
 2021التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في تشاد لعام 

 

 الملخص التنفيذي

 

علق المجلس العسكري االنتقالي الدستور عند توليه السلطة في أبريل/ نيسان بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي 

  فترته الرئاسية التي كانت ستصبحفي االنتخابات الرئاسية  فوزهمتأثراً بجراحه بعد فترة وجيزة من إعالن 

أعلن عن خطط إلجراء حوار وطني يتبعه  السادسة. وقد وضع المجلس العسكري االنتقالي ميثاقاً انتقالياً و

.  ينص الميثاق االنتقالي على أن الدولة علمانية ويؤكد الفصل بين الدين  2022اعتماد دستور جديد بنهاية عام 

والدولة. كما يكفل الحرية الدينية والمساواة أمام القانون بدون تمييز بناء على الديانة. ويحظر "أي عمل  

وعلمانية الدولة".  استمرت الحكومة في حظر الجماعة الوهابية الرئيسية، لكن  يقوض الشكل الجمهوري 

وسائل اإلعالم أفادت بإن تطبيق الحظر ال يزال صعبا وأن الوهابيين استمروا في االجتماع والعبادة في  

عددا أحد أسباب استمرار الجماعات الوهابية في أنشطتها هو أن  انمساجدهم. وذكرت وسائل إعالم محلية 

من المسؤولين الحكوميين واألمنيين جاءوا من نفس المنطقة أو القبيلة التي ينتمي إليها القادة الوهابيون.   

ووفقاً لمراقبين محليين، واصلت الحكومة نشر قوات األمن حول أماكن العبادة اإلسالمية والمسيحية، وال  

نوفمبر/ تشرين   3أفادت وسائل إعالم أنه في سيما أيام الجمعة حول المساجد وأيام األحد حول الكنائس. 

في انجمينا، وشوهت المبنى وهددت باعتقال  بقنجاالثاني، دخلت قوات األمن باحة أبرشية القديس إيزيدور 

عقب انتقادات من  ،أكتوبر/ تشرين األول، الغت الحكومة المركزية 22قس حاول تصوير المشهد. وفي 

اإلسالمية )تعويض مالي يُدفع لضحايا العنف( في مقاطعة   ةالديس ممارسة اتفاقية تأسي ،المجتمع القانوني

 ماندول الجنوبية ذات األغلبية المسيحية.   

 

قال محللون إن البالد ظلت خالية نسبياً من الصراع الكبير بين الجماعات الدينية والعنف من الحركات  

الفقر ونقص الخدمات الحكومية والفرص  المتطرفة، لكن المحللين وجماعات حقوق اإلنسان قالوا إن 

االقتصادية زاد من مخاطر انتشار التطرف العنيف، بما في ذلك التطرف العنيف المرتبط بالدين، في البالد.  

داعش في غرب إفريقيا كانتا مسؤولتين عن هجمات في منطقة بحيرة تشاد.  تنظيم ن بوكو حرام و اويُقال 

ى الوعي بمخاطر الهجمات االرهابية التي استمّرت طوال العام، والسيما في  واصل القادة الدينيون رفع مستو 

 إقليم البحيرة، والدعوة لمواصلة توفير المزيد من األمن في أماكن العبادة.  

 

في مايو/ أيار، التقى القائم باألعمال برئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ورئيس أساقفة انجمينا لمناقشة  

التي يمكن أن تساعد بها الواليات المتحدة البالد في الحفاظ على التعايش السلمي وتعزيز الحوار  أفضل السبل

فور وفاة الرئيس ديبي. التقى القائم باألعمال ومسؤولون أخرون بالسفارة بزعماء دينيين لمناقشة التعايش  

 .لجنوبية من البالد السلمي والحوار الوطني المقبل، وذلك في رحالت إلى األجزاء الشمالية وا

 

 القسم األول: التوزيع السكاني حسب االنتماء الديني 

 

(. ووفقاً لتقديرات 2021مليون نسمة )في منتصف عام   17.4تُقدر الحكومة األمريكية عدد سكان البالد بنحو  

في المائة   23.9في المائة من السكان هم من المسلمين، و  52.1فإن  2015- 2014إلحصاء تم إجراؤه في  

في المائة من   0.2ن األرواحيين، و في المائة م 0.3في المائة من الروم الكاثوليك، و  20و  البروتستانت،من 

في المائة لم يتم تحديد انتمائهم. ويتبع معظم المسلمين   0.7في المائة بدون دين، و  2.8و المسيحيين اآلخرين، 

الطريقة الصوفية التيجانية. وهناك أقلية صغيرة لديها معتقدات مرتبطة بالوهابية أو السلفية أو تتبع العقيدة  
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لتي يتبناها اإلخوان المسلمون. ومعظم البروتستانت هم من المسيحيين اإلنجيليين. وهناك السياسية والدينية ا

 أيضاً أعداد صغيرة من البهائيين وشهود يهوه. 

