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 6885-6884جذور االستعمار فً القارة االفرٌقٌة مؤتمر برلٌن 

انتهزت الدول االوربٌة عملٌة عقد  6884فً الرابع والعشرٌن من شباط عام 

اهدة بٌن برٌطانٌا والبرتغال لتكون ذرٌعة نحو الدعوة الى عقد مؤتمر ,حٌث المع

بدأت المانٌا تخطط لعقد هذا المؤتمر الدولً , واخذت تتقارب مع فرنسا عدوها 

واهم المواد أقرها   6884التقلٌدي , وعقد المؤتمر فعال"  فً تشرٌن الثانً عام 

 المؤتمر هً :

 نغو .تقرٌر حركة المالحة فً الكو -6

 االعتراف بدولة الكونغو الحرة , التً اصبحت فٌما بعد من الممتلكات البلجٌكٌة . -2

 العمل على الغاء تجارة الرقٌق ومطاردتها والقضاء علٌها . -3

المناطق فً القارة االفرٌقٌة دون ان عدم اعالن أٌة دولة الحماٌة على المنطقة من  -4

تكون هذه الحماٌة مؤٌدة بأحتالل فعلً للمنطقة , وهذا ماٌهمنا فً موضوع البحث 

وبذالك فازت برٌطانٌا وفرنسا بنصٌب االسد من تلك االسالب ,حٌث وضعت 

برٌطانٌا ٌدها على منفذ القارة الشمالً وعلى الكاب وشواطى افرٌقٌا الجنوبٌة , 

 سا فقد سارعت الى التغلغل فً اقطار افرٌقٌا الغربٌة والوسطى اما فرن

وقد رسخت فرنسا سٌطرتها االستعمارٌة بموجب اتفاقٌة لندن فً الرابع من شهر 

بٌن فرنسا وبرٌطانٌا لتحدٌد نفوذ كل منهما حول بحٌرة النٌجر وبحٌرة  6890اب 

ة حملة عسكرٌة مؤلفة من وبتنفٌذ تلك السٌاسة ارسلت الحكومة الفرنسٌتشاد 

( جندي وضابط بقٌادة المقدم مارشان .وفً الحادي والعشرٌن من اذار 662)

( عقدت الدولتان معاهدة لحسم المسألة تخلت فرنسا عن مطالبها فً بحر 6899)

الغزال واعالً النٌل مقابل اعتراف برٌطانٌا بالنفوذ الفرنسً فً منطقة بحٌرة 

وبذالك اصبحت الظروف الدولٌة  اداي وكاتم وباكرمً(تشاد التً تشمل ممالك )و

مهمة للقوات الفرنسٌة لتبدأ حملتها العسكرٌة على هذه الممالك الواقعة فً حوض 

بحٌرة تشاد , اال ان هذأ الزحف لم ٌكن سهال " وبال ثمن , فقد تصدرت الممالك 

على مدى اكثر والحركات العربٌة االسالمٌة فً تلك المناطق بضراوة لهذا الغزو و

من عشر سنوات متواصلة تكبد فٌها الفرنسٌون خسائر فادحة وعلى الرغم من 

 اختالل مٌزان القوى العسكرٌة بٌن الطرفٌن

 

 



 

 لتوسع الفرنسً فً حوض بحٌرة تشادا
هناك عدة دوافع جعلت الدول االستتعمارٌة عمومتا" تتستابق التى القتارة االفرٌقٌتة  

فً القرن التاسع عشر لبسط نقوذها على اكبر مساحة ممكنة فٌها , واهم االسباب 

 التً دفعت فرنسا خضوصا" الحتالل منطقة تشاد.

تاستع عشتر المتٌالدي , دخلتت اوربتا فتً مرحلتة : فً القترن ال الدوافع االقتصادٌة

تارٌخٌتتة جدٌتتدة , وهتتً االهتمتتام والصتتناعة والتنمٌتتة االقتصتتادٌة , فشتتهدت االمتتم 

االوربٌة ثورة صناعٌة نمتت فٌهتا االحتكتارات الرأستمالٌة نمتوا" مطتردا" عالمٌتا" 

ن اجتل ونتٌجة هذا التطور تتاسبق هذه  الدول فٌها للتنافس نحو القارة االفرٌقٌة م

الحصول على المواد الخام وكذالك استواق جدٌتدة ختارو اوربتا لتصترٌف منتجاتهتا 

وهذا مافعلته فرنستا حٌتث قامتت باارستال البعثتات وتوفٌر االٌدي العاملة الرخٌصة 

االستكشافٌة لتتبع مجاري االنهار االفرٌقٌة , وتأسٌس الجمعٌات التتً ترعتى  متن 

 6889عٌتة االفرٌقٌتة الفرنستٌة التتً تأسستت عتام قبل هذه االستكشافات مثل الجم

فً بارٌس ورافق ذالك انشاء الشركات التجارٌة ألستنزاف موارد القارة االفرٌقٌتة 

االقتصتتتادٌة , وارستتتال البعثتتتات التبشتتتٌرٌة لتتتتؤدي دور الممهتتتد لبستتتط الستتتٌطرة 

فتتً  وكانتتت السٌاستتة االقتصتتادٌة الفرنستتٌةاالستتتعمارٌة علٌهتتا وتنصتتٌر الشتتعوب 

تشاد حٌث اجبرت الفالحٌٌن ان ٌقللوا من زراعة المحاصٌل التً التخدم مصتالحها 

, وبالمقابتتل ان ٌوستتعوا زراعتتة القطتتن علتتى حستتاب المنتجتتات االختترى التتتً كتتان 

السكان المحلٌٌن بأمس الحاجة الٌها كالدحن والذرة والفول وغٌرها متن المنتجتات 

ٌر القطن الٌها ,والٌحق لتشاد ان تصتدر االستهالكٌة , كما ان فرنسا احتكرت تصد

 الى اي بلد اخر , النها هً التً امرت بزراعته فً االراضً التشادٌة.

