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جهاز الرقابة ـ ُعمان

الـــرقــــابة الــــذاتــــية

جهاز الرقابة ـ ُعمان

بــــــــذور الفـــ�ســـــــاد

تعزيز الرقابة الذاتية لدى الفرد
كثيراً ما قر�أنا و�سمعنا عن دور المنظمات الرقابية بمختلف دول العالم وقيامها
وب�شكل م�ستمر بتطوير و�سائلها و�أدواتها وت�شريعاتها للو�صول �إلى تحقيق �أكبر
معدالت ال�شفافية والنزاهة المن�شودة ولكن قد ي�شوب بع�ضها الخلل والق�صور
كونها من ت�شريع الب�شر وبالتالي قد ي�ستغل البع�ض من �ضعاف النفو�س هذه الثغرات
لم�صالح �شخ�صية  ،لذا ي�أتي الدور الحقيقي للرقابة الذاتية والتي تعني الإيقان
بمراقبة المولى عزوجل جلت قدرته بال�سر والعلن م�صداقا لقوله تعالى �( :إن
اهلل كان عليكم رقيباً) فالرقابة الذاتية قبل كل �شي هي �إحدى القيم الإ�سالمية
الم�ستقاه من ديننا الحنيف  ,فالإن�سان موظفاً كان �أم غير ذلك �إذا لم يدرك ب�أن
المولى يراقبه جلت قدرته لما �أدى العمل المنوط به بكل �إخال�ص و�أمانه ،ولذلك
فهي من �أهم العوامل الم�ؤثرة في النجاح وفي جوده العمل ،وفي تحقيق تكامل
الجهود نحو الأهداف الم�شتركة ,ولعل �أهم �أ�سباب �ضعف الرقابة الذاتية لدى
الفرد يكمن في �ضعف الوازع الدينيً � ،
إ�ضافة �إلى عدة �أ�سباب ثانوية منها عدم
وجود الوالء الوظيفي لأ�سباب مختلفة �أهمها ما يتعلق ب�إدارة الم�ؤ�س�سة هل هي
محفزة للموظف للإنتاج �أم ال ومع ذلك ينبغي �أن ي�ضع الموظف ن�صب عينية ت�أدية
مهامه على ال�شكل الأكمل.

ومن هنا برز دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حيث د�أب خالل الفترة
الما�ضية على تكثيف الجهود والتركيز على تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى
�أفراد المجتمع من خالل �إقامة الندوات والور�ش التدريبية لمنت�سبي الجهات
الخا�ضعة لرقابة الجهاز وغيرها ،ف�ضال عن الم�شاركة في البرامج التلفزيونية
والإذاعية لكافة �شرائح المجتمع والتي من �ش�أنها ن�شر الوعي الرقابي لدى �أفراد
المجتمع وخلق ح�س رقابي و الإ�ستفادة من الإعالم الحديث وبث الوعي الرقابي
من خالل موقع اليوتيوب والتويتر والموقع الألكتروني للجهاز ،لتعزيز مفهوم
الرقابة الذاتية وذلك انطالقا من �سيا�سات الجهاز وتوجهاته وادراكة التام بان
العمل مهما اكتملت عنا�صره والنجاح مهما توافرت �أ�سبابه فهي عوامل غير كافية
بدون الرقابة الذاتية.
ع�ضو رقابي /عي�سى بن �إبراهيم ال�شيزاوي
المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بوالية �صحار

وهنا يت�ضح جلياً دور م�ؤ�س�سات المجتمع المتعددة ,لذا البد من ت�ضافر كافة
الجهود في ذلك فالمدر�سة والم�سجد والنادي ودور العلم الأخرى وغيرها من
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني الأخرى لها دور كبير في غر�س وتعزيز مفهوم الرقابة
الذاتية لدى الأفراد منذ الن�شئ� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة قيام الجهات الحكومية
بمراجعة �سيا�ساتها وخططها و�إعادة �صياغتها بما يكفل تطوير �أداء الموظف
وتوفير بيئة عمل محفزة للإنتاج والإهتمام بالجوانب التي من �ش�أنها تحقيق ذلك
ك�إعادة ترتيب الموظفين وتوزيع العمل بينهم ب�شكل منظم والإهتمام بجوانب
التدريب والت�أهيل والتحفيز و وعقد الندوات والور�ش وغيرها من الأدوات
الأخرى  ,ومن جانب �آخر البد من �إعادة النظر في الت�شريعات والعقوبات على
الأفعال التي تنتافى وتحقيق النزاهة وال�شفافية وعدم التواني في تطبيقها بما
يكفل تحقيق الردع العام و�صوال �إلى الهدف المن�شود من ذلك .

