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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

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

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

( 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

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

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

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  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

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

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

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

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

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 . 

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

ن عن )
 

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

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



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

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 ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 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

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 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

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 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 .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث 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

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

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 البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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1 - 24 

عنون غيمها ( دراسة داللية 
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 التوظيف القرآني لإلنسان في ديوان ) سماء ال ت

سامة                                                  
ُ
 أ

َ
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 هللا محمد رسول هللا( للشيخ محمد قناوي من علماء القرن ال
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 أ
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ميرة وحيدة خط
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 التشادّي –والصراع اللييّب  ياحلدود ُأوزوشريط  

  (1973-1998) 

 جمول حممد حممودو  َأنسام َأديب الضاحي 

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

النسبة للعرب في ة مهمة بانعطافه تاريخي   1998-1973لت المرحلة شك    
ضد القوى  االستقاللفبعد أن خاض العرب صراعهم من أجل التحرر و  ,تاريخهم المعاصر

العربية والتحكم بمصائر  رضاألأ الكبرى التي وجهت جيوشها ألحكام سيطرتها على 
 رادتها على العرب الذين خاضوا فصوالً إ  ذت تلك القوى الغربية تحاول فرض , واخشعوبها

شكاله وصورة المتعددة العسكرية جل الخالص من قيود االستعمار بأمن الكفاح ألأ 
ذلك الكفاح والمقاومة, ببعد إن حقق  العرب  ,قتصادية واالجتماعية والققافيةوالسياسية واال

ا ت دولتهم جزءً صار و  االستقاللحصلت معظم بالدهم على ا ا وسياسيً نواعها عسكريً أأ بكل 
نين توجه تلك العالقات وا, ترتكز على قتحكمه شبكة من العالقات الدولية ا من عالمي زً مم
التوجيهات  حالف ذاتعن المشاريع واألأ  فضاًل قليمية بعض المنظمات الدولية وال  بو 

ندماج العرب في ذلك العالم من النظام االسياسية وااليدلوجية المتعددة, كان من نتاج 
مخرج من مخرجات عالم ما بعد أأبرز  عرض قضاياهم علىإ لى  الدولي ظهور حاجتهم

تعد النزاعات الحدودية بين دول المغرب العربي  إ ذ  ؛ةال وهي محكمة العدل الدولي  أأ حربين لا
تي عرضت على ال  ايا التي شهدتها الساحة العربية القضأأبرز  من ُأوزوالسيما قضية شريط 
 .محكمة العدل الدولية

 .عالقات, قوانين, سيطرةالكلمات المفتاحية:     
 

                                                 

 البة ماجستير/قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصلط. 
 /قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل ُأستاذ. 
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   :بين ليبيا وتشاد  (Banded Azou)ُأوزوة شريط قضيالمبحث االول : 
 :هميتهأ  موقعه و -1

شررريط حرردودى علررى طررول الحرردود بررين ليبيررا وتشرراد يقررع جنرروب ليبيررا وشررمال تشرراد 
راضري ليبيرا الجنوبيرة وكران أإ لرى  , ضرم(1)كرم1500بلرغ مسراحته تكرم, و  1050يبلغ طولره 

علررى هررذم المنطقررة شررريط  طلررقأومررن هنررا  (Azou) ُأوزوبداخلرره معسرركر صررغير يسررمى 
(Banded Azou)ُأوزو

هميتررره كونررره لنررري برررالنفط واليورانيررروم ومرررواد معدنيرررة أ, تكمرررن (2)
دفعرت ليبيرا بالردخول بسلسرلة مرن الصرراعات ( 3)سرتراتيجية امتنوعة جعلت منه منطقة ذات 

إ ذ  ؛سرررتحواذ علرررى المرررواد المعدنيرررة واسرررتغالل قروتهرررا والسررريطرة علرررى مواردهررراجرررل االأمرررن 
نهررررا منطقررررة ال يمكررررن التفررررريط بهررررا بسررررهولة ألهميتهررررا أب( 4) القررررذافيمعمررررر صرررررح الررررزعيم 

 .(5)االقتصادية
   :ُأوزوجذور النزاع بين ليبيا وتشاد حول شريط  -2

قرد القضرايا التري تعرد وريقرة مرن أعقضرية النرزاا الحدوديرة برين ليبيرا وتشراد مرن  عد  تُ 
( صرررراعات 1995-1973ة )ُمرررد  ادية طرررول الالقرررات الليبيرررة التشرررشرررهدت الع (6)االسرررتعمار

                                                 

؛ محمد التباوى, " قضية اوزو بين  1981ايلول  30(, 150( جريدة الطليعة العربية ) فرنسا(, العدد)1)
 21تم زيارة الموقع في  watanona.com-www.libyaقال منشور على الرابط: التاريخ والواقع ", م

 .2021اذار /
, دار 2, ط ( شوقي عطا اهلل الجمل , عبداهلل عبد الرزاق ابراهيم, تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر2)

 . 397(., ص2002الزهراء للنشر والتوزيع, )الرياض: 
 , رسالة ماجستير1995-1973التشادى  –(عز الدين موسى صالح عقيله, النزاا الحدودى الليبي 3)

 . 30, ص 2017)لير منشورة(, كلية اآلداب والعلوم, جامعة الشرق االوسط, 
(  سياسي قورى حكم ليبيا لمدة اقنان واربعون عام  لقب بملك ملوك افريقية اقر 1942-2011( )4)

ماا لزعماء افريقيا عرف باألخ القائد نصب نفسه قائد للقورة تراس منصب رئيس االتحاد االفريقي . اجت
للمزيد من التفاصيل ينظر: عقيل حسين عقيل, اسرار وحقائق من زمن القذافي, المجموعة الدولية 

 . 9للنشر والتوزيع, )د. م: د. ت( .  ص
 . 31( عقيله, المصدر السابق , ص 5)
فى بن  بودريو, دور محكمة العدل الدولية في شؤون نزاعات الحدود, رسالة ماجستير )لير ( مصط6)

 . 17ص   2015منشورة(, كلية الحقوق, جامعة باجي مختار, عنابة, 
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ن كررررا إ ذ (1)الحرررردودى ُأوزوسياسررررية تمقلررررت بالنزاعررررات الحدوديررررة بررررين البلرررردين حررررول شررررريط 
سرررراس النررررزاا بررررين ليبيررررا وتشرررراد وذلررررك بسرررربب المعاهرررردة أأ االسررررتعمار البريطرررراني والفرنسرررري 

فرري الوقررت الررذى  كانررت فرنسررا تحتررل تشررادإ ذ  ؛المعقررودة بررين الطرررفين بشرران تعيررين الحرردود
 –عقردت معاهرردة برين فرنسرا وايطاليررا عرفرت برررررر 1935كانرت ايطاليرا تحتررل ليبيرا, ففري عررام 

 ن  أأ  ال  إ  , (3)ليطاليرررررا ُأوزو, ترررررم بموجبهررررا تنررررازل فرنسرررررا عررررن شررررريط (2)موسرررروليني –الفررررال 
 10, وفري (4) 1935عرام  يطاليرا للحبشرةإالمعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ وذلك بسبب لزو 