بتوجٌهتات فرنستٌة , بغٌتة امتداد مصتانع 6928وفعال" قد تمت زراعة القطن عام 

ذالتتتتك دون  النسٌج بمواد خام , وفرضت االدارة االستعمارٌة على الفالحٌٌن 

كان من المؤن الغذائٌة مع ان الفالح التقلٌدي لم ٌستتفٌد مادٌتا" مراعاة لحاجة الس

 من زراعة القطن لقلة االرباح  وقد ٌكون مدٌونا" احٌانا" 

والقتوى المعادٌتة لالستالم كانتت قائمتا" منتذ  بٌن االسالم ان الصراع: دوافع دٌنٌة 

تم اال فجتتر الستتالم وان رضتتا فرنستتا المستتٌحٌة عتتن الشتتعب التشتتادي المستتلم الٌتت

سالمً , بطمس معالم الثقافة االسالمٌة فً البالد , وتخلً المسلمٌن عن دٌنهم اال

انشتتاء مركتتز فتتً  اول عمتتل قتتام بتته المستتتعمر الفرنستتً ,واتبتتاع دٌنهتتا النصتترانً 

  6896كارنو عام  



شعرت بخطورة االسالم المنتشر فً منطقة تشاد , وان هذا االنتشار ٌهدد مصتالحا 

قة وبخاصة حركة )رابح بن فضل هللا الزبٌتر(  وانتصتاراته علتى ممكلتتً فً المنط

كتتانم وبرنتتو وبتتدء التحكتتٌم بالشتترٌعة االستتالمٌة فجتتن جنتتون فرنستتا , فأختتذت تمتتدد 

نفوذها نحو تشاد لقطع الطرٌق علٌه متن بستط قواتته ونفتوذه علتى كافتة االراضتً 

دٌنً ماقامت به فرنسا فً  التشادٌة ومما ٌدل على ان االحتالل الفرنسً كان بدافع

منطقتتتة تشتتتاد متتتن اصتتتطحابها للجمعٌتتتات الكنٌستتتٌة والستتتماح لهتتتا ببنتتتاء الكنتتتائس 

والمدارس الكنٌسٌة فً المنطقة بل دعمها بالمال الالزم وحماٌتها من كتل المختاطر 

وتذلٌل العقبات والصعوبات التً تقف امامها بغٌتة ادختال عتدد كبٌتر متن ابنتاء هتذا 

ة النصتترانٌة وخاصتتة ادختتال التتوثنٌٌن التتذٌن ٌقطنتتون فتتً جنتتوب الشتتعب فتتً الدٌانتت

التتبالد ,لتتذالك نجتتد ان جتتل الجهتتود الفرنستتٌة قتتد تركتتزت فتتً الجنتتوب , فتتً المقابتتل 

محاربة االسالم ولغته وثقافته بكل الوسائل المتاحة لها, حٌث كان الهدف الرئٌستً 

لستتالم والثقافتتة لفرنستتا هتتو ازالتتة جمٌتتع المؤسستتات التتتً تهتتدفا االساستتً نشتتر ا

العربٌة لكً تحل محلها مؤسسات اخرى فرنسٌة , تتتولى نشتر المستٌحٌة والثقافتة 

 الفرنسٌة وخاصة فً المناطق المجاورة لبحٌرة تشاد معقل االسالم . 

 

 دوافع استراتٌجٌة لفرنسا
: فرنستا بعتد هزٌمتهتا فتً الحترب االلمانٌتة الفرنستٌة عتام  ) أ ( ظروف فرنسا الداخلٌتة

( أصتتبحت اوضتتتاعها الداخلٌتتتة صتتتعبة للغاٌتتتة , فبتتدأت فرنستتتا تفكتتتر فتتتً تغٌتتتر 6880)

مخططها العسكري ,وذالك بأحتالل اجزاء كبٌترة متن القتارة االفرٌقٌتة , ومتن ثتم تحوٌتل 

ظتر عتن االهتمامتات انظار الشعب الفرنسً عن االوضاع الداخلٌة الردٌئتة , وصترف الن

الداخلٌة الى االوضاع االستعمارٌة فً القتارة االفرٌقٌتة , وبتذلك تمكنتت فرنستا متن نقتل 

تلك االهتمامات الداخلٌة للشعب الفرنسً من القارة االوربٌة الى القارة االفرٌقٌة بعٌدا" 

ا متع عنها , لتنسى االمة الفرنسٌة مشاكلها واألمها التً جنتهتا بعتد هزٌمتهتا فتً حربهت

 (6880المانٌا عام )

: لما تتمٌز بته تشتاد متن ممٌتزات , حٌتث انهتا  ) ب ( أهمٌة المنطقة بالنسبة الى فرنسا

تقع وسط القارة االفرٌقٌتة , ممتا دفتع فرنستا التى اختتالل منطقتة استتراتٌجٌة متن جمٌتع 

النواحً وخاصة من الناحٌة العسكرٌة , ووجود سلستلة جبتال تبستتً فتً الشتمال التتً 

, وسلسة جبال انٌدي والصتحراء الشاستعة والتتً 2(م3465تفع بعض اجزائها الى )تر

مازالت فرنسا تجرب فٌها استلحتها وتتدرب فٌهتا جنودهتا حتتى ٌومنتا هتذا , حٌتث هنتاك 

قتتوات فرنستتٌة مرابطتتة فتتً جمهورٌتتة تشتتاد بحجتتة تتتدرٌب القتتوات المستتلحة التشتتادٌة 

, ولكن حقٌقة االمر تقوم فرنسا بتتدرٌب والدفاع عن دولة تشاد من التدخالت الخارجٌة 



وفاعلٌتتته فتتً الصتتحراء قواتهتتا علتتى كتتل ستتالح جدٌتتد تحصتتل علٌتته , واختبتتار متتداه 

 الشاسعة 

 

 

 

 

 ) مراحل التغلغل الفرنسً لتشاد (

 المرحلة االولى : مرحلة االستطالع االوربً )الكشوف الجغرافٌة(

االستطالع وجمع معلومات عن حٌث قامت فرنسا بأرسال مجموعة من رجالها لغرض 

المنطقة واول من وصل من رجالها هو )بول كرامبٌل( فً الرابع والعشرٌن من نٌسان 

( قادما" من وسط افرٌقٌا متوجها" نحو مملكة )وداي( لكنه لم ٌتمكن من 6896عام )

 قوات التشادٌة التابعة للملكة الوصول الٌها حٌث قتل هناك على ٌد ال

نٌة : مرحلة التغلغل العسكري وعلى الرغم من الجهود المبعثرة فً جبهات المرحلة الثا

القتال المختلفة والتً تعود الى التناحر بٌن الممالٌك االسالمٌة وقوات رابح بن الزبٌر 

, اال ان التشادٌون ظلوا ٌقاومون التغلغل الفرنسً فً البالد. حٌث سجل التارٌخ انهم 

انها الكفة غٌر المتوازنة بٌن قوة فرنسا والشعب التشادي  قاوموا بقدر المستطاع , اال

, مكنت من نجاح المستعمر فً النهاٌة حنى استطاع السٌطرة الكاملة على تشاد عام 

-3-68مرسوم )فرنسٌة اثر ( ومن ثم تحولت الى مستعمرة من المستعمرات ال6920)

