اأح�مد بن حممد الهنائ�ي*
وزارة ال�سوؤون القانونية

« الحلقة الثانية »

ف�ي احللق� ِة االأول�ى من هذه الورقة ،تع َّرفنا على ماهي�ة متار�س النظام االإداري املركزي ،هي:
اأ�س�اليب النظ�م االإداري��ة � املركزية االإدارية والالمركزية  -م �ج � �ل � � � ���س ال � � � � � � � � � � � ��وزراء.
االإدارية � وتط َّرقنا اإلى بيانِ اأركانهما ،وذكر مزايا وعيوب كل  -وحدات اجلهاز االإداري للدولة.
منهما .يف احللقة املاثلة� ،سنتناول االإدارة املركزية يف �سلطنة
المبحث األول
ُعمان من خالل ت�سليط ال�سوء على اخت�سا�سات جمل�س
اإلطار النظري العام ألساليب التنظيم اإلداري
الوزراء ووحدات اجلهاز االإداري للدولة (الوزارات) ،وكذا
َع َر َف التنظيم االإداري اأ�سلوبني ،هما :املركزية االإدارية،
االإدارة الالمركزية يف ال�سلطنة ،من خالل اخت�سا�سات كل والالمركزية االإدارية .وهذا ما �سنقوم با�ستعرا�سه من خالل
من املحافظات والواليات واملجال�س املتخ�س�سة (املجال�س املطلبني االآتيني:
منوذجا) .
البلدية
ً
المط�ل�ب األول

المبحث الثاني
اإلدارة المركزية في سلطنة عُ مان

مجل�س ال�وزراء

ذهبت �سلطنة ُعمان يف بداية نه�ستها احلديثة � كما هو
حال الدول النا�سئة � اإلى االأخذ باأ�سلوب املركزية االإدارية،
يف تنظيمها االإداري ،وهو نتاج طبيعي يتنا�سب مع الرتكيب�ة
ال�سيا�سي�ة واالقت�سادي�ة واالجتماعي�ة يف تلك املرحلة
التاريخي�ة ،اإذ ال بد من فر�س هيبة الدولة ،ودعم وحدتها
ال�سيا�سية واالإدارية ،و�سمان و�سول خدمات املرافق العامة
اإلى االأفراد كافة.
ومبوجب النظام االأ�سا�سي للدولة ،فاإن اأبرز اجلهات التي

ال�سلطة االإدارية باإدارة املرافق العامة التي ت�سطلع بدو ٍر
تقوم ُّ
حيويٍّ يف توفري اخلدمات التي يحتاجها االأفراد ،وملجل�س
الوزراء دور يف التوجيه واتخاذ القرارات الالزمة ل�سمانِ
جود ِة اخلدمات التي تقدّمها تلك املرافق وا�ستمراريتها.
وباالإ�سافة اإلى االخت�سا�سات ال�سيا�سية التي ي�سطلع بها
جمل�س الوزراء ،فقد حدَّدالنظام االأ�سا�سي للدولة املهام
ن�ست املادة
التي ت�ساعد على حتقيق تلك االأهداف ،حيث َّ
( )44منه على« :جمل�ض الوزراء هو الهيئة املنوط بها تنفيذ
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ال�سيا�سات العامة للدولة ويتولى بوجهٍ خا�س ما يلي:
ال�سلطان يف االأمو ِر االقت�سادي ِة
 .1رفع التو�سيات اإلى ُّ
وال�سيا�سي ِة واالجتماعي ِة والتنفيذي ِة واالإدارية التي
تهم احلكومة ،مبا يف ذلك اقرتاح م�سروعات القوانني
واملرا�سيم.
 .2رعاية م�سالح املواطنني و�سمان توفري اخلدمات
ال�سرورية لهم ورفع م�ستواهم االقت�سادي واالجتماعي
وال�سحي والثقايف.
أهداف وال�سيا�ساتِ العام ِة للتنمي ِة االقت�سادي ِة
 .3حتديد اال ِ
واالجتماعي ِة واالإدارية ،واقرتاح الو�سائل واالإجراءات