( 5)عقررد بررين ليبيررا وفرنسررا معاهرردة صررداقة وتررم المصررادقة عليهررا وتنفيررذ بنودهررا  1955ب/ آ

 .( 6)1919تشاديه بناء على الحدود المتفق عليها عام  أأرض ُأوزووبذلك يكون شريط 
ما شرريط شهدت العالقات الليبية التشادية اضطرابات ونزاعرات بشرأن الحردود والسري  

رسررل قرروات اسررتولت أ( 7)1969عيم معمررر القررذافي زعامررة ليبيررا عررام فعنرردما تررولى الررز  ُأوزو

                                                 

 . 96(, ص 1972, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر, ) د. م: 1( محمود شاكر, تشاد, ط1)
بين فرنسا وايطاليا مقل الجانب الفرنسي بيبر الفال  1935/ كانون القاني 7( وهي معاهدة عقدت في 2)

وزير خارجية فرنسا, ومقل الجانب االيطالي بنيتو موسوليني رئيس وزراء ايطاليا, تنازلت فيها فرنسا 
عن شريط اوزو ليصبح ضمن الحدود الليبية التي كانت خاضعة للسيطرة االيطالية . عاشور مسعود 

السياسية في القارة االفريقية, مجلة العلوم االنسانية )جامعة المرقب(, العدد النجار, مشكلة الحدود 
 . 28, ص 2016(, 12)

( لي جيرمي انغانسوب, تشاد عشرون عاما من االزمة, ترجمة سامي عيسى عبداهلل, كلية اآلداب, 3)
 .  97؛  شاكر, المصدر السابق , ص  xxii, ص 2003جامعة الخرطوم, السودان, 

 دوى الدسوقي مختار, النزاا التشادى الليبي على اوزو, معهد البحوث والدراسات العربية,( ب4)
 . 85(, ص 1993)القاهرة: 

( محمد ابراهيم أبو بكر أبو قرين, دور محكمة العدل الدولية في تطوير مفهوم سيادة الدولة , أطروحة 5)
 . 91, ص2016ط , دكتورام )لير منشورة( , كلية الحقوق , جامعة الشرق األوس

( برناد الن, " شريط اوزو دراسة لتطوير الحدود السياسية بين ليبيا وتشاد ", مجلة البحوث والدراسات 6)
 . 159, ص1988(, 16العربية )القاهرة(, العدد )

 , مكتبة مدبولي,1996-1960( محمد شريف جاكو, العالقات السياسية بين تشاد وليبيا قضية اوزو 7)
 . 100(, ص 1998)القاهرة: 
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, (2)مررن ليبيررا أيتجررز  نرره جررزء الا  و  ُأوزوبررذلك بأحقيررة ليبيررا بشررريط  امرردعي (1)ُأوزوعلررى شررريط 
 ُأوزولرذلك عردت ليبيرا وجودهرا فري شرريط ( 3)معاهردة الفرال  موسرولينيإ لرى  في ذلك أمستند

 روفررة بمعاهرردة الصررداقة المنعقرردة بررين ليبيررا وفرنسرراالمع 1955وتعررد معاهرردة ( 4)حررق شرررعي
ترري تضررمنت بنررود أهمهررا تحديررد الحرردود بررين البلرردين وتنظرريم العالقررات الوديررة مررع الرردول ال  

ال سررريما ترررونس والجزائرررر , وتقويرررة العالقرررات برررين الررردول المجررراورة علرررى مختلرررف و المجررراورة 
ن إنصرررت "إ ذ  ؛مجحفرررةة والعسررركرية األصرررعدة السياسرررية واالجتماعيرررة واالقتصرررادية والققافيررر

سررررتقالل المملكررررة االحرررردود  الترررري تفصررررل بررررين ليبيررررا وتشرررراد هرررري المنصرررروص عليهررررا وقررررت 
فررررض عليهرررا مرررن ومرررا  1969 عرررام ال  إ   االسرررتقاللليبيرررا لرررم تحصرررل علرررى  ن  ألأ ؛ (5)الليبيرررة"

يوجررد ن ال أصرررت ليبيررا أرادة الشررعب وال تعبررر عررن حقرروقهم و إطررار إ  معاهرردات كانررت خررارج 
امتعررراض الشررراديين بتفسرررير ذلرررك إ لرررى  دى ذلررركأمعاهررردات قرررد حرررددت الحررردود برررين البلررردين 

 .(6)العمل انتهاك لسيادة البالد
 ببسررط سرريطرته علررى كامررل الشررريط, ُأوزوقرردم القررذافي بعررد اسررتيالئه علررى شررريط أأ 

ليبيررا لرى إ   تؤكرد انتمررائهم توزيررع  بطاقرات علرى السرركانب شررا   ُأوزوولقبرات احقيتره بشررريط 
تقبرت  جروازات إصردار عرن فضراًل  وتخصيص قطع أراضي لهم في سبيل كسب تأييديهم لره

                                                 

( محمد صالح حسن عامر, السياسة الخارجية الليبية تجام الدول الفريقية جنوب الصحراء من سنة 1)
, 2008, رسالة ماجستير )لير منشورة(, اكاديمية الدراسات العليا, طرابلس, 1969-1995

(, اكتوبر 38عدد )؛ هيئة التحرير, جمهورية تشاد, قراءات افريقية )المنتدى االسالمي(, ال 116ص
2018 . 

؛  138(, ص1996( محمد عقمان الصيد, محطات من تاريخ ليبيا, مطبعة النجاح, )الدار البيضاء: 2)
, رسالة 1994-1969محمد عيسى العزابي, النزاا الحدودى بين ليبيا وتشاد دراسة حول قضية اوزو 

 . 47, ص2 007ماجستير )لير منشورة(, اكاديمية الدراسات العليا و طرابلس, 
 . 116؛ عامر, المصدر السابق , ص  351( الن, المصدر السابق , ص 3)
 . 112( مختار, المصدر السابق , ص 4)
 . 256(, ص2003, دار الفكر العربي, )القاهرة: 2( علي احمد هارون, أسس الجغرافيا السياسية, ط5)
 . 100( جاكو, المصدر السابق , ص6)
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 , رحرررررررررررب الررررررررررررئيس التشرررررررررررادى فرانسررررررررررروا تومبلبررررررررررراى(1) ليبيرررررررررررا رسرررررررررررمياإ لرررررررررررى  تبعيرررررررررررتهم
(Tombalbaye)(2),  واخررذت العالقرررات مسررارها نحرررو  ُأوزوباسررتيالء القرررذافي علررى شرررريط

قرار مخراوف فرنسرا فحرضرت قرادة أمر الرذى باى ماديا األاقدمت ليبيا بدعم تومبلإ ذ  التطور
 وتنصريب فريلكس مرالوم (3)مصررعهإ لرى  طراح بره ادىأنقالب إالقيام برإ لى  البالد من ضباط

(Felix Malloum) (4) ( 5)بدال عنه.  
ة  بررين مريكي رربإشررراف الواليررات المتحرردة األأ  1975جرررى اجتمرراا فرري شررباط /فبرايررر

ذى بموجبره تقروم شرركات امريكيرة ال ربشان استغالل نفط شمال تشاد  لوممان القذافي و رئيسال
 .( 6)باستغالل النفط ونقله عن طريق االنابيب المتواجدة في ليبيا

برردأت المواجهررات العسرركرية بررين القرروات التشررادية والقرروات الليبيررة   1976فرري عررام 
رررسرررميً ر  ُأوزوضرررم شرررريط  إ عرررالنالرررزعيم معمرررر القرررذافي  إ عرررالنعلرررى اقرررر  ا دفرررع القررروات ا مم 
مرواجهتهم عرن طريرق عمليرات االسرتطالا لكرن تفروق القروات الليبيرة فري العردة إ لى  التشادية

                                                 

)1( 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  .  

