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Na temat przyczyn i przebiegu wojny domowej w Czadzie, trwa-
j¹cej od pierwszych lat niepodleg³o�ci, us³yszeæ mo¿na wiele sprzecz-
nych opinii, które albo bazuj¹ na bardzo ró¿nych stereotypach
i uwarunkowaniach, pocz¹wszy od roz³amu �islamska Pó³noc � tra-
dycyjne i chrze�cijañskie Po³udnie�1, �Arabowie � ludno�æ subsaha-
ryjska�, �rolnicy�hodowcy�, �socjalizm � kapitalizm�, �polityka wiel-
kich mocarstw�, �segmentaryzm plemienny�, itp. opowiadaj¹c siê za
nimi lub im zaprzeczaj¹c. Wydaje siê jednak, ¿e wszystkie te stereo-
typy i uwarunkowania odgrywaj¹ w tym nieustannym konflikcie
swoj¹ rolê, w zale¿no�ci od czasu i w³adzy wysuwaj¹c siê na plan
pierwszy. Negowanie tych ró¿nic, podobnie jak i upatrywanie tylko
w niektórych z nich �róde³ konfliktu wydaje siê byæ spojrzeniem
równie uproszczonym.

1 Chocia¿ w literaturze zwykle mówi siê o �animistyczno-chrze�cijañskim�
Po³udniu, to jednak uwzglêdniaj¹c postulaty religioznawców, nale¿a³oby mówiæ
nie o �animizmie� � jako rodzimej religii Po³udnia � a raczej o �tradycyjnych
religiach afrykañskich�.
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I. Uwarunkowania kulturowo-historyczne
Republiki Czadu

Republika Czadu zosta³a utworzona przez Francjê. To wydawa-
³oby siê banalne stwierdzenie faktu historycznego jest jednak bogate
w konsekwencje, gdy¿ podkre�la, i¿ to rozleg³e, ale s³abo zaludnione
pañstwo, po³o¿one w geograficznym i strategicznym sercu Afryki,
jest tworem przypadkowym, od pocz¹tku nara¿onym na podzia³y
i wojnê.

Ró¿norodno�æ kulturowa i lingwistyczna

Spo³eczeñstwo Czadu jest silnie zró¿nicowane pod wzglêdem
etnicznym i kulturowym. Ukazuj¹ to dane jêzykowe, gdy¿ jêzyk jest
jednym z wa¿niejszych kryteriów okre�laj¹cych stopieñ scalenia
kultur i skalê natê¿enia czynników ró¿nicuj¹cych.

Dane statystyczne kraju pogr¹¿onego od d³ugich lat w chaosie
s¹ bardzo trudne do zweryfikowania. Zwykle s¹ to dane szacunko-
we, gdy¿ nie maj¹ one pokrycia w rzetelnych spisach statystycznych
w kraju, gdzie wielu mieszkañców nie posiada nawet dokumentów
to¿samo�ci. Szacunkowo mo¿na stwierdziæ, i¿ w 2007 roku Czad
liczy³ ok. 9 mln ludno�ci, zamieszkuj¹cej ogromne terytorium
1,2 mln km2 (6,9 mieszkañców na km2). Wiêkszo�æ mieszkañców
Czadu skupiona jest w po³udniowej czê�ci kraju, gdzie s¹ wiêksze
opady deszczu i ¿y�niejsza ziemia. Ponad 20% ludno�ci ¿yje te¿
w miastach (stolica Nd¿amena ok. 500 tys. mieszkañców, Moundu
ok. 100 tys., Sahr ok. 80 tys., Abéché ok. 50 tys., Kelo ok. 30 tys.).
Ogólnie w strefie saharyjskiej (pó³nocnej), obejmuj¹cej ok. 47% po-
wierzchni kraju ¿yje zaledwie ok. 2% ludno�ci kraju, w strefie Sahelu
(�rodkowa czê�æ kraju) licz¹cej ok. 43% powierzchni kraju, ¿yje ok.
48% ludno�ci, a w strefie sudañskiej sawanny, zajmuj¹cej ok. 10%
powierzchni kraju, ¿yje ok. 50% ludno�ci Czadu. To nieproporcjonal-
ne rozmieszczenie ludno�ci wi¹¿e siê z warunkami geograficznymi.
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O zró¿nicowaniu plemiennym Czadu mówi m.in. zró¿nicowanie
jêzykowe. Dwoma oficjalnymi jêzykami w Czadzie s¹ arabski kla-
syczny oraz francuski. Jednak arabski klasyczny jest w praktyce
nieznany, a u¿ywa go niewielki procent dzieci ucz¹cych siê w szko-
³ach koranicznych. Arabskim czadyjskim mówi kilkana�cie procent
ludno�ci jako jêzykiem rodzimym, ale znany jest on g³ównie w �rod-
kowej czê�ci kraju jako jêzyk wehikularny. Trochê lepiej wygl¹da
sytuacja z jêzykiem francuskim, w którym prowadzone jest szkolnic-
two. Jest on rozpowszechniony tak¿e jako jêzyk wehikularny g³ów-
nie w po³udniowej czê�ci kraju. Jako jêzyk wehikularny u¿ywany
jest te¿ sara oraz � wzd³u¿ rzeki Szari � bagirmi. W praktyce co-
dziennej u¿ywa siê ponad 130 jêzyków, posiadaj¹cych ponadto liczne
dialekty. Jêzyki te przynale¿¹ do trzech wielkich rodzin jêzykowych:
chamito-semickiej, nilo-saharyjskiej oraz nigro-kongolskiej. Jednak
tylko 18 z tych 130 jêzyków u¿ywanych jest przez ludno�æ licz¹c¹
ponad 50 tys. To mówi o wielkim zró¿nicowaniu etnicznym i trud-
no�ciach w porozumiewaniu siê.

Ze wzglêdu na przynale¿no�æ jêzykow¹ i kulturow¹ mo¿na po-
wiedzieæ, i¿ pó³nocne ludy Tubu2, podobnie jak spokrewnione z nimi
ludy Kanembu i Kanuri (tereny przygraniczne w Nigrze, Nigerii
i Kamerunie) zdecydowanie przynale¿¹ do kultur Afryki Czarnej.

2 Chocia¿ Tubu stanowi¹ mniejszo�æ, ze wzglêdu na du¿e znaczenie w woj-
nie domowej, warto siê przyjrzeæ ich wewnêtrznym podzia³om. W niniejszym
artykule do �Tubu� � zaliczam �Teda� (�Tubu z Tibesti�, �Tuda�) i �Daza�
(�Tubu-Daza�, �Tubu z Borkou�, �Goran�). Wydzielam z nich Zaghawa i ich
pobratymców z Ennedi. Wysuniêci najbardziej na pó³noc Teda s¹ z regu³y ho-
dowcami wielb³¹dów, bardziej wysuniêci na po³udniowy wschód od nich Daza s¹
hodowcami byd³a. W literaturze i powszechnym u¿yciu nazwa �Tubu� nie jest
precyzyjna i ró¿nie u¿ywana, niekiedy zamiennie z �Goran�. �Goran� � to termin
do�æ powszechnie u¿ywany w Czadzie, tak¿e przez administracjê. Obejmuje on
grupê ludno�ci zamieszkuj¹c¹ na pó³noc od piêtnastego równole¿nika i oznacza
w sposób pejoratywny �nie-Arabów�. Do �Goran� zalicza siê najczê�ciej Teda
z Tibesti, Daza z Borkou i Kanem i Zaghawa i ich pobratymców z Ennedi oraz
Kanembu. Niekiedy te¿ jako �Goran� okre�la siê tylko �Daza z Borkou�. Nazwê
�Tubu� w �cis³ym sensie nale¿y przypisaæ Tuda z Tibesti (Teda), ale w szerszym
sensie mo¿na jej tak¿e u¿ywaæ wobec �Tubu z Borkou� (Daza).
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Tak¿e do kultur Afryki Czarnej zaliczyæ mo¿na ludy Kordofanu,
Darfuru i Uadai, do których przynale¿¹ m.in. czadyjscy i sudañscy
Zaghawa. Chocia¿ wielowiekowy kontakt z bia³ymi ludami Sahary
� Arabami i Berberami � wycisn¹³ na nich swoje piêtno, podobnie
jak i przyjêty przed wiekami islam, to jednak uwa¿aæ ich mo¿na za
czarnych autochtonów w pó³nocnej czê�ci Czadu.

We wschodniej i centralnej czê�ci kraju, w strefie Sahelu ¿yj¹
m.in. Arabowie czadyjscy, zajmuj¹cy siê g³ównie hodowl¹ byd³a
i rolnictwem. Arabowie czadyjscy to wiele grup arabskich, które
stopniowo przybywa³y na tereny wspó³czesnego Czadu pocz¹wszy od
XIV wieku. Wielu z nich by³o nomadami, czê�æ prowadzi³a ¿ycie
osiad³e (m.in. w Batha, Salamat). Przy jeziorze Czad osiedli³a siê
tak¿e grupa Arabów libijskich z czasów kolonizacji w³oskiej.

Wiêkszo�æ populacji w po³udniowej czê�ci kraju stanowi¹ rolni-
cze ludy Sara oraz tzw. Kirdi (w Mayo Kebbi), nale¿¹cy do tzw.
ludów sudañskich, które stanowi¹ jedn¹ z najstarszych warstw
kulturowych kontynentu.

Utworzenie Republiki Czadu

Pod koniec VIII wieku miêdzy jeziorem Czad a dzisiejszym
Sudanem pojawi³o siê pañstwo Kanem, za³o¿one prawdopodobnie
przez grupê etniczn¹ Kanembu. W XI wieku w³adcy tego pañstwa
przyjêli islam. Pañstwo to bogaci³o siê g³ównie dziêki kontroli nad
handlem saharyjskim i handlowi niewolników, których wy³apywano
w�ród ludno�ci z terenów po³o¿onych bardziej na po³udnie. Jedn¹
z jego prowincji by³o Bornu, które z czasem uzyska³o dominacjê
i istnia³o a¿ do XIX wieku. Od XIII wieku nasili³a siê ekspansja
Kenem-Bornu w kierunku Fezzanu, Uadai i Dar Fur. Spycha³o to
wiele grup etnicznych na po³udnie i po³udniowy wschód od jeziora
Czad, a¿ do terenów wspó³czesnej Republiki �rodkowoafrykañskiej.

