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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
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يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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وقضايا العرب يف املغرب العربي  الدوليَّةحمكمة العدل 

(1973-1998) 

 ا(منوذًج َأوزو)قضية شريط 

 جمول حممد حممودو  َأنسام َأديب الضاحي 

8/7/2021 تأريخ القبول:       15/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

وهي  ،الدوليَّةلت أورقه محكمة العدل من القضايا العربية التي دخ َأوزوقضية  ُتَعد           
النزاع الليبي  َأسبابتحديد ِإلى  ، هدفت الدراسةضايا الحدودية بين الدول العربيةمن ق

ا فيه العوامل التي ساهمت في تأجيج هذا النزاع ، ومواقف الدول العربية والتشادي موضح  
الرغم من وجود عالقات  جانب ليبيا علىِإلى  جانب تشاد واالخرِإلى  التي وقف بعضها

بروز خالفات  ال يعني عدم هذا نَّ أَ وروابط تاريخية بين البلدين ِإالَّ سياسية واقتصادية 
تميز باحتوائه على  الَّذيمحور الخالف بين ليبيا وتشاد  َأوزو، فقد برز شريط بينهما

تعمار الفرنسي من نتائج االس ثروات تمثلت بالنفط وموارد معدنية، يعد هذا الخالف نتيجة
 ى ذلكدَّ َأمدعية بحقها ف َأوزواحتلت ليبيا ِإذ  ؛لي واساسه معاهدة الفال موسولينييطاوالِ 
تهدئة النزاع  ة، ثم بدء الطرفان بالتشاور بهدف حدوث تصادم ومواجهات عسكريَّ ِإلى 

، الدوليَّةعدل محكمة الِإلى  حالةنت الِ تضمَّ يع اتفاقية بين الجانبين لك بتوقوانتهى ذبينهما، 
بدورها اطلعت على مجريات  الَّتي الدوليَّةمحكمة العدل ِإلى  نيالطرف منتم تقديم القضية 

باالعتماد على الوثائق  َأوزوالقضية وانتهت بإصدار حكمها المتمثل بأحقية تشاد بشريط 
رار المحكمة كال الطرفين بقالمعاهدات المعقودة بين الجانبين ورحب ِإلى  اوالخرائط واستناد  

ة ترحيبها بقرار المحكمة ظهرت الدول العربيَّ أَ ، كما َأوزوبشريط  ة تشادحقيَّ أَ  قرأَ الذي 

                                                 

 جامعة الموصلالتربية للعلوم اإِلنسانيَّةكلية قسم التاريخ//طالبة ماجستير/. 
 قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل /ُأستاذ. 
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تونس مثل العراق والمغرب والسعودية و  جانب تشادِإلى  خصوصا الدول التي كانت منحازة
 .والجزائر

 .ةالدوليَّ ، تشاد ، محكمة العدل ، ليبياَأوزوشريط الكلمات المفتاحية:     
 :المقدمة

 تككاريخهم فككي للعككرب بالنسككبة مهمككة تاريخيككة انعطافككه 1998-1973 المرحلككة لتشكككَّ 
 القكككوى ضكككد واالسكككتقالل التحكككرر َأجكككل مكككن صكككراعهم العكككرب خكككا  نأَ  فبعكككد،  المعاصكككر
 بمصككككائر والكككتحكم العربيككككة اأَلر  علكككى سكككيطرتها ألحكككككام جيوشكككها وجهككككت التكككي الكبكككرى
 فصكوال   خاضكوا الكذين العرب على رادتهاإِ  فر  تحاول بيةالغر  القوى تلك واخذت،  شعوبها
 العسكككككرية المتعككككددة وصككككورة بأشكككككاله االسككككتعمار قيككككود مككككن الخككككال  ألجككككل الكفككككا  مككككن

 الكفككا  ذلككك خككالل مككن العككرب قحقَّكك نأَ  بعككد ،والثقافيككة واالجتماعيككة واالقتصككادية والسياسككية
 تصكار و  االسكتقالل علكى بالدهكم معظكم حصكلت اوسياسكي   اعسكري   نواعهاأَ  بكل،  والمقاومة
 توجكه قكوانين علكى ترتككز، الدوليَّكة العالقكات مكن شكبكة تحكمكه عكالم مكن مميَّكز ا اجزء   دولتهم
 المشككككاريع عككككن فضككككال   ةقليميَّككككوالِ  الدوليَّككككة المنظمككككات بعكككك  خككككالل ومككككن العالقككككات تلككككك
 العككرب انكدما  نتككا  مكن كككان ، المتعكددة  وااليدلوجيككة السياسكية التوجيهككات ذات حكالفواألَ 
 َأبكككرز علكككى قضكككاياهم عكككر ِإلكككى  حكككاجتهم ظهكككرت نأَ  الكككدولي النظكككام مكككن العكككالم ذلكككك فكككي

 النزاعكات ُتَعكد  ِإذ  ؛الدوليَّكة العكدل محكمكة وهكيِإالَّ  الحربين بعد ما عالم مخرجات من مخر 
 التكككي اياالقضككك َأبكككرز مكككن َأوزوما قضكككية شكككريط السكككيَّ و  ،العربكككي المغكككرب دول بكككين الحدوديكككة
 . الدوليَّةعرضت على محكمة العدل  الَّتي العربية الساحة شهدتها
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 بين ليبيا وتشاد   (Banded Azou)أ وزوقضية شريط  - :لً وَّ أ  
   :هميتهأ  موقعه و -1

شككريط حككدودي علككى طككول الحككدود بككين ليبيككا وتشككاد يقككع جنككوب ليبيككا وشككمال تشككاد 
راضكي ليبيكا الجنوبيكة وككان أَ ِإلكى  ، ضكم(1)ككم1500بلكغ مسكاحته تككم، و  1050يبلغ طولكه 

طلككق علككى هككذط المنطقككة شككريط أُ ومككن هنككا  (Azou) َأوزوبداخلككه معسكككر صككغير يسككمى 
(Banded Azou)َأوزو

هميتكككه كونكككه غنكككي بكككالنفط واليورانيكككوم ومكككواد معدنيكككة أَ ، تكمكككن (2)
الصككراعات مككن  دفعككت ليبيككا بالككدخول بسلسككلة مككن( 3)متنوعككة جعلككت منككه منطقككة ذات اهميككة

  صككرَّ ِإذ  ؛االسككتحواذ علككى المككواد المعدنيككة واسككتغالل ثروتهككا والسككيطرة علككى مواردهككا َأجككل
 .(5)ها منطقة ال يمكن التفريط بها بسهولة ألهميتها االقتصاديةنَّ أَ ب( 4) القذافيمعمر الزعيم 

   :أ وزوجذور النزاع بين ليبيا وتشاد حول شريط  -2
وريثكة مكن  ُتَعكد  قكد القضكايا التكي عحدوديكة بكين ليبيكا وتشكاد مكن اقضكية النكزاع ال ُتَعد  
( صكككراعات 1995-1973) ُمكككدَّةشكككهدت العالقكككات الليبيكككة التشكككادية طكككول ال (6)االسكككتعمار

                                                 

؛ محمكد التبكاوي، ق قضكية اوزو بكين  1981ايلكول  30(، 150( جريدة الطليعة العربية ) فرنسا(، العدد)1)
 21تم زيارة الموقكع فكي  watanona.com-www.libyaقال منشور على الرابط: التاريخ والواقع ق، م

 .2021اذار /
 دار ،2ط ، ( شككوقي عطككا اج الجمككل ، عبككداج عبككد الككرزاق ابككراهيم، تككاريخ افريقيككا الحككديث والمعاصككر2)

 . 397،  (.2002: الريا ) والتوزيع، للنشر الزهراء
، رسككككككالة 1995-1973التشككككككادي  –(عككككككز الككككككدين موسككككككى صككككككالا عقيلككككككه، النككككككزاع الحككككككدودي الليبككككككي 3)

 . 30،   2017ماجستير)غير منشورة(، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الشرق االوسط، 
(  سياسككي ثككوري حكككم ليبيككا لمككدة اثنككان واربعككون عككام  لقككب بملككك ملككوك افريقيككة اثككر 1942-2011( )4)

