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افتتاح مؤتمر ومعرض االمن في الشرق االوسط برعاية رئيس الجمهورية
اللواء ريفي :المعرض فرصة لالمنيين لالطالع على آخر المبتكرات التكنولوجية
االحتراف وأخالقيات االحترام أهم الوسائل لتحقيق األمن دون التعرض لكرامة االنسان
مسؤول في االنتربول :مركز العمليات والتنسيق ييسر المساعدة الفورية الجهزة الشرطة
 2009/4/20رعى ربٌس الجمهورٌة العماد مٌشال سلٌمان ممثال بوزٌر الداخلٌة والبلدٌات المحامً زٌاد بارود صباح الٌوم
إفتتاح مإتمر ومعرض األمن فً الشرق األوسط " "SMESفً معرض البٌال ،بتنظٌم من مإسسة الشرق األدنى والخلٌج
للتحلٌل العسكري" ، "INEGMAوبدعم من قٌادة الجٌش اللبنانً والمدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخلً .
ومثل ربٌس مجلس الوزراء وزٌر الدولة جو تقال ،كما حضر المدٌر العام لقوى األمن الداخلً اللواء أشرف رٌفً ،قابد منطقة
بٌروت العسكرٌة العمٌد أحمد المقداد ممثال قابد الجٌش العماد جان قهوجً ،نابب وزٌر الدفاع اإلٌطالً السٌد غٌدو كروساتو،
ربٌس مإسسة " "INEGMAاللواء الطٌار خالد البو عٌنٌن ،المدٌر العام للجمارك العمٌد الركن أسعد غانم ،المدٌر العام ألمن
الدولة العمٌد الٌاس كعٌكاتً ،ممثل منظمة األنتربول الدولً مستشار األمٌن العام لألنتربول العمٌد جورج بستانً ،المقدم
صالح حالوي ممثال المدٌر العام لألمن العام اللواء وفٌق جزٌنً ،العمٌد المتقاعد وهبة قطٌشا ،المدٌر العام لمإسسة
" "INEGMAرٌاض قهوجً ،السفٌر اإلٌطالً غبلاير كٌكٌا وعدد من السفراء والشخصٌات العسكرٌة والدبلوماسٌة ووفودا
رسم ٌة عربٌة ودولٌة وكبار ضباط الجٌش وقوى األمن الداخلً .
إفتتاحا،النشٌد الوطنً ثم كلمة ترحٌب وشكر ألقاها المدٌر العام لمإسسة " "INEGMAوقال":إن إختٌار موضوع األمن الوطنً
كعنوان لهذا المعرض جاء نتٌجة الحاجة المتزاٌدة والملحة لهذا القطاع إقلٌمٌا ودولٌا ".
وأشار الى "أن إٌمان المجتمع الدولً بدور لبنان المركزي والدعم غٌر المحدود من فخامة ربٌس الجمهورٌة وقٌادتً الجٌش
اللبنانً واألمن الداخلً سهل لنا تنظٌم هذا المإتمر فً عجل" معلنا ان "أن  55عارضا ٌشاركون فً هذا المعرض ٌمثلون 85
شركة أمنٌة ودفاعٌة دولٌة من حوالً  15دولة "
وختم بإعالنه عن افتتاح فرع للمإسسة فً لبنان .
بعدها سلم اللواء خالد البو عٌنٌن دروعا تذكارٌة للوزٌر بارود واللواء رٌفً والعمٌد غانم .
ريفي
تتاح
ثم ألقى اللواء رٌفً محاضرة عن "تحدٌات العمل الشرطً فً لبنان والدروس للمستقبل" وقال":ان نتشارك وإٌاكم فً اف
أول معرض لألمن فً لبنان ،فهذه مناسبة هامة،
أن أشارك بمداخلة فً هذا المإتمر االفتتاحً ،فهذا مدعاة فخر واعتزاز لً .
قبل أن أبدأ ،أرى لزاما علً ،أن أوجه تحٌة كبٌرة ،إلى مإسسة الشرق األدنى والخلٌج للتحلٌل العسكري (إنٌغما) على
مبادرتها فً تنظٌم وإقامة هذا المعرض الهام ،الذي ٌقام للمرة األولى فً لبنان ".