Na pocz¹tku XVII wieku imperium prze¿ywa³o okres znacznego
os³abienia w³adzy centralnej. Wykorzysta³y to dwie jego prowincje,
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Mandara i Kotoko, stopniowo uniezale¿niaj¹c siê i tworz¹c w³asne
organizmy pañstwowe, podobnie jak i Bagirmi.

Na pocz¹tku 1898 roku wojskowy awanturnik Rabah3  zdecydo-
wa³ siê zaatakowaæ Bagirmi. Su³tan Gaurang wezwa³ na pomoc
Francuzów. 22 kwietnia 1900 roku Francuzi pokonali Rabaha.
W walce zgin¹³ komendant francuski Lamy i Rabah. W nastêpnym
roku oddzia³y francuskie spacyfikowa³y niedobitki armii Rabaha
w Bornu (sierpieñ 1901 r.), po czym podbi³y Kanem (1902), Uadai
(1909), Ennedi i Borkou (1915). W ten sposób Czad sta³ siê fran-
cuski. Ju¿ w 1910 roku po³¹czono go wraz z koloni¹ Ubangi-Szari
(utworzon¹ w 1905 roku), Kongo i Gabonem w jedn¹ Francusk¹
Afrykê Równikow¹.

Rolnicza ludno�æ sudañska z po³udnia Czadu przyjê³a do�æ po-
zytywnie obecno�æ francusk¹ na tych terenach, gdy¿ powstrzymywa-
³a ona wyprawy po niewolników i ³upy, prowadzone przez muzu³-
mañskie pañstwa pó³nocne. Natomiast na Pó³nocy obecno�æ ta by³a
wci¹¿ zagro¿ona przez wojownicze plemiona do tego stopnia, i¿
w regionie Borkou-Ennedi-Tibesti francuska administracja wojsko-
wa sprawowa³a w³adzê a¿ do 1965 roku.

W 1947 roku powsta³a Czadyjska Partia Postêpowa (Parti Pro-
gressiste Tchadien, PPT), za³o¿ona przez Gabriela Lisette, admini-
stratora wywodz¹cego siê z Antyli oraz François Tombalbaye, na-
uczyciela protestanckiego z plemienia Sara. Partia ta grupowa³a
g³ównie Sara z po³udnia kraju. W 1955 roku Czadyjska Partia
Postêpowa wygra³a wybory, a dwa lata pó�niej utworzy³a Zgroma-
dzenie Terytorialne, które doprowadzi³o do ukonstytuowania siê

3 Rabah urodzi³ siê w 1845 roku w Al Halfâyat w Egipcie. W wieku dwu-
dziestu lat zaci¹gn¹³ siê do armii egipskiej wicekróla Ismaila. Po wydaleniu
z armii wyruszy³ do Sudanu, gdzie zaci¹gn¹³ siê do armii Zubeyra, bogatego
kupca egipskiego. Zubeyr z armi¹ wyruszy³ na podbój Dar Fur, co przynios³o
mu tytu³ paszy. Jednak pod naciskiem rywali zosta³ pozbawiony urzêdu. Rz¹dy
po nim przej¹³ jego zbuntowany syn Sulayman, który jednak w 1879 roku
podda³ siê. Rabah wraz z czê�ci¹ ¿o³nierzy nie podda³ siê jednak i wyruszy³ na
zachód bez sprecyzowanego planu.
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28 listopada 1958 roku autonomicznej republiki, cz³onka Wspólnoty
Francuskiej. Ca³kowita niepodleg³o�æ zosta³a proklamowana 11 sierp-
nia 1960 roku. Pierwszym prezydentem republiki zosta³ François
Tombalbaye. Lata 1958�1962 nazywa siê niekiedy �z³otymi latami�
demokracji czadyjskiej.

II. Walka o w³adzê � najwa¿niejsze wydarzenia

Praktycznie nieustanna wojna domowa ma wiele z³o¿onych przy-
czyn i to na dodatek zmieniaj¹cych siê z latami. Niekiedy te¿ trudno
jest w encyklopedycznym skrócie przytoczyæ najbardziej istotne fak-
ty dla jej przebiegu. Wydaje siê to jednak potrzebne i po¿yteczne,
chocia¿ z zasady pozostaje to subiektywne.

Walki za �rz¹dów Po³udnia� (1962�1979)

W 1962 roku François Tombalbaye og³osi³ Czadyjsk¹ Partiê
Postêpow¹ jedyn¹ parti¹ i rozpocz¹³ kumulacjê urzêdów w swoim
rêku, m.in. szefa rz¹du i wielu ministerstw. Wtedy te¿ � zdaniem
wielu obserwatorów � rozpoczê³o siê rozdarcie Pó³nocy i Po³udnia
kraju, pokrywaj¹ce siê z przynale¿no�ci¹ etniczn¹ i religijn¹4.

Po³udnie wówczas pod wieloma wzglêdami górowa³o nad Pó³no-
c¹. Cztery �grzechy g³ówne� Po³udnia to przede wszystkim porz¹dek
publiczny, ustanowiony przez w³adzê w 1962 roku, zdominowa-
n¹ przez ludzi pochodz¹cych z Po³udnia, rozmieszczenie wszyst-
kich inwestycji i bogactw w tej czê�ci kraju, system o�wiaty

4 Mówi¹c o �Po³udniu� Czadu zwykle ma siê na my�li tereny piêciu prefek-
tur, zwanych �bawe³nianymi�, ze wzglêdu na rozwiniêt¹ produkcjê bawe³ny. S¹
nimi Logone-Occidental (Moundou), Logone-Oriental (Doba), Mayo-Kebbi (Bon-
gor), Moyen-Chari (Sarh) i Tandjilé (Laï). S¹ to tereny zamieszka³e przez wy-
znawców tradycyjnych religii afrykañskich i chrze�cijan ró¿nej denominacji
(jedynie w kantonie Binder w Mayo-Kebbi ¿yje wiêksza grupa muzu³manów
� Fulbejów).
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i rozpowszechnienie jêzyka francuskiego oraz porz¹dek administra-
cyjny5.

W 1966 roku w Sudanie zosta³ za³o¿ony Front Wyzwolenia
Narodowego Czadu (Front de libération nationale du Tchad, �Froli-
nat�), który grupowa³ muzu³manów z pó³nocy i �rodkowego wschodu
Czadu, wystêpuj¹cych przeciwko dominacji Po³udnia.

W kwietniu 1969 roku Francja wys³a³a swoje oddzia³y, by wspo-
móc François Tombalbaye w walce z rebeliantami, wspieranymi przez
pu³kownika Kaddafiego, przywódcê �rewolucyjnej Libii�, dostarcza-
j¹cego uzbrojenia dla Frolinat. Po opanowaniu rebelii François Tom-
balbaye zosta³ ponownie wybrany prezydentem (czerwiec 1969 roku).
Wkrótce rozpocz¹³ te¿ � wzorem Mobutu Sese Seko � proces �auten-
tyzmu afrykañskiego�, m.in. zmieniaj¹c imiona obywateli z chrze�ci-
jañskich (francuskich) na rodzime, zmieniaj¹c nazwy miast oraz
powracaj¹c do inicjacji plemiennej, zaczerpniêtej z tradycji Sara.

Pocz¹tkowo Frolinat utworzy³o wspólne si³y zbrojne, tzw.
�I Armiê� (Abba Siddick). Szybko jednak nast¹pi³y podzia³y. W 1970
roku z Frolinat, kierowanego przez Abba Siddick wy³ama³a siê
�Armia Wulkan�6. W 1972 roku wy³amali siê Tubu tworz¹c tzw.
�II Armiê�.

5 Dlatego te¿ mówiono czêsto o Czadzie �u¿ytecznym� i tym �drugim�:
�U¿ytecznym z punktu widzenia kolonii, gdy¿ by³a tam jakakolwiek produkcja
(g³ównie bawe³na). Wprowadzono tam te¿ rz¹dy bezpo�rednie. Na Pó³nocy nato-
miast rz¹dzono po�rednio, przez w³adców muzu³mañskich. Na Po³udniu rozwija-
³y siê szko³y, administracja, a na Pó³nocy tylko szko³y koraniczne� (cyt. J.-P.
Magnant, Tchad crise de l�État ou crise de gouvernement?, w: États d�Afrique noire.
Formation, mécanismes et crise, pod red. J.-F. Médarda, Paris 1991, s. 180�181).
Mia³o to zatem swoje uwarunkowania historyczne, podobnie jak i umieszczenie
przez Francjê wiêkszo�ci Sara w granicach administracyjnych Czadu, chocia¿
przez pewien czas pozostawali wszyscy w granicach Ubangi-Szari. Zmiana ta
nast¹pi³a jednak, by ustanowiæ przeciwwagê dla ludno�ci muzu³mañskiej na
terenie Czadu.

6 W 1970 roku z grupy Arabów czadyjskich, obecnych we Frolinat, wy³ama³
siê Mohammed El Baghalani, opozycyjny wobec Abba Siddick, tworz¹c �Armiê
Wulkan�, która jednak nie reprezentowa³a licz¹cej siê si³y w terenie, i któr¹
kierowa³ do swojej �mierci w marcu 1977 roku.
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W 1973 roku Libia zaanektowa³a strefê Aozou � najbardziej wy-
suniêt¹ na pó³noc czê�æ Czadu. P³k Kaddafi ro�ci³ sobie pretensje do
tej strefy powo³uj¹c siê na umowê z 1935 roku Francji i W³och
o oddaniu pó³nocnej strefy Aozou W³ochom, obecnym wówczas w Libii7.

W 1975 roku � podczas gdy rebelia na Pó³nocy przybiera³a na
sile � w Nd¿amenie w zamachu stanu zgin¹³ Ngarta (François)
Tombalbaye. Prezydentem i premierem Republiki zosta³ gen. Félix
Malloum, po³udniowiec. Ministrem spraw zagranicznych zosta³ Wadel
Abdelkader Kamougué, pochodz¹cy tak¿e z Po³udnia.