ماذا قالوا؟!

الرقابة الذاتية:
تعد الرقابة الذاتية �إحدى الدعائم
التي تبنى عليها المجتمعات ،وتنبع من
�إح�سا�س الفرد باالنتماء والم�س�ؤولية
كجزء من التن�شئة المرتبطة بثقافة
المجتمع بكل ما تحمله من معتقدات
دينية ،وعادات اجتماعية ،وتقاليد
و�أعراف ،فتعمل على �ضبط �سلوك
الفرد من خالل وجود رقابة ذاتية
تحكم وت�سيطر على قراراته� .إال �أن
م�شكلة الرقابة الذاتية �أنها قابلة
للتغيير وتت�أثر بعوامل كثيرة منها
النف�سية والعقدية واالجتماعية
وغيرها.
لذلك ،ف�إنه من ال�ضروري وجود

د  .محمد بن عبداهلل المقبالي
م�ساعد رئي�س جامعة �صحار

الرقابة الذاتية بعبارة مخت�صرة هي
ق�ضية �إح�سا�س وا�ست�شعار بالم�س�ؤولية
تجاه كل �شي �أ�سا�سي و�ضروري ويجب
�أن تغر�س هذه الثقافة الرقابية في
الفرد منذ ال�صغر  ،فالأ�سرة هي المعلم
والمربي الأول لإخراج هذا الفرد
للمجتمع ليكون �إ�ضافة ايجابية لخدمه
الوطن.
فيجب على الأ�سرة تلقين الطفل منذ
ن�ش�أته على حماية والحفاظ على
اغرا�ضه الخا�صة وممتلكات المنزل
والمدر�سة و�صوالً �إلى المرافق العامة
وغيرها من ممتلكات الدولة ليتر�سخ
في ذهن هذا الطفل مفهوم الحفاظ
على ماله وعدم التعدي على مال غيره
وكذلك عدم ال�سماح لغيره على التعدي
على ماله والمال العام.

�سعى الإعالم العماني منذ بزوغه في
ال�سبعينيات على توعية المجتمع في
كل ما من �ش�أنه الرقي بحياتهم ومن
ذلك مبد�أ الرقابة الذاتية حيث
تم بث العديد من البرامج المرئية
والم�سموعة والمقروءة تتناول هذا
المجال بطرق عده وعلى فترات
مت�سل�سلة منذ ذلك الحين وحتى الآن
�شملت برامج اقت�صادية وثقافية
ومجتمعية وغيرها العديد من انجازات
الإعالم العماني.يمثل برنامج حياتنا
على تلفزيون �سلطنة عمان مثال على
غر�س ثقافة الرقابة الذاتية لدى
المجتمع حيث يتناول في حلقاته
العديد من المو�ضوعات الأ�سرية
والم�شكالت التي من الممكن تفاديها �إذا
ما توافرت الرقابة الذاتية في الفرد.
جهود قيمة يبذلها جهاز الرقابة
المالية والإدارية للدولة مع منظومة
تكاملية من م�ؤ�س�سات الدولة ومن بينهم
و�سائل الإعالم المختلفة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي لخدمة هذا
الوطن العزيز.
منى بنت محفوظ المنذرية
من م�ؤ�س�سي الإعالم العماني

