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فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
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ِ
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أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

حمكمة العدل الدوليَّة وقضايا العرب يف املغرب العربي
()1998-1973
(قضية شريط أَوزو منوذجًا)
أَنسام أَديب الضاحي  و جمول حممد حممود
تأريخ التقديم2021/6/15 :



تأريخ القبول2021/7/8 :

المستخلص:

تُ َعد قضية أَوزو من القضايا العربية التي دخلت أورقه محكمة العدل الدوليَّة ،وهي
من قضايا الحدودية بين الدول العربية ،هدفت الدراسة إِلى تحديد أَسباب النزاع الليبي

والتشادي موضح ا فيه العوامل التي ساهمت في تأجيج هذا النزاع  ،ومواقف الدول العربية

التي وقف بعضها إِلى جانب تشاد واالخر ِإلى جانب ليبيا على الرغم من وجود عالقات
سياسية واقتصادية وروابط تاريخية بين البلدين إِ َّال أَ َّن هذا ال يعني عدم بروز خالفات
بينهما ،فقد برز شريط أَوزو محور الخالف بين ليبيا وتشاد َّالذي تميز باحتوائه على
ثروات تمثلت بالنفط وموارد معدنية ،يعد هذا الخالف نتيجة من نتائج االستعمار الفرنسي

وِ
اليطالي واساسه معاهدة الفال موسوليني؛ إِذ احتلت ليبيا أَوزو مدعية بحقها فأَ َّدى ذلك

إِلى حدوث تصادم ومواجهات عسكرَّية ،ثم بدء الطرفان بالتشاور بهدف تهدئة النزاع

تضمنت ِ
الحالة إِلى محكمة العدل الدوليَّة،
بينهما ،وانتهى ذلك بتوقيع اتفاقية بين الجانبين
َّ
تم تقديم القضية من الطرفين إِلى محكمة العدل الدوليَّة الَّتي بدورها اطلعت على مجريات
القضية وانتهت بإصدار حكمها المتمثل بأحقية تشاد بشريط أَوزو باالعتماد على الوثائق

والخرائط واستنادا إِلى المعاهدات المعقودة بين الجانبين ورحب كال الطرفين بقرار المحكمة

الذي أَقر أَ َّ
حقية تشاد بشريط أَوزو ،كما أَظهرت الدول العر َّبية ترحيبها بقرار المحكمة

 طالبة ماجستير/قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.
 أُستاذ /قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.
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خصوصا الدول التي كانت منحازة إِلى جانب تشاد مثل العراق والمغرب والسعودية وتونس
والجزائر.

َّ
الدولية.
الكلمات المفتاحية :شريط أَوزو ،ليبيا ،تشاد  ،محكمة العدل

المقدمة:

شك َّككلت المرحلككة  1998-1973انعطافككه تاريخيككة مهمككة بالنسككبة للعككرب فككي تككاريخهم

المعاص ككر  ،فبع ككد أَن خ ككا

الع ككرب صك كراعهم م ككن أَج ككل التح ككرر واالس ككتقالل ض ككد الق ككوى

الكب ككرى الت ككي وجه ككت جيوش ككها ألحك ككام س ككيطرتها عل ككى األَر

شعوبها  ،واخذت تلك القوى الغربية تحاول فر
مك ككن الكفك ككا ألجك ككل الخك ككال

العربي ككة وال ككتحكم بمص ككائر

إِرادتها على العرب الكذين خاضكوا فصكوال

مك ككن قيك ككود االسك ككتعمار بأشك كككاله وصك ككورة المتعك ككددة العسك كككرية

والسياسككية واالقتصككادية واالجتماعيككة والثقافيككة ،بعككد أَن حقَّكق العككرب مككن خككالل ذلككك الكفككا

والمقاومة  ،بكل أَنواعها عسكريا وسياسكيا حصكلت معظكم بالدهكم علكى االسكتقالل وصكارت

َّ
دولتهم جزءا َّ
الدوليكة ،ترتككز علكى قكوانين توجكه
كز مكن عكالم تحكمكه شكبكة مكن العالقكات
ممي ا
تلك ككك العالقك ككات ومك ككن خك ككالل بع ك ك

الدوليك ككة و ِ
ال َّ
َّ
قليمي ك كة فضك ككال عك ككن المشك ككاريع
المنظمك ككات

واألَحكالف ذات التوجيهككات السياسكية وااليدلوجيككة المتعكددة  ،كككان مكن نتككا انكدما العككرب

فككي ذلككك العككالم مككن النظككام الككدولي أَن ظهككرت حككاجتهم إِلككى عككر
َّ
الدوليكة؛ إِذ تُ َعكد الن ازعكات
مخر من مخرجات عالم ما بعد الحربين إِ َّال وهكي محكمكة العكدل
الحدوديككة بككين دول المغككرب العربككي ،والسك َّكيما قضككية ش كريط أَوزو مككن أَبككرز القض كايا التككي
شهدتها الساحة العربية الَّتي عرضت على محكمة العدل الدوليَّة .
قضككاياهم علككى أَبككرز
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العدد ()90

أ َّوًل  -:قضية شريط أوزو ) (Banded Azouبين ليبيا وتشاد
-1موقعه وأهميته:

ش كريط حككدودي علككى طككول الحككدود بككين ليبيككا وتشككاد يقككع جنككوب ليبيككا وشككمال تشككاد

يبلغ طولكه  1050ككم ،وتبلكغ مسكاحته 1500ككم( ،)1ضكم إِلكى أَ ارضكي ليبيكا الجنوبيكة وككان
بداخلككه معسكككر صككغير يسككمى أَوزو ) (Azouومككن هنككا أُطلككق علككى هككذط المنطقككة ش كريط

أَوزو) ،)2((Banded Azouتكمككن أَهميت ككه كون ككه غن ككي بككالنفط واليوراني ككوم ومككواد معدنيككة
متنوعككة جعلككت منككه منطقككة ذات اهميككة( )3دفعككت ليبيككا بالككدخول بسلسككلة مككن الصكراعات مككن

أَجككل االسككتحواذ علككى الم كواد المعدنيككة واسككتغالل ثروتهككا والسككيطرة علككى مواردهككا؛ إِذ صك َّكر

الزعيم معمر القذافي ( )4بأََّنها منطقة ال يمكن التفريط بها بسهولة ألهميتها االقتصادية(.)5
 -2جذور النزاع بين ليبيا وتشاد حول شريط أوزو:
تُ َعد قضكية النكزاع الحدوديكة بكين ليبيكا وتشكاد مكن اعقكد القضكايا التكي تُ َعكد وريثكة مكن
االس ككتعمار( )6ش ككهدت العالق ككات الليبي ككة التش ككادية ط ككول ال ُم ك َّكدة ( )1995-1973صك كراعات
( )1جريدة الطليعة العربية ( فرنسا) ،العدد( 30 ،)150ايلكول  1981؛ محمكد التبكاوي ،ق قضكية اوزو بكين

التاريخ والواقع ق ،مقال منشور على الرابط www.libya-watanona.com :تم زيارة الموقكع فكي 21

اذار .2021/

( )2شككوقي عطككا اج الجمككل  ،عبككداج عبككد الككرزاق اب كراهيم ،تككاريخ افريقيككا الحككديث والمعاصككر  ،ط ،2دار
الزهراء للنشر والتوزيع( ،الريا

،.)2002 :

. 397

() 3ع ك ككز الك ك ككدين موس ك ككى صك ك ككالا عقيل ك ككه ،الن ك ك كزاع الح ك ككدودي الليبك ك ككي – التش ك ككادي  ،1995-1973رسك ك ككالة
ماجستير(غير منشورة) ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة الشرق االوسط،2017 ،

. 30

( )2011-1942( )4سياسككي ثككوري حكككم ليبيككا لمككدة اثنككان واربعككون عككام لقككب بملككك ملككوك افريقيككة اثككر
اجتماع لزعماء افريقيا عرف باألخ القائد نصب نفسه قائد للثورة تراس منصب رئيس االتحاد االفريقي .
للمزيككد مككن التفاصككيل ينظككر :عقيككل حسككين عقيككل ،اس كرار وحقككائق مككن زمككن القككذافي ،المجموعككة الدوليككة

للنشر والتوزيع( ،د .م :د .ت) .

