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 المسؤولية المجتمعية تفعيل ل إطار استراتيجي
 البيئة حماية تجاهاالقتصاد اإلسالمي لمؤسسات 

 
 عبدالرشيد غالم د. عادل

 
 المقدمة:

يتزايد االهتمام العالمي يومًا بعد يوم بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتطبيقه، ويتجلى 
لف تمويل والقيام بمختفي اإلسهام  تحرص على المؤسسات أن عدد كبير منذلك في 

 ةكثر  كما يتجلى في في إطار االلتزام بمسؤوليتها المجتمعية. االجتماعيةالنشاطات 
مما ، يرةفي الفترة األخالمتعلقة بالمسؤولية االجتماعية والندوات والمؤتمرات الدراسات 

  .ثقافة وقناعة وتطبيقا مفهومهإلى ترسيخ دى أ
ذا نظرنا إلى مفهوم   نظور إسالمي، سنجده متأصاًل فيمن م عيةجتملماالمسؤولية وا 

 ل خيرالتعاون من أج مختلف أشكال حث الناس علىتي ت، اليةاإلسالم الشريعة
  .هذا الصددبالسابقية والتميز  فعلياً  لمجتمعات اإلسالميةلكانت  ، بلأفرادهالمجتمع و 
 ،االقتصاد االسالمي التي تعمل في إطارالمؤسسات  ذلك داعيًا ألن تكونولعل 

عن التميز  بل والبحث ،ةجتمعيمالمسؤولية ال مفهوم تطبيق األكثر فاعلية وحرصًا على
 الشريعة اإلسالمية. ىمن هدانطالقًا 

سسات مؤ  ذات العالقة، نجد أنما أكدته الدراسات بحسب اهد، و ولكن في الواقع المش
 األعمالالقيام ب فيوفعااًل  اً محوريًا دور في الغالب ليس لها  ،االقتصاد اإلسالمي

هذه  من كثيرتحصر الو . لها تأثيرات فعلية في حل المشكالت التي االجتماعية
 فقراء إطعاممثل  تنموية غير خيرية أعمالمسؤوليتها االجتماعية على المؤسسات 

أو تقوم بالتمويل بشكل غير مخطط ألنشطة المساعدات،  وغيرها من مالبس توفيرو 
 التي تنتهي دورها بانتهاء الفعالية لحظية، تتصف في مجملها بأنها ،مبعثرة اجتماعية
 للفقراء المعيشي المستوى من تغير تنموية مشاريع إلى التطرق دونوذلك  ،ترعاها
  .ومستدام جذري بشكل
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االقتصاد  مؤسساتل وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل المسؤولية المجتمعية
في  لتختص هذه الدراسة تأتيانطالقًا من مبادئ وتعاليم الدين الحنيف،  اإلسالمي

أحد أهم القضايا التي يعاني منها تجاه  مؤسسات االقتصاد اإلسالميدور  تفعيل
جتمعية المسؤولية الم ، وذلك ضمنالبيئةالمجتمع العربي واإلسالمي، وهو قضية حماية 

  .من منظور إسالميلهذه المؤسسات 
 :دراسةالمشكلة 

 أن يكون لمؤسسات االقتصاد اإلسالميما أنه من المفترض في تكمن مشكلة الدراسة
ة، انطالقًا المسؤولية المجتمعيتطبيق في متميزًا مؤثرًا بل و اهتمامًا كبيرًا ودورًا فعااًل 

رسيخ تتدفع بقوة نحو التي تستند عليها هذه المؤسسات، ان الشريعة اإلسالمية  من
 مفاهيماليق في إقرار وتطبوالتميز سابقية اللها التعاون والتكافل في المجتمع، و مداميك 

نحصر ي غالبًا ماهذه المؤسسات ، إال أننا نجد الواقع مغاير فذات العالقة بهذا الصدد
، ك التي لها تأثيرات لحظية هامشيةاألعمال الخيرية وتل بعض دورها االجتماعي على

  .عيةالمجتم لمسؤوليتها متكاملة رؤية وجود في ظل عدموذلك 
ينبغي  ، والتياإلسالمي من مشكالت متعددةالذي يعاني فيه المجتمع  هذا في الوقت

 أن يساهم الجميع في معالجتها كاًل بحسب مقدوره، انطالقًا من تعاليم الدين الحنيف.
 إلسالميامؤسسات االقتصاد دى ل المسؤولية المجتمعيةتطبيق  تجاوزي البد أن ولذلك

وفير ت استراتيجيةفي إطار رؤية ليشمل  ،المحورية واألعمال غير األعمال الخيرية
يجاد حلولو  ،لتحديات القائمةا لمواجهةآليات فاعلة   .المجتمعمشكالت ل ناجعة ا 

ضية ق نها المجتمع العربي واإلسالمي، هيأهم القضايا التي يعاني م ىدإحولعل 
 تهامسؤوليفي إطار  ،هذه المؤسساتيجب أن ال تغفل عنها  والتي، البيئةحماية 
حو كما تدفع ناإلسالمية، وخاصة ان هذه الشريعة  الشريعة بموجب هدى عيةالمجتم

أساليب ب أفراد المجتمع، فإنها تدعوا خاصة إلى حماية البيئةخير لصالح العمل لما فيه ال
 ومفاهيم تنفرد بها.

 الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيس االتي:من هنا يمكن اختصار مشكلة 
 في  البيئةتجاه حماية  مؤسسات االقتصاد اإلسالميدور  كيف يمكن تفعيل

جية، نابع من رؤية استراتيوبحيث يكون هذا الدور  ،عيةالمجتم مسؤوليتهاإطار 
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 في معالجة المشكالت في الواقع من حيث اإلسهام ملموساً  تأثيراً ويكون له 
 اإلسالمي؟التي يعاني منها المجتمع  البيئية

 :الدراسة أهمية
 تكتسب الدراسة أهميتها من ثالثة جوانب:

عالمي ال هتمامتنبع أهمية الدراسة كونها تواكب اال :المسؤولية المجتمعية جانب-1
ؤولية المس إال انها تتميز من حيث تناولها لمفهومبالمسؤولية المجتمعية.  الواسع

تطبيق  زيعز وتركيزها على البعد االستراتيجي في ت المجتمعية من منظور إسالمي،
 مؤسسات االقتصاد اإلسالمي.المسؤولية المجتمعية في 

مي، الصاد اإلستكتسب الدراسة أهميتها، من جانب االقت اإلسالمي:االقتصاد  جانب-2
ي، متنامالمؤسسات العاملة في إطار هذا االقتصاد ال من حيث انها تعمل على إفادة

ي وذو نتائج إيجابية مؤثرة ف بحيث يكون فعاالً  دورها االجتماعيفي تعزيز وذلك 
 .معالجة مشكالت المجتمعاإلسهام في 

ي تتصف تحيث تمثل حماية البيئة أحد أهم قضايا العصر وال حماية البيئة: جانب-3
شكالت م من استفحال اإلسالمي الذي يعانيفي العالم  بأنها مصيرية وملحة، وخاصة

ع نحو حماية أتي في إطار الدفا تلكونه اأهميته بيئية متعددة. وبالتالي تكتسب الدراسة
  .عيةفي إطار المسؤولية المجتمومعالجة المشكالت البيئية  البيئة

 : أهداف الدراسة
 اهتمامها بحماية البيئة.ومدى المسؤولية المجتمعية  أهميةالتعرف على  -1
 قتصاداال مؤسساتل عيةالمجتم مسؤوليةالفي اإلسالم، و  المسؤولية أبعاد تحديد -2

 .البيئة حماية مسؤولية، بالتركيز على من منظور إسالمي اإلسالمي
ماية ح تجاه مؤسسات االقتصاد اإلسالميدور تفعيل استراتيجي لإطار  وضع -4

 لهذه المؤسسات وفق المنظور اإلسالمي.المسؤولية المجتمعية  ، وذلك ضمنالبيئة
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 الدراسات السابقة:
تحديد تعريف المسؤولية  دراسةالهذه : تم في 1(1991) الحميد المغربيدعبدراسة  -1

ي فبيان االختالفات مع إلسالمي وفي المصرف اإلسالمي، االجتماعية في الفكر ا
يح القوى توضو  كر اإلسالمي والفكر التقليدي،الف بينمفهوم المسؤولية االجتماعية 

قديم وتحليل توانتهت الدراسة ب .لمصارف بمسؤوليتها االجتماعيةوالعوامل الدافعة لقيام ا
 برنامج مقترح للمسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية.

الى تقديم وقفة تأصيلية  هدفت الدراسة: 2(2212) محمد صالح عياشدراسة  -2
توضيحية يدور محورها حول التعريف باإلطار النظري والعملي لطبيعة وأهمية مسؤولية 

توضيح طبيعة العالقة بين  الدراسةخالل تم اإلسالمية االجتماعية. و المصارف 
 اإلسالمية، كما تم مسؤولية المصارف اإلسالمية االجتماعية وبين مقاصد الشريعة

 يل وسائل ودوافع وعوائد قيام المصارف اإلسالمية بمسؤوليتها االجتماعية.توضيح وتحل
من جانب  ان هناك تقصيراً  أشارت الدراسة إلى :3(2211) مقدم ةوهيبدراسة  -3

في التأصيل الشرعي لموضوع المسؤولية  واإلدارة اإلسالميةمفكري االقتصاد 
 محاولة لسد هذهوك .إليهاالجتماعية، بالرغم من أن اإلسالم كان سباقا في اإلشارة 

إلى مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات من منظور إسالمي،  ت الدراسةالثغرة تطرق
تميز الفكر و ، وخصائصهالريادة اإلسالمية فيما يتعلق بهذا المفهوم  على مع التأكيد
 في نظرته للمسؤولية االجتماعية مقارنة باألفكار الوضعية.   واختالفه النوعياإلسالمي 

 محاسبة تطبيق مدى تحديد إلى الدراسة هدفت: 4(2212) واخرون الحنيطي هناء -4
 على التعرف خالل من وذلك ،األردن في اإلسالمية البنوك في االجتماعية المسؤولية

 حاسبةم تطبيق ومجاالت االجتماعية المسؤولية لمفهوم البنوك هذه إدارات إدراك مدى
                                                           

 ،(22)رقم اإلسالمي االقتصاد في دراسات ،1ط اإلسالمية، للبنوك االجتماعية المسؤولية ،(1991) المغربي عبدالحميد 1
 .القاهرة اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد

 اإلسالمي المعهد ،1ط وأهميتها، طبيعتها اإلسالمية للمصارف االجتماعية المسؤولية ،(2212) عياش صالح محمد 2
 .جده للتنمية، اإلسالمي البنك مجموعة والتدريب، للبحوث

 صاداالقت االول: الدولي الملتقى اإلسالمي، االقتصاد منظور من للشركات االجتماعية المسؤولية ،(2211) مقدم وهيبة 3
 .2211فبراير 24-23 الجزائر، بغرداية، الجامعي المركز المستقبل، ورهانات الواقع-اإلسالمي

 ن،األرد في العاملة اإلسالمية البنوك في االجتماعية المسؤولية محاسبة تطبيق مدى ،(2112) واخرون الحنيطي هناء 4

 القاهرة. ،(2) 11 مجلد المحاسبي، الفكر مجلة
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 في الميةاإلس البنوك إدارات أن الدراسة نتائج وبينت. المذكورة البنوك في المسؤولية
 تماعيةاالج المسؤولية محاسبة تطبق وأنها االجتماعية المسؤولية مفهوم تدرك األردن
 وكان تفعة،مر  بدرجة بالعمالء العالقة ذا المجال في التطبيق جاء فقد متفاوتة، بدرجات
 فكان البيئة حماية مجال أما والعاملين، المجتمع خدمة مجالي في متوسطة بدرجة

 .ضعيفة بدرجة فيه التطبيق
 اهتمام مدى بيانالى  ت الدراسةهدف: 5(2213واخرون ) بيطار منىدراسة  -5

 عن يالمحاسب باإلفصاح تقيدها ومدى االجتماعية، بالمسؤولية اإلسالمية المصارف
 المعاييروقد أوضحت الدراسة اغفال  .المالية القوائم في االجتماعية المسؤولية

همية ألالمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
ة المسؤوليح عن باإلفصاام هتموقد اقتصر اال .األنشطة االجتماعيةاإلفصاح عن 

 .ل الكويتيبيت التموي مثل رائدة،السالمية اإلمصارف على ال االجتماعية
انها  ،ان ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة لها وما يجدر ذكره هنا،

هو ، و )حماية البيئة(مجال وهو محدد من المسؤولية االجتماعية، مجال تخصصت في 
ومن ثم من المفيد أن يكون لمؤسسات االقتصاد  اإلسالمي،جال مهم بالنسبة للمجتمع م

ا من عية. كمل في إطار مسؤوليتها المجتماإلسالمي تأثيرات إيجابية في هذا المجا
فال  ،جانب آخر فإن الدراسة توسع نطاقها لتشمل كل مؤسسات االقتصاد اإلسالمي

هذه الدراسة ل وكذلك هناك تميز مهم غيره. مثالً أوالبنوك اإلسالمية  تقتصر على قطاع
 ؤوليةالمس تفعيلكمن في اعتمادها على البعد االستراتيجي في وي عن سابقاتها

  لمؤسسات االقتصاد اإلسالمي. عيةالمجتم
 :دراسةمنهجية ال

ة يالمسؤول وأهمية لتعرف على مفهوما في إطارالمنهج الوصفي  ستخدامتم ا
ي مؤسسات االقتصاد اإلسالمتجارب عرض في و ، بحماية البيئةته وعالق عيةجتممال

المنهج  ماستخدم ات. كما عيةضمن مسؤوليتها المجتمحماية البيئة مجال في 
 في اإلسالم المسؤولية أبعاد تحديد، فيما يتعلق بليليالتح االستنباطي-االستقرائي

                                                           

 منشور اإلسالمية، المصارف في االجتماعية المسؤولية عن المحاسبي اإلفصاح ،(2213) واخرون بيطار لطفي منى 5
 .11/3/2213 ،(www.iefpedia.com) اإلسالمي والتمويل االقتصاد موسوعة موقع في

http://www.iefpedia.com/
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ور المنظو  ،إسالمي منظورمن  مؤسسات االقتصاد اإلسالميل المجتمعية المسؤوليةو 
 .لحماية البيئةاإلسالمي 

 :دراسةال تنظيم
 تتكون الدراسة من المباحث االتية:

مفهوم ح ويوض :وعالقتها بحماية البيئةأهميتها المسؤولية المجتمعية المبحث األول: 
 .عالقة المسؤولية المجتمعية بحماية البيئة كما يبينالمجتمعية،  المسؤولية وأهمية

 ،في اإلسالم لمسؤوليةلالركائز األساسية ويبين  في اإلسالم: المبحث الثاني: المسؤولية
 التطبيقية. وآلياتهاأشكال هذه المسؤولية مع تناول نماذج من 

 منظور من اإلسالمي االقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤوليةالثالث: المبحث 
 القتصادا لمؤسسات المجتمعية المسؤولية أساسيات تطبيق تحديد ويتم هنا :إسالمي

 صاداالقت مفهوم على تعرفال يتم ذلك قبلو . إسالمي منظور من انطالقاً  اإلسالمي
 ساتالمؤس لهذه أن كيف تبيان مع إطاره، في المؤسسات هذه تعمل التي اإلسالمي

 .أعمالها طبيعة من اجتماعية هدافأ 
 هافي حماية البيئة في إطار مسؤوليت اإلسالمي االقتصاد مؤسساتدور المبحث الرابع: 

ثم يتم  ،م فيه أواًل بيان اهتمام اإلسالم بحماية البيئةيت :المجتمعية من منظور إسالمي
 اداالقتص لمؤسسات المجتمعية المسؤوليةتناول مسؤولية حماية البيئة في إطار 

 في مجال لهذه المؤسساتتجارب  عرضيتم  وأخيراً  .إسالمي منظور من اإلسالمي
 .حماية البيئة

 االقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤولية لتفعيل ستراتيجيالا طاراإل: ث الخامسالمبح
في  اإلطار االستراتيجي المقترح: ويتم فيه بيان مالمح البيئة حماية تجاه اإلسالمي
 البحث.

 :وعالقتها بحماية البيئةأهميتها  المسؤولية المجتمعيةالمبحث األول: 
 ممفهو  المحور األول في توضيحثالثة محاور، يختص يتكون هذا المبحث من 

يما يوضح ف المسؤولية المجتمعية، أهميةالمحور الثاني  ويتناول ،المسؤولية المجتمعية
 .حماية البيئةعالقة المسؤولية المجتمعية ب المحور الثالث
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 مفهوم المسؤولية المجتمعية:أواًل: 
 نأو  ،يهفالتزام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل بأنها عية جتممالمسئولية العرف ت
 .1توجهاتهم وتباين المجتمع هذا في المصالح اصحاب شريحة باتساع يتسع االلتزام هذا
 حملة :مثل يؤثرون ويتأثرون بنشاطاتهامن كل  للمنشأة المصالح أصحابيقصد بو 

  المجتمع. ،البيئة ،الموردين، العمالء، المستهلكين ،عاملينال، األسهم
في تحقيق أهدافها  فقط ال ينحصر المنشأة التزام تعني ان عيةجتممالمسئولية الأي أن 

نما رباح،األ تحقيقالخاصة مثل  االلتزام اتجاه العاملين في المنشأة  يمتد ليشمل وا 
   والمتعاملين معها، والبيئة، بل والمجتمع ككل.

