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  سعر العدالة

 
. تصل إلى عملك، لتدرك أن المكان قد تعرض لسرقة. أنت تملك متجرًا في شارع مزدحم في العاصمة: صورة للمشهد

ح، والنقود باب الخزينة مفتو. هناك من اقتحم المتجر من خالل جدار داخلي، وهناك حطام وزجاج مهشم في المتجر
 . ألف دوالر15وآذلك اختفت بضائع ثمنها . اختفت

 
ال يمكنه آتابة أي شيء، . تذهب إلى الشرطة مباشرة، لكن ما إن تبدأ في شرح ما حدث، حتى يوقفك الضابط المناوب

بع، بعد ذلك، يصل المحقق لرفع بصمات األصا. وهو يريد مئات الدوالرات. على حد قوله، إلى أن يحصل على نقود
 .وهو يريد نقودًا بدوره

 
حسين صاحب متجر إلكترونيات في العاصمة .  عامًا إنه واجهه33البالغ من العمر * هذا هو المشهد الذي ذآر حسين

اليمنية صنعاء، ويقع متجره على مسافة قصيرة من حيث يقيم الرئيس المعزول تحت اإلقامة الجبرية، والطريق تصطف 
. ورغم ذلك، يقول إن فرصة أن يعثر على ضابط يساعده آانت ضئيلة. آثيرة نهارًا وليًالعلى جانبيه سيارات شرطة 

 .** في المائة تقريبًا من اليمنيين، اضطر لدفع رشوة قبل أن تبدأ الشرطة في اإلنصات إليه60مثل 
 الشرطة على رواتب األمن هش للغاية في اليمن، وتحصل: "يقول توفيق البديجي المدير التنفيذي لمرآزنا في اليمن

لقد سمعنا عن حاالت سلمت فيها عائالت ضحايا . زهيدة، لذا إذا آنت تريد إنجاز أمر ما، فيجب أن تكون معك نقود
 ".اختطاف آالف الدوالرات قبل أن تتناول الشرطة القضية

 
". إذا لم أدفع ما آانت لتتاح لي فرصة التحقيق: "قال حسين.  دوالر1200و في حالة حسين، آانت المبلغ الذي سدده ه

 دوالر يوازي متوسط إجمالي الدخل القومي في اليمن، الدولة 1200هناك آثيرون ما آانوا ليتمكنوا من الدفع، فمبلغ 
 .*** في المائة من سكانها تحت خط الفقر55التي يعيش أآثر من 

 
 .ور على النقود، على حد قول حسين، فهناك احتمال أن يدفع الطرف اآلخر أآثر منكوحتى إذا تمكنت من العث

وعرض علّي تعويض بنصف . اتصل بي نائب رئيس الشرطة وقت أن آان من المفترض أن التحقيق قائم: "يقول حسين
، فربما دفع آخرون يرى حسين أنه في حين دفع للشرطة لكي تحقق في الجريمة". األضرار إذا تنازلت عن االتهامات

 .مرت شهور، على حد قوله، لكن لم يتم القبض على أحد بعد. لكي ُتسقط الشرطة التحقيق
 
 

لهذا ندشن حملة وطنية . ترسم شهادته صورة الحصول على العدالة في اليمن، وهي واحدة من قصص آثيرة سمعناها
األول سوف نعمل مع لجنة مكافحة الفساد الوطنية في آانون /على امتداد شهر ديسمبر. للتصدي لفساد الشرطة من جذوره

توفير تدريب وحملة توعية في شتى أنحاء اليمن، لنساعد في ضمان أن يكون لدى الضباط المهارات الالزمة للقضاء على 
 .الرشوة

ة العمل الشرطي الفاسد يقوض األمن والكرام: "يقول توفيق إن من الواجب التحرك على وجه السرعة، مضيفًا
 ".يستحق شعب اليمن وجود رجال أمن يسهرون على نفع الجمهور وليس على حساباتهم المصرفية الخاصة. األساسيان
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