مقابلة مع فيل أرمسترونج

فيــل أرمســترونج لديــه خبــرة واســعة يف مجــال حوكمــة
المؤسســات بــدءا ً مــن الشــركات الكبــرى المدرجــة يف الســوق
الماليــة يف جنــوب أفريقيــا حيــث ارتبــط اســمه ارتباط ـا ً وثيق ـا ً
بتقاريــر «كينــج»  ،King Reportsال ســيما تقريــر كينــج  .2كمــا
شــغل مناصــب عليــا يف مؤسســة التمويــل الدوليــة وعمــل
مستشــارا ً للحوكمة يف رابطة الكومنولث .يشــغل أرمســترونج
حالي ـا ً منصــب مديــر الحوكمــة يف التحالــف العالمــي للقــاح
والتحصيــن جــايڤ  Gaviيف جنيــڤ.
خــال هــذه المقابلــة المطولــة التــي تغطــي أ كثــر مــن مجــال
يتحــدث أرمســترونج إىل پيتــر مونتانيــون عــن ســبب احتيــاج
الشــركات إىل تحســين عالقاتهــا مــع المجتمــع الــذي يمنحهــا
الرخصــة الحقيقيــة للعمــل داخلــه .يبــرز هــذا االحتيــاج لــدى
الشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة يف اســواق المــال علــى
حــد ســواء .ذلــك أنــه يف عالــم تنتقــل فيــه األخبــار بســرعة
البــرق ،يقــوم النشــطاء المعارضيــن للمؤسســات التجاريــة
غالب ـا ً لالســتجابة الفوريــة لمهاجمــة المؤسســات .وعنــد النظــر
إىل األمــور مــن تلــك الزاويــة يظهــر فــرق كبيــر بيــن مســؤولية
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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المؤسســات واألعمــال الخيريــة لهــا.
لمــاذا يجــب أن تشــعر الشــركات بالقلــق حيــال عالقتهــا مــع
المجتمــع؟
تحــدد عالقــات الشــركة مــع المجتمــع مــدى النجــاح الــذي
تحققــه بشــكل أو بآخــر .بصفــة عامــة يف هــذا العصــر الــذي
يتحلــى فيــه العالــم بمســتويات عاليــة مــن الشــفافية ال يرغــب
النــاس يف أن تســتغلهم الشــركات؛ لــذا تنطبــق علــى تلــك
الشــركات المقولــة القديمــة حــول حصــول الشــركات علــى
رخصــة مجتمعيــة لكــي تمــارس أنشــطتها التجاريــة.
لكــن اإلجابــة علــى الســؤال الخــاص بنــوع تلــك العالقــات
يتوقــف علــى مجــال عمــل الشــركة .فبالنســبة للبنــوك مثــا ً
هنــاك تســاؤالت عــن النزاهــة والمعاملــة العادلــة للعمــاء،
كمــا مــن المهــم أن يحــوز البنــك علــى ثق ـ َة المجتمــع األكبــر.
أمــا إذا كانــت الشــركة كبيــرة ومتعــددة الجنســيات فــإن النــاس
يحتاجــون إىل أن يثقــوا بمنتجاتهــا وأن يظنــوا أنهــم يعقــدون
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معهــا صفقــات عادلــة .قــد يختلــف األمــر يف الشــركات الصغيــرة
العاملــة يف مجــال تكنولوجيــا المعلومــات التــي ربمــا تســتهدف
عمــاء محدديــن ،ولكنهــا قــد تعتبــر أيض ـا ً شــركات مــوردة
لشــركة أ كبــر قــد تتأثــر بعالقاتهــا مــع المجتمــع  -يكفــي فقــط
أن تنظــر إىل فيســبوك وجوجــل.
