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يسعدين انعقاد املنتدى الخامس ملدراء املوارد البرشية والتدريب .وأشكر إتحاد املصارف
ي العرب عىل فرصة استهالل املداخالت .فرصة رسعان ما
العربية والتحاد الدويل للمرصفي ن
تب ني يل أنها تنطوي عىل بعض من ورطة ،سينام عندما توغلنت يف التأمل يف طريف املعادلة:
معادلة إدارة املوارد البرشية تبعاً
تبي يل أن املحاور
للتغّيات التي ميوج بها عالم اليوم .ثم ن
ن
املقرتحة حسب برنامج املؤمتر شامل ًة ووافية ،فوجدتم مناسباً أن أساهم باقرتاح إشكالية
تغّي الطاقاتم البرشي مة عالن اليوم؟" مع الرتكيز عىل وضع لبنان .أود
معدلنة لورقتي وهي "كيف ن
منذ البداية أن أتحرر من رشنقة وسم البرش بـ "موارد" ،وأن أح نيد القدري نة والتلقائية عن تعبّي
متغّي" .فالعالم
يتغّي بفعل فاعل ،وهو النسان .هم البرش من يقررون ويديرون
"عال
ن
ن
ويدمرون ويعمرون.
توقيت املؤمتر مبوضوعه يأيت يف اللحظة املناسبة .هي اللحظ مة التي عاىن
أن نوه بداي ًة إىل أن
ن
ي -هنا أو هناك  -يف
فيها االقتصا مد األم نرين بسبب تسخّيه لخدمة املال .نحن ما نزال منهمك ن
إطفاء نّيان األزمة املالية العاملية التي لفحت بلهيبها قطاعات اقتصادية عريضة ،والتهمت
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ي فرص العمل .وأرى لزاماً علينا بأن نعرتف  -كمرصفيي  -بأننا وتحديدا ً يف هذه املنطقة
مالي ن
من العال ،أي يف دول الخليج النفطية ويف لبنان ،مؤمتنون عىل أرقام نقدية فلكية .فنحن
تغّي مصائر
بالدراية والحكمة والتبرص ،نستطيع تحويل هذه األرقام إىل ثروات اقتصادية ن
املاليي من البرش ،وتطلق قدراتهم نحو صناعة الغد األفضل.

موارد برشية أم طاقات أم قدرات؟
يتطور مفهوم ق نوة العمل ،إن لناحية النظام الذي ينتمي إليه ،أو لناحية طبيعته واستخداماته
ص الرأس املال الثابت بأربعة :اآلالت واملعدات
ومجاله .يف العام  ،6776حدد آدم سميث عنا ن
للتجارة ،املباين ،األرايض والعاملة رابطاً الطاقة النتاجية للعامل مبفهوم تقسيم العمل
 .Division of Laborمطلع الثورة الصناعية ،ساد ثاليث األرض والعمل وراس املال .وتط نور
مفهوم العاملة مع كارل ماركس ومن ثم مع هرني فورد وحديثاً ،كرث استخدام الـ 3M of
 Technologyأي  .Man, Machine, Materialواملالحظ أن عنرص العمل يدخل كمك نون
اقتصادي أو تقني بالتالزم مع عناص االنتاج األخرى كاألرض واملوارد الطبيعية واملال .و يف
م استخدام "الشؤون الدارية" ثم "إدارة التوظيف" ثم "إدارة
املسائل الدارية والتنظيمية ،ت ن
شؤون املوظفي" مرورا ً بـ "إدارة املوارد البرشية" وصوالً إىل رأس املال الذهني
.Intellectual Capital
تكاد ال تخلو األدبيات الحديثة حول إدارة األعامل وتكنولوجيا االنتاج والتنظيم املؤسيس من
مصطلح املوارد البرشية .يعتربها الكثّيون أنها أهم أصل ( )Assetمن أصول الرشكات
واملؤسسات ،ويسميها آخرون بالرأسامل الذهني  . Intellectual Capitalكام نقع عىل تعابّي
