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 االختصارات

 AN : Alliance Nationale التحالف الوطني

التحالف الوطني للمقاومة القاعدة في بالد المغرب 
 سالميالقاعدة في بالد المغرب اإل اإلسالمي:

ANR : Alliance Nationale pour la Résistance  
AQMI: Al  Qaida au Maghreb Islamique 

 CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad هيئة حوض بحيرة تشاد

 CEEAC : Communauté Économique des États de عة االقتصادية لدول وسط أفريقيامجموال
l’Afrique Centrale 

 CNR : Comité National de Redressement لإلنعاش ة الوطنيةجنللا

 CNS : Conférence Nationale Souveraine المؤتمر الوطني السيادي

 CNSPD : Comité de Sursaut National pour la Paix لسالم والديمقراطيةلقيام الجنة الوطنية ال
et la Démocratie 

 CODNI : Comité d’Organisation du Dialogue لشاملاللجنة المنظمة للحوار الوطني ا
National Inclusif 

 COPAX : Conseil de Paix et de Sécurité de مجلس السالم واألمن لوسط إفريقيا
l’Afrique centrale 

 CPS : Cour Pénale Spéciale محكمة الجنائية الخاصة

 CSA : Comité de suivi des Accords ياتاالتفاق تابعةلجنة م

 CSP : Comité Spécial de Paix لسالمللجنة الخاصة ال

 CVJRR : Commission Vérité, Justice, Réparation et والمصالحة تعويضوالعدالة والنصح لجنة ال
Réconciliation 

 CVR : Commission Vérité et réconciliation لجنة النصح والمصالحة

 DCP: Démocratie Consensuelle et Participative التشاركيةالديمقراطية التوافقية و

 DDR : Désarmement-Démobilisation-Réinsertion نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج إعادة الدمج

 FACT : Front pour l’Alternance et la Concorde au جبهة التناوب والوفاق في تشاد
Tchad 

 FAIDT : Front d’Action pour l’Instauration de la الديمقراطية في تشاد اءإرسجبهة العمل من أجل 
Démocratie au Tchad 

 FARF : Forces Armées de la République Fédérale القوات المسلحة للجمهورية االتحادية

 FDP : Front Démocratique Populaire الجبهة الديمقراطية الشعبية

 FDS : Forces de Défense et de Sécurité منالدفاع واألصندوق 

 FNT : Front National du Tchad الجبهة الوطنية التشادية

 FROLINAT : Front de Libération Nationale du لتحرير تشاد ةجبهة الوطنيال
Tchad 

 FSR: Front pour le Salut de la République جبهة إنقاذ الجمهورية

 FUC: Front Uni pour le Changement لتغييرالجبهة المتحدة ل

 HACP : Haute Autorité à la Consolidation de la العليا لتوطيد السالم سلطةال
Paix 

 MDD : Mouvement pour la Démocratie et le الحركة من أجل الديمقراطية والتنمية
Développement 

 MDJT Mouvement pour la Démocratie et la من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد حركةال
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 MPS: Mouvement Patriotique du Salut لإلنقاذة حركة الوطنيال

 ONU : Organisation des Nations Unies منظمة األمم المتحدة

 PAM : Protocole d’Assistance Mutuelle المتبادلةبروتوكول المساعدة 

 PLD: Parti pour les Libertés et la Développement والتنميةحزب الحريات 

 PNA: Pacte de Non-agression عتداءالعدم ا عاهدةم



 RCA: République Centrafricaine جمهورية إفريقيا الوسطى

 RFC: Rassemblement des Forces pour le القوى من أجل التغييرتجمع 
Changement 

 UA : Union Africaine االتحاد األفريقي

 UFCD: Union des Forces pour le Changement et la التغيير والديمقراطية المتحدة من أحل قوىال
Démocratie 

 Union Nationale pour le Développement et التنمية والتجديداالتحاد من أجل 
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 مقدمة:  

قد مرت منذ إنشائها، بأزمة في القيم والمفاهيم و، تتألف تشاد من ثالث مناطق جغرافية

والثوابت؛ وذلك أمر واضح، هذا في مراحل تاريخها المتتالية المتقلبة، إذا كان من المعروف 

قبل االستعمار الفرنسي أن المساحات اإلقليمية للحوض التشادي قد تعرضت الضطرابات 

السياسية النادرة المتمثلة في توحيد  شديدة بسبب الحروب والغزو والغارات؛ فإن المساعي

 .التشاديين حول مصير مشترك لم تحقق أهدافها منذ االستعمار حتى اليوم

وفي الواقع، ورثت تشاد ماضيًا استعماريًا أثر على حياتها االجتماعية والسياسية، بعد فترة 

داخلية مبكرة من إعالنها كجمهورية ضمن اشخاص المجتمع الدولي، بدأت الخالفات ال

وتفاقمت منذ نيلها لالستقالل، متأثرة باالنتفاضات وبداية التمرد؛ منذ ذلك الحين، واجهت 

األنظمة المختلفة التي تعاقبت، ثورات وشهدت البالد حروبًا متكررة صنعت واطاحت 

التي  1979برؤسائها؛ إن الفجوة الكبرى التي شهدها الوئام االجتماعي قد تمثلت في حرب 

تشاد من خالل خلق جبهات على أسس إقليمية أو أهلية، مما أدى إلى تحطيم « نةبلق»شهدت 

 الوئام االجتماعي والسالم الذي ينادى به.

ظلت النخب السياسية تواصل االنقسامات االجتماعية لصالحها، مما ادى الى إعادة تشكيل   

رب الوحدة الوطنية. الخارطة الوطنية الى كيانات متعددة وهياكل جديدة مع مرور الوقت لض

كما هو الحال بشكل خاص في الكانتونات التي تنمو وفقًا لمزاج من يملك السلطة وقرار امر 

 .الواقع، وهذا أدى إلى انشقاقات مجتمعية وخلق مشاكل ضد التعايش السلمي

يفترض أيضا هذا الوضع، فهم كيف أن األفراد والمجتمعات الذين كانوا ينتمون إلى 

عية مختلفة في البداية، انتهى بهم األمر إلى أن يكونوا متعايشين سويا، وتحكمهم بيئات اجتما

بيئة خاصة، لتشكيل مجتمعا متماسكا، أال وهو األمة التشادية، منذ الحقبة االستعمارية حتى 

 .يومنا هذا

غير أن سعي األنظمة المختلفة إلى السالم، من خالل عقد عدة اجتماعات للمصالحة في   

ج والداخل لم يمكن البلد من االستقرار، ومن أجل التركيز على ما هو أساسي كالسالم الخار

 والتنمية. 