( )5عقيله ،المصدر السابق ،

. 31

.9

( )6مصكطفى بكن بودريكو ،دور محكمكة العكدل الدوليكة فكي شكوون ن ازعكات الحكدود ،رسكالة ماجسكتير (غيكر
منشورة) ،كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار ،عنابة2015 ،
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سياس ككية تمثل ككت بالن ازعك ككات الحدودي ككة بك ككين البل ككدين ح ككول ش ك كريط أَوزو الح ككدودي( )1إِذ ككككان
االسك ككتعمار البريطك ككاني والفرنسك ككي أَسك ككاس الن ك كزاع بك ككين ليبيك ككا وتشك ككاد وذلك ككك بسك ككبب المعاهك ككدة

المعقككودة بككين الطككرفين بشككان تعيككين الحككدود؛ إِذ كانككت فرنسككا تحتككل تشككاد فككي الوقككت الككذي

كانكت إِيطاليكا تحتككل ليبيكا ،ففكي عككام  1935عقكدت معاهككدة بكين فرنسكا وِايطاليككا عرفكت بك ك ك–
الفك ككال – موسك ككوليني( ،)2تك ككم بموجبهك ككا تنك ككازل فرنسك ككا عك ككن ش ك كريط أَوزو ِليطاليك ككا( ،)3إِ َّال أَ َّن
المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ وذلك بسبب غزو إِيطاليكا للحبشكة عكام  ،)4( 1935وفكي 10

آب 1955 /عقككد بككين ليبيككا وفرنسككا معاهككدة صككداقة وتككم المصككادقة عليهككا وتنفيككذ بنودهككا
وبذلك يكون شريط أَوزو أَر

()5

َّ
تشادية بناء على الحدود المتفق عليها عام . )6(1919

شهدت العالقات الليبية التشادية اضطرابات ون ازعكات بشكأن الحكدود والس َّكيما شكريط

أَوزو فعنككدما تككولى الككزعيم معمككر القككذافي زعامككة ليبيككا عككام  )7(1969أَرسككل ق كوات اسككتولت

( )1محمود شاكر ،تشاد ،ط ،1موسسة الرسالة للطباعة والنشر ( ،د .م،)1972 :

. 96

( )2وهي معاهدة عقدت في  7كانون الثاني  1935/بين فرنسا وايطاليا مثل الجانب الفرنسي بيبر الفكال وزيكر
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

الحككدود السياسككية فككي القككارة االفريقيككة ،مجلككة العلككوم االنسككانية (جامعككة المرقككب) ،العككدد (،2016 ،)12

. 28

( )3غي جيرمي انغانسوب ،تشاد عشرون عاما من االزمة ،ترجمة سامي عيسى عبداج ،كلية اآلداب ،جامعكة
الخرطوم ،السودان،2003 ،

 xxii؛ شاكر ،المصدر السابق ،

. 97

( )4ب ك ك ككدوي الدس ك ك ككوقي مخت ك ك ككار ،الن ك ك كزاع التش ك ك ككادي الليب ك ك ككي عل ك ك ككى اوزو ،معه ك ك ككد البح ك ك ككوث والد ارس ك ك ككات العربي ك ك ككة،
(القاهرة،)1993 :

. 85

( )5محمككد اب كراهيم ابككو بكككر ابككو ق كرين ،دور محكمككة العككدل الدوليككة فككي تطككوير مفهككوم سككيادة الدولككة  ،اطروحككة
دكتوراط (غير منشورة)  ،كلية الحقوق  ،جامعة الشرق االوسط ،2016 ،

. 91

( )6برن ككاد الن ،ق شك كريط اوزو د ارس ككة لتط ككوير الح ككدود السياس ككية ب ككين ليبي ككا وتش ككاد ق ،مجل ككة البح ككوث والد ارس ككات
العربية (القاهرة) ،العدد (،1988 ،)16

. 159

( )7محمككد ش كريف ج ككاكو ،العالقككات السياس ككية بككين تش ككاد وليبيككا قض ككية اوزو  ،1996-1960مكتبككة م ككدبولي،
(القاهرة،)1998 :

. 100
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()1
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كز مككن ليبيككا(،)2
مككدعيا بككذلك بأحقيككة ليبيككا بش كريط أَوزو وأََّن كه جككزء اليتجك أ

مستند فكي ذلكك إِلكى معاهكدة الفكال موسكوليني( )3لكذلك عكدت ليبيكا وجودهكا فكي شكريط أَوزو

حككق شككرعي( )4وتُ َعككد معاهككدة  1955المعروفككة بمعاهككدة الصككداقة المنعقككدة بككين ليبيككا وفرنسككا
الَّتككي تضككمنت بنككود أَبرزهككا تحديككد الحككدود بككين البلككدين وتنظككيم العالقككات الوديككة مككع الككدول
المج ككاورة ال س ك َّكيما ت ككونس والج ازئ ككر ،وتقوي ككة العالق ككات ب ككين ال ككدول المج ككاورة عل ككى مختل ككف

كادية و َّ
االجتماعيك كة واالقتص ك َّ
َّ
الثقافيك كة والعس كككرية مجحف ككة؛ إِذ نص ككت قأَ َّن
األَص ككعدة السياس ك َّكية و
عليهك ككا وقك ككت اسك ككتقالل المملكك ككة

الحك ككدود التك ككي تفصك ككل بك ككين ليبيك ككا وتشك ككاد هك ككي المنصك ككو
الليبي ككةق( ،)5والن ليبي ككا ل ككم تحص ككل عل ككى االس ككتقالل إِ َّال ع ككام  1969وم ككا ف ككر

عليهككا م ككن

معاهككدات كانككت خككار إِطككار إِرادة الشككعب وال تعبككر عككن حقككوقهم وأَصك َّكرت ليبيككا أَن ال يوجككد

معاه كدات ق ككد ح ككددت الحككدود ب ككين البل ككدين أَ َّدى ذلككك إِل ككى امتع ككا

الشككاديين بتفسككير ذل ككك

العمل انتهاك لسيادة البالد(.)6

اقككدم القككذافي بعككد اسككتيالئه علككى ش كريط أَوزو ببسككط سككيطرته علككى كامككل الش كريط،

وِلثبكات احقيتكه بشكريط أَوزو شكرع بتوزيككع بطاقكات علكى السكككان توككد انتمككائهم إِلكى ليبيككا
وتخصي

قطع أَ ار

لهكم فكي سكبيل كسكب تأييكديهم لكه فضكال عكن إِصكدار جكوازات تثبكت

تبعيتهم إِلى ليبيا رسكميا  ،رحكب الكرئيس التشكادي فرانسكوا تومبلبكاي (، )Tombalbaye
()1

()7

( )1محم ككد ص ككالا حس ككن ع ككامر ،السياس ككة الخارجي ككة الليبي ككة تج ككاط ال ككدول االفريقي ككة جن ككوب الص ككحراء م ككن س ككنة
 ،1995-1969رسككالة ماجسككتير (غيككر منشككورة) ،اكاديميككة الد ارسككات العليككا ،طكرابلس،2008 ،

