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والت�رشيعات  القوانني  غياب  ب�سبب  رمبا 
الدولة  م�ستوى  على  احلوافز  وحتى 
وجدت  لو  �ساأنها  من  والتي  الواحدة، 
اأو  االجتماعية  امل�سئولية  تلك  تنظم  اأن 
التنموية  الدولة  توؤطرها �سمن توجهات 

يف اإطارها االأو�سع.
وبح�سب طبيعة جمتمعاتنا العربية حتديًدا 
وما تعاي�سه من عادات وتقاليد، وبالنظر 
ذات  جمتمعات  يف  نعي�ش  اأننا  اإىل  كذلك 
اقت�ساديات ريعية تعتمد بدرجة كبرية على 
ما تقدمه الدولة من خدمات وم�ساعدات 
التعليم  مثل  اأ�سا�سية  لق�سايا  بالن�سبة 
وامل�ساعدات  الفقر  ومعاجلة  وال�سحة، 
االجتماعية، والبطالة وما يرتبط بق�سايا 
ال�سمان االجتماعي التي كفلتها الد�ساتري 
والقوانني املكتوبة، فاإنه ت�سهل مالحظة 
املزمنة  واالإرباكات  التداخالت  حجم 

العربية  جمتمعاتنا  يف 
بدرجة  تعتمد  التي 
تقدمه  ما  على  كبرية 
خدمات  م��ن  ال��دول��ة 
وم�������س���اع���دات يف 
اأ�سا�سية،  جم���االت 
ت�����س��ه��ل م��اح��ظ��ة 
ح��ج��م ال��ت��داخ��ات 
املزمنة  واالإرب���اك���ات 
التي تعيق عملية تنظيم 
دور وم�سئوليات القطاع 
واإ�سهاماته،  اخلا�ص 
نق�ص  على  تدلل  التي 
مفهوم  يف  وتخّلف  بل 

ال�سراكة االجتماعية.

حتديًدا،  الثالث  عاملنا  يف  ال�سركات  غالبية  مازالت 
على  من  االجتماعي  دوره��ا  وتلغي  بل  تتنا�سى، 
ال�سنوية،  اأرباحها  وعوائد  ميزانياتها  ومن  اأجنداتها 
ال  لدينا  ال�سركات  مل�سئولية  ال�سائدة  النظرة  ومازالت 
تتعدى االإ�سهام يف بع�ص اجلوانب اخلريية اأو املو�سمية

تقوم  العاملي  االأعمال  ملجل�ش  بالن�سبة 
مرتكزات  ثالثة  على  امل�ستدامة  التنمية 
والتقدم  االقت�سادي  النمو  اأ�سا�سية، هي 
وباعتقادنا  البيئة،  وحماية  االجتماعي 
حمل  تكون  اأن  املرتكزات  لتلك  ميكن 
مكوناتها  لرتابط  نتيجة  عاملي،  اإجماع 
ال�ساملة  التنمية  اأهداف  بلوغ  يف 
اأهداف  تغفلها  مل  والتي  وامل�ستدامة 
االألفية التي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم 
اأن  ميكننا  ذلك  على  وتاأ�سي�ًسا  املتحدة. 
عادة  توجه  التي  االنتقادات  حجم  نفهم 
مل�ساريع التنمية االقت�سادية ب�سكل عام، 
لنجاحات  بع�سها  حتقيق  من  الرغم  على 
موؤقتة،  حتى   اأو  �سكلية  اأو  حمدودة 
جراء ما يعرتي تلك امل�ساريع من حلقات 
نتيجة  تنتفي  حيث  متباعدة،  اأو  مفقودة 
لذلك مقومات ومالمح اأ�سا�سية لي�ش اأقلها 
كالتلوث  بالبيئة  االهتمام  مثل  ق�سايا 
اخللجان  وتدمري  البحريات  وجتفيف 
واالأنهار وامل�سطحات املائية، وبق�سايا 
التنمية االجتماعية كالفقر والبطالة واحلد 