كانت الخطوة المهمة في هذا المسعى هي خلق السالم والتماسك االجتماعي، فالمؤتمر 

الوطني المستقل الذي علق عليه التشاديون أملهم للخروج النهائي من األزمة التي ظلوا 

لكن لألسف! بدأت الثورات تتصاعد، مهددة االستقرار؛ وفي هذا السياق، ذهب يعيشونها؛ و

 رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مسرح القتال لتولي قيادة العمليات ضد هجوم عناصر

 ، حيث وافاه االجل المحتوم. 2021( في أبريل FACTجبهة التناوب والوفاق في تشاد )

 مما يزيدالليم للرئيس، تكاد البالد تغرق في حالة من الفوضى اليوم، مع الرحيل المفاجئ وا 

تعقيد المعادلة السياسية الوطنية المعقدة اصال؛ ومن هنا تأتي الحاجة إلى إقامة حوار جديد 

 .ومصالحة وطنية شاملة



تهدف المبادرة الجديدة الى حث الجهات الفاعلة من جميع أصحاب المصالح إلى التوجه بحزم 

قبل، باتخاذ اإلجراءات التي تجعل من الممكن تحسين الوضع الحالي. وهذا ما يبرر نحو المست

، التي تضم مجموعة من اللجان  (CODNI) إنشاء اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل

 (CTS)الفنية، والعلمية، والنوعية، واللجنة الخاصة المكلفة بالقضايا السياسية والعسكرية

الق عملية الحوار الحالية وتشجيعها من خالل تنظيم منتديات للقوى ولهذا السبب، تم إط 

الفاعلة، في الداخل والخارج على حد سواء ، لتهيئة مناخ حقيقي للسالم وبناء الثقة المتبادلة 

بين )الدولة والمواطنين من جهة، والدولة والجماعات المسلحة من جهة اخرى( ، كضمان 

 ر.لعودة دائمة للسالم واالستقرا

( لمهمة دراسة موضوع السالم 1ومن ضمن لجان فنية عديدة تم وضع اللجنة الفرعية رقم ) 

والتماسك االجتماعي والمصالحة الوطنية ليتفق مع تطلعات الشعب التشادي للسالم 

 .واالستقرار

 :من أجل معالجة جيدة للموضوع، فقد تم تشكيل ثالث مجموعات فرعية

 .ضايا المتعلقة بالسالم والتماسك االجتماعيعملت على الق اللجنة األولى -

 ركزت على المصالحة الوطنية.  اللجنة الثانية -

 .ركزت على قضايا الدفاع واألمن اللجنة الثالثة -

اعتمدت اللجنة طريقة العمل على البحث الوثائقي وجمع المعلومات الميدانية الصادرة من    

ج. وإن النتائج المنبثقة يتم تقديمها في أربعة لقاءات المقاطعات ومنتديات الجالية في الخار

محاور متتالية، مطابقة للمجموعات الفرعية الثالث المذكورة أعاله ونتائج مشاورات القوى 

الفاعلة، وهكذا، صيغ هذا التقرير على النحو التالي: يتناول الفصل األول السالم والتماسك 

وطنية والثالث يخص قوات الدفاع واألمن. مع االجتماعي. والفصل الثاني يتعلق بالمصالحة ال

اخذ نتائج مشاورات القوى الفاعلة من الداخل وكذلك الخارج بعين االعتبار في المالحق، هذه 

 الوثيقة ليست سوى ملخص لمزيد من المعلومات، ينبغي االطالع عليها في التقرير المرجعي.



 الفصل األول: السالم والتماسك االجتماعي

يوضح بجالء االهتمام الموضوعي لحياة الشعب التشادي. « تقدم –عمل  -وحدة »د شعار تشا

يشير مفهوم الوحدة إلى التقارب، وتوحيد القلوب والعقول، على الرغم من التنوع االجتماعي. 

وهي تهدف إلى بناء األمة من خالل العمل الجاد، والرمز الذي يعبر عن هذا االهتمام هو 

 .يعكس تكوينه الفني الجهود المشتركة لتحقيق السالم والتماسك االجتماعيشعار النبالة الذي 

يتطلب السالم، باعتباره أساسا متينا للبناء االجتماعي اإليجابي، عندما تتضافر إرادة جميع   

هذه الطريقة سيتم بها التقليل من العنف بجميع أشكاله  ،الجهات او القوى الفاعلة لترسخيه

 .اعات المسلحةوالقضاء على النز

أما بالنسبة للتماسك االجتماعي، فتشير العبارة إلى جميع العمليات الجارية لضمان تكافؤ 

الفرص وظروف المعيشة لجميع األفراد وجميع الطبقات االجتماعية، إن التزام جميع 

المواطنين الراسخ بثقافة السالم ينتج عنه تماسك اجتماعي. لكن االفتقار إلى السالم في 

 .عالقات يؤثر على التماسك االجتماعي ويقلل من عزيمة بعضنا البعض في العملال

لدعم الفصل األول، سنبدأ بتقييم وتحليل الوضع قبل تقييم القضايا والتحديات واإلجراءات  

 .ذات األولوية الالزمة لتحقيق السالم والتماسك االجتماعي في تشاد

I. اسك االجتماعي التشادي الوضع الراهن وتحليل مسألة السالم والتم 

 -لمحة عامة عن الحياة االجتماعية في تشاد: -أ

  :مؤتمر برازافيل وبداية التعددية الحزبية .1

تجمع افريقيا االستوائية  بعد الحرب العالمية الثانية، عاشت تشاد الحياة السياسية كعضو في