الـر�شــــوة و�أثــــــــــــــارها على الـمجـتــــــمــــــــــــــع
�إن العالم و هو يعي�ش ع�صر التقدم االقت�صادي وال�صناعي والتكنولوجي ال يكاد
يخلو من وجود ما يعرقل هذا التقدم ومن بينها ( الف�ساد المالي ) وله �أ�صناف
ووجوه عديدة ومتنوعة وتتجلى �أبرزها في ( الر�شوة ) والتي تعددت �أ�ساليبها
بين �أفراد المجتمع لتحقيق الم�صالح ال�شخ�صية على ح�ساب المال العام  .وتظهر
لنا بين فترة و�أخرى ق�ضايا يتم تداولها بيت �أروقة المحاكم لمن �سولت له نف�سه
التطاول على حرمة المال العام .
وتعرف الر�شوة على �إنها " نوع من �أنواع الف�ساد يطلق على دفع �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة
ماالً �أو خدمة من �أجل الإ�ستفادة من حق لي�س له  ،و�أن يعفي نف�سه من واجب
عليه " .وتعتبر من الجرائم التي ي�صعب �ضبطها كونها تتم بالخفاء بين الرا�شي
والمرت�شي  .وبالتالي ف�إن الر�شوة �أ�صبحت �آفة منت�شرة في مختلف مجاالت الحياة
ولها �آثارها ال�سلبية الوا�ضحة من ناحية اقت�صادية منها عرقله بع�ض الم�شاريع
التي تقدمها الدولة  ،ومن ناحية اجتماعية ت�ؤدي الى �ضياع حقوق النا�س  ،في
حين يمتد ت�أثيرها من الناحية ال�سيا�سية الى ا�ستغالل المنا�صب الوظيفية
لتحقيق م�صالح ومنافع خا�صة وعدم اختيار ال�شخ�ص المنا�سب في المكان المالئم
مما ي�ؤدي �إلى �ضعف في كفاءة العمل.
وقد �أكد الم�شرع العماني على تجريم الموظفين الذين يقبلون الر�شوة ،حيث ن�صت
المادة ( )155من قانون الجزاء ال ُعماني ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 74/7
(كل موظف  ،قبل الر�شوة لنف�سه �أو لغيره  ،ماالً �أو هدية �أو وعداً �أو �أي منفعة
�أخرى ليقوم بعمل �شرعي من �أعمال وظيفته � ،أو ليمتنع عنه � ،أو لي�ؤخر �إجرا�ؤه
 ،يعاقب بال�سجن من ثالث �أ�شهر �إلى ثالث �سنوات و بغرامه ت�ساوي على الأقل ما
�أعطى له �أو وعد به  ،و بعزله من الوظيفة مدة يقدرها القا�ضي ).

وفي هذا ال�سياق ف�إن هناك �صور متعددة لبذور الف�ساد نذكر بع�ضها على
�سبيل الذكر ولي�س الح�صر وهي:
.1الجهل :هو العدو الأول للب�شرية ،والبذرة الأولى لكل ف�ساد ،فالجهل
يطم�س معالم الفطرة من نزاهة و�صدق و�شفافية ،ويقتل روح ال�ضمير
و�صحوته ،فما �أجد حال لنبذ هذه البذرة �سوى العلم لأن العلم نور
والجهل ظالم .فبالعلم تحيا الأمم ،وتتناف�س الح�ضارات لل�صعود للقمم،
وت�سمو النفو�س بالهمم ،وت�ست�أ�صل �شف�أة الف�ساد ور�ؤو�سه فت�صبح تربته
�صعيداً زلقاً .فكما �أن الجهل يعمي �صاحبه عن توابع �أفعاله الفا�سدة
والمف�سدة؛ ف�إن العلم على النقي�ض تماماً ،فهو خير �سراج ل�صاحبه،
يب�صره بال�سلوك ال�صحيح ،ويمده بالنور ليميز بين مفترق الطرق لي�سلك
ال�سبيل الم�ستقيم لما فيه الخير لنف�سه ولوطنه وللب�شرية جمعاء.

�أنظمة وقوانين وت�شريعات تحكم هذه
الرقابة الذاتية ليتم العمل من خالل
ت�شريعات ثابته ولي�س من خالل رقابة
ذاتية قابلة للتغي ّير.
حماية المال العام:
�إن حماية المال العام تعتبر من �أهم
مميزات الدول الع�صرية ووجود
قوانين و�أنظمة وت�شريعات تحكم هذا
الأمر يعتبر من �أ�سا�سيات المجتمعات
المتح�ضرة.
و�أعتقد ب�أن ال�شفافية والم�صداقية
تعتبران من �أهم ركائز حماية المال
العام ،بحيث متى ما �آمن المجتمع
بوجود ال�شفافية والم�صداقية ف�إن
المواطن �سوف يعتبر نف�سه �شريك ًا
في حماية المال العام ويكون بالتالي
حري�ص ًا على ذلك بقدر ال�شفافية
والم�صداقية المقدمة من الم�س�ؤولين
في الحكومة.