هيئة التحرير ،جمهورية تشاد ،قراءات افريقية (المنتدى االسالمي) ،العدد ( ،)38اكتوبر . 2018

( )2محمككد عثمككان الصككيد ،محطككات مككن تككاريخ ليبيككا ،مطبعككة النجككا ( ،الككدار البيضككاء،)1996 :

 116؛
 138؛

محمككد عيسككى الع ازبككي ،الن كزاع الحككدودي بككين ليبيككا وتشككاد د ارسككة حككول قضككية اوزو  ،1994-1969رسككالة

ماجستير (غير منشورة) ،اكاديمية الدراسات العليا و طرابلس،2 007 ،

( )3الن ،المصدر السابق ،

( )4مختار ،المصدر السابق ،

 351؛ عامر ،المصدر السابق ،
. 112

. 47

. 116

( )5علي احمد هارون ،اسس الجغرافيا السياسية ،ط ،2دار الفكر العربي( ،القاهرة،)2003 :
( )6جاكو ،المصدر السابق ،

. 100

. 256

)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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باسكتيالء القكذافي علككى شكريط أَوزو وأَخككذت العالقكات مسككارها نحكو التطككور؛ إِذ اقكدمت ليبيككا

بدعم تومبلباي ماديا األَمر الكذي أَثكار مخكاوف فرنسكا فحرضكت قكادة الكبالد مكن ضكباط إِلكى
القي ك ك ك ك ككام ب ك ك ك ك ككانقالب أَط ك ك ك ك ككا ب ك ك ك ك ككه أَ َّدى إِل ك ك ك ك ككى مص ك ك ك ك ككرعه

)(Felix Malloum

()3

()2

بدال عنه(. )4

وتنصك ك ك ك ك كيب ف ك ك ك ك ككيلكس م ك ك ك ك ككالوم

جرى اجتماع في شباط /فب اريكر 1975بإشكراف الواليكات المتحكدة األَمر َّ
يكيكة 1975
بككين الرئيسككين القككذافي ومككالوم بش كأن اسككتغالل نفككط شككمال تشككاد الَّككذي بموجبككه تقككوم شككركات

امريكية باستغالل النفط ونقله عن طريق األَنابيب الموجودة في ليبيا(. )5

فككي عككام  1976بككدأت المواجهككات العسكككرية بككين الق كوات التشك َّ
كادية والق كوات الليبيككة
علككى إِثككر إِعككالن الككزعيم معمككر القككذافي إِعككالن ضككم ش كريط أَوزو رسككميا ِم َّم كا دفككع الق كوات

التشادية إِلى مكواجهتهم عكن طريكق عمليكات االسكتطالع لككن تفكوق القكوات الليبيكة فكي العكدة
والعككدد مكككنهم مككن التوغككل فككي األَ ارضككي التشككادية ،األَمككر الككذي دفككع التشككاديين إِلككى طلككب

المساعدة من الدول األَجنبية( ،)6ساعد القذافي علكى التوغكل إِلكى شكريط أَوزو هكي الظكروف

( )1975- 1918( )1ولككد فككي بلككدة بيسككادا شككرق النيجككر ضككمن مقاطعككة كككوم ار ،امككتهن مهنككة التككدريس وتقلككد
مناصب ادارية خالل الحكم الفرنسي في تشاد تولى رئاسة تشاد بعد نيلهكا االسكتقالل الكى ان تكم اغتيالكه اثكر

انقالب ضدط  .احمد عطية ،القاموس السياسي ،ط ،3دار النهضة العربية( ،بيروت،)1986 :

. 344

)2( Arteaga, F. the Chad Conflict, United Nations (MINURCAT) and the
European Union (EUFOR), Ari Paper, 2008, P1.
( )2009-1932()3سياسي عسكري وعضو في الحزب التقدمي االشتراكي انخرط في السلك العسكري
وتقلد منصب رئيس اركان الجيش  ,تولى منصب رئيس وزراء تشاد ( . )1978-1975للمزيد من
التفاصيل ينظر  :فيلكس مالوم  ,مقال متاح على الرابط  https://ar.esc.wikiتم زيارة الموقع في
/28حزيران. 2021
( )4سيد عبد الرحيم محمد حامكد ،سياسكة الواليكات المتحكدة االمريكيكة نحكو ليبيكا  ،1989-1969اطروحكة
دكتوراط (غير منشورة) ،جامعة عين شمس ،القاهرة،2003 ،

. 165

( )5ايككاد عبككد الككرحمن شككيحان الركككابي ،التطككورات السياسككية فككي تشككاد  ،1988-1960اطروحككة دكتككوراط
(غير منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة البصرة،2017 ،

. 168

( ) 6ام ك ك ككين محم ك ك ككد ،تج ك ك ككدد الصك ك ك كراع عل ك ك ككى ح ك ك ككدود موريتاني ك ك ككا وم ك ك ككالي ،مق ك ك ككال منش ك ك ككور عل ك ك ككى الك ك ك كرابط:
 http://www.aljazeera.netتم زيارة الموقع في  16نيسان . 2021
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التي أَحاطت تشاد فضال عكن الحكرب األَهليكة( ،)1التكي انكدلعت واسكتمرت لمكدة تسكعة أَشكهر

األَمككر الككذي دفككع القككذافي بككإعالن السككبب ال كرئيس الحككتالل ش كريط أَوزو هككو حمايككة أَروا
الشعب الموجود هناك من الحرب القائمة آنذاك(.)2

فككي عككام  1977طلككب ال كرئيس التشككادي مككن فرنسككا إِرسككال ق كوات فرنسككية لمسككاندة
الق ك ك كوات التشك ك ككادية للتصك ك ككدي للق ك ك كوات الليبيك ك ككة( ،)3إِ َّال أَ َّن فرنسك ك ككا تك ك ككرددت فك ك ككي ذلك ك ككك خوف ك ك كا

على عالقتها مع ليبيا( ،)4األَمر الكذي دفكع الكرئيس التشكادي فلكيكس مكالوم إِلكى اتبكاع عمليكة
تاكود وهي عمليكة اتبعهكا الكرئيس التشكادي عكام  1978تكم مكن خاللهكا جمكع  2500جنكدي

بهدف التصدي للمتمردين وحماية العاصمة(.)5

وفككي مجريككات األَحككداث تككم االسككتيالء علككى ش كريط أَوزو بالكامككل وأَخككذت الوسككائل

ا ِلعالمية تبث عملية االستحواذ الكامل على شريط أَوزو ،وككان هكذا الخبكر بمثابكة ق القشكة

كر)( ،)6ثُك ك َّم ب ككدأت
كر كبي ك ا
الت ككي قص ككمت ظه ككر البعي ككرق (أَي الح ككدث الص ككغير ال ككذي يت ككرك أَث ك ا
المفاوضككات بككين الجككانبين ليجككاد حككل للن كزاع القككائم بينهمككا انتهككت بعقككد معاهككدة السككالم(، )7

( )1حكدثت عككام  1979بسككبب قيكام النظككام الجمهككوري علككى اسكاس التعدديككة الحزبيككة االمككر الكذي احككدث حركككات تمككرد
وعصككيات فككي الككبالد وانتهككت بوصككول جبهككة التحريككر الككوطني لتشككاد الككى السككلطة اذ اقككدمت علككى تشكككيل حكومككة
وطنية انتقالية وبدورها انشكئت الحكومكة محكمكة عسككرية نفكذت عمليكة اعكدام بحكق المتمكردين بشككل علنكي .االمكم
المتحككدة ،تقريككر وطنككي مقككدم وفقككا للفق كرة ( 15أ) مككن مرفككق ق كرار مجلككس حقككوق االنسككان  1/5تشككاد ،جنيككف16 ،
فبراير ،2009

