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ليلى عطوي  د. عا�صم �صفي الدين

ذيوع  خالل  من  الدميقراطية  املجتمعات  تعرف 
العامة،  املناق�شات  مثل  ال�شيا�شية  املمار�شات 
والتمثيل  واالنتخابات،  التعبري،  وحرية 
وال�شفافية وامل�شاءلة، ف�شاًل عن بناء توافق االآراء 
واتخاذ القرارات الفاعلة. اإىل ذلك، ثمة تعريف 
االقت�شادية  ال�شمات  لت�شمل  للدميقراطية  اأو�شع 
مثل العدالة االقت�شادية، وحقوق امللكية وحرية 
واحل�شول  املعلومات  تداول  وحرية  التعاقد، 
هذا  ويعزز  الفقر.  من  واحلد  والتعليم،  عليها، 
الراأي من خالل الرتابط الوثيق بني الدميقراطية 
االقت�شادية واحلوكمة ودور  ال�شيا�شية واحلرية 
اإ�شفاء  اأن  معلوًما  اأ�شبح  فقد  اخلا�ص.  القطاع 
االقت�شادي  االإ�شالح  على  املوؤ�ش�شي  الطابع 
هو  العامل  اأنحاء  كافة  يف  ال�رشكات  وحوكمة 
الدميقراطية  لتعزيز  االأ�شا�شية  التحديات  اأحد 

واال�شتقرار االقت�شادي. 
من  بع�ص  عن  الك�شف  اإىل  املقال  هذا  ي�شعى 
ال�رشق  منطقة  يف  ت�شجل  بداأت  التي  االإ�شالحات 
لدميقراطية  الطريق  متهد  اأن  ويتوقع  االأو�شط، 
التنمية  جوانب  على  الرتكيز  خالل  من  حقيقية 
واحلوكمة.  املالية  واالأ�شواق  االقت�شادية 

حتديًدا، نحاول االإجابة على االأ�شئلة التالية:
)1(  ما اأنواع االإ�شالحات التي بداأت احلكومات 

يف تبنيها؟ 
بالتحول  االإ�شالحات  هذه  تت�شل  كيف    )2(

الدميقراطي؟ 
االإ�شالح  اإىل  النهاية  يف  توؤدي  وكيف   )3(

ال�شيا�شي؟   
يكون  اأن  ميكن  ال  الدميقراطية  اإىل  االنتقال  اإن 
�شهاًل وال �رشيًعا، كما اأن ال�شبل املختارة لتطبيق 
بلد  من  تختلف  ال�شيا�شي  واالإ�شالح  الدميقراطية 
مثل  ال�رشوط،  بع�ص  فاإن  ذلك،  مع  اآخر.  اإىل 
هذه  باأهمية  الوعي  وم�شتوى  ال�شيا�شية  االإرادة 
االإ�شالحات اإن كان على م�شتوى الطبقة احلاكمة 
للم�شي  م�شرتكة  اأر�شية  تبقى  ال�شعب،  عامة  اأو 
قدًما يف هذا االجتاه يف اأي مكان من العامل. اإن 
موظفي  لدى  القوي  والدافع  ال�شيا�شيني،  التزام 
القطاع العام، واإدخال روح املبادرة والدينامية 
لدى م�شتثمري القطاع اخلا�ص، واإعطاء م�شاحة 
كافية للمواطنني ملمار�شة الدميقراطية تعترب من 

اأهم العوامل الداعمة لتنفيذ االإ�شالح.
يف الواقع، اإن النظر عن قرب اإىل الدول العربية 
تظهر  احلاكمة  النخب  من  العديد  اأن  اإىل  ي�شري 
وامل�شالح  ال�شلطة  من  جزء  عن  للتخلي  ا�شتعداًدا 
اخلا�ص  القطاع  م�شاركة  وت�شجع  االقت�شادية، 
واملواطنني يف عملية خلق الرثوات من اأجل تخفيف 

   مدير 
برنامج 
حوكمة 

ال�رشكات 
يف اجلامعة 
الأمريكية 
ببريوت. 

    مديرة 
معهد املحللني 

املاليني 
.)IFA(

ثمة تعريف اأو�صع 
للدميقراطية 
لت�صمل ال�صمات 
القت�صادية، 
مثل: العدالة 
القت�صادية، 
وحقوق امللكية 
وحرية التعاقد، 
وحرية تداول 
املعلومات 
واحل�صول 
عليها، 
والتعليم، واحلد 
من الفقر. ويعزز 
هذا الراأي من 
خالل الرتابط 
الوثيق بني 
الدميقراطية 
ال�صيا�صية 
واحلرية 
القت�صادية.

