
  سياسيموجز  
     71رقم إفريقياحول موجز 

  1020مارس / آذار 23 ،بروسكل/يروبين

ما وراء النفوذ السياسي: تشاد /ليبيا

I. ةمقدم  

معمر  تولي عندما تشادل ةمجاور ةبمثابة أهم دولليبيا أصبحت 
بين البلدين القة العاتسمت . 1969الحكم في عام مقاليد القذافي 

حبري لحسين ة يرئاسالفترة العسكرية خالل التدخالت الوعدائية بال
 مطالبها، تخلت ليبيا عن  السلطةديبي إدريس ولى أن ت، ولكن منذ 
في  فاعًالا دوًرإقليمي يلعب  إلى وسيط لتتحولفي البالد  التوسعية

فالنظام الليبي يملك . ومعارضيه انجمينامفاوضات السالم بين نظام 
 قناع المتنازعينإالتي تمكنه من ة اإلقليميالمالية والسلطة  القدرة

المطلوب  لم يبذل الجهد هطاولة المفاوضات ولكن لىإبالجلوس 
تحقيق  ة الليبيةدبلوماسياستطاعت ال. اتياالتفاقتلك تنفيذ  لضمان
التي قدمتها  تاألجل وذلك عبر التسهيالنجاحات قصيرة بعض ال

أي تقدم  إحرازولكنها فشلت في المتمردين، الستقطاب النجمينا 
إن . الدائم في تشادوالسالم االستقرار  لتحقيقاألجل طويل 

التي قوية الضغوط البين التناقضات في عملية الوساطة الليبية، 
ثم إهمالها التام ات ياالتفاق توقيعللحصول على تمارسها طرابلس 

 الجامحة لبسطالقذافي رغبات  ها ، تكشف وبكل الوضوحتنفيذل
استقرار ورفاهية الشعب التشادي فهي  أما في المنطقة ،نفوذه 

  . ياتهوليست في مقدمة أول

فقد أدت . تاريخ متناقض ومؤلمله ليبي في تشاد ال التدخل
أجزاء  وضمحتالل الليبية القائمة في ذلك الوقت على ا ستراتيجيةاإل

إلى  ،تقديم الدعم لمعارضي النظام  باإلضافة إلىآبيرة من البالد 
 هاتشاد صدالثمانينات وقد استطاعت  خاللعدة  مواجهات عسكرية

 لم تتمكن ليبيا من استغالل. السابقة ، فرنسامستعمرتها بمساعدة 
 سبقت صعودسقوط نظام حسين حبري ، و تلك الفترة التي تلت

فرض األحداث مع  حيث تزامنت تلك، السلطة لصالحها  ىإلديبي 
 ىت بدورها إلضد طرابلس والتي أدعقوبات مجلس األمن الدولي 

إال طرابلس  مامألم يكن  .عزلة وإضعاف الجماهيرية الليبية
واستطاعت على ضوء ذلك  الجيوسياسيالرضوخ لذلك التغيير 

كن يلم من هذه الناحية . تكييف سياستها تجاه جارتها الجنوبية
 ها، ولكن ًاجذري ًاتغيير مسار األحداث تغييرباستطاعة ليبيا 

الصراع بين أساسي في  العبها آاستطاعت أن تفرض وجود
 أخرى،بطريقة أو  ،شارك القذافي فقد. المسلحة معارضةوالديبي 

سرت  مفاوضاتوأبرزها  الداخليةفي جميع المفاوضات التشادية 
  .2007 في عام

تشاد ، وتدهور العالقات بين  في السياسية الداخلية ألزمةل آنتيجة
 2003 ليبيا منذ عام تشاد والسودان وظهور أزمة دارفور، تمكنت

 .في تشاد بين المتصارعين على السلطة وسيطآ اتعزيز مكانته من
الموجودة عالقاتها مع المعارضة المسلحة  مت طرابلسستخدفا

على جانبي الحدود التشادية السودانية لتصبح الوسيط الرئيسي بين 
بين  التاالتصاعلى عودة  لعبت دورا آمافصائل المتمردين، 

حرب مباشرة بين  نشوبمنع  مما قد ساعد فيالخرطوم، نجمينا وا
   .وخيمة قليميةإعواقب  وما قد تحمله منالنظامين 

ويرجع ،  طويًال تدمفي تشاد لم  ةليبيية الدبلوماسالنجاحات لكن، 
 اإلصالحاتعلى  ليبيا عدم ترآيزذلك لعدة أسباب نذآر منها، 

أو  قليميةإلامساهمات األجل في تشاد، ورفضها لكل الطويلة 
على دول  تهاهيمن ال تفقد جل استقرار تشاد لكيأمن دولية ال

 إهمال الجانب التنفيذي للمعاهدات، من النادر أن تستخدم. الجوار
على االلتزام المتناحرة  إلجبار األطراف نفوذهاطرابلس 
االتفاقيات ال يخفون  هفي المقابل، فالمعنيون بهذ، باالتفاقيات

القذافي ال بان  علمًا، الليبيةدبلوماسية للخفية الافع دوتشككهم حول ال
التي يأمل في تحقيقها من جراء  الجيوستراتيجية هيخفي طموحات

اللجنة في نفس الوقت، تستخدم الحكومة التشادية  .تاالوساطتلك 
 ،التشاديين المسلحينالستمالة المعارضين الليبية للمساعي الحميدة 

آبر قدر من المكاسب أل على يرنون للحصوالذين بدورهم 
، فإن افتقار التنسيق  وأخيرًا. وراء تلك المعاهداتمن الشخصية 

تصعيد قد أدى إلى  مبادرات السالم األخرىوالليبية مبادرات البين 
على بعضها تأليب الوسطاء  ين وبين المعارضالنفوذ  الصراع على

  .البعض

 إال جزئيًام تساعده لفي تشاد لتحقيق السالم القذافي الرئيس جهود 
بل على العكس فقد  الدولي،تحسين صورته على الصعيد  في

الخارجية الليبية ال  اتإن السياسبالرأي القائل  عززت سياساته من
المالي والسياسي  الدعموفر فالرئيس القذافي ي. تزال متناقضة

 بالمناصبشراء خصومه المبنية على ديبي الرئيس  ستراتيجيةإل
 جادة داخلية اتأي إصالح ستراتيجيةتلك اإلعيق تالتالي والمال، وب

السياسية  زمتهاأمن تشاد قد تؤدي في نهاية المطاف لخروج 
في اإلصالحات الهيكلية  سياسيًا االنخراطعلى ليبيا يجب . المزمنة

حتى تستطيع جني ثمار زمة لتحقيق االستقرار في تشاد، الال
 .يماإلقليالحفاظ على نفوذها  ولوساطة ا
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II .يبي في األزمة التشاديةللالتدخل ا راآث 

 أثبتت 1تشادالمتعاقبة التي ترآت بصماتها على تاريخ  اثاألحدن إ
أن ليبيا تحتل مكانة رئيسية بين األطراف الخارجية الفاعلة في 

يحفظ و مما ال شك فيه فان التاريخ سوف  2.اثاألحدتشكيل تلك 
ع الصراع لاند ماعندمباالة الالب بين لليبيا دورها المتناقض والمتقل

العديد من التدخالت العسكرية و، 1965 في تشاد في عامالداخلي 
هذه أضفت بمرور الوقت  .1970منذ عام  المتكررالعالقات وقطع 

 المتأرجحة الصالتصفة ليبي في تشاد الدخل تلل ةالمتقلبالمواقف 
 هذه الصورةأو باألحرى بسبب  ارغم. بين البلدين متناقضةالو

األحداث  تحريك مقدرتها علىاالحتفاظ بليبيا استطاعت ، المتناقضة
في التأثير  غنى عنه الآالعب أساسي وثبت دورها اما م التشادية

 .على مجرى األحداث في تلك المنطقة

 

  

 

 

 عناألخيرة أربعة منشورات في اآلونة  ات الدوليةزمالأمجموعة آرست 1 
ات السياسية على دور النفط في تفاقم الخصوميرآز  آخرهم. األزمة التشادية

 26النفط للخروج من الفخ ، : ، تشاد  65رقم  أفريقياانظر موجز (المحلية 
ية الخلفية التاريخ بتحليلالتقارير الثالثة السابقة قمنا في . 2009 أغسطس

انظر تقرير أفريقيا رقم . واألسباب المباشرة الندالع الثورات المتعاقبة في البالد
إطار عمل  :تشاد ،144رقم  .2006يونيو  1عودة نحو الحرب  :تشاد ،111

برميل بارود في  :تشاد ،149ورقم  .2008 سبتمبر 24 النزاعات،جديد لتسوية 
  . 2009 أبريل 15 شرق،ال
إلى حد آبير يعود ألسباب المباشرة الندالع األزمة في تشاد على الرغم من أن ا2 
قد  الدراساتبعض فان بين الجهات الفاعلة الداخلية ، التحرآات ة وكيلديناميل

خارج  إلى يالصراع الداخل في نقل يةخارجالالمصالح  دورالضوء على  تسلط
ن األسباب وفقا لهذه الدراسات ، فإ. المتنازعة طرافأعداد األتشاد ومضاعفة 

لتأثيرات  الذي يعرضهاموقعها الجغرافي ل آانت نتيجة اإلضافية لألزمة في تشاد
ألطماع الدول المجاورة عارضة ، وثانيا توثقافية م يديولوجيةوإ إستراتيجية

النائية الستغالل الموارد  الطبيعيه المفترض وجودها في  األجنبيةالقوى و
  :لمثالانظر علي سبيل ا.. االراضي التشاديه

Robert Buijtenhuijs, Le Frolinat et les guerres civiles du 
Tchad (1965-1976) (Paris, 1978) et Le Frolinat et les guerres 
civiles du Tchad (1977-1984) : la Révolution introuvable 
(Paris, 1987) ; Beral M. Le Grand et Succès Masra, Tchad, 
éloge des lumières obscures. Du sacre des cancres à la 
dynastie des pillards psychopathes (Paris, 2009) ; Beyem 
Roné, Tchad. L’ambivalence culturelle et l’intégration 
nationale (Paris, 2000) ; René Otayek, « La Libye face à la 
France au Tchad : qui perd gagne ? », Politique Africaine 
n°16 (Paris, 1984) ; Mohamed Tétémadji Bangoura, Violence 
politique et conflits en Afrique : le cas du Tchad (Paris, 
2005) ; V. Kovana, Précis des guerres et conflits au Tchad, 
(Paris, 1994) ; et Issaka Souaré, Civil wars and Coups d’Etat 
in West Africa : an attempt to understand the roots and 

prescribe possible solutions (Lanham, Md., 2006)  

  تمرد التوبو ىلإو المتبادلاالهتمام  عدممن . أ

فان  تشاد وليبيا،السياسي لكل من قبل االستقالل منذ طويل األمد و
الذي للتبادل االجتماعي والثقافي  ةفرصالالجغرافي قد أتاح  هماقرب

أهم عامل في توثيق الصالت بين  ولكن .اإلسالمعززته رابطة 
قبيلة التوبو التي تعيش في المنطقة الحدودية وجود  البلدين هو

   3.بين البلدينالشمالية 

فان اريخي والثقافي ، الت، الجغرافي  التقاربالرغم من هذا وب 
 و متينة بين ليبياسياسية  خلق عالقاتب يهتملم  إدريس األولالملك 

 الفرنسياالستعمار  دارةإتحت  ترضخ آانتوالتي جارتها الجنوبية 
استمر هذا الفتور في العالقات بين البلدين حتى وبعد أن  4.آنذاك
مع دول  حيث لم تكن العالقات 1960في عام  هاتشاد استقالل نالت

توجهت  الذيالجوار الشمالي من أولويات الرئيس فرانسوا تمبلباي 
بعد استقالل البالد لتوطيد الصالت أوال مع دول الجوار  هاهتمامات

 5.الجنوبي مدفوعا إلى ذلك بانتمائه القبلي إلي أقصى جنوب البالد
الستينات يمكن القول بان العالقة بين البلدين لم تتعد في أوائل ف

 

 

الطوارق في تشاد ، ليبيا ،  تنتشر قبيلة التوبو التي تمت بصلة القرابة إلي3 
في . النيجر ، والى حد أقل في الشمال الغربي من السودان وجنوب غرب مصر

 خصوصا في البالديسكنون في شمال  و،  القرعان باسميلة التوبو تعرف قبتشاد 
من اهمها عدة مجموعات فرعية  ولها )بي أو تي ( تيبستي ، إنديبوآورو،  اقليم

الكلمة . إلى عشائر بدورها تنقسم هذه المجموعات الفرعية. وآريدا دازا ، وتيدا
في ، ولكن ان بوآوروسكدازا الي فقط قورعان آانت تشير في البدايه العربية 

. للبديات ساآني اقليم بي أو تي  منتميه القبائل الغيرتشاد تستخدم لوصف عموم 
في المئة من السكان في تشاد ، ولكنها أخذت حصة  5تشكل أقل من  التوبوو

مسلحة النتفاضاتالبسبب مشارآتهم في ا وذلكآبيرة من تاريخ البالد الحديث ، 
التشاديين قامت قبائل التوبو رحل قد  شبه. الدفي شمال شرق الب التي حدثت

موجات من الهجرة إلى النيجر أو ليبيا بسبب عدم االستقرار في شمال تشاد ، ب
 في منتصف اقليم بي أو تي  ضربتموجة الجفاف التي ايضا نتيجة لو

جوآوني  تيدا مالرئيسيين خالل التاريخ الحديث لتشاد هالتوبو القادة . الثمانينات
حسين حبري ، في الحكم  تاله) 1982حتي  1981الرئيس التشادي ( يوادا

التوبو زعماء . 1990إلى  1982عام المن  )عشيرة دازافرع من (اناآازا 
في  انشط ادور لعبوا ،، آدم توجوي ، محمد نوري توقيميخرون مثل يوسف اال

 لمزيد من. البالد بصوره عامه تاريخ الثورات المسلحة في تشاد وتاريخ
  :انظر التفاصيل

Robert Buijtenhuijs, « les Toubous dans la guerre civile du 
Tchad », Politique Africaine n°16 (Paris, 1984) et C. Baroin 

(éd.), Gens du roc et du sable : les Toubous (Paris, 1988).  
االستعمار  والذي اعقبهالترآي (ستعمار الا من 1951في عام  استقلت ليبيا4 

ولد في عام . نظام ملكي تحت ساللة السنوسيفي البدايه بليبيا حكمت . )االيطالي
  .1951في  ليبيا على املكاالول ، أصبح إدريس  1889

في وقت الحق (تمبلباي فرانسوا آان جنوب تشاد ،بسادا بمسيحي من منطقة 5 
سياسة في يعمل معلما ، دخل ال) بعد تغيير اسمهتمبلباي أصبح نغارتا 

 على تطوير العالقات مع أصبح رئيسا ، وعمل 1960في عام . االربعينات
جنوب  الواقعهالبلدان الناطقة باللغة الفرنسية  وتشاد ، لمستعمرة السابقة فرنسا ال

واجهته في . دولة اسرائيلآما نمى عالقته بزائير ،  وخاصةالصحراء الكبرى ، 
مسلمين في وسط تشاد وشمال شرق البالد ثورات من السكان ال 1963الفترة من 

 1970منذ عام النزاعات المتواليه ضعفت ا. مهمشينالذين آانوا يعتبرون أنفسهم 
. على دائرة صغيرة من مؤيديه من جنوب تشادحكم تمبلباي حتى اصبح يعتمد 

تمبلباي خالل قتل و  1975في ابريل بحكمه في نهاية المطاف اإلطاحة تمت 
  : ، انظرتمبلباي السياسة الخارجية للرئيس  حول .نقالبالاذلك 

Buijtenhuijs, la Révolution introuvable, op. cit  
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ذلك التباعد السياسي من  يمنعلم  6.شكليات وعدم االهتمام المتبادلال

التي تبعد بينهما و الحدودية المنطقةالتجاري في التبادل استمرار 
ولكن لم يستمر  7.عن سيطرة الحكومة المرآزية في آل من البلدين

فاالضطرابات الداخلية التي واجهت النظامين  هذا الوضع طويال
  .لعدم االهتمام المتبادل االدولتين حد فرضت على ان تضع

وبدا  8ازداد السخط الشعبي في منطقة تيبستيبمرور الوقت  
 ونتيجة 1965،9بحلول و .تدريجيا يأخذ صورة التمرد المنظم

شباب التوبو من تعرض له يي ذالالمستمر  للتجاوزات واالبتزاز
 و القرىن ترك المد همالحكومة المرآزية ، بدأ العديد من يممثلقبل 
بأذرع مفتوحة من قبل  قوبلواليبيا حيث  إلى وهاجرواتيبستي  بإقليم

الكفاح المسلح ضد فورت  بدايرغبون في آانوا اللذين  القبيلةأفراد 
آيدمي ردي يد نزوحاتخذت هذه الهجرة أهميه آبرى مع  10.المي
 تلقد شكل. الى ليبيا من موطنه بمنطقة تيبستي التوبوقبيلة  زعيم
الليبية  والسلطات التشادية  مفهومفي نقطة تحول ردي يد هجرة
  11.في تلك المنطقةبخطورة المشكلة  عترافهموادت الالتوبو  لقضية

 

 

 نجمينا ،ا ، لتمبلباي ، رئيس الوزراء السابق  ات الدوليهزمالأمجموعة مقابالت 6 
  . 2009نوفمبر  3
مختلف الواحات في  بينعلى التحرك طويله لقرون قبائل التوبو واعتادت 7 
والتجارة الحدودية مع المجموعات العرقية هجرتها لصحراء ، واستمرت ا

يه والتي ال حدود الدولغير آبهين بال ما بعد استقالل دول المنطقةالى األخرى 
على سبيل المثال ، . الصحراءوشاسعة من الرمال المساحات تلك ال فيتعني شيئا 
بين من ليبيا والنيجر يتم انتخابه يعيشون بين تشاد واللذين التقليدي للتيدا  فالزعيم

بعد انتخابه ، . عدد من المرشحين بغض النظر عن المعايير المتعلقة بالجنسية
التجارة  عن. وليبيااالنيجر ، تشاد سوا في تيدا قبيلة الكل يعين ناظرا لفإنه 

في منطقة الصحراء الكبرى وتصور مفهوم الحدود في المنطقة ،  الحدوديه
  .C. Baroin, « Introduction » in Gens du roc et du sable, op. cit:انظر

سابقا . من ليبيا والنيجر مجاوره لكلتيبستي هي منطقة جبلية في شمال تشاد 8 
اقليما قائما بنفسه تيبستي ثم اصبح ال،  القليم بي أو تي  االمنطقة اداريآانت تتبع 

على . م اإلداري لتشادبشأن إعادة التنظي 2008فبراير  19بعد صدور مرسوم 
 تمقابال( امتخلف و مهمالتيبستي ظل اقليم الرغم من هذا الوضع الجديد ، 

منطقة  آانتالحكم الفرنسي ، خالل ). 2010، يناير  انجميناآرايسز جروب ، 
فسكان لذلك ، . عسكريا ولكن دون وجود فعال لإلدارة االستعماريةمحتله تيبستي 
من قبل المستعمر الفرنسي أو األتراك الذين تعمروا يعتبرون انهم لم يستيبستي 

قبول أي  لذلك تأبى تيبستي. احتلوا المنطقة لفترة قصيرة في القرن الثامن عشر
  . الحكومة المرآزية في تشاد من قبلشكل من أشكال السيطرة 

 ، الرئيس التشادي السابق آورو في آتاب مقابلة مع الصحافي الفرنسي لورنس9 
 حددشعبية في منطقة تيبستي ، النتفاضة الا شاهدا علىالذي آان  دايجوآوني وا

. االشتباآات بين السكان المحليين وقوات االمن في تشاد لقيام اولى 1965عام 
 ايبين الشباب في منطقة بارد لخالف نتيجه بتوقال ان هذه االشتباآات نش
ذلك الحادث ،  .بالسكاآين قتل جندي مما ادى اليوجنود من الجيش التشادي 

نتيجه ثورة عامة بالنسبه لجوآوني واداي لم يكن الال عامال مساعدا للقيام ب
تجاه أعضاء الجهاز اإلداري للدولة من جنوب تشاد  للمعامله المتعاليه من قبل

  :انظر. لسكان المحليين ،ا
Radio France internationale, Goukouni Weddeye. Témoignage 
pour l’histoire. Entretiens avec Laurent Correau (Paris, 2008).  

