تغيير المخاطر المحتملة

بيتر مونتاغنون
عضو مجلس اإلدارة  -معهد حوكمة
أدرك العالــم مــذ وقــت طويــل أن الحوكمــة الجيــدة تعنــى كثيــرا ً

الممكــن أن يؤثــر هــذا كلــه ع ـلـى قيمــة الشــركات ،حتــى تلــك التــي

أن تكــون قــادرة ع ـلـى فهــم المخاطــر المحتملــة التــي تنشــأ عــن
قراراتهــا وضمــان إدارتهــا بشــكل صحيــح .و ـفـي عالــم اليــوم الم ـلـيء

كانــت إدارة المخاطــر المحتملــة تتعلــق ـفـي األســاس بالمخاطــر

باإلشــراف وإدارة المخاطــر المحتملــة .تحتــاج مجالــس اإلدارة إ ـلـى
البحــث عــن فــرص إســتراتيجية ،لكنهــا تحتــاج ـفـي الوقــت ذاتــه إ ـلـى

بالتغيــرات ،تنجــم مخاطــر محتملــة جديــدة -وإن كان بعضهــا
منهجي ـاً -ـفـي كل األوقــات مصاحب ـ ُة لتحــدي الحوكمــة.

ال يبــدو أنهــا تتأثــر بشــكل مباشــر.

كاف لدعــم التوســع أو
الماليــة :هــل لــدى الشــركة رأس مــال
ٍ

كاف
تحمــل صدمــات األعمــال؟ أو هــل الشــركة محميــة بشــكل
ٍ
ضــد االحتيــال الما ـلـي؟ ال تــزال هــذه األســئلة ذات صلــة بــأي

لمــا كان جــدول أعمــال المخاطــر قــد غــدا مشــتمال ً
شــركة ،ولكــن َّ

وتشــمل قائمــة المخاطــر المحتملــة الجديــدة مجموعــة واســعة

ع ـلـى موضوعــات أ كثــر بكثيــر مــن ذي قبــل ،فيجــب ع ـلـى مجالــس

ونقــص الميــاه كمــا نــرى اآلن ـفـي مدينــة كيــب تــاون ،حيــث مــن

هــذه مهمــة معقــدة ألن العديــد مــن المخاطــر المحتملــة التــي

مــن الجبهــات :مثــل الهجمــات الســيبرانية ،واالحتبــاس الحــراري،
وفشــل المضــادات الحيويــة ـفـي حمايــة النــاس مــن األمــراض،
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اإلدارة التأ كــد مــن أن مهاراتهــم توا كــب ســرعة التغييــر.
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تواجــه الشــركات اليــوم ال يمكــن التنبــؤ بهــا .كمــا ال تعــرف مجالــس
اإلدارة متــى وكيــف ســيتعرض نشــاط شــركاتهم لهجــوم ســيبراني

للتالعــب ،خاصـ ًة إذا كانــوا يولــون األخبــار التــي ُتنشــر ع ـلـى وســائل
اإلعــام اهتمام ـا ً بالغ ـاً .وبمعنــى آخــر ،ال يحتــاج أعضــاء مجالــس

لديهــا القــدرة ع ـلـى تدميــر أي عمــل ســليم بيــن عشــية وضحاهــا.

معرفــة مــا يــدور حــول العالــم الــذي يعملــون فيــه.

مدمــر ،ع ـلـى الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أن مثــل هــذه الهجمــات
فنحــن ال نعــرف مــا إذا كان يجــب علينــا إيجــاد أدويــة جديــدة

االدارة إ ـلـى معرفــة مــاذا يــدور ـفـي مجــال عملهــم فقــط ،بــل إ ـلـى

لتحــل محــل المضــادات الحيويــة قبــل أن تفقــد هــذه المضــادات
فاعليتهــا ،ولكــن مــن الواضــح أن الز يــادة الســريعة ـفـي معــدل

حــول البيئــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة ومحاولــة تقييــم التأثيــر

تأثيرهــا ع ـلـى الموظفيــن والعمــاء ع ـلـى ح ـ ٍّد ســواء.

