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 القائد أوالً
 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن
 

  ر ـــة البنك والمستثمـــــمجموعمؤتمر 
 الريادة في القطاع المالي: الرؤية المستقبلية

 بيروت   | 2112 آذار 1

 

مامرسة القيادة، و ا" مبفهوم لي  مكري يأيت هذا املؤمتر يف توقيت نحن بأمس الحاجة فيه اىل التف

عىل صعيد كافة القطاعات االقتصادية و  وإمناليس فقط عىل صعيد القطاع املايل واملرصيف 

التي تشكل اركان املجتمع. ال نبالغ اذا قلنا انه علينا اعادة  واألكادمييةاالجتامعية والسياسية 

يف هذا  فاعلني صعيد الشخيص كأفراد  الىل ع -واألفعل األهم  -بالقيادة عىل املستوى  التأمل

 املجتمع.

 

ازمة " انه يوجد  نستنتج ،اذا القينا نظرة تقييمية رسيعة عىل ما يدور يف هذا العامل من احداث

وتتخطى  ،واقع االزمة املالية واالقتصادية تتعدىاكرب بكثري مام نتوقع، وهي  "قيادة عاملية

القول ان هذه االزمة )ازمة القيادة( هي  قد ميكن .ن العربيةالحراك السيايس املتأجج يف البلدا

. من هنا يأيت أهمية هذا املؤمتر بتوقيته لألزمات األخرىمن املسببات الرئيسية  أساسيةبدرجة 

وما احوجنا بالفعل اىل رؤية مستقبلية  يف القطاع املايل: رؤية مستقبلية.وهو القيادة  ،وعنوانه

 .إطاركل بل يف  ،يف هذا االطار

 

لقيادة بعد فردي وبعد جامعي، حيث تتمحور القيادة يف البعد الفردي بشخص القائد وترتجم ل

يف البعد الجامعي من خالل أداء الفريق. فإذا انطلقنا من هذا التحليل يظهر لنا جلياً ان  نتائجها

وسط والطويل ملتوا تأثرياتها عىل املدى القصري ومعظمالنتائج التي نتعامل معها  اليوم، 
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تعود يف نهاية االمر اىل شخص القائد. مبعنى آخر فإن محورية القائد وتأثري سلوكياته عىل سري 

العمل ونتائجه تجعلنا اكرث حرصاً عىل الرتكيز عىل معرفة من هو هذا القائد وما هي مقومات 

خاذ القرارات. من اسلوبه القيادي والتأثريات التي تعمل عىل بلورة هذا االسلوب وطريقته يف ات

هذا  يف للتمعنهنا، وكون هذا املؤمتر هو تجمع للقياديني، فلعل الفرصة مؤاتية لنا جميعاً 

ضوء الدروس التي ميكن ان  يفتقييم اسلوبه القيادي  وإعادةيف داخلنا  املوجود القائد

 جرى ويجري حولنا. مامنستخلصها 

 

حول االنسان الذي حاول ان  املتواترة تلك، هنا، تتبادر اىل ذاكريت حكمة معربة عن التغيري

نفسه لرمبا كان قد غري  عمل عىل تغيرييغري العامل طيلة حياته، وانتهى باالستنتاج انه لو 

لتعلم والتأقلم والتطور ل ساع دوما" ارى فيها نقطة انطالق ألي قائد وهذا ماالعامل.  

 واملشاركة بهدف التقدم والتغري نحو االفضل.

 

ونرتك ارثاً وافراً لألجيال  -عىل أقل طموح عاملنا املبارش –  العاملريردنا كقادة ان نغاذا ا

التي  املجاالت نحددألن  بالعمل عىل تغيري انفسنا ،منذ اآلن ،القادمة فإنه يجب علينا ان نبدأ

مل اعادة النظر فيها بهدف الع تستدعيالتي  وتلكيجب ان نبقيها عىل حالها يف نهجنا القيادي 

 عىل تدعيمها. 

 

يتميز بها القائد، وكانت  متشابهة للقيادة قواعد عامة وصفات   -ومازال  –عىل مدى التاريخ كان 

هذه الصفات هي املؤرش الرئييس لتعريف هذا القائد، ويف بعض االحيان لتعريف قيم 

تها. بقيم مؤسسها كذلك املجتمعات تدمغ بقيم قاد املؤسسات تدمغ وإذا كانتاملجتمع. 

وهكذا يكفي ان ننظر اىل قيم القيادة التي متارس يف مؤسسات املجتمع كافة يف يومنا الحارض 

 تسيطر عىل مجتمعنا ونهجه الفكري. القيم التي طبيعةحتى نكتشف 

 

لقد غامرنا كثرياً باالبتعاد عن القيم القيادية االساسية، وها نحن ندفع الثمن عىل كافة االصعدة. 

رياً باالبتعاد عن املبادئ االساسية للقيادة لدرجة اننا سمحنا لهذا التفكري بالترسب لقد غامرنا كث

والتغلغل اىل مراكز تهيئة القادة يف عاملنا اال وهو النظام التعليمي وخاصة الجامعي منه. 

