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انجازات... بهذه العبارة ميكن توصيف واقع حال مركز امن عام عاليه االقليمي 
وتوقيف  رصد  يف  عسكريوه  ونجح  يوميا،  معاملة   400 من  اكرث  يستقبل  الذي 
اشخاص ضالعني يف التجسس ملصلحة العدو االرسائييل، ويعملون ضمن شبكات 
التطوير  خطط  ليواكب  وتأهيله  املبنى  تحديث  االنجازات،  موازاة  يف  ارهابية. 

التي تقوم بها املديرية

بلقب  اشتهرت  التي  عاليه  مدينة  وسط  يف 
قبلة  هي  التي  اللبنانية  املصايف  عروس 
عن  مرتا   850 ترتفع  حيث  العرب،  السياح 
العاصمة  عن  كلم   16 وتبعد  البحر،  سطح 
عاليه  عام  امن  مركز  مقر  يقع  بريوت، 
محلة  يف  عام  شارع  يف  وتحديدا  االقليمي، 

البقعة.
رئيسه  والتقت  املركز  قصدت  العام"  "االمن 

الرائد مازن نرصالله. 

■ بداية، ما النطاق االداري والجغرايف لعمل 
مركزكم، وكم بلدة وقرية يضم تقريبا؟ 

□ نطاق عمل املركز يشمل 63 بلدة وقرية. 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

الجمهور شامال حتى  بلدة  جغرافيا ميتد من 
بلديت سلفايا وجرس القايض جنوبا. ومن بلدة 
هذا  غربا.  دقون  بلدة  حتى  رشقا  داره  عني 
النطاقات  اكرب  بني  من  هو  الجغرايف  النطاق 
العام  االمن  مراكز  ملختلف  الجغرافية 

االقليمية.

عملكم  عىل  الواقع  هذا  ينعكس  كيف   ■
اليومي؟

الناحية  □ ضغط العمل هائل، خصوصا من 
انجزنا  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  االدارية. 
ما  معاملة،   96616 يقارب  ما   2017 عام 
للمعامالت  العام  الشهري  املعدل  ان  يعني 

هو 8051 معاملة، واملعدل اليومي هو 402 
معاملة. وهذا رقم كبري نسبيا. ناهيك بضغط 
بذل جهود  علينا  يفرض  الذي  االمني  العمل 
استثنائية نظرا اىل اتساع املساحة الجغرافية. 

االدارات  وبني  بينكم  تنسيق  من  هل   ■
نطاق  ضمن  وسواها  والفعاليات  املحلية 

املركز؟
كل  مع  دائم  تواصل  عىل  نحن  بالطبع.   □
والبلديات،  البلديات،  اتحادات  رؤساء 
ومنظامت  وهيئات  والفعاليات،  واملخاتري، 
معهم  ننسق  حيث  وغريهم،  املدين  املجتمع 
امن  تساهم يف ضامن  التي  املجاالت  كل  يف 
لناحية  السيام  واملواطنني،  املجتمع  واستقرار 
متابعة اي حاالت مشبوهة من شأنها تعكري 
املامثلة.  الحاالت  االهيل، وسواها من  السلم 
البلديات،  مع  اداريا  بالتعاون  نقوم  كذلك 
شامل  احصاء  باجراء  دوري،  شبه  وبشكل 
نطاق  ضمن  العاملني  او  املقيمني  لالجانب 
بهدف  السوريني،  الوافدين  خصوصا  املركز، 
او  ارهابيني  اشخاص  تغلغل  عدم  من  التأكد 
اي  تحت  صفوفهم،  بني  للعدالة  مطلوبني 
ستار كان. يف هذا الصدد، ال بد من االشارة اىل 
املديرية  التي حققتها  الوطنية  االنجازات  ان 
اللواء عباس  العام وعىل رأسها  العامة لالمن 
ثقة  من  به  يتمتع  ما  اىل  اضافة  ابراهيم، 
لناحية  ايجابا  علينا  انعكست  كبرية،  شعبية 
مدى اندفاع جميع املواطنني والفعاليات، بكل 
والتعاون  العام  االمن  لدعم  وصدق،  محبة 

معنا يف شتى املجاالت.     

