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المقال األول  :المسؤولية االجتماعية ثقافة إسالمية
الرأمسالية الغربية اليت عرفت كنظام اقتصادي عاملي تعتمد على امللكية اخلاصة واحلرية االقتصادية أو
وخصوصا مع انتشار املذهب التجاري (املاركنتيلي) القائم
املنافسة احلرة ،احلرية املطلقة يف االقتصاد،
ً
على مبدأ دعة يعمل دعه مير  ،laissez faire laissez passerرغم أن املاركسيني األوائل تنبأوا
بسقوطها كنظام عاملي ،لكن احملدثني من املاركسيني أو من هم على هنجهم اعرتفوا بتبين الرأمسالية
وتطوير آليات ،ما مكنها من االستمرار والصمود يف وجه معتقدهم الفكري ،وبذلك اجتهوا إىل نقد
اجلزئيات ،وال أعتقد أن هناك ما يدعو إىل توضيح نقدهم ،ولكن نالحظ دعوات من بعض من يطلقون
على أنفسهم العلمانيني (رغم اعرتاضي على هذه التسميات) يف ختلي االقتصاد كليًّا عن أي اعتبارات
أخالقية أخرى ،ورغم أن الرأمسالية علمانية يف طبعها ومنهجها فإن االختالالت الوظيفية اليت أفرزهتا
الصناعة والتحديث ،جعل الفكر الغريب حياول البحث عن إجياد حلول هلذه االختالالت أو هذا املأزق
يف االقتصاد .وقد قال الدكتور عبدالكرمي بكار يف عام 9111م( :حينما تلتف حبال الضائقات
االقتصادية حول األعناق سيشعر الغرب بفداحة اخلطأ االسرتاتيجي الذي ارتكبوه يف حتويل مصدر
اإللزام) ،ورغم تصاعد اجلدل القائم بني الوضعية االقتصادية أو املعيارية يف علم االقتصاد مؤكدين أن
بعيدا عن املعيارية ،ولكن يف العصر احلايل بدأت العودة
هنج الوضعية يدرس (ما هو كائن ً
فعال فقط) ً

إىل املناداة إىل املعيارية يف االقتصاد ،بينما حنن املسلمني حسم هذا اجلدل منذ أكثر من ألف وأربعمائة
عام.
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فعال) ،و(ما جيب أن يكون) رغم أن احلرية موجودة يف
فاالقتصاد اإلسالمي يبحث لدينا (ما هو كائن ً
االقتصاد اإلسالمي لكنها مقيدة مبا يفيد اجملتمع وال يضر بالغري ،فهو يبحث (ما هو كائن) و(ما جيب
أن يكون) و(ما األثر من ذلك) لذلك كان مناسبًا لكل عصر.
وقد اعرتفت كثري من الدول الغربية على عدم تلبية الرأمسالية جلميع املتطلبات يف العصر احلديث،
وعقدت مؤمترات وندوات ومتخض عن هذه املؤمترات منظمات وهيئات واحتادات ومجعيات ونقابات،
حتديدا دعوة إىل دمج األخالق
وكل هذه املنظمات حتاول إعادة املعيارية إىل االقتصاد أو مبعىن أكثر ً
باالقتصاد ،لذلك انبثق عن هذه املنظمات مفاهيم متعددة يرى أهنا جديدة ،مثل احلوكمة ،والشفافية،
واملساءلة ،واجلودة ،والوعي البيئي ،وحقوق اإلنسان ،والتنمية البشرية ،والتنمية املستدامة ،أو مبعىن أمشل
عموما ،أو املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص
وأكثر
اختصارا مسؤولية األداء االجتماعي لالقتصاد ً
ً
للحد من اآلثار اليت تنتج عن إطالق احلرية االقتصادية.
وكل هذه املفاهيم اليت تُعترب جديدة هي موجودة يف االقتصاد اإلسالمي منذ فجر التاريخ ،والعامل الغريب
بذلك ينهج حنو أسلمة الرأمسالية لتواكب متغريات العصر وإفرازات الصناعة احلديثة ،وذهبت بعض
الدول إىل أبعد من ذلك من خالل إدراج االقتصاد اإلسالمي يف إحدى اجلامعات الفرنسية يف دراسات
عليا (ماجستري االقتصاد اإلسالمي) ،وهذا أمر مجيل جدًّا ،حيث يعزز من قناعات غري املسلمني يف
مشولية االقتصاد اإلسالمي ،ولكن الغرب يربر هذا التوجه بأنه توجد جاليات مسلمة كبرية حتتاج إىل
هذا التخصص ،وهم يقصدون شيئًا ويطلبون شيئًا آخر كما يقال (تورية يف لغة البالغة العربية) ،فالذي

