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كلمة الإحتاد
يف وقت تتداخل فيه طبيعة و�آليات العمل االقت�صادي واملايل مع ًا ،الأمر
الذي ي�ؤثر حتم ًا على طبيعة الأن�شطة كافة ،مل يكن القطاع اال�ستثماري مبن�أى
عن ذلك .وظهرت وللأ�سف ال�شديد عدد من اجلرائم غري املقبولة كاالختال�سات
والر�شاوي وا�ستغالل النفوذ وغريها من اجلرائم.
وعليه كان البد من الت�صدي لتلك اجلرائم وحماربتها وذلك من خالل تفعيل
“�أخالقيات العمل” ودرا�سة ومناق�شة دور القيم الأخالقية وهو ما ن�سعى �إليه
يف هذا الإ�صدار من خالل درا�سة املوا�ضيع التالية:
• الأخالق مفهوم متعدد اجلوانب والأ�شكال
• �أ�سباب االهتمام ب�أخالقيات العمل
• دور ونطاق �أخالقيات الأعمال
• التعارف بني الأخالقيات والأداء
• البحث عن �أر�ضية �أخالقية يف الأ�سواق املالية
• �أخالقيات الأعمال وتطبيقات احلوكمة يف الكويت
وذلك و�صو ًال للأهداف النبيلة التي ن�سعى �إليها لتو�صيل ر�سالة تعترب من
�صلب �أهداف االحتاد.
�آملني �أن يحقق الإ�صدار الأهداف املرجوة من تقدميه.
احتاد �شركات اال�ستثمار
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مقدمة :
ي�أخذ احلديث عن �أخالقيات الأعمال م�س ��ارات عدة تتنا�س ��ب مع ثقافة ال�شعوب وطبيعة
ح�ضاراته ��ا وهويته ��ا ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية .ف�ل�ا يقت�صر وجود الأخ�ل�اق على جمتمع
دون غريه� ،إال �أنه يف ظل تدين معايري الأخالق املتعارف عليها �أ�صبح البحث عن الأخالق
مطل ًبا رئي�س ًيا للمجتمعات املتقدمة واملتخلفة على حد �سواء.
وتناق� ��ش الدرا�س ��ة دور القيم الأخالقي ��ة يف التجارب العاملية يف �ض ��وء مفاهيم الإدارة
الر�شي ��دة ( احلوكم ��ة )  ،ويتمثل الهدف الرئي�سي من الدرا�سة يف التعرف على التطورات
العاملي ��ة يف جم ��ال �أخالقيات الأعم ��ال يف ظل حدوث تغريات رئي�سية تطلب ��ت �إعادة النظر
يف �أهميته ��ا ،والوق ��وف عل ��ى �أ�سباب االهتم ��ام بها على امل�ستوى العامل ��ي .وعلى ذلك ،ف�إن
ه ��دف ه ��ذه الدرا�س ��ة يرك ��ز عل ��ى التعرف عل ��ى امل�ش ��كالت والأزم ��ات الال�أخالقي ��ة والتي
�شهدته ��ا كربي ��ات ال�ش ��ركات و�أدت �إلى انهيار بع�ضه ��ا مما ا�ستدعى �إلى اتخ ��اذ �إجراءات
متعم ��دة على اجلان ��ب التطبيقي عرب بروز مفاهيم جديدة عرفت مب ��ا ي�سمى احلوكمة .كما
�أن هناك تغريات حدثت على امل�ستوى النظري لإعادة التفكري يف الأ�س�س التي قامت عليها
النظري ��ة االقت�صادي ��ة الر�أ�سمالي ��ة وظهور دعاة جدد يبحثون عن �أخالقي ��ات الأعمال جن ًبا
�إل ��ى جن ��ب مع مفاهيم الربحية والكفاءة ،كم ��ا �أن البحث ما زال جار ًيا عن �أر�ضية �أخالقية
يف الأ�سواق املالية .و�سوف نناق�ش النقاط الأ�سا�سية التالية:
 -الأخالق مفهوم متعدد اجلوانب والأ�شكال.
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 �أ�سباب االهتمام ب�أخالقيات العمل. دور ونطاق �أخالقيات الأعمال . التعار�ض بني الأخالقيات والأداء . البحث عن �أر�ضية �أخالقية يف الأ�سواق املالية �أخالقيات الأعمال وتطبيفات احلوكمة يف الكويت .�أو ًال :الأخالق مفهوم متعدد اجلوانب والأ�شكال:
�أ�صبح ��ت “�أخالقي ��ات العمل” ت�ش ��كل جز ًءا رئي�سي ��ا من �صناعة النم ��و يف ال�شركات،
عق ��ب ذل ��ك القدر الهائل من التج ��اوزات وات�ساع دائرة اجلرائم والف�س ��اد الإداري خا�صة
جرائ ��م االختال� ��س والر�ش ��وة وا�ستغ�ل�ال النفوذ الت ��ي ت�شهده ��ا ال�شركات عل ��ى م�ستوى
الع ��امل وحاجة املجتمعات �إلى وجود معايري و�أخالقيات عمل �أكرث ُر ِق ًيا ،و�ضرورة حتديد
عالقاته ��ا بالعامل�ي�ن والعمالء وال�شركات واجلمهور ،ف�ض ًال ع ��ن مراجعة املفاهيم اخلا�صة
ب�أه ��داف ال�ش ��ركات ،ويعك� ��س النم ��و ب�أهمية �أخالقي ��ات الأعمال حتو ًال حا�سم� � ًا يف الر�أي
الع ��ام ب�ش� ��أن امل�سئولية الأخالقي ��ة للم�ؤ�س�سات وال�شركات .فقد كان م ��ن املتوقع �أن حتقق
ال�ش ��ركات �أرباح� � ًا للم�ساهم�ي�ن من خ�ل�ال �إنتاج ال�سل ��ع واخلدمات ب�أ�سع ��ار تناف�سية وفق ًا
للقوان�ي�ن واللوائ ��ح ال�سائدة يف املجتمع التي تزاول فيه ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات �أن�شطتها.
�ري بال�ش ��ركات يف هذه الأيام �أن تتولى امل�سئولية الأخالقي ��ة عن العديد من الق�ضايا،
وح � ٌ
الت ��ي ت�شم ��ل البيئة ،واجلن�س  ،والع ��رق ،واملنتجات ،ومعايري ال�سالم ��ة وال�صحة يف بيئة
العمل(.)1
وق ��د �أدى فه ��م قيمة الأخالقيات بالن�سبة للعمل �إلى ع ��دة مظاهر من بينها انت�شار قواعد
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الأخ�ل�اق واملدونات الر�سمية للوق ��وف علي املتطلبات الأخالقية ،وتعيني م�سئولني �إداريني

يهتم ��ون مبراع ��اة اجلوان ��ب الأخالقية من �أجل حتفي ��ز املديرين واملوظف�ي�ن على الت�صرف
وفق� � ًا مل ��ا تقت�ضيه املعاي�ي�ر الأخالقية .وعلى الرغم مما تقدم ،ف�إن هن ��اك تباين ًا بني ما يكتب
ع ��ن الأخ�ل�اق وبني م ��ا يجري تطبيق ��ه� ،إذ غالب� � ًا ما يح ��دث تعار�ض بني العم ��ل واجلوانب
الأخالقي ��ة .وال ري ��ب �أن هن ��اك مديري ��ن �أكرث وعي� � ًا و�أن هناك من يحر�ص ��ون على مزاولة
�أن�شطته ��م وفق� � ًا للمعايري الأخالقية باعتبار �أن ذلك خيار ا�سرتاتيجي( .)2بينما يتخذ بع�ض
املديري ��ن القواعد الأخالقية �ستار ًا التخ ��اذ قراراتهم غري الأخالقية ،وخا�صة يف املواقف
التي ال ي�ستطيع فيها العامة التفرقة بني ال�سلوك الأخالقي وال�سلوك غري الأخالقي(.)3
ويبدو �أن احلاجة �إلى تطبيق كل من الأخالقيات والعمل بطريقة �صحيحة ال تتوافق مع
الر�أي ال�شائع الذي يتبناه رجال الأعمال من �أن العمل عمل ،Business is Business
وم ��ع ر�أي ميلت ��ون فرايدمان  Milton Friedmanب�أن الأخالقيات ال دخل لها مبفهوم
العم ��ل عم ��ل  .)4( Business is Businessحي ��ث ي ��رى ميلتون فرايدم ��ان احلائز على
جائ ��زة نوبل يف االقت�صاد يف كتابة بعن ��وان التاريخ النقدى للواليات املتحدة ال�صادر يف
عام � ،1963أن الدوافع االقت�صادية هي �أ�سا�س امل�شروع اخلا�ص و�أن وظيفته الأ�سا�سية
ه ��ي تعظيم الربح ل�صالح حمل ��ة الأ�سهم� ،أما امل�سئولية الأخالقية واالجتماعية ف�إنها ترتبط
بالدوافع غري االقت�صادية ولي�ست من طبيعة امل�شروع اخلا�ص ،وي�أتي هذا الر�أي انطالق ًا
م ��ن �أف ��كار �آدم �سميث يف كتابه ال�صادر يف عام  1776بعن ��وان ثروة الأمم والذي ي�شري
�إل ��ى �أن خل ��ق ال�ث�روة هو م�سئولية الأف ��راد والدولة و�أن ال�شركة لها ه ��دف رئي�سي هو �أن
تبق ��ى من�شئ� � ًا للرثوة لتنتج ال�سل ��ع املادية وجتلبها �إلى ال�سوق ،وحتم ��ي ر�أ�س املال وتعظم
الربح.
ويغ ��ايل �أح ��د �أع�ل�ام الإدارة املعا�صري ��ن ب�شدة فى ر�أي ��ه عن ت�أكيد ه ��ذه الر�ؤية للم�شروع
اخلا�ص� ،إلى �أننا لو عهدنا �إلى مالئكة كبار ،وهم بطبيعتهم ال يبالون ب�شدة بدافع الربح،
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لتمنوا �أن يحققوا ربحا( ،)5واحلقيقة �أن ف�صل العمل عن الأخالقيات �أمر غري ممكن وغري
مف�ض ��ل .فالأخالقي ��ات لي�ست �أمر ًا اختياري ًا .وقرارات و�سلوكيات العمل عبارة عن �أعمال
�أخالقية لأنها ت�ؤثر يف حياة ورفاهة الآخرين.
وال �ش ��ك ف ��ى �أن الأفراد الذين يتخ ��ذون قرارات متعلقة بالعمل ويعمل ��ون مبوجبها �إمنا
ُي رِّعبون عن اختيارات �أخالقية �سواء ارت�ضوا ذلك �أم ال و�سواء ق�صدوا ذلك �أم ال .و�إذا ما
تظاه ��ر ه� ��ؤالء بخالف ذلك ،ف�إنهم بذلك ينكرون اجلوانب الإن�سانية التي غر�سها الله فيهم
�أو ينكرون طبيعتهم الأخالقية( .)6لي�س ذلك فح�سب ،بل �إن جتاهل دور الأخالق يف العمل
يعني �إنكار �أن هناك طرق ًا �صحيحة و�أخرى خاطئة ملزاولة العمل.
فبعد مرور قرون على �أفكار �آدم �سميث ،ويف ظل تطور املجتمعات الغربية والتحوالت
الإداري ��ة الكبرية والأزمات التي ع�صفت بعدد من ال�شركات لأ�سباب ال �أخالقية ،بد�أ بروز
دع ��اة ج ��دد وو�سائ ��ل ومفاهيم جلعل الأخالق عن�ص ��ر ًا حاكم ًا للنم ��و والتدقيق يف اختيار
املديري ��ن ،وب ��دا �أن البع ��د ع ��ن القي ��م الأخالقي ��ة �أم ��ر ال يثب ��ت طوي�ل ً�ا لأنه م�ض ��اد للفطرة،
معار� ��ض للعل ��م ،خمالف للعقل ،يتنافى مع معطي ��ات الواقع ،ويتجاوز كل القيم الأ�سا�سية
الت ��ي ت�ش ��كل على �أ�سا�سها الإن�سان  ،و�أن �أ�صالة الفك ��رة الأخالقية و�سموها ووحدتها لن
تنزل عن عر�ش �سيادتها ما بقيت مثلها العليا قائمة يف خاطر الب�شرية.
وينطوي مفهوم �-أخالقيات العمل -على معانٍ متعددة ،فلي�س هناك تعريف حمدد ودقيق
لأخالقيات الأعمال ،بل �إن هناك اختالط ًا يف مفهوم �أخالقيات العمل و�أخالقيات الإدارة،
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وال�سل ��وك الأخالق ��ي ،فقد تعني �أخالقيات العمل ا�ستخدام الأخالقيات كا�سرتاتيجية عمل

