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تمهيد
عد ظاهرة السالالالح المتفلّت إحدى الظواهر الرئيسالالة التي ت خذ باالعتبار عند دراسالالة
ُت ّ
معينة .فكلّما انتشرت هذه الظاهرة وتفاقمت
واقع األمن االجتماعي في بلد ما أو منطقة ّ
نظرا لما يشالالالالكّله تفلّت السالالالالالح من خطر على
دلّت بذلك على مدى تردي هذا الواقعً ،
واجتماعيا واقتصاد ًيا.
أمنيا
ً
حياة الفرد والجماعة ً
سيا من أركان بناء
غير أنه ،ولئن كان عن صر "حيازة ال سالح" ي شكّل ّ
بحد ذاته ركنًا أ سا ً
بد من توفر اإلرادة
"ظاهرة تفلت السالالالالالح" ،إال أنه ليس الركن الوحيد ،فجلى جانبه ال ّ
ضال عن قيامه بأفعال مادية تتمظهر عبرها
والنية لدى حائز ال سالح ال ستخدامه تفلُّتًا ،ف ً
حالة االستخدام المتفلت والعبثي لهذا السالح.
وإذا كان بع ضهم ي صنّف (لغايات سيا سية) كل سالح خارج إطار الدولة على أنه سالح
متف ّلت عا بث باألمن االجت ماعي ،فجن ما ذكر ناه أعاله عن األر كان التي ي جب توفر ها
الالحا متفلتًا ُيفيد أنه إلى جانب هذا السالالالالح األخير هناا "السالالالالح
العتبار سالالالالح ما سالال ً
المنضالالالالبط" الذي يخدم قضالالالالية معينة .وبالتالي يجب التمييز بين هذين النوعين من
لكل منهما واقعه وأثره الخاص.
أن ٍّ
السالح عند دراسة ظاهرة التسلح ،إذ ّ
ُيعاني لبنان من أزمة السالح المتفلت الذي يستخدم في االشتباكات العشائرية والفردية
والتي تندلع بشكل أساسي في منطقة بعلبك-الهرمل ،التي عانت وال تزال من الحرمان
مما أدى
وإهمال الدولة على جميع المستويات اإلنتاجية واإلنمائية واالقتصادية وغيرهاّ ،
إلى تأزم الوضع األمني واالجتماعي في المنطقة في ظل غياب الدولة شبه التام ،والذي
جعل أكثر مواطني المنطقة يلج ون إلى اقتناء السالالالح لحماية أنفسالالهم وأمنهم بدايةً،
تتحول وجهة استعماله فيصبح أهم آلة تمكّن بعض حامليه من القيام بعمليات
قبل أن
ّ
سلب ونهب ،وهو ما ساهم في تفكك المجتمع البعلبكي إلى حد بعيد.
فما هي تداعيات تفلت السالالالالالح وما هو دور الدولة واألحزاب في الحد من هذه اآلفة
إالم سالالت ول األوضالالاس السالالياسالالية واألمنية إذا بقي السالالالح المتفلت في المنطقة على
َ
حاله
سنتطرق إلى مو ضوس تفلت ال سالح في لبنان عموما ومنطقة بعلبك-الهرمل خ صو ًصا،
بهدف معرفة تأثير األوضاس االقتصادية واألمنية على حيازته ،وإلقاء الضوء على النتائج
أثرت على الواقع المجتمعي للمنطقة.
الناجمة عنه والتي ّ
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أولًا :السالح المنضبط
أجزاء من أراضالالالاليه مرات عديدة .وأمام ضالالالالعف
واحتل
هاجم العدو الصالالالالهيوني لبنان
ّ
ً
غالبا إلى انعدام األمن وإلى انعدام قوة الدفاس عن الوطنُ ،ولدت
السالالالاللطة الذي ي دي ً
رحم الشالالالالعب ،لتدافع عن األرض ،حيث ال سالالالاليادة لدولة يكون جزء من
المقاومة من ِ
محتال.
أرضها
ّ
ومن هذا المنطلق اكتسبت المقاومة شرعيتها في دفاعها عن سيادة الدولة ومقوماتها
من جهة ،ومصالالالاللحة وكرامة الشالالالالعب والمجتمع من جهة أخرى .فكان سالالالالالحها األكثر
انضباطًا تجاه الداخل خاصة ،بالرغم من التحديات والمخاطر التي واجهتها.
مبكرا
بعد التحرير في أيار عام  2000اسالالتمرت الهجمة على السالالالح التي كانت قد بدأت ً
تحررت ،بالرغم من وجود
داخليين وج هات خارج ية ،بح ّجة أن األرض
من ق بل أق طاب
ّ
ّ
جزء منها ما زال تحت قبض الالالة االحتالل (مزارس ش الالالبعا وتالل كفرش الالالوبا) ،إال أن مفهوم
تحول بعد العام  2000إلى مفهوم
المقاومة ،الذي بدأ منذ نشالالوئها حتى تحرير الجنوبّ ،
الردس ،لردس الكيان الغاصالالب والمسالالاعدة على حماية حدود لبنان من أي تهديد .وهذا ما
أكدت أن سالح المقاومة هو سالح شرعي دافع عن لبنان
جسدته حرب تموز  ،2006إ ّذ ّ
وألحق الهزيمة بالعدو "اإلسرائيلي" ومنع احتالل جديد ألراض لبنانية.
طالب بعض األحزاب والقوى السالالالالياسالالالالية بنزس السالالالالالح وذلك اعتما ًدا على القرارين
الالالدوليين  1559و ،1701على الرغم من معرفالالة هالالذه األحزاب والقوى بنوايالالا العالالدو
التمرة ،لكن هذه الفئة الداعمة لهذين
"اإلسالالرائيلي" تجاه لبنان ،وخروقه وتهديداته المسال ّ
القرارين ،هي إ ّما واه مة ت جاه نوا يا ال عدو ،أو أن ها حز مت أمر ها على ترا الوطن لمن
يريد احتالله.
الرعيته الوطنية ،هو سالالالح ضالالروري
إ ًذا ،إن سالالالح المقاومة في لبنان ،باإلضالالافة إلى شال ّ
حرر األرض ،وع ّزز سالالالاليادة الوطن ،ورفع مكانة لب نان وهيبته في ظل
وهو منضالالالالبطّ ،
ضالالعف الدولة وعدم تمكُن الجيا اللبناني من امتالا األسالاللحة المتطورة التي تسالالاعده
على المواجهة والصالالمود ،وهو لم ُيسالالتخدم في الداخل إالّ من أجل حماية المقاومة من
محاوالت اإلضرار بها.
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ثانيًا :لمحة تاريخية عن التسلّح والتسليح في لبنان

1

عرفت بالد الشالالام ،ومنها ما سالاليسالالمى لبنان ،تصالالنيع األسالاللحة واسالالتعمالها على نطاق
واس الع ،منذ أمد بعيد .ففي الحفريات واآلثار المنتشالالرة على امتداد رقعتها الجغرافية ،عثر
اآلركيولوجيون على الكثير من بقايا األسلحة الحربية البدائية.
وعلى غرار غيرها من بلدان العالم ،فقد شهد قطاس الت صنيع الع سكري فيها حاالت من
مرت عليها.
المد والجزر ،تب ًعا للحضارة التي َّ
ففي زمن الكنعانيين ،شالالالالاس في أرجائها تصالالالالنيع العديد من أنواس األسالالالاللحة وكيفية
اسالالالتعمالها ،وقد اسالالالتمر الحال على ما هو عليه ،حتى بعد خضالالالوس السالالالاحل الكنعاني
كثيرا زمن الحكم اإلسالمي.
لالحتاللين اليوناني والروماني .ولم َّ
يتغير األمر ً
ومع غزو الفرنجة ،دخلت مرة أخرى أنواس جديدة من األسالالالاللحة لم يعهدها اللبنانيون
والشالالالاميون عمو ًما من ذي قبل ،ال سالالاليما مع انتشالالالار الحاميات العسالالالكرية الصالالالليبية
لمدججة بمختلف أنواس األسلحة واألعتدة على طول الساحل الشامي ،ابتداء من بانياس
ا َّ
وصوال إلى غزة.
مرورا بطرابلس الشام وبيروت وصيدا وصور وعكا
وطرطوس
ً
ً
ثم توالت األحداث على المشالالرق العربي ،فكان أن تولَّى العثمانيون مقاليد الحكم فيه،
ابتداء من ال عام  ،1516ل تد خل معهم األسالالالالل حة النارية للمرة األولى م يدان الصالالالالراس
ً
ويتعرف معهم سكان جبل لبنان وغيره من المناطق ،التي تندرج اليوم ضمن
العسكري،
َّ
اليتغير
حدود الكيان اللبناني ،على نوس جديد من األسالالاللحة ،لم يعهدوه من قبل ،نوس سالال َّ
سالالالالس
معه الكثير من المفاهيم العسالالالالكرية القديمة لتحل محلها مفاهيم أخرى ،سالالالالت ّ
بدورها لما ُيعرف اليوم بعلم التخطيط العسكري.
إبان الحكم العثماني ،لذا كان من البديهي
عرف اللبنانيون العديد من أشكال النزاعاتَّ ،
برأي نا ،أن يختبروا الكثير من أنواس األسالالالالل حة ال نار ية المختل فة ،ب ما في ذ لك ال مدافع
الثقيلة ،وبنادق الحشالالالالو ،أو ما ُيعرف باللهجات الشالالالالامية المحكية بال الالالالالالال "بواريد الدا"،
المتفجر ،والطبنجات (وهي نوس محدد من المسدسات) ..الخ.
والديناميت
ِّ
ومع خروج العثمانيين من بالد الش الالام ،ودخول جيو

االحتالل الفرنس الالي والبريطاني

عالام  ،1918راح الشالالالالالاميون ،وفي مقالدمتهم اللبنالانيون يختبرون أنوا ًعالا جالديالدة من

