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2021العدد التاسع/ الجزء الثاني تشرين األول   

م ) األسباب والنتائج(.1975االنقالب العسكري ضد تومبلباي في عام     

 le Coud 'état militaire contre président Tombalbay en 1975 (les 
causes et les résultats (.  

 موسى إبراهيم محمد*

 تتناول المقالة النقاط اآلتية :    
 نظام تومبلباي السياسي . -1
 (M.N .R.C.Sالحركة الوطنية من أجل الثورة الثقافية واالجتماعية ) -2
 مشكلة خطف مدام كلوستر الفرنسية . -3
 الخالفات األخيرة بين تومبلباي وفرنسا . -4
 الرئيس تومبلباي الحضور في مؤتمر القمة الفرنكوفونية ببانغي)إفريقيا الوسطى (.رفض  -5
 .النتائج -6

 . لملخصا                                                                 

تهدف الدراسة إلى معرفة األسباب التي أدت إلى االنقالب العسكري ضد تومبلباى و النتائج التي ترتبت عليه، و تتناول 

، وأنشأ الحركة الوطنية  1962الدراسة النظام السياسي لتومبلباى الذي حل األحزاب السياسية والجمعية الوطنية في عام 

، كما تناولت الدراسة مشكلة خطف مدام كلوستر عالمة األثار  1973عام  من أجل الثورة الثقافية واالجتماعية في
                                                 

جمينا ، تشاد ، كلية العلوم  االنسانية  واالجتماعية ، وطالب دكتوراه بقسم التاريخ ، كلية اآلداب ، حاضر بجامعة أنم *

 جامعة أفريقيا العالمية ، الخرطوم.  
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الفرنسية ، و الخالفات األخيرة بين تومبلباى وفرنسا، و رفض الرئيس تومبلباى الحضور في مؤتمر القمة الفرنكوفونية 

، وتأسيس المجلس  1975كري في ببانغي و متناوالً للنتائج هي : السلبيات واإليجابيات للرئيس تومبلباى واالنقالب العس

   1975أبريل  15األعلى العسكري في

 الكلمات المفتاحية : تومبلباى، النظام السياسي ، الثورة الثقافية ، االنقالب.

  

Résumé : 

Le thème de l'Article : le Coud 'état militaire contre président Tombalbay en 1975 (les causes et les 

résultats). 

Les objectives de l'Etude disposent  pour contre les causes de coud 'état contre Tombalbay et ses 

conséquences. l'Etude aborde le régime politique du Tombalbay qui a fait dissolution des parties 

politiques et assemblé nationale en 1962, ainsi fut crée le Mouvement National pour la Révolution 

Culturelle et Sociale en 1973, en éclatement le problème pris en otage de Françoise Claustre 

archéologue en 1974, et la dernière détériorations du tombalbay et la France, aussi le refuse du 

Tombalbay pour assister au Soumet de la Francophonie à l'Oubangui en 1975. Le synthèse des 

résultats : Les négatives et les positives du Tombalbay, et le coud 'état militaire en 1975, aussi 

création de Conseil supérieur militaire le 15 Avril 1975. 

 Mots culés : Tombalbay , Régime politique, Révolution, Coud 'état.   
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 تمهيد:
لسببياسببية اتميزت القارة اإلفريقية من خالل السبببعينيات هاهرة اإلنقالتات العسببكرية في الحياة 

اإلفريقية تعد االسبببببببببببببتقالل ، وتعاني إفريقيا من تنا ضبببببببببببببات وتعقيدات اجتماعية حادة تركت 
آثارها على كافة الهياكل واألنشبببببببطة السبببببببياسبببببببية واال تتبببببببادية واالجتماعية المختلفة ، وتقوم 
ي فالعوامل القبلية والعرقية ، هي أهم أتعاد التنا ضبببببببببات االجتماعية في إفريقيا ،  بدور هام 

قيام كثيرًا من االنقالتات العسبببببببببببببببكرية وكذلا االنقالتات المضبببببببببببببببادة للتخل  من الحكاعم 
الدكتاتوريين . وبناًء على ذلا فإن نظام الحكم العسكري يعني : وجود نخبة عسكرية حاكمة 
وصبببببببلت إلى الحكم أسببببببباسبببببببًا عن طرين انقالب عسبببببببكري ، ويهيمن النظام العسبببببببكري على 

يوية في الدولة بدرجة تمكنه من التحكم في عملية صببببببببببن  القرار الهيئات والمؤسببببببببببسببببببببببات الح
السبببياسبببي في المجتم  ، وتقوم القوات المسبببلحة بدور هام تاعتبارها متبببدر التأ يد السبببياسبببي 

 للنظام .
ونتيجة للعوامل السياسية واال تتادية واالجتماعية والثقافية فإن مشكلة الخالفة السياسية في 

ية ال تتفن النظم ذات الطات  الديمقراطي، فهي غير محكومة  تالقواعد معظم البلدان اإلفريق
التي تمنحها تتببببببورة فعالة ومؤثرة  من االسببببببتخدام غير المشببببببروه ألدوات العنف والقهر في 
المجتم ،  وإذا نظر إلى الوا   السببببببببببياسببببببببببي العام في إفريقيا ،وخاصببببببببببة في ميدان النشببببببببببا  

قاتضببببببين على السببببببلطة ، مدنيين وعسببببببكريين على سببببببواء اإلنتخابي والتنافس الحزبي ، أن ال
 تبنون ممارسببة السببلطة في سببعيهم الحتكار السببيطرة على الحكم في البالد، ويشببار  فيه ذو 

 (.1)الحظوة ، فقط من أفراد النخبة الحاكمة والعمالء والمنتفعين من النظام الحاكم 
 نظام تومبلباي السياسي: -2

تجدر اإلشارة إلى الحرب األهلية والتراه السياسي في تشاد ،  حيث نجد أن السنوات التي 
مرت تعد االسبببببببببببببببتقالل في دوامة الحرب الدموية التي بدأت منذ عهد الرئيس تومبلباي الذي 

، فكبببان تومبلبببباي األمين العبببام للحزب التقبببدمي  1975 – 1960حكم البالد بين عبببامي 
م ، وهو فره محلي لحزب التجم  1947ذي أسبببببببببببببببس في عبببام ( البببP.P.Tالتشبببببببببببببببببادي ) 
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في تامكو عاصببببببببببببمة مالي  م1946( الذي تأسببببببببببببس في أكتوبر RDAالديمقراطي اإلفريقي) 
تقيادة موافيه بوانيه رئيس سبببببببببببببباحل العا  . وكانت توجد في تشبببببببببببببباد أكثر من خمس أحزاب 

