
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممالك عصر نهاية عن م1900 أبريل 22 في رباح الفاتح وقوات الفرنسية االحتالل قوات معركة   أسفرت

 وإفريقيا اإلسالمي العربي العالم بين تقع   التي المنطقة في الحالية، تشاد دولة ونشأة تشاد، في

ر َوفَق  دولة   187 بين 184 المرتبة اليوم تشاد وتحتل   االستوائية.   المستدامة. البشرية التنمية مؤشِّ

 الديني النزاع

يَن  «داباليمي »دوناما كانم ملك   باعتناق م،1090 عام منذ المنطقة هذه في اإلسالم   انتشر  الدِّ

َطت حين م،1920 عام إلى المسيحية انتشار   وتأخر اإلسالمي،  المعمدانية اإلنجيلية رساليات  اإل نش 

ى مما التبشير، في جريئة   وكانت األمريكية، َتين، الديانتين أتباع بين التنافس إلى أدَّ ى السماويَّ  بصور تجلَّ

هة ب   من مشوَّ ية الجماعي الوعي في تصل  مال الغرب في المهيمنة مسيحيةال لألقلِّ  والشرق، والشَّ

م ، فيه تنتشر الذي الجنوب في المسلمين وبتحك  ت المنافسة   هذه الكنائس.  بناء ويصعب المساجد   في أدَّ

حة، دموية اشتباكات إلى األحيان من كثير  في بشارة أحمد إسماعيل الشيخ جهاد في بوضوح ظهرت مسلَّ

 .تشاد وَسط ميباغير منطقة في م2008 يونيو

ا اإلسالمي الصف   عانى وقد ا استقطاب  لفية، الصوفية الرئيسة المناهج بين الديني التنافس عن ناتج   والسَّ

ا هذا وظهر  .ورموزها ومبادئها التيارات هذه خطاب في جليًّ

 والسالح االقتصاد

ما وال تشاد، حدود على االقتصادي االستقرار عدم إن مالي الجزء في سيَّ  الشرقي جزئها وفي منها، الشَّ

نة تشاد بحيرة بمنطقة والغربي  التحتية، البنية  وتدهورَ  جزيرة، مئة أربع من أكثرَ  يضم   أرخبيل من المكوَّ

ْدمات وغياَب  ي القانونية، غير االقتصادية مالاألع إلى الشباَب  يدفع األساسية، االجتماعية الخ   الفكر وتبنِّ

الت   تربطهم شباب   وهم المتطرف، ي بينهم، فيما قوية ص  هم ويغذِّ ا بعض   وال المنحرفة، باألفكار بعض 

ما دودية المناطق في سيَّ ا الحدود تكوَن  أن فبدل النائية.  الح   المناطق   صارت الدول، بين فاصال   خطًّ

 المناطق لتلك المستوطنة االثنية الجماعات جعل مما واالجتماعي، الثقافي لللتفاع منطقة   الحدودية

المية؛ واألفكار للمعتَقدات أداة    .  حرام بوكو جماعة   إليه تدعو الذي التكفيري كالمنهج الظَّ

 دول ولبعض للبالد السياسي التدهور بسبب- والخفيفة الصغيرة لألسلحة المنضبط غير   التداول ويعد  

ا -طقةالمن راعات   عودة وتظهر أشكاله، بجميع العنف إلى حافز  رقية الصِّ رة والطائفية الع   في المدمِّ

 والديني السياسي البالد واقع وفي المجتمع، قيم تكوين في األسلحة تداول أثرَ  األخيرة السنوات

د التي العوامل عن فضال   واالقتصادي.   في واالستبداد بوديةالع انتشار   العنف إلى وتدفع التطرَف  تولِّ

 تشاد نجامينا، بجامعة أستاذ  

 سالي بكاري د.   

ف  تشاد في   التطرُّ

 العالج  ومحاوالت  االستقطاب بين



 

 

َسب الالجئين عدد وازدياد اللجوء ظاهرة   وكذلك البالد.  من مناطَق   دول أَزمات تفاقم مع كبيرة، بن 

ر ذلك كلَّ  إن المنطقة.  دة االقتصادية الموارد ذات المناطق في يؤثِّ ضعفها، الجيِّ  المناطق فقرَ  ويزيد في 

رة   ويجعلها بالموارد، الشحيحة  البحيرة محافظات مثل اإلنسانية، المساعدات على تماداالع إلى مضطَّ

ا السكان   يعاني حيث الجنوبية، المنطقة في أخرى ومحافظات واألوداي، الغزال وبرح وكانم  وفاقة   َعَوز 

ل عالية وقابلية إجرامية، وحوادَث  معهودين، غير  تشاد بحيرة منطقة وتعد   المتطرف.  الخطاب لتقب 

ا حرام بوكو بؤرة من والقريبة الحدودية ا برهان  م على ساطع   المنطقة   أصبحت إذ وصعوبته، الواقع هذا تأز 

ا ف مسرح  م اإلرهابي العمل أنماط لمختل   .المنظَّ

ف التعليم  والتطرُّ

ا ية نسبة   بلغت فقد لإلحصاءات وفق   شاب   مليون من يقرب ما إلى إضافة   لنساء،ل 97و% للرجال 96% األمِّ

