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  الدور االجتماعي للمؤسسة من منظور اقتصاد إسالمي
  إعداد الباحث
  هايل عبد املوىل إبراهيم طشطوش

  األردن/املعهد الكندي الريب لتنمية املوارد البشرية 

  :مقدمة

ومـع تطـور   لقد وضع االسالم لكل مفردات احلياة االنسانية ادوارا ورتب عليها واجبات ووضع هلا احلقوق ومنحها االمتيازات ، 
االجتماع االنساين وازدياد نشاطات االنسان املادية  تشكلت االعمال اخلاصة على شكل منظومات صغرية وبدأت بالتطور واالتساع 
حىت اخذت اشكاال عديدة اطلق عليها اسم املؤسسات او منظمات االعمال كمصطلح حادث معاصر ، وال شك ان هذه املؤسسات 

هلا من ثروات وخريات يف البيئة احمليطة ا  لذا كان لزاما عليها القيام بواجباا جتاه هذه البيئة اليت تعمل تستفيد من كل ما هو متاح 
يف اطارها وهذا ما تستهدفه هذه الدراسة حيث هدفت هذه الدراسة إىل بيان الدور اهلام واحليوي الذي ميكن ملنظمات األعمـال أن  

ن الذي يعيش عليها وذلك من خالل التركيز على أدوارها االجتماعية واإلنسانية وفـق رؤيـة   تلعبه يف احلفاظ على األرض واإلنسا
  .معاصرة وخاصة أن منظمات األعمال اليوم أصبحت جزءا هاما من مكونات الوجود اإلنساين على هذه األرض 

  :مشكلة الدراسة وأمهيتها 

  :تتبدى أمهية الدراسة يف النقاط التالية 

ض اليوم حباجة ماسة جلهود كل من يعيش علية سواء كان بشر أم مؤسسات وذلك للحفاظ على مقدراته مـن  إن كوكب األر.1
  .التلويث واهلدر واالستهالك اجلائر واسترتاف الطاقات واملوارد

تصـاالت  بيان أمهية الدور االجتماعي الذي ميكن تلعبه منظمات األعمال يف الوقت احلاضر يف ظل التطـورات اهلائلـة يف اال  . 2
  .واملعلومات

أا تسلط الضوء على دور منظمات األعمال ومسؤولياا أمام األطراف واجلهات املختلفة للعملية اإلنتاجية واثر ذلك على حتقيق . 3
  .تنمية مستدامة للمجتمعات اإلنسانية

  :فرضية الدراسة

اجبات جتاه احمليط الذي تعمل فيه  ولإلسالم رؤية واضـحه  بناء على ما سبق فان هذه الدراسة تفترض ان على املؤسسة او املنظمة و
  .حيال ذلك

  :أهداف الدراسة 



  :حتقيق األهداف التالية –وبإذن اهللا  –ستحاول هذه الدراسة 

  .ستعمل هذه الدراسة على توصيف مشكلة البحث وحبث مسبباا   -

  .ستعمل على اقتراح احللول املناسبة   -

  .االسالمي يف دور املؤسسة جتاة اتمع الذي تعمل فيهستعمل على جتلية البعد   -

  :خمطط الدراسة 

  :لذا ومن اجل وصول هذه الدراسة إىل هدفها فانه مت تقسيمها إىل مبحثني كالتايل

  .واقع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومنظمات األعمال: املبحث األول

  للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةالرؤية االقتصادية اإلسالمية : املبحث الثاين

 .نتائج وتوصيات

  
  املبحث األول

  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومنظمات األعمال
  :حتديد املفهوم وطبيعة الدور

تتضح أمهية هذه الدراسة من خالل بياا ألمهية وقيمة الدور االجتماعي الذي ميكن للمؤسسة أن تقدمة للمجتمع والنـاس  
خـري  : (مي احلنيف جند أعظم األحاديث الشريفة اليت توجهنا خلدمة اتمع والناس والبيئة حيث يقول رسولنا الكرميويف ديننا اإلسال

  ".إذا أردت أن يكون عملك نافعا أجعله نافعا للناس أوال"كمة الصينية القدمية تقول، وكذلك فإن احل)1()الناس انفعهم للناس
  :أما بالنسبة للمفهوم

اإلجرائي، بالرغم مـن   اتعريفهواليت مل يتم االتفاق بعد على مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من احد املفاهيم احلديثة،  تربيع
وضوح جوهره النظري، وهو انسجام املؤسسات يف أعماهلا وأنشطتها مع توقعات اتمع، واستجابتها ملتطلباته القانونية واألخالقيـة  

  .)2(والقيمية والبيئة

، وأيضا مبسؤولية الشركات، ومواطنة )CSR(لقد برز هذا املفهوم بسميات خمتلفة فهو عبارة عن املسؤولية االجتماعية للشركات 
، أو أداء املؤسسات االجتماعية، وهو شكل من أشكال التنظيم الذايت )SRB(الشركات، العمل املسؤول، العمل املسؤول املستمر 

األخالقية اليت حتافظ على املثلث الذهيب  ووضع القواعداليت ميكن من خالهلا رصد وضمان التزامها بالقانون واملعايري األخالقية والدولية 
يكتسب قوة إلزام قانونية وطنية  وحىت وقتنا الراهن مل يتم تعريف مفهوم املسؤولية االجتماعية تعريفا .الناس والكوكب والربح:  وهو

 يف جوهرها أدبية ومعنوية، أي أا تستمد قوا وقبوهلا وانتشارها من طبيعتها سؤوليةأو دولية رغم احلاجة لذلك، وال تزال هذه امل

متزايدة بعد ختلي احلكومات عن كـثري مـن    للشركات والقطاع اخلاص أمهية الطوعية االختيارية، وقد اكتسب الدور االجتماعي

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1


انتفاء اهلدف  عية كان ينظر إليها على أا أمر طبيعي ومتوقع يف ظلبطبيعة احلال برامج اجتما أدوارها االقتصادية واخلدمية اليت وازا
  .)3(من األحيان حتقق إيرادات وأرباحا طائلة الرحبي للمؤسسات االقتصادية اليت تديرها احلكومات، وإن كانت يف كثري

حتديد شكل  وجهات النظر يفتعريفات للمسؤولية االجتماعية للشركات، ختتلف باختالف بالتايل فان هناك العديد من الو
إزاء جمتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض اآلخر أن  فالبعض يراها مبثابة تذكري للشركات مبسؤولياا وواجباا. هذه املسؤولية

