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تواصل  وسيلة  الديبلوماسية  الحقيبة  متثل 
الخارج.  يف  وسفاراتها  الخارجية  وزارة  بني 
القرن  ستينات  يف  التواصل  هذا  تنظيم  بدأ 
فيينا  مبعاهديت  العمل  رسيان  عند  الفائت 
حينها  والقنصلية.  الديبلوماسية  للعالقات 
رائجة،  الحديثة  االتصال  وسائل  تكن  مل 
حرصا  واالتصاالت  املراسالت  فاستندت 
واالتصاالت  والشيفرة  الكتايب  التحرير  اىل 

والالسلكية.  السلكية 
سفراء  منتدى  عضو  املتقاعد  السفري  يصف 
الديبلوماسية  الحقيبة  الخوري  قزحيا  لبنان 
املراسالت  فيه  توضع  الذي  "الوعاء  بانها  

للدولة". الرسمية 
تنص معاهدة فيينا للعالقات الديبلوماسية 
الصادرة يف 1961/4/18 )انضم اليها لبنان 
بقانون رقم 17 صدر بتاريخ 1970/12/26( 
الدولة  "تجيز  اآليت:  عىل   27 املادة  يف 
لجميع  االتصال  حرية  لديها  املعتمد 
الحرية،  هذه  وتصون  الرسمية  االغراض 
ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة 
االخرى  وقنصلياتها  وبعثاتها  املعتمدة 
الوسائل  جميع  تستخدم  ان  وجدت  اينام 
الديبلوماسيون  الرسل  ذلك  مبا يف  املناسبة 
والرسائل املرسلة بالرموز او بالشيفرة. وال 
واستخدام  تركيب  للبعثة،  ذلك  مع  يجوز 
الدولة  يريض  ال  السليك  ارسال  جهاز 

لديها". املعتمدة 
الحصانة  الديبلوماسية هي  الحقيبة  مييز  ما 
السفري  يرشحها  والتي  بها  تتمتع  التي 
الخوري بـ"حفظ حق الدولة بالقيام مبهامتها 
عرب ممثليها السياسيني، اي الديبلوماسيني يف 

الخارج من دون معوقات".
ابرز  العام"  لـ"االمن  الخوري  السفري  يلخص 

الديبلوماسية: التي تحكم الحقيبة  القواعد 

للحقيبة  معني  حجم  من  "ليس  1ـ 
"حقيبة"  تسمى  انها  صحيح  الديبلوماسية. 
متباينة  واحجاما  اشكاال  تتخذ  قد  لكنها 
كتبا(  تحوي  "كرتونة"  مثال  تكون  )قد 
تحويها.  التي  الطرود  عدد  يحد  يشء  وال 
ما  طرد  كل  يحمل  ان  هو  الوحيد  الرشط 
فتكون  ديبلوماسية،  حقيبة  انه  اىل  يشري 
ديبلوماسية  حقيبة  بأنه  اليبل،  اشارة  عليه 
اىل  اللبنانية  الخارجية  وزارة  من  موجهة 
السفارة اللبنانية يف بلد ما. يف لبنان توضع 
مشدود  بخيط  يربط  "شادر"  يف  الحقائب 
بشكل محكم وتوضع االشارة املكتوبة عليه 
ديبلوماسية،  كحقيبة  هويته  تحدد  والتي 
ويوضع خيطان لتثبيت الشمع االحمر عىل 
"مررصص"  وتغلق برشيط  املذكورة  االشارة 

ويتم كبسها.
يف  الديوان  مديرية  عادة  العمل  هذا  تنجز 
دائرة  يف  وتحديدا  اللبنانية  الخارجية  وزارة 
مع  تختص  التي   الديبلوماسية  الحقيبة 

دائرة الربيد باملراسالت. 
الرسمية  املراسالت  تكون  ان  يشرتط  2ـ 
جميع  الرسمية  باملراسالت  ويقصد  مصونة، 
وبوظائفها.  بالبعثة  املتعلقة  املراسالت 
املراسالت  هذه  تنقل  التي  الحقيبة  حصانة 
مطلقة، فال يجوز فتح الحقيبة الديبلوماسية 

او حجزها.
3 ـ يجوز ان يعهد يف الحقيبة الديبلوماسية 
املقرر  التجارية  الطائرات  احدى  ربان  اىل 
املباحة،  الدخول  موانئ  احد  يف  هبوطها 
رسمية  وثيقة  الربان  هذا  تزويد  ويجب 
منها  تتألف  التي  الطرود  عدد  تبني 
يعترب  ال  لكنه  الديبلوماسية،  الحقيبة 
رسوال ديبلوماسيا بل خاصا. ويجوز للبعثة 
الحقيبة  لتسلم  افرادها  احد  ايفاد  ايضا 