يطلقونه شيء ،والذي ينشدونه شيء آخر.
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العودة إيل االقتصاد اإلسالمي كوهنم وجدوا فيه ما عجزت عنه الرأمسالية ،ولكن دون تصريح يف ذلك
منطلقني من منطلق عقائدي صرف.
دائما ينسبون إىل الغرب يف اكتشاف وصياغة بعض املفاهيم احلديثة،
كثريا من الكتاب ً
واملشكلة أن ً
بينما يف الواقع هي موجودة يف تراثنا اإلسالمي قبلهم بكثري ،ولكن مل يتم التطرق إليها ،بسبب عدم
تشجيعنا للبحث العلمي يف كثري من اجملاالت الصورة الذهنية اليت لدينا عن الغرب بابتكار كل جديد.
فمثال مصطلح املسؤولية االجتماعية مصطلح غريب ،ولكنه موجود لدينا كمسلمني يف التشريع بصورة
ً
أيضا موجودة ،واملساءلة كذلك ،وحقوق اإلنسان ،وحقوق العاملني،
خمتلفة منذ فجر التاريخ ،واحلوكمة ً
والضمان االجتماعي ،والعدالة االجتماعية والتمكني ،ولكن كل ما يف األمر أنه حيتاج إىل البحث عنه
وإبرازها وفق املفاهيم العصرية احلديثة وإشارة إىل أصلها الشرعي يف الدين اإلسالمي .واالختالف
اجلوهري بني الشرق والغرب ،بني العامل األول والعامل الثالث ،بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب ،هو
التطبيق :فهم يقرون به ويطبقون جبدية ،ولكن حنن لدينا األطر املرجعية الواضحة والكثرية يف كافة
جوانب احلياة ،ولكن التطبيق غري جاد يف كثري من احلاالت أو بعض األحيان خيالف األطر املرجعية اليت
ننادي هبا أو التساهل هبا يف بعض األحيان.

المثال الثاني  :أهمية حوكمة الشركات
منذ عام  ،9111ومع انفجار األزمة املالية اآلسيوية ،أخذ العامل ينظر نظرة جديدة إىل حوكمة
الشركات .واألزمة املالية املشار إليها قد ميكن وصفها بأهنا كانت أزمة ثقة يف املؤسسات والتشريعات
اليت تنظم نشاط األعمال والعالقات فيما بني منشآت األعمال واحلكومة.
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وقد كانت املشكالت العديدة اليت برزت إىل املقدمة أثناء األزمة تتضمن عمليات ومعامالت املوظفني
الداخليني واألقارب واألصدقاء بني منشآت األعمال وبني احلكومة ،وحصول الشركات على مبالغ هائلة
من الديون قصرية األجل ،يف نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة املسامهني هبذه األمور،
وإخفاء هذه الديون من خالل طرق ونظم حماسبية "مبتكرة" ،وما إىل ذلك .كما أن األحداث األخرية
ابتداءً بفضيحة شركة إنرون  ،Enronوما تال ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب الشركات يف
قوائمها املالية ،أظهر بوضوح أمهية حوكمة الشركات حىت يف الدول اليت كان من املعتاد اعتبارها أسواقًا
نظرا
مالية "قريبة من الكمال" .وقد اكتسبت حوكمة الشركات أمهية أكرب بالنسبة للدميقراطيات الناشئة ً
فعالة .كما أن
لضعف النظام القانوين الذي ال ميكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل املنازعات بطريقة ّ

ضعف نوعية املعلومات يؤدي إىل منع اإلشراف والرقابة ،وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة.
ويؤدي اتباع املبادئ السليمة حلوكمة الشركات إىل خلق االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة،

