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جواز السفر وسيلة انتقال ال دخل له بمنح التأشيرة
البيومتري من بني األفضل في العالم تقنيًا وأمنيًا

يعترب جواز السفر مستند تعريف ميّكن صاحبه من االنتقال من بلد اىل آخر. هناك 
السفر  جواز  ان  يعتقد  من  مثة  سفر.  جواز  اي  حول خصائص  البعض  عند  لغط 
"املهم او القوي"، يسمح لحامله بدخول معظم الدول، وهذا خطأ شائع. قرار منح 
منحها مسبقا،  او رشط  للدول،  الحدودية  املعابر  عند  مبارشة  لالشخاص  التأشرية 
يعود اىل العالقات الديبلوماسية يف ما بينها، واىل اجراءات التعامل باملثل. هذا امر 

ال يتعلق اطالقا مبواصفات جواز السفر وتقنياته 

التصنيف العاملي لجوازات السفر الذي يصدر 
بشكل دوري عن مؤسسات دولية متخصصة، 
التي  )البلدان(،  الوجهات  عدد  اىل  يشري  امنا 
اليها  الوصول  السفر  جوازات  لحاميل  ميكن 
مسبقة.  تأشرية  طلب  اىل  الحاجة  دون  من 
اما التفسري املحيل الخاطئ لهذا املوضوع من 
االجتامعي،  التواصل  ووسائل  االعالم  بعض 
يقدم للرأي العام معلومات ناقصة او محرّفة، 

الرتكيز  فيجري  اطالع،  عدم  عن  او  قصد  عن 
هو  وثيقة،  او  كمستند  السفر،  جواز  كأن 
الضامن للدخول اىل اكرب عدد ممكن من الدول 
من دون تأشرية مسبقة، بينام الحقيقة عكس 
ذلك متاما. نظام منح التأشريات يف كل البلدان 
ورشوط الدخول اليها، موضوع سيادي، يخضع 
ملصلحة الدولة العليا وللعالقات الديبلوماسية 

والخاصة بني الدول ومبدأ التعامل باملثل. 

القوانني املحلية والدولية عن تلك  ماذا تقول 
التي  واملوجبات  االسباب  هي  ما  املعلومات؟ 
اىل بعض  تأشريات دخول مسبقة  تفرض منح 
الدول؟ كيف ميكن تصنيف جواز السفر اللبناين 
البيومرتي، تقنيا وامنيا، مقارنة بجوازات السفر 

يف العامل؟

العالقات بني الدول 
ديبلوماسية،  عالقات  ما  لدولة  تكون  عندما 
اقتصادية، تجارية وامنية جيدة مع عدد كبري 
من دول العامل، ُتوّقع معها، استنادا اىل حسن 
جواز  لحاميل  تتيح  اتفاقات  العالقات،  تلك 
عىل  الحصول  دون  من  اليها  الدخول  سفرها 
تأشرية  يسمى  ما  او  مسبقة،  دخول  تأشرية 

"مودعة" عند املعابر الحدودية. 
الحالة  لتلك  واملوضوعي  الحقيقي  التوصيف 
ميكن ان يكون مثال الدولة االقوى يف عالقاتها 
الخارجية، )ديبلوماسيا واقتصاديا...(، ال حاجة 
اخرى  دول  اىل  السفر  عند  مواطنيها  لحصول 
اىل تأشرية مسبقة او مودعة، فُيمنحون الفيزا 
املعابر  اىل  وصولهم  عند  تلقائيا،  او  مبارشة 

الحدودية، برية او بحرية او جوية. 
السفر  جواز  ومواصفات  "قوة"  ان  القول  اما 
واهميته هام اللذان يحددان شكل ورشط منح 
تفسري خاطئ، وال  فهذا  اكرث،  اىل دول  تأشرية 
دور لجواز السفر، من قريب او بعيد، بنظام 
منح التأشريات )مبارشة عند املعابر الحدودية 
او من خالل سفارات الدول او قنصلياتها(. يف 
العالقات  يف  يتمثل  االسايس  العامل  ان  حني 
الخارجية الجيدة للدول، واالتفاقات املختلفة 
كل  وعىل  الدول  باقي  مع  تعقدها  التي 
واالمنية  واالقتصادية  السياسية  املستويات 
تحدد  التي  املعايري  تشكل  كلها  والسياحية، 
لدخول  الدول  من  التأشريات  منح  كيفية 
اراضيها، وال دخل  اىل  االخرى  الدول  مواطني 
كونه  سوى  االجراءات  بهذه  السفر  لجواز 
لصاحبه  املطلوبة  املعلومات  تتضمن  وثيقة 

التي تساعده عىل السفر.

