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سياسة

سياسة

ُ
عدنان ّطرابلسي :ها قد عدنا...
(يا وهابية وإخوان)
على الغالف

اإلسالمية» إلى الضوء .عادنائبهاإلى مجلس ّ
ّ
ّ
النواب .كان يعمل مع جماعته طوال الوقت،
الخيرية
عادت «جمعية المشاريع
ّ
ّ
بصمت ،واآلن جاء الحصاد .كانوا غارقينّ في تقديم الخدمات ،إلى جانب الدعوة الدينية ،فكانت «المكافأة» البيروتية .ليس
ّ
المتغيرات
ومن حولهم
ألحد أن يقفز فوقهم في العاصمة .إنهم الكتلة الثابتة ِ
محمد نزال
ك ـ ــان ي ـك ـفــي أن ت ـت ـصــل ب ــه هــات ـفـ ّـيــا،
مل ـ ـ ـ ّـرة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،قـ ـب ــل عـ ـش ــر سـ ـن ــوات،
ّ
لـتـظــل تـصـلــك ِم ـنــه رس ــائ ــل املـعــايــدة
الـهــاتـفـ ّـيــة عـلــى م ــدى عـشــر س ـنــوات.
ه ـ ــذه إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ِسـ ـ َـمـ ــة ث ــاب ـت ــة فــي
«العقل املشاريعي» .لن يكترث إن لم
ّ ُ
ُ
بمثلها ،أو تـبــادر إلى
ـرد املـعــايــدة
تـ
ّ
ّ
ً
االتصال حاال ،طاملا أنك ستفعل بعد
ـن ،بـعــد ع ـش ــرة ...ولــو
ع ــام ،بـعــد عــامـ
ً
احتماال .طاملا ّأنــك في ّ
حيز اإلمكان
ـاف ل ـع ــدم ال ـي ــأس ِم ـن ــك .ذلــك
ف ـه ــذا كـ ـ ٍ
ّ
ّ
بالحد األدن ــى ،لبث
الستقطابك أو،
ّ
ّ
«جمعية
الود في رأسك .هكذا تعمل

حصد طرابلسي ّ ُ 13ألف صوت
تفضيلي ليكون السني الثاني في
بيروت بعد سعد الحريري
ّ
جمعية ُس ّنية
طرابلسي :نحن
وعلنًا على خالف عقائدي ّجذري
مع جماعة اإلخوان والوهابية
ّ
ّ
اإلسالمية» .هكذا
الخيرية
املشاريع
يعمل «ابنها البار» عدنان طرابلسي.
ال ـن ــائ ــب ال ـ ــذي فـ ــاز ف ــي ّاالن ـت ـخــابــات
األخيرة ،عن املقعد ُ
السني في دائرة
بيروت الثانية ،حاصدًا أكثر ِمن 13
ألــف صــوت تفضيلي .تـقـ ّـدم فــي ذلك
ّ
عـلــى ك ــل ِم ــن ف ــؤاد مـخــزومــي وتـ ّـمــام
س ــام ون ـه ــاد امل ـش ـنــوق .ه ــو الـثــانــي
فــي ب ـيــروتُ ،سـنـ ّـيــا ،بعد سعد رفيق
الحريري .هــذا ليس حدثًا عابرًا في
الحسابات اآلتية للعاصمة .أذهلت
«املشاريع» حلفاءها ّقبل خصومها،
وف ــاق مــا أنـجــزتــه تــوق ـعــات املـحـ ّـبــن
قـبــل ال ـك ــاره ــن ،ف ــي ال ـع ــدد والـحـشــد
والتعبئة والتنظيم والثبات...
أي ـ ــن ذه ـ ــب عـ ــدنـ ــان ط ــراب ـل ـس ــي بـعــد
ف ــوزه؟ إل ــى ضــريــح الـشـيــخ عـبــد الله
الـ ـ ـه ـ ــرري (الـ ـحـ ـبـ ـش ــي) .جـ ـل ــس عـلــى
ركـبـتـيــه وق ــرأ الـفــاتـحــة .ه ــذه رســالــة
إل ـ ــى َم ـ ــن ي ـه ـم ـهــم األم ـ ـ ــر .م ــا حـكــايــة
طــرابـلـســي ،وجـمــاعـ ّتــه ،ه ــؤالء الذين
ّ
ّ
كــلـمــا ظ ــن الـبـعــض أن ـهــم ان ـت ـهــوا ،أو
ت ـّـضـ ــاء لـ ــوا ،فـ ـ ــإذا ب ـه ــم ك ـت ـلــة صـّلـبــة
إنـ ـمـ ــا «عـ ـل ــى امل ـ ـعـ ــس» .ص ـل ـبــة إن ـم ــا
«ن ــاع ـم ــة» ...وإن حـمـلــوا الـســواطـيــر،
ذات يـ ــوم ،ون ــزل ــوا بـهــا إل ــى ال ـشــارع
دفـ ــاعـ ــا عـ ــن ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
لبنان .هــذه املـ ّـرة الثانية التي يصل
فيها طرابلسي إلــى مجلس ّ
النواب.
امل ـ ّـرة األول ــى كــانــت قبل  26عــامــا .ها
قــد ع ــدت اآلن؟ يـضـحــك« :ن ـعــم ،عــدت
وبجدارة» .لدى حامل الدكتوراه في
إدارة األع ـم ــال الـكـثـيــر لـيـقــولــه ،وإن
كــان الــوقــت للتهاني والتبريك ،فقد
«أسقطوني في انتخابات عام 1996
بـعــد الـ ــدورة األول ــى الـتــي قضيتها،
أسقطوني بالكذب والتزوير ،لكن لم
أسقط في الشارع وبقيت مع أهلي،
بــاألحــزان واألفـ ــراح ،وبقيت حاضرًا

