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طوال الوقت بها.
اإىل  حاجة  يف  نظل  الوعي،  هذا  مثل  يتحقق  وحتى 
الأول  الطريق  بو�صفها  منها،  مفر  ل  مبدئية،  خطوة 
الجتماعية..  بامل�صئولية  املطلوب  الوعي  حتقيق  اإىل 
وهذه اخلطوة تتمثل يف "اإغراءات" حمددة، لبد للدولة 
اأن تبادر بها، فت�صتدرج راأ�س املال من خاللها، �صواء 
دور  اأداء  اإىل  �رشكات،  غري  اأو  �رشكات،  يف  كان 

اجتماعي لي�س له اأن يتهرب منه.
�صورة  يف  الإغراءات  هذه  تكون  اأن  املمكن  ومن 
اإعفاءات �رشائبية ـ مثاًل ـ اأو اإعفاءات جمركية. اأو اأي 
�صيء من هذا النوع، ولذلك فاإن علينا اأن نت�صور م�صاحة 
امل�صئولية الجتماعية املوؤداة، لو اأن كل �صاحب مال، 
اأو �صاحب �رشكة، اأو �صاحب اأي كيان اقت�صادي، فهم 
اأن اأداءه مل�صئوليته الجتماعية هذه �صوف تقابله فائدة 
�صوف تعود عليه، �صواء كانت يف �صكل فائدة مادية، 
على  ا�صمه  كاإطالق  معنوية،  اأو  اأدبية  فائدة  حتى  اأو 

مدر�صة �صوف يقوم باإن�صائها مثاًل.  
يف  "وعي"  الجتماعية  امل�صئولية  فاإن  وباخت�صار، 
اأ�صلها، وهذا الوعي يحتاج اإىل �صنوات حتى يتحقق، 
ولي�س اأمامنا على مدى هذه ال�صنوات التي هي بطبيعتها 
طويلة، اإل اأن نعمل على "تخليقه" لدى النا�س.. وهذا 
نف�صه، واإمنا  تلقاء  اإلينا من  ياأتي  لن  "التخليق" للوعي 

نحن الذين �صوف يكون علينا اأن نذهب اإليه.

الوعي  يزال  ال  املثال،  �سبيل  علي  م�رص،  وفى 
بامل�سئولية االجتماعية لراأ�س املال، وعًيا ع�سوائًيا يف 
ممار�ساته، اإذا جاز التعبري، وال يزال يف اأغلبه اأقرب 
ما يكون اإيل العمل اخلريي منه اإيل الدور االجتماعي، 
اأن  يجوز  وال  خريًيا،  عماًل  لي�س  بطبيعته  هو  الذي 

يكون!
فهناك رجال اأعمال كثريون لديهم موؤ�س�سات اجتماعية 
تتبع �رصكاتهم، وهي تن�سئ مدار�س، وتر�سل متفوقني 
تعليمية  اأبنية  ترميم  وتعيد  اخلارج،  يف  للدرا�سة 
بكاملها، وتخ�س�س جوائز، و... و...اإيل اآخره.. 
ولكن مل يثبت اإيل االآن اأن الدولة قد بادرت من جانبها، 
فاأغرت راأ�س املال باأن يتو�سع يف دوره االجتماعي، 
مثل هذا  اأن جتعل  ت�ستطيع  يدها  الدولة مبا يف  اأن  مع 
الدور اأ�سعاف اأ�سعاف ما هو عليه االآن.. وهذا هو 
ما ق�سدته منذ ال�سطر االأول، فرجل االأعمال ال يجوز له 
اأن يوؤدي دوًرا اجتماعًيا من خالل �رصكاته، الأنه فقط 
يحب اأن ميار�س هذا الدور، بل الأنه يف االأ�سل مدرك 
الدور واجب  هذا  مثل  بو�سف  اإليه،  بلده  مدي حاجة 
عليه وحق للبلد، والأنه يري ـ اأي رجل اأعمال ـ اأنه حني 
ميار�س هذا الدور، فاإنه ال يفعل ذلك يف فراغ، واإمنا 
يف اإطار تر�سمه الدولة، ثم تدعمه مبا يجعله يت�سع، وال 
قنوات  يف  ولي�س  رئي�سي،  جمري  يف  وي�سب  ي�سيق، 

فرعيَة!

