
 
 

 
 الصحفیة الورقیّة

 

المؤتمر الوطني لمكافحة التجارة غیر 
المشروعة:معّدل تھریب المنتجات التبغیة وصل 

 2017% في 30.1إلى 

 
أّكد وزیر المال علي حسن خلیل خالل افتتاحھ المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 

المشروعة الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع "سیساید 
فرونت"، أن "ألواقع المالي المأزوم یفرض "ضبط ھذه التجارة غیر المشروعة والتھریب 

 2018ري والمالي لكي یستقیم وضع االقتصاد والمالیة. واعتبر أن إقرار موازنة والفساد اإلدا
سیعید االنتظام للمالیة ویشّكل رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة 

انتظمت على المستوى المالي الحكومي. وإذ وصفھا بأنھا موازنة متوازنة، اعتبر أن اإلجراءات 
 حیّة التي تتضمنھا ضروریّة ولكنّھا غیر كافیة. اإلصال

 

http://www.annahar.com/
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شارك في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان 
مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى  600"إقتصادك إنت بتحمي"، نحو 

نانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة مدیرین عامین ومسؤولین في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لب
والقضائیة، وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات القطاع الخاص. بدوره الحظ رئیس 

"الریجي" مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي أّن آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس 
ام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، یعاني كما القطاع الع

تضرراً. وشّدَد على أن جھد أي جھة یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة 
ال سیما ان مكافحة تھریب المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة 

بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ.  التھریب بشكل عام، وبالتالي فإن الجمیع معني ومطالب
% 6.1وأفاد بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد من 

، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة ضحایا التجارة غیر 2017% عام 30.1الى 
ملیار  739دراسٍة أُجریت نحو المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر 

ملیار دوالر سنویاً. وعرض بعض األرقام المتعلّقة  75، أي نحو 2012و 2003دوالر بین 
 بتراجع مبیعات الریجي" نتیجة التھریب في الفترة االخیرة.

 
ولفت إلى أّن "ما یخسُرهُ االقتصاُد الوطني سنویاً بسبب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع 

ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق  300قطاع التبغ فقط، یبلغ راھناً في 
طبعاً على كل القطاعات، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات 

لك ان ایة مفترضة نتیجة عدم القدرة على رفع األسعار بما یتناسب مع أسعار التبغ العالمیّة، ذ
 زیادة في األسعار ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب".
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 الموقع اإللكتروني

خلیل:عدم مواكبة "سیدر" باإلصالحات سیزیدنا 
 أعباًء ودیوناً 

 
أّكد وزیر المال علي حسن خلیل خالل افتتاحھ صباح الیوم األربعاء المؤتمر الوطني األول 

(الریجي) في لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة 
بیروت، أن "ألواقع المالي المأزوم" یفرض "ضبط ھذه التجارة غیر  -مجّمع "سیساید فرونت"

المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي لكي یستقیم وضع االقتصاد والمالیة العامة"، 
 سیعید 2018واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 

 
شّكل رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن "االنتظام للمالیة العامة" و"ی

الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي". وإذا وصفھا بأنھا "موازنة متوازنة"، اعتبر أن 
اإلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا "ضروریّة ولكنّھا غیر كافیة"، آمالً في أن "تتحّول في 

عمل تعتمده الحكومات". وتمنى أن یكون مؤتمر "سیدر" في باریس  السنوات المقبلة إلى مسار
محطة لإلنتقال "نحو واقع أفضل"، محذراً من أن عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة 

"األعباًء والدیون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة 
 العامة".

 
ني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان "إقتصادك وجّمّع المؤتمر الوط
مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى مدیرین عامین  600إنت بتحمي"، نحو 

ومسؤولین في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، 
 دات والجمعیّات وشركات القطاع الخاص.وعن النقابات واالتحا

 
ووصف خلیل  موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ "فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس،   

المنتِج منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة"، مشدداً 
 نشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".  على الحاجة إلى "تنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا ال

 مواضیع ذات صلة
 

 ھل تبقى مشكلة اعتكاف القضاة قائمة عشیة مؤتمر "سیدر"؟    
 مادة في مشروع الموازنة، أحداث األربعاء... أردوغان لن یتخذ إجراءات بحق روسیا 55    

http://www.annahar.com/
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 موازنة متسرعة ومجلس وزراء خاطف!    
 

رة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز ورأى أن "تأثیر التھریب والتجا
التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة 

القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل 
 بي".  أشكال التھریب والتھّرب الضری

 
وقال: "نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على 

المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 
 والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا

 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا".
 

وأَضاف: "في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 
والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 

مستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا والخارج بأّن الحیاة انتظمت على ال
قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 

تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر 
أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل  كافیة والتي وضعت على السكة من أجل

 تعتمده الحكومات في عملھا على كل المستویات".
 

وأضاف: "ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 
ننتقل منھا االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة 

نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن 
نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة". وتابع: "ھذه المدیونیة 

وإدارتھ  أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام
 بالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة".

 
وأضاف: "ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من 

یّة بما خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضاف
یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنأً 

بنسبتھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة بما یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 
 الصحیح".

 
عمل عمل في المرحلة وختم خلیل مؤكداً "االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة 

 المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة".
 
 
 

 سقالوي
 

وأعتبر رئیس "الریجي" مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي أّن اجتماع مختلف المؤسسات 
والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن "الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد"، مالحظاً أّن 
"التھریب "یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود 
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، ال سیّما في واقعنا الجغرافي"، واصفاً إیاه بأنھ "مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي المفتوحة
یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة". وأضاف: "اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع 

مسؤولیة حمایتھ من كل التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على 
لخزینة وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیاً، ألّن الدولة أحق بمواردھا، موارد ا

والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 
 والمزورون".

 
والحظَ أن "آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، 

القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضرراً". وشّدَد على أن جھد أي جھة  یعاني كما
"یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة ال سیما ان مكافحة تھریب 

المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، 
 ع معني ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ".وبالتالي فإن الجمی

 
وأشار إلى أن "تھریب المنتجات التبغیة عالي الُربحیَّة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ من 
عقوبات ال یشّكل أّي رادع فعلي او جدي". ولفَـَت إلى أن "الدراسات بیّنت العالقة بین تھریب 

اركة مھّربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغش في المنتجات التبغ والجرائم األخرى مثل مش
ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھرت 

أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن 
 مجموعات الجریمة المنظمة".

 
قالوي بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن "معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد وأفاد س

، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة 2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 
ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت 

 ملیار دوالر سنویاً". 75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739و نح
 

وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي" نتیجة التھریب في الفترة االخیرة. 
، إذ انخفضت "من 2012وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات "الریجي" في تراجع منذ العام 

 ",2017ملیون دوالر عام  564مذاك إلى ملیار دوالر عا
 

وإذ ذّكر بأّن "الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة"، حّذر من أن "الضرر الالحق 
بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة". ولفت إلى أّن " ما یخسُرهُ 

ر غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ االقتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال التھریب واالتجا
ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات  300راھناً 

كافةً، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم 
ر التبغ العالمیّة، ذلك ان ایة زیادة في األسعار القدرة على رفع األسعار بما یتناسب مع أسعا

 ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب ".
-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-https://www.annahar.com/article/783424
-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9%D9%85%D9%88%D
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7

%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1 
  

https://www.annahar.com/article/783424-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/783424-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/783424-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/783424-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/783424-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.annahar.com/article/783424-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
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 لمكافحة التجارة غیر المشروعةافتتح المؤتمر الوطني 

متوازنة وإجراءاتھا  2018خلیل: موازنة 
 اإلصالحیّة ضروریّة لكنّھا غیر كافیة
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نحو «في باریس محطة لإلنتقال » سیدر«تمنى وزیر المالیة علي حسن خلیل أن یكون مؤتمر 
ًء والدیون من األعبا«، محذراً من أن عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة »واقع أفضل

وأوضح أن ». دون الخروج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة
یشّكل رسالة إیجابیة لكل «و» االنتظام للمالیة العامة«سیعید  2018إقرار الموازنة العامة لسنة 

وإذ ». حكوميالناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي ال
ضروریّة «، اعتبر أن اإلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا »موازنة متوازنة«وصفھا بأنھا 

 ».ولكنّھا غیر كافیة
 

كالم خلیل جاء خالل افتتاحھ المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي تنظّمھ 
بیروت، تحت عنوان  -»سیساید فرونت« إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع

مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة،  600والذي جمع نحو » إقتصادك إنت بتحمي«
إضافة إلى مدیرین عامین ومسؤولین في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین 

 ركات القطاع الخاص.التشریعیة والقضائیة، وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وش
 

 خلیل
 

فائق األھمیة واألثر على حیاة «ووصف خلیل في كلمتھ موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ 
، »الناس، المنتِج منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة

». المؤذي حتى نحمیھ بأنفسناتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط «مشدداً على الحاجة إلى 
ألحقت خسائر كبیرة باقتصادات العالم وتركت آثاراً «ولفت إلى أن التجارة غیر المشروعة 

التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر «وأشار إلى أن ». إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة
قاتل بكل ما للكلمة المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین من البشر الیوم، وھو نشاط 

خطر ھذه «ورأى أن ». من معنى نظراً إلى أنھ یطال الصحة والسالح وجودة المنتجات الغذائیّة
 ».التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب إذا اعتمد معیار المعّرضین لھذا الخطر

 
منسوب البطالة تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من «وقال إن التجارة غیر المشروعة 

وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر شرعي بل 
 ».ینشط إجرامیاً ویوّرط معھ كل شركائھ في اإلنتاج

 
التجارة غیر المشروعة تشّكل بكّل واقعیّة نشاطاً تخریبیاً وتؤّدي إلى تراجع العائدات «والحظ أّن 

وبالتالي إلى إیذاء مالیّتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات االجتماعیّة الضریبیّة للدولة 
وشّدَد على أن ». المعتمدة منھا، وال یشّكل الربح الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً للطمع

االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیّة االقتصادیّة، من صاحب العمل «
 ».عامل ومن المنتج إلى الموّزع إلى المستھلك النھائيإلى ال

 
مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على «وأبرز أھمیة 

كل المستویات، إْن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیّة وصوالً إلى 
كیّة التي تولیھا وزارة المال أھمیّة قصوى واستثنائیّة من خالل الدمج الكامل للمعلوماتیّة الجمر

سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 
المعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم 

م التعامل بالمواد المھّربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین ھذه الجھود من خالل عد
 ».فیھا
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تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز «ورأى أن 
التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة 

رادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل القائمة في اإلی
 ».أشكال التھریب والتھّرب الضریبي

 
نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على «وقال: 

التجارة غیر المشروعة المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه 
والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 

 ».ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا
 

في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة «وأَضاف: 
والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018ة لعام العامة الجدید

والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا 
قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 

ادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر تخفیف النفقات وزی
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 ».تعتمده الحكومات في عملھا على كل المستویات
 

لحضور مؤتمر سیدر لدعم  ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس«وأضاف: 
االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 

نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن 
ھذه المدیونیة «وتابع: ». لعامةنخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة ا

أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ 
 ».بالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة

 
 سقالوي

 
سقالوي أّن اجتماع مختلف المؤسسات مدیرھا العام المھندس ناصیف » الریجي«وأعتبر رئیس 

، مالحظاً أّن »الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد«والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن 
التھریب یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود المفتوحة، «

مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي یحتاج أكثر «، واصفاً إیاه بأنھ »ال سیّما في واقعنا الجغرافي
آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ «والحظَ أن ». من أي وقت مضى إلى حمایة

یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة «وشّدَد على أن جھد أي جھة ». دون سواه
 ».وشاملة

 
معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد «رت أن وأفاد سقالوي بأّن تقاریر إحصائیة أظھ

، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة 2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 
ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت 

 ».ملیار دوالر سنویاً  75، أي نحو 2012و 2003عامي ملیار دوالر أمیركي بین  739نحو 
 

نتیجة التھریب في الفترة الخیرة. «وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي 
من «، إذ انخفضت 2012وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات الریجي في تراجع منذ العام 

الریجي خامس مصدر «وإذ ذّكر بأّن ». 2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 
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الضرر الالحق بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال «، حّذر من أن »لدعم الخزینة اللبنانیة
ما یخسُرهُ االقتصاُد الوطني سنویاً بسبب أعمال «ولفت إلى أّن ». محالة على عائدات الدولة

ملیار لیرة والخسارة  300بلغ راھناً التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، ی
الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات كافةً، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة 
إلى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم القدرة على رفع األسعار بما یتناسب 

 ».ة في األسعار ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریبمع أسعار التبغ العالمیّة، ذلك أن أیة زیاد
 
 

، وبمساندة وزیر المالیة علي حسن خلیل ودعمھ، 2016الریجي استطاعت في العام «وأبَرَز أن 
كذلك أشار إلى ». وباإلمكانات المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة

، داعیاً إلى اإلفادة من التجارب »د رفع الضریبةضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عن«
بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة كّل «الدولیة والخروج 

 ».القطاعات
 

، مقترحاً زیادة الوعي عند »بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة«وطرح سقالوي جملة توصیات 
ر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونش

واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر المشروعة، والتأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة 
لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب، 

ید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط والسعي مع الدول المجاورة إلى مواءمة سیاسات توح
اختالل التوازن في أسعار السجائر عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني أسعار المنتجات التبغیة 

 ».في بعض الدول المجاورة عن أسعارھا في لبنان
-http://almustaqbal.com/article/2031783/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
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http://almustaqbal.com/article/2031783/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2031783/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2031783/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2031783/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2031783/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2031783/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 افتتح مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة
 خلیل:عدم مواكبة سیدر باإلصالحات سیزیدنا دیوناً 

 
لدعم االستثمارات في لبنان بكل » سیدر«أكد وزیر المالیة علي حسن خلیل مواكبة مؤتمر 

إیجابیة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن 
مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیونا من دون أن نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ 

 ى المدیونیة العامة. على مستو
واعتبر خلیل افتتح قبل ظھر أمس، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة تحت 

، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في »إقتصادك إنت بتحمي«عنوان 
ال بمستشاره بیروت، في حضور وزیر االعالم ملحم الریاشي ممث -»سیساید فرونت«مجمع 

اندریھ قصاص، ومدراء عامین وشخصیات نیابیة وقضائیة وأمنیة ونقابیة وخبراء دولیین ووفود 
ھذه المدیونیة أصبحت تشكل عبئا أساسیا علینا یفرض إعادة النظر من خالل «عربیة، اعتبر أن 
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الحقیقیة لواقع ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة 
 ».مالیتنا العامة
ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه «ولفت الى أن 

من خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة، 
قومي حتى یصبح دیننا العام متوازنا بما یخفف العجز ویكبر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا ال

بنسبتھ مع تطور الناتج المحلي من جھة بما یخفف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 
 ».الصحیح

تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب «التجارة غیر المشروعة «وأشار إلى أن 
یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال 

التجارة غیر «، مشددا على أن »شرعي بل ینشط إجرامیا ویورط معھ كل شركائھ في اإلنتاج
المشروعة تشكل بكل واقعیة نشاطا تخریبیا وتؤدي إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة وبالتالي 

ات االجتماعیة المعتمدة منھا، وال یشكل الربح إلى إیذاء مالیتھا والتأثیر سلبا على مردود التقدیم
 ».الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاسا للطمع

تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز «وشدد على أن 
الفجوة  التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیة العامة من خالل سد

القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكل 
 ».أشكال التھریب والتھرب الضریبي

إعادة النظر «في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة، دعا إلى « وإذ لفت إلى اننا 
سم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر بكل الواقع على المستوى التشریعي والتنفیذي ور

المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع 
 ».اقتصادنا ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا

اجتماع مختلف «مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي أن » الریجي«من جھتھ، رأى رئیس 
وقال: ». المؤسسات والقطاعات في ھذا المؤتمر یظھر بأن الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد

ان التھریب یشكل الیوم تھدیدا حقیقیا ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود «
 المفتوحة، ال سیما في واقعنا الجغرافي. 

تیجة التھریب في الفترة االخیرة، ن» الریجي«وعرض بعض األرقام المتعلقة بتراجع مبیعات 
، إذ انخفضت من 2012قیمة مبیعات الریجي في تراجع منذ العام «كاشفا في ھذا اإلطار أن 
حجر أساس «وأمل أن یكون المؤتمر ». 2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 

، وأن تكون توصیاتھ إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة التھریب
خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق تسمح بمواجھة اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي 

آذار من كل سنة یوما وطنیا لمكافحة التجارة  28اعتبار یوم «، داعیا إلى »لھا كل من موقعھ
 ».غیر المشروعة

9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D
-D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD
-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D
8%A9/ 

  

http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/
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 الورقیةالصحیفة 

 
یزید » سیدر«خلیل :عدم اإلصالحات في مواكبة 

 األعباء والدیون
باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة » سیدر«حّذر وزیر المال علي حسن خلیل من أن عدم مواكبة 

األعباء والدیون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة «
 ».العامة

إقتصادك إنت «الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة تحت عنوان عقد أمس المؤتمر 
 ، بمشاركة خبراء دولیین ووفود عربیة، وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة.»بتحمي

 
اعتبر خلیل ان التجارة غیر المشروعة تشّكل نشاطاً تخریبیاً وتؤّدي إلى تراجع العائدات 

ي إلى إیذاء مالیّتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات االجتماعیّة الضریبیّة للدولة وبالتال
 ».المعتمدة منھا

 
مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة على كل المستویات، إْن «وشّدد على ضرورة 

تأثیر التھریب «على المستوى اإللكتروني أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج. ورأى أن 
جارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز التحدیات التي تواجھ االقتصاد والت

 ».اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة
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نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى »ثم انتقل للحدیث عن المالیة العامة، فقال:
لتشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة الدولة إعادة النظر بكل الواقع على المستوى ا

لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل 
 ».مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا

 
خالل إقرار الموازنة العامة الجدیدة  نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من«أَضاف: 

والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة  2018لعام 
انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا قدر اإلمكان 

 ».واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة
 

بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم ننتقل «أضاف: 
االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 

نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن 
ھذه المدیونیة «تابع: ». لمظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامةنخرج من المسار ا

أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ 
 ».بالطریقة الصحیحة

 
بما واعتبر ان ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیّة 

یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازناً 
بنسبتھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة، بما یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 

 ».الصحیح
 

لمرحلة المقبلة لمواجھة االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل في ا«وختم مؤكداً 
 ».ھذه اآلفة

 
 سقالوي

 
یشّكل الیوم تھدیداً «التھریب «ناصیف سقالوي أّن » الریجي«من جھتھ، اعتبر المدیر العام لـ 

وشّدَد على أن جھد أي ». حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود المفتوحة
نیة جامعة وشاملة سیما ان مكافحة تھریب یبقى منقوصاً ما لم یصّب ضمن رؤیة وط«جھة 

 ».المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام
 

معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد «وأفاد سقالوي بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن 
أّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة ، و2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 

ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت 
 ».ملیار دوالر سنویاً  75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739نحو 

 
نتیجة التھریب في الفترة االخیرة. » وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي

من «، إذ انخفضت 2012في تراجع منذ العام » الریجي«وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات 
 ».2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر إلى 

الضرر الالحق «، حّذر من أن »الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة«وإذ ذّكر بأّن 
ما یخسُرهُ « ولفت إلى أّن ». اء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولةبقطاع التبغ جر

االقتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ 
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ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات  300راھناً 
 «.الخسائَر إلى تزاید كافةً، و

شبكات التزویر في «، شّدد على أّن »العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة«وإذ استغرب 
 ».معظمھا معروفة وكاملة األوصاف

مساندة «، من أبرزھا »بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة«وطرح سقالوي جملة توصیات 
تعزیز التعاون والتنسیق «، »تجارة غیر الشرعیةودعم وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة ال

بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف األجھزة لتعزیز 
، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة الى تحدیث »االستقصاء واالستخبار والمالحقة

شّدد في تطبیق األحكام القضائیة وصوالً إلى القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والت
 ».العقوبات الجزائیّة

 2017في المئة عام  30.1معّدل تھریب المنتجات التبغیة ارتفع 
http://www.aljoumhouria.com/#/3600/10/276952 

 

 
 الموقع اإللكتروني

 خلیل: نحن في واقع مالي مأزوم حسن

 
إفتتح وزیر المال علي حسن خلیل قبل ظھر الیوم، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 
المشروعة تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة 

 بیروت. -(الریجي) في مجمع "سیساید فرونت"
 

لى اننا "في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل وشدد خلیل ع
الواقع على المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر 

المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع 
 عید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا".اقتصادنا ومالیتنا ون

 
ولفت الى اننا الیوم "نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة العامة 

 والتي تشكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج".   2018الجدیدة لعام 
http://www.aljoumhouria.com/news/index/409105 

 
  

http://www.aljoumhouria.com/%23/3600/10/276952
http://www.aljoumhouria.com/%23/3600/10/276952
http://www.aljoumhouria.com/news/index/409105
http://www.aljoumhouria.com/news/index/409105
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المؤتمر الوطني لمكافحة التجارة غیر «إفتتح 
 »المشروعة

 حسن خلیل : ھذه التجارة تشكل نشاطاً تخریبیاً 
 البــطالــةلمــالیّة الـــدولــة وتــزیــد منسوب 
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افتتح وزیر المالیة علي حسن خلیل قبل ظھر امس، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 

، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة »إقتصادك إنت بتحمي«المشروعة تحت عنوان 
اشي ممثال بیروت، في حضور وزیر االعالم ملحم الری -»سیساید فرونت«(الریجي) في مجمع 

بمستشاره اندریھ قصاص، ومدیرین عامین وشخصیات نیابیة وقضائیة وأمنیة ونقابیة وخبراء 
 دولیین ووفود عربیة.

لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت «وقال وزیر المالیة: 
قطاعات لم تكن تصیبھا في آثارا اجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تصیب مع الوقت 

السابق، ترتفع خطورة ذلك مع مرور الوقت وتوسع قدرة التجار على ولوج السوق غیر 
لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یستھدف التزویر والمتاجرة بالمزور قطاع «وتابع: ». المشروعة

إلى أین ستصل الصحة فیصبح الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال لآلمال وللناس معا، ف
 ».البشریة في ما لو سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟

ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت نشاطا مطردا لعصابات اإلجرام المنظم «وأردف: 
لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والممتلكات البشریة الثقافیة التي 

روث االنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحددات الھویة وأصول الناس تتضمن كل مو
 ».والمجتمعات

التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یستھدف مئات المالیین من «وأكد أن 
البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظرا إلى أنھ یستھدف الصحة والسالح 

خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم «، الفتا الى أن »نتجات الغذائیةوجودة الم
 ».الحروب إذا اعتمد معیار المعرضین لھذا الخطر

تؤثر كذلك في فرص الناس في العمل فتزید من «التجارة غیر المشروعة «وأشار إلى أن 
المطالبة بحقوقھم من رب عمل منسوب البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون 

التجارة «، مشددا على أن »غیر شرعي بل ینشط إجرامیا ویورط معھ كل شركائھ في اإلنتاج
غیر المشروعة تشكل بكل واقعیة نشاطا تخریبیا وتؤدي إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة 

ماعیة المعتمدة منھا، وال یشكل وبالتالي إلى إیذاء مالیتھا والتأثیر سلبا في مردود التقدیمات االجت
االقتصاد الشرعي ھو «وأوضح أن ». الربح الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاسا للطمع

الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیة االقتصادیة، من صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى 
 ».الموزع إلى المستھلك النھائي

ي مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على مواكبة التطور ف«وأبرز أھمیة 
نحن في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر «وقال: ». كل المستویات

بكل الواقع على المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر 
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داري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع المشروعة والتھریب والفساد اإل
 ».اقتصادنا ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا

في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة «أضاف: 
ل الناس على مستوى الداخل والتي تشكل الیوم رسالة إیجابیة لك 2018العامة الجدیدة لعام 

 ».والخارج بأن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة
ننتقل بعد أیام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم «وتابع: 

ننتقل منھا  االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة
نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیونا من دون أن 

نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیة العامة. ھذه المدیونیة أصبحت 
یقة تشكل عبئا أساسیا علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطر

 ».الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة
ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من «وأردف: 

 ».خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة
مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي بعض األرقام » الریجي«رض رئیس من جھتھ،  ع

 نتیجة التھریب في الفترة االخیرة.» الریجي«المتعلقة بتراجع مبیعات 
بمثابة خطة خمسیة لألعوام المقبلة، من أبرزھا: مساندة ودعم «وطرح سقالوي جملة توصیات 

یر الشرعیة التي ستنتج عن المؤتمر، وتعزیز وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غ
التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوال إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 
األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة 

التھریب والتشدد في تطبیق األحكام القضائیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة 
 ».وصوال إلى العقوبات الجزائیة

-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-http://www.addiyar.com/article/1512174
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D8%B3%D9%86
-%D9%87%D8%B0%D9%87--%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84

%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 
  

http://www.addiyar.com/article/1512174-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84
http://www.addiyar.com/article/1512174-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84
http://www.addiyar.com/article/1512174-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84
http://www.addiyar.com/article/1512174-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84
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مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة في افتتح 
 لبنان

 وزیر المال: التھریب والفساد من أبرز التحدیات
افتتح وزیر المالیة علي حسن خلیل قبل ظھر أمس، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 

ة المشروعة تحت عنوان إقتصادك إنت بتحمي، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانی
بیروت، في حضور مدراء عامین وشخصیات نیابیة وقضائیة  -الریجي في مجمع سیساید فرونت

 وأمنیة ونقابیة وخبراء دولیین ووفود عربیة.
 

وقال وزیر المالیة عن التجارة غیر المشروعة: إنھ موضوع فائق األھمیة واألثر على حیاة 
وصوال إلى التأثیر على كل حیاة الدولة، الناس، المنتج منھم والمستھلك والعامل ورب العمل 

 وھناك حاجة ماسة لتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا.
وشدد على أن تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز 

ى المالیة العامة من خالل سد الفجوة التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إل
القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكل 

 أشكال التھریب والتھرب الضریبي.
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وقال: نحن في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على 
فیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة المستوى التشریعي والتن

والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 
 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا.

في ھوارد باغ عن أفضل الممارسات  EUROPOLوتحدث الخبیر من جھاز الشرطة األوربي 
مكافحة التھریب المعتمدة في االتحاد االوروبي، فقال إن عائدات التجارة غیر المشروعة 

للمنتجات التبغیة والتي تقدّر بمالیین الدوالرات، تصل إلى أیدي تنظیم القاعدة وحركة طالبان 
 ومنظّمات إرھابیّة أخرى وإلى عصابات الجریمة المنظّمة.

ائم أخرى وممّول للتھدیدات، تظراً إلى أن األرباح غیر ووصف تھریب التبغ بأنھ محّرك لجر
المشروعة منھ تستخدم في تمویل الجریمة المنظّمة. وقال: إّن تھریب التبغ یطالنا جمیعاً، 

والعائدات المسلوبة من الدولة كان یمكن أن یتم إنفاقھا على مرافق عامة حیویّة كالمدارس 
 والمستشفیات والبنى التحتیّة.

 عثماناللواء 
وشّدد اللواء عثمان على أن اإلقتصاد ال یمكن أن یكون سلیماً إالّ إذا تمت حمایتھ من مختلف 

الجوانب، وال سیّما من الناحیة األمنیة، وھو ما یسّمى باالستثمار في األمن. وقال: ثمة منتجاٌت 
المشروع بھا، فكریةٌ ومعنویةٌ، وأخرى تجاریةٌ وغذائیة، تحتّم علینا مكافحة االتّجار غیر 

كالتھریب أو التقلید أو التزویر، ألّن من شأن ذلك أن یضّر بمصلحة المواطن وصّحتھ وسالمتھ 
 كما أنّھ یحرم خزینة الّدولة من عائداٍت وضرائب غیر محدودة.

وأشار إلى أن قوى األمن الداخلي أنشأت مراكز تعنى بھذا الشأن، وھي تجتمع تحت رئاسة قسم 
ة الخاّصة من مكاتب تعنى بمكافحة جرائم المعلوماتیة، وحمایة الملكیّة الفكریّة المباحث الجنائی

 ومكافحة الجرائم المالیة، وجرائم تبییض األموال.
 القاضي ابراھیم

أما القاضي ابراھیم، فشرح اختصاصات النیابة العامة المالیة، ووصف التھریب بأنھ وجھ من 
من األموال التي تذھب إلى جیوب المھّربین والمنتفعین.  أوجھ الفساد وھو یحرم الخزینة العامة

وقال: نحن نّدعي یومیاً ونحیل على المراجع القضائیّة المختّصة كقاضي التحقیق ملفات، وفي 
ھذا الموضوع یتم التنسیق مع األجھزة األمنیة الموجودة على األرض سواء مع الجمارك أو 

لعام وجھاز مكافحة التھریب في الریجي. قد تكون الشرطة القضائیة أو المخافر أو األمن ا
األحكام ال تصل إلى السجن ولكن یجب أن نحترم كل حكم یصدر عن السلطة القضائیّة إذ لكل 

 ملف خصوصیّتھ.
 ضاھر

والحظ المدیر العام للجمارك بدري ضاھر أن تجارة التبغ غیر المشروعة تھّدد الصّحة العامة 
 الدولة مبالغ طائلة. للمواطنین وتؤدي إلى خسارة

وعّدد ضاھر أبرز أسباب التجارة غیر المشروعة، ومنھا طول اإلجراءات الجمركیة وتعقیدھا 
 من جھة، وارتفاع معدالت الرسوم والضرائب من جھة ثانیة، والفساد والرشوة من جھة ثالثة.

االستیراد أو التصدیر ولفت إلى أّن ھذه المظاھر تواجھ االقتصادیین الراغبین في القیام بعملیات 
عبر القنوات النظامیة وتمثل بالنسبة الیھم مصاریف إضافیة، تؤدي إلى توقف البعض عن العمل 

بالتجارة المشروعة وتحّول بعضھم اآلخر إلى التالعب والغش من طریق تقدیم تصریحات 
 إلى التھریب.خاطئة في الكمیة أو البند التعریفي أو القیمة أو المنشأ أو التوّجھ نھائیاً 

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=4&articleID=361120 
  

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=4&articleID=361120
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=4&articleID=361120
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حسن خلیل خالل افتتاحھ امس المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر  أّكد وزیر المال علي
سیساید «المشروعة الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع 

ضبط ھذه التجارة غیر المشروعة «یفرض » ألواقع المالي المأزوم«في بیروت، أن »فرونت
، واعتبر أن »مالي لكي یستقیم وضع االقتصاد والمالیة العامةوالتھریب والفساد اإلداري وال

یشّكل رسالة إیجابیة لكل »و» االنتظام للمالیة العامة«سیعید  2018إقرار الموازنة العامة لسنة 
وإذ ». الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي

ضروریّة «، اعتبر أن اإلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا »ةموازنة متوازن«وصفھا بأنھا 
 ».ولكنّھا غیر كافیة

 
إقتصادك «وجّمّع المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان 

مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى مدیرین عامین  600، نحو »إنت بتحمي
في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، ومسؤولین 

 وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات القطاع الخاص.
 

تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي «ورأى الوزیر خلیل في كلمتھ أن 
تصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من والفساد أحد أبرز التحدیات التي تواجھ االق

خالل سد الفجوة القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول 
 ».وبآلیات متطّورة لكل أشكال التھریب والتھّرب الضریبي

 
ظر بكل الواقع على نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى الدولة إعادة الن«وقال: 

المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 
والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 

 ».ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا
 

على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة  في ھذا السیاق، نشھد«وأَضاف: 
والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 

والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا 
أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل  قدر اإلمكان واستطعنا

تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر 
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 ».على كل المستویات تعتمده الحكومات في عملھا
 

ورقة عمل عمل في المرحلة » 1سیدر «االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیات «وأكد 
وحذر من أن عدم مواكبة المؤتمر باإلصالحات سیزید األعباء » المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة

 والدیون.
 

إحصائیة أظھرت  مدیرھا العام ناصیف سقالوي الى أّن تقاریر» الریجي«من جھتھ أشار رئیس 
في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد من «أن 

، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا 2017
أمیركي بین عامي  ملیار دوالر 739المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت نحو 

 ».ملیار دوالر سنویاً  75، أي نحو 2012و 2003
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الضرر الالحق «، حّذر من أن »الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة«وإذ ذّكر بأّن 
ما یخسُرهُ « ولفت إلى أّن ». بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة

بب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ االقتصاُد الوطني سنویًا بس
 ».ملیار لیرة 300راھناً 

 
، داعیاً إلى اإلفادة من »شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف«وشّدد على أّن 

بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة «التجارب الدولیة والخروج 
 ».ّل القطاعاتك
 

مساندة «، من أبرزھا »بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة«وطرح سقالوي جملة توصیات 
التي ستنتج عن المؤتمر، » ودعم وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة

مشتركة مع  تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة»و
، والسعي مع األجھزة القضائیة »مختلف األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة

والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام 
 القضائیة وصوالً إلى العقوبات الجزائیّة.

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=115001 
  

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=115001
http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=115001


Confidential Page 23 of 99   4/12/2018 

 
 

 

 
 

  



Confidential Page 24 of 99   4/12/2018 

 
 

 

 التھریب في لبنان: التبغ یتربع على العرش

 
 

لم ینقطع طریق التھریب في لبنان منذ ما قبل تشكیلھ ككیان جغرافي وسیاسي مستقل. فھذه 
للنشاط االقتصادي الذي تسوده رغبة التّجار بزیادة أرباحھم. وھذه الزیادة تأتي الظاھرة مرافقة 

من خالل القاعدة التي تقول إن التاجر الجیّد ھو الذي یشتري بسعر جید، ولیس من یبیع بسعر 
جید. والسعر الجید ھو السعر المنخفض. ولیس ھناك ما یؤّمن السعر المنخفض أكثر من 

 التھریب.
 

ن وحده من یشھد ظاھرة التھریب، بل كل دول العالم، بما فیھا العالم العربي "الذي ولیس لبنا
یتربع على رأس ضحایا التجارة غیر المشروعة وإنعكاساتھا المتنوعة، إذ بلغت خسارتھ بین 

ملیار دوالر سنویاً"، وفق ما قالھ  75ملیار دوالر، أي نحو  739، نحو 2012و 2003عامي 
ارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي)، ناصیف سقالوي، خالل المؤتمر المدیر العام إلد

الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة، تحت عنوان "اقتصادك إنت بتحمي"، یوم 
 آذار. 28األربعاء 

 
التھریب أو التجارة غیر المشروعة تشمل كثیراً من المجاالت، وال تقف عند حد اإلتجار 

والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والممتلكات البشریة الثقافیة، واألسلحة  بالمخدرات
والحیوانات، وكذلك غسیل األمول وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة.. وغیرھا. ویشّكل التبغ 

أحد أبرز السلع التي یتم تھریبھا. وأظھرت اإلحصائیات أن "معدل تھریب المنتجات التبغیة في 
 ".2017% في العام 30.1% الى 6.1ن لبنان ازداد م

 
 564، إلى 2012ونتیجة تھریب التبغ، تراجعت مبیعات "الریجي" من "ملیار دوالر في العام 

 2016"، وفق سقالوي، الذي أشار إلى أن الریجي "وضعت في العام 2017ملیون دوالر عام 
طة خمسیة لألعوام المقبلة، خطة للتنمیة المستدامة. وإقترح سقالوي توصیات اعتبرھا "بمثابة خ

تقوم على "مساندة ودعم وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة التي ستنتج 
عن المؤتمر، وتعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة 

This image cannot currently be displayed.
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والمالحقة، والسعي مع األجھزة مشتركة مع مختلف األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار 
القضائیة والتشریعیة إلى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في 

 تطبیق األحكام القضائیة وصوالً إلى العقوبات الجزائیة".
 

في السیاق عینھ، واستكماالً لتوصیات سقالوي، رأى وزیر المال علي حسن خلیل، أن على 
إعادة النظر بكل الواقع على المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة الدولة "

لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة، والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل 
مستویاتھ، لكي یستقیم وضع إقتصادنا ومالیتنا، ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا". وأشار إلى أن 

صاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیة االقتصادیة، من صاحب العمل إلى "االقت
العامل ومن المنتج إلى الموزع إلى المستھلك النھائي". وذّكر خلیل بأن وزارة المال تولي أھمیة 

یة لعملیة "اعتماد الداتا اإللكترونیة وصوالً إلى الدمج الكامل للمعلوماتیة الجمركیة، لضبط عمل
التھریب"، باإلضافة إلى "اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط المعتمدة دولیاً، وتعزیز 

 التعاون الجمركي واألمني".
 

خلیل راھن أیضاً على "مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم ھذه الجھود، من خالل عدم التعامل 
فیھا". لكن، كیف سیرفض المواطنون بالمواد المھربة، بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین 

بضائع تُقّدم إلیھم بأسعار مخفّضة، في ظل دولة ال تضبط أسواقھا وأسعار السلع فیھا، وال تقّدم 
لمواطنیھا أبسط حقوقھم، وال تكافح كبار المھّربین في أكثر من قطاع، وخصوصاً قطاع 

 األدویة؟.
7%D9%84%D8http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A

-%D9%81%D9%8A-%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA
-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9
-%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4 
  

http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
http://www.almodon.com/economy/2018/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
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وزیر المال اللبناني: اإلصالحات في الموازنة 
 غیر كافیة ضروریّة لكنھا

في البالد حالیا یفرض » الواقع المالي المأزوم«أكد وزیر المال اللبناني علي حسن خلیل، أن 
ضبط التجارة غیر المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي، لكي یستقیم وضع االقتصاد «

 في لبنان.» والمالیة العامة
لمكافحة التجارة غیر المشروعة أمس، أن واعتبر خلیل خالل افتتاحھ المؤتمر الوطني األول 

سیعید االنتظام إلى المالیة العامة ویشّكل رسالة إیجابیة لكل «إقرار الموازنة العامة للسنة الحالیة 
 ».الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي

ضروریّة «إلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا ، اعتبر أن ا»موازنة متوازنة«وإذ وصفھا بأنھا 
». تتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات«، آمالً في أن »ولكنّھا غیر كافیة

، محذراً من »نحو واقع أفضل«في باریس محطة لالنتقال » سیدر«وتمنى خلیل أن یكون مؤتمر 
األعباء والدیون من دون الخروج من المسار « أن عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة

 ».المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة
ألحقت خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثاراً «وقال خلیل إن التجارة غیر المشروعة 

ابق، اجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في الس
ع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة  ».ترتفع خطورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّ

تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز «ورأى أن 
التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة 

القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل 
 ».أشكال التھریب والتھّرب الضریبي

إننا ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم «وأكد خلیل: 
مسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة و

نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن 
ھذه المدیونیة «وتابع: ». نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة

النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ  أصبحت تشّكل عبئاً أساسیا علینا یفرض إعادة
 ».بالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة

على صعید مواز، قال وزیر الطاقة والمیاه اللبناني سیزار أبي خلیل، إن الدولة تعول على قطاع 
ل تأمین مصدر طاقة محلي أقل تكلفة وأقل قاطرة لالقتصاد اللبناني من خال«البترول لیصبح 

التصمیم على حمایة القطاع من الفساد والمفسدین ومنتحلي صفة محاربة «، مؤكدا وجود »تلویثا
 ».الفساد

أمس في بیروت ممثال رئیس » OGEملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط «وخالل افتتاحھ 
الدولة اللبنانیة ھي الوحیدة التي أجرت «مجلس الوزراء سعد الحریري، لفت أبي خلیل إلى أن 

في المائة منھا، إضافة إلى  80الدراسات البیئیة والمسوحات الجیوفیزیائیة وقامت بتحلیل نحو 
قیامھا بنمذجة لحوض الشرق المتوسط مكونة من خاللھا فكرة واضحة عن مكونات قعر میاھنا 

 ».البحریة



Confidential Page 27 of 99   4/12/2018 

مجلس الوزراء بحیث اخترنا الشفافیة في ھیكلیة تخلى عن صالحیاتھ لمصلحة «وأشار إلى أنھ 
ھذا األمر تطور من خالل نشر «، موضحا أن »منظومة الحوكمة اللبنانیة في قطاع البترول

موقع ومختوم من  2017من العام  4نموذج عقد االستكشاف واإلنتاج في الجریدة الرسمیة رقم 
ھا االنضمام إلى مبادرة الشفافیة لبنان كان أول دولة أعلنت عن نیت«وأضاف: ». الشركات

) حتى قبل نضوج قطاع البترول فیھ، وھذه المبادرة توجد EITIللصناعات االستخراجیة (
شراكة بین ثالثة أطراف ھي: ھیئة إدارة قطاع البترول، الشركات الحاصلة على تراخیص 

 ».االستكشاف واإلنتاج، والمجتمع المدني
، سیتم حفر أول آبار ویكون لدینا أول اكتشاف تجاري 2019في العام «وأكد أبي خلیل أنّھ 

نحن مصممون على تعظیم المكون المحلي من «وقال: ». ونذھب لتطویر الحقول وإنتاج النفط
خالل إدارة رشیدة وتوفیر قیمة لألجیال الحالیة والمقبلة وتأمین عناصر جذب االستثمار، وھذا 

 ».عات األخرىالقطاع یجب أن یكون نموذجا یحتذى للقطا
المشوار البترولي انطلق ولبنان دخل رسمیا في نادي الدول النفطیة، وكلنا ثقة بأن «وختم: 

التعاون بین الحكومة والخبراء والمجتمع المدني سیحمي القطاع التي نتمنى لھ كل النجاح 
 ».واالزدھار

https://aawsat.com/home/article/1220196/%D9%88%D8%B2%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1

84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D%D8%A7%D9%84%D9%
-9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D
-8%A9
-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9
-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1

D9%81%D9%8A%D8%A9%D9%83%D8%A7% 
  

https://aawsat.com/home/article/1220196/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1220196/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة

 خلیل: خطرھا على المجتمع واالقتصاد یفوق خطر الحروب
 في المئة 30.1سقالوي: تھریب المنتجات التبغیة ازداد إلى 

 
التجارة غیر افتتح وزیر المالیة علي حسن خلیل قبل ظھر أمس، المؤتمر الوطني األول لمكافحة 

، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة »اقتصادك إنت بتحمي«المشروعة تحت عنوان 
ـ بیروت، بحضور وزیر اإلعالم ملحم الریاشي ممثالً » سیساید فرونت«الریجي في مجمع 

بمستشاره أندریھ قصاص، ومدراء عامین وشخصیات نیابیة وقضائیة وأمنیة ونقابیة وخبراء 
 دولیین ووفود عربیة.

 
 وزیر المال

 
موضوع فائق األھمیة واألثر على حیاة «بدایة، تحدث خلیل الفتاً إلى أّن التجارة غیر المشروعة 

الناس، المنتج منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة، 
 ».النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسناوھناك حاجة ماسة لتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا 

 
لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثاراً «أضاف: 

اجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، 
 ».السوق غیر المشروعة ترتفع خطورة ذلك مع مرور الوقت وتوسع قدرة التجار على ولوج

 
لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزور قطاع الصحة فیصبح «وتابع: 

الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتالً لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریة في ما لو 
 ».سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟

 
أّن ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجاالً لنشاط مضطرد لعصابات «وأشار إلى 

اإلجرام المنظم لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والممتلكات البشریة 
الثقافیة التي تتضمن كل موروث اإلنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحّددات الھویة وأصول 

معات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحّد، فقد طال أیضاً األسلحة والذخائر وسیكون الناس والمجت
كارثیاً في ما إذا تمكن رواده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتاكة على نطاق واسع. 

كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھدداً باالنقراض، وكذلك غسیل األمول 
وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الشرعیة 
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حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر، كما كان یحصل في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان 
 ».الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار

 
اتسع حتى بات یطال مئات المالیین من التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة «وأكد أّن 

البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنھ یطال الصحة والسالح وجودة 
خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب «، الفتاً إلى أّن »المنتجات الغذائیة

 ».إذا اعتمد معیار المعرضین لھذا الخطر
 

تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب «التجارة غیر المشروعة «إلى أّن وأشار 
البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر 

التجارة غیر «، مشدداً على أّن »شرعي بل ینشط إجرامیاً ویورط معھ كّل شركائھ في اإلنتاج
بكل واقعیة نشاطاً تخریبیاً وتؤدي إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة وبالتالي المشروعة تشكل 

إلى إیذاء مالیتھا والتأثیر سلبا على مردود التقدیمات االجتماعیة المعتمدة منھا، وال یشكل الربح 
 ».الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً للطمع

 
الذي یحمي كّل أطراف العملیة االقتصادیة، من االقتصاد الشرعي ھو الوحید «وأوضح أّن 

 ».صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى الموزع إلى المستھلك النھائي
 

مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على «وأبرز أھمیة 
تا اإللكترونیة وصوالً إلى كل المستویات، إن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الدا

الدمج الكامل للمعلوماتیة الجمركیة التي تولیھا وزارة المال أھمیة قصوى واستثنائیة من خالل 
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم  المعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى
ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین 

 ».فیھا
 

تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز «وشّدد على أّن 
تظام إلى المالیة العامة من خالل سد الفجوة التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االن

القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكّل 
 ».أشكال التھریب والتھرب الضریبي

 
في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على «ولفت إلى أننا 

التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة  المستوى
والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كّل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 

 ».ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا
 

 إقرار الموازنة رسالة إیجابیة
 

ھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة في ھذا السیاق، نش«أضاف: 
والتي تشكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 

والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة، والتي حاولنا 
نا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل قدر اإلمكان واستطع

تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیة الضروریة ولكنھا غیر 
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كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطور وتتحول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 
 ».ى كّل المستویاتتعتمده الحكومات في عملھا عل

 
ننتقل بعد أیام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم «وتابع: 

االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 
من دون أن  نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیوناً 

نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیة العامة. ھذه المدیونیة أصبحت 
تشكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة 

 ».الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة
 
 أساسي في مسار إعادة االنتظام» یدرس«
 

ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من خالل ضبط التھریب «واعتبر أّن المؤتمر 
والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة، بما یخفف العجز ویكبر 

متوازناً بنسبتھ مع تطور الناتج  حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام
 ».المحلي من جھة بما یخفف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار الصحیح

 
االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل في المرحلة المقبلة لمواجھة «وختم مؤكداً 

 ».ھذه اآلفة
 

 سقالوي
 

اجتماع مختلف المؤسسات «ي أّن ناصیف سقالو» الریجي«من جھتھ، رأى مدیر عام 
 ».والقطاعات في ھذا المؤتمر یظھر أّن الوطن بكّل كیاناتھ االقتصادیة مھّدد

 
أّن التھریب یشكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل «ولفت إلى 

تھدد االقتصاد اللبناني الذي مسألة «، معتبراً أنھ »الحدود المفتوحة، ال سیما في واقعنا الجغرافي
اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع «وقال: ». یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة

مسؤولیة حمایتھ من كّل التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على 
الدولة أحّق بمواردھا، موارد الخزینة وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیاً، ألّن 

والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 
 ».والمزورون

 
آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، یعاني «أضاف: 

ي جھة یبقى منقوصاً ما لم كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضرراً. إن جھد أ
یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة، ال سیما أّن مكافحة تھریب المنتجات التبغیة لیست 
محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، وبالتالي فإّن الجمیع معني 

 ».ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ
 

لمنتجات التبغیة عالي الربحیة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ من تھریب ا«وأشار إلى أّن 
الدراسات بینت العالقة بین تھریب «، الفتاً إلى أّن »عقوبات ال یشكل أي رادع فعلي أو جدي

التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغّش في المنتجات 
ار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل األموال واالتجار بالبشر، وأظھرت ونقل البضائع واالتج
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أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن 
 ».مجموعات الجریمة المنظمة

 
 6.1تقاریر إحصائیة أظھرت أن معدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد من «وأوضح أّن 

، وأّن العالم العربي یتربع على رأس الئحة ضحایا 2017في المئة عام  30.1في المئة إلى 
التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنوعة، إذ بلغت خسارتھ وفق آخر دراسة أجریت نحو 

 ».ملیار دوالر سنویاً  75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739
 

 »الریجي«تراجع مبیعات 
 

نتیجة التھریب في الفترة األخیرة، » الریجي«وعرض بعض األرقام المتعلقة بتراجع مبیعات 
، إذ انخفضت من 2012قیمة مبیعات الریجي في تراجع منذ العام «كاشفاً في ھذا اإلطار أّن 
 ».2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 

 
الضرر الالحق «، حذر من أّن »لدعم الخزینة اللبنانیة الریجي خامس مصدر«وإذ ذكر بأّن 

ما یخسره «ولفت إلى أّن ». بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة
االقتصاد الوطني سنویا بسبب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ 

لیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات ملیار لیرة والخسارة الفع 300راھناً 
كافة، والخسائر إلى تزاید، باإلضافة إلى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم 

القدرة على رفع األسعار بما یتناسب مع أسعار التبغ العالمیة، ذلك أن أیة زیادة في األسعار 
 ».ھریبستكون دافعاً لزیادة أعمال الت

 
، وبمساندة وزیر المال ودعمھ، وباإلمكانات 2016الریجي استطاعت في العام «وأشار إلى أّن 

كل «، مثمنا تبني خلیل »المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة
اقتراحات الریجي في ھذا الشأن، ومنھا القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات المستوردة 
ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة، وتعزیز مكانة الصناعة 

الوطنیة من خالل تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف تنافس تلك 
ولفت إلى ». المھربة، إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي

 ».ار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبةضبط استقر«
 

 خطة للتنمیة المستدامة
 

خطة للتنمیة المستدامة  2016استكماالً لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام «وأوضح أنھ 
بمشاركة جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلت ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى 

 ».الخروج بحلول منطقیة وعملیة تناسب الجمیع«ساھم المؤتمر في ، آمال أن ی»سلم أولویاتھا
 

آفة التھریب خطرة وتعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات الثروة النفطیة «ولفت إلى أّن 
، »العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة«وإذ استغرب ». الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا

اإلفادة من «، داعیاً إلى »ر في معظمھا معروفة وكاملة األوصافشبكات التزوی«شّدد على أّن 
التجارب الدولیة والخروج بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة 

 ».كل القطاعات
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اقتصادنا نحن من نحمیھ، والید الواحدة ال تصفق منفردة، فلنضع معاً توصیات تؤسس «وقال: 
ة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات عملیة تحمي لخطة واضحة ومشترك

 ».قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن
 

بمثابة خطة خمسیة لألعوام المقبلة، من أبرزھا: مساندة ودعم «وطرح سقالوي جملة توصیات 
تج عن المؤتمر، وتعزیز وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة التي ستن

التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 
األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة 

تطبیق األحكام القضائیة  الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في
 ».وصوال إلى العقوبات الجزائیة

 
زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر المعلومات حول «كذلك اقترح 

المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر المشروعة، والتأسیس 
ومات من خالل اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعل

متطور للتتبع والتعقب، والسعي مع الدول المجاورة الى مواءمة سیاسات توحید األسعار 
ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر عبر الحدود وخصوصا في ظل 

 ».ن أسعارھا في لبنانتدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة ع
 

حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع «وأمل أن یكون المؤتمر 
مكافحة التھریب، وأن تكون توصیاتھ خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق تسمح بمواجھة 

آذار من كل  28اعتبار یوم «، داعیا إلى »اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كل من موقعھ
 ».سنة یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة

binaa.com/archives/article/186632-http://www.al 
  

http://www.al-binaa.com/archives/article/186632
http://www.al-binaa.com/archives/article/186632
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افتتاح المؤتمر الوطني لمكافحة التجارة غیر 

نظیم المشروعة برعایة الوزیر علي حسن خلیل وت
 الریجي

 
https://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%

-A7%D8%AD
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/ 
  

https://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
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لتجارة غیر حسن خلیل افتتح مؤتمر مكافحة ا

 المشروعة: نحن في واقع مالي مأزوم

 
افتتح وزیر المال علي حسن خلیل قبل ظھر الیوم، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 
المشروعة تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة 

 .بیروت -(الریجي) في مجمع "سیساید فرونت"
-https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon
-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86
-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD
-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
-8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D9%85%D9%83%D
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D
%D9%86/ar-8%A9 

 

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/370232/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86/ar
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وزیر المال: عدم مواكبة سیدر باإلصالحات 

 سیزیدنا دیوناً 

 
األربعاء، المؤتمر الوطني األّول لمكافحة افتتح وزیر المال علي حسن خلیل قبل، ظھر الیوم 

التجارة غیر المشروعة تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ 
بیروت، في حضور وزیر االعالم ملحم  -والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجمع "سیساید فرونت"

خصیات نیابیة وقضائیة وأمنیة الریاشي ممثالً بمستشاره أندریھ قصاص، ومدراء عامین وش
 ونقابیة وخبراء دولیین ووفود عربیة.

 
وقال وزیر المال: "نبتة التبغ ال تتوقف عن التدفق فتعطي ثّم تزید ثّم تمطر في العطاء حتى تدر 
الكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا نحو السوق وعلى 

 إلى المواطن مجّدداً في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلقون بالتبغ".الدولة، ثّم تعود 
 
 

وأضاف: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح 
باألرض وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین الشتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر 

 فیھا أقل من حیاتھ".
 

ع إّن "عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، یواكب عطاء األرض وناس وتاب
األرض للوطن والدولة، فھي تصون عالقة المزارعین بدولتھم وتوضب تعبھم ضمن علب تبغ 

 من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع حیاتھم".
 

یر المشروعة، قال: "إنّھ موضوع فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتج وعن التجارة غ
منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوال إلى التأثیر على كل حیاة الدولة، وھناك حاجة ماسة 

 لتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".
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المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثارا  وأضاف: "لقد ألحقت التجارة غیر

إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، 
 ترتفع خطورة ذلك مع مرور الوقت وتوسع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة".

 
التزویر والمتاجرة بالمزور قطاع الصحة فیصبح وتابع: "لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال 

الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتالً لآلمال وللناس معا، فإلى أین ستصل البشریة في ما لو 
 سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط"؟

 
وأردف: "ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجاال نشاطا مضطردا لعصابات 

إلجرام المنظم لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والممتلكات البشریة ا
الثقافیة التي تتضمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحددات الھویة وأصول 

ون الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد، فقد طال أیضاً األسلحة والذخائر وسیك
كارثیاً في ما إذا تمكن رواده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتاكة على نطاق واسع. 

كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھددا باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول 
رعیة وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الش

حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر، كما كان یحصل في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان 
 الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".

 
وأّكد أّن "التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین من 

من معنى نظراً إلى أنّھ یطال الصحة والسالح وجودة  البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة
المنتجات الغذائیة"، الفتاً إلى أّن "خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب 

 إذا اعتمد معیار المعرضین لھذا الخطر".
 

 وأشار إلى أّن "التجارة غیر المشروعة "تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب
البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر 

شرعي بل ینشط إجرامیاً ویورط معھ كل شركائھ في اإلنتاج"، مشددا على أن "التجارة غیر 
المشروعة تشكل بكل واقعیة نشاطا تخریبیا وتؤّدي إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة وبالتالي 

لى إیذاء مالیتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات اإلجتماعیة المعتمدة منھا، وال یشكل الربح إ
 الفردي من خالل تلك التجارة إّال انعكاساً للطمع".

 
وأوضح أّن "اإلقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیة االقتصادیة، من 

 لى الموزع إلى المستھلك النھائي".صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إ
 

وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على 
كل المستویات، إن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیة وصوالً إلى 

المال أھمیة قصوى واستثنائیة من خالل  الدمج الكامل للمعلوماتیة الجمركیة التي تولیھا وزارة
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

المعتمدة دولیا وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم 
 بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا". ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھربة

 
وشّدد على أّن "تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز 
التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیة العامة من خالل سد الفجوة 
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ال یحصل إّال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكل القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي 
 أشكال التھریب والتھرب الضریبي".

 
وقال: "نحن في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على 

المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 
والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا والتھریب 

 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا".
 

وقال: "في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 
ة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والتي تشكل الیوم رسال 2018العامة الجدیدة لعام 

والخارج بأن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة، والتي حاولنا 
قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 

ءات اإلصالحیة الضروریة ولكنھا غیر تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجرا
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطور وتتحول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 تعتمده الحكومات في عملھا على كّل المستویات".
 

وتابع: "ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 
لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا االستثمارات في 

نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیونا من دون أن 
نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیة العامة. ھذه المدیونیة أصبحت 

علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة  تشكل عبئا أساسیاً 
 الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة".

 
وأردف: "ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من 

المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة، بما خالل ضبط التھریب والتجارة غیر 
یخفف العجز ویكبر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازناً بنسبتھ 

مع تطور الناتج المحلي من جھة بما یخفف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 
كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل في المرحلة الصحیح". وختم مؤّكداً "اإللتزام 

 المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة".
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274169 

  

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274169
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274169
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اللواء عثمان: على جھات إنفاذ القانون تبادل 

 والخبرات مع القطاع الخاصالمعلومات 

 
أّكد عدد من الخبراء خالل المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي تنظمھ 

بیروت، ضرورة  -إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع "سیساید فرونت"
حة ظاھرة التھریب والتجارة غیر التعاون بین مختلف الجھات المعنیة وأجھزة إنفاذ القوانین لمكاف

 المشروعة.
 

وبعد جلسة اإلفتتاح التي تحدث فیھا راعي المؤتمر وزیر المال علي حسن خلیل ورئیس 
"الریجي" مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي، عقدت جلسة تمھیدیة عن األطر والمعاییر 

 القوانین الدولیة آالن یانوفیتش. وأفضل الممارسات الدولیة لمكافحة التھریب، أدارھا الخبیر في
 
 
 

 دیفید إزادیفار
 
 
 

وتناول الخبیر من مكتب مكافحة المخدرات والجریمة في األمم المتّحدة دیفید إزادیفار موضوع 
االتجار غیر المشروع بالسجائر ومنتجات التبغ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، الفتاً 

األسواق التي تشھد نمواً نادراً في معدالت التھریب، إذ بلغت  إلى أّن ھذه المنطقة "واحدة من
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 41، وخصوصاً في العراق حیث بلغت الزیادة 2016في المئة عام  4.5الزیادة في ھذا المجال 
 في المئة في العام ذاتھ".

 
ملیار سیجارة في السنة في منطقة  43وأشار إلى أّن "التقدیرات تفید بأّن حجم التھریب یناھز 

في المئة من السوق الشرعیة"، الفتاً إلى أن  10.6الشرق األوسط وشمال أفریقیا، أي نحو 
ملیون  354بنحو  2012قّدرت الكمیة المصادرة عام  WCO"المنظّمة العالمیّة للجمارك 

 سیجارة".
 
 

وتطّرق إزادیفار إلى الخطر الذي تمثّلھ التجارة غیر المشروعة، الفتاً إلى أنّھا "توفرفرصاً 
مؤاتیة لتفّشي الفساد، وتؤدي إلى تغییب الرقابة على الصّحة والنظافة والنوعیّة، والقیود على 

ھا المستھلكین كالقاصرین، فضالً عن التھّرب الضریبي وتمویل األنشطة اإلجرامیّة، ومن
 اإلرھاب".

 
 
 

 ھوارد باغ
 
 
 

) ھوارد باغ عن أفضل الممارسات EUROPOLوتحدث الخبیر من جھاز الشرطة األوربي (
في مكافحة التھریب المعتمدة في االتحاد االوروبي، فقال إن "عائدات التجارة غیر المشروعة 

لقاعدة وحركة طالبان للمنتجات التبغیة والتي تقدّر بمالیین الدوالرات، تصل إلى أیدي تنظیم ا
 ومنظّمات إرھابیّة أخرى وإلى عصابات الجریمة المنظّمة".

 
ووصف تھریب التبغ بأنھ "محّرك لجرائم أخرى" و"ممّول للتھدیدات"، تظراً إلى أن "األرباح 

غیر المشروعة منھ تستخدم في تمویل الجریمة المنظّمة". وقال: "إّن تھریب التبغ یطالنا جمیعاً، 
ات المسلوبة من الدولة كان یمكن أن یتم إنفاقھا على مرافق عامة حیویّة كالمدارس والعائد

 والمستشفیات والبنى التحتیّة".
 

 10.2بسبب التبغ المقلّد و المھّرب بلغت  2016وأشار إلى أن خسائر االتحاد األوروبي عام 
لمئة، أي نحو سیجارة على في ا 9ملیار یورو، فیما بلغ استھالك المنتجات التبغیة غیر الشرعیة 

 ملیار سیجارة. 48.3عشرة. وبلغ حجم سوق التبغ غیر المشروعة في االتحاد األوروبي 
 

وتحّدث عن تفعیل التعاون الدولي، شدد على أھمیة  Europolوإذ شرح وظائف "یوروبول" 
صادر الجانب اإلستخباري في مواجھة عصابات الجریمة المنظّمة عبر اإلفادة من معلومات م

متعددة، منھا جھات إنفاذ القانون والمنظّمات الدولیّة والمصادر االستخباریة المفتوحة والقطاع 
الخاص (كتجار التبغ). كذلك رأى ضرورة تشكیل وحدات مشتركة أو فرق تدّخل من مختلف 

أجھزة إنفاذ القانون المختلفة كالشرطة والجمارك واألمن العام وأجھزة الضرائب والقضاء 
یرھا. أبرز ضرورة إجراء تحقیقات مالیّة موازیة تھدف إلى رصد تدفّقات األموال الناجمة وغ

 عن الجرائم والعائدات.
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 لورانس ھاتر

 
 
 

أما الخبیر في القوانین الدولیة ھوتر لورانس فقال إّن المنتجات التبغیّة ھي من بین أكثر المواد 
ي مباشرة بعد المخّدرات. وأشار إلى أن الخسائر التي یتم االتجار بھا بطرق غیر مشروعة، وتأت

 50و 40الناجمة عن فقدان عائدات الرسوم بفعل االتجار غیر المشروع تقّدر كل عام بما بین 
 ملیار دوالر.

 
ورأى لورانس أّن أفضل الحلول لمعالجة االتجار غیر المشروع تتمثل في التعاون والتنسیق بین 

السیاسات المالیّة واألنظمة وإنفاذ القانون، وبین الجھات الصّحیة، السلطات الرسمیّة في مجال 
من خالل الحمالت التثقیفیّة مثالً، والجھات الصناعیة من خالل تبادل الخبرات والمعلومات. 
وشّدد على أھمیة التنسیق والتعاون بین السلطات الحكومیّة وشركات التبغ الشرعیة، وإعادة 

في المئة من مداخیل الزیادات الضریبیّة على المنتجات التبغیّة لتعزیز استثمار واحد إلى اثنین 
 إنفاذ القانون.

 
ورأى لورانس أّن "فرض الضرائب بمستویات عالیة ومتصاعدة على المنتجات التبغیّة یشّكل 

 المحفّز الرئیسیي لنمو التجارة غیر المشروعة، إضافة إلى ضعف إنفاذ القوانین".
 
 
 

 إنفاذ القوانین
 
 
 

ثم عقدت حلقة حوار عن تعزیز انفاذ القوانین والمالحقة القضائیة وتطویر آلیات التنسیق بین 
األجھزة األمنیة، أدارھا عضو لجنة إدارة "الریجي" المھندس مازن عبود، وشارك فیھا النائب 

مان، العام المالي القاضي علي إبراھیم ، والمدیر العام اقوى االمن الداخلي اللواء عماد عث
والمدیر العام للجمارك بدري ضاھر، ورئیس مصلحة مكافحة التھریب في "الریجي" المھندس 

 محمد ظاھر.
 
 
 

 عثمان
 
 
 

وشّدد اللواء عثمان على أن "اإلقتصاد ال یمكن أن یكون سلیماً إالّ إذا تمت حمایتھ من مختلف 
ار في األمن". وقال: "ثمة منتجاٌت الجوانب، وال سیّما من الناحیة األمنیة، وھو ما یسّمى باالستثم

فكریةٌ ومعنویةٌ، وأخرى تجاریةٌ وغذائیة، تحتّم علینا مكافحة االتّجار غیر المشروع بھا، 
كالتھریب أو التقلید أو التزویر، ألّن من شأن ذلك أن یضّر بمصلحة المواطن وصّحتھ وسالمتھ 

 دودة".كما أنّھ یحرم خزینة الّدولة من عائداٍت وضرائب غیر مح
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وأشار إلى أن قوى األمن الداخلي "أنشأت مراكز تعنى بھذا الشأن، وھي تجتمع تحت رئاسة قسم 

المباحث الجنائیة الخاّصة من مكاتب تعنى بمكافحة جرائم المعلوماتیة، وحمایة الملكیّة الفكریّة 
ناتجة عن األعمال ومكافحة الجرائم المالیة، وجرائم تبییض األموال". وأوضح أن "أّن األموال ال

غیر المشروعة تستدعي من المستحصلین علیھا غسلھا وتبییضھا في السوق المالیة اللبنانیة، 
بحیث یلجأون في غالب األمر إلى استخدام عصاباٍت وجھاٍت خارجٍة عن القانون للقیام بھذا 

إلى تمویل العمل، وھذا ما یؤّدي حتماً إلى انتشار الجریمة بمختلف أنواعھا وربّما أّدى 
 اإلرھاب".

 
والحظ أّن "أعمال التھریب والتقلید ال تتوقّف مفاعیلھا عند جریمٍة واحدٍة، وإنّما تتجاوز إلى 

جرائم مختلفٍة، وربّما وقع التقصیر في أداء قوى األمن الداخلي في مكاٍن ما، بالنسبة إلى مسألة 
بشكٍل فاعٍل على ھذه المعابر، إنّما  مكافحة التھریب عبر المعابر الحدودیة؛ لكونھا غیر موجودة

ضمن الخطّة اإلستراتیجیة لقوى األمن الداخلي التي تلحظ تطویر المؤّسسة، وتفعیل آدائھا في كل 
المجاالت، من المؤّكد أنّنا سنولي األھمیّة الالزمة لتفعیل دور قطعات قوى األمن في ما خّص 

 ھذه الجریمة".
 

ي قوى األمن الداخلي، تقوم بعملھا من جھة مكافحة أعمال وأّكد أّن "القطعات المختّصة ف
التھریب التي تتحقّق منھا في الداخل، ومكافحة التقلید وغیر ذلك من تعّدیاٍت على األمن 

 االقتصادّي وعلى مالیّة الدولة وخزینتھا.
 

ٍة، ومنھا ما وقد تّم ضبط مواّد وأدویٍة وسلٍع وسیاراٍت وتبغٍ وتنباٍك ومنتجاٍت تجاریٍّة متنّوع
 اضطّر القطعات المعنیة إلجراء مداھماٍت على مخازن وأماكن خطرٍة، وتوقیف متوّرطین".

 
وأشار إلى أّن "المدیریة العامة لقوى األمن الداخلي تقوم باستمراٍر بإجراء التدریبات التخّصصیة 

رفع مستوى الكفاءة  الالزمة للضبّاط والعناصر المعنیّین من خالل برامج تدریبیٍة مدروسٍة بھدف
المھنیّة لدیھم وتفعیلھا في العمل". وأضاف: "ھذا من ناحیة المكافحة، أّما من ناحیة الوقایة؛ فذلك 

یتطلّب من مختلف أجھزة الوزارات اتّخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حصول تعّدیاٍت على األمن 
ة مذّكرات تفاھٍم مع القطاع االقتصادي.وفي ھذا السیاق، قامت قوى األمن الداخلي بتوقیع عدّ 

الخاّص للتعاون والتدریب، آخرھا كان مع جمعیة حمایة المنتجات والعالمات التجاریة في لبنان 
)BPG وأوضح أّن "جزًءا كبیًرا من عمل مكتب مكافحة الجرائم المالیة وخصوصاً في مجال ."(

ع المقلّدة، یتم بالتنسیق بین تھریب البضائع التي یوجد لھا وكیٌل حصريٌّ في لبنان، والبضائ
المكتب المذكور والجمارك، وال سیّما في ظّل وجود تعمیٍم من النیابة العاّمة التمییزیة بوجوب 

التعاون بین الجمارك وقوى األمن الداخلي، من خالل مكتب مكافحة الجرائم المالیة، وإحالة 
لمختّص الستكمال التحقیق بإشراف النیابة ملفّات ضبط المواّد المقلّدة والمھّربة على ھذا المكتب ا

 العاّمة المالیة".
 

وتابع: "ال بّد لنا جمیًعا، من بذل الجھود السریعة، والتنسیق بین القطاعین العاّم والخاّص، من 
أجل حمایة التّجار القانونیّین، وحمایة عائدات خزینة الدولة، إضافةً إلى تبادل المعلومات بین 

القطاع التجارّي واالقتصادّي، وجھات إنفاذ القانون، وتقدیم الدعم لھم وتبادل العاملین في 
 الخبرات للتصّدي للتحّدیات التي تواجھ المؤّسسات األمنیة، والقطاعین المالّي والتجارّي".
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 ابراھیم
 
 
 

من  أما القاضي ابراھیم، فشرح اختصاصات النیابة العامة المالیة، ووصف التھریب بأنھ "وجھ
أوجھ الفساد وھو یحرم الخزینة العامة من األموال التي تذھب إلى جیوب المھّربین والمنتفعین". 

وقال: "نحن نّدعي یومیاً ونحیل على المراجع القضائیّة المختّصة (كقاضي التحقیق) ملفات، وفي 
رك أو ھذا الموضوع یتم التنسیق مع األجھزة األمنیة الموجودة على األرض سواء مع الجما

الشرطة القضائیة أو المخافر أو األمن العام وجھاز مكافحة التھریب في الریجي. قد تكون 
األحكام ال تصل إلى السجن ولكن یجب أن نحترم كل حكم یصدر عن السلطة القضائیّة إذ لكل 

 ملف خصوصیّتھ".
 

حاالت، وأي والحظ أن "صوت الطائفة والمذھب یعلو على صوت الدولة والوطن في كثیر من ال
مھّرب یختبئ ویتلطّى خلف طائفتھ أو مذھبھ فیجتمع المذھب أو الطائفة حول ھذا المھّرب أو 

 الفاسد تحت مقولة لماذا نحن ولیس غیرنا، وكل فاسد محمي من طائفتھ أو مذھبھ".
 

 ورأى أّن "المسألة متعلقة بالتربیة، فالبیت ھو الخطوة األولى للتربیة وما نعلّمھ ألطفالنا
سیسیرون علیھ، ولألم والمدرسة والجامعة والمجتمع الدور األساسي في تكوین البیئة الحاضنة 

 لمكافحة الفساد".
 

