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العمل  باأخالقيات  وثيًقا  ارتباط  ال�رشكات  مواطنة  مفهوم  يرتبط 
التجاري، وممار�شات مديري ال�رشكات. فالقيام بالن�شاط التجاري 
وفًقا للمبادئ الأخالقية يعد يف الغالب مهمة �شعبة بالن�شبة للموظفني 
على كافة امل�شتويات داخل ال�رشكة، فالإدارة العليا جتد نف�شها حتت 
�شغط م�شتمر من حملة الأ�شهم  لزيادة اأرباح ال�رشكة يف الأجل الق�شري، 
با�شرتاتيجيات  يهتمون  ما  غالًبا  املختلفة  امل�شالح  اأ�شحاب  اأن  غري 
التنمية امل�شتدامة يف الأجل الطويل. اأما يف امل�شتويات الأخرى داخل 
�شعب؛  موقف  يف  واملديرون  املوظفون  يو�شع  ما  فغالًبا  ال�رشكة، 
اإذ ينتظر منهم العمل وفًقا ملبادئ اأخالقية، وفى الوقت نف�شه يتعني 
اأنف�شهم  تعري�ض  اأو  ال�رشكة،  ب�شمعة  الإ�رشار  عدم  يف  التفكري  عليهم 

لفقدان وظائفهم.
تنفيذها على  ال�شلوك الأخالقي ومراقبة  وتقع م�شئولية و�شع مبادئ 
دوًرا  تلعب  القيادة  اأن  يعنى  الذي  الأمر  وهو  العليا،  الإدارة  عاتق 
والقيادة  عليها.  املتعارف  الأخالقية  القيم  على  احلفاظ  يف  مهًما 
الأخالق فح�شب،  تكتفي باحلديث عن مبادئ  التي ل  تلك  الفعالة هي 
بل ت�شع تلك املبادئ مو�شع التنفيذ على نف�شها قبل الآخرين. فهي تعد 
منوذًجا لل�شلوك الأخالقي �شواء بالن�شبة للموظفني داخل ال�رشكة، اأو 

بالن�سبة لل�رشكات �لأخرى �لتي تعمل يف نف�س �لقطاع. وتزد�د �أهمية 
نقطة  من  بدًء�  �أخالقية  �أ�س�س  على  �ل�رشكات  بناء  يف  �لفعالة  �لقيادة 
ميكن  بينما  �لأ�س�س.  تلك  �إىل  تفتقر  �لتي  �ل�رشكات  يف  وذلك  �ل�سفر، 
�أن يوؤدى ف�سل �لقيادة �إىل �أحد�ث �أثار مدمرة لي�س فقط على م�ستوى 
�لربحية بل على �أ�سحاب �مل�سلحة �لد�خليني و�خلارجيني، وذلك على 
و�أوروبا يف  �ملتحدة  �لوليات  �سهدتها  �لتي  �ل�رشكات  ف�سائح  غر�ر 
بد�يات هذ� �لقرن. وقد تخ�رش �ل�رشكة ثقة �مل�ستثمرين وعامة �لنا�س 
بني ليلة و�سحاها، بينما حتتاج �إىل بع�س �لوقت كي ت�ستعيد تلك �لثقة. 
بها  تتمتع  �لتي  �ل�سمعة �جليدة  ت�سهم هي �لأخرى يف  و�لإد�رة �جليدة 
�ل�رشكة، فكما ت�سري �أحدث �لدر��سات، قد تكون �سمعة �ملدير �لتنفيذي 