بلباي ، س م  حزب تومسببياسببية معارضببة  في فترة تعد االسببتقالل يقودها ) الشببماليون( تناف
حيث شببببعر تأن األوضبببباه السببببياسببببية  تسببببير على عكس ما ريدر ، ولذلا أضببببطر إلى طر  

( تحجة أن مشاكل البالد السياسية P.P.Tفكرة أخرى لدمج  جمي  األحزاب في حزب واحد )
 واال تتبببببببببببببببادية واألمنية لم تعد  ادرة على تحمل نظام التعددية الحزبية، وأتب  تومبلبابي  في

م ليتمكن من طرد السبببببياسبببببيين 1962هذا السبببببياا حل الجمعية الوطنية ) البرلمان( في عام 
غير المرغوبيين أي المنافسببببببببين له في البرلمان، وانفرادر تممارسببببببببة السببببببببلطة، فأسببببببببس نظام 

مد نة سببار )حاليا ( تق   (ARCHAMBOL)الحزب الواحد في مسببتهل مؤتمر أرشببامبول 
م من  بل تومبلباي والتي تقضببي تالغاء 1962 رارات في عام في جنوب البالد الذي أصببدر 

(  بذلا لم  يعد هنا  أي P.P.T نظام التعددية الحزبية في البالد تاسببببببتثناء الحزب الحاكم )
 نا ر  19. حيث أصدر مرسومًا رئاسيًا في  (2)نشا  سياسي خار  الحزب الواحد في تشاد 

وبعد هذا المرسببببوم حاول تومبلباي  (3)ة في تشبببباد يقضببببي تالغاء نظام التعددية الحزبي 1962
أن يمن  حرية التفكير والتعبير واإلضببببراب والتجمعات، ولجأ إلى اعتقال الزعماء السببببياسببببيين 
 والنفي واالغتيال ، مما جعل األمر في تطور مستمر ضد القادة السياسيين المعارضين.

تومبلباي االنتخاتات البرلمانية ، وخالل أ ل من شبببببببببببهر واحد من حل الجمعية الوطنية أعلن 
وهذر اإلنتخاتات  د أعطت الحزب التقدمي التشبببادي الفرصبببة للسبببيطرة على الجمعية الوطنية 

)انظر هبببذا الر م في الهواما( الوطنيبببة على  (4)الجبببد بببدة، ممبببا أدى إلي موافقبببة الجمعيبببة 
في البرلمان ،  يينالدسببتور صببالحيات واسببعة للرئيس تومبلباي للتخل  من منافسببيه السببياسبب

وأبرز هذر التالحيات تأن  نتخب رئيسا لمدة سب  سنوات من  بل أعضاء الجمعية الوطنية  
ومسبببببببببتشببببببببباري البلديات ومجالس الجمعيات الرييية  والقروية ، وشبببببببببيو  القبائل ، وهذا يحن 
ل ح لرئيس الجمهورية تعيين الوزراء وطردهم في حالة عدم تنفيذ تعليماته وله صالحيات في

 (.5)أو تمد د فترة الجمعية الوطنية 
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واتجه تومبلباي إلى تتبببببببيية المعارضبببببببة الداخلية وحل األحزاب السبببببببياسبببببببية، وحرم النشبببببببا  
السياسي ، ولم يجد هذا النظام  طوال فترة حكمه للوصول على تأ يد شعبي على حكومته ، 
ولذلا بدأ يقوم من وراء الكواليس بدور الموجه الخفي لقادة األحزاب السببببببياسببببببية وعلى جمي  

ياسببببببببية في تشبببببببباد الشببببببببختببببببببيات المختلفة، في حين أخذ تومبلباي يحكم محركي الحياة السبببببببب
تقبضببببته على السببببلطة ، وبدأ  زجج عن طريقه السببببياسببببيين الذ ن يمثلون  عقبة تالنسبببببه له، 
واتب  تومبلباي االسببببببببببلوب القوة للقضبببببببببباء على زعماء األحزاب المنحلة تتببببببببببويبا عن طرين 

ف ، وهذر رنسية االستعمارية وفقا لرغبته في التتر نظريته السياسية التي ورثها من اإلدارة الف
الرغبة هي التي كانت وراء أكثر زعماء إفريقيا الفرانكفونية الذ ن التفوا حول  حزب التجم  
الديمقراطي اإلفريقي ، واستلهمتهم أفكار ) النيقرو إفريقية (*) انظر أخر الهواما( واستغلوا 

 المنافي لرو  الديمقراية اإلفريقية ، وما زال تعضببببببهمكل ذلا لتبرير حكم البطا واالسببببببتبداد 
حتى اآلن يحكم عن طرين المباديء التي تبنتها فرنسبببببببببا  تاسبببببببببم الثقافة والتي دفعت الرئيس 
تومبلباي  إلى االعتقاد أنه أكثر تفهمًا واسبببببببتيعاتًا لحقائن وا   تشببببببباد ، وبالتالي له الحن في 

 ، وال يمكن تطبيقه إال عن طرين التتببيية لكل من رفض النظام السببياسببي األمثل الذي تبنار
 نافسبببببببه في السبببببببلطة، وكما اتب  تومبلباي أتشببببببب  أنواه الدكتاتورية الفردية في تتبببببببيية هؤالء 
القادة سبياسبيًا وجسبديًا ومعنويًا و د ألقى القبض على تعضبهم في السبجون وأزا  تعضبهم في 

 (.6)الخار  
ئيس تومبلباي ، تأن هنا  مؤامرة انقالبية ضبببببببببببببببدر ، أعلن الر  1963مارس  16وفي أحداث 

ويقودها الزعماء السبببببببياسبببببببيون الشبببببببماليون، وفي ذلا اليوم وجه تومبلباي خطاتا ل مة  ائاًل:  
.... من اليوم فتببببببببباعدا  د بدأ الكفا  من أجل الوحدة ...أنهم أرادوا توجيه الشبببببببببمال ضبببببببببد 

ام ن عليكم تالوحدة .. ( وفي الو ت نفسببه ،  الجنوب .. وأحياء الفتنة الد نية ، أ ها التشبباد و 
تإ الة سببببببببت من الوزراء الشببببببببماليين من حكومته، ودامت سببببببببياسببببببببة الرئيس انغارتا تومبلباي 
الرافضة لإلشترا  العادل لكافة الشعب التشادي في الحياة السياسية إلى فرض نظام الحزب 

