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نطاق  على  اليوم-  ال�رشكات  حوكمة  اإىل  ُينظر 
وا�سع- على اأنها ميدان اإ�سالح رئي�سي يف منطقة 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، اإذ ُتعترب و�سيلًة 
امل�سكالت  وحل  املحلية  القت�سادات  لتحديث 
فر�ص  خلق  طريق  عن  ال�ساغطة،  الجتماعية 
عمل يف القطاع اخلا�ص. وواكب بروز مفهوم 
حوكمة ال�رشكات يف ال�رشق الأو�سط وجود عدد 
من اجلماعات الدولية املعنية التي حتر�ص على 
الهتمام بق�سايا حوكمة ال�رشكات ب�سكل دائم، 
مثل مبادرة منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

لل�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
يف  الدول  م�ستوى  على  اجلهود  وت�سافرت 
املنطقة من اأجل ت�رشيع معايري ومواثيق حلوكمة 
ال�رشكات- �سواء املدرج منها اأو غري املدرج يف 
البور�سة- ف�سال عن حت�سني ممار�سات جمال�ص 
املال  راأ�ص  على  احل�سول  وزيادة  الإدارات، 

عن طريق توفري حماية اأف�سل حلقوق امل�ستثمر. 
وبداأ اجلميع، احلكومات والقطاع اخلا�ص على 
حد �سواء، يتحدثون عن حوكمة ال�رشكات بطريقة 
اإيجابية. وعلى الرغم من ا�ستمرار وجود بع�ص 
بالتوافق  متعلقة  عامة  م�ساكل  من   – امل�ساكل 
والتطبيق، اإىل م�ساكل اأكرث حتديدًا متعلقة بتح�سني 
ممار�سات ال�رشكات يف املوؤ�س�سات العائلية – فاإن 
التقدم الذي اأحرزته بع�ص البلدان يف التعامل مع 
م�ساكل حوكمة ال�رشكات خالل العقد املا�سي ل 
الإجناز  حجم  لنا  يت�سح  و�سوف  العني.  تخطئه 
واجلهود اجلارية مبقارنة ب�سيطة بني ما و�سلنا 
اإليه مع واقع احلال منذ عقد واحد فقط، حيث مل 
يكن هناك م�سطلح متفق عليه يف اللغة العربية بني 
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مراعاة التغيري امل�ؤ�س�سي
املوؤ�س�سات  اأهمية  حول  عاملي  اإجماع  هناك 
القت�ساد  اآفاق  حت�سني  مفتاح  لأنها  التنمية  يف 
اأكرب  نحو  على  وذلك  املختلفة،  البلدان  يف 
اأو  الطبيعية،  املوارد  ثروات  توفره  قد  مما 
الندماج  درجة  حتى  اأو  اجلغرافية،  املواقع 
العاملي. ومع ذلك ل يزال هناك  يف القت�ساد 
الكثري من اجلدل حول الق�سايا املحيطة بتعريف 
املوؤ�س�سات وعملية التغيري املوؤ�س�سي. ول تزال 
املفاهيم املوؤ�س�سية �سبابية، خا�سًة يف البلدان 
اأ�سبح  املوؤ�س�سي"  "الإ�سالح  فم�سطلح  النامية، 
ي�ستخدمها  التي  املبتذلة  الدارجة  الكلمات  من 
على  احلقيقية  دللتها  يعوا  اأن  دون  الكثريون 

نحٍو �سحيح.
تف�س���ح م�سكلة التغ���ري املوؤ�س�سية ع���ن نف�سها يف 

كل مراحل النم���و، فعندما نتح���دث عن حوكمة 
دميقراطية- مثال- من املهم اأن ناأخذ يف اعتبارنا 
ما اإذا كان لدى النا�ص الأطر املرجعية نف�سها، 
اأي م���ا اإذا كان���وا يفهم���ون "الدميقراطية" على 
النحو نف�سه، وما اإذا كان���وا يعون "احلوكمة"، 
على النحو نف�س���ه، وما اإذا كان مفهوم احلوكمة 
الدميقراطي���ة يعن���ي الأمر نف�سه لديه���م جميًعا. 
فف���ي اللغة الرو�سي���ة، على �سبي���ل املثال، كما 
-go  هي احلال يف العديد من اللغات الأخرى

 managementحوكم���ة(، و(   ernance
)اإدارة( يرتجم���ان بالكلمة نف�سها. ومن الناحية 
الفنية هناك فارق ب�سيط بني اأن نقول يف الرو�سية 
“democratic governance”  )حوكمة 

 ”democratic management“ دميقراطية(، و
)اإدارة دميقراطي���ة(، عل���ى الرغم من الختالف 
ي�ستخ���دم  كذل���ك  املفهوم���ني.  ب���ني  الب���نينِّ 
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م�سطلحا:“policy”  و“politics” يف العديد 
من اللغات على اأنهما يعنيان الأمر نف�سه.

