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 1995-1973التشادي -النزاع الحدودي الليبي
 إعداد

 عقيلة صالح موسى الدين عز

 إشراف
 الكفارنة عارف أحمد الدكتور

 الملخص
 الفترة لخال ونتائجه التشادي-الليبي الحدودي النزاع أسباب تبين إلى الدراسة هذه تهدف

 مفادها يةفرض من الدراسة وانطلقت والتاريخي، التحليلي المنهج الدراسة استخدمت(. 1973-1995)
 إلقليميةا الدول مصالح وبين التشادي-الليبي الحدودي النزاع بين ارتباطية عالقة هناك ثمة أنه

 انتك االستقالل حديثة الدول بين الحدود مشاكل أغلب أن حيث النزاع، هذا ديمومة في والدولية
 لكبرىا القوى اصطفاف إلى أدى مما ومصالحها، يتوافق بما للحدود المستعمرة الدول رسم بسبب

 التاريخي لحقا الستالب( القذافي معمر الراحل الليبي الزعيم عهد) السابق الليبي النظام عند للوقوف
 أحقية حول ورتمح وتشاد ليبيا بين ما النزاع أن إلى الدراسة نتائج توصلت. أوزو شريط في لليبيا

 الدول قبل نم كذلك عليه متنازعاً  كان والذي أوزو شريط في والمتمثلة بينهما الواقعة األراضي امتالك
يطاليا فرنسا) المستعمرة  التشادي يالليب النزاع في تدخلت التي الدول وانحياز مصالحها، لخدمة( وا 

 العليا والقيادات القرار صناع يقدم أن بضرورة الدراسة وأوصت. فرنسا وخصوصاً  تشاد طرف إلى
 والوسائل ألشكالا بمختلف ليبيا إلى الدعم وتقديم منها العربية غير وخصوصاً  األفريقية الدول مساندة

 التي لفراغا ملء إلى والسعي العربية غير أفريقيا دول مع العربية والعالقات الروابط تقوية أجل من
 بتوطيد سواء حد على القرار وصناع العرب الساسة يهتم أن وضرورة لسده، األجنبية الدول تسعى

 العربية ألمةا مصالح يخدم بما وتطويرها األفريقية-الليبية والعالقات التشادية-الليبية العالقات
 .األفريقية والقارة واإلسالمية

 
 .ليبيا، تشاد، الحدودي النزاع الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This study aims to identify the causes and consequences of the 

Libyan-Chadian border dispute during the period from 1973-1995. The 

study used the analytical and historical approaches and was based on a 

hypothesis, which states that there’s a correlation between the Libyan-

Chadian border dispute and the interests of regional and international 

countries, which played a role in the sustainability of this conflict. Most of 

the border problems between newly-independent countries were due to the 

colonial countries drawing the borders in accordance with their best interest. 

This has led to the alignment of the major powers to stand against the 

former Libyan regime (The era of the late Libyan leader Muammar Gaddafi) 

to take over the Aouzou Strip, which is the historical right of Libya. The 

results of the study showed that the conflict between Libya and Chad was 

centered around the right of ownership of the land between them, 



 ك

represented by the Aouzou Strip, which was also fought over by the 

colonising countries (France and Italy) to serve their interests, as well as 

the bias of the countries that intervened in the Libyan-Chadian dispute to 

Chad’s side, especially France. The study recommended that decision 

makers and senior leaders should provide support to African countries, 

especially non-Arab ones, and provide support to Libya in various forms 

and means to strengthen Arab ties and relations with non-Arab, African 

countries and to fill the void that foreign countries seek to fill. It also 

recommends that Arab politicians and decision-makers alike must 

consolidate Libyan-Chadian relations and Libyan-African relations in a way 

that serves the interests of the Arab and Islamic nations and the African 

continent. 
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 الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
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 المقدمة

تعد الحدود بين الدول من الظواهر السياسية والقانونية المتفق عليها بين دولتين أو أكثر 

سلطة وسيادة قوانين كل دولة بالنسبة للدول األخرى التي تحدها، ومن هذا والهدف منها تحديد 

المنطلق يتخذ المفهوم القانوني والسياسي للحدود أهمية كبيرة، ولذلك وضعت الدول العديد من 

المعاهدات واالتفاقيات من أجل سالمة حدودها، وال بد من تفعيل االتفاقات والمعاهدات الدولية المتفق 

 ين مختلف الدول تفاديًا للوقوع في بعض الخالفات الحدودية.عليها ب

ذروة النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد، حيث قامت  1995-1973تشكل الفترة ما بين عامي 

، وبعدها توسع انتشارها تدريجيا لتحتل إقليم "بي ألو 1973القوات الليبية باحتالل شريط أوزو عام 

 التمرد حركاتل من خالل دعمها 1981 عام في العاصمة التشاديةتي" وبعد ذلك احتلت إنجامينا 

 حقيقتوذلك تحت مسمى " ،لليبيا مؤيدة بمجموعة التشادي النظام ستبدالال تهدف ية والتيشادالت

بيا ، ويعود السبب الرئيسي للتدخل العسكري الليبي في تشاد استجابة ليوتشاد ليبيا بين" كاملة وحدة

التحرير الوطني، ويهدف التدخل العسكري إلى وقف زحف حركة التمرد،  لطلب بعض فصائل جبهة

لى فرض السيطرة على األوساط المعادية لليبيا داخل جبهة التحرير الوطني، والسيطرة على شريط  وا 

زية ، وذلك أدى إلى إضعاف الحكومة المركوالنفط وغيرها من الثروات المعدنية أوزو الغني باليورانيوم

وفتح المجال أمام جبهة التحرير الوطني للسيطرة على الحكم، الذي زاد من االنقسامات في تشاد 

 (.Hansen, 2011:2-3) واستمرار النزاع بين ليبيا وتشاد

يدور النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد حول انتزاع الحكم والسيطرة على المنطقة الحدودية 

ل ة نزاع بين ليبيا وتشاد، وهو عبارة عن شريط تصالمتمثلة في شريط أوزو، الذي يعتبر أهم منطق

ألف كيلو متر مربع، وهنالك عوامل داخلية وخارجية ساهمت في بلورة النزاع  114مساحته إلى 



2 

التشادي أهمها النزاعات بين القبائل. وتكمن األهمية القانونية للحدود بين ليبيا وتشاد -الحدودي الليبي

الل بأحكام القانون الدولي، وأحكام قوانين منظمة الوحدة اإلفريقية أن احتالل شريط أوزو يعتبر إخ

 (.3-2: 2014التي تجمع البلدين معا )شتيوى، 

 ورح، وماألفريقي من أقدم النزاعات الحدودية في منطقة الساحل ايعتبر شريط أوزو واحد

من الحدود احدا و ط أوزو ويعد شريكما الذي كان لفرنسا تدخل كبير فيه، و بين ليبيا وتشاد ما  النزاع

 ان شريط أوزوكأال وهي ليبيا. وقد  – من قبل دولة مستقلة رسميبشكل القليلة التي تم االعتراف بها 

يطاليا افرنس بين الثالثينياتفترة  في نزاع موضع بالفعل السرطان مدار في الواقع تقاطعه ، والتي وا 

كان  .1973عام  في أوزو قطاعاحتالله ل ها عندفيبالطعن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام 

بي لنظام الليا وعلى الرغم من عدم قدرة االحتالل هو التنقيب عن النفط،هذا الهدف األساسي من 

الليبي  الزعيمأن  إالمعاهدة طرابلس،  فيرسميا المتفق عليها االعتراض على الحدود على الطعن و 

، 1972ًا مع الرئيس التشادي األسبق فرنسوا تومبالباي عام الراحل معمر القذافي أبرم اتفاقًا سري

شريط  مقابل تسليموذلك  ،مليون دوالر أمريكيمئة ما يعادل ، أي مليار فرنك إفريقي 23 ـب إياه واعدا

ه يلاق عالذي تم االتفالمخطط السابق  في نهاية األمر وفقالشريط إال أنه تم إعادة أوزو إلى ليبيا. 

بين بيير الفال رئيس الوزراء الفرنسي وبين بينيتو موسوليني الزعيم  تمتمعاهدة روما التي  في

 (.Salliot, 2010:13-14) 1935اإليطالي في عام 

 مشكلة الدراسة

التشادية بالعدائية نتيجة النزاعات واألطماع على المناطق الحدودية -اتصفت العالقات الليبية

وغيرها من  المنغنيزو والنفط باليورانيوم  اهغنل وذلك، الواقع بينهما شريط أوزوالمتمثلة في و للدولتين 

. وفي نذاكآ النفالت األمني على الحدودنظرا إلى البدو الرحل سهال ل اعبر ولكونه م الثروات المعدنية
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لدراسة اتلك الفترة من النزاع اندلعت الحروب والمواجهات العنيفة بين البلدين، لذلك حاولت هذه 

 1995-1973التشادي -الكشف عن هذه الحقبة الزمنية التي اتسمت بالنزاع الحدودي الليبي

 وتداعيات ذلك على الدولتين.

 أهداف الدراسة

 الدراسة لتحقيق األهداف التالية: هذه تسعى

 التشادي.-النزاع الحدودي الليبي أسبابالتعرف على  .1

 التشادي.-النزاع الحدودي الليبيتحليل المواقف اإلقليمية والدولية من  .2

 التشادي؟-النزاع الحدودي الليبيعلى الدولية و  اإلقليمية المواقف مدى تأثير ماالوقوف على  .3

 أهمية الدراسة

منحيين اثنين، أال وهما: المنحى العلمي والمنحى العملي، حيث الدراسة من هذه تنبع أهمية 

خالل  شاديالت-لموضوع النزاع الحدودي الليبيتناولها برزت أهمية الدراسة من الناحية العلمية في 

 الخالفاتأسباب  ذلك من أجل الوقوف على، و وتقصي الحقائق الكامنة حوله 1995-1973 الفترة

 هاجو خر التي كانت قائمة آنذاك. وأما من الناحية العملية، فتنبع أهمية الدراسة من والمعوقات 

التشادية -تدعيم أسس السالم بين الدولتين واآلفاق المستقبلية للعالقات الليبية هدفهابتوصيات واقعية 

فيد تتساهم هذه الدراسة في إثراء الدراسات في المجال السياسي والتي سس، كما بعد الثورة في ليبيا

 .في المستقبلالباحثين العديد من 
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 اتهافرضيأسئلة الدراسة و 

-1973التشادي -في معرفة أبعاد النزاع الحدودي الليبييتحدد الغرض من الدراسة الحالية 

 من خالل اإلجابة عن التساؤالت األتية: 1995

 ؟التشادي-النزاع الحدودي الليبي أسبابما  .1

 التشادي؟-الدولية من النزاع الحدودي الليبيو  اإلقليمية ما المواقف .2

 التشادي؟-الليبيالنزاع الحدودي على الدولية و  اإلقليمية المواقف مدى تأثير ما .3

عالقة ارتباطية بين النزاع الحدودي  ه ثمة هناكالدراسة من فرضية مفادها أن هذه تنطلق

لب مشاكل أغالتشادي وبين مصالح الدول اإلقليمية والدولية في ديمومة هذا النزاع، حيث أن -الليبي

ها، لحامصو  بما يتوافقلحدود لالدول المستعمرة  مرس بسبكانت بحديثة االستقالل الحدود بين الدول 

 مما أدى إلى اصطفاف القوى الكبرى للوقوف عند النظام الليبي السابق )عهد الزعيم الليبي الراحل

 معمر القذافي( الستالب الحق التاريخي لليبيا في شريط أوزو.

 حدود الدراسة

 تتحدد هذه الدراسة من الناحية المكانية ليبيا، تشاد. حدود مكانية: -

 .1995-1973تغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة من  زمانية:حدود  -
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 محددات الدراسة

وقد  ،أثناء إعداده للدراسة الباحث هاواجهفي المعوقات التي الحالية ات الدراسة تتمثل محدد

-تمثلت هذه المحددات بالمجمل بشح المصادر والمراجع السياسية التي تناولت النزاع الحدودي الليبي

وخصوصًا العربية منها. كما وكانت أغلب الدراسات المتوفرة غير حديثة وذلك بسبب قدم  التشادي،

 .هذا النزاع

 مصطلحات الدراسة

  والمنزع ا،نزع مكانه من الشيء ونزعت الشيء، قلع يدل على صحيح بأنه أصل   لغةيعرف النزاع :

: ازعهون الخالف،: والنزاع نزاعا، األمر إلى النفس ونازعت رأيه،: الرجل ومنزعة النزع، الشديد

﴾ اأْلَْمرِ  ِفي ُيَناِزُعنَّكَ  َفاَل  َناِسُكوهُ  ُهمْ  َمْنَسًكا َجَعْلَنا ُأمَّة   ِلُكل  ﴿وغالبه، كما في قوله تعالى:  خاصمه

 [.67: الحج]

 طراف معذه األه أهدافلعدم اتفاق على أنه تصارع بين طرفين أو أكثر  اصطالحاً  ويعرف النزاع 

 اتاالعتقادأو التصورات  وأالمصالح في اختالف وقد يكون ذلك إما بسبب ، ىخر األاألطراف 

ًا وفي ذات الوقت، وقد يكون هذا النزاع سلميًا أو نزاع التطلعات التي ال يمكن تحقيقها تزامنيا أو

 يستخدم فيه القوة.

  لجنوبية لتشادية على الحدود ابأنه تضارب األهداف بين الحكومة الليبية وا إجرائياً ويعرف النزاع

الليبية والشمالية التشادية المتمثلة في شريط أوزو والتي تم تحديدها زمانيًا كما تناولتها الدراسة 

 .1995-1973الحالية بين عامي 
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  الشيء، طرف والثاني يعني المنع، فاألول يفيد أصالن، والدال والحاء حد، جمع لغة الحدودتعرف 

 منعهل حداد للبواب ويقال ممنوعًا، كان إذا محدود، فالن: يقال الشيئين، بين الحاجز فالحد هو

 قوباتالع سميت ومنه وشدته، وصالبته المتناعه حديداً  الحديد سمي ومنه الدخول، من الناس

 موجباته إلى المعاودة من تمنع ألنها حدودًا، المقدرة

  ح على سطالتي خطها البشر الوهمية الجغرافية على أنها الخطوط  اصطالحاً تعرف الحدود و

 التي تفصل بين إقليم دولة عن دولة أخرى.و األرض 

  بأنها الخطوط الوهمية الفاصلة في المنطقة الصحراوية بين جنوب ليبيا  إجرائياوتعرف الحدود

 وشمال تشاد التي تعاني من نزاعات والتي تسمى بشريط أوزو.
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 والدراسات السابقة األدب النظري

 األدب النظريأواًل: 

يعرف النزاع الدولي على أنه نقطة خالف قانونية وتعارض آراء ومنافع بين دولتين أو أكثر، 

ومن أهم أسباب النزاعات الدولية اختالف المصالح والسياسات، ومع تطور العالقات الدولية فإن 

، النزاعات، ولتفادي اإلخالل بالسلم واألمن الدوليينالطريقة السلمية تعد أفضل حل ووسيلة لتجنب 

وفيما يتعلق بالنزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد، فإنه واحد من أقدم وأهم النزاعات الدولية يدور حول 

 التشادي لم يكن وليد عوامل داخلية فحسب،-تنازع السيادة على شريط أوزو، ذلك أن النزاع الليبي

 (.3:2013رجية ساهمت إلى درجة كبيرة في بلورتها إقليمياً ودولياً )موسى، إنما كانت هناك عوامل خا

التشادية توتر وصراع نتج عنه سعي كل من الطرفين لتشكيل تحالف -شهدت العالقات الليبية

مهم في المنطقة، لم تجمع العالقة الودية كل من ليبيا وتشاد، وخاصة خالل فترة حكم الرئيس التشادي 

، حيث امتازت العالقات 1990-1982حبري الذي كان رئيسًا لتشاد في الفترة السابق حسين 

بالنزاعات المعادية والتدخالت العسكرية، وقد تغير الوضع السياسي العسكري بين ليبيا وتشاد في 

عندما استلم الرئيس إدريس ديبي، وبعدما أسقطت ليبيا جميع المطالب اإلقليمية، شهدت  1990عام 

القذافي  معمر سياسية مع جارتها تشاد تحسنًا ملحوظًا، حيث قام الزعيم الليبي الراحلالعالقات ال

 ,Meerpohlبتطبيع العالقات مع تشاد، الذي أدى إلى إحالل السالم في المنطقة ما بين تشاد وليبيا )

2013:3.) 

عت سوفي أوائل السبعينات من القرن الماضي شهدت تشاد اضطرابات على نحو متزايد، حيث 

ليبيا لفرض نفوذها العسكري والسياسي على تشاد، فقد احتل الجيش الليبي بمساعدة قوات المتمردين 
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، واستخدمت ليبيا كما ذكرنا سابقاً  1973أجزاء من شمال تشاد ووضعت يدها على شريط أوزو عام 

حسين حبري  ققبائل تشادية في منطقة دارفور لشن الهجمات على تشاد، وقام الرئيس التشادي الساب

من جهته بإحكام السيطرة على تشاد الجنوبية، وتلقى الدعم العسكري من فرنسا والواليات المتحدة 

 ,Giroux, Lanz & Sguaitamatوالمملكة العربية السعودية ومصر لمواجهة التوسع الليبي )

2009:13.) 

عمر م بي الراحلوكان التدخل العسكري ودعم المتمردين سمة من سمات سياسة الزعيم اللي

والذي  1973القذافي في تشاد، وقد قام الجيش الليبي باحتالل شريط أوزو على الحدود التشادية عام 

 3اعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الذي ينص على عدم المساس بالحدود المصادق عليها في المادة 

زعيم لسيطرة عليها، وقد انسحب المن ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، وحاول فيما بعد احتالل تشاد وا

وقد ساءت  (.Wall, 2013:366) 1987معمر القذافي بعد هزيمة جيشه عام  الليبي الراحل

العالقات بين تشاد وليبيا عندما أوصل الرئيس التشادي السابق حسين حبري المتمردين إلى السلطة 

(Salliot, 2010:13.) 

قامت ليبيا حيث  ،1973في عام  إلى شريط أوزوالقوات الليبية دخلت  يتلخص ما سبق أن

، ووصل النزاع بين ليبيا وتشاد إلى أشده، وقام الزعيم الليبي 1976بضم الشريط إلى أراضيها عام 

معمر القذافي بالسيطرة على شريط أوزو من دون الخوض في النزاع لحماية أمن ليبيا،  الراحل

 1981د ذلك تم اإلعالن عن وحدة بين ليبيا وتشاد عام والتدخل عن بعد في شؤون تشاد األمنية، وبع

اعترضت عليها فرنسا واعتبرته محاولة ليبية للسيطرة على تشاد كونه صادر من طرف ليبيا فقط، 

الذي أسفر عن إخراج القوات الليبية من تشاد، وتالها شن حرب مباشرة من الرئيس حسين حبري، 

استعادت كاًل من ليبيا وتشاد العالقة الودية في  1988نتج عنها احتالل شريط أوزو، وفي عام 
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باماكو عاصمة مالي، وتم إحالة قضية شريط أوزو إلى محكمة العدل الدولية، وجاء الحكم لصالح 

 (.2:2014)أحمد،  1994تشاد عام 

 التشادي(-شريط أوزو )النزاع الحدودي الليبي

كم.  1050بين شمال تشاد وجنوب ليبيا، ويبلغ طوله المشتركة يقع شريط أوزو على الحدود 

ل من البدو يقطن عدد قليففيه  منطقة نزاع حدودي بين ليبيا وتشاد،في المجمل كان شريط أوزو لقد 

الشريط يحتوي على اليورانيوم والنفط والذهب. قامت ليبيا هذا الرحل من قبائل التبو، ويعتقد أن 

ين أن الشريط تابع تاريخيًا لألراضي العربية، وبموجب اتفاقية بإليمانها بذلك و بإعادته إلى ملكيتها 

يا. وبعد استقالل ود ليبقامت فرنسا بالتنازل إليطاليا عن الشريط ليصبح من ضمن حد ،إيطاليا وفرنسا

قة نزاع بقي شريط أوزو منط ،ن االستعمار الفرنسيع عن االستعمار اإليطالي واستقالل تشادليبيا 

التباوي، ) ن ترسيم حدودي واضح يحسم المسألةنه ال يوجد بين الدولتيألبين الدولتين، ذلك  مسلح

1:2016.) 