كاستثامر الرأسامل البرشي مقابل الرأسامل املايل ،أو الطبيعي ،أو االجتامعي .ولكن السؤال:
هل البرش فعالً موارد إسو ًة باملوارد الطبيعية أو املالية؟ وهل يجوز استهال مكهم أو إهالكمهم؟
م البهجة والرتحاب والوالء والرشف الوظيفي،
هل ميكن تبديلمهم كقطع الغيار مثالً؟ أين مفاهي م
ّيها من املفردات التي ندعو إليها يف أدبيات إدارة املوارد البرشية؟
وغ م
الوسط البديهي الذي يتبادر إىل الذهن متالزماً مع املوارد البرشية هو املنشأة االقتصادية .فهذه
املوارد هي قوة العمل الخاضعة لدارة وتنظيم صاحب العمل أو من ينوب عنه .ومع ثورة
املعلومات واالتصال ،والتي قلصت إىل أدىن الحدود امكانية احتكار فن انتاجي أو رس ابتكاري،
أصبحت املوارد البرشية هي امليدان الخصب  -ورمبا الوحيد  -لالحتفاظ بالتاميز أو للتفوق عىل
املنافسي .ال عجب إذن أن يحظى هذا امليدان بكل هذا االهتامم وأن يخصص له نظام إداري
متكامل تناط به مهام جذب الكفاءات واملواهب واالحتفاظ بها عالو ًة عىل رفع الكفاءة
والتدريب والتطوير والحالل الوظيفي.
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بدأ العديد من الباحثي واملراقبي توسيع دائرة املعنيي لدى استخدامهم مفهوم املوارد
البرشية ،وذلك مع تداخل الحدود بي داخل املنشأة وخارجها .إذ تشّي بديهيات الجودة إىل أن
رضا الزبون/العميل هو الركن األساس يف قياس جودة املنتج ودقنة العمليات املالزمة بدءا ً من
االستقصاء لتحديد الحاجة وصوالً إىل خدمة ما بعد البيع .وبدأنا نالحظ أن البرش حارضون يف
كل محطات السلسلة ومراحلها .املستهلك النهايئ ،واملوزع واملر نوج ،االستشاري واملصمم،
إلخ .ل يعد كافياً إذن أن ندير املوارد البرشية ضمن املنشأة ،بل علينا العمل عىل إرضاء البرش
املعنيي حيثام كانوا.
تدفعنا هذه املالحظات  -وهناك غّيها طبعاً – إىل التساؤل عام إذا كانت املوارد البرشية
مج نرد موارد ،وعن مدى صوابية مكانتها مع بقية املوارد .استذكرت خواص الطاقة ،فإذا هي
املسؤولة عن تحويل األشياء وتشكيلها ،وهي علنة تحريك العجلة نحو األمام (أو نحو الخلف
أحياناً) .ولو اقتبسنا شيئاً من قواني الرثموديناميك نالحظ أيضاً أن الطاقة ال تفنى ،بل تتح نول
من شكل إىل آخر .كل خصائص الطاقات هذه هي من خصائص االنسان أيضا ً  .هذا الكائن الذي
أعمل طاقاته يف تطويع األشكال واألحجام واملسافات،
ن
اصطفاه الله بالبداع والتأمل ،والذي
بل والزمان .نرى مفكرته زاخر ًة مبواعيد التغيّي والتحوالت.
ولو حاولنا توصيف ماهية النسان وما يفعله ،نالحظ أنه يتواصل ويتعاطف ويتأل ويسامح
كل
كل هذا وذاك ،النسان يتعلنم .ن
ويثق ويؤمن ويتعاون ويحب ويقرر ويأمل وينجز .وقبل ن
الناس لديهم مثل هذه القدرات ،وإن بدرجات متفاوتة.ولكن بفضل قابلية التعلنم ،ميكن
ألحدهم أن يشحذ هذه القدرة أو تلك ،فيكون إنساناً حاملا ً أو مؤمناً أو واثقاً أو قائدا ً ،إلخ.