حدة الفقر. وقد بداأت عملًيا تلك املمار�شات من 
خالل برامج اخل�شخ�شة التي هي حالًيا قيد التنفيذ 
يف عدد من البلدان العربية، ومن خالل ا�شتمرار 

منو االأ�شواق املالية يف املنطقة.
على  حتر�ص  املنطقة  بلدان  فاإن  يبدو،  وكما 
وجذب  االأ�شواق  وتو�شيع  اقت�شاداتها  حترير 
ما  وبقدر  الدولية.  االأموال  روؤو�ص  تدفقات 
امل�شتثمرين  جذب  يف  االأ�شواق  هذه  جنحت 
فاإن  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  يف  االأجانب 
املحافظة  على  والقدرة  االإ�شالح  غايات  حتقيق 
ملحة  حاجة  اأمام  التنظيمية  اجلهات  ت�شع  عليها 
احلوكمة  الأنظمة  املالية  االأ�شواق  الإخ�شاع 
الر�شيدة. وبالتايل، فاإن ثقافة احلوكمة الر�شيدة 
معاملتهم  امل�شاهمون  ي�شمن  حيث  لل�رشكات، 
و�شعي  حقوقهم،  واحرتام  امل�شاواة  قدم  على 
م�شالح  حتقيق  اإىل  واملديرين  االإدارة  جمل�ص 
�شتنتقل  ال�شفافية،  واعتماد  الف�شلى،  ال�رشكات 
تدريجًيا اإىل جميع امل�شاركني يف ال�شوق. حينها، 
يف  كم�شاهمني  حقوقهم  اأن  املواطنون  �شيدرك 
ال�رشكات تعادل اإىل حد كبري حقوقهم كمواطنني 
مقارنة  مع  الو�شف  هذا  ويتما�شى  بلدانهم.  يف 
 Metrick، التي قام بها ال�رشكات بجمهوريات 
امل�شاهمني  حقوق  حيث   ،Ishii، Gompers

وواجبات  دولهم،  يف  املواطنني  بحقوق  تقارن 
كبري  حد  اإىل  تقارن  واملديرين  االإدارة  جمال�ص 
وعندما  والوزراء.  الربملان  اأع�شاء  بواجبات 
كيف  �شيتعلمون  املواطنون جميع حقوقهم  يدرك 
يكونوا نا�شطني ولي�ص �شلبيني  يف بلدانهم. ونتيجة 
لذلك، ينت�رش الوعي باملمار�شات الدميقراطية بني 
املجتمعات يف البلدان العربية، مبا يف ذلك احلق 
عن  م�شئولني  يكونون  عنهم  ممثلني  اختيار  يف 
الت�رشف وفًقا الإرادة ال�شعب، وتفوي�ص م�شئولية 
تنفيذ قرارات الوزراء، ومراقبة اأداء احلكومة. 
بال �شك فاإن البيئة التي تتيح للمواطنني القدرة على 
اإخ�شاع الوزراء وال�شلطات احلكومية للم�شاءلة، 
ال�رشورة  عند  عنهم  واال�شتعا�شة  وحما�شبتهم 
ظل  ويف  الدميقراطية.  اأوجه  من  وجًها  تعترب 
عن  للتعبري  ال�شغط  للمواطنني  ميكن  الواقع،  هذا 
اآرائهم بحرية، واحل�شول على معلومات �شفافة 
العامة،  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  االأن�شطة  عن 
ال�شلوك  مواجهة  يف  تاأديبية  اإجراءات  وفر�ص 

الفا�شد.
الإ�صالح القت�صادي واملايل

اأن   Ulubasogluو   Doucouliagosيوؤكد
انتخابات  من  اأكرث  هي  ال�شيا�شية  الدميقراطية 
االقت�شادية  احلرية  مع  مرتابطة  هي  بل  حرة، 

حوكمة ال�صركات... اأق�صر الطرق اإىل الدميقراطية

ال�صرق االأ�صط و�صمال اإفريقيا
حوكمة الشركات



11االإ�صالح االقت�صادي10 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

واحلوكمة ودور القطاع اخلا�ص يف االقت�شاد. 
من املالحظ اأن هذه اجلوانبـ  من بني اأمور اأخرى 
ا من قبل الدول العربية. يف  ـ تلقى اهتماًما خا�شً
ا  الواقع، يبدو اأن معظم البلدان العربية،خ�شو�شً
اختارت  قد  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول 
زاوية  هي  اأخرى  زاوية  من  لالإ�شالح  التطرق 

