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»حرب السنتين« في لبنان لم تكن حربا بل اضطرابات مدنية!
اصممم

الحكممم الممم

مجلممم

القضممم االعلممم فممم قضممم اغت ممم

و 23شخصممم آخمممري مممم قبممم عنصمممري مممم الحممم

السمممو

ئممم

الجمهو يممم المنتخممم المرحمممو بشممم ر الجم ممم
اقفممم ملفممم قضممم ئ حمممو جريمممم

القممموم االجتمممم ع

ا تكبت قب  35سن .
اال ان الحكمم فممت فمم المق بمم جراحمم كث ممر  .وفمم مفكرتمم همم لمم انكمم جرحمم  ..انممم اسممتد فمم ذاكرتمم
ك نمممت قممم تكونمممت بممم

شمممرك هول ممم ا إن  HOLIDAY INN INCاالم رك ممم مممم جهممم وشمممرك اتنممم للتممم م

االم رك ممم  AETNA INSURANCEمممم جهممم اخمممر  .وقممم
اتنممم امممم الق ضممم الفممم ال فممم ن ويمممو
ادا

دعممو

وذلممم اواخمممر السمممبد ن

فدتهممم الم ع ممم شمممرك هول ممم ا إن علممم شمممرك
مممم القمممرن الم ضممم  .وكنمممت فممم ح نممم أتمممول

الفمممر االقل مممم لمجموعممم اف ممم سممم جن  AFIA / CIGNAفممم ب مممرو  .وشمممرك اتنممم  AETNAك نمممت فممم

ح ن عضوا ف المجموع الت أعن بشؤونه ف منطق الشرق االوسط وشم افريق MENA.
امـمممـ موضـمممـو ال عــمممـو فهمممـو الخس ئمممـر التـمممـ تدمممر

لهــمممـ فنــمممـ ق هول ــمممـ ا إن  HOLIDAY INNفممم

ب ممممرو جممممرا احتاللمممم ممممم القمممموا اللبن ن مممم (الت بدمممم لحمممم
والقممموا الفلسممممط ن وحلف ئهممم وممممم ب مممنه الحمممم

السممممو

الكت ئمممم بق مممم د

بشمممم ر الجم مممم فمممم تلمممم الحقبمممم )

القممموم االجتممممم ع

وقممم اتخمممم المقممم تلون فمممم ح نمممم

فنممم ق هول ممم ا إن حصمممن يحتممممون بممم ومنصممم يطلقمممون منهممم النممم ضممم اعممم ائه فممم مممم سمممم فممم ح نممم مدركممم
اسواق ب رو او »حر الفن دق« وعرفت تل المرحل ف م بد بحر السنت
شـمممـرك اتنــمممـ ك نــمممـت قـــمممـ ضمنـــمممـت الفنــــمممـ ق بموجـــمممـ عقـــمممـ تممم م
الن جممممممممم عمممممممم االضممممممممرا والشمممممممم

واالضممممممممطراب

الم ن مممممممم

. 1977 - 1975
ضـــمممـ جم ـــمممـ االخطـــمممـ بمممم ف هممم
RIOTS

CIVIL

STRIKE

COMMOTIONS (SRCC) .
اال ان الدقــــممممممـ تضمــــمممممممـ استثنـــمممممممـ الخطـــممممممـ الحــمممممممـر  WARالحمممممممر االهل مممممم WAR
االجت مممممممممممممم

الخمممممممممممممم ج  INVASIONالتمممممممممممممممرد  INSURRECTIONوالثممممممممممممممو

CIVIL

 REVOLUTIONاو

االنتف ض المسلح REBELLION.
وقممم

فضمممت شمممرك اتنممم  AETNAدفمممم التدممموي

الممم

تط لممم بمممم شمممرك هول ممم ا إن وهمممو  11مل ممممون دوال

ام ركممم الن الخسممم ئر التممم لحقمممت ب لفنممم ق فممم ب مممرو ن جمممم عممم االخطممم المسمممتثن مممم عقممم التممم م

