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مدير دائرة 
الشركات في 

بورصة فلسطني

الفساد في الدول العربية:
وفرة اجلهات الرقابية والقوانني... انعدام املساءلة واحملاسبة

العوملة  ثقافة  النتشار  املستمر  التسارع  ساعد 
ال���ت���ي ع���ززت���ه���ا وس���ائ���ل االت����ص����ال احل��دي��ث��ة، 
استجالب  ف��ي  اإلن��ت��رن��ت،  رأس��ه��ا شبكة  وعلى 
تتضمن  والتي  ل��إلص��الح،  اجل��اه��زة  الوصفات 
مؤسسات  وإنشاء  جذابة  عصرية  قوانن  سّن 
رقابة منسجمة مع أرقى املعايير الدولية، وعمل 
حمالت عالقات عامة وتوعية تصب في هذا 
الفساد  وب���اء  استمر  فقد  ذل��ك  وم��ع  االجت����اه، 
العربية.  األقطار  جميع-  رمبا  -أو  معظم  في 
فمن ال��واض��ح أن ه��ذه ال���دول ق��د ات��خ��ذت في 
الظاهر الكثير من اإلج��راءات املناوئة للفساد، 
ولكن هنالك شيء واحد ظل ناقًصا وهو عدم 
توفر اإلرادة السياسية الكافية لتعزيز املساءلة 

قدر  لدينا  أص��ب��ح  فقد  وب��ال��ت��ال��ي  واحمل��اس��ب��ة. 
مبادئ  تطبيق  دون  لكن  اإلف��ص��اح،  من  أفضل 
احلوكمة الرشيدة بصورة جادة وأمينة، وأصبح 
الفاسدين  جتّرم  رصينة  قضائية  أنظمة  لدينا 
دون أن تقدمهم للمحاكمة وتنزل بهم العقوبات 
الرادعة، ولدينا كّم هائل من املعلومات املتاحة 

دون االستفادة منها في احملاسبة واملساءلة.  
القطاعن  يشمل  العربية  ال���دول  ف��ي  الفساد 
كثير  ولكن في  العام واخل��اص بشكل منفصل، 
من األحيان يتداخل الفساد بن القطاعن، كما 
األهلية  املنظمات  األحيان  كثير من  يشمل في 
ومؤسسات املجتمع املدني. ويتجلى الفساد في 
الشركات التي ميلكها فرد أو مجموعة قليلة من 

بقلم:  محمد حجاز

والرشاوى على  الضرائبي  التهرب  األف��راد في 
أنواعها، إال أنه يأخذ أشكاال أكثر تعقيًدا وأكثر 
التي  العامة  املساهمة  ال��ش��رك��ات  ف��ي  خ��ط��ورة 
يضع فيها مئات املساهمن أموالهم ومدخراتهم 
لتحقيق عائد على استثماراتهم؛ إذ إن شركات 
كهذه تديرها مجالس إدارة ينتخبها املساهمون، 
متطلبات  واملساءلة  الشفافية  تعتبر  وبالتالي 
وسوء  والفساد  الترهل  من  حلمايتها  أساسية 

اإلدارة.
املساهمة  الشركات  في  الفساد  مظاهر  وتعود 
قواعد  تطبيق  غياب  إل��ى  مجملها  في  العامة 
املساهمن  بحقوق  املرتبطة  الرشيدة  احلوكمة 
والتدقيق واإلدارة واإلفصاح والشفافية وتنظيم 
فمن  اآلخ��ري��ن.  املصالح  أصحاب  مع  العالقة 

امل��الح��ظ ت��دن��ي اه��ت��م��ام امل��س��اه��م��ن بحضور 
اجتماعات الهيئة العامة وعدم املشاركة الفاعلة 
يحضرون  من  وغالبية  االجتماعات،  ه��ذه  في 
وأنظمتها  ال��ش��رك��ة  ب��ع��م��ل  امل��ع��رف��ة  ينقصهم 
وبالقوانن التي تعمل مبوجبها، وبكيفية مساءلة 
بعض  إدارات  وتستغل  إدارات���ه���ا.  وم��ح��اس��ب��ة 
ال��ش��رك��ات ض��ح��ال��ة ال��وع��ي االس��ت��ث��م��اري ل��دى 
ق���رارات،  م��ن  ي��ري��دون  م��ا  ليمرروا  املساهمن 
ألنفسهم  وامتيازات  مزايا  على  احلصول  مثل 
في  بأنه  الشركة  أداء  وتصوير  يستحقونها،  ال 
األي��ام  ب��أن  املساهمن  إقناع  أو  النجاح،  غاية 
للشركة،  عظيم  ازده���اراً  معها  حتمل  القادمة 
الذين يضحون  املخلصن  من  ثلة  يديرها  ألنه 