.3

( )2نقال عن جاكو ،جريدة عمان (عمان) 26 ،حزيران . 1993
( )3سمر عبد الحليم محمود الجبرة ،الموشرات العامة الحتماالت التسوية في الن ازعكات الدوليكة (حسكب نظريكة اللحظكة
المناسككبة) د ارسككة تطبيقيككة ،رسككالة ماجسككتير (غيككر منشككورة) ،كليككة اآلداب ،جامعككة اليرمككوك ،االردن،2019 ،
. 77
( )4عقيلة ،المصدر السابق ،

. 33

)5( May, R.& Massey, S Chad: politics and Security, report Writenet lndependen, 2007,
P7 .
312
( )6سالم الهمالي ،ق حكاوي بنينهق  ..زواريب حرب تشكاد ،مكذكرات شكاهد عيكان ،د .ن  ( ،د .م  :د.ت) ،
.
( )7معاهككدة عقككدت فككي 16اذار 1979/بككين ليبيككا وتشككاد تضككمنت وقككف اطككالق النككار وتشكككيل فككرق لحفككظ السككالم،
تشك ك ك ك ك كككيل حكومك ك ك ك ك ككة انتقاليك ك ك ك ك ككة ،واطك ك ك ك ك ككالق س ك ك ك ك ك ك ار السك ك ك ك ك ككجناء السياسك ك ك ك ك ككيين ،الغك ك ك ك ك ككاء المنظمك ك ك ك ك ككات السياسك ك ك ك ك ككية
ن ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككزع الس ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككال م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككن العاص ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككمة التش ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككادية  .للمزي ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككد م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككن التفاص ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككيل ينظ ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككر:
Chigozie, C.F.& Ituma, O.S. Nigerian Peacekeeping Operations Re
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وفي عام َّ 1981
تمكنت القوات الفرنسية من الضغط علكى القكوات الليبيكة حتكى تمكنكت مكن

إِجباره ككا عل ككى االنس ككحاب( ،)1بل ككغ الت ككوتر ف ككي العالق ككات ب ككين الج ككانبين ع ككام  1989عن ككدما
اتهمت تشاد كل من ليبيا والسودان بالهجوم المدبر علكى أَ ارضكيها؛ إِذ أَعلكن مجلكس الكوزراء
بك كأَ َّن القك كوات تتق ك َّكدم باتج ككاط تش ككاد منطلق ككة م ككن الس ككودان( ،)2إِ َّال أَ َّن العالق ككات تحس ككنت ب ككين

الككدولتين واتفاق كا علككى حككل الن كزاع بككالطرائق القانونيككة فككتم االتفككاق علككى إِحالككة الن كزاع

(ِ )3إلككى

محكمة العدل الدوليَّة(.)4

 -3قضية شريط أوزو ومحكمة العدل الدوليَّة:

إِ َّن الحكدود التكي أَوجكدتها المعاهكدات التكي ورثتهككا تشكاد مكع فرنسكا المتمثلكة بمعاهكدة

الصكداقة وحسككن الجكوار عككام  1955التككي عقكدها النظككام الملككي فككي ليبيككا قبكل ِ
الطاحككة بككه

عام  1969مع فرنسا وتشاد ككان يتوجكب االلتكزام بهكا تجنبكا لحكدوث أَي نكزاع بكين الطكرفين

واللجككوء إِلككى القككانون الككدولي ،اتفقككت كككال الككدولتين ليبيككا وتشككاد علككى عقككد اتفككاق بينهمككا مككن

( )1عبككد القككادر المخككادمي ،ن ازعككات الحككدود العربيككة ،دار الفجككر للنشككر والتوزيككع( ،مصككر،)2004 :
. 108

( )2ه ككاني محم ككد ابك كراهيم المك ككي ،العالق ككات الس ككودانية التش ككادية  ،1989-1956رس ككالة ماجس ككتير (غي ككر
منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة النيلين،2018 ،

()3هارون ،المصدر السابق ،

. 257

.106

()4وه ككي األداة القض ككائية الرئيس ككية لهيئ ككة األم ككم المتح ككدة ،أنش ككئت ع ككام  1945بموج ككب النظ ككام األساس ككي
للمحكمككة الملحككق بميثككاق األمككم المتحدةوقككد قامككت هككذط المحكمككة علككى أنقككا

المحكمككة الدائمككة للعككدل

الككدولي ،مككع احتفاظهككا بنظامهككا األساسككي ذاتهككومقر محكمككة العككدل الدوليككة ب قالهككايق بقصككر السككالم

،وهكي الجهكاز الوحيكد مكن بكين أجهكزة األمكم المتحكدة التكي مقرهكا ه خكار قنيويكوركق وقكد بكدأت محكمكة
العككدل الدوليككة عملهككا فككي عككام  ، 1946والنظككام األساسككي لمحكمككة العككدل الدوليككة ملحككق بميثككاق األمككم

المتحدة ،إذ يعد جزءا ال يتج أز منه ،وهو يقع في سبعين مادة تكلمت بالتفصيل عن القواعكد والجكراءات

المتبع ككة أم ككام المحكم ككة .رو ازل ككين هيجن ككز  ،دور محكم ككة الع ككدل الدولي ككة ف ككي الع ككالم المعاص ككر سلس ككلة
محاضرات االمارات  ،ط ، 1مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ( ،ابكو ظبكي 2009 :

)،

.3
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أَج ككل انه ككاء النك كزاع الق ككائم بينهم ككا فيم ككا يخك ك

شك كريط أَوزو ب ككالطرائق الس ككلمية( ،)1عق ككد ب ككين

الطككرفين اتف ككاق ع ككرف ب ك ك ككق االتفككاق ِ
الط ككاري ق تض ككمن االتف ككاق اللجككوء إِل ككى محكمككة العككدل

َّ
الدوليكة؛ إِذ ق َّكدمت ليبيكا طلبهكا فكي 31
الدوليَّة( )2وتقدم كال الدولتين طلبا إِلى محكمة العكدل
آب )3(1990 /المتضمن بمطالبة المحكمة تعيين الحدود؛ إِذ َّادعت أََّنكه ال يوجكد حكدود مكع

تشاد( )4بينما قدمت تشاد طلبها إِلكى المحكمكة فكي  3ايلكول ،)5(1990 /ثكم حكددت المحكمكة
على الطرفين تقديم مذكرة إِلى المحكمة في  26اب  1991 /كموعد اقصى(.)6

عقدت المحكمة جلساتها بحضور خمسة عشر قاضكيا مكن جنسكيات مختلفكة فضكال

عككن تعيككين كككال مككن تشككاد وليبيككا قاضككيين( )7إِذ اسككتندت المحكمككة فككي حكمهككا إِلككى معاهككدة

الصككداقة المنعقككدة فككي  10آب  1955/بككين الجمهوريككة الفرنسككية والمملكككة الليبيككة( ،)8ف كي

تحديككد الحككدود بعقككدها ميثككاق دولككي يسككتند عليككه فككي حككل الن كزاع دون البحككث عككن عوامككل
أُخككرى( )9الَّتككي تككن المككادة الثالثككة علككى قيعتككرف الفريقككان السككاميان المتعاقككدان بكأَ َّن الحككدود

( )1موجز االحكام والفتاوي واالوامر الصادر عكن محكمكة العكدل الدوليكة  ،1996-1992منشكورات االمكم
المتحدة( ،نيويورك،)1998 :

. 76

( )2االمم المتحكدة ،الجمعيكة العامكة ،تقريكر محكمكة العكدل الدوليكة 1اب31-1993/تمكوز ،1994/الوثكائق
الرس ككمية ،ال ككدورة التاس ككعة واالربع ككون( ،نيوي ككورك،)1994 :

