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 للموارد البشرية في المصارف العربية الرابع الملتقى السنويراعي 

 المصارف العربية اتحاد 
 لبنان - بيروت | 7025 آب 72

 

 

 ساديت، سيدايت

 

 عن فصلنات. العربية منطقتنا يف سياّم ال الثالثة، األلفية بداية يف جسام وأحداث ظواهر   منتتزا

 تتهاوى. واملؤسسات القانون ثقافة من وقرون والعلمي، التكنولوجي التقّدم من عقود   الغرب

 أو لبدي برنامج أو ملهم لقائد بشي   األفق يف وليس ،واالقتصادية واالجتامعية األمنية أنظمتنا

 عندنا فهي  مكان، كّل  يف الاليقني هي اليوم لعامل األساسية السّمة كانت وإذا. ناظم إطار

 املسؤولية جمرة تصبح تكاد الشّدة، وعند. األمل بعض عن وبالبحث بالوضوح ممزوج اليقني

م :لقيطة م والقادة؟ الزعامء أه    واألعامل؟ املال رجال هم أم واإلعالميون؟ املثقفون أتراه 

 

للموارد  الرابع لرعاية امللتقى السنوي هاأشكر اتحاد املصارف العربية عىل كريم دعوت ،بداية

 أحسن أن أحاول   وتكليف ووهالبرشية يف املصارف العربية وإلقاء كلمة يف حفل االفتتاح، 

 عىل تجارسنا لو بأس وال الراهنة، الظروف يف مضاعفة أهميّة يكتسب لقاء هو. إليه االستجابة

 كّل  يقرّ  أن لناحية القطاعات من لغينا قدوة   نكون علّنا فيه؛ نحن ما مسؤولية من قسطنا تظهي

 املبادر، هو املرصيف القطاع يكون أن بغريب األمر وليس. ويتحّملها املسؤولية يف بنصيبه منّا
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 ،الكّف  نظيف يكون أن الطبيب خصائص بديهيات من كان وإذا. طبيعته وهذه  سجلّه فهذا

 اإلرادة، نزيه يكون أن املال عىل املؤمتن أبجديات فمن الرسيرة، وصايف األدوات معّقم

 أننا وحيث الحاّدة، املالية األزمات من متواليات زمن الزمن وألن.  التعامل وشّفاف النوايا خالص

 منرب يصبح مريبة، صفقات يف والسياسة املال تزاوج من الحالة تلو الحالة عاملي ا نرصد

 حول امللتقى وهذا. للحّل  ومدخال ومطلب ا حاجة ي صبح... ترف من أكرث والنزاهة الشفافية

 يف ينعقد كونه فائقة أهمية يكتسب   العريب املرصيف القطاع يف البرشية الطاقات محورية

ا الطاقات، أقول. ومؤثرة وحساسة راهنة إشكالية وحول نياملناسب والزمان املكان  عن عوض 

 تختزن" الطاقات" ألن مؤمتراتكم، أحد يف التعبي هذا واستخدمت   يل سبق قدو  املوارد،

 .شبابنا ويف مجتمعنا يف كامنة تزال ما التي العظيمة والقدرات اإلمكانيات

 

 اإلجابة، تشّكل ومع. الوجود غائية حول يتمحور القدم منذ لذاته اإلنسان سأله الذي السؤال

 القوانني، ووضع الدول، وبناء املجتمعات، تكّون منها: كاال أش وتتخذ الحياة مامرسات تتبلور

 بأعامل نقوم أن عىل نحرص  سعينا، خالل. وغيها اإلقتصادية، والدورة الرشكات، وتأسيس

ا عليه متوافق مبدأ وهذا ،مرجوة نتائج عىل للحصول جيدة  األخية، العقود يف ولكن،. عموم 