تحقيق

الحقيبة الديبلوماسية: وعاء 
مراسالت الدولة بأعلى درجات الحصانة

فرضت معاهدة فيينا حرمة خاصة تتعلق باالتصاالت واملراسالت الديبلوماسية التي تقوم بها البعثة الديبلوماسية يف بلد معني، 
وحسمت الحصانة املطلقة لرسية هذه املراسالت مبا فيها الحقيبة الدبلوماسية، تسهيال لعمل البعثة وتحقيقا الغراضها الرسمية  

ومبارشة. حرة  بصورة  الطائرة  ربان   من 
 هل يف االمكان ان متر الحقيبة الديبلوماسية 
السفري  "السكانر"؟ يقول  التفتيش  عرب آالت 
الخوري: "ليك تتجنب الدولة هذا االمر، واذا 
كانت الرسالة تحظى اهمية استثنائية، يحق 
ان  باليد عىل  الطائرة  ربان  اىل  تسليمها  لها 
ومفوض  معنّي  مندوب  املطار  يف  يتسلمها 
عنرب  عىل  متر  ال  يك  اللبنانية،  السفارة  من 

السكانر".
ويشدد عىل رضورة "ان تحمل الطرود التي 
عالمات  الديبلوماسية  الحقيبة  منها  تتألف 
ان  يجوز  وال  طبيعتها،  تبني  ظاهرة  خارجية 
تحتوي اال عىل الوثائق الديبلوماسية واملواد 

املعدة لالستعامل الرسمي".
الديبلومايس"  "الرسول  بحامية  الدولة  تقوم 
يف اثناء قيامه بوظيفته عىل ان يكون مزودا 
وثيقة رسمية تبني مركزه وعدد الطرود التي 
ويتمتع  الديبلوماسية،  الحقيبة  منها  تتألف 
الية  اخضاعه  يجوز  وال  بالحصانة  شخصه 

صورة من صور القبض واالعتقال.
تعيني  للبعثة  او  املعتمدة  للدولة  يجوز 
هذه  يف  وترسي  خاص،  ديبلومايس"  "رسول 
 27 املادة  من   5 الفقرة  احكام  ايضا  الحالة 
رسيان  وينتهي  فيينا،  معاهدة  يف  املذكورة 
هذا  مثل  بقيام  فيها  املذكورة  الحصانات 
الرسول بتسليم الحقيبة املوجودة يف عهدته 

اىل املرسل اليه.
القنصلية  للعالقات  فيينا  معاهدة  ذكرت 
تحكم  عدة  قواعد   1974/4/24 يف  الصادرة 

الحقيبة القنصلية ابرزها انه: 
وال  القنصلية  الحقيبة  فتح  يجوز  ال  ـ   1
السلطات  لدى  كان  اذا  اما  احتجازها. 
جدية  اسباب  املضيفة  الدولة  يف  املختصة 
القنصلية  الحقيبة  بأن  االعتقاد  اىل  تدعو 

هذا اقىص ما ميكن ان تفعله الدولة املضيفة، 
رىض  دون  من  الحقيبة  فتح  ميكنها  ال  لكن 

الديبلومايس. املندوب 
الخارجية  وزارة  تاريخ  شهد  هل 
بالحقيبة  تتعلق  معينة  مشاكل  اللبنانية 

الديبلوماسية؟
الخوري وقائع عدة من خالل  يروي السفري 
االدارية  الشؤون  لدائرة  كمدير  خربته 
وكانت  و2007،   2003 عامي  بني  واملالية 
الحقيبة  شؤون  ادارة  آنذاك  مولجة  الدائرة 

الدبلوماسية. 
مهمة  مشاكل  حدوث  اذكر  "ال  يقول: 
بسبب االنضباط والحزم الكاملني. يف احدى 
معروفة  لبنانية  شخصية  قصدت  املرات 
خاصة  طرود  ارسال  طالبة  الدائرة  رئيسة 
رفضت  راجعتني  وملا  فرفضت  اليابان،  اىل 
الوزير  الشخصية  قصدت  بحزم.  بدوري 
بأن  افهامها  وتم  ذاته،  الجواب  فسمعت 
لشؤون  تستخدم  ال  الديبلوماسية  الحقيبة 

