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تقرير

مارلني خليفة

@marlenekhalife

الترقية من سكرتير إلى سفير تتط ّلب  20عامًا!

الرتب الديبلوماسية بني الواقع الوظيفي والخيال اللبناني
تشري الرتب والوظائف الديبلوماسية ملمثيل البعثات الخارجية اىل اهمية موقع
يعي فيه ديبلومايس برتبة ووظيفة محددتني .ينحو االجتهاد اللبناين
البلد الذي ّ
احيانا اىل "نفخ" رتبة الديبلومايس وتضخيم وظيفته من دون اسناد علمي .هنا
اطاللة عىل الرتب الديبلوماسية ووظائفها يف لبنان وبعض الدول
نشأت البعثات الديبلوماسية تاريخيا بهدف
ارساء التواصل مع امللوك والرؤساء يف الدول
البعيدة جغرافيا .بسبب االفتقار اىل وسائل
النقل والتواصل ،تم اعتامد سفراء فوق العادة
او مطلقي الصالحية ،اي الذين يتمتعون بحق
التفاوض باسم دولهم من دون الرجوع اليها.
بالتايل ،فان لقب سفري فوق العادة مطلق
الصالحية نشأ منذ ذلك الحني ،وهو موجود
لغاية اليوم يف بعض البلدان ،ومينح اىل جميع
السفراء اال يف حال ارسال مستشار بلقب
سفري ،اي قبل وصوله اىل مرحلة ترقيته سفريا،
فريسل اىل ادارة البعثة بلقب سفري من دون
ان ينال الرتبة.
يرشح السفري املتقاعد حسني رمال انواع
البعثات الديبلوماسية ،وهو توىل مهامت
ديبلوماسية يف السنغال والقاهرة وعامن
وباريس ،وآخر مناصبه كسفري كانت يف
فنزويال وكوريا الجنوبية وسويرسا (.)2012
يقول السفري رمال ان مثة نوعني من
البعثات ،الديبلوماسية والقنصلية .البعثات
الديبلوماسية كناية عن سفارة مؤلفة من
سفري ومستشار وسكرتري وملحق ،يف حني
تتألف البعثات القنصلية من قنصل عام او
قنصل يدير بعثة قنصلية ال تتمتع بكامل
الصالحيات التي تتمتع بها البعثة كسفارة.
تتألف البعثة الديبلوماسية من مالكني،
الديبلومايس والقنصيل .علام ان املالك
القنصيل غري موجود يف هيكلية وزارة الخارجية
يف لبنان ،اذ تم دمج السلكني الديبلومايس
والقنصيل معا .يسمى الديبلومايس قنصال حني
يعمل يف قنصلية عامة ،ويسمى سكرتريا او
مستشارا حني يعمل يف سفارة.
تبنى لبنان الرتب والوظائف الديبلوماسية

التي تعتمدها وزارة الخارجية الفرنسية ،لكنه
مل يعمد اىل تعديلها كام حصل يف فرنسا.
ميكن تعداد  4القاب ديبلوماسية رسمية يف
لبنان هي :ملحق ،سكرتري ،مستشار ،سفري.
تختلف وظيفة الديبلومايس بني فئة واخرى
مع تبدل طفيف يف التسميات تبعا للموقع
الذي يشغله ،سواء يف سفارة او يف قنصلية
عامة .تتدرج املراتب الديبلوماسية يف وزارة
الخارجية واملغرتبني بعد املباراة التي يخوضها
الديبلوماسيون يف مجلس الخدمة املدنية
كموظفني فئة ثالثة ،فيدخلون اىل الوزارة
برتبة ملحق متمرن او نائب قنصل ،وهي
الدرجة االوىل .بعد عامني يرقى الديبلومايس
من ملحق متمرن اىل سكرتري او قنصل.
يتوزع الديبلوماسيون يف السفارات اللبنانية
بحسب اهمية البلد .يف فرنسا ولندن مثال
يوجد سفري و 4او  5ديبلوماسيني .يف نيويورك
يوجد مندوب لبنان الدائم برتبة سفري و 4
او  5ديبلوماسيني يعاونونه ،وكذلك االمر يف
واشنطن.
يف بقية سفارات العامل هناك سفري ومعه
ديبلومايس من املمكن ان يتم تكليفه االعامل
القنصلية ،اضافة اىل عمله الديبلومايس
(سكرتري) ،ويكون تحت رعاية السفري.
مع الطاقم الديبلومايس ،يعني املوظفون
املحليون بقرار من السفري مبوافقة وزير
الخارجية يف البلد حيث تقع السفارة (سائق،
حاجب ،طباخُ ،مدخل معلومات (اي كاتب)
وسكرترية لرئيس البعثة) .هؤالء يأمترون
باوامر الديبلوماسيني.
تتطلب الفرتة التي يحق للملحق الرتقية بعدها
اىل رتبة سكرتري سنتني ،وبعدها يصبح سكرتريا
يعي فيه.
او قنصال بحسب املكان الذي ّ

