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معظم الدول ترشع عددا محدودا من اندية القامر، يرتادها من يتجاوز دخلهم 
حدا معينا، الهداف اقتصادية وسياحية وترفيهية. عدا ذلك القامر جرمية، ويتسبب 
يف كوارث انسانية واجتامعية واقتصادية. املديرية العامة لالمن العام تويل ملف 
اوقفت  اخريا،  االجتامعي.  لالمن  حامية  االهتامم  درجات  اعىل  جرامئه  مكافحة 
شبكة تستدرج الطالب الجامعيني، االثرياء تحديدا، وتسلبهم امواال طائلة بطرق 

احتيالية منظمة 

ألعابه مشروعة... ولكن ألسباب إقتصادية وسياحية 
القمار جريمة إذا تجاوز القانون واألمن العام يكافحها

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

يؤكد علامء النفس ان ادمان القامر، كادمان 
مرضا  طياته  يف  يخفي  والكحول،  املخدرات 
عىل  تساعد  خاصة  عالجات  له  نفسيا. 
التحفيزية  املحادثات  ابرزها  منه،  التخلص 
والعالج السلويك املعريف. عدد كبري من اهم 
باستور  كمستشفى  العامل،  يف  املستشفيات 
املثال،  سبيل  عىل  الفرنسية  نيس  مدينة  يف 
استحدثت اقساما متخصصة بعالج املدمنني 

عىل القامر.
اية  عموما؟  بالقامر  اللبناين  القانون  رأي  ما 
العاب قامر او العاب تسلية مباحة يف بعض 
او يف كل االماكن؟  اي وضع خاص لكازينو 
التي  املنظمة  القامر  شبكة  عن  ماذا  لبنان؟ 

وقعت يف قبضة االمن العام؟.

بني املبدأ واالستثناء
وقوانني  اللبناين  العقوبات  قانون  ان  املبدأ 
وغري  الكهربائية  اللعب  االت  كقانون  اخرى 
عموما  القامر  العاب  تجرّم  الكهربائية، 
بعض  ان  هو  االستثناء  عليها.  وتعاقب 
القوانني والقرارات االخرى، كقانون الرتخيص 
القامر،  العاب  باستثامر  لبنان  كازينو  لرشكة 
يف  التسلية  بالعاب  الرتخيص  تنظيم  وقرار 
القامر  العاب  بعض  يبيحون  وغريه،  لبنان 
وضمن  معينة  اماكن  يف  التسلية  والعاب 

ضوابط ورشوط محددة.
العقوبات قانون 

قانون العقوبات الصادر باملرسوم االشرتاعي 
رقم 340 تاريخ 1 اذار 1943عرّف يف املادة 

التي  "هي  بانها:  القامر  العاب  منه   632
الفطنة".  او  املهارة  عىل  الحظ  فيها  يتسلط 
واضاف: "تعد خاصة العاب مقامرة الروليت 
والبوكر  شفو  والبتي-  والفرعون  والبكارا 
املكشوف، وكذلك االلعاب التي تتفرع عنها 

او متاثلها بصورة عامة". 
العقوبات  و644   643 املادتني  يف  وحدد 

كااليت:
• يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر اىل سنتني 
مليوين  اىل  لرية  الف  مئتي  من  وبالغرامة 
نظم  او  للمقامرة  محال  توىل  من  كل  لرية، 
عام  محل  يف  سواء  ممنوعة  مقامرة  العاب 
اتخذ  خاص  منزل  يف  او  للجمهور  مباح  او 
ومعاونوهم  الرصافون  وكذلك  الغاية.  لهذه 
يستهدف  واملستخدمون.  والعامل  واملدراء 
غرباء  كانوا  واذا  االقامة،  منع  املجرمون 
اللبنانية. تصادر  البالد  بالطرد من  استهدفوا 
او  الجرم  من  نتجت  التي  االشياء  عن  فضال 
االثاث  الرتكابه،  معدة  كانت  او  استعملت 
املكان  فرش  التي  املنقولة  االشياء  وسائر 
وزين بها. وميكن القضاء االمر باقفال املحل.

اىل  لرية  الف  من خمسني  بغرامة  يعاقب   •
يف  اشرتك  شخص  كل  لرية،  الف  اربعمئة 
فوجئ  او  اعاله  املذكورة  االماكن  يف  اللعب 

فيها يف اثناء اللعب. 