وشدد على ضرورة "التعاضد والتكاتف من أجل حمایة ھذا الوطن. فإذا عمل القضاء بمفرده 
إلى نتیجة،  وقوى األمن الداخلي وحدھا واألمن العام والجمارك والریجي كّل وحده، فلن نصل

فإما أن نعمل بید واحدة وروح واحدة وكشخص واحد أو ال یفكرّن أحد بتحقیق نتیجة". واعتبر أن 
"دور المجتمع المدني أي الجمعیّات ووسائل اإلعالم، محوري وأساسي في مكافحة التھریب 

ون والفساد"، لكنھ شدد على أن "ما یتم وضعھ بید القضاء أو رجال قوى األمن یجب أن یك
مستنداً إلى أساس وال یعتمد فقط على القول والكالم ألّن ذلك یرتد على القضیّة بحّد ذاتھا وعلى 

المواطن". وأضاف: "إذا عملنا جمیعاً بشكل جّدي یمكننا أن نصل. وأدعو وسائل اإلعالم إلى أن 
على وسائل  تقّدم لنا رأس الخیط على األقل ونحن نقوم بتحقیقاتنا في النیابة ونكمل. وأتمنى

اإلعالم التي تعمل بجدیّة ولدیھا األھلیّة واإلمكانیّة وعندھا إرادة في اإلصالح وفي مكافحة الفساد 
 والتھریب أن تقّدم لنا الدلیل".

 
وأشار إلى أن "ثمة معوقات تحول دون عمل النیابة العامة مثل اإلذن أو الترخیص بمالحقة أّي 

ناس محمیّون. ونحن أمام تحٍد كبیر فإما أن نكون یداً واحدة موظّف (...) وثمة حصانات كثیرة وأ
 في قیام ھذا الوطن أو فلیعمل كل على لیاله وال یحلمن أحد بقیام وطن".

 
 
 
 
 

 ضاھر
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والحظ المدیر العام للجمارك بدري ضاھر أن "تجارة التبغ غیر المشروعة تھّدد الصّحة العامة 
 مبالغ طائلة".للمواطنین وتؤدي إلى خسارة الدولة 

 
وعّدد ضاھر أبرز أسباب التجارة غیر المشروعة، ومنھا "طول اإلجراءات الجمركیة وتعقیدھا 
 من جھة، وارتفاع معدالت الرسوم والضرائب من جھة ثانیة، والفساد والرشوة من جھة ثالثة".

 
ستیراد أو التصدیر ولفت إلى أّن "ھذه المظاھر تواجھ االقتصادیین الراغبین في القیام بعملیات اال

عبر القنوات النظامیة وتمثل بالنسبة الیھم مصاریف إضافیة، تؤدي إلى توقف البعض عن العمل 
بالتجارة المشروعة وتحّول بعضھم اآلخر إلـى التالعب والغش من طریق تقدیم تصریحات 

 لى التھریب".خاطئة في الكمیة أو البند التعریفي أو القیمة أو المنشأ أو التوّجھ نھائیاً إ
 

وشّدد على ضرورة "تعدیل القوانین الضریبیة التي تسھل التھرب الضریبي و جعلھا اكثر 
صرامة"، و"تفعیل التواصل االلكتروني مع كل االدارات، إذ من الضروري خلق بنك للمعلومات 

یربط عملیات المكلفین بجمیع االدارات والمؤسسات العامة مثل الجمارك والسجل التجاري 
والشؤون العقاریة والبلدیة والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والنقابات من اجل تفعیل 

مكافحة التھرب الضریبي". وأشار إلى أّن "العمل جار حالیاً على تكریس شراكة فعلیة مع 
 القطاع الخاص ممثالً بالھیئات االقتصادیة".

 
ة خالل العام المنصرم أّدت إلى مخالفة جمركیة مختلف10650وأعلن أن الجمارك "حققت 

 ل.ل." 13.715.993.000تحصیل غرامات جزائیّة بقیمة 
 

ونبّھ إلى أن مكافحة التھریب تتطلب "االھتمام بمطلب تحسین ظروف العمل في القطاع 
الجمركي، مما یستلزم منح امتیازات للمتعاملین النظامیین مقارنة بأولئك الذین یمتھنون العمل 

. ودعا إلى "تشجیع النشاط التجاري المشروع عبر تبسیط اإلجراءات وتسھیل غیر المشروع"
حركة البضائع والمسافرین وتعزیز النزاھة، وفي الوقت نفسھ، مكافحة االتجار غیر المشروع 

والتصّدي للتھدیدات التي تعّرض صحة الناس وسالمتھم وأمنھم للخطر، من أجل خلق بیئة 
ل". وأشار إلى أن الجمارك "سلطت الضوء خالل األشھر المنصرمة تنافسیة عادلة لقطاع األعما

على ھذه األمور، ونجحت إلى حد ما في الوصول إلى الھدف المنشود من ضمن خطة 
 استراتیجیة قصیرة ومتوسطة وطویلة األمد".

 
وأوضح أن محاور ھذه الخطة االستراتیجیة تشمل "تبسیط االجراءات الجمركیة و تقلیص زمن 

یوم عمل  57مرحلة وأكثر من  360اج عن البضائع. وفي ھذا اإلطار، تم اختصار أكثر من االفر
وظیفة وإعادة ترشید عمل الموظفین وتكلیفھم بمھام أخرى، وأھم  20كما تم إلغاء أكثر من 

الخطوات التي ستطلقھا الجمارك قریباً،ھي التخلیص المسبق للبضائع، الذي سینعكس إیجابیاً 
 د الوطني لجھة تخفیض مھلة التخلیص تدریجیاً وصوالً إلى الحد األدنى المطلوب".على االقتصا

 
وقال إن الخطة تلحظ أیضا "تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص حیث تّم إنشاء لجان عمل وارساء 

تعاون مع غرفة الصناعة والتجارة في اطار التنسیق معھا للحد من ظاھرة التجارة غیر 
شكاوى وتعزیز الشفافیة من خالل تطویر الموقع اإللكتروني وإطالق الخط المشروعة وتلقي ال

 لتلقي الشكاوى والمراجعات واالستفسارات واالبالغ عن عملیات الغش". 1703الساخن 
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وأفاد بأن "مكافحة الفساد ھي أیضاً أحد محاور الخطة، حیث یتم تفعیل مبدأ الثواب والعقاب، 
ذلك "تعزیزاالمن والسالمة العامة وتزوید المراكز الحدودیة وتصحیح األجور للموظفین"، وك

بأجھزة السكانر والمختبرات المیدانیة، وتعزیز دور التحریات الجمركیة"، و"تطویر الموارد 
البشریة، ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم ،أھّمھا 

 اریة متخصصة في ھذا المجال".عقد دورات تنظمھا شركات استش
 

وختم ضاھر مؤكداً أن "الجمارك حققت خطوات عّدة بھدف تسھیل حركة التجارة المشروعة 
وتحسین وتطویر إجراءات العمل الجمركي وھذا بدوره سیؤدي إلى تحسین آلیات تحصیل 

ثل للقوانین الرسوم والضرائب الجمركیة وسینعكس إیجابا على زیادتھا إضافة إلى التطبیق األم
والتشریعات وھذه اآللیات ستدعم حتماً االقتصاد الوطني وتشجع االستثمارات األجنبیة 

 المباشرة".
 
 
 

 ظاھر
 
 
 

 التي العواملوقال رئیس مصلحة مكافحة التھریب في "الریجي" المھندس محمد ظاھر إّن "
المرتفع  العبءوزنة المتوا غیرھي السیاسة الضریبیة  وعرالمش غیر االتجارزیادة  في تساھم
 ة،المجاور الدول مع التبغ منتجات سعارأ فيمتتالیة، والتفاوت  ریبیّةض داتزیا عنالناتج 

 علىوخصوصاً  الحرة التجارة مناطق فيالرقابة المحكمة  غیابوكذلك  ،القوانین نفاذإ ضعفو
 ".المنخفضبسبب سعرھا  وعةرالمش غیر البضائعالترانزیت، والطلب المتزاید على  سلع

 
 ،المكافحة جھاز عمل تعیق التي المشاكل منوقال إّن " ،المكافحة مصلحة اتزإنجا وتناول

 بینمھرّ من المخالفین بحق القضائیةاألحكام  صدارإ في التأخرالوضع األمني والسیاسي العام، و
 جھاز رةزبمؤا األمنیّة لألجھزة الملزمة القانونیّة النصوص غیابوكذلك  تھریب،بال رینومتاج

 ".ورةرالض اقتضت كلّما المكافحة
 

ومنھا "سرعة إصدار األحكام  ،وعةرالمش غیر التجارة لمكافحة لحلولظاھر بعض ا واقترح
 النظر إعادةو ،علیھم فرضتالقضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي 

وتألیف لجنة  علیّة،وفا امةرص وأكثر ادعةر لجعلھا ریبالتھ بأعمال المتعلقة لتشریعاتافي 
التھریب تضم ممثلین عن النیابة العامة والجیش وقوى األمن الداخلي ووزارة اإلقتصاد  حةلمكاف

 مافي  للتنسیق ،والتنباك التبغ حصر إدارة في المكافحة جھاز عنومصلحة الجمارك، فضالً 
 بینھا".

 
 األمنیّة للقوى ملزمة نصوص وضعأیضاً في إطار الحلول المقترحة إلى "وجوب  وأشار

 عن اإلعالم وسائل فيواإلعالن دوریاً  ریاً،ورض ذلك جدو كلّما ریبالتھ مكافحة جھاز رةزبمؤا
 والتعاون اكةرالش زیزتعوكذلك  ،بالتبغ وعرالمش غیر االتجار على المترتبة بیّةالسل ثاراآل

 ".التبغیة المنتجات لصناعة عیّینالشر والممثلین والدولیة المحلیة االتالوكبین  المستمر
 

"، مشیراً إلى أن عملھ لتفعیل شابة عناصر ریبالتھ مكافحة جھاز ویدزتعلى "ضرورة  وشّدد
 .الجھاز في عناصر لتوظیف المدنیّة الخدمة مجلس قبل من علیھ قاً موافلدى مجلس الوزراء كتاباً 
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اإلحصاءات فذكر أّن عدد المحاضر التي نظمتھا مصلحة المكافحة إرتفع وعرض ظاھر لبعض 

". أما 2017في العام  157، لینخفض مجدداً إلى 2015في العام  490إلى  2010عام  82من 
إلى نحو  2010في المئة في الفصل الثاني من العام  5حجم التجارة غیر المشروعة فارتفع من 

 .2017من العام في المئة في الفصل الثالث  30
http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=274163 

  

http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=274163
http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=274163
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وزیر المال: عدم مواكبة سیدر باإلصالحات 

 سیزیدنا دیوناً 

 
 
 

المؤتمر الوطني األّول لمكافحة افتتح وزیر المال علي حسن خلیل قبل، ظھر الیوم األربعاء، 
التجارة غیر المشروعة تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ 

بیروت، في حضور وزیر االعالم ملحم  -والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجمع "سیساید فرونت"
یة وقضائیة وأمنیة الریاشي ممثالً بمستشاره أندریھ قصاص، ومدراء عامین وشخصیات نیاب

 ونقابیة وخبراء دولیین ووفود عربیة.
 

وقال وزیر المال: "نبتة التبغ ال تتوقف عن التدفق فتعطي ثّم تزید ثّم تمطر في العطاء حتى تدر 
الكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا نحو السوق وعلى 

 ن مجّدداً في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلقون بالتبغ".الدولة، ثّم تعود إلى المواط
 
 

وأضاف: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح 
باألرض وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین الشتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر 

 فیھا أقل من حیاتھ".
 

"عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، یواكب عطاء األرض وناس وتابع إّن 
األرض للوطن والدولة، فھي تصون عالقة المزارعین بدولتھم وتوضب تعبھم ضمن علب تبغ 

 من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع حیاتھم".
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شروعة، قال: "إنّھ موضوع فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتج وعن التجارة غیر الم

منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوال إلى التأثیر على كل حیاة الدولة، وھناك حاجة ماسة 
 لتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".

 
وعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثارا وأضاف: "لقد ألحقت التجارة غیر المشر

إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، 
 ترتفع خطورة ذلك مع مرور الوقت وتوسع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة".

 
ر والمتاجرة بالمزور قطاع الصحة فیصبح وتابع: "لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزوی

الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتالً لآلمال وللناس معا، فإلى أین ستصل البشریة في ما لو 
 سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط"؟

 
وأردف: "ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجاال نشاطا مضطردا لعصابات 

المنظم لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والممتلكات البشریة  اإلجرام
الثقافیة التي تتضمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحددات الھویة وأصول 

الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد، فقد طال أیضاً األسلحة والذخائر وسیكون 
ثیاً في ما إذا تمكن رواده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتاكة على نطاق واسع. كار

كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھددا باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول 
وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الشرعیة 

تى وصل األمر إلى االتجار بالبشر، كما كان یحصل في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان ح
 الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".

 
وأّكد أّن "التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین من 

نى نظراً إلى أنّھ یطال الصحة والسالح وجودة البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من مع
المنتجات الغذائیة"، الفتاً إلى أّن "خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب 

 إذا اعتمد معیار المعرضین لھذا الخطر".
 

وأشار إلى أّن "التجارة غیر المشروعة "تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب 
لة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر البطا

شرعي بل ینشط إجرامیاً ویورط معھ كل شركائھ في اإلنتاج"، مشددا على أن "التجارة غیر 
المشروعة تشكل بكل واقعیة نشاطا تخریبیا وتؤّدي إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة وبالتالي 

اء مالیتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات اإلجتماعیة المعتمدة منھا، وال یشكل الربح إلى إیذ
 الفردي من خالل تلك التجارة إّال انعكاساً للطمع".

 
وأوضح أّن "اإلقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیة االقتصادیة، من 

 وزع إلى المستھلك النھائي".صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى الم
 

وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على 
كل المستویات، إن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیة وصوالً إلى 

أھمیة قصوى واستثنائیة من خالل  الدمج الكامل للمعلوماتیة الجمركیة التي تولیھا وزارة المال
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 
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المعتمدة دولیا وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم 
 ضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا".ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھربة بل رف

 
وشّدد على أّن "تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز 
التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیة العامة من خالل سد الفجوة 

ل إّال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكل القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي ال یحص
 أشكال التھریب والتھرب الضریبي".

 
وقال: "نحن في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على 

المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 
اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا  والتھریب والفساد

 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا".
 

وقال: "في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 
یة لكل الناس على مستوى الداخل والتي تشكل الیوم رسالة إیجاب 2018العامة الجدیدة لعام 

والخارج بأن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة، والتي حاولنا 
قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 

صالحیة الضروریة ولكنھا غیر تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإل
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطور وتتحول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 تعتمده الحكومات في عملھا على كّل المستویات".
 

وتابع: "ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 
الذي نواكبھ بكل إیجابیة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا االستثمارات في لبنان و

نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیونا من دون أن 
نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیة العامة. ھذه المدیونیة أصبحت 

یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة تشكل عبئا أساسیاً علینا 
 الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة".

 
وأردف: "ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من 

ة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة، بما خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروع
یخفف العجز ویكبر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازناً بنسبتھ 

مع تطور الناتج المحلي من جھة بما یخفف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 
وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل في المرحلة الصحیح". وختم مؤّكداً "اإللتزام كوزارة 

 المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة".
http://www.lebanon24.com/articles/1522243986118048500/ 

  

http://www.lebanon24.com/articles/1522243986118048500/
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علي حسن خلیل: عدم مواكبة "سیدر" 
 أعباًء ودیوناً باإلصالحات سیزیدنا 

 
أّكد وزیر المال علي حسن خلیل خالل افتتاحھ صباح الیوم األربعاء المؤتمر الوطني األول 

لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في 
ه التجارة غیر بیروت، أن "ألواقع المالي المأزوم" یفرض "ضبط ھذ -مجّمع "سیساید فرونت"

المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي لكي یستقیم وضع االقتصاد والمالیة العامة"، 
 سیعید  2018واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 

 
"االنتظام للمالیة العامة" و"یشّكل رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن 

مستوى المالي الحكومي". وإذا وصفھا بأنھا "موازنة متوازنة"، اعتبر أن الحیاة انتظمت على ال
اإلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا "ضروریّة ولكنّھا غیر كافیة"، آمالً في أن "تتحّول في 

السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات". وتمنى أن یكون مؤتمر "سیدر" في باریس 
اقع أفضل"، محذراً من أن عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة محطة لإلنتقال "نحو و

"األعباًء والدیون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة 
 العامة".

وجّمّع المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان "إقتصادك 
مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى مدیرین عامین  600نحو  إنت بتحمي"،

ومسؤولین في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، 
 وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات القطاع الخاص. 

 
تتوقف عن التدفّق فتعطي ثم تزید ثم تمطر في العطاء وتغنّى خلیل في كلمتھ بنبتة التبغ "التي ال 

حتى تدر الكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا نحو 
السوق وعلى الدولة ثم تعود إلى المواطن مجدداً في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلّقون بالتبغ". 
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األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح باألرض  وقال: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان
وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین الشتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر فیھا أقل 

 من حیاتھ".
واشاد بـ"عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، الذي یواكب عطاء األرض 

لة"، مالحظاً أنھا "تصون عالقة المزارعین بدولتھم فتوّضب تعبھم وناس األرض للوطن والدو
ضمن علب تبغ من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع 

 حیاتھم".
ووصف موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ "فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتِج 

مل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة"، مشدداً على منھم والمستھلك والعا
 الحاجة إلى "تنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".

وأضاف: "لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثاراً 
، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة

ع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة".  ترتفع خطورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّ
وتابع: "لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزّور قطاع الصّحة فیصبح 

 لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریّة في ما لو الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال
 سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟".

والحظ أن "ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجال نشاط مضطرد لعصابات 
لبشریّة اإلجرام المنظّم لإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریّة والممتلكات ا

الثقافیّة التي تتضّمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحددات الھویّة وأصول 
الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد فطال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون 

ة على نطاق واسع. كارثیا في ما إذا تمّكن رّواده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتّاك
كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھدداً باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول 

وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الشرعیّة 
جل اإلنسان حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر كما كان یحصل في العصور الغابرة التي یخ

 الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".
وأشار إلى أن "التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین 

من البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنھ یطال الصحة والسالح 
أن "خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم وجودة المنتجات الغذائیّة". ورأى 

 الحروب إذا اعتمد معیار المعّرضین لھذا الخطر".
وقال إن التجارة غیر المشروعة "تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب البطالة 

بل  وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر شرعي
 ینشط إجرامیاً ویوّرط معھ كل شركائھ في اإلنتاج".

والحظ أّن "التجارة غیر المشروعة تشّكل بكّل واقعیّة نشاطاً تخریبیاً وتؤّدي إلى تراجع العائدات 
الضریبیّة للدولة وبالتالي إلى إیذاء مالیّتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات االجتماعیّة 

یشّكل الربح الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً للطمع". وشّدَد على أن المعتمدة منھا، وال 
"االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیّة االقتصادیّة، من صاحب العمل إلى 

 العامل ومن المنتج إلى الموّزع إلى المستھلك النھائي".
ة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجار

كل المستویات، إْن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیّة وصوالً إلى 
الدمج الكامل للمعلوماتیّة الجمركیّة التي تولیھا وزارة المال أھمیّة قصوى واستثنائیّة من خالل 

و من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أ
المعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم 
 ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھّربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا".
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لتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز ورأى أن "تأثیر التھریب وا
التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة 

القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل 
 لضریبي".أشكال التھریب والتھّرب ا

وقال: "نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على 
المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 

اقتصادنا والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع 
 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا".

وأَضاف: "في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 
والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 

على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا  والخارج بأّن الحیاة انتظمت
قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 

تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر 
من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل  كافیة والتي وضعت على السكة

 تعتمده الحكومات في عملھا على كل المستویات".
وأضاف: "ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 

محطة ننتقل منھا  االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ
نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن 

نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة". وتابع: "ھذه المدیونیة 
العام وإدارتھ  أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین

 بالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة".
وأضاف: "ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من 

إضافیّة بما  خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد
یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنأً 

بنسبتھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة بما یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 
 الصحیح".

رقة عمل عمل في المرحلة وختم خلیل مؤكداً "االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ و
 المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة". 

 
وأعتبر رئیس "الریجي" مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي أّن اجتماع مختلف المؤسسات 

والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن "الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد"، مالحظاً أّن 
ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود "التھریب "یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً 

المفتوحة، ال سیّما في واقعنا الجغرافي"، واصفاً إیاه بأنھ "مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي 
یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة". وأضاف: "اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع 

زھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على مسؤولیة حمایتھ من كل التھدیدات وأبر
موارد الخزینة وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیاً، ألّن الدولة أحق بمواردھا، 

والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 
 والمزورون".

ت ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، والحظَ أن "آفة التھریب تنخر كل القطاعا
یعاني كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضرراً". وشّدَد على أن جھد أي جھة 

"یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة ال سیما ان مكافحة تھریب 
شابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتت

 وبالتالي فإن الجمیع معني ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ".
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وأشار إلى أن "تھریب المنتجات التبغیة عالي الُربحیَّة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ من 
یّنت العالقة بین تھریب عقوبات ال یشّكل أّي رادع فعلي او جدي". ولفَـَت إلى أن "الدراسات ب

التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھّربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغش في المنتجات 
ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھرت 

لعائدات نیابة عن أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال وا
 مجموعات الجریمة المنظمة".

وأفاد سقالوي بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن "معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد 
، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة 2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 

تنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا الم
 ملیار دوالر سنویاً". 75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739نحو 

وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي" نتیجة التھریب في الفترة االخیرة. 
، إذ انخفضت "من 2012راجع منذ العام وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات "الریجي" في ت

 ",2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 
وإذ ذّكر بأّن "الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة"، حّذر من أن "الضرر الالحق 

بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة". ولفت إلى أّن " ما یخسُرهُ 
قتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ اال

ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات  300راھناً 
جة عدم كافةً، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتی

القدرة على رفع األسعار بما یتناسب مع أسعار التبغ العالمیّة، ذلك ان ایة زیادة في األسعار 
 ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب ".

، وبمساندة وزیر المال علي حسن خلیل ودعمھ،  2016وأبَرَز أن "الریجي استطاعت في العام 
مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة"، مثّمناً تبني خلیل وباإلمكانات المتاحة، تحقیق بعض النجاح في 

كل اقتراحات "الریجي" في ھذا الشأن، ومنھا "القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات 
المستوردة ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة"، و"تعزیز 

شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف  مكانة الصناعة الوطنیة" من خالل "تنفیذ مخطط
تنافس تلك المھربة إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي". كذلك 

 أشار إلى "ضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة".
المستدامة بمشاركة خطة للتنمیة  ۲۰۱٦وقال: "استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام 

جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلّت ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى سلّم 
 أولویاتھا"، آمالً في أن یساھم المؤتمر في "الخروج بحلول منطقیة وعملیّة تناسب الجمیع".