اع لزعماء افريقيا عرف باألخ القائد نصب نفسه قائد للثورة تراس منصب رئيس االتحاد االفريقي . اجتم
للمزيككد مككن التفاصككيل ينظككر: عقيككل حسككين عقيككل، اسككرار وحقككائق مككن زمككن القككذافي، المجموعككة الدوليككة 

 . 9للنشر والتوزيع، )د. م: د. ت( .   
 . 31( عقيله، المصدر السابق ،   5)
 غيكر) ماجسكتير رسكالة، الحكدود نزاعكات شكوون فكي الدوليكة العكدل محكمكة دور، بودريكو  بكن ى( مصكطف6)

 . 17    2015، عنابة، مختار باجي جامعة، الحقوق كلية(، منشورة
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ن كككككا ِإذ (1)الحككككدودي َأوزوسياسككككية تمثلككككت بالنزاعككككات الحدوديككككة بككككين البلككككدين حككككول شككككريط 
بككككين ليبيككككا وتشككككاد وذلككككك بسككككبب المعاهككككدة  سككككاس النككككزاعأَ االسككككتعمار البريطككككاني والفرنسككككي 

كانككت فرنسككا تحتككل تشككاد فككي الوقككت الككذي ِإذ  ؛المعقككودة بككين الطككرفين بشككان تعيككين الحككدود
يطاليككاعقكدت معاهككدة بكين فرنسكا و  1935تحتككل ليبيكا، ففكي عككام  ِإيطاليكاكانكت   –عرفكت بكككككك اِ 
 نَّ أَ ِإالَّ  ،(3)يطاليكككككالِ  َأوزو، تكككككم بموجبهككككا تنككككازل فرنسكككككا عككككن شككككريط (2)موسككككوليني –الفككككال 

 10، وفكي (4) 1935عكام  للحبشكة ِإيطاليكاالمعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ وذلك بسبب غزو 
( 5)عقككد بككين ليبيككا وفرنسككا معاهككدة صككداقة وتككم المصككادقة عليهككا وتنفيككذ بنودهككا  1955ب/ آ

 .( 6)1919بناء على الحدود المتفق عليها عام  ةر  تشاديَّ أَ  َأوزووبذلك يكون شريط 
ما شكريط شهدت العالقات الليبية التشادية اضطرابات ونزاعكات بشكأن الحكدود والسكيَّ 

رسككل قككوات اسككتولت أَ ( 7)1969فعنككدما تككولى الككزعيم معمككر القككذافي زعامككة ليبيككا عككام  َأوزو

                                                 

 . 96(،   1972، موسسة الرسالة للطباعة والنشر، ) د. م: 1( محمود شاكر، تشاد، ط1)
بين فرنسا وايطاليا مثل الجانب الفرنسي بيبر الفكال وزيكر  1935/كانون الثاني  7( وهي معاهدة عقدت في 2)

خارجية فرنسا، ومثل الجانكب االيطكالي بنيتكو موسكوليني رئكيس وزراء ايطاليكا، تنازلكت فيهكا فرنسكا عكن شكريط 
اوزو ليصبا ضمن الحدود الليبيكة التكي كانكت خاضكعة للسكيطرة االيطاليكة . عاشكور مسكعود النجكار، مشككلة 

،   2016(، 12لسياسككية فككي القككارة االفريقيككة، مجلككة العلككوم االنسككانية )جامعككة المرقككب(، العككدد )الحككدود ا
28 . 

( غي جيرمي انغانسوب، تشاد عشرون عاما من االزمة، ترجمة سامي عيسى عبداج، كلية اآلداب، جامعكة 3)
 .  97؛  شاكر، المصدر السابق ،    xxii،   2003الخرطوم، السودان، 

 وي الدسكككككككوقي مختكككككككار، النكككككككزاع التشكككككككادي الليبكككككككي علكككككككى اوزو، معهكككككككد البحكككككككوث والدراسكككككككات العربيكككككككة،( بكككككككد4)
 . 85(،   1993)القاهرة: 

( محمككد ابككراهيم ابككو بكككر ابككو قككرين، دور محكمككة العككدل الدوليككة فككي تطككوير مفهككوم سككيادة الدولككة ، اطروحككة 5)
 . 91،  2016،  دكتوراط )غير منشورة( ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق االوسط

( برنكككاد الن، ق شكككريط اوزو دراسكككة لتطكككوير الحكككدود السياسكككية بكككين ليبيكككا وتشكككاد ق، مجلكككة البحكككوث والدراسكككات 6)
 . 159،  1988(، 16العربية )القاهرة(، العدد )

 ، مكتبكككة مكككدبولي،1996-1960( محمكككد شكككريف جكككاكو، العالقكككات السياسكككية بكككين تشكككاد وليبيكككا قضكككية اوزو 7)
 . 100(،   1998)القاهرة: 



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 547 

، (2)مككن ليبيككا أه جككزء اليتجككز نَّككأَ و  َأوزوبككذلك بأحقيككة ليبيككا بشككريط  امككدعي (1)َأوزوعلككى شككريط 
 َأوزولكذلك عكدت ليبيكا وجودهكا فكي شكريط ( 3)معاهكدة الفكال  موسكولينيِإلكى  د فكي ذلككمستن

 المعروفككة بمعاهككدة الصككداقة المنعقككدة بككين ليبيككا وفرنسككا 1955معاهككدة  ُتَعككد  و ( 4)حككق شككرعي
هككا تحديككد الحككدود بككين البلككدين وتنظككيم العالقككات الوديككة مككع الككدول َأبرز تضككمنت بنككود  الَّتككي

بكككين الكككدول المجكككاورة علكككى مختلكككف ، وتقويكككة العالقكككات ما تكككونس والجزائكككرالمجكككاورة ال سكككيَّ 
 نَّ أَ نصكككت قِإذ  ؛مجحفكككةة والعسككككرية ة والثقافيَّكككة واالقتصكككاديَّ ة واالجتماعيَّكككصكككعدة السياسكككيَّ األَ 

التككككي تفصككككل بككككين ليبيككككا وتشككككاد هككككي المنصككككو  عليهككككا وقككككت اسككككتقالل المملكككككة الحككككدود 
فكككر  عليهكككا مكككن ومكككا  1969عكككام ِإالَّ  صكككل علكككى االسكككتقالل، والن ليبيكككا لكككم تح(5)الليبيكككةق

ن ال يوجككد أَ ت ليبيككا صككرَّ أَ رادة الشككعب وال تعبككر عككن حقككوقهم و إِ طككار إِ معاهككدات كانككت خككار  
امتعكككا  الشكككاديين بتفسكككير ذلكككك ِإلكككى  ى ذلككككدَّ أَ دات قكككد حكككددت الحكككدود بكككين البلكككدين معاهككك

 .(6)العمل انتهاك لسيادة البالد
 ببسككط سككيطرته علككى كامككل الشككريط، َأوزوعككد اسككتيالئه علككى شككريط اقككدم القككذافي ب

ليبيككا ِإلكى  توككد انتمككائهم توزيككع  بطاقكات علكى السكككانب شكرع   َأوزواحقيتكه بشككريط  وِلثبكات
تثبكت  جكوازات صكدارإِ  عكن فضكال   لهكم فكي سكبيل كسكب تأييكديهم لكه وتخصي  قطع َأرا   

 ،(1)(Tombalbaye) التشكادي فرانسكوا تومبلبكاي، رحكب الكرئيس (7)اليبيا رسكمي  ِإلى  تبعيتهم

                                                 

( محمكككد صكككالا حسكككن عكككامر، السياسكككة الخارجيكككة الليبيكككة تجكككاط الكككدول االفريقيكككة جنكككوب الصكككحراء مكككن سكككنة 1)
؛  116،  2008، رسككالة ماجسككتير )غيككر منشككورة(، اكاديميككة الدراسككات العليككا، طككرابلس، 1969-1995

 . 2018(، اكتوبر 38دد )هيئة التحرير، جمهورية تشاد، قراءات افريقية )المنتدى االسالمي(، الع
؛  138(،  1996( محمكككد عثمكككان الصكككيد، محطكككات مكككن تكككاريخ ليبيكككا، مطبعكككة النجكككا ، )الكككدار البيضكككاء: 2)