طرابلسي :تحكمنا بسوريا عالقة ّ
ّ
تاريخيًا هي ّبر الشام (مروان طحطح)
أخوة وهذه المنطقة

م ــع أه ـل ــي ف ــي بـ ـي ــروت ب ــال ـخ ــدم ــات،
واآلن ك ــاف ــأن ــي أه ـ ــل ب ـ ـي ـ ــروت»َ .م ــن
ال ــذي أسقطه آن ــذاك وهــو املـقـ ّـرب ِمن
(بـ ـع ــض) ال ـن ـظ ــام األمـ ـن ــي ال ـح ــاك ــم؟
ّ
يبقى الجواب معلقًا .تلك ّأيام مضت
ّ
بـكــل مــا حملته ِم ــن الــامـنـطــق .منذ
ذل ـ ــك الـ ـح ــن وط ــرابـ ـلـ ـس ــي ،ب ـش ـهــادة
كـثـيــر ِمـ ــن أهـ ــل بـ ـي ــروت ،إن أضـعـتــه
تـجــده فــي قـصــور ال ـع ــدل .هـنــاك بني
ّ
وموظفي األقالم.
القضاة واملحامني
ّ
ما الذي يفعله هناك؟ إنها الخدمات.
تبدأ ِمن محاولة إخالء سبيل أحدهم
ّ
ً
ّ
«قضية»
وصــوال إلى املساعدة لحل
ضبط سير آلخ ــر« ...بـمــا يتيحه لي
ال ـقــانــون» (طـبـعــا ال ـقــانــون ،باملعنى

اللبناني ،يتيح الكثير).
ّ
أكثر ِمن مرشح،
كان لدى «املشاريع» ّ
ف ــي أك ـث ــر ِم ــن دائـ ـ ــرة ،إن ـم ــا ل ــم يصل
إل ــى مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب إال طــرابـلـســي
ع ــن ب ـ ـيـ ــروت .ال ـع ــاص ـم ــة م ــرك ــز ثـقــل
ّ
الجمعية ،على رغم محافظتها ّعلى
ّ
نـشــاطـهــا ف ــي األط ـ ــراف (ح ــل مــرشــح
املشاريع في طرابلس ،طه ناجي ،في
املــركــز ال ـســادس ،بعد كــل مــن نجيب
م ـي ـق ــات ــي ومـ ـحـ ـم ــد ك ـ ـبـ ــارة وس ـم ـيــر
ال ـج ـس ــر وف ـي ـص ــل كـ ــرامـ ــي وأشـ ـ ــرف
ّ
ري ـ ـفـ ــي) وك ـل ـم ــة ال ـ ـسـ ـ ّـر فـ ــي ك ـ ــل ذل ــك
واح ـ ــدة :ال ـخ ــدم ــات .لــديـهــم مـ ــدارس،
م ـس ـتــوص ـفــات ،تـ ـع ــاون ـ ّـي ــات ،بــرامــج
ّ
اجتماعية ،والكثير
عمل ،مساعدات