د ( ولد في بلدة بيسادا شرق النيجر ضمن مقاطعة كومرا, امتهن مهنة التدريس وتقل1975- 1918( )2)
مناصب ادارية خالل الحكم الفرنسي في تشاد تولى رئاسة تشاد بعد نيلها االستقالل الى ان تم التياله 

(, 1986, دار النهضة العربية, )بيروت: 3اقر انقالب ضدم . أحمد عطية, القاموس السياسي, ط
 . 344ص

)3  ( Arteaga, F. the Chad Conflict, United Nations (MINURCAT) and the 
European Union (EUFOR), Ari Paper, 2008, P1. 

( سياسي عسكرى وعضو في الحزب التقدمي االشتراكي انخرط في السلك العسكرى 1932-2009()4)
( . للمزيد من 1978-1975وتقلد منصب رئيس اركان الجيش , تولى  منصب رئيس وزراء تشاد )

تم زيارة الموقع في   https://ar.esc.wikiبط  التفاصيل ينظر : فيلكس مالوم , مقال متاح على الرا
 .  2021/حزيران28
, اطروحة 1989-1969( سيد عبد الرحيم محمد حامد, سياسة الواليات المتحدة األمريكية نحو ليبيا 5)

 . 165, ص2003دكتورام )لير منشورة(, جامعة عين شمس, القاهرة, 
, اطروحة دكتورام 1988-1960عبد الرحمن شيحان الركابي, التطورات السياسية في تشاد ( اياد 6)

 . 168, ص 2017)لير منشورة(, كلية اآلداب, جامعة البصرة, 
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طلررب إ لررى  ينمررر الررذى دفررع التشرراديراضرري التشررادية, األأ والعرردد مكررنهم مررن التولررل فرري األأ 
 ُأوزوشرريط  فريالقرذافي علرى التولرل  تمكن الرئيس معمرر, (1)ةجنبي  المساعدة من الدول األأ 

, الترري انرردلعت واسررتمرت لمرردة (2)عررن الحرررب االهليررة فضرراًل حاطررت تشرراد أالظررروف الترري 
هرررو  ُأوزوشرررريط  حرررتاللال رئيسالسررربب الررر إ عالنمرررر الرررذى دفرررع القرررذافي برررتسرررعة اشرررهر األ

 .(3)حماية اراوح الشعب المتواجد هناك من الحرب القائمة آنذاك
قرروات فرنسررية لمسرراندة  إ رسررالفرنسررا طلررب الرررئيس التشررادى مررن  1977فرري عررام 

 فرنسررررررا ترررررررددت فرررررري ذلررررررك خوفررررررا  ن  أأ  ال  إ  , (4)القرررررروات التشررررررادية للتصرررررردى للقرررررروات الليبيررررررة
اتبراا عمليرة إ لرى  مر الرذى دفرع الررئيس التشرادى فلريكس مرالوماأل ,(5)على عالقتها مع ليبيا

جنردى  2500جمرع  ترم مرن خاللهرا 1978تاكود وهي عمليرة اتبعهرا الررئيس التشرادى عرام 
 .(6)بهدف التصدى للمتمردين وحماية العاصمة

 القنررروات خرررذتأبالكامرررل و  ُأوزوحرررداث ترررم االسرررتيالء علرررى شرررريط وفرري مجريرررات األأ 
وكران هرذا الخبرر بمقابرة " القشرة  ُأوزواالعالمية تبث عملية االسرتحواذ الكامرل علرى شرريط 

                                                 

( امين محمد, تجدد الصراا على حدود موريتانيا ومالي, مقال منشور على الرابط: 1)
www.aljazeera.nethttp://   2021نيسان  16تم زيارة الموقع في . 

بسبب قيام النظام الجمهورى على اساس التعددية الحزبية االمر الذى احدث  1979( حدقت عام 2)
حركات تمرد وعصيات في البالد وانتهت بوصول جبهة التحرير الوطني لتشاد الى السلطة اذ اقدمت 

ية وبدورها انشئت الحكومة محكمة عسكرية نفذت عملية اعدام بحق على تشكيل حكومة وطنية انتقال
)أ( من مرفق قرار مجلس  15المتمردين  بشكل علني .االمم المتحدة, تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة 

 . 3, ص2009فبراير  16تشاد, جنيف,  5/1حقوق االنسان 
 . 1993حزيران  26(جاكو, جريدة عمان )عمان(, 3)
الحليم محمود الجبرة, المؤشرات العامة الحتماالت التسوية في النزاعات الدولية )حسب ( سمر عبد 4)

نظرية اللحظة المناسبة( دراسة تطبيقية, رسالة ماجستير )لير منشورة(, كلية اآلداب, جامعة اليرموك, 
 .  77, ص 2019االردن, 

 . 33( عقيلة, المصدر السابق , ص5)
)6  ( May, R.& Massey, S Chad: politics and Security, report Writenet  

lndependen, 2007, P7 .  
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ت أبررردقرررم  , (1)اقرررر كبيرررر(  )اى الحررردث الصرررغير الرررذى يتررررك التررري قصرررمت ظهرررر البعيرررر"
,  (2)المفاوضررات بررين الجررانبين ليجرراد حررل للنررزاا القررائم بينهمررا انتهررت بعقررد معاهرردة السررالم

تمكنت القوات الفرنسية من الضغط علرى القروات الليبيرة حترى تمكنرت مرن  1981وفي عام 
 مانررردع 1989, بلرررغ التررروتر فررري العالقرررات برررين الجرررانبين عرررام (3)االنسرررحابجبارهرررا علرررى إ

مجلرس الروزراء   أأعلرنإ ذ  ؛راضريهاأأ يا والسودان بالهجوم المدبر علرى اتهمت تشاد كل من ليب
العالقررررات تحسررررنت بررررين  ن  أأ  ال  إ  , (4)قرررروات تتقرررردم باتجررررام تشرررراد منطلقررررة مررررن السررررودانالن بررررا

 لررىإ   (5)حالررة النررزاا إالرردولتين واتفاقررا علررى حررل النررزاا بررالطرق القانونيررة فررتم االتفرراق علررى 

 .(6)محكمة العدل الدولية

                                                 

( سالم الهمالي, " حكاوى بنينه" .. زواريب حرب تشاد, مذكرات شاهد عيان, د. ن , ) د .م : د.ت( ,  1)
 . 312ص

بين ليبيا وتشاد تضمنت وقف اطالق النار  وتشكيل فرق لحفظ  1979اذار/16( معاهدة عقدت في 2)
 سالم, تشكيل حكومة انتقالية, واطالق سراح السجناء  السياسيين, الغاء المنظمات السياسيةال
 نزا السالح من العاصمة التشادية . للمزيد من التفاصيل ينظر: 
 Chigozie, C.F.& Ituma, O.S. Nigerian Peacekeeping Operations Re 

(, ص 2004دار الفجر للنشر والتوزيع, )مصر: ( عبد القادر المخادمي, نزاعات الحدود العربية, 3)
108 . 