لتح�س�ي�ن �سمع ��ة و�أداء ال�شرك ��ة .وقد ي�ش�ي�ر �إلى التبع ��ات الأخالقية لق ��رارات و�سلوكيات
العم ��ل ،وت�أثريه ��ا على رفاهة النا�س والبيئة .بحيث تكون جمموعة من املبادئ التي تهيمن
عل ��ى ال�سل ��وك الإداري وتتعل ��ق مب ��ا هو �صحي ��ح �أو خط�أ ،كما ميك ��ن �أن ي�ش�ي�ر �أي�ض ًا �إلى
ال�سل ��وك الأخالقي ل�ل��إدارة ،و�أ�صحاب العمل واملوظفني يف حتقيق �أه ��داف امل�ؤ�س�سة� ،أو
تبن ��ي قواع ��د �أخ�ل�اق تهدف �إلى الت�أث�ي�ر يف �سلوكي ��ات املوظفني .و�أخري ًا ،ف� ��إن �أخالقيات
العم ��ل ق ��د تعني االلت ��زام بالقيم الأخالقي ��ة (الأمان ��ة ،واال�ستقامة ،والثق ��ة ،وال�صدق) يف
العمل .وينطوي هذا البحث على تلك املعاين.
ثانيًا� :أ�سباب االهتمام ب�أخالقيات العمل :
ب ��دء ًا من املقدم ��ة الأ�سا�سية التي تقت�ضي ب� ��أن الأخالقيات تدور ح ��ول اتخاذ اختيارات
وق ��رارات �صحيح ��ة مبا متثله م ��ن خطوط توجيهية للمديرين يف �صن ��ع القرار حيث تزداد
�أهميته ��ا بالتنا�س ��ب مع �آثاره ونتائجه ،حظيت �أخالقيات العمل باالهتمام على نحو وا�ضح
وملف ��ت للنظ ��ر وظه ��رت م�صطلحات جديدة مثل قواع ��د و�آداب املهن ��ة و�أخالقيات الوظيفة
و�أخالقي ��ات الأعم ��ال ،وبات ��ت ال�ش ��ركات تت�سابق لإ�ص ��دار مدون ��ات �أخالقي ��ة ،وال�س�ؤال
املطروح هو مل هذا االهتمام وذلك التطور؟ وبهدف الإجابة على ذلك نورد ما يلي :
-1التحول يف مفاهيم الكفاءة و�أهداف ال�شركات :
كان اله ��دف الرئي�س ��ي لل�ش ��ركات يعتمد على حتقي ��ق �أرباح لأ�صح ��اب العمل ب�صفة
�أ�سا�سي ��ة وفق� � ًا لقواعد ال�سوق بدون غ�ش �أو احتي ��ال ( .)7وبالأخذ يف االعتبار الرتكيز
عل ��ى حتقي ��ق الأرب ��اح باعتب ��ار �أن ال�شركة �آل ��ة للربح  ,و�أن كف ��اءة ال�ش ��ركات تعنى �أن
احل�ص ��ول على الرب ��ح هو الطريقة الف�ضلى للأداء ،فال غ ��رو �أن تعظيم قيمة امل�ساهمني
كان ��ت اله ��دف امل�ش�ت�رك يف اجلان ��ب النظ ��ري والعمل ��ي منذ العق ��ود الأولى م ��ن القرن
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املا�ض ��ي وحت ��ى فرتة الت�سعيني ��ات ،بل قي ��ل �إن �أف�ضل طريقة لتحقي ��ق ذلك الهدف هو
رب ��ط دخل الإداريني بقي ��م الأ�سهم .وقد �ساد االعتقاد ب�أن هذا النوع من الربط �سوف
ي�ؤدي �إلى تاليف تعار�ض امل�صالح بني الإدارة وامل�ساهمني ،ومن ثم ميكن التخل�ص من
امل�شكالت الأخالقية التي تن�ش�أ عادة بني املديرين واملالك.
وم ��ن الناحية العملية ،بد�أ املدي ��رون يركزون جل اهتمامهم على زيادة �أ�سعار �أ�سهم
ال�شرك ��ة عل ��ى ح�ساب م�ؤ�شرات الأداء الأخرى .و�أدت زي ��ادة �أ�سعار الأ�سهم �إلى تربير
�أي �سل ��وك �آخ ��ر م ��ن �سلوكيات ال�شركة  ،مب ��ا يف ذلك منح روات ��ب ت�شجيعية هائلة �إلى
امل�سئول�ي�ن الإداريني ،وجتاهل العاملني ،وتخفي�ض معايري ال�سالمة وال�صحة ،و�إهمال
العوام ��ل احليوي ��ة التي حتق ��ق امل�صلحة طويلة الأج ��ل لل�شركة وت�ضم ��ن ا�ستمراريتها،
مثل التدريب والبحوث والتطوير .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أدى الرتكيز على ارتفاع قيمة
الأ�سهم �إلى تربير ارتكاب ت�صرفات غري قانونية مثل تزييف احل�سابات وتداول الأ�سهم
اعتماد ًا على معرفة معلومات من داخل ال�شركة .وبد ًال من حل امل�شكلة الأخالقية� ،أدت
احلواف ��ز املالية الكبرية املمنوحة للم�سئولني الإداريني �إلى خلق م�شكالت �أكرث خطورة
وتكلف ��ة و�شارك ��ت يف انهي ��ار امل�ؤ�س�س ��ات الك�ب�رى مثل �إن ��رون وورلدك ��وم Enron

.Worldcom
 -2تعقد وتداخل امل�صالح يف ال�شركات احلديثة:
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وبالأخ ��ذ يف االعتب ��ار �أن نتائ ��ج ق ��رارات و�أن�شطة ال�شرك ��ة ال تقت�صر عل ��ى امل�ساهمني
فح�سب بل ت�ؤثر على العاملني واملوردين والعمالء واجلمهور� ،إذ يتولى املديرون مهام ًا
وم�سئولي ��ات ال تتوق ��ف عن ��د امل�ساهمني فق ��ط .وب�صفة خا�صة ،فحينم ��ا يقوم املديرون
بتعي�ي�ن العامل�ي�ن ،ف�إنه ��م بذلك يوقع ��ون عقد ّا �ضمني� � ًا بتوفري عاملني مقاب ��ل �أجر عادل

لأداء مه ��ام حم ��ددة عادلة يف بيئة عمل �آمن ��ة و�صحية .ونظر ًا لأهمي ��ة اجلهد والتعاون
الذي يبذله العاملون يف جناح ال�شركة ،ف�إن ا�سرتاتيجية العمل ال�صحيحة تقت�ضي �أن
يهت ��م املديرون مب�صالح العاملني كم ��ا لو كانوا يهتمون مب�صالح امل�ساهمني ،مما يخلق
م�صلح ��ة وا�ضح ��ة للعاملني يف جن ��اح امل�ؤ�س�سة ويزيد ثقته ��م يف الإدارة ،لذا وجب �أن
ي�صبح املديرون م�سئولني عن امل�ساهمني والعاملني على حدٍ �سواء.
وا�ستن ��ادا �إل ��ى املب ��ادئ الت ��ي تن ��ادي به ��ا منظمة «ت�سخ�ي�ر الأعم ��ال التجاري ��ة ل�صالح
امل�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة» ،وه ��ي منظمة �أعم ��ال جتارية تتخذ من الوالي ��ات املتحدة مقر ًا
له ��ا ،وتعم ��ل من �أجل النهو�ض بالقي ��م االجتماعية ،تبني الدرا�س ��ات �أن ال�شركات التي
يوج ��د فيه ��ا توازن بني م�صالح حاملي الأ�سهم ـ مثل التوازن بني الإدارة ،واليد العاملة
والعمالء – حققت معدالت منو ومعدالت �أداء للعاملني تفوق ال�شركات الأخرى بن�سبة
�أربعة �أ�ضعاف وثمانية �أ�ضعاف على التوايل.
� -3إر�ساء مبادئ الإدارة ال�سليمة (احلوكمة) :
يف ظ ��ل البح ��ث ع ��ن �أدوات ملعاجلة امل�ش ��كالت والأزمات التي �أدت �إل ��ى انهيار عدد من
ال�ش ��ركات لأ�سب ��اب عدم الت ��زام امل�سئولني فيها ب�أخالقيات العم ��ل ،نتجت جمموعة من
الأ�س� ��س واملمار�سات التي تطبق ب�صفة خا�ص ��ة على ال�شركات اململوكة لقاعدة عري�ضة
م ��ن امل�ستثمرين (ال�شركات امل�ساهم ��ة) وتت�ضمن احلقوق والواجب ��ات لكافة املتعاملني
م ��ع ال�شركة مثل جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ،الدائن�ي�ن ،البنوك واملوردين ،واملجتمع،
وتظه ��ر م ��ن خ�ل�ال النظم واللوائ ��ح املطبق ��ة بال�شركة والتي حتك ��م اتخ ��اذ �أي قرار قد
ي�ؤث ��ر على م�صلحة ال�شركة �أو امل�ساهمني بها ،وهو ماعرف مب�صطلح الإدارة الر�شيدة
واحلوكم ��ة� ،إذ توف ��ر (احلوكم ��ة ) الإط ��ار التنظيم ��ي ال ��ذي ميكّ ن ال�شرك ��ة من حتقيق
�أهدافه ��ا ،وحت ��دد القواعد املتعلقة بكيفي ��ة اتخاذ القرارات ،وال�شفافي ��ة والإف�صاح عن
تل ��ك الق ��رارات ،وميكّ نها من حتديد ال�سلطة وامل�سئولي ��ة للمديرين والعاملني بال�شركة،
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وحج ��م ونوعية املعلومات التي يت ��م الإف�صاح عنها للم�ستثمرين ،الأمر الذي ي�صب يف
�صالح حماية حقوق �صغار امل�ساهمني.
وق ��د تزاي ��دت �أهمية مفه ��وم احلوكمة الذي ير�سيي مب ��ادئ من �ش�أنه ��ا حماية م�صالح
جمي ��ع الأط ��راف ذات ال�صل ��ة والعالق ��ة بال�شرك ��ة ،وح ��ددت املنظم ��ات الدولي ��ة الأطر
القانوني ��ة واملب ��ادئ التنظيمية من �أجل تطبيق هذا املفهوم ،يف ظل العديد من الأ�سباب
لعل من بينها ما يلي:
 -1تزاي ��د االعتم ��اد على ال�ش ��ركات اخلا�صة والتي ات�سعت حج ��م م�شاريعها مما عمل
عل ��ى انف�ص ��ال امللكية عن الإدارة ،يف ظ ��ل النظام الر�أ�سمايل ال ��ذي تعمل يف ظله
العديد من الدول.
 -2وقوع العديد من ال�شركات يف �أزمات مالية ،نتجت ب�سبب �ضعف �آليات احلوكمة،
كم ��ا ك�شف ��ت الأزم ��ة املالية العاملية يف ع ��ام  ،2008ومن قبلها وق ��وع دول جنوب
�ش ��رق �آ�سي ��ا يف �أزم ��ات مالية يف �أواخ ��ر الت�سعينيات�.ضعف �آلي ��ات الرقابة على
املديرين(.)8
 -3وعل ��ى ذل ��ك ،تبن ��ت املنظم ��ات الدولية مب ��ادئ و�أ�س�س احلوكمة ،فف ��ي �سنة 2004
�أ�ص ��درت منظمة  OECDقائمة جديدة ملعايري حوكمة ال�شركات ،و�أ�صدرت جلنة
بازل يف عام  2010مبادئ جديدة لتعزيز هذا املفهوم.
ويف الوالي ��ات املتح ��دة ،حف ��زت الف�ضائح املالية عل ��ى �إجراء تفح�ص دقي ��ق و�إ�صالح
�شام ��ل للقوان�ي�ن املتعلق ��ة ب�سل ��وك �ش ��ركات الأعم ��ال ،وذلك من خ�ل�ال قان ��ون �ساربينز -
�أوك�سل ��ي  Sarbanes-Oxley Lawلع ��ام  .2002ي�ص ��ف �إثيو ِب� ��س تاف ��ارا وروب ��رت
�سرتاهوتا ،من مفو�ضية الأوراق املالية واملبادالت الأمريكية Securities & Exchange
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 Commission SECتع ��اون املفو�ضي ��ة مع منظمي التعامل ب ��الأوراق املالية واملبادالت

الأجانب مل�ساعدة ال�شركات الأجنبية يف مواجهة املعايري ال�صارمة اجلديدة التي يفر�ضها
هذا القانون .ويقول كري�ستوفر راي ،وهو امل�سئول يف وزارة العدل الأمريكية �،إن قانون
�ساربينز�-أوك�سل ��ي Sarbanes-Oxley Lawوف � ّ�ر لل ُم ّدعني العامني تر�سانة �أكرب من
الأدوات التي متكّ نهم من مقا�ضاة املخالفني للقوانني يف ال�شركات الكبرية(.)9
فخ�ضوع ال�شركة للم�ساءلة واملحا�سبة وحتملها امل�سئولية �إزاء حملة الأ�سهم و�أ�صحاب
امل�صلح ��ة الآخري ��ن �ضواب ��ط تت�ضمنها جمموعة م ��ن الواجبات  -املن�صو� ��ص عليها بدرجة
�أو ب�أخ ��رى يف العدي ��د م ��ن البلدان املتطورة  -الت ��ي يتعني على �أع�ضاء جمل� ��س الإدارة �أن
يتقي ��دوا به ��ا عند اتخاذ القرارات .وتُعرف هذه الواجبات �أو املهمات بالواجبات االئتمانية
�أو م�سئولي ��ات العهدة بالأمانة .وه ��ي ت�شمل واجب توخي احلذر ،وواجب الوالء لل�شركة،
وواجب التح ّلي بالنزاهة وال�شفافية ،وواجب العمل بنية ح�سنة.
وميك ��ن �أن ت� ��ؤدي خمالف ��ة �إحدى ه ��ذه الواجبات �إلى حتمي ��ل �أع�ضاء جمل� ��س الإدارة
امل�سئولي ��ة �إزاء مراقب ��ي تطبي ��ق القوانني التنظيمية احلكومي�ي�ن �أو �إزاء حملة الأ�سهم .ففي
الوالي ��ات املتح ��دة ،مث�ل ً�ا ،ي�ستطيع حملة الأ�سه ��م �إقامة الدعاوى على مدي ��ري ال�شركة �إما
ب�صفتهم ال�شخ�صية �أو بالنيابة عن ال�شركة للح�صول على تعوي�ض �أو ت�صحيح �أي خمالفة
مزعوم ��ة لواج ��ب العه ��دة االئتمانية .ومثل ه ��ذه الدعاوى كثرية ج ��د ًا يف الواليات املتحدة
كما ت�شهد على ذلك جمموعة دعاوى حملة الأ�سهم �ضد �شركات �إنرون وتايكو وورلدكوم
وغريه ��ا م ��ن ال�شركات العديدة الأخرى .ويف حني �أن بع�ض الدعاوى مـُحِ قّة وبع�ضها غري
مـُحِ � ّ�ق� ،إال �أن �إمكاني ��ة �إقام ��ة مث ��ل تلك الدع ��اوى ُي�شكّ ل حاف ��ز ًا قوي� � ًا لأداء �أف�ضل من قبل
�أع�ضاء الإدارة.