ِمـ ـم ــا ُيـ ـ ـع ـ ـ ّـرف ب ــاألن ـش ـط ــة ال ـخ ـي ـ ّ
ـري ــة
والـ ـثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة وال ـ ـتـ ــربـ ـ ّ
ـويـ ــة .ال ي ـفــوت
ّ
طرابلسي أن ُيذكر بالتنويهات التي
نــالــوهــا ِم ــن وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة ،أخ ـي ـرًا،
بــالـنـتــائــج الـتــي حققتها مــدارسـهــم.
ه ــذا بـعــض ِم ــن أسـ ــرار «ث ـب ــات» هــذه
ّ
ال ـج ـمــاعــة ،ف ــي ل ـب ـنــان ،عـلــى رغ ــم كــل
ال ـت ـح ـ ّـوالت ال ـت ــي عـصـفــت بـكـثـيــريــن
خــال الـعـقــود املــاضـيــة .كيف فعلتم
ذلك؟ يحكي طرابلسي« :هذه نتيجة
بــرامـجـنــا ال ـتــربـ ّ
ـويــة ألج ـيــال أنـصــار
ً
ً
املشاريع ،رجــاال ونساء وأطفاال .أنا
ّ
لــم أت ـكــلــف دوالرًا واح ـ ـدًا ِم ــن جيبي
ّ ّ
ّ
االنتخابية ،ألن كل شيء
في حملتي
كـ ــان ت ـقــدمــة ِمـ ــن أنـ ـص ــار امل ـش ــاري ــع،

وهــم الذين دفعوا ِمــن جيوبهم ثمن
القمصان واألكل والشرب والسيارات
ّ
وحـ ـ ــتـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــزيـ ــن .سـ ـ ــأكـ ـ ــون ع ـنــد
ثقتهم ،بــل عند ثقة الجميع ،الذين
انتخبوني والــذيــن لــم ينتخبوني».
قال دوالرًا ولم يقل ليرة .باملناسبة،
طرابلسي هو ّ
األول في دائرة بيروت
الـ ـث ــانـ ـي ــة لـ ـن ــاحـ ـي ــة ع ـ ـ ــدد األصـ ـ ـ ــوات
التي نالها فــي أقــام املغتربني .هذا
أيضًا ليس عــابـرًاَ .مــن ُيتابع أخبار
«امل ـشــاريــع» يعلم ثقلهم االغـتــرابــي
ً
في أملانيا ودول اسكندنافيا وصوال
ً
إل ــى ك ـن ــدا .ثـقـلـهــم ه ـن ــاك ،ف ـضــا عن
الجانب ال ّــدعــوي الــديـنــي ،هــو أيضًا
تجاري .إنهم ُي ّ
حبون مختلف أنواع
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مقالة

لمن اإلمرة في الجمارك؟
عصام نعمة إسماعيل (*)

