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 مقدمة

ِّ غير املشروع، ويتشابه مع التهرب الضريبي من 
ُيعدُّ اقتصاد التهريب أحد أشكال اقتصاد الظل 

وهو جزٌء من الشكل الثالث من أشكال "اقتصاد  .هع واألسباب، ولكنه أكثر خطورة منحيث الدواف

ِّ غير القانوني  
إذ  واملحظورة بحكم القانون، املتمثل باألنشطة غير املشروعة illegal Economy"الظل 

يتم توليد دخول من أنشطة إجرامية وغير مشروعة )التهريب، االتجار باملخدرات، االتجار باألسلحة، 

 االتجار بالبشر، االتجار باآلثار، غسيل األموال ....(.

م بالتأكيد ظاهرة التهريب ليست ظاهرة سورية، بل هي ظاهرة عاملية تعاني منها كل  دول العال

مقارنة  قد تضاعف أن حجم التهريب طوال سنوات الحربوإن بدرجات متفاوتة، ولكن ما هو أكيد، 

 إلى إجمالي حجم املستوردات، أو إلى 
ً
بسنوات ما قبل الحرب، وأصبح من النسب املرتفعة منسوبا

إخراجها منها  التهريب بمعناه الواسع هو عملية إدخال السلع إلى البالد أوالناتج املحلي اإلجمالي. و 

 ،
ً
 أو جزئيا

ً
 أل أو إخراجها، بشكل غير مشروع دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية كليا

ً
حكام خالفا

يأخذ التهريب و  .إدخال وإخراج منتجات ممنوعة بحكم القانون أو  ،املنع والتقييد الواردة في القوانين

ة تلك  وتهريب منتجات سورية : تهريب منتجات أجنبية إلى داخل سورية؛شكلين إلى الخارج، وبخاص 

وفي هذه الحالة يتم تقديم دعم ملواطني الدول املجاورة من موارد الخزينة – التي تحصل على دعم

املنتجات املهربة في كلتا الحالتين، يمكن أن تمر على املعابر الحدودية و  العامة للدولة السورية.

، أو 1جرائم جمركية مكتبية(-ت الجمركية الرسمية )غش جمركيءالكنها ال تخضع لإلجرا ،الرسمية

 تمر  عبر معابر غير نظامية وغير خاضعة للرقابة الجمركية.

 من املفيد التفريق بين:

: تهريب من قبل األفراد واألسر املقيمة قرب املناطق الحدودية لبعض التهريب البسيط -

 لعدم وجود 
ً
 بدائل.السلع، لتأمين قوت يومهم نظرا

                                                             
في أغلب دول العالم، يكون عدد وحجم الجرائم الجمركية املكتبية عبر املعابر الحدودية النظامية أعلى من التهريب عبر  1

املكتبية أو الغش الجمركي، التصاريح الجمركية غير  املعابر الحدودية غير النظامية. ويدخل ضمن الجرائم الجمركية

الدقيقة وغير الصحيحة، التي تتضمن كميات وقيم مستوردات أو صادرات غير مطابقة للكميات والقيم الحقيقية للسلع 

.
ً
 أو الخدمات التي تم تصديرها أو استيرادها فعليا
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: التهريب من قبل شبكات كبرى منظمة تتمتع بمهارات مهنية وتوظف مبالغ التهريب املنظم -

طائلة، تصل إلى املليارات، وتهرب كميات كبيرة وتعمل في إطار شبكات منظمة، وسلسة 

 تهريب متكاملة عابرة للدول.

ة لكل نوع من أنواع هذا التفريق مهم لناحية تحديد آليات التعامل ومستوى العقوبات بالنسب

 التهريب، ولناحية التأثيرات املترتبة عن كل  نوع من هذه األنواع.
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 ملاذا يذهب األفراد للعمل في نشاطات التهريب؟

أنه في الدول التي لديها ضرائب ورسوم جمركية معقولة ولوائح  2أثبتت بعض الدراسات

وضوابط غير معقدة، وقواعد قانونية منصفة ومحترمة ومؤسسات راسخة وقوية وفعالة، يكون 

 حجم ونسب التهريب منخفضة مقارنة بالدول األخرى.

