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نحو جيل جديد من الإ�صالحات املالية وطن ًيا وعامل ًيا...
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ال وقت لالحتفال �أو االحتفاء مبا مت� .إن
املرء ليذكر الآن بكل �رصاحة كيف كنا ن�سخر
من فكرة احلوكمة ومن معناها ونتبارى يف
التهكم على اللفظ وعلى الرتجمات املختلفة
التي مت اعتمادها له يف �أوائل القرن احلايل،
و�أكرث من ذلك كيف كنا ن�سرتيب يف املفهوم
ذاته .وقد كنت من بني الذين يرون �أنه
رمبا يكون �صنفًا جدي ًدا من التالوين اللفظية
التي يبتكرها �أ�ساتذة �إدارة الأعمال ل�شغل
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات مبو�ضة جديدة،
وملء فراغ ال�صفوة بندوات وم�ؤمترات
وم�ؤ�رشات من �صنف مغاير ،وخلق فر�ص
عمل لال�ست�شاريني ومنظمي دورات التدريب
وم�رشيف �أق�سام درا�سات ال�رشكات والأعمال
يف اجلامعات ،وكنت �أخمن �أن تلك "الهوجة"
�رسعان ما �ستنتهي �إىل قب�ض الريح كما حدث

الإ�صالح االقت�صادي

من قبل مع اجلودة ال�شاملة وغريهما.
عامليا
مل تكن ال�رضورات املو�ضوعية
ً
وحمليا لتف�سري احلاجة �إىل منظومة خمتلفة
ً
و�شاملة للإدارة الر�شيدة �أو احلوكمة ـ �سواء
يف م�ؤ�س�سات الأعمال (خا�صة �أم عامة)
ومنظمات الأعمال بل ويف �أجهزة الدولة
ذاتها والكيانات العابرة للجن�سية ـ قد ظهرت
مبثل الو�ضوح الذي تبدت به يف ال�سنوات
الأخرية ،بحيث ميكن القول بكل ثقة �إنه لو مل
توجد احلوكمة "الخرتعناها" ،لأن احلركة
ال�رسيعة للأموال ولل�سلع واخلدمات يف ع�رص
ثورة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،
والتدفق الغزير للبيانات والأخبار وازدهار
�صناعات التزويق والتالعب يف الأرقام
ونتائج الأعمال ،ف�ض ً
ال عن احلاجة املا�سة
�إىل حتقيق العدالة بني الالعبني يف م�ضمار

املناف�سة املحتدمة بني �أطراف الأ�سواق وكذا
بني البائعني وامل�شرتين لل�سلع ومثلهم يف
عمليات اال�ستحواذ واالندماج التي ال ح�رص
لها ،كل ذلك حتم االنتقال من �شكل قدمي
للإدارة وااللتزامات وامل�سئوليات �إىل �شكل
وات�ساعا� ..شكل ال ي�ضيف �إىل
�آخر �أكرث عمقًا
ً
ما �سبق فقط �أو يح�سنه ولكنه يخلق فعالية من
نوع جديد ميكنها �أن تن�سجم مع متطلبات مل تكن
يف احل�سبان من قبل� ،أو مل تكن حمل اهتمام
يذكر مثل احلفاظ على البيئة واال�ستدامة،
ومنع عمالة الأطفال ،ومراعاة احلقوق
اجلانبية للموردين والعمالء ،وم�ساندة
املجتمع باملعنى الأو�سع من الدائرة املحيطة
بال�رشكة ،وتفادي متويل الإرهاب �أو غ�سل
الأموال ،وتلبية القواعد اجلديدة للإف�صاح
وال�شفافية ،ووجوب ابتكار و�سائل ذكية