املشاريع «الحالل» (طبعًا)َ .من يعرف
إص ــراره ــم عـلــى األس ـل ــوب ال ــدع ــوي،
وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـق ـ ـصـ ــدون مـ ـ ـن ـ ــازل الـ ـن ــاس
لـتـثـقـيـفـهــم ع ـلــى «ال ـت ــوح ـي ــد» (وف ــق
رؤي ـت ـهــم) ،واستماتتهم فــي إيـصــال
الـفـكــرة ،سيعرف بالتالي طبائعهم
في مختلف أنواع املشاريع.
ّ
ّ
ص ـح ـيــح أن ط ــراب ـل ـس ــي ي ـق ـطــع ب ــأن
جماعته على مــا هــي عليه ،لناحية
ث ـبــات أيــديــولــوجـ ّـيـتـه ّــم الــدي ـنـ ّـيــة ،إال
ّ
أن امل ــراق ــب ُي ــاح ــظ أن ـه ــم أصـبـحــوا
ُ
أخيرًا أكثر مرونة .سابقًا ع ِرف عنهم
ّ
الغرائبية
الكثير ِم ــن «الـشـطـحــات»
ّ
التدين ،وإن كان بعضها أشاعات
في
ساقها الخصوم ،لكن عمومًا النائب
اآلن يـ ـق ــول« :نـ ـح ــن ن ـ ّ
ـرب ــي أج ـيــال ـنــا
ّ
ع ـل ــى االع ـ ـت ـ ــدال والـ ــوس ـ ـطـ ــيـ ــة ،وف ــق
اآلي ــة :وكــذلــك جعلناكم ّأمــة وسطًا».
يـتـحـ ّـدث عــن انفتاحه على الجميع،
ِم ــن ك ــل امل ــذاه ــب وامل ـن ــاط ــق ،وكــذلــك
«ط ــوال الفترة املاضية لــم نقطع مع
ّ
أح ـ ــد» .ف ـج ــأة يـسـتـحـضــر أن ابـنـتــه،
واسمها فاطمة ،عندما أنجبت توأمًا
ذه ــب هــو إل ــى «الـشـيــخ» واسـتـشــاره
فـ ــي ت ـس ـم ـي ـت ـه ـم ــا ،ف ـ ـقـ ــال لـ ـ ــه :حـســن
وح ـ ـسـ ــن ...وهـ ـ ــذا م ــا كـ ـ ــان .ح ـف ـيــداه
كــانــا إل ــى جــانـبــه ،بـعــد االنـتـخــابــات،
ً
م ـح ـم ــوال ع ـلــى األكـ ـت ــاف ِمـ ــن ســاحــة
ً
أب ـ ــو ش ــاك ــر وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـب ـس ـطــة.
طرابلسي حليف حــزب الله وحركة
أمل في الئحة «وحــدة بيروت» التي
فــاز ِمنها أربـعــة ن ـ ّـواب ،أيــن سيكون
ّ
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـنـ ـ ّـواب؟ أض ـم ــن تـكــتـ ٍـل
مــا أم وح ــده؟ بــديـهــي هــو أق ــرب إلــى
ح ـل ـفــاء ال ــائ ـح ــة ،ل ـكــن «ه ـ ــذا أمـ ــر لم
ّ
نناقشه بعد .سندرس كــل شــيء في
مــوضــوع التحالفات ،يــدنــا مـمــدودة
للجميع ،لكل شخص يريد مصلحة
بيروت ولبنان».
ُيشبه طرابلسي ،في الشكل ،الرئيس
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رجـ ـ ـ ــب ط ـ ـ ّـي ـ ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان.
شاربه.
خصوصًا عندما يعفي عــن
ّ
ّ
ل ـع ــل ــه ل ــن ُيـ ـح ـ ّـب ه ـ ــذا ال ـش ـب ــه ،لـكــنــه
واقع ،وهذه في النهاية «خلقة الله».
آت
أردوغــان «إخونجي» وطرابلسي ٍ
ِمن جماعة «ال تطيق» تلك الجماعة.
ي ـقــول ـهــا بـ ــوضـ ــوح« :نـ ـح ــن جـمـعـ ّـيــة
ّ
ُسـنـ ّـيــة عـلــى ســن ّ ورم ــح ،عـلـنــا ،نتبع
مذاهب أهل ُ
السنة والجماعة ،ونعم
نحن على خــاف عقائدي مــع حزب
ّ
عقائدي
والوهابية ،خــاف
اإلخــوان
ّ
«املشاريع» أنها
عن
معروف
جذري».
ّ
وأن ـهــا أشـعـ ّ
ـريــة
ذات نــزعــة صــوفـ ّـيــة،
ف ــي الـعـقـيــدة وشــاف ـعـ ّـيــة ف ــي املــذهــب
الفقهي .السجاالت في هذه القضايا
ك ـث ـي ــرة وم ـ ــري ـ ــرةّ .أم ـ ـ ــا عـ ــن س ــوري ــا،
والـ ـع ــاق ــة ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة ل ـطــراب ـل ـســي
شعب
وجماعته معها ،فيقول:
«نحن ُ
واحد ،عالقتنا هي عالقة ّ
أخوة ،نريد
أن تـتــوحــد كلمة ال ـعــرب واملسلمني.
كـ ــان ه ـن ــاك رجـ ــل اس ـم ــه ج ـم ــال عبد
الناصر ،رحمه الله ،كان قائدًا ّ
لألمة،
يجمع
وإن شاء الله
يأتي قائد مثله ُ ّ
ّ
السني
هــذه األم ــة» .لعله اإلســامــي
ّ
يترحم بهذه الطريقة
الوحيد الــذي
ّ
ع ـلــى ع ـبــد ال ـن ــاص ــر .ول ـعــل ـهــا أيـضــا
النكاية بجماعة «اإلخوان املسلمني»
ّ
ّ
الوهابية» .ختامًا
«السلفية
ومعهم
م ـ ــع سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا« :سـ ــوريـ ــا
ّ
تاريخيًا هي
ولبنان وهــذه املنطقة
ب ـ ـ ّـر الـ ـ ـش ـ ــام» .ل ـن ــأم ــل أال ُي ــزع ــج ه ــذا
حليف عدنان طرابلسي في الالئحة،
إدغار طرابلسي ،القسيس الفائز عن
املقعد اإلنجيلي فــي ب ـيــروت ...الــذي
ّ
رشحه ّ
التيار الوطني الحر.