مع تشجيع الشفافية يف احلياة االقتصادية ،ومكافحة مقاومة املؤسسات لإلصالح.
وقد أدت األزمة املالية بكثري منا إىل اختاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات
اجليدة ملنع األزمات املالية القادمة .ويرجع هذا إىل أن حوكمة الشركات ليست جمرد شيء أخالقي جيد
نقوم بعمله فقط ،بل إن حوكمة الشركات مفيدة ملنشآت األعمال ،ومن مث فإن الشركات ال ينبغي أن
تنتظر حىت تفرض عليها احلكومات معايري معينة حلوكمة الشركات ،إال بقدر ما ميكن هلذه الشركات أن
تنتظر حىت تفرض عليها احلكومات أساليب اإلدارة اجليدة اليت ينبغي عليها اتباعها يف عملها.
وعلى سبيل املثال ،فإن حوكمة الشركات اجليدة ،يف شكل اإلفصاح عن املعلومات املالية ،ميكن أن
تعمل على ختفيض تكلفة رأمسال املنشأة .كما أن حوكمة الشركات اجليدة تساعد على جذب
االستثمارات ،سواء األجنبية أم احمللية ،وتساعد يف احلد من هروب رؤوس األموال ،ومكافحة الفساد
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الذي يدرك كل فرد اآلن مدى ما ميثله من إعاقة للنمو .وما مل يتمكن املستثمرون من احلصول على ما
عائدا على استثماراهتم ،فإن التمويل لن يتدفق إىل املنشآت .ومن دون التدفقات املالية لن
يضمن هلم ً
ميكن حتقيق اإلمكانات الكاملة لنمو املنشأة .وإحدى الفوائد الكربى اليت تنشأ من حتسني حوكمة
الشركات هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية احلصول على مصادر أرخص للتمويل ،وهو ما يزيد من
أمهية احلوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
إن حوكمة الشركات تعتمد يف هناية املطاف على التعاون بني القطاعني العام واخلاص خللق نظام لسوق
تنافسية يف جمتمع دميقراطي يقوم على أساس القانون .وتتناول حوكمة الشركات موضوع حتديث العامل
العريب عن طريق النظر يف اهلياكل االقتصادية وهياكل األعمال اليت تعزز القدرة التنافسية للقطاع اخلاص،
تكامال للمنطقة يف األسواق العاملية.
وجتعل املنطقة أكثر جذبًا لالستثمار األجنيب املباشر ،كما حتقق
ً
عموما.
واحلوكمة املؤسسة جزء رئيسي من مبادئ املسؤولية االجتماعية للمنظمات ً

المقال الثالث  :العالقة بين المسؤولية االجتماعية والقانون
املسؤولية االجتماعية للشركات ختتلف من شركة إىل أخرى لعدة عوامل منها حجم الشركة ومنتجاتنا
وأنشطتها ،وكذلك مكاهنا وطبيعة اإلدارة والسمعة ،وهذا االختالف ينبغي أن يكون من حيث حجم
املسؤوليات االجتماعية ،ولكن ينبغي أال خيتلف من حيث األهداف والنهج.
أيضا سلوك
املسؤولية االجتماعية هي قيم وسلوكيات للشركات أمام اجملتمع يف صور ذهنية وتوقعات ،و ً

