
تحقيقات

تنتشر تجارة السالح بالمناطق المحررة شمالي السوري، ما أسفر عن ارتكاب كثير من الجرائم، 
في ظل فوضى أمنية ومحاوالت من فصائل المعارضة لضبط »تجارة الموت«

فوضى أمنية في الشمال السوري

سوق السالح 
في إدلب

إدلب ـ عمار الحلبي

أصــيــبــت الــشــابــة الــســوريــة فاطمة 
نارية  طلقة  جــراء  بالشلل  القاسم 
ــكـــــوف«  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــــن بــــنــــدقــــيــــة »كـــــاشـ
اشــتــراهــا زوجــهــا لــتــوه مــن أحـــد مــتــاجــر بيع 
)شمال  إدلـــب  محافظة  فــي  املنتشرة  الــســاح 
سورية(، إذ اخترقت الرصاصة جسد الزوجة 
العشرينية وكسرت فقرة من عمودها الفقري، 
فيما اســتــأصــل األطــبــاء فــقــرة أخـــرى وإحـــدى 
ــراء إصــابــتــهــا، وفـــق ما  كليتيها والــطــحــال جـ
قـــالـــه والــــدهــــا، قــبــل أن يــتــابــع بـــأســـى »إدلــــب 
تــعــيــش فــوضــى جـــــّراء ســهــولــة بــيــع الــســاح، 
والذي أصبحت أسعاره في متناول الجميع«.

وتعد فاطمة واحدة من بني 33 ضحية لجرائم 
شروع في القتل جرت خال الفترة من يناير/ 
نيسان من عام  إبريل/  الثاني وحتى  كانون 
2017، فيما وقعت 25 جريمة قتل خال الفترة 
ذاتــهــا، وفــق مــا يــؤكــد الــرائــد حسني حسّيان، 
رئــيــس قــســم اإلعــــام فــي شــرطــة إدلــــب الــحــّرة 
نسبة  تزايد  أن  موضحًا  الجديد«،  »العربي  لـ
ــكـــاب الــجــرائــم يــرجــع إلـــى ســهــولــة اقــتــنــاء  ارتـ
ــــوع 5218  ــا أدى إلــــى وقـ األهـــالـــي لــلــســاح، مـ
جريمة تم ضبطها خال تلك الفترة، بحسب 
إحصاء موثق لعدد ونوعية الجرائم املرتكبة 

في محافظة إدلب وحدها.
أن 1142 جــريــمــة مرتكبة  ويــكــشــف اإلحــصــاء 
الــســاح، وعلى  باستخدام  املنطقة جــرت  فــي 
رأســهــا جــرائــم السرقة والسلب، والــتــي بلغت 
ــــذاء 156 حــالــة واملــشــاجــرة  571 جــريــمــة، واإليـ
بــاســتــخــدام الــســاح 272 حــالــة، والــخــطــف 15 
حــالــة، واإلخــفــاء القسري 16 حــالــة، وتخريب 

املمتلكات 112 حالة.

سوق مفتوح 
للسالح الخفيف والثقيل

تــنــتــشــر مــتــاجــر الـــســـاح فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
وعموم املناطق املحررة في الشمال السوري، 
وتبيع تلك املتاجر األسلحة الخفيفة والبيضاء 
إضافة  الصيد،  وأسلحة  املتنوعة  والــذخــائــر 
إلـــى األلــبــســة الــعــســكــريــة والـــشـــعـــارات وأعـــام 
الــجــهــات املــقــاتــلــة وأجــهــزة الــاســلــكــي، »حتى 
أصــبــح عـــدد مــحــال بــيــع الــســاح يــقــارب عــدد 
الناشط الحقوقي  إفــادة  البقالة«، وفق  محال 
في مدينة إدلــب أحمد سرميني، والــذي تابع 
موضحًا أن عــدد هــذه املــحــال يصل إلــى 200 
إدلـــب وأريــافــهــا، تتفاوت  فــي محافظة  متجر 
فيما بينها من حيث األنــواع وتطّور الساح 
ــــذي تــبــيــعــه، إذ يـــعـــرض بــعــض تــلــك املــحــال  الـ
مناظير ليلية وحـــراريـــة، وحــتــى وصــل األمــر 
املتوّسطة  األســلــحــة  ببيع  بعضها  قــيــام  إلــى 
وهو  الثقيلة«،  األسلحة  تأمني  ويمكنه حتى 
ما يؤكده كذلك الرائد حسني حسّيان، والذي 
إلــى أن صفقات بيع الساح الثقيل مثل  لفت 
صــواريــخ كــونــكــورس املــوجــهــة، والــصــواريــخ 
ال  »أرض-أرض«،  وصواريخ  للدروع  املضادة 
ت العادية كما هو 

ّ
تتم بشكل علني في املحا

الحال في األسلحة الخفيفة واملتوّسطة.
وبسبب وقوع صفقات من هذا النوع، أصدرت 
يتكّون  عسكري  )تشكيل  الشام  تحرير  هيئة 
فــي شمال  عــدة منتشرة  مــن فصائل مسلحة 
سورية(، تعميمًا إداريًا موجهًا إلى حواجزها 

