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عندما يطلق شخص النار يف الهواء فرحا او حزنا 
يف لبنان ويتم توقيفه، يجب تطبيق قانون تجريم 
اطالق عيارات نارية يف الهواء، الصادر عام 2016، 
اي سجنه لغاية 3 اعوام وتدفيعه غرامة. عندما 
يطبق القضاة اللبنانيون القانون حرفيا ومن دون 
"بيقّوص  لبناين  لكل  حال  نجد  تخفيفية،  اسباب 
الشخص،  لهذا  املحلية  البيئة  الن  ملاذا؟  بالهوا". 
بخرب  سيعرفون  واالصدقا،  واالقارب  الجريان  اي 
رادعا  سيشكل  ما  الطويلة،  املدة  هذه  سجنه 
لهم ولسواهم لالمتناع عن استخدام الرصاص يف 

املناسبات املختلفة. 
هذا هو احد اساليب النادج الذي يستهدف دوائر 
وتعريفه  العربية،  باللغة  الوكزة  ويعني  القرار 
سلوك  لتحسني  طريقة  استخدام  هو:  العلمي 
القيام  قبل  بتأن  التفكري  عىل  وتحفيزهم  الناس 
بأي عمل اعتادوه غرائزيا او عفويا. اال ان مفاهيم 
النادج غالبا ما تواكب االساليب الكالسيكية النفاذ 

القانون بافكار اكرث نعومة اذا صح التعبري.
هذا املوضوع طرحته املديرية العامة لالمن العام 
برعاية املدير العام اللواء عباس ابراهيم وحضوره، 
ليبانون"، يف ورشة  "نادج  وبالتعاون مع جمعية 
تعرف  مسابقة  وتضمنت  يومني  استمرت  عمل 
االوىل  كانت  "النادجثون"،   بـ  العلمية  باللغة 
من نوعها يف لبنان والثانية يف العامل العريب بعد 
سبل  استكشاف  هو  املبارش  هدفها  الكويت، 
عىل  وسلوكيا  نفسيا  اللبنانيني  املواطنني  تحفيز 

عدم اطالق الرصاص العشوايئ.
مل تعد اثارة موضوع الرصاص الطائش وما يسببه 
ندرك  حني  خصوصا  ترفا،  لبنان  يف  ضحايا  من 
ان 50 يف املئة من القتىل والجرحى واملعوقني 
هم من االطفال بحسب احصاءات املتخصصني، 
وحني نعلم ان ما يظهر من حوادث مميتة عىل 
وسائل االعالم ويف التقارير االمنية ليس اال رأس 

جبل الجليد.

"الوكزة" لمواكبة إنفاذ قانون تجريم إطالق النار العشوائي
ضحايا الرصاص الطائش غالبيتهم من األطفال

باتت ظاهرة اطالق الرصاص عشوائيا - ويف معظم املناسبات العادية والتافهة - تشكل تهديدا لحياة املواطن وامن الوطن. لذا مثة 
مفاهيم يف لبنان يتطلب تغيريها تطبيق االدوات الكالسيكية النفاذ القانون، لكنها يجب ان تكون مقرونة بالعمل عىل مستويات 

عدة بغية تغيري السلوكيات. هذا ما يعنيه مصطلح "النادج" الذي يواكب انفاذ القانون بادوات اكرث مرونة

الملف
مارلني خليفة

@marlenekhalife
لتطبيق ما تعلموه نظريا يف الجامعة، وقد عرّب عن 
سعادته بأن لبنان هو الدولة العربية الثانية بعد 

