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بدأت وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتامعي تضج منذ فرتة باخبار وصور تظهر اكتظاظا غري مسبوق للمواطنني امام 
مراكز االمن العام بسبب تهافتهم عىل تقديم طلبات جوازات السفر. ترافق ذلك مع تعليقات عن ساعات انتظار طويلة 

ميضيها املواطنون امام هذه املراكز، فضال عن تأخري يف تسلم الوثيقة املنجزة قد يتجاوز االسبوعني

رئيس دائرة الجوازات اللبنانية في األمن العام:
التأخير في التسليم سببه التهافت على الطلبات 

وتهافتهم  املواطنني  هلع  من  زاد  ما 
هو  السفر،  جوازات  عىل  لالستحصال 
الجوازات  دفاتر  نفاد  بدء  حول  اثري  ما 
لدى املديرية العامة لالمن العام، ونيتها 
بالوضع  ناهيك  عليها،  الرسوم  زيادة 
التي  اليومية  واملآيس  البالد  يف  العام 
البنك  وصفها  والتي  اللبنانيون،  يعيشها 
الدويل بأنها واحدة من اسوأ االنهيارات 
العامل  شهدها  التي  واالقتصادية  املالية 
منذ  200 عام، ما جعل االستحواذ عىل 
هذه الوثيقة مثابة خشبة خالص نفسية 

لكل لبناين. 
ان  صحيح  وهل  االمر؟  حقيقة  ما 
الطلبات  تلبية  من  تتمكن  لن  املديرية 
ان  صحيح  وهل  وردتها؟  التي  الكثرية 
لبنان  يف  الواسطة  اهل  من  املحظيني 

استطاعوا تجنب هذه املعاناة؟ 
منبعه،  من  االمر  استقت  العام"  "االمن 
رئيس  اىل  التساؤالت  وحملت كل هذه 
املديرية  يف  اللبنانية  الجوازات  دائرة 
ترمس  عيل  املقدم  العام  لالمن  العامة 
فقال:  مفصل،  بشكل  عنها  اجاب  الذي 
عن  كليا  مختلفة  كانت  السنة  "هذه 
حني  سنوات  تسع  منذ  اقله  سابقاتها. 
االيام  يف  الجوازات.  دائرة  تسلمت 
الذروة  العادية هناك ما يسمى مواسم 
ذروتها،  اىل  الربيد  اعداد  خاللها  تصل 
وفرتة  الحج  وموسم  الصيف  موسم  يف 
الصيف  يف  السنة.  ورأس  امليالد  عيدي 
وبطبيعة  لبنان  اىل  املغرتبون  يأيت 
تجديد  طالبي  اعداد  تزداد  الحال 
عىل  الطلب  يكرث  وكذلك  الجوازات، 
الجوازات بهدف السفر للسياحة.  هذا 

رئيس دائرة الجوازات اللبنانية يف املديرية العامة لالمن العام املقدم عيل ترمس.

تقدم هذه الطلبات تهافتا غري مسبوق. 
االقىص  العدد  يصل  كان  حني  ففي 
للطلبات فيها اىل 250 طلبا، باتت تتلقى 
 800 يفوق  ما  الواحد  اليوم  يف  احيانا 
املقدمة  الطلبات  اعداد  ان  كام  طلب. 
املعامالت  لترسيع  االقليمية  املراكز  يف 
نفسه  اليوم  يف  السفر   جواز  وتسلم 
ما  طلب،   200 اىل  وصلت  الدائرة،  من 
جعل مجموع ما بات يرد من معامالت 
معاملة  االلف  يتخطى  الدائرة  هذا  اىل 
يتجاوز  ال  كان  بعدما  احيانا،  اليوم  يف 
يف  نعتمد  كنا  وفيام  السابق.  يف   250
عدد  تحدد  للمراكز  كوتا  العادية  االيام 
تلقيها،  مركز  لكل  املسموح  الطلبات 
الربيد  عىل  السيطرة  يف  يساعدنا  ما 
الجوازات  تسليم  عملية  تنظيم  وبالتايل 
رفعت  املحدد،  الوقت  يف  للمواطنني 
هذه الكوتا اليوم واصبحت مفتوحة يف 
كل املناطق، ما ادى اىل تكدس الطلبات 

لدينا.

