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الخبير األمني واإلستراتيجي شدد على أهمية مكافحة أكبر داء يهدد البشرية

الشليمي لـ »األنباء«: أحّذر.. هناك كهوف إرهابية تحت أراضي
 دول مجلس التعاون وعلينا إنشاء مركز خليجي لمكافحة اإلرهاب

أسامة دياب
أكد اخلبير األمني واالسـتراتيجي العقيد الركن متقاعد فهد الشـليمي أن القمة اخلليجية أكدت على 
وحدة املصير وخرجت بقرارات اقتصادية مميزة تعزز من الروابط االجتماعية واألمنية بني دول املجلس، 
مشـددا على أن إيران أصبحت مشـكلة عاملية وليسـت إقليمية، وتصرفاتها احلالية تشكل خطرا متعدد 
احملاور على املنطقة، ودعا لضـرورة وجود نظرة خليجية وعربية موحدة للتعامل مع هذا امللف والعمل 
على بناء جسـور الثقة بني إيران والدول العربية، مؤكدا أهمية أن تبادر إيران بضبط وإحكام السيطرة على 
طرق تهريب املخدرات ومنع مرور قوافل اإلرهاب إلى أفغانسـتان عبر أراضيها وتتعاون مع دول املنطقة 
اسـتخباراتيا. وأوضح الشليمي أن العراق مّر بفترة مخاض عسير وضعت نهاية لسياسة حكم الرجل الواحد 
واحلزب الواحد، فالعـراق اآلن بلد متعدد األقطـاب ولديه توازن في القوى السياسـية وال يوجد به تفرد 
بالقرار، الفتا إلى عدم قدرة عراق اليوم على العمل العدائي اإلستراتيجي أو العملياتي وأبلغ دليل على ذلك 
هو دخول حظيرة مشـاة إيرانية لألراضي العراقية مؤخرا وعجز القوات العراقية عن التصدي لها، مشـيرا 

لتأييده إلسـقاط الديون العراقية وضخها على شكل اسـتثمارات كويتية في مدينة البصرة من خالل تصور 
علمي وعملي قابل للتطبيق.

وأشار إلى أن مكافحة اإلرهاب هي الهاجس العاملي الذي يشغل مختلف دول العالم، الفتا الى وجود 
كهوف إرهابية حتت أراضي دول مجلس التعاون اخلليجي، داعيا لضرورة إنشاء مركز خليجي موحد ملكافحة 

اإلرهاب.  وصرح بأنه بصدد تقدمي تقرير لوزير األشغال العامة ووزير البلدية د. فاضل صفر عن أهم عناصر 
وآليات حفظ األمن في املدن اجلديدة. وكل من يعترض على كاميرات املراقبة ال يفقه أمنيا، والكثير 

من اجلرائم مت كشفها باستخدام الكاميرات األمنية. وأشار إلى أنه من املؤيدين 
إلسـقاط فوائد القروض التي أصبحت مشكلة أمنية وليست مشكلة اقتصادية 

فهناك عشرات اآلالف من املدينني متسهم املشكلة.
»األنباء« التقت الشليمي وقلبت معه أوراق أهم القضايا على الساحتني اإلقليمية 

والعاملية فإلى التفاصيل:

أنـا الخليجـي الوحيـد في دائـرة األمن والسـالمة مـن بين 
250 مستشـارًا أمنيـًا لألمـم المتحـدة علـى مسـتوى العالـم

القمـة الخليجية أكـدت على وحـدة المصير وخرجـت بقرارات 
اقتصادية مميزة تعزز من الروابط االجتماعية واألمنية بين دول المجلس

عراق اليوم غير قادر على العمل العدائي اإلستراتيجي أو العملياتي 
ودخـول حظيرة المشـاة اإليرانية ألراضيه مؤخرا أبلـغ دليل على ذلك

علـى  الحفـاظ  أسـاليب  أحـد  المراقبـة  كاميـرات 
أمـن وسـالمة المجتمـع ومـن يعتـرض عليهـا ال يفقـه أمنيًا

ه��ل اإلرهابي يصن��ع أم يولد؟وإلى أي مدى 
يصنع املناخ في عاملنا العربي اإلرهاب؟

اإلرهابي صنيعة ونت����اج ظروف معينة، 
فاإلرهاب ينمو ويترعرع ف����ي أجواء معينة، 
ولألسف معظم الدول العربية تشكل بيئة مالئمة 
لإلرهاب فالكبت السياسي وقمع حرية التعبير 

