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 معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة 
 رئيس الدورة الثالثة والثالثين  –وزير الداخلية فى مملكة البحرين  
 لمجلس وزراء الداخلية العرب             

 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف عبد عبد العزيز آل سعود
 الوزراء  ولي العهد، نائب رئيس مجلس             
 وزر الداخلية بالمملكة العربية السعودية                  
 الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب        

 أصحاب المعالي والسمو وزراء الداخلية، 

 معالي الدكتور محمد بن علي كومان 
 األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب  

 السيدات والسادة، 
إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم أشغال دورة جديدة من  

دورات مجلسكم الموقر، هذا الصرح العربي الكبير الذى ما فتئ يساهم 
طلع بدور ضالتعاون العربي على الصعيد األمني وي عرىفى توطيد 

 أساسي إلى جانب المجالس الوزارية األخرى. 

عة الدول العربية بخالص سعدني أن أتوجه باسمي وباسم جامي  كما  
على استضافتها الكريمة ألعمال الدورة  العزيزةالتحية والتقدير إلى تونس 
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الرابعة والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت الرعاية السامية 
 لسيادة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي. 

كذلك أخص بالشكر والتقدير معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن  
عبد اهلل آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين رئيس الدورة الثالثة 
والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب على الجهود القيمة التى بذلها 
طيلة فترة رئاسته، وأتقدم بأحر التهاني إلى معالى الوزير الهادي 

جدوب وزير الداخلية بالجمهورية التونسية على توليه رئاسة الدورة الم
  الرابعة والثالثين للمجلس، راجيًا له التوفيق والسداد. 

 أصحاب السمو والمعالي والسعادة،  

األمنية المحيطة بالمنطقة، والمخاطر الم حدقة بها  إن الظروف   
نفاذ ا لقانون في الدول تضع أعباًء هائلة على كاهل أجهزة األمن وا 

العربية.. وال شك أن أحداث السنوات الست الماضية قد ضاعفت من 
التهديدات، بل وحملت لمجتمعاتنا أنواعًا جديدة من المخاطر.. 

نت من استغالل حالة السيولة السياسية التي فالجماعات  اإلرهابية تمك  
اإلقليم لتوجه ضرباٍت عنيفة، وغير مسبوقة في مداها وشدتها..  مرَّ بها
، اإلجراميةفريسة للعصابات  تسقط حم، والم دننا الحدود ت قت  فوجد
فع مكانها راضي يجري السيطرة عليها وت نز  عنها أعالم الدول لترتواأل 
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، في سابقة لم تشهد منطقتنا لها مثياًل في تاريخها رايات الخراب السوداء
 الحديث.. 

ليس ذلك فحسب، بل إن ظواهر اإلرهاب والعنف تداخلت مع  
، الجريمة المنظمة، واإلتجار بالبشر، والتجارة غير المشروعة في اآلثار

.. وبحيث تكونت شبكاٌت خطيرة وغيرها من أشكال الخروج على القانون
ومع قدة تمزج بين عالمي اإلرهاب واإلجرام.. واألخطر أن هذه الشبكات 
صارت توظف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا االتصال والمعلومات في 
تجنيد األنصار، حتى اتسعت ساحة المواجهة لتشمل العالم من أقصاه 
إلى أقصاه.. وكان من شأن هذا كله أن يضع  المؤسسات واألجهزة 

أو مداها  األمنية في العالم العربي أمام تحديات غير مسبوقة في شدتها
الموقر، سواء في توقيت  تنبع أهمية الدورة الحالية لمجلسكم.. ومن هنا 

والتي عقدها، أو من حيث الموضوعات الم درجة على جدول األعمال، 
  التحديات األمنية التي تواجه ب لداننا.. تتناول باستفاضة وعمق كافة

إن تحقيق األمن هو الغاية األولى للحكومات جميعًا.. فمن دون  
وال عمران.. ومن دون األمن يستحيل أن تقوم حياٌة األمن ال تنمية 

