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نهج تأمني خدمة عامة منوذجية للمواطنني اللبنانيني واالجانب، ومسار التفاين يف 
لالمن  العامة  املديرية  تعتمدهام  اللذان  وممتلكاتهم،  امنهم  حامية  عىل  السهر 
امنية  انجازات  االقليمي  حلبا  عام  امن  مركز  وعسكريو  ضباط  ترجمهام  العام، 
استثنائية من جهة اوىل، وتطويرا الداء وتقنيات عمل املركز مبا سهل ورسع معامالت 

املواطنني من جهة ثانية 

املعدات  باحدث  تجهيزه  موازاة  يف 
واملستندات  الوثائق  النجاز  الالزمة 
البيومرتية، االت للدفع االلكرتوين، اجهزة 
متكن  وسواها،  حديثة  كمبيوتر  وبرامج 
سياق  يف  االقليمي،  حلبا  عام  امن  مركز 
مهامته االمنية، وتطبيقه اسرتاتيجيا االمن 
قبل  العام  االمن  اطلقها  التي  االستباقي 
ارهابية  شبكات  توقيف  من  سنوات، 
االرهاب،  مجاالت  يف  تنشط  منظمة 

التزوير، املخدرات. 
االمنية  القوى  خزان  عكار  محافظة  اىل 
الخالبة  بطبيعتها  الغنية  والعسكرية، 
قدمت  التي  املميزة،  التاريخية  واثارها 
مذبح  عىل  شهداء  ابنائها  من  الكثريين 
قاصدة  العام"  "االمن  توجهت  الوطن، 
حيث  االقليمي،  حلبا  عام  امن  مركز 

التقت رئيسه الرائد مارون عبود. 

لعمل  والجغرايف  االداري  النطاق  ما   ■
املركز؟

□ نطاق عمل املركز يشمل ما يقارب 62 
بلدة وقرية ضمن محافظة عكار. تحديدا، 
ميتد من بلدة عامر البيكات شامال، حتى 
بلدة بقرزال جنوبا. ومن بلدة عدبل رشقا 
االشارة  تجدر  غربا.  العريضة  بلدة  حتى 
بشكل موقت،  ايضا،  يعنى  مركزنا  ان  اىل 
ووثائق  اللبنانية  السفر  جوازات  بانجاز 
معامالت  وهي  الفلسطينيني،  سفر 
بيومرتية، عائدة اىل ابناء البلدات والقرى 
امن  مركز  عمل  نطاق  ضمن  الداخلة 
منذ  املستحدث  االقليمي  العبدة  عام 
مدة، وذلك ريثام يتم االنتهاء من تركيب 

تحقيق

رئيس مركز امن عام حلبا االقليمي الرائد مارون عبود.

املستقبل  يف  ضمنه  البيومرتية  املعدات 
القريب.

■ اىل اي دائرة يتبع املركز اداريا؟
عكار  محافظة  عام  امن  دائرة  اىل   □
تجدر  هنا  منيارة.  بلدة  يف  املتمركزة 
سابقا  كانت  الدائرة  تسمية  ان  االشارة 
منذ  لكن  الثانية،  الشامل  عام  امن  دائرة 
العام  املدير  سعادة  عن  صدرت  اشهر 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم تعليامت 
االمن  دوائر  كل  تسميات  بتعديل  قضت 
اللبنانية،  املحافظات  يف  املوجودة  العام 
واصبحت تسمية الدائرة التي نتبع اداريا 
لها دائرة امن عام محافظة عكار. يف حني 
الشامل  عام  امن  دائرة  تسمية  اصبحت 
امن  دائرة  طرابلس،  يف  املتمركزة  االوىل، 
يف  دواليك  هكذا  الشامل.  محافظة  عام 

