
قضايا وناس/ وائل رشحة    
* مع التطور التكنولوجي واكتشاف املعدات الصناعية 
الحديثة وكذا األجهزة اإللكرتونية أصبح العنرص البرشي 

ــات الناتجة  ــرث عرضة لإلصاب ــوادث أك ح ــن  ع
ــوادث  ح ــا  منه ــدة  عدي
ــارات   واالنفج ــق  الحرائ

ــجارات  الش ــذا  وك
ــي ال  الت ــات  والخالف

استبعاد  ــن  يمك

حدوثها يف أي مجتمع, فما بالك بمجتمع يحمل مختلف 
ــدت سيارات  ــاء والنارية, لذا وج ــة البيض ــواع األسلح أن
ــات للحضور إىل موقع  ــاع املدني واإلسعاف الرشطة والدف
الحدث يف أقل وقت, إال أنها واجهتـ  وما زالتـ  صعوبات 
ــت املحدد  ــادث يف الوق ــرسح الح ــول إىل م ــرية يف الوص كث
ــبب االختناقات املرورية التي تشهدها شوارع املدن..  بس
ــاص بتلك العربات بحيث  ــن هنا تم إقرار "صفارة"  خ وم
ــري املجال يف حال  ــائقون ورجال رشطة الس يتيح لها الس

وجود مهمة إىل أي مكان.
ــا تزال تلك العربات تعاني  ــن ويف الوقت الذي م يف اليم
ــدور والعمل الذين  ــة ال ــائقني بأهمي ــن نقص وعي الس م
ــاعد يف إنقاذ مصاب أو اخماد  ــون به والذي قد يس يقوم
حريق أو إيقاف مشكلة وصلت حد تبادل الرصاص بني 
أطرافها, رشع بعض السائقني باستخدام ذلك "الصفار" 
الخاص بسيارات الدفاع املدني واإلسعاف والرشطة عىل 
ــج ما أقدم  ــريه ويفكر يف نتائ ــي ضم ــه, دون أن يراع عربت

عليه.
ــيارات  ــىل الس ــارة" ع ــب "الصف ــرة تركي ــرشت ظاه انت
الخاصة وال نستبعد أنه قد تم تركيبها يف الدرجات النارية 
ــة وعدم وجود  ــل غياب الجهات الضبطي ــة يف ظ والهوائي

ــرأ وقام برتكيب  ــني عقابية لكل من تج ــة رقابية وقوان جه
ذلك الصفار الخاص بجهات انقاذية إنسانية رشطية.

ــي أكرث من  ــاف والدفاع املدن ــة واإلسع ــارة الرشط لصف
ــو الصفارة  ــائع ه ــان, والزيتي" لكن الش ــم منها "الون اس
ــا تعددت األسماء  ــس املهم هنا االسم, فمهم والونان.. لي
ــان عربات اإلنقاذ عن  ــدف واحداً.. هو تمييز ون يبقى اله
العربات األخرى.. كي يتيح املواطن والسائق ورجل املرور 
ــان الحادث أو  ــل وقت إىل مك ــي تصل يف أق ــق لها ك الطري

إيصال املصاب إىل املشفى قبل فوات اآلوان.   
ــرة؟!  من  ــداً لهذه الظاه ــن سيضع ح ــا.. م ــؤال هن الس
ــيارات الخاصة..؟! يجب  ــب الونان عىل الس سيمنع تركي
ــا  وزارة الداخلية  ــة عىل رأسه ــرك الجهات املعني أن تتح
ــة  ــا يخص باملؤسس ــدام م ــاوز باستخ ــن يتج ــط م بضب
ــتمر هذه  ــب أن ال تس ــة.. يج ــات اإلنقاذي ــة والجه األمني
ــداً قبل أن يرشع  ــب أن توقف ويضع لها ح ــرة.. يج الظاه
ــة والهوائيةـ  أن لم يكن فعلوها  أًصحاب الدراجات الناري
ــت سيكون من  ــك الوق ــان.. ألن يف ذل ــك الون ــب ذل ـ برتكي
ــة والصحة  ــر وزارتا  الداخلي ــب إيقافها, وستضط الصع