  .1973الى فقط يرجع تاريخه نجمينا االحالي  االسماالسم السابق لعاصمة تشاد ، 10 
الزعيم التقليدي  يرمز الىفي لغة تيدا  "ملك" الذي يعنيديردي المصطلح 11 

مؤسسة  دييمثل دير. تيبستيفي اقليم لتبو لللتيدا و سائر المجموعات الفرعية 
، وآان قد حرم من سلطاته السياسية خالل الحكم الفرنسي ، ولم  حقيقيه علمانية

ديردي  ومع ذلك ، فقد حافظ. باعدة تلك السلطات الدولة المستقلة في تشادتقم 
ليبيا  فيأيضا وتيبستي القاطنين في بو وتبين والسياسية  المعنويه على سلطاته

موزعة بين هذه الدول ال التوبوحيد مجموعات تولبمثابة قاعدة  فهو. والنيجر

 عديلم حيث لسلطات الليبية ل حقيقيةمعضلة  12ردييشكل وصول د 
 التشاديين من التوبو تجاهل أنشطة المنشقينب بإمكانها التظاهر

الملك  يسمحلم ولكن . قاتلين في ليبيابتجنيد م علنايقومون ن ذيلال
السلطات في  تطلب آما تيبستيالتوبو الي ترحيل بإدريس األول 
بين أي صدام  لتفادي يعملوفي نفس الوقت آان  13فورت المي،

لدى وصوله  ردييدفي استقبال إدريس األول الملك آان . الدولتين
دون من لمسلح نصحه بعدم البدء في الكفاح اانه لم ب الإ، ليبيا إلى

يهدف إلى جمع آل  متكامل برنامج سياسيلوضع  يمبدئ تفكير
لن تستطيع مواجهة  التوبو فقبيلة داخل تشاد ، لنظامل المعارضين

  14.التنظيمفي بمفردها ألنها صغيرة العدد وفقيرة انجمينا نظام 

 له تشكلأن ال يعمل على  آان الملك إدريس األولفي الواقع ،  
وفي نفس و مصدرا للخالف مع السلطات في تشاد ، بوانتفاضة الت

مراعاة حسن العالقة مع التوبو حريصا على الوقت آان الملك 
 اآانو األراضي الليبية العددية في تهمعلى الرغم من أقليألنهم و

في ذات الوقت آان . الملكي هحرسيمثلون الغالبية العظمى في 
العرب في الجيش الليبي الضباط من قبل  امتزايدتحديا الملك يواجه 

 ولمواجهة ذلك التحدي النظام الملكي، إلنهاءيخططون  اللذين
بو والت على والء على حرسه الملكي وخاصة اعتمد إدريس األول

لهذه األسباب لم يشجع الملك . الملكية السلطة ه وعنللدفاع عن
بالتدخل في تمرد أقربائهم في تشاد وفي  نمشارآة التوبو الليبيي

  .الوقت لم يمنع استمرار تجنيد التوبو من األراضي الليبيةنفس 

  نهاية الحكم الملكي  تداعيات. ب

في مؤامرة أطيح بالملك إدريس األول  1969في األول من سبتمبر 
هذا آان  15.الليبي بقيادة العقيد معمر القذافيالجيش دبرها ضباط 

 اقليمللتمرد في تحول في إدارة طرابلس الالحدث بمثابة نقطة 
تيبستي وتبعا لذلك في العالقات تجاه الحكومة المرآزية لجمهورية 

ا ليبيفي النظام الجديد قدم بعد بضعة أشهر من توليه منصبه ، . تشاد
 وآذلكبو ولمساعدة في حل قضية التمقترحا للرئيس تمبلباي با

والمسماة بين الحكومة التشادية وحرآة التمرد المتنامية  للتوسط
  16.رير الوطنيجبهة التح

                                                                                       

 

 ر في هذا التقرير هو والد الرئيس التشادي السابقوذآديردي آيديمي الم. الثالث
  :، انظرتاريخيال هونفوذ ديردي آيديميعن دور . جوآوني واداي

Radio France internationale, Goukouni Weddeye, op. cit. 
Voir également www.tibesti.org/presentation/4.htm.  

 هعتقالتم لتجنب اليبيا قد  آديمي الى ديردي مغادرةفان  واداي جوآونيلوفقا 12 
  .2010 يناير 14 ،نجميناامقابلة آرايسز جروب ، . من قبل حكومة تشاد المرآزية

  .2009 نوفمبر 3،  انجميناوزير سابق لتشاد ،  معمقابلة آرايسز جروب 13 
، من تاريخ الحرب األهلية ، انظر إذاعة فرنسا الدوليةتلك الحقبه  حول 14

 .واداي جوآوني
لجماهيرية العربية الليبية با اعرف رسميتألغى النظام الملكي وأصبحت ليبيا  15

 .Juliette Bessis, La Libye contemporaine (Paris, 1986) :انظر. العظمى
يه موظفيين اغلبيتهم رك تإش 1965واجه تمردا بدأ في عام تمبلباي الرئيس 16 

وأنشأوا . الدولة هم من قبلعلى تهميشناغمين شرق وشمال تشاد ،  من مسلمي
 توحيد الصفوف ومن ثم ا من اجل 1965جبهة التحرير الوطني في عام 

على األقل مؤيدة  اوسالمية االقامة دوله ذات ميول لالستيالء على السلطة 
متزايد العدد التوحيد  هو جبهة التحرير الوطنيآان الهدف من تكوين . للمسلمين

جبهة التحرير لم تنجح المستقلة ، ولهم تنظيماتهم  الناغمين على النظاممن هؤالء 
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سقوط النظام الملكي الليبي تمبلباي الرئيس تقبل نظام ،  ءفي البد

 بووالت تجاه تمرد بنوع من االرتياح وذلك لغموض سياسة الملك
ومع ذلك ، فإن  17.أثار غضب الحكومة التشادية آنذاك مما

السلطه  ون حول نوعيةيتساءل تمبلباي آانوا مستشاري الرئيس
اللذين ينادون  طغمة من ضباط الجيشلمكونه من الليبيه الجديده ا

 من الطبيعي أن ال .بالتقدمية ووحدة الصف العربي واإلسالمي
لهذا التحول الليبي حيث مازالت حكومة يطمئن النظام التشادي 

  18.البالد مسلمي تاييدناضل من أجل الحصول على ت تمبلباي

لليبية بكثير معالجة مقترح الوساطة ا الحكومة التشاديةاستطاعت 
جبهة  ان تمردمن الحكمة واللباقة وذلك بتوضيحها للجانب الليبي ب

 لوساطةحتاج يال و داخليهو مجرد اختالف إنما  التحرير الوطني
أن تبدي السلطات التشادية  وفي نفس الوقت لم يفت على .خارجية

أن عالقات جيدة مع ليبيا ، وهو ما يعني ضمنا  رغبتها في بناء
جبهة التحرير تمرد قضية ام الليبي عدم النظر إلي على النظ

المعاصرين  وفقا لعدد من شهود العيانو 19.ن ناحية دينيهمالوطني 
لحصول ا آاناألساسي الحكومة التشادية فان هاجس  لتلك الفترة ،

أشكال  أي شكل من على ضمان من السلطات الليبية بعدم تقديم
سوف تسمح الحكومة ،  ذلك مقابلالدعم لحرآة التمرد، في 

طة اوسعن طريق ال تصاالت مع المعارضينالا التشادية ببدء
   20.ليبيةال

 هذا االقتراح لم يكن موضع ترحيب من قبل النظام الليبي الجديد
. السابقالملكي  لقطع أي صله يمكن ان تربطه بالنظام والمتسرع

ة استخدام قضي أرادواقادة الثورة الليبية الواضح فان لذلك ومن 
دة يالجد الخارجيةة الدوله عنصرا مؤسسا لسياس لتكونالتمرد 

 انذاك طوقتهاالتي والتي من ابرز مقوماتها إخراج ليبيا من العزلة 
العربي في العالم الثالث ،  والقوميالنهج الثوري  والتقرب من، 

                                                                                       

 

والتنفيذي لتلك التنظيمات مطلقا في تحقيق التماسك السياسي، العسكري  الوطني
جبهة تاريخ  حول .من الحرآات العداءيهعدد ال يحصى  الىتدريجيا  توالتي تفت

 :، انظرعالقاتها مع ليبياو التحرير الوطني
Buijtenhuijs, la Révolution introuvable, op. cit. ; Roger 
Charlton et Roy May, « Warlords and militarism in Chad » 
Review of African Political Economy, vol.16, no.45/46 
(1989); et S. Decalo, « Regionalism, political decay and civil 
strife in Chad », The Journal of Modern African Studies, 

vol.18, no.1 (1980). 
  .2009 نوفمبر 3 ،نجمينااوزير سابق لتشاد ،  معمقابلة آرايسز جروب 17 
  .2009 نوفمبر 7، نجميناالتشاد ،  وزير سابق معمقابلة آرايسز جروب 18 
  : انظر. 2009 نوفمبر 7، نجمينااوزير سابق لتشاد ،  معمقابلة آرايسز جروب 19 

Buijtenhuijs, Le Frolinat, op. cit. et : la Révolution introuvable, 
op. cit.  

ليبي الجديد بدعم العلى علم بأن النظام آانت والواقع أن الحكومة التشادية  20
نجمينا قد ا. الرئيسيين القاده، وآان على اتصال منتظم مع  ينتمردمبالفعل ال

أن العرض الليبي للوساطة آان ذريعة إلضفاء الطابع الرسمي على هذه  تفهم
بعض تصال مع الابت الحكومة التشادية امردا على هذا الدعم ، ق. االتصاالت

العالقة بين آانت . تشاددرب في شمال تلا عليهمعرضت والليبيين المعارضيين 
العرض الليبي للوساطة ورفضه من قبل فوهكذا  وراء الكواليسمتوتره النظامين 

االعالن من خاللها لعبة دبلوماسية يعتزم لم يكن الال الحكومة السياسية في تشاد 
مقابلة آرايسز جروب مع اعضاء . عن تصلب المواقف الرسمية في آال الجانبين

  : انظر. 2009اآتوبر  28، انجمينا تحرير الوطنيجبهة السابقين في 
René Otayek, « La Libye face à la France au Tchad», op.cit. 

et Radio France internationale, Goukouni Weddeye, op. cit.  

 فان التدخل المنظور،من هذا  21.وشمال أفريقيا والشرق األوسط
. رسالة مزدوجة يحمل في طياتهد التشادية حرآة التمر قضية في

تلك االنتفاضة لدفاع عن ا ، إتاحة الفرصة للنظام الليبيمن ناحية
من ناحية أخرى و 22،ةذات الميول العربيه واإلسالمي الثورية،

 دورا رئيسياليبيا لمنح  23فرنسا هوحليفتتمبلباي نظام  ارإجب
 آان في ير الوطنيجبهة التحردعم  اذن، فان. لمعالجة تلك القضية

القيادة الليبية فوسيلة إليصال الرسالة الثانية، بمثابة المقام األول 
لمتمردين التشاديين لالدينية  الصفة من ثقةلم تكن على البداية  ومنذ

  24.النطاقوقدرتهم الحقيقية إلشعال ثوره نضالية واسعة 

 

 

للنظم السياسية المعاصرة مثل  اعلى أساس رفضهقامت الثورة الليبية  21
عوة القومية العربية واإلسالمية اإلصالحية الشيوعية والرأسمالية مع الد

بالفشل في تهم الشيوعية والرأسمالية على حد سواء يفهو . الحالمهواالشتراآية 
انها تدافع عن الديمقراطية . الثورة الليبيةالتى حققتها الديمقراطية الحقيقية  تحقيق

واألحزاب البرلمان (المباشرة من خالل القضاء على جميع المؤسسات الحكومية 
تدار " يهتب الشعبياالمك"سمى ب تهياآل بواستبدالها ) السياسية والبيروقراطية

الليبية ، األمر  الجماهيريهإقامة  يؤدي اليهذا النظام  .مباشرة من قبل المواطنين
الجماهير ، أي دولة تدار مباشرة من قبل المواطنين حكم الذي يعني حرفيا 
نظريا . ، دون تدخل من السلطة التنفيذية العام مؤتمر الشعبأنفسهم ، من خالل 

ولكنه رسمية ،  صفهالعقيد القذافي ليس له ف، ال يوجد رئيس دولة أو حكومة ، 
الموظفين الذين ال يعتبر  عدد من ويعاونه. ظام برمتهيلعب دور القائد الملهم للن

  :الثوريه، انظرللمزيد من االطالع على السياسه الخارجيه الليبيه ونظرياته . وزراء
 Mouammar Kadhafi, La troisième théorie universelle du 

Livre vert (Tripoli, 1976) ; Dirk Vandewalle (dir.), « The 
failure of liberalization in the Jamahariya » , Qadhafi’s Libya 
1969-1994, (New Yok, 1995) ; Dirk Vandewalle, A History 
of Modern Libya (Cambridge, 2006) ; Mansour El Kikhia, 
Libya’s Quaddafi : The politics of contradiction (Florida, 
1998) ; René Otayek, La politique africaine de la Libye, 
1969-1985 (Paris, 1986) ; André Martel, La Libye 1835-
1990 : essai de géopolitique historique, (Paris, 1991) ; ainsi 
que Amira Ibrahim, « Libya : a critical review of Tripoli’s 
subsaharan african policies », Institute for Security Studies, 
Situation report, 2009, accessible sur : http://www.isn. 

ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0C54 
E3B3-1E9C-BE1E-2C24-A6A8C7060233&lng=en&id=110054.  

توجه ه ذات على شكل ثورة شعبية شاملظهرت  جبهة التحرير الوطني22 
جمهورية اسالمية في  انشاءالسياسي يهدف إلى  هامارآسي ، في حين أن خطاب

زء أن هذا التناقض هو ج جبهة التحرير الوطني وقد اعترف مسؤولون في. تشاد
الشرقية البالد هدف إلى الحصول على دعم آل من يمن نهج تكتيكي بسيط 

السلطة في عام  جبهة التحرير الوطنيدما اعتلت عن لكن .والبلدان االسالمية
، مع وااحتفظ همسالمية ، ولكنالجمهورية إالدافع عن المارآسية وال لم تت 1979

هياآل الدولة التشادية التي  استثناء إدخال اللغة العربية آلغة رسمية ثانية ،
  :االيديولجيه انظر جبهة التحرير الوطنيعن اتجاهات . تمبلباي وضعها

Robert Buijtenhuijs, Le Frolinat, op. cit et Guy Jérémie 
Ngansop, Tchad. Vingt ans de crise (Paris, 1986).  

ديغول في العام الجنرال  قبل، المتزايدهالحكومة التشادية  اتاستجابة لطلب23 
للحد  تمبلباي رئيسالمساعدات لوجستية عسكرية إلى قليل من ال، ارسال  1965

تحويل هذه المساعدات ادى لتفاقم الوضع في تيبستي تدريجيا . تيبستي تمردمن 
. مشارآة حقيقية من القوات الفرنسية في المعارك ضد المتمردين الىالعسكرية 

تيبستي بأنه حرب استعمارية في  د القذافي القتالالعقي اعتبرلدى توليه منصبه ، 
  . يجب التصدي لها

أن العالقة جوآوني واداي أوضح  الدولية،في مقابلة مع مجموعة األزمات  24
سرعان ما أدرك المقاتلين . ليبيا لم تكن دائما ودية يفتهمالتمرد وحلحرآات بين 

 وك المسؤولين الليبيينسلل همرفض فابدوا مالتشاديين أن ليبيا تريد استخدامه
  .2010يناير  14 نجمينا،امقابلة آرايسز جروب ، . المترفع
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بصفة خاصة والمتمردين التشاديين ، السياسة الليبية تجاه 

الى حد ما  الليبية توضحالسياسة الخارجية  لرسمآحجة  همتخداماس
ففي السابع  .تمبلباي موقف الثورة الليبية في مواجهة الرئيس

 بينقطعت العالقات الدبلوماسية  1971 أغسطسوالعشرين من 
لم تستمر . التي تدعم آل منهما لخصم اآلخرطرابلس وفورت المي 

 أواخرفي  بينهما دت العالقاتالقطيعة بين البلدين طويال وأعي
 تبهذه السرعه بالتغيرااستعادة العالقات ويمكن تفسير . 1972

  .في العالقات التشادية الفرنسيةالهائلة التي طرأت 

غير  ةالعسكرينتائجها من التورط في حرب  وخوفافي الواقع ، 
 نحو إيجادحليفتها تشاد ب تندفعباريس أن فضلت ،  واضحة المعالم

 قوبل. جبهة التحرير الوطنيالمفاوضات مع وفتح باب  سيحل سيا
 فرنساتمبلباي مشتبها في نوايا  بفتور من قبل الرئيسهذا االقتراح 
تدهور الوضع على ونتيجة لبالتالي، . بالتآمر ضده واحتمال عملها

في أن توقف دعمها  امآل ليبيا إلىقرر تمبلباي التقرب األرض، 
 بأنهرنسا وضح لفيأن  آذلك من اجل و العسكري لحرآة التمرد،

 ،هذه الفرصة انتهزت ليبيا 25.ليس بحاجه للوصاية الفرنسية
تمبلباي وامدته رئيس اللطمأنة  سعتو ،التاريخاعتبارا من ذلك 

عملت في الوقت نفسه لكن وقت آلخر، و بالمساعدات المالية من
ل األو طرابلس هدف. دعمها العسكري للمتمردين ليبيا على زيادة

