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املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،38ع  - 4ديسمبر(كانون األول) 2018

املسئولية االجتماعية من منظور إسالمـي
َّ
وتأثيـرها اإليجابي على املنظمات
د .عبد الوهاب بـن شباب الشميالن

امللخص

أستاذ مشارك  -قسم التسويق
كلية الجبيل الصناعية
الهيئة امللكية بالجبيل  -مدينة الجبيل الصناعية
اململكة العربية السعودية
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يهــدف البحــث إلــى التعريــف باملســئولية االجتماعيــة ،وبيــان أث ــرها علــى املجتمــع ،وتســليط الضــوء علــى أهميــة املســئولية
االجتماعيــة فــي عالــم إدارة األعمــال والشــركات ،كمــا يقــدم دراســة جــدوى تفعيــل دور املســئولية االجتماعيــة إلحــداث التقـ ُّـدم
املجتمعــي لألف ـراد والشــركات ،واســتيضاح األث ــر َّ
الفعــال للمســئولية االجتماعيــة مــن منظــور إسالم ــي علــى ّ
كل مــن األف ـراد
ٍ
والشــركات فــي مجــال إدارة األعمــال ،املســئولية االجتماعيــة مطلــب إنســاني حضــاري علم ــي عصــري ،اعتمــد البحــث املنهــج
َّ
الوصفــي التحليلــي ،وتوصــل إلــى النتائــج ّالتاليــة :إن املســئولية االجتماعيــة نــداء دينــي ،حــث عليــه ديننــا الحنيــف ألهميتــه،
تؤكــد علــى ضــرورة تفعيــل دور املســئولية االجتماعيــة ،هنــاك عالقــة وطيــدة بي ــن تفعيــل
الدراســات الحديثــة والتجــارب الرائــدة ِ
دور املســئولية االجتماعيــة ونجــاح املؤسســات والشــركات.
وبينت الدراسة أن املسئولية االجتماعية مطلب ديني منذ بداية اإلسالم وليس وليدة اليوم كما هو موضح بالدراسة،
وتأكيــد ذلــك باآليــات القرآنيــة وأحاديــث الرســول (صلــى هللا عليــه وســلم) ،وهنــاك نجــاح واضــح لبعــض الشــركات التــي قامــت
بتفعيــل املســئولية االجتماعيــة ،وتحــث الدراســة املنظمــات الحكوميــة واملنظمــات الخاصــة واملجتمــع وكذلــك الــدول -علــى
االهتمــام باملســئولية االجتماعيــة وتشــجيع البحــوث والدراســات األكاديميــة.

املقدمة

ً
واحدة من دعائم الحياة املجتمعية الضرورية ،فهي سبيل ُّ
ُّ
التقدم الفردي واالجتماعي ،بل َّإن
تعد املسئولية االجتماعية
ّ
ُ
َّ
القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه تقاس بمدى ُّ
بث
تحمله املسئولية تجاه نفسه وتجاه اآلخريـن ،ولذلك ال بد من العمل على ِ
الوعي بأهميتها ووضع البـرامج الكفيلة بتـرسيخها لدى األفراد واملؤسسات.
ُّ
َّإن املسئولية االجتماعية تعني التـزام الفرد بالقواعد االجتماعية وتوقعات الدور ،وتوجد هذه القواعد بمقت�ضى األدوار
االجتماعية التي ّ
تحدد القواعد لالشتـراك في الجماعة ،وهي تنشأ ً
بناء على إدراك ويقظة الفرد ووعي ضميـره وسلوكه للواجب
ِ
الشخ�صي واالجتماعي.
َّ
ّ
ُ
ّ
مؤشرات النظام الذي
أي حياة مجتمعية ،فجدي ٌـر ُبها ُأن تكون بمثابة ِ
ول ـا كانت املسئولية االجتماعية ذات أثـرال يستهان به في ِ
يحكــم طبيعــة العمــل داخــل الشــركات ،والتــي تحتــاج بطبيعــة الحــال الت ـز ًاما أكب ــربمبــادئ وأطــرومقاييــس دقيقــة ،ينعكــس االلت ـزام
بهــا علــى انســجام املؤسســة املُــدارة ،وتنســيق العمــل بي ــن جميــع مجاالتهــا ومحاورهــا ،ومــن ثـ َّـم السي ــر ً
قدمــا فــي ســبيل نجــاح املؤسســة
َّ
والشــركة ،وتحقيق أعلى درجات النجاح في إدارة الشــركة وتوفيق القائمي ــن عليها في الوصول إلى األهداف
املرجوة واملنشــودة.
ولعــل مصطلــح (املســئولية االجتماعيــة) مصطلــح قديــم حديــث؛ إذ إن املســئولية االجتماعيــة عنــوان بــارز فــي مصادرنــا
اإلسالمية الخالدة ،تناولته العديد من آيات القرآن الكريم ،وشرحته نصوص أحاديث رسولنا الكريم (صلى هللا عليه وسلم)،
وهــذا مــا ســتقف عليــه الدراســة فــي جانــب املنظــور اإلسالم ــي.
* تم تسلم البحث في مارس  ،2017وقبل للنشرفي يونيو .2017
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أهداف البحث:
	-التعريف باملسئولية االجتماعية ،وبيان أثـرها على املجتمع.
	-تسليط الضوء على أهمية املسئولية االجتماعية في عالم إدارة األعمال والشركات.
	-دراسة جدوى تفعيل دور املسئولية االجتماعية إلحداث ُّ
التقدم املجتمعي لألفراد والشركات.
	-استيضاح األثـر َّ
الفعال للمسئولية االجتماعية من منظور إسالمـي على ّ
كل من األفراد والشركات في مجال إدارة األعمال.
ٍ

الدراسات السابقة:
-

-

-

-

1دراســة ثابتي الحبيب ،عرابش ،زينة ( )2014بعنوان «الريادة واملســئولية االجتماعية من املنظور اإلسالم ــي ...دراســة
حالــة املؤسســات الجزائريــة» .هدفــت الدراســة إلــى تأطي ــرمفاهيم ــي ملفهــوم املقاولتيــة واملقــاول مــن املنظــور اإلسالم ــي،
كمــا هدفــت إلــى إظهــاردور ســلوك املقــاول الســليم فــي تحقيــق وإرســاء مبــادئ املســئولية االجتماعيــة ،اعتمــدت الدراســة
علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي ،فعلــى الصعيــد الوصفــي تــم االعتمــاد علــى النظريــة املتوافــرة ،وعلــى الصعيــد التحليلــي تم
ً
تطبيــق اســتبانة اســتقصاء علــى عينــة قوامهــا  40مقــاوال مسـ ًـلما.
2توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها :تشيـرالدراسة إلى وجود عالقة موجبة بيـن تخطيط املقاول املسلم
وتحقيــق املســئولية االجتماعيــة (النمــط االقتصــادي ،االجتماعــي ،البيئــي) عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن  ،0.05كمــا إن
هنــاك عالقــة موجبــة بي ــن العــدل واملســاواة فــي املعاملــة بي ــن أفـراد املؤسســة وتحقيــق املســئولية االجتماعيــة.
3دراســة فضيلــة عاقلــي ،نعيمــة يحيــاوي ( )2012بعنــوان :التنميــة املســتدامة واملســئولية االجتماعيــة مــن املنظــور
اإلسالمـي »:وهدفت إلى بحث موضوع من املوضوعات التي لها صلة مباشرة باالقتصاد العاملـي وعلوم البيئة ،والتشريعات
املختلفة بما فيها التشريع اإلسالمـي ،وهو موضوع التنمية املستدامة واملسئولية االجتماعية باعتبارهما الوسيلة املثلى
لتحقيق التقدم الحضاري املنشود بشتى صوره ،واعتمدت الدراسة على املنهج العلمـي االستقرائي االستنباطي املقارن.
وتوصلت إلى العديد من النتائج من أهمها أن اإلنسان مستخلف وليس مادة كالبيئة ومواردها حتى يتصرف فيها على هواه
دون ضوابــط ،ولكــون اإلنســان مسـ ً
ـتخلفا علــى إدارة واســتثمارمحيطــه الــذي يعيــش فيــه ،فعليــه صيانتــه والحفــاظ عليــه مــن
أي تدمي ــرأو تخريب ،وأي شكل من أشكال الضرر ،سواء أكان ذلك للبشرأم لغي ــرهم من املخلوقات.
4دراســة هايــل عبــد املولــى؛ وإب ـراهيم طشــطوش ( ،)2012بعنــوان« :الــدور االجتماعــي للمؤسســة مــن منظــور اقتصــاد
إسالم ــي» ،وهدفــت إلــى توصيــف مشــكلة البحــث والتعــرف علــى أســبابها ،كمــا هدفــت إلــى اقت ـراح حلــول مناســبة وتجليــة
البعد اإلسالمـي في دور املؤسسة تجاه املجتمع .وتوصلت الدراسة لعديد من النتائج من أهمها أن تغيـرظروف املجتمع
جمهورا عر ً
ً
يضا من العمالء إلى إدخال
اإلنساني  -وخاصة سيادة العوملة  -دفع الشركات ومنظمات األعمال لكي تكسب
الواجبات واملسئوليات االجتماعية ضمن جدول أعمالها ،كما إنه ال تـزال هناك آراء مختلفة حول املسئولية االجتماعية
ً
للشركات ،فالبعض يـراها ً
واجبا ،والبعض يـراها معوقا من معوقات العمل التجاري .وهناك تأصيل واضح في الشريعة
اإلسالمية للواجبات واملسئوليات االجتماعية التي تقع على عاتق أصحاب األعمال ،ويعتبـرالقيام باملسئولية االجتماعية
واجبا ً
في نظراإلسالم ً
دينيا وفضيلة إسالمية ،وقد سبق اإلسالم في ذلك  -كما في غي ــره  -األفكاروالنظم املعاصرة.
5دراســة ميســون محمــد؛ وعبــد القــادرمشــرف ( )2009بعنــوان «التفكي ــراألخالقــي وعالقتــه باملســئولية االجتماعيــة وبعــض
املتغي ـرات لــدى طلبــة الجامعــة اإلســامية بغــزة» .هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى التفكي ــر األخالقــي ومســتوى
املســئولية االجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة اإلســامية بغــزة ،وكذلــك إلــى الكشــف عــن العالقــة بينهمــا .اعتمــدت الدراســة علــى
املنهج الوصفي االرتباطي ،حيث تم تطبيق مقياس التفكيـراألخالقي للراشديـن ،كما تم تطبيق استبانة املسئولية االجتماعية
للمرحلة الجامعية على عينة عشوائية طبقية قوامها (ً )600
طالبا وطالبة موزعة بينهما من العام الدرا�سي  .2008وتوصلت
الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج ،كان مــن أهمهــا أن أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى التفكي ــراألخالقــي لــدى طلبــة الجامعــة
اإلســامية بغــزة يقــع فــي املرحلــة الرابعــة مــن مراحــل التفكي ــراألخالقــي الســت ل ـ ـ«كولب ــرج» ،كمــا أظهــرت النتائــج أن طلبــة
الجامعــة اإلســامية بغــزة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن املســئولية االجتماعيــة ،وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود عالقــة
ارتباطيــة موجبــة دالــة بي ــن مســتوى التفكي ــراألخالقــي واملســئولية االجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة اإلســامية بغــزة.
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منهج البحث

