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ما تتناول و�شائل �لإعالم �لحديث عن �لف�شاد ومفهومه و�أ�شكاله  كثير�ً 
و�لح�شارة  للب�شرية  ومعنوية  مادية  خ�شائر  من  يجره  وما  وتو�بعه 
للف�شاد  �لكامنة  �لأ�شباب  حول  ت�شاوؤلت  ترد  قلما  ولكن  عام،  ب�شكل 
وقدر�تها  ولثرو�تها  للب�شرية  �لم�شيئة  لالأفعال  �لحقيقية  و�لبذور 
�لنف�س  علماء  يقول  وكما  �أجيالها.  م�شتقبل  وحتى  و�إنجاز�تها  وعلمها 
�أن معرفة �لجذور �ل�شامرة للم�شكلة ت�شهم كثير� في معالجتها وتخطيها 
وتفاديها عاجال و�آجال، وبالتالي فاإن �لوقت �لمبذول في در��شة �أعر��س 
�لم�شكلة وعالجها و�قتر�ح تو�شيات ب�شاأن تفاديها م�شتقبالً ل يثمر �أبد�ً 
كون �ل�شبب �لرئي�س للم�شكلة لم يتم ر�شده على �لوجه �لمطلوب. وفي 
مناظرة بين رجلين قال �أحدهما: �إني لأرى نف�شي �أذكى منك، فاأنا �أجد 
�أتفاد�ها  مائة حل لأية م�شكلة، فرد عليه �شاحبه بحكمة بالغة: و�أنا 
قبل وقوعها. فمن �لحكمة و�لإد�رة �ل�شليمة نبذ بذور �لف�شاد وطرحها 
�أيدي  تغر�شها  �أن  قبل  ومحاربتها  ف�شولها  بكل  �لحياة  تربة  عن  بعيد� 

�آثمة ومن ثم تنمو وتثمر ف�شاد�ً.

وفي هذ� �ل�شياق فاإن هناك �شور متعددة لبذور �لف�شاد نذكر بع�شها على 
�شبيل �لذكر ولي�س �لح�شر وهي:

1.�لجهل: هو �لعدو �لأول للب�شرية، و�لبذرة �لأولى لكل ف�شاد، فالجهل 
�ل�شمير  روح  ويقتل  و�شفافية،  و�شدق  نز�هة  من  �لفطرة  معالم  يطم�س 
نور  �لعلم  لأن  �لعلم  �شوى  �لبذرة  هذه  لنبذ  حال  �أجد  فما  و�شحوته، 
و�لجهل ظالم. فبالعلم تحيا �لأمم، وتتناف�س �لح�شار�ت لل�شعود للقمم، 
وت�شمو �لنفو�س بالهمم، وت�شتاأ�شل �شفاأة �لف�شاد وروؤو�شه فت�شبح تربته 
�لفا�شدة  �أفعاله  تو�بع  عن  �شاحبه  يعمي  �لجهل  �أن  فكما  زلقاً.  �شعيد�ً 
ل�شاحبه،  �شر�ج  خير  فهو  تماماً،  �لنقي�س  على  �لعلم  فاإن  و�لمف�شدة؛ 
يب�شره بال�شلوك �ل�شحيح، ويمده بالنور ليميز بين مفترق �لطرق لي�شلك 

�ل�شبيل �لم�شتقيم لما فيه �لخير لنف�شه ولوطنه وللب�شرية جمعاء. 