المممم كو

اعال ال س م الحر االهل CIVIL WAR.
وقممم دع مممت الممم ن ويمممو
االثبممم
يتدمممم
ب السب

ح ممم اجتمدمممت الممم مكتممم المح مممم الممم

يتمممول الممم ف

عممم الشمممرك وابل مممت ان عممم

علممم ان الخسممم ئر نجممممت عممم الحمممر االهل ممم او غ رهممم مممم االسمممتثن ا يقممم علممم عممم ت الشمممرك وعل ممم
عل نمممم ان نُدمممم شممممهودا  WITNESSESيحضممممرون اممممم المحكممممم فمممم ن ويممممو

ويمممم لون بدمممم ادا القسمممم

الت حملته عل القت .

zakhour@zakhourco.com
http://www.arabinsurerdiary.com

17

مفكرة ضامن عربي
وأمكممم لممم ان أتواصممم فممم ح نممم مممم الكت ئممم اللبن ن ممم عبمممر المحممم م كمممري بقرادونممم وحممم
عبمممر المحممم م موسممم بمممرن
السو

تواصلت م الح

وكممم ن الح بممم ن يح بممم ن جنبممم الممم جنممم ضممم المنظمممم
القوم االجتم ع عبر ق دت برئ س المرحو اند

وقممم تمن مممت علممم االحممم ا الثالثممم السمممم
وعر

االسب

ال مممم المقممم تل

الممموين

االحمممرا

الفلسمممط ن وحلف ئهممم  .كمممم

ع .

الممم ي حممم بوا الممم جممم نبه الممم ه

الممم ن ويمممو

الت جدلته يتق تلون.

واختص ا أذكر ان االجوب الت تلق ته ك نت ك آلت :
 ق ئممم القممموا اللبن ن ممم المرحمممو بشممم ر الجم ممم يمممرفعل تج
 -حمممم

ول

قض ع م .

المممموين

ل شمممر اسمممب

االحممممرا قممممر انتمممم ا المحمممم م موسمممم بممممرن
الحممممر  .ومممم الطرائمممم

ابل نممممم ان منصمممممب فممممم الحممممم
 SUSLOVام
 -الحمممم

ا سممم شممم ه مق تممم الممم ام ركممم الن الموضمممو المتنممم

الدق

السممممو

ف الح

المممم

لمممم يحممممم السممممال

التممم أذكرهمممم عممم محمممم دثت مممم المرحممممو المحممم م موسمممم بمممرن

همممممو امممممم

الدق ممممم وهمممممو يدممممم د منصممممم مك يممممم سوسممممملو

الرأ الد االم رك االسب

الت جدلت يخو

المدرك .

وبن عل أذن ألح المق تل

ب لسفر ال ن ويو

.

ال المحكم عل نفقته  .وبن عل اخ
ب السب

موسممم بمممرن

عل ع ت الشرك الت أمث دف نفق

للمتنمممم ع

القمممموم االجتممممم ع كممممم سمممم فر المحمممم م موسمممم بممممرن

وأدل مممم اممممم المحكممممم

م سم بـ »حر السنت «.

ومن سقوي ف قبض المنظم

المق تممم السمممو

ان يستحضممممروا الشممممهود

السفر ب لك م .

ابلممم المحكمممم ان ح بممم حمممم السمممال الممم ج نممم الكت ئممم اللبن ن ممم وحممم

دول ب يل لفلسط

MICHAEL

علمممم المحكممممم االم رك مممم وعبرهمممم علمممم

وكنممممت ابل ممممت االحمممم ا التمممم تواصمممملت مدهمممم ان القمممم نون االم ركمممم يسممممم

الت اد ال ق

انمممم

الش وع السوف ت .

القمممموم االجتممممم ع لمممم يجمممم م ندمممم فمممم ان يدممممر

وب لفدمممم سمممم فر المق تمممم السممممو

اال انمممم كمممم ن مممممؤهال

لمنممم تحويممم لبنممم ن الممم

الف ائ .