لتتبع الف�ساد واحلد منه � .....إلخ.
ومع الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية
التي اندلعت يف الواليات املتحدة منت�صف
 ،2008ثم �ألقت بظاللها القامتة على العامل
كله ،مل يعد �أحد يكابر يف وجوب الأخذ بقواعد
احلوكمة ب�أعلى درجة من ال�رصامة والقوة،
وواجه الب�رشية جمعاء �س�ؤال مل تواجه مثله
من قبل ،هو� :إذا كانت الدولة التي فيها �أ�شد
نظام للرقابة املالية ـ وهي الواليات املتحدة
ـ حدث فيها ما حدث و�أدى �إىل انهيارات
وخ�سائر برتيليونات الدوالرات ،فما الذي
ميكن �أن يحدث يف �أي بلد �آخر �إذا مل تتطور
�أدواته الرقابية �أو �إذا تراخت؟
و�أكرث من ذلك� ،إذا كنا ندعو �إىل �أن تكون
ومنظما وتخرج من جمال
رقيبا
الدولة
ً
ً
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امل�صدر :عن تقرير غري من�شور للتمثيل التجاري امل�رصي2009 ،

قواعد حوكمة قوية يف كل من�شاة �أو �رشكة �أو منظمة �أو كيان �أو دولة �أو احتاد دول
�أو جمموع دول العامل عملية متداخلة ب�أكرث مما نت�صور ،وبالطبع ال ميكن التحجج
بغياب التنظيم العاملي لإهمال واجبنا املحلي

الإنتاج املبا�رش لل�سلع واخلدمات ،وترتك
ذلك للقطاع اخلا�ص ،فهل يعني ف�شل �أكرب
رقيب ـ وهو الأمريكي ـ ا�ستحالة وجود دولة
الرقيب واملنظم هذه التي نتحدث عنها ،و�أن
تلك فكرة فيها من اليوتوبيا مثل ما كان يف
الإيديولوجيات اال�شرتاكية؟
يف الرد على اجلزء الأول من ال�س�ؤال �أ�شري �إىل
�أنه لي�س هناك دولة مل تعد النظر يف �أجهزة
الرقابة املالية بها والقانون والقواعد
احلاكمة لها ،ومل يكن لدى �أحد ترف اعتبار
ما حدث يف الواليات املتحدة جمرد �ش�أن
داخلي .ويلفت النظر هنا ما قامت به هيئة
الرقابة املالية املوحدة يف م�رص يف الأ�شهر
الأخرية -مدفوعة بتلك الأجواء -يف جمال
ر�صد الفجوات يف النظام الرقابي والتوافق
مع املعايري العاملية وت�صميم وتطبيق �إطار
72

الإ�صالح االقت�صادي

متكامل للرقابة على �أ�سا�س املخاطر ،وكذا
ن�رش ثقافة الرقابة على �أ�سا�س املخاطر
بني اجلهات اخلا�ضعة للرقابة والتن�سيق مع
البنك املركزي لتطبيق فل�سفة رقابية واحدة،
والتعاون مع �أجهزة الرقابة الإقليمية
والدولية يف جماالت تبادل املعلومات
ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
ولعل �أبرز ما ترتب على تلك الفل�سفة هو
�إقامة �إدارات للإلزام وااللتزام بالهيئة ،ال
�أظن �أن مثلها تواجد يف �أية م�ؤ�س�سة م�رصية
من قبل ،وقد خفت �صوت الرف�ض الذي
كانت تبديه بع�ض �رشكات الو�ساطة املالية
لقواعد احلوكمة بحجج التكلفة الزائدة �أو
تعقد الإجراءات بعد �أن تبني لها �أن الهيئة
لن تتهاون يف هذا ال�سبيل ،و�أن ما يحدث يف
العامل كله ال يدع لأحد جما ً
ال لأن يتهاون.
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الأدوار الرقابية على �أ�سواق املال ال ميكن �أن تنجح يف دولة مبعزل عما يحدث يف الدول
الأخرى ..فقد ثبت بيقني �أن قيام �أمريكا بت�شديد الرقابة على امل�ضاربني املاليني
دفع به�ؤالء �إىل البحث عن املناطق الرخوة يف العامل ملمار�سة �أالعيبهم فيها