ثروة النفطیة وأشار إلى أن "آفة التھریب خطرة وتُعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات ال
الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا". وإذ استغرب "العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة"، 

شّدد على أّن "شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف"، داعیاً إلى اإلفادة من 
في مصلحة التجارب الدولیة والخروج "بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب 

 كّل القطاعات".
وتابع: "إقتصادنا نحن من نحمیھ (...) والید الواحدة ال تصفق منفردة، فلنضع معاً توصیات 
تؤّسس لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات 

 عملیّة تحمي قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن".
توصیات "بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة"، من أبرزھا "مساندة ودعم  وطرح سقالوي جملة

وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة" التي ستنتج عن المؤتمر، و"تعزیز 
التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 

االستقصاء واالستخبار والمالحقة"، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة  األجھزة لتعزیز
الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام القضائیة 
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وصوالً إلى العقوبات الجزائیّة". كذلك اقترح "زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت 
المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة  التوعیة ونشر

التبغ غیر المشروعة"، و"التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل 
اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب"، و"السعي مع الدول المجاورة الى 

توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر مواءمة سیاسات 
عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 

 أسعارھا في لبنان".
وأمل في أن یكون المؤتمر "حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع 

ھریب"، وأن تكون توصیاتھ "خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق تسمح مكافحة الت
بمواجھة اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كلٌّ من موقعھ"، داعیاً إلى اعتبار یوم الثامن 

 والعشرین من آذار من كل سنة "یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة".  
http://www.lebanonfiles.com/news/1307571 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1307571
http://www.lebanonfiles.com/news/1307571
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خلیل: التجارة غیر المشروعة الحقت خسائر كبیرة 
 في اقتصاد العالم

 
في كلمة لھ خالل المؤتمر الوطني االول لمكافحة التجارة  علي حسن خلیلاشار وزیر المالیة 

والتنباك نشھد عطائھا ورئیسھا والعاملین فیھا الذي  التبغ غیر المشروعة إلى ان "إدارة حصر
مع دولتھم"، معتبرا ان  المزارعینیواكب عطاء االرض لنقول ان ھذه المؤسسة تصون عالقة 

"الممیز اننا نأتي الى رحاب ھذه االدارة لنبحث في موضوع بالغ األھمیة وصوال الى التأثیر على 
 كل حیاة الدولة".

الى ان "التجارة غیر المشروعة الحقت خسائر كبیرة في اقتصادیات العالم وھي  ولفت خلیل
تطال قطاعات لم تكن تطالھا في السابق ولیس من الغریب ولكن من المؤلم ان یطال التزویر 

قطاع الصحة فأصبح الدواء قاتال للناس فھل من التسامح مع ذلك والى این ستصل البشریة لو 
 اقت قدرتنا على الضبط".سادت ھذه التجارة وف

https://www.elnashra.com/news/show/1194184/%D8%AE%D9%84%D9
-%8A%D9%84:
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1

8%B9%D%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AA-8%A9
-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7 
  

https://www.elnashra.com/news/show/1194184/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7
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خلیل في إفتتاح مؤتمر "مكافحة التجارة غیر 

أزوم یفرض ضبط المشروعة": الواقع المالي الم
 ھذه المشكلة

 
خالل افتتاحھ "المؤتمر الوطني األول لمكافحة  علي حسن خلیلأّكد وزیر المال 

) الریجيالتجارة غیر المشروعة" الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (
بیروت، أن "الواقع المالي المأزوم یفرض ضبط ھذه  -في مجّمع "سیساید فرونت"

المالي لكي یستقیم وضع التجارة غیر المشروعة والتھریب والفساد اإلداري و
سیعید  2018االقتصاد والمالیة العامة"، واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 

"االنتظام للمالیة العامة" و"یشّكل رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل 
والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي". وإذا وصفھا بأنھا 

ازنة"، اعتبر أن اإلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا "ضروریّة "موازنة متو
ولكنّھا غیر كافیة"، آمالً في أن "تتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده 
الحكومات". وتمنى أن یكون مؤتمر "سیدر" في باریس محطة لإلنتقال "نحو واقع 

دي إلى زیادة "األعباًء أفضل"، محذراً من أن عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤ
والدیون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة 

 العامة".
 
  
 

وجّمّع المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان 
مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة،  600"إقتصادك إنت بتحمي"، نحو 
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إضافة إلى مدیرین عامین ومسؤولین في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین 
عن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، و

 القطاع الخاص.
 
  
 
  
 

وتغنّى خلیل في كلمتھ بنبتة التبغ "التي ال تتوقف عن التدفّق فتعطي ثم تزید ثم تمطر 
في العطاء حتى تدر الكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة 

تعود إلى المواطن مجدداً في دورة وفاء المدیرة لمسارھا نحو السوق وعلى الدولة ثم 
اعتاد علیھا المتعلّقون بالتبغ". وقال: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي 

اختلطت فیھا التسمیات والروائح باألرض وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین 
 الشتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر فیھا أقل من حیاتھ".

 
  
 

واشاد بـ"عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، الذي یواكب 
عطاء األرض وناس األرض للوطن والدولة"، مالحظاً أنھا "تصون عالقة 

المزارعین بدولتھم فتوّضب تعبھم ضمن علب تبغ من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا 
 تھم".التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع حیا

 
  
 

ووصف موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ "فائق األھمیة واألثر على حیاة 
الناس، المنتِج منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة 
الدولة"، مشدداً على الحاجة إلى "تنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى 

 نحمیھ بأنفسنا".
 
  
 

وأضاف خلیل: "لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم 
وتركت آثاراً إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم 

ع قدرة التجار  تكن تطالھا في السابق، ترتفع خطورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّ
بع: "لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال على ولوج السوق غیر المشروعة". وتا

التزویر والمتاجرة بالمزّور قطاع الصّحة فیصبح الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، 
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قاتال لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریّة في ما لو سادت ھذه التجارة 
 وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟".

 
  
 

غیر المشروعة أصبحت مجال نشاط مضطرد والحظ أن "ھذه القنوات التجاریة 
لعصابات اإلجرام المنظّم لإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریّة 

والممتلكات البشریّة الثقافیّة التي تتضّمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب 
عند ھذا  العیش ومحددات الھویّة وأصول الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط

الحد فطال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون كارثیا في ما إذا تمّكن رّواده من تناقل 
أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتّاكة على نطاق واسع. كذلك طال النشاط غیر 

الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھدداً باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول وتمویل 
ة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الشرعیّة اإلرھاب وشبكات الدعار

حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر كما كان یحصل في العصور الغابرة التي 
 یخجل اإلنسان الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".

 
  
 

وأشار إلى أن "التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال 
ت المالیین من البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنھ مئا

یطال الصحة والسالح وجودة المنتجات الغذائیّة". ورأى أن "خطر ھذه التجارة على 
 حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب إذا اعتمد معیار المعّرضین لھذا الخطر".

 
  
 

"تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من وقال إن التجارة غیر المشروعة 
منسوب البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من 

 رب عمل غیر شرعي بل ینشط إجرامیاً ویوّرط معھ كل شركائھ في اإلنتاج".
 
  
 

تؤّدي إلى والحظ أّن "التجارة غیر المشروعة تشّكل بكّل واقعیّة نشاطاً تخریبیاً و
تراجع العائدات الضریبیّة للدولة وبالتالي إلى إیذاء مالیّتھا والتأثیر سلباً على مردود 
التقدیمات االجتماعیّة المعتمدة منھا، وال یشّكل الربح الفردي من خالل تلك التجارة 

إال انعكاساً للطمع". وشّدَد على أن "االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل 
العملیّة االقتصادیّة، من صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى الموّزع أطراف 

 إلى المستھلك النھائي".
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وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود 
المكافحة لھا على كل المستویات، إْن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد 

ة وصوالً إلى الدمج الكامل للمعلوماتیّة الجمركیّة التي تولیھا وزارة الداتا اإللكترونیّ 
المال أھمیّة قصوى واستثنائیّة من خالل سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من 

خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط المعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون 
المواطنین أنفسھم في دعم ھذه الجھود من الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة 

 خالل عدم التعامل بالمواد المھّربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا".
 

ورأى خلیل أن "تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد 
المالیّة العامة  أحد أبرز التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى

من خالل سد الفجوة القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط 
 حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل أشكال التھریب والتھّرب الضریبي".

 
وقال: "نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل 

التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه الواقع على المستوى 
التجارة غیر المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل 
 مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا".

 
للمالیة العامة من خالل وأَضاف: "في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام 

والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس  2018إقرار الموازنة العامة الجدیدة لعام 
على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من 

 خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة
على صعید إعادة ضبط العجز من خالل تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار 

جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر كافیة والتي وضعت على 
السكة من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده 

 الحكومات في عملھا على كل المستویات".
 

: "ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر وتابع
لدعم االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ 
محطة ننتقل منھا نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا 

المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى  أعباًء ودیوناً من دون أن نخرج من
المدیونیّة العامة". وتابع: "ھذه المدیونیة أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض 

إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة الصحیحة والموّجھة 
 لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة".
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ا نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة وأضاف: "م

االنتظام ھذه من خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة 
بالتأكید بموارد إضافیّة بما یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا 

ھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة بما القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنأً بنسبت
 یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار الصحیح".

 
وختم خلیل مؤكداً "االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل عمل في 

 المرحلة المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة".
 
  
 
  
 

سقالوي أّن اجتماع مختلف بدوره إعتبر رئیس "الریجي" مدیرھا العام ناصیف 
المؤسسات والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن "الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة 
مھدد"، مالحظاً أّن "التھریب "یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا 

 االقتصادي في ظل الحدود المفتوحة، ال سیّما في واقعنا الجغرافي"، واصفاً إیاه بأنھ
"مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة". 

وأضاف: "اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع مسؤولیة حمایتھ من كل 
التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على موارد الخزینة 

اً، ألّن الدولة أحق بمواردھا، وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالی
والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 

 والمزورون".
 
  
 

والحَظ أن "آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع 
ضرراً". وشّدَد الخاص، یعاني كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر ت

على أن جھد أي جھة "یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة 
ال سیما ان مكافحة تھریب المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك 

مع إشكالیة التھریب بشكل عام، وبالتالي فإن الجمیع معني ومطالب بمكافحتھ من 
 .موقعھ ومن مسؤولیتھ"

 
وأشار إلى أن "تھریب المنتجات التبغیة عالي الُربحیَّة وآمن نسبیاً للمھربین فما 

یترافق معھ من عقوبات ال یشّكل أّي رادع فعلي او جدي". ولفَـَت إلى أن "الدراسات 
بیّنت العالقة بین تھریب التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھّربي التبغ في أعمال 
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ي المنتجات ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال غیر مشروعة كالغش ف
اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھرت أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في 

تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن مجموعات الجریمة 
 المنظمة".

 
  
 

تھریب المنتجات التبغیة في وأفاد سقالوي بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن "معّدل 
، وأّن العالم العربي 2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1لبنان ازداد من 

یتربّع على رأس الئحة ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ 
ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت نحو 

 ملیار دوالر سنویاً". 75، أي نحو 2012و 2003
 

وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي" نتیجة التھریب في الفترة 
االخیرة. وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات "الریجي" في تراجع منذ العام 

 ",2017ملیون دوالر عام  564، إذ انخفضت "من ملیار دوالر عامذاك إلى 2012
 
  
 

ذ ذّكر بأّن "الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة"، حّذر من أن "الضرر وإ
الالحق بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة". ولفت 
إلى أّن " ما یخسُرهُ االقتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال التھریب واالتجار غیر 

ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر  300اھناً المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ ر
بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات كافةً، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة 
الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم القدرة على رفع األسعار 

األسعار ستكون دافعاً بما یتناسب مع أسعار التبغ العالمیّة، ذلك ان ایة زیادة في 
 لزیادة أعمال التھریب ".

 
، وبمساندة وزیر المال علي حسن  2016وأبَرَز أن "الریجي استطاعت في العام 

خلیل ودعمھ، وباإلمكانات المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة 
ا "القرار الخطیرة"، مثّمناً تبني خلیل كل اقتراحات "الریجي" في ھذا الشأن، ومنھ

الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات المستوردة ثمن البضائع المھربة ورسومھا 
الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة"، و"تعزیز مكانة الصناعة الوطنیة" من 

خالل "تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف تنافس تلك 
صنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي". كذلك المھربة إضافة الى توقیع اتفاقیات ت

 أشار إلى "ضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة".
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خطة للتنمیة  2016وقال سقالوي: "استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام 
المستدامة بمشاركة جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلّت ضرورة مكافحة التجارة 

مشروعة في أعلى سلّم أولویاتھا"، آمالً في أن یساھم المؤتمر في "الخروج غیر ال
 بحلول منطقیة وعملیّة تناسب الجمیع".

 
  
 

وأشار إلى أن "آفة التھریب خطرة وتُعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات الثروة 
الم أمام النفطیة الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا". وإذ استغرب "العجز واالستس
معابر مفتوحة"، شّدد على أّن "شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة 

األوصاف"، داعیاً إلى اإلفادة من التجارب الدولیة والخروج "بمقاربة متكاملة 
 لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة كّل القطاعات".

 
ال تصفق منفردة، فلنضع معاً  وتابع: "إقتصادنا نحن من نحمیھ (...) والید الواحدة

توصیات تؤّسس لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج 
 مؤتمرنا بإجراءات عملیّة تحمي قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن".

 
  
 

وطرح سقالوي جملة توصیات "بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة"، من أبرزھا 
وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة" التي "مساندة ودعم 

ستنتج عن المؤتمر، و"تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة 
وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار 

عیة الى تحدیث القوانین والمالحقة"، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشری
والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام القضائیة وصوالً 

إلى العقوبات الجزائیّة". كذلك اقترح "زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت 
التوعیة ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة 

ة التبغ غیر المشروعة"، و"التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل بتجار
المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب"، 

و"السعي مع الدول المجاورة الى مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت 
بر الحدود وخصوصاً في ظل الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر ع

 تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن أسعارھا في لبنان".
 
  
 

وأمل في أن یكون المؤتمر "حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات 
المعنیة بموضوع مكافحة التھریب"، وأن تكون توصیاتھ "خطوة جدیة في سبیل رسم 
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مواجھة اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كلٌّ من خریطة طریق تسمح ب
موقعھ"، داعیاً إلى اعتبار یوم الثامن والعشرین من آذار من كل سنة "یوماً وطنیاً 

 لمكافحة التجارة غیر المشروعة".
 
  
 

 الجلسة الثانیة 
 
  
 

ّكد عدد وفي الجلسة الثانیة للمؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة، أ
من الخبراء على ضرورة التعاون بین مختلف الجھات المعنیة وأجھزة إنفاذ القوانین 

 لمكافحة ظاھرة التھریب والتجارة غیر المشروعة.
 

وعقدت جلسة تمھیدیة عن األطر والمعاییر وأفضل الممارسات الدولیة لمكافحة 
 .التھریب، أدارھا الخبیر في القوانین الدولیة آالن یانوفیتش

 
  
 
  
 

وتناول الخبیر من مكتب مكافحة المخدرات والجریمة في األمم المتّحدة دیفید 
إزادیفار موضوع االتجار غیر المشروع بالسجائر ومنتجات التبغ في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفریقیا، الفتاً إلى أّن ھذه المنطقة "واحدة من األسواق التي تشھد نمواً 
في المئة عام  4.5ھریب، إذ بلغت الزیادة في ھذا المجال نادراً في معدالت الت

 في المئة في العام ذاتھ". 41، وخصوصاً في العراق حیث بلغت الزیادة 2016
 

ملیار سیجارة في السنة  43وأشار إلى أّن "التقدیرات تفید بأّن حجم التھریب یناھز 
ئة من السوق في الم 10.6في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، أي نحو 

قّدرت الكمیة المصادرة  WCOالشرعیة"، الفتاً إلى أن "المنظّمة العالمیّة للجمارك 
 ملیون سیجارة". 354بنحو  2012عام 

 
 

وتطّرق إزادیفار إلى الخطر الذي تمثّلھ التجارة غیر المشروعة، الفتاً إلى أنّھا 
بة على الصّحة والنظافة "توفرفرصاً مؤاتیة لتفّشي الفساد، وتؤدي إلى تغییب الرقا

والنوعیّة، والقیود على المستھلكین كالقاصرین، فضالً عن التھّرب الضریبي وتمویل 
 األنشطة اإلجرامیّة، ومنھا اإلرھاب".
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) ھوارد باغ عن أفضل EUROPOLثم تحدث الخبیر من جھاز الشرطة األوربي (
االتحاد االوروبي، فقال إن "عائدات الممارسات في مكافحة التھریب المعتمدة في 

التجارة غیر المشروعة للمنتجات التبغیة والتي تقدّر بمالیین الدوالرات، تصل إلى 
أیدي تنظیم القاعدة وحركة طالبان ومنظّمات إرھابیّة أخرى وإلى عصابات الجریمة 

 المنظّمة".
 

ت"، تظراً إلى أن ووصف تھریب التبغ بأنھ "محّرك لجرائم أخرى" و"ممّول للتھدیدا
"األرباح غیر المشروعة منھ تستخدم في تمویل الجریمة المنظّمة". وقال: "إّن 

تھریب التبغ یطالنا جمیعاً، والعائدات المسلوبة من الدولة كان یمكن أن یتم إنفاقھا 
 على مرافق عامة حیویّة كالمدارس والمستشفیات والبنى التحتیّة".

 
بسبب التبغ المقلّد و المھّرب  2016د األوروبي عام وأشار إلى أن خسائر االتحا

في  9ملیار یورو، فیما بلغ استھالك المنتجات التبغیة غیر الشرعیة  10.2بلغت 
المئة، أي نحو سیجارة على عشرة. وبلغ حجم سوق التبغ غیر المشروعة في االتحاد 

 ملیار سیجارة. 48.3األوروبي 
 

وتحّدث عن تفعیل التعاون الدولي، شدد  Europolوإذ شرح وظائف "یوروبول" 
على أھمیة الجانب اإلستخباري في مواجھة عصابات الجریمة المنظّمة عبر اإلفادة 

من معلومات مصادر متعددة، منھا جھات إنفاذ القانون والمنظّمات الدولیّة والمصادر 
كیل االستخباریة المفتوحة والقطاع الخاص (كتجار التبغ). كذلك رأى ضرورة تش

وحدات مشتركة أو فرق تدّخل من مختلف أجھزة إنفاذ القانون المختلفة كالشرطة 
والجمارك واألمن العام وأجھزة الضرائب والقضاء وغیرھا. أبرز ضرورة إجراء 

تحقیقات مالیّة موازیة تھدف إلى رصد تدفّقات األموال الناجمة عن الجرائم 
 والعائدات.
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القوانین الدولیة ھوتر لورانس فقال إّن المنتجات التبغیّة ھي من بین أما الخبیر في 

أكثر المواد التي یتم االتجار بھا بطرق غیر مشروعة، وتأتي مباشرة بعد المخّدرات. 
وأشار إلى أن الخسائر الناجمة عن فقدان عائدات الرسوم بفعل االتجار غیر 

 والر.ملیار د 50و 40المشروع تقّدر كل عام بما بین 
 

ورأى لورانس أّن أفضل الحلول لمعالجة االتجار غیر المشروع تتمثل في التعاون 
والتنسیق بین السلطات الرسمیّة في مجال السیاسات المالیّة واألنظمة وإنفاذ القانون، 

وبین الجھات الصّحیة، من خالل الحمالت التثقیفیّة مثالً، والجھات الصناعیة من 
المعلومات. وشّدد على أھمیة التنسیق والتعاون بین السلطات خالل تبادل الخبرات و

الحكومیّة وشركات التبغ الشرعیة، وإعادة استثمار واحد إلى اثنین في المئة من 
 مداخیل الزیادات الضریبیّة على المنتجات التبغیّة لتعزیز إنفاذ القانون.

 
ى المنتجات ورأى لورانس أّن "فرض الضرائب بمستویات عالیة ومتصاعدة عل

التبغیّة یشّكل المحفّز الرئیسیي لنمو التجارة غیر المشروعة، إضافة إلى ضعف إنفاذ 
 القوانین".

 
  
 
  
 

 إنفاذ القوانین
 
  
 

ثم عقدت حلقة حوار عن تعزیز انفاذ القوانین والمالحقة القضائیة وتطویر آلیات 
"الریجي" المھندس مازن التنسیق بین األجھزة األمنیة، أدارھا عضو لجنة إدارة 

عبود، وشارك فیھا النائب العام المالي القاضي علي إبراھیم ، والمدیر العام اقوى 
االمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدیر العام للجمارك بدري ضاھر، ورئیس 

 مصلحة مكافحة التھریب في "الریجي" المھندس محمد ظاھر.
 
  
 
  
 

"اإلقتصاد ال یمكن أن یكون سلیماً إالّ إذا تمت حمایتھ من وشّدد اللواء عثمان على أن 
مختلف الجوانب، وال سیّما من الناحیة األمنیة، وھو ما یسّمى باالستثمار في األمن". 
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وقال: "ثمة منتجاٌت فكریةٌ ومعنویةٌ، وأخرى تجاریةٌ وغذائیة، تحتّم علینا مكافحة 
لید أو التزویر، ألّن من شأن ذلك أن االتّجار غیر المشروع بھا، كالتھریب أو التق

یضّر بمصلحة المواطن وصّحتھ وسالمتھ كما أنّھ یحرم خزینة الّدولة من عائداٍت 
 وضرائب غیر محدودة".

 
وأشار إلى أن قوى األمن الداخلي "أنشأت مراكز تعنى بھذا الشأن، وھي تجتمع 

كافحة جرائم تحت رئاسة قسم المباحث الجنائیة الخاّصة من مكاتب تعنى بم
المعلوماتیة، وحمایة الملكیّة الفكریّة ومكافحة الجرائم المالیة، وجرائم تبییض 

األموال". وأوضح أن "أّن األموال الناتجة عن األعمال غیر المشروعة تستدعي من 
المستحصلین علیھا غسلھا وتبییضھا في السوق المالیة اللبنانیة، بحیث یلجأون في 

دام عصاباٍت وجھاٍت خارجٍة عن القانون للقیام بھذا العمل، غالب األمر إلى استخ
وھذا ما یؤّدي حتماً إلى انتشار الجریمة بمختلف أنواعھا وربّما أّدى إلى تمویل 

 اإلرھاب".
 

والحظ أّن "أعمال التھریب والتقلید ال تتوقّف مفاعیلھا عند جریمٍة واحدٍة، وإنّما 
قع التقصیر في أداء قوى األمن الداخلي في مكاٍن تتجاوز إلى جرائم مختلفٍة، وربّما و

ما، بالنسبة إلى مسألة مكافحة التھریب عبر المعابر الحدودیة؛ لكونھا غیر موجودة 
بشكٍل فاعٍل على ھذه المعابر، إنّما ضمن الخطّة اإلستراتیجیة لقوى األمن الداخلي 

من المؤّكد أنّنا سنولي  التي تلحظ تطویر المؤّسسة، وتفعیل آدائھا في كل المجاالت،
 األھمیّة الالزمة لتفعیل دور قطعات قوى األمن في ما خّص ھذه الجریمة".

 
وأّكد أّن "القطعات المختّصة في قوى األمن الداخلي، تقوم بعملھا من جھة مكافحة 
أعمال التھریب التي تتحقّق منھا في الداخل، ومكافحة التقلید وغیر ذلك من تعّدیاٍت 

 ن االقتصادّي وعلى مالیّة الدولة وخزینتھا.على األم
 

وقد تّم ضبط مواّد وأدویٍة وسلٍع وسیاراٍت وتبٍغ وتنباٍك ومنتجاٍت تجاریٍّة متنّوعٍة، 
ومنھا ما اضطّر القطعات المعنیة إلجراء مداھماٍت على مخازن وأماكن خطرٍة، 

 وتوقیف متوّرطین".
 

