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يف موازاة استحداث املديرية العامة لالمن العام مراكز عدة يف اقضية مل يكن فيها مراكز اساسا، بهدف توفري مشقة انتقال مواطنيها 
مسافات طويلة النجاز معامالتهم. قامت ايضا باعادة تأهيل او تحديث املراكز املوجودة اساسا، وزيادة عدد عسكرييها، بهدف 

ترسيع العمل وتسهيل معامالت املواطنني، اىل تكثيف الدوريات االمنية لحفظ االمن وضامن االستقرار

مركز أمن عام بشري اإلقليمي:
تحديٌث شامل وخدمة عامة نموذجية

تحقيق 
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مركز امن عام برشي االقليمي احد تلك املراكز 
واملضمون،  الشكل  يف  تطويرا  شهدت  التي 
متثل يف زيادة عدد عسكرييه بنسبة 90% عام 
باحدث  وتجهيزه  سابقا،  الحال  عليه  كانت 
املعدات اللوجستية واجهزة وبرامج الكمبيوتر 
واالقامات  الجوازات  انجاز  واالت  املتطورة 

البيومرتية ووسائل الدفع االلكرتوين وسواها.
اىل برشي يف اعىل جبال محافظة لبنان الشاميل، 
يعني  فينيقي  اصل  اىل  تسميتها  تعود  التي 
كان  التي  عشتار  االلهة  اي  عشتار"،  "منزل 
يعبدها سكان املنطقة الفينيقيون يف العصور 
مركز  قاصدة  العام"  "االمن  توجهت  القدمية، 
النقيب  رئيسه  والتقت  االقليمي  العام  االمن 

جورج بشارة. 

■ ما النطاق االداري والجغرايف لعمل املركز؟
برشي،  قضاء  وقرى  بلدات  كل  يشمل   □
جبلية  جغرافية  مساحة  ضمن  املمتدة 
شامال  بان  منطقة  بني  ميتد  تحديدا  شاسعة. 
رشقا  االرز  جبال  بني  جنوبا.  املغر  ومنطقة 

ومنطقة طورزا غربا.

■ اىل اي دائرة يتبع املركز اداريا؟
هنا  الشاميل.  لبنان  عام  امن  دائرة  اىل   □
كانت  الدائرة  تسمية  ان  اىل  االشارة  تجدر 
لكن  االوىل،  الشامل  عام  امن  دائرة  سابقا 
منذ ما يقارب الشهر تقريبا صدرت تعليامت 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  سعادة  عن 
كل  تسميات  بتعديل  قضت  ابراهيم  عباس 
املحافظات  يف  املوجودة  العام  االمن  دوائر 
اللبنانية، واصبحت تسمية الدائرة التي نتبع 
يف  الشاميل.  لبنان  عام  امن  دائرة  لها  اداريا 
حني اصبحت تسمية دائرة امن عام الشامل 

عام  امن  دائرة  منيارة،  يف  املتمركزة  الثانية، 
املحافظات  محافظة عكار. هكذا دواليك يف 

اللبنانية.

■ ماذا بالنسبة اىل موقع املركز ومواصفاته؟
الحكومية،  برشي  رسايا  يف  موجود  املركز   □
اىل  تقريبا  نفسه  باملعدل  جغرافيا  القريبة 
وتضم  عمله،  نطاق  ضمن  الداخلة  البلدات 
املدنية  الرسمية  االدارات  ومكاتب  مراكز 
والعسكرية، اضافة اىل محكمة، مبا يسهل عىل 
واحد،  ان  يف  عدة  معامالت  انجاز  املواطنني 
مئتني  تقارب  مساحته  واحد.  مكان  ضمن 
واربعني مرتا مربعا. وقد شهد مبنى املركز منذ 
ثالث سنوات تقريبا، متاشيا مع خطة التطوير 
شاملة  تأهيل  اعامل  املديرية،  تشهدها  التي 

شكال ومضمونا.  

■ ما ابرز تلك االعامل التأهيلية؟
□ كثرية. تنقسم بشكل عام اىل خمسة عناوين 

عريضة:
اولها يتعلق مببنى املركز، وتضمن اعادة تأهيل 

وصيانة بناه التحتية بشكل عام.
تجهيزه  وتضمن  بتجهزاته،  يتصل   ثانيها   
واملكتبية  اللوجستية  املعدات  باحدث 
املتناسقة واملتناسبة مع ارقى معايري الخدمة 
الكمبيوتر  وبرامج  باجهزة  كام  العامة، 
النجاز  الالزمة  االلكرتونية  املعدات  الحديثة، 
االت  البيومرتية،  واالقامات  السفر  جوازات 
كامريات  شبكة  تركيب  االلكرتوين،  للدفع 
من  مستوى  اعىل  يضمن  مبا  تصوير  وبرامج 
عىل  والعسكريني  للمواطنني  واالمان  االمن 
املركز  يف  التدفئة  وسائل  عدد  زيادة  السواء، 
تشهده  الذي  القارس  الشتاء  فصل  خالل 

رئيس مركز امن عام برشي االقليمي النقيب جورج بشارة.