 (.7)الواحد، وتمسا تالرأي الشختي 
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ن هذا األسببببببباس لم يعد هنا  مبرر السبببببببتمرار مزاولة النشبببببببا   تضببببببب  م وخالصةةةةةة القول :
السبببياسبببي ، وبذلا دخلت تشببباد عهد النظام الدكتاتوري الفردي، منذ تشبببكيل أول حكومة تعد 

( وزيرًا ، وهي تسمى 16م ، وكانت الحكومة تتألف من )1960أغسطس  11االستقالل في  
قالل حدثًا تاريخيًا في مرحلة ما تعد االسبببببببببببببببتتالجمهورية األولى لتومبلباي ، والتي تعتبر أهم 

مباشببببرة، حيث ههرت المعارضببببة السببببياسببببية  تكل خندا ، وأصببببب  أنتببببار األحزاب و ادتها 
الذ ن لم  ركنوا إلى األسبببتسبببالم بل أخذوا يعبرون عن مو فهم تالرفض وعدم اسبببتجابتهم لذلا 

 .النظام، بدأت مظاهرات اجتماعية حاسمة تحديًا لنظام تومبلباي
تسبببببب تثبيت األسبببباس القانوني لحل جمي  األحزاب السببببياسببببية ، وفرض نظام الحزب الواحد 
في البالد ، وهذا يجعلنا  نتساءل ماهو سبب إلغاء األحزاب ؟ يقال أن الفكرة جاءت من  بل 
الفرنسببببيين أعضبببباء الحزب التقدمي التشببببادي ، والسبببببب في ذلا أن عدد األحزاب التي تمثل 

مي في الشببببببببببببمال كانت كثيرة، بينما في الجنوب هنا  حزب واحد، وإن هذر اإلتجار اإلسببببببببببببال
األحزاب الشبمالية إذا شباركت في حملة اإلنتخاتات الرئاسبية ، مما ال شبا فيه سبيكون الحكم 
 (.8)في قبضتهم ، ولذلا أجبرت فرنسا تومبلباي على إلغاء نظام التعددية الحزبية في البالد 

هذا النظام ال يمكن أن يكون بد اًل له آخر سبببببببببببببببوى التحرر الوطني ، ولذلا أن هذا التغيير ل
وإنهاء الحكم الظالم ، والثورة وحدها  هي الطرين إلى الخالص، وال طرين سبببببببببببببببواها، وذلا 
( 15النظام  د أثر في نفوس التشبببببببببباد ين وتمخض عنه كرههم للرئيس انغارتا تومبلباي منذ )

 رها إطاحة بنظام تومبلباي أصب  أمرًا حتميًا .عامًا وكانت قيام ثورة) فرولينا( أث
 الحركة الوطنية من أجل الثورة الثقافية واالجتماعية -2

(Mouvement National pour  la révolution  culturelle et sociale 

(M.N.R.C.S) 
تي لتو   الرئيس تومبلباي تالحالة السببببببببببببيئة التي يعيا والخطر الذي  وجهه من جراء فقد الثقة ا

كان يعاني منها في اإلطار الداخلي والخارجي ، تسبببببببببببببببب الضببببببببببببببغو  الخارجية واال تتببببببببببببببادية 
 Valeryواالجتماعية من  بل فرنسبببببببببببا في عهد الرئيس الفرنسبببببببببببي فاليري جسبببببببببببكار جيسبببببببببببتان 
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Jiscard     وكذلا الهجمات المتكررة من  بل الثوار في شببببببمال البالد واألعمال الوحشببببببية التي
المشبببتركة الفرنسبببية والحكومية ، أدت إلى أحداث إثارة غضبببب شبببعبي عام في  امت بها القوات 

العاصببببببببببمة ، في هل هذر األحداث والتطورات، تغيرت سببببببببببياسببببببببببة تومبلباي فاتسببببببببببمت تالهروب 
والتجاهل ، فهو  تحدث أحيانًا عن الثورة الثقافية واألصببببببببببالة التشببببببببببادية .. وبدأ مهاجمة فرنسببببببببببا 

ولذلا تظاهرت المعارضببببببببة في الداخل وتحركاتها التي تجري في الخار   (9)والتنكر لها شببببببببفويا 
أدت  تسببرعة إلى العزلة السببياسببية لتومبلباي والذي لم يعد مسبباندًا إال من  بيلته الخاصببة وبعض 
أ اربه ، وكل هذر العوامل وغيرها دفعت الرئيس تومبلباي إلى عقد مؤتمر تأسبببببيسبببببي غير عادي 

( وانعطف نحو أبناء P.P.Tوحل فيه الحزب التقدمي التشادي )، 1973أغسطس  30-27من  
 بيلته السارا خاصة ) سار مجنغاي ( وأنشأ الحركة الوطنية من أجل الثورة الثقافية واالجتماعية 

 (M.N.R.C.S ويقول تومبلباي أن هذر الحركة تعتبر وليدة إرادة طبقات الجماهير التشبببببببببببادية )
ى تغيير العقلية التشببببببببببادية حتى يكون كل ابن في هذا البلد على وتأخذ على عاتقها أن تعمل عل

وعي من قيمة ثقافته وأن يكون مشببببببببببببببببعًا بوطنية جادة، وأن   تجلى تحزم الممارسبببببببببببببببات القديمة 
لالسببتعمار وأن يسببترد شببختببيته واعتزازر تاعتبار مواطن تشببادي ، في تشبباد كدولة مسببتقلة حرة 

ركة تحزم لتعبئة كل التبببفوة في البالد للمهاجمة على مشببباكل في القارة اإلفريقية، إذن تدعو الح
التأخير  المتراكمة في حياة الشببببعب ، تاألخ  الجهل والنسبببببة المرتفعة ل مية والبطالة والبؤس 

 (.10)والدخل الضعيف  لزراعتنا والنسبة المنخفضة للغاية في الدخل الفردي 
 ى األصببالة التشببادية ، ورفض القيم النتببرانيةوهذر الحركة حسببب نظرية تومبلباي هي العودة إل

، ولكن السببببببؤال المطرو  : ما الذي دعا تومبلباي للرجوه إلى هذر األصببببببالة .؟ كما سبببببببن ذكرر 
تأن الذي دعا تومبلباي للرجوه إلى األصالة والتي تتمثل في الثورة الثقافية حيث البالد  د عانت 

، األمر الذي أدى إلى تفكا وانحالل الحزب التقدمي  كثيرًا من المشكالت السياسية واال تتادية
التشببببادي ) الحزب الحاكم( وقيام الثورة الثقافية لتكون بد اًل له ، والتي سببببوف يكون كل الشببببعب 
التشادي أعضاء تشرف في داخلها عن طرين نشر عملية اليوندو التي سيأتي عنها الحد ث ولذا 