لى بموجبها بشن حملة عسكرية، استو  1987قام الرئيس التشادي السابق حسين حبري عام 

لذي ترتب ا ،ليبيا باسترداد الشريط مرة أخرى من ليبيا، وبعد ذلك بأيام قامت هعلى شريط أوزو وانتزع

الل شريط أوزو، احت علىعليه استيالء تشاد على أراضي ليبية، وأسر أفراد من الجيش الليبي انتقامًا 

معمر القذافي والرئيس التشادي السابق حسين  من الزعيم الليبي الراحل تم جمع كل 1989وفي عام 

ق حسين التشادي الساب معمر القذافي بالرئيس حبري الذي نتج عنه اعتراف الزعيم الليبي الراحل

حبري رئيسًا شرعيًا لتشاد، وطالبه بإنهاء النزاع الحدودي في شريط أوزو، واإلفراج عن السجناء 

طرفان إلى تفاقية سالم في نفس العام، ودعا فيه الالالدولتان  عيوقالذي أسفر عن تالليبيين في تشاد، 

وزو، واتفقت أتسوية السياسية لقضية شريط والالعسكرية وضع حد لألعمال القتالية وانسحاب القوات 



10 

صدر  ،1994 شباط 3قضية شريط أوزو على محكمة العدل الدولية، وفي الدولتان على عرض 

 (.2:2016حكم لصالح تشاد بأغلبية ساحقة من قضاة محكمة العدل الدولية )التباوي، ال

 دور بعض المناطق الحدودية االستراتيجية في النزاعات

تعد إفريقيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة والتنوع الطوبوغرافي، وتتمتع بمجموعة 

المنظمة،  ، وعلى الرغم من غياب الخرائط البيئةأراضيهاكبيرة من الموارد الطبيعية والثروات الهائلة في 

بر مخزون الطبيعية وأكإال أن القارة اشتهرت باحتوائها على احتياطات وفيرة وواسعة النطاق للموارد 

في الوقت ذاته وفي خضم هذه الثروة و  إال أنهاللمعادن متوفر  على تلك الرقعة من سطح األرض، 

 .(Maphosa, 2012:1)العظيمة تعاني من الفقر والعنف االجتماعي الذي طال أمده 

 ومن النزاعات للمناطق الحدودية في الوطن العربي:

يعد لصراع بين مالي وموريتانيا من أقدم النزاعات التي نشأت  :النزاع بين موريتانيا ومالي .1

ط فالسبب الرئيسي الذي أدى إلى تفاقم الصراع على الشري، بسبب الحدود التي تربط البلدين

الحدودي الواقع بين البلدين طيلة السنوات الماضية المشاكل القبلية، والرعي وغيرها من 

التي وقعت عند مهاجمة مقاتلي  1992بين البلدين أزمة من أهم النزاعات  .األسباب المجهولة

الطوارق المناهضين للحكومة المالية أحد األسواق الشعبية في مالي وقتلهم عسكريين ومدنيين، 

حيث قامت قوات مالية بمطاردتهم داخل األراضي الموريتانية واعتقلت عددا منهم، واتهمت 

 (.2011ين الطوارق )محمد، الحكومة الموريتانية بالتواطؤ مع المقاتل

كان النزاع القائم بين مصر والسودان يتركز على اإلقليم البحري  :السوداني-النزاع المصري .2

مة، حيث طبيعية كبيرة وضخما يمتلكه من ثروات لادية كبرى قيمة اقتصا ذوهو لمثلث حاليب 
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عة لألراضي بأنها تابو لسودان للمطالبة بالمنطقة ى الإقواتها لرسال مصر إب اإلقليميبدأ النزاع 

 يلحل النزاع التي مازالت مستمرة لوقتنا الحال األمنالمصرية، فأحالت السودان القضية لمجلس 

 (.2014)طه، 

وب كان السبب الرئيسي في نش :الموريتاني على منطقة الصحراء-لجزائريا-النزاع المغربي .3

هو المنطقة الحدودية المطلة على المحيط  1975عام  النزاع بين المغرب وموريتانيا في

األطلسي التي تربط البلدين وهي الصحراء الغربية لما لها من قيمة كبيرة في مساحتها الجغرافية 

أثر  ،وثرواتها الطبيعية، وكان لتدخل موريتانيا ونزاعها مع المغرب لتقسيم الصحراء فيما بينهم

ها اع لتحقيق مصالحها االستراتيجية في المنطقة وتأكيد أحقيتفي بدأ الجزائر بالتدخل في النز 

 (.2007في المنطقة )دبش، 

ويعد مفهوم مصطلح الحدود بين الدول معروفًا منذ القدم، حيث كان اليونان يحفرون خنادق 

بين أراضي دولتهم وأراضي الدول المجاورة، وكان الرومان يبنون على الغالب أسوارًا، ولجأ العرب 

تأخذ الحدود أهميتها الكبرى إال مع نشوء الدول الحديثة في أوائل القرن لم نظام الثغور، ولكن  إلى

السادس عشر في أوروبا. وقد تم تحديد إقليم الدولة باتفاقيات تعقد مع الدول المجاورة، وقد تتم 

 (.20:2004)المخادمي،  1923بمعاهدة دولية مثل معاهدة لوزان عام 

 سياسيةالحدود ال وظائف

في وظيفتين أساسيتين، هما )توفيق،  إجمالها، يمكن ةوظائف عديد إن للحدوديمكن القول 

2011:) 
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تعد عملية الفصل أو الحجز وظيفة فعلية تبلورت من أجلها فكرة الحدود. وتظهر  الفصل: .1

الحدود من خالل هذه الوظيفة على شكل حواجز تقوم بحماية النظام االجتماعي واالقتصادي 

 القائم في أقاليم الدولة.

د اارتبط ظهور هذه الوظيفة من خالل تزايد االعتم تنظيم االتصال والحركة عبر الحدود: .2

المتبادل بين الشعوب، خصوصًا بعد تطور وسائل النقل واالتصاالت، واتساع نطاق التجارة 

 الرأسمالي عالميًا. اإلنتاجالدولية بعد انتشار نمط 

ولعل من أهم المواقع الجغرافية التي يتم الصراع والنزاع عليها لما تحتويه من قيمة كبيرة، 

 (:Humphreys, 2005ء، ما يلي )وثروة هائلة للدول والشعوب على حد سوا

تعد المسطحات المائية إحدى أهم العوامل التي تؤدي إلى النزاعات بين  المسطحات المائية: .1

الدول وذلك بسبب الدور الذي تلعبه في عمليات النقل والتنمية والثقافة في البالد، كما تعد 

أيضًا مصدر دخل ألغلبية السكان القاطنين في المناطق التي تتمتع بالمسطحات المائية من 

م حرفة صيد السمك، فضالُ عن حقول النفط البحرية والتي من شأنها خالل اشتغالهم وممارسته

 أن تكون من أهم مسببات الصراعات بين الدول.

تكمن أهمية األراضي في إمكانية استغاللها ألسباب زراعية، وصناعية، أو حتى  األراضي: .2

على أراضي  رشخصية. ولكن بسبب النمو السكاني المتزايد والتدهور البيئي جعل إمكانية العثو 

صالحة للزراعة مهمة صعبة، وكانت األراضي على مر الزمان أحد أهم األسباب التي أدت 

إلى اندالع الحروب بين الدول؛ فحيازة األرض تعني الوصول إلى الموارد الطبيعية التي تتمتع 

 بها تلك األرض من معادن ونفط وغيرها. وهذا يفسر سبب تنافس الدول من أجل السيطرة على



13 

األراضي، بسبب تمتعها بقيمة اقتصادية عالية. ويعد الصراع الذي حدث في اآلونة األخيرة 

بين الصين وتيمور الشرقية وكوسوفو ورواندا، وطاجيكستان من أعنف الصراعات التي اندلعت 

 .بسبب حيازة األرض

عال والتي لالشتيعد النفط )البترول( من أهم المصادر األولية القابلة  الغاز الطبيعي والنفط: .3

يتم تكريره إلنتاج البنزين والغاز الطبيعي، فهو غاز قابل لالشتعال يستخدم للحصول على 

اإلضاءة والوقود. تتعدد األسباب وراء اندالع الحروب والنزاعات، فمن أهم النزاعات التي 

 تحدث بين الدول هو الصراع حول السيطرة على الحقول النفطية والذي يعد سبب جوهرياً 

الضطراب األوضاع السياسية في البالد، وسببًا للتوتر الذي يسيطر على العالقات التي تربط 

بينهم. فمصادر النفط الخام قادرة على خلق خالف سياسي شديد سواء كانت المسألة تتعلق 

 بالتنقيب حول النفط أو حتى في السيطرة على حقول النفط.

 ثانيًا: الدراسات السابقة

 لغة العربيةالدراسات بال

ة إلى هدفت الدراس "التبو في ليبيا...بين اإلنتماء والجغرافيا."( بعنوان 2014دراسة عثمان )

التعرف على حقيقة الصراع بين ليبيا وتشاد حول شريط أوزو"، وقد بينت النتائج أن شريط أوزو مع 

تشاد كان تابع لدولة ليبيا سواء أثناء اإلدارة العثمانية أو في أثناء فترة االستعمار اإليطالي أو في 

ت تابعة ات تبين أن هذه المنطقة الحدودية كانبداية الفترة الملكية في ليبيا، فكال الوثائق والمستند

الليبية، كما بينت أنه عدم وجود ألي طرف أخر في هذه المنطقة بوصفها منطقة  لمدينة مرزق
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صحراوية موارد قليها وعدد سكانها قليل أيضًا، كما أنها لم تكن يومًا مناطق جذب ألي طرف فهي 

 جزء من الصحراء الليبية المترامية األطراف.

"النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد حول "قطاع أوزو" والوسائل ( بعنوان 2013دراسة موسى )

 المسائل لىع بالتركيزهدفت إلى بيان المنازعات الدولية وطرق تسويتها  السلمية في التسوية."

تناولت  وقد، يندولتالاآلراء القانونية أو المنافع بين  في تعارضالو  ةتناقضالمواقعية أو القانونية أو ال

الدراسة النزاع الليبي التشادي كنموذج تطبيقي وبينت أن سبب النزاع لم يكن وليد عوامل داخلية فقط، 

نما تأثر  ينت نتائج الدراسة ب .بيرة في بلورتها إقليمياً ودوليابعوامل خارجية ساهمت إلى درجة كأيضاً وا 

م الوسائل السلمية لحل النزاع وتظافر هذه أن الجهود التي بذلت لحل األزمة كانت من خالل استخدا

بي كما بينت أن البعد التفاوضي بين الجانب اللي ،حصلة النهائية لتجاوز هذه األزمةالوسائل هو الم

 والتشادي الذي اتسم باإليجابية.

 هدف "النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد حول قطاع أوزو."( بعنوان 2003دراسة عبد المعز )

بيان ماهية النزاع الليبي التشادي والذي كان أساسه شريط أوزو والذي يعد واحدا من الكتاب إلى 

أكثر النزاعات الحدودية في أفريقيا خطورة وتعقيدا، فعلى الرغم من جهود منظمة الوحدة األفريقية في 

ألفريقية، احل النزاع بين ليبيا وتشاد إال أن االنحياز لواحد من األطراف ظل قائما على مستوى الدول 

-فقليل منهم من وقفوا موقف الحياد من الطرفين هذا بالنسبة للدول األفريقية، أما الدول العربية

األفريقية منها وغير األفريقية كان هناك دول وقفت مع الرئيس التشادي السابق حسين حبري ودعمته 

في  ق والسعودية وأخرىمعمر القذافي مثل مصر والمغرب والعرا نكاية في الرئيس الليبي الراحل

الوسط كالجزائر وتونس والسودان إلى حد ما، أما سوريا واليمن الجنوبي سابقا والجبهة الشعبية لتحرير 
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فلسطين القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل ونايف حواتمة والحزب التقدمي االشتراكي اللبناني بقيادة 

 معمر القذافي. وليد جنبالط كانت إلى جانب الرئيس الليبي الراحل

-"العالقات السياسية واالجتماعية بين جمهورية تشاد ولبيا ( بعنوان 1998دراسة جاكو )

هدفت إلى التحقيق في العالقات السياسية واالجتماعية بين جمهورية  ."1990-1960قضية أوزو 

لى أن ، استخدمت المنهج التحليلي، وقد توصلت الدراسة إ1990-1960قضية أوزو بيا يتشاد ول

 تاريخ مشترك بين البلدين على الصعيد السياسي واالقتصاديبالقات التشادية الليبية تتميز الع

والتجاري والثقافي، وتبين في ضوء التحليل الذي قدمته الدراسة أن العالقات السياسية بين تشاد وليبيا 

ضحت الدراسة وو كما توترات على الصعيد الثقافي واالجتماعي والروابط التاريخية والجغرافية،  عانت

 سابق إلى تدعا الدولتين بين النزاع على شريط أوزوبعد تسوية  تنشط قد اسيةيالس العالقات نأ

 .يةالطالب البعثات وتبادل والثقافي العلمي البحث مجاالت في التعاون خالل من وذلك عهدها

 يةنجليز الدراسات باللغة اإل 

 Libya: Border Security and Regional“( بعنوان 2014) Bakraniaدراسة 

Cooperation,” ".هدفت إلى معرفة التطورات المتسارعة  "ليبيا: أمن الحدود والتعاون اإلقليمي

المتعلقة بأمن حدود ليبيا والتي حددت عالقاتها مع جيرانها من الدول األخرى وأهمها منطقة النزاع 

مع تشاد، باإلضافة إلى تسليط الضوء على الدعم الذي تتلقاه ليبيا من الدول المجاورة للحفاظ على 

نزاعية على الحدود، وتقديم لمحة عامة عن مساهمات الوكالة العالقات اإلقليمية ومواجهة التحديات ال

الدولية إلدارة الحدود واألمن من منطقة الساحل والمغرب العربي. أجريت الدراسة في ليبيا، وقد 

استخدمت المنهج التحليلي، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن مراقبة الحدود الليبية ضعيفة ومجزأة، 

هولة من قبل الجيش التشادي، واالتجار وتهريب السلع غير المشروعة، كما مما يسمح باختراقه بس
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أن العالقات بين ليبيا وتشاد تعد عالقات توتر وصراع وتعاني من عدم االستقرار، الذي نشأ جراء 

معمر القذافي لقبيلة تابو التي استقرت في شريط أوزو والمطالبة في  إطاحة الرئيس الليبي الراحل

ازة على شريط أوزو، الذي اضطر الحكومة التشادية على وقف مخاوفها والتهديدات التي حقها بالحي

معمر القذافي والتصدي لها، وكان شريط أوزو في نهاية  تواجهها من طرف الرئيس الليبي الراحل

 معمر القذافي استعان بمقاتلين من قبائل وجماعات المطاف إلى ليبيا ذلك أن الرئيس الليبي الراحل

 ومتمردين على الرئيس إدريس ديبي.سلحة م

 ,Chad’s Relations with Libya, Sudan“( بعنوان 2011) Hansenدراسة 

France and the US,” ".العالقات التشادية مع ليبيا والسودان وفرنسا والواليات المتحدة" 

دراسة في أجريت ال هدفت إلى استكشاف عالقة تشاد مع ليبيا والسودان وفرنسا والواليات المتحدة.

تشاد، وقد استخدمت المنهج التحليلي، واعتمدت تحليل األدبيات السابقة. وقد أظهرت نتائج الدراسة 

أن العالقات الليبية التشادية تعاني من صراعات ونزاعات بعد غزو الجيش الليبي لشريط أوزو عام 

ستبدال متمردين والمرتزقة بهدف امعمر القذافي بتسليح ال ، وحيث قام الرئيس الليبي الراحل1973

الحكم التشادي وتوسيع النفوذ الليبي في تشاد، وبعد ذلك قام الرئيس إدريس ديبي بانتزاع السلطة من 

بعد االنقالب العسكري الذي حصل على  1990الرئيس التشادي السابق حسين حبري في تشاد عام 

قات محددة كانت العالقات بين ليبيا وتشاد عال دعما واسع النطاق من ليبيا والسودان وفرنسا. ولفترة

 معمر القذافي والرئيس إدريس ديبي وتمثلت في زيادة الدعم العسكري ودية بين الرئيس الليبي الراحل

لى إحباط معمر القذافي ع الليبي واالستثمار االقتصادي في تشاد، كما سعى الرئيس الليبي الراحل

ليبيا دورًا محوريًا في تأمين اتفاقات السالم بين الرئيس إدريس ولعبت  2008محاولة االنقالب عام 

ديبي وحركات التمرد المختلفة في تشاد. وأخيرا بينت النتائج أن العالقات التشادية مع الواليات المتحدة 
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كانت عالقة قوية وخاصة مع حرص الواليات المتحدة على تحقيق أمن واستقرار تشاد، من خالل 

عسكري، وتمويل النازحين داخل تشاد، ولكن الواليات المتحدة وصلت بذلك إلى أطماعها تقديم الدعم ال

 من صادرات تشاد. %80بالنفط التشادي الذي يشكل 

-Comptes Rendus Méga-Tchad – Mega“( بعنوان 2011) Senéدراسة 

Chad Book Reviews,” "".هدفت إلى استعراض والتحقيق في  مراجعات كتب تشاد الواسعة

عمر م األحداث التاريخية التي جمعت الرئيس التشادي السابق حسين حبري مع الرئيس الليبي الراحل

القذافي. أجريت الدراسة في تشاد وليبيا، وقد استخدمت المنهج التحليلي. حيث توصلت نتائج الدراسة 

ألهلية ية، حيث يذكر تاريخ تشاد التوترات والنزاعات اإلى أن العالقات بين تشاد وليبيا اتسمت بالعدائ

التي انتقلت فيما بعد إلى نظام الحكم التشادي بمساعدة الدعم الليبي، حيث تركزت نتائج الدراسة 

على التاريخ العسكري والخالفات واألهداف التوسعية، كما تطرقت نتائج الدراسة إلى الهجمات 

المحتل على تشاد والحمالت العسكرية المضادة على القواعد المتصاعدة من قبل الجيش الليبي 

الجوية الليبية، كما تم التركيز على التدخالت الخارجية من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية التي 

قًا من معمر القذافي انطال دعمت تشاد ضد المسلحين والمتمردين الذي يدعهم الرئيس الليبي الراحل

عتبرًا تشاد االمتداد الطبيعي لليبيا، ويجب التطرق هنا إلى أن أهداف التدخالت غاياته التوسعية م

ثبات القوة ووضع يدها على الثروة النفطية.  الغربية نابعة عن أطماع في الهيمنة وا 

 New Militarism, the Media and the“( بعنوان 2010) Keebleدراسة 

Manufacture of Warfare 1982-1991: The Implications for Peace 

Journalism Theory and Practice,”  النزعة العسكرية الجديدة ووسائل اإلعالم وصناعة"

يط هدفت إلى تسل : اآلثار المترتبة على نظرية صحافة السالم وممارساتها."1991-1982الحرب 
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ة التي رافقت عالميالضوء على ظهور نوع جديد وواضح للنزعة العسكرية في الثمانينات، والتغطية اإل

المسارات االستراتيجية للنزاعات العسكرية، والتطرق إلى الحرب السرية األكثر أهمية. أجريت الدراسة 

في تشاد وليبيا، وقد استخدمت المنهج التحليلي، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن تدخالت الواليات 

ما الحال في ليبيا خالل فترة الثمانينات، كالمتحدة األمريكية في تشاد قللت من حدة النزاع كما هو 

ين باألحداث والمناوشات العسكرية  تبين أن وسائل اإلعالم والصحافة كان لها دور كبير في تصاعد

ية عت أسلوب اإلعالم العسكري السري لمواجهة التغطبتذلك أن سياسة الواليات المتحدة اليبيا وتشاد، 

 ديدة وهي اإلعالم العسكري السري.اتيجية عسكرية جاإلعالمية، الذي ساهم في ظهور استر 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تنوعت أهداف الدراسات السابقة، إذ هدفت إلى االستفادة من األدبيات السابقة لمعرفة التطورات 

المتسارعة المتعلقة بأمن حدود ليبيا والتي حددت عالقاتها مع جيرانها من الدول األخرى وأهمها 

سودان وفرنسا لبعضها إلى استكشاف عالقة تشاد مع ليبيا وا تشاد، كما هدفمنطقة النزاع والنزاع مع 

-1973ي التشاد-أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على النزاع الليبي. والواليات المتحدة

في  دمالمستخ للمنهج التحليلي هااستخدام عن طريقمن الدراسات السابقة  تاستفادوقد ، 1995

إحدى هذه  تناولت نتائج حيث ،ما توصلت إليه من نتائجاالعتماد على مقارنة، و الدراسات السياسية ال

تاريخي لالتشادية تعاني من توترات على الصعيد الثقافي واالجتماعي وا-أن العالقات الليبية اتدراسال

ة دراس تائجنذكرت  وقدما تطرقت الدراسة الحالية إلى النزاع المسلح بين الدولتين، بينوالجغرافي، 

 أجل حل النزاع الليبي التشادي، فيما تطرقت أنه تم استخدام الحلول السلمية التفاوضية من أخرى

 الدراسة الحالية إلى حل النزاعات من خالل عرضها على محكمة العدل الدولية في هولندا.
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 منهجية الدراسة

اسة وذلك لغايات اإلجابة على أسئلة الدر  التاريخيالمنهج المنهج التحليلي و الدراسة  تمخدتاس

.واختبار فرضيتها



 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

التشادي الليبي الحدودي النزاع أسباب
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التشادي تحتل -باتت األحداث المتعاقبة التي ظهرت بصمتها بشكل واضح في التاريخ الليبي

اع الداخلي اندالع الصر  الداخلية والخارجية على حد سواء، فقد أدى مكانة رئيسية في األجندة السياسية

وما تبعه من تقلبات في األوضاع السياسية واالقتصادية فيها، إلى تهيئة الفرصة للقوات  في تشاد

العسكرية الليبية إلى التدخل وتحريك كفة الميزان لمصلحتها، والصراع للحصول على المنطقة 

 الحدودية التي تربطها مع دولة تشاد وهي قطاع أوزو، واحتالله، وقد كان الهدف األول من االحتالل

الليبي في تشاد، هو توسيع النفوذ الليبي في أفريقيا الوسطى، وضم قطاع أوزو إلى المنطقة الليبية 

، وقد اعتبرته حق شرعي لها 1935وذلك وفقًا لما نصت عليه االتفاقية الفرنسية اإليطالية عام 

(International Crisis Group, 2010:2.) 