()10

وبوج ��ه عام ميك ��ن ت�صني ��ف الإ�صالح ��ات الرئي�سية الت ��ي يت�ضمنها قان ��ون �ساربينز

15

دور القيم و�أخالقيات الأعمال يف التجارب العاملية يف ظل مفاهيم الإدارة الر�شيدة (احلوكمة) (مناذج وتطبيقات)

 �أوك�سل ��ي  Sarbanes-Oxley Lawيف ث�ل�اث فئ ��ات� .أو ًال ،يحت ��وي القان ��ون عل ��ى�إ�صالح ��ات هام ��ة تهدف �إلى حت�س�ي�ن �أداء مهنة املحا�سب ��ة و�إعادة الثقة به ��ا .وثاني ًا ،يوفر
القان ��ون �أدوات جدي ��دة لفر� ��ض تطبيق قوان�ي�ن الأوراق املالية .وثالث� � ًا �أ�صبحت مفو�ضية
تنظي ��م التعامل بالأوراق املالية ت�ستخدم تل ��ك الأدوات لتو�سيع جمال برناجمها يف تطبيق
القوانني .وخالل ال�سنتني املاليتني الأخريتني ،تقدمت الوكالة ب�شكاوى ق�ضائية �ضد �أكرث
م ��ن  1٫300حالة لفر�ض تطبيق القوان�ي�ن ،بينها �أكرث من  370عملية احتيال يف التقارير
املالي ��ة واحل�ساب ��ات .وقد ح�صلت على �أحكام بدفع غرامات وا�سرتجاع �أرباح غري �شريفة
يبل ��غ جمموعه ��ا خم�سة مليارات دوالر ،و�سعت �إلى ف�صل �أكرث من  330مدير ًا تنفيذي ًا من
اخلدمة جم ّدد ًا كم�سئولني �أو ك�أع�ضاء يف جمال�س �إدارة ال�شركات العامة.
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وق ��د قام الرئي�س ال�ساب ��ق بو�ش مبعاجلة هذه االنتهاكات وغريه ��ا من املخالفات التي
وجه فريق
ك�شف ��ت عنه ��ا ف�ضائ ��ح احتي ��ال ال�شركات ،كتل ��ك املتعلقة ب�شرك ��ة �إنرون حي ��ث ّ
مكافحة االحتيال اخلا�ص ب�شركة �إنرون يف وزارة العدل تهم ًا �ضد  33مدعى عليهم مبن
فيهم  24موظف ًا �سابق ًا يف �شركة �إنرون  ،بينهم رئي�س جمل�س الإدارة ،ورئي�سان تنفيذيان
واملوظ ��ف املايل الرئي�سي ،و�أمني �صن ��دوق ،وثالثة ر�ؤ�ساء تنفيذيني يف م�ؤ�س�سات �أعمال
بارزة تابعة لإنرون ،ونائب الرئي�س التنفيذي لعالقات �إنرون مع امل�ستثمرين ،و�أحد �أمناء
�س ��ر ال�شرك ��ة .وق ��د �أق ��ر  22من ب�ي�ن املدعى عليه ��م ب�أنهم مذنب ��ون �أو مت جترميه ��م نتيجة
ملحاكمته ��م ،مب ��ن فيه ��م املوظف املايل الرئي�س ��ي ال�سابق ،كما ّمت و�ض ��ع اليد على �أكرث من
 161مليون دوالر من الأرباح غري امل�شروعة.
ويف نوفم�ب�ر � ،2004أدان ��ت هيئ ��ة املحلفني خم�س ��ة مدراء تنفيذي�ي�ن يف �شركة �إنرون
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كوربوري�ش ��ن ويف �شرك ��ة مرييل لن�ش �أند كومباين املتحدة ،وهي �شركة تخت�ص بالإدارة

املالي ��ة ،بتهمة االحتيال و�شهادة الزور و�إعاق ��ة عمل العدالة ،وكلها تهم انبثقت عن خمطط
متطور جد ًا و ُمعقد لالحتيال املايل� .أما �شركة وورلدكوم وهي �شركة ت�ؤمن خدمات الرعاية
ال�صحي ��ة فقد مت اته ��ام الرئي�س التنفيذي فيها بالعديد من تهم االحتيال التي ن�ش�أت نتيجة
ملُخطط ُم�صطنع لت�ضخيم الأرباح املعلن عنها ،وقيمة �أ�صول ال�شركة وتزوير التقارير عن
و�ض ��ع ال�شرك ��ة املايل .و ُزع ��م �أن املدعى عليه ��م �أ�ضافوا زور ًا مداخي ��ل وهمية بقيمة 2.7
�ألف مليون دوالر على دفاتر و�سجالت ال�شركة و�أقنعوا ال�شركة مبنحهم رواتب ومكاف�آت
وخيارات اكتتاب لأ�سهم وفوائد �أخرى ،ا�ستناد ًا �إلى الأرقام امل�ضخمة زور ًا.
وقد �أدانت هيئة املحلفني �شركة هيلث �ساوث و�أديلفيا وهي �شركة للتلفزيون الكابلي،
حي ��ث �إذ �أدان ��ت الرئي� ��س التنفي ��ذي واملدي ��ر امل ��ايل ال�سابقني ل�شرك ��ة �أديلفي ��ا لالت�صاالت
بالت�آم ��ر واالحتيال ب ��الأوراق املالية واالحتي ��ال على امل�صارف ،من خ�ل�ال خمطط احتيال
م ��ايل وح�سابي معقد ،وباختال�س ممتلكات ال�شركة مما غنب حملة الأ�سهم والدائنني .وقد
مت ��ت �أعم ��ال التحقيق واملقا�ضاة يف هذه الق�ضي ��ة بالتن�سيق الوثيق مع مفو�ضية (،)SEC
التي تولت �أي�ض ًا رفع ق�ضية موازية تتعلق بفر�ض تطبيق القوانني( ،)12وذلك ب�إن�شاء فريق
وي�ض ��م فري ��ق املكافحة ال ��ذي ير�أ�سه
ملكافح ��ة االحتي ��ال يف ال�ش ��ركات يف يولي ��و ّ .2002
نائ ��ب وزي ��ر العدل ،و�أع�ضاء من الوزارة مك ّلفني بتعزيز ن�شاط ��ات تطبيق القوانني املتعلقة
باجلرائ ��م داخ ��ل ال ��وزارة ،وجمموع ��ة من املوظف�ي�ن يف دوائ ��ر حكومية خمتلف ��ة خمت�صة
بالتحقي ��ق وفر� ��ض القوانني التنظيمي ��ة ترك ّز على حتقيق احلد الأق�ص ��ى من التعاون ومن
الن�شاط ��ات امل�شرتكة التنظيمية والتحقيقية واخلا�صة بفر�ض تطبيق القوانني عرب وكاالت
و�أجهزة تطبيق القوانني الفدرالية يف ق�ضايا احتيال ال�شركات الفدرالية.

()13

كم ��ا قام ��ت حرك ��ة حوكم ��ة ال�ش ��ركات يف الرتكي ��ز على ط ��رق �أخ ��رى لتعزي ��ز نزاهة
امل�سئول�ي�ن ع ��ن �إدارة ال�شركة و�أع�ضاء جمال�س الإدارة .فمث ًال� ،ش� � ّدد وليام دونالد�سون،
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رئي� ��س املفو�ضي ��ة الأمريكية لتنظي ��م التعامل ب ��الأوراق املالية ( )SECعل ��ى �أهمية ت�شكيل
�أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة وكب ��ار امل�سئولني الإداري�ي�ن بحيث تكون منوذج� � ًا رفيع امل�ستوى
م ��ن ناحي ��ة املعايري الأخالقية على ر�أ� ��س ال�شركة .ومع تقدم حرك ��ة احلوكمة �ستبذل تلك
احلركة جهد ًا كبري ًا للعثور على �أع�ضاء جمال�س �إدارة ممتازين �أخالقي ًا ويتح ّلون ب�صفات
كان يجلها اقت�صاد ّيو القرن الثامن ع�شر ،من �أمثال �آدم �سميث ،مثل :احل�صافة والعدالة
والإح�سان و�ضبط النف�س واحل�شمة واالعتدال.
-4االهتمام بالتعليم والتدريب :
�إن التطور الأو�سع يف جمال �أخالقيات الأعمال جنده يف جمال التعليم والتدريب ،ففي
ال ��دول ال�صناعي ��ة �أخذت هذه املادة تدر�س وت�صدر فيه ��ا الكتب املتخ�ص�صة واملنهجية
على نطاق وا�سع ،ففي الواليات املتحدة الأمريكية حاليا �أكرث من  500مقرر تدري�سي
م ��ن مقررات �أخالقي ��ات الأعمال تدر�س يف اجلامعات بدوام كامل  ،على �أن  %90منها
تق ��دم نوع� � ًا م ��ن التدري ��ب يف هذا املج ��ال ،وحتى ع ��ام  1993كان هناك م ��ا ال يقل عن
 16مرك ��ز ًا بحثي� � ًا لأخالقي ��ات العم ��ل( )14والأعم ��ال .ويف عام � 2004أ�ص ��درت جمعية
�إعالء �ش�أن كليات ومدار�س �إدارة الأعمال والتجارة ،وهي الهيئة الدولية التي ت�صادق
عل ��ى �إن�شاء كليات الأعمال والتجارة ،مبادئ توجيهية لدمج الأخالقيات واحلوكمة يف
م ��واد تدري� ��س الإدارة العاملية .وتركز هذه املب ��ادئ التوجيهية على �أربعة جماالت :هي
م�سئولية �شركات الأعمال يف املجتمع والقيادة الأخالقية و�صناعة القرارات الأخالقية
وحوكمة ال�شركات(.)15
ويف ع ��ام � 2001أع ��د االحتاد الأوروبي ورقة بحث بعنوان «ت�شجيع و�ضع �إطار عمل
18

�أوروب ��ي للم�سئولي ��ة االجتماعية لل�ش ��ركات» ومت �إطالق عملية �إع ��ادة فح�ص يف بلدان

متع ��ددة لو�ضع تدري� ��س �إدارة الأعمال والأبحاث املو�ضوعة ع ��ن امل�سئولية االجتماعية
لل�شركات ،وو�ضع مبادرات الأبحاث واملناهج الدرا�سية التي يتم تنظيمها حتت رعاية
الأكادميي ��ة الأوروبية للأعمال التجاري ��ة يف املجتمع .كما �أن مبادرة االتفاق العاملي �أو
غلوب ��ل كومباك ��ت  Global Compactالتابع ��ة للأم ��م املتحدة ،وهي مب ��ادرة ت�ضم
�أكرث من � 2000شركة جتارية من خمتلف �أنحاء العامل وعدد ًا من وكاالت الأمم املتحدة
ومنظم ��ات العم ��ال واملجتمع املدين لدفع عجلة املواطن ��ة امل�سئولة لل�شركات .عملت على
�إقامة منتدى ل�شبكات من �أ�ساتذة �إدارة الأعمال والتجارة حول العامل.
وق ��د �أت ��اح هذا املنت ��دى للمدر�سني تبادل الأبح ��اث وو�ضع درا�سات ع ��ن حاالت معينة
لإعط ��اء مث ��ال يو�ضح ممار�سات ال�ش ��ركات التي حتاول جاهدة التقي ��د مببادئ مبادرة
االتف ��اق العامل ��ي ح ��ول العمل والبيئ ��ة وحق ��وق الإن�سان وحمارب ��ة الف�ساد .كم ��ا �أطلق
برنام ��ج �آ�سني للأعم ��ال التجارية واملجتم ��ع ،ومركزه الرئي�س ��ي يف الواليات املتحدة،
ائتالف� � ًا عاملي� � ًا ي�ض ��م  11كلي ��ة �أعم ��ال وجت ��ارة يف الهن ��د وجن ��وب �أفريقي ��ا و�أ�سباني ��ا
واملك�سيك وكندا والواليات املتحدة  ،تعمل جميعها بطرق خمتلفة ملعاجلة ق�ضايا تتعلق
بالأخالقي ��ات ،وامل�سئولي ��ة االجتماعي ��ة لل�ش ��ركات ،ومواطنة ال�ش ��ركات ،واال�ستدامة،
واحلوكمة الر�شيدة.

()16

�أم ��ا املعه ��د الآ�سيوي ل�ل��إدارة يف مانيال فقد كان �سباق ًا يف من ��ح �شهادة ماج�ستري يف
�إدارة التنمية ،وهي امل�صممة خ�صي�ص ًا لإعداد القادة الذين �سيعملون يف االقت�صاديات
النا�شئة على معاجلة التحديات اخلا�صة والفر�ص التي ت�ضمنها تلك االقت�صاديات(.)17
وتُطور كلية التجارة و�إدارة الأعمال بجامعة �ستلنبو�ش بجنوب �أفريقيا برنامج دكتوراه
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يف القي ��ادة واحلوكم ��ة والأخالقيات يرم ��ي �إلى مما�شاة �أه ��داف ال�شراكة االقت�صادية
اجلديدة للتنمية الإفريقية.

()18

وهن ��اك �أي�ض ًا العديد م ��ن ال�شبكات مثل ال�شبكة الأوروبي ��ة لأخالقيات العمل التجاري
التي ت�ضم �أع�ضاء من  33بلد ًا يعملون من �أجل �إقامة ات�صاالت بني العاملني يف احلقلني
الأكادمي ��ي والتجاري ،ومن �أج ��ل ت�شجيع الأخالقيات يف ممار�سات التعليم والتدريب
والتنظيم(.)19
 -5االلتزام بروح القانون و�أهمية البعد االجتماعي :
ت� ��ؤدي الر�ؤي ��ة ال�ضيق ��ة لأخالقي ��ات العمل – الت ��ي تق�صر دور م�شروع ��ات العمل على
جم ��رد حتقي ��ق الأرب ��اح �ضم ��ن �إط ��ار قواعد ال�س ��وق – �إل ��ى جتاهل ممار�س ��ات العمل
ال�ضارة ،ب�سبب االلتزام احلريف بن�صو�ص القانون وجتاهل روح القانون .ومن �أمثلة
ذل ��ك الف�شل يف معاجل ��ة الأمور اخلارجية ال�سلبية التي تعرفه ��ا امل�ؤ�س�سة ،وتكون غري
معروف ��ة ل ��دى �صانعي ال�سيا�سات واجله ��ات الرقابية� ،أو تك ��ون معروفة لديهم ،ولكن
مراقبة ومتابعة تلك املمار�سات يكون �أمر ًا باهظ التكلفة.
فعل ��ى �سبي ��ل املثال تدفع �شرك ��ة ج�ن�رال موت ��ورز � General Motorsسنوي ًا عدة
ماليني من الدوالرات كغرامات جزائية نتيجة للت�صرف الأخالقي الذي �أدى �إيل دخول
ال�شرك ��ة يف ق�ضاي ��ا عمالي ��ة مكلفة .كم ��ا �أن الدرو�س التي ميكن لإح ��دى ال�شركات �أن
ت�ستخل�صها من وقوع كارثة يف جمال حقوق الإن�سان �أو كارثة بيئية قد تكون لها �آثار
وخيم ��ة عليه ��ا .فقد حدثت م�أ�ساة بوبال ب�شركة يونيون كاربايد
20

Carbide Union

الأمر الذي �أدى �إلى حتول ال�شركة متام ًا بعد احلادثة ،حيث �شهدت مبيعاتها انخفا�ض ًا