للبحث عن صفار آخر.
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تحقيق/ محمد العزيزي 

عندما  التحقيق   هــذا  فكرة  جــاءت 
2011م  العام  املتهمني  عدد  أن  الحظنا 
ــوال  األم نيابة  فساد  قضايا  يف  فقط 
باألمانة  قد وصل أكرث من 438 متهم  يف 
305 قضايا  بينهم 5 نساء ..ويقدم يف كل 
وان  خاصة  أكرث  وربما  العدد  نفس  عام 
عدد القضايا يف تزايد من عام إىل أخر كما 
ذكرنا ذلك يف مقدمة هذا التحقيق خالل 
العامني املنرصمني  .. بهذه األرقام  وخالل 
عرش سنوات يمكن أن يقدم كل موظفي 
؛؛؛؛ وما  الفساد  النيابة  بتهم  األمانة إىل 
عزز فكرة هذا املوضوع قدوم احد املدانني 
بحكم للمراجعة  وتقديم استئناف للحكم 
الصادر بحقه  والذي اشتمل عىل عدم 
تمكن املدان من أي عمل حيوي أو إدارة 
واصفا  بها  يعمل  التي  الجهة  يف  فاعلة 
قال  حيث  باملجحف   االبتدائي  الحكم 
أن الحكم جعله بموظف " طارود"  بطالة 
مقنعة  موظف بدون عمل   حسب تعبريه..

ال أعلم 
موظف  ــان  رسح يوسف  األخ  يقول 
عام يف احد الجهات الحكومية  ال أعلم 
يحرم  قانونياً  نصاً  أو  قانوناً  هناك  بأن 
املوظف العام من الوظيفة العامة باعتبار 
املواطنة  حقوق  من  حق  الوظيفة  أن 
باإلضافة إىل أن وزارة الشؤون القانونية 
يف  دورهم  يؤدون  لم  واإلعالم  والحكومة 
وما  له  ما  ليعرف  قانونيا  الناس  تثقيف 
ويجيب   .. وواجبات  حقوق  من  عليه 
بجرائم  املوظف  أدانت  حال  يف  رسحان  
قد  شخص  أي  أن  أظن   : بالقول  فساد 
يدان بالفساد ويصدر بحقه حكم قضائي 
يعاقب بالحبس أو السجن بحسب املدة 
املقررة يف الحكم وإعادته ملا ارتكبه أو ما 
نهبه  من مال  وعند انقضاء املدة ونفاذ 
الحكم يعود إىل وظيفته التي كان يزاولها 
.. ويضيف : عىل مكافحة الفساد أن تثبت 
وجودها كهيئة معنية بمحاربة الفساد يف 
خاصة  القضاء  إىل  املفسدين  كل  إحالة 
عىل  بواجبهم  يقومون   ال  الذين  اؤلئك 

أكمل وجه و ذلك  بتشديد العقوبة .
العام  املوظف  أن  له  تأكيدنا  وحول 
يمكن أن يفصل من وظيفته يف حال إدانته 
بالفساد أجاب رسحان وهو موظف عام 
بالقول : قال ال اعلم أن هناك موظفاً عاماً 
تم فصله من الوظيفة  أو بحكم الرتكابه 
فساد إداري أو مايل ؛؛؛ ولكن إذا كان هناك 
بالفصل  املفسدين  معاقبة  يجيز  قانون 
من الوظيفة اتمنا تفعيله فهذا األمر مهم 
للحد من الفساد ونهب املال العام والعبث 

باإلدارة العامة للصالح الشخيص .
التشهري والفصل 

وسام علوان رجل امن يقول : ال اعلم 
بأن هناك قانوناً يجيز أو تصل عقوبته 
ذلك  كــان  وإن  الــعــام   املوظف  لفصل 
حقيقي لم نعلم ولم نسمع طوال عميل 
نتيجة  عمله  من  فصل  عاماً  موظفاً  أن 
أو سطو  إداري   أو  ممارسته فساد مايل 
يف  ينخر  فالفساد  الدولة  مقدرات  عىل 
هيكل وجسم الجهاز اإلداري للدولة   .. 
ويطالب عبدالحبيب  الحكومة والجهات 
املعنية بمكافحة الفساد تطبيق القانون 