مبداأ املركزية االإدارية من خالل البنود ( 3و  6و  )7من
االخت�سا�سات املذكورة ،حيث اإن حتديد اأهداف التنمية
دون م�ساركة من قبل املحافظات واالإدارات املحلية ،وكذا
االإ�سراف على وحدات اجلهاز االإداري للدولة يعطي املجل�س
ُمكنة التوجيه وفق ال�سيا�سة العامة للدولة ،وبذلك يكون
له اتخاذ القرارات التي تخرج عن اخت�سا�سات الوزراء
يف ممار�سة مهامهم الوظيفية؛ ف�س ًال عن التبعية االإدارية
للوزراء يف املجل�س.
المط�ل�ب الث�ان�ي
وحدات الجهاز اإلداري للدولة (الوزارات)

الالزمة لتنفيذها والتي تكفل ح�سن ا�ستخدام املوارد املالية
واالقت�سادية والب�سرية.
�سهدت الوحدات االإدارية يف ال�سلطنة تطو ًرا يتما�سى � جن ًبا
 .4مناق�سة خطط التنمية التي تعدها اجلهات املخت�سة اإلى جنب � مع التطور التنموي؛ ومن ثم يكون اإن�ساء الوزارات
بعد عر�سها على جمل�س ُعمان ،ورفعها اإلى جالل ِة ُّ
ال�سلطان � وحدات اجلهاز االإداري للدولة � من اخت�سا�س رئي�س
لالعتماد ،ومتابعة تنفيذها.
الدولة مبوجب ن�س املادة ( )42من الباب الرابع للنظام
 .5مناق�سة اقرتاحات الوزارات يف جمال تنفيذ االأ�سا�سي للدولة ،وذلك وف ًقا للتنمي ِة االقت�سادية ،وتلبية
اخت�سا�ساتها واتخاذ التو�سيات والقرارات املنا�سبة يف متطلبات املُجتمع املحلي؛ لذا ،جند اأن الهياكل التنظيمية
�ساأنها.
للوزارات متتلك املرونة التي جتعلها قادرة على حتقيق
 .6االإ�سراف على �سري اجلهاز االإداري للدولة ومتابعة اأدائه التنمية ،وتتنا�سب مع امل�سالح االقت�سادية وخ�سو�سية
لواجباته والتن�سيق فيما بني وحداته.
املجتمع ال ُعماين.
ال�سلطنة ،خالل احلقبة املا�سية ،اإن�ساء
 .7االإ�سراف العام على تنفيذ القوانني واملرا�سيم واللوائح لذا� ،سهدت َّ
والقرارات واملعاهدات واالتفاقيات واأحكام املحاكم مبا العديد من الوزارات واإلغاء بع�سها ،ودمج بع�سها االآخر؛
ي�سمن االلتزام بها.
ومرد ذلك اإلى ما تتطلبه املراحل الزمنية من تطورات
 .8اأي اخت�سا�سات اأخرى يخوله اإياها ال�سلطان اأو تخول له ومتطلبات ،ويكون حتديد اخت�سا�سات الوزارات واعتماد
مبقت�سى اأحكام القانون.
هياكلها التنظيمية مبوجب مرا�سيم �سلطانية.
والبني من هذه االخت�سا�سات اأن امل�سرع الد�ستوري منح ولئِن كان امل�سرع قد ر�سم للوزارات القيام باخت�سا�ساتها،
جمل�س الوزراء اخت�سا�سات اإدارية وتنفيذية اإلى جانب اإال اأنه ترك لها املجال يف كيفية تدبري �سوؤونِها يف نِطاق
االخت�سا�سات ال�سيا�سية املنوطة به .ويبدو جل ًيا تر�سيخ
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تلك االخت�سا�سات .واإذا كان من امل�س َّلم به تركيز العمل
االإداري يف مرحل ٍة زمني ٍة ُمعينة؛ فقد ال يتنا�سب ذلك يف
ت�سارعا تنمو ًيا .لذا ،نرى
املرحل ِة ال َّراهنة ،التي ت�سهد
ً
من الوجوب اأن تقوم وحدات اجلهاز االإداري للدولة،
وخ�سو�سا اجلهات اخلدمية ،اإلى مراجعة اخت�سا�ساتها،
ً
ً
ُبغية تب�سيط االإجراءات ،على نح ٍو يجعلها قادرة على
املُوائمة واملُوازنة ملختلف التغريات للعمل ب�سور ٍة ديناميكي ٍة
وع�سري ٍة تتنا�سب مع املُتغرياتِ االقت�سادي ِة واالجتماعيةِ،
إخالل باملجال ال�سيا�سي اأو ما يتطلب من حتقيق
من دون ا ٍ
للنظام العام.