 1مقابلة مع الم رخ الدكتور علي زعيتر ،أجريت بتاريخ .2021-10-28
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حاكما
األسالالالاللحة ،لم يعهدوها من قبل ،وكأنه قد ُكتِب عليهم في كل مرة يسالالالالتبدلون
ً
بحاكم جديد أن يختبروا معه أنوا ًعا جديدة من األسلحة الفتّاكة ،كانوا ،كما في كل مرة،
هم أول ضحاياها بطبيعة الحال.
خالل فترة االحتالل الفرنسي (االنتداب) ،أخذت آلة البطا الفرنسي تختبر أسلحتها في
س الالالالا حات القرى وال مدن ،ف كان أن ارت كب ال عد يد من الم جازر ،في ما أوعزت لقط عات ها
المزودة بالدبابات وناقالت الجند والبنادق نصالالالالف األوتوماتيكية والمدافع
العسالالالالكرية
َّ
الحديثة بدا المنازل على رؤوس ساكنيها.
بالطبع ،لسالالالالنا في وارد التطرق للمجازر الفرنسالالالالية في حق اللبنانيين ،فموضالالالالوعنا
األساس هو تسليط الضوء على تاريخ التسليح و التسلُّح في لبنان ،وبما أن لبنان اليوم
بلدا
بلدا مصالالن ًعا للسالالالح ،كما كان في األزمنة الكنعانية السالالحيقة ،بقدر ما بات ً
لم يعد ً
مسالالالتهلكًا له ،وبما أن اسالالالتجرار السالالالالح إليه ،كان لغايات ومآرب خارجية خاصالالالة ،من
نتطرق إلى
جدا أن
جملتها الدفع إلى االقتتال الداخلي ،أو قمع أبناء شعبه ،فمن البديهي ً
َّ
الممار سات الوح شية التي ارتكبتها قوات االحتالل الفرن سي ،ع سى أن ي سعفنا ذلك في
قليال إلى الوراء ،لنُميط
اإلضاءة على موضوعنا األساس .لذا من الصائب برأينا أن نعود ً
اللثام عن جانب من التسالالالليح الفرنسالالالي المشالالالبوه ،فقد سالالالبق لفرنسالالالا أن قامت بدور
تخريبي مماثل ،في زمن العثمانيين ،حيث عمدت إلى نقل أطنان من األسالالالاللحة النارية،
بواسطة بارجاتها الحربية ،وأدخلتها عبر الشاطئ اللبناني ،ومن ثم وزعتها على الموارنة
خز نت الفائض منها في
إبان ما يعرف بفتنة دمشالالالالق عام  ،1860فيما َّ
في جبل لبنانَّ ،
أقبية األديرة المسيحية في جبل الشوف وجونية وجبيل.
تذكير القارئ الكريم ،بأن أول قصالالالف بالطائرات
ولعل من المفيد لو أعدنا على عجالة
َ
الحربية تعرض له المدنيون في بالد الشام كان على يد الفرنسيين ،حيث شهدت األنحاء
الشالالالالامية ،بما فيها نواحي لبنان العديد من الغارات الجوية التي أودت بحياة المدنيين،
جديدا من أطوار التاريخ العسالالالالكري،
طورا
ً
ليدخل لبنان ومعه األنحاء الشالالالالامية الباقية ً
إياها هذا النوس من السالح.
باعتبارها المرة األولى التي تختبر فيها النواحي َّ
بعد انتهاء االنتداب الفرنسالالالالي عام  ،1943كان ال بد للبنانيين من دفع أثمان باهظة،
فكان أن أُغ ِرقت السوق السوداء بشتَّى أنواس األسلحة ،منها ما بقي حتى وقت متأخر من
تاريخ الصراعات األهلية الدموية.
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ُيعد الفرنسيون الجهة األكثر مساهم ًة في تعزيز الواقع التسليحي في لبنان ،سواء لجهة
إ سهامهم في ت سليح بعض الطوائف على ح ساب األخرى ،أو لجهة المغانم التي اغتنمها
منهم م ناوئوهم إ َّبان م عاركهم معهم ،في جنوب لب نان وفي منط قة بعل بك-الهر مل،
والتي أفضت إلى وقوس الكثير من األعتدة الثقيلة والخفيفة في أيدي أبناء تلك المناطق.
وبطبيعة الحال ،ما كانت األمور لتقف عند حد التسالالالليح الفرنسالالالي ،فما جرى بعد العام
كفيال بالالدخول الكثير من الالالدول وأجهزة
( 1975تالالاريخ انالالدالس الحرب األهليالالة) ،كالالان
ً
المخابرات على خط تسالالليح القوى الشالالعبية والمنظمات السالالياسالالية اللبنانية ،من أمثلة
ذلك :الت سلح الذي مار سته القوى اليمينية اللبنانية المدعومة من "إ سرائيل" ،وما قامت
به المقاومة الفلسطينية.
وهكذا ،أُغ ِرقت ال سوق اللبنانية بأنواس كثيرة من األعتدة واأل سلحة ،بع ضها شرقي من
س الالي توغاريڤ ومغاروڤ،
قبيل بندقية الكالش الالنكوف والدراغانوف (القناص الالة) ،ومس ال َّ
الد َ
ور شا

ال  BKCوالدو شكا ،وبع ضها غربي من قبيل الالالالالالال  ،16Mوالبراونينغ ،وال ،3G

والڤال ،وهي جميعها أسالالالاللحة فردية ومتوسالالالالطة ،ال تزال رائجة ومتداولة في أيدي
المدنيين اللبنانيين حتى يومنا هذا.
كانت الحرب األهلية كفيلة بجدخال السالالالالالح المتوسالالالالط والفردي إلى كل بيت لبناني،
حتى بات يصالالالدق على اللبنانيين بمختلف مشالالالاربهم وطوائفهم وميولهم السالالالياسالالالية
مسمى "شعب الستة ماليين قطعة سالح"( ،بمعدل أكثر من قطعة لكل مواطن لبناني).
ّ
المهيأ أصال ًالال
أسالالهمت الحرب األهلية ،كما هي عادة الحروب األهلية ،في تحويل اللبناني
َّ
لتلقُّف كل ما من شالالأنه تعزيز ثقافة التسالاللُّح والتسالالليح في أوسالالاطه من شالالعب ينتظر
الفرص القتناء السالالالح ،أو على نحو أدق من شالالعب يختلق الذرائع لكي يمارس هوايته
ومتهيئ لالنق ضاض بع ضه على بعض
في اقتناء ال سالح وا ستخدامه إلى شعب م سلَّح
ِّ
في أي لحظة.
كل من حمل السالالالالح في لبنان ،حمله لدواس تخريبية بالضالالالرورة ،فجلى
ورب قائل :ما ُّ
َّ
جا نب الجيا اللب ناني والقوى األمن ية اللب نان ية الرسالالالالم ية ،ه ناا ال عد يد من األحزاب
والمنظ مات والج هات التي حم لت السالالالالالح لدواس غير تخريب ية ،ك ما هو حال الم قاو مة
اإلسالمية والوطنية التي نجحت في إحراز النصر على العدو الصهيوني عام .2000
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ثم زادت الطين بلة األحداث األليمة التي ع صفت بال شقيقة سوريا ،بعد العام  ،2011ما
في دفع اللبنانيين إلى مزيد من الحرص على اقتناء السالح ،حتى بات ابتياس مسدس أو
ولعل ما
بندقية برأي الكثيرين من أرباب األسالالالالر اللبنانية أولى من تأمين لقمة العيا،
َّ
حاليا من طفرة في سوق السالح السوداء خير شاهد ودليل على كالمنا.
نشهده ً
إن ما عرفته ،وال تزال تعرفه ال ساحة اللبنانية من خ َّضات أمنية متعاقبة ،أ سهمت هي
األخرى في تعزيز الواقع الت سليحي اللبناني ،بحيث بات المواطن اللبناني مقتن ًعا أكثر من
متجدد على الدوام ،كلَّما أُخمدت
أي وقت مضى ،بأن لبنان ما ُو ِجد إال ليكون ب رة صراس
ِّ
نيران الحرب فيها ،أُوقِدت من جديد ،فال تكاد تخمد حرب أهلية ،حتى تندلع أخرى ،قد ال
تكون على غرار س الالابقتها ،ولكنها كافية إلى الحد الذي يغدو معه التم ُّس الالك بثقافة حمل
أمرا ال مفر منه.
السالح واقتنائه وتخزينه ً

ثالثًا :تجارة السالح
الدر التجار بعضالالالها ويسالالالتوردون
في لبنان ،تجري تجارة األسالالاللحة في اتجاهين ،إذ يصالال ّ
بعضها اآلخر ،وهم يلجأون إلى تجارة األسلحة للكسب السريع ،لذلك فهي تجارة تمارس
في معظم المناطق اللبنانية.
الجل ركو ًدا بسالالالالبب األوضالالالالاس االقتصالالالالادية
وعلى عكس القطاعات التجارية التي تسالالال ّ
والسالالياسالالية ،فجن سالالوق السالالالح يشالالهد نشالالاطًا الفتًا ،والجدير ذكره أن تجارة السالالالح لم
وفقا للتطورات السياسية
ازدهارا وركو ًدا ً
تتوقف في السنوات الماضية ،وإن كانت تشهد
ً
واألمنية في البالد.
ومع تأزم الوضع السياسي واألمني من جهة ،وبلوغ األزمة االقتصادية ذروتها من جهة
نظرا لما شالالالهده من حروب ،إلى ضالالالمان أمنه الذاتي في
أخرى ،اتجه المواطن اللبنانيً ،
ض الالالا ،حيث
ظل غياب الدولة ال في مناطق األطراف فقط ،بل وفي بيروت وض الالالواحيها أي ً
تسود الصراعات المختلفة.
ونظرا السالالالتفحال األزمة االقتصالالالادية التي يغرق فيها لبنان وانسالالالداد كل األبواب أمام
ً
المسالالاعدات ومعاناة عدد كبير من اللبنانيين في تأمين السالاللع األسالالاسالالية الضالالرورية،
يعتقد بعضهم إن شراء السالح يقتصر على األغنياء فقط ،إال أن التجار ي كدون العكس
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"فالجميع يشتري السالح ،الفقير والغني ،المتعلم وغير المتعلم ،وكل واحد يشتري حسب
قدرته ،لكن األكثرية من أجل حماية أنفسهم يشترون المسدس والكالشنكوف".2
فمثال" ،إن العائالت التي تريد حماية نفسالالها مقابل
يختلف بيع األسالاللحة باختالف الزبونً ،
عائالت أخرى ،ت شتري القنا صات والقاذفات ال صاروخية ،واأل سلحة المتو سطة والثقيلة،
في حين يشتري الذين يريدون حماية أنفسهم ،والهواة ،الكالشنكوف والمسدس".3
إن حر كة البيع نشالالالال طة في جميع الم ناطق حتى الفقيرة من ها ،ب تأثير ال عاملين األمني
وغالبا الكال شنكوف كونه األرخص إذ
واالقتصادي" ،ما يضطر األفراد إلى شراء األسلحة،
ً
يتراوح سالالعره ما بين  400و ،$800أما المسالالدس فيبلغ سالالعره  $700وما فوق وبطبيعة
وفقا لسعر السوق".4
الحال فجن التسعير بالدوالر يكون ً
وقد أشالالالالار أحد التجار في البقاس إلى "أن المشالالالالترين هم من جميع الطوائف اللبنانية
(مسلمين ومسحيين) ومن كل المناطق ،وأكثرها في حورتعال ،بريتال ،دير األحمر ،النبي
الشيت ،الهرمل ،وغيرها..
إال أنها بأكثرها فردية ،لكن أحيا ًنا بدعم من بعض األحزاب اللبنانية".5