 قف ومكانة ليبياتعزيز مو من تلك السياسات المتناقضة هو واألخير
والدول  فرنسابمقارنة الساحة السياسية التشادية وخصوصا بال في
  26.خرىاأل جنبيةاأل

  التدخالت العسكرية الليبية في تشاد .ج

الحرب األهلية التشادية الحكومات التشادية المتتالية وقيام انهيار 
شمال لالليبي  عامال مساعدا في احتالل الجيش شكال 1979في عام 

، 1973عام في  27أوزو قطاع حيث احتلت القوات الليبية. تشاد

 

 

Voir C. d’Abzac-Epezy et J. Lespinois, « Les interventions 25 
militaires françaises en Afrique des années 70 aux années 
90 : l’exemple du Tchad » in Pierre Pascalon (ed.), La 
politique de sécurité de la France en Afrique (Paris, 2004) et 
Foccart parle. Entretiens avec Philippe Gaillard. Tome 1, 

(Paris, 1998).  
في ذلك الوقت ، بدأت عالقات ليبيا مع دول عربية أخرى مثل مصر 26 

ي البلدين التدخل الليبي فحيث شجبت آل من . والسودان تتدهور بشكل خطير
اصبحت تشاد . طموحاتها للزعامة في العالم العربي بالذات وشؤونها الداخلية ، 

السودان ومصر بين ليبيا أن تكون المرجع الوحيد  تريدحيث مسرحا للتنافس 
. جبهة التحرير الوطنيلالدعم تي بدورها تقدم والمملكة العربية السعودية ال

الحكومة التشادية قطع العالقات  من باإلضافة إلى هذه البلدان ، تريد ليبيا ايضا
  :انظر. 1973عام  فيوهذا ما حدث فعال الدبلوماسية مع دولة إسرائيل ، 

Souaré, Civil Wars and Coups d’Etat, op. cit.  
وراء جبال تيبستي ما  تقع،  غنيه المواردقطاع أوزو هي منطقة من المفترض 27 

لم  يا أن ترسيم الحدود بين الدولتينمدع. شكل الحدود بين تشاد وليبياتوإندي و
المستعمرين الفرنسيين واإليطاليين ، استغلت ليبيا الحروب بين  يحدد بواسطة

نظرا لعدم وجود رد . 1973و وضع اداره منذ التشاديين الحتالل هذه األراضي 
،  الضمان بقائه تجاهد، التي  انجمينافعل قوي من الحكومة المرآزية في 

آانت سببا قضية قطاع أوزو . المنطقه من حقها الشرعيضم  قدت طرابلستعا
أمام الحقا بين القوات التشادية والليبية ، وقد عرضت  1988- 1987حرب في 

  .40 رقم الهامشانظر . محكمة العدل الدولية

بوآورو اندي إقليم وبعدها امتد انتشار تلك القوات تدريجيا لتحتل 
  .نجميناا منه الىم ث 28"تى وأ ىب"تيبستي 

ي العسكري فليبيا لتبرير تدخلها  تقدمت به الذيالسبب الرسمي 
جبهة التحرير  فصائلبعض  طلبلبشكل ايجابي  هااستجابت تشاد هو
، فإن الوجود العسكري  عن تلك التبريرات بعيداولكن . الوطني

األول ، ردا على :  أساسيان هدفانله  تى وأإقليم بي  الليبي في
وقف زحف حرآة ل 1978التدخل العسكري الفرنسي في أبريل 

جبهة ي األوساط المعادية لليبيا داخل إحداث ربكه فوثانيا  29،التمرد
على عاف الحكومة المرآزية في تشاد إضساعد . التحرير الوطني

هذا  الحكم ، للسيطرة على جبهة التحرير الوطني أمام الطريق فتح
تزايد االنقسامات داخل حرآة  بتولي السلطة أدى إلىاالحتمال 
ين يريدون مفاوضات فورية وأولئك الذإلجراء  مؤيد التمرد بين

 أدى الحوار الحين في ذات. مواصلة القتال لتحقيق النصر الكامل
بين الحرآة إلى انقسام لوصاية الليبية حول اداخل حرآة التمرد 

، مما أدى لتدخل طرابلس لمنع  لتلك الوصاية مؤيد ومعارض
   30.المعارضين للحكموصول 

طريق أمام الذي فتح ال 31التوقيع على اتفاق أبوجاتم  1979في عام 
 إطالقينص االتفاق على وقف . لتحقيق طموحاتها العسكرية ليبيا

رئيسا جوآوني وداي تعيين حليف طرابلس و االنار فور
األراضي  انسحاب جميع القوات األجنبية منو،  32للجمهورية

 

 

  .3 رقم الهامشانظر 28 
اخذه في  ويجبالتنافس بين فرنسا وليبيا في تشاد ، يشكل عامال هاما  29

ان تفرض نفسها آشريك ليس ليبيا  تريدمن خالل وجودها العسكري ،. راالعتبا
يشكل عسكري في شمال تشاد ال هافرنسا التي وجودلالحكومة التشادية ، ولكن  مع

من النفوذ  االزعاجتتنافس مع فرنسا اتخذ في البداية شكل ال. اطموحاته عقبه امام
الحقا الي  لتتحول يناتالثمانمفتوحة عداوه الفرنسي في تشاد ، ثم أصبحت 

، هجوم القوات الليبية في شمال تشاد  1983في عام . تعاون لصالح الرئيس ديبي
نشر  .حسين حبري قاد فرنسا الى شن عملية مانتا آرادع ضد طرابلسضد 

آما نجمينا امحاولة الحتالل  من ايمنع ليبيا  هالقوات الفرنسية ،آان القصد من
ه من تجاوزاليجب  آحد 16مواز  خطاريس ب وضعت. 1982- 1980 في فعلت
ولكن دون المواجهة المباشرة ، وضعت فرنسا وليبيا في حالة . القوات الليبيةقبل 
عقد اجتماع رسمي بتم حلها عن طريق االتصاالت الدبلوماسية ، ثم  عداءيهشبه 

في عام ،  آما يجب تسجيل.1983عام  بين فرانسوا ميتران ومعمر القذافي
قنبلة مدرج  بمحاوله لنسف يهمت طائرة من طراز توبوليف الليب، قا 1987
لقوات الفرنسية المنتشرة في لمن قبل الدفاع الجوي وتم تتمديرها نجمينا امطار 

  :انظر. إبرفييه عمليةفي اطار 
C. d’Abzac-Epezy et J. Lespinois, « Les interventions 
militaires françaises en Afrique des années 70 aux années 
90 : l’exemple du Tchad » in Pierre Pascalon (ed.), La 

politique de sécurité de la France en Afrique (Paris, 2004).  
  : انظر التفاصيللمزيد من 30 

Buijtenhuijs, la Révolution introuvable, op. cit.  
اجتماعات المائدة تم عقد سلسلة من  نيجيريافي و 1979مارس عام  في31 

طالق النار وانهاء الحرب الحصول على توقيع وقف ل يينالتشادي بينالمستديرة 
اتفاق  1979أغسطس عام  21 فيهذه االجتماعات أسفرت عن التوقيع . االهلية

  .المستضعفه انجمينا وحكومهسالم بين مختلف الفصائل المسلحة التشادية 
إلى  1979ليصبح رئيسا للجمهورية من  من دعم ليبياجوآوني واداي استفاد 32 

 االفضليهليبي ، والذي أعطاه الولكن ، على الرغم من الدعم العسكري . 1982
حيث مكن من تعزيز موقعه السياسي ، يتانه في الحقيقة لم فخصومه ،  على

محاوالته لتنأى بنفسه . طرابلس على انه رجل ينظر إليه من داخل وخارج تشاد 
آورو،صرح مع لوران  لقاءفي . همحاولة اغتيالو اتهتهديد الى تادليبيا قد  عن
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في السادس عشر . الفرنسية والليبية القوات ، بما في ذلك يةتشادال

آل قواتها من األراضي  رنساسحبت ف،  1980مايو عام من 
 وعلى عكس ما تم االتفاق عليه ليبيا أما، ليافع انسحابا التشادية
استلم جوآوني . داخل تشاد العسكري وجودهاهجومها وآثفت 

الشرعية على  ضفاءإلأتاح الفرصة  مما 1980 فيوداي السلطة 
لوحدة بين الشمال تشاد من خالل معاهدة  الليبي االحتالل العسكري

على  بنظام جوآوني وداي اإلطاحةتمت  1982في  33.تشاد وليبيا
 تلك األحداث قادتعليه  .من فرنسا المدعوميد حسين حبري 

في عام  ، أدت لهزيمة ليبيافي مواجهة مسلحة و فرنسالدخول ليبيا 
 34.في تشاد هاحدا لطموحات تضعوو 1987

ي الزعيم الليب تشاد من اختصاصات التدخل العسكري فيآان 
شخصيا وعدد قليل من المقربين إليه تم اختيارهم معمر القذافي 

 أمراء الحربحيث آان القذافي يستقبل شخصيا  35.بعناية
 القراراتفي المقابل ، فإن . الموالين لليبيا ينالتشادي والمتمردين

 تعليمات شخصية منالصادرة جراء تلك اللقاءات لم تكن إال 
ثقة  يرون في عدم تنفيذها سببا لفقدان اللذين المتمردين القذافي إلي

المباشرة مع القذافي  ةالعالقاستخدم أنصار ليبيا هذه . الزعيم الليبي
 تجنيفي حقيقة األمر لم في تعزيز مواقعها على األرض ، ولكن 

                                                                                       

 

تنفيذ معاهدة الوحدة بين تشاد والجماهيرية أدى إلى لرفضه جوآوني واداي بان 
  .الدبابات الليبيةبمحاصرة القصر الرئاسي 

Radio France internationale, Goukouni Weddeye, op. cit.  
من مؤيديه ، ولكن أيضا  للنقد الحادة أسابيع رأيه بعد بضع جوآوني وادايير 33 

ولكن هذا لم يمنع . بعد رفض هذه المعاهدة من قبل منظمة الوحدة االفريقية
الليبيه لفتره  واستفرار الفواتطرابلس العالن اندماج تشاد والجماهيرية الليبية 

  .نجمينااوجيزة في 
األساسي هو حبري حسين  آان هدف،  1982يونيو  7 في لسلطةلفور تسلمه 34 

بقيادة إدريس ديبي  حبري قوات شنتبعد بضعة أشهر . رحيل القوات الليبية
 قوات حبري السيطرة على تتدريجيا استطاع. الحرب ضد ليبياجاموس وحسن 

 يتشادالتاتسم الهجوم . بي أو تي آل المدن التي تحتلها القوات الليبية في 
أفضل تجهيزا بالرغم من انها الليبية ،  التي شهدت انهيار القواتواحداث مثيرة ب

ي دوم بشكل االكبير واداونيانقا القتال في فايا الرجو ، شكل . اجوي ومدعومه، 
تكبد اإلسالمي الذي  الفيلقخاص ضربة حقيقية للجيش الليبي المدعوم من 

دخول بهزيمة الليبية رمزيا الميزت . والعتاداالف الرجال خسائر فادحه من 
األراضي الليبية في الي معطن الصحرا في داخل وجيزة لفتره تشادية القوات ال

قطاع القوات التشادية لفترة وجيزة احتلت ،  1987 نفسه خالل العام. 1987عام 
  .أوزو قبل أن تحل محلها وحدات النخبة في الجيش الليبي

 الي وآذلكليبي ،المرآزية النظام واستبدادية الي درجة عالية بهذا يرجع  35
لقذافي اذا ترآنا ا. ينالتشاديالسياسيين القذافي مع  تربطالعالقات الشخصية التي 

موسى آوسا ، . في شؤون تشاد لعبت دوراأربعة شخصيات فهناك ، جانبا
. تشاد مع رسميةالغير العالقات تنسيق  عمل علىآرئيس لالستخبارات الليبية ، 

ب الرئيس السابق في نائ. الخارجية منصب وزير،  2009منذ مارس ويحتل 
لتطبيق اتفاق االندماج  باجبار جوآوني واداي العميد جالود آان مكلفاليبيا ، 
أيضا يرأس الفيلق االسالمي الذي هزم في شمال تشاد في  وآان،  يتشادالالليبي 
رسمية مع التصاالت الاب مكلفحاليا ، علي عبد السالم التريكي . 1987عام 

آان و،. حول قضية تشاد) ت المتحدة واالمم المتحدةفرنسا والواليا(اآلخرين 
زهرى المحمد مدني ا. سابقا الضابط المسئول عن التعامل مع الزعماء التشاديين

مبعوث بين ال، السكرتير العام لتجمع الساحل والصحراء ، يشغل أيضا منصب 
) 2009يوليو (شارك في المفاوضات التي جرت مؤخرا . ادريس ديبي والقذافي 

التي أدت إلى توقيع اتفاق السالم بين الحكومة التشادية والمعارض أحمد حسب و
عمل آحلقة ي قيرين صالحقيرين ،  حالياالسفير الليبي الى تشاد . سوبيان اهللا

خالل  يحتلآان . التشادي ادريس ديبيالرئيس بين العقيد القذافي و همباشروصل 
مقابلة .  جبهة التحرير الوطنيل تنسيق األنشطة الميدانية السبعينات مسئولية
  .2009 نجمينا ، نوفمبرا ،جبهة التحرير الوطنيعضو سابق في آرايسز جروب مع 

الزعيم الليبي  ، فقطع العالقات معمكاسب سياسية  الصلة أي تلك
   .إلثارةامن  امتكررا وال يخلو اأمر آان

: الليبي في تشاد هو يآان الغرض األساسي من الوجود العسكر
عدم امكانية القيام بأي عمل داخل تشاد من دون مشارآة 

ليبيا لقواتها العسكرية آان  ممن الواضح فان استخدا 36.طرابلس
وهذا يتناقض مع . في البالد تحقيق مكاسب سياسيةيهدف ل

لتي تسعى لتحقيق االجهات الخارجية األخرى  بعض إستراتيجية
السلميه وسائل الم استخدا فضلت هاولكنالسياسي لغرض نفس ا

  37.القوة والحوار بدال عن إستخدام

العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية  اإلستراتيجيةترآيز ليبيا على 
وذلك لعدم تحقيق هذه االنتصارات في  اموقفه إضعافساهم في 

قليلة الة يات السياسمبادرمن المفارقات فان ال. الميدان العسكري
لم تزد معاهدة الوحدة التشادية الليبية ،  مثلخالل هذه الفترة 

. الموقف الليبي إال ضعفا نتيجة لتعدد التحالفات ضد طرابلس

 

 

في الواقع ، . أهداف أخرى آانت لهالخيار العسكري المفضل لدى ليبيا 36 
آال البلدين تشكل مصدر التي تقطن  التوبوقبيلة القرب الجغرافي والتداخل بين ف

نقل ان على الرغم من . ليبية منذ اندالع االنتفاضة في شمال تشادقلق للسلطات ال
اال ان طرابلس ،  نظر من وجهة آان مستحيالالنزاع التشادي إلى جنوب ليبيا 

من في ليبيا  ين المقيمينالتشادي المتمردينآانت دائما تسعى لمنع  هليبيالادة يقال
القضايا العقائدية  بعيدا عن. يهواقتتاالتهم الي داخل االراضي الليب مخالفاته جلب

التدخل العسكري في فوالصراع على النفوذ مع الجهات الخارجية األخرى ، 
وبسبب تكاثر المتمردين، آان يهدف للسيطره على الوضع في تشاد  تشاد ،

لخطورة تاثيره على الدول المجاوره ولتجنب أي انفجارات في الوضع الداخلي 
التوترات الداخلية ، بعض لتي واجه فيها النظام الليبي ا الثمانيناتخالل . بليبيا

 اللذين لهمضباط الجيش  للتخلص منفرصة الالحرب في تشاد فقد اتاحت 
لتدخل العسكري في تشاد ا اتاح على صعيد آخر ،. اتصاالت مع المنشقين

عربية البلدان ل تجاهيبيا جديده لل لشعب الليبي صورةلكي يقدم النظام لالفرصة 
 هعسكرية الليبيالالختبار آذلك اعطى الفرصه . شمال أفريقيا دول برى ، أوكال

والتي ، مثل مصرالدول العربية المجاورة  منعلى التصدي للتهديدات  اوقدرته
في هذا الصدد ، . السبعيناتالتوترات على مدى  شهدت العالقات معها الكثير من

القدرة العملية  لى اختبارعأنه ليس من الواضح أن التدخل في تشاد قد ساعد 
لفترة وجيزة يه واستولت علالذي زو اوباستثناء اعادة قطاع . ليبيةاللقوات ل

رسل وحدات النخبة يلزعيم الليبي لم فا،  1988القوات التشادية في عام 
مقاتلين المكون من االسالمي  الفيلقإنشاء ف. للمشارآة في القتال الدائر في تشاد

لحفاظ آان هدفه هو اف أنحاء العالم العربي وافريقيا السوداء مختلتم تجنيدهم من 
الدوافع الداخلية للتدخل المسلح  للمزيد عن. على معظم وحدات الجيش الليبي

داخل الجيش واجهزة  تهاالسالمي وديناميكي الفيلقعن دور ، والليبي في تشاد
  :، انظراالمن الليبية

J. Millard Burr et Robert O. Collins, Africa’s thirty years : 
Libya, Chad and the Sudan 1963-1993 (New York, 1999). 
Luis Martinez, « L’après-embargo en Libye », Centre d’étude et 
de recherche internationale (Ceri-Sciences-Po), disponible 

sur www.ceri-sciencespo.com/archive/feb02/artlm2.pdf.  
البلدان االفريقية مثل الغابون وزائير ،  علىوهذا ينطبق ، على سبيل المثال ، 37 

فقد ،  يهتشادالفي حل األزمة التاثيرعلى األقل او،  المشارآهوالذين يريدون 
في عام . لتأثير على بعض أمراء الحربفي ا نجحوا وط يلعب دور الوسقاموا ب
سالم بين الرئيس حسين حبري الحصول على اتفاق  فيالغابون نجحت ،  1986

عدة الغابون استضافت  آذلك. آاموقيادال عبد القادرو، والزعيم الجنوبي 
للرئيس مما حقق ،  المتنازعهمحادثات طاولة مستديرة بين األطراف التشادية 

وينطبق الشيء  .في الوساطة التشاديةمهم السابق عمر بونغو لعب دور سياسي 
نيجيريا في  تحاول. السابق موبوتو سيسي سيكو نفسه على الرئيس الزائيري

م االستراتيجية استخدال ولكنها رجعتلتدخل عسكريا ، ادون جدوى ولكن البداية 
  .1981و  1979ولعبت دورا في الفتره وساطة للالسياسية 
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المضاده إلى مضاعفة التحالفات  لجأت ليبيا مكانتها،للحفاظ على و

ي على سبيل المثال، ف. السياسي واإليديولوجي تماسكتفتقر للالتي 
الجنوب  من جماعات المتمردين عسكريا ليبيادعمت ، 1983عام 