�أما عن ال�س�ؤال الثاين ،فمن الأمانة القول ب�أن
الرقابة ال تعني الرقابة املالية فقط -و�أ�شكر
الدكتور �أحمد جالل الذي نبهني �إىل �رضورة
تو�سيع دائرة الإب�صار يف هذه النقطة .ف�إذا
كانت الرقابة املالية الأمريكية قد �أخفقت،
ف�إن م�ؤ�س�سات رقابية عديدة بالواليات
املتحدة ذاتها وبغريها لعبت ومازالت تلعب
أدوارا بالغة الأهمية وت�ؤديها بكفاءة،
�
ً
مثل :هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية،
ومرافق تنظيم االت�صاالت والكهرباء والنقل
وغريها� .أي �أن الدولة ميكن �أن تخفق
كرقيب يف جانب ،لكنها جنحت يف جوانب
�أخرى ،ولي�س �أمامها بديل حتى لو مت
التو�سع يف امللكية العامة مرة �أخرى ،فدور
الرقيب �أ�صبح وك�أنه من متطلبات وجود
الدولة املعا�رصة بغ�ض النظر عن هيكل ملكية
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امل�ؤ�س�سات بها.
وقد جاءت الأزمة املالية اليونانية ـ التي
مازلنا يف �أتونها ـ لتطرح �س�ؤا ً
ال مل ي�سبق �أن
طرحه العامل على نف�سه من قبل ،ف�إذا كنا قد
قلنا لعقود�" :إذا عط�س االقت�صاد الأمريكي،
�أ�صيب العامل بالزكام" ،فماذا �سنقول عن
"عط�سة" االقت�صاد الأوروبي الناجمة عن
تدهور اليورو ،وخماوف امتداد �أزمة
اليونان لت�شمل دو ً
ال �أخرى ك�إ�سبانيا و�إيرلندا
والربتغال؟ ..ال �إجابة قاطعة لدى �أحد،
ويحاول العامل كله �أن يتعلم �إيجاد �إجابات
ملثل تلك الأ�سئلة التي مل تخطر على البال،
وي�ضاعف من �صعوبة الإجابة �أن الأمور مل
تعد تقا�س مبدى الت�شابك بني هذا االقت�صاد
املهدد �أو ذاك ،وبني بقية دول العامل،
لنحكم على مقدار ت�أثري الأزمة .فقد ظهر
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جليا كيف تهاوت البور�صات وا�ضطربت
ً
الأ�سواق والبنوك وبيوت املال من جراء
�أزمة اليونان ،وهي ذات اقت�صاد حمدود
احلجم للغاية ،فهنا �أ�صبح دور العوامل
النف�سية وال�سيا�سية ومقدار الثقة والتوقعات،
رمبا يفوق دور العوامل املو�ضوعية من
عجز موازنة و�ضعف عملة وجتارة و�سياحة
و�إنتاج .ويكفي للتدليل على ذلك �إ�شارة الكثري
من الدول الأوروبية ب�أ�صابع االتهام �إىل
�أملانيا ،التي يرى البع�ض �أن الت�رصيحات
التي �أدلت بها امل�ست�شارة الأملانية مريكل
عقب االتفاق على �صندوق اال�ستقرار
املايل ،والتي قللت فيها من الت�أثريات
الإيجابية لهذا ال�صندوق يف ا�ستعادة ا�ستقرار
منطقة اليورو قد �أر�سلت الكثري من الإ�شارات
ال�سلبية �إىل الأ�سواق املالية التي كانت يف

