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يؤجج استعمال األسلحة النارية الشجارات العائلية في غزة (العربي الجديد)

تواجه األجهزة األمنية في غزة معضلة انتشار السالح في أيدي العائالت ،باإلضافة إلى استخدام منفلت من بعض
المحسوبين على فصائل المقاومة ،إذ ال يمكن منع األفراد من اقتنائه أو تخزينه بسبب الحاجة إليه لمقاومة االحتالل

فوضى
سالح غزة

عشرات القتلى في مواجهات فردية

غزة ـ محمد الجمل

عاش سكان حي الشجاعية شرق
مــديـنــة غ ــزة ،أوق ــات ــا عـصـيـبــة ،ليل
الـتــاســع مــن مـ ـ ــارس/آذار املــاضــي،
بـعــد ان ــدالع اشـتـبــاكــات عنيفة بــن عائلتني،
أدت إلى مقتل شابني ،وإصابة أربعة آخرين
ب ـج ــروح ،فــي واق ـعــة مـتـكــررة سـبــق أن قاسى
منها أهالي الحي مرتني خالل العام الجاري،
كما ي ــروي الخمسيني محمد حـلــس ،والــذي
ك ـ ـ ــان يـ ـت ــوق ــع بـ ـع ــد س ـ ـمـ ــاع أصـ ـ ـ ـ ــوات إط ـ ــاق
ال ــرص ــاص ،حـ ــدوث م ــواج ـه ــات مـسـلـحــة بني
املقاومة وقوة من جيش االحتالل تسللت إلى
الـحــي الـقــريــب مــن ال ـحــدود الشرقية للقطاع،
لـكـنــه الح ـقــا اكـتـشــف الـحـقـيـقــة ،بـعــد تصاعد
استخدام أسلحة نارية وقنابل بدائية محلية
الصنع .أحد القتيلني عضو في فصيل مقاوم،
ك ـمــا ي ـقــول ع ـشــرة م ــن س ـكــان ال ـحــي عــايـشــوا
االشـتـبــاكــات ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،محذرين
م ــن أن ب ـعــض ال ـس ــاح امل ـس ـت ـخــدم ك ــان ملكا
للفصائل ،وأساء بعض العناصر استخدامه،
وج ــزءا آخــر تمتلكه العائلتان ،وهــو مــا دفع
وجهاء ومن ُيعرفون باملصلحني العشائريني
مــن بينهم املختار أحـمــد شعت «أب ــو نبيل»،
م ـ ـسـ ــؤول وم ـن ـس ــق ه ـي ـئ ــة ش ـ ـ ــؤون ال ـع ـشــائــر
الـحـكــومـيــة بـمـحــافـظــة رف ــح ج ـنــوب ال ـق ـطــاع،
لـلــدعــوة إل ــى ضـبــط ال ـســاح املـنـفـلــت ،حفاظًا
على السلم األهلي.

إدارة فوضى السالح
ما جرى في حي الشجاعية يدخل ضمن 122
حــادثــة مشابهة جــرت منذ بــدايــة عــام ،2020
حتى  15ديسمبر/كانون األول املاضي ،وفق
إف ــادة الحقوقي يامن املــدهــون منسق وحــدة
ال ـب ـحــث امل ـي ــدان ــي ف ــي م ــرك ــز املـ ـي ــزان لـحـقــوق
اإلنسان ،مضيفا أن فوضى استخدام السالح
خالل عام  2020راح ضحيتها  14قتيال بينهم
خمسة أطفال وامــرأتــان ،إضافة لـ  98إصابة،
بينما قـتــل  56شـخـصــا ،بينهم  13طـفــا و6
سيدات ،وأصيب  186آخرون ،بينهم  47طفال،
و 7س ـي ــدات ،مـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام  2021وحـتــى
الخامس عشر من ديسمبر املاضي.
وعــايــش معد التحقيق أحــداثــا مشابهة ،من
أب ــرزه ــا م ــا ج ــرى ب ــن عــائـلـتــن غ ــرب مــديـنــة

