ارتقاء سلم القيادة  ....الجانب
اآلخر من حوكمة الشركات

بقلم الشيخ حسين علي البنوي
رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الصناعية
إن وصــف حوكمــة الشــركات بأنهــا مجــرد أداة إلدارة مخاطــر

التغيــر ـفـي القيــادة دون أن تتعطــل أعمالهــا .ودائم ـا ً عندمــا

الحقيقــي الصحيــح لمــا تعنيــه حوكمــة الشــركات.

غيــاب الحوكمــة الجيــدة كجــزء ال يتجــزأ مــن هيكلهــا فإننــا جميعـا ً

الشــركات وصياغتهــا ع ـلـى هــذا النحــو يبتعــد بهــا عــن الجوهــر

في الواقع أن تطبيق حوكمة الشــركات يســاعد المســاهمين على
إطالــة عمــر المؤسســة وهــو مــا يســمح ـفـي المقابــل للشــركات
بالتطــور والنمــو حتــى عندمــا تواجــه حالــة «حتميــة التغييــر» ع ـلـى

مســتوى القيــادة.

يتفــق الكثيــر منــا ع ـلـى أن إطالــة عمــر المؤسســة مطلــب أساســي
لتحقيــق اقتصــاد مســتدام .ومــع ذلــك فكمــا أن قــادة شــركاتنا

يتســمون بالتحمــس والحــذر فــإن المؤسســات غيــر الخاضعــة
للمســاءلة ال تــزال عرضــة للمخاطــر وهــي غيــر مهيئــة لمواجهــة
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نواجــه كمجتمــع انهيــار إحــدى الشــركات المزدهــرة بســبب
خاســر ين.

ولهــذا فــإن الســعي لوضــع أنظمــة حوكمــة جيــدة كإحــد الركائــز
األساســية ـفـي عمليــة إتخــاذ القــرار وأســلوب العمــل بالمؤسســة
يؤكــد بصــورة متزا يــدة أن حوكمــة الشــركات تتعلــق بالقيــادة
الفعالــة أوال ً وأخيــرا ً وتكــون إدارة المخاطــر مجــرد إحــدى مكوناتهــا.
ـفـي أي وقــت مــن األوقــات ع ـلـى أي قائــد يطمــح ـفـي تحقيــق

إنجــازات جديــدة ع ـلـى مســتوى شــخصي أو مهنــي عليــه أن يفكــر
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ـفـي حوكمــة المؤسســات تحــت قيادتــه بإعتبارهــا جــواز مــروره
لكــي يصبــح مديــرا ً أفضــل وأ كثــر فعاليــة .كيــف؟؟؟
إن أي شــخص يضطلــع بــدور قيــادي يواجــه خيــاراً ،إمــا اإلســتمرار
ـفـي ممارســة مهامــه ع ـلـى الوجــه األكمــل ولكــن بمحدوديــة
ممارســة ســلطته وتطبيــق مهاراتــه ـفـي القيــادة التــي أعتــاد عليهــا
ـفـي مؤسســته أو الشــروع ـفـي مهمــة أ كثــر شــمولية وإســتدامة

تســتهدف تحســين إعــداد المؤسســة للمســتقبل المنظــور
والغيــر منظــور.

للمؤسســة لــن يــؤدي إ ـلـى خلــق قــادة أفضــل .بــل إننــي أود الذهــاب
إ ـلـى أبعــد مــن ذلــك والتأكيــد ع ـلـى أننــا نصبــح أقــل فعاليــة ـفـي
بيئــة متغيــرة ألننــا لــن نكــون قادر يــن ع ـلـى التكيــف بفعاليــة مــع
التعقيــدات المتزا يــدة دائم ـا ً ـفـي عالــم شــركات الغــد.
إن الكيــان الــذي يوجــد بــه حوكمــة الشــركات كأداة محور يــة ـفـي
هيــكل عمليــة اتخــاذ القــرار يعــد جــواز مرورنــا إ ـلـى تطويــر القيــادة

وإال فإننــا نخاطــر بإبقــاء مهاراتنــا القياديــة ع ـلـى وضعهــا الراهــن
دون تطويــر بمــا يــؤدي ـفـي نهايــة المطــاف إ ـلـى تقليــص العوائــد

ويكــون الهــدف هــو خلــق بيئــة عمــل ـفـي إطارهــا أننــا لــن نســتمر

الذاتيــة ألي قائــد تنفيــذي ذو مهــارات قابلــة لإلختبــار والمســائلة

الشــركة التــي تكــون فيهــا الحوكمــة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن هيــكل

