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تحقيق
مركز أمن عام الهرمل اإلقليمي
وتطور
عني تسهر على الحدود ويد تخدم
ّ
من دوريات امنية مكثفة عىل الحدود اللبنانية  -السورية ،اىل توقيف عرشات االشخاص الحائزين متفجرات او اسلحة عند
الحدود ويف الداخل اللبناين ،اىل التعاون االمني املثمر مع الجيش قبل معركة فجر الجرود ويف اثنائها ،انجازات حققها مركز امن
عام الهرمل االقليمي ،يف موازاة تأمينه افضل الخدمات للمواطنني وتحقيقه انجازات تطويرية

■ اي نوع املعامالت تنجز ضمن املركز؟
□ الشعب االربع التي يضمها تعنى بكل
االعامل واملهامت التي توليها القوانني واالنظمة
النافذة للمديرية العامة لالمن العام ،منها نذكر:
 -1منح جوازات السفر اللبنانية والتحقيق
يف فقدانها او تلفها او رسقتها ،طلبات قيد
املواليد ،اثبات النسب ،تصحيح يف وقوعات
الهوية ،حرص االرث ،اثبات الوفاة ،التثبت
من صحة زواج ،انجاز تجديد جوازات املرور

هناك  22بلدية موجودة ضمن االرايض السورية
يسكنها مواطنون لبنانيون بشكل دائم ،وهم
ينجزون معامالتهم يف مركزنا".
■ ما هي تلك البلدات ،واىل اي مناطق لبنانية
ينتمي سكانها؟
□ تلك البلدات السورية التي معظم سكانها
الدامئني من اللبنانيني ينتمون بحسب قيودهم
يف سجالت النفوس اىل مختلف بلدات قضاء
الهرمل وقراه ،وهي :الصفصافة ،الجنطلية،
الحامم ،املرصية ،زيتا ،السامقيات الرشقية،
السامقيات الغربية ،القصري ،غوغران ،ربلة،
النزارية ،حاويك ،بلوزة ،وادي حنا ،مراح
البدوي ،جرماش ،القصابة ،حورانة ،اكوم ،وادي
العرايس ،العقربية ،الغربية.
رئيس مركز امن عام الهرمل االقليمي النقيب عدنان وهبي.

شهد مركز امن عام الهرمل االقليمي قبل فرتة
ورشة تحديث ،ال سيام عىل صعيد تجهيزه
مبعدات النجاز جوازات السفر واالقامات
البيومرتية التي تعترب من بني االحدث يف العامل،
واجهزة الدفع االلكرتوين وسواها.
خالل زيارة "االمن العام" املركز ،استهل رئيسه
النقيب عدنان وهبي كالمه بالحديث عن
النطاق االداري والجغرايف لعمل املركز ،والتغيري
الذي طرأ عليهام ،فقال" :ميتد من الخرايب
جنوبا ،حتى القرص وجوسيه عىل الحدود
اللبنانية شامال .ومن سري الضنية وعكار غربا،
حتى رأس بعلبك رشقا .يف االساس كان نطاق
عمل املركز يشمل بلدات وقرى قضاء الهرمل
فقط .مع تسلمي مهاميت فيه عام  2012وجدت
ان بعض بلدات قضاء بعلبك تبعد عن مركز امن
عام بعلبك االقليمي الذي تتبع له اداريا حواىل

التعاون االمني مع
الجيش سبق معركة فجر
الجرود ورافقها

خمسني كيلومرتا ،يف حني انها تبعد عن مركزنا
ما يقارب عرشة كيلومرتات فقط .رفعت اقرتاح
ضم تلك البلدات ،وهي تحديدا رأس بعلبك
والقاع ومشاريع القاع ،اىل نطاق عمل مركزنا
بهدف تخفيف اعباء التنقالت عىل املواطنني.
وقد اقرتن االقرتاح مبوافقة سعادة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم .تجدر االشارة ايضا اىل ان

■ بالعودة اىل املركز ،ماذا عن مواصفاته؟
□ مقره يف رسايا الهرمل الحكومية حيث
محكمة ومكاتب وفروع كل ادارات الدولة
ومؤسساتها ،ما يتيح للمواطن امكان انجازه
معامالت عدة يف آن .وهو يتألف من ست
غرف ومنتفعاتها ،اضافة اىل نظارة وموقف
لسيارات املدنيني والعسكريني عىل السواء.
املركز مجهز بوسائل التدفئة والتربيد ،ومبقاعد
لالنتظار ،وبافضل التجهيزات اللوجستية.
كذلك جهزت مكاتبه باحدث اجهزة
الكومبيوتر وبرامج العمل الحديثة مبا يتيح
تسهيل معامالت املواطنني وترسيعها .لدى
دخول صاحب املعاملة يستقبله عسكري عند
الباب الرشاده اىل الكونتوار املخصص لنوع
معاملته ،علام ان املركز يضم  9كونتوارات
مخصصة الستقبال معامالت املواطنني وفق
ارقى معايري الخدمة العامة.