خــان يــونــس جـنــوب غــزة فــي شهر سبتمبر/
أيلول  ،2020ما أجبر  30ألف نسمة على التزام
منازلهم ،وإغالق املدارس لعدة أيام ،ونجم عن
الشجار املذكور قتيل وسبع إصابات ،إضافة
إلح ــراق مـنــازل .ومــن بــن العالقني فــي النزاع
السابق ،العشريني أحمد موسى والذي عاش
ساعات عصيبة ،مضطرا للبقاء داخل مطعم
لجأ إليه عــدة ساعات ،حتى تمكنت الشرطة
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـط ــرف ــن ،ووقـ ــف إط ــاق
النار .كما جرى شجار باألسلحة النارية في
مخيم البريج في مايو/أيار  ،2020وأسفر عن
ث ــاث إص ــاب ــات ،بينما فـتــح ش ــاب ال ـنــار على
أف ــراد عائلته مــن ســاح رش ــاش بــرفــح ،األمــر
الذي تسبب في إصابة خمسة منهم بجروح،
في شهر ديسمبر .2020
ويـعـلــق شـعــت عـلــى مــا س ـبــق ،قــائــا« :يــوجــد
بـ ـع ــض األف ـ ـ ـ ـ ــراد امل ـن ـف ـل ـت ــن ،مـ ـم ــن ي ـس ـي ـئــون
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال س ـ ــاح امل ـ ـقـ ــاومـ ــة امل ـ ـتـ ــواجـ ــد فــي
عهدتهم ،كما أن ثمة سالحا في أيدي عائالت
ت ـســارع بــاسـتـخــدامــه عـنــد أول ش ـجــار ،لــذلــك
يجب وضــع قيود صــارمــة ،والـســاح وجهته
االحتالل فقط».

نقطة تحول في ملف السالح
بسبب السطوة العشائرية والقبلية في غزة،
تعمل بـعــض الـعــائــات خــاصــة الـكـبـيــرة على
تكديس ال ـســاح ،األم ــر ال ــذي بلغ ذروت ــه بني
أع ــوام  2009و 2013بسبب سهولة التهريب
ع ـبــر األنـ ـف ــاق ،ك ـمــا ي ـقــول ش ـعــت ،مـضـيـفــا أن
هيئة شؤون العشائر تسارع للتدخل من أجل
تـطــويــق أي ش ـجــار أو خ ــاف بــن الـعــائــات،
لتعزيز الـسـلــم األه ـلــي ومـنــع ان ـفــات األم ــور،
والوجهاء لهم احترامهم وكلمتهم مسموعة،
ل ـك ــن فـ ــي ح ـ ــال وق ـ ــوع ج ــري ـم ــة ق ـت ــل يـصـعــب
الـتـعــامــل ،حـتــى أن بـعــض الـقـضــايــا استغرق
حلها سـنــوات طويلة ،موصيًا بفرض رقابة
صارمة على السالح وحيازته.
وشكلت واقعة قيام ملثمني مدججني بالسالح
ي ـن ـت ـمــون ل ـت ـن ـظ ـيــم ك ـب ـي ــر ،ب ــاق ـت ـح ــام مـسـجــد
األنصار بمنطقة بني سهيال ،شرق محافظة
خ ــان يــونــس ،فـجــر الــرابــع عـشــر مــن أكـتــوبــر/
تشرين األول من عام  ،2020واختطاف ثالثة
ش ـب ــان ،واق ـت ـيــادهــم إل ــى جـهــة غـيــر مـعـلــومــة،
واالعـ ـ ـت ـ ــداء ب ــال ـض ــرب املـ ـب ــرح ع ـل ـي ـهــم ،نـقـطــة

ثمن الرشاش
في غزة ما بين
 800و 1500دوالر
 70قتيًال و284
مصابًا في شجارات
عائلية باألسلحة
خالل عامين

تحول في ملف التعامل مع السالح ،إذ أصرت
الشرطة والنيابة العامة على تسليم الجناة،
في حني اعتذر فصيلهم لعائالت املختطفني،
وج ـ ــرى ال ـت ـف ــاه ــم مـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ،لـضـبــط
ع ـنــاصــرهــا ،وال ـت ـشــديــد عـلــى ع ــدم اسـتـخــدام
ال ـســاح فــي امل ـنــاسـبــات املـخـتـلـفــة ،وف ــق إيــاد
البزم الناطق باسم داخلية غزة ،والذي أضاف
أن أي قطعة ســاح تستخدم فــي الـشـجــارات
ُ
العائلية ،تصادر حتى لو كانت ملكا لفصائل
امل ـقــاومــة ،وج ــرى االت ـف ــاق عـلــى ذل ــك مــع كافة
الـفـصــائــل ونـسـبــة االلـ ـت ــزام أصـبـحــت عــالـيــة،
مشددا على أن واجب الوزارة ،حماية الجبهة
الداخلية بالتوازي مع دور فصائل املقاومة
لحماية الوطن ،وهو ما أقرته نتائج اجتماع
سابق ُعقد بني قيادة حركة الجهاد اإلسالمي
والـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام األسـ ـب ــق امل ـس ـت ـش ــار ض ـيــاء
املـ ــدهـ ــون ،ف ــي نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي من
عــام  ،2020ملحاربة الـظــواهــر املسيئة لسالح
املقاومة ،واالحتكام لسيادة القانون.