ويرى آخرون . تمعا يتجاوز جمرد مبادرات اختيارية تقوم ا الشركات صاحبة الشأن بإرادا املنفردة جتاه مقتضى هذه املسؤولية ال
وقـد  . إال أن كل هذه اآلراء تتفق من حيث مضمون هذا املفهـوم  .أا صورة من صور املالءمة االجتماعية الواجبة على الشركات

األعمـال بالتصـرف    االلتزام املستمر من قبل شركات"للتنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية على أا  عرف جملس األعمال العاملي
نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالم، واتمع احمللـي   قياً واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسنيأخال

  .واتمع ككل

 التزام على منشأة األعمال جتاه اتمع الذي تعمل فيه و ذلك عن طريق املسامهة مبجموعة مـن األنشـطة  "كما يشري البعض إىل أا 
 .)4("االجتماعية مثل حماربة الفقر و حتسني اخلدمات الصحية و مكافحة التلوث، و خلق فرص عمل و حل مشكلة اإلسكان و غريها

تعرفها مجعية اإلداريني األمريكيني بأا استجابة إدارة الشركات إىل التغري يف توقعات املستهلكني و االهتمام العـام بـاتمع و   كما 
  .)5(املسامهات الفريدة لألنشطة التجارية اهلادفة إىل خلق الثروة االقتصادية بإجنازاالستمرار 

مما الشك فيه أن الشركات التجارية واالقتصادية واملالية ليست شركات خريية، وأن هاجسها األول هو حتقيق أكرب عائد من الـربح  
حىت ال يكون حتقيق الربح عـن   مبسؤولياا االجتماعية واألخالقية،من هنا استوجب األمر ضرورة تذكري تلك الشركات  ألصحاا،

األطفال واإلخالل باملساواة يف األجور وظروف وشروط العمل واحلرمـان مـن    طريق أمور غري مقبولة أخالقيا أو قانونيا كتشغيل
الرئيسي للثروة وتوليد فرص العمل  املصدراألساسية للفرد، عالوة على ذلك فإن الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات كوا  احلقوق

 للمفاهيم احلديثة، ومل يعد تقييم شركات القطاع اخلاص يعتمد على رحبيتها فحسب ومل حيتم عليها القيام بواجباا االجتماعية وفقا

ق بيئة عمل قادرة علـى  حديثة تساعد يف خل تعد تلك الشركات تعتمد يف بناء مسعتها على مراكزها املالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم
املسؤولية  االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عرب أحناء العامل، ومن ابرز هذه املفاهيم مفهوم التعامل مع التطورات املتسارعة يف اجلوانب

ية االجتماعية االلتزام باملسؤولحيث أن  .اتمع االجتماعية للشركات واملؤسسات الذي جعل شركات القطاع اخلاص غري معزولة عن
يقضي بأن أي منشأة جيب أن ال تكتفي باستغالل املوارد املتاحة هلا مبا خيدم أهدافها االقتصادية فقط، بل إن مسـؤوليتها متتـد إىل   
مواجهة املتطلبات االجتماعية، واليت تؤدي الكتساب ثقة اجلمهور ورضا املستهلكني، وهو ما يساعد يف خدمـة أهـداف املنشـأة    

وبناًء على هذا ال بد أن تساهم املنشأة يف حتقيق رفاهية اتمع بتحسني الظروف البيئية، ورعاية شؤون العاملني، وحتقيق . ةاالقتصادي
وهو دور يتجاوز حدود . الرفاهية هلم، وتوفري األمن والرعاية الصحية واالجتماعية، وهو ما ينعكس بدوره على خدمة نشاط املنشأة

 .)6(اتمع والتأثري فيه، وهو يف حقيقته التزام أخالقي واعتراف بفضل اتمع عليها يف الرفاهية اليت وصلت إليها الشركة وعامليها إىل

لقد افرز تطور االجتماع اإلنساين ضرورات هامة ومسؤوليات كبرية تقع على عاتق املؤسسات أبرزها الدور االجتماعيـة  
إفرازاا الدور األكرب يف استنهاض هذه املهمة، حيث التلوث البيئي والتغري املناخي وانتشار واملسؤولية اإلنسانية، ولقد كان للعوملة و

اخل من اإلرهاصات الكثرية اليت تشـتعل  ... الفقر واجلوع واحلروب وااعات والفيضانات واألمية وتزايد أعداد الالجئني واملشردين
كل ذلك أوجـد  ..مفاهيم مل تكن يف سابق العهود كمفهوم التنمية املستدامةداخل اتمع اإلنساين، إضافة إىل ظهور مصطلحات و



ة االقتصادية، دخلت منافسة الشركات الدولية مرحلـة القـدرة   مل ظل العوأمهية كربى ملوضوع املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، ويف
اللينة، مبعىن االنتقال من املنافسة يف التكنولوجيا واملنتجات التنافسية احلقيقية، حيث حتولت املنافسة من األدوات الصلبة إىل األدوات 

أعضاء يف "إىل " اقتصاديني"ومن هنا فإن مدراء الشركات الصينية، ال بد أن يتحولوا من . إىل املنافسة يف املفهوم اإلداري واألخالقي
  ".اتمع

جتـاه  معايري ملسؤولية الشركات واملنظمات  ديدلقد برزت دعوات كثرية من قبل جهات وأفراد دوليني تنادي بضرورة حت
اإلدارة واألخالق اجليدة للشركة وواجباا جتـاه   :وهذا ما اكد علية مدير البنك الدويل الذي عرف هذه املسؤولية بأا اتمع بأا

ها إىل أمهيـة املسـؤولية االجتماعيـة    وكما يقول احد االقتصاديني الصينيني منو. العاملني والبيئة ومسامهتها يف التنمية االجتماعية
، فتلـك  خاطئالبعض يقول إن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية تبدأ بعد حتقيق الربح، ولكن هذا قول  :"....للمؤسسة

   ." املسؤولية تولد مع املؤسسة، ألن رأمساهلا وكفاءاا وزبائنها من اتمع، وعليها أن ترد للمجتمع
كثري من الشركات الكربى اليت غزت العام هو اهتمامها باتمع والبيئة هذا ما يبدو للعيان من غزو ماكدونادز  ان سر جناح