W 1976 roku ingerencja Libii rozdzieli³a tzw. �II Armiê� na
Ludowe Si³y Zbrojne (Forces Armées Populaires � FAP) dowodzone
przez Goukouni Oueddeï z grupy etnicznej Tubu-Teda, wspierane przez
Libiê oraz Si³y Zbrojne Pó³nocy (Forces Armées du Nord, FAN), dowo-
dzone przez Hissène Habré, z grupy etnicznej Tubu Daza (Goran),
wspierane przez Sudan. W pa�dzierniku 1976 roku Hissène Habré po
zerwaniu z Goukouni Weddeye wycofa³ siê wraz z FAN do Sudanu.

W lipcu 1977 roku Goukouni Oueddeï (FAP) zaj¹³ Bardaï
i Zouar na pó³nocy kraju, a w lutym 1978 roku Faya, gdzie wzi¹³ do
niewoli prawie 1200 ¿o³nierzy armii rz¹dowej. Opanowa³ w ten sposób
terytorium BET (Borkou-Ennedi-Tibesti).

We wrze�niu 1977 roku, po konferencji w Chartumie (Sudan),
prezydent Republiki gen. Félix Malloum zdo³a³ przekonaæ Hissène
Habré i jego FAN do wspólnej walki z rebeliantami FAP, wspiera-
nymi przez Libiê. W nastêpnym roku Hissène Habré zosta³ premie-
rem Czadu.

Walki za �rz¹dów Tubu� (1979�1990)

Do 1976 roku przywódcy rebelii koczowniczych Tubu (Hissène
Habré i Goukouni Oueddeï) znajdowali siê na marginesie oficjalnych
w³adz Frolinat, kierowanych przez Abba Siddick. Wraz z sukcesami
militarnymi sytuacja ta zaczê³a siê zmieniaæ.

7 �Strefa Aozou� � to przyleg³y do granicy libijskiej pas ziemi o powierzchni
114 000 km2. Ugoda ta nigdy nie zosta³a ratyfikowana.
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W marcu 1978 roku Goukouni Oueddeï, na nadzwyczajnym zje�-
dzie zarz¹du Frolinat w Faya, zosta³ przewodnicz¹cym Rady Rewo-
lucyjnej Frolinat i odsun¹³ w ten sposób Abba Siddick od kierowania
ruchem. Goukouni Oueddeï zdo³a³ zintegrowaæ FAP, �I Armiê�
i �Armiê Wulkan� w ³onie Frolinat. Ale by³o to zjednoczenie pozorne,
bardziej pod wp³ywem Libii, która chcia³a mieæ zjednoczone Froli-
nat i podporz¹dkowane sobie. Trudne by³y te¿ relacje miêdzy Te-
da dowodzonymi przez Goukouni Oueddeï i Arabami czadyjskimi,
dowodzonymi przez Ahmata Acyl. Ju¿ w sierpniu 1978 roku nast¹-
pi³o w Faya starcie oddzia³ów Ahmata Acyl, faworyzowanych przez
Libiê z oddzia³ami FAP, dowodzonymi przez Goukouni Oueddeï.
Zwyciê¿y³ Goukouni Oueddeï i odprawi³ wówczas doradców libij-
skich.

W 1979 roku Ahmat Acyl utworzy³ pod swoim przywództwem
Demokratyczn¹ Radê Rewolucyjn¹ (Conseil démocratique révolution-
naire, CDR). Arabowie czadyjscy wci¹¿ wykazywali wielk¹ rezerwê
wobec rebelii Tubu. Coraz bardziej te¿ arabski od³am rebelii czadyj-
skiej zyskiwa³ poparcie Libii.

W zwi¹zku ze zmian¹ sytuacji politycznej w ³onie Frolinat ju¿
w styczniu 1979 roku Hissène Habré (FAN) otwarcie sprzeciwi³ siê
prezydentowi Félixowi Malloum i wywo³a³ tzw. �pierwsz¹ wojnê
w Nd¿amenie�. Wspar³ go czasowo Goukouni Oueddeï i jego FAP.
Dosz³o do walki miêdzy si³ami prezydenckimi (Czadyjskie Si³y Zbrojne
� Forces armées tchadiennes, FAT) oraz Si³ami Zbrojnymi Pó³nocy
(FAN), wspieranymi przez Ludowe Si³y Zbrojne (FAP), dowodzone
przez Goukouni Oueddeï. Hissène Habré opanowa³ stolicê kosztem
kilku tysiêcy ofiar � przy braku interwencji francuskiej � i wojna
przenios³a siê na po³udnie. 9 maja 1979 roku oficerowie FAT posta-
nowili utworzyæ zorganizowane si³y, na których czele stan¹³ p³k
Abdelkader Kamougué. Gen. Félix Malloum wycofa³ siê z polityki.
W Moundou utworzono sta³y Komitet, który przejmowa³ zarz¹dza-
nie t¹ czê�ci¹ kraju. Nie by³ to w rzeczywisto�ci ruch separatystycz-
ny, ale bardziej obronny.
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Jednak pod presj¹ Francji zawarto w tym samym roku (1979)
rozejm miêdzy jedenastoma ugrupowaniami czadyjskimi i utworzo-
no Przej�ciowy Rz¹d Jedno�ci Narodowej (Gouvernement d�union
nationale de transition, GUNT), jednocz¹cy Czadyjskie Si³y Zbrojne
(FAT), Si³y Zbrojne Pó³nocy (FAN), dowodzone przez Hissène Habré
oraz Ludowe Si³y Zbrojne (FAP), dowodzone przez Goukouni Oued-
deï. Prezydentem zosta³ Goukouni Oueddeï (FAP), wiceprezydentem
p³k Abdelkader Kamougué (FAT). Hissène Habré zosta³ ministrem
obrony narodowej (FAN).

W tym samym roku Libia, która nie wziê³a udzia³u w ugodzie
w Kano (Nigeria), zajê³a pó³noc kraju.

W marcu 1980 roku Hissène Habré oskar¿y³ Goukouni Oueddeï
o sojusz z agresorem libijskim i wycofa³ z rz¹du swoje Si³y Zbrojne
Pó³nocy (FAN), ³¹cz¹c siê z czê�ci¹ Czadyjskich Si³ Zbrojnych (FAT).
Jego baz¹ sta³ siê ponownie Sudan, który wspar³ militarnie oddzia³y
Hissène Habré, by siê sprzeciwiæ ingerencji libijskiej.

W 1981 roku prezydent Goukouni Oueddeï proklamowa³ fuzjê
Czadu z Libi¹. Wzbudzi³o to sprzeciw wielu pañstw, m.in. Francji,
Sudanu, Egiptu i USA. Pañstwa te wspar³y Hissène Habré, który
w czerwcu 1982 roku zaj¹³ Nd¿amenê i obj¹³ rz¹dy w kraju. Gou-
kouni Oueddeï utworzy³ opozycyjny rz¹d na pó³nocy kraju, czê�cio-
wo okupowanego przez Libiê, sk¹d przy wsparciu Libii rozpocz¹³
walkê z si³ami nowego rz¹du.

W 1983 roku si³y GUNT (Goukouni Oueddeï) przy wsparciu
Libii rozpoczê³y ofensywê zajmuj¹c Faya-Largeau i Abéché � kluczo-
we miasta dla pó³nocnego i wschodniego Czadu. Wsparcia si³om
z Nd¿ameny udzieli³ m.in. Zair.

System rz¹dów Hissène Habré opiera³ siê w du¿ej mierze na
tzw. Zarz¹dzie Dokumentacji i Bezpieczeñstwa (Direction de la do-
cumentation et de la securit, DDS), utworzonym w 1983 roku i bez-
po�rednio podleg³ym prezydentowi. W za³o¿eniach mia³ to byæ kontr-
wywiad, skierowany przeciw Libii, st¹d te¿ ca³y czas finansowany
by³ przez USA i wspierany przez Francjê. W praktyce by³a to policja
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polityczna, maj¹ca nieograniczony wp³yw na w³adzê i dopuszczaj¹ca
siê potwornych zbrodni. Najgorsze jej wiêzienie znajdowa³o siê
w Nd¿amenie, przerobione w wiêzienie podziemne z dawnego
basenu kolonialnego w 1986 roku. Warunki przetrzymywania
w nim by³y okrutne, st¹d te¿ du¿a �miertelno�æ. Wiê�niowie byli
systematycznie torturowani. Wiêkszo�æ z nich umiera³a z wyczer-
pania8.

Represje rz¹du Hissène Habré sprawi³y, ¿e oprócz dzia³aj¹cych
na pó³nocy i wschodzie kraju zbrojnych si³ opozycyjnych, m.in. GUNT
Goukouni Oueddeï i �I Armia� Mahamata Abba, tak¿e na Po³udniu
pojawi³y siê ró¿ne ugrupowania opozycyjne, zwykle tworzone w klu-
czu etnicznym, które stara³y siê lokalnie przej¹æ w³adzê: �Komando
Nadziei� kontroluj¹ce Logone-Occidental (Moundou), �Komando Zie-
lone� w Logone-Orientale (Doba), �Komando Czerwone� w prefektu-
rze Moyen-Chari, itd. Ca³y ruch opozycyjny Po³udnia okre�lano
mianem �Codos�. Pod koniec 1984 roku grupy te tworz¹ konfedera-
cjê, zarz¹dzan¹ przez Sta³y Komitet. Znacz¹cym po�rednikiem miê-
dzy Po³udniem i rz¹dem Hissène Habré zacz¹³ byæ p³k Abdelkader
Kamougué. Jego partia Ruch Rewolucyjny Ludu Czadyjskiego (Mo-
uvement révolutionnaire du peuple tchadien, MRP) by³a do�æ mocno
osadzona na Po³udniu. Temu zbli¿eniu jednak przeszkadza³a Libia,
która ba³a siê wp³ywów Po³udnia.