خصص املــرســوم االشـتــراعــي الــرقــم  123تــاريــخ في
( 1959/6/12األحـكــام الخاصة ب ــوزارة املالية) الباب
الثاني منه إلدارة الجمارك ،وجاءت املادة التاسعة لتمنح
املـجـلــس األع ـلــى لـلـجـمــارك سلطة اإلشـ ــراف والــرقــابــة
على إدارة الـجـمــارك ،وذل ــك تطبيقًا لقانون الجمارك
والنصوص التشريعية ذات الصلة ،ومنحت املــادة 11
املجلس صالحية إصدار النصوص التنظيمية املتعلقة
بـ ـ ــإدارة ال ـج ـمــارك ومــوظـفـيـهــا ،وأجـ ـ ــازت ل ــه مـمــارســة
صــاحـيــات ال ــوزي ــر فــي مــا يتعلق بـقــانــون املوظفني
وقــانــون املحاسبة العمومية ،على أن يـكــون املجلس
ً
األعلى مسؤوال عن أعماله أمام وزير املالية.
أما بخصوص مديرية الجمارك العامة ،فقد ّ
خصص
ّ
لها الـقــانــون م ــادة وحـيــدة هــي امل ــادة  16الـتــي نصت
على أن ّ
يعي مدير الجمارك العام من مالك موظفي
الـجـمــارك بـمــرســوم يتخذ فــي مجلس ال ـ ــوزراء .وملــا
ص ــدر م ــرس ــوم تـنـظـيــم وزارة املــال ـيــة (ال ــرق ــم 2868
تاريخ  ،)1959/12/16فإنه ّ
نص في املادة  60على أن
يمارس املجلس األعلى للجمارك الصالحيات واملهام
املنصوص عليها في األحكام الخاصة به .وبموجب
املـ ــادة  61أل ـحــق بــاملـجـلــس األع ـل ــى لـلـجـمــارك دي ــوان
ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية.
إن هذه الوحدات املرتبطة باملجلس األعلى هي دليل على
الدورين التنفيذي والرقابي اللذين يمارسهما املجلس
األعلى على كافة وحدات إدارة الجمارك ،بخاص ٍة الدور
الرقابي الذي يشمل أشخاص وأعمال جميع املوظفني
في إدارة الجمارك ،وإن السلطة التي تملك حق الرقابة
يستتبعها حكمًا سلطة تأديبية ،إذ ال معنى للرقابة من
دون حق اتخاذ التدابير الرادعة ،وإذا ربطنا هذه الفقرة
باملادة  11من املرسوم االشتراعي الرقم  59/123التي
منحت املجلس األعلى صالحيات الوزير ،فهذا يعني
أن هــذا املجلس هــو الــرئـيــس األعـلــى لجميع العاملني
في إدارة الجمارك ،وله حق التوجيه والتأديب ومراقبة
ال ـق ــرارات املـتـخــذة ،مــا يعني أن لــه اإلم ــرة واملسؤولية
األولى في هذه اإلدارة ،وخصوصًا أن املادة  11املذكورة
ً
جعلت املجلس األعلى مسؤوال أمام وزير املالية.
وأم ــا مــديــريــة الـجـمــارك الـعــامــة ،فهي ال شـ ّـك مديرية
عامة ،أنيط باملدير العام الدور التنفيذي وفقًا لألنظمة
العامة ،وأن املادة  393من قانون الجمارك قد ّ
سمته
املــديــر الـعــام ّ
بنصه على أن« :تـ ّـدعــي إدارة الجمارك
ُويـ ّـدعــى عليها أم ــام ســائــر املحاكم ودوائ ــر التنفيذ،
بشخص املدير العام أو من يمثله».
وإذا ك ــان امل ـش ـتــرع ق ــد أن ـشــأ مــديــريــة عــامــة إلدارة
الـجـمــارك ،مل ــؤازرة املجلس األعـلــى للجمارك بسبب
تشعب الصالحيات واملهمات املنوطة بهذه اإلدارة،