قبول أو رفض هلذا املنتج أو اخلدمة .وملا نتحدث عن عالقة املسؤولية االجتماعية بالقوانني جندها عالقة
وثيقة الصلة بني املسؤولية االجتماعية للشركات والقانون .القانون هو األداة الرئيسية اليت تستخدمها
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احلكومات ملعاجلة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للشركات .فالشركات اليت تتخذ اسرتاتيجية
واضحة يف املسؤولية االجتماعية جتعل على عاتقها استباق ومعاجلة القضايا املرتبطة يف تفاعالهتا مع
اآلخرين؛ استفاد ًة من املسؤولية االجتماعية اإلجيابية لتحقيق مصاحل األطراف املشرتكة هبذه املسؤوليات،
بالتايل تقلل من سطوة كثري من القوانني ،وكذلك مجاعات الضغط يف اجملتمعات .والشركات اليت تفشل
يف هنج برامج املسؤولية االجتماعية ميكن لألطراف املتضررة من أنشطتها أن جيربوها على إزالة هذه
األضرار من خالل القوانني ،ولكن األهم من ذلك بكثري بالنسبة لألضرار اليت تلحق الشركة هو تكوين
صورة ذهنية سلبية للشركة يصعب تغيريها ملدة طويلة من الزمن ،حىت وإن تبنت مسؤوليات االجتماعية،
وبالتايل تضررت هي نفسها قبل الضرر الذي احللقة باألطراف األخرى .إن العديد من البلدان لديها
جمموعة واسعة من القوانني تتعلق حبماية املستهلك ،ومحاية العمال ،والصحة والسالمة املهنية ،والصحة
العامة ،ومحاية البيئة ومكافحة الفساد ،وحوكمة الشركات ،وقوانني الضرائب ،وغريها من القوانني.
وينبغي أن يكون هنج الشركات يف املسؤولية االجتماعية يبدأ من خالل االمتثال الكامل هلذه القوانني
بالفعل ،وهذا يعترب احلد األدىن من املسؤولية االجتماعية .وسياسة املسؤولية االجتماعية اجليدة هي
استشراف املستقبل يف أنشطة املسؤولية االجتماعية للشركات ومعاجلة املشكالت واألضرار احملتملة قبل
أن جتذب االنتباه القانوين هلا ،وحىت وإن أقفلتها القوانني.
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لمحة عن الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية
الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية هي مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح
أسسها خبير المسؤولية االجتماعية /الرمضي بن قاعد الصقري في عام 1122م
لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوطين معرفة االستدامة بالوطن العربي وتعزيز
الممارسات المستدامة في األعمال.
ملكية المبادرة لمؤسسة خبراء المسؤولية مسجلة في وزارة التجارة
والصناعة ،وهي مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح تسعى إلى توطين المعرفة
والممارسة المسؤولة في جميع األعمال وفق المعايير العالمية مفتوحة للجميع.
وال سيما أن مفهوم المسؤولية االجتماعية وتوطين ممارسته أحد مرتكزات رؤية
المملكة  ،1122وكذلك برنامج التحول الوطني للمملكة  ،1111لذلك من األهمية
بمكان أن نركز على تعزيزه في جميع الممارسات.
رؤيتنا :
الريادة في توطين المعرفة وممارسات المسؤولية االجتماعية للمنظمات.
رسالتنا :
من خالل شراكة خبراء المسؤولية االجتماعية نمكن المنظمات من الممارسات
المستدامة ،وتوطين المعرفة العلمية وتوفيرها وابتكار وتصميم وتطوير المبادرات
وفق معايير االستدامة.

ونسعى لتحقيق األهداف التالية:
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 -2نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية للشركات في المجتمع.
 -1نشر انشطة الشركات التي تتعلق بخدمة المجتمع.
 -2إبراز التجارب الناجحة للشركات في المسؤولية االجتماعية.
 -4إعداد معجم بالباحثين والمهتمين في مجال المسؤولية االجتماعية.
 -5إعداد قاعدة معلوماتية شاملة في مجال المسؤولية االجتماعية.
 -6إعداد نشرة إلكترونية دورية عن المسؤولية االجتماعية.
 -7تعزيز الممارسات المبتكرة في مجال المسؤولية االجتماعية.
 -8ابتكار وتصميم المبادرات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية
واالستدامة.
الخدمات التي نقدمها
-2
-1
-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مساعدة القطاع الخاص على التخطيط لبرامج المسؤولية االجتماعية.
تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية أو
الشركات.
تأهيل وتدريب الجهات واألفراد على برامج المسؤولية االجتماعية.
تقديم االستشارات لألفراد والمؤسسات الحكومية والشركات في مجال
المسؤولية االجتماعية.
تصميم وابتكار المبادرات في المسؤولية االجتماعية واالستدامة.
إعداد الخطط االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات.
إعداد الدراسات والبحوث في مجال المسؤولية االجتماعية والتنمية.
بناء الهوية اإلعالمية من خالل مبادئ المسؤولية االجتماعية.
تقييم البرامج القائمة وتطويرها وفق معايير االستدامة.