قدرتنا عىل التعلنم تسمح لنا باكتساب املعرفة ،ننقل معارفنا من املجرد إىل الواقع املعاش
فإذا هي مهارة ،نتاميز فيام نحن فاعلون ،فإذا الكائن صنيع منجزاته وأفعاله.
بناء عىل ما تق ندم ،أدعوكم إىل اصطالح "الطاقات البرشية" أو "القدرات البرشية" واختبار مدى
مالمئتهام ملا نحن بصدده.

اإلنسان وقدرة اخرتاع الغد
حدث يوماً ما أن استطاع النسان استدعاء خربة معينة ،معلومة استحثت معلومة وهكذا
أشعلت الرشارة طاقة الفكر ،وبدأ الحارض يتغذنى عىل املايض .ال ندري منذ كم من ماليي
عرب عنه واختزنه
السني حدثت تلك الطفرة .يفوقها أهمية أن النسان وصف ما حدث معه ،ن
ونقله إىل انسان آخر .كان مث نة لغة تواصل معينة نشأ عنها أول اجتامع برشي ،وتستمر الحكاية.
حكاية التذكر والتواصل .حكاية التعلنم .االنعتاق من محددات اللحظة الراهنة باستدعاء خربات
املايض ،أتاح تص نور خربات ل تقع ،أتاح بناء سيناريوهات ذهنية ،أي اخرتاع املستقبل  ...يف
م عىل أرض الواقع .وكانت لذة النجاز .هكذا بدأت كل النجازات البرشية وهكذا
الذهن أوالً ث ن
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استم نرت ،تصورات يف الذهن تحولنت إىل انجازات عىل أرض الواقع .تتمحور الدارة العرصية
حول قدرات التعلنم والتخطيط والنجاز واملتابعة ،مع مالحظة أن الطار الناظم واملؤثر هو
متغّي ال يشبه ماضيه مستقبله ،إالن أنه ال ينفيه وال يجافيه بل يبنى عليه.
إطار
ن
أشّي يف سياق الحديث عن الغد املرتجى إىل أننا أهملنا يف غمرة االنشغال بجودة املنتجات
الكّل ،واالرتقاء بالوجود النساين
ن
والبضائع ،نوعية الحياة وجودتها .أي ربط الحياة باملغزى
نحو غايته األسمى .يقيض النسان ثلث عمره االنتاجي يف املكتب (أو املعمل أو الحقل) .رويداً
رويداً ،يتحول الحاسوب والتقارير واللوائح من مجرد أدوات إىل رشكاء عاملي يكاد املوظف أن
كل
يقيض سحابة النهار مع هؤالء الرشكاء دون غّيهم ،يف حي يتحول الناس اآلخرون ،ن
اآلخرين ،إىل أرقام يف لوائح املستهلكي أو لوائح العامل ،أو غّيهم.
إن قدرة النسان عىل اخرتاع الغد تلزمنا أن نوضح مفهوم "بناء القدرات" ومتييزه عن مفهوم
"التدريب" نظرا ً لتناسق األول مع "الطاقة النسانية" وتالزم الثاين مع "املوارد البرشية" .لذلك،
إن بناء القدرات يعني توفّي العناص التي تتيح ملرشوع أو برنامج أو وطن ،تتيح الفعالية
التغّي .بينام يعني تطوير البنية
واملرونة يف التفاعل اليجايب مع حاجات الناس الرسيعة
ن
التحتية لبلد ما ،بناء القدرات االقتصادية للمجتمع ألنه يزيد من قدرة هذا املجتمع عىل تحسي
التجارة وفرص العمل والنمو االقتصادي ،وبالتايل نوعية الحياة .يف حي أن القدرة املؤسسية
 Institutional Capacityهي املؤرش الحقيقي ملدة متانة /أو هشاشة البنية التحتية.