الكويت تستضيف سباق "نادجثون". 
تطبيق مفهوم  بأنه ال ميكن  تاج  الدكتور  يرشح 
وهو  محددة،  سياسات  وضع  دون  من  النادج 
مفهوم ينترش برسعة يف هذه املنطقة وكذلك يف 
مناطق اخرى من العامل، كام يف جنوب آسيا ودول 
من الرشق االوسط، وهذه اشارة جيدة". يضيف: 
"يعمد صناع القرار اىل اعتامد هذه االداة من اجل 
تغيري السلوكيات. ما اود قوله انه يجب عىل صناع 
السلوك، ومثة  تغيري  بأنه ميكن  يؤمنوا  ان  القرار 
التقليدية  الوسائل  اما  النادج.  هي  جديدة  اداة 
تقدم  وال  خسائر  تسبب  فهي  سابقا،  املعتمدة 
حوافز. يقدم النادج ادوات متنوعة لحل املشكلة 

ذاتها مع االبقاء عىل حرية ترصف االشخاص".
لكن  عدة،  مرات  لبنان  تاج  عمر  الدكتور  زار 
يف  الدائم  الناس  سؤال  لفته  محدودة.  لفرتات 
لبنان: مل استخدام النادج لتغيري سلوك املواطنني 
فحسب؟ ومل ال يتم اعتامده لتغيري سلوكيات صناع 
القرار؟ حيال هذا االمر "ال يقترص هذا الواقع عىل 
بلدكم، بل هو شائع يف الغرب ايضا، حيث تحدثنا 

عن النادج كمؤثر فعال ايضا ضمن املؤسسات". 
يضيف: "لنأخذ مثال عمليات الفساد التي تحصل 
يتلقى  فالبائع  للمؤسسات،  املوارد  اثناء رشاء  يف 

عرضا من خالل من يعرض مناقصة، وعندها 
الربوفسور يف العلوم السلوكية يف جامعة وارويك الدارة االعامل دانيال ريد.مؤسس مفهوم النادج الدكتور عمر تاج.

النائب السابق غسان مخيرب.

مادة وحيدة: 
"ا - كل من اقدم الي سبب كان عىل اطالق عيارات نارية يف الهواء من 
سالح حريب مرخص او غري مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر 
اىل ثالث سنوات وبغرامة من مثانية اضعاف اىل عرشة اضعاف الحد 
االدىن الرسمي لالجور. يصادر السالح يف جميع االحوال ومينع الجاين 

من االستحصال عىل رخصة اسلحة مدى الحياة.
ب - اذا ادى الفعل املذكور يف هذه املادة اىل مرض او تعطيل شخص 
عن العمل مدة تقل عن عرشة ايام، عوقب املجرم بالحبس من تسعة 
اىل خمسة عرش  اضعاف  من عرشة  وبغرامة  سنوات  ثالث  اىل  اشهر 

ضعف الحد االدىن الرسمي لالجور.
ج - اذا تجاوز املرض او التعطيل عن العمل العرشة ايام قيض بعقوبة 

الحبس من سنة اىل ثالث سنوات فضال عن الغرامة السابق ذكرها.

قانون تجريم اطالق عيارات نارية في الهواء

تكمن اهمية ورشة العمل يف االضاءة عىل االبعاد 
النفسية واالجتامعية للمتابعة واملساعدة يف انفاذ 
القوانني عرب الوكزة، علام انها ال تحل مكان القانون 
سلوكيات  تتابع  انها  اال  يطبق.  ان  يجب  الذي 
واملجتمع  والسيايس  والقايض  والرشطي  املواطن 
رشح  ما  بحسب  مرونة،  اكرث  باساليب  برمته 
الدكتور  النادج  مفهوم  مؤسس  العام"  لـ"االمن 
الورشة، وهو  الذي حرض كل جلسات  تاج  عمر 

املسابقة  اي  "النادجثون"  مفهوم  مؤسس  ايضا 
التي تفيض اىل خلق نادج لقضية معينة. 

