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لقاء صحفي مع السير /ديفيد ووكر

المقابلة مع بيتر مونتاغنون
الســير /ديفيــد ووكــر أحــد الــرواد ـفـي مجال حوكمة الشــركات
ع ـلـى الصعيــد العالمــي ،وهــو يَ َتـ َرأَّس حاليا ً مجموعة وينتون
كابيتــال ،وشــغل ســابقا ً منصــب رئيــس بنــك باركليز وشــركة
مورغــان ســتانلي إنترناشــونال ،باإلضافــة إ ـلـى توليــه منصــب
المديــر العــام التنفيــذي لبنــك إنجلتــرا .و ـفـي عــام  2009أجــرى
مراجعــة لحوكمــة الشــركات لصالــح الحكومــة البريطانيــة
ـفـي إطــار اســتجابتها لألزمــة الماليــة العالميــة حينهــا ،ممــا
حــدا بــه إ ـلـى إرســاء أهميــة ثقافــة الشــركات ـفـي الحوكمــة .وقــد
أجــرى هــذه المقابلــة مــع بيتــر مونتاغنــون:

4

 مــا الــدروس المســتفادة مــن مراجعتــك لحوكمــةا لبنــو ك ؟
إذا مــا رجعنــا إ ـلـى األعــوام العشــرة األخيــرة ،وعنــد الحديــث
عــن الســلوك المتبــع حينهــا داخــل الشــركات ،كنــت أظــن أن
األمر ال يتعدى كونه بعض المشــكالت النفســية البســيطة،
وكان جل تركيزي ُمن َْصبا ً على العمل .عندما طبقت قواعد
الحوكمــة ع ـلـى البنــوك كانــت التجر بــة إرشــادية ثر يــة .ومــن
أهــم الــدروس المســتفادة مــن مراجعتــي لحوكمــة البنــوك
وكثيــر منهــا يشــبه حوكمــة الشــركات األخــرى الكبيــرة-اتضــح قــوة تأثيــر األنمــاط الســلوكية .يتعيــن ع ـلـى رئيــس
مجلــس اإلدارة توفيــر المســاحة وإتاحــة الوقــت للتحــدي
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الخــاص بإختــاف الثقافــة وأنمــاط الســلوك وقبــول فكــرة
حــدوث االختــاف داخــل مجلــس اإلدارة ،واالســتغناء عــن
المدير يــن غيــر التنفيذييــن الذيــن ال طاقــة لهــم ع ـلـى اتبــاع
أنمــاط ســلوك مقبولــة ،حيــث تمثــل مســألة الســلوكيات
عامــا ً بالــغ األهميــة.
 لذا يختلف هذا األمر عن االمتثال للقواعدهنــا يكمــن التبايــن بيــن الشــدة والليــن؛ فــإذا كان الحديــث
ـفـي إطــار مؤسســة ماليــة أو إحــدى شــركات الــدواء فعليــك
االلتــزام بالتشــريعات واللوائــح المتعــارف عليهــا .حينهــا
يتعين عليك مجرد إيداع  %12من رأس المال ،وتخصيص
نســبة  %5للمديونيــة ،وتوفيــر ســيولة كبيــرة وســيكون لِزامـا ً
عليــك اختبــار العقاقيــر الجديــدة .ينطبــق هــذا األمــر ع ـلـى
شــركات الطاقــة وغيرهــا مــن الشــركات.
تعــد المتطلبــات التنظيميــة تشــريعات ولوائــح مســتقرة.
وخــال فتــرة محــددة يمكنــك تأكيــد بلوغــك هــذه النســب
وإجرائــك لهــذا االختبــار ،وهــي مرحلــة مــا قبــل التجــارب
النهائيــة .عندئ ـ ٍذ يمكنــك شــطب هــذا البنــد مــن قائمــة
األفعــال المطلوبــة .وعليــك تســخير المــوارد لذلــك ،أو تجهيــز
رأس المــال الــازم أو بيــع الشــركات التابعــة لــك ـفـي ســبيل
ذلــك .ولكنــك حتم ـا ً ســتصل للمطلــوب .وع ـلـى الرغــم
مــن أن ظاهــر هــذه المتطلبــات والتشــريعات واللوائــح
المســتقرة يتســم بالصعوبــة إال أنهــا ـفـي باطنهــا يســيرة؛ إنهــا
مهمــة يســيرة.