". رد مجيل اتمع، والعناية باألطفال"بأداء مسئوليتها جتاه اتمع، فشعارها تم شركة مكدونالدز  أن للعامل حيث أظهرت التقارير
، ومبناسبة عيد األطفال، تربعت مكدونالدز بدوالر أمريكي واحد عن كل سندوتش باعته 2002عام يف العشرين من نوفمرب فمثال 

قال املدير التنفيـذي السـابق يف   . مليون دوالر أمريكي 12مطاعمها يف كل العامل ملدة أربع وعشرين ساعة، وكانت حصيلة ذلك 
  . )7(!"مع هو سر بقاء شركتنا وخالصة جتربتنا وهو أيضا وعدنا الدائمإن حتمل املسؤولية جتاه ات: "شركة مكدونالدز جيم كاتلبوه

من قادة األعمال يف أوروبا يؤمنون بأن االهتمام باملسؤولية االجتماعية ميكن %  73وتشري آخر اإلحصائيات العاملية إىل أن 
دولة متقدمة بعقاب الشركات الـيت مـل    25من املستهلكني يف حنو  %27أن يرفع من رحبية املؤسسات يف الوقت الذي قام فيه 

من القوى العاملة يف هذه الدول أعلنت أا قد ال تعمل يف أي مؤسسة غري مسـؤولة   %80إىل ذلك فإن  ؛ أضفدورها االجتماعي
  .)8(اجتماعيا إذا ما كان هلم حق االختيار

  :أراء حول املسؤولية االجتماعية للشركات

يكتسب قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية رغم احلاجـة   ف مفهوم املسؤولية االجتماعية تعريفاحىت وقتنا الراهن مل يتم تعري
الطوعية االختيارية، وقد  يف جوهرها أدبية ومعنوية، أي أا تستمد قوا وقبوهلا وانتشارها من طبيعتها لذلك، وال تزال هذه املسؤولية

متزايدة بعد ختلي احلكومات عن كثري من أدوارها االقتصادية واخلدمية اليت  أمهية اكتسب الدور االجتماعي للشركات والقطاع اخلاص
انتفاء اهلدف الرحبي للمؤسسات االقتصـادية   بطبيعة احلال برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أا أمر طبيعي ومتوقع يف ظل وازا

اخلرباء  رادات وأرباحا طائلة، ومع هذا التوجه العاملي كثر اجلدل بنيمن األحيان حتقق إي اليت تديرها احلكومات، وإن كانت يف كثري
 إىل أنأصحاب الرأي األول وهم أنصار املسؤولية االجتماعيـة للشـركات    واألكادمييني والباحثني من مؤيدين ومعارضني، إذ يشري

أنصـار   كمـا يـرى   واخلسارة السريع الربحاملسؤولية االجتماعية تفيد الشركة على املدى البعيد من عدة طرق ال حتسب حبساب 
ه اتمع، املسؤولية االجتماعية للشركات انه البد من جِعل االقتصاد يف خدمة البشرِ، لذا فان كُلّ الكيانات االقتصادية عليها التزام جتا

لية االجتماعية للشـركات ميكـن أن   وعالوة على ذلك، كما ذكرنا أنفا، يرى أنصار املسؤولية االجتماعية للشركات إىل أن املسؤو
حتسن إىل حد كبري على املدى الطويل رحبية الشركات ألا تقلل من املخاطر وعدم الكفاءة يف حني تقدم جمموعة من املزايا احملتملـة  

  .مثل تعزيز مسعة العالمة التجارية، وتشجيع املوظفني على املشاركة



الربح واخلسارة، وعليه جيب أال تدخل  ية االجتماعية ال تدخل ضمن حسابيرى فريق ثان أن املسؤولوعلى الطرف اآلخر 
املوضوع جمرد جتميل زائف للشركة، وآخرون يرونه ختفيفا للعبء واللـوم عـن    ضمن املسؤوليات التجارية، فيما يعتقد البعض أن

حيث إـا جتـين الضـرائب     سؤولية احلكومة،جيب أن تقوم ذه األعمال واملسؤوليات، فاملسؤولية االجتماعية هي م احلكومة اليت
رأي ملتون فريدمان الذي قال أن الناس هم الوحيدون الذين يمكن وهم بذلك يؤيدون  والرسوم من القطاع التجاري لتقوم ذا الدور

أَنْ يأخذوا املسؤوليات االجتماعيةَ، والشركات مسؤولة فقط عن حملة أسهمها وليس للمجتمع ككل كما يرى فريدمان يف وجهه 
يقومون به، وتقـدمي السـلع    بل العمل الذيأن مسئولية الشركة تتحقق من خالل سداد األجور للعاملني مقانظره الكالسيكية هذه 

الضرائب للحكومات اليت تقوم بتوفري اخلدمات العامة للمواطنني، واحترام  واخلدمات للمستهلكني مقابل ما يدفعونه من أموال، وسداد
أن يقلل أرباحها ويزيد تكاليف االجتماعية من شانه  وأن تبين الشركة لفلسفة املسؤولية. القانون عن طريق احترام العقود املربمة سيادة

مقبولة،فشركات اليوم  غري أن هذه النظرة التقليدية مل تعد.من الالزم أكثراجتماعية لألعمال بشكل  العمل، كما من شأنه إعطاء قوة
أن  ، وأنصار هـذا الـرأي يـرون   وسداد حصة عادلة من الضرائب تعىن مبا هو أكثر من جمرد تقدمي السلع واخلدمات للمستهلكني

الشركات ليس لديها أي التزام آخر للمجتمع وبعض الناس ينظرون إىل املسؤولية االجتماعية للشركات أا تتعارض مـع طبيعتـها   
يؤكدون على أن املسؤولية االجتماعية للشركات تتطابق مع  نوهؤالء الذي. والغرض من األعمال، بل وتعترب عقبة أمام التجارة احلرة

  ).9(الليربالية اجلديدةوتتم لصاحل  الرأمسالية

. والبعض من الباحثني يروا أن هذه احلجة الليربالية اجلديدة ختتلف مع رفاهية اتمع، وتعترب عائقا أمـام حريـة اإلنسـان   
فية، ويزعمون أن هذا النوع من الرأمسالية اليت متارس يف كثري من البلدان النامية ما هو إال شكل من أشكال اإلمربيالية االقتصادية والثقا

هذه الدول عادة ما تكون أقل محاية يف جمال العمل، وبالتايل يقع مواطنيها يف خطر أعلى لالستغالل من قبل الشركات  مشريين إىل أن
  . متعددة اجلنسيات

