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ال يوجد نص قانوين خاص يرعى رسية التقارير الديبلوماسية يف لبنان، اذ يحتاج االمر اىل ان يقدم احد النواب او الوزير 
املختص اقرتاح قانون او مرشوع قانون يف هذا الشأن، فيكون سابقة حقيقية ورضورية تحمي رسية هذه التقارير

البلد  اوضاع  مبراقبة  االوىل  السفري  مهمة  تتمثل 
املعتمد فيه، سياسيا واقتصاديا واجتامعيا، ونقل 
تقارير عنها اىل البلد الذي ميثله. تختلف حساسية 
التقارير من موضوع اىل اخر، ويؤدي افشاؤها اىل 

مشاكل كربى للبلدين. 
فكيف يحافظ لبنان عىل رسية تقاريره؟

يقول السفري املتقاعد فوزي فواز ان مراحل تنقل 
التقارير الديبلوماسية تعرضه للترسيب: بدءا ممن 
يطبعه اىل الحاجب والساعي ومن يوصله باليد. 
هو عرضة لالفشاء مرات وخصوصا عند استخدام  
وسائل  عن  فضال  الحديثة،  "السكانر"  االت 

التجسس الدولية التي ميكنها قراءة مضمونه. 
يقول فواز الذي عمل سفريا يف ابو ظبي وبروكسل 
المن  كربى  اهمية  يويل  كان  انه  وسيرياليون، 
التقرير وليس  التقارير، ويعمد شخصيا اىل طبع 
عرب السكرترية او املوظفني االداريني، ألن يف ذلك 

ثغرا اكيدة عىل رسيته.

يضيف: "يجب التنبه مثال اىل ان طباعة السكرترية 
للتقرير قد تؤدي اىل خطأ ما، وهذا يوجب تلفه 

بفرّامة الورق وليس رميه بشكل عادي".
يتابع: "اذا كان التقرير رسيا يجب ان يدون عليه 
عندها  جدا،  او رسي  تقرير رسي  عبارة:  السفري 
يصل اىل وزير الخارجية مبارشة. اما اذا كان الوزير 
غائبا فيحّول عرب االمني العام اىل املسؤولني يف دائرة 
الرموز. غالبا ما ينقل مدير الرموز التقارير بنفسه 
عالية  حساسية  ذات  كانت  حال  يف  الوزير  اىل 
وبعدها يحّوله الوزير اىل الرئاسات واملراجع العليا 

التي يرى انها يجب ان تطلع عليه".
تقاريره  يرسل  كان  انه  فواز  السفري  يروي 
الديبلوماسية بالفاكس اىل دائرة الرموز، وانه تعرض 
لترسيب تقاريره مرتني، اذ كانت تنرش يف صحف 
لبنانية. لكن االمر مل يؤثر عليه الن التقريرين مل 

يكونا يف صلب ما يسمى ارسار الدولة. 
املعني  السفري  يطبع  ان  اهمية  عىل  ويشدد 

تقاريره بنفسه عىل حاسوبه الخاص الذي يتمتع 
بارساله،  يقوم  ان  بعد  الحامية.  وسائل   بكل 
تكون  حيث  الخارجية  وزارة  مسؤولية  تبدأ 
التقارير عادة عرضة لوسائل تقنية حديثة او 

للقرصنة، وهذا موضوع خارج قدرة السفري. 
ويشري اىل ان افشاء التقارير من موظفي الوزارة 
مسلكية  عقوبات  اىل  "يؤدي  والديبلوماسيني 
وادارية قد تصل اىل عقوبات جزائية، ألن افشاء 
ارسار الدولة قد يفقد البلد صدقيته لدى الدولة 

املضيفة".
االمر،  بهذا  فيينا  ملعاهدة  عالقة  ال  ان  ويرشح 
النها تتعلق بالعالقات بني الدول واحرتام السفري 

واجباته اكرث مام تتعلق بواجباته تجاه بلده. 
يتم تصنيف التقارير بحسب تقييم السفري والوزير 
يكتسب  البلدين.  بني  العالقات  ونوعية  املعني 
التقرير اهميته من الحدث يف ذاته ومن الدولة 
املوفدة، علام ان الدول عادة ال تنرش تقاريرها قبل 
مرور 50 عاما.  اما احد الحلول املطروحة، فتكمن 
يف "تحديث وسائل االتصال بني السفارات ولبنان 
مبا يحول دون امكان اي ترسيب تقني وتحديثها 
بشكل مطلق، وجعلها مبارشة بني الوزير ورئيس 

