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تحقيق

لسببني اثنني تم نقل مركز امن عام املنت االقليمي من شارع البلدية يف الجديدة اىل شارع غلوبل يف نيو جديدة. اولهام تأمني مكان 
اوسع يسمح بتسهيل انجاز معامالت املواطنني املتزايدة، وثانيهام التحديث والتطوير. املبنى الجديد مصمم وفق احدث املعايري 

االدارية والخدماتية، مبا يراعي ايضا اوضاع ذوي االحتياجات الخاصة. انه املبنى النموذجي ملباين االمن العام املستقبلية  

رسميا  العمل  بدأ   2018 نيسان   16 يف 
املنت  عام  امن  ملركز  الجديد  املبنى  يف 
للتدريب  مركزا  يضم  الذي  االقليمي، 
ومركزا  العام،  باالمن  الخاص  الوطني 
لدائرة االمن القومي- شعبة جبل لبنان. 

العام  املدير  تفقد  املايض،  ايار   31 يف 
املركز  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
املديرية  ضباط  من  عدد  يرافقه  الجديد 
استقباله  يف  وكانت  العام،  لالمن  العامة 
بلديات  ورؤساء  اجتامعية  شخصيات 

وفعاليات.
مع  بجولة  زيارته  ابراهيم  اللواء  استهل 
الحارضين عىل كل اقسام املبنى وطبقاته، 
مثنيا  فيه،  العمل  سري  حسن  عىل  واطلع 
خدمة  يف  وعنارصه  ضباطه  جهود  عىل 
اىل  متحدثا  امنهم،  والسهر عىل  املواطنني 
يف  وجودهم  صودف  معامالت  اصحاب 

داخله. 
بعد الجولة رّصح لوسائل االعالم "ان هذا 
الدولة  بني  للتكامل  منوذجا  يشكل  املركز 
العام  لالمن  مركز  واي  املدين،  واملجتمع 
توأما  سيكون  فصاعدا  االن  من  سيبنى 
فيه  موجودون  نحن  الذي  املركز  لهذا 

االن". 
اضاف: "بعدما قمنا بالجولة واطلعنا عىل 
للمواطن،  امّناها  التي  التسهيالت  كل 
املركز  بهذا  نفتخر  اننا  القول  نستطيع 
اسرتاتيجية  خطة  ضمن  من  هو  الذي 
العام  لالمن  العامة  املديرية  وضعتها 

لتحسني اداء االدارة يف املديرية".
وتابع: "كام قلت للسادة رؤساء البلديات، 
انجز هذا املركز باموال البلديات، وبالتايل 
هو مركز لبناين 100%، ومل نتلق مساعدة 
غري  او  صديقة  دولة  اي  من  النجازه 

مركز المتن اإلقليمي نموذج مباني األمن العام المستقبلّية
اللواء إبراهيم: نعمل على تسليم األجيال وطنًا أفضل

اللبنانيني  باموال  بني  مركز  هو  صديقة. 
وسيكون يف خدمة اللبنانيني". 

البلديات  برؤساء  اجتمع  مغادرته  قبل 
الجديدة  بلدية  رئيس  وهم:  الحارضين 
شختورة،  انطوان  الدكوانة  جبارة،  انطوان 
سن الفيل نبيل كحالة، برج حمود مارديك 
ابوجودة،  اييل  انطلياس  بوغوصيان، 
جورج  بصاليم  عطية،  رميون  الديب  جل 

متوجها  زينون،  عصام  بياقوت  سمعان، 
املبنى  انجاز  يف  ساهم  من  كل  واىل  اليهم 
املديرية  حرص  ومؤكدا  الكبري،  بالشكر 
يف  قدما  امليض  "عىل  العام  لالمن  العامة 
السهر عىل امن الوطن واملواطنني، وتأمني 
مبا  واالجانب  للبنانيني  عامة  خدمة  ارقى 
وتحقيق  الحقيقية،  لبنان  صورة  يعكس 
مكاتبها  كل  يف  والتحديث  التطوير 
من  الخاصة  بجهودها  ومراكزها  ودوائرها 
جهة اوىل، بالتعاون والرشاكة مع املواطنني 
املجتمع  املحلية وقوى وهيئات  واالدارات 
نسلم  يك  ثانية،  جهة  من  وسواهم  املدين 
اجيالنا املقبلة مؤسسة افضل ووطنا افضل 

مام تسلمناه نحن من االجيال السابقة". 
ابراهيم  اللواء  شاركت  العام"  "االمن 
الجديد،  املبنى  عىل  جولتهم  والحارضين 
والتقت رئيس املركز الرائد انطونيوس القزي. 

