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إهــــــــــــــداء
إلى:
والديَّ العزيزين الكريمين اللَّذَين هما سبب وجودي في الدنيا،

ووصولي إلى هذه المرحلة ،يا رب متعهما بالصحة وارزقهما حسن
الخاتمة.
كل قائد مخلص في قيادته ،عظيم بشعبه ،عزيز بدينه ،رحيم بأمته،
قوي بواجبه ،وفيّ بعهده.
كل شاب غيور بدينه ووطنه ،مهموم بإصالح شعبه وبناء أمته ،ملتزم
بأوامر دينه وتسديد قادته.
كل من علمني حرفا في حياتي.

إليــهــم جميعــا فــي علـوهـم وتفـانيهـم ويقينـهـم الصـادق أهـدي
هذا العمـل.

الباحـــــــــــث

شكر وعرفان
امتثاال لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى وطني الحبيب جمهورية تشاد
ممثلة في الوزارة الداخلية واألمن العام التي أتاحت لي الفرصة إلتمام مشواري
التعليمي ،وإلى وطني الثاني جمهورية السودان الشقيقة ـ ـ حكومة وشعبا ـ ـ التي
ما فتأت تقدم لنا كل الغالي والنفيس من أجل أن نتعلم حرفـا ،ونبني بلدا.
كما أقدم شكري وتقديري لجامعة الرباط الوطني منارة العلم والمعرفة،
وأخص بالذكر كلية الدراسات العليا.
كما أتقدم بشكري الجزيل واحترامي البالغ لكلية علوم الشرطة والقـانون
عمادة وأساتذة وطالبا ـ والتي لها قدم صدق في إعداد القـادة ،وتكوين
الكادر الكفء.
والشكر أجزله موصول إلى القـائد العظيم ،واألستاذ الجليل عميد شرطة
معاش الدكتور :عبدالوهاب حامد سليمان الذي كان قـائدا لي في السلوك
واألخالق واآلداب ،وأستاذا في اإلشراف والتوجيه واإلرشاد ،جزى اهلل عنا وعن
اإلسالم خير الجزاء.
وال أنسى أن أقدم شكري إلى كل من أسهم معي وساعدني ووقف
بجانبي في كتابة هذا البحث .
والشكر أوله وآخره هلل رب العالمين.

الباحــــــــث
مستخلص البحث
قضية استتباب األمن وتوفري االستقرار ،والتعايش السلمي ونبذ العنف ،وغرس الثقة واحملبة بني
اجملتمعات املختلفة ،من أهم القضايا اليت يهتم هبا العامل اليوم يف منظومته احلديثة ،ويبذل هلا كثريا من
اجلهد ،وينفق هلا كثريا من األموال ،وكما تسعى دول العامل جادة إىل إقامة صداقات صادقة محيمة ،

وعالقات قوية متينة ،يف سبيل حتقيق أقصى درجات األمن واالستقرار والطمأنينة والرفاهية ،ألن استتباب
األمن واستقرار البالد أساس احلياة ،وبفقداهنما ختتفي كثري من مظاهر احلياة ،يف كافة األصعدة السياسية
والعلمية واالقتصادية واالجتماعية .
تأيت سياسة التحالفات العسكرية واألمنية بني الدول يف مقدمة بناء العالقات الدولية؛ ألن
اللجوء إىل سياسة التحالفات بني الدول أصبحت ضرورة حتمية من ضروريات طبيعة البيئة الدولية
القائمة على تعدد القوة وتعدد السيادات ،وأصبحت مظهرا من مظاهر القوة احلقيقية.
وانطالقا من هذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن الدور احلقيقي للتحالفات العسكرية
واألمنية بني تشاد والسودان يف توطيد دعائم األمن واالستقرار يف احلدود ،وغرس مظاهر الثقة واحملبة يف
نفوس القيادة العليا يف البلدين ،وعن آثاره اإلجيابية على الصعيد األمين والسياسي واالقتصادي والتجاري
والثقايف واالجتماعي ،ليكون منوذجا رائعا لبلدان املنطقة يف التعامل مع مهددات األمن والسلم الدوليني.
ومن الضروري جدا على قادة البلدين احلفاظ على اتفاقية القوات املشرتكة وتقويتها ،واحلفاظ
على آثارها اإلجيابية يف استتباب األمن ،وتقليص نشاط احلركات املسلحة يف احلدود ،واالستقرار
السياسي يف البلدين ،واهلدوء النسيب للصراعات القبلية يف دارفور ،وذلك من خالل توفري مجيع
االحتياجات الالزمة للقوات املشرتكة ،وزيادة الثقة بني القادة ،واستغالل التواصل السكاين والتداخل
القبلي والعالقات الشعبية لتبين سياسة اجلوار املفتوح.

وهللا ولي التوفيق

Abstract
The issue of security and provide stability, peaceful coexistence
and non-violence, and to instill trust and love among the different
communities, the most important issues of interest to today's modern
his system, and make it much effort, and spent a lot of money, and as
serious about seeking nations of the world to establish friendships

honest intimate and national relations firm, in order to achieve the
maximum degree of the mother and stability and tranquility and wellbeing, because the security and stability of the country is life’s basic,
and without them many aspects of life disappear, in all political,
scientific, economic and social levels.
The military and security alliances come between the countries at
the forefront of the policy of building international relations; because
the resort to the policy of alliances between nations has become a
necessity of a good international environment necessities based on the
multiplicity of power and multiple sovereignties, and the truth has
become a manifestation of power.
Out of this study it was to reveal the true role of the military and
security alliances between Tchad and Sudan in the consolidation of
security and stability in the border, and to instill confidence and love
appearances in the hearts of the top leadership of the two countries,
and the positive effects on the security and political, economic,
commercial, cultural and social level, to be to countries a great example
of the region to deal with threats to international peace and security.
It is very necessary to the leaders of both countries to maintain
the joint forces agreement and strengthen, and maintain its positive
effects in establishing security, and reducing the armed movements
active in the border, and political stability in the two countries, the
relative calm of the conflicts tribal in Darfur, and through the provision
of all the requirements of the necessary joint forces, and increase the
trust between the leaders and the exploitation of the population to
communicate and overlapping tribal and popular relationships to adopt
Open Neighborhood policy.
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