المط�ل�ب األول
نظام المحافظات والواليات

نظاما تقليد ًيا يف االإدار ِة املحلية �
عرفت �سلطنة ُعمان ً
ت�سريه النظم ال ُعرفية والتقالي ُد الوطنية.
نظام الواليات � ِّ
فقد كان للوايل دو ٌر مه ٌّم يف احليا ِة العامة ،جت َّلت يف رعاية
م�سالح املواطنني ،وحل م�ساكلهم واأي نزاعات تن�ساأ فيما
ال�س َن واالأعراف والقيم املتوارثة �
بينهم � وف ًقا ملا تق ّره ُّ
ال�سلطة املركزية للبت
واإحالة مطالبهم واحتياجاتهم اإلى ُّ
وتنوعا يف املهام بعد
فيها .وقد �سهدت مكاتب الوالة زيادة ً
عام 1970م ،يف �سوء االهتمام املتزايد للدولة للتنمي ِة
المبحث الثاني
املحلية ،وما تتطلبه تلك التنمية من توفري اخلدمات
اإلدارة الالمركزية في سلطنة عُ مان
تو�سيل الكهرباء واملياء واإن�سا ِء
ال�سرورية للمواطنني ،من
ِ
�سهد التنظيم االإداري يف �سلطنة عمان حتو ًال تدريجيا
ً الطرق وخمتلف املرافق العامة.
من املركزي ِة االإدارية اإلى الالمركزي ِة االإدارية؛ ويتجلى
لعمر النه�سة
لذلك� ،سهدت احلقب ُة التاريخية الالحقة ِ
وا�سح يف املرحلة التي عقبت تنظيم التق�سيم
ذلك ٍ
ب�سكل ٍ
احلديثة ،تطو ًرا ُم َّط ِردًا من حيث االإدارة املحلية ،مت َّثل يف
االإداري ملحافظات ،وواليات ال�سلطنة يف عام 2011م،
املهام واأ�ساليب العمل وا�ستحداث النيابات لبع�س الواليات
حيث �سهد هذا العام �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم
وف ًقا لطبيعتها .ف�س ًال عن التن ُّوع يف مهام ال ُوالة يف اأداء
( )2011/114باعتماد التق�سيم االإداري لل�سلطنة
االأعمال املت�سلة بالوالية واملواطنني ،وما تتطلبه ال�سيا�سة
وتنظيم عمل املحافظني .وتبعه املر�سوم ال�سلطاين رقم
العامة للدولة عن طريق اجلهة امل�سرفة على تلك املكاتب
( )2011/116باإ�سدار قانون املجال�س البلدية.
(د .اأمة اللطيف �سيبان�،2016،س 769وما بعدها).
وبغية درا�سة النظام االإداري الالمركزي يف �سلطنة ُع َمان ،وبالرغم من الدَّور الكبري الذي َّ
ت�سطلع به مكاتب الوالة؛
فاإننا �سنقوم بتناول نظام املحافظني ،من حيث التق�سيم
ني يُحدِّ د اخت�سا�سات تلك املكاتب ،اأو
اإال اأنه ال يوجد تقن ٌ
االإداري للمحافظات وكيفية اإن�سائها ،وتعيني املُحافظني
نظام يحدد اآليات واإجراءات العمل فيها .وقد تقل�ست
ن�ستعر َ�س املجال�س
و�سالحياتهم � املطلب االأول � على اأن
ِ
م�سوؤوليات ومهام هذه املكاتب نتيجة ظهور املوؤ�س�سات
منوذجا) ،من حيث الت�سكيل
املتخ�س�سة (املجل�س البلدي
ً
املخت�سة � كاأجهزة الق�ساء ،و�سرطة عمان ال�سلطانية،
واالخت�سا�سات � املطلب الثاين � وذلك على النحو التايل:
وجمل�س ال�سورى � وقيام هذه االأجهزة باخت�سا�ساتها التي
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 .8امل�سادقة على تواقيع ال�سيوخ والر�سداء.
كانت معقودة على مكاتب الوالة.
يثل الوايل احلكومة يف الوالية التي يتولى اإدارة �سوؤونها؛  .9امل�ساركة يف اللجان املحلية.
لذا يتم اختيار من ي�سغل هذا املن�سب وفق اعتبارات
المط�ل�ب الث�ان�ي
ومتطلبات معينة ،من اأبرزها :املكانة االجتماعية ،المجالس المتخصصة (المجلس البلدي نموذجً ا)
والدرجة العلمية ،واملعرفة الثقافية ،واالإملام ُ
ب�س َن وقواعد اأبان امل�سرع ال ُعماين على الكيفية التي يتم بها اإن�ساء
وعادات واأعراف املجتمع املحلي .وقد جرى العمل يف املجال�س املتخ�س�سة وماهية �سالحياتها ،وكيفية اأداة
لن�س
امل�سائل املتعلقة ب�سوؤونهم الوظيفية من تعي ٍني ونقل ،من تعيني اأع�سائها ،وتبعيتها االإدارية ،وذلك وف ًقا ّ
اخت�سا�س اجلهة امل�سرفة عليهم � وزارة الداخلية � وذلك املادة ( )56من النظام االأ�سا�سي للدولة .ويف هذا
ت�سليط َّ
ال�سوء على املجل�س البلدي �
فيما عدا الوالة التابعني اإدار ًيا ملحافظتي م�سقط ،وظفار ،ال�سياق�،سنعمل على
ِ
وذلك من قبل حمافظي املحافظتني.
منوذجا من حيث التنظيم االإداري الالمركزي
الذي يثل
ً
وبالرغم من االأهمية التي ت�سطلع بها مكاتب الوالة ،اإال � كاأحد تلك املجال�س.
اأنه يالحظ عدم �سدور ت�س�ريع ينظ�م عم�ل ه�ذه املكاتب ،تُع ّد البلديات الركيزة االأ�سا�سية للتنظيم االإداري
ويح�دد اخت�سا�س�ات الوالة ب�س ٍ
�كل دقي�ق ،فقد ج�رى العمل الالمركزي يف اأيّ بلدٍ ؛ لذا ،جند يف غري قليل من االأقطار،

