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رضوان عقيل

رئيس املجلس األعلى للجمارك: 
تجهيزاتنا قديمة ونظامنا يعود إلى 62  عامًا

ادارة الجامرك بتجهيزات قدمية الصنع، وال يكفي عدد السكانرات املوجودة لديها لتنفيذ املهامت املطلوبة منها يف  تعمل 
املطار واملراىفء البحرية واملعابر الربية. كام ينقصها العديد، من عسكريني ومدنيني، للقيام باالعباء امللقاة عىل عاتقها. علام ان 

املؤسسة تتصدى لشبكات املهربني، وترتكز رسالتها عىل دعم االقتصاد وتسهيل التجارة وضامن امن املجتمع

التضارب  اال  الجامرك  ادارة  ينقص  يكن  مل 
واملؤسسات  الوزارات  من  عدد  بني  الحاصل 
يف مواكبة العمليات املتعلقة مبراقبة البضائع 
التصدير  يف  املطلوبة  االذونات  واعطاء 
اساسية  مشكلة  من  تعاين  فهي  واالسترياد. 
تعود  وانظمة  قوانني  وفق  تعمل  جعلتها 
خطة  االدارة  وضعت  سنة.   60 من  اكرث  اىل 
تتوزع  التي  بفرقها  للنهوض  اسرتاتيجية 
عنارصها عىل املراىفء، والتي نجحت اخريا يف  
تهريب ملاليني من حبوب  7 عمليات  احباط 

الكبتاغون كانت يف طريقها اىل السعودية.
اسعد  العميد  للجامرك  االعىل  املجلس  رئيس 
واقع  عىل  العام"  لـ"االمن  ييضء  الطفييل 
واالوضاع  به،  تقوم  الذي  والدور  املديرية 
السنتني  خالل  فيها  مرت  التي  الصعبة 

االخريتني.

■ كيف تصف واقع  جهاز الجامرك اليوم يف 
ظل الضغوط التي تعرتض مؤسسات الدولة؟

غري  واالقتصادي  السيايس  الوضعني  ان   □
االدارات.  كل  عىل  سلبا  ينعكسان  املطمئنني 
املؤسسات،  هذه  من  واحدة  الجامرك  ادارة 
لبنان  يف  قدمية  ادارة  ظل  يف  تعمل  وهي 
فيها  املشكلة  تكمن  السنني.  عرشات  عمرها 
انها ال تزال تعمل يف ظل قوانني تعود اىل العام 
1959. تغريت انظمة هذا القطاع يف مختلف 
يف  التكنولوجيا  تبدل  عن  فضال  العامل،  بلدان 
اىل  وشحنها،  ومراقبتها  البضائع  افراغ  عملية 

غريها من االمور يف هذا القطاع.

■ ملاذا مل يتم تغيري هذه القوانني؟
□ هذا السؤال يوجه اىل الحكومات املتعاقبة 
القطاع  بهذا  املطلوب  االهتامم  تبد  مل  التي 
اكرث  يف  والقوانني  االنظمة  تغريت  الحيوي. 

اىل  الجيش  من  العسكرية،  الدولة  مؤسسات 
وامن  الداخيل  واالمن  العام  االمن  مديريات 
الجامرك  ادارة  فيه  تزال  ال  وقت  يف  الدولة، 
الفرنيس. هذه  االنتداب  ايام  منذ  حالها  عىل 
توجد  ال  الجهاز.  يف  الحقيقية  املشكلة  هي 
مدين  جهازين،  بوجود  تعمل  العامل  يف  دولة 
االمر  هذا  الواحدة.  االدارة  ضمن  وعسكري، 

ادى اىل مشكلة كبرية يف املؤسسة. 

خطة  توضع  او  قوانني  تصدر  مل  ملاذا   ■
للنهوض بهذه املؤسسة؟

عليه  التعويل  ميكن  يشء  ال  االن  حتى   □
لتطوير املؤسسة. ال نزال نعمل وفق املرسوم 

االشرتاعي 123 الصادر يف العام 1959.

عىل  املؤسسات  عمل  يف  تضارب  يحصل   ■
الرمان  من  كميات  تصدير  ما حدث يف  غرار 
السعودية.  اىل  الكبتاغون  بحبوب  املحشوة 
هذه  صحة  من  الجامرك  تتحقق  كيف 

املستندات؟
□  هذا االمر ليس من مهمة املجلس االعىل، 
بل يعود اىل عمل املديرية عىل االرض. ميكن 
قبل  املستندات  كل  من  الجامرك  تتحقق  ان 
بضاعة  اي  تسلم  او  بالتصدير  االذن  اعطاء 
عند استريادها. املشكلة ان املهرب يكون هو 
املعنية  والجهات  الجامرك  وتقوم  السّباق، 
مبالحقته بغية االمساك به، مع رضورة تطوير 

االمن الوقايئ لجبه مثل هذه العمليات. 