هي نظام العودة إلى القيم والحضبببببببارة اإلفريقية ومتبببببببالحة اعتقد الرئيس تومبلباي أن هذر الثورة 
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الشبببببببببببببببعب . ومن أ ن جاءت هذر الفكرة؟ يقال: أن تومبلباي ا تبس فكرة إنشببببببببببببببباء هذر الثورة من 
موبوتو الرئيس الزائيري السبببابن والذي كان  رتبط م  تومبلباي  تعال ات ودية وثيقة، ختبببوصبببا 

الوسبببببببببببيلة الوحيدة التي تحقن الرجوه إلى  األصبببببببببببالة  في أواخر حكمه وأعتبر أن هذر الثورة هي
التشببببادية ، وذكر في هذا التببببدد  ائال : أن الثورة تطالب تالعودة إلى األصببببول أي ) رجوه إلى 

( . yondoالديانات اإلحيائية والطقوس الوثنية عند السببببببببببببببارا في جنوب البالد تمسببببببببببببببى اليوندو:
التحرير أصول القيم التشادية بتأثير االفكار الغربية و ومتالحة التشاد ين فيما بينهم والكفا  عن 

 العقلي والخلقي . 
 وأنشأ تومبلباي صحيفته الخاصة ته وعنوانها :

 (.11)البطة الثائرة ليواجه بها صحيفة ) البطة المقيدة التي تتدر في تاريس ( 
دافها ة ، فكانت أهولذلا أن هذر الثورة الثقافية التي تدعو إلى الرجوه إلى األصبببببببببببببببالة التشبببببببببببببببادي

ومبادئها مخالفة كليًا م  نظرية التذويب الفرنسبببي في إفريقيا المركزية ، ولذلا و فت فرنسبببا ببذل 
جهودها لمحاربة هذر الثورة، من أجل نشر هيمنتها الثقافية على النطاا األوس  ، فجعلت فرنسا 

، وأدى وب المسيحيين الوثنيينمن المجتم  التشادي  مجتمعًا استهالكيًا معتمدًا على سكان الجن
ذلا إلى خلن فاعلية هؤالء السكان إلى التخبط في صيغ العشوائية واالزدواجية والالعقالنية مما 
تسببببت في عدم االسببتقرار االجتماعي والثقافي ، كما أنشببأت فرنسببا  الكنائس في مناطن جنوب 

زت نشبباطها جنوبيين للفرنسببيين وركالبالد، تمثاتة مدارس كنسببية تنتببيرية وذلا إلقبال السببكان ال
عليهم منذ الوهلة األولي بتنتبببببببير الكاثوليكية والبروتسبببببببتانتية واللغة الفرنسبببببببية واسبببببببتخدامهم في 
األعمال الشا ة ، وبذلا أصبحوا من أكثر المجموعات السكانية التشادية هدفًا للتبعية في التعليم 

( والتي تعتبر نظامًا سببياسببيًا تمثاتة M.N.R.C.Sوالثقافة الفرنسببية ولذلا فإن الحركة الوطنية ) 
الحزب الجد د ، ترفض تمامًا هذر التبعية الفرنسببببية ونظمها السببببياسببببية واإلدارية ، ولذلا أصببببب  
مو ف فرنسببببا مو فًا عدوانيًا للقضبببباء على هذر الحركة التومبلباوية حتى ال تكون مناهضببببة ضببببد 

 (.12)النترانية والمسيحية في تشاد
 رة الثقافية على المجتمع التشادي :أثر الثو 
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و د أثرت هذر الثورة على المجتم  التشبببببببببببادي تأثيرًا معنويًا خاصبببببببببببة سبببببببببببكان جنوب البالد، ألن 
الرئيس تومبلباي ركز فلسبببفته على الهوية التشبببادية ، حيث أخذ يفكر في فلسبببفة سبببياسبببية بتوحيد 

 فرنسبببببببا أو أي جهة أخرى يمكن أنالجنوب المسبببببببيحيين والوثنيين ثم الو وف مو فًا موحدًا ضبببببببد 
تشكل له خطرًا ، فرف  الديانة الوثنية تسمى اليوندو شعارًا له لحزبه، واتخذ تومبلباي  رارًا لتغيير 
األسبماء النتبرانية، حيث تبني نفسبه اسبمًا جد دًا ) انغارتا تومبلباي ( بداًل منن فرنسبوا تومبلباي 

كمن وبالفعل فإن أول تظاهرة منظورة للثورة الثقافية كان ت ن وبدأ يعطي مثاًل عن الثورة الثقافية ،
في تغيير جمي  األسبببببببببببببماء المسبببببببببببببيحية األجنبية حيث دعا تومبلباي التشببببببببببببباد ين للتخل   عن 
اسمائهم التي ا تبسوها من النترانية، واتخاذ اسماء تقليدية متداولة في قبائلهم األصلية ، وحتى 

، وأصبببببببببببب  الرئيس تومبلباي منذ ذلا الحين يسبببببببببببمي المواطن  اللغة اإلدارية  تم تعد لها أيضبببببببببببا
 األكبر انغارتا تومبلباي :

Grand compatriot Ngarta Tombalbaye 
 Compatriot  (13)أما التشاد ون العاد ون اآلخرون يطلن عليهم مواطن فقط :

واجهة م ، وذلا لم1973تومبلباي بتغيير أسبببببببببببببببماء لبعض المدن التشبببببببببببببببادية في عام  كما   ام
تحديات الثقافة الغربية والرجوه إلى األصببالة اإلفريقية التشببادية ورفض القيمة النتببرية ، فغير ) 

( انظر هذا الر م في الهواما . إلى)انجمينا حاليا أي اسببببببببببترحنا( وغير فورت 14فورت المي( )
سلمًا يتعد من خاللها لتحقين هذا الغرض  Yondoأرشبول  إلى ) سار حاليا ( فجعل اليوندو

فهذا االنقالب الثقافي لتشبببببببباد يعطي صببببببببورة عكسببببببببية لوضبببببببب  الثقافة الفرنسببببببببية في مواجهة م  
( ، والرجوه 15المجتم  التشادي ، وبدأ  نادي تالهوية التشادية واالنسال  من التبعية الفرنسية )

 )انظر هذا الر م في الهواما(..YONDO (16)إلى أصالته تالطقوس اإلحيائية لليوندو 
عن  1973و د ركز تومبلباي اهتمامه  تاألسببببببببببببببلوب الذي يمكنه من التحكم على المواطنين منذ 

