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أ كثر المجالس صرامة تصبح أ كثر مرونة

نيكوالي تيليش
شريك مؤسس في ديليبريت ديفلوبمنت
إن اســترقت النظــر ع ـلـى مجالــس اإلدارة ـفـي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي بعــد عشــر ســنوات مــن اليــوم ،ســتالحظ
تراجــع عــدد العــروض التقديميــة (بــاور بوينــت) وازديــاد
حجــم المناقشــات والجــدل داخــل المجالــس .و ُيعتبــر هــذا
األمــر خيــر دليــل ع ـلـى االنتقــال مــن التركيــز ع ـلـى مــا هــو
“صــارم” ،أو كل مــا يمكــن قياســه ،إ ـلـى نظــرة تشــمل اعتبارات
أ كثــر “ليونـ ًة” .ويتزامــن هــذا التغييــر مــع المفهــوم أن العديــد
مــن البدائــل ليســت جيــدة أو ســيئة بحــد ذاتهــا وانمــا يجــب
أن تســتند القــرارات إ ـلـى ظــروف اللحظــة والبـ ّد مــن تقييمهــا
مــع مــرور الوقــت.
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الصرامة مقابل المرونة
هنــاك العديــد مــن األســباب الكامنــة وراء بــدء ا كتســاب
زخمــا ـفـي مجالــس اإلدارة .فالمؤسســات التــي
المرونــة
ً
تبــذل جهــودًا لتطو يــر الحوكمــة بهــا ،كمــا فعلــت العديــد
مــن الشــركات الرائــدة ـفـي المنطقــة أو تفعــل حال ًيــا ،عــاد ًة
مــا تنجــح بشــكل أســرع فيمــا يختــص بتطويــر الجوانــب
الصارمــة أو المحــددة أ كثــر مــن الجوانــب المرنــة .فمثــا ً
يمكــن صياغــة سياســات وإجــراءات مجلــس االدارة ـفـي وقــت
أقــل كثيــرا ً بالمقارنــة بمــا قــد يســتغرقه تحســين جــودة
اجتماعــات المجلــس .كمــا يمكــن لرئيــس مجلــس اإلدارة أن
يقــوم بإختيــار وتعييــن كفــاءات تتمتــع بســير ذاتيــة متميــزة،
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بينمــا ســيتعين عليــه بــذل مجهــود أ كبــر كثيــرا ً لتحفيــز نفس
معــا بفعاليــة.
الكفــاءات المتميــزة للجلــوس والعمــل ً
عــاو ًة ع ـلـى ذلــك ،فــإن التركيــز ع ـلـى النواحــي المرنــة ـفـي
مجالــس االدارة هــو توجــه عالمــي ،وهــو أمــر يقــع ـفـي نطــاق
تحكــم المجلــس إ ـلـى حـ ّد مــا .فنظر يــة اإلدارة ذاتها ترتبط أ كثر
بمجــال علــم النفــس ،ونتيجـ ًة لذلــك ،تتحــول االدارة لتصبــح
أ كثــر مرونــة ممــا كانــت عليــه مــن قبــل ،حيــن كان تركيــز
االدارة ع ـلـى كل مــا هــو صــارم ويمكــن قياســة ،وذلــك تأثــرا ً
بالمبــادئ التــي ُت ّ
نظــم عمــل المصانــع .وع ـلـى هــذا الصعيــد،
يتنامــى بســرعة حجــم البحــوث والدراســات حــول مــا يجــري
ومــا الــذي يجــب أن يجــري ـفـي مجالــس اإلدارة .وقــد اســتمد
زخمــا إضاف ًيــا مــن االتجــاه نحــو الفصــل بيــن دور
هــذا التطــور
ً
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ـفـي الشــركات وتنعكــس الحاجــة للتغييــر ـفـي مجالــس االدارة للشــركات
األميركيــة الكبــرى ،مــا يســهم بالتا ـلـي ـفـي جعــل المجلــس التابعــة التــي تنشــئها الشــركة األم ـفـي مجموعــات الشــركات
األكثــر تطــو ًرا ـفـي المنطقــة .فحتــى مجلــس اإلدارة المؤهــل
منصــة أخــرى للقيــادة ومســتقلة عــن االدارة التنفيذيــة.
