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مركز أمن عام القبيات اإلقليمي:

ني على األمن وي ٌد تحقق اإلنجازات
ع ٌ

يف موازاة استحداث املديرية العامة لالمن العام عددا من املراكز يف االقضية واملناطق التي مل تكن فيها مراكز اساسا ،بهدف
التوفري عىل املواطنني مشقة انتقالهم مسافات طويلة اىل مناطق اخرى النجاز معامالتهم ،اعادت تأهيل كل املراكز املوجودة،
وتزويدها احدث املعدات االلكرتونية واللوازم اللوجستية وتطوير امكاناتها ،لتسهيل انجاز املعامالت وتعزيزا لالمن

مركز امن عام القبيات االقليمي الذي يتبع
اداريا دائرة امن عام الشامل الثانية املتمركزة
يف بلدة منيارة ،من املراكز التي شهدت اعادة
تأهيل شاملة ،شكال ومضمونا .يف موازاة
التحديث ،حقق املركز انجازات امنية نوعية
عدة ،جنّب بعضها املنطقة اعامال ارهابية
كانت شبه حتمية.
"االمن العام" قصدت بلدة القبيات التي
تبعد عن العاصمة بريوت حواىل  113كلم،
وترتفع عن سطح البحر ما يقارب  220مرتا،
متوجهة اىل مركز امن عام القبيات االقليمي
عىل الطريق العامة يف وسط البلدة ،وكان لها
جولة ضمن ارجائه وحديث مع رئيسه الرائد
عصام حداد.
■ ما عدد البلدات والقرى التي يضمها النطاق
الجغرايف واالداري لعمل املركز؟
□ ما يقارب  54بلدة وقرية ،متتد من وادي
خالد والنهر الكبري الجنويب شامال ،حتى
الدوسة جنوبا .ومن الرومية رشقا ،حتى
الدبابية غربا .تجدر االشارة اىل ان معظم تلك
البلدات والقرى تفصل بينها احراج وغابات
واراض زراعية شاسعة.
■ اي معامالت تنجز ضمن املركز؟
□ كل املعامالت التي تنجز يف جميع مراكز
االمن العام االقليمية .الناس اصبحوا يعرفونها
بالتفصيل بفضل التعاميم التوضيحية املتتالية
التي تنرشها املديرية يف كل وسائل االعالم.
كذلك بفضل مجلة "االمن العام" التي ترشح
بالتفصيل صالحيات كل مكاتب االمن العام
ودوائره ومراكزه واملعامالت التي تنجز فيها،
اضافة اىل برنامج "امنك بامان" الذي يبث كل
يوم اثنني عرب اثري اذاعة صوت لبنان (،)93.3

ويرشح للمواطنني كل ما يتصل مبهامت
املديرية وصالحياتها ومعامالتها ،وسواها من
الوسائل.
■ قمتم بتأهيل مبنى املركز شكال ومضمونا.
ماذا تحدثنا عن ذلك؟
□ حصل ذلك بالفعل .منذ ما يقارب االربع
سنوات ،متاشيا مع خطة التطوير التي اطلقها
اللواء عباس ابراهيم ،بدأنا ورشة تحديث
واعادة تأهيل كاملة للمركز شملت حتى
اليوم تجديد البنى التحتية وشبكات الكهرباء
واملياه واالتصاالت واملعلوماتية فيه .كام
شملت التايل:
• اعادة تقسيم غرفه بطريقة توفر تسهيل
معامالت املواطنني وترسيعها.
• استبدال كل االثاث القديم باثاث جديد.
• استبدال اجهزة الكومبيوتر القدمية باخرى
جديدة ،وزيادة عددها مبا يتناسب مع
حاجات العمل املتزايدة.
• اعتامد برامج معلوماتية متطورة يف العمل
اتاحت تبادل املعلومات ضمن املركز بالطرق
االلكرتونية ،واالستغناء عن الورق بنسبة كبرية.
• تركيب شبكة كامريات داخلية وخارجية ،مبا
يعزز امن املواطنني والعسكريني وآلياتهم عىل
السواء.
• تجهيز املركز مبعدات خاصة باملعامالت
البيومرتية والدفع االلكرتوين.
• توفري الكهرباء .24/24
• زيادة عدد اآلليات مبا ساهم يف رسعة انجاز
املهامت االمنية ،وتكثيف دوريات حفظ
االمن ضمن كل البلدات والقرى التابعة اداريا
للمركز.
• زيادة عدد العسكريني بنسبة  %45عام
كانت عليه الحال سابقا ،ما ساهم يف ترسيع