ى المنطقة ,واعتمدوا على ومن بعد ان استطاع الفرنسٌن السٌطرة الكاملة عل( 6920

استخدام السكان لمحاربة االنتفاضات فً مستعمراتهم االستوائٌة , كما استخدموا 

المجندٌن فً اعمال السخرة لدعم جهودهم االستعمارٌة , وعندما كان سكان القرى 

ٌهجرون قراهم من التجنٌد او السخرة كان المتعاونون مع المستعمر ٌخطفون النساء 

ٌصادرون الممتلكات الجبار الرجال على العودة والخضوع لهم , وكانت واالطفال و

القوات الفرنسٌة تقوم بأحراق المنازل والمحاصٌل ,ألجبار الناس على الحصول على 

وفً الخامس من تشرٌن االول عام وفٌر القوى العاملة والمجندٌن مطالٌبها بت

تنظٌم االقلٌم عسكرٌا "  ( صدر مرسوم من رئاسة الجمهورٌة  ٌنص على6900)

 ً ٌركز على ماتبقى من المناطق ومناطق الحماٌة فً تشاد , وبدأ الجٌش الفرنس

 

 



 

 السٌاسٌة الفرنسٌة فً تشاد
التشادٌة تحت ( خضعت جمٌع الممالٌك 6966: بحلول عام ) فً المجال االداري

السٌطرة الفرنسٌة , وبالرغم من ان الدفاعات االولى للقوات الفرنسٌة  قد وصلت تشاد 

( االنها لم تتمكن من السٌطرة على جمٌع انحاء البالد اال فً عام 6892عام )

( وكان الشمال اخر المناطق التً وقعت تحت السٌطرة الفرنسٌة اصدرت 6968)

( ٌجري بأنشاء مستعمرة 6906شر من شهر شباط )فرنسا مرسوما" فً الحادي ع

)اوبانقً( وضمها الدارة حكم الكونغو الفرنسً , وبعد ان سٌطرت على تشاد الحقت 

 -شادي  -( المستعمرة اوبانقً فااصبحت )اوبانق6960ًاغلب مناطق تشاد عام)

تضم كل من  تشاد(  مستعمرة واحدة تابعة ادارٌا" الى افرٌقٌا االستوائٌة الفرنسٌة التً

تشاد( وفً الثانً عشر من شهر اذار عام  -الغابون  –الكونغو  –)افرٌقٌا الوسطى 

صدر مرسوم اخر الغى التبعٌة مع اوبانقً حٌث جعل هذا المرسوم اراضً  6966

تشاد المحتلة تابعة مباشرة الى الحاكم العام الفرٌقٌا االستوائٌة فً السابع عشر من 

در مرسوم اخر وعلى اثره اصبحت تشاد مستعمرة فً حد ( ص6920شهر اذار عام )

( عندما عٌنت فرنسا حاكما" للمستعمرات , الذي اتخذ من 6946ذاتها حتى عام )

 ة المستعمرات االربعة ر" الدار)برازفٌل ( مق

: قامت فرنسا بعد احتاللها لتشاد فرصتها فً المجال الزراعً والتجاري )اقتصادٌا"( 

من ان ٌقللوا من زراعة المحاصٌل التً كانوا ٌزرعونها وهً المحاصٌل على الفالحٌن 

الغذائٌة وحولتهم الى المحاصٌل التقنٌة التً تستخدم لمصالحها , وفً مقابل شجعتهم 

ة من زراعة القطن على حساب المنتجات االخرى والتً كان السكان فً امس الحاج

تحتكر تصدٌر القطن الٌها والٌحق   كما ان فرنسا الٌها كالدخن والذرة والفول 

للمزارعٌن التشادٌٌن من ٌصدرو هذا المحصول الى اي بلد اخر , اال انها هً التً 

( 6928امرت بزراعة االراضً التشادٌة , وفعال" تم زراعة القطن الول مرة فً عام )

ٌة بتوجٌهات وامول فرنسٌة , االمر الذي ادى انكماش مساحة باقً المحاصٌل الزراع

ومن سٌاسات فرنسا االقتصادٌة , مكنت  هم فً تردي دخل الفرد التشادي مما سا

لشركاتها فجعلتها تحتكر النشاط االقتصادي فً البالد السٌما فً مجال التجارة 

الخارجٌة خاصة التصدٌر , حٌث لعبت فرنسا الدور المشتري االول للمحاصٌل التشادٌة 

اما جانب الواردات , فقد جاءت فرنسا ن المنافس لها السٌما القطن بعد خلو الساحة م

(% من الواردات التشادٌة , الن 40اٌضا" فً المقام االول , حٌث تحتكر لوحدها )

القانون االستثماري التشادي الذي وضعته فرنسا اعطى الشركات الفرنسٌة معاملة 

توسع استثمار االجانب االفراد والشركات التشادٌة , االمر الذي ادى الى الحد من 

 الخرٌن غٌر الفرنسٌٌن , الن التسهٌالت التنطبق علٌهم 



 

 فً مجال المجتمع والتعلٌم
سٌة الفرنسٌة فً تشاد على فكرة االندماو اي صهر التشادٌٌن قامت السٌا             

فً المجتمع الفرنسً تدرٌجٌا" وٌترتب على هذه الفكرة طمس الحضارة 

والهوٌة والتقالٌد التشادٌة ومن ابرز تلك االسالٌب تجاهل الحضارات , حٌث لم 

انشاء ٌهتم المستعمربعبادات وتقالٌد ولغات المجتمع التشادي , حٌث لجأ الى 

المراكز التعلٌمة وانشاء بعض المدارس العلمانٌة وعمل على االستقطاب 

الجبري للتعلٌم فً هذه المدارس , اال ان االهالً رفضوا هذه المدارس حٌث 

 لمدارس الحكومٌة زل المسلمون ااعتبروها حملة ضد ثقافتهم االصلٌة , واعت

المدارس الحكومٌة . وكان الهدف  وعندما انشاء المستعمر الفرنسً بعض           

من هذه المدارس لم ٌكن لتعلٌم   االهالً ونفعهم فً حٌاتهم ,بل كان الهدف 

من وراء ذالك هو اعداد الموظفٌن ٌعرفون القراءة والكتابة لخدمتهم ,او 

تخرٌج عمال ٌؤدون ماٌطلب الٌهم فً المزارع او المصانع والتعلٌم ٌصورة 

تارٌخ فرنسا هو الذي كان ٌدرس المدارس التشادٌة ,  عامة كان بطٌا" كما ان

وهكذا سعت فرنسا الى اضعاف الشعور القومً والمعنوي , وادخلت فً اذهان 

ً , ومن الطبقة المثقفة القرٌبة فٌها ,بأن فرنسا دولة عظمى تمتلك كل ش

ومن االسالٌب اٌضا" , احتكار فرنسا جمٌع االنشطة الصعوبة العٌش بدونها 

الدارٌة فتم تقسٌم تشاد الى تسعة مناطق ادارٌة وادخل على كل منطقة عدد ا

 –كانم  –البطن  –وادي  –تسبتً  –انٌدي  -من المقاطعات التً هً )بركو

شادي االسفل(  –لوغون االسفل  –ماٌوكٌبً  –سالمات  -باقرمً–شاري 

)فورث  وعلى كل منطقة رئٌس , ٌتولى ادارة كل هذه المناطق حاكم ٌقٌم فً

المً( العاصمة انذاك , وٌعاونه اٌمن عام , ولم ٌكن فً تشاد مجلس نواب 

( بل كان هذا مجلس خاص مكون 6946ٌدافع عن صفوف مواطنٌة حتى عام )