أؤمــن بأهميــة التفرقــة بيــن اطــاق صافــرة االنــذار (whistle-
 )blowingوالتعبير عن النفس عالنية؛ حيث تتباين أهمية
كل منهمــا .ألن عالقــة أحدهمــا بوصفهــا مؤشــرا ً ع ـلـى نزاهــة
ٍّ
الشــركة تظهــر بجــاء عــن األخــرى؛ فالتعبيــر عــن النفــس
ع ـلـى المــأ أ كثــر أهميــة ،والقــدرة ع ـلـى اطــاق صافــرة االنــذار
هــي الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا الفــرد حيــن يشــعر بالخــوف
والترهيــب وال يكــون لديــه االســتعداد النفســي للتعبيــر عــن
نفســه صراح ـ ًة بينمــا التعبيــر عــن النفــس بصراحــة أمــرا ً
ينبغــي تشــجيعه والحــث عليــه.
 لــذا فأنــت ـفـي حاجــة إ ـلـى بيئــة عمــل ال يخشــى فيهــاالنــاس التعبيــر عــن أنفســهم عالنيـ ًـة ،وإ ـلـى مجلــس إدارة
يدعــم ذلــك؟
بالتأكيــدُ ،تعــد مســؤولية مجلــس اإلدارة المتمثلــة ـفـي اختيــار
الرئيــس التنفيــذي وتعيينــه وتوجيهــه مهمــة اســتراتيجية.
فــإذا أســأت االختيــار فقــد ُتلحــق بالشــركة ضــررا ً يمتــد تأثيــره
لعــدة ســنوات .أمــا إذا أحســنت االختيــار فستشــاهد نتائــج
باهــرة .إذا كان الرئيــس التنفيــذي مســتبدا ً ومتحكم ـا ً فلــن
ل للصراحــة .لن يســتمر الرئيس التنفيذي
يكــون هنــاك مجــا ٌ
الناجــح ـفـي منصبــه إال لمــدة محــدودة قــد تتــراوح بيــن أر بــع
ســنوات وســت ســنوات .إن األمــر هنــا يوحــي بــأن إتاحــة
الفرصــة للعامليــن للتحــدث عالنيــة عــن أمــر مــا تصبــح أ كثــر
صعوبــة ،وتز يــد معهــا صعوبــة تحقيــق البيئــة المنفتحــة ـفـي
العمــل ،ويتــم تقييــم الرئيــس التنفيــذي ع ـلـى أنــه رئيــس
ناجــح ـفـي تلــك الحالــة بغــض النظــر عمــا قــد يعانيــه مــن
قلــق أو ُي ْب ِديــه مــن اهتمــام بضــرورة وأهميــة بيئــة العمــل
المنفتحــة.