( الكثير من الصراعات 1995-1973فترة )التشادية خالل -وقد شهدت الساحة الليبية

والنزاعات على الحدود، فخالل هذه الفترة اتسمت العالقات بين البلدين بالعدائية، والتوتر، والمواجهات 

، يمثل 1975العسكرية بين الطرفين، وقد كان غزو ليبيا لألراضي التشادية واحتالل قطاع أوزو عام 

ة عميقة، كما أدى االحتالل الليبي إلى تكسير الروابط، والعالقات عاماًل خطيرًا وذو أبعاد استراتيجي

ريقية كلها ة األفالقائمة على االحترام والتعاون بين البلدين، وساهمت في تشكيل خطر على المنطق

 (.2014)شتيوى، 
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 األولالمبحث 

 األسباب التاريخية

 التشادية-الليبية للحدود الليبية الرؤية

الجغرافية بشكل عام، والحدود بشكل خاص، دورًا عظيمًا في السياسة الداخلية لعبت العوامل 

والخارجية للدولة الليبية، حيث ساهم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به ليبيا في التأثير على أجندتها 

السياسية، وجعلها محل أنظار واهتمام صناع القرار والحكومات قاطبة. وترتبط ليبيا من الجنوب 

د مع النيجر وتشاد، ومن الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق مصر، ومن الجنوب الشرقي بحدو 

 (.62:2012السودان، ومن الغرب الجزائر وتونس )األشخم، 

وعانت الدولة الليبية من نشوب نزاعات متعددة مع البالد المجاورة لها بسبب قضية الحدود، 

يبيا العديد معمر القذافي، قادت ل بها الزعيم الليبي الراحلومدى أحقيتها بها، فخالل الفترة التي حكم 

من الحمالت العسكرية الحتالل حدود جيرانها، أو استعادة حدود تعتبرها من حقها. وخالل فترة 

االستعمار اإليطالي لليبيا قامت فرنسا التي استعمرت تشاد بالتنازل عن قطاع أوزو الذي يعد منطقة 

وم والنفط والذهب، ويسكنها البدو الرحل من قبائل التبو، وتسليمها إلى إيطاليا حدودية غنية باليوراني

 .(Oliveri, 2013:2)لتصبح جزءًا من األراضي الليبية 

ث أدخل أثره على البالد، حيمعمر القذافي الحكم في ليبيا  وكان لتولي الزعيم الليبي الراحل

ذها. قد كانت كال البلدين تطمح لضمه إلى نفو ليبيا في صراع سياسي مع تشاد بشأن قطاع أوزو، ف

 تمكنت من دخول قطاع أوزو وفرض سيطرتها عليه. فقد ادعى الزعيم الليبي الراحل 1975وفي عام 

معمر القذافي أن القطاع ينتمي إلى ليبيا، وأنه مصدر حيوي غني بالمعادن ال يمكن التفريط فيه، أو 
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معمر القذافي بضم قطاع أوزو إلى أرضه ألسباب  لراحلالتنازل عنه. كما طمح الزعيم الليبي ا

ثقافية، وعرقية، وتاريخية. فكان هدفه في المقام األول، هو حماية البربر والعرب الذين كانوا قاطنين 

ي معمر القذافي ف في القطاع من اضطراب األوضاع في تشاد. وكانت حجة الزعيم الليبي الراحل

هو أنها باألساس جزءًا من األراضي الليبية منذ عهد اإلمبراطورية ضم أوزو إلى األراضي الليبية 

العثمانية حتى الحكم اإليطالي االستعماري. وعليه، اجتاحت القوات الليبية القطاع وأسست قواعد 

عسكرية من أجل فرض سيطرتها عليه، وقامت السلطة الليبية المدنية بمنح السكان بطاقات تعريفية 

 (.Ali, 2014:9هم مواطنين ليبيين )لهم على اعتبار أن

ومما سبق يعتقد الباحث أن دور االستعمار الذي كانت كًل من ليبيا وتشاد واقعة في قبضته 

السبب الرئيسي للخالف على قطاع أوزو، واالعتقاد أن ليبيا تمتلك أحقيته، وخط الدفاع األول ضد 

 في تلك الفترة. واإلمبرياليةالمؤامرات االستعمارية 

 الليبية-الرؤية التشادية للحدود التشادية

ندالع وذلك بسبب ا األمد، طويلاستقاللها عن فرنسا منذ تشاد لم يكن السالم الذي شهدته 

الحرب األهلية طويلة األمد، حيث قامت ليبيا وبعض الفرق المتمردة باجتياح تشاد مما أدى إلى 

لمنطقة ا –لذلك االنقسام أصبح شمال البالد  تمزق المنطقة إلى أشالء على مدى عدة عقود؛ ونتيجة

موطنًا للمسلمين، بينما استقر المسيحيون في األراضي الجنوبية الخصبة من البالد  –الصحراوية 

 ,Dunoffالتي حظيت من قبل باهتمام الفرنسيين الذين عكسوا سيطرتهم التاريخية على الشمال )

Ratner & Wippman, 2010:5.) 
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من المناطق الحدودية التابعة لتشاد، والتي تمتد مع حدود ليبيا، وتقع شمال  أوزو شريطويعد 

لصراع الذي ، ورغم النزاع واوالنفط منطقة تبيستي التي تعد من أغنى المناطق باليورانيوم والمنغنيز

حدث بينها وبين ليبيا، إال أن تشاد بقيت مصرة على موقفها في استعادة حدودها، ودحر القوات 

يطاليا خالل فترة االستعمار، والتي الليب ية من أراضيها، وقد كان لالتفاقية التي أبرمت بين فرنسا وا 

تتضمن تنازل فرنسا عن قطاع أوزو للحكومة اإليطالية، ليصبح جزءًا من األراضي الليبية أثر كبير 

لبلدين من ا وعميق في قيام وتفجر النزاع بين الطرفين، والذي انعكست آثاره بشكل سلبي على كال

 ,Lane & Ernestالناحية االقتصادية والسياسية والعالقات االستراتيجية التي تربط البلدين )

2012:9.) 

ناضل الرئيس التشادي كوكوني عويدي من أجل الحصول على كرسي رئاسة حكومة وقد 

منظمة الوحدة بعد مؤتمر الغوس من قبل  1979الوحدة الوطنية االنتقالية التي تولت الحكم في 

األفريقية التي تجمع ما بين الفصائل األساسية للحرب األهلية التشادية طويلة األمد، وبعد فترة قصيرة 

من توليه الحكم قام الزعيم حسين حبري بشن انقالب عسكري على كوكوني عويدي رئيس حركة 

ب أهلية وأطلق العنان لحر  الوحدة الوطنية االنتقالية. وقام بعد ذلك بتأسيس قوات مسلحة في الشمال

دامت تسعة أشهر أدت إلى إلحاق أضرار وخيمة بالعاصمة التشادية إنجامينا. إال أن تدخل الزعيم 

معمر القذافي وعساكره المسلحين ووقوفهم إلى جانب كوكوني عويدي أجبر حسين  الليبي الراحل

دي على تشاد لمساعدة كوكوني عويحبري ورجاله على الفرار من المنطقة، وبقيت القوات الليبية في 

 ,Dunoff) تهدئة األوضاع فيها والوصول إلى حالة االستقرار وتوسيع نفوذ طرابلس في إنجامينا

Ratner & Wippman, 2010:5.) 
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( إلى أن بعد الهزائم التي شهدتها قوات حسين Lane & Ernest, 2012:10ويشير كل من )

تحالفها مع تشاد كان البد للزعيم حسين حبري من االستسالم حبري العسكرية أمام القوات الليبية و 

والفرار من المنطقة وسحب رجاله من فادا وفايا الرجو وغيرها من المناطق التي انغمست في هذه 

 المعركة.

، وبدأت تشاد بفقد سيطرتها على 1971بحلول عام  تعقدت العالقات بين ليبيا وتشادوقد 

باحتالل النصف األول من المنطقة وفرض سيطرتها  1973في عام قطاع أوزو، وقد قامت ليبيا 

فاقية سرية معمر القذافي قد قام بعقد ات عليه. فكان االعتقاد السائد يشير إلى أن الزعيم الليبي الراحل

نصت على تنازل تشاد عن قطاع أوزو للحكومة  1972مع الرئيس التشادي فرنسوا تومبالباي في عام 

 مانية وعشرين مليون فرنك، بشرط أن تتوقف ليبيا عن تمويلها للجبهة الوطنية لتحريرالليبية مقابل ث

ر القذافي بتوقفه معم تشاد. وفي الواقع، هذه االتفاقيات قد حدثت بالفعل وقد وعد الزعيم الليبي الراحل

ا مع هعن دعم جبهة التحرير الوطني وتقديم المساعدات المالية لتشاد في حال قطعت تشاد عالقات

إسرائيل. وبالفعل، قام الرئيس التشادي األسبق فرانسوا تومبالباي في الثامن والعشرين من تشرين 

بقطع عالقاته مع إسرائيل وذلك إيذانُا بتحسين العالقات مع ليبيا وتطويرها  1972الثاني عام 

(UNICEF, 2013:2.) 

تقف مكتوفة األيدي، ( أن تشاد لم Giroux, Lanz, & Sguaitamatti, 2009:3ويرى )

عمر م فقد قام ألفي جندي من القوات المسلحة التشادية بتوجيه ضربة قوية ضد الزعيم الليبي الراحل

القذافي، وذلك من خالل شن هجوم مفاجئ ضد واحدة من أكبر القواعد الجوية الليبية في جنوب 

الليبية على متن شاحنات، كم من األراضي  100البالد. حيث اجتاحت القوات التشادية ما يقارب 
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وقطعت حقول األلغام المزروعة بهدف حماية قاعدة معطن السارة. وكانت نتيجة هذه العملية التي 

 ساعة أضرارًا وخيمة. 24دارت لمدة ال تتجاوز 

ويعتقد الباحث أن الحرب األهلية التي دارت في تشاد خالل تلك الفترة، والصراعات والنزاعات 

ى على الحدود التشادية، للحصول علالواقع قطاع أوزو لسبب األول الحتالل ليبيا الداخلية كانت ال

منه وليكون خط دفاع أول ضد محاوالت الدول  والنفط وغيرها من الثروات المعدنيةاليورانيوم 

االستعمارية )فرنسا وأمريكا آنذاك( والتي دعمت الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا )المعارضة الليبية( لزعزعة 

 .حقيق مكاسب سياسية أو لإلطاحة بهاالستقرار في ليبيا والضغط على نظام القذافي لت
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 الثانيالمبحث 

 سياسيةجيو األسباب ال
أحدث فروع الجغرافيا البشرية وأكثرها أهمية،  Political Geographyتعد الجغرافيا السياسية 

وتؤكد هذه األهمية تلك المتغيرات اإلقليمية والدولية المتسارعة في كافة أنحاء العالم، نظرا للدور 

الدولية  في مسار العالقاتالكبير الذي يؤديه عامل المكان في حياة الدولة المعاصرة وتحديد قوتها، و 

 (.Gokmen, 2010:1بشكل عام )

أن الجغرافيا السياسية قد تركت بصمة كبيرة في حياة راتزل  فريديركويرى العالم األلماني 

الشعوب والدول، حيث ركزت على العالقات السياسية والبيئة الطبيعية وخاصة األرض والمناخ 

 (.2010)خاطر، 

ويعد رودولف كيلين أول من استخدم مصطلح الجيوبولتيكا والتي عرفها بأنها البيئة الطبيعية 

ن أهم ما تعتمد عليه الدولة لتحقيق مصالحها، كما أن قوة الدولة تعتمد على التربية والثقافة  للدولة، وا 

و لدولة وذلك هواالقتصاد والحكم وقوة السلطان، وقد رأى أن الجغرافيا ينبغي أن تسخر لخدمة ا

 (.2010الفرض األسمى للدراسة وبذلك تتحول الجغرافيا في مجملها إلى جيوبولتيكا )خاطر، 

وتتحكم العوامل الجغرافية في نمو الدولة وتكوينها، وأن حدود الدولة قابلة للنمو والزحزحة حتى 

 (.Naji, & Jawan, 2012:1تبلغ حدودها الطبيعية، وتتعداها إن لم تجد مقاومة من الجيران )

وتعرف الجيوبولتيكا بأنها مجرد فكرة أو نظرية جغرافية، تستند إليها السياسات الخارجية للقوى 

 (.2011المتنافسة في السياسة العالمية لخدمة مصالحها القومية )توفيق، 
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ومن األهمية بمكان أن يتم تعزيز المفهوم الجيوبوليتيكي في القرن اإلفريقي، ومدى تأثير 

بيعة الجغرافية على الصراعات والنزاعات بين الدول، فقد تؤثر جغرافية البالد في تشكيل نزاعات الط

وصراعات على مناطق حدودية بين الدول، والذي ينعكس بدوره على ديناميكية الهياكل في عالقات 

 (.Tesfamichael, 2011:7القوة بين الحكومات، ويؤثر على المنطقة الجغرافية ككل )

( الجيوبوليتيكية بكونها مفهوم يطلق على عالقة Pain & Staeheli, 2014:5) ويعرف

الجغرافيا بالسياسة، ومدى تأثير األرض على التخطيطات والتكتيكات السياسية، وكيفية االستفادة من 

 المناطق الجغرافية لتحقيق مصالح وأهداف سياسية منشودة.

لم الجغرافيا الذي يسعى إلى ربط وتحليل ( الجيوبوليتيكية بكونها ع2014ويعرف شعيب )

العوامل السياسية سواء كانت الداخلية أو الخارجية والعوامل العسكرية بالعوامل الجغرافية شبه الثابتة، 

وتعد الدولة الوحدة الرئيسية واألساسية للدراسة والتحليل لهذا العلم، لكونها تعد من صنع بشري بحت 

 تيجة لعوامل داخلية وخارجية.قد يتغير بشكل سريع ودوري ن

( الجيوبوليتيكية بكونها علم تحليل وتفصيل تأثيرات األرض )البرية، 2014كما تعرف لورا )

والبحرية( وموقعها، على السياسة الداخلية والخارجية، ومدى قدرة األنظمة السياسية من استغالل 

 المنطقة.المميزات والثروات الجغرافية لتحقيق أهدافها، ومصالحها في 

( أن علم الجيوبوليتيكي أو ما يعرف بالجغرافيا السياسية إحدى أكثر 16:2014ويرى رياض )

المواضع تعقيدًا على اإلطالق، حيث يقوم هذا العلم بربط التفاعالت البشرية، والتحديات السياسية 

ما غرافية، كعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، واألحداث والمشكالت العسكرية، مع العوامل الج
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يلعب العلم الجيوبوليتيكي دورًا عظيمًا في دراسة وتحليل المحيط والجانب السياسي من الناحية 

 الجغرافية.

ومما سبق يعرف الباحث الجيوبولتيكا بكونها العلم الذي يدرس عالقة األرض باألحداث 

 سية.ح واألحداث السياعلى المصال والتحديات السياسية، ومدى انعكاس الطبيعة الجغرافية للدولة

 موقع الدول وسلوكياتهم النزاعية

 ليبيا(موقع الدولة وسلوكياتها النزاعية ) -أ

يعد الموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به ليبيا من أهم المرتكزات واألسس التي تلعب دورًا 

راضيها من أ جوهريًا في سياساتها الداخلية والخارجية، فهي تقع في وسط الشمال األفريقي، وتمتد

وسط ساحل أفريقيا الشمالي الواقعة على البحر المتوسط، حتى مرتفعات شمال القرن األفريقي. وتعد 

ليبيا الجسر والطريق المهم الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا. كما تحتوي ليبيا على موانئ صالحة 

شاد. ول مجاورة كالنيجر، وتللمالحة، واستقبال السفن على مدار السنة، وتربطها منافذ تجارية مع د

وتلعب ليبيا دورًا استراتيجيًا في المنطقة، كونها حلقة وصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه، ولهذا 

 (.Marx, 2016:27يظهر فيها بوضوح امتزاج الحضارات والتيارات الثقافية المختلفة )

 ذي تحتله ليبيا في( أن بالنظر إلى الموقع االستراتيجي الMahmoud, 2016:1ويعتقد )

المنطقة فضاًل عن قربها من إيطاليا، فقد أضحت محاًل، وهدفًا سهاًل لألطماع االستعمارية، ومحاولة 

نهب مواردها وخيراتها العظيمة، كما لعب موقعها االستراتيجي بعد استقاللها وحدوث ثورة معمر 

طرتها ستهان به في فرض نفوذها وسيالقذافي واإلطاحة بحكم الملك محمد إدريس السنوسي، دورًا ال ي

 على الدول المجاورة. يمكن تلخيص النزاعات الليبية مع البالد التي تجاورها كما يلي:
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انه لم يدم  حرب ونزاع، اال 1977: نشبت بين ليبيا ومصر عام المصرية-العالقات الليبية .1

طوياًل. فبعد ما قامت مصر بعمل اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، قام الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي بترحيل عدد كبير من المصريين الذين يعملون على األراضي الليبية، رفضًا 

اولت هذه حلهذه االتفاقية، وقام بحشد مظاهرات تندد بتوقيع االتفاقية المصرية مع إسرائيل، و 

 24المظاهرات اقتحام الحدود المصرية، فما كان من الجيش المصري إال التصدي لها. وفي 

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع، وعقد هدنة، بواسطة الراحل ياسر عرفات رئيس  1977 تموز

 (.Ibrahim, 2009:3منظمة التحرير الفلسطينية )

كما كانت العالقات الليبية والسودانية في صعود ونزول، فرغم  السودانية:-العالقات الليبية .2

العالقات الطيبة التي تجمع البلدين، إال أن ذلك لم يمنع حدوث بعض المناوشات التي أدت 

إلى توتر العالقات فيما بينهم، ولكن لم تستمر هذه الصراعات والنزاعات طوياًل، فقد سعى 

السودان، وتوطيدها، إال أن الرئيس الراحل جعفر نميري  معمر القذافي إلى تحسن العالقات مع

دعم المعارضة الليبية )الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا( وأسس لها معسكرات تدريب ودعم إعالمي؛ 

 ,Siebens & Caseفما كان من ليبيا على أن أغارت على إذاعة أم درمان ودمرتها )

2012:9.) 