م ��ن  9.9ملي ��ار دوالر �سنوي ��ا قبل احلادث �إل ��ى  4.8مليار دوالر بع ��د ثماين �سنوات.
ويبل ��غ جمم ��وع تكلفة التل ��وث النفطي ل�شركة �إك�س ��ون فالدي ��ز  Exxon Valdezما
يتجاوز البليون دوالر.
ويف كلت ��ا احلالت�ي�ن� ،أدت الكارثت ��ان �إل ��ى حدوث تغي�ي�ر .ومنذ حادث توت ��ال� ،شرعت
ال�صناعة الكيمائية يف اتخاذ مبادرات طوعية مبفردها بخ�صو�ص امل�سئولية االجتماعية
لتل ��ك ال�شركات .ومن ��ذ حادثة �إك�سون فالدي ��ز � ،Exxon Valdezأ�صبحت القوانني
والتنظيمات املتعلقة بنقل النفط �أكرث �صرامة. .
ومن ��ذ عهد قري ��ب ،اعتمدت �شركتا �صناعة الأحذية الريا�ضي ��ة نايكي  Nikeوريبوك
 Reebokمدونت�ي�ن جديدت�ي�ن لقواع ��د �سلوك ال�شركت�ي�ن عقب ما تعر�ضت ��ا له من نقد
الذع ب�ش�أن املمار�سات العمالية لبع�ض املتعهدين التابعني لهما يف �آ�سيا .ونقحت ب�صفة
هامة جمموعة رويال دت�ش �شل  Royal Dutch Shellببيان املبادئ العامة املتعلقة
ب� ��إدارة الأعم ��ال التجاري ��ة” اخلا�صة بها بع ��د �أن اتهم حمتجون ال�شرك ��ة بالإهمال يف
حقوق النفط يف بحر ال�شمال.
ويعك ��ف كث�ي�ر م ��ن كليات الأعم ��ال والتجارة حول الع ��امل على اال�ستف ��ادة من م�صادر
الأخ�ل�اق واالعتم ��اد على التقاليد لإعداد جي ��ل امل�ستقبل من ق ��ادة امل�ؤ�س�سات التجارية
لإدارة �أعمالهم ب�شكل فعال و�أخالقي .وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ط ّور معهد الإدارة
والأبح ��اث يف مومب ��اي بالهن ��د ،عدة مبادرات مب ��ا فيها ت�أ�سي�س مرك ��ز تطوير مواطنة
ال�ش ��ركات ،ال ��ذي يوف ��ر للطلبة جت ��ارب خارج حج ��رات الدرا�س ��ة لتنمي ��ة ح�سا�سيتهم
�إزاء م ��ا لإدارة الأعم ��ال م ��ن ت�أثري اجتماعي .وقد قام هذا املرك ��ز ،خالل العقد الأخري،
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بتنفي ��ذ �أك�ث�ر م ��ن  800م�ش ��روع �شارك ��ت فيها �أكرث م ��ن � 50شركة ومائ ��ة منظمة غري
حكومية .وعلى ر�أ�س تلك امل�شروعات م�شروع جيتا �شبهري التابع للمركز ،وهو عبارة
ع ��ن ور�شة عم ��ل داخلية تدوم يومني وتق ��ام يف �أ�شرم (م�ؤ�س�س ��ة للدرا�سات الروحية)
تُع ِّرف الطالب على جوانب احلياة الروحية والإدارة الذاتية املرتكزة �إلى تقاليد الكتب
املقد�سة الهندية.
 -6البحث عن �إنتاج ما هو مفيد للب�شر وحت�سني نوعية احلياة :
وم ��ن الأم ��ور الوا�ضحة التي حتظى ب�أهمية كربى ولكن ق ��د مت �إغفالها حتى من �أولئك
الذي ��ن يتبن ��ون الر�ؤي ��ة ال�شاملة لأخالقيات العم ��ل� ،إمنا تتعلق مبا يج ��ب وماال يجب �أن
تنتجه امل�ؤ�س�سات .ففي املجتمعات التي ت�شجع امل�شروعات احلرة ،ي�سود اجتاه عام ب�أن
مربحا لها� ،شريطة �أال تكون املنتجات واخلدمات
امل�ؤ�س�سات لها احلق يف �إنتاج ما تراه ً
الت ��ي تنتجها حمظورة مبوجب القان ��ون .وهكذا تتاح الفر�صة لل�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات
ب� ��أن تخلق احتياج ��ات الأفراد و�أن ت�ستخدم الأ�ساليب الدعائي ��ة والأ�ساليب الت�سويقية
والرتويجي ��ة الأخ ��رى ذات ال�صل ��ة يف �إقناع امل�ستهلك�ي�ن ب�شراء منتجاته ��ا وخدماتها.
وال يوج ��د �ش ��يء خاطئ يف �إيجاد االحتياجات احلقيقي ��ة التي ت�سهم يف حتقيق الراحة
والرفاهي ��ة يف احلي ��اة .وعل ��ى الرغم م ��ن ذلك ،تق ��وم ال�شركات يف كث�ي�ر من احلاالت
ب�إيج ��اد احتياجات ورغب ��ات عالية التكلفة وغري مفيدة ال ل�شيء �سوى لتحقيق الأرباح.
وق ��د ت ��رى الإدارة �أن ذلك العمل جيد ،ولكنه يف احلقيق ��ة عمل ال فائدة منه ،ي�ؤدي �إلى
تبع ��ات غ�ي�ر مرغوبة اجتماع ًيا .وهذا هو امل�ص ��در الرئي�سي لال�ستهالك الزائد والعامل
الأ�سا�سي الذي يدفع النا�س �إلى �إجهاد �أنف�سهم بالعمل والإفراط يف اال�ستهالك.
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�إن العملي ��ة اخلادع ��ة املتمثلة يف �إيج ��اد احتياجات ورغبات ال فائدة منه ��ا ال ت�ؤدي فح�سب

�إل ��ى ت�شتي ��ت انتب ��اه النا�س ع ��ن االهتمام بالأم ��ور الأكرث �أهمي ��ة يف احلياة الت ��ي تثمر يف
النهاي ��ة حتقي ��ق ال�سعادة والر�ض ��ا ب�صفة م�ستمرة ،بل ت�ؤدي �إل ��ى الن�ضوب املبكر للموارد
غ�ي�ر املتج ��ددة وتده ��ور البيئة .وم ��ن الأمور الت ��ي تخ�ضع للمناق�ش ��ة� ،أن الر�ؤي ��ة ال�شاملة
لأخالقي ��ات العم ��ل عل ��ى خالف الر�ؤي ��ة العقلي ��ة التقليدية تنج ��ح يف �إقناع ال�ش ��ركات على
�إنت ��اج ب�ضائ ��ع وخدمات مربحة لأنها تفي باالحتياجات احلقيقية للنا�س ف�ض ًال عن �إقناعهم
برتكي ��ز ن�شاطه ��م الإبداعي عل ��ى تطوير املنتجات الت ��ي ت�ساعد على حت�س�ي�ن جودة احلياة
بطريقة وا�ضحة والتخلي عن ا�ستهالك املنتجات التي ميكن اال�ستغناء عنها ،وعدم حتويل
الإن�سان الفرد �إلى �أداة ا�ستهالكية بحيث تكون وظيفته يف احلياة اال�ستهالك بال حدود.
لق ��د قي ��ل الكث�ي�ر ع ��ن �أن �أخالقيات العم ��ل ،و�إنه ��ا ال تتوقف عند ح ��د ال�سع ��ي وراء الربح
وف ًق ��ا للقوان�ي�ن واللوائ ��ح املطبقة يف املجتمع وبدون خ ��داع �أو احتي ��ال ،-ح�سبما يعتقدالر�أي العقلي التقليدي .وقد تعر�ض ذلك الر�أي �إلى هجوم عنيف من قبل املجموعات ذات
امل�صلحة على مدار العقدين الأخريين مبن فيهم امل�ستهلكون واملدافعون عن حقوق الإن�سان
واخت�صا�صيوا احلفاظ على البيئة ،الذين يطالبون ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بتطبيق معايري
عمل مرتفعة وتويل م�سئوليات اجتماعية �أكرب.
العوملة و�أخالقيات العمل :
ب ��ات من ال�صعب �إخف ��اء االنتهاكات واملمار�سات غري الأخالقي ��ة .ومع حلول ع�صر الربيد
الإلك�ت�روين والإنرتنت� ،أ�صبح ��ت املخالفات الأخرى التي ترتكبها ال�شركات ،مثل اللجوء
�إل ��ى ا�ستغالل الأطفال يف العمل وظ ��روف العمل اال�ستغاللية� ،أكرث �شيوع ًا ،مع ما يرافق
ذل ��ك كث�ي�ر ًا من الآث ��ار ال�سلبية يف قط ��اع الأعمال التجاري ��ة .وتوجه العديد م ��ن املنظمات
غ�ي�ر احلكومية اتهاما م� ��ؤداه �أن م�صادقة ال�شركات عاملي ًا عل ��ى مدونات ال�سلوك الطوعية
ال تع ��دو كونه ��ا من ��اورة عالق ��ات عام ��ة مل�ساعدته ��ا على جتن ��ب القواع ��د امللزم ��ة واملعايري
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الدولي ��ة الناف ��ذة ل�سل ��وك قطاع الأعم ��ال التجاري ��ة .ويف الواقع ،فقد و�س ��ع موقع املنظمة
غ�ي�ر احلكومية املعنون -مراقبة ال�ش ��ركات  -Watch Corporateتعريف -الت�ضليل
الإعالمي البيئي -لي�شمل ظاهرة ال�شركات التي تدمر املجتمعات والبيئة وت�سعى للحفاظ
على �أ�سواقها وتو�سيعها بتقدمي نف�سها على �أنها من حمبي البيئة ومن قادة معركة الق�ضاء
على الفقر.
وتع ��د العوملة �سب ًبا �آخر من �أ�سباب االهتمام بالأخالقيات �إذ برزت مدونات ومنظمات غري
حكومي ��ة عرب �شبكة الإنرتنت تعكف على ر�صد املخالفات التي ترتكبها ال�شركات .كما �أن
العوملة قد �أو�ضحت م�شكلة اختالف الثقافات بني مديري الأعمال يف ظل انفتاح الأ�سواق
وتغلغل بع�ض ال�شركات يف �أ�سواق خمتلفة حول العامل.
وتب ��ذل العديد من ال�شركات يف الوقت احلا�ض ��ر جهود ًا م�ضنية للن�أي بنف�سها عن طغيان
العومل ��ة .و�أو�ض ��ح ري ��ك واجن ��ور  Rick Wagonerامل�سئ ��ول التنفي ��ذي الأول ل�شركة
ج�ن�رال موت ��ورز � ، General Motorsأن -من ��و ال�ش ��ركات العاملية ميك ��ن �أن ي�ؤثر يف
ع ��دد �أك�ب�ر من الأ�شخا�ص ويف عدد متزايد من البل ��دان مقارنة ب�أية قوة �أخرى ظهرت يف
املا�ض ��ي .-غري �أنه توجد م�شاكل �أخ ��رى �أي�ض ًا .ويقول �إنه بالن�سبة �إلى ال�شركات -يحمل
االقت�صاد العاملي يف طياته جمموعة من االلتزامات.-
ثال ًثا :دور ونطاق �أخالقيات الأعمال
عل ��ى الرغ ��م من ذل ��ك فم ��ازال التطور حم ��دود ًا يف جم ��ال تطبي ��ق �أخالقي ��ات الأعمال يف
ال�ش ��ركات ،م ��ع م ��ا متثل ��ه ه ��ذه التطبيقات م ��ن مواق ��ف �أخالقية تع ��زز الثقة م ��ن جهة وما
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ينج ��م ع ��ن الت�صرف ��ات الال�أخالقية م ��ن نتائج �سلبية ومكلف ��ة يف تدهور �سمع ��ة ال�شركات

