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عّباس: التهريب معول هّدام لقدرات الدولة
القرار السياسي حّل مكان القانون

املتوجبة  االيرادات  االحتيال، وعدم دفع  بدافع  نقل بضائع استهالكية وسلع غذائية  او  او تصدير  استرياد  بالتهريب  يقصد 
للدولة. للتهريب اسباب ودوافع متعددة بانواع مختلفة، اهمها الكسب املادي الرسيع، قرب مواقع التهريب من حدود الدول 

املجاورة، عدم خضوع املهربني لسلطة الدولة، مع وجود دوافع سياسية لالرضار بالدولة وتدمري اقتصادها 

االقتصاد  جسم  يف  تنخر  آفة  شك  بال  التهريب 
الوطني، وذلك من خالل اثره السلبي عىل السلع 
كالسكر  واستهالكية،  غذائية  من  املستوردة 
والطحني،  املحروقات  او  انواعها،  بكل  واالدوية 
اضافة اىل السلع التموينية االخرى التى يحتاجها 
االنسان يف حياته اليومية. نجد ان السلع املهربة 
االنسان  صحة  عن  فضال  املحيل،  االنتاج  تدمر 
والحيوان والنبات. اضافة اىل تأثري التهريب عىل 
عجلة االقتصاد، كونه يعترب معوال هداما لقدرات 

الدولة.
املديرة العامة السابقة لوزارة االقتصاد عليا عباس 
اكدت لـ"االمن العام" ان االرادة والقرار السيايس 
يسمحان للدولة بوقف التهريب، فيام غياب هذا 

القرار سمح بعدم احرتام القانون وتطبيقه. 

■ من املعروف ان امرباطورية التهريب استغلت 
غذايئ  سلع  بتهريب  للقيام  الدولة  ضعف 
واستهالكية وبكميات افقدت مناطق عديدة من 
من  التهريب  مكافحة  تتم  منها. هل  االستفادة 

خالل رفع الدعم عن السلة الغذائية؟
توافقي  قرار  اىل  تحتاج  التهريب  منع  قصة   □
لبنان يعاين من  الحاكمة.  الطبقة  بني مجموعة 
موضوع التهريب حتى قبل املشكلة االقتصادية 
منها.  نعاين  التي  العملة  وانهيار  واملعيشية 
مشكلة تهريب السلع عرب املعابر الرشعية او غري 
الرشعية، اما مزورة واما غري مطابقة للمواصفات، 
مكافحة  اىل  يدفعنا  سلبي  سبب  من  اكرث  لها 
املواد  تهريب  عملية  اليوم  بدأت  التهريب. 
اللبناين  الشعب  يحرم  التي  املدعومة  الغذائية 
منها وهو يف امس الحاجة اليها. فقدنا امكانات 
استفادة  اىل  باالضافة  برسعة،  الدعم  متابعة 
النازحني من هذه املواد وهو امر مرشوع، علام 
امكانات  ذلك.  بغري  لنا  تسمح  ال  انسانيتنا  ان 
وعبء  التهريب  بتحمل عبء  تسمح  ال  لبنان 

ان  اراضيه، يف حني  عىل  املوجودين قرسا  دعم 
الشعب اللبناين يجوع.

■ ملاذا يشعر املواطن ان الدولة غري قادرة عىل 
وقف التهريب، ما الذي يحول دون ذلك؟

للدولة  يسمحان  السيايس  والقرار  االرادة   □
بوقف التهريب طبعا، ليس يف شكل نهايئ، لكن 

عىل االقل ميكنها وقف 90% منه.

■ ما هو مربر التهريب؟
يقوم  من  مادية.  واستفادة  شخصية  مصالح   □
بتهريب املواد املدعومة عرب املعابر غري الرشعية 
ويقوم  لرية،   1500 دوالر  بسعر  عليها  يحصل 
عىل  للحصول  الخارجية  االسواق  اىل  بتهريبها 
الدوالر الطازج. املصالح املالية هي التي تتحكم 
او  املجموعات  او  االفراد  من  سواء  باملوضوع، 

حتى الجهات السياسية صاحبة املصلحة بذلك.