، رسككالة 1994-1969محمككد عيسككى العزابككي، النككزاع الحككدودي بككين ليبيككا وتشككاد دراسككة حككول قضككية اوزو 
 . 47،  2 007ماجستير )غير منشورة(، اكاديمية الدراسات العليا و طرابلس، 

 . 116؛ عامر، المصدر السابق ،    351( الن، المصدر السابق ،   3)
 . 112( مختار، المصدر السابق ،   4)
 . 256(،  2003، دار الفكر العربي، )القاهرة: 2( علي احمد هارون، اسس الجغرافيا السياسية، ط5)
 . 100( جاكو، المصدر السابق ،  6)

)7( A.A.A. Ali, Libya and Britain: A Study of the History of British – Libyan 

Relations 1969-1979, Unpublished Doctoral Thesis(Nottingham), England: 

Nottingham Trent University, 2014, P 9  .  
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مت ليبيككا اقكدِإذ  ؛خككذت العالقكات مسككارها نحكو التطككورأَ و  َأوزوباسكتيالء القكذافي علككى شكريط 
ِإلكى  ثكار مخكاوف فرنسكا فحرضكت قكادة الكبالد مكن ضكباطأَ مر الكذي ا األَ بدعم تومبلباي مادي  
 يب فكككككككككككيلكس مكككككككككككالوموتنصككككككككككك (2)مصكككككككككككرعهِإلكككككككككككى  ىدَّ أَ طكككككككككككا  بكككككككككككه أَ القيكككككككككككام بكككككككككككانقالب 

(Felix Malloum) (3)   ( 4) عنهبدال.  
 1975ة مريكيَّكبإشكراف الواليكات المتحكدة األَ  1975جرى اجتماع في شباط /فبرايكر

بموجبككه تقككوم شككركات  الَّككذين اسككتغالل نفككط شككمال تشككاد أبشكك مككالومبككين الرئيسككين القككذافي و 
 .( 5)دة في ليبياو جنابيب المو ستغالل النفط ونقله عن طريق األَ امريكية با

ة والقككوات الليبيككة  بككدأت المواجهككات العسكككرية بككين القككوات التشككاديَّ  1976فككي عككام 
كككا مِ رسكككمي   َأوزوعكككالن ضكككم شكككريط إِ عكككالن الكككزعيم معمكككر القكككذافي إِ ثكككر إِ علكككى  ا دفكككع القكككوات مَّ

دة مكواجهتهم عكن طريكق عمليكات االسكتطالع لككن تفكوق القكوات الليبيكة فكي العكِإلى  التشادية
طلككب ِإلككى  مككر الككذي دفككع التشككاديينراضككي التشككادية، األَ والعككدد مكككنهم مككن التوغككل فككي األَ 

هكي الظكروف  َأوزوشكريط ِإلكى  ، ساعد القذافي علكى التوغكل(6)جنبيةالمساعدة من الدول األَ 

                                                                                                                         

 وتقلككد التككدريس مهنككة امككتهن، كككومرا مقاطعككة ضككمن النيجككر شككرق بيسككادا بلككدة فككي ولككد( 1975- 1918( )1)
 اثكر اغتيالكه تكم ان الكى االسكتقالل نيلهكا بعد تشاد رئاسة تولى تشاد في الفرنسي الحكم خالل ادارية مناصب
 . 344 (، 1986: بيروت، )العربية النهضة دار، 3ط، السياسي القاموس، عطية احمد.  ضدط انقالب

)2  ( Arteaga, F. the Chad Conflict, United Nations (MINURCAT) and the 

European Union (EUFOR), Ari Paper, 2008, P1. 
انخرط في السلك العسكري ( سياسي عسكري وعضو في الحزب التقدمي االشتراكي 1932-2009)(3)

( . للمزيد من 1978-1975وتقلد منصب رئيس اركان الجيش , تولى  منصب رئيس وزراء تشاد )

تم زيارة الموقع في   https://ar.esc.wikiط  التفاصيل ينظر : فيلكس مالوم , مقال متاح على الراب

 .  2021/حزيران28

 اطروحكة، 1989-1969 ليبيكا نحكو االمريكيكة المتحكدة الواليكات سياسكة، حامكد محمد الرحيم عبد ( سيد4)
 . 165 ، 2003، القاهرة، شمس عين جامعة(، منشورة غير) دكتوراط

، اطروحككة دكتككوراط 1988-1960بككد الككرحمن شككيحان الركككابي، التطككورات السياسككية فككي تشككاد ( ايككاد ع5)
 . 168،   2017)غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة البصرة، 

( امكككككككين محمكككككككد، تجكككككككدد الصكككككككراع علكككككككى حكككككككدود موريتانيكككككككا ومكككككككالي، مقكككككككال منشكككككككور علكككككككى الكككككككرابط: 6)
ww.aljazeera.nethttp://w   2021نيسان  16تم زيارة الموقع في . 
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شكهر أَ عة ، التكي انكدلعت واسكتمرت لمكدة تسك(1)هليكة عكن الحكرب األَ حاطت تشاد فضال  أَ التي 
  او ر أَ هكككو حمايكككة  َأوزوالحكككتالل شكككريط  فكككع القكككذافي بكككإعالن السكككبب الكككرئيسدمكككر الكككذي األَ 

 .(2)د هناك من الحرب القائمة آنذاكو جالشعب المو 
رسككال قككوات فرنسككية لمسككاندة إِ طلككب الككرئيس التشككادي مككن فرنسككا  1977فككي عككام 

 ا فرنسككككككا تككككككرددت فككككككي ذلككككككك خوف كككككك نَّ أَ ِإالَّ  ،(3)القككككككوات التشككككككادية للتصككككككدي للقككككككوات الليبيككككككة
اتبكاع عمليكة ِإلكى  شكادي فلكيكس مكالوممر الكذي دفكع الكرئيس التاألَ  ،(4)على عالقتها مع ليبيا

جنكدي  2500تكم مكن خاللهكا جمكع  1978تاكود وهي عمليكة اتبعهكا الكرئيس التشكادي عكام 
 .(5)بهدف التصدي للمتمردين وحماية العاصمة

خككذت الوسككائل أَ امككل و بالك َأوزوحككداث تككم االسككتيالء علككى شككريط وفككي مجريككات األَ 
وككان هكذا الخبكر بمثابكة ق القشكة  ،َأوزوعالمية تبث عملية االستحواذ الكامل على شريط لِ ا

ت أبككككد مَّ ثُكككك ،(6)(اكبيككككر   اثككككر  )َأي الحككككدث الصككككغير الككككذي يتككككرك أَ  التككككي قصككككمت ظهككككر البعيككككرق
،  (7)لسككالمالمفاوضككات بككين الجككانبين ليجككاد حككل للنككزاع القككائم بينهمككا انتهككت بعقككد معاهككدة ا

                                                 

 تمككرد حركككات احككدث الكذي االمككر الحزبيككة التعدديككة اسكاس علككى الجمهككوري النظككام قيكام بسككبب 1979 عككام ( حكدثت1)
 حكومككة تشكككيل علككى اقككدمت اذ السككلطة الككى لتشككاد الككوطني التحريككر جبهككة بوصككول وانتهككت الككبالد فككي وعصككيات

 االمكم.علنكي  بشككل بحكق المتمكردين  اعكدام عمليكة نفكذت عسككرية محكمكة الحكومكة انشكئت وبدورها ةانتقالي وطنية
 16، جنيككف، تشككاد 5/1 االنسككان حقككوق مجلككس قككرار مرفككق مككن( أ) 15 للفقككرة وفقككا مقككدم وطنككي تقريككر، المتحككدة
 . 3 ، 2009 فبراير

 . 1993حزيران  26( نقال عن جاكو، جريدة عمان )عمان(، 2)
سمر عبد الحليم محمود الجبرة، الموشرات العامة الحتماالت التسوية في النزاعكات الدوليكة )حسكب نظريكة اللحظكة ( 3)

،   2019المناسككبة( دراسككة تطبيقيككة، رسككالة ماجسككتير )غيككر منشككورة(، كليككة اآلداب، جامعككة اليرمككوك، االردن، 
77   . 