يجب ان مير عىل وجود السكرتري  12عاما يف
موقعه حتى تتم ترقيته اىل مستشار ،عىل ان
يحوز الدرجات الثالث العليا .كل سنتني ينال
درجة ،وما ان يصل اىل الدرجة الرابعة حتى
يحق تصنيفه مستشارا .يعترب التصنيف اىل
رتبة مستشار سلطة استثنائية لوزير الخارجية
او للجنة االدارية يف الوزارة (تتألف من وزير
الخارجية وامني عام الوزارة ومدير الشؤون
االدارية واملالية) وهي التي تقرر التصنيف
وترفع قرارها اىل مجلس الخدمة املدنية لنيل
موافقته.
يحل املستشار يف السفارة بعد السفري ويقوم
مقام قائم باالعامل وكالة ،كام يتوىل عمال
ديبلوماسيا وسياسيا ويتحرك بتوجيهات من
السفري .وقد يتم تعيينه قنصال عاما يف بعثة
يف قنصلية عامة (هناك نحو  14قنصلية عامة
للبنان يف الخارج) .ترتكز هذه القنصليات
غالبا حيث تكون الجاليات اللبنانية ،يف حني
ال يتعاطى القناصل العامون اال الشؤون
القنصلية ويسهلون معامالت الجاليات.
تتطلب الرتقية من مستشار اىل سفري بحسب
القانون اقله  8اعوام ،ويرقى اىل سفري اذا
كان من الدرجات الثالث العليا ،اي ما يزيد
عن  6اعوام .تتبدل القواعد اليوم وتحصل
استثناءات بناء عىل اعتبارات سياسية ،بحسب
السفري حسني رمال.
بعد ترقية املستشار اىل سفري هناك فئتان:
بعض البلدان تسمي سفريا ،وبعضها تضع
مرتبة هي اقل من سفري واعىل من مستشار
تسمى وزيرا مفوضا .تعود هذه الرتبة اىل
حقبة كان يعاين فيها بعض البلدان من نقص
يف عدد السفراء لديها ،فتسمي وزيرا مفوضا
وهي تعني تخفيضا للتمثيل الديبلومايس،
لكن الوزير املفوض يتمتع بصالحيات السفري
ذاتها .اعتمد لبنان هذه الفكرة يف خمسينات
القرن الفائت ،فأسس مفوضيات عامة ،من
ابرز الوزراء املفوضني كميل شمعون يف
لندن .بعد تأسيس السلك الخارجي واستقرار

السفري املتقاعد حسني رمال.

الدولة اللبنانية ،مل يلحظ القانون رتبة للوزير
املفوض.
يكلف املستشار بلقب سفري رئاسة بعثة وقد
يتقاعد من دون ان ينال رتبة سفري ،ويف لبنان
ال يرتقى املستشارون احيانا اىل رتبة سفري،
وذلك يعود اىل التقسيم الطائفي للوزارة.
يرشح السفري رمال "هذه امليزة اللبنانية يف
وجود  69سفريا موزعني مناصفة بني املذاهب
املسيحية واملسلمة ،اضافة اىل منصب االمني
العام لوزارة الخارجية ويحتسب من الفئة
املسلمة .كلام شغر مركز يف مكان ما يعبأ
بحسب طائفة صاحب املركز الشاغر .بالتايل
ال يوجد خالف .اذا كان لدينا  140ديبلوماسيا
بني مستشار وسكرتري (غري السفراء) ،يكون
التوزيع مناصفة عىل ان توزع املناصب
يف السفارات (قرابة الـ 80سفارة) بحسب
التوازن الطائفي .هذا االمر يؤدي اىل امكان
وصول املستشار اىل وقت يكون فيه املالك
مغلقا فال يحظى بالرتقية".
يعتمد بعض البلدان سكرتريا اول وثانيا وثالثا،
وهي رتب غري موجودة يف لبنان الن الرتاتبية
يف مالك الخارجية هي وفق االقدمية يف
الوظيفة.
يف السفارات ايضا يعمل ملحقون عسكريون
وسياحيون واقتصاديون وثقافيون ،فامذا عنهم؟