التصنيف  نرشات  وتفسري  االخبار  تداول 
العاملية لجوازات السفر بطريقة غري صحيحة، 
االيحاء  عرب  العام  الرأي  تضليل  اىل  تهدف 
بتفوق جوازات سفر دول معينة عىل حساب 
جوازات سفر معتمدة يف دول اخرى من ناحية 

املواصفات االمنية والتقنيات. 

ماذا تقول القوانني؟
تفرض كل القوانني الدولية واملحلية، واالتفاقات 
اي  وتداول  نرش  مبوضوع  الصلة  ذات  الدولية 
جميع  عىل  الجمهور،  اىل  موجهة  معلومات 
رضورة  العامل  يف  واالعالنية  االعالمية  املؤسسات 
بشفافية وصدق  املعلومات  نقل  احرتام موجب 
او  تضليل  او  تحريف  اي  دون  من  ووضوح 
كذب. بالتايل، كل خرب كاذب او محرّف او مضلل 
القوانني ويندرج يف اطار  للجمهور، يخالف تلك 
جرائم االخبار الكاذبة والقدح والذم وسواها من 
الجرائم. لكن يبقى السؤال االهم: ما هي االسباب 
الحقيقية التي توجب عىل اي دولة حجب منح 
تأشرية الدخول اليها مبارشة عند املعابر الحدودية؟

تعريف التأشرية
التأشرية او تأشرية املنافذ  او إذن الدخول او 

الفيزا )Visa(، هي صيغة او ختم  او ملصق 
السفر مثال(،  السفر )جواز  يوضع عىل وثيقة 
بلدان  او  بلد  اىل  بالدخول  لحامله  فيسمح 
يستحصل  قد  محددة.  بحسب رشوط  معينة 
يف  يرغب  الذي  البلد  سفارة  من  املرء  عليه 
الديبلوماسية املكلفة،  زيارته او من ممثلياته 
الربية  الحدودية  العبور  نقاط  من  واحيانا 
والبحرية والجوية، واحيانا اخرى عرب االنرتنت 

.E-Visa وفق مبدأ التأشرية االلكرتونية

اسباب منح التأشرية عند الحدود
دولة  تدفع  قد  التي  االسباب  من  عدد  مثة 
يتمحور  اتفاق مع دولة اخرى،  ما اىل عقد 

االوىل  الدولة  مواطني  حصول  الغاء  حول 
ارايض  اىل  للدخول  مسبقة  تأشرية  عىل 
اثنان  االسباب  تلك  ابرز  الثانية. من  الدولة 
يكون  عندما  اقتصادي.   - امني  مجتمعان: 
ما  كامل يف دولة  االمن مستتبا بشكل شبه 
كبرية،  اقتصادية  قوة  الدولة  تلك  وتشكل 
من  الكثري  يشجعان  العاملني  هذين  فان 
معها  اقتصادية  مصالح  لها  التي  الدول 
عىل  بينهام،  التجاري  التعامل  ويسهالن 
معها  ديبلوماسية  اتفاقات  عقد  محاولة 
املسبقة  الدخول  تأشريات  بالغاء  تقيض 
اوال،  املستتب  االمن  بالتايل،  الدولتني.  بني 
تلك  سبب  هام  ثانيا،  االقتصادية  واملصالح 
مصالح  تحقيق  اىل  تهدف  التي  االتفاقات 
هناك  ان  علام  االوىل.  الدرجة  يف  اقتصادية 

اسبابا اخرى، من ابرزها: 
من  كبريا  عددا  ان  نعرف  العرقية:  الروابط   -
عام  املئة  خالل  استقاللها  نالت  العامل  دول 
املنرصمة. قبل ذلك التاريخ كان شعبها بكامله 
قبائل  او  دول  اىل  ينتمي  منه  كبري  قسم  او 
القرىب  وروابط  العرقية  الروابط  هذه  اخرى. 
بعض  نيل  عند  جغرافيا  افرتقت  شعوب  بني 

الدول استقاللها حديثا، تدفع يف الكثري من  نسبة االخطاء االدارية والتقنية واالمنية تقارب الصفر.

كل البيانات 
املتعلقة 
مبرشوع 

جوازات السفر 
البيومرتية 

مخزنة 
ومحفوظة 
حرصا لدى 

املديرية 
العامة لالمن 

العام.