االقت�شاد.
يف  احلاد  االرتفاع  اأن   Richards يرى  بينما 
اأ�شعار النفط من �شاأنه اأن يعزز احلكم اال�شتبدادي 
اأن  �شاأنها  الوفرية من  الأن املوارد  املنطقة،  يف 
  Hertogويعترب االإ�شالحية.  احلوافز  تعرقل 
ال�شنوات  يف  املنطقة  �شهدته  الذي  االزدهار  اأن 
اقت�شادي  نظام  توليد  �شاأنه  من  كان  املا�شية 
ال�رشكات  تلعب  حيث  جديد،  اإقليمي  �شيا�شي 
رائًدا  دوًرا  املبا�رشة  االأجنبية  واال�شتثمارات 
جديًدا. يف الواقع، يبدو اأن دول جمل�ص التعاون 
تدرك  كانت  ـ  النفطية  الطفرة  فرتة  يف  ـ  اخلليجي 
فوائد تلك الطفرة،  وجربت اال�شتفادة من فائ�ص 
اقت�شادي  اإ�شالح  الإحداث  اأ�شواقها  يف  ال�شيولة 
اإدارة االزدهار  Hertog، متت  ومايل. ووفق 
القليلة  االأعوام  خالل  املنطقة  �شهدته  الذي 
ح�شل  الذي  االزدهار  من  اأف�شل  ب�شكل  املا�شية 
االأ�شواق  يف  والتطورات  فالتحوالت   .1970 يف 

م�شبوقة،  غري  الواقع  يف  كانت  اخلليجية  املالية 
حيث مت تبديد ن�شبة اأقل من االأموال، ومت ا�شتثمار 
و�شائل  يف  وا�شتخدامها  م�شاريع  يف  اأموال 

متطورة ومتنوعة.  

املجال؛  هذا  يف  مهًما  دوًرا  اخل�شخ�شة  وتلعب 
للقطاع  اأو�شع  م�شاركة  ت�شجيع  اإىل  تهدف  حيث 
اخلا�ص يف االقت�شاد. يعترب  Hertogاأن القطاع 
عن  ا�شتقاللية  اأكرث  اأ�شبح  الواقع،  يف  اخلا�ص، 
ال�شلطات، واأ�شبح يلعب دوًرا اأعظم يف االقت�شاد 
االأو�شط  ال�رشق  يف  اخلا�شة  الرثوة  كانت  حيث 
 .2006 عام  دوالر  تريليون   1.5 بنحو  تقدر 
املواطنني  م�شاركة  م�شتوى  رفع  املالحظ  ومن 
وجه  على  املالية،  واالأ�شواق  االقت�شاد  يف 
اخل�شو�ص. فقد بداأ امل�شتثمرون من دول اخلليج 
اأعمال  رجال  اإىل  دخل  اأ�شحاب  من  التحّول 
ال�رشكات  وتاأ�شي�ص  امل�شاريع  باإقامة  يهتمون 
مت  حيث  املبادرات  هذه  ت�شجيع  ومّت  اجلديدة. 
لبدء  الالزمة  البريوقراطية  االإجراءات  ت�شهيل 

العمل التجاري يف العديد من البلدان العربية.
االأعمال  رجال  حتفيز  مّت  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
من  العام  لالكتتاب  �رشكاتهم  لطرح  املنطقة  يف 
بطرح  املت�شلة  والقوانني  القواعد  حترير  خالل 
الدنيا  املئوية  الن�شبة  ح�شة  بخف�ص  اأو  االأ�شهم 
للطرح العام،  وقد اأف�شت هذه العملية اإىل طفرة 
القليلة  ال�شنوات  يف  االأ�شهم  يف  االكتتابات  يف 
املكتتب  املبالغ  اإجمايل  ارتفع  حيث  املا�شية، 
بها يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي بن�شبة 40% 

بني عامي 2006 و2007.  
ال�رشكات  خ�شخ�شة  برامج  تو�شيع  خالل  من 
العامة التي ال تتمتع بالكفاءة، ومتكني عدد كبري 
من ال�رشكات لرفع راأ�شمالها من خالل االأ�شواق 
الدعم  من  مزيًدا  املنطقة  بلدان  وّفرت  املالية، 
الأ�شواق االأوراق املالية واأتاحت م�شاركة اأو�شع 
للموطنني يف االقت�شاد. بالتايل، ميكن اأن توؤدي 
للدخل،  عداًل  اأكرث  توزيع  اإىل  االإ�شالحات  هذه 
اأو  لل�شلطات  االقت�شادية  الهيمنة  تخفيف  واإىل 

