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اجتماع

ّ
مؤتمر لـ«اإلنتربول» التي تعد مغنية «إرهابيًا مطلوبًا»
بدأت منظمة اإلنتربول مؤتمرًا لضباط اتصال بالتنسيق مع
فندق مونرو يستمر لثالثة
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ّفي ُ
أيام .لكن املعنيني غفلوا عن أن املنظمة ت ِدرج أسماء  44لبنانيًا
على موقعها ،من بينهم الشهيد عماد مغنية ومقاومون

من املوقع الرسمي لالنتربول

رضوان مرتضى
دخ� ��ل ض � ّ�ب � ٌّ�اط م ��ن ج �ن �س �ي��ات مختلفة
ال� �ق ��اع ��ة .ك � ��ل ج �ل��س خ �ل��ف ع �ل��م بالده.
ارتكز
املنصة التي على يمني املجتمعني،
ً
ف�ي�ه��ا ال�ع�م�ي��د ج��وزي��ف ال �ح �ج��ل ممثال
املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
أش ��رف ري �ف��ي ،ف�ي�م��ا ج�ل��س إل ��ى يساره
املدير املساعد لإلدارة الفرعية لتنسيق
شؤون املكاتب املركزية الوطنية لبلدان
ال�ش��رق األوس ��ط وش�م��ال أف��ري�ق�ي��ا فاهم
امل�ن�ص��وري .أم��ا رئ�ي��س شعبة االتصال
ال� ��دول� ��ي ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ،ال �ع �ق �ي��د فادي
ال� �ه ��اش ��م ،ف �ق ��د ت� � ّ
�وس� ��ط االث � �ن �ي��ن .وفي
خارج القاعة ،انتشر عناصر من مفرزة
استقصاء ب�ي��روت ارت��دوا ب��زات باللون
األسود.
ل��م ي�ت�ن�ب��ه أح ��د ،ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،إل ��ى أن
امل�ن�ظ�م��ة م��ا زال ��ت ت�ن�ش��ر ع�ل��ى موقعها
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ال ��رس �م ��ي http://www.
interpol.int/public/Data/Wanted/
1994/81/1994/Notices/Dataـــــ.22881
 )aspتحت خانة «مطلوب» ()WANTED
امل �ق��اوم الشهيد ع�م��اد مغنية ،وتصفه
ف� � ��ي امل� � ��وق� � ��ع ن� �ف� �س ��ه ب � ��أن � ��ه «مطلوب
بجرائم التآمر الجنائي (CRIMINAL
 )CONSPIRACYواإلره� � � ��اب» .املوقع
ال��رس�م� ّ�ي ي�ن�ش��ر أي �ض��ًا ص��ور املقاومني
علي ع��ز ال��دي��ن وعلي عطوة واألخوين
حمادة الذين يصفهم أيضًا ّباملطلوبني
بجرائم مماثلة .وفي ما يتعلق بالئحة
امل� �ط� �ل ��وب�ي�ن ال �ل �ب �ن ��ان �ي�ي�ن لإلنتربول،
أش� ��ار ض��اب��ط م �س��ؤول ف��ي ق ��وى األمن
ال��داخ �ل��ي ،راف �ض��ًا ت�ح��دي��د ه� ُ�وي �ت��ه ،إلى
أن «ه� ��ذه امل �س��أل��ة ي �ج��ب أن ّت �ح��ل على
امل �س �ت��وى ال��دب �ل��وم��اس��ي» .وأك� ��د رفضه
«وض��ع م�ق��اوم�ين لبنانيني على الئحة
املطلوبني ،الفتًا إل��ى أن لبنان ال يمكن

ّ
ّ
ولن يسلم أيًا من ه��ؤالء ،إذ ال
أن يسلم ّ
معاهدة موقعة ُتفرض ذلك عليه».
على أي ح��ال ،اف��ت�ت��ح االج�ت�م��اع فكانت
كلمة ال �ل��واء أش ��رف ري�ف��ي ال�ت��ي ألقاها
رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األرك� � ��ان ال �ع �م �ي��د جوزف
ال�ح�ج��ل .رأى ري�ف��ي أن «م �ج� ّ�رد ع�ق��د أي
اج�ت�م��اع وم��ؤت�م��ر ف��ي لبنان ه��و إشارة
إل � � ّ�ى اس� �ت� �ت� �ب ��اب األم � � ��ن واالستقرار».
وأك ��د ض ��رورة التنسيق وامل�ت��اب�ع��ة بني
على
ال ��دول ،إذ إن ال�ج��ري�م��ة ال تقتصر
ً
دول��ة واح��دة ،بل تتعداها لتشمل دوال
ع � ��دة .ك ��ذل ��ك رأى ري� �ف ��ي ف ��ي ك �ل �م �ت��ه أن
«اإلن�ت��رب��ول قطع ش��وط��ًا كبيرًا بتعيني