 يمكننا أن نربط ظاهرة التهريب بمسألتين:

نية االقتصادية، أي السعي للحصول على أكبر قدر من : يخضع التهريب ملنطق العقال األولى

األرباح بأقل ما يمكن من التكاليف. املقارنة بين تكاليف النشاط املشروع وتكاليف النشاط غير 

املشروع، بمعنى املقارنة بين االمتيازات والعوائد املترتبة عن التهريب، وبين تكاليف ومخاطر عملية 

 آخذين ،بين العوائد املالية لالستيراد النظامي والعوائد املالية للتهريبالتهريب. املهربون يقارنون 

  ...)غرامات، عقوبة السجن، بالحسبان املخاطر 
 
ما جعلنا إلخ(. وبمنطق العقالنية االقتصادية، كل

تكاليف التهريب بالنسبة للمهربين ولشبكات التهريب وملوظفي الجمارك املتعاونين معهم مرتفعة، كلما 

 أكبر لهم. كان
ً
 ذلك رادعا

: يرتبط التهريب بالسياسات الحكومية بوجٍه عام. واملقصود هنا مدى نجاح أو فشل الثانية

 في املناطق الحدودية من جهة، ومن جهة أخرى، 
ً
السياسات التنموية املحلية واالقليمية، وتحديدا

 بة وفي مكافحة التهريب، إذ يرتبطبمدى فعالية اإلجراءات والعقوبات، ودور األجهزة الجمركية في الرقا

ا كلما زادت فعالية الغرامات والعقوبات املفروضة، كلمو التهريب في كثير من الحاالت بالتواطؤ األمني. 

انخفضت كمية املنتجات املهربة. وكلما زادت نسبة الضرائب والرسوم الجمركية، كلما زادت كمية 

وارق السعرية للمنتجات بين الدول، وبأسعار الصرف املنتجات املهربة. ويتأثر حجم التهريب بالف

 املطبقة. 

 

                                                             
2 “Shadow economies all over the world – New estimates for 162 Countries from 1999 to 2007”, The 

World Bank, July 2010. http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/Shadow-

economies-all-over-the-world-new-estimates-for-162-countries-from-1999-to-2007  

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/Shadow-economies-all-over-the-world-new-estimates-for-162-countries-from-1999-to-2007
http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/Shadow-economies-all-over-the-world-new-estimates-for-162-countries-from-1999-to-2007
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ً
 ينتشر اقتصاد التهريب عندما تتوافر مجموعة أسباب:  ،عمليا

 ة، والعقوبات غير الرادعة، ي: ضعف اإلدارة الجمركأسباب تتعلق باألجهزة الجمركية

 من أهم والتواطؤ والفساد املستشري بين بعض العاملين في الجمارك، كل  ذلك 
ً
ُيعد  واحدا

 أسباب تفاقم ظاهرة التهريب.

 قليمية وعدم توافر الفرص ق السياسات التنموية املحلية واإل: إخفاأسباب اقتصادية

ة في املناطق الحدودية. حيث األوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان  االقتصادية، وبخاص 

 . 3املناطق في نشاطات التهريبالشريط الحدودي هي وراء انخراط عدد كبير من سكان تلك 

 وجود ثغرات قانونية، وعدم الدقة في صياغة القوانين، وعدم أسباب تشريعية وإدارية :

استقرار التشريعات وكثرتها، إضافة إلى البيروقراطية والعراقيل اإلدارية في إجراءات التجارة 

.  الخارجية في االقتصاد الرسمي 

 ضعف املشاركة السياسية لألفراد وتهميش دورهم وفرض أسباب سياسية وتاريخية :

التزامات تفوق طاقاتهم وضياع حقوقهم، وعدم استخدام اإليرادات الضريبية بصورة 

رشيدة لتوفير الخدمات العامة، 

ظواهر سلبية كالتهريب والتهر ب يفرز 

الضريبي. يضاف إلى ذلك ما هو 

خ في الذاكرة التاريخية عن  مترس 

فرض الضرائب الجائرة وبشكل 

قهري في املاض ي غير البعيد أيام 

  الحكم العثماني.