, رسالة ماجستير )لير 1989-1956( هاني محمد ابراهيم المكي, العالقات السودانية التشادية 4)
 .106, ص 2018منشورة(, كلية اآلداب, جامعة النيلين, 

 . 257(هارون, المصدر السابق , ص5)
بموجب النظام األساسي  1945ألمم المتحدة, أنشئت عام (وهي األداة القضائية الرئيسية لهيئة ا6)

وقد قامت هذم المحكمة على أنقاض المحكمة الدائمة للعدل  للمحكمة الملحق بميقاق األمم المتحدة
ومقر محكمة العدل الدولية ب "الهاى" بقصر السالم  الدولي, مع احتفاظها بنظامها األساسي ذاته

زة األمم المتحدة التي  مقرها ه خارج "نيويورك" وقد بدأت محكمة ,وهي الجهاز الوحيد من بين أجه
, والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ملحق بميقاق األمم   1946العدل الدولية عملها في عام 

المتحدة, إذ يعد جزءا ال يتجزأ منه, وهو يقع في سبعين مادة تكلمت بالتفصيل عن القواعد والجراءات 
م المحكمة. روزالين هيجنز , دور محكمة  العدل الدولية  في العالم المعاصر سلسلة المتبعة أما

 2009,  مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية , )ابو ظبي :  1محاضرات االمارات   , ط
 . 3( , ص
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 المبحث الثاني :
   :ةومحكمة العدل الدوليَّ  ُأوزوقضية شريط -1

دة  معاهرالمتمقلرة بتشراد مرع فرنسرا ورقتهرا  التي  اتن الحدود التي اوجدتها المعاهدإ
طاحررة برره الترري عقردها النظررام الملكري فرري ليبيررا قبرل األ 1955الصرداقة وحسررن الجروار عررام 

إ لرررى  اللجررروءبهرررا و  االلترررزامعلرررى تشررراد وفرنسرررا كررران يتوجرررب نسرررا وتشررراد مرررع فر  1969عرررام 
جررل انهرراء أالرردولتين ليبيررا وتشرراد علررى عقررد اتفرراق بينهمررا مررن  القررانون الرردولي, اتفقررت كررال

, عقررد بررين الطرررفين اتفرراق (1)ق السررلميةائبررالطر  ُأوزوالنررزاا القررائم بينهمررا فيمررا يخررص شررريط 
ن يقردم أو ( 2)محكمرة العردل الدوليرةإ لرى  تضرمن االتفراق اللجروء طرارى "عرف بررررر" االتفراق ال  

( 3)1990ب/ آ 31قردمت ليبيرا طلبهرا فري إ ذ  محكمة العدل الدوليرة,إ لى  اكال الدولتين طلبً 

بينمررا ( 4)ه ال يوجررد حرردود مررع تشررادن ررأأ عررت د  اإ ذ  ؛المتضررمن بمطالبررة المحكمررة تعيررين الحرردود
قم حددت المحكمرة علرى الطررفين  ,(5)1990ايلول/  3في  المحكمةإ لى  قدمت تشاد طلبها

 .(6)كموعد اقصى 1991اب /  26المحكمة في إ لى  تقديم مذكرة
 فضراًل بحضور خمسة عشر قاضريا مرن جنسريات مختلفرة تها اسلعقدت المحكمة ج

معاهرردة إ لررى  اسررتندت المحكمررة فرري حكمهررا إ ذ (7)عررن تعيررين كررال مررن تشرراد وليبيررا قاضرريين

                                                 

ات االمم , منشور 1996-1992( موجز األحكام والفتاوى واالوامر الصادر عن محكمة العدل الدولية 1)
 . 76(, ص1998المتحدة, )نيويورك: 

, الوقائق 1994تموز/31-1993اب/1( األمم المتحدة, الجمعية العامة, تقرير محكمة العدل الدولية 2)
؛ جريدة الوطن )الكويت(, العدد  10(, ص1994الرسمية, الدورة التاسعة واالربعون, )نيويورك: 

 1995ايلول /28(, 779)
 . 1994تموز 23(, 63العربية )فرنسا(, العدد ) ( جريدة الطليعة3)
( محمد حسن جاسم المعمارى, اقر الحرب على نفاذ المعاهدات الدولية وما يجرى عليه العمل في 4)

 . 117-116(, ص ص 2013الدول العربية, دراسة مقارنة, المكتب الجامعي الحديث, )القاهرة: 
, 1991تموز / 31-1990اب/ 1محكمة العدل الدولية, ( االمم المتحدة, الجمعية العامة, تقرير 5)

   16(, ص1991الوقائق الرسمية, الدورة السابعة واالربعون, )نيويورك: 
( وقائق االمم المتحدة الجمعية العامة, الدورة التاسع واالربعون, تقرير مجلس االمن الى الجمعية العامة 6)

 . 1993حزيران / 16, 
 . 113, ص  ( جاكو, المصدر السابق7)
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, فررري (1)برررين الجمهوريرررة الفرنسرررية والمملكرررة الليبيرررة 1955اب / 10المنعقررردة فررري  الصرررداقة
تحديرررد الحررردود بعقررردها ميقررراق دولررري يسرررتند عليررره فررري حرررل النرررزاا دون البحرررث عرررن عوامرررل 

الحردود  ن  أأ الفريقان  السراميان المتعاقردان برالمادة القالقة على "يعترف  توالتي نص (2)اخرى
فريقيررا االسررتوائية أأ طررر الجزائرررى وافريقيررا الغربيررة, و ر التونسرري والقراضرري القطررأالفاصررلة بررين 

خررى, وهري الحردود الناتجرة عرن المسرتندات أُ راضي ليبيا مرن جهرة أالفرنسية من جهة وبين 
الدوليرررة النافرررذة بتررراريخ نشررروء المملكرررة الليبيرررة المتحررردة, كمرررا هررري محرررددة بتبرررادل الرسرررالتين 

 .(3)المرفقتين"
 سرتة عشررقرارها بحصرول ( 4)1994شباط /  3عدل الدولية في أصدرت محكمة ال