وأحالت الفاسدين إىل القضاء وفصلهم 
من العمل إذا كان يتملكون أموال الشعب 
ويبددون املال العام ؛  فمثل هذه األعمال 
أن  يجب  الشعب  أمــوال  يف  التخريبية 
الوظيفة  الفصل من  العقاب ليس  يكون 
والتشديد  التشهري  ولكن  فقط  العامة 
العام  ــال  امل لحماية  ــك  وذل بالعقوبة 
والحد من الفساد الذي أنهك االقتصاد 

والتنمية . 
حكم بالفصل 

و لكي نؤكد بل و التأكيد ملا نطرحه فقد 
االبتدائية  العامة  األموال  محكمة  قررت 
رجال  احــد  حرمان  العاصمة  بأمانة 
املرور من الوظيفة العامة بعد أن أدانته 
خالل  من  العام  املــال  عىل  باالستيالء 
قيامه رسقة 1092 كرت ملكية من مخازن 
منطوق  وقىض   .. للمرور  العامة  اإلدارة 
القايض  التي ترأسها  الحكم يف الجلسة 
وبحضور  املحكمة  رئيس  النمر  رضوان 
بحبس  الصويف  محمد  النيابة  عضو 
املدان مدة سنة من تاريخ القبض عليه 
الكروت  بإعادة  النيابة  الحكم  وألــزم    .
العامة  اإلدارة  إىل  مخازنها  يف  املحرزة 

للمرور . 
قانون الخدمة ينص 

تقول  موظفة  مقدادـ  هدى   | األخت 
قانون  يف  مــرة   ذات  قــرأت  أني  اعتقد   :
تصل  عقوبة  هناك   أن  املدنية  الخدمة 
حد الفصل  للموظف من الوظيفة العامة  
ولكن ال استحرض النص الذي يؤكد فصل 
ارتكبه  إذا  الذي  الجرم  هو  وما  املوظف 
يحق للدولة فصله .. وتؤكد هدى أن املدان 
فصله  عىل  الحكم  ونص  قضائي  بحكم 

يفصل مبارشة ويسقط حقه يف الوظيفة 
العامة .

قيام  أهمية  إىل  مقداد  هدى  ولفتت 
وزارة الخدمة املدنية والعدل والقانونية 
الناس  بتوعية  الفساد  وهيئة  واإلعالم 
اإلداريــة  املمارسات   وبالذات  قانونيا 
فساد   أو  نهب  إىل  تفيض  التي  واملالية 
من  كل  ينالها  أن  يمكن  التي  والعقوبة 
يرتكب الفساد والعقوبات األشد يف مثل 

هذه الجرائم .
رادع حقيقي 

عبده  محمد  األخ  بعيدا  يذهب  لم   
املتحدثون  ذكره  عّما  ـ  ـموظف  مهيوب  
يقول  حيث  املوضوع  هذا  حول  معنا 
:املوطن اليمني متخلف قانونيا وثقافته 
حقوقه  يف  حتى  جدا  ضعيفة  القانونية 
كما أن املوظف يجهل ذلك  وهمه الوحيد 
أن يوظف ويحصل عىل وظيفة ويعمل يف 
أدائها وال يهتم يف معرفة القوانني واللوائح 
 .. املنظمة للعمل  إذا هذا املوظف العام 
وقال : لم اسمع يوما ما أن موظفاً فصل 
من عمله بسبب قضية فساد وما اسمعه 
أن فاسداً كان متهماً بالفساد تمت ترقيته  
فإذا وجدت مادة قانونية تعاقب املفسد 
عما افسد وتوجب فصله ملاذا لم تطبق 
هذه املواد القانونية التي يف اعتقادي أنها 
ستكون رادعاً حقيقياً ألي فاسد وناهب 
للمال العام  وملن تسول له نفسه  القيام 
بذلك  وسنصل إىل دولة خالية من الفساد 