W 1986 roku Kaddafi, po rozpatrzeniu bilansu sukcesów GUNT
pod wodz¹ Goukouni Oueddeï, doszed³ do wniosku, i¿ jest on nega-
tywny i postanowi³ wymieniæ przywódcê GUNT, co stworzy³o sytu-
acjê now¹ � bojownicy FAP odwrócili siê przeciwko Libijczykom
i przeciwko CDR, dowodzonemu przez Acheikh ibn Omar. Stworzy³o
to te¿ now¹ perspektywê zjednoczenia si³ czadyjskich w walce
z Libijczykami. Tej perspektywie sprzyja³a Francja, która wspoma-
ga³a si³y antylibijskie. W 1987 roku przy pomocy Francji Hissène

8 Hissène Habré podczas swoich rz¹dów w latach 1982�1990 u�mierci³ ok.
40 tys. ludzi. W samej tylko Nd¿amenie zamordowano ok. 10 tys. osób. Ponadto
spalono wiele wiosek na Po³udniu, a tak¿e w Guéra i Biltine.
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Habré przej¹³ kontrolê nad Borkou-Ennedi-Tibesti na pó³nocy kraju,
z wyj¹tkiem strefy Aozou.

Pod koniec lat 80. Hissène Habré pozyska³ do wspó³pracy nie-
których opozycjonistów, m.in. p³k. Kamougué i Kotiga Guérina,
przywódcê Komanda Czerwonego. Rozpocz¹³ tak¿e negocjacje
z Goukouni Oueddeï, który schroni³ siê w Algierii. Po rozbrojeniu na
terenie Sudanu bojowników CDR, dowodzonych przez Acheikh Ibn
Omar, przywódca z czê�ci¹ swych ludzi pojawi³ siê w Nd¿amenie
i przysta³ do Hissène Habré, zostaj¹c ministrem spraw zagranicz-
nych w jego rz¹dzie. Wszystkich z³¹czy³a jedyna legalna partia, utwo-
rzona przez Hissène Habré � Narodowa Unia na Rzecz Niepodleg³o-
�ci i Rewolucji (Union nationale pour l�indépendance et la révolution,
UNIR). Te pozory demokracji nie ukrywa³y jednak dyktatury, której
przejawem by³a w³adza wojskowych, podleg³ych Hissène Habré,
w administracji lokalnej i niczym nieskrêpowana dzia³alno�æ policji
politycznej DDS.

Hissène Habré wygra³ walkê opieraj¹c siê na trzech ugrupowa-
niach, bazuj¹cych na Daza (Goran) � jego grupie etnicznej, Had¿a-
rai (Guera � centrum kraju) oraz Zaghawa. Od 1988 roku Had¿arai
coraz liczniej opuszczaj¹ szeregi Hissène Habré, widz¹c i¿ s¹ zapo-
mniani przy sprawowaniu w³adzy. W kwietniu 1989 roku, po aresz-
towaniu ministra spraw wewnêtrznych Ibrahima Into, z Nd¿ameny
uciekaj¹ tak¿e spokrewnieni z nim Hassan Djamous i Idriss Déby
� Zaghawa zajmuj¹cy kluczowe stanowiska w rz¹dzie Hissène Habré.
Hassan Djamous zgin¹³, a Idriss Déby dotar³ najpierw do Libii,
a nastêpnie do Sudanu (Darfuru).

Na terenie Sudanu (Darfuru) Idriss Déby wsparty przez Zagha-
wa, Had¿erai i inne ma³e grupy bojowników tworzy Partiotyczny
Ruch Ocalenia (Mouvement patriotique du Salut, MPS).
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Walki za �rz¹dów Zaghawa� (1979�1990)

Odej�cie z rz¹dów Zaghawa jak równie¿ optowanie Hissène Habré
za firmami amerykañskimi, które chcia³y szukaæ w Czadzie ropy,
przyczyni³y siê do upadku jego rz¹du. W Pary¿u zaczêto patrzeæ na
niego nieprzychylnie. Francja zawsze stara³a siê ³¹czyæ wp³ywy
polityczne z korzystnymi dla niej interesami ekonomicznymi.
W Afryce gospodarczym ramieniem polityki rz¹du francuskiego by³
koncern naftowy �Elf�, uwik³any od lat w bardzo nieprzejrzyste trans-
fery finansowe, powi¹zane z racjami pañstwa i dyplomacj¹. Te trans-
fery czêsto ³¹czy³y w sposób skandaliczny interesy Francji, niektó-
rych cz³onków rz¹du francuskiego, dyktatorów afrykañskich czy te¿
miejscowe ugrupowania zbrojne. Interesy tego przedsiêbiorstwa nie
mog³y byæ lekcewa¿one.

Ju¿ w pa�dzierniku 1989 roku Idriss Déby zaatakowa³ oddzia³y
Hissène Habré wyruszaj¹c z terenu Czadu. Drugi atak przypu�ci³ 29
marca 1990 roku. Obydwa jednak zosta³y odparte. Sukcesem zakoñ-
czy³ siê trzeci atak, rozpoczêty na pocz¹tku grudnia 1990 roku,
Hissène Habré opró¿ni³ kasê pañstwow¹, straci³ 300 opozycjonistów
i ewakuowa³ siê na terytorium Kamerunu, a wkrótce znalaz³ azyl
w Senegalu.

Wed³ug powszechnej opinii Francja nie pomog³a Idriss Déby
doj�æ do w³adzy w Nd¿amenie, ale jedynie �pozwoli³a mu na to�.
Jednak po jego doj�ciu do w³adzy jej poparcie by³o oczywiste. Wkrót-
ce te¿ �Elf�, �Shell� i �Exxon� � przedsiêbiorstwa naftowe zwykle
konkuruj¹ce ze sob¹ � utworzy³y wspólne konsorcjum do wydobywa-
nia ropy na po³udniu Czadu, w okolicach Doba. Zaplanowano ok.
300 szybów wiertniczych, które mia³y uczyniæ Czad czwartym afry-
kañskim producentem ropy naftowej. Jednym z projektów towarzy-
sz¹cych by³a budowa ruroci¹gu naftowego Doba � Kribi o d³ugo�ci
1050 km, w tym 880 km na terytorium Kamerunu.

Na czadyjskiej scenie politycznej ju¿ 13 pa�dziernika 1991 roku
dosz³o do roz³amu w�ród sojuszników. Maldoum Bada, wiceprezy-



24 Ks. Jaros³aw Ró¿añski

dent MPS i zarazem minister spraw wewnêtrznych, walcz¹cy u boku
Idriss Déby wraz z podleg³ymi mu bojownikami Had¿irai, zosta³
oskar¿ony o spisek i uwiêziony bez oporu. Kilka godzin pó�niej
w Nd¿amenie rozpoczê³y siê rabunki i stracono ok. 50 bojowników
Had¿irai. W sumie naliczono ok. 100 ofiar.

Tu¿ po doj�ciu do w³adzy Idriss Déby zawiesi³ konstytucjê i roz-
wi¹za³ Zgromadzenie Narodowe, przejmuj¹c w³adzê dyktatorsk¹
i rozpoczynaj¹c dominacjê mniejszo�ciowych Zaghawa, a nawet g³ów-
nie jednego � swojego � klanu nad reszt¹ spo³eczeñstwa. Jedyn¹
parti¹ pozosta³ Patriotyczny Ruch Ocalenia (MPS). Idriss Déby nie
zrezygnowa³ te¿ z us³ug policji politycznej swojego poprzednika
� DDS. Przeprowadzi³ jej rekonstrukcjê i dzia³a³a dalej pod nazw¹
Centrum Poszukiwañ i Koordynacji Informacji (Centre de recherche
et de coordination des renseignements, CRCR). Wznowiono pods³u-
chy telefoniczne i kontrolê poczty.

Pomimo dyktatorskiego utrzymywania siê u w³adzy Idriss Déby
nie po³o¿y³ on kresu wewnêtrznej destabilizacji kraju i walkom
zbrojnym. Ju¿ we wrze�niu 1991 roku walczy³ zbrojnie ze zwolenni-
kami Hissène Habré w Tibesti.

W 1992 roku o spisek zosta³ tak¿e oskar¿ony Abbas Koty, Za-
ghawa, minister obrony, zamordowany rok pó�niej w kilka dni po
podpisaniu porozumienia z Idriss Déby. Francja od samego pocz¹tku
wspiera³a re¿im Idriss Déby. Pod jej wp³ywem mia³ on jednak prze-
prowadziæ redukcjê armii rz¹dowej, licz¹cej ok. 60 000 ludzi, co
sprawi³o, ¿e pozosta³o w niej wielu ¿o³nierzy z Po³udnia, bardziej
wykszta³conych i przygotowanych. Wielu Zaghawa, w tym przede
wszystkim bojownicy z Sudanu, pozostali pozbawieni dochodu.

W 1994 roku Trybuna³ Miêdzynarodowy w Hadze przyzna³ te¿
Republice Czadu prawo do spornej strefy Aozou, co poprawi³o rela-
cje dyplomatyczne miêdzy Czadem i Libi¹.

W 1996 roku Idriss Déby zosta³ wybrany w demokratycznych
wyborach prezydentem Czadu, otrzymuj¹c w drugiej turze 69% g³o-
sów. Jednak nieustanne napiêcia powstaj¹ tak na Po³udniu, gdzie
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w 1996 roku wybuch³a rebelia, jak i na Pó³nocy, gdzie w 1999 roku
powsta³ opozycyjny Ruch na Rzecz Demokracji i Sprawiedliwo�ci
w Czadzie (Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad,
MDJT), kierowany przez Yossoufa Togoïmi, wspieranego przez Gou-
kouni Oueddeï, jak równie¿ przez Hissène Habré.

W drugiej po³owie lat 90. wprowadzono wielopartyjno�æ. Przy-
jêcie konstytucji, która gwarantuje podstawowe prawa i wolno�ci,
nie wp³ynê³o zasadniczo na poprawê w respektowaniu praw obywa-
teli. Kraj by³ wci¹¿ rz¹dzony przez wojskowych, którzy doszli do
w³adzy na drodze zamachu stanu, zalegalizowali sw¹ w³adzê w nie
do koñca demokratycznych wyborach i za wszelk¹ cenê chcieli tê
w³adzê utrzymaæ. Wydawa³o siê, ¿e procesy demokratyczne by³y ra-
czej po to, by uspokoiæ zagranicê i skorzystaæ na tym finansowo.
W³adze po staremu reagowa³y represjami. Sytuacja ta by³a bardzo
z³o¿ona, ze wzglêdu na rozbie¿no�æ interesów plemiennych, religij-
nych i regionalnych.