العنرص  من  تقصري  مثة  كان  هل   ■
البرشي يف املديرية؟

واملزايدات.  الكالم  من  الكثري  نسمع   □

لكن الواقع الذي نعيشه غري سهل عىل 
يوجد  الجوازات  دائرة  ففي  االطالق. 
عرشة حواسيب النجاز املعامالت يديرها 
عرشة عنارص، وهؤالء العنارص يف النهاية 
عىل  محددة  طاقة  لديهم  اشخاص  هم 
من  الرغم  عىل  لكن  والعمل.  االنتاج 
ذلك، فان كل عنرص من هؤالء ينجز 700 
معاملة يوميا، اي ما يقارب 100 معاملة 
يف الساعة، يدقق يف مستنداتها واوراقها 
ويستعلم عنها. فاذا قسمنا الربيد الذي 
يصلنا يوميا بينهم يصبح عىل كل عنرص 
معاملة. وهو   2000 يدقق يف  ان  منهم 
انهم  به.  القيام  كان  ألي  ميكن  ال  امر 
يبذلون اقىص طاقاتهم وال ميكن الطلب 

هؤالء  به.  يقومون  مام  اكرث  منهم 
العسكريون غالبيتهم يأتون من مناطق 
وبسبب  العام،  االمن  باصات  يف  بعيدة 
تضطر  منهم  كبرية  نسبة  فان  الضغط 
كونها  الخاصة  نفقتها  عىل  املغادرة  اىل 
اعتمدنا  الرسمي.  الدوام  بعد  تعمل 
ملخاوف  مدركون  ونحن  الجهوز،  نظام 
املواطنني الذي يرغبون يف الحصول عىل 
واخوتنا  اصدقاؤنا  فهم   سفر،  جواز 
علينا  تفرض  املرحلة  هذه  لكن  واهلنا، 
ان  فكام  بعضا.  بعضنا  نتحمل  ان 
كذلك  كبري،  لضغط  يتعرض  املواطن 
استثنائية  املرحلة  العام.  االمن  عنارص 
وتفرض علينا تعاطيا استثنائيا. من هنا، 
غري  املواطنني  جميع  اىل  بطلب  اتوجه 
االن،  سفر  جواز  عىل  الحصول  امللزمني 
ايلول  من  الثاين  النصف  اىل  االنتظار 
امام  املجال  وافساح  طلباتهم،  لتقديم 
العمل  وامللزمني  املغرتبني  من  غريهم 
املراكز  بعض  الخارج. يف  يف  الدراسة  او 
يتقدم  مل  التي  الجوازات  مئات  يوجد 
انه  اصحابها لتسلمها بعد، ما يدل عىل 
الطلبات  لتقديم  عجلة  هناك  تكن  مل 
الذي  الضغط  حصول  يف  واملساهمة 
انه  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا  شهدناه. 
نسبة  فان  شهدناه،  كل  من  الرغم  عىل 
االخطاء او فقدان الجوازات كانت اكرث 
من عادية. يف العام املايض، اصدرنا  32 
العام  هذا  اصدرنا  حني  يف  جواز،  الف 
البرشية  العنارص  بعدد  جواز  الف   70

املوجودة نفسها.

■ ملاذا جرى اعتامد عملية توزيع ارقام 
عىل املواطنني رسعان ما تم الغاؤها؟

مقبولة  الطلبات  اعداد  كانت  عندما   □
مع  لكن  ارقام.  هناك  تكن  مل  نسبيا 
اقرتاب فصل الصيف بدأت اعداد الربيد 
الواردة تتضخم بشكل كبري جدا ووصلت 
منها  ينجز  يومي  كمعدل   5000 اىل 
عىل  لقدراتنا.  وفقا  طلب   3000 يوميا 
االمر  هذا  احدث  متتالية،  اسابيع  مدى 

املعامالت  عدد  يف  جدا  كبريا  تراكام 

لكن  املنظور.  املدى  يف  اقله  املرحلة 
زمنية  فرتة  عن  اتحدث  ان  ميكنني  ال 
ايضا  مرتبط  املوضوع  فهذا  طويلة. 
الجوازات  منها  نستورد  التي  بالرشكة 
ليس  املوضوع  كلفتها.  تسديد  وكيفية 
محصورا باالمن العام، بل يأيت يف سياق 
كامل يتعلق بالدولة وبامكاناتها  املالية. 