 . 33( عقيلة، المصدر السابق ،  4)
)5  ( May, R.& Massey, S Chad: politics and Security, report Writenet  lndependen, 2007, 

P7 .  
 312( سالم الهمالي، ق حكاوي بنينهق .. زواريب حرب تشكاد، مكذكرات شكاهد عيكان، د. ن ، ) د .م : د.ت( ،   6)

. 
، السككالم لحفككظ فككرق وتشكككيل  النككار اطككالق وقككف تضككمنت وتشككاد ليبيككا بككين 1979/اذار16 فككي عقككدت ( معاهككدة7)

 السياسكككككككككككككية المنظمكككككككككككككات الغكككككككككككككاء، السياسكككككككككككككيين  السكككككككككككككجناء سكككككككككككككرا  واطكككككككككككككالق، انتقاليكككككككككككككة حكومكككككككككككككة تشككككككككككككككيل
 :ينظكككككككككككككككككككككككر التفاصكككككككككككككككككككككككيل مكككككككككككككككككككككككن للمزيكككككككككككككككككككككككد.  التشكككككككككككككككككككككككادية العاصكككككككككككككككككككككككمة مكككككككككككككككككككككككن السكككككككككككككككككككككككال  نكككككككككككككككككككككككزع 
 Chigozie, C.F.& Ituma, O.S. Nigerian Peacekeeping Operations Re 
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لكى القكوات الليبيكة حتكى تمكنكت مكن نت القوات الفرنسية من الضغط عتمكَّ  1981وفي عام 
 ماعنكككد 1989، بلكككغ التكككوتر فكككي العالقكككات بكككين الجكككانبين عكككام (1)جبارهكككا علكككى االنسكككحابإِ 

علكن مجلكس الكوزراء  أَ ِإذ  ؛راضكيهاأَ يا والسودان بالهجوم المدبر علكى اتهمت تشاد كل من ليب
العالقككككات تحسككككنت بككككين  نَّ أَ ِإالَّ  ،(2)م باتجككككاط تشككككاد منطلقككككة مككككن السككككودانقككككوات تتقككككدَّ ال نَّ بككككأَ 

ِإلككى  (3)حالككة النككزاع إِ ق القانونيككة فككتم االتفككاق علككى ائا علككى حككل النككزاع بككالطر الككدولتين واتفاق كك

 .(4)الدوليَّةمحكمة العدل 
   :الدوليَّةومحكمة العدل  أ وزوقضية شريط  -3

دة  معاهككالمتمثلكة بتشكاد مكع فرنسكا ورثتهككا التكي  اتوجكدتها المعاهكدأَ التكي الحكدود  نَّ إِ 
طاحككة بككه ا النظككام الملككي فككي ليبيككا قبكل الِ التككي عقكده 1955الصكداقة وحسككن الجكوار عككام 

 ي نكزاع بكين الطكرفينا لحكدوث أَ تجنب ك بهكا ككان يتوجكب االلتكزاممع فرنسا وتشاد  1969عام 
اتفقككت كككال الككدولتين ليبيككا وتشككاد علككى عقككد اتفككاق بينهمككا مككن  القككانون الككدولي،ِإلككى  اللجككوءو 

                                                 

(،   2004لعربيككة، دار الفجككر للنشككر والتوزيككع، )مصككر: ( عبككد القككادر المخككادمي، نزاعككات الحككدود ا1)
108 . 

، رسكككالة ماجسكككتير )غيكككر 1989-1956( هكككاني محمكككد ابكككراهيم المككككي، العالقكككات السكككودانية التشكككادية 2)
 .106،   2018منشورة(، كلية اآلداب، جامعة النيلين، 

 . 257،  المصدر السابق هارون، (3)

 األساسكككي النظكككام بموجكككب 1945 عكككام أنشكككئت المتحكككدة، األمكككم لهيئكككة الرئيسكككية القضكككائية األداة (وهكككي4)
 للعككدل الدائمككة المحكمككة أنقككا  علككى المحكمككة قامككت هككذط المتحدةوقككد األمككم بميثككاق الملحككق للمحكمككة
 السككالم بقصككرق الهككايق ب الدوليككة العككدل محكمككة ذاتهككومقر األساسككي بنظامهككا احتفاظهككا مككع الككدولي،
 محكمكة بكدأت وقكدق نيويكوركق خكار  ه مقرهكا  التكي المتحكدة األمكم أجهكزة ينبك مكن الوحيكد الجهكاز ،وهكي
 األمككم بميثككاق ملحككق الدوليككة العككدل لمحكمككة األساسككي والنظككام،   1946 عككام فككي عملهككا الدوليككة العككدل

 والجكراءات القواعكد عن بالتفصيل تكلمت مادة سبعين في يقع وهو منه، يتجزأ ال جزءا يعد إذ المتحدة،
 سلسكككلة المعاصكككر العكككالم فكككي  الدوليكككة العكككدل  محكمكككة دور،  هيجنكككز روزالكككين. المحكمكككة أمكككام عكككةالمتب

 2009:  ظبكي ابكو، ) االستراتيجية والبحوث للدراسات االمارات مركز،   1ط،    االمارات محاضرات
 ، ) 3 . 
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، عقكككد بكككين (1)ق السكككلميةائبكككالطر  َأوزوانهكككاء النكككزاع القكككائم بينهمكككا فيمكككا يخككك  شكككريط  َأجكككل
محكمكككة العكككدل ِإلكككى  طكككاري ق تضكككمن االتفكككاق اللجكككوءفين اتفكككاق عكككرف بكككككككق االتفكككاق الِ الطكككر 
 31مت ليبيكا طلبهكا فكي قكدَّ ِإذ  ؛الدوليَّكةمحكمة العكدل ِإلى  ام كال الدولتين طلب  قد  تو ( 2)الدوليَّة

ه ال يوجكد حكدود مكع نَّكأَ عت ادَّ ِإذ  ؛المتضمن بمطالبة المحكمة تعيين الحدود( 3)1990ب/ آ
ثكم حكددت المحكمكة  ،(5)1990ايلكول/  3المحكمكة فكي ِإلكى  بينما قدمت تشاد طلبها( 4)تشاد

 .(6)كموعد اقصى 1991اب /  26كمة في المحِإلى  على الطرفين تقديم مذكرة
 فضكال  ا مكن جنسكيات مختلفكة بحضور خمسة عشر قاضكي  تها اسلعقدت المحكمة ج

معاهككدة ِإلككى  اسككتندت المحكمككة فككي حكمهككا ِإذ (7)عككن تعيككين كككال مككن تشككاد وليبيككا قاضككيين
ي ، فككك(8)بكككين الجمهوريكككة الفرنسكككية والمملككككة الليبيكككة 1955ب /آ 10الصكككداقة المنعقكككدة فكككي 

عكككن عوامكككل تحديكككد الحكككدود بعقكككدها ميثكككاق دولكككي يسكككتند عليكككه فكككي حكككل النكككزاع دون البحكككث 
الحككدود  نَّ أَ دة الثالثككة علككى قيعتككرف الفريقككان السككاميان المتعاقككدان بككتككن  المككا الَّتككي (9)خككرىأُ 

                                                 

 االمكم منشكورات ،1996-1992 الدوليكة العكدل محكمكة عكن الصادر واالوامر والفتاوي االحكام ( موجز1)
 . 76 (، 1998: نيويورك، )المتحدة

، الوثكائق 1994تمكوز/31-1993اب/1( االمم المتحكدة، الجمعيكة العامكة، تقريكر محكمكة العكدل الدوليكة 2)
 العكككدد(، الكويكككت) الكككوطن جريكككدة ؛ 10(،  1994الرسكككمية، الكككدورة التاسكككعة واالربعكككون، )نيويكككورك: 

 1995/ ايلول28(، 779)
 . 1994تموز 23(، 63) العدد(، فرنسا) العربية لطليعةا ( جريدة3)
 فككي العمككل عليككه يجككري ومككا الدوليككة المعاهككدات نفككاذ علككى الحككرب اثككر، المعمككاري جاسككم حسككن ( محمككد4)