 بين وعدم حسبانأسباب أخالقية ونفسية التهريب جريمة  : إنَّ تسامَح الرأي العام  مع املهر 

عند الكثير من الناس، كما أن عدم االستهجان، بل واالستحسان الذي  عقابتقتض ي ال

. وُيضاف إلى 
ً
، كل  ذلك يجعل جريمة التهريب جريمة مقبولة اجتماعيا

ً
يتلقاه املهربون أحيانا

                                                             
 في الدراسات االقتصادية للسلوك 3

ً
 للمفارقة، يتوافق رأي حامل جائزة نوبل في االقتصاد غاري بيكر، الذي كان رائدا

اإلجرامي، مع من تطلق عليه الواليات املتحدة األمريكية " أقوى تاجر ومهرب مخدرات في العالم"، املكسيكي خواكين غوزمان 

أجاب هذا األخير، في إطار مقابلة نشرتها مجلة رولينغ ستون على سؤال وجه إليه من  تشابو"، حيث -املعروف باسم " إل

افية ال في م»بن، عن كيفية تورطه في تهريب وتجارة املخدرات، فأجاب: قبل املمثل واملخرج السينمائي  شون  نطقتي الجغر

  .«توجد فرص عمل

لكي تنجح أية إجراءات أو سياسات ملكافحة 

التهريب ُيفترض أن تنطلق من أبعادها 

االقتصادية ومن العوامل املفسرة لسلوكيات 

شبكات التهريب، ومن العوامل املؤثرة في حركة 

 ية.التهريب، إضافة إلى أبعادها األمن
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ذلك اعتقاد بعضهم أنَّ سرقة املال العام  أو عدم االلتزام بدفع الضرائب الجمركية أو 

 يظنون أنَّ بمقدورهم االستفادة من الضرائب األخرى ال ُيعَ 
ً
دُّ جريمة، كما أنَّ هناك أشخاصا

 لالستفادة من الخدمات 
ً
الخدمات العامة دون دفع ضريبة، كون دفع الضريبة ليس شرطا

العامة، يضاف إلى ذلك الفساد والتمييز في املعاملة وتراجع املستوى األخالقي، كلها عوامل 

 يب.تسهم في انتشار اقتصاد التهر 

ولكي تنجح أية إجراءات أو سياسات ملكافحة التهريب ُيفترض أن تنطلق من أبعادها 

االقتصادية ومن العوامل املفسرة لسلوكيات شبكات التهريب، ومن العوامل املؤثرة في حركة التهريب، 

 إضافة إلى أبعادها األمنية.
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 كيف يؤثر اقتصاد التهريب في بنية االقتصاد الوطني؟

 في  ،يق في بنية االقتصاد وآليات عملهنشاطات التهريب بشكل عمتؤثر 
ً
ا ويظهر ذلك جلي 

 الجوانب اآلتية:

التأثير السلبي والخطير في الصناعة السورية وتخريب السياسات الحمائية للصناعات  .1

هربة، التي ال تدفع ضرائب جمركية وال تتقيد باملواصفات الناشئة
ُ
: إذ تنافس املنتجات امل

لذلك تكون أسعارها تنافسية مقارنة  ية أو الصحية، املنتجات املحلية،ايير الفنواملع

 في املصانع غير القاد
ً
ى رة علباملنتجات الوطنية التي يتراجع الطلب عليها. وبالنتيجة تؤثر سلبا

وبخاصة عندما تتيح نشاطات التهريب السلع والخدمات نفسها التي  االستمرار في السوق،

املصانع املحلية أو تلك املستوردة بطرق نظامية. هذا يعني أن قدرتها على منافسة تنتجها 

اد الرسمي  تكون أكبر، لذلك تتجه املصانع املحلية إلى اإلغالق، وهذا من وحدات االقتص

 ارتفاع معدالت البطالة املحلية. شأنه أن يسهم في

والرسوم الجمركية. وهذا يعني : واملتمثلة بالضرائب فقدان اإليرادات السيادية للدولة .2