الوافدين  موضوع  اىل  االشارة  مناسبة  يف   ■
السوريني، ما اعدادهم التقريبية ضمن نطاق 

املركز؟
املؤسفة  لالحداث  االوىل  السنوات  خالل   □
التي وقعت يف سوريا، وصل عددهم ضمن 
الف  مئة  يفوق  ما  اىل  مركزنا  عمل  نطاق 

توفري  عىل  تساعد  التي  وبرامجه  الحديثة 
اللبنانيني  للمواطنني  منوذجية  عامة  خدمة 
 24/24 مؤمنة  الكهرباء  ان  علام  واالجانب. 
يف  واشرتاك  لبنان  كهرباء  مؤسسة  خالل  من 
كونتوارا   24 املركز  يضم  كذلك  خاص.  مولد 
مخصصة الستقبال وانجاز معامالت املواطنني. 
انه شهد منذ اقل من عام تقريبا ورشة  كام 
وكل  املبنى  اساس  شملت  وتحديث  تأهيل 

تجهيزاته. من ابرزها نذكر:
للمركز  مالصقة  غرف  ست  استحداث   •
اللوازم  بكل  تجهيزها  بعد  اليه  وضمها 
االلكرتونية  واالالت  واملعدات  اللوجستية 
التي تتيح تقديم خدمة منوذجية للمواطنني. 
اىل  الشكر  بد من توجيه  السياق، ال  يف هذا 
كل من اتحاد بلديات الغرب االعىل والشحار، 
واتحاد بلديات الجرد االعىل وبحمدون، وكل 
البلديات التي سهلت وواكبت مشكورة انجاز 

اعامل التوسيع والتأهيل والتحديث.
• تأهيل البنى التحتية لكل املبنى، واستبدال 
االثاث واملكاتب والخزائن واللوازم اللوجستية 

املوجودة باخرى جديدة ومتناسقة.
امن  لضامن  الالزمة  االجراءات  كل  اتخاذ   •
ومحيطه،  املركز  يف  واملدنيني  العسكريني 

اضافة اىل آلياتهم.
تقارب  بنسبة  العسكريني  عديد  زيادة   •
120% عام كانت عليه الحال سابقا، ما ساعد 
عىل ترسيع انجاز معامالت املواطنني وتكثيف 
واالستقرار  لالمن  ضامنا  االمنية  الدوريات 

والطأمنينة.
املركز  استحداث خيمة قرميد عند مدخل   •
لتقي املواطنني الداخلني والخارجني منه واليه، 
او املنتظرين للسيارات التي تقلهم، من مياه 

االمطار وحرارة الشمس. 
املدخل  عند  اعالنات  لوحة  استحداث   •
املطلوبة  واملستندات  الرشوط  كل  تتضمن 
يسهل  مبا  املركز،  يف  املعامالت  تقديم  عند 
عىل املواطنني االطالع عليها بسهولة من دون 
مدخل  عند  يقف  احد.  مراجعة  اىل  الحاجة 
يف  الفوري  التدقيق  مهمته  عسكري  املركز 
املواطنني لدى دخولهم،  مستندات معامالت 
تكبدهم  قبل  فيها  نقص  اي  عن  العالمهم 
املعاملة،  النجاز  دورهم  انتظار  مشقة 

والرشادهم اىل الغرفة او الكونتوار الخاص 

قاعة االنتظار.رئيس مركز امن عام عاليه االقليمي الرائد مازن نرصالله.

مدخل املركز.

بفعل  السنتني،  يقارب  ما  منذ  لكن  شخص. 
اللبنانية  الحكومة  اتخذتها  التي  االجراءات 
لبنان  اىل  دخولهم  عملية  تنظيم  لناحية 
واالقامة فيه، وبفعل انتهاء االعامل الحربية 
من  قسم  وعودة  السورية  املدن  معظم  يف 
تتضاءل  اعدادهم  بدأت  تباعا،  اليها  اهاليها 
بحيث  املركز،  عمل  نطاق  ضمن  تدريجا 
الف   45 يقارب  ما  اىل  اليوم  وصل عددهم 

شخص فقط.

