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قوى األمن الداخلي اللبناني احتفلت بمرور قرن ونصف على تأسيسها ومديرها العام يبّشر بإدخال مفهوم الشرطة المجتمعية في مناهج التدريب

ريفي لـ »األنباء«: نستعد لصيف كويتي وخليجي رمضاني حاشد 
وسنتعامل مع »الصرعات الشبابية« بمرونة وحزم

الداخلي اكد لـ »األنباء« ان كل 
هذه التوقعات مأخوذة باعتبار 
مختلف قطاعـــات قوى االمن 
الداخلـــي، االمنية واملرورية، 
وانه ســـيكون هنـــاك اهتمام 
خـــاص بكيفيـــة التعامل مع 
الفئات الشبابية من املصطافني 
الذين رمبا اعتادوا منطا معينا 
في بلدانهم قد ال تتسع طرق 
لبنان الســـتيعابه، وال بيئته 
االجتماعية الحتوائه، وستتم 
املعاجلـــة االمنيـــة للحاالت 
االســـتثنائية مبرونة ودودة 
مقرونـــة باحلـــزم وحتـــت 
العـــادات والتقاليد،  ســـقف 
وأصول الضيافة التي يعرفها 
اللبنانيون متام املعرفة، والتي 
لطاملا طبعت عالقاتهم املديدة 
باخوانهـــم املصطافني العرب 

خصوصا.

إجراءات استباقية

واضاف اللواء ريفي قائال: 
ان قوى االمن باشرت اجراءات 
استباقية ملواجهة ازمات السير 
املتوقعة فـــي بعض املفاصل 
املروريـــة، خصوصـــا حيث 
توجد اعمال انشائية )انفاق 
التحويالت  وجسور( لتأمني 
واالشارات الضرورية توفيرا 
لسالمة اجتاه السير، وجتنبا 
ملا قد يترتب على ضياع االجتاه 
من فوضى تشل حركة الناس 
وتوتـــر اعصابهـــم، وتلحق 
الضرر مبصاحلهم، وبالتالي 

بسمعة البلد.
وأبرز هذه االجراءات تعزيز 
مفارز السير بالرجال واملعدات، 
ومتابعة تأهيـــل وجتديدات 
اشارات املرور ويافطات الطرق 
والشـــوارع مع املؤسســـات 
االدارية احلكومية او البلدية 
املعنية، كي يعرف املواطن او 
املصطاف الضيف طريقه مقدما 
وال يفاجأ بــــ »حتويلة« غير 

متوقعة او بطريق مسدود.
وطبعا، يقول اللواء ريفي 
انه ســـيكون هناك تنســـيق 
مع السفارات ومع ديوانيات 
املصطافني عبر الدوائر الرسمية 
املعنية ملعاجلة االمور بالتي 

هي احسن.

في املناهـــج التدريبية لقوى 
األمن.

خطط أمنية لراحة المصطافين

وعلى ابواب الصيف الواعد 
قال اللواء ريفي لـ »األنباء« ان 
قوى األمن الداخلي بادرت الى 
رسم اخلطط االمنية واملرورية 
لتأمني سالمة وراحة املصطافني 

العرب واللبنانيني«.
ويجري اشـــراك البلديات 
ووزارة االشـــغال في مراقبة 
العامة  الطرق  ومتابعة حالة 
والفرعية متهيدا ملعاجلة احلفر 
والنتوءات، وكل ما من شأنه 
توفير حركة ســـير انسيابية 
سريعة، بني الساحل واجلبل، 
وداخل مدن االصطياف وتراه 
حتديدا، في ضوء متوقعات هذا 
الصيف من كثافة مصطافني 
خليجيني، وكويتيني خصوصا 
تبعـــا لقـــرار وزارة التربية 
الكويتية، بتأجيل افتتاح العام 
الدراسي 2010ـ  2011 الى ما بعد 
انتهاء شـــهر رمضان املبارك، 

وحلول عيد الفطر.

الكويتيون »يرمضنون« في لبنان

وهذا يعني ان املصطافني 
الكويتيني »سيرمضنون« في 
لبنان هذه السنة، وبالتالي لن 
يكونوا مضطرين للمغادرة في 
منتصف الصيف بسبب افتتاح 

املدارس واجلامعات.
وهذه حالة ستتكرر سنويا 
طاملا اتى رمضان في الصيف، 
وهـــو ســـيأتي هكذا لعشـــر 
سنوات على التوالي، وفق ذوي 

االختصاصات الفلكية.
بيد ان هذا االزدحام احملبب 
واملرغوب سيلقي اعباء اضافية 
على كاهل قوى االمن الداخلي، 
مبواجهـــة اختناقات الســـير 
على الطرق الرئيسية وداخل 
بلـــدات االصطيـــاف، وكذلك 
الشبابية  مبواجهة الصرعات 
التي قد تأتي مع ابناء اجليل 
البلدان اخلليجية  الطالع من 
الى مصايف لبنان، والتي قد 
تؤزم حركة املرور في طرقات 
مدن االصطياف الضيقة، ان لم 
العام لالمن  املدير  اكثر.  يكن 