رابعًا :السالح والقانون
ومما ي سهل انت شار هذه الظاهرة عدم وجود سيا سة ردعية لدى ال سلطات اللبنانية ،ما
وخصوصا في القرى اللبنانية،
متسامحا به إلى حدود كبيرة،
أمرا
ً
ً
يجعل من حمل السالح ً
للحد منها ،وسنتطرق إلى أبرز القوانين والعقوبات التي ترتبها.
رغم وجود قوانين ّ
 .1في حيازة األسلحة والذخائر واألعتدة وحملها
تنص المادة  24من قانون األسالاللحة والذخائر (المرسالالوم االشالالتراعي رقم ) 59/137على
أنه يحظر على أي شخص نقل األسلحة والذخائر أو حيازتها ،المنصوص عليها في الفئة

2
تجار السالح في منطقة البقاس الشمالي( ،س ،) ،بتاريخ .2021-6-7
مقابلة مع أحد ّ
3
تجار السالح في منطقة البقاس الشمالي( ،م ،د) ،بتاريخ .2021-6-10
مقابلة مع أحد ّ
4
تجار السالح في منطقة البقاس الشمالي( ،ح ،س) ،بتاريخ .2021-7-10
مقابلة مع أحد ّ
5
تجار السالح في منطقة البقاس الشمالي( ،م ،د) ،بتاريخ .2021-6-10
مقابلة مع أحد ّ
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الرابعة 6في األراضي للبنانية ما لم يكن حائزا على رخصة من قيادة الجيا ،أما أسلحة
الصيد فيحق للقائمقام إعطاء الرخص المتعلقة بها.
ووفقا للمادة  24نفسالالها من القانون ،فجن الرخصالالة بحيازة السالالالح من الفئة الخامسالالة
ً
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ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة وال يبطل مفعولها إال بالوفاة أو بفقدان صاحبها
شروط األهلية المنصوص عليها في هذا المرسوم االشتراعي .أما الرخصة بحيازة ونقل
السالح والذخيرة من الفئة الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.
يرخص ألفراد القوى العامة ومأموري األحراج والنواطير
أما ال مادة  26فتنص على أنه ّ
والحراس وسالالائر الموظفين المماثلين باقتناء وحمل األسالاللحة والذخائر الداخلة في الفئة
األولى 8والفئة الرابعة ضالالالالمن حدود وظائفهم وبموجب تصالالالالريح خطي على بطاقات
المصرح بحمله ونوعه ،ويرخص
خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السالح
ّ
لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين في وزارة الدفاس باقتناء مثل هذه
األسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيا.
وتنص ال مادة  29على أ نه ال تعطى إ جازة لح مل السالالالالالح وا لذ خائر من أي ف ئة إالّ
لأل شخاص البالغين من العمر ثماني ع شرة سنة على األقل ،أما أ سلحة ال صيد فيرخص
وليه ويشترط أن ال يكون الطالب:
بها لمن ّ
أتم السادسة عشرة من عمره على مس ولية ّ
 .2قد أصيب بأحد األمراض العقلية.
 .1أن ال يكون محكو ًما بحر ما نه من الحقوق ال مدن ية أو بج نا ية أو بجرم من الجرائم
الشائنة.
 .2أن ال يكون محكو ًما بمنعه من حمل السالالالح أو ممن ارتكبوا الجرائم الماسالالة بأمن
الدولة.

وفقا للمادة الثانية من قانون األسلحة والذخائر ،فجن الفئة الرابعة هي التي تعتبر حربية إال أنها تلحق باألسلحة
ً 6
المسدسات ،وقطعها
المعدة لهذه
الحربية مثل :المسدسات ذات األكرة أو المسدسات األوتوماتيكية ...والذخائر
ّ
ّ
المنفصلة ...وجميع األسلحة التي يمكن أن تستعمل فيها ذخائر األسلحة الحربية ..ويدخل في ذلك بعض أنواس
خرطو الصيد والحِراب والسيوف....
المعدة للصيد من جميع العيارات تب ًعا لمواصفات
 7يدخل في الفئة الخامسة أنواس من األسلحة والذخائر النارية
ّ
محددة.
ّ
 8يدخل في الفئة األولى جميع األسلحة والذخائر المعدة لالستعمال في الحرب البرية أو البحرية أو الجوية ...وجميع
األجهزة واألعتدة المخصصة بالعمليات الحربية..
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أجنبيا أن ال يكون استهدف لقرار بمنع اإلقامة أو باإلخراج من البالد.
 .3إذا كان
ً
 .4أن ال يكون محكوما تكرارا من أجل مخالفة أحكام هذا المرسوم االشتراعي.
وتنص المادة  30على أنه على ص الالاحب الرخص الالة أن يبرزها لدى كل طلب من مأموري
السالاللطة العامة .وتنص المادة  31على أن على كل شالالخص مرخص له بحمل السالالالح
يفقد أحد الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا المرسوم االشتراعي تسحب منه اإلجازة.
أما المادة  32فتنص على أنه يحق لوزارة الدفاس الوطني ،فيما خال األسالالالاللحة المعدة
للصالالالاليد ،أن تسالالالالحب الرخصالالالالة أو توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائر
المختصة أو لمقتضيات األمن العام.
وفي حال سحب اإلجازة أو إلغائها يصادر السالح وال يعاد الرسم السنوي.
 .3العقوبات
والمعدل سالالنة
وفق المادة  75من المرسالالوم االشالالتراعي الرقم  137الصالالادر عام 1959
ّ
"أن كل من ُي قدم على إطالق النار في األماكن اآلهلة أو في حشالالالالد من الناس،
ّ 1966
مرخص بهُ ،يعاقب بالحبس من سالالتة أشالالهر إلى ثالث سالالنوات
مرخص أو غير ّ
من سالالالح ّ
وبالغرامة أو بجحدى هاتين العقوبتين".
وفي حال تسبب إطالق النار بحالة قتل ،يعاقب الشخص بجريمة القتل غير العمدي ،كما
هدد آخر
ي عا قب حس الالالالب ال مادة  573من قانون العقو بات ،التي تنص على أ نه "من ّ
بال سالح عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أ شهر ،وتتراوح العقوبة بين شهرين و سنة
إذا كان السالح نار ًيا واستعمله الفاعل".
أما المادة  76من المرسوم االشتراعي  59/137فتنص على أن "كل من يشتري أو يبيع
أو ينقل أو يقتني أو يصنع شيئًا من البارود أو المتفجرات أو لوازمها بدون رخصة يعاقب
بالحبس حتى سالالتة أشالالهر وبالغرامة حتى خمسالالمائة ليرة إلى ألف ليرة لبنانية أو بجحدى
هاتين العقوبتين .تصالالادر المواد واألدوات والبضالالائع ووسالالائل النقل المعدة لصالالناعتها
والتجارة بها.
رغم كل هذه العقوبات تبقى مسالالألة السالالالح المتفلت في لبنان ناتجة عن غياب الدولة
مما أ ّثر
شالالالالبه
ّ
التام عن أكثر المناطق اللبنانية ،وإلى الحماية الحزبية لبعض المناطقّ ،
اللبا على المجتمع اللبناني ،وباتت مناطق بأكملها يتحاشالالى ورودها المواطنون بسالالبب
سال ً
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ستمرة من ال سرقة والترهيب والقتل ،وخ صو ًصا في منطقة بعلبك-الهرمل.
التعديات الم
ّ
"كثيرا ما تحول الو ساطة والتدخالت ال سيا سية دون
وقد أ شار أحد تجار ال سالح إلى أن
ً
9
اللبا على فعالية القوانين الهادفة إلى
إلقاء القبض على مطلقي النار"  .وهذا ما ي ثر سالالال ً

ردس المخالفين والعابثين باألمن.
عموما ،إن ازدياد ظاهرة القتل بسالالالالبب تفلت السالالالالالح والرصالالالالاص الطائا وحوادث
ً
تحر ًكا من قبل دولة ُتتهم أن أمنها بالتراضالي .ويوم أعلنت الحكومة
الشالغب ،يسالتدعي ّ
اللبنانية عن نيتها جعل بيروت مدينة منزوعة السالح ،سارعت جهات حزبية إلى وأد هذا
االقتراح مبرر ًة ذلك بوجود مراكز أمنية لها في عدد من أحياء العاصمة.
نظرا للتدخالت
إن هذه العقوبات الخفيفة ،والتي ً
غالبا ما تنص على الغرامة الزهيدةً ،
ونظرا لغياب الدولة شالالبه التام ،والحمايات
السالالياسالالية التي تعيق تنفيذ عقوبة الحبس،
ً
الحزبية والسيا سية كل هذا أف سح المجال لتفاقم ظاهرة تفلت ال سالح في كل المناطق
اللبنانية.
خامسًا :لمحة عن الخصائص الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية لمنطقة بعلبك-
الهرمل
ُشالالالالك لّت م حافظة بعلبك-الهرمل بناء على القانون رقم  522في  16تموز  .2003وهي
تضم القضاءين :قضاء بعلبك ،وقضاء الهرمل ،ويتبع لهما  63مدينة وقرية ذات مجالس
بلدية ،و 116قرية دون مجالس بلدية.
 .1الخصائص الجغرافية
تشالالكّل سالاللسالاللتا جبال لبنان الشالالرقية والغربية ،أبرز المعالم الطبيعية لمحافظة بعلبك
يمر في الس الاللس الاللة الش الالرقية خط الحدود الفاص الالل عن الجمهورية العربية
الهرمل ،حيث ّ
السورية ،وفي الغربية يمر خط حدود داخلي يفصلها عن محافظات عكار والشمال وجبل
لبنان.
 .2الخصائص الديمغرافية
نظرا لغياب إحصالالالالاءات سالالالالكانية حديثة من قبل اإلدارات المعنية ،فجن التقديرات لعدد
ً
ال سكان كانت متفاوتة ،فح سب بيانات م سح المعطيات اإلح صائية لل سكان والم ساكن،