.
معزول حكام 

عضو  الدين  شمس  محمد  القايض 
فيقول  باألمانة  العامة  ــوال  األم نيابة 

القانون 
بشأن  1991م  لسنة   19 ــم  رق

املدنية يف مادته رقم 125 تقول  الخدمة 
أو  بالفصل  العام  املوظف  تنتهي خدمة 
العزل بقرار تأديبي أو بقرار تكمييل بحكم 
قضائي نافذ من محكمة مختصة  وأيضا 
مخلة  خيانة  يف  املوظف  عىل  حكم  إذا 
واالختالس  كالرشوة  األمانة  أو  بالرشف 
والرسقة والتزوير  والتالعب باملال العام 
محكمة  من  وغريها  الكاذبة  والشهادة 
مختصة  اعترب معزوال من الوظيفة حكما 
بحقه  الصادر  الحكم  اكتساب  رشيطة 

الدرجة القطعية .
ويؤكد القايض شمس الدين  أن املواد 
توقيف  يجوز  ال  انه  تؤكدان  و117    116
أثناء التحقيق  إال إذا  اقتضت  املوظف 
مصلحة التحقيق وانه يف حال تم توقيف 
املوظف انه يتقاىض نصف الراتب أثناء 
فرتة التحقيق عىل أال يجوز أن تتعدى 4 
أشهر وال يستحق بعد ذلك نصف الراتب 
الخدمة  من  الفصل  العقوبة  كانت  إذا 
وعقوبة قيد الحرية  وال يطالب بعد ذلك 
باسرتداد ما رصف له أثناء فرتة التحقيق .

الدين  شمس  محمد  القايض  وتابع 
من  هناك   : قائال  ــوال  األم نيابة  عضو 
إذا  األحكام  عىل  يوافقون  من  املتهمني 
كانت صادرة بعقوبات حفيفة أو تضمنت 
التنفيذ   وقف  مع  للحرية  سالبة  عقوبة 
تنفيذ  إال  الحكم  من  يخىش  ال  فاملتهم  
العقوبة  وال يأبى ألي آثار أخرى للحكم 
كحرمانه من بعض الحقوق  كالرتشح يف 

النيابية  املجالس 
غري  أو  املحلية  أو 

ذلك ... وأضاف القايض 
املوظف  أن  الدين  شمس 

فساد  قضية  يف  بحكم  املــدان 
من  فصله  الحكم  يف   تتضمن 

العمل وقد صدرت الكثري من األحكام  
الوظيفة  عن  الفصل  عقوبة  تتضمن 

موظف  أي  فإن  لك  قلت  وكما  ؛  العامة  
مدان بجريمة جسيمة  فإنه يعد مفصوال 

ضمنيا بحسب قانون الخدمة املدنية .
صدرت أحكام بالفصل 

من جانبه قال القايض محمد الصويف 
إن  باألمانة   العامة  األموال  نيابة  عضو 
املوظف العام ال يهتم بالجانب القانوني 
والثقافة القانونية  ويجهل بذلك حقوقه 
وواجباته القانونية وبالتايل يقع كثريون 
قضايا  يف  توريطهم  يتم  أو  أخطاء   يف 
فساد مايل أو إداري يعاقب عليها القانون 
أو  الفصل  حد  توصلهم  جهلهم  نتيجة 
العزل من الوظيفة العامة  وأحيانا تضاف 

إليها الحبس لفرتة يف السجون .
انه وخالل فرتة  القايض الصويف  وأكد 
قضايا  عن  مرتافع  نيابة  كعضو  عمله 
األموال العامة   قد أصدرت  محكمة األموال 

العامة 
باألمانة  
ــاً  ــام ــك أح
كثرية يف قضايا 
تضمن  فــســاد 
فيها  الحكم  منطوق 
إىل حرمان املتهمني بهذه 
القضايا من الوظيفة العامة 
وتم فصلهم من أعمالهم نتيجة 
إلدانتهم والرتكابهم جرائم فساد .. 
ويقول ذلك الفصل من الوظيفة نتيجة 
طبيعية  ألن كل املتهمني الذين يصلون إىل 
النيابة واملحكمة بتهم فساد إما أن يكونوا 
ثقافتهم  أو  القانونية  العقوبة  يجهلون 
الثغرات  ويعرفون  القانون  يف  عالية 
التي  املواد  بعض  يف  القانوني  والضعف 
يستطيع من خاللها التملص من قرارات 