الكهربائية الكهربائية وغري 
الكهربائية  اللعب  االت  "اعتبار  قانون  نص 
باية  او  آليا  تدار  التي  الكهربائية  غري  او 

بتاريخ  الصادر  قامر"،  العاب  اخرى  وسيلة 
انه:  عىل  االوىل  مادته  يف   1961 شباط   1
االلعاب  جميع  ممنوعة  قامر  العاب  "تعترب 
التي تجري بواسطة االالت الكهربائية او غري 
احدى  بعد وضع  آليا،  تدار  التي  الكهربائية 
قطع النقد فيها، او اية مادة اخرى، او باية 
االالت  هذه  استرياد  ومينع  كانت،  وسيلة 
التي  الغاية  واقتناؤها وتشغيلها مهام كانت 

اعدت لها".
ويف مادته الثانية حدد العقوبات التي ترتتب 
عند مخالفة هذه االحكام، حيث نصت: "كل 
مخالفة الحكام املادة االوىل من هذا القانون 
ثالثة  الحبس من  اىل عقوبة  تعرّض مرتكبها 
الف  اىل  مئة  من  والغرامة  سنتني  اىل  اشهر 
احكام  مخالفي  عىل  يفرض  ان  ميكن  لرية. 
املادة االوىل تدبري منع االقامة واقفال املحل 
الذي حصلت فيه املخالفة. تصادر يف جميع 
او  استعملت  التي  واالشياء  االالت  االحوال 
كانت معدة الرتكاب املخالفة، وتصادر ايضا 
املفروشات وسائر االشياء املنقولة التي فرش 

وزّين بها مكان املخالفة".
التي  العقوبات  حدد  الثالثة،  مادته  ويف 
جاء  حيث  االالت،  بتلك  الالعبني  تطاول 
اليها  املشار  باالالت  الالعبون  "يعاقب  فيها: 
بها،  اللعب  شاركهم  ومن  االوىل  املادة  يف 
عليها  املنصوص  والغرامة  الحبس  بعقوبتي 
يف املادة الثانية او باحدى هاتني العقوبتني".

هذه  تطبيق  من  القانون  هذا  استثى  وقد 
من  اقتنائها  حيث  لبنان،  كازينو  االحكام 

قبله او اللعب فيها ضمنه، مرشوع. 
التسلية  العاب 

الداخلية  وزير  عن  صدر   1991 ايار   4 يف 
تحت   142 الرقم  يحمل  قرار  والبلديات 
يف  التسلية  بالعاب  الرتخيص  "تنظيم  عنوان 
املمنوعة  التسلية  العاب  فيه  عدد  لبنان"، 

واملسموحة مبوجب ترخيص اداري، كااليت:
اوال، االلعاب املمنوعة:

يف جميع االماكن العامة من مقاه او نواد او 
الفليربز  العاب  اوىل  جهة  من  هي  صاالت. 
التالية: السلوت عادي والكرتوين عىل انواعه، 
البوكر هوبر )التي تعطي كسبا نقديا صادرا 
و36  منرة   12( انواعها  عىل  الروليت  عنها(، 
جهة  ومن  جاك.  البالك  السباق،  منرة(، 
البكارا  الروليت،  التالية:  القامر  العاب  ثانية 
نبكو(،  طيار  طاير-  نبكو  بانتو-   ( بانواعها 
البارصة  امرييك، جينا جينا،  بوكر  بالك جاك، 
الطبة،  ونصف،  السبعة  السيف،  الحلبية، 

الزهر، البوكر املستورة.

ثانيا، االلعاب املسموحة برتخيص:
وذلك يف جميع االماكن العامة من مقاه او نواد 
الفليربز  العاب  اوىل  او صاالت. هي من جهة 
وسيارات  وطائرات  )صواريخ  الفيديو  التالية: 
فوت،  البيبي  الفليربز،  وغريها(،  وموتوسيكل 
البليار، البينغ بونغ، الولنغ، اكسرتا بول، البوكر 
الورق  العاب  ثانية  البينغو. ومن جهة  فيديو، 
الليخة،  الطرنيب،  البندورة،  البارصة،  التالية: 
البيزنك، الفيديو، الزيرو، السكاميل، الروالنس، 

الدومينو، طاولة الزهر، االربعمية.
الورق  بالعاب  يرخص  انه  االشارة  تجدر 
والعاب  العادية  املقاهي  يف  املسموحة 
بقرار  شابهها  وما  فليربز  الكهربائية  التسلية 
البينغو  بالعاب  يرخص  حني  يف  املحافظ.  من 
املخصصة  والصاالت  االندية  الورق يف  والعاب 
الداخلية  وزير  من  بقرار  الغاية،  لهذه 

والبلديات.

