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ال شّك في أّن األزمة و تساؤالت حول األنظمة االجتماعية واالقتصادية المعتمدة.  فترةُتطرح في العالم منذ 
:  Malrauxبعضهم، كقول مالرو ل   نبوّية   تعود إلى األذهان أقوال  كما العميقة التي نمّر بها هي السبب. 

  "يكون! ال الواحد والعشرون دينيًّا أو"يكون القرن 
)مركز الدراسات واألبحاث  CEREM، حين كان مديرًا لـ 0991في فرنسا عام  Antibesقال لي صديق في 

 عرف أّي مسخ سيخلفه...". ، لكننا ال نة"مات مسخ الشيوعيّ  االقتصادية المتوسطية( :
أن يستبدل الوسيلة  ،م أخرى غير المالي  يحاول عالم بدون ق   الجواب. عطي  أن تُ اوة رأس المال مكن لقسيُ 

أن هي  ،بالغاية. والمال وسيلة رهيبة، وعندنا في لبنان مثل يقول: "السالح بيد الضعيف يجرح". فالقضّية إذاً 
 نخضعها، بدل أن نخدمها؟ والثروات و  نعرف إن كانت لدينا القدرة األدبية أن نضبط الغنى

من الخبرة أنا صناعي ولي خمس وأربعون عامًا  .لست سياسيًّا، وال أعلم إن كانت السياسة تستطيع اإلجابة
ولكي أحتّل في مجال عملي المرتبة األولى خصوصًا في أوروبا، حيث ُيسيطر صراع البقاء والنمّو.  المهنية

تمامًا  متضامنة قر  خالل عشرات السنين، مع ف   أن أجاهد ذلك يتطّلب منّ  في فرنسا والثانية في أوروبا،
أتكّلم عّما أعرف، وعّما اكتسبته بالخبرة بشأن أريد إذًا أن لذا تعّلمت منهم الكثير. و أعطيتهم القليل، ف

 . المسؤولية االجتماعية للمؤّسسات والغائية اإلنسانية لالقتصاد
 

 البدايات 
 . بشهاداته، وكّنا نسّميه "المنظِّم" اً تفاخر م يتجّول اً كبير  اً مهندس أرىكنُت في الخمسينات والستينات 

التنظيم الحديث في  فعاليةفي الواقع راح البحث العمالني بعد الحرب العالمية الثانية، ُيظهر شيئًا فشيئًا 
 بالمعلوماتية.  هذه نغمة التنظيم تْ اْستُْبدل   ما لبثت أن  لكن و المؤّسسات. 

ْشتُ و  في ص لمتخصّ دومًا لوكانت كنُت بين أوائل حاملي تلك الشهادة. المعلوماتية الذهبي، ف عصر   الحقاً  ع 
، تْ ك  ل  هْ تُ سْ ا أن  أيضًا ت المعلوماتية ما لبثمع ذلك ة في كل شيء وبين الجميع. و األخير  المعلوماتية الكلمةُ 

 عالجة المعلومات.أداة لم وبدل أن تبقى الهدف، أصبحت
في  ُمجازأول  في فرنسا، منذ أوائل التسعينات فأصبحتُ  . 9002و ISO 9001نوعية  ثم عشت عصر مقياس

كمدير  عرفت المتخّصص التقنّي الذي لم يكن يريد أن يتكّلم او يتعاطى معيو ،  ISOتقدير  وفقمجال عملي 
 اإلنتاج. لفعاليةأصبحت أداًة النوعية ف ت  ك  ل  هْ تُ سْ ااألمور و  ُطبِّع ت . ثم عام



الثاني  "EuroMaster"الـ  أّسست ت. ال بلنترنت وتقنيات المعلومات الجديدة واالتصاالعصر اإل تُ شْ ثم ع  
عماًل لهم  هؤالءمن  في المئة . ووجد خمس وسبعونأهيل متخّرجين عاطلين عن العمللت  NTICفي فرنسا لـ 

 .تخّرجهمحال 
يلفت أنظار كثيرين،  اليوم وهو .ISO 26000 "المسؤولية االجتماعية للمؤسسات"إلى أن وصل أخيًرا مقياس 

 ومثل أي بدعة جديدة يجذب أضواء اإلعالم.
 CHSCT الـ الغربية. خصوًصا مؤّسساتنالكن في الواقع، كثير  من مكونات هذا المعيار الجديد تطبق حاليًّا في 

