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 ومبدأ من أين لك هذا ؟تقرير الرقابة املالية .. 

 2017 ربمسيد 24 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

من إيجابيات عهد اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي جاء 
بها جاللة الملك حمد إصدار تقرير الرقابة المالية بصورة سنوية، 

أنه يجب االعتراف بها، فإصدار مثل هذا وهذه حقيقة أعتقد 
التقرير بصورة سنوية عملية ديمقراطية واعية ال غبار عليها، بل 
وهي مطلوبة إلى أبعد الحدود، فهذه هي الشفافية التي عادة ما 

 ينادي بها المصلحون اإلداريون والسياسيون واالقتصاديون.

نوي من غير ولكن أن تمرر المجالس البرلمانية هذا التقرير الس
تدقيق ومحاسبة فهنا يقع الخلل، وال نقصد بالمحاسبة والتدقيق 
لفت األنظار إلى التقرير من خالل بعض المالحظات التي قام بها 
نوابنا األفاضل عبر الصحافة المحلية على اعتبار أنهم سيقومون 
ويقومون.. ثم نكتشف أنها تصريحات جوفاء يمكن أن تصب في 

ن أجل االنتخابات المقبلة وجمع أصوات خانة التصريحات م
الناخبين، فصحافتنا المحلية أفردت صفحات عديدة لكشف 
العديد من األخطاء التي ارتكبت من قبل بعض المسؤولين في حق 
الوطن أوالً ومن ثم حق المواطن، وكلنا يعلم أن هذا ليس من عمل 

نا نود نواب الشعب، فالتصريحات ما هي إال فردٌ للعضالت، ولكن ك
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أن نرى أن كل تلك التصريحات والغضب االنتخابي قد تحول إلى 
واستجوابات ومحاسبات، وفي األخير توقيف عن العمل  مسائالت

أو حجز وحتى التجريد من الصالحيات والوظيفة وتطبيق المبدأ 
االقتصادي العظيم الذي أطلقه الفاروق أمير المؤمنين عمر )من أين 

تهدأ النفوس، وسوف يشعرون بأن نواب ؟(، حينئذ سوف  لك هذا
 الشعب يعملون من أجل الشعب وليس ألهداف أخرى مبطنة.

ونحن هنا ال نريد أن نفرد كل تلك األرقام والمخالفات التي تمت 
والتي ذكرت في التقرير، فالصحافة المحلية قد أفردت كل تلك 

ة في األرقام بشيء من التفصيل، فمن أراد الرجوع إليها فهي مذكور
، ولكن ما أريد أن أتطرق إليه هما 2017ديسمبر  6صحافتنا بتاريخ 

محوران ال ثالث لهما، وهما قصة أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي 
؟(، والمحور  اهلل عنه ومبدأه االقتصادي الشهير )من أين لك هذا

الثاني تصريح سمو ولي عهدنا األمير سلمان بن حمد بخصوص 
لية، ولنبدأ بقصة الفاروق وما جاء في مثل هذا تقرير الرقابة الما
  الموضوع من أخبار.

يروى في كتاب إعالم الموقعين البن القيم هذه الحكاية: ففي ذات 
يوم جمعة وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 

 على فوزعها اليمن يخطب بالناس، وكان قد أتته ثياب من
دأ الخطبة وعليه ثوبان، وقال: أيها فب ثوبًا، مسلم   كل المسلمين،

  الناس، اسمعوا وعوا.
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  فقام سلمان من وسط المسجد، وقال: واهلل ال نسمع وال نطيع.

  ؟ فتوقف واضطرب المسجد، وقال عمر: ما لك يا سلمان

لنتخيل المشهد، عمر بن الخطاب أقوى رجل في الدولة اإلسالمية 
جل المهاب القوي الذي يقف في وسط المسجد وعلى المنبر، هذا الر

كان الناس يهابونه قبل اإلسالم وفي عهد رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم وكذلك عهد الصديق، هذا الرجل أصبح اليوم أميرًا 
للمؤمنين أو باألحرى كان إمبراطورًا بعد فتح بالد فارس والروم 
واالنتصارات التي تمت في عهده، هذا الرجل المهيب يقف له أمام 

اس صحابي ويقول له: ال سمع لك وال طاعة. أكاد أجزم أن أنفاس الن
الحاضرين قد توقفت، واألعين شخصت ما بين الصحابيين 

؟ كيف  الجليليين عمر وسلمان، وبدأت النفوس تتساءل، ماذا اآلن
  ؟ سينتهي هذا الموقف

