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الورش وحقوق املواطن



صـــيانة الســـيارات يف اململكـــة تقـــدم عـــن طريـــل العديـــد مـــن
الشــــركات املتخصصــــة الكــــرب إضــــافة إىل الــــورش الصــــغرية
املنتشرة يف مجيع أحناء اململكـة ,والـيت يقـوم علـح العمـل فيهـا يف
معظــم األحيــان جمموعــة مــن املــتعلمني األجانــب الــذين كــثريًا مــا
يتـــدربون ويتعلمـــون يف ســـيارات خلـــل اهلل فيخطئـــون أكثـــر ممـــا
يصيبون ويفسدون أكثر مما يصلحون يف سيارات النـاس ,ويفاجـ
أصحاب السيارات بتقارير متخبطة عن نوع العطل أو احلاجة لتغيري
بع

قطع الغيار ,واهلدف يف معظم تلك األحوال ألصحاب الورشـة

أو العامل فيها هو جيـب املـواطن وإفـراا مـا ميكـن مـن نقـوده بغـري
وجه حل ,حينما يقع فريسة هلؤالء الذين يستغفلونه وأمثالـه ولـذلك
فقد تسرق بع

قطع الغيـار الصـاحلة يف سـيارته .وقـد تبـدل قطـع

غيار ال داعي لتبديلها ,وقد تفسد سيارته أكثر مما تصلح وهـو ال
حول له وال قوة فيما لو اكتشف أو مل يكتشف عمليـات االحتيـال
تلك أو السرقة يف وضح النهار ,وكثري ما تشتكي أقسام الشرطة
اجملــاورة لتلــك الــورش مــن مشــاكل تقــع بــني أصــحابها وأصــحاب
 نُشــر هــذا املقــال جبريــدة اجلزيــرة ,الثالثــاء 7مجــاد األوىل1426هـــ
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الســيارات ,ورمبــا مل

ــدوا ليــة واضــحة حللــها ,وقــد يتبــادر إىل

أذهان العاملني فيهـا رفـع األمـر إىل احملـاكم أو اجلهـات احلقوقيـة
ذات العالقــة والــيت خيشــح املــواطن مــن دوائرهــا الروتينيــة وطــول
اإلجــراءات يف وقــت تكــون املشــكلة

ــددة بــ آلف الريــاالت أو

مئاتها أحيانًا لكنه ظلم ال يستطيع جتاهله ويف الوقت نفسـه ألخـذ
حقــه أمامــه(روتني) ال يســتطيع متابعتــه والــرك

ورائــه ,وبالتــالي

فإنه يسكت أحيانًا عن حقه رغمًا عنه.
وهـــذا يف الوقـــت نفســـه يـــدعو أصـــحاب الـــورش النصـــابني إىل
االســتمرار يف اللعــب علــح النــاس وغمــط حقــوقهم ,وال

ــدون مــن

يردعهم عن التعلم بال علم والعبث يف سـيارات خلـل اهلل .ويوجـد يف
كثري من الدول ليـة معينـة للبـت سـريعًا يف مثـل هـذه احلـاالت عـن
طريل

كمني مـؤهلني يتواجـدون يف مكاتـب خاصـة للتحكـيم

ومعرفة تفاصيل هـذه اخلالفـات الـيت تنـتج بـني أصـحاب السـيارات
وبني أصحاب الـورش أو

ـالت بيـع السـيارات .ويـدفع هلـا صـاحب

السيارة قيمة رمزية لتقيـيم الواقعـة أو عمـل الورشـة وإصـدار تقريـر
فــوري ولــو اســتدعح األمــر فإنهــا تســتمع ملهنــدس الورشــة ولصــاحب
السيارة وتصدر بينهما قرارًا حتكيمـا ملزمًـا للجميـع حبيـث ي خـذ
صاحب السيارة حقه وخيشح صـاحب الورشـة مـن أي خطـ أو ظلـم
لآلخــرين وحبــذا أن تنظــر اجلهــات املختصــة يف وزارة الصــناعة أو
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إمــارات املنــاطل أو اجلهــات احلقوقيــة ذات العالقــة يف هــذا األمــر
وتنظـــر يف تشـــكيل عـــدد مـــن اللجـــان أو النقابـــات املختصـــة الـــيت
ميكــن أن تــربط بشــيخ الصــناعية كمــا يقــال أو بشــرطة املنطقــة
حبيث ميكن أن تصدر رأيها يف احلال يف مثـل هـذا األمـر وحبيـث
ننع احملتالني من أصحاب الورش وتوقفهم عند حـدهم والـذين هـم
يف الغالـب مـن األجانـب الـذين يتعلمـون فينـا بـل رمبـا أن بعضـهم مل
ير السيارة اليت يزعم قدرته علح إصالحها يف حياتـه قـط قبـل أن
ي تي إىل اململكة ,واهلل املستعان.

  

