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ات
وتقاليد بئيسة،
عادات
ٌ
وى َوج ،سنو ٌ
ٌ
تيور َ
أفكار اختمقتيا الرعونة والطيش ،أفعا ٌؿ باطنيا وظاىرىا ٌ
ٌ
تتعاقب وما زالت ثقافة إطالؽ النار ابتياجاً عالقة في أذىاف الطائشيف مف أبناء مجتمعنا ،ىي عادة

يستشعر ممارسيا بالمذة واشباع ما يصبو إليو مف سماع دوي اإلطالؽ والتياب فوىة بندقيتو ،وال َّ
أقؿ
مف تممؾ الكثير ليذه العادة التي انتشرت في مجتمعنا وبالتحديد في مناسباتو انتشار النار في اليشيـ،
ورود نظير إشباع
تكوف عمى شفا حفرة ،حتى يتساقط منيا
واألرواح في ىذه المناسبات السعيدة
ٌ
ُ
الطائش لنزوة إطالؽ النار واسعاد مف حولو.

وعي مستمر لخطورة ىذا السموؾ المشيف ،بؿ ويقدر الظروؼ
وبواقعية فإ َّف شعبنا الصامد في حالة ٍ

ٍ
مقبوؿ
التي يرزح الجميع فييا تحت نير االحتالؿ ،األمر الذي يجعؿ مف ارتكاب ىذا الفعؿ أم اًر غير
ٍ
قداسة في نيجنا نحف الفمسطينيوف يجعمنا
ذات
شرعاً وعرفاً وقانوناً ،فالسالح بما يحمؿ مف مضاميف َ

أماـ احتراـ بوصمتو والحفاظ عمى قيمتو دونما استغالؿ الحالة لتكريس فوضى السالح واستخدامو في

غير المواطف القانونية والوطنية.
مناسبات ينبغي أف يظير فييا الفرح ال الترح ،والسعادة ال المأتـ ،ولعؿ
ولعمو وفي ىذه األياـ تمر عمينا
ٌ
التساؤؿ الرئيس حوؿ األثر القانوني المترتب عمى استخدام السالح في غير الحاالت المقررة قانوناً؟

إف المشرع الفمسطيني لـ يتوانى أو يتغافؿ عف التجريـ والتعدد العقابي لمستخدمي السالح ومطمقي
النار في غير األحواؿ المصرح بيا قانوناً ،والشواىد عمى ذلؾ حاضرة ،حيث إف القوانيف الناظمة ليذه
المسألة متخصصة في ردع كؿ مف تسوؿ لو نفسو التالعب في طمأنينة المواطنيف وراحتيـ وسالمتيـ

الجسدية والنفسية ،وبسرد ىذه القوانيف والجزاء الجنائي المترتب عمى ارتكاب أفعاؿ إطالؽ النار عمى
النحو التالي:
 قانون العقوبات رقم  74لسنة 1936م :جرـ التشريع الجنائي المطبؽ في قطاع غزة حمؿ
السالح الناري في المناسبات غير المشروعة وذلؾ ما ينتج مف استخدامو مف اثارة القالئؿ
واإلزعاج واعتبر ذلؾ مف قبيؿ الجرائـ الجنحية التي تستوجب الحبس أو الغرامة ومصادرة
السالح الناري حيث نص القانوف سالؼ الذكر عمى التالي:
 -1اعتبار حمؿ السالح في مناسبة غير مجازة قانوناً جريمة وىذا يتأتى بنص المادة ()98
المتضمنة بأنو " :كل من حمل عمناً آلة مؤذية أو سالحاً في مناسبة غير مشروعة يعتبر
أنه ارتكب جنحة وتصادر منه اآللة أو السالح".
 -2إف إطػػالؽ النػػار فػػي اليػواء ليػػو مػػف قبيػػؿ إقػػالؽ ال ارحػػة العامػػة وزعزعػػة طمأنينػػة الم ػواطنيف
األمػر الػذي يشػكؿ جريمػة كمػا نصػت المػادة ( )102عمػى أنػو :كلل ملن أحلدث بلدون سلبب
معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصلورة يحتملل أن تقملا راحلة السلكان أو أن تكلدر
صل و الأمينينللة العامللة يعتبللر أنلله ارتكللب جنحللة ويعاقللب بللالحبس مللدة ثالثللة أش ل ر أو
بغرامة قدرها خمس جني ات أو بكمتا هاتين العقوبتين"
 -3ذىب المشرع إلى أبعد مما سبؽ ،حيث جرـ إطالؽ النار بالنظر الى المناطؽ المرتكب فييا
الواقعة ،حيث اعتبر ذلؾ مف قبيؿ اإلطالؽ في منطقة مأىولة بالسكاف حيث نصت المادة
( )390عمى أنو ":كل من أأما عيا ارً نارياً داخل حدود مدينة أو قرية أو في مكان
ميهول أو أشعل في الأريا العامة أس ماً نارية (صواريخ) في مكان يحتمل أن يسبب
معه ضر ارً أو إزعاجاً يعتبر أنه ارتكب مخال ة ويعاقب بغرامة قدرها خمس جني ات" ويمحقو
بذلؾ التعويض عف الضرر في حاؿ وقع.
 قانون األسمحة والذخائر رقم ( )2لسنة 1998م :يرسـ ىذا القانوف أبعاداً خاصة لتنظيـ
استخداـ السالح والناري وحصر الفئات التي يحؽ ليا استخدامو وفؽ القانوف ،عمى اعتبار مف
يخالؼ ويتجاوز ويقوـ بحيازة سالح ناري دوف ترخيص رسمي وقانوني يعتبر أنو ارتكب جريمة،

حيث تضاؼ إلى التيـ السابقة تيمة حيازة سالح ناري بدون ترخيص استناداً لنص المادة
 2/25والتي نصت عمى أنه" :يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أش ر وبغرامة مالية
مقدارها (  500خمسمائة دينار أردني أو ما يعادل ا بالعممة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من حاز أو حمل أو نقل سالح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من الج ات
المختصة"
 -2شدد القانوف في سموؾ التظاىر بحمؿ السالح حيث اعتبره جريمةً تستوجب العقاب حيث
نص في المادة ( )14مف ذات القانوف عمى أنو " :أ  -ال يجوز حمل األسمحة في المحالت
العامة وفي المؤتمرات واالجتماعات والح الت العامة واألفراح .ب  -يمنع منعاً باتاً التظاهر
بحمل السالح"
ختاماً .
في حقيقة األمر ،وفي ظؿ شواىد تعزز الجزاءات جنائية لمف يثبت حممو لمسالح في مناسبة غير
مقررة قانوناً وكذلؾ إطالؽ الرصاص واقالؽ الراحة العامة ،فإف النيابة العامة دورىا أصيؿ في تحريؾ
بالغ أو شكوى ينصب عمى ارتكاب واقعة حمؿ السالح
اء
ٍ
الدعوى الجزائية ضد مرتكب الجريمة إز َ
واطالؽ النار ،وىذه نتيجة حتمية لخطورة السموؾ المرتكب األمر الذي يجعؿ مف النيابة العامة تتعامؿ
بحرص شديد وردع كبير تجاه مف يثبت ارتكاب السموؾ.
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