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األمن الداخلي في لبنان من مكافحة عمالء الموساد اإلسرائيلي إلى مطاردة سراق السيارات

اللواء أشرف ريفي لـ »األنباء«: أولوياتنا بعد تفكيك اإلرهاب مواجهة الجرائم
المعيقة لحركة االصطياف كسلب السيارات والنشل بواسطة الدراجات

على دفع مبلغ من املال الستعادتها 
أو تذهب الى غير رجعة.

استعادة 50% من السيارات 
المسروقة

وطبقا للجدول الشهري عينه، 
والذي تع����ده غرفة العمليات في 
املديرية العامة لقوى االمن الداخلي، 
فإن نحو 50% من السيارات املسروقة 
أو املسلوبة، متت استعادتها بشكل 
أو بآخر، فمن اصل 1825 س����يارة 
سرقت عام 2005 استعيدت 774 
س����يارة ومن اصل 1042 س����يارة 
سرقت عام 2006 استعيدت 444 
سيارة ومن بني 1327 سيارة سرقت 
عام 2007 استعيدت 659 سيارة 
ومن بني 1707 سيارات سرقت عام 

2008 استعيدت 795 سيارة.
وعلى صعيد عمليات النش����ل 
على اختالفه، فقد س����جلت 2410 
عمليات مختلفة االسلوب عام 2005 
وهبطت الى 1287 عام 2006 والى 
986 عام 2007 ف� 1134 عام 2008، 
وم����ن هذا اجلدول يتبني ان ذروة 
احلوادث اجلنائية حصلت في العام 
2005، وهو العام الذي ش����هد بدء 
مسلسل االغتياالت االرهابية، التي 
ذهبت بنخبة من رجاالت السياسة 
والعسكر في لبنان وعلى رأسهم 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 
ومن تاله من الشهداء. وفي السنة 
عينها بلغت قضايا تعاطي املخدرات 
1369 قضية، نزلت عام 2006 الى 
820 قضية ف� 873 عام 2007 و834 
ارتفعت قضايا  عام 2008، بينما 
االجتار باملخ����درات من 545 عام 
2005 الى 611 قضية عام 2007 ف� 

593 عام 2008.
وُيرد هذا التراجع في القضايا 
اجلنائية في لبنان، بدءا من العام 
2005، الى ع����دة عوامل جوهرية 
بنظر احملللني القضائيني، ابرزها 
عودة زمام االمن الداخلي الى القوى 
االمنية اللبنانية، بعد انس����حاب 
اجليش السوري واالجهزة التابعة 
له من لبنان، اضافة الى االنسحاب 

بذاته.
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قـوى األمن اسـتعادت 50% من السـيارات المسـروقة وإتـالف 10 آالف دراجة تسـتخدم في أعمال النشـل
مازلنـا بحاجة إلـى 6200 عنصـر أمن لنصل إلـى الرقـم المخصص لدولـة تعيش ظروفـًا طبيعية

تراجع في معدالت الجرائم منذ 2005 بشـكل ملموس ومخطط مروري جديد يسـهم في إنجاح العمل األمني
بمؤازرة الجيش ودعم السـلطة السياسـية وعلى رأسها العماد سـليمان واجهنا اإلرهاب والمجرمين الخطرين

للجرائم اجلنائية في لبنان خالل 
االع����وام 2005 و6 و7 و8 وحتى 
يونيو من العام احلالي، يتبني ان 
ارقام سرقة السيارات هبطت من 
1825 سيارة عام 2005 الى 1042 عام 
2006 و1337 عام 2007 لترتفع عام 
2008 الى 1707 سيارات وتهبط في 
االشهر الستة املنصرمة من السنة 

احلالية الى 754 سيارة.
السيارات  أما عمليات س����لب 
الس����الح فقد  من اصحابها بقوة 
سجلت 38 عملية سلب عام 2005 
و36 عملية ع����ام 2006 وارتفعت 
عام 2007 ال����ى 93 عملية ف� 134 
عملية ع����ام 2008 وحافظت على 
هذه النس����بة املرتفعة في االشهر 
الستة املنصرمة من هذه السنة، 

حيث بلغت 55 عملية.

سلب من أجل المقايضة

وتتميز عمليات سلب السيارات 
باس����تهدافها انواعا من السيارات 
الفاخ����رة، وغالبه����ا ملصطاف����ني 
خليجيني، حي����ث كان اللصوص 
املس����لحون والعاملون حلساب 
مافيات محلي����ة، ورمبا خارجية، 
يس����تولون عليها من س����ائقيها 
بقوة الس����الح، كما حصل اخيرا 
مع س����يارة ولي عهد دبي الشيخ 
حمدان بن محم����د آل مكتوم في 
صوفر، ويف����رون بها الى منطقة 
بعلبك )بريتال وجوارها(، ومن 
هناك يساومون صاحب السيارة 

التي تلقى دعوة رسمية لزيارتها 
في اخلريف.