الدكتور عمر تاج باكستاين، قصد اململكة املتحدة 
الكامل دراسته، فاكتشف تخصص العلوم السلوكية 
فاختاره ونال الدكتوراه. اكتشف ان ال سبيل اىل 
تطبيق علوم السلوكيات عمليا كونه يبقى ضمن 
اطار النظريات فحسب. هكذا استخدم تاج فكرة 
فرصة  الناس  متنح  جديدة  كمنصة  "النادجثون" 

احد  برت  او  عضو  استئصال  او  قطع  اىل  املذكور  الفعل  ادى  اذا   - د 
االطراف او اىل تعطيل احدهام او تعطيل احدى الحواس عن العمل او 
تسبب يف احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دامئة او لها مظهر 
املوقتة عرش سنوات  الشاقة  باالشغال  املجرم  الدامئة، عوقب  العاهة 
الحد  اىل عرشين ضعف  وبغرامة من خمسة عرش ضعفا  االكرث  عىل 

االدىن الرسمي لالجور.
الجاين  الفعل املذكور يف هذه املادة اىل املوت، يعاقب  اذا ادى  ه - 
باالشغال الشاقة املوقتة ال تقل عن عرش سنوات وال تتجاوز الخمس 
الحد  ضعف  وعرشين  خمسة  اىل  عرشين  من  وبغرامة  سنة،  عرشة 

االدىن الرسمي لالجور.
و - تلغى سائر االحكام االخرى املخالفة او غري املتفقة مع هذا القانون 

ويعمل به فور نرشه يف الجريدة الرسمية".



2425
عدد 74 - تشرين الثاني 2019عدد 74 - تشرين الثاني 2019

نرى سياسيني من بعض االحزاب يتلقون رىش 
لقبول بعض العروض يف عمليات رشوة معتادة. 
عملية  يف  النادج  استخدام  ميكن  االطار  هذا  يف 
املوارد، وهنالك طريقة سهلة لذلك تكمن  رشاء 
يف تجهيل هوية من يشارك يف املناقصة. لذا حني 
االفضل من دون معرفة من  العرض  اختيار  يتم 

قدمه، يجري اختياره الهميته ورضورته، وهذا ما 
مينع افادة السياسيني او االحزاب. هذه الخطوة 
اخفاء  عرب  السياسيني  من  القرار  اتخاذ  تسبق 
ميكننا  وهنا  العرض،  تقدم  التي  الرشكة  تسمية 
الرشكات  ارباح  وزيادة  والعدالة  االنصاف  خلق 

واملساعدة عىل ازدهارها".

املؤسسات  يف  للنادج  املضافة  القيمة  هي  ما 
العسكرية واالجهزة االمنية؟

السلطة  استخدام  "يتم  انه  تاج  الدكتور  يعترب 
تاريخيا عرب معاقبة الناس وتطبيق ما ينص عليه 
تطبيق  لكن  جدا.  عقالين  خيار  وهذا  القانون، 
النادج يتيح اتخاذ مقاربة اكرث مرونة من اجل 

تغيري السلوكيات". يجد كالم تاج اسنادا قانونيا 
يف لبنان، بحيث ميكن ان تكون وكزات فعالة ملنع 
اطالق النريان عشوائيا، وهذا ما رشحه لـ"االمن 
العام" النائب السابق غسان مخيرب. روى مخيرب 
ارتبط  بلدة شاملية  من  لبناين شاب  نائب  عن 
اخريا، قبل يوم من زفافه جمع منارصيه وشباب 
البلدة املعروفني بحبهم الطالق النار يف حفالت 
تريدون تكرميي ال  كنتم  اذا  لهم:  قائال  الزفاف 
فـالنادج  صار.  وهكذا  واحدة،  رصاصة  تطلقوا 
قد يكون عبارة عن تعليامت، منها عىل سبيل 
العام  االمني  قاله  ما  مخيرب-  بحسب   - املثال 
احد  يف  الله  نرص  حسن  السيد  الله  لحزب 
يف  رصاصة  يطلق  "من  بأن  ملنارصيه  خطاباته 

الهواء فهو يطلقها عىل صدري". 
يعلق مخيرب: "كلمة مامثلة تؤثر يف بيئة معينة 
برمتها، وهذا امر يجب تعميمه يف البيئات اللبنانية 