ال�شخ�شيات ال�شيا�شية. 
بع�ص  بذلته  الذي  كذلك، ميكن مالحظة املجهود 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي كاالإمارات العربية 
ال�شعودية  العربية  واململكة  وقطر  املتحدة 
الر�شيدة  احلوكمة  مبادئ  وفر�ص  اإعداد  يف 
املالية.  االأ�شواق  يف  املدرجة  ال�رشكات  على 
ثقة  جهة،  من  يعزز،  القواعد  هذه  اعتماد  اإن 
فامل�شتثمرون  واالأجانب،  املحليني  امل�شتثمرين 
االأجانب ـ على وجه اخل�شو�ص ـ يعريون اهتماًما 
تتمتع  و�رشكات  اأ�شواق  يف  لال�شتثمار  متزايًدا 
بحيث  واملحا�شبة،  املراقبة  واآليات  بال�شفافية 
ومن  ا�شتثماراتهم.  و�شالمة  حقوقهم  ي�شمنون 
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يف  الر�شيدة  احلوكمة  مبادئ  فاإن  اأخرى،  جهة 
امل�شئوليات  حتديد  على  تقوم  والتي  ال�رشكات، 
وتفعيل اأنظمة امل�شاءلة واحلد من الف�شاد واإدارة 
الزاوية  حجر  ا  اأي�شً ت�شكل  فعال،  ب�شكل  املوارد 
يف تعزيز ممار�شات  احلوكمة على م�شتوى القطاع 

العام وال�شلطة وبالتايل حتقيق الدميقراطية.  
احلاجة اإىل اإ�صالحات �صيا�صية

 Singhو   Laurilaيعترب عينه،  ال�شياق  ويف 
اأعقاب  يف  تزدهر  الدميقراطية  املوؤ�ش�شات  اأن 
النمو  خالل  من  يتحقق  الذي  االقت�شادي  النمو 
التدريجي  التحّول  حججهم  وتدعم  املوؤ�ش�شي. 
االنتقالية  املرحلة  تبداأ  بحيث  ـ  املفاجئ  ولي�ص  ـ 
وفتح  الكلي،  االقت�شاد  م�شتوى  على  باإ�شالحات 
)التحرير،  االأجنبية  املناف�شة  اأمام  االقت�شاد 
وبع�ص  املايل(  والتق�شف  اال�شتقرار،  وحتقيق 
وت�شجيع  )اخل�شخ�شة،  اجلزئية  االإ�شالحات 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�رش، وحقوق امللكية(. 
رغم ذلك، ال ميكن للنمو على ال�شعيد االقت�شادي 
اأن ي�شتمر اإذا مل تنفذ اإ�شالحات �شيا�شية يف املرحلة 
التالية. ويوؤكد Richards  اأن الدول ال ت�شتطيع 
املوارد  لتخ�شي�ص  االأ�شواق  على  فقط  االعتماد 
االقت�شادية  فاالإ�شالحات  ثرواتها،  وزيادة 
وزيادة  الدخل  م�شتوى  لرفع  كافية  غري  �شتكون 
فر�ص العمل وجذب اال�شتثمارات االأجنبية. فمن 
وا�شتبدادي  تع�شفي  نظام  ينجح  اأن  املرجح  غري 
واالأجانب،  املحليني  امل�شتثمرين  جذب  يف 
الف�شاد  من  بيئة  يف  االأعمال  متار�ص  عندما  الأنه 
اأن  املرجح  فمن  الدميقراطي،  احلكم  وانعدام 
تن�شغل تلك االأعمال مبمار�شات الف�شاد ال�شائعة يف 
البيئة التي تعمل بها ، وتلحق ال�رشر باإجنازاتها 
على ال�شعيد االقت�شادي، حتى واإن كانت ثقافتها 
تو�شي باحلوكمة الر�شيدة. اإن الف�شاد يف القطاع 
اخلا�ص ـ الذي ينجم عن الف�شاد يف القطاع العام 
عن  ف�شاًل  التجارية،  االأعمال  قيمة  من  يقّو�ص  ـ 
وازدهاره.  منوه  ويعّوق  و�شورته،  البلد  قيمة 
االإدارة  و�شوء  الف�شاد  فاإن  عينها،  وبالطريقة 
العامة من �شاأنهما اأن يوؤديا اإىل عواقب �شلبية يف 
االإيرادات  العامة، مثل حت�شيل  االإدارة  جماالت 

