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نهج تأمني خدمة منوذجية للمواطنني اللبنانيني واالجانب، والتفاين يف السهر عىل حامية 
لالدارة،  تطويرية  افعاال  العام  لالمن  العامة  املديرية  ترجمتهام  وممتلكاتهم،  امنهم 
وحالة تأهب امني دائم للعسكريني يف كل مكاتبها ودوائرها ومراكزها. مركز امن عام 
التي شهدت تحديثا لوجستيا واداريا الفتني، فيام  الكورة االقليمي من ضمن املراكز 

فاقت انجازاته االمنية حدود امكاناته

الكومبيوتر  برامج  بأحدث  تجهيزه  موازاة  يف 
واالقامات  اللبنانية  الجوازات  انجاز  وآالت 
وغريها،  االلكرتوين  الدفع  ووسائل  البيومرتية 
يف  االقليمي،  الكورة  عام  امن  مركز  متكن 
سياق تطبيقه اسرتاتيجيا االمن االستباقي التي 
توقيف  من  اعوام،  منذ  العام  االمن  اطلقها 
لتنفيذ  يتحرضون  كانوا  خطرين  مجرمني 
اعامل ارهابية يف مناطق شاملية عدة، ابرزها 

مدينة طرابلس.
رئيسه  والتقت  املركز  زارت  العام"  "االمن 

الرائد غيث يوسف  وحاورته عن االنجازات.

والجغرايف  االداري  النطاق  حجم  ما   ■
لعمل املركز؟  

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

الشامل  عام  امن  دائرة  اداريا  يتبع  املركز   □
االوىل املتمركزة يف رسايا طرابلس، ويشمل كل 
بلدات وقرى قضاء الكورة. ميتد جغرافيا من 
حدود مدينة طرابلس شامال حتى حدود قضاء 
برشي  قضاءي  حدود  ومن  جنوبا،  البرتون 
راسمسقا  بلديت  شاطئ  حتى  رشقا  وزغرتا 

وانفه غربا. 

■ اي نوع معامالت تنجز ضمن املركز؟
□ الشعب االربع التي يضمها املركز، تعنى 
واالمنية  االدارية  واملهامت  االعامل  بكل 
النافذة  واالنظمة  القوانني  توليها  التي 
نذكر  منها  العام.  لالمن  العامة  للمديرية 

عىل سبيل املثال:

وتجديدها،  اللبنانية  السفر  جوازات  منح   •
السنوية  االقامات  الفلسطينية،  السفر  وثائق 
الدامئة،  االقامات  واالجانب،  العرب  للرعايا 

اقامات  املجاملة و الدراسة، وسواها.
املخالفني  واالجانب  العرب  اوضاع  متابعة   •
فقدان  طلبات  يف  التحقيق  االقامة،  لنظام 
فرار  او رسقتها، ويف  تلفها  او  السفر  جوازات 
العرب  والعامل  املنزلية  الخدمة  يف  العاملني 
واالجانب، العلم والخرب بفقدان اختام رسمية، 
قيد مواليد، اثبات نسب، تصحيح يف وقوعات 
الهوية، وسواها. اضافة اىل اي طلبات رسمية 
ضمن  وتدخل  املختصة،  الجهات  من  تردنا 

نطاق صالحياتنا. 
• مكافحة كل ما ميس االمن، مراقبة شبكات 
التخريب ومالحقتها، مواجهة كل االضطرابات 
متس  التي  وتلك  االرهابية،  االعامل  االمنية، 

السلم االهيل.
العام  باالمن  املنوطة  باملهامت  القيام   •
انواع  كل  مبالحقة  مختصة  عدلية  كضابطة 
ارشاف  تحت  املجرمني،  وتوقيف  الجرائم، 

القضاء املختص. 

الوافدين  من  الكثيفة  لالعداد  كان  هل   ■
السوريني انعكاس كبري عىل عمل املركز؟

الهائلة  االعداد  ان  نعلم  جميعنا  بالطبع.   □
من الوافدين السوريني زادت عىل نحو كبري، 
املعامالت  اعداد  متوقع،  وغري  مسبوق  غري 
ومراكزه  العام  االمن  دوائر  كل  يف  املنجزة 
املنترشة عىل كل االرايض اللبنانية، منها مركز 
امن عام  الكورة االقليمي بطبيعة الحال. يف 
اختصار، ميكن القول ان ما يقارب 60 اىل %70 
يف  ننجزها  التي  املعامالت  عدد  اجاميل  من 
املركز منذ ست سنوات حتى اليوم، تعود اىل 
التوقيفات  حال  وكذلك  السوريني،  الوافدين 
ما  هناك  ان  اليه  االشارة  تجدر  ما  االمنية. 
يقارب خمسة عرش الف وافد سوري مقيمني 
منذ  دائم،  شبه  بشكل  الكورة  قضاء  ضمن 

التحتية  البنى  لكل  شاملة  تأهيل  اعادة   •
وكذلك  وغريها،  واملياه  الكهرباء  وشبكات 

اجراء اعامل الدهان والصيانة. 
• استحداث صالة انتظار مجهزة مبقاعد.