■ كيف تعرفنا بعمل املركز ومواصفاته؟
□ مساحته االجاملية تقارب ستمئة مرت مربع، 
من ضمنها مبنى تبلغ مساحته 300 مرت. وهو 

مركز أمن عام عاليه اإلقليمي:
إنجازات نوعية تفوق حدود اإلمكانات

انجزنا عام 2017 نحو 
96616 معاملة واملعدل 

الشهري 8051 

والبقية  اىل منتفعاتها،  اضافة  يضم 15 غرفة 
عبارة عن موقف خاص لركن السيارات. املركز 
مجهز باللوازم اللوجستية، واالالت البيومرتية، 
الكومبيوتر  واجهزة  االلكرتوين،  الدفع  واالت 
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تقديم املعامالت.

For more Info 04 - 72 72 44

Where your dreams count

Paying your tuition is not so complicated!

Simply visit IBL Bank to apply for the 
“Educational Loan”  designed for all
students!
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نطاق عمل املركز

كاملة  مستنداتهم  كانت  اذا  مبعاملتهم 
ومطابقة للرشوط االدارية املطلوبة.

يتناسب  مبا  الكومبيوتر  اجهزة  عدد  زيادة   •
اعتامد  تم  املتزايدة، كام  العمل  مع حاجات 
احدث الربامج التي سهلت العمل ورسعت يف 

انجاز املعامالت.  
مخصصة  مقفلة  بصناديق  املركز  تجهيز   •
واقرتاحاتهم،  املواطنني  ومالحظات  لشكاوى 
يف  املختصة  الدوائر  من  اال  فتحها  ميكن  وال 
املديرية مبا يضمن اعىل درجات الشفافية يف 

تواصل املواطنني مع املديرية.    
النجاز  حديثة  االت  باربع  املركز  تجهيز   •

جوازات السفر واالقامات البيومرتية.
 

■ هل من انجازات عىل الصعيد االمني؟
رفع  اىل  باالضافة  كثرية.  وهي  بالطبع،   □
نسبة الجهوزية االمنية بشكل دائم، وتكثيف 
الدوريات، واعتامد اسرتاتيجيا االمن االستباقي 
الستدراك اي خطر قبل تحوله اىل جرمية. كل 
الينا،  بالنسبة  اعتيادية  اصبحت  االمور  هذه 
وقد نجحنا يف تحقيق انجازات امنية نوعية، 

نذكر منها:
• نجحنا بالتعاون مع مكتب شؤون املعلومات 
يف املديرية يف رصد ومتابعة وتوقيف شخصني 
االرسائييل،  العدو  ملصلحة  يتجسسان  كانا 

احدهام اجنبي واالخر لبناين. 
كانوا  الذين  االشخاص  عرشات  توقيف   •
يتوزع  ارهابية  شبكات  ملصلحة  يعملون 
حوزة  يف  ضبطنا  وسوريا.  لبنان  بني  افرادها 
تستخدم  واالت  واسلحة  متفجرات  البعض 
يف تزوير املستندات الرسمية السيام بطاقات 
القضائية  الجهات  احالتهم عىل  الهوية. متت 
بعد التحقيق معهم يف ارشاف النيابة العامة 

املختصة. 
يستغلون  اعضاؤها  كان  شبكات  توقيف   •
اطار  خارج  لتشغيلهن  اجنبيات  عامالت 

العمل الذي جنئ من اجله.  
االجانب  االشخاص  من  كثريين  توقيف   •
الذين يعملون يف رشكات ومؤسسات ومحال 
لبنانية من دون حيازتهم املستندات الرسمية، 
ذلك  يأيت  السورية.  الجنسية  من  ومعظمهم 
تطبيقا الحكام القوانني النافذة، وحامية لليد 

العاملة اللبنانية.

عام 2018 عام 2017 عام 2016 الشهر

8016 8082 6319 كانون الثاين

8276 7608 6161 شباط

8964 8116 5957 اذار

8066 6847  نيسان

8173 6618 ايار

8726 7695 حزيران

8607 6348 متوز

8393 8659  اب

6546 8376 ايلول

8258 8002 ترشين االول

8015 7911 ترشين الثاين

8026 7835 كانون االول

25256 96616 86728 املجموع العام

جدول يبّين عدد املعامالت املنجزة في مركز امن عام عاليه االقليمي