ب�سب ��ب الدع ��اوى الق�ضائي ��ة والغرامات املالية م ��ن جهة ثانية ،ف� ��إذا كان الهدف من تطبيق
الأخالقي ��ات ه ��و �إعالم املديرين و�أ�صحاب امل�صال ��ح الآخرين مبا هو م�سموح به وم�ستقيم
من الناحية الأخالقية ،بهدف التحقق ب�صفة خا�صة من �أن العمليات والإجراءات امل�ستخدمة
يف الو�ص ��ول �إلى قرارات العمل وتنفيذها بطريق ��ة �صحيحة وموافقة للجوانب الأخالقية.
وت�ض ��م الأخالقيات مفاهي ��م متعددة لأداء املهام ،مبا يف ذلك امله ��ام املنف�صلة عن نتائجها.
وعل ��ى الرغ ��م من ذلك ،فمن غري املمكن �أو املرغوب فيه �أن يتم ف�صل املهام عن نتائجها يف
العم ��ل .ويف احلقيق ��ة ،تتمثل مهمة الأخالقيات يف حتقيق التوازن بني املهام والنتائج ،من
�أج ��ل تطبي ��ق الأخالقي ��ات والعمل يف امل�ؤ�س�س ��ة ب�شكل �صحيح .ومن ث ��م ،تعد الأخالقيات
املرتبطة بالنتائج والأخالق املرتبطة باملهام على قدر كبري من الأهمية بالن�سبة للعمل.
�إن امل�سئولية االخالقية �أو�سع و�أ�شمل من دائرة القانون وامل�سئولية القانونية ،فامل�سئولية
الأخالقي ��ة ثابت ��ة ال تتغ�ي�ر بزمان �أو مب ��كان لأنها متعلق ��ة بال�ضمري ومراقب ��ة الإن�سان لربه
ول�ضمريه ولغريه وهو م�سئول �أمامهم ،فيما يقوم من �أعمال �أما امل�سئولية القانوينة فهي
مق�ص ��ورة على �سل ��وك الإن�سان جتاه غريه فقط كما �أنها تتغري بتغ�ي�ر املجتمعات والبيئات
املختلف ��ة ،والقوان�ي�ن املعم ��ول بها التي تختلف باخت�ل�اف البيئات� .أال �أن كلت ��ا امل�سئوليتني
متكاملتان وال ميكن الف�صل بينهما(.)20
وميكن توظيف الأخالقيات ب�شكل �سليم يف العمل ،بحيث تطبق ال�شركة من بني العديد من
الأمور �إجراء �شفاف ًا ودميقراطي ًا ل�صنع القرارات .وال يكفي �أن تكون القرارات ال�صادرة
�صحيح ��ة فح�س ��ب ،بل يجب �أن تكون الطريقة امل�ستخدم ��ة يف التو�صل �إلى هذه القرارات
�صحيحة �أي�ض ًا ،والأكرث من ذلك ،يجب ر�ؤية هذه القرارات واحلكم عليها ب�أنها �صحيحة.
و�أولئ ��ك الذي ��ن يت�أثرون ب�ش ��كل مبا�شر وكبري بقرارات ال�شركة له ��م حق �أخالقي و�أدبي،
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وه ��و التع ��رف على �سبب اتخاذ هذه القرارات ،ومن هم متخذوا هذه القرارات ،كما يجب
�أن يت ��م م�شاركته ��م �أو ا�ست�شارته ��م يف الأمور التي ت�ؤثر عل ��ى رفاهتهم .وحتى الآن ،ف�إن
ه ��ذا الإج ��راء ال يزال يقت�صر ب�ش ��كل كبري على امل�ساهمني فح�سب .وعل ��ى الرغم من ذلك،
ف�إنن ��ا ن ��رى �أن العامل�ي�ن لهم ح ��ق امل�شاركة يف �صنع الق ��رارات التي تتعل ��ق بطبيعة عملهم
و�صحته ��م و�سالمته ��م .ولي�س هذا الأم ��ر �صائب ًا من الناحية الأخالقي ��ة فح�سب ،بل �إن له
فائ ��دة يف العم ��ل .حي ��ث ي�صب ��ح العاملون �أك�ث�ر رغبة وا�ستع ��داد ًا يف بذل اجله ��د والعمل
ب�ش ��كل �أك�ب�ر يف الظ ��روف التي ي�شاركون فيه ��ا يف عملية �صنع القرار� .إ�ضاف ��ة �إلى �أنهم
�س ��وف ي�شعرون بال�سع ��ادة والتقدير ب�سبب ا�ست�شارتهم ومنحه ��م ال�سيطرة والتحكم يف
عمله ��م ،ف�سوف ت ��زداد قدراتهم الإنتاجية ب�شكل ملحوظ .و�س ��وف ي�ساعد ذلك على تقليل
امل�شكلة الأخالقية التي تتمثل يف بذل جهد �أقل من اجلهد املتفق عليه �أو �إجناز احلد الأدنى
من العمل.
وم ��ن املتطلب ��ات الأخ ��رى الهامة يف تطبي ��ق الأخالقيات وتنفي ��ذ العمل بطريق ��ة �صحيحة،
ه ��و �ض ��رورة �أن تك ��ون املعلوم ��ات التي ت�ستن ��د �إليها الق ��رارات موثوق منه ��ا ودقيقة قدر
الإم ��كان .ويف العم ��ل ،يوجد قدر كبري من املعلومات غري املتماثلة بني املديرين واملوظفني،
وامل�شرتين والبائعني ،وحتى بني املديرين وامل�ساهمني .وتظهر تلك املعلومات غري املتماثلة
حينم ��ا يتوف ��ر لدى املديرين معلومات عن مدى جودة املنتجات �أكرث من املعلومات املتوفرة
ل ��دى امل�شرتي ��ن� ،أو حينما يكون العاملون على معرفة �أكرب بقدراتهم الإنتاجية على خالف
املديري ��ن� ،أو حينم ��ا يتوف ��ر ل ��دى املديرين معلومات ع ��ن الو�ضع امل ��ايل لل�شركة والو�ضع
امل�ستقبل ��ي لها �أكرث من امل�ساهمني .وت�ؤدي هذه املعلومات غري املتماثلة �إلى خلق م�شكالت
�أخالقية خطرية حتول دون �صياغة واتخاذ قرارات عمل �صحيحة.
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وميكن ت�شجيع الأفراد على حتري ال�صدق والأمانة عرب تقدمي حوافز مالية ومتابعة الأداء
عن ��د نقل املعلوم ��ات ال�صحيحة التي ت�ساعد �صانعي القرار على اتخاذ القرارات ال�صحية،
وهو بال �شك �أمر �أخالقي مرغوب فيه.
وبن ��اء عل ��ى هي ��كل ال�سوق وظ ��روف البيئة الت ��ي حتيط بامل�ؤ�س�س ��ة وت�ؤث ��ر يف �أدائها ،ف�إن
�إدراج االعتب ��ارات االجتماعية والأخالقي ��ة �ضمن ح�سابات العمل قد ي�ؤدي �إما �إلى حتقيق
�أداء جيد على م�ستوى العمل �أو زيادة التكاليف وانخفا�ض احل�صيلة املالية املر�ضية .و�إذا
جتاوزت عوائد االعتبارات الأخالقية للتكاليف اخلا�صة بها ،فلن يكون هناك تعار�ض بني
العم ��ل اجليد والنتائج الأخالقي ��ة اجليدة� .أما �إذا كانت التكاليف تتجاوز العوائد ،ف�سوف
تواج ��ه امل�ؤ�س�س ��ة �أزمة بني الأخالقي ��ات والأرباح .ويتوف ��ر �أمام امل�ؤ�س�س ��ات االنتهازية �أو
�شب ��ه االنتهازي ��ة خي ��ار يتمث ��ل يف تبني احلد الأدنى م ��ن امل�ستوي ��ات الأخالقية مبا ي�ضمن
ا�ستمراريته ��ا وه ��ذا م ��ا يعنيه م�صطل ��ح  Satisfierبد ًال م ��ن �أن تلتزم ب�أق�ص ��ى م�ستويات
املعاي�ي�ر الأخالقي ��ة وهذا ما يعنيه م�صطل ��ح  .Maximizerولك ��ن امل�ؤ�س�سات االنتهازية
ال تتعر� ��ض لأي ��ة �ضغ ��وط جتعله ��ا تت�ص ��رف بطريق ��ة �أخالقية .وق ��د ت� ��ؤدي املعلومات غري
املتماثلة �إلى جعل العمالء و�صانعي ال�سيا�سات غري قادرين على اكت�شاف ال�سلوكيات غري
الأخالقية ،ومن ثم ال يكون اخلوف على �سمعة ال�شركة رادع ًا قوي ًا.
ويف ظ ��ل الظ ��روف التناف�سي ��ة ،ق ��د ت�ضط ��ر امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي تواج ��ه ت�ضارب ًا ب�ي�ن الأرباح
والأخالقي ��ات �أن تتخ ��ذ ق ��رارات قا�سية وغري م�ؤكدة ،وذلك ح�س ��ب الظروف التي متر بها
امل�ؤ�س�س ��ة ورد الفع ��ل املحتم ��ل م ��ن مناف�سيه ��ا .و�إذا تعر�ض ��ت امل�ؤ�س�سة للخ�س ��ارة ب�سبب
�إدراج الأخالقيات �ضمن نظامها احل�سابي وكانت ال تزال قادرة على حتقيق ن�سبة مر�ضية
م ��ن الأرب ��اح دون حتقي ��ق �أق�صى �أرب ��اح ممكنة ،فقد ت�شع ��ر امل�ؤ�س�سة بالر�ض ��ا �إزاء اتخاذ
القرار ال�صحيح .وعلى النقي�ض ،قد ترى امل�ؤ�س�سة �أن ال�سلوك الأخالقي يكلفها كث ًريا على
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الأجل الق�صري ،ولكن الأداء ميكن �أن يتح�سن على الأجل البعيد .و�إن �صح ذلك ،فقد تدعو
امل�ؤ�س�س ��ة مناف�سيه ��ا �إلى انتهاج نف�س ال�سلوك الأخالق ��ي .ويف هذه احلالة ،ت�ؤدي العملية
التناف�سية �إلى ت�شجيع �أو حتفيز تبني ال�سلوك الأخالقي.
وقد مت اقرتاح جمموعة من احللول لعالج م�شكلة الت�ضارب بني نتائج العمل املر�ضية وبني
اجلوان ��ب الأخالقي ��ة ،وال ��ذي يتمث ��ل يف �أن مت�ضي ال�شرك ��ة يف طريقها وتلت ��زم بال�سلوك
الأخالقي( .)21ولكي تتمكن من اال�ستمرار يف ال�سوق ،فعليها بذل جهد �أكرب للتو�صل �إلى
طرق وو�سائل مبتكرة ت�ساعدها على مزاولة ن�شاطها بفعالية بدون التخلي عن التزاماتها
الأخالقية.
ولع ��ل احل ��ل البديل ورمب ��ا الأكرث واقعي ��ة -للتكلفة الأخالقي ��ة للمناف�سة -ه ��و نوع من
العمل اجلماعي ،الذي ي�شمل تغيري قواعد املناف�سة وتقدمي حوافز مالية و�أخالقية للأفراد
الذي ��ن يرغبون يف العم ��ل وفق ًا للمعايري الأخالقية حينما يتخل ��ى عنها املناف�سون .وتغيري
قواع ��د املناف�س ��ة عن طريق و�ضع معايري تناف�سية لل�سل ��وك ميكنها متييز امل�صالح املتبادلة
للمناف�س�ي�ن وم�صال ��ح املجتمع وامل�صالح البيئية .ولذا ،ظهر االقرتاح ب�أن الإعالن خري من
املناف�س ��ة عل ��ى الأ�سعار نظر ًا لت�ض ��ا�ؤل االحتماالت ب�أن ي�ؤدي �إل ��ى �إق�صاء املناف�سني ،ومن
ث ��م حتقي ��ق بيئة باريتو فيما يتعلق باملناف�سة عل ��ى ال�سعر( .)22وبالإ�ضافة �إلى ما تقدم ،يرى
� Arceأن املناف�سة الإعالنية ال متثل خرق ًا لقوانني املمار�سات التجارية ،على خالف الت�آمر
ال�ضمني يف حتديد الأ�سعار .وبهذه الطريقة ،ي�ؤدي االعرتاف بالتبادلية �إلى �إيجاد معيار
للمناف�سة بدون وجود خماوف �أخالقية.
وبرغ ��م �أن الإع�ل�ان �أف�ض ��ل م ��ن املناف�س ��ة عل ��ى الأ�سع ��ار ،ف�إن ��ه ال يخل ��و م ��ن امل�شكالت
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الأخالقي ��ة .وال تكم ��ن امل�شكل ��ة احلقيقي ��ة يف الإعالن ب�شكل كبري يف �إط�ل�اق ادعاءات غري

حقيقي ��ة �أو كاذب ��ة ،بل تكمن ب�صفة �أ�سا�سية يف تق ��دمي معلومات خادعة� .إن �إخبار احلقيقة
ميك ��ن �أن يك ��ون خادع� � ًا .ففي ظل ع ��دم تطبيق القواع ��د الأخالقية يف الإع�ل�ان التي ت�ؤكد
عل ��ى التمييز ب�ي�ن املعلومات والإقناع� ،أو ي�ب�ن �إخبار احلقيقة واملعلوم ��ات اخلادعة ،ي�ؤدي
الإعالن �إلى ت�شجيع بل و�إكراه امل�ستهلكني على �شراء املنتجات التي ال يحتاجونها .وب�أخذ
الآثار ال�ضارة لزيادة اال�ستهالك على البيئة يف االعتبار ،جند �أن الوقت قد حان لت�شجيع
امل�ؤ�س�س ��ات عل ��ى تقليل �أن�شطته ��ا الإعالنية عن طريق التخل�ص م ��ن تكاليف الإعالنات من
البنود اخلا�ضعة للخ�صم ال�ضريبي.
وباخت�صار ،تتمثل الطريقة الأكرث فعالية يف حتفيز ال�شركات وامل�ؤ�س�سات على فعل ال�شيء
ال�صحيح واتخاذ القرارات ال�سليمة يف جعل ال�سلوك الأخالقي ً
�سلوكا م�ؤ�س�سي ًا من خالل
ا�ستخ ��دام نظ ��ام فع ��ال للحوافز واملوان ��ع .وال يكون فع ��ل ال�شيء ال�صحيح �سه�ل ً�ا وخالي ًا
م ��ن التكاليف ب�صف ��ة دائمة ،ولكنه دائم ًا يظل ال�شيء ال�صحي ��ح .ويف جمال العمل ،يوجد
غالب� � ًا مغريات لفع ��ل ال�شيء اخلاطئ وخا�صة حينما تك ��ون املكا�سب املالية كبرية .وميكن
تقليل هذه املغريات �إن مل ميكن التخل�ص منها نهائي ًا من خالل تطبيق نظام احلوافز الذي
يرب ��ط امل�صلحة ال�شخ�صية بال�سلوك الأخالق ��ي والأداء املايل( .)23ويرى الأخالقيون الذين
يربطون النظرية الأخالقية باملهام واحلقوق �أن من واجب رجال الأعمال �أن يلتزموا بفعل
ال�شيء ال�صحيح ،لأن واجبهم يقت�ضي منهم فعل ذلك بدون اعتبار مل�صاحلهم ال�شخ�صية.
وعلى الرغم من ذلك ،فمن الطرق الفعالة �أي�ض ًا يف حتفيز رجال الأعمال على فعل ال�شيء
ال�صحي ��ح هو ربط الأفع ��ال ال�صحيحة مب�صاحلهم ال�شخ�صية ،ع ��ن طريق منحهم مكاف�آت
مالية �أو حرمانهم منها.
رابعًا :التعار�ض بني الأخالقيات والأداء
ت�ش�ي�ر معظ ��م الأدبيات ال�ص ��ادرة عن “�أخالقيات العمل” �إل ��ى �أن الأخالق �أمر هام ونافع
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للعم ��ل يف الأج ��ل البعيد على �أقل تقدير �إن مل تكن هامة ونافعة على الأجل القريب .وغال ًبا
ما ُيقال �إن الأخالقيات هي العن�صر الأ�سا�سي الذي يتوقف عليه جناح وتطور امل�ؤ�س�سات
عل ��ى الأج ��ل البعي ��د .و�س ��وف يفقد العم ��ل فعاليته ب ��دون وجود درج ��ة من الثق ��ة والأمانة
وال�ص ��دق .كم ��ا �س ��وف تتزاي ��د تكالي ��ف املعامالت ال�سيم ��ا التكالي ��ف القانوني ��ة .وب�صفة
خا�ص ��ة ،تلع ��ب الثق ��ة دو ًرا ها ًما وحيو ًيا يف العمل .فنظ ًرا لع ��دم �إمكانية الن�ص على جميع
املواق ��ف والأم ��ور امل�ستجدة �أثن ��اء تنفيذ العقود ،ي�ب�رز دور الثقة على اعتب ��ار �أنها عن�صر
ه ��ام يف عالق ��ات العمل الفعال ��ة واملمار�سات ال�سليم ��ة لل�شركة .وبالفعل ،هن ��اك �آراء قوية
تق ��ول ب� ��أن ال�ضعف الن�سبي للثقة خارج حميط الأ�سرة يف بع�ض البلدان (وخا�صة البلدان
النامية) �إمنا يف�سر انت�شار امل�ؤ�س�سات العائلية وندرة امل�ؤ�س�سات الكربى(.)24
وباملث ��لُ ،يق ��ال �إن الأمانة هامة يف العمل .ومن هنا ت�أتي املقولة العامة -الأمانة هي �أف�ضل
�سيا�س ��ة .ولك ��ن الأمانة �أمر لي�س بي�سري يف العمل .فدائ ًما ما يوجد نوع من التعار�ض بني
الأمان ��ة وبني امل�صلح ��ة ال�شخ�صية .ومن وجهة نظر امل�ؤيدين ملذهب املنفعية ،ال يوجد �شيء
خاط ��ئ يف ا�ستخ ��دام الأمان ��ة ك�سيا�سة �أو و�سيلة حلفظ ال ��ذات� ،أو يف ك�سب املال �شريطة
�أال ُيلحق ذلك �ضر ًرا بالآخرين .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن رجال الأعمال الذين ال ي�ؤمنون
بال�سلوك الأخالقي ويتظاهرون فقط ب�أنهم �أمناء �أو �صادقون� ،إمنا يتحملون خطورة و�ضع
عمالئه ��م و�أ�صح ��اب امل�صالح الآخري ��ن مو�ضع ال�سخرية .ومن ثم ،ف� ��إن ا�ستخدام الأمانة
ك�سيا�س ��ة وع ��دم ا�ستخدامه ��ا كف�ضيل ��ة ،من املمكن �أن يحق ��ق نتائج عك�سي ��ة .وعلى الرغم
م ��ن �أن كث�ي�ر ًا من رج ��ال الأعمال يفعلون ال�ش ��يء ال�صحيح لأنه ال�شيء ال ��ذي ينبغي فعله،
�أو الرتب ��اط �سمعته ��م بالأمان ��ة ب�صرف النظر ع ��ن النتائج ،ف�إن �آخري ��ن ال ميكنهم املجازفة
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بخ�س ��ارة �سمعتهم وتكبد خ�سائر مالية ب�سب ��ب �أنهم غري �أمناء .وال تتمكن امل�ؤ�س�سات التي