وتخ�شي�شها، وتعبئة املوارد العامة والتعليم. 
وهكذا، يوؤكد Laurila وSingh اأن الرتكيز يجب 
من  العام  القطاع  اإدارة  اإ�شالح  اإىل  يتحول  اأن 
وتطوير  االقت�شادي  االإ�شالح  عملية  تعزيز  اأجل 
بدء  �رشورة  على  يوؤكدان  وبالتايل  ال�رشكات. 
عملية االإ�شالح باإ�شالح االقت�شاد الكلي، يلي ذلك 
اإ�شالح االإدارة العامة وتطوير قطاع ال�رشكات، 
القطاع  اإدارة  وحت�شني  متويل  على  يعمل  الذي 
العام واملوؤ�ش�شات الدميقراطية. وبالتايل، تكون 
اخلطوة االأخرية هي اإن�شاء موؤ�ش�شات دميقراطية. 
ويوؤكد املوؤلفان �رشورة اأن تبداأ البلدان النامية 

بتطوير االأ�شواق التجارية، ثم اإعادة هيكلة للنظام 
الدميقراطي.

ا اأن االإ�شالح ال�شيا�شي  ويعترب البنك الدويل اأي�شً
مبادرة  اأية  قلب  يف  حيوًيا  عن�رًشا  ميثل  يزال  ال 
فمن  الف�شاد.  عن  وبعيًدا  الدميقراطية  باجتاه 
على  واحلفاظ  االأمد  طويل  ا�شتقرار  حتقيق  اأجل 
على  القدرة  ت�شبح  االقت�شادية،  االإجنازات 
م�شاءلة احلكومة، واعتماد قواعد اأكرث �شفافية يف 
اللعبة االقت�شادية، حاجات ملحة. ويف الواقع، 
االأو�شط  ال�رشق  عن  الدويل  البنك  درا�شة  فاإن 
و�شمال اإفريقيا تك�شف عن اأن هذه الدول �شتكون 
 1% من  باأكرث  اأعلى  معدالت  حتقيق  على  قادرة 
العام  القطاع  اإدارة  حت�شنت  اإذا  ال�شنوي،  للنمو 
مبجموعة  مقارنتها  ميكن  م�شتوى  اأي  وو�شلت 
اآ�شيا. هكذا،  الدول ذات االأداء اجليد يف جنوب 
اخلا�ص  القطاع  التزام  احلكومة  تتوقع  ما  بقدر 
باأعلى معايري حوكمة ال�رشكات، عليها هي نف�شها 
ـ واملوؤ�ش�شات التابعة لها ـ اخل�شوع لنف�ص النوع 
اأن  فينبغي  واملراقبة،  التدقيق  من  وامل�شتوى 
ي�شود نظام احلوكمة الر�شيدة على امل�شتوى العام 
ال�شفافية  من  اإطار  يف  العامة  ال�شئون  الإدارة 
هناك  ان  حيث  العادلة.  وامل�شاركة  وامل�شاءلة 
ال�رشكات،  حوكمة  اإدارة  بني  وثيقة  عالقة 

ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا
حوكمة الشركات

ثقافة احلوكمة 
الر�صيدة 
لل�رشكات، 
�صتنتقل تدريجًيا 
اإىل جميع 
امل�صاركني 
يف ال�صوق.. 
حينها، �صيدرك 
املواطنون 
اأن حقوقهم 
كم�صاهمني 
يف ال�رشكات 
تعادل اإىل حد 
كبري حقوقهم 
كمواطنني 
يف بلدانهم. 
ويتما�صى هذا 
الو�صف مع 
مقارنة ال�رشكات 
باجلمهوريات، 
حيث حقوق 
امل�صاهمني 
يف ال�رشكة 
تقارن بحقوق 
املواطنني يف 
دولهم، وواجبات 
جمال�ص الإدارة 
واملديرين 
تقارن اإىل حد 
كبري بواجبات 
اأع�صاء الربملان 
والوزراء.

بلدان  اأ�صواق  جنحت  ما  بقدر 
امل�صتثمرين  جذب  يف  املنطقة 
القليلة  ال�صنوات  يف  الأجانب 
غايات  حتقيق  فاإن  املا�صية، 
الإ�صالح والقدرة على املحافظة 
التنظيمية  اجلهات  ت�صع  عليها 
لإخ�صاع  ملحة  حاجة  اأمام 
لأنظمة  املالية  الأ�صواق 

احلوكمة الر�صيدة.
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وال�شيا�شية  واملوؤ�ش�شاتية  االجتماعية  واالأحوال 
يف البالد. 