أمــا بلــوغ التوقعــات الورديــة بشــأن الســلوكيات فهــو أمــر
صعــب .وقــد اتضــح ـلـي أهميــة هــذا التبايــن؛ فقــد تجــد أحــد
المدير يــن المالييــن يضــع عالمــة تفيــد إتمــام بنــدي رأس  -لذا تتضح أهمية فهم الثقافة المؤسسية!
المــال والســيولة ـفـي قائمــة األعمــال التــي تمــت ـفـي حيــن أنــه
ال يمكنــك توجيــه الســلوكيات ع ـلـى النحــو الــذي ترغبــهُ .يعــد بالتأكيــد ،وأقصــد هنــا القــدرة ع ـلـى مواجهــة تحديــات إدارة
قيــاس الســلوك أحــد المشــكالت التــي تظهــر مبكــراً .كيــف المؤسســة .وأرى وجــو َد ثالثــة مســتويات لذلــك؛ فقــد
تقيــس ذلــك؟ وكيــف يمكنــك إدراك تصرفاتــك الشــخصية؟ يواجــه األفــراد مــن المســتويات اإلدار يــة األقــل صعوب ـ ًة
ـفـي مواجهــة التحديــات إذا كان لديــك مديــر يحقــق نجاح ـا ً
 هــل تعــد القــدرة ع ـلـى التعبيــر عــن النفــس عالنيـ ًـة باهــرا ً ولديــه ســجل حافــل باإلنجــازات خــال الفتــرات ر بــعالســنوية المتالحقــة .ثاني ـاًُ :يمثــل األمــر صعوبــة لمجموعــة
مؤشــرا ً جيــداً؟
نظرائــه؛ أي :اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة ـفـي مواجهــة
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أعــوام أو ســتة أعــوام أو ســبعة أعــوام ـفـي الشــركات األخــرى.
ومــع هــذا تظهــر أهميــة التخطيــط للتعاقــب الوظيفي ،وكلما
زاد نجــاح العمــل انخفــض معــدل التفكيــر ـفـي التخطيــط
للتعاقــب الوظيفــي .فنجــد النــاس تقــول :إن األمــور تســير
بشــكل جيــد فمــا الداعــي للقلــق بشــأن هــذا األمــر؟

التحديــات لنفــس الســبب .مــا الــذي يدعــو مجلــس اإلدارة
إ ـلـى الشــعور بالقلــق إذا كان لديــه مــن يحقــق لــه أرباح ـا ً
جيــدة بمعــدل ر بــع ســنوي؟ إن المخاطــرة الرئيســية ـفـي ظــل
وجــود رئيــس تنفيــذي كــفء هــي توقــف أقرانــه ونظرائــه عــن
تحــدي أنفســهم واإليمــان بقدراتهــم ،بينمــا تحــدي الــذات
هــو مــا يخلــق لديهــم ثقــة مطلقــة ـفـي قدراتهــم ،فــا يراودهــم
 هــل تظهــر هــذه المشــكلة أيض ـا ً عنــد المســاهمينالشــك ـفـي أنفســهم.
المؤسســين؟ أال ينتابهــم القلــق ـفـي ظــل نجــاح العمــل؟
ومــن جهــة أخــرى ،مــن أهــم الشــروط الواجــب توافرهــا ـفـي
المديــر التنفيــذي أن يتح ـلـى بالثقــة ـفـي النفــس ليتمكــن مــن هذا قصور في الرؤية؛ فهم في حاجة إلى الشــعور باالســتدامة
تحمل مجلس اإلدار ِة المسؤولي َة عن األعمال.
مع
اتخــاذ القــرارات.
ُّ
ب ذلك في عملية التنظيم واإلشراف؟
عنــد تعر يــف المديــر التنفيــذي الناجــح بنــاء ع ـلـى هــذه  -كيف يَ ُص ُّ
األســباب المذكــورة نجــده هــو مــن يكــون لديــه القــدرة ع ـلـى
التحمــل ،ويتمتــع بقــدر هائــل مــن راحــة البــال ُي َمك ِّ ُن ـ ُه مــن المحصلــة النهائيــة بالنســبة للجهــات التنظيميــة هــي
النــوم ليــا ً دون قلــقُ .يقصــد بالقــدرة ع ـلـى النــوم ليــا ً عــدم معرفتهــا بمــدى أهميــة األمــر ووزن مســاهمتهم فيــه،
ج ـ ُر ُؤون ع ـلـى التعبيــر ويطلبــون طــول الوقــت بــأن يســهم مجلــس المعاييــر
القلــق ممــن تديرهــم نهــارا ً أو مــن ال يَ ْ
عــن أنفســهم ع ـلـى المــأ .وبمــرور الوقــت تصبــح أ كثــر ثقــة المصرفيــة (وهــو منظمــة بريطانيــة تأسســت وتمولهــا
ـفـي نفســك وتــزداد قدرتــك ع ـلـى عــدم اإلحســاس برغبــة البنــوك إلرســاء معاييــر الســلوكيات الراقيــة ـفـي القطــاع
اآلخر يــن ـفـي التعبيــر وتصبــح ـفـي الحقيقــة معوق ـا ً لسالســة المصر ـفـي) وغيــره مــن الجهــات قــدر المســتطاع ـفـي عمليــة
ا لتنظيــم .
ســير العمــل.
 هــل ُيشــكل التخطيــط للتعاقــب الوظيفــي (الخالفــة)أهميــة للثقافــة المؤسســية؟