الخارجية اللبنانية اقتبست
تنظيمها من فرنسا
الوزير املفوض يقع
في منطقة وسطى بني
املستشار والسفير

• امللحق العسكري :تعني وزارة الدفاع امللحق
العسكري من ضباطها الناجحني يف مهامتهم
العسكرية ،وهو يؤمن التواصل بني وزارة
الدفاع اللبنانية ووزارة الدفاع يف البلد املعني
فيه ،وال عالقة له بالسفارة والديبلوماسيني
فيها ،عىل الرغم من ان مكتبه يكون يف
السفارة ،ويعطى بطاقة اقامة كملحق
عسكري .يف حال غاب السفري والسكرتري،
يكلف ادارة السفارة موظف إداري محيل
وال يكلف امللحق العسكري .وفق االصول كل
التقارير التي يكتبها امللحق العسكري تصل
اىل وزارة الدفاع عرب وزارة الخارجية اللبنانية

ويطلع عليها حكام رئيس البعثة ،اي السفري،
قبل ارسالها.
• امللحق االمني :بعض السفارات تعني
ملحقني امنيني او مخابراتيني ،وهو امر
تعتمده بعض الدول .تتكل بعض الدول عىل
املعلومات املخابراتية اكرث من اعتامدها
عىل التقارير الديبلوماسية بسبب زيادة
التطرف واالرهاب والحاجة اىل معلومات
امنية .بحسب السفري رمال ليس للبنان اي
ملحقني امنيني.
• امللحق السياحي :بعد استقالل لبنان تم
ارسال ملحقني سياحيني اىل العواصم الكربى
كالقاهرة وباريس ولندن وواشنطن للرتويج
للسياحة يف لبنان .ينتدب امللحق السياحي
من وزارة السياحة اىل وزارة الخارجية التي
ترسله اىل السفارات يف الخارج ،وقد يكون
رئيس دائرة او مديرا عاما.
• امللحق االقتصادي او التجاري :تختاره وزارة
االقتصاد وترسله اىل السفارات يف الخارج
مبوافقة وزارة الخارجية اللبنانية ،ويسجل يف
الدولة حيث السفارة اللبنانية هي التي تعد
عي اخريا  22ملحقا اقتصاديا من
له اوراقهّ .
خالل مباراة باالتفاق مع وزارة االقتصاد.
• امللحق الثقايف :انقرض نهائيا من السفارات
اللبنانية يف الخارج منذ قرابة اربعني عاما،
بحسب تعبري السفري رمال .يعترب دوره
مهام للرتويج الثقايف للبلد الذي ميثله،
فينظم املعارض الثقافية والندوات ويكتب
تقارير عن الثقافة من بلد اىل آخر .يكلف
حاليا الديبلومايس العادي يف السفارة االمور
التجارية والثقافية واالقتصاد والسياسة
باستثناء الشؤون العسكرية النها ليست من
اختصاصه.
لغياب امللحق الثقايف سلبيات كربى ،اذ اعترب
يف لبنان انه غري مجد وال مردود له بوجود
الكتب ووسائل التواصل االجتامعي ،فحتى
منصب امللحق الثقايف يف باريس الغي .من
االسامء املعروفة التي يذكرها السفري رمال
عبدالله نعامن الذي كان ملحقا ثقافيا يف
باريس .حني الغي املركز اصبح موظفا محليا.
علام ان منصب ملحق ثقايف موجود يف كل
السفارات االجنبية العاملة يف لبنان ،ويف
معظم السفارات العربية ايضا.
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