
 عَسكرة قوّات حفظ النظام هو مؤتمر لعرض اسلحة وتدريب القوات الخاصة  (SWAT)، ع المستوى اقليمي، الوط، والعالمي
 والذي يعقد  منطقة خليج سان فرانسيسكو وبوسطن وأوس. يجذب المعرض قوّات حفظ نظام من كافة أنحاء 

 الويات المتحدة امريكية والعالم لمشاركة اساتيجيات ومهارات تدريب تهدف لقمع، وتجريم، وعسكرة مجتمعاتنا. تم إنشاء
 مؤتمر عسكرة قوات حفظ النظام ع يد محافظ مقاطعة آميدا "غريغوري أرين"  عام 2007، وعُقد المؤتمر  مقاطعة

آميدا من ذلك الح.

 ماريا كالفيو" وأتها من الناج من عسكرة الطة ال تشجع عليها عسكرة قوات حفظ النظام.  عام 2015، عندما كانت ماريا بـ 13 من عمرها،"
 داهم ملها العات من ضباط وزارة امن الداخ           وجه الضباط البنادق  وجهها

 و وجه أتها، بما  ذلك شقيقتها البالغة من العمر ثثة أشهر. ادّعى الضباط أنه لربما كان هنالك سحا  بطانية  
الطفلة ملفوفاً حولها. تم حجز عائلة كالفيو لعدة ساعات  مركبات  تحمل شعار الطة بينما كانت أيديهم مقيدة بمربط

كابت. 

DHS

 محلة وقف عسكرة قوات حفظ النظام هو ائتالف واسع من املجمتعات واملنمظات املدنية الىت تسىع لتحقيق العدالة
 االجمتاعية، واليت احتدت ضد برناجم عسكرة قوات حفظ النظام، الربناجم الذي هيدف لتدريب القوات اخلاصة  و

رصي  معرض األسلحة الذي جيمع وحدات الرشطة العسكرية احمللية واإلقلميية والدولية مبا يف ذلك دولة الفصل العن
.إرسائيل للتعاون من أجل الرحب من خالل وسائط جديدة لملراقبة والتجسس، مقع الدولة لألفراد، وعنف الدولة

 املعركة ضد العسكرة، جتنيد الرشطة، وعنف الدولة تتطلب حتراكً واسع النطاق لملجمتعات واملنمظات املختلفة
رصًا هائالً يف هذا النضال من أجل مستقبلنا  للتعاون سويًا ضد برناجم عسكرة قوات حفظ النظام وسنحقق ن

.ومستقبل أبنائنا

    تتلقى مقاطعة آميدا تمويً من الحكومة الفدرالية  (وزارة امن الداخ DHS)  ستضافة عسكرة قوات حفظ النظام. يُدعى
النامج الفدرا "مبادرة أمن المنطقة الحية" والذي هو مجرد أحد عدة برامج لقوات حفظ النظام المدمرة تحت إدعاء ما
يسمى "الحرب ع ارهاب". يدعي مستثمروا مؤتمر عسكرة قوات حفظ النظام بأن عرض اسلحة و العاب الحربية يعد 
وريا لتدريب الجمهور ع "امان العام". ومع ذلك، فإننا نرى أن هذا هو مجرد ذريعة لزيادة قوة الطة مما  يجعل 

مجتمعاتنا آمنة. 