9
تجار السالح في منطقة الهرمل( ،ح ،م) ،بتاريخ .2021-5-27
مقابلة مع أحد ّ
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صالا،
الصالالادر عن وزارة الشال ون االجتماعية لعام  ،1996بلغ عدد السالالكان  386312شالالخ ً
شخصا في قضاء بعلبك و  78ألف شخص في قضاء الهرمل.10
موزعين بين 284312
ً
أما توزس السالالكان حسالالب الجنسالالية ،فجذا اسالالتثنينا النازحين السالالوريين منذ عام ،2011
والالجئين الفلس الالطينيين في مخيم الجليل ،في قض الالاء بعلبك ،فجن غالبية الس الالكان من
الجنسالالالية اللبنانية ،أي بنسالالالبة  %98.45في قضالالالاء بعلبك ،ونسالالالبة  %99.7في قضالالالاء
الهرمل .وتتوزس النسالالب الباقية بين جنسالاليات عربية ،وآسالاليوية وإفريقية ،وغالبيتهم من
اإلناث اللواتي يعملن في المنازل.11
يتو ّزس المقيمون ،في قض الالالالاء بعل بك – الهر مل ،بحس الالالالب الجنس بين ( )%50.4ذكور،
حاليا في محافظة البقاس ،بحسالالب الجنس بين
و( )%49.6إناث ،في حين يتو ّزس المقيمون ً
المعدل العام
( )%50.9ذكور و( )%49.1إناث وتبلغ نسبة الذكور ( ،)%96.4وهي أقل من
ّ
في لبنان (.12)107.5
 .3البنية االقتصادية
يزاول سالالكان محافظة بعلبك الهرمل األعمال الزراعية أسالالا ًس الا ،إضالالاف ًة إلى الصالالناعات
البسيطة والوظيفة العامة وغير ذلك من النشاطات الخدماتية .إال أن هذه النشاطات ،ال
مقبوال على نحو عام ،بل قاصالالالرة عن تلبية الحاجات
تتيح للسالالالكان مسالالالتوى معيشالال ًاليا
ً
المتزايدة للس الالالكان ،يض الالالاف إلى ذلك انخفاض الطلب على العمالة في مختلف الميادين
اإلنتاجية .و سوف نحاول في هذه الدرا سة أن نتطرق إلى القطاعات اإلنتاجية األ سا سية
في المحافظة ،وتطورها على الشكل اآلتي:
 الزراعة:
دورا هامشال ًاليا في االقتصالالاد الوطني اللبناني منذ االسالالتقالل ،في
ي دي القطاس الزراعي ً
دورا مهما في اقتصالالالالاد البلدان النامية ،أكان ذلك على
الوقت الذي تلعب فيه الزراعة ً
مسالالالالتوى مسالالالالاهمتها في الدخل الوطني ،أم على مسالالالالتوى العمالة ،التي تسالالالالتطيع
ا ستيعابها ،والتي تخفف من حدة البطالة ،أم بالن سبة لل سكان الذين يعتمدون عليها في
معيشتهم.
وكان لتوجه سالالالالكان األرياف ،نحو المدن اللبنانية ،أثره الهام في انخفاض إنتاج المواد
الغذائية ،وانخفاض قيام العالقات التجارية بين المدن واألرياف ،التي أخذت باالتجاه
 - 10وزارة الش ون االجتماعية ،مسح المعطيات اإلحصائية للسكان ،مرجع سابق ص.19 .
 -11وزارة الش ون االجتماعية ،مسح المعطيات اإلحصائية للسكان ،مرجع سابق ،ص.27 .
المعيشية لألسر في لبنان  ،2015ص.29
 - 12األحوال
ّ
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نحو االسالالتيراد من الخارج .وهكذا أخذ القطاس الزراعي في التراجع المسالالتمر ،سالالواء على
مستوى المساحة المزروعة ،أم على مستوى اليد العاملة.
وثيقا بالقطاعات اإلنتاجية األخرى ،فتصالالالالبح
ولما كان القطاس الزراعي يرتبط ارتبا طًا ً
تنمية هذا القطاس وتنشالالالاليطه م ثرة بشالالالالكل مباشالالالالر أو غير مباشالالالالر ،في القطاعات
ص الالالا أن المجلس االقتص الالالادي واالجتماعي لألمم
االقتص الالالادية األخرى وتنميتها ،خص الالالو ً
المتحدة ،قد أعطى تعريفًا للتنمية ،يتناول بشكل أساسي االهتمام بالمناطق الريفية ،إذ
"أن تنمية المجتمع تتم من خالل اإلجراءات الشالالالالاملة ،التي تسالالالالتخدم لرفع مسالالالالتوى
أساسا على المناطق الريفية" .13كما شكل القضاء على الفقر
المعيشة ،وتركيز اهتمامها
ً
والجوس ،أحد األهداف اإلنمائية في األرياف .بهذا المعنى ،أصبحت الزراعة محددة إلى حد
بعيد لمستوى الفقر ،وأصبح التساؤل مشرو ًعا حول اإلجراءات والميكانيزمات ،التي ت دي
إلى فك هذا االرتباط ،بحيث تتحول الزراعة إلى حالة متقدمة في تحقيق التنمية ،من
خالل رفع م ستوى م ساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي ،كما يمكن من خالل المردود،
الذي تحققه الزراعة ،تمويل توظيفات اقتصالالالالادية مختلفة ،وتحقيق فوائض وإنتاجات،
تسالالالالتطيع من خاللها الدولة تمويل قطاعات اقتص الالالالادية أخرى وتطويرها ،ما يحقق
مدخالت لقسالالم كبير منها ،وتحقيق اسالالتقرار اقتصالالادي واجتماعي ،وتضالالييق الهوة بين
األرياف والمدن.
كما تتأثر الزراعة بعوامل أخرى متعددة ،كحجم السالالكان والقوى العاملة ومسالالار التنمية
تحديدا ،من
ص الالالا حينما تعاني المناطق الريفية والزراعية
ً
الش الالالاملة في المجتمع ،خص الالالو ً
مختلف أنواس اإله مال والحر مان ،و تدني إيرادات اإلن تاج ما يعني أن ال عاملين في هذا
القطاس ،ال يسالالتطيعون تأمين الحد األدنى من المسالالتوى المعيشالالي المقبول ألسالالرهم،
األمر ا لذي يدفع بهم إلى حا فة الفقر والعوز ،والتفتيا عن مص الالالالادر رزق في أع مال
إ ضافية أخرى ،إذ إن التعطل عن العمل في األ سر المتوا ضعة الدخل ،والتي تعيا على
يحول الفرد فيها من "منتج مبادل و ُم ِ
فضل على محيطه بعائد تعبه ،إلى
أجور العاملين
ّ
فرد يحتاج إلى اإل عا لة ولو م قتا" ،14وحجتنا في ذ لك التصالالالالور النمطي لدى ال غالبية
الساحقة من اللبنانيين ،أن المزارعين هم دائما فقراء ،وأن أسر العاملين في هذا القطاس

 -13الياس ،أبو جودة ،التنمية المستدامة وأبعادها االجتماعية والقتصادية والبيئية ،مجلة الدفاس الوطني ،العدد
 ،78بيروت ،2011 ،ص.76 .
 - 14أحمد ،بعلبك ي ،موضوعات وقضايا خالفية في تنمية الموارد العربية ،مقاربة اجتماعية –اقتصادية ،دار
الفارابي ،بيروت ،2007 ،ص.121 .
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تبقى في حالة من الحاجة ،ال سالالاليما على مسالالالتوى الخدمات ،والبنى التحتية ،أكان ذلك
على مسالالتوى الم سالسالالات التعليمية ،أم الصالالحية ،أم الخدمات األخرى ،كالكهرباء والمياه
وشبكة الطرقات وغيرها.
وبعيدا عن التصالالور والتكهن ،فجن واقع القطاس الزراعي ،متدني القدرة على المسالالاهمة
ً
في الناتج المحلي ،إضالالافة إلى النسالالبة العالية من المزارعين ،الذين يعملون بشالالكل غير
اللية) ،إذ ورد في تقرير منظمة العمل الدولية عام
المية أو الفصالالال ّ
نظامي (الزراعة الموسالالال ّ
" 2010أن  %44من العمال اللبنانيين ،يعملون بشالالالالكل غير نظامي ،منهم  %92.5من
العمال الزراعيين" .15إن هذا يفسالالالالر بشالالالالكل واضالالالالح عدم قدرة المزارعين على تأمين
حاجاتهم األسالالالاسالالالية ،من تعليم وخدمات صالالالحية ،أسالالالوة بباقي العاملين في قطاعات
أخرى ،ما يدفعهم إلى التفتيا عن مصادر رزق أخرى ،أو إلى مكابدة أو البطالة والفقر،
أو النزوح والهجرة.
وإذا كانت هذه هي الحالة العامة للزراعة في لبنان ،فجن حالة المزارعين في محافظة
نظرا
بعلبك -الهرمل ال تشالالالالذ عن هذه القاعدة ،وربما تأخذ مدى أوسالالالالع في التخلفً ،
الرتباط معيشالالة غالبية السالالكان بالقطاس الزراعي من ناحية ،وللهمال المزمن للمنطقة
من ناح ية أخرى ،وأن حاالت "الترقيع" التي ت قدم علي ها الحكو مات المت عاق بة لتطوير
القطاس الزراعي ،وزيادة إنتاجيته ال تعدو كونها محاوالت "ذر الرماد في العيون" ،طالما
أنها ال تعتمد على س الالالياس الالالة زراعية واض الالالحة وهادفة ،تحدد الموارد الزراعية من قوى
بشالالالرية ،ومسالالالاحات زراعية ،وتأمين المسالالالتلزمات الالزمة لتحسالالالين اإلنتاج وتسالالالويقه
وح ماي ته .فكيف يتطور اإلن تاج الزراعي في الو قت ا لذي تعطي ف يه الحكو مة إ جازات
اسالالالتيراد ألصالالالحاب المصالالالانع الزراعية ،كمصالالالانع البطاطا واألجبان واأللبان ،مع إعطاء
تراخيص إلنشالالاء التعاونيات الزراعية الوهمية في الوقت الذي يعتبر فيه دور التعاونيات
أسالالاسال ًاليا ،من أجل تحسالالين حالة المزارعين وتأمين الدعم المادي واللوجسالالتي ،لتحسالالين
كما ونو ًعا .وإذا كانت البلديات تعتبر اإلدارة المحلية األس الالالاس الالالية ،والنواة األولى
اإلنتاج ً
في العمل ،على تحقيق حالة من التنمية في القرى والبلدات التابعة لها ،كيف نفسالالالالر
وجود عدد من القرى في محافظة بعلبك الهرمل دون مجالس بلدية ،ويعتمد معظم
سالالالكانها في معيشالالالتهم على اإلنتاج الزراعي ،حيث تمتد األراضالالالي السالالالهلية الصالالالالحة