باتري، مدير جامعة الدراسات وهناك الكثري من اآلراء التي تدعم هذا االستنتاج، كقول ميشال 

يف مونرتيال عن رأيه يف اسباب االزمة املالية: "ان اسباب هذه االزمة تعود  HECالعليا للتجارة 

اىل مدراء اعامل تعلموا يف جامعات ال تعري انتباهاً كبرياً للمسؤولية االجتامعية واألخالقية 

من جامعة هارفرد: "لقد ابتعدت  والحوكمة السليمة". كذلك رأي الربوفيسور راكش كورانا

مدارس االعامل عن هدفها االسايس، أال وهو بناء مهنة ادارة سليمة ملنفعة املجتمع، واستبدلت 

 هذا االمر بالسعي اىل ارضاء املستشارين وأرباب املال".
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ان تطرقي اىل موضوع الجامعات ينطلق من امياين الراسخ ان معالجة تحديات القيادة يف 

 ،الدرايس كان أم جامعي ،يجب أن يبدأ يف معاهد التعليم، وخاصة يف القطاع املايل، العامل

 والقدرات ان تستعيد تركيزها عىل بناء كوادر تتمتع بكامل القيموالتي عليها  .وبالتعاون معها

 تساهم يف نجاحهم.القيادية التي 

 

 مجاالت القيادة السليمة قدرات موظفيها يف بناء املاليةمن املؤسسات  العديداغفلت  كذلك

مبهارات البيع وخدمة الزبائن، وهي رضورية الشك،  االهتامموالحوكمة الشفافة. وانرصفت إىل 

الرتكيز عىل ان املؤسسة هي جزء من املجتمع وان كالهام ولكنها ال تصنع قادة. كام أغفلت 

قيمة مضافة  تنتجن ن االعامل يجب اأ يجب ان يعمل عىل تحسني معايري الحياة الكرمية، و 

 .للمجتمع

 

من منا ال يوافق أن القائد يف القطاع املايل ال يجب أن يتمتع بالقدرة عىل ترجمة الرؤية إىل 

أو من منا ال يؤمن أن  ؟ومن منا ال يرى أن نجاح العمل يعتمد عىل اتخاذ القرارات الحاسمة ؟واقع

يقف األمر عند هذا الحد  طبعاً ال ؟ئدالنجاح يعتمد عىل الفريق بقدر اعتامده عىل قدرة القا

فالقيادة تعتمد أيضاً عىل التواصل الفعال والكفاءة املميزة والقدرة عىل اإلبتكار وأخذ املبادرة 

 .للتفاعل مع متغريات السوق بأرسع وقت وبأكرب فعالية ممكنة

 

ان القائد  ضاجها.وإنتطويرها و أهمية  "قيادة الذاتواحدة " بعبارةميكنني اختصار ما قدمت له 

يف القطاع املايل هو نقطة ارتكاز لهذا القطاع. فال ميكن للمؤسسات املالية ان تنجح وتستمر اذا 

يف  دوما" ألنهالقادة يف طلب مستمر للمعرفة وتطوير الذات. ان القائد سمي قائداً  يسعىمل 

يف حال  نوكو أن ي لقادةعىل امن هذا املنطلق،  ن.يالتي تقودُه واآلخرالطليعة ولديه الرؤية 

املتعلقة باملعرفة القيادية. فنجاحنا ونجاح مؤسساتنا  تلكتفاعل دائم مع املعرفة وخاصة 

فريقنا بنا وبثقته اننا قادرون عىل  قناعةواالهم عىل  ،يعتمد بشكل اسايس عىل امياننا بقدراتنا

 قيادته نحو تحقيق االنجازات بشكل مستمر.

 

تنا ايضاً ان ننقل هذا النفس لكسب املعرفة والتعلم املستمر منا اىل اضافًة، فإنه من مسؤلي

كافة كوادرنا البرشية. فحتى لو عملنا عىل تطوير قدراتنا من دون التأكيد عىل ان تقوم كوادرنا 

مل نسهل نحن عملية  وإذاالبرشية، عىل كافة املستويات، بالجهد ذاته لبناء وتحديث قدراتها، 

محدود ملستمر للمواهب البرشية، فإن جهدنا لن يتعدى كونه جهداً فردياً التعلم والتطور ا

 التأثري.

 

تشكل حجر ختاما"، إن القيادة، وباألخص يف القطاع املايل ويف هذا الزمن أكرث من غريه،  

، والوسيلة. فكام ان واألسلوبعملية االصالح الفكري للرضر الحاصل يف النهج،  إلطالقالزاوية 

ات القيادية، ويف اماكن كثرية ثقتها الزائدة بالنفس، قد ساهمت يف حصول ضعف القدر 
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هي الوسيلة  املتطورة دوما"تجاوزات عىل مختلف املستويات، فإن القدرات القيادية الحكيمة 

وضامن التقدم والنمو لكافة مكونات املجتمع؛ خاصًة يف القطاع املايل الذي األكيدة للنجاح 

 التقدم باالتجاه الصحيح! وإعادة اصالح البوصلة يلعب الدور الرئيس يف

 

 .وشكراً 