الجمهورية حني يكون التقرير رسيا للغاية". 
العمل  الصدقية هي اصل  ان  السفري فواز  يقول 
الديبلومايس، منذ ان كان الديبلومايس سكرتريا او 
مستشارا حتى اصبح سفريا"، مشريا اىل ان "السفري 
يجب ان يحرض اي اجتامع يعقده مسؤول لبناين 
يف الخارج، كذلك يرتتب عىل وزارة الخارجية ان 
تزوده يوميا او اسبوعيا تقارير محلية عن اوضاع 
القامئة،  واملستجدات  السائدة  والتوجهات  البلد 
للنقاش  مؤهال  ليبقى  املعنية  الدوائر  عرب  وذلك 
بجهده  يكتفي  وال  املواضيع  كل  يف  لبنان  باسم 

الشخيص فحسب". 
املتخصصني،  للديبلوماسيني  السؤال  خالل  من 
تبني انه ال يوجد نص قانوين يرعى رسية التقارير. 
الواضح انه ال ميكن نرش اي تقرير ديبلومايس يصل 

األمن القومي اللبناني جزٌء ال يتجزأ
من أمن التقارير الديبلوماسية

اىل وزارة الخارجية اال باذن من الوزير، واذا كان 
التقرير يتضمن معلومات ذات حساسية شديدة 
تتعلق باالمن القومي، فهذا االمر يحتاج اىل موافقة 
ال  عندها  الوزير  ان  اذ  مجتمعا،  الوزراء  مجلس 

ميكنه تحمل مسؤولية مامثلة. 
تحتاج  واملحارض،  التقارير  اهمية  زادت  كلام 
اهمية  كانت  واذا  الوزراء.  مجلس  موافقة  اىل 
قرار  اتخاذ  شخصيا  الوزير  ميكن  عادية  التقرير 
نرشه. هذه االراء تبقى مجرد اجتهادات شخصية 
لديبلوماسيني، اذ ال يوجد اي نص خاص بها حتى 

يف املرسوم 1306 الخاص بوزارة الخارجية، اذ ان 
االشارة الوحيدة موجودة يف قانون املوظفني وفيها 
انه ال ميكن اي موظف نرش اية معلومة بوظيفته 

اال بعد اذن مسبق. 
بالشيفرة  ترسل  التقارير  كانت  املايض،  يف 
احد  ويروي  الالتينية.  االحرف  استخدام  عرب 
الديبلوماسيني انه يف املايض كان يوجد "التيليكس"، 
فكان يتم صف التقرير ثم يطبع عىل رشيط اصفر 
الخارجية  وزارة  اىل  املعنية  السفارة  من  ويرسل 
اللبنانية، وكانت التقارير تطبع باالحرف الالتينية. 

استمر استخدام "التيليكس" حتى نهاية مثانينات 
موقعه  "الفاكس"  اخذ  بعدها  الفائت،  القرن 
الفائت.  القرن  تسعينيات  نهاية  حتى  واستمر 
الرموز كان يوجد "فاكس" مشفر يعود  يف دائرة 
يف  الديبلوماسية  التقارير  وكانت   ،1975 عام  اىل 
لكنه  عربه،  ترسل  العامل  حول  اللبنانية  البعثات 
اي  غياب  يف  االنرتنت  اىل  العمل  وانتقل  توقف 

رسية حقيقية.
استخدام  اىل  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  انتقلت 
الربيد االلكرتوين منذ قرابة االربعة اعوام، وقد كان 