 . 117-116    (، 2013: القاهرة، )الحديث الجامعي المكتب، مقارنة دراسة، العربية الدول
، 1991/  تمكككوز31-1990/ اب1، الدوليكككة العكككدل محكمكككة تقريكككر( االمكككم المتحكككدة، الجمعيكككة العامكككة، 5)

   16 (، 1991: نيويورك)الوثائق الرسمية، الدورة السابعة واالربعون، 
 العامة الجمعية الى االمن مجلس تقرير، واالربعون التاسع الدورة، العامة الجمعية المتحدة االمم ( وثائق6)

 . 1993/ حزيران 16، 
 . 113  ، السابق المصدر ، ( جاكو7)
 والترجمكككة والتككأليف للطباعككة االكاديميككة الككدار، 1ط، الدوليككة المنازعككات تسككوية، االطككر  علككي ( احمككد8)

 . 75 (، 2009: ليبيا، )والنشر
 . 28  ، المصدر السابق ، ( بودريو9)
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السككتوائية ا َأفريقيككاالغربيككة، و  َأفريقيككاراضككي القطككر التونسككي والقطككر الجزائككري و أَ الفاصككلة بككين 
خكرى، وهكي الحكدود الناتجكة عكن المسكتندات أُ راضي ليبيا مكن جهكة أَ فرنسية من جهة وبين ال

النافكككذة بتكككاريخ نشكككوء المملككككة الليبيكككة المتحكككدة، كمكككا هكككي محكككددة بتبكككادل الرسكككالتين  الدوليَّكككة
 .(1)المرفقتينق

 سكتة عشكرقرارها بحصكول ( 2)1994شباط /  3في  الدوليَّةأصدرت محكمة العدل 
قلكيم هكو وهكذا الِ (، 4)تكابع لتشكادق َأوزوشكريط  نَّ أَ ق بك( 3)صوت واحكد فكي حكمهكا صوت مقابل

تنسككحب ليبيككا و ( 6)راضككيهاأَ ِإلككى  َأوزوورفضككت ادعككاءات ليبيككا بضككم شككريط  ،(5)ر  تشككاديهأَ 
راضكي التكي األَ  نَّ أَ  عكن فضكال  (، 7)تشادِإلى  وتعيدط 1973الذي احتلته عام  َأوزومن شريط 

كأَ  ،دولة فهي تابعكة لسكيادتهاتقع تحت سلطة ال راضكي الخكار  عكن حكدودها فهكي تابعكة ا األَ مَّ
تلتكككككزم تشكككككاد ِإذ  ؛، وعلكككككى ككككككال الطكككككرفين احتكككككرام وااللتكككككزام بالمعاهكككككدات(8)للكككككدول المجكككككاورة

ة بالمقابككل تلتككزم ليبيككا بالمعاهككدات التككي عقككدتها بالمعاهككدات التككي عقككدتها الجمهوريككة الفرنسككيَّ 
                                                 

در ، المصككك1996-1992( مجموعكككة االحككككام والفتكككاوي واالوامكككر الصكككادر عكككن محكمكككة العكككدل الدوليكككة 1)
 . 76السابق ،  

 للنشككر الثقافككة دار، 1ط، تسككويتها وسككبل الككدول خالفككة عككن الناجمككة المنازعككات، ابككراهيم سككمير ( صككفاء2)
 . 203 (، 2012: م .د، )والتوزيع

 فككي  السككلمية والوسككائلق  اوزو قطككاعق  حككول وتشككاد ليبيككا بككين الحككدودي النككزاع، موسككى خلككف ( حسككين3)
، واالقتصكككادية والسياسكككية االسكككتراتيجية للدراسكككات العربكككي الكككديمقراطي زالمركككك، منشكككور مقكككال، التسكككوية
 . 2021اذار 19 زيارة الموقع في تم http://domccraticac.deالرابط:  على متا .،  2013

   صكدر السكابق ،الم،1996-1992 الدوليكة العكدل محكمكة عن الصادر والفتاوي االحكام ( مجموعة4)
 . 102 ، ، المصدر السابق ، التحرير هيئة  ؛ 350-349   ،   اوزو شريط، الن ؛76

، دار العلكوم 2( جمال عبد الناصر مانع، القانون الكدولي العكام  )المجكال الجكوي، البحكري، النهكري (،  5)
 . 158(،    2009للنشر والتوزيع، )الجزائر: 

بتكككاريخ (، 15988) العكككدد(، المغكككرب) العلكككم صكككحيفة  ؛ 7  ق ، المصكككدر السكككاب ،سياسكككي ( مكككوجز6)
 . 4 ، 1994 فبراير5

؛ سفير عبد المعز، النزاع الحدودي ليبيا وتشاد حول قطاع اوزو،  113 ، المصدر السابق ، ( جاكو7)
 . 84(،  2003دار البصائر للنشر والتوزيع، )القاهرة: 

 . 203المصدر السابق ،  ، ( ابراهيم8)
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 اأَلر لة هككي سككيادة علككى أمسكك نَّ أَ  الدوليَّككةوضككحت محكمككة العككدل أَ ذلك لكك(، 1)الدولككة الليبيككة
وفككر  سكككيطرة  ،قواعككد القككانون الككدولي  ِإلككى  مسككتندة فككي ذلكككك اأَلر ولككيس مسككالة ملكيككة 

 .(2)الدولة على الحدود التابعة لها دون التجاوز على حدود الدول المجاورة
 َأجكلمن  منابعين لمجلس األَ ت صدرت المحكمة قرار يتوجب حضور مراقبينأَ كما 

صككدر أَ ثكر ذلكك إِ ، علكى (3)َأوزوشكراف ومتابعكة عمليكة انسكحاب القكوات الليبيكة مكن شكريط الِ 
مكم المتحكدة بطكرس غكالي مين العكام ل ُ بتعاون كال البلدين مع األَ  (927)من قرارمجلس األَ 

قيامهكا بعمليكة مسكا   عكن، فضال  (4)الدوليَّةتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل  َأجلمن 
نجكاز المهكام إِ لكى ليبيكا حتكى يكتم ا ِ طكائرة خاصكة بنقكل المكراقبين مكن و  ميداني للمنطقة، وتقكوم

بين تشكرف علككى االنسكحاب دليككل علككى مككن لجنكة مككراقال مجلكس األَ رسككإِ  نَّ إِ ( 5)تككم وجكهأَ علكى 
النكزاع يكدور حكول تعيكين  نَّ إِ ِإذ  ،(6)يجكاد حكل للنكزاع بكين البلكدينإِ ة المسالة والرغبة في هميَّ أَ 

، (7)عكت ليبيككاولككيس علكى ممارسككة السكيادة كمككا ادَّ  ،المسكار الصككحيا لخكط الحككدود المشكتركة

                                                 

 . 91ابو قرين، المصدر السابق ،   ( 1)
 وائكل دار، 1ط، العكام الكدولي القكانون فكي القكانوني للوضكع الدانيكة اللولو قطوف، الجندي هشام ( غسان2)

 . 55  (، 2009:عمان، )والتوزيع للنشر
المعقكودة فكي  3389(، جلسة مجلكس االمكن 1994) 927( وثائق االمم المتحدة، مجلس االمن، القرار 3)

 . 1994حزيران / يوليو  13
)4( Territorial dispute Libyan Arab Jamahiriy a /Chad, Judgment, I.C.J Reports 

1994, p6    .  
المعقكودة فكي  3363(، جلسة مجلكس االمكن 1994) 910( وثائق االمم المتحدة، مجلس االمن، القرار 5)

 . 1994نيسان/ابريل  14
 بشكككان الليبيكككة العربيكككة والجماهيريكككة تشكككاد حككككومتي بكككين 1994 ابريكككل/ نيسكككان 4 قكككس الموقكككع ( االتفكككاق6)

 . 464 ، 1994فبراير/ شباط3 في الدولية العدل محكمة عن الصادر الحكم لتنفيذ العملية الطرائق
؛ عمكر سكعد اج، القكانون  1996-1992 الدوليكة العكدل محكمكة عكن الصادر والفتاوي االحكام ( موجز7)