ملركز  مقر جديد  استحداث  اسباب  ما   ■
املنت االقليمي؟

□ يف املايض كان العقار املخصص للمركز 

لكن،  وانجازها.  املعامالت  الستقبال  كافيا 
الوافدين  عدد  تزايد  بفعل  سنوات،  منذ 
هناك،  الدائرة  الحرب  جراء  سوريا  من 

تزايد عدد املعامالت عىل نحو غري مسبوق 
ووصل اىل حدود 1500 معاملة يف اليوم، ما 
ابرزها  جعل املركز يواجه مشكالت عدة، 
هذه  استيعاب  عىل  مكاتبه  مقدرة  عدم 
عديد  زيادة  واستحالة  الهائلة،  االعداد 
املوظفني ضمن غرف محدودة، فضال عن 
خالل  املواطنون  منها  يعاين  التي  الزحمة 
اتخذ  الواقع،  هذا  امام  معامالتهم.  انجاز 
آين  االول  قرارين:  انذاك  ابراهيم  اللواء 
بالوافدين  خاص  مركز  باستحداث  وقىض 
السوريني تخفيفا للزحمة، فتم استحداث 
حزيران   8 يف  حمود  برج  عام  امن  مركز 
بالسعي  قىض  اسرتاتيجي  الثاين   .2015
املنت  ملركز  جديد  مبنى  استحداث  اىل 
من  املتزايدة  لالعداد  يتسع  االقليمي 
املواطنني، وللزيادة الدميوغرافية املتوقعة 
تم  عليه،  بناء  املقبلة.  السنوات  خالل 
الذي  املبنى  لتشييد  الالزمة  االرض  تأمني 
بلدية  من  مقدمة  وهي  اليوم،  فيه  نحن 
تأمني  جرى  ثم  من  مشكورة.  الجديدة 
وتجهيزه.  املرشوع  النجاز  الالزم  التمويل 
الحديث  الضخم،  املبنى  هذا  اليوم  فكان 

والنموذجي، الذي نحن فيه.

معامالت  استقبال  عن  توقفتم  هل   ■
املواطنني وانجازها يف اثناء عملية االنتقال 

من املبنى القديم اىل الجديد؟
خالل  االنتقال  عملية  انجزنا  ال.  قطعا   □
عطلة  يومي  اي  واالحد،  السبت  يومي 
نتأخر لحظة واحدة  ان  رسمية، من دون 
جميع  معامالتهم.  وانجاز  استقبال  يف 
االنجاز  بهذا  اعجابهم  ابدوا  املواطنني 
معظم  يف  قبل  من  يعتادوه  مل  الذي 

االدارات الرسمية االخرى.

ان  اىل  كلمته  يف  اشار  ابراهيم  اللواء   ■
العام  االمن  ملباين  منوذج  هو  املبنى  هذا 

املستقبلية، كيف توضح لنا ذلك؟
يتمثل  العبارة  لهذه  العمالين  التفسري   □
هيكليته  اعتامد  سيتم  املبنى  هذا  ان  يف 
اي  تشييد  عند  ومواصفاته  وتقسيامته 
املستقبل. يف  العام يف  لالمن  مبنى جديد 

السابق كنا نستأجر مباين معينة ونقوم  املبنى الجديد ملركز امن عام املنت االقليمي.

يستمع اىل رشوحات اعامل املركز.

اللواء عباس ابراهيم يجول يف ارجائه.

قدمت بلدية الجديدة ـ البورشية - السد االرض التي شيد عليها املبنى، وكانت من اكرب 
املساهمني يف تشييده وتجهيزه. 