قلرريم هررذا ال ن  ا  و (, 6)تررابع لتشراد" ُأوزو" برران شرريط ( 5)صروت مقابررل صروت واحررد فري حكمهررا
ن أو ( 8)راضرررريهاأإ لررررى  ُأوزوعرررراءات ليبيررررا بضررررم شررررريط د  اورفضررررت   (7) تشرررراديه أأرضهررررو 

                                                 

, الدار االكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة 1( احمد علي االطرش, تسوية المنازعات الدولية, ط1)
 . 75(, ص2009والنشر, )ليبيا: 

 . 28( بودريو, المصدر السابق , ص 2)
, المصدر 1996-1992( مجموعة األحكام والفتاوى واالوامر الصادر عن محكمة العدل الدولية 3)

 . 76ابق , صالس
, دار الققافة للنشر 1( صفاء سمير إبراهيم, المنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل تسويتها, ط4)

 . 203(, ص2012والتوزيع, )د. م: 
( حسين خلف موسى, النزاا الحدودى بين ليبيا وتشاد حول " قطاا اوزو " والوسائل السلمية  في 5)

ستراتيجية والسياسية واالقتصادية, مقراطي العربي للدراسات االز الديالتسوية, مقال منشور, المرك
 . 2021اذار 19تم زيارة الموقع في  http://domccraticac.de., متاح على الرابط:  2013

,المصدر 1996-1992( مجموعة األحكام والفتاوى  واألوامر الصادر عن محكمة العدل الدولية 6)
؛  هيئة التحرير, , المصدر السابق ,  350-349؛ الن, شريط اوزو , ص ص 76السابق , ص 

 . 102ص
, دار العلوم للنشر 2( جمال عبد الناصر مانع, القانون الدولي العام  )المجال الجوى, البحرى, النهرى (, ج7)

 . 158(,  ص 2009والتوزيع, )الجزائر: 
فبراير 5(, بتاريخ 15988؛  صحيفة العلم )المغرب(, العدد ) 7لسابق ,  ص( موجز سياسي, المصدر ا8)

 . 4, ص1994
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عرن ان  فضراًل (, 1)تشرادإ لرى  وتعيردم 1973الرذى احتلتره عرام  ُأوزوتنسحب ليبيا مرن شرريط 
راضررري الخرررارج عرررن مرررا األأراضررري التررري تقرررع تحرررت سرررلطة الدولرررة فهررري تابعرررة لسررريادتها األ

إ ذ  ؛بالمعاهردات وااللترزام, وعلرى كرال الطررفين احتررام (2)حدودها فهي تابعرة للردول المجراورة
ل تلتررزم ليبيررا بالمعاهرردات تلتررزم تشرراد بالمعاهرردات الترري عقرردتها الجمهوريررة الفرنسررية بالمقابرر

ة هرري سرريادة ألن مسررإوضررحت محكمررة العرردل الدوليررة ألررذلك (, 3)الترري عقرردتها الدولررة الليبيررة
قواعد القانون الردولي وفررض إ لى  مستندة في ذلك رضاألأ لة ملكية أوليس مس رضاألأ على 

 .(4)سيطرة الدولة على الحدود التابعة لها دون التجاوز على حدود الدول المجاورة
جرل أمن  تابعين لمجلس األمن صدرت المحكمة قرار يتوجب حضور مراقبينأكما 

صرردر أقرر ذلرك أ, علرى (5)ُأوزوشرراف ومتابعرة عمليرة انسرحاب القروات الليبيرة مرن شرريط ال
مين العرام لممرم المتحردة بطررس لرالي بتعاون كال البلدين مع األ (927)من قرارمجلس األ

عررن قيامهررا بعمليررة  فضرراًل , (7)لصررادر عررن محكمررة العرردل الدوليررةجررل تنفيررذ الحكررم اأمررن ( 6)

                                                 

؛ سفير عبد المعز, النزاا الحدودى ليبيا وتشاد حول قطاا اوزو, دار  113( جاكو, المصدر السابق , ص1)
 . 84(, ص2003البصائر للنشر والتوزيع, )القاهرة: 

 . 203( إبراهيم, المصدر السابق , ص2)
 . 91( ابو قرين, المصدر السابق , ص 3)
, دار وائل للنشر 1( لسان هشام الجندى, قطوف اللؤلؤ الدانية للوضع القانوني في القانون الدولي العام, ط4)

 . 55(, ص 2009والتوزيع, )عمان:
 13 المعقودة في 3389(, جلسة مجلس االمن 1994) 927( وقائق األمم المتحدة, مجلس األمن, القرار 5)

 . 1994حزيران / يوليو 
( سياسي مصرى  وهو االمين العام السادس لممم المتحدة تخرج من جامعة القاهرة عام 1846-1910()6)

وحصل على شهادة الدكتورام في القانون العام الدولي من جامعة باريس  , قم اصبح استاذا في  1946
الحكومة المصرية اتفاقية التي اخضعت مصر للسيطرة العالقات الدولية قم اختيرا وزيرا للخارجية وقع عن 

, , المؤسسة  1البريطانية . للمزيد من التفاصيل ينظر : عبد الوهاب الكيالي , موسوعة السياسية  , ج 
 . 547العربية للدراسات والنشر , )بيروت : د. ت( , ص 

)7( Territorial dispute Libyan Arab Jamahiriy a /Chad, Judgment, I.C.J Reports 
1994, p6    .  
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لررى ليبيررا حتررى يررتم انجرراز ا  مسررح ميررداني للمنطقررة, وتقرروم طررائرة خاصررة بنقررل المررراقبين مررن و 
 . ( 1)تم وجهأالمهام على 

هميررة أدليررل علررى  االنسررحابمررن لجنررة مررراقبين تشرررف علررى مجلررس األأ  إ رسررالن إ
ان النزاا يردور حرول تعيرين المسرار إ ذ  ,(2)للنزاا بين البلدين يجاد حلإلة والرلبة في أالمس

, وعلررى (3)الصررحيح لخررط الحرردود المشررتركة ولرريس علررى ممارسررة السرريادة كمررا ادعررت ليبيررا
مرررن باالتفررراق الموقرررع برررين جمهوريرررة تشررراد صرررعيد العالقرررات الدوليرررة فقرررد رحرررب مجلرررس األ
 .(4)رات المحكمة وتنفيذ حكمهاوالجماهيرية العربية الليبية  بهدف االلتزام بقرا

برررذلك تكرررون محكمرررة العررردل الدوليرررة قرررد انهرررت النرررزاا برررين الطررررفين وانهرررت الوجرررود 
بعرد نرزاا دام اكقرر  ُأوزوحقيرة تشراد وسريادتها  علرى شرريط أكردت أو   ُأوزوالليبي في شريط 
 ا.من عشرون عامً 

 :تشاديةال الليبية العالقات على ُأوزو شريط حول الدولي التحكيم اثر-2

 ةملتزمررمررر فرري بدايررة األأ  العرردل الدوليررة كرران موقررف ليبيررا مررن صرردور قرررار محكمررة       
قررار أمررر الررذى األ ُأوزوقرردمت علررى تعزيررز قواتهررا فرري شررريط  أأ ن , قررم مررا لبقررت أأ الصررمت 