ا تشهد ظهور أحزاب الفرنسية، حيث منحت الشعوب األفريقية حق التصويت؛ بدأت افريقي

، وخاصة الحزب التقدمي (RDA) سياسية، على وجه التحديد التجمع الديمقراطي األفريقي

َج له ليزيت غابرييل  (PPT - RDA) التشادي  .الذي روَّ

، تخللت الحياة السياسية 1949إلى عام  1947من عام  بداية االنقسام التشادي: .2

ت إلى تدخل اإلدارة االستعمارية في حياة األحزاب؛ التشادية تحالفات وتحالفات مضادة أد

أصبح يغذي هذا التدخل حالة عدم استقرار سياسي دائم في سير البالد، وثمة كراهية بين 

الشمال والجنوب في الساحة العامة، وتشكيل أحزاب سياسية ذات برامج متنوعة بدعم من 

 .1952إلى انتخابات محلية عام  تداوالسلطة االستعمارية 

في ظل نظام تومبالباي، لم تشهد البالد سالًما اجتماعيًا أو  صناعة العنف المسلح في تشاد:. 3

، سجلت مدينة فورت المي 1963استقراًرا سياسيًا وفقًا لتطلعات الشعب المثلى؛ في مارس 

، أدت 1965إلى عام  1964حمام دم بعد خالفات عميقة بين السلطة والمعارضين. من عام 

من االنتفاضات الشعبية ضد السلطة القائمة إلى إنشاء جبهة فرولينا في نياال )السودان(. سلسلة 

منذ ذلك الحين، دخلت البالد في دائرة من العنف لم يسبق لها مثيل في معظم االراضي 

الوطنية؛ وهكذا، أدى استغالل التقسيمات االجتماعية إلى جعل التعايش صعبًا وحادا دون 

 .ستراتيجية للتقارب الوطنيإمكانية وجود ا



قراءة العنف من خالل أنظمة ما بعد  االنعكاسات على عقلية المجتمع ما بعد االستقالل: .4

االستقالل المختلفة: في مواجهة المعارضة العنيفة، تبنى نظام تومبالباي إجراءات غير شعبية 

يزيت غابرييل لتوطيد سلطته من خالل إعالن شخصيات معينة غير مرغوب فيها، مثل ل

تذرعا بأصولهم األجنبية. خالل هذه الفترة، سيتم التصويت على قوانين تحد  كوتوكو وأحمد

من الحريات السياسية والمدنية، يليها اعتقال قادة االتحاد الوطني للعمال والعديد من القادة 

 .1963السياسيين في مارس 

ي العالقات مع دولة إسرائيل، مما تحت ضغط من فرفرولينا والدول العربية، حدث مقاطعة ف

 13أدى إلى مفاوضات مع مختلف االتجاهات السياسية والعسكرية. إن االنقالب العسكري في 

لم ينهي بشكل نهائي نظام تومبالباي فحسب، بل فتح أيًضا الباب لتعاقب األنظمة  1975أبريل 

لفاعلة والتوجهات العسكرية، وتشكيل حركات سياسية عسكرية مع العديد من الجهات ا

السياسية. طلبت األطراف المعنية وساطة الدول الصديقة، مما جعل من الممكن مراقبة الهدنة، 

في عام  أو توقيع اتفاقيات سالم، أو حتى تغيير األنظمة: كحكومة الوحدة الوطنية االنتقالية

 .1982، حسين حبري في عام 1980

ي نجحت في هذا البلد توصف بخصائص متنوعة لن يكون عبثًا معرفة أن جميع األنظمة الت

في خدمة السلطة كأداة للقمع السياسي. وفي هذا السياق ولدت الحركة الوطنية لإلنقاذ، مكونة 

وأصبح  1990ديسمبر  1من حركات متمردة تجمعت في السودان واستولت على السلطة في 

اريخ وفاته في الظروف التي ، ت2021إدريس ديبي رئيسا للجمهورية وحكم البالد حتى أبريل 

 .نعرفها جميعًا )في مسرح العمليات القتالية(

 :ب. تحليل وضع السالم والتماسك االجتماعي في تشاد

: إن النزاعات األهلية على أساس ملكية األراضي قد أوصلت بسرعة إلى النزاعات األهلية .1

والمناقشة األهلية، والبحث عن فقدان هيبة الدولة وسلطتها، وفي هذا السياق، كان التفاوض، 

اإلجماع االهلي، وما إلى ذلك، كانت بمثابة أليات تقليدية إلدارة وحل النزاعات بدرجات 

 .متفاوتة من النجاح

مشاركة المجتمعية في الترجع جذور تكرار هذه النزاعات إلى غياب هيبة الدولة ، وتدني   

جتماعية الدينية والتقليدية التي سمحت ذات حل هذه النزاعات، والجهل وعدم احترام القيم اال

 .مرة للمجتمعات المختلفة بالعيش معًا في سالم وانسجام

باإلضافة إلى قضايا األراضي والمياه التي من أجلها تتنازع الجماعات، هناك ممارسات ثقافية 

من خاصة بكل جماعة مجتمعية التي يتم فرضها على اآلخرين خارج مجال ممارستها. نذكر، 

، والسلطات « النخب السياسية»بينها الجدل المتكرر حول مقدار الدية ، والتدخالت الحزبية لـ 

 ...اإلدارية والعسكرية في إدارة وحل النزاعات والتقسيم اإلداري ، إلخ



تشكل أسباب النزاعات االجتماعية والثقافية قائمة مهمة،  النزاعات االجتماعية والثقافية: .2

القواعد العرفية ) تنص على أن  1996من دستور (  156 )غم من أن المادةوذلك على الر

. يتعلق االمر بالدية وبالطوائف الدينية، ( والتقليدية ال تطبق إال على المجتمعات المعترفة بها

واالغتصاب، والكذب، والظلم، والتعصب العرقي، والطبقات، ووصمة العار والتمييز ، إلخ. 

