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الحوكمففا اليدففيلش لادففيكإن اففا تصاففإ اشتقففإلان الدففي

األوسط خالل األزمإن

باا  :جون سوليفإن

اليئيس التصفي ي لميكز المديوعإن اللوليا الخإقا
الدا رع علا جاب

االساصممارات ،والفساا المصفشا ،

ُيمكن ربط الحوكمة الضعيفة للشركات باالنهياار االتصااا  ،وعا
واخفاتات الخاخاة ،واالفصداا للا اايانة حداو الملكياة ،وغيرهاا مان الصحا يات الصا صواجاد الع يا مان الا و حاو
العال  .وصنطب الصح يات المبكورع باألخص عل منطدة الشر األوسط ،السيما مع محاولة الكمير من البل ان الصحاو
لل اتصاا ات السو الحرع .ومن ممة ،يسصوج

أن صسصحوب الحوكمة الرشي ع للشاركات علا الجاء األكبار والمحاور

من عملية الصحو .
منااب عدا ماان الااءمن فدااط ،لا يكاان هنااا وجااو لصعبياار مصعاااري أو مصفا عليااة لماااطل "حوكمااة الشااركات" فا الل ااة
العربية ،مما أ ى لل اعوبة ف الديا بالج ا واإلاالح .وبالضارورع ،لبا لا يصسان صعرياي تضاية ماا بوضاوح ،فلان

يص الصعاط معها بالفاعلية المطلوبة .ولبل فإن الجهو الص تا ها مجمع الل ة العربية ،با ع مان مركاء المشاروعات
ال ولية الخااة ،أممرت عن ظهور أو ماطل ُيعبر عان "حوكماة الشاركات" بالل اة العربياة .وتا أ ى بلا للا فاص
با الحوار حو حوكمة الشركات ف العال العرب  ،الص جوهرهاا الفاا باين الملكياة واإل ارع .وُيعا هابا األمار باال
األهميااة ف ا منطدااة الشاار األوسااط عل ا وجااد الخاااوص ،حي ا

يوج ا الع ي ا ماان الشااركات العاوليااة ،وحي ا

صص ياار

صح ا يات حوكمااة الشااركات عن ا ص اوار صل ا الكيانااات ماان جي ا لل ا جي ا  ،كمااا صص اءي ا صلا ا الصح ا يات مااع نمااا هااب

المؤسسات واء هارها .وبالنظر لل ألمانيا والواليات المصح ع وغيرها مان البلا ان الصا أرسات المجاالل العاولياةُ ،يالحاظ
أن نساابة اسااصمرار الشااركات العاوليااة ت ا اء بشااك م مطاار  .فمصا تامات مجموعااة ماان األفا ار –بماان فاايه المسااصممرون–
م
شركة ما ،فإنه يهصمون بحوكمة صل الشركة ،أ المساهمة ف صرسيخ الفا بين الملكية واإل ارع.
بش ار أسه ف
ولنصطر هنا لل مما من الجءاور ،حي

عا سلي عممان لل شركصد العاولية عا  ،9111ليااب الارويل الصنفياب

المعلبااة ،كااان تا أسسااها والا وجا عااا
للشااركة الدابضااة النهاويااة  -روبيااة ( ،)NCA-Rouibaوها شااركة لةغبيااة ُ
 .9111الحظ عمماان أن الشاركة لا صكان صصباع أفضا الممارساات العالمياة ،نصيجاة غياا
العما الااب يعااو لل ا صاااريخ ص شااين الشااركة .وعدا

الدواعا الواضاحة ،وأسالو

صطبي ا ض اوابط محاساابية ،وصحسااين الصواا ا  ،وصبن ا اسااصراصيجية

المعلبااة ،نجحاات الشااركة ف ا
واضااحة لجااب االسااصممارات ،والصركيااء عل ا تطاااا العااااور األكماار ربحيااة ماان األغبيااة ُ
صحدي نمو مطر غير مسبو  .وصُع الشركة اليو من أكبار شاركات العاااور فا الج اءوار والم ار العربا مان حيا

حجا األعمااا  ،بعواوا ساانوية صُدا ر بنحاو  16مليااون والر أمريكا  .كماا صا ل راجهاا عااا  2692فا شابكة كا العااال

( )AllWorld Networkكأسرا شركة من حي

النمو ف الجءاور .يدو عممان " :ل نكان لنا ير نموناا المطار لاو لا

نبااا ر بصطبي ا سياسااة راااينة لحوكمااة الشااركات ،صسااصن لل ا الشاافافية ،وصبن ا اسااصراصيجية صواا ا مابصااة مااع مخصلااي
األطراي بات الالة ،بما فيها أعضا العاولة( ".شاه مدابلة مع عممان يناتش خاللها هب الدضايا).
هبا وصوج مال
صصحا

أساطير حو صطوير تطاا خاص تو :