من  اأدنى  حًدا  املوؤ�س�سية  الإ�سالحات  تتطلب 
اأو�سكت جهود  واإل  الإطار املرجعي امل�سرتك؛ 
امل�سلحني- رغم ح�سن نواياهم- اأن تف�سي اإىل 
اأو تنعدم نتائجها. ولننظر- على  نتائج �سلبية، 
�سبيل املثال- اإىل م�ساكل القطاع غري الر�سمي. 
الر�سمي  غري  القطاع  تعريف  على  العادة  جرت 
خارج  يجري  الذي  القت�سادي  الن�ساط  باأنه 
الباعة  ن�ساط  مثل  الر�سمي،  القت�ساد  اإطار 
ر�سمي،  ترخي�ص  على  احل�سول  دون  اجلائلني 
اإطار  خارج  اأن�سطة  تلك  �رشائب.  دفع  ودون 
امل�رشوعة،  غري  الأن�سطة  مقابل  يف  القانون، 
ولكليهما اأ�سباب جذرية خمتلفة. ومع ذلك يخلط 
البع�ص- ويا للعجب- بني القطاع غري الر�سمي، 
والأن�سطة غري امل�رشوعة والإجرامية مثل تهريب 

املخدرات وال�سالح اأو الجتار يف الب�رش. وقد 
من  قليل  عدد  بني  ال�سحيح  الفهم  اإيجاد  ن�ستطيع 
�سناع ال�سيا�سات، ولكننا �سنواجه حتدًيا اأكرب عند 

حماولة تغيري الروؤية لدى النا�ص ب�سكل عام.
توؤكد تلك الأمثلة الفكرة القائلة باأن الروؤى املحلية 
لي�ص لها وزن كبري يف التنمية الدولية، وكثرًيا ما 
يتمثل ذلك يف نقل جمموعة من ال�سيا�سات اأو البنى 
املوؤ�س�سية من دولة اإىل اأخرى على اأمل اأن حتقق 
النجاح نف�سه. لكن هذا النقل عادًة ما يبوء بالف�سل، 
لأن ال�سعوب تختلف يف اأُُطرها املرجعية، فاإذا 
من  جمموعة  عن  الأجانب  املانحون  حتدث  ما 
ال�سيا�سات القت�سادية املناه�سة لالحتكار، قد 
يرى الن�سطاء يف الداخل اأمًرا مغايًرا متاًما يف 
تلك الإ�سالحات. ومما يزيد ال�سورة تعقيًدا اأن 
دائم،  تغري  يف  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأنظمة 
الإ�سالحية  ال�سيا�سات  بع�ص  فنجاح  وبالتايل، 

حوكمة الشركات...

�حلوكمة �لر�شيدة 
لل�رشكات ت�شاعد 
على بناء عالقات 

�شفافة بني 
جمتمع �لأعمال 
و�حلكومات، 
وتعزز �لقيم 
�جلوهرية من 

نز�هة، وم�شاءلة، 
وم�شئولية، 

و�شفافية، وهي 
�لقيم �لتي ي�شتند 
�إليها جناح كل 

من �قت�شاد �ل�شوق 
و�لدميقر�طية، 

على حٍد �شو�ء

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا
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يف املا�سي ل يعني بال�رشورة جناحها الآن، 
لأن الظروف املحيطة تغريت.

التغيري  عملية  ت�سهيل  يف  البديل  النهج  ويتمثل 
من  جمموعة  اأ�سا�ص  على  البالد  يف  املوؤ�س�سي 
التجارب واملبادئ الدولية العامة، ولكن على اأن 
ي�ستند ذلك- وب�سكل جذري- اإىل الواقع املحلي. 
فالقرارات   – مثالية  نتائج  ذلك  ي�سمن  ل  قد 
ال�سيا�سية اخلاطئة ل تزال قابلة للحدوث– ولكنه 
�سيخفف من خماطر تطبيق مناذج اقت�سادية ثابتة 
جتاهل  مع  التغري  دائمة  اقت�سادية  بيئات  على 
التي ل ميكن مالحظتها عند  العوامل املوؤ�س�سية 
من  وال�سيا�سية  القت�سادية  النظم  اإىل  النظر 

