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تعثر واضح
ــن  ــذ نحــو شــهرين جلســات مســتمرة ب تشــهد الدوحــة من
املجلــس العســكري الحاكــم يف نجامينــا والعــرات مــن 
ــة للتوصــل  حــركات املعارضــة املســلحة التشــادية، يف محاول
ــي شــامل يضــم  ــد حــوار وطن ــداً لعق ــاق ســام، متهي إىل اتف
املعارضــة السياســية املوجــودة كافــة داخــل تشــاد وخارجهــا. 
ويف هــذا اإلطــار شــهدت عمليــة الحــوار التمهيــدي القامئــة يف 
الدوحــة جملــة مــن التطــورات املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا 

ــايل:  عــى النحــو الت

ــدي  ــت جلســات الحــوار التمهي ــة متأرجحــة: انطلق 1- بداي
بالدوحــة، يف 13 مــارس 2022، بيــد أن اللقــاءات املبــارشة بــن 
ممثــي الســلطات التشــادية وحــركات املعارضــة املســلحة مل 
ــراض  ــبب اع ــايض، بس ــل امل ــوى يف 14 أبري ــاً س ــدأ فعلي تب
ــر  ممثــي الحــركات املســلحة عــى حضــور ممثلــن عــن كث
مــن الحــركات التــي ال متتلــك وجــوداً حقيقيــاً لقواتهــا عــى 
األرض، حيــث بلــغ عــدد الحــركات املشــاركة نحــو 52 حركــة، 

مــا حــدا ببعــض الحــركات إلعــان انســحابها مــن الحــوار. 
ــا نظمــت  ــات، ك ــة إيجــاد توافق ــت الدوحــة ملحاول وتدخل
الحــركات املســلحة نفســها يف إطــار ثــاث مجموعات رئيســة، 

هــي “رومــا” و”الدوحــة” و”قطــر”.

ــادية  ــة التش ــركات املعارض ــت ح ــبية: قدم ــات نس 2- توافق
ــب، ســلمها الوســيط القطــري للســلطات  ــن املطال ــة م جمل
التشــادية، والتــي وافقــت عــى بعــض املطالــب، خاصــًة تلــك 
ــي،  ــتور توافق ــاس دس ــى أس ــاواة ع ــق املس ــة بتحقي املتعلق
فضــاً عــن إصــدار قانــون للعفــو العــام، ووقــف كافــة 
ــات  ــع املجموع ــتهدف مواق ــي تس ــة الت ــات الحكومي العملي
املســلحة، باإلضافــة إىل إنهــاء مصــادرة الســلطات التشــادية 

ــلحة.  ــركات املس ــول الح ــكات وأص ملمتل

كــا وافقــت إنجامينــا عــى توفــر ضانــات لعنــارص 
ــم  ــد عودته ــة عن ــة القضائي ــدم املاحق ــركات بع ــذه الح ه
ــاق  ــية، وإط ــاة السياس ــاركتهم يف الحي ــذا مش ــاد، وك إىل الب
ــارص  ــل عن ــادة تأهي ــح وإع ــاح والترسي ــزع الس ــج لن برنام

العدد 1541، 13 مايو 2022

أعلنت وزارة الشــؤون الخارجية التشــادية، في 8 مايو 2022، تأجيل جلســات الحوار الوطني الشــامل الذي 
كان مــن المفتــرض أن ينطلــق فــي 10 مــن الشــهر ذاتــه، بنــاء علــى طلــب الوســيط القطــري، وذلــك لمنــح 
األطــراف المشــاركة فــي الحــوار التمهيــدي الــذي تســتضيفه الدوحــة، بيــن المجلــس العســكري الحاكــم 
فــي نجامينــا وحــركات المعارضــة المســلحة، الوقــت الكافــي للتوصــل إلــى اتفــاق ســام قبــل انعقــاد الحــوار 

الشــامل فــي تشــاد.