 -15تقرير منظمة العمل الدولية ،تاريخ .2011
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للزراعة ،على مسالالاحات واسالالعة ،وتصالالل إلى ما يزيد على  %32من المسالالاحة اإلجمالية
للمحافظة.16
البعينيات القرن الماض الالالي ،وما
اللبنانية ،في س الال
وال بد من المالحظة أنه مع بداية الحرب
ّ
ّ
اللبنانية ،أخذت الزراعة في
تسالالالالببت به من فلتان أمني وفوضالالالالى في كل المناطق
ّ
جديدا حيث توسالالع المزارعون في زراعة حشالاليشالالة الكيف،
محافظة بعلبك الهرمل منحى
ً
ضالالالالا وألول مرة زراعة الخشالالالالخا
ودخلت أي ً

اللبنانية ،ازدادت
 .وإبان سالالالالنوات الحرب
ّ

أوجها سنة  .1978وقد عمل
الم ساحات المزروعة بالمخدرات وخا ص ًة الح شي شة ،وبلغت ّ
المزارعون على اعتماد هذا النوس من الزراعة ،ألنها ال تحتاج إلى عناية كبيرة ،كما أنها
معقوال لهم.
دخال
ً
غير مكلفة ،وفي المقابل فهي ت من ً
 .4البنية االجتماعية
مع انتهاء إقطاس الحرافشالالالالة في "بالد بعلبك" ،توزعت األراضالالالالي بين العائالت ،حيث
بعلبكية تمتلك عادة ،بي تًا ي ويها ،وتعتا
أصالالالالبحت كل أسالالالالرة
ّ

من حقل تتوارثه ،أو

بستان ،أو كرم ،أو قطيع ماشية ،أو عدد من األبقار ...وتتو ّزس العائالت في بعض القرى،
البيتهم...
حيا متماسالالالالكًا حيث يحتمي أفرادها بوحدتهم وعصالالال ّ
بحيث تشالالالالكّل كل عائلة ًّ
وتكون األحياء أحيا ًنا غير مفتوحة ،طرقاتها مقفلة للدفاس عن نفسالالالالها ،أيام الخالفات
يحد من وقوس الخالفات بين العائالت ،مما كان
لقبلية ،والحروب العا ّمة ...ولكن هذا لم ّ
ا ّ
األهلية عام  ،1975أ ّمت مدينة
ي ّدي إلى عمليات الثأر المتبادل .لكن "مع نشوب الحرب
ّ
بعلبك جماعات ،نزحت إليها من مختلف قرى المنطقة لألسباب التالية:
الحرة ،أو التجالالارات أو
طل ًب الا للقمالالة العيا ،حيالالث تو ّفر المالالدينالالة بعض األعمالالال ّ
الخدمات...
-

هربا من ظلم ما ،لغياب سلطة الدولة القادرة على حماية الضعيف.
ً

-

بعض مظاهر التطور :فبعض النازحين أ ّموا بعلبك لينعموا بالالالالال "حضارة" المدينة،

تعمم بعض هذه
ح يث فرص التعليم ،ال هاتف ،الم ياه ،الكهر باء ،السالالالالين ما  ...ق بل أن ّ
الخدمات على القرى.

 -16علي ،الموسوي ،الخطة المبسطة للتنمية المحلية( ،د .ن) حزيران  ،2005ص .21
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حاليا ،حيث نمت بلدات المحافظة بوتيرة سريعة وأصبحت قادرة على
تغير ًّ
إال أن الوضع ّ
التوسع النسبي لقطاس التجارة والخدمات.
تأمين بعض فرص العمل بسبب
ّ
لقد عانت محافظة بعلبك – الهرمل ،كما رأينا ،من الحرمان وال تزال حتى اآلن تعاني
من إ همال الدولة لقطاعاتها اإلنتاجية ،والتي تتمثل بالدرجة األولى في الزراعة .فقد
ملموسا ،خاصة بعد توقف زراعة المخدرات في العام ،1990
شهد القطاس الزراعي تراج ًعا
ً
وعدم تأمين الدولة الزراعات البديلة الحقيقية ،مما أدى إلى حالة ركود اقتص الالالالادية
ملموسالالة في المنطقة .إضالالافة إلى ذلك ،فجن عدم تنشالاليط القطاس الصالالناعي الحرفي،
و ضمور القطاس ال سياحي أل سباب عديدة ،ومنها الفلتان األمني ،أدى إلى اعتماد شرائح
من أبناء المنطقة في نش الالالاطهم االقتص الالالادي على الوظيفة أو العمل في قطاس التجارة
والخدمات .ورغم بروز الوجه الفتي للمحافظة ،مقرو ًنا بتد ّني نسالالالبة القوى العاملة فيها،
تسببا في ارتفاس نسبة اإلعالة ،إلى مزيد من تر ّدي األوضاس االقتصادية للسكان .إضافة
ً
الحا في زيادة نسالالالالبة البطالة بين أبناء
إلى ذلك ،فجن تأثير النزوح السالالالالوري ،بدا واضالالال ً
قياسا على اللبنانية.
المنطقة في مختلف القطاعات ،بسبب رخص اليد العاملة السورية ً
أمام هذه المعاناة ّ
تفشت ظاهرة السالح المتفلّت في منطقة بعلبك-الهرمل ،منها دفا ًعا
عن الممتلكات ،ومنها بداعي السالالطو والسالالرقة ،فما هي أبرز أسالالباب تفلت السالالالح وما
هي أوجه استعماله في هذه المنطقة.

سادسًا :أسباب تفلّت السالح
األهلية التي ما زالت تداعياتها
أمنية وس الالالياس الالالية مض الالالطربة منذ الحرب
في ّ
ّ
ظل أجواء ّ
مستمرة إلى اليوم ،ومع عدم وجود بيئة قانونية تضبط استعمال السالح ،وغياب الدولة
ّ
وم سالسالالاتها ،يسالالعى هذا السالالالح إلى فرض نفسالاله كبديل عن الدولة وأجهزتها األمنية
والعس الالكرية في العديد من المناطق ،باإلض الالافة إلى األس الالباب األخرى ،ثم أن األوض الالاس
ص الالا اليوم وما يش الالهده
االقتص الالادية واالجتماعية المزرية لبعض مناطق البقاس ،وخص الالو ً
لبنان من انهيار لليرة اللبنانية مقابل ارتفاس الدوالر ،وجائحة كورونا العاملين اللذين
أ ّثرا على كل طبقات المجتمع ،باإلضالالافة إلى حجز المصالالارف ألموال المودعين ،كل هذه
العوامل أثرت على شتى الجوانب الحياتية
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 .1السبب االقتصادي
أثرت األوضالالالالاس االقتصالالالالادية على اقتناء الناس للسالالالالالح ،فقد دفع الفقر والعوز المالي
سيما وأن من يقدم على هذه الفعلة قد ال يملك وسيلة للعيا.
بعضهم إلى السرقة ،ال ّ
مكلال
العامل االقتصالالالالادي مهم ،لكنّه ال يحدد وحده السالالالاللوا االجتماعي ،فالفقر يأتي
ً
بالجهل والحرمان ،وما ينجم عن ذلك من ممارسالالالالات خاطئة في ظل غياب االسالالالالتقرار
االجتماعي .ومن هنا ازدادت ظاهرة السالالرقة والسالاللب مع تنامي البطالة والغالء الفاحا
محافظتي بعلبك-الهرمل وجبل لبنان وخاصالالالالة
في كل المناطق ،إال أن أبرزها كان في
ّ
الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويبرر تاجر السالالالالح لمقتني األسالالاللحة ،من جهة أخرى ،بأنهم" :بسالالالبب عمليات النشالالالل
ّ
والتجار لحمل ال سالح ،وقد زادت ن سبة شراء
وال سرقة أ ضطر أ صحاب المحالت التجارية
ّ
األسلحة من قِبلهم في بعلبك-الهرمل للدفاس عن مصالحهم".17
إ ًذا ،ازدادت في المنطقة ن سبة عمليات ال سرقة وجرائم القتل وأكثرها من أجل ال سرقة،
وا ستخدام ال سالح في خالفات فردية وجماعية ،ما ي سبب مخاوف مت صاعدة من انت شار
أوسالالالع ومكثف لهذه الجرائم ،في ظل أوضالالالاس متأزمة يعانيها اللبنانيون .وتعيا أغلب
كبيرا في ظل ارت فاس عدد
الم ناطق اللب نان ية ،ب ما في ها منط قة بعل بك-الهر مل ،خو ًفا ً
بقوة السالح والنشل وسرقة السيارات ،في بلد يعاني أسوأ
المتسولين ،واقتحام المنازل ّ
أزمة اقتصالالالالادية منذ انتهاء الحرب األهلية ،يدل ذلك على عدم اكتراث الجناة بالعواقب
القانونية لجرائمهم.
 .2السبب السياسي واألمني
ال شك في أن الجرائم بكل أنواعها تفاقمت بعد الفلتان األمني الحاصل على األراضي
اللبنانية ،وهو نتاج عدم االسالالالتقرار السالالالياسالالالي ،باإلضالالالافة إلى جائحة كورونا والحراا
حل بمرفأ بيروت .هذه العوامل اسالالالتغلّها الجناة
الشالالالعبي ،وضالالالاعف األمر االنفجار الذي ّ
لتنفيذ أعمال إجرامية ،ثم أتى ارتفاس سالالالالعر الدوالر أمام الليرة اللبنانية ليدفع باتجاه
تنامي ظاهرة التهريب التي كانت موجودة منذ سنوات ،إال أنها وصلت إلى ذروتها اليوم
بسبب األوضاس السياسية واألمنية.