؟ هل سرق من بيت مال المسلمين  حسنٌ، يا سلمان، ماذا فعل عمر
؟ هل  دنانير في ظالم الليل وغيّر في السجالتبضع آالف من ال

استقطع مساحات من األراضي وكتبها باسمه أو باسم زوجته أو 
أحد من عياله؟ هل سطا على المزارع والحدائق والشوارع العامة 

 ؟ ؟ ماذا فعل عمر رضي اهلل عنه وحولها كلها باسمه الشخصي

ثوبًا،  قل يا سلمان، قال سلمان: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبًا
 ؟ ونسمع ونطيع
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؟ تعطي المسلمين قطعة قماش  من أين لك هذا يا أمير المؤمنين
؟ من أعطاك هذا الحق لتأخذ لنفسك  واحدة وأنت تأخذ قطعتين

 ؟ أكثر مما أعطيت غيرك من المسلمين

كان أمير المؤمنين عمر طويل القامة مقارنة بجمع الناس، وكانت 
قه كلها، لكن من المفروض قطعة ثوب واحدة ال تكفيه لتغطية سا

على أمير المؤمنين أال يستثني نفسه حتى مع هذا الظرف الخارج 
عن إرادته، وال يوجد هناك أمام الصحابة الجالسين في المسجد في 
 هذه اللحظة أي مبرر لكي يأخذ عمر لنفسه قطعتين من القماش.

 ؟ وأمام هذا الرفض لكالمه، ماذا فعل عمر

ذين كانوا يقفون على مقربة منه للقبض على هل أشار إلى حراسه ال
الصحابي سلمان رضي اهلل عنه، ويلقونه في ظالم السجن حتى 

؟ هل ضربه  ؟ هل أسكته عمر وقال له: هذا ليس من شأنك يتعطن
؟ ماذا فعل أمير المؤمنين الفاروق عمر  بالدرة التي كان يحملها عادة
 ؟ بن الخطاب رضي اهلل عنه

اهلل، قم  اهلل بن عمر وقال: يا عبد لده عبدبكل بساطة أشار إلى و
  أجب سلمان.

اهلل وقال: هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين  فقام عبد
  أعطيته أبي.

  فبكى سلمان، وقال: اآلن قُلْ نسمع، وأمر نطع.
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اقتنع سلمان باإلجابة، بعد أن مارس حقه في طرح السؤال، وكذلك 
وأن من ألقاه عليه كان على  السؤال حق أن – أيضًا –فإن عمر مقتنع 

حق، وأن سياسة الدولة تجعله حق وأن الشفافية التي يتحدثون 
عنها كانت قد ولدت هناك عندما أوقف سلمان رضي اهلل عنه أمير 
المؤمنين وهو يتحدث حتى يجيبه عن سؤال ويقول له في جسارة 

 ال سمع لك وال طاعة حتى تجيب.

الرئيس يجيب بموجب المواطن يسأل في صورة استجواب، و
الدستور الذي ألزم به نفسه عند بداية فترة رئاسته، فقد ألزم 
نفسه بالحفاظ على المال العام وأال يستأثر منه بشيء لنفسه أو 
أسرته. وهنا يكمن سر دولة اإلسالم وتميزها عن غيرها، وهنا 
يكمن سر خلود عمر في ذاكرة التاريخ، وهنا يكمن سر التالزم بين 

عصره وبين قيم العدالة. الرجل لم يخش عمر على الرغم من عمر و
قوته ألنه تعلّم من دولته أال يخاف من الحق وأن الحاكم بشر يسأل 
ويستجوب ويعارض، وكل هذا بال بطش أو اضطهاد أو قيد. 
وحينما تكون العالقة بين الحاكم والمحكوم كهذه تصح الدولة 

جاحها واستمرارها قد وتسير نحو الحضارة الحقة وتكون أسس ن
الشعب مصدر »اجتمعت كلها، حينئذ تصح المقولة التي تقول 

 «.السلطات

وهذا لم يأت من فراغ، ففي سيرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
العديد من تلك الحكايات التي صحت حول نفس ذلك الموضوع، 

ذلك الحديث النبوي الشريف الذي يروي  تاوربما أقوى تلك الحكاي
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رأة من األشراف قد سرقت فتسابق أهلها ألسامة بن زيد أن ام
رضي اهلل عنه حب رسول اهلل حتى يشفع لها عند رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، ولكنه صلى اهلل عليه وسلم قال جملة في تلك 
اللحظة يمكن اعتبارها واحدة من أهم المبادئ الرئيسية التي 