احد املكاتب.

املركز  آليات  عدد  زيادة  عام،  كل  املنطقة 
من  للتمكن  رضورية  كونها  الدفع  الرباعية 
القيام باملهامت االمنية عىل الطرقات الجبلية، 
اىل  احتياطي  كهربايئ  مبولد  املركز  تجهيز 
مولد خاص  اشرتاك يف  الدولة،  كهرباء  جانب 
ولو  حتى  الكهرباء  انقطاع  عدم  يضمن  مبا 
حصل اي طارئ. كام اننا نسعى مع الجهات 
اللواء عباس  بتوجيهات من  املعنية،  الرسمية 
بذوي  خاص  مدخل  استحداث  اىل  ابراهيم، 

االحتياجات الخاصة.
وترسيع  بتسهيل  يتعلق  اداري،  ثالثها 
املعامالت االدارية من خالل عدة اجراءات، 
ابرزها زيادة عديد العسكريني بنسبة %90 
عام كانت عليه الحال سابقا، توزيع كتيبات 
املركز  اىل  الداخلني  املواطنني  عىل  مجانية 
تتضمن استعراض املستندات الالزمة يف انواع 
املعامالت، اضافة اىل مهل انجازها والرسوم 
وسواها من االمور التي تسهل عليهم تحضري 
معامالتهم  النجاز  الالزمة  املستندات  كل 
صندوق  بوضع  قمنا  كام  مسبق.  بشكل 
خاص لشكاوى الناس، وآخر ملالحظاتهم عند 
مدخل املركز بهدف معالجتها والوقوف عند 
ارائهم يف كل ما يخص امكان تحسني رشوط 
املركز  ان  االشارة  تجدر  واملعامالت.  العمل 
اصبح يضم 15 كونتوارا مخصصة الستقبال 

معامالت املواطنني.

الذي  السياحي  لالقتصاد  اجواء  افضل  تأمني 
اضافة  القضاء،  ابناء  موارد  اهم  احد  يشكل 
البلديات  مع  واملتواصل  الدائم  التنسيق  اىل 
واملخاتري واملواطنني يف كل ما يصب يف مصلحة 
ضامن االمن واالستقرار اكرث فاكرث. كام تجدر 
والصليب  املدين  الدفاع  نؤازر  اننا  اىل  االشارة 
وسحب  االشخاص  انقاذ  عمليات  يف  االحمر 
االليات للذين يحتجزون يف الثلوج خالل فصل 

الشتاء القارس الذي تشهده املنطقة عادة.  

■ هل ينخفض عدد املعامالت كثريا يف فصل 
تساقطا  وتشهد  جبلية  املنطقة  كون  الشتاء 

كبريا للثلوج؟
□ بالطبع. لكن بنسبة ال تفوق 40% مقارنة مع 
عدد املعامالت يف فصل الصيف. كون القسم 
بلداتهم  يف  يقيمون  القضاء  ابناء  من  االكرب 

صيفا وشتاء او يرتددون عليها باستمرار.

مع  وتنسيقكم  عالقتكم  لنا  تصف  كيف   ■
فعاليات املنطقة ومواطنيها؟

البلديات  مع  التعاون  ممتازة.  من  اكرث   □
االدارية  املستويات  عىل  واملواطنني  والفعاليات 
واالمنية يف اعىل درجاته. يف هذا السياق، احب 
ان اذكر انه يف احدى اجتامعايت مع سعادة املدير 
العام اللواء عباس ابراهيم ذكر يل انه خالل فرتة 
اللبناين خدم  الجيش  قيامه مبهامته كضابط يف 
انطباعه  الزمن يف قضاء برشي، وكان  لفرتة من 
ومضيافون  طيبون  انهم  املنطقة  اهل  عن 
وكرماء وال يزالون يحافظون عىل القيم واالخالق 
ما  وهذا  بها.  نفخر  التي  اللبنانية  والتقاليد 
نتلمسه فعال نحن كل يوم. كام تجدر االشارة اىل 
ان الكثري من املؤسسات السياحية يف قضاء برشي 
قامت، مببادرة منها، بتقديم حسومات كبرية عىل 
اسعارها لعسكريي االمن العام، ما يعكس مدى 
كام  به.  نفخر  امر  وهذا  لنا،  الصادقة  محبتهم 
اننا نقوم بالتعاون مع البلديات واملخاتري باجراء 
احصاءات لعدد الوافدين السوريني املقيمني او 
العاملني ضمن نطاق عمل املركز مرتني كل شهر، 
فاكرث،  اكرث  ممسوكا  االمن  جعل  يف  يساهم  ما 
بجهودنا املشرتكة مع فعاليات وابناء قضاء برشي.  