املتنوعة، فيؤثر كل سيايس وزعيم يف بيئته".
يوجد  بأنه  يدركوا  ان  اللبنانيني  "عىل  يضيف: 
قانون، يف حني ال يزال القايض يعتقد انه ميكنه ان 
يختار بني عقوبتي السجن او الغرامة، وهذا خطأ 
الن القانون مينعه من االختيار، فاملادة القانونية 

تقول بالسجن والغرامة معا". 
يقول  القضاة؟  عند  الوكزة  تطبيق  ميكن  كيف 
مخيرب: "ينبغي ان يقوم مدعي عام التمييز بدعوة 
يطبق  ان  برمتهم وحضهم عىل  العامني  املدعني 
القضاة القانون. نحن يف القانون الذي صدر نزعنا 

من القايض امكان منحه الجاين اسبابا تخفيفية".
من جهته، يوضح الربوفسور يف العلوم السلوكية 
ريد،  دانيال  االعامل  الدارة  وارويك  جامعة  يف 
وهو ايضا مستشار اكادميي يف النادجثون لـ"االمن 
العام"، ان مفهوم ايجاد حلول سلوكية ينطبق عىل 
اي يشء ويركز عىل السلوك االنساين. من اهداف 
املثال  سبيل  عىل  النادجثون  مسابقات  تطبيق 
ال الحرص، التطوع يف انشطة ملساعدة الكبار يف 
االموال  تبذير  وعدم  االدخار  والحث عىل  السن 
يف  النفايات  رمي  عن  واالمتناع  عشوايئ،  بشكل 
وتشجيع  وااللكرتوين،  السيرباين  واالمن  الشارع، 
من  والحد  بياناتهم،  رسية  حامية  عىل  الناس 

العنف يف املدارس". 
يشري اىل انه غالبا ما تسمى العلوم السلوكية يف 
ستينات  يف  تطويره  تم  الذي  السلويك  االقتصاد 
القرن الفائت، والتي تحولت اىل نظرية النادج، اي 

التأثري عىل سلوك الناس من خالل الوكزات.
لكن، ما هي هذه الوكزات؟ 

اىل  تؤدي  ادوات  "هي  ريد:  الدكتور  يجيب 
نزع  عوض  مثال  الناس.  سلوك  يف  التغيري 
يف  النار  اطالق  يريد  شخص  يد  من  املسدس 
ترك  قناعة  وعن  طوعيا  يختار  نجعله  الزفاف، 
املسدس يف املنزل وعدم وضعه يف سيارته كيفام 
كذلك  واالقناع.  الحوافز  استخدام  عرب  تحرك، 

اقام املركز الوطني للتدريب يف املديرية العامة لالمن العام يف الجديدة 
يتعلق  اساسيني،  الرتكيز عىل تحديني  تم  "النادجثون" حيث  مسابقة 
االول بتشجيع االفراد عىل االبالغ عن حوادث اطالق النار خالل االفراح، 
والثاين البحث يف كيفية عدم حمل السالح واطالق الرصاص العشوايئ 

يف االعراس.
تم تشكيل ست فرق عمل مكونة من ممثلني عن جمعيات انسانية 
امنية اخرى، واعضاء  البناين وقوى  العام  محلية وعاملية، وعن االمن 
بلديات من مناطق لبنانية عدة، واساتذة وطالب جامعيني، وحقوقيني 

ومحرتفني من القطاعني العام والخاص. 
تصدرتا  فكرتان  ومتيزت  االقرتاحات  بتقييم  التحكيم  لجنة  قامت 

املسابقة.
احتلت املرتبة االوىل فكرة اقامة حملة عىل مراكز التواصل االجتامعي 

تحت شعار:

توىل العقيد هادي ابوشقرا من االمن العام رئاسة اللجنة التنظيمية ملؤمتر تطبيق سلوكيات "الوكزة" 
املواكبة النفاذ القانون.  "االمن العام" طرحت عليه 3 اسئلة عن كواليس التحضري واملتابعة.