 

يمارس معظم سكان الشمال اإلسالم، ويمارس معظم سكان الجنوب المسيحية أو الديانات األصلية. وهناك 

سيحي ضئيل في الشمال. والتوزيع الديني مختلط في المناطق  وجود إسالمي كبير في الجنوب، لكن وجود م

 الحضرية، وغالباً ما تُمارس الديانات األصلية إلى حد ما جنباً إلى جنب مع اإلسالم والمسيحية. 

 

 القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية 

 

 اإلطار القانوني 

 

ثرا بجروح أصيب بها في ساحة المعركة أثناء قيادته أبريل/ نيسان متأ  20توفي الرئيس إدريس ديبي في 

لوحدة من الجيش التشادي تقاتل المتمردين الذين كانوا يتقدمون نحو العاصمة، وذلك بعد فترة وجيزة من  

كانت ستصبح فترته الرئاسية السادسة. وقام المجلس العسكري التي إعالن فوزه في االنتخابات الرئاسية 

إنشاؤه بعد وقت قصير من وفاة ديبي، بتعليق العمل بالدستور عند توليه السلطة في أبريل/  ، الذي تم االنتقالي

نيسان. واختار المجلس نجل ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي، لقيادته ووضع ميثاق انتقالي يتضمن إجراء  

نص الميثاق  . ي 2022، وسن دستور جديد في عام 2022حوار وطني، من المقرر أن يبدأ في مايو/ ايار  

الحرية الدينية   االنتقالييكفل الميثاق واالنتقالي على أن الدولة علمانية ويؤكد الفصل بين الدين والدولة. 

والمساواة أمام القانون بدون تمييز بناء على الديانة. ويجوز تنظيم هذه الحقوق بموجب القانون، كما يجوز 

تبادل لحقوق الغير ومراعاة الدواعي "الحتمية" لحماية النظام  الم  االحترامتقييدها فقط بموجب القانون لضمان 

العام واألخالق الحميدة. ويحظر "أي عمل يقوض الشكل الجمهوري وعلمانية الدولة". وكان الدستور الذي تم  

 تعليقه يحتوي على هذا الحظر أيضاً.

 

يمين طائفي" حيث كان ذلك يتطلب  بند القيام "بأداء 2020ألغى تعديل دستوري تم في ديسمبر/ كانون األول 

واألمناء العامين بالحكومة والمناصب االعلى حلف يمين "باسم هللا". وال يتطرق الميثاق االنتقالي  المدراءمن 

 إلى هذه النقطة. 

 

ووفقاً ألحكام القانون، يتعين على جميع المؤسسات، الدينية وغيرها، التسجيل لدى وزارة اإلدارة اإلقليمية  

موعات اإلقليمية الالمركزية.  كما يجب على المؤسسات تقديم قائمة بجميع األعضاء المؤسسين  والمج

ومناصبهم في المؤسسة، والسيرة الذاتية للمؤسسين مع صور من بطاقات الهوية الخاصة بهم، ومحاضر 

خل الخاصة بالتأسيس، وخطاب إلى الوزير يتضمن طلب للتسجيل، والمصدر الرئيسي لد  االجتماعات 

جري الوزارة تحريات المؤسسة، وعنوانها، ونسخة من القواعد واإلجراءات والوثائق القانونية للمؤسسة. تُ 

شهور قابالً للتجديد لتمكين المؤسسة من ممارسة  6عن خلفية كل عضو مؤسس، وتصدر تصريحاً مؤقتاً لمدة 

ل لدى الوزارة يعني أن المؤسسات ال  نشاطاتها وذلك لحين إصدار الموافقة والتصريح النهائي. عدم التسجي

تعد كيانات قانونية وقد ال يمكنها فتح حسابات مصرفية أو إبرام عقود؛ وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى حظر 

المجموعة. وقد يخضع مؤسسو المجموعة أو أعضاء مجلس اإلدارة للسجن لمدة شهر إلى عام وغرامة  

دوالر( لعدم القيام بالتسجيل. ال يمنح   860إلى   86قي )فرنك وسط أفري 500,000إلى   50,000تتراوح بين  

 التسجيل امتيازات ضريبية أو مزايا أخرى. 
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البرقع، الذي يُعّرف بحسب إعالن وزاري بأنه أي رداء يُظهر العينين فقط، محظور بموجب مرسوم وزاري.  

