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تقرير

مارلني خليفة
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قواعد تشريفات جديدة للبنان سنة 2020
البروتوكول الرئاسي :منظومة دقيقة شعارها ممنوع الخطأ

تعترب الترشيفات واملراسم من ابرز االدارات املعنية بتظهري صورة رئاسة الجمهورية ،وتصح تسميتها مبنارة الرئاسة اللبنانية
التي يجب ان تطل عىل العامل بابهى حلة كونها وجه لبنان .اليوم ،تخضع املراسم والترشيفات اىل ورشة تحديث مل يسبق
لها مثيل منذ  19عاما
يحكم الترشيفات واملراسم املرسوم الرقم
 4081الصادر عام  1944واملعدل مرتني:
االوىل عام  1959يف عهد الرئيس فؤاد
شهاب ،والثانية عام  2000يف عهد الرئيس
اميل لحود الذي الحظ انه ال توجد اصول
موحدة للمراسم والترشيفات يف الدولة
اللبنانية ،فطلب من مدير املراسم الرئاسية
يف القرص الجمهوري انذاك السفري الراحل
مارون حيمري توحيدها .تم ذلك عام
 2000بالتعاون مع مراسم مجليس الوزراء
والنواب ووزارة الخارجية.
يخضع املرسوم املعدل اليوم اىل ورشة
تحديثات جذرية ستطاول مراسم الدولة
اللبنانية وترشيفاتها ،يقوم بها املدير
العام لفرع املراسم والعالقات العامة يف
القرص الجمهوري الدكتور نبيل شديد،
عرب اعداده مرسوما جديدا للترشيفات
بالتعاون مع الرئاستني الثانية والثالثة ومع
وزارة الخارجية واملغرتبني .ويتم االجتامع
والتنسيق مع الجهات املعنية املختلفة
سواء االمنية او القضائية او حتى النقابية
والهيئات االقتصادية املختلفة .سيصدر
املرسوم الجديد (او التعديالت عىل املرسوم
 )4081سنة  2020بحسب تقديرات
املطلعني ،وسريتكز عىل االسس التي
حددها السفريان جورج حيمري ونجله
مارون اللذان وضعا اللبنة االوىل للمراسم
والترشيفات اللبنانية ،والتي يتم اليوم
الركون اليها وتطويرها بحسب الظروف
املتغرية.
ميزة املراسم والترشيفات الجديدة تكمن
يف توغلها يف تفاصيل دقيقة مل يتم التطرق
اليها يف "الكتاب االبيض" الصادر عام .2000
علام ان هذا الغموض البناء منح هامشا
مقصودا لرئيس الجمهورية اليجاد مخارج

يف بعض املناسبات ،وهذا ما يحرص عليه
القيمون عىل هذه الورشة التحديثية حاليا.
يستوحي لبنان املبادئ العامة للمراسم
والترشيفات من فرنسا ،لكن اللمسات
الخاصة بلبنان بقيت حارضة بقوة
وستستمر كذلك .نذكر من الجوانب التي
متيز املراسم والترشيفات اللبنانية مسألة
منح الرعاية الرئاسية الحتفال او ملهرجان.
فالربوتوكول اللبناين الذي يستوحي اسسه
من املراسم الفرنسية يوجد متايزا ملحوظا
يف مسألة التصنيف والتقدم بني االشخاص
مبا يتالءم مع النظام السيايس يف البلد .يف
فرنسا مثال يحل املحافظ يف مكان متقدم
نظرا اىل الالمركزية االدارية املوجودة وكونه
شخصية منتخبة.
يتشابه لبنان مع فرنسا يف مبدأ التمثيل يف
نظام الترشيفات ،حيث يف امكان الرئيس
الفرنيس مثال ارسال ممثل عنه ،لكن
الفرنسيني ال يأخذون يف االعتبار املعايري
التي يعتمدها لبنان عىل صعيد املنطقة او
الطائفة او سواها .يف لبنان يجب ان يكون
ممثل رئيس الجمهورية احد الوزراء انطالقا
من مبدأ فصل السلطات .ويف حال تعذر
االمر يف االمكان ايفاد نائب او محافظ او
مدير عام وفقا لطبيعة االحتفال ،وهذا
قرار يعود اىل رئيس الجمهورية الذي ميكنه
تكليف اي شخص لتمثيله ،وهو امر غري
موجود يف نظام الترشيفات الفرنيس.
مثة تشابه ايضا يف وضع االختام عىل براءات
السفراء واوراق االعتامد والقناصل.
توجد ثغر عدة ستتم معالجتها يف النظام
املستقبيل للترشيفات واملراسم .اهم ما
ينقص املراسم الحالية هو الدخول يف
التفاصيل .يروي خرباء معنيون لـ"االمن
العام" ان هذا االمر مقصود بغية ترك