اللبنانية. كل املحافظات 

املركز  موقع  اىل  بالنسبة  ماذا   ■
ومواصفاته؟

□ املركز موجود يف رسايا حلبا الحكومية، 
القريبة جغرافيا باملعدل نفسه تقريبا اىل 
عمله،  نطاق  الداخلة ضمن  البلدات  كل 
االدارات  ومكاتب  مراكز  تضم  والتي 
اىل  اضافة  والعسكرية،  املدنية  الرسمية 
انجاز  املواطنني  عىل  يسهل  مبا  محكمة، 
ان ضمن مكان واحد.  معامالت شتى يف 
املهامت  من  باملطلوب  تفي  مساحته 
املركز،  مبنى  واالدارية. وقد شهد  االمنية 
تأهيل  اعامل  التطوير،  خطة  مع  ومتاشيا 

شاملة شكال ومضمونا.  

■ ما ابرز تلك االعامل التأهيلية؟
□ تنقسم اىل خمسة عناوين عريضة:

• اولها يتعلق مببنى املركز، وتضمن اعادة 
تأهيل وصيانة بناه التحتية بشكل عام.

• ثانيها يتصل  بتجهيزاته، وتضمن تجهيزه 
اللوجستية،  املعدات  من  يلزم  ما  بكل 
الحديثة،  الكمبيوتر  وبرامج  اجهزة 
السفر  جوازات  النجاز  الكرتونية  معدات 
للدفع  االت  البيومرتية،  واالقامات 
االلكرتوين، تركيب شبكة كامريات وبرامج 
يف  كام  داخله  يف  جدا  متطورة  تصوير 
محيطه مبا يضمن اعىل مستوى من االمن 
تعزيز  والعسكريني،  للمواطنني  واالمان 
علام  الشتاء.  فصل  خالل  التدفئة  وسائل 
ان الكهرباء مؤمنة 24/24 ضمن املركز. 

معامالت  بتسهيل  يتعلق  اداري،  ثالثها   •
اجراءات  عدة  عرب  وترسيعها  املواطنني 
عدد  زيادة  ابرزها  اتخذناها،  ادارية 
الستقبال  املخصصة  الكونتوارات 
معامالت املواطنني وانجازها بحيث اصبح 
عسكري  تكليف  كونتوارا،   22 عددها 
باملستندات  املركز  مدخل  عند  بالتدقيق 
التأكد من  املواطنني بهدف  التي يحوزها 
مشقة  املواطن  يتكبد  ال  ويك  اكتاملها 
فيها  نقص  اي  يكتشف  ثم  االنتظار ومن 
املكلف  العسكري  امام  لها  تقدميه  عند 
تجهيز  واستطرادا  املعاملة،  باستقبال 
لشكاوى  مخصصة  بصناديق  املركز 
املواطنني ومالحظاتهم واقرتاحاتهم. هذه 
وال  مقفلة،  مظاريفها  يف  تبقى  الشكاوى 
تفتح اال من الدوائر املختصة يف املديرية، 
يف  الشفافية  درجات  اعىل  يضمن  مبا 

تواصل املواطنني مع املديرية.    
• رابعها، تأهييل للقدرات البرشية، ومتثل 
عىل  املركز  عسكريي  جميع  بتدريب 
واملهامت  املعامالت  انواع  جميع  انجاز 
نفسها  بالوترية  العمل  استمرار  يضمن  مبا 
يف كل الظروف. كام ارشاكهم يف الدورات 

مركز أمن عام حلبا اإلقليمي:
عنٌي على األمن، ويٌد تخدم وتطور

والتي  املديرية  تجريها  التي  واملحارضات 
الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل، 
املنظمة  الجرائم  انواع  عىل  تعريفهم 
والطرق والوسائل التي يعتمدها املجرمون 
وكيفية  القانونية،  اطرها  تنفيذها،  يف 
التعاطي معها، كجرائم التزوير واستعامل 
تبييض  بالبرش،  االتجار  املخدرات،  مزور، 

االموال، التجسس، االرهاب وغريها. 
• خامسها، امني ميداين، وتضمن تكثيف 
البلدات  يف  ونهارا  ليال  االمنية  الدوريات 
والقرى الداخلة ضمن نطاق عمل املركز، 

بهدف ضامن االمن واالستقرار وتعزيزهام 
اكرث فاكرث.  