التنويهات الرسمية

اللواء ريفي، كوزير الداخلية، 
وقبله رئيس مجلس الوزراء فؤاد 
السنيورة، وقبلهما الرئيس ميشال 
سليمان، راضون عن اداء األمن 
الداخلي في هذه املرحلة اللبنانية 
الصعبة، وتفسيرا يقول اللواء 
ريفي، لقد سيطرنا، بالتكامل مع 
اجليش على املجموعات االرهابية، 
وكافحنا املجرمني اخلطرين سواء 
السيارات بقوة  الذين يسلبون 
السالح او الذين يسرقونها، او 
من ينشلون الناس، بأي شكل من 
االشكال، واعتقلنا العديد منهم 
واوقعنا بعضهم في املواجهات 
واملداهمات وسقط للجيش ولنا 
انها ضريبة  ش���هداء وجرحى، 

الواجب.
وكشف اللواء ريفي عن تشكيل 
فرقة امنية خاصة ملكافحة اعمال 
النشل بواسطة الدراجات النارية، 
التي هبطت من 2410 عمليات عام 
2005 الى 1134 عملية عام 2008، 
الى 627 عملية في االشهر السبعة 
املنصرمة، ما يشكل نسبة %50، 
مع االشارة الى وجود مكتب دولي 

متخصص بسرقة السيارات.

جداول وأرقام

وباالستناد الى اجلدول الشهري 

صدر قانون قوى األمن الداخلي 
اعتبر فيه عدد س���كان لبنان 
بحدود 4.5 ماليني نس���مة، اي 
ما يوجب توفير 29500 رجل، 
وعندما تس���لمنا املديرية كان 
هناك 13 ال���ف عنصر ضمنهم 
ال���ف عنصر مفصول���ون الى 
مهمات اخرى، كما لم يكن لدينا 
التجهي���زات وللحاجة، رفعت 
الس���لطة السياسية مشكورة، 
العدد مبعدل 10800 رجل ليصبح 
عديدنا 23500 رجل، وهذا العدد 
ليس بكاف لوضع اس���تثنائي 
كوضع لبنان وعلينا بلوغ العدد 
29500، اي اننا مازلنا بحاجة الى 
6200 عنصر لنصل الى الرقم 
الذي هو مخصص لدولة تعيش 
ظروفا طبيعية، وهذا ما جعلنا 
نطلب مؤازرة اجليش في بعض 

مهماتنا الداخلية.

المساعدات األمنية العربية

التقنية  التجهي���زات  وعن 
والتسليحية، نوه اللواء ريفي، 
بهبات ومس���اعدات ومتابعات 
الدول الشقيقة والصديقة، والتي 
وفرت للقوى األمنية اللبنانية 
مختلف االحتياجات والتدريبات، 
وخص بالذكر الدول العربية التي 
اعتبرت نفسها معنية باالستقرار 
االمني الداخلي في لبنان الذي 
بات مبثابة البلد الثاني ملعظم 
رعاياه���ا، وخصوصا الكويت 

باملرور في بيروت الكبرى، التي 
تختزن حركة السير االساسية 

في لبنان.

تنظيم المرور يسهم في مكافحة 
النشالين

الل���واء ريفي عن  وحتدث 
خطتني مرتبطتني بعملية املرور: 
النشل بواسطة  خطة مكافحة 
الدراجات النارية، حيث توصلنا 
الى مصادرة 9974 دراجة غير 
قانونية وأتلفناها في احلال، 
ما أمكننا من التحكم في ظاهرة 
النشل بواسطة هذه الدراجات 
بحيث انخفضت عمليات النشل 
من 10 الى 5 يوميا، واذا أكملنا ما 
بدأناه، ونحن عازمون على ذلك، 
نكون ألغينا االداة االساس���ية 

للنشل.
العام لألمن  املدي���ر  ويرى 
الداخلي في لبن���ان، ان خطة 
تنظيم السير التي نحن بصددها، 
تخدم مكافحة ظاهرة النشل التي 

تستهدف املصطافني.

المزيد من العديد والتجهيزات

وعم���ا اذا كان عديد القوى 
االمنية يساعد على تنفيذ كل 
هذه املهمات، قال اللواء ريفي: 
في الواقع ال.. ففي الدول التي 
تعيش ظروفا عادية، تفرد سبعة 
عناصر ق���وى أمن داخلي لكل 
ألف مواط���ن، وفي العام 1990 

الش���ريف ألن يصبح سارقا، أو 
مخال باالمن.