ال شــك أننــا بحاجــة إ ـلـى التكيــف واالســتعداد لفكــرة أن ســلطاتنا

بــأن ُينظــر لنــا بأننــا مــن يعــرف كل شــئ ويعمــل كل شــئ أو أننــا
مركــز االهتمــام أو مركــز القــوة كمــا كان الوضــع ســابقاً ،إال أن

عمليــة اتخــاذ القــرار مــع وجــود الضوابــط والمعاييــر المناســبة مــن
شــأنها أن تجعــل مــن قــادة اليــوم أفضــل كثيــرا ً لمواجهــة تحديــات
الغــد وإغتنــام الفــرص.

إن حوكمــة الشــركات ســوف تمنــح القائــد التنفيــذي ع ـلـى رأس
الهــرم ومدرائــه التنفيذييــن ـفـي اإلدارة العليــا القــدرة ع ـلـى إدراك
قواعــد اللعبــة الداخليــة لبنــاء اإلجمــاع وقــوة تحســين االتصــاالت

كطلــب مســبق للتطويــر.

وصالحياتنــا ســتكون محــل مســائلة وتدقيــق ولكــن هــذا ال يعنــي
تقييدهــا أو التشــكيك فيهــا ألن أوال ً وأخيــرا ً األســاس هــو اإلنجــاز
وتحقيــق األهــداف وإثــراء روح المنافســة ـفـي المؤسســات التــى

تحــت قيادتنــا.

فالقــادة الناجحــون يزدهــرون ـفـي بيئــة عمــل يضطــرون معهــا إ ـلـى
ســبر أغــوار غيــر متوقعــة لتحقيــق أهدافهــم وتتحســن قدراتهــم

لإلقنــاع بوجهــة نظــر أو إســتراتيجية أو فرصــة أو مســار جديــد
للعمــل .ســوف يتــم صقــل واختبــار مهاراتــك ـفـي القيــادة وأنــت

البشــر ية.

العليــا للمســاءلة.

لذلــك ففــي المــرة القادمــة التــي يحــاول فيهــا أحــد أن يقنعــك

تعمــل مــع مجلــس اإلدارة الــذي يمــارس الرقابــة و ُيخضــع اإلدارة

وال يجــب أن ننســى مــا نتعلمــه مــن تقر يــب الخالفــات بيــن فر يــق

العمــل أو المعرفــة العميقــة التــي نحصــل عليهــا مــن خــال
التوصــل إ ـلـى حلــول وســط ذكيــة .ســوف يتحقــق كل ذلــك وأ كثــر

و ـفـي نفــس الوقــت نســتمع ونــدرك وجهــات نظــر اآلخر يــن والتــي
ـفـي بعــض األحيــان ال تتشــابه مــع آرائنــا.
كل قائــد بــارع يمكــن أن يحدثــك كثيــرا ً عــن ميــزة البــدء مبكــرا ً ـفـي
اســتخدام مهاراتــه ـفـي القيــادة ـفـي بيئــة العمــل التــى ترتكــز ع ـلـى
أســس الحوكمــة وكيــف كان يتعيــن عليــه االجتهــاد للتفــاوض مــع

األطــراف المعنيــة الداخليــة والخارجيــة كوســيلة لإلنجــاز والتفــوق.
إن أخــذ اآلخر يــن كأمــر مســلم بــه وعــدم إدراك أننــا ال يمكــن أن
نصــل إ ـلـى أهدافنــا دون أن نأخــذ ـفـي االعتبــار العالقــات الداخليــة
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وهــم يديــرون مجموعــات متنوعــة مــن الطاقــات والمواهــب

بأهميــة حوكمــة الشــركات كأداة إلدارة المخاطــر تذكــر أن عــدم
وجــود حوكمــة ـفـي مؤسســاتنا التــي ال تحصــى يشــكل خطــرا ً

غيــر قابــل للحصــر ع ـلـى مصداقيتنــا كقــادة للمؤسســات تحــت
مســؤلياتنا بــل يشــكل حتــى خطــرا ً أ كبــر ع ـلـى البقــاء ع ـلـى المــدى
البعيــد لمؤسســاتنا المختلفــة.

