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التهافت على طلب جوازات السفر ...إنحسر
األمن العام بات قادرا على إصدار ضعفي الحاجة

خطة التطوير التي تشهدها املديرية العامة لالمن العام منذ سنوات مل تتوقف عند حدود زيادة عديدها اىل نحو 8000
عسكري ،واستحداثها اكرث من  50دائرة ومركز وسواها ،بل امتدت اىل اعتامدها خدمات تحايك احدث املعايري الدولية كجواز
السفر البيومرتي وباتت قادرة عىل اصدار ضعفي حاجة لبنان من جوازات السفر
ترتاوح حاجة لبنان عادة اىل جوزات السفر
بني  800و 1200جواز سفر يوميا كمعدل
عام .وقد تصل اىل  2500يف موسمي السياحة
واالعياد .يف املقابل ،سجل للمديرية العامة
لالمن العام انجاز نوعي متثل يف انها اصبحت
قادرة عىل ان تصدر  3500جواز سفر يوميا
بشكل دائم ،اي اكرث من ضعفي حاجة لبنان
يف االيام العادية.
لكن ،ما هي اسباب تهافت املواطنني امام
دوائر االمن العام ومراكزه لطلب اصدار او
تجديد جوازات سفرهم؟ علام ان االحصاءات
بينت ان  %65ممن استصدروا او جددوا
جوازات سفرهم خالل االشهر االربعة االخرية
مل يستخدموها.
"االمن العام" وجهت هذا السؤال اىل كل من
رئيس دائرة العالقات العامة العميد رمزي
الرامي ،ورئيس دائرة الجوازات اللبنانية املقدم
عيل ترمس ورئيس مركز اصدار الجوازات
البيومرتية الرائد احمد امليس.

اجراءات خاصة

بناء عىل توجيهات املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،حددت اجراءات خاصة
لتلبية طلبات االعداد الهائلة الصدار جوازات
السفر وتسهيل وترسيع معامالت املواطنني.
كان هناك اجامع حول الظروف العامة يف
البالد التي تسببت بهذه الهسترييا عىل
طلب استصدار جوازات السفر .لذلك ،تم
اتخاذ اجراءات خاصة نفذت عىل اكمل وجه
ملواجهة االقبال الشديد عىل الجوازات.

اسباب تراكمت

اجمع كل من العميد الرامي واملقدم ترمس
والرائد امليس عىل االمور التالية:

العميد رمزي الرامي.

 -1منذ خمس سنوات ،اطلقت املديرية
العامة لالمن العام مرشوع جواز السفر
البيومرتي ،كونه االحدث يف العامل ويتمتع
مبواصفات امنية عالية تساهم يف تسهيل
وترسيع عبور حامله يف كل املطارات واملعابر
الحدودية يف العامل .شاءت الصدفة ان تكون
مدة صالحية معظم تلك الجوازات  5سنوات،
قد بدأت باالنتهاء اعتبارا من آب  ،2021اي يف
عز فرتة االزمة االقتصادية وانتشار االشاعات
بازاء فقدان اوراق اخراجات القيد وامكان
ارتفاع رسوم انجاز جوازات السفر وسواها.
 -2خالل بداية حزيران الفائت بدأ ينترش خرب
فقدان اوراق اخراجات القيد يف مختلف دوائر
االحوال الشخصية واقالم النفوس اللبنانية
كالنار يف الهشيم .ترافق ذلك مع اشاعات بأن
كل املعامالت الرسمية التي يتطلب انجازها

ابراز اخراج قيد جديد ،وابرز تلك املعامالت
جواز السفر سيتم وقف انجازها .منذ انتشار
الخرب بدأت اعداد املواطنني طالبي انجاز
جوازات السفر تزداد بشكل هائل.
 -3رست اشاعات كثرية حيال رفع رسوم انجاز
جوازات السفر .فبدأ املواطنون يفدون باعداد
هائلة منذ ساعات الفجر اىل دوائر االمن العام
ومراكزه طلبا الستصدار جوازات سفر ،حتى لو
مل يكونوا يف حاجة اليها او اقرتب موعد انتهاء
مدتها حتى.
 -4مفعول تلك االشاعات امتد ايضا اىل
اللبنانيني يف بالد االغرتاب ،فتهافت عدد كبري
عىل االستحصال عىل جوازات ذات الصالحية
لعرش سنوات .عدد طلبات الجوازات التي
وردت من الخارج خالل هذه الفرتة قدر
بثامنية اضعاف اكرث من السابق.