الوافدين  من  الكبرية  لالعداد  كان  هل   ■
السوريني اثر عىل عمل املركز؟

زيادة عدد العسكريني 
بنسبة %90

تجهيز املركز باحدث 
املعدات البيومترية واالت 

الدفع االلكتروني

يف  ومتثل  البرشية،  للقدرات  تأهييل  رابعها 
تدريب جميع عسكريي املركز عىل انجاز انواع 
املعامالت واملهامت مبا يضمن استمرار العمل 
ارشاكهم  كام  الظروف.  كل  نفسها يف  بالوترية 
يف الدورات واملحارضات التي تجريها املديرية 
الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل،  والتي 
والطرق  املنظمة  الجرائم  انواع  تعريفهم عىل 
والوسائل التي يعتمدها املجرمون يف تنفيذها، 
معها،  التعاطي  وكيفية  القانونية،  اطرها 
التزوير،  املخدرات،  بالبرش،  االتجار  كجرائم 

تبييض االموال، التجسس، االرهاب وغريها. 
تكثيف  وتضمن  ميداين،  امني  خامسها 
الدوريات االمنية ليال ونهارا يف البلدات والقرى 
يف  السيام  املركز،  عمل  نطاق  ضمن  الداخلة 
السياحية بهدف  التزلج واملعامل  محيط مراكز 
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جدول يبنّي عدد املعامالت املنجزة يف مركز امن عام برشي االقليمي

عام 2018 عام 2017 عام 2016 الشهر

1838 1195 1627 كانون الثاين

1759 1776 1769 شباط

2306 1895 1755 آذار

2466 2063 2105  نيسان

1966 2100 2147 ايار

1945 2210 1725 حزيران

1938 2595 2193 متوز

2162 2165 2317  آب

1941 1822 2381 ايلول

2491 2258 ترشين االول

2130 2048 ترشين الثاين

1915 1868 كانون االول

18321 24357 24193 املجموع العام

انه قبل  اليه  بالتأكيد. ما تجدر االشارة   □
مئات  كان  سوريا  يف  املؤسفة  الحرب  بدء 
دائم  شبه  بشكل  يعملون  السوريني  العامل 
اهم  احد  يعترب  الذي  الزراعي  القطاع  يف 
عقب  برشي.  قضاء  يف  االقتصادية  القطاعات 
بدء الحرب فيها عام 2011 توافد اىل القضاء 
ما  عائالتهم،  مع  السوريني  املواطنني  االف 
تسبب يف ازدياد اعداد املعامالت ضمن املركز 
بدأت  اعدادهم  ان  غري  جدا.  كبري  بشكل 
تتضائل تدريجا بفعل االجراءات االدارية التي 
اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ ما يقارب ثالث 
لبنان،  اىل  توافدهم  من  الحد  بهدف  سنوات 
يف  الحربية  االعامل  حدة  انحسار  بفعل  كام 

سوريا وعودة الكثريين منهم اليها. 

االداري، هل متكنتم من  الشق  بعيدا من   ■
تحقيق اي انجازات ذات طابع امني؟ 

□ بالطبع. نجحنا يف تحقيق الكثري من االنجازات 
االمنية التي نذكر منها عىل سبيل املثال:

القضاء  اىل  املطلوبني  من  عدد  توقيف   •
الرتكابهم  عدلية،  مذكرات  مبوجب  اللبناين 
افعاال جرمية مختلفة كالقتل، الرسقة، التزوير 

واستعامل مزور، وغريها.
شؤون  مكتب  مع  بالتنسيق  النجاح،   •
من  عدد  توقيف  يف  املديرية،  يف  املعلومات 
التحضري  يف  الضالعني  السوريني  االشخاص 
طرابلس،  مدينة  يف  ارهابية  اعامل  الرتكاب 
برشي،  قضاء  جرود  يف  االقامة  حاولوا  حيث 
ابعاد  بهدف  زراعيني،  عامل  ستار  تحت 

الشبهات عنهم.
غري  االجنبية  العاملة  ظاهرة  مكافحة   •
القضاء  ارشاف  يف  اقفلنا  حيث  الرشعية، 
واملؤسسات  املحالت  من  الكثري  املختص 
من  سوريون  وافدون  افتتحها  التي  التجارية 
لليد  حامية  وذلك  قانونية،  تراخيص  دون 

العاملة اللبنانية.
القضاء  الجرائم يف  نسبة  ان  اىل  االشارة  تجدر 
برشي منخفضة عموما كون االهايل يف معظمهم 
يزالون  ال  وهم  البعض،  بعضهم  يعرفون 
عىل  الصاعدة  اجيالهم  تربية  عىل  محافظني 
مبادئ املحبة والتعاون، وعىل القيم االخالقية 
واالنسانية التي تساهم يف ابعاد االنسان تلقائيا 

عن اي افعال دنيئة وغري مرشوعة.

مراجعة معاملة.

نطاق عمل مركز امن عام برشي االقليمي يضم البلدات والقرى التالية:
برشي – حدشيت – بلوزا - وادي قنوبني – بقاعكفرا – بقرقاشا – بزعون – حرصون – 
بريسات – الدميان - حدث الجبة – قنيور - بيت منذر – قنات - مزرعة بني صعب - 

مزرعة عساف – برحليون – عبدين - طورزا- املغر - باُل.

نطاق املركز