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أضاف ":ال شك أن هذا المعرض سوف ٌوفر فرصة ثمٌنة لألمنٌٌن فً لبنان والدول المشاركة لالطالع على آخر المبتكرات
التكنولوجٌة فً المجالٌن األمنً والعسكري ،كما أنه سٌوفر فرصة ثمٌنة للمشاركٌن ،لٌتبادلوا الخبرات والتجارب بما ٌفٌد
بلدانهم وأمنها وبما ٌساعدهم فً االنتقال من العمل بؤسالٌب أمنٌة بالٌة تسٌا إلٌنا كقوى أمنٌة ولإلنسان ،إلى العمل بؤسالٌب
حدٌثة مرتكزة على التكنولوجٌا والعلم ،تحفظ كرامات األشخاص وكرامات أجهزتنا األمنٌة .
خال البوعٌنٌن ولمدٌرها العام الصدٌق رٌاض قهوجً ،ولكافة العاملٌن فٌها ".
فشكرا لهذه المإسسة ولربٌسها اللواء د
وتابع":أن تكون مداخلتً أو محاضرتً بعنوان ":تحدٌات العمل الشرطً فً لبنان والدروس للمستقبل" فهذا ٌتطلب دمج العلم
والمعرفة مع خالصة التجربة العملٌة .
تعلمون أن "قوى األمن الداخلً" ،هً من المإسسات األعرق فً لبنان الحدٌث ،وقد أمضٌت فً هذه المإسسة ما ٌقارب
السبعة وثالثٌن عاما ،تولٌت خاللها مراكز عدٌدة ،وتدرجت فً الرتب ،إلى أن تولٌت قٌادتها منذ ما ٌقارب األربع سنوات،
وهً مرحلة شهدت أحداثا دراماتٌكٌة ،لم ٌعشها لبنان إال فً حقباته االستثنابٌة .
خالل خدمتً هذه ،عاٌشت رجاال كبارا ،ساهموا فً تطور المإسسة وتقدمها بعضهم بجهده وعرقه  ،وبعضهم اآلخر بروحه
ودمه .
خالل خدمتً هذه ،أدركت أن العراقة لٌست تراكما زمنٌا فقط ،بل هً حصٌلة جهود وعلم وخبرة وتضحٌة ،أدركت أن
التطور ال ٌمكن أن ٌنتج إال عن حسن االستفادة من العلم والمعرفة ،ومن عبر التجارب .
لقد لمست أن عامة الناس ،وهم الكثرةٌ ،قاومون التغٌٌر ،وأن خاصتهم وهم قلة ،رواد التقدم والتطور .
ونحمد هللا أن قواعد اللعبة الدٌموقراطٌة ال تفعل فعلها فً هذا المجال ،ولو كان األمر غٌر ذلك ،لبقٌت البشرٌة على صورتها
األولى دون تقدم أو تطور ".
أضاف":بالعودة إلى موضوعنا ،ال نرى أن تحدٌات العمل الشرطً فً لبنان ،تختلف عن تلك فً بقٌة دول العالم ،فالعالم
الحالً أصبح قرٌة كونٌة واحدة ،فٌه تعولمت القٌم والمعارف وتعممت نتابج العلوم ،وفٌه تعولمت الجرٌمة ،وهذا األمر أملى
التشابه فً التحدٌات .
انطالقا من تجربتً فإننً أرى أن العمل الشرطً فً لبنان ٌواجه تحدٌات أساسٌة ثالث وهً :
التحدي األول :تحقٌق األمن والمحافظة على النظام واالستقرار .
التحدي الثانً :احترام حقوق اإلنسان والمحافظة على كرامته .
التحدي الثالث :إٌجاد الصٌغة المناسبة إلقامة التوازن بٌن تحقٌق األمن واحترام حقوق اإلنسان ".
أ -التحدي األول :تحقٌق األمن والمحافظة على النظام العام .