 -5مثة سبب ايضا يكمن يف التوفري .فاللبنانيون دائرة العالقات العامة

املقيمون يف الخارج يدفعون رسوم انجاز
جوازات سفرهم عىل اساس سعر رصف
الدوالر الذي ال يزال يحتسب عىل اساس 1500
لرية لبنانية ،مام يجعل رسم جواز السفر ملدة
خمس سنوات مثال هو  300الف لرية لبنانية،
اي ما يعادل يف الخارج  200دوالر.
 -6عىل الرغم من ان مكاتب االمن العام
ودوائره ومراكزه مل تتوقف عن استقبال
املواطنني كل ايام االسبوع ،وتخطت ساعات
الدوام الرسمي ،فان االشاعات التي زعمت انها
تقفل اياما عدة يف االسبوع لعبت دورا سلبيا
وساهمت يف الزحمة الخانقة.
 -7تتسبب املناسبات الدينية يف لبنان عادة يف
كثافة الطلب عىل انجاز جوازات السفر للسفر
اىل الخارج .لذلك كان لذكرى عاشوراء التي
صودف توقيتها خالل شهر آب ،اي خالل فرتة
الزحمة ،سبب اضايف.
 -8من العوامل التي ادت ايضا اىل حصول
الزحمة:
 ارتفاع كبري يف عدد العائالت اللبنانية التيتسافر الول مرة باكملها بهدف متابعة تعليم
اوالدها خارج لبنان.
 ارتفاع كبري يف عدد طالب الجامعات الذينيغادرون لبنان بهدف متابعة تحصيلهم العلمي.

املقدم عيل ترمس.

عن تلك املرحلة ،تحدث رئيس دائرة العالقات
العامة يف املديرية العامة لالمن العام العميد
رمزي الرامي لـ"االمن العام" ،فقال" :كنا يف
السنوات السابقة ،قبل جائحة كورونا واالزمة
االقتصادية ،نستقبل يوميا يف دائرة العالقات
العامة ما بني  200و 250طلب جواز سفر.
اعتبارا من شهري ايار وحزيران الفائتني ،عقب
بدء انتشار خرب فقدان اوراق اخراجات القيد
يف دوائر االحوال الشخصية واقالم النفوس،
بدأت اعداد املواطنني ترتفع اىل ان بلغت
بني 600و 700مواطن يوميا .وكون قدراتنا
اللوجستية والتقنية ،خاصة يف ظل جائحة
كورونا التي تفرض اتخاذ اجراءات التباعد
والتعقيم وسواها ،ال تسمح لنا باستقبال اكرث
من  500اىل  550طلبا ،كنا نضطر اىل التوقف
عن استقبال طلبات ما تبقى من مواطنني

اللواء ابراهيم :نلتزم االنجاز
والتضحية ضمن صالحياتنا
الى اقصى الحدود

بعد االعتذار منهم ورشح االسباب القاهرة
التي فرضت ذلك .يف الوقت نفسه ،بدأنا
اتخاذ اجراءات استثنائية بهدف معالجة هذا
الواقع".
■ ما ابرز تلك االجراءات؟
□ ابرزها عىل سبيل املثال:
• متديد دوام استقبال طلبات جوازات
السفر صباحا ومساء ،بحيث اصبحنا نستقبل
املعامالت اعتبارا من السابعة صباحا بدال من
الثامنة .االستمرار يف استقبالها حتى السابعة
مساء بدل التوقف عند الساعة الثالثة والنصف
بعد الظهر ،موعد انتهاء دوام العمل الرسمي.
• استمرار العمل ضمن الدائرة ليال ونهارا،
اي  24/24حتى بعد انتهاء دوام استقبال
املعامالت ،بهدف معالجة كل الطلبات التي
تسلمناها ،واحالتها عىل الجهات االخرى
املختصة ضمن املديرية بشكل فوري.
• عملنا عىل هذا املنوال كل ايام االسبوع
وخالل االعياد الرسمية وحتى يف مرحلة االقفال
العام جراء قرار التعبئة العامة .كام اوقفنا كل
انواع االجازات لكل العسكريني .هذا الواقع
يعب عن مدى تفاين عسكريي االمن العام يف
ّ
التضحية رغم كل الظروف الصعبة.
• قمنا بزيادة عدد كونتوارات استقبال
معامالت جوازات السفر لتصبح  12كونتوارا،
وباتت كل معاملة تستغرق بني  5و 7دقائق
بسبب رضورة التقاط صور عرب االالت
البيومرتية .نعمل بطريقة ال تسمح باضاعة اي
ثانية ،مبعدل  12معاملة كل  5اىل  7دقائق،
بغية تسهيل وترسيع معامالت املواطنني اىل
اقىص حد.
• اكدت االحصاءات التي اجرتها الدوائر
املختصة ضمن املديرية العامة لالمن العام ،ان
 %65من جوازات السفر التي انجزت خالل
االشهر االربعة االخرية مل يستخدمها اصحابها
اطالقا .رغم ذلك ،قمنا بتسهيل معامالت
املواطنني الذين يكونون مضطرين فعال اىل
السفر العاجل .وقد اتخذ املدير العام لالمن
العام قرارا قىض برضورة حيازة كل شخص
يتقدم اىل دائرة العالقات العامة للحصول عىل
جواز سفر بشكل فوري ما يثبت سفره
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خالل مدة  7ايام من تاريخ تقديم الطلب.
هذا القرار سهل عىل َمن يريد السفر فعال ان
ينجز معاملته بسهولة ،من دون ان يضطر
مثال اىل تأجيل سفره بسبب زحمة يتسبب بها
اشخاص ال يريدون السفر حاليا.