والفقر.
ما رؤيتك اإلستراتيجية لألحداث على احلدود 

السعودية اليمنية؟
إيران تق����ف وراء األحداث عل����ى احلدود 
السعودية – اليمنية وكان هدف احلوثيني هو 
تدويل الصراع بحيث يكون هناك تدخل دولي 
وبالتالي تكون لهم بصمة سياسية ويصبحون 
مثل األكراد. على إيران أن حتد من هذه التدخالت 
والبعد عن خلق األزمات حتى حتظى بثقة دول 

مجلس التعاون.
هل تعتقد أن إيران ستقبل بالوقود الدولي أم 

أنها ستصر على تخصيب اليورانيوم؟
إيران أفضل من يلع����ب على وتر املماطلة 
وكس����ب الوقت ولكنني أشك أن عامل الوقت 
في صاحلهم فصبر العال����م بدأ ينفد وعليهم 

االعتبار من التجربة الكورية.
كيف ت��ري املظاه��رات واالعتصام��ات التي 

حتدث بني احلني واآلخر في الكويت؟
املظاه����رات واالعتصام����ات أح����د الرموز 
احلضارية لدولة الكويت فهي مفخرة للحكومة 
الكويتية قبل الش����عب ألنه ال توجد دولة في 
العالم العربي يقوم بعض مواطنيها مبظاهرة 
س����لمية أو اعتصام دون أي خسائر ويرجع 
الناس لبيوتهم آمنني بعد ذلك. ولكنني أعتب 
على بعض النواب اللجوء للشارع ألن مداوالت 

النائب مكانها مجلس األمة.

لجوء النواب للشارع

جل��وء النواب للش��ارع قلة حيل��ة أم تأجيج 
للمشاعر؟

هو فشل في فرض قرار معني وهو نوع من 
أنواع التبريرات التي تظهر لضرورة انتخابية. 
ولك����ن علينا أن نق����ر أن مجلس األمة مفخرة 

للكويت ونعتز به إقليميا وعامليا. 
الساحة السياسية بحاجة ماسة لالستقرار 
الذي هو أحد أهم عناصر اإلجناز، ولذلك على 
الن����واب أن يقوموا بنوع من التهدئة ومراعاة 
املواءمة السياسية وخصوصا بعد أن كسرت 

هيبة االستجوابات وزالت املخاوف منها.
القروض أصبحت مش��كلة أمنية إلى أي مدى 

تتفق مع هذه العبارة؟
أنا من املؤيدين إلس����قاط فوائد القروض 
فالقروض أصبحت مش����كلة أمنية وليس����ت 
مش����كلة اقتصادية فهناك عشرات اآلالف من 
املدينني متسهم املشكلة وإذا عجزوا عن السداد 
فسيلجأون ألساليب أخرى اقلها جتارة اإلقامات.
الدول����ة كرمية وعودتنا عل����ى الكرم ونرجو 
أن تس����قط القروض من أجل األمن املعيش����ي 

واالجتماعي.

الوحدة الوطنية

كثر احلديث مؤخرا عن الوحدة الوطنية، كيف 
نعزز من حلمتنا الوطنية؟

الوحدة الوطنية هي اتفاق الشعب على 
مجموعة مفاهيم فالكويت أرضنا واألسرة 
احلاكمة ه���ي احلاكم الش���رعي والتعايش 
الس���لمي هو أهم عناصر االتفاق. علينا أن 
ندعم عناصر اتفاقنا ونعززها ونبتعد عن 
كل ما يؤدي إلى االختالف والفرقة. الشعب 
الكويتي شعب فيه اخلير الكثير والكويت 
جميلة بتنوعها وأمنها وأمانها وعلينا أن نتحد 
جميعا لنحافظ على هذه الصورة اجلميلة 
ونبتعد عن عناصر التأجيج غير املبرر من 

قبل بعض الساسة.

أقرب وقت ممكن فهناك نقاط خطيرة ستؤثر 
على التجمعات والوزارات وموظفيها باإلضافة 

إلى أنني أحذر من املباني الزجاجية.

