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

�لتطور �لتاأريخي للتدقيق منظور �إقت�سادي �سيا�سي
و�قع و�آفاق تطبيق �لبنوك �لإ�سالمية ملقرر�ت بازل 3
م�سرف �لر�جحي �لإ�سالمي منوذجا
�أ�س�س �حلياة �لطيبة
Do we need new concept for marketing at
?Islamic Banks

تداخل ال�سناعات واأثرها على الت�سويق
�سناعة ال�سحافة  -مثاال -

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

من ت�فيق اهلل ا ّأن جملتنا لقت اإعجاب الكثريين  ،وحظيت باهتمامهم ،وي�سرين تعليق اأ�سمعه:
اأعجبتني جملتكم ،فكيف اأح�سل عليها ورقيا؟ واآخرون ي�ساأل�ن :من اأين ن�سرتيها؟ وبع�سهم يريد �سراء عدد من ن�سخها..
ورقيا لتقدميها لأق�سامهم وم�سرفيهم ا ً
وباحث�ن يريدونها ً
إثباتا لن�سر مقالتهم ..ثم يطلب باحث�ن اإثباتا للن�سر فنزودهم بكتاب
الكرتوين يفيد بذلك ،في�سرون على ح�س�لهم على ن�سخ ورقية.
واأذ ّكر ب أا ّنني قد ن�سرت ً
�سابقا عدة افتتاحيات تناولت يف اأكرث من واحدة منها اإدارة التغيري ،واأخرى تناولت اآخر تقنية لن�سر
التقارير املالية  ،XBRLواأخرى �سرحت فيها �س�ق البيانات ال�سخمة ،وكل ذلك بهدف اإلقاء ال�س�ء على بع�س التغيري احلا�سل
ح�لنا يف العامل ،ولبيان حجم هذا التغيري الذي مي ّر علينا �سئنا اأم اأبينا.
لقد اأ�ساب التغيري كل مناحي احلياة ،فلماذا ُن�س ّر على ما األفناه وعرفناه؟
فقد كتب ال�سابق�ن على احلجر ..ثم جاء بعدهم من ا�ستخدم حلاء ال�سجر وعظام احلي�انات ..ثم جاء بعدهم من كتب على
�سرقا ً
ال�رق ..ثم بتط�ر ال�سناعة ا�ستخدمت اآلت الطباعة ،فانت�سر ما يكتب ً
وغربا ،وبتط�ر التقنيات والتكن�ل�جيا جاء ع�سر
املعل�مات ليعيد ترتيب ما يُكتب ويُقراأ ..ثم بتط�ر الربجميات واحلل�ل ُقلبت طاولة القراءة والكتابة �ساء من �ساء واأبى من اأبى،
وما اإ�سرار بع�سهم على حبه للكتاب ال�رقي متغزل به اإل وه ٌم �سينتهي ً
قريبا ،حيث �ستعر�س املتاحف قريبا الكتب ال�رقية
دللة على ع�س�ر ولت ،وح�سارات مرت.
مثلث ال�سناعة:
لقد �سار من ال�سعب التكلم عن �سناعة ال�سحافة دون الغ��س يف �سناعة ال�س�ت وال�س�رة ،و�سار ذلك غري ممكن دون
تناول �سناعة الأجهزة التكن�ل�جية بعم�مها ،ودون التعر�س ملخرجات وحل�ل �سناعة الربجميات .ويطال ذلك �سناعة الف�ساء
وال�سيارات وال�ساعات والآلت بل وكل �سيء.
ففي �سناعة ال�سحافة �سار الرتكيز على املحت�ى الرقمي اأمر ًا ً
بديهيا ،وكذلك الهتمام بج�دة العر�س وتن�عه.
 tفاملحت�ى يهتم به �سناع اأجهزة التكن�ل�جيا و�سركاوؤهم من �سناع الربجميات بحل�ل ابتدع�ها.
 tثم تهتم �سناعة الإعالم ب�سحفها وجمالتها وكتبها بالعر�س وج�دته با�ستخدام حل�ل برجمية اأخرى حيث
تقنيات عر�س الن�س وال�س�ت وال�س�رة.
 tوحتى تكتمل اأ�سالع املثلث ،لبد من الهتمام بالق ّراء ب��سفهم العمالء اأو و�سطاء العمالء املحتملني.
واأمام تغري امل�سهد ً
كليا ،وجب على الإدارة اأن تغري ق�اعدها:
 tفالعالمة التجارية �سارت عالمة عاملية.
 tواختلفت م�سادر التم�يل ،وتغريت طرق ت�ظيف الأم�ال.
 tوانخف�ست تكاليف ،وزادت اأو ن�ساأت اأخرى.
 tوتغري امل�ساهم�ن واملالك من حيث اختالفهم وم�ساربهم وطرق م�ساهمتهم اأي�سا.
اإن �س�ق الق ّراء واملهتمني مل يعد يقت�سر على املثقف من غريه ،فالإح�سائيات تبني اأن اأكرث من مليار ن�سمة يت�ا�سل�ن عرب
اجل�الت وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي ،بل يف بع�س احلالت الق ّراء هم اأنف�سهم و�سائط.
لقد �سار تعريفنا ه� جمرد عن�ان .IP
و�سارت املعل�مات (ومنها الأخبار واملجالت والكتب وغريه) ل يحدها م�اقع جغرافية ،ول تاأبه حلدود �سيا�سية اأو قرارات حجب
ومنع تطالها بغ�س النظر عن احلاجب و�سبب حجبه .فت�سل هذه اخلدمات كل ميلي ثانية اإىل اجلميع خالل � 24ساعة وعلى