هــل ينطبــق ذلــك علــى الشــركات الخاصــة واألخــرى المملوكــة
للدولــة مثلهــا يف ذلــك مثــل الشــركات المدرجــة يف ســوق
األوراق الماليــة؟
مــن النــادر للغايــة أن تحصــل الشــركات المملوكــة للدولــة علــى
هــذا الحــق؛ ألن االعتبــارات السياســية تحــدد طريقــة عملهــا .مــع
ذلــك ،ال أرى ســببا ً للتفرقــة ،فالمهــم يف نهايــة األمــر هــو كيفيــة
نظــر اآلخريــن إىل الشــركة .فالشــركات الخاصــة ليســت محصنــة
بالضــرورة ،وال تــزال صورتهــا العامــة تتعــرض إىل نقــد وســائل
اإلعــام ونشــطاء المجتمــع المــدين.
نعــم ،ولكــن مــن المؤكــد أن الشــركات المملوكــة لعائــات تبــدأ
بقيــم أصيلــة يمثلهــا مؤســس الشــركة...
يف بدا يــة حياتهــا ،تفهــم الشــركات العائليــة المجتمــع بشــكل
أفضــل؛ ألنهــا بــدأت حياتهــا يف مجتمعــات ارتبطــت بهــا
وكانــت العائلــة المؤسســة للشــركة ترغــب يف أن ينظــر إليهــا
هــذا المجتمــع باحتــرام ،وقــد ربطتهــا بــه عالقــة وثيقــة .لكنهــا
تنمــو الحق ـا ً وتبتعــد عــن تلــك القيــم .ومــع تــويل األجيــال
الجديــدة الســلطة يتســع منظورهــا ،وقــد ينصــب تركيزهــا علــى
العنصراالقتصــادي بشــكل أ كبــر .لكــن القــرارات واالختيــارات
التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ال تــزال ُتركــز
علــى االســتثمار بعيــد المــدى يف الشــركات المملوكــة لعائــات
ربمــا بشــكل أ كبــر مــن تلــك الشــركات التــي يديرهــا مهنيــون
محترفــون .تــرى ذلــك يف أمريــكا الالتينيــة علــى ســبيل المثــال،
حيــث تشــكل الشــركات العائليــة مكون ـا ً مهم ـا ً يف قطــاع
المؤسســات.
إذا ً ما توقعات حملة األسهم وأصحاب المصالح بالضبط؟
بالطبــع هنــاك أنــواع مختلفــة مــن المســتثمرين :صناديــق
إســتثمار التحــوط  ،Hedge Fundsوحصــص الملكيــة الخاصــة،
ومديــري األصــول ،وهكــذا ولــكل منهــم نهج ـا ً مختلف ـاً .لكــن
النقطــة العامــة تتمثــل يف انقضــاء األيــام التــي كان يتــم فيهــا
االســتثمار يف شــركة مــا ثــم االنتظــار للحصــول علــى عائــد بعيــد
المــدى ،حيــث لديــك اآلن معــدل اســتنزاف كبيــر .النقطــة هــي
أن المســاهمين ال يزالــون يبحثــون عــن العائــد االقتصــادي،
فهــم يتحدثــون عــن مســائل تخــص أصحــاب المصالــح لكــن
ذلــك ال يبــدو مقنع ـا ً تمام ـاً.
ألن أصحاب المصالح يضغطون عليهم ،يحتاج المســتثمرون
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أن يظهــروا وكأن لهــم دور يف العمليــة .كمــا يتزا يــد تعرضهــم
هــم أنفســهم لإلنتقــاد .حيــث يتــم إخبارهــم بــأن لديهــم القــوة
والســلطة إلجبــار الشــركات علــى تنفيــذ مــا يفتــرض بهــا القيــام
بــه ،كمــا تؤكــد أدلــة الحوكمــة واإلشــراف علــى ذلــك بدرجــة
مــا .ولــدى الشــركات االســتثمارية الضخمــة مصلحــة خاصــة
باالســتجابة لتلــك الضغــوط .يف النهايــة ال ينبغــي أن نشــكو إذا
كانــت نتيجــة تلــك الضغــوط جيــدة.