كاميرات المراقبة

لدين��ا حساس��ية م��ن موض��وع الكاميرات، 
فالبعض يعتبره��ا انتهاكا للخصوصية فما ردك 

على ذلك؟
كل من يعترض عل����ى كاميرات املراقبة ال 
يفق����ه أمنيا، والكثير من اجلرائم مت كش����فها 
باستخدام الكاميرات األمنية ووزارة الداخلية 
تعلم ذلك جي����دا والواليات املتحدة األميركية 
تعلم ذلك أيضا، ومت كشف اجلناة املسؤولني 
عن جرائم 7-7 التي حدثت في لندن كان عن 
طريق كاميرات املراقبة، وحتديد هوية اجلناة 
في أحداث 11 س����بتمبر كان عن طريقها أيضا. 
العالم كله يستخدم أحدث األساليب التكنولوجية 
احلديثة للحفاظ على أمن وس����المة املجتمع 
وه����ذا ال يتعارض مع احلريات الش����خصية. 
الكاميرات ال تنتهك احلرية الشخصية فهي ال 
تدخل البيوت وتقتصر على أماكن التجمعات 

والنقاط احلساسة.

الملف اإليراني

الي��زال املل��ف اإليران��ي ي��ؤرق املنطقت��ني 
اخلليجية والعربية فما هي املخاطر املتوقعة؟ وما 

أفضل السبل للتعامل معه؟
امللف اإليراني طويل وإيران أصبحت مشكلة 
عاملية وليست إقليمية، فالعالم أجمع يطالب 
إيران بالتوقف عن إثارة املشاكل والتحلي مبزيد 
من الشفافية ولكنها تعاند. لو نظرنا للوضع 
اإلقليمي فسنجد أن على إيران مسؤولية إقليمية 
كبيرة جدا في حماي����ة املنطقة، كما أن عليها 
منع القوافل اإلرهابية التي تتجه ألفغانستان 

عبر أراضيها. 
وعلين����ا أن نعي أن إيران مت����ر بحالة من 
عدم االتزان السياسي ومشاهد القمع السياسي 
واملظاهرات ستؤدي لنشاط سري للمعارضة 
اإليرانية وهذا ما يحدث عندما يسيس الدين 
وتطغى القداسة على األشخاص، مما ال شك فيه 
أن إيران أصبحت مصدر إزعاج إقليميا وعامليا 
وبالرغ����م من ذلك كله فنح����ن مع إيران كجار 
ونتمنى لها اخلير ولكن تصرفاتها احلالية تشكل 
خطرا متعدد احملاور على املنطقة، فأنشطتها 
النووية تش����كل خطرا بيئيا وآخر عس����كريا 
مس����لحا من خالل تهديداتها املستمرة بضرب 
املصالح األميركية في املنطقة وبالتالي نحن 
ال نس����تطيع أن حتمل ه����ذا القدر من املخاطر 
باإلضافة إلى أنه لو حدث تسرب إشعاعي في 
املفاعل اإليراني وسنرى أثره في الكويت خالل 
10 س����اعات وستدمر موارد مياه الشرب لدينا 

وكذلك ثروتنا السمكية.

نظرة موحدة

م��ا الطريق��ة املثلى ف��ي التعامل م��ع امللف 
اإليراني؟ وما نصيحتك لصناع القرار في العالم 

العربي؟
احلل األمثل للتعامل مع امللف اإليراني يكمن 
في ضرورة وجود نظرة خليجية وعربية موحدة 
للتعامل مع هذا امللف، ثانيا بناء جسور الثقة 
بني إيران والدول العربية وعلى إيران أن تكون 
املبادر وتب����ذل جهدا أكبر عن طريق انتهاجها 
ملبادئ الشفافية في التعامل مع دول اجلوار عن 
طريق توضيح نواياها بخطوات عملية إيجابية 
على أرض الواقع تزيل من مخاوف دول اجلوار، 
كما أن عليها ضبط وإحكام السيطرة على طرق 
تهريب املخدرات ومنع مرور قوافل اإلرهاب إلى 
أفغانستان عبر أراضيها وأن تبادر مبشاركة 
دول املنطقة استخباراتيا. وأمتنى تأسيس مركز 
إقليمي إلدارة الكوارث واألزمات يضم األردن 

العراق منذ سقوط النظام.