دائرة الجوازات اللبنانية

رئيس دائرة الجوازات اللبنانية املقدم عيل
ترمس استهل كالمه بالقول" :خالل كل
السنوات السابقة لجائحة كورونا اعتدنا عىل
استقبال ما يرتاوح بني  800و 1200طلب جواز
سفر يف كل يوم عمل .يرتفع العدد اىل ما بني
 1700و 2500طلب حدا اقىص خالل فرتات
محددة من السنة .لكن ،بفضل تطوير تقنيات
الدائرة ورفع جهوزية عسكرييها وتعزيز
ادائهم جراء خطة التطوير التي تشهدها
املديرية العامة لالمن العام ،اصبحنا قادرين
منذ سنوات عىل انجاز ما يقارب  3500جواز
سفر يوميا حدا اقىص .غري ان بدء تزايد عدد
الطلبات بشكل هستريي وصل اىل 5500
طلب من املراكز االقليمية ،عدا مئات او االف
الطلبات االخرى من خارج لبنان .جراء هذا
الواقع ،بدأت تتكدس لدينا معامالت من يوم
اىل اسبوع واسبوعني واكرث ،وهو امر مل يحصل
معنا سابقا .بازاء هذا الوضع ،اتخذنا سلسلة

الرائد احمد امليس
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من االجراءات االدارية والقانونية الالزمة
ملواجهة تلك الحالة التي تعد قوة قاهرة
كون اسبابها الحقيقة هي االزمة االقتصادية
وجائحة كورونا".
■ كيف قمتم مبواجهة حالة تراكم الطلبات،
واي نتائج متكنتم من تحقيقها عىل هذا
الصعيد؟
□ بهدف التصدي لهذا الواقع االستثنايئ
ومعالجته بشكل عاجل ،اتخذنا سلسلة من
االجراءات العمالنية واالدارية والقانونية التي
نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
• زيادة عدد عسكريي الدائرة ،بحيث تم
انتقاء َمن هم من ذوي خربة سابقة يف مجال
معالجة طلبات جوازات السفر .وقد اسندنا
اليهم بشكل اسايس مهمة معالجة املعامالت
املرتاكمة.

قرارات اللواء ابراهيم
عالجت كل ما يسهل شؤون
املواطنني

• اضافة غرف او اقسام من غرف محيطة مبقر
الدائرة بشكل مؤقت ،بهدف حفظ الربيد
وتأمني مكان مناسب لعمل العسكريني.
• اوقفنا كل انواع االجازات واعتمدنا نظام
العمل كل ايام االسبوع ،مبا فيها ايام السبت
واالحد واالعياد ،كذلك يف فرتة االقفال بسبب
التعبئة العامة.
• اعتمدنا ما يعرف بنظام الكوتا بالنسبة اىل
كل دوائر االمن العام ومراكزه املعنية باستقبال
طلبات جوازات السفر .مبعنى انه يسمح لكل
دائرة استقبال عدد معني من الطلبات مبا
يكون مجموعه ضمن حدود قدرتنا االنتاجية
اليومية ،اي ما مجموعه بني  3000و3500
طلب يوميا .هذه الطريقة سمحت للمواطن
بانجاز معاملته ضمن مهلة انجازها املعتادة،
من دون تكبده مشقة االنتظار يف الزحمة.
 نتيجة ما تسبب به فقدان اوراق اخراجاتالقيد يف االدارات املعنية من خوف لدى
املواطنني بأن يتم وقف اصدار جوازات السفر،
كون اخراج القيد الذي مل يكن قد مىض ثالثة
اشهر عىل صدوره هو احد املستندات املطلوبة
الزاميا اىل جانب تذكرة الهوية النجاز جواز
السفر البيومرتي .وبهدف طأمنة املواطنني
وتسهيل معامالتهم اىل اقىص حد قانوين ممكن،
اصدر املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم قرارين :االول االكتفاء بابراز تذكرة
الهوية فقط بالنسبة اىل طلب جواز السفر،
والثاين قبول ابراز اخراج القيد فقط حتى ولو
مل يكن حديث االصدار ،رشط ان ال يكون قد
صدر قبل تاريخ  ،2017-1-1وان يكون ممهورا
عليه من مأمور النفوس املختص بعبارة "مل
يطرأ عليه اي تعديل" .وقد القى القراران
صدى ايجابيا كبريا لدى املواطنني .بعد كل
تلك االجراءات ،متكنت دائرة الجوازات من
تنفيذ كل املعامالت املتأخرة خالل فرتة قصرية
والعودة اىل انجاز وتسليم جواز السفر اىل
اصحاب العالقة خالل الوقت املعتاد.
■ ما سبب الغاء جوازات السفر ذات
الصالحية ملدة سنة وثالث سنوات؟
□ هذه القرارات ال دخل لها بأي ازمة يف
لبنان ،بل اتخذت تطبيقا لتوصيات املنظمة