داخل املركز.

التدقيق يف املعامالت.

ملكتومي القيد وفئة قيد الدرس ،وثائق السفر
الفلسطينية ،االقامات السنوية ،طلبات نقل
الكفالة ،تحويل السامت...
 -2مكافحة كل ما ميس االمن واالستقرار وفقا
للمهامت املنوطة باالمن العام كضابطة عدلية.
■ هل كان لوجود ارهابيي "داعش" و"جبهة
النرصة" وسواهم يف الجرود خطر مبارش
عىل املركز؟

□ بالطبع .يف السنوات االخرية كانت املنطقة
ككل عرضة ،من حني اىل آخر ،لسقوط قذائف
وصواريخ مصدرها االرهابيون املتمركزون يف
الجرود ،وقد سقطت صواريخ عدة يف محيط
مركزنا .ناهيك بخطر السيارات املفخخة التي
انفجرت احداها عام  2014يف مكان ال يبعد
عنا كثريا ،حيث سقط انذاك خمسة شهداء
مدنيني .يف ظل تلك االوضاع االمنية الخطرية،
كنا يف حالة استنفار وجهوز دامئني ،وكنا نجري
الدوريات االمنية املكثفة واملتواصلة ليال ونهارا
عىل الحدود اللبنانية  -السورية ويف املناطق
الداخلية التي تدخل ضمن نطاق صالحياتنا.
نجحنا بالتعاون والتنسيق مع مكتب شؤون
املعلومات يف االمن العام يف توقيف عرشات
االشخاص الذين كانوا يحاولون عبور الحدود
خلسة ،من سوريا اىل لبنان ،ويف حوزتهم
متفجرات او اسلحة او ذخائر .بعد التحقيق
معهم يف ارشاف النيابة العامة ،كنا نحيلهم اىل
القضاء املختص .نحمدالله عىل ان عملية فجر
الجرود وضعت حدا لتلك املخاطر ودحرت
االرهابيني عن ارضنا.
■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين
السوريني اىل لبنان اثر واضح عىل عملكم؟
□ من املؤكد ان ذلك زاد اعداد املعامالت املنجزة
امام كل دوائر االمن العام املنترشة ومراكزه عىل
كل االرايض اللبنانية بنسبة كبرية جدا ،ال سيام يف
مركزنا املوجود قرب الحدود اللبنانية  -السورية.
كام ان هذه االعداد ادت اىل ارتفاع نسبة الجرائم
املرتكبة بشكل غري مسبوق .يف اختصار ،بينت
احصاءاتنا االدارية يف السنوات الثالث االخرية
ان  %78من املعامالت التي ننجزها تعود اىل
مواطنني سوريني ،كام بينت االحصاءات االمنية
ان  %86من مرتكبي الجرائم يف نطاق عمل املركز
هم من الوافدين السوريني .كل تلك املستجدات
استدعت تدابري استثنائية يف املركز ،كاستحداث
نظارة للتوقيف املوقت ،زيادة العديد ،متديد
دوام العمل ،رفع نسبة الجهوز االمني ،تسيري
دوريات امنية سيارة يف البلدات التي تقع ضمن
نطاقه ،فضال عن التنسيق الدائم مع الفعاليات
والبلديات واملخاتري يف كل املناطق ملا يصب يف
مكافحة الجرائم ضمن نطاق عملنا يف قضاء
الهرمل ومحيطه.
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ويف الوثائق.