 يد بأنه ال يتم إنفاذ هذا الحظر.كما ينطبق اإلعالن الوزاري أيضاً على ارتداء النقاب، رغم أن التقارير تف 

 

ينص الميثاق االنتقالي على علمانية التعليم الحكومي. تحظر الحكومة التعليم الديني في المدارس الحكومية 

مدارس خاصة، وهناك العديد من المدارس التي تديرها مجموعات  بإدارةولكنها تسمح للطوائف الدينية 

 مسلمة وكاثوليكية وبروتستانتية. 

 

شرف المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، وهو هيئة حكومية مستقلة، على األنشطة الدينية اإلسالمية، بما يُ 

في ذلك بعض مدارس اللغة العربية ومؤسسات التعليم العالي، ويمثل الجالية المسلمة في البالد في المنتديات 

اء المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  اإلسالمية الدولية. وتوافق الحكومة على هؤالء الذين يرشحهم أعض 

للعضوية في المجلس. يتم ترشيح الوهابيين لعضوية المجلس، ولكنهم لم يشاركوا بسبب مخاوفهم المعلنة  

بشأن دور المجلس في الحظر الحكومي على أنشطتهم. كما شارك أنصار اإلخوان المسلمين أيضاً في  

ية وليس كممثلين علنيين لجماعات اإلخوان المسلمين.  المجلس، وهم يعملون تحت مظلة الجماعات الصوف 

يضطلع إمام انجمينا األكبر، وهو إمام تختاره لجنة من شيوخ المسلمين وتعتمده الحكومة، بدور الرئيس  

ة في كل أقاليم البالد ـــة ويشرف على فروع المجلس وكبار األئمـــالفعلي للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمي

ع بسلطة تقييد الجماعات اإلسالمية ومنعها من التبشير الديني، وتنظيم محتويات الخطب الدينية  . ويتمت23الـ 

 في المساجد، والرقابة على أنشطة المنظمات الخيرية اإلسالمية. 

 

 "تحرض على الكراهية".  قد يحظر القانون تقارير وسائل اإلعالم التي 

 

والتقليدية، تحت إشراف وزارة اإلدارة اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية  يضطلع مكتب مدير الشؤون الدينية 

الالمركزية، باإلشراف على األمور الدينية. والمكتب مسؤول عن التوسط في النزاعات بين الطوائف، 

ة واإلبالغ عن الممارسات الدينية، وضمان الحرية الدينية. كما يبلغ المكتب عن المخاوف واالقتراحات المتعلق 

باألنشطة الدينية إلى وزير اإلدارة اإلقليمية، الذي يتمتع بسلطة حظر األنشطة أو المعاقبة عليها. ويتم التناوب  

على منصب مدير المكتب كل عامين بين المسلمين والبروتستانت والكاثوليك. ويحتوي المكتب على قسم  

عضاؤه سنويا بمرسوم جمهوري.   خاص بالحج والعمرة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ويتم اختيار أ

ويتعامل المجلس األعلى للشؤون االسالمية مباشرة مع وزارة اإلدارة اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية  

 الالمركزية أو مع المكتب المدني لرئيس الجمهورية لمعالجة المخاوف من الجماعات الوهابية. 

 

كرية، لكن الخدمة العسكرية كانت إلزامية بموجب الدستور ال يتطرق الميثاق االنتقالي إلى مسألة الخدمة العس

)الذي تم تعليقه في أبريل/ نيسان(، الذي يحظر التذرع بالمعتقد الديني "لتجنب التزام تمليه المصلحة  

تجنيد نظراً لعدم وجود  الوطنية". وينطبق هذا النظام األساسي إلى حد كبير في حالة التعبئة في زمن الحرب 

 .في البالد  اميالزعسكري 

 

 والبلد طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 

 ممارسات الحكومة 

 

الحقوق  المعنية ب لمنظمات ل، أنصار السنة. ووفقا األساسيةواصلت الحكومة حظرها على الجماعة الوهابية 

،  الجارياالنتقال السياسي  خالل فترةنهكة المُ المدنية، كان التنفيذ صعبا بشكل خاص بسبب قدرة الحكومة 
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حيث استمر أتباع الجماعة في االلتقاء والعبادة في مساجدهم. وقالت وسائل إعالم محلية إن أحد أسباب  

استمرار الجماعات الوهابية في أنشطتها هو أن عددا من المسؤولين الحكوميين واألمنيين جاءوا من نفس 

ها القادة الوهابيون. كما أفادت وسائل إعالم محلية أن رئيس المجلس األعلى  المنطقة أو القبيلة التي ينتمي إلي

للشؤون اإلسالمية قد تصالح مع الجماعات الوهابية، على عكس نهج سلفه، الذي كان يُنظر إليه عموما على  

ي من  أنه مناهض للوهابية.  وبسبب الحظر الحكومي على أنشطتهم، استمر الوهابيون في تلقي الدعم المال

 الخارج كأفراد وليس كمجموعة، وذلك وفقا لوسائل اإلعالم المحلية. 

