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ال يكاد مير �شهر دون �أن �أتلقى دعوة للم�شاركة
يف فعاليات ندوة �أو حلقة نقا�شية �أو م�ؤمتر
عن احلوكمة ،فاالهتمام بحوكمة ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات �أ�صبح يحتل ر�أ�س �أجندة معظم
املهتمني باالقت�صاد يف م�رص ،وال يناف�سه يف ذلك
االهتمام �سوى التناف�سية ،حتى �إن املرء يت�ساءل:
كيف كانت احلياة ت�سري بنا قبل احلوكمة؟..
ريا
وكيف تعاظم االقت�صاد ،وعلت �أمواجه كث ً
وتباط�أت حينًا قبل ظهور احلوكمة؟ .وعرب
ال�سنوات الع�رش الأخرية ت�ضخم التعريف لي�شمل
كل العالقات بني �أطراف اللعبة االقت�صادية،
موظفني و�أع�ضاء جمال�س �إدارات ،وم�ساهمني،
ومنظمني �أو مراقبني حكوميني .وما بد�أ بكونه
قواعد حلماية حقوق الأقلية ،وعلى نطاق جمل�س
الإدارة ،تو�سع الآن حتى �شمل لدى �أهل احلوكمة
يف �أملانيا �رضورة تطبيق قواعد احلكومة على
موردي ال�رشكة.
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وال عجب �أن ت�ؤدي الأزمة العاملية املالية الأخرية
�إىل زيادة الإميان واالهتمام م ًعا باحلوكمة ،فقد
�أدت الأزمة املالية الأ�سيوية يف عام � 97إىل رفع
احلوكمة �إىل منزلة عالية ،ونبهت �إىل �أن ثمن
فادحا ،وي�سدد
التالعب وغياب الرقابة يكون
ً
فاتورته �أنظمة ودول ،بل والعامل ب�أ�رسه .لقد
بات العامل مقتن ًعا ب�أن ال�شفافية والرقابة هما
�صمام الأمان حلماية امل�ؤ�س�سات واالقت�صاديات
على حد �سواء.
ريا� ،سواء
ومل تت�أخر م�رص يف هذا املجال كث ً
على امل�ستوى احلكومي �أو غري احلكومي ،ف�أولت
خا�صا باحلوكمة
اهتماما
وزارة اال�ستثمار
ً
ً
عرب مركز املديرين ،ودفع مركز امل�رشوعات
اخلا�صة بالق�ضية �إىل �صدارة االهتمام املجتمعي
�إىل حد كبري ،وذلك من خالل �أن�شطة متعددة
ومتنوعة ،ودخلت اجلامعات واملراكز البحثية
االقت�صادية على اخلط بفعاليات عديدة للحوكمة.

ولكن هذا االنت�شار املحمود ال يجب �أن يخدعنا يف
فهم الدرجة التي تتمتع بها �رشكاتنا وم�ؤ�س�سات
يف جمال احلوكمة ،فثمة �رشوط وفرو�ض يجب
توافرها ليحقق هذا االنت�شار الكمي ملفهوم
احلوكمة �آثاره الإيجابية املرجوة على �رشكاتنا
واقت�صادنا ،ولكي نطمئن �إىل قدرة احلوكمة على
حماية النظام يف ال�رشكات من التعرث يف مواجهة
الإ�صالح �أو الف�ساد.
ولكي يتحقق هذا الهدف فعلينا �أن نناق�ش �أو نطرح
على �أنف�سنا ثالثة ت�سا�ؤالت �أ�سا�سية� ..أول هذه
الت�سا�ؤالت يتعلق بو�صول مفهوم احلوكمة �إىل
جمتمع الأعمال ال�صغري واملتو�سط ،و�أن يتغلغل
املفهوم يف �أو�ساط بيئة الأعمال يف املحافظات
البعيدة والنائية ،وال يتمركز يف القاهرة
والإ�سكندرية� ،أو يقت�رص على بع�ض منظمات
وجتمعات رجال الأعمال يف م�رص ،ويبدو يل هذا
م�رشوعا يف �إطار تكرار ذات الوجوه،
الت�سا�ؤل
ً

واملنظمات يف منتديات وفعاليات احلوكمة التي
تعقد يف م�رص ،وهذا التكرار يلقي بظالل من ال�شك
يف انت�شار وتغلل مفهوم وممار�سات احلوكمة
على نطاق وا�سع وم�ؤثر يف م�رص.