اعية التي تؤدي إلى بطالة الشباب وعدم فاعلية العدالة والفساد والعديد من أما األزمات االجتم

 .الرذائل األخرى، إلى إعاقة السالم وتقويض التماسك االجتماعي

ترتكز هذه النزاعات على قضايا مثل الوصول إلى األرض  . الصراعات االقتصادية:3

الشؤون العامة، والفصل بين النمو والمياه، وتوزيع الموارد الوطنية، والمشاركة في إدارة 

 السكاني والتنمية االقتصادية، إلخ... إنها آفات تبلور التوترات بين المجتمعات.

باإلضافة إلى النزاعات االقتصادية المذكورة أعاله، هناك صراعات  النزاعات السياسية: .4

كذلك اإلفالت ذات الطابع السياسي. أدى تحيز بعض القادة السياسيين في هذه النزاعات، و

من العقاب، إلى تفاقم الوضع الذي تحول إلى اشتباكات بين الطوائف. يضاف إلى ذلك 

 .التقسيم اإلداري الذي أصبح مصدر انقسام بين المواطنين

يتم الوصول إلى الوظائف والتعيينات في مناصب المسؤولية على أساس شخصي، يقوم على 

واالنتماء إلى حزب سياسي. وبالمثل، فإن تدخل أسس المحسوبية، واإلقليمية، والعرقية، 

السلطات اإلدارية في طريقة انتقال السلطة التقليدية غالبًا ما يكون مصدر توتر، بل وحتى 

 .صراع بين اإلخوة ويقوض االستقرار في ذات القبيلة

ما إلى انقلبت قيم الحكم لصالح الرذائل مثل النفاق والكذب والفساد والديماغوجية واالفتراء و

ذلك. مما أدى إلى إقصاء من ال يؤيد هذا المنطق. وبالفعل، فإن "وضع الرجل المناسب في 

 .المكان المناسب" هو في الحقيقة مجرد شعار فارغ

يؤدي تعطيل النظام القضائي الناجم عن عدم احترام الفصل بين السلطات إلى تدخل وتأثير 

. األمر الذي يؤدي إلى أحكام جائرة، إلى اإلفالت السلطة التنفيذية والسياسية في إقامة العدل

من العقاب، إلى الثأر. وبالمثل، فإن انعدام األمن الذي يعمل فيه القضاة يحد من قدرتهم على 

 .وضع القانون

: على الرغم من ان الصراع بين المربين النزاعات بين أصحاب المواشي والمزارعين .5

االهلية، يتطلب اهتماًما خاًصا من السلطات والمزارعين، يشكل جزًءا من النزاعات 

بالنظر إلى الحجم الذي يتخذه؛ في الواقع أن تداول األسلحة الصغيرة والحيازة غير 

المواشي أو أصحاب المواشي الجدد، ولد  والقانونية لألسلحة الحربية التي يمتلكها مربي

نعدام األمن؛ كل هذا يقوض شعوًرا بالهيمنة على فئة مهيمن عليها، مما يؤدي إلى تفاقم ا

التماسك االجتماعي. على الرغم من اإلجراءات التي اتخذتها الدولة والمجتمع المدني لحل 

هذه المعضلة، فإن استمرار النزاعات أصبح أكثر رعبًا، طالما تتربع الجهات الفاعلة في 

 .دوائر الدولة



وصول إلى الموارد االقتصادية منذ فترة مضت، ارتبطت األسباب الرئيسة لهذه النزاعات بال

الخدمات. يؤثر قلة هطول األمطار على الظروف المناخية والبيئية ووالوصول إلى األراضي 

لمنطقة الساحل، مما يؤدي إلى توطين أصحاب المواشي حول المدن وفي المناطق القابلة 

 .للزراعة

ب والكبار على الشبكات االجتماعية هي مساحات اتصال للشباالشبكات االجتماعية:  .6

حٍد سواء. لسوء الحظ، فإن اإلدارة غير المناسبة للفضاء اإللكتروني، من خالل 

الشبكات االجتماعية، تشكل خطًرا في العالقات بين األجيال وزيادة العنف والكراهية 

 .للخطر العيش معًا اضيالتي تعر

II. ماسك االجتماعيالرهانات والتحديات واإلجراءات ذات األولوية من أجل السالم والت 

ان رهان الوحدة الوطنية واالستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، يعد قفزة إلى  -أ

األمام من قبل جميع التشاديين فيما يتعلق بعملية بناء الدولة التشادية، مما يكشف عن 

وجود عدة قبائل تتحدث لهجات مختلفة ولديها ثقافات مختلفة. إن الجمهورية بتبنيها 

تدعو إلى وحدة القلوب والعقول من أجل استكمال بناء « تقدم –عمل  -وحدة »شعار 

األمة على يد جميع أبناء تشاد من خالل العمل، مما يؤدي إلى التقدم. تتجلى هذه الدعوة 

من القادة األوائل من خالل شعار النبالة الذي يعكس الجهود المشتركة في التنوع 

 عي.لتحقيق السالم والتماسك االجتما

إن التحديات واإلجراءات ذات األولوية التي يتعين اتخاذها هي: سياسية وقانونية   -ب

 .واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية

 

 المصالحة الوطنية الفصل الثاني:

م(، 1960تكررت مبادرات الحوار والمصالحة الوطنية المتشابهة في تشاد، منذ االستقالل ) 

صالح الحقيقي. أدى االختفاء المفاجئ والمأساوي لمارشال الت دون ان يتوصل التشاديين الى

م إلى إغراق البالد في حالة من الغموض والتعقيد 2021تشاد، إدريس ديبي إيتنو في أبريل 

المتزايد للوضع السياسي واالجتماعي الذي كان معقدا اصال، ومن هنا تأتي ضرورة تنظيم 

 حوار جديد ومصالحة وطنية شاملة جديدة.  

