبتتتتر، متتتتن بتتتتين بقيتتتتة المستتتتتعمرات الفرنستتتتية ال

لتتتم يكتتتن فتتتي إمكتتتان التتتدولتين  تتتاحبتي المالتتتلحة فتتتي    و(19)لفرنستتتا فتتتي أفريقيتتتا
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إيجتتتاد متتتواط  أقتتتداا لهمتتتا بتشتتتاد متتتن الوقتتتوف علتتتى الر تتتيع كمتفتتترجين وبتتتدأ 

 ( 19) فالل آخر من فالول العالقات السودانية التشادية

، قبيتتتتل قيامتتتته بزيتتتتارة للنيجتتتتر وتشتتتتاد Pompidouدعتتتتا التتتتر يس بومبيتتتتدو 

لتستتوية مبكتترة للنتتزاال  1191، فتتي التاستتع عشتتر متتن ينتتاير 1191فتتي نهايتتة ينتتاير 

بتتتين ليبيتتتا وتشتتتاد  و تتتر  التتتر يس الفرنستتتي تأنتتته لمتتتن الطبيعتتتي للغايتتتة أن نقلتتتق 

متتتن الفالفتتتات األخيتتترة بتتتين ليبيتتتا وتشتتتاد وعلينتتتا أن نكتتتون تتتتواقين لر يتتتة تستتتوية 

ألن أا تتتتدهور فتتتي التتتتوتر ستتتيؤدا  ؛ نيى نحتتتو يرضتتتي الطتتترفهتتتذه المشتتتكالت علتتت

  (12)إلى حالة عدا استقرار في هذا الجزء من أفريقيات

أن القتتتوات الفرنستتتية قتتتد  1192وقتتتد أظهتتترت آختتتر األرقتتتاا الرستتتمية لعتتتاا 

جنتتديا وعتتاني تستتعة جنتتود فرنستتيين متتن إ تتابات بالغتتة فتتي هتتذا  12فقتتدت حتتوالي 

متتتن بتتتين القتلتتتى البتتتالت  2291ألرقتتتاا الفرنستتتية فتتتإن القتتتتال  ووفقتتتا لمتتتا أوردتتتته ا

فتتترد ينتمتتتون للفرولينتتتات  وكتتتان التتتتوتر بتتتين تشتتتاد وليبيتتتا قتتتد و تتتل  1111عتتتددهم 

عنتتتدما قطتتتع التتتر يس تومبالبتتتاا عالقتتتات بتتتالده  1191إلتتتى ذروتتتته فتتتي أ ستتتطس 

الدبلوماستتتية متتتع ليبيتتتا واتهتتتم الليبيتتتين بتتت نهم يتتتدعمون بقتتتوة المتمتتتردين فتتتي  تتتفوف 

   (11)ليناتالفرو

التتتتي اعترفتتتت  الغربيتتتة أول التتتدول تعتبتتترومتتتن جهتتتة أختتتر ، فتتتإن فرنستتتا 

ونستتتتجت عالقتتتتات إستتتتتراتيجية متتتتع الملتتتتك إدريتتتتس  1111باالستتتتتقالل الليبتتتتي عتتتتاا

ولكنهتتتا لتتتم تعتتتترف بنظتتتاا معمتتتر القتتتذافي المنبثتتتق عتتتن  ليكتتتون حليفهتتتا فتتتي المنطقتتتةذ

و تتتدت آختتتر التتتدول التتتتي أعتتتادت عالقاتهتتتا بليبيتتتا  وقتتتد فاجتتت   1191انقالبتتته عتتتاا

ن ه لفمستتتتي بعزمتتتته إبتتتتراا  تتتتفقات عستتتتكرية كتتتتان أبرصهتتتتا شتتتترا فرنستتتتا القتتتتذافي

وحينمتتتا قتتترر التتتر يس الستتتادات استتتتوناف الحتتترب  1191طتتتا رة ميتتتراو فتتتي ينتتتاير

متتتن التتتر يس جتتتورو   واشتتتتر فرنستتتا التتتتي بتتتدأها التتتر يس عبتتتد النا تتتر صار العقيتتتد