حددت القوانٌن المرعٌة ،مهام قوى األمن الداخلً ،وأوردتها فً مجالً الضابطتٌن اإلدارٌة والعدلٌة ،وفً مجال ضابطة
السٌر ،وفً حماٌة األشخاص والممتلكات ،والسهر على تطبٌق األنظمة والقوانٌن وحراسة السجون وإدارتها ،باإلضافة إلى
حراسة البعثات الدبلوماسٌة والمإسسات الرسمٌة والدستورٌة ،ومإازرة السلطات العامة فً تؤدٌة مهامها .
من الواضح أن الغاٌة األساسٌة من هذه المهام هً تحقٌق األمن ،سواء كان ذلك من خالل المحافظة على النظام العام ،أو من
خالل التصدي للجرٌمة .
فاألمن ٌبقى هو الهدف األساسً ،واألمن كما نعلم مشتق من األمان ،وهو ضرورة حتمٌة لتقدم المجتمعات وتطورها ،فال تقدم
وال تنمٌة دون أمن وطمؤنٌنة .
والٌوم توسع مفهوم األمن لٌشمل كافة نواحً الحٌاة تقرٌبا ،من هنا بدأنا نسمع باألمن االقتصادي واألمن االجتماعً واألمن
الغذابً .
وال ٌخفى على أحد أن العالقة فٌما بٌن األمن والتطور والتنمٌة هً عالقة جدلٌة تبادلٌة ،فكما أن األمن ٌعتبر شرطا ضرورٌا
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ألي تقدم ،فإن التطور والتقدم ٌوفران عناصر هامة ومساعدة على تحقٌق األمن بشكل أفضل .
ب -التحدي الثانً :إحترام حقوق اإلنسان والحفاظ على كرامته .
ٌدرك المتتبع لنشؤة حقوق اإلنسان ،أنها لٌست ولٌدة التطورات األخٌرة ،بل هً قدٌمة ،قدم اإلنسان ،فمفهوم حقوق اإلنسان
موجود فً صلب كافة الرساالت السماوٌة وفً الدعوات اإلصالحٌة ،وقد شكلت هذه المفاهٌم أهم الركابز التً انطلقت منها
ولو نظرٌا أو صورٌا كافة الثورات فً العالم .
فالناس ٌولدون أحرارا أو ٌفترض أن ٌولدوا أحرارا وهم متساوون فً الحقوق والواجبات ،أو ٌفترض أن ٌكونوا متساوٌن فً
الحقوق والواجبات ،وبالطبع دون تمٌٌز بٌن الجنس أو اللون أو اللغة أو القومٌة أو أي سبب آخر من أسباب التمٌٌز .
من الطبٌعً أن تستوحً القوانٌن الوضعٌة ،وبما فٌها القوانٌن التً ترعى عمل الشرطة فً العالم ،هذه المفاهٌم وأال تتعارض
معها .
ومن هنا نجد أن هذه القوانٌن قد ركزت على حقوق اإلنسان فً مجال العمل األمنً ،كحقه بؤال تطلب منه الشهادة ضد نفسه،
وحقه فً احترام حرمة منزله وخصوصٌاته ،وحقه أن ٌعامل كبريء حتى تثبت إدانته وحقه أال ٌحبس أو ٌوقف أو ٌلقى القبض
علٌه إال وفقا ألحكام القانون وغٌرها من الحقوق التً باتت معروفة من الجمٌع .
وانطالقا من هذه المعطٌات وضع المجتمع الدولً مدونة لقواعد سلوك الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القانون وأصبحت هذه المدونة
تدرس فً كافة معاهد الشرطة فً العالم .
وفً لبنان أدخل قانون أصول المحاكمات الجزابٌة الجدٌد بعض الحقوق اإلضافٌة للمشتبه به أو المشكو منه وهً:
 حقه باالتصال بؤحد أفراد عابلته أو بصاحب عمله أو بؤحد معارفه .حقه باالتصال بمحام ٌختاره ومقابلته .حقه باالستعانة بمترجم .حقه بتقدٌم طلب لعرضه على طبٌب لمعاٌنته .كما فرض هذا القانون على الضابط العدلً أن ٌبلغ المشتبه فٌه ،فور احتجازه بحقوقه المذكورة آنفا ،وفرض علٌه أن ٌدون هذا
اإلجراء فً المحضر .