اخلارج.
اأهمية ح�كمة ال�رشكات

يف  جوهري  عن�رش  لل�رشكات  الر�سيدة  احلوكمة 

على  والرتكيز  بال�سفافية،  تت�سم  �رشكات  اإن�ساء 
خلق قيمة على املدى الطويل، وكذا القدرة على 
كان  فعال.  ب�سكل  ال�سوق  ل�سغوط  ال�ستجابة 
تعريف "حوكمة ال�رشكات" من�سبًا يف البداية على 
اآليات حل امل�ساكل اليومية التي تن�ساأ بني اأ�سحاب 
املوؤ�س�سة ومديريها، ثم ات�سع املفهوم ب�سكل كبري 
يف تطبيقه واأهميته – خا�سًة يف الأ�سواق النا�سئة 
– لت�سبح حوكمة ال�رشكات اأداًة لإيجاد �رشكات 
امليادين  من  العديد  يف  للتغيري  وو�سيطًا  فعالة 

القت�سادية، وال�سيا�سية، واملالية.
ن�ستطيع تلخي�ص فوائد حوكمة ال�رشكات يف اأنها: 
تقلل تكلفة راأ�ص املال وتتيح خلق الرثوات عن 
طريق تو�سيع اأ�سواق الأ�سهم. كذلك ت�سمن اآليات 
احلوكمة الر�سيدة لل�رشكات �سفافية اأكرب يف �سنع 
بكل  لأنها  القت�سادي،  النمو  وتدفع  القرار، 
اأمواله  اأن  توؤكد  ر�سالة  للم�ستثمر  تبعث  ب�ساطة 
واأن  �سليم،  ب�سكل  وا�ستخدامها  اإدارتها  �ستتم 
اآليات امل�ساءلة قائمة وتوؤدي دورها، ف�سال عن 
اأن حقوق حملة الأ�سهم تلقى احلماية الالزمة. 
بعمليات  اأي�سًا  ال�رشكات  حوكمة  ارتبطت  وقد 

اخل�سخ�سة الأكرث �سفافية وفاعلية.
الر�سيدة  احلوكمة  اأن  ذلك،  كل  من  والأهم 
بني  �سفافة  عالقات  بناء  على  ت�ساعد  لل�رشكات 
بتقلي�سها  وذلك  واحلكومات،  الأعمال  جمتمع 
بني  املريبة  واملعامالت  وال�سللية،  للمح�سوبية 
وبعبارة  العموميني.  واملوظفني  ال�رشكات 
اأخرى، تعزز حوكمة ال�رشكات القيم اجلوهرية 
و�سفافية،  وم�سئولية،  وم�ساءلة،  نزاهة،  من 
وهي القيم التي ي�ستند اإليها جناح كل من اقت�ساد 

ال�سوق والدميقراطية، على حٍد �سواء.
ال�رشكات،  حلوكمة  الأ�سا�سي  الهتمام  ين�سب 
اأن  من  التاأكد  على  املتقدمة،  القت�سادات  يف 
ال�رشكات ذات امللكية العامة تتم اإدارتها ب�سكل 
مبا�رش  ب�سكل  بتعاملها  وذلك  وفعال،  اأخالقي 
امللكية  بني  الف�سل  عن  تن�ساأ  التي  امل�ساكل  مع 
والإدارة. ويتم ذلك من خالل اللتزام مببادئ 
التعاون  منظمة  مبادئ  )مثل  دوليًا  بها  معرتف 
القت�سادي والتنمية حلوكمة ال�رشكات(، وتطبيق 
ويف  الدقيق-  والإف�ساح  القائمة،  القواعد 

تتطلب �لإ�شالحات 
�ملوؤ�ش�شية حًد� �أدنى 
من �لإطار �ملرجعي 

�مل�شرتك؛ و�إل �أو�شكت 
جهود �مل�شلحني- رغم 

ح�شن نو�ياهم- �أن 
تف�شي �إىل نتائج �شلبية، 

�أو تنعدم نتائجها.
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الوقت املنا�سب- عن املعلومات املهمة، خا�سًة 
املتعلقة بالو�سع املايل لل�رشكات.