تجربة الغزو

كأحد القيادات الس��ابقة في اجليش الكويتي، 
ه��ل امنحى م��ن ذاكرت��ك ي��وم 1990/8/2؟ هل 

استفدنا من جتربة الغزو؟
بالطب����ع ال، وال ميكن أن ميحى من الذاكرة 
ألنه أحد الدروس املستفادة التي يجب أن نتعلم 
منها. الكويت استفادت من درس الغزو العراقي 
ولكنني لألس����ف أشاهد تكرار األخطاء نفسها 
التي حدثت قبل الغزو على املستويني السياسي 

والتجاري.
ما موقف��ك من دع��اوى ومطالب��ات البعض 

بإسقاط ديون العراق؟
أنا مع إسقاط ديون العراق وضخها على شكل 
استثمارات كويتية � عراقية في مدينة البصرة 
وحتويل البص����رة إلى مدينة خليجية بأموال 
خليجي����ة وأيد عراقية من خالل تصور عملي 
قابل للتطبيق عن طريق تطوير مينائي البصرة 
وأم القصر وبناء فنادق ومنتجعات سياحية 
وإنشاء مصانع لتعليب املنتجات الزراعية وعلى 
سبيل املثال البصرة غنية بالتمور اجليدة التي 
ميكن اس����تغاللها في هذا الصدد، كما ال ميكن 
أن نغفل الصناع����ات البتروكيماوية والعديد 
من الصناعات املختلفة بحيث تصبح البصرة 
قاعدة تصدير لوسط وشمال العراق وبعد ذلك 

تنتقل خليجيا.

البند السابع

إل��ى أي مدى يعتبر حتوي��ل الديون العراقية 
إلى اس��تثمارات داخل العراق خروجا على البند 

السابع مليثاق األمم املتحدة؟
البند الس����ابع باختصار هو استخدام كل 
الوس����ائل املمكنة إلجبار العراق على االلتزام 

إيـران أصبحـت مشـكلة عالميـة وليسـت إقليميـة 
وتصرفاتها الحالية تشكل خطرًا متعدد المحاور على المنطقة

السـيطرة  بإحـكام  تبـادر  أن  إيـران  علـى 
مـرور  ومنـع  المخـدرات  تهريـب  طـرق  علـى 
أراضيهـا عبـر  أفغانسـتان  إلـى  اإلرهـاب  قوافـل 

أهـم  عـن  األشـغال  لوزيـر  تقريـرًا  سـأقدم 
عناصـر وآليـات حفـظ األمـن فـي المـدن الجديدة

واليمن وإيران على املستوى العملياتي.
م��اذا عن الش��أن العراقي املضط��رب ومدى 

تأثيره على الوضع اإلقليمي؟
بداية نتمنى االستقرار للعراق الذي مر بفترة 
مخاض عسير انتهت معها سياسة حكم الرجل 
الواحد واحلزب والواحد فالعراق اآلن بلد متعدد 
األقطاب ولديه توازن في القوى السياسية وال 

يوجد به تفرد بالقرار.

قنبلة موقوتة

ولك��ن هذا التنوع مع اخت��اف توجهاته قد 
يكون قنبلة موقوتة تضر بأمن املنطقة خصوصا 
في ظ��ل تض��ارب التصريح��ات العراقية، فما 

تعليقك على ذلك؟
يجب أال تهزنا تصريحات أي شخص في 
العراق فهم من يحتاجون املس���اعدة ومد يد 
العون وليس نحن فالعراق ليس لديه القدرة 
على العمل العدائي اإلستراتيجي أو العملياتي 
وأبلغ دليل على ذلك هو دخول حظيرة مشاة 
إيرانية لألراض���ي العراقية مؤخرا وعجزت 

القوات العراقية عن التصدي لها.
هن��اك دول متدخلة في الش��أن العراقي أو 
باألح��رى لها نف��وذ داخل العراق مث��ل إيران، 
سورية، واألردن، أين اهتمام دول اخلليج بالشأن 

العراقي الداخلي وكيف تعزز من العاقات؟
التدخل في الش���أن العراقي أمر مرفوض 
ولك���ن يجب عل���ى دول اخلليج أن تعزز من 
دور احلكومة العراقية وتسعى ملنع التدخل 
في الشأن العراقي، فالعراق يحكم نفسه ولكن 
علينا أن نكون عامال مساعدا اقتصاديا وسياسيا 
دون التدخل في شؤون العراق وبالتالي أرى 
أن الش���أن االقتصادي هو احملرك الرئيس���ي 
لتعزيز العالق���ات وتوطيدها، خصوصا أن 
الكويت بدأت صفحة جديدة من العالقات مع 

بقرارات األمم املتحدة، وعندما أدخلت العراق 
حتت طائلة البند السابع مليثاق األمم املتحدة 
كان املقصود به نظام صدام حسني، أما العراق 
اآلن فملت����زم بق����رارات األمم املتحدة وملتزم 
بالتعويضات. ولكن علينا ان نس����اعد العراق 
حتى ينهض فهو استراتيجيا جارنا وكما قلت 
سابقا يجب أال تهزنا تصريحات أي شخص في 
العراق فهم من يحتاجون املساعدة ومد يد العون 
وليس نحن. الديون يجب أن تضخ اقتصاديا 

يستفيد منها الشعبان الكويتي والعراقي.