عربت فيه عرن قلقهرا مرن تعزيرز ليبيرا بقروات أذاعة التشادية بيان ت الأأعلنإ ذ  مخاوف تشاد
ن موقررررف ليبيررررا ليررررر ودى ومقيررررر ا  للجاليررررات التشررررادية فرررري ليبيررررا و  اضررررطهادهاو عسرررركرية 

 . (5)لمخاوف الحكومة التشادية

                                                 

المعقودة في  3363(, جلسة مجلس األمن 1994) 910( وقائق األمم المتحدة, مجلس األمن, القرار 1)
 . 1994نيسان/  14

بين حكومتي تشاد والجماهيرية العربية الليبية بشان الطرائق  1994نيسان /  4( االتفاق الموقع في 2)
 . 464, ص1994شباط /3عن محكمة العدل الدولية في  العملية لتنفيذ الحكم الصادر

؛ عمر سعد اهلل, القانون  1996-1992( موجز األحكام والفتاوى الصادر عن محكمة العدل الدولية 3)
 . 88الدولي للحدود )االسس والتطبيق(, ديوان المطبوعات الجامعية, ) الجزائر:  د.ت(, ص

المعقودة في   3373(, جلسة مجلس األمن 1994) 915القرار ( وقائق األمم المتحدة, مجلس األمن, 4)
 . 1994ايار /  4

 . 14/12/1994( نقال عن جاكو جريدة الرياض )الرياض (, 5)
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ما السري  و كان لصدور قرار محكمة العدل الدولية لصالح تشاد ردود فعرل لردى الردول العربيرة 
 هررا اعتمرردت علررى القرروانين فررين  ابرردت تأييرردها  للمحكمررة ألأ إ ذ  ؛ول تلررك الرردول هرري مصرررأ
عردت  مصرر امترداد للشرعوب إ ذ  صدار حكمها دون التعرض لضرغوطات خارجيرة خاصرةإ

إ لررى  بسربب موقررف ليبيررا( 1)فريقيرة, كررذلك العررراق الرذى رحررب بقرررار المحكمرة لصررالح تشررادال
( , بينمررا وقفررت كررل مررن لبنرران 1990-1980يررران فرري الحرررب العراقيررة االيرانيررة )إجانررب 
ليبيررا مرهررون  انسررحابن أالقررذافي  أأعلنفرر( 2)تها فرري مطالبهرراجانررب ليبيررا وسرراندإ لررى  والرريمن

وصرررح القررذافي ان ( 3)مريكيررةبتسررليم المتهمررين الليبيررين المتواجرردين فرري الواليررات المتحرردة األ
مررا هرو امرر اختيرارى ليررر ن  إالقررار الصرادر عرن محكمرة العرردل الدوليرة  ال يرتم تنفيرذم برالقوة 

هرررا فشرررلت بسررربب ال ان  إوالليبيرررة بررردخول بالمفاوضرررات  ملرررزم, ممرررا دفرررع بالحكومرررة التشرررادية
مجلرس إ لرى  اختالف وجهات النظر, وبنراء علرى ذلرك اقردمت الحكومرة التشرادية برفرع طلرب

 .(4)من يوضح فيه تقاعس ليبيا وامتناعها عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدوليةاأل
طمرراا تمجيرردا ى األضرربط الررنفس وتغلررب العقررل علررإ لررى  الطرررفيندعررت مصررر كررال         

جرررل تنفيرررذ قررررار أتفررراق فررري سررررت مرررن ات المفاوضرررات وعقرررد الطرفررران ألحسرررن الجررروار, فبرررد
إ لى حرل يرضري الطررفين  بهدف التوصل  (5)الليبي  من تشاد االنسحابالمحكمة المتمقل ب

القروات الليبيرة فري موعرد  االنسرحابعمليرة  أن تبردأتفق الطرفان ارار المحكمة ه تنفيذ قبيتم 
ا مرررن لجنرررة مررررراقبين مؤلفرررة مرررن خمسررررة عشرررر مراقًبرررر, شررركل مجلررررس األ1994نيسررران/ 15

عرن تشركيل  لجنرة مرن الطررفين  مكونرة مرن خمسرة  فضاًل  االنسحابلمشراف على عملية 

                                                 

 . 67-66( عقيلة, المصدر السابق , ص ص 1)
( حسين خلف موسى, النزاا الحدودى بين ليبيا وتشاد حول "قطاا اوزو" والوسائل السلمية في 2)

مقال منشور, المركز الديمقراطي العربي للدراسات الستراتيجية والسياسة االقتصادية, متاح  التسوية,
 . 2021/نيسان / 18تم زيارة الموقع في    http://democraticac.de/?p=788على الرابط: 

 . 115( جاكو, المصدر السابق , ص3)
 .1994/اذار /19ن جاكو جريدة الحياة ) لندن(, ( نقال ع4)
 .1994/نيسان /6( نقال عن جاكو, جريدة الراى العام )الكويت (, 5)
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لغرام وتشكيل لجنرة مختصرة بإزالرة األأ , اليبيمن تشاد وخمسة عشر ضابط  من عشر ضابط
 .(1)على ان يعين كل طرف عشرون خبير

هررررراء ن  إها ال ترلرررررب فررررري ن  أرررررروفررررري سرررررياق ذلرررررك اوضرررررحت الحكومرررررة التشرررررادية ب           
بررردورم  أأعلرررنمرررن  الرررذى شرررراف مجلرررس األإسرررتمرار فيهرررا ولكرررن تحرررت مرررا االن  إالمفاوضرررات 

عرررادت المفاوضررررات  بررررين (2)و ليرررر مباشرررررةأالتعررراون مررررع  بطررررس لررررالي بصرررورة مباشرررررة 
ن ليبيرا كانرت ترسرم خطرة مرن اجرل وصرفت بالشرائكة ألها ن  أال إالدولتين في جولتها القانية  

وفرررق جررردول زمنرررري  االنسررررحابن يرررتم أدت ابينمرررا تشرررراد رفضرررت ذلرررك وار  االنسرررحابتنفيرررذ 
ليبيرررا  احرررتالللة أ, السررريما فررري مسرررأن سياسرررته كانرررت علرررى خطرررأعتررررف القرررذافي ا( 3)محررردد

تشرراد واقبتررت احقيررة  إ لررى ُأوزوعررادت شررريط أكررد ذلررك قرررار المحكمررة الترري أإ ذ  ,ُأوزولشررريط 
, (4)ليبيرراإ لررى  1994حزيررران /30فرري  ُأوزوتسررليم شررريط إ لررى  تشرراد فيرره ممررا دفررع بالقررذافي

مرن  ُأوزو, وبذلك تم استعادة شرريط (5)1994ايار/ 30وانتهى في   االنسحابوبالفعل بدء 
 .( 6)التشاديينإ لى  القوات الليبية وعاد