(28 ،)779ايلول 1995/

 10؛ جري ككدة ال ككوطن (الكوي ككت) ،الع ككدد

( )3جريدة الطليعة العربية (فرنسا) ،العدد ( 23 ،)63تموز. 1994

( )4محمككد حسككن جاسككم المعمككاري ،اثككر الحككرب علككى نفككاذ المعاهككدات الدوليككة ومككا يجككري عليككه العمككل فككي
الدول العربية ،دراسة مقارنة ،المكتب الجامعي الحديث( ،القاهرة،)2013 :

. 117-116

( )5االم ككم المتح ككدة ،الجمعي ككة العام ككة ،تقري ككر محكم ككة الع ككدل الدولي ككة1 ،اب31-1990 /تم ككوز ،1991 /
الوثائق الرسمية ،الدورة السابعة واالربعون( ،نيويورك،)1991 :

16

( )6وثائق االمم المتحدة الجمعية العامة ،الدورة التاسع واالربعون ،تقرير مجلس االمن الى الجمعية العامة
 16 ،حزيران . 1993/

( )7جاكو ،المصدر السابق ،

. 113

( )8احمككد علككي االطككر  ،تسككوية المنازعككات الدوليككة ،ط ،1الككدار االكاديميككة للطباعككة والتككأليف والترجمككة
والنشر( ،ليبيا،)2009 :

( )9بودريو ،المصدر السابق ،

. 75

. 28
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الفاصككلة بككين أَ ارضككي القطككر التونسككي والقطككر الج ازئككري وأَفريقيككا الغربيككة ،وأَفريقيككا االسككتوائية
الفرنسية من جهة وبين أَراضي ليبيا مكن جهكة أُخكرى ،وهكي الحكدود الناتجكة عكن المسكتندات
َّ
الدولي ككة الناف ككذة بت ككاريخ نش ككوء المملك ككة الليبي ككة المتح ككدة ،كم ككا ه ككي مح ككددة بتب ككادل الرس ككالتين
المرفقتينق(.)1

أصدرت محكمة العدل الدوليَّة في  3شباط  )2(1994 /قرارها بحصكول سكتة عشكر

صوت مقابل صوت واحكد فكي حكمهكا( )3ق بكأَ َّن شكريط أَوزو تكابع لتشكادق( ،)4وهكذا ِ
القلكيم هكو

أَر

تشككاديه( ،)5ورفضككت ادعككاءات ليبيككا بضككم شكريط أَوزو إِلككى أَ ارضككيها( )6وتنسككحب ليبيككا

من شريط أَوزو الذي احتلته عام  1973وتعيدط إِلى تشاد( ،)7فضكال عكن أَ َّن األَ ارضكي التكي

تقع تحت سلطة الدولة فهي تابعكة لسكيادتها ،أَ َّمكا األَ ارضكي الخكار عكن حكدودها فهكي تابعكة
لل ك ككدول المج ك ككاورة( ،)8وعل ك ككى ك ك ككال الط ك ككرفين احتك ك كرام وااللتك ك كزام بالمعاه ك ككدات؛ ِإذ تلت ك ككزم تش ك ككاد

بالمعاهككدات التككي عقككدتها الجمهوريككة الفرنسكَّكية بالمقابككل تلتككزم ليبيككا بالمعاهككدات التككي عقككدتها
( )1مجموعككة االحكككام والفتككاوي واالوامككر الصككادر عككن محكمككة العككدل الدوليككة  ،1996-1992المص كدر
السابق ،

. 76

( )2صككفاء سككمير اب كراهيم ،المنازعككات الناجمككة عككن خالفككة الككدول وسككبل تسككويتها ،ط ،1دار الثقافككة للنشككر
والتوزيع( ،د .م،)2012 :

. 203

( )3حسككين خلككف موسككى ،الن كزاع الحككدودي بككين ليبيككا وتشككاد حككول ق قطككاع اوزو ق والوسككائل السككلمية فككي

التس ككوية ،مق ككال منش ككور ،المركك كز ال ككديمقراطي العرب ككي للد ارس ككات االس ككتراتيجية والسياس ككية واالقتص ككادية،

 ،. 2013متا على الرابط http://domccraticac.de :تم زيارة الموقع في 19اذار . 2021

( )4مجموعة االحكام والفتاوي الصادر عن محكمكة العكدل الدوليكة ،1996-1992المصكدر السكابق ،
76؛ الن ،شريط اوزو ،

 350-349؛ هيئة التحرير ، ،المصدر السابق ،

. 102

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

( )6م ككوجز سياس ككي ،المص ككدر الس ككابق ،
5فبراير ،1994

.4

( )7جاكو ،المصدر السابق ،

. 158

 7؛ ص ككحيفة العل ككم (المغ ككرب) ،الع ككدد ( ،)15988بت ككاريخ

 113؛ سفير عبد المعز ،النزاع الحدودي ليبيا وتشاد حول قطاع اوزو،

دار البصائر للنشر والتوزيع( ،القاهرة،)2003 :

( )8ابراهيم ،المصدر السابق ،

. 203

. 84
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َّ
الدوليككة أَ َّن مس كألة هككي سككيادة علككى األَر
الدولككة الليبيككة( ،)1ل كذلك أَوضككحت محكمككة العككدل
ولككيس مسككالة ملكيككة األَر

مسككتندة فككي ذلككك إِلككى قواعككد القككانون الككدولي ،وفككر

الدولة على الحدود التابعة لها دون التجاوز على حدود الدول المجاورة(.)2

سككيطرة

كما أَصدرت المحكمة قرار يتوجب حضور مراقبين تابعين لمجلس األَمن من أَجكل

ِ
الشكراف ومتابعكة عمليكة انسكحاب القكوات الليبيكة مكن شكريط أَوزو( ،)3علكى إِثكر ذلكك أَصككدر
مجلس األَمن قرار( )927بتعاون كال البلدين مع األَمين العكام ل ُمكم المتحكدة بطكرس غكالي
من أَجل تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدوليَّة( ،)4فضال عكن قيامهكا بعمليكة مسكا
ميداني للمنطقة ،وتقكوم طكائرة خاصكة بنقكل المكراقبين مكن وِالكى ليبيكا حتكى يكتم إِنجكاز المهكام

علكى أَتككم وجكه( )5إِ َّن إِرسكال مجلكس األَمككن لجنكة مكراقبين تشكرف علككى االنسكحاب دليككل علككى

أَ َّ
همية المسالة والرغبة في إِيجكاد حكل للنكزاع بكين البلكدين( ،)6إِذ إِ َّن النكزاع يكدور حكول تعيكين

المسكار الصككحيا لخكط الحككدود المشكتركة ،ولككيس علكى ممارسككة السكيادة كمككا َّادعكت ليبيككا(،)7

( )1ابو قرين ،المصدر السابق ،

. 91

( )2غسان هشام الجندي ،قطوف اللولو الدانيكة للوضكع القكانوني فكي القكانون الكدولي العكام ،ط ،1دار وائكل
للنشر والتوزيع( ،عمان،)2009:

. 55

( )3وثائق االمم المتحدة ،مجلس االمن ،القرار  ،)1994( 927جلسة مجلكس االمكن  3389المعقكودة فكي
 13حزيران  /يوليو . 1994

)4( Territorial dispute Libyan Arab Jamahiriy a /Chad, Judgment, I.C.J Reports
1994, p6.

