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اذا كانت معاهدة فيينا للعالقات الديبلوماسية والقنصلية لعامي 1961 و1963 تحدد 
اطار العالقات الديبلوماسية بني الدول وامتيازات بعثاتها، فان اعرافا دولية غري مكتوبة 
هذه  عمل  تحكم  املتحدة،  االمم  ميثاق  عن  فضال  الدويل،  القانون  ضمن  من  تعد 
البعثات ايضا، اىل "اعراف" غري مألوفة دوليا متيز لبنان الذي وقع املعاهدة عام 1971     

باسيل  جربان  واملغرتبني  الخارجية  وزير  اطلق 
السفراء  حض  حينام  ديبلوماسية،  انذار  صفارة 
االجانب يف لبنان عىل احرتام معاهدة فيينا وعدم 

التدخل يف الشؤون السياسية اللبنانية الداخلية.
الديبلوماسية  البعثات  احرتام  موضوع  يتشعب 
الديبلوماسية  االصول  وتتداخل  فيينا،  معاهدة 
خصوصيات  تفرضها  التي  الواقعية  باملامرسة 
وخصوصية  جهة،  من  لبنان  يف  العاملة  الدول 
الدميوقراطية اللبنانية من جهة ثانية وكيفية توزع 

موازين القوى.
الرئييس  املدخل  هو  التدخل  عدم  مبدأ  يبدو 
ملوضوع شائك من هذا النوع، وهو ما سنحرص 

البحث فيه يف هذا التقرير.
كتاب  بحسب  التدخل  عدم  قاعدة  منشأ  يرتكز 
فوق  سموحي  للدكتور  الحديثة"  "الديبلوماسية 

تقرير

معاهدة فيينا ضمنت عدم تدخل الدول
وأعراف لبنان وتقاليده نقضته 

مارلني خليفة
@MARLENEKHALIFE

العادة اىل مبدأين: "سيادة الدولة عىل اقليمها التي 
يرتتب عىل الدول االخرى احرتامها وعدم االساءة 
اليها، ومساواة الدول من الناحية القانونية، االمر 
يجري  ما  التدخل يف  دولة  اي  يحظر عىل  الذي 
داخل ارايض الدول االخرى لتحويل االحداث التي 
يف تلك الدول لصالحها. وقد تأيدت هذه القاعدة 
يف نص الفقرة 7 من املادة الثانية من ميثاق االمم 
املتحدة التي تنص عىل االيت: ليس يف هذا امليثاق 
ما يسّوغ لالمم املتحدة ان تتدخل يف الشؤون التي 

تكون يف صميم السلطان الداخيل لدولة ما...".
ويرسد الديبلومايس يف كتابه ان مظاهر التدخل 
يف الشؤون الداخلية لدولة اخرى كثرية ومتنوعة، 

نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص: 
• "عقد مؤمتر صحايف من دون موافقة الحكومة 

املستقبلة.

• اتخاذ موقف يف الحملة االنتخابية التي تجري 
لدى الدولة املستقبلة.

االحزاب  احد  اىل  املالية  املساعدات  تقديم   •
السياسية لديها. 

• اتخاذ موقف من الرصاعات الداخلية التي قد 
متزق كيان البالد. 

يف  االشرتاك  او  البالد،  يف  االضطرابات  اثارة   •
مؤمترات ترمي اىل قلب حكومة الدولة املستقبلة. 
• انتقاد ترصفات هذه الحكومة والسيام سياستها 

الخارجية. 
الدولة  بني  القامئة  العالقات  صفاء  تعكري   •
املستقبلة، او اللجوء اىل وسائل التجسس وتوزيع 
دون  من  مبارشة  املواطنني  عىل  الغذائية  املواد 
وساطة السلطات املحلية، وذلك يف حاالت املجاعة 