 

وفقا لمراقبين محليين، واصلت الحكومة نشر قوات األمن حول كل من أماكن العبادة اإلسالمية والمسيحية، 

 وال سيما أيام الجمعة حول المساجد وأيام األحد حول الكنائس. 

 

ابرشية القديس   باحةبر/ تشرين الثاني، اقتحمت قوات األمن عنوةً نوفم  3أفادت وسائل اإلعالم أنه في 

إيزيدور بقنجا في انجمينا في "مهمة" غامضة التعريف )على حد تعبير أفراد قوات األمن المعنية(، وضايقت 

لفظيا قسيسا في الداخل حاول تصوير المشهد حيث قام أفراد قوات األمن بتشويه المبنى وصادروا هاتفه  

وفي أعقاب الحادث، لم تقم الحكومة باعتقاالت ولم تتخذ أي إجراء آخر. وقال رئيس أساقفة انجمينا،   .بعنف

ار: "نحن ندين بعض المواقف والسلوكيات القائمة على االزدراء التي يتبناها بعض  ججويتبي إدموند جيتان

امح الذي ال ينبغي أن يكون له  المواطنين تجاه المعتقدات الدينية لآلخرين. وهذا شكل من أشكال عدم التس 

وقال إن هذا الحادث جاء عقب إجراءات حكومية أخرى ضد الكنيسة  مكان في مجتمع تعددي مثل مجتمعنا". 

حيث استخدمت قوات األمن الغاز المسيل للدموع داخل إحدى  2018الكاثوليكية، مستشهدا بحادثة وقعت في 

تم   2020حادثة وقعت عام وفي إحدى المظاهرات،  محتجين الاألبريشيات "بدون سبب واضح" أثناء تفريق 

التي تم   19-فيها منع أحد القساوسة المحليين من حضور قداس األحد نتيجة للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد 

 فرضها على التجمعات العامة.

 

ه يتمتع بالسلطة  لم ينظم محتوى الخطب من الناحية العملية، على الرغم من أناألكبر ورد أن إمام انجمينا 

 القانونية للقيام بذلك.

 

 .طائفيدون استخدام يمين  ةفي أبريل/ نيسان، أدت الحكومة االنتقالية اليمين الدستوري

 

شكل عنف بين المزارعين والرعاة. وبحسب ما ورد، كانت  علىأفادت وسائل اإلعالم بوجود توترات دينية  

الخالفات ناتجة عن قضايا استخدام األراضي وليس الدين، على الرغم من ارتباط الرعاة بشكل عام باإلسالم  

والمزارعين بالمسيحية. تنامت التوترات الدينية في بعض األحيان عندما اقترحت السلطات المحلية استخدام  

كوسيلة لحل النزاعات مع الجماعات المسيحية التي   -تعويض مالي يُدفع لضحايا العنف  -مية اإلسال الدية

أكتوبر/ تشرين األول، وبعد انتقادات من الوسط القانوني، ألغت الحكومة   22رفضت دفع الدية أو قبولها. في 

ة المسيحية. كان االتفاق الذي الجنوبية ذات األغلبي  ماندولفي مقاطعة  ةالمركزية اتفاقا يؤسس لممارسة الدي

أكتوبر/ تشرين األول سيحدد مبالغ التعويض المقترحة، بما في ذلك الوفيات العرضية   15تم توقيعه في 

ينظم ممارسة الدية، مع إعطاء    2019وجاء االتفاق واإللغاء الالحق بعد أمر وزاري صدر عام والمتعمدة. 