ابراهيم  اللواء  توجيهات 
باعتماد  قضت 

البيومترية  اعلى املعايير 
العاملية
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االحيان الدولتني املعنيتني اىل عقد اتفاقات 
يف ما بينهام تقيض بالغاء التأشريات املسبقة بني 
الدولتني كتعبري عن بقاء تلك الروابط العرقية 
او روابط القرىب العميقة الجذور بني شعبيهام.

السياسية  التحالفات  السياسية:  االسباب   -
العامل،  يف  عدة  دول  بني  والدولية  االقليمية 
هي احد اهم اسباب الغاء التأشريات املسبقة 
السيايس  التضامن  عن  كتعبري  شعوبها  بني 

العميق بينها.
- اسباب متفرقة: كتلك التي تكون ذات ابعاد 
دولة  يف  السياحة  تشجيع  اىل  تهدف  سياحية 
ما، او سبب وجود رابط ديني بني شعبني، او 

بني قسم كبري منهام. 
االقتصادية،  االمنية،  االسباب  االستنتاج،  يف 
العرقية، السياسية، الدينية وسواها، هي التي 
تقف عمليا وراء مثل تلك االتفاقات. استطرادا، 
ال توجد يف العامل دولة واحدة تسمح ملواطني 
تأشرية  دون  من  اراضيها  بدخول  اخرى  دولة 
بسبب مدى تطور جواز السفر الذي يحملونه 

أو استنادا إىل مواصفاته االمنية.

الواقع اللبناين
التي  سوريا،  بني  للبنان  الجغرايف  املوقع 
املحتلة،  وفلسطني  مؤملة،  احداثا  تشهد 
امنية  اضطرابات  من  ذلك  يرافق  وما 

الكثرية  الحروب  اىل  اضافة  دامئة،  شبه 
العرش  السنوات  خالل  لبنان  شهدها  التي 
مواجهة  يف  او  الداخل  يف  سواء  االخرية، 
حدوده  التصاق  كذلك  االرسائييل.  العدو 
شهدت  التي  السورية  الدولة  بحدود 
رشسة  حروبا  االخرية  الفرتة  يف  وتشهد 
لبنان  اىل  متددت  ارهابية،  منظامت  مع 
اىل  اضف  العامل،  دول  مختلف  اىل  كام 
للدولة  االقتصادية  القدرات  ضعف  ذلك 
تقف  كانت  عوامل  كلها  وسواها،  اللبنانية 
بني  ديبلوماسية  اتفاقات  اجراء  دون  حائال 
الدولة اللبنانية وبني دول اخرى تتيح الغاء 
تأشريات الدخول املسبقة بينها وبني لبنان. 
يبقى السؤال االهم: كيف ميكن تصنيف جواز 
البيومرتي، تقنيا وامنيا، مقارنة  اللبناين  السفر 

بجوازات السفر املعتمدة حاليا يف العامل؟

من بني االفضل عامليا 
االول  العام يف  لالمن  العامة  املديرية  اطلقت 
من آب 2016 مرشوع وثائق السفر البيومرتية 
العادية،  اللبنانية،  السفر  الذي شمل جوازات 
الديبلوماسية، الخاصة والخدمة. ثم تباعا  كل 
من وثائق سفر الالجئني الفلسطينيني وجوازات 
ال  السياق،  هذا  يف  الدرس.  قيد  فئات  مرور 
ذات  العريضة  العناوين  عند  التوقف  من  بد 

الصلة مبوضوعنا: 
 Biometric( او  البيومرتي  السفر  جواز   -
آليا،  مقروء  سفر  جواز  هو   )  e-passport
مدمجة  تالمسية،  ال  الكرتونية،  رقاقة  يتضمن 
فيه، تستعمل كوسيط الكرتوين يخزن البيانات 
ذلك  يف  مبا  السفر،  جواز  لحامل  الشخصية 
بصامت   - الوجه  )صورة  البيولوجية  سامته 
االصابع - حدقة العني(. ما مييز هذا النوع من 
عىل  بالقدرة  الكرتونيا  معززة  انها  الجوازات 
بواسطة  الجواز  حامل  هوية  وتأكيد  تحديد 
التدقيق  ميكن  بحيث  البيولوجي،  االستدالل 
الشخصية  املعلومات  صحة  يف  بسهولة 
داخل  االلكرتونية  الرقاقة  ضمن  املوجودة 
الجواز لدى عبور حامله اي  مطار دولة تعتمد 