انتظار تطورات �إيجابية ت�ؤدي �إىل ت�أكيدات
بانخفا�ض تكلفة متويل الديون ال�سيادية على
الأ�سواق.
لكن �أهم ما يعنينا الآن من م�أزق اليونان
هو اكت�شاف قيام م�ؤ�س�سات مالية �أمريكية
مب�ساعدة اليونان على �إخفاء عجز موازنتها،
بل وتزوير البيانات والتقييمات خلداع
املمولني من بنوك م�شرتية لل�سندات �أو
مقر�ضني مبا�رشين ،وعدم اكت�شاف ذلك �إال
بعد �أن اندلع احلريق ،ما يدل مرة �أخرى
على �أن دور الدولة يف هذا النموذج ـ كرقيب
مايل ـ ف�شل.
ما هي و�صفة النجاح �إذن� ،إذا كنا قد حتدثنا
عن ف�شل �أمريكي و�آخر يوناين ،ورمبا كانت
هناك مناذج �أخرى يف الطريق؟� ..أنا ممن
يعتقدون �أن الأدوار الرقابية على �أ�سواق
املال ال ميكن �أن تنجح يف دولة مبعزل عما
يحدث يف الدول الأخرى ،فقد ثبت بيقني �أن
قيام �أمريكا بت�شديد الرقابة على امل�ضاربني
املاليني ـ ومازالت حتاول ت�شديد القواعد
و�سط مقاومة عاتية من وول �سرتيت ـ دفع
به�ؤالء �إىل البحث عن املناطق الرخوة يف
العامل ملمار�سة �أالعيبهم فيها ،وقد كانت
اليونان جاهزة ..فالف�ساد الذي ا�ست�رشى
�أ�ضعف بنيان الدولة وقو�ض قدرات
�أجهزتها ،و"التدليع" املايل للناخبني من
خالل زيادة املعا�شات دون ح�سابات دقيقة،
وزيادة الأجور واملزايا االجتماعية دون �أن
يكون لدى الدولة قدرة على جماراة ذلك من
مواردها ،كل ذلك هي�أ امللعب لدخول كهنة
احليل املالية التي �شهدناها ،وكادت تخرب
الوحدة الأوروبية النقدية بكاملها ،ومازالت
احتماالت اخلراب قائمة.
البد �إذن من �إحياء اجلهد الذي بذلته �أملانيا
و�أطراف �أخرى يف بداية اندالع الأزمة
العاملية لتغيري النظام النقدي واملايل القائم
على بريتون وودز ،و�إقامة نظام جديد
عامليا وهيئة
مركزيا
(اقرتح كثريون بنكًا
ً
ً
رقابة عاملية � ..إلخ) ،ومن املفهوم �أن ذلك

طريق لي�س بالي�سري ودونه م�شاق وعوائق
ال ح�رص لها ،مبا يف ذلك عوائق فنية لكن ال
�سبيل �آخر ،فقد جربنا خطورة جزر النعيم
ال�رضيبي التي مت اتخاذها موط ًنا للتهرب من
قواعد احلوكمة ،بل وللتحلل من كل القواعد
الرقابية وال�رضيبية والتنظيمية ،و�سكتنا
وها نحن الآن نرى دو ً
ال تقليدية تقوم بنف�س
املهمة ،ب�رصف النظر عن اختالف ال�شكل،
ومن يدري ماذا �سيجري غ ًدا.
قواعد حوكمة قوية يف كل من�شاة �أو �رشكة
�أو منظمة �أو كيان �أو دولة �أو احتاد دول
�أو جمموع دول العامل عملية متداخلة ب�أكرث
مما نت�صور ،وبالطبع ال ميكن التحجج بغياب
التنظيم العاملي لنهمل واجبنا املحلي،
فالتفاعل عك�سي بني االجتاهني.
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مع الأزمة
املالية
واالقت�صادية
العاملية
التي اندلعت
يف الواليات
املتحدة منت�صف
 ،2008ثم �ألقت
بظاللها القامتة
على العامل كله،
مل يعد �أحد يكابر
يف وجوب الأخذ
بقواعد احلوكمة
ب�أعلى درجة من
ال�رصامة والقوة.
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