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مديرة املراسم يف وزارة الخارجية واملغرتبني عبري عيل.

يتلقف مدير املراسم يف وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان، كام يف العامل، املبعوثني الديبلوماسيني من سفراء وقناصل فور وصولهم 
اىل ارض املطار، ومعه تبدأ رحلة التعريف بالقواعد الربوتوكولية التي تحكم املعامالت املتبادلة بني الدول يف املناسبات الرسمية

مديرية املراسم: بروتوكول وزارة الخارجية
يسّطر نجاحات رغم إخفاق الدولة

الخارجية  املراسم يف وزارة  تقع عىل عاتق مدير 
واملغرتبني فور وصول السفراء وممثيل املنظامت 
وبوزارة  املضيفة  بالدولة  تعريفهم  الدولية 
اول  املراسم  مدير  ويعترب  واملغرتبني.  الخارجية 
ومسؤولو  السفراء  به  يلتقي  رسمي  مسؤول 
صلة  املراسم  مديرية  وتعد  الدولية،  املنظامت 
الوصل بني السفارات واملنظامت الدولية الخاضعة 
اللبنانية  الرسمية  االدارات  وبني  املقار  التفاقية 
التي تنسق معها ومع كل االجهزة االمنية،  كافة 
التعاون  ان  اللبناين، حيث  العام  االمن  وخصوصا 
الطاقم  واقامات  تأشريات  يشمل  ووثيق،  يومي 
االداري والفني يف السفارات وكذلك التعاون عند 

قدوم الوفود. 
املرادفة  الكلمة  وهي  "الربوتوكول"،  عمل  ليس 
ظروفه  يف  وخصوصا  لبنان  يف  سهال  للمراسم 
الديبلومايس  التعامل  مبستوى  فاالرتقاء  الحالية. 
بات مهمة شاقة لكنها ليست مستحيلة، بحسب 
ما اثبتت تجربة مديرة املراسم يف وزارة الخارجية 
يف  مهامها  تسلمت  التي  عيل  عبري  واملغرتبني 
انفجار مرفأ  اذار 2020  قبل 4 اشهر من وقوع 
التاريخي  املقر  دمر "قرص بسرتس"  الذي  بريوت 
للديبلوماسية اللبنانية يف االرشفية. هكذا وجدت 
سفارات  يف  عاما   22 خدمت  التي  الديبلوماسية 
لبنان يف واشنطن والبحرين وهولندا وروما نفسها 
للعمل  يجلسون  الضئيل  االداري  طاقمها  مع 
تحت  العامل  يف  الخارجية  وزراء  زيارات  والعداد 
عىل  املتزعزع  القرص  حديقة  يف  باسقة  شجرة 
صوت "مولد" الكهرباء. مل ينث هذا الواقع املزري 
عبري عيل وفريقها الديبلومايس واالداري عن العمل 
يف ظل هذه الظروف القاهرة، وتوجد صورة تعترب 
تاريخ  يف  القامتة  اللحظات  هذه  تخلد  تاريخية 
آب 2020، حيث  اىل 18  وتعود  الخارجية  وزارة 
تظهر عيل مع االداريني يف املديرية يعملون تحت 
الشاق  عملهم  يف  ظللتهم  التي  الباسقة  الشجرة 

الكرث من اسبوعني، قبل انتقالهم اىل مكاتب يف احد 
لوزارة  املعتمد حاليا  املبنى  اىل  ثم  الوزارة،  مباين 
الحكومية:  الرسايا  جوار  يف  واملغرتبني  الخارجية 
وزارة  يف  املوظفني  اخالص  الصورة  هذه  "تجسد 
لتلبية  واهتاممهم  وتفانيهم  واملغرتبني  الخارجية 