على قيام الوالة باملهام واالخت�سا�سات املحددة للجهة منح هذا النظام �سالحيات وا�سعة للقيام بالدور املنوط
امل�سرفة عليهم �سواء اأكانت وزارة الداخلية اأم مكتب به على الوجه االأكمل .ويف �سلطنة ُعمان تطور هذا الكيان
ب�سكل جذريّ  ،حيث كانت االأعمال املوكلة لتلك
حمافظي م�سقط وظفار .ومن اأهم تلك االخت�سا�سات ما االإداري ٍ
ياأتي:
اجلهة تنح�سر يف القيام باأعمال النظافة وتنظيم االأ�سواق
 .1االإ�سراف على النيابات التابعة للوالية .
واملباين؛ ومن ثم تطورت اإلى تنظيم ال�سوارع ومنح
 .2املحافظة على ا�ستقرار االأمن والنظام يف الواليات  .الرخ�س ملزاولة خمتلف االأن�سطةً .
عو�سا عن ا�ستحداث
 .3العمل على حل امل�سكالت القبلية بقدر االإمكان .
نظام ت�سكيلها الذي يقوم على االنتخاب من بني اأفراد
 .4رفع طلبات املواطنني اإلى وزارة الداخلية  ،اأو املحافظة ال�سعب .ويت�سكل التنظيم البلدي يف �سلطنة ُعمان حال ًيا
للتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة ب�ساأنها .
من اأربعة اأجهزة ،هي:بلدية م�سقط؛ وبلدية ظفار؛ وبلدية
 .5التعاون مع فروع االإدارات االإقليمية يف املناطق يف �سحار؛ والبلديات االإقليمية ( 44بلدية).
اإجناز اأعمالها.
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن تلك االأجهزة لي�ست على م�ستوى
 .6متثيل احلكومة يف املنا�سبات الر�سمية.
واحد من حيث تقدمي اخلدمات والتبعية لل�سلطة
 .7ا�ستقبال ممثلي احلكومة و�سيوف احلكومات املركزية؛ حيث تتباين اأو�ساع البلديات من حيث ارتباطها
واملوؤ�س�سات االأجنبية.
بال�سلطة املركزية ،ودرجة ا�ستقاللها ،واالإمكانيات املادية
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والب�سرية ،وف ًقا لن�ساأة ِّ
كل بلدي ٍة واأهمية احل ّيز اجلغرايف
الذي يقع يف نطاقها .ونتيجة للتط ُّور البلدي على كاف ِة
االأ�سعدة� ،سدر بتاريخ  26اأكتوبر 2011م ،قانون
باإن�ساء املجال�س البلدية،مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم
،2011/116لتقوم بدفع العملية التنموية للمحافظات
ب�سكل خا�س ،ويتجلى ذلك
ب�سكل عام ،واملجال البلدي
ٍ
ٍ
من خالل التبعية االإدارية � التي تتمثل يف وزير ديوان
ال�سلطاين بالن�سبة للمجل�ض البلدي ملحافظة
البالط ُّ
م�سقط ،ووزير الدولة وحمافظ ظفار بالن�سبة للمجل�س
البلدي ملحافظة ظفار ،ووزير البلديات االإقليمية وموارد
املياه بالن�سبة للمجال�س البلدية يف املحافظات االأخرى.
وكذا ت�سكيل املجل�س البلدي الذي ي�سم ممثلني جلهات
حكومية ذات العالقة ،وممثلني منتخبني عن الواليات

