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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

هدية العدد

اإيجاد �سوق اأوراق مالية اإ�سالمية
كمنهج ملعاجلة الأزمات املالية
فعالية ال�سكوك الإ�سالمية
يف معاجلة الأزمة املالية العاملية

اأهمية تطبيق احلوكمة يف امل�سارف
ال�سالمية
العلماء العاملون واأثرهم يف الأمة
التاأمني التجاري والتاأمني الإ�سالمي
درا�سة مقارنة ما بني اجلزائر
و اململكة العربية ال�سعودية

رياح التغيري و�سطوة القرار
اأيهما اأ�سبق القرار ال�سيا�سي اأم القرار االقت�سادي؟
اإن التغيري اأم ٌر طبيع ٌي وحتم ٌي فه� ريا ٌح لبد من هب�بها يف كل وقت ويف ك ّل حني من عمر هذا
ً
الإن�سان ،لذا جنده يحكم �سل�ك النا�س ً
خ�س��سا من خالل ق�اعد يجب اأن تك�ن
عم�ما وقادتهم
اأخالقية حميدة ،كما يجب اأن ميتاز قادتهم بالأ�س�ة احل�سنة يف الأق�ال والأفعال كي يتم ّكن�ا من
اإقناع املروؤو�سني .
ولل ّتغيري اجتاهان متناق�سان فاإذا:
حكيما متا ً
ً
أنيا وي�سعى لتنفيذه
كان اجتاه التغيري من اأعلى الهرم اإىل اأ�سفله فعندئذ يك�ن التغيري
القادة احلكماء ،اأمّا اإذا كان من اأ�سفله لأعاله فيك�ن التغيري ً
ث�ريا ت�ساحبه يف الغالب قلة احلكمة
ال�ساعية اإىل تغيري رمبا ل تدري اأبعاده .وما يهمنا يف هذا
وعدم التاأين وهذا فعل اجلماهري الغا�سبة ّ
املقام ه� الن�ع الأول ب��سفه احلالة املن�س�دة.
اإن اأداة التغيري القيادية هي اتخاذ القرار ،والقرار اإما اأنه ذو مدخل �سيا�سي اأو اقت�سادي ،لكن اأيهما
ي�سبق الآخر؟ واأيهما ه� املرتكز ال�سحيح؟
اإن اأ�سبقية اأحد القرارين عن الآخر هي جدلية متم�جة يف حركتها التاريخية ،فامتالك الق�ة املالية
يعترب ً
دافعا كبري ًا لتخاذ قرارات �سيا�سية� ،س�اء منها ما كان املفيد اأم غري املفيد ،فعند نفاد
اجلي�ب ،يتقهقر القرار ال�سيا�سي نح� اخللف ليختبئ خلف من مي�ل اآثاره وتبعاته .اإل اأن املدخل
القت�سادي ً
غالبا ما حتكمه م�سالح عمياء اأو ع�راء ،مما ي�ستدعي تدخل القرار ال�سيا�سي حماية
للم�سالح العامة.
ويف احلالتني اإن خ�سعت عمليات اتخاذ القرار ل�سلطة فرد اأف�ست اإىل اآثار مدمرة غري قابلة للتحكم،
واإذا متت �سياغتها كق�انني �سمن ق�اعد و�س�ابط ناظمة ف�ستك�ن اآثاره قابلة للتحكم ،فاإن �سيطر
تيار على اآلية اتخاذ القرار عدنا للمربع الأول ،واإن اأ�سابته البريوقراطية ف�سي�سيب املجتمع ف�ساد ًا
ً
عري�سا.
لقد �سغل هذا ال�س�ؤال بايل منذ �سن�ات درا�ستي اجلامعية الأوىل ،وكتبت حينها اأن القرار ال�سيا�سي
�سروري يف فرتات الإ�سالح الث�ري وخالل فرتة الث�رة ،لكن بعد ح�س�ل ال�ستقرار والأمن بني النا�س
لبد من م�ساركة القرار القت�سادي والجتماعي .اإذن تارة حت�سل م�ساواة بني القرار ال�سيا�سي
والقت�سادي ،وتارة يتغلب اأحدهما على الآخر بح�سب ما متليه ال�سرورات الجتماعية وهكذا.