تراجع في اإليرادات العامة وزيادة عجز املوازنة. ويترتب على ذلك زيادة العبء الضريبي على 

النشاطات الرسمية لتعويض النقص الحاصل في اإليرادات، وكذلك زيادة الضرائب غير 

النقدي أو االقتراض املباشرة التي تصيب الفقراء أكثر من األغنياء، أو اللجوء إلى اإلصدار 

لتمويل العجز. واضح أن تراجع اإليرادات الضريبية يعني تراجع قدرة الدولة على تمويل 

األساسية، وقدرتها على اإلنفاق على الخدمات العامة والقيام بوظائفها تجاه  استثماراتها

 استثمار أقل في الخدمات العامة الضرورية، كالصحة وال
ً
تعليم مواطنيها، ويعني تحديدا

 والبحث العلمي.

وفي  ،والنقطة املهمة هنا هي أن نشاطات التهريب كافة ال تدفع ضرائب جمركية أو رسوم -

 الوقت نفسه تستفيد من كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
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 إلى إجمالي الضرائب والرسوم وإلى إجمالي 1) رقم جدول ال
ً
(: تطور إيرادات الضرائب الجمركية منسوبا

اقع بين GDPإيرادات املوازنة، وإلى   .2018-2008، طوال األمد الو

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

الناتج املحلي اإلجمالي/ 

 مليار ل.س
2448 2520,7 2834,5 3252,7 3024,8 2937,6 3562,6 4524,9 5696,9 6500 --- 

إجمالي إيرادات املوازنة 

 )مليار ل.س(
600 685 754 835 1326 1383 1390 1554 1980 2117 3178 

إجمالي إيرادات 

الضرائب والرسوم 

 )مليون ل.س(

219268 240640 278428 325005 242885 165221 117252 172000 253450 322489 409500 

إجمالي الضرائب 

 الجمركية مليون ل.س
23000 25000 28000 37500 30000 20000 20000 30000 35000 67000 80000 

نسبة الضرائب 

الجمركية إلى إجمالي  

 إيرادات املوازنة%

3,8 3,6 3,7 4,5 2,3 1,5 1,4 1,9 1,8 3,2 2,5 

نسبة الضرائب 

الجمركية إلى إجمالي 

 والرسوم %الضرائب 

10,5 10,4 10,1 11,7 12,4 12,1 17,1 17,4 13,8 20,8 19,5 

نسبة الضرائب 

 % GDPالجمركية إلى 
0,9 1 1 1,2 1 0,7 0,6 0,6 0,6 1 --- 

اقع بين   -2008وعة اإلحصائية السورية + املجم 2018-2008املصدر: املوازنة العامة للدولة طوال األمد الو

 + حسابات الكاتب. 2018

( مدى التدني في الضرائب والرسوم الجمركية منسوبة إلى إجمالي 1تبين معطيات الجدول رقم )

 إيرادات املوازنة، وإلى إجمالي الضرائب والرسوم، وإلى الناتج املحلي اإلجمالي.

(، الذي يبين نسبة الضرائب الجمركية إلى اإليرادات 2وللمقارنة يمكن النظر إلى الجدول رقم )

 وى العاملي.على املست
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 ات املوازنة على املستوى العاملي(: الضرائب الجمركية منسوبة إلى إجمالي إيراد2الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 3,63 3,84 4,05 3,80 4,04 4,23 4,40 4,12 4,40 4,49 العالم

   https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htmاملصدر:

International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook and data files  

 ،منسوبة إلى إجمالي اإليرادات الضريبيةأما بخصوص نسبة الضرائب والرسوم الجمركية 

 لبنية اقتصاد كل دولة، وللسياسة 
ً
فنجدها متفاوتة وبشكل كبير بين مختلف دول العالم، وذلك تبعا

 الضريبية ولسياسة التجارة الخا
ً
( بحدود 2017) في الفلبين رجية املتبعة في كل دولة، فنجدها مثال

%، 66,8( 2015، وفي الكويت )%28,4( 2013) وفي ُعمان،  20,7ود ( بحد2009%، وفي إيران )20,4