او حدوث الكوارث.
رتبته  كانت  مهام  الديبلومايس  يلتزم  مل  حال  يف 
هذه املبادئ، يؤدي ذلك اىل اعتباره شخصا غري 
 Parsona non grata مرغوب فيه او ما يسمى
ويتم طرده من البالد بالرسعة التي يقتضيها االمن 

الداخيل وسالمة الدولة".
لكن مثة حاالت استثنائية يجوز فيها للديبلومايس 
"انتقاد  الدكتور سموحي:  التدخل منها، بحسب 
الدولة املستقبلة يف حال اقدامها عىل سن قوانني 
تيسء اىل مصالح الدولة املوفدة او اىل مصالح احد 
رعاياها، محاولة تحوير السياسة الخارجية للدولة 
الدولة  عىل  اثارها  تنعكس  قد  التي  املستقبلة 
املامثلة  او  املذكورة  الحاالت  املوفدة. يشرتط يف 
لها ان يتم التدخل بالطرق الديبلوماسية املألوفة، 
او يف اثناء املباحثات الرسمية او املفاوضات مع 

املسؤولني". 
اقرت جميع الدول يف معاهدة فيينا ان السبيل 
للحد من تدخل البعثات الديبلوماسية يف شؤونها 
الداخلية، وضع قاعدة تقيض بان ينحرص اتصالها 
مبختلف اجهزة الدولة من خالل وزارة الخارجية 
فحسب، وهي "تتوىل ابالغ جميع وزارات الدولة 
واداراتها بحسب اختصاصها الن موظفي وزارة 
الخارجية هم اكرث اطالعا من غريهم عىل الشؤون 

ويدركون  الدولية،  والعالقات  الديبلوماسية 
النتائج واملسؤوليات املرتتبة عىل جميع املساعي 
املمثلون  بها  يقوم  التي  الشفهية  او  الخطية 
الديبلوماسيون وكبار مساعديهم"، بحسب كتاب 

"الديبلوماسية الحديثة". 
تقيض انظمة بعض الدول بأن تتم زيارة املمثلني 
او  الفنيني  الدولة  وزراء  بعض  الديبلوماسيني 
وزارة  موافقة  عىل  بناء  موظفيها،  كبار  بعض 
ادارة  الغاية  لهذه  تحدده  موعد  ويف  الخارجية 
املراسم لديها، عىل ان يقدم الوزير او املوظف 
الكبري الذي يزوره املمثل الديبلومايس تقريرا عن 
املحادثات التي جرت يف اثناء املقابلة اىل وزارة 
رقم 2894  املرسوم  عام 1959 صدر  الخارجية. 
يف لبنان الذي يحدد رشوط تطبيق بعض احكام 
بتنظيم  املتعلق   111 رقم  االشرتاعي  املرسوم 
االدارات العامة، وذكر يف فقرة عن العالقات بني 
االدارات اللبنانية والهيئات الدولية او االجنبية، 
بني  تجري  االتصاالت  ان  تفيد   25 املادة  يف 
االجنبية  او  الدولية  والهيئات  اللبنانية  االدارات 

وفقا للمواد االتية:
• املادة 26: تنشأ كل عالقة جديدة بني االدارات 
والهيئات املذكورة يف املواد السابقة بواسطة وزارة 

الخارجية واملغرتبني.
• املادة 27: عىل كل ادارة لبنانية تراجعها هيئة 
دولية او اجنبية يف قضية جديدة ان تستطلع رأي 

تقدم  ان  او  االمر،  يف  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 
الجواب بواسطتها.