من زعماء القبائل والمشاٌخ والعمد ٌعاونون الحكم فً جمع الضرائب وتوفٌر 

ٌث كان الفرنسً االٌادي العاملة ولٌس لهم اي صالحٌات سوى االستشارة ح

( من 6956هو صاحب السلطة. كما ان الموطن التشادي لم ٌكن حتى عام )

اٌجاد فرصة المشاركة فً االدارة الفرنسٌة فً حكم البالد , او تولً الوظائف 

فً مجال التعلٌم  المهمة حٌث كانت مشاركته قاصرة على الوظائف البسٌطة

نسٌة فً مستعمراتها عامة وفً ومن اخطر السٌاسٌات الفر وجمع الضرائب 

تشاد خاصة هً سٌاسة الدمج واالستٌعاب )الفرنسة( والتً تعنً نشر الثقافة 

واللغة الفرنسٌة وسط الشعوب المستعمرة وجعلهم صورة طبق االصل من 

الفرنسٌن شكال" ومضمونا" وذالك من خالل القرارات االدارٌة والمؤسسات 



السٌاسة تخلً الشعوب للمستعمرات  التعلٌمٌة , وبمعنى اخر تعنً هذه

الفرنسٌة عن ثقافتهم االصلٌة وعاداتهم وتقالٌدهم وهوٌتهم بمصلحة الثقافة 

والحضارة الفرنسٌة وٌصبحوا فرنسٌٌن فً كل شً اال اللون , لذا لجاءت 

 فرنسا الى تقسٌم الموطنٌن فً مستعمراتها الى ثالث مجموعات 

ن وكل مواطن رضا ان ٌتعامل وفق القوانٌن المواطنون المقصود بهم الفرنسٌو -

 الفرنسٌة فً مجال االحوال الشخصٌة وتقسً المٌراث

الرعاٌا الذٌن ٌوافقون على التعمال مع القوانٌن الفرنسٌة ماعدأ قانون االحوال  -

 الشخصٌة 

لتً سائدة قبل الذٌن ٌحتفظون بهوٌتهم وٌتعاملون بقوانٌنهم الوطنٌة االوطنٌون هم  -

  مجٌئ الفرنسٌون

 

 القضاء على االسالم
 

سالمٌة فً تشاد والقضاء ركز الفرنسٌون على سٌاسة صهر كل المؤسسات اال       

علٌها , فعملوا على       اخماد جذور العلم والمعرفة تحت انقاض المساجد 

 والخالوي ولم ٌبقى منها اال القلٌل .

فاالستعمار الفرنسً لم ٌكتفً با استغالل الشعب التشادي ونهب خٌراته ,         

تها , حٌث عمل بل عمل على ابالع  شخصٌة الشعوب وثقافتها وتارٌخها ولغ

 على تنفٌذ االتً:

انشاء مدارس فرنسٌة تنصٌرٌة لغرس الثقافة الفرنسٌة ونشر الدٌن المسٌحً  -

 لٌحل محل الدٌن االسالمً

 محاربة العلماء المسلمٌن وذالك بنفٌهم الى خارو البالد  -

التقلٌل من شأن اللغة العربٌة وعدم االعتراف بها , واتباع سٌاسٌة الفرنسة  -

وعسكرٌا" , وبهذا التخطٌط المدروس بدأ تدرٌجا" تختفً معالم سٌاسٌا" 

الثقافة العربٌة بفعل الهجمة االستعمارٌة التً حاولت ان تقتلع هذه الثقافة من 

 لٌمً وفلسفة تعلمٌة استعمارٌة الجذور , من خالل ما احدثة من نظام تع

 

 

 

 



 نشأة االحزاب السٌاسٌة فً تشاد

( 6900عنتتدما احتلتتت فرنستتا تشتتاد فتتً الثتتانً والعشتترٌن متتن شتتهر نٌستتان عتتام )

,صدر مرسوم فرنسً فً الخامس من شتهر اٌلتول , ٌتنص علتى ضتم البلتد الجدٌتد 

للمستعمرات االفرٌقٌتة الفرنستٌة , حٌنهتا كانتت فرنستا قتد قستمت مستتعمراتها فتً 

اقلٌم افرٌقٌا الغربٌة الفرنستٌة وٌضتم ثمتان مقاطعتات  ادراٌا" الى اقلٌمٌن : افرٌقٌا

 -متالً  –غٌنٌتا  –مورٌتانٌتا  –فولتا العلٌتا  –ساحل العاو  –داهومً  –)السنغال 

 النٌجر ( وعاصمة هذا االقلٌم دكار 

 –الكابون   -اقلٌم افرٌقٌا االستوائٌة الفرنسٌة , وٌضم اربع مقاطعات  )تشاد 

افرٌقٌا الوسطى والكونغو االوسط( وعاصمة هذا االقلٌم هو  –ابوبانجوي 

برانزفٌل ,كما عٌنت لكل اقلٌم حاكم ٌكون خاضعا" لسلطة وزارة المستعمرات 

الفرنسٌة فً بارٌس , وكان لكل مقاطعة  ادارة منفصلة تكون تابعة لسلطات 

لمجموعة من النواب كً ٌمثلونهم الحاكم العام مباشرا" مع اعطائه حق االنتخاب 

فً البرلمان الفرنسً , اما االمور الداخلٌة والمالٌة والتنظٌمٌة فً االقلٌم , 

فٌتولى الحاكم العام مسؤلٌتها ٌساعده مجلس استشاري ٌتم تعٌنه من قبل الحاكم 

نفسة , وٌتكون من زعماء القبائل وبعض المستعمرٌن الفرنسٌٌن واصحاب النفوذ 

لم تهتم فرنسا بحالة مستعمراتها التعلٌمٌة او المعٌشٌة بقدر اهتمامها  ل واالموا

بأستٌفاء الضرائب وجنً المحاصٌل والثروات الطبٌعٌة من تلك البلدان , كذالك 

تنجٌد االفارقة للخدمة فً الجٌش الفرنسً , والكن بالرغم من ذالك فأن 

المانٌا فً الحرب العالمٌة التشادٌون وقفوا الى جانب فرنسا عندما احتلتها 

( , أذ اعلن حاكم مقاطعة تشاد )فٌلكس ابوٌه( تأئٌده 6945-6939الثانٌة)