عىل  الرسوم  زيادة  اىل  سيصري  هل   ■
جوازات السفر؟

صالحية  تعديل  اىل  توجه  هناك   □
سنة  لفرتة  جواز  اصدار  فرسوم  الجواز. 
وهو  فقط،  لرية  الف   60 تبلغ  مثال 
ذاته  يف  الجواز  تكلفة  من  بكثري  اقل 
االضافية  الكلفة  ننىس  ان  دون  من 
والحرب  والكهرباء  الطباعة  عىل   املرتتبة 
واملوظفني. كام ان الرسوم التي نحّصلها 
ثالث  او  سنة  ملدة  الجواز  تجديد  بدل 
الكتيب  تكلفة سعر  تستويف  ال  سنوات، 
او الـ booklet وحده. لذا، التوجه االن 
فنكتفي  الجواز  صالحية  لتعديل  هو 
سنوات  والعرش  الخمس  مدة  باعتامد 
كام هو حاصل يف كل بلدان العامل. سيتم 
اعتامد الخمس سنوات للقارص والراشد 
اما  للراشدين.  حرصا  سنوات  والعرش 
بالنسبة اىل الرسوم، فلم يتم التطرق اىل 
هذا املوضوع اطالقا، خاصة وانه يحتاج 
وان  العامة  املوازنة  يدرج ضمن  ان  اىل 

يصادق عليه يف مجلس النواب.

الجوازات  عىل  الطلبات  تركزت  ملاذا   ■
الرسيعة؟

□ شهدت دائرة العالقات العامة، حيث 

تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

مرتفعة  نسبة  ذلك  اىل  اضيفت  العام، 
عىل  حصلوا  الذين  الشباب  من  جدا 
وعائالت  وافراد  الخارج  يف  عمل  فرص 
هذه  عىل  للحصول  بطلبات  تقدموا 
يف  الراهنة  االوضاع  من  تخوفا  الوثيقة 
االسوأ  نحو  تطورها  امكان  ومن  لبنان، 
مغادرتهم  يستدعي  طارئ  اي  وحصول 
االعىل  النسبة  هؤالء  شكل  وقد  البالد. 
سمعته  ما  هذا  الطلبات.  مقدمي  من 
منهم مبارشة خالل جولة ميدانية قمت 
وراء  السبب  استفرست خاللها عن  بها، 
جوازات  عىل  االستحصال  يف   رغبتهم 
تحديدا. مثة عنرص  الفرتة  سفر يف هذه 
عنرص  وهو  الحاصل،  الضغط  وراء  آخر 
مادي استجد بسبب تدهور قيمة اللرية 
تبلغ  ففي حني  االجنبية.  العمالت  بازاء 
افراد  لخمسة  الجوازات  تجديد  تكلفة 
يف  كلفتها  باتت  دوالر،  الف  الخارج  يف 
لبنان 75 دوالرا فقط. وقد كان للعامل 
التهافت.  عملية  يف  كبري  دور  النفيس 
لدى  خلق  الوثيقة  هذه  فالحصول عىل 
اذ  والطأمنينة،  باالمان  شعورا  املواطنني 
بات يف استطاعتهم مغادرة لبنان عندما 
ذلك.  اىل  الحاجة  دعت  اذا  يشاؤون 
اىل  تعود  الطلبات  غالبية  ان  املؤسف 
تقدمت  بكاملها  عائالت  اىل  او  شباب 
بطلب الحصول عىل جواز جديد وليس 
يتجهون  انهم  يعني  ما  القديم،  ابدال 

نحو الهجرة.

■ هل اعداد الجوازات متوافرة؟
□ ميكنني ان اؤكد ان املخزون املتوافر 
هذه  تجاوز  من  سيمكننا  لدينا  حاليا 

اتوقع في الفترة 
املقبلة ان تستمر نسبة 
التقدم بطلبات الجوازات 

في االرتفاع
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وللذي يقوم بها، لذا ال يجب اللجوء اليها 
اطالقا. علام ان االمر ال يخلو من حصولها 
او  معني  قرار  اىل  نظرا  االحيان  بعض  يف 
الصحية  الحاالت  كبعض  معينة،  حيثيات 
تعميم  هناك  واملستعجلة.  االستثنائية 
واضح من املدير العام لالمن العام يقيض 
اي  حق  يف  املسلكية  االجراءات  باتخاذ 
عنرص يرافق اي مدين لدى تقديم طلبه. 
علام ان هناك رتيبا من شعبة املعلومات 

او من شعبة الحامية والتدخل يتواجدان 
دامئا يف املراكز ملراقبة هذا االمر.   