اجلرمية  معدالت  وتقلي�ش  الف�ساد  من 
ويف  احلروب  يف  االأحداث  وا�ستغالل 
ذات  موؤ�رشات  الدعارة وغريها، وكلها 
ال�سلم  ق�سايا  على  مبا�رشة  انعكا�سات 
الدول  على  تفر�ش  والتي  االجتماعي، 
املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  واالأنظمة 
املدين ومن مواقعها املختلفة م�سئوليات 

ج�سام ال �سبيل للتنكر لها اأو اإهمالها.
احلديث  تعاظم  معنى  نفهم  اأن  ون�ستطيع 
امل�سئولية  حول  العاملي  امل�ستوى  على 
اخلا�ش  وللقطاع  لل�رشكات  االجتماعية 
التنمية،  مبوؤ�رشات  وعالقتها  عام  ب�سكل 
حيث مازالت غالبية ال�رشكات يف عاملنا 
وتلغي  بل  تتنا�سى،  حتديًدا،  الثالث 
دورها االجتماعي من على اأجنداتها ومن 
ال�سنوية،  اأرباحها  وعوائد  ميزانياتها 
مل�سئولية  ال�سائدة  النظرة  ومازالت 
يف  االإ�سهام  تتعدى  ال  لدينا  ال�رشكات 
املو�سمية،  اأو  اخلريية  اجلوانب  بع�ش 
وهو اإ�سهام غري منتظم اأ�ساًل وال يخ�سع 
ملعايري ملزمة اأو مقبولة اأحياًنا، وذلك 

املجتمعات العربية

بني ق�سور الت�سريعات.. وغياب امل�سئولية الأخالقية
امل�سئولية الجتماعية لل�سركات..
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على الرغم من 
طبيعة بيئتنا 
االجتماعية 

احلا�سنة اأ�ساًل 
ملبداأ ال�رشاكة 

االجتماعية 
بح�سب العادات 

والتقاليد، 
اإال اأنها تبقى 

عاجزة بالفعل 
عن حتقيق 
ذلك النوع 
من ال�رشاكة 
االجتماعية 

الفاعلة، التي 
تتطلب �رشاكة 

حقيقية يف 
القرار ال�سيا�سي 

واالقت�سادي 
وبقية املناحي 

االجتماعية

ال�رشق حتديًدا بح�ضورها يف املجتمعات 
املتقدمة، لنكتفي مبتابعة خطوات تقدمها 
احل�ضاري، د�ن اأن جنيب عن ت�ضا�ؤالتنا 
القيام  عن  عجزنا  اأ�ضباب  حول  املزمنة 
مبا تقوم به تلك املجتمعات الراأ�ضمالية، 
االجتماعية،  ال�رشاكة  م�ضاألة  يف  خا�ضة 
االجتماعية  ال�رشاكة  م�ضاألة  تعترب  حيث 
لل�رشكات اأحد املعايري املهمة  ملوؤ�رشات 
التناف�ضية االقت�ضادية يف تلك الد�ل،هناك 
حيث تتماهى االأد�ار، ال فرق يبد� كبرًيا 
اأ� د�ر املوؤ�ض�ضات  بني د�ر احلكومات 
املجتمع  موؤ�ض�ضات  د�ر  اأ�  اخلا�ضة 
املدين، اإال بح�ضب ما حتدده الت�رشيعات 
ال�رشاكة  �قواعد  القيم  الناظمة ملنظومة 
�توزيع امل�ضئوليات �االأد�ار بني خمتلف 
االجتماعي  للعقد  املوؤ�ض�ضة   االأطراف 
فيها. �هنا ميكننا اأن نت�ضاءل مب�رش�عية 
�القوانني  الت�رشيعات  قدرة  مدى  حول 
�تعزيز  املجتمع  حماية  على  �حدها 
اأخالقية  منظومة  �ضمن  ال�رشاكة  م�ضاألة 
حقيقي  تقدم  د�ن  �را�ضخة،  موثوقة 
االجتماعية،  ال�رشاكة  �مبداأ  مفهوم  يف 
ما  بني  املطلوب  الهارموين  ذلك  �خلق 
عن  بعيًدا  اأخالقي  هو  �ما  قانوين  هو 