 نماذج منسنعرض هنا ، عيةالمجتم لمسؤوليةل كن لغرض المزيد من الفهمول
 االتي:وهي  ،مختلفة جهاتتبنتها  يةالمجتمع مسؤوليةلل تعريفات

مفهوم تقوم الشركات بمقتضاه بتضمين اعتبارات  ربي:ف االتحاد األو يعر ت -1
اجتماعية وبيئية في أعمالها وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو تطوعي؛ 
ويركز االتحاد األوروبي على فكرة أن المسؤولية االجتماعية مفهوم تطوعي ال يستلزم 

 .جاه المجتمعتها تسن القوانين أو وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام بمسؤولي
تعهد الشركة على اإلسهام بالتنمية االقتصادية المستدامة،  :البنك الدوليتعريف  -2

والتعامل مع العاملين وممثليها والمجتمع المحلي بشكل طوعي، من أجل تحسين جودة 
 الحياة بأسلوب يعود بالفائدة على الشركة والتنمية. 

جميع المحاوالت التي تساهم في تطوع المنظمات  تعريف الغرفة التجارية العالمية: -3
تعتمد  تماعيةاالجتالي فالمسؤولية اللتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخالقية واجتماعية، وب

على المبادرات الحسنة من المنظمات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيًا، ولذلك فإن 
    تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم. االجتماعيةالمسؤولية 

 األعمال شركات ممارسات األعمال: شركات لقادة العالمي المنتدى تعريف -4
 والبيئة عاملينال واحترام واألخالق القيم على مبنية تكون والتي الشفافية، ذات المنفتحة

                                                           

6 Drucker , Peter F  (1977) ,” An Introductory View of management “ , Harper’s college Press 
, U.S.A , P584 
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 حملة لىإ باإلضافة ككل، للمجتمع المستدامة القيمة تقديم إلى وتهدف المجتمع، وأفراد
 .الشركات تلك في األسهم

 قبل نم المستمر االلتزامهي  المستدامة: للتنمية العالمي األعمال تعريف مجلس -5
 والعمل االقتصادية التنمية تحقيق في والمساهمة أخالقياً  بالتصرف األعمال شركات
 لمحليا والمجتمع وعائالتهم، العاملة للقوى المعيشية الظروف نوعية تحسين على

  .ككل والمجتمع
 التنمية في المنظمة بالمساهمة مزالتا :والتنمية االقتصادي التعاون منظمةف يتعر  -6

 المحليتهم والمجتمع وعائال العمال مع والعمل البيئة على الحفاظ مع االقتصادية،
 . األطراف هذه لجميع الحياة جودة تحسين بهدف عام، بشكل المجتمعو 

صب تالتعريفات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية إن كانت يجدر بالذكر هنا، إن و 
 النظر اتوجه باختالف تختلفأنها قد أن المحللون أفادوا ب، إال الغاية نفس في كلها
 مسؤولياتهاب للشركات تذكير بمثابة يراها فالبعض. المسؤولية هذه شكل تحديد في

 هذه ضىمقت أن اآلخر البعض يرى بينما إليه، تنتسب الذي مجتمعها إزاء وواجباتها
 بإرادتها أنالش صاحبة الشركات بها تقوم اختيارية مبادرات مجرد يتجاوز ال المسؤولية
 لواجبةا االجتماعية المالءمة صور من صورة أنها آخرون ويرى. المجتمع تجاه المنفردة

 . الشركات على
ما  في تحديدومن خالل مواثيق مختلفة ايضًا بعض الجهات الدولية  اهتمتوقد 
ومنها ما ورد في الميثاق العالمي  ،أن تقدمة من خدمات اجتماعية منشئاتيمكن لل

عن  1999للمسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة وهو مبادرة دولية صدر في عام 
 انه:األمم المتحدة والذي دعا بمقتضاها إلى 

 .على الشركات التحلي بروح المواطنة المؤسسية 
  مساهمتها في التصدي لتحديات العولمة.زيادة 
 .المشاركة الطوعية في التنمية المستدامة 

 ،العشر لالتفاق العالمي للمسئولية االجتماعية للمؤسسات والشركات وهناك المبادئ
 ،معايير العمل ،مبادئ حقوق اإلنسان :وهي مجموعاتإطار أربع جاءت في  والتي

 البيئة، ومحاربة الفساد.
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طار بها المنشئات في إ تلتزم أن التي ينبغينعرض نماذج من األعمال وفيما يلي 
 :التيعلى النحو اوذلك  المصالحأصحاب  المجتمعية باختالف هامسؤولياتممارستها ل

تعظيم قيمة السهم وتحقيق أقصى  المسؤولية االجتماعية تجاه حملة األسهم: -1
 ،في القرارات الهامة للمنظمةإشراك المساهمين ربح ممكن، حماية أصول المنظمة، 

 ة.المعلومات الكافية عن أداء المنشأالحق في الحصول على 
امل ان حق العاحترام قوانين العمل، وضم المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين: -2

شراكه في اتخاذ القرارات، تحقيق األمنفي التدريب والتأهيل  ، وحقوقه النقابية، وا 
توزيع  ،للعاملين المتميزين والنشطينحوافز المنح ، الوظيفي واألمن من حوادث العمل

 .حصة على العاملين من األرباح السنوية
تقديم  ،عامل مع المستهلك بأمانةالت: لمسؤولية االجتماعية تجاه المستهلكينا -3

 رشاداتتقديم إتقديم منتجات آمنة،  منتجات بأسعار ونوعية مناسبة، اإلعالن الصادق،
 التطوير المستمر للمنتجات.واضحة بشأن المنتج واستخداماته، 

اإلجراءات  اتخاذ، وضع سياسة بيئية للمنشأة المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة: -4
الت االسهام في معالجة المشك، األضرار الناتجة عن نشاطها حماية البيئة منالكفيلة ب
 .حمالت البيئةال دعم، ى الموارد الطبيعيةالعمل على الحفاظ عل ،البيئية

 خلق فرصو  محاربة الفقراالسهام في  :ة االجتماعية تجاه المجتمعالمسؤولي -5
 شكلةحل ماالسهام في ، بالمنشأةالمناطق المحيطة  أبناءتوظيف  الحرص على، عملال

دعم مؤسسات المجتمع  ،دعم البنية التحتية ،الصحية وتحسين الخدمات اإلسكان
 .دعم األنشطة الرياضية والترفيهية ،رعاية األعمال الخيرية المدني،

 المسؤولية المجتمعية: أهمية: ثانياً 
والمجتمع  ةتحقق للمؤسسالوفيرة التي تعية في الفوائد كمن أهمية المسؤولية المجتمت

 ، والتي يمكن توضيحها على النحو االتي:في إطارهتعمل  الذي
 :فوائد للمؤسسة -1

لى لضمان كبير في الحصول ع االجتماعية المسؤولية تجاه بدورها المؤسسة قيامان 
 زة تنافسيةميلوكسبها  وجودها،تعزيز في و  ،التنموية ورسالتها ألهدافها المجتمعدعم 

 ي تبنيها لنفسها.السمعة الطيبة والثقة العالية التمن خالل 
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ؤولية لمسها لتطبيقخالل ويمكن توضيح أهم الفوائد العائدة على المؤسسة من  
 المجتمعية في النقاط االتية:

داقية، اكتسابها المصفي عامة جتمعية مالة ليؤو سعناصر المب مؤسسةالتزام ال يسهم-أ
القبول و في السوق اسمها  ةتقويفي و ، وصورتها أمام المجتمع تحسين سمعتهاوفي 

 .هامنتجات ألصناف المتزايد
 ومنحهم مختلفتنمية قدراتهم و  وحماية حقوقهميتهم االهتمام بالعاملين ورعا-ب

مائهم وانت حب العاملينيعزز من كل ذلك ، إطار المسؤولية المجتمعيةفي  االمتيازات
ما  ىأقصبوأكثر رغبة في خدمتها أكثر إنتاجية  يجعلهمو  ،التي يعملون فيها للمؤسسة

البشرية  العناصراستقطاب المؤسسة الجاذبية في  ذلك يكسبكما . يمتلكون من طاقات
 المتميزة.

زيادة درجات متينة و خلق عالقات من شأن المسؤولية المجتمعية أن تؤدي إلى  -ج
االخرين من أصحاب المصالح. ومن مظاهر تبادلة بين المؤسسة و االحترام والثقة الم
 .ينتهلكورضا المس والء العمالءالحفاظ على استمرارية و  ،نالمساهمي ذلك زيادة استثمار

لكفاءة ا هناك مزايا اقتصادية تنشأ عن تطبيق المؤسسة لمسؤولية المجتمعية مثل: -د
اإلنتاج  زيادة ،األفضلية التنافسيةتحسين النوعية،  والتكاليف، الهدرتخفيض ، في األداء

في سهل تكما  .الطويل األمد في األسهم قيمة رفع، استثمارية جديدة فرص ،المبيعاتو 
بعض المؤشرات  وجودتمان المصرفي خاصة في ضوء االئعلى المؤسسة حصول 

ألبعاد ة ااعامر مثل المؤشرات المتعلقة بمدى  ،ر االئتماني للبنوكالتي تؤثر على القرا
 .االقتصادي لنشاطة االعتبارات البيئية خالل ممارسااالجتماعية و 

الحكومة  اتواالشتراطالمسؤولية المجتمعية إلى التوافق مع القوانين االلتزام بيقود  -ه
يساعد  مما والمنظمات الدولية بناء عالقات قوية مع الحكوماتالدولية، بل ويؤدي إلى و 

ممارستها  أثناء مؤسسةانونية التي قد تتعرض لها الفي حل المشكالت أو النزاعات الق
 .لنشاطها االقتصادي

 المخاطر نم لحدا علىيسهم االلتزام بالمسؤولية المجتمعية في رفع قدرة المؤسسة  -و
من األمثلة . و قيام بنشاطها االقتصاديال من جراء مستقبال لها تتعرض أن يمكن التي
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ق المواصفات تطبي، العملاحترام قوانين ة، البيئيباالشتراطات االلتزام في هذا الجانب: 
 .القياسية

 :فوائد للمجتمع -2
 فوائد جراء التزام المؤسساتال يستهان بما يمكن أن تحصل عليه المجتمعات من 

تمتلك رة كبي العاملة في إطارها بمسؤوليتها المجتمعية، وخاصة في ظل وجود مؤسسات
أن  اهميزانيات كثير من الدول، فمثل هذه المؤسسات يمكنرؤوس أموال ضخمة تفوق 

  .تمعالمجورخاء دة رفاهية زياتعمل على تساهم في رفع مستوى التنمية الشاملة و 
 المؤسسات العاملة في التزامأهم الفوائد العائدة على المجتمع من خالل  فمنوعامة 

 :هي االتي إطارها بمسؤوليتها المجتمعية
 .بأسعار ونوعية مناسبةو  الحة وآمنةسلع ومنتجات ص توافر -أ

 الضرورية. المعيشية الحياتية ومتطلباته المجتمع احتياجات سد -ب
 تقليص معدالت الفقر.  -ج
  تخفيض معدالت البطالة إلى أكبر حد ممكن.و  عملال فرص توافر -د
قامة  ،اإلسكانالمساكن الشعبية لحل مشكلة  حل مشكالت المجتمع مثل توفير -ه وا 

  غيرها من المشروعات التي تعجز أو تقصر الحكومات بالقيام بها.
على الرعاية المطلوبة للقيام بنشاطاتها  مؤسسات المجتمع المدنيمختلف  حصول -و

 المتعددة.
 تقليص انتشار األمراض وتمتع المجتمع بالصحة والعافية. -ز
 .المحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوثو  ،االستنزافمن  البيئة مواردحماية  -ح
 :حماية البيئةب المسؤولية المجتمعيةعالقة ًا: ثالث

لعل من خالل تعرفنا على مفهوم المسؤولية المجتمعية وأهميته قد بدا لنا ان حماية 
البيئة هو جانب من جوانب المسؤولية المجتمعية التي ينبغي للمؤسسات أن تلتزم 

 بالتزامات متعلقة بها. 
 لعماشركات األبل ان مسؤولية حماية البيئة تكتسب خصوصية، من حيث أن 

بب نشاطاتهم بس ئية في العالمتفاقم المشكالت البي المساهمين فيأكبر كانت من ضمن 
 .سؤولية على عاتقهافمن المنطقي إذا أن تتحمل هذه الم، االقتصادية



12 

 

اك در إولكن أكثر من ذلك، فإن اهتمام هذه المؤسسات بحماية البيئة تعزز من خالل 
 وهي المستدامة التنمية أضالع ثالثية االعتبار بعين األخذبأهمية  مؤسساتال هذه
 .البيئة وحماية االجتماعي والتقدم االقتصادي النمو

وقد جاء ذلك متماشيًا مع الربط بين المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. فقد 
 التنمية ارإط في االجتماعية المسؤولية مصطلح المستدامة للتنمية الدولي المعهد فسر

 هذه يسمقاي او معايير تسهم أن المتوقع من وانه المجتمع إلى تشير بانها المستدامة
 االقتصادية نميةالت وهي المستدامة التنمية لتحقيق الثالث الركائز تعزيز في المسؤولية

ن المجلس االقتصادي واالجتماعي الهولندي على ببكما  .البيئية والحماية واالجتماعية
أن مساهمة الشركة في رفاهية المجتمع يشمل تحقيق القيمة في ثالثة مجاالت، هي: 

 .ج( البعد البيئياالجتماعي، ))أ( البعد االقتصادي، )ب( البعد 
بأن الشركات تستطيع عمليًا وهي تقوم بمهام  قتصاديالفكر االتطور فقد أظهر 

ة االجتماعية المساهمة في التنمية المستدامة بواسطة إدارة أعمالها ومعامالتها المسؤولي
بطريقة تحقق النمو االقتصادي وتزيد من قدرتها التنافسية، وفي نفس الوقت تضمن 
الحماية البيئية وتالمس التوقعات المجتمعية ومصالح المتعاملين معها. وبذلك تقوم 

 :1ندة ألدائها وهيالشركات باألركان الثالثة المسا
 االستدامة االقتصادية: مثل تكوين الثروة من خالل انتاج الخدمات والسلع. -1
 االستدامة البيئية: مثل الحماية البيئية واإلدارة البيئية الفعالة. -2
 االستدامة المجتمعية: مثل زيادة الرفاهية االجتماعية بواسطة األعمال الخيرية. -3

العشر لالتفاق العالمي للمسئولية االجتماعية للمؤسسات  هناك المبادئتوجد و 
مجموعة )البيئة( التي اشتملت  من ضمنها ،مجموعاتجاءت في أربع  ، وقدوالشركات

 (.1على ثالثة مبادئ، أنظر المربع رقم )
 
 
 

                                                           

7 Braco, Manual Castelo and Rodrigues, Lucia Lima (2007), 'Corporate Social Responsibility 
and Resource – Based perspective'. Journal of Business Etics. 
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 التي تتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشركات ISO 26000لمواصفة كما توجد ا
ة بهدف مساعد ، وذلك2212في عام  (ISO)المنظمة الدولية للمقاييس ها رتأصدوالتي 

مجاالت  ةحددت هذه المواصفة سبعفقد اإلسهام في التنمية المستدامة.  علىالشركات 
قم ويوضح المربع ر  .من ضمنها )البيئة( االجتماعيةللمسؤولية أو مواضيع محورية 

 موضوع البيئة مع أرقام بنود المواصفة.المدرجة في األساسية ( القضايا 2)
 
 

 المواضيع المحورية
 “ البيئة”

 بند المواصفة
6.5 

 1.5.3 منع التلوث :  1قضية 

 1.5.4 االستخدام المستدام للموارد :  2قضية 

 1.5.5 تكيف وتخفيف التغير المناخي :  3قضية 

 1.5.1 حماية واستعادة البيئة الطبيعية :  4قضية 

 
 .التلوث منعل رتدابياتخاذ اإلجراءات الوقائية والب يتطلب االلتزام األولىالقضية  فوفق

غيرها من و  المياهو  الطاقة استخدام في كفاءةال للموارد المستدام االستخدام قضيةتشمل و 

المبادئ العشر لالتفاق العالمي المبادئ البيئية ضمن  (: 1مربع رقم ) 
للمؤسسات والشركات للمسئولية االجتماعية  
 

يتعين على شركات األعمال دعم نهج وقائي، يتعلق بالتحديات  :7المبدأ رقم 
 .التي تواجهها البيئة

 .االضطالع بمبادرات؛ لتشجيع المزيد من المسؤولية تجاه البيئة :8لمبدأ رقم ا

 .التشجيع على تطوير وتعميم تقنيات صديقة للبيئة :9المبدأ رقم 
 

 ISO 26000وفق المواصفة  البيئة موضوع في المدرجة القضايا (: 2 مربع رقم )
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 تغير ثارآ تخفيف إلى باإلضافة في القضية الثالثة فيتم اإلشارة إلى أنهأما  .در الموا
وتختص  .مع هذه اآلثار التكيف خيارات وتنفيذ تخطيطل المنظمات تحتاج المناخ،

 لتيا والخدمات المهام ومختلف الطبيعية المواطن واستعادة حمايةاألخيرة ب قضيةال
 .اإليكولوجية النظم تقدمها