وتتعلق مواطن القلق يف الأ�سواق النا�سئة- مثل 
اأ�سواق ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا- باأمور 
املنطقة  تلك  بلدان  من  فالعديد  جوهريًة،  اأكرث 
الكفيلة  والأطر  القانونية  التقاليد  اإىل  تفتقر 
والتزام  للم�ستثمرين،  منا�سبة  حماية  ب�سمان 
جمال�ص  فهم  كذا  بالقواعد،  الأ�سهم  حملة  كبار 
الإدارات لأدوارها وقيامها بواجباتها. ف�ساًل 
النامية  البلدان  اأ�سواق الأ�سهم يف معظم  اأن  عن 
ل تزال يف مرحلة الطفولة ول تلعب �سوى دور 
حمدود يف القت�ساد، وبالتايل، فتطبيق حوكمة 
يف  املدرجة  اخلا�سة  املن�ساآت  على  ال�رشكات 
البور�سة فقط لن يوؤدي الغر�ص املطلوب منه، 
فامل�رشوعات اململوكة للدولة يف ال�رشق الأو�سط 
ت�سارك  املثال-  �سبيل  على  اأفريقيا-  و�سمال 
املحلي،  الإجمايل  الناجت  يف  الأ�سد  بن�سيب 
وال�سغرية  العائلية،  ال�رشكات  اأن  من  بالرغم 
اإجمايل  من  ال�ساحقة  الأغلبية  متثل  واملتو�سطة 
عدد ال�رشكات. ومن بني التحديات الرئي�سية التي 
تواجه الإ�سالحيني هي كيفية اإقناع ال�رشكات، 
راأ�ص  زيادة  يف  البور�سة  على  تعتمد  ل  التي 

املال، بقيم احلوكمة الر�سيدة لل�رشكات. 
ح�كمة ال�رشكات: لن ت�ستطيع اإ�سالحها اإن 

مل ت�ستطع نطقها
العمل  اخلا�سة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  بداأ 
على حوكمة ال�رشكات يف منطقة ال�رشق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا بدافع من تزايد الهتمام الإقليمي 
اأواخر  يف  اخلا�ص  القطاع  ا�ستثمارات  بدور 
ت�سعينيات القرن املا�سي. فمع تزايد �سعي بلدان 
– املحلية،  املنطقة للح�سول على ال�ستثمارات 
والإقليمية، والدولية – �رشعان ما برزت م�سكلة 
�سعف احلوكمة على م�ستوى ال�رشكات بو�سفها 
�سدر  بحثي  تقرير  واأ�سار  للقلق.  مثرية  م�سكلة 
عن ماكنزي و�رشكاه لال�ست�سارات الإدارية اإىل 
قيمة   30% لدفع  ا�ستعداد  على  امل�ستثمرين  اأن 
م�رش.  يف  احلوكمة  جيدة  لل�رشكات  اإ�سافية 
ال�رشكات  حوكمة  اأهمية  اأن  التقرير  واأ�ساف 
ال�ستثمار  وجدوى  الأداء  جمرد  بكثري  تتخطى 

اآليات  عن  غنى  فال  فردي،  ب�سكل  لل�رشكات 
حوكمة القطاع اخلا�ص لتقلي�ص الف�ساد، ودفع 
القيم الدميقراطية من �سفافية وم�ساءلة، لتكون 
النتيجة النهائية اإحداث تغيري جوهري يف طبيعة 
العالقات بني جمتمع الأعمال والدولة، واإتاحة 
وخلق  اخلا�ص،  القطاع  لتنمية  اأو�سع  جمال 

فر�ص اأكرب للوظائف.
على الرغم من اإدراك عدد حمدود من ال�رشكات 
احلوكمة  ملكا�سب  املنطقة  يف  تطورًا  الأكرث 
الر�سيدة، كان ل بد من بذل جهد م�ستمر خللق تكتل 
ا�ستدت  اإ�سالحاٍت  لإحداث  يدفع  ال�رشكات  من 
احلاجة اإليها. واجه مركز امل�رشوعات الدولية 
اخلا�سة يف مرحلة مبكرة العديد من التحديات، 
م�سطلح  اإىل  الفتقار  الإطالق  على  اأهمها  كان 
 "corporate governance" واحد يقابل
ونطقه  كتابته  وكانت  العربية،  اللغة  يف 
عنه،  للتعبري  ال�سائعة  الطريقة  هي  بالإجنليزية 
عربية  م�سطلحات  عدة  من  واحد  ا�ستخدام  اأو 
اأو  الإدارة،  �سلطة  اأو  م،  حتكُّ مثل:  دقيقة،  غري 
احلاكمية )التي حتمل دللة اإ�سالمية �سهرية تعني 
اأن الله هو امل�سدر الوحيد للقانون والت�رشيع(، 