■ كيف عملتم كلجنة تنظيمية عىل تقريب مفهومي النادج والنادجثون من اللبنانيني عموما ومن 
العاملني يف املديرية العامة لالمن العام؟

الدعوات  توجيه  عىل  ابراهيم، حرصنا  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  من  بتوجيهات   □
للحضور اىل اكرث فئات املجتمع تأثريا، واستهدفنا رشائح الشباب واملؤسسات العاملة يف الشأن العام 
املبارش، كالبلديات واملخاتري واملنظامت الكشفية والجامعات وسواها، خصوصا ان هذا الحدث ينظم 
للمرة االوىل يف لبنان. اما بالنسبة اىل العاملني يف املديرية العامة لالمن العام، فسعينا اىل ان تكون 
افكارهم،  وتفاعلوا وطرحوا  العمل من خالل ضباط وعنارص شاركوا  مشاركتهم مبارشة يف ورش 

وتعرّفوا اىل مفهوم جديد من التفكري هو هندسة الخيار.

■ ماذا كانت توجيهات اللواء ابراهيم للجنة التنظيمية؟
□ اوىل املدير العام لالمن العام هذا املوضوع اهتامما بالغا منذ طرحه عليه، نظرا اىل حداثته يف لبنان 
وكونه يساهم  يف تطوير بعض سلوكيات مجتمعنا الخاطئة. لقد طلب من اللجنة املنظمة للمؤمتر 

ايالء تنظيم ورش العمل اقىص درجات الجدية والجهد،  وهذا ما ظهرت نتائجه يف نهاية املؤمتر.

■ كيف ستتم متابعة املؤمتر؟
□ بعد ان حددنا الفريق االول الفائز، سوف يتم تبني فكرته السلوكية ملعالجة اطالق النار العشوايئ 
لوضعها قيد التداول يف ارشاف جمعية نادج وبالتنسيق مع االمن العام ملعرفة مدى تأثريها يف 

سلوكيات املجتمع.

العقيد ابوشقرا: نساهم في تطوير"هّيص ما تقّوص"
سلوكيات مجتمعنا الخاطئة

حض االشخاص الذين يرتكبون اخطاء بطريقة 
ترصفاتهم عىل التفكري مبا اعتادوا القيام به بتأن، 
فيجدون ان سلوكهم او قراراتهم غري منطقية، 
ميكن  كام  الهواء.  يف  النار  اطالق  عملية  مثل 
حضهم عىل استخدام املوارد التي ميتلكونها يف 

انشطة تفيدهم اكرث". 

بل ورود فقط"، تشمل  اي "ال لالسلحة   No Guns Only Roses 
فيديو يظهر للمرة  االوىل ابرز الزعامء السياسيني من مختلف الطوائف 
متحدين عىل قضية الحد من اطالق الرصاص العشوايئ يف املناسبات، 
وتتضمن صورا مروعة لضحايا الرصاص الطائش وتذكري بالقانون حيث 

يتعهد كل من الزعامء تطبيقه.
حل فريق "هّيص وما تقّوص" يف املرتبة الثانية وطرح افكارا وحلوال 
فعالة وبسيطة كان ابرزها: يف مرحلة التحضري لحفل الزفاف التنسيق 
عدم  عىل  للعمل  للعروسني  اخالقي  تعهد  الدخال  الدين  رجال  مع 
السامح باطالق الرصاص يف زفافهم ومن ثم ارفاق توصيات شخصية 
من العروسني يف بطاقة الدعوة تتضمن عدم ادخال السالح واستعامله 
)مثال: هّيص و ما تقّوص(. اما يف اثناء حفل الزفاف، فكان الحل بايجاد 
بدائل للتعبري عن الفرح عىل سبيل املثال من خالل بالونات يتم فقعها 

خالل املناسبة ومتثل رشة العروسني بدال من الرصاص.

رشوح.من جلسات العمل يف املركز الوطني للتدريب.

مناقشات.مشاركون يف جلسات العمل.

العقيد هادي ابوشقرا.