 . 88سس والتطبيق(، ديوان المطبوعات الجامعية، ) الجزائر:  د.ت(،  الدولي للحدود )اال
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مكن باالتفكاق الموقكع بكين جمهوريكة تشكاد األَ فقد رحكب مجلكس  الدوليَّةوعلى صعيد العالقات 
 .(1)والجماهيرية العربية الليبية  بهدف االلتزام بقرارات المحكمة وتنفيذ حكمها

نهككت الوجككود أَ و  ،نهككت النككزاع بككين الطككرفينأَ قككد  الدوليَّككةبككذلك تكككون محكمككة العككدل 
ككأَ و  َأوزوالليبككي فككي شككريط  كثككر أَ دام بعككد نككزاع  َأوزوعلككى شككريط ة تشككاد وسككيادتها حقيَّككأَ دت كَّ
 ا.من عشرون عام  

 :ةيَّ التشاد ةالليبيَّ  العالقات على أ وزو شريط حول الدولي   التحكيم ثرا : أ  ثانيً 
 ةملتزمكككمكككر فكككي بدايكككة األَ  الدوليَّكككةالعكككدل  ككككان موقكككف ليبيكككا مكككن صكككدور قكككرار محكمكككة     

ثككار أَ مككر الككذي األَ  َأوزوقككدمت علككى تعزيككز قواتهككا فككي شككريط  أَ ن ، ثككم مككا لبثككت أَ الصككمت 
عربت فيه عن قلقها من تعزيز ليبيكا بقكوات أَ ذاعة التشادية بيان علنت الِ أَ ِإذ  ؛مخاوف تشاد

موقكف ليبيكا غيكر ودي ومثيكر لمخكاوف و  ،ة واضطهادها للجاليكات التشكادية فكي ليبيكاعسكري
 . (2)الحكومة التشادية

لصككالا تشككاد ردود فعككل لككدى الككدول العربيككة  الدوليَّككةكككان لصككدور قككرار محكمككة العككدل      
ى هككككا اعتمككككدت علككككنَّ ألَ  ؛بككككدت تأييككككدها  للمحكمكككةأَ ِإذ  ؛ل تلككككك الككككدول هكككي مصككككروَّ أَ ا مالسكككيَّ و 

مصكككر ت دَّ ُعكككِإذ  ؛صكككدار حكمهكككا دون التعكككر  لضكككغوطات خارجيكككة خاصكككةإِ القكككوانين فكككي 
بسككبب ( 3)فريقيككة، كككذلك العككراق الككذي رحككب بقككرار المحكمككة لصككالا تشككادللشككعوب األَ  اامتككداد  

( ، بينمكا وقفكت 1990-1980يرانيكة )لِ يكران فكي الحكرب العراقيكة اإِ جانكب ِإلكى  موقف ليبيا
انسككحاب  نَّ أَ علن القككذافي أَ فكك( 4)جانككب ليبيككا وسككاندتها فككي مطالبهككاِإلككى  ككل مككن لبنككان والككيمن

                                                 

المعقودة في   3373(، جلسة مجلس االمن 1994) 915( وثائق االمم المتحدة، مجلس االمن، القرار 1)
 . 1994ايار /  4

 . 14/12/1994(،  الريا ) الريا  جريدة جاكو عن ( نقال2)
 . 67-66    ، المصدر السابق ، ( عقيلة3)
 فكككي السكككلمية والوسكككائلق اوزو قطكككاعق حكككول وتشكككاد ليبيكككا بكككين الحكككدودي النكككزاع، موسكككى خلكككف ( حسكككين4)

 متكا ، االقتصكادية والسياسكة االسكتراتيجية للدراسكات العربكي الكديمقراطي المرككز، منشكور مقكال، التسوية
 . 2021/ نيسان/ 18 في الموقع زيارة تم   raticac.de/?p=788http://democ: الرابط على



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 555 

  وصككرَّ ( 1)مريكيككةدين فكي الواليككات المتحكدة األَ و جككو بتسكليم المتهمككين الليبيكين الم ليبيكا مرهككون
مكككر أَ مكككا هكككو نَّ إِ تنفيكككذط بكككالقوة  ال يكككتم الدوليَّكككةالقكككرار الصكككادر عكككن محكمكككة العكككدل  نَّ أَ القكككذافي 

هكا فشكلت نَّ أَ ِإالَّ  ا دفع بالحكومة التشادية والليبية بدخول بالمفاوضاتمَّ ر ملزم، مِ اختياري غي
ِإلككى  قكدمت الحكومكة التشكادية برفكع طلكبأَ الف وجهكات النظكر، وبنكاء علكى ذلككك بسكبب اخكت
 .(2)الدوليَّةمن يوضا فيه تقاعس ليبيا وامتناعها عن تنفيذ قرار محكمة العدل مجلس األَ 

ا طمكككاع تمجيكككد  ضكككبط الكككنفس وتغلكككب العقكككل علكككى األَ ِإلكككى  الطكككرفينككككال  دعككت مصكككر      
تنفيكككذ قكككرار  َأجكككلت المفاوضكككات وعقكككد الطرفكككان اتفكككاق فكككي سكككرت مكككن ألحسكككن الجكككوار، فبكككد

حضككر عككن تشككاد عبككد الككرحمن مكسككين   ،(3)مككن تشككاد لمحكمككة المتمثككل باالنسككحاب الليبككيا
تم من خاللكه تنفيكذ قكرار الطرفين ي حل يرضيِإلى  وعن ليبيا جمعة المهدي بهدف التوصل

نيسكككان/ 15موعكككد عمليكككة االنسكككحاب القكككوات الليبيكككة فكككي  أن تبكككدأَ المحكمكككة اتفكككق الطرفكككان 
ا ل شككراف علككى فككة مككن خمسككة عشككر مراقب ككمككن لجنككة مككراقبين مولَّ ، شكككل مجلككس األَ 1994

 ا عكن تشككيل  لجنكة مكن الطكرفين  مكونكة مكن خمسكة عشكر ضكابط  فضكال  عملية االنسحاب 
ن أَ لغككام علككى ، وتشكككيل لجنككة مختصككة بإزالككة األَ اليبيككمككن  اتشككاد وخمسككة عشككر ضككابط   مككن
 .(4)ان خبير  ين كل طرف عشر يعيَّ 

نهككاء المفاوضككات إِ هككا ال ترغككب فككي نَّ أَ وضككحت الحكومككة التشككادية بأَ وفككي سككياق ذلككك        
اون مكع  بطكرس دورط التععلن بأَ ذي الَّ من شراف مجلس األَ إِ ما االستمرار فيها ولكن تحت نَّ إِ 

 عكادت المفاوضكات  بكين الكدولتين فكي جولتهكا الثانيكة (5)و غير مباشكرةأَ غالي بصورة مباشرة 
االنسكحاب بينمكا تشكاد  تنفيكذ َأجكلليبيا كانت ترسم خطة مكن  نَّ ألَ  ؛ها وصفت بالشائكةنَّ أَ ِإالَّ 

 نَّ أَ ف القككككذافي اعتككككر ( 6)ن يككككتم االنسككككحاب وفككككق جككككدول زمنككككي محككككددأَ دت ار أَ رفضككككت ذلككككك و 

                                                 

 . 115 ، المصدر السابق ، ( جاكو1)
 .1994/ اذار/19(، لندن)  الحياة جريدة جاكو عن ( نقال2)
 .1994/ نيسان/6(،  الكويت) العام الراي جريدة، جاكو عن ( نقال3)
 . 81  ، ( الجبرة ، المصدر السابق 4)
 رسككالة(، 1979-1899) وتشككاد ليبيككا بكين والعسكككرية السياسككية العالقككات، الشكعالى محمككد سككالم ( سكمية5)

 . 121 ، 2009، ليبيا، التحدي جامعة، اآلداب كلية(، منشورة غير) ماجستير
 . 116المصدر السابق ،  ، ( جاكو6)
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ككأَ ِإذ  ؛َأوزولة احككتالل ليبيكا لشككريط أما فككي مسككالسكيَّ و ، أسياسكته كانككت علككى خطكك د ذلككك قككرار كَّ
كة تشكاد فيكه مِ حقيَّ أَ ثبتت أَ و  ،تشادِإلى  َأوزوعادت شريط أَ المحكمة التي  ِإلكى  ا دفكع بالقكذافيمَّ
وانتهكى فكي ء االنسحاب ، وبالفعل بد(1)ليبياِإلى  1994حزيران / 30في  َأوزوتسليم شريط 