Pomimo i¿ w pa�dzierniku 2003 roku Czad sta³ siê cz³onkiem
producentów ropy naftowej, w niczym nie poprawi³o to sytuacji ludno-
�ci kraju, gdy¿ dochody z ropy nie s³u¿y³y jego rozwojowi. Zamykano
szko³y pañstwowe i przedsiêbiorstwa. Panowa³o bezprawie i korup-
cja. To wszystko nios³o ze sob¹ rozgoryczenie obywateli i brak po-
czucia bezpieczeñstwa, a kraj pogr¹¿y³o w zupe³nym regresie eko-
nomicznym do tego stopnia, ¿e wielu stwierdza³o, i¿ bynajmniej nie
chodzi tu o przej�ciowy kryzys, lecz obumieranie pañstwa, niezdol-
nego zachowaæ swojej roli w funkcjach publicznych, którym nie
zapewnia podstawowych wymiarów.

W 2001 roku nast¹pi³a reelekcja Idriss Déby jako prezydenta
Republiki Czadu. W 2004 roku zmieniono konstytucjê, co pozwoli³o
prezydentowi Idriss Déby na kolejn¹ reelekcjê w 2006 roku.

Od 18 grudnia 2005 roku armia rz¹dowa zdo³a³a odeprzeæ wiele
ataków rebeliantów, w tym 13 kwietnia 2006 roku atak na Nd¿ame-
nê oraz 25 listopada atak na Abéché. Idriss Déby o ataki te oskar¿a
Sudan. W lutym 2008 roku opozycja z terenu Sudanu zaatakowa³a
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Nd¿amenê. Za t¹ prób¹ zamachu stanu sta³a koalicja trzech ugru-
powañ, kierowanych przez Uniê Si³ na rzecz Demokracji i Rozwoju
(Union des forces pour la démocratie et le développement, UFDD).
Ugrupowanie to zosta³o stworzone pod koniec 2006 roku przez gen.
Mahamata Nouri, ministra obrony w rz¹dzie Idriss Déby w latach
2001�2003, jednego z bliskich dawnego dyktatora Hissène Habré,
wywodz¹cego siê z tego samego plemienia (Daza). Drugim ugrupo-
waniem koalicji by³o Zgromadzenie Si³ na rzecz Zmian (Rassemble-
ment des forces pour le changement, RFC), dowodzone przez Timan
Verdimi, bratanka prezydenta Idriss Déby, który wraz ze swoim
bratem bli�niakiem oraz innymi Zaghawa przeszed³ do opozycji w
2005 roku. Obydwaj bli�niacy byli cz³onkami gabinetu prezydenta,
odpowiadaj¹c za wydobycie ropy oraz produkcjê bawe³ny. Trzeci¹
grup¹ opozycyjn¹ z tej koalicji by³a Unia Si³ na rzecz
Demokracji i Rozwoju Podstawowego (Union des forces pour la démo-
cratie et le développement fondamental, UFDD-F), kierowana przez
Abdelwahid Aboud, a z³o¿ona zasadniczo z Arabów czadyjskich.
W rewolcie przeciwko Idriss Déby wspar³ ich Sudan, dostarcza-
j¹c sprzêtu i broni. Atak na Nd¿amenê przeprowadzono z teryto-
rium Darfuru. Obronê Nd¿ameny wspar³y w sposób dyskretny od-
dzia³y francuskie. W kilka miesiêcy pó�niej rebelianci z Darfuru
zaatakowali Chartum. Sudan oskar¿y³ o ten atak prezydenta Idriss
Déby.

III. Najwa¿niejsze przyczyny konfliktu
w Czadzie

�ledz¹c stosunkowo krótk¹ historiê niepodleg³ego Czadu zauwa-
¿yæ mo¿na niezwyk³¹ zmienno�æ sojuszy w�ród czadyjskich polity-
ków, czy te¿ raczej �wodzów wojennych�. Zmienno�æ sojuszy jest
typowa dla �wiata polityki, ale nie przebiega ona zwykle tak inten-
sywnie i tak zaskakuj¹co jak w Czadzie, co zdumiewa zw³aszcza
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wtedy, kiedy uwzglêdni siê fakt, i¿ te sojusze ³¹cz¹ siê z walk¹
zbrojn¹, licznymi ofiarami, zdradami, itp. Zjawisko to ma bardzo
zró¿nicowane przyczyny i nie da siê go wyja�niæ jednym schematem.
W ka¿dym ze schematów i w ka¿dej interwencji zewnêtrznej tkwi
czê�æ zaczynu nieustannej wojny domowej.

Polityka Francji

Czad � jako organizm pañstwowy, o okre�lonych granicach
� zosta³ stworzony przez Francjê. To nie tylko banalne stwierdzenie
faktu, ale te¿ wskazanie na jego implikacje: to pañstwo zosta³o stwo-
rzone i jest nadal tworzone, by s³u¿yæ interesom Francji w tej czê�ci
Afryki. Nawet przy³¹czenie � w przededniu niepodleg³o�ci � du¿ej
czê�ci terenów po³udniowych (po uprzednim ich od³¹czeniu od tere-
nów obecnej Republiki �rodkowoafrykañskiej) � mia³o u³atwiæ spra-
wowanie kontroli nad Czadem.

Czad od pocz¹tku mia³ dla Francji du¿e znaczenie strategiczne:
znajdowa³ siê w centrum kontynentu, miêdzy �wiatem arabskim
i Afryk¹ Subsaharyjsk¹, na pograniczu kolonii angielskich i niemiec-
kich. To znaczenie strategiczne zawsze przewa¿a³o � i przewa¿a do
dzisiaj � nad znaczeniem gospodarczym kraju. Ale w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych do tego znaczenia do³¹czyæ mo¿na bogate z³o¿a ropy. Fran-
cja wiêc i tutaj chcia³a ³¹czyæ � jak i w ca³ej Afryce � interesy polityczne
z gospodarczymi. Dlatego te¿ Francja chce utrzymaæ integralno�æ
terytorialn¹, bazê wojskow¹ i swoje wp³ywy w nim.

Wychodz¹c z tych pryncypiów kolejne rz¹dy francuskie stara³y
siê utrzymaæ swoje wp³ywy na rz¹dy w Czadzie popieraj¹c je i bro-
ni¹c ich. St¹d te¿ pocz¹tkowo polityka Francji nie uwzglêdnia³a
zupe³nie rozmów i kompromisów z rebeliantami z Pó³nocy. Jedy-
nym partnerem rozmów by³ rz¹d czadyjski. Nastawienie to zmie-
ni³o siê jednak za prezydentury Valéry�ego Giscarda d�Estaing. Od
tej pory Pary¿ zaakceptowa³ mo¿liwo�æ zmieniaj¹cych siê rz¹dów
w Czadzie, prowadz¹c politykê bardziej �propañstwow¹� (utrzyma-



28 Ks. Jaros³aw Ró¿añski

nie integralno�ci Czadu i wp³ywów francuskich), ni¿ prorz¹dow¹.
St¹d te¿ pojawi³a siê mo¿liwo�æ poparcia ró¿nych ugrupowañ cza-
dyjskich, w zale¿no�ci od ich relacji do Francji. Je�li te relacje
zmienia³y siê lub by³y zbyt du¿e trudno�ci w utrzymaniu rz¹du
pozbawionego autorytetu, polityka ta zmienia³a siê na korzy�æ no-
wego faworyta.

Ponadto we francuskiej koncepcji pañstwa � pozostawionej tak-
¿e jako model i strze¿onej militarnie � zdecydowanie dominuje kon-
cepcja jakobiñska, podkre�laj¹ca centralizm i autorytet w³adzy, prze-
ciwna wszelkim formom pe³nej lub nawet ograniczonej federacji.
Taki model nie przystawa³ nigdy do Czadu, zró¿nicowanego kultu-
rowo, geograficznie, religijnie, itp. Tendencje te widaæ w zmieniaj¹-
cej siê � ze wzglêdu na interesy rz¹dz¹cych � ale wci¹¿ w istocie
takiej samej Konstytucji Republiki Czadu. Po uzyskaniu niepodle-
g³o�ci, podobnie jak wiele innych pañstw afrykañskich, Czad przyj¹³
model zarz¹dzania i konstytucji wzorowany na dawnej metropolii.
Jednak nowa konstytucja nie uwzglêdnia³a realiów spo³eczno-poli-
tycznych kraju, zupe³nie odmiennych od Francji. Konstytucja z 28
listopada 1960 roku k³ad³a nacisk na umocnienie w³adzy wykonaw-
czej, podobnie jak i konstytucja z 16 kwietnia 1962 roku, która
os³abi³a znacznie kompetencje Zgromadzenia Narodowego na rzecz
w³adzy wykonawczej. Formalnie podstawowe prawa i wolno�ci by³y
zapewnione wszystkim obywatelom. W 1969 roku zmieniono w kon-
stytucji sposób wybierania prezydenta: odt¹d wybierano go w wybo-
rach powszechnych. 29 czerwca 1978 roku og³oszono now¹ konsty-
tucjê, która by³a adaptacj¹ zarz¹dzeñ wojskowych z poprzednich lat.
Powo³ano wówczas m.in. urz¹d prezydenta Republiki, wyznaczane-
go przez Komitet Obrony i Bezpieczeñstwa (Comité de Défense et de
Securit, CDS) oraz Rz¹d Jedno�ci Narodowej, na którego czele sta³
premier mianowany przez prezydenta Republiki na wniosek Komi-
tetu Obrony i Bezpieczeñstwa. 18 pa�dziernika 1982 roku uchwalo-
no now¹ konstytucjê, która by³a kopi¹ konstytucji z 1978 roku.
Przewidywa³a ona urz¹d prezydenta Republiki, wyznaczanego przez
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Radê Dowództwa Si³ Zbrojnych Pó³nocy (Conseil de Commandement
des Forces Armée du Nord, CCFAN), rz¹d oraz Narodow¹ Radê Do-
radcz¹. Konstytucja ta nic nie mówi³a o w³adzy s¹downiczej, ani
o podstawowych prawach obywateli. Na jej mocy Hissène Habré
rz¹dzi³ krajem w latach 1982�1989. W 1989 roku w referendum
ludno�æ opowiedzia³a siê za now¹ konstytucj¹, jednocze�nie wybie-
raj¹c prezydenta. W wielu miejscach konstytucja ta przypomina³a
ustawê zasadnicz¹ z 1962 roku. 1 grudnia 1990 roku Idriss Déby
zawiesi³ konstytucjê i rozwi¹za³ Zgromadzenie Narodowe. 1 marca
1991 roku og³osi³ now¹ konstytucjê, która przypomina³a ustawy
zasadnicze z 1978 roku i 1982 roku. Przewidywa³a ona urz¹d pre-
zydenta Republiki, wyznaczanego przez Radê Ocalenia Narodowego
(Conseil National du Salut, CNS), która by³a rodzajem komitetu
centralnego Patriotycznego Ruchu Ocalenia (MPS).