ن الداخلي تقوم باستمراٍر بإجراء التدریبات وأشار إلى أّن "المدیریة العامة لقوى األم
التخّصصیة الالزمة للضبّاط والعناصر المعنیّین من خالل برامج تدریبیٍة مدروسٍة 

بھدف رفع مستوى الكفاءة المھنیّة لدیھم وتفعیلھا في العمل". وأضاف: "ھذا من 
الوزارات  ناحیة المكافحة، أّما من ناحیة الوقایة؛ فذلك یتطلّب من مختلف أجھزة

اتّخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حصول تعّدیاٍت على األمن االقتصادي.وفي ھذا 
السیاق، قامت قوى األمن الداخلي بتوقیع عّدة مذّكرات تفاھٍم مع القطاع الخاّص 

للتعاون والتدریب، آخرھا كان مع جمعیة حمایة المنتجات والعالمات التجاریة في 
جزًءا كبیًرا من عمل مكتب مكافحة الجرائم المالیة )". وأوضح أّن "BPGلبنان (
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وخصوصاً في مجال تھریب البضائع التي یوجد لھا وكیٌل حصريٌّ في لبنان، 
والبضائع المقلّدة، یتم بالتنسیق بین المكتب المذكور والجمارك، وال سیّما في ظّل 

ارك وقوى األمن وجود تعمیٍم من النیابة العاّمة التمییزیة بوجوب التعاون بین الجم
الداخلي، من خالل مكتب مكافحة الجرائم المالیة، وإحالة ملفّات ضبط المواّد المقلّدة 

والمھّربة على ھذا المكتب المختّص الستكمال التحقیق بإشراف النیابة العاّمة 
 المالیة".

 
ّم وتابع: "ال بّد لنا جمیًعا، من بذل الجھود السریعة، والتنسیق بین القطاعین العا

والخاّص، من أجل حمایة التّجار القانونیّین، وحمایة عائدات خزینة الدولة، إضافةً 
إلى تبادل المعلومات بین العاملین في القطاع التجارّي واالقتصادّي، وجھات إنفاذ 

القانون، وتقدیم الدعم لھم وتبادل الخبرات للتصّدي للتحّدیات التي تواجھ المؤّسسات 
 المالّي والتجارّي". األمنیة، والقطاعین

 
  
 
  
 
  
 

أما القاضي ابراھیم، فشرح اختصاصات النیابة العامة المالیة، ووصف التھریب بأنھ 
"وجھ من أوجھ الفساد وھو یحرم الخزینة العامة من األموال التي تذھب إلى جیوب 

المھّربین والمنتفعین". وقال: "نحن نّدعي یومیاً ونحیل على المراجع القضائیّة 
المختّصة (كقاضي التحقیق) ملفات، وفي ھذا الموضوع یتم التنسیق مع األجھزة 

األمنیة الموجودة على األرض سواء مع الجمارك أو الشرطة القضائیة أو المخافر أو 
األمن العام وجھاز مكافحة التھریب في الریجي. قد تكون األحكام ال تصل إلى 

السلطة القضائیّة إذ لكل ملف  السجن ولكن یجب أن نحترم كل حكم یصدر عن
 خصوصیّتھ".

 
والحظ أن "صوت الطائفة والمذھب یعلو على صوت الدولة والوطن في كثیر من 

الحاالت، وأي مھّرب یختبئ ویتلطّى خلف طائفتھ أو مذھبھ فیجتمع المذھب أو 
الطائفة حول ھذا المھّرب أو الفاسد تحت مقولة لماذا نحن ولیس غیرنا، وكل فاسد 

 مي من طائفتھ أو مذھبھ".مح
 

ورأى أّن "المسألة متعلقة بالتربیة، فالبیت ھو الخطوة األولى للتربیة وما نعلّمھ 
ألطفالنا سیسیرون علیھ، ولألم والمدرسة والجامعة والمجتمع الدور األساسي في 

 تكوین البیئة الحاضنة لمكافحة الفساد".
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مایة ھذا الوطن. فإذا عمل القضاء وشدد على ضرورة "التعاضد والتكاتف من أجل ح
بمفرده وقوى األمن الداخلي وحدھا واألمن العام والجمارك والریجي كّل وحده، فلن 
نصل إلى نتیجة، فإما أن نعمل بید واحدة وروح واحدة وكشخص واحد أو ال یفكرّن 
م، أحد بتحقیق نتیجة". واعتبر أن "دور المجتمع المدني أي الجمعیّات ووسائل اإلعال

محوري وأساسي في مكافحة التھریب والفساد"، لكنھ شدد على أن "ما یتم وضعھ بید 
القضاء أو رجال قوى األمن یجب أن یكون مستنداً إلى أساس وال یعتمد فقط على 

القول والكالم ألّن ذلك یرتد على القضیّة بحّد ذاتھا وعلى المواطن". وأضاف: "إذا 
أن نصل. وأدعو وسائل اإلعالم إلى أن تقّدم لنا رأس  عملنا جمیعاً بشكل جّدي یمكننا

الخیط على األقل ونحن نقوم بتحقیقاتنا في النیابة ونكمل. وأتمنى على وسائل اإلعالم 
التي تعمل بجدیّة ولدیھا األھلیّة واإلمكانیّة وعندھا إرادة في اإلصالح وفي مكافحة 

 الفساد والتھریب أن تقّدم لنا الدلیل".
 

لى أن "ثمة معوقات تحول دون عمل النیابة العامة مثل اإلذن أو الترخیص وأشار إ
بمالحقة أّي موظّف (...) وثمة حصانات كثیرة وأناس محمیّون. ونحن أمام تحٍد كبیر 

فإما أن نكون یداً واحدة في قیام ھذا الوطن أو فلیعمل كل على لیاله وال یحلمن أحد 
 بقیام وطن".

 
  
 
  
 

دیر العام للجمارك بدري ضاھر أن "تجارة التبغ غیر المشروعة بدوره الحظ الم
 تھّدد الصّحة العامة للمواطنین وتؤدي إلى خسارة الدولة مبالغ طائلة".

 
وعّدد ضاھر أبرز أسباب التجارة غیر المشروعة، ومنھا "طول اإلجراءات 
نیة، الجمركیة وتعقیدھا من جھة، وارتفاع معدالت الرسوم والضرائب من جھة ثا

 والفساد والرشوة من جھة ثالثة".
 

ولفت إلى أّن "ھذه المظاھر تواجھ االقتصادیین الراغبین في القیام بعملیات االستیراد 
أو التصدیر عبر القنوات النظامیة وتمثل بالنسبة الیھم مصاریف إضافیة، تؤدي إلى 

التالعب توقف البعض عن العمل بالتجارة المشروعة وتحّول بعضھم اآلخر إلـى 
والغش من طریق تقدیم تصریحات خاطئة في الكمیة أو البند التعریفي أو القیمة أو 

 المنشأ أو التوّجھ نھائیاً إلى التھریب".
 

وشّدد على ضرورة "تعدیل القوانین الضریبیة التي تسھل التھرب الضریبي و جعلھا 
من الضروري  اكثر صرامة"، و"تفعیل التواصل االلكتروني مع كل االدارات، إذ

خلق بنك للمعلومات یربط عملیات المكلفین بجمیع االدارات والمؤسسات العامة مثل 



Confidential Page 68 of 99   4/12/2018 

الجمارك والسجل التجاري والشؤون العقاریة والبلدیة والقطاع الخاص وغرف 
التجارة والصناعة والنقابات من اجل تفعیل مكافحة التھرب الضریبي". وأشار إلى 

كریس شراكة فعلیة مع القطاع الخاص ممثالً بالھیئات أّن "العمل جار حالیاً على ت
 االقتصادیة".

 
مخالفة جمركیة مختلفة خالل العام المنصرم أّدت 10650وأعلن أن الجمارك "حققت 

 ل.ل." 13.715.993.000إلى تحصیل غرامات جزائیّة بقیمة 
 

في ونبّھ إلى أن مكافحة التھریب تتطلب "االھتمام بمطلب تحسین ظروف العمل 
القطاع الجمركي، مما یستلزم منح امتیازات للمتعاملین النظامیین مقارنة بأولئك 

الذین یمتھنون العمل غیر المشروع". ودعا إلى "تشجیع النشاط التجاري المشروع 
عبر تبسیط اإلجراءات وتسھیل حركة البضائع والمسافرین وتعزیز النزاھة، وفي 

شروع والتصّدي للتھدیدات التي تعّرض صحة الوقت نفسھ، مكافحة االتجار غیر الم
الناس وسالمتھم وأمنھم للخطر، من أجل خلق بیئة تنافسیة عادلة لقطاع األعمال". 

وأشار إلى أن الجمارك "سلطت الضوء خالل األشھر المنصرمة على ھذه األمور، 
ونجحت إلى حد ما في الوصول إلى الھدف المنشود من ضمن خطة استراتیجیة 

 ومتوسطة وطویلة األمد".قصیرة 
 

وأوضح أن محاور ھذه الخطة االستراتیجیة تشمل "تبسیط االجراءات الجمركیة و 
 360تقلیص زمن االفراج عن البضائع. وفي ھذا اإلطار، تم اختصار أكثر من 

وظیفة وإعادة ترشید عمل  20یوم عمل كما تم إلغاء أكثر من  57مرحلة وأكثر من 
ھام أخرى، وأھم الخطوات التي ستطلقھا الجمارك قریباً،ھي الموظفین وتكلیفھم بم

التخلیص المسبق للبضائع، الذي سینعكس إیجابیاً على االقتصاد الوطني لجھة 
 تخفیض مھلة التخلیص تدریجیاً وصوالً إلى الحد األدنى المطلوب".

 
جان وقال إن الخطة تلحظ أیضا "تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص حیث تّم إنشاء ل

عمل وارساء تعاون مع غرفة الصناعة والتجارة في اطار التنسیق معھا للحد من 
ظاھرة التجارة غیر المشروعة وتلقي الشكاوى وتعزیز الشفافیة من خالل تطویر 

لتلقي الشكاوى والمراجعات  1703الموقع اإللكتروني وإطالق الخط الساخن 
 واالستفسارات واالبالغ عن عملیات الغش".

 
اد بأن "مكافحة الفساد ھي أیضاً أحد محاور الخطة، حیث یتم تفعیل مبدأ الثواب وأف

والعقاب، وتصحیح األجور للموظفین"، وكذلك "تعزیزاالمن والسالمة العامة 
وتزوید المراكز الحدودیة بأجھزة السكانر والمختبرات المیدانیة، وتعزیز دور 

ة، ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من التحریات الجمركیة"، و"تطویر الموارد البشری
خالل دورات تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم ،أھّمھا عقد دورات تنظمھا شركات 

 استشاریة متخصصة في ھذا المجال".
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وختم ضاھر مؤكداً أن "الجمارك حققت خطوات عّدة بھدف تسھیل حركة التجارة 

ا بدوره سیؤدي إلى المشروعة وتحسین وتطویر إجراءات العمل الجمركي وھذ
تحسین آلیات تحصیل الرسوم والضرائب الجمركیة وسینعكس إیجابا على زیادتھا 

إضافة إلى التطبیق األمثل للقوانین والتشریعات وھذه اآللیات ستدعم حتماً االقتصاد 
 الوطني وتشجع االستثمارات األجنبیة المباشرة".

 
  
 
  
 

یجي" المھندس محمد ظاھر فقال إّن أما رئیس مصلحة مكافحة التھریب في "الر
 غیرھي السیاسة الضریبیة  وعرالمش غیر االتجارزیادة  في تساھم التي العوامل"

 سعارأ فيمتتالیة، والتفاوت  ریبیّةض داتزیا عنالمرتفع الناتج  العبءوالمتوازنة 
الرقابة  غیابوكذلك  ،القوانین نفاذإ ضعفو ة،المجاور الدول مع التبغ منتجات

الترانزیت، والطلب المتزاید  سلع علىوخصوصاً  الحرة التجارة مناطق فيالمحكمة 
 ".المنخفضبسبب سعرھا  وعةرالمش غیر البضائععلى 

 
 جھاز عمل تعیق التي المشاكل منوقال إّن " ،المكافحة مصلحة اتزإنجا وتناول

 بحق القضائیةاألحكام  صدارإ في التأخرالوضع األمني والسیاسي العام، و ،المكافحة
 الملزمة القانونیّة النصوص غیابوكذلك  تھریب،بال رینومتاج بینمھرّ من المخالفین
 ".ورةرالض اقتضت كلّما المكافحة جھاز رةزبمؤا األمنیّة لألجھزة

 
ومنھا "سرعة إصدار  ،وعةرالمش غیر التجارة لمكافحة لحلولظاھر بعض ا واقترح

 فرضتمخالفین على إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي األحكام القضائیة إلرغام ال
 وأكثر ادعةر لجعلھا ریبالتھ بأعمال المتعلقة لتشریعاتافي  النظر إعادةو ،علیھم

التھریب تضم ممثلین عن النیابة العامة  حةوتألیف لجنة لمكاف علیّة،وفا امةرص
 جھاز عنوالجیش وقوى األمن الداخلي ووزارة اإلقتصاد ومصلحة الجمارك، فضالً 

 بینھا". مافي  للتنسیق ،والتنباك التبغ حصر إدارة في المكافحة
 

 للقوى ملزمة نصوص وضعأیضاً في إطار الحلول المقترحة إلى "وجوب  وأشار
 فيواإلعالن دوریاً  ریاً،ورض ذلك جدو كلّما ریبالتھ مكافحة ازجھ رةزبمؤا األمنیّة
وكذلك  ،بالتبغ وعرالمش غیر االتجار على المترتبة بیّةالسل ثاراآل عن اإلعالم وسائل

 عیّینالشر والممثلین والدولیة المحلیة الوكاالتبین  المستمر والتعاون اكةرالش زیزتع
 ".التبغیة المنتجات لصناعة
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"، عملھ لتفعیل شابة عناصر ریبالتھ مكافحة جھاز ویدزتعلى "ضرورة  وشّدد
 المدنیّة الخدمة مجلس قبل من علیھ قاً موافمشیراً إلى أن لدى مجلس الوزراء كتاباً 

 .الجھاز في عناصر لتوظیف
 

وعرض ظاھر لبعض اإلحصاءات فذكر أّن عدد المحاضر التي نظمتھا مصلحة 
، لینخفض مجدداً إلى 2015في العام  490إلى  2010عام  82المكافحة إرتفع من 

في المئة في  5". أما حجم التجارة غیر المشروعة فارتفع من 2017في العام  157
 .2017% في الفصل الثالث من العام 30إلى نحو  2010الفصل الثاني من العام 

-ps://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84htt
-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
-%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4

%D8%A7%D9%84%D9%88 
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https://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/340832/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D9%88
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خلیل: التجارة غیر المشروعة تسمم الحیاة 

 الصافیة

 
الى ان االقتصاد انتظم مع الوقت لیكون العامل الذي یحدد  علي حسن خلیلاشار وزیر المالیة 

 مسارات الناس على ھذه األرض.
 
  
 

لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ ادارة حصر وجاء ذلك خالل المؤتمر الوطني األّول 
 Seaside" في مجّمع "Seaside Pavilionالتبغ والتنباك اللبنانیة "الریجي" في قاعة "

Front مشارك بینھم خبراء دولیون ووفود  600" في بیروت، برعایة خلیل وبحضور نحو
ة لبنانیة وممثلون عن السلطتین عربیة ومدیرون عامون ومسؤولون في وزارات وأجھزة األمنی

 التشریعیة والقضائیة.
 
  
 

وقال خلیل: "نأتي الیوم لنشھد على عطاءات ادارة حصر التبغ والتنباك فھذه المؤسسة تصون 
حقوق المزارعین في دولتھم ونحن قادمون من ارض المزارعین الذین جبلوا التراب بعرقھم 

 ودمھم."
 
  
 

ت البعض الى تاسیس منظمات للتجارة غیر الشرعیة التي تسمم واوضح خلیل ان االنانیة دفع
الحیاة الصافیة، الفتا الى ان التطورات الدولیة للعولمة زادت من ضبابیة ھذه التجارة التي ألحقت 
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خسائر كبیرة في اقتصادات العالم والتي باتت تطال مع الوقت قطاعات لم تطن تطالھا في 
 السابق.

یطال التزویر الصحة فیصبح الدواء قاتال اضف الى ذلك المخدات وتابع " من المؤلم ان 
واالعضاء واالسلحة والذخائر والھجرة غیر الشرعیة والبشر والحیوانات التي بات جزء منھا 

مھدد باالنقراض." مضیفا ان ھذه التجارة لم تعد محصورة جغرافیا بل باتت تطال كل 
 قد تحصل احیانا في وضح النھار.المجتمعات الغنیة والفقیرة على حد سواء و

بدوره لفت رئیس مجلس ادارة ومدیر عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة ناصیف سقالوي 
الى ان الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة یتأثر بالتھریب وخطورتھ بالغة وتعني كل واحد منا. وھذه 

ناني یستحق كل قرش یسلبھ منھ المشكلة تھدد اقتصادنا ومسؤولیة حمایتھ تقع علینا فاللب
 المھربون.

واشار الى ان افة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس فقط التبغ والقطاع الصناعي ھو االكثر 
 تضررا، وتابع "جمیعنا معنیون بمكافحتھ كل من مكانھ الخاص".

تربع على كما لفت سقالوي الى ان تھریب المنتجات التبغیة ازداد في لبنان ، والعالم العربي ی
. اما االقتصاد 2012و 2003ملیار دوالر بین  739عرش التھریب اذ سجل خسائر بلغت 

ملیاى لیرة من المواد التبغیة فقط في حین ان الخسائر او  300الوطني فیخسر بسبب التھریب 
 االرقام الفعلیة ھي اكبر بكثیر.

رباح وبالتالي من واجبنا ان نبدأ واوضح ان التھریب یحرمنا من تحقیق المزید من االیرادات واال
ھنا واالن الن اقتصادنا نحن نحمیھ. وتمنى ان یكون ھذا المؤتمر بمثابة حجر االساس الطالق 

 مبادرة جامعة تھدف للتصدي لعملیات التھریب بكل انواعھ.
ویستمر المؤتمر حتى الرابعة من بعد الظھر وسیتضمن جلسات حواریة عدة حول األطر 

أفضل الممارسات الدولیة لمكافحة التھریب، وكیفیة تعزیز انفاذ القوانین والمالحقة والمعاییر و
القضائیة وتطویر الیات التنسیق بین االجھزة االمنیة، وتأثیر التھریب على ایرادات الدولة 

ومداخیلھا. ویشارك في ھذه الحوارات اشخاص عدة منھم النائب العام المالي في لبنان القاضي 
ھیم، ومدیر عام الجمارك بدري ضاھر، ومدیر عام وزارة المالیة االن بیفاني، ووزیر علي ابرا

 الداخلیة األسبق زیاد بارود.
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%

-D9%84:
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D
-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-8%A9
-AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9 
 

  

https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/show/340778/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9


Confidential Page 73 of 99   4/12/2018 

 
 

 
 خلیل: نحن في واقع مالي مأزوم

 
افتتح وزیر المال علي حسن خلیل قبل ظھر الیوم، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 

والتنباك اللبنانیة المشروعة تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ 
 بیروت. -(الریجي) في مجمع "سیساید فرونت"

 
وقال خلیل اننا "في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع 

على المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 
مالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا والتھریب والفساد اإلداري وال

 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا".
 

وأشار الى اننا الیوم "نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 
على مستوى الداخل  والتي تشكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس 2018العامة الجدیدة لعام 

 والخارج".
https://www.lebanondebate.com/news/375382 

  

https://www.lebanondebate.com/news/375382
https://www.lebanondebate.com/news/375382
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خلیل في افتتاح المؤتمر الوطني لمكافحة التجارة 
باإلصالحات ” سیدر“غیر المشروعة: عدم مواكبة 

 سیزیدنا أعباًء ودیوناً 

 
في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1سقالوي: معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد من 

2017 
 

خلیل: الواقع المالي المأزوم یفرض ضبط التھریب والفساد لكي یستقیم وضع االقتصاد والمالیة 
 العامة

 
المؤتمر الوطني األول أّكد وزیر المال علي حسن خلیل خالل افتتاحھ صباح الیوم األربعاء 

لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في 
ضبط ھذه التجارة غیر “یفرض ” ألواقع المالي المأزوم“بیروت، أن  -”سیساید فرونت“مجّمع 

، ”والمالیة العامة المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي لكي یستقیم وضع االقتصاد
 سیعید 2018واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 

 
یشّكل رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن ”و” االنتظام للمالیة العامة“

، اعتبر أن ”موازنة متوازنة“وإذا وصفھا بأنھا ”. الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي
تتحّول في “، آمالً في أن ”ضروریّة ولكنّھا غیر كافیة“صالحیّة التي تتضمنھا اإلجراءات اإل

في باریس ” سیدر“وتمنى أن یكون مؤتمر ”. السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات
، محذراً من أن عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة ”نحو واقع أفضل“محطة لإلنتقال 

ن من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة األعباًء والدیو“
 ”.العامة

 
إقتصادك “وجمع المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان 

مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى مدیرین عامین  600، نحو ”إنت بتحمي
ي وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، ومسؤولین ف

 وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات القطاع الخاص.
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 خلیل

التي ال تتوقف عن التدفّق فتعطي ثم تزید ثم تمطر في العطاء “وتغنّى خلیل في كلمتھ بنبتة  التبغ 
المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا نحو  حتى تدر الكثیر من الخیر على

”. السوق وعلى الدولة ثم تعود إلى المواطن مجدداً في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلّقون بالتبغ
أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح باألرض “وقال: 

ینثره بین الشتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر فیھا أقل وبید العامل وبدمھ الذي كان 
 ”.من حیاتھ

 
عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، الذي یواكب عطاء األرض ”واشاد بـ

تصون عالقة المزارعین بدولتھم فتوّضب تعبھم “، مالحظاً أنھا ”وناس األرض للوطن والدولة
إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع  ضمن علب تبغ من

 ”.حیاتھم
 

فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتِج “ووصف موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ 
، مشدداً على ”منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة

 ”.تنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا“ الحاجة إلى
 

لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثاراً “وأضاف: 
إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، 

ع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعةترتفع خطورة ذلك مع مرو ”. ر والوقت وتوسُّ
لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزّور قطاع الصّحة فیصبح “وتابع: 

الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریّة في ما لو 
 ”.رجت عن قدرتنا على الضبط؟سادت ھذه التجارة وخ

 
ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجال نشاط مضطرد لعصابات “والحظ أن 

اإلجرام المنظّم  لإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریّة والممتلكات البشریّة 
ش ومحددات الھویّة وأصول الثقافیّة التي تتضّمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب العی

الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد  فطال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون 
كارثیا في ما إذا تمّكن رّواده  من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتّاكة على نطاق واسع.  