 لكــن أال يســتدعي األمــر تع ُّرفهــم ع ـلـى الثقافــةالمؤسســية واســتخدامها مقياس ـا ً للمخاطــر المحتملــة؟

أنــا واثــق مــن أن مســؤولية رئيــس مجلــس اإلدارة تتمثــل ـفـي ســأذهب إ ـلـى أبعــد مــن ذلــك ألقــول أنهــم يدركــون جيــدا ً
التأ كــد مــن توفــر البدائــل ،ومــن وجــود مرشــحين مناســبين الثقافــات الســائدة ـفـي البنــوك التــي يتولــون تنظيمهــا،
وأنهــم ع ـلـى درا يــة بالطــرق المختلفــة للمعايــرة والمعــدالت
مــن داخــل المؤسســة ومــن خارجهــا.
ُّون وســائط لنقــل أفضــل
المختلفــة للقيــاس ،وأنهــم ُي َع ـد َ
 هــل يختلــف األمــر ـفـي الشــركات العائليــة ع ـلـى النحــو الممارســات والتواصــل مــع المؤسســات مثــل مجلــسالمعاييــر المصرفيــة؛ وهــو األمــر الــذي أعتقــد أنهــم بــدؤوا
المعتــاد ـفـي با ـقـي الشــركات ـفـي منطقــة الخليــج؟
فيــه.
تتمثــل األهميــة الرئيســية حتــى ـفـي الشــركات العائليــة ـفـي
 هل يمكن للجهات التنظيمية أو للمساهمين التصرفالحاجــة إ ـلـى التخطيــط للتعاقــب الوظيفــي.
حيال الثقافات المؤسســية القادمة من الخارج؟
مــن المحتمــل أن يظــل الرؤســاء التنفيذيــون ـفـي الشــركات
العائليــة لمــدة أطــول قــد تتــراوح بيــن ثمانيــة أعــوام أو عشــرة إذا كنــت تمثــل الجهــة التنظيميــة فقــد تشــعر بعــدم الرضــا
أعــوام أو اثنــي عشــر عام ـا ً مقارنــة بمــدة تصــل إ ـلـى خمســة حيــال بعــض الســلوكيات ـفـي بنــك بعينــه ،ولكنــك لــن تكــون
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متيقنـا ً مــن ذلــك ،فليــس لديــك دليــل ع ـلـى مخالفــة القواعــد
ج ـ ْر ٌم مشــهود وال
المســتقرة التــي ال لبــس فيهــا .فــا يوجــد ُ
دليــل ع ـلـى مخالفــة القواعــد ،ولكنــك فقــط تعتقــد أن تلــك
الثقافــة مصــدر إعجــاب نوعـا ً مــا رغــم كثــرة الشــكاوى .يكــون
لديــك حينئــذ مطلــق الحر يــة ـفـي التحــدث عــن ذلــك مــع
رئيــس مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي ولفــت نظــر
مجلــس اإلدارة إ ـلـى ذلــك األمــر.

المتحــدة) مز يــدا ً مــن الجهــد ع ـلـى صعيــد عمــل مجلــس
اإلدارة .وقــد أحرزنــا تقدم ـا ً ملحوظ ـا ً ع ـلـى صعيــد حوكمــة
الشــركات ،حيــث بدأنــا ـفـي االنتقــال مــن الجــزء الصعــب
الخــاص بالعمــل إ ـلـى الجــزء اليســير الخــاص بالســلوكيات؛
وهــو األمــر الــذي يتصــدر جــداول أعمــال مجالــس اإلدارة،
إال أن ذلــك قــد ال يكــون كافي ـاً ،فع ـلـى الرغــم مــن وضــوح
التشــخيص إال أن ســبل العــاج لــم تتضــح بعــد.