فال يزال الطريق طوي ًال لتحقيق انت�شار ممار�سات
احلوكمة �أو الإدارة الر�شيدة على امل�ستويات
املختلفة يف �رشكات الأعمال.
ويتعلق الت�سا�ؤل الثاين بدرا�سة الفارق بني �إدخال
مفهوم احلوكمة يف امل�ؤ�س�سات وال�رشكات وتطبيق
هذا املفهوم ب�شكل فعال يف بع�ض ال�رشكات .وقد
تبنى مركز املديرين مبادرة منذ نحو عام لإجراء
م�سح على عدد من ال�رشكات والبنوك ،ومدى
تطبيقها لقواعد احلوكمة ،وكان الفتًا يف نتائج
هذا امل�سح وجود فوراق متعددة يف تطبيق قواعد
احلوكمة ب�شكل فعال ،فقد �أعدت بع�ض ال�رشكات
ً
ميثاقا وقواعد رفيعة امل�ستوى للحوكمة ،ولكنها
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مل تقم بتفعيل هذه القواعد يف العمل اليومي ،فلم
تهتم ب�إن�شاء نظم للرقابة الذاتية ،ومل ترفع درجة
ال�شفافية بالن�سبة لنظم املعلومات الداخلي �إىل
الدرجة التي متكن العاملني بها من الوقوف على
القواعد املعمول بها يف هذه ال�رشكات.
وعلى الرغم من �إعالن عدد من ال�رشكات والبنوك
عن بدء العمل بقواعد احلوكمة ،و�إدخال املفاهيم
يف نظم العمل بها ،على الرغم من هذا وذاك ،ف�إن
انتهاك قواعد احلوكمة فيما يتعلق مبجل�س الإدارة
وامل�ستويات العليا من الإدارة ال تزال م�ستمرة،
خا�صة فيما يتعلق بقواعد �شغل الوظائف يف هذه
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ،فال تزال قواعد تعيني
�أع�ضاء جمل�س الإدارة غري معلنة ،وحقوقهم
وواجباتهم ـ خا�صة فيما يتعلق بالأجور والدخول
ـ مبهمة وغام�ضة ،وي�صعب على امل�ساهمني
الوقوف على هذه القواعد ،والتحقق من كفاءة
�أع�ضاء جمال�س الإدارات وكبار امل�سئولني من
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ناحية ،ومدى تنا�سب ما يح�صلون عليه من دخول
ومزايا مع ما يقومون به من �أعمال من ناحية
�أخرى.
وال يزال العديد من هذه ال�رشكات حتت مظلة
احلوكمة ت�سمح بتعيني الأقارب حتى الدرجة
الرابعة يف نف�س الإدارات والأق�سام ،ف�ض ًال على
�أن قواعد التعيني ذاتها ال تت�سم بال�شفافية املرجوة.
ولذلك رمبا يكون مراجعة تفعيل قواعد احلوكمة
على نف�س �أهمية ن�رش ثقافة احلوكمة ذاتها� ،سع ًيا
لتقليل الفجوة بني و�ضع قواعد للحوكمة وتطبيقها
بالفعل على ار�ض الواقع.