ھدداً باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات م
وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل  الھجرة غیر الشرعیّة 

حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر كما كان یحصل  في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان 
 ”.الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار

 
التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین “وأشار إلى أن 

من البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنھ یطال الصحة والسالح 
خطر ھذه التجارة على حیاة الناس  یفوق خطر معظم “ورأى أن ”. وجودة المنتجات الغذائیّة

 ”.معیار المعّرضین لھذا الخطر الحروب إذا اعتمد
تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب البطالة “وقال إن التجارة غیر المشروعة 

وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر شرعي بل 
 ”.ینشط إجرامیاً ویوّرط معھ كل شركائھ في اإلنتاج
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لتجارة غیر المشروعة تشّكل بكّل واقعیّة نشاطاً تخریبیاً وتؤّدي إلى تراجع العائدات ا“والحظ أّن 
الضریبیّة للدولة وبالتالي إلى إیذاء مالیّتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات االجتماعیّة 

َد على أن وشدّ ”. المعتمدة منھا، وال یشّكل الربح الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً للطمع
االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیّة االقتصادیّة، من صاحب العمل “

 ”.إلى العامل ومن المنتج إلى الموّزع إلى المستھلك النھائي
 

مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على “وأبرز أھمیة 
ى المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیّة وصوالً إلى كل المستویات، إْن عل

الدمج الكامل للمعلوماتیّة الجمركیّة التي تولیھا وزارة المال أھمیّة قصوى واستثنائیّة من خالل 
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

یاً وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم المعتمدة دول
 ”.ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھّربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا

 
تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز “ورأى أن 
التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة التحدیات 

القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل 
 ”.أشكال التھریب والتھّرب الضریبي

 
لدولة إعادة النظر بكل الواقع على نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى ا“وقال: 

المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 
والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 

 ”.ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا
 

ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة في “وأَضاف: 
والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 

والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا 
اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل قدر 

تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر 
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 ”.لحكومات في عملھا على كل المستویاتتعتمده ا
 

ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم “وأضاف: 
االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 

ت فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحا
ھذه المدیونیة “وتابع: ”. نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة

أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ 
 ”.الحقیقیة لواقع مالیتنا العامةبالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار المعالجة 

 
ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من “وأضاف: 

خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیّة بما 
القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنأً یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا 

بنسبتھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة بما یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 
 ”.الصحیح
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االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل عمل في المرحلة “وختم خلیل مؤكداً 

 ”.المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة
 

 سقالوي
 

مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي أّن اجتماع مختلف المؤسسات ” الریجي“تبر  رئیس وأع
، مالحظاً أّن ”الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد“والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن 

یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود “التھریب “
مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي “، واصفاً إیاه بأنھ ”ال سیّما في واقعنا الجغرافيالمفتوحة، 

اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع “وأضاف: ”. یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة
مسؤولیة حمایتھ من كل التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على 

زینة وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیاً، ألّن الدولة أحق بمواردھا، موارد الخ
والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 

 ”.والمزورون
 

آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، “والحظَ أن 
وشّدَد على أن جھد أي جھة ”. لقطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضرراً یعاني كما ا

یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة ال سیما ان مكافحة تھریب “
المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، 

 ”.معني ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھوبالتالي فإن الجمیع 
 

تھریب المنتجات التبغیة عالي الُربحیَّة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ من “وأشار إلى أن 
الدراسات بیّنت العالقة بین تھریب “ولفَـَت إلى أن ”. عقوبات ال یشّكل أّي رادع فعلي او جدي

كة مھّربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغش في المنتجات التبغ والجرائم األخرى مثل مشار
ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھرت 

أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن 
 ”.مجموعات الجریمة المنظمة

 
معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد “وي بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن وأفاد سقال

، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة 2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 
ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت 

 ”.ملیار دوالر سنویاً  75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739نحو 
 

نتیجة التھریب في الفترة االخیرة. ” وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي
من “، إذ انخفضت 2012في تراجع منذ العام ” الریجي“وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات 

 ”,2017ملیون دوالر عام  564اك إلى ملیار دوالر عامذ
 

الضرر الالحق “، حّذر من أن ”الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة“وإذ ذّكر بأّن 
ما یخسُرهُ ” ولفت إلى أّن ”. بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة

غیر المشروع  في قطاع التبغ فقط، یبلغ االقتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال التھریب واالتجار 
ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات  300راھناً 

كافةً، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم 
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التبغ العالمیّة، ذلك ان ایة زیادة في األسعار  القدرة على رفع األسعار بما یتناسب مع أسعار
 “.ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب 

 
، وبمساندة وزیر المال علي حسن خلیل ودعمھ،  2016الریجي استطاعت في العام “وأبَرَز أن 

، مثّمناً تبني خلیل ”وباإلمكانات المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة
القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات “في ھذا الشأن، ومنھا ” الریجي“ل اقتراحات ك

تعزیز ”، و”المستوردة ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة
تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف “من خالل ” مكانة الصناعة الوطنیة

كذلك ”. تلك المھربة إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجيتنافس 
 ”.ضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة“أشار إلى 

خطة للتنمیة المستدامة  ۲۰۱٦استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام “وقال: 4
لّت ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى بمشاركة جمیع المساھمین في أعمالھا، فح

 ”.الخروج بحلول منطقیة وعملیّة تناسب الجمیع“، آمالً في أن یساھم المؤتمر في ”سلّم أولویاتھا
آفة التھریب خطرة وتُعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات الثروة النفطیة “وأشار إلى أن 

، ”العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة“. وإذ استغرب ”الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا
، داعیاً إلى  اإلفادة من ”شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف“شّدد على أّن 

بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة “التجارب الدولیة والخروج 
 ”.كّل القطاعات

والید الواحدة ال تصفق منفردة، فلنضع معاً توصیات (…) ن نحمیھ إقتصادنا نحن م“وتابع: 
تؤّسس لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات 

 ”.عملیّة تحمي قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن
مساندة ودعم “أبرزھا ، من ”بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة“وطرح سقالوي جملة توصیات 

تعزیز ”التي ستنتج عن المؤتمر، و” وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة
التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 

جھزة القضائیة والتشریعیة ،  والسعي مع األ”األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة
الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام القضائیة 

زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت “كذلك اقترح ”. وصوالً إلى العقوبات الجزائیّة
تصادیة المرتبطة بتجارة التوعیة ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالق

التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل ”، و”التبغ غیر المشروعة
السعي مع الدول المجاورة ”،  و”اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب

ازن في أسعار الى مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التو
السجائر عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة 

 ”.عن أسعارھا في لبنان
حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع “وأمل في أن یكون المؤتمر 

خریطة طریق تسمح  خطوة جدیة في سبیل رسم“، وأن تكون توصیاتھ ”مكافحة التھریب
، داعیاً إلى اعتبار یوم الثامن ”بمواجھة اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كلٌّ من موقعھ

 ”.یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة“والعشرین من آذار من كل سنة 
-%D9%81%D9%8A-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-http://www.ad
-81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/ 
  

http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/
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 خلیل: 'سیدر' بال إصالحات سیزیدنا دیوناً 

 
األول لمكافحة التجارة غیر أكد وزیر المال علي حسن خلیل خالل افتتاحھ "المؤتمر الوطني 

المشروعة" الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة "الریجي" في مجّمع "سیساید 
بیروت، أن "الواقع المالي المأزوم" یفرض "ضبط ھذه التجارة غیر المشروعة  -فرونت"

مة"، واعتبر أن إقرار والتھریب والفساد اإلداري والمالي لكي یستقیم وضع االقتصاد والمالیة العا
"سیعید االنتظام إلى المالیة العامة ویشّكل رسالة إیجابیة لكل الناس  2018الموازنة العامة لسنة 

على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي". وإذ وصفھا 
ضمنھا "ضروریّة ولكنّھا غیر أنھا "موازنة متوازنة"، اعتبر أن اإلجراءات اإلصالحیّة التي تت

كافیة"، آمالً في أن "تتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات". وتمنى أن 
یكون مؤتمر "سیدر" في باریس محطة لالنتقال "نحو واقع أفضل"، محذراً من أن عدم مواكبتھا 

من المسار المظلم الذي نعیش  باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة "األعباًء والدیون من دون الخروج
 فیھ على مستوى المدیونیّة العامة".

 
وجّمّع المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان "اقتصادك 

مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى مدیرین عامین  600إنت بتحمي"، نحو 
أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، ومسؤولین في وزارات وفي 

 وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات القطاع الخاص.
 

خلیل: وتغنّى خلیل في كلمتھ بنبتة  التبغ "التي ال تتوقف عن التدفّق فتعطي ثم تزید ثم تمطر في 
ي رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا العطاء حتى تدر الكثیر من الخیر على المشتغلین ف

نحو السوق وعلى الدولة ثم تعود إلى المواطن مجدداً في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلّقون 
بالتبغ". وقال: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح 

شتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر باألرض وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین ال
 فیھا أقل من حیاتھ".
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واشاد بـ"عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، الذي یواكب عطاء األرض 
وناس األرض للوطن والدولة"، مالحظاً أنھا "تصون عالقة المزارعین بدولتھم فتوّضب تعبھم 

طني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع ضمن علب تبغ من إنتاجنا الو
 حیاتھم".

 
ووصف موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ "فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتِج 
منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة"، مشدداً على 

 تصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".الحاجة إلى "تنقیة االق
 

أضاف: ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثاراً إجتماعیة 
وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، ترتفع 

درة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة. وتابع: خطورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّع ق
لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزّور قطاع الصّحة فیصبح الدواء 
الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریّة في ما لو سادت 

 ضبط؟ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على ال
 

والحظ أن "ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجال نشاط مضطرد لعصابات 
اإلجرام المنظّم  لإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریّة والممتلكات البشریّة 

ل الثقافیّة التي تتضّمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحددات الھویّة وأصو
الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد  فطال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون 

كارثیا في ما إذا تمّكن رّواده  من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتّاكة على نطاق واسع.  
غسیل األمول  كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھدداً باإلنقراض، وكذلك

وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل  الھجرة غیر الشرعیّة 
حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر كما كان یحصل  في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان 

 الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".
 

التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین وأشار إلى أن "التھدید الذي تشكلھ 
من البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنھ یطال الصحة والسالح 
وجودة المنتجات الغذائیّة". ورأى أن "خطر ھذه التجارة على حیاة الناس  یفوق خطر معظم 

 ا الخطر".الحروب إذا اعتمد معیار المعّرضین لھذ
 

وقال إن التجارة غیر المشروعة "تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب البطالة 
وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر شرعي بل 

 ینشط إجرامیاً ویوّرط معھ كل شركائھ في اإلنتاج".
 

تشّكل بكّل واقعیّة نشاطاً تخریبیاً وتؤّدي إلى تراجع العائدات والحظ أن "التجارة غیر المشروعة 
الضریبیّة للدولة وبالتالي إلى إیذاء مالیّتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات االجتماعیّة 

المعتمدة منھا، وال یشّكل الربح الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً للطمع". وشّدَد على أن 
الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیّة االقتصادیّة، من صاحب العمل إلى "االقتصاد 

 العامل ومن المنتج إلى الموّزع إلى المستھلك النھائي".
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وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على 
من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیّة وصوالً إلى  كل المستویات، إْن على المستوى اإللكتروني

الدمج الكامل للمعلوماتیّة الجمركیّة التي تولیھا وزارة المال أھمیّة قصوى واستثنائیّة من خالل 
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

لجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم المعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون ا
 ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھّربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا".

 
ورأى أن "تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز 

اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة التحدیات التي تواجھ االقتصاد 
القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل 

 أشكال التھریب والتھّرب الضریبي".
 

الواقع على  وقال: نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل
المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 

والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 
 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا.

 
تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة وأَضاف: في ھذا السیاق، نشھد على 

والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 
والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا 

نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل قدر اإلمكان واستطعنا أْن 
تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر 
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 كل المستویات.تعتمده الحكومات في عملھا على 
 

وأضاف: ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 
االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 

من دون أن  نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً 
نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة". وتابع: "ھذه المدیونیة 

أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ 
 العامة.بالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا 

 
وأضاف: ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من 
خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیّة بما 

ام متوازنأً یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا الع
بنسبتھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة بما یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 

 الصحیح.
 

وختم خلیل مؤكداً "االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل عمل في المرحلة 
 المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة".

 
لعام ناصیف سقالوي أّن اجتماع مختلف المؤسسات سقالوي: واعتبر رئیس "الریجي" مدیرھا ا

والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن "الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد"، مالحظاً أّن 
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"التھریب "یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود 
إیاه بأنھ "مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي  المفتوحة، ال سیّما في واقعنا الجغرافي"، واصفاً 

یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة". وأضاف: اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع 
مسؤولیة حمایتھ من كل التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على 

الصوت عالیاً، ألّن الدولة أحق بمواردھا، موارد الخزینة وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع 
والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 

 والمزّورون.
 

والحظَ أن "آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، 
ألكثر تضرراً". وشّدَد على أن جھد أي جھة یعاني كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر ا

"یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة ال سیما ان مكافحة تھریب 
المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، 

 ؤولیتھ".وبالتالي فإن الجمیع معني ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مس
 

وأشار إلى أن "تھریب المنتجات التبغیة عالي الُربحیَّة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ من 
عقوبات ال یشّكل أّي رادع فعلي او جدي". ولفَـَت إلى أن "الدراسات بیّنت العالقة بین تھریب 

كالغش في المنتجات التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھّربي التبغ في أعمال غیر مشروعة 
ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھرت 

أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن 
 مجموعات الجریمة المنظمة".

 
ّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد وأفاد سقالوي بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن "مع

، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة 2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 
ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت 

 ملیار دوالر سنویاً". 75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739نحو 
 

وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي" نتیجة التھریب في الفترة االخیرة. 
، إذ انخفضت "من 2012وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات "الریجي" في تراجع منذ العام 

وإذ ذّكر بأّن "الریجي خامس مصدر ". 2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 
لدعم الخزینة اللبنانیة"، حّذر من أن "الضرر الالحق بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال 
محالة على عائدات الدولة". ولفت إلى أّن " ما یخسُرهُ االقتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال 

ملیار لیرة والخسارة  300غ راھناً التھریب واالتجار غیر المشروع  في قطاع التبغ فقط، یبل
الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات كافةً، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة 
الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم القدرة على رفع األسعار بما یتناسب 

 في األسعار ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب ".مع أسعار التبغ العالمیّة، ذلك ان ایة زیادة 
 

، وبمساندة وزیر المال علي حسن خلیل ودعمھ،  2016وأبَرَز أن "الریجي استطاعت في العام 
وباإلمكانات المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة"، مثّمناً تبني خلیل 

منھا "القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات كل اقتراحات "الریجي" في ھذا الشأن، و
المستوردة ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة"، و"تعزیز 

مكانة الصناعة الوطنیة" من خالل "تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف 
ت تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي". كذلك تنافس تلك المھربة إضافة الى توقیع اتفاقیا

 أشار إلى "ضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة".
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خطة للتنمیة المستدامة بمشاركة  ۲۰۱٦وقال: استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام 

ة في أعلى سلّم جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلّت ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروع
 أولویاتھا"، آمالً في أن یساھم المؤتمر في "الخروج بحلول منطقیة وعملیّة تناسب الجمیع.

 
وأشار إلى أن "آفة التھریب خطرة وتُعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات الثروة النفطیة 

معابر مفتوحة"، الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا". وإذ استغرب "العجز واالستسالم أمام 
شّدد على أّن "شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف"، داعیاً إلى  اإلفادة من 

التجارب الدولیة والخروج "بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة 
 كّل القطاعات".

 
منفردة، فلنضع معاً توصیات تؤّسس وتابع: اقتصادنا نحن من نحمیھ (...) والید الواحدة ال تصفق 

لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات عملیّة تحمي 
 قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن.

 
وطرح سقالوي جملة توصیات "بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة"، من أبرزھا "مساندة ودعم 

تیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة" التي ستنتج عن المؤتمر، و"تعزیز وتنفیذ االسترا
التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 

األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة"،  والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة 
القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام القضائیة  الى تحدیث

وصوالً إلى العقوبات الجزائیّة". كذلك اقترح "زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت 
التوعیة ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة 

لمشروعة"، و"التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل التبغ غیر ا
اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب"،  و"السعي مع الدول المجاورة 

الى مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار 
صوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة السجائر عبر الحدود وخ
 عن أسعارھا في لبنان".

 
وأمل في أن یكون المؤتمر "حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع 

مكافحة التھریب"، وأن تكون توصیاتھ "خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق تسمح 
التھریب في لبنان والتصدي لھا كلٌّ من موقعھ"، داعیاً إلى اعتبار یوم الثامن بمواجھة اشكالیة 

 والعشرین من آذار من كل سنة "یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة".
-lehttp://lebanon360.org/artic

desc_173720_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84: 
  

http://lebanon360.org/article-desc_173720_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://lebanon360.org/article-desc_173720_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
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 بال إصالحات سیزیدنا دیوناً ” سادر“خلیل: 

 
ضبط ھذه التجارة غیر “یفرض ” الواقع المالي المأزوم“أكد وزیر المال علي حسن خلیل أن 

، ”المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي لكي یستقیم وضع االقتصاد والمالیة العامة
سیعید االنتظام إلى المالیة العامة ویشّكل رسالة “ 2018واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 

إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي 
 ، اعتبر أن اإلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا”موازنة متوازنة“وإذ وصفھا أنھا ”. الحكومي

المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر “، آمالً  خالل افتتاحھ ”ضروریّة ولكنّھا غیر كافیة“
سیساید “في مجّمع ” الریجي“الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة ” المشروعة

 ”.تتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات“بیروت، في أن  -”فرونت
 

، محذراً من أن ”نحو واقع أفضل“في باریس محطة لالنتقال ” سادر“وتمنى أن یكون مؤتمر 
األعباًء والدیون من دون الخروج من المسار “عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة 

 ”.المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة
 

اقتصادك “ة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان وجّمّع المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجار
مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى مدیرین عامین  600، نحو ”إنت بتحمي

ومسؤولین في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، 
 لقطاع الخاص.وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات ا

 
التي ال تتوقف عن التدفّق فتعطي ثم تزید ثم تمطر في “خلیل: وتغنّى خلیل في كلمتھ بنبتة  التبغ 

العطاء حتى تدر الكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا 
د علیھا المتعلّقون نحو السوق وعلى الدولة ثم تعود إلى المواطن مجدداً في دورة وفاء اعتا

أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح “وقال: ”. بالتبغ
باألرض وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین الشتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر 

 ”.فیھا أقل من حیاتھ
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سھا والعاملین فیھا، الذي یواكب عطاء األرض عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئی”واشاد بـ
تصون عالقة المزارعین بدولتھم فتوّضب تعبھم “، مالحظاً أنھا ”وناس األرض للوطن والدولة

ضمن علب تبغ من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع 
 ”.حیاتھم

 
فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتِج “ووصف موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ 

، مشدداً على ”منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة
 ”.تنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا“الحاجة إلى 

 
صادیات العالم وتركت آثاراً إجتماعیة أضاف: ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقت

وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، ترتفع 
خطورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة. وتابع: 

ر قطاع الصّحة فیصبح الدواء لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزوّ 
الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریّة في ما لو سادت 

 ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟
 

ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجال نشاط مضطرد لعصابات “والحظ أن 
بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریّة والممتلكات البشریّة اإلجرام المنظّم  لإلتجار 

الثقافیّة التي تتضّمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحددات الھویّة وأصول 
الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد  فطال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون 

مّكن رّواده  من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتّاكة على نطاق واسع.  كارثیا في ما إذا ت
كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھدداً باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول 

وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل  الھجرة غیر الشرعیّة 
ألمر إلى االتجار بالبشر كما كان یحصل  في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان حتى وصل ا

 ”.الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار
 

التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین “وأشار إلى أن 
راً إلى أنھ یطال الصحة والسالح من البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظ

خطر ھذه التجارة على حیاة الناس  یفوق خطر معظم “ورأى أن ”. وجودة المنتجات الغذائیّة
 ”.الحروب إذا اعتمد معیار المعّرضین لھذا الخطر

 
تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب البطالة “وقال إن التجارة غیر المشروعة 

العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر شرعي بل وتودي بضمانات 
 ”.ینشط إجرامیاً ویوّرط معھ كل شركائھ في اإلنتاج

 
التجارة غیر المشروعة تشّكل بكّل واقعیّة نشاطاً تخریبیاً وتؤّدي إلى تراجع العائدات “والحظ أن 

التأثیر سلباً على مردود التقدیمات االجتماعیّة الضریبیّة للدولة وبالتالي إلى إیذاء مالیّتھا و
وشّدَد على أن ”. المعتمدة منھا، وال یشّكل الربح الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً للطمع

االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیّة االقتصادیّة، من صاحب العمل “
 ”.لى المستھلك النھائيإلى العامل ومن المنتج إلى الموّزع إ

 
مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على “وأبرز أھمیة 

كل المستویات، إْن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیّة وصوالً إلى 
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أھمیّة قصوى واستثنائیّة من خالل الدمج الكامل للمعلوماتیّة الجمركیّة التي تولیھا وزارة المال 
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

المعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم 
 ”.رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھّربة بل

 
تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز “ورأى أن 

التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة 
إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل  القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل

 ”.أشكال التھریب والتھّرب الضریبي
 

وقال: نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على 
المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 

د اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا والتھریب والفسا
 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا.

 
وأَضاف: في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 

جابیة لكل الناس على مستوى الداخل والتي تشّكل الیوم رسالة إی 2018العامة الجدیدة لعام 
والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي حاولنا 

قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 
اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات 

كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 
 تعتمده الحكومات في عملھا على كل المستویات.

 
وأضاف: ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 

لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا االستثمارات في 
نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن 

ھذه المدیونیة “وتابع: ”. نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة
ّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ أصبحت تش

 بالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة.
 

وأضاف: ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من 
یب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیّة بما خالل ضبط التھر

یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنأً 
بنسبتھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة بما یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 

االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل عمل في “وختم خلیل مؤكداً   الصحیح.
 ”.المرحلة المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة

 
  
 

مدیرھا العام ناصیف سقالوي أّن اجتماع مختلف المؤسسات ” الریجي“سقالوي: واعتبر رئیس 
، مالحظاً أّن ”دیة مھددالوطن بكل كیاناتھ االقتصا“والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن 

یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود “التھریب “
مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي “، واصفاً إیاه بأنھ ”المفتوحة، ال سیّما في واقعنا الجغرافي
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من یحمیھ، وعلینا نحن تقع وأضاف: اقتصادنا نحن ”. یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة
مسؤولیة حمایتھ من كل التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على 
موارد الخزینة وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیاً، ألّن الدولة أحق بمواردھا، 

المقرصنون والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون و
 والمزّورون.

 
  
 

آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، “والحظَ أن 
وشّدَد على أن جھد أي جھة ”. یعاني كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضرراً 

مكافحة تھریب  یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة ال سیما ان“
المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، 

 ”.وبالتالي فإن الجمیع معني ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ
 
  
 

من تھریب المنتجات التبغیة عالي الُربحیَّة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ “وأشار إلى أن 
الدراسات بیّنت العالقة بین تھریب “ولفَـَت إلى أن ”. عقوبات ال یشّكل أّي رادع فعلي او جدي

التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھّربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغش في المنتجات 
رت ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھ

أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن 
 ”.مجموعات الجریمة المنظمة

 
  
 

معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد “وأفاد سقالوي بأّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن 
م العربي یتربّع على رأس الئحة ، وأّن العال2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 

ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت 
 ”.ملیار دوالر سنویاً  75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739نحو 

 
  
 

ة التھریب في الفترة االخیرة. نتیج” وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي
من “، إذ انخفضت 2012في تراجع منذ العام ” الریجي“وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات 

الریجي خامس مصدر “وإذ ذّكر بأّن ”. 2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 
راء التھریب سینعكس ال الضرر الالحق بقطاع التبغ ج“، حّذر من أن ”لدعم الخزینة اللبنانیة

ما یخسُرهُ االقتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال ” ولفت إلى أّن ”. محالة على عائدات الدولة
ملیار لیرة والخسارة  300التھریب واالتجار غیر المشروع  في قطاع التبغ فقط، یبلغ راھناً 
والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة  الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات كافةً،

الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم القدرة على رفع األسعار بما یتناسب 
 “.مع أسعار التبغ العالمیّة، ذلك ان ایة زیادة في األسعار ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب 
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وبمساندة وزیر المال علي حسن خلیل ودعمھ، ،  2016الریجي استطاعت في العام “وأبَرَز أن 

، مثّمناً تبني خلیل ”وباإلمكانات المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة
القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات “في ھذا الشأن، ومنھا ” الریجي“كل اقتراحات 

تعزیز ”، و”واالرباح الفائتة على الخزینةالمستوردة ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة 
تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف “من خالل ” مكانة الصناعة الوطنیة

كذلك ”. تنافس تلك المھربة إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي
 ”.رفع الضریبةضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عند “أشار إلى 

 
  
 

خطة للتنمیة المستدامة بمشاركة  ۲۰۱٦وقال: استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام 
جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلّت ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى سلّم 

 تناسب الجمیع.الخروج بحلول منطقیة وعملیّة “، آمالً في أن یساھم المؤتمر في ”أولویاتھا
 
  
 

آفة التھریب خطرة وتُعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات الثروة النفطیة “وأشار إلى أن 
، ”العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة“وإذ استغرب ”. الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا

إلى  اإلفادة من  ، داعیاً ”شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف“شّدد على أّن 
بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة “التجارب الدولیة والخروج 

 ”.كّل القطاعات
 
  
 

والید الواحدة ال تصفق منفردة، فلنضع معاً توصیات (…) وتابع: اقتصادنا نحن من نحمیھ 
ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات تؤّسس لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة 

 عملیّة تحمي قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن.
 