المسيحي الذين يحاربون قوات حسين حبري، العدو اللدود 
قبل وهذا الموقف يتناقض تماما مع التصريحات الليبية  لطرابلس

   38.دعم قضية الشمال المسلم عنوقت قصير 

III .قذافي-بييد المترادف: تطبيع العالقات 

 ،في تشاد طموحاتهاحدا ل العسكرية تهاهزيمتضع خوفا من أن 
فرصة االنقسامات في صفوف  1989 في نهاية عامانتهزت ليبيا 

في . تحريك األحداث بالبالدفي  لتستعيد دورها، الجيش التشادي
لرئيس حدثت انقسامات داخل تحالف الجيش الموالي ل 1989ابريل 

حة جديدة في أدى إلى اندالع حرآة تمرد مسل مماحسين حبري 
العقيد  إلىالزعيم المنشق، إدريس ديبي،  تم تقديم. شرق تشاد

جبهة التحرير  آدم توجوي، وهو عضو سابق في بواسطةالقذافي 
االنتقام من حسين حبري، قدمت ليبيا رغبة في  39.الوطني

المعونات عسكرية ومالية آبيرة ، باإلضافة إلى تلك  مساعدات
ستيالء االلمنشقين بسرعة لسمح  مما فرنسا والسودان المقدمة من

آان هذا الحدث بمثابة نقطة  .1990على السلطة في ديسمبر عام 
  . الليبية لمرحلة جديدة من العالقات بين تشاد والجماهيرية البداية

  السياسية الجوانب. أ

 يلدولا لحظرا مع فرضالسلطة إلى ديبي  إدريسوصول تصادف 
. آثر من ثالث سنواتخاريجيه ألووقف آل عمليتها الليبيا على 

، أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حظرا  1992أبريل  15
طائرة جويا على ليبيا بسبب تورطها في الهجمات اإلرهابية ضد 

 1988لوآربي عام فوق لشرآة طيران بان امريكان التابعه بوينغ ال
عام  آي يت لخطوط الجوية الفرنسية يول التابعه 10 طائرة دي سيو

 العالقات بين تشاد والجماهيريةآان تأثير ذلك الحظرعلى . 1989
االستفادة من سقوط من ليبيا على الفور  لم تتمكن، اوال: من ناحيتن

آان لتلك األحداث آبير األثر في تشكيل نظام حسين حبري، وثانيا 

 

 

  :انظر ايضا. 2009 نوفمبر 10 ،نجميناا،  يتشاد صحفي معمقابلة آرايسز جروب 38 
Hourmadji Moussa Doumgor, Tchad. Le boulet tribal 

(N’Djamena, 2002).  
الذي تمثل مسيرته التاريخيه  التوبومن آدم توجوي هو أحد أمراء الحرب  39

يعتبر عميال . رمزا لجوانب الغموض في العالقات بين ليبيا وحلفائها في تشاد
 فاشلة الستخدامال تهحبري قبل محاول حسينقاتل الى جانب  فقدمزدوجا ، 

اتصاالته مع ليبيا ليحل محل إدريس ديبي في السباق على السلطة قبل وقت 
، بعد أن تشاجر مع 2000بداية االعوام في . قصير من سقوط نظام حسين حبري
الحرآة من أجل الديمقراطية والعدالة ( التوبوديبي ، حاول استخدام المتمردين 

في  فرض نفوذهن من تمكيللعب دور سياسي ، ولكن مرة أخرى لم ) في تشاد
الحميدة لتوقيع اتفاق سالم مع لمساعي ل يهليباللجنة استخدم ال فلجأهذه الحرآة ، 

خصومها  للتفريق بين" العودة"تلك الذي استفاد من ونظام إدريس ديبي 
مقابلة آرايسز . يعيش حاليا بين تشاد وليبيا وبورآينا فاسو آدم توجوي. المسلحين
  .2009 نوفمبر 10 ،نجميناا،  يتشاد صحفي معجروب 

الرضوخ للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ليبيا ب قرار
   40.سيادة تشاد على قطاع أوزوب واالعتراف

الليبية في مفاوضات  و دخلت السلطات التشادية 1994ابريل  في
استغل القادة . تشاد لحكومةأوزو  قطاع تسليمثنائية من أجل 

حسن نواياهم ورغبتهم بلطمأنة الرئيس ديبي  الليبيون تلك المناسبة
 قدمانبه ، من ج. في إنشاء لجنة مشترآة لتعزيز التعاون بين البلدين

في العديد من التنازالت التي توضح مدى رغبته الرئيس ديبي 
طلب ضمانات فعالة لالنسحاب من قطاع  ومنها عدم المصالحة،

منذ وصوله إلى السلطة ولمعرفته للخطر الليبي لم يخف . أوزو
الحفاظ على العالقات  و استمالة ليبيا رغبته في ديبيالرئيس 
   41.بينهماالسلمية 

تعتمد على عدم رفض  براغماتيةالرئيس الجديد لتشاد سياسة  اعتمد
يدعوه لالبتعاد  ي آانالدولبالرغم من أن السياق  الليبية الوصاية

مجرد  ديبيلم تكن توجهات الرئيس . امنبوذ الذي آانالقذافي عن 
ية ولكن هدفه األساسي التمرد الليبي لحرآتهلدعم لتعبير عن امتنانه 

 التمويلآان . مالية من طرابلسالمساعدات ال تدفق هو استمرار
فرضها الهيكلي التي  لمواجهة سياسات التعديلضروريا  الليبي

  42.والتي أضعفت من سلطته لحد بعيدصندوق النقد الدولي 

 

 

الدولية حكمها في قضية قطاع  العدل، أصدرت محكمة  1994في فبراير 40 
مطالب المنطقه ورفضت السيادة تشاد في برسميا  المحكمه أقرت حيث أوزو

لم تقبل بقرار المحكمة وذلك المتناعها عن طرابلس يبدو ان  ،في البداية. هليبيال
 مايو 31 في رسميا قطاع أوزو الى تشاد تسلم مالبثت ان ، ثمالتعقيب عليه

لهذا القرار يرجع ليبيا فان السبب وراء امتثال ،  المحللينفي رأي . 1994
مجلس  الي تدخلاالمتثال أمام المحكمة الدولية  لتخوف طرابلس في حال رفضها

ت يؤدي إلى تفاقم العقوبا مما قد اجديد ااتخاذ قرارباألمن التابع لألمم المتحدة 
  .طرابلسالمفروضه على 

نالحظ أيضا أن . 1990ديسمبر  4،  تدشينه للرئاسة بمناسبةه خطابراجع 41 
الساعات األولى  منذموقفا محايدا خالل عملية المطاردة التي بدأت اتخذ ديبي قد 

الستعادة والليبيه سقوط حسين حبري ، من قبل االستخبارات األمريكية ل
وآالة المخابرات عرضت  1988في عام . تشادفي  المقيمين ينالمنشقين الليبي

نجمينا ، ا االمريكيه على بعض الجنود الليبيين المقبوض عليهم فيالمرآزية 
 الليبيالجيش آون هؤالء الجنود . القذافيالمساعدة ومدهم بالسالح لمحاربة 

لهروب الساعات األولى  ومع. المتمرآزفي تشاد وذلك بإذن من حسين حبري
من الفراغ في السلطة مستفيديين االميرآيين والليبيين سارع نجمينا، امن  حبري

وآالة  تتلت ذلك عملية مطاردة بين الطرفين حيث آان. الستعادة الجنود
أخيرا تم نقل و .االمريكيه هي االسرع في الوصول اليهم المخابرات المرآزية

  :انظر. هؤالء الجنود الى الواليات المتحدة
Luis Martinez, « Libye : transformations socio-économiques 
et mutations politiques sous l’embargo », Centre d’étude et 
de recherche internationale (CERI-Sciences-Po), juillet-août 
1999, disponible sur www.ceri-sciencespo.com/archive/ 

jaugust/artlmli.pdf.   
من ديبي مساعدات مالية آبيرة  الرئيس ى، تلقفي السلطهألولى خالل األشهر ا42 

على ليبيا حيث  مع الحظر الدولي اتهذه المساعد تتوقفلم . قبل طرابلس
مقر الرئاسة حقائب مليئه باالوراق النقديه الى ل ارسفي اطرابلس  واصلت

آانت السلطه في تشاد في اشد الحاجه . نجميناا التشادية عبر سفارتها في
و  1990بين  التي واجهتها في الفتره ماالمالية لمساعدات ليبيا نتيجه للصعوبات 

. لتلبية النفقات العاجلة وأيضا للهروب من رقابة صندوق النقد الدولي 1996
ادت  هأن إدارة المساعدات المالية الليبي 1994الصحافة التشادية في عام نشرت 

ديلوا آاسيري االنتقالي وزراء بين الرئيس ديبي ورئيس اللتوتر العالقه 
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قد المفروضة على النظام الليبي العقوبات الدولية مما الشك فيه فان 

الرئيس ف 43ي والقذافي ،يببين د الصالت ساعدت على تقوية
اللذين انتهكوا ل الزعماء األفارقة ائالتشادي آان واحدا من أو

ليبيا عندما قام بزيارة الحظر الجوي الدولي المفروض على 
تقديرا لهذا التضامن وفي عام  44.للزعيمللتعبير عن تأييده  طرابلس

بزيارة إلي انجمينا عن  وبرفقته وفدا آبيرامعمر القذافي  قام 1998
تلك الزيارة ذات أهميه آبرى لكل من  لقد آانت .طريق البر

  .في ذلك الوقت بدعاية آبيرةالدولتين وقد حظيت 

تبرهن على من المفترض ان  هذه الزيارة الجانب الليبي ، فإنمن 
وصمة العار التي  رغما عنشعبية القذافي في أفريقيا السوداء 

 كفلالعريضه سوف تشعبية هذه ال. من قبل الغربيين هاتعرض ل
حيث ترى طرابلس إن  تشاد،في طموحات ليبيا لالشرعية بدورها 

 وليس نتيجةإلى المناورات الغربية  يعود ها في تشادطموحاتفشل 
القذافي رسميا عن أسفه  أعلن زيارته،خالل . لصراع بين البلدينل
لحرب بين تشاد وليبيا ووعد بحلول حقبة جديدة في العالقات بين ل

إقناع أفريقيا  عتذارهواال اهذض األساسي من الغر آان .البلدين
أن ليبيا قد تغيرت في التقرب إليها، بطرابلس  ، والتي تأملالسوداء 

  .تعمل من اجل تنمية ورخاء القارة وأصبحت منذ اآلن

 .أيضا اهميتهاالقذافي لزيارة  آانقد ف،  اما بالنسبة للجانب التشادي
الحكومة التي تلقتها  45نيةوالعيالمالية  اتاإلضافة إلى المساعدب

لرئيس ديبي ا ةسياس فقد برهنت هذه الزيارة على نجاحالتشادية ، 
أيضا انتهزت السلطة  .تلطيف األجواء بين البلدين في تيهاالبراغم

ما  هناكبأن ليس هذه الفرصة لتطمئن الشعب التشادي  نجميناافي 
العقيد  بإمامةة يجماعحيث قامت بتنظيم صالة  يخشونه من ليبيا

في العالقات بين تشاد الواضح الرغم من التحسن وب. القذافي
ثقل التاريخ جعل فان  ،الليبية في أواخر التسعينات والجماهيرية 

 حيث لم تكن ،أمرا ليس مستحيال بين البلدينمن عودة التوترات 
  . ت ونوايا طرابلسالتزاما صدقل في بعض األحيان مطمئنه نجميناا

                                                                                       

 

. بها طرابلس تاألموال التي بعث عن آميهرئاسة الذي لم يفصح للآوماآوي ، 
  . 2009نوفمبر  10نجمينا ، ا، يتشاد مع صحفي مقابالت آرايسز جروب

خالل فترة  مسلكها المتدنيإضعاف ليبيا أو على األقل  فان على صعيد آخر ،43 
في مواجهة خصومه موقفه ئيس ديبي تعزيز لرلقد سمح  الحظر الدولي ،

طرابلس سياسة االعتماد على  اعتهمستطا اللذين لم يكن في،  ينالمسلح
  .انجمينامزدوجة لزعزعة استقرار الحكومة في ال
ابراهيم باري  يوالنيجر ديبي إدريس، آان الرئيس التشادي  1998في يوليو 44 

الجوي  رالحظ بانتهاك قاموا اللذين رقةااألفالرؤساء من أوائل ميناسارا 
تجدر اإلشارة هنا إلى أن االتحاد األفريقي  و. المفروض على السفر إلى طرابلس

، في يونيولرفع الجزئي للحظر من تاريخ االنتهاك قد صوت قبل فترة وجيزة 
وصف . الجوي رالحظمما قلل من اهمية زيارة الرئيسين الي ليبيا وانتهاك 

ي بالزياره من اجل الحصول على مكافآت والنيجر يدتشاال معارضي الرئيسين
  .ماليه
مما اتاح لدفع خالل الزيارة التي قام بها القذافي ، قدمت ليبيا دعما ماليا آبيرا 45 

 العينيهالتبرعات شملت . الموظفين والمنح الدراسية للطالباجور متأخرات 
الطاقة الكهربائية في لحاد والمتكرر مولدات الكهرباء والوقود لمواجهة النقص 

  :، انظرالقذافيللمزيد حول زيارة . العاصمة التشادية يواجه الذي
Karine Bennafla, « Tchad : l’appel des sirènes arabo-
islamiques », Autrepart n°16 (2000), accessible sur 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/ 
pleins_textes_7/autrepart/010023775.pdf.  

التوبو  ةحميدة بين البلدين لم توقف استمرار هجرتلك العالقات ال
يفرغ من سكانه أن تيبستي آاد إقليم . إلي ليبيا وبصوره مكثفه

في  التقصير الهائلتعزى هذه الهجرة المكثفة إلى . الشباب وخاصة
الحكومة المرآزية في وترآيز  آل الخدمات االساسيه تجاه اإلقليم

. إستراتيجيةأآثر  التي تعتبرد شرق تشا أقاليم تطوير ىعلنجمينا ا
تجار قد يجعله فريسة لوعلى اإلقليم  ااإلهمال خطرذلك  يمثل

حزام الساحل الكثير من دول في  يعملون نيذالمخدرات ال
يقدمها  التي المال السهل مدفوعين بإغراءات آسب 46.والصحراء
خدمة التهريب على في شباب تيبستي المزيد من  انخرط المهربين
من تفاقم ظاهرة الهجرة ، ليس فقط في اتجاه ليبيا  زاد، مما  الحدود

  47.، ولكن أيضا في جميع أنحاء منطقة الساحل

  االقتصادية الجوانب. ب

في  ياالقتصادالجانب في البداية أهملت القيادة الليبية أهمية 
لحصار الدولي ل نتيجةأمرا حتميا  والذي أصبحعالقاتها الخارجية 

. لفشل طرابلس العسكريايضا  د ونتيجهالمفروض على البال
 بوضعا ماليا مريحا و على الجماهيرية الليبية عائدات النفطأنعمت 

التي تعاني  اإلفريقيةمعظم الدول الوضع المالي لأفضل بكثير من 
منذ  .صندوق النقد الدوليل الهيكليمن ضغوط سياسات التعديل 

مع الدول األفريقية  في عالقاتهارفع العقوبات الدولية سعت ليبيا 
من خالل تقديم  ياالقتصاد في مجال التعاونالترآيز إلى 

يبدو من الواضح ان الغرض من . يةواالستثمارالمالية  اتالمساعد
من البلدان  سخاءشريك أآثر إظهار ليبيا آوراء هذا التحول هو 

 ها بشروطمساعدات التي ترهنالغربية والمؤسسات المالية الدولية 
  .واقتصادية ملزمةسياسية 

 ارفقم خالل التسعينات انجميناتطبيع العالقات بين طرابلس وآان 
قد مجموعة من المشاريع االستثمارية الليبية ، وإن لم تكن آلها ب

. بين البلديناالقتصادي  لالتباد زادت من حجم قد اال أنها ،نفذت
ربية الشرآة الع أوآلت ليبيا مهمة تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع إلى

والشرآة العربية الليبية لالستثمار  أفريقياالليبية لالستثمار في 
تنفيذ  هوالمشاريع تلك  آان الغرض األساسي وراءو 48،األجنبي

تقوم على التعاون والتضامن مع والتي الجديدة  الليبيةالسياسة 
 اإلصالحاتفي سياق . جنوب الصحراء الدول األفريقية الواقعة

 

 

  .2010يناير  14،  انجمينا،  واداي جوآوني مع مقابلة آرايسز جروب46 
أفريقيا  دول عبر المخدراتحجم تجارة  من شأنالحكومات  قللتفي البداية  47

آمنطقة عبور ابتداء من عام والذي اخذت اهميته تزداد جنوب الصحراء الكبرى 
 لتصريفها فيجلب المخدرات من أمريكا الجنوبية ب فالتهريب يتم عموما،. 2007

غينيا ،غامبيا (غرب أفريقيا  في دولفي البداية  التهريب رآزت. أوروبا وآسيا
ثم انتشرت تلك الظاهره ، ) موريتانياوآوناآري ، غينيا بيساو ، سيراليون 

 تم العثورفي شمال مالي ، و 2009نوفمبر . مالي والنيجر 2009في عام  لتشمل
يستخدمها المهربون لنقل المخدرات من دون  آان 727حطام طائرة بوينغ على 

سلط الضوء على استخدام المناطق النائية من منطقة مما علم السلطات المحلية ، 
  :انظر. للتهريبالساحل والصحراء آقاعدة 

« Le mystérieux Boeing écrasé au Mali transportait de la 
drogue », Agence France-Presse, 16 novembre 2009.  