اأو حكمانية، اأو الإدارة الر�سيدة.
يف  املركز  بداأ  التي  العديدة  اللقاءات  وخالل 
تنظيمها باملنطقة حول حوكمة ال�رشكات، كان 
التعريف  مناق�سة  يف  ي�سيع  الوقت  من  الكثري 
رواد  اتفاق  من  الرغم  وعلى  للمفهوم.  الدقيق 
ا�ستمر  فقد  الإجنليزي،  امل�سطلح  على  الأعمال 
نقا�سهم حول امل�سطلح العربي الذي يعرب بدقة 
العربية  اللغة  يف  البدائل  فمختلف  املعنى.  عن 
املعنى  جوهر  عن  لتعرب  بالغر�ص  تف  مل 
يف  ودورها  ال�رشكات  حوكمة  ملفهوم  الأ�سلي 
كان  الذي  الوقت  ويف  القت�سادي،  الإ�سالح 
من  العديد  يطرح  الإجنليزي  امل�سطلح  ا�ستخدام 
الإ�سكاليات املتعلقة مبدى اإمكانية اكت�سابه فهمًا 
على امل�ستوى الثقايف وقبوًل اأو�سع، �رشعان ما 
ات�سح اأن حوكمة ال�رشكات حتتاج اأكرث من جمرد 
نقل اأف�سل املمار�سات الدولية، حتى ي�سبح لها 

جذور ثابتة يف العامل العربي.
وعلى هذا النحو كانت اخلطوة الأوىل تتمثل يف 

حوكمة الشركات...

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا
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التو�سل اإىل م�سطلح يف اللغة العربية يت�سل ب�سكل 
م�سطلح  للمنطقة،  املحلية  املجتمعات  مع  فعال 
الإ�سالح  عملية  حول  النقا�ص  يطلق  اأن  ي�ستطيع 
نف�سها ولي�ص حول معنى العبارة. وعلى الرغم 
ي�سارك كله يف  الدولية ل  التنمية  اأن جمتمع  من 
يف  فاإنها  موؤ�س�سة،  بو�سفها  اللغة  اإىل  النظر 
واقع الأمر تعد املفتاح الذي يجعل التوا�سل بني 
الأفراد يف جمتمع ما ممكنًا، فينتج عن ذلك تعزيز 
املعايري والقيم الثقافية. بل اإننا ن�ستطيع القول 
باأن اللغة هي الو�سيط الأهم يف جعل العادات، 

والقوانني، واملجتمعات توؤدي اأدوارها.
يف  للبحث  وحماولة   .."Governance"

العربية عن املعنى والداللة
وخالل   ،2001 اأول  اأكتوبر/ت�رشين   24 يف 
الدولية  امل�رشوعات  مركز  نظمه  موؤمتر 

د. يو�شف بطر�ش 
غايل، عام 2000: 

"�أول حتٍد �أجده 
يتمثل يف عدم 
وجود مقابل 
عربي لكلمة 

 .."governance"
�إنها لي�شت جمرد 
م�شكلة لغوية، 

لأننا لو مل منتلك 
كلمة تعرب عن 
مفهوم ما، فاإن 
هذ� �ملفهوم لن 

يكون له وجود يف 
حياتنا �ليومية".

اجلمعية  مب�ساركة  القاهرة  يف  اخلا�سة 
امل�رشي  واملركز  املالية،  لالأوراق  امل�رشية 
يو�سف  د.  اعرتف  القت�سادية،  للدرا�سات 
املالية امل�رشي احلايل،  بطر�ص غايل- وزير 
ر�سميًا  ال�سابق-  اخلارجية  التجارة  ووزير 
يقابل  منا�سب  عربي  م�سطلح  اإىل  بالفتقار 
كان   ."corporate governance"
املوؤمتر هو الثاين حول حوكمة ال�رشكات الذي 
ال�سناعات  احتاد  كان  حيث  م�رش،  يف  يعقد 
اأكتوبر/ يف  الأول  املوؤمتر  نظم  قد  امل�رشية 

ت�رشين اأول 2000. وذكر د. غايل يف مالحظاته 
عدم  يف  يتمثل  اأجده  حتٍد  "اأول  اأن  الفتتاحية 
 ."governance" وجود مقابل عربي لكلمة 
اإنها لي�ست جمرد م�سكلة لغوية، لأننا لو مل منتلك 
كلمة تعرب عن مفهوم ما، فاإن هذا املفهوم لن 