األولا  ،عان أن الدطااا الخااص هاو مجموعاة واحا ع لهاا نفال المااال  ،ونفال المشااك  ،ونفال األولوياات

االتصاااا ية ،بينمااا حديدااة األماار أن الشااركات الاا يرع والدطاااا غياار الرساام لهمااا وجهااات نظاار واهصمامااات وماااال
مخصلفااة عاان صلا الصا يصبناهااا تطاااا الشااركات الكباارى ،ممااا يسااصوج

صناااو كا ماان هاابين الدطاااعين عباار لاااالحات

ار ماان لجمااال الناااصل المحلا اإلجمااال فا الشاار
ويمما الدطاااا غياار الرساام جااء ا كبيا ا
حوكمااة مخصلفاة لكا منهماااُ .
األوسط ،وباسصطاعصد لع ور محفء وفاع للصوظيي واإلاالح والنمو االتصاا ف حا أمكن صحويلد لل تطاا
تانون .

ًّ
صلداوياا بمجار صاول
أماا األساطورع المانياة ،فصصمحاور حاو االفصارال الداوا باأن اتصااا الساو ينشاأ

الدطااا الخااص

ال ور الرويس ف العملية اإلنصاجية .وهنا نشير لل ف كصا " :الرأسمالية الطيبة ،الرأسمالية الخبيمة" الب يصنااو فياد
ك من "وليا جا بومو " ،و"روبرت أ ليصان" ،و"كار جاى ش ار " ،أنواا مخصلفة مان ال أرسامالية ،لحا اها فداط صُمما

ساوتا حارع حديديااة .فاتصاااا الساو ال يصطلا

فدااط وجااو المشااروعات الخااااة ،ولكنااد يسااصوج

صأساايل مجموعااة ماان

المؤسسات ،والدواع  ،وآليات الحوكمة.
وصااءع األسااطورع المالمااة –والص ا يج ا

الصعاااط معهااا ف ا منطدااة الشاار األوسااط عل ا وجااد الخاااوص– أن اتصاااا

السو يعن اإلتاا النهاو لل ولة عن الص خ ف صنظي السو  .ولكن فا الحديداة ،يجا

بناا اتصااا الساو  ،ماع

ضرورع وجو المؤسسات والكيانات والدوانين الص صسم ألشخاص مم "محم الباوعءيء " –البااوع المصجاو فا صاونل
الب أشع النار ف نفسد ُمطلدا الش اررع األول لمورات الربيع العرب – أن ُياب رج أعما يصمصع بالشرعية.

وت تا "أي ار ميلسصين" منظماة الصعااون والصنمياة االتصااا ية للا وضاع مجموعاة مان مباا

حوكماة الشاركات ،المصمملاة

فا الشاافافية والمسااا لة والن اءهااة والمسااوولية .وهااب الدااي األربعااة صساااه فا ضاامان وجااو برنااامل فاعا للحوكمااة تااا ر
عل اإلصيان بنصاول ملموسة ،مع العل بأن صطبي صلا المباا

لل جان

يصطلا

صعاوناا مشاصركا باين الشاركات باصهاا ،والحكوماة،

جمعيات األعما  .وت ساه مركء المشروعات ال ولية الخااة ف وضع وصطوير م ونات ناجحة لحوكمة

الشركات ف ع ع و مم البحرين وباكسصان وكوسوفو.
وبينما صسع

و الشر األوسط نحو صحدي االسصدرار ألسواتها بعا سانوات مان الااراا واالضاطرابات ،فإناد بإمكاان

سياسااات الحوكمااة الرشااي ع المساااع ع ف ا خل ا تطاااا خاااص تااو ُ ،يمكنااد صااوفير فاارص العم ا  ،وال ا خو المناساابة،

والمروات لشعوبها.

هابا المدااا مااأخوب عان الكلمااة الصا ألداهاا الكاصا فا كبارى المااؤصمرات المنعدا ع بالدااهرع صحاات عناوان "الحوكماة ..مكااون رويسا

لإلاااالح" ،شااار ف ا صنظيمااد مركااء المشااروعات ال وليااة الخااااة ،بالصعاااون مااع البن ا المركااء المااار  ،والمعه ا المااارف

المار  .صناو المؤصمر العالتة بين الحوكمة ال يمدراطية ،وحوكمة الشركات ،مع الصركيء عل حوكمة الشركات كأ اع فعالاة فا
محاربة الفسا .

كما أن هبا المدا يُمم جء ا من الصعاون مع جري ع "هافينجصون بوست" ومعه "أسبين" ،يسصعرل من خاللاد عا مان المفكارين
والكصااا والخب ا ار الدضااايا األكماار للحاح اا عل ا الساااحة .للمءي ا ماان المداااالت المصعلدااة بصل ا الش اراكة ،اض ا ط هنااا .للمءي ا ماان

المعلومات الخااة بمعه "أسبين" ،اض ط هنا.