، (11)فرنستتتا ستتتكرية تبرمهتتتاطتتتا رة ميتتتراو فتتتي أكبتتتر  تتتفقة ع 192بومبيتتتدو نحتتتو

 وهو األمر الذا عقد من الوضع العسكرا في تشاد 

اتسمت عالقتة تشتاد بجيرانهتا العربيتات بتالفتور أحيانتا وبتالتوتر أحيانتا أختر  

تشتتاد فتتي عتتدد متتن التتدول العربيتتة فتتي  وتتيجوربمتتا كتتان ذلتتك راجعتتا إلتتى تزايتتد عتتدد ال

الستتودان وليبيتتا والجزا تتر حيتتث يلقتتى هتتؤالء متتا يلقتتاه المتتواطن األفريقتتي فتتي أا دولتتة 

أفريقية، وربما فسرت الحكومة التشادية استضافة مواطنيهتا الالجوتين علتى أنته عتدوان 
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ودانية متتن جانتتب هتتذه التتدول وت ييتتد متتن جانبهتتا لتتدعاو  الثتتوار فبلغتتت العالقتتات الستت

تشتاد  جوتيعقتب تزايتد نشتاط ال 1191التشادية حالة أقرب إلى الحرب بين البلدين عاا 

فتتي الستتودان واحتضتتان الحكومتتة التشتتادية لتتبع  العنا تتر االنفالتتالية فتتي الستتودان 

وبتتدأت حتتوادث الحتتدود اليوميتتة ت ختتذ طابعتتا أكثتتر حتتدة إلتتى أن تتتدخل التتر يس هامتتانى 

لت علتتى أثتتر ذلتتك لجنتتة تشتتادية ستتودانية إلصالتتة ديتتور  ر تتيس جمهوريتتة النيجتتر وشتتك

أستتباب التتتوتر بتتين التتدولتين وقتتد عقتتدت هتتذه اللجنتتة ثالثتتة اجتماعتتات كتتان آخرهتتا فتتي 

ولكتتن أعتتدادا متزايتتدة متتن الالجوتتين التشتتاديين ال تتتزال تفتتد إلتتى مديريتتة  1192نتتوفمبر 

ن عالقتات تشتاد دارفور السودانية مع تفاهم الموقع الداخلي في تشاد يضاف إلى ذلتك أ

بالجمهورية الليبية حيث يقيم الدرد  أحد صعماء قبيلة التيبو مع نحو ألع متن إتباعته ال 

  (11)يمكن و فها ب نها عالقات طيبة يسودها حسن الجوار

 : تأثير التحولت على دول الجوار -ثانياا 

أمتتتتا فيمتتتتا يفتتتتت  بمالتتتتر وعلتتتتي التتتتر م متتتتن خالفهتتتتا الكبيتتتتر متتتتع الحكومتتتتة    

شتتتعرة معاويتتتة متتتع الستتتودان  ىالستتتودانية فتتتي بعتتت  الفتتتترات إال أنهتتتا حافظتتتت علتتت

بستتتبب ميتتتاه النيتتتل وعتتتدا إعطتتتاء إثيوبيتتتا أا ذريعتتتة لتشتتتكيل تحتتتالع فتتتي حتتتوض 

متتتتن  %21النيتتتتل األصرق ضتتتتدها وهتتتتو الحتتتتوض التتتتذا يمتتتتد مالتتتتر بتتتت كثر متتتتن 

الميتتتاه   كمتتتا أن مالتتتر كانتتتت متشتتتككة فتتتي ر بتتتة جنتتتوبيي الستتتودان   نالتتتيبها متتتن

الستتتلطة وكيفيتتتة تعتتتاملهم متتتع العنا تتتر األختتتر  المناهضتتتة لهتتتم  ىالو تتتول إلتتت فتتتي

وخالو تتتتتتتتا العتتتتتتتترب عبتتتتتتتتر برنتتتتتتتتام  التتتتتتتتدكتور جتتتتتتتتون قرنتتتتتتتتق الموستتتتتتتتوا 