اعتمــد البحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة الظاهــرة ُّ
وتتبعهــا بمالحظــة األث ــرالناتــج مــن خــال تحليــل آثــارااللت ـزام
ُ
باملســئولية االجتماعيــة مــن منظــور إسالم ــي علــى الشــركات املجتمعيــة ومجــال إدارة األعمــال ،حيــث يعـ ُّـرف املنهــج الوصفــي
التحليلي على أنه« :أسلوب يعتمد على جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما ،أو حدث ما ،أو �شيء ما ،أو واقع ما ،وذلك بقصد
التعــرف علــى الظاهــرة املدروســة ،وتحديــد الوضــع الحالــي لهــا ،والتعــرف علــى جوانــب القــوة والضعــف فيــه مــن أجــل معرفــة مــدى
صالحيــة هــذا الوضــع ،أو مــدى الحاجــة إلحــداث تغيي ـرات جزئيــة أو أساســية فيــه»( ،عبيــدات ،ذوقــان وآخــرون.)191 :2005 ،

تعريف املسئولية االجتماعية

للوقــوف علــى تعريــف املســئولية االجتماعيــة بشــكل أكث ــردقــة ،يكــون مــن األيســرالبــدء بتعريــف «املســئولية» ،ومــن ثـ َّـم
يمكــن ربــط املعنــى باملصطلــح العــام «املســئولية االجتماعيــة»؛ حيــث َّإن املعنــى فــي األســاس يتبلــور مــن بوتقــة «االلت ـزام»:
كل مــا ُعهــد إليــه مــن تبعــات» .وألقــى َّ
أفــاد املعجــم اللغــوي املعاصــربـ َّ
ـأن مؤديهــا هــو َمــنّ :
التبعــة عليــهّ :
«أدى بأمانــة َّ
حملــه
َ ْ َ َ َ
َْ َ َ
ّ
املسئولية (املعجم اللغوي املعاصرَّ .)282/1 ،
وعرفها املعجم الوسيط على أنها(ِ :بوجه عام) حال أو صفة من يسأل َ عن أمر
َ
ْ
َ ْ
َ ُ ً
َ َ
َّ ْ
َ
ً
قوال أو ً
(أخالقيا) على ال ِت َزام الشــخص ِب َما يصدرعنه
تقع َعل ْي ِه تبعته ُيقال أنا َب ِريء من مســئولية َهذا ال َع َملَ ،وتطلق
عمل،
ْ َ َ ْ
ْ
َْ
ً
َوتطلق
(قانونا) على ِالل ِت ـ َـزام بإصالح الخطأ ال َوا ِقع على الغ ْي ــر(الزيات وآخرون.)1978 ،
استخداماَّ ،
ً
ً
وتعددت تعريفاتهٌّ ،
كل
مصطلحا أكثـر
وقد كثـرت في اآلونة األخيـرة تعريفات للمسئولية االجتماعية ،فبات
بحسب املجال املستخدم فيه .بيد َّأن سياق بحثنا يدور حول تعريف املسئولية االجتماعية في إطارإدارة األعمال ،وتسييـر
ُ ُ
نظم الشركات ،وتوجيه ذلك لإلفادة القصوى ،نوجزمنها:
َّ
	-تعريف ( )Drucker, 2011للمسئولية االجتماعية بأنها« :التـزام املنشأة تجاه املجتمع الذي تعمل فيه» .وقد شكل
هذا التعريف حجرالزاوية للدراسات الالحقة وفتح الباب ً
واسعا لدراسة هذا املوضوع باتجاهات مختلفة.
	-كمــا تــم تعريفهــا بأنهــا« :طريقــة تنظــرفيهــا املنشــآت فــي تأثي ــرعملياتهــا فــي املجتمــع وتأكيــد مبادئهــا وقيمهــا فــي أســاليبها
وعملياتهــا الداخليــة وفــي تفاعلهــا مــع قطاعــات أخــرى» (مكتــب العمــل الدولــي.)2006 ،
وعرف البنك الدولي املسئولية االجتماعية على أنهاُّ :
	َّ -
«تعهد الشركة على املساهمة بالتنمية االقتصادية املستدامة،
والتعامــل مــع العاملي ــن فيهــا وممثليهــا واملجتمــع املحلــي بشــكل طوعــي؛ مــن أجــل تحسي ــن جــودة الحيــاة بأســلوب يعــود
بالفائدة على الشركة والتنمية» ).(Anto & Astuti, 2008: 19
ُّ
	-وعـ َّـرف مجلــس األعمــال العامل ــي للتنميــة املســتدامة ) (WBCSDاملســئولية االجتماعيــة للشــركات بأنهــا« :تعهــد مــن
قطــاع األعمــال باملشــاركة فــي التنميــة االقتصاديــة املســتدامة مــن خــال العمــل مــع العاملي ــن وعائالتهــم واملجتمــع
املحلــي واإلقليم ــي؛ بغــرض تحسي ــن جــودة حياتهــم».
	ّ -
وبي ــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي الهولنــدي َّأن مســاهمة الشــركة فــي رفاهيــة املجتمــع تشــمل تحقيــق القيمــة فــي
َّ
ثالثــة مجــاالت ،هــي البعــد االقتصــادي ،البعــد االجتماعــي ،البعــد البيئــي ،وال بــد مــن دمــج املســئولية االجتماعيــة فــي
رســالة ورؤيــة وفلســفة الشــركة وثقافتــه ).(Elasary, 2011: 5

أبعاد املسئولية االجتماعية:

	-العالقة مع دعاة النظرية االقتصادية التي ت ــرى َّأن لشــركات األعمال مســئولية واحدة هي تعظيم الربحَّ ،
فإن املســئولية
االجتماعيــة هــي قيــام شــركات األعمــال بب ـرامج وأنشــطة تــؤدي لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة تتكامــل مــع أهدافهــا االقتصادية.
	-العالقــة مــع املصلحــة الذاتيــة لرجــال وشــركات األعمــال فــإن املســئولية االجتماعيــة هــي الت ـزام رجــال وشــركات األعمــال
باملصلحــة الذاتيــة املتنــورة التــي تهتــم بمصالــح األطـراف األخــرى مــن غي ــرحملــة األســهم كمصالــح العاملي ــن ،واملوردي ــن،
واملوزعي ــن ،واملنافسي ــن ،والزبائــن.
	-العالقــة مــع ســلوك شــركات األعمــال ،فــإن املســئولية االجتماعيــة هــي مجموعــة االلت ـزامات الطوعيــة (االســتجابة
االجتماعيــة) ،أو غي ــرالطوعيــة (املفروضــة بالقانــون) التــي تنســجم مــع قواعــد ومتطلبــات البيئــة واألط ـراف املؤث ــرة فيهــا.
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	-العالقــة مــع أخالقيــات اإلدارة ،فــإن املســئولية االجتماعيــة هــي الحــد األدنــى األخالقــي املطلــوب االلت ـزام بــه لضمــان امتثــال
شــركات األعمــال للقانــون وللمعايي ــروالقيــم االجتماعيــة( .عبــود.)201 :2006 ،
فــي ضــوء هــذه العالقــات ،فـ َّ
ـإن الباحــث يمكــن لــه تعريــف املســئولية االجتماعيــة للشــركات علــى أنهــا :التصـ ُّـرف علــى نحــو
َّ
يتســم باملســئولية االجتماعيــة واملســاءلة ،ليــس فقــط أمــام أصحــاب امللكيــة ،ولكــن أمــام أصحــاب املصلحــة األخــرى الذي ــن
هــم مــن املوظفي ــن والعمــاء والحكومــة والشــركات واملجتمعــات املحليــة واألجيــال القادمــةُ .ويعــد مفهــوم املســاءلة ً
مكونــا ً
رئيســا

مــن املســئولية االجتماعيــة للقطــاع الخــاص ،كمــا تعتب ــرالتقاري ــرالدوريــة للمســئولية االجتماعيــة للشــركات أداة تســعى هــذه
الشركات عن طريقها لطمأنة أصحاب املصلحة ،بأنها ُتعنى باستمراربما يشغلهم على نحو استباقي وإبداعي عبـر ّ
كل ما تقوم
ِ
بــه مــن عمليــات (عبــد املطلــب.)6 :2011 ،

املسئولية االجتماعية للشركات
تصاعــد الحديــث فــي اآلونــة األخي ــرة عــن املســئولية االجتماعيــة للشــركات علــى اختــاف أنواعهــا ،وأهميــة عــدم اقتصــار
تقويــم األداء علــى الجانــب االقتصــادي ومــدى تحقيــق الشــركة لألربــاح ،إنمــا النظــر ً
أيضــا إلــى مــدى اهتمــام الشــركة بالجوانــب
االجتماعيــة ،وجعــل املســئولية االجتماعيــة ضمــن املســئوليات األساســية للشــركة .ويعــد شــلدون  Sheldonفــي عــام 1923
أول مــن أشــارإلــى أهميــة اهتمــام الشــركة باملســئولية االجتماعيــة عنــد أداء وظائفهــا املختلفــة( .جربــوعً .) 240 :2007 ،
ووفقــا
للوثيقــة الخض ـراء  Green Paperالتــي نشــرتها اللجنــة األوروبيــة  European Commissionفــي تمــوز (يوليــو)  ،2001تعــرف
املسئولية االجتماعية بأنها« :مفهوم تقوم الشركات من خالله بدمج اهتماماتها االجتماعية والبيئية مع عملياتها األساسية،
وتتفاعل مع األطراف األخرى على أساس طوعي» .وبينت هذه الوثيقة أن االهتمام باملسئولية االجتماعية له تأثيـرمباشرعلى
إنتاجيــة العاملي ــن ،ويدعــم املوقــف التناف�ســي للشــركة (.)7 :2003 ,Bronchain