والــذي يشــرف بفعاليــة ع ـلـى مجموعــة شــركات تابعــة كبيــر
وهنــاك عــدة أمثلــة ع ـلـى المرونــة اآلخــذة ـفـي الظهــور ـفـي ومتنــوع قــد يواجــه صعوبــات ـفـي إضافــة قيمــة إســتراتيجية
كبيــرة ع ـلـى أعمالــه الهامــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،يتيــح تعييــن
مجالــس اإلدارة ،نــورد بعضهــا فيمــا ي ـلـي:
مجلــس ادارة خــاص بالشــركة التابعــة الفرصــة لتوظيــف
أعضاء يتمتعون بالخبرة المناســبة لتلك الشــركة والدخول
المثال  :1الحوار حول اإلستراتيجية
ـفـي المناقشــات البنــاءة الضرور يــة لوضــع إســتراتيجيات
تواجــه معظــم مجالــس االدارة ـفـي دول مجلــس التعــاون جريئــة ومتابعــة هــذه االســتراتيجيات.
الخليجــي سـ ً
ـؤال صع ًبــا :كيــف تنتقــل شــركتنا مــن عقــود
شــهدت نم ـ ًوا مطــردًا إ ـلـى مســتقبل ســيطغى عليــه النمــو ـفـي الشــركات التــي تأخــذ شــكل “مجموعــة شــركات” ،وع ـلـى
المعتــدل والمنافســة الشــديدة؟ فلــم يكــن الطلــب وحــده مســتوى الشــركة األم (القابضــة) ،يصبــح الســؤال الهــام
تراجعــا كبيـ ًرا ـفـي أعقــاب انحــدار ســعر هــو “كيــف نحقــق توقعــات الحكومــة منــا فيمــا يختــص
العامــل الــذي ســجل
ً
النفــط خــال العاميــن الماضييــن ،إنمــا جذبــت ســنوات بمســاهمتنا ـفـي تطويــر المجتمــع”؟ وينشــأ هــذا التحــدي مــن
الرخــاء التــي ســبقت ذلــك شــركات متعــددة الجنســيات مــن تعــدد أدوار الحكومــة وتغيرهــا .فتاريخ ًيــا ،كانــت العالقــة
مختلــف أنحــاء العالــم وحفــزت الشــركات المحليــة ع ـلـى وثيقــة بيــن الحكومــات والشــركات الكبــرى ممــا عــاد بفائــدة
دخــول األســواق المجــاورة .ومــن شــأن هــذا النمــط الجديــد كبيــرة ع ـلـى الشــركات .واآلن تر يــد العديــد مــن الحكومــات،
مــن العــرض أن يبــدل آليــات عمــل األســواق دون رجعــة .وال ســيما حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية ،أن يلعــب
القطــاع الخــاص دو ًرا أ كثــر فعاليــة وجــدوى ـفـي المجتمــع.
والســؤال الرئيســي هــو كيفيــة تحقيــق النقلــة النوعيــة ـفـي وتتمثــل أحــد أســباب ذلــك ـفـي أنــه هنــاك حاجــة ماســة إ ـلـى
االســتراتيجية بمــا يتناســب مــع الواقــع الجديــد؟ ويتطلــب اســتحداث وظائف جديدة ومفيدة لشــباب المواطنين على
ـاطا وفعاليــة ـفـي المدى القصير والمتوســط ،في وقت تصبح فيه االســتدامة
اضطــاع مجالــس االدارة بــدور أ كثــر نشـ ً
تطويــر اإلســتراتيجية بحيــث ال يقتصــر دور المجلــس ع ـلـى البيئيــة مصــدر قلــق كبيــر مــع الوقــت والبــد للشــركات مــن
مناقشــة درجــة الثقــة ـفـي التوصيــات المقدمــة اليــه .كمــا ال أخــذ ذلــك ـفـي االعتبــار أيض ـاً .فــا يمكــن ألي مجلــس ادارة
التوصــل ببســاطة إ ـلـى التوافــق حــول اســتراتيجية نهائيــة
ـم تنفيــذ إســتراتيجيته
ّ
يمكــن أن يطمئــن المجلــس إ ـلـى أنــه يتـ ّ

الجديــدة ع ـلـى أفضــل وجــه مــن خــال مراجعــة مؤشــرات
األداء الرئيســية بانتظــام فحســب .و ـفـي حيــن قــد تكــون
ممارســة األعمــال بإســتخدام مبــدأ التحكــم والقيــادة ممكنــة
ـفـي األســواق الناشــئة خــال مرحلــة النمــو الســريع ،ال تكــون
هــذه الفلســفة مناســبة للتحفيــز ع ـلـى التعلّــم المســتمر
ـفـي بيئــة متغيــرة وســريعة التطــور .حيــث يــؤدي احتــدام
المنافســة إ ـلـى تغييــر الســوق قبــل أن يتمكــن أي العــب مــن
تنفيــذ خطتــه اإلســتراتيجية بشــكل تــام .ولتبقــى الشــركة
ـفـي المقدمــة ،فــا ب ـ ّد مــن االعتمــاد ع ـلـى االبتــكار واتخــاذ
القــرارات ـفـي الوقــت المناســب ،وهمــا عامــان يقومــان ع ـلـى
التعلّــم المســتمر.