دورة تطوع لإلناث والذكور، 
اسوة بالدول املتقدمة، باعتبار 
ان تواجد العنصر النسائي في 
قوى االمن بات مطلوبا في ضوء 

املهمات املتعددة.
الـــى ذلك يجـــري التركيز 
اآلن على انشاء فريق تخطيط 
استراتيجي ملواكبة املستقبل 
عبر التحضير املسبق للتطوير 
التحديات بطريقة  وملواجهة 
علمية تعتمد الدراسة والتحليل، 
كما مت انشاء خلية دربت على 
أيدي خبراء عامليني مختصني في 
التخطيط املستقبلي وبكيفية 
الى  تقدمي صورة املؤسســـة 
إليه  العالم، ووفقا ملا يحتاج 
اللبناني، وضيوف  املواطـــن 

لبنان.
وكشف اللـواء ريفي في هذا 
الشـروع بادخال  السياق عن 
مفهـــوم الشـــرطة املجتمعية 

التحديـــات الكبـــرى املتمثلة 
مبكافحة االرهـــاب واالجرام 
املنظم وشـــبكات التجسس 
اللواء  املعاديـــة، كما يقـــول 
املدير العام. إضافة إلى الدور 
الفعال في مواكبة االستحقاقات 
الوطنية، السيما االنتخابات 
النيابية التـــي جرت في يوم 
واحد ألول مرة، ثم االنتخابات 
البلديـــة املمرحلة، على أربع 
دفعات والتـــي تطلبت جهدا 

كبيرا.
والى جانب االهتمام املركز 
بالبيـــت الداخلي عديدا وعدة 
ومباني عصرية، تطرق اللواء 
ريفي الى بناء العنصر البشري، 
مـــن خالل اخضـــاع الضباط 
الى دورات  والرتباء واالفراد 
تدريـــب للوصول إلى مماثلة 

اقرانهم في دول العالم.
اللواء ريفي عن  وكشـــف 

رفاقكم فـــي اجليش اللبناني 
أكبر تنظيم  القضاء على  من 
اجرامي وإرهابي عاث في لبنان 
فسادا. كما متكنا من تسجيل 
اجناز غير مسبوق في تاريخ 
ـ اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
عبر توجيه ضربة قاسية للعدو 
اإلســـرائيلي من خالل تفكيك 
شبكات جتسس تعمل لصاحله 

على االراضي اللبنانية.

قوى األمن بين األمس واليوم

قبـــل العـــام 2005، كانت 
قوى األمن الداخلي في لبنان 
الى املوظفني االداريني،  أقرب 
محصوري االهتمام مبخالفات 
البناء ومحاضر السير واالهتمام 
بكل ما ليس له عالقة باالمن 
الوطني، وبعد تســـلم اللواء 
ريفي علـــم هذه القوى أخذت 
طريق االحتراف، في مواجهة 

للبلـــد، مؤكـــدا بالدليل على 
التراجع الالفت ملعدالت اجلرمية 

في لبنان.

ريفي: خّربنا شبكات التجسس

وفي التعميم الذي أصدره 
بهذه املناســـبة بـــارك ريفي 
لضباط ورتباء وعناصر األمن 
الداخلي، »بعيدنا الذي حرمنا 
االحتفال به قســـرا على مدى 
االعوام اخلمسة املاضية نتيجة 
الظروف االمنية االستثنائية 
التي مر بهـــا الوطن« متمنيا 
ان يكـــون هذا العيد عيدا لكل 

لبنان.
وبرر اللواء ريفي عدم إجراء 
مراسم احتفالية بهذه املناسبة، 
كما كان احلال في الســـنوات 
اخلمـــس املاضيـــة، منوهـــا 
باجنازات قوى االمن الداخلي 
التي متكنت وبالتنســـيق مع 

بارود افتتاح املعرض بحضور 
املدير العام لهذه القوى اللواء 
أشرف ريفي الذي تلقى التهاني 
الرؤســـاء  والتبريـــكات من 
والوزراء والقادة، وأكد بارود 
دعم رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان ورئيس احلكومة سعد 
احلريري الذي اختارت حكومته 
في بيانهـــا الوزاري ان تضع 
األمن في أعلى سلم أولويات 
املواطنني وشدد على ان مجلس 
النواب سيواكب دون شك هذا 

التوجه رقابيا وتشريعيا.