■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين 

السوريني انعكاس كبري عىل عمل املركز؟
االعداد  ان  نعلم  جميعنا  بالطبع.   □
الهائلة من الوافدين السوريني زادت عىل 
نحو كبري، غري مسبوق وغري متوقع، اعداد 
املعامالت املنجزة يف كل دوائر االمن العام 
اللبنانية،  االرايض  عىل  املنترشة  ومراكزه 
القريب اىل  الحال ضمن مركزنا  وبطبيعة 
اختصار،  يف  السورية.  اللبنانية  الحدود 
ميكن القول ان ما يقارب الـ60 اىل %70 
ننجزها  التي  املعامالت  عدد  اجاميل  من 
يف املركز،  منذ سبع سنوات وحتى اليوم، 
تعود اىل املواطنني السوريني. وكذلك حال 
التوقيفات االمنية، خاصة خالل السنوات 
الثالث التي تلت بدء االحداث يف سوريا، 
جدا  كبريا  عددا  خاللها  اوقفنا  حيث 
تزوير  وشبكات  االرهابية  الشبكات  من 
املستندات وسواها. ما تجدر االشارة اليه، 
انه حتى قبل بدء االحداث يف سوريا كان 
السوريني  املواطنني  االف  عرشات  هناك 
ضمن  دائم  شبه  بشكل  يقيمون  الذين 
يف  يعملون  كونهم  عكار  محافظة  نطاق 
اهم  احد  يشكل  الذي  الزراعي  القطاع 
يقارب  ما  منذ  االقتصادية.  قطاعاتها 
الثالث سنوات، عقب االجراءات االدارية 
بهدف  اللبنانية  الحكومة  اتخذتها  التي 
لبنان،  اىل  السوريني  دخول  من  الحد 
حاليا  تدريجا.  تنخفض  اعدادهم  بدأت 
سوري  وافد  الف   150 يقارب  ما  يوجد 
ضمن نطاق عمل املركز. نحن ننسق مع 
اتحادات البلديات والبلديات عىل صعيد 

احصائهم بشكل دوري. 

من  متكنتم  هل  االمني،  الصعيد  عىل   ■
تحقيق اي انجازات؟ 

من  العديد  تحقيق  نجحنا يف  بالطبع.   □
عىل  منها  نذكر  التي  االمنية  االنجازات 

سبيل املثال:
شؤون  مكتب  مع  بالتعاون  النجاح،   •
خالل  بخاصة  العام،  االمن  يف  املعلومات 
لبدء االحداث يف سوريا،  االوىل  السنوات 
االرهابية  الشبكات  عرشات  توقيف  يف 
املؤلفة يف معظمها من الوافدين السوريني 

افرادها  من  العديد  كان  والتي 

نطاق عمل مركز امن عام حلبا االقليمي يضم البلدات والقرى التالية:
حلبا – مشحة - مزرة بلدة – هيتال – الحيصة – املسعودية – القنطرة – النفيسة - عني 
الذهب – حيزوق - وادي الحور - سفينة الدريب - شيخ زناد – تلمعيان – العبودية – 
الحاكور - كروم عرب – الهد – رشبيال – العريضة – تلبرية - ضهر القنرب – عدبل – عرقا 
- خريبة الجندي - دير جنني – الحوشب – القليعات – رسار – تلحمرية - الشيخ طابا 
- ذوق الحصينة – كوشا – بربارة - عامر البيكات - حكر الضاهري – سعدين - الشيخ 
عياش – الزواريب - ذوق الحبالصة – الكويخات – قشلق – السامقية – دارين - الشيخ 
محمد – منيارة - حكر الشيخ طابا – بقرزال – السويسة – غزيلة – الريحانية – تلبيبة - 
تلعباس رشقي - كرم عصفور - مزرعة بيت غطاس - جديدة الجومة – كفرحرة – التليل 

– نورة – الكنيسة - تلعباس غريب - بيت الحاج. 