التعاون  البلدية اىل هذا  انطوان جبارة وسألته عن دافع  التقت رئيسها  العام"  "االمن 
الكبري مع املديرية العامة لالمن العام؟ فاجاب: "ما دفعنا اىل القيام بهذه الخطوة هو 
املصلحة الوطنية العامة، والثقة الكبرية بشخص اللواء عباس ابراهيم كوننا نعلم ان كل 
املواطنني فعال ال قوال. عندما يكون هناك رجال وطنيون  ما نقدمه سيستثمر ملصلحة 
امثاله نضع كل امكاناتنا يف خدمة دولتنا. وما مشهد تعاون معظم رؤساء بلديات املنت 

وقوى املجتمع املدين مع االمن العام سوى اصدق تعبري عام اقوله". 
بلديتنا،  نطاق  ضمن  شيد  قد  النموذجي  الحديث  املبنى  هذا  يكون  ان  "نفخر  تابع: 
جميع  ويف  الصعد  كل  عىل  مواطنينا  حياة  يسهل  ما  كل  تأمني  اىل  دامئا  نتطلع  ونحن 

اليومية". مجاالت حياتهم 

جبارة: نفخر بهذا املبنى 
النموذجي ضمن نطاق بلديتنا

ابراهيم: شراكتنا  اللواء 
وثيقة مع االدارات املحلية 

واملجتمع املدني
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باعادة تأهيلها، بالتايل كانت مساحاتها 
وال  سلفا  محددة  فيها  الغرف  وتوزيع 
البناء  خرائط  يخالف  مبا  تعديلها  ميكن 
يشدد  ابراهيم  اللواء  كان  مثال  والقوانني. 
عىل رضورة تخصيص مداخل خاصة بذوي 
املراكز، ولكن  الخاصة يف كل  االحتياجات 
بعقبات  عمليا  يصطدم  كان  االمر  هذا 
قمنا  فنحن  اليوم،  اما  عدة.  قانونية 
الحاجات  املبنى عىل مقاس  بهندسة هذا 
والحقوقية  واالمنية  والخدماتية  االدارية 

لعمل االمن العام. 

طبقات  ضمن  االعامل  تتوزع  كيف   ■
السبع؟ املبنى 

كمرآب  مخصصة  السفلية  الطبقة   □
بعض  تتضمن  كام  العسكرية،  لالليات 
اللوجستية.  باللوازم  الخاصة  الغرف 
الستقبال  مخصصة  االرضية  الطبقة 
املعامالت وتسليمها بالطرق املمكننة. مع 
االشارة اىل ان تسليم املعامالت للمواطنني 
كل  مساء،  السابعة  الساعة  حتى  يستمر 
ايام العمل خالل االسبوع. كام اننا نستمر 
يوم  كونه  من  الرغم  عىل  السبت،  يوم 
السفر  جوازات  بتسليم  رسمية،  عطلة 
المورهم.  تسهيال  املواطنني  اىل  املنجزة 
متطابقتني  نظارتني  ايضا  الطبقة  تتضمن 
مع اعىل معايري حقوق االنسان املعتمدة 
والثانية  للرجال  مخصصة  االوىل  عامليا، 
انتظار  يف  موقتا  املوقوفني  للنساء 
اىل  اضافة  املختص.  القضاء  اىل  تسليمهم 
كافيرتيا تحوي كل ما ميكن ان يحتاج اليه 
مع  معامالتهم،  ينجزون  الذين  املواطنون 
اربع االت تصوير لترسيع العمل، وامكان 
يحملونها  التي  املستندات  صور  سحب 
االلكرتونية  الطرق  بكل  هواتفهم  عىل 

الحديثة، بشكل فوري. 
العرب  لشعبة  مخصصة  االوىل  الطبقة   •
تتضمن  التي  الخاصة  والفئات  واالجانب 
معامالت  الستقبال  مخصصة  كونتوارا   15
مخصصة  غرفة  اىل  اضافة  املواطنني، 
تنجز  التي  السوريني  الوافدين  ملعامالت 

يف املركز، عىل اعتبار ان معظم معامالتهم 
حمود  برج  عام  امن  مركز  يف  تنجز 

املخصص لهم حرصا. 
املركز،  لرئاسة  خصصت  الثانية  الطبقة   •

شعبة  اىل  اضافة  الرس،  امانة  وشعبة 
ايضا  تتضمن  التي  اللبنانية  الجوازات 
معامالت  الستقبال  مخصصة  كونتوارا   15

املواطنني.

التحقيق  لشعبة  الثالثة  الطبقة   •
واالستقصاء.

القومي-  االمن  لدائرة  الرابعة  الطبقة   •
شعبة جبل لبنان. 