الليبي في العديد من  االستثمار تعطي تفاصيل التيكترونية لإال ينموقعانظر ال48 
  .البلدان األفريقية بما في ذلك تشاد

www.laaico.com and http://www.lafico-libya.com  
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هذه المشاريع فان رات داخل أجهزة الدولة الليبية االقتصادية والتغي

 المستثمرة فياالموال تحسين الرقابة على تساعد على االقتصادية 
االعداد المتزايدة من بدال من توزيع األموال على ف. الدول األفريقية

هذه األموال في  استثمار فضلتطرابلس فان ، األفراد والمواليين
   49.ة األجلوطويل همتوسط بأرباحمشايع استثماريه تعود لها 

في عام  انجمينامباشر بين طرابلس وال الجوية رحالتافتتح خط ال
ال تزال  والذياالقتصادي  التبادلعلى زيادة وقد ساعد  2000

 أنفي الواقع . يةالحدودفي المناطق البرية  الطرقعبر غالبيته تتم 
برا  تتماهيرية الجزء األآبر من التدفقات التجارية بين تشاد والجم

هو  ويحاجز الصحرافال. عبر طرق القوافل الصحراوية القديمة
مدن شمال و انجمينا بين يالتجار السبب المباشر لمحدودية التبادل

مثال،  نالتجار الليبيي إلىاللذين بحكم قربهم الجغرافي تحولوا تشاد 
مى فالغالبية العظ بصفة عامةو . الماشيةتصدير لسلع أو الستيراد ال

خارج نطاق  و قانونيهغير لتلك التجارة الحدودية تتم بطريقه 
لتلك مالي ال اهمية الحجم وبالرغم منالجمرآية  الخدماتسيطرة 

صادرات والواردات بان ال علما يصعب تقديرهاالتجارة اال انه 
  50.البري هذا الطريق عبرأيضا تمر الرسمية بين البلدين 

القطاع العقاري من  :تشملتشاد  الكبرى فياالستثمارات الليبية 
القطاع الصناعي، حيث  51.انجمينافي  يفندقمجمع خالل تشييد 

هناك ايضا استثمارات في . لمياه المعدنيةلمصنع قامت بتمويل 
رفع  أن على حيث تراهن ليبيا ، 52القطاع الزراعي وقطاع الطاقة

ل لمستقبسوف يعود بالنفع  المجاالتالتشادية في هذه  المقدرات
أيضا في القطاع المصرفي تساهم ليبيا  53.في تشاد االستثمارات

 لمجموعةتابع العبر بنك الساحل والصحراء لالستثمار والتجارة 
الذي يتمثل دوره في توفير رأس المال و دول الساحل والصحراء،

و  2008في عامي . م المختلفةلتمويل أنشطته ينمستثمرإالزم لل
  .بناء مجمع تجاري ليبيبداية العمل لرسميا ديبي  افتتح الرئيس،  2009

في بناء حاليا  نتعمالوأخيرا ، فإن السلطات الليبية والتشادية 
ه اطلق عليه اسم ليبيالالكفرة  ومدينهنجمينا بري يربط بين ا طريق

 

 

،  اتنفيذهب والظروف المحيطهالليبية  هالدوافع لالستثمارات االقتصاديحول  49
   » ,op. cit.  embargo en Libye-L’après Martinez ,«:وانظر

  :انظر50 
Bennafla, « Tchad », op. cit. ; et J. Roitman, « La garnison-
entrepôt », Autrepart n°6, (1998), accessible sur http://horizon. 

documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/ 
autrepart/010014750.pdf.  

آان البداية في . 2003افتتح في عام الذي فندق ليبيا آمبينسكي خصوصا 51 
 ولكنسفارة الواليات المتحدة ،  بالقرب منشارع فيليكس ايبوي اقامته في يعتزم 

إشكالية  عنجديد ، بسبب االحتجاجات االمريكية ديقيل القد تم نقله إلى حي 
التجار من القطاع من  فالعديد المجمع ، باالضافه لهذا. ليبي مبنى منقرب ال

  :انظر. انجمينافي  عدهممتلكات  و يضاعلى أرتحصلوا الخاص الليبي 
Bennafla, « Tchad », op. cit.  

آما . نجميناافي  طلمباتليبيا اآثر من عشرة  اويل تمتلك في قطاع الطاقة ،52 
في عام . انجمينادولي في العاصمة أنها مسؤولة عن توريد الوقود الى المطار ال

للطاقة  شرآة، سلمت ليبيا الى تشاد محطة لتوليد الكهرباء لزيادة قدرة  2009
فان  الدولية،وفقا للمعلومات التي جمعتها مجموعة األزمات . الكهربائية التشادية

، الدوليةمجموعة األزمات  مقابالت. توقفت عن العملمحطة سرعان ما ال
  .2010 نايري 14نجمينا ا

  .2010يناير ،  انجمينا،  السفير الليبي لدى تشاد مع مقابلة آرايسز جروب53 

من مشروع أآبر  اجزء الطريق اهذيمثل  54."طريق القذافي"
لتكامل عزلة وتعزيز ا لفك الساحل والصحراء لمجموعة

في إطار هذا . االقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
سوى جزء من  رة ال يمثلكفال – انجمينامحور فان المشروع ، 

السودان وتشاد والنيجر المقرر إنشاءه والذي يمر عبر الطريق 
  55.ومالي

IV . التشادية ةزمألاالوساطة الليبية في 

، شخصياالقذافي يقابل أآثر سياسي تشادي ديبي إذا آان إدريس 
 فادحهتسبب في خسائر فهو في نفس الوقت يعتبر القائد الذي 

نجمينا اقوات  احد قادةآان الثمانينات عندما لجيش الليبي في نهاية ل
بالتالي فقد . من االحتالل الليبي حرب السترداد شمال تشادالخالل 
لمنطقة في اليبي ال هذا الوضع من أن يكون حذرا تجاه الدورمكنه 

العالقة تطبيع إذن ف .الليبي دعمالازدواجية في  أيومتيقظ الحتمال 
دوافع صالتهما تحكمها الشكوك، ال الن اال صورياليس بين البلدين 

إلى خطب  هضفي نفحة مصطنعي مما ،واالستغالليه ،خفيةال
  .ليبيةال اتساطالمسئولين في البلدين والو

  ةيواالستغالل ةمبرياليالابين : الوسيط الليبي . أ

الرئيس ديبي مع والى اآلن يمكن تلخيص عالقة  2000عام  ذمن
اللجنة الليبية للمساعي ديبي ستخدم ي :آاآلتيجارته الشمالية 

وآذلك تهدئة التوتر مع السودان ، ل، وهلمقاومة خصومالحميدة 
 أيضاو. وقت آلخرمن المالية  طرابلسللحصول على مساعدات 

ما ، وخاصة في الليبياحتواء النفوذ الى  ةتهدف السلطة التشادي
عن واالبتعاد ،  طرابلس تجاه معارضي النظام ةعالقيتعلق ب

الليبية بشأن الوضع في شرق تشاد ، والعالقات مع التصورات 
  56.السودان

 حيث مكنتهق بعض النجاح يحقديبي تجاه ليبيا تسياسة استطاعت 
 2002في عام ف .اتهمتهديد والحد منبعض خصومه  استقطاب من
القضاء على  تم ةليبيالو يةتشاداللتعاون أجهزة المخابرات ونتيجة ، 

 ةحرآ"توقويمي وتنظيمه بو يوسف وزعيم المتمردين الت
 في تأييدا متزايدابدأ يكتسب  الذي "الديمقراطية والعدالة في تشاد

لدوافع لتلك امثاال ممتازا توقويمي  قضيةتعتبر  57.تيبستيإقليم 
 

 

  .2010يناير  14،  انجمينا،  وزير تشادي مع مقابلة آرايسز جروب54 
العاشر لرؤساء دول  المؤتمرهذا الطريق خالل بناء المقترح ل المشروعاعتمد  55

انظر نص  .2008يونيو  ، ي عقد في آوتونوذالوتجمع الساحل والصحراء 
  .2008 يونيو 23 للدورة،البيان الختامي 

الرئيس وافق فقد الى ليبيا  يهتشادالمن الوعود  الرغمأنه على فآما يتضح 56 
لم . على نشر قوات من االتحاد االوروبي واالمم المتحدة في شرق تشادديبي 
ليبيا لنفوذ  فقدانارها ينظر إليها باعتب حتى الليبيا وجود القوات االجنبية تحبذ 

دعا االتحاد األفريقي إلى رفض  الذيقذافي موقف الوبالمثل ، خالفا ل. االقليمي
أن فالرئيس السوداني عمر حسن البشير ،  ضدمحكمة الجنائية الدولية المذآرة 

راجع مقابلة الرئيس . للتعاون مع المحكمة هاستعداد عن صرحإدريس ديبي 
  .2009 يوليو 12،  24فرنسا إدريس ديبي على القناة 

عملية التفاوض مع الحكومة التشادية  1999في عام توقيمي قبل يوسف 57 
 آان قبلها. في مستشفى في طرابلس 2002سبتمبر  24توفي . وبرعاية ليبيا
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في . ليبيا وتشاد  العالقات بين ما يسمى بتطبيع التي تميز خفيةال

شكوآه حول الدور الليبي في الرئيس ديبي  لم يخف، األمرواقع 
 " الديمقراطية والعدالة في تشاد ةحرآ" السماح لتوقيمي بتكوين

بان طرابلس لم يتردد في طلب مساعدة  ذلك،ومع . تيبستي بإقليم
الديمقراطية  ةحرآ"التشادية و مةبين الحكو طتقوم بدور الوسي
قد آتت  اإلستراتيجيةمن الواضح أن هذه  58." والعدالة في تشاد

ثمارها ألنها أجبرت القيادة الليبية إلضفاء الطابع الرسمي على 
مما  ؛ " الديمقراطية والعدالة في تشاد ةحرآ"ا مع قيادات اتصاالته

هم ضده مما أدى أتاح الختراق دائرة المقربين من توقيمي وتحريض
   59.لعزله داخل الحرآة ومن ثم القضاء عليه

مختلف المباشر بليبيا هو ارتباط ،  2003عام  منذمن المالحظ 
األزمة  في المتنازعةالموقعة بين األطراف ات السالم ياتفاق

قامت ليبيا بتنظيم  ات الرسمية ،يهذه االتفاقل باإلضافة .التشادية
بين الرئيس ديبي والتي جمعت  سريةال اللقاءات العديد من

ة دورا ليبيالالمساعي  هكذا لعبت. من حاملي السالحومعارضيه 
 60،آدم توجوي في استقطاب وضم صفوف المعارضين من أمثال

في اآلونة األخيرة ، أحمد و ومحمد نور 61يوسف صالح عباس
  62.صوبيان حسب اهللا

 على قيعلتوا ة تمليبيالحكومة العاية وتحت ر ،2006في ديسمبر 
والحكومة  "الجبهة المتحدة من أجل التغيير"سالم بين ال قيةاتفا

جريء الهجوم ال فشل من أشهراالتفاق بعد تسعة هذا جاء . التشادية
والمدعومة من " الجبهة المتحدة من أجل التغيير"الذي قامت به 

قوات استطاعت  .نظام إدريس ديبيب لإلطاحةمحاولة  السودان في
من قبل  التصدي لهاتم ولكن  انجميناإلى أبواب وصول من الالجبهة 

فشل هذا الهجوم زعيم الحرآة ، وضع هذا ال .القوات الحكومية
ن والمتمرد حلفاءه اتهمه بالغه حيث محمد نور، في صعوبة

شككت الخرطوم، الداعمة له، حول ، في حين بانفرادية التصرف 

                                                                                       

 

لغم في منطقة لبجروح خطيرة عندما تعرضت سيارته قد اصيب وقت قصير ب
ستخبارات في طرابلس ، ويبدو انه وفاته الجهزة اال ينسبونمؤيديه . تيبستي

مقابلة آرايسز . نفي طريقه الى لقاء مع مبعوثين ليبي آاناالنفجار عندما وقع 
  .2008ديسمبر ،  من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد هحرآال جروب ، عضو

السالم " ها من اجلإدريس ديبي ليبيا عن شكره لجهود عبر،  2002في عام 58 
من أجل  هحرآال بين الحكومة والوساطه على مواصلة  اعهيتشج، " في تشاد

يجب على : " ضمنية المعنى هذه الكلمات  أضاف ولكنه. الديمقراطية والعدالة
تسهيل  وه وفي الدور الذي هو لهم ، ... لعبة عادلة والعبيفي ليبيا ان  أشقائنا

أجل الديمقراطية من  هحرآالنحن نعلم جيدا أن . المصالحة الوطنية بين التشاديين
من أجل الديمقراطية  هحرآالمن ليبيا ، ونحن نعلم جيدا أن  تعمل والعدالة
الذي  هاألفريقيالواليات المتحدة وأعتقد أن بناء ... ليبيا منانبثقت قد  والعدالة
االمتثال لعدد من العناصر األساسية مثل استقرار الدول بناءه يبدء بليبيا  تريد

ليبيا يجب : إدريس ديبي " :انظر. الجميعيجب أن يكون آفاح وهذا ... األفريقية
  .2002 يونيو 7وآالة فرانس برس ،  " 'تلعب اللعب النظيف'أن 
  . 2009 نوفمبر ،نجميناا،  يتشاد صحفي معمقابلة آرايسز جروب 59 
، آان آدم  الوطني التحريرجبهة حسين حبري في غضون لحليف سابق 60 

من أجل  هحرآاليس ديبي ، قبل ان ينضم الى من إدر من القربينتوجوي 
  .ثم العودة إلى الرئيس التشادي بعد وساطة ليبية في تشاد الديمقراطية والعدالة

عاد الى  ،جبهة التحرير الوطنيفي عضو سابق  ،يوسف صالح عباس 61 
  .2008ابريل لوزراء منذ ا رئيسيحتل منصب . بعد اتفاق برعاية ليبيا انجمينا

سالم مع  ية، اتفاق 2009تموز  29، طرابلسفي سوبيان حسب اهللا  وقع احمد62 
بعد شهر واحد وتعهد بجلب مقاتليه تحت  انجميناعاد الى . الحكومة التشادية

  .تصرف الجيش الوطني التشادي

دفع محمد نور  ونتيجة لذلك حاول السودان 63.السياسية مقدراته
رأس بهدف التخلص منه واستبداله ب الحكومة التشاديةللتفاوض مع 

   64.تأمل الخرطوم في تكوينهتحالف جديد للمتمردين 

السلطة ف. لجميع األطراف أهميه آبرى الوساطةهذه شكلت 
 أرادت التقليل من شان المتمردين آما أرادت أن تثبت، يةتشادال

 أمراءإنما حفنه من و سياسية،أهداف  له اائتالفا قوي بأنها ال تواجه
فقد أتاحت ليبيا بالنسبة ل أما. شخصيةال مدفوعين بأطماعهمالحرب 
 إعطاء االنطباع بأن السترجاع مكانتها في تشاد بعدفرصة لها ال

السودان قد حل محلها في التأثير على مجرى األحداث في 
 لسودانفرصة لأتاحت تلك الوساطة الأخيرا و 65.يةتشاداألراضي ال
في نفس الوقت بأن يبرز حسن نواياه من محمد نور و لكي يتخلص

دار البدوره على فصائل التمرد  لكي يضغطإدريس ديبي تجاه 
أدى . 66اوجبأ للمشارآة في محادثات تدعمها انجميناالتي  هريفو

 مديسمبر عاالحكومة التشادية والجبهة المتحدة في  هذا االتفاق بين
إصدار  ، حيث تمجميع األطرافقبل ياح آبير من ارتإلي  2006

 .شغل محمد نور منصب وزير الدفاع آما المقاتلين علىعفو عام 
فقد اعتبر . لمتابعة تنفيذ بنود ذلك االتفاقآلية سياسية لم توضع أي 

 ضمانا آافيا ة تمثلليبيال بأن الوساطة ينالطرفين التشاديمن آال 
الدوافع  تلك المحادثات عنت األحداث التي تلآشفت . لالتفاق
  .تي أحاطت بتوقيع االتفاقالخفية ال

بشكوى إلى محمد نور  تقدم االتفاق،هذا بعد بضعة أشهر على 
قامت  67.لتهديدات على سالمته الشخصيةا بسبب ةليبيالجهات ال

 لتبليغ السلطات انجميناإلى الليبية  رئيس االستخباراتليبيا بإرسال 
تحت  سيكون منذ اآلنمحمد نور المة بأن امن وسالتشادية 
إلي محمد نور  لجأ 68هإثر محاولة اعتقال. المباشرة تهامسؤولي

هجوم  بعدترحليه إلي خارج البالد م تومنها  ةليبيالالسفارة 
في  ديبيبنظام  طاحةالذي قارب من اإل نجميناألمتمردين على ا

لسالح ح ااقتربليبيا تقدمت خالل هذا الهجوم ،  2008.69 فبراير

 

 

نه لم يكن قادرا على استخدام الموارد الشكاوى ضد محمد نور جاءت ال63 
دان لتوسيع قاعدته السياسية والعسكرية السو لهالمادية والمالية التي وفرها 

،  نجميناعلى أ لتنفيذ هجومه. خرى في شرق تشادالمتمردة أاللجماعات لتشمل ا
التي ليس لديها العدد او عرقية التاما ، ال تهعتمد أساسا على مقاتلين من جماعا فقد

 لجيشالتي استخدمها االترسانة العسكرية  لمواجهة الخبره العسكريه الكافيه
عضو سابق في الجبهة  معمقابلة آرايسز جروب . التشادي للدفاع عن العاصمة

  .2009 ، أبريل نجميناأ، المتحده من اجل التغيير
  .السابقانظر المرجع 64 
 نفوذإلى الحد من ايضا ليبيا سعت  انالماضي، ففي فرنسا مع  تنافستآما 65 

- السودانيالصراع  انف التنافس مع فرنسا ، شراسه منأقل . في تشاد السودان
جبهة التحرير في تجزؤ  اأساسي ادور لعب هم في تشادنفوذ على بسطالليبي 
إلى تفاقم الحرب األهلية في وتفتيتها الي عدة اطراف متنازعه مما ادى  الوطني

  .1982 حتي 1979تشاد 
. مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في دارفور66 

مفاوضات الى الحصول على وقف الطالق النار من خالل تلك الان السودسعى 
  .مع هذه المجموعات لمنع نشر قوة دولية على اراضيها

  .مرجع سابق. اطار جديد لتسوية النزاعات: تقرير مجموعة االزمات الدوليه، نشاد67 
  . السابق عالمرج انظر". اغتيالمحاولة "عن  المعني تحدث الشخص68 
الناجم عن الهجوم  الغموضمحمد نور قد استفاد من  انرسمي ر اليقول التقري 69

لمغادرة السفارة الليبية ، والفرار من  2008في فبراير  الذي شنه المتمردون
توضح انه لم ها مجموعة األزمات الدولية تالمعلومات التي تم جمعلكن البالد ، 

 لسفارةا تملكها سيارةه حيث حملتعد أن انتهى القتال في مارس يغادر البالد الال ب
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للتزود  ،نجمينااإجالء الرعايا األجانب من ب المنوطالجو الفرنسي، 

 يقوم بترحيل ، وفي الوقت نفسهيةليبالبالوقود في مدينة سبها 
آانت  70.العتادالتي تعاني من نقص حاد في قوات ديبي لذخيرة ال

الحرس  المضادة التي شنها الضربةحاسمة في نجاح  المساعدةهذه 
  .لمتمردينعلى ا الرئاسي

جوانب بعض وضح ت ،"نورمحمد " قضية انف المطاف،في نهاية 
قبل وبعد ف. وليبيا تشادالعالقات التطبيعية بين الغموض في 

أداة شد  إالر لم يكن فان محمد نو،  انخراطه في صفوف الحكومة
ترحيل محمد بلليبيا الفرصة  ديبيأتاح فقد . قادة البلدينبين وجذب 

 الهجوم على انجمينامن دعم خالل ليبيا ه تلما قدم هنور مبديا امتنان
ومنتهزا الفرصة في ذات الوقت للتخلص من ،  2008في فبراير 

أما . محمد نور الذي أصبح بمثابة رهينة وال يمثل أي تهديد للنظام
ض محمد نور المعارعن  عت طرابلسفادمن الجانب الليبي فقد 