يعرب عن
وبناء عليه ،فاإن للقرار ال�سيا�سي وجهان :وجه اجتماعي ووجه �سخ�سي ،والربط بينهما ّ
م�سلحة اقت�سادية ،وهذا ي�سكل نقلة م��س�عية يف جمال القرارات ال�سيا�سية.
لذلك لبد من ارتفاع قدر القرار القت�سادي اإىل م�ساف القرار ال�سيا�سي ،فاتخاذ قرار باإ�سدار
اأوراق نقد دون ر�سيد مل�ساعدة قطاع �سيا�سي اأو تغطية حلدث معني دون ال�ستناد لأ�س�س اقت�سادية،
م�ؤداه ظه�ر ت�سخم مايل �سارّ.
فمن ه� املتحكم بالقرارات؟
هناك من يرى اأن القت�سادي ل يناق�س الأهداف لأنها معطاة له ،وه� ميكنه مناق�سة ت�افقها اأو
ً
م�اطنا
تناق�سها ،وميكنه اأي�سا اأن ي�سهم ببع�س اجتاهات ال�سيا�سة القت�سادية لأنه ي�سارك ب�سفته
يحق له ذلك.
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وهناك من يرى اأن للع�امل القت�سادية اأثر يف القرار ال�سيا�سي يف حالت عديدة ،منها:
م�جه ال�سيا�سة.
 .1اأن القت�ساد ه� ّ
 .2اأن هناك ا ً
أو�ساعا اقت�سادية تتطلب قرارات �سيا�سية مبا�سرة.
 .3اأن قرار امل�ستثمر ه� قرار اقت�سادي بحت يف معظم الأح�ال.
 .4اأن ال�سعي اإىل املزايا القت�سادية دون نظر اإىل ما ح�لها يثري جد ًل يف الق�سايا احل�سا�سة.
ويرى اآخرون اأن القرارات القت�سادية هي اآثار ناجمة عن قرارات �سيا�سية ،فتح�سن الأ�س�اق املالية يك�ن
ب�سبب القرارات ال�سيا�سية املتخذة ،خا�سة عندما يركز املتداول�ن على القرارات التي تدعم ال�ستقرار
القت�سادي وال�سيا�سي.
واعترب بع�سهم اأن ق�ة القرار ال�سيا�سي ترجع اإىل ق�ة القت�ساد ،فاملال ياأتي بال�سا�سة ويذهب بهم ا ً
أي�سا،
ومثال ذلك ت�حيد العملة الأوربية ،فالدول املعنية اتخذت قرارها ال�سيا�سي بعد اإر�ساء اجل�انب الفنية
والإ�سرتاتيجية.
ً
ً
م�ساحبا لقرار اقت�سادي.
�سيا�سيا
كذلك كان ا�ستخدام العرب ل�سالح النفط قرار ًا
وبناء عليه نخل�س اإىل النتائج ال ّتالية :
 .1اإن القرار القت�سادي بحاجة اإىل اأر�سية وا�سعة ،وم�ساحة وا�سحة للعمل ،بينما ل يحتاج
القرار ال�سيا�سي ذلك لأنه يحتاج الإرادة ثم العمل.
 .2ل ي�جد قرار �سيا�سي دون قرا ٍر اقت�سادي ،كما ل ي�جد قرار اقت�سادي دون اإرادة �سيا�سية
م�حدة ،ومتى ت�افرت هاتني الإرادتني ميكن الق�ل باأن هناك اأم ًال وم�ستقب ًال يف حياة
اأف�سل.
مثال ذلك :اإن الختيار والتعيني يف املنا�سب يجب اأن يتم ح�سب الأهلية العلمية واملهنية ولي�س لعتبارات
�سيا�سية ،واإل فامل�ساريع القت�سادية وامل�ؤ�س�سات الإنتاجية �ستتاأثر اأو ًل باأول ،و�ستك�ن خا�سرة ل ينقذها
علميا ً
اإل اقت�سادي متمر�س ً
وعمليا ،وحيث اأن ال�سيا�سي ما ه� اإل �ساحب قرارات �سيا�سية ومنفذ خلطط
�سيا�سية فقط ،فاإن امل�ؤ�س�سة �ستتح�ل اإىل م�ؤ�س�سة �سيا�سية و�ستك�ن الجتماعات ه� عملها ،والتنظري
ال�سيا�سي ه� �سغلها ال�ساغل ،والأعمال الإنتاجية ت�سبح ثان�ية.