لبنان :اإلنسان والغد
مستودع ثروة لبنان هو طاقاته البرشية (الشبابية تحديدا ً) .مستودع املال املهاجر (وجزئياً املال
العريب) هو القطاع املرصيف اللبناين .هل األوعية الواصلة بي املستودعي متصلة فعالً؟ هل
تؤهل الجامعات اللبنانية الطاقات البرشية املناسبة لدارة املال العريب؟ وهل تضيف املصارف
اللبنانية عىل االقتصاد الوطني قيم ًة توازي حجم األموال التي تستحوذ عليها؟
بعض أرقام :يفيد تقرير ملنظمة العمل الدولية إىل أن ثلثي سكان لبنان قادرون عىل العمل،
وإىل أن الثلث فقط يعملون (حوايل 6.2مليون) 6يضاف إليهم قرابة املليون عامل أجنبي ،وهي
أرقام قريبة من دراسة أحوال املعيشة والتي ذكرت أن  %04من عمر  61سنة وما فوق ،هي نسبة
العاملي من مجمل السكان املقيمي من نفس الفئة العمرية .مع فجوة الفتة بي الجنسي
حيث أن نسبة العاملي عند الذكور هي  ،%66وال تتع ندى عند الناث  .%61من جانب آخر ،تؤدي
االختالالت املناطقية إىل موجات نزوح داخّل متهيدا ً للهجرة نحو الخارج .كام يرسل املهاجرون
ما يكاد يصل إىل  7مليار دوالر سنوياً ،أي ما يقارب  %22من الناتج املحّل.
 1األرقام الواردة فيام يّل هي بالجامل تقديرات مستندة إىل عدنة مصادر
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بالعودة إىل القطاع املرصيف وحسب بيانات نرشة مصارف لبنان (عدد نيسان  ،)2464وصل عدد
العاملة املرصفية إىل نحو  24ألف موظف ،يحمل  %67منهم شهادات جامعية ،وتصل نسبة
الناث بينهم إىل  .%01علامً بأن  %10من العاملي يف القطاع يعملون يف املصارف التجارية
اللبنانية و %0يف فروع مصارف أجنبية و %2فقط يف مصارف األعامل .نصيب القطاع املرصيف
من الناتج املحّل الجاميل هو  ،%0.8وهو الثالث بعد التجارة ( )%1.0والنقل واالتصاالت
( .)%6.1أي أن نصيب املوظف الواحد يف القطاع املرصيف يعادل نصيب ثالثة موظفي من
العاملي يف بق نية القطاعات .وهذا معناه أن اي استثامر يف تحسي القدرات البرشية املرصفية
سيكون تاثّيه مضاعفاً  amplifiedعىل الناتج املحّل الجاميل.
بالتأمل يف املعطيات املبينة ،ورغم التحسن املضطرد يف نسب النمو  ،وانخفاض نسبة الدين
العام إىل الناتج املحّل ( %608بعد أن كان  %684عام  ،)2446ورغم االجتياز السلس لالزمة
املالية العاملية والتي دفعت بالكثّي من دول العال إىل البحث يف إمكانية االستفادة من األداء
اللبناين ،كام ثبتت موقع لبنان كمالذ للرثوات من أبناء دول الجوار ومن املهاجرين  ..رغم كل
املؤرشات اليجابية ،هناك مضاعفات عميقة واختالالت بنيوية ال ب ند من مواجهتها ،س نيام وأنها
أمور تتصل إما بالقطاع املرصيف أو بالقدرات البرشية ،وهي املواضيع التي يتصدى لها هذا
املؤمتر.