O znaczeniu Czadu dla Francji mówi chocia¿by ilo�æ wa¿niej-
szych interwencji zbrojnych podczas niespe³na piêædziesiêciu lat
niepodleg³o�ci. Jeszcze przez piêæ lat po formalnym uzyskaniu nie-
podleg³o�ci (1960�1965) Francja utrzymywa³a bezpo�redni¹ admini-
stracjê nad pó³nocn¹ po³ow¹ kraju (region Borkou, Ennedi, Tibesti),
wiedz¹c, i¿ nowa administracja czadyjska, wywodz¹ca siê g³ównie
z Po³udnia, nie jest w stanie opanowaæ tego terytorium. W lipcu
1968 roku Francja wys³a³a swoje oddzia³y, by pomóc st³umiæ rebeliê
w tym w³a�nie regionie. W latach 1969�1972 na nowo podjê³a in-
terwencjê zbrojn¹. W 1977 roku logistycznie wspiera³a armiê
gen. Mallouma. W maju 1980 roku przeprowadzi³a tzw. �operacjê
Tacaud�, w 1983 �operacjê Manta�, w 1984 roku dzia³a³a poza 16 rów-
nole¿nikiem, w 1986 roku zorganizowa³a �operacjê Epervier�, któr¹
jeszcze dodatkowo wzmocni³a w marcu 1990 roku. Nie ustawa³o te¿
wsparcie zbrojne Francji dla rz¹du Idriss Déby, nie licz¹c innego
rodzaju interwencji, jak choæby interwencji dyplomatycznych, woj-
skowych informacji wywiadowczych, dostarczania broni, itp.
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Polityka miêdzynarodowa

Czad by³ nie tylko przedmiotem zainteresowañ politycznych
Francji, chocia¿ przez d³ugi czas wydawa³a siê ona panowaæ niepo-
dzielnie nad wp³ywami obcymi w tym kraju. Wyra�nym wy³omem
w tej dominacji sta³a siê rebelia skupiona wokó³ Frolinat, który
zupe³nie wymkn¹³ siê w pocz¹tkowej fazie wp³ywom francuskim.
Opozycyjny wobec profrancuskich w³adz w Nd¿amenie Frolinat
popiera³y Sudan i Libia, pocz¹tkowo przede wszystkim moralnie, ale
z czasem z coraz wiêkszym zaanga¿owaniem materialnym, g³ównie
w postaci broni, ale tak¿e dyplomatycznym i nawet wojskowym.
Bardzo szybko ten ruch podzieli³ siê i poparcie dla poszczególnych,
sk³óconych ze sob¹ jego od³amów mala³o, mówi³o siê te¿ o zrodzeniu
konkurencji politycznej sudañsko-libañskiej.

Sudan od pocz¹tku by³ ¿ywo zainteresowany tym, co dzieje siê
w Czadzie, gdy¿ m.in. du¿a czê�æ populacji z Darfuru (m.in. Zagha-
wa, Massalit, Arabowie z tej czê�ci kraju, itd.) ci¹¿y³a jêzykowo
i kulturowo ku swoim pobratymcom, zamieszkuj¹cym Czad. Z cza-
sem dosz³a do tego obawa wobec wp³ywów Libii, rz¹dzonej przez
Kaddafiego, z któr¹ Sudan rywalizowa³ o panowanie w regionie. To
zainteresowanie Sudanu wewnêtrzn¹ polityk¹ Czadu widaæ m.in.
w fakcie, i¿ to w³a�nie w Chartumie powsta³ w latach sze�ædziesi¹-
tych �rz¹d na wygnaniu Muzu³mañskiej Republiki Czadu� (Républi-
que musulmane du Tchad) �ci�le zwi¹zany z miejscowymi Braæmi
Muzu³mañskimi. W Sudanie tak¿e w 1966 roku utworzony zosta³
Frolinat. To wreszcie w Sudanie znajdowali schronienie i stamt¹d
rozpoczynali podbój kraju mniej i bardziej znacz¹cy dysydenci, jak
np. Hissène Habré czy Idriss Déby. G³ównie te¿ na terenie Sudanu
maj¹ swoj¹ bazê wspó³czesne ugrupowania rebelianckie, próbuj¹ce
obaliæ re¿im Idriss Déby.

Libia rz¹dzona przez p³k. Kaddafiego od pocz¹tku stara³a siê
realizowaæ jego pomys³y �rewolucji� i dominacji libijskiej (z Kadda-
fim jako przywódc¹), czy to w �wiecie muzu³mañskim, w najbli¿-
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szym regionie, czy w ca³ym regionie arabskim, okresowo w krajach
Maghrebu, a ostatnio w ca³ej Afryce. Te wizje i koncepcje wi¹za³y siê
tak¿e ze �wiadomo�ci¹, ¿e nie jest dobrze, aby mieæ u boku pañstwo,
zwi¹zane politycznie i gospodarczo z Zachodem, co z czasem sta³o
siê nawet swego rodzaju obsesj¹ przywódcy rewolucji libijskiej.
Z pewno�ci¹ w tej polityce nie mo¿na odrzucaæ idea³ów rewolucji
libijskiej, któr¹ Kaddafi chcia³ upowszechniæ, ale koniecznie pod swoim
przywództwem. Bezpo�rednia interwencja Libii i w Czadzie i zajêcie
strefy Aozou by³o nie tylko zajêciem terenu, który zawiera³ bogactwa
kopalniane (uran), ale pokazaniem �wiatu, ¿e Libia liczy siê w grze
i swoje ambicje kieruje ku Afryce Subsaharyjskiej, po odrzuceniu
marzeñ o jedno�ci arabskiej i rewolucji w �wiecie arabskim.

To uwik³anie Czadu w politykê miêdzynarodow¹ zatacza³o coraz
szersze krêgi. Stany Zjednoczone, wrogie wobec Libii, przy akcepta-
cji w³adz francuskich finansowa³y co miesi¹c policjê polityczn¹ ów-
czesnego prezydenta Hissène Habré, w nadziei na jej wykorzystanie
przeciwko Libii, chocia¿ zdawa³y sobie sprawê, i¿ policja ta jest
narzêdziem ³amania praw cz³owieka i masowych morderstw. Firmy
amerykañskie uzyska³y zgodê tego¿ prezydenta na poszukiwanie
i eksploatacjê z³ó¿ ropy naftowej, co ju¿ jednak wywo³a³o interwen-
cjê Francji.

Nawet Izrael w pewnym czasie æwiczy³ ¿o³nierzy czadyjskich,
a ta wspó³praca osi¹gnê³a swój szczyt pod koniec lat siedemdziesi¹-
tych. Izrael chcia³ uczyniæ Czad i Ugandê swoim zapleczem na ty-
³ach wrogiego Egiptu. Libia za� � z zasady wroga Izraelowi � chcia³a
za wszelk¹ cenê zniszczyæ te wiêzy.

Wiosn¹ 1983 roku Czad, rz¹dzony przez Hissène Habré do�wiad-
czy³ nawet agresji Nigerii, która zbrojnie chcia³a zaj¹æ kilka wyse-
pek u wybrze¿y jeziora Czad, z których ¿o³nierze czadyjscy przepê-
dzili nigeryjskich rybaków. Ta gar�æ wydarzeñ mówi, i¿ przebieg
rebelii czadyjskiej i grupy, które sprawuj¹ w³adzê w Nd¿amenie s¹
zawsze powi¹zanie z si³ami obcymi oraz uwik³ane w skomplikowan¹
politykê miêdzynarodow¹.
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Konflikt �Pó³nocy z Po³udniem�

W popularnych opracowaniach konflikt w Czadzie przedstawia
siê czêsto jako konflikt �muzu³mañskiej Pó³nocy� z �animistycznym
i chrze�cijañskim Po³udniem�. Jednak nie do koñca odpowiada to
prawdzie, gdy¿ to raczej Arabowie z terytorium Czadu stali od cza-
sów François Tombalbaye u boku Sara, tak¿e Bagirmi nigdy nie
wyró¿niali siê opozycj¹ wobec F. Tombalbaye i wielu z nich by³o
urzêdnikami w kadrach I Republiki. To prawda, i¿ w kadrach tych
ok. 70% miejsc w administracji i wojsku zajêli �Po³udniowcy�, ale w
nowo utworzonej Republice Czadu potrzebni byli ludzie do obsadze-
nia tych stanowisk ze znajomo�ci¹ jêzyka francuskiego oraz mini-
malnym wykszta³ceniem. Adepci pochodzili g³ównie z Po³udnia, gdy¿
tam w³a�nie relatywnie dobrze by³a rozwiniêta sieæ szkó³ z jêzykiem
francuskim. Taki stan zreszt¹ trwa do dzisiaj.

