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مجتمع وإقتصاد
بلغ عدد الجرائم
المرتكبة عام ،2016
 134جريمة (هيثم
الموسوي)

 20جريمة قتل في  3أشهر

فتش عن
«العدالة
االنتقائية»

في خالل ُاألشهر الثالثة
الماضية ُ،قتل  23شخصًا بجرائم فردية،
«قوى األمن
وفق ما تشير أرقام ُ
الداخلي» .بمعنى آخر ،ارتكبت في أثناء
هذه الفترة جريمتان أسبوعيًا .وفيما
يجري الحديث عن «انخفاض معدالت
الجريمة في لبنان» ،مقارنة بالدول األخرى،
يشير بعض العارفين إلى غياب معايير
اإلحصاء الجنائي التي تسمح بتحديد موقع
لبنان الفعلي من معدالت الجريمة .أما
السبب الرئيسي لتزايد عدد الجرائم الفردية
في اآلونة األخيرة ،فهو ما ُيسمى
«العدالة االنتقائية»
هديل فرفور
ُ
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،ق ـ ـتـ ــل م ـ ُح ـمــد
سعيد الـضـنــاوي على أي ــدي شبان
م ــن بـ ـل ــدة أمـ ـي ــون (قـ ـض ــاء الـ ـك ــورة)
بـعــدمــا انـهــالــوا عليه ضــربــا بسبب
انزعاجهم من أصوات السيارة التي
يستقلها .قـبــل هــذه
كــان الـضـنــاوي ُ
ال ـح ــادث ــة ب ــأي ــام ،ق ـت ــل ك ــل م ــن طــال
عوض وخليل القطان ،بعدما أطلق
عليهما شــاب عشريني فــي منطقة
قب الياس في البقاع الرصاص من
س ــاح ــه ،عـلــى خـلـفـيــة إش ـك ــال حــول
ك ـ ــوب «ن ـس ـك ــاف ـي ــه» (وفـ ـ ــق الـ ــروايـ ــة
األمنية).
فـ ـ ــي األ ُسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع األول مـ ـ ــن ال ـش ـه ــر
ن ـف ـس ــه ،قـ ـت ــل أديـ ـ ــب م ـح ـم ــد ح ـي ــزان
ف ـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،وه ــو
ك ــان مــوظـفــا فــي أح ــد امل ـطــاعــم ،على
ي ــد زبـ ــون ش ـهــر س ــاح ــه ف ــي وجـهــه
وأطلق الرصاص عليه.
في أقــل من شهرُ ،س ّجل «إعالميًا»،
ث ـ ــاث جـ ــرائـ ــم فـ ــرديـ ــة ع ـل ــى خـلـفـيــة
أسباب تافهة ،أدت إلى مقتل أربعة
بحسب إح ـصــاء ات قوى
أش ـخــاص.
ُ
الشهر
خالل
في
تل
ق
الداخلي،
األمن
ُ
الـفــائــت سبعة أش ـخــاص ،فيما قتل
ث ـمــان ـيــة أشـ ـخ ــاص ف ــي خـ ــال شـهــر
أشخاص
شـبــاط املــاضــي ،وثمانية
ُ
ف ــي خـ ــال ك ــان ــون ال ـث ــان ــي .أي قـتــل
فـ ــي خ ـ ــال الـ ـث ــاث ــة أشـ ـه ــر ال ـفــائ ـتــة
شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــان ك ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع بـ ـمـ ـع ــدل
وسطي!
س ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ،وب ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ق ـ ـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن
الــداخ ـلــي أي ـض ــا ،بـلــغ ع ــدد الـجــرائــم
املــرت ـك ـبــة ع ــام  134 ،2016جــري ـمــة،