  :املسؤولية االجتماعية للشركات والدوافع املشكوك فيها

ركات إمنا هي لتشتيت انتباه الرأي بعض النقاد يعتقدون أن برامج املسؤولية االجتماعية للشركات هي اليت تضطلع ا الش
كما أم يقولون إن بعض الشركات تبدأ برامج املسؤولية االجتماعيـة  . العام عن القضايا األخالقية اليت تطرحها عملياا األساسية

أن هناك مصدر آخر ويرى هؤالء . للشركات التجارية اليت تتمتع ا لالستفادة من خالل رفع مسعتها أمام اجلمهور أو أمام احلكومة
، بينما يف الوقـت نفسـه   بالتنمية املستدامةللقلق هو عندما تدعي الشركات لتعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات، وتكون ملتزمة 

  . تنخرط يف ممارسات جتارية ضارة

تسعى الشركات إىل النمو من خالل العوملة، ولكنها تواجه التحديات اجلديدة اليت تفـرض   ويف ظل العوملة وقوى السوق
ة، من القيود البيئية واملعايري املتباينة ملاهية االستغالل يف وتعد األنظمة احلكومية، والتعريفات اجلمركي. قيودا على النمو واألرباح احملتملة

وعرض بعض القضايا األخالقية، تعترب جمـرد عـائق   . العمل وهي من املشاكل اليت ميكن أن تكلف املنظمات املاليني من الدوالرات
لكسب التأييد الشعيب لتواجدها يف وتستخدم بعض الشركات منهجيات املسؤولية االجتماعية للشركات كتكتيك استراتيجي . مكلف

  .األسواق العاملية، ومساعدا يف احملافظة على امليزة التنافسية من خالل استخدام مسامهاا االجتماعية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9


عامل اليوم الـذي يتسـم    القول التقليدي بأن الشركات ليست مسئولة إال أمام أصحاا رمبا مل يعد مقبوالً يفوبالتايل فإن 
عديدة، ويبحث فيه املستثمرون عن توفري االستقرار واألمان الستثمارام،  قات واملصاحل، عامل يتيح للمستهلكني خياراتبتشابك العال
ولعل مـن ابـرز    ،واألفكار اخلاطئة الشركات لغرامات هائلة نتيجة للمخالفات القانونية، عامل يسوده اخلوف والقلق وتتعرض فيه

والذي يرى أن مفهوم املسؤولية االجتماعية ميثـل البعـدين   (Paul Samuelson) أنصارها ومؤيديها رجل االقتصاد املعروف
باملسؤولية االجتماعية، بل جيب أن  كما يشري إىل أن الشركات يف عامل اليوم جيب أال تكتفي باالرتباط. معاً ياالقتصادي، واالجتماع

  .)10(تبنيها قها، وان تسعى حنو اإلبداع يفتغوص يف أعما

  : بثالثة معايري هي جناح قيام الشركات بدورها يف املسؤولية االجتماعية يعتمد أساسا على التزامهاإن 
  االحترام واملسؤولية جتاه العاملني وأفراد اتمع، -
 ومساندته، دعم اتمع  -

للمجتمع مع البيئة أو من حيث املبادرة بتقدمي ما خيـدم   محاية البيئة سواء من حيث االلتزام بتوافق املنتج الذي تقدمه الشركة  -
 . البيئية يف اتمع ومعاجلة املشاكل البيئية املختلفة البيئة وحيسن من الظروف

والتنمية املسـتدامة، إىل   تزاوج بني االقتصاد واتمع والبيئة االحتاد األورويب استراتيجية وأصدر قوانني من هذا املنطلق تبىن
  .املعايري جانب تنوير العميل لكي يساعد الشركات اليت تلتزم بتلك

 
  :انعكاسات املسؤولية االجتماعية للشركات على اتمع 

وحها، حيث ميثل القطاع اخلـاص  ومج أن املسئولية االجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العوملة
من  االقتصادي الوطين، وعليه أصبح االهتمام باملسئولية االجتماعية مطلبا أساسيا للحد والشركات اجلزء األكرب واألساسي يف النظام

التوظيف والتـدريب ورفـع   بعمليات  الفقر من خالل التزام املؤسسات االقتصادية بتوفري البيئة املناسبة، وعدم تبديد املوارد، والقيام
 ومهاراا مبا يؤهلها للمشاركة يف عملية التنمية املستدامة، ومساندة الفئـات األكثـر   القدرات البشرية، ومتكني املرأة ورفع قدراا

  .ليها أنفاالثالثة املشار إ باملعايريالتزامها  وجناح قيام الشركات بدورها يف املسئولية االجتماعية يعتمد أساسا على.احتياجا

احلكومات عـن   الدول العربية أمهية متزايدة بعد ختلي عديد من يفيكتسب الدور االجتماعي للشركات يف الدول العربية و
اجتماعية كان ينظر إليها على أا أمر طبيعي ومتوقع يف ظـل   كثري من أدوارها االقتصادية واخلدمية اليت صحبتها بطبيعة احلال برامج

إيـرادات وأرباحـا    للمؤسسات االقتصادية اليت تديرها احلكومات، وإن كانت يف كثري من األحيـان حتقـق   لرحبيانتفاء اهلدف ا
تنظيمها وإدارا على هـذا األسـاس أن يتوقـف دورهـا      وكان متوقعا مع حتول هذه املؤسسات إىل امللكية اخلاصة وإعادة.طائلة

اسـتثمار   ظهر أن الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي للشركات هو أيضالتجارب اخلصخصة أ االجتماعي، ولكن التطبيق العملي
ويزيـد   وبني العاملني فيها واتمعات اليت تتعامل معها، يعود عليها بزيادة الربح واإلنتاج وتقليل الرتاعات واالختالفات بني اإلدارة

قادة وأصحاب الشـركات يرغبـون يف املشـاركة     كثريا من وأظهر أيضا أن، أيضا انتماء العاملني واملستفيدين إىل هذه الشركات
واملشاركة يف  االقتصادية على أا نشاط اجتماعي ووطين وإنساين يهدف فيما يهدف إليه إىل التنمية االجتماعية، وينظرون إىل العملية

ك تطورا يف شكل العالقة بني احلكومة وقد ترتب على ذل.وتطلعاا العمل العام، وليس عمليات معزولة عن أهداف اتمعات والدول
 يف عديد من الدول العربية، شأا يف ذلك شأن عدد كثري من الدول النامية؛حيث حل والقطاع اخلاص واتمع املدين والقطاع العام