إال أن الواضح أن إرادة املشترع جعلت املديرية العامة
املذكورة جهازًا إداريًا مرتبطًا باملجلس األعلى وليس
سلطة مستقلة أو موازية له ،وما يؤكد ذلك أن مهمة
هذه املديرية األساسية هي إعداد امللفات لكي يتخذ
املـجـلــس األع ـل ــى الـ ـق ــرارات امل ـنــاس ـبــة ،حـيــث ل ــم يشأ
املشترع حصر صالحيات املجلس األعلى بالقضايا
التنظيمية أو الرقابية ،بل هو سلطة التقرير حتى في
القضايا الفردية.
وهـ ــذا األمـ ــر واضـ ــح ف ــي ق ــان ــون ال ـج ـم ــارك ال ـص ــادر
بموجب املــرســوم الرقم  4461تاريخ ،2000/12/15
الــذي ّ
وزع الصالحيات بصورة دقيقة وبـ ّـن موقعية
ً
كال منهما.
واضـ ٌـح مما تـقـ ّـدم أن قــانــون الجمارك خـ ّـص املجلس
األعلى بصالحيات تنفيذية وخـ ّـص مدير الجمارك
ّ
يصح الـقــول إن
الـعــام بصالحيات خــاصــة ،ولـهــذا ال
املــديــر ال ـعــام هــو وح ــده السلطة التنفيذية فــي إطــار
إدارة الجمارك ،بل إن املجلس األعلى مخول بالتقرير
التنفيذي ،ولهذا املجلس أيضًا الرقابة على ممارسة
مدير الجمارك العام ورؤســاء األقاليم لصالحياتهم
الخاصة.
وفي إطار العالقة الوظيفية ،ومعرفة من يملك سلطة
رئــاسـيــة وح ــق اإلمـ ــرة ،ف ــإن ذل ــك يمكن مـعــرفـتــه من
خالل النظام الوظيفي في إدارة الجمارك.
إن ه ــذه اإلدارة ت ـضـ ّـم ج ـهــازيــن وظـيـفـيــن ،الـجـهــاز
املــدنــي وه ــم املــوظـفــون املــدنـيــون ويـخـضـعــون لنظام
موظفي الدولة الصادر بموجب املرسوم االشتراعي
 112تاريخ  ،1959/6/12والضابطة الجمركية ،وهو
جهاز شبه عسكري يخضع املنتسبون إليه ألحكام
مشروع القانون املنفذ باملرسوم الرقم  1802تاريخ
 1979/2/27تنظيم الضابطة الجمركية.
بالنسبة إلــى املوظفني املدنيني ،فــإن مــرســوم تنظيم
ّ
وزارة املالية قــد رتــب فئاتهم وفــق ترتيب الوظائف
العامة ،واعتبرهم جــزءًا من هيكلية وزارة املالية ،ما
يجعلهم حكمًا خاضعني لقانون الوظيفة العامة ،وال
حاجة تبعًا لذلك إلى وضع نظام خاص ملوظفي إدارة
الجمارك ،الذين تصدر مراسيم تعيينهم بناء على
املرسوم االشتراعي الرقم  .59/112وعليه ،وحيث إن
املــادة  11من املرسوم االشتراعي الرقم  59/123قد
منحت املجلس األعلى للجمارك صالحيات الوزير في
إدارة الجمارك ،وإن املادة  16منه أوجبت تعيني مدير
الجمارك العام من بني موظفي مالك إدارة الجمارك ،ما
يعني تلقائيًا وبال تردد أن املجلس األعلى للجمارك
هو الرئيس التسلسلي ملدير الجمارك العام ،وتنتظم
العالقة بينهما وفــق القواعد التي ترعى العالقة بني
الوزير واملدير العام في أي إدارة عامة.
بــالـنـسـبــة إل ــى الـضــابـطــة الـحـمــركـيــة ،حـ ـ ّـدد مـشــروع