دف هذه المبادرة الجديدة إلى اقناع الفاعلين وجميع األطراف المشاركة للتطلع إلى المستقل، ته

وتقديم المساهمات العملية التي تساعد في تحسين الوضع الحالي السائد في دولتنا، وفي ظل 

هذه الظروف، من الضروري أيًضا تحديد نموذجا للحوار ونموذجا للمصالحة يتالءمان مع 

 .الي للبالدالوضع الح

I.  ببساطة تفترض المصالحة وجود حالة نزاع، وحالة أنواع المصالحة: و مفهومتوضيح

النفصال، والحرب. وهي مدفوعة بالرغبة واانقسام، وخصومة، وتمييز، وكراهية، 



والحاجة لسالم مستقر ودائم بين طرفين متنازعين. تبدأ المصالحة بالتفاوض مع الطرف 

 ار والضحية. الذي قام بارتكاب األضر

تدل كلمة المصالحة باللغة العربية على سبيل المثال مبدأ عام يشير إلى ثقافة السالم ووقف 

 العداء والعدوان وإزالة األحقاد وتنقية القلوب.  

نالحظ من هذا المنطلق بان المصالحة قد تكون موضوعية وإجرائية في آن واحد. 

" تتميز باإللحاح واالستعداد لمراد تحقيقهالهدف ااو " المصالحة "الموضوعية"وتتميز 

لتحقيق نتائج سريعة وسطحية وااللتزام بالمواعيد العملية. ومن ناحية أخرى، فإن المصالحة 

االجرائية تشكل مهمة طويلة األجل تتطلب اإلرادة أو حسن النية والمثابرة وااللتزام من جانب 

ع من المصالحة تغيير السلوكيات الجهات الفاعلة في مجال السالم، يتطلب هذا النو

والتصرفات. ويشمل كذلك البحث عن الحقيقة، والعدل، والمسامحة، والتعويضات والتئام 

 الجروح.

II. تجارب الحوار والمصالحة بين التشاديين 

 م2021م وعام 1960في الفترة ما بين عام 

ر والسالم وقد اتخذت تشاد، بسبب تاريخها السياسي المضطرب، مبادرات عديدة للحوا

م. وتتميز هذه الفترة الطويلة بتعاقب المؤتمرات 1960والمصالحة منذ استقاللها في عام 

الوطنية )المؤتمرات والمنتديات والحوارات الخ...(. وكذلك بتوقيع عدد كبير من االتفاقيات مع 

ض الحركات المسلحة ومع المعارضة السياسية غير المسلحة. وأعقبت هذه المبادرات في بع

األحيان تكوين حكومات وحدة وطنية، وإطالق سراح السجناء، والعفو، والترقيات اإلدارية 

والعسكرية للمنضمين إلى الحكومة الخ .... وكان الهدف العام من المبادرات هو طّي صفحات 

 الحروب والتوصل إلى توافق وطني لتتمكن الدولة من تسجل انطالقة جديدة في زخم جديد.

م. بالرغم من 2020م وعام 1961ثين مبادرة سالم كبيرة في الفترة ما بين عام تم إحصاء ثال

كد لنا المالحظات العامة على أن تشاد، منذ استقاللها، عبارة عن بلد حروب ؤذلك، ت  

وانقسامات مستمرة. ويعود الفشل في تحقيق المصالحة إلى تشابك العديد من العوامل 

معقدة للغاية. وتأتي هذه العوامل قبل وأثناء وبعد  الموضوعية وغير الموضوعية بصورة

 فترات الحوار والمصالحة.

 -اهرة في االتي:ظتتمثل العوامل الموضوعية لهذه ال .أ

 تقبة:مفهوم الحوار والمصالحة المر -

في االغلب يعد مقترح الحوار والمصالحة في تشاد عروضا يقدمها النظام للمجموعات 

في الدولة. هذا النوع من المصالحة هو الذي يسعى إلى حل  المستاءة من األوضاع السائدة

 المشاكل بطريقة مباشرة. 



 غياب الصدق والنوايا الحسنة في عمليات المصالحة -

كثيرا ما نالحظ أن اإلجراءات التي تسعى إلى تحقيق المصالحة تفتقر إلى حسن النية 

لهدوء بعد االحتجاجات نفسه فقط أو إلى ا ةوالصدق. ويسعى النظام الحاكم إلى شرعن

 والثورات. 

 

االنحرافات أو عدم التطبيق الجيد لتوصيات الحوار أو اتفاقيات  -

 المصالحة

أحيانا، يأتي إخفاق مبادرات السالم من صميم تطبيق بنود االتفاقيات والتوصيات، ألن السلطة 

 الحاكمة تبذل بكل ما بوسعها لفرض موقفها على حساب الطرف اآلخر. 

 عض الفاعلين من طاولة الحواراقصاء ب -

  .مطالب ال يمكن تلبيتهافي مبالغة المعارضين  -

 العوامل األمنية -

 التدخالت الخارجية -

 العوامل غير الموضوعية .ب

  ،ثقافة العنف التي تجعل بعض التشاديين يعتقدون بأن الثورة من صفات الرجولة والمروءة

 وأن الحوار والمفاوضات موقف ضعف وجبن؛ 

 لم، والتمييز، وعدم المساواة االجتماعية التي صنعتها األنظمة المختلفة منذ ثقافة الظ

 استقالل الدولة؛ 

  الطموحات الشخصية، وسوء نية البعض الذي يؤدي إلى عدم احترام االتفاقيات المبرمة

والتعهدات، وغياب الثقة المتبادلة التي تغذّي الشكوك والريبة للوصول إلى مصالحات 

 األسباب المادية )تقسيم غير عادل للمناصب، الخيانة الخ...( شكلية، وكذلك

III.  :نظرة حول التجارب االفريقية-  

لعقود عديدة، كان مفهوم الحوار الوطني والمصالحة الوطنية رائجين في إفريقيا وأماكن 

 أخرى من العالم. كآلية لمنع وإدارة األزمات واالنتقال السياسي، فإنها تميل بشكل متزايد إلى

أن تصبح الطريق االمثل للخروج من المأزق السياسي أو السيناريوهات المتضاربة أو فترات 

 االنتقال المضطربة.