 عىل تدريجيا   ينعكس االنحراف هذا وبدأ. النجاح ملبدأ البرشية مفهوم يف انحراف حدث

 فنكون فردي ا يكون أن إّما سلوك وهو. املهني سلوكنا فيها مبا ،النواحي كافة يف البرشي سلوكنا

ا يكون أن أو منعزلة، حاالت أمام ا مناخ  . واملالية واإلدارية االجتامعية النظم يف متفشي ا عام 

 ،البديهية املتالزمات بعض هناك أن واإلنسان والتنمية بيئةال بقضايا املهتمون ويالحظ هذا،

 .االقتصادي والركود التخلّف مع الفساد وتالزم الحرب، مع الفقر تالزم منها

 

. املجتمع يف العنف وتفيش الفساد بني الطردية العالقة من للتثبت املؤرشات من يكفي ما هناك

 هي" العريب الربيع" لفحها التي البلدان كّل  أن مالحظة صعب ا ليس ،"الدولية الشفافية" وحسب

ا تشهد بلدان  املصارف اتحاد أعّده الذي االقتصادي املسح تقرير. الفساد مؤرشات يف ارتفاع 

 بسياسييها العربية الشعوب ثقة أن مفاده ما ينقل الدويل، للبنك التنافسية تقرير عن العربية

 آخر يف ولبنان) سياسية اضطرابات وتواجه واجهت التي البلدان يف سياّم ال ،الحضيض يف هي

 الدول بعض أن نجد الحوكمة، عن الدويل للبنك آخر تقرير مبوجب(. وعاملي ا إقليمي ا القامئة

 إخفاق ا تخفق اآلخر بعضها أن حني يف ،الفساد مكافحة يف تفلح وقطر، كاإلمارات العربية،

ا ا ذريع   تحادال  تقرير يشي كام. النفطية املداخيل مع السيايس االضطراب يتزاوج عندما خصوص 

 القطاع يف والفساد العام القطاع يف الفساد بني املتالزمة العالقة إىل العربية املصارف

 العربية الدول فإن والسلم، االقتصاد معهد يعّده الذي العاملي السالم تقرير وحسب. الخاص

 التفاوت حّدة ومن اإلدارة سوء من اينتع التي الدول هي والقالقل العنف بها يعصف التي

 لسالمة مسعى مجرد من أكرث اإلدارة وسوء الفساد آلفة التصدي يكون عليه،.  االجتامعي

ا يصبح بل واملالية، االقتصادية العمليات  ويف االجتامعية العدالة استتباب يف مبارش ا إسهام 

 . وأحفادنا أبنائنا وسالمة وسالمتك سالمتي :الشخصية والسالمة الوطني األمن إرساء
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 األفراد عن الحديث ونغفل ،الداخلية ونظمها املؤسسات عن الحديث يف أحيان ا نطنب

 كأمنا البيانات وتحليل التواصل يف الحديثة التكنولوجيا أثر من ونضخم كام. البرشية والطاقات

 يدا هناك أن نسلّم كادن حتّى الحد   نتجاوز. البرش إرادة عن مبعزل ذاتها تلقاء من تعمل هي

 . له رادّ  ال والتحّكم التوجيه ونظم اآللة مع قدرنا أن أو الناس، أمور ت سّي  خفيّة

 

 ما كل عىل تنطبق امليكانيك علم يف املسلّمة وهذه. فاعل فعل لكّل  .والسادة السيدات ايها كالّ

 البرشي املورد لعبه الذي وروالد املرصيف، القطاع بها مر التي األزمات عىل: وحولنا عندنا يدور

 واألخالقية، السلوكية اإلشكاليات عن اللثام إماطة األمر هذا ويستدعي. األزمات هذه إحداث يف

. وأخالقياتهم وسلوكهم القطاع هذا يف العاملني كفاءات لتدعيم العمل يف امليض عىل ويحثنا

 االلفية  فاتحتنا لقد. عارةوامل الحديثة األزمات من والِعرب الشواهد استخالص من بأس وال