مؤرشات مهمة
إن ترتيب لبنان حسب دليل البيئة املؤاتية للنمو 2جاء  604عىل  671دولة .وهو الدليل املركب من
 61مؤرش مصنفة ضمن  1فئات رئيسة هي االستقرار االقتصادي الكّل (التضخم ،العجز،
واملديونية الخارجية قياساً بالناتج املحّل)؛ رشوط االقتصاد الكّل (معدالت االستثامر ،االنفتاح
االقتصادي)؛ الرأسامل البرشي (توقع الحياة عند الوالدة ،مستوى التعليم)؛ المكانيات
التكنولوجية (نسبة انتشار الكمبيوتر الشخيص واستخدامات االنرتنيت والهاتف املحمول؛
والظروف السياسية (كاالستقرار السيايس ،سيادة القانون ،والفساد) .مقابل هذا التصنيف
املتدين ،ال ب ند للمراقب من التنويه بأن جاذبية لبنان لرؤوس األموال واألداء املايل العام مثّيان
لالعتزاز واألمل .االعتزاز ألن لبنان ل يسجل قط أية حالة إخفاق يف الوفاء بالتزاماته املالية،
وألنه يحظى بثقة املانحي ولديه احتياطي مريح من السيولة .واألمل ألن كل املؤرشات
الضعيفة املبينة أعاله قابلة للتحسي متى توفرت الرادة والدارة.
سأنهي بطرح أسئل ًة تحفيزي ًة مرتبط ًة مبؤرشات القطاع املرصيف وعالقته بالرأسامل البرشي:

2
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ما الذي يعيق املصارف من التموضع يف الطار االقتصادي واالجتامعي املتكامل؟ عناص
الق نوة الحالية (تحويالت مهاجرين ،سياحة ،أموال الجوار ،االعتبارات العاملية) كلها عناص
خارجية يصعب التحكم بها .يف حي أن تعزيز مناخات االستثامر وتوفّي فرص العمل
وتحسي القدرات الرشائية للمواطني هي عناص محل نية ومستدمية وموثوقة .طبعاً ميكن
تفكيك هذه القضية الكربى إىل جملة أمور عملية وقابلة للقياس مثل نسبة التسليفات يف
مشاريع القطاع الخاص إىل التوظيفات يف سندات الخزينة وشهادات اليداع ،أو نسبة
املساهمة الفعلية للعاملي يف املصارف إلخ.
رشفة ،ولكن! كيف ستتغّي الحصص
نسبة النساء ( )%01إىل مجمل العاملي يف القطاع م ن
لو اجرينا التحليل من منظور املشاركة يف اتخاذ القرار املرصيف ويف تحديد التوجهات
والسياسات املرصفية؟ كم عدد النساء اللوايئ يشغلن منصب رئيسة مجلس إدارة أو مدير
عام ،أو ملاذا ال نرى إال مديرات ملديريات الفروع أو شؤون املوظفي أو التسويق؟ ويف
مجال مرتبط ،هل سرنى يوماً ما نائبة لحاكم مرصف لبنان؟ ل ال ؟ بل آمل أن أرى يوما ً
حاكمة ملرصف لبنان.
نسبة الشباب عالية بي العاملي يف القطاع .وهم من التواقي إىل صقل مهاراتهم وتوسيع
آفاقهم الشخصية .هل من مبادر إىل استبيان والء العاملي وقياس رضاهم عن أوضاعهم؟
قياس مدى االنسجام والتوافق بي مساعيهم لتطوير الذات ،وتطوير منظمتهم ،وأشمل
من ذلك :تطوير القطاع املرصيف والبيئة االجتامعية واالقتصادية الحاضنة؟

السؤال األخّي يتعلنق بشأن عىل مستوى بالغ من األهمية (وقد يمعترب األكرث أهمية) أال وهو
تحليل طبيعة املهام املوكلة للموظف وقياس ما إذا كانت تساعد أو تثبط من مهاراته السلوكية
 Behavioral or Soft Skillsكالقيادة وعمل الفريق والتواصل الفعال وغّيها .أي مدى مرونتها
يف تحفيز البداع واالبتكار ،ويف انتاج املعرفة الدارية واالقتصادية .وهذا أسمى ما نقدمه
لتعزيز رفاه النسان وكرامته ،علننا نساهم يف رفد الحضارة النسانية باملفردات العمل نية
وامللموسة.
يف الختام ،أشكر الدعوة مكررا ً متمنياً ملؤمتركم تحقيق مبتغاه.

تغّي الطاقات البرشية عامل اليوم ? | متوز 0212
كيف ر

6/6