ظهور املسئولية االجتماعية

َّ
لعل املسئولية االجتماعية قد بدأ نجمها في الظهور ّ
ْ
ْ
َّ
رئيسين؛ أولهما يتمثل في تحريـرالتجارة الدولية
لسببين
كرد فعل
ِ
ّ
ُّ
وما تال ذلك من إجراءات وتشــديداتَّ ،
تدني مســتوى معيشــة معظم بلدان العالمَّ ،
مما أســفر
وأما الســبب الثاني ،فمرده إلى ِ
ً
اتحادا فيدر ً
اليا ً
عن ظهور منظمات دولية غيـررسمية؛ مثل املنظمة الدولية ألصحاب األعمال التي تضم 137
وطنيا تكفلوا
بمسئولياتهم األساسية كممثليـن ملتابعة أنشطتها ،والتدقيق في مواثيق إدارة األعمال في  133دولة  -بتقييم للقطاع الخاص
ً
وكرموز القتصادات السوق في عصرالعوملة خالل ُّ
تتبع األعمال .وبالنظر
تاريخيا إلى «مسئولية الشركات االجتماعية» ،نجد
ُ
َّأن هــذا املوضــوع قــد طــرح منــذ القــرن الثامــن عشــرمــن خــال بعــض الشــركات الفرديــة التــي شــاركت فــي عــدد مــن املبــادرات التــي
ّ
تعزز مصالح العمال واﻤﻟجتمعييـن ،وتحافظ على البيئة.
ِ
فعلى سبيل املثال:
	-اســتجابت شــركة شــرق الهنــد فــي عــام  1790ملقاطعــة املستهلكي ــن البـريطانيي ــن ملنتــج الســكرالــذي ي ــزرع بواســطة
ً
العمــال الرقيــق فــي حــوض الكاريبــي،
وعوضــا عــن ذلــك قامــت الشــركة بشـراء الســكرمــن منتجي ــن فــي البنغــال.
	-وفي عام  1800قامت شركة أوكرليد ببناء مدن في انجلتـرا للعامليـن تضم مدارس ومكتبات ومضخات إلعادة معالجة
املياه الناشئة عن االستعمال الصناعي وشركات أخرى ً
أيضا ،مثل كادبوري وراواملتحدة ،جينيس في إيـرلندا وهيـر�شي
في الواليات املتحدة األمريكية َّ
قدمت في القرن التاسع عشربـرامج تحوي ً
أبعادا مهمة في املسئولية االجتماعية.
	-وفي الهند انخرطت شركة حديد تاتا في عدد من األنشطة االجتماعية العديدة منذ تأسيسها في عام .1985
ً
هكــذا ب ــزغ نجــم «املســئولية االجتماعيــة» ،وأصبحــت الــدول واملنظمــات واملؤسســات تعنــى بــه؛ الت ـز ًاما
اجتماعيــا ،يحمــل
َّ
ً
ـى
ـ
ل
ع
ـاظ
ـ
ف
الح
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
تتمث
اقتصاديــا ،غايتــه األســمى
ُبعـ ًـدا
ـات ،والســيطرة الدقيقــة علــى
ـ
ع
والجما
ـركات
ـ
ش
وال
اد
ر
ـ
ف
األ
ات
ـد
ـ
ق
م
ر
ُُ
الحقوق الفردية والجماعية .فهل كان هذا محض ابتكاروحداثة ،أم َّأن اإلســام قد أر�ســى تلك األســس ووضع لها الضوابط
واملقاييــس الضابطــة؟ هــذا مــا ســيجيب عنــه املحــور التالــي.
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«م َثل املؤمنيـن في ّ
لقد صاغ اإلسالم الشعور املشتـرك في املجتمع ،بقول نبيه (صلى هللا عليه وسلم)َ :
توادهم وتـراحمهم
ِ
وتعاطفهم ،كمثل الجســد :إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائرالجســد بالســهروالحمى»ّ .
وصور التماســك املجتمعي بقوله:
«املؤمن للمؤمن كالبنيان ُّ
يشد بعضه ً
بعضا».
ُ َ
ال شـ َّـك َّ
طلــق لفظــة «مســئولية» ،فـ َّ
ت
ـن
ـ
ي
فح
ـاة،
ـ
ي
الح
ـي
ـ
ح
منا
ـع
ـ
ي
جم
ـى
ـ
ل
ع
ـدرج
ـ
ن
ي
ـذا
ـ
ه
و
ام،
ز
ـ
ت
االل
ـي
ـ
ن
تع
ـئولية
ـ
س
امل
أن
ـإن ذلــك
ُ ُ
ُّ
ـتغرب فــي عقيدتنــا الدينيــة الســمحة ،التــي وضعــت أ َطـ ًـرا دقيقــة للتعامــل مــن هــذا
يشي ــرإلــى تحمــل التبعــات ،وهــذا ليــس بمسـ ٍ
َّ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
ْ
املنطلق ،فلسان املسلم الناطق الذي ال ينطق عن الهوى؛ أال وهو القرآن الكريم يقول َ
»:وال ِذين آ َمنوا َوات َب َعت ُه ْم ذ ّ ِرَّيت ُه ْم ِب ِإ َيم ٍان
َ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ ّ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ُ
�ش ْي ٍء ك ُّل ْام ِر ٍئ ِب َما ك َس َب َر ِه ٌين»[ .الطور .]21 :وكما أرشدتنا العقيدة السمحة
ألحقنا ِب ِهم ذ ِريتهم وما ألتناهم ِمن عم ِل ِهم ِمن
َّ
ُ
الحنيف على ضرورة التماسك االجتماعي ،والتعاون ،والتـ َرابط ،في مواضع
إلى ضرورة االلتـزام باملسئولية ،فقد حثنا الشرع
َ
َ
َّ ْ
ْ
َ ْ َ ْ َّ ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ ُ
َْ ْ
َْ ْ
وهكـ ْـم ِق َبـ َـل الشـ ِـر ِق َوالغـ ِـر ِب َول ِكـ َّـن ال ِبـ َّـر َمـ ْـن آ َمـ َـن ِباللـ ِـه َوال َيـ ْـو ِم
كثي ــرة؛ منهــا ،قــول الحــق (تبــارك وتعالــى)« :ليــس البــرأن تولــوا وج
َّ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ ُ ّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
ـاب
اآلخــروالالئكــة والكتــاب والنبييــن وآتــى الــال علــى حبــه ذوي القربــى واليتامــى والســاكين وابــن الســبيل و
الرَقـ ُ ِ
الســا َِئ ِل َّين و ِفـ َـي َ ِ
َ َ َ ِ َِ َّ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ َّ َِ َ َ ْ ُِ ِ ُ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ُ ِ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ِ َّ َّ َ َ ْ َِ ْ ِ ُ َ
و ُأقــام الصــاة وآتــى الــزكاة والوفــون ِبعه ِد ِهــم ِإذا عاهــدوا والص ِاب ِريــن ِفــي البأسـ ِـاء والضــر ِاء و ِحيــن البــأ ِس أول ِئــك ال ِذيــن صدقــوا
َ
ُْ َ
َوأول ِئـ َـك ُهـ ُـم ال َّت ُقــون»[ .البقــرة.]177 :
ّ
لتؤكــد ذلــك ،يقــول ســيد املرسلي ــن محمـ َـد ب ــن عبــد هللا (صلــى هللا عليــه
ومــن هــذا
املنط ُّلـ ُـق ،جــاءت بالغــة النبــي األمي ــن ِ
ُ ُّ ُ ْ َ َ ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
َّ
اإلمــام ر ٍاع ومســؤول عــن ر ِعي ِتـ ِـه ،والرجــل ر ٍاع ِفــي أه ِلـ ِـه وهــومســؤول عــن َر ِعي ِتـ ِـه،
وســلم)« :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه،
َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ ٍْ َ ْو َ َ َ ْ َ ٌ َ ِ ْ ِ َ ِ َّ َ ِ َ ْ َ
ـالَ :و َحسـ ْـب ُت أ ْن َقــدْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َّ
َ
َ
ٌ
اعيــة ِفــي بيـ ِـت ز َ ِجهــا ومســؤولة عــن ر ِعي ِتهــا ،والخـ ِـادم ر ٍاع ِفــي مـ ِـال سـ ِـي ِد ِه ومســؤول عــن ر ِعي ِتـ ِـه- ،قـ
َوالــرأة ر ِ
ِ
َ َ ْ ٌ َ ْ َ َّ َ ُ ُّ ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ق َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
الَ :و َّ
الرجل ر ٍاع ِفي م ِال أ ِب ِيه ومسؤول عن ر ِعي ِت ِه -وكلكم ر ٍاع ومسؤول عن ر ِعي ِت ِه»( .أخرجه البخاري ومسلم عن ابـن عمر).
والنصوص النبوية في هذا السياق عديدة؛ منها مقولة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) الشهيـرة« :ال ضرر وال ضرار»( .رواه
ُ
ابـن ماجة والدارقطني) .وهذه دعوة من النبي (صلى هللا عليه وسلم) للتكافل االجتماعي والتـر ُابط الوثيق بيـن أجزائه وأبنائه
وطوائفهُّ :
«كل سالم ــى من الناس عليه صدقةُّ :
كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بي ــن اثني ــن صدقة ،وتعي ــن الرجل في دابته،
فتحمله عليها ،أو تـرفع له عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقةُّ ،
وكل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة ،وتميط األذى
عن الطريق صدقة» (متفق عليه) .بل ليس أبلغ في هذا املقام من حديث النبي (صلى هللا عليه وســلم)« :خي ــرالناس أنفعهم
للنــاس» (رواه اب ــن ماجــه).
فــي ضــوء مــا ســبق مــن هــذه النمــاذج واألمثلــة ،فـ َّ
ـإن الكثي ــرمــن الدالئــل القرآنيــة واألحاديــث الشــريفة َل ّ
تبيــن َّأن اإلســام
ِ
ّ
ألي غــرض دنيــوي ،فضـ ًـا َّ
عمــا يمكــن أن ينالــه
أعطـ ّـى أوليــة للعمــل الخي ــري واملســئولية االجتماعيــة ابتغــاء مرضــاة هللا وليــس َّ ِ
املتطوع في الحياة من بـركة وسكينة نفسية وسعادة روحية ال تقدربثمن ،كما إن عمل الخيـروإشاعته وتثبيته من املقاصد
ِ
الشــرعية أو الضــرورات األصيلــة التــي تــم حصرهــا فــي خمــس وهــي :املحافظــة علــى الدي ــن ،وعلــى النفــس ،والنســل ،والعقــل،
ً
واملال ،وزاد بعضهم سادسة وهي :املحافظة على العرض ،فحقوق املسلم كلها مسئوليات اجتماعية ،وإن كان الفرد
مطالبا
بمســئولية اجتماعيــة ،فعلــى مســتوى الجماعــات والشــركات والبنــوك تكــون املســئولية أعظــم.

التاريخ اإلسالمـي العظيم واملسئولية االجتماعية

ال شـ َّـك َّأن حيــاة املسلمي ــن األوائــل ،وبخاصــة صحابــة رســول هللا (صلــى هللا عليــه وســلم) لتفخــربصفحــات مضيئــة مــن
ً
املواقــف املشـ ّ ِـرفة لإلســام واملسلمي ــن ،والتــي تشــهد علــى مــا كان مــن إحساســهم باملســئولية االجتماعيــة ،وخاصــة حينمــا كانــوا
يستشعرون الخطر ،وقتها يكونون على قلب رجل واحد .وسجالت هذا التاريخ النابض ال تـزال َّ
تتحدث .فمن األمثلة الخالدة
َّ
�ضـ َـي اللـ ُـه َع ْنـ ُـه) كمــا ورد فــي
فــي تاريخنــا الــذي يمثــل املشــاركة فــي مســئولية التجــارتجــاه مجتمعهــم ،مــا فعلــه عثمــان ب ــن عفـ َـان َ ْ(ر
ِ
َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
اشت َر َاها ُعث َم ُ
ال َّ
صحيح البخاريَ ،ق َ
ان
ومة ف َيكون َدل ُو ُه ِف َيها ك ِدل ِء ال ْس ِل ِم َين؟ ف
الن ِب ُّي (صلى هللا عليه وسلم)« :من يشت ِري ِبئرر
ُ ْ َ َ َ َ َّ
ْ
َ
َّ ُ ْ ُ
ـال َّ
النبـ ُّـي (صلــى هللا عليــه وســلم)َ :
اللـ ُـه َع ْنـ ُـه)َ ،قـ َ
«مـ ْـن َي ْح ِفـ ْـر ِبئـ َـر
�ضــي
�ضـ َـي اللــه َعنــه» .وفــي صحيــح البخــاري َبــاب َمنا ِقـ ِـب عثمــان (ر
َر
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ومــة فلـ ُـه ال َج َّنــة ،ف َح َف َر َهــا ُعث َمـ ُ
ـش ال ُع ْسـ َـرة فلـ ُـه ال َج َّنــة ،ف َج َّهـ َـز ُه ُعث َمـ ُ
ُر َ
ـانَ ،وقـ َ
ـالَ :مـ ْـن َج َّهـ َـز َج ْيـ َ
ـان».
ِ
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َ َ َّ
ً ً
الل ُه َع ْن ُه) بئ ـ ًـرا ،أو لعل العي ــن كانت تجري إلى بئ ــرَّ ،
فوسعها
�ضي
ويبدو أن بئررومة كانت أوال عينا َّ ،وحفرفيها عثمان (ر ِ
ٍ
أو طواهــا فنســب حفرهــا إليــه .والحــق أن الخي ــرروافــده ال تنضــب ،وسـ ُّ
ـيظل فــي أمــة محمــد (صلــى هللا عليــه وســلم) كمــا وعــد
الصــادق املصــدوق ،ففــي مجتمعاتنــا مــن رجــال األعمــال مــا نشــهد بدورهــم املعطــاء واملؤس�ســي فــي خدمــة مجتمعهــم ،فلهــم
الشــكروالجـزاء األوفــى مــن هللا تعالــى ،وال ن ـزال ن ــرقب اتســاع دائــرة املشــاركة مــن غي ــرهم.