شخصية". 
هل اثرت وسائل االتصال الحديثة عىل دور 
الحقيبة الديبلوماسية؟ يشري اىل ما يحدث 
اثرت  الحديثة  التواصل  وسائل  "ان  حاليا 
عىل  وليس  برمته  الديبلومايس  العمل  عىل 
ادت  فهي  فحسب.  الدبلوماسية  الحقيبة 
يستغني  املسؤولني  بني  مبارش  تواصل  اىل 
يعتمد  السفارات.  عرب  املرور  عن  احيانا 
عرب  نصية  رسائل  ارسال  مثال  اليوم  البعض 
الهاتف ومراسلة دول ووزارات خارجية عرب 
ان ال تحوي ارسارا.  االلكرتوين رشط  الربيد 
اليوم  معتمدا  ليس  االلكرتوين  الربيد  لكن 
كوثيقة رسمية الن ال امكان للتوقيع. هذه 
كان  السابق  يف  ما،  حد  اىل  تؤثر  الوسائل 
ويودعها  املراسالت  يتسلم  من  هو  السفري 
اىل وزارة الخارجية او اىل االدارة املختصة، 
وتفاصيلها  العالقات  ماهية  يعرف  فكان 
بلده،  فيها  ميثل  التي  والدولة  دولته  بني 
الخارجية  وزارات  يف  نظراءه  يناقش  وكان 
ميكن  حني  يف  دائم.  شخيص  تواصل  عرب 
حاليا ان ال ترسل وزارة الخارجية عرب الربيد 
االلكرتوين نسخة اىل سفارتها يف البلد الذي 
تراسله يف تجاوز لدور السفارات، وهذا امر 

ممكن ان يحصل". 
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واملواد  والوثائق  املراسالت  غري  عىل  تحتوي 
املشار اليها يف الفقرة 4 من هذه املادة، فانه 
يحق لها ان تطلب فتح الحقيبة يف حضورها 
)من  املوفدة  الدولة  عن  مفوض  ممثل  من 

واذا  ديبلوماسيا(.  يكون  ان  املستحسن 
مثل  اجازة  املوفدة  الدولة  سلطات  رفضت 
اعادة  املضيفة  للدولة  فيحق  الطلب،  هذا 

الحقيبة اىل محل مصدرها. 

السفري املتقاعد وعضو منتدى سفراء لبنان قزحيا الخوري.

وتطورها  نشأتها  "الديبلوماسية،  كتابه  الشامي يف  الدكتور عيل  االسبق  الخارجية  وزير  يروي 
وقواعدها ونظام الحصانات االمتيازات الديبلوماسية"، ان االتحاد السوفيايت السابق قطع عالقاته 
الحقيبة  حاميل  منع  الكوبية عىل  السلطات  ارصار  بسبب  عام 1952  كوبا  مع  الديبلوماسية 

الديبلوماسية من دخول هافانا قبل فتحها وتفتيشها.
يقول الشامي يف معرض الحديث عن تفتيش الحقيبة وعدم جواز مس حصانتها "ان اخضاع 
املادة  27، ولكن هذا  الذي تحظره  التفتيش  الكرتوين خارجي هو نوع من  الحقيبة لتصوير 
التصوير االلكرتوين ال ميكن ان يؤدي اىل كشف ارسار الحقيبة واالطالع عليها، بل للتأكد من ان 
املواد التي تحويها الحقيبة هي مواد معدة لالستعامل الرسمي وليس لغري ذلك. اذا حصل وتأكد 
امر احتوائها عىل مثل هذه املواد ال يحق فتح او حجز الحقيبة الديبلوماسية، بل الطلب بسحبها 

واعادتها اىل مصدرها". 
يضيف: "اما من جهة اخرى فيمكن ان تلجأ السلطات املحلية اىل مراقبة الحقيبة الديبلوماسية 
وفتحها بالطرق الرسية، اي من خالل طريقة االستخبارات املتطورة جدا، وذلك عىل الرغم من ان 
بعض السفارات تستعمل وسائل متطورة جدا يف تغليف وتحضري الحقيبة الدبلوماسية ملواجهة 

عمليات التجسس ووسائلها الحديثة، وذلك ملنع الحصول عىل االرسار واالغراض داخلها". 
ويويص الشامي مبراجعة ملف مجلة "النهار العريب والدويل" تاريخ 1985/11/18 الذي يعرض 
الفرنسية يف  االستخبارات  لجهاز  السابق  االول  املسؤول  فانفيل،  لوروا  الكولونيل  العرتافات 
عهد الجرنال شارل ديغول، الذي عرض كيف يتم كشف ارسار الحقائب الديبلوماسية بوسائل 

التجسس الحديثة.

وسائل تجسس حديثة تكشف
اسرار الحقيبة الديبلوماسية