إذا ً ما الذي يتعين على الشركات أن تفعله؟
يتعيــن علــى الشــركات أن تســتجيب؛ فالقواعــد واللوائــح ال
تحــدد الســلوك بالضــرورة ،بــل إن أصحــاب المصالــح ،ووســائل
اإلعــام ،والمجتمــع المــدين جميعهــا ُتعــد جــزءا ً مــن عمليــة
تحديــد الســلوك .وقــد أصبــح صــوت المجتمــع أعلــى كثيــراً.
كمــا أتاحــت التكنولوجيــا فرصـا ً هائلــة للوصــول إىل المعلومــات
بشكل يجعلها متاحة يف جزء من الثانية .ويوفر هذا للمجتمع
رؤ يــة أ كثــر وضوحـاً ،ورأ يـا ً وتأثيــرا ً علــى أســلوب معالجــة األمــور.
وال يمكــن للشــركات ،ومجالــس اإلدارة والمســتثمرين تجاهــل
ذلــك.
منــذ ثالثيــن أو أربعيــن أو خمســين ســنة كانــت كارثــة ڤيــل
 Valeيف البرازيــل ستشــكل مشــكلة بالنســبة إىل الشــركة،
والهيئــات التنظيميــة الوطنيــة والمجتمــع المحلــي فقــط .أمــا
اآلن فهــي تتصــدر عناو يــن األخبــار يف جميــع أنحــاء العالــم.
و يــؤدي ذلــك بســرعة إىل وجــود مشــاركة فعالــة وائتــاف بيــن
المجتمــع المحلــي والنشــطاء المحلييــن والدولييــن .ويحــدث
ذلــك بشــكل أســرع كثيــرا ً مــن الســابق ،وقــد تصعــب إدارتــه
للغايــة.
مــا الجهــة التــي ُتعــد مجالــس اإلدارة مســؤولة أمامهــا يف كل
تلــك األمــور؟
مجلــس اإلدارة مســؤول أمــام الشــركة .ويفــي أعضــاء المجلــس
بمســؤولياتهم مــن خــال تقديــم التقاريــر بالشــكل الــذي
يقتضيــه القانــون واللوائــح ثــم البــدء يف إدخــال الحوكمــة
ومعاييرهــا القياســية إىل الشــركة .يجــب أن يفهــم أعضــاء
مجالــس االدارة أنهــم معينــون لضمــان اســتمرار نجــاح الشــركة
وأنهــم مســؤولون أمامهــا بالتــايل .وقــد تكــون هنــاك خيــارات
متضار بــة؛ لــذا يجــب أن تبــدأ يف البحــث عــن مقومــات نجــاح
الشــركة .ليســت المســألة مســألة عائــد اقتصــادي فحســب .إذا
كانــت ســمعة شــركتك ســيئة ،فلــن يشــتري النــاس منتجاتهــا.
أســتطيع أن أفهم كيف ينطبق ذلك على األســواق المتقدمة،
ولكن خطر الســمعة أقل بالتأكيد يف األســواق الناشــئة.
إن المســتهلكين يف أســواق الــدول الغربيــة أ كثــر حساســية
تجــاه ســلوك الشــركات .ولكــن حساســية المســتهلك يف
األســواق الناشــئة أقــل تطــوراً ،وبرغــم ذلــك تراهــا يف البرازيــل
وجنــوب أفريقيــا .أمــا يف األماكــن األخــرى فهــي غيــر منتشــرة،
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ويعــود ذلــك جزئي ـا ً يف بعــض األحيــان إىل تثبيــط وســائل
اإلعــام إلبعادهــا عــن مواجهــة الشــركات .لكــن حتــى يف الصيــن
تبــدأ يف مالحظــة زيــادة يف حساســية المســتهلك مــع نمــو
الطبقــات الوســطى التــي تتطلــع إىل رفــع مســتواها المعيشــي.