نشأة املسئولية االجتماعية في عالم األعمال

إذا كان املجتمــع بــكل مؤسســاته وقطاعاتــه وأفـراده مطالــب بتحمــل نصيبهــم مــن هــذه املســئولية ،فـ َّ
ـإن أكث ــرالكتابــات
َّ
املهتمة بهذا الشأن تعتبـر َّأن أهم القطاعات التي يتوقع منها الكثيـرفي هذا الجانب؛ هي املؤسسات األهلية والقطاع الخاص،
التي ال يقتصردورها على تلبية حاجاتها الخاصة فقط ،فيما َّ
يحقق ما تـرمـي إليه من أهداف اقتصادية وحسب ،ولكنها يجب
َّ
َّ
أن تنــاط بتلبيــة حاجــات املجتمــع ،أي دورهــا يتخطــى العنايــة بالشــركة أو املؤسســة ،بــل يتطلــع إلفــادة املجتمــع الكائنــة فيــه،
وهــوفــي حقيقتــه الت ـزام أخالقــي واعت ـراف بفضــل املجتمــع عليهــا فــي الرفاهيــة التــي وصلــت إليهــا.
َّ
َّ
مــن املســلم بــه َّأن مفهــوم املســئولية االجتماعيــة فــي عالــم إدارة األعمــال يتســم بالحداثــة النســبية ،حيــث شــهدت

الخمسينيات من القرن العشريـن بواكيـراهتمام الباحثيـن باملسئولية االجتماعية ،بيد أن اإلسالم قد بذربذور هذا املفهوم
ُ
ْ
بالجانبيــن االقتصــادي واألخالقــي علــى
منــذ مولــد الدولــة اإلســامية ،والدليــل القاطــع علــى ذلــك شــمولية اإلســام فــي العنايــة
َّ
حـ ٍّـد ســواء ،واملقــام ال يتســع للب ــرهنة علــى ذلــك فــي ضــوء القـرآن والســنة ،فعلــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،تجــد :تحريــم الغــش
ُ
ً
ّ
أي نظام دولي ً
ّ
قديما أو حديثا .ويقدم
ِ
والتصدي لالحتكار ،والدعوة إلى إعفاء امل ِ
عسر ،وقضاء الديـن عنه ،وهو ما ال يتاح في ٍ
إطارا ً
اإلســام ً
االجتماعية
ـئولية
ـ
س
امل
ـن
ـ
ي
ب
ـام
ـ
س
اإل
ربط
ولقد
.)Gill,2011:
(75-96
للمنظمات
االجتماعية
ـئولية
ـ
س
للم
ا
مثالي
َ َ َ
وأبواب الرزق؛ في إشارة إلى َّأن اإلسالم ديـن نظام ُّ
وتحم َل للتبعات ،يقول الحق -تبارك وتعالى -في هذا الصدد«َ :ول ْو أ َّن أ ْه َل
ْال ُقـ َـرى َآ َم ُنــوا َو َّات َقـ ْـوا َل َف َت ْح َنــا َع َل ْيهـ ْـم َبـ َـر َك ٍ َ َّ َ َ ْ
ض»( .األعـراف :مــن اآليــة .)96
ات ِمــن الســم ِاء واألر ِ
ِ
لقد اشتـرط الحق (تعالى) على أهل القرى أن يؤمنوا ويتقوا ،حتى يكونوا جديـريـن بأن يفتح لهم أبواب السماوات واألرض،
ً
ليــس بالــرزق فحســب ،بــل بالــرزق املبــارك فيــه .طالــع تفسي ــرذلــك« :ذكــر َّأن أهــل القــرى ،لــو آمنــوا بقلوبهــم ً
إيمانــا صادقــا صدقتــه
ِ
ظاهرا ً
األعمال ،واستعملوا تقوى هللا تعالى ً
وباطنا بتـرك جميع ما حرم هللا ،لفتح عليهم بـركات السماء واألرض ،فأرسل السماء
عليهم مدر ًارا ،وأنبت لهم من األرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم ،في أخصب عيش وأغزر رزق» (تفسيـرالسعدي.)398 :

أساسيات املسئولية االجتماعية للشركات في اإلسالم

ُ
َّ
ويتحقق لها هدفها ومقصدها ،تقوم املسئولية االجتماعية في اإلسالم على عدة أ ُسس وهي:
لكي تنجح الجماعة،