الدولية للطريان املدين ( ،)ICAOوهي
ستطبق يف كل دول العامل.

مركز اصدار الوثائق البيومرتية

عن واقع تداعيات االزمة يف مركز طباعة
الجوازات والوثائق البيومرتية يف املديرية
العامة لالمن العام ،قال رئيس املركز الرائد
احمد امليس" :يحتوي مركزنا عىل معدات
تعد من االحدث يف العامل عىل صعيد طباعة
جوزات السفر والوثائق البيومرتية التي
تعد اكرث املستندات تطورا يف العامل من
الناحيتني التقنية واالمنية .لتوضيح الصورة
من الناحية التقنية ،اشري اىل ان املركز ميلك
قدرة طباعة ما بني  3000و 3500جواز سفر
يوميا يف شكل دائم ومستمر .استطرادا ،ميكن
طباعة اعداد اكرث لكن اليام معدودة فقط،
ثم يجب اجراء صيانة خاصة تتطلب وقتا
غري قصري للمعدات .تشمل عملية الطباعة
تدقيق املعلومات واملستندات ،ومن ثم

مراقبة املستويات التقنية واالمنية خالل كل
مراحل الطباعة يك تكون الوثائق البيومرتية
متوافقة متاما مع املعايري املوىص بها من
املنظمة الدولية للطريان املدين (،)ICAO
اضافة التفاصيل التقنية املعقدة التي تتطلب
تخصصا واحرتافا وخربة".
■ كيف تعاملتم مع زيادة الطلبات ،واي
اجراءات قمتم بها ملواجهتها؟
□ اوقفنا االجازات واعتمدنا نظام العمل
املتواصل ليال ونهارا يف كل ايام االسبوع مبا
فيها السبت واالحد واالعياد وايام االقفال جراء
قرار التعبئة بسبب جائحة كورونا .بالتايل ،فان
جميع الضباط والعسكريني ضمن املركز مل
يتوقفوا عن العمل اال لرضورات قصوى.
■ ما العدد التقديري لجوازات السفر التي
طبعت خالل االشهر االخرية؟
□ طبعنا خالل االشهر الثالثة االخرية نحو 300

الف جواز سفر بيومرتي ،زهاء  22الف جواز سفر
فلسطيني ،الف جواز سفر خاص وديبلومايس،
وحواىل  60الف بطاقة اقامة ،ما مجموعه تقريبا
 380الف جواز سفر ووثيقة بيومرتية .كام متكنا
جراء تكامل القرارات االدارية والقانونية التي
اتخذها املدير العام لالمن العام بشكل رسيع
وحازم مبا يحقق مصلحة املواطنني وراحتهم يف
الدرجة االوىل ،مع تضحياتنا اىل اقىص حدود
التفاين يف خدمة املواطنني .تلك الفرتة الضاغطة
كانت ،كام اكد اللواء ابراهيم خالل لقاءاته مع
عدد من الضباط والعسكريني "مثابة فرصة
اتاحت لنا التأكيد مرة جديدة للمواطنني باننا
يف خدمتهم  24/24بالفعل وليس بالقول .وباننا
يف كل ما يتصل بصالحياتنا وواجباتنا عهد علينا
ان نبقى عىل استعداد دائم للتضحية حتى
الشهادة الجل الوطن واملواطنني .وباننا يف كل
ما ال يدخل ضمن صالحياتنا عهد علينا ان نبذل
اقىص جهودنا ومساعينا الخرية الجل تأمني راحة
واستقرار املواطنني".
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