مدار اأيام الأ�سب�ع ال�سبعة دون اعتبار لي�م العطلة اأو �ساعاتها مما األغى قي�د امل�سافات وال�قت ،وجتاوز كثريا من الإيدي�ل�جيات.
و�سار ال�س�ق ً
عامليا وجميع القرى واملدن بنف�س ال�س�ية ،فاألغيت ق�اعد من يعلم اأول يك�سب اأول اأو من يعلم اأخريا يخ�سر اأول ،ف�سار
اجلميع يعلم�ن ً
معا وبنف�س ال�قت ،ولي�س للمكان اأهمية .و�سار املحت�ى عائما ودورانه ح ّر ي�سعب احلد منه.
ومل يعد هناك زبائن نخبة اأو عمالء درجة رجال اأعمال  VIPفاجلميع ميكن ال��س�ل اإليه ،اأو الكل ميكنه ال��س�ل ول� بطرق غري
م�سروعة ،فكل �سيء متاح عرفا اأو بغري ذلك ،فقد ُاخرتقت خ�س��سيات كبار زعماء العامل وخا�ستهم ،وكذلك اأعتى ال�زارات مهابة،
واملراكز ق�ة ،فلم يعد اأحد يف مناأى  ،وبنف�س ال�قت ل ميكن لأحد اأن يبتعد عن هذه التقنيات اأي�سا.
اأمام كل ذلك تغريت ق�اعد الت�س�يق ،ف�سار ال�ستهداف يطال جميع طبقات املجتمع ،وزاد الرتكيز على الطبقات ال��سطى التي متثل
ثلث �سكان العامل ،وتتزايد اأكرث من غريها من الطبقات .مما ي�ستلزم ر�سم �سيا�سات ت�س�يقية مغايرة ملا اعتاد عامل الأعمال عليه،
فميزة اندماج الأ�س�اق العاملية حتتاج م�ازنات خمتلفة ،وارتفاع الطلب على ال�ستهالك �سار اأكرب .وطبقا للبنك الدويل فاإن عدد
ً
ملي�نا اإىل جانب ً 650
م�سرتكي اجل�ال بني  2000و 2012يف اأفريقيا بلغ ح�ايل ً 137
م�سرتكا يف اأمريكا واأوروبا .ف�سارت كل
ملي�نا
ال�س�ق م�ستهدفة لأن جميعها �سي�ستخدم اخلدمات امل�سرفية وال�سراء والبيع عرب اجل�ال اأو النرتنيت ،و�سي�سعى كثري منها اإىل البحث
عن طرق مت�يلية جديدة ومنا�سبة .وحكما �ستنت�سر طبقة من الطفيليات كظاهرة طبيعية ح�ل هذه الأ�س�اق كاملحتالني والهاكرز
وبع�س حمبي وه�اة التطفل على الآخرين.
ويعزز ذلك حت�ل ا�ستخدام برامج ال��سائط الجتماعية من اأجهزة الكمبي�تر اإىل اجل�الت كما يبينه اجلدول التايل:
 MOBILEجوال
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امل�سدر:
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وبالع�دة اإىل �سناعة ال�سحافة ،فقد �سار ت�سليم خدماتها يتجاوز ال�رق ،فال�سرتاك الكرتوين ،وال�سداد الكرتوين ،والإعالن
الكرتوين.
وقد اأظهرت البيانات املالية لني�ي�رك تاميز تغري ًا ا ً
إيجابيا بني ربعي  2013و 2014اأي مبعدل  ٪2.6و�سطيا حيث زادت ت�زيعاتها ٪2.1
واإعالناتها  ٪3.4فارتفعت اإجمايل اإيرادتها من  380.7اإىل  3٩0.4ملي�ن دولر اأمريكي ،ويبني اجلدول التايل تلك املقارنة:

لذلك ل غرابة يف حت�ل عمالقة ال�سحافة العاملية اإىل ال�سكل اجلديد من ال�سحافة دون ت�قيف التقليدي منها .ويبني اجلدول التايل
مدى التغري احلا�سل:
القراءة الورقية
81٪
91٪
91٪

القراءة االلكترونية

43٪
54٪
54٪

امل�سدر

المجلة
THE SUN
DAILY STAR
THE TIMES
THE INDEPENDENT
THE DAILY TELEGRAPH
THE GUARDIAN
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اإذ ًا مل يعد التحرير يف �سناعة ال�سحافة ً
ن�سيا فقط ،بل امتزج بال�س�ت وال�س�رة و�سار للكتابة والتحرير اأ�سكال اأخرى تنا�سب
التط�رات احلا�سلة  Data Visualizationو�سار حمت�اها جديد ال�سكل ،وتغريت اأ�سكال الدعم والت�ا�سل مع القراء لت�سبح اأكرث
تفاعلية تبعا لتلك التغريات ،حتى اأهداف كلمة العدد اأو الفتتاحية قد تغريت.
لقد �سار �سكل التقارير متعدد ال��سائط ،والق ّراء متميزون ي�سل�ن اإىل مبتغاهم من كل حدب و�س�ب ويف كل �ساعة .و�سار بالإمكان
تتبع عدد امل�سرتكني ..وعدد قراءات ال�سفحات ..وعدد قراءات املقالت ..وعدد م�ساهدات ال�س�ر..

امل�سدر Forbes، 2014:

لذلك نحن نعي�س يف عامل يت�سف باأنه عامل البيانات ال�سخمة التي �ساعدت على اإيجاد فر�س ت�س�يق جديدة ،فالإعالنات حديثة
ال�سكل واملحت�ى ت�س�ق عرب و�سطاء ياأخذون عم�لتهم على اأ�سا�س عداد النقر (ال�سغط  )Clickاأو بعدد امل�ساهدات .ويلعب حتليل
تلك البيانات ال�سخمة دوره يف ال�ستهداف وجتزئة ال�س�ق .فحتى الباعة ال�سغار جدا �ساروا ي�س�ق�ن لأنف�سهم ولب�سائعهم عرب
و�سائط الت�ا�سل الجتماعي املجانية ..بل ي�ستفيدون من برامج الرتويج التي تقدمها هذه ال�سركات العمالقة ف�سار يف ال�س�ق