■ يف ظل هذه االوضاع ،هل استطعتم
تحقيق اي تحديث يف املركز متاشيا مع خطة
تطوير االمن العام؟
□ عىل الرغم من كل تلك الضغوط ،االدارية
واالمنية عىل السواء ،متكنا من تحقيق انجازات
ادارية وامنية عدة ،ابرزها:
• تجهيز املركز بكل االجهزة واملعدات
االلكرتونية الالزمة النجاز جوازات السفر
اللبنانية البيومرتية واالقامات البيومرتية.
• تجهيزه اخريا بثالثة اجهزة للدفع الكرتوين ،مبا
يتيح للمواطنني الدفع عرب بطاقاتهم املرصفية.
• تجهيز املركز مبو ّلد كهربايئ ضخم يكفي النارته
وتشغيل كل معداته ،مع استكامل تجهيزه ايضا
بكل وسائل التدفئة والتربيد ،ومبقاعد اسرتاحة
للمواطنني املنتظرين تقديم او تسلم معامالتهم.

اوقفنا عددا ممن
يحوزون مواد متفجرة
واسلحة وذخائر
جهز املركز باحدث املعدات
ّ
والتقنيات البيومترية
• متكنا ،بالتعاون والتنسيق مع مكتب
شؤون املعلومات يف املديرية من توقيف
عرشات االشخاص الضالعني يف ارتكاب جرائم
مختلفة ،منظمة وغري منظمة ،كاالرهاب

بلدات النطاق االداري للمركز
الهرمل ،رأس بعلبك ،القاع ،مشاريع القاع ،القرص ،الرشبني ،الكواخ ،الشواغري التحتا،
الشواغري الفوقا ،الشواغري ،القرينة ،البويضة الشاملية ،البويضة الحي الغريب ،البويضة،
وادي الرتكامن ،وادي الرطل ،وادي الكرم ،وادي النرية ،الحمريي ،وادي بنيت ،وادي
العس ،السويسة ،مراح العني ،فيسان ،الحريقة ،املعارص ،زغرين ،مزرعة سجد ،مزرعة
الفقيه ،مزرعة الطشم ،بريصا ،الزويتيني ،حوش السيد عيل ،الخرايب ،املعيرصة،
قنافذ ،سهالت املاء ،جوار الحشيش ،البستان.

وحيازة املتفجرات وحيازة االسلحة والذخائر
غري املرخصة والدخول خلسة اىل لبنان
والتزوير واستعامل مزور والرسقة والقتل
وغريها .متت احالتهم عىل الجهات القضائية
الصالحة للنظر يف جرامئهم بعد التحقيق
معهم يف ارشاف النيابة العامة املختصة.
• استحداث نظارة للتوقيف املوقت ضمن
حرم املركز.
• تفعيل العمل االداري ،ال سيام عقب
بدء االحداث املؤسفة يف سوريا وتوافد
املواطنني السوريني اىل لبنان لناحية
االستمرار يف استقبال معامالتهم وانجازها
حتى ساعات املساء.
• تجهيز املركز ومواقف السيارات التابعة
له بكامريات تسمح بتعزيز امن املواطنني
والعسكريني ،اضافة اىل سياراتهم.
• القيام بدوريات امنية مكثفة عىل طول
الحدود اللبنانية  -السورية املوجودة
ضمن نطاق عمل املركز ،وتوقيف عرشات
االشخاص الذين وجدنا يف حوزتهم متفجرات
او اسلحة او ذخائر او عتاد حريب.
• مكافحة ظاهرة استغالل الوافدين السوريني
من بعض السامرسة عرب منعهم من الوقوف
داخل قاعات املركز او يف محيطه.
• مشاركة العديد من عنارص املركز يف دورات
تدريبية متخصصة تتعلق بحقوق االنسان،
حقوق املوقوف موقتا ،مكافحة جرائم
االتجار بالبرش ،جرائم املخدرات ،وسواها.
• رفع نسبة الجهوز االمني عىل نحو دائم
عرب االبقاء عىل قسم من عسكريي املركز يف
جهوز تام ،ليال ونهارا ،للتحرك الفوري عند
وقوع اي حادث امني بهدف ضبط االمن
ومكافحة الجرائم.
• اعتامد آلية التدقيق الفوري يف املستندات
تفاديا النتظار صاحب العالقة دوره النجاز
املعاملة ،ويك ال يهدر وقته ،ومن ثم يكتشف
مثال ان مستنداته ناقصة او ما شابه ،ما القى
ارتياحا لدى املواطنني واملقيمني.
• ايالء كل حالة انسانية او صحية صعبة الي
مواطن لبناين او اجنبي ،اىل اي جنسية انتمى،
االولوية واالهتامم الالزمني بناء عىل توجيهات
واضحة من اللواء عباس ابراهيم.
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