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كلمة الإحتاد

الأمر  معًا،  واملايل  القت�صادي  العمل  واآليات  طبيعة  فيه  تتداخل  وقت  يف 
الذي يوؤثر حتمًا على طبيعة الأن�صطة كافة، مل يكن القطاع ال�صتثماري مبناأى 
عن ذلك. وظهرت ولالأ�صف ال�صديد عدد من اجلرائم غري املقبولة كالختال�صات 

والر�صاوي وا�صتغالل النفوذ وغريها من اجلرائم.

وعليه كان لبد من الت�صدي لتلك اجلرائم وحماربتها وذلك من خالل تفعيل 
“اأخالقيات العمل” ودرا�صة ومناق�صة دور القيم الأخالقية وهو ما ن�صعى اإليه 

يف هذا الإ�صدار من خالل درا�صة املوا�صيع التالية:

• الأخالق مفهوم متعدد اجلوانب والأ�صكال 
• اأ�صباب الهتمام باأخالقيات العمل

• دور ونطاق اأخالقيات الأعمال
• التعارف بني الأخالقيات والأداء 

• البحث عن اأر�صية اأخالقية يف الأ�صواق املالية
• اأخالقيات الأعمال وتطبيقات احلوكمة يف الكويت

اإليها لتو�صيل ر�صالة تعترب من  التي ن�صعى  النبيلة  وذلك و�صوًل لالأهداف 
�صلب اأهداف الحتاد.

اآملني اأن يحقق الإ�صدار الأهداف املرجوة من تقدميه.

احتاد �صركات ال�صتثمار
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مقدمة :

ياأخذ احلديث عن اأخالقيات الأعمال م�ش���ارات عدة تتنا�ش���ب مع ثقافة ال�شعوب وطبيعة 

ح�شاراته���ا وهويته���ا ال�شيا�شي���ة والقت�شادية. ف���ال يقت�شر وجود الأخ���الق على جمتمع 

دون غريه، اإل اأنه يف ظل تدين معايري الأخالق املتعارف عليها اأ�شبح البحث عن الأخالق 

مطلًبا رئي�شًيا للمجتمعات املتقدمة واملتخلفة على حد �شواء. 

وتناق����ش الدرا�ش���ة دور القيم الأخالقي���ة يف التجارب العاملية يف �ش���وء مفاهيم الإدارة 

الر�شي���دة ) احلوكم���ة ( ، ويتمثل الهدف الرئي�شي من الدرا�شة يف التعرف على التطورات 

العاملي���ة يف جم���ال اأخالقيات الأعم���ال يف ظل حدوث تغريات رئي�شية تطلب���ت اإعادة النظر 

يف اأهميته���ا، والوق���وف عل���ى اأ�شباب الهتم���ام بها على امل�شتوى العامل���ي. وعلى ذلك، فاإن 

ه���دف ه���ذه الدرا�ش���ة يرك���ز عل���ى التعرف عل���ى امل�ش���كالت والأزم���ات الالاأخالقي���ة والتي 

�شهدته���ا كربي���ات ال�ش���ركات واأدت اإلى انهيار بع�شه���ا مما ا�شتدعى اإلى اتخ���اذ اإجراءات 

متعم���دة على اجلان���ب التطبيقي عرب بروز مفاهيم جديدة عرفت مب���ا ي�شمى احلوكمة. كما 

اأن هناك تغريات حدثت على امل�شتوى النظري لإعادة التفكري يف الأ�ش�ش التي قامت عليها 

النظري���ة القت�شادي���ة الراأ�شمالي���ة وظهور دعاة جدد يبحثون عن اأخالقي���ات الأعمال جنًبا 

اإل���ى جن���ب مع مفاهيم الربحية والكفاءة، كم���ا اأن البحث ما زال جارًيا عن اأر�شية اأخالقية 

يف الأ�سواق املالية. و�سوف نناق�ش النقاط الأ�سا�سية التالية:

- الأخالق مفهوم متعدد اجلوانب والأ�شكال.
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- اأ�شباب الهتمام باأخالقيات العمل. 

- دور ونطاق اأخالقيات الأعمال .

- التعار�ش بني الأخالقيات والأداء .

- البحث عن اأر�شية اأخالقية يف الأ�شواق املالية

- اأخالقيات الأعمال وتطبيفات احلوكمة يف الكويت .