الكازينو...استثناء
النصوص  كل  استعراض  يف  نسرتسل  ال  يك 
لبنان  كازينو  مبوضوع  املتعلقة  القانونية 
وهي كثرية، من املفيد التوقف عند ابرز ما 

يتصل منها مبوضوعنا، كااليت:

اوال: يف 4 اب 1954 صدر قانون القامر، الذي 
كان مثابة مقدمة النشاء كازينو لبنان الحقا. 

املرسوم  صدر   1995 حزيران   29 يف  ثانيا: 
لرشكة  بالرتخيص  قىض  الذي    6919 رقم 
كازينو لبنان باستثامر العاب القامر بصورة 

املعاملتني.  يف  القامر  نادي  يف  حرصية 
سنة.  بثالثني  االستثامر  مدة  القانون  حدد 
الرتخيص  مدة  انتهاء  عند  انه  عىل  ونص 
جميع  ملكية  تعود  االستثامر  عقد  ونهاية 
يف  القامر  نادي  عليها  القائم  العقارات 
وكذلك  له  التابعة  واملنشآت  املعاملتني 
او  القامئة  والتجهيزات  املنشآت  جميع 
التي ستقام عىل هذه العقارات اىل الدولة 

اللبنانية.

املراهنات
انشاء  اللبنانية  القوانني  من  العديد  اجاز 
مراهنات  )كاندية  للمراهنات  اندية 
الحامم  صيد  اندية  الخيل،  سباق  ميدان 
ترخيص  الخ...(، مبوجب  عليها،  واملراهنات 
محافظ  املال،  )وزير  املختصة  السلطة  من 
وذلك ضمن ضوابط  الخ...(  بريوت،  مدينة 

غري  االندية  خالفت  اذا  محددة.  ورشوط 
االدارية،  االصول  اوىل  جهة  من  املرخصة 
وعقوبات  غرامات  الفاعلني  عىل  سيرتتب 
تلك  افعالها  ان  ثانية،  جهة  ومن  معينة. 
غري املرخصة غالبا ما ينطبق عليها تعريف 
انها:  القامر، وهو  العقوبات اللعاب  قانون 
املهارة  عىل  الحظ  فيها  يتسلط  التي  "هي 
او الفطنة". بالتايل، هي تشكل انذاك افعاال 
العقوبات،  قانون  عليها  يعاقب  جرمية 

بالعقوبات املفصلة اعاله. 

االلكرتونية الوسائل 
االلكرتونية  االتصاالت  املراهنات عرب وسائل 
معينة  ورشوط  ضوابط  ضمن  قانونا  مباحة 
 19 يف  373/1الصادر  رقم  القرار  عليها  نص 
انه  معناه  ما  فيه  جاء  الذي   ،2009 اذار 
حقيقي  او  معنوي  شخص  كل  عىل  يفرض 
عرب  حظ  لعبة  او  مسابقة  اجراء  يف  يرغب 
وسائل  بواسطة  اي   ( االلكرتونية  االتصاالت 
او  الثابت  او  الخليوي  كالهاتف  االتصال 
 ،)SMS االنرتنت او بواسطة الرسائل القصرية
الوطني يف  اليانصيب  ان يتقدم من مديرية 
يحدد  ترخيص  عىل  للحصول  بطلب  بريوت 
وتاريخ  الحظ  لعبة  او  املسابقة  نوع  فيه 
والكلفة  السحب  وتاريخ  باجرائها  البدء 

والجوائز  تخابر  دقيقة  لكل  االضافية 

علماء النفس 
يؤكدون ان ادمان القمار 

مرض نفسي

استثامر العاب القامر حرصي لكازينو لبنان.
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الرتخيص  يعطى  الرابحون.  سينالها  التي 
لجنة  اقرتاح  عىل  بناء  املال  وزير  من  بقرار 

الوطني. اليانصيب 

اعامر املسموح دخولهم
املادة  نصت  لبنان،  كازينو  اىل  بالنسبة 
اب   4 يف  الصادر  القامر  قانون  من   7
النادي  دخول  "يحظر  انه:  عىل   1954
يتموا  مل  الذين  عىل  لبنان-   كازينو  -اي 
وعىل  عمرهم  من  والعرشين  الحادية 
الجيش  ورجال  والبلديات  الدولة  موظفي 
واملستخدمني املدنيني فيه وعىل االشخاص 
املقيمني يف لبنان الذين يقل دخلهم املرصح 
به للدوائر املالية عن 150 الف لرية لبنانية 
االستثامر  عقد  مبوجب  اصبح   - سنويا 
ال  والكازينو  اللبنانية  الدولة  بني  املوقع 
الشهري  االدىن  الحد  ضعف  مئة  عن  يقل 
الذين  واالجانب  اللبنانيني  وعىل  لالجور-  
واملؤسسات  املصارف  صناديق  امناء  هم 