القممموم ابلممم المحكمممم ان ح بممم شممم

فممم المدركممم ب ممم منممم تقسممم لبنممم ن وتحويلممم الممم دولممم

ي ئف .
وفممم  1983اصممم

المحكمممم قمممرا ا مطممموال وجممم

ف ممم ان »حمممر السمممنت « لممم تكممم حربممم بممم لمدن القممم نون

لكلمممم  WARولممم تكممم اجت حممم  INCURSIONالنهممم لممم تكممم حربممم بممم
تكمم ت بدمم ل ولمم سمم دي
اللبنممم ن

لممم يكممم يسمممته

الحر االهل
ووجمممممم

دولتممم  .ذلممم ان القمممو الفلسمممط ن لممم

SOVEREIGN STATE.ولمم تكمم حممر السممنت

كمم ل حربمم اهل مم الن القتمم بمم

قلممم النظممم او حلمممو ي ئفممم مكممم ن ي ئفممم اخمممر  .وهممم ان مد ممم ان ق نون ممم ن لتوصممم

CIVIL WAR.

المحكممممممم ان مواصممممممف

التمممممممرد  INSURRECTIONال تنطبمممممم علمممممم المدمممممم

الفلسمممممط ن ون ضممممم النظممممم فممممم لبنممممم ن الن التممممممرد والثمممممو
zakhour@zakhourco.com
http://www.arabinsurerdiary.com
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تدنمممم ان تقممممو مجموعمممم او حركمممم ب عممممم عنمممم

ب مممم تحق مممم همممم

وهممممو قلمممم النظمممم والسمممم طر علمممم

مدمممم

الحك .
وبنممم عل ممم اعتبمممر المحكمممم ان حمممر السمممنت
شمممممممرك التممممممم م

اتنممممممم لمممممممرف

ال يمكممم توصممم فه بممم

ا مممم االسمممتثن ا التممم اسمممتن

المط لبممممممم  .وعل ممممممم يمكممممممم توصممممممم فه ب الضمممممممطراب

الم ن ممممممم

 COMMOTIONSالم طممم فممم عقممم التممم م  .وهممم ا مممم ك نمممت قممم توصممملت ال ممم ايضممم احممم
فمممم دعممممو مخمممم ن سممممب ن

 SPINNEYSفمممم منطقمممم الجنمممم

ت طمممم تلمممم المخمممم ن كممممم توصمممملت ال مممم احمممم

ضمممم شممممرك

وقمممممر

المحكمممممم ممممممن الفمممممريق

 COMPROMISEتجنب لحك يص
وهمم ا ممم حصمم فدممال بمم

الفممريق

المحممم ك البريط ن ممم

ويمممم  ROYALالتمممم ك نممممت

ي

الصل .

مهلممممم يتوصممممملون خاللهممممم الممممم تسممممموي حب ممممم خممممم

ض شرك الت م
فمم الواليمم

CIVIL

المحمممم ك االم رك مممم فمممم دعممممو اق متهمممم شممممرك بمممم ن ام ركمممم ن

 PANAMض الشرك الض من جرا االضرا الت لحقت بمك تبه ف س ح
المتخ صمممممم

ال هممم

المحكمممممم

وتدم ه االخ ر ال استئن ف .

المتحمم االم رك مم  .وقمم ابقمم الفريقمم ن التسمموي التمم توصممال ال همم

سري واتفق عل ان ال يدلن عنه .
لدممم الضممم من
المدمممم ي ر واالسمممم

ومد ممم

الضمممم ن والوسمممط

و جممم القممم نون الدمممر يجممم ون فممم هممم المفكمممر مممم يبممم

التمممم تدتممممم ه المحمممم ك االجنب مممم فمممم توصمممم

استثن ؤه ع د م عقود الت م

لهممم

الحممممرو وغ رهمممم ممممم االخطمممم التمممم يجممممر

المت اول ف المنطق الدرب .
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