املتهم املوجهة إليه .
التي  القانونية  النصوص  ــن  وع
من  الفصل  لعقوبة  القانون  يتضمنها 
الصويف  القايض  أشار  العامة   الوظيفة 
إىل أن هناك نصوصاً قانونية تجيز فصل 
العام من العمل منها ما يدخل  املوظف 
املخلة  والجرائم  الوطنية  السيادة  يف 
بالرشف وغري ذلك إىل جانب  وجود مواد 
قانونية رصيحة يف قانون الخدمة املدنية  
عزل  القضاء  منحة   العقوبات  وقانون 
كل  ويعد  فساد   بقضايا  املدان  املوظف 
ضمنا  فصول  العام  املال  بجرائم  مدان 
قرار  الصادر  الحكم  يتضمن  وأحيانا  ؛؛ 
ما  وهو  الحكم   منطوق  بنود  يف  الفصل 
املحكمة  أن  حديثي  بداية  يف  لك  أكدته 
املتهمني  بفصل  كثرية  أحكاماً   أصدرت 

بقضايا الفساد .
النصوص واضحة 

أما األخ أزل هاشم مدير عام البالغات 
العليا  الوطنية  بالهيئة  والشكاوى 
من  الفصل  ان  فريى  الفساد  ملكافحة 
املعمول  القوانني  تضمنتها  الخدمة 
سبيل  فعىل  اليمنية   بالجمهورية  بها 
املادة (11) من الئحة  املثال  وبموجب 
املالية واإلدارية   الجزاءات  واملخالفات  
 27 رقم  الـــوزراء   رئيس  بقرار  الصادر 
لسنة 1998 م أن الفصل من الخدمة هي 
أقىس  العقوبات اإلدارية التي توقع عىل 
املوظف مع احتفاظه بحقوقه التقاعدية  
وضحت  وقد  ؛؛  أخرى  مستحقات  وأي 
املادة 20 من هذه الالئحة الحاالت التي 
من  الفصل  عقوبة   تطبيق  تستوجب 
الوظيفة وهو ما حددته  أيضا املادة 21 
بسبب  الوظيفة  من  الفصل  حاالت  يف 
باملال  تتعلق  لجريمة  املوظف  ارتكاب 
العام  والوظيفة العامة  وللتأكد العودة إىل 

نصوص فقرات هذه املادة والسابقة لها .
أن  إىل  حديثه  سياق  يف  هاشم  ولفت 
املادة 11 من هذه الالئحة  ال تعترب مبتكرة 
بل مستمدة من املادة رقم 111 من القانون 

19 لسنة 
املدنية   الخدمة  بشان  1991م 
والئحة التنفيذية  وهي ذاتها املنصوص 
عليها يف املادة 191 من الالئحة التنفيذية 
لقانون الخدمة املدنية والصادرة بالقرار 
حالة  يف  انه  تؤكد  والتي  الجمهوري  
الوظيفة  لواجبات   املوظف  مخالفة 
العامة املنصوص عليها يف املادة 26 .. أو 
قيامة  باملحظورات التي وردت يف املادة 29 

من الالئحة التنفيذية للقانون .
ويـــواصـــل  مــديــر عـــام الــبــالغــات 
والشكاوى بهيئة مكافحة الفساد حديثه 
مكافحة  لقانون  بالنسبة  أما   : بالقول 
الفساد فقد أعطى القانون الحق للهيئة 
الذي  املوظف  توقيف  قــرارات  اتخاذ 
وفقا  وذلــك  لديها   للتحقيق   يخضع 
للمادة 22 من الالئحة التنفيذية للقانون  
كما  ؛؛  الهيئة  مجلس  من  بقرار  وذلــك 
وضحت املادة 106 من ذات الالئحة أن من 
سلطة الهيئة  أن تطلب من السلطات أو 
الجهات املختصة  توقيف موظف عام من 
عمله متى بينت  تحريات الهيئة تورطه 
يف جريمة من جرائم الفساد املنصوص 