 .1تاأهيل املوارد الب�سرية يف املحافظات واالإدارات املحلية،
جلعلها قادرة على القيام مب�سوؤولياتها ،وتوطئة لالنتقال
من مرحلة الرتكيز االإداري اإلى الالتركيز االإداري ،خا�س ًة
اخلدمي.
يف الوحدات ذات الطابع
ّ
 .2اإن�ساء مباين حكومية يف جميع الواليات ،تت�سمن
مكاتب جلميع وحدات اجلهاز االإداري للدولة ،ذات
الطابع اخلدمي � كمحطة واحدة � بغية تب�سيط االإجراءات
والتخفيف على املواطنني يف التنقل من واإلى االإدارات
يف املحافظات اأو االإدارة املركزية يف العا�سمة الإنها ِء
معامالتهم ،ف�س ًال عن حتقيق ميز ٍة كربى ،تتمثل يف
ال�سلطة املركزية يف العا�سمة
ِ
تخفيف االأعبا ِء عن كاهل ُّ
واالإدارات الكربى يف املحافظات ،مما �سيوؤدي اإلى اإنهاء
املعامالت ب�سور ٍة اأ�سرع واأكرث دق ًة وتنظي ًما؛ هذا من

يف النطاق اجلغرايف للمحافظات التابعني لها؛ واثنني
من اأهل امل�سورة والراأي ،يتم اختيارهما من بني اأبناء
املحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير املخت�س بالن�سبة
ملحافظتي م�سقط وظفار .ف�س ًال عن االخت�سا�سات
املعقودة للمجل�س البلدي.
والبني من اخت�سا�سات املجال�س البلدية اأن دورها
ا�ست�ساري ،وذلك يف حدود ال�سيا�سة العامة للدول ِة
وخططها التنموية � عن طريق تقدمي االآراء والتو�سيات
التي من �ساأنها تطوير النظم واخلدمات البلدية � وتتباين
اأدوار املجال�س البلدية من دول ٍة اإلى اأخرى ،نتيجة
التوجهات ال�سيا�سية يف اإدارة ال�ساأن العام املحلي.
حا�سل القول ،اأن �سلطنة ُعمان ،يف تنظيمها االإداري تاأخذ
بالنظامني :املركزي والالمركزي م ًعا .وبغية الو�سول بهذا
التنظيم االإداري اإلى املاأمول ،اأ�سوة باالأنظمة االإدارية
املتطورة ،فقد يكون من املنا�سب درا�سة املقرتحات االآتية:

ناحية ،ومن ناحي ٍة اأخرى� ،سيوؤدي ذلك اإلى تف ُّرغ ال�سلطاتُ
للقيام باخت�سا�ساتِها الكربى ذات الطبيعة
املركزي ِة
ِ
الت�سريعية واال�سرتاتيجية.
تخ�س�سة يف املحافظات مبا
 .3اإقامة حلقات عمل ُم ِّ
يتنا�سب مع الرتكيبة االقت�سادية واالجتماعية لكل
حمافظة؛ من اأجل دفع عجلة التنمية املحلية يف النطاق
اجلغرايف لكل حمافظة.
تقرير
ال�سالح َّيات يف
ِ
 .4منح املجال�س املحلية بع�س َّ
ال�سوؤونِ العامة املحلية ،حيث اإنها االأقدر على حتديد
اأولوياتها واحتياجاتها من اخلدمات ،والإك�سابها ال ُّن�سج
االإداري الالزم ،توطئة اإلى منحها � يف مرحل ٍة الحقة � دور ًا
ت�سريع ّي ًا ورقاب ّي ًاُ ،ي ّكنها من تدب ِري ال�ساأن العام املحلي يف
جماالته كافة..
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*ماج�ص ــتري فـ ــي القانـ ــون

اإمي��ان بنت �شيف بن عل�ي ال�شكيل��ية

مدق � ��ق لغ � � ��وي باالدعاء العام

اإن التعامل بالر�سوة ،باب من الف�ساد عري�س ،ومر�س
وبيل ،يجر على الفرد واملجتمعات ويالت كثرية ،والر�سوة
تلبي�سا وحت�سي ًنا لها؛فك ّل من
با�سم اآخ َر؛ ً
ر�سوة واإن ُ�س ِّميت ٍ
اأعطى ما ًال عي ًنا اأو منفع ًة ليح�سل على ما لي�س له بحق -
فهي رِ�سوةٌ ،واإن �سميت هدي ًة ،اأو َ
مقابل اخلِ دمة ،اأو اإكرامية
اأو مكافاأة اأو بدل اأتعاب اأو جمازاة على فعل خري.
وقد حافظ االإ�سالم على حقوق االأف��راد واجلماعات من
ال�سياع بت�سريعاته وتوجيهاته فحرم الك�سب احل��رام،
لقوله تعالىَ } :يا اأَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ ا َآم ُنوا َال َتاأْ ُك ُلوا اأَ ْم َوا َل ُكم َب ْي َن ُكم
ِبا ْلبَاطِ ل { �سورة الن�ساء( ، )29وحرم الر�سوة فقال عليه
ال�سالة وال�سالم ( :لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي)  -رواه
اأحمد والطرباين.
ومن �سور ال َّر�سوة ا ُ
جلنحية ،ح�سبما اأو�سحها امل�سرع يف
املادة ( )155من قانون اجلزاء ،اأن يقبل املوظف ما ًال اأو
هدي ًة اأو وعدً ا اأو اأي منفع ًة اأخرى ،لنف�سِ ه اأو لغ ِريه؛ ليقوم
�سرعي من اأعمال وظيفته .وعليه ،فاإن اجلرية قد
بعمل
ٍ
ٍّ
تتخذ �سورة ُجم��رد االإ��س��راع يف اإجن��از م�سلحة قانونية
ي�ستحقها اأ�س ًال �ساحب احلاجة.
ت�ستقيم جنحة الر�سوة ا ً
أي�سا ،مبوجب امل��ادة املتقدمة،
والتي يعاقب عليها امل�سرع بال�سجن حتى ثالث �سنوات؛
اإذا عمل امل��وظ��ف على ُجم��رد ت �اأخ��ري اإج���راء اخل��دم��ة.
مثال :اأن يتلقى املوظف ر�سوة ،وفق ال�سور الثالث امل�سار
اإليها،لتاأخري تقدمي اخلدمة للم�ستفيد؛ ومن ذلك ،تاأخري
ت�سجيل ورود املعاملة ،تفويتًا الأ�سبقية الت�سجيل مل�ستحقِ ها؛
خدم ًة للرا�سي ،الذي قد تكون اأوراقه مل تكتمل بعد .ومن
ُح�سن الت�سريع ،اأن انتهج امل�سرع �سيا�سة جنائية ُحمفزة
للعودة اإلى ال ُّر�سد وجادة الطريق ،لك ّل من ز َّلت قدمه اإلى
ارتكاب هذه اجلرية النكراء؛ وذلك باأن ق َّر َر اإعفاءه من
العقوبة اإذا اأخرب ال�سلطات بحقيقة ما فعله ،يف اأيّ مرحل ٍة
من مراحل الدعوى� ،سوا ًء يف مرحلة جمع اال�ستدالالت ،اأو
التحقيق اأمام االدعاء العام؛ اأو حتى يف مرحلة املحاكمة،
م ��ادام احلكم مل ي�سدر بعد؛ وذل��ك ب �اأن ن�س امل�سرع
ال�سلطة
�سراحة على« :و ُيعفى ال َّرا�سي اأو الو�سيط اإذا اأخرب ُّ
قبل احلكم بالدعوى».
يالحظ ا ً
أي�سا اأن امل�سرع ق َّرر عقوب ًة للرا�سي اأو الو�سيط