- -1اإليمان:
َّإن اإليمــان بــاهلل تعالــى ورســوخ ذلــك اإليمــان فــي قلــب املســلم يدفعــه إلــى العمــل بمقت�ضــى هــذا اإليمــان ،ويأتــي فــي طليعــة
ّ
ذلــك يقظــة الضمي ــرالتــي تكــون ً
أساســا فــي حـ ِـث املؤمــن للعمــل ابتغــاء مرضــاة هللا ،فيكــون إحساســه باملســئولية االجتماعيــة،
ّ
يؤكــد ذلــك وي ـ ِّـربيه فــي نفــس املؤمــن التشــريع الدينــي القويــم؛ بمــا يفــرض لــه مــن
علــى اعتبارهــا إحــدى ثمــارالت ــربية اإلســامية .ثــم ِ
ً َ
حوافزإيمانية ومثيبات ربانية ،ال َّ
سيما َّأن هللا َتعالى يتـرك الباب مفتوحا ملن أراد الزيادة في عطاء هللا وفضله ،ويجعل املقابل
َ
ً
ً
من ق َبل َّ
أضعافا كثيـرة«َ :و َما أ َنف ْق ُتم ّمن َ
�ش ْي ٍء ف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه َو ُه َو َخ ْي ُر َّ
الر ِاز ِق َين»[ .سبأ.]39 :
مضاعفا
الوهاب
وعندئذ يستشعر
ٍ
ِ
ِ
لتحمــل التبعــات واملســئوليات؛ ً
اإلنســان بحــاوة اإليمــان وجزيــل عطــاء هللا لــه ،في ــزيد مــن ُّ
تطوعــه ُّ
طمعــا فيمــا عنــد هللا.
- -2القسط واالعتدال:
ً
ّ
ً
ـرغب اإلســام فــي التعامــل بالقســط؛ ونهــى عــن الظلــم
دعــا اإلســام كثي ـ ًـرا إلــى االعتــدال ،فجعــل الدي ــن وســطا حنيفيــا ،ولذلــك ي ـ ِ
َ
َّ
األصلية« :ف َّات ُقوا الل َه َما
والطغيان والزور ،فيأمراملسلم باالعتدال في كل األمورَّ ،أما في أمور الخيـر ،فيدعوإلى االزدياد منه ،فالقاعدة
َ
ُ
ْ
الس َم َو ُ
اس َت َط ْع ُت ْم»[ .التغابـن .]16:ويقول للمتطلعيـن للمعالي«َ :و َسار ُعوا َإلى َم ْغف َرة ّمن َّ ّرب ُك ْم َو َج َّنة َع ْر ُ
ْ
ض َها َّ
ات َواأل ْر ُ
ض أ ِع َّد ْت ِلل ُم َّت ِق َين».
ٍ
ِ
ِ ٍِ ِ
[آل عمران .]133 :وهو ً
أيضا راعى الجوانب املادية والروحية ،وأخذ بميـزان القسط فيهما ،فلم يجعل املادة تطغى على الجانب الروحي،
ّ
يغلب الروحانيات على املاديات ،بل وازن بينهما؛ لتـرقى النفس البشرية ً
جسدا ً
وروحا ً
معا.
ولم ِ
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- -3الطاعة:
ـئولية
حي ــن أمــر هللا تعالــى بطاعتــه وطاعــة رســوله (صلــى هللا عليــه َوســلم) ،أ َمــر بطا َعــة ولــي األمـ َـر ،وهــذا
مرجعـ َـه َ ُ«مسـ َ
ُ َّ
اجتماعية» من شأنها صالح املجتمع وفالح أمره :قال هللا تعالى«َ :يا أ ُّي َها َّالذ َ
الل َه َوأط ُ
ُ
ْ
َّ
يعوا الرسول وأ ِولي األم ِر
ين آ َم ُنوا أ ِطيعوا
ِ
ِ
ُ
ِم ْنكـ ْـم» (ســورة النســاء :مــن اآليــة .)59
- -4حقوق اآلخريـن:
َّ
لــم يحــرص الدي ــن الحنيــف أكث ــرمــا حــرص علــى املحافظــة علــى حقــوق اآلخري ــن َ ،وعــدم أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،ونبــه
َّ
ََ َ
َّ َ ْ
في غي ــرموضع على ذلك ،وأكد هللا ســبحانه وتعالى عليه ،فقال«َ :وال ت ْبخ ُســوا الن
اس أشـ َـي َاء ُهم» (األعراف.)85 :
- -5عدم تأخيـرالحقوق:
استشرف اإلسالم أمراض النفس البشرية ،وطمع اإلنسان في حقوق اآلخريـنَّ ،
فحرم بشدة تأخيـرالحقوق ،بل وحتى
َّ
الصدقات والزكوات؛ لقول رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)« :أعطوا األجيـرأجره قبل أن يجف عرقه» (رواه البخاري).
- -6حق العامل في الحرية:
ـتعبد اإلســام عقــول النــاس وال أفكارهــم ،كمــا لــم يحـ ّـل اســتعباد أجسـ َـادهم وأبدانهــم ،بــل نــادى باحت ـرام حرياتهــم
لــم يسـ ِ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
وعقولهــم فــي إطــارمبــدأ الشــورى ،والتــي أشــارهللا (عــزوجــل) إليهــا فــي قولــه (تعالــى)« :وأمرهــم شــورى بينهــم» (الشــورى.)38:
- -7الرحمة:
األصل في املسئولية االجتماعية باإلسالم أن تقوم على الرحمة والسعة والتيسيـر ،لذا يجب أن يشمل اليسرعالقات
كل مــا يـ ّ
العمــل ،مــن خــال تجنــب ّ
ـؤدي إلــى إرهــاق صحــة العامــل أوحرمانــه مــن حــق الراحــة الضروريــة ،مــع عدم تكليف العامل
ِ
ًِ
َّ
بما ال طاقة له به ،مصداقا لقوله (تعالى)« :وما أريد أن أشق عليك» (القصص.)27 :
- -8التعاون:
ُ
ُّ
ً
ُ
ً
يعنــي ذلــك الت ـرابط والتكافــل االجتماعــي ،الــذي يجعــل املجتمــع قويــا ،يشــد بعضــه بعضــا ،وهــذا مــا أب ــرزته اآليــة الكريمــة
الســالف ذكرهــا« :وتعاونــوا علــى الب ــروالتقــوى ،وال تعاونــوا علــى اإلثــم والعــدوان» ،وهــذا املبــدأ الكريــم مــن شــأنه أن يعي ــن فــي
توجيــه املســئولية االجتماعيــة الوجهــة التــي ننشــدها فــي مجتمعاتنــا ومؤسســاتنا ،فيتحقــق لنــا مــا نصبــو إليــه.

املسئولية االجتماعية تجاه العمالء من منظور إسالمـي
مــن خــال الحــث علــى األمانــة والصــدق وعــدم الغــش فــي البيــع والش ـراء ،وهــذه كلهــا منطلقــات إســامية راســخةَّ ،ربــى
ُ
ً
جيال من بعد جيل ،فجاءت املصادرالتشــريعية ت ـ ّ
ـرسخ تلك القيم ،وت ِعلي من مبادئ الدي ــن القويم ،وفي
اإلســام عليها أبناءه
ِ
هذا قال هللا (تعالى)« :فأوفوا الكيل وامليـزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ذلكم خيـرلكم
إن كنتم مؤمنيـن»( .األعراف :اآلية  .)85وتسيـرالسنة َّ
املشرفة على النهج والطريق ،فهذا رسول األمة (صلى هللا عليه وسلم)
َّ
يقــولَ :
«مــن غشــنا فليــس منــا»( .رواه مســلم).
ولــم يكــن الدي ــن اإلسالم ــي بغائـ ٍـب عــن البحــث عــن جــودة املنتــج وصبــغ العمــل بأجمــل صــورة ،فإلــى ذلــك أشــار(عليــه الصــاة
ً
والســام) بقولــهَّ :
«إن هللا يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه»( .رواه الطب ـراني) ،كمــا نهــى اإلســام عــن بيــع الغــرر وبيــع النجــش
ّ ُ
ـرهن علــى ســبق اإلســام للحفــاظ علــى الحقــوق ،وضمــان ســامة العمــل واملنتــج
وبيــع املنابــذة واملالمســة .ولعـ َّـل ذلــك ممــا يب ـ ِ
واملضمون .ومن أجل تنظيم العالقة بيـن البائع واملشتـري ،أنشأ رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) نظام الحسبة ،والتي تعني
األمرباملعروف إذا ظهرت ــركه ،والنهي عن املنكرإذا ظهرفعله .وقد شمل قانون الحسبة أكث ــرمن خمسي ــن صنعةّ ،
لكل منها
ٍ
مواصفــات محـ َّـددة علــى صاحبهــا االلت ـزام بهــا ،ويتعــرض ملراقبــة املحتســب بشــكل مســتمر.
وال َّ
يدي الرسول الكريم (صلى هللا عليه وسلم) ،قد َّ
أقرته دولة اإلسالم على ْ
شك َّأن «نظام الحسبة» الذي َّ
تم تشريعه
لهــدف نبيــل ،أال وهــو تنظيــم وتقييــم العالقــة بي ــن البائــع واملشت ــري ،ومــن دواعــي االعت ـزاز َّأن هــذا القانــون قــد أحــاط بأكث ــرمــن
ً
خمسي ــن مجــاال مــن مجــاالت الحيــاة ،والتــي خضعــت للمراقبــة واملتابعــة الدورية.
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َّ
مــن كل مــا ســبقَّ ،
يتبي ــن لنــا أهميــة املســئولية االجتماعيــة ،وضــرورة نشــرثقافتهــا؛ حتــى تتولــد القناعــة بهــا لــدى منشــآت
القطــاع الخــاص.
َّ
ّ
تنظــم أداء املســئولية االجتماعيــة ،تــم إنشــاء مجلــس املســئولية االجتماعيــة ،يقــوم
ولـ ــا كان مــن الضــرورة وجــود جهــة ِ
بدعم أنشــطة ومشــروعات املســئولية االجتماعية التي َّ
تتبناها املنشــآت لتنمية املجتمع وتلبية احتياجاته ،ويســعى إلى حشــد

املساندة لب ـرامج التنمية املستدامة في منطقة الرياض خاصة ،ومناطق اململكة عامة ،ويختص باقت ـراح األنشطة والب ـرامج
َّ
االجتماعيــة التــي يتوالهــا القطــاع الخــاص ،وإيجــاد معايي ــروأنظمــة ومحفـزات لتطبيقهــا ،ويتشـ َّـرف املجلــس بالرئاســة الفخريــة
ّ
مــن لــدن صاحــب الســمو امللكــي األمي ــرســلمان ب ــن عبــد العزي ــزأمي ــرمنطقــة الريــاض ،وقــد ُشـ ِـكل املجلــس مــن نخبــة مــن ذوي
الخب ــرة املتعمقــة واملمارســة والـرأي فــي العمــل االجتماعــي والتنمــوي ب ــرئاسة صاحــب الســمو امللكــي األمي ــرســلطان ب ــن ســلمان،
وللمجلــس أمانــة عامــة تتولــى التحضي ــرالجتماعاتــه وتنفيــذ توصياتــه ممثلــة فــي إدارة خدمــة املجتمــع بالغــرف.