لحكومة فرنسا الحرة * فً حربها ضد الغزو االلمانٌواصبحت مدٌنة )فورت المً(  

عاصمة تشاد قاعدة لتموٌن جٌوش الحلفاء , كما شكل التشادٌون فرقة عسكرٌة 

ابوٌه( حاكم االقلٌم , واخذت تقاتل االلمان فً شمال  برئاسة الجنرال )فٌلكس

( قررت حكومتها برئاسة 6943افرٌقٌا , وعندما تحررت فرنسا من المانٌا عام)

الجنرال )شارل دٌغول( مكافئة مستعمراتها االفرٌقٌة عن طرٌق عقد مؤتمر لتنظٌم 

رنسا بتلك االمور االدارٌة والسٌاسٌة , وكذالك اعادة النظر بطرٌقة ادارة ف

( 6944وباالفعل عقد المؤتمر فً الثالثٌن من شهر كانون الثانً عام ) المستعمر

ضره الجنرال )دٌغول( , فً مدٌنة برانزفٌل , عاصمة الكونغو االوسط , ح

والمندوب السامً للمستعمرات الفرنسٌة السٌد )بلٌفٌن( ورئٌس الجمعٌة 

االستشارٌة الفرنسٌة الموقتة السٌد)جوٌن( , وكذالك الحكام العمومٌن لالقالٌم 

الفرنسٌة فً افرٌقٌا , وبعض اعضاء البرلمان الفرنسً , استمر المؤتمر حتى 

 ( , وخرو بمجموعة من التوصٌات كا األتً : 6944الثامن من شهر شباط عام )



 

 

تمثتتتل المستتتتعمرات فتتتً الجمعٌتتتة التأسٌستتتٌة الفرنستتتٌة المزمتتتع اقامتهتتتا فتتتً  -

( وٌجتتب ان ٌكتتون التمثٌتتل 6945الحتتادي والعشتترٌن متتن شتتهر تشتترٌن االول )

 فٌها منصف .

 زٌادة تمثٌل المستعمرات فً كافة مفاصل السلطة المركزٌة فً فرنسا . - 

ء جمعٌات اقلٌمٌة داخل المستعمرات ٌكون اعضائها من اعٌان ووجهتاء انشا –

البالد والفرنسٌن المقٌمٌن فٌها مهمتها تقدٌم االستشارة والمساعدة الى الحتاكم 

  , االمور المالٌة واالدارٌة .فً كل ماٌتعلق بشؤون ذالك االقلٌم , والسٌما 

ر اعضتتاء تلتتك الجمعٌتتات , أجتتراء انتخابتتات عامتتة داختتل كتتل اقلتتٌم الختٌتتا – 

 فضال" عن اختٌار من ٌمثل ذالك االقلٌم داخل الجمعٌة الفرنسٌة  

ان متتتوظفً المستتتتعمرات الفرنستتتٌة حقوقتتتا" متستتتاوٌة لحقتتتوق المتتتواطنٌن  -

 التشادٌن ولهم حق التصوٌت فً البرلمان الفرنسً 

 –توظٌتتف الستتكان االصتتلٌٌن فتتً وظتتائف الخدمتتة العامتتة داختتل المستتتعمرات  –

ستبذل االصالحات االقتصادٌة للحد من الطبٌعتة االستتغاللٌة للعالقتة بتٌن فرنستا 

 ومستعمراتها .

وبتتتذالك فتتتأن متتتؤتمر برازفٌتتتل اوجتتتد البداٌتتتة االولتتتى للحٌتتتاة السٌاستتتٌة فتتتً 

المستتتعمرات الفرنستتٌة االفرٌقٌتتة , اذا كتتان علتتى االقلتتٌم االفرٌقتتً ان ٌنتختتب 

لفرنسٌة , وكذالك انتخاب اعضاء اخترٌن اعضاء ٌمثله فً الجمعٌة التأسٌسٌة ا

للجمعٌة االقلٌمٌتة الخاصتة بتاالقلٌم نفسته , وهكتذا بتدت المظتاهر السٌاستٌة فتً 

المستتتعمرات االفرٌقٌتتة الفرنستتٌة ومنهتتا تشتتاد , التتتً اصتتبحت اقلتتٌم متتن اقتتالٌم 

( , وكتان علٌته ان 6946ماوراء البحار تابعا" لفرنسا كما صنفه دستور عتام )

 ٌمثلونه فً الجمعٌة الفرنسٌة  صٌنتخب اشخا

 

 

 

 



 

 

 االحزاب السٌاسٌة فً تشاد

 *: قام حزب التجمع الشعب الفرنسًحزب االتحاد الدٌمقراطً التشادي -6

حزب االتحاد الدٌمقراطً ( بأسم 6945بأنشاء اول فرع له فً تشاد عام )

 –التشادي بزعامة )عربً لغونً( وعضوٌة كل من العقٌد ) بواسو دي 

جبرٌل خٌر هللا( ان قاعدة هذا الحزب تتكون من مظفً  –بشٌر سو 

االدارة الفرنسٌة فً تشاد سواء كانوا تشادٌٌن ام فرنسٌٌن , فضال" عن 

ً تشادي ٌعمل اصحاب االمالك وزعماء القبائل اذا كان عربً الغون

م موظف فً االدارة الفرنسٌة فً تشاد , وان الجنرال )بواسودي( فهو حاك

 فرنسا عسكري فرنسً خدم فً 

: من االهداف المهمة التً ٌتبنها حزب االتحاد الدٌمقراطً  اهداف الحزب

التشادي , هً الحفاظ على نظام االدارة الفرنسٌة فً تشاد , ولم ٌضع فً 

البالد من السٌطرة الفرنسٌة بل كان جلٌ اهتمامه هو  حسابته تحرٌر

المشاركة فً انتخابات الجمعٌة الفرنسٌة , وكذلك انتخابات الجمعٌة 

االقلٌمٌة فً تشاد اذا فاز مرشحه بواسودي فً انتخابات الجمعٌة الفرنسٌة 

( وشغل مقعد تشاد فً تلك الجمعٌة , لكن هذا الحزب انحل بسب 6945)

 ( 6952انتفاضات )

 فرع الحزب االشتراكً الفرنسً  هوالحزب التقدمً التشادي:  -2

ذا قام )جبرٌل لٌزت( , هو فرنسً الجنسٌة , وكان حاكماً لمدٌنة موندو  

( , وكان ابرز 6948التً تقع فً جنوب تشاد ,بتأسٌس ذلك الحزب عام )

رٌر اهدافه ذالك الحزب هو تحرٌر البالد من السٌطرة الفرنسٌة وحق تق

المصٌر بالطرق السلمٌة , وقد استطاع بهذا الشعار ان ٌنتشر داخل تشاد 

,والسٌما , فً المناطق الجنوبٌة , لكن مسارات الحزب وخطاه اظهرت 

عكس ذلك تماماً , اذ كان الحزب التقدمً اداة سهلة لالستعمار الفرنسً , 

لجمعٌة السٌما بعد ان فاز رئٌس الحزب )غابرٌل لٌزت( فً انتخابات ا

( , 6946الفرنسٌة الثانٌة , التً اقٌمت فً العاشر من شهر تشرٌن عام)