مسؤول أمني :لبنان لن
يسلم المطلوبين ألنه
ّ
موقعة
معاهدة
ال
ّ
تفرض ذلك

ضابط اتصال ُيعنى باألمور والقضايا
ال �ط��ارئ��ة وامل �ل �ح��ة» ل �ك��ون االجتماعات
الدورية تعزز «العالقات الشخصية بني
ّ
ضباط االتصال ،وذلك يسهل العمل».
تلت كلمة ريفي كلمة ألقاها املنصوري
أث�ن��ى فيها على ج�ه��ود وزي��ر الداخلية
امل �ح��ام��ي زي � ��اد ب� � ��ارود وال � �ل� ��واء ريفي،
ّ
منوهًا باالرتقاء امللحوظ على املستوى

األمني في لبنان .كذلك أشاد املنصوري
ب � ��ال� � �ت� � �ع � ��اون امل� � �ل� � �ح � ��وظ ب �ي ��ن منظمة
اإلنتربول وشعبة االتصال الدولي في
لبنان برئاسة العقيد فادي الهاشم.
ّ
وذك� ��ر امل �ن �ص��وري ب�ـ«ات�ف��اق�ي��ة التعاون
ال � �ت� ��ي ع � �ق� ��دت ب �ي��ن امل� �ح� �ك� �م ��ة الدولية
الخاصة بلبنان واإلن�ت��رب��ول الدولي»،
الفتًا إلى أنها تنظر إلى جميع الجرائم
بمنظورها الجنائي «فتعمل على كشف
الحقيقة دون اعتبارات سياسية».
ّ
وع �ل��ى ه��ام��ش امل ��ؤت �م ��ر ،ت� �ح ��دث مدير
امل� �ك� �ت ��ب ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ش��رط��ة الجنائية
وممثل مجلس وزراء الداخلية العرب
العميد جمال السطم ُلـ«األخبار» ،فشرح
اآللية املعتمدة لدى شعب االتصال قبل
مالحقة املجرمني املطلوبني ،مشيرًا إلى
عدد من اإلنجازات ،أبرزها القبض على
 62م�ط�ل��وب��ًا ب �ج��رائ��م ج�ن��ائ�ي��ة مختلفة
وت �س �ل �ي��م م �ع �ظ �م �ه��م ل �ل ��دول ��ة الطالبة.
ّ
ب� ��دوره ت �ح��دث رئ �ي��س ش�ع�ب��ة االتصال
في املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
العقيد فادي الهاشم لـ«األخبار» ،فلفت
إلى أن أهمية املؤتمر تبرز في إضاءته
على امل�ش��اك� ُ�ل وال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي تعترض
س �ي��ر ع � ُم��ل ش �ع��ب االت� �ص ��ال ،الف �ت��ًا إلى
إن �ج��از ش �ع �ب��ة االت� �ص ��ال إل �ق��اء القبض
ع�ل��ى م�ط�ل��وب ل�ب�ن��ان��ي ب�ت�ه�م��ة اإلرهاب
م� �ن ��ذ ش� �ه ��ر ك � � ��ان م� � ��وج� � ��ودًا ف � ��ي دولة
روبية.
ان�ت�ه��ت ال�ج�ل�س��ة األول ��ى م��ن االجتماع،
وه� ��و ال �خ��ام��س ل �ض �ب��اط االت� �ص ��ال في
امل �ك��ات��ب امل��رك��زي��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي منطقة
ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا .لكن
�اع ي �ف �ت��رض أن ي �س �ت �م��ر ثالثة
االج� �ت� �م � ّ
أي� ��ام وت �ن��ظ �م��ه األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملنظمة
اإلنتربول بالتنسيق مع شعبة االتصال
الدولي في املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي.