%، وفي سويسرا 8,8( 2012، وفي تونس )%6,8( 2015%، وفي مصر )23( 2017)وفي السعودية 

 .4%1,7( 2017% ، وفي الواليات املتحدة )1,6( 2017)

ب : بما أن نشاطات التهريب ال تدفع ضرائينجم عن التهريب منافسة غير منصفة وغير عادلة .3

وال تلتزم بأية قوانين أو أطر تنظيمية أو معايير أو مواصفات، تصبح املنافسة بينها وبين 

االقتصاد الرسمي غير عادلة وغير منصفة، وتصبح وحدات االقتصاد الرسمي غير قادرة 

هريب، وهذا على منافسة نشاطات التهريب، حيث نفقات عناصر اإلنتاج أقل في نشاطات الت

لذلك تتحول املوارد من األنشطة التي تعمل بكفاءة وتلتزم باملعايير  تنافسية،يعطيها ميزة 

واملواصفات القياسية والصحية وتدفع ضرائب إلى األنشطة األقل كفاءة، التي ال تدفع 

ضرائب وال تلتزم بأية معايير. والتأثير األخطر هنا هو دفع وحدات االقتصاد الرسمي باتجاه 

 بح قادرة على املنافسة.نشاطات التهريب كي تص

: يصعب اتخاذ القرارات يشوه التهريب السياسات والبرامج االقتصادية للحكومة .4

الصحيحة واملناسبة لتخصيص املوارد وكذلك القرارات االقتصادية الفعالة واملؤثرة 

  وإصدار التشريعات املناسبة
ً
فعندما يكون حجم التهريب  .عندما يكون حجم التهريب كبيرا

 
ً
مرتفعة تكون اإلحصائيات والبيانات واملعلومات الرسمية غير دقيقة، بل يمكن  ونسبته كبيرا

                                                             
4 International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook and data files.  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm
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قيم الواردات والصادرات والناتج والدخل واالستهالك وغيرها غير  أن تكون مضللة، إذ تكون 

ة أغلب املؤشرات واملتغيرات االقتصادية، وال يمكن  صحيحة، لذلك تنخفض درجة صدقي 

 في القرارات  االعتماد عليها في
ً
وضع سياسات التجارة الخارجية وتنفيذها، ما يؤثر سلبا

الية السياسات نفاق ، ومن شأن ذلك أن يفشل السياسات املتعلقة بالسياسة املالية )اإل وفعَّ

السياسة الضريبية( والسياسة النقدية )التحكم بالعرض النقدي والسيولة(   العام،

 القومي. وزيع وإعادة توزيع الدخلوسياسات ت

يقوض التهريب فعالية السياسات االقتصادية التي تستهدف حماية الصناعات املحلية،  -

وُيبطل مفعول السياسات الحكومية الخاصة بالتدخل في توجيه التجارة الخارجية 

ويؤثر في ميزان املدفوعات  ،االقتصادية واالجتماعية للدولة املنسجمة مع التوجهات

 وعدم قدرة املركزي على التحكم بالعرض النقدي وبسعر الصرف.

 في مناخ وبيئة األعمال، ما يحد  من نمو استثمارات االقتصاد الرسمي،  -
ً
يؤثر التهريب سلبا

إذ تتجه املوارد إلى النشاطات التي يسهل التهريب فيها، ما يجعل نشاطات التهريب 

من املوارد، لذلك يحصل سوء تخصيص للموارد، وهذا من شأنه عرقلة تستقطب املزيد 

 النمو.