من الشركات بذلك اإلجراء من خالل تطوير «خريطة المخاطر»

الوفيــات يمكــن أن تؤثــر ع ـلـى جميــع األعمــال وذلــك بســبب

وألن هنــاك نوعـا ً مــن عــدم اليقيــن حــول هــذه المخاطــر المحتملة،
فإننــا نميــل أحيان ـا ً إ ـلـى تجاهلهــا .وإذا مــا غــدا الهجــوم الســيبراني

أمــرا ً ال مفــر منــه ـفـي مرحلــة مــا ،فهــو ببســاطة مســألة قضــاء وقــدر
وليــس هنــاك الكثيــر الــذي يمكنــك فعلــه حيــال هــذا األمــر ،أو

هكــذا تفيــد الذريعــة التــي تشــعر بانهزاميــة شــديدة؛ إذ إن وظيفــة
مجالس اإلدارة أن تحمي شــركاتها قدر اســتطاعتها من المخاطر
المحتملــة التــي قــد تقــوض أعمالهــا وتهــدد مســتقبلها.

ومــن ثــم ،فــإن فهــم المخاطــر المحتملــة يعنــي طــرح أســئل ٍة
المحتمــل للتغييــر ع ـلـى نشــاطها ومجــال عملهــا .وتقــوم العديــد

التــي يتــم تصنيــف المخاطــر المحتملــة فيهــا مــن حيــث احتماليــة
حدوثهــا وشــدة تأثيرهــا ،فالمخاطــر المحتملــة التــي مــن المرجــح

أن تحــدث ع ـلـى مــدار العــام المقبــل وذات التأثيــر الخطيــر ع ـلـى
العمــل تكــون بحاجــة إ ـلـى معالجـ ٍة عاجلـةٍ .أمــا تلــك المخاطــر التــي
مــن المحتمــل أن تتطــور ع ـلـى األرجــح مــن المــدى المتوســط إ ـلـى

المــدى الطو يــل والتــي تكــون ذات تأثيــر محــدود فقــط فمــن
الممكــن أن نوليهــا اهتمام ـا ً أقــل ،وهكــذا.
ســتوضح خريطــة المخاطــر لمجالــس اإلدارة مــا االحتياجــات

إذاً ،مــا الــذي نســتطيع فعلــه حيــال هــذا األمــر؟ إن المهمــة
األو ـلـى التــي تواجــه مجلــس االدارة هــي استكشــاف آفــاق

التــي يجــب التعامــل معهــا ع ـلـى المــدى القصيــر ،ع ـلـى الرغــم مــن
وجــوب دراســة المخاطــر المحتملــة ـفـي ضــوء القــدرة ع ـلـى الدفــاع

أجــل ا كتشــاف المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري

تأثيــر خطيــر .والنفــط هــو المثــال التقليــدي الــذي ُيضــرب إليضــاح

واع مــن
مســتقبل المخاطــر المحتملــة بعنايــة وبعقــل متفتــح ٍ

ع ـلـى العمــل ع ـلـى المــدى الطويــل والقصيــر ،وهــو مــا يتطلــب

أ كثــر مــن مجــرد فهــم وإلمــا ٍم باألمــور الماليــة .وهــذا يعنــي إلقــاء
نظــرة شــاملة ع ـلـى مــا يجــري ـفـي العالــم ،تمامـا ً كمــا تفعــل شــركة
ســويس ري ( )SwissREمــن خــال برنامــج ســونار ع ـلـى ســبيل
المثــال .إذ إنــه ـفـي الوقــت الــذي تو ـلـي فيــه الشــركة فهــم المخاطــر
المحتملــة للتأميــن اهتمامـاً ،فــإن منهجهــا مالئــم أيضـا ً لمجالــس
إدارة المؤسســات التــي تتعامــل معهــا.

قــد تبــدو بعــض هــذه المخاطــر عامــة جــدا ً وبعيــد ًة عــن ســير
العمــل ـفـي الشــركة ،ولكنهــا ليســت كذلــك ـفـي الحقيقــة .فــا شــك
أن إدارة فيســبوك قــد فوجئــت باكتشــاف باســتخدام الروســيين
الموقــع لنشــر الدعايــة والرســائل الكاذبــة حــول االنتخابــات
األمريكيــة .فهــل كان مــن الممكــن تو ُّقــع ذلــك؟ ربمــا نعــم.
قــد ال يكــون واضح ـا ً أن الروســيين هــم مــن يقفــون وراء نشــر

هــذه األخبــار واآلراء المزيفــة ،ولكــن األمــر الــذي كان يجــب عــدم

التباســه ع ـلـى مجلــس إدارة فيســبوك هــو أن الموقــع كان ُعرضــة
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ومقارنتــه بالمخاطــر المحتملــة طويلــة المــدى التــي ســيكون لهــا
هــذه المخاطــر المحتملــة .فمــا الــذي ســيحدث للقيمــة الطويلــة
األجــل الحتياطيــات النفــط مــع انتقــال العالــم إ ـلـى مصــادر بديلــة

للطاقــة؟ لقــد بــدأت بعــض شــركات النفــط ـفـي النظــر ـفـي هــذه
القضايــا وتعديــل خططهــا وفقـا ً لذلــك اليــوم الــذي قــد يصبــح فيــه

االحتياطــي ذو القيمــة العاليــة حاليـا ً عديــم القيمــة في المســتقبل.
ويقــوم بعــض المســتثمرين الدولييــن بالفعــل بحســابات مماثلــة.

