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�إن  مت.  مبا  �الحتفاء  �أو  لالحتفال  وقت  ال 
�ملرء ليذكر �الآن بكل �رص�حة  كيف كنا ن�سخر 
من فكرة �حلوكمة ومن معناها ونتبارى يف 
�ملختلفة  �لرتجمات  وعلى  �للفظ  على  �لتهكم 
�لتي مت �عتمادها له يف �أو�ئل �لقرن �حلايل، 
و�أكرث من ذلك كيف  كنا ن�سرتيب يف �ملفهوم 
�أنه  يرون  �لذين  بني  من  كنت  وقد  ذ�ته. 
رمبا يكون �سنًفا جديًد� من �لتالوين �للفظية 
ل�سغل  �الأعمال   �إد�رة  �أ�ساتذة  يبتكرها  �لتي 
جديدة،  مبو�سة  و�ل�رصكات  �ملوؤ�س�سات 
وموؤمتر�ت  بندو�ت  �ل�سفوة  فر�غ  وملء 
فر�ص  وخلق  مغاير،  �سنف  من  وموؤ�رص�ت 
�لتدريب  عمل لال�ست�ساريني ومنظمي دور�ت 
وم�رصيف �أق�سام در��سات �ل�رصكات و�الأعمال 
يف �جلامعات، وكنت �أخمن �أن تلك "�لهوجة" 
�رصعان ما �ستنتهي �إىل قب�ص �لريح  كما حدث 

من قبل مع �جلودة �ل�ساملة وغريهما. 
عاملًيا  �ملو�سوعية  �ل�رصور�ت  تكن  مل 
خمتلفة  منظومة  �إىل  �حلاجة  لتف�سري  وحملًيا 
و�ساملة  لالإد�رة �لر�سيدة �أو �حلوكمة ـ �سو�ء 
عامة(  �أم  )خا�سة  �الأعمال  موؤ�س�سات  يف 
�لدولة  �أجهزة  ويف  بل  �الأعمال  ومنظمات 
ذ�تها و�لكيانات �لعابرة للجن�سية ـ قد ظهرت 
�ل�سنو�ت  يف  به  تبدت  �لذي  �لو�سوح  مبثل 
�الأخرية، بحيث ميكن �لقول بكل ثقة �إنه لو مل 
�حلركة  الأن  "الخرتعناها"،  �حلوكمة  توجد 
�ل�رصيعة لالأمو�ل ولل�سلع و�خلدمات يف ع�رص 
�ملعلومات،  وتكنولوجيا  �الت�ساالت  ثورة 
و�لتدفق �لغزير للبيانات و�الأخبار و�زدهار 
�الأرقام  يف  و�لتالعب  �لتزويق  �سناعات 
�ملا�سة  �حلاجة  عن  ف�ساًل  �الأعمال،  ونتائج 
م�سمار  يف  �لالعبني  بني  �لعد�لة  حتقيق  �إىل 
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نحو جيل جديد من الإ�صالحات املالية وطنًيا وعاملًيا...

الدور الرقابي حا�سم يف تطبيق احلوكمة 
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�ملناف�سة �ملحتدمة بني �أطر�ف �الأ�سو�ق وكذ� 
يف  ومثلهم  لل�سلع  و�مل�سرتين  �لبائعني  بني 
�لتي ال ح�رص  �ال�ستحو�ذ و�الندماج  عمليات 
قدمي  �سكل  من  �النتقال  حتم  ذلك  كل  لها، 
�إىل �سكل  لالإد�رة و�اللتز�مات و�مل�سئوليات 
�آخر �أكرث عمًقا و�ت�ساًعا.. �سكل ال ي�سيف �إىل 
ما �سبق فقط �أو يح�سنه ولكنه يخلق فعالية من 
نوع جديد ميكنها �أن تن�سجم مع متطلبات مل تكن 
يف �حل�سبان من قبل، �أو مل تكن حمل �هتمام 
و�ال�ستد�مة،  �لبيئة  على  �حلفاظ  مثل  يذكر 
�حلقوق  ومر�عاة  �الأطفال،  عمالة  ومنع 
وم�ساندة  و�لعمالء،  للموردين  �جلانبية 
�ملجتمع باملعنى �الأو�سع من �لد�ئرة �ملحيطة 
�أو غ�سل  بال�رصكة، وتفادي متويل �الإرهاب 
لالإف�ساح  �جلديدة  �لقو�عد  وتلبية  �الأمو�ل، 
ذكية  و�سائل  �بتكار  ووجوب  و�ل�سفافية، 