تكري�س جمرد حالة االإلزام �حدها؟!.
 من هنا فاإن ارتفاع االأ�ضوات املطالبة 
بد�ر اجتماعي �اأخالقي اأكرث تاأثرًيا يف 
عملية  �ضمن  اخلا�س  القطاع  موؤ�ض�ضات 
م�رش�عة  مطالبة  ت�ضبح  ال�ضاملة،  التنمية 
�مطلوبة ب�ضدة، بل اإنها يجب اأال تتوقف 
القطاعات  فقط عند حد�د دعوات بع�س 
ال�رشيك  بد�ر  �االقت�ضادية  التجارية 
ال�ضيا�ضية  القرارات  جممل  يف   املوؤثر 
بد�ر  يطالبون  حيث  �االقت�ضادية، 
كاحلكومات  القرار  موؤ�ض�ضات  يف  موؤثر 
الد�ر  �املجال�س،  �الربملانات 
�ضمن  ياأتي  اأنه  معلوًما  اأ�ضحى  الذي  
االأعمال  رجال  م�ضالح  حماية  �ضياق 
الفعل  بد�افع  �لي�س  اخلا�س  �القطاع 
مزيد  باجتاه  منهم  املنتظر  االإيجابي 
اأ�ل  تعني  التي  املجتمعية  ال�رشاكة  من 
ال�ضلم  �رش�رات  على  احلفاظ  تعني  ما 
تاأكيد  بكل  يتاأتى  لن  الذي  االأهلي، 
العدالة  من  مزيد  حتقيق  خالل  من  اإال 
للفئات  االإيجابي  �االإ�ضهام  االجتماعية 

�أن  �لعربية  �حلكومات  غالبية  تريد  ال 
تلك  حتقيق  يف  كاماًل  �ل�شوط  مت�شي 
�أنها  يبدو  �ملنتظرة، حيث ال  �ل�شر�كة 
م�شتعدة للقبول بها حالًيا على �الأقل، 
�مل�شتقبلية  �ل�شيا�شية  لكلفتها  نظًر� 

بالن�شبة لقائمة ح�شاباتها. 

يف  الوطنية  االقت�صاديات  لدفة  املت�صنمة 
القطاع  يكون  بحيث  االجتماعي،  ال�صاأن 
تنمية  يف  فقط  لي�س  �رشيًكا  اخلا�س 
التجارية،  وال�رشاكات  اال�صتثمارات 
ا يف تنمية املجتمع واالإن�صان،  بل واأي�صً
وذلك عرب التاأ�صي�س ل�رشاكة غري منقو�صة 
م�صئولية  تكمن  عليها  التي  احلكومات  مع 
ا�صتثنائية يف خلق تلك ال�رشاكة الفاعلة، 
نناأى  اأن  خاللها  من  ن�صتطيع  بحيث 
مبجتمعاتنا و�صعوبنا عن حدة ال�رشاعات 
االجتماعية التي  تتاأ�ص�س نتيجة لها الكثري 
من الظالمات االجتماعية، خا�صة عندما 
تغيب الت�رشيعات وتنتفي القيم االأخالقية 
ال�صاملة،  التنمية  مل�صرية  املوجهة 
حتديًدا  العربي  اخلا�س،  قطاعنا  وعلى 
اخلبري  ن�صيحة  اإىل  جيًدا  ي�صغي  اأن 
بورتر«  مايكل  العاملي«الربوفي�صور 
يف  الناجحة  ال�رشكات  »اإن  قال:  عندما 
يبقى  وبدوره   �صحي  جمتمع  اإىل  حاجة 
�رشكات  اإىل  حاجة  يف  ال�صحي  املجتمع 

ناجحة«.      