خفي أنشطتها وتتستر عليها وال ترغب تشويه السياسة النقدية .5
ُ
: بما أنَّ نشاطات التهريب ت

بالتعامل مع املصارف، أو باألحرى يصعب عليهم التعامل عبر القنوات املصرفية أو الحصول 

ة، ما يدفعها لالحتفاظ بالنقود إلجراء املعامالت خارج القنوات على تمويل أو خدمات مصرفي

 وال يستجيب الطلب على 
ً
املصرفية، لذلك يصبح حجم الكتلة النقدية في التداول مرتفعا

النقود للتغيرات في سعر الفائدة )انخفاض مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر 

 في السياسة النقد
ً
ية التي تبني قراراتها في ضوء االحتياطيات لدى الفائدة(. وهذا يؤثر سلبا

املصارف والنقد املتداول لدى وحدات االقتصاد الرسمي. إضافة إلى ذلك يؤدي التهريب إلى 

خروج كميات من العمالت الصعبة بشكل غير مبرمج ومخالف للسياسة النقدية والتجارية 

عد نشاطإلى 
ُ
 في سعر الصرف، إذ ت

ً
ات التهريب من أهم العوامل املؤثرة الخارج، ما يؤثر سلبا

القليلة املاضية، فتزايد الفرق بين سعر الصرف  في تغيرات سعر الصرف طوال السنوات

الرسمي  وسعر الصرف في السوق املوازية )السوداء( ُيعبر، في جانب منه، عن تنامي نشاطات 

 التهريب والنشاطات األخرى غير الرسمية.
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 : عدم االلتزام بالشروط واملعايير الصحيةمن املواطنين السوريينالتأثير السلبي في صحة وأ .6

ض حياة والفنية، ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية والفنية، يعر  

 لصحتهم.
ً
 ألمن املواطنين السوريين وتهديدا

ً
 خطيرا

ً
 املواطنين للخطر ويشكل تهديدا

ب يتم تهريب األموال الناجمة عن نشاطات التهري : عادة ماالتأثير السلبي في ميزان املدفوعات .7

 في ميزان املدفوعات وسعر الصرف ومصادر تمويل االستثمارات إلى الخارج وه
ً
ذا يؤثر سلبا

ة الحرب،   من أسباب تراجع سعر صرف الليرة السورية طوال مد 
ً
املحلية. وُيعد ذلك واحدا

غير املشروعة إلى  النشاطات األخرى عمليات تهريب األموال من نشاطات التهريب و  إذ زادت

 الخارج.
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 التأثيرات األمنية والسياسية واالجتماعية

: تعمل شبكات التهريب على اختراق مؤسسات حكومية حساسة، كوزارة على املستوى األمني -

 لألمن الوطني من خالل تهريب األسلحة 
ً
 خطيرا

ً
الداخلية ووزارة املالية، وتشكل تهديدا

واملخدرات، والعمالت األجنبية واألشخاص وتهريب الكنوز واآلثار التاريخية. والذخائر، 

 يضاف إلى ذلك عالقة شبكات التهريب بنشاطات التنظيمات اإلرهابية.

يصبح ألصحاب األموال والثروات التي ُجمعت من خالل نشاطات  :وعلى املستوى السياس ي -

ياسية واالقتصادية وشراء السياسيين. ومن التهريب قدرة كبيرة على التأثير في القرارات الس

 في التوازنات السياسية واالستقرار السياس ي واالجتماعي.
ً
  شأن ذلك أن ُيحدث خلال

يؤدي انتشار نشاطات التهريب وعدم  -

 ب والرسوم الجمركية إلىدفع الضرائ

تراجع هيبة الدولة وفقدان الثقة 

باألجهزة الحكومية من قبل املواطنين 

ة، ومن قبل رجال األعمال  بعام 

ة، وربما يكون هذا التأثير من  بخاص 

عن  أخطر التأثيرات املترتبة

 اقتصاديات التهريب.

والدخول، إذ ال يدفع من يقوم بالتهريب يؤدي التهريب إلى زيادة حدة التفاوت في توزيع الثروات  -

أية ضرائب جمركية أو رسوم أو ضرائب دخل، رغم أنَّ العاملين في نشاطات التهريب 

يستفيدون من كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة دون اإلسهام في تمويلها. كما أن تهريب 

يحد من قدرة الحكومة على  السلع الكمالية إلى الداخل وتهريب السلع املدعومة إلى الخارج

 ما تكون ثروات األثرياء الجدد ناجمة عن نش
ً
اطات غير إعادة توزيع الدخل القومي. وغالبا

 مشروعة، أهمها التهريب.