كيف تواجه الشرطة الظاهرة؟
«ال ت ـت ـهــاون ال ـشــرطــة م ــع ح ـ ــوادث اسـتـخــدام
الـ ـس ــاح ال ـ ـنـ ــاري ف ــي الـ ـشـ ـج ــارات أو إط ــاق
الـنــار فــي ال ـهــواء بـغــرض االحـتـفــال ،وتـســارع
ف ــي ح ــال ح ــدوث ذل ــك ب ـم ـصــادرتــه» ،وف ــق ما
يقوله الناطق باسم شرطة غزة ،العقيد أيمن
البطنيجي ،قــائــا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :يتم
اعتقال من يشهر السالح ويجري التحقق من
مـصــدره ،فــإذا كــان مملوكا ألف ــراد أو عائالت
تجري مصادرته بال عودة ،وإحالة الشخص
لـلـمـقـتـضــى ال ـق ــان ــون ــي ،وم ـث ــل ه ــذه ال ـجــرائــم
تعتبر جناية عقوبتها األدنى السجن لثالثة
أعـ ـ ـ ــوام» .وي ـت ــاب ــع الـبـطـنـيـجــي ف ــي حـ ــال كــان
الـســاح تابعا لفصيل مـقــاوم ،يتم ف ــورا رفع
الـغـطــاء التنظيمي عــن الـشـخــص ال ــذي أســاء
استخدامه ،وبعدها تتم مصادرته ،وإحالته
للنيابة ،وهذا ال يعفي مستخدمه من العقوبة
وفــق الـقــانــون ،حتى وإن كــان يتبع لتنظيم،
قائال« :هناك تفاهمات وتعاون مع الفصائل
لضبط السالح املنفلت».
وح ــذر البطنيجي مــن اسـتـخــدام الـســاح في
الـ ـشـ ـج ــارات ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن ح ـ ــدوث صـلــح
جــزائــي ودف ــع غ ــرام ــات مــالـيــة بــن الـعــائــات،
ال يعفي املذنب من العقاب ،إذ ال يــزال ضمن
نطاق قانون الحق العام.
وت ـجــري مـحــاسـبــة مـسـتـخــدم ال ـســاح وليس
التنظيم ،كـمــا يـقــول البطنيجي ،ألن الحالة
فردية ،بدون علم التنظيم ،مقرًا بوجود كميات
غير معروفة من األسلحة لدى أفراد وعائالت
لكنها مخفية ،واستخدامها أو إظهارها يمثل
فرصة للشرطة من أجل جمعها ومصادرتها.
وج ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادرة  50قـ ـط ـع ــة س ـ ـ ــاح فــي
ع ــام  2020اسـتـخــدمــت فــي مـنــاسـبــات غير
مـشــروعــة ،ثلثها عـلــى األق ــل فــي احـتـفــاالت
وإط ـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار فـ ــي ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ،خ ــاص ــة خ ــال
إع ــان نـتــائــج امـتـحــانــات الـثــانــويــة العامة
«الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــي» ،وب ـع ـض ـه ــا اسـ ـتـ ـخ ــدم فــي
شـ ـج ــارات عــائ ـل ـيــة ،وأخـ ـ ــرى ض ـب ـطــت لــدى
تـجــار م ـخ ــدرات ،بحسب مـصــدر مطلع في
الـشــرطــة الفلسطينية رف ــض اإلف ـصــاح عن
هــويـتــه ،مشيرا إلــى أن االت ـجــار باألسلحة
وبيعها تراجع منذ عام  2007بعد السيطرة
األمنية ،لكنها ما زالت تباع بشكل سري في
القطاع ،ويتراوح ثمن الرشاش ما بني 800
و 1500دوالر ،في حني يصل سعر املسدس

إلى  1600دوالر ،لكونه مطلوبا أكثر نظرا
لصغر حجمه وسهولة إخفائه.
وت ـم ـك ـنــت ش ــرط ــة غـ ــزة م ــن مـ ـص ــادرة  3قطع
س ــاح نـ ــاري ع ـب ــارة ع ــن م ـســدس وبـنــدقـيـتــي
كالشنكوف ،استخدمت خــال شجار عائلي
تـسـبــب فــي مـقـتــل ش ــاب فــي بــدايـتــه ثــم توفي
آخ ــر مـتــأثــرا بـجــراحــه بـعــد أيـ ــام ،فــي الـعــاشــر
من فبراير/شباط املاضي ،وفق مدير شرطة
مـحــافـظــة غ ــزة الـعـمـيــد ج ـمــال ال ــدي ــب ،وال ــذي
قــال في تصريحات صحافية ،إن الشرطة لن
تسمح باملساس بحالة األمن واالستقرار.