القبض  إلقاءأو  هفاءاختحتى ال يضمحل نفوذها في تشاد بسبب 
  .الحقا إلى تشاد تهوتنظيم عودفقامت برعايته  ،يهعل

 بشئ من النجاح في اتاحتقد  هليبيالجهود العلى الرغم من أن 
في وضع  إال انها قد فشلت ،ات السالمياتفاق بتوقيعالمتمردين  إقناع

في الدرجة أسباب هذا الفشل ترجع . السائدة في البالد حد للتوترات
 لمعاييرمن جانب التشاديين تجاه ا الشكوك المستمرة إلىلى األو
 71ةاأليديولوجيالترآيبة ،  ثانيا. ةليبيالتصريحات المزدوجة في ال

حوار مع المعارضة السياسية غير بال للنظام الليبي ال تعترف
الستعداد طرابلس الدائم لتقديم العون  باإلضافةالمسلحة في تشاد، 

في  المكثفطرابلس الرغم من حضور وب. العسكريةألجنحتها 
ات السالم بين الحكومة التشادية يمعظم مفاوضات واتفاق

عب أي دور في المؤتمر الوطني تل لمأنها فوالمعارضة المسلحة ، 
أغسطس  13أو في توقيع اتفاق  1993السيادي الذي عقد في عام 

بين األغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة السياسية من أجل  2007
  72.في تشاد تنظيم انتخابات شفافة

 تام هذا فهمت بوضوح قدالمسلحة التشادية  يبدو أن الحرآات
ليبية ال وساطةالتشاديين ال يرى في البعض المعارضين ف. الوضع

السلطة ستخدم ت، في حين الشخصية  اتهماستراتيجيلتنفيذ إال فرصه 
المعارضين تلك الوساطة الستقطاب المرآزية التشادية 

عملية سياسية قادرة على  أيعلى حساب مستضعفين وذلك ال
  .معالجة األسباب الجذرية للصراع

                                                                                       

 

ان السلطه  مما يؤآد ،بتسريبهقد أبلغت السلطات التشادية و. نيجيريا إليالليبية 
ممثل  معمقابلة آرايسز جروب . مضطرة أحيانا للخضوع لمطالب ليبياالتشاديه 

  .2010نجمينا يناير االحكومة في 
  .مرجع سابق. لنزاعاتاطار جديد لتسوية ا: تقرير مجموعة االزمات الدوليه، نشاد70 
والبحوث  الدراساتخضر ، مرآز الكتاب االالزعيم الليبي معمر القذافي ، 71 

  ).1984طرابلس ،(خضر ، حول الكتاب االالعالمية 
نجمينا يناير افي  ودبلوماسيين الحكومة يممثل معمقابلة آرايسز جروب 72 

تقرير : انظر 2007اغسطس  13لمزيد من المعلومات حول اتفاقية . 2010
، مرجع سابق. اطار جديد لتسوية النزاعات: مجموعة االزمات الدوليه، نشاد

  .13- 11صفحة 

  سرت مفاوضات. ب

 ذالنطاق للجيش في شرق تشاد من ةواسع اتحتجاجالاآانت 
إدريس ديبي بين  العالقة في الوقت الذي اتسمت فيه ، 200373
محل تساؤالت في أوساط السلطة  74بعدم الودية، والقذافي

تلك وجود من هذا الوضع يفسرها نجمينا امخاوف  75.اديةالتش
 المعارضين وأجهزة الدولة الليبية والتيبين  قديمةالتصاالت اال

 ديةتشاالولكن السلطة  .جبهة التحرير الوطني لعهدتاريخها  يرجع
في تورط ليبيا في اندالع القتال ب، على األقل رسميا، تصرحلم 

  .يالسودان ا فقط على الجانباتهاتهامشرق البالد وإنما ترآزت 

من عدد ال يحصى استضافت طرابلس  ،2007فبراير ذ من
وآان الهدف . المحادثات بين الجماعات المسلحة والحكومة التشادية

 النار إطالقوقف ل التفاق لتلك المحادثات هو التوصل األول
القادة الرئيسيين من جانب برفض  المقترحهذا ؛ قوبل  يفورال

هو  األعمال العدائية حيث آان شرطهم األساسي إلنهاء 76،للتمرد
األمر في واقع . المعارضة غير المسلحةتوسيع الحوار إلشراك 

 انالتفاوض بل يريد لم يكونا راغبين فيالمعسكرين فان آال من 
 مارسةلمليبيا مما اضطر ، صفوفهماآسب الوقت إلعادة تنظيم 

وأوضحت . بين الغريمين حد أدنى من االتفاقضغوطا قوية لتحقيق 
في نفس  هالذي يرفض مجرد تصور وجودلرئيس ديبي ، ليبيا ل

أن الحفاظ على عالقاته الطيبة مع العقيد  مع خصومه،الغرفة 

 

 

إدريس ديبي االنشقاقات داخل حرسه يواجه ، بدأ  2003اعتبارا من نهاية عام 73 
رفضه جاء هذا التذمر نتيجه ل. تتألف في الغالب من الزغاوةالتي الرئاسي 
ثم نجا من محاولة . قبيلة الزغاوة من رفوردعم للمتمردين في داالعالن ال

دعم بعض معاونيه ديبي  ، وأخيرا فقد 2004االنقالب التي جرت في أآتوبر 
والذي يمكنه من  تعديل الدستور في أعقاب قراروذلك ،  2005المقربين في عام 

الخروج من : تقرير مجموعة االزمات الدوليه، نشاد: انظر. لترشح لوالية ثالثةا
  .مرجع سابق. لبترولشرك ا

قاده الذي عسكري النقالب الفي ا انجمينادور  يستصيغالزعيم الليبي لم 74 
رئيس جمهورية افريقيا الوسطى آنج فيليكس باطاح والجنرال فرانسوا بوزيزي 

بين  العالقاتآانت . 2003طرابلس في مارس لباتاسيه ، الحليف االقليمي 
زعزعة حول تر بسبب االتهامات المتبادلة توالباتاسى مع الرئيس ديبي في غاية 

حماية يعتمد لباتاسي ، آان أآثر ضعفا عسكريا . في آال من البلدين االستقرار
في وجود وعلى في بانغي المنتشره قوات تجمع الساحل والصحراء على سلطته 

االطاحة به آان نتيجة . القوات الكونغولية لزعيم المتمردين جان بيير بيمب
قدمت تشاد حيث ،) برازافيل -- تشاد والغابون والكونغو (ليمي ضده لتحالف إق

،  136انظر تقرير مجموعة األزمات في أفريقيا رقم . أسلحة وقوات إلى بوزيز
  .2007ديسمبر 13،  الشبحتشريح للدولة : جمهورية أفريقيا الوسطى 

في  اراتاالستخبشتبه في ان اجهزة ت نتنجمينا آاان ا وبالرغم منومع ذلك ، 75 
يوجد  الال انه الالتوترات داخل الحكومة التشادية ، بعلى علم  تطرابلس آان

المعلومات التي تم جمعها من قبل مجموعة . في ذلكدليل على تورط ليبي 
زعزعة استقرار ل ليبيا لم تكن في ذلك الوقت تهدفاألزمات الدولية تشير إلى أن 

المناسبه عندما يلجأ اليها لطلب الفرصه في انتظار ولكنها  الرئيس ديبي ،
لكن مصادر أخرى تشير إلى أن . لتهديدات ضد نظامها لتلك لتصديالمساعده ل

في . ليبيالثير غضب الزعيم يقد بدأ  في ساحة النفوذ االقليميإدريس ديبي  تألق
استغالل حقول (النجاحات المتتالية للرئيس ديبي في ذلك الوقت فواقع األمر ، 
تدخلها في افريقيا جبهة التحريرالوطني ووب تشاد ، وتحييد النفط في جن

االعتماد  التحرر منقوة إقليمية قادرة على الظهور آلنظامه  اتاحت) الوسطى
منبر (العضو السابق في سكود  الدوليه معمجموعة األزمات مقابالت . ليبياعلى 

في  رك االنتشا) التغيير والوحدة والديمقراطية ، وهي جماعة تشادية متمردة
  .2009 ، نوفمبر نجميناأ ،السلطة 

  صوبيان حسب اهللا وأحمدتيمان ارديمي ، محمد نوري 76 
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 ستخدمتا. موافقته على مشروع االتفاق المقترحب مرهونةالقذافي 

لكي يرضخ التهديدات  آما لجأت إلى مالية ،الحوافز الليبيا أيضا 
يتم  والذي سرعان ما النار إطالقالمتمردين لقبول وقف  زعماء

  77.الخلفية في السودان مقواعده إلى نقضه حال عودة المتمردين

لحصول على ة من اجل اليبيالط والضغتلك  بينهناك فرق شاسع 
 ها مما يؤآدفي فرض تطبيقاالمباالة  وتلكات السالم ، يتوقيع اتفاق

في تحقيق االستقرار  تهرغبب امدفوعليس بأن التزام القذافي آوسيط 
خطاب ال 78.اإلقليميإنما دافعه األساسي هو فرض نفوذه وفي تشاد 

وآذلك تصرفاته تحمل في في محادثات سرت القذافي الذي ألقاه 
لمحاوريه  االزدراءوالهيمنة واالستغالل الكثير من  طياتها

ال تأخذ عادة  ينالتشاديالمتمردين ولقاءات الزعيم الليبي ف. التشاديين
 خطاب وجهات النظر وإنما هي عبارة عنتبادل شكل جلسات ل

أو باألصح  محاوريه تجاهالقذافي قبل طويلة من  احتجاجات
  .مستمعيه

قادة المتمردين التشاديين حول عدم أمام خطابا الزعيم الليبي ألقى 
بقيم الديمقراطية التعددية ،  االعتقاد وأهميةجدوى الكفاح المسلح ، 

:  شخصيا ال يؤمن بكل ذلكانه  إلىمشيرا في ذات الوقت 
وعد  79.افي ليبي هاالوحيدة هي تلك التي أنشئوالديمقراطية الحقيقية ف

المعسكر الرئاسي بأنه سيكون قادرا  ين من جانبمفاوضالقذافي ال
الحكومة التشادية  تتعهد إذاعلى الحصول على تأييد قادة التمرد 

 80.الشخصية وزارية وضمان سالمتهمالمناصب ال هم بعضإعطائب
 

 

تفاق ، اتهم زعماء المتمردين الرئيسيين ، وهما محمد نوري البمجرد توقيع ا77 
الذي أعرب عن عزمه على تطبيق  الجنيدي، وتيمان ارديمي زميلهم حسن

 اعطوا بانهم ينتمردمال منالمفاوضون صرح . بتلقي الرشاوي االتفاقيه،
 بالتصفيه ظل التهديدات تحت على مشروع االتفاق الذي أعده ليبيين مموافقته
اطار جديد لتسوية : تقرير مجموعة االزمات الدوليه، نشاد: انظر. الجسدية
  .مرجع سابق. النزاعات

 وتحت المتنازعهالتشادية بين االطراف  وقعتات التي يتنص جميع االتفاق78 
اتفاق برعاية ليبيا على أن قوات المتمردين يجب أن تتمرآز في مواقع مختارة 

الجماهيرية العظمى . متبادل ريثما يتم دمجها في صفوف قوات الدفاع واالمن
معا لتلبية النفقات الضرورية إلدراجها أو التسريح ألولئك  سوف تعمالنوتشاد 

السالم  يةتفاقا"، ارجع مثال الى. أشهر الذين يرغبون ، في فترة ال تتجاوز ثالثة
 يوليو 25، وقعت في طرابلس في  "مة جمهورية تشاد والحرآة الوطنيةبين حكو

2009.  
التشاديين  مأنت: "الى قادة المتمردين التشاديين ، قال القذافي  مباشر في حديث79 

مع حبري  ، ومثل الشئ، ثم مالوم ون طمبلبايال تريد انكم م، قلت ونتريدذا ، ما 
 فى التقاتلبدال من االستمرار  وديبي انتخب ديمقراطيا ،  .، واليوم وإدريس ديبي

الى  واذهبوااألحزاب السياسية ،  واالسالم ، وإنشاء اعملوا من اجلبال داع ، 
حدث عن الغش ، ولكن الديمقراطية الحقيقية ال وجود لها ، الجميع نت .االنتخابات

ي موجود فالنيجر وموريتانيا ، والغش  تآما فعل تفعلوافما عليكم الال ان ، يغش
في ليبيا حيث  تلك التي توجدآل مكان ، والديمقراطية الحقيقية الوحيدة هي 

 يهتشادللحكومه ال هاترآوالتخلي عن األسلحة، عليكم ببساطة . الشعب هو السيادة
على استعداد  أناف،  ون بهاماذا تفعل ونال تعرف م، ولكن اذا آنت يهأو السودان
. ، أنه وزيرفي احسن حالاآلن هو تحذو حذو محمد نور ، عليكم ان . لشرائها

يستولى سوف فقتل المسلمين ، واذا واصلتم  جميعا انتمالموت ،  واوقفا
  :توجدالقذافي  لكلمةالنص الكامل  .المسيحيين على السلطة

 www.zoomtchad.com/Templates/archivesjuin07.html  
 تحتوي على شروطهمقيت وجها لوجه من قادة التمرد ، وأعطوني ورقة الت"80 

تعاهدوا على على قائمة المعارضين الذين  تسلمتمن أجل السالم ، وآذلك 
حول إليه هو أن لديهم تساؤالت  تما خلص. هملاالسالم مع ديبي وجرى اغتي

،  ققريرهمتفي . حول هذه النقطة ، ليبيا والسودان سوف توفر ضمانات. سالمتهم
وسينتخب هراء ، ديبي انتخب ديمقراطيا ،  هذاباستقالة ديبي ، بالنسبة لي  طالبوا

الزعيم الليبي  غادربالمصافحة  الطرفينأمر آال من بعد أن و
  81.لتشاديه قد حلت نهائياالمشكلة  معتبرا أنالمحادثات 

، قامت ليبيا النار إطالقوقف واتفاق  سرتمحادثات منذ انهيار 
د على استعداوالتي لمعارضة التشادية ل بتقديم دعوتهابانتظام و

 الوطني مع الوسيط ملتسهيل اتصاالته انجمينالتوقيع اتفاق سالم مع 
فقد تمت عدة على سبيل المثال ال الحصر و بالتناوب. التشادي

حسب اهللا وأحمد آل من حسن الجنيدي  و انجمينامحادثات بين 
الليبيه للمساعي لجنة ال نبتسهيل م صوبيان وجوآوني واداي

 82.الحميده

 ،به لإلطاحةالمتتالية المتمردين هجمات ته وردع متزاهيا بانتصارا
 السياسية الجوانبرفض الرئيس إدريس ديبي أي نقاش حول ي
. دهالالمسلح في ب عاالصر المتسببه في استمراريةاالجتماعية و
. الخرطوم من الجائعين اللذين تسيطر عليهم بفئة المتمردينيشبه و

 تلوواحدا المتمردين  ةليبي في استعادال وسيططلب ديبي مساعدة ال
يطمئنهم فاخذ  ،" الضائعين" هؤالء اللذين يطلق عليهم لقب ،اآلخر
تطبيع العالقات مع ومالحظاته فيما يخص  للعمل بنصيحته ويحثهم

ألهمية طرابلس  مدرآا. 2009 منذ شهر يوليو والتي بدأهاالسودان 
شقيقه بتعيين  2008 نوفمبرالرئيس التشادي في  ، قاماإلستراتيجية

مهمة بعلى ما يبدو ليقوم لبالده لدى ليبيا ،  فيراسديبي  دوسه
مع المفاوضين الليبيين ،  متابعة األحداثمزدوجة تتمثل في 

  83.العاصمة الليبيةب هممروردى لعن آثب المعارضين  ومراقبة

V .الليبية اإلقليميةشاد في السياسة وضع ت 

بعض نافس مع الت يطغى عليهالنقاش حول دور ليبيا آوسيط 
التنافس  هذا. الجهات الخارجية األخرى المعنية في حالة تشاد

 قليميةاإلشرعية العلى الرغبة في الحصول على التفرد والمبني 
بعض لليبيا معارضة  ، قد أدى أحيانا إلىالتشاديةبشأن المسألة 

، سعت ليبيا إلى نسف جهود ففي الثمانينات. المبادرات الخارجية
 األعالم، ذآرت وسائل  2009في سبتمبر و 84.يجيريةالوساطة الن

التشادية السويسرية ان المبادرة السويسرية للوساطة بين الحكومة 
أثار غضب  قد "اتحاد قوى المقاومة"وتحالف المتمردين التشاديين 

وبالمثل ، فإن المبادرات  85.في مناطق نفوذها تدخاله اعتبرتوليبيا 

                                                                                       

 

ي هو لصنع السالم ، يجب علينا أن نتصافح ، و أسلوب. للفتره القادمه ايضا
هم ثالثة أو أربعة ، وهذا ليس بكثير . ... هصافحم بالمليكفع... لضغطا ممارسة

  .مرجع سابق. اصعوب هذا ليسب وزارية ، على الحكومة أن تعطى لهم مناص
حتى الجلسة ،  ترفع انه ما انالصحافة التشادية  نشرتفي ذلك الوقت ، 81 

. ستكمال المفاوضاتا لمعاونيهجولة افريقية ، تارآا  أبدليغادر القذافي طرابلس 
  .2007يونيو  21تشاد ، زووم " المفاوضاتاخبار "انظر 
  . 2009 نوفمبر ،نجميناا،  يتشاد يصحف معمقابلة آرايسز جروب 82 
داخل الحكومة  الصراعاتبرتبط مليبيا  سفيرا فيديبي دوسه  تعيين يعتبر83 

  .التشادية على السلطة
 يةاتفاقه استنكر جوآوني واداي ليبياللضغوط لنتيجة و،  1980وهكذا في عام 84 

   .نجمينااهدف الى انهاء القتال الذي دمر التي تآانو 
  :انظر ايضا. 2009 نوفمبر ،نجميناا،  يتشاد دبلوماسي معايسز جروب مقابلة آر85 

« L’engagement suisse pour la paix au Tchad agace-t-il la 
Libye ? », Le matin dimanche, 12 septembre 2009, accessible 
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،  2007لكة العربية السعودية في عام المم قامت بهااألخيرة التي 

، تم رفضها  2009قطر في عام  وإمارة،  2008والسنغال في عام 
إلى الدخول في مناقشات دائما التي تسعى  ةليبيمن قبل السلطات ال

  86.إلحباط تلك الوساطاتموازية 

بين التى تكبل الحوار نفس القيود مكبله بهذه المنافسات اإلقليمية 
جميع األطراف  بين تبادل االتهاماتتستند إلى  فهي : يينتشادال

اعتراف أو على  آما تستند ايضا،  هذه اللعبة المزدوجةالفاعلة في 
  . المقدرات العدائية للزعيم الليبي منخوف هذه الجهات 