( )5وثائق االمم المتحدة ،مجلس االمن ،القرار  ،)1994( 910جلسة مجلكس االمكن  3363المعقكودة فكي
 14نيسان/ابريل . 1994

( )6االتفككاق الموقككع قككس  4نيسككان /ابريككل  1994بككين حكككومتي تشككاد والجماهيريككة العربيككة الليبيككة بشككان
الطرائق العملية لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 3شباط /فبراير،1994

. 464

( )7موجز االحكام والفتاوي الصادر عكن محكمكة العكدل الدوليكة  1996-1992؛ عمكر سكعد اج ،القكانون
الدولي للحدود (االسس والتطبيق) ،ديوان المطبوعات الجامعية ( ،الجزائر :د.ت)،
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حمكمة العدل الدوليَّة وقضايا العرب يف املغرب العربي (()1998-1973قضية شريط أَوزو منوذجًا)
أَنسام أَديب الضاحي و جمول حممد حممود

وعلى صعيد العالقات الدوليَّة فقد رحكب مجلكس األَمكن باالتفكاق الموقكع بكين جمهوريكة تشكاد
والجماهيرية العربية الليبية بهدف االلتزام بق اررات المحكمة وتنفيذ حكمها(.)1

َّ
الدوليككة قككد أَنهككت الن كزاع بككين الط كرفين ،وأَنهككت الوجككود
بككذلك تكككون محكمككة العككدل

الليبككي فككي ش كريط أَوزو وأَ َّك كدت أَ َّ
حقي كة تشككاد وسككيادتها علككى ش كريط أَوزو بعككد ن كزاع دام أَكثككر
من عشرون عاما.

الليبية التشاد َّية:
ثانيا  :أثر التحكيم الدولي حول شريط أوزو على العالقات
َّ
ً
َّ
الدولي ككة ف ككي بداي ككة األَم ككر ملتزمك كة
ك ككان موق ككف ليبي ككا م ككن ص ككدور قك كرار محكم ككة الع ككدل
الصككمت  ،ثككم مككا لبثككت أَن أَقككدمت علككى تعزيككز قواتهككا فككي ش كريط أَوزو األَمككر الككذي أَثككار
مخاوف تشاد؛ إِذ أَعلنت ِ
الذاعة التشادية بيان أَعربت فيه عن قلقها من تعزيز ليبيكا بقكوات

عسكرية واضطهادها للجاليكات التشكادية فكي ليبيكا ،وموقكف ليبيكا غيكر ودي ومثيكر لمخكاوف

الحكومة التشادية

()2

.

َّ
الدوليككة لصككالا تشككاد ردود فعككل لككدى الككدول العربيككة
كككان لصككدور ق كرار محكمككة العككدل

والس ك َّكيما أَ َّول تل ككك ال ككدول ه ككي مص ككر؛ إِذ أَب ككدت تأيي ككدها للمحكم ككة؛ ألََّنه ككا اعتم ككدت علك كى

الق كوانين فككي إِصككدار حكمهككا دون التعككر لضككغوطات خارجيككة خاصككة؛ إِذ ُع ك َّدت مصككر
امتككدادا للشككعوب األَفريقيككة ،كككذلك العكراق الككذي رحككب بقكرار المحكمككة لصككالا تشككاد( )3بسككبب
موقف ليبيا إِلكى جانكب إِيكران فكي الحكرب العراقيكة ا ِليرانيكة ( ، )1990-1980بينمكا وقفكت
ككل مككن لبنككان والككيمن إِلككى جانككب ليبيككا وسككاندتها فككي مطالبهككا( )4فكأَعلن القككذافي أَ َّن انسككحاب

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

( )2نقال عن جاكو جريدة الريا
( )3عقيلة ،المصدر السابق ،

(الريا

). 1994/12/14 ،

. 67-66

( )4حس ككين خل ككف موس ككى ،النك كزاع الح ككدودي ب ككين ليبي ككا وتش ككاد ح ككول ققط ككاع اوزوق والوس ككائل الس ككلمية ف ككي
التسوية ،مقكال منشكور ،المرككز الكديمقراطي العربكي للد ارسكات االسكتراتيجية والسياسكة االقتصكادية ،متكا

على الرابط http://democraticac.de/?p=788 :تم زيارة الموقع في / 18نيسان . 2021/

554

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

ليبيكا مرهككون بتسكليم المتهمككين الليبيكين الموجكودين فكي الواليككات المتحكدة األَمريكيككة( )1وصك َّكر

َّ
الدوليككة ال يككتم تنفي ككذط بككالقوة إَِّنمككا هككو أَم ككر
القككذافي أَ َّن الق كرار الصككادر عككن محكم ككة العككدل
اختياري غير ملزمِ ،م َّما دفع بالحكومة التشادية والليبية بدخول بالمفاوضات إِ َّال أََّنهكا فشكلت

بسكبب اخكتالف وجهكات النظكر ،وبنكاء علكى ذلككك أَقكدمت الحكومكة التشكادية برفكع طلكب إِلككى
مجلس األَمن يوضا فيه تقاعس ليبيا وامتناعها عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدوليَّة(.)2

دعككت مصككر كككال الط كرفين إِلككى ضككبط الككنفس وتغلككب العقككل علككى األَطمككاع تمجيككدا

لحسككن الج كوار ،فبككدأت المفاوضككات وعقككد الطرفككان اتفككاق فككي سككرت مككن أَجككل تنفيككذ ق كرار

المحكمككة المتمثككل باالنسككحاب الليبككي مككن تشككاد( ،)3حضككر عككن تشككاد عبككد الككرحمن مكسككين
وعن ليبيا جمعة المهدي بهدف التوصل إِلى حل يرضي الطرفين يتم من خاللكه تنفيكذ قكرار

المحكم ككة اتف ككق الطرف ككان أَن تب ككدأ عملي ككة االنس ككحاب القك كوات الليبي ككة ف ككي موع ككد 15نيس ككان/
 ،1994شكككل مجلككس األَمككن لجنككة م كراقبين مولَّفككة مككن خمسككة عشككر مراقب كا ل ش كراف علككى

عملية االنسحاب فضكال عكن تشككيل لجنكة مكن الطكرفين مكونكة مكن خمسكة عشكر ضكابطا

مككن تشككاد وخمسككة عشككر ضككابطا مككن ليبي كا ،وتشكككيل لجنككة مختصككة بإ ازلككة األَلغككام علككى أَن

َّ
خبير(.)4
ا
يعين كل طرف عشرين

وفككي سككياق ذلككك أَوضككحت الحكومككة التشككادية بأََّنهككا ال ترغككب فككي إِنهككاء المفاوضككات
إَِّنما االستمرار فيها ولكن تحت إِشراف مجلس األَمن الَّذي أَعلن بدورط التعاون مكع بطكرس
غالي بصورة مباشرة أَو غير مباشكرة()5عكادت المفاوضكات بكين الكدولتين فكي جولتهكا الثانيكة
إِ َّال أََّنها وصفت بالشائكة؛ ألَ َّن ليبيا كانت ترسم خطة مكن أَجكل تنفيكذ االنسكحاب بينمكا تشكاد

رفض ككت ذل ككك وأَاردت أَن ي ككتم االنس ككحاب وف ككق ج ككدول زمن ككي مح ككدد( )6اعت ككرف الق ككذافي أَ َّن

( )1جاكو ،المصدر السابق ،

. 115

( )2نقال عن جاكو جريدة الحياة ( لندن)/19 ،اذار .1994/

( )3نقال عن جاكو ،جريدة الراي العام (الكويت )/6 ،نيسان .1994/
( )4الجبرة  ،المصدر السابق ،

. 81

( )5سكمية سككالم محمككد الشكعالى ،العالقككات السياسككية والعسكككرية بكين ليبيككا وتشككاد ( ،)1979-1899رسككالة
ماجستير (غير منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة التحدي ،ليبيا،2009 ،