ذا كانت ا ينبغي تقدم في األساس توجيهات أخالقية، ف ISO 26000لمواصفة وا 
 لديها مواصفة خاصة بالبيئة وهي (ISO)المنظمة الدولية للمقاييس اإلشارة إلى أن 
 شهادة بيئية للمؤسسات التيبموجبها يتم منح ، والتي ISO 14001ة المواصفة الدولي

المؤسسات  تجدو  وفقًا للمتطلبات التي تفرضها تلك المواصفة. نظام إدارة بيئي بقطت
 ة.يالتي تهتم بمسؤوليتها االجتماعية البيئية تحرص في الحصول على هذه الشهادة البيئ

ة ياسسومن المظاهر التي تعطي مؤشر باهتمام المؤسسة بحماية البيئة، هو وجود 
. والسياسة البيئية تنشر في شكل تصريح كتابي يعبر عن التزام خاصة بها بيئية

 ئوخاصة االدارة العليا بسلسلة من االغراض البيئية، وتعكس نوايا ومباد المؤسسة
 ة فيما يتعلق بالبيئة. ؤسسعمل الم

 :اإلسالم في المسؤوليةالمبحث الثاني: 
ؤولية تناول كل أبعاد المسوبما ان  ضايا المهمة في الدين اإلسالمي.المسئولية من الق

توضيح بنا ه سوف نقوم لن يكفي تقديمه في هذا الحيز المخصص، فإننا في اإلسالم
 بيقية.التط الركائز األساسية لهذه المسؤولية مع تناول نماذج من أشكالها وآلياتها

 ركائز أساسية: أواًل:
 للمسؤولية في اإلسالم االتي: من الركائز األساسية

ب ِّك  ف  )  ، قال تعالى:شرعي منطلق   من اإلسالمي الدين في لمسؤوليةا تنطلق -1 ر   و 
ْين   ل ن ْسأ ل نَُّهمْ  ُلون   ك اُنوا ع مَّا*أ ْجم عِّ  مسلمال. فالكل عن مسؤوليته هللاحيث سيسأل  ،2( ي ْعم 
 فيه رفالتص على قدرة أو عليه، سلطاناً  له الشرع جعل شيء كل عن مسئول المكلف

 .جماعية متعددة مسئولية أم فردية، شخصية مسئولية أكانت سواء الوجوه، من وجه بأي
 تجاه هأداؤ  عليه يجب ما أو خالقه تجاه أداؤه المسلم على يجب ما كل الشرع يعدكما 
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 بني يرغ تجاه أداؤه عليه يجب ما بل جنسه، بني تجاه أداؤه عليه يجب ما أو نفسه
 :تعالى الق وحده، لؤو المس على ليةالمسؤو  صرتقتو  .مسؤولية وغيرها الدواب من جنسه

بُ  ال  ) ل ْيه ا إِّالَّ  ن ْفس   ُكل   ت ْكسِّ رُ  و ال   ع  ر ة   ت زِّ ْزر   و ازِّ  . 9 (ُأْخر ى وِّ
ن و  ،تقرر الشريعة اإلسالمية إن هللا تعالى هو وحده مالك األرض وما فيها -2 ا 

ع وليس ، ومنتففهو مدير وليس مالكاً  له من النعم،اإلنسان مخول إلدارة ما سخره هللا 
 ،وفق هدى المالك وهو هللاعلى أن يكون تصرفه  فاإلنسان مسؤول، ومن ثم متصرفاً 

ُنوا بِّاَّللَِّّ ) :سبحانه وتعالىقال . وليس بحسب هواه، حتى ال يعيث في األرض فساداً  آمِّ
ع ل ُكم م ْست ْخل فِّين  فِّيهِّ  ُسولِّهِّ و أ نفُِّقوا مِّمَّا ج  ْست ْخل فِّ وقد فسر القرطبي ). 12 (و ر  ع ل ُكم م  ين  مِّمَّا ج 

صرف الذي ليس له فيه إال الت ليل على أن أصل الملك هلل سبحانه، وأن العبد) د: (فِّيهِّ 
 ة،الحقيقوهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في …  يرضي هللا فيثيبه على ذلك بالجنة

  (.وما أنتم فيها إال بمنزلة النواب والوكالء
أ ُكم م ِّن  األ ْرضِّ  .عمارة األرضمن المسؤولية العامة لإلنسان  -3 قال تعالى )ُهو  أ نش 

ُكْم فِّ  . ومعنى استعمركم فيها طلب منكم أن تعمروها، وعمارة األرض 11يه ا(و اْست ْعم ر 
 .إنما تتم بالزراعة والبناء واإلحياء واإلصالح والبعد عن كل فساد

 .ات الهامة في اإلسالملمسؤوليامن  النهي عن المنكراألمر بالمعروف و يعتبر  -4
ات مسئوليعلى القيام ب الحثفي اإلسالم بالشمول والتكامل، حيث  تتميز المسؤولية -5

عديدة لتحقيق الخير والصالح للجميع، سواء منها مسؤوليات األفراد تجاه بعضهم 
عضها ب وهذه المسؤوليات البعض، أو الفرد اتجاه الجماعة، أو الجماعة اتجاه الفرد.

 تملكما تش مثل اإليثار. تياري )التزامي(وبعضها اخ مثل الزكاة، (،)الزامى إجباري
عند  تتوقف هي ال، فلجوانب الروحية إضافة إلى الجوانب الماديةعلى االمسؤوليات 

حد المساهمات المادية أو العينية كما هو حاصل في المنظور الوضعي، إنما تتعداه 
 المسلم. المجتمع فيوالرحمة  ألخوةواإلى غرس روح المحبة 
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ال و ، نيإلزاميتها من قوة االعتقاد الديتستمد بأنها في اإلسالم المسؤولية كما تتميز  -1
وكيات سليكون له بالغ األثر على أقوى من أي دافع مادي آخر و  الديني الوازعأن  شك

اة هللا عز وجل ضكل أنشطته في الحياة إلى مر في أخالقه، فالمسلم يوجه بالنية و الفرد 
 .يؤديه بكل نشاطتغيها كل مسلم ، فمرضاة هللا هي الغاية التي يبألنه أمره بذلك

 :أشكال المسؤولية في اإلسالمثانيًا: 
ن كان توجد هناك صور وأشكال متعددة للمسؤولية في اإلسالم  متعارف عليها، وا 

 التي:اعلى النحو  سوف نحاول توضيح نماذج منهاإال أننا ا، مل فيما بينهتداخهناك 
الحديث  جاء في .رعايتهيفترض عليه نسان مسؤول أمام هللا على ما كل إ :الرعاية -1

ل ى النَّاسِّ ر اع  و   يُر الَّذِّي ع  يَّتِّهِّ ف اأْل مِّ ْسُئول  ع ْن ر عِّ ُكل ُكْم م  ُهو  النبوي: ) أال  ُكل ُكْم ر اع  و 
ي   ْرأ ُة ر اعِّ ْنُهْم و اْلم  ْسُئول  ع  ل ى أ ْهلِّ ب ْيتِّهِّ و ُهو  م  يَّتِّهِّ و الرَُّجُل ر اع  ع  ْسُئول  ع ْن ر عِّ ل ى ب ْيتِّ  ة  م  ع 

ْنُه أ   ْسُئول  ع  هِّ و ُهو  م  ي ِّدِّ الِّ س  ل ى م  ْنُهْم و اْلع ْبُد ر اع  ع  ْسُئول ة  ع  هِّ و هِّي  م  ل دِّ و  ال  ف ُكل ُكْم ب ْعلِّه ا و 
يَّتِّهِّ ( ْسُئول  ع ْن ر عِّ ُكل ُكْم م  على مراعاة األمير اهتمام على ومن األمثلة البارزة . 12ر اع  و 

 بن مرع المؤمنين أمير ، قولبما فيه الدابة ما يرعاه على خدمة م هللامسؤوليته أما
 لم لم هاعن هللا لسألني الفرات شاطئ على شاة تعثرت لو: عنه هللا رضي الخطاب
 .عمر يا الطريق لها تصلح

 فريضة فهي أسسه، من وأساس اإلسالم، أخالق من جليل خلق األمانةاألمانة:  -2
ْضن ا إِّنَّا) قال تعالى:  ،اإلنسان حملها عظيمة ان ة   ع ر  ل ى اأْل م  م او اتِّ  ع   اأْل ْرضِّ و   السَّ
ب الِّ  ْلن ه ا أ ن ف أ ب ْين   و اْلجِّ ْنه ا و أ ْشف ْقن   ي ْحمِّ ل ه ا مِّ م  انُ  و ح  نس  ُهوالً  ظ ُلوماً  ك ان   هُ إِّنَّ  اإْلِّ . 13(ج 

 لحقوق،ا أداء هيو  ،وفعالً  قوال ودنياه دينه أمر من اإلنسان يحمله ما كل تشمل األمانةو 
 يحفظو  العبادة، في هللا حق يؤدي ،حقه حق ذي كل يعطي فالمسلم عليها، والمحافظة
 أ ن ْأُمُرُكمْ ي   اَّلل    إِّنَّ  ) كما قال تعالى: .الخلق تجاه عليه ما ويؤدي الحرام، عن جوارحه
ان اتِّ  ُتؤد واْ  أمانة يتحملها المسلم عليه مسؤولية في أداء هذه  ةفأي ،14 (أ ْهلِّه ا إِّل ى األ م 

 .وعدم إضاعتها األمانة على أكمل وجه
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ان الشراكة تقتضي أن يكون الشريك مسؤواًل في الحفاظ على ما يشترك الشراكة:  -3
رِّيك ْينِّ  ث الِّثُ  أ ن ا ي ُقولُ  اَّللَّ   إِّنَّ ) : ل الرسول اق شركاؤه. به مع شريكه أو ا الشَّ  ي ُخنْ  ل مْ  م 

ا ُدُهم  ب هُ  أ ح  احِّ ان هُ  ف إِّذ ا ص  ر ْجتُ  خ  ا( مِّنْ  خ  ل اق، كما أن هناك شراكة جماعية .15 ب ْينِّهِّم 
ك اُء فِّي ): الرسول  ث  فِّي اْلك إل ِّ و اْلم اءِّ و النَّارِّ  اْلُمْسلُِّمون  ُشر  ذا كانت 11( ث ال  الدولة ، وا 
ؤولية فإن عليها مس عنها،هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب إدارة تتولى 

الحفاظ عليها وحسن إدارتها لصالح الجماعة، كما على كل فرد الحفاظ عليها وعدم 
  .احتكارها ألنها ملك الجماعة

تساندوا وي ضامن أبناء المجتمعأن يتالتكافل االجتماعي هو  :االجتماعي التكافل -4
عاية كر ى اتخاذ مواقف ايجابية أفرادا أم جماعات، حكاما أم محكومين، عل ،فيما بينهم

، بدافع من شعور وجداني ينبع من أصل العقيدة يتيم أو سلبية كتحريم االحتكار
يث ح بمؤازرة الفرد، وتعيش الجماعةاإلسالمية، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة، 

قال  .11عن أفراده ودفع الضررإليجاد المجتمع األفضل ويتضامنون يتعاون الجميع 
ُنواْ سبحانه وتعالى:  ت ع او  ل ى ) و  جاء عن االشعريين  وكنموذج بارز، 12( و التَّْقو ى اْلبر ِّ  ع 

ُلوا إِّذ ا اأْل ْشع رِّي ِّين   إِّنَّ  اليمن( في الحديث النبوي: ) من )قبيلة  ط ع امُ  ق لَّ  أ وْ  اْلغ ْزوِّ  فِّي أ ْرم 
ي الِّهِّمْ  ين ةِّ  عِّ ُعوا بِّاْلم دِّ م  ا ج  ْند ُهمْ  ك ان   م  د   ث ْوب   فِّي عِّ مُ  ثُمَّ  و احِّ د   إِّن اء   فِّي ب ْين ُهمْ  وهُ اْقت س   و احِّ
يَّةِّ  وِّ ن ِّي ف ُهمْ  بِّالسَّ ْنُهمْ  و أ ن ا مِّ   .والقحط الجذب واصابهم افتقروا اي ويقصد بأرملوا ،19( مِّ

 ،واحدة المجتمع اإلسالمي بنعمة اإلسالم كتلة والتالحم المجتمعي: لموأخاةا-5
اْلُبْني انِّ ي ُشد   :قال تعالى .كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ) اْلُمْؤمِّن  لِّْلُمْؤمِّنِّ ك 

ابِّع ُه( بَّك  أ ص  ش  هِّ )  :ل الرسول اقو ، 22ب ْعُضهُ ب ْعًضا و  ت ر اُحمِّ ْم و  هِّ نِّين  فِّي ت و اد ِّ ث ُل اْلُمْؤمِّ ْم م 
ه رِّ و الْ  دِّ بِّالسَّ س  ائُِّر اْلج  ْنهُ ُعْضو  ت د اع ى ل هُ س  دِّ إِّذ ا اْشت ك ى مِّ س  ث ُل اْلج  ت ع اُطفِّهِّْم م  . 21ُحمَّى(و 
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 ،ربين المهاجرين واألنصاوالتالحم المؤاخاة هو على مر التاريخ الفريدة ومن األمثلة 
من أهل  المهاجرين وأصحابه   الرسول استقبلوا المنورة المدينة أهل همو  األنصارف

 .بشيء عليهم يبخلوا ولم أموالهم وقاسموهم المدينة في وآووهم ،مكة المكرمة
ا )إن المسؤولية الناشئة بموجب اآلية الكريمة:  ُنون   إِّنَّم  ، يكمن في 22( إِّْخو ة   اْلُمْؤمِّ

 لخير،ا له ويحب العون يقدم له خيه،أل األخ معاملة بعضهم مع المسلمون يتعاملأن 
 اْلُمْسلِّمُ  )جاء في الحديث الشريف:  .النصرة إلى احتاج إذا وينصره الشر، عنه ويدفع
م نْ  ُيْسلُِّمهُ  و ال   ي ْظلُِّمهُ  ال   اْلُمْسلِّمِّ  أ ُخو ةِّ  فِّي ك ان   و  اج  يهِّ  ح  تِّهِّ  فِّي َّللَُّ ا ك ان   أ خِّ اج  م نْ  ح   ف رَّج   و 
ْنهُ  اَّللَُّ  ف رَّج   ُكْرب ةً  ُمْسلِّم   ع نْ  ت ر   م نْ و   اْلقِّي ام ةِّ  ي ْومِّ  ُكُرب اتِّ  مِّنْ  ُكْرب ةً  ع  ت ر هُ  ُمْسلًِّما س   م  ي وْ  اَّللَُّ  س 

  .23( اْلقِّي ام ةِّ 
والذي جاء  ،الحاجة مع اإليثارهو  ةواإلنسانيمن أرقى درجات اإلخاء  يثار:اإل -6

ُيْؤثُِّرون  ): اآلية الكريمةذكره في  ل ى و  هِّمْ  ع  ل وْ  أ نُفسِّ ة (خ ص   بِّهِّمْ  ك ان   و  وفي تفسير  ،24اص 
 بها يزواوتم غيرهم، بها فاقوا التي األنصار أوصاف منأي: و قال:  هذه اآليةالسعدي ل

 ألموالا من النفس بمحاب اإليثار وهو الجود، أنواع أكمل وهو اإليثار، سواهم، من على
 إال كوني ال وهذا والخصاصة، الضرورة مع بل إليها، الحاجة مع للغير وبذلها وغيرها،

 لكذ ومن ولذاتها، النفس شهوات محبة على مقدمة تعالى هلل ومحبة زكي، خلق من
 وأوالده هلهأ  وطعام بطعامه ضيفه آثر حين بسببه، اآلية نزلت الذي األنصاري قصة
 ق ال  ف   ...) ومما جاء في قصة هذا األنصاري في حديث شريف اآلتي: .جياعا وباتوا
يفُ  م نْ  م هُ  اللَّْيل ة   ه ذ ا ُيضِّ ارِّ  مِّنْ  ر ُجل   ف ق ام   اَّللَُّ  ر حِّ ُسول   ي ا أ ن ا ف ق ال   اأْل ْنص   ف اْنط ل ق   اَّللَِّّ  ر 
ْمر أ تِّهِّ  ف ق ال   ر ْحلِّهِّ  إِّل ى بِّهِّ  ْند كِّ  ه لْ  الِّ ْيء   عِّ ْيء   ف ع ل ِّلِّيهِّمْ  ق ال   ْبي انِّيصِّ  ُقوتُ  إِّالَّ  ال   ق ال تْ  ش   بِّش 
ل   ف إِّذ ا ْيُفن ا د خ  ر اج   ف أ ْطفِّئْ  ض  ر اجِّ  إِّل ى ف ُقومِّي ي ْأُكل  لِّ  أ ْهو ى ف إِّذ ا ن ْأُكلُ  أ نَّا و أ رِّيهِّ  الس ِّ تَّى الس ِّ  ح 