الـ ـق ــان ــون امل ـن ـف ــذ ب ــامل ــرس ــوم الـ ــرقـ ــم  1802ت ــاري ــخ
 1979/2/27أجهزة القيادة في الضابطة الجمركية
وهي :املجلس األعلى للجمارك ،مدير الجمارك العام،
رؤساء األقاليم الجمركية.
إن هــذا التسلسل في ذكــر األجهزة القيادية له داللة
على بيان التراتبية في العالقة بينهم ،والقول بغير
ذلك يعني أن رؤساء األقاليم هم بذات مرتبة املجلس
األعلى ومدير الجمارك العام.
وبخصوص أوضــاع الضباط ،فلقد ناطت املــادة 48
بــاملـجـلــس األع ـلــى لـلـجـمــارك الـصــاحـيــات املمنوحة
لقائد الجيش .واضــح من نظام الضابطة الجمركية
أن سلطة الـتـقــريــر األســاسـيــة هــي للمجلس األعـلــى
للجمارك ،أمــا مــديــر الـجـمــارك الـعــام فله صالحيات
تـقــريــريــة ،لكن ال ــدور األغـلــب لــه هــو اق ـتــراح مشاريع
القرارات التي يصدرها املجلس األعلى للجمارك ،ما
يعطي داللــة واضـحــة على أن املشترع أراد التعاون
بــن املجلس واملــديــر الـعــام مــع إعـطــاء السلطة العليا
للمجلس األعلى للجمارك الذي يملك سلطة رئاسية
واضحة على املدير العام.
إن قوة وموقعية املجلس األعلى للجمارك على رأس
مــديــريــة ال ـج ـمــارك ،والـلـتــن يـسـتـمــدهــا مــن الـقــانــون،
دفعتا مجلس الخدمة املدنية إلى رفض إعطاء الوزير
صالحية التقرير في مسألة أدخلها املشترع ضمن
صــاحـيــة ه ــذا املـجـلــس (ال ـ ــرأي ال ــرق ــم  3354تــاريــخ
 2011/10/13املوجه الى وزارة املالية).
ثان ،رأت هيئة مجلس الخدمة املدنية (الرأي
رأي ٍ
وفي ٍ
الرقم  1632تاريخ  )2017/7/27أن ما أناطه املشترع
باملجلس األعـلــى للجمارك مــن إشــراف ورقــابــة على
إدارة الجمارك التي ينضوي تحتها املجلس األعلى
للجمارك ومديرية الجمارك العامة وهي صلة إشراف
ورقابة على جميع املوظفني في اإلدارة من صالحيات
عائدة للوزير ،وردت في أحكام نظام املوظفني وفي
قانون املحاسبة العمومية واعتبار املجلس املذكور
ً
ّ
مسؤوال أمام الوزير بهذا الشأن ،وما رتب عليه من
وجوب تقديم تقرير سنوي شامل للوزير عن حالة
الذي حفظه له في اختيار املدير
إدارة الجمارك والدور ّ
الـعــام للجمارك حيث علق هــذا االختيار على إنهاء
يـصــدر عــن املـجـلــس ،األم ــر ال ــذي يجعل مــن املجلس
األعلى للجمارك املرجع التسلسلي األعلى في إدارة
الجمارك بعد الوزير.
على ما ّ
تقدم ،سواء بالقانون ّ
املؤيد باملنطق أو بالرأي
االستشاري الحاسم ،تصبح السلطة الرئاسية العليا
فــي إدارة الـجـمــارك هــي للمجلس األعـلــى للجمارك،
الذي له بالقانون صالحيات قائد الجيش ،فيستعير
منه« :األمر لي».
(أستاذ جامعي)