ِإلكككككى  مكككككن القكككككوات الليبيكككككة وعكككككاد َأوزو، وبكككككذلك تكككككم اسكككككتعادة شكككككريط (2)1994ار/ يَّكككككأَ  30
 .( 3)التشاديين

ولكككن  ،مككر لصككالا تشككاداألَ  ءنتيجككة النككزاع كككان منككذ بككد نَّ أَ المتتبككع ل حككداث يالحككظ  نَّ إِ     
 .(4)خسائر ليبية تدثطالة النزاع، وحإِ ِإلى  طماع الدول وحماية مصالحها دفعهاأَ 

قككد رحلككوا بعككد اسككتعادة تشككاد الشككريط مككن ليبيككا  َأوزوغلككب سكككان أَ  نَّ أَ والجككدير بالككذكر      
ع وكافككة الخككدمات  عككن تزويككدهم بالسككلويعككزز ذلككك هككو وعككود ليبيككا بمككنحهم الوظككائف فضككال  

 َأوزوجككذب سكككان  َأجككلغككراءات مككن إِ ليبيككا قككدمت  نَّ أَ وضككا أَ ي بصككورة أَ التككي يحتاجونهككا 
 .(5)سرةأُ ن يربعأَ  –ن يما يقارب ثالث َأوزوسر التي بقيت في رت األُ قدَّ ِإذ  ؛اليها
كانككت ِإذ  ؛شككهدت السككنوات الخمسككة االولككى تطككور ملحككوظ فككي العالقككات بككين الككدولتين     

شككهدت تبككادل و ليبيككا والسككودان،  والسككيَّما عالقاتهككا مككع الككدول المجككاورة تشككاد ترغككب بتقويككة
عقكد الجانبكان ِإذ  ؛علكى مسكتوياتهاأَ يصكال العالقكات فكي إِ ين الجانبين، ورغبة منكه زيارات بال
 .( 6)اتفاقية ةعشر  ياثن من كثرأَ 

                                                 

، 1ط، االفريقيككة– يبيككةالل العالقككات حالككة دراسككة االفريقيككة – العربيككة العالقككات، البرنككاوي حسككين ( سككالم1)
 . 83  (، 2005: طرابلس، )العليا الدراسات اكاديمية منشورات

 . 82 المصدر السابق ،  ، ( الجبرة2)
د.ن،)د.م: ، عيكان شكاهد مكذكرات...  تشكاد حكرب الصكحراء لهيكب، الفيتوري القادر عبد، الهمالي ( سالم3)

 . 222 د.ت(،  
 . 89  ، المصدر السابق ، ( الجبرة4)
 – تشكككاد مثلكككث فكككي الدولكككة وغيكككاب وجكككود بكككين مكككا: التبكككو مشككككلة، غراميكككزي كالوديكككو، توبيانكككا ( جيكككروم5)

 . 101  (، 2018: سويسرا، )جونيت مطبعة، عياد صالا محمد ترجمة، ليبيا – السودان
  معككةجا مطبعككة، االسككالمية العربيككة الثقافككة نشككر فككي واثرهككا التشككادية السككودانية العالقككات، عبيككد ( كمككال6)

 . 64  (، 2001: الخرطوم، )العالمية افريقيا
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تشكاد بعكد ِإلكى  ارسكمي   َأوزوليبيا شريط  تعادأَ ة ذاعة التشاديَّ علنت الِ أَ لى جانب ذلك ا ِ و     
ككياحككتالل دام عشككر   يككة الليبيككة عمككر مصككطفى  وزيككر الخارجثككر ذلككك صككرَّ إِ علككى  ،(1)ان عام 

ذلككك  نَّ أَ رغككم  َأوزوبككالدط التزمككت بتنفيككذ قككرار المحكمككة بشككان  نَّ إِ : ق(  قككائال  1992-2000)
العالقككات مككع تشككاد  نَّ إِ : قا عككن العالقككات قككائال  ضككاف موضككح  أَ يككرة لليبيككا ق، و يمثككل خسككارة كب

المشكككتركة التكككي ا ه هنكككاك الكثيكككر مكككن المصكككالنَّكككأَ بكككين الشكككعبين علكككى مكككدار التكككاريخ و  عريقكككة
اتنكككو  دريكككس ديبكككي=إِ خ قائكككد الثكككورة معمكككر القكككذافي والكككرئيس التشكككادي اسكككيوليها ككككال مكككن األَ 

 .(2)خالل المرحلة المقبلة ...ق
ليبيكككا بعكككد ( 3)(  ldriss Deby ltnoزار الكككرئيس التشكككادي ادريكككس ديبكككي اتنكككو )       

بككي معمككر القككذافي وعقككد الطككرفين التقككى بككالرئيس الليِإذ  ؛انسككحاب القككوات الليبيككة مككن تشككاد
معاهدة حسن الجوار واعربا عن مدى رغبتهم في تقوية العالقات بين البلكدين علكى مختلكف 

عبكككر الكككرئيس التشكككادي عكككن المعاهكككدة  ِإذ (4)االصكككعدة  السياسكككية واالقتصكككادية واالجتماعيكككة
تحقيكق المصكلحة المشكتركة خكوة بكين البلكدين قكد بكدا لا من التعكاون والِ ا جديد  عهد   نَّ إِ : ققائال  

 .( 5)بين البلدينق
عالقة تشاد بليبيا عالقة تميزت بالمتانة، نتيجة للموقف الليبي الكذي تمثكل بالكدعم  نَّ إِ       

كككان لليبيككا الفضككل فككي ِإذ  ؛المتمثككل بالككدعم المككالي والعسكككري تشككادِإلككى  الككذي قدمتككه ليبيككا
ل وَّ أَ ( كانكت ليبيكا 1996-1990الماليكة )ة زمالسلطة، وعندما واجهته األَ ِإلى  وصول ديبي

تشككاد علككى الككرغم مككن الضككائقة الماليككة التككي كانككت ليبيككا تعككاني منهككا ِإلككى  مككن مككد يككد العككون

                                                 

 . 120 ، المصدر السابق ، ( جاكو1)
 . 122 ، المصدر السابق ، ( الشعالى2)
السودانية  ، تولى منصب رئيس تشاد  –( سياسي تشادي ينتمي الى قبيلة الزغاوة التشادية 1952-2021)(3)

اتسمت عالقته مع ليبيا بالود قتل متاثرا بجرو  على يد  ( ،2021-1990ورئيس حركة االنقاذ الوطني للمدة )
 المتمردين في تشاد . للمزيد من التفاصيل ينظر : ادريس ديبي ، مقال متا  على الرابط :

https://ar.m.wikipedia.or     2021/حزيران /28تم زيارة الموقع في . 

 بشككان الليبيككة العربيككة والجماهيريككة تشككاد حكككومتي نبككي 1994 ابريككل/ نيسككان4 فككي الموقككع االتفككاق، االمككن ( مجلككس4)
(، 910) رقكككم قكككرار، 1994فبرايكككر/ شكككباط/3 الدوليكككة العكككدل محكمكككة عكككن الصكككادر الحككككم لتنفيكككذ العمليكككة الطرائكككق
 . 1994/نيسان14 في(، 3363) رقم الجلسة

 . 122 ، المصدر السابق ، الشعالى ؛ 122 ، المصدر السابق ، ( جاكو5)
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 عككن الككدعم المعنككوي تشككاد فضككال  ِإلككى  طائلككة مككواال  أَ ت رسككلأَ هككا نَّ أَ ِإالَّ  بسككبب قضككية لككوكربي،
مكككر علكككى تقكككديم ولكككم يقتصكككر األَ  ،(1)توالمسكككاعدات العينيكككة المتمثلكككة بكككأموال ووقكككود ومولكككدا

ت ليبيككا َأدَّ ِإذ  ؛سلسككلة مككن اللقككاءات بككين الجككانبين ع ذلككك حككدوثبككمككا تنَّ إِ المسككاعدات الماديككة 
تشكاد  نَّ أَ لمتتبع ل حكداث يالحكظ ا نَّ إِ ، (2)دور في التوسط مع الحركات المعارضة في تشاد