تركز اهتمام احلكومة توفري فرص العمل، بينما  القطاع اخلاص تدرجييا حمل القطاع العام الذي تقلص دوره يف النشاط االقتصادي ويف
يف التنميـة   كما زادت أمهية الدور الذي يلعبه اتمع املـدين  ،جلذب االستثمار احمللي واألجنيب حول السعي حنو يئة املناخ املالئم



أسـوة بالشـركات   ―وقد اهتمت الشركات احملليـة  .االقتصادية واالجتماعية ويف الرقابة على كل من احلكومة والقطاع اخلاص
ا، مث على اتمع  نشاطها على العاملني ا ومستوى رفاهيتهم، وعلى اتمع احمللي والبيئة احمليطة بتقييم اآلثار املترتبة على―امليةالع

  .)11(وأرباحها ومنوها واستدامتها ككل، اقتناعا منها بأمهية ذلك ومردوده على نشاطها واستثماراا

  
  املبحث الثاين

  إلسالمية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةالرؤية االقتصادية ا
اليت سخرها اخلالق عز وجل خلدمة  -األرض–واىل البيئة  -األمة–واىل اتمع  -الفرد–تنبع هذه الرؤية من نظرة اإلسالم إىل اإلنسان 
  .اإلنسان لكي يعمرها ويبنيها طاعة هللا وعبادة له
االجتماعي للنشاط االقتصادي من خالل اآليات واألحاديث الكثرية اليت أكدت علـى  من هذا املنطلق فقد ركز اإلسالم على البعد 

ال :" اليت حتيا عليها هذه املخلوقات حيث يقول علية الصالة والسالم ةاالبتعاد عن الضرر واإلضرار سواء باإلنسان أو احليوان أو بالبيئ
  .)12()ضرر وال ضرار

  :لمسؤولية االجتماعية للمؤسسةمرتكزات الرؤية االقتصادية اإلسالمية ل
احملافظة على الدين، وعلى الـنفس،  : اخلمس اليت قررها العلماء يف ن عمل اخلري و إشاعته و تثبيته من املقاصد الشرعية أو الضروراتإ

ـ   ى مسـتوى  والنسل، والعقل، واملال، فحقوق املسلم كلها مسؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعيـة، فعل
  .)13(البنوك تكون املسؤولية أعظمواجلماعات والشركات 

  :وبالتايل فان مرتكزات الرؤية اإلسالمية للدور االجتماعية للمؤسسة تقوم على ما يلي
أمر اإلسالم كل من الفرد واجلماعة رعاية مصاحل بعضهما البعض فكل فرد يف اتمع مـأمور   :املسؤولية والرعاية .1

برعاية رعيته ومن هم حتت يده وهي مسؤولية تتسع حىت تشمل كل ذي جاه أو قيادة أو إدارة أو مصلحة وجيسدها حديث الـنيب  
؛ لذا فان دور الشركات يدخل يف إطار هذه املسؤولية وال )14(" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الكرمي علية الصالة والسالم

 .يتوقف فقط عند حتصيل الربح املادي

أمر اإلسالم احلنيف بالتعاون بني أفراد اتمع فاتمع يف نظر اإلسالم كالبنيان املرصوص يشـد   :التكافل والتعاون .2
بعضة بعضا ويدخل يف إطار هذه الصورة موضوع التكافل االجتماعي والضمان االجتماعي الذي جيب أن تضطلع به الشركات كما 

رسـولنا   ويصور ، )15(}ا علَى الْبِرِّ والتقْوى وال تعاونوا علَى اإلثْمِ والْعدوانوتعاونو{ :تعاىلحيث يقول  تضطلع به الدولة واألفراد
 .)16("املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً": التعاون والتكافل بني املؤمن واملؤمن، فيقول الكرمي

أمر اإلسالم بالرمحة بالضعفاء واملسـاكني   هي من العناصر احليوية والقيم اإلسالمية العظيمة حيث :الرمحة والعطف .3
هي من املسؤوليات واألدوار  محاية الضعفاء ورعاية مصاحلهــم وصيانتها، وحفْظ أمواهلم، وإغناءهــمإن  ....واأليتام واألرامل

 ، )17(}ضونَ علَـى طَعـامِ الْــمسكنيِ   وال تحا* كَالَّ بل الَّ تكْرِمونَ الْيتيم { :تعاىل قــال. اهلامة للمؤسسات كما هي لألفراد
ومل حيصـر  ؛ )18("الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا، أو القائم الليل الصائم النـهار :" صلى اهللا عليه وسلم وقال

. نوع من الصدقة اليت يؤجر عليهااإلحسان يف بذل املال فقط، بل كل مساعدة حملتاج هلا، وكل منفعة تعود على اتمع أو البيئة، هي 
كل سالمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس؛ تعدل بني اثنني صدقــة، وتعني الرجـل  ": صلى اهللا عليه وسلم قال

على دابته؛ فتحمــله عليهـا أو ترفع عليها متـاعه صدقة، والكلمـــة الطيبـــة صدقـة ومتيط األذى عـن الطريـق   
 .)19"(صدقة



 .كما هم مسؤولني أمام اهللا ن مفهوم األخوة جيعل املسلمني مسئولني أمام بعضهم بعضاإ :اإلخوة  .4
مبـدأ  لقد قام دين السالم وشرعه على العدل باحلق الن اهللا سبحانه هو العدل احلكم لذا فان  :العدالة االجتماعية .5

 .يرتدع املسلمني عن القيام باحلرامالعدالة االجتماعية هو األساس الذي يقوم عليه اإلسالم، و به 
هو وظيفة اإلنسان األوىل على هذه األرض وإعمار الكون مهمته الرئيسية اليت من اجلها سخر اهللا له  :االستخالف  .6

فاخلالفة حتدد مكانة املسلم و دوره و تتحدد من خالهلا مسؤولياته، و التكليف يدل على أن كل فرد مسئول عما  كل شيء يف الكون
ذلك أن املسلم ينظر إىل املال على أنه مستخلَف فيه من قبل مالكه احلقيقي عز وجلَّ، استخلفه فيه عمـن سـبقه بفضـله     قوم به،ي