الستتتتودان الجديتتتتد  وهتتتتم حلفتتتتاء طبيعيتتتتون لمالتتتتر بحكتتتتم اللغتتتتة والتتتتدين   بمشتتتتروال

  (12)والثقافة والميول واالتجاهات

جنتتتتدا يتوصعتتتتون بتتتتين  1111بتتتتـوفيمتتتتا تحتتتتتفا فرنستتتتا فتتتتي مستتتتتعمرتها الستتتتابقة 

الر تتتو فتتتي إطتتتار  -نجامينتتتا وقاعتتتدتي أبيتشتتتي وفايتتتاأالقاعتتتدة الر يستتتية فتتتي مطتتتار 

)الالتتتقر(، فإنهتتتا كانتتتت تتطلتتتع إلتتتى تعزيتتتز قواتهتتتا متتتن ختتتالل « ايبرفييتتته»مهمتتتة 

عنالتتتتر نالتتتتفهم فرنستتتتيون، وتعتتتتد أكبتتتتر  1111التتتتتي تضتتتتم « يوفتتتتور»نشتتتتر قتتتتوة 

أراضتتتتيه متتتتن دون مستتتتاعدة حلتتتتع عمليتتتتة عستتتتكرية لالتحتتتتاد األوروبتتتتي ختتتتارو 

  ( 11ي )شمال األطلس

ا هتتتي 1191ا وحتتتتى العتتتاا 1191ومتتتن المعلتتتوا أن الفتتتترة الممتتتتدة متتتا بتتتين العتتتاا 

التشتتتادا بجهتتتة خارجيتتتة،  -فتتتترة استتتتقواء كتتتل طتتترف متتتن أطتتتراف النتتتزاال التشتتتادا
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يظهتتر ذلتتك فتتي فتتترة حكتتم التتر يس تتمبلبتتاات التتذا كتتان كثيتترا متتا يجتتد نفستته فتتي 

متتا لط سياستتية متتع عتتدد متتن أ تتدقاء األمتتس وأعتتداء اليتتوا، والعكتتس  وأتتتون مالتتا

يجتتتتدر ذكتتتتره أن تمبلبتتتتاا بنفستتتته كتتتتان ستتتتببا فتتتتي تتتتتوتر سياستتتتي بتتتتين البلتتتتدين فتتتتي 

ستتتتتتتينيات القتتتتتترن الماضتتتتتتي الشتتتتتتيء التتتتتتذا خلدتتتتتتته ذاكتتتتتترة األدب الشتتتتتتعبي فتتتتتتي 

المونولتتتتتوو الشتتتتتهير التتتتتذا أعتتتتتده وقتتتتتاا ب دا تتتتته المونولوجستتتتتت الشتتتتتهير تبلبتتتتتلت 

  (11)"ا عمل حركات بي جاا   بي جاا وقعتو سودهتتمبلبا

 اجنتتتتدي 111جنتتتتدا فرنستتتتي متتتتن بيتتتتنهم  1211وهنتتتتاإ فتتتتي تشتتتتاد حتتتتوالي 

يعملتتتون فتتتي الجتتتيي التشتتتادا وفقتتتا لمعاهتتتدة التعتتتاون بتتتين البلتتتدين  وهنتتتاإ قاعتتتدة 

  ( 11) جوية وكتيبة فرنسية متمركزة في تشاد بشكل دا م

وكتتتان هنتتتاإ ستتتببان ر يستتتيان دفعتتتا تشتتتاد إلتتتى تغييتتتر سياستتتتها الفارجيتتتة 

، وأستتفر هتتذا التغييتتر عتتن نتتتا   داخليتتة 1191تجتتاه العتتالم العربتتي منتتذ بدايتتة عتتاا 

وثانيهمتتا أمنتتي  فقتتد نظتترت تشتتاد للتتدول  ، بعيتتدة المتتد   وأول هتتذين الستتببين متتالي

ا تتتتوفر البتتتديل الوحيتتتد عتتتن العربيتتتة الغنيتتتة بتتتالبترول، ومتتتن بينهتتتا ليبيتتتا، علتتتى أنهتتت