بانجاز  خاصة  حديثة  آالت  بست  تجهيزه   •
جوازات السفر اللبنانية البيومرتية، واالقامات 

البيومرتية.
• تأمني اجهزة كومبيوتر حديثة.

املراقبة  بكامريات  ومحيطه  املركز  تجهيز   •
تعزيزا المن املواطنني والعسكريني والسيارات 

واملنطقة املحيطة به.
الرسوم  دفع  بعملية  الخاصة  االالت  وضع   •
يتيح  مبا  االئتامنية،  البطاقات  بواسطة 
االلكرتوين  او  النقدي  الدفع  خيار  للمواطن 

بحسب ما يناسبه.
وبطوابع  املستندات  لتصوير  بآلة  تجهيزه   •
تباع بسعر الكلفة للمواطنني. كل ذلك بهدف 
مشقة  تكبيدهم  وعدم  معامالتهم  تسهيل 
تلك  مثل  المتام  اخرى  اماكن  اىل  االنتقال 

االمور.
انجاز  ارقام  عىل  االستحصال  آلة  تركيب   •
يأخذ  بحيث  املركز،  مدخل  عند  املعامالت 
وينتظر  دخوله،  لدى  منها  رقام  مواطن  كل 
تجاوز  عدم  يضمن  مبا  لرقمه،  طبقا  دوره 
انجاز معاملته. تجدر  لدى  االخر  اي شخص 
التدقيق  آلية  اعتمدنا  اننا  اىل  ايضا  االشارة 
الفوري يف املستندات تفاديا النتظار صاحب 
يهدر  ال  ويك  املعاملة،  النجاز  دوره  العالقة 
مستنداته  ان  مثال  يكتشف  ثم  ومن  وقته، 
لدى  ارتياحا  القى  ما  شابه،  ما  او  ناقصة 

واملقيمني. املواطنني 
بنسبة  املركز  ضمن  العنارص  عديد  زيادة   •
الحال  عليه  كانت  عام  املئة  يف  املئة  تفوق 
كبري  بشكل  العمل  ورسع  سهل  ما  سابقا، 

والقى ارتياح املواطنني وتقديرهم.
ومعظمها  املركز،  آليات  جميع  استبدال   •
مبا  الحديث  الطراز  من  بآليات  قدميا،  كان 
وتكثيف  املهامت،  كل  تنفيذ  ويرسع  يسهل 

الدوريات االمنية ضامنا لالستقرار.
• تجهيز املركز بالعتاد العسكري الذي يتناسب 
مع تنفيذ اي مهامت امنية عادية او استثنائية 

عىل السواء.

التقّدم مبعامالت.رئيس مركز امن عام الكورة االقليمي الرائد غيث يوسف.

اليوم،  وحتى  السورية  االحداث  بدء  قبل  ما 
وهم يعملون يف قطاع الزراعة عىل اعتبار ان 
غالبية ابناء القضاء متعلمون وميارسون اعامال 
مساحات  ميلكون  انهم  وقت  يف  مختلفة، 
يف  ويستعينون  الزراعية  االرايض  من  شاسعة 

زراعتها وحصادها بالعائالت السورية. 

■ ماذا بالنسبة اىل موقع املركز ومواصفاته؟
الحكومية،  اميون  رسايا  يف  موجود  املركز   □
الداخلة  البلدات  كل  من  جغرافيا  القريبة 

مركز أمن عام الكورة اإلقليمي:
تحديث وإنجازات إلراحة املواطنني 

شهد 

ضمن نطاق عمله، والتي تضم مراكز ومكاتب 
املدنية  الرسمية  واملؤسسات  االدارات  لكل 
والعسكرية، اضافة اىل محكمة، مبا يسهل عىل 
مكان  ضمن  عدة  معامالت  انجاز  املواطنني 
واحد. يتألف املركز من ست غرف ومنتفعاتها 
باالضافة اىل صالة انتظار. وهو محاط مبرائب 
جميع  واملدنيني.  العسكريني  سيارات  لركن 
للمواطنني  مخصصة  مبقاعد  مجهزة  مكاتبه 
معامالتهم.  تسلم  او  انجاز  ينتظرون  الذين 
واجهزة  والتربيد  التدفئة  وسائل  بكل  مجهز 
انجاز  وآالت  الحديثة  الكومبيوتر  وبرامج 
املعامالت البيومرتية واجهزة للدفع االلكرتوين. 
اللوجستية  املعدات  باحدث  مجهز  انه  كام 
وعمل  املواطنني  معامالت  لتسهيل  الالزمة 