ديمقراطية سليمة أو أن ينعم المواطن بحقوقه اإلنسانية األساسية، وعلى 
آمنًا على نفسه وأهله من  الحياة.. وحقه في أن يعيش  رأسها حقه في 
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الخوف.. وأخيرًا، فإن توفر األمن ي عد العامل الحاسم في جذب 
 التي تشتد حاجة بالدنا لها..االستثمارات األجنبية 

والحقيقة  أن هذا كله يضع على كاهل رجال األمن مسئولياٍت  
جسامًا، وأعباًء تفوق الطاقة.. فهم مطالبون بأن يحققوا األمن للمواطن 

أو م حاصٌر  والمجتمع.. من دون أن يشعر المواطن بأنه م قيٌد في حريته
 سلباً  تمع الطبيعية فينعكس ذلكأن تتأثر حركة المج وبغيرِ  في معيشِته ..

 ... الحيوية المجتمعية يسحب من رصيدأو على االنتعاش االقتصادي، 

إن النظرة الشاملة لألمن تقتضي تعاونًا وتنسيقًا وثيقًا ومتواصاًل 
نفاذ القانون من ناحية، وبين العديد من المؤسسات  بين أجهزة الضبط وا 

احية أخرى.. ومن هنا، فإنني من ن والكيانات الرسمية وغير الرسمية
أ ثمِّن التعاون القائم بين مجلسكم الموقر والمجالس الوزارية العربية، 
وبخاصة مجلس وزراء العدل العرب.. خاصة في المجاالت المتعلقة 
عداد قوانين نموذجية لمواجهة  بمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة وا 

ا أثمره هذا التعاون من جرائم االتجار باألشخاص ومكافحة الفساد وم
دخلت حيز النفاذ سنة  قية العربية لمكافحة اإلرهاب التيعقد االتفا

  تعتبر سبقًا إقليميًا ومثااًل يحتذى به.  ، والتي1999



 

- 6  -   

 

لقد شهدنا جميعًا كيف احتلت مكافحة اإلرهاب مكانًا م تقدمًا في  
جميع البيانات الرسمية التي أدلى بها القادة العرب في قمة عم ان منذ 

باعتباره واحدًا من أخطر  لإلرهابأيام، فضاًل عن اإلشارة الواضحة 
عن القمة..  البيان الختاميالتهديدات التي تواجه العالم العربي في 

لحقيقة أن صالبة اإلجما  العربي حول خطورة اإلرهاب ال يفوقها سوى وا
قوة االقتنا  بخطورة الفكر الذي يولده، وضرورة اقتال  هذا الفكر من 

.. إن المسافة بين الفكر المتطرف والع نف  ، واجتثاثه من م جتمعاتناتربتنا
منة في اإلرهاب بينما جرثومته كا ال مجال لم جابهةأقصر مما نظن.. و 

لذلك فإن التحدي الحقيقي  العقل، نائمة في خاليا المجتمع ...ثنايا 
لإلرهابيين  ًا على م الحقة الم خططات الشيطانيةأمامنا ليس قاصر 

نما القضاء على النهج الذي يؤدي إلى تفريخ المزيد  واستباقها، وا 
 منهم..

 السادة الوزراء.. 

ة عصرنا وتحدي إن القضاء على اإلرهاب والتطرف هو معرك 
نحن له أهٌل بإذن اهلل..   ة .. وتحدٍ م ضني وهي معركة طويلةزماننا.. 

الصرا  مع العقل اإلرهابي هو عملية بالغة التعقيد تتطلب تضافرًا لكافة 
الجهود في المجتمع ومؤسسات الدولة .. الجهد األمني يقع في القلب 
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ليس فقط جهدًا بوليسيًا أو عماًل  -كما تعلمون– لكنهمن هذه العملية.. و 
نما هو أيضًا سباق في الخيال..  أن يكون  من المهماستخباراتيًا.. وا 

للخيال اإلجرامي واإلرهابي.. ال يكفي  قدر اإلمكان الخيال األمني سابقاً 
نما مطلوبٌ  الضربات لجماعات اإلرهاب وعقوله توجيه أيضًا  المدبرة، وا 