اأوًل: الأخالق مفهوم متعدد اجلوانب والأ�صكال:

اأ�شبح���ت “اأخالقي���ات العمل” ت�ش���كل جزًءا رئي�شي���ا من �شناعة النم���و يف ال�شركات، 

عق���ب ذل���ك القدر الهائل من التج���اوزات وات�شاع دائرة اجلرائم والف�ش���اد الإداري خا�شة 

جرائ���م الختال����ش والر�ش���وة وا�شتغ���الل النفوذ الت���ي ت�شهده���ا ال�شركات عل���ى م�شتوى 

الع���امل وحاجة املجتمعات اإلى وجود معايري واأخالقيات عمل اأكرث ُرِقًيا، و�شرورة حتديد 

عالقاته���ا بالعامل���ني والعمالء وال�شركات واجلمهور، ف�شاًل ع���ن مراجعة املفاهيم اخلا�شة 

باأه���داف ال�ش���ركات، ويعك����ش النم���و باأهمية اأخالقي���ات الأعمال حتوًل حا�شم���ًا يف الراأي 

الع���ام ب�ش���اأن امل�شئولية الأخالقي���ة للموؤ�ش�شات وال�شركات. فقد كان م���ن املتوقع اأن حتقق 

ال�ش���ركات اأرباح���ًا للم�شاهم���ني من خ���الل اإنتاج ال�شل���ع واخلدمات باأ�شع���ار تناف�شية وفقًا 

للقوان���ني واللوائ���ح ال�شائدة يف املجتمع التي تزاول فيه ال�ش���ركات واملوؤ�ش�شات اأن�شطتها. 

وح���رٌي بال�ش���ركات يف هذه الأيام اأن تتولى امل�شئولية الأخالقي���ة عن العديد من الق�شايا، 

الت���ي ت�شم���ل البيئة، واجلن�ش ، والع���رق، واملنتجات، ومعايري ال�شالم���ة وال�شحة يف بيئة 

العمل)1(. 

وق���د اأدى فه���م قيمة الأخالقيات بالن�شبة للعمل اإلى ع���دة مظاهر من بينها انت�شار قواعد 

الأخ���الق واملدونات الر�شمية للوق���وف علي املتطلبات الأخالقية، وتعيني م�شئولني اإداريني 
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يهتم���ون مبراع���اة اجلوان���ب الأخالقية من اأجل حتفي���ز املديرين واملوظف���ني على الت�شرف 

وفق���ًا مل���ا تقت�شيه املعاي���ري الأخالقية. وعلى الرغم مما تقدم، فاإن هن���اك تباينًا بني ما يكتب 

ع���ن الأخ���الق وبني م���ا يجري تطبيق���ه، اإذ غالب���ًا ما يح���دث تعار�ش بني العم���ل واجلوانب 

الأخالقي���ة. ول ري���ب اأن هن���اك مديري���ن اأكرث وعي���ًا واأن هناك من يحر�ش���ون على مزاولة 

اأن�شطته���م وفق���ًا للمعايري الأخالقية باعتبار اأن ذلك خيار ا�شرتاتيجي)2(. بينما يتخذ بع�ش 

املديري���ن القواعد الأخالقية �شتارًا لتخ���اذ  قراراتهم غري الأخالقية، وخا�شة يف املواقف 

التي ل ي�شتطيع فيها العامة التفرقة بني ال�شلوك الأخالقي وال�شلوك غري الأخالقي)3(. 

ويبدو اأن احلاجة اإلى تطبيق كل من الأخالقيات والعمل بطريقة �شحيحة ل تتوافق مع 

 ،Business is Business الراأي ال�شائع الذي يتبناه رجال الأعمال من اأن العمل عمل

وم���ع راأي ميلت���ون فرايدمان Milton Friedman باأن الأخالقيات ل دخل لها مبفهوم 

العم���ل عم���ل Business is Business  )4(. حي���ث ي���رى ميلتون فرايدم���ان احلائز على 

جائ���زة نوبل يف القت�شاد يف كتابة بعن���وان التاريخ النقدى للوليات املتحدة ال�شادر يف 

عام 1963، اأن الدوافع القت�شادية هي اأ�شا�ش امل�شروع اخلا�ش واأن وظيفته الأ�شا�شية 

ه���ي تعظيم الربح ل�شالح حمل���ة الأ�شهم، اأما امل�شئولية الأخالقية والجتماعية فاإنها ترتبط 

بالدوافع غري القت�شادية ولي�شت من طبيعة امل�شروع اخلا�ش، وياأتي هذا الراأي انطالقًا 

م���ن اأف���كار اآدم �شميث يف كتابه ال�شادر يف عام 1776 بعن���وان ثروة الأمم  والذي ي�شري 

اإل���ى اأن خل���ق ال���رثوة هو م�شئولية الأف���راد والدولة واأن ال�شركة لها ه���دف رئي�شي هو اأن 

تبق���ى من�شئ���ًا للرثوة لتنتج ال�شل���ع املادية وجتلبها اإلى ال�شوق، وحتم���ي راأ�ش املال وتعظم 

الربح. 