لتتبع �لف�ساد و�حلد منه ..... �إلخ. 
�لعاملية  و�القت�سادية  �ملالية  �الأزمة  ومع 
منت�سف  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ندلعت  �لتي 
�ألقت بظاللها �لقامتة على �لعامل  2008، ثم 
كله، مل يعد �أحد يكابر يف وجوب �الأخذ بقو�عد 
�حلوكمة باأعلى درجة من �ل�رص�مة و�لقوة، 
وو�جه �لب�رصية جمعاء �سوؤ�ل مل تو�جه مثله 
من قبل، هو: �إذ� كانت �لدولة �لتي فيها �أ�سد 
نظام للرقابة �ملالية ـ وهي �لواليات �ملتحدة 
�نهيار�ت  �إىل  و�أدى  حدث  ما  فيها  حدث  ـ 
�لذي  فما  �لدوالر�ت،  برتيليونات  وخ�سائر 
ميكن �أن يحدث يف �أي بلد �آخر �إذ� مل تتطور 

�أدو�ته �لرقابية �أو �إذ� تر�خت؟ 
تكون  �أن  �إىل  ندعو  كنا  �إذ�  ذلك،  من  و�أكرث 
جمال  من  وتخرج  ومنظًما  رقيًبا  �لدولة 
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وترتك  و�خلدمات،  لل�سلع  �ملبا�رص  �الإنتاج 
�أكرب  ف�سل  يعني  فهل  �خلا�ص،  للقطاع  ذلك 
رقيب ـ وهو �الأمريكي ـ ��ستحالة وجود دولة 
�لرقيب و�ملنظم هذه �لتي نتحدث عنها، و�أن 
�ليوتوبيا مثل ما كان يف  تلك فكرة فيها من 

�الإيديولوجيات �ال�سرت�كية؟ 
يف �لرد على �جلزء �الأول من �ل�سوؤ�ل �أ�سري �إىل 
�أجهزة  �لنظر يف  لي�ص هناك دولة مل تعد  �أنه 
و�لقو�عد  و�لقانون  بها  �ملالية  �لرقابة 
�حلاكمة لها، ومل يكن لدى �أحد ترف �عتبار 
�ساأن  جمرد  �ملتحدة  �لواليات  يف  حدث  ما 
هيئة  به  قامت  ما  هنا  �لنظر  ويلفت  د�خلي. 
�لرقابة �ملالية �ملوحدة يف م�رص يف �الأ�سهر 
جمال  يف  �الأجو�ء-  بتلك  مدفوعة  �الأخرية- 
ر�سد �لفجو�ت يف �لنظام �لرقابي و�لتو�فق 
�إطار  �لعاملية وت�سميم وتطبيق  �ملعايري  مع 

حوكمة الشركات...
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متكامل للرقابة على �أ�سا�ص �ملخاطر، وكذ� 
�ملخاطر  �أ�سا�ص  على  �لرقابة  ثقافة  ن�رص 
مع  و�لتن�سيق  للرقابة  �خلا�سعة  �جلهات  بني 
�لبنك �ملركزي لتطبيق فل�سفة رقابية و�حدة، 
�الإقليمية  �لرقابة  �أجهزة  مع  و�لتعاون 
�ملعلومات  تبادل  جماالت  يف  و�لدولية 

ومكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب. 
هو  �لفل�سفة  تلك  على  ترتب  ما  �أبرز  ولعل 
بالهيئة، ال  لالإلز�م و�اللتز�م  �إد�ر�ت  �إقامة 
�أظن �أن مثلها تو�جد يف �أية موؤ�س�سة م�رصية 
�لذي  �لرف�ص  �سوت  خفت  وقد  قبل،  من 
�ملالية  �لو�ساطة  �رصكات  بع�ص  تبديه  كانت 
�أو  �لز�ئدة  �لتكلفة  بحجج  �حلوكمة  لقو�عد 
�لهيئة  �أن  لها  تبني  �أن  بعد  �الإجر�ء�ت  تعقد 
لن تتهاون يف هذ� �ل�سبيل، و�أن ما يحدث يف 

�لعامل كله ال يدع الأحد جمااًل الأن يتهاون. 

قواعد حوكمة قوية يف كل من�صاة اأو �رصكة اأو منظمة اأو كيان اأو دولة اأو احتاد دول 
اأو جمموع  دول العامل عملية متداخلة باأكرث مما نت�صور، وبالطبع ال ميكن التحجج 

بغياب التنظيم العاملي الإهمال واجبنا املحلي

امل�شدر: عن تقرير  غري من�شور للتمثيل التجاري امل�رصي، 2009
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االأدوار الرقابية على اأ�صواق املال ال ميكن اأن تنجح يف دولة مبعزل عما يحدث يف الدول 
اأمريكا بت�صديد الرقابة على امل�صاربني املاليني  اأن قيام  االأخرى.. فقد ثبت بيقني 

دفع بهوؤالء اإىل البحث عن املناطق الرخوة يف العامل ملمار�صة اأالعيبهم فيها

�أما عن �ل�سوؤ�ل �لثاين، فمن �الأمانة �لقول باأن 
�لرقابة ال تعني �لرقابة �ملالية فقط- و�أ�سكر 
�لدكتور �أحمد جالل �لذي نبهني �إىل �رصورة 
فاإذ�  �لنقطة.  �الإب�سار يف هذه  د�ئرة  تو�سيع 
�أخفقت،  قد  �الأمريكية  �ملالية  �لرقابة  كانت 
بالواليات  عديدة  رقابية  موؤ�س�سات  فاإن 
�ملتحدة ذ�تها وبغريها لعبت وماز�لت تلعب 
بكفاءة،  وتوؤديها  �الأهمية  بالغة  �أدو�ًر� 
�الأمريكية،  و�الأغذية  �الأدوية  هيئة  مثل: 
ومر�فق تنظيم �الت�ساالت و�لكهرباء و�لنقل 
تخفق  �أن  ميكن  �لدولة  �أن  �أي  وغريها. 
جو�نب  يف  جنحت  لكنها  جانب،  يف  كرقيب 
مت  لو  حتى  بديل  �أمامها  ولي�ص  �أخرى، 
�لتو�سع يف �مللكية �لعامة مرة �أخرى، فدور 
وجود  متطلبات  من  وكاأنه  �أ�سبح  �لرقيب 
�لدولة �ملعا�رصة بغ�ص �لنظر عن هيكل ملكية 

امل�شدر: عن تقرير  غري من�شور للتمثيل التجاري امل�رصي، 2009
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�ملوؤ�س�سات بها. 
�لتي  ـ  �ليونانية  �ملالية  �الأزمة  جاءت  وقد 
مازلنا يف �أتونها ـ لتطرح �سوؤ�اًل مل ي�سبق �أن 
طرحه �لعامل على نف�سه من قبل، فاإذ� كنا قد 
"�إذ� عط�ص �القت�ساد �الأمريكي،  قلنا لعقود: 
عن  �سنقول  فماذ�  بالزكام"،  �لعامل  �أ�سيب 
عن  �لناجمة  �الأوروبي  �القت�ساد  "عط�سة"  
�أزمة  �متد�د  وخماوف  �ليورو،  تدهور 
�ليونان لت�سمل دواًل �أخرى كاإ�سبانيا و�إيرلند� 
�أحد،  لدى  قاطعة  �إجابة  ال  و�لربتغال؟.. 
�إجابات  �إيجاد  �أن يتعلم  �لعامل كله  ويحاول 
�لبال،  على  تخطر  مل  �لتي  �الأ�سئلة  تلك  ملثل 
وي�ساعف من �سعوبة �الإجابة �أن �الأمور مل 
�القت�ساد  هذ�  بني  �لت�سابك  مبدى  تقا�ص  تعد 
�لعامل،  دول  بقية  وبني  ذ�ك،  �أو  �ملهدد 
ظهر  فقد  �الأزمة.  تاأثري  مقد�ر  على  لنحكم 

و��سطربت  �لبور�سات  تهاوت  كيف  جلًيا 
جر�ء  من  �ملال  وبيوت  و�لبنوك  �الأ�سو�ق 
حمدود  �قت�ساد  ذ�ت  وهي  �ليونان،  �أزمة 
�لعو�مل  دور  �أ�سبح  فهنا  للغاية،  �حلجم 
�لنف�سية و�ل�سيا�سية ومقد�ر �لثقة و�لتوقعات، 
من  �ملو�سوعية  �لعو�مل  دور  يفوق  رمبا 
عجز مو�زنة و�سعف عملة وجتارة و�سياحة 
و�إنتاج. ويكفي للتدليل على ذلك �إ�سارة �لكثري 
�إىل  �التهام  باأ�سابع  �الأوروبية  �لدول  من 
�لت�رصيحات  �أن  �لبع�ص  يرى  �لتي  �أملانيا، 
مريكل  �الأملانية  �مل�ست�سارة  بها  �أدلت  �لتي 
�ال�ستقر�ر  �سندوق  على  �التفاق  عقب 
�لتاأثري�ت  من  فيها  قللت  و�لتي  �ملايل، 
�الإيجابية لهذ� �ل�سندوق يف ��ستعادة ��ستقر�ر 
منطقة �ليورو قد �أر�سلت �لكثري من �الإ�سار�ت 
يف  كانت  �لتي  �ملالية  �الأ�سو�ق  �إىل  �ل�سلبية 

حوكمة الشركات...

م�صر
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مع االأزمة 
املالية 

واالقت�صادية 
العاملية 

التي اندلعت 
يف الواليات 

املتحدة منت�صف 
2008، ثم األقت 
بظاللها القامتة 
على العامل كله، 
مل يعد اأحد يكابر 
يف وجوب االأخذ 
بقواعد احلوكمة 
باأعلى درجة من 
ال�رصامة والقوة.

�إىل تاأكيد�ت  �إيجابية توؤدي  �نتظار تطور�ت 
بانخفا�ص تكلفة متويل �لديون �ل�سيادية على 

�الأ�سو�ق.  
�ليونان  ماأزق  من  �الآن  يعنينا  ما  �أهم  لكن 
�أمريكية  مالية  موؤ�س�سات  قيام  �كت�ساف  هو 
مب�ساعدة �ليونان على �إخفاء عجز مو�زنتها، 
خلد�ع  و�لتقييمات  �لبيانات  وتزوير  بل 
�أو  لل�سند�ت  م�سرتية  بنوك  من  �ملمولني 
�إال  ذلك  �كت�ساف  وعدم  مبا�رصين،  مقر�سني 
�أخرى  مرة  يدل  ما  �حلريق،  �ندلع  �أن  بعد 
على �أن دور �لدولة يف هذ� �لنموذج ـ كرقيب 

مايل ـ ف�سل. 
ما هي و�سفة �لنجاح �إذن، �إذ� كنا قد حتدثنا 
عن ف�سل �أمريكي و�آخر يوناين، ورمبا كانت 
�أنا ممن  �لطريق؟..  �أخرى يف  هناك مناذج 
�أ�سو�ق  على  �لرقابية  �الأدو�ر  �أن  يعتقدون 
�أن تنجح يف دولة مبعزل عما  �ملال ال ميكن 
يحدث يف �لدول �الأخرى، فقد ثبت بيقني �أن 
قيام �أمريكا بت�سديد �لرقابة على �مل�ساربني 
�لقو�عد  ت�سديد  حتاول  وماز�لت  ـ  �ملاليني 
ـ  دفع  و�سط مقاومة عاتية من وول �سرتيت 
يف  �لرخوة  �ملناطق  عن  �لبحث  �إىل  بهوؤالء 
كانت  وقد  فيها،  �أالعيبهم  ملمار�سة  �لعامل 
��ست�رصى  �لذي  فالف�ساد  جاهزة..  �ليونان 
قدر�ت  وقو�ص  �لدولة  بنيان  �أ�سعف 
من  للناخبني  �ملايل  و"�لتدليع"  �أجهزتها، 
خالل زيادة �ملعا�سات دون ح�سابات دقيقة، 
وزيادة �الأجور و�ملز�يا �الجتماعية دون �أن 
يكون لدى �لدولة قدرة على جمار�ة ذلك من 
مو�ردها، كل ذلك هياأ �مللعب لدخول كهنة 
�حليل �ملالية �لتي �سهدناها، وكادت تخرب 
�لوحدة �الأوروبية �لنقدية بكاملها، وماز�لت 

�حتماالت �خلر�ب قائمة. 
البد �إذن من �إحياء �جلهد �لذي بذلته �أملانيا 
�الأزمة  �ندالع  بد�ية  يف  �أخرى  و�أطر�ف 
�لعاملية لتغيري �لنظام �لنقدي و�ملايل �لقائم 
جديد  نظام  و�إقامة  وودز،  بريتون  على 
وهيئة  عاملًيا  مركزًيا  بنًكا  كثريون  )�قرتح 
رقابة عاملية .. �إلخ(، ومن �ملفهوم �أن ذلك 

وعو�ئق  م�ساق  ودونه  بالي�سري  لي�ص  طريق 
ال ح�رص لها، مبا يف ذلك عو�ئق فنية لكن ال 
�لنعيم  جزر  خطورة  جربنا  فقد  �آخر،  �سبيل 
�ل�رصيبي �لتي مت �تخاذها موطًنا للتهرب من 
قو�عد �حلوكمة، بل وللتحلل من كل �لقو�عد 
و�سكتنا  و�لتنظيمية،  و�ل�رصيبية  �لرقابية 
وها نحن �الآن نرى دواًل تقليدية تقوم بنف�ص 
�ل�سكل،  �ختالف  عن  �لنظر  ب�رصف  �ملهمة، 

ومن يدري ماذ� �سيجري غًد�. 

�أو �رصكة  من�ساة  كل  قوية يف  قو�عد حوكمة 
دول  �حتاد  �أو  دولة  �أو  كيان  �أو  منظمة  �أو 
�أو جمموع  دول �لعامل عملية متد�خلة باأكرث 
مما نت�سور، وبالطبع ال ميكن �لتحجج بغياب 
�ملحلي،  و�جبنا  لنهمل  �لعاملي  �لتنظيم 

فالتفاعل عك�سي بني �الجتاهني.