الشراكات والتعاون المحلي والدولي:
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لدينا العديد من الشراكات  ،وعلى سبيل المثال لدينا تعاون مع عدة جهات
محلية ودولية  ،منها مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بالرياض ،
وكذلك الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالرياض (نقاء) .ومجلس المسؤولية
االجتماعية بالرياض  ،والغرفة التجارية الصناعية بالرياض  ،والغرفة التجارية
الصناعية بجدة  ،ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية  ،ومجلس
المسؤولية االجتماعية في ينبع  ،ومستشفى عبد اللطيف جميل في جدة  ،وكذلك
لدينا تعاون مع البرنامج الوطني فطن بالرياض  ،ووزارة اإلعالم ممثلة في القنوات
السعودية  ،وكذلك بعض القنوات الخليجية  ،وبعض أقسام المسؤولية االجتماعية في
الجامعات السعودية  ،وبيئة أبو ظبي  ،وكذلك مركز الفيصل للمسؤولية االجتماعي
في دولة قطر والعديد من الشركات التي تعمل في هذا المجال محلية ودولية.
أمَّا األفراد فلدينا متعاونون من كافة مدن المملكة العربية السعودية والدول العربية،
كما نسعى إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة الهادفة لتوطين المعرفة والممارسة،
سواء محليا وإقليميا ودوليا ،سواء من المنظمات الحكومية أو القطاع الخاص أو
منظمات المجتمع المدني ،أو األفراد.
المجلس العلمي للشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية
في عام  5102فقط قدمت الشبكة السعودية للمسؤولية الدعم المجاني ألكثر من
 021طالبا وطالبة في الماجستير والدكتوراه في جامعات عالمية أوروبية وأمريكية
وعربية ومحلية كتحكيم استبيانات ،واستشارات علمية ،وتوفير مصادر علمية في
هذا المجال ،وكذلك تقديم استشارات للمنظمات .وأصدرنا مجلة عن المسؤولية
االجتماعية .كما أن الشبكة لها حسابات على وسائل التواصل االجتماعي "فيس
بوك" ،و"توتير" ،و"إنستجرام" ،و"يوتيوب".
وهذا يمثل تحديا لنا؛ لذلك تم استقطاب عدد من الكفاءات الوطنية الفاعلة في
المجتمع متطوعين ،سواء من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية
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الباحثين بالمسؤولية االجتماعية واالستدامة ،أو الممارسين في هذا المجال لالستفادة
من خبراتهم في خدمة المعرفة العلمية في هذا التخصص ،ال سيما لندرة
المتخصصين الفعليين في هذا المجال ،وكذلك لتوجيه مسار المسؤولية االجتماعية
بالمملكة العربية السعودية وفقا لرؤية المملكة .5101
والشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية منصة ثقافية توعوية لديها شراكات وتعاون
مع جهات محلية وعالمية ومفتوحة للجميع لتوطين المعرفة  ،وجميع محتويات
المنصة متاحة للجميع دون أي قيود ،وبإمكان الباحثين نشر بحوثهم أو االستفادة من
البحوث المنشورة واإلطالع عليها.
واستطعنا  ،وهلل الحمد توظيف الفضاء اإللكتروني  ،ووسائل التواصل االجتماعي
لخدمة مجتمعنا بتعاون المبادرين والمهتمين في هذا المجال.
والمنصة فيها أكثر من  2111مشترك من المهتمين في هذا المجال من العالم
العربي  ،سواء كانوا مشتركين بالنشرة اإللكترونية للمنصة  ،أو أعضاء مسجلين ،
صمِّمت بحيث تكون تحفيزية  ،حيث ال يظهر اسم العضو
ولكنَّ سياسة الموقع ُ
المسجل إال بالنشر  ،سواء في المقاالت أو األخبار أو الدراسات.
وكذلك يمكن للشركات نشر نشاطها ومجالها وعنوانها وفروعها ومبادراتها
وتقاريرها وبرامجها في مجال المسؤولية االجتماعية ؛ إلبراز دورها للمجتمع الذي
مستخدم للقسم المختص بمجرد التسجيل  ،وهذه
تعمل فيه  ،وتعطي الشركة رق َم
ٍ
خدمة للشركات لالستفادة من الدور االجتماعي الذي تقوم به بما يعود عليها بالفائدة
تمهيدا لدخولها معجم الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية (الشركات المسؤولة
مجتمعيا بالمملكة العربية السعودية).
أيضا هناك خدمة أخرى  ،وهي دور الوسيط بين الجمعيات الخيرية والمبادرات
االجتماعية والقطاع الخاص  ،ونعرض المبادرات االجتماعية التي تتوافق مع
مبادئ ومعايير المسؤولية االجتماعية.
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العضوية واالشتراك متاحان للفئات التالية:


المؤسسات الحكومية
منظمات المجتمع المدني
الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية
الشركات التي تعمل في المسؤولية االجتماعية كنشاط تجاري
األفراد الباحثون والمهتمون في المسؤولية االجتماعية
وللعضوية ميزات عديدة سواء للمنظمات أو االفراد .

وبحمد هللا أصبحت نتائج الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية وثمارها
صا للعالم العربي الذي يحتاج إلى المزيد من الجهود في
وخدماتها عالمية  ،وخصو ً
توطين المعرفة والممارسة في هذا التخصص بالذات.

اململكة العربية السعودية – الرياض
بريد الكرتوني  csrsapro@gmail.comبريد الكرتوني alramdy600@gmail.com

 www.csrsa.netجوال وواتس اب 00966550462224 :
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