والسادسة  الخامسة  الطبقتان   •
مخصصتان كمقر ملركز التدريب الوطني 
العام، وتضامن عددا من  باالمن  الخاص 
ان  اىل  االشارة  تجدر  التدريب.  قاعات 
وبرامج،  وعتادا  عديدا  مامثل،  املركز 
يف  املوجودة  التدريب  مراكز  الحدث 
من  وغريها  وبريطانيا  وامريكا  فرنسا 
العسكري  املجالني  يف  املتقدمة  الدول 

واالمني.

■ ما هي مواصفات املبنى؟
مرتا   2625 الداخلية  مساحته  تبلغ   □
طبقة.  لكل  مرتا   375 مبعدل  مربعا، 
ومداخل  حديثني  مصعدين  يتضمن 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  خاصة 
كامل.  بشكل  حقوقهم  يراعي  مبا 
اللوازم  باحدث  مجهزة  مكاتبه  كل 
والتربيد،  التدفئة  ووسائل  اللوجستية، 
واحدث اجهزة الكمبيوتر وبرامج العمل 
الخاصة  البيومرتية  واالالت  الحديثة، 
واالقامات،  اللبنانية  الجوازات  بانجاز 
يضم  كام  السيارات.  لركن  مرآبني  مع 
مجهزة  انتظار  صاالت  طبقاته  كل  يف 
املنتظرين  للمواطنني  مخصصة  مبقاعد 
انجاز معامالتهم، اضافة اىل صالة انتظار 
احتياطية يف الطبقة االرضية الستخدامها 
دخول  مبجرد  الزحمة.  ذروة  اوقات  يف 
املواطن اىل اي شعبة يف املركز يأخذ رقام 
عىل  موجودة  الة  من  يقتطعه  بايصال 
مدخل الشعبة، لتتم مناداته برقمه يف ما 
 بعد من خالل شاشات كبرية موجودة يف 
فيها.  دوره  ينتظر  التي  الصالة  اعىل 
يف  ساعة.   24/24 مؤمنة  الكهرباء 
ومواصفاته  مبساحته  املبنى  اختصار، 
الدولة  مباين  احدث  بني  من  يعترب 
معايري  الفضل  مراعاة  واكرثها  اللبنانية، 

الخدمة يف يومنا هذا.

نيو  الروضة،  السبتية،  الدكوانة،  الفيل،  الباشا، سن  املكلس، جرس  الجديدة،  نيو  الجديدة، 
انطلياس،  الديب،  الزلقا، جل  النبعة،  الفنار، برج حمود،  البورشية،  البورشية، سد  روضة، 
ديك  يشوع،  مزرعة  عوكر،  الرابية،  النقاش،  قرنة شهوان،  بصاليم،  العقبة،  بياقوت  ضبيه، 
املحدي، بيت الشعار، قرنة الحمرا، بيت الككو- الحبوس، عني عار، عني علق، العطشانة، 
زوق الخراب، حارة البالنة، املطيلب، الفريكة، البياضة، برمانا، املنصورية، بيت مري، روميه، 

ضهر الصوان، عني سعاده، دير طاميش، بحنس، بعبدات.

االصداء االيجابية التي رافقت افتتاح املبنى الجديد وتعابري االعجاب مبواصفاته النموذجية، 
ترجمت بالكثري من اتصاالت ورسائل الشكر وردت اىل املديرية العامة لالمن العام، وادارة 
مجلة "االمن العام". نشري اىل احدها من رئيس رابطة طالب العمل يف لبنان مارون االسمر 
كتب فيها: "املبنى الجديد لالمن العام يف جديدة املنت، قطعة هندسية رائعة تجمع الذوق 
والرقي بالفن املعامري، اىل درجة يشعر فيها املواطن بأنه يف زيارة متحف او معرض ال ملركز 
امني. ما كان هذا املبنى لوال سعي رجل املهامت الصعبة سعادة املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم، رجل العبقرية يف االدارة االمنية، والنجاح يف تنفيذ املخططات املنقذة 

للبنان، واملحبطة لكل مؤامرات االرهاب، ومحاوالت رضب السلم االهيل". 

نطاق عمل املركز

صورة لبنان الراقية

داخل املركز.مجتمعا مع رؤساء بلديات متنية.

مواطنون ينجزون معامالتهم.رئيس مركز امن عام املنت االقليمي الرائد انطونيوس القزي.

التدقيق يف املراجعات.