وبناء علٌه نستنتج أن المبدأ األساسً هو التمتع بالحقوق والحرٌات دون أي تعرض أو تعسف من قبل السلطة ،إال أن اإلشكالٌة
التً تطرح أنه قد ٌحصل فً بعض األحٌان تجاوز لألصول أثناء حفظ األمن والنظام أو أثناء التحقٌقات أو أثناء العملٌات
األمنٌة .من هنا ٌطرح السإال حول كٌفٌة إقامة التوازن بٌن األمن من جهة وحقوق اإلنسان من جهة أخرى .
ج -التحدي الثالث:إٌجاد الصٌغة المناسبة إلقامة التوازن بٌن تحقٌق األمن واحترام حقوق اإلنسان :
برأًٌ إن الموازنة بٌن مقتضٌات األمن وحقوق االنسان تشكل التحدي األكبر واألهم .
كلنا ٌعلم أن تحقٌق األمن هو العلة األساسٌة لوجود أي جهاز شرطة فً العالم ،ولكن السإال المطروح هو :
أي أمن نرٌد؟ وبؤي ثمن؟هل نرٌد األمن ،ولو على حساب كرامات الناس وحرٌاتهم؟هل ٌمكن تحقٌق األمن دون التعرض للكرامة والحرٌة؟هذه التساإالت هً التً تجعل الموازنة بٌن مقتضٌات األمن واحترام حقوق االنسان هً التحدي األكبر ".
وتابع":بداٌة ٌجب االعتراف أن الجرٌمة هً جزء من الحٌاة ،وأنه ال وجود فعلٌا لمجتمع خال من الجرٌمة .
ونحن نعلم أن الرسل والمصلحٌن عملوا على إقامة "المدٌنة الفاضلة" اال أن ذلك بقً حلما طوباوٌا ،والمجتمعات المحظوظة
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هً تلك التً تعٌش معدالت اجرامٌة معقولة أو متدنٌة ،ونشكر هللا ان لبنان من ضمن هذه المنظومة وما مكنه من ذلك هو
طرٌقة التربٌة فٌه وتركٌبته االجتماعٌة ،إضافة الى عمل األجهزة األمنٌة والقضابٌة .
لم أتطرق الى هذه الم قدمة اال ألكون واقعٌا ،من هنا أقول وانطالقا من تجربتنا العملٌة أنه من الممكن أن نحقق األمن دون
التعرض ،بشكل مإلم أو كبٌر ،لحرٌة الناس وحقهم فً الحٌاة بؤمان وحرٌة إذ لم ٌعد مقبوال أن ننتهك حقوق الناس تحت حجة
أولوٌة األمن وأهمٌته ،وتحقٌق ذلك ٌتطلب أمرٌن اساسٌٌن ،المهنٌة واالحتراف من جهة والتمتع بثقافة االحترام ( احترام
النفس ،احترام اآلخر ،احترام القوانٌن) من جهة أخرى .
اال أن ذلك ال ٌعنً ابدا أننا ٌمكن ان نعد الناس بعمل دون أن تشوبه االخطاء ،فنحن بشر وسنبقى بشراٌ ،مكن أن نخطا
وٌمكن أن نصٌبٌ ،مكن أن ننجح وٌم كن أن نفشل .
ومهما ٌكن من أمر ٌجب التمٌٌز بٌن الخطؤ البسٌط والخطؤ الجسٌم ،واإلحتراف ٌساعد على تقلٌص األخطاء الجسٌمة .
وإذا كانت إمكانٌة انتهاك حقوق االنسان وكرامته فً المهام العادٌة تبقى بسٌطة وغٌر خطرة فالمشكلة االساسٌة تبرز عندما
ٌتعلق األمر بمواجهة العملٌات االرهابٌة والجرابم الكبرى .