مرر لصرالح تشراد ولكرن نتيجة النزاا كان منذ بداية األ ن  أأ المتتبع لمحداث يالحظ  ن  إ        
 .(7)طالة النزاا, وحدث خسائر ليبيةإإ لى  طماا الدول وحماية مصالحها دفعهاأ
 
 

                                                 

 . 81( الجبرة , المصدر السابق , ص 1)
(, رسالة 1979-1899( سمية سالم محمد الشعالى, العالقات السياسية والعسكرية بين ليبيا وتشاد )2)

 . 121, ص2009لية اآلداب, جامعة التحدى, ليبيا, ماجستير )لير منشورة(, ك
 . 116( جاكو, المصدر السابق , ص3)
, 1االفريقية, ط–االفريقية دراسة حالة العالقات الليبية  –( سالم حسين البرناوى, العالقات العربية 4)

 . 83(, ص 2005منشورات اكاديمية الدراسات العليا, )طرابلس: 
 . 82بق , ص ( الجبرة, المصدر السا5)
( سالم الهمالي, عبد القادر الفيتورى, لهيب الصحراء حرب تشاد ... مذكرات شاهد عيان, د. ن,)د. 6)

 . 222م: د.ت(, ص 
 . 89( الجبرة, المصدر السابق , ص 7)
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تشرراد الشررريط مررن  اسررتعادةقررد رحلروا بعررد  ُأوزون اللررب سرركان أالجرردير بالررذكر مرن و        
عرررن تزويررردهم بالسرررلع وكافرررة  فضررراًل ليبيرررا ويعرررزز ذلرررك هرررو وعرررود ليبيرررا بمرررنحهم الوظرررائف 

جرل جرذب سركان ألراءات مرن إ  وضح ان ليبيا قدمت أأ ى بصورة أالخدمات التي يحتاجونها 
 .(1)سرةأُ ربعون أأ  –ما يقارب قالقون  ُأوزوقدرت االسر التي بقيت في إ ذ  ليها,إ ُأوزو

كانرت إ ذ  ؛ولرى تطرور ملحروظ فري العالقرات برين الردولتينشهدت السنوات الخمسرة األُ       
تشررراد ترلرررب بتقويرررة عالقاتهرررا مرررع الررردول المجررراورة خاصرررة ليبيرررا والسرررودان, شرررهدت تبرررادل 

عقرد الجانبران إ ذ  ؛علرى مسرتوياتهاأيصرال العالقرات فري إ  زيارات بين الجانبين, ورلبة منره ال
 .( 2)اقنا عشر اتفاقية من كقرأ

تشرراد  إ لررى  ارسررميً  ُأوزوبيررا شررريط عررادة ليإذاعررة التشررادية ت الأأعلنررلررى جانررب ذلررك ا   و        
وزيررررر الخارجيررررة الليبيررررة عمررررر قررررر ذلررررك صرررررح أعلررررى  ,(3)دام عشرررررون عامررررا احررررتاللبعررررد 

 ُأوزون برررالدم التزمرررت بتنفيرررذ قررررار المحكمرررة بشررران إ(  قرررائال: " 2000-1992) مصرررطفى
ائال: " ضراف موضرحا عرن العالقرات قرأأ لك يمقل خسارة كبيرة لليبيا ", و ذ ن  أأ  من رلمعلى ال

ه هنررراك الكقيرررر مرررن ن رررأن العالقرررات مرررع تشررراد عريقرررة برررين الشرررعبين علرررى مررردار التررراريخ و إ
خ قائرد القرورة معمرر القرذافي والررئيس التشرادى المشتركة التري سريوليها كرال مرن األأ المصالح 

 .(4)خالل المرحلة المقبلة ..."اتنو  دريس ديبيإ
ليبيررا بعررد ( 5)(  ldriss Deby ltnoنررو )دريررس ديبرري اتإزار الرررئيس التشررادى          
التقررى بررالرئيس الليبرري معمررر القررذافي وعقررد الطرررفين إ ذ  ؛القرروات الليبيررة مررن تشرراد انسررحاب

                                                 

يبيا, ل –السودان  –( جيروم توبيانا, كالوديو لراميزى, مشكلة التبو: ما بين وجود ولياب الدولة في مقلث تشاد 1)
 . 101(, ص 2018ترجمة محمد صالح عياد, مطبعة جونيت, )سويسرا : 

( كمال عبيد, العالقات السودانية التشادية وأقرها في نشر الققافة العربية السالمية, مطبعة جامعة  افريقيا 2)
 . 64(, ص 2001العالمية, )الخرطوم: 

 . 120( جاكو, المصدر السابق , ص3)
 . 122ر السابق , ص( الشعالى, المصد4)
السودانية  , تولى منصب رئيس تشاد  –( سياسي تشادى ينتمي الى قبيلة الزلاوة التشادية 1952-2021()5)

( , اتسمت عالقته مع ليبيا بالود قتل متأقرا بجروح على يد 2021-1990ورئيس حركة االنقاذ الوطني للمدة )
ادريس ديبي , مقال متاح على الرابط :  المتمردين في تشاد . للمزيد من التفاصيل ينظر :

https://ar.m.wikipedia.or     2021/حزيران /28تم زيارة الموقع في . 
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عربا عن مدى رلبتهم في تقوية العالقات بين البلردين علرى مختلرف أمعاهدة حسن الجوار و 
يس التشررادى عررن المعاهررردة عبررر الرررئ إ ذ؛ (1)صررعدة  السياسررية واالقتصررادية واالجتماعيررةاأل

ا من التعراون واالخروة برين البلردين قرد بردا لتحقيرق المصرلحة المشرتركة ا جديدً قائال: "ان عهدً 
 .( 2)بين البلدين"

عالقة تشاد بليبيا عالقة تميرزت بالمتانرة, نتيجرة للموقرف الليبري الرذى تمقرل بالردعم  ن  إ       
كرران لليبيررا الفضررل فرري إ ذ  ؛المررالي والعسرركرى المتمقررل بالرردعم تشررادإ لررى  الررذى قدمترره ليبيررا

ول أ( كانرت ليبيرا 1996-1990زمة الماليرة )إ لى السلطة, وعندما واجهته األأ  وصول ديبي
تشرراد علررى الرررلم مررن الضررائقة الماليررة الترري كانررت ليبيررا تعرراني منهررا إ لررى  مررن مررد يررد العررون

عررن الرردعم المعنرروى  فضرراًل تشرراد إ لررى  مرروال طائلررةأأ رسررلت أأ هررا ن  أأ  ال  إ  بسرربب قضررية لرروكربي, 
ولرررم يقتصرررر االمرررر علرررى تقرررديم  ,(3)والمسررراعدات العينيرررة المتمقلرررة برررأموال ووقرررود ومولررردات

ت ليبيررا أأد  إ ذ  ؛سلسررلة مررن اللقرراءات بررين الجررانبين ع ذلررك حرردوثبررمررا تن  إ  المسرراعدات الماديررة 
تشراد  ن  أأ لمحرداث يالحرظ  ن المتتبعأ, (4)ة في تشادرضادور في التوسط مع الحركات المع