يكون له وجود يف حياتنا اليومية".
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الدولية  امل�رشوعات  قام مركز  ذلك،  بناء على 
اخلا�سة، واجلمعية امل�رشية لالأوراق املالية، 
ووزارة التجارة اخلارجية، بدعم ت�سكيل جلنة 
لو�سع  املنطقة  يف  العربية  اللغة  خرباء  من 
م�سطلح يقره جممع اللغة العربية. وبعد نقا�سات 
عام،  من  لأكرث  ا�ستمرت  مكثفة  وم�ساورات 
نظريًا  ال�رشكات"  "حوكمة  مب�سطلح  خرجوا 
 ."corporate governance" مل�سطلح 
وهو م�سطلح ي�سرتك يف جذره مع ثالث كلمات 

عربية اأخرى هي: حكومة، وحكم، وحكمة.
اللغة  جممع  عام  اأمني  ب�رش-  كمال  د.  وذكر 
مايو/اأيار   20 موؤرخة  ر�سالة  يف  العربية- 
"حوكمة"  العربية  الرتجمة  اأن  "نرى   :2003
�سحيحة  ترجمة   "governance" مل�سطلح 
مبنًى ومعنًى. فهي اأوًل كلمة عربية املبنى لأنها 
حافظت على اجلذر والوزن، وهي ثانيًا تعرب 
الإجنليزي.  امل�سطلح  يف  املراد  املعنى  عن 
ا�ستخدام كلمة حوكمة �سوف يكون اإ�سافة اإىل 

العربية يف الع�رش احلديث".
واأدركت الأطراف املعنية املحلية اأن ازدهار 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  اقت�سادات 
مرتبط ب�سد فجوة احلوكمة، الذي لن يحدث اإل لو 
مت �سد فجوة املفهوم اأوًل. وعلى الرغم من اأن 
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�سة �ساعد على 
جمع الأفراد معًا واأ�سهم يف و�سع اأطر لتحقيق 
ال�سرتاتيجية املرجوة، فاإن القوة الدافعة للعمل 
�سمان  فاأ�سحى  ال�سعبية.  القاعدة  من  جاءت 
امللكية املحلية لكلمة "حوكمة" خطوًة اأوىل نحو 
اإ�سالحات اأو�سع. ذلك اأن وجود عبارة حملية 
 corporate governance ل�  مقابلة 
�سمن ال�سعور بامتالك نا�سية املفهوم على نحٍو 
مل يكن ليتحقق مبجرد ا�سترياد وفر�ص كلمات 

ومعايري اأجنبية.
يف  امل�سلحني  باإمكان  اأ�سبح  الأوىل  وللمرة 
حوكمة  لوائح  عن  ل  يتحدثوا،  اأن  املنطقة 
التحتية  البنية  عن  اأي�سا  بل  فقط،  ال�رشكات 
حتى  الأو�سع  والتنظيمية  ال�رشورية  القانونية 
ت�ستطيع تلك اللوائح اأن توؤدي دورها يف و�سع 
معايري حما�سبية ثابتة، كما �ساعد اإدراج م�سطلح 

على  الدارجة  امل�سطلحات  �سمن  "حوكمة" 
النزاهة، وامل�ساءلة،  قيم  الربط بني  ا�ستيعاب 
باحلوكمة  وعالقتها  وال�سفافية،  وامل�سئولية، 

يف الأنظمة القت�سادية وال�سيا�سية ككل.
النتائج االإقليمية

دفع  قوة  العربي  امل�سطلح  اإىل  التو�سل  اأعطى 
ال�رشكات يف م�رش ويف �ستى  لإ�سالح حوكمة 
امل�سطلح  �سيوع  يف  و�ساهم  املنطقة،  بقاع 
كربى ال�سحف امل�رشية مثل: الأهرام، والعامل 
اليوم، وكذلك الأهرام اإكونومي�ست، والأهرام 
اأخرى يدعم مركز امل�رشوعات  ويكلي. ومرة 
الدولية اخلا�سة تلك اجلهود املحلية من خالل 
املوائد  التوعية ومناق�سات  العديد من حمالت 
يخت�ص  عربي  موقع  طريق  وعن  امل�ستديرة، 
 ،)www.hawkama.net( بق�سايا احلوكمة
اخلا�سة  الأعداد  من  جملة  اإ�سدار  على  عالوة 
حوكمة  حول  القت�سادي"  "الإ�سالح  ملجلة 
من  عدد  مع  املركز  عمل  كذلك  ال�رشكات. 
الرت�سيخ املوؤ�س�سي  للم�ساعدة على  الإ�سالحيني 
ملمار�سات احلوكمة الر�سيدة لل�رشكات، وذلك 
مب�ساعدته يف تاأ�سي�ص مركز املديرين امل�رشي 
ي�سطلع  مركز  وهو   ،2004 اأبريل/ني�سان  يف 
للمديرين،  القدرات  وبناء  التدريب  مبهام 
يف  الأ�سهم  وحملة  الرئي�سيني،  والتنفيذيني 