المســارات الثالثــة: مــاذا بعــد تأجيــل اجتماعــات الحــوار الوطنــي الشــامل فــي تشــاد؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1541، 13 مايــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــف والتوقــف  ــل التخــي عــن العن الحــركات املســلحة، مقاب
ــادية. ــلطات التش ــد الس ــداءات ض ــة اعت ــام بأي ــن القي ع

ــادي  ــكري التش ــس العس ــض املجل ــب مرفوضــة: رف 3- مطال
ــث  ــلحة، حي ــركات املس ــب الح ــض مطال ــع بع ــاوب م التج
اعتــر أن غالبيــة هــذه املطالــب تدخــل ضمــن اختصاصــات 
الحــوار الوطنــي الشــامل املزمــع انعقــاده بعــد نهايــة الحــوار 

ــدي. التمهي

ومــن جهــة ثانيــة، رفضــت إنجامنيــا بعــض املطالــب 
املشــركة ملجموعــات املعارضــة الثاثــة، والتــي تتمثــل يف 
ــة تحقيــق بشــأن  ــار، وتشــكيل لجن إعــان وقــف إطــاق الن
ــة يف  ــوات الحكومي ــي متخــض عــن مارســات الق األرضار الت
بعــض الواليــات، وإعــادة هيكلــة اللجنــة املنــوط بهــا تنظيــم 
الحــوار الشــامل، واإلفــراج الفــوري وغــر املــروط عــن كافــة 
املعتقلــن السياســين وســجناء الــرأي، فضــاً عــن ضــان أمــن 
ــوات  ــال ق ــن خ ــامل م ــوار الش ــاركن يف الح ــامة املش وس
ــن  ــارص م ــم عن ــة إىل ض ــي، باإلضاف ــاد األفريق ــة لاتح تابع

ــش التشــادي. حــركات املعارضــة املســلحة للجي

تفسيرات متعددة
تعــددت التفســرات حــول أســباب تأجيــل الحــوار التمهيــدي 

يف الدوحــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــابيع  ــهدت األس ــة: ش ــة يف الدوح ــات القامئ ــر املباحث 1- تع
األخــرة مطالبــات متكــررة مــن قبــل الحــركات املســلحة 
ــل  ــدي يف الدوحــة بــرورة تأجي املشــاركة يف الحــوار التمهي
جلســات الحــوار الوطنــي الشــامل، وذلــك نظــراً لعــدم توصل 

ــى اآلن. ــة حت ــج ملموس ــدي إىل نتائ ــوار التمهي الح

ــتمرة  ــدات املس ــركات أن التأكي ــذه الح ــرت ه ــا اعت ك
مــن قبــل رئيــس املجلــس االنتقــايل، محمــد ديبــي كاكا، بــأن 
الحــوار الوطنــي الشــامل ســيعقد يف موعــده املقــرر مــن دون 
ــد  ــادية يف عق ــلطات التش ــة الس ــدم جدي ــس ع ــل يعك تأجي
حــوار شــامل لألطــراف كافــة، وهــو مــا عكســته ترصيحــات 
ــدث  ــوب، واملتح ــا، آدم يعق ــة روم ــس مجموع ــن رئي كل م

باســم مجموعــة الدوحــة، أبكــر آســيلك.

2- اتهــام ديبــي برشــوة املعارضــة: أعلنــت حركــة “مجلــس 
القيــادة العســكرية إلنقــاذ الجمهوريــة التشــادية” انســحابها 
مــن جلســات الحــوار التمهيدي، كا غــادر ممثلوهــا الدوحة، 
ــة،  ــس الحرك ــويت لرئي ــجيل ص ــر تس ــم ن ــا ت ــك بعدم وذل
رشــيد محمــد طاهــر، تضمــن اتهامــات للمجلــس العســكري 
االنتقــايل مبســاعيه لخلخلــة صفــوف املعارضــة التشــادية مــن 

خــال تقديــم الرشــاوى لبعــض الحــركات املشــاركة.

3- محاولــة قطــر إنجــاح الحــوار التمهيــدي: جــاء قــرار 
تأجيــل الحــوار الوطنــي الشــامل بنــاء عــى اقــراح الدوحــة، 

ــد  ــى عق ــادية ع ــايل التش ــس االنتق ــدام املجل ــًة أن إق خاص
ــو  ــرراً يف 10 ماي ــذي كان مق ــده ال ــامل يف موع ــوار الش الح
الجــاري، كان ســيعني مقاطعــة العديــد مــن الحــركات هــذه 
ــا  ــام، ورمب ــاق س ــل التف ــرص التوص ــص ف ــات، ويقل الجلس
يفتــح املجــال أمــام عــودة املواجهــات املســلحة مــرة أخــرى.