املمار�شات  اأهمية  �شاأن  يف  النظر  وجهات  اإن 
االإ�شالحات  على  احلفاظ  اأجل  من  الدميقراطية 
مدعومة  ال�رشكات،  اإدارة  وم�شتوى  االقت�شادية 
احلقيقية  التجارب  �شوء  يف  احلجج  من  بالعديد 
الدميقراطية  بني  الربط  جمال  يف  البلدان  لبع�ص 
ويقارن  االقت�شادي.  والنمو  واحلوكمة 
Richards ـ يف هذا ال�شدد ـ بني كوريا اجلنوبية 
املوؤ�ش�شية  االإ�شالحات  فبف�شل  واإندوني�شيا: 
كوريا  متكنت  امل�شاءلة،  على  القدرة  وتعزيز 
اجلنوبية من التعايف من االأزمة املالية االآ�شيوية 
عام 1997، بينما عانت  اإندوني�شيا، التي مل تقدم 

على مثل هذه االإ�شالحات، من تداعياتها. 
بتاأثري  املتعلقة  ال�شابقة  االأدلة  مقابل  ويف 
وجد  االقت�شادي،  النمو  على  الدميقراطية 
ت�شري  اأدلة   Ulubasogluو  Doucouliagos
على  للدميقراطية  مبا�رش  تاأثري  وجود  عدم  اإىل 
غري  تاأثريات  وجود  رغم  االقت�شادي،  النمو 
الب�رشي،  املال  راأ�ص  زيادة  طريق  عن  مبا�رشة 
احلرية  وتعظيم  الت�شخم،  م�شتويات  وتراجع 
حت�شني  اأن   Richards ويوؤكد  االقت�شادية. 
امل�شاءلة على امل�شتوى العام، من �شاأنه التخفيف 
االإدارة  على  اإيجابي  اأثر  وخلق  الفقر،  حدة  من 
االقت�شادية، وحتفيز اال�شتثمار والنمو امل�شتدام 
"لرثوة االأمم"، وتدعم نتائج Rivera Batiz هذا 
بنوعية  تتمتع  الدميقراطية  البلدان  فاأكرث  الراأي. 
اأف�شل من احلكم.   فمن خالل حت�شني الدميقراطية، 
تبذل احلكومات ـ كما يبدو ـ جهًدا ملكافحة الف�شاد 
املعلومات  يجعل  ال�شحافة، مما  منح حرية  عرب 
عن امل�شئولني الفا�شدين متاحة، ويرفع م�شتويات 
ا  امل�شاءلة. اإن تعزيز الدميقراطية من �شاأنه اأي�شً
اأن يقدم الدعم طويل االأمد لالإ�شالح االقت�شادي 
ال�شلطات  القيود على �شالحيات  من خالل و�شع 
واعتماد  امللكية،  حقوق  وحماية  احلاكمة، 
 ،Brinkerhoffلـ ووفًقا  �شفافة.  اإجراءات 
للقطاع  ي�شمح  حافًزا  الدميقراطي  احلكم  يخلق 
�شياغة  يف  بامل�شاركة  املجتمع  وفئات  اخلا�ص 
ال�شيا�شات،  اإدارة هذه  ال�شيا�شات وتعزيز جودة 
التي ت�شاعد على زيادة كفاءة وفاعلية االإ�شالح. 
باالإ�شافة اإىل ذلك، يالحظ العديد من الباحثني اأن 
الدميقراطية من �شاأنها احلد من تدخل الدولة يف 
يف  العام  الراأي  ملطالب  واال�شتجابة  االقت�شاد، 
وت�شجيع  وال�شحة،  والعدل  التعليم  مثل  جماالت 

اال�شتقرار والنمو طويل االأمد. 
بال�شفافية   تت�شم  دميقراطية  موؤ�ش�شات  وجود  اإن 
من �شاأنه تعزيز قدرة اأ�شواق راأ�ص املال النا�شئة 
ي�شمن  مبا  الراأ�شمالية،  التدفقات  جذب  على 
امل�شتثمرين. ومن منظور مماثل،  اأموال  �شالمة 