17
تجار السالح في منطقة البقاس الشمالي( ،س،
مقابلة مع أحد ّ
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يوميا وترتفع وتيرة الشالالعور بالقلق
أمام هذا الواقع الكارثي تتضالالاعف هموم اللبنانيين
ً
سبل العيا في بلدهم.
وعدم االستقرار بسبب ضيق ُ
 .3الحروب
مرت المناطق التي تكون لبنان بحروب عديدة ،عبر العصور ساهمت في دفع اللبنانيين،
ّ
الواء المنظمة أم غير المنظمة ،إلى ش الالالراء األس الالاللحة الثقيلة
وخص الالالو ً
ص الالالا الجماعات س الال ً
والمتوسالالطة والخفيفة واقتنائها ،وآخر الحروب الحرب األهلية ( )1975التي س الالاهمت في
توترا ،كان الحرص على
جعل الت سلّح ً
ملجا لكل لبناني .فكلّما كان الو ضع األمني ي شهد ً
خصوصا مع ذروة االقتتال الطائفي.
اقتناء السالح يزداد،
ً
باإلضالالالالافة إلى الحروب المذكورة ،فجن الحرب مع العدو "اإلسالالالالرائيلي" جعلت المواطنين
يشالترون السالالح لحماية أنفسالهم وممتلكاتهم .وعندما وصاللت داعا إلى حدود البقاس
لصد أي هجوم على أراضيهم
كان من الطبيعي أن ُيقبل البعلبكيون على شراء األسلحة ّ
وممتلكاتهم .كما س الالالالاهمت األحداث في المحيط اإلقليمي والحروب القائمة والملتهبة
حول لبنان بارتفاس وتيرة حمل السالح وتجارته وتهريبه.
في بلد كلبنان يعبث الشالالال ّالر بأمنه وحياته ،يلجأ مواطنوه إلى األمن الذاتي ،إالّ أن حمل
يحول الهدف من الحماية إلى مسارات أخرى ال ُتحمد عقباها.
السالح ّ
 .4العادات والتقاليد (ثقافة حمل السالح)
يعد من القيم األسالالاسالالية والثقافة الرائجة في بعض الدول العربية ومنها:
حمل السالالالح ّ
لبنان واليمن وسالالوريا والعراق وليبيا وغيرها ،وقد تعززت في لبنان منذ سالالبعينات القرن
الماضالالالالي عبر مقولة "السالالالالالح زينة الرجال" ،التي كان القص الالالالد من ها مواج هة ال عدو
تهدد اآلخر ،وال سالح الذي
ال صهيوني ،فأ صبحت زينة المرء في مجتمعنا هي القوة التي ّ
بات منتش الال ًالرا في كل يد وبلدة وش الالالارس وبيت ،أدى إلى أن بات ال يمر يوم من دون أن
يسمع اللبنانيون بجريمة قتل أو سرقة أو سطو أو تهديد وغيرها.
وهكذا تنتشالالر فوضالالى السالالالح ،إذ نسالالمع صالالوت الرصالالاص في ش التّى أنواس المناسالالبات
(أفراح ،أتراح ،والدة ،خطاب زعيم ،ثأر ،نجاح في شهادة علمية ...الخ).
حمل السالالالح واسالالتخدامه أضالالحى من ضالالمن ثقافة الحياة لدى شالالريحة واسالالعة ،يفتخر
تجار السالالالالح في منطقة بعلبك ،أكد
مبرر ،ففي مقابلة مع أحد ّ
أفرادها بحمله من دون ّ
أنه "في أنحاء كثيرة من المنطقة ،ومنها :بريتال وحورتعال وغيرها ،يحملون السالالالالالح
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سجيال للنقاط بين بع ضهم بع ًضا ،وفي مناطقهم وهم ال تتعدى أعمارهم الال
تفاخرا وت
ً
ً
 14عا ًما".18
تنظر بعض الجماعات ،خ صو ًصا الجماعات القبلية والع شائرية ،إلى م سألة حمل ال سالح
ومظهرا من مظاهر الرجولة ،فتدخل هذه الظاهرة ضمن منظومة
تجسيدا للقوة
باعتباره
ً
ً
ضال عن ذلك فجن م سألة حمل ال سالح ترتبط بمدى التهديد الذي يمكن
قيمها العامة .ف ً
مهددة كلّما انت شرت ظاهرة حمل
تتعرض له الجماعات ،فكلّما ازداد شعورها بكونها ّ
أن ّ
السالالالالح بين أبنائها للداللة على اسالالالتعدادهم للدفاس عن أنفسالالالهم وعن الجماعة التي
ينتمون إليها ويعيشون وسطها.
وال يعني هذا اقت صار حمل ال سالح على من ُذكر أعاله ،إذ يتذرس حملته أحينًا ب شعارات
ّ
تحث على حمل السالالالالالح ،كما في الحديث الشالالالالريف" :علموا أوالدكم الرماية" أو قول
ّ
الحث
األمام موسالالى الصالالدر" :السالالالح زينة الرجال" .وهذه األقوال وإن كانت الغاية منها
على تأهيل األفراد للحرب والدفاس باعتبار أن السالح هو العنصر األساسي في ذلك ،فجن
كثيرا من األفراد يجر ّدون م ثل هذه ا لدعوات من غايت ها المقصالالالالودة ،ويرون أن ح مل
ً
حد ذاته .وضمن هذا المفهوم الذي يجعل
السالح والتدرب على استخدامه هو غاية في ّ
من حمل السالالالالح مادة التفاخر ،تنبثق عن ظاهرة حمل السالالالالح باعتباره ثقافة لجماعة
الببا في تردي حالة
ما ،ظاهرة أخرى تتم ّثل بفوضالالى اسالالتعمال السالالالح وتفلّته ليكون سال ً
األمن االجتماعي ،فتطمس معالم الظاهرة األس الالالاس الالالية وتطفو مظاهر التفلّت ليص الالالبح
السالح عبئًا على المجتمع.
ُتعد العادات والتقاليد في امتالا األسالالاللحة من الثقافات األصالالاليلة والعريقة المهمة لدى
عد لب نان أ حد هذه المجتم عات .ولكن هذه
بعض المجتم عات العرب ية ،ك ما أشالالالالر نا ،وي ّ
الميزات تحولت إلى كارثة ،لما خلّفته عادة إطالق النار في المناسالالالالبات االجتماعية من
أض الالرار مادية ،وخس الالائر بش الالرية ،كونها عادة مكتس الالبة ومتوارثة من القدماء في الوقت
أبدا عن التمسك بها.
نفسه ،ولم تتوان المجتمعات ً

18
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 .5العشائر والعائالت
جزءا أس الالاس ال ًاليا مكو ًنا في منطقة بعلبك – الهرمل دون أن يش الالكلوا فيها
تمثل العش الالائر ً
أغلبية ،وهم موزعون على جرود الهرمل وغربي بعلبك ،وينقسم جرد الهرمل العشائري
إلى أربعة أق سام كبرى ،هي :جرد آل جعفر ،جرد آل نا صر الدين ،جرد آل علّوه ،جرد آل
دند

.

ويشارا العشائر األربعة سكن هذه الجرود عشائر أخرى ،كآل عواد ،وآل عالم ،وكذلك
كآل الرشعيني ،والهق ،والحاج حسين ويزبك...
أما في منطقة بعلبك ،فتفتقر العش الالالالائر إلى التواص الالالالل الجغرافي ،فهم موجودون في
متفرقة :العين ،نبحا ،ريحا ،الكنيسة ،اليمونة وغيرها.
مناطق ّ
في بعلبك-الهرمل تتميز العشالالائر باسالالتقالليتها النسالالبية وعادة االسالالتنفار العائلي عند
حدوث اضالالطرابات مع القرى أو العش الالائر المجاورة أو عمليات ثأرية والتي ال تزال قائمة،
وال تستطيع األحزاب السياسية ضبطها ،ألن العقلية العشائرية هي المسيطرة.
أما العائالت فال تتمتع باالس الالتقاللية ،لكنها تتمس الالك بالعادات نفس الالها فيما يخص الثأر،
غالبا في المناطق
وهي طب ًعا أضالالالعف من العشالالالائر لجهة العدد والتسالالاللح ،وال تسالالالكن ً
الجبلية التي تحميها من سلطة الدولة.
مما تقدم ،نالحظ أنه بالعودة إلى الجذور التاريخية ،فجن أسالالالالباب اقتناء األسالالالاللحة لدى
ّ
العشالالالالائر وغير العشالالالالائر ودوافعه هي اجتماعية وثقافية وذلك الرتباط ذلك بأوضالالالالاس
المجتمع ومش الالاكله المتعلّقة باألس الالرة والتنش الالئة ،والدفاس عن النفس واالنتقام وبعقلية
الثأر ،وغيرها من مشالالاكل اجتماعية ال يمكن حصالالرها ،ومقولة "رأسالالماله رصالالاصالالة" التي
تربت على سالالمعها األجيال في بعض البيئات ،تعكس ما يعيشالاله الناس اليوم من إجرام
وقتل وترهيب في كل لبنان.