الــعــســكــريــة املــنــتــشــرة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
فـــي الــســابــع مـــن مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي، يمنع 
االتــجــار وحــمــل الــصــواريــخ الــثــقــيــلــة، وتــنــّص 
الوثيقة املمهورة بختم »هيئة تحرير الشام« 
العسكرية، على »منع  القيادة  والــصــادرة عن 
حمل وتجارة صواريخ »م. د« )ســاح موّجه 
مضاد للدروع( وصواريخ »غراد« في مناطق 
الشمال املحّرر، وفي حال التجاوز ُيحال األمر 

إلى القضاء«.
ــًا ملــــصــــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة فــــي ريـــف  ــقــ ووفــ
إدلب الغربي، فإن عددًا من عناصر املعارضة 
املسلحة قاموا بالتوسط في عمليات املتاجرة 
معرفة  تتم  أن  دون  من  وبيعها،  بالصواريخ 
الجهة التي اشترت أو باعت، وهو ما يؤكده 
الــســوريــة، مشيرًا  املعارضة  فــي  مقاتل سابق 
إلـــى أن هـــذا الــتــعــمــيــم لــيــس األول مـــن نــوعــه، 

وإنما الثاني.
املـــقـــاتـــل الـــســـابـــق، والــــــذي رفــــض الــكــشــف عن 
ــّرة األولـــى  هــويــتــه، أبــلــغ مــعــّد التحقيق أن املــ
ــداول هــذا التعميم بــهــا، كــانــت قبل  الــتــي تــم تـ
ــاد فــي األســلــحــة الثقيلة،  ــام، بــعــد نــقــص حـ عــ
كانت  التي  املعارك  الصواريخ، خال  تحديدًا 
تشهدها مدن ريف حلب الجنوبي، ما اضطر 
املعارضة إلى شراء هذه الصواريخ من التّجار 
بأسعاٍر باهظة، وهو ما أثار ضّجة كبيرة بني 

املقاتلني.

البيع عبر اإلنترنت
ــالــــســــاح عــبــر  ــار بــ ــ ــجــ ــ ــرة االتــ ــ ــاهـ ــ ــتــــشــــرت ظـ انــ
ــمــــاعــــي  ــتــ صــــفــــحــــات مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل االجــ
)فيسبوك(، ومجموعات خاصة على تطبيقي 
»واتساب« و»تليغرام« للتواصل بني البائعني 
ــد الـــتـــحـــقـــيـــق عــشــر  ــعـ ــتــــريــــن، ورصـــــــد مـ واملــــشــ
صــفــحــات مـــن بــيــنــهــا »ســـــوق الـــشـــمـــال األول 
لــتــجــارة األســلــحــة« و»ســــوق إدلــــب«، و»ســـوق 
ســـرمـــدا«، وبــســبــب تـــزايـــد عــمــلــيــات الــتــجــارة، 
ومــا نتج عنها مــن انــفــات وجــرائــم، أصــدرت 
الشامية  للجبهة  الــتــابــعــة  األمــنــيــة  املــؤســســة 
)كـــيـــان مــســلــح يــنــشــط فـــي الــشــمــال الـــســـوري( 
بيانًا بفتح باب الترخيص للمدنيني  لضبط 
انتشار الساح، بعد وقوع حوادث كثيرة راح 
تزايد  ظــل  فــي  األرواح،  مــن  العديد  ضحيتها 
مبيعات الساح وعمل أطفال في محال البيع، 
كــمــا يـــقـــول الــنــاشــط اإلعـــامـــي عــبــد الــلــطــيــف 
ــلـــى أمــنــه  ــًا عـ ــاظـ ــفـ إدلــــبــــي )اســـــــم مـــســـتـــعـــار حـ
»الــعــربــي الجديد«  الــشــخــصــي(، والـــذي قــال لـــ
إنه الحظ خال الفترة املاضية ظهور متاجر 
بني  مــا  فيها  يوجد  لألسلحة  كثيرة  صغيرة 
10 و20 قطعة ساح وسط األحياء السكنية، 

لكن املؤسسة لم تتابع تنفيذ ذلك األمر.
ويــقــر الــرائــد حــســيــان بتفاقم الــظــاهــرة حتى 
وصل األمر إلى رصد عمليات بيع لرشاشات 
»بي كي سي« )ساح متوسط(، عبر اإلنترنت، 
ومن بني من يعملون في تجارة هذا النوع من 
الساح التاجر أبو أحمد، والذي بدأ تجارته 
قبل انـــدالع الــثــورة الــســوريــة، على الــرغــم من 
املــخــاطــر الــعــالــيــة وقــتــهــا، إذ يــعــاقــب الــقــانــون 
ــورّي بــالــســجــن مـــن خــمــس ســــنــــواٍت إلــى  ــســ الــ
 عن ثاثة 

ّ
، وبغرامٍة ال تقل

ً
خمس عشرة سنة

املضبوطة  الــذخــائــر  أو  األسلحة  قيمة  أمــثــال 
وال تــزيــد على عــشــرة أمــثــالــهــا، لكل مــن هــّرب 
أو شــرع في تهريب أسلحٍة أو ذخائر بقصد 
 أو ذخائر 

ً
 من حاز أسلحة

ّ
االتجار فيها، وكل

 بــقــصــد االتـــجـــار أو 
ٌ
وهـــو عــالــٌم بــأنــهــا مــهــّربــة

االســتــخــدام ويــحــكــم عــلــى الــشــريــك واملــتــدخــل 
بعقوبة الفاعل األصلّي.