تدي ��ر �أعماله ��ا بطريق ��ة غري �أخالقية م ��ن اال�ستمرار ،ب ��ل �إنهم يتعر�ض ��ون ملخاطر خ�سارة
أي�ضا.
�سمعتهم وخ�سارة ن�شاطهم � ً
جدي ��ر بالذك ��ر �أن ��ه لي�س ��ت جميع نظ ��م الأخالقي ��ات مالئم ��ة للعمل .فمث�ل ً�ا ،ف� ��إن النظام
الأخالق ��ي ال ��ذي ي�ؤك ��د على الإيثار و�إن ��كار الذات ومناه�ض ��ة املادية ،قد ي� ��ؤدي �إلى �إعاقة
أي�ضا ب�أن ��ه يتعار�ض م ��ع العمل.
التق ��دم االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي ،وم ��ن املمك ��ن الق ��ول � ً
ولنفرت� ��ض مث�ل ً�ا �أن هناك ج ّزار ًا يت�سم بالإيثار ويبيع اللحم يف بلدة فقرية �أقل من التكلفة
احل ِّدي ��ة .فل ��ن مي ��ر وق ��ت طويل حت ��ى يخ�سر ذلك اجل ��زار عمل ��ه وي�صبح يف و�ض ��ع مرتدٍ
�أك�ث�ر م ��ن ذي قب ��ل .ولذا ،يج ��ب التمييز بني الأخالقي ��ات باعتبار �أنها ه ��دف �أو غاية وبني
الأخالقيات التي متثل عائقًا وعقبة يف العمل.
فلي�س مهمة ال�شركة ال�ساعية للربح �أن ت�سعى �إلى تطبيق الأهداف الأخالقية فقط ولي�ست
مهمة ال�شركات ال�سعي فقط للربح ،ولكن يجب �أن حتقق ال�شركة هدفها املتمثل يف تعظيم
الأرب ��اح م ��ن خالل االلتزام بالط ��رق الأخالقية .ويف هذا الإطار ،ترتب ��ط �أخالقيات العمل
بالأهداف ،وت�صبح مهمة الأخالقيات يف العمل و�سيلة من و�سائل تنفيذ تلك الأهداف.
فر�صا لل�سلوك الأخالقي من خالل فر�ض
فال�س ��وق ،وهو القاع ��دة امل�ؤ�س�سية للعمل ،يوفر ً
تكاليف على امل�ؤ�س�سات وعلى الأفراد الذين يخالفون املعايري الأخالقية.
كم ��ا ميك ��ن �أن يطبق ال�شخ� ��ص الأخالقي ��ات يف العمل بطريقة غري مبا�ش ��رة ،من خالل
حت�س�ي�ن الظ ��روف املعي�شية للأف ��راد عن طريق توظيف الأفراد العادي�ي�ن من �أجل ال�شعور
بالراح ��ة والطم�أنين ��ة يف احلي ��اة .وحينم ��ا ميك ��ن امل�شارك ��ة يف حتقي ��ق الأم ��ن والرخ ��اء
االقت�ص ��ادي للأف ��راد ،ميك ��ن حينئ ��ذٍ �أن ينج ��ح الن�ش ��اط التج ��اري يف تقلي ��ل ال�سلوكيات
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غ�ي�ر الأخالقي ��ة .ويعد الفقر والبطالة ال�سب ��ب الرئي�سي للأن�شط ��ة الإجرامية وال�سلوكيات
غ�ي�ر الأخالقي ��ة .وم ��ن الأمثلة الأخرى لتطبيق الأخالقيات يف العم ��ل هو التزام العديد من
امل�ؤ�س�سات يف ال�سنوات الأخرية ب�سيا�سة تكاف�ؤ الفر�ص من �أجل م�ساعدة الأفراد املعاقني
والأف ��راد م ��ن ذوي اخللفي ��ات العرقية امل�ضطه ��دة .ومثل هذه ال�سيا�سة ت� ��ؤدي �إلى حتقيق
املعنى ال�صحيح للعمل وت�سهم يف �إر�ساء الأخالقيات ال�سليمة.
وعل ��ى الرغ ��م مما تقدم ،ف�إن الر�أي القائل ب�أن العمل مقيد للأخالقيات ميكن االعتداد به
جزئ ًي ��ا� .إال �أن املجتم ��ع التج ��اري قد ي�سهم ب�شكل كبري يف ظه ��ور ال�سلوكيات الال�أخالقية
مث ��ل الطم ��ع واخليانة .وح�سبما �أ�شرنا �سلفًا ،فعلى الرغم من �أن الأ�سواق تطرح الب�ضائع
واخلدم ��ات الت ��ي تحُ �سِّ ُن ج ��ودة احلياة ورمبا جتعلن ��ا �أكرث رفاهية ،ف�إنه ��ا تطرح الب�ضائع
واخلدم ��ات الت ��ي ال نحتاجه ��ا بالفع ��ل .وبعي� � ًدا ع ��ن �إتالف البيئ ��ة وغر�س �صفت ��ي احل�سد
والغ�ي�رة يف بع� ��ض النفو� ��س ،ف�إنه ��ا ق ��د ت�شجع الفق ��راء على ارت ��كاب الأعم ��ال الإجرامية
والأعمال املنافية للأخالق.
ويت�ضح �أن العالقة بني الأخالقيات والعمل عالقة وثيقة ومتغرية .كما ال ميكن ف�صل �أي
منهما عن الآخر .ففي بع�ض الأحيان ،يعزز كل منهما الآخر ،ويف �آونة �أخرى يتعار�ضان.
وحينما يتعار�ضان ،ف�إنهما ي�سببان م�شكالت للمجتمع� ،إن مل يكن للعمل ذاته .ورمبا جند
�أن �أف�ضل طريقة لت�سوية ذلك الت�ضارب بينهما �إمنا يكون من خالل العمل اجلماعي الذي
يعتم ��د على احلوافز التي يت ��م منحها للم�ؤ�س�سات والأفراد ،واجل ��زاءات التي يتم فر�ضها
عليه ��م لك ��ي تدفعه ��م �إل ��ى الت�صرف بطريق ��ة �أخالقية .وال ميث ��ل ذلك م�شكل ��ة كربى ،حيث
ي�سع ��ى معظ ��م رجال الأعمال �إل ��ى فعل ال�شيء ال�صحيح ب�سبب امل�صال ��ح املالية �أو لأن ذلك
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بب�ساطة هو ال�شيء ال�صحيح الذي ينبغي فعله.

خام�س ًا  :البحث عن �أر�ضية �أخالقية يف الأ�سواق املالية
عل ��ى الرغ ��م م ��ن اجلهود املبذول ��ة لإ�ص�ل�اح امل�ش ��كالت الأخالقية الت ��ي عانت منه ��ا بع�ض
ال�ش ��ركات م ��ن خالل مفاهي ��م وتطبيقات احلوكم ��ة� ،إال �أن االقت�صاد العامل ��ي مازال يعانى
العديد من جمموعة من اال�ضطرابات يف الأ�سواق الدولية الناجمة �إما عن خلل هيكلي يف
النظ ��ام التقليدي الذي يحكم الن�شاط املايل واالقت�ص ��ادي ،مثل الأزمة املالية التي ع�صفت
ب�آ�سي ��ا� ،أو ناجم ��ة عن خلل �أخالقي وبروز ممار�سات من الغرر واالحتيال وال�سعي املادي
نحو الربح ،حيث انتابت الأ�سواق املالية ال�شهور املا�ضية �سل�سلة من الأزمات كان �آخرها
�أزمة الرهن حيث �أدى التو�سع يف �إ�صدار ال�سندات والرهون العقارية �إلى ظهور نوع من
امل�شتقات ي�سمى �صناديق التحوط . Hedge Funds

ويعتم ��د ه ��ذا النوع من امل�شتقات على جزء ب�سيط من قيم ��ة ال�سند �آن ًيا �أو م�ستقب ًال �أم ًال
يف حتقيق ارتفاعات يف قيمة ال�سندات يف امل�ستقبل حيث يعتمد هذا النوع من اال�ستثمار
عل ��ى اال�ستثمار يف ال�سندات املغط ��اة ب�أ�صول عقارية �أو ب�أ�صول �أخرى ،وتت�صف بالقدرة
ال�سريع ��ة عل ��ى الت�سيي ��ل مما دف ��ع العديد من م�ؤ�س�س ��ات الو�ساطة املالي ��ة للتو�سع يف هذا
اال�ستثم ��ار  ،ويت�ص ��ف هذا النوع م ��ن اال�ستثمارات الأجنبية يف معظمه ��ا بظاهرة الريعية
غري املنتجة على ال�صعيد العاملي ،ويقف وراءها �شبكة كبرية من امل�ضاربني الذين ي�سعون
للح�ص ��ول عل ��ى �أك�ب�ر دخل ممك ��ن دون �أن يك ��ون ذلك ناجتًا ع ��ن ا�ستثمار حقيق ��ي لإنتاج
ال�سلع واخلدمات ،و�إمنا نتيجة لال�ستثمار املايل القائم على امل�ضاربة بهدف امل�ضاربة(.)25
ووف ًق ��ا لبنك االحتياط (البنك املركزي الأمريكي  ،)Fedبلغت �إجمايل القيمة ال�سوقية
للعق ��ارات ال�سكني ��ة ما يق ��رب من  21تريليون دوالر �أمريك ��ي يف يونيو  .2007وقد بلغت
قيمة الديون امل�ضمونة برهن م�ستحق ال�سداد على الأُ َ�سر ما يقرب من  10تريليون دوالر
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�أمريكي .وقد بلغ حجم الديون الفردية الأمريكية � 10أ�ضعاف حجم الناجت املحلي الإجمايل
لل ��دول العربي ��ة قاطبة كم ��ا بلغت الديون الفردية الناجمة عن �أزم ��ة العقارات  6.6تريليون
دوالر �أي م ��ا يع ��ادل �إيرادات نفط ال�سعودية ملدة � 55سنة ،وحوايل  55تريليون دوالر يف
�س ��وق االئتم ��ان وامل�شتقات االئتمانية واملبادالت .يف ح�ي�ن بلغ حجم �سوق النقد والأوراق
املالي ��ة  CDSه ��و �أك�ث�ر من �ضعف حجم الناجت املحلي الإجم ��ايل املجمع لكل من الواليات
املتح ��دة واليابان واالحت ��اد الأوروبي (م�صلحة الإح�صاءات العامة ) .مما �أدى �إلى انهيار
بع�ض ال�صناديق العقارية مثل �إعالن بنك بي �إن بي باريبا يف � 9أغ�سط�س من عام 2008
ع ��ن تعليق ��ه لثالثة م ��ن �صناديقه بع ��د معاناتها من ع ��دم �سيولة للأ�ص ��ول (ال�صناديق) يف
الوقت الذي �أعلن فيه يف وقت �سابق �أن �سيولة ال�صناديق الثالثة متوافرة مبثابة ال�شرارة
الثانية التي �أطلقت الأزمة ،و�أكدتها ذلك بعد �إعالن �سابق من �شركة بري�سرتن اال�ستثمارية
ع ��ن انهي ��ار اثنني من �صناديق التح ��وط التي تديرها بعد الرتاجع ال ��ذي �شهدته ،مما �أدى
�إلى حمى التخل�ص من اال�ستثمار يف هذا النوع من ال�صناديق حيث حول امل�ستثمرون ما
يع ��ادل  49ملي ��ار من ال�سندات املغطاة ب�أ�صول �إل ��ى �سندات اخلزانة الأمريكية يف غ�ضون
أي�ضا بنك بري �سترينز  Bear Stearnsخام�س �أكرب البنوك
�أ�سبوع واحد( .)26كما انهار � ً
اال�ستثماري ��ة يف الواليات املتحدة الأمريكية من ج ��راء �أزمة الرهونات العقارية ،حيث بيع
ب�سع ��ر دوالري ��ن لل�سهم الواحد بعد �أن واف ��ق بنك جيه بي مورغان ت�شي�س JP Morgan
 Chaseعلى �شرائه بحوايل  236مليون دوالر لكي ينتهي وجود بنك بري �سترينز Bear

