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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

قيا�س الفقر وخمتلف مقارباته يف اجلزائر
الزكاة كاأداة فعالة
يف حتقيق التنمية االقت�صادية
�صيغ التمويل االإ�صالمي بني ح�صابات
ظاهرة عدم اليقني واملخاطرة

هل االإعالم االقت�صادي هو اإعالم النخبة؟
مما ّ
ل�سك فيه ا ّأن لالإعالم دور ًا كبري ًا يف حياة الأفراد واملجتمعات ,ولي�س يخفى على اأحد دور
الإعالم يف حتريك الأ�س�اق وت�جيهها ,حيث ي ّ
ُن�سط عجلة التنمية القت�سادية ,ويجذب الفر�س
ً
م�ستخدما ال��سائط املتعددة,
ال�ستثمارية وامل�ستثمرين اإليها .وقد برز الإعالم القت�سادي
اإ�سافة لل�سحافة والف�سائيات وو�سائل الت�ا�سل الجتماعي وغريها ,بل اأ�سحى ا ً
إعالما ج�ا ًل
ً
مرافقا كل مهتم اأينما كان عرب ج�اله اأو بريده اللكرتوين ,اأو عرب �سفحاته الجتماعية
باأخباره
ال�سخ�سية.
ً
إعالما ً
يعترب ن�سر اأخبار الب�ر�سات ا ً
و�سروريا ,وتق�م بع�س و�سائل الن�سر ال�رقي والف�سائي
هاما
واللكرتوين به كما يف حالة اأ�س�اق اخلليج ,وكذلك يعترب ن�سر التقارير الدورية عن اأخبار اأ�س�اق
بع�س الدول كما يف حالة القت�ساد ال�سع�دي .لكن هل يعرب ذلك عن العالم القت�سادي؟
االإعالم االقت�شادي :هو ن�شر املعرفة االقت�شادية وترويجها:
من ال�ا�سح للعيان ا ّأن و�سائل الإعالم �سارت متاحة يف جميع املجالت ,ولدى كل الدول ,لكن
املهتمني بهذا ال�ساأن مل يع�دوا متلقني للمعل�مات وح�سب ,بل �ساروا مرا�سلني وحمررين يف بع�س
الأحيان.
ومبا اأن الإعالم اأداة فاعلة يف اإنتاج ال�عي وحتريكه ,ون�سر الثقافة القت�سادية يف املجتمع
كالتعريف بالق�انني والت�سريعات والإجراءات التنظيمية واآثارها ,وبيان اأهداف اخلطط
ال�سرتاتيجية امل��س�عة ,لذلك فه� ي�ساهم يف:
 tت�عية اجلمه�ر باأهمية الدخار واآليات ت�جيهه نح� ال�ستثمار ,واإر�ساده اإىل م�سادر
ً
حفاظا عليها ,ويروج
امل�ارد املتجددة ,فيحفزه للحد من ال�ستهالك غري ال�سروري
ملاهية البدائل املمكنة ,ولال�ستخدام الأمثل لها.
 tبيان حتديات وفر�س ال�ستثمار يف الأ�س�اق ,فالق�ل باأن  ٪80من مالك ال�سك�ك
(ال�سندات الإ�سالمية) هم من غري امل�سلمني يُفهم منه اآليات حترك اأم�ال ال�ستثمار
نح� الفر�س امل�سجعة.
 tحت�س�س وق�ع الأزمات القت�سادية العاملية ,وبيان اآثارها املحتملة ,مما قد يدفع نح�
النكما�س اإذا تراجع الإنفاق العام واخلا�س نتيجة للت�قعات املن�س�رة.
 tدعم امل�ساربع وال�سناعات املفيدة بالرتويج لها باأ�سل�ب مهني ,مما ي�ساعد على خلق
ً
�ساذجا اأو بعيد ًا عما يح�سل
مناف�سة اأ�سا�سها املعل�مات ال�سحيحة ,فاجلمه�ر مل يعد
يف الأ�س�اق العاملية واملحلية على حد �س�اء .فمن يتلقى املعل�مات املتعلقة ب�سحب
�سركات عاملية ملئات الآلف من منتجاتها من الأ�س�اق ِلعيب ب�سيط ً
ن�سبيا ,لن يقبل
بعي�ب منتجات يريدها �س�اء اأكانت حملية اأم غري حملية ,لأن راأيه �سيك�ن م�ستند ًا
�سغطا على اجلميع ً
اإىل قرائن ي�سعب التغا�سي عنها ,وهذا �سي�سكل ً
معا.