هنــاك مجموعــة واحــدة مــن األفــراد الذيــن يمكنهــم المســاعدة ـفـي

تطويــر خريطــة شــدة المخاطــر :فر يــق التدقيــق الداخ ـلـي .إذ يعــرف
هــؤالء األشــخاص ســير العمــل مــن الداخــل ،كمــا أنهــم ـفـي موقــع
جيــد يمكنهــم مــن تحديــد المخاطــر المحتملــة الناشــئة والتعــرف
عليهــا .و ـفـي الغالــب األعــمُ ،ترفــع تقار يــر التدقيــق الداخ ـلـي إ ـلـى

لجنــة التدقيــق ،ولكــن ـفـي بعــض الشــركات الكبيــرة تــم توســيع
نطــاق صالحيتهــا لتقديــم التقار يــر إ ـلـى لجــان مجلــس اإلدارة التــي
أُسســت لإلشــراف ع ـلـى المخاطــر غيــر الماليــة المحتملــة .وقــد
غــدت أمثــال هــذه اللجــان -التــي تحمــل عــادة أســماء مثــل لجنــة
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االســتدامة أو لجنــة الســلوك المهنــي -أ كثــر شــيوعاً ،ال ســيما ـفـي

تلــك الشــركات التــي تعنــى فيهــا لجنــة التدقيــق بالفعــل بالمهــام

الماليــة.

إن العديــد مــن المخاطــر المحتملــة التــي نلــم بهــا حتــى اآلن هــي
مخاطــر خارجيــة تتعلــق بالتطــورات ـفـي العالــم الخارجــي والتــي
يتعيــن ع ـلـى الشــركات االســتجابة لهــا .ولمعالجــة هــذه المخاطــر،

يجــب أن يكــون أعضــاء مجلــس االدارة ع ـلـى إلمــا ٍم بمــا يحــدث
ـفـي العالــم مــن حولهــم وأن تكــون لديهــم القــدرة ع ـلـى صياغــة
ـارات تتجــاوز المعرفــة التقليديــة
ردو ٍد مفيــدة ،وهــو مــا يتطلــب مهـ ٍ
باألمــور الماليــة وفهــم كيفيــة إدارة األعمــال.

وهنــاك مخاطــر محتملــة أخــرى تنشــأ داخــل الشــركة مــن الممكن

أن نصفهــا بأنهــا مخاطــر ســلوكية .فهــل يفهــم مجلــس اإلدارة
ُ
القــوى التــي تشــكل الســلوك ـفـي الشــركة؟ وهــل يالئمــه هــذا
األمــر؟ لقــد أصبــح هــذا األمــر أ كثــر أهميــة ،حيــث ازداد االعتمــاد
ع ـلـى التكنولوجيــا المعقــدة ع ـلـى نحــو كبيــر.

وإليكــم هذيــن المثاليــن .نحــن ال نعــرف المالبســات الدقيقــة
التــي خ َّولــت لشــركة فولكــس فاجــن أن تخــدع الواليــات المتحــدة
واالتحــاد األورو ـبـي فيمــا يتعلــق باختبــارات االنبعاثــات ،بيــد أن

هــذه التجر بــة تذكرنــا بكيــف كان مــن الســهل نســبيا ً لمهنــدس
برمجيــات مــن ذوي المهــارات العاليــة أن يغيــر البرامــج ـفـي
فولكــس فاجــن حتــى تتمكــن الشــركة مــن الغــش ـفـي اختبــار
االنبعاثــات ـفـي الواليــات المتحــدة .إنــه مــن الصعــب جــدا ً ع ـلـى
أعضــاء مجلــس ادارة هــذه الشــركة ،ذوي الخلفيــات العامــة،
فهــم مثــل هــذا البرنامــج أو نطــاق إســاءة اســتخدامه .و ـفـي شــركة
أخــرى –وهــي شــركة يــو ـبـي إس -تمكَّــن علمــاء الرياضيــات ذوو