العمل اليومي عىل الرغم من تهجرينا بوزارتنا"، 
عاما  "بقينا  وتضيف:  العام"  لـ"االمن  عيل  تشري 
كامال نفتقر اىل ادىن مقومات العمل من حواسيب 
هاتفية  خطوط  توجد  ال  اليوم  ولغاية  وانرتنت، 
يستخدمون  الذين  االداريني  املوظفني  لجميع 
الراهن  الوضع  العمل، لكن  الخاصة يف  هواتفهم 
اصبح افضل بكثري مام كان عليه حني انتقلنا اىل 

املقر الجديد".
تقول:" تسنى يل العمل يف قرص بسرتس من اذار 
ازال  ال  وكنت   2020 آب  يف  االنفجار  غاية  اىل 
حديثة العهد يف املديرية، وبعد ان بدأت االنخراط 
املديرية  االنفجار، دمرت مكاتب  العمل وقع  يف 
من  هائل  ارشيف  ومعها  الحواسيب  واحرتقت 
واملنظامت  السفارات  مع  الديبلومايس  التبادل 
الدولية العاملة يف لبنان ما يثري متاعب يف االونة 

االخرية". 
اول زيارة نظمتها عبري عيل كانت لوزير الخارجية 
وبعده  لودريان،  ايف   - جان  السابق  الفرنيس 
زاروا  الذين  الخارجية  وزارء  زيارات  سبحة  كرت 
يف  وذلك  بريوت،  مرفأ  انفجار  بعد  الحقا  لبنان 
احلك الظروف ونالوا مراسم ممتازة قياسا بالوضع 

املأسوي.
لدى مديرية املراسم يف وزارة الخارجية واملغرتبني 
مهام عدة، وتعترب الحصانات واالمتيازات املنبثقة 
للعام  الديبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  من 
1961 يف صلب مهام مديرية املراسم. وال بد من 
يف  مقيمة  سفارة   72 توجد  انه  اىل  النظر  لفت 
لبنان و3 قنصليات عامة، تندرج ضمن صالحياتها 
تنطبق  التي  لبنان  يف  العاملة  الدولية  املنظامت 

عليها ما يسمى "اتفاقية املقار" ويبلغ عددها 55 
منظمة اقليمية ومكاتب متثيلية ملنظامت دولية. 
وبالتايل، ميكن تلخيص مسؤوليات مديرية املراسم 

كااليت:
اوال، ضامن التطبيق السليم المتيازات وحصانات 
القنصليني  واملوظفني  الديبلوماسيني  املوظفني 
عليه  املنصوص  النحو  عىل  لبنان  يف  املعتمدين 
 )1961( الديبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  يف 
واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية )1963( لضامن 
املوظفني  وحصانات  المتيازات  السليم  التطبيق 
الدوليني عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية مقر 
املنظمة او الوكالة ذات الصلة.  تقول عيل: "ليست 
كمبعوث  لتمكينه  بل  كفرد  للشخص  الحصانات 
بلده وحامية مصالحها.  لدولته من حسن متثيل 
بالنسبة اىل االمتيازات التي يتسلم مبوجبها املبعوث 
مديرية  من  الديبلوماسية  البطاقة  الديبلومايس 
املراسم يف وزارة الخارجية فانها متنحه الحصانات 
واالمتيازات املنصوص عنها يف اتفاقية فيينا، منها 
القضائية  الحصانة  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 

واالمتيازات واالعفاءات الجمركية والرضيبية".
ثانيا، تنظيم زيارات وزراء الخارجية وغريهم من 
الوفد  مع  والتنسيق  لبنان  اىل  الشخصيات  كبار 
القادم وكذلك مع السلطات املحلية ذات العالقة 

للحصول عىل التفاصيل اللوجستية واالحتفالية. 
لبنان  يف  املراسم  مركزية   "ال  ان  اىل  وتشري عيل 
بني وزارة الخارجية واملغرتبني ورئاستي الجمهورية 
االزمة  يف  مساعدا  عامال  كان  الوزراء  ومجلس 
الراهنة التي يعيشها البلد وهنالك تكامل وتعاون 
وزارة  مراسم  مهام  ان  علام  الثالث  الجهات  بني 
زيارات  تنظيم  يف  تنحرص  واملغرتبني  الخارجية 
نظرائه  وزيارة  للخارج  واملغرتبني  الخارجية  وزير 

اىل لبنان".
ثالثا، تنظيم حفل تسليم خطابات اعتامد السفراء 

االجانب اىل رئيس الجمهورية. 