نطاق املركز

اعادة تأهيل شاملة للمركز 
وتجهيزه باحدث املعدات
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انتظار الدور.

اخذ البصامت.

ارهابية  اعامل  لتنفيذ  يتحرضون 
ومعامل  عسكرية  ومراكز  مدنيني  تطاول 
دينية يف مختلف املناطق اللبنانية. كذلك 
والشبكات  االفراد  من  كبريا  عددا  اوقفنا 
مستندات  تزوير  جرائم  يف  الضالعني 
رسمية لبنانية وسورية ومن ثم بيعها اىل 
طائلة.  مبالغ  مقابل  يف  سوريني  وافدين 
النيابات  ارشاف  يف  معهم  التحقيق  بعد 
القضاء  اىل  احلناهم  املختصة،  العامة 

املختص.
وشبكات  االشخاص  من  عدد  توقيف   •
االتجار  جرائم  مجال  يف  افرادها  ينشط 
باملخدرات، كانوا يستهدفون بشكل مركز 
اىل  املدارس  يف  املراهقني  جر  ومدروس 

تلك االفة الخطرة بطرق خبيثة.
منظمة  وشبكات  اشخاص  توقيف   •
فتيات  وتشغيل  باستغالل  تقوم  كانت 
دعارة،  اعامل  يف  السورية  الجنسية  من 
غابات  منترشة ضمن  منازل  وذلك ضمن 
تحت  الغاية  لهذه  استأجروها  واحراج 
بهدف  سوريا  من  وافدة  عائالت  ستار 

ابعاد الشبهات عنهم. 
القضاء  اىل  املطلوبني  من  عدد  توقيف   •
اللبناين مبوجب مذكرات عدلية، الرتكابهم 
الرسقة،  كالقتل،  مختلفة  جرمية  افعاال 
طبعا،  وغريها.  مزور،  واستعامل  التزوير 
ارشاف  تحت  القانونية  االجراءات  تتخذ 
تم  الذين  كل  حق  يف  املختص  القضاء 

توقيفهم.
نحو  عىل  االمنية  الجهوزية  نسبة  رفع   •
دائم عرب االبقاء عىل قسم من عسكريي 
املركز يف جهوزية تامة، ليل نهار، للتحرك 
الفوري عند وقوع اي حادث امني بهدف 

ضبط االمن ومكافحة الجرائم.
تجدر االشارة اىل انه باستثناء تلك الجرائم 
فيها يف معظمهم من  الضالعون  كان  التي 
يف  الجرائم  نسبة  فان  السوريني،  الوافدين 
عموما،  منخفضة  عكار  محافظة  مجتمع 
عىل  محافظني  يزالون  ال  االهايل  كون 
تربية اجيالهم الصاعدة عىل مبادئ املحبة 
والتعاون، وعىل القيم االخالقية واالنسانية 
عن  تلقائيا  االنسان  ابعاد  يف  تساهم  التي 

اي افعال دنيئة وغري مرشوعة.

عام 2018 عام 2017 عام 2016 الشهر

3292 3046 3177 كانون الثاين

2748 2887 3067 شباط

3073 2778 3250 اذار

3278 2717 3317  نيسان

2654 3005 3904 ايار

3191 3587 4006 حزيران

3262 3354 3798 متوز

2805 3287 3715  اب

2546 2669 2258 ايلول

2822 3068 2488 ترشين االول

2908 2701 2242 ترشين الثاين

2873 3046 2442 كانون االول

35452 36145 37664 املجموع العام

جدول يبني عدد املعامالت املنجزة يف مركز امن عام حلبا االقليمي