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والموافقــة ع ـلـى خطــة عمــل مناســبة لدعهمــا .مثال ًيــا ،يجــب المقربيــن مــن اإلدارة العليــا ،تنبــع مــن خوفهــم مــن خســارة
أن يبنــي المجلــس قــراره ع ـلـى وجهــة نظــر واضحــة حيــال وظائفهــم ومزاياهــم وليــس حرصهــم ع ـلـى نجــاح الشــركة
دور الشــركة ـفـي المســتقبل ويضمــن اســتمرار الحــوار مــع ونموهــا .لــذا فالتــردد مــن التغييــر متجــذر إ ـلـى ح ـ ّد كبيــر.
الحكومــة والجهــات األخــرى المعنيــة بمــا يعــود بالنفــع ع ـلـى
وعليــه ،يتعيــن ع ـلـى مجلــس االدارة االنخــراط بنشــاط ـفـي
المســاهمين والمجتمــع ـفـي نفــس الوقــت.
إرســاء ثقافــة مؤسســية جديــدة وســليمة ،وعــدم االكتفــاء
بتفو يــض فر يــق اإلدارة .ويثيــر تغييــر ثقافــة الشــركة سـ ً
ـؤال
المثال  :2ثقافة الشركة
مهمــا حــول القيــم وســلوكيات القيــادة التــي يجــب أن
ً
مهمــا ـفـي
لطالمــا ش ـك ّلت الظــروف الســائدة ـفـي المنطقــة ســب ًبا ترســم معالــم المســتقبل .و ُيعتبــر هــذا الســؤال
ً
حــا ـفـي دول مجلــس التعــاون
لثقافــات غيــر ايجابيــة بالشــركات .فعــادة مــا تكــون لــدى أي مــكان ،إال أنــه أ كثــر إلحا ً
مؤســس الشــركة رؤيــة قو يــة حــول كيفيــة القيــام باألمــور ،الخليجــي ،حيــث االرتبــاك الثقا ـفـي شــائع .وخــال العقــود
ـريعا ،قامــت الشــركات بتوظيــف
ونفــس الشــئ بالنســبة للجيــل التا ـلـي ـفـي قيــادة الشــركة .التــي شــهدت نم ـ ًوا سـ ً
ويعتبــر التعقيــد هــو الخطــر المباشــر ع ـلـى هــذا النظــام ،مثــل خبــراء مــن كافــة أنحــاء العالــم ونقلــت أفضــل الممارســات
التزا يــد الكبيــر والغيــر متناســق ـفـي حجــم الشــركة .حيــث مــن أوروبــا الغربيــة وأميــركا الشــمالية وآســيا .وليــس مــن
يمكــن للنمــو بشــكل مفاجــئ أن يحــول شــركة ســليمة المســتغرب أن تبــرز الــروح العربيــة المتميــزة  -والهنديــة
وبوضــع جيــد إ ـلـى كيــان يتســم بالفوضــى والبيروقراطيــة ـفـي بعــض الحــاالت  -بيــن أصحــاب الشــركات والمدير يــن
وينفــرد فيــه صاحــب المنصــب األع ـلـى بســلطة اتخــاذ كافــة التنفيذييــن ،إ ـلـى جانــب تطبيــق مبــادئ اإلدارة الغربيــة
وحتمــا ،قــد تصبــح الرســائل الصــادرة عــن
القــرارات الهامــة .وحينئــذ تــزداد الضغــوط ع ـلـى القيــادات بــدون منــازع.