ْيفُ  و أ ك ل   ف ق ع ُدوا ق ال   ُتْطفِّئِّيهِّ  ل ى غ د ا أ ْصب ح   ف ل مَّا الضَّ لَّى بِّي ِّ النَّ  ع  ل ْيهِّ  اَّللَُّ  ص  لَّم   ع  س   ق ال  ف   و 
ُكم ا مِّنْ  اَّللَُّ  ع جِّب   ق دْ  نِّيعِّ ْيفُِّكم ا ص   .25 اللَّْيل ة ( بِّض 
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ن كان إال انها تمثل نوعًا من المسؤولية االختيارية التي يتوق  ،اإليثار ليس فرضاً  وا 
 . ميةأخالقه اإلسالسمو و  هلل تعالى عبوديتهاليها المسلم الساعي إلى رفع درجات 

 :تطبيقية لياتآ ثالثًا:
 :االتي آليات تطبيق المسؤولية في اإلسالمأنواع ومن 

رعًا وتعرف ش. الخمسة اإلسالم أركان ثالث تعد مالية، عبادة الزكاة يتاءإ الزكاة: -1
قال  ،ونحوهم بشروط خاصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء بأنها حصة
ين  تعالى:)  ق   أ ْمو الِّهِّمْ  فِّي و الَّذِّ ْعُلوم   ح   التكافل على تحقيق الزكاة وتعمل. 21( مَّ
 يساعد المجتمع في عضو بأنه الزكاة معطي من كل إحساس خالل من االجتماعي

 كرامة هل يكفل مجتمع في يعيش بأنه الزكاة مستحق يشعر كما المحتاجين، أخوانه
ميت الزكاة باسمها بمعنى الطهارة؛ ألنها تطهر نفس الغني ونفس الفقير، سو  .العيش
اإلنفاق  ىفتأتي الزكاة لتدربه عل ،تطهره من التشبث والتعلق بالمالنفس الغني فأما 

 .ءإلى أموال األغنيا التطلعوتطهر نفس الفقير من  ،والمحتاجينلصالح الفقراء 
هناك  إال أنالصدقات عن الزكاة بأنها تطوعية وليس الزامية. تختلف  الصدقات: -2

ق بأمواله، التصدعلى  هحثجاءت لتحفز المسلم وتآيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة 
ين   مَّث لُ قال تعالى: )  .عظيم أجر لما في ذلك من بِّيلِّ  يفِّ  أ ْمو ال ُهمْ  ُينفُِّقون   الَّذِّ  اَّلل ِّ  س 

ث لِّ  بَّة   ك م  ْبع   أ نب ت تْ  ح  ن ابِّل   س  ئ ةُ  ُسنُبل ة   ُكل ِّ  فِّي س  بَّة   م ِّ فُ  و اَّلل ُ  ح  اعِّ اءُ  لِّم ن ُيض  ع   و اَّلل ُ  ي ش   و اسِّ
لِّيم   21( ع 

نًا يُ وقال تعالى: ) ،  س  ق اتِّ و أ ْقر ُضوا اَّللَّ  ق ْرضًا ح  د ِّ قِّين  و اْلُمصَّ د ِّ اع ُف إِّنَّ اْلُمصَّ ض 
ل ُهْم أ ْجر  ك رِّيم   22(ل ُهْم و 

اة مواسو جتماعي، التكافل اوللصدقات دورها في تحقيق ال . 
شاعة ، و الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم   .روح المحبة والتعاون بين الناسا 

حث اإلسالم على أن ال يترك المسلم أخاه المسلم جائعًا. من ي :إطعام الطعام -3
ي تِّيًما و أ سِّ  )اآليات القرآنية بهذا الصدد:  ْسكِّيًنا و  ل ى ُحب ِّهِّ مِّ ُمون  الطَّع ام  ع  ُيْطعِّ ا و  يًرا * إِّنَّم 

ز اًء و ال  ُشُكوًرا  ْنُكْم ج  ُمُكْم لِّو ْجهِّ هللا ال  ُنرِّيُد مِّ ْنه ا ف ُكُلوا) ، 29(ُنْطعِّ ُموا مِّ  اْلب ائِّس   و أ ْطعِّ
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) ي اُرُكمْ ومن األحاديث الشريفة: ) .32اْلف قِّير  م   )أ ْفُشوا ،31الطَّع ام(   أ ْطع م   م نْ  خِّ ال   السَّ
ُموا ل وا الطَّع ام   و أ ْطعِّ نَّة   ت ْدُخُلوا نِّي ام   و النَّاُس  بِّاللَّْيلِّ  و ص  (بِّس   اْلج  م  ا)  ،32 ال  ة   أ ْهلُ  و أ ي م   ع ْرص 
ائِّع   اْمُرؤ   فِّيهِّمْ  أ ْصب ح   ْنُهمْ  ب رِّئ تْ  ف ق دْ  ج  مَّةُ  مِّ  .33 (ت ع ال ى  اَّللَِّّ  ذِّ

وفير ت والتعاون علىيحض اإلسالم على العمل كأساس للكسب، تمكين الكسب:  -4
مكانات تمكن  العمل  ما جاء في الحديث  من الكسب. وخير مثال على ذلكأو أدوات وا 

ارِّ  مِّنْ  ر ُجاًل  أ نَّ )  النبوي االتي: اء   اأْل ْنص  لَّى النَّبِّي ِّ  إِّل ى ج  لَّم   ل ْيهِّ ع   اَّللَُّ  ص  س   ف ق ال   ي ْسأ ُلهُ  و 
ْيء   ب ْيتِّك   فِّي ل ك   ْلس   ب ل ى ق ال   ش  هُ  ن ْلب ُس  حِّ ن ْبُسطُ  ب ْعض  هُ ب عْ  و  ق د ح   ض   اْلم اء   فِّيهِّ  ن ْشر بُ  و 
ا اْئتِّنِّي ق ال   ا ف أ ت اهُ  ق ال   بِّهِّم  ا بِّهِّم  ذ ُهم  ُسولُ  ف أ خ  لَّى اَّللَِّّ  ر  ل ْيهِّ  َّللَُّ ا ص  لَّم   ع  س  هِّ  و   م نْ  ق ال   ثُمَّ  بِّي دِّ

ا أ ن ا ر ُجل   ف ق ال   ه ذ ْينِّ  ي ْشت رِّي ْره م   آُخُذُهم  ل ى ي زِّيدُ  م نْ  ق ال   بِّدِّ ت ْينِّ  ْره م  دِّ  ع  ثًا أ وْ  م رَّ  ق ال   ث ال 
ا أ ن ا ر ُجل   ْينِّ  آُخُذُهم  ْره م  ا بِّدِّ ذ   إِّيَّاهُ  ف أ ْعط اُهم  ْره م ْينِّ  و أ خ  اف أ ْعط   الد ِّ ارِّيَّ  اُهم  ق ال   اأْل ْنص   و 
ا اْشت رِّ  هِّم  دِّ رِّ  و اْشت رِّ  أ ْهلِّك   إِّل ى ف اْنبِّْذهُ  ط ع اًما بِّأ ح  ذ هُ  ف ف ع ل   بِّهِّ  ْأتِّنِّيف   ق ُدوًما بِّاآْلخ  ُسو  ف أ خ   لُ ر 
لَّى اَّللَِّّ  ل ْيهِّ  اَّللَُّ  ص  لَّم   ع  س  دَّ  و  هِّ  ُعوًدا فِّيهِّ  ف ش  ق ال   بِّي دِّ بْ  بْ اْذه   و  ة   أ ر اك   و ال   ف اْحت طِّ ْمس  ر   خ   ع ش 
ع ل   ي ْوًما بُ  ف ج  ي بِّيعُ  ي ْحت طِّ اء   و  ق دْ  ف ج  اب   و  ه ا اْشت رِّ  ل  ف ق ا د ر اهِّم   ع ْشر ة   أ ص   ط ع اًما بِّب ْعضِّ

ه ا بِّب ْعضِّ ْير   ه ذ ا ق ال   ثُمَّ  ث ْوًبا و  ْسأ ل ةُ  ت جِّيء   أ نْ  مِّنْ  ل ك   خ   اْلقِّي ام ةِّ  ي ْوم   و ْجهِّك   فِّي ْكت ة  نُ  و اْلم 
ْسأ ل ة   إِّنَّ  ي أ وْ  ُمْدقِّع   ف ْقر   لِّذِّي إِّالَّ  ت ْصُلحُ  ال   اْلم  ع   ُغْرم   لِّذِّ ع   د م   أ وْ  ُمْفظِّ  .34 ( ُموجِّ
 تطويرو  إنشاء في السبق صاحبة كانت إنها اإلسالمية الحضارة تميزت الوقف: -5

الوقف ف .وهو الوقف الذي يتعدد مجاالته في خدمة المجتمع ،الخيري للعمل جديد نمط
سنة دينية وعمل خيري يقوم على مبدأ الصدقة الجارية التي أقرها الدين اإلسالمي 
الحنيف، وال يتحقق مبدأ الصدقة الجارية اال بالمحافظة على الوقف بما يكفل ديمومته، 

جارًة وا عارًة و ويكون ذلك بمنع التصرف في العين الموقوفة بيعًا و  توريثًا، هبًة ورهنًا وا 
في الوقت الذي يتم فيه إنفاق دخله وريعته )ثمرته( على أعمال الخير التي أنشأه الواقف 
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لتي ا) أي بساتين(، هو السبعة حوائط أول من انشأ وقفًا، و  الرسول وكان . 35ألجلها
صالة فجعلها عليه ال ،بأن يضعها حيث يشاءلرسول لبها مخيريق اليهودي  ىأوص

 .والسالم صدقة في سبيل هللا
طلب ي لمن بإقراضهاًل يزيد على حاجته من يملك ماوهنا يقوم  القرض الحسن:-6

رفاقًا بالمحتاجين طلبًا للثوابوذلك منه القرض   يشترط الالقرض الحسن  حيث أن، وا 
ة نخاصة مقار . وفي ذلك ميزة إسالمية زيادة أو نفعًا مقابل القرضفيه المقرض 

 ق ْرضاً  َّللَّ  ا ُيْقرُِّض  الَّذِّي ذ ا م ن)  :قال تعالى الربا.ب بالمجتمعات األخرى التي تتعامل
ناً  س  ف هُ  ح  اعِّ ل هُ  ل هُ  ف ُيض   .31( ك رِّيم   أ ْجر   و 

استنبطها الفقهاء من تعاليم القرآن ، وهي مجموعة من القواعد القواعد الفقهية-7
القواعد في إقرار المسؤوليات وتنظيم ما يتعلق باألضرار الناشئة عن هذه وتفيد والسنة. 

ر تحمل مسبب الضر التي و  (الضرر يزال) قاعدةكمثال  عدم االلتزام بالمسؤوليات.
 مسؤولية إزالة األضرار التي تسبب بها،

ي طواعية ف بمسؤولياتهمالمسلمين لتزام مع حث اإلسالم على ا :نظام الحسبة -8
اإلسالم.  بتعاليمالمجتمع لتزام واجب التأكد من االحكام  على، فإن إطار الرقابة الذاتية

يسمى بجهاز أو والية الحسبة والتي تمنح المحتسبين سلطة األمر ما  ومن هنا وجد
ما  بحسب، أول من احتسبكان  نجد ان الرسول و  بالمعروف والنهي عن المنكر.

ل ىجاء في هذا الحديث النبوي: )  لَّم  م رَّ ع  س  ل ْيهِّ و  لَّى اَّللَُّ ع  ُسول  اَّللَِّّ ص  ُصْبر ةِّ  أ نَّ ر 
احِّب  الطَّع امِّ ق ال  أ ص   ابُِّعُه ب ل اًل ف ق ال  م ا ه ذ ا ي ا ص  ل  ي د ُه فِّيه ا ف ن ال ْت أ ص  اب ْتُه ط ع ام  ف أ ْدخ 

ُسول  اَّللَِّّ  اُء ي ا ر  م  ْلت هُ ف ْوق  الطَّع امِّ ك ْي ي ر اهُ النَّاُس م ْن غ شَّ السَّ ع  ن ِّي  ق ال  أ ف ال  ج   . 31(ف ل ْيس  مِّ
من منظور مؤسسات االقتصاد اإلسالمي لالمجتمعية لمسؤولية االمبحث الثالث: 

 :إسالمي
 ساتلمؤس المجتمعية المسؤولية تطبيق أساسياتالمبحث تحديد  افي هذ سيتم

وال على تعرف أيتم السولكن قبل ذلك  ،إسالمي منظور منانطالقاً  اإلسالمي االقتصاد
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أن يف ك إطاره، مع تبيان فيهذه المؤسسات تعمل االقتصاد اإلسالمي الذي  مفهوم
 لهذه المؤسسات أبعاد اجتماعية من طبيعة أعمالها.

 مفهوم االقتصاد اإلسالمي: :أوال
عني لغويًا ت ،قتصاد(الااإلسالمي، وهي )الكلمة األولى من مصطلح االقتصاد 

الق ْصُد بين اإلسراف والتقتير : مختار الصحاحجاء في . التوسط بين اإلسراف والتقتير
ا ع ال  ) :. وجاء في الحديث النبوي الشريفن ُمْقتِّصد  في النفقة يقال فال   م نم 
د   دْ  :وجاء في القران الكريم .أي ما افتقر من اعتدل في إنفاقه، 32(اْقت ص   فِّي )و اْقصِّ
) ْنُهمْ جاء ايضًا ، و 42أي توسط فيه بين الدبيب واإلسراع 39م ْشيِّك  د ة ( ُأمَّة   )م ِّ أي  41م ْقت صِّ

اإلمام العز بن عبد وقد عرف  .42الكتاب أمة معتدلة فليست غالية وال مقصرةمن أهل 
 ثالث:زل رتبة بين رتبتين ومنزلة بين منزلتين والمنا االقتصاد ): بقوله القتصاداالسالم 

وأما الكلمة  .43التقصير في جلب المصالح، واإلسراف في جلبها، واالقتصاد بينهما(
  .عة الدينية التي يستمد منه هذا االقتصاد قواعده وأصولهالثانية )اإلسالم(، فهي الشري

في هذا اإلطار، يعرف االقتصاد اإلسالمي بأنه مجموعة من األصول العامة التي 
ول صالذي نقيمه على أساس تلك األ القران والسنة، لبناء االقتصادنستخرجها من 

اقتصادي، وليس هذا فنحن هنا أمام اقتصاد ديني، أو دين  .44عصركل حسب بيئة 
نما تؤكيد لحقيقة كون االقتصاد االسالمي جزًا من كل، يترابط  تالعبًا باأللفاظ، وا 
ويتفاعل ويتكامل، في تناسق وتوازن مع بقية االجزاء المكونة لإلسالم، كدين ونظام 

 .45حياة كامل. يحكم بضوابط اإلسالم، ويسير وفقًا ألحكامه
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ادًا إلى الشريعة اإلسالمية، إلى عمارة االرض ويهدف االقتصاد اإلسالمي، استن
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي  واإلصالح وخدمة كل من على األرض. يقول

 الطريق لها تصلح لم لم عنها هللا لسألني الفرات شاطئ على شاة : لو تعثرتهللا عنه
عمر. وقد كان الخليفة العباسي المعتصم يحب العمارة ويقول ان فيها أمور محمودة،  يا

فأولها عمارة األرض التي يحيا بها العالم، وعليها يزكون الخراج وتكثر األموال وتعيش 
 .41البهائم وترخص األسعار ويكثر الكسب ويتسع المعاش

ويركز االقتصاد االسالمي على المشروعات التي تأتي بالرزق ألكبر عدد من 
ْن ُمْسلِّم  ي غْ  لمخلوقات. وأصل ذلك الحديث النبوي: )ولكافة أنواع ااألحياء،  ا مِّ رُِّس م 

د ق ة  ( ان  أ ْو ب هِّيم ة  إِّالَّ ك ان  ل ُه بِّهِّ ص  ْنُه ط ْير  أ ْو إِّْنس  ْرًعا ف ي ْأُكُل مِّ   .41غ ْرًسا أ ْو ي ْزر ُع ز 
واالقتصاد اإلسالمي ملزم شرعًا، في نشاطه اإلنتاجي، بإنتاج الطيبات وتجنب 

ل يْ  ) :الخبائث، وأساس ذلك قول تبارك وتعالى ر ُِّم ع  ُيح  ل  ل ُهُم الطَّي ِّب اتِّ و  ُيحِّ هُِّم و 
) ب ائِّث  . فال ينتج في ظل هذا االقتصاد سلع مثل: الخمور والسجائر وسلع الترف. 42اْلخ 

حيث تعرف السلعة الطيبة بأنها تلك السلعة التي يطلبها المسلم حرصًا منه على طلب 
بحيث يترتب على استهالكها صيانة لجسم اإلنسان وحفظ  49الحالل وتجنب الحرام

، بينما السلعة الخبيثة تعرف بأنها السلعة التي يترتب على استهالكها 52لألخالق والبيئة
تدمير لجسم اإلنسان أو تدمير لألخالق والبيئة كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير 

 . 51رمها اإلسالمواألفالم الهابطة، فهذه كلها من الخبائث التي يح
وتجرى عمليات االقتصاد اإلسالمي على أساس االعتدال والترشيد سواء أكان انفاقًا 

ين  إِّذ ا وانتاجًا أواستهالكًا، ومن األدلة على ذلك ما جاء في قوله تعالى )أ أ نف ُقوا ل ْم  و الَّذِّ
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لِّك  ق و اًما ( ك ان  ب ْين  ذ َٰ ل ْم ي ْقُتُروا و  ال يباح في إطار االقتصاد اإلسالمي . ف52ُيْسرُِّفوا و 
 اإلسراف، وال يباح إنتاج واستهالك سلع الترف والكماليات التي تبدد الموارد. 