 tلقد دفعت تط�رات التجارة اللكرتونية الإعالم اللكرتوين بق�ة ,فغريت ق�اعده,
و�سار كل قارئ مهتم مرا�س ًال ا ً
إعالميا مبجرد �سغطه على خيار (�سارك) لبث خرب
يقروؤه اإىل و�سائل الت�ا�سل الجتماعي ,وهذا مثال ب�سيط ميكن البناء عليه.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

تاأهيل العالمي القت�سادي:
مبا اأن الإعالم ه� اأداة الت�ا�سل احلي�ي بني اأطراف ال�س�ق من م�ؤثرين ومتاأثرين ,فقد جتاوزت مهمته
الإخبار عن اأحداث حا�سلة ,اإىل حتليل نتائجها ,وقد يك�ن ً
�سببا يف اإحداث قرارات م�ؤثرة.
كما مل يعد الإعالم حم�س�ر ًا بالأجهزة الإعالمية التقليدية ,ف�سار لكل �سركة اأو م�ؤ�س�سة منتجة من�ساتها
الإعالمية اخلا�سة بها �س�اء من خالل م�اقعها اللكرتونية اأو بالعتماد على عناوينها يف م�اقع الت�ا�سل
الجتماعي بجميع اأ�سكاله ,فطغى ذلك كله على الأ�سكال التقليدية من �سحف وجمالت ورقية وحتى قن�ات
ف�سائية ,مما اأجرب جميع هذه ال��سائل على تتبع التقنيات وا�ستخدامها حتى تبقى يف ال�س�ق الإعالمي,
فال تخرج منه �ساغرة لتقادمها التقني.
ً
�سخ�سا غري مرغ�ب فيه,
وبناء عليه ,مل يعد الإعالمي التقليدي ه� ال�سكل املتعارف عليه ,اأي ب��سفه
فينظر اإليه كدخيل يرتقب احل�س�ل على معل�مات ين�سرها لتحقيق �سبق يخ�سه اأو يخ�س م�ؤ�س�سته ,بل
دخل املهني�ن واأ�سحاب اخلربات القت�سادية اأنف�سهم هذا امل�سمار ,و�سار ظه�رهم يف خمتلف ال��سائل
اأمر ًا ً
�سائعا بل منتظر ًا يف اأحيان كثرية من قبل املهتمني ,ف�سال عن برجمة هذا الظه�ر من قبل عنا�سر
الإدارة ال�اعية لدور الإعالم القت�سادي للرتويج لرباجمها ومنتجاتها بطريقة احرتافية ا ً
إعالميا ,حمققة
منافع قد تتجاوز ما حتققه حمالتها الإعالنية بهذا ال�ساأن.
ً
اقت�ساديا اأو تاأهيل القت�سادي املتمر�س
لذلك فاإن تاأهيل وتدريب الكاتب ال�سحفي والإعالمي ليك�ن
ليك�ن ا ً
إعالميا �سار �سرورة لتفعيل م�ساركته يف دفع عجلة التنمية نح� الأف�سل.
وتعترب م�سارعة دبي اإثر الإعالن عن اأنها عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي ً
عامليا بالإعالن عن دورة لالإعالميني
ً
وا�سحا.
ح�ل ذلك احلدث ومبا يتعلق بالقت�ساد الإ�سالمي دلي ًال
لقد �سار التعامل مع الر�س�م البيانية والإح�ساءات ,قراء ًة وحتلي ًال من بديهيات تغطية الأخبار
القت�سادية ,وكذلك تف�سري املفاهيم املالية والنقدية والقت�سادية املعقدة التي تعتمد ن�سر نتائج القت�ساد
القيا�سي وت��سيلها للجمه�ر .كما اأن اإجادة قراءة التقارير املالية ,وحتديد م�ا�سفات املعل�مة املحا�سبية
�سار اأمر ًا ً
واقعا ,لأن ذلك مينع اأي لغط اأو ت�س�يه اأو اإغراق للمعل�مات.