ترة القة التي تربط بين ليبيا وتونس كئيبة وسيئة في فغدت الع التونسية:-العالقات الليبية .3

السبعينات، ويرجع السبب في ذلك إلى العقائد السياسية المختلفة والمتضاربة بين البلدين، ولكن 

في أعقاب تولي الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد الحكم، بدأت العالقات بالتحسن تدريجيًا، 

ض بالبلدين، وتحسن األوضاع االقتصادية والسياسية في وتم توحيد الرؤى، من أجل النهو 
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القرن األفريقي، وباتت ليبيا الحليف األول الذي تعتمد عليه تونس في المجاالت السياسية 

 (.70:2011والعسكرية )المودي، 

ومما سبق يرى الباحث أن الموقع الذي تحتله ليبيا، والقوة العسكرية التي تمتلكها كان لها أثر 

ثارة هذه النزاعات مع جيرانها، كما ساهمت األحداث السياسية والجغرافية التي كبير  في افتعال، وا 

 حدثت في تلك الفترة في إطالق شرارة النزاع بين البالد المتجاورة.

 موقع الدولة وسلوكياتها النزاعية )تشاد( -ب

التشادية  دولةتعد دولة تشاد دولة متنوعة في تضاريسها، وغنية في ثرواتها، حيث تشمل ال

أنواع مختلفة من البيئات والمناخات المتنوعة، ففي الوسط تقع المناطق الصحراوية الصخرية، والكثبان 

الصحراوية الترابية، وبحيرة تشاد في كانم في المنطقة الشمالية الوسطى للقارة األفريقية، وسهول 

بالنفط.  اًل عن منطقة لوغون الغنيةكيبي االستوائية، فض-السافانا الخصبة المسطحة في منطقة مايو

ومن الجدير ذكره، أن تشاد تضم عدد كبير من الجماعات العرقية واللغوية، ويتحدث شعبها اللغة 

الفرنسية والعربية. وساهم موقعها االستراتيجي في جعلها ملتقى للحضارات اإلسالمية واألفريقية على 

 (.Collins, 2007:9حد سواء )

 روات المعدنيةوغيرها من الثنها إحدى الدول الساحلية الغنية بالنفط واليورانيوم وتتميز تشاد بكو 

والتي واجهت العديد من أشكال العنف واالضطرابات، وتعرضت إلى سلسلة من االنقالبات والنزاعات 

ن. الداخلية المختلفة، ولم تشهد انطالقاً سلمياً للسلطة منذ حصولها على االستقالل من فرنسا حتى اآل

ويعيش الشعب التشادي إلى يومنا هذا مقيد تحت رحمة قادته من دون امتالكه حرية اختيار نظام 

الحكم في بالده وأية حقوق أخرى، وقد يرجع السبب إلى األطماع الغربية في استغالل ثرواتها، 
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 ىواضطهاد شعوبها، والسيطرة على مواردها، فقد أضحى الصراع األمريكي الفرنسي يتفاقم عل

المستعمرات الفرنسية السابقة، فقد سعت فرنسا جاهدة لالستحواذ على ثروات ومدخرات تشاد 

المستقبلية، في حين سعت الواليات المتحدة إليجاد مورد ومصدر جديد وبديل لتأمين النفط لها من 

 & ,Giroux, Lanz) خالل فرض سيطرتها على تشاد، وتعظيم الحرب األهلية فيها

Sguaitamatti, 2009:3.) 

وقد عانت تشاد من دوامة مستمرة من النزاعات والصراعات والتي شكلت خطرا كبيرا على 

استقرارها الداخلي بشكل خاص والمنطقة األفريقية بشكل عام على نطاق واسع، في ظل وجود العديد 

لزعيم ا من الصراعات في دارفور واألزمات السياسية الداخلية في تشاد. وخالل هذه الفترة، توجه

معمر القذافي إلى الحدود التشادية واحتلت قواته شريط أوزو على حدود تشاد الشمالية  الليبي الراحل

هذه ب من أجل فرض سيطرته على تشاد ومنطقة الساحل، وقد رحب الرئيس التشادي فرانسوا تومبلباي

الفكرة، وقام بالتنازل عن شريط أوزو، مما أثار حفيظة الشعب التشادي، والذي قام على إثره قادة من 

 ,Arteaga) 1975دولة تشاد الضباط بتنظيم انقالب عسكري أطاح بالرئيس فرانسوا تومبلباي عام 

2008:1). 

ية والصراعات الداخل ومما سبق يرى الباحث أن الثروات الهائلة التي تحتويها دولة تشاد،

الدائمة، والحروب األهلية فيها، كانت من األسباب الرئيسية في تصعيد النزاعات والخالفات مع الدول 

 المجاورة، هذا وباإلضافة إلى استغالل الدول لموقع تشاد لزعزعة استقرار بعض الدول المجاورة لها.
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 الخصائص الجغرافية في توجيه الفاعليين الدوليين

ما يحتله الوطن العربي من موقع استراتيجي، وما يحتويه من ثروات ومصادر طبيعية، يعد أن 

عاماًل مهمًا، ومفتاحًا رئيسياً في توجيه الفاعليين الدوليين إلى التدخل في الشؤون والسياسات الداخلية 

ة وجغرافية يلبعض البلدان، كما تعد منطقة الشرق األوسط وما تتميز به من عوامل اقتصادية وحضار 

مثل المنافذ والممرات المائية، والثروات الهائلة في باطن األرض من نفط وغاز طبيعي وغيرها، مركزًا 

 .)2011:24مهمًا ألنشاء وتوطيد عالقات متينة معها، واالستفادة من خيراتها، وثرواتها )الدالبيح، 

تيجي، وثروات عظيمة، ( أن الوطن العربي بما يحتويه من موقع استرا2011) ويرى توفيق

لعب دورًا كبيرًا وفعااًل في دفع القوى العظمى إلى الهيمنة على مقدرات وثروات الشعوب، والتنافس 

 على ضم هذه البالد إلى نطاق نفوذها، بهدف السيطرة على ثرواتها، ومواردها الطبيعية الغنية.

فط؛ إلى السيطرة عليها، الن ولعل من أهم الموارد الطبيعية التي تسعى القوى العظمى قاطبة

فقد باتت أفريقيا ضحية لالستعمار لمدة طويلة، بهدف استغالل والحصول على خيراتها من النفط، 

يطاليا، وألمانيا  واالحتفاظ باحتياطي نفط كبير لوقت الحاجة إليه، وقد سعت فرنسا وبريطانيا، وا 

سبانيا إلى تشكيل قواعد عسكرية في البالد اإلفريقية  ذ آمن، الواسعة، والتنافس للحصول على مالوا 

 (.2013لتوفير احتياجاتهم من النفط والغاز الطبيعي )غازي، 

( أن ما تمتلكه أفريقيا من ثروات هائلة من اليورانيوم، والكنوز المعدنية 2014) ويعتقد شتيوى

الكثيرة، جعلها محط أنظار الجميع، ودفع الفاعليين الدوليين إلى السعي جاهدين للتربع على ثرواتها 

ومواردها، وخلق وتأسيس عالقات طيبة، وتعاونية معها بهدف الحصول على مرادها وتحقيق 

، %93، ومن ألماس الزينة %98ها، حيث بلغ نسبة إنتاج أفريقيا من األلماس الصناعي مصالحها في
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، وقد ساهم ذلك في زيادة وتيرة التبادل التجاري اإلفريقي مع أمريكا والذي ارتفع %80ومن الذهب 

 .%22في السنوات األخيرة ليبلغ 

ي المنطقة دورًا ال يستهان به فومما سبق يرى الباحث أن الفاعليين الدوليين ال يزالون يلعبون 

العربية، رغم انتهاء االستعمار من قرون، حيث باتت الدول الغربية تسيطر على البالد التي تعاني 

من نزاعات وخالفات داخلية، في محاولة لتهدئة األوضاع فيها، ولكن يكمن السبب الرئيسي في أنها 

عها الل مواردها وثرواتها، والتحكم بها، وتطويتسعى جاهدة إلى فرض نفوذها على هذه البالد، واستغ

 لمصلحتها وأهدافها الشخصية.

 الدولتين ينبالمواجهات العسكرية 

عندما  1976جدياً في عام  ىً تشادية والليبية تأخذ منحالبدأت المواجهات العسكرية بين القوات 

نتج عنها  ، والذيالليبيةضم قطاع أوزو إلى الحدود  إعالنالليبي العقيد معمر القذافي من  الزعيمقام 

الل المشاة بعمليات االستطالع والقتال من خ ءالبدتشاديين وحلفائهم قبائل دارفور السودانية في القيام 

دي تشادية من المقاومة، والتصالفقط، حيث كان الجيش الليبي يفوقهم عدة وعددًا، وحاولت القوات 

ضها، بكل الوسائل التي تمتلكها، إال أن القوة الليبية لم تتوقف من اجتياح للعدوان الذي يجتاح أر 

 .)2011أرضيها، مما دفع تشاد إلى طلب المساعدة من الجهات الخارجية )محمد، 

ليكس مالوم باستدعاء القوات الفرنسية لدخول األراضي يالرئيس التشادي السابق فقام وقد 

فايلري جيسكار جيستن كان  األسبق الفرنسي ، ولكن الرئيس1977في عام  تشادية والدفاع عنهاال

، باإلضافة إال 1978لعام  آذارمترددا بشأن االلتزام بذلك قبل البدء بتنفيذ االنتخابات التشريعية في 

يؤثر ذلك على عالقاتها الدبلوماسية والتجارية المربحة مع ليبيا.  أنمن  أيضاً فرنسا كانت خائفة  أن
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بعملية تاكود،  1978ليكس مالوم في يسبق فالتشادي األبتشاد قام الرئيس  األحداثوبسبب تدهور 

التي يلحقونها بها  األخطارجندي لتشاد لحماية العاصمة من  2500والتي قام بموجبها باستدعاء 

 .(May & Massey, 2007:4) المتمردين

القوات المسلحة في الشمال  –وكان لتواجد مجموعتين من القوات المسلحة في وقت واحد 

 – ليكس مالوميفالتابعة للرئيس  ةيتشادالالتابعة لرئيس وزراء تشاد حسين حبري والقوات المسلحة 

التي بدورها أدت إلى انهيار الدولة وصعود السلطة إلى الشمال. إال  مينااإنجسبب في اندالع معركة 

اندلع اشتباك عابر ما بين قوات حسين حبري وفيليكس مالوم اشتدت وتيرته،  1979أن في عام 

. حسين حبريالرئيس السابق وانحازوا إلى جانب  مينااإنجعويدي إلى  كوكونيعندما دخل رجال 

 60000، كان قد ُقتل حوالي 1979آذار من عام  16للسالم في تاريخ  وعند انعقاد أول مؤتمر دولي

 التشاديعلى الفرار. أما فيما يتعلق بالجيش  70000شخص بينما أجبر ما يقارب  70000إلى 

لقادر ا تشادية وأعاد تأسيس قواعده في الجنوب تحت رعاية عبدالفقد اُضطر على مغادرة العاصمة 

ة، كان موقف الحامية الفرنسية سلبي على الرغم من المساعدة التي كامودجي. وفي خالل المعرك

 ,Sharqiehتشادية تفجيراتها )القدمها حسين حبري لهم خاصة عند طلبهم بوقف القوات الجوية 

2013:10.) 

وتمثلت ردود فعل فيليكس مالوم من تدخالت العقيد الراحل معمر القذافي وعويدي بقطعه 

مسألة التدخل الليبي وكما انه تناول من  األمنع ليبيا وعرض على مجلس العالقات الدبلوماسية م

، أرغم الرجو فاياوبعد سقوط  1983من عام  شباط 19جديد قضية احتالل ليبيا لشريط أوزو. وفي 

فيليكس مالوم على قبول اتفاقية وقف إطالق النار وسحب كافة احتجاجاته التي قدمها من قبل 

(Sule, 2013:22.) 
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وتم استرجاع العالقات الدبلوماسية بين فيليكس مالوم والعقيد معمر القذافي في المؤتمر الذي 

الليبية، حيث ضم المؤتمر رئيس الوزراء النيجيري  سبهافي مدينة  1978من عام  شباط 24عقد في 

سا تحت ضغط شديد من فرنسيني كونتيشي ونائب رئيس السوداني أبو القاسم محمد إبراهيم. و 

جبر فيليكس مالوم على توقيع اتفاقية بنغازي لوقف إطالق النار من جديد واالعتراف أوالسودان 

لجنة عسكرية مشتركة  إنشاءوبموجب هذه االتفاقية تم  1978من عام  آذار 27بالفيرولينات في 

ت الليبية رعية على تدخل القواتشاد من خالل هذه اللجنة بإضفاء الش ، حيث قامتوالنيجربين ليبيا 

في تشاد  ليبيلاتدخل الفي أراضيها. كما تضمنت االتفاقية أيضا شرطا أساسيا من شأنه التأثير على 

الي تشادية. وشكلت االتفاقية بالتالغاء الوجود العسكري الفرنسي داخل األراضي إلوهو العمل على 

ضعافاستراتيجية لتقوية نفوذ عويدي في البالد  الذين سلطة فيليكس مالوم في تشاد الجنوبية و  وا 

 (.May & Massey, 2007:4اعتبروا كافة تنازالته دليال قويا على ضعف قيادته )

 وكونيكوبعد أيام قليلة فقط من توقيع اتفاقية وقف اطالق النار، غادر  1978 نيسان 15وفي 

رجل، وباالعتماد على القوات والدروع والليبية احتل  800عويدي وترك فيها حامية ليبية قوامها 

 ,May & Massey) مينااإنجالعسكري ومن ثم انطلق متوجها إلى  داموقع فا عويدي كوكوني

2007:4.) 

كيلومتر شمال شرق  430قعت المعركة في اتي وهي بلدة تقع على بعد و وعلى إثر ذلك 

جندي من قبل الفرولينات  1500، وهوجمت البلدة التي تتكون حاميتها العسكرية من مينااإنج

المتمردين والمزودين بكافة أنواع األسلحة والذخائر الحديثة، ولكن أعربت الحامية العسكرية فيما بعد 

لفيلق ا ة المزودة بالمدرعات، واألكثر أهمية من ذلك، وصولالتشاديعن ارتياحها بوصول فرق العمل 

األجنبي الفرنسي والفوج الثالث من قوات المشاة البحرية. وفي معركة استمرت يومين متتاليين، هزمت 
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ار الحق انتص إحرازل الفرولينات مع وقوع العديد من الخسائر الفادحة، وتم تأكيد هزيمتها من خال

الفرولينات بالهزيمة . واعترفت 1978حزيران من عام خر حدث في جدع من شهر آفي اشتباك 

من رجالها وخسرت جميع المعدات الحديثة التي كانت  2000فقدت  أنوهربت من الشمال بعد 

تمتلكها. ومن األهمية بمكان في هذه المعركة اإلشارة إلى التفوق الجوي الكامل للقوات الفرنسية والذي 

 ,Azevedo) الحيوية والفعالة يمكن للفرنسين االعتماد عليه بتنفيذ العديد من العمليات الجوية

2005:164.) 

، أعلنت الدولتين عن رغبتهم في االتحاد، قامت القوات 1981وفي كانون الثاني من عام 

، وذلك نتيجة الضغط المتزايد من قبل الدول اإلفريقية 1981الليبية باالنسحاب من تشاد عام 

معمر ي العقيد الزعيم الليبى ليبيا، أعلن والفصائل السياسية في تشاد. إال أنه وفي طريق عودتهم إل

منهم، وكانت  300ين وفقدان التشاديمن عناصره على أيدي  3000القذافي عن مقتل ما يزيد عن 

 التقديرات الليبية األخرى لحجم الخسائر والمصابين أعلى من ذلك بكثير.

ويرى الباحث أن تشاد كان لها دور ضعيف في تسير أمور النزاع لمصلحتها، ولوال تدخل 

 أيةون د – أوزو قطاع – ةالحدوديمن احتالل المنطقة  الليبيةالقوات الفرنسية الستطاعت القوات 

خسائر تذكر، كما أن الصراع الداخلي الذي تعانيه تشاد أضعف موقفها السياسي، ودفع ليبيا من 

.المعركة لمصلحتها قلب



 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 الحدودي النزاع من والدولية اإلقليمية المواقف

التشادي الليبي
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 المبحث األول

 أسباب ونتائج تدخل الدول
 القرن ينياتتسع إلى واستمر السبعينيات، في حصل الذي التشادي-الليبي النزاع فترة خالل

 الدول من العديد قامت حيث متفاوتة، سواء حد على والدولية اإلقليمية الفعل ردود كانت الماضي،

مدادهم الصراع أطراف بجانب بالوقوف والغربية العربية  والتموينية، ةوالبشري العسكرية بالمساعدات وا 

 وحصولها يبيا،ل على وتفوقها تشاد لصالح الميزان كفة ترجيح في وبارز كبير دور له كان الذي األمر

 محكمة رارق بقوة وأيدت تشاد جانب إلى بالوقوف مصر قامت فقد أوزو، قطاع في الشرعي حقها على

 وأمدتها شاد،ت بجانب العراق ووقفت كما عليها، المتنازع بالحدود تشاد بأحقية أقر الذي الدولية العدل

 اإليرانية، ةالعراقي الحرب في إيران بجانب ليبيا وقوف على رداً  وذلك العسكرية، والمعدات سلحةباأل

 تاجتها،اح التي المساعدات وتقديم ليبيا، جانب إلى بالوقوف واليمن لبنان من كل قامت حين في

 (.2013 )موسى، تشاد مع حربها في موقفها وتأييد

إال انه لم يتم التطرق إلى مسألة الصراع  1965عام  بالرغم من بدأ الصراع في تشاد منذو 

، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لحل 1977التشادي في مؤتمر ليبرفيل، غابون، إال بحلول عام 

النزاع بين تشاد وليبيا وتتكون هذه اللجنة من )غابون، الجزائر، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، 

جراء  ابيمالوم ضد ليفيليكس ام التشادي بقيادة الرئيس والكاميرون( عقب التهم التي وجهها النظ

تشادية السنة فال زالت الحكومة  12في تشاد منذ  األهليةدعهما للفرولينات. وبالرغم من وجود الحرب 

ذلك  نأفي الحرب التي تخوضها مع ليبيا وتؤكد  األفريقية ةتصر على موقفها بتدخل منظمة الوحد

لجنة جهود ال وأثمرتزيادة حدة الصراعات واالضطرابات بين الدول.  مسموح به دستوريا في حالة

رفين اتفاقية لوقف إطالق النار بين الط أولالمتخصصة في حل النزاع بين ليبيا وتشاد عن توقيع 
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في مؤتمر اجري في بلدة صبيحا في منطقة بنغازي الليبية، إال انه لم  1978مارس عام  27في 

 ,Giroux, Lanz & Sguaitamatti) ية من قبل أي من الطرفينيسري تطبيق هذه االتفاق

2009:4.) 