الظرروف الداخليرة المتمقلرة بعردم الققرة واالضرطرابات ,  ن  أأ  ال  إ  كانت ترلب بتقويرة عالقاتهرا 
فرري  ,(5)ت الترري واجهتهررا تشررادالالمعرررقأأبرررز  عررن الفسرراد وانعرردام الحريررة كانررت مررن فضرراًل 

 مرن اسرتخدام تشراد مرنن تخوفهرا ليبيرا لقررار المحكمرة هرو نرابع مر اسرتجابةالوقت ذاتره كران 
 .( 6)الدول الغربية ضدها بعد اتهامها لحادقة لوكربي

                                                 

بين حكومتي تشاد والجماهيرية العربية  1994نيسان /ابريل 4( مجلس األمن, االتفاق الموقع في 1)
, 1994/شباط /فبراير3الدولية الليبية بشان الطرائق العملية لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل 

 . 1994نيسان/14(, في 3363(, الجلسة رقم )910قرار رقم )
 . 122؛ الشعالى, المصدر السابق , ص 122( جاكو, المصدر السابق , ص2)
", دراسات  2011- 1966( محمود عبد الرحمن الشيخ, " ليبيا القذافي والعالقات السودانية التشادية  3)

 . 53, ص 2018(, كانون اول  , 60إفريقيا العالمية(, العدد )افريقية )جامعة 
 . 53( المصدر نفسه, ص 4)
 . 53( الشيخ, المصدر السابق , ص 5)
 . 84( البرناوى, المصدر السابق , ص 6)
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وعلررى صررعيد العالقررات الققافيررة عقررد الجانبرران اتفاقيررة التعرراون الفنرري والققررافي فرري طرررابلس 
قررردمت ليبيرررا علرررى ذلرررك بفرررتح مركرررز أأ إ ذ  ؛برررين الطررررفين 1994تمررروز /  6لرررك فررري وكررران ذ

 .(1)1997الققافي الليبي في تشاد عام 
علررى زيررارة تشرراد وعرردت تلررك الزيررارة بالزيررارة التاريخيررة,  1998قرردم القررذافي فرري عررام أأ       

كررد مررن خاللهررا علررى تقويررة ودعررم العالقررات االقتصررادية والققافيررة والسياسررية, وهررذم الزيررارة أ
وصررررفت بالرمزيررررة التاريخيررررة الترررري تؤكررررد علررررى رلبررررة البلرررردين فرررري التعرررراون علررررى مختلررررف 

نشطة ققافية, من خالل دعمهرا أأ ا دعم لمختلف المنظمات التي لها قدمت ليبيذ إ   (2)االصعدة
 .(3)ومعنويا في محاولة منه دعم مشروا موسوعة الحضارة االفريقية امادي

سررالمية بهرردف يررا علررى فررتح مكتررب جمعيررة الرردعوة ال  ليب تقرردمأأ  1998فرري عررام          
قررررورة الفرررراتح  بهرررردف تخلصررررهم مررررن الجهررررل  سررررالمية  تلبيررررة لتوجيهرررراتتعبئررررة الجمرررراهير ال  

عرن دعرم الجامعرات  والمعاهرد  فضراًل ( 4)والتخلف والعبودية, واقامة انشطة تعليميرة وققافيرة 
ترررم فرررتح كليرررة للدراسرررات االسرررالمية فررررا تشررراد, إ ذ  والمشررراركة فررري اقامرررة النررردوات  العلميرررة,

لقنائيرة برين الجرانبين فري مدرسين في مختلف االختصاصات, والمشراركة اال اتعشر  ا  رسالو 
ما نررردوة اللغررررة العربيررررة فررري تشرررراد , ودعررررم جامعرررة انجامينررررا بمختلررررف السرررري  و قامرررة النرررردوات إ

االختصاصررات ودعرررم البحررروث العلميررة المشرررتركة مقرررل بحرررث المنظمررات العاملرررة فررري تشررراد 
 .(5)ودورها في تأكيد وتشكيل السلوك البشرى

                                                 

( فايزة صالح عبد الجليل, تشاد وعالقتها الققافية بليبيا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى بدايات 1)
, 2010ادى والعشرين, رسالة ماجستير )لير منشورة(, كلية اآلداب , جامعة سرت, القرن الح

 . 114ص
 . 103( عبد الجليل, المصدر السابق , ص 2)
( فادية عبد العزيز القحطاني, البعد التاريخي للققافة الفريقية , نشوء الققافة العربية االفريقية في 3)

, المركز العلمي ألبحاث الكتاب االخضر ,  2, ط 1ج , 2004 22-19مواجهة التحديات الراهنة 
 . 140,  ص  2007

 . 104( عبد الجليل, المصدر السابق , ص 4)
 . 106( المصدر نفسه, ص 5)
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صرفحة وطويرت مرا كانرت عليره إ لرى  الطبيعيرة عرادة الحردودإوبذلك تكرون محكمرة العردل قرد 
 ُأوزوراضرريها واعترفررت ليبيررا بأحقيررة تشرراد بشررريط أ تتشرراد فوحرردإ لررى  بإعادترره ُأوزوشررريط 

نمرراء روح إمررا عمررل علررى ن  إبررين البلرردين علررى العكررس  اءن قرررار المحكمررة لررم يخلررق العرردا  و 
 التعاون والتفاهم بين البلدين .

 الخاتمة :
 جنبررياألأ  االسررتعمار خلفهررا العربيررة الرردول بررين حدوديررة نزاعررات العربرري الرروطن شررهد       

 نرردالااإ لررى  أدى الررذى االسررباب معرفررة حررال فرري إال ناجحررا يعررد ال للمشرركلة حررل وضرع وان
 النررزاا حررل بهرردف الدوليررة العرردل محكمررةإ لررى  اللجرروء قررم ومررن,  الطرررفين بررين النررزاا فتيلررة

إ لرى  , أن لجروء الطررفين المتنرازعين العسركرية القروة داماسرتخ عرن بتعرادواال السلمية بالطرق
القررانون الرردولي لحررل النررزاا يرردل علررى تغلررب العقررل علررى المنطررق وتمجيرردا لعالقررات حسررن 

 العربيرررة  العالقرررات علررى أقرررر الدوليررة العررردل محكمررة لحكرررم كرران الجرروار برررين البلرردين , لقرررد
,  المتنازعررة طرررافاألأ  مررن ومتقررباًل  ايجابًيررإ   كرران فبعضررها والدوليررة قليميررةال   والعربيررة العربيررة

المسرتقبل, شرهدت العالقرات برين  فري البلردين بين العالقة على اسلبً  انعكس خراآل همبعضو 
ختلرررف األصرررعدة أى أأن ررره انعكرررس بشررركل البلررردين بعرررد صررردور قررررار المحكمرررة تطرررور علرررى م

 يجابي بينهما .إ  
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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. 
Keywords: control, laws, relationships. 
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