من أجل الشركة والوطن. 

سوق  شركة  ومواقف  آراء  عن  بالضرورة  املقال  هذا  في  املطروحة  النظر  وجهات  تعبر  ال 
فلسطني لألوراق املالية )بورصة فلسطني(. 

قضايا اإلصالح

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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إن أكثر ما يلفت النظر في اجتماعات الهيئة العامة 
احلاضرين  لدى  الشديد  الضعف  هو  للشركات 
املالية  البيانات  حلقيقة  تفهمهم  مل��دى  بالنسبة 
املطروحة أمامهم، إذ نادًرا ما ترى أحًدا ميّحص 
في املصروفات الكبيرة، أو في توالي اخلسائر، 
أو في تراجع األرباح، أو في شح سيولة الشركة، 
أو في عدم االلتزام باملعايير احملاسبية الدولية، 
أو في حجم امتيازات ومصروفات اإلدارة العليا 
الشركة،  في  التعين  سياسة  في  أو  وروات��ب��ه��ا، 
في  أو  االرجت��ال��ي��ة،  الشركة  استثمارات  في  أو 

تضارب املصالح... إلخ.
وم���ن امل��ظ��اه��ر األخ����رى للفساد ف��ي ال��ش��رك��ات 
غياب التدقيق الداخلي، أو أن وجوده ال يتعدى 
من  الكثير  وراءه  يخفي  جتميلًيّا  دي��ك��وًرا  كونه 

  املؤسسات 
املكلفة مبتابعة 
تطبيق مبادئ 

احلوكمة 
الرشيدة قد 

تكون هي 
نفسها بحاجة 
حلوكمة لكي 
تصبح مثااًل 
يحتذي به 

اآلخرون.

األشياء غير اجلميلة. فمن الواضح أن اإلفصاح 
والشفافية ال يروقان لكثير من إدارات الشركات 
بعض  يكشفان عن  أنهما  منها  ألسباب عديدة، 
ميزة  للمطلعن  توفر  التي  اجلوهرية  املعلومات 
االستفادة من هذه املعلومات لتحقيق األرباح من 
بيع أو شراء األسهم، كما أن اإلفصاح يعني لهم 
كشف فشل ما أو قصور إداري هم حريصون على 
إخفائه. ولهذا تلجأ بعض الشركات إلى جتميل 
مثل  ع��دي��دة،  وس��ائ��ل  م��ن خ��الل  املالية  بياناتها 
تقييم بعض املوجودات بصورة مخالفة للقانون، 
أو دمج بند مكافآت ومزايا مجلس اإلدارة ضمن 
بنود أخرى، أو إخفاء تفاصيل بعض الصفقات 
عالقة  ذوي  أط��راف  مع  املرتبطة  أو  املشبوهة 

بالشركة.

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
قضايا األصالح

 في كثير من 
األقطار تلجأ 

قيادات القطاع 
اخلاص إلى 

إقامة عالقات 
مصالح مع 

رءوس اجلهات 
الرقابية، 
ما يساعد 
في حماية 
الفاسدين 
والتغطية 

على القضايا 
الناجمة عن 
سوء اإلدارة. 