إن السعي وراء نموذج للمصالحة الوطنية قابل للتكيف مع حالة تشاد هو تحليل النماذج 

( CVRحة )المختلفة التي اختارتها بعض البلدان لدعم عملياتها، كحال لجنة الحقيقة والمصال



( في HACP( والسلطة العليا لتوطيد السالم )CSPفي جنوب أفريقيا ولجنة السالم الخاصة )

( في CSA( ولجنة مراقبة االتفاق )CVJRالنيجر، ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة )

( والمحكمة الجنائية CVJRRوالمصالحة ) تعويضاتمالي، وأخيًرا، لجنة الحقيقة والعدالة وال

( في جمهورية إفريقيا الوسطى، مثل أي عمل بشري، لم تحقق هذه النماذج CPSصة )الخا

النتائج المتوقعة ألسباب مختلفة تتعلق بسياق كل دولة، األمر الذي يقودنا إلى طرح هذا 

 السؤال على أنفسنا:

IV. ما هو نموذج المصالحة المناسب لتشاد اليوم؟ 

هو المصالحة من نوع "الهدف أو الهدف النموذج الذي يناسب الوضع الحالي في تشاد 

المطلوب تحقيقه" أو النموذج الكالسيكي، ألنه يتكيف مع حل حاالت األزمات في الواقع، في 

، يتسم الوضع أوالً بعدم اليقين الناجم عن االختفاء الوحشي والمأساوي لمشير 2021هذا العام 

زيد من تفاقم التهديد اإلرهابي في الغرب تشاد ثم الهشاشة السياسية واالجتماعية الشديدة التي ت

والصراعات السياسية الجارية في الدول المجاورة ) ليبيا، السودان وجمهورية إفريقيا 

 الوسطى(. 

وأمام هذا الوضع، فإن الضرورة الملحة في الوقت الراهن هي أن يجلس جميع أبناء تشاد 

لمسار الجديد للبلد، إن نموذج حول طاولة واحدة حتى يسووا خالفاتهم ويحددوا معًا ا

المصالحة هذا يفرض نفسه، ألنه يهدف إلى نتيجة سريعة، أي الوقف الفوري لألعمال العدائية 

 وتهدئة الحياة السياسية واالجتماعية بهدف إرساء أسس سالم دائم وتنمية متناغمة. 

الي: اتفاقيات بمثل هذه الخبرات السابقة، يمكن تقسيم مكونات المصالحة على النحو الت

السالم والمصالحة مع الحركات السياسية العسكرية، قانون العفو، عودة المنفيين، واإلفراج 

عن السجناء السياسيين، والحوار الشامل، وحكومة الوحدة الوطنية، وإدراج المقاتلين 

األصحاء إلى الجيش مصحوبًا بآلية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والترقية في 

الرتب، ولجنة متابعة االتفاق التي تضم مسهلين محليين ودوليين، إلخ. باإلضافة إلى 

الموضوعات الرئيسة التي تهم المصلحة الوطنية مثل الدستور الجديد، والديمقراطية، وشكل 

المؤسسات، وإصالح الجيش، والمسائل االقتصادية واالجتماعية، سيتمكن  تشغيلالدولة، و

تخاذ قرار بشأن الفرص وبشأن اآللية المؤسساتية التي سيتم وضعها إلنجاز الحوار أيًضا من ا

المرحلة الثانية من عملية المصالحة. ستركز هذه المرحلة على معالجة أسباب النزاعات 

 وستعمل على التعويضات والتعليم من أجل ثقافة السالم.

د اكتملت، حيث عاد بشكل عام، في نشوة لّم الشمل، هناك شعور زائف بأن المصالحة ق

السالم ويعمل أعداء األمس اآلن معًا في ظل تقاسم السلطة والمؤسسات الديمقراطية الجديدة. 

في الواقع، إنها مصالحة شكلية وسطحية بحتة ألن األحقاد واإلحباطات والجروح والصدمات 

له هو نار األخرى في الماضي بقيت على حالها. ومع ذلك، فإن الماضي العنيف الذي تم تجاه



مشتعلة يمكن أن تنطلق بشكل متقطع. لتجنب االنتكاسات المحتملة، من الضروري معالجة 

الشر من الجذور. وهذا ما يبرر إنشاء لجان الحقيقة والعدالة والمصالحة في بعض البلدان 

 األفريقية في سياقات ما بعد الصراع. 

 الفصل الثالث: قوات الدفاع واالمن

فاع واألمن أساسية لحل مشاكل السالم والوحدة الوطنية والديمقراطية إن مسألة قوات الد

والحكم الرشيد. في الواقع، على الرغم من اإلنجازات الكبيرة في األسلحة المعترف بها في 

جميع أنحاء العالم، فإن قوات الدفاع واألمن، التي تمثل انعكاًسا حقيقيًا للمجتمع الوطني، تكافح 

الجماعية للمواطنين. وقد أضر غياب التماسك االجتماعي والمصالحة  من أجل حشد اآلراء

الوطنية بتحوله إلى جيش وطني حقيقي. وبالتالي، ال يمكنهم الهروب من هذا الخمول الذي 

يميز جميع مؤسسات الدولة. من بين الشرور األخرى التي هي السبب الرئيسي، يجب أن نذكر 

ب، وعدم احترام التسلسل الهرمي، والتجنيد غير النظامي، المحسوبية وإعطاء األولوية لألقار

وإسناد الرتب الخيالية وتدخل السياسيين في قرارات قوات الدفاع واالمن. يضاف إلى ذلك 

السلوكيات غير الالئقة لبعض ضباط إنفاذ القانون، واإلغراء المتكرر لتحقيق مكاسب سهلة، 

 وعدم الرد السريع للنزاعات، وما إلى ذلك.