عليها يف القانون . 
انه  إىل  هــاشــم  أزل  األخ  وخــلــص 
إعمال  القضاء  عىل  يجب  وبالتأكيد 
وتنفيذ جميع األحكام  والنصوص التي 
أوردها القانون يف هذا الشأن  والتي تؤكد 
فصل املوظف يف حال ارتكابه جرائم فساد 
وأطالب  العامة   باملصلحة  ترض  والتي 
برضورة التوعية لكل الجهات وموظفيها 
بهذه النصوص  التي يجهلها يف اعتقادي 

الكثري من موظفي الدولة .
الخالصة 

توصلنا  ومــا  القول  وخالصة  إذاً 
املواد  أن  التحقيق  لهذا  نتائج  إليه من 
القانونية موجودة وتنص رصاحة عىل 
جريمة   يرتكب  الــذي  املوظف  فصل 
هذه  تقف  ولــم  وإداري   مــايل  فساد 
الحد ولكن زادت إىل  العقوبة عند هذا 
من  الجرائم  بهذه  تورطوا  من  حرمان 
الرتشح لالنتخابات  الربملانية واملحلية  
عامة  وظيفة  أي  عىل  الحصول  أو 
نص  قد  العقوبات  هذه  كل   ... أخرى 
اغلب  يعلمها  ال  ولكن  القانون   عليها 
قطاعاتها   بمختلف  الدولة  موظفي 
وغياب  بالقانون  الجهل  بسبب  وذلك 
الجهات  يف  القانونية  والتوعية  الوعي 
املختلفة   اإلعــالم  وسائل  قبل  من  أو 
وبحقوق  بالقانون  املعنية  ــوزارات  وال
 .. عليه  ما  و  له  ما  املوظف  و  اإلنسان 
متى  إىل  مطروحا  سؤالنا  يظل  كما 
سيظل املوظف يجهل مصريه  الوظيفي 
يورط  أو  فساد  جريمة  ارتكب  حال  يف 
فيها ؟ واإلجابة ستظل أيضا  مرتبطة 
إىل  وهــي   التساؤالت  من  بمجموعة 
متى؟ ومن املسؤول ؟  ومن املستفيد؟ 
وملاذا التعمد يف تجهيل عموم املوظفني  
الوظيفة  نحو  وواجباتهم   بحقوقهم 

العامة  واملال العام؟

ما عقوبة املوظف العام املدان بجرائم فساد؟
بلغ إجمايل قضايا الفساد التي أحيلت إىل نيابة األموال االبتدائية بأمانة العاصمة  العام  2011م 
(305 ) قضايا فساد مايل وإداري واعتداء عىل أرايض الدولة والوقف واختالس واستيالء عىل املال العام 
وتزييف وتزوير العملة واملحررات الرسمية ..  ازدادت يف 2012م و 2013م إىل نحو 480 قضية فساد يف 
كل عام تقريبا و بنفس الوترية و نوعية الجرائم املرتكبة يف األعوام السابقة .. كل هذه الجرائم  ارتكبها 
واتهم فيها عدد  من األشخاص اغلبهم من موظفي الجهاز العام للدولة  وبالذات الجهات االقتصادية 
وااليرادية  .. السؤال الذي يطرح نفسه وكثري من أبناء الوطن .. ما موقف املوظف املدان بجرائم فساد 
من الوظيفة العامة التي يشغلها يف هذه الجهة أو تلك ؟!     .. وهل يعلم املوظف املدان بالفساد انه يف 
حال أدين بحكم قضائي فقد يتعرض إىل الفصل من الوظيفة ويحرم من مزاولتها يف أي جهة أخرى ؟ 
... "قضايا و ناس"  بدوره طرح هذه السؤال وغريه ملعرفة ما إذا كان املوظف وعامة املواطنني يعرفون 

املدى القانوني املرتتب عليها ...... اإلجابة وتفاصيل أخرى نتابعها يف ثنايا التحقيق التايل : 

من يوقف استخدام السيارات الخاصة لصفارة الشرطة واإلسعاف؟!من يوقف استخدام السيارات الخاصة لصفارة الشرطة واإلسعاف؟!
االستهتار بها أقدم على تركيبها في الدراجات النارية والهوائية االستهتار بها أقدم على تركيبها في الدراجات النارية والهوائية 