 ويغ���ايل اأح���د اأع���الم الإدارة املعا�شري���ن ب�شدة فى راأي���ه عن تاأكيد ه���ذه الروؤية للم�شروع 

اخلا�ش، اإلى اأننا لو عهدنا اإلى مالئكة كبار، وهم بطبيعتهم ل يبالون ب�شدة بدافع الربح، 
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لتمنوا اأن يحققوا ربحا)5(، واحلقيقة اأن ف�شل العمل عن الأخالقيات اأمر غري ممكن وغري 

مف�ش���ل. فالأخالقي���ات لي�شت اأمرًا اختياريًا. وقرارات و�شلوكيات العمل عبارة عن اأعمال 

اأخالقية لأنها توؤثر يف حياة ورفاهة الآخرين. 

ول �ش���ك ف���ى اأن الأفراد الذين يتخ���ذون قرارات متعلقة بالعمل ويعمل���ون مبوجبها اإمنا 

ون عن اختيارات اأخالقية �شواء ارت�شوا ذلك اأم ل و�شواء ق�شدوا ذلك اأم ل. واإذا ما  ُيعربرِّ

تظاه���ر ه���وؤلء بخالف ذلك، فاإنهم بذلك ينكرون اجلوانب الإن�شانية التي غر�شها الله فيهم 

اأو ينكرون طبيعتهم الأخالقية)6(. لي�ش ذلك فح�شب، بل اإن جتاهل دور الأخالق يف العمل 

يعني اإنكار اأن هناك طرقًا �شحيحة واأخرى خاطئة ملزاولة العمل. 

فبعد مرور قرون على اأفكار اآدم �شميث، ويف ظل تطور املجتمعات الغربية والتحولت 

الإداري���ة الكبرية والأزمات التي ع�شفت بعدد من ال�شركات لأ�شباب ل اأخالقية، بداأ بروز 

دع���اة ج���دد وو�شائ���ل ومفاهيم جلعل الأخالق عن�ش���رًا حاكمًا للنم���و والتدقيق يف اختيار 

املديري���ن، وب���دا اأن البع���د ع���ن القي���م الأخالقي���ة اأم���ر ل يثب���ت طوي���اًل لأنه م�ش���اد للفطرة، 

معار����ش للعل���م، خمالف للعقل، يتنافى مع معطي���ات الواقع، ويتجاوز كل القيم الأ�شا�شية 

الت���ي ت�ش���كل على اأ�شا�شها الإن�شان ، واأن اأ�شالة الفك���رة الأخالقية و�شموها ووحدتها لن 

تنزل عن عر�ش �شيادتها ما بقيت مثلها العليا قائمة يف خاطر الب�شرية. 

وينطوي مفهوم -اأخالقيات العمل- على معاٍن متعددة، فلي�ش هناك تعريف حمدد ودقيق 

لأخالقيات الأعمال، بل اإن هناك اختالطًا يف مفهوم اأخالقيات العمل واأخالقيات الإدارة، 

وال�شل���وك الأخالق���ي، فقد تعني اأخالقيات العمل ا�شتخدام الأخالقيات كا�شرتاتيجية عمل 



11

لتح�ش���ني �شمع���ة واأداء ال�شرك���ة. وقد ي�ش���ري اإلى التبع���ات الأخالقية لق���رارات و�شلوكيات 

العم���ل، وتاأثريه���ا على رفاهة النا�ش والبيئة. بحيث تكون جمموعة من املبادئ التي تهيمن 

عل���ى ال�شل���وك الإداري وتتعل���ق مب���ا هو �شحي���ح اأو خطاأ،  كما ميك���ن اأن ي�ش���ري اأي�شًا اإلى 

ال�شل���وك الأخالقي ل���الإدارة، واأ�شحاب العمل واملوظفني يف حتقيق اأه���داف املوؤ�ش�شة، اأو 

تبن���ي قواع���د اأخ���الق تهدف اإلى التاأث���ري يف �شلوكي���ات املوظفني. واأخريًا، ف���اإن اأخالقيات 

العم���ل ق���د تعني اللت���زام بالقيم الأخالقي���ة )الأمان���ة، وال�شتقامة، والثق���ة، وال�شدق( يف 

العمل. وينطوي هذا البحث على تلك املعاين.

ثانًيا: اأ�صباب الهتمام باأخالقيات العمل :

ب���دءًا من املقدم���ة الأ�شا�شية التي تقت�شي ب���اأن الأخالقيات تدور ح���ول اتخاذ اختيارات 

وق���رارات �شحيح���ة مبا متثله م���ن خطوط توجيهية للمديرين يف �شن���ع القرار حيث تزداد 

اأهميته���ا بالتنا�ش���ب مع اآثاره ونتائجه، حظيت اأخالقيات العمل بالهتمام على نحو وا�شح 

وملف���