هامش لقرار رئيس الجمهورية .يف مسألة
التقدم بني الشخصيات وتصنيفها مثال،
يتقدم رئيس الجمهورية ويليه رئيس
املجلس النيايب ورئيس مجلس الوزراء .يف
هذه الحالة ال ميكن املس بهذه املبادئ
الثوابت اذ يتم اجالس  58شخصية وفقا
للرتتيب املعتمد .لكن يف منح الرعاية
الرئاسية ،ينص البند االول عىل انه "متنح
رعاية الرئيس اىل االحتفاالت التي تنظمها
ادارات الدولة واملؤسسات والجمعيات
الخريية واالنسانية واالجتامعية واالقتصادية
والسياحية والرتبوية والعلمية والثقافية
والفنية والرياضية والدينية واالدبية وغريها
من املؤسسات الجديرة بالرعاية من
حيث املستوى وكذلك املؤمترات اللبنانية
واالقليمية والدولية التي تقام يف لبنان،
بعد استكامل االجراءات" .هذه املادة
تغطي التفاصيل كلها ،وهنا يعود قرار
منح الرعاية اىل الرئيس ،اذ تتلقى الدوائر
املختصة طلب الرعاية ويدرس من املراسم
ان كان عىل املستوى الالئق من الحضور
والفائدة منه والتوصيات التي سيصدرها،
ثم يرفع اىل الرئيس وهو من يقرر .رئيس
الجمهورية الحايل العامد ميشال عون
قرر من جهته منح رعايته لكل ما يعود
باملنفعة العامة عىل صعيد لبنان برمته من
دون متييز بني منطقة ومنطقة وبني طائفة
واخرى او بني جهة وجهة اخرى ،وهو
يعطي رعايته ايضا للمهرجانات الدولية
وليس للبلدات والقرى او لناد ريايض،
من هنا ترك هامش حرية ليضع رئيس
الجمهورية املعايري التي يراها مناسبة.
علام ان بعض التفاصيل والشكليات تخلق
التباسات لدى الرأي العام اللبناين.
ال يرفع علم دولة اجنبية اىل جانب علم
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الدولة اللبنانية اال بوجود رئيس الدولة.
يف هذا االطار ،مل يتم رفع العلم االمرييك
يف اثناء زيارات وزيري خارجية الواليات
املتحدة السابق ريكس تيلرسون والحايل
مايك بومبيو .كذلك ،ال متييز البتة بني
الدول يف اثناء استقبال رئيس الجمهورية
ممثلني رفيعي املستوى لدولة ما كوزير
الخارجية االمرييك عىل سبيل املثال ال
الحرص ،فاالخري ال يتلقى معاملة مميزة
النه ينتمي اىل دولة عظمى ،بل ان املراسم
تبقى ذاتها ويعتمد مبدأ املعاملة باملثل،
كذلك فان وزير الخارجية مهام عال شأن
دولته هو الذي ينتظر رئيس الجمهورية
وليس العكس.
يطبق لبنان املرسوم  4081لنظام
الترشيفات يف الجمهورية اللبنانية ،وهو
بدأ العمل به عام  1944ثم جرى تجديده
عام  ،1959ثم ع ّدل ثانية عام  .2000يحدد
املرسوم مبدأ التقدم بني اصحاب املناصب
مجتمعني او منفردين ،وهو يحوي ثغرا
تخلق اشكاليات يف كثري من االحيان.
من الثغر ،ان هذا املرسوم نص عىل اسمي
الرئيس الحايل والرئيس السابق ملجلس
الوزراء ،وذكر نائب الرئيس الحايل ونائب
الرئيس السابق لدولتي الرئيس ،ويف