طرين التنكيببل والترغيببب للعودة إلى االصببببببببببببببببالببة ، فببأخببذ في تنظيم التببدريببب اإلجببباري الجمبباعي 
ب مليببة تمببا فيهببا من التعببذ ببألعببداد كبيرة من المواطنين ودفعهم إلى اعتنبباا اليونببدو ، وهببذر الع

الجسبببببدي واألخال ي ، ومراقبة مدى صبببببدا الموهف و اخالصبببببه للنظام وحزبه الحركة الوطنية 
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من أجل الثورة الثقافية واالجتماعية ، وفي الحقيقة أنها عملية غسبببل دما  ، وحث وتنشبببيط رو  
و تتببببببببال تغير الملقن أمعاداة األجانب لذلا أن الملقن أو المرشببببببببد  زود بتعليمات تحذرر عن اال

 المرشد خاصة ذوي البشرة البيضاء .
وأصببببببر تومبلباي بتطبين هذا النظام الجد د على فئات المجتم  التشببببببادي من الشببببببباب والزعماء 
التقليد ين وشبببببببببببببببيو  القبائل واالتحادات والجمعيات المدنية والنقاتات العمالية ، و د عمل على 

سببببببببباهم تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والقيام بدور تسبببببببببخير النقاتات لخدمة نظامه وهلت ت
توعية المواطنين طبقًا للسياسة التي يمارسها النظام وأصبحت هذر النقاتات ال تستطي  اتخاذ أي 

 (.17)موا ف معادية تجار النظام تحرية تامة
(  د أثرت M.N.R.C.Sأن الحركة الوطنية من أجل الثورة الثقافية واالجتماعية ) خالصة القول

على المجتم  التشببببببببادي كثيرًا من النواحي السببببببببيئة للشببببببببعب التشببببببببادي ، خاصببببببببة سببببببببكان البالد 
التي  YONDOالمسببببيحيين والوثنيين ، والسبببببب في ذلا أن عمليات الترشببببيد والتلقين  لليوندو 

تمثل الضبببرب والتعذ ب الجسبببدي والمعنوي ) غسبببل دما  ( للمواطنين تعتبر من جوانب متنافية 
لمجتم  ، يقببال أن هنببا  من األحيبباء من دفن حتى الموت ، والببدليببل على ذلببا تحببدثببت إذاعببة ل

شبببخ  من المسبببيحيين التشببباد ين  د ماتوا  100أن هنا   1974في عام  RFIفرنسبببا العالمية 
إثرًا عملية ترشيد اليوندو، وتوجد عمليات مشوهة عند وجور الناس الذ ن تلقوا ترشيد اليوندو حتى 

هذا ،  واإلضافة إلى ذلا تدني مستوى التنتير على المجتم  المسيحي في جنوب البالد  ومنا 
وكان سببببببببببببببًا أسبببببببببببباسببببببببببببيًا من األسببببببببببببباب التحريضببببببببببببية من  بل رجال الد ن والبعثات الكاثوليكية 

والجمعيات المدنية المسيحية في أوربا تدف  على الحكومة الفرنسية طلب  إلطاحة  ةوالبروتستانتي
 م.1975س تومبلباي عن طرين اإلنقالب العسكري في عام نظام الرئي

 مشكلة خطف مدام كلوستر :-3
م 1974أبريل  21تعتبر من األسبببببببببببببباب المتزامنة التي أثرت تإطاحة نظام حكم تومبلباي ، ففي 

في منطقة برداي في شببببببببببمال تشبببببببببباد ، تم خطف الرهائن األوربيين من  بل الجيا الثاني تقيادة 
دام كلوسبببببببتر عالمة اآلثار الفرنسبببببببية ومار  كوم والطبيب األلماني السبببببببيد  حسبببببببين هبري وهم م
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أسبببببببببتيفن وزوجته التي  تلت م  أثنين من ضببببببببببا  الحكومة المركزية ، و د  ام الرئيس تومبلباي  
عن طرين حكومته تمحاولة إفرا  الرهائن تالطريقة العسببببببببكرية ، حيث  امت تشببببببببن هجوم ألرب  

ت تالفشببل، ولم تحقن أي نتيجة لتببال  الحكومة، وبعد فشببلها تدخلت مرات، وكل المحاوالت تاء
، للوصبببببببببول إلى النتائج بواسبببببببببطة 1974ما و 30فرنسبببببببببا مباشبببببببببرة تطلب من حسبببببببببين هبري في 

 ولكن فرنسا رفضت شرو  الجيا الثاني وهي : (18)سفارتها
 بيان  سياسي للجيا الثاني في إذاعة فرنسا الدولية . -1

 تقديم فرنسا األسلحة للثوار، ومن هنا رفضت فرنسا مطالب الجيا الثاني .  -2

 أما ألمانيا فقد وافقت على شرو  الجيا الثاني وهي :
 بيان سياسي للجيا الثاني في إذاعة صوت ألمانيا ثالث مرات. -1

لمان مليون (_ فرنا إفريقي ، بدل السببببببببببال  من هنا تم اإلفرا  عن الرهائن األ 200مبلغ  درر )  -2
 .1974 ونيو 12في 

ومن جانب فرنسبببببا فإن المفاوضبببببات مسبببببتمرة م  الجيا الثاني ، وكان الرئيس تومبلباي  رافض 
تتبببببرفات فرنسبببببا المباشبببببرة م  الثوار ، ومن هنا أخذ الفرنسبببببيون  تعاملون م  الجيا الثاني عن 

م وذلا يقة لهطرين وسببباطة ليبية ، و د  ام الليبيون بوسببباطة شبببد دة من أجل كسبببب فرنسبببا صبببد
حاولت ليبيا من جانبها االتتببببببببال م  الثوار تقيادة حسببببببببين هبري تطرا شببببببببتى، وفي األخير تم 

 (.19)مليون فرنا إفريقي تقريبًا (  200اإلفرا  منها بدف  مبلغ ) 
 وفرنسا : تومبلباى الخالفات األخيرة بين الرئيس-4

في تاريس ،  1973إفريقيا في نوفمبر  –لقد رفض الرئيس تومبلباي المشببببببببباركة في  مة فرنسبببببببببا 
م ، 1974ألن التيار كان يمر تتببببببببعوبة بين تومبلباي والرئيس الفرنسببببببببي بومبيدو في بداية عام 
م 1960والسبببببببب في ذلا أن الرئيس التشببببببادي  د اتهم فرنسببببببا تأنها انتهكت اتفاقية التعاون لعام 