�لأبوي  و�لإ�شر�ف  فالتربية  �لأ�شري:  و�لتوجيه  �لتربية  2.غياب 
ح�س  فيهم  وتقتل  �لمفاهيم،  عندهم  تختلط  �أجيال  ين�شئ  و�لأ�شري 
طريق  �شك  بال  هو  �لذي  �ل�شائك  �لطريق  �شلوك  يخ�شون  فال  �لرقابة 
حق  في  �لمختلفة  و�لجر�ئم  �ل�شيئة  �لأفعال  طياته  بين  يحمل  فا�شد 
و�لرقابة  بالود  �لم�شبعة  �ل�شليمة  و�لتربية  �أي�شا.  و�لب�شرية  �لوطن 
و�لإ�شر�ف �للين تعد �لمرتكز �لأول لالأخالق، و�لمن�شة �لأولى لتنطلق 
�لأجيال حاملة للقيم �ل�شامية من نز�هة و�شدق و�أفعال م�شوؤولة، كما �أن 
م�شوؤولية �لتربية ل تنح�شر على �لأبوين فقط، و�إنما تمتد ظاللها �إلى 
فيه  بما  ولغيره  لنف�شه  مرب  منا  فكل  و�لمجتمع،  و�لم�شاجد  �لمد�ر�س 

�لخير وبما يدفع عن مجتمعه �ل�شر.

3.غياب منهجية ��شتباقية لنبذ بذور �لف�شاد من خالل �لتوعية �ل�شاملة 
�لأمهات و�لأباء كونهم مربيين ومرور�ً  �لمجتمع بدء�ً من  �أفر�د  لجميع 
ما  �أغلب  �أن  �لمالحظ  فمن  و�لعاملين،  للموظفين  وو�شولً  بالطالب 
و�أ�شكاله  بمفهومه  �لتعريف  في  يكمن  �لف�شاد  �شياق  في  تد�وله  يتم 
و�لمف�شدين؛  �لفا�شدين  و�أخبار  له  �لت�شدي  في  �لأخرى  �لجهات  ودور 
في  �لطالب  توعية  في  يكمن  �لف�شاد  لنبذ  �لوقائي  �لإجر�ء  �أن  �إل 
�لتعليمية باأهمية �لنز�هة في طلب �لعلم وبيان �لأثار  جميع مر�حلهم 
على  و�أثرها  وغيرها  كالغ�س  �لمرفو�شة  �ل�شلوكيات  على  �لمترتبة 
�لطالب  ن�شاأ  فاإذ�  عليه،  �شاب  �شي  على  �شب  من  �أن  نعلم  فكما  م�شتقبلهم، 
زمالئه  حقوق  له�شم  �لمجال  له  وتف�شح  �لغ�س  عن  تنهاه  ل  بيئة  في 
�لم�شمرين عن �شو�عدهم لطلب �لعلم؛ فاإنه بال �شك �شيكون هو نف�شه في 
بيئة �لعمل من �نتهاك �لحقوق و�شلوك طرق �لف�شاد بكل �أنو�عها �إن لم 
، وتوعية �لمجتمع بجميع �أطيافه باأهمية �لتحلي بالأخالق  يجد ر�دعاً
�أحياناً  �لنف�س  تعتري  وما  �لف�شاد،  هو�ج�س  �شد  �لدرع  كونها  �لكريمة 
للموظفين  و�لتوعية  م�شروعة،  غير  بطرق  ولو  وطلبه  �لمال  حب  من 
ورفع  وجه،  �أح�شن  على  �لعمل  �أد�ء  باأهمية  مجاله  في  كل  و�لعاملين 

م�شتوى �لرقابة لديهم ليتجنو� �لوقوع في �لمحظور. 

ل  فاإننا  �لخير؛  وتثمر  �ل�شالحة  �لبذور  تحت�شن  �أي�شاً  �لتربة  �أن  وبما 
بد من غر�س �لبذور �لمقاومة للف�شاد من خالل ن�شر �لعلم وجعله متاحاً 
جاهل  عالم  من  فكم  �لعمر،  م�شى  ولو  مد�ه  يتوقف  ل  فالعلم  للجميع؛ 
�لعلوم  تلقين  على  يقت�شر  ل  �لعلم  �أن  كما  �لحياة،  من  �أخرى  زو�يا  في 
باأنو�عها، و�إنما �لعلم يتمثل �أي�شا في معرفة �أن جميع �لأمور �لمحظورة 
فتمثل  عقباها،  تحمد  ل  نهاية  �إلى  �شتف�شي  �لم�شروعة  غير  و�لأعمال 
�لنفو�س عن  �لم�شينة كفيل بردع  لل�شلوكيات  �لوخيمة  �لعو�قب  م�شاهد 
�لم�شي في هذ� �لطريق �ل�شائك و�لتربية �ل�شادقة لتن�شئة �أجيال تت�شم 

بالنقاء في �لتعامل وتحا�شي كل ما ي�شر بالمجتمع .