■ عندما يتم تهريب مثل هذه الكميات الكبرية 
من املفرتض ان تكون الجامعات املهربة محمية 
من جهات امنية او سياسية فاعلة. كيف ميكن 
وقوع  دون  من  املوضوع  هذا  مع  التعامل 

اشكاالت معينة؟
□ بالطبع، لذا عندما اتحدث عن رضورة وجود 
مستحيال.  يشء  ال  ان  يعني  والقرار  االرادة 
التهريب لن يتوقف مئة يف املئة، لكن ال يجوز 
مادة  عىل  للحصول  بالطوابري  اللبناين  يقف  ان 
للحصول عىل مواد غذائية  يذل  ان  او  البنزين، 
مدعومة، يف الوقت الذي يتم فيه يوميا توقيف 
غري  الحدود  عرب  تهرب  محروقات  صهاريج 
الغذائية  املواد  تنقل  شاحنات  او  الرشعية، 
من  املواد،  من  والسكر وغريها  واالرز  كالطحني 
مافيات مدعومة. لوال هذا الدعم ال ميكن الحد 
الترصف بهذا الشكل. لذلك، فان القرار السيايس 

من كل االطراف ميّكن من وقف هذه العمليات، 
باالضافة اىل رضورة وجود عقوبات ردعية ومؤملة، 
وليس االكتفاء فقط بتوقيف املهربني وعفا الله 
املافيات  جميع  لالسف،  ويا  لكن،  فعلوه.  عام 

مغطاة بشكل او بآخر.

■ ماذا عن تطبيق القوانني عرب املعابر الرشعية 
التي تسمح بطرق شتى بتهريب سلع معينة؟

□ القوانني موجودة وهي متنع التهريب. التصدير 
الرشعية  املعابر  عرب  ميرا  ان  يجب  واالسترياد 
ووفق معايري معينة نصت عليها القوانني. نحن 
اليوم عن مواد اساسية وحيوية تتعلق  نتحدث 
بحياة املواطن املعيشية، وهي املحروقات واملواد 
الغذائية التي يفتقدها ال بل تقع املشاكل عىل 
كيس ارز او سكر او علبة حليب، يف وقت تهرب 
هذه املواد اىل الخارج وهي مدعومة من اموال 

الشعب اللبناين.

وهل  املسؤولية؟  التاجر  يتحمل  حد  اي  اىل   ■
ميكن ان يكون مشاركا يف التهريب؟

املعابر  عرب  ويصدر  يستورد  الذي  التاجر   □
الرشعية ال يتحمل املسؤولية، بل الدولة هي التي 
املهربني.  بردع  تقوم  ال  النها  املسؤولية،  تتحمل 
يستورد  الذي  او  بالتهريب  يقوم  الذي  التاجر 
بضائع مهربة هو املجرم الحقيقي وعىل الدولة 
املكافحة. التفلت وعدم تطبيق القانون والنظام، 
عرب  ان  باملخالفة  القيام  فرصة  الجميع  مينحان 

التهريب او غريه بهدف االستفادة.

التجار  بهؤالء  لوائح  الدولة  اجهزة  لدى  هل   ■
واملهربني؟

□ طبعا، واال ما فائدة وجود اجهزة االستقصاء 
كل  وغريها.  والرشطة  واملخابرات  واملعلومات 
لكن،  موجودة.  باملهربني  املتعلقة  املعلومات 

الملف

املديرة العامة السابقة لوزارة االقتصاد عليا عباس.

هذه  عىل  بالتسرت  تقوم  جهات  مثة  ويالالسف، 
املافيات حفاظا عىل  مصالحها.

■ التاجر الذي يتمكن من ايصال املواد املدعومة 
اىل اسواق اوروبية وافريقية، هل هو محمي ايضا؟

□ املواد التي تخرج اىل اسواق اوروبية وافريقية 
يجب ان متر عرب املعابر الرشعية، اما عرب املرفأ 
او املطار. السؤال كيف يتم تجاوز اخضاع هذه 
املطلوبة؟  القانونية  االجراءات  لكل  البضائع 

املسؤول هنا االجهزة التي ال تقوم بواجبها.

■ هل ميكن تصدير املواد املدعومة مبارشة من 
دولة املنشأ اىل االسواق االخرى من دون املرور 

بلبنان؟
استرياد  التاجر  عىل  ذلك.  يتم  ان  ميكن  ال   □
آلية محددة  اللبنانية وفق  السوق  اىل  البضائع 
املستورد  وعىل  الدعم،  عىل  الحصول  اجل  من 
لبنان  اىل  البضائع  وصول  مستندات  يقدم  ان 
للحصول عىل اموال الدعم. مرصف لبنان يتشدد 
املبارشة  قبل  املستندات  الحصول عىل هذه  يف 
الجميع  لتمكن  االجراءات  هذه  ولوال  بالدفع، 
من الرشاء من دول املنشأ مبارشة وتم التصدير 
الدعم تسمح  آلية  كانت  اذا  اخرى.  اسواق  اىل 
بالحصول عىل املال والقيام بالدفع يف بلد املنشأ، 

فهي آلية غري صحيحة يف املطلق.