سابعًا :نتائج تفلّت السالح
 .1السرقة وعمليات السلب والنهب
عمليات السالالالرقة والنهب لألعوام األخيرة التي تفاقمت بسالالالبب الوضالالالع
قبل الولوج إلى
ّ
بد ،من أجل بيان تطور الظاهرة ،من
االقتص الالادي والص الالحي خاص الالة منذ عام  ،2019ال ّ
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التطرق إلى عمليات السطو التي حصلت قبل هذه األعوام ،واإلحصاءات بحسب المديرية
ّ
العامة لقوى األمن الداخلي.
جدول إحصائي ببعض حوادث وموقوفي الجنح والجنايات 2017-2016
4121
3727
3028

1573
992
536

المجموس

11 43

57 28

خطف

سلب سيارة

118

سرقة
موصوفة

موقوف

نشل

374 450

184

سلب أشخاص سرقة سيارة

حادث

ُيظهر الرس الالم البياني ،أن مجموس الموقوفين اللبنانيين بس الالبب أعمال الس الالرقة والخطف
والنشالالل في عامي  2016و 2017بلغ  3727حالة ،وإن السالالرقة الموصالالوفة 19حازت على
أعلى عدد ،حيث بلغت  1573حالة ،تليها سرقة ال سيارات  992حالة ،مقابل توقيف 184
شخصا.
ً
وحسب إحصاءات قوى األمن الداخلي:
 ارتفعت نسبة جرائم السلب في عام  ،2020بعيدا عن السيارات ،بنسبة .%41.3أقل من غيرها من الجرائم إلى  ،%10.9ربما ألن شالالراء
 ارتفعت نسالالبة سالالرقة السالاليارات ّالسيارات وقطع الغيار انخفض بشكل عام في اآلونة األخيرة بسبب الغالء.
ومحال وصالاليدليات،
 ارتفع معدل السالالرقات الموصالالوفة بواسالالطة الكسالالر والخلع لمنازلّ
فبلغت  863عملية ،بمعدل وسالالالالطي  173عملية شالالالالهر ًيا ،مقابل  650عملية خالل عام
 2019بأكمله.
 19السرقة الموصوفة هي التي يرتكبها أكثر من شخص باستعمال السالح ،أو العنف والتهديد وانتحال وظيفة في
السلطة وتكون بواسطة الخلع أو الكسر ،أو السلب.
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وبناء على نشالالالرات قوى األمن
وبحسالالالب ما أظهر تقرير صالالالادر عن الدولية للمعلومات،
ً
الهري كانون الثاني وشالالالالباط  ،2021في
كبيرا في شالالال ّ
الداخلي ،فقد شالالالالهد لبنان ارتفا ًعا ً
جرائم السرقة ،مقارن ًة بالفترة ذاتها من العام  ،2020بلغت نسبتها .%144
وتشالالمل السالالرقات السالاليارات ،أسالالالا التيارات الكهربائية التي تسالالببت بالظالم في أكثر
المناطق اللبنانية ،دور العبادة والمسالالاجد ،شالالبكات المياه الصالالحية ،التعدي على األمالا
العامة وسرقة محتوياتها ،السطو على المصارف وسرقة األموال ،سرقة البنزين والمازوت
وغيرها.
أن هذا االرتفاس هو النتيجة المتوقعة والطبيعية لألزمة االقتصالالادية التي تضالالرب البالد،
إضالالالالافة إلى ارتفاس كبير في نسالالالالبة العاطلين عن العمل مقابل ارتفاس مواز في كافة
تكاليف الحياة .فبحسالالب ما رصالالدته األمم المتحدة ،فجن  %70من سالالكان البالد تحت خط
الفقر ،وقد أدت األزمة االقتصالالادية إلى خسالالارة العملة الوطنية "الليرة" قيمتها الشالالرائية
وانهيار سعر صرفها أمام الدوالر بمقدار أربعة عشر ضعفًا.
أمام هذا الواقع المرير ُيسالالتخدم السالالالح إلرهاب الناس وسالاللبهم في بعلبك-الهرمل كما
في كل المناطق ،ولم تقتصالالالر العمليات على األفراد ،بل بحسالالالب أحد فعاليات المنطقة
وإنما تديرها شالالبكات
"أن النسالالبة األعلى من عمليات السالالطو والسالالرقة ليسالالت فرديةّ ،
منظمة توسعت وازداد عدد عناصرها بسبب انتشار الفقر ،وبالتالي أصبح استقطاب أو
تجنيد الشباب في هذه الظروف أسهل بكثير ،ونالحظ أن أكثر العصابات هي من مختلف
عدة".20
المناطق ومن جنسيات ّ
وفي هذا ال سياق ،ن شير إال أن لل سوريين الالجئين ح صة من الموقوفين ب سبب الجرائم
والسالالرقات .فبحسالالب قوى األمن الداخلي اللبناني بلغ عدد الموقوفين السالالوريين بجرائم
مختلفة عام  6408( 2017أشخاص).
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التغربا ما وص الالاللنا إليه ،ألن معظم اللبنانيين خس الالالروا
في هذا الواقع اللبناني ،ليس مس الال ً
المي "ثورة تشالالالرين المطلبية" ،وارتفاس
جزءا من رواتبهم منذ انطالق ما سالال ّ
وظائفهم أو ً
سعر الدوالر وانهيار الوضع االقتصادي.
 .2االنتحار
ازدادت في اآلونة األخيرة حاالت االنتحار في لبنان ،إال أنه ال إحصالالالالاءات لعدد ضالالالالحايا
معدل االنتحار في ارتفاس دائم ،وهو
تهدد المجتمع اللبناني ،ذلك أن ّ
االنتحار ،إنها أزمة ّ
ال يقتصالالالالر على منطقة محددة ،فجميع المحافظات أخذت نصالالالاليبها من هذه الظاهرة
كثيرا
ب سبب األو ضاس االقت صادية واالجتماعية ال صعبة" .إن الفرد الذي يلجأ إلى االنتحار ً
ما يش الالعر أنه غير قادر على التكيف مع مش الالاكله ،وأن مص الاليبته هي المص الاليبة األعظم،
وأبرز هذه المش الالالالاكل هي مادية ،أو نتيجة ص الالالالدمات عاطفية ،أو خالفات أسالالالالرية،
وغيرها...21
 .3القتل
إن ظروف لبنان اليوم اسالالتثنائية ومأزومة ،فعوامل الفقر والحرمان والبطالة والكبت وما
يتعرض له المواطن من إ ها نة و ّذل و عدم اعتراف بحقو قه تجع له يم يل إلى ارت كاب
ّ
الجرائم .وأن م عدالت الجرائم التي صالالالالر حت عن ها قوى األمن ا لداخلي تعكس الواقع
التغربا أن يكون لبنان قد شالالهد ارتفا ًعا في إحصالالاءات الجرائم
اللبناني المرير .فليس مسال ً
 21مقابلة مع المتخصصة في علم النفس زينب حدرج ،أجريت بتاريخ .2021-8-20
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خالل عام  ،2020في ظل ما شالالهده من أزمات اقتصالالادية ومعيشالالية .فبحسالالب الدولية
للمعلومات فجن عدد القتلى خالل عام  2020ارتفع بنسالالالالبة  %93مقارنة بعام ،2019
وسجلّت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  193جريمة قتل.
األمنية 64 ،جريمة قتل،
الج لت القوى
ّ
"أما في العام  ،2021فبحسالالالالب جريدة النهار ،سالالال ّ
ّ
و 2553سالالرقة ،و 435سالاليارة مسالالروقة 22 ،سالاليارة مسالاللوبة 210 ،عمليات نشالالل299 ،
عملية سلب .إذا جمعنا أرقام الجرائم المختلفة نحصل على الرقم .22"3583
ُيالحظ أن معظم ا لذين يتم توقيفهم هم من أصالالالال حاب السالالالالوابق وال مدمنين على
المخدرات ،وأن الوضالالع االقتصالالادي وانتشالالار البطالة دفعا إلى ارتفاس عدد السالالرقات ،في
حين أن جرائم القتل تعود إلى أسالالالالباب عديدة منها "الثأر ومشالالالالاكل الشالالالالرف ،واألمور
العاطفية والنفسية وغيرها".
فيشالالالير أحد فعليات المنطقة" ،إلى أنه بسالالالبب تفلّت السالالالالح،
أما في بعلبك-الهرمل ُ
وو ضع المنطقة ال صعب في ظل الظروف الراهنة ،فجن جرائم القتل ارتفعت ،وخ صو ًصا
مع ما نشالالهده من عمليات سالالرقة وسالاللب ،ففي السالالنوات الماضالالية كانت السالالرقات بقوة
ص الا
ترهيب السالالالح بدون قتل ،أما اليوم فنشالالهد عمليات قتل بسالالبب السالالرقات وخصالالو ً
سرقة السيارات ،حيث ال رقيب وال حسيب".23
ّقا بشبكة من الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمراض
إن مرتكب أي جريمة يكون معل ً
بد من ض الالبط
النفس الالية وعوامل أخرى يس الالتحيل فص الالل بعض الالها عن بعض ،من هنا ال ّ
السالح ،ومعرفة مقتنيه ،واألسباب التي تدفع المواطنين القتنائه" .حين تفاقم الضغوط
النفس الالية مثل التوتر والغض الالب ،يعتبر مرتكب الجريمة أنه بجريمته س الاليحقق االس الالتقرار
إن ارتفاس ن سبة الجرائم مرتبط بعدة عوامل وال تقت صر على
النف سي وتح سين و ضعهّ ،
العوامل الخارجية فقط ،بل أيضا الضغوط واالضطرابات النفسية والعقلية".24
خبرا عن
وهكذا فال ّ
يمر يوم إالّ وتتناقل وسالالالالائل اإلعالم ومواقع التواصالالالالل االجتماعي ً
جريمة سالالرقة أو قتل أو نشالالل أو احتيال ،ما يدل كما ذكرنا على ارتفاس معدالت الجرائم
بنسبة كبيرة.