جهات  والشكلية  القانونية  الناحية  من  يوجد 
متعددة للرقابة على الشركات املساهمة العامة، 
ف��ي هذه  ت��ك��ون  االق��ت��ص��اد، حيث  وزارة  أول��ه��ا 
الشركات،  على  للرقابة  دائ��رة  بالعادة  ال���وزارة 
ميكن أن يحمل مديرها اسم مراقب الشركات 
العقدين  خ��الل  مت  كما  ال��ش��رك��ات.  مسجل  أو 
في  متخصصة  رقابية  هيئات  إنشاء  املاضين 
اسم  الغالب  في  حتمل  العربية،  ال��دول  معظم 
هيئة سوق املال، وتقوم بالرقابة على الشركات 
امل��ال. كما يوجد  العامة وس��وق رأس  املساهمة 
هيئات متخصصة للرقابة على بعض القطاعات 
األخرى مثل القطاع املصرفي. وتعتبر مثل هذه 
املؤسسات من الناحية النظرية صمام أمان لهذه 
املساهمن  مصالح  عن  دف��اع  وخ��ط  الشركات، 

فيها.
ال��رق��اب��ة على  كما تشترك أط���راف أخ���رى ف��ي 
أوضاع الشركات املساهمة العامة، مثل البنوك 
املقرضة التي تتعامل معها، ومدققي احلسابات 
احلكومية  وال���دوائ���ر  امل��س��ت��ق��ل��ن،  اخل��ارج��ي��ن 
الضريبية، ومجالس الشعب ومؤسسات املجتمع 
واجلهات  االستثمار  تشجيع  وهيئات  امل��دن��ي، 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة. وت��ع��م��ل جميع ه���ذه اجل��ه��ات وف��ق 
الشركات،  قانون  مثل:  القوانن،  من  منظومة 
وقانون األوراق املالية، وقانون املصارف، وقانون 
ال��ض��رائ��ب، وق��ان��ون ال��ت��أم��ن، وق��ان��ون تشجيع 

االستثمار. 
اجلهات  في  من شح  العربية  ال��دول  تعاني  وال 
الرقابية أو في القوانن، حيث تزخر دولنا مبثل 
هذه املنظومات وتفتخر بوجودها. وبالرغم من 
هذه  بعض  تعتري  رمب��ا  ال��ت��ي  ال��ن��واق��ص  بعض 
لتحقيق  كافية  األغلب  على  أنها  إال  القوانن، 
أرضية صلبة ميكن  وتشكل  املنشودة،  أهدافها 
االستناد إليها. كما أن الهيئات واملؤسسات التي 
تقيمها احلكومات العربية لتطبيق هذه القوانن 
تعتبر مقبولة عموًما من الناحية الشكلية. ومع 
وفشل  القانونية  املنظومات  فشلت  فقد  ذل��ك 
القائمون على تطبيقها في احملافظة على حقوق 
املساهمن في معظم الشركات املساهمة العامة، 

وذلك نتيجة غياب مبدأ املساءلة واحملاسبة.
إن طبيعة عملي خالل السنوات العشر املاضية 

على  كثب  عن  للتعرف  الفرصة  لي  أتاحت  قد 
في  واحملاسبة  املساءلة  وتغييب  غياب  أسباب 
كثير من األقطار العربية، والتي تتضمن واحًدا 

أو أكثر من النواقص التالية:
تتم غالبية التعيينات في اجلهات الرقابية، . 1

وحتى في سلك القضاء، على أساس الوالء 
معايير  م��ن  أك��ث��ر  واحمل��س��وب��ي��ة  الشخصي 
هذه  م��ن  العديد  تعاني  وبالتالي  ال��ك��ف��اءة، 

اجلهات من غياب النزاهة وضعف األداء.
واملتابعة . 2 التدقيق  في  كبير  ضعف  هنالك 

مثاًل  تصل  إذ  اإلم��ك��ان��ي��ات،  ضعف  نتيجة 
ال  ولكن  ال��ش��رك��ات،  م��ن  املطلوبة  التقارير 
يوجد الطاقم الكافي عددًيّا وفنًيّا لدراستها، 
أن  ودون  متابعة،  دون  األدراج  فتحفظ في 
تثير أي أسئلة أو فضول للمتابعة، فتتراكم 

املشاكل حتى تصبح عصّية على احلل.
تلجأ قيادات القطاع اخلاص في كثير من . 3

األق��ط��ار إل��ى إق��ام��ة ع��الق��ات مصالح مع 
يساعد في  م��ا  ال��رق��اب��ي��ة،  اجل��ه��ات  رءوس 
القضايا  على  والتغطية  الفاسدين  حماية 