لذلك حتمل الإعالم القت�سادي ً
مهاما جديدة ,فعلى الرغم من فر�سية حياد املعل�مات املن�س�رة ,فالبد
من ال�ستفادة من تطبيق قاعدة تعار�س امل�سالح بني اجلهات ذات العالقة ,وهي:
 .1الإدارات املنتجة للتقارير املالية.
 .2احلك�مات امل�سدرة لتعليمات والل�ائح الناظمة.
 .3قيا�س اأفعال وردود رواد ال�س�ق مبختلف اأ�سكالهم.
وهذا ما يحققه الإعالم القت�سادي بعد ت�افر و�سائل واأدوات الإعالم احلالية ,ودخ�ل م�سادر جديدة
للمعل�مات مل تكن متاحة بي�سر ً
�سابقا .وبذلك مل يعد اعتبار تخ�سي�س �سفة القت�سادي بالإعالم �سكال
ً
من اأ�سكال التبعية ملا ه� اإعالمي اأو اقت�سادي ,بل �سار ً
ملم��سا ب��سفه حاجة و�سرورة ,فالأ�س�اق
واقعا
ومرتادوها لن ينتظروا اأ�سهر ًا بعد انتهاء ال�سنة املالية للح�س�ل على التقارير املالية ,ولن ينتظروا من
يرتجمها لهم اإىل لغات تخ�سهم ,فقد �سار كل ذلك ممكن التحقق ب�س�رة اآنية.
فهل �سار الإعالم القت�سادي حا ٌل واق ٌع يف الأ�س�اق؟ وهل ممار�س�ه هم نخبة احلك�مات ونخبة ال�سركات؟
فاإن كان اجل�اب بنعم ,فيبدو اأنه �سار لدينا نخبة من جمه�ر الأ�س�اق ا ً
أي�سا.
اإن الأ�س�اق باتت مفت�حة ب�سكل �سبه كلي ,و�سارت حركة ال�ستثمارات مقرونة بحرية حركة الأم�ال ,وكل
ذلك اإمنا انعكا�س طبيعي للت�زيع الطبيعي والر�سيد للمعل�مات املتاحة .وهذا ما جنده مت�افر ًا يف الأ�س�اق
الر�سيدة ذات الإف�ساح الكايف وال�سفافية الكاملة والتي يكاد الف�ساد يختفي منها .فقد �سار هاج�س
احلك�مات األ تك�ن م�طن الف�ساد ,ول حا�سنا له ,وذلك خ�سية هروب ال�ستثمارات احلقيقية ,وا�ستقرار
ً
ال�ستثمارات ال�همية يف اأ�س�اقها ,ف�سار �سدور تقرير ال�سفافية ً
ومطمئنا لبع�سهم الآخر.
مقلقا لبع�سهم

لقد ا�ستطاع الإعالم القت�سادي اأن يروج لقيم حمددة بجعلها اأكرث تداو ًل بني النا�س ,كحالة وق�ع
الت�سخم العاملي ,وح�س�ل النهيارات املالية القت�سادية كما ح�سل يف عام  2008وبداأ النا�س ي�سمع�ن
ت��سف به باأنها �سفافة وعادلة ,ومثال ذلك:
عبارات اأقل ما ميكن اأن َ
ً
ر�سميا يف مرحلة
 .1الق�ل :اأظهرت بيانات اأوروبية منذ اأيام باأن دول منطقة الي�رو دخلت
الرك�د..
ً
 .2ذكرت فيت�س اأن اإيطاليا دخلت فعليا مرحلة رك�د اقت�سادي..
 .3ذكر بنك التعمري الأوروبي اأن تباط�ؤ ًا �سديد ًا ي�سيب اقت�سادات دول �سرق وو�سط اأوروبا..
اجتماعا ً
ً
طارئا لإنقاذ القت�ساد الفرن�سي..
 .4عقد الرئي�س
ً
 .5وجهت م�ؤ�س�سة �ستاندرد اآند ب�رز حتذيرا من اإمكانية خف�س ت�سنيف فرن�سا واأربع دول
اأخرى اإذا دخلت اأوروبا يف مرحلة رك�د..