غيــر ذي صلــة تقريب ـا ً ألن القــدرة الفنيــة للقــوى العاملــة قــد

فاقتــه وتخطتــه .وع ـلـى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن مجالــس اإلدارة
التــي تو ـلـي ازدهــار شــركاتها ع ـلـى المــدى الطويــل عنايــة فائقــة ال
يمكنهــا تحمــل تكاليــف الســماح بحــدوث ذلــك؛ إذ يجــب أن تهتــم
باإلشــارات التــي ترســلها ســواء أ كانــت جيــدة أو ســيئة ،كمــا يجــب

عليهــا االهتمــام بتوقــع تصــرف العامليــن بالشــركة .وثمــة ضابطــان
مفيــدان ـفـي هــذا الصــدد:
أوالً ،عندمــا تنخــرط الشــركة ـفـي نشــاط مــا يجــد أعضــاء المجلــس
صعوبــة ـفـي فهمــه ،يجــب عليهــم اســتجواب المديــر المســؤول

عمــا ينطــوي عليــه األمــر .وإذا كان هــذا الشــخص ال يمكنــه اإلجابــة
بطريقــة يفهمهــا غيــر المتخصصيــن الموجوديــن ـفـي المجلــس،
فمــن المرجــح أن عضــو المجلــس لــن يفهــم المشــكلة ولــن يــدرك

أن المخاطــر كبيــرة .وحينهــا ،يجــب اســتبدال هــذا العضو بشــخص
يعــرف مــا يجــري ،أو إيقــاف النشــاط كليـ ًة.
ثاني ـاً ،تحتــاج مجالــس اإلدارة إ ـلـى فهــم أن القيــم والمبــادئ

المشــتركة مهمــة .كمــا يجــب ع ـلـى جميــع موظفــي الشــركة أن
يشــاركوا ـفـي تأكيــد ازدهــار العمــل وأن القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا
ـفـي المســار الروتينــي للشــركة ســتكون جيــدة .وحيــث إن العالــم
قــد غــدا أ كثــر تعقيــداً ،كمــا أن المخاطــر المحتملــة الناجمــة عــن
العمــل بمــا ـفـي ذلــك مخاطــر الســلوك قــد ازدادت ،فــإن وجــود
القيــم واألخــاق التــي تســاعد ـفـي تخفيــف هــذه المخاطــر ع ـلـى كل
المســتويات قــد غــدا أمــرا ً ذا أهميــة كبيــرة .وإذا مــا صــح أن خبــراء

تكنولوجيــا المعلومــات المؤهليــن تأهيــا ً عالي ـا ً يمكنهــم وضــع
برامــج قــادرة ع ـلـى التســبب ـفـي خســائر بمليــارات الــدوالرات،
فيمكــن للشــركة أن تقطــع شــوطا ً طو يــا ً نحــو حمايــة نفســها
عــن طر يــق غــرس القيــم والمبــادئ التــي تعنــي أن الموظفيــن
ســيفكرون مرتيــن قبــل أن يفعلــوا شــيئا ً يرفضــه زمالؤهــم

المهــارات العاليــة مــن كتابــة المشــتقات المعقــدة التــي خولــت
لهــم الحصــول ع ـلـى مكافــآت كبيــرة ولكنهــا تســببت ـفـي خســائر

ورؤســاؤهم والشــركة نفســها.

هاتــان الحالتــان كلتاهمــا ُتعــدان أمثلــة ع ـلـى مواضــع تغيــر فيهــا

إن إحــدى مشــكالت التكنولوجيــا هــي أنــه ـفـي الوقــت الــذي تمنــح
فيــه الســلطة ،فإنهــا تميــل إ ـلـى تجاهــل أهميــة القيــم واألخــاق.

مــن ســمات اإلدارة؛ أمــا الســلطة ،فقــد ُتركــت للمجلــس .أمــا

كاليفورنيــا معالجــة هــذا األمــر مــن خــال توظيــف الفالســفة،
وليــس فقــط خبــراء برمجيــات مــن الدرجــة األو ـلـى .و ـفـي هذا الصدد،

فادحــة عندمــا ضر بــت األزمــة الماليــة العالــم.