وقد بدأ الدور الفعلي القيادي لنيجيريا عند عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة كانو في 

حسين مالوم و فيليكس تشادية وهم: الرئيس ال، بحضور أربعة ممثلين عن الدولة 1979مارس  11

دي كممثل عن الفرولينات، باإلضافة إلى أبو بكر محمد عبد الرحمن زعيم يو ع وكوكونيحبري 

الحركة الشعبية لتحرير تشاد بدعم من نيجيريا، كما شارك في المؤتمر أيضا مندوبون من نيجيريا 

. ألفريقيةاوالسودان وليبيا والكاميرون والنيجر باإلضافة إلى العديد من الممثلين في منظمة الوحدة 

ة سواء تشاديالذا المؤتمر أولى المحاوالت لجمع كافة األطراف المعنية والمهتمة بالحرب ويعتبر ه

خارجها بهدف الوصول إلى حل مناسب بشأن الصراع القائم بين ليبيا وتشاد  أوداخل تشاد 

(Majinge, 2012:27.) 

ريا إلى يوقد شاركت دول تشاد الحدودية في مؤتمر السالم الدولي الذي عقد في كانو في نيج

 16. وتم التوقيع على اتفاق كانو في عويدي مالوم وكوكونيفيليكس جانب كل من حسين حبري و 

مالوم، وتولي مجلس الدولة فيليكس آذار من قبل جميع الحاضرين، والذي أفضى إلى استقالة 

لحاح كل من نيجيريا وفرنسا عويدي المنصب برئاسة كوكوني . حيث كان ذلك صادر عن رغبة وا 

ة حبري السلطة. فبالنسبة لفرنسا، فقد كانت ترى في هذه الشراكحسين و عويدي لى مشاركة كوكوني ع

العقيد الليبي و  عويدي جزء من استراتيجيتها القائمة على قطع جميع العالقات التي تربط بين كوكوني

ية وبقيت على المعمر القذافي. وبعد عدة أسابيع، شكلت الفصائل نفسها حكومة الوحدة الوطنية االنتق

 (.Chigozie & Ituma, 2015:5التزامها بهذه الشراكة بناًء على رغبتهم بخروج ليبيا من تشاد )
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وبعد مرور خمسة أيام من التفاوض بشأن الصراع، وقعت األطراف المعنية معاهدة سالم في 

 مارس، وتتضمن بنود المعاهدة ما يلي 23يجري العمل بها في  أنعلى  1979 آذار 16

(Chigozie & Ituma, 2015:5:) 

 .قوة لحفظ السالم بدعم من نيجيريا إنشاءوقف إطالق النار بشكل عام والعمل على  .1

تشادية لاتتألف هذه اللجنة من ممثلين الدولة  أنلجنة رصد مستقلة بقيادة نيجيريا على  إنشاء .2

 .وبعض األطراف المشاركة في مؤتمر كانو

الوطني إلعداد برامج تفضي إلى تشكيل حكومة منتخبة تتألف  تشكيل حكومة انتقالية لالتحاد .3

 .من جميع األعضاء واألطراف الذين يختارهم زعيمها

 .من السالح التشادية )إنجامينا(عاصمة التجريد  .4

 ولئكأالعفو العام عن السجناء السياسيين والرهائن والعفو عن سجناء الحرب وشمول العفو إلى  .5

 .الذين يعيشون في المنفى

حل جميع المنظمات السياسية والعمل على االندماج التدريجي في الفصائل العسكرية للجيش  .6

 الوطني.

وكان للنزاعات الدائرة مع ليبيا، وقرار نيجيريا الذي يفضي بالمقاطعة االقتصادية، والضغط 

الدولي دور كبير في عقد مؤتمر سالم دولي في الغوس في نيجيريا في شهر أغسطس بمشاركة 

تنص على  1979أغسطس   21في  تم توقيع اتفاقية جديدة وقدميع الفصائل الموجودة في تشاد. ج

تأسيس حكومة وحدة وطنية انتقالية جديد تضم جميع الفصائل. حيث حلت قوة السالم اإلفريقية 

 ةمتعددة الجنسيات محل القوات الفرنسية عند مغادرتها تشاد. وفي حلول تشرين الثاني، كانت الحكوم
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قادر ، ونائب الرئيس عبد العويدي الجديدة قد تولت زمام األمور تحت رعاية كل من الرئيس كوكوني

 وزير الدفاع حسين حبري، وأخيرًا وزير الخارجية أحمد أصيل. وعلى الرغم من وجودو كامودجي، 

لبية يا تحبري في الحكومة، إال أن ذلك لم يقف عقبة أمام انضمام مجموعة من الموالية لليب حسين

 (.Adogamhe, 2008:13القذافي )العقيد معمر لرغبة 

باالستيالء على القاعدة الجوية  1987 عام آذار في القوات التشادية وخالل هذه الفترة، قامت

وعلى الرغم من استخدام القوات الليبية لحقول األلغام والدبابات والمركبات  ،الليبية في وادي دوم

 وكان بدعم فرنسي أمريكي، اال انها خسرت القاعدة المدرعة وغيرها من المعدات للدفاع عن نفسها

 (.Barfi, 2014:3) مصري عراقي أفريقي

 مور في يد( أن هذه األحداث العسكرية وضعت زمام األAzevedo, 2005:107ويرى )

حبري، حيث أصبح في موضع يسمح له بتهديد ليبيا وطردها من قطاع أوزو. وعلى الرغم  حسين

 من ذلك، فقد تمكن التشاديين من التأثير على صورة القوات الليبية كقوة إقليمية عسكرية.

راع ي الصوالعراق ومصر ف وأمريكاويرى الباحث أن الدور الكبير الذي لعبته نيجيريا وفرنسا 

التشادي كان له أثر في تحرر تشاد، وحصولها على مبتغاها وهو استعادة حقها المشروع في -الليبي

قطاع أوزو، ومما ال شك فيه أن تدخل الفرنسيين في الحرب مع تشاد، كان له أثر عميق وكبير في 

رًا جوهريًا و تغيير كفة الميزان لصالحها، والتحول من وضع المغلوب إلى وضع الغالب، والذي لعب د

 عراقي.المصري و ال يستخباراتاالدعم وال في تحرير تشاد من سلطة وتحكم ليبيا فيها
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 الثاني المبحث

 التشادي-النزاع الليبي تجاه االقليمي الموقف
، أظهرت ليبيا اهتمامًا راسخًا للحصول على 1969منذ وصول القذافي إلى السلطة في عام 

الذي أدى إلى تكديس األسلحة والتي  ،الح جوي متطوركبير ذو موارد وأسلحة حديثة وس جيش

بررتها القيادة الليبية كرد فعل للتفوق العسكري اإلسرائيلي في الشرق األوسط. ولكن وفي وقت  الحق، 

ملت شأصبح من الواضح أن ليبيا لديها أيضًا مجموعة متنوعة من البعثات اإلضافية لجيشها، والتي 

، والدفاع ضد مصر التي كانت 1978دورًا قتاليًا في أفريقيا، وتحديدًا في نزاعها مع تشاد عام 

وحتى المصالحة في عام  1973القذافي سيئة ومزمنة منذ عام الراحل معمر  العالقات بينها وبين

1989 (Terrill, 1994:51.) ن لك عهذا األمر لم يثر التدخالت األجنبية فحسب، بل وأسفر كذ

 عدد  من التدخالت العربية في شمال أفريقيا.

وخالل فترة الثمانينات، قامت بعض الدول العربية كالجزائر واليمن ولبنان بدعم المطالب الليبية 

بشأن قطاع أوزو، حيث كانت الجزائر من أكثر الدول دعمًا ووضوحًا في هذا الموضوع فقد قدمت 

حسين حبري. وعلى الرغم من أن معظم المجندين  التشادي تدريبًا ضد القوات المناهضة للرئيس

لبرامجها التدريبية كانوا من نيجيريا والكاميرون، إال أنها قامت بتجنيدهم ونقلهم جوًا إلى الجزائر عبر 

نج، سعت الجزائر و 1987ليبيا. وفي نهاية عام  إلى تحسين عالقاتهما. وقد قام الحزب التقدمي  مينااا 

ضد تشاد، ولكن الدول العربية  القذافيمعمر  بإرسال قوات لدعم جهود 1987االشتراكي اللبناني عام 

األخرى والجامعة العربية حدت من تطورها تعبيرًا عن أملها بأن يتم تسوية النزاع الناشب حول قطاع 

 (.Joffé & Paoletti, 2010:32أوزو سلميًا )

 التشادي-السوداني الموقف
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-عكست العالقات السلبية بين ليبيا والسودان أثر كبير على موقف السودان من األزمة الليبية

لم تكن كل من ليبيا والسودان على عالقة حسنة مع بعضها البعض، وكان من أسباب هذا التشادية، 

العداء استخدام القذافي خالل أواخر السبعينات وأوائل الثمانينيات القتلة المأجورين من أجل القضاء 

ذاك ادية آنتشالعلى أعدائه في السودان وكذلك في النيجر والسنغال وغامبيا. كما وساعدت القضية 

للتشاد  اً مؤيدامالً عالموقف السوداني فقد كان على بلورة المواقف األفريقية ومنها السودانية تجاه ليبيا. 

 ,Solomon & Swartمثل نقطة هامة في العالقات بين السودان وليبيا )والذي  النزاع،خالل 

2005.) 

ل األزمة فًا تجاه تشاد خالوقد اتخذت السودان، والتي كانت عدوة تشاد في السابق، موقفًا مختل

لقذافي، امعمر  ديبي خطر التهديد اإلسالمي في حالة سقوطإدرسي الليبية، فعندما أبرز الرئيس 

البشير، رئيس الدولة السودانية، عن دعمه للمجلس الوطني االنتقالي، كما ولم  حسن أعرب عمر

ن الل تلك الفترة، بل وأسفر الحقًا عيمنع العداء )أو عدم الثقة( السوداني تجاه التقارب مع تشاد خ

 ,Vircoulonتحول األمن على طول الحدود المشتركة لجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وتشاد )

2011.) 

وبسبب هذه األزمة السياسية الداخلية في تشاد وظهور أزمة دارفور في السودان، تمكنت ليبيا 

خدمت صالتها بالمعارضة المسلحة على جانبي من تعزيز مكانتها كصانعة قرار سياسي. وقد است

ة والسودانية لتصبح الوسيط الرئيسي بين المتمردين، كما وساعدت على إعادة إقامة التشاديالحدود 

والخرطوم، في عملية لربما قد حدت مما كان يمكن أن يكون حربًا مباشرة بين  مينااإنجاالتصال بين 

 (.International Crisis Group, 2010:1)النظامين وذات عواقب إقليمية كارثية 
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محوريًا حيث استجابت كل من السودان ودول  التشادي-كان دور السودان في النزاع الليبي

الجوار لتشاد الممتدة إلى الشرق لصراعاتها مع ليبيا رغمًا من الضغوطات اإلقليمية والعرقية والثقافية 

إلسالمية في السودان تفرض سيطرتها على المنطقة التي تعاني منها. وكانت المنطقة الشمالية ا

ة خالل فترة السوداني-الرغم من زعزعة العالقات الليبيةالجنوبية التي يقطنها غير المسلمين. وعلى 

من تمرد  اميناإنجالسبعينيات، إال أنها استعادت نشاطها في الثمانينيات مما أدى إلى تنامي مخاوف 

 .(Naldi, 1995:67) منطقة الشمال

وقام سكان شرق تشاد وغرب السودان بإنشاء عالقات دينية اجتماعية قبل فترة طويلة من 

استقالل الدولة وبقيت هذه العالقات قوية ومتينة على الرغم من النزاعات الصارمة بين الحكومتين. 

كيلو متر عبر الحدود بكامل حريتهم دون أن يعترض طريقهم  950وعبر الرعاة من كال الدولتين 

كروه، بحثًا عن المراعي ومصادر المياه كما كان عليه الحال منذ قرون. وكما اعتاد المسلمون في م

شرق تشاد على السفر ألداء فريضة الحج مرورًا بالحدود السودانية، كما وقام العديد من الشباب في 

، تم لى ذلكشرق تشاد باالنضمام إلى المدارس اإلسالمية في السودان للدراسة فيها. باإلضافة إ

 ,Collelo) 1978عامل تشادي في مزارع القطن السودانية عام  500,000توظيف ما يقارب 

1988:25.) 

ة وفيليكس مالوم عقب االنقالب المحبة واأللف نميريوقد شهدت العالقات بين الرئيس جعفر 

زعة االستقرار زع وبشكل سريع ومفاجئ، ويعود ذلك جزئياً إلى الخوف الذي كان يعتري كال البلدين من

نيات المتمردين في أواخر السبعي التشاديالليبي. وقد تولت السودان المفاوضات بين قادة الجيش 

لحاحهم على الرئيس فيليكس مالوم ليقوم بضمهم إلى حكومته. عزز الرئيس السوداني جعفر   ميرينوا 

إال أن هذه  1978عام ذكاء وموهبة حسين حبري وأقنع فيليكس مالوم بتعيينه في منصب سياسي 
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 معمر القذافي راحلال والزعيم الليبي نميريالعالقات توترت بشكل جزئي بسبب العالقات الوطيدة بين 

(Collelo & Nelson, 1990:162.) 

، اندلعت 1982-1979 عامي ومع تصاعد حدة العنف في تشاد في الفترة الممتدة ما بين

عام  نميري جعفر الثورات المتمردة الداخلية في السودان وتدهورت العالقات بعد إطاحة الرئيس

هاجم حسين حبري السودان إلفساحها المجال للقوات الليبية أن تتمركز  1988. وفي عام 1983

 ,Marengلسودان )ة من االتشادية لمواصلة شن الهجمات على األراضي التشاديعلى طول الحدود 

2009:534.) 

يرى الباحث أن ليبيا والسودان لم تكونا على عالقة حسنة وطيبة مع بعضهما البعض، وكان 

معمر القذافي خالل السبعينات القضاء على أعدائه في  الزعيم الليبي الراحلمن أسباب ذلك محاولة 

سفر ك تغير خالل األزمة الليبية، بل وأالسودان. في البداية، لم تكن السودان ودودة مع تشاد، ولكن ذل

فيما بعد عن تزعزع األمن على طول الحدود المشتركة ما بين جمهورية أفريقيا الوسطى ودولتي 

اد رغم كبيرًا، حيث استجابت لتش التشادي-السودان وتشاد. وقد كان دور السودان في النزاع الليبي

ادة عاني منها، كما وتولت السودان المفاوضات بين قالضغوطات اإلقليمية والعرقية والثقافية التي ت

لحاحهم على الرئيس فيليك التشاديالجيش  ليقوم بضمهم  س مالومالمتمردين في أواخر السبعينيات وا 

 إلى حكومته.

 التشادي-المصري الموقف

، حيث أرسل 1973كانت العالقات بين الحكومة المصرية والحكومة الليبية سيئة منذ عام 

معمر القذافي قتلة مأجورين حاولوا قتل السفير األمريكي السابق في مصر  الليبي الراحل الزعيم
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(. هذا، وباإلضافة إلى عدة عوامل أخرى، Cooley, 1981:8هيرمان إيلتس والتي باءت بالفشل )

 خالل نزاعها مع ليبيا. التشاديوالتي أسفرت بشكل  غير مباشر عن الدعم المصري 

عات ليبيا مع مصر وأوغندا ضعفها العسكري، إال أن استمرار المشاكل وفي حين أكدت صرا

العسكرية في تشاد لربما كان أكثر أهمية، حيث تمثل تشاد منطقة ذات أهمية أساسية وجوهرية لليبيين 

الذين اعتبروها نقطة انطالق ألعمال التدخل والتوسع في أفريقيا مستقباًل، فضاًل عن كونها نقطة 

. وفي هذا الصدد، حافظت العديد من الدول، بما فيها ةالليبي الدولةية لألعداء لتهديد انطالق رئيس

فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، على عالقات دافئة مع القوات المناهضة لليبيا في تشاد. كما 

على و قامت فرنسا بتمركز قوات في تشاد وقدمت دعمًا لوجستيًا للقوات المناهضة لليبيا في تشاد. 

الصعيد اإلقليمي، كانت مصر والسودان وخاصة إسرائيل قد اهتمت وخالل أوقات مختلفة بتوطيد 

 ,Terrillعالقاتها مع الجماعات المناهضة لليبيا في تشاد لمضايقة نظام القذافي وزعزعة استقراره )

1994:54.) 

-نزاع الليبيخالل هذا الصراع الذي دام ولمدة تقارب التسع سنوات، ساهمت مصر في ال

بعدة أشكال، منها السلمي ومنها العسكري. فعلى سبيل المثال، عرضت الحكومة المصرية  التشادي

 اعتبارًا من، و 1980في آذار عام  التشاديأن تكون وسيطًا للمفاوضات ما بين الطرفين الليبي و 

، دعمت مصر قوات الجبهة الوطنية عسكريًا، كما وأعربت عن تأييدها 1981عام  كانون الثاني

أعرب وزير الخارجية . باإلضافة إلى ذلك، 1983عام  حزيران 25في  حسين حبريلحكومة الرئيس 

 وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى عنالديموقراطية  الكونغوومعه وزراء خارجية السودان و المصري 

 األسبق ، كما وأعرب الرئيس المصري1983تشرين الثاني عام  6ومة الرئيس حبري في تأييدهم لحك
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 University of Central) 1984تموز عام  17حسني مبارك عن دعمه للحكومة في 

Arkansas, 2005.) 

يرى الباحث أن العالقات السيئة بين الحكومتين المصرية والليبية في بداية السبعينيات لعبت 

رزًا وغير مباشر في دعم مصر لتشاد خالل نزاعها مع ليبيا، حيث كانت مصر مهتمة بتوطيد دورًا با

عالقاتها مع الجماعات المناهضة لليبيا في تشاد بهدف إسقاط وزعزعة حكومة القذافي. وخالل هذ 

عدة أشكال، ب التشادي-الصراع الذي دام ولمدة تقارب التسع سنوات، ساهمت مصر في النزاع الليبي

 منها السلمي ومنها العسكري.

 التشادي-النيجيري الموقف

في ظل العالقات الخارجية المعقدة والمتغيرة التي تضم كل من تشاد وفرنسا وليبيا، كانت 

، التشادي-تشكل كل من الدولتان الكبيرتان نيجيريا والسودان عناصر مهمة وفاعلة في النزاع الليبي

حيث كانت نيجيريا تعتبر فرنسا المنافس األكبر لها في محاولتها لرسم مسار التنمية السياسية في 

عاًل في توطيد أثرًا فا 1975تومبالباي عام فرنسوا غرب أفريقيا. وكان لالنقالب الذي أطاح بالرئيس 

اكات مع القوات اشتببعد ذلك، أصبح الحد من التوسع الليبي والتصدي للوقوع في عالقتها مع تشاد. 

تشادية لاالليبية أهم األهداف على القائمة النيجيرية. وقد تولت نيجيريا أمر المفاوضات بين الفصائل 

وشجعت على تعيين الموظف الحكومي المعروف، محمد شوا لول، كرئيس  1979التنافسية عام 

 1979رئاسته عام  للحكومة االئتالفية. وقد عمل تعيينه على تصاعد المعارضة خالل فترة

(Fearon, Laitin & Kisara, 2006:12.) 
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وشكلت الدولتان عالقات متينة خالل فترة الثمانينيات، آملين بذلك أن تعود عليهم هذه العالقة 

بالفائدة اقتصاديًا ودبلوماسيًا وذلك من خالل توسيع نطاق العالقات التجارية اإلقليمية، حيث حلت 

رية الثنائية ة. وقد شملت االتفاقات التجاالتشادينيجيريا محل فرنسا كمصدر رئيسي لعائدات التصدير 

على صادرات تشاد من المواشي واألسماك المجففة والمواد الكيميائية وواردات نيجيريا من المواد 

الغذائية والسلع المصنعة. وقد أدركت كل من البلدين القيمة المحتملة العائدة من قطاع التجارة غير 

منهما بالتنظيم المسبق له، ذلك وباإلضافة إلى قيام الحكومة  الرسمي عبر حدودهما والتي لم تقم أي

 ,Khabureين في قطاع الصناعة والتجارة لديها )التشاديالنيجيرية بتوظيف آالف الموظفين 

2013:21). 