ومما يزيد الأمر اإ�سكالية اأن القرار ال�سيا�سي ي�س�د يف حالت كثرية ،فاملحاكمات الق�سائية للدول غري
امل�قعة على بع�س التفاقيات حتتاج لقرار جمل�س اأمن وهذا يخ�سع لل�سيا�سة وامل�سالح املرافقة لها ولي�س
ملنطق احلق والعدل ،وهذا م�ؤ�سف ً
حقا .فقد اأدت احلرب العاملية الأوىل اإىل انح�سار منطقة الإ�سرتليني
رغم ك�ن بريطانيا دولة عظمى ،واأدت احلروب الأخرية التي خا�ستها ال�ليات املتحدة الأمريكية اإىل
انح�سار ال�سط�ة العاملية للدولر ،ومن�ساأ احلروب غالبه قرارات �سيا�سية!! وها هي الأزمة املالية التي
تعي�سها احلك�مات الغربية جتعلها تعدل عن قرارات كثرية كانت بالأم�س القريب قرارات اإ�سرتاتيجية ل
تنازل عنها ول نقا�س ح�لها.
كما يعترب انفراد الإدارة التنفيذية يف قرارات متيل لتحقيق م�ساحلها وم�سالح جمال�س الإدارة دون
م�سلحة م�ساهمي ال�سركة التي يديرونها مب�جب عقد ال�كالة مبثابة قرارات �سيا�سية لأنها ل حتقق يف
احلقيقة م�سالح مالك ال�سركة احلقيقيني.
وتعترب قرارات املقاطعة العلمية والقت�سادية قرارات اأ�سا�سها �سيا�سي ،ولالأ�سف تطبقها ال�سركات
الأجنبية وتلتزم بها جتاه حك�ماتها ،بينما تناأى احلك�مات العربية والإ�سالمية عن اتخاذ هكذا اإجراءات
مهما كان امل�ساب جل ًال ،وي�ستثنى من ذلك حدث يتيم يف التاريخ احلديث ه� ما فعله امللك في�سل عام
 .1973وتطبيق هذه القرارات ال�سيا�سية م�ؤداه نزف اقت�سادي ،فمبيعات (اأيف�ن) جندها حمدودة يف

البلدان التي تقاطعها ال�سيا�سات الأمريكية ،بينما حتتل نظ ٌم اأخرى مكانها كالأجهزة التي تعتمد (اأندرويد)
مثال.
ولبد من الت�قف يف هذا ال�سدد عند كتاب ال�سيطرة ال�سامتة مل�ؤلفته (ن�رينا هريت�س) ،وخال�سته اأن:
  tالأفراد تخاف احلك�مات ل�سط�تها عليهم.
 tبينما تخ�سى احلك�مات من ال�سركات لف�سادها من جهة ،والرغبة بجلب امل�سالح لبالدها من
جهة اأخرى.
 tاأما ال�سركات فتخ�سى غ�سب الأفراد ،لأنهم �سبب عي�سها واأ�سا�س م�ردها .وهذا ي�افق القاعدة
الت�س�يقية باأن الزب�ن يف النهاية ه� امللك.
اإذ ًا هي جدلية عقيمة ،و�ست�ستمر ما مل يحكم التغيري ق�اعد اأخالقية حميدة تبداأ من راأ�س الهرم اإىل اأدناه
جميعهم.
فهل جنحت اإدار ًة يف اإحداث التغيري؟
عرف الفقه الإ�سالمي ما ي�سمى بال�سنة الفعلية وهي :ما �سدر عن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من اأفعال،
فكان يج�ع قبل النا�س ،وي�سبع بعدهم ،ي�سلي ثم ياأمرهم بال�سالة كما ي�سلي ،و�س�اهد هذ ال�سنة تكاد ل
ً
را�سخا .اأما
تعد ول حت�سى .اإل اأن التغيري الذي جنم عنها جاء يف �سل�ك النا�س ب�سكل رحيم فكان تغيري ًا
اأهم ما ميكن متييزه فيه:
 tكان ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الأ�س�ة احل�سنة ،كما و�سفه العزيز اجلبار يف �س�رة ف�سلت
َّ ( :21ل َق مْد َك َان َل ُكممْ ِيف ر َُ�س ِ�ل ال َّلـ ِه اأُ مْ�س َ� ٌة حَ َ�س َن ٌة ِّ َملن َك َان َيرمْجُ � ال َّلـ َه وَا مْل َي مْ� َم مْال ِآخ َر َو َذ َك َر ال َّلـ َه َك ِث ًريا).