ثمار يجنيها التـزام الشركات باملسئولية االجتماعية
إذا كانت املسئولية االجتماعية من األمور التي اضطرت الشركات واملؤسسات الخاصة إلى االلتـزام بها وتفعيل إيجابياتها،
َّ
فإن هناك ً
محر ًكا ً
ّ
هاما في تنشيط العمل بها ،وتعزي ــزااللت ـزام بها .وتشي ــرالتجارب
أسبابا عديدة ،جعلت من اعتناق هذا الفكر ِ
الدوليــة إلــى َّأن املزايــا التــي تعــود علــى الشــركات كثي ــرة ،ففــي اســتطالع تــم فــي عــام  2011علــى أكث ــرمــن  28ألــف فــرد علــى اإلنت ـرنت
ّ
يمثلــون  56بلـ ًـدا فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وجــد َّأن  % 66مــن املستهلكي ــن ّ
يفضلــون شـراء منتجــات مــن الشــركات التــي لديهــا ب ـرامج
ِ
ِ
َّ
ّ
ن
ن
يفضلــو العمــل فــي هــذه الشــركات ،و % 59ي ــرغبو فــي االســتثمارفــي هــذه
مســئولية اجتماعيــة تخــدم املجتمــع ،كمــا إن ِ % 62
الشــركات ،و % 46يقولــون إنهــم علــى اســتعداد لدفــع أمــوال إضافيــة لشـراء املنتجــات والخدمــات مــن هــذه الشــركات.
َّ
ويتسنى للباحث إجمال مزايا تفعيل املسئولية االجتماعية في النقاط التالية:
	 --إعطاء انطباع جيد عن الشركة ،وهذا ينعكس على الكفاءة في األداء.
	 --توفيق الشركة في تقديم خدماتها للعمالء.
ُ
	 --توافرالثقة املتبادلة بيـن الشركات واملؤسسات وعمالئها.
	 --وضوح وشفافية أسلوب التعامل الذي تنتهجه هذه الشركات.
	 --مدى مراعاة االعتبارات البيئية واهتمامها باالستثمارالبشري.
ولقــد أشــارت الدراســة الصــادرة عــن املنتــدى االقتصــادي العامل ــي بعنــوان  ،Voice of the Leadersوالتــي أجربــت فــي
أواخــر  2003إلــى أن ســمعة الشــركة تعــد مــن أهــم معايي ــرنجاحهــا .وتشي ــرنتائــج االســتبانة التــي تــم توزيعهــا علــى  1500مدي ــرفــي
أكث ــرمــن  1000شــركة عامليــة كب ــرى إلــى أن ً % 60
تقريبــا قــد أكــدوا علــى ذلــك.

ُ
أ ُسس نجاح املسئولية االجتماعية ملنظمات األعمال

َّ
ثمة مجموعة أسس ينبغي توافرها لدى منظمات األعمال حتى تنجح في أدائها ملسئوليتها االجتماعية ،وتتمثل فيا يلي:
	ُ -يفضل أن تبدأ املؤسسة  -في بداية أدائها للمسئولية االجتماعية  -بالقضايا البسيطة ً
نسبيا؛ مثل تدريب املوظفيـن
والرعاية االجتماعية لهم أوالتفاعل مع أنشطة الحفاظ على البيئة.
	-عــدم اســتغالل العمــل بمقت�ضــى املســئولية االجتماعيــة كوســيلة مــن وســائل اإلعــان الذاتــي والســمعة الشــخصية
للمؤسســة.
ّ
ُ
َ
َ
يحقــق
	-تحديــد أولويــات لقضايــا املســئولية االجتماعيــة« ،ومــا ال يــدرك كلــه ،ال يت ــرك كلــه» ،مــع أوليــة الســبق بمــا ِ
األهــداف األساســية للمؤسســة.
	-أن يقــوم تفعيــل املؤسســة للمســئولية االجتماعيــة علــى ت ــرسيخ القيــم األخالقيــة ،التــي تبنــي عليهــا االست ـراتيجيات
والخطــط واألهــداف (دراســة عــن ســبل وآليــات تفعيــل املســئولية االجتماعيــة للقطــاع الخــاص  -الغرفــة التجاريــة
الصناعيــة بالريــاض ،مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة.)2009 ،
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استـراتيجيات بعض الشركات للمسئولية االجتماعية

ّ
إذا كان نجاح الشركات واملؤسسات ً
تنظم لها العمل والتسويق واإلدارة والحفاظ
قائما على وجود خطط استـراتيجية ِ
على الربحيةَّ ،
فإن هذه الشركات تفتقرإلى خطط استـراتيجية واضحة ،تضمن لها العمل تحت مظلة املسئولية االجتماعية،
وإن بدأت بعض الشركات األوروبية في وضع خطط استـراتيجية لتفعيل املسئولية االجتماعية بشركاتها وباتت تـرى َّأن ذلك
يعـ ُّـد أحــد أشــكال االســتثمار االستـراتيج ــي ،بانتهــاج سياســة املحافظــة علــى ســمعة الشــركة ،إذ اقتضــت متطلبــات االنتقــال
( )Federal, R.; Bank, 2008:1مــن التنافــس إلــى التســابق ،ضــرورة االســتجابة للضغــوط االجتماعيــة والبيئيــة ،وإلــى مالحظــة
أث ــرالخصائــص املمي ــزة لبنــاء املي ــزة التنافســية املســتدامة ،وضــرورة مســاندة العوامــل االقتصاديــة للمنظمــة بعوامــل أخــرى
غيـراقتصادية.
َّ
لقــد احتلــت العوامــل االجتماعيــة النصيــب األوفــر فــي إطــار مــؤازرة املي ــزة التنافســية املســتدامة ،وأصبــح مفهــوم
املوجــودات االست ـراتيجية يضــم كل مــوارد املنظمــة ( املاديــة وغي ــر املاديــة) ،وأصبــح رضــا أصحــاب املصالــح هــو االســتجابة
الحقيقيــة ملتطلبــات بنــاء املي ــزة التنافســية املســتدامة ،إذ ي ــرى َّأن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة قــد كانــت متفقــة -أكث ــر
مــن أن تختلــف -علــى أن املنافســة الحاليــة تعتمــد اإلنتاجيــة الناتجــة عــن اســتعمال العمــل ،ورأس املــال ،واملــوارد الطبيعيــة،
ً
( )Porter, 2002مــن أجــل إنتــاج الســلع والخدمــات بجــودة ،وتعــزز اإلنتاجيــة ً
أيضــا لتوفــرالظــروف البيئيــة املالءمــة ،فضــا
عن انعكاسات التحسيـن في الظروف االجتماعية واالقتصادية على توفيـرمواقع إنتاجية أفضل لعمليات منظمات األعمال
وأســواقه ،وهــذا يــؤدي بالنتيجــة إلــى الت ـرابط بي ــن املنافــع االقتصاديــة واالجتماعيــة وانعكاســاتها اإليجابيــة علــى طريــق بنــاء
املي ـزات التنافســية املســتدامة)Kramer & Porter, 2007: 7( .
ُ
وقــد كشــفت بعــض الدراســات أحــدث اســتقصاء للـرأي أجـ ِـري مــع مــا ي ــزيد علــى  500مدي ــرشــركة أمريكيــة فــي مســتويات
متفاوتــة مــن القطاعــات االقتصاديــة عــن طريــق مركــز مواطنــة الشــركات بجامعــة بوســطن باالشت ـراك مــع مركــز مواطنــة
الشــركات التابــع لغرفــة التجــارة األمريكيــةَّ -أن الدافــع الرئيــس لتطبيــق االست ـراتيجيات الخاصــة بمواطنــة الشــركات يتمثــل
فــي التقاليــد والقيــم التــي تنبــع مــن داخــل الشــركة ( ،)%75واالهتمــام بســمعة الشــركة ومكانتهــا ( .)%59غي ــرأنــه ب ــرغم ت ـزايد
االهتمــام بمفهــوم مواطنــة الشــركات مــن جانــب الشــركات الكب ــرى ،ال ي ـزال هنــاك الكثي ــرمــن اإلجـراءات التــي يجــب اتخاذهــا.
كمــا أشــارت دراســة أخــرى أجراهــا املركــز نفســه عــام َّ ،2003أن  %90مــن األمريكيي ــن َ
ممــن يشــعرون َّأن املديـري ــن
املسئولي ــن عــن إدارة الشــركات ال يمكــن اســتئمانهم علــى رعايــة مصالــح العاملي ــن لديهــم ،بينمــا يشــعر َّ %49أن املديـري ــن ال
َّ
يهتمــون إال ب ــرعاية مصالحهــم الشــخصية.
وفــي واقــع األمــر ،أشــارت أحــدث دراســة بعنــوان «املرصــد الســنوي للمســئولية االجتماعيــة للشــركات» ،والصــادرة عــن
 Environics Internationalإلى َّأن  %27من املستهلكيـن في 25دولة عاقبوا الشركات عن املمارسات التجارية غيـراملسئولة،
َّ
وأن  %27منهــم فكــروا فــي القيــام بذلــك.
كمــا تشي ــراإلحصــاءات إلــى َّأن  %73مــن قــادة األعمــال فــي أوروبــا ،يؤمنــون بـ َّ
ـأن االهتمــام باملســئولية االجتماعيــة ُيسـ ِـاهم
بشــكل َّ
فعــال فــي رفــع القاعــدة اإلنتاجيــة إلــى أق�صــى مداهــا .وفــي دراســة أخــرى ،قامــت بهــا جامعــة هارفــارد ،كان مــن نتائجهــا َّأن
ً
الشــركات التــي عملــت بمبــدأ املســئولية االجتماعيــة قــد َّ
حققــت أربعــة أضعــاف غي ــرها مــن الشــركات التــي لــم تتبـ َّـن املبــدأ ،فضــا
ُ
عــن َّأن ثقافــة العاملي ــن بهــذه املؤسســات ستسـ ِـاهم فــي تخفيــف األعبــاء عــن الشــركات ،وزيــادة اإلنتاجيــة ،وخفــض التكاليــف
التــي يتسـ َّـبب فيهــا الغيــاب والفواتي ــرالصحيــة فــي عــدد  30دراســة علــى موقــع بعــض املــوارد لدعــم قضايــا اجتماعيــة محــددة.
وتظهرنتائج استطالع رأي أجراه موقع بيت كوم مدى االهتمام املتـزايد بهذا املوضوع .وقد شارك في االستطالع 10754
ً
شخصا من اإلمارات ،السعودية ،الكويت ،قطر ،عمان ،البحريـن ،لبنان ،سوريا ،األردن ،الجزائر ،مصر ،املغرب وتونس،
ومن أبـرز نتائج االستطالع أنَّ:
	 %90-من املهنييـن يـرون في مبادرات املسئولية االجتماعية مسئولية أخالقية تقع على عاتق الشركات.
	 %83-من املهنييـن في الشرق األوسط وشمال إفريقيا يعتقدون أن أنشطة املسئولية االجتماعية للقطاع الخاص لديها
تأثيـرإيجابي في املنطقة.
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	َّ -
عب ــر  % 73مــن املهنيي ــن عــن رغبتهــم فــي تخصيــص الوقــت والجهــد للقيــام باألعمــال الخي ــرية ،فــي حي ــن يفضــل  %27منهــم
التب ــرع باملال.
	 %95-من املهنييـن يـرون أنه من املهم أن تتمتع شركاتهم باملسئولية االجتماعية.