الرئيس عون يمنح
رعايته لكل ما يعود ايجابا
على املنفعة العامة

التعديل املقبل سيتم الغاء نائب الرئيس
السابق .فمن يأيت اىل وظيفة يقدم خدمة
للوطن ومن رحل تكون انتهت خدمته
ويفرتض ان يكون تقييمه من الشعب
وليس من الربوتوكول ،وبالتايل ليس من
رضورة لتكرميه بشكل مبالغ فيه اذا ترك
الخدمة وهو لن يذكر كشخص بل يف
االمكان االستعاضة عن ذلك بذكر رئيس
هذا التجمع لنواب سابقني مثال او سواه
وليس جميع النواب السابقني ،بحسب
مصادر معنية.
اىل ذلك ،ستتم اضافة اسامء لشخصيات
من القضاء ومراكز معينة يف االدارات مل
يؤت عىل ذكرها ،فضال عن تعديل يف اسامء
بعض الهيئات.
بالنسبة اىل تقدم رؤساء االحزاب اللبنانيني

يف االحتفاالت واملآدب الرسمية عىل وزراء
ونواب ،تشري املراجع املختصة اىل انه يؤخذ
يف االعتبار الوزن السيايس املوجود لهؤالء
يف لبنان .لكن العارفني يف اصول الربوتوكول
يدركون جيدا ان هذه الشخصيات الحزبية
ال تجلس فعليا يف املواقع املخصصة
للنواب والوزراء ،هذا ما يتعذر رؤيته يف
العني املجردة يف اثناء النقل املبارش .لكنه
واضح للعيان يف مكان االحتفال وللمعنيني
بالربوتوكول الرئايس .عىل سبيل املثال ،يف
اثناء مأتم البطريرك الراحل الكاردينال
مارنرصالله بطرس صفري ،تم انشاء رقعة
صغرية يف الصفوف االمامية خصصت
للعائلة والفاعليات املوجودة ،حيث جلس
رئيس تيار املردة سليامن فرنجيه ورئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور سمري
جعجع اىل جانب بعضهام البعض ضمن
هذه الرقعة املؤلفة من صف مستقل ،ثم
جرى االنتقال اىل صف للعائلة فحسب ،ثم
اىل الوزراء السابقني ،اي ان هذين الصفني
موضوعان يف خانة العائلة.
ال يلحظ الربوتوكول الخالفات السياسية
بني شخصيات رسمية ،بل هي التي تخضع
له ،ويتم الترصف دوما وفقا لالصول .من
هنا تنشأ اعرتاضات لدى البعض ،اذ ان
كل فرد من الشعب اللبناين يعترب ان له
حق الصدارة ،لكن ذلك ال يفرتض تجاوز
االصول.
بالنسبة اىل سفراء الدول فلهم ترتيب
بروتوكويل خاص بهم مع وزارة الخارجية
اللبنانية وفقا لالقدمية ،وهي تبدأ ممن
يقدم اوراق اعتامده قبل االخر وصوال اىل
اي سفري تطأ قدمه ارض املطار يف بريوت
قبل االخر .فمن ينزل عىل درج الطائرة
قبل االخر تحتسب االقدمية له ،فيتقدم
يف الجلوس يف االحتفاالت كلها وفق مراسم
وزارة الخارجية.
لن يتم تعديل اي امر يف مراسم وزارة
الخارجية ،بل سيتم فقط توحيد املراسم
التي تجمع الكل.
من الجوانب التي سيتم تعديلها تصنيف
الزيارات .تم عقد جلسات عمل مع رئاسة
مجلس النواب والوزراء والخارجية
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لوضع االسس التي سيتم البناء عليها من
اجل تصنيف الزيارات بني خاصة وللعمل،
ومن يوضع له سجاد احمر ومن تقام له
ترشيفات ومن يستثنى منها ،وهي تفاصيل
غري مذكورة يف "الكتاب االبيض" .عىل سبيل
املثال ،عند زيارة خاصة تقوم بها ملكة
لرئيس الجمهورية يوضع لها السجاد االحمر
النها ملكة ،لكن ال يرفع لها العلم وال تقام
لها مراسم ترشيفات .اذا قدمت شخصية
بزيارة عمل المر يخدم لبنان فتحظى
بسجاد احمر وترشيفات يف القرص للحفاظ
عىل االصول ،لكن بال رفع علم ونشيد وطني
وال مواكبة من لواء الحرس الجمهوري وال
حجز غرف فنادق عىل حساب لبنان .كذلك
سيتم االتفاق عىل عدد الزيارات الرسمية
التي ميكن للبنان ان يقبل بها سنويا تبعا
المكاناته املادية ،اي ان زيارات الدولة
الرسمية صارت مرتبطة مبارشة باملوازنة
النها زيارات مكلفة ،فال ميكن للبنان طلب
زيارات دولة او قبول طلبات بزيارات دولة
بشكل عشوايئ بل يجب تحديدها باالرقام
وتعدل سنويا وفقا للموازنة.
بالنسبة اىل املقامات االمنية فهي مذكورة
يف املرسوم  ،4081وتوجد اشكالية ستتم