ال�سبع  الأوروبي،  الحتاد  دول  ا�ستقرت 
الجتماعية  امل�سئولية  اأن  على  والع�رشون، 
ا،  لراأ�س املال عموًما، ولل�رشكات خ�سو�سً
ل يجوز اأن ينظمها قانون، اأو تقيدها لئحة 
حرة،  مرتوكة  تظل  اأن  لبد  واإمنا  مكتوبة، 
ي�ساء،  وكما  يحب،  كما  �ساحبها  ميار�سها 
يف تلقائية وعفوية، دون �سغط من �سيء اأو 

من اأحد.
هذا  من  �سيء  علي  دولة،   27 ت�ستقر  وحني 
عما  لدينا،  �سوؤال  يثور  اأن  فالبد  النوع، 
اأن تكون عندنا م�سئولية  اإذا كان من املمكن 
تكون  اأن  دون  اإليها،  نطمح  مثيلة  اجتماعية 
مفرو�سة على الذين عليهم اأن ميار�سوها يف 

املجتمع!
يتاأمل  اأن  جرب  اإذا  اأحًدا  اأن  واحلقيقة 
له،  يتبني  ف�سوف  هدوء،  يف  املو�سوع، 
دول  يف  احلد،  هذا  اإىل  الأمر  و�سول  اأن 
الحتاد الأوروبي، مل ين�ساأ من فراغ واإمنا 
يقوم يف الأ�سا�س، على "وعي" مرتاكم، باأن 
�سخ�س  لأي  بالن�سبة  الجتماعية  امل�سئولية 
عليه اأن ميار�سها جتاه بلده، لي�ست اختياًرا، 
اأن  يجب  "التزام"  هي  اإمنا  يت�سور،  قد  كما 
اإليه،  ي�سارع  واأن  به،  يبادر  واأن  يقدمه، 

بقلم: �سليمان جودة

حتى ولو مل يكن هناك �أحد ي�ضغط عليه، من 
�حلقيقة  وهذه  �اللتز�م..  بهذ�  �لوفاء  �أجل 
ملاذ�  بو�ضوح،  لنا،  تف�رس  رمبا  �لتي  هي 
لر�أ�س  �الجتماعية  �مل�ضئولية  عندهم  تتج�ضد 
�ملال ولل�رسكات مًعا، يف �ضورة كيانات حية 
على �الأر�س، دون �أن يكون هناك �أي �إلز�م 
باأهميتها،  �لوعي  ثم  ـ   هنا  ـ  فالوعي  بها.. 
و�لوعي بدورها، يوؤدي كله �إىل �أد�ئها على 

�أعلى م�ضتوى ممكن.
ولذلك، فتقديري �أننا يتعني علينا، �أن نفت�س 
�الجتاه..  هذ�  يف  حتديًد�،  "�لوعي"  عن 
فبدون "وعي" باأبعاد �مل�ضئولية �الجتماعية، 
لن يكون لها وجود حقيقي بيننا، مهما نادت 
عنها  حتدث  ومهما  �الإعالم،  و�ضائل  بها 

�مل�ضئولون، وغري �مل�ضئولني.
ومثل هذ� �لوعي، �إمنا هو م�ضئولية جماعية، 
�أن  يجب  بحيث  �لنهاية،  يف  جمتمعًيا  ليتجلى 
وغري  �الإعالم،  �لنا�س،  بني  بثه  يف  ي�ضارك 
�ملح�ضلة  يف  بنا،  ي�ضل  �ضوف  مما  �الإعالم، 
�لنهائية، �إىل ما و�ضلو� �إليه يف �لدول �ل�ضبع 
�الجتماعية  �مل�ضئولية  ف�ضارت  و�لع�رسين، 
تقوم ومتتد، وتتحرك، ثم يتو��ضل دورها، 
دون �أن يكونو� يف حاجة �إىل تذكري �أ�ضحابها 

م�صر

يف امل�ضئولية االجتماعية ... فت�ش عن "الوعي" بالق�ضية !
الكاتب ال�صحفي..
امل�رصي اليوم،

الوفد