األساسية شيًئا  قواعدها. ونمت 0990التي تطبق في فرنسا منذ عام  وشروط العمل""لجان صحة وسالمة 
 األوضاع النفسية واألخالقية... ل تطالوامتدت  ،فشيًئا

 
 مديرون في العمل

 وأصبحترون ويعملون بوحي إيمانهم. أصحاب مؤسسات مسيحيين يفكّ  0990منذ عام  UNIPAC تجمع
 بلًدا. في ثالثين   مدير   ألف   رش  ع   ة  اليوم ست   تضمّ 
وكان سابًقا رئيس  أرباب العمل  - UNIAPACللـ  الرئيس الحالي Pierre LECOCQصديقي  قام 0111عام  في

 .حول العولمة ع اثنين وثالثين تجمًعا مسيحيًّامْ ج  ب   - المسيحيين في فرنسا
ولما كان لي شرف  ."للسكنى قابلةأرض جل أمن "كتاب أبيض ر أصدأربع سنوات من التفكير والحوار  بعدو 

 بر  ع  من الكتاب المُ غني بمحتواه العالم العربي. وأرسلت ترجمه فأُ أردت أن أُ  ،قّيمف الالمشاركة في هذا المؤل  
هم ؤ ساء الوزراء والوزراء والسفراء العرب في العالم. فكان ثنانسخة شخصية إلى رؤ  وسبعمائة   من ألف   كثر  أ

 الفًتا.
، تكوين الهجرات: البيئة، أساسيةه إلى أربعة محاور هذا الكتاب إلى أن العولمة وفق منظورنا، تنبّ  يشيرو 

 !0112من أزمة حصلت عام يحّذر العالم  0119. وكان عام الحوكمةالثروات و 
ة المسؤولي) (RSEنواحي العملية للـ )الحول  Pierre LECOCQبتوجيه من  UNIAPACز تفكير الـ والحًقا تركّ 

من  ع  يوتطبيقها. وبتشج RSEلتبني الـ  عملي   سنوات دليل   9 بع منذ حوالىوقد طُ  .(االجتماعية للمؤّسسات
Pierre LECOCQ نجيم وفضيلة الشيخ بولس  -غيم له سيادة المطران قدّ ف .أيًضا أردت ترجمة هذا الكتاب

ساء عربي من رؤساء وزراء ووزراء ورؤ  مسؤول   ألفين وسبعمائة  هته شخصيًّا إلى قري. وقد وجّ ن  المحمد 
 عربية في العالم. وهنا أيًضا توالت عبارات الشكر والثناء بشكل كبير.الجامعات ال

نحو تحقيق  مرحلةسوى  ( المسؤولية االجتماعية للمؤّسسات) RSE  ل الـشكّ ، ال تُ حصلوبالرغم من كل ما 
 .اإلنسانيةخدمة  في سبيل العملفي  اإلنسان

 
 
 



 لقاءات وتأسيس
(، وبعد المقاولون والمديرون المسيحيون) EDCالـ  سنةً  ن  وعشري ن  اثنتي على مدىفقت في فرنسا ابعد أن ر 

 أن يستفيد منهاين، أردت م تفكيرهم اإلنساني وتساؤالتهم التي طبعت حياتنا كمديرين غربيّ عجبت بتقدّ أُ أن 
ي ينشأ من العيش المشترك ز الذاإلدراك المميّ على  همإطالع  ، ، كما أردت في المقابلولدتُ بلدي لبنان حيث 

 فكتب: جيدًّا، يوحنا بولس الثاني دور لبنان )الرسالة(  أدرك وقد سبق أنوالمسيحيين.  المسلمينبين 
الرب،  من وجهة نظر اإليمان والمحبّة، ال يمكن أن يقتصر الذهاب إلى اآلخر على إبالغه ما فهمناه من"

 "والحق اللذين أعطي له أن يكتشفهما. ى منه الخيرقّ بل يقوم أيضًا على أن نتل
وجدت  Pierreن، عندها وبتشجيع من صديقي يْ ت  نان ودييْ ت سعادة التزاوج الفريد بين حضارت  رْ ب  وبعد أن خ  

 EDCوهكذا كنت بدأت بتأسيس  .أن يفعل" ،"يجب على من يعرف ويستطيعالعمل بالمبدأ القائل:  عليّ  لزاماً 
بمساعدة رفيقي بّسام ُطْربة  (مسيحيملتقى إسالمي ) م أ م"" أن أؤّسس، Pierreشجعني صديقي لبنان، ففي 