، المتمثلككة بعككدم الثقككة واالضككطراباتخليككة الظككروف الدا نَّ أَ ِإالَّ  كانككت ترغككب بتقويككة عالقاتهككا
فككي  ،(3)ت التككي واجهتهككا تشككادالالمعككرق َأبككرز عككن الفسككاد وانعككدام الحريككة كانككت مككن فضككال  

تخدام تشكاد مكن الوقت ذاتكه ككان اسكتجابة ليبيكا لقكرار المحكمكة هكو نكابع مكن تخوفهكا مكن اسك
 .( 4)الدول الغربية ضدها بعد اتهامها لحادثة لوكربي

لكككى صكككعيد العالقكككات الثقافيكككة عقكككد الجانبكككان اتفاقيكككة التعكككاون الفنكككي والثقكككافي فكككي وع      
اقككدمت ليبيككا علككى ذلككك بفككتا ِإذ  ؛بككين الطككرفين 1994تمككوز /  6لككك فككي طككرابلس وكككان ذ

 .(5)1997مركز الثقافي الليبي في تشاد عام 
ة، علكى زيكارة تشكاد وعكدت تلكك الزيكارة بالزيكارة التاريخيَّك 1998قدم القذافي فكي عكام أَ        

كككد مككن خاللهككا علككى تقويككة ودعككم العالقككات االقتصككادية والثقافيككة والسياسككية، وهككذط الزيككارة أَ 
كككك البلككككدين فككككي التعككككاون علككككى مختلككككف د علككككى رغبككككة وصككككفت بالرمزيككككة التاريخيككككة التككككي توك 

نشكككطة ثقافيكككة، مكككن خكككالل أَ ا دعكككم لمختلكككف المنظمكككات التكككي لهكككا مت ليبيكككقكككدَّ  ِإذ (6)صكككعدةاألَ 
 .(7)ةفريقيَّ منه دعم مشروع موسوعة الحضارة األَ ا في محاولة ومعنوي   ادعمها مادي  

                                                 

 افريقيككة دراسككات، ق 2011- 1966  التشككادية السككودانية والعالقككات القككذافي ليبيككا ق، الشككيخ الككرحمن دعبكك ( محمككود1)
 . 53  ، 2018، ديسمبر(، 60) العدد(، العالمية افريقيا جامعة)

 . 53  ، نفسه ( المصدر2)
 . 53  ، المصدر السابق ، ( الشيخ3)
 . 84  ، المصدر السابق ، ( البرناوي4)
 القكككرن بكككدايات حتكككى عشكككر التاسكككع القكككرن منتصكككف منكككذ بليبيكككا الثقافيكككة وعالقتهكككا تشكككاد، الجليكككل عبكككد الاصككك ( فكككايزة5)

 . 114 ، 2010، سرت جامعة، والتربية  اآلداب كلية(، منشورة غير) ماجستير رسالة، والعشرين الحادي
 . 103  ، المصدر السابق ، الجليل ( عبد6)
عكككد التككككاريخي للثقافككككة االفريقيككككة ، نشككككوء الثقافكككة العربيككككة االفريقيككككة فككككي مواجهككككة الب ،القحطككككاني العزيككككز ( فاديكككة عبككككد7)

   ،  2007، المركككككز العلمككككي ألبحككككاث الكتككككاب االخضككككر ،  2، ط 1،   2004 22-19التحككككديات الراهنككككة 
140 . 
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ة بهككدف تعبئككة سككالميَّ يككا علككى فككتا مكتككب جمعيككة الككدعوة الِ ليب تقككدمأَ  1998فككي عككام     
م مكككن الجهكككل والتخلكككف ورة الفكككاتا  بهكككدف تخلصكككهتلبيكككة لتوجيهكككات ثكككة سكككالميَّ الجمكككاهير الِ 
 عن دعكم الجامعكات والمعاهكد والمشكاركة فضال  ( 1)نشطة تعليمية وثقافية أَ قامة ا ِ والعبودية، و 

 اترسكال عشكر ا ِ ة فكرع تشكاد، و سكالميَّ ة للدراسكات الِ تكم فكتا كليكِإذ  ؛ةالعلميَّ قامة الندوات إِ في 
قامككة النككدوات إِ كة الثنائيككة بككين الجككانبين فككي شككار مدرسككين فككي مختلككف االختصاصككات، والمال
ما ندوة اللغة العربية في تشاد ، ودعكم جامعكة انجامينكا بمختلكف االختصاصكات ودعكم السيَّ و 

البحوث العلمية المشتركة مثل بحث المنظمات العاملة فكي تشكاد ودورهكا فكي تأكيكد وتشككيل 
 .(2)السلوك البشري

وطويككت مككا كانككت عليككه ِإلككى  الحككدود الطبيعيككة تادعككأَ وبككذلك تكككون محكمككة العككدل قككد     
راضكيها واعترفكت ليبيكا بأحقيكة تشكاد بشكريط أَ  تتشكاد فوحكدِإلكى  بإعادتكه َأوزوصفحة شريط 

نمكاء رو  إِ مكا عمكل علكى نَّ إِ قرار المحكمة لم يخلق العكداء بكين البلكدين علكى العككس و  ،َأوزو
 التعاون والتفاهم بين البلدين .

 الخاتمة :
 جنبككياألَ  االسكتعمار خلفهكا العربيكة الكدول بكين حدوديكة نزاعكات العربكي الكوطن شكهد        

 فتيلكة انكدالعِإلكى  َأدت الذي سباباألَ  معرفة حال فيِإالَّ  اناجح   يعد   ال للمشكلة حل وضعو 
 قائبكالطر  النكزاع حكل بهكدف الدوليَّكة العكدل محكمكةِإلكى  اللجكوء ثكم ومن، الطرفين بين النزاع
القكككانون ِإلكككى  لجكككوء الطكككرفين المتنكككازعين، و العسككككرية القكككوة اسكككتخدام عكككن واالبتعكككاد يةالسكككلم

لعالقكات حسكن الجكوار بكين  االدولي لحل النزاع يدل على تغلب العقل على المنطق وتمجيد  
 والعربيكة، العربيكة العربيكة العالقكات علكى ثكرأَ  الدوليَّكة العكدل محكمكة لحككم ككان ، لقكدالبلكدين

 خككراآل هابعضككو ، المتنازعككة طككرافاألَ  مككن ومتقككبال   ايجابي ككإِ  كككان فبعضككها الدوليَّككةو  قليميككةالِ 
المسككتقبل، شككهدت العالقككات بككين البلككدين بعككد  فككي البلككدين بككين العالقككة علككى اسككلب   انعكككس
 يجابي بينهما .ه انعكس بشكل إِ نَّ قرار المحكمة تطور على مختلف اأَلصعدة َأي أَ  صدور

 

                                                 

 . 104  ، المصدر السابق ، الجليل ( عبد1)
 . 106 ( المصدر نفسه،  2)
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Abstract 

        Ozo case is considered one of the Arab cases that was included in 

the papers of the International Court of Justice, and it is one of the 

border issues between the Arab countries. Libya, despite the existence 

of political and economic relations and historical ties between the two 

countries, but this does not mean that there are no differences between 

them. The Ozo strip has emerged as the center of the dispute between 

Libya and Chad, which was distinguished by its riches represented by 

oil and mineral resources. This dispute is a result of the results of 

French and Italian colonialism and its foundation The Treaty of Laval 

Mussolini, Libya occupied Ozo, claiming its right. This led to a clash 

and military confrontations. The two parties began to consult with the 

aim of calming the conflict between them. It ended with the signing of 

an agreement between the two sides, which includes a referral to the 

International Court of Justice. With pleadings and holding sessions, it 

ended with the issuance of its ruling, represented in the entitlement of 

Chad to the Ozo strip, based on documents and maps, and based on the 

treaties concluded decision, which recognized Chad’s eligibility for the 

Ozo strip. The Arab countries showed their welcome to the court’s 

decision, especially the countries that were aligned with Chad, such as 

Iraq, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia and Algeria. 
    Key words: Ozo strip, Libya, Chad, International Court of Justice. 
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