كلمة لبد منها:
وب�شو�عد  م�شن  بجهد  للدولة  و�لإد�رية  �لمالية  �لرقابة  جهاز  يعمل 
فتية لتجفيف منابع �لف�شاد  ، ون�شر ثقافة �لرقابة �لذ�تية لدى موظفي 
�لحكومية  �لجهات  جميع  في  �لتوعوية  �لندو�ت  وتنظيم  �لحكومة، 
�لخا�شعة لرقابته، ويفتح بذلك بابا ل�شلوك �لطريق �لأقوم بتو�شياته 
ويب�شرهم  �لوطن،  هذ�  خدمة  عاتقه  على  يحمل  من  لكل  و�إر�شاد�ته 
�لم�شوؤول  لي�س  فالجهاز  �لعامة،  �لأمو�ل  حماية  في  �لأ�شا�شي  بدورهم 
�لوحد�ت  جميع  ت�شطلع  و�إنما  �لعامة،  �لأمو�ل  حماية  عن  �لوحيد 
عمان  ثروة  حماية  �أجل  من  �لعظيمة  �لم�شوؤولية  بهذه  �لحكومية 
وحماية �أبنائها في �لمقام �لأول من خالل غر�س بذور �ل�شالح و�لنز�هة 

في مكنونات �أنف�شهم، فكلكم ر�ع وكلكم م�شوؤول عن رعيته.

مروة بنت محمد بن حارث �له�شامية
�لمديرية �لعامة للرقابة على �لهيئات و�لموؤ�ش�شات �لعامة

 كثير�ً ما قر�أنا و�شمعنا عن دور �لمنظمات �لرقابية بمختلف دول �لعالم وقيامها 
�أكبر  تحقيق  �إلى  للو�شول  وت�شريعاتها  و�أدو�تها  و�شائلها  بتطوير  م�شتمر  وب�شكل 
و�لق�شور  �لخلل  بع�شها  ي�شوب  قد  ولكن  �لمن�شودة  و�لنز�هة  �ل�شفافية  معدلت 
كونها من ت�شريع �لب�شر وبالتالي قد ي�شتغل �لبع�س من �شعاف �لنفو�س هذه �لثغر�ت 
لم�شالح �شخ�شية ، لذ� ياأتي �لدور �لحقيقي للرقابة �لذ�تية و�لتي تعني �لإيقان  
)�إن   : تعالى  لقوله  م�شد�قا  و�لعلن  بال�شر  قدرته  جلت  عزوجل  �لمولى  بمر�قبة 
( فالرقابة �لذ�تية قبل كل �شي هي �إحدى �لقيم �لإ�شالمية   �هلل كان عليكم رقيباً
باأن  �إذ� لم يدرك  �أم غير ذلك  كان  ، فالإن�شان موظفاً  �لم�شتقاه من ديننا �لحنيف 
�لمولى ير�قبه جلت قدرته لما �أدى �لعمل �لمنوط به بكل �إخال�س و�أمانه، ولذلك 
تكامل  تحقيق  وفي  �لعمل،  جوده  وفي  �لنجاح  في  �لموؤثرة  �لعو�مل  �أهم  من  فهي 
لدى  �لذ�تية  �لرقابة  �شعف  �أ�شباب  �أهم  ،ولعل  �لم�شتركة  �لأهد�ف  نحو  �لجهود 
عدم  منها  ثانوية  �أ�شباب  عدة  �إلى  �إ�شافًة  �لديني،  �لو�زع  �شعف  في  يكمن  �لفرد 
وجود �لولء �لوظيفي لأ�شباب مختلفة �أهمها ما  يتعلق باإد�رة �لموؤ�ش�شة  هل هي 
محفزة للموظف لالإنتاج  �أم ل ومع ذلك ينبغي �أن ي�شع �لموظف ن�شب عينية تاأدية 

مهامه على �ل�شكل �لأكمل.

