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خطة تطوير املديرية العامة لالمن العام التي انطلقت منذ ست سنوات، تضمنت يف ما خص مباين املراكز االقليمية ثالثة اهداف: 
اعادة تأهيلها وتحديثها كلها، استحداث مراكز يف االقضية التي ليس فيها مراكز اساسا، توسيع املراكز املوجودة الضيقة املساحة 

او استحداث سواها. كل ذلك بهدف تسهيل معامالت املواطنني وترسيعها وتقديم خدمة عامة منوذجية 

مركز أمن عام جبيل اإلقليمي:
إنجازات نوعية في موزاة استحداث مبنى جديد

يف موازاة نجاح ضباط مركز امن عام جبيل 
يتبع  والذي  ومأموريه  ومفتشيه  االقليمي 
اداريا اىل دائرة امن عام جبل لبنان االوىل 
انجازات  تحقيقهم  يف  بعبدا،  يف  املتمركزة 
سيحظون  املركز،  وتحديثهم  نوعية  امنية 
سينتقلون  جديد  مبنى  باستحداث  قريبا 

اليه خالل مدة ال تتجاوز سنة.
العام"  "االمن  توجهت  جبيل،  مدينة  اىل 

والتقت رئيسه النقيب نزيه نصار.

لعمل  والجغرايف  االداري  النطاق  ما   ■
املركز؟

وقرية  بلدة   67 االداري  النطاق  يضم   □
فغال  بلدة  من  ميتد  وهو  جبيل،  قضاء  يف 
شامال حتى نهر ابراهيم جنوبا. ومن جرود 
غربا.  جبيل  مدينة  حتى  وجاج رشقا  ترتج 
يتضمن  نطاق عمل مركزنا  كان  السابق  يف 
عددا اكرب من البلدات، لكن مع استحداث 
ما  منذ  االقليمي  قرطبا  عام  امن  مركز 
كبري  عدد  تحويل  تم  سنوات  اربع  يقارب 
نطاق  اىل  تحديدا  جبيل  بلدات جرود  من 
عمله. هذا القرار اتخذه املدير العام لالمن 
ابراهيم بهدف تخفيف  اللواء عباس  العام 
املوجودة  البلدات  تلك  ابناء  انتقال  مشقة 
ما  معامالتهم.  النجاز  اىل جبيل  الجرود  يف 
كونه  رغم  مركزنا،  ان  اليه  االشارة  تجدر 
اربعة  عمله  نطاق  يضم  اقليميا،  مركزا 
مرافئ بحرية هي: مرفأ عمشيت السياحي 
واحد،  ان  يف  للصيد  واملخصص  والتجاري 
للسياحة  املخصصان  والرببارة  جبيل  مرفآ 

والصيد، ومرفأ حاالت املخصص للسياحة.

■ ما العدد االجاميل للمعامالت التي تنجز 
ضمن املركز شهريا بشكل عام؟

□ اىل جانب املهامت االمنية املكثفة التي 
وتعقب  السيارة  كالدوريات  بها،  نقوم 
مذكرات  مبوجب  املطلوبني  املجرمني 
االحتفاالت  لكل  االمنية  واملواكبة  قضائية 
التي تنظم، وهي كثرية نوعا ما كون املنطقة 
سياحية بامتياز، فاننا نستقبل حاليا ضمن 
املركز بني 4000 و4500 معاملة شهريا، اي 
يوم عمل.  كل  تقريبا  معاملة   225 مبعدل 
اي  السابق،  يف  انه  اليه  االشارة  تجدر  ما 
قبل اتخاذ الحكومة اللبنانية منذ ما يقارب 
السنوات الثالث االجراءات التي حدت من 
دخول الوافدين السوريني اىل لبنان، وقبل 
امن  مركز   2015 عام  املديرية  استحداث 
عام حارة صخر الخاص مبعامالت الوافدين 
نطاق  ضمن  والعاملني  املقيمني  السوريني 
تحديدا  واملتعلقة  وجبيل،  كرسوان  قضايئ 
مبوجب  املوقتة  االقامات  تجديد  بطلبات 
النسبة  تشكل  وهي  باملسؤولية  تعهد 
كان  بهم،  الخاصة  املعامالت  من  االكرب 
عدد املعامالت الشهري يصل يف مركزنا اىل 

حدود 8 االف معاملة. 