ة في العمالة العادية التي تعمل بنشاطات تهريب لتأمين  - إنَّ لنشاطات التهريب تأثيرات سلبي 

ناطق الحدودية يعيشون بدون أمان وظيفي حد الكفاف، فمهربو حد  الكفاف من سكان امل

ة.  وبدون ضمان اجتماعي  أو معاشات تقاعدية وبدون رعاية صحية وبدون أية حقوق قانوني 

 لألمن والتماسك املجتمعي في تلك املناطق. 
ً
ل تهديدا

 
 وهذا يشك

يؤدي التهريب إلى زيادة حدة التفاوت في توزيع 

ع من يقوم الثروات والدخول، إذ ال يدف

بالتهريب أية ضرائب جمركية، رغم أنَّ 

العاملين في نشاطات التهريب يستفيدون من 

كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة دون 

 اإلسهام في تمويلها
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ي املجتمع تشويه البنية املجتمعية: يؤدي انتشار اقتصاد التهريب إلى إهدار القيم األخالقية ف -

، خالقية واألمنيةملنظمة، وتبعاتها االجتماعية واأل وإلى انتشار الجريمة، بما في ذلك الجريمة ا

 نشر ثقافة التهريب والالمباالة.وإضعاف روح االنتماء و 

تماعية على مستوى االقتصاد هل لنشاطات التهريب جوانب إيجابية اقتصادية أو اج

 ؟الكلي

منافع ومكاسب مادية شخصية للقائمين على نشاطات التهريب،  : هناكعلى املستوى الجزئي

ن من مستوى املعيشة وتحد  من الفقر على مستوى األفراد   وتحس 
ً
ويمكن أن تؤمن فرص عمل ودخوال

 بالدمار والخراب اللذين 
ً
واألسر في بعض املناطق. هذه املنافع على املستوى الجزئي ال تقارن إطالقا

.يحصالن على املستوى ا  لكلي 

: التهريب نشاط خطير وهدام بكل املقاييس، كما أوضحنا في على مستوى االقتصاد الكلي

 معرض الحديث عن تأثيراته االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية.
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 عالقة نشاطات التهريب بالفساد

 ال ُيسهم الفساد في دعم نشاطات التهريب فحسب، بل ويعرقل النشاطات االقتصادية

التهريب املولود  عديُ  ذإ .اد مرتفعة يكون حجم التهريب أعلىاملشروعة، وحيث تكون معدالت الفس

وهناك تداخل وتشابك وتفاعل بين التهريب والفساد، فانتشار الفساد يدفع  ،الطبيعي للفساد

 وحكُم 
ُ
 واملساءلة

ُ
ضوابط  القانون  مؤسسات قطاع األعمال باتجاه التهريب، وكلما كانت الحوكمة

ة إليقاع الحياة االقتصادية والسياسية، كلما انخفض منسوب التهريب وبالعكس، وكلما  فعلي 

انخفض منسوب املساءلة وحكم القانون وتراجعت الحوكمة بكل أبعادها، كلما زادت نسب الفساد. 

ه مع زيادة منسوب الفساد يتزايد التهريب ومع تراجع م
 
 نسوب الفساد يتراجعإذن، يمكن القول: إن

 حجم التهريب.

هل نتعامل مع التهريب كظاهرة أمنية؟  ؟عامل مع ظاهرة التهريب ومعالجتهاكيف يمكن الت

 أم كظاهرة اقتصادية؟

يمكن العمل على محورين: سياسات وقائية ذات أبعاد اقتصادية، وإجراءات عقابية ورادعة 

 :تنفذها األجهزة األمنية والجمركية

 التهريب املنظم: يتم التعامل معها غير املشروعالتهريب من النشاطات بحسبان  -
ً
ة وتحديدا

 على أنها أنشطة إجرامية، جرائم اقتصادية، وتتطلب تطبيق القوانين بحزم وقوة.