■ ماذا عن االتيان مباركات عاملية من االلبسة 
يجري ادخالها عىل اساس انها مستعملة؟

□ هذه االمور كانت تحصل يف السابق، وهنا 
ال بد من االشارة اىل ان اعامل التهريب منترشة 
منا  املطلوب  ليس  لكن  العامل.  بلدان  كل  يف 

التفرج عىل مثل هذه املخالفات، بل السعي 
اىل محاربتها. ادارة الجامرك مل ولن تقرص يف 

هذا الخصوص.

يف  التهريب  عمليات  عدد  ارتفع  ملاذا   ■
السنتني االخريتني؟

الوقت نفسه  ارتفعت، لكننا يف  انها  □ صحيح 
نضبط عددا اكرب منها. نجحنا منذ بداية السنة 
مرفأ  كبتاغون يف  تهريب  7 عمليات  احباط  يف 
تتابع  السعودية.  اىل  طريقها  يف  كانت  بريوت 
املخدرات،  دائرة  مكتب  يف  العمليات  هذه 
نتعاون  فيها.  املشاركني  من  عدد  توقيف  وتم 
حرض  وقد  البلدان،  من  وغريها  السعودية  مع 
املرفأ  اىل  السفارة  السعودي يف  االرتباط  ضابط 
واطلعناه عىل كل هذه العمليات. كام قمنا يف 
االشهر االخرية باحباط اكرث من عملية تهريب يف 
املطار كانت متوجهة اىل اململكة وبلدان اخرى. 

■ ما هي ابرز املعوقات التي تعرتض عملكم 
خصوصا بعد ازدياد عمليات التهريب؟

□ نعاين من مشكالت مادية وتقنية تتمثل اوال 
يف عدم وجود االت سكانر مبا يكفي الحاجات 
مرشوعا  اعددنا   2017 سنة  منذ  املطلوبة. 
وطلبنا من الحكومة االتيان بسكانرات حديثة 
هذا  سلكنا  مرتفع.  مثنها  الن    BOT الـ عرب 
لهذه  املطلوبة  التصليحات  لتأمني  الخيار 
االجهزة يف حال تعطلها. هذا املرشوع هو حاليا 
الوزراء  مجلس  ان  علام  املناقصات،  ادارة  يف 
املال  وزير  عىل  الرشوط  دفرت  نقرتح  ان  اقر 
عىل ان يقوم بدوره برفعه القراره يف مجلس 
املطلوبة  الشفافية  تطبيق  اجل  من  الوزراء. 
املناقصات،  ادارة  اىل  املرشوع  هذا  ارسلنا 
ادارة تقوم مبثل هذا االجراء. يعود  وكنا اول 
اىل  لدينا  املوجودة  السكانرات  تصنيع  تاريخ 

الملف

رئيس املجلس االعىل للجامرك العميد اسعد الطفييل.

يف  املوجودة  السكانرات  سنة.   20 من  اكرث 
باملهامت  املطار حديثة ومقبولة، وهي تقوم 
املراىفء  يف  عليها.  خوف  وال  منها  املطلوبة 
وقد  الحقل،  هذا  يف  ضعف  هناك  البحرية 
مستعملني  سكانر  جهازي  ايطاليا  من  تلقينا 
نحو  عمرهام  يبلغ  الفائت،  الثاين  ترشين  يف 
ايار  منتصف  يف  بهام  العمل  بدأنا  عاما.   15
بريوت. يرشف  مرفأ  وتم وضعهام يف  الفائت 
عىل  ونشكرهم  صيانتهام،  عىل  االيطاليون 
بني  العالقة  نتيجة  متت  التي  الهدية  هذه 
املعنية  والجهات  للجامرك  االعىل  املجلس 
الفرنسيني  مع  نقوم حاليا مبراسالت  روما.  يف 

ليؤمنوا لنا جهاز سكانر. 

■  ما هو الوضع يف الحدود الربية؟
جديدة  سكانر  اجهزة  عىل  حصولنا  عند   □
سنعمل عىل توزيعها عىل نقاط املعابر الربية. 
واقع معرب املصنع مقبول، وال اوافق املعلومات 
التي تتحدث عن فوىض يف عمل هذا املعرب. 
كذلك مثة مبالغات كبرية يجري نسجها حول 
معرب املصنع ال اساس لها من الصحة. ما اقوله 

ينطبق ايضا عىل املعابر يف الشامل. 