انجاز املعامالت واملهامت االمنية .علام اننا
نبقي قسام من العسكريني يف حالة جهوزية
دامئة ،ليال ونهارا ،للتحرك برسعة يف حال
وقوع اي حدث امني مفاجئ.
• زيادة عدد الكونتوارات املخصصة الستقبال
املواطنني وانجاز معامالتهم من  7اىل 14
كونتوارا ،ما ساهم يف تسهيل انجاز املعامالت
وترسيعها.
• قمنا بوضع "ستاند" عند مدخل املركز
يتضمن كتيبات صغرية توزع مجانا ،تتضمن
رشحا مبسطا لرشوط كل املعامالت التي تنجز
يف املركز ،مع استعراض املستندات املطلوبة
لكل معاملة ،وتحديد املدة الالزمة النجازها،
وكذلك الرسم املايل الخاص بكل منها ،مبا يسهل
عىل املواطنني تحضري مستندات معامالتهم
بشكل صحيح قبل التقدم منا النجازها.
• تجهيز املركز بصندوق خاص مبالحظات
املواطنني وآخر خاص بشكاواهم يف حال
وجودها ،مع االشارة اىل ان تلك الصناديق
ال تفتح اال من الدائرة املعنية بها ضمن
املديرية التي تحوز حرصا مفاتيحها ،لتقوم
بعدها مبعالجة اي مالحظة او شكوى بشكل
فوري ،واعالم املواطن بالنتيجة يف حال كان
االمر له طابع شخيص به ،وكل ذلك حرصا
عىل شفافية التواصل بني املديرية واملواطنني
والوقوف عىل ارائهم تحسينا لالداء العام .كام
تجدر االشارة اىل اننا نقوم بشكل دوري ضمن
املركز بتدريب كل العسكريني عىل انجاز
جميع انواع املعامالت تالفيا الي نقص يف
حال تغيب احدهم بسبب اي ظرف طارئ،
وللتمكن من مساندة اي شعبة تشهد زحمة
معامالت اكرث من سواها ،كل ذلك بهدف
تسهيل معامالت املواطنني وترسيعها .هذا
فضال عن تأهيل القدرات العلمية واالمنية

رئيس مركز امن عام القبيات االقليمي الرائد عصام حداد.

لضباط املركز وعسكرييه عرب متابعتهم
للعديد من الدورات واملحارضات العلمية
التثقيفية واالمنية يف املديرية ،السيام التي
يتعلق منها بطرق كشف املستندات املزورة،
مكافحة جرائم االتجار بالبرش واملخدرات،
اضافة اىل طرق التعامل مع ضحايا تلك
االنواع من الجرائم ،وسواها.
■ يف موازاة التحديث ،هل من انجازات امنية
تحققت؟

التقدّم باملعامالت.

زدنا عدد اآلليات وكثفنا
الدوريات تعزيزا لالستقرار
احبطنا عمال ارهابيا
قبل وقت قصير من
موعد التنفيذ