قمة الخليج

كيف تقرأ أمني��ا القرارات الت��ي خرجت بها 
القمة اخلليجية في الكويت؟

القمة اخلليجية خرجت بقرارات اقتصادية 
مميزة تعزز من الروابط االجتماعية واألمنية 
ب����ني دول اخلليج وتؤكد عل����ى وحدة املصير 
مبشاريع اقتصادية مهمة مثل الربط الكهربائي 
ومشروع السكك احلديدية والعملة اخلليجية 
املوحدة. ولكن املطلوب هو املس����ارعة بتنفيذ 
هذه املشاريع وخصوصا أن دول اخلليج متتلك 

كل املقومات املطلوبة للتطور واإلجناز.

هاجس عالمي

لك أكثر من دراسة عن اإلرهاب الذي أصبحت 
محاربته هاجسا عامليا، وماذا عن تصورك جلهود 

مكافحة اإلرهاب خليجيا؟
أعتقد أن الفكر اإلرهابي قد سبق فكرنا اآلن 
وبالرغم من ق����وة الواليات املتحدة األميركية 
وامتالكها ألحدث التقنيات في الكشف عن األعمال 
اإلرهابية إال أن املنظمات اإلرهابية استطاعت 
إدخال أحد عناصره����ا محمال باملتفجرات إلى 
طائرة أميركية ولوال حدوث خطأ في التفاعل 
الكيميائي حلدث ما ال يحمد عقباه. وأبلغ دليل 
على أن الفكر اإلرهابي يسبق فكرنا هو حترك 
املنظمات اإلرهابية لبناء قواعد في الصومال 
وتشاد والصحراء الغربية منذ خمس سنوات 
دون أن نتنبه خلطورة هذا ونتحرك لوقفه، ولقد 
ذك����رت في أكثر من موضع أن القواعد القادمة 
لإلرهاب ستكون في أفغانس����تان وباكستان 
وبنغالديش واليمن. لق����د وصلوا إلى درجة 
عالية من التخطيط عن طريق تغيير األساليب 
التقليدية واللجوء إلى إدخال عناصر كيميائية 
ودمجها ببعضها لتصبح قنبلة، هذا تطور كبير. 
وبالتالي أعتقد أن احلل يكمن في تعاون عاملي 
وإقليمي كامل في هذا امللف. ويجب علينا إنشاء 
مركز خليجي ملكافحة اإلرهاب وخصوصا أن 
هناك كهوفا إرهابية حتت أراضي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

الكهوف اإلرهابية

قضية الكهوف اإلرهابية القابعة حتت أراضي 
دول مجلس التعاون حتتاج مزيدا من التفس��ير 

واإليضاح؟
دول اخلليج ال تشعر بخطر اإلرهاب الذي 
يتربص بها ويعمل في اخلفاء في كهوف حتت 
أراضيها وأكبر دليل على ذلك ظهور املنظمات 
اإلرهابي����ة فجأة ف����ي اليمن وف����ي الصومال 
بش����كل كبير ولذلك ال تستبعد أن يظهروا في 

الكويت.
كي��ف تتاش��ى املنظوم��ة اخلليجي��ة خطر 

اإلرهاب؟
هناك سلسلة من اإلجراءات التي يجب أن 
تتبعها للتخلص من خطر اإلرهاب عن طريق 
التوسع في مجموعة احلريات وحمايتها مثل 
احلرية السياسية، حرية الفكر، وحرية التعبير 
وضمان الرخاء االقتصادي، فالفقر يولد اجلرمية 
التط����رف والتطرف يؤدي  واجلرمية تصنع 
إلى اإلرهاب والكبت السياسي واإلعالمي يولد 

اإلرهاب.