فرنستتتا للحالتتتول علتتتى مفالالتتتات ماليتتتة كبيتتترة  وفتتتي ضتتتوء حالتتتة الفقتتتر الشتتتديدة 

التتتي كانتتت تعتتاني منهتتا تشتتاد فتتإن وعتتد التتدول العربيتتة لهتتا بتقتتديم المستتاعدات كتتان 

قويتتتتا بمتتتتا فيتتتته الكفايتتتتة كتتتتي ال يلقتتتتى أيتتتتة مقاومتتتتة متتتتن تشتتتتاد  وقتتتتد ستتتتافر التتتتر يس 

لتتتتتتى دول العتتتتتتالم العربتتتتتي وأقتتتتتتاموا عالقتتتتتتات التشتتتتتادا والعديتتتتتتد متتتتتتن وصرا تتتتته إ

دبلوماستتتتية متتتتع العديتتتتد متتتتن هتتتتذه التتتتدول  وأولتتتتت تشتتتتاد اهتمامتتتتا خا تتتتا بالمملكتتتتة 

العربيتتتتتة الستتتتتعودية والكويتتتتتت وليبيتتتتتا، وهتتتتتي التتتتتدول التتتتتتي كانتتتتتت أقتتتتترب لتقتتتتتديم 

المستتتاعدات لتشتتتاد  بتتت ا حتتتال فإنتتته بتتتالر م متتتن بتتتذل العديتتتد متتتن الوعتتتود لتشتتتاد 

، فإنتتته 1191ختتتالل صيتتتارة العقيتتتد القتتتذافي لهتتتا فتتتي عتتتاا بمنحهتتتا معونتتتات، وخا تتتة 

لتتتم يتحقتتتق ستتتو  نتتتتا   هزيلتتتة لهتتتذه الوعتتتود  وتتتتم إنشتتتاء بنتتتك تشتتتادا ليبتتتي، لكتتتن 

 البيتتتتة الجهتتتتتود العربيتتتتتة تركتتتتتزت علتتتتتى بنتتتتتاء المستتتتتاجد ومتتتتتدار  تعلتتتتتيم اللغتتتتتة 

العربيتتتة  ولتتتم يكتتتن تغييتتتر اتجتتتاه سياستتتة تشتتتاد الفارجيتتتة بتتتدون ثمتتتن  وكتتتان هتتتذا 

قطعهتتتا لعالقاتهتتتا متتتع إستتترا يل وخستتتارة المستتتاعدات الفنيتتتة التتتتي كانتتتت  التتتثمن هتتتو

   (19)تقدمها لتشاد، والتي اتسمت ب نها مهمة بالر م من  غر حجمها
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 الخاتمة :

يتضتتتتتط من خالل دراستتتتتة هذا الموضتتتتتوال أن القارة األفريقية قد عانت الكثير من     

ستعمار األوروبي لها ، وبالتحديد استعمار فرنسا لتشاد التي كانت مستعمرة فرنسية الا

ن مارتبطت معها بعالقات قوية جداً أثرت في مجريات األحداث ، حيث أتفدت فرنستتا 

ا في ن ستياستة فرنسأتشتاد مركزاً ر يستياً لقوات الحلفاء ومن خالل دراستتنا اتضتط لنا 

فريقية ، وهي ستتتياستتتة إحتواء الشتتتعوب ألتعمرات اتشتتتاد كستتتياستتتاتها في باقي المستتت

وهي فرض الثقافة الفرنستتتتية على المستتتتتعمرات من لغة  ا ،ثقافي االمستتتتتعمرة استتتتتيعاب

ونظم الحياة االجتماعية والستتتتياستتتتية واإلقتالتتتتادية والت ثير النفستتتتي الذا يشتتتتعر معه 

شاد ا مع تمن الكيان الفرنستي ، وكذلك ارتبطت فرنست االشتف  المستتعمر وك نه جزء

بالعديد من التحالفات ومشتتتتتاركتها في حروبها الفارجية ، أذن يمكن اإلشتتتتتارة إلى أن 

 تشاد ارتبطت بفرنسا ارتباطاً وثيقاً في معظم سياسات فرنسا اتجاه تشاد   
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