كافة   ت�شافر  من  لبد  لذ�  �لمتعددة،  �لمجتمع  موؤ�ش�شات  دور  جلياً  يت�شح  وهنا 
من  وغيرها  �لأخرى  �لعلم  ودور  و�لنادي   و�لم�شجد  فالمدر�شة  ذلك  في  �لجهود 
موؤ�ش�شات �لمجتمع �لمدني �لأخرى لها دور كبير في غر�س وتعزيز مفهوم �لرقابة 
�لحكومية  �لجهات  قيام  �شرورة  �إلى  �إ�شافة  �لن�شئ،  منذ  �لأفر�د  لدى  �لذ�تية 
�لموظف  �أد�ء  تطوير  يكفل  بما  �شياغتها  و�إعادة  وخططها  �شيا�شاتها  بمر�جعة 
وتوفير بيئة عمل محفزة لالإنتاج  و�لإهتمام بالجو�نب �لتي من �شاأنها تحقيق ذلك 
بجو�نب  و�لإهتمام  منظم  ب�شكل  بينهم  �لعمل  وتوزيع  �لموظفين  ترتيب  كاإعادة 
�لأدو�ت  من  وغيرها  و�لور�س  �لندو�ت  وعقد  و  و�لتحفيز  و�لتاأهيل   �لتدريب 
على  و�لعقوبات  �لت�شريعات  في  �لنظر  �إعادة  من  لبد  �آخر  جانب  ومن    ، �لأخرى 
�لأفعال �لتي تنتافى وتحقيق �لنز�هة و�ل�شفافية وعدم �لتو�ني في تطبيقها بما 

يكفل تحقيق �لردع �لعام و�شول �إلى �لهدف �لمن�شود من ذلك .

 ومن هنا برز دور جهاز �لرقابة �لمالية و�لإد�رية للدولة حيث د�أب  خالل �لفترة 
�لذ�تية لدى  �لرقابة  �لما�شية على  تكثيف �لجهود و�لتركيز على تعزيز مفهوم 
�لجهات  لمنت�شبي  �لتدريبية  و�لور�س  �لندو�ت  �إقامة  خالل  من  �لمجتمع  �أفر�د 
�لتلفزيونية  �لبر�مج  �لم�شاركة في  �لجهاز وغيرها،   ف�شال عن  لرقابة  �لخا�شعة 
و�لإذ�عية لكافة �شر�ئح �لمجتمع و�لتي من �شاأنها ن�شر �لوعي �لرقابي لدى �أفر�د 
�لمجتمع وخلق ح�س رقابي و �لإ�شتفادة من �لإعالم �لحديث وبث �لوعي �لرقابي 
مفهوم  لتعزيز  للجهاز،  �لألكتروني  و�لموقع  و�لتويتر  �ليوتيوب  موقع  خالل  من 
�لرقابة �لذ�تية  وذلك  �نطالقا من �شيا�شات �لجهاز  وتوجهاته و�در�كة �لتام بان 
�لعمل مهما �كتملت عنا�شره و�لنجاح مهما تو�فرت �أ�شبابه فهي عو�مل غير كافية 

بدون �لرقابة �لذ�تية. 