الناجمة عن سوء اإلدارة.
تكثر ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ت��دخ��الت »ك��ب��ار . 4

قد  بل  اخل��اص،  القطاع  شئون  في  القوم« 
ال��ش��رك��ات دون  يصبح ه���ؤالء ش��رك��اء ف��ي 
ولكن  ألسهمهم.  حقيقًيّا  ثمًنا  يدفعوا  أن 
على  ال��ش��رك��ة  ه��ذه  إدارة  حتصل  باملقابل 
حصانة كافية ألن تزجر أية جهة رقابية من 

التدخل في شئونها.
معطل، . 5 شبه  العربي  القضائي  النظام  إن 

وي��ع��ان��ي م��ن ض��ع��ف األداء وب���طء إص���دار 
وع��دم  تنفيذها،  ف��ي  وامل��م��اط��ل��ة  األح��ك��ام 
في  املتخصصة  االقتصادية  احملاكم  وجود 
ال��دول، باإلضافة إلى عدم متتعه  كثير من 

باالستقاللية عن السلطة التنفيذية.
حزمة العقوبات في كثير من الدول العربية . 6

حجم  م��ع  الغالب  ف��ي  تتناسب  وال  مائعة، 
اجل���رمي���ة. فكثير م��ن امل��ل��ف��ات ت��ص��ل إل��ى 
وتترك  فيها  يبّت  أن ال  إّم��ا  ولكن  القضاء، 
تكون  أو  والنسيان،  املماطلة  غياهب  ف��ي 
العقوبات متراخية، أو يصدر عفو رئاسي أو 
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ملكي أو أميري بعد قضاء جزء من العقوبة 
املفروضة.  

هنالك غياب للتمثيل الدميقراطي احلقيقي . 7
في اختيار ممثلي الشعب في الوطن العربي. 
وبالتالي فإن البرملانات ال تقوم بدور رقابي 
فعال على التجاوزات التي حتدث في البلد، 
املؤسسات  ب��أداء  املتعلقة  تلك  ذلك  في  مبا 
ق��رارات  احترام  عدم  عن  ناهيك  الرقابية. 
للسلطة  ت����روق  ال  ع��ن��دم��ا  امل��ج��ال��س  ه����ذه 

التنفيذية. 
إن غياب اإلرادة السياسية في معظم الدول . 8

غياب  ع��ن  ن��اج��م  ال��ف��س��اد  العربية حمل��ارب��ة 
األقطار.  ه��ذه  في  احلقيقية  الدميقراطية 
أو  هنا  سياسية  إرادة  تتوافر  عندما  وحتى 
بشكل  الفساد  مكافحة  يتم  ال  ف��إّن��ه  هناك 
في  املكافحة  ت��أخ��ذ  ب��ل  ومستمر،  منهجي 
الغالب الطابع العشوائي واملوسمي. فمعظم 
مبجموعات  نفسها  حتيط  العربية  األنظمة 
واملستشارين  األمنين  املسئولن  من  ضيقة 
التي تقوم  العائالت املؤثرة  املقربن ورءوس 
على حماية النظام، مقابل متتعها بامتيازات 
ت��ؤس��س وت��ش��رع��ن ل��ل��ف��س��اد. ك��م��ا أن بعض 
العائالت احلاكمة تتورط هي أيًضا بالفساد، 
القطاع  م��ع  بعالقاتها  يرتبط  فيما  س���واًء 
اخلاص أو الصفقات التي تتعلق مبؤسسات 

القطاع العام.
العربية . 9 املجتمعات  في  كبير  تراجع  هنالك 

الصالح«،  »املواطن  ومعايير  مواصفات  في 
إن  بل  املصلحية.  االعتبارات  تغليب  جلهة 
القيم الدينية لم تعد تشكل بالضرورة رادًعا 
ك��اف��ًي��ا ل��ل��م��م��ارس��ات اخل��اط��ئ��ة؛ ألن���ه أصبح 
ب��اإلم��ك��ان إع���ادة توصيف ه��ذه امل��م��ارس��ات 
بحيث ال تتعارض في ظاهرها مع املعتقدات 

الدينية للشخص.
بل . 10 بداياتها،  منذ  املشكالت  معاجلة  تتم  ال 

سبيل  فعلى  وتستشري.  تتفاقم  حتى  تترك 
املثال قد متر بعض الشركات بحالة تعثر مالي 
بحيث تصبح تصفيتها أو تغيير إدارتها العليا 
أو محاسبتهم بشكل مبكر مبثابة إنقاذ لها. 

