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ال حصانة للديبلوماسي اللبناني في بلده
للتعسف
ُيالحق بإذن الوزير منعًا
ّ

يقول املبدأ ان السفري ميثل دولته ورئيسها ،وهي صفة من املفرتض ان يحافظ عليها وان تحرتمها دولته والدولة املضيفة .لكن
ماذا ان خالف القوانني التي ترعى عمله؟ متى يحال اىل التفتيش االداري او اىل التفتيش املركزي ،او اىل الهيئة العليا للتأديب؟
ومن يحق له مالحقته وكيف؟

ال يحب الديبلوماسيون والسفراء التحدث
عن عقوبات تطاول املخالفني منهم ،وهذا
امر طبيعي .املعاهدات الدولية واالعراف
الديبلوماسية تحيطهم بحصانات وامتيازات
واسعة ،وهي ليست مجرد احتفاالت ومراسم
بروتوكولية ،بل ألن القوة املعنوية للديبلومايس
اهم ما يحتاجه ملتابعة مهمته يف الخارج،
وتشكل حامية ملصالح بلده والدفاع عن
حقوقها .فاذا مل تكن لديه القوة املعنوية
يف البلد املعتمد فيه ال ميكنه النجاح يف
مهمته .وهذا رأي يشكل محط اجامع لدى
الديبلوماسيني.
لهذا السبب ،تحرص الدول عىل تعزيز مركز
موفديها اىل الخارج ،ومن جهتها ،تحيطهم
الدول التي هم معتمدون لديها بحصانات
وامتيازات ليك تحافظ عىل قوتهم املعنوية.
تختلف طبيعة العمل الديبلومايس يف وزارات
الخارجية عنها يف االدارات العامة االخرى.
فالنصوص التي ترعى العمل الديبلومايس
موحدة عامليا ،وهي مستمدة من نصوص عامة
ويف طليعتها االتفاقات الدولية ،وبالتحديد
معاهديت فيينا الديبلوماسية والقنصلية ،تضاف
اليها االعراف الديبلوماسية املوحدة لكل
الدول ،وهي تعني طريقة التعامل او العادات
املعتمدة دوليا.
تحرتم الوزارات عادة هذه االعراف ،وتضمنها يف
ذاكرتها الديبلوماسية ألن بعض السلوكيات غري
منصوص عليها بشكل رصيح ،عىل سبيل املثال
ال الحرص :اللغة الديبلوماسية املستخدمة،
استقبال السفراء ،التعامل الداخيل يف الوزارة،
الخ...
انطالقا من هذين املبدأين ،يتم استنتاج ان
واجب الدولة رعاية كرامة الديبلوماسيني
ومعنوياتهم .يف املقابل يفرتض ان يكون هؤالء

عىل مستوى املسؤولية واالمتياز يف التعامل.
هذه الطبيعة الخاصة جدا للعمل الديبلومايس
تحكم اي تعاط مع الديبلوماسيني من
السكرتري وصوال اىل السفري ،وذلك يف حال
مخالفة القوانني.
نص قانون وزارة الخارجية الرقم 1306
عىل وجود جهاز تفتيش خاص بالبعثات
الديبلوماسية ،بالتايل فان عمل الديبلوماسيني
يف تلك البعثات ال يخضع لصالحية التفتيش
املركزي اال يف االمور املالية فحسب .اما عمل
هؤالء يف النطاق االداري او الديبلومايس يف
البعثات ،فيخضع اىل جهاز التفتيش الخاص
بالوزارة والذي يرأسه عادة سفري برتبة عالية
وعىل درجة رفيعة من الخربة يكون مركزه يف
وزارة الخارجية كام درجت العادة.
ذكرت املادة  36من قانون وزارة الخارجية
الرقم  1306ما يأيت" :يتوىل احد السفراء
العاملني يف االدارة املركزية تفتيش البعثات
بصورة دورية وذلك بتكليف من الوزير ،وفقا
لربنامج تضعه اللجنة االدارية باالتفاق مع
السفري املكلف ويقرتن مبوافقة الوزير .يبقى
تفتيش البعثات يف الخارج خاضعا اىل سلطة
التفتيش املركزي يف الحقل املايل ضمن الحدود
املنصوص عليها يف القوانني واالنظمة النافذة.
ويحق للتفتيش املايل املركزي يف معرض القيام
بتفتيش البعثات اللبنانية يف الخارج ،ان يحقق
يف القضايا االدارية املتالزمة او التي من شأنها
ان تؤدي اىل انعكاسات مالية من اي نوع ،اكان
ذلك بالنسبة اىل االموال الحكومية او غريها من
االمور التي لها عالقة مبوظفي البعثة او الغري".
يحال الديبلومايس عىل التفتيش الخاص
بالوزارة اذا ارتكب مخالفات ادارية ومالية
جسيمة ،فيستدعى من الخارج اىل االدارة
املركزية للتحقيق معه .اما العقوبات فهي