�سراكات غريبة ،حيث اأطراف مغم�ري اله�ية مبعنى غري معروفني �س�قيا ،واأطراف عمالقة يق�مان بعالقة حتقق
املعادلة ال�سهرية :ربح  -ربح لكليهما ،مما فتح املجال للتط�ر �سريعا .فم�سمم اأو م�سممة اأزياء مغم�ر يكفيه ن�سر
ت�ساميمه اأو بع�سا منها على �سفحة في�سب�ك ،لتقدم له الأخرية عر�س ترويج بدولرات معدودة فيك�ن امل�سمم اأو
امل�سممة اأمام فر�س ل ميكن اأن يحظى بها يف اأزمنة �سابقة .وكذلك اأي خمرتع اأو منتج ل�سلعة اأو خلدمة مميزة
�سار باإمكانه اأن يح�سل على هكذا فر�س .ي�ساف لذلك عدد هائل من ال�ا�سلني من خالل البحث اأو بزيارات
تقاطعت مع اأ�سدقاء اأو اأ�سدقاء اأ�سدقائهم وهكذا.
حتد
ر�ساقة البتكار �سارت ٍ
مع الت�جه نح� مزيد من البتكارات الر�سيقة لبد من تب�سيط القراءة لتنا�سب اأجهزة الن�سر اجلديدة �س�اء اأكانت
ً
هاتفا حمم� ًل ( )Mobileاأم اأجهزة ل�حية ( )PADاأم اأجهزة قارئة خا�سة ( )Kindleوغريها.
ولبد من مراعاة حت�يل الن�س اإىل �س�ت والعك�س بالعك�س مما ي�ست�جب تغيري اأمناط القراءة والكتابة ،فل� اأراد
اأحد ا�ستخدام املرتجمات الآلية اخلا�سة مبايكرو�س�فت وغ�وغل وغريها فاإنه لن يح�سل على م�ث�قية ترجمة
تتجاوز  ٪40-30حتى اإن كان الن�س فيه �سيء من التخ�س�س ،لكن ميكنه احل�س�ل على ن�سب اأعلى بكثري فيما ل�
اأعيدت �سياغة جمل الن�س املحرر باأ�سل�ب مب�سط ف�سرتتفع كفاءة الرتجمة اإىل  ٪٩0واأق�ل هذا من واقع جتربتي
ال�سخ�سية.
ولبد من الأخذ باحل�سبان اإمكانية م�ساركة املحت�ى مع و�سائط اأخرى �س�اء اأكانت اأجهزة اأم برامج ،فعند ت�سدير
مقال من�س�ر ب�سكل معني يف جملة ب�سيغة  PDFمثال فاإن اعتبارات اأخرى ت�ؤخذ بعني العتبار منها :ا�ستبعاد
الإعالنات ،وو�سع كامل الن�س ،وهذا قد يك�ن مغايرا ملا حرر به �سمن �سفحات املجلة ،ويجب عدم ن�سيان اإحلاق
امل�سدر ورابطه لتك�ن امل�ث�قية وامل��س�عية حا�سرتان ،ف�سال عن اأن ذلك ت�س�يق للمجلة النا�سرة.
اإن اعتبارات امل�ساركة املب�سطة واجلميلة مع و�سائط الت�ا�سل الجتماعية ال�سخ�سية ت�سمن للمجلة اأو للمقال
انت�سارا غري م�سب�ق في�سبح عائما يف بحر �سبكة النرتنيت في�سل لأعداد ل ميكن ح�سابها بالعدادات امل�سار لها
�سابقا.
لقد �سمنت بع�س و�سائط الت�ا�سل الجتماعية امل�ج�دة على خمتلف الأجهزة اإمكانية اأن ي�سمم كل اإن�سان جريدته
وجملته بال�سكل النتقائي الذي يريده ،ويحبذه بتب�يب ذلك بطريقة يريدها بالن�س وال�س�ت وال�س�رة .ومل يعد
القارئ م�سطرا لنتظار جريدته من م�زعها اأو لقراءتها يف غرفة فندقه اأو طائرته بال�سكل التقليدي حيث ال�رق
باهت والطباعة جيدة على اأكرث الت�قعات ،يقلب �سفحاتها ب�س�ت ي�سعب حتا�سيه مما قد يزعج من ح�له،
وي�سطر ل�ستخدام كلتا يديه ب�سبب �سيق مقعد طائرته.
اأخريا وال�سيء الأهم ..فاإن ا�ستخدام ال�سحف واملجالت لل�رق ه� مدمر للبيئة املحيطة ،وهذا �سار معيارا ج�هريا
يف ترتيب ال�سركات واملن�ساآت من حيث م�س�ؤوليتها الجتماعية ،ومدى تنا�سبها وق�انني احلفاظ على بيئة نظيفة
قابلة للتجدد والتجديد.
ختاما لبد من الإ�سارة اإىل ن�س�ء فرع جديد من فروع الت�س�يق والذي يعنى باملفاهيم ال�سابق ذكرها والتي �سارت
ت�سمى  Inbounding Marketingمتييزا لها عن طرق الت�س�يق التقليدية التي ت�سمى  ،Outboundingحيث
الرتكيز ين�سب على و�سائطblogs، podcasts، video، eBooks، enewsletters، whitepapers، SEO، :
 .social media marketing، etcو�س�ف نتعر�س لهذه التقنيات لحقا اإن �ساء اهلل.
رئي�س التحرير
حماة (حماها اهلل) 2014-07-02