جميلة  لبنان  يف  املراسم  هذه  "ان  عيل:  تقول 
جدا، ومهمتي هي لقاء السفراء ومرافقة السفري 
املعني لتقديم نسخة من اوراق اعتامده عند وزير 
تقدم  التي  االعتامد  اوراق  واملغرتبني.  الخارجية 
موقع  كتاب  عن  كناية  هي  الجمهورية  لرئاسة 
ولها  خارجيته،  ووزير  املوفدة  الدولة  رئيس  من 
منوذج محدد بنص انيق وبروتوكويل يكلف مبوجبه 
الشخص املعني بتمثيل دولته. قبل موعد تقديم 
تجتمع  الجمهورية،  رئيس  لدى  االعتامد  اوراق 
خطوة  لهم  وترشح  السفراء  مع  املراسم  مديرة 
خطوة املراسم االحتفالية املعتمدة. يف هذا الحفل 
عزف  يتم  دقيقة،  العرشين  قرابة  يستمر  الذي 
نشيدي البلد املوفد والنشيد الوطني اللبناين. ثم 
عام  مدير  ومع  الرشف،  حرس  السفري  يستعرض 
مراسم رئاسة الجمهورية تتم مرافقة السفري عند 
ان  نفسه ويصافحه، ويقول  يقدم  الرئيس حيث 
يعتمده  الذي  االعتامد  كتاب  بتقديم  الرشف  له 
سفريا مطلق الصالحية من رئيسه، وطبعا تجري 
هذه املراسم يف حضور وزير الخارجية واملغرتبني 
وامني عام وزارة الخارجية، ثم يجلس السفري اىل 
ميني الرئيس ويقيم محادثة بروتوكولية قصرية ثم 

يستأذنه باملغادرة".
تنظيم  املراسم  مديرية  صالحيات  من  رابعا، 
االحتفاالت العامة وضامن احرتام ترتيب االسبقية: 
اىل  الخارجيون  واملبعوثون  السفراء  يأيت  "عندما 
مدير  مع  يكون  لهم  االول  االتصال  فان  لبنان 
به  املنوط  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  يف  املراسم 
مسؤولية استقبالهم وتعريفهم عىل لبنان وعمل 

الوزارة والعالقات الثنائية" تقول عيل.
كتب  القانونية(  االدارة  )مع  اعداد  خامسا، 
التفويض ونصوص املعاهدات واالتفاقيات ومراسم 

"كام سبق  واالتفاقيات:  املعاهدات  التوقيع عىل 
الخارجية  وزارة  يف  املراسم  دائرة  تعترب  وذكرنا، 
الديبلوماسية  البعثات  بني  االلزامية  الوصل  صلة 
واالدارات اللبنانية وهي ترسل لهم تعاميم دورية 
وكل  به،  التقيد  ورضورة  االمر  هذا  احرتام  بغية 
متر  كافة  االدارات  مع  السفارات  هذه  معامالت 
اىل  استنادا  وذلك  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  عرب 
للعام  فيينا  اتفاقية  الفقرة 2 من  املادة 41  من 
1961 التي تنص عىل االيت: يجب يف التعامل مع 
الرسمية  االعامل  شأن  يف  لديها  املعتمد  الدولة 
التي تسندها الدولة املعتمدة اىل البعثة ان يجري 
او عن  لديها  املعتمد  الدولة  الخارجية  مع وزارة 

طريقها، او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها". 
عىل  عملها  ضمن  املراسم  مديرية  تحرص 
يف  مهم  مبدأ  وهو  باملثل،  املعاملة  مبدأ  تطبيق 
الدول  الربوتوكول بني  الديبلوماسية وخصوصا يف 
املعامالت ولو مل يكن  ببعض  القبول  يتم  بحيث 