مثل عن الحزب التقدمً وشغل مقعد تشاد الوحٌد فً تلك الجمعٌة كم

 التشادي 

سٌطر الحزب التقدمً التشادي وحزب االتحاد  الدٌمقراطً التشادي على 

خل تشاد الى عام انتخابات الجمعٌة الفرنسٌة والجمعٌات االقلٌمٌة دا



( ولكن خالل تلك الفترة كان الوعً الثقافً والسٌاسً عند 6952)

التشادٌٌن قد تطور بالدعوة الى احداث تغٌرات سٌاسٌة داخل تشاد , وكان 

ابرزها الدعوة الى تشكٌل احزاب جدٌدة , واطلق على هؤالء المثقفٌن 

لحزبٌن السابقٌن , بالتقدمًٌٌن , فأن ذالك ادى الى ظهور انشقاقات داخل ا

ما اسفر عن حله  هوالسٌما داخل حزب االتحاد الدٌمقراطً التشادي , و

 واهم االحزاب التً ظهرت نتٌجته دعوات التقدمٌٌن . ( 6956عام )

 

 الدعوات التقدمٌٌن
: االسم الجدٌد الذي حمله حزب )االتحاد الدٌقراطً الحركة االجتماعٌة التشادٌة -6

التشادي( بعد حله وقد تزعمها اٌضاً )عربً الغونً(  , وعضوٌة حاكم تشاد 

انً( كانت توصٌات الحركة االجتماعٌة ( )كولمب6952العسكري لعام )

 التشادٌة , هً ذاتها توصٌات خزب االتحاد الدٌمقراطً التشادي وهً العمل

 تحت مظلة االستعمار الفرنسً  

( بزعامة 6952: تأسس فً شهر اذار عام ) أتحاد تشاد الدٌمقراطً المستقل -2

باتست( , وعضوٌة حاكم تشاد السابق )الروجً( , وقد كان جان باتست )جان 

 (6948طبٌباً الكن ترك الطب والتحق بالعمل السٌاسً عام )

( , بزعامة 6952: تأسس فً اذار عام ) الحزب االشتراكً التشادي المستقل -3

احمد غالم , وعضوٌة السٌد )اندرٌه كٌٌفر( رئٌس الغرفة التجارٌة فً 

لتشادٌة )فورت المً( وقد تمٌز الحزب بوطنٌته ودعوته ودعوته العاصمة ا

الى االستقالل من االستعمار الفرنسً , فأنضم الٌه الكثٌرٌن من ابناء تشاد , 

(  6956لكن الحزب تعرض الى نكسة عندما انسحبت بعض اعضائه عام )

دٌد فأدى الى حله , غٌر ان احمد غالم هللا قام فً ذات العام بتأسٌس حزب ج

 الحركة االشتراكٌة االفرٌقٌة( اطلق علٌه اسم ) 

: اسسه الحاكم الفرنسً لمدٌنة الٌوي  حزب تجمع الرٌفٌٌن التشادٌٌن المستقل -4

( من قبل السٌد ساهولٌا الحاكم الفرنسً 6958التشادٌة )ساهولٌا( فً تموز )

اد , تنحصر اهداف الحزب اٌضاً فً الوصول الى المناصب السٌادٌة فً تش

 دون اي شعار لمقاومة االستعمار الفرنسً 

( بزعامة الشٌخ محمد 6958: تأسس عام ) حزب االتحاد الوطنً التشادي -5

الباقالنً وعضوٌة كل ابراهٌم باشا ومحمد أبا ومحمد طاهر صالح وهدجرو 

سنوسً , وهم مجموعة من المثقفٌن التشادٌٌن المسلمٌن من سكان الجنوب , 

انضمام تشاد لالتحاد  ة لالحتالل الفرنسً , وانهاءرفعوا شعار المقاوم



ان االحزاب التً شهدتها القارة االفرٌقٌة بوجه عام , امتداداً لألحزاب الفرنسً 

القائمة فً الدول المستعمرة , وهو مابدأ واضحاً فً المستعمرات الفرنسٌة 

 ق استوائها.غربها او فً مناط داخل القارة السوداء فً

ومما تجدر االشارة الٌه الى ان االحزاب التشادٌة لم تقوم بمهام العمل السٌاسً 

, وهو الطرٌق الى المشاركة الصحٌحة وٌمكن ان تعمل كأداة اتصال بٌن 

الحكومة والجماهٌر لتخفٌف االستقرار فً المجتمع وتقوم بدورها كوسٌلة 

لكوادر السٌاسٌة التً للتثقٌف السٌاسً واعداد القٌادات , حٌث تقوم بأعداد ا

ٌمكن ان تشارك فً حكم البالد وقٌادته , ونظراً لعدم وجود اتجاه سٌاسً 

وفكري واضح لألحزاب السٌاسٌة التشادٌة , ونتٌجة لظروف سٌاسٌة تخص 

القوى االستعمارٌة وتخدم مصالحها ونظراً للمعطٌات السٌاسٌة الدولٌة 

المشاركة السٌاسٌة لشعوب  واالقلٌمٌة والمحلٌة , التً اظهرت ضرورٌات

المستعمرات مع ادارة المستعمر , دون ان ٌكون لها زخم شعبً وجماهٌر 

ودون ان ٌكون لها بعد وطنً او اقلٌمً , لم تستطٌع االحزاب السٌاسٌة 

التشادٌة تخفٌف امال وتطلعات الشعب فً الوحدة الوطنٌة حٌث اتسمت هذه 

ظ على كثٌر من هذه االحزاب انقسام االحزاب بألتجزئة والتفكك  , حٌث ٌالح

الحزب الواحد الى عدة احزاب او حركات سٌاسٌة مما ادى الى ضعفها وتفككها 

, كما  ان انشغال هذه االحزاب بالفوز باالنتخابات التشرٌعٌة فكانت تنتهً 

 بمجرد انتهى الغرض الذي تشكلت من اجله . 