علم
و خبر
ميركل في لبنان قريبًا
بعدما زار الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير لبنان في كانون الثاني
املاضي ،تستعد املستشارة االملانية أنجيال ميركل للقيام بزيارة رسمية
بحيث تصل إلى بيروت مساء يوم الخميس في  21الجاري وتغادر مساء
الجمعة  22مـنــه وت ـجــري ل ـقــاءات مــع ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة ووزي ــر الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل ،كـمــا تـعـقــد مــؤتـمـرًا صـحــافـيــا مـشـتــركــا مــع الــرئـيــس سعد
الحريري .وتدلل زيــارة ميركل ،بحسب مصدر رسمي لبناني «على مدى
االهتمام األملاني بلبنان العتبارات عدة أبرزها ملفا النفط والغاز والنزوح
السوري».

لحام ...إلى التقاعد خارج عين تراز
أثارت رسالة بطريرك الروم الكاثوليك السابق غريغوريوس الثالث لحام
املــوجـهــة إل ــى الـبـطــريــرك الـحــالــي يــوســف الـعـبـســي ،امل ـن ـشــورة عـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي ،والتي يعلن فيها مغادرته املقر البطريركي الصيفي
في عني تراز« ،مرغمًا ومقهورًا» ،سجاالت استدعت توضيحًا من مصادر
كنسية قالت إن لحام «هو بطريرك مستقيل وال يفترض أن يقيم في مكان
إقامة البطريرك األصيل ،إذ إن عني تراز هي املقر الصيفي لبطريرك الروم
الـكــاثــولـيــك ،ومــع اق ـتــراب مــوعــد انـتـقــال األخـيــر (الـعـبـســي) مــن دمـشــق إلى
ُ
لبنان لتمضية فصل الصيف ،طـلـ َـب مــن البطريرك املستقيل إخ ــاء املقر

البطريركي» ،وأشارت املصادر إلى أن املؤسف في األمر أن لحام «يصر على
التصرف في عني تراز كبطريرك للطائفة» .وأكدت أن هناك ثقة بطريركية
مطلقة «بأن لحام ،وبعد تقاعده ،لديه من املال ما يكفي لالنتقال إلى منزل
فخم في مكان آخر»!.

كريدية يتراجع عن معاقبة الموظفين
تــراجــع املــديــر الـعــام ألوجـيــرو عـمــاد كــريــديــة عــن ال ـقــرارات التأديبية الــذي
اتخذها ،أول من أمــس ،بحق عــدد من املوظفني في الهيئة .وألغى قــرارات
نقلهم مــن عملهم إل ــى مــراكــز أخـ ــرى ،خـصــوصــا أن ـهــا لــم تـقـتــرن بموافقة
املوظفني املعنيني أو مديريهم أو املديرين الذين ُينقلون إلى إداراتهم .وكان
هذا اإلجراء قد اتخذ على خلفية انتقامية ،بعد اتهامات بتسريب معلومات
إلى «األخبار» أو بتحريض املوظفني ضد اإلدارة.

الحريري يستقبل خضر ويرفض توزير علوي
ّ
زار محافظ بعلبك  -الهرمل بشير خضر الرئيس املكلف سعد الحريري في
منزله في وسط بيروت ،وتناول الحديث إمكانية توزير علوي في الحكومة
املقبلة .وعلمت «األخبار» أن الحريري كان أبلغ رئيس الجمهورية أنه لن
يـتـجــاوز سقف الحكومة الثالثينية ،وبالتالي يــرفــض بـشــدة البحث في
توسيع الحكومة إلضافة حقيبة للطائفة العلوية وحقيبة لألقليات ،كما
يطرح التيار الوطني الحر.