 االلتحاق رفض على مأساوي   مثال وهذا المدرسة، إلى الذهاب سنِّ  في وهم بالمدارس، ملتحقين غير

 الواقع لهذا منطقي تفسير تقديم في المحاوالت   وتختلف وكانم.  الغزال برح مناطق في بالمدارس

ي ا التعليَم  يجعل الذي التعليم، مجال في المتردِّ ا معيار  ي بما األمن، لقضية مهمًّ  المدافعين مواقَف  يقوِّ

م غير فالشاب   التربوية، القضايا دراسة سياق في األمنية التحليالت عن ي أو المتعلِّ  فريسة   التعليم متدنِّ

رة األوهام بائعي من هموغير المنحرفة، األفكار لوحوش سهلة  .المدمِّ

لجئ األمني، الواقع في وأثره التعليم معيار في والنظر    الكتاتيب في الرسمي غير التعليم واقع رصد إلى ي 

صية المهارات يملكون ال مدرسين على واعتماده العمل، لسوق المناسبة غير بمخرجاته  والتربوية التخص 

ية والمنهجية بات الملبِّ ل والمدارس التعليمية المراكز بعض إن لمرحلة. ا لمتطلَّ  للخالفات بؤرة إلى تتحوَّ

ا ذلك عن فينشأ العقيدة، في والجدل  اإلسالمية للشؤون األعلى المجلَس  اضطرَّ  مما دامية.  معارك   غالب 

لة الهيئة وهو ه إلى تشاد في لإلسالم الممثِّ ور المدارس بعض إلغالق التوج   لىع للقضاء العبادة؛ ود 

رة الخالف أسباب يان واالستقطاب التنازع في المؤثِّ  المناهج أتباع بين والعنف التطرف من مزيد إلى المؤدِّ

 .المختلفة والعقدية الفكرية

ف معالجة  التطرُّ

ة إن ة العامة لدى الوعي قلَّ  اإلرهاب، مكافحة سياق في الدولة   اتخذتها التي اإلجراءات بعض تطبيق بأهميَّ

ما وال  المساجد في كبيرة   مشكالت   تثير الجمعة، صالة أثناء في الشوارع وإغالق الجسدي، التفتيش   سيَّ

ر حيث البالد، من الجنوبية المنطقة في وكذلك للعاصمة، الجنوبية المقاطعات في تقع التي  تكث 

 .المساجد يقظة لجنة وأعضاء المواطنين بين واالشتباكات المشاجرات

ات المساندة النفس عن الدفاع مجموعات   سهمت   الريفية المناطق وفي حة للقوَّ ا( المسلَّ  )لوجستيًّ

ا نات بين الَعالقات تدهور في ومعلوماتيًّ  لحقوق والممنهجة الكثيرة االنتهاكات بسبب المجتمع، مكوِّ

 .  ألعمالها ممارساتها في اإلنسان

ا ينشأ لم تشاد في والتطرف الغلوَّ  إن  التي العنف أعمال من الدامي الطويل تاريخها عبر البالد   شهدته عمَّ

مها ين   يجرِّ مها الدِّ ز نشأتهما في أسهم ولكن فحسب، ويحرِّ ف في االستقرار عدم   انتشارهما وعزَّ  مختل 

نات بين والتفاعالت   والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالت ا، المجتمعية المكوِّ  داخليًّ

رة الخارجية والجهات  معتَقداتها َوفَق  أهدافها لتحقيق الصراعات، وتأجيج األحداث، صناعة في المؤثِّ



 

 

ة  .الخاصَّ

ا، المذكورة العوامل معظم   وتندرج رة آنف  ية القراءة ضمن تشاد في التطرف نشأة في والمؤثِّ  التي الكمِّ

دة يةواألصول العنيف التطرف أدبيات   وتعطي والوسائل.  واألحجام األعداد على تعتمد  تشاد في المتعدِّ

 .األرقام على القائم النهج لهذا الصدارة مكاَن 

ن أن وتطويرها، التنمية وخطط األمنية السياسات لوضع أساسية أدوات   وهي لإلحصاءات، يمكن وال  تبيِّ

ر التي التطرف قضية حقيقةَ  بمفردها وتوضَح  ا شكال   تتغيَّ ا وتزداد ودوافَع، ومضمون  ا تعقيد   يوم، بعد يوم 

ا  .تشاد في الحال   هو مثلما الصراع بعد ما حالةَ  يعيش بلد في المختلفة، السياقات على اعتماد 

ر ما وال التطرف، لظاهرة الراصدة الدراسات سياق في األفراد مسار إبراز ضرورة إلى اإلشارة وتجد   ما سيَّ

ق  في معالمجت مع تفاعلهمو لديهم، والخزي الغضب ومشاعر وإحباطاتهم وعواطفهم بماضيهم يتعلَّ

 وإيجاد التطرف، ظاهرة لفهم مفيدة   وتوصياتها دقيقة   الدراسات نتائج   تكون وبذلك النوعي.  النهج إطار

راتها. أسبابها واجتثاث آثارها، على للقضاء المناسبة الحلول  ومؤثِّ