Wydaje siê, i¿ tego podzia³u �Pó³noc � Po³udnie� nie zrodzi³a
bolesna przesz³o�æ i pamiêæ o muzu³mañskich �³owach na niewolni-
ków� z Po³udnia, ale atmosfera mniejszo�ciowych �rodowisk miej-
skich, a nie wiêkszo�ciowych wiejskich oraz �rodowiska tzw. �inte-
lektualistów�, do których w kraju licz¹cym jeszcze w latach 70. XX
wieku 90% analfabetów zaliczani byli tak¿e przywódcy ruchów
wojskowych, potrafi¹cy czytaæ i pisaæ. Do pewnego czasu ten podzia³
wydawa³ siê do�æ sztuczny, ale w okresie rz¹dów Hissène Habré
pojawi³ siê jako realny. Po doj�ciu do w³adzy Hissène Habré opar³
siê na konserwatyzmie muzu³mañskim i etnicznym, pomimo i¿ mia³
pocz¹tkowo � wbrew temu co siê obiegowo s¹dzi � du¿e poparcie na
Po³udniu. Podczas walk w Nd¿amenie w lutym i marcu 1979 roku
najbardziej ucierpieli �Sara�, którzy w liczbie ok. 70�80 tys. opu�cili
miasto pozostawiaj¹c swoje dobra i uciekaj¹c na Po³udnie. Tak¿e
w innych miastach na szeroko pojêtej Pó³nocy urzêdnicy z Po³udnia
byli masakrowani. Oszczêdzano natomiast urzêdników z Pó³nocy.
Podbój Po³udnia przez FAN latem 1982 roku zrodzi³ pierwszy
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w historii niepodleg³o�ci zbrojny opór Po³udnia i przyczyni³ siê do
upowszechnienia tego podzia³u.

Podczas tych walk media francuskie prze�ciga³y siê w mówieniu
o masakrach muzu³manów, nie wspominaj¹c s³owem o tych masa-
krach na Po³udniowcach, które je zapocz¹tkowa³y. Wydarzenia te,
jak równie¿ postawa Francji, z któr¹ Po³udnie by³o mocno zwi¹zane
pomimo kolonizacji, zmieni³y zupe³nie atmosferê polityczn¹ i spo-
³eczn¹ w tej czê�ci kraju. Mieszkañcy Po³udnia zaczêli organizowaæ
obronê, a elity polityczne domaga³y siê autonomii. Walki te jednak
nie mia³y nigdy charakteru separatystycznego, ale raczej lokalny,
obronny. Podzia³ na �Pó³noc� nomadów i �Po³udnie chrze�cijañsko-
tradycyjne� utrwala³ siê coraz bardziej.

Konflikt wewnêtrznych opcji politycznych i gospodarczych

W demokracji zachodniej z regu³y zwi¹zki krwi i zwi¹zki tery-
torialne zastêpuj¹ partie polityczne, które staraj¹ siê organizowaæ
okre�lony program spo³eczny i gospodarczy. W Czadzie tak¿e co
chwilê pojawia³y siê partie polityczne, które przyjmowa³y programy,
wzorowane na partiach Zachodu, czy te¿ partiach dawnego Bloku
Wschodniego, jednak rzeczywisto�æ, która sta³a za tymi nazwami,
daleko odbiega³a od pierwowzorów. Pewnych idei i programów poli-
tycznych, spo³ecznych i gospodarczych nie da siê po prostu przenie�æ
na odmienny obszar kulturowy bez wyra�nych, nieraz zasadniczych,
modyfikacji. Spo³eczeñstwo Czadu nigdy nie by³o i nie jest spo³e-
czeñstwem, w którym realia gospodarcze, zawodowe czy klasy spo-
³eczne potrafi¹ zintegrowaæ ludzi pochodz¹cych z ró¿nych regionów
i kultur miejscowych. Nawet realna opozycja gospodarcza nomadów-
pasterzy i rolników, powoduj¹ca liczne konflikty, nie by³a i nie jest
w stanie utworzyæ ponadplemiennych struktur obrony w³asnych
interesów.

Rz¹dowa Czadyjska Partia Postêpowa prezydenta François Tom-
balbaye bardzo szybko nabra³a cech regionalnych, nie tyle �po³u-
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dniowych� nawet, co cech �sara�. Opozycyjny wobec rz¹du I Repu-
bliki Frolinat, utworzony w Sudanie, tak naprawdê nigdy nie by³
� jak g³osi³y jego za³o¿enia � ani frontem zjednoczonym, ani do
koñca lewicowym. Takie iluzje mo¿na by³o mieæ w latach 1966�1968,
kiedy Frolinat kierowany by³ przez za³o¿yciela Ibrahima Abatcha. U
pocz¹tków Frolinat le¿a³y w rzeczywisto�ci interesy wie�niaków arab-
skich z Centralnego Wschodu kraju. Nie uwzglêdnia³y ju¿ one do
koñca interesów arabskich koczowników, nie mówi¹c ju¿ o intere-
sach Tubu, Zaghawa czy te¿ pozosta³ych grup plemiennych. St¹d te¿
we Frolinat dominowa³y nieustannie interesy tych grup plemien-
nych oraz osobiste ambicje przywódców, którzy weszli w sk³ad tego
ruchu. Czynnikiem, który móg³ go najbardziej jeszcze spajaæ by³
islam. Frolinat pozostawa³ od pocz¹tku ruchem regionalnym, mu-
zu³mañskim, o charakterze plemiennym, wewnêtrznie mocno po-
dzielonym na jeszcze bardziej regionalne i rodowe niemal frakcje.
Na papierze tak¿e pozosta³ program ruchu, który nie by³ realizowa-
ny w pañstwie � a by³a przecie¿ taka mo¿liwo�æ � ani za rz¹dów
GUNT (Goukouni Oueddeï), ani za rz¹dów FAN (Hissène Habré).
Tak¿e historia utworzenia i dzia³alno�ci innych ruchów politycznych
i spo³ecznych z regu³y wi¹¿e siê z tym samych schematem, odwo³u-
j¹cym siê ostatecznie do �swoich ludzi� i �swoich interesów�, a trak-
tuj¹cych wiêkszy udzia³ we w³adzach regionalnych czy pañstwowych
jako okazjê do realizacji tych¿e �swoich celów�. St¹d te¿ przywódcy
poszczególnych partii, czy te¿ bardziej frakcji partyjnych, bardziej
byli �wodzami wojennymi� ni¿ zwolennikami okre�lonej polityki
spo³ecznej czy gospodarczej.

Przyk³ad Czadu pokazuje nam ponadto, ¿e ³atwiej jest wygraæ
wojnê, ni¿ zaprowadziæ konkretny program spo³eczny i gospodarczy.
Interes gospodarczy czy spo³eczny, odgrywa swoj¹ rolê w polityce,
ale z pewno�ci¹ nie jest dominuj¹cy.
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Konflikt plemienny

Ta niezdolno�æ do utworzenia ponadplemiennych zwi¹zków za-
wodowych czy partii politycznych wydawa³aby siê wskazywaæ na
zró¿nicowanie plemienne, jako g³ówne �ród³o konfliktu. Tutaj jed-
nak tak¿e � w przypadku Czadu � znale�æ mo¿na argumenty pod-
wa¿aj¹ce ten schemat. Te argumenty pochodz¹ g³ównie z charakteru
w³adzy plemiennej. Du¿e, scentralizowane o�rodki w³adzy, charakte-
rystyczne dla terenów szeroko pojêtej Pó³nocy obecnej Republiki
Czadu, zosta³y skutecznie os³abione przez kolonialne rz¹dy francu-
skie. Osta³y siê jedynie s³absze o�rodki w³adzy dawniejszej, trady-
cyjnej, oraz zosta³a wzmocniona � nieraz wbrew charakterowi lokal-
nemu, zw³aszcza na po³udniu kraju � polityczna w³adza lokalna
spo³eczeñstw akefalicznych, zwana tak¿e �tradycyjn¹�. Administra-
cja kolonialna chcia³a mieæ partnerów w terenie, zdolnych �ci¹gaæ
podatki i realizowaæ skromny program gospodarczy � na Po³udniu
g³ównie uprawê bawe³ny. Nie ¿yczy³a sobie jednak silnych o�rodków
w³adzy, ze wzglêdu na mo¿liwo�æ wybuchu oporu zbrojnego9. Ze
wzglêdu jednak na segmentarny system rz¹dów du¿ej czê�ci grup

9 Na szeroko pojêtej Pó³nocy du¿e o�rodki w³adzy, jak np. w Bagirmi
i Uadai, zosta³y zniszczone, ale os³abiony w tym czasie o�rodek w³adzy w Ka-
nem osta³ siê i pozostaje do dzisiaj jedyn¹ na Pó³nocy oaz¹ spokoju, dziêki do�æ
jednorodnej populacji (Kanembu), jêzykowi i przede wszystkim ugodowej polity-
ce �wewnêtrznej� i �zewnêtrznej� kalifa (alifa) z Mao. Natomiast dla Po³udnia,
reprezentowanego przez tzw. ludy �rodkowego Sudanu, cech¹ charakterystycz-
n¹ by³a akefaliczna struktura organizacji spo³ecznej, oparta na pokrewieñstwie
g³ównie w ramach linea¿u czy rodu. Wi¹za³y siê z tym prawo, polityka i eko-
nomia wspólnotowa oraz religia i moralno�æ. Rola �starszych� by³a wyekspono-
wana do tego stopnia, ¿e pocz¹tkowo w³adze kolonialne uwa¿a³y te spo³eczno�ci
za pozbawione w³adzy. St¹d te¿ pod presj¹ utworzy³y struktury w³adzy politycz-
nej (wodzów), reprezentuj¹ce lokalne grupy wiejskie wobec administracji kolo-
nialnej. Tych wodzów � powo³anych i faworyzowanych najczê�ciej w sposób
arbitralny � uwa¿ano jednak tak¿e za w³adzê �tradycyjn¹�. Ze wzglêdu jednak
na dopasowanie struktur tradycyjnych do nowych wymagañ w³adz kolonialnych
(pó�niej Republiki Czad) ostatecznie struktury te zdawa³y egzamin w tzw. tere-
nie, d¹¿¹c do prze¿ycia wspólnoty lokalnej.
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etnicznych w Czadzie � zw³aszcza na Pó³nocy � trudno jest mówiæ
o konfliktach plemiennych, chocia¿ odgrywaj¹ one swoj¹ rolê. Spo-
³eczno�æ segmentarna wychodzi³a z regu³y od rzeczywisto�ci rodziny
podstawowej, pojmowanej o wiele szerzej ni¿ dzisiaj w Europie, przez
linea¿ mniejszy, do linea¿u wiêkszego, rodu (klanu) i wreszcie ple-
mienia. Relacje i walki wewnêtrzne by³y okre�lone szczegó³owymi
zasadami. Islam na Pó³nocy zmodyfikowa³ jeszcze tradycyjne prawa
odwetu, rekompensaty, zemsty, itp. Nowa rzeczywisto�æ polityczna,
która dzieli³a plemiê, ród, a nawet linea¿ mniejszy miêdzy pañstwa
(np. Czad i Sudan � Zaghawam Mesalit, itd.), a tak¿e wprowadzenie
do walki automatycznej broni palnej, a nawet bardziej skutecznej
broni w postaci tzw. ciê¿kiego sprzêtu wojskowego, zmodyfikowa³o,
czy wprost uniemo¿liwi³o stosowanie dawnych, jasnych zasad walki
i sojuszy. Jedynym odno�nikiem i wyznacznikiem dzia³ania pozosta-
wa³ najbardziej zaufany, zwi¹zany z w³asnym linea¿em, ewentual-
nie rodem czy plemieniem, znany przywódca.