بـمـعــدل نـحــو  11جــريـمــة شـهــريــا أو
جريمتني أسبوعيًا ،فيما بلغ عدد
ال ـج ــرائ ــم املــرت ـك ـبــة ع ــام 154 ،2015
جريمة ،أي بمعدل نحو  12جريمة
شهريًا ،أو ثالث جرائم أسبوعيًا!
تقول مصادر القوى األمنية إن عدد
الجرائم انخفض من عام  2015إلى
ً
عــام  2016بمعدل ُ ،%12.98مشيرة
إلـ ــى أن ن ـس ـبــة ال ـج ــرائ ــم ف ــي لـبـنــان
مقارنة ببقية الدول ُت ّ
عد منخفضة،
والفتة إلى أن عملية احتساب هذه
الـنـسـبــة تـجــري عـلــى اعـتـبــار وجــود
ن ـح ــو  7م ــاي ــن ش ـخ ــص ُم ـق ـي ــم فــي
الـ ـب ـل ــد .ه ـ ــذا الـ ـك ــام ي ـت ـن ــاق ــض وم ــا
يقوله الدكتور في العلوم الجنائية
وال ـع ـقــاب ـيــة ال ـع ـم ـيــد ف ـضــل ضــاهــر،
ال ـ ــذي ُي ـش ـي ــر إلـ ــى أن ل ـب ـن ــان يـفـتـقــر
إل ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء ات ج ـن ــائ ـي ــة
تحتسب مـعـ ّـدل الجريمة ،الفتًا إلى
أن األرق ــام املــوجــودة هــي عـبــارة عن
«ن ـ ـشـ ــرة ب ـن ـت ــائ ــج ت ـح ـق ـي ـق ــات ق ــوى
األمن الداخلي» ،ومشيرًا إلى غياب
معايير اإلحصاء الجنائي .ينطلق
ضاهر مــن هنا ،ليقول إن التحليل
ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى أرق ـ ـ ــام هـ ــذه ال ـن ـش ــرات
ي ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل املـ ـطـ ـل ــوب
لدراسة األرقام التي تعتمد معايير
اإلح ـ ـصـ ــاء ال ـج ـن ــائ ــي ،وب ــال ـت ــال ــي ال
صحة للمقارنات مع بقية البلدان.
يـ ـ ــوضـ ـ ــح ضـ ـ ــاهـ ـ ــر وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ن ــوع ـ ّـن
م ــن الـ ـج ــرائ ــم :الـ ـن ــوع األول يـتـمــثــل
ّ
بــال ـجــرائــم ض ـ ّـد األمـ ـ ــوال واملـتـعــلـقــة
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــاس
وال ـس ــرق ــات وغ ـي ــره ــا« ،وهـ ــي غــالـبــا
مـ ــا تـ ـك ــون مـ ــن سـ ـم ــات امل ـج ـت ـم ـعــات
ّ
املتقدمة» ،والنوع الثاني
الصناعية

املـتـمـثــل بــالـجــرائــم ض ـ ّـد األشـخــاص
التي أخذت تتزايد في لبنان أخيرًا.

استنسابية المحاسبة تزيد من
الجرائم

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ضـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر ،الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم ض ـ ـ ّـد
األشخاص تزيد الشعور بالالأمان
فـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى ال ـع ــاق ــة
الـجــدلـيــة بــن ارت ـف ــاع ع ــدد الـجــرائــم
ضــد األشـخــاص وهــذا الـشـعــور .أما
أسباب تزايد هذا النوع من الجرائم،
ف ـه ــو ـ ـ ـ ب ـح ـســب ض ــاه ــر ـ ـ ـ م ــا س ـ ّـم ــاه
«الـعــدالــة االنـتـقــائـيــة» .بمعنى آخــر،
االستنسابية فــي تطبيق القوانني
والعدالة واالنتقائية في االلتزام في

الجرائم ّ
ضد األشخاص
تزيد الشعور بالالأمان
في المجتمع
يفتقر لبنان إلى معايير
اإلحصاء الجنائي ،ما
يجعل مسألة مقارنته
مع بقية البلدان
غير دقيقة