 :مؤسسات االقتصاد اإلسالمياألبعاد االجتماعية لطبيعة أعمال ثانيًا: 
دورها االقتصادي انطالقًا من مبادئ باإلسالمي  االقتصاد مؤسساتعندما تقوم 

الزمة متترك تأثيرات اجتماعية إيجابية  في نفس الوقت فإنهااالقتصاد اإلسالمي، 
 االقتصادية. ألنشطتها

تتعامل مع شرائح المجتمع كافة حتى أبسط  تتميز بأنهامثاًل  فهذه المؤسسات
ل يتمو فر التو الحرفيين وصغار الكسبة وصغار التجار وحديثي التخرج من الجامعات، و 

ينفتح فرص األعمال أمام أن  ، وفي ذلك بعد اجتماعي هامالصغيرة هممشروعاتل
 ال يظل الفقير فقيرًا.الجميع، وأن 

 كلةمش هي الصغيرة، المشروعات تواجه التي المعوقات أهم المعروف، أن من منف
 نحو قليديالت التمويل وانحياز تفضيل ظل في وذلك المطلوب، التمويل على الحصول

 لىع يعجزون ما دائماً  الصغيرة المشروعات أصحابف. الكبيرة المشروعات تمويل
 ،قروض على بهابموج للحصول للبنوك تقديمها يتطلب التي التقليدية الضمانات توفير
 بمثابة لفوائدا هذه تعد إذ لهم، كبيرة عقبة تمثل فوائدها فإن عليها الحصول عند وحتى
  .مكاهله ترهق ثابتة تكلفة
 ساليبأ في بالتنوع تتميز اإلسالمي، االقتصاد المؤسسات القائمة علىيما أن ف

 والبر لتبرعاتا على قائمة للتمويل أساليب فهناك. المتطلبات جميع يلبي بما تمويلها
 على ةقائم للتمويل وأساليب والوقف، والزكاة والصدقات الحسن كالقرض واإلحسان
 مغارسة،وال والمزارعة والمساقاة والمضاربة بالتمليك المنتهية كالمشاركة المشاركات
 وبيع مالسل وبيع األجل كالبيع التجاري االئتمان على قائمة أخرى تمويل وأساليب

 . التمويلي والتأجير التشغيلي والتأجير االستصناع
 طرفي ينب العدالة تحقق بأنها ،اإلسالمي االقتصاد على القائمة المؤسسات تتميزو 

 الذي بفوائد اإلقراض نظام من بدال حقه، على طرف كل يحصل بحيث المعاملة

                                                           

 .17الفرقان  52



25 

 

 قترضالم حق يظل بينما دائما، والفوائد القرض مبلغ من حقه على المقرض يحصل
  .يحدث ال أو يحدث قد محتمال

 شروعات،للم التمويل منح عند االجتماعي البعد بمراعاة تتميزكما أن هذه المؤسسات 
 حقيقت على وتعمل المجتمع، يحتاجها التي الضرورية للمشروعات األولوية وتعطي
 إلى ؤديت ةحقيقي مشروعات تقوم بتمويلكافة. كما  االقتصادية القطاعات بين التوازن

 اقتصادو  ه، لكون أن االقتصاد اإلسالمي المجتمع كل أفراد تفيدحقيقية  تنمية قيام
لوهمية االمضاربات  اقتصادعلى عكس ، وذلك أرباح حقيقيةقائم على   منتج حقيقي

 . والبورصات الذي يحكم العالم
ة عمار مثل كما ان سعي هذه المؤسسات نحو تحقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي، 

الكماليات سلع الترف و و الخبائث  انتاج وتجنب ،إنتاج الطيبات على، واالقتصار األرض
تعاد عن االبو والترشيد وعدم اإلسراف، ، تؤثر سلبا على المجتمعو  التي تبدد الموارد

 واالحتكار والغش والغبن والربح الفاحشالربا  :مثل المحرمةالمعامالت التجارية 
  أبعاد اجتماعية مؤثرة ايجابًا. اكل ذلك له ،واالكتناز

لجوانب اإلى جانب ان هذه المؤسسات لكونها تعمل بتأثير هدى اإلسالم، فإنها تهتم ب
 نشرو  الترابط أواصر توثيق مثل السعي نحو، الروحية إضافة إلى الجوانب المادية

  المسلم. المجتمعأبناء  بين التراحم
 من مياإلسال االقتصاد مؤسساتفي  المجتمعية المسؤولية أساسيات تطبيق ثالثًا:

 : إسالميمنظور 
لقد تعرفنا في المبحث األول على أهمية المسؤولية المجتمعية واالهتمام بااللتزام به 

لية في على أبعاد المسؤو عرفنا في المبحث الثاني تمن قبل المؤسسات المعاصرة، كما 
 المجتمع.في  التعاون والتكافليتميز هذا الدين بالحث على اإلسالم، وكيف 

عااًل اهتمامًا كبيرًا ودورًا ف أن يكون لمؤسسات االقتصاد اإلسالمي ولعله من المتوقع
التي  ان الشريعة اإلسالمية المسؤولية المجتمعية، انطالقًا منفي تطبيق بل ومتميزًا 

فل في اك التعاون والتكتستند عليها هذه المؤسسات، تدفع بقوة نحو ترسيخ مدامي
ذه ههذا الصدد، إال أننا نجد الواقع مغاير فوالتميز في سابقية اللها المجتمع، بل 

ي األعمال الخيرية وتلك الت بعض ينحصر دورها االجتماعي علىغالبًا ما المؤسسات 
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 ،مبعثرة أنشطة اجتماعيةبشكل غير مخطط ك ، كما تقوم بتمويلهالها تأثيرات لحظية
  وفق منظور إسالمي. عيةالمجتم لمسؤوليتها متكاملة رؤية وجود في ظل عدموذلك 

أكثر من غيرها باالستفادة من مطالبة اإلسالمي  االقتصاد مؤسسات ومن هنا فإن
 المجتمعية تهامسؤولي تطبيقالمكنوزات المتعلقة بالمسؤولية في اإلسالم، بحيث تقوم ب

سسات، والتميز عن بقية المؤ  ، وبما يحقق لها الفاعلية المطلوبة بلإسالمي منظور وفق
 ذلك وفق األساسيات اآلتية: على أن يتم

 تمثل فيي اإلسالمي االقتصاد مؤسساتل عيةجتممالن الهدف الرئيس للمسؤولية ا -1
الوازع أن  ، كمامن أنشطة تقوم بهوما  هذه المؤسسات انتهجهتتحقيق رضا هللا فيما 

 .يةعجتمماللبرامج المسؤولية  امن جراء تبنيه االديني هو الدافع الحقيقي له
من  بعينيجب أن  عيةجتممالبالمسؤولية  اإلسالمي االقتصاد مؤسساتن التزام إ -2

هذا اعد وقو التزامًا كاماًل بأحكام ها التزام ، وذلك في إطارالتعاليم اإلسالمية السامية
بما  اعمار األرضفي و ، طاعتهان المال مال هللا، ويجب أن يستثمر في  ومنها، الدين

 يكفل الخير والرفاه للمجتمع.
بدورها االقتصادي انطالقًا من ان قيامها اإلسالمي  االقتصاد مؤسساتإدراك  -3

من و  ؤدي تلقائيًا إلى ترك أبعاد اجتماعية ايجابية.ياالقتصاد اإلسالمي، وآليات مبادئ 
 ثم عليها الحرص والتمسك باتباع هذه المبادئ واآلليات.

 تطلباتهاتها ومراعاة معامع تحمل تب عيةجتممالبمسؤوليتها  هذه المؤسساتن قيام ا - 4
ا، ة فيهأخالقيا تجاه المجتمعات المتواجد دينياً  في حقها، ولكنه يعد واجباً  يعد مندوبا ال

  .األخالقي الملزم دينيقد يرتقي لدرجة الواجب ال
، ان كانت تسعى الى تحقيق الربح ، انهااإلسالمي االقتصاد مؤسساتال تنسى ان  -5

اال انها تبقى مؤسسات ذات رسالة تقتضي منها تجسيد القيم الروحية والخلقية في 
المجتمع، وتوثيق أواصر الترابط ونشر التراحم بين أبنائه، وذلك من خالل تحسس 
حاجات المجتمع واألفراد في المحيط الذي تعمل فيه، وربط أعمالها ومعامالتها بهذه 

 حاجات والعمل على قضائها بقدر اإلمكان. ال
عية متأصلة في اإلسالم من خالل آيات جتمممبادئ المسؤولية البأن  اإلدراك -1

وأن  ،مستحدثة كما في األنظمة الوضعية قرآنية وأحاديث شريفة وقواعد فقهية، وليست
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بل  ،ـاصرةالمعم بها األفكار والنظم فضيلة إسالمية سبق اإلسال عيةجتممال المسؤولية
  .الوضعيةعية جتممهوم المسؤولية التشمل مجاالت لم يتطرق لها مفو 
 عية، واستنباط كل األحكامجتممأصيل الشرعي لمفهوم المسؤولية الضرورة الت -1

صدار معاو  .الشرعية المتعلقة بها والواردة في النصوص الشرعية  ةر خاصييا 
 . من منظور إسالمي المجتمعيةبالمسؤولية 

 ستوجبال ياإلسالمي  االقتصاد مؤسساتمن قبل عية جتممالمسؤولية التطبيق  إن -2
نما تطبيق المفهوم الغربي البحت الم في قيم اإلسهو عودة إلى األصول لتطبيق ، وا 

 بأسلوب حديث ومعاصر. التعاون والتكافل واألخوة
هدف بجاء بالصيغة الغربية الحديثة  عيةجتممالأن تطبيق المسؤولية  اإلدراك -9

 ،، وما نتج عنها من ظلم اجتماعي وفقرفي الجانب االجتماعي معالجة فشل الرأسمالية
 ،والثقة في أعمالها يتهاتعزيز مصداقولي مجال عملها، الشركات ف ضمان استمرارلكذا و 

روحي يتمثل الدور هو  فباعث هذا أما في النظام اإلسالميأي أنه باعث مادي بحت. 
  .تعالى سبحانهطلبا لثواب به  مسلمال لتزمي في التكليف الشرعي الرباني الذي

 عيةجتمملا لمسؤوليتها متكاملة رؤيةاإلسالمي  االقتصاد مؤسساتأهمية أن يكون ل-12
إطار  في يةعجتممالتطوير برامج المسؤولية  يتم وفقهااإلسالمية،  الشريعة من انطالقا

 ـ. محددة وأهداف خطة وفق تنظيمي شكلاستراتيجي و 
قط فعية مسؤوليتها المجتم اإلسالمي االقتصاد مؤسساتيجب أن ال تحصر  -11

ان يكون عملها مؤثرًا  وانما يجب، فقراءال إطعاممثل  تنموية غير خيرية أعمالعلى 
 وتعالج مشكلة البطالة،تخلق فرص العمل  حقيقية تنموية مشروعات وفعااًل مثل تمويل

  .ومستدام جذري بشكل للفقراء المعيشي المستوى من تغيرو بل 
اه تجمؤسسات االقتصاد اإلسالمي ل اجتماعيةيجب أن تكون هناك مسئولية  -12

مكانية  العاملين بها وذلك بتفعيل نظام بعض أسهم ل امتالكهمالمشاركة في األرباح، وا 
  التدريب والتطوير. البنوك، وتوفير بيئة عمل مناسبة من حيث

 الوعي وزيادة إسالمي منظور من المجتمعية المسؤولية لمفهوم بالترويجاالهتمام  -13
  .وموظفيها بأهمية تطبيقه اإلسالمي االقتصاد مؤسساتقيادات  لدى
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 إطار في البيئة حماية في اإلسالمي االقتصاد مؤسسات دورالمبحث الثالث: 
 :إسالمي منظور من المجتمعية مسؤوليتها
أساسيات  ثم يتم تناول ،أواًل بيان اهتمام اإلسالم بحماية البيئة المبحث، يتمفي هذا 

 سالمياإل االقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤوليةمسؤولية حماية البيئة في إطار 
 ئة.في مجال حماية البي مؤسساتهذه اللوأخيراً يتم عرض تجارب ، إسالمي منظور من
 :اإلسالم: حماية البيئة في أوالً 

االسالمية حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها وتنميتها واجب  لشريعةتعتبر ا
ديني شخصي يلتزم به كل فرد مسلم بموجب مسئوليته الفردية عن رعاية نفسه ومجتمعه 
تجاه ربه كما أنها واجب اجتماعي عام يقوم به والة األمور والمؤسسات االدارية والبلدية 

 .53مة المناطة بهمبمقتضى المسئولية العا
 :لمنظور اإلسالمي لحماية البيئة على النحو االتيل الخطوط العريضةوسنعرض هنا 

 الخالفة وعمارة األرض:  -1
ل ق ْد  كرم سبحانه وتعالى اإلنسان وفضله على غيره من المخلوقات، إذ يقول تعالى )و 

ْلن اُهْم فِّي اْلب ر ِّ  م  ْمن ا ب نِّي آد م  و ح  ْقن اُهم م ِّن  الطَّي ِّب اتِّ و  ك رَّ ز  ل ى ك ثِّير  و اْلب ْحرِّ و ر  ْلن اُهْم ع  ف ضَّ
ياًل( ل ْقن ا ت ْفضِّ سان بمهمة الخالفة وتعمير . واقتضت حكمته بتكليف اإلن54م ِّمَّْن خ 

ل  فِّي األ ْرضِّ  ،األرض اعِّ ب ك  لِّْلم ال ئِّك ةِّ إِّن ِّي ج  ، وقال 55لِّيف ًة(خ  يقول هللا تعالى )و ا ِّْذ ق ال  ر 
ع ل ُكم م ْست ْخل فِّين  فِّيهِّ( تعالى:  ُسولِّهِّ و أ نفُِّقوا مِّمَّا ج  ُنوا بِّاَّللَِّّ و ر  : )إِّنَّ رسول الوقال  ،51)آمِّ

) ُلون  ر ة  و ا ِّنَّ اَّللَّ  ُمْست ْخلُِّفُكْم فِّيه ا ف ي ْنُظُر ك ْيف  ت ْعم   ووفق مبدأ الخالفة. 51الد ْني ا ُحْلو ة  خ ضِّ
ن اإلنسان مخول إلدارة ما سخره هللا، و إن هللا تعالى هو وحده مالك األرض وما فيهاف  ا 

أن  انلإلنسوليس تملكها والتصرف فيها كما يشاء، ومن ثم ال يجوز  له من النعم،
 .يلوث ويفسد في األرض، وانما عليه التصرف وفق هدى المالك وهو هللا
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أ كُ وأيضًا كلف سبحانه وتعالى اإلنسان بعمار  م م ِّن  ة األرض فقد قال تعالى )ُهو  أ نش 
ُكْم فِّيه ا( وفق مبدأ عمارة األرض فإن األنسان مطالب بتعميرها، . و 52األ ْرضِّ و اْست ْعم ر 

دعوا إلى عمارة ت تيال نبويةالحاديث األ ومن أمثلة. ال القيام بالعكس بتخريبها وتلويثها
ْن أ ْحي ا أ ْرًضا : االتي األرض ي ِّت ًة ف هِّي  ل ُه ()م  م 

ْن ُمْسلِّم  ي ْغرُِّس غ ْرًسا وقوله: ، 59 ا مِّ ) م 
د ق ة  ( ان  أ ْو ب هِّيم ة  إِّالَّ ك ان  ل ُه بِّهِّ ص  ْنُه ط ْير  أ ْو إِّْنس  ْرًعا ف ي ْأُكُل مِّ  .12أ ْو ي ْزر ُع ز 

 حق اإلنسان في البيئة: -2
ارها ها شرعه ويعمل على اعمبما ان اإلنسان هو خليفة هللا في األرض، ليقيم في 

صالحها، فقد  ا مذللة له وجعلهاإلنسان ة البيئة بكل مكوناتها لخدمتعالى  سخر هللاوا 
ي )ُهو  ا :ليتمكن من تحقيق هذا االستخالف. واآليات الدالة على ذلك عديدة منها لَّذِّ

يعًا( مِّ ل ق  ل ُكم مَّا فِّي األ ْرضِّ ج  ْوا أ نَّ 11خ  او اتِّ و  ، ) أ ل ْم ت ر  م  ر  ل ُكم مَّا فِّي السَّ خَّ م ا اَّللَّ  س 
ن ًة( ب اطِّ ُه ظ اهِّر ًة و  ل ْيُكْم نِّع م  ع ل  ل ُكُم األرض ذ ُلواًل 12فِّي األرض و أ ْسب غ  ع  ، ) ُهو الَّذِّي ج 

ْزقِّهِّ و ا ِّل ْيهِّ الن ُشوُر( ُكُلوا مِّن ر ِّ قد  ن هللاندرك أ فمن تلك اآليات. 13ف اْمُشوا فِّي م ن اكِّبِّه ا و 
وهذا يعني أن لإلنسان  حقا   على تلك الموارد، . وهيأ موارد الكون لمنفعة اإلنسانبسط 

وهو حق بالمعنى الواسع للفظ، يشمل سلطة البحث العلمي عن خواصها وأسرارها، 
 .14وسلطة االنتفاع بأعبائها المادية في بناء الحياة، وفيما ينفع الخلق وعمارة الكون