ع�شو رقابي/ عي�شى بن �إبر�هيم �ل�شيز�وي 
�لمديرية �لعامة للرقابة �لمالية و�لإد�رية بولية �شحار 

  بــــــــذور الفـــ�ســـــــاد

تعزيز الرقابة الذاتية لدى الفرد

)الرقابة الذاتية م�سدرها الإن�سان نف�سه حيث يراقب �سل�كه واأعماله وي�ؤدي واجباته وم�س�ؤولياته دون حاجة اإىل مراقبة ومتابعة الآخرين(

      

هي  مخت�شرة  بعبارة  �لذ�تية  �لرقابة 
بالم�شوؤولية  و��شت�شعار  �إح�شا�س  ق�شية 
ويجب  و�شروري  �أ�شا�شي  �شي  كل  تجاه 
في  �لرقابية  �لثقافة  هذه  تغر�س  �أن 
�لفرد منذ �ل�شغر ، فالأ�شرة هي �لمعلم 
�لفرد  هذ�  لإخر�ج  �لأول  و�لمربي 
للمجتمع ليكون �إ�شافة �يجابية لخدمه 

�لوطن.
منذ  �لطفل  تلقين  �لأ�شرة  على  فيجب 
على  و�لحفاظ  حماية  على  ن�شاأته 
�لمنزل  وممتلكات  �لخا�شة  �غر��شه 
�لعامة  �لمر�فق  �إلى  و�شولً  و�لمدر�شة 
ليتر�شخ  �لدولة  ممتلكات  من  وغيرها 
�لحفاظ  مفهوم  �لطفل  هذ�  ذهن  في 
على ماله وعدم �لتعدي على مال غيره 
وكذلك عدم �ل�شماح لغيره على �لتعدي 

على ماله و�لمال �لعام.

في  بزوغه  منذ  �لعماني  �لإعالم  �شعى 
في  �لمجتمع  توعية  على  �ل�شبعينيات 
ومن  بحياتهم  �لرقي  �شاأنه  من  ما  كل 
حيث  �لذ�تية  �لرقابة  مبد�أ  ذلك 
�لمرئية  �لبر�مج  من  �لعديد  بث  تم 
هذ�  تتناول  و�لمقروءة  و�لم�شموعة 
فتر�ت  وعلى  عده  بطرق  �لمجال 
�لآن  وحتى  �لحين  ذلك  منذ  مت�شل�شلة 
وثقافية  �قت�شادية  بر�مج  �شملت 
ومجتمعية وغيرها �لعديد من �نجاز�ت 
حياتنا  برنامج  �لعماني.يمثل  �لإعالم 
على  مثال  عمان  �شلطنة  تلفزيون  على 
لدى  �لذ�تية  �لرقابة  ثقافة  غر�س 
حلقاته  في  يتناول  حيث  �لمجتمع 
�لأ�شرية  �لمو�شوعات  من  �لعديد 
و�لم�شكالت �لتي من �لممكن تفاديها �إذ� 
ما تو�فرت �لرقابة �لذ�تية في �لفرد.

�لرقابة  جهاز  يبذلها  قيمة  جهود 
منظومة  مع  للدولة  و�لإد�رية  �لمالية 
تكاملية من موؤ�ش�شات �لدولة ومن بينهم 
وو�شائل  �لمختلفة  �لإعالم  و�شائل 
هذ�  لخدمة  �لجتماعي  �لتو��شل 

�لوطن �لعزيز.    

منى بنت محفوظ �لمنذرية
من موؤ�ش�شي �لإعالم �لعماني

الـر�شــــوة واأثــــــــــــــارها على الـمجـتــــــمــــــــــــــع
يكاد  و�لتكنولوجي ل  و�ل�شناعي  �لتقدم �لقت�شادي  يعي�س ع�شر  و هو  �لعالم   �إن 
�أ�شناف  وله   ) �لمالي  �لف�شاد   ( بينها  ومن  �لتقدم  هذ�  يعرقل  ما  وجود  من  يخلو 
�أ�شاليبها  تعددت  و�لتي   ) �لر�شوة   ( في  �أبرزها  وتتجلى  ومتنوعة  عديدة  ووجوه 
بين �أفر�د �لمجتمع لتحقيق �لم�شالح �ل�شخ�شية على ح�شاب �لمال �لعام . وتظهر 
لنا بين فترة و�أخرى ق�شايا يتم تد�ولها بيت �أروقة �لمحاكم لمن �شولت له نف�شه 