ً
التنفيذيــة بســبب الحاجــة إ ـلـى الحصــول ع ـلـى الموافقــات اإلدارة العليــا متناقضــة .ويــؤدي الوضــع الســائد ،المقــرون
الالزمــة ومعالجــة المشــاكل فــور وقوعهــا .وبذلــك ،ال يعــود بعمــال وموظفيــن وإدارييــن مــن كافــة أنحــاء العالــم ،إ ـلـى
ـلطا ع ـلـى مســتقبل الشــركة بــل ع ـلـى التعامــل عــدد غيــر متناســب مــن حــاالت ســوء التفاهــم واإلحبــاط
التركيــز مسـ ً
مــع تحديــات التشــغيل .ويعا ـنـي الموظفــون الذيــن يشــغلون ولعبــة المالمــة حيــث يلــوم كل اآلخــر عنــد حــدوث مشــاكل
مناصــب أد ـنـى ،بــد ًءا بــاإلدارة الوســطى وصـ ً
ـول إ ـلـى صغــار بالشــركات .ويقــول المثــل“ :إن الثقافــة المؤسســية تــأكل
التنفيذييــن ،مــن هــذا األمــر ـفـي صــورة قــرارات متأخــرة أو اإلســتراتيجية كل يــوم ع ـلـى الغــذاء” ،لــذا ع ـلـى مجالــس
غيــر ســليمة .ونتيج ـ ًة لذلــك ،تكــون هنــاك صعوبــات ـفـي االدارة أن تبــدأ بالعمــل فــو ًرا نحــو تغييــر الثقافــة المؤسســية
مشــاركة المســتويات األد ـنـى ـفـي صنــع القــرار وصعوبــة إرضاء بمــا يتفــق مــع االســتراتيجية حيــث أن الثقافــة هــي التــي
العمــاء ،ممــا يدفــع بالربحيــة إ ـلـى االنخفــاض .وبينمــا كان تفــوز بالمعركــة ـفـي نهايــة األمــر.
حجمــا عندمــا كان إجما ـلـي
ذلــك يشــكل مصــدر قلــق أقــل
ً
عامــا بعــد عــام ،وكانــت المحصلــة النهائيــة المثال  :3الشؤون العائلية
العائــدات يرتفــع ً
تحــذو حــذوه بالقيــم المطلقــة .اال انــه عندمــا يغيــر الســوق
طبيعتــه كمــا يحــدث وكمــا أشــرنا مــن قبــل ،تتحــول ثقافــة تدعــم االمتيــازات االســتثنائية الشــخصيات المليئــة
الشــركة الشــبيهة بتلــك الموصوفــة هنــا إ ـلـى معضلــة كبيــرة .بالحيو يــة والمثيــرة لالهتمــام ،لــذا فــإن منــح المز يــد مــن
هــذه المزا يــا والمعاملــة التفضيليــة ألفــراد األســرة تــؤدي
ومــن مســاوئ النمــو الهائــل الــذي شــهدته المنطقــة خــال ألن تــزداد حوكمــة أي شــركة ناجحــة مملوكــة ألســرة تعقيـدًا
العقــود الماضيــة ،هــو أن الشــركات الناجحــة تســببت عــن مــع كل جيــل جديــد يتمتــع بتلــك المزا يــا .وتســود ثقافــة
غيــر قصــد بتكو يــن بيئــة عمــل ســلبية .فقــد أدركــت العديــد ـفـي المنطقــة العربيــة تقضــي بوضــع دســتور للعائلــة ـفـي
مــن الشــركات التــي تبــذل جهــودًا لتحســين طــرق العمــل الشــركات العائليــة .لكــن هــذا ال يكفــي وحــده لمواءمــة كافــة
بهــا أن ردود فعــل الكثيــر مــن األفــراد ،بمــن فيهــم بعــض المصالــح والثقافــات القائمــة .فنــاد ًرا مــا يغيــر نــص جامــد
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مكتــوب بشــكل قاطــع شــعور وطريقــة تفكيــر وســلوك كل
أفــراد األســرة.
وقــد بذلــت مجموعــات الشــركات العائليــة ـفـي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي المتميــزة ـفـي مجــال النهــوض بحوكمــة
الشــركة جهــودًا حثيثــة لتفعيــل دور مجالــس العائلــة بهــا
وكذلــك تفعيــل دور األدوات األخــرى ذات الصلــة .و ُتعتبــر
االجتماعــات الدور يــة لكافــة أفــراد األســرة الراشــدين خيــر
دليــل ع ـلـى ذلــك ،كمــا يتــم أحيان ـا ً تقديــم برامــج تثقيفيــة
خاصــة لألعضــاء األصغــر س ـنًا .وهنــا ال ب ـ ّد مــن تســليط
الضــوء ع ـلـى أســئلة جوهر يــة ع ـلـى األســرة االجابــة عليهــا:
حــا أمــام األجيــال القادمــة ـفـي
مــا الــذي يجــب أن يكــون متا ً
أســرتنا؟ مــا األثــر الــذي يجــب أن نخلّفــه ـفـي العالــم المحيــط
بنــا؟ إ ـلـى أي مــدى نحــن ع ـلـى اســتعداد للتفكيــر بطريقــة
مختلفــة وللمخاطــرة؟ كيــف نضمــن قدرتنــا ع ـلـى تحقيــق مــا
نطمــح إليــه؟
ويجــدر بــأي مجلــس ادارة فعــال إ يــاء أهميــة خاصــة إ ـلـى
عائلــة المالــك وغــرس طريقــة عمــل بالشــركة يتــم ـفـي إطارهــا
عــرض بعــض القضايــا واالقتراحــات ع ـلـى مجلــس األســرة.