 AOL)و( Enron 2001) كـ كبية امرباطوريات اهتزاز أو انهيار شهدت التي التدقيق بأزمة الثالثة

 Arthur لرشكة الكربى بالفضيحة وت وجت وغيها،( Bristol Myers Squibb 2002)و( 2002

Andersen .من العامل صدم الذي قياألخال  البعد هناك إذ  محلّه، يف هنا" فضيحة" ومصطلح 

 من نوع أي تجاه أمان صامم تكون أن إال منها ي توقع ال مؤسسة قبل من املشني السلوك خالل

 . املالية األسواق يف التالعب

 

 بني فارق فهناك. الرأساميل الفكر يف األخالقية املحنة عمق مدى األزمة هذه أظهرت وقد

 خارج من الربحية هذه تحصيل وبني الرشكات، ميعلج حق هو والذي والربح، التطوير مرشوعية

 للموظف ميكن مدى أي إىل التدقيق أزمة أظهرت ناحية، فمن. واألخالقية املهنية املبادئ إطار

 أمان صاممات أن األزمة هذه أكدت وكذلك،. مصالحه تحقيق أجل من يصل أن املسؤول غي

 إحداث يف رشيكة أداة ،ذاتها بحد ،تكون أن ممكن مثال، التدقيق كرشكات  واالقتصاد األسواق

 أيضا   البرشي املورد ساهم وقد. البرشية مواردها لدى األخالقي الفكر اختالل حال يف األزمات

 أو وجل دون ورمبا ظاهر، بشكل العمل يف  Taboo الـ مفهوم انكسار خالل من األزمة هذه يف

 كذلك،. القانون فوق وكأنهم يعملون كانوا األخالقية األزمة بهذه ساهموا الذين فاألفراد. خجل

 لها وفرّ  رمّبا أو الناجحة، للمؤسسات والقانون األعامل عامل منحها التي الزائدة الثقة فإن

 وكأفراد، كمؤسسة ما، بطريقة جعلها الذي األمر -" Too Big To Fail" مقولة بتأثي الحامية

 .القانون ويف املؤسسة يف األخالقية اإلشكالية تكمن وهنا. الخطأ عن منزهة  

 

 تشوه حال يف يحدث أن ميكن ملا اإلنذار جرس مبثابة تكون أن األزمة لهذه يجب كان وقد

 لنا كان هل ،ولكن .تطبيقه يف الرتاخي أو الترشيع ضعف حال ويف األعامل، عامل يف األخالق

 أزمة" وهي ،الثالثة األلفية يف لثانيةا األزمة مع 8002 العام يف اإلجابة تأتينا حصل؟ مام عربة أي

 األزمة، لهذه منظورنا كان أمّيا. الدول من العديد يف تتبلور مفاعيلها زالت ما التي و ،"املخاطر

 الذي الخلل وهو. والشفافية والثقة، األخالق، مفهوم اختالل عن -بدورها – نتجت أنها سرنى
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 وزعزعة الرسيع، بالكسب والرغبة الطمع، لبفع غالب ا وكان. األعامل عامل يف كرث ا أصاب

 يف العديدين ومبنظور آخر، مبعنى. واملرصفية املالية املهن مامرسة عند األخالقي املفهوم

 الكثيون وبدأ وتأثيه، مهابته  Taboo الـ فقد  املؤسسات، من الكثي ويف البرشي املورد

 .الحمر الخطوط ويتجاوزون حظوظهم اختبار يف يتجارسون

 

 نجد أخرى، مخاطر أزمة حصول دون للحيلولة الجهات املعنية اتخذتها التي االجراءات قيّمنا إذا

 أننا أم ؟!" لألزمات وداعا  " ثقة بكل القول ميكننا هل ولكن الطيبة، والنوايا الجهود من الكثي

ا لألسف، ؟تالية أزمة بصدد  أزمة   بصدد نحن السابقة، األزمات بها عولجت التي بالكيفية قياس 