الخاتمة

في ختام هذه الورقة البحثيةَّ ،يتضح للقارئ ما ألهمية املسئولية االجتماعية التي تنبثق في األساس من مبدأ االلتـزام
ُّ
وتحمــل املســئولية ،بمــا يعنــي َّأن املســئولية االجتماعيــة مظلــة تشــاركية ،يعمــل أعضاؤهــا علــى قلــب رجــل واحــد؛ للمســاهمة
فــي تحقيــق أهــداف األفـراد واملنظمــات والجماعــات .وإذا كان األمــركذلــك ،فـ َّ
ـإن املســئولية االجتماعيــة منوطــة بـ ّ
ـكل مــن الفــرد
ٍ
والجماعــة ،فهــي منوطــة بالفــرد لحمايتــه َّ
ممــن حولــه ،وحمايــة تعامالتــه ،وحفــظ حقوقــه ،وصيانــة مــا ُ يجــب أن ُيصــان لــه.
ُ
ومنوطــة بالجماعــات ،وهــو تعبي ــريضــم تحــت حروفــه كل أشــكال الجماعــات؛ مــن شــركات ومؤسســات وأطــرعمــل مشت ــركة.
وقد كشفت الدراسة عن دواعي فخراملجتمع املسلم؛ لريادته وسبقه إلى تـزكية معنى املسئولية االجتماعية ،بما ال يدع
ّ
ً
ّ
اطــاع الدي ــن الحنيــف باملســئولية
مجــاال للشـ ِـك ،بعــد أن ضـ َّـم البحــث بي ــن الســطور األدلــة القاطعــة واألســانيد الدامغــة علــى ِ
االجتماعيــة قبــل أن يكشــف العلــم الحديــث ورجــال األعمــال عــن كينونتــه.
َّأما ما ال مجال فيه للشك فهو َّأن تلك املسئولية االجتماعية قد ازدادت الحاجة إلى صقلها ،والعمل على تذليل جميع
الصعاب في سبيل تحقيقها ،ونشرها ،واستيعابها؛ لضمان نجاح املؤسسات وجميع نظم إدارات األعمال؛ لتحقيق الربحية،
واإلبقاء على الثقة املتبادلة ً
دائما بيـن املتعامليـن؛ سواء أكانوا أفر ًادا أم شركات أم مؤسسات.

نتائج الدراسة:
	-املسئولية االجتماعية مطلب إنساني حضاري علمـي عصري.
َّ
	-املسئولية االجتماعية نداء ديني ،حث عليه ديننا الحنيف ألهميته.
ّ
تؤكد على ضرورة تفعيل دور املسئولية االجتماعية.
	-الدراسات الحديثة والتجارب الرائدة ِ
	-هناك عالقة وطيدة بيـن تفعيل دور املسئولية االجتماعية ونجاح املؤسسات والشركات.

توصيات الدراسة
من أجل ما سبق ،يو�صي الباحث بما يلي:
	-السعي إليجاد صور حيوية وفاعلة للمسئولية االجتماعية في نطاق تعامالتنا الفردية والجماعية.
ُّ
	-دراســة املســئولية االجتماعيــة فــي نطــاق الشــركات واملؤسســات؛ للوصــول بأعلــى نســب النجــاح والتقــدم؛ مساي ــرة
لركــب الحضــارة والعلــم الحديــث.
ً
ُ
وســعها بحثا؛ لتفعيل دائرة املســئولية االجتماعية في
	-الحاجة الشــديدة لدراســات وأبحاث تحيط بهذه القضية ،وت ِ
شــركاتنا ومؤسســاتنا ومجتمعاتنــا.
ُ
ً
	-أن ت ِولــي الدولــة هــذا املوضــوع نصيبــا أوفــرمــن العنايــة واالهتمــام ،مــن خــال انتقــاء الخب ـراء واملختصي ــن لدراســته،
ووضعــه علــى الطريــق الصحيــح؛ مــن أجــل رفعــة بالدنــا وإعــاء شــأنها.
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الجزائرية ،السعودية» .مجلة الحجازالعاملية املحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية ،العدد  ،2014 ،9ص.237
	-الزيات ،أحمد؛ وآخرون .)4002( .املعجم الوسيط .القاهرة :دارالدعوة.
	-جربوع ،يوسف .)7002( .نظرية املحاسبة ،عمان ،األردن :دارالوراق.
	-عاقلي ،فضيلة؛ ونعيمة يحياوي« .)2102( .التنمية املستدامة واملسئولية االجتماعية من املنظور اإلسالمـي ،بحث مقدم
في :املؤتمرالعلمـي الدولي ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر.
	-عبــد املولــى ،هايــل؛ وإب ـراهيم طشــطوش .)2102( .الــدور االجتماعــي للمؤسســة مــن منظــور اقتصــاد إســامي .األردن:
املعهــد الكنــدي العربــي لتنميــة املــوارد البشــرية.
	-عبود ،نجم .)6002( .أخالقيات اإلدارة ومسئولية األعمال في شركات األعمال .عمان :مؤسسة الوراق للنشر.
	-عبيدات ،ذوقان؛ وآخرون .)2005( .البحث العلمـي :مفهومه وأدواته وأساليبه .ط .7عمان :دارالفكرللطباعة والنشر.
	-مشرف .ميسون محمد عبد القادر« .)9002( .التفكيـراألخالقي وعالقته باملسئولية االجتماعية وبعض املتغيـرات لدى
طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة» ،رسالة ماجستيـرغيـرمنشورة ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التـربية.
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ABSTRACT
The aim of the research is to define social responsibility, to show its impact on society and to highlight
the importance of social responsibility in the world of business management and companies.
It also provides a feasibility study to activate the role of social responsibility to bring about the social
progress of individuals and companies, and to clarify the effective impact of social responsibility from an
Islamic perspective on both individuals and companies.
The social responsibility is a religious appeal, urged by our true religion for its importance, recent studies and pioneering experiments emphasize the need to activate the role of social responsibility, and there is
a strong relationship between activating the role of social responsibility and the success of institutions and
companies.
The study showed that social responsibility is a religious requirement since the beginning of Islam
and not the birth of the day as described in this research and confirm that from the Quranic verses and the
Prophet Mohammd (SAW).
There is a clear success for some companies that have activated the social responsibility. This paper
encourages governmental organizations, private organizations and society as well as countries to pay attention to social responsibility and encourage research and academic studies.
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