• املادة 28: عىل وزارة الخارجية واملغرتبني عندما 
تتعلق  او اجنبية يف قضية  تراجعها هيئة دولية 
يف  االدارة  هذه  رأي  تستطلع  ان  لبنانية  بادارة 
عىل  تطلعها  ان  ثم  الجواب  تقديم  قبل  االمر، 

الجواب املعطى.
• املادة 29: اذا كان االمر يتعلق مبساعدة خارجية 
من اي نوع كانت تطلبها ادارة لبنانية او تعرضها 
الخارجية  وزارة  فعىل  اجنبية،  او  دولية  هيئة 
التصميم  واملغرتبني ان تحيل االوراق عىل وزارة 
االدارات  رأي  استطالع  بعد  االمر  ملعالجة  العام 

اللبنانية املختصة فيه".
ابداء  لبنان  يف  السيايس  التدخل  عدم  يشمل 
السفري او الديبلومايس االجنبي مهام كانت رتبته، 
رأيه يف االنتخابات النيابية، او تشكيل الحكومة، 
البيان  يف  او  واالمنية،  العسكرية  املؤسسات  او 

لجهات  مايل  دعم  تقديم  او  للحكومة،  الوزاري 
او احزاب او تحريض جهة عىل اخرى، او متويل 
جهات معينة. وال يشمل ذلك الهبات اذا قدمت 

بحسب االصول وعرب السلطات اللبنانية. 
اما اصول التخاطب فهي تخرتق يف لبنان. اذ نرى 
سفراء دول يجتمعون بالرؤساء الثالثة والوزراء من 
دون املرور بوزارة الخارجية واملغرتبني، وتحديدا 
مديرية املراسم. كام يخاطب السفراء واملنظامت 
االمنية  االجهزة  او  املعنية  الوزارات  الدولية 
احيانا بصورة مبارشة وفقا لعالقاتهم الشخصية، 
وخصوصا يف حال وقوع جرائم تطاول رعاياهم او 
يف متابعة مصالح هؤالء الرعايا كالطالب او رجال 
االعامل او بغية الحصول عىل وثائق والدة او وفاة 

وسواها من املواضيع. 
السفراء  يحمل  املعقد  اللبناين  الواقع 
شخصية  عالقات  نسج  عىل  والديبلوماسيني 
باملسلك  االمور  فيحلون  اللبنانيني،  نظرائهم  مع 
الشخيص ال عرب الروتني االداري، ما يؤكد ان ال خط 
واضحا بني ما هو متاح وما هو غري متاح، وما هو 
مطابق لالعراف واالتفاقات وما هو غري مطابق 

سواء يف السياسة او يف اصول التخاطب. 
املعاش.  بالواقع  الديبلوماسية  االصول  تتشابك 
يف املايض كان للسفري دور محوري، وكان وحده 
القادر عىل نقل الرسائل اىل وزير دولته، وتعلم 
"شيفرة"  الكتابة عرب  كيفية  املخرضمون  السفراء 
زمن  يف  اما  "التيلكس".  عرب  يرسلونها  خاصة 
والعالقات  الرسيعة  والتكنولوجيا  اب"  "الواتس 
بعضهم  مع  يتواصلون  الوزراء  فبات  الشخصية، 
البعض مبارشة، وينظمون اللقاءات يف ما بينهم، 
ويتفقون عىل حل املسائل الخالفية بال وسيط، ما 
يقلص من دور السفري ويحرص معظم صالحياته 
يف الشؤون االقتصادية والتقنية. وهذا ما يتجاوز 
االصول التي نصت عليها معاهدة فيينا والحقبة 

التي نشأت فيها يف ستينات القرن الفائت. 
اللبنانية،  الحالة  يف  نفورا  اشد  االمر  يصبح 
سواء لجهة االجتامعات املبارشة التي يعقدها 
خالل  من  او  الرؤساء،  مع  االجانب  السفراء 
مخاطبتهم وبعثاتهم مبارشة مع االدارات او مع 
موظفي الفئة االوىل. وهو امر غري متاح البتة 
للسفراء والديبلوماسيني اللبنانيني يف عملهم يف 
الدول املعتمدين فيها، بحسب ما يؤكد اكرث من 

مصدر من هؤالء.

الطرد عقوبة 
الديبلوماسي الذي ال يلتزم 

مبدأ عدم التدخل

وزارة الخارجية واملغرتبني ممر الزامي ملخاطبة السفراء االدارات.

ترعى معاهدة فيينا العالقات بني الدول. 