يوجد نص بحسب مبدأ املجاملة. 
تواجه املديرية تحديات جمة يف الظروف الراهنة: 
"لدينا نقص كبري يف الكادر االداري مام يؤدي اىل 
املوجودين  للموظفني  ولدوام طويل  عمل مضن 
حاليا. هم يقومون مبجهود جبار، عىل الرغم من 
الطلبات  تلبية  يف  كربى  برسعة  يتمتعون  ذلك 

السفارات  جميع  من  املديرية  عىل  تنهال  التي 
واملنظامت ليال ونهارا".

هذه  نظمت  املادي،  والشح  االرضابات  وسط 
املديرية يف متوز الفائت املؤمتر التشاوري لوزراء 
النقص  تخطي  من  ومتكنت  العرب،  الخارجية 
"الربوتوكول"  مقومات  ابسط  وانعدام  املوجود 
ومنها ان يكون لدى الوزارة اعالم للدول املشاركة 
اذ احرتق مخزون االعالم يف "قرص بسرتس" ومل يتم 

تزويد الوزارة اىل االن اعالما جديدة. 
تقول عيل: "يحتاج الربوتوكول اىل اموال ومقومات، 
الحرص سيارات رسمية  املثال ال  منها عىل سبيل 
خاصة توضع يف خدمة الوفود الزائرة، وهي غري 
متوافرة بحسب حاجتنا. ما نقوم به هو تنسيق 
زيارة اي وزير خارجية خطوة خطوة مع السفارة 
متناهية  بدقة  مدروسة  الزيارة  فتكون  املعنية، 

متكننا من تجاوز الظروف الصعبة". 
تضيف: "كان االجتامع التشاوري لوزراء الخارجية 
العرب تحديا كبريا يل شخصيا اذ كانت املرة االوىل 
منذ  املستوى  اجتامعا عىل هذا  فيها  انظم  التي 
وتم  جدا  جيدة  تجربة  وكانت  ملهامي،  تسلمي 
تخصيص ميزانية خاصة منفصلة من املعنيني وقد 
سمعت الثناء من جميع رؤساء الوفود عىل حسن 
والضيافة، وقد وصلني شكر  التنظيم واالستقبال 

رسمي يف هذا الخصوص وانا فخورة بذلك". 
املديرية  مع  وثيقا  تعاونا  املراسم  مديرية  تقيم 
العام لالمن العام. تقول عبري عيل: "تشكل مديرية 
واملنظامت  السفارات  بني  الوصل  صلة  مراسم 
واالدارات اللبنانية، كام نتعاون مع االجهزة االمنية 
كافة ومنها املديرية العامة لالمن العام التي تلعب 
دورا رئيسيا يف تسهيل عملنا. احدى مهامنا هي 
تسهيل عمل الديبلوماسيني يف مسألة التأشريات. 
وهنا ننال موافقة االمن العام اللبناين ويف اقامات 
الوفود  زيارة  وعند  والخدم،  والتقنيني  االداريني 
مسألة  يف  العام  االمن  مع  وثيق  بشكل  نتعاون 
لديها  الوفود  بعض  ان  كام  للوفود،  التأشريات 
اسلحة او اجهزة اتصال معينة لذا نطلب اذونات 
مسبقة من االمن العام اللبناين الدخالها اىل لبنان. 
ونحن نتعاون مع مكتب االتصال الخاص باالمن 
العام اللبناين املوجود يف وزارة الخارجية واملغرتبني 
وهو تعاون شبه يومي ألن طلبات السفارات كبرية 
جدا، والتنسيق والتعاون ال تشوبه شائبة واغتنم 
هذه الفرصة لتوجيه تحية شكر اىل االمن العام". 

تعاون وثيق بني املراسم 
واالمن العام ال تشوبه شائبة
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