املركز  اىل  املواطن  دخول  مبجرد  العسكريني. 
آلة موجودة  يقتطعه من  بايصال  رقام  يأخذ 
دوره  بحسب  معاملته  لينجز  املدخل،  عند 
كونتوارا   21 يضم  املركز  االيصال.  رقم  ضمن 
مبا  وانجازها،  املعامالت  لتلقي  مخصصة 
اىل  االشارة  تجدر  العمل.  يف  الرسعة  يضمن 
ان املركز شهد يف الفرتة االخرية اعادة تأهيل 
تعزيزه  اىل  اضافة  والعتاد،  للمبنى  شاملة 
مع  يتناسب  مبا  العسكريني  من  اضايف  بعدد 

الحاجات االدارية واالمنية املتزايدة.

التي  التأهيل  ابرز اعامل  ■ هل ميكن عرض 
ارشتم اليها؟

□ ابرزها:

ُجهز املركز بآالالت 
ووسائل  البيومترية 

االلكتروني الدفع 
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من  هل  املركز،  تحديث  موازاة  يف   ■
انجازات امنية حققتموها؟

االمن  يف  حققنا  كذلك  التحديث،  يف  كام   □
انجازات كثرية. من ابرزها:

يف  الضالعني  االشخاص  من  عدد  توقيف   •
تجارة  كالقتل،  مختلفة،  جرائم  ارتكاب 
استعامل  التزوير،  وتعاطيها،  املخدرات 
توقيف  كذلك  وسواها.  الرسقة  مزور، 
اشخاص ضالعني يف التحضري العامل ارهابية 
عدة، السيام  مناطق شاملية  كانت ستطاول 
عىل  احالتهم  متت  وقد  طرابلس.  مدينة 
يف  معهم  التحقيق  بعد  املختص  القضاء 

ارشاف النيابة العامة.
• رفع نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو دائم 
عرب االبقاء عىل قسم من عسكريي املركز يف 
جهوزية تامة، ليال ونهارا، للتحرك الفوري عند 
االمن  ضبط  بهدف  امني  حادث  اي  وقوع 

ومكافحة الجرائم.
كانوا  الذين  السامرسة  ظاهرة  مكافحة   •
يستغلون اوضاع الوافدين السوريني يف محيط 
املركز، بناء عىل توجيهات اللواء عباس ابراهيم 
او  انسانية  حالة  اي  بايالء  ايضا  قضت  التي 
صحية صعبة، الي مواطن من اي جنسية كان، 

االهتامم الخاص واالولوية. 
اتحادات  مع  واالمني  االداري  التنسيق   •
البلديات والبلديات واملخاتري، السيام يف مجال 
السوريني.  الوافدين  بخاصة  االجانب،  احصاء 
مشبوهة،  امنية  حالة  اي  متابعة  ولناحية 
نطاق  يف  والطأمنينة  واالستقرار  لالمن  ضامنا 

عمل املركز.
املركز وعنارصه  العديد من ضباط  • مشاركة 
بحامية  تتعلق  متخصصة  تدريبية  دورات  يف 
املنظمة،  الجرائم  مكافحة  االنسان،  حقوق 
املزور،  واستعامل  التزوير  املخدرات،  جرائم 

االتجار بالبرش، وسواها.
االجنبية  العاملة  ظاهرة  مكافحة   •
اوقفنا  لبنان.  يف  االقامة  لنظام  املخالفة 
رشكات  يف  يعملون  الذين  االجانب  عرشات 
تطبيقا  يأيت ذلك  لبنانية.  ومؤسسات ومحال 
لليد  وحامية  النافذة،  القوانني  الحكام 

اللبنانية. العاملة 

االنتظار.

التدقيق.

البلدات والقرى في نطاق املركز
بدنايل – اجدعربين – برغون –  بتعبورة –  كلباتا – كفريا –  اميون – كفتون – كفرحاتا – 
بدبهون – زكرون – انفه – النخلة - الحارة الخاصة - راس مسقا الشاملية - راس مسقا الجنويب 
- ضهر العني- السامرية – البحصاص – الهيكلية – بكمرا – برسا – بطرام – فيع – عفصديق 
– بشمزين - قلحات – الحريشة - دده- برتومني – بدبا – كفرقاهل – بكفتني – بتوراتيج – 
املجدل - وطى فارس – الزكزوك – بحبوش - دار بعشتار – كفرعقا – كفرصارون – مرتيت 
- عني عكرين – رشدبني – بزيزا – كفرحزير – املجيدل - عني قاش - دار بشمزين – كوسبا – 

بنهران - ضهور الهوا - زغرتا املتاولة – عابا - برصما.
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