الكل ٌعلم أن االرهابٌٌن ال ٌترددون فً استعمال أعنف الوسابل وأشدها فتكا من أجل تحقٌق مآربهم وفً هذا المجال أنطلق من
عدة تساإالت وهً :
هل االرهابً هو عدو مطلق ،وأن الصراع معه ٌحكمه منطق اإلبادة فقط؟
هل ٌجب أن نقٌم االعتبار لكرامة إرهابً هو نفسه ال ٌقٌم اعتبارا للحٌاة والكرامة؟
إذا كان االرهابً ٌسعى لقتلنا دون تردد أال ٌحق لنا قتله لنحفظ حٌاتنا؟
إن سٌل هذا النوع من األسبلة ال ٌتوقف ،وخاصة لدى رجالنا الذٌن ٌعدون لمواجهة العملٌات االرهابٌة .
نحن نعلمهم أن ما تواجهون ،هو مجرم وارهابً وأنتم رجال دولة وقانون ،من حقكم أن ٌكون لكم "حقوق انسان" أي من حقكم
أن تحفظوا حٌاتكم انما دون أن تكونوا على صورته واال أصبحتم متساوٌن معه .
نحن نعلمهم أن الواقع لٌس بسٌطا ،إنما ما نقوله ممكن ،خاصة إذا اعتبرنا أننا بحكم وظٌفتنا ،مسإولٌن عن حٌاة وكرامة
اآلخرٌن حتى وإن كانوا إرهابٌٌن .
نحن نعلمهم أن التجربة العملٌة فً كافة دول العالم تثبت إمكانٌة هذه المفاهٌم ،ولقد رأوا بؤم عٌنهم ومن خالل تجربتهم فً
لبنان ،أن ذلك ممكنا ".
وتابع":إن الواقع اللبنانً لم ٌبق تجاربنا فً المجال النظري فقط ،بل وضعها فً التجربة العملٌة التً كانت قاسٌة وغالٌة اال
أنها اثبتت أننا على قدر المسإولٌة فً حماٌة هذا الوطن ،وأغنت خبرتنا ومعرفتنا وأثبتت صدقٌة ما أقول .
الكل ٌعلم أننا والجٌش اللبنانً البطل ،تشاركنا فً مواجهة حالة إرهابٌة كبٌرة عنٌت بذلك " فتح اإلسالم ".
هذه المجموعة التً استهدفت مدنٌٌن أبرٌاء فً عٌن علق من خالل تفجٌر حافلتٌن للركاب ،وبعد أن تمكنا من كشف دورهم
االجرامً فً هذه الجرٌمة االرهابٌة وغٌرها من الجرابم ،تواجهنا وإٌاهم فً شارع المبتٌن وفً المخٌم الضحٌة "مخٌم نهر
البارد ".
لقدأخذنا على عاتقنا كقوى أمن داخلً مواجهة خلٌتهم االرهابٌة التً كانت تتمركز فً شارع المبتٌن ،فٌما أخذ الجٌش اللبنانً
على عاتقه المواجهة الكبرى فً مخٌم نهر الباردٌ ،ومها لم ٌسقط اي مدنً جرٌح أو قتٌل خالل مواجهات شارع المبتٌن رغم
أن عملٌة إخراج المدنٌٌن العزل قد أملت إطالة العملٌة األمنٌة لساعات عديدة كان ٌمكن أن ٌسقط لنا خاللها شهداء أو جرحى
إضافٌٌن .
ٌومها الجمٌع شاهد كٌف أن الجٌش اللبنانً ،رغم جراحه الكبٌرة ،خاض معركته بشرف واحترام ،كما خاضها بوعً وإدراك
ول ٌفتح المعركة إال بعد
كاملٌن لحقوق الناس وكراماتهم ،وقد ترجم ذلك بمساعدة المدنٌٌن واهالً المخٌم من اجل الخروج منه م
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أن تؤكد من خروج كافة المدنٌٌن غٌر المعنٌٌن .
ٌومها الجمٌع شاهد كٌف ساعد جنود الجٌش اللبنانً ،المثقلة جراحهم ،عابالت االرهابٌٌن من نساء وأطفال فً الخروج من
المخٌم سالمٌن .