الــســاح مــن مناطق  ويحصل أبــو أحمد على 
النظام عبر عسكريني كانوا يبيعونه قطعة أو 
قادرين  باتوا  اآلن  لكنهم  الــثــورة،  اثنتني قبل 
األنـــواع  مختلف  مــن  احتياجاته  توفير  على 
عبر نهب الساح املخصص ملا يسمى بلجان 
وزاد  ازدهـــرت تجارته  الوطني، حتى  الــدفــاع 
ـــض ســعــر الــكــاشــيــنــكــوف 

ّ
ــعــــروض، مـــا خـــف املــ

بينما  دوالر،   1800 مــن  بـــداًل  دوالرًا   450 إلــى 
انــخــفــض ســعــر أســلــحــة الــقــنــص الخفيفة من 
طراز »درغانوف« إلى ألف دوالر، بعد أن كان 
ثمنها ال يقل عن 2300 دوالر، فيما انخفض 
دوالر  نصف  إلــى  الكاشينكوف  طلقة  سعر 

بداًل من دوالرين.

الشرطة الحرة عاجزة 
عن مواجهة الظاهرة

على الرغم من وجود 32 مركزًا للشرطة الحرة 
في أرياف محافظة إدلب الشمالية والجنوبية 
وخمسة مراكز في املخّيمات الشمالية، إال أن 
قــدرتــهــا مـــحـــدودة فــي الــتــعــامــل مــع الــفــوضــى 
ــارة الــــســــاح، بــســبــب عـــدم  الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــــجــ
امــتــاك هـــذه املـــراكـــز الــســاح الــــازم ملــواجــهــة 
الظاهرة املستفحلة، كما يقول الرائد حسيان، 
ــلــب منهم التعامل 

ُ
مشيرًا إلــى أنــه فــي حــال ط

يطلبون  فإنهم  حني، 
ّ
املسل املطلوبني  أحــد  مع 

ـــحـــة 
ّ
ــــن عـــنـــاصـــر املــــعــــارضــــة املـــســـل مــــــــــؤازرة مـ

 
ً
لــتــســاعــدهــم فـــي الــقــبــض عــلــيــه، وتـــابـــع قــائــا

تلك  عبر  املباعة  واملسدسات  »الكاشينكوف 
املحال تستخدم في الجرائم الجنائية بكثرة، 
مــا رفـــع مــن مــعــدالت جــرائــم الــســرقــة والسلب 

والقتل والشروع في القتل«.
ويشير رئــيــس قسم اإلعـــام فــي شــرطــة إدلــب 
الحرة إلى أن بعض هذه املحال تبيع الساح 
ــدد مــنــهــم  ــ ــــى ارتــــكــــاب عـ لـــألطـــفـــال، مــــا أدى إلـ
القتل والنهب، من بينهم حالة لطفل  لجرائم 
بــعــد شــجــار بينهما في  قــتــل والــــده وشقيقه 
جسر الشغور، معترفًا بصعوبة ضبط متاجر 
السوري،  والشمال  املحافظة  في  الساح  بيع 
لعّدة أسباٍب أبرزها كما يقول »إن هذه املحال 
أو ترخيص وال يوجد  لقانون  ال تعمل وفقا 
منظمة«،  قــوانــني  أو  عملها  عــلــى  ضــابــط  أي 
ى لــو جــرت مكافحة املحال، 

ّ
الفتًا إلــى أنــه حت

فإن أصحابها من املمكن أن يقوموا بإقفالها 
والــبــيــع فـــي مــنــازلــهــم. ويــقــر الـــرائـــد حــســيــان 
الكبير  املــوضــوع  هــذا  مــع  التعامل  بصعوبة 
 هذه 

ّ
في ظل الفوضى القائمة، مضيفًا أن حل

 بحل األزمة السورية ونزع 
ٌ
اإلشكالية مرتبط

حة بشكٍل عام، أو قيام الكيانات 
ّ
املظاهر املسل

هذه  بمتابعة  املنطقة  فــي  الناشطة  املسلحة 
املـــحـــال ووضــــع ضـــوابـــط لــعــمــلــهــا والـــحـــد من 

سهولة بيع الساح للمدنيني.
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قدرات محدودة للحد من الظاهرة )العربي الجديد(

تزايد المعروض 
من السالح خّفض األسعار 

في إدلب

58 جريمة قتل وشروع 
في القتل خالل أربعة 

أشهر في الشمال السوري

الثالثاء 18  يوليو/ تموز  2017 م  24 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1051  السنة الثالثة
Tuesday 18 July 2017

السالح الخفيف والمتوسط يباع بكثرة في مناطق الشمال السوري )األناضول(