م�سئولة عن %50 تقريًبا من �ل�سمعة �لكلية لل�رشكة.
وينبغي �أن تكون �لقيادة �جليدة �ساحبة مبادرة بدًل من �أن تتخذ نهج 
�أمًر� حيوًيا، لكن �لقائد  ردود �لأفعال، فالت�سدي للتحديات �حلالية 
بعد  �لأفعال  بردود  يكتفي  ول  �ملبادرة  زمام  يتخذ  من  هو  �جليد 
وقوع �حلدث. ويت�سمن ذلك تقييم �ملمار�سات �لبيئية لأن�سطة �ل�رشكة، 
نف�سه،  �لوقت  يف  ووقائي  عالجي  كاإجر�ء  �رشف  مو�ثيق  و�إ�سد�ر 
وو�سع معايري لل�سحة و�لأمان تفوق �حلد �لأدنى، و�لبحث �مل�ستمر 
عن �سبل حت�سني م�ستوى �أمان وجودة �ملنتجات و�خلدمات، و�لرتكيز 
يف  �مل�سئولة  �لتجارية  �ملمار�سات  وت�سجيع  �جلديدة،  �لفر�س  على 
�ل�رشكات �لأخرى �لتي تعمل يف نف�س �لقطاع، و�لت�سال بالآخرين 

وم�ساركتهم.
�لعمل  �أخالقيات  من  يتجز�أ  ل  جزًء�  �لف�ساد  حماربة  جهود  وتعد 
�لتجاري ـ ل�سيما عند �لقيام بالعمل �لتجاري يف دول �أخرى ـ حيث ل 
�ل�رشكات  رف�س  ينف�سل 
�مل�ساركة يف �لف�ساد عن 
مفهوم �ملو�طنة �ل�ساحلة 
�لأمر  وهو  لل�رشكات، 
�أي  على  ينطبق  �لذي 
�لف�ساد  كان  �سو�ء  بيئة 
�أو  �خلا�س  �لقطاع  يف 
وفى  �لعام.  �لقطاع 
فيها  ت�سطر  �لتي  �لدول 
�مل�ساركة  �إىل  �ل�رشكات 
يف �لف�ساد ـ ب�سبب �بتز�ز بع�س �مل�سئولني �حلكوميني �لفا�سدين �أخالقًيا 
ـ ينبغي على هذه �ل�رشكات �أن تعمل ب�سورة جدية على و�سع نظام عادل 
يت�سم بال�سفافية. وعند و�سع هذ� �لنظام، ل يجب �لكتفاء بو�سع �آليات 
�لقو�نني  بالتخل�س من  ا  �أي�سً �لقانونية فح�سب، بل �لهتمام  للم�ساءلة 
م�سدًر�  �لأحو�ل  �أغلب  يف  تعد  �لتي  و�ملت�ساربة  �لغام�سة  و�للو�ئح 
�لقو�نني  ت�سبح  ل  بحيث  �لقانون  �سيادة  تعزيز  جانب  �إىل  للف�ساد، 

مو�سوعة على �لورق فقط بل قابلة للتطبيق بدقة وعد�لة.
وفى �لدول �لتي ت�ستخدم فيها �ل�رشكات �لتجارية لتكون �أد�ة لت�سهيل 
تف�سيلية،  معاملة  على  للح�سول  �لر�ساوى  تقدمي  طريق  عن  �لف�ساد 
يكون على تلك �ل�رشكات �لتاأكد من تطبيق معايري �لأمانة �لد�خلية بها 
بدقة، �سو�ء د�خل هياكلها �لتنظيمية �أو من خالل �سل�سلة �ملوردين. 
يف  �أمًر�  �لف�ساد  حماربة  تعد  �ل�رشكات،  مو�طنة  مفهوم  �سياق  وفى 
ـ وب�سور  �لفا�سدة  �ل�رشكات باملمار�سات  قيام  �أن  �إذ  �لأهمية،  غاية 
خا�سة عند �لعمل خارج حدود �لدولة ـ قد ي�ساعد على تدعيم �لأنظمة 
من  �سعوبها  حترم  �لتي  �ملنغلقة  و�ملجتمعات  �ل�سلطوية  �ل�سيا�سية 

حقوقهم وحرياتهم �لأ�سا�سية.
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