قلص الدافع لدى أجيال الشباب لالنضمام بصورة ت   رد  هذه الجماعات
إليها... البد أن ي درك العقل  اإلرهابي أن إجرامه يذهب عبثًا، وأن شروره 

وال شك في أن المجتمعات ذاتها هي خط ال تؤثر في مسيرة المجتمعات.. 
الدفا  األول في هذه المعركة.. فال ف رصة أمام جماعات اإلرهاب والخراب 

وتبرؤوا  الناس عنهامعات، وال سبيل أمامها إن انفض إن لفظتها الم جت
شاهدت ما ينطوي و  جربت منها... وقد قالت مجتمعاتنا كلمتها بعد أن

والتدمير، بل والعبث  عليه هذا الفكر الضال والم ضل من نواز  الشر
 والجنون...

استقرار األوضا  األمنية في البلدان العربية ال يتحقق فقط إن  
من  فاإلرهاب هو نو  خاص وخطيررهاب والفكر المتطرف.. بم جابهة اإل 

على الجريمة بكل فروعها  -كما تعرفون جميعاً  –اإلجرام.. وهو يتغذى 
انتشار الجريمة، م كافحة .. ومن األهمية أن تتواصل الجهود في مجال 

تنسيقًا وتعاونًا  وهو ما يتطلبخاصة المنظمة منها والعابرة للحدود.. 
بين الدول العربية بالنظر إلى تعقد أوجه النشاط اإلجرامي غير مسبوق 
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في عالم اليوم، اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة التي 
.. . لم نعهدها من قبل اإلجرام بصورةٍ  لخدمةِ  ف  ت وظ   -لألسف–أصبحت 

شير فى هذا الخصوص إلى أهمية البند المتعلق بالتحديات يهمني أن أ  و 
.. كما أؤكد على األمنية فى المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمعالجتها.

ه صورِ  بكافةِ  اإلرهابي واإلجرامي النشاطِ  األنجع لمواجهةِ  أن السبيل  
في مجال تبادل  خاصة   العربي ..-العربيِّ  التنسيقِ  هو م ضاعفة   هوأشكالِ 

على كافة المعلومات والخبرات األمنية واستخالص الدروس وتعميمها 
 ... تكرار األخطاءاألجهزة األمنية تحقيقًا للنفع العام، وتالفيًا ل

 السادة الوزراء..

لقد شاركت  مؤخرًا في القمة العربية التي ع قدت بالبحر الميت..  
والتي صدر عنها قراٌر بشأن اجتما  الوزراء المعنيين بالشئون 

تضم في عضويتها االجتماعية في شرم الشيخ، م تضمنًا تشكيل لجنة 
المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية الم تخصصة ذات الصلة.. 
بغرض إعداد دراسات لم كافحة ظاهرة اإلرهاب والتصدي لها.. وفي 
القريب العاجل، أنوي تنشيط عمل هذه اللجنة عبر اجتماعاٍت ت شارك فيها 

  الجتماعية.وزارات الداخلية والعدل واإلعالم، والشباب والشئون ا
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وال يفوتني أيضًا أن أ ذكر مجلسكم الموقر بما أقرته القمة العربية 
الثامنة والعشرين في عمان بشأن تكليف مجلس وزراء الداخلية العربية 
باالستعجال في البت في موضو  اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة 

 موضو ، وهو..  ألصحاب األعمال والم ستثمرين العرب بين الدول العربية
 الدول بين البينية التجارة حركة على كبير تأثير على ينطوي تعملون، كما

وأتمنى أن يحظى  ..االقتصادي وانتعاشها رخائها على وبالتالي العربية،
 بنظِركم استجابًة لتوجيهات القادة العرب.

كلمتي ال يسعني إال أن أعبر عن التقدير والشكر  ختامفى و  
االضطال  بمهامه وأنشطته  فيلمجلسكم الموقر على ما يبذله من جهد 

العربي المشترك فى المجال األمني، وتحقيقًا للغاية من أجل رفعة العمل 
المنشودة من وراء هذا الجهد أال وهي تعزيز أمن المواطن العربي 

 انية. وسالمته وكرامته اإلنس

   .وفقكم اهلل 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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