ولكن مع ذلك تترك هذه الشركات في أغلب 
الزبى  السيل  يبلغ  لقدرها، وعندما  األحيان 
إدارة  جلنة  بتعين  الرقابية  اجلهة  تتدخل 
من غير املساهمن، تضم في أغلب األحيان 
أشخاص يعملون في اجلهات الرقابية ذاتها، 

ما قد يؤدي ملزيد من املشكالت.
هناك مؤسسات حكومية تتمتع باالستقالل . 11

بعض  ف��ي  ي��دف��ع��ه��ا  مم��ا  واإلداري،  امل��ال��ي 
واخلسارة  الربح  اعتبارات  لترجيح  األحيان 

على حساب مبادئ الرقابة.
مبادئ . 12 تطبيق  مبتابعة  املكلفة  امل��ؤس��س��ات 

احل��وك��م��ة ال��رش��ي��دة ق��د ت��ك��ون ه��ي نفسها 
بحاجة حلوكمة لكي تصبح مثاالً يحتذي به 

اآلخرون.

إن م���ن أخ���ط���ر م���ا ي���ه���دد ال���ش���رك���ات هو . 13
ال��ت��ش��وه��ات ال��ت��ي ق���د مت���س ال�����دور ال���ذي 
وال��ذي  املستقل،  اخل��ارج��ي  امل��دق��ق  يلعبه 
إلى  الوحيدة احملايدة األقرب  يعتبر اجلهة 
وهو  الداخلية،  مكنوناتها  ومعرفة  الشركة 
األقدر على توقع أزماتها القادمة، وبالتالي 
فإن أي تقصير أو تواطؤ أو جهل من جانبه 
الفساد  تعزيز  خ��ان��ة  ف��ي  يصب  أن  ميكن 
الشركة.  أمراض  املبكر عن  الكشف  وعدم 
في  املرعية  القوانن  فإن  متوقع،  هو  وكما 
العربية تنص على أن اختيار  ال��دول  جميع 
املدقق اخلارجي املستقل هو من اختصاص 
املساهمن في اجتماعات الهيئة العامة. إال 
إدارة  مجالس  غالبية  أن  ال��واض��ح  من  أن��ه 

الشركات تتمكن في نهاية األمر من اختيار 
لتصوير  االستعداد  لديهم  الذين  املدققن 

الواقع بحسب ما تريده اإلدارة التنفيذية.
إّن بقاء الفساد في الوطن العربي وتفشيه بهذه 
الوتيرة املقلقة دون حسيب أو رقيب سيهدد بال 
التنمية  شك فرص اإلصالح املستقبلية وفرص 
الوطن  أزم��ات  وسيفاقم  املستدامة،  احلقيقية 
العربي. ومن هنا ال بّد من قرع ناقوس اخلطر 
وق��ي��ادات  العربية  املنطقة  ش��ع��وب  تتنّبه  حتى 
املجتمع املدني فيها إلى احلقيقة املؤملة بأن سّن 
القوانن وتشكيل املؤسسات الرقابية املسئولة ال 
يكفيان لنجاح مسيرة اإلصالح، إذا لم يرافق ذلك 
القيادات  قبل  من  وحقيقي  واض��ح  ق��رار  اتخاذ 

السياسية في البلدان العربية.

 تكثر في 
الوطن العربي 
تدخالت »كبار 

القوم« في 
شئون القطاع 
اخلاص، بل 
قد يصبح 

هؤالء شركاء 
في الشركات 

دون أن يدفعوا 
ا  ثمًنا حقيقًيّ

ألسهمهم.. 
وباملقابل 

حتصل إدارة 
هذه الشركة 
على حصانة 

كافية متنع أية 
جهة رقابية 

من التدخل في 
شئونها. 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
قضايا األصالح