 Stearnsكبنك م�ستقل �أن�شئ منذ � 80سنة

(.)27
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النموذج امل�صريف املايل الإ�سالمي والأ�س�س الأخالقية:
وق ��د وجدت بع�ض امل�صارف التقليدية العربي ��ة واخلليجية والأجنبية �ضالتها يف النموذج
امل ��ايل وامل�ص ��ريف الإ�سالم ��ي حي ��ث �إن هذا النم ��وذج ي�شهد من� � ًوا وطل ًبا كب�ي ً�را �سواء من
جان ��ب امل�سلم�ي�ن املقيمني يف الغرب املتعط�شني للتعامل م ��ع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، ،
بالإ�ضافة �إيل وجود فئات و�شرائح من العمالء غري امل�سلمني الذين يرغبون يف التعامل مع
امل�ؤ�س�س ��ات املالية الإ�سالمية انطالقا من �أ�س�س �أخالقية قريبة ال�شبه بالأخالق الإ�سالمية،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حمدودية املخاط ��ر الرتباط التموي ��ل الإ�سالمي ب�سوق النقد و�س ��وق الأ�صول
ومتتع ��ه بقي ��م و�أخالق مهنية حتكم منوه وتطوره ،مثل االلت ��زام باحلالل واجتناب احلرام
ومن ��ع االحت ��كار ،وحرية التملك بو�سائل ��ه امل�شروعة والرتا�ضي وال�ص ��دق والأمانة وعدم
الغ� ��ش والغرر ،وح�سن الق�ض ��اء والتي�سري على املع�سر وتعظيم قيم العمل وحتفيز الإنتاج
وت�شجيع االدخار وتر�شيد اال�ستهالك ،وحتقيق التكافل والعدالة يف توزيع الرثوة.
وف ��ى الوق ��ت نف�س ��ه ت�شهـد الأ�س ��واق العـاملي ��ة توجهـا دوليـ� � ًا لتبى �آلي ��ات و�أدوات العمل
امل�ص ��ريف واال�ستثم ��اري الإ�سالم ��ي م ��ن قبل م�ؤ�س�س ��ات مالية تقليدية عريق ��ة مثل مرييل
لين� ��ش  Merrill Lynchوبن ��ك باري� ��س الوطن ��ي National Banco de Paris
وروب ��رت فلمن ��ج  Robert Flemmingsوجـولدم ��ان �ساك� ��س Goldman Sacks

ولنجت ��ون ماجنمن ��ت  ، Willington Managementوعل ��ى م�ست ��وى دول �أخ ��رى
مث ��ل اململك ��ة املتح ��دة ،وكندا وا�سرتالي ��ا ،و�سوي�س ��را ،و�أملانيا وهوجن ك ��وجن ،حيث بلغت
املعام�ل�ات الت ��ي تتف ��ق و�أحكام ال�شريع ��ة الإ�سالمية درج ��ة عالية من االنت�ش ��ار والتو�سع،
وهو ما جعلها متتد �إلى خمتلف �أرجاء العامل ملواكبة امل�ستجدات االقت�صادية .وفيما يتعلق
ب�أ�س ��واق ر�أ� ��س املال ،فقد مت الإعالن عن م�ؤ�شري ��ن يف عام  1999لتوفري مقيا�س لأ�سعار
الأ�سهم من �أجل اال�ستثمار من جانب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،هما م�ؤ�شر �سوق «داو
جونز الإ�سالمي  Dow Jonesو�سل�سلة امل�ؤ�شر الإ�سالمي العاملي للبور�صة فاينان�شيال
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تاميز  .Financial Timesوقد بلغ حجم التعامالت يف داو جونز حوايل  10تريليون
دوالر �أمريك ��ي يف �أك�ث�ر م ��ن  40دولة حول الع ��امل ،كما �أ�شاد �صن ��دوق النقد الدويل يف
تقرير �صدر عنه يف الربع الأخري من  2007و�أعده جمموعة خرباء يف �إدارة النظم املالية
و�أ�س ��واق ر�أ� ��س املال بحالة التو�سع ال�سري ��ع الذي ي�شهده التموي ��ل الإ�سالمي و�أدى ذلك
�إلى طفرة يف معامالت التورق الإ�سالمي متخ�ضت عن زيادة �إ�صدارات ال�صكوك مبقدار
�أربع ��ة �أ�ضع ��اف( .)28وتعد �أورب ��ا �ضمن وجهات الإدراج الهام ��ة لل�صكوك العاملية مل�صدري
ال�صك ��وك من �آ�سيا واخللي ��ج .وقد متكنت بور�صات �أوروبي ��ة م�ؤ�س�سة جيد ًا مثل بور�صة
لن ��دن وبور�ص ��ة �إيرلندا وبور�صة لوك�سمبورج من اجتذاب م�ص ��دري الأدوات الإ�سالمية
نظ ��ر ًا لأن عملي ��ات الإدراج يف تل ��ك الأ�س ��واق تت�سم بالكف ��اءة وال�شفافي ��ة وجاذبية لهيكل
ال�سيول ��ة �أثن ��اء الت ��داول .وقد �أدرجت بور�ص ��ة لوك�سمبورج �أول �صك ��وك لها يف ،2002
تلته ��ا بور�ص ��ة �إيرلندا ب�إدراجه ��ا لأول �صكوك لها يف  2005قبل �أن ت ��درج بور�صة لندن
طليعة �إ�صداراتها من ال�صكوك يف .2007
�إذ يرج ��ع وج ��ود املعامالت املتوافقة م ��ع ال�شريعة الإ�سالمية يف �أ�س ��واق املال يف لندن
�إل ��ى الثمانين ��ات م ��ن القرن املا�ض ��ي ،ولقد ات�سع ا�ستخ ��دام �صفقات املرابح ��ة يف بور�صة
لندن للمعادن حيث وفرت قد ًرا كب ًريا من ال�سيولة للم�ؤ�س�سات يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وغريه ��ا م ��ن امل�ستثمرين الذين �شاركوا يف تطوير �أ�س ��واق املنتجات لل�شركات يف اململكة
املتحدة .وعلى الرغم من ذلك ،مل يتم تلبية متطلبات الأفراد من امل�ستهلكني امل�سلمني �إذ �أن
املنتج ��ات كان يت ��م تطويرها يف ذلك الوقت لكي ت�ستهدف كبار امل�ستثمرين فقط ،وظهرت
املنتج ��ات الإ�سالمي ��ة للأفراد يف اململك ��ة املتحدة يف الت�سعينات ،ولكنه ��ا كانت على نطاق
�ضي ��ق .وب ��د�أ ع ��دد قلي ��ل من البن ��وك من ال�ش ��رق الأو�سط وجن ��وب �شرق �آ�سي ��ا يف تقدمي
منتجات ب�سيطة مثل متويل �شراء املنازل.
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وق ��د �شه ��دت ال�سنوات اخلم� ��س الأخرية من� � ًوا �سري ًعا ل�صناعة التموي ��ل الإ�سالمي على
م�ستوى العامل والتي تقدر بن�سبة ترتاوح بني � 10إلى  %15يف العام .وباعتبار �أن اململكة
املتح ��دة ه ��ي �أح ��د املراك ��ز املالية الدولي ��ة الرائدة ،جتدر الإ�ش ��ارة �إلى �أن ج ��ز ًءا كب ًريا من
ذل ��ك النم ��و يرتكز يف لندن الت ��ي �أ�صبحت متثل مرك� � ًزا عامل ًيا نا�شئًا للتموي ��ل الإ�سالمي.
ويرج ��ع ذل ��ك �إلى عدة عوامل منها :التو�سع العامل ��ي للتمويل الإ�سالمي ،والرغبة املتزايدة
يف االبت ��كار واال�ستجاب ��ة للأف ��كار اجلديدة و�إبداء ق ��در مالئم من املرون ��ة ،وانت�شار عدد
كب�ي�ر م ��ن امل�ؤ�س�سات الدولية الكربى مث ��ل  ،CITIو ،Deutcheو HSBCيف ال�شرق
الأو�سط وجنوب �شرق �آ�سيا منذ عدة �سنوات ،وال�سيولة الزائدة يف ال�شرق الأو�سط التي
�ساع ��دت على تعزي ��ز ال�صفقات املوافقة لل�شريعة الإ�سالمي ��ة يف اململكة املتحدة مثل �صفقة
ا�ستحواذ م�ؤ�س�ستني ماليتني كويتيتني على �آ�ستون مارتني .Aston Martin
وقد �أبدت احلكومة الربيطانية رغبتها يف منح اجلالية امل�سلمة التي متثل  %3تقري ًبا من
ال�س ��كان �إمكاني ��ة احل�صول على اخلدم ��ات املالية التي تتفق مع معتقداته ��م الدينية ،وذلك
بالتعاون مع بنك �إجنلرتا  Bank of Englandوهيئة اخلدمات املالية الربيطانية FSA
الت ��ي ت�سع ��ى �إلى دع ��م هذه التطورات .فحت ��ى وقتنا احلايل ،وافقت هيئ ��ة اخلدمات املالية
الربيطاني ��ة  FSAعل ��ى ت�أ�سي�س ثالثة بنوك �إ�سالمية بالكام ��ل؛ فقد زاول البنك الإ�سالمي
يف بريطاني ��ا  Islamic Bank of Britainن�شاط ��ه يف ع ��ام  2004وبلغ ��ت امليزاني ��ة
العمومية له يف يونيو  2007حوايل  140مليون جنيه �إ�سرتليني .كما بد�أ البنك الأوروبي
الإ�سالم ��ي لال�ستثم ��ار  European Islamic Investment Bankمزاول ��ة
ن�شاط ��ه يف ع ��ام  2006مبيزاني ��ة عمومية تقدر بحوايل  302مليون جني ��ه �إ�سرتليني .كما
ت�أ�س� ��س بن ��ك لندن وال�ش ��رق الأو�سط يف يوليو  2007بر�أ�س مال ق ��دره  175مليون جنية
�إ�سرتليني(.)29
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�ساد�س ًا � :أخالقيات الأعمال وتطبيقات احلوكمة يف الكويت .
ا�ستجاب ��ة للتط ��ورات التي �شهدته ��ا الأ�سواق املالي ��ة العاملية والإقليمية م ��ن �أزمات ،فقد
�أ�صبح ��ت احلوكم ��ة و�أخالقيات الأعمال مو�ض ��وع ال�ساعة على م�ستوى ال ��دول العربية و
دول ��ة الكوي ��ت ب�صفة خا�صة� ،إذ زاد االهتمام بها ب�شكل ملحوظ كجزء رئي�سى للتعامل مع
تلك الأزمات.
وق ��د �شه ��دت دول ��ة الكوي ��ت عناي ��ة خا�ص ��ة مبفهوم حوكم ��ة ال�ش ��ركات  ،من خ�ل�ال تنظيم
جمموع ��ة م ��ن امل�ؤمترات والندوات والن�شرات التي تهدف �إل ��ى الإعالن والتعريف وزيادة
الوع ��ى باملفاهي ��م اجلديدة ملفردات احلوكمة ،وقد زادت ه ��ذه العناية مع �إن�شاء هيئة �سوق
امل ��ال حيث بد�أ االهتمام بتوفري البيئة املنا�سب ��ة لعملية التطبيق ،ون�شر الوعي لدى الأفراد
وامل�ستثمري ��ن ومتخ ��ذي الق ��رار بال ��دور الالزم الذي يج ��ب �أن تلعبه مب ��ادئ احلوكمة يف
التنمية والتطور والنمو االقت�صادي.
ومل يقت�ص ��ر الأم ��ر عن ��د هذا احل ��د ،بل �صدر قان ��ون ال�ش ��ركات اجلديد رق ��م  97ل�سنة
 2013يف �أواخ ��ر مار� ��س م ��ن عام  ،2013والذي ن�صت املادة رق ��م  217من ذلك القانون
على �أن ت�ضع اجلهات الرقابية والإ�شرافية قواعد حوكمة ال�شركات التي تخ�ضع لرقابتها،
مب ��ا يحقق �أف�ضل حماية وتوازان بني م�صالح �إدارة ال�شركة وامل�ساهمني فيها  ،و�أ�صحاب
امل�صالح الأخرى املرتبطة بها  ،وتبني ال�شروط الواجب توافرها يف �أع�ضاء جمل�س الأدارة
امل�ستقليني .
ومبوج ��ب ه ��ذا التفوي�ض �أ�صدر جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال يف  27يونو 2013
القرار رقم  25ب�ش�أن قواعد احلوكمة لل�شركات اخلا�ضعة لرقابة هيئة �أ�سواق املال ،حيث
�أ�ص ��درت هيئ ��ة �أ�س ��واق املال القواعد التي تنظ ��م عملية الإف�صاح ع ��ن املعلومات وامل�صالح
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واحل ��ول دون تعار�ضها ،وحف ��ظ حقوق الأقلية مع فر�ض قيود على تداول �أع�ضاء جمل�س