■ اي مهامت يضطلع بها املركز عموما؟
من  فهو  مزدوجة.  عمل  طبيعة  للمركز   □
االدارية  املهامت  بكل  يقوم  اوىل  جهة 
املراكز  جميع  بها  تضطلع  التي  واالمنية 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  االقليمية 
كونه  ثانية،  جهة  من  اقليميا.  مركزا  كونه 
بحرية،  مرافئ  اربعة  عمل  عىل  يرشف 
باملراكز  الخاصة  املهامت  بكل  يقوم 

الحدودية البحرية ضمن املديرية.

املناطق  بابناء  لنا عالقتكم  ■ كيف تصف 
وفعالياتها الداخلة ضمن نطاق عملكم؟

□ ممتازة مع الجميع. ما يستحق االشارة 
لكل  املنطقة  ابناء  محبة  مدى  هو  اليه 
مؤسسات الدولة عموما، وللجيش اللبناين 
خصوصا.  العام  لالمن  العامة  واملديرية 
العيد  خالل  نشعر  اننا  قلنا  اذا  نبالغ  ال 
هم،  عيدهم  بانه  العام  لالمن  السنوي 
نظرا اىل كرثة املعايدات التي يتوجهون بها 
اللواء  العام  االمن  العام  املدير  واىل  الينا 
بالرجل  يصفونه  الذي  ابراهيم  عباس 
بأنهم  ناهيك  للطوائف.  العابر  الوطني 
كل  يف  الحدود  اقىص  اىل  معنا  يتعاونون 
ما  يف  املشرتكة  واالمنية  االدارية  الشؤون 
املثال  سبيل  عىل  نذكر  ابرزها  من  بيننا. 

ال الحرص: 
• احصاء االجانب بالتعاون مع البلديات. 

واملؤسسات  املواطنني  كل  تعاون   •
عن  االبالغ  لناحية  خاصة  معنا  السياحية 

اي شخص مشبوه امنيا. 
جميع  اىل  بالنسبة  امنيا  معنا  التنسيق   •
وسواها  املناطق  يف  تقام  التي  االحتفاالت 

من االمور. 
ابناء املنطقة منوذج يحتذى به لناحية محبة 

مؤسسات الدولة ودعمها ومساندتها. 

■ ماذا عن مبنى املركز؟
□ يقع مقر املركز يف الطبقة الثالثة ضمن 
رسايا جبيل الحكومية. من البديهي القول 
التي تضم عددا  الرسايا  ان وجوده ضمن 
كبريا من مكاتب وفروع مختلف الوزارات 
واملؤسسات العامة، يتيح للمواطنني انجاز 
واحد.  آن  يف  املعامالت  من  عدة  انواع 
العام  الطريق  عىل  موجود  بانه  ناهيك 
اليه ومغادرته.  مام يسهل عملية الوصول 
واستطرادا  مبصعد،  مجهز  الرسايا  مبنى 

تقديم معاملة.

رئيس مركز امن عام جبيل االقليمي النقيب نزيه نصار.

نشري يف هذا السياق اىل اننا نويل اهتامما 
لناحية  الخاصة  االحتياجات  بذوي  خاصا 
ملساعدتهم  املركز  من  عسكريني  تخصيص 
وصولهم،  فور  املركز  اىل  الصعود  يف 
من  فوري  بشكل  معامالتهم  انجاز  ويف 
يقوم  ثم  كسواهم،  دورهم  انتظار  دون 
سياراتهم.  اىل  بايصالهم  العسكريون 
مخصصة  كونتوارا   25 املركز  يتضمن  
وانجازها.  املواطنني  معامالت  الستقبال 
ومثة   ،24/24 ضمنه  مؤمنة  الكهرباء 
االليات  لركن  مخصص  الرسايا  امام  مرآب 

عدة  مرائب  محيطه  ويف  العسكرية، 
املواطن  دخول  مبجرد  املدنية.  للسيارات 
املدخل،  عند  عسكري  يستقبله  املركز  اىل 
اي  عن  يفيده  و  مستنداته،  يف  ويدقق 
يهدر  ال  يك  وجوده،  حال  يف  فيها  نقص 
يكتشف  ثم  ومن  دوره،  انتظار  يف  وقته 
االشارة  تجدر  املعاملة.  تقدميه  عند  ذلك 
التي  التطوير  خطة  مع  متاشيا  انه،  اىل 
عرب  املركز  تحديث  تم  املديرية،  تشهدها 
الكرتونية وسواها،  تجهيزه مبعدات واالت 
معامالت  وترسيع  تسهيل  يف  يساهم  ما 

املواطنني.