األولوية المرورية

اللواء ريفي، الذي أثنى على 
رأي الوزير بارود، ونوه بدوره 
الداعم للمؤسسات  الديناميكي 
االمنية، وفي حديث ل� »األنباء« 
قال: في مرحل���ة معينة، كانت 
مكافحة االرهاب أولويتنا، ومع 
تراجع موجته، بتنا امام أولوية 
اخرى، اذ حني يكون هناك ارهاب، 
ال تبرز مشكلة مرور على سبيل 
املثال، وعندما تكون هناك أزمة 
مرور ال مكان لالرهاب، هبطت 
نس���بة االره���اب، فانفتح ملف 
املرور وأزماته، وقد باشرنا اإلعداد 
الستيعاب مشاكله ومشاكل كثافة 
حركة الس���ير عل���ى الطرقات. 
ومنذ ثالثة اشهر خّرجنا دفعة 
جديدة من عناصر السير )شرطة 
املرور( من نح���و مائتي رجل، 
وتولي خبراء س���ير فرنسيون 
تدريب هذه العناصر وتسلمنا في 
هذا الشهر )يوليو( 120 سيارة 
من الواليات املتحدة االميركية، 
مخصصة لدوريات السير، بيضاء 
الل���ون، انضمت الى س���يارات 
التقليدي���ة والدراجات  اجليب 
اخلاصة برجال الس���ير، الذين 
سيباشرون دوريات دائمة، حتت 
ادارة مركز التحكم بحركة املرور، 
امُلنشأ حديثا، واملؤهل للتحكم 

كونه اسما على مسمى، فاألمن 
الداخلي يعني ايضا وفي االساس 
مكافحة اجلرمية على اختالفها، 
واخطرها في لبنان اآلن، وخالل 
الصيف عادة، سرقة السيارات، 
ونشل حقائب السيدات بواسطة 
الدراجات الناري���ة التي حولها 
البعض من وسيلة انتقال شعبية 
سريعة ومتواضعة الكلفة، الى 
عنصر اخالل باالمن على اختالف 
وجوهه، م���ن االرهاب بأنواعه، 
الى النشل والسرقة، والذي ليس 
هو اقل ازعاجا وايالما للمجتمع 
اللبناني أو لضيوف لبنان، من 
ايالم اجلواسيس اجلارح للكرامة 

الوطنية.

الوزير بارود

وحول ه���ذه الثغرة االمنية 
الت���ي »تكرب���ج« االصطي���اف 
وتعيق الس���ياحة، يقول وزير 
الداخلية زياد بارود: رغم تواضع 
االمكانيات فقد سجل تراجع الفت 
في عملية سرقة السيارات بنسبة 
50% عما كانت عليه في السنة 
الفائتة، كما هبطت عمليات النشل 
بواسطة الدراجات النارية بنسبة 
20%، واستعادت القوى االمنية 
نحو 50% من السيارات املسروقة، 
م���ن خالل املط���اردة والتعقب، 
رافضا اعتبار احلاجة املادية مبررا 
الرتكاب هذه اجلرائم واملخالفات، 
فاحلاجة املادية ال تدفع االنسان 

بيروت ـ عدنان الراشد ـ عمر حبنجر
م���ن حماية األم���ن الوطني 
والقوم���ي، ال���ى حماي���ة االمن 
االجتماعي، من مكافحة شبكات 
املتورطني بالتعامل مع »املوساد« 
و»أمان« و»الشني بات« وغيرها 
التجس���س  م���ن مؤسس���ات 
االسرائيلية املعادية، الى مطاردة 
سراق السيارات وركاب الدراجات 
النارية املتخصصني في نش���ل 
حقائب الس���يدات، في وس���ط 
الشوارع والساحات، اضافة الى 
زراع وجتار ومدمني املخدرات.

انها ق���وى االمن الداخلي في 
لبنان، الت���ي حتولت من مجرد 
ادارة مرور ومخافر لتس���جيل 
احملاضر وسوى ذلك من االدوار 
العقود  امتداد  الهامش���ية على 
الى مؤسس���ة  الثالثة املاضية، 
أمنية قادرة ومب���ادرة، لدرجة 
استحقاقها زيارة تكرميية، غير 
مسبوقة من رئيس اجلمهورية 
العماد ميش���ال سليمان، بعدما 
استطاعت تفكيك واحباط 15 شبكة 
جتسس اسرائيلية، بالتنسيق مع 
مخابرات اجليش اللبناني، التي 
توصلت الى حتطيم عدد مماثل 
من الشبكات في زمن قياسي لم 

يتجاوز الثالثة اشهر.
انها ضربة ألجهزة التجسس 
االسرائيلية، ال سابقة لها على 
امتداد العال���م العربي كله، كما 
يفاخر معتزا اللواء اشرف ريفي، 
املدير العام لقوى االمن الداخلي، 
امام زواره من البعثات االمنية 
العربية، التي جاءت تس���تطلع 
التي  القطبة املخفي���ة  ماهي���ة 
مكنت االجهزة االمنية اللبنانية 
املتواضعة االمكانيات، من سمل 
اكبر واخطر ش���بكات  عي���ون 
التجسس االسرائيلية في لبنان 

واملنطقة.

اسم على مسمى

والى جانب مكافحة التجسس 
االس���رائيلي بال ه���وادة، كان 
عل���ى االمن الداخل���ي ان يثبت 
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