كثيراً ما تتناول و�سائل الإعالم الحديث عن الف�ساد ومفهومه و�أ�شكاله
وتوابعه وما يجره من خ�سائر مادية ومعنوية للب�شرية والح�ضارة
ب�شكل عام ،ولكن قلما ترد ت�سا�ؤالت حول الأ�سباب الكامنة للف�ساد
والبذور الحقيقية للأفعال الم�سيئة للب�شرية ولثرواتها وقدراتها
وعلمها و�إنجازاتها وحتى م�ستقبل �أجيالها .وكما يقول علماء النف�س
�أن معرفة الجذور ال�ضامرة للم�شكلة ت�سهم كثيرا في معالجتها وتخطيها
وتفاديها عاجال و�آجال ،وبالتالي ف�إن الوقت المبذول في درا�سة �أعرا�ض
الم�شكلة وعالجها واقتراح تو�صيات ب�ش�أن تفاديها م�ستقبالً ال يثمر �أبداً
كون ال�سبب الرئي�س للم�شكلة لم يتم ر�صده على الوجه المطلوب .وفي
مناظرة بين رجلين قال �أحدهما� :إني لأرى نف�سي �أذكى منك ،ف�أنا �أجد
مائة حل لأية م�شكلة ،فرد عليه �صاحبه بحكمة بالغة :و�أنا �أتفاداها
قبل وقوعها .فمن الحكمة والإدارة ال�سليمة نبذ بذور الف�ساد وطرحها
بعيدا عن تربة الحياة بكل ف�صولها ومحاربتها قبل �أن تغر�سها �أيدي
�آثمة ومن ثم تنمو وتثمر ف�ساداً.

كما ن�صت المادة ((:)156يعاقب الموظف بال�سجن حتى ع�شر �سنوات �إذا قبل
الر�شوة � ،أو طلبها  ،ليعمل عمالً منافياً لواجبات الوظيفة �أو للإمتناع عن عمل كان
واجباً عليه بحكم الوظيفة  ،و بغرامه ت�ساوي على الأقل قيمة الر�شوة وبعزله من
الوظيفة م�ؤبداً ).
ومن هذا المنطلق تتكاتف جميع الأجهزة المعنية والمخت�صة في هذا ال�ش�أن
ومن بينها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حيث خ�ص�ص الجهاز م�ساحة
لكافة �شرائح المجتمع في �إ�ستالم ال�شكاوى والبالغات للمخالفات المالية و
الإدارية و الق�ضايا التي تم�س المال العام وغيرها عن طريق نافذة البالغات
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وختام ًا �إذا �صلح الإن�سان �صلحت الحياة فال يوجد مبرر للتغا�ضي والت�ساهل في
ق�ضايا الف�ساد فمن واجبنا الوطني �أن نوحد الجهود للك�شف عن �أي ت�صرفات
�شائكة مهتدين بقول الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم (من ر�أى منكم منكر ًا فليغيره
بيده ،ف�إن لم ي�ستطع فبل�سانه ف�إن لم ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف الإيمان).