وكرمه، وسيستخلف فيه من يأيت بعده، ومن مثَّ فإن عليه القيام حبق هذا االستخالف املنوط به، فاالستخالف هو أمانة جيب أداؤها و 
يتعني على رجال األعمـال ممارسـة   ) االستخالف(و من هذا املنطلق ، )اتمع(مانة مبا حيقق املنفعة لألمة كلها جيب إدارة هذه األ

  .املسؤولية االجتماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعترب مؤسسات بشرية و هي جزء من األمة اإلسالمية
  :)20(االجتماعية يف اإلسالمأُسس املسؤولية ومن هذه املرتكزات ميكننا حتديد أهم 

املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم اليت يدخل يف نطاقها كل هذا الرصيد الضخم من األعمال، تقوم على ثالثة أُسس تظهر فيها فلسفة 
  .اإلميان، والقسط، والتكامل: التشريع اإلسالمي هلذا الدور، وهذه األسس، هي

  : اإلميان - 1
ألصلي الذي يدفع إىل القيام باملسؤولية االجتماعية، مث يأيت التشريع والنظام ليؤكد هذا الدور املطلوب، كما أن الدافع اهو إن اإلميان 

وما يبذله فــي الـدنيا،    ،اإلسالم يترك اال رحباً ملن أراد أن يزيد ما يشاء يف دورِه؛ فإنَّ كل ما يقدمه يزيده قرباً من اهللا، تعاىل
؛ فيكون القيام باملسؤولية االجتماعية )21(}وما أَنفَقْتم مّن شيٍء فَهو يخلفُه وهو خير الرازِقني{: يف الدنيا واآلخرة عنه يعوضه اهللا تعاىل

  .اهللاحيصل من خالهلا على األجر والثواب من مرتبطاً بسرور اإلنسان يف أنه يقوم بعبادة 
  : واالعتدالالواقعية والتوازن  – 2 

اإلسالم يبين تكليفه على الواقع، لكنه يصعد باإلنسان إىل الدرجات العلى، ويوزع هذه الواقعية واملثالية؛ حبيث يقوم املكلَّـف مبـا   
سارِعوا و{: ويقول للمتطلعني للمعايل  )22(}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{يستطيع وميكِّن الراغب يف االزدياد من اخلري؛ فالقاعدة األصلية 

نيقتلْمل تدأُع ضاَألرو اتوما السهضرع ةنجو بِّكُمن رّم ةرفغه ليس كل  -مثالً  -؛ فقد فرض الزكاة  )23(}إلَى مكحد أدىن، مع أن
  .الذي جيازى عليه بأضعاف مضاعفة شيء وإمنا هو احلد الواقعي الذي يفعله اإلنسان، مث يبقى الباب واسعاً أمام اإلنسان لإلنفاق

ىل وهو أيضاً راعى اجلوانب املادية والروحية؛ فلم يغفل عن أيهما، بل أخذ مبيزان القسط فيهما؛ فلم يغلِّب املادة، واليت تؤدي غلبتها إ
للحس واجلسد املؤدية لضـعف  تفكُّك الروابط االجتماعية وتطرد معاين التعاطف والتراحم من القلوب، ومل يغلِّب الروحانية املهملة 

  .النمو يف بناء احلضارة
ونتيجة هلذا القسط يف مراعاة الواقعية واملثالية، واحتياجات الروح واجلسد، جنده يربط بني التجارة والعبادة مـدخالً االحتياطـات   

ه أَن ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبِّح لَه فيهـا  في بيوت أَذنَ اللَّ{: الروحية النفسية ضمن االحتياجات اجلسدية املادية يف تناسق مبدع
تقَلَّـب فيـه الْقُلُـوب    رِجالٌ الَّ تلْهِيهِم تجارةٌ وال بيع عن ذكْرِ اللَّه وإقَامِ الصالة وإيتاِء الزكَاة يخافُونَ يومـا ت * بِالْغدوِّ واآلصالِ 

  .)24(}رواَألبصا
ومن آثار هذا التوازن واالعتدال، جنده يرفض منطق االقتصاد احلر الذي ال يفرق بني الطيب واخلبيث من الــرزق وال يهمـه إال  

، )26(}فَابتغوا عند اللَّه الرِّزق{: ، بل هو يدعو إىل اكتساب املال وتنميته وحتصيله)25(حتقيق الثروة، ولو على حساب اخلُلُق والفضيلة
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن ": صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا. لكنه ابتغاء مشروط باحلالل يف كسبه ويف إنفاقه

  .)27("من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما أباله: عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله



  :التكامل - 3
االجتماعية قامت طلباً لرضى اهللا، وأُدخل يف نطاقها كل ما حيقق مصاحل الناس، مراعية حاجات اجلسد والروح، موازنة بني املسؤولية 

  .طلباما، متنبهةً الختالف القدرات وتنوع الرغبات، لتعمل كلَّ ذلك يف تكامل عجيب
ياجات اجلسدية؛ بينما تقوم يف اإلسالم بأبعد من ذلك لتشمل احلاجات فاملسؤولية االجتماعية ينظر هلا أحياناً نظرة مادية تتناول االحت

  .النفسية واإلحساس بكل ما يصيب اتمع واالهتمام بالسلوك، والبيئة
د من احلاجة للتقدير والتعليم واإلرشاد والتطوير والتعاطف، والتواصل اجلي: إن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم تويل احلاجات النفسية

مع اآلخرين؛ بالقيام بعيادة املريض وحضور الدعوات واالجتماعات وحنوها وسائر أنواع التعامل احلَسن، تويل كلَّ ذلك اهتمامهـا  
التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل، واألمر باملعروف، : إن أبواب اخلري لكثرية«: صلى اهللا عليه وسلم  قال. حبيث يصبح جزءاً منها

ملنكر، ومتيط األذى عن الطريق، وتسمع األصم، ودي األعمى، وتدل املستدل على حاجته، وحتمل مع الضعيف؛ فهذا والنهي عن ا
ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبِســط إليه، ": ، وقــال أيضــاً)28(»كله صدقةٌ منك على نفسك

   .)30"(رحم اهللا رجالً مسحاً إذا باع مسحاً إذا اشترى": -اهللا عليه وسلم  وقــال صلى، )29(" ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك
رضي اهللا عنه  -ويتجاوز أيضاً احلاضر للمستقبل فيضع أُسس املسؤولية مراعياً حاجات األجيال القادمة، كما فعل عمر بن اخلطاب  
  .)31(يف أرض السواد؛ إذ أبقاها يف أيدي أهلها وضرب عليهم اخلراج -