السوق  يصيب  الذي  الرضر  حجم  هو  ما   ■
اللبنانية من جراء عمليات التهريب؟

يتم  املدعومة  السلع  من   %50 نحو  هناك   □
القدرة  ان  ذلك،  يؤكد  ما  الخارج.  اىل  تهريبها 
الرشائية للمواطن تراجعت، لكن حجم الكميات 
املستوردة يفوق بكثري حجم االستهالك. فكيف 
ميكن زيادة االسترياد يف وقت ال تسمح امكانات 
كيف  لذلك،  السابق؟  يف   كام  بالرشاء  املواطن 
فيام  الرشاء،  وزيادة  السلع  استرياد  زيادة  ميكن 
املواطن مل يعد ميلك املال الالزم لرشاء حاجاته؟ 
الوضع القائم خارج املنطق، مام يعني ان نصف 
االسواق  اىل  تهرّب  املستوردة  املدعومة  البضائع 

القريبة والبعيدة.

■ هل ادت سياسة الدعم هدفها؟
خاطئة.  كانت  اعتمدت  التي  الدعم  سياسة   □
يتحدثون اليوم عن البطاقة التموينية التي كان 

من الرضوري اعتامدها منذ فرتة طويلة. عندما 
االقتصاد،  وزارة  يف  مهاميت  امارس  ازال  ال  كنت 
وضعنا بالتعاون مع منظمة االغذية الدولية سلة 
غذائية محدودة، وتم االتفاق عىل دعمها ضمن 
رشوط معينة. لكن عندما يتم وضع الئحة بدعم 

300 سلعة، فاالفادة ستكون للتجار فقط.

■ من يتحمل مسؤولية ذلك؟
اي  سلعة،   300 بدعم  القرار  اتخذ  من  كل   □
الدعم  خاطئ.  قرار  النه  مجتمعة،  الحكومة 
ومعرفة  ومتعن  بعناية  يدرس  ان  اىل  يحتاج 
بدعم  قرارا  مثال  الحكومة  اتخذت  فلو  اصوله. 
الخاص  القطاع  العام، وتخصيص  القطاع  رواتب 
فرص  عىل  حافظت  كانت  معينة،  مالية  مببالغ 
عمل القطاع الخاص وعىل زيادة القدرة الرشائية 
عملية  عن  استغنت  قد  وكانت  العام.  للقطاع 
الدعم التي ارهقت مرصف لبنان، وافقدته القدرة 
عىل املحافظة عىل اللرية. بهذه الطريقة، كانت 
الدولة متكنت من حرص االفادة باملواطن اللبناين 
العمالت  املركزي من  وحافظت عىل موجودات 
ال  بشكل  الدعم  تكلفة  من  وحدت  الصعبة، 

يتجاوز ملياري دوالر سنويا.

■ من املعروف ان مسؤولية املعابر الرشعية هي 
غري  املعابر  لكن  الجامرك،  ادارة  مسؤولية  من 

الرشعية مسؤولية َمن؟
الدولة،  مسؤولية  هي  الرشعية  غري  املعابر   □
والواضح  املناسب  السيايس  القرار  اتخاذ  وعليها 
هذه  الغالق  والجامرك  االمنية  القوى  لدعم 

املعابر. لكن، ويالالسف، هذا القرار غري موجود.

■ ما هي طرق املعالجة؟
□ القرار السيايس هو اساس املعالجة، ومن ثم 

العقوبات الجذرية وتطبيق القانون.

■ ملاذا ال يطبق القانون؟
هل  موجود.  غري  القانون  بتطبيق  القرار   □
مثل  التخاذ  استعداد  عىل  السياسيني  االطراف 
العامل.  دول  كل  عن  يختلف  لبنان  القرار؟  هذا 
عدم االتفاق السيايس حول اي موضوع يعني ان 
القانون غري موجود، وهو امر يدعو اىل االسف. ال 
احرتام للقانون، وبالتايل لتطبيقه اذا انتفى وجود 

القرار السيايس، وما نعيشه خري دليل.

عصام شلهوب

الدولة تتحمل املسؤولية 
وجميع املافيات مغطاة