 ان:محوران مهمّ  شيًئا فشيًئا، "م أ م" اجتماعاتمن خالل  فتبلور. والشيخ محمد النقري
   ة دان بالتناغم على عدّ تشدّ فالديانتين ن المسيحية واإلسالمية. هة للعمل في الديانتير القيم الموجِّ ضافُ ت

المال هو  ،العمل يتفوق على التأمل، مساعدة القريب هي الفضيلة الحقيقية ، مثاًل:مبادئ أساسية
 خ...وسيلة وليس غاية إل

  التي و  ،تحميهايرافق الفراغ الروحي المتزايد في الغرب، الرفاهية المادية والتنظيمات االجتماعية التي
متقنة الصنع عربة  تدوركما كّل شيء  فيسير تجاهل القلب والنفس.في حين تحمي الجسد والروح ت

  .بال نتيجة

التربة و  "م م أ "أخذ المسيحية. ف –هذا الفراغ بثقافته اإلسالمية  على الشرق أن يمأل أصبح واضًحا أن  ف
 .الكامل مامعناه اللبنانية الخصبة والفريدة

في القرآن الكريم ونهج البالغة والحديث الشريف عن  هي التنقيب الحثيثو وهكذا تقوم حاليًّا تجربة فريدة، 
 ،كنوز مهمةلنا شف كتن ذاكرة االجتماعية للكنيسة. وهبهم من الفكوتقرّ  ،أفكار  يمكن أن تقود عمل المديرين

 في المستقبل.األعمال إلدارة  ةمحتمل لتقاءات  إراسمًة 

 مًعا ر  س  ن  ـل ـ ف  

 في المعايير التي يتمّ  فقط نأمل أن نؤثر ليس اهذه المبادئ العامة. لكنن تتغّلبكي  نتقّدمأن  طبعاً يجب 
 العولمة. نيبْ ت  التي  الحوكمة، بل أيًضا في أساليب  هاؤ بنا

 أن يلعبه. نلبنا . وهذا هو الدور الذي يريدهايدّ أن تؤ  "م أ م"و UNIAPACهذا هو الدور الذي تحاول 
الن أكثر من نصف البشرية. شكِّ ن تُ يْ ت  ناالموالفة بين ديوهو له غير مبالين: على كنز فريد نتأمّ  نحن مؤتمنون

ليس فقط الحقوق هذه الموالفة هي فريدة ألنه ليس هنالك في العالم مكان يتقاسم فيه المسيحيين والمسلمون 
 ر.د  والوحدة في اإليمان والق  ة الشعور باألخوّ  ،أيضاً بل  والواجبات نفسها،



ن أ قتصادلغائية اإلنسانية لالا تستطيعم. ال إعالنها للعال مؤتمر بيروت أيضا هي الرسالة التي يريد هذه
 العالم كله. وتُنير   ترتفع  ة والموالفة من تحت المكيال، ل  خوّ ا تنزاح رسالة األإال عندم تنمو،
 ،ل الصالة الجماعية الحقيقيةشكِّ ، ألنه يُ مؤتمر بيروت تحضير حدثونا في نمن مساعدتكم. عاو   ال بدّ لذلك 

وال بد أيضا  خدمة اإلنسان.في  فيه االقتصاد مكانه الحقيقي   حتلّ التي يمكن أن تساهم في بناء عالم عادل ي
 أيضاً  مؤسساتكممساعدة و  ،من دون شك   همونر ستنفست ومساعدة أصدقائكم الذين ،مساعدتكم المباشرةمن 

 .ع هذا الحدثالتي بإمكانها أن تشجِّ 
 . شكًرا نعمت، شكًرا محمد، شكًرا نبيل

ن، يثقون بنا نحن المديرون اللبنانيو الذين  UNIAPACألًفا في الـ  الكبير ألصدقائنا السّتة  ع ش ر وأيًضا شكرنا
 أجمع. للبنان  شكرنا و 

 !Pierreشكًرا 

معالي وزير الخارجّية الذي استقبلنا ووعدنا بمساعدة السلك الدبلوماسي على بث هذا الحدث عالمّيًا  ونشكر
نجاحه.  لتشجيع رجال األعمال والفكر على المشاركة الفعلّية في تحضير الحدث وا 
 وأخيرًا تصاعدّيًا نشكر فخامة رئيس الجمهورّية لمنحه رعايته وحضوره للمؤتمر. 

 نا اهلل...كْ بار  يُ كم جميًعا، ولْ ل المسبقشكرنا 
  