كمــا يشــكل مواليــد األلفيــة الطبقــات الوســطى الجديــدة يف
الصيــن ،والهنــد وإندونيســيا الذيــن يتميــزون بالحساســية
الشــديدة والوعــي االجتماعــي .وتتغيــر قواعــد اللعبــة عندمــا
تتوســع الشــركات علــى مســتوى العالــم ،خاصــة يف األســواق
الغربيــة ،حتــى إذا لــم تكــن تواجــه ضغــط المجتمــع المــدين يف
وطنهــا األم.
يف بعــض األســواق ُيعــد النــاس األعمــال الخيريــة للمؤسســات
أمــرا ً مهم ـاً .هــل تختلــف هــذه عــن المســؤولية المجتمعيــة
للمؤسســات وهــل ُتعــد بدي ـا ً لهــا؟
يمكــن لألعمــال الخيريــة للمؤسســات أن تصبــح تقليــدا ً مهمـا ً
مبنيـا ً علــى قناعــات اجتماعيــة وأخالقيــة ودينيــة راســخة .ولكــن
ليســت كل الحــاالت كذلــك دائم ـاً ،يمكــن أن يتحــول األمــر
ببســاطة إىل وســيلة بديلــة للحصــول علــى رخصــة مجتمعيــة
لممارســة أنشــطة الشــركة .نحــن نحتــاج إىل توخــي الحــذر
يف التفرقــة بيــن أداء األعمــال الخيريــة ألســباب وجيهــة مثــل
المزا يــا االجتماعيــة التــي تمولهــا شــركة تاتــا يف الهنــد علــى
ســبيل المثــال ،والشــركات التــي غالب ـا ً مــا تســتغلها لتحقيــق
مصالــح معينــة والســعي لشــراء احتــرام الجمهــور .كمــا يجــب
أن ننظــر إىل التاريــخ .يف بدا يــات القــرن العشــرين كنــت
تــرى نمــو المؤسســات الكبــرى يف الواليــات المتحــدة .وكان
«البارونــات اللصــوص» الذيــن يديــرون تلــك المؤسســات مــن
كبــار المحســنين إال أنهــم كانــوا يشــترون االحتــرام بنقودهــم.
وتطــور ذلــك إىل مــا هــو أ كثــر تعقيــدا ً خــال القــرن العشــرين يف
ومــن يقودونهــا .تعمــل
مجتمــع تتزا يــد توقعاتــه مــن الشــركات َ
الشــركات يف بيئــة أ كثــر تعقيــدا ً ويتعيــن علــى مجلــس اإلدارة
وإدارة الشــركة تحديــد نطــاق مصالــح الشــركة يف أنشــطتها
وكيفيــة اســتجابتها بوضــوح تــام .وينبغــي أن أضيــف أن العمــل
الخيــري ال يتســاوى مــع الوعــي االجتماعــي.
كيــف يمكــن لمجالــس اإلدارة تحديــد مــا إذا كانــت الشــركة
تربطهــا عالقــات ســليمة بالمجتمــع؟
ال تتلخــص المســألة يف أن منتجاتــك تبــاع علــى رفــوف المتاجر.
بــل يجــب أن تكــون علــى إلمــام بمــا يتــداول يف الســوق وكل مــا
ال يرد ذكره يف المراســات الداخلية للشــركةُ .تعد اســتطالعات
رأي المســتهلك أحــد المصــادر ،كمــا ُتعــد آراء المســتثمرين
مصــدرا ً آخــر .يف األســاس ينبغــي أن تكــون مجالــس اإلدارة
أيضـا ً علــى وعــي بمــا يقــال علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،
وأن تســتخدم األدوات العديــدة المتاحــة أمامهــا لتتبــع الــرأي
العــام وتحديــد فجــوات التواصــل والمخاطــر المحتملــة ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بســمعة المؤسســة وشــهرتها التجاريــة ،مــن بيــن
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أمــور أخــرى.
