مع قرب إعالن نتائج "التوجيهي"
تحذيرات قضائية وشرطية من إطالق النار وعقوبات مشددة بحق المخالفين
غزة /نور الدين صالح:

مع اقتراب إعالن نتائج الثانوية العامة "توجييي" ،أخذت النيابة العامة واألجيزة الشرطية عمى عاتقيا التشديد من إجراءاتيا
بحق مطمقي النار في تمك المناسبة ،ابتياجاً لمنجاح ،تفادياً لوقوع ضحايا واصابات من ىذا الفعل ،كما في األعوام السابقة.
وأعمنت و ازرة التربية والتعميم العالي ،أن موعد إعالن نتائج الثانوية العامة "التوجييي" ليذا العام سيكون السبت القادم ،بعد
التوافق بين شقي الو ازرة بالضفة وغزة عمى ذلك.

ومنذ أيام أجرت النيابة العامة لقاء قيادة الشرطة ،حيث تم التوافق عمى تشديد اإلجراءات بحق مطمقي النار وعدم التياون معيم
وفرض عقوبات تصل لمحبس ستة أشير ،وفرض غرامات مالية.
فيما تواصمت صحيفة "فمسطين" ،مع النيابة العامة لالطالع عمى بعض التفاصيل واإلجراءات التي اتخذتيا بحق مطمقي النار
أثناء إعالن نتائج الثانوية العامة ،حفاظاً عمى أرواح المواطنين ،والتنغيص من فرحة األىالي.

وكيل النيابة المستشار أحمد السوسي ،قال :إن النيابة العامة تنظر لظاىرة إطالق النار في المناسبات االجتماعية "من الظواىر
الخطيرة" كونيا تشكل إخالالً باألمن والسمم المجتمعي وتسبب خط اًر عمى سالمة المواطنين كافة.

وأوضح السوسي خالل حديث خاص مع صحيفة "فمسطين" ،أن ىذه الخطورة جعمت النيابة العامة تولي اىتماماً كبي اًر وتشدد
في معالجة ىذه الظاىرة.
وبحسب قولو ،فإن تشدد النيابة في إجراءاتيا يبرز من عدة جوانب ،األول ما يتعمق بالصمح الجزائي الذي يتم بين المتيم
والمجني عميو.
وبين أنو "في وقائع إطالق النار بالمناسبات االجتماعية يحظر بتعميمات من النائب العام المستشار /ضياء الدين المدىون،
ّ
عقد الصمح الجزائي قبل مرور مدة شير عمى األقل ،حال تسميم السالح الناري وضبطو وتحريزه لدى النيابة".

وأشار إلى أن الغرامة في ىذه الحالة تصل إلى  0111شيكل.
أما في حال عدم تسميم السالح الناري أو عدم ضبطو أو تحريزه من الجيات المختصة في الشرطة وعرضو عمى النيابة
العامة ،والكالم لمسوسي ،فإنو يتم توقيف مطمق النار مدة  6شيور.
وأكد أن المستشار المدىون ،أصدر تعميمات لجميع أعضاء النيابة المترافعين في المحاكم بالتشدد في مثل ىذه الدعاوى ،الفتاً
إلى أن النيابة نسقت مع ممثمي فصائل العمل الوطني ،برفع الغطاء التنظيمي وتسميم السالح المستخدم بإطالق النار.
وأفاد أن النيابة ُستطمق حممة توعية لممواطنين بخطورة ىذه الظاىرة ،كما في العام الماضي ،والتي القت قبوالً وكانت نتائجيا

إيجابية ،حيث مر موسم الثانوية العامة دون حاالت وفاة أو إصابات.

ووفق السوسي ،فإن النيابة نسقت مع جيات انفاذ القانون في الشرطة الفمسطينية ،بتكثيف جيود الضبط اإلداري لمنع ىذه
الظاىرة وكذلك البحث والتحري عن مطمقي النار ،مشي اًر إلى وجود تعاون كامل من الشرطة حيث كمفت المباحث العامة بالتشدد
بالبحث والتحري وضبط األسمحة المستخدمة واحالة مرتكبييا لمنيابة التخاذ المقتضى القانوني.
سيحال لممحاكمة ،عمى أنيا جريمة من نوع " ُجنحة" ،عدا عن إنو لن يتم إجراء الصمح الجزائي بحق
وأوضح أن ُمطمق النار ُ
من ُيطمق النار إال بعد مرور شير حال تسميم السالح.
وفي حال نتج حاالت وفاة أو إصابات عن إطالق النار ،والكالم لمسوسي ،فيتم التعامل مع الحدث وفق ظروفو ومعطياتو،
وذلك بعد إجراء التحقيقات من النيابة .
وكان مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد محمد أبو زايد ،حضر األحد الماضي ،اجتماعاً مع النائب العام
المستشار /ضياء الدين المدىون ،في إطار متابعة حالة الضبط العام بخصوص إطالق النار في اليواء.

وحضر المقاء  -في مكتب النائب العام  -كل من رئيس ديوان النائب العام المستشار /محمد مراد ،ومدير المباحث العامة
بالشرطة العقيد /نياد الجعبري ،ونائبو العقيد رياض القاضي.
وناقش المقاء الجيود المبذولة لتشديد اإلجراءات القانونية بحق ُمستخدمي السالح خارج إطار القانون ،ومخاطر تمك اآلفة عمى

حياة المواطنين ،وتيديد السمم المجتمعي.

ونتج عن االجتماع ُجممة من االجراءات المشددة بحق ُمطمقي النار ،وىي ،التوقيف لمدة شير عمى األقل لكل من ُيطمق النار،
مع دفع صمح جزائي بقيمة  0111شيكل ،والمصادرة النيائية ألية قطعة سالح تُستخدم في إطالق النار ،ومنع إعادتيا.
كما تم التوافق عمى الحبس لمدة ستة أشير لمن يتيرب من تسميم السالح المستخدم في الجريمة ،مع الحرمان من اإلجازات
البيتية خالل فترة الحبس.
جدير بالذكر ،أن وكيل و ازرة الداخمية واألمن الوطني المواء توفيق أبو نعيم أصدر ،مؤخ اًر ،تعميماً يقضي بتشديد اإلجراءات
القانونية بحق ُمطمقي النار خارج إطار القانون ،سواء من المدنيين أو العسكريين؛ من أجل حماية المجتمع الفمسطيني من ىذا
ويبدد حالة السكينة واألمن العام.
العبث الذي ُيزىق األرواحُ ،