بال�سجن من �سهر اإل��ى �سنتني اإذا ح��اول ر�سوة موظف
فرف�سها.
ع�سر �سنوات
وقد تكون الر�سوة جناية ،ت�سل عقوبتها حتى ِ
�سجن ،اإذا ق ِبل الر�سوة اأو طلبها ليعمل عم ًال «مناف ًيا
لواجبات الوظيفة» ،اأو لالمتناع عن عمل كان واج ًبا عليه
بحكم وظيفته.
مثال :اأن ير�سي اأح��دُ ه��م موظ ًفا عموم ًّيا،ليح�سل على
�روط معينة ل تتوفر فيه .وتقوم
وظيف ٍة حتتاج اإل��ى ��س� ٍ
اجلرية ا ً
أي�سا باالمتناع عن العمل .مثال :امتناع املوظف
أعمال وظيفتِه؛ كما لو امتنع
بعمل
عن القيام ٍ
�سرعي من ا ِ
ٍّ
املوظف عن اإبالغ االدعاء العام ،اأو اأقرب ماأمو ٍر لل�سبط
الق�سائي عن وقوع جرية من اجلرائم التي علم بوقوعها
اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�سببها؛ وكانت اجلرية من
تلك اجلرائم التي يجوز لالدعاء العام رفعها دون �سكوى
اأو طلب اأو اإذن .وعليه ،ت�ستقيم جرية الر�سوة يف هذه
احلالة ،اإذا ثبت اأن هذا االمتناع كان ب�سبب الر�سوة التي
ا�ستلمها املوظف ،اأو وُعِ د بها.
ومن االأهمية مبكان اأن ن�سري هنا اإلى اأن املوظف قد ي�سقط
منزلق ال ّر�سوة بعد اأداء العمل ،وفق االأ�سول املرعية،
يف
ِ
ودون اأن تتجه اإرادت��ه،ع �ن��د اأداء العمل ،اإل��ى املتاجرة
بوظيفته .مثال :قبول املوظف ما ًال اأو هدي ًة اأو وعدً ا مبنفع ٍة
ما من اأحد املقاولني الذين اأدوا عم ًال ملرفق العام؛ ويكون
ال�سرعة والكفاءة
املقابل املزعوم هو ارتياح املقاول من ُّ
التي حتلى بهما املوظف .يعاقب امل�سرع على هذا الفعل
بال�سجن حتى ثالث �سنوات ،وبغرامة ت�ساوي قيمة الر�سوة
التي قبلها.
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