Marquette اأن اجلهات املانحة  توؤمن  تو�شح 
باأن الدميقراطية حتد من فر�ص الف�شاد، وبالتايل 
الدميقراطية.  تعزيز  اأولوية  على  تركز  فهي 
يف  يتوطن  الف�شاد  اأن  يرى  الدويل  البنك  اأن  كما 
تت�شم  والتي  املوؤ�ش�شي،  ال�شعف  ذات  البلدان 
مب�شتويات منخف�شة من امل�شاءلة و�شيادة القانون 
وامل�شاركة، رغم اأنه ال ي�رّش على ن�رش الدميقراطية 
تركيز  اإن  الدعم.  على  للح�شول  اأ�شا�شي  ك�رشط 
يكون  قد  الدميقراطية،  على  املانحة  اجلهات 
الدميقراطية  غري  البيئات  اأن  من  اخلوف  مبعثه 
حترم مواطنيها من احلق يف التعبري عن اآرائهم، 
�شفافة و�شحافة حرة، وبالتايل  ومن موؤ�ش�شات 
لن يكون لهوؤالء املواطنني اأي �شيطرة على االأداء 
مما  وال�شلطات،  الدولة  م�شئويل  قبل  من  الفا�شد 
اإىل التخلف عن �شداد ديون الدولة ويزيد  يوؤدي 

من معدالت الفقر ب�شورة الفتة.  
االقت�شادي  النمو  بني  العالقة   هذه  �شوء  يف 
ـ  العربية  الدول  جتد  والدميقراطية،  امل�شتدام 
التي تهدف اإىل تو�شيع قاعدة اقت�شاداتها ـ نف�شها 
االإ�شالح  خطط  يف  قدًما  امل�شي  اإىل  م�شطرة 
االإ�شالح  م�شتوى  اإىل  ونقلها  االقت�شادي 

ال�شيا�شي. 
احلاكمة  ال�شلطات  لدى  االقت�شادية  فاملبادرات 

يف حني يبدو 
اأن احلكومات 

يف الدول 
العربية 

بداأت تتخلى 
تدريجًيا 

عن جزء من 
�صيطرتها على 

امل�صالح 
القت�صادية، 

لي�ص هناك ما 
يدل على ما اإذا 
كانت �صتتخلى 

عن جزء من 
�صلطاتها 

ال�صيا�صية.

على الرغم 
من اأننا ننظر 
اإىل خطوات 
الإ�صالح  
يف ال�رشق 
الأو�صط 
باعتبارها 
خطوات 
واعدة، تبقى 
الأ�صئلة يف 
ما اإذا كانت 
�صتوؤدي اإىل 
حت�صن ملحوظ 
يف املمار�صة 
الدميقراطية.

قدًما  للم�شي  اال�شتعداد  من  معني  م�شتوى  تعك�ص 
تعزيز  خالل  من  ال�شيا�شي،  االإ�شالح  اجتاه  يف 
العادل  والتوزيع  اخلا�ص،  القطاع  م�شاركة 
ا اأثر اإيجابي يف  للرثوة. وهذه املبادرات لها اأي�شً
بناء عالقة دميقراطية بني املواطنني وال�شلطات، 
فمن خالل التعر�ص ملمار�شات احلوكمة الر�شيدة 
اأن  للمواطنني  ميكن  ـ  املوؤ�ش�شي  امل�شتوى  على  ـ 
اآرائهم  عن  التعبري  يف  بحقهم  ويطالبوا  يدركوا 
واحل�شول على معلومات تت�شم بامل�شداقية، لي�ص 
واإمنا  فيها،  ي�شتثمرون  التي  ال�رشكات  يف  فقط 
للمكونات  ميكن  وبالتايل  حكوماتهم.  يف  ا  اأي�شً
والوعي،  االإدراك  ـ  للدميقراطية  االأ�شا�شية 
االقت�شادية  ال�شيا�شات  �شياغة  يف  وامل�شاركة 
اجلمعيات  خالل  من  الفاعلة  وامل�شاركة  العامة 
الت�شويت  فر�ص  واإتاحة  املدين،  واملجتمع 

واالنتخاب، اأن جتد طريقها للتطبيق. 
االأ�شواق  لتحرير  االإيجابية  للنتائج  ميكن  وال 
مل  ما  الطويل،  االأمد  على  ت�شتمر  اأن  واالقت�شاد 
الدميقراطية  من  املزيد  نحو  خطوات  اتخاذ  يتم 
تعترب  ال  وهكذا،  الف�شاد.  من  واحلد  ال�شيا�شية 
نحو  خطوات  مبثابة  االقت�شادية  االإ�شالحات 
عوامل  ا  اأي�شً واإمنا  وح�شب،  الدميقراطية 
من  ملزيد  الطريق  لتمهيد  احلوافز  توفر  وقوى 