  على اإلنسان:حق البيئة  -3
في مقابل ما سخره هللا تعالى لإلنسان من نعم البيئة وا عطاءه الحق في االنتفاع 
بها، فإن على اإلنسان واجب في الحفاظ على هذه النعم وعدم إفسادها واإلسراف في 

ا :استخدامها، إذ يقول هللا تعالى ن  اَّللَُّ إِّل ْيك  و ال ت ْبغِّ اْلف س  ا أ ْحس  ن ك م  د  فِّي ) و أ ْحسِّ
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فاإلنسان بموجب األمانة التي حملها، والخالفة التي كرمه هللا بها، مطالب . 15األرض(
بتحقيق مصالح الكائنات الحية ويتحمل مسئولية الحفاظ عليها، وأبرز مثال على ذلك، 

ما أمر به هللا نوحًا عليه السالم أن يأخذ من كل زوجين ما جاء في القرآن الكريم حول 
اء  تَّى إِّذ ا ج  اثنين في السفينة للحفاظ عليها من الهالك بالطوفان، قال هللا تعالى: )ح 

) ْينِّ اْثن ْينِّ ْوج  ْل فِّيه ا مِّن ُكل   ز  ف ار  التَّن وُر ُقْلن ا اْحمِّ . ويعني هذا أن نوحًا   قائد 11أ ْمُرن ا و 
نقاذها من الغرق بسبب الطوفان. الفلك    كان هو المسؤول عن سالمة الكائنات جميعاً وا 

ونجد ان الدين اإلسالمي ال يلزم االنسان بحماية البيئة ألنها توفر له الموارد الالزمة 
لمعيشته فقط، وانما يتميز هذا الدين انه يعطي مكونات البيئة أبعادًا أكبر بكثير من 

 :االتيهذا، ومن أهمها 
تتميز الشريعة اإلسالمية انها تدعوا اإلنسان إلى احترام احترام مكونات البيئة:  -أ

مكونات البيئة لكونها تسجد وتسبح هلل، جاء في القرآن الكريم: ) أ ل ْم ت ر  أ نَّ اَّللَّ  ي ْسُجُد 
ْمُس و اْلق م ُر و ا م ن فِّي اأْل ْرضِّ و الشَّ م او اتِّ و  ُر و الدَّو اب  لن ُجوُم و اْلجِّ ل هُ م ن فِّي السَّ ج  ب اُل و الشَّ

) ك ثِّير  م ِّن  النَّاسِّ ب ِّحُ  ، )11و  م او اتُ  ل هُ  ُتس  ْبعُ  السَّ م ن و األ ْرُض  السَّ ْيء   م ِّن و ا ِّن فِّيهِّنَّ  و   ش 
ب ِّحُ  إِّالَّ  ْمد هِّ  ُيس  ل ـكِّن بِّح  ُهمْ  ت ْفق ُهون   الَّ  و  اإلنسان إلى أن  انتباه. كما إنها تثير 12( ت ْسبِّيح 

م ا مِّن د آبَّة  فِّي األ ْرضِّ  :الكائنات الحية األخرى هي أمم مثله، يقول هللا تعالى  و ال  ) و 
ْيهِّ إِّالَّ ُأم م  أ ْمث اُلُكم( ن اح  يُر بِّج   .19ط ائِّر  ي طِّ

: ان مكونات البيئة لها دور تعبدي بالنسبة الوظيفة التعبدية لمكونات البيئة -ب
مكونات لان تأمل اإلنسحيث من دين اإلسالمي، وتتمثل في عبادة التفكير في ال لإلنسان
م او اتِّ البيئة  ْلقِّ السَّ وا عمال فكره حول مبدعها وخالقها، قال هللا تعالى:) إِّنَّ فِّي خ 

ين  ي ْذُكُرون  اَّللَّ  قِّي   ُولِّي اأْل ْلب ابِّ * الَّذِّ ي ات  أل ِّ فِّ اللَّْيلِّ و النَّه ارِّ آل  ُقُعوًدا و اأْل ْرضِّ و اْختِّال  اًما و 
ي ت ف كَُّرون  فِّي خ   ل ىَٰ ُجُنوبِّهِّْم و  ل ْقت  و ع  بَّن ا م ا خ  م او اتِّ و اأْل ْرضِّ ر  ان ك   ْلقِّ السَّ اًل ُسْبح  ذ ا ب اطِّ ه َٰ
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) ع ل   الَّذِّي اَّللَُّ  ) وهناك عبادة الشكر، قال هللا تعالى: 12ف قِّن ا ع ذ اب  النَّارِّ  اللَّْيل   ُكمُ ل   ج 
راً  و النَّه ار   فِّيهِّ  لِّت ْسُكُنوا  ال   النَّاسِّ  أ ْكث ر   ل كِّنَّ و   النَّاسِّ  ل ىع   ف ْضل   ل ُذو اَّللَّ   إِّنَّ  ُمْبصِّ
لمكونات  الوظيفة التعبدية شك ان التعدي على البيئة واستنزافها يعوق . وال11(ي ْشُكُرون  

ة. جانب اخر أن اإلسالم يأمر بحماية البيئة وبالتالي االلتزام به أمر تعبدي ايضًا، البيئ
اُن بِّْضع  :  قال الرسول  يم  ُله ا ق  ) اإْلِّ ت ون  ُشْعب ًة ف أ ْفض  سِّ ْبُعون  أ ْو بِّْضع  و  س  ْوُل ال  إِّل ه  و 

 . 12إِّالَّ اَّللَُّ و أ ْدن اه ا إِّم اط ُة اأْل ذ ى ع ْن الطَّرِّيقِّ(
خلق هللا سبحانه وتعالى البيئة بدقة بالغة ومتوازنة، أحكم صنعها البيئة متوازنة:  -ج

و اسِّ جاء في القرآن ير. وقدرها حق التقد ْدن اه ا و أ ْلق ْين ا فِّيه ا ر  ي  و أ نب ْتن ا الكريم: )و األ ْرض  م د 
) ْيء  مَّْوُزون  (13فِّيه ا مِّن ُكل ِّ ش  ل ْقن اهُ بِّق د ر  ْيء  خ  فيها كل شئ مقدر . فالبيئة 14، )إِّنَّا ُكلَّ ش 

حتفظ ي هاكل عنصر من عناصر و بحسب علمه سبحانه تعالى،  بمقدار معلوم
 ر محدد، ثم تتكامل هذهبخصائص ونسب معينة من حيث الكمية والنوعية ليؤدي دو 

وتعمل بتوافق وانسجام وبشكل متوازن مع بعضها البعض، بما يكفل لها تأدية العناصر 
 أدوارها المفيدة والمرسوم لها من قبل الخالق القدير. 

لى ن بموجب حق البيئة عومن االلتزامات التي فرضها الدين اإلسالمي على االنسا
 :االتياالنسان نذكر 

 وللى اإلنسان الفساد، إذ يقسبحانه وتعالى ع: حرم تحريم إفساد مكونات البيئة -أ
ْرث  و النَّْسل  و اَّلل ُ  :تعالى ُيْهلِّك  اْلح  د  فِّيِّه ا و  ع ى فِّي األ ْرضِّ لُِّيْفسِّ لَّى س  ب  )و ا ِّذ ا ت و   ال  ُيحِّ
اد ( ه ا(، )و ال  15الف س  ُدوْا فِّي األرض ب ْعد  إِّْصال حِّ  ما كل يشمل عام، اإلفساد ولفظ. 11تُْفسِّ
 قطع لمث والحسية الشرك مثل االعتقادية األمور من العظيم المعنى هذا عليه يصدق
إفساد الماء حيث يقول  . فمثاًل نهى الرسول عبًثا عصفور قتل أو مضرة غير شجرة
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ن   عِّ ق ارِّع ةِّ الطَّرِّيقِّ () اتَُّقوا اْلم ال  ل ِّ و  ث  اْلب ر از  فِّي اْلم و ارِّدِّ و الظ ِّ . كما انه ال يجوز 11الثَّال 
في االسالم االسراف، وحيث ان االسراف يساهم في إفساد مكونات البيئة، ومن األمثلة 

اإلسراف بالماء وحتى لو كنا على نهر جار. جاء في  تحريم الرسول على ذلك 
ُأ ف ق   ضَّ ْعد  و ُهو  ي ت و  لَّم  م رَّ بِّس  س  ل ْيهِّ و  لَّى اَّللَُّ ع  ُسول  اَّللَِّّ ص  ال  م ا ه ذ ا حديث نبوي: ) أ نَّ ر 

ُف ف ق ال  أ فِّي اْلُوُضوءِّ إِّْسر اف  ق ال  ن ع ْم  ر  االسَّ ل ى ن ه ر  ج  قال هللا كما . 12(ر  و ا ِّْن ُكْنت  ع 
لِّك  ق و اًما( ك ان  ب ْين  ذ َٰ ل ْم ي ْقُتُروا و  ين  إِّذ ا أ نف ُقوا ل ْم ُيْسرُِّفوا و   .19تعالى: ) و الَّذِّ

: وهو من مقتضيات شكر النعمة، فشكر ستخدام الموارد فيما خلقت لهباااللزام  -ب
ا عز وجل. ونختص هنالنعمة يكون باستخدامها فيما خلقت لها، أو وفق ما أمر هللا 

ل ى ب ق ر ة  اْلت ف ت ْت إِّل ْيهِّ ف ق ال ْت ل   ْم ُأْخل ْق بذكر االحاديث الشريفة االتية: )ب ْين م ا ر ُجل  ر اكِّب  ع 
ْنُت بِّهِّ أ ن ا و أ ُبو ب ْكر  و ُعم ُر( ر اث ةِّ ق ال  آم  الِّم ةً 22لِّه ذ ا ُخلِّْقُت لِّْلحِّ هِّ الدَّو ابَّ س   ، )اْرك ُبوا ه ذِّ

يَّ ( ُذوه ا ك ر اسِّ الِّم ًة و ال  ت تَّخِّ ُعوه ا س   .21و اْبت دِّ
منها نذكر أحاديث  الرسول  حسن معاملة الكائنات الحية والنهي عن إيذائها، -ج
( :   ْطب هِّ اْلب ه ائِّمِّ أل  ْجًرا ف ق ال  فِّي ُكل ِّ ك بِّد  ر  ُسول  اَّللَِّّ و ا ِّنَّ ل ن ا فِّي ه ذِّ ، 22( ة  أ ْجر  ق اُلوا ي ا ر 

ل ْته ا ت ْأُكُل مِّنْ  ْته ا و ال  هِّي  أ ْرس  ب ط ْته ا ف ال  هِّي  أ ْطع م  ل ْت اْمر أ ة  النَّار  فِّي هِّرَّة  ر  اشِّ ) د خ  ش   خ 
ات ْت ( تَّى م  ، وأمر عليه الصالة والسالم رجاًل أخذ فراخ طائر من وكرها، 23اأْل ْرضِّ ح 

 أن يرجع بهن من حيث أخذهن وأمهن معهن. 
 :البيئية االستدامة -4

، ة المستدامةمفهوم التنمي بسابقيته في إقرار يتميز المنظور اإلسالمي لحماية البيئة
يل ًة،  ): النبي عدة، ونختار هنا حديث بدالئل  ُكْم ف سِّ دِّ فِّي ي دِّ أ ح  اع ُة و  إِّْن ق ام تِّ السَّ

ه ا،  تَّى ي ْغرِّس  المسلمين  يحض هذا الحديثحيث . 24( ف ْلي ْغرِّْسه اف إِّنِّ اْست ط اع  أ ْن ال ي ُقوم  ح 
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، ألسبابامهما كانت و دون التوقف،  إنتاج الطيبات وما ينفع الناس االستمرار فيعلى 
فاد بدوره ، والذي استاآلباءجيل  أنتجهيستفيد من ثمار ما  األبناءجيل ذلك ما يجعل وب

  .األجدادمن جيل 
 آليات بيئية: -5

ئة. منها ليات مفيدة في حماية البيآباالنفراد ب اإلسالمي لحماية البيئةيتميز المنظور 
وهي مجموعة من القواعد تعمل على منع اإلضرار، وبما فيها اإلضرار القواعد الفقهية 

يئي وتطبيقه واقعيًا. لبسابقيه الوصول إلى مفهوم تقييم االثر ا عتبر داللة على، وتبالبيئة
ر وال ضرار، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، : قاعدة ال ضر ومن أمثلتها

قاعدة يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام، قاعدة الضرر يدفع بقدر اإلمكان، 
ة ي، حيث توجد أوقاف في مجاالت بيئالوقف وهناك آلية قاعدة المنع أسهل من الرفع.

قابة يمكن استخدامه كنظام للر  يمكن تسميتها بالوقف البيئي. ونظام الحسبة والذي
 نظام الحمى، وبموجبه يتم منعو  البيئية، حيث يتم االحتساب على جوانب بيئية.

حيو  استخدام مراعي وأراضي معينة، إلراحتها واعطائها فرصة التجدد واالنماء. اء ا 
بداًل أن تظل عاطلة أو مخربة، لتشجيع على عمارة األرض الموات، وبموجبه يتم ا

 كما يتم الحجر على من يهمل أرضه.  ،خالل منح األرض لمن يحيها وذلك من
 ساتلمؤس المجتمعية مسؤولية حماية البيئة في إطار المسؤوليةأساسيات ثانيًا: 

 إسالمي: منظور من اإلسالمي االقتصاد
 في المبحث الثاني حول المسؤولية في اإلسالم، ومروراً بالمبحث تم تناولهاستناداً لما 

 ،الميإس منظور من اإلسالمي االقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤوليةحول  الثالث
هنا  عنضوباالسترشاد بما جاء في المحور السابق حول حماية البيئة في اإلسالم، 

 قتصاداال لمؤسسات المجتمعية مسؤولية حماية البيئة في إطار المسؤولية أساسيات
 :على النحو اآلتي إسالمي منظور من اإلسالمي

يجب ان يلتزم به الجميع في المجتمع واجب ديني  ن حماية البيئةاستنادًا إلى أ -1
 ااإلسالمي، فإن مؤسسات االقتصاد اإلسالمي كجزء من نسيج هذا المجتمع، عليه

، بموجب أحكام هذا واجب حماية البيئة إلى جانب مهامها االقتصادية واالجتماعية
 .الدين الحنيف
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يجب أن تتعامل مؤسسات االقتصاد اإلسالمي مع قضايا حماية البيئة على اعتبار  -2
: ريفجاء في الحديث الش .في معالجتها ايجاباً تساهم ومن ثم انها مسؤولية مشتركة، 

ث ُل اْلق ائِّمِّ )  لَّم  م  س  ل ْيهِّ و  لَّى اَّللَُّ ع  ُسوُل اَّللَِّّ ص  ل ى ُحُدودِّ  ق ال  ر  ث لِّ ع   اَّللَِّّ و اْلُمْدهِّنِّ فِّيه ا ك م 
اب  ب ْعُضُهْم أ سْ  ه ا و أ ص  اب  ب ْعُضُهْم أ ْعال  فِّين ة  فِّي اْلب ْحرِّ ف أ ص  ل ى س  ف ل ه ا ق ْوم  اْست ه ُموا ع 

ل ى ا اء  ف ي ُصب ون  ع  ين  فِّي أ ْسف لِّه ا ي ْصع ُدون  ف ي ْست ُقون  اْلم  ه ا ف ق ال  لَّ ف ك ان  الَّذِّ ين  فِّي أ ْعال  ذِّ
ين  فِّي أ ْسف لِّه ا ف إِّنَّا ن   ه ا ال  ن د ُعُكْم ت ْصع ُدون  ف ُتْؤُذون ن ا ف ق ال  الَّذِّ ين  فِّي أ ْعال  ْن الَّذِّ ْنُقُبه ا مِّ

يًعا و ا ِّْن ت   مِّ ْوا ج  ن ُعوُهْم ن ج  يهِّْم ف م  ل ى أ ْيدِّ ُذوا ع  يًعار  أ ْسف لِّه ا ف ن ْست قِّي ف إِّْن أ خ  مِّ  .25(ُكوُهْم غ رُِّقوا ج 
تأكيد على المسئولية المشتركة، ومشاركة الجميع في مواجهة ال ومما يستفاد من الحديث

ضافر تكالت البيئية التي تتطلب بخاصة المشمنها ، و لمجتمعالتي تهدد ا األخطار
 أن السفينة لن تغرق فقط مع الذين نقبوها،على اعتبار  جهود الجميع في معالجتها،

صوًرا الحديث يضع في تشبيه رائع تهذا فها. من هنا رق مع كل ركابغستإنما السفينة 
ي فركاب السفينة هم سكان األرض، والسفينة هي الحياة والبيئة الت ،مفيدًا لحماية البيئة

حرية الفردية يها باسم الفأن يخرق يعيش فيها الناس، فكما ليس ألحد من ركاب السفينة 
لئال تغرق السفينة بركابها أجمعين، فكذلك البيئة التي تأوينا جميعًا فليس ألي أحد من 

  سكان األرض الحق في تلويثها أو اإلضرار بها، ألن عواقبها سيلحق بنا جميعًا.
اركة والمشمؤسسات االقتصاد اإلسالمي األهمية الدينية للعمل البيئي أن تدرك  -3
ت ون  ُشْعب ةً ف أ فْ ) :  الرسول قال يه طواعية. ف سِّ ْبُعون  أ ْو بِّْضع  و  س  اُن بِّْضع  و  يم  ُله ا اإْلِّ ض 

ْن الطَّرِّيقِّ  إماطة  فبحسب الحديث فإن. 21(ق ْوُل ال  إِّل ه  إِّالَّ اَّللَُّ و أ ْدن اه ا إِّم اط ُة اأْل ذ ى ع 
كنموذج عن كل األعمال التي من شانها  اإليمان شعبشعبة من األذى عن الطريق 

 والتطوعلإلسهام دعوة عامة بمثابة هذا الحديث  . ونجد منالمجتمع عن المضار دفع
 نممثل رفع حجرة لعمل الذي قد يكون بسيطًا اإذا كان ، فية البيئةفي حماالذاتي 
لصالح ع كبر العمل امال شك انه لما فيه من أجر، فعماًل ال يستهان يعتبر ق، يالطر 

وزيادة أهميته للناس يزداد األجر، فالذي يساهم مثاًل في إزالة التلوث الهوائي الناجم 
 عن أزمة المرور في الطرق يكون أجره أكبر. 
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أن  ،مؤسسات االقتصاد اإلسالميل الشرعية المسؤولية البيئية جوانبومن أهم  -4
أو المشروعات التي تمولها أي أعمالها ونشاطاتها  أن ال يصدر عن على تحرص

 الرسول قال . ، وأن ال تتأخر في إصالح الضرر إن حدثضرر باي مكون بيئي
ر ار  ):  ر  و ال  ضِّ ر   بمثابة قاعدة بيئية ذهبية، ألنها تمنع يعتبر هذا الحديثو  ،21(ال  ض 

 . بما فيه الضرر البيئي ،يسبب أي ضرر  كانمن شأنه أن أي عمل إحداث 
(، لالضرر يزا) قاعدةتنشق عن قاعدة ال ضرر وال ضرار عدة قواعد فقهية، منها و 

صالح ما يترتب عليه من آثار، سواء كان الضرر  والتي تعني أنه يجب رفع الضرر وا 
فطالما أن الضرر ممنوع وهو ظلم ومحرم لذلك ال بد أن يزال بالوسائل  عاماً أو خاصًا.
  .22الممكنة لدفعه

الم أمر عليه الصالة والسنجد أنه  مبسط على القاعدتين السابقتين،وكدليل شرعي 
 .29رجاًل أخذ فراخ طائر من وكرها، أن يرجع بهن من حيث أخذهن وأمهن معهن

صالح الضرر مأمور به ولو كان  فالضرر ممنوع إحداثه ولو على فراخ طائر، وا 
 لصالح فراخ طائر.