مارسبببون سبببياسبببة مناهضبببة ضبببد نظام وأن تاريس  د منحت حماية التشببباد ين المعارضبببين الذ ن ي
 تومبلباي ، وذلا أصبحت واحدة من أوجه النزاه التي  أعا ت إعادة المفاوضات بين البلد ن .
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وعندما توفي الرئيس الفرنسببي بومبيدو ولم  رسببل تومبلباي وفدًا للمشبباركة في تشببيي  جنازة حاميه 
وصبببببببببل الرئيس فاليري جيسبببببببببكار  م مما جعل اسبببببببببتمرار النزاه إلى أن1974أبريل  6القديم  في 

 ديستان للحكم .
 ا الوسطى ()إفريقي  ببانغي ةفونيو نكالفر رفض الرئيس تومبلباي الحضور في مؤتمر القمة -5

م   ام الرئيس تومبلباي بزيارة إلى الرئيس جيسببببببببببكار ديسببببببببببتان ، وأكد  لباريس 1974في نوفمبر 
 فقد أكد الرجالن أنهما سببببيلتقيان على  تأنه ال  وجد غموض بين فرنسببببا وتشبببباد ،  أكثر من ذلا

مسببببببببببببببتوى مؤتمر الفرانكفونية في تانغي ) جمهورية إفريقيا الوسببببببببببببببطى ( والذي حدد في الخامس 
م تغية الوفاا الكامل ، ولكن أصبببببب  تالتتبببببرف دون الثابت للرئيس 1975والسبببببادس من مارس 

ذا ليعلن عدم حضبببببببببببببببورر له تومبلباي في حالة الجنون، وبالضببببببببببببببببط  نتظر تمامًا للحظة األخيرة
المؤتمر ، و د أجل المؤتمر لمدة ثمانية وأربعين سببببببببباعة ، وذلا تسببببببببببب امتناه الرئيس الغابوني 
الذي يحضببببببببببر في تلا اللحظة إلى الجزائر في مؤتمر منظمة الدول المنتجة للبترول ، ولكن في 

رئيس  والسببببببيما ال الحقيقة ، الرئيس الفرنسببببببي جيسببببببكار تمني أن يكون كل المدعوين حاضببببببرين ،
التشادي ، من أجل عمل ) السالم ( وهذا التمني كان رغبة عدد كبير ، من  ادة الدول اإلفريقية 
، بيد أن خالل  ومين لم تتو ف مسببببببببببببببباعي المبعوثين بين تانغي وانجمينا ، وذلا من أجل ا ناه 

الفرنسببي  ا الرئيستومبلباي للحضببور في القمة ، إال أن الرئيس تومبلباي أصببر على رفضببه ، أم
جسببببببببببببببكار فيعتبر هذا المخالفة لإلدارة الملكية الفرنسببببببببببببببية، وخالل هذا المؤتمر ، فإن فكرة تغيير 
الفرين  الحاكم في تشببببباد  د  ررت ، حيث أن الرئيس جيسبببببكار ديسبببببتان  د أصبببببيب تخيبة األمل 

الفرنسي  ( المسؤولROBERT. فقد أشار السيد   روبيرت )(20)تسبب رفض الرئيس تومبلباي 
تأن كل الظروف من أجل انقالب عسبببببببكري  د توفرت وذلا تعد االحتمال األكثر أهمية ، وهو : 
الضببببوء األخضببببر الذي أعطته القوة االسببببتعمارية السبببباتقة ، إذ  كان في ذلا العهد فرنسببببا تمتلا 

د م لق1975( جندي متمركزين في تشاد . وفي صبيحة الثامن من أبريل 2000أكثر من ألفين ) 
انتقد الرئيس تومبلباي تقسبببببببببببببببوة أمام مجموعة اجتمعت في مظاهرة  مؤيدة  لنظامه ، و د وجه 
تحذ رًا أكثر وضببببببببوحًا للتهد د ،  ال :  نبغي أن نبدأ التحول  ضببببببببد هؤالء ، لكن خاتمة النزاه  د 
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م ، بتحريض من الرائد كامو ي 1975ُدبر في ليلة الثاني عشبببببببببببببببر والثالث عشبببببببببببببببر  من أبريل 
وبعد  LOUMIAقادر تمساعدة من الفرنسيين وانضم معهم ضبا  شباب في معسكر لومباعبدال

 ساعات وصل الجنود واستولوا على القتر الرئاسي واغتالوا الرئيس تومبلباي .
وبعد سيطرة الجيا على المو ف تم اطالا السرا  عن جمي  السجناء السياسيين ، ومن ضمنهم 

رئيسببببببًا للجمهورية فور مغادرة السببببببجن في الثالث عشببببببر من  الجنرال فليكس مالوم والذي أصببببببب 
وكان تومبلباي ألقي  القبض عليه في ( 21)م ، م  آخرين من زمالئه في السبببببببببببببببال  1975ابريل 
 م .1973 ونيو  24

 نستخلص من هذا البحث النتائج اآلتية:
م( و هي 1975-1960)( عامًا في الفترة ما بين 15نظام حكم تومبلباي السببببببببياسببببببببي الذي دام )

الفترة  و عت فيها أحداث سببببياسببببية مختلفة أثرت في تاريل تشبببباد المعاصببببر ، وحملت مسببببؤوليتها 
شبببختبببية سبببياسبببية واحدة هو انغارتا تومبلباي الرجل الذي تمسبببا تفلسبببفته السبببياسبببية المتطرفة ، 

 وكان مذهبه السياسي تسلبياته الكثيرة وإيجابياته  القليلة:
 :أوال: السلبيات 

، وطرد السياسيين المنافسين له ، 1962 ام تومبلباي تحل الجمعية الوطنية ) البرلمان( في  -1
م حل تومبلباي جمي  األحزاب السياسية في البالد 1962 نا ر  19وانفرادر تممارسة الحكم، وفي 
 د( ثم تعد ذلا أعلن االنتخاتات التشريعية والعمل على أن يعيP.P.Tتاستثناء حزبه الحاكم )

 انتخاته مرة ثانية رئيسًا للجمهورية لمدة سب  سنوات وسعي إلنهاء المعارضة السياسية في البالد.