 

 

 (6959-6958القانون الدستوري )
حزٌتتتتتتتتران  3ان القتتتتتتتتانون الدستتتتتتتتتوري التتتتتتتتذي صتتتتتتتتدر بتتتتتتتتتارٌخ  الثالتتتتتتتتث 

االساستتتتتتتٌة للدستتتتتتتتور الفرنستتتتتتتً  ( , ٌتتتتتتتنص علتتتتتتتى المبتتتتتتتادى6958عتتتتتتتام)

العتتتتتتتام علتتتتتتتى تنظتتتتتتتٌم العالقتتتتتتتات بتتتتتتتٌن الجمهورٌتتتتتتتة الفرنستتتتتتتٌة والشتتتتتتتعوب 

االفرٌقٌتتتتتتة المنضتتتتتتمة الٌهتتتتتتا , كمتتتتتتا ان قتتتتتتانون الستتتتتتادس والعشتتتتتترٌن متتتتتتن 

( , قتتتتتتتد نقتتتتتتتل رئاستتتتتتتة مجلتتتتتتتس الحكومتتتتتتتات التتتتتتتى نتتتتتتتواب 6958تمتتتتتتتوز )

رئٌستتتتتتتٌن منتحبتتتتتتتٌن , ولتتتتتتتم ٌعتتتتتتتد رؤستتتتتتتاء االقتتتتتتتالٌم ٌرأستتتتتتتون مجتتتتتتتالس 

عنتتتتتتتتدما ٌتعلتتتتتتتتق االمتتتتتتتتر بالمصتتتتتتتتالح العامتتتتتتتتة للدولتتتتتتتتة , الحكومتتتتتتتتات , اال

وبصتتتتتتتدور القتتتتتتتانون الدستتتتتتتتوري بتتتتتتتتارٌخ الرابتتتتتتتع متتتتتتتن تشتتتتتتترٌن الثتتتتتتتانً 

( وتنظتتتتتتتٌم الربطتتتتتتتة الفرنستتتتتتتٌة االفرٌقٌتتتتتتتة حصتتتتتتتلت تشتتتتتتتاد علتتتتتتتى 6958)

االستتتتتتتتقالل , وتكتتتتتتتون اول حكومتتتتتتتة وطنٌتتتتتتتة قبتتتتتتتل قٌتتتتتتتام الحكتتتتتتتم التتتتتتتذاتً 

للتتتتتتتتتبالد , وقتتتتتتتتتد متتتتتتتتترت تشتتتتتتتتتاد بتتتتتتتتتثالث مراحتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتاء مؤسستتتتتتتتتتها 



االنتخابتتتتتتتتتات التشتتتتتتتتترٌعٌة  –الدستتتتتتتتتتورٌة وهتتتتتتتتتً )الحكومتتتتتتتتتات الموقتتتتتتتتتتة 

الحكومتتتتتتتتة االنتقالٌتتتتتتتتة ( وبتتتتتتتتٌن قٌتتتتتتتتام الدولتتتتتتتتة وانتخاباتهتتتتتتتتا  –الموقتتتتتتتتتة 

وقتتتتتتتتد شتتتتتتتتكلت اربعتتتتتتتتة  فتتتتتتتتترة التتجتتتتتتتتاوز االربعتتتتتتتتة اشتتتتتتتتهر  التشتتتتتتتترٌعٌة

حكومتتتتتة الستتتتتٌد غابرٌتتتتتل لٌتتتتتزن : فتتتتتً الستتتتتادس عشتتتتتر  -حكومتتتتتات هتتتتتً : 

علتتتتتتى رغتتتتتتم اشتتتتتتتراك االحتتتتتتزاب ( 6958متتتتتتن شتتتتتتهر كتتتتتتانون االول عتتتتتتام )

السٌاستتتتتتتٌة ختتتتتتتالل تلتتتتتتتتك الفتتتتتتتترة فتتتتتتتً التشتتتتتتتتكٌلة الحكومٌتتتتتتتة االن هتتتتتتتتذه 

الحكومتتتتتتات لتتتتتتم تتتتتتتدم طتتتتتتوٌالً ألستتتتتتباب الحتتتتتتزب التقتتتتتتدمً التشتتتتتتادي فقتتتتتتد 

االغلبٌتتتتتتتتة فتتتتتتتتً الجمعٌتتتتتتتتة التشتتتتتتتترٌعٌة بعتتتتتتتتد تحتتتتتتتتالف تجمتتتتتتتتع التتتتتتتترٌفٌن 

التشتتتتتتادٌٌن متتتتتتع الحركتتتتتتة االشتتتتتتتراكٌة االفرٌقٌتتتتتتة , والحركتتتتتتة االشتتتتتتتراكٌة 

ٌتتتتتتتة والحركتتتتتتتة االجتماعٌتتتتتتتة التشتتتتتتتادٌة فٌمتتتتتتتا ٌعتتتتتتترف ب )تحتتتتتتتالف االفرٌق

 د ساهولٌا تشادٌة( بزعامة السٌالحركة الشعبٌة ال

حكومتتتتتة الستتتتتٌد ستتتتتاهولٌا : التتتتتتً تشتتتتتكلت فتتتتتً الحتتتتتادي عشتتتتتر متتتتتن شتتتتتباط 

( وبهتتتتتتذا التتتتتتتارٌخ كلتتتتتتف الستتتتتتٌد ستتتتتتاهولٌا , زعتتتتتتٌم تحتتتتتتالف 6959عتتتتتتام )

تشتتتتتتتتتادٌٌن , الحركتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتعبٌة التشتتتتتتتتتادٌة ورئتتتتتتتتتٌس تجمتتتتتتتتتع التتتتتتتتترٌفٌن ال

بتشتتتتتتتتكٌل حكومتتتتتتتتة جدٌتتتتتتتتدة مؤقتتتتتتتتتة , وعقتتتتتتتتب تكتتتتتتتتوٌن هتتتتتتتتذه الحكومتتتتتتتتة 

انستتتتتتحب نتتتتتتواب الحتتتتتتزب التقتتتتتتدمً التشتتتتتتادي متتتتتتن المنتتتتتتاطق الجنوبٌتتتتتتة التتتتتتى 

دوائتتتتتترهم , وطتتتتتتالبوا بتتتتتتأجراء االنتخابتتتتتتات التشتتتتتترٌعٌة فتتتتتتً الختتتتتتامس متتتتتتن 

( ,وتتتتتتتال ذالتتتتتتك رفعهتتتتتتم متتتتتتذكرة لرئاستتتتتتة الرابطتتتتتتة 6959شتتتتتتهر حزٌتتتتتتران )

 -وشتتتتتتتتاري االوستتتتتتتتط  -منتتتتتتتتاطق )لوغتتتتتتتتون الفرنستتتتتتتتٌة ٌعلنتتتتتتتتون فٌهتتتتتتتتا ان 

دفتتتتتع تهدٌتتتتتد نتتتتتواب الحتتتتتزب كٌبتتتتتً( تشتتتتتكل دولتتتتتة ذات حكتتتتتم ذاتتتتتتً ومتتتتتاٌو 

التقتتتتتدمً التشتتتتتادي بتقستتتتتٌم التتتتتبالد , الستتتتتٌد احمتتتتتد غتتتتتالم هللا التتتتتذي خشتتتتتً 

علتتتتى الوحتتتتتدة الوطنٌتتتتتة فتتتتً الدولتتتتتة التشتتتتتادٌة متتتتتن اجتتتتل ستتتتتحب الثقتتتتتة متتتتتن 