�لتطاول على حرمة �لمال �لعام . 
" نوع من �أنو�ع �لف�شاد يطلق على دفع �شخ�س �أو موؤ�ش�شة  وتعرف �لر�شوة على �إنها 
و�جب  من  نف�شه  يعفي  و�أن   ، له  لي�س  حق  من  �لإ�شتفادة  �أجل  من  خدمة  �أو  مالً 
". وتعتبر من �لجر�ئم �لتي ي�شعب �شبطها كونها تتم بالخفاء بين �لر��شي  عليه 
و�لمرت�شي . وبالتالي فاإن �لر�شوة �أ�شبحت �آفة منت�شرة في مختلف مجالت �لحياة 
�لم�شاريع  بع�س  عرقله  منها  �قت�شادية  ناحية  من  �لو��شحة  �ل�شلبية  �آثارها  ولها 
في   ، �لنا�س  حقوق  �شياع  �لى  توؤدي  �جتماعية  ناحية  ومن   ، �لدولة  تقدمها  �لتي 
�لوظيفية  �لمنا�شب  ��شتغالل  �لى  �ل�شيا�شية  �لناحية  من  تاأثيرها  يمتد  حين 
لتحقيق م�شالح ومنافع خا�شة وعدم �ختيار �ل�شخ�س �لمنا�شب في �لمكان �لمالئم 

مما يوؤدي �إلى �شعف في كفاءة �لعمل.
وقد �أكد �لم�شرع �لعماني على تجريم �لموظفين �لذين يقبلون �لر�شوة، حيث ن�شت 
�لمادة  )155( من قانون �لجز�ء �لُعماني  �ل�شادر بالمر�شوم �ل�شلطاني رقم 74/7  
�أي منفعة  �أو  �أو  وعد�ً  �أو هدية  ، مالً  �أو لغيره  ، قبل �لر�شوة لنف�شه  )كل موظف 
�أو ليوؤخر �إجر�وؤه   ، �أو ليمتنع عنه   ، �أخرى ليقوم بعمل �شرعي من �أعمال وظيفته 
�إلى ثالث �شنو�ت و بغر�مه ت�شاوي على �لأقل ما  �أ�شهر  ، يعاقب بال�شجن من ثالث 

�أعطى له �أو وعد به ، و بعزله من �لوظيفة مدة يقدرها �لقا�شي (.

قبل  �إذ�  �شنو�ت  ع�شر  حتى  بال�شجن  �لموظف  )156(:)يعاقب  �لمادة  ن�شت  كما   
�لر�شوة ، �أو طلبها ، ليعمل عمالً منافياً لو�جبات �لوظيفة �أو لالإمتناع عن عمل كان 
و�جباً عليه بحكم �لوظيفة ، و بغر�مه ت�شاوي على �لأقل قيمة �لر�شوة وبعزله من 

�لوظيفة موؤبد�ً (.

�ل�شاأن  هذ�  في  و�لمخت�شة  �لمعنية  �لأجهزة  جميع  تتكاتف  �لمنطلق  هذ�  ومن 
م�شاحة  �لجهاز  خ�ش�س  حيث  للدولة  و�لإد�رية  �لمالية  �لرقابة  جهاز  بينها  ومن 
و  �لمالية  للمخالفات  و�لبالغات  �ل�شكاوى  �إ�شتالم  في  �لمجتمع  �شر�ئح  لكافة 
�لبالغات  نافذة  طريق  عن  وغيرها  �لعام   �لمال  تم�س  �لتي  �لق�شايا  و  �لإد�رية 
�لإلكتروني  �لبريد  و   www.sai.gov.om: للجهاز  �لإلكتروني  �لموقع  عبر 
community@sai.gov.om و تطبيقات �لهو�تف �لذكية )SAIAPP( �أو 

�لت�شال بالرقم �لمجاني )80000008 (.