W historii niepodleg³ego Czadu zasadnicze znacznie odegrali
Tubu. Nale¿¹ oni do tego typu spo³eczeñstw segmentarnych, w któ-
rych wodzowie nie maj¹ okre�lonej, sta³ej pozycji, co czasem mo¿e
przypominaæ z pozoru anarchiê. Tubu nigdy nie byli zjednoczeni ani
podczas pokoju, ani podczas wojny. Dawne regu³y zosta³y u nich
przekroczone, czego przyk³adem jest walka miêdzy Goukouni Oued-
deï (tradycyjnym wodzem Teda) Hissène Habré (Daza, Goran). Gou-
kouni Oueddeï walcz¹c ze swym �bratem� wszed³ w sojusz z Arabem
(Ahmat Acyl) i Po³udniowcem Kamougoue, jak równie¿ opiera³ siê
na pomocy libijskiej. Ze swej strony Hissène Habré ucieka³ siê do
pomocy Zaghawa-Bideyat, Had¿erai, a tak¿e Sudanu, Egiptu
i Stanów Zjednoczonych.

W tej perspektywie podzia³ów na rody (klany) i linea¿e trzeba
by³oby rozpatrzyæ politykê personaln¹ w rz¹dzie Idriss Déby, który
dobiera sobie wspó³pracowników w rz¹dzie w kluczu nie tyle ple-
miennym, ile rodowym (klanowym), i który niedawno do³¹czy³ do
swego nazwiska niezrozumia³y dla �Zachodu� dodatek �Into� � cz³on
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przypominaj¹cy �swoim� o zobowi¹zaniach wyp³ywaj¹cych z �wiêzów
krwi�. W tym kluczu te¿ trzeba by³oby rozpatrzyæ udzia³ Zaghawa
w wojnie w Darfurze, a tak¿e opozycjê wobec prezydenta Czadu
Idriss Déby, osadzon¹ w³a�nie w Darfurze, gdzie ma on swoich po-
pleczników Zaghawa, walcz¹cych obecnie z rz¹dem w Chartumie,
jak i przeciwników politycznych z tego samego plemienia, naje¿d¿a-
j¹cych zbrojnie Czad10.

Czad � pañstwo, które nie istnieje?

Polityka Francji, która chcia³a pozostawiæ Czad, jako niepodle-
g³e pañstwo, stworzone na wzór europejski i podporz¹dkowane in-
teresom politycznymi gospodarczym dawnej metropolii, skierowa³a
jej uwagê ku ludno�ci Po³udnia. Spo³eczeñstwo tej czê�ci kraju
wydawa³o siê w czasie kolonizacji bardziej otwarte na charakter
�globalizuj¹cy� wprowadzanych europejskich struktur spo³ecznych.
Mia³o to swoje korzenie b¹d� to w wiêkszej �spolegliwo�ci� ludno�ci
Po³udnia, dot¹d ¿yj¹cej w ma³ych spo³eczno�ciach akefalicznych,
wykorzystywanych i prze�ladowanych przez bardziej zorganizowa-
ne struktury polityczne Pó³nocy, b¹d� te¿ w wiêkszym otwarciu na
nowy porz¹dek, oparty na gospodarce pieniê¿nej, szkolnictwie, które
dawa³o nowe horyzonty, administracji centralnej, która stara³a siê
eliminowaæ drastyczn¹ przemoc, czy te¿ wreszcie na postêpie chrze-
�cijañstwa, �globalizuj¹cego� ze swej natury niejako struktury spo-
³eczne. Jednak to otwarcie i proces �globalizacji� struktur i my�le-
nia okaza³ siê zbyt ma³y wobec wyzwañ bardziej z³o¿onych, jakimi
by³a ró¿norodno�æ kulturowa i rozleg³o�æ geograficzna Czadu. Re-
belia z Pó³nocy kraju wykorzysta³a niezdolno�æ do integracji Po³u-
dnia i stworzy³a w³asne struktury w³adzy, jednak tak partykular-

10 R. Marchal w artykule �Tchad/Darfour: vers un système du conflits�
(�Politique Africaine� 2006, nr 102, s. 135�154) daje bardzo dobr¹ systematykê
podzia³ów rodowych i linea¿owych w�ród Zaghawa z Czadu i Sudanu. Osobi�cie
budzi we mnie zastrze¿enie u¿ywanie w tym artykule nazwy �Goran�.
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ne, ¿e nawet nie by³y one do zaakceptowania przez w³asn¹ grupê
plemienn¹, nie mówi¹c ju¿ o ca³ym spo³eczeñstwie Czadu. Ponadto
koncepcje porz¹dku spo³ecznego i ekonomicznego nie obejmowa-
³y w ¿adnej mierze dobra wiêkszo�ci nie tylko kraju, ale nawet
regionu.

Dotychczasowa historia niepodleg³ego Czadu wskazuje jedno-
znacznie, ¿e ze wzglêdu na wielkie zró¿nicowanie nie mo¿na nim
rz¹dziæ w oparciu o jedno plemiê, czy jedn¹ religiê, tym bardziej
rody wybrane z jednego plemienia, jak to usi³uje czyniæ aktualny
prezydent Idriss Déby Into.

Ponadto pozostaje wiele innych pytañ, np.: czy nomadzi, spo-
³eczno�æ wêdruj¹ca, mog¹ stworzyæ program dla pañstwa typu eu-
ropejskiego? Czy jest to mo¿liwe, by po tak wielu przewrotach
i walkach, zwi¹zanych z zabójstwami i masakrami, mog³y siê utrzy-
maæ struktury pañstwowe w terenie, gdzie zosta³y one sztucznie
utworzone przez pañstwo kolonialne? Czy jest mo¿liwe, by przy
braku tradycji, finansów, etosu i stabilnej w³adzy utworzona daw-
niej administracja pañstwowa nie s³u¿y³a bardziej sobie, przetrwa-
niu �z dnia na dzieñ�, ni¿ bli¿ej nigdy nie okre�lonej �Republice
Czadyjskiej�?

Trudno jest uwierzyæ, ¿e po ka¿dym zamachu stanu pañstwo,
które zaistnia³o sztucznie, odradza siê. A jak ma w nim siê rozwijaæ,
czy nawet egzystowaæ pojêta na swój sposób ekonomia, o�wiata,
s³u¿ba zdrowia?

Obecnie wydaje siê, i¿ to pañstwo istnieje na mapach �wiata,
w podrêcznikach i encyklopediach, a w rzeczywisto�ci istnieje bar-
dziej opaieraj¹c siê na lokalnych strukturach, zwi¹zanych z wiejsk¹
(niekiedy �miejsk¹�) w³adz¹ tradycyjn¹, ni¿ na lokalnych ruchach
zbrojnych, czy te¿ na w³adzy centralnej w Nd¿amenie, która dotych-
czas nie zdo³a³a nigdy byæ w³adz¹ pañstwowotwórcz¹ w europejskim
sensie tego terminu. I nie jest to bynajmniej stwierdzenie deprecjo-
nuj¹ce mo¿liwo�ci miejscowej, zró¿nicowanej spo³eczno�ci, ale pod-
kre�laj¹ce ró¿norakie uwarunkowania, które nie s¹ do koñca od niej
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zale¿ne. To stwierdzenie mo¿e wyra¿aæ bardziej podziw, ¿e w tych
warunkach mo¿na jeszcze zachowaæ jakiekolwiek struktury spo³ecz-
ne, pozwalaj¹ce trwaæ przy ¿yciu.
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CHANGING ALIGNMENTS: MEANDERS
OF THE POLITICAL ELITE IN CHAD

SUMMARY

At the outset the author shows the geographical and cultural
background the country. Then he describes its creation and the most
significant events of the independent state. In the presentation the
author empasizes that there are many opposing views on causes
and the course of the civil strife in Chad from the first years of its
independence. He summarises the most common explanations and
points out that they are often based on stereotypes and subjective
selected facts from the History of the country. He states that in
these explanations there is much truth but they have to be taken
into account in their totality and not on a selective basis. The author
empasizes the role played by France in creating colonial and in-



41Zmienno�æ sojuszy: meandry politycznych elit czadyjskich

dependent Chad and continues to be involved by many armed in-
terventions. He points to the changeable politics of Sudan and Libya
towards the republic of Chad and also to the financial and other
involvement of the USA and even Israel. He also discusses the role
of �social class� and �professional classes� in the conflict, the role of
Marxist ideology, cultural role of traditional communities and their
segmentation. He underlines that these last ones from their nature
have a limited role in the creation of state structures in the Euro-
pean sense. He explains many complicated interpersonal relations
in the internal politics of Chad. Finally he puts the question as to
whether this state is capable of existing and shows admiration for
the many small local structures which allows the local people to
survive.


