
 أیھا الحضور الكریم.
 یةِ ھمِّ على أَ  لُّ دُ یَ  وَ ھُ فَ  ،شيءٍ على  لَّ دَ  نْ إِ  ،نا الیومَ نا ھُ ما یجمعُ  إنّ 

 قتصادُ اإل ال یمكن أن یكونَ ، وتحدیداً  لیمُ السّ  قتصادُ ، اإلولةلدّ ا قتصادِ ا
 ما من الناحیةِ ال سیّ ، ووانبالجَ  ختلفِ ن مُ مِ  ھُ حمایتُ  تْ مَّ ذا تَ إ الّ إسلیماً 
 .مناألباالستثمار في ى سمّ وھو ما یُ  ،األمنیةِ 

علینا  مُ حتّ تُ وغذائیة  خرى تجاریةٌ أُ و ،عنویةٌ ومَ  فكریةٌ  نتجاتٌ ھناك مُ 
 " ألنَّ أو التزویر و التقلیدِ أ بھا "كالتھریبِ  مشروعِ ال غیرِ  جارِ تّ اال مكافحةَ 

 یحرمُ  أّنھ ھ كماھ وسالمتِ تِ وصحّ  المواطنِ  بمصلحةِ  رَّ ضِ أن یُ ذلك  من شأنِ 
 غیر محدودة. رائبَ وض من عائداتٍ  ولةِ الدّ  خزینةَ 

وھي  ،الشأنِ  اعنى بھذنا مراكَز تُ نشأْ أي من الداخلوى األفي قِ  ونحنُ 
عنى تُ  من مكاتبَ  ةِ الخاصّ  الجنائیةِ  المباحثِ  قسمِ  رئاسةِ  تحتَ  تجتمعُ 

 الجرائمِ  ومكافحةِ  ةِ الفكریّ  ةِ الملكیّ  وحمایةِ  ،المعلوماتیةِ  جرائمِ  بمكافحةِ 
 األموال . تبییِض  وجرائمِ  ،المالیةِ 

من  دعيتست مشروعةِ  غیرِ ال األعمالِ  عن الناتجةَ  األموالَ  یعني أنَّ مّما 
 ، بحیثاللبنانیةِ  المالیةِ  ھا في السوقِ ھا وتبییضَ المستحصلین علیھا غسلَ 

عن  خارجةٍ  وجھاتٍ  عصاباتٍ  لى استخدامِ إ األمرِ  في غالبِ  یلجؤون
 الجریمةِ  نتشارِ اإلى  حتماً  يما یؤدّ  ھذاو ،بھذا العملِ  للقیامِ  القانونِ 

 اإلرھاب . تمویلِ أّدى إلى ما وربّ  بمختلف أنواعھا

ھا عند مفاعیلُ  فُ قّ ال تتو والتقلیدِ  التھریبِ  أعمالَ  ا أنَّ طبعاً قد الحظنا سویًّ 
وقَع ما ربّ و .ناكما ذكرْ  مختلفةٍ  جرائمَ ما تتجاوُز إلى إنّ ، وواحدةٍ  جریمةٍ 

، بالنسبِة إلى مسألِة ما ي مكانٍ قوى األمن الداخلي فالتقصیُر في أداِء 
 فاعلٍ  بشكلٍ  متواجدةٍ  ھا غیرَ كونِ ؛ لالحدودیةِ  المعابرِ  عبرَ  التھریبِ  مكافحةِ 



لقوى األمن  اإلستراتیجیةِ  ةِ الخطّ  ضمنِ  فيما وإنّ  ،المعابرِ ھذه على 
، المجاالتِ  ھا في جمیعِ آدائِ  وتفعیلَ  ،سةِ المؤسّ  تطویرَ  الداخلي التي تلحظُ 

قوى األمن  قطعاتِ  دورِ  لتفعیلِ  الالزمةَ  ةَ األھمیّ  من المؤّكِد أّننا سنولي
   .ھذه الجریمة فیما خصَّ 

 تقومُ  ،الداخلي في قوى األمنِ  ةَ المختصّ  القطعاتِ  أنّ ھذا، مَع العلِم 
، منھا في الداخلِ  قُ التي تتحقّ  التھریبِ  أعمالِ  مكافحةِ  جھةِ من ھا بعملِ 

وعلى  تصاديِّ قاال على األمنِ  یاتٍ ذلك من تعدّ  وغیرِ  التقلیدِ  مكافحةِ و
 وخزینِتھا. الدولةِ  ةِ مالیّ 