االمر ممنوعا كليا يف السابق.
ويقول وزير خارجية سابق لـ"االمن العام" انطالقا 
الرموز جميع  مدير  "يتسلم  الوزارية:  من خربته 
الربقيات ويضعها يف مغلف ويسلمها اىل الوزير، 
والوزير لوحده مخول ان يرسلها اىل من يراه مناسبا 
تصل  والحكومة.  الجمهورية  رئيسا  الطليعة  ويف 
محارض  كذلك  كربى  اهمية  ذات  برقيات  احيانا 
اىل  الرموز  مدير  فيسلمها  الوزراء،  مع  الجلسات 
مثال  املعنية  الدائرة  مدير  اىل  ترسل  ثم  الوزير، 
دائرة شؤون امريكا او دائرة شؤون اوروبا وسواهام، 
يفشيها  ان  وممنوع  رسيا  املدير  بها  فيحتفظ 
الحد". من املفرتض عىل السفري الذي يرسل التقرير 
ان يتنبه بشكل كبري اىل كيفية ارساله، وان يرصد 
بدقة من اطلع عليه من املوظفني. وكان التقرير 
يف املايض يخضع للتشفري كام ذكرنا يف حني يغيب 

التشفري كليا يف زمننا. 
ما  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  استحدثت  اخريا 
املعامالت  مكننة  وهي   ،E-Mofa بـ  يعرف 
الكرتونية  بطريقة  الخارج  يف  للبنانيني  القنصلية 

و"اونالين".
الديبلوماسية،  بالتقارير  عالقة  االمر  لهذا  ليس 
ويف الخارجية شبكة "انرتانيت" و"يف يب ام" ضمن 
يطلق  ما  او   Virtual Private network ،الوزارة
عليه الشبكة العنكبوتية الخاصة املصطلحة. وهذه 
الشبكة تربط الخارجية بالسفارات يف الخارج، واية 
معلومة يتم تداولها عرب هذه الشبكة ال يستطيع 
احد الدخول اليها النها مغلقة كليا، لكن هذه الشبكة 
السفارات  من  ترسل  التي  التقارير  بعد  تشمل  مل 
اللبنانية يف الخارج اىل الوزارة والتي ال تزال ترسل 
عرب الربيد االلكرتوين، وتحتاج هذه الخطوة اىل ربط 
التقارير الديبلوماسية بهذه الشبكة اىل متويل غري 
متوافر حاليا اال للحامية االمنية للشبكة الداخلية 

للوزارة، وهي ذات كلفة باهظة.

السفري املتقاعد فوزي فواز.

التقارير الديبلوماسية كانت يف املايض مشفرة.

تسبب ترسيب وثائق ديبلوماسية رسية من السفارة الربيطانية يف واشنطن اخريا بازمة حادة بني بريطانيا 
والواليات املتحدة االمريكية، ادت اىل استقالة السفري الربيطاين كيم داروك.

فقد تداولت وسائل اعالم غربية يف متوز الفائت ترسيبات ملراسالت رسية للسفري الربيطاين انتقد فيها 
الرئيس االمرييك دونالد ترامب وادارته بشدة. نرشت صحيفة "داييل ميل" الربيطانية هذه التقارير املرسبة، 
وتم تأكيد صحتها من مسؤولني بريطانيني تحدثوا اىل شبكة "يس ان ان". ويصف السفري داروك الرئيس 
ترامب يف تقاريره بأنه "عديم الكفاية وغري مؤهل"، متحدثا عن رصاعات يف داخل البيت االبيض تشبه 
"القتال بالسكاكني"، متوقعا "نهاية مخزية للرئيس االمرييك". من جهته، وصف ترامب داروك بـ"الغبي 
جدا واالحمق"، قائال: "هذا السفري مل يخدم اململكة املتحدة جيدا، ويف وسعي تأكيد ذلك لكم. لسنا من 
املعجبني بهذا الرجل، كان يف استطاعتي قول اشياء عنه لكنني لن اتعب نفيس".  وتعهد ترامب انه لن 

يتعامل مع داروك البتة، وذلك قبل ان يعمد االخري اىل تقديم استقالته عىل خلفية الفضيحة.
يبقى ترسيب وثائق ويكيليكس التي بدأت تنرش ماليني الوثائق الديبلوماسية والعسكرية التي تخص 
تعتقل  ان  اىل  وادت   .2010 عام  منذ  عامليا  وقعا  االشد  هي  كربى،  ودوال  االمريكية  املتحدة  الواليات 
السلطات الربيطانية اخريا مؤسس ويكيليكس الصحايف والناشط االوسرتايل جوليان اسانج، داخل السفارة 

االكوادورية التي لجأ اليها.

التسريبات أدت إلى استقالة
سفير بريطانيا في واشنطن