من أجل استعادة ترتيب األمور، حاولت الحكومات المختلفة المتعاقبة، دون جدوى، 

 -إجراء إصالحات من جميع األنواع، مثل:

 .1993التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني المستقل لعام  -

التوصيات الخاصة بالمؤتمر العام لقوات الدفاع واالمن التي أنتجت اطارا مرجعيا  -

 .2007ل الجيش في عام إلعادة تشكي

 مخرجات المنتديين الوطنيين الشاملين بعد عقد المؤتمر العام.  -

، والذي لم تتم 2021أغسطس  31المؤرخ  002ومع ذلك، فإن االمر الرئاسي رقم 

صياغة مراسيمه التنفيذية بعد، يعد البداية الفعلية لعملية اإلصالح، وبارقة امل، وان تطبيقه 

 لب للجميع.على نطاق واسع مط

I. تحديات ورهانات الدفاع عن تكامل األراضي الوطنية واستقرار الدولة 

من أجل رفع التحديات، في ظل الرهانات والتهديدات التي تحدق بتكامل األراضي الوطنية 

القراءة المقطعية لتقييم الدبلوماسية األمنية لتشاد )أي اتفاقيات واستقرار الدولة، تسمح 

لسالم( وتقييم التهديدات باالستناد إلى مساهمة الدبلوماسية األمنية، بتحديد ومعاهدات األمن وا

 نوع وشكل الجيش المالئمين للموارد المالية للدولة. 

 



  :عرض الجغرافيا االستراتيجية والسياسية اإلقليمية .1

طلب اإلجراءات الردعية تمن دول الجوار، ت ابالرغم من أن تشاد ليست مهددة تهديدا مباشر

الحذر مستوى عال من الجهوزية للتعامل مع أي تهديد مفاجئ محتمل. يصدق هذا األمر و

(، والمجموعة االقتصادية والنقدية UAخاصة وأن دولتنا تنتمي إلى االتحاد اإلفريقي )

(، حيث تتشارك مع دول CBLT( أو لجنة حوض بحيرة تشاد)CEMACإلفريقيا المركزية )

ود الموروثة من االستعمار، المدعوم من معاهدتين للسالم هذه الكيانات مبدأ حرمة الحد

ضرورة  منع منواألمن )ميثاق عدم االعتداء وبروتكول الدعم المتبادل(. لكن هذا الوضع ال ي

 في وضعية دفاعية فعلية.  ةوضع قوات دائم

التهديدات التقليدية، األجيال تقييم التهديدات المحدقة بتشاد في عهد الديمقراطية:  .2

لجديدة من التهديدات )التهديدات اإلرهابية(، تهديدات الثورات )المجموعات المسلحة( ا

 الخ. 

II.  أمن وسالمة األشخاص وممتلكاتهم 

يعد أمن المواطن رهانا أساسيا من رهانات الديمقراطية ودولة القانون. وينبني هذا الرهان 

الحماية المتوقعة  هلكن هذعلى الحماية المباشرة لألشخاص وممتلكاتهم وعلى االستقرار. 

تواجه تصرفات غير حضرية تتخذ أشكاال متعددة، تبدأ من التهديدات الكالمية في الطرق أو 

في األماكن العامة إلى االعتداء الجسدي والسرقات البسيطة أو المشددة. لذا، يجب أن تدرك 

عب والقيام عناصر قوات األمن والدفاع مدى خطورة الوضع من خالل االستماع إلى الش

بعملها بمهنية. يجب أن ت نشر عناصر قوات األمن والدفاع في كافة األراضي الوطنية، ويجب 

 أن تشكل قوة جمهورية محترمة آلداب وأخالقيات مهنتها الخاصة للغاية. 

III. مشاركة قوات األمن والدفاع في العمليات خارج الحدود الوطنية 

في إطار عقيدة الجيش)قانون(، التي تعد من  إن المشاركة في العمليات في الخارج تدخل

العناصر المكونة للدولة. وتعني عقيدة الجيش اإلجراءات )السياسية، اإلدارية والقيادية( 

المتبعة النخراط الجيش في نزاع ما. وأهم إجراء من هذه اإلجراءات وأكثرها دستورية هي 

ل البرلمان. لكن في الحاالت اإلجراءات السياسية، التي تتطلب استشارة الشعب من خال

 الطارئة، رئيس الجمهورية مخول باتخاذ قرار تدخل قوات الدفاع واألمن في الخارج. 

العقيدة هي كل اإلجراءات اإلدارية والقيادية التي يجب على المستوى الداخلي:  -

اتخاذها من أجل ضمان انخراط قوات الدفاع في عمليات داخل األراضي الوطنية، من 

 الستعداد، والدعم وتحديد المسؤوليات العملية والعملياتية. حيث ا

: إن رئيس الجمهورية وحده، بصفته ضامن التدخالت بناء على طلب دولة أخرى -

العالقات الدولية والمعاهدات الدولية، ووفقا آلليات مشاركة عناصر قوات األمن 



اركة قوات الدفاع والدفاع في العمليات الخارجية، بإمكانه أن يسمح أو يرفض بمش

 واألمن في علميات خارج البلد. 

: تصب التدخالت المتواضعة أو الكبيرة في عمليات التدخالت في إطار األمم المتحدة -

 حفظ السالم في المصالح السياسية للدولة وإذاعة صيتها على المستوى الدولي. 

كلها إحدى القوى : األمر يتعلق هنا بالعمليات التي توالتدخالت الخارجية بالوكالة -

)الكبرى( لدولة أخرى لتخوضها نيابة عنها ولصالحها، لمداراة رأيها العام في بعض 

األحيان. ال يستطيع أن يجني فوائد الحرب بالوكالة إال رئيس الجمهورية الذي يجب أن 

خدمة مصالح دولة ليقلق بشأنها، ألن األمر يتعلق بوضع حياة البشر ووسائل ومعدات 

هذه الحال، يجب احترام قانون انخراط قوات الدفاع واألمن بشفافية، أخرى. في 

 واحترام الرأي العام التشادي. 

في كلتي الحالتين، تقتضي مهمة قوات األمن والدفاع العديد من التضحيات وحشد 

موارد كبيرة. ويجب حشد أبناء تشاد من أجل االهتمام بمكانة المرأة في الجيش. ونشيد 

خيرة لنساء تشاديات إلى رتبة جنرال؛ إذ تفتح هذه الترقيات الباب أمام بالترقيات األ

 تولي النساء مسؤوليات أعلى بكثير. 