بحسب قانون املوظفني املعروف والتي تبدأ
بالتنبيه والتأنيب وخفض الراتب ،وصوال اىل
عقوبات املخالفات الجسيمة التي يحال حينها
الديبلومايس اىل املجلس التأديبي ،وقد يصل
االمر اىل حد فصله من عمله .فالتفتيش من
صالحية وزارة الخارجية فحسب ،حني يكون
الديبلومايس يف الخارج ،وينقل اليها بواسطة
مرسوم او قرار ،ويعاد اىل الوزارة للتحقيق،
وقد ينقل نهائيا من مركزه اىل الوزارة .وهذا
اقىص ما ميكن فعله وال يصل االمر عادة اىل
الفصل من السلك الديبلومايس.
يطبق املرسوم االشرتاعي رقم  112الخاص
باملوظفني اذن عىل جميع املوظفني مبن فيهم
الديبلوماسيون حني يكونون يف االدارة املركزية.
بحسب مرسوم املوظفني تتدرج العقوبات من
تلك التي يفرضها رئيس الوحدة او االمني العام
او الوزير وما يتعدى ذلك يحال عىل الهيئة
العليا للتأديب .من العقوبات عىل سبيل املثال
حسم  3ايام او  10ايام من الراتب او  15يوما
او تنزيل الرتبة ،واحالة املعني عىل التفتيش
املركزي الذي بدوره قد يحوله اىل الهيئة
العليا للتأديب الذي قد يصل اىل تجريده من
وظيفته.
يعترب ترسيب املعلومات مخالفة كربى ألن
مسألة الرسية مقدسة يف العمل الديبلومايس.
فالرسية هي من موجبات عمل الوزارة ،ويف
حال خرقها فان من يحقق يف املوضوع هو
التفتيش الداخيل املؤلف من مسؤول رفيع يف
الوزارة او االمني العام او الوزير ،لكنه يخضع
ايضا اىل قانون العقوبات الذي ال يعطي امتيازا
ملوظف او يعفيه من النصوص العامة املوجودة.
فالحصانة الوحيدة للموظف هي انه يالحق
باذن من رئيسه املبارش (اي الوزير) بغية منع
التعسف ،لكنه ال يعطيه حصانة مطلقة.

قانون وزارة الخارجية  1306ومرسوم املوظفني يحكامن املخالفات الديبلوماسية.

يقول استاذ القانون العام يف كليات الحقوق
والعلوم السياسية الدكتور عصام مبارك يف
كتابه" :الوظيفة العامة يف لبنان"" :نص قانون
العقوبات اللبناين يف املادة  579عىل انه من
كان بحكم حرفته او وظيفته او مهنته عىل
علم برس وافشاه دون سبب رشعي او استعمله
ملنفعته الخاصة او ملنفعة آخر ،عوقب بالحبس
سنة عىل االكرث وبغرامة ال تتجاوز الـ 400الف
لرية اذا كان الفعل من شأنه ان يسبب رضرا
ولو معنويا".
يروي ديبلوماسيون انه تاريخيا ،كان بعض
الوزراء "يكافئون" الصحافيني بأن يقدموا
لهم تقارير "كنوع من الضيافة والتكريم".
اما السفراء ،ولعلمهم بأن الترسيب موجود
يف لبنان ويف الدول كلها ،فانهم كانوا يخربون
االمور الحساسة لوزرائهم شفهيا او بالتشاور
الشخيص ،وتتفاوت نسبة الترسيبات بني دولة
واخرى وغالبا ما تكون دوافعها سياسية.
طاملا كانت الترسيبات سابقا قليلة ،وهي كرثت

يتمتع الديبلوماسي بقوة
معنوية وحصانة
لوزارات الخارجية اعراف
خاصة بها
البعثات الديبلوماسية
ال تخضع للتفتيش املركزي
اال ماليا

يف االعوام االخرية بسبب تعدد املرجعيات
السياسية .يف السابق كانت التقارير تأيت اىل
مديرية الرموز ،ثم يسلم املسؤول عنها الربقيات
اىل الوزير او االمني العام بحسب قرار الوزير،

وترسل التقارير واملراسالت العادية التي ليس
لها طابع الرسية مبارشة اىل املديريات .اال ان
كل التقارير من املفرتض ان تحال اىل الوزير او
اىل االمني العام اللذين يوزعانها ويبلغانها اىل
رئاسة الجمهورية والحكومة واىل من يرون ان
تبليغه ملزم.
الالفت انه يوجد مجلس تأديبي خاص مبوظفي
السلك الخارجي من اية فئة كانوا ،وهذا االمر
واضح يف املادة  57التي عدلت وفقا للقانون
رقم  94/315وتنص عىل اآليت:
مجالس التأديب ثالثة :مجلس ملوظفي الفئة
االوىل والثانية وللمفتشني العامني واملفتشني
التابعني الدارة التفتيش املركزي ،ومجلس
ملوظفي السلك الخارجي من اية فئة كانوا،
ومجلس للموظفني االخرين من اي سلك او اي
فئة ،باستثناء الحاالت التي نص فيها القانون
عىل مجلس تأديب خاص.
يعي مبرسوم مجلس تأديبي خاص ملحاكمة
ّ
موظفي السلك الخارجي.
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