  .وهكذا تتكامل مصاحل احلياة مبراعاا؛ حبيث تستقيم احلياة يف تناسق يصعد ا إىل أهدافها العليا
  

  :)32(شركةاإلسالم للمسؤولية االجتماعية للمنظور 
  :ميكن تقسيم مسؤولية الشركة االجتماعية وأدوارها إىل األقسام واألجزاء التالية

يجب أن تتعهـد املنظمـات   ف ،لشركةمحلة األسهم هم املالك احلقيقيون ل :)األسهممالك (املالكنياملسؤولية االجتماعية جتاه : أوال
، من منظور إسالمي تعد منظمات األعمال أمينة على ذلك هلم احلق يف معرفة الكيفية اليت تدار ا أمواهلمباإلدارة اجليدة ألمواهلم، و 

قدرا من عوائد استثماراا واليت جيب أن تستخدم علـى النحـو    هلمأن توفر  املنظماتيف إطار مفهوم األمانة، و يتوجب أيضا على 
  .األمثل
تضمنت الشريعة اإلسالمية ضوابط حفظ حقوق العاملني من  :فيها ةالعاملالكوادر البشرية ة جتاه شركاملسؤولية االجتماعية لل :ثانيا
  : أمهها
  . )33()والَ تبخسوا الناس أَشياَءهم (:سبحانه وتعاىل على ذلك فقال، ولقد أكد اهللا إعطاءه حقوقه وأجرة كامال �
رواه "(أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه :" التعجيل يف إعطاء أجر العامل لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله �

  ).البخاري
وأَمرهم شورى بيـنهم  ( :ليت أشار إليها اهللا عز وجلحق العامل يف املشاركة يف اختاذ القرارات يف إطار مبدأ الشورى وا �

()34(.  
عند العجز أو البطالة ويف ظل األزمات،  وقد وضع اإلسالم نظاما فريدا للضـمان االجتمـاعي   للعامل حق الكفاية ضمان حد و �

 .التكافل االجتماعييضمن لكل إنسان حق احلياة الكرمية وقوام هذا الضمان هو نظام الزكاة ونظام الزكاة 
طاعة كالصالة والصيام، فالعامل املتدين أقرب النـاس إىل اخلـري ويـؤدى     أداء ما افترضه اهللا عليه منبعامل السماح لل �

 .بإخالص



وتقوى الثقة بني العامـل   ببعض والعدل تشد عالقات األفراد بعضهم ، ذلك أن إقامة احلقلعمالإقامة احلق والعدل بني ا �
 . اإلنتاج تنمي الثروة وتزيد منوصاحب العمل و

حث الدين اإلسالمي على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه املنظمة نصيب من اخلري   :جتاه اتمع  شركةمسؤولية ال:ثالثا
أخرجـه  " خريكـم خريكـم ألهلـه   : "الذي جينيه جراء قيامها بأنشطتها املختلفة، و ميكن االستشهاد بقوله صلى اهللا عليه و سلم 

   :هاتنمية االجتماعية من خالل عدة نشاطات منو تنعكس رؤية اإلسالم ملشاركة منظمات األعمال يف ال، )35(الترمذي
حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع بال تفريق بني جنس أو طبقة أو لون أو دين، أي أن اجلهد اإلنساين كله جيب أن يتعاون  �

 .)36(يف إجياد التنمية االجتماعية الشاملة
ن حقوق األفراد يف اتمع، و الزكاة هي أهـم  التكافل االجتماعي طريق مهم ميكن أن تساهم املنظمات من خالله بضما �

 .االجتماعيمظهر للتكافل 
 .منع التعسف يف استعمال احلق و حتديد حرية األفراد لصاحل اجلماعة، و االنتفاع باملباح بشرط عدم الضرر باملصلحة العامة �
 الربا واالحتكار والغش والغنب والربح الفاحشكعلى اتمع تترك أثاراً سلبية اليت احملرمة و االبتعاد عن املعامالت التجارية �

 .واالكتناز
على املنظمة ان تساهم يف توفري فرص العمل للقادرين وعليها واجب تقليص البطالة وذلك حلماية اتمع مـن اآلفـات    �

 ..واألخطار االجتماعية اليت تنجم عن تعطل الشباب والقادرين على العمل
 . قتصاديةالا مما حيول دون حدوث األزماتارد، االستخدام األمثل واملخطط للمو �
ومتويل  اخلريية،بالعمل أو بالتمويل، ودعم املؤسسات ه بكل ما تستطيع سواء اخلرييالقيام بالنشاطات االجتماعية واألعمال  �

 .    ةوالتنموي ةاملشاريع االجتماعي
القيا حمددا لعمليات التجارة و التبادل، و فرض العقوبات الـيت  وضع اإلسالم إطارا أخ :املسؤولية االجتماعية جتاه املستهلك: رابعا

فأوفوا الكيـل و امليـزان و ال   : "تكفل محاية املستهلك، واحلث على األمانة يف البيع و الشراء و عدم الغش، و يف هذا قال اهللا تعاىل
، و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و )37("مؤمنني تبخسوا الناس أشيائهم و ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم

  ).رواه مسلم" (من غشنا فليس منا: "سلم 
، كمـا ـى   )رواه الطرباين" (إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه: "و حول جودة املنتج أشار عليه الصالة و السالم بقوله
  .املالمسةاإلسالم عن بيع الغرر و بيع النجش و بيع املنابذة و 

 و من اجل تنظيم العالقة بني البائع و املشتري انشأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظام احلسبة و اليت تعين أمر األمر بـاملعروف إذا 
من مخسني صنعة، لكل منها مواصفات حمددة على صاحبها  أكثرظهر تركه و النهي عن املنكر إذا ظهر فعله، و قد مشل قانون احلسبة 

  .)38(لتزام ا و يتعرض ملراقبة احملتسب بشكل مستمراال
بتجنب إنتاج احملرمات واخلبائث، و بإتقـان  ) املنظمة(كما أن الشريعة اإلسالمية حتمي املستهلك من املنتج حيث أمر اإلسالم املنتج 

امالت يف األسواق وأن تكون خالية من كما أمر اإلسالم حبرية املع، الصنع و ترشيد النفقات حىت تكون األسعار يف متناول املستهلك
  .وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل وصيغ امليسرو البيوع احملرمة، الغش والتدليس واملقامرة واجلهالة والغرر واملعامالت الربوية، 