( )6جاكو ،المصدر السابق ،

. 116
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حمكمة العدل الدوليَّة وقضايا العرب يف املغرب العربي (()1998-1973قضية شريط أَوزو منوذجًا)
أَنسام أَديب الضاحي و جمول حممد حممود

سياسكته كانككت علككى خطكأ ،والس َّكيما فككي مسكألة احككتالل ليبيكا لشكريط أَوزو؛ إِذ أَ َّككد ذلككك قكرار
المحكمة التي أَعادت شريط أَوزو إِلى تشاد ،وأَثبتت أَ َّ
حقية تشكاد فيكه ِم َّمكا دفكع بالقكذافي إِلكى

تسليم شريط أَوزو في  30حزيران  1994/إِلى ليبيا( ،)1وبالفعل بدء االنسحاب وانتهكى فكي

 30أََّيك ك كار ،)2(1994 /وب ك ككذلك ت ك ككم اس ك ككتعادة شك ك كريط أَوزو م ك ككن القك ك كوات الليبي ك ككة وع ك ككاد إِل ك ككى

التشاديين(. )3

إِ َّن المتتبككع ل حككداث يالحككظ أَ َّن نتيجككة النكزاع كككان منككذ بككدء األَمككر لصككالا تشككاد ،ولكككن

أَطماع الدول وحماية مصالحها دفعها إِلى إِطالة النزاع ،وحدثت خسائر ليبية(.)4

والجككدير بالككذكر أَ َّن أَغلككب سكككان أَوزو قككد رحل كوا بعككد اسككتعادة تشككاد الش كريط مككن ليبيككا

ويعككزز ذلككك هككو وعككود ليبيككا بمككنحهم الوظككائف فضككال عككن تزويككدهم بالسككلع وكافككة الخككدمات

التككي يحتاجونهككا أَي بصككورة أَوضككا أَ َّن ليبيككا قككدمت إِغ كراءات مككن أَجككل جككذب سكككان أَوزو

اليها؛ إِذ َّ
قدرت األُسر التي بقيت في أَوزو ما يقارب ثالثين – أَربعين أُسرة(.)5

شككهدت السككنوات الخمسككة االولككى تطككور ملحككوظ فككي العالقككات بككين الككدولتين؛ إِذ كانككت

تشككاد ترغككب بتقويككة عالقاتهككا مككع الككدول المجككاورة والسككيَّما ليبيككا والسككودان ،وشككهدت تبككادل

الزيارات بين الجانبين ،ورغبة منكه إِيصكال العالقكات فكي أَعلكى مسكتوياتها؛ إِذ عقكد الجانبكان
أَكثر من اثني عشرة اتفاقية(. )6

( )1سككالم حسككين البرنككاوي ،العالقككات العربيككة – االفريقيككة د ارسككة حالككة العالقككات الليبيككة –االفريقيككة ،ط،1
منشورات اكاديمية الدراسات العليا( ،طرابلس،)2005 :

( )2الجبرة ،المصدر السابق ،

. 82

. 83

( )3سالم الهمالي ،عبد القادر الفيتوري ،لهيكب الصكحراء حكرب تشكاد  ...مكذكرات شكاهد عيكان ،د.ن(،د.م:
د.ت)،

. 222

( )4الجبرة ،المصدر السابق ،

. 89

( )5جي ككروم توبيان ككا ،كالودي ككو غرامي ككزي ،مش كككلة التب ككو :م ككا ب ككين وج ككود وغي ككاب الدول ككة ف ككي مثل ككث تش ككاد –
السودان – ليبيا ،ترجمة محمد صالا عياد ،مطبعة جونيت( ،سويس ار،)2018 :

. 101

( )6كمككال عبيككد ،العالقككات السككودانية التشككادية واثرهككا فككي نشككر الثقافككة العربيككة االسككالمية ،مطبعككة جامعككة
افريقيا العالمية( ،الخرطوم،)2001 :

. 64
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وِالى جانب ذلك أَعلنت ِ
َّ
التشادية أَعادت ليبيا شريط أَوزو رسكميا إِلكى تشكاد بعكد
الذاعة
احككتالل دام عشككرين عام كا( ،)1علككى ِإثككر ذلككك صك َّكر وزيككر الخارجيككة الليبيككة عمككر مصككطفى

( )2000-1992قككائال :قإِ َّن بككالدط التزمككت بتنفيككذ قكرار المحكمككة بشككان أَوزو رغككم أَ َّن ذلككك
يمثككل خسككارة كبي كرة لليبيككا ق ،وأَضككاف موضككحا عككن العالقككات قككائال :قإِ َّن العالقككات مككع تشككاد
عريقككة بككين الشككعبين علككى مككدار التككاريخ وأََّن كه هنككاك الكثيككر مككن المصككالا المشككتركة التككي

سككيوليها ك ككال م ككن األَخ قائ ككد الث ككورة معم ككر الق ككذافي والك كرئيس التش ككادي ا=إِدري ككس ديبككي اتنككو
خالل المرحلة المقبلة ...ق(.)2

زار ال كرئيس التش ككادي ادريككس ديب ككي اتنككو (ltno

Deby

 )3( ) ldrissليبيككا بعككد

انسككحاب الق كوات الليبيككة مككن تشككاد؛ إِذ التقككى بككالرئيس الليبككي معمككر القككذافي وعقككد الطككرفين
معاهدة حسن الجوار واعربا عن مدى رغبتهم في تقوية العالقات بين البلكدين علكى مختلكف

االص ككعدة السياس ككية واالقتص ككادية واالجتماعي ككة( )4إِذ عب ككر الك كرئيس التش ككادي ع ككن المعاه ككدة

قائال :قإِ َّن عهدا جديدا من التعكاون و ِ
الخكوة بكين البلكدين قكد بكدا لتحقيكق المصكلحة المشكتركة

بين البلدينق(. )5

إِ َّن عالقة تشاد بليبيا عالقة تميزت بالمتانة ،نتيجة للموقف الليبي الكذي تمثكل بالكدعم

الككذي قدمتككه ليبيككا إِلككى تشككاد المتمثككل بالككدعم المككالي والعسكككري؛ إِذ كككان لليبيككا الفضككل فككي

وصول ديبي إِلى السلطة ،وعندما واجهته األَزمة الماليكة ( )1996-1990كانكت ليبيكا أَ َّول
مككن مككد يككد العككون إِلككى تشككاد علككى الككرغم مككن الضككائقة الماليككة التككي كانككت ليبيككا تعككاني منهككا

( )1جاكو ،المصدر السابق ،
( )2الشعالى ،المصدر السابق ،

. 120
. 122

( )2021-1952()3سياسي تشادي ينتمي الى قبيلة الزغاوة التشادية –السودانية  ،تولى منصب رئيس تشاد
ورئيس حركة االنقاذ الوطني للمدة ( ، )2021-1990اتسمت عالقته مع ليبيا بالود قتل متاث ار بجرو على يد
المتمردين في تشاد  .للمزيد من التفاصيل ينظر  :ادريس ديبي  ،مقال متا على الرابط :
https://ar.m.wikipedia.or

تم زيارة الموقع في /28حزيران . 2021/

( )4مجلككس االمككن ،االتفككاق الموقككع فككي 4نيسككان /ابريككل  1994بككين حكككومتي تشككاد والجماهيريككة العربيككة الليبيككة بشككان
الط ارئ ككق العملي ككة لتنفي ككذ الحك ككم الص ككادر ع ككن محكم ككة الع ككدل الدولي ككة /3ش ككباط /فب اري ككر ،1994قك كرار رق ككم (،)910
الجلسة رقم ( ،)3363في 14نيسان. 1994/
( )5جاكو ،المصدر السابق ،
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بسككبب قضككية لككوكربي ،إِ َّال أََّنهككا أَرسككلت أَم كواال طائلككة إِلككى تشككاد فضككال عككن الككدعم المعنككوي
والمس ككاعدات العيني ككة المتمثل ككة ب ككأموال ووق ككود ومول ككدات( ،)1ول ككم يقتص ككر األَم ككر عل ككى تق ككديم