ال شك أن تطبٌق مفاهٌم "احترام حقوق اإلنسان" فً المعارك الضارٌة ،صعب ،ال بل مكلف ،إال أنه وبرأًٌ ٌبقى انتهاكها
أصعب وأكبر كلفة ،وال أرى أننا ٌمكن أن نسجل أي انتصار ،مهما كان جلٌا إذا لم نمٌز أنفسنا عن المجرمٌن واإلرهابٌٌن .
إنً على قناعة تامة بصوابٌة وبمعقولٌة ما أقول ،وأكبر دلٌل على ذلك أننا ونحن نخوض تلك المعارك الشرسة ،أقرٌنا فً
مجلس القٌادة وبدعم وتشجٌع من وزارتنا وزارة الداخلٌة والبلدٌات ،إنشاء قسم حقوق اإلنسان فً قوى األمن الداخلً .
ومإخرا تم توقٌع مذكرة تفاهم بٌن وزارة الداخلٌة والبلدٌات ممثلة بقوى األمن الداخلً وبٌن وزارة الخارجٌة فً المملكة
المتحدة حول التخطًط االستراتٌجً وحقوق اإلنسان والتواصل مع المواطنٌن .
كما تم عقد ورش عمل لقٌاس مدى احترام قوى األمن لهذه الحقوق توصال إلى اقتراحات من شؤنها تحسٌن أداء هذه القوى فً
هذا الشؤن األمر الذي سٌنعكس إٌجابا ولو بشكل غٌر سرٌع على عالقة قوى األمن الداخلً بالمواطن فً مجاالت أدابها
لمهامها ،وعكس الصورة الحقٌقٌة لرجل األمن ودوره عمال ال قوال انطالقا من احترام اإلنسان الذي وضعت الحقوق كلها
ألجله أوال وأخٌرا ".
وختم اللواء رٌفً":مما ال شك فٌه ،أن التطور والتقدم نحو المستقبل ٌرتكز بشكل أساسً على االستفادة من أخطاء وتجارب
الماضً ،وعلٌه أصبح لزاما علٌنا كؤجهزة أمنٌة أن نستفٌد من التجارب الستخالص العبر من أجل تحسٌن األداء الشرطً
ومواكبة التحدٌات التً ٌشهدها العالم الحدٌث ،وال سٌما تلك المتعلقة بالموازنة بٌن مقتضٌات األمن واحترام حقوق اإلنسان
والتً أعتبرها تشكل التحدي األكبر .
وبالتالً نرى أنه من الضرورة بمكان أن نهتم حالٌا ومستقبال فً التركٌز على النقاط التالٌة :
مواكبة التطور التقنً والتكنولوجً فً مختلف المٌادٌن واالستفادة منه داخل قوى األمن الداخلً لنقلها من شرطة تقلٌدٌة تعتمد
األسالٌب البالٌة إلى شرطة حدٌثة ومتحضرة تعتمد التكنولوجٌا الحدٌثة .
السعً قدر اإلمكان إلى تطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة فً صلب عمل قوى األمن الداخلً ،وترسٌخها فً نفوس العناصر القابمة
بكافة المهام على اختالفها .
التركٌز على التدرٌب التخصصً لعناصر قوى األمن الداخلً بغٌة رفع مستوى الجهوزٌة واالحتراف لدٌهم .
احترام مبادئ حقوق اإلنسان ووضعها موضع التنفٌذ خالل أداء رجال قوى األمن لمهامهم ،وإدخال هذه المبادئ فً النفوس
ولٌس فقط فً النصوص .
تفعٌل التعاون والتنسٌق مع باقً األجهزة األمنٌة ،للوصول إلى أفضل النتابج على مستوى األمن الوطنً .
فً المحصلة إن االحتراف وأخالقٌات االحترام تبقى أهم الوسابل الكفٌلة بتحقٌق األمن دون التعرض لكرامة االنسان وحقوقه .
وفً المحصلة اٌضا ،أنه من كان على رأس وزارته وزٌرا بهذه األخالقٌة ،ال خوف علٌه من التمادي فً انتهاك حقوق
االنسان ".