األعمال مسئولة اجتماعيا جتاه احلكومة حيث عليها أن تلتزم بـدفع   منظمات :الدولةات جتاه شركاملسؤولية االجتماعية لل :خامسا
الزكاة ففي بعض البلدان هناك وكاالت حكومية دينية تقوم جبمع الزكاة، كما يتعني عليها االمتثال ودفع الضرائب املفروضة وممارسة 

 ن تشارك املنظمة يف األنشطة االجتماعية وتكون داعمةأ ينبغي اليت حتددها احلكومة، كمالقوانني لالعمليات التجارية واألنشطة وفقا 
  .لسياسات احلكومة خصوصا تلك اليت تدعم التنمية االقتصادية و االجتماعية



قدم اإلسالم توجيهات واضحة يتعني إتباعها لتنظيم العالقة بني املنظمة و املـوردين   :جتاه املوردين املسؤولية االجتماعية: سادسا  
املتعاملني معها، من أمهها ضرورة وجود عقد مكتوب يوضح كل ما يتعلق بالتعامالت املالية و التجارية، مع توفر الشهود حني توقيعه، 

  .و تسويتها وفقا ملا اتفق عليه من قبلو يدعو اإلسالم إىل الوفاء بكل االلتزامات جتاه املوردين 
مـا   البيئة من املبادئ الشرعية التطبيقية يف احلفاظ على سالمة :جتاه البيئة من منظور إسالمي شركةاملسؤولية االجتماعية لل :سابعا
  : )39(يلي
اإلتـالف   :نوعنييتمثل يف احد  للبيئة الذيمن املنهي عنه يا مغلظا يف اإلسالم اإلتالف  :االمتناع عن إتالف مواردها �

الذي يفضي إىل عجز البيئة عن التعويض الذايت ملا يقع إتالفه فيؤول إىل االنقراض واإلتالف قي استخدام مواردها ولو كـان ذلـك   
 . اإلتالف استهالكا يف منفعة، وإمنا طلبت الشريعة صيانة البيئة من هذين النوعني من التلف

وذلك من خالل االمتناع عن رمي املواد السامة وامللوثة اليت تؤدي إىل إتالف التربة وتسميمها  :االمتناع عن تلوث البيئة �
واليت توكد علـى  ألحكام املتعلقة بصيانة البيئة مما يؤدي إىل نشر األمراض بني الناس وقد وضع اإلسالم أحكاما كثرية من بينها تلك 

  . ارة الثوب واآلنية واملرتل، وانتهاء بطهارة الشارع واألماكن العامةابتداء من طهارة اجلسم إىل طه الطهارة والنظافة
لقد أمر اإلسالم بالتوازن واالعتدال حىت يف حال توافر املواد وكثرا   :االمتناع عن اإلسراف والتبذير مبحتويات البيئة �
يف املاء أو الشجر أو سائر موارد البيئـة، ويف  كثرية هي النصوص الشرعية يف ذم التبذير واإلسراف وهو اإلنفاق يف غري حق سواء و

 .االقتصاد والتوسط بني اإلسراف والبخل والسيما فيما هو حمدود الكمية
إن أعمار الكون والبيئة هو من واجبات اإلنسان األوىل اليت كلفه ا اخلالق جل وعال   :البيئة وإعمارها تنميةالعمل على   �

 .)40(التثمري والتنميةبره بان يعمرها ويرعاها ويصون مقدراا وذلك ولذلك سخر له األرض وما فيها وأم
  

  اخلامتة والنتائج
تغري ظروف  لاألعمال إضافة إىل هدفها التجاري واملادي الرئيس وهو حتقيق الربح إال انه ويف ظ ةالشك أن املؤسسة ومنظم

ـ  ادل احلياة اإلنسانية وتغري منط النظام االقتصادي السائد يف العامل وخاصة منط سيادة العوملة القائم على تشابك املصاحل واالعتماد املتب
فأنه يقع على عاتقها مسؤوليات إضافية تتمثل بضرورة مسامهتها يف احلياة االجتماعية للمجتمع الذي تعمل فيه، ومن وجهـه نظـر   

منه ألنه جزء مـن   لإلسالم فان املسؤولية اليت تقع على عاتق املؤسسة هي مسؤولية عظيمة ودور كبري ال ينبغي هلا التهرب والتنصا
  .واجبها اإلنساين واالقتصادي الذي يفرضه اإلسالم الن غاية اإلسالم هي حتقيق الكفاية والوصول إىل مرحلة رفاه اإلنسان

  :إىل النتائج التاليةأوردناه آنفا فانه ميكننا التوصل و من خالل ما 
إن تغري ظروف االجتماع اإلنساين وخاصة سيادة العوملة دفع الشركات ومنظمات األعمال ولكي تكسب مجهورا عريضـا مـن    -

  .العمالء إىل إدخال الواجبات واملسؤوليات االجتماعية ضمن دول أعماهلا
املسؤولية االجتماعي للشركات فالبعض يراها واجب والبعض يراها معوق من معوقـات العمـل    مازالت هناك آراء خمتلفة حول -

  .التجاري
  .هناك تأصيل واضح يف الشريعة اإلسالمية للواجبات واملسؤوليات االجتماعية اليت تقع على عاتق أصحاب األعمال واألموال -
وإن القيام ديين وفضيلة إسالمية سبق اإلسالم ا األفكار والنظم املعاصرة،  اجباإلسالم و نظر املسؤولية االجتماعية يفيعترب القيام ب -

  .ا هو طريق مرضاة اهللا عز وجل
فقه الزكاة وفقه : وضعت التشريعات الالزمة للقيام بذلك مثلأداء املسؤولية االجتماعية وب القيام على ةاإلسالميت الشريعة حثلقد  -

 .وغريهاال واإلحسان والسماحة مع العمالء واملوردين والصدقات الوقف واحلقوق الواجبة للعم



شاملة وعامة لكافة مناحي احلياة فهي تشمل البيئة واإلنسان واملخلوقات كافة وكـذلك  املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم  �
ملوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة من محاية ا تتسع دائرا لتؤكد على أن اإلسالم وضع مرتكزات التنمية املستدامة من خالل حثه على

متوازنة توازن بني النـواحي الروحيـة املعنويـة    املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم كما أن  .واإليذاء والتلويث خمتلف أشكال الفساد
 .من حب و تعاطف وأمر باملعروف وي عن املنكرواجلسدية 

  
قائمة املراجع واهلوامش
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