في  و�لت�شاهل  للتغا�شي  مبرر  يوجد  فال  �لحياة  �شلحت  �لإن�شان   �شلح  �إذ�  وختامًا 
ت�شرفات  �أي  عن  للك�شف  �لجهود  نوحد  �أن  �لوطني  و�جبنا  فمن  �لف�شاد  ق�شايا 
�شائكة مهتدين بقول �لم�شطفى �شلى �هلل عليه و�شلم  )من ر�أى منكم منكرً� فليغيره 

بيده، فاإن لم ي�شتطع فبل�شانه فاإن لم ي�شتطع فبقلبه وذلك �أ�شعف �لإيمان(.

كريمة بنت تاج محمد بن حبيب �لبلو�شي
                د�ئرة �لتوعية وتعزيز �لنز�هة

نافذة البالغات عبر املوقع اإللكتروني للجهاز:
www.sai.gov.om

البريد اإللكتروني:
community@sai.gov.om

تطبيقات الهواتف الذكية:
SAIAPP

التقدمي مباشرة ملقر اجلهاز مبسقط أو أحد أفرعه اآلتية:
صاللة، صحار، نزوى، صور، البرميي، الرستاق، إبراء

80000008الهاتف اجملاني:
22070660الفاكس:

صندوق البريد: 727

الرمز البريدي:

ميكنكم تقدمي الشكاوى والبالغات بإحدى الطرق اآلتية: 

مسقط100

�لرقابة �لذ�تية:
�لدعائم  �إحدى  �لذ�تية  �لرقابة  تعد 
�لتي تبنى عليها �لمجتمعات، وتنبع من 
و�لم�شوؤولية  بالنتماء  �لفرد  �إح�شا�س 
بثقافة  �لمرتبطة  �لتن�شئة  من  كجزء 
معتقد�ت  من  تحمله  ما  بكل  �لمجتمع 
وتقاليد  �جتماعية،  وعاد�ت  دينية، 
�شلوك  �شبط  على  فتعمل  و�أعر�ف، 
ذ�تية  رقابة  وجود  خالل  من  �لفرد 
�أن  �إل  قر�ر�ته.  على  وت�شيطر  تحكم 
قابلة  �أنها  �لذ�تية  �لرقابة  م�شكلة 
منها  كثيرة  بعو�مل  وتتاأثر  للتغيير 
و�لجتماعية  و�لعقدية  �لنف�شية 

وغيرها.
وجود  �ل�شروري  من  فاإنه  لذلك، 

�أنظمة وقو�نين وت�شريعات تحكم هذه 
�لرقابة �لذ�تية ليتم �لعمل من خالل 
ت�شريعات ثابته ولي�س من خالل رقابة 

ذ�تية قابلة للتغيّير.

حماية �لمال �لعام:
�أهم  من  تعتبر  �لعام  �لمال  حماية  �إن 
ووجود  �لع�شرية  �لدول  مميز�ت 
و�أنظمة وت�شريعات تحكم هذ�  قو�نين 
�لمجتمعات  �أ�شا�شيات  من  يعتبر  �لأمر 

�لمتح�شرة. 
و�لم�شد�قية  �ل�شفافية  باأن  و�أعتقد 
�لمال  حماية  ركائز  �أهم  من  تعتبر�ن 
�لمجتمع  �آمن  ما  متى  بحيث  �لعام، 
فاإن  و�لم�شد�قية  �ل�شفافية  بوجود 
�شريكًا  نف�شه  يعتبر  �شوف  �لمو�طن 
بالتالي  ويكون  �لعام  �لمال  حماية  في 
�ل�شفافية  بقدر  ذلك  على  حري�شًا 
�لم�شوؤولين  من  �لمقدمة  و�لم�شد�قية 

في �لحكومة. 

د . محمد بن عبد�هلل �لمقبالي
           م�شاعد رئي�س جامعة �شحار

ماذا قالوا؟!

الـــرقــــابة الــــذاتــــية