دالالت مهمة
عكســت هــذه املتغــرات املتعلقــة بالحــوار الوطنــي يف تشــاد 
عــن جملــة مــن الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــايل: 

الحــوار  جلســات  أضفــت  متبادلــة:  رشعيــة  إضفــاء   -1
التمهيــدي يف الدوحــة الرعيــة عــى مختلــف األطــراف 
املشــاركة، مــن خــال اعــراف الســلطات االنتقاليــة يف نجامينا 
ــادت عــى اعتبارهــا  ــاً باملعارضــة املســلحة بعدمــا اعت ضمني
مجــرد مرتزقــة. وعــى الجانــب اآلخــر، مثلــت جلســات هــذا 
الحــوار إقــراراً مــن قبــل هــذه الحــركات بدســتورية الســلطة 
ــوىل  ــذي ت ــي كاكا، وال ــد ديب ــا محم ــي يقوده ــة الت االنتقالي

ــن دون ســند دســتوري.  ــده م ــاً لوال الحكــم خلف

2- انخــراط فرنــي قــوي: أعلــن الرئيــس الفرنــي، إميانويــل 
ماكــرون، خــال اتصــال هاتفــي مــع رئيــس املجلــس االنتقــايل 
التشــادي، محمــد ديبــي كاكا، عــن دعــم بــاده للجهــود 
املعارضــة  حــركات  مــع  اتفــاق  إىل  للتوصــل  التشــادية 
املســلحة، مشــراً إىل متســك باريــس بإجــراء الحــوار الوطنــي 
ــا مســتعدة  ــن، وأنه ــت ممك ــرب وق الشــامل يف تشــاد يف أق
يف  التشــادية  األطــراف  بــن  الجاريــة  املناقشــات  لدعــم 

ــامل. ــوار الش ــات الح ــاق جلس ــد إلط ــة للتمهي الدوح

تعكــس  ماكــرون  ترصيحــات  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
ــوار  ــدي بشــأن الح ــي التقلي ــف الفرن ــراً يف املوق تحــوالً كب
مــع حــركات التمــرد املســلحة، والتــي لطاملــا رفضــت باريــس 
الدخــول يف حــوار معهــا، غــر أن تراجــع النفــوذ الفرنــي يف 
ــداً مــايل، دفعــت باريــس لدعــم  الســاحل األفريقــي، وتحدي
ــدالع  ــة دون ان ــاك، والحيلول ــتقرار هن ــز االس ــا لتعزي إنجامين
أيــة مواجهــات مســلحة رمبــا تفــي لخســارة باريــس حليفهــا 

ــي. ــاً يف ديب ــاً يف املنطقــة، ممث األهــم حالي

ــكرية يف  ــا العس ــيع قواعده ــس لتوس ــه باري ــك تتج ولذل
ــت  ــة” )وك ــوى املدني ــيقية الق ــت “تنس ــث أدان ــاد، حي تش
ــس  ــة للمجل ــة املناهض ــف املعارض ــل تحال ــي متث ــا(، والت مت
ــد  ــس قواع ــاء خم ــا بإنش ــر لفرنس ــاح األخ ــكري، س العس
و”أتيــا”،  التيــان”،  “أم  يف  تشــاد،  يف  جديــدة  عســكرية 

و”تيــس”. و”ادري”،  و”وور”، 

ــي،  ــس ديب ــس الراحــل، إدري ــي: نجــح الرئي ــب أمري 3- ترق
يف ترســيخ صــورة تشــاد كحليــف اســراتيجي للغــرب، خاصــًة 
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لفرنســا وبدرجــة أقــل الواليــات املتحــدة، وذلــك مــن خــال 
توســيع مشــاركة القــوات التشــادية يف عمليــات حفظ الســام 
يف الســاحل األفريقــي، وهــو مــا ســاعد يف دعــم مصالــح 

باريــس وواشــنطن هنــاك.

األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  تــويل  الســياق،  هــذا  ويف 
ــر إىل  ــر تقاري ــا تش ــدي، ك ــوار التمهي ــراً بالح ــاً كب اهتام
ــذه  ــار ه ــة مس ــايس ملتابع ــق دبلوم ــنطن لفري ــال واش إرس
ــارة التــي قامــت  املحادثــات يف قطــر، وذلــك يف أعقــاب الزي
بهــا مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريــي للشــؤون األفريقيــة، 
مــويل يف، إىل نجامينــا نهايــة مــارس املــايض. لــذا، حثــت 
ــى رضورة  ــاد ع ــة يف تش ــراف كاف ــة األط ــة األمريكي الخارجي
ــال  ــن خ ــيايس، م ــال الس ــة االنتق ــى إرساع عملي ــل ع العم
ــا. ــتقرار يف إنجامين ــق االس ــامل يحق ــاق ش ــل إىل اتف التوص

مسارات محتملة
ثاثــة  إىل  اإلشــارة  ميكــن  الســابقة،  املعطيــات  إطــار  يف 
التــايل: النحــو  عــى  مســارات محتملــة، ميكــن عرضهــا 

1- التوصــل إىل اتفــاق جــزيئ: ميكــن أن يتمخض عن جلســات 
الحــوار التمهيــدي إبــرام اتفــاق ســام محــدود، يتضمــن 
املعارضــة، مقابــل  التشــادية وبعــض حــركات  الحكومــة 
اســتمرار معارضــة بقيــة الحــركات املســلحة وانســحابها مــن 
املباحثــات، وهــو مــا قــد يدفــع نحــو عقــد الحــوار الشــامل 
ــدي،  ــوار التمهي ــى الح ــت ع ــي وافق ــركات الت ــاركة الح مبش
األمــر الــذي ســيقلص مــن مروعيــة هــذا الحــوار، غــر أنــه 
ــا فرصــة  ــة يف إنجامين يف املقابــل ســيمنح الســلطات االنتقالي

ــد عــدد مــن الحــركات. لتحيي

ــوار  ــات الح ــه جلس ــد تتج ــات: ق ــل للمباحث ــار كام 2- انهي

ــال  ــن خ ــل، م ــكل كام ــار بش ــر واالنهي ــدي إىل التع التمهي
متســك كل طــرف مبوقفــه، ومــن ثــم انســحاب غالبيــة 
الحــركات املشــاركة، وهــو مــا قــد يدفــع بعــض هــذه 
الحــركات إىل شــن هجــات موســعة ضــد القــوات الحكومية، 
األمــر الــذي رمبــا يتضمــن تدخــل أطــراف خارجيــة، خاصــة 
عنــارص فاجــر الروســية، التــي رمبــا تلجــأ بعــض الحــركات إىل 
االســتعانة بهــا، بيــد أن الدعــم الفرنــي للســلطات التشــادية 
يرجــح أن يحــول دون تحقيــق أي انتصــار لحــركات املعارضــة 
ــس  ــة يف املجل املســلحة، إال حــال حــدوث انقســامات داخلي

ــايل. االنتق

ــيناريو  ــذا الس ــى ه ــة: يبق ــات مبدئي ــل إىل توافق 3- التوص
محتمــاً أيضــاً، خاصــًة يف ظــل االنخــراط الفرنــي املتنامــي يف 
هــذا امللــف، وبدرجــة أقــل الواليــات املتحــدة، حيــث ميكــن 
ــن األطــراف  ــة ب ــة مبدئي ــدي اتفاقي ــرز الحــوار التمهي أن يف
ــة األكــر إىل جلســات  ــا الخافي ــة القضاي املشــاركة، مــع إحال
الحــوار الشــامل، الــذي ســيتم تشــكيل لجنــة مشــركة تتــوىل 

عمليــة تنظيمــه.

ويف الختــام، ال تــزال هنــاك صعوبــة يف التوصــل إىل اتفــاق 
ــة  ــركات املعارض ــا وح ــة يف إنجامين ــلطات االنتقالي ــن الس ب
ــى  ــي ع ــد الحكوم ــس يف رد الوف ــا انعك ــو م ــلحة، وه املس
ــاث، فعــى الرغــم مــن  ــات مجموعــات املعارضــة الث مطالب
توافقهــا يف عــدد مــن النقــاط، فــإن غالبيتهــا تــم ترحيلــه إىل 
ــد  ــا ق ــو م ــه، وه ــراض علي ــداء االع ــامل، أو إب ــوار الش الح
يوقــف الحــوار، ويتســبب يف متديــد فــرة املرحلــة االنتقاليــة، 
ــركات  ــن الح ــعة م ــات واس ــي اعراض ــد ياق ــذي ق ــر ال األم
ــرة  ــلحة م ــات املس ــودة املواجه ــو ع ــع نح ــلحة، ويدف املس

أخــرى.
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