م أنشبببببببببأ تومبلباي  جهاز أمني يسبببببببببمي) تجم  الفرا التشبببببببببادية ل من ، والمكتب 1967في عام  -2
 الوطني السببياسببي للحزب (، تقوم هذر األجهزة كلها تقم  الشببعب وتعذ ب المعارضببين السببياسببيين

. 
 دعي أنه يعود إلى أصببببببببالته اإلفريقية أو  1973( في عام M.N.R.C.Sأنشببببببببأ الثورة الثقافية )  -3

االصببببببببببببالة التشببببببببببببادية الوطنية وجعلها حزبًا حاكمًا ، وتجنيد المواطنين في عملية تلقين اليوندو ) 
youndo. وإجبارهم في عملية زراعة القطن مما أدى إلى كراهية الشعب لتومبلباي ) 
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الرئيس توبملباي بنظام الحكم الدكتاتوري في الجانب السببببببياسببببببي أكثر فأكثر ، أهمل الجانب أهتم  -4
اال تتبببادي في آلية الدولة فترتب على ذلا الفسببباد اإلداري والتسبببيب  المالي والفوضبببى في إدارة 

 الدولة.

اسبببتعانة تومبلباي  تالفقهاء من دولة مالي والسبببنغال ليدعو له الدعاء ل من واالسبببتقرار ، وتقليل  -5
المتببببباعب التي  تلقاها ، رغم أنه ال  د ن تاإلسبببببالم ، وكان يسبببببتعين ببعض الوزراء الشبببببماليين 

 . (22)يجمعوا له ور ات الحجاب حتى عثر تعض منها  في منزله تعد الرحيل 
 
 
 
 

 اإليجابيات :ثانيا : 
الرئيس تومبلباي كان  هتم تالتعليم في البالد، خاصبببببببببببة التعليم الفرنسبببببببببببي إال أن المسبببببببببببلمين في  -1

األ اليم الشبببببببمالية والشبببببببرقية كانوا  رفضبببببببون إرسبببببببال أبنائهم لدخول المدارس الفرنسبببببببية ، تسببببببببب 
 .كراهيتهم للثقافة الفرنسية والجرائم البشرية التي ارتكبها االستعمار الفرنسي 

كراهية تومبلباي األنظمة والثقافات الغربية ، خاصة التبعية الفرنسية والنترانية حيث أعلن تخلي  -2
عن جمي  األسبببببببماء النتبببببببرانية وغير أسبببببببماء الناس ، والمدن واألماكن التي تسبببببببمى تاألسبببببببماء 

 (.23النترانية )

ى العالم نفتا  علتطور المؤسببببسببببات الد نية اإلسببببالمية في عهد تومبلباي ، حيث  ام تسببببياسببببة اال -3
العربي  واإلسبببالمي ، وعال ات تشببباد الدبلوماسبببية م  الدول العربية و طعها م  إسبببرائيل في عام 

م، مغادرة جمي  اليهود في تشبببباد فورًا ، من أجل الو وف م  الشببببعب الفلسببببطيني ، وكذلا 1972
لسبببببعودية ة العربية ازيارة تعض  ادة الدول العربية إلى تشببببباد وفي مقدمتهم الملا فيتبببببل  للمملك

م ، حيث تم إنشبباء أكبر المؤسببسببات اإلسببالمية هي جام  الملا فيتببل ، 1973نوفمبر  17في 
م ، ويقال 1970وكما أعطى تومبلباي تتببريحًا بتأسببيس لجنة الفتوى للشببؤون اإلسببالمية في عام 
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 يأن الرئيس تومبلباي كان  له ميول  نحو المسبببببببببببببلمين رغم أنه مسبببببببببببببيحي ، وكان يحضبببببببببببببر  ف
 المناسبات الد نية اإلسالمية ويجلس تجوار اإلمام ورجال الد ن .

توطيد عال ات تشبباد الدبلوماسببية م  تعض الدول الكبرى منها التببين الشببعبية والواليات المتحدة  -4
 ، حيث   ام تاتتاالت مكثفة م  الشركات األمريكية لمشروه تنقيب البترول التشادي.

تعبد االنقالب العسبببببببببببببببكري و إطباحبة بنظبام تومبلبباي،  بد  رر وببالنسبببببببببببببببببة للنظبام الجبد بد، فبإن  
م، 1975العسبببكريون تادأل األمر تكوين المجلس األعلى العسبببكري في الخامس عشبببر من أبريل 

بوصبببببفه هيئة عليا ل مة مكلفة تقيادة البالد ، ويضبببببم المجلس تسبببببعة أعضببببباء كلهم من ضببببببا  
عقيد ل فليكس مالوم من القوات الوطنية ونائبه الالقوات المسلحة التشادية على رأس رئيسهم الجنرا

م بتشببببببكيل 1975جمعة مامري من الشببببببرطة الوطنية ، وتمكن مالوم في الثاني عشببببببر من  ونيو 
( عضببببببوًا ، 18حكومته لتكمل مؤسببببببسببببببات الجمهورية الثانية وهي الحكومة المؤ تة ، تتكون من )

لثورة الثقبببببافيبببببة واالجتمببببباعيبببببة و بببببامبببببت الحكومبببببة الجبببببد بببببدة تحبببببل الحركبببببة الوطنيبببببة من أجبببببل ا
(M.NR.S.C وإطالا سبببببببرا   المسبببببببجونين والمعتقلين  السبببببببياسبببببببيين من كوادر جبهة التحرير )

الوطني التشادي ) فرولينا( ونج  في تعيين تعضهم في مناصب هامة ودعت المعارضين للعودة 
،  السببببياسببببية في تشببببادإلى البالد، كما وجهته الحكومة الجد دة  نداء تضببببرورة انهاء التببببراعات 

ولكن رفضببت فرولينا اسببتجاتة هذا النداء ودعت إلى التسببوية العادلة للمتببالحة الوطنية ، ولذلا 
دخلت تشببباد مرحلة حاسبببمة للغاية من تطور الحياة السبببياسبببية التشبببادية المعاصبببرة وهي فترة  تعد 

لية الدموية ه الحرب األهذات تعقيد أكبر في التراه السياسي العر ي والقبلي على السلطة واندال
 م.1979فبرا ر  12بين الرئيس فليكس مالوم و رئيس الوزراء حسين هبري في

 الهوامش:
لمزيد من التفاصببببببببببببببيل حول هذا الموضببببببببببببببوه ، انظر حسببببببببببببببن،  حمدي عبدالرحمن:  -1

 .25، ص 1996، مركز دراسات المستقبل،1العسكريون والحكم في إفريقيا ،  
( رسببالة لنيل 1990-1960داث السببياسببية في تشبباد ) محمد ، موسببى ابراهيم : األح -2

درجة الدكتورار السبببببببببلا الثالث)الماجسبببببببببتير( في التاريل الحد ث والمعاصبببببببببر، جامعة 
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م، غير  منشورة ، ص 2007الملا فيتل ، كلية الدراسات العليا ، انجمينا، تشاد ، 
 ما تعدها . 22

3- Ordonnance No3 P G /INT, pourtant dissolution des parties politiques 

et Interdiction de  leur maintien et reconstitution, 19/ 1/   1962. 