الدميقراطية واالإ�شالحات ال�شيا�شية. 
اإن زيادة الوعي، ومطالبة املجتمع االأهلي بتح�شني 
حوكمة القطاع العام، وممار�شة ال�شغوط للحفاظ 
وخف�ص  االأجل،  طويل  االقت�شادي  النمو  على 
م�شتويات الفقر، وخلق طبقة و�شطى، واالنفتاح 
امل�شتثمرين  وجذب  التناف�شية،  االأ�شواق  على 
بلدان  حتر�ص  اأن  يجب  عوامل  كلها  االأجانب، 
املنطقة على دفعها وا�شتمرارها. وعلى اجلانب 
اإ�شالح  االآخر، يجب دعم هذه العوامل  باإجراء 
الزاوية  فحجر  ال�شيا�شي،  النظام  يف  تدريجي 
تر�شيخ  يف  النجاح  هو  اإمنا  الهدف  هذا  لتحقيق 
مبادئ االإن�شاف والنزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة  

وامل�شئولية، وو�شع اأ�ش�ص فاعلة للحوكمة.   
وهكذا، بقدر ما تواجه ال�رشكات ب�رشورة تطبيق 
بكل  امل�شاهمني  خلدمة  الر�شيدة  احلوكمة  مبادئ 
قدم  على  ومعاملتهم  ثرواتهم،  وتعظيم  كفاءة، 
االلتزام   ب�رشورة  الدولة  تواجه  امل�شاواة، 
باملمار�شات الدميقراطية التي ت�شمن العمل وفق 
اإرادة مواطنيها، وا�شتغالل موارد  الدولة ب�شكل 
وتوزيعها  االقت�شادية  الرثوة  وتعظيم  ُكفء، 
بعدالة، واإ�رشاك املواطنني يف احلياة االقت�شادية 
التحدي  Santisoفاإن  ووفق   وال�شيا�شية. 
الفجوة بني  �شد  بعد ذلك هو  البلدان  يواجه  الذي 
عن  ال�شيا�شي  واالإ�شالح  االقت�شادي  االإ�شالح 

طريق اإدماجهما يف ا�شرتاتيجية واحدة.  
تتطلب  ماذا  يدرك   Thomas Jefferson كان 
ل�شلطة  اآمًنا  م�شتودًعا  اأعرف  "ال  الدميقراطية: 
لي�شوا  اأنهم  نعتقد  كنا  واإذا  النا�ص.  املجتمع غري 
بت�شلم  لي�ص  العالج  فاإن  الكفاية،  فيه  مطلعني مبا 
ال�شلطة منهم، واإمنا بتثقيفهم عن طريق التعليم". 

وعلى الرغم من اأننا ننظر اإىل خطوات االإ�شالح  يف 
ال�رشق االأو�شط باعتبارها خطوات واعدة، تبقى 
االأ�شئلة يف ما اإذا كانت �شتوؤدي اإىل حت�شن ملحوظ 
اأن  يبدو  حني  ففي  الدميقراطية.  املمار�شة  يف 
ال�شلطات يف الدول العربية بداأت تتخلى عن جزء 
من �شيطرتها على امل�شالح االقت�شادية، لي�ص من 
الوا�شح ما اإذا كانت �شتتخلى عن جزء من �شلطتها 
االإرادة احلقيقية  يتوقف على  ال�شيا�شية. كل ذلك 
واملجتمع  االأفراد  ووعى  ال�شيا�شيني،  للقادة 

االأهلي وال�شلطات بحقوق املواطنني.
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ال�رشق  عن  الدويل  البنك  درا�صة 
الأو�صط و�صمال اإفريقيا تك�صف عن 
قادرة على  �صتكون  الدول  اأن هذه 
من  باأكرث  اأعلى  معدلت  حتقيق 
حت�صنت  اإذا  ال�صنوي،  للنمو   1%
اأي  وو�صلت  العام  القطاع  اإدارة 
م�صتوى ميكن مقارنتها مبجموعة 
الدول ذات الأداء اجليد يف جنوب 

اآ�صيا.

فقط  العتماد  ت�صتطيع  ل  الدول 
املوارد  لتخ�صي�ص  الأ�صواق  على 
فالإ�صالحات  ثرواتها،  وزيادة 
كافية  غري  �صتكون  القت�صادية 
وزيادة  الدخل  م�صتوى  لرفع 
ال�صتثمارات  وجذب  العمل  فر�ص 

الأجنبية.

ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا
حوكمة الشركات