التسلســل الهرمــي التقليــدي .لقــد ارتبطــت المعرفــة الواقعيــة
ـفـي العــادة بالعامليــن ـفـي الشــركة ،ـفـي حيــن كان الفهــم ســم ًة
اآلن ،فقــد أصبحــت المعرفــة والفهــم والســلطة كلهــا موجــودة
ـفـي مــكان العمــل ،ومــا لــم يكــن مجلــس اإلدارة حــذراً ،فقــد يبــدو
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شــراء مؤسســته مــن قبــل هــذه الشـ 1
ـركة :إن شــركات التكنولوجيــا
تحتــاج إ ـلـى «نظــام تشــغيل أخال ـقـي» 1.و ـفـي اآلونــة األخيــرة ،ذكــر

موقــع كوارتــز ع ـلـى شــبكة اإلنترنــت أن المدير يــن التنفيذييــن ـفـي
وادي الســليكون يوظفــون الفالســفة «لتعليمهــم الســؤال عــن
كل شــيء».

إن الثقافــة التــي تشــجع الموظفيــن ع ـلـى التفكيــر ـفـي تأثيــر مــا
يقومــون بــه ع ـلـى العالــم الخارجــي هــي أ كثــر صح ـ ًة مــن تلــك

التــي تســعى إ ـلـى اســتغالل مهاراتهــم بشــكل أعمــى .وعليــه،
فــإن «مواطنــة الشــركات» تحتــل مكانــة مهمــة ،ليــس فقــط ع ـلـى
مســتوى الشــركة ولكــن أيض ـا ً ع ـلـى مســتوى الموظفيــن .وتجــدر

اإلشــارة ـفـي هــذه المرحلــة إ ـلـى أن أ كبــر خطــر ســيبراني هــو ذلــك ا ـلـي
ينشــب مــن الداخــل ،إذ تبــدأ الهجمــات ـفـي الغالــب األعــم بســبب

ـرق أمنــي مــن قبــل موظــف معيــن .ولكــن إذا مــا وجــدت ثقافــة
خـ ٍ
مؤسســية إيجابيــة ،فــإن الموظفيــن ســيهتمون ألنهــم ال يرغبــون
ـفـي المخاطــرة بحياتهــم أو حيــاة زمالئهــم أو إلحــاق الضــرر بالشــركة
التــي توظفهــم .وبــدون هــذه الثقافــة ،فقــد يكــون األمــن الســيبراني

ببســاطة مجــرد االمتثــال لذلــك حتــى ولوع ـلـى مضــض.
يترتب على ذلك بعض االستنتاجات:

• يحتــاج أعضــاء مجلــس االدارة إ ـلـى التفكيــر ع ـلـى نطــاق واســع ـفـي
المخاطــر المحتملــة التــي تواجــه شــركاتهم والســعي إ ـلـى تحديــد
تلك التي تحتاج إلى اهتمام عاجل .كما يجب أن يكونوا مزودين
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بمــا يمكنهــم مــن استكشــاف اآلفــاق فيمــا يتعلــق بمســتقبل
مجموعــة مــن المخاطــر المحتملــة ،مــع األخــذ ـفـي االعتبــار أن

هنــاك منظمــات يمكــن أن تســاعدهم ع ـلـى القيــام بذلــك.

• قــد تبــدو األســئلة البســيطة غبيــة ،لكنهــا يمكــن أيض ـا ً أن
تكــون اختبــارا ً حقيقي ـا ً للمديــر التنفيــذي الــذي يحــاول تغطيــة

الممارســات الســيئة مــن خــال االعتمــاد ع ـلـى إجابــات فنيــة
للغا يــة.

• إذا كان لــدى الجميــع ـفـي الشــركة نظــام قيــم إيجا ـبـي ،فســيكون

مــن الســهل التعامــل مــع كل المخاطــر المحتملــة الخارجيــة
والداخليــة.

ً
ـج جي ـ ٍد مــن
وأخيــرا ،فــإن مجالــس اإلدارة تحتــاج إ ـلـى مز يـ ٍ
المهــارات ،والــذي مــن الواضــح أنــه يســاعد ع ـلـى وجــود أعضــاء

مجلــس ادارة قادر يــن ع ـلـى فهــم كل مــن النطــاق والمخاطــر
المتأصلــة ـفـي التكنولوجيــا التــي تســتخدمها شــركتهم .لكــن هــذا ال
يكفــي ،حيــث إنهــم بحاجــة أيضـا ً إ ـلـى أشــخاص قادر يــن ع ـلـى فهــم
المعنــى والســياق وتأثيــر مــا تقــوم بــه الشــركة ع ـلـى المجتمــع .وال

يعنــي هــذا بالضــرورة توظيــف األشــخاص الحاصليــن ع ـلـى درجــة
الدكتــوراه ـفـي الفلســفة ولكنــه يتطلــب عقليــة تتحــدى مجموعــة
واســعة مــن وجهــات النظــر ع ـلـى جبهــات عديــدة.
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