التحديثات  ابرز  استعراض  ميكن  هل   ■
التي ارشتم اليها؟

□ بالطبع. عىل سبيل املثال ال الحرص تم 
الكومبيوتر  اجهزة  باحدث  املركز  تجهيز 
بعرش  كذلك  املتطورة.  العمل  وبرامج 
السفر  جوازات  النجاز  مخصصة  معدات 
االت  البيومرتية،  واالقامات  اللبنانية 
كل  دور  لتحديد  الة  االلكرتوين،  للدفع 
لرقم  تبعا  معاملته  انجاز  يف  مواطن 
دخوله  فور  منها  يقتطعه  الذي  االيصال 
اصحاب  عىل  املناداة  يتم  بحيث  املركز 
االرقام تسلسليا عرب شاشات كبرية موزعة 
يف  املساواة  يضمن  مبا  ارجائه  داخل 
اساس  املواطنني عىل  بني جميع  املعاملة 
نعمل،  كام  املركز.  اىل  الدخول  اسبقية 
املكننة  شؤون  مكتب  مع  بالتعاون 
الكرتونيا  املركز  ربط  عىل  املديرية،  يف 
املعامالت  ما خص  يف  تحديدا  باملديرية، 
الخاصة باالجانب بهدف ترسيع انجازها. 
توسيع  امكان  ان  اىل  اشري  استطرادا، 
وجوده  بسبب  مستحيلة  املركز  مبنى 
حكومية  رسايا  ضمن  علوية  طبقة  يف 
املديرية اىل  مكتظة بشكل كبري، وسعت 
يبعد  ال  للمركز  جديد  مبنى  استحداث 
كثريا عن املركز الحايل، وسيكون مبساحة 
مع  تتوافق  ومواصفات منوذجية  شاسعة 
املعتمدة  العامة  الخدمة  معايري  ارقى 
ان  ويتوقع  فيه  بدأت  االعامل  عامليا. 
ال  معدودة  اشهر  خالل  اليه  ننتقل 

تتجاوز سنة. 

نطاق عمل املركز 
يضم 67 بلدة وقرية 

في قضاء جبيل

اوقفنا شبكات دعارة 
تستخدم شاليهات في 

سياحية منتجعات 
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والنجاح  التحديث  هذا  موازاة  يف   ■
هل  جديد،  مبنى  استحداث  اىل  بالسعي 

متكنتم من تحقيق انجازات امنية؟ 
كثرية  نوعية  امنية  انجازات  بالطبع.   □

متكنا من تحقيقها، من ابرزها:
شؤون  مكتب  مع  بالتعاون  النجاح،   •
شبكات  بتوقيف  العام،  االمن  يف  املعلومات 
منظمة عدة، كام العديد من االشخاص الذين 
فتيات من جنسيات  بتشغيل  يقومون  كانوا 
يعاقب  التي  الدعارة  اعامل  يف  مختلفة 
اللبناين، وذلك ضمن  العقوبات  عليها قانون 
شاليهات ومنازل، بعضها تم استئجاره باسامء 

وهمية استنادا اىل بطاقات هوية مزورة.
كانوا  عدة  وشبكات  اشخاص  توقيف   •
االتجار  جرائم  مجال  يف  ينشطون 
الكابتاغون  حبوب  بيع  السيام  باملخدرات، 
ضمن اكشاك كانت موضوعة عىل شواطئ 

البحر او عىل االوتوسرتاد.
السنة  بداية  منذ  شخصا   151 توقيف   •
الجارية حتى ترشين االول املايض مطلوبني 
قضائية الرتكابهم جرائم  مبوجب مذكرات 
التزوير  الرسقة،  القتل،  ابرزها  مختلفة 
املخدرات،  تعاطي  مزور،  واستعامل 

الدخول خلسة اىل لبنان وسواها.
اشخاصا  تضم  منظمة  شبكة  توقيف   •
يقومون  كانوا  البنغالديشية  الجنسية  من 
وارتكاب  لبنان،  اىل  دخول  سامت  بتزوير 

جرائم اتجار بالبرش.
• منذ ما يقارب السنوات االربع متكنا من 
توقيف شخص ينتمي اىل احدى املنظامت 
االرهابية، وهو من التابعية السورية، كان 
يستعد لتفجري عبوة ناسفة يف منطقة نهر 
املوعد  من  ساعتني  قبل  وذلك  ابراهيم، 

للتنفيذ.   املحدد 

اخذ البصمة.

 امام الكونتوار.
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نطاق املركز