كمــا أن المجلــس منــوط بمســؤولية إدارة مصلحــة الشــركة
ع ـلـى المــدى الطويــل ،مســتندًا إ ـلـى رؤيــة المــاك وقيمهــم
وتوقعاتهــم .ويتطلــب هــذا األمــر االنتبــاه إ ـلـى التفاصيــل
الدقيقــة إذ إن الخــط الفاصــل بيــن مســؤوليات المجلــس
ومجلــس األســرة رفيــع للغايــة ،مــا قــد يق ـ ّوض إمكانيــة
وضــع دســتور لألســرة وسياســات حوكمــة الشــركة العائليــة.

وع ـلـى نحــو مماثــل ،تو ـلـي مجالــس االدارة األقــوى انتبا ًهــا
تمامــا كأي فر يــق عمــل يقــدم أداءا ً
كبي ـ ًرا لطريقــة عملهــا،
ً
متمي ـزًا ـفـي أي مجــال ـفـي الحيــاة .نتيج ـ ًة لذلــك ،يــزداد عــدد
المجالــس التــي أصبحــت تهتــم بتقييــم أدائهــا ـفـي المنطقــة
العربيــة .وقــد بــدأت هــذه التقييمــات بمعالجــة قضايــا
بســيطة ع ـلـى غــرار كيفيــة تعــاون أعضــاء المجلــس ،إ ـلـى
جانــب األســئلة التقليديــة حــول االمتثــال لمعاييــر الحوكمــة.
وباإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،تشــترك المز يــد مــن مجالــس االدارة
مــع االدارة التنفيذيــة ـفـي مناقشــة وصياغــة االســتراتيجية
مــن خــال تنظيــم منتديــات حــول اإلســتراتيجية خــارج مقــر
الشــركة حيــث يتســم الحــوار بدرجــة كبيــرة مــن الحر يــة.
وخــال هــذه المنتديــات ،فــإن عضــو مجلــس االدارة ال يســهم
فقــط بخبرتــه ومعرفتــه ـفـي االجتماعــات وانمــا يضفــي ـفـي
هــذه األثنــاء وعيــه ومشــاعره ع ـلـى المناقشــات.
الصرامة والمرونة
ُيعتبــر الفــرق بيــن “الصرامــة” و”المرونــة” ـفـي عالــم األعمــال
غري ًبــا .فلــدى معظــم النــاس ميــل نحــو أحدهمــا مــن دون
بــذل أي جهــد فع ـلـي لتحســين أنفســهم ع ـلـى صعيــد البعــد
اآلخــر الــذي ال يكــون بديه ًيــا بالقــدر نفســه بالنســبة لهــم .مــن
ناحيــة أخــرى ،فــإن مــا يصنــع القــادة العظمــاء ـفـي أوســاط
قــادة الشــركات هــو قدرتهــم ع ـلـى االهتمــام بــكل مــن عوامــل
الصرامــة والمرونــة ـفـي نفــس الوقــت.

المثال  :4االحترافية
لــكل مــا ذكرنــاه آنف ـاً ،لــم يعــد عمــل مجلــس االدارة شــبي ًها
بالخضــوع المتحــان حيــث يقــرأ الفــرد المــادة العلميــة ويقــوم
بعمــل بعــض التعليقــات الذكيــة اســتنادًا إليهــا .فالمجالــس
القو يــة تعتمــد ع ـلـى معلومــات داخليــة ووجهــات نظــر
مبدعــة .وتتألــف مــن أفــراد يحملــون خبــرات متعــددة تعــود
بالفائــدة ع ـلـى الشــركة .كمــا أنهــم يخصصــون وق ًتــا أطــول
نســب ًيا ـفـي كل مجلــس يعينــون فيــه مقارنــة مــع مــا كان
ســائدا ً ـفـي الماضــي القر يــب.
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