وفي خالل فترة السبعينيات، وقعت االشتباكات حول بحيرة تشاد، حيث كانت كل من الدولتين 

تغالل احتياطات النفط الموجودة في منطقة البحيرة. كما وسعت كل منهما تشاد ونيجيريا تحاوالن اس

أيضًا إلى نزع فتيل هذه االشتباكات من خالل إنشاء دوريات مشتركة ولجنة لتعيين حدود البحيرة 

بصورة أوضح. وفي بداية الثمانينيات، أدى انخفاض مستوى المياه في بحيرة تشاد إلى ظهور سلسلة 

رة والذي أدى إلى تفاقم األزمة ما بين الدولتين وتعطيل خط التجارة غير الرسمي من الجزر الصغي

وقد وصلت أزمة هذه العالقة وتعقدها إلى ذروتها بسبب عدم استقرار األوضاع النيجيرية في  بينها.

الشمال والناتجة عن تزايد المذاهب اإلسالمية فيها، حيث أدت االشتباكات العنيفة التي حدثت في 

جيريا خالل الثمانينيات إلى وقوع آالف اإلصابات، وكانت أغلبها اعتداءات دينية عنيفة داخل ني

حدود الدولة النيجيرية، إال أن سياسة نيجيريا قامت باعتقال عدد من الليبيين وتصاعدت مخاوفها من 

 (.Lawan, Mustapha & Malah, 2016:7ة )التشاديالتسلل الليبي عبر الدولة 
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، حيث اديالتش-ث أن نيجيريا كانت تشكل عنصرًا مهمًا وفاعاًل في النزاع الليبييرى الباح

كان الحد من التوسع الليبي والتصدي للوقوع في اشتباكات مع القوات الليبية واحدًا من أهم األهداف 

. 1979سة عام ة المتنافالتشاديالنيجيرية، الذي أدى إلى تولي نيجيريا أمر المفاوضات بين الفصائل 

ة والذي لم يالتشادكما ويرى الباحث أن نيجيريا حلت محل فرنسا كمصدر رئيسي لعائدات التصدير 

تقم أي من الدولتين بالتنظيم المسبق له. وبالرغم من ذلك، كانت الدولتان تعانيان من بعض 

 بينها. ييل خط التجارة غير الرسماالشتباكات في على بحيرة تشاد الغنية بالنفط، مما أدى إلى تعط

 التشادي-األفريقي الموقف

ة غير الساحلية وخدمات النقل الجوي المحدودة، كانت الكاميرون التشاديبسبب طبيعة األراضي 

إحدى أهم دول الجوار لتشاد وحليف مهم في معظم فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث كان يتم 

الكاميرون بواسطة السكك الحديدية والطرق وياوندي عاصمة  مينااإنجشحن الصادرات والواردات بين 

والتي كانت عبارة عن شحنات من المساعدات العسكرية والغذائية. فقد أصبحت الكاميرون شريك 

تجاري مهم خالل فترة الثمانينيات، عقب المحاوالت الفاشلة في السبعينيات إلبرام اتفاقيات تجارية 

كانت الكاميرون تشكل ثالث أكبر  1987. وفي عام متعددة مع الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى

 لتشاديا، حيث قامت بشراء القطن األمريكية مصدر للواردات في تشاد بعد فرنسا والواليات المتحدة

 (.Prendergast, 2007:7والمنتجات الزراعية )

األخطر  فوكانت مدينة كوسري الكاميرونية مركزًا هامًا لإلمدادات وملجًأ للتشاديين خالل العن

بعد أن  100,000من نوعه في أواخر السبعينيات. حيث تزايد عدد سكان المدينة إثر ذلك إلى نحو 

. وقد حثت الحكومة الكاميرونية فرنسا لتعمل على تكثيف 1980و 1979في العامين  10,000كان 
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قوات الليبية ة مع الالمساعدات لوقف التقدم الليبي وذلك ألن المسؤولين كانوا يخشون المواجهة المباشر 

 (.Collelo & Nelson, 1990:163وتدفق األسلحة والالجئين من تشاد )

حبري األكثر ن حسيموبوتو سيسي سيكو أحد حلفاء الرئيس  كونغولي األسبقال وقد كان الرئيس

، 1982حبري على السلطة عام حسين اتساقًا في جمهورية أفريقيا الوسطى. فحتى قبل استيالء 

دفعت رغبة موبوتو في قيادة أفريقيا الموالية للغرب والمعارضة للقذافي وجهوده ودخوله في منافسة 

 مع نيجيريا كقوة دون إقليمية إلى توفير التدريب العسكري والقوات العسكرية للقوة األفريقية في تشاد

(Landau-Wells, 2008:10.) 

مع الجمهورية اإلفريقية الوسطى ودية، إال أن الدولتين كانتا تحتفظان ولم تكن عالقة تشاد 

بروابط جيدة. وتسيطر الجمهورية على منفذ آخر مهم، حيث أبرمت الدولتان عددًا من االتفاقيات 

تباكات مع تومبالباي في اشفرنسوا تشادي الالمتعلقة بالتجارة والنقل واالتصاالت، كما ودخل الزعيم 

ريقيا بوكاسا حول إنشاء اتحاد جمركي لوسط أف-ابق لجمهورية أفريقيا الوسطى جان بيديلالرئيس الس

في أواخر الستينيات، مما دفع تومبالباي إلى إغالق حدودهم المشتركة. وبعد ذلك، ظلت جمهورية 

تشاديين لاأفريقيا الوسطى بمعزل عن مشاكل تشاد االقتصادية واألمنية. وقد توجه بعض الالجئين 

حو الجمهورية خالل فترة الثمانينيات، إال أن الخوف الذي كان يعتري بانغي من االضطراب الدائر ن

 (.Collelo & Nelson, 1990:163في تشاد حد من انتشارهم عبر حدودها الجنوبية )

تشاركت كل من تشاد والنيجر بعدد من الميزات بعد االستقالل السياسي، إال أن تلك الدولتان 

وغير الساحليتان كانتا غير قادرتين على مساعدة بعضهما البعض على التقدم. فقد كان  الفقيرتان

معمر القذافي يعتبر الشعوب القاطنة في القطاعات الشمالية من تلك الدول  الراحلالزعيم الليبي 

بو في تشاد على أنهم جزء من جماعته العرقية، واحتجت تالوخصوصاً جماعات الطوارق في النيجر و 
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لدولتان على التمرد الليبي في تلك المناطق الغنية بالمعادن. وفي الوقت نفسه، قامت شرائح مهمة ا

من كال المجتمعين بدعم أهداف القذافي القائمة على تأسيس إمبراطورية إسالمية في وسط أفريقيا. 

قتصادي اال وكما تشاركت الدولتان في تراث يجمع ما بين التأثيرات اإلسالمية والمسيحية والظلم

اإلقليمي، إال أن كالهما خضعتا لسيطرة نيجيريا وثروتها وعدد سكانها الكبير. وفي السبعينيات، 

أصبحت تشاد أحد أكبر المشاكل اإلفريقية المستعصية، حيث أدى ذلك إلى إرباك القادة الذين لطالما 

 (.Landau-Wells, 2008:7سعوا إلى تحقيق السالم واالزدهار في أفريقيا بأسرها )

قد كانت . فالتشادي-ويرى الباحث أن دول القارة األفريقية لعبت دورًا في الصراع الليبي

الكاميرون حليفًا مهمًا لها من حيث المساعدات العسكرية والغذائية، وقد كانت تشكل ثالث أكبر 

الكاميرونية  كوسريمصدر للواردات في تشاد بعد فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، كما وقامت مدينة 

حسين يس ، فقد كانت أحد حلفاء الرئالكونغو الديموقراطيةين خالل تلك الفترة. أما التشاديباستضافة 

حبري والمعارضة للقذافي وجهوده. وأما فيما يتعلق بأفريقيا الوسطى، لم تكن على عالقة ودية مع 

يما كل تشاد االقتصادية واألمنية. وفتشاد، مما أدى إلى عدم تدخل جمهورية أفريقيا الوسطى في مشا

يتعلق بدولة النيجر، يرى الباحث كذلك أن النيجر لم تكن قادرة على مساعدة تشاد خالل صراعها 

ة معمر القذافي يعتبر الشعوب القاطنة في القطاعات الشمالي الراحلمع ليبيا، وقد كان الزعيم الليبي 

بو في تشاد على أنهم جزء من جماعته تاللنيجر و من تلك الدول وخصوصًا جماعات الطوارق في ا

العرقية، واحتجت الدولتان على التمرد الليبي في تلك المناطق الغنية بالمعادن. إال أنه وفي الوقت 

ذاته، قامت شرائح اجتماعية مهمة من كال المجتمعين بدعم أهداف القذافي القائمة على تأسيس 

 إمبراطورية إسالمية في وسط أفريقيا.
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 الثالث المبحث

 النزاع الليبي التشادي الموقف الدولي اتجاه

عديد من ، حيث سعت الالتشادي-لعبت الدول األجنبية دورًا ال يستهان به في النزاع الليبي

الدول األجنبية إلى تقديم المساعدات العسكرية والبشرية، فضاًل عن المعدات واألسلحة إلى األطراف 

السبعينيات ازدادت الحالة في تشاد اضطرابًا، حيث سعت العديد من القوات المتنازعة، ففي أواخر 

الخارجية إلى السيطرة على البالد واستعدت الدول المتنازعة للمواجهة العسكرية باستخدام األسلحة 

ب رغبة بوالمعدات الحربية، وقد سعت ليبيا لتضمين أجزاء واسعة من تشاد وضمها إلى أراضيها، بس

معمر القذافي في توسيع نفوذه في المنطقة وفي أفريقيا بشكل  عام، حيث تمكن  الليبي الراحلزعيم ال

الجيش الليبي بمساعدة قوات المتمردين أودي من احتالل األجزاء الشمالية في تشاد وقد تمكنوا عبر 

 (.MINURCAT & EUFOR, 2016دارفور من شن هجمات عديدة في تشاد الشرقية )

حبري من السيطرة على جنوب تشاد والذي تضمن حسين  تمكن الرئيس ومن جهة أخرى،

تلقى و  نميري)عاصمة تشاد( حيث تم إعطاءه الدعم الكامل من قبل رئيس السودان جعفر  مينااإنج

مدادات الجيش من القوات الفرنسية والواليات المتحدة األمريك ودية ية والمملكة العربية السعالعون وا 

ية والتي كانت تسعى جمعيها إلى مواجهة عمليات التوسع التي كانت تقوم بها بالعر  مصروجمهورية 

 (.MINURCAT & EUFOR, 2016القوات الليبية في تشاد )
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 التشادي-األمريكي الموقف

واحدة من أقوى الدول األجنبية التي قدمت الدعم والتأييد لتشاد األمريكية تعد الواليات المتحدة 

وبذلت قصارى جهدها حتى  –قطاع أوزو  –مع ليبيا على األراضي الحدودية خالل فترة نزاعها 

حبري إلى المحكمة ويتم محاكمته، إال أن تطلعاتها وأهدافها وموقفها لم يكن  حسين يمتثل الرئيس

دورًا ريكية األمحبري، ففي الثمانينيات، لعبت الواليات المتحدة  حسيندائمًا ضد الرئيس السابق 

يبية حبري للسلطة باعتباره أحد المؤيدين ضد توسع وتقدم القوات الل حسينمحوريًا ورئيسيًا في تسلم 

 & Tubianaفي تشاد، كما وقدمت الدعم العسكري الكبير لحركة التمرد المؤيدة للحكومة )

Walmsley, 2008:21.) 

يام د في فترة الثمانينيات مع قازدادت عالقات الواليات المتحدة األمريكية مع تشاد بشكل مطر 

الواليات المتحدة األمريكية بإعالن معارضتها لحكومة القذافي باإلضافة إلى عدم استقرار األوضاع 

في تشاد والذي أدى إلى زعزعة االستقرار اإلقليمي. وخالل فترة الستينيات والسبعينيات، حافظت 

 القتصادية على وتيرة محدودة، والتي تتضمن منحتشاد والواليات المتحدة األمريكية على عالقتهما ا

االستثمار والمشاريع المساندة والداعمة مثل مشاركة فيلق السالم. وقد أدت سنوات الجفاف خالل 

الحرب التي طرأت على المنطقة إلى قيام الواليات المتحدة األمريكية بتقديم المساعدات الغذائية 

ائية إلى المناطق النائية في تشاد بما في ذلك إمدادات الحبوب والمنتوجات الزراعية والمعونات الغذ

 (.Collelo, 1988:35وتقديم الخدمات المتعلقة بالمساعدات التقنية )

وعلى الرغم من أن الواليات المتحدة األمريكية تعتبر تشاد جزءًا من مجال النفوذ الفرنسي إال 

 . وقد تزامن طلب الرئيس1977تشادية خالل عام الأنها قدمت دعمًا عسكريًا محدودًا للحكومة 

مالوم بزيادة اإلمدادات العسكرية للتصدي للفريولينات مع زيادة نشاط االتحاد السوفيتي في  فيليكس
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أفريقيا وبشكل خاص في أثيوبيا وتزايد شحنات األسلحة السوفيتية إلى ليبيا. وتم إعادة بناء العالقات 

يكية مع دولة تشاد، مما ساهم في تعظيم دور تشاد في نزاعها ضد ليبيا، بين الواليات المتحدة األمر 

خراجها من أراضيها )  & Fearon, Laitinوساعدها على مواجهة القوات العسكرية الليبية، وا 

Kisara, 2006:13.) 

ئيس ان من تقديم الدعم للر غير في عهد الرئيس رونالد األمريكية وقد قررت الواليات المتحدة 

. كان السبب من وراء ذلك أنها (CIAاألمريكية ) حبري من خالل وكالة المخابرات المركزية حسين

ة والحقًا في ديالتشانظام القذافي وقراراته في توسيع نفوذه في الدولة  لمست الموقف العدائي اتجاه

، توجهت القوات 1981أفريقيا. وفي الوقت الذي تم فيه تنصيب الرئيس األمريكي السابق ريغان عام 

ليبي الحتالل شمال تشاد، وبسبب المساعدات المالية التي  4,000العسكرية الليبية والمكونة من 

 1982السلطة في عام  حبري من الوصول إلى حسينبلغت مليون دوالر من الدولة األمريكية، تمكن 

من خالل انقالب عسكري، وبمجرد استالم حبري للسلطة، أصدر قرارات وحشية ديكتاتورية تمنع 

، تمكن والقوات الفرنسيةاألمريكية الشعب من التفوه بأي اعتراض، وبمساعدة من الواليات المتحدة 

 السنوات الست األولى من فترةة خالل التشاديحبري من إقصاء القوات الليبية خارج حدود الدولة 

 (.Brody, 2016:30حكمه )

وفي مطلع الثمانينيات، كانت الواليات المتحدة األمريكية أكثر حماسًا والتزامًا بتقديم الدعم 

. ايبيلحبري من فرنسا والتي كانت تهدف بذلك إلى الحفاظ على عالقتها مع  حسينالعسكري لحكومة 

اليات حبري، قامت الو  حسيننات المالية والعسكرية المقدمة إلى حكومة وبالرغم من تزايد أعداد المعو 

المتحدة األمريكية في الثمانينيات بالتشديد على ضرورة تهدئة األوضاع ما بين جماعة المتمردين 

والتوفيق ما بين الفصائل المتنازعة في تشاد. وكان من بين المشاريع التي قدمتها الواليات المتحدة 



54 

 تشادية اتفاقيات لتقديم المعونة العسكرية واالقتصادية وبرامج تدريبية لتعزيزاللدعم الدولة  األمريكية

حبري وزيادة ثقة الشعب في حكومتـه وتبادل المعلومات االستخبارية والتي ستساعدها  حسينحكومة 

 (.Khabure, 2013:36في مواجهتها ضد القوات الليبية )

وخالل محاكمة حسين حبري، تم تسليط الضوء على الفظائع التي قام بارتكابها في تشاد خالل 

فترة حكمه، حيث ذكرت منظمة حقوق اإلنسان بأنه يتم فحص السجل التاريخي للحاكم بالرجوع إلى 

الجهات الدولية الداعمة التي قدمت الدعم والمعونة لحبري وعلى وجه الخصوص الواليات المتحدة 

وفرنسا. وتقود هذه الفحوصات إلى أسئلة مفادها كيف قامت هذه الدول في الماضي  األمريكية

بتقديم الدعم لحكومة حبري وما هو السبب في ذلك، األمريكية والحاضر بما فيها الواليات المتحدة 

لدول أن اعلى الرغم من انتهاكها للمعايير الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، وماذا ينبغي على هذه 

 & Silva, Klingnerتتحمل من مسؤوليات جراء مساهمتها في انتهاك حقوق الشعب كافة )

Weikart, 2009:9.) 

لية في في الجرائم الدو األمريكية في حين أنه ال يوجد دليل قاطع على تدخل الواليات المتحدة 

قد بدأت بتمويل قوات األمريكية أن الواليات المتحدة  1992تشاد، فقد وجدت لجنة الحقيقة في عام 

، كم أنها قامت بزيارات منتظمة لمكتب خدمات الهجرة بغرض 1983حبري بمجرد تأسيسها في عام 

وتتضمن سياسات الواليات المتحدة األمريكية إلنهاء  الحصول على المعلومات وتقديم المشورة.