أما فيما يخص إرسال قوات األمن والدفاع إلى ميادين المعارك في الخارج، فنظرا 

 للنتائج التي قد تترتب على ذلك، فإن االستشارة المسبقة للبرلمان، المنبثق عن الشعب،

 مطلوبة. 

 

 الخالصة:

إن الحالة التي تجد تشاد نفسها فيها حاليا تنبع من تاريخ مضطرب يعود أولى مظاهره 

إلى اليوم التالي لالستقالل الوطني، طوال هذه الفترة، كان التشاديون على الرغم من كونهم 

 أبناء نفس البلد، منقسمون وممزقون ألسباب مختلفة.

لعبثي عن السالم والتفاهم من خالل الحوار والمصالحة بعد ستين عاًما من البحث ا

الوطنية، تأتي المبادرة الحالية للحوار الوطني الشامل في الوقت المناسب لتحقيق المصالحة 

في بلد يعاني من ازمات طويلة. وبهذا تبدو فرصة ال ينبغي تفويتها ألنها تتيح للتشاديين فرصة 

 لوطنية الصادقة والنهائية.للحوار الصريح واألخوي والمصالحة ا

، فيما يتعلق بالمواضيع الفرعية، السالم 1ولهذه الغاية، فإن استنتاجات أعمال اللجنة رقم 

 والتماسك االجتماعي والمصالحة الوطنية وقوات الدفاع واألمن، هي كما يلي:

من أجل ، وفاهيم، تمر تشاد بأزمة في القيم والمفيما يتعلق بالسالم والتماسك االجتماعي

 تعزيز السالم والتماسك االجتماعي في تشاد، من المستحسن اتخاذ التدابير التالية:



 احترام مبادئ المساواة في الحقوق؛ -

 إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية؛ -

 إصالح المناهج الدراسية مع مراعاة التاريخ وتحركات السكان؛ -

 عات )وال سيما استخدام الشبكات االجتماعية(التفكير في ازالة الطابع الجماعي للصرا -

 تطوير البحث في القيم التقليدية للديمقراطية -

 اإلشراف على حرية العبادة من أجل مكافحة التطرف والتلقين والتعسف. -

 تنظيم اللقاءات الثقافية واألنشطة المشتركة... -

 تطوير المساحات الثقافية في المدن واألحياء؛ -

 راكز والمتاحف الثقافية؛تنشيط الم -

 وجود إدارة شفافة لخدمة التماسك االجتماعي والتنمية؛ -

 ان تسخر المشيخات التقليدية في خدمة التماسك االجتماعي. -

، يبدو، في ضوء تحليل الخبرات التشادية السابقة وخبرات فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية

ناسب لتشاد اليوم أن تجمع بين نموذجين من البلدان األفريقية األخرى، أنه سيكون من الم

المصالحة )المصالحة كهدف والمصالحة كعملية( لكي تعطي نفسها فرصة النجاح في العملية 

 الحالية، وفي نهاية المرحلة األولى، من الضروري إنشاء لجنة العفو والمصالحة.

اك نقاط قوة واضحة ، ي ظهر تحليل الوضع الحالي أن هنفيما يتعلق بقوات الدفاع واألمن

لقوات الدفاع واالمن، وكما يوجد أيًضا نقاط ضعف ينبغي إيجاد حلول دائمة لها. ولهذه الغاية، 

من الضروري إجراء إصالح عميق لجعل هذه المؤسسة وطنية حقًا. ويمكن تحقيق ذلك من 

 خالل تنفيذ المقترحات التالية:

ع الرجل المناسب في المكان بناء جيش تشادي وطني ومهني، وهذا من خالل وض -

 المناسب؛

 وضع خطة واضحة للتوظيف والتدريب في الجيش؛ -

 إنشاء آلية إلدارة قوات الحركات السياسية المسلحة المتصالحة؛ -

 وضع حد للتدخل السياسي في إدارة قوات الدفاع واألمن؛ -

 جعل قوى األمن الداخلي مهنية مع تعزيز قدراتها؛ -



 العملية للقوات الخاصة؛تقوية القدرات  -

 إعادة هيلكة قوات الدفاع واالمن مع مراعاة التهديدات الجديدة؛ -

 فرض التجنيد اإلجباري )الخدمة الوطنية( لكل الخريجين المقدمين للوظيفة العامة  -

 قوى األمن الداخلي؛ عددزيادة وتقوية  -

 لطعام، المعدات، إلخ( ؛التحسين الفعال لقوات الدفاع واالمن من حيث )الراتب، ا - 

 العمل على اإلدارة الرشيدة لموارد قوات الدفاع واالمن؛ -

 ترقية الموظفين المدنيين والعسكريين المبتعثين من الدولة لدى المؤسسات الدولية؛ -

 بناء ثكنات للجيش؛ -

مساواة الطاقم النسوي في قوات الدفاع واالمن على غرار زمالئهن الرجال في كل من  -

 حدات العمليات العسكرية، االمنية واإلدارية.و

جعل قوات الدفاع واالمن متخصصة في مختلف المجاالت، لتصبح مؤسسة منتجة،  -

 لتسهم في التنمية الشاملة للوطن؛

إنشاء هيكل إداري فعال للجنود المعاقين، واألرامل واأليتام من الجنود وضحايا  -

 الحرب.

ص عن مراقبة الوظيفة العسكرية من أجل تقييم إنشاء مؤسسة مسؤولة بشكل خا -

األهداف التي تم تحقيقها، لتقترح استراتيجيات مبتكرة أو تصحيحية لصانعي القرار السياسي 

 من أجل ضمان سير أفضل ورفع القدرة العملية لقوات الدفاع واألمن؛

 جعل قوات الدفاع واألمن مؤسسة وطنية لخدمة الدولة وليس األفراد. -

ذلك، فإن هذا البرنامج الطموح، إذا تم اعتماده ضمن مخرجات الحوار الوطني ومع 

 الشامل، يحتاج تنفيذه لخبراء ذوي كفاءة واخالص.

 