https://www.annahar.com/arabic/section/77-%d9%85%d8%ac%
 23مقابلة مع حسن شكر أحد فعليات منطقة النبي الشيت ،أجريت بتاريخ .2021-7-11
 24مقابلة مع المتخصصة في علم النفس زينب حدرج ،أجريت بتاريخ .2021-8-20
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 .4الثأر
ي دي انت شار ال سالح المتفلّت في البقاس إلى كثرة وقوس ا شتباكات م سلّحة بين األفراد
ص الا بين العشالالائر البقاعية ،وهذه االشالالتباكات ُتنتج ضالالحايا ،وتبدأ
أو المجموعات وخصالالو ً
معها عمليات األخذ بالثأر بين العائالت التي ُيمكن أن يذهب ضالالالالحيتها الكثير من الناس
ص الا أرقى في السالاللم االجتماعي ،كلما كان مدعاة للفخر
األبرياء ،وكلما طاول الثأر أشالالخا ً
أكبر ،من هنا يتحول األمر إلى قتل الكوادر من أطباء ومهندسالالالالين وغيرهم في بعض
األحيان .وال يقتصالالالالر األمر على ذلك ،فجرهاب الناس بسالالالالبب هذه العمليات يحول دون
خروجهم من بيوتهم حفاظًا على أمنهم من الرصاص والقذائف الصاروخية ،وسط غياب
الجع على المزيد من الفلتان وأخذ الثأر بأيدي ذوي الضالالالالحايا،
أمني تام للدولة ،الذي شالالال ّ
حقا لهم.
وهو ما يعتبرونه ً
 .5إطالق الرصاص ابتهاجًا أو حزنًا
من نتائج ظاهرة تفلت السالالالح ،إطالق النار في مناسالالبات الفرح أو الحزن ،ما ي دي في
معظم األحيان إلى وقوس ضحايا نتيجة الرصاص العشوائي.
احتفاال لزعيم ،نجاح الطالب في االمتحانات الرسالالمية ،أعرا ًس الا،
الرصالالاص ابتهاجا يشالالمل
ً
الخروج من السجن ،وغيرها ،...أ ّما الرصاص حز ًنا فيشمل الموت ،العزاء ،الخ......
يحاول أحد فعاليات المنطقة شالالرح ما يحصالالل في تشالالييع الجنازات بوصالالفه المشالالهد كما
هو" :يتمختر كالطاووس وسالحه الالمع في يده ينتظر موكب تشييع الجنازة ،وبوصولها
الكا بندقيته بطريقة الالمباالة ،ويبدأ إطالق النار بصالالالالحبة رفاقه بطريقة
يهرول ممسالالال ً
عشالالالالوائية ،وتبدأ مرحلة من التحدي ما بينه وبين الرفاق ،بذكر إحدى عبارات التحدي
بمعدل م شط كامل بيد واحدة" ،فينبري أحد
التي تدور بينهم" :من بجمكانه إطالق النار
ّ
الشالالالباب المشالالالهود له بقوة الزند ويبدأ بجطالق النار بيد واحدة فترتخي يده ويبدأ مرور
الرصالالاص فوق رؤوس المشالاليّعين ،فيتسالالابقون لالختباء من الرمايات الفلكلورية وتصالالفر
الوجوه ،فتغادر جموس من الناس المأتم ،وتكمل الجنازة مسالالالاليرتها إلى مثواها األخير،
و ُتقام مراسم الدفن بالتعرض للخاطر تحت وطأة الرصاص".25
وكثيرا ما أدت ظاهرة إطالق الرصالالاص في األفراح واألتراح إلى وقوس ضالالحايا عن طريق
الخطأ ،وهي ليسالالالالت مقتصالالالالرة على منطقة دون أخرى ،بل تنتشالالالالر في كل المناطق
اللبنانية.

 25مقابلة مع أحد فعاليات منطقة البقاس ،جمال زعيتر ،أجريت بتاريخ .2021-8-29
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اختالفا بين منطقة وأخرى ،ففي بعض المناطق
إال أن منطقة بعلبك-الهرمل تشالالالالهد
ً
والبلدات المسالالالاليحية ،ومنها :رأس بعلبك ،القاس ،القدام ،دير األحمر ،شالالالالليفا ،عيناتا،
سرعين التحتا ،)...ال يستعمل السالح في المناسبات ،بل تعتمد المفرقعات النارية ،سواء
في األفراح أو في الجنازات واألتراح".26
 اآلثار االجتماعية واألمنية للظاهرة
أ .الخوف والتوتر:
شك في أن تفلّت ال سالح آفة سلبية في المجتمع البعلبكي ،حيث ُي ضفي على الحياة
ال ّ
ف يه لخوف والتوتر حتى مع األ حداث الصالالالالغيرة ومن ها أفضالالالالل ية المرور ،الكالم ال نابي،
الم شاكل مع األوالد ،وغيرها ،وبالتالي ين شأ جيل مع مرور الوقت ين سى القيم األ صيلة
الموجودة في المنطقة.
ب .عالقات متنافرة ومتباعدة:
كثيرا ما ت دي عمليات الثأر والمش الالالالاكل بين العائالت إلى تباعد وتنافر بين الجهات
مقسمة بين العائالت.
المعنية لسنوات طويلة ،حتى الطرقات ُتصبح ّ
ج .انعدام األمان:
ليال ،ألن الخوف يغ لب على
ح يث يكون الكثير من م ناطق المنط قة ك مدن األشالالالال باح ً
ليال ،لما يحمله الليل من خوف من عمليات سالالالالطو
قاطني المنطقة وال يمكنهم الخروج ً
وخصوصا عند مفارق البلدات الفرعية.
وسرقة وقتل
ً
تاسعًا :الحلول
تقدم ،فجن بقاء األمر على ما هو عليه من شأنه أن ُيفاقم مشكلة تفلّت السالح
نتيج ًة لما ّ
حدا لهذا التفلّت .ومن أهم هذه
ونتائجه ،وبالتالي ال ّ
بد من اللجوء إلى حلول عملية تضع ً
الحلول أو اإلجراءات:
 .1تعديل التشريعات التي تمنع تجارة السالح أو حيازته بما ي دي إلى تضييقها
وتقييدها.
المحاسبة من خالل رفع قيمة الغرامة ،وعدم استبدال السجن بها ،وقيام السلطات األمنية
والقضائية بواجباتها في مالحقة المرتكبين ومنع التجاوزات أو الوساطات .ورفع الغطاء
السياسي عن المرتكبين والمخالفين.
وسياسيا.
 .2االهتمام من الدولة بالمنطقة اقتصاد ًيا
ً
26
تجار السالح في منطقة البقاس الشمالي( ،س،
مقابلة مع أحد ّ

) ،بتاريخ .2021-6-7
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 .3سيطرة الدولة ورفع الغطاء السياسي عن المرتكبين والمخالفين.
 .4اإلنماء الشامل لجميع القطاعات وأبرزها الزراعية واإلنتاجية والخدماتية.
 .5توعية الناس على مخاطر حمل السالح.
 .6وضع خطة إنمائية ،تقوم على مبدأ اإلنتاج ،بما يتناسب مع واقع المنطقة
وحاجاتها.
 .7تدخل األحزاب لحل بعض النزاعات ،ودراسة المشكالت التي تعاني منها
المنطقة والعمل على حلها.
 .8إعادة العمل بميثاق الشرف العشائري الذي كان قد أطلقه اإلمام المغيب السيد
موسى الصدر ،والذي كان يهدف إلى ترسيخ أسس ثابتة في عالقات العشائر
بعضهم مع بعض ،ومع العائالت األخرى تمنع عمليات القتل وردود الفعل
الثأرية العشوائية التي تطال أقارب الجاني األبرياء .كما تمنع العشيرة أو
العائلة من التضامن مع ابنها الجاني والدفاس عنه .وذلك ال يكتمل دون وجود
ضامن يتمتع بالهيبة والنفوذ.
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الخاتمة
عبر دوركايم في نظرية األنومي 27عن انهيار القواعد االجتماعية التي تصالالالاليب المجتمع،
ّ
توقع من غيرهم ،مما ي دى بهم إلى فقدان الضوابط
بحيث يصبح الناس غير مدركين لما ُي َّ
الكافية على سلوكياتهم ،وقد يكون لهذا االنهيار الدور في إطالق العنان في ارتكاب جرائم
القتل .ويرى أن وضالالالالع الفرد ومكانته االجتماعية تدفعانه إلى القيام بسالالالاللوكيات سالالالاللبية
مقابل إثبات وجوده لآلخرين وفرض السالالاليطرة والهيبة ،ويعد إطالق العيار الناري أحد أهم
هذه السالاللوكات الخطرة التي يلجأ إليها الفرد .باإلضالالافة إلى سالاللوكيات أخرى يتخذها الفرد
كو سيلة للتعبير عن مكبوتات شخ صية ،عبر إطالق كم هائل من الر صاص في المنا سبات
االجتماعية وعدم الوعي ،وغيرها الكثير من السلوكات السلبية.
الوصالالا،
هذه النظرية يمكن إسالالقاطها على المجتمع اللبناني عموما ،والمجتمع البعلبكي خصال ً
خطرا على الفرد والمجتمع وتركيبته
حيث تشال ّ
الالالكل ظاهرة حيازة السالالالالالح في كل تجلياتها ً
وعلى العالقات بين الناس والعائالت..
مما ذكرناه في الدراسة ،ن ستنتج أن الم سألة لي ست م سألة أمن ذاتي فقط ،بل أنه بسبب
ّ
ومرد ذلك إلى األوضاس االقتصادية
اقتناء السالح ارتفعت ظاهرة العنف األسري والمجتمعيّ ،
واالجتماعية والسالالياسالالية ،حيث خسالالر آالف اللبنانيين وظائفهم ،إضالالافة إلى جائحة كورونا،
وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدوالر من جهة ،واالضالالالالطرابات واألمراض النفسالالالالية من جهة
أخرى .وإن ضالالالعف بعض نصالالالوص القانون وإسالالالاءة تطبيقه والمحسالالالوبيات سالالالاعدت على
االسالالالالتهتار من قبل المواطن ،لذلك ال بد من أن يطبق القانون على جميع األفراد وفي كل
للحد من هذه الظاهرة.
المناطق ّ
بناء على ذلك ،إن هذه اآلفة االجتماعية التي تفتك بالمجتمع البعلبكي ،يجب القضالالاء عليها
التمرت على ما
والتخلص النهائي من نتائجها ،وإالّ سالاليكون المجتمع أمام كارثة كبيرة إذا اسال ّ
هي عليه.
إن نتائج األوضالالاس االقتصالالادية والسالالياسالالية الراهنة وخيمة ،وبحسالالب التحليالت فجن هذه
النتائج س الالتسالالالتمر لس الالنوات ،فهل س الالتشالالالهد هذه اآلفة صالالالعودا في الفترات المقبلة وهل
ستستمر في توليد النتائج االجتماعية والثقافية ،والنفسية الكارثية ألجيال المستقبل

تقل فيها قدرة المجتمع على التوجيه األخالقي ألفراده،
 27األنومي :تعني الالمعيارية ،الالقانون ،هي الحالة التي ّ
أي تضاؤل التزام الناس بالمعايير ،فتفضي بالمجتمع إلى الفوضى.
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البيبلوغرافيا
أولًا :المراجع والكتب العربية
 .1بعلبكي ،أحمد ،موضالالالالوعات وقضالالالالايا خالفية في تنمية الموارد العربية ،مقاربة
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