 (:ast, 2007:2Prendergاألزمات المتالحقة في المنطقة ثالث نقاط، أال وهي )

تبدأ أي محاولة إليجاد الحلول ألي مشكلة بمجموعة  من اإلجراءات الدبلوماسية،  صنع السالم: .1

 نالجلافعندما قام مجموعة من الدبلوماسيين األمريكيين ومسؤولين عسكريين باإلضافة إلى 

المتحدة  والياتإلنسانية بإجراء زيارة إلى دولة تشاد، أقروا بأنه يجب زيادة مستوى مشاركة الا



55 

األمريكية في إنهاء الصراعات في المنطقة من أجل تحقيق إنجازات جلية وواضحة للعيان 

حراز التقدم في حل مشكلة األزمات الدولية والعنف الذي ظهر في اآلونة األخيرة. كما أنه  وا 

ف نيجب على الواليات المتحدة األمريكية أن تقوم بإنشاء خاليا تعمل على حل قضايا الع

والنزاعات والصراعات بوجود كبار الدبلوماسيين ليعملوا بموجب االتفاقيات التي أنشأت بهدف 

القيام بعمليات سياسية في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى لمعالجة قضية عدم شمولية القرارات 

ام ظالسياسية لحل االضطرابات الداخلية. واألهم من ذلك كله هو التوصل إلى اتفاقية بين الن

الليبي وجماعة المتمردين، األمر الذي يتطلب تكثيف الجهود على نطاق أوسع من قبل الواليات 

 .(Prendergast, 2007:2المتحدة األمريكية والمجتمع الدولي )

يجب أن تقوم الواليات المتحدة األمريكية بالتعاون مع القوات األفريقية بزيادة أعداد  الحماية: .2

قوة بشرية لوقف الصراع والعنف في دارفور على أن يتم  20,300القوات المسلحة حتى تبلغ 

ذلك بموافقة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة وجامعة الدول العربية باإلضافة إلى البلدان 

ة العالمية. ويجب على المجتمع الدولي أيضًا تكثيف الخطط وزيادة التحضيرات للعمل المتبرع

على إنهاء األحداث العسكرية في المنطقة، وينبغي على األمم المتحدة أن تنشر قوات حفظ 

السالم بموجب الميثاق السابع لألمم المتحدة لحماية المدنيين وتكثيف عمليات اإلغاثة في 

ية أفريقيا الوسطى. هذا وباإلضافة إلى رصد وردع الهجمات الموجهة عبر شرق تشاد وجمهور 

الحدود وتوقيف تدفق األسلحة. ويجب أن ترتبط قوات حفظ السالم هذه مع قوات حفظ السالم 

 ,Prendergast) 1706في دارفور على النحو الذي سمح به مجلس األمن في القرار 

2007:2). 
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ألزمات الدولية بالقول بأن الحكومة الليبية ستستمر في رفض كما وتم ترجيح وجود ا العقاب: .3

توقيع معاهدات سالم دائمة إلى أن يوافق المجتمع الدولي على تغيير سياسة تحليل التكلفة 

والفوائد التي تعود على النظام. وينبغي على المجتمع الدولي بقيادة قوية من الواليات المتحدة 

السياسات في القرن األفريقي من خالل وضع إجراءات لفرض األمريكية أن يعمل على تغيير 

جراء الضغوطات السياسية ضد كبار مسؤولي  التدابير العقابية مثل العقوبات المستهدفة وا 

الحزب الوطني والشركات التابعة لها، كما ويجب على الواليات المتحدة األمريكية تبادل 

 الجنائية الدولية للمساعدة في تعجيل إعداد لوائحالمعلومات االستخباراتية السرية مع المحكمة 

االتهام ضد كبار المسؤولين في األنظمة األفريقية المتصارعة والمتورطين في ارتكاب جرائم 

 (.Prendergast, 2007:2فظيعة )

زاعها خالل فترة ن الداعمة لتشاديرى الباحث أن الواليات المتحدة األمريكية كانت أكثر الدول 

، حيث كانت الواليات المتحدة األمريكية تقدم منح االستثمار والمشاريع المساندة والداعمة مع ليبيا

لدولة تشاد، باإلضافة إلى المساعدات الغذائية والمنتجات الزراعية والمعونات الغذائية إلى المناطق 

. كان السبب قنيةالنائية فيها والتي شملت إمدادات الحبوب وتقديم الخدمات المتعلقة بالمساعدات الت

من وراء ذلك أنها رأت بأن تشاد كانت من المعادين لنظام القذافي وقراراته في توسيع نفوذه في الدولة 

 ة والحقًا في أفريقيا.التشادي

 التشادي-التعاون الفرنسي

تعد فرنسا من أهم الفاعلين الدوليين في فترة الصراعات التي نشبت في تشاد بعد استقاللها في 

بإعادة تقوية عالقتها االقتصادية وتوفير المزيد  1980، حيث قامت فرنسا في نهاية عام 1960عام 

من وسائل التنمية والتطوير المتنوعة التي من شأنها أن تخدم تشاد، هذا وباإلضافة إلى تقديم العديد 



57 

عد قادرة لم تمن المنح والقروض حتى تتمكن تشاد من استعادة أوضاعها إلى ما كانت عليه، إال أنها 

فيما بعد على توفير الدعم لتشاد في مجال الزراعة، وبالرغم من ذلك، واصلت توفير الدعم العسكري 

 (.Hansen, 2008) لها

بري منصبه ح حسين وانخفض اعتماد تشاد على فرنسا بشكل تدريجي خالل فترة تولي الرئيس

كرئيس للدولة وكان ذلك بسبب عودة المستثمرين األجانب للبالد والمتبرعين الخارجيين نظرًا النتهاء 

فترة الصراع التي كانت تجتاح البالد من جهة، وبسبب تزايد هطول األمطار من جهة أخرى، األمر 

وقد تغير موقف فرنسا الرسمي . 1985الذي أدى إلى تزايد نسبة اإلنتاج المحلي من األغذية بعد عام 

في ظل حكومة فاليري جيسكار ديستان إلى نهاية فترة عهد فرانسوا  1970من تشاد ابتداء من عام 

، وقامت باستبدال األهداف االستراتيجية واالقتصادية والسياسية التي كانت تصب 1980ميتران عام 

اد الطبيعية ا واالستغالل األمثل لموارد تشكافة تركيزها على ضرورة إبقاء النفوذ الفرنسي في أفريقي

 وتعزيز مكانة أفريقيا الوسطى والحد من انتشار النفوذ السوفيتي بمواقف مناهضة لالستعمار

(Giroux, Lanz & Sguaitamatti, 2009:5.) 

بالتزامن مع ازدياد حدة الفوضى في تشاد  1981وقد بدأت انتخابات االشتراكية في فرنسا عام 

األمر الذي دفع بالحزب االشتراكي الفرنسي إلى تأكيد موقفه اإليديولوجي ضد التدخل الزائد آنذاك، 

في األمور المتعلقة بالقارة األفريقية، كما وكانت تحاول تجنب المواجهة مع ليبيا والتي كانت تعتبر 

وقف  ن إلىميترا الفرنسي األسبق فرنسوامن الدول المهمة في المنطقة آنذاك، مما أدى بالرئيس 

. 1984و 1983خالل عامي  مينااإنجالتدخل العسكري الفرنسي للدفاع عن المنطقة التي تقع وتحيط ب

د حبري، وبالتالي، عادت فرنسا من جديحسين بعد ذلك، أعلنت فرنسا عن التزامها بتعزيز حكومة 

 (.Hansen, 2008إلى تكثيف نشاطها ودعمها العسكري في تشاد )
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الثالثين الماضية، كان لفرنسا وليبيا القدرة على إبداء اآلراء فيما يتعلق على مدى السنوات 

ة، وقد كانت الواليات المتحدة األمريكية والسودان أيضًا مشتركتين وبشكل عميق في التشاديبالسياسة 

كثير من األحيان، إال أن هذه المشاركة كانت مقبولة من قبل اآلخرين )أو أنهم كانوا مرغمين على 

قبولها( للسماح لفرنسا وليبيا باتخاذ القرارات. إلى حد ما، كانت السودان )ودارفور على وجه 

خصوص( المكان الذي حدثت فيه تحوالت كبيرة، ولكن النظام السوداني في حد ذاته لم يكن قويًا ال

بما فيه الكفاية ليكون ذا تأثير استراتيجي على نتيجة النزاع. عندما قرر حسين حبري االستعانة 

عامل مع ، حيث كان عليه أن يت1988بالواليات المتحدة األمريكية بطريقة أحادية الجانب بعد عام 

االستياء الفرنسي المتزايد )والذي ال يتعلق فقط بهذا الجانب المحدد(، كان عليه في نهاية المطاف 

. بالتأكيد، تعتبر باريس )وطرابلس( طموح الخرطوم إلزالة 1990الهروب من بلده في ديسمبر عام 

 (.Marchal, 2009ابتكارًا غير مقبول وغير مرغوب ) مينااإنجالنظام غير الودي في 

عام  شباط 20ة اعتبارًا من التشاديوقد بدأ التدخل الفرنسي في هذا النزاع لدعم الحكومة 

جندي فرنسي، إال أن الحكومة الفرنسية قامت بسحب  2,600، حيث تم دعم تشاد بما يقارب 1978

، تدخلت الحكومة والقوات 1979تموز عام  30. وفي 1979آذار عام  20قواتها من البالد في 

الفرنسية مرًة أخرى عندما شن الليبيون هجومًا عسكريًا على متمردي فرولينات في شمال تشاد، مما 

ذلك، قامت القوات الفرنسية مرة أخرى باالنسحاب من تشاد اضطر القوات الليبية إلى التراجع. بعد 

، قامت الحكومتان األمريكية والفرنسية بتقديم الدعم المالي 1982. وفي عام 1980عام  أيار 17في 

واللوجستي لقوات حفظ السالم التابعة لمنظمة الوحدة األفريقية، إال أن الرئيس حبري استنجد بالمساعدة 

، حيث أعلن 1983آب عام  6، والذي لم يلق ردًا إال في 1983تموز عام  5في  العسكرية الفرنسية

وتم إرسال ما  ة،التشاديالرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران أن فرنسا ستتدخل عسكريًا لدعم الحكومة 
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آب عام  9مانتا( اعتبارا من جندي فرنسي بقيادة جان بولي في تشاد )عملية  3,300يقارب 

1983(University of Central Arkansas, 2005.) 

وقد أحبطت فرنسا خطة ليبيا خالل عملية مانتا، وهي أكبر تدخل عسكري فرنسي والذي بلغ 

جندي فرنسي في تشاد منذ استعمارها لها، حيث امتدت هذه العملية ما بين  3,500عدد جنوده 

وحدة الليبية وحكومة ال، والتي انطلقت إثر غزو ليبيا لتشاد من قبل الوحدات 1984و 1983عامي 

و." وقد الرج–اة "فايوالقصف الجوي الليبي للواحة االستراتيجي التشادية االنتقالية )غونت(الوطنية 

بنشر طائراتها العسكرية في جمهورية  1986شباط عام  14إلى  13قامت كذلك خالل الفترة من 

لعسكرية المتمردين والمواقع ا أفريقيا الوسطى في تشاد بعد استئناف حكومتها والتي قامت بقصف

، 1986شباط عام  18، وتبعتها بعملية إبرفير في 1986شباط عام  16الليبية شمالي تشاد في 

ة، مما حد من التوسع الليبي إلى التشاديجندي فرنسي لدعم الحكومة  2,200حيث نشرت حوالي 

 1,400نشر ما يقارب الشمال من خط العرض السادس عشر، وفي نهاية المطاف، قامت فرنسا ب

 (.Pollack, 2002) 1986كانون األول عام  17جندي فرنسي في تشاد اعتبارًا من 

يناير بجمع جميع احتياطي  4أثارت الهزيمة غير المتوقعة دهشة القذافي، الذي رد بعد ذلك في 

شاد تقع ت الجيش، وكتحد  لفرنسا، أمر بتفجير أردا، وهي محافظة فرعية في مقاطعة بيلتين في شرق

جنوب خط العرض السادس عشر، مما أسفر عن رد فرنسا بضربة جوية أخرى على وادي دوم 

 ، وتمكنتلجوية الليبية المتواجدة في تشادوتدمير أنظمة الرادار، الذي أدى إلى عمى القوات ا

الطرفين  نالدفاعات الجوية الليبية من إسقاط طائرتي جاكوار فرنسيتين مما أدى إلى توتر األوضاع بي

(Brecher & Wilkenfeld, 1997:94.) 
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لى حد  وهناك أيضًا وجه آخر يستحق مزيدًا من االهتمام. فقد أصبح من الواضح في أوروبا وا 

، أو 1999كبير بعد تسليم الحكومة الليبية اثنين من المشتبه بهم للمحاكمة في هولندا في أبريل عام 

الدولي لرفع العقوبات المفروضة على ليبيا بأنه لن عندما صوت مجلس األمن  2003بعد سبتمبر 

يتم اعتبار ليبيا "دولة مارقة" بعد اآلن، وأنه بإمكانها أن تصبح شريكًة استراتيجيًة في منطقة البحر 

طبيع عالقاتها ا في تالمتوسط، من حيث التجارة والسيطرة على الهجرة وما شابه ذلك. لقد تأخرت فرنس

ي تشاد أصبح أن االعتراف بالنفوذ الليبي ف . ومن المؤكدالفرنسية فوق النيجرا طائرة يوت بسبب تفجير

السبب الذي منع فرنسا من اإلعراب عن أي أن وسيلة لتليين معمر القذافي. وتم اإليضاح أيضًا 

قلق، رغم أنها كانت تدرك تماماً حجم اإلمدادات العسكرية التي تصل إلى عدد من الجماعات المتمردة 

أنه كان هناك الكثير على المحك في الوقت الذي كانت فيه لك حركة العدل والمساواة أال في ذبما 

 (.Marchal, 2009المنافسة األوروبية واألطلسية مستعرة )

يرى الباحث بأن فرنسا كانت أحد أهم الفاعلين الدوليين في فترة الصراعات التي نشبت في و 

، 1960ة كانت تحت الحكم الفرنسي حتى استقاللها في عام التشاديتشاد وليبيا نظرًا ألن الدولة 

ائل سحيث كانت فرنسا تقوم خالل فترة الحرب بإعادة تقوية عالقتها االقتصادية وتوفير المزيد من و 

لعديد تشادية، هذا وباإلضافة إلى تقديم االالتنمية والتطوير المتنوعة التي من شأنها أن تخدم البالد 

من المنح والقروض حتى تتمكن تشاد من استعادة أوضاعها إلى ما كانت عليه، إال أنها، وفي مطلع 

كل كبير لى عدم التدخل بش، مما دفعها إاليبيالثمانينيات، كانت تهدف إلى الحفاظ على عالقتها مع 

وتأكيد موقفها اإليديولوجي ضد التدخل الزائد في األمور المتعلقة بالقارة األفريقية. ولكنها قامت فيما 

بعد بتكثيف نشاطها ودعمها العسكري في تشاد.



 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

 على والدولية اإلقليمية المواقف تأثير مدى

التشادي الليبي الحدودي النزاع
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 األولالمبحث 

 التشادي-أثر المواقف اإلقليمية والدولية على النزاع الليبي
 حيث ،التشادي-الليبي النزاع قضية على كبيرة ثارآ ذو والدولية اإلقليمية الفعل ردود كانت لقد

 عسكريةال طرقبال الطرفين بين القائم النزاع لحل التدخل إلى غربية أو عربية كانت سواء الدول سعت

 على ولهاوحص تشاد لصالح الميزان كفة ترجيح في وبارز كبير دور له كان الذي األمر  سلمية،ال

 صرم ايدت فقد ،التشادية األراضي من الخروج من ليبيا واضطرار ،أوزو قطاع في الشرعي حقها

 عليها، نازعالمت بالحدود تشاد بأحقية أقر الذي الدولية العدل محكمة قرار عن فضالً  ي،تشادال جانبال

 ليبيا فوقو  على رداً  وذلك العسكرية، والمعدات باألسلحة وأمدتها تشاد، بجانب العراق ووقفت كما

 جانب لىإ بالوقوف واليمن لبنان من كل قامت حين في اإليرانية، العراقية الحرب في إيران بجانب

,Klingner Silva & ) تشاد مع حربها في موقفها وتأييد احتاجتها، التي المساعدات يموتقد ليبيا،

102009: Weikart,). 

ي تشاد الليبي وتصاعد حدة العنف ف-التشاديلقد أسفر التدخل السوداني والمصري في النزاع و 

. نميري السوداني األسبق جعفر عن اندالع الثورات الداخلية فيها وتدهور العالقات بعد إطاحة الرئيس

كما وتلقت الدولة السودانية هجومًا من تشاد بسبب سماح السودان للقوات الليبية بالتمركز على 

 (.Mareng, 2009:534حدودها مع تشاد لمواصلة شن الهجمات عليها )

 العالقات بينها وبين تشاد وتوسع نطاقفي النزاع عن توثق  أسفر التدخل النيجيريكما و 

العالقات التجارية اإلقليمية في الثمانينيات، حيث حلت نيجيريا محل فرنسا كمصدر رئيسي لعائدات 

المتنافسة عام  ةالتشاديكما وأدى تدخلها إلى توليها أمر المفاوضات بين الفصائل  ،ةالتشاديالتصدير 

1979(Khabure, 2013:21). 
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 للسلطة حبري الرئيس تولي عن تدخلها أسفر فقد األمريكية، المتحدة الواليات إلى وبالنسبة

 القذافي لنظام المعادين من رأته ألنها 1982 عام به قام الذي العسكري لالنقالب دعمها خالل من

 قرارات صدور إلى ذلك أدى وقد .أفريقيا في والحقاً  ةالتشادي الدولة في نفوذه توسيع في وقراراته

ن التشادي الشعب ضد ديكتاتورية وحشية  حدود خارج الليبية القوات إقصاء في ساهمت قد كانت وا 

 .(Brody, 2016:30)حكمه  فترة من األولى الست السنوات خالل ةالتشادي الدولة

وأما بالنسبة لفرنسا، فقد عانت الخسائر األكبر من هذ النزاع، فقد كانت هي أكبر المشاركين 

ة من حيث الموارد العسكرية البشرية، نظرًا لكون تشاد أحد الدول التي كانت التشاديوالداعمين للدولة 

 3,300، وما يقارب 1978جندي فرنسي في  2,600وقد تم دعم تشاد بما يقارب تحت حكمها. 

 (.University of Central Arkansas, 2005) 1983جندي فرنسي في عملية مانتا عام 

، ونشرت 1984و 1983جندي فرنسي ما بين عامي  3,500كما ودعمت تشاد بما يقارب 

جندي فرنسي للحد من التوسع الليبي شمال خط العرض السادس عشر، وفي نهاية  2,200حوالي 

 ,Pollack) 1986جندي فرنسي في تشاد في عام  1,400ما يقارب المطاف، قامت فرنسا بنشر 

وقد عانت الحكومة الفرنسية من العديد من الخسائر في األرواح، حيث بلغ عدد الخسائر  (.2002

، وتعد فرنسا سيدة الموقف من حيث الليبي التشاديجندي فرنسي في نهاية النزاع  1,000فوق 

با، وكان لها أثر فعال وال يستهان به مساعدة الجانب التشادي دعمها للتشاديين في نزاعهم ضد لي

في الحصول على المنطقة المنازع عليها، رغم أن هذه المساعدة التي قدمتها فرنسا لم تكن بدافع 

الصداقة الوهمية التي تجمعها في تشاد، وكان لها أطماع خفية من وراء هذه المساعدة، اال أن تقديمها 

 أثر كبير قلب كفة الميزان لمصلحة التشاديين، وحصولهم على حقهم الطبيعي المساعدة كان له 

(Fearon, Laitin & Kisara, 2006:13). 
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المسلحة والتي تعد جماعة من قبائل وعشائر مختلطة دورًا حيويًا في  وقد لعبت جماعات التبو

القطاع العسكري في جنوب ليبيا، وبعد عمليات التصفية السياسية التي حدثت في أواخر التسعينيات 

أخذ دور التبو بالتقلص ليصبح مقتصرًا فقط على الجيش وجهاز األمن، وعلى الرغم من ذلك، استمر 

لراحل معمر القذافي في سياسته القائمة على ترسيخ العالقات ما بين ليبيا وجماعات الزعيم الليبي ا

 1994التبو المتمردة القاطنة في جنوب تشاد والنيجر حتى بعد مغادرة القوات الليبية قطاع أوزو عام 

لجماعات ابموجب قرار محكمة العدل الدولية. إال أن دعم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لمثل هذه 

الثائرة لم يمنعه من فرض بعض القيود الصارمة عليها وعقد اتفاقيات مع الحكومات التي كانوا على 

 .(Lacher, 2014:4خالف معها )
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 الثانيالمبحث 

 قرار محكمة العدل الدولية
بعد العديد من المناوشات العسكرية التي نشبت بين تشاد وليبيا تم إحالة القضية إلى محكمة 

العدل الدولية من اجل اتخاذ قرار بشأن النزاع القائم بين الطرفين على المنطقة الحدودية أال وهي 

اع الليبي نز قطاع أوزو. حيث اعتمدت محكمة العدل الدولية على األحكام القضائية الدولية في فض ال

ورفضت المطالب الليبية التي تنادي بضم قطاع أوزو إلى نفوذها، وقامت بإعطاء الحق  التشادي

صوت مقابل صوت واحد، حيث أقر الحكم بأن قطاع أوزو هي أرض تشادية،  16لتشاد بأغلبية 

يرة العملية س ويجب على ليبيا أن تسحب قواتها العسكرية من تشاد، وتعيين مراقبين دوليين للتأكد من

 (.2013بنجاح )موسى، 

وبعدما أحيلت القضية الليبية التشادية إلى محكمة العدل الدولية، جاء الحكم لصالح تشاد في 

بعد أن كانت الحكومة الليبية قد عملت جاهدة لفرض السيطرة في القطاع من  1994عام  شباط

، وال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافيخالل تمديد الفرق المتمردة في تشاد، ولكن لم تنجح مساعي 

ناضلت من أجل حصول التشاديين  1966سيما أن جبهة التحرير الوطني التشادي والتي أ سست عام 

 (.Smits, Janssen, Briscoe & Beswick, 2013:8على السلطة )

اسية السيويعد قرار وحكم محكمة العدل الدولية من األهمية بمكان في تسوية مسألة السيادة 

والقانونية في قطاع أوزو، إال أن ليبيا رفضت القرار الدولي المتخذ من محكمة العدل الدولية، وبدأت 

عمر م بتعزيز قواتها في قطاع أوزو، وبعد أشهر من المناقشات الدولية أوضح الزعيم الليبي الراحل

ل التفاقية من قبل الطرفين ، وبعد التوص1994من أبريل عام  13القذافي تقبله لقرار المحكمة في 

تم إعالم األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بشأن تنفيذ القرار. وقد  التشاديالليبي و 
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اعترفت ليبيا رسميا بقرار محكمة العدل الدولية بتعيين حدودها في منطقة أوزو، وتلقت مساعدة من 

بعد رحيل  1994 ارأي 30الذي انتهى في الليبية، مجلس األمن لرصد االنسحاب الكامل للقوات 

أخر القوات الليبية. على الرغم من إنهاء محكمة العدل الدولية االحتالل الليبي لقطاع أوزو، إال انه 

ظهرت تقارير عن وجود ليبي مستمر في قطاع أوزو، سواء من خالل المواطنين الليبيين أو المتمردين 

لوحظ نشاط ليبي في قطاع أوزو الذي دعا دولة تشاد  1997م ين الذين تدعمهم ليبيا. في عاالتشادي

 (.Llamzon, 2007) األمنللتهديد بإعادة إحالل القضية لمجلس 

توصيات اللجنة الخاصة بالخالف الحدودي بين ليبيا وتشاد التابعة لمنظمة الوحدة 

 اإلفريقية

هناك مجموعة من التوصيات التي تم اقتراحها من قبل اللجنة الخاصة بالخالف الدولي بين 

 باآلتي (ليبيا وتشاد)ليبيا وتشاد التابعة لمنظمة الوحدة اإلفريقية، والتي تم بموجبها إلزام كال الطرفين 

 (:3:2013)موسى، 

تمت  لوحدة اإلفريقية، وأنهاألخذ في عين االعتبار أن كاًل من ليبيا وتشاد عضو مؤسس في ا .1

( الصادر عن القمة األولى في القاهرة، الذي بين أن 1) 16الموافقة من الطرفين على القرار 

 الحل السياسي ممكن ويجب أن يكون هو الطريق الوحيد لحل ذلك الخالف.