 من وجهة نظر املوارد البرشية  االقتصادية املرتقبة واألزمة .بالظهور مالمحها بدأت أخرى

 األلفية جيل. األجيال بثغرة واملرتبطة ،"املؤسساتية الثقافة أزمة" - األرجح عىل - ستكون

 والثغرة .العمل سوق إىل الدخول بدأوا –0886 والعام 0820 العام بني املولودون –السابقة 

 تتم مل إذا – ستؤدي القديم والجيل الجديد الجيل هذا بني والفكرية والقيمية الثقافية

 الطاقات بعض وليس بكامله جيال  متس ألنها سابقتيها من أخطر جديدة أزمة إىل–معالجتها

 هاألن مبكان الصعوبة من ستكون املؤسساتية الثقافة وأزمة. األخالق طريق ضلّوا الذين البرشية

 املوجودة العنار أصلب من هو والذي البرشية، للطاقة القيمي املستوى عىل معالجة تتطلب

 اىل بحاجة وهي ،وتغييها معها التعامل يصعب األطباع، مثل ،فالقيم. البرشية الطبيعة يف

 األخالق معنى يف وتشوه تفاوت هناك. الصحيح الشكل لتأخذ والتهذيب الصقل من سنوات

 ستصطدم حيث العمل مركز إىل معه وسيحملها ،الجديد الجيل بها تشبّع التي سانيةاإلن والقيم

 السلوك هو ما: هي املحورية إشكاليته اشتباك سيحصل وهنا. السائدة املؤسساتية القيم مع

 الجيل من الكثي يحمله ما أنه أم ومتوارثة، صارمة معايي عىل القائم ذاك الصحيح؟ املهني

 والوالء ضعف، والجهد ،طارة  ش والتالعب الوسيلة، ترّبر الغاية حيث هلة،س قيم من الجديد

 املعارف؟ بعض عىل ةمقترص  ةمخترص  والكفاءة غباء،

 

 ويفرض جديدة أفكارا   يستدعي أفضل هو ما وتوّخي. البرش طبيعة من هو الحداثة إىل االستجابة

 أي املألوف، خارج التفكي حكام ، لب،يتط االبتكار وهذا. االبتكار إنّه مستحدثة، أساليب اختبار

. الحداثة رسّ  هو بل كامنة، برشية قدرة هو االبتكار. عليها املتعارف واملامرسات األفكار تحدي

 بهدف فالحداثة. ونلتزم نحرتم أن يجب ما الضوابط من لهام التطور وهذا الحداثة هذه ولكن

 والدولة املؤسسة لخي وبالتايل ساناإلن لخي تكون أن يجب الحداثة. مجدية غي الحداثة

 تستحق حتى املجتمع عليها بني التي اإلنسانية واملبادئ األخالقية القيم تقّدر حداثة. واملجتمع

 .قيمتها

 

 ال بحيث رسيعة وبوتية فجائية بقفزات فتحصل األعامل عامل يف نشهدها التي الحداثة أّما

 أن نرى أخرى، ناحية ومن. معها ويتفاعل ثلهايتم يك البرشي للعامل الكايف الوقت يتوافر

 ما مثّة. مطبقيها أفئدة عىل ويستحوذ رواّدها أذهان عىل يستويل الحداثة مع املتالزم الحامس
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 االبتكارات مواءمة وملحاولة للرتوي مجال أدىن هناك ليس.  االجتياح إىل االستحواذ يتجاوز

 حاجتهم أو قدرتهم عن ناهيك. للمستهلكني االستيعابية القدرة مع والعلمية التكنولوجية

 يحصل وهنا.  وسلوكهم وعاداتهم قيمهم من السائد مع ويستهلكون يستوردون ما ملواءمة

 .يشء أي لفعل مربرا   ويصبح آخر اعتبار كّل  عىل النهايئ الهدف بلوغ يعلو عندما. الخلل