القطاعني العام واخلا�ص.
بالتعاون  امل�رشي،  املديرين  مركز  وقام 
القطاع اخلا�ص، بو�سع  مع احلكومة وممثلي 
يف  املقيدة  اخلا�سة  ال�رشكات  حوكمة  "دليل 
 .2005 اأول  اأكتوبر/ت�رشين  يف  البور�سة" 
على  واأ�رشف  بالعربية،  الدليل  ُكتب  وقد 
باأف�سل  تام  وعي  على  حمليون  خرباء  و�سعه 
يف  املحلي  وبالواقع  الدولية،  املمار�سات 
اأداء الأعمال، على حد �سواء. ومتت مراجعة 
الدليل عندما ُطلب من خمتلف اجلماعات املعنية 
لإبداء الراأي والتعليق، و�سملت تلك اجلماعات: 
جمعيات حما�سبني ومراجعني، وجمعيات رجال 
ومتو�سطة،  �سغرية  اأعمال  ورياديي  اأعمال، 
وبنوك، وموؤ�س�سات اإعالمية. كذلك قام �رشيك 
اآخر ملركز امل�رشوعات الدولية اخلا�سة، هو 

حوكمة الشركات...

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا

"حوكمة 
�ل�رشكات" 

كنظري مل�شطلح 
 corporate"

 ،"governance
هو م�شطلح 

ي�شرتك يف جذره 
مع ثالث كلمات 

عربية �أخرى هي: 
حكومة، وحكم، 

وحكمة
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اجلمعية امل�رشية ل�سباب الأعمال، باإ�سدار دليل 
 ،2006 يف  العائلية  لل�رشكات  ال�رشكات  حوكمة 
ال�رشق  منطقة  يف  نوعه  من  الأول  الدليل  وهو 
مركز  قيام  بجانب  اإفريقيا.  و�سمال  الأو�سط 
املديرين امل�رشي بالتعاون مع هيئة �سوق املال 
امل�رشية بو�سع دليل لأف�سل ممار�سات املراجعة 
حلوكمة  امل�رشي  الدليل  على  اعتمد  الداخلية، 

ال�رشكات.
ولقيت جهود مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�سة 
�ستى  يف  اجلديد  امل�سطلح  ا�ستخدام  لرتويج 
على  ذلك-  فمن  كبريًا،  جناحًا  املنطقة  بقاع 
اللبنانية  ال�سفافية  جمعية  اإ�سدار  املثال-  �سبيل 
ال�سغرية  للم�رشوعات  ال�رشكات  حوكمة  دليل 
و�سع  اإىل  املتابعة  جهود  واأدت  واملتو�سطة، 
اآخر لل�رشكات املدرجة بالبور�سة، ودليل  دليل 
تلك  و�ساهمت  العائلية.  لل�رشكات  اإر�سادي 
القطاع اخلا�ص مبا  اإمداد  امل�سادر جمتمعًة يف 
ب�سكل  ال�رشكات  حوكمة  ممار�سات  لتطبيق  يلزمه 

اأف�سل، وحت�سني مناخ ال�ستثمار يف لبنان.
ا�سم  اختيار  يف  النجاح  �سور  اأو�سح  وكانت 
ال�رشكة وهو:  �ص حلوكمة  مكرَّ فكري  مركز  اأول 
اأُطلق  الذي  ال�رشكات،  حلوكمة  احلوكمة  معهد 
يف فرباير/�سباط 2006، حتت رعاية مركز دبي 
املايل العاملي، مب�ساهمة من مركز امل�رشوعات 
القت�سادي  التعاون  ومنظمة  اخلا�سة،  الدولية 
واحتاد  الدولية،  التمويل  وموؤ�س�سة  والتنمية، 
اإىل  احلوكمة  معهد  وي�سعى  العربية.  امل�سارف 
جمع املمار�سني، وامل�رشعني، واملوؤ�س�سات معًا 
حتى يقوموا "بتحديد"– ثم و�سع- نظام حوكمة 
حملي ال�سنع عاملي الندماج، قادر على دفع بناء 
املوؤ�س�سات، واإ�سالح قطاع ال�رشكات، وحتقيق 
وزيادة  الأ�سواق،  وتنمية  الر�سيدة،  احلوكمة 