بستاني
وألقى مستشار األمٌن العام لألنتربول الدولً العمٌد جورج بستانً محاضرة بعنوان "األنتربول واألمن الدولً  :رإٌة
مستقبلٌة" ،فتحدث عن " مواجهة اإلرهاب الذي ٌمثل التحدي المعاصر للدول وعرض لعملٌات إرهابٌة حصلت فً عدد من
الدول ،كما تحدث عن استراتٌجٌات ٌجب اعتمادها كالعمل خارج نطاق حدود الوطن والتعاون بٌن الدول على المستوٌٌن
اإلقلٌمً والعالمً الستبصال التهدٌد اإلرهابً ".
كما تحدث عن تعاون المملكة العربٌة السعودٌة والٌمن فً هذا المجال  ،حٌث تم إصدار نشرات حمراء أو نشرات دولٌة
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خاصة بشؤن  81إرهابٌا ظنٌنا معنٌا بالتنبٌه العالمً .
وقال" :إن مركز العملٌات والتنسٌق فً األنتربول الذي ٌعمل على مدار الساعة طٌلة أٌام األسبوع ٌٌسر المساعدة الفورٌة الى
أجهزة الشرطة فً العالم أجمع باللغات اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة واإلسبانٌة والعربٌة أٌضا ".
وختم" :إن إنشاء مكتب إقلٌمً لألنتربول خاص بالبلدان الناطقة باللغة العربٌة ٌٌسر لنا بنٌة دابمة من شؤنها تحسٌن قدراتنا على
التعاون فً ما بٌننا ومع بقٌة العالم تحسٌنا كبٌرا ،وقد أضحى إنشاء مكتب إقلٌمً لألنتربول خاص بالبلدان الناطقة باللغة
العربٌة حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى ،مما ٌجعله ٌساهم بشكل كبٌر فً تحدٌد استراتٌجٌة أمنٌة إقلٌمٌة وعالمٌة مستدٌمة
لمحاربة اإلرهاب الدولً واإلجرام العابر للحدود ".
الكساسبة
ثم كانت محاضرة لربٌس مفتشً األمن العام فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة العمٌد فهد ٌوسف الكساسبة بعنوان "األسالٌب
الحدٌثة فً مكافحة اإلرهاب  :فكرا ومٌدانٌا" الذي اعتبر أن "مشكلة اإلرهاب والتطرف هً من القضاٌا المهمة والخطٌرة فً
مختلف المجاالت التً تزعزع األمن الوطنً وتهدد السلم الدولً ،ال سٌما فً منطقة الشرق األوسط التً ما زالت تشهد حالة
مستمرة من اإلضطرابات التً تإثر بشكل واضح على مستوى االستقرار فً معظم دول المنطقة ".
بعد ذلك إنتقل الجمٌع الى صالة العرض حٌث افتتح كل من الوزٌر بارود واللواء رٌفً والعمٌد المقداد رسمٌا المعرض وجالوا
على أجنحته التً تضم شركات أمنٌة من الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،إٌطالٌا ،فرنسا ،الممملكة األردنٌة الهاشمٌة ،جهورٌة
مصر العربٌة واإلمارات العربٌة المتحدة ،إضافة الى شركات لبنانٌة ودولٌة ،حٌث تعرض أجهزة عسكرٌة وأمنٌة من أسلحة
وألبسة وأجهزة إنذار وكامٌرات مراقبة وسٌارات رباعٌة الدفع وناقالت جند وغٌرها من المعدات الحدٌثة .
اشارة الى أن معرض "ٌ "SMESفتح أبوابه للعموم أٌام اإلثنٌن ،الثالثاء واألربعاء  21 - 20و  22الحالً من التاسعة صباحا
حتى السابعة مساء ،وسٌتخلله عروض حٌة عند الساعة الخامسة من ٌومً الثالثاء واألربعاء لفوج مغاوٌر البحر فً الجٌش
وفرقة الفهود فً قوى األمن الداخلً.