الإدارة على �أ�سهم ال�شركة ،وهي لي�ست بالأمر اجلديد على القانون الكويتي .
كم ��ا �أن هناك حماوالت �سابقة ب�سوق الكويت للأوراق املالية وبنك الكويت املركزي يف
يوني ��و � ،2012إذ ق ��ام بن ��ك الكويت املركزي م ��ن ناحية �أخرى ب�إ�صدار �إط ��ار عام لقواعد
ومعاي�ي�ر احلوكم ��ة والإدارة ال�سليم ��ة ال�سيم ��ا م ��ا يتعل ��ق مبعاي�ي�ر الإف�ص ��اح وال�شفافي ��ة
والرتكي ��ز عل ��ى حماية حملة الأ�سهم و حماية حقوق الأقلي ��ة و�ضمان م�شاركتهم يف �صنع
القرار.
م ��ن هنا ق ��د ات�ضحت العالقة ب�ي�ن قوانني الأخ�ل�اق واحلوكمة �إذ تغ�ي�رت النظرة اجلادة
ملفهوم االخالقيات من كونها جمموعة معايري ي�ستطيع مبوجبها املديرون معرفة ما يتوقع
منه ��م � ،إل ��ى القدرة على التفكري واتخاذ القررات من خالل بناء منظومة من القيم امل�شركة
تفاديا للمخاطر التى قد تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سات او تنال من �سمعتها .
ويف ظ ��ل الفر�ص ��ة املمنوح ��ة لل�ش ��ركات م ��ن قب ��ل هيئ ��ة �سوق امل ��ال التى ق ��ررت ت�أجيل
املوع ��د النهائ ��ي اللت ��زام ال�ش ��ركات اخلا�ضع ��ة لرقابته ��ا بتطبي ��ق قواعد احلوكم ��ة من 31
دي�سم�ب�ر � 2014إل ��ى  30يوني ��و  2016به ��دف و�ص ��ول ال�ش ��ركات �إل ��ى التطبي ��ق الكامل
للقواعد ،وتعزيز القطاع املايل املحلي من خالل �إ�صدار القرارات والتعليمات وفق �أف�ضل
املمار�س ��ات الدولي ��ة املعمول و�سعي ��ا نحو تنظيم ن�ش ��اط الأوراق املالية مب ��ا يت�سم بالعدالة
والتناف�سية وال�شفافية ،وتوفري حماية للمتعاملني فيه .بد�أت ال�شركات الكويتية اا�ستعداد
ملرحل ��ة التطبيق العملي ملتطلبات احلوكمة وم ��ا يت�ضمنه ذلك من العمل على �إقرار وتطوير
مواثيق لل�سلوكي ��ات و�أخالقيات الأعمال والإف�صاح عنه للمديرين وامل�سئولني واملوظفني،
وحتديد معايري وا�ضحة للمفاهيم و�أخالقيات العمل .
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وق ��د �سع ��ت معظم جمعيات النفع العام وبع� ��ض االحتادات يف �إ�صدار مواثيق للأخالق
عل ��ى م�ستوى املهنة ،وقد ات�س ��ع مفهوم �أخالقيات الأعمال لي�شتمل عل ��ى �إر�ساء �أخالقيات
ومعايري و�إجراءات ينبغي االمتثال بها ،مثل النزاهة والإن�صاف وال�سرية واحرتام �أوامر
املهن ��ة ،وال�شفافية والإف�ص ��اح وخدمة العمالء و�آليات التعامل مع ال�شكاوى اخلا�صة بهم،
كم ��ا ظه ��رت بع� ��ض الإ�ص ��دارات التي ت�ؤك ��د على �أهمي ��ة امل�سئولي ��ة االجتماعي ��ة لل�شركات
وحفاظه ��ا عل ��ى البيئة ،فيما يع ��رف بتطبيقات مواطنة ال�شركات وال ��ذي ي�شتمل على ت�أثري
�سلوك ال�شركات على �أ�صحاب العالقة ،من مواطنني وم�ستثمرين وجمتمعات خمتلفة ،مبا
يتع ��دى ه ��ذا املفهوم �إلى �إج ��راءات الت�شغيل الداخلية لهذه ال�ش ��ركات واالهتمام بالتدريب
الأخالق ��ي فى جم ��ال تطبيقات االعمال للمديرين على غرار التج ��ارب العاملية� ،إذ تراوحت
ن�س ��ب تدري ��ب املديري ��ن لدى ال�ش ��ركات ما ب�ي�ن  %42يف دول �أوروبا الغربي ��ة و  %94يف
اليابان.
وبالنظ ��ر �إل ��ى االهتمام الكبري بعمليات التدريب على اخالقيات االعمال وتطبيقاتها على
امل�ست ��وى العامل ��ى � ،إال �أن املختلف لدينا هو ما منلكه من �إرث �أخالقي وقيم بناءة ،م�ستمدة
من ثقافتنا ومعتقدينا االخالقية امل�ستمدة من الدين الإ�سالمى والأعراف الرا�سخة  ،وهو
م ��ا يتطل ��ب االلت ��زام التام مبكارم االخ�ل�اق التى تعد حم ��ورا رئي�سيا من حم ��اور ال�شريعة
جنبا الى جنب مع العبادات واملعامالت ،االمر الذى قد ميهد الطريق لتبنى برامج تدريبية
وتطبيقي ��ة اعتم ��ادا على تل ��ك القيم واالخالقيات ،والعمل على الإبق ��اء عليها وتطويرها مبا
ينعك� ��س عل ��ى حت�سني �سمع ��ة الأعم ��ال ،ويخفف من حدة املخاط ��ر التي ق ��د تتعر�ض �إليها
املنظم ��ات يف دول ��ة الكويت �أو املنطقة ،باعتبار �أن دولة الكويت �أحد �أهم الأ�سواق النا�شئة
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التي ت�سعى نحو مزيد من التنمية والتطوير.

خامتة وتو�صيات
ا�ستعر�ضن ��ا يف الدرا�س ��ة دور القي ��م الأخالقي ��ة يف التج ��ارب العاملي ��ة يف �ض ��وء ظهور
مفاهيم الإدارة الر�شيدة ( احلوكمة ) ،و�أثبتنا �أن العامل بات يبحث عن القيم والأخالق يف
جم ��ال الأعم ��ال بكافة �أ�شكاله ��ا ،يف ظل الأزمات العا�صفة الت ��ي �أطاحت ببع�ض ال�شركات
وتبي
العمالقة نتيجة عدم االلتزام ب�أخالقيات العمل يف ممار�ساتها ،ويف معظم القطاعات نَّ
الدرا�س ��ة �أن هن ��اك عدي ��د ًا من الأ�سب ��اب قد دفعت الع ��امل �إلى االهتم ��ام ب�أخالقيات العمل،
وح ��دث حتول يف مفاهيم الكفاءة و�أهداف ال�ش ��ركات و�أ�صبح الهدف الأخالقي جن ًبا �إلى
جنب مع هدف تعظيم الربح حيث يلتقي اجلانب املادي مع اجلانب الروحي امل�شكّ ل لطبيعة
الإن�سان.
و�أ�صبح االهتمام ال يقت�صر فقط على امل�ساهمني بل تعداه �إلى العاملني و�أطراف التعامل
يف املجتم ��ع بوج ��ه عام .كما �أن بروز مفاهي ��م الإدارة ال�سليمة وهو ما يعرف باحلوكمة قد
�أدى �إل ��ى االهتم ��ام بت�شكيل �أع�ض ��اء جمال� ��س �إدارة ممتازين �أخالق ًي ��ا ،ويتحلون ب�صفات
مث ��ل احل�صاف ��ة والعدالة والإح�سان و�ضب ��ط النف�س واحل�شمة واالعت ��دال .ويربز التطور
الأو�س ��ع يف جم ��ال �أخالقيات العمل يف قطاع التعليم والتدري ��ب و�أ�صبحت مادة الأخالق
تدر� ��س وت�ص ��در يف الكت ��ب املتخ�ص�ص ��ة واملنهجي ��ة على نط ��اق وا�سع .ويعك ��ف كثري من
كلي ��ات الأعمال والتجارة حول العامل عل ��ى اال�ستفادة من م�صادر الأخالق واالعتماد على
التقاليد لإعداد جيل امل�ستقبل من قادة امل�ؤ�س�سات التجارية لإدارة �أعمالهم ب�شكل �أخالقي
وفع ��ال .وق ��د مت دم ��ج الأخالقي ��ات واحلوكمة يف م ��واد تدري� ��س الإدارة العاملي ��ة من قبل
جمعي ��ة �إع�ل�اء �ش�أن كليات ومدار�س الأعمال والتجارة يف الواليات املتحدة الأمريكية� .أما
يف االحتاد الأوروبي ،فقد مت و�ضع مبادرات لأبحاث ومناهج درا�سية لت�شجيع امل�سئولية
االجتماعي ��ة لل�ش ��ركات ،كم ��ا �أن م�ؤ�س�س ��ات املجتم ��ع امل ��دين قد ح ��ذت يف نف� ��س االجتاه،
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فهناك مبادرة االتفاق العاملي  Global Compactالتي �أقامت �شبكة من �أ�ساتذة �إدارة
الأعم ��ال والتج ��ارة حول العامل مببادرة من �أكرث من �ألفي �شركة جتارية يف خمتلف �أنحاء
العامل .كما مت �إطالق برنامج �إ�سبني والذي ي�ضم ائتالفًا عامل ًيا من  11كلية �أعمال وجتارة
يف الهن ��د وجنوب �أفريقيا و�أ�سبانيا واملك�سيك وكن ��دا تعمل جميعها بطرق خمتلفة ملعاجلة
ق�ضاي ��ا تتعلق بالأخالقيات .كما �أن هناك �سبب جديد نتج عن املمار�سات الال�أخالقية التي
قام ��ت به ��ا بع�ض ال�شركات العمالقة والت ��ي �أدت �إلى رفع تكلفة ع ��دم االلتزام باملمار�سات
الأخالقية ،حيث �أن االلتزام بروح القانون ذو �أهمية كبرية فيما يتعلق بالأبعاد االجتماعية
والتعامل مع املوظفني.
وال يقت�ص ��ر االهتم ��ام بالأخ�ل�اق عل ��ى الأف ��راد والعاملني بل تعدى الأم ��ر يف البحث عن
نوعي ��ة املنتج ��ات املفيدة للب�شر واملح�سن ��ة لنوعية احلياة ،و�إنتاج الناف ��ع دون الإفراط يف
ا�ستخ ��دام ال�سيئ للم ��وارد غري املتجددة والت�أثري �سل ًبا على البيئة وعدم ال�سعي فقط وراء
الرب ��ح ،ولك ��ن الربح مفي ��د ب�شرط عدم ت�شجي ��ع اال�ستهالك والإفراط في ��ه عرب اال�ستغالل
ال�سيئ للدعاية والإعالن.
كم ��ا �أ�ش ��ارت الدرا�سة �إلى �أنه على الرغم من بروز العدي ��د من الأدبيات والتطورات يف
جمال االهتمام ب�أخالقيات الأعمال ح�سبما �سلف ذكره� ،إال �أن تطبيقات �أخالقيات الأعمال
يف ال�ش ��ركات م ��ازال حم ��دو ًدا .وق ��د ناق�ش ه ��ذا البحث بع� ��ض الأفكار الت ��ي تربز وجود
تباي ��ن ب�ي�ن ما هو مكتوب وما ه ��و مطبق بالفعل ،حيث �أ�سهب يف جم ��ال التكلفة الأخالقية
للمناف�سة.
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ومت مناق�ش ��ة مدى مالئم ��ة االلتزام بالأخالقيات يف جمال الأعم ��ال ودرجة الت�أثري على
الأداء االقت�صادي لل�شركات ،حيث �أن هناك تعار�ض ًا بني االلتزام الزائد ب�أخالقيات الأعمال

ومعطي ��ات ال�س ��وق .وقد اقرتح ��ت الدرا�سة �أن �أف�ض ��ل طريقة لت�سوية ذل ��ك الت�ضارب بني
الأخالق والأعمال �إمنا يكون من خالل العمل على اعتماد حوافز يتم منحها �إلى امل�ؤ�س�سات
والأفراد امللتزمني وفر�ض جزاءات على امل�ؤ�س�سات الأخرى غري امللتزمة بالأخالق ،لدفعها
للت�صرف بطريقة �أخالقية .كما ناق�ش البحث �آلية االلتزام بالأخالق وت�أثريها على التوازن
االقت�ص ��ادي والتجاري حي ��ث �إن التوازن بني الأخالق والقرارات ال�سليمة ميكن �أن ي�ؤدي
�إل ��ى منو ال�شركات وفعاليته ��ا� ،إال �أن هناك بع�ض املمار�سات الال�أخالقية واالنتهازية التي
ميكن �أن ت�ؤثر على ذلك التوازن.
كم ��ا مت تن ��اول اجلهود العاملية للبحث عن �أر�ضية �أخالقية يف ظل الأزمات الهيكلية التي
يعان ��ى منه ��ا االقت�صاد العاملي وتعر�ض ��ه للأزمات .وقد وجدت بع� ��ض امل�صارف التقليدية
العربي ��ة واخلليجية والأجنبية �ضالتها يف النم ��وذج املايل وامل�صريف الإ�سالمي ،حيث �إن
ه ��ذا النم ��وذج ي�شهد من ��و ًا وطلب ًا كبري ًا �سواء من جانب امل�ؤ�س�س ��ات املالية التقليدية �أو من
جان ��ب امل�سلمني املقيمني يف الغرب املتعط�شني للتعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية� ،أو
م ��ن �أج ��ل ارتفاع معدالت دخ ��ول الدين اال�سالمى الآخذة يف النم ��و ،بالإ�ضافة �إلى وجود
فئات و�شرائح من العمالء غري امل�سلمني ترغب يف التعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
انطالق ��ا م ��ن �أ�س�س �أخالقية �شب ��ه متطابقة ،ف�ض ًال عن حمدودية املخاط ��ر الرتباط التمويل
الإ�سالم ��ي ب�س ��وق النق ��د و�س ��وق الأ�ص ��ول ،ف�ض ًال ع ��ن متتعه بقي ��م و�أخ�ل�اق مهنية حتكم
من ��وه وتطوره مث ��ل االلتزام باحلالل واجتن ��اب احلرام ومنع االحتكار وع ��دم �أكل �أموال
النا� ��س بالباط ��ل ،وحرية التملك بو�سائل ��ه امل�شروعة والرتا�ضي وال�ص ��دق والأمانة وعدم
الغ� ��ش والغرر ،وح�سن الق�ض ��اء والتي�سري على املع�سر وتعظيم قيم العمل وحتفيز الإنتاج
وت�شجيع االدخار وتر�شيد اال�ستهالك ،وحتقيق التكافل والعدالة يف توزيع الرثوة.
واختتم ��ت الدرا�س ��ة بالإ�ش ��ارة ال�سريع ��ة �إل ��ى �أخالقي ��ات الأعمال وتطبيق ��ات احلوكمة يف
الكويت مع الإ�شارة �إلى القوانني ال�صادرة واملنظمة لذلك.
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هذا ونقرتح ما يلي:
• رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية الأخالق :
جع��ل الأو�س��اط التجارية واحلكومات تدرك فوائ��د حوكمة ال�رشكة
م��ن ناحية وااللت��زام باملعايري الأخالقية م��ن ناحية �أخرى ،حيث
�أن معظم ال�رشكات املحلية ال تزال متر مبرحلة �أولوية الكفاءة على
�أخالقيات الأعمال.
• و�ضع القوانني واملدونات اخلا�صة بقواعد الأخالق:
ما �أن يربز الوعي يف الأو�ساط التجارية ،حتى ي�صبح بالإمكان بدء عملية حتديد
مبادئ ال�سلوك املحلية التي ت�شكل ق�ضية يف ما يتعلق باالمتثال.
• االهتمام بالتدريب على �أن يتم و�ضع �إطار للمعايري الأخالقية:
وتق ��ع م�س�ؤولي ��ات جديدة على عاتق املديرين التنفيذي�ي�ن يف ال�شركات التجارية،
و�أع�ضاء جمال�س الإدارة ،و�أمناء �سر ال�شركات ،و�أمثالهم .ويتعني �أن يقوم قطاع
ال�ش ��ركات التجاري ��ة بتعليم ه�ؤالء الأفراد كيفي ��ة �أداء �أدوارهم من خالل بث القيم
الرفيعة.
• �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�ساتي على االلتزام باملعايري الأخالقية:
ت�أت ��ي املرحل ��ة الأخ�ي�رة يف تط ��ور قواعد ال�سل ��وك الأخالقي عندم ��ا يتقبل الو�سط
التجاري تلك الأ�س�س واملعايري الأخالقية كجزء طبيعي ومفيد من القيام بالأعمال
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التجارية.
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