□ بالطبع .نطاق عمل مركزنا كام هو معلوم
محاذ للحدود اللبنانية  -السورية ،وهذا
الواقع ادى يف ظل دخول اعداد هائلة من
الوافدين السوريني اىل تزايد عدد الجرائم
بنسبة غري مسبوقة ،ما استدعى منا رفع
نسبة الجهوزية االمنية اىل اعىل مستوياتها.
بفعل العمل الدؤوب واملتابعة الحثيثة
نجحنا يف تحقيق انجازات امنية عدة جنبت
املنطقة خضات امنية كانت شبه حتمية .من
ابرزها نذكر:
• التمكن ،يف سياق اسرتاتيجيا االمن االستباقي
التي اطلقتها املديرية ،من توقيف عدد من
االرهابيني الذين كانوا يحوزون عبوات ناسفة
معدة للتفجر ،بالتعاون مع مكتب شؤون
معلومات االمن العام .خالل عام  ،2015كان
احدهم عىل وشك تنفيذ عمل ارهايب ضخم،
حيث اوقفناه قبل وقت قصري من املوعد
املحدد للتنفيذ.
• توقيف شبكات ارهابية كانت تعمل عىل
تجنيد لبنانيني وسوريني يف صفوفها متهيدا
لنقلهم اىل سوريا للمشاركة يف الحرب الدائرة
هناك ،او تنفيذ اعامل ارهابية او اغتياالت
عىل االرايض اللبنانية.
• توقيف شبكات متخصصة يف تزوير
املستندات الرسمية ،السيام بطاقات الهوية
واخراجات القيد السورية ومستندات
الدخول اىل لبنان ،حيث كان افرادها
يعمدون اىل بيعها باسعار ترتاوح بني  500و4
االف دوالر امرييك.
• توقيف عدد كبري من السوريني الداخلني
خلسة اىل االرايض اللبنانية.
• توقيف اشخاص وشبكات منظمة كانوا
يقومون بشكل مستمر ومنظم بتأمني ادخال
مواطنني سوريني اىل لبنان بطرق غري رشعية يف
مقابل بدالت مالية.
• توقيف عدد من املطلوبني للقضاء اللبناين
الرتكابهم جرائم مختلفة كالقتل ،الرسقة،
االتجار باملخدرات ،التزوير ،وسواها من
الجرائم.
■ ماذا بالنسبة اىل اعداد الوافدين السوريني
ضمن نطاق املركز ،سابقا وحاليا؟
□ ما تجدر االشارة اليه بداية ،انه قبل
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الحرب املؤسفة التي اندلعت عام 2011
يف سوريا ،كانت البلدات والقرى التي تدخل
ضمن نطاق عمل املركز ،وعدد كبري منها
يف محاذاة الحدود اللبنانية  -السورية،
تضم اعدادا كبرية من املواطنني السوريني
املقيمني فيها بشكل دائم او شبه دائم،
كونهم يعملون يف القطاع الزراعي الذي
يعترب اهم القطاعات االنتاجية يف هذه
املنطقة .ما حصل بعد بدء هذه الحرب،
ان تلك االعداد تزايدت تدريجا بشكل
هائل وغري مسبوق ،بحيث اصبحت بعض
البلدات تضم اعدادا من الوافدين السوريني
تفوق اعداد مواطنيها اللبنانيني .هذا
الواقع حتم علينا متديد وقت العمل حتى
املساء يف معظم االحيان بهدف استيعاب
العدد الكبري من املعامالت .تجدر االشارة
اىل ان اجراءات الحد من دخول السوريني
اىل لبنان التي اتخذتها الحكومة اللبنانية
منذ ما يقارب الثالث سنوات ،ادت اىل
انخفاض اعدادهم بشكل يوازي او يتجاوز
نصف االعداد التي كانت موجودة سابقا.
هذا الواقع ادى بطبيعة الحال ،وفق آخر
االحصاءات ،اىل انخفاض ملحوظ يف عدد
الجرائم املرتكبة ،كذلك يف اعداد املعامالت
املنجزة ضمن املركز اىل حدود النصف
تقريبا.

التدقيق.

املراجعات.

نطاق عمل املركز
القبيات – اكروم – البساتني – الدبابية – الدوسة – الرامة – السنديانة – السهلة – العامير
– العوينات  -جبل املنصورة – الفرض – الكوارشة – املقيبلة – املونسة – النهرية  -بستان
الحرش – الهيشة  -بني صخر – جرمنايا – دكنة – حنيدر  -خربة داوود  -خربة شار  -خط
البرتول  -دوير عدوية  -رجم عيىس – رماح – شدرة – شيخالر – عندقت – الباردة  -مشتى
حسن  -مشتى حمود – البرية  -مجدل البرية  -وادي خالد  -مجدل وادي خالد  -منجز –
الدغلة  -رجم خلف – الكنيسة – العوادة  -رجم حسني  -عني تنتا – عيدمون  -عني الزيت
– فريديس – قرحة – قنية – كفرتون – كفرنون  -كرم زبدين  -مراح الخوخ.

■ هل من مشاريع اضافية تسعون اىل
تحقيقها يف املستقبل؟
□ نهج التطوير الذي ارساه اللواء عباس
ابراهيم يف املديرية اصبح جزءا ال يتجزأ من
عملنا اليومي .هناك الكثري من املشاريع
التطويرية التي نضعها نصب اعيننا يف
املرحلة املقبلة ،ابرزها السعي مع الجهات
الرسمية وفعاليات املنطقة اىل استحداث
مبنى جديد تكون مساحته اكرب من الحايل
الذي تقارب مساحته  230مرتا ،مبا يتالءم
مع حاجات التزايد السكاين املرتقب يف
السنوات املقبلة ،كون مبنى املركز الحايل
مستأجرا و يستحيل علينا قانونا توسيعه.
مثة فكرة مرشوع يجري العمل عليها
حاليا ،سنكشف عنها الحقا يف حال بلغت
خواتيمها املرجوة.
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