 مع العالج التنموي، بتأمين أنشطة  -
ً
العالج األمني وحده غير كاف، لذلك يجب أن يترافق حكما

والبطالة وتوفر الخدمات الصحية  اقتصادية بديلة تؤمن فرص عمل وتحدُّ من الفقر

 من الزمن، ول
ً
ة  من التهريب مد 

ً
كن واالجتماعية الضرورية. املعالجة األمنية يمكن أن تحدَّ آنيا

 من املشكلة باألساس هو مشكلة اقتصادية.
ً
 كبيرا

ً
 جزءا

بين يعملون وفق مبدأ العقالنية االقتصادية وتكلفة الفرصة البديلة، أي ا - ة ملقارنبما أنَّ املهر 

بين العوائد والتكاليف، إذ إنَّ انخفاض تكلفة التهريب كفرصة بديلة تجعل نشاط التهريب 

 بالنسبة لشبكات التهريب، لذلك فإن إجراءات مكافحة نشاطات التهريب ُيفترض 
ً
أكثر ربحا

جعل تكاليف التهريب بالنسبة لشبكات التهريب وملوظفي الجمارك أن تعمل باملبدأ نفسه، أي 

 للحد  من 
ً
 قويا

ً
املتعاونين معهم مرتفعة إلى حدودها القصوى، وهذا من شأنه أن يكون رادعا

 حجم اقتصاد التهريب.
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تحسين شروط العمل في عمليات االستيراد والتصدير النظامية: ترسيخ الشفافية في  -

مؤسسات ونشاطات التجارة الخارجية، وتبسيط قيود وضوابط التجارة الخارجية، خدمات 

صرفية سهلة املنال، معقولية الضرائب والرسوم الجمركية، واألهم هو تسهيل اإلجراءات م

الجمركية وتبسيط التشريعات الجمركية، التناسب بين مستويات الجريمة الجمركية 

ومستويات العقاب والتشدد في الغرامات املالية أكثر من التشدد في العقوبات السالبة 

ال يخفف االحتكاك املباشر بين العاملين في للحرية، تطوير نظام معلوما تي  جمركي  فع 

 
ً
الجمارك واملتعاملين بنشاطات االستيراد والتصدير )إيداع التصريحات الجمركية إلكترونيا

  ...(.ون االنتقال إلى مكاتب الجمارك، د

لنجاح أي  سياسة أو إجراءات  -

ملكافحة التهريب، من املفيد األخذ 

تهريب، بحيث بخصوصية تيارات ال

يتم دراسة خصوصية السلع 

على  والخدمات القابلة للتهريب، كل  

هِّ )اإلنتاج، االستيراد والتصدير، التوزيع واالستهالك(، بما في ذلك التكاليف وآليات  َدتِّ حِّ

 من دوافع التهريب.
ً
 التسعير وفروقات األسعار لتلك السلع مع دول الجوار، التي تعد واحدا

ب عابرة للدول وشبكات التهريب تعمل في إطار سلسلة نشاطات متكاملة كون نشاطات التهري -

 
ً
تعمل في أكثر من دولة وتهدد أمن مجموعة دول متجاورة أو غير متجاورة، فهذا يتطلب تعاونا

 مع دول الجوار، لناحية االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف، ولناحية 
ً
ا  وإقليمي 

ً
ا دولي 

نسيق بين اإلدارات الجمركية والتعاون العملياتي واإلجراءات املشتركة تبادل املعلومات والت

 .في املناطق الحدودية

في بعض املناطق الحدودية وبسبب غياب التنمية املحلية، تكون الخيارات املتاحة هي إما  -

 لظروفهم 
ً
التهريب أو الفقر والجوع. بعض الشباب يلجؤون إلى نشاطات التهريب نظرا

من املهم  الصعبة والتهميش وانعدام التنمية املحلية وانتشار البطالة، لذلكاالقتصادية 

العمل على برامج تنموية إقليمية ومحلية تسهم في خلق فرص عمل بديلة عن نشاطات 

 التهريب في مناطق التهريب الحدودية.

 

العمل على برامج تنموية إقليمية  من املهم

ومحلية تسهم في خلق فرص عمل بديلة عن 

 نشاطات التهريب في مناطق التهريب الحدودية.
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