رفيق السالح

اجليش الـــذي كان الظهير 
القوي لألمن الداخلي في املهمات 
الصعبة، أبرق قائده العماد جان 
قهوجي الى اللواء أشرف ريفي 
مهنئا له ولضباط وعناصر قوى 
األمن باملناسبة، ومتمنيا للواء 
ريفي دوام التوفيق والنجاح في 
املسؤوليات القيادية النبيلة، 
مقدرا عاليا اجلهود التي تبذلها 
هذه املديرية العامة جتاه الوطن 

احلبيب للبنان.
وترتبط قيادتـــا اجليش 
واألمن الداخلي في لبنان بعرى 
وثيقة من التنسيق والتفاعل 
الذي أرســـى الرئيس ميشال 
سليمان قواعده، منذ كان قائدا 
للجيـــش، وبالتعاون احلميم 
مع اللواء أشرف ريفي، الذي 
دخلت قوى األمن الداخلي في 
لبنان مع قيادتـــه لها، طورا 
جديدا من احلضور والفاعلية 
واإلمكانيات، الى جانب القدرة 
على حتمل املســـؤوليات في 

األزمنة الصعبة.
وجتلت جدوى التنســـيق 
الذي بـــات من جانب اجليش 
برعاية العماد جان قهوجي في 
مكافحة جواســـيس إسرائيل 
وفي إسقاط شبكاتهم الواحدة 

تلو األخرى.
وفي توجيهاتـــه لضباط 
الداخلي  وعناصر قوى األمن 
يركز اللواء ريفي على أهمية 
وحيوية التنسيق مع اجليش 
وجميع املؤسسات األمنية التي 
البعض  بتفاعلها مع بعضها 
تضمن النجاح لها واالستقرار 

بيروت ـ عدنان الراشد وعمر حبنجر
احتفلت قوى األمن الداخلي 
التاســـع  في لبنـــان بعيدها 
واألربعني بعد املائة في التاسع 
من يونيو اجلاري، هذا االحتفال 
يكون حاشدا في العادة لكن مع 
املهمات الكبرى التي نفذتها هذه 
القوى على مستوى االنتخابات 
البلدية وقبلها النيابية، لم يعد 
واردا إقامة احتفال كبير، كما 
قال وزير الداخلية والبلديات 
زياد بارود »على الرغم من ان 
العيد كبير وحق لتلك القوى 

العريقة ان حتتفل به«.
رئيـــس احلكومة ســـعد 
احلريـــري ومن خـــالل هذه 
املناسبة تعهد باستمرار دعم 
احلكومة ملؤسسة قوى األمن 
الداخلي »التي أثبتت جدارتها 
في حتمل املسؤوليات واحلفاظ 
على أمن الوطن واملواطن في 
أدق وأصعـــب الظروف التي 
مر بها لبنان« كي تواصل بذل 
املزيد من اجلهود لتوفير األمن 
واالستقرار لكل املواطنني وفي 
جميع املناطق، دون استثناء، 
ولتحصـــني الوطن ضد آفات 
اإلرهاب األعمى املستشرية في 
املنطقة والعالم، وتقيه مخاطر 
شبكات التجسس اإلسرائيلية 
ومالحقـــة املجرمني أيا كانوا، 
لتبقـــى بقيادتهـــا وضباطها 
وأفرادها صمام أمان وثقة لكل 

اللبنانيني على حد سواء«.

من »المتصرفية« إلى االستقالل

االحتفال باملناســـبة كان 
رمزيا، وقد متثل مبعرض أمني 
توثيقي يختصر 149 عاما هي 
عمر املؤسسة األمنية اللبنانية 
املولودة في املرحلة العثمانية، 
والتي اقترن اســـمها بتطبيق 
القوانني وترسيخ االستقرار 
وشـــملت املعروضات وثائق 
وصـــورا ومســـتندات تؤرخ 
الســـلك منذ عهد  أحداث هذا 
»املتصرفيـــة« الـــى االنتداب 
الى  الى االستقالل،  الفرنسي 
جانب طرق اخلدمة والتعيني 
والتسريح والتقاعد، والبزات 
العســـكرية واملعدات القدمية 
الوزير  واحلديثـــة، وتولـــى 

الوزير زياد بارود واللواء أشرف ريفي وقادة األمن الداخلي يقطعون قالب العيد

الوزير بارود واللواء ريفي خالل جولة في املعرض األمني الذي يوثق قرنا ونصف القرن من عمر قوى األمن الداخلي صورة تذكارية للوزير بارود واللواء ريفي وكبار القادة األمنيني

)محمود الطويل(وزير الداخلية زياد بارود واللواء أشرف ريفي يقصان شريط افتتاح املعرض األمني التوثيقيمدير عام قوى األمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي مستقبال الزمالء عدنان الراشد وعمر حبنجر وأحمد سالمة

تنسـيق مع السـفارات وديوانيات المصطافين لمعالجة األمور بالتي هي أحسن