المسككاعدات الماديككة إَِّنمككا تبكع ذلككك حككدوث سلسككلة مككن اللقككاءات بككين الجككانبين؛ إِذ أ ََّدت ليبيككا

دور في التوسط مع الحركات المعارضة في تشاد( ،)2إِ َّن المتتبع ل حكداث يالحكظ أَ َّن تشكاد
كانككت ترغككب بتقويككة عالقاتهككا إِ َّال أَ َّن الظككروف الداخليككة المتمثلككة بعككدم الثقككة واالضككطرابات،

فضككال عككن الفسككاد وانعككدام الحريككة كانككت مككن أَبككرز المعككرقالت التككي واجهتهككا تشككاد( ،)3فككي
الوقت ذاتكه ككان اسكتجابة ليبيكا لقكرار المحكمكة هكو نكابع مكن تخوفهكا مكن اسكتخدام تشكاد مكن

الدول الغربية ضدها بعد اتهامها لحادثة لوكربي(. )4

وعل ككى ص ككعيد العالق ككات الثقافي ككة عق ككد الجانب ككان اتفاقي ككة التع ككاون الفن ككي والثق ككافي ف ككي

ط كرابلس وكككان ذلككك فككي  6تمككوز  1994 /بككين الط كرفين؛ إِذ اقككدمت ليبيككا علككى ذلككك بفككتا
مركز الثقافي الليبي في تشاد عام .)5(1997

أَقدم القذافي فكي عكام  1998علكى زيكارة تشكاد وعكدت تلكك الزيكارة بالزيكارة التار َّ
يخيكة،

أَكككد مككن خاللهككا علككى تقويككة ودعككم العالقككات االقتصككادية والثقافيككة والسياسككية ،وهككذط الزيككارة
وصك ككفت بالرمزيك ككة التاريخيك ككة التك ككي توك ك كد علك ككى رغبك ككة البلك ككدين فك ككي التعك ككاون علك ككى مختلك ككف

األَص ككعدة( )6إِذ ق ك َّكدمت ليبيك كا دع ككم لمختل ككف المنظم ككات الت ككي له ككا أَنش ككطة ثقافي ككة ،مككن خ ككالل
دعمها ماديا ومعنويا في محاولة منه دعم مشروع موسوعة الحضارة األَفر َّ
يقية(.)7

( )1محمككود عب كد الككرحمن الشككيخ ،ق ليبيككا القككذافي والعالقككات السككودانية التشككادية  2011- 1966ق ،د ارسككات افريقيككة
(جامعة افريقيا العالمية) ،العدد ( ،)60ديسمبر،2018 ،
( )2المصدر نفسه،
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. 53

( )3الشيخ ،المصدر السابق ،
( )4البرناوي ،المصدر السابق ،

. 53
. 84

( )5فككايزة ص كالا عبككد الجليككل ،تشككاد وعالقتهككا الثقافيككة بليبيككا منككذ منتصككف القككرن التاسككع عشككر حتككى بككدايات الق ككرن
الحادي والعشرين ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية اآلداب والتربية ،جامعة سرت،2010 ،
( )6عبد الجليل ،المصدر السابق ،

. 114

. 103

( )7فادي ككة عب ككد العزي ككز القحط ككاني ،البع ككد الت ككاريخي للثقاف ككة االفريقي ككة  ،نش ككوء الثقاف ككة العربي ككة االفريقي ككة ف ككي مواجه ككة
التحك ككديات الراهنك ككة  ، 1 ، 2004 22-19ط ، 2المركك ككز العلمك ككي ألبحك ككاث الكتك ككاب االخضك ككر ، 2007 ،
. 140
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أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

فككي عككام  1998أَقككدمت ليبيككا علككى فككتا مكتككب جمعيككة الككدعوة ِ
السك َّ
كالمية بهككدف تعبئككة

الجم ككاهير ِ
الس ك َّ
كالمية تلبي ككة لتوجيه ككات ثك كورة الف ككاتا به ككدف تخلص ككهم م ككن الجهككل والتخل ككف

والعبودية ،وِاقامة أَنشطة تعليمية وثقافية ( )1فضال عن دعكم الجامعكات والمعاهكد والمشكاركة
العلمية؛ إِذ تكم فكتا كليكة للد ارسكات ِ
الس َّ
َّ
كالمية فكرع تشكاد ،وِارسكال عشكرات
في إِقامة الندوات

المدرسككين فككي مختلككف االختصاصككات ،والمشككاركة الثنائيككة بككين الجككانبين فككي إِقامككة النككدوات
و َّ
السي ما ندوة اللغة العربية في تشاد  ،ودعكم جامعكة انجامينكا بمختلكف االختصاصكات ودعكم
البحوث العلمية المشتركة مثل بحث المنظمات العاملة فكي تشكاد ودورهكا فكي تأكيكد وتشككيل

السلوك البشري(.)2

وبككذلك تكككون محكمككة العككدل قككد أَع كادت الحككدود الطبيعيككة إِلككى مككا كانككت عليككه وطويككت

صفحة شريط أَوزو بإعادتكه إِلكى تشكاد فوحكدت أَ ارضكيها واعترفكت ليبيكا بأحقيكة تشكاد بشكريط

أَوزو ،وقرار المحكمة لم يخلق العكداء بكين البلكدين علكى العككس إَِّنمكا عمكل علكى إِنمكاء رو
التعاون والتفاهم بين البلدين .
الخاتمة :

شكهد الكوطن العربكي ن ازعكات حدوديكة بكين الكدول العربيكة خلفهكا االسكتعمار األَجنبككي
ووضع حل للمشكلة ال يعد ناجحا إِ َّال في حال معرفة األَسباب الذي أَدت إِلكى انكدالع فتيلكة

َّ
الدوليكة بهكدف حكل النكزاع بكالطرائق
النزاع بين الطرفين ،ومن ثكم اللجكوء إِلكى محكمكة العكدل
السككلمية واالبتعككاد ع ككن اسككتخدام الق ككوة العسكككرية ،ولج ككوء الطككرفين المتن ككازعين إِلككى القككانون
الدولي لحل النزاع يدل على تغلب العقل على المنطق وتمجيدا لعالقكات حسكن الجكوار بكين

َّ
الدوليكة أَثكر علكى العالقكات العربيكة العربيكة ،والعربيكة
البلكدين ،لقكد ككان لحككم محكمكة العكدل

ِ
القليميككة و َّ
الدوليككة فبعضككها كككان إِيجابي كا ومتقككبال مككن األَط كراف المتنازعككة ،وبعض كها اآلخككر
انعكككس سككلبا علككى العالقككة بككين البلككدين فككي المسككتقبل ،شككهدت العالقككات بككين البلككدين بعككد

صدور قرار المحكمة تطور على مختلف األَصعدة أَي أََّنه انعكس بشكل إِيجابي بينهما .

( )1عبد الجليل ،المصدر السابق ،
( )2المصدر نفسه،

. 104

. 106
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The International Court of Justice and Arab Cases in the
)Arabian West (1973-1998
(The issue of the Ozo bar is a model)

Ansam Adeeb Al- Dahi
Mojul Mohamed Mahmoud



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.

 Master's Student/Department of History/College of Education for Human
Sciences/University of Mosul.
Prof/Department of History/College of Education for Human
Sciences/University of Mosul.

560