  
 

مساندة ودعم “، من أبرزھا ”بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة“وطرح سقالوي جملة توصیات 
تعزیز ”التي ستنتج عن المؤتمر، و” وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة

لتعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف ا
،  والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة ”األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة

ئیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام القضا
زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت “كذلك اقترح ”. وصوالً إلى العقوبات الجزائیّة

التوعیة ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة 
التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل ”، و”التبغ غیر المشروعة

السعي مع الدول المجاورة ”،  و”اد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقباعتم
الى مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار 

السجائر عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة 
 ”.لبنانعن أسعارھا في 
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حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع “وأمل في أن یكون المؤتمر 
خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق تسمح “، وأن تكون توصیاتھ ”مكافحة التھریب

 ، داعیاً إلى اعتبار یوم الثامن”بمواجھة اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كلٌّ من موقعھ
 ”.یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة“والعشرین من آذار من كل سنة 

3-khalil-https://www.imlebanon.org/2018/03/28/hassan/ 
  

https://www.imlebanon.org/2018/03/28/hassan-khalil-3/
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خلیل افتتح مؤتمر مكافحة التجارة غیر 

ة سیدر باإلصالحات المشروعة: عدم مواكب
ملیار لیرة خسائر  300سیزیدنا دیونا سقالوي: 

 بسبب التھریب

 
افتتح وزیر المالیة علي حسن خلیل قبل ظھر الیوم، المؤتمر الوطني األول لمكافحة  -وطنیة 

التجارة غیر المشروعة تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ 
بیروت، في حضور وزیر االعالم ملحم  -اللبنانیة (الریجي) في مجمع "سیساید فرونت"والتنباك 

الریاشي ممثال بمستشاره اندریھ قصاص، ومدراء عامین وشخصیات نیابیة وقضائیة وأمنیة 
 ونقابیة وخبراء دولیین ووفود عربیة.

 
 خلیل

زید ثم تمطر في العطاء حتى تدر وقال وزیر المالیة: "نبتة التبغ ال تتوقف عن التدفق فتعطي ثم ت
الكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا نحو السوق وعلى 

 الدولة، ثم تعود إلى المواطن مجددا في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلقون بالتبغ".
 

سمیات والروائح أضاف: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا الت
باألرض وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین الشتول دفاعا عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر 

 فیھا أقل من حیاتھ".
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وتابع: "إن عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، یواكب عطاء األرض 
دولتھم وتوضب تعبھم ضمن علب وناس األرض للوطن والدولة، فھي تصون عالقة المزارعین ب

 تبغ من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع حیاتھم".
 

وعن التجارة غیر المشروعة، قال: "إنھ موضوع فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتج 
حیاة الدولة، وھناك حاجة ماسة منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوال إلى التأثیر على كل 

 لتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".
 

أضاف: "لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثارا 
بق، إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السا

 ترتفع خطورة ذلك مع مرور الوقت وتوسع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة".
 

وتابع: "لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزور قطاع الصحة فیصبح 
 الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال لآلمال وللناس معا، فإلى أین ستصل البشریة في ما لو

 سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟".
 

وأردف: "ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجاال نشاطا مضطردا لعصابات 
اإلجرام المنظم لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والممتلكات البشریة 

وم وأسالیب العیش ومحددات الھویة وأصول الثقافیة التي تتضمن كل موروث االنسانیة من العل
الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد، فقد طال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون 
كارثیا في ما إذا تمكن رواده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتاكة على نطاق واسع. 

نھا ما بات مھددا باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات وم
وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الشرعیة 

حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر، كما كان یحصل في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان 
 الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".

 
أن "التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین من  وأكد

البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظرا إلى أنھ یطال الصحة والسالح وجودة 
المنتجات الغذائیة"، الفتا الى أن "خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب 

 اعتمد معیار المعرضین لھذا الخطر". إذا
 

وأشار إلى أن "التجارة غیر المشروعة "تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب 
البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر 

دا على أن "التجارة غیر شرعي بل ینشط إجرامیا ویورط معھ كل شركائھ في اإلنتاج"، مشد
المشروعة تشكل بكل واقعیة نشاطا تخریبیا وتؤدي إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة وبالتالي 

إلى إیذاء مالیتھا والتأثیر سلبا على مردود التقدیمات االجتماعیة المعتمدة منھا، وال یشكل الربح 
 الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاسا للطمع".

 
ضح أن "االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیة االقتصادیة، من وأو

 صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى الموزع إلى المستھلك النھائي".
 

وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على 
ى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیة وصوال إلى كل المستویات، إن على المستو
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الدمج الكامل للمعلوماتیة الجمركیة التي تولیھا وزارة المال أھمیة قصوى واستثنائیة من خالل 
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

اون الجمركي واألمني وصوال إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم المعتمدة دولیا وتعزیز التع
 ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا".

 
وشدد على أن "تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز 

االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیة العامة من خالل سد الفجوة التحدیات التي تواجھ 
القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكل 

 أشكال التھریب والتھرب الضریبي".
 

ر بكل الواقع على وقال: "نحن في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظ
المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 

والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 
 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا".

 
تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة أضاف: "في ھذا السیاق، نشھد على 

والتي تشكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 
والخارج بأن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة، والتي حاولنا 

جعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل قدر اإلمكان واستطعنا أْن ن
تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیة الضروریة ولكنھا غیر 
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطور وتتحول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 ستویات".تعتمده الحكومات في عملھا على كل الم
 

وتابع: "ننتقل بعد أیام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 
االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 

ن نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیونا من دون أ
نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیة العامة. ھذه المدیونیة أصبحت 

تشكل عبئا أساسیا علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة 
 الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة".

 
قي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من وأردف: "ما نلت

خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة، بما 
یخفف العجز ویكبر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنا بنسبتھ 

ناتج المحلي من جھة بما یخفف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار مع تطور ال
 الصحیح".

 
وختم مؤكدا "االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل في المرحلة المقبلة لمواجھة 

 ھذه اآلفة".
 

 سقالوي
مختلف  من جھتھ، رأى رئیس "الریجي" مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي أن "اجتماع

المؤسسات والقطاعات في ھذا المؤتمر یظھر بأن الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد". وقال: 
"ان التھریب یشكل الیوم تھدیدا حقیقیا ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود 
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أكثر من أي المفتوحة، ال سیما في واقعنا الجغرافي. إنھ مسألة تھدد االقتصاد اللبناني الذي یحتاج 
وقت مضى إلى حمایة. اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع مسؤولیة حمایتھ من كل 

التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على موارد الخزینة وعائداتھا، 
ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیا، ألن الدولة أحق بمواردھا، والوطن أحق بمداخیلھ 

 بنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون والمزورون".والل
 

أضاف: "آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، یعاني 
كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضررا. ان جھد أي جھة یبقى منقوصا ما لم 

ة وشاملة ال سیما ان مكافحة تھریب المنتجات التبغیة لیست یصب ضمن رؤیة وطنیة جامع
محورا منفردا بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، وبالتالي فإن الجمیع معني 

 ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ".
 

ترافق معھ من وأشار إلى أن "تھریب المنتجات التبغیة عالي الربحیة وآمن نسبیا للمھربین فما ی
عقوبات ال یشكل أي رادع فعلي او جدي"، الفتا إلى أن "الدراسات بینت العالقة بین تھریب 

التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغش في المنتجات 
وأظھرت ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، 
أن ھؤالء یؤدون دورا مھما في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن 

 مجموعات الجریمة المنظمة".
 

 6.1وأوضح أن "تقاریر إحصائیة أظھرت أن معدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد من 
ع على رأس الئحة ضحایا ، وأن العالم العربي یترب2017في المئة عام  30.1في المئة الى 

التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنوعة، إذ بلغت خسارتھ وفق آخر دراسة أجریت نحو 
 ملیار دوالر سنویا". 75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739

 
یرة، وعرض بعض األرقام المتعلقة بتراجع مبیعات "الریجي" نتیجة التھریب في الفترة االخ

، إذ انخفضت من 2012كاشفا في ھذا اإلطار أن "قیمة مبیعات الریجي في تراجع منذ العام 
 ".2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 

 
وإذ ذكر بأن "الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة"، حذر من أن "الضرر الالحق 

على عائدات الدولة". ولفت إلى أن "ما یخسره  بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة
االقتصاد الوطني سنویا بسبب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ 

ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعا على القطاعات  300راھنا 
التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم كافة، والخسائر إلى تزاید، باإلضافة الى أن 

القدرة على رفع األسعار بما یتناسب مع أسعار التبغ العالمیة، ذلك ان ایة زیادة في األسعار 
 ستكون دافعا لزیادة أعمال التھریب".

 
، وبمساندة وزیر المال ودعمھ، وباإلمكانات 2016وأشار الى أن "الریجي استطاعت في العام 

حة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة"، مثمنا تبني خلیل "كل المتا
اقتراحات الریجي في ھذا الشأن، ومنھا القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات المستوردة 
ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة، وتعزیز مكانة الصناعة 

خالل تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف تنافس تلك  الوطنیة من
المھربة، إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي". ولفت إلى "ضبط 

 استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة".



Confidential Page 94 of 99   4/12/2018 

 
خطة للتنمیة المستدامة  2016وأوضح أنھ "استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام 

بمشاركة جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلت ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى 
 سلم أولویاتھا"، آمال أن یساھم المؤتمر في "الخروج بحلول منطقیة وعملیة تناسب الجمیع".

 
عائدات الثروة النفطیة ولفت إلى أن "آفة التھریب خطرة وتعادل عائداتھا جزءا كبیرا من 

الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا". وإذ استغرب "العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة"، 
شدد على أن "شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف"، داعیا إلى "اإلفادة من 

ة تصب في مصلحة التجارب الدولیة والخروج بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروع
 كل القطاعات".

 
وقال: "إقتصادنا نحن من نحمیھ، والید الواحدة ال تصفق منفردة، فلنضع معا توصیات تؤسس 

لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات عملیة تحمي 
 قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن".

 
وصیات "بمثابة خطة خمسیة لألعوام المقبلة، من أبرزھا: مساندة ودعم وطرح سقالوي جملة ت

وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة التي ستنتج عن المؤتمر، وتعزیز 
التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوال إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 

صاء واالستخبار والمالحقة، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة األجھزة لتعزیز االستق
الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق األحكام القضائیة 

 وصوال إلى العقوبات الجزائیة".
 

حول  كذلك اقترح "زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر المعلومات
المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر المشروعة، والتأسیس 

لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام 
متطور للتتبع والتعقب، والسعي مع الدول المجاورة الى مواءمة سیاسات توحید األسعار 

ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر عبر الحدود وخصوصا في ظل 
 تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن أسعارھا في لبنان".

 
وأمل أن یكون المؤتمر "حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع 

صیاتھ خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق تسمح بمواجھة مكافحة التھریب، وأن تكون تو
آذار من كل  28اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كل من موقعھ"، داعیا إلى "اعتبار یوم 

 سنة یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة".
news/336089/300-leb.gov.lb/ar/show-ahttp://nn 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/336089/300
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/336089/300
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 خلیل في افتتاح المؤتمر الوطني لمكافحة التجارة غیر المشروعة:

 عدم مواكبـة "سـادر" باإلصالحـات سیزیدنـا أعبـاًء ودیونـاً 
 ملیون دوالر 564سقالوي: مبیعات "الریجي" انخفضت إلـــى 

 
 
 

خالل افتتاحھ "المؤتمر الوطني األول لمكافحة  أكد وزیر المال علي حسن خلیل -المركزیة
التجارة غیر المشروعة" الذي تنظّمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة "الریجي" في مجّمع 

بیروت، أن "الواقع المالي المأزوم" یفرض "ضبط ھذه التجارة غیر  -"سیساید فرونت"
قیم وضع االقتصاد والمالیة العامة"، المشروعة والتھریب والفساد اإلداري والمالي لكي یست

"سیعید االنتظام إلى المالیة العامة ویشّكل رسالة  2018واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 
إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي 

ن اإلجراءات اإلصالحیّة التي تتضمنھا الحكومي". وإذ وصفھا أنھا "موازنة متوازنة"، اعتبر أ
"ضروریّة ولكنّھا غیر كافیة"، آمالً في أن "تتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده 

الحكومات". وتمنى أن یكون مؤتمر "سادر" في باریس محطة لالنتقال "نحو واقع أفضل"، 
األعباًء والدیون من دون الخروج محذراً من أن عدم مواكبتھا باإلصالحات سیؤدي إلى زیادة "

 من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة".
 

وجّمّع المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي یُعقَد تحت عنوان "اقتصادك 
عامین  مشارك، بینھم خبراء دولیون ووفود عربیة، إضافة إلى مدیرین 600إنت بتحمي"، نحو 



Confidential Page 96 of 99   4/12/2018 

ومسؤولین في وزارات وفي أجھزة أمنیّة لبنانیة وممثلین عن السلطتین التشریعیة والقضائیة، 
 وعن النقابات واالتحادات والجمعیّات وشركات القطاع الخاص.

 
خلیل: وتغنّى خلیل في كلمتھ بنبتة  التبغ "التي ال تتوقف عن التدفّق فتعطي ثم تزید ثم تمطر في 

لكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا العطاء حتى تدر ا
نحو السوق وعلى الدولة ثم تعود إلى المواطن مجدداً في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلّقون 

بالتبغ". وقال: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح 
مل وبدمھ الذي كان ینثره بین الشتول دفاعاً عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر باألرض وبید العا

 فیھا أقل من حیاتھ".
 

واشاد بـ"عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، الذي یواكب عطاء األرض 
بھم وناس األرض للوطن والدولة"، مالحظاً أنھا "تصون عالقة المزارعین بدولتھم فتوّضب تع

ضمن علب تبغ من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم على شكل مردود مالي یساھم في صنع 
 حیاتھم".

 
ووصف موضوع التجارة غیر المشروعة بأنھ "فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتِج 

مشدداً على منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة"، 
 الحاجة إلى "تنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".

 
أضاف: ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثاراً إجتماعیة 

وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، ترتفع 
طورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة. وتابع: خ

لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزّور قطاع الصّحة فیصبح الدواء 
الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریّة في ما لو سادت 

 ذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟ھ
 

والحظ أن "ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجال نشاط مضطرد لعصابات 
اإلجرام المنظّم  لإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریّة والممتلكات البشریّة 

أسالیب العیش ومحددات الھویّة وأصول الثقافیّة التي تتضّمن كل موروث االنسانیة من العلوم و
الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحد  فطال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون 

كارثیا في ما إذا تمّكن رّواده  من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتّاكة على نطاق واسع.  
ھا ما بات مھدداً باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومن

وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل  الھجرة غیر الشرعیّة 
حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر كما كان یحصل  في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان 

 الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".
 

شار إلى أن "التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین وأ
من البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنھ یطال الصحة والسالح 
وجودة المنتجات الغذائیّة". ورأى أن "خطر ھذه التجارة على حیاة الناس  یفوق خطر معظم 

 ب إذا اعتمد معیار المعّرضین لھذا الخطر".الحرو
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وقال إن التجارة غیر المشروعة "تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب البطالة 
وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر شرعي بل 

 ینشط إجرامیاً ویوّرط معھ كل شركائھ في اإلنتاج".
 

والحظ أن "التجارة غیر المشروعة تشّكل بكّل واقعیّة نشاطاً تخریبیاً وتؤّدي إلى تراجع العائدات 
الضریبیّة للدولة وبالتالي إلى إیذاء مالیّتھا والتأثیر سلباً على مردود التقدیمات االجتماعیّة 

لطمع". وشّدَد على أن المعتمدة منھا، وال یشّكل الربح الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً ل
"االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیّة االقتصادیّة، من صاحب العمل إلى 

 العامل ومن المنتج إلى الموّزع إلى المستھلك النھائي".
 

وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على 
یات، إْن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیّة وصوالً إلى كل المستو

الدمج الكامل للمعلوماتیّة الجمركیّة التي تولیھا وزارة المال أھمیّة قصوى واستثنائیّة من خالل 
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

لمعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم ا
 ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھّربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا".

 
ز ورأى أن "تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبر

التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیّة العامة من خالل سد الفجوة 
القائمة في اإلیرادات الضریبیّة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطّورة لكل 

 أشكال التھریب والتھّرب الضریبي".
 

لى مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على وقال: نحن في واقع مالي مأزوم یفتِرض بنا ع
المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریّة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 

والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 
 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤّسساتھا.

 
وأَضاف: في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 

والتي تشّكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018العامة الجدیدة لعام 
حاولنا والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة والتي 

قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 
تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیّة الضروریّة ولكنّھا غیر 

مل كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطّور وتتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار ع
 تعتمده الحكومات في عملھا على كل المستویات.

 
وأضاف: ننتقل بعد أیّام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم 

االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیّة ومسؤولیّة وواقعیّة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 
اإلصالحات فتزیدنا أعباًء ودیوناً من دون أن  نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا

نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیّة العامة". وتابع: "ھذه المدیونیة 
أصبحت تشّكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ 

 المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة.بالطریقة الصحیحة والموّجھة لنصبح في مسار 
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وأضاف: ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من 
خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیّة بما 

ناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنأً یخفّف العجز وبما یكبّر حجم اقتصادنا الوطني و
بنسبتھ مع تطّور الناتج المحلّي من جھة بما یخفّف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 

 الصحیح.
 

وختم خلیل مؤكداً "االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل عمل في المرحلة 
 المقبلة لمواجھة ھذه اآلفة".

 
ي: واعتبر رئیس "الریجي" مدیرھا العام ناصیف سقالوي أّن اجتماع مختلف المؤسسات سقالو

والقطاعات في ھذا المؤتمر یُظِھر أن "الوطن بكل كیاناتھ االقتصادیة مھدد"، مالحظاً أّن 
"التھریب "یشّكل الیوم تھدیداً حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود 

سیّما في واقعنا الجغرافي"، واصفاً إیاه بأنھ "مسألة تھدد االقتصاد اللبنانّي الذي المفتوحة، ال 
یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة". وأضاف: اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع 

مسؤولیة حمایتھ من كل التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على 
وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیاً، ألّن الدولة أحق بمواردھا،  موارد الخزینة

والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 
 والمزّورون.

 
والحظَ أن "آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، 

ع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضرراً". وشّدَد على أن جھد أي جھة یعاني كما القطا
"یبقى منقوصاً ما لم یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة ال سیما ان مكافحة تھریب 

المنتجات التبغیة لیست محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، 
 ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ". وبالتالي فإن الجمیع معني

وأشار إلى أن "تھریب المنتجات التبغیة عالي الُربحیَّة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ من 
عقوبات ال یشّكل أّي رادع فعلي او جدي". ولفَـَت إلى أن "الدراسات بیّنت العالقة بین تھریب 

ّربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغش في المنتجات التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھ
ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھرت 

أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة عن 
 مجموعات الجریمة المنظمة".

ّن تقاریر إحصائیة أظھرت أن "معّدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد وأفاد سقالوي بأ
، وأّن العالم العربي یتربّع على رأس الئحة 2017في المئة عام  30.1في المئة الى  6.1من 

ضحایا التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنّوعة، إذ بلغت خسارتُھ ِوفق آخِر دراسٍة أُجریت 
 ملیار دوالر سنویاً". 75، أي نحو 2012و 2003یار دوالر أمیركي بین عامي مل 739نحو 

وعرض بعض األرقام المتعلّقة بتراجع مبیعات الریجي" نتیجة التھریب في الفترة االخیرة. 
، إذ انخفضت "من 2012وكشف في ھذا اإلطار أن قیمة مبیعات "الریجي" في تراجع منذ العام 

". وإذ ذّكر بأّن "الریجي خامس مصدر 2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 
لدعم الخزینة اللبنانیة"، حّذر من أن "الضرر الالحق بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال 
محالة على عائدات الدولة". ولفت إلى أّن " ما یخسُرهُ االقتصاُد الوطني سنویًا بسبب أعمال 

ملیار لیرة والخسارة  300روع  في قطاع التبغ فقط، یبلغ راھناً التھریب واالتجار غیر المش
الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات كافةً، والخسائَر إلى تزاید، باإلضافة 
الى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم القدرة على رفع األسعار بما یتناسب 

 لعالمیّة، ذلك ان ایة زیادة في األسعار ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب ".مع أسعار التبغ ا



Confidential Page 99 of 99   4/12/2018 

، وبمساندة وزیر المال علي حسن خلیل ودعمھ،  2016وأبَرَز أن "الریجي استطاعت في العام 
وباإلمكانات المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة"، مثّمناً تبني خلیل 

ت "الریجي" في ھذا الشأن، ومنھا "القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات كل اقتراحا
المستوردة ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة"، و"تعزیز 

مكانة الصناعة الوطنیة" من خالل "تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف 
بة إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي". كذلك تنافس تلك المھر

 أشار إلى "ضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة".
خطة للتنمیة المستدامة بمشاركة  ۲۰۱٦وقال: استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام 

كافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى سلّم جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلّت ضرورة م
 أولویاتھا"، آمالً في أن یساھم المؤتمر في "الخروج بحلول منطقیة وعملیّة تناسب الجمیع.

وأشار إلى أن "آفة التھریب خطرة وتُعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات الثروة النفطیة 
"العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة"،  الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا". وإذ استغرب

شّدد على أّن "شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف"، داعیاً إلى  اإلفادة من 
التجارب الدولیة والخروج "بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة 

 كّل القطاعات".
والید الواحدة ال تصفق منفردة، فلنضع معاً توصیات تؤّسس  وتابع: اقتصادنا نحن من نحمیھ (...)

لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات عملیّة تحمي 
 قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن.

دة ودعم وطرح سقالوي جملة توصیات "بمثابة خطة خمسیّة لألعوام المقبلة"، من أبرزھا "مسان
وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة" التي ستنتج عن المؤتمر، و"تعزیز 

التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 
ة والتشریعیة األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة"،  والسعي مع األجھزة القضائی

الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام القضائیة 
وصوالً إلى العقوبات الجزائیّة". كذلك اقترح "زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت 

بطة بتجارة التوعیة ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرت
التبغ غیر المشروعة"، و"التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل 

اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب"،  و"السعي مع الدول المجاورة 
 الى مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار

السجائر عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة 
 عن أسعارھا في لبنان".

وأمل في أن یكون المؤتمر "حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع 
تسمح مكافحة التھریب"، وأن تكون توصیاتھ "خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق 

بمواجھة اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كلٌّ من موقعھ"، داعیاً إلى اعتبار یوم الثامن 
 والعشرین من آذار من كل سنة "یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة".
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