 

ا املرصيف، القطاع عىل األمر هذا طبقنا وإذا  يف البرشي العامل توىمس عند وتحديد 

 ارتباطهام املقبلة، األزمة ورمبا ،8002و 8000 العامني أزمتي ارتباط نالحظ أن ميكننا املؤسسات،

 بعض وتعمشق ،والوسيلة الغاية بني الفاصلة الحدود اضطراب أي ،الحداثوي باملحتوى

 يف الحديثة لوجياالتكنو  لتكثيف جارف ا ميال  نالحظ جهة، فمن.  الغايات مصاف إىل الوسائل

 قيَم حاّملة مستوردة، تكنولوجيا كونها وهي. والرتبية واإلعالم االنتاج يف كام املرصيف، العمل

. والواقع الحقيقية يجايف يناسبنا ما انتقاء عىل قادرون بأننا والزعم. ومضامني ومفاهيم وأفكار

 عمليات نعزل أن ميكننا فهل! بيةالعر  لغتنا يف الواتسآب فعله ما ولنتأمل األمثلة بأبسط لنكتِف 

 والتفّوق اإلنجاز من الكمّ  بهذا للرشق الغرب اجتياح ولعّل  اللغة؟ عن واالبتكار والتأمل التفكي

 .ساترة عزلة إىل أو ضائع، مجد   إىل أمرها عىل املغلوبة املجموعات انكفاء يف ساهم واإلبهار

ا ليس أخرى، جهة   ومن   إنّ  بل واملعرفة، املعلومات نولوجياتك بدميقراطية الزعم دقيق 

 تارك ا املقتدرين من مخترصة دائرة نحو ينحرس مبحتوياتها والتحكم الوسائط هذه إىل الوصول

 يف هندسي ا يتواىل التكنولوجي فاالبتكار والفقر؛ والرهاب اإلقصاء دوامة يف البرش ماليني خلفه

 الثقافة مبعنى الحداثوي، الفكر أما... والباحثني العلامء من ضيّقة أطر ويف األماكن بعض

 منطقتنا يف سياّم ال حادة اختناقات من يعاين بل شديد، ببطء فيتحرّك والتفاعل، والتمثل

 العربية.

 

ا،  املصارف. باملواجهة إالّ املخيفة الدوامة هذه من نجاة   أرى ال والسادة، السيدات أيها ختام 

 تاستطاع البحثية، واملراكز الجامعات وبعض عيةوالصنا النفطية الرشكات وبعض العربية

 يتحّصن مل إذا املجهول إىل يفيض قد اخرتاق أنّه إالّ . السميك الجدار يف اخرتاق تسجيل

 أي املخيفة، البرشية القنبلة هو املجهول. ومشاركتها برشعيتها ويحظى الشعبية بالحاضنة

 حملة من معظمهم. األمل من واملمنوعني العمل عن العاطلني الشباب ماليني عرشات

 إىل يحتاج العمل فرص إيجاد. تلك أو الدرجة هذه إىل مالئم وبتأهيل لميةالع الشهادات

 اإلجراءات بساطة وإىل متهاءومال  الترشيعات كفاءة إىل املطمئنة الخاص القطاع مبادرات

ا يدفعها وقود إىل بحاجة الخاص القطاع ومسية. وشفافيتها اإلدارية  استثامرات إىل تحتاج :قدم 

 . وحاضنات وتسليفات

 

 بالغزير مواكبتها عرب العربية البرشية باملوارد النهوض رؤية لصياغة طيبة فرصة هذا لقاؤكم

 يعيب، أو ينغص ما ماضيها يف ليس. والتأهيل التدريب برامج من وباملالئم العمل فرص من

 . والحريّة املسؤولية من مناخ إىل يحتاج والتقدير بالكرامة املفعم ومستقبلها
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 .وشكر ا