 ومنتجاتٍ  وتنباكٍ  وتبغٍ  وسیاراتٍ  وسلعٍ  وأدویةٍ  موادَّ  ضبطُ  وقد تمَّ 
 مداھماتٍ  جراءِ إل المعنیةَ  القطعاتِ  ا اضطرَّ مومنھا  ،عةٍ متنوّ  ةٍ تجاریّ 
 .طینمتورّ  وتوقیفِ  ،خطرةٍ  وأماكنَ  مخازنَ  على

 بإجراءِ  باستمرارٍ  قومُ تالعامة لقوى األمن الداخلي  المدیریةَ  إنّ 
 ین من خاللِ المعنیّ  والعناصرِ  اطِ للضبّ  الالزمةِ  صیةِ التخصّ  التدریباتِ 

ھا لدیھم وتفعیلِ  ةِ المھنیّ  ةِ ءمستوى الكفا رفعِ  بھدفِ  مدروسةٍ  تدریبیةٍ  برامجَ 
 .في العملِ 

من  بُ فذلك یتطلّ  ؛الوقایةِ  ا من ناحیةِ أمّ  ،المكافحةِ  ھذا من ناحیةِ 
 یاتٍ تعدّ  حصولِ  لمنعِ  الالزمةِ  اإلجراءاتِ  خاذَ اتّ  الوزاراتِ  أجھزةِ  مختلفِ 

 قتصادي.اال على األمنِ 

 تفاھمٍ  راتِ مذكّ  ةِ عدّ  بتوقیعِ  قوى األمن الداخليقامت  ،وفي ھذا السیاقِ 
 حمایةِ  جمعیةِ  ھا كان معَ آخرُ  ،والتدریبِ  للتعاونِ  الخاصِّ  اعِ القط معَ 

 (BPG)في لبنان  التجاریةِ  والعالماتِ  المنتجاتِ 



 المالیةِ  الجرائمِ  مكافحةِ  مكتبِ  من عملِ  اكبیرً  اجزءً  أنَّ  بالذكرِ  و جدیرٌ 
في  حصريٌّ  لھا وكیلٌ  التي یوجدُ  البضائعَ  تھریبِ  في مجالِ  ةٍ خاصّ بو

، وال الجماركِ و بین المكتب المذكورِ  بالتنسیقِ  یتمُ  دةِ المقلَّ  والبضائعَ  ،لبنانَ 
 التعاونِ  بوجوبِ  یةِ لتمییزا ةِ العامّ  النیابةِ  من تعمیمٍ سّیما في ظلِّ وجوِد 

 الجرائمِ  مكافحةِ  مكتبِ  من خاللِ  ،وقوى األمن الداخلي بین الجماركِ 
 إلى ھذا المكتبِ  بةِ مھرّ الو دةِ مقلَّ ال لموادِّ ا ضبطِ  اتِ ملفّ  وإحالةِ  ،المالیةِ 

 .المالیة ةِ العامّ  النیابةِ  بإشرافِ  التحقیقِ  الستكمالِ  المختصِّ 

لھواة  تحذیرٍ الذي نؤّیُده ك ھذا الحدثِ  من خاللِ  ،وھا نحن الیومَ 
 ،ةسریعِ ال دِ والجھ من بذلِ لنا جمیًعا،  ال بدَّ . فمشروعةالالتجارة غیر 

 ،ینالقانونیّ  ارِ التجّ  حمایةِ  من أجلِ  ،والخاصّ  ین العامِّ بین القطاعَ  التنسیقِ و
بین العاملین  المعلوماتِ  إلى تبادلِ  إضافةً ، الدولة خزینةِ  عائداتِ  وحمایةِ 

 لھم الدعمِ  وتقدیمِ  ،القانونِ  إنفاذِ  وجھاتِ  ،قتصاديِّ واال التجاريِّ  في القطاعِ 
 ،األمنیةِ  ساتِ المؤسَّ  التي تواجھُ  یاتِ لتحدّ ي لللتصدّ  الخبراتِ  وتبادلِ 

 .والتجاريّ  ین الماليّ والقطاعَ 

 ونخصُّ  ،مین على ھذا الملتقىالقیّ  سوى أن نشكرَ  ،انا أخیرً ال یسعُ 
المھندس جي" الری" والتنباك التبغِ  سة حصرِ لمؤسّ  العامّ  المدیرَ  بالذكرِ 

كم خبراتِ ین إلى عمتطلّ  ،المحاضرین فیھ نشكرُ أّننا ، كما اصیف سقالوين
 ةَ المرجوَّ  الغایةَ  قُ تحقِّ  ،وحلولٍ  توصیاتٍ ب للخروجِ  ،ھذا الموضوعِ  حولَ 

 كم.في أھدافِ  التوفیقِ  ا دوامَ ن لكم جمیعً یمتمنّ  ،نھم

  ،عشتم

 عاشت قوى االمن الداخلي، 

 عاش لبنان