، نظامًا  للتتببببويت عند دخول األميين من  1962والعجيب أن تومبلباي  د ا تر  في عام  -4
الشببيو  التقليد ين وراسبباء القبائل والعشببائر وغيرهم في البرلمان التشببادي الذ ن  ال يحملون 

المسببببببببببتوى التعليمي من القراءة والكتاتة ، وما عليهم إال التتببببببببببويب ) أرف   د  التخاذ أي 
 رار لتببببببالحي فقط( وأصببببببب  هذا النظام وراثيًا للبرلمان التشببببببادي عند الحكومات المتعاقبة 

 حتى  ومنا.

5- Loi constitutionnelle , N.2162 présidence des la République , 16 /4 
/1962. 

 .30موسى إبراهيم : األحداث السياسية في تشاد ، مرج  سبن  ذكرر، ص محمد،  -6
( )تحث لنيل درجة  1963 -1945محمد ، موسى إبراهيم : األحزاب السياسية في تشاد )  -7

دبلوم الدراسات المعمقة في التاريل والحضارة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة الملا فيتل 
 .85( منشور، ص 1999، 

مسبببجل  من مقابلة شبببختبببية م  جبريل خير ا ) من سبببياسبببيين  ماء عا  في الشبببريط ال -8
 –م ، انجمينا 1999    15عهد االسبببببببتعمار وبعد االسبببببببتقالل في منزله تحي فاردولي في 

 تشاد.

 .88محمد، موسي إبراهيم : األحداث السياسية في تشاد، مرج  سبن ذكرر، ص  -9
10- Manifeste du Mouvement National pour la révolution culturelle et 

social , le 28 aout 1973 pièce C  N 658, p 2 
11- Kovana varsia / précis des guerres et conflit au Tchad , paris 

l:Hrmattart 1994 , P.20 
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 .93محمد ، موسى أبراهيم : األحداث السياسية في تشاد ، مرج  سبن ذكرر ، ص  -12
13- KOVAN,VARSIA .Op,cit P.20 

: اسببم القائد الفرنسببي وفورت تمعنى الحتببن أو القوة أي  وة المي، وهو  ائد رت الميفو  -14
القوات الفرنسببببية الذي  اد الجيا الفرنسببببي لهزيمة رات  فضببببل ا ، حيث  تل في المعركة 

و تل فيها رات    1900ابريل  22العنيفة التي نشبببببت بين القوات الفرنسببببية و وات رات  في 
 مد نة فورت المي تخليدًا لذكرى القائد الفرنسي . فضل ا ، وأنشت

 -1960طاهر، آدم عبدالرحمن : العال ات التشبببببادية الليبية في عهد الرئيس تومبلباي )  -15
م( تحيببث لنيببل درجببة تمكن الميتريز في التبباريل الحببد ببث ، جببامعببة انجمينببا ، كليببة  1975
 .39م( غير منشور ، ص 2001اآلداب ، 

ي الديانة الوثنية عند قبائل السببارا في جنوب البالد ، هي عبارة ه YONDOاليوندو :  -16
عن العبادة الوثنية ، اتخذها الرئيس تومبلباي شبببببببببببببببعارًا للثورة الثقافية عن طرين الترشبببببببببببببببيد 
والتلقين للمواطنين ، اعتمادًا على التعذ ب الجسدي والمعنوي ، ويقال أن ترشيد اليوندو هو 

السببببببارا ، وهي الوراثة من االصببببببول اإلفريقية ، حيث تحتوي أكبر تعبير في حضببببببارة قبائل 
القيم اإلنسببببانية الحقيقية تخلن أحسببببن اإلخاء ، حسببببب اعتقادهم ويتم عملية الترشببببيد تشببببن 

 جلد الوجه  حتى  تشور وجه اإلنسان.

 .97محمد ، موسى ابراهيم : األحداث السياسية في تشاد ، مرج  سبن ذكرر، ص  -17
18- DJARMA, AL-HADJ GRAONDE: Tchad  témoignage d'un 

Militant du (FROLINA), Paris : L'harmattan , 2003 , P 122-123. 

مقابلة شبببختبببية م  الجنرال يحيي محمد د ا  ) معايشبببي فرولينا وشببباهد أحداث خطف  -19
  10  19مدام كلوسببتر الفرنسببية ( بواسببطة عزالد ن محمد صببال  في منزله تحي فرشببا في 

 ، تشاد .، انجمينا  2004

20- HAGGAR, BICHRA IDRISS : La situation politique  au Tchad de 
l'indépendance à la chute de tombalbay , ( (thèse pour le Doctorat 
'd'Etat l'université de Poitiers, Paris : 1982 ( tome 2) P 424. 



 

 

18 
 

21- Ibid, P 526. 
22- KOVANA ,VARSIA : précis de guerre  et conflit au Tchad , paris : 

l'Harmattan 1994 , P.20 
23- HAGGAR,  BICHARA IDRISS :  Opcit , P 407 

( ، والتي تبنتها فرنسا لفرض Assimilationالنيقرو اإلفريقية : هي تطبين على نظرية االستيعاب) -24
الثقافة الفرنسية على المجتمعات اإلفريقية ، وتعمين إحساسها  تالتبعية في عقول األفار ة ، وخاصة زعماء 

م 1946( أسس عام RDAإفريقيا الفرنكوفونية والذ ن كانوا أعضاء في حزب التجم  الديمقراطي اإلفريقي) 
راكي الفرنسي ، ولذلا جعلت فرنسا هؤالء عمالء  لها وأن يستبدوا ، والذي  نبثن  بدورر من الحزب االشت

 بنظام الحزب الواحد في السلطة حتى  ومنا هذا .

 
 

 قائمة المصادر والمراجع :
 المراجع العربية : و أوال: المصادر

دراسبببببات المسبببببتقبل  ، مركز 2حسبببببن ، حمدي عبدالرحمن   العسبببببكريون والحكم في أفريقيا،    -1
 م.1996

 -1960طبباهر ، آدم عبببدالرحمن  العال ببات التشبببببببببببببببباديببة الليبيببة  في عهببد الرئيس تومبلببباي ) -2
م( تحببث لنيببل درجببة تمكن المتريز في التبباريل الحببد ببث ، جببامعببة انجمينببا ، كليببة اآلداب 1975

 ، غير منشور .2001والعلوم اإلنسانية، 

م( رسببببالة لنيل درجة 1990 -1960محمد ، موسببببى ابراهيم   األحداث السببببياسببببية في تشبببباد )  -3
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