 لق بممارسات الدية.القانون الجنائي األسبقية في أي نزاع يتع
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 القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية 

 

، الذي يضم مجتمعا متنوعا به العديد من الهويات القبلية والعرقية والدينية، ظل خاليا  ذكر المحللون أن البلد 

نسبيا من صراع كبير بين الجماعات الدينية. ووفقا للُمراقبين، فإن معظم النزاعات دارت بين المزارعين  

الهوية الدينية. وذكر المحللون أن الفترات حول والرعاة حول استخدام األراضي بشكل تنافسي، وليس 

 التي غلب عليها ات الفترالتي أعقبها و(  1979- 1960الحكم الجنوبي والمسيحي ) التي غلب عليهاالطويلة 

ارتباطا بين الدين   ،على نطاق واسع  انتشار الفقر معخلقت، ( 2021-1979الحكم الشمالي واإلسالمي ) 

الجهات السياسية الفاعلة في استغاللها ألغراضها الخاصة. وقالت وسائل   والمنطقة الجغرافية التي استمرت 

 اإلعالم أن انجمينا وغيرها من المدن الكبرى قّسمت نفسها بنفسها وفقا لالنقسامات الدينية. 

 

حقوق االنسان إن الفقر ونقص الخدمات الحكومية والفرص االقتصادية زاد من  معنية بقال محللون وجماعات 

، بما في ذلك التطرف المرتبط بالدين، ال سيما في منطقة بحيرة تشاد، بالبالد  نتشار التطرف العنيفمخاطر ا

حيث شنّت بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا هجمات ضد جنود الحكومة والمدنيين العُّزل خالل 

جنديا   26ر عن مقتل  ، مما أسف2021العام. ووقع هجوم بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد في أغسطس/ آب 

تشاديا. وظل الجيش التشادي نشطا في قتاله ضد بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا في منطقة بحيرة  

 تشاد.

 

واصل القادة الدينيون، بمن فيهم األئمة، رفع مستوى الوعي في صفوف اتباعهم بمخاطر الهجمات االرهابية،  

توفير المزيد من األمن في أماكن العبادة. في برنامج تلفزيوني تم بثه  في إقليم البحيرة، والدعوة إلى  والسيما

خالل عيد الفصح، دعا القساوسة والضيوف الحكومة إلى معالجة األسباب ( ETV) على التلفزيون اإلنجيلي 

التطرف من خالل توسيع الوصول إلى الفرص ب  المتعلقة الجذرية للتطرف الديني والتجنيد في القضايا

 دية.االقتصا

 

وفقًا للحظر القانوني ضد "التحريض على الكراهية"، استمرت التغطية اإلعالمية في عدم ذكر حاالت التوتر  

الوالء لمجموعة أو مجتمع محلي معين   -أو الصراع الديني، وبدالً من ذلك استخدمت مصطلح "الطائفية" 

مجموعات أو المجتمعات المحلية المختلفة،  لإلشارة بشكل عام لالنقسامات بين ال -بدالً من المجتمع األوسع 

 سواء على أساس الوالءات الجغرافية أو العرقية أو الدينية أو غيرها.   

 

لم يجتمع المنتدى اإلقليمي للحوار بين األديان، الذي يضم ممثلين عن الكنائس البروتستانتية اإلنجيلية، 

.   2020والكنيسة الكاثوليكية، والمجتمع اإلسالمي، خالل العام بعد اجتماعه مرتين أو ثالث مرات في عام 

نوفمبر/ تشرين   28ه في االصل في الذي كان من المقرر إجراءللصالة الوطني اليوم وتمت إعادة جدولة 

  .2022يناير   29الثاني إلى  

 

 القسم الرابع: سياسة الحكومة األمريكية ودورها

 

مايو/   5على مدار العام. في  الديني الرسائل التي تعزز الحرية الدينية والتسامح  بالتركيز علىقامت السفارة 

لشؤون اإلسالمية ورئيس أساقفة انجمينا لمناقشة أفضل  أيار، التقى القائم باألعمال برئيس المجلس األعلى ل

السبل التي يمكن أن تساعد بها الواليات المتحدة البالد في الحفاظ على التعايش السلمي وتعزيز الحوار فور  

يونيو/ حزيران، التقى موظفو السفارة    30إلى   25وفاة الرئيس ديبي. وفي رحلة إلى الجنوب في الفترة من 

في بونغور وكيلو وموندو لمناقشة الحوار بين األديان، وتعزيز التعايش   من مختلف األديان يينبزعماء دين
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 السلمي، ودعم جهود مكافحة الرسائل المتطرفة المتعلقة بالدين. 

 

رحلة إلى الشمال في نوفمبر/ تشرين الثاني، التقى القائم باألعمال بقادة دينيين محليين في أبشي   أثناء

نوفمبر/   24و  23تستانت وكاثوليك( لمناقشة التعايش السلمي والحوار الوطني المقبل. وفي )مسلمون وبرو

تشرين الثاني، التقى القائم باألعمال باإلمام األكبر ورئيس المجلس األعلى لمناقشة الفترة االنتقالية والحوار  

 .يش السلميالوطني المقبل وتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني للصالة من أجل التعا

 