األمــر ُيشــبه التعبيــر عــن نفســك صراحـ ًة ،فيجــب أن تكــون
هنــاك عالقــة ايجابيــة تجمــع بيــن البنــك والجهــة التنظيميــة
تســمح بالتصــارح .كانــت المشــكلة التــي تواجهنــا قديم ـا ً
ـال وا كتفائهــا
تتمثــل ـفـي تعامــل الجهــات التنظيميــة بتعـ ٍ
بإرســال فــرق التفتيــش ،ـفـي حيــن إن مــا ينقصنــا هــو أن
تكــون العالقــة قائمــة ع ـلـى أســاس الثقــة .كمــا تحتــاج إلى بناء
عالقــة قائمــة ع ـلـى أســاس الثقــة والمصداقيــة مــع العمــاء،
وذلــك يســتدعي أن تكــون تلــك الثقــة جــزءا ً مــن العالقــة
التــي تجمــع الجهــة التنظيميــة بالجهــة الخاضعــة للتنظيــم؛
حيــث تستشــيرك الجهــة التنظيميــة بشــأن اإلجــراءات
المقترحــة وتشــعر بقدرتــك ع ـلـى التحــدث بصراحــة معهــا
حــول مشــاكلك دون تعرضــك للمســاءلة أو اللــوم ،فع ـلـى
الجهــات التنظيميــة أن تكــون محــا ً للثقــة.

أعتقــد أن المشــكلة تكمــن ـفـي المســاهمين ،فبصفتــي
رئيس ـا ً لمجلــس اإلدارة أرغــب ـفـي ســير جميــع األمــور ع ـلـى
نحــو صحيــح .لكــن المســاهمين ال ُيبــدون أي اهتمــام بذلــك،
فجــل مــا يشــغل بالهــم هــو مواصلتــي تحقيـ َـق ز يــادة ـفـي
عوائــد الســهم أو العوائــد اإلجماليــة للمســاهمين أو أر بــاح
ر بــع ســنوية أفضــل .لــدي قناعــة تامــة بالحاجــة إ ـلـى بــذل
المز يــد مــن الجهــد ـفـي هــذا الصــدد .األولويــة القادمــة هــي
التصر يــح بحساســية اإلشــراف ع ـلـى العمــل لتغطيــة هــذا
النــوع مــن األمــور فضــا ً عــن األداء الما ـلـي .ال أؤمــن قــط -ولــن
أؤمــن -بنظر يــة كفــاءة األســواق .إذا ســاورتك الشــكوك
حــول ذلــك ففكــر ـفـي أزمــة  .2008ســتتكرر األزمــة مــرة
بعــد األخــرى ،و ـفـي كل مــرة تحــدث ســتهتز ثقــة النــاس ـفـي
الشــركات الكبــرى و ـفـي رأســمالية الســوق.

 هــل نحــن بصــدد الحديــث عــن ثقافــة عــدم إلقــاء اللــوم مــا لــم يــدرك أصحــاب األصــول والمســاهمين طوي ـلـي األجــل مثــل صناديــق المعاشــات وصناديــق الثــروات الســياديةع ـلـى اآلخــر؟
 هــذا األمــر باإلضافــة إ ـلـى إدراك أهميــة ز يــادة التركيــز ع ـلـىالعكــس صحيــح؛ فالخطــر الحقيقــي يتمثــل ـفـي انتهاجنــا قضيــة اإلســتدامة بــدال ً مــن التركيــز ع ـلـى األر بــاح خــال ر بــع
النهــج المخالــف لذلــك ،فنحــن نعتقــد أنــه مــن المناســب ســنة ،فســتزداد األمــور ســوءا ً ولــن يتحســن الوضــع.
أن يتحمــل كبــار المدير يــن التنفيذييــن ـفـي البنــك مســؤولية
مــا يحــدث خــال فتــرة واليتهــم ،ومــن المهــم أال يــؤدي ذلــك  -هــل ينصــب تركيــز الشــركات ع ـلـى األر بــاح القصيــرة
إ ـلـى العكــس؛ أي إ ـلـى اإلخفــاء خوف ـا ً ممــا قــد يحــدث .ومــن األ جــل؟
المهــم للغايــة تحقيــق التــوازن الحقيقــي .وهــو مــا يتجــاوز
لقــد أحرزنــا تطــورا ً بشــأن إلغــاء متطلبــات إعــداد التقار يــر
كليــة تقييــم األداء الما ـلـي.
ر بــع الســنوية ـفـي المملكــة المتحــدة .ولكــن لــم يتخـ َّ
ـل كثي ـر ٌ
 هل تشكل الثقافة المؤسسية تحديا ً جديدا ً للحوكمة؟ مــن الشــركات عــن هــذا األمــر.وهــل الحوكمــة مــا زالــت شــديدة القصــور بالنســبة لعمــل
مجلس اإلدارة؟
بذل أدريان كادبوري (مؤسس قانون الحوكمة في المملكة
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 -هل إلغاء هذه المتطلبات عالمة جيدة؟