والتجارية والصناعية. املالية 
اطار  خارج  االلعاب  بقية  اىل  بالنسبة 
االماكن  جميع  يف  املباحة  اي  الكازينو، 
او صاالت، حدد  نواد  او  مقاه  العامة من 
اعامرا  الوزراء  وقرارات  القوانني  من  عدد 
مختلفة، تضاربت االراء حول بعض اطرها 
الحاالت.  بعض  يف  القانونية  وتفسرياتها 
ان  اعتبار  الرأي  شبه مستقر عىل  ان  غري 

)كالعاب  الخفيفة،  التسلية  اماكن  دخول 
ملن  مباح  الخ...(  والبليار  فوت،  البيبي 
يتجاوز عمره الـ16 سنة. يف حني ان دخول 
)كالعاب  الخفيفة  غري  التسلية  اماكن 
البوكر فيديو، لعبة ورق االربعمية الخ...( 
مباح ملن يتجاوز عمره 18 سنة. وهذا ما 
نصت عليه املادة 16 من القرار رقم 142 
الصادر يف 4 ايار 1991، التي اضافت: "كام 
اي  اىل  العسكريني  عىل  املنع  هذا  يرسي 
مبهمة  مكلفني  يكونوا  مل  ما  انتموا  سلك 

رسمية".

يف قبضة االمن العام
مكتب  متكن  اشهر،  ثالثة  يقارب  ما  منذ 
شؤون املعلومات يف املديرية العامة لالمن 
تنشط  منظمة،  شبكة  توقيف  من  العام 
داخل لبنان وخارجه وتضم طالبا جامعيني 
الطالب  باستدراج  تقوم  صفوفها،  بني 

فتيات  عرب  تحديدا،  االثرياء  الجامعيني 
معهم  عالقات  بنسج  يقمن  جميالت 
اىل  ثم  ومن  الجنس  مامرسة  نحو  تتطور 
بشكل  املخدرات  وتعاطي  القامر  العاب 
سلبهم  عربها  ليبدأ  ومنظم،  مدروس 
بعد  منظمة.  احتيالية  بطرق  طائلة  امواال 
العامة  النيابة  ارشاف  يف  معهم  التحقيق 
وهم  القضاء،  اىل  احالتهم  متت  املختصة، 

االن قيد املحاكمة.  

املسؤولية شاملة
القامر  العاب  قمع  مسؤولية  تتوزع 
انواعها،  مبختلف  املرشوعة،  غري  والتسلية 
والقامئقامون  البلديات  عدة:  جهات  عىل 
املعنية  الوزارات  ومختلف  واملحافظون 
اعطاها  التي  االدارية  السلطات  هي 
القانون  مخالفات  قمع  حق  القانون 
محارض  وتنظيم  صالحياتها،  حدود  ضمن 
االدارية  القرارات  اصدار  او  باملخالفني، 
القضائية  السلطات  وسواها.  باالقفال 
املجرمني  ملالحقة  الصالحية  صاحبة  هي 
اشخاص  محاكمتهم.  ثم  ومن  وتوقيفهم 
القضاء  ابالغ   واجبهم  العدلية  الضابطة 
وتنفيذ  به  علموا  جرمي  فعل  كل  عن 
مجرم  كل  عىل  يقبضوا  وان  تعليامته، 

ارتكب جرمية مشهودة. 
طبعا ال ننىس الدور املهم لالهل، وادارات 
االعالم،  ووسائل  والجامعات،  املدارس 

وجمعيات املجتمع املدين وغريهم.
تفرض  مرة  حقيقة  الحقائق،  هذه  امام 
املخالف  القامر  نفسها، هي تفيش ظاهرة 
كبري  بشكل  اللبناين  املجتمع  يف  للقانون 
واجتامعية  انسانية  بكوارث  يتسبب 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  واقتصادية. 
تويل  االجتامعي،  االمن  عىل  منها  حرصا 
وتقوم  استثنائيا  اهتامما  امللف  هذا 
بواجباتها اىل اقىص حد ممكن ضمن حدود 
امال  الخطر  ناقوس  تدق  صالحياتها، وهي 
رسمية  وجهة  سلطة  كل  تتحمل  ان  يف 
وجه  اكمل  عىل  مسؤولياتها  رسمية،  وغري 
العائلة  ومصلحة  واملجتمع،  القانون،  امام 
الصاعدة،  االجيال  ومستقبل  اللبنانية، 

وامام التاريخ.

االت اللعب الكهربائية او غري الكهربائية تعد قامرا.

االمن العام اوقف شبكة 
منظمة تستهدف طالب 

الجامعات االثرياء