  القيام بدور الراعي اإلقليمي ادعاء :تشاد عن بعيدًا. أ

هو جزء من  انجميناالحالي للعالقات بين طرابلس و الوضع
تهدف هذه  .1998منذ عام  القيادة الليبية تبنتهاالتغييرات التي 

 المزيد منطرابلس على لالتغييرات إلى ترآيز السياسة الخارجية 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خالل  دول التعاون مع

االتحاد االفريقي وتجمع الساحل (منظمات التكامل اإلقليمي 
الليبي معمر  مالزعي إبراز دوراصة صفة خوب، ) والصحراء

أتاحت  2003منذ عام والتالي ب. وسيط في حل النزاعاتآالقذافي 
أمام القذافي فرصة الالمسلح في تشاد  الصراعأزمة دارفور وعودة 

لدعم  مقتنعا بحتمية دوره،  اإلقليميللظهور بمظهر صانع السالم 
بان  لتحفظات،ابعض  ا عن، رغم ومتأآداجهود المجتمع الدولي ، 

الحميدة هي ضرورة  لجوء األطراف المتنازعة إلي لجنة مساعيه
  . قصوى وال يمكن تخطيها

الجديدة  اإلستراتيجيةمن هذه  اتطبيع العالقات مع تشاد جزءيمثل 
 العربيالحلم الضائع لتقلده منصب القائد محل  والتي حلتالشاملة 
. األفريقيتكامل تحقيق الل المساهمة بشكل حاسم الي وااللتفاف

الوعد الذي تتمثل في ذلك  اإلستراتيجيةالخطوة األولى لهذه آانت 
التدخل  بوقف 1998في  انجمينا إلى تهقطعه القذافي خالل زيار

الستثمار المالي بسياسات ا واالستعاضة عنه العسكري في تشاد
مع خمسة من بلدان و نفسه عامالليبيا في شرعت ثم . واالقتصادي
تجمع الساحل في وضع التصور إلنشاء  حراء الكبرىجنوب الص
  87.والصحراء

 هاب قامي تال البريةرحلة الجمع خالل تقد نضجت فكرة هذا ال
رؤساء آل من تشاد  اتخذ .تشاد ونيجيريا والنيجر إليالقذافي 

                                                                                       

 

sur www.lematin.ch/actu/monde/engagement-suisse-paix-tchad- 
agace-libye-164909;  

الرئيس التشادي وقادة  وسريه بين شخصيةطرابلس إلقامة اتصاالت تسرع 86 
المتمردين الذين يسعون لوقف الكفاح المسلح هو جزء من استراتيجيتها البقاء 

. همنافس خارجيهسيطرتها على عملية المصالحة وأيضا لمواجهة أي مبادرة 
  .2009 نوفمبر ،نجميناا،  يتشاد دبلوماسي معمقابلة آرايسز جروب 

 المؤسسه الدولمع ليبيا  يشكلونفاسو  وبورآيناتشاد والنيجر ومالي والسودان 87 
بلدا عضوا موزعة على  28تتضم المنظمه . الساحل والصحراءدول لتجمع 

حصلت على صفة المجتمع . جميع المجاالت السياسية والجغرافية في أفريقيا
. األمم المتحدة منالمراقب صفة  واالتحاد األفريقي  مناالقتصادي اإلقليمي 

يمثل دليال فاطعا أعضائها على مر السنين  اعداد تنوعزيادة  ان وتعتبر ليبيا
   :انظر. يرعاها التي السلميهلدبلوماسية اوالدليل على اخالص  هنجاح سياسته االفريقييل

www.cen-sad.org  

والنيجر وبورآينا فاسو دورا نشطا في إطالق هذه المبادرة ، التي 
لجمع البلدان ذات الغالبية  بادرةاألمر آ بادئفي تم تفسيرها 

رئيس ل هذه الفكرة بدعوتها تطرابلس دحض أنإال المسلمة، 
جمع تإلى ال امنضماللالوسطى آنج فيليكس باتاسيه  أفريقياجمهورية 

بقوة على أن دور تجمع الساحل للتأآيد  1999.88ابريل في 
 مالنظا رآزليبيا ، لالفناء الخلفي  هدفه إنشاءوالصحراء ليس 

األساسي للمنظمة على تحقيق التكامل اإلقليمي والمساعدة 
بنك الساحل والصحراء آذلك  أسسو ة المتبادلةالقتصاديا

 حاليا، 89.جمعتلالستثمار والتجارة بوصفه الجهاز الرئيسي لل
من آال ليبيا، والذي تأمل ومشروع الطريق السريع بين تشاد ف

هذه يمثل جزءا من  اإنم تحقيقه في فترة زمنية قصيرةل البلدين
  90.الرغبة في التكامل اإلقليمي

مبادرات طرابلس إلنشاء الواليات المتحدة  لم تنجحفي المقابل ، 
قادر على الوحيد الاإلطار المؤسسي  والتي تعتبرها ليبيااإلفريقية 

الزعيم الليبي دعا ،  1999في سبتمبر . للقارة الدائمةتحقيق التنمية 
والتي  األفريقيةقمة استثنائية لمنظمة الوحدة  عقدإلي معمر القذافي 

، ه المباشرتحت إشراف تمت صياغته ،د إعالناااعتم هاخالل تم
 إلى األفريقيةالطابع الرسمي على تحويل منظمة الوحدة  ضفاءإل

إلى إنشاء تلك التحورات  آمال في أن تؤدي ياالتحاد االفريق
فان رغم من هذا النجاح ، على الو. الحقا الواليات المتحدة اإلفريقية

 ت تماماقد رفض ه موحدهالليبية إلقامة حكومة أفريقي المحاوالتآل 
دول الإحجام  91.المتعاقبة لرؤساء الدول األفريقية اللقاءاتفي 

للمشارآة في هذا  وإثيوبيا أفريقيامثل نيجيريا وجنوب  فريقيةإلا
بالده من  سحببالقذافي مرارا وتكرارا  تهديدات المشروع أدى إلى

الليبي العتقاده بان جهوده لتمويل ااالتحاد األفريقي أو تعليق 
لم تجد ما تستحقه من المكافئة  المتواصلة من اجل نهضة أفريقيا

  92.والعرفان

 

 

ل اأرس هوء والصحرا الساحل دول تجمعلنالحظ أيضا أن أول عمل سياسي 88 
تم . مؤلفة من ليبيا والسودان وجيبوتي 2002قوات عسكرية إلى بانغي في عام 

إرسال هذه البعثة بناء على طلب من الرئيس آنج فيليكس باتاسيه الذي تعرض 
 دول تجمعوقد تم تقديمه بما يتفق مع أهداف . للتهديد من قبل تمرد عسكري

  :انظر. اخل الدول األعضاءمنع نشوب الصراعات دفي الساحل والصحراء 
www.africa-union.org/News_Events/Communiqu%C3% 

A9s/Rapport%20-%20RCA%20fr%2014-01-03.pdf  
  :، انظرلتجمع الساحل والصحراء  اللوائح المنظمه طالع علىلال89 

www.cen-sad.org  
  . 2010يناير  14 ،نجميناا،  يتشاد وزير معمقابلة آرايسز جروب 90 
النشاء الواليات المتحدة  هيبيالل هلمبادرلمفصل طالع على تحليل زمني لال91 

  :االفريقية ، انظر
« Libya : a critical review of Tripoli’s African policies », 
Institute for Security Studies (ISS), novembre 2009 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/ 
?ots591=0C54E3B3-1E9C-BE1E-2C24-A6A8C7060233& 

lng=en&id=110054  
:  وعنوانه 2005يناير  2،  داآارفي  ألقاه الذيخطاب معمر القذافي انظر  92
الرؤية االستراتيجية االفارقه حول للمثقفين والمفكرين  القائدشقيق البيان من "
 ولمحافظة على أسس الهوية األفريقية تهدف إلى ا التيثورة الثقافية االفريقية ،لل

النسخة انظر ". اريخ الت لما قبلجذورها التاريخية وتراثها الحضاري 
  www.algathafi.org/html-french/11.htm :اإللكترونية
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  ليبيا والصراع السوداني التشادي. ب

 تدهور العالقاوجدت ليبيا نفسها أمام مأزق حقيقي نتيجة لت
تدخل من جانب المجتمع أي ها في تجنب من امآل. ية السودانيةتشادال

آل جهد الحتكار  ت ليبياالدولي في الصراع بين البلدين ، فقد بذل
من قبل  قبوالمهذا االحتكار ليكون . للوساطة المتعددةالمحاوالت 

 ليبيا المجتمع الدولي ، آان عليآذلك من آل األطراف المتحاربة و
التي تؤثر على  فةالمختل 93الصراعنظم  تجاهمحايدة  وأن تبد
نفوذ الليبي يعتمد بالدرجة اللكن و. في دارفور وشرق تشاد الوضع

. مع بعض األطراف الفاعلة في األزمة ليبيا األولى على عالقات
ليبية الوساطة أول المعترضين على ال الحكومة السودانيةفكانت 

حرآة مثل ليبيا بدعم بعض فصائل التمرد في دارفور التهامها ل
آما حدث في . 95وحرآة تحرير السودان 94والمساواةالعدل 

 اتليبيا تنوي استخدام هذا الدعم لحرآ آانت الماضي في تشاد ،
 المشارآةالتمرد في دارفور إلجبار الحكومة السودانية على 

   96.طاولة المفاوضاتوضمان جلوسها في 

الذي وتزايد التوتر بين تشاد والسودان ونتيجه ل،  2005عام  ذمن
تسهيل لليبيا  دورالمجتمع الدولي  شجع ،حرب اقليمية قيام ب هددي

 األممتدخل راغبة في أن ت لم تكن ليبيا 97.االتصاالت بين البلدين
تحت أشراف  إقليميحل مما دفع بها إليجاد في ذلك النزاع المتحدة 

فبراير  8 في .في داخله بنفوذ آبيرليبيا تمتع تاالتحاد االفريقي الذي 
تم االتحاد األفريقي ، قبل من  المكلفةرعاية ليبيا تحت و 2006

مما قطع الطريق اتفاق طرابلس بين تشاد والسودان على توقيع ال
  .مناقشات حول احتمال نشر قوات دولية في شرق تشاد أمام اي

حترام الرؤساء آل من تشاد والسودان  لم تستطع ليبيا الضغط على
أمل لنشر قوات االتحاد أيضا بخيبة أصيبت  آماا ، مالتزاماته
عن  بكل تبرموإلي تخليها  أدى آل ذلك في شرق تشاد ، األوروبي

مثل السنغال ،  لتقوم دول أخرى احتكار القضية وفسح المجال
ومع ذلك  .مبادرات السالمبطرح وقطر المملكة العربية السعودية 

الزعيم  ظل الوجود الليبي متكامال في ملف القضية حيث آلف
 

 

ستخدم لوصف هذا التشابك السياسي ، االجتماعي انظام الصراع قد  تعبير93 
زت شرق تشاد ودارفور والتي لها األزمات التي هلهذه والتاريخي واالقتصادي 

  :انظر. الوسطىافريقيا حتى  وآثار في النظام السياسي لكال البلدين ،
Roland Marchal, « Tchad Darfour : vers un système de 

conflits » Conjoncture, n°102 (2006).  
دعم حرآة العدل . خليل ابراهيم يالزغاوبزعامة حرآة العدالة والمساواة 94 
في مارس . في األزمة بين تشاد والسودان اتورط ليبيالدالئل ل المساواة هو أهمو

لهذه ليبيا عن طريق تشاد ، األسلحة والذخائر  ت، قدم 2009ومايو  2008
  :انظر .تطرفا يهدارفورالحرآات الثر آأيضا ا وهيمتحالفة مع الرئيس ديبي اللحرآة ا

« Who shot first ? », Africa Confidential, vol. 50, no. 9 (mai 2009).  
حرآة تحرير السودان ، من ابرز زعماءها عبدالواحد النور، خميس عبداهللا 95 

  . وميني ارآو ميناوي
ومين من دعالمتشاديين الللمتمردين  ان توضحفي الوقت نفسه ، تعتزم ليبيا 96 
عنى م تلك. هتعارضم الوقوف ضدهم اذا حاولواالسودان أنه لن يتردد في  قبل

: المتمردين التشاديين في محادثات سرت امام لقذافي الت طرحها االتصريحات 
كم دعمننحن فصنع السالم ، لليبيا والسودان ، نحن على استعداد لمساعدتك "

  " :انظر ؟انتم فاعلون، ماذا اوقفنا ذلك الدعم إذا . االن
www.zoomtchad.com/Templates/archivesjuin07.html.  

وسيط السالم أعلى "باإلضافة إلى تعيين القذافي  الدولي،االعتراف  جاء هذا97 
   .تشاد والسودان هاأعضاءمن " تجمع الساحل والصحراءقبل من 

من قبل االتحاد  2008عمر القذافي رسميا في عام الليبي م
 آل الجهودوتجمع الساحل والصحراء لإلشراف على  98األفريقي

  .تشاد والسودان بينلمصالحة المبذولة من اجل ا

فمن ناحية يمكنه هذا  .امثالي الزعيم الليبي وضعل التكليف اضمن هذ
ومن  ،99مشاورته تتم ما لمأي مبادرة للسالم  الوضع من معارضة

لجهوده  نجاح أي وساطةناحية أخرى يمكنه من أن ينسب 
األمن لالتحاد السلم ومجلس  منحصلت ليبيا  وهكذا. الشخصية
 101مبادرة باسولي من جزءا على موافقته بان تكون،  100األفريقي
لتقارب الحالي بين تشاد ل التي أدت نتائجهما 102الدوحة ومحادثات
 فبراير 8 فيالخرطوم  إلي زيارة إدريس ديبي واليوالسودان 

في بادئ االمر لم تكن ليبيا متحمسة لمحادثات الدوحة . 2010
ولم ، والتي ترى فيها تدخال من جانب قطر في منطقة النفوذ الليبي

تأآيدات االتحاد  تشارك ليبيا في هذه المحادثات إال بعد أن تلقت
ة وساطالباالشتراك مع  سوف تتم المبادرةان هذه ب األفريقي

  103.ليبيةال

على ما يبدو آانت طرابلس فان تشاد والسودان ،  بقضيةفيما يتعلق 
 همنتظمة مع الرئيس ديبي من خالل رحالتال هامشاوراتعن  هراضي

 104هذه الزيارات. هذه الشهور األخيرة خاللمتكررة الى ليبيا ال
معها والتشاور  الوضعمتابعة  على ليبيالجانب الاطمئنت  الرئاسيه

حيث االتصاالت بين السلطات التشادية والسودانية  طوراتتبشأن 
 105.أجنبيتدخل أي دون ومن  مباشراللتفاوض االقذافي  يشجع

في المصالحة بين  لتقدم الذي أحرز مؤخرًاأبدت ليبيا غاية الرضا ل

 

 

  .دينس ساسو نقوسو يبرفقة الرئيس الكونغول98 
الزعيم  ابلغ، حين  2008مارس / آما هو الحال بالنسبة التفاق داآار في آذار 99 

ته شرعيبعدم الرئيس السنغالي عبداهللا واد حتجاجه الي االليبي معمر القذافي 
  .مفاوضاتال تلك الجراء

لمجلس السلم واألمن لالتحاد  198انظر البالغ الصادر عن االجتماع 100 
  .2009 يوليو 21األفريقي ، أديس أبابا ، 

دور  يلعبوزير الخارجية السابق لبورآينا فاسو جبريل باسولي ، الذي 101 
عين في عام (لالتحاد االفريقى واالمم المتحدة في دارفور  الوسيط المشترك

، مهمته ) من قبل االمم المتحدة 2008من قبل االتحاد األفريقي ويوليو  2007
هى تعزيز السالم في دارفور من ناحية ، وتخفيف حدة التوتر بين تشاد 

  .والسودان من ناحية أخرى
والحكومة السودانية في عام في حين توقفت عملية السالم بين المتمردين 102 

هجوم حرآة العدل والمساواة على الخرطوم ، وتفكك الحرآات المتمردة ( 2008
، وعدم رغبة الحكومة السودانية ، التي واجهت صدور مذآرة توقيف بحق 

، وافقت وقطر ايضا على لعب دور الوسيط من خالل ) الرئيس عمر البشير
 جبريل باسولى يعمل جنبا الى جنب مع. استضافة جولة جديدة من المفاوضات
  .وزير خارجية قطر السيد آل محمود

  .للمجلس ، مرجع سابق 198انظر البيان الصادر عن الجلسة 103 
موقع الرئاسة . 2010فبراير  25و  22آخر هذه الرحالت تمت في يناير 104 

المناقشات "التشادية لم يحدد الغرض والمضمون من تلك الزيارات و وافاد ان 
. بين الزعيمين" المشاورات الجارية"بين ديبي والقذافي تمثل جزءا من " الطويلة
 :انظر

www.presidencetchad.org/cooperation_tchad-libye_22_01_ 
2010.html  

بناء على آانت  والسودانالواقع أن االجتماعات األخيرة الثنائية بين تشاد 105 
مما  .ضئيالمبعوثون من قطر وجود الاصبح  .مبادرة من الزعماء من آال البلدين

تطبيع  من غير تدخ الوسطاءأنهم قرروا  تاآيدلتشاديين والسودانيين اتاح ل
  .عالقاتهما الثنائية بصفة دائمة
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آال البلدين مما يدعوها النتهاز هذه الفرصة لدفع  106تشاد والسودان

 107.ية المنتشرة في المنطقةبرحيل القوات الدول للمطالبة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ت الجهود لتطبيع ، أحرز 2010إلى أوائل عام  2009في الفترة من أواخر 106 
بعد عدة رحالت . بين تشاد والسودان تقدما آبيرا بمبارآة من طرابلسالعالقات 

من الرئيسين ديبي والبشير ، واتفق البلدان في  مبعوثينللوالخرطوم  انجمينابين 
قوة مختلطة على طول  نشرجدوال زمنيا مفصال بشأن على  2010يناير  15

في بيان مشترك  صرحت الدولتانوقبل ذلك بأسبوع . الحدود المشترآة بينهما
، بما في ذلك وال سيما االنسحاب قرارزعزعة االستلعن أي عمل من بالتوقف 
رحلة بإدريس ديبي قام ،  2010شباط / فبراير  8. متمردةالجماعات لمن الدعم ل

بيانات عن التزامها الوتعدد خاللها التصريحات غير متوقعة الى الخرطوم 
نجمينا ساعدت ابعد هذه الزيارة ، . وضع حد نهائي للصراع بين تشاد والسودانب

بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور من حرآة العدل لمحادثات في تسهيل ا
في  2010،  21فبراير / التوقيع في شباط ادت الى هذه المحادثات . والمساواة

في حضور إدريس ديبي ، على اتفاق وقف األعمال العدائية بين ) قطر(الدوحة 
 :انظر. االطراف السودانية

Le Point, 20 février 2010, http://www.lepoint.fr/actualites-
monde/2010-02-20/le-soudan-signe-un-accord-avec-les-rebelles- 

darfouris-du-jem/924/0/426193  
لمنع نشر قوات االتحاد  ما بسوعهاوتجدر اإلشارة إلى أن ليبيا قد فعلت آل 107 