تنظيم دور وم�سئوليات  تعيق عملية  التي 
تدلل  التي  واإ�سهاماته،  القطاع اخلا�ص 
يف  وتخلف  بل  نق�ص   اأو  غياب  على 
مفهوم ال�رشاكة االجتماعية، التي تتعاىل 
قبل  من  خا�سة  بها  مطالبة  االأ�سوات 
بفهم  اأحياًنا  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات 
ملجرد  اأخرى  واأحياًنا  ومو�سوعية، 
م�ساألة  ومازالت  غري،  ال  اال�ستهالك 
لدى  ملتب�سة  م�ساألة  االجتماعية  ال�رشاكة 
حجم  ب�سبب  االأعمال  رجال  من  الكثري 
وبني  قانوين  هو   ما  بني  التداخل  ذلك 
وما  للتقاليد،  خا�سع  اأو  عريف  هو  ما 
منها  الفردية  �سواء  املبادرات  تعنيه 
ال�رشكات،  طريق  عن  تاأتي  التي  تلك  اأو 
بعيًدا عن اأي �سيغة اإلزام ميكن حتديدها 
القوانني  بفعل  وذلك  تخيلها،  حتى  اأو 
على  الناق�سة  اأو  الغائبة  والت�رشيعات 
اأف�سل تقدير، وهي م�ساألة ال تخلو بطبيعة 
واالإ�سقاطات  التجليات  بع�ص  من  احلال 
للحكومات  بالن�سبة  خا�سة  ال�سيا�سية، 
ال�سوط  مت�سي  اأن  غالبيتها  تريد  ال  التي 
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ال�رشاكة املنتظرة،  تلك  كاماًل يف حتقيق 
امل�ستقبلية  ال�سيا�سية  لكلفتها  نظًرا 
تبدو  ال  لقائمة ح�ساباتها، حيث  بالن�سبة 
بها  القبول  وارد  يف  اأنها  احلكومات 
ذلك غياب  اإىل  اأ�سف  االأقل،  حالًيا على 

النظام ال�رشيبي الفاعل.  
نعنيه  الذي  االإرباك  مكمن  فاإن  هنا  من 
حتديًدا يكمن يف اأنه على الرغم من طبيعة 
ملبداأ  اأ�ساًل  احلا�سنة  االجتماعية  بيئتنا 
العادات  بح�سب  االجتماعية  ال�رشاكة 
جذور  من  بها  يلت�سق  وما  والتقاليد، 
وهًجا  وتزيدها  وعقائدية،  ح�سارية 
طبيعة جمتمعاتنا التكاملية املت�سامنة، اإال 
اأنها تبقى عاجزة بالفعل عن حتقيق ذلك 
الفاعلة،  االجتماعية  ال�رشاكة  من  النوع 
�سواء بني احلكومات واالأفراد، اأو حتى 
بني احلكومات والقطاع اخلا�ص، والتي 
ال�سك اأنها تتطلب �رشاكة حقيقية يف القرار 
املناحي  وبقية  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 
�سورة  معها  ترت�سم  حتى  االجتماعية، 
يف  نحن  ُنده�ص  التي  احلقيقية  الدولة 

مب�رشوعية  نت�ساءل  �أن  ميكننا 
�لت�رشيعات  قدرة  مدى  حول 
حماية  على  وحدها  و�لقو�نني 
�ملجتمع وتعزيز م�ساألة �ل�رش�كة 
موثوقة  �أخالقية  منظومة  �سمن 
ور��سخة، وخلق ذلك �لهارموين 
�ملطلوب بني ما هو قانوين وما 
تكري�س  عن  بعيًد�  �أخالقي  هو 

جمرد حالة �لإلز�م وحدها.