االسترشاد بالمنظور اإلسالمي  يمؤسسات االقتصاد اإلسالموعامة فإن على  -5
أبعاد  اإلسالميالقتصاد خاصة أن ل تدركن أعليها و  وتطبيق آلياته. لحماية البيئة

  :ذكر منها االتينهذه األبعاد،  ى تنمية فعاليتها البيئية وفقتعمل علعليها أن ، و بيئية
يق الشريعة تطبي إطار ف تسود عالقة ايجابية قوية بين االقتصاد اإلسالمي والبيئة -أ

 على تهذيب األنشطة االقتصادية من الناحيةلشريعة اهذه أحكام تعمل  ، حيثاالسالمية
البيئية، وذلك من خالل دفعها نحو اإلعمار وجلب المصالح، ونهيها عن اإلفساد 

 واإلضرار بالبيئة. 
عني يهدف عمارة االرض ف تدخل حماية البيئة ضمن أهداف االقتصاد االسالمي، -ب

يتم اإلفساد في األرض وتخريب موارد البيئة، فال يمكن أن يأتي اإلفساد والتخريب  ان ال
قامة المشروعات التي و  مع العمارة واإلصالح. هدف خدمة كل من على األرض، وا 
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تأتي بالرزق ألكبر عدد من األحياء، يدخل في إطار صيانة التنوع اإلحيائي وضمان 
اج الطيبات، يعني من الناحية البيئية انتاج السلع هدف إنتو  بقاء الكائنات الحية.

الصديقة للبيئة والسلع التي تستخدم في حماية البيئة. وأما تجنب الخبائث، فهو يعني 
و أبوضوح تجنب التلوث ألنه من الخبائث، وتجنب السلع التي يترتب على انتاجها 

 اإلضرار بالبيئة. استهالكها
ظل االقتصاد االسالمي الحصانة البيئية. لكون تمتلك الموارد الطبيعية في -ج

ى خلقه، لى علاالقتصاد اإلسالمي يتعامل مع هذه الموارد باعتبارها نعمًا من هللا تعا
 .د استعمالهاوترشي المحافظة عليها وتنميتهاوهو ما يتم من خالل  يوجب القيام بشكرها،

 ر والخار، فال اسراف أو تبذييتميز االقتصاد االسالمي بالوسطية في االنفاق واالد -د
 شح وامساك، بل الوسطية في كل ذلك. 

االقتصاد اإلسالمي على انتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات  القتصارنظراً  -ه
 إرهاقًا، ، تكون أقلمن البيئة في المجتمع المسلم المأخوذةالموارد  فإن ،السوية لإلنسان

ستوى لتحسين م الالزمةاكثر قدرة على اشباع الحاجات اإلنسانية الضرورية وغيرها و 
 بعكس المجتمعات األخرى التي تستنزف فيها جانبًا كبيرًا من الموارد ، وذلكالمعيشة
 .وتلك المشبعة للرغبات والشهوات المنحرفة والبذخ، سلع الترف في انتاج

القتصاد ا عية تجاه حماية البيئة في مؤسساتثالثًا: تجارب تطبيق المسؤولية المجتم
 اإلسالمي:

اهتمام مؤسسات االقتصاد اإلسالمي بمسؤوليتها المجتمعية إذا كان الطابع العام عن 
لمجال البيئي، فإن هذا ال يعني عدم وجود هناك إهمال لان كما يأمل منها، و  بأنه ليس

ؤوليتها في إطار مس بحماية البيئة اهتمت من بعض هذه المؤسسات التي نماذج مضيئة
 االتي: على النحوهنا ثالث مؤسسات نختار  ولتوضيح ذلك .عيةالمجتم

 :للتنمية اإلسالمي البنك -1
ئت ، أنشالرائدة اإلسالمية االقتصادية المؤسساتإحدى  للتنمية اإلسالمي البنك

، م1913 عامفي  سالميةتطبيقا لبيان العزم الصـادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول اإل
 . السعودية- جدة مدينة في الرئيسي همقر  ويقع ،م1915 عامرسميا  وتم افتتاحه
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لمجال أعماله في هذا ااهتمامًا بمجال البيئة، ومن أهم اإلسالمي للتنمية  البنك يولي
 االتي:

بتعبئة استمارة تحليل أولي  مشروعات المستفيدة من تمويلهاليطالب البنك  -أ
كونات مبيئي يتم من خالله التعرف على التأثيرات المحتملة للمشروع على -اجتماعي

مشروعات ممولة من قبل البنك تم إجراء لها دراسات تقييم االثر البيئة. ويوجد هناك 
ها لالبيئي. كما أن هناك مشروعات عبارة عن إجراء دراسات تقييم األثر البيئي تم تموي

 لبنك. من قبل ا
 يئية،الب المجاالت في المتخصصة المنظمات مع روابطه تقوية في البنك أهتم -ب

 كزمر : المنظمات تلك ومن. البيئية ومشروعاتها أنشطتها تمويل خالل من وخاصة
 العربي لمنتدىا الملحية، للزراعة الدولي المركز وأوروبا، العربي لإلقليم والتنمية البيئة
 لمجلسا القاحلة، واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز والتنمية، للبيئة
 أطراف عم بشراكة عديدة بيئية مشروعات تمويل في البنك شارك كما. للمياه العربي
 .بيئية أعمال لتنفيذ عديدة جهات مع شراكات اتفاقيات وابرم أخرى،

 ديدةع وندوات وورش مؤتمرات إقامة في والمشاركة ماديا التمويل في البنك ساهم -ج
الث العالمي الذي يقام كل ث المياه منتدىمنها على سبيل المثال:  بالبيئة، متعلقة

 .والتنمية للبيئة العربي السنوي للمنتدى سنوات، والمؤتمر
لمشكالت حل ا التي تعمل على يقوم البنك بتمويل العديد من المشروعات البيئية -د

منها: مشروعات توفير المياه النقية، . ي منها العالم اإلسالميالبيئية التي يعان
، تغير المناخ، إدارة التصحر مكافحةالنظيفة،  الطاقةمشروعات الصرف الصحي، 
ثرة هذه . ونظرًا لكالطبيعية الكوارث آثار من التخفيفالنفايات الصلبة، مشروعات 

 :ذكر األمثلة اآلتيةالمشروعات اخترنا 
 مليار 1.2 قيمتها تجاوزتمبالغ  أعتمدالبنك أن  2215أشار تقرير صادر عام  -

 ابرم 2212كمثال في عام  .92النظيفة الطاقة مشروعات دعم أجل من أمريكي، دوالر
 بصيغة يةالتحت البنى في االستثمار لقروض اتفاقية أول التركية الحكومة مع البنك

 يف الطاقة وفعالية المتجددة الطاقة مشاريع تطوير دعم أجل من المقيدة، المضاربة
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مليون دوالر أمريكي لدعم مشروع الكهربة الريفية  14،9قدم البنك  كما. 91البالد
اعتمد  2212في و  .92ي منطقة أفطوط الشرقي بموريتانياباستخدام الطاقة الشمسية ف

نة بنها في مدي مليون دوالر أمريكي لمحطة إنتاج الكهرباء بالدورة المركَّبة 122البنك 
 522.222خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو الى  هدفوالذي المصرية، 

 .93طن في السنة
ة كافحمهناك مشروع ليوجد ، البنك المتعلقة بمكافحة التصحرمشروعات نماذج من  -

ظة حر في محافمشروع مراقبة ومحاكاة التصالتصحر في بلدان المغرب العربي، و 
حة ية االمم المتحدة لمكافلية العالمية التفاقآلتمويل لدعم اسلطنة عمان، و ظفار في 

 أزمات الجفاف.مواجهة دعم مشروعات مخصصة لالتصحر، باإلضافة إلى 
ه، في تقديم منحة 1429في عام قد ساهم البنك نجد أن وفي مجال تغير المناخ،  -

 فيذه مركزالعربي، وقام بتن لمشروع يهدف لرفع القدرة على التكيف المناخي في الوطن
م مساعدة فنية 2229قدم البنك في كما  وأوروبا. العربي لإلقليم والتنمية البيئة

 تعزيز حول بحثية مليون دوالر أمريكي، وذلك إلجراء دراسة 2،22إلندونيسيا بمبلغ 
  .94التشجير إعادة خالل من الكربون من التخلص

 مبلغه 1431ومن أمثلة المشروعات المتعلقة بإدارة النفايات، تقديم البنك في سنة  -
 .95طاقة في أذربيجان إلىمحطة تحويل النفايات  دوالر أمريكي إلنشاءمليون  191.2

لمشروع تطوير إدارة  مليون دوالر أمريكي 22.4 ه اعتمد البنك مبلغ1432في سنة و 
  .91غالفي السن الصلبة الحضريةالنفايات 
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 بيت التمويل الكويتي: -2
 المنهج وتطبق تبعت رائدة إسالمية مصرفية مؤسسة  بيتك  الكويتي التمويل بيت عتبري

 في لكويتا دولة في تأسيسه يتم إسالمي بنك أول فهو تعامالتها، كافة في اإلسالمي
  .العالم في اإلسالمي المصرفي العمل وقادة رواد من أصبح قدو  ،1911 عام

 لتحقيق المطلوبة ساسيةألا الركائز تشكل هامة مجاالت خمسة هناك بأن بيتك يؤمن
 مبادى تتضمن )، من ضمنها ركيزة )بيئتنا(، بمفهومها االتي: لمجموعته االستدامة
 الطبيعة على االمين يعتبر االنسان بأن االعتقاد بها نسترشد التي االسالمية الشريعة

 يؤمن كما النظام البيئي. وتناسق وتوازن ووحدة تكامل على المحافظة عن مسئول وأنه
 للعقوبة خاضع امر الطبيعية والموارد الطبيعة استغالل في التمادي بأن المسلمون

 ذلك الى اضافةهذه الموارد.  استهالك في الوسطية على المحافظة دائما يجب وأنه
 التمادي عن ادواالبتع الوسطية مبدأ نشر على االسالمية الشريعة مبادى تعمل

 االسالمي الدين صميم من الحميدة االخالقية المبادئ تعتبر األمور. في واالسراف
 في بما االمور جميع في الخاصة المصلحة على العامة المصلحة تقديم يتم حيث
 .91المالية( االمور ذلك

 بمجال البيئة، هواهتمامات أنشطته  يورد فيه ذكر سنوياً تقرير  االستدامة بيتكويصدر 
 الكهرباء استهالك لتخفيض المناسبة والممارسات السياسات   بوضعبيتك "مثاًل اهتمام

 .تبهمكا في والماء الكهرباء لتوفير الالزمة الوقائية االجراءات اتخاذو  .عملياته في
لزامو   جميع تدوير إعادة، يتم بموجبها المخلفات انعدام باستراتيجية إداراته جميع ا 

 والمخلفات والبالستيك الورق وتشمل المصرفية العمليات عن الناتجة المخلفات
 لمكاتبه من حيث استهالكه للموارد. البيئي االداء مراقبةكما يتم  .اإللكترونية

 من أنشطة بيئية وهي: 2212تقرير االستدامة في  ونخص بالذكر ما جاء
 استخدام، تم كلبيتالتابع  الدولي السالم لمستشفى الخضراء االستراتيجيةفي إطار  -أ

 مام تقريبًا، مئوية درجة 14 إلى تصلل السقف حرارة درجات تقليلل التسقيف، نظام
  .للطاقة الهواء تكييف أجهزة استهالك تقليلو  الداخلية العمل بيئة جو برودة إلى أدى

                                                           

 .1" التحول والبناء على نحو مسئول"، ص  2114مجموعة شركات بيت التمويل الكويتي، تقرير االستدامة  27
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 مولدات ثالثة،  Leed  شهادة على الحاصل البحرين بيتك في مكتبمبنى ضم  -ب
 على المبنى يحتويكما  .الواحد العام في الكهرباء استهالك من % 15 توفر للطاقة
 المبنى، في الهواء حرارة درجة خفض في يساهم الذي الخاص الشمسية الطاقة زجاج
ضاءة تبريد نظام بجانب هذا  .المياه لتصريف دائم ونظام الطاقة لتوفير فلوريسنت وا 
  .ماليزيا - كوااللمبور في السنوية األشجار زراعة حملة بدأت -ج
   بلومبرغ  شركة مع بالتعاون المتجددة الطاقة حول عمل ورشة ةاستضاف تم -د

  .الجديدة الطاقة لتمويل
 على اعتماداً  الكربون مجموعة غازات عن الناتج التلوث نسب باحتساببيتك  مقا -ه

 .مكاتبه في األوزون طبقة على تحافظ مبردات تركيبو  .هب الخاصة الكهرباء استهالك
 مجموعة تطبيقحيث تم  .البحرين -بيتك في المحرق ديار في الخضراء المبادرة -و

  .البناء لعمليات البيئي التأثير من التقليل أجل من االستراتيجيات من
 البنك االسالمي األردني:  -3

 ، وذلكاألردنفي أول بنك إسالمي ك، 1912عام تأسس البنك اإلسالمي األردني 
 إلسالمية.الممارسة األعمال التمويلية والمصرفية واالستثمارية طبقًا ألحكام الشريعة 

البيئية. طته عية، ويذكر فيه أنشالمجتمويصدر البنك تقريرًا سنويًا خاصًا بالمسؤولية 
فإن أبرز ما قام به في ( 2214تقرير المسؤولية االجتماعية )اء في وبحسب ما ج

 : 92مجال البيئة في إطار مسؤوليته المجتمعية كان اآلتي
 توليد من باالستفادة وذلك تواجده مقرات في البديلة الطاقة توفير في البنك استمر -أ

 الفروع أسطح على المساحات مستغاًل  الشمسية الخاليا باستخدام الكهربائية الطاقة
 في والمساهمة الكهرباء فاتورة في وتخفيضا وفًرا يحقق مما الخاليا، تلك لتركيب
 دعم في المساهمة وبالتالي المملكة في العالية الكهربائية األحمال من التخفيف
 فروع بثالثة بدأ المشروع هذا إن ذكره الجدير ومن. البيئة وحماية الوطني االقتصاد
 تكلفة استرداد فترة وتقدر فرًعا، 12بها  المطبق الفروع عدد يبلغ وحاليا أولى، كمرحلة
 .الواحد للفرع سنوات ثالثة بحوالي المشروع

                                                           

 .41ص ، 2114 االجتماعية المسؤولية تقرير، البنك اإلسالمي األردني  28

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 الملكة ولمسابقة البشرية للتنمية الهاشمي األردني الصندوق ونشاطات برامج دعم -ب
 المسابقة من نسخة ألف 4 وشراء دينار 5.522 مبلغ االجتماعية للمسؤولية علياء
 يا طلعت ) عنوان تحمل 2214 العام في المسابقة كانت حيث دينار، ألف بمبلغ
 بمفاهيم التوعية إلى المسابقة هذه تهدف حيث (الشم وسة شمس نورها محلى