جئين بعثة االمم المتحدة لتأمين مخيمات الالالقوات التابعه لاألوروبي و
،  2007في عام . السودانيين في جمهورية أفريقيا الوسطى وشمال شرق تشاد

حيث شرح ط طرابلس ، ولضغ نتيجهالرئيس ديبي لقبول هذه البعثات  آان تردد
خطرا مما يشكل أجندات خفية  قد يضمرن وجود القوات الدولية له القذافي بأ

لغت الحكومة التشادية رسميا ، أب 2010يناير عام  18في . على التوازن اإلقليمي
 انقضاءها فيبعد  فترة وجود مينورآاتتجديد  في رغبتهاعدم باالمم المتحدة 

، أآد الرئيس  2010فبراير  8خالل زيارته إلى الخرطوم ، .  2010 مارس
ال "ديبي عن عزمه على الحصول على انسحاب قوات حفظ السالم ، معتبرا 

 فأن االغاثه والعون االنسانيآاالت وات على الرغم من احتجاج". لزوم لها
فالمناقشات  ر منه،فالمبشكل متزايد وشرق تشاد يبدو  منرحيل مينورآات 

انسحاب  واثرعلى توقيت  ترآزالجارية بين الحكومة التشادية واألمم المتحدة 
للمزيد من ). العسكرية فقط أو المدنية والعسكريةمن الناحيه سواء ( القوات

تقرير مجموعة  :تردد تشاد قبل نشر القوات الدولية ، انظرول المعلومات ح
  .مرجع سابق. اطار جديد لتسوية النزاعات: االزمات الدوليه، نشاد

VI .ةخاتم 

آما حدث في  العديد من األسئلة التي تثيرها سياسة ليبيا في تشاد ،
، من خالل وساطة  نو آما يحدث اآلأ،  ةعلني مبرياليةاالماضي ، 
لقيادة آلية  طرابلس يدفعنا للتساؤل عن مدى شرعية، ةغير مكتمل

ليبي في تشاد يقوم ال التناقض. حقيقية لتحقيق المصالحة في تشاد
من قبل آل  ةالتشهير المستمر لالزدواجية الليبيعلى أساس 

 يقوم علىفي نفس الوقت و )محليه آانت أم خارجية( األطراف 
. الليبي نفوذال مدىتلك األطراف من خوف باألصح عتراف ، أو ا

 السالم التي بكل هذه األطراف للترآيز على مبادراتأدى وهذا مما 
لسلوآه تجاهل االنتقادات المتكررة بالتظاهر و القذافي قام برعايتها

  .المتناقضة هوخطابات

شخصية الزعيم  بكال منمرتبطة ال التناقضاتعلى الرغم من هذه 
ن إف، ينالمحلي وآذلك بعدم تجديد المحاورينالليبي معمر القذافي 

قد األخيرة السنوات  خاللالليبية  اإلقليميةالتحول في الدبلوماسية 
التشكيك في . ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار جديدة ًافرصيتيح 

قل عن أبصورة قود المصالحة بين التشاديين ناجمة تشرعية ليبيا ل
 من تلك الالمباالة اأساسًا ةالمبرمة وانما ناجمالسالم ات يتفاقا
بصفة  في نهاية المطافمما يصبغ  ،تنفيذ تلك االتفاقيات متابعةل

   .اللية لهذه المبادراتاالستغ

ليست في حد برعايتها ليبيا  قامتالتي ات السالم ينصوص اتفاق
المحاربين تسريح وسالح النزع تنص على ذاتها مرفوضة ألنها 

في  المسببةالعلل  تعددات أيضا يهذه االتفاق. المقاتلين دمجوإعادة 
في المشكلة ولكن تكمن . داخلية التي تعاني منها تشادال زماتالأ

 لمعالجة االطراف المعنيهجانب االلتزامات من الفجوة القائمة بين 
تلك تنفيذ آليات ب الليبي عدم اهتمام الجانبو األزماتهذه 

نجمينا ومعارضيها في اآال من السلطة  ذن يشترط علىإ. االتفاقيات
ترتيبات في حوار وطني حقيقي وليس في  اونخرطيان  يينالمسلح
،  تهلسلبي ًاالمجتمع الدولي حديضع أن يشترط أيضا و، شخصيه

لى إ آل االطراف المتنازعهالقدرة الليبية على جلب فعندها فقط و
متعددة األطراف ،  ةمشارآعملية  جلأمن طاولة المفاوضات 

 ةيتشادال ةحل األزم لىإقد تؤدي  العنفوسائل  تخلو منو
  .واإلقليمية نهائيًا

 2010 مارس 23، بروآسل/ يروبي ن
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 لحق أالم

 
 ليبيا والنزاعات في تشاد
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  الملحق ب

 حول مجموعة األزمات الدولية
 

هي منظمة مستقلة ) مجموعة األزمات(مجموعة األزمات الدولية 
موظفًا في خمس  130غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 

قارات يعملون من خالل التحليل الميداني ومستوى عال من 
 .النزاعات الخطيرة االلتزام من أجل منع وحل

حيث .  يقوم أسلوب مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني
يتم وضع فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول 
التي يوجد فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث نزاع 

وبناء على معلومات وتقييمات من الميدان تقوم بإعداد .  عنيف
لية تتضمن توصيات عملية موجهة إلى آبار صناع تقارير تحلي

آرايسيز ووتش آما تقوم مجموعة األزمات بنشر .  القرار الدوليين
اثنتي عشرة صفحة تقدم آخر المعلومات  وهي نشرة شهرية من

بأسلوب موجز حول وضع جميع حاالت النزاع األهم أو المتوقعة 
األزمات بشكل يتم توزيع تقارير وبيانات مجموعة .  في العالم

واسع من خالل البريد اإللكتروني بما في ذلك إلى المسؤولين في 
وزارات الخارجية والمنظمات الدولية، وهي في نفس الوقت 

تعمل مجموعة .  www.crisisgroup.orgمتوافرة على الموقع 
األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على 

م، من أجل إبراز تحليالتها حول الحكومات، بما في ذلك اإلعال
  .األزمات وحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات

الذي يضم شخصيات بارزة في  –إن مجلس مجموعة األزمات 
يعمل بشكل  –مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم 

مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إلى انتباه 
ويترأس مجلس األمناء في .  السياسات في العالم آبار صناع

مجموعة األزمات آل من المفوض األوربي السابق للعالقات 
الخارجية آريستوفر باتن والسفير األمريكي السابق توماس 

آما أن رئيسة هذه المجموعة ومديرتها التنفيذية منذ .  بيكيرينغ
للمفوضية العليا هي لويز آربر، الرئيسة السابقة  2009يوليو /تموز

لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، ورئيسة اإلدعاء العام في 
 .المحكمتين الدوليتين الخاصتين بيوغسالفيا السابقة ورواندا

يتواجد المقر الرئيسي لمجموعة األزمات الدولية في بروآسل، آما 
حيث تتواجد (توجد آبرى المكاتب التابعة لها في واشنطن العاصمة 

آما يوجد مكتب أصغر .  وفي نيويورك) لمجموعة آكيان قانونيا
.  حجمًا في لندن إضافة إلى مكاتب ارتباط في موسكو وبكين

في بيشكيك، (وتشّغل هذه المنظمة حاليًا تسعة مكاتب إقليمية 
وبوغوتا، وداآار، وإسالم أباد، وإسطنبول، وجاآرتا، ونيروبي، 

تمثيًال ميدانيًا محليًا في ثمانية آما أن لها .  )وبريستينا وتبليسي
في أبوجا، وباآو، وبانكوك، وبيروت، (عشر موقعًا إضافيًا آخر 

والقاهرة، وآولومبو، ودمشق، وديلي، والقدس، وآابل، وآاتمندو، 
أوبرينس، وبريتوريا، وسراييفو، -وآينشاسا، وأوغادوغو، وبورت

 60لي وتغطي مجموعة األزمات حاليًا حوا.  )وسيؤول وطهران
ويشمل ذلك في .  منطقة لنزاع قائم أو محتمل في أربع قارات

إفريقيا بوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، 
وتشاد، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، 

بيساو، وآينيا، وليبيريا، ونيجيريا، - وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا

الصومال، وجنوب إفريقيا، والسودان، ورواندا، وسيراليون، و
آما يشمل في آسيا أفغانستان، وبنغالديش، .  وأوغندا، وزمبابوي

ميانامار، وإندونيسيا، وآشمير، وآازاخستان، /وبورما
وقرغيزستان، ونيبال، وآوريا الشمالية، والباآستان، والفلبين، 
وسيريالنكا، ومضيق تايوان، وطاجيكستان، وتايالند، وتيمور 

أما في أوربا فيشمل أرمينيا، .  الشرقية، وترآمانستان وأوزبكستان
وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وقبرص، وجورجيا، وآوسوفو، 

.  ، وصربيا، وترآيا، وأوآرانيا)شمال القوقاز(ومقدونيا وروسيا 
بينما يشمل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا آًال من الجزائر، 

فلسطين، -ران، والعراق، وإسرائيلومصر، ودول الخليج، وإي
ويشمل في أمريكا .  ولبنان، والمغرب، والسعودية، وسورية واليمن

الالتينية والكاريبي آًال من بوليفيا، وآولومبيا، وإآوادور، 
 .وغواتيماال، وهاييتي وفنزويال

وتحظى مجموعة األزمات بتبرعات من الحكومات والمؤسسات 
وحاليًا تقَدم التبرعات من .  ن األفرادالخيرية والشرآات والمتبرعي

الوآالة األسترالية للتنمية : الدوائر والوآاالت الحكومية التالية
الدولية، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية، ووآالة 
التنمية النمساوية، ووزارة الخارجية البلجيكية، والوآالة الكندية 

للبحوث والتنمية الدولية، ووزارة للتنمية الدولية، والمرآز الكندي 
الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية، ووزارة الخارجية 
التشيكية، ووزارة الخارجية الملكية الدنمارآية، ووزارة الخارجية 
الهولندية، ووزارة الخارجية الفنلندية، ووزارة الخارجية الفرنسية، 

سسة إيد االيرلندية، ووزارة الخارجية األلمانية االتحادية، ومؤ
والوآالة اليابانية للتعاون الدولي، وإمارة ليختنشتاين، ووزارة 
خارجية اللوآسمبورغ، والوآالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، 
ووزارة الخارجية الملكية النرويجية، ووزارة الخارجية السويدية، 
ووزارة الخارجية االتحادية السويسرية، ووزارة الخارجية 

ترآية، ووزارة خارجية اإلمارات العربية المتحدة، ووزارة ال
التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ومجلس األبحاث االقتصادية 
واالجتماعية في المملكة المتحدة، والوآالة األمريكية للتنمية 

 .الدولية

أما المتبرعون من المؤسسات والقطاع الخاص الذين يقدمون دعمًا 
تأمين "سهامات إلى صندوق مجموعة األزمات أو إ/سنوياًُ و
فيشملون صندوق العالم األفضل، ومؤسسة آارنيغي في  "المستقبل

نيويورك، ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت، وهيومانيتي يونايتيد، 
وصندوق هنت ألتيرناتيف، وجويش وورلد ووتش، ومؤسسة 
آيمزي، ومؤسسة آوريا، ومؤسسة جون دي وآاثرين تي 

، ومعهد أوبن سوسايتي، ومؤسسة فيكتور بينتشوك، ماآارثر
ومؤسسة رادآليف، وسيغريد روزينغ تراست، وصندوق روآفيلير 

 .براذرز، وفيفا ترست

  2010 مارس/ آذار
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 الملحق ج

 إفريقيا تقارير وإحاطات مجموعة األزمات عن
 

 

CENTRAL AFRICA 
Congo: Staying Engaged after the Election, Africa Briefing 
N°44, 9 January 2007 (also available in French) 
Northern Uganda: Seizing the Opportunity for Peace, Africa 
Report N°124, 26 April 2007 
Congo: Consolidating the Peace, Africa Report N°128, 5 July 
2007 (also available in French) 
Burundi: Finalising Peace with the FNL, Africa Report 
N°131, 28 August 2007 (also available in French) 
Northern Uganda Peace Process: The Need to Maintain Mo-
mentum, Africa Briefing N°46, 14 September 2007 
Congo: Bringing Peace to North Kivu, Africa Report N°133, 
31 October 2007 (also available in French) 
Central African Republic: Anatomy of a Phantom State, Af-
rica Report N°136, 13 December 2007 (also available in French) 
Congo: Four Priorities for Sustainable Peace in Ituri, Africa 
Report N°140, 13 May 2008 (also available in French)  
Burundi: Restarting Political Dialogue, Africa Briefing N°53, 
19 August 2008 (also available in French) 
Chad: A New Conflict Resolution Framework, Africa Report 
N°144, 24 September 2008 (also available in French) 
Central African Republic: Untangling the Political Dialogue, 
Africa Briefing N°55, 9 December 2008 (also available in 
French) 
Northern Uganda: The Road to Peace, with or without Ko-
ny, Africa Report N°146, 10 December 2008 
Chad: Powder Keg in the East, Africa Report N°149, 15 April 
2009 (also available in French) 
Congo: Five Priorities for a Peacebuilding Strategy, Africa 
Report N°150, 11 May 2009 (also available in French) 
Congo: A Comprehensive Strategy to Disarm the FDLR, Af-
rica Report N°151, 9 July 2009 (also available in French) 
Burundi: réussir l'intégration des FNL, Africa Briefing N°63, 
30 July 2009 
Chad : Escaping from the Oil Trap, Africa Briefing N°65, 26 
August 2009 (also available in French) 
CAR: Keeping the Dialogue Alive, Africa Briefing N°69, 12 
January 2010 (also available in French) 
Burundi : garantir un processus électoral crédible, Africa Report 
Nº155, 12 February 2010 

HORN OF AFRICA 
Somalia: The Tough Part Is Ahead, Africa Briefing N°45, 26 
January 2007 
Darfur: Revitalising the Peace Process, Africa Report N°125, 
30 April 2007 (also available in Arabic) 
A Strategy for Comprehensive Peace in Sudan, Africa Report 
N°130, 26 July 2007 (also available in Arabic) 
Sudan: Breaking the Abyei Deadlock, Africa Briefing N°47, 12 
October 2007 (also available in Arabic) 

Ethiopia and Eritrea: Stopping the Slide to War, Africa Brief-
ing N°48, 5 November 2007 
Darfur’s New Security Reality, Africa Report N°134, 26 No-
vember 2007 (also available in Arabic) 
Kenya in Crisis, Africa Report N°137, 21 February 2008 
Sudan’s Comprehensive Peace Agreement: Beyond the Crisis, 
Africa Briefing N°50, 13 March 2008 (also available in Arabic) 
Beyond the Fragile Peace between Ethiopia and Eritrea: 
Averting New War, Africa Report N°141, 17 June 2008 
Sudan’s Southern Kordofan Problem: The Next Darfur?, Af-
rica Report N°145, 21 October 2008 (also available in Arabic) 
Somalia: To Move Beyond the Failed State, Africa Report 
N°147, 23 December 2008 
Sudan: Justice, Peace and the ICC, Africa Report N°152, 17 
July 2009 
Somalia: The Trouble with Puntland, Africa Briefing N°64, 12 
August 2009 
Ethiopia: Ethnic Federalism and Its Discontents, Africa Re-
port N°153 
Somaliland: A Way out of the Electoral Crisis, Africa Briefing 
N°67, 7 December 2009 
Sudan: Preventing Implosion, Africa Briefing N°68, 17 Decem-
ber 2009  
Jonglei's Tribal Conflicts: Countering Insecurity in South Su-
dan, Africa Report N°154, 23 December 2009  

SOUTHERN AFRICA 
Zimbabwe: An End to the Stalemate?, Africa Report N°122, 5 
March 2007 
Zimbabwe: A Regional Solution?, Africa Report N°132, 18 
September 2007 
Zimbabwe: Prospects from a Flawed Election, Africa Report 
N°138, 20 March 2008 
Negotiating Zimbabwe’s Transition, Africa Briefing N°51, 21 
May 2008 
Ending Zimbabwe’s Nightmare: A Possible Way Forward, 
Africa Briefing N°56, 16 December 2008 
Zimbabwe: Engaging the Inclusive Government, Africa 
Briefing N°59, 20 April 2009 
Zimbabwe: Political and Security Challenges to the Transi-
tion, Africa Briefing N°70, 3 March 2010 
Madagascar : sortir du cycle de crises,  Africa Report N°156, 
18 March 2010 

WEST AFRICA 
Guinea: Change or Chaos, Africa Report N°121, 14 February 
2007 (also available in French) 
Nigeria’s Elections: Avoiding a Political Crisis, Africa Report 
N°123, 28 March 2007 
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Nigeria: Failed Elections, Failing State?, Africa Report N°126, 
30 May 2007 
Côte d’Ivoire: Can the Ouagadougou Agreement Bring Peace?, 
Africa Report N°127, 27 June 2007 (also available in French) 
Sierra Leone: The Election Opportunity, Africa Report N°129, 
12 July 2007 
Guinea: Change on Hold, Africa Briefing N°49, 8 November 
2007 (also available in French) 
Nigeria: Ending Unrest in the Niger Delta, Africa Report N°135, 
5 December 2007 
Côte d’Ivoire: Ensuring Credible Elections, Africa Report 
N°139, 22 April 2008 (only available in French) 
Guinea: Ensuring Democratic Reforms, Africa Briefing N°52, 
24 June 2008 (also available in French) 
Guinea-Bissau: In Need of a State, Africa Report N°142, 2 
July 2008 (also available in French) 
Sierra Leone: A New Era of Reform?, Africa Report N°143, 31 
July 2008 
Nigeria: Ogoni Land after Shell, Africa Briefing N°54, 18 
September 2008 
Liberia: Uneven Progress in Security Sector Reform, Africa 
Report N°148, 13 January 2009 
Guinea-Bissau: Building a Real Stability Pact, Africa Briefing 
N°57, 29 January 2009 (also available in French) 

Guinea: The Transition Has Only Just Begun, Africa Briefing 
N°58, 5 March 2009 (also available in French) 
Nigeria: Seizing the Moment in the Niger Delta, Africa Brief-
ing N°60, 30 April 2009 
Guinea-Bissau: Beyond Rule of the Gun, Africa Briefing 
N°61, 25 June 2009 (also available in Portuguese) 
Côte d'Ivoire: What's Needed to End the Crisis, Africa Brief-
ing N°62, 2 July 2009 (also available in French) 
Guinea: Military Rule Must End, Africa Briefing N°66, 16 
October 2009 (also available in French) 

OTHER REPORTS AND BRIEFINGS 

For Crisis Group reports and briefing papers on:  

• Africa 
• Asia 
• Europe 
• Latin America and Caribbean 
• Middle East and North Africa 
• Thematic Issues  
• CrisisWatch 

please visit our website www.crisisgroup.org  
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