يجب على المنظمة أن تطلب من الطرفين نقل القضية إلى محكمة العدل الدولية وذلك يعود  .2

 لى القضايا القانونية المعقدة بين الدولتين، وقدرة األحكام الدولية على حل النزاع من الجذور.إ

التزام الطرفين باحترام مبادئ القانون الدولي التعاقدي، ومبدأ عدم انتهاك الحدود الصادر عن  .3

 .1978اتفاقية فيينا عام 
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 بين حكومتي ليبيا وتشاد 1994االتفاق الموقع في 

وفقًا للتفاهم الذي توصل إليه المجلس في  14/4/1994التي تم عقدها في  3363في جلسة 

مشاورته السابقة، أدرج المجلس في جدول أعماله رسالتين موجهتين إلى األمين العام من ممثلي ليبيا 

وتشاد على التوالي، تحيالن نص اتفاق موقع في مدينة سرت، في ليبيا بين حكومتي البلدين، بشأن 

العملية لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية والنزاع اإلقليمي بين البلدين، وأدرج المجلس أيضا  الطرق

من االتفاق التي تنص  1رسالة موجهة إلى رئيس مجلس األمن من األمين العام، تتضمن المادة 

 على أن تبدأ القوات الليبية بعمليات االنسحاب تحت إشراف فريق مشترك مكون من ضباط ليبيين

وتشاديين، كما تنص المادة على أن يحضر مراقبون من األمم المتحدة جميع عمليات االنسحاب 

 (.462:1995الليبية ويتثبتون من الطابع الفعلي لهذا االنسحاب )مجلس األمن، 

كما أدرج المجلس في جدول أعماله تقريرًا لألمين العام عن فريق مراقبي األمم المتحدة في 

ر فيه األمين العام أن انسحاب وجالء القوات الليبية قد تم حسب الجدول الزمني شريط أوزو وقد ذك

الذي اتفق عليه فريق االستطالع والفريق المشترك بين ليبيا وتشاد، وأفاد أيضا أن كال البلدين وقعتا 

/ 30/5إعالن مشترك ذكرا فيه أن انسحاب ليبيا وقواتها من شريط أوزو قد تم بالفعل اعتبارًا من 

بما يرضي الطرفين. وقال األمين العام إن إنجاز والية فريق مراقبي األمم المتحدة في شريط  1995

أوزو يقيم دلياًل وافياً على فائدة الدور الذي تلعبه األمم المتحدة المنصوص عليه في الميثاق، المتمثل 

 (.464:1995، التشادي )مجلس األمن-في إحالل التسوية السلمية للنزاع الحدودي الليبي

 لقرارا مصر أيدت حيث ،التشادي الليبي النزاع في واضحا العربية الدول فعل ردود وجاءت

 لمشاكلا لحل الموضوعة والقوانين باألحكام اعترافها بحكم لتشاد الدولية العدل محكمة من الصادر

 ري.المص القومي لألمن امتداد هو الذي األفريقية الدول بين خاصاً  األخرى والمناطق المنطقة في
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 خالل نم واضحا بدا حيث إليران مساندتها في ليبيا موقف بسبب لتشاد مؤيدا العراق موقف وكان

يجاد والمدربين المساعدات وتوفير لتشاد والذخائر األسلحة تقديم  معارضةال مع متميزة عالقات وا 

 بتقديم ليبيال مؤيدين واليمن ولبنان فلسطين فموق يأتي الليبي. النظام ضد بمساعدتها الليبية

رسال المساعدات  (.2013 )موسى، تشاد ضد نزاعها في ليبيا لمساعدة الجنود وا 

ين الدولتين، الصراع ب إنهاءويعتقد الباحث أن قرار محكمة العدل الدولية كان له تأثير كبير في 

 .ي منهامعمر القذاف عيم الليبي الراحلة وموقف الز التشاديوعلى التغيرات التي حدثت في الساحة 



 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 

والتوصيات والنتائج الخاتمة
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 أواًل: الخاتمة

تدمة العديد من الصراعات المحخلصت الدراسة إلى أن الدولتين الليبية والتشادية قد عانتا من 

والتدخالت العسكرية على كافة األصعدة الثقافية واالجتماعية والروابط التاريخية والجغرافية والتي 

دريس ديبي، والتي استمرت إلى  اتسمت بالعدائية خالل فترة حكم الرئيسين التشاديين حسين حبري وا 

انت بيا، لتتفاقم وتندلع ما بين تشاد والسودان. كحين حل السالم المنطقة ما بين تشاد ولي 2005عام 

هذه الصراعات المحتدمة والتدخالت العسكرية نتيجة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي 

ترتبط بالبيئة الدولية غير المستقرة في تشاد والسياسة الليبية آنذاك، األمر الذي أدى إلى نشوب هذا 

ب العقدين، كما كان للتدخل الخارجي من العديد من الدول األجنبية الصراع الذي استمر ما يقار 

ومنها فرنسا والواليات المتحدة األمريكية وبعض من الدول اإلفريقية، باإلضافة وتدخل بعض الدول 

العربية كمصر والسودان سببًا رئيسًا وجوهريًا في طول مدة النزاع، وعدم الوصول إلى حل يرضي 

 الطرفين.

هذه التدخالت سواء العربية أم األجنبية أم األفريقية متفاوتة، حيث شملت هذه  وقد كانت

التدخالت الطرق السلمية والتي تمحورت حول إمداد األطراف المتحاربة وخصوصًا التشادية منها 

بالمساعدات العسكرية والبشرية والتموينية، األمر الذي رجح كفة الميزان لصالح تشاد، وقد شملت 

تدخالت العسكرية كوقوف العراق إلى جانب تشاد عسكريًا وذلك ردًا على وقوف ليبيا إلى كذلك ال

جانب إيران في الحرب العراقية اإليرانية، في حين قامت كل من لبنان واليمن بالوقوف إلى جانب 

 ليبيا، وتقديم المساعدات التي احتاجتها، وتأييد موقفها في حربها مع تشاد. وقد كانت أغلب هذه

التدخالت تصب في مصلحة الدولة التشادية بسبب معاداة أغلب تلك الدول لليبيا كالعراق والواليات 
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المتحدة األمريكية التي مدت بمختلف المساعدات بهدف كسر شوكة ليبيا، األمر الذي جعل تأييد 

 أغلب الجهات األجنبية لمصلحة تشاد في حربها ضد ليبيا.

-ما أسباب النزاع الحدودي الليبي ة عن السؤال األول والمتعلق بـ:وقد تمكنت الدراسة من اإلجاب

 التشادي؟

ين سعي كل من الطرف هوالتشادي -أظهرت النتائج أن من أهم أسباب النزاع الحدودي الليبي

 لفرض بيالي وسعيية كل من ليبيا وتشاد، ع العالقة الودلتشكيل تحالف مهم في المنطقة، لم تجم

 من أجزاء نالمتمردي قوات بمساعدة الليبي الجيش احتل فقد تشاد، على والسياسي العسكري نفوذها

 منطقة في تشادية قبائل ليبيا واستخدمت ،1973 عام أوزو شريط على يدها ووضعت تشاد شمال

 السيطرة إحكامب جهته من حبري حسين السابق التشادي الرئيس وقام تشاد، على الهجمات لشن دارفور

والتدخل  ،القذافي بالسيطرة على شريط أوزو الزعيم الليبي الراحل معمر ، وقيامالجنوبية تشاد على

 .في شؤون تشاد األمنية

ما المواقف اإلقليمية والدولية من  :وقد تمكنت الدراسة من اإلجابة عن السؤال الثاني والمتعلق بـ

 التشادي؟-النزاع الحدودي الليبي

 لنزاعا ساعد وقدأظهرت نتائج الدراسة أن معظم الدول كان موقفها معاديًا للسلطة الليبية، 

 الموقف جلىت فعلى سبيل المثال، بالمعاداة، اتسمت والتي ليبيا تجاه األفريقية المواقف بلورة على

عرابها تشاد دولةدعم ل العسكرية السلمية مساهماتها في النزاع هذا من المصري  تأييدها نعالمتكرر  وا 

 أدى الذي رماأل الليبي، التوسع من الحد على عملت فقد نيجيريا، أما. حبري حسين الرئيس لحكومة

 األفريقية ارةالق دول قامت بينما المتنافسة، التشادية الفصائل بين المفاوضات أمر توليها إلى بها
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 لعسكريةا المساعدات ناحية من لتشاد مهماً  حليفاً  الكاميرون كانت فقد األدوار، مختلف بلعب األخرى

 للقذافي ةوالمعارض حبري حسين الرئيس حلفاء أحد الكونغو الديموقراطية كانت بينما والتموينية،

 فيماو  نية،واألم االقتصادية تشاد أمور في تتدخل فلم الوسطى، أفريقيا إلى بالنسبة وأما. وجهوده

 .وبقي موقفها حيادياً  التشادية الدولة إلى المساعدة تقديم على قادرة تكن فلم النيجر، يخص

 ميةاإلقلي المواقف تأثير مدى ما :بـ والمتعلقة الثالث السؤال عن اإلجابة من الدراسة تمكنت وقد

 التشادي؟-الليبي الحدودي النزاع على والدولية

 التشادي-بياللي الحدودي النزاع على والدولية اإلقليمية المواقف تأثير أظهرت نتائج الدراسة أن

كان كبير، فقد ساهم في قلب كفة الميزان، وترجيحها لمصلحة تشاد، كما لعبت محكمة العدل الدولية 

ت ا، وضرورة استرجاعها، وسحب جميع القو أوزوتشاد بقطاع  أحقية إظهاردورًا ال يستهان به في 

 الليبية من األراضي التشادية.

 ثمة" الفرضية من خالل اإلجابة عن أسئلتها والتي تنص على أنهاختبار  من الدراسة تمكنت وقد

 الدوليةو  اإلقليمية الدول مصالح وبين التشادي-الليبي الحدودي النزاع بين ارتباطية عالقة هناك

 "النزاع هذا ديمومة في

 مشاكل لبأغ الدراسة، حيث تبين من أن منها انطلقت التي الفرضية صحة الدراسة أثبتتقد و 

 ومصالحها، قيتواف بما للحدود المستعمرة الدول رسم بسبب كانت االستقالل حديثة الدول بين الحدود

 الراحل بياللي الزعيم عهد) السابق الليبي النظام عند للوقوف الكبرى القوى اصطفاف إلى أدى مما

 .أوزو شريط في لليبيا التاريخي الحق الستالب( القذافي معمر
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 ثانيًا: النتائج

 :التالي النحو على النتائج، من جملة إلى الدراسة هذه في به تقدم ما خالل من الدراسة خلصت

منذ استقاللها عن الحكم الفرنسي وحتى يومنا هذا العديد من  واجهت الدولة التشادية أن .1

اًل وجعلت منها هدف سه، أثرت على استقرارها وأمنهاالتحديات والنزاعات السياسية التي 

 الخارجية.لألطماع 

تمحور النزاع ما بين ليبيا وتشاد حول أحقية امتالك األراضي الواقعة بينهما والمتمثلة في  .2

يطاليا( لخدمة  شريط أوزو والذي كان متنازعًا عليه كذلك من قبل الدول المستعمرة )فرنسا وا 

والنفط  يزنمصالحها، حيث تكمن أهمية هذا الشريط في ثروته النفطية وغناه باليورانيوم والمنغ

، مما أدى إلى اصطفاف القوى الكبرى ضد النظام الليبي والذهب وغيرها من الثروات المعدنية

 السابق.

كان الهدف األول التي سعت إليه الحكومة الليبية وعلى رأسها الزعيم الليبي الراحل معمر  .3

وذلك وفقًا  يبيةالقذافي في تشاد هو ضم قطاع أوزو الواقع بينها وبين تشاد إلى المناطق الل

، حيث اعتبره الزعيم الليبي معمر 1935لما نصت عليه االتفاقية الفرنسية اإليطالية عام 

القذافي حق ليبيا الشرعي، وكذلك لكونه خط الدفاع األول عن األطماع االستعمارية في 

 نطقة.مالجنوب الليبي وكذلك حماية قبائل التبو الليبية وقبائل المحاميد العربية في تلك ال

ل علني تتمثل باالنحياز بشكالنزاع الليبي التشادي من  كان أغلب المواقف اإلقليمية والدولية .4

طرف تشاد وخصوصًا فرنسا التي اعترضت على اإلعالن عن وحدة بين ليبيا وتشاد  الى

واعتبرته محاولة من ليبيا للسيطرة على تشاد لكونه صادر من طرف ليبيا فقط، واألمم المتحدة 
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لتي حكمت لصالح تشاد بعدما تم إحالة قضية شريط أوزو إلى محكمة العدل الدولية في ا

ع اإلفريقية وغير األفريقية التي وقفت م-، هذا وباإلضافة إلى الدول العربية1994هولندا عام 

الرئيس التشادي السابق حسين حبري ودعمته نكاية في الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 

 رب والعراق والسعودية والجزائر وتونس.كمصر والمغ

 إلى جانب الزعيم الليبي الراحليتمثل بالوقوف بعض الدول العربية والجماعات  كان موقف .5

دة كسوريا واليمن الجنوبي سابقًا والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )القيا وتأييده، معمر القذافي

العامة( بقيادة )أحمد جبريل( والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمة والحزب 

 التقدمي االشتراكي اللبناني بقيادة )وليد جنبالط(.

والذي كان نتيجة  1990عام  إسقاط اللواء إدريس ديبي لحكومة الرئيس حسين حبري في .6

انقالب عسكري ساهمت فيه الحكومة الليبية واستخدمت دارفور السودانية كمنصة انطالق، 

حيث وقعت هجمات عبر الحدود بين قوات إدريس ديبي المدعومة من قبل القوات الليبية 

بي يوالرئيس األسبق حسين حبري الذي يدعمه الجيش التشادي وقد انتهت بسيطرة إدريس د

 على الجيش التشادي وفوزه في االنتخابات.

ي معمر القذافي وسياسته في أفريقيا جعل لليبيا دورًا مؤثرًا ف دهاء وحكمة الزعيم الليبي الراحل .7

القارة األفريقية وفي توجيه سياسات بعض الدول األفريقية، حيث حققت ليبيا مكاسب اقتصادية 

رجية الليبية في أفريقيا وكذلك جمعية الدعوة وسياسية من خالل شركة االستثمارات الخا

اإلسالمية العالمية والتي أثرت في أفريقيا عمومًا وتشاد خصوصًا سياسيًا واقتصاديًا وال سيما 

خالل فترة الرئيس التشادي إدريس ديبي. ومن نتائجها مقاطعة تشاد وأغلب الدول األفريقية 

 لدولية.للكيان الصهيوني وتأييد ليبيا في المحافل ا
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لم يكن التدخل الليبي في تشاد مغامرة عسكرية بقدر ما كان لضمان األمن القومي الليبي  .8

 ونشر األيدولوجية الثورية المتمثلة في النظرية العالمية الثالثة )الكتاب االخضر(.

 ثالثًا: التوصيات

 :كالتالي التوصيات من بجملة الدراسة توصي النتائج، ضوء في

قائمة ليبيا وبشكل سياسي تجاه األحداث ال القيادات العليا والساسة في وتصرفضرورة تحرك  .1

في قارة أفريقيا في الوقت الحالي، خصوصًا وأنها قد اكتسبت خبرة كبيرة وواسعة فيما يتعلق 

 بإيصال هكذا أحداث إلى بر األمان والسالم.

بية فريقية وخصوصًا غير العر مساندة الدول األ ليان يقدم صناع القرار والقيادات العأ ضرورة .2

منها وتقديم الدعم إلى ليبيا بمختلف األشكال والوسائل من أجل تقوية الروابط والعالقات العربية 

 مع دول أفريقيا غير العربية والسعي إلى ملء الفراغ التي تسعى الدول األجنبية لسده.

ها القضية يا العربية وعلى رأسضرورة مرافقة ومناصرة الدعوة اإلفريقية لسعي ليبيا في القضا .3

 الفلسطينية.

اعي الدول مس بهدف تحقيقدعم الليبي بال أن تقوم القيادات العربية، وصناع القرارضرورة  .4

األفريقية عن طريق عقد القمم والمؤتمرات وخصوصًا تلك التي تتم في هيئة األمم المتحدة، 

عتبر قضاياها مع الدول الغربية، حيث ي باإلضافة إلى تقديم الدول األفريقية الدعم لليبيا في

الدور الليبي في أعين الدول األجنبية غير مستحب لكونه يعرقل األهداف التي تسعى هذه 

 الدول إلى تنفيذها في أفريقيا.
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ادية على العالقات السلمية ما بين الدولتين الليبية والتش أن يحافظ صناع القرار والساسةضرورة  .5

الستقرار واألمن السياسي في المنطقة األفريقية، بعيدًا عن التدخالت من أجل الحفاظ على ا

 الخارجية األوروبية واألمريكية.

التشادية -العالقات الليبيةتوطيد ب ضرورة أن يهتم الساسة العرب صناع القرار على حد سواء .6

ربية وتطويرها بما يخدم مصالح األمة الع األخرى األفريقيةاألمريكية والدول -والعالقات الليبية

 واإلسالمية والقارة األفريقية.

ضرورة إجراء دراسات أكثر وأعمق عن الحرب التشادية الليبية لتبين حقيقة األوضاع التي  .7

تسببت فعاًل بهذه الحرب، كما ويشدد الباحث على أهمية إجراء هكذا دراسات لندرتها وشحها، 

 مضي في هذه الدراسة.األمر الذي صعب عليه ال

 األفريقية.-عربية وتطوير العالقات العربية-على الساسة العرب العمل على عقد قمم أفريقية .8
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