اختتتتتل الجمعٌتتتتتة حكومتتتتتة ستتتتتاهولٌا وهكتتتتتذا انقلتتتتتب التتتتتتوازن متتتتتن جدٌتتتتتد فتتتتتً د

التشتتتتتتترٌعٌة , وستتتتتتتتقطت الحكومتتتتتتتة , واصتتتتتتتتبح الستتتتتتتٌد اخمتتتتتتتتد غتتتتتتتتالم هللا , 

 كلفاً بتكوٌن الحكومة الجدٌدة زعٌم الحركة االشتراكٌة التشادٌة م

 

 حكومة السٌد احمد غالم هللا
( وفً هذه الحكومة اسبعد السٌد 6959تشكلت فً الثانً عشر من شهر اذار )

جان باتست رئٌس االتحاد الدٌمقراطً التشادي المستقل , والسٌد جبرٌل خٌر 

هللا العضو البارز فً تجمع الرٌفٌن التشادٌن المستقل , سقطت هذه الحكومة 

قائمة بٌن الحزبٌن  ( ٌوماً فقط من تشكٌلها , حٌث كانت التناقضات62بعد )



الساسٌٌن فٌها السبب فً اضعاف التحالف الذي قام بٌنهما , وبالتالً سقطت 

الحكومة , فً الحزب التقدمً التشادي ٌتسم بالطابع الغربً العلمانً , وٌرتكز 

على السكان فً جنوب البالد عكس الحركة االشتراكٌة االفرٌقٌة التً تتسم 

تكز على السكان فً شمال البالد , انتهز حزب بالطابع العربً االسالمً وٌر

االتحاد الدٌمقراطً للمستقلٌن ضعف التحالف المذكور , وتقرب من الحزب 

الدٌمقراطً التشادي لٌشكال اغلبٌة برلمانٌة , تمكنت فً الرابع والعشرٌن من 

( من سحب الثقة , وكلف السٌد فرانسو تملباي االمٌن العام 6959شهر اذار )

 لتقدمً التشادي بتشكٌل الحكومة الجدٌدة.للحزب ا

 حكومة فرانسوا تمبلباي
( شكل السٌد 6959حكومة فرانسوا تمبلباي : فً الراٌع من شهر اذار عام )

فرانسوا تمبلباي الحكومة المؤقتة الرابعة , وضمت الحزب التقدمً 

, حقائب وزارٌة  (3)( حقائب وزارٌة , تجتمع الرٌفٌن التشادٌٌن5التشادي)

( حقٌبة وزارٌة االتحاد الدٌمقراطً التشادي 2الحركة االجتماعٌة . التشادٌة )

 حقٌبة وزارٌة المستقلٌن 

وقد حددت الحكومة بعد تشكٌلها ثالث اهداف هً : التصوٌت على قانون العفو 

العام, القانون االنتخابً , الدستور , وفً المقابل انحل مجلس النواب فً 

ثٌن ( , وصدور موعد االنتخابات فً ٌوم الحادي والثال6959اذار )الثالث من 

 ( 6959)من شهر حزٌران عام 

عندما شكل فرانسوا تمبلباي حكومته , بعد عام تشاد نالت استقاللها , ودخلت 

االمم المتحدة وعدل الدستور , واصبحت اللغة الفرنسٌة اللغة الرسمٌة للبالد , 

ة  بٌد رئٌس الجمهورٌة وهو فً نفس الوقت رئٌساً واصبحت السلطة التنفٌذٌ

الوزراء وهو )فرانسوا تمبلباي( وشكلت الوزارة من ستة وعشرٌن وزٌر 

نصفهم من المسلٌمن والنصف االخر من غٌرهم ,الغى رئٌس الجمهورٌة 

االحزاب , وابقى على الحزب الواحد, وهو الحزب التقدمً التشادي الذي 

على ثالث زعماء من المسلمٌن بتهمة تهدٌد أمن ٌترأسه , والقى القبض 

الدولة وعدل الدستور من جدٌد , وجرت انتخابات فً عامٌن متوالٌن , حٌنها 

وصل السفٌر الٌهودي الى تشاد, مما اثار غضب المسلمٌن فً تشاد , مما ادى 

الى اخراو المسلمٌن من الوزارة واعتقل عدد منهم , وانضم المسلمون بعد 

شادي المعارضة التً كانت تتمثل فً حزب االستقالل الوطنً الت ذالك الى

وكذالك تألفت )الفرولٌنا( من فصائل مسلحة عدة فً  واالتحاد الوطنً التشادي 

جنوب البالد وشماله , وقد خاضت هذه الفصائل المسلحة صراع مع الرئٌس 

لى لكبح تمبل باي , الن الدعم الفرنسً ساعده للخفاظ على سلطته وادى ا



دأت الثورة المتصاعدة ضده, وفشلت الحركة المعارضة فً اسقاطه , ثم ب

وكانت اول الدول التً بادرت فً انشاء عالقات مع جبهة )الفرولٌنا( بالتفكك 

( وهً 6960تشاد ,بعد استقاللها عن فرنسا فً الحادي عشر من شهر اب )

اسرائٌل وسعت عالقتها الدبلوماسٌة حتى فتحت سفارتها فً انجٌما بتصبح 

تشاد واحد من اوائل الدولة االفرٌقٌة جنوب الصحراء التً تحتضن سفارة 

اسرائٌلٌة فً ذالك الوقت , وقامت بطرح برامج مستقبلٌة وبدأت فً ذالك 

ادي واالهتمام به, بأرسال خبراء عسكرٌة لتدرٌب قوات الجٌش الوطنً التش

متنباً بمستقبله فً المنطقة , وبدأ بارسال رجال االعمال الٌهود باالستثمار عبر 

شركات تجارٌة , االمر الذي جعل جمهورٌة تشاد من اوثق البلدان االفرٌقٌة 

المستقلة حدٌثا ً عالقة باسرائٌل , وان هذا االهتمام االسرائٌلً كانت تلك 

ثورة الناصرٌة فً مصر , وكبح جماعة المقاومة الفترة بهدف الحد من ال

العربٌة سواء الحركات القومٌة او الحركات االسالمٌة , فقد سعت اسرائٌل منذ 

بها ( , كسب الشرعٌة الدولٌة والخروو من العزلة التً طوقتها 6948عام )

 الدول العربٌة واالسالمٌة 

التشادٌة واثرها على دول د. ادم ٌوسف موسى , قراءة تمهٌدٌة فً العالقات 

 26الجوار , مركز البحوث والدراسات االفرٌقٌة , جامعة افرٌقٌا العالمٌة , 

 (2069كانون الثانً )
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ة المصرٌة ( القاهرة , الهٌئ6960-6894عبد الرحمن الماحً , تشاد من االستعمار حتى االستقالل ) -66
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