.2غياب التربية والتوجيه الأ�سري :فالتربية والإ�شراف الأبوي
والأ�سري ين�شئ �أجياال تختلط عندهم المفاهيم ،وتقتل فيهم ح�س
الرقابة فال يخ�شون �سلوك الطريق ال�شائك الذي هو بال �شك طريق
فا�سد يحمل بين طياته الأفعال ال�سيئة والجرائم المختلفة في حق
الوطن والب�شرية �أي�ضا .والتربية ال�سليمة الم�شبعة بالود والرقابة
والإ�شراف اللين تعد المرتكز الأول للأخالق ،والمن�صة الأولى لتنطلق
الأجيال حاملة للقيم ال�سامية من نزاهة و�صدق و�أفعال م�س�ؤولة ،كما �أن
م�س�ؤولية التربية ال تنح�صر على الأبوين فقط ،و�إنما تمتد ظاللها �إلى
المدار�س والم�ساجد والمجتمع ،فكل منا مرب لنف�سه ولغيره بما فيه
الخير وبما يدفع عن مجتمعه ال�شر.
.3غياب منهجية ا�ستباقية لنبذ بذور الف�ساد من خالل التوعية ال�شاملة
لجميع �أفراد المجتمع بدءاً من الأمهات والأباء كونهم مربيين ومروراً
بالطالب وو�صوالً للموظفين والعاملين ،فمن المالحظ �أن �أغلب ما
يتم تداوله في �سياق الف�ساد يكمن في التعريف بمفهومه و�أ�شكاله
ودور الجهات الأخرى في الت�صدي له و�أخبار الفا�سدين والمف�سدين؛
�إال �أن الإجراء الوقائي لنبذ الف�ساد يكمن في توعية الطالب في
جميع مراحلهم التعليمية ب�أهمية النزاهة في طلب العلم وبيان الأثار
المترتبة على ال�سلوكيات المرفو�ضة كالغ�ش وغيرها و�أثرها على
م�ستقبلهم ،فكما نعلم �أن من �شب على �شي �شاب عليه ،ف�إذا ن�ش�أ الطالب
في بيئة ال تنهاه عن الغ�ش وتف�سح له المجال له�ضم حقوق زمالئه
الم�شمرين عن �سواعدهم لطلب العلم؛ ف�إنه بال �شك �سيكون هو نف�سه في
بيئة العمل من انتهاك الحقوق و�سلوك طرق الف�ساد بكل �أنواعها �إن لم
يجد رادعاً ،وتوعية المجتمع بجميع �أطيافه ب�أهمية التحلي بالأخالق
الكريمة كونها الدرع �ضد هواج�س الف�ساد ،وما تعتري النف�س �أحياناً
من حب المال وطلبه ولو بطرق غير م�شروعة ،والتوعية للموظفين
والعاملين كل في مجاله ب�أهمية �أداء العمل على �أح�سن وجه ،ورفع
م�ستوى الرقابة لديهم ليتجنوا الوقوع في المحظور.
وبما �أن التربة �أي�ضاً تحت�ضن البذور ال�صالحة وتثمر الخير؛ ف�إننا ال
بد من غر�س البذور المقاومة للف�ساد من خالل ن�شر العلم وجعله متاحاً
للجميع؛ فالعلم ال يتوقف مداه ولو م�ضى العمر ،فكم من عالم جاهل
في زوايا �أخرى من الحياة ،كما �أن العلم ال يقت�صر على تلقين العلوم
ب�أنواعها ،و�إنما العلم يتمثل �أي�ضا في معرفة �أن جميع الأمور المحظورة
والأعمال غير الم�شروعة �ستف�ضي �إلى نهاية ال تحمد عقباها ،فتمثل
م�شاهد العواقب الوخيمة لل�سلوكيات الم�شينة كفيل بردع النفو�س عن
الم�ضي في هذا الطريق ال�شائك والتربية ال�صادقة لتن�شئة �أجيال تت�سم
بالنقاء في التعامل وتحا�شي كل ما ي�ضر بالمجتمع .
كلمة البد منها:
يعمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بجهد م�ضن وب�سواعد
فتية لتجفيف منابع الف�ساد  ،ون�شر ثقافة الرقابة الذاتية لدى موظفي
الحكومة ،وتنظيم الندوات التوعوية في جميع الجهات الحكومية
الخا�ضعة لرقابته ،ويفتح بذلك بابا ل�سلوك الطريق الأقوم بتو�صياته
و�إر�شاداته لكل من يحمل على عاتقه خدمة هذا الوطن ،ويب�صرهم
بدورهم الأ�سا�سي في حماية الأموال العامة ،فالجهاز لي�س الم�س�ؤول
الوحيد عن حماية الأموال العامة ،و�إنما ت�ضطلع جميع الوحدات
الحكومية بهذه الم�س�ؤولية العظيمة من �أجل حماية ثروة عمان
وحماية �أبنائها في المقام الأول من خالل غر�س بذور ال�صالح والنزاهة
في مكنونات �أنف�سهم ،فكلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته.

مروة بنت محمد بن حارث اله�شامية
المديرية العامة للرقابة على الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة

كريمة بنت تاج محمد بن حبيب البلو�شي
دائرة التوعية وتعزيز النزاهة

(الرقابة الذاتية م�صدرها الإن�سان نف�سه حيث يراقب �سلوكه و�أعماله وي�ؤدي واجباته وم�س�ؤولياته دون حاجة �إىل مراقبة ومتابعة الآخرين)
ميكنكم تقدمي الشكاوى والبالغات بإحدى الطرق اآلتية:
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

الهاتف اجملاني80000008 :
الفاكس22070660 :

صندوق البريد727 :
الرمز البريدي100 :مسقط