 .الشمسية الطاقة واستخدامات
 المدارس إلحدى لمتجددةا الطاقة نظام وحدات شراءل عالية األميرة مؤسسةدعم  -ج
نشاء دينار، ألف 12 بمبلغ الجنوبية األغوار في  في الشمسية للطاقة وحدتين وا 

 الطاقة مشروع إطالق حفل. ودعم دينار ألف 24 بمبلغ نائية مناطق في مدرستين
 .دينار 1.122 بمبلغ الجنوبية األغوار/بمدرسة المعمورة الشمسية

 وبالتعاون الرضوان مدارس بتنظيم من الثالث البيئي الوطني الطالبي المؤتمردعم  -د
 .دينار ألف بمبلغ المياه والري وزارة مع
 .دينار ألف بمبلغ األردنية البيئة جمعيةدعم  -ه
 .دينار ألف 5بمبلغ  لمبنى الغرفة شمسية خاليا تركيب/الرصيفة تجارة غرفةدعم  -و

 لمؤسسات المجتمعية المسؤولية لتفعيل االستراتيجي اإلطار: المبحث الخامس
 : البيئة حماية تجاه اإلسالمي االقتصاد

 ساتكون لمؤستأهمية أن مع إدراك ، وبخاصة كل ما تم التوصل اليهباالسترشاد ب
 الشريعة من انطالقا عيةجتمملا لمسؤوليتها متكاملة اإلسالمي رؤية االقتصاد

تجاه  اإلسالمي االقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤولية واهمية تطبيقاإلسالمية، 
إطار استراتيجي  وفق ومع اإليمان بالعمل، إسالمي منظور ايضًا منحماية البيئة 

 ةيالستراتيجمقترح  إطاروضع ص هذا المبحث األخير ليخصيتم تـ، محددة وأهداف
 تجاه سالمياإل االقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤولية تفعيل إلىفي األساس تهدف 
 :تيعلى النحو اآل، وذلك البيئة حماية
 دوافع االستراتيجية:أواًل: 

 في االتي: خراج هذه االستراتيجيةاألساسية إلدوافع ال تتمثل
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 الدافع الديني: -1
في  لاالخوة والتكافيرسخ و  ،على التعاون على البر والتقوى ياإلسالمالدين يحث 
إن ومن هنا ف ،بعضه بعضا كالبنيان المرصوص يشدليكون اإلسالمي  المجتمع

جزء فاعل ك يها تحمل مسؤوليتها في التعاون والتكافلمؤسسات االقتصاد اإلسالمي عل
هذا الدين العظيم يدعوا إلى إن في هذا المجتمع، ومنها في مجال البيئة، وخاصة 

 .أفراد وجماعاتكل اليجب أن يلتزم به  ديني بواجيعتبره حماية البيئة و 
 البيئي:الدافع  -2

خصوصية المشكالت البيئية وحساسيتها في العالم اإلسالمي الذي يعاني من يشكل 
تراتيجية مثل هذه االسدافعًا إليجاد ، وغيرهاشح المياه والتصحر بيئية حادة مثل أزمات 

ايجابًا في دعم الجهود المبذولة في  مؤسسات االقتصاد اإلسالميمن خاللها تساهم ل
يرًا يهتم اهتمامًا كبمجتمع اإلسالمي، وخاصة ان الدين اإلسالمي حماية البيئة في ال

 بحماية البيئة.
 :يالدافع االقتصاد -3

ادية تعود عليها بفوائد اقتص سؤولية المجتمعية من قبل المؤسساتبالمأن االلتزام 
لصالح أتي يمثل السمعة والثقة والميزة التنافسية وغيرها. ثم ان االسهام في حماية البيئة 

 المؤسسات اقتصاديًا من حيث استمرارية استفادتها من موارد البيئة.
 :الستراتيجيةثانيًا: مالمح ا

 :من خالل االتي الستراتيجيةهذه الالمالمح االساسية التعرف على  يمكن
 االستراتيجية: أسس -1
يتها لمسؤولاإلسالمي  االقتصاد مؤسساتيق تطباالستراتيجية في إطار تأتي  -أ

 .منظور إسالميمن انطالقًا المجتمعية 
 يئةحماية الببأن اإلسالمي  االقتصاد مؤسساتمن إدراك  االستراتيجية تنطلق -ب

 ن يكونينبغي أ ومن ثميجب ان يلتزم به الجميع في المجتمع اإلسالمي، واجب ديني 
 دورًا ايجابيًا في حماية البيئة. لهذه المؤسسات

معية اتجاه المجت امسؤوليتهاالستراتيجية خالل اإلسالمي  االقتصاد مؤسساتربط ت -ج
 .بيئةحماية الالمنظور اإلسالمي لو  لمسؤوليةالعام لاإلسالمي  منظورالبحماية البيئة 
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 :االستراتيجيةرؤية  -2
 فاعلة اقتصاد إسالمي مؤسسات)على النحو اآلتي:  االستراتيجيةرؤية  يمكن صياغة

 .(إسالميمن منظور انطالقًا  البيئة حماية تجاه المجتمعية مسؤوليتها في إطار
 :وأهدافها ةاالستراتيجيتوجهات  -3

 لالستراتيجية ثالثة توجهات رئيسية وهي:
 لمسؤوليةا: من حيث أن االستراتيجية تسعى إلى تفعيل تطبيق المجتمعية المسؤولية -أ

 . المجتمعية
 البيئة دونًا عن الجوانب األخرى.: الختصاصها بجانب حماية البيئة حماية -ب
وفق قواعد وأسس هذا  كونها تختص بالمؤسسات العاملةل :سالمياإلقتصاد الا -ج

 االقتصاد.
 ،يجيةالتي تسعى إلى تحقيقها االستراتألهداف ا تتعدد وعلى ضوء التوجهات المذكورة

 من أهمها االتي:
 .انطالقا من منظور اسالمي اإلسالميية المجتمعية في المجتمع تعزيز المسؤول -أ

منظور وربطه ب مؤسسات االقتصاد اإلسالميل ية المجتمعيةالمسؤول رفع فعالية -ب
 .اسالمي

 ماية البيئةحتجاه  مؤسسات االقتصاد اإلسالميل ية المجتمعيةالمسؤول رفع فعالية -ج
 .من منظور إسالمي

 .والمؤسسات العاملة في إطاره تعزيز االقتصاد اإلسالمي -د
 تعزيز حماية البيئة في العالم اإلسالمي. -ه

 االستراتيجية: تطبيقاتًا: ثالث
 يمكن تبويب أهم هذه التطبيقات على النحو االتي: 

 المؤسسة:إطار في  -1
هيكلها  يضمأن على اإلسالمي  االقتصاد مؤسساتمن كل مؤسسة  تحرصان  -أ

التنظيمي إدارة مختصة بحماية البيئة، أو إدارة يدخل ضمن مهامها حماية البيئة، او 
 التعاقد مع مكتب أو مختص بيئي خارجي،يتم مختص بيئي داخلي، او أن يكون هناك 

 وذلك بحسب حجم وظروف كل مؤسسة. 
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البيئية  السياسةأن تشتمل ومن المهم مؤسسة، أن تكون هناك سياسة بيئية لدى ال -ب
 والذي يأتي استجابة البيئة، حماية ألهمية على عبارة تؤكد إدراك هذه المؤسسات

لدافعية اإلسالم نحو حماية البيئة، وشعورًا بحساسية المشكالت البيئية في المجتمع 
 لحماية البيئة.للمنظور اإلسالمي وتؤكد على تبنيها اإلسالمي، 

تي تشتمل على األنشطة واإلجراءات التي من شأنها إعداد خطة العمل البيئي، ال -ج
 أن تضمن تحقيق التزامات المؤسسة الشرعية اتجاه حماية البيئة.

فيما عية تمجمسؤولية البأهمية القيام بدورهما في الم المؤسسةوعية إدارات وقيادات ت -د
 .من منظور إسالميانطالقًا  يتعلق بحماية البيئة

جراءات تطبيق سياسة  -ه ن ، ومنع إقامة أو تمويل أي مشروع متقييم األثر البيئيوا 
 ، باالستفادة بالدرجة األولى من القواعد الفقهية.شانه ان يلوث البيئة

المستخدمة في  مختلف المواردو عمل برامج لترشيد استهالك الطاقة والماء  -و
عادة تدوير مخلفات المؤسسة، على ضوء المؤس  االعتدالمبادئ اإلسالم في سة، وا 

 تحريم اإلسراف.و  والترشيد
ق وف مبنى المؤسسة والمباني التي تمول اقامتها ان تكونالتأكد من مالئمة  -ز

، وبخاصة جوانب التكيف المناخي والصحي والجمالي الخضراء اشتراطات العمارة
  للعمارة اإلسالمية.

ئة زراعة األشجار والنباتات وجعلها بيمن خالل بالمؤسسة تحسين البيئة المحيطة  -ح
 مثالية تساهم في حماية المنطقة من التلوث.

  .استخدام تقنيات ومنتجات صديقة للبيئة -ط
و أاتباع كافة اإلجراءات واألساليب الكفيلة بالحد من التلوث الناجم عن عملياتها  -ك

قًا من قاعدة ، انطالمخلفاتال كافة من بيئياً  السليمالتخلص المشروعات التي تمولها، و 
 ال ضرر وال ضرار، وغيرها من تعاليم اإلسالم بهذا الصدد.

 في المجتمع اإلسالمي: للعمل البيئيفي إطار دعم المؤسسة  -2
 االخاءو  والتكافل أن تتعامل مع الجهات التي تدعمها وفق قيم األخالق والتعاون -أ

 اإلسالمي.
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خطة موضوعة وأهداف محددة، مع االهتمام أن يكون دعم هذه الجهات وفق  -ب
 بتقييم النجاح.

المشروعات و  ألعمالل هاوتمويل هادعمأن يذهب مجمل  المؤسسة على أن تركز -ج
 البيئية. فعليًا في حل المشكالت  التي تساهم

وأن  ،عند تمويل أنشطة التوعية البيئية ينبغي أن تحرص على تقييمها ودراسة أثرها -د
 أنشطة التربية البيئية خاصة.تهتم بتمويل 

فات، لاعادة تدوير المخمشروعات  مختلف أنواع المشروعات البيئية، مثل: أن تدعم -ه
 .ةالمشروعات الصديقة للبيئ التكيف المناخي، ،مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة

 بين مؤسسات االقتصاد اإلسالمي: التعاون المشترك -3
حتم وفرصه في النجاح أكبر، فإنه يايمانا بأن العمل المشترك يكون أقوى تأثيرًا، 

سالمي أن تتعاون فيما بينها تعاونًا وثيقًا، وخاصة أنهم على مؤسسات االقتصاد اإل
زام في االلتالتعاون المشترك . وفي إطار تدعوا إلى ذلك ينطلقون من عقيدة واحدة

)مركز( و)صندوق( لهذا الغرض وذلك على  بإنشاء مسؤولية حماية البيئة، نقترحب
 النحو االتي:

 مركز االقتصاد اإلسالمي األخضر: -أ
انب في الجاالسالمي  االقتصاد مؤسساتيختص في خدمة ل مركزهذا الإنشاء يتم 
لتزاماتها نحو في تحقيق ا المؤسساتهذه الرئيس في مساعدة  ههدفحيث يتركز  البيئي.

ات وحمايتها، وبما يتماشى مع المستجد للبيئة اإلسالمي وفقًا للمنظورحماية البيئة، 
  ويكون من ضمن مهام المركز االتي: الحديثة في مجال حماية البيئة.

طلبات ، وتحديد المتالبيئة جانب في عيةالمجتم للمسؤولية إسالمية معايير وضع -1
 في مجال حماية البيئة.واجراء الدراسات لتطوير دور مؤسسات االقتصاد اإلسالمي 

 اسات واللوائح. مثل إعداد السيالمؤسساتهذه  تسهيل تطبيق تقييم األثر البيئي في -2
التي ينبغي  اتالمشروع وأنواع لتطبيق تقييم األثر البيئي، وتحديد االجراءات التنظيمية
 .البيئي األثر تقييم إجراء لها

ذه هالتطورات الحديثة في مجال حماية البيئة لتسهيل تطبيقها لدى  مواكبة -3
ا عداد قوائم تستحدث باستمرار، تحدد فيها المشروعات والتكنولوجيات و  .المؤسسات
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 المضرة بالبيئة وذلك حتى يتم االمتناع عن تمويلها أو االستثمار فيها. وتلك المشروعات
 ويلها.ا وتمهلتعامل مع المؤسسات هذهوالتكنولوجيات الصديقة للبيئة لتحفيز 

 صندوق الوقف البيئي: -ب
مشتركة، على شكل صندوق  وقفية عملب االسالمي مؤسسات االقتصادتقوم  وهنا
، المقدمة من قبل هذه المؤسسات النقدية الوقفية الهبات لتجميعًا وعاءيكون لوقفي، 
 وعلى أنفيه،  أموالهم وقففي  الراغبين محسنينللألخرين من ا المجال فتحمع 

بشكل  موارده تنميةو  إدارة الصندوق يتمو  .ةالبيئحماية مجال لتمويل في لخصص ي
  .يةها المجتمعتامسؤولياالستجابة لفي إطار وذلك  من قبل هذه المؤسسات، منسق

تكاليف ب تطلالبيئية تمشكالت الكثير من إن  في الصندوقهذا إنشاء  أهميةويكمن 
زالة الملوثات، مما مثل إعادة تأهي ،تهاأو مكافح هاحلكبيرة ل ل النظم البيئية المتدهورة وا 

 يرللتعاون بين عدة جهات لتوف ؤسسة واحدة ان تتحملها، بما يحتاجال يكون بمقدور م
ق تمويل الصندو المتبعة في ة السياسعلى ان تكون وذلك  .التمويل المطلوب

لهامشية، االمشكالت ال تمويل األنشطة البيئية  في معالجة المشروعات المؤثرة جذرياً 
تقديم ب الكوارث الطبيعية، يجب عدم االكتفاء وكذا تقديم حلول متكاملة فمثاًل في مجال

واجهة كيفية م الدعم، بل ان يشتمل هذه الكوارث األموال والمساعدات للمتضررين من
 . االكوارث واالستعداد له

ي تلك أ، بيئية - قتصاديةامشروعات  بني اقامةيمكن تتنمية موارد الصندوق، ول
ت حماية البيئة، مثل مشروعامساهمتها بجانب إلى  تحقق عائد مادي المشروعات التي

لمشروعات اوالسياحة البيئية. كما ينبغي التركيز على تمويل  إعادة تدوير المخلفات
ق المحرومة، بما والمناطالتي تعالج المشكالت البيئية المرتبطة مباشرة بالفئات الفقيرة 

 بيئية. – ةيحقق فوائد اجتماعي
 :الخالصة

 تجاه ياإلسالم االقتصاد مؤسسات دور تفعيل يةكيفمشكلة الدراسة في تلخصت 
 رؤية نم نابع الدور هذا يكون وبحيث المجتمعية، مسؤوليتها إطار في البيئة حماية

 المشكالت لجةمعا في اإلسهام حيث من الواقع في ملموساً  تأثيراً  له ويكون استراتيجية،
 .اإلسالمي المجتمع منها يعاني التي البيئية
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 تيجيةالسترا مقترح إطار وضعبمعالجة مشكلة الدراسة، وقد انتهت الدراسة بصدد 
 مايةح تجاه اإلسالمي االقتصاد لمؤسسات المجتمعية المسؤولية تفعيل إلى تهدف
وقد بنيت االستراتيجية على أن النجاح في تحقيق  التفعيل  المطلوب يكمن في  البيئة،

ر المجتمعية اتجاه حماية البيئة بالمنظو  امسؤوليته مؤسساتهذه ال  ربط األساس في 
 اإلسالمي العام للمسؤولية والمنظور اإلسالمي لحماية البيئة.

دراسة النتائج التي توصلت اليها الوقد جاء هذا الربط في االستراتيجية بناءًا على 
 ومن أهمها اآلتي:

الحث ي يتسم هذا الدين بتميزه وسابقيته ف، و في اإلسالمكبيرة أهمية  مسؤوليةأن لل -1
هذا ، وتعدد آلياته بفي المجتمعخاء االو التعاون والتكافل  كافة أنواع وأشكال على

 .الصدد
 اإلسالمي ورلمنظل وسابقية تميزهناك و  ،البيئةبحماية اهتمامًا كبيرًا م اإلسالم اهت -3

 .لحماية البيئة وآلياته
 إلسالميا االقتصاد لمؤسسات المجتمعية مسؤولية حماية البيئة في إطار المسؤولية -4

بما يتيح االستفادة مما جاء به اإلسالم في  ،إسالمي منظور نطلق منتينبغي أن 
 حماية البيئة خاصة.مجال المسؤولية عامة وفي مجال مسؤولية 

 المسؤولية لتفعيبصدد الدراسة  اخرجت به المقترحة التي االستراتيجيةوبناءًا على 
البيئة انطالقًا من منظور  حماية تجاه اإلسالمي االقتصاد لمؤسسات المجتمعية

فل لها هذه االستراتيجية بما يك بتبني تطبيقإسالمي، فإننا نوصي هذه المؤسسات 
 تحقيق النجاح المتميز في مجال المسؤولية المجتمعية. 
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