املراسم والتشريفات تضع
صورة لبنان على املحك
جورج ومارون حيمري وضعا
اسس بروتوكول الدولة

ازالتها تتعلق بعدم ذكر املدير العام
للجامرك الذي لديه عسكر يأمترون به ،وهو
مذكور يف املرسوم القديم كمدير عام بينام
يتم ذكر رئيس املجلس االعىل للجامرك
الذي ال يتمتع بسلطة االمرة عىل العسكر،
بالتايل سيذكر املدير العام للجامرك من
بعد املدراء العامني للقوى االمنية ،علام ان
قائد الجيش ينفصل كليا عن هؤالء وهو
متقدم عىل جميع االجهزة االمنية االخرى.
من التعديالت التي ستحصل عىل سبيل
املثال ال الحرص:
* الغاء فقرة اللباس االبيض واللباس القاتم
الن اللون االبيض مل يعد معتمدا من كثري
من الشخصيات.

* العلم اللبناين يوضع يف مكاتب الوزراء
والنواب ورئييس مجلس النواب والوزراء
ومكتب رئيس الجمهورية ،وتخضع
قياسات العلم الصول محددة بحسب
املقار والشخصيات.
* للصورة الرسمية ايضا اصول ،فهي توضع
فقط خلف مكاتب النواب والوزراء واملدراء
العامني ،وال توضع وراء مكتب رئيس دائرة
عىل سبيل املثال ال الحرص.
* ال يجب استخدام العلم اللبناين لغايات
تجميلية النه رمز البالد ،فال ميكن استخدامه
مثال الزاحته كستارة عن نصب تذكاري فهو
من مقدسات الوطن.
يؤثر اي خطأ يف الربوتوكول عىل صورة
مقام رئاسة الجمهورية ،والقاعدة االساسية
التي يخضع اليها مدير املراسم هي ممنوع
الخطأ ،النه مكلف جدا .عادة ما يعمد
رؤساء املراسم اىل اعداد دراسة شاملة
حيث يوجد تشابك كبري بني املراسم واالمن
واالعالم ،ويجب ان يضع مدير املراسم
خطة او اكرث يك ال يقع يف املحظور ،وهذا ما
تم تجنبه يف اثناء انعقاد القمة االقتصادية
العربية مطلع السنة الحالية .اذ كانت
اللجنة املختصة قد وضعت خطتها بادارة
تنفيذية ملدير املراسم والعالقات العامة
يف القرص الجمهوري الدكتور نبيل شديد،
وبعد تأكيد رؤساء دول حضورهم عادوا
والغوا مجيئهم قبل ساعات من انعقاد
القمة ،ولوال وضع املراسم خطة بديلة
كام تجري العادة ملا ظهر لبنان كدولة يف
جهوزية تامة بعد ان عاد بعض الرؤساء
والقادة وقرروا املشاركة يف اخر لحظة ايضا.
اخريا ،يحرص املعنيون العارفون باصول
املراسم والترشيفات يف الدولة عىل التفريق
بني  3مفاهيم تثري التباسات لدى الرأي
العام وحتى لدى شخصيات عامة رفيعة
اساسها التفريق بني الربوتوكول واالتيكيت
وحسن الترصف .الربوتوكول يعني املراسم
التي يجب ان تتبع خالل كل حدث رسمي
وهو اصول التعاطي الرسمي فحسب.
اما االتيكيت وحسن الترصف فهام من
املفاهيم التي ترتبط باملجتمع.
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