� .6سحبت ت�ي�تا  2.7ملي�ن �س ّيارة لعطل ف ّن ّي فيها ,وكذلك فعلت �سركات اأخرى..
 .7اإن خف�س معدل البطالة مبقدار نقطتني ن�سبيتني �سيزيد الناجت بن�سبة ترتاوح ما بني (-2
 )٪6والعك�س بالعك�س ,وتعادل تلك الن�سبة ما قيمته ( )1.5-0.5تريلي�ن دولر يف حالة
اأمريكا ,واأن هذا املبلغ يكافئ و�سع نظام ال�سمان الجتماعي يف اأمريكا على قدمني ثابتتني
ملدة ترتاوح ما بني  100-75عام قادمة.
 .8تك�ن البطالة ثابتة اإذا حقق الناجت الإجمايل  GDPمن�ا قدره  ٪3.4ب�سكل جممل,
وباملقابل فاإن لكل ن�سبة مئ�ية تزداد البطالة بن�سبة  ٪1ب�سكل جممل .لذلك �سار تف�سري
ً
مفه�ما رغم غرابة ذلك
غاية احلك�مة اليابانية ا�ستهداف معدل حمدد من البطالة اأمر ًا
الهدف.
 .9وهكذا..
يالحظ اأن كل تلك العبارات تخ�س دول اأوروبا واأمريكا واليابان وغريها من الدول املتقدمة و�سركاتها,
فلماذا تغيب هذه العبارات عن اأغلب اأو كل اقت�سادات العامل الإ�سالمي والعربي دو ًل و�سركات على
ال�س�اء؟ مع الأخذ بالعتبار ل�ستثناءات ن�سبية ذكرناها ,وهي ل ترقى ل��سفها باأنها اإعالم اقت�سادي!
فهل هذه القت�سادات ل حتتاج اإىل هكذا بيانات؟ اأم اأن اأ�س�اقها لي�ست بحاجة لالإف�ساح وال�سفافية؟ اأم
اأن امل�ستثمرين فيها ل يهمهم تلك البيانات؟
واأكرث من ذلك:
اإنه مل يعد اإعالن بع�س احلك�مات عن ا�ستقبالها مل�اد م�ؤذية لبيئتها ,اأو اإقامتها ل�سناعات ت�سنف باأنها
ً
مر�سيا ,فاحلك�مات التي تعلن اأمام �سع�بها عن اإقامتها م�سانع اإ�سمنت
�سناعات قذرة اأمر ًا مقب� ًل اأو
ً
مرف��سا ,فالنا�س باتت تدرك اآثار هكذا �سناعات على بيئتها املحيطة ,وبات�ا
ب��سفه اإجناز ًا� ,سار اأمر ًا
يع�ن متاما ملاذا تنقل الدول املتقدمة هذه ال�سناعات اإىل بلدان اأقل من� ًا.
كما يت�ساءل العديدون عن �سبب تخ�س�س بع�س بالد النخبة ب�سناعات التكن�ل�جيا املتف�قة Hitec
وبقاء غريها متخ�س�س يف اإنتاج امل�اد الأولية اأو مبنتجات ت�ستنزف طاقاتها وم�اردها الطبيعية.
فقد متيزت اليابان باإنتاج التكن�ل�جيا الفكرية ,وال�سني باإنتاج اأ�سياء ذات قيمة متدنية (مع بع�س
ال�سناعة الأملانية ,وتخ�س�ست بع�س الدول بالإنتاج الزراعي
ال�ستثناءات) ,واملتانة والق�ّة �سارت رمز ّ
ذي امل�ا�سفات العالية ,وت�جهت دول اأخرى اإىل اإجادة اقت�ساد اخلدمات مبهارات عالية ,لكن بقيت
�سريحة وا�سعة من الدول م�ستهلكة لكل �سيء ,بل تعتا�س على بقايا يتف�سل غريها عليها به.
اإذ ًا :يبدو اأن الإعالم القت�سادي ه� اإعالم نخبة من الدول و�سركاتها وم�ستهلكيها ,ولي�س لغريهم
ن�سيب منه ,اأو على الأقل حتى الآن.
حماة (حماها اهلل) بتاريخ 2013-12-04