■  وضعتم  خطة اسرتاتيجية لتطوير الجامرك، 
ما هي معوقات تطبيقها؟

الجامرك  ادارة  وضعتها  خطة  مثة   □
قلت  اذا  ابالغ  ال  املال.  وزارة  يف  موجودة 
ومثة  صعبة،  اوضاع  يف  مير  االدارة  واقع  ان 
مسائل اقول من موقعي وتجربتي يف هذه 
االدارة، انني لست راضيا عنها. رصاحة، اذا 
يتم  ومل  صحيح  شكل  يف  القوانني  تعدل  مل 
الوضع  فان  للجامرك،  واحدة  بادارة  السري 

مديرية  املؤسسة  تضم  صعبا.  سيصبح 
قرارات  ان  اىل  االشارة  مع  اعىل،  ومجلسا 
باالجامع.  اخذها  يتم  االعىل  املجلس 
يف  ثالثة  املؤسسة،  تدير  رؤوس  اربعة  مثة 
املجلس االعىل والرابع هو املدير العام، ويف 
امكان اي واحد منهم ان يعرتض عىل تدبري 
قضية  عىل  او  عسكري  او  موظف  عقوبة 
كبرية. منذ تسلمي مهاميت وانا اتحدث عن 
االمني  حرض  عندما  الشائك.  املوضوع  هذا 
العام ملنظمة الجامرك العاملية الياباين كينيو 
ميكوريا بعد تفجري املرفأ، ابلغ املسؤولني يف 
لبنان ان جسم  الجامرك وهيكليته يجب ان 
التي ال  يقودهام رأس واحد لتنتظم االدارة 
ميكنها ان تستمر بهذه الطريقة. هذا الواقع 
وذكرته  املسؤولني،  جميع  اىل  ابلغته  املرير 

يف مجلس النواب ايضا.  

■ رفع الرسوم والرضائب عىل البضائع هل 
اليه؟ تطرقتم 

نحن  املال.  وزارة  اىل  االمر  هذا  يعود   □
هذا  يف  مراجعتنا  عند  فقط  رأينا  نعطي 
السعر  بأن  ننىس  ان  دون  من  الخصوص، 

الرسمي للدوالر هو 1508 لريات. 

الجامرك  يف  الحايل  العديد  يكفي  هل   ■
للقيام بكل هذه املهامت واالعباء؟

□ وصل عديد املؤسسة منذ 40 سنة اىل نحو 
عسكري   1500 حاليا  ويبلغ  شخص،   2300
بلغ  الذي  الجامرك  يف  املالك  مدين.  و400 
نعمل  اليوم.  اىل  يكتمل  مل  سنة،   50 عمره 
والعنارص  الضباط  ويخضع  صغري  بعدد 
اكرثها  والخارج،  لبنان  يف  تدريبية  لدورات 
اننا  علام  وافريقية،  اوروبية  بلدان  يف 
نتعاون يف هذا السياق مع املنظمة العاملية 
للجامرك. العنرص لدينا يتمتع بكفاية عالية 
يف  حديثة  تكنولوجيا  اىل  نحتاج  لكننا  جدا، 

هذا الحقل. 

■ ملاذا ال تحصل دورات تطوع؟
□ يف آخر دورة طوعنا 380 عسكريا دخلوا 
اىل السلك يف كانون االول الفائت. يف النهاية 
يرتبط عملنا بوضع البلد، واذا ساءت االمور 

قد نتجه نحو االسوأ. 

بدأت عملية ترشيع الجامرك يف لبنان يف عهد 
رسوما  تفرض  كانت  التي  العثامنية  السلطنة 
لها. تم تنظيم  الخاضعة  الواليات  عىل جميع 
هذا القطاع  يف حقبة االنتداب الفرنيس مبوجب 
انذاك.  السامي  املفوض  يصدرها  كان  قرارات 
عمل الفرنسيون عىل انشاء هيئة الجامرك عىل 
استقالل  بعد  بلدهم.  يف  املوجودة  تلك  غرار 
لبنان يف العام 1943، بقيت مصلحة الجامرك 
من ضمن املصالح املوجودة بني لبنان وسوريا 
اىل حني حصول االنفصال الجمريك بني البلدين 
وفق  االدارة  هذه  تنظيم  جرى   .1950 عام 
شكلها الحايل عام 1959 وال تزال اىل اليوم، علام 

انها تشكل رافدا رئيسيا لخزينة الدولة.

الجمارك على حالها 
منذ 1959