االجتماعية وقال صلى  أقيمت عليها دولة اإلسالم وهي العدالة
إِنَّمَا أَْهلََك الَّذِينَ َقبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ َكاُنوا إذا سَرََق »اهلل عليه وسلم: 

فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَُكوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، 
، وحاشا «قَتْ لَقَطَْعتُ َيدَهَاوَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ ُمحَمَّد  َسرَ

للزهراء أن تسرق، ولكنه قانون الدولة اإلسالمية دولة العدالة 
والقانون، فهل يمكن أن نطبق هذا القانون على من سجلت عليه 

 ؟ مخالفات في تقرير الرقابة المالية

أما المحور الثاني في هذا الموضوع أحببت أن أشير إلى تصريح 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد  صاحب السمو الملكي

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الذي نشرته 
والذي  2017ديسمبر  12الصحافة المحلية يوم الثالثاء الموافق 

أال تهاون مع أي مالحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة »أكد فيه 
حظات الواردة في تقرير الجنائية والتالعب بالمال العام وفق المال

 «.ديوان الرقابة المالية واإلدارية

فخالل اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة سموه ناقشت اللجنة آلية 
التعامل مع التقرير والمالحظات الواردة والتي ترتكز على المعايير 
والتصنيفات التي تسهم في اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية 
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المالحظات بموضوعية وحزم ومسؤولية. المناسبة مع كافة 
وأشار الخبر إلى أنه تم تقديم عرض تفصيلي عن أهم المالحظات 

( 2017الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية هذا العام )
وتفاصيلها، وآليات التعامل معها على أسس   322والبالغ عددها 

يه من منهجية متمثلة في وضع تصنيف واضح لما ورد ف
مالحظات وذلك بحسب معايير إدارية وقانونية محددة في 

مالحظات قد تشوبها شبهة جنائية  8مسارات ثالثة؛ تضمنت 
يتم إحالتها إلى اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 

مالحظة تتطلب تشكيل لجان  20واإللكتروني بوزارة الداخلية، و
رائية التخاذ اإلجراءات اإلدارية مالحظة إج 294تحقيق داخلية، و

المناسبة حيالها. ليس ذلك فحسب وإنما نتيجة للتحقيق الداخلي 
الذي أجرته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول المالحظات التي 

( قررت اللجنة التنسيقية أيضًا 2016وردت بتقرير العام الماضي )
لفساد واألمن إحالة مالحظتين إلى اإلدارة العامة لمكافحة ا

 االقتصادي واإللكتروني بوزارة الداخلية.

ويواصل الخبر ويشير إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء أشار إلى 
االستمرار في نهج المحاسبة والتدقيق لتدعيم مخرجات العمل 

والخدماتية والتسخير  الحكومي على كافة المستويات التنموية
األمثل للموارد المالية واإلدارية لتحقيق أهدافها، مؤكدا سموه 
الحرص على المال العام وضمان توظيفه األمثل لصالح المواطنين 
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وتفعيل كافة آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات 
 الوطن وضمان استدامتها.

ة التعامل مع وأضاف سموه أنه سيتم خالل الفترة القادم
المالحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية للسنة 
المهنية الحالية بكل شفافية وموضوعية، مشددًا سموه على أن 
التعامل مع اي مخالفات مهما كان حجمها سيكون بالحزم 
المطلوب الذي يتماشى مع اإلجراءات التي تم اتباعها لتحقيق 

جات الرقابة على المال العام وحسن إدارته، هدف بلوغ أقصى در
معربًا سموه عن تقديره للجهات الحكومية التي استطاعت أن تفي 
بخططها وأدائها بالشكل الذي يحقق مستويات أعلى من 

 اإلنتاجية والكفاءة والتوظيف األمثل لكافة الموارد.

ولفت سموه إلى ضرورة تكريس نهج الرقابة والتدقيق في األجهزة 
لحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية لضمان ا

مستويات مرتفعة من اإلنتاجية والكفاءة في األداء الحكومي، 
وللدفع قدمًا بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم 

 الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب.

هذا المقال واآلن تعالوا نربط بين المحورين، ولنرفع كلمة من خالل 
ونقول: يا صاحب السمو، امضِ في هذا الطريق وتأكد أننا سنكون 
معك، فال تهاون، وإن كان ال بد فيمكنكم التفكير في مبدأ )من أين 

 ؟( فهذا حقك أنت على المسؤولين في الدولة، نحن معك. لك هذا