ال�ستثمارات والنمو يف املنطقة.
من  املوؤ�س�سَيني  والإ�سالح  التغيري  اأ�سبح  لقد 
ولكن  التنمية،  نقا�سات  يف  ال�سائعة  امل�سطلحات 
يزال  ل  لهما  واملمار�سني  الأكادمييني  ا�ستيعاب 
يعاين من بع�ص النق�ص. ويف كثري من الأحيان 
يتحول الإ�سالح املوؤ�س�سي اإىل جمرد نقل �سيا�سات 
من بلد اإىل اآخر )اأو من جمموعة من اخلرباء اإىل 

من  الالزم  الهتمام  دون  اأخرى(،  جمموعة 
التي  اللعبة"  "قواعد  بو�سع  نف�سها  املوؤ�س�سات 
عند  ومعايريها.  وقيمها،  الدولة،  ثقافة  جت�سد 
الأمر  يتعلق  ل  املوؤ�س�سية  الإ�سالحات  تطبيق 
بتغيري الثقافة، بل باتخاذ اخلطوات الالزمة لتملك 
الأطراف املعنية املحلية لالإ�سالحات، و�سمان 
الواقع  يف  جذور  عن  الإ�سالح  جهود  �سدور 

الثقايف. 
للقيم  اأن  متزايد،  وب�سكل  الوا�سح،  من  اأ�سبح 
املقرتنة مبفاهيم معينة اأهمية كربى، واأن هناك 
حتقق  دون  اإ�سالح  اأجندة  اأي  لتطبيق  ا�ستحالة 
للمفهوم  كامل  ب�سكل  امل�ستهدف  املجتمع  فهم 
�ستى  ويف  كثرية،  ذلك  على  والأمثلة  املطلوب. 
املثال-  �سبيل  على  فاخل�سخ�سة-  العامل،  بقاع 
اأ�سبحت مرادفة للف�ساد ونهب ممتلكات الدولة يف 
العديد من بلدان اأمريكا الالتينية، وما كان يعرف 
وت�سعينيات  ثمانينيات  يف  ال�سوفييتي  بالحتاد 
اآليات  اإىل  الفتقار  ظل  ففي  املا�سي.  القرن 
اخل�سخ�سة-  عمليات  اأدت  ال�رشكات،  حوكمة 
من  العديد  اإىل  �سليم-  نحو  على  جتِر  مل  التي 
الربط يف  هذا  ر�سوخ  الفا�سدة، ومع  املعامالت 
امللكية  انتقال حقوق  بني  العادي  املواطن  ذهن 
�سعوبة  تزايدت  والف�ساد،  اخلا�ص  القطاع  اإىل 
تنفيذ اإ�سالحات اخل�سخ�سة، رغم احلاجة املا�سة 

اإليها.
مع  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  حالة  وتتفق 
تلك احلالة اأي�سًا، فمع عدم فهم اإ�سالحات حوكمة 
ال�رشكات يف املنطقة، كيف ميكن للمرء اأن يعرف 
القيمة التي يل�سقها النا�ص مبفهوم حوكمة ال�رشكات 
املحلية؟..  اللغة  يف  وجود  للم�سطلح  يكن  مل  لو 
وكيف لنا اأن نبداأ يف تطوير وتنفيذ الإ�سالحات 
لو كان لكل طرف من الأطراف املعنية مرجعية 
الأوىل  احلا�سمة  اخلطوة  متثلت  لذلك  خمتلفة؟. 
لتح�سني حوكمة ال�رشكات يف منطقة ال�رشق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا يف اإيجاد اإطار مرجعي م�سرتك: 
اإىل  التو�سل  واأ�سفر  العربية،  يف  واحد  م�سطلح 
اتفاق م�سرتك على م�سطلح "حوكمة ال�رشكات" اإىل 
قادمة  لإ�سالحات  الطريق  مهدت  موؤ�س�سة  اإن�ساء 

حملية املنبع وامل�سب.