بداي��ة نهنئك على املنص��ب اجلديد في األمم 
املتحدة ونرجو أن تعطي القارئ فكرة عن طبيعة 

املنصب اجلديد وآليات االختيار؟
أوال أريد أن أتوجه بالشكر جلريدة »األنباء« 
الغراء وأجدد التهنئة لرئيس التحرير وجميع 
العاملني فيها مبناسبة العيد ال� 34 لتأسيسها. 
أما فيما يتعلق باملنصب اجلديد فمن املعروف 
أنني أحد مسؤولي األمن في األمم املتحدة، وقد 
مت اختياري مؤخرا من بني املئات من املتقدمني 
وسافرت الى نيويورك في فترة تأهيلية لشغل 
منصب مستشار أمني في األمم املتحدة وللعلم 
هناك فقط 250 مستش����ارا أمنيا لألمم املتحدة 
على مستوى العالم، وأنا اخلليجي الوحيد في 
دائرة األمن والس����المة. أما فيما يتعلق مبهام 
املنصب فهي تقدمي النصح واملشورة ملنظمات 
األمم املتحدة بش����أن تعليمات األمن والسالمة 

وتقدمي التقارير األمنية لتحليل املخاطر.
البداية كانت عندما تقدمت بطلب لشغل هذا 
املنصب وللحقيقة وجدت كل ترحيب وتعاون 
وكان إجمالي املتقدمني 4006 متقدمني جنح منهم 
23 متقدما فقط. وفي هذا الصدد ال أنسى اجلهد 
السياسي الذي قامت به وزارة اخلارجية وعلى 
رأسها وزير اخلارجية ووكيل وزارة اخلارجية 
ومدير إدارة املنظمات السفير منصور العتيبي 

وأتوجه لهم جميعا بالشكر والتقدير.

رؤية إستراتيجية

آخر أبرز أنش��طتك التي قمت بها مؤخرا مع 
األمم املتحدة؟

أعتبر نفس����ي من احملظوظ����ني نظرا لعدد 
احملاض����رات التي ألقيتها في ع����دد من الدول 
األفريقي����ة واألوروبية، فلق����د زرت نيجيريا 
وبالتحديد مدينة أبوج����ا أثناء انعقاد مؤمتر 
للمدن اآلمنة في شهر رمضان املاضي وقدمت 
محاضرة ورؤية إستراتيجية. وفي شهر نوفمبر 
املاضي توجهت أنا ود.طارق الشيخ من مكتب 
األمم املتحدة للتجمعات واملستوطنات البشرية 
إلس����بانيا وحتديدا مدينة برشلونة وأعطيت 
محاض����رة مهمة عن أمن امل����دن اجلديدة، كما 
ش����اركت في ندوة املدن اآلمنة التي أقيمت في 
الكويت في منظمة املدن العربية حيث قدمت 
محاضرة أمنية للوفود عن أسباب اجلرمية في 

املدن الكويتية وأساليب الوقاية منها.

تأمين المدن الجديدة

كيف ستستفيد الكويت من خبرتك في تأمني 
املدن اجلديدة؟

أنا بصدد تقدمي تقرير لوزير األشغال العامة 
ووزير البلدية د.فاضل صفر عن أهم عناصر 
وآليات حفظ االمن في املدن اجلديدة. وأرجو 
أن يتس����ع صدره وأن تك����ون أبوابه مفتوحة 
لي ليس����تمع لنوع جديد من الهندسة األمنية 
اإلنشائية في تأمني املدن واملباني، فلست راضيا 
عن العديد من املباني في الكويت التي هي عرضة 

للخطر وموظفوها معرضون للهالك.
هناك محاور عدة للنظرة األمنية احلديثة 
للمدن اجلديدة، فعلينا أن نستفيد من أخطاء 
املاضي فلن يتحقق األمن املنشود إال بتعاون 
رجال الشرطة مع املجتمع والعكس. في التخطيط 
احلديث للمدن وللحفاظ على استقرارها األمني 
يجب أن يكون هناك مدخل ومخرج واحد لكل 
حي، كما يجب أن تتوافر عناصر األمن والسالمة 
ف����ي البنايات بدءا من توافر س����رداب ملواقف 
الس����يارات. أما العنصر األه����م فهو ضرورة 
مراقبة مداخل املدن والنقاط احلساس����ة فيها 
للمراقب����ة بالكاميرات لتكون أحد أهم عناصر 
الردع واألرش����فة لألحداث. م����ن خالل األنباء 
أمتنى أن تكون أبواب د.فاضل صفر مفتوحة 
وليست موصدة كعادة املسؤولني احلكوميني 
)حسن حسيني(العقيد الشليمي خال حديثه للزميل أسامة ديابوأمتن����ى أن يجمعني بالوزير د.صفر لقاء في 

فهد الشليمي