النظام البيومرتي.
- كتيبات جوازات السفر البيومرتية التي يتم 
القياسية  واملواصفات  املعايري  وفق  تصنيعها 
الدولية  املنظمة  وتحددها  تضعها  التي 
للطريان املدين )ICAO(، تصل اىل لبنان فارغة  
العامة  املديرية  تتوىل  بحيث   )BLANK(
البيانات  وتخزين  طباعة  الحقا  العام  لالمن 
مبا  امنا،  واكرثها  التقنيات  احدث  وفق  عليها 
يتوافق مع االنظمة واملعايري الدولية املعتمدة 
عامليا. بالتايل، ان كل البيانات املتعلقة مبرشوع 
ومحفوظة  مخزنة  البيومرتية  السفر  جوازات 
العام.  لالمن  العامة  املديرية  لدى  حرصا 
استطرادا، ان كل مفاتيح التشفري موجودة يف 
املديرية العامة لالمن العام التي تقوم وحدها 
وفق  وادارته  املعتمد  التشفري  نظام  بتشغيل 
العامة   للمفاتيح  االساسية  البنية  تكنولوجيا 
PUBLIC KEY INTERASTRUCTURE

 )ICAO( املدين  للطريان  الدولية  املنظمة   -
االدىن  بالحد  وتنصح  املعايري،  تضع  التي  هي 
امنيا من املواصفات االمنية لجوازات  املقبول 
يف  اليه  االشارة  تجدر  ما  البيومرتية.  السفر 

هذا السياق، ان املديرية العامة لالمن العام، 
عباس  اللواء  العام  املدير  من  بتوجيهات 
ابراهيم، اتجهت نحو اختيار الوثائق املصنفة 

امنيا من بني االعىل يف العامل.
تقنية  معايري  اعتامد  نحو  املديرية  اتجهت   -
وهي  اللبنانية،  البيومرتية  الوثائق  يف  وامنية 

تفوق باشواط كبرية تلك التي تنصح بها اساسا 
 .)ICAO( املنظمة الدولية للطريان املدين

اربع  ميض  بعد  انه،  اىل  يشار  استطرادا، 
اللبناين  السفر  جواز  اطالق  عىل  سنوات 
الجوازات  انه يف كل  الوقائع  البيومرتي، تؤكد 
االخطاء  اليوم كانت نسبة  انجزت حتى  التي 

الصفر.  تقارب  فيها  االدارية والتقنية واالمنية 
يف االستنتاج، ال يوجد اي تصنيف رسمي عاملي 
العاملية بحسب مدى  السفر  يصّنف جوازات 
مواصفاتها االمنية والتقنية. لكن ما هو مؤكد 
ان املواصفات االمنية لجوازات السفر اللبنانية 

البيومرتية هي من االفضل واالعىل يف العامل. املعايري التقنية واالمنية يف الوثائق البيومرتية اللبنانية تفوق باشواط التي تنصح بها املنظمة الدولية للطريان املدين.

نظام منح التأشيرات يخضع 
العليا  الدولة  ملصلحة 

التعامل باملثل ومبدأ 

مؤشر هينلي لجوازات السفر
www.henleyglobal.com املوقع الرسمي

 ،Henley Passport Index السفر  لجوازات  هينيل  مؤرش 
بحسب  العامل  دول  يصنف  عاملي  تصنيف  ، هو   )HPI( واختصارا 
جميع  يف  مواطنيها  تنقل  حرية  حيث  من  االقوى  السفر  جوازات 

انحاء العامل. 
التأشريات،  عىل  للقيود  ورشكائه  هينيل  كمؤرش   2005 عام  يف  بدأ 
 Henley & Partners Visa Restrictions Index: باإلنكليزي 
يقدم   .2018 الثاين  كانون  يف  اسمه  تغيري  تم   .)HVRI( واختصارا 

مؤرش هينيل ترتيبا لـ199 جواز سفر حول العامل بحسب عدد الدول 
بتأشرية  او  تأشرية  اليها من دون  السفر  لحامله  التي ميكن  واالقاليم 
مع  بالتعاون  ورشكاؤها  هينيل  مؤسسة  قامت  الوصول.  عند  دخول 
االتحاد الدويل للنقل الجوي، واستنادا اىل البيانات الرسمية من قاعدة 
البيانات العاملية الخاصة بهم بتحليل انظمة التأشريات لجميع الدول 

واالقاليم يف العامل منذ عام 2006.
https://www.henleypassportindex.com/passport