َ
ُ
أزمة ثقةٍ.
المسألة
 -يتضح من قولك أن

ـن الحكومــة لــم تحقــق االســتفادة الكافيــة مــن
بالقطــع ،لكـ َّ
ذلــك .وعليهــا القيــام بذلــك دعمـا ً إلعــادة التوجيــه نحــو الرؤى
الطويلــة األجــل ،وعــدم التدخــل ـفـي منهــاج عمــل الشــركات،
والحــد مــن طــرح منتجــات ال يدركــون توابعهــا الخطــرة.

قــد تســتخدم أفضــل الهيــاكل التنظيميــة الموصــى بهــا مــن
كليــة هارفــارد لألعمــال دون أن يجــدي ذلــك نفع ـا ً إذا كان
هنــاك حالــة مــن انعــدام الثقــة ع ـلـى صعيــد اإلدارة ،ففــي
ظــل إرســاء قواعــد الثقــة ع ـلـى صعيــد اإلدارة ،لــن يكــون
للهيــكل التنظيمــي مثــل هــذه األهميــة .بالنظــر إ ـلـى إحــدى
المؤسســات الماليــة الدوليــة أو شــركات الــدواء أو شــركات
الطاقــة قــد يكــون لديــك مقــر ـفـي لنــدن أو ـفـي نيويــورك،
وقــد يكــون لديــك تصــورات عــن ُســبل اإلدارة الذاتيــة ـفـي
المناطــق ،أو اختــزال اإلدارة ـفـي مركــز رئيســي أو ـفـي وحــدات
عمــل متفرعــة مــن المركــز ،وتبــدأ ـفـي التفكيــر :أيهــا أهــم؟
ال شــيء منهــا .يتمثــل التحــدي ـفـي الوقــوف ع ـلـى مضمــون
هــذه التصــورات ،ويكــون الفيصــل ـفـي ذلــك إرســاء قواعــد
العالقــة القائمــة ع ـلـى الثقــة ع ـلـى صعيــد اإلدارة.

 مــاذا عــن عمليــات االســتحواذ وتأثيرهــا ع ـلـى الثقافــةالمؤسســية؟
قــد يترتــب ع ـلـى عمليــات االســتحواذ ضعيفــة التنفيــذ آثــار ٌ
كارثيــة ،وعــادة مــا تمثــل الثقافــة المؤسســية أهميــة كبــرى
ـفـي هــذه الموضوعــات؛ فعمليــات االســتحواذ الناجحــة
تتطلــب المز يــد مــن التركيــز والعنايــة بالمســائل الثقافيــة
ع ـلـى نحــو أ كثــر مــن المعتــاد .مــن المقــرر إجــراء العديــد مــن
األبحــاث حــول األســباب التــي تــؤدي بعمليــات االســتحواذ
إ ـلـى عــدم تحقيــق قيمــة الســتثمارات المســاهمين ع ـلـى
أســاس مســتدام .و ـفـي حقيقــة األمــر ،لــم تفلــح معظــم
عمليــات االســتحواذ ـفـي ذلــك.
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