■ كيف تصف الوضع يف مراكز املناطق؟
يف  الطلب  تقديم  ملزم  املواطن   □
املناطق  عن  تحدثنا  اذا   اقامته.  مكان 
النائية نجد ان االعداد قليلة نسبيا. اما 
الرباجنة  وبرج  كاملنت  اخرى  مناطق  يف 
مشابه  هناك  فالوضع  وزحلة،  وصور 
ال  هنا،  العاصمة.  لوضع  بعيد  حد  اىل 
ميكنهم  بأنه  املواطنني  تذكري  من  بد 
سفرهم  جوازات  ابدال  طلبات  تقديم 
بوست،  ليبان  رشكة  عرب  البيومرتية 
املركز  يف  سفر  جواز  طلب  وتقديم 
تسلمه  خدمة  من  واالستفادة  االقليمي 

عرب الرشكة املذكورة.

طبع  يف  تأخري  فعال  حصل  هل   ■
الجوازات؟

فعندما  طبيعي.  امر  وهذا  صحيح،   □
تتأخر  املعامالت  انجاز  يف  نتأخر 
الطباعة بشكل تلقايئ، كام ان املاكينات 
انتاج  قدرة  لديها  للطباعة  املخصصة 

قصوى اعتقد اننا استنفدناها.

غري املنجزة، لذا عمدنا اىل وضع كوتا 
عىل  العمل  من  نتمكن  ليك  للمراكز 
خالل  متكنا  وفعال  لدينا.  املرتاكم  الربيد 
املعامالت  كل  انجاز  من  الفرتة  هذه 
الجوازات يف  تسليم  اىل  وعدنا  املرتاكمة 
موعدها املحدد. بعد الضجة التي اثريت 
بازاء هذا االجراء، الغت املديرية  القرار 
وعادت الستقبال طلبات جوازات السفر 
املراكز  ويف  العامة  العالقات  دائرة  يف 
االقليمية كافة خالل الدوام الرسمي من 
رقم  عىل  االستحصال  اىل  الحاجة  دون 
تدفق  اعادة  اىل  ادى  ما  مسبق،  بشكل 
عددها  تضاعف  وقد  عشوائيا.  الطلبات 
4500 طلب يف  وفاق  مرات،  ثالث  اقله 
اليوم الواحد، ناهيك بالطلبات التي تردنا 
الخارج،  يف  السفارات  عرب  البعثات  من 
وزارة  من  الواردة  الطلبات  اليها  تضاف 
وجوازات  الخاصة  للجوازات  الخارجية 
يف  واالحاالت،  والديبلوماسيني  الخدمة 
حني ان قدرتنا القصوى ال تتجاوز تلبية 
نفسه،  الوقت  اليوم. يف  3000 طلب يف 
لنا  يسمح  ال  الراهن  االقتصادي  الوضع 
رشاء  خالل  من  عملنا  دائرة  بتوسيع 
العنارص  اعداد  وزيادة  معدات جديدة، 
مبان جديدة، فكل  استئجار  او  املدربة، 
حاليا.  متوافرة  غري  كلفة  يتطلب  ذلك 
اننا  اعتقد  االرقام،  توزيع  الغاء  بعد 
لناحية  نفسها  املشكلة  مجددا  سنواجه 
امر  وهذا  الجوازات،  انجاز  يف  التأخري 
بأن  توقعي  مع  طبعا  ارادتنا  عن  خارج 
يستمر عدد الطلبات املقدمة يف االرتفاع 

يف الفرتة املقبلة.

الواسطة  اىل  اللجوء  اىل اي مدى تم   ■
يف هذه الفرتة؟

لطالبها  احراجا  تسّبب  الواسطة  ان   □

احتشاد طالبي جوازات سفر امام مقار االمن العام. 

هناك توجه الى 
تعديل صالحية الجواز وليس 

زيادة رسومه

الرابع عرش،  لويس  امللك  اىل  يعود  فرنيس،  اصلها  الكلمة 
ومعناها عبور امليناء، ألن معظم الرحالت الخارجية كانت 

تتم بواسطة البواخر.

"باسبورت"