إذا ً ما العمل عندما تخطئ وسائل التواصل االجتماعي؟
ال يمكن أن تك ّذب الشركات جميع األخبار المغلوطة فحسب،
بــل يجــب أن يكــون جــزء مــن إســتراتيجية الشــركة لمواجهــة
المخاطــر متعلق ـا ً بكيفيــة التعامــل مــع التقاريــر المضللــة.
يجــب أن يكــون لديــك إســتراتيجية للتواصــل تتفهــم المخاطــر
المتعلقــة بالمنشــور علــى وســائل التواصــل االجتماعــي التــي
يراهــا عــدد هائــل مــن النــاس ومــدى الضــرر الــذي تســببه تلــك
المعلومــات المغلوطــة.
ُيعد الموظفون من أهم أصحاب المصالح بالتأكيد.
نعــم ،إنهــم مهمــون للغايــة .تــرى هــذه األيــام تفاوت ـا ً هائــا ً يف
الدخــل بيــن أجــر الموظــف الــذي يتلقــى أقــل مرتــب وأجــر
المديريــن التنفيذييــن الكبــار ،إن هــذه األمــور تتــم مالحظتهــا.
يريــد الموظفــون أال يشــعروا باالســتغالل .وهــذه مســألة أخــرى
تمــس ســمعة إدارة الشــركة بــل الشــركة نفســها .كمــا أنهــا
مســألة مهمــة للمجتمــع المــدين وللمســتثمرين ،ولكنهــا أيض ـا ً
ضروريــة لرفاهيــة الموظفيــن ومجتمعاتهــم الصغــرى .وهــذا مــا
تنجــح فيــه الشــركات العائليــة التقليديــة نظــرا ً النســجامها مــع
المجتمعــات التــي نشــأت فيهــا.
يمكــن أن تكــون اســتطالعات رأي الموظفيــن مصــدرا ً مهم ـا ً
للمعلومــات ،خاص ـ ًة إذا نفذتهــا جهــة مســتقلة وإذا مــا أبــرزت
التفــاوت بيــن رؤ يــة الشــركة لنفســها ومــا قــد يــراه الموظفــون
أنفســهم .يتطلــب األمــر قــدرا ً مــن الشــجاعة .ربمــا ال تكــون إدارة
الموظفيــن أمــرا ً شــديد الســهولة ،بــل قــد يكــون األمــر أ كثــر
صعوبــة يف الشــركات العائليــة ،ولكــن يجــب أن تكــون مجالــس
اإلدارة واضحــة بشــأن أهميتــه .يشــكل الموظفــون الذيــن
يشــعرون بالرضــا نافــذة مهمــة تطــل علــى عمــل الشــركة.
هــل تشــكل كل تلــك القضايــا االجتماعيــة أهميــة خاصــة
للشــركات التــي تســعى لــإدراج يف أســواق األوراق الماليــة؟
يف الماضــي كان هــذا األمــر ُيعــد دافع ـا ً كبيــراً .علــى ســبيل
المثــال :تمثــل الحاجــة إىل معاييــر أعلــى للحوكمــة الســبب وراء
تأســيس نوڤــو ميــركادو (الســوق الجديــد) يف البرازيــل .ال تــزال
أهميــة اإلدراج يف أســواق المــال صحيحـا ً حتــى يومنــا هــذا ،لكــن
األمــر يــدور اآلن حــول حقيقــة أننــا نعيــش يف اقتصــاد عالمــي
حيــث لــم تعــد المعلومــات واألحــداث مســألة ذات أهميــة
محليــة فقــط ،بــل يمكــن أن تصبــح مســألة ذات أهميــة عالميــة
وذات عواقــب محتملــة .يوضــح الصــراع الــذي واجهــه القطــاع
المصــريف يف اســتعادة مصداقيتــه بعــد أحــداث األزمــة الماليــة
يف عــام 2008م صعوبــة التحديــات عندمــا تنقلــب مدرســة
الــرأي العــام ضــدك.
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