ابــدأ بتشــكيل مجلــس ســليم لــإدارة وال تنتقــي األصدقــاء مــن

أجــل األلفــة ع ـلـى حســاب الخبــرة والحكمــة وال تجعــل المجلــس
نادي ـا ً بــل اختــر المجلــس مــن خلفيــات متنوعــة ونزاهــة ال غبــار
عليهــا .يجــب أن يكــون أعضــاء المجلــس ممــن يرغبــون ـفـي
االنضمــام للشــركة وأن يكونــوا محترفيــن ـفـي تخصصاتهــم .ابــدأ
رحلــة التحــول إلنشــاء حوكمــة جيــدة بالعمــل عــن كثــب مــع
مجلــس إدارتــك .ال تخشــى مــن مناقشــة مخاوفــك الداخليــة

العميقــة مــع مجلــس اإلدارة فــإن أ كثــر شــيء يجــب أن تقلــق
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بشــأنه هــو مــا تخفيــه عــن مجلــس إدارتــك وليــس مــا تبلغــه بــه.
قــم بتعييــن مســاعدين موثــوق منهــم ـفـي الشــركة فهــم الذيــن
يشــاركون ـفـي حوكمــة الشــركة بإخــاص وتفا ـنـي كمفهــوم حــي.
والبــد أن تــدرك أن هنــاك دائم ـا ً بعــض أعضــاء الفر يــق الحا ـلـي

الذيــن يفضلــون العمــل ـفـي بيئــة ال يتــم فيهــا تفعيــل حوكمــة
الشــركة ويجــب تحديــد هــؤالء األعضــاء ألن أجندتهــم قــد ال تتــواءم
مــع أجنــدة الشــركة تجــاه تنفيــذ عمليــة التحــول المرجــوة.

كــن ـفـي المقدمــة و ـفـي الصــدارة أثنــاء عمليــة تحديــد الهيــكل

الصحيــح للحوكمــة بمؤسســتك ولكــن أجعــل نصــب عينيــك
أنــه ـفـي كل مــرة تنخــرط ـفـي عمليــة التفــاوض حــول السياســات
والمبــادئ المناســبة المســقبلية بــأن الرحلــة ليســت ســهلة وال
تتعلــق بــك بالــذات بقــدر مــا يتعلــق بشــركتك ومســتقبلها .اجعــل

يمكِّــن مؤسســتك مــن
هدفــك هــو بنــاء هيــكل مــن شــأنه أن َ
معالجــة ثالثــة أهــداف أولهــا التخطيــط بسالســة لمرحلــة تعاقــب
الســلطة ـفـي القمــة وثانيهــا جــودة وإتســاق عمليــة صنــع وإتخــاذ
القــرار وأخيــرا ً المعاييــر واألســس ـفـي عمليــة إتخــاذ القــرار.
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بالتأكيــد يجــب أن نضــع عالمــة ع ـلـى مربعــات االختيــار الخاصــة
بكافــة مــا ورد آنفـا ً مــع دون اإلخــال بســرعة صنــع القــرار بفعاليــة
وزمــن االســتجابة للمســتجدات ـفـي عالــم شــديد التنافســية .يجــب
أن يكــون هــذا هــو الهــدف وأنــت تشــارك ـفـي هــذا التدر يــب البنا ـئـي

ذي التداعيــات بعيــدة المــدى كذلــك آلبــد أن تفكــر أ كثــر ـفـي مــدة
بقــاء أو عمــر المؤسســة أ كثــر مــن تفكيــرك ـفـي وضعــك الراهــن
و ـفـي درجــة التتغييــر ـفـي صالحياتــك وســلطتك .ويجــب أن نتفــق
ع ـلـى حقيقــة واحــدة منــذ البدا يــة :أن طــول بقــاء المؤسســة يجــب
أن يكــون هدفنــا األساســي.

يجــب أال نعــرض الشــركة لمخاطــر مــا يجلبــه الحــظ المتقلــب
يوم ـا ً بعــد يــوم واإلنتظــار والترقــب دون المبــادرة بإرســاء بيئــة
الحوكمــة الســليمة وتفعيلهــا حينمــا يتعلــق األمــر بالتحــول

والتعاقــب المصيــري ع ـلـى مســتوى القيــادة وآليــات اتخــاذ القــرار.
فالمقامــرة بمســتقبل المؤسســة مــن أجــل إدارة الحاضــر فقــط
دون الجاهز يــة للمســتقبل يعــد مقايضــة ســيئة.

ســوف أختــم بالقــول إن ممارســة الحوكمــة الجيــدة للشــركات
تبــدأ بالتفكيــر الواعــي لمــا بعــد الحاضــر وتنتهــي بالتنفيــذ الصــارم.
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