ُعقوبات على المنفلتين
ت ـج ـمــع ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى أن ســاحـهــا
مقدس ووجهته الوحيدة االحتالل ،كما يقول
الـقـيــادي فــي حــركــة الـجـهــاد اإلســامــي أحمد
املــدلــل ،مضيفا أن استخدام بعض العناصر
لـهــذا الـســاح خــارج نـطــاق العمل املـقــاوم أمر
مــرفــوض ،لكنه وقــائــع فــرديــة مـحــدودة ،وتتم
مـعــالـجـتـهــا ســري ـعــا ،وض ـمــان ع ــدم ت ـكــرارهــا،
ق ــائ ــا« :ن ـع ـيــش حــالــة ت ـحــرر وط ـن ــي ،تـفــرض
امتالك الـســاح ،ودائـمــا تعمل الفصائل ومن
بينها حــركــة الجهاد اإلســامــي على تثقيف
عناصرها وتوعيتهم بأهمية االلتزام بشروط
التعامل مع السالح» ،وهو ما يؤكده مصدر في
املقاومة ،رفض اإلفصاح عن هويته لكونه غير
مخول بالتعامل مع اإلعــام ،مؤكدا أن سالح
امل ـقــاومــة عـهــدة شـخـصـيــة ،وه ـنــاك تعليمات
صارمة ومشددة للعناصر ،بعدم استخدامه
أو حـتــى إظ ـهــاره فــي أي مـنــاسـبــة ،وف ــي حــال
حــدثــت مـخــالـفــة يـتـعــرض الـعـنـصــر ملحاسبة
تنظيمية ،والـعـقــوبــة ت ـتــدرج حـســب خـطــورة
االسـتـخــدام ،مــن التجميد الجزئي للعمل ،أو
الفصل التام ،وهناك تفتيش مستمر لضمان
عدم استخدام الذخيرة أو السالح من قبل أي
عـنـصــر ،وه ــو مــا يــؤكــده خـمـســة عـنــاصــر من
املقاومة ،ينتمون لفصائل مختلفة ،بأن ثمة
تعليمات صارمة من قيادتهم ،بمنع استخدام
السالح في أي مناسبة ،خاصة في الشجارات،
وق ــال اثـنــان منهم خــاضــت عائالتهم شجارا
اض ـطــروا للمشاركة فيه لكن ب ــدون االقـتــراب
مــن ســاحـهــم ،أو حـتــى الـتـلــويــح أو التهديد
بـ ــه ،خ ـش ـيــة ال ـت ـع ــرض ل ـع ـق ــوب ــات ،خ ــاص ــة أن
قـيــادة بعض الفصائل تستقبل شـكــاوى من
املواطنني ،في حال وقوع التجاوزات.
تطبيق القانون
يقول زياد النمرة املتحدث باسم النائب العام
فــي ق ـطــاع غ ــزة ،إن ال ـق ـطــاع مــن أك ـثــر مناطق
فلسطني انخفاضا فــي نسبة الـجــرائــم ســواء
تلك التي تتعلق بالقتل أو املشاجرات.
وبـلــغ ع ــدد ضـحــايــا جــرائــم الـقـتــل فــي الضفة
الغربية  48قتيال في عام  ،2020وفق بيانات
الـجـهــاز املــركــزي لــإحـصــاء الفلسطيني ،في
ح ــن وثـ ــق م ــرك ــز امل ـ ـيـ ــزان ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
سـقــوط  14قتيال فــي قـطــاع غ ــزة خ ــال الـعــام
ن ـف ـس ــه ،ووفـ ـ ــق م ــرك ــز أم ـ ـ ــان -امل ــرك ــز ال ـعــربــي
لـلـمـجـتـمــع اآلم ـ ـ ــن« ،م ــؤس ـس ــة أه ـل ـي ــة» شـهــد
العام ذاته مقتل  113فلسطينيا في األراضي
املحتلة عام .1948
لكن مــع ذلــك ،يحذر عصام يونس مدير عام
م ــرك ــز امل ـ ـيـ ــزان ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،م ــن مـغـبــة
التهاون مع أي استعمال للسالح خارج نطاق
الـقــانــون ،مــن أجــل عــدم تهديد استقرار األمــن
املجتمعي وسلمه.