املحاسبة ،وبالتالي «هذا النوع من
الــواقــع يخلق أنـمــاطــا عنفية تــؤدي
ً
إلى هذه الجرائم» ،فضال عن توافر
ّ
وســائــل الـقـتــل بـنـحــو م ـبــاح وتـفــلــت
ال ـس ــاح ،إضــافــة إل ــى االصـطـفــافــات
ال ـح ــزب ـي ــة وح ـم ــاي ــة األحـ ـ ـ ــزاب ال ـتــي
ت ــؤمـ ـنـ ـه ــا لـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـخـ ــارجـ ــن عــن
القانون.
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ي ـ ـطـ ــرح ضـ ــاهـ ــر ضـ ـ ــرورة
وضـ ـ ــع خـ ـط ــط اج ـت ـم ــاع ـي ــة وط ـن ـيــة
تـ ـلـ ـح ــظ وس ـ ــائ ـ ــل فـ ـع ــال ــة ل ـل ـتــوع ـيــة
وآل ـي ــات واض ـح ــة تـسـتـهــدف خفض
معدالت هذه الجرائم ،عبر معالجة
ً
أسباب تزايدها أوال.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـن ـت ـقــد أحـ ــد األس ــات ــذة
في العلوم االجتماعية ،السياسات
املنتهجة ملعالجة مرتكبي الجرائم،
الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول آلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـعـ ـق ــاب
ع ـبــر ال ـس ـجــن م ــن دون مـحــاكـمــة أو
غ ـي ــره ــا م ــن ال ـس ـل ــوك ـي ــات الـعـنـفـيــة
إل ـ ــى عـ ــوامـ ــل ت ــزي ــد مـ ــن ح ـ ــدة عـنــف
مرتكبي الجرائمُ ،
ومشيرًا إلى غياب
ّ
اإلصالحات في هذا املجال .أمــا عن
ازدياد عدد الجرائم الفردية ،فيلفت
إلى أن الجرائم املرتكبة في البيئات
الـغـنـيــة ،ت ـكــون دواف ـع ـهــا انـحــرافــات
سلوكية فردية ،أما الجرائم املرتكبة
ف ــي ال ـب ـي ـئ ــات ال ـف ـق ـي ــرة ،ف ـغــال ـبــا مــا
ي ـك ــون س ـب ـب ـهــا س ـي ــاس ــة الـتـهـمـيــش
ال ـت ــي تـخـلــق م ــا س ـ ّـم ــاه ال ـع ـمــل غير
املـنـظــم وال ـب ـطــالــة وغ ـي ــاب الـحـمــايــة
االجتماعية واالنـخــراط بالزبائنية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـل ــق ب ــدوره ــا
أنماطًا وسلوكيات عنفية.
ُ
الــافــت هــو مــا تشير إليه األسـتــاذة
ف ــي ع ـلــم ال ـن ـفــس االج ـت ـمــاعــي هيفا

س ـ ــام ،وه ـ ــو الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـق ـي ــام
ب ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ع ـ ــن ن ــوعـ ـي ــة الـ ـج ــرائ ــم
امل ــرت ـك ـب ــة ،ال أعـ ــدادهـ ــا ف ـق ــط ،الف ـتــة
إل ــى ضـ ــرورة ال ـت ـعـ ّـمــق ف ــي ال ـحــاالت
ورص ــده ــا عـبــر ال ـتــدخــل بـسـيــاســات
وطـنـيــة ت ـكــون عـلــى مـسـتــوى األســر
واملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة .ت ـط ــرح
سالم هنا إشكالية غياب الدراسات
املـ ـعـ ـمـ ـق ــة ح ـ ـ ــول ط ـب ـي ـع ــة ال ـج ــري ـم ــة
املــرتـكـبــة ف ــي ل ـب ـنــان« ،عـلـمــا أن هــذا
النوع من الدراسات هو أساسي من
أجــل الـقـيــام بــإصــاحــات ،وبالتالي
ُ َ
تعالج أسباب الجريمة بغية خفض
أعدادها».

إحصاءات  :2014جرائم القتل
يرتكبها لبنانيون
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ع ــدد املــوقــوفــن
السوريني لــدى قــوى األمــن الداخلي
ّ
يعد مرتفعًا( ،تجاوزعدد املوقوفني
ً
ال ـســوريــن م ـثــا ع ــام  2014خمسة
ُآالف مـ ــوقـ ــوف) ،إال أن االت ـه ــام ــات
املـ ـ ـس ـ ــوق ـ ــة ض ـ ـ ّـده ـ ــم ت ـ ـن ـ ــدرج ض ـمــن
م ــا ُي ـس ـم ــى «ج ــرائ ــم م ـخ ـت ـل ـفــة» ،أي
ت ـل ــك امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـخ ــال ـف ــات ش ــروط
ُ
اإلقامة أو جنح بسيطة .تظهر آخر
اإلحـصــاء ات التفصيلية املعدة عام
 2014أن  %66مــن الجرائم املرتكبة
ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا ل ـب ـن ــان ــي بـ ـح ــق ل ـب ـن ــان ــي،
وأن ه ــذه الـنـسـبــة بـلـغــت ع ــام 2011
 .%80أمــا الجرائم املرتكبة مــن قبل
سوري بحق سوري ،فقد بلغت عام
 2014نحو  ،%12فيما بلغت نسبة
ال ـج ــرائ ــم املــرت ـك ـبــة م ــن ق ـبــل س ــوري
بـحــق لبناني فــي ع ــام  2014أيـضــا،
 %5فقط.
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