ويت�صل بعملية تفعيل حوكمة ال�رشكات �أمر
�أخري� ،أال وهو �إميان �أو قبول املجتمع بالأفكار
والقيم النبيلة والدميقراطية للحوكمة .ولذلك ف�إن
الت�سا�ؤل الأخري يف الت�سا�ؤالت التي طرحتها يتعلق
مبدى قبول املجتمع لهذه املبادئ والأفكار،

�سواء على امل�ستوى احلكومي �أو امل�ستوى
ال�شعبي .فهناك �شعوب وجمتمعات تر�سخت فيها
قيم ال�شفافية واحلق يف ان�سياب املعلومات،
فتداول املعلومات يف هذه املجتمعات هو
الأ�صل ،وحظرها هو اال�ستثناء .ولكن مثل هذه
القيم مل ترت�سخ بعد يف املجتمع امل�رصي ،ويعيق
هذا املناخ تفعيل حوكمة ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
على �أكرث من م�ستوى ،فالبن�سبة للم�ؤ�س�سات
الرقابية ف�إن حجب املعلومات ال يتيح للمجتمع
االطمئنان على متانة الإجراءات الرقابية على
ال�رشكات ،وبالن�سبة لل�رشكات ف�إن غياب ثقافة
ال�شفافية ال يتيح للم�ساهمني ،خا�صة ال�صغار
(�أو الأقلية) ،احل�صول على املعلومات ب�سهولة
وان�سيابية ،وهو ما يعرقل حقوقهم يف احل�صول
على املعلومات .ويرتبط بحالة عدم ال�شفافية
تقلي�ص فر�صة ال�صحافة والإعالم يف لعب دور
املحذر �أو الرقيب �أو املنبه ،لوجود خلل ما،
�أو انتهاكات لقواعد احلوكمة .فالتحدي الرئي�سي
�أمام تطبيق احلوكمة بفاعلية يكمن يف ك�رس حالة
االنغالق يف املجتمع .فاحلديث عن �شفافية
الإجراءات والتعيينات والقواعد يف �رشكة يبدو
ً
متناق�ضا مع �ستائر كثيفة ي�سدلها املجتمع على
معظم املعلومات بحجج و�أ�سباب خمتلفة.
وت�رشح الق�صة الواقعية التالية هذا التناق�ض
ال�صارخ ،فمنذ �سنوات �أقدمت �إحدى امل�ؤ�س�سات
امل�رصفية املرموقة على �إقرار قواعد حوكمة
وميثاق عدم تعار�ض امل�صالح ،وكانت هذه
امل�ؤ�س�سة امل�رصية هي �أول م�ؤ�س�سة تلزم نف�سها
و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها بهذه القواعد ،ولكن املثري
�أن قيادة هذه امل�ؤ�س�سة رف�ضت بحزم بالغ الك�شف
عن الرواتب واملزايا التي متنح لرئي�س و�أع�ضاء
رسا حرب ًيا ،وحني و�صل
جمل�س الإدارة باعتباره � ً
الأمر للربملان �أ�رصت على الرف�ض رغم �أحقية
(نظرا لكون امل�ؤ�س�سة
الربملان يف مراقبة �أعمالها ً
املالية عامة) ،ولو وقعت مثل هذه احلادثة يف
بلد مثل بريطانيا �أو �سوي�رسا لكانت نكتة لطيفة.
ففي معظم دول الدميقراطية الرا�سخة تن�رش قوائم
�سنوية ب�أعلى الدخول من كل املهن ،وتر�سل
بع�ض اجلمعيات العلمية الدولية لأع�ضائها حول
العامل قائمة �سنوية ب�أعلى الدخول والرواتب
يف التخ�ص�صات املختلفة ،ويعك�س هذا االختالف
ً
اختالفا
الهائل يف التعامل مع ال�شفافية يف الأجور

مواز ًيا لثقافة املجتمع هنا وهناك.
فال تزال ن�سبة كبرية من ال�شعب امل�رصي ت�ؤمن
ب�أن ثرواتها ورواتبها ودخولها من الأ�رسار
ال�شخ�صية ،وباملثل باتت قطاعات مهمة من
املجتمع امل�رصي ت�ؤمن ب�أن تعيني �أبنائها �أو �أفراد
�أ�رسها جزء من املكاف�آت العينية التي يجب �أن
حت�صل عليها ،كما �أن معظم امل�سئولني ال مييلون
لالعتقاد بحق مرءو�سيهم يف التعرف على �أ�سباب
ومربرات قرارات الإدارة العليا .كل هذه الأفكار
هاما �أمام تفعيل حوكمة
�أو القناعات ت�شكل حتد ًيا ً
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ،وهذا التحدي يتطلب منا
م�ستمرا ومتوا�ص ًال لدعم �أفكار الدميقراطية
عم ًال
ً
وال�شفافية داخل املجتمع .وهذه امل�سئولية
قد تكون من املهام الرئي�سية لو�سائل الإعالم
والنا�شطني يف املنظمات الأهلية ،وامل�ؤمنني
باحلوكمة داخل احلكومة .فما �أ�صعب ن�رش قواعد
حوكمة ال�رشكات يف �إطار جمتمع مغلق.
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