أمن الناس

الدعم األميركي لقوى األمن الداخلي «على دوالبني»
شارف الدعم املادي األميركي
لقوى األمن على االنتهاء،
بعد أن استمر ّبمفاعيله منذ
عام  .2007تسلمت قوى األمن
 20دراجة نارية أمس ،في
ظل تسميات متضاربة بني
«الهبة» و«االتفاقية»
محمد نزال
«كل ّ
مرة أرى فيها عنصر قوى أمن يقود
إح ��دى س �ي��ارات «ال� ��دودج ش��ارج��ر» على
طرقات لبنان ،أفتخر بدعمنا لهذا البلد».
بهذه الكلمات ،وعلى عادتها في التذكير
ال ��دائ ��م ب �م��ا ق��دم �ت��ه ب�ل�اده��ا م��ن «هبات»
س��اب �ق��ة ل �ل �ق��وى األم �ن �ي��ة ،ع � ّ�ب ��رت سفيرة
الواليات املتحدة ميشال سيسون ،أمس،
عن افتخارها ملناسبة تسليم  20دراجة
ن ��اري ��ة م ��ن ن� ��وع «ه� ��ارل� ��ي ديفيدسون»
إل��ى ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،وذل��ك ف��ي حفل
أقيم في ثكنة القوى السيارة في منطقة
ضبية.
ّ
توجهت سيسون في كلمتها إل��ى املدير
العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء أشرف
الحضور،
ريفي وبقية الضباط واألف��راد
ّ
ّ
مزهوة قائلة« :أسألكم ،هل من أمر يمثل
أميركا أو الروح األميركية أكثر من دراجة
ديفيدسون؟» ،معلنة أن  24دراجة
الهارلي
ُ
من النوع نفسه ستضاف إليها قريبًا.
ت �س �ل �ي��م ال � ��دراج � ��ات ال� �ن ��اري ��ة ال � � � �ـ 20وما
سيتبعها ،يأتي من ضمن «االتفاق» بني
ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وم �ك �ت��ب املخدرات

وإن �ف��اذ ال�ق��وان�ين ّال��دول�ي��ة ف��ي الخارجية
األميركية ،الذي وقع في عام  ،2007حيث
خ �ص �ص��ت ح �ك ��وم ��ة ال � ��والي � ��ات املتحدة
ب �م��وج �ب��ه أك� �ث ��ر م ��ن  104م�ل�اي�ي�ن دوالر
لـ«التدريب واملعدات لقوى األمن الداخلي،
من أجل تعزيز القدرات املهنية وبنائها»،
وذلك بحسب ما جاء في بيان صادر عن
السفارة األميركية في بيروت ،أمس.
وكان الفتًا استخدام السفارة في بيانها
ع�ب��ارة «ات �ف��اق» دون اإلش ��ارة إل��ى عبارة
«ه �ب ��ة» ،وذل� ��ك ف��ي م �ق��اب��ل إص � ��رار اللواء
ري �ف��ي ع�ل��ى اس �ت �خ��دام ال �ع �ب��ارة األخيرة،
ع�ل�م��ًا ب��أن ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ت��اب�ع�ين والقوى
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ي��رف�ض��ون تسمية
«ال �ه �ب��ة» ،وي �ص� ّ�رون ع�ل��ى أن �ه��ا «اتفاقية
أمنية».
ح � ��اول � ��ت «األخ� � � �ب � � ��ار» م � ��ن خ �ل ��ال سؤال
مسؤول أمني رفيع معرفة رأي السفارة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي م� ��ا أث� ّ�ي ��ر أخ � �ي � �رًا بشأن
«االتفاقية األمنية» ،لكنه رفض الخوض
فُّ��ي امل��وض��وع إط�ل�اق��ًا ،م�ش�ي�رًا ّإل��ى «قرار
اتخذ في هذا ًالخصوص» .لكن املسؤول
اس �ت��درك ق��ائ�ل�ا« :ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ،هناك
ام �ت �ع��اض م��ن ق�ب��ل األم �ي��رك �ي�ين ،فعندما
ّ
ي�ك��ون ه�ن��اك أح��د م��ا ُي �ق��دم م�س��اع��دة إلى
لبنان ،ويأتي البعض ويقول له ال نريد
مساعدتك أو ّلدينا شكوك حيالها ،فمن
الطبيعي أن يولد هذا األمر امتعاضًا عند
الجهة املانحة».
وف��ي س�ي��اق م� ّ�ت�ص��ل ،ت� ّ
�وج�ه��ت «األخبار»
إل � ��ى ال � �ل� ��واء ري� �ف ��ي ب ��ال� �س ��ؤال ع ��ن سبب
بتسليم  20دراج��ة نارية فقط،
االحتفال ّ
ف�ي�م��ا ُس�ت�س��ل��م الح �ق��ًا دراج � ��ات إضافية،
أل��م ي�ك��ن ب��اإلم�ك��ان جمعها كلها وإقامة
احتفال واحد؟ أم أن هناك رغبة أميركية
في الظهور اإلعالمي مرة بعد مرة إلبراز

«م�ن�ح�ه��ا وه �ب��ات �ه��ا»؟ ف��أج��اب ري �ف��ي بأن
ال ��درا ًج ��ات الّ �ن��اري��ة ال �ب��اق �ي��ة ه��ي «لدينا
ّ
أص �ل��ا ،ول �ك ��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة قدمت
إلينا قطع الغيار وخ��دم��ة الصيانة ،وال
داعي إلقامة احتفال آخر بعد االنتهاء من
الصيانة .وعلى كل ح��ال ،فإن هبة ال�ـ104
ماليني دوالر قد شارفت على االنتهاء».
ُي� � ّش ��ار إل� ��ى أن ال� ��دراج� ��ات ال �ن��اري��ة التي
ُسلمت أم��س بلغ ثمنها  498أل��ف دوالر،
بحسب ب�ي��ان ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ،الذي
ديفيدسون
تحدث عن «دراج��ات الهارلي ُ
األي �ق��ون �ي��ة ،ال �ت��ي ه��ي ن�ف�س�ه��ا تستخدم
حاليًا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن وكاالت
إنفاذ القانون».
ويسأل بعض املتابعني للشؤون األمنية
ع� ّ�م��ا إذا ك��ان��ت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة اللبنانية

سيسون
والعميد
روبير جبور
في لحظة
فرح
(مروان
بو حيدر)

ت�لازم خبراء الصيانة األميركيني ،أثناء
ع�م�ل�ه��م ف ��ي إص �ل��اح ال� ��دراج� ��ات النارية
وال� � �س� � �ي � ��ارات ،إذ ي �م �ك��ن وض � ��ع أجهزة
ّ
تنصت داخل هذه اآلليات من دون معرفة
أح��د .وردًا على ه��ذه األسئلة ،ق��ال اللواء
ري�ف��ي ف��ي حديثه م� ُ�ع «األخ �ب��ار» إن قوى
األم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ال ت ��رس ��ل اآلل � �ي� ��ات إلى
الواليات املتحدة إلجراء أعمال الصيانة،
ب ��ل «ي �ح �ص��ل ذل ��ك ف ��ي ل �ب �ن��ان وبإشراف
اختصاصيي امليكانيك لدينا ،وبمالزمة
دائ�م��ة ل�خ�ب��راء الصيانة األم�ي��رك�ي�ين ،وال
داعي للقلق».
وب�ع��د انتهاء سيسون م��ن إل�ق��اء كلمتها
ف��ي اح�ت�ف��ال أم��س ،حيث أعلنت فرحتها
«ب�ن�ج��اح ال�ش��راك��ة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
ومعهد تدريب قوى األمن الداخلي ،الذي

ّ
تدرب فيه حوالى  400عنصر» ،ألقى ريفي
املتحدة على «ما
كلمة شكر فيها الواليات ً
تقدمه من مساهمات» ،قائال إنه «بعد أن
ح�ق�ق�ن��ا إل ��ى ج��ان��ب رف��اق �ن��ا ف ��ي الجيش
اللبناني انتصارات على اإلرهاب ،انطلق
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ف��ي ح �ي��اة طبيعية ليمألوا
الشوارع ،وبتنا نشهد ازدحامات كبيرة
تتطلب جهودًا جبارة».
وق�ب��ل ان�ت�ه��اء ال�ح�ف��ل ،ام�ت�ط��ى عسكريان
من قوى األمن الداخلي ّ
دراجتي «هارلي
ّ
ديفيدسون» وقدما عرضًا رمزيًا .وعلى
ّ
ُب �ع ��د ن �ح��و  10أم� �ت ��ار ع ��ن امل �ن �ص��ة ،أدى
ال �ع �س �ك��ري��ان ال �ت �ح �ي��ة ب ��داي ��ة إل� ��ى اللواء
ري �ف ��ي ،ث ��م إل ��ى ال �س �ف �ي��رة س �ي �س��ون التي
ل� ّ�وح��ت لهما ب�ي��ده��ا ،فيما االب�ت�س��ام��ة لم
تغادر وجهها.