 tكان منطق التغيري بالتي هي اأح�سن ،يحكمه ق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة ف�سلت ( :34و ََل َت مْ�س َت ِ�ي
ال�س ِّي َئ ُة ا مْد َف مْع ِبا َّل ِتي ِه َي اأَ مْح َ�س ُن َفاإِ َذا ا َّل ِذي َب مْي َن َك َو َب مْي َن ُه عَ دَا َو ٌة َكاأَ َّن ُه و ِ ٌّ
مْ َ
َيل حَ مِيمٌ).
احل َ�س َن ُة و ََل َّ
ً
وتطبيقا على ما ذكرناه من اأمثلة والتي كانت على �سبيل الذكر ل احل�سر ،فاإن قرار اللج�ء اإىل اإ�سدار اأوراق
نقد دون ر�سيد حتكمه ق�اعد ال�سرر ،فاإن اأ�س ّر مب�سالح النا�س مل يكن ً
دفعا بالتي هي اأح�سن .ول يك�ن
ت�حيد العملة ا ً
إح�سانا اإل اإذا كان �سيجلب املنافع وامل�سالح للنا�س .واإذا كان ا�ستخدام امل�ارد القت�سادية
ك�سالح لإحقاق احلق ودفع لل�سرر عن النا�س كان ا ً
إح�سانا .كما اأن اختيار العاملني للمنا�سب وخا�سة منها
من ا�ستعم َل ً
وفيهم منمْ
رجال ِ
العامة يجب اأن يحقق م�سالح النا�س ،لق�له �سلى اهلل عليه و�سلمِ :
من ع�ساب ٍةِ ،
خان َ
ه َ� ا َ
هلل من ُه ،فق مْد َ
اهلل ور�س� َله وامل�ؤمن َني (ال�سي�طي :اجلامع ال�سغري .)٨414
أر�سى ِ
كما اأن املحاكمات الق�سائية للدول اأو لالأفراد يجب اأن حتقق العدل ،فقد روى البخاري عن ر�س�ل اهلل �سلى
ُ
ال�سريف ت َرك�ه ،واإذا �س َرق فيهمُ
اهلل عليه و�سلم ق�له :اإمنا اأَه َلك الذين قب َلكم ،اأنهم كان�ا اإذا �س َرق فيهمُ
حممد َ�سر َقتمْ َ
ال�سعيف اأقام�ا عليه ا َ
ُ
لقطعتُ يدَها.
هلل ل� ا َّأن فاطم َة بنتَ ٍ
حل َدّ ،وا ُمي ا ِ
اأما تفرد الإدارة التنفيذية بقرارات متيل لتحقيق م�سالح غري امل�ساهمني الذين وكل�ها متنا�سية اأن يدها
�ستتح�ل من يد اأمانة اإىل يد �سمان ،مما يرتب عليها التع�ي�س عن ال�سرر الذي اأحدثته ،واأن الإح�سان يك�ن
بعدم تق�سريها وتعديها ،فلالأ�سف اإن كثريا من الإدارات مق�سرة ومتعدية وتاأكل اأم�ال امل�ساهمني بالباطل،
والأمثلة كثرية واملقام ل يت�سع لذكرها.
اأخري ًا اإن املجتمع يجب اأن يحكمه الرتاحم والإخاء ل اخل�ف وال�سط�ة ،لي�س�د التكافل بني النا�س في�ساند
بع�سهم بع�سا ويتعاون الأفراد مع حك�ماتهم فال تذهب ريحهم ول يذهب باأ�سهم بينهم واإل هلك�ا كما قال
امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم يف احلديث الآنف الذكر.
لذلك فال غرو اإن كان ال�سبق للقرار ال�سيا�سي اأم للقرار القت�سادي طاملا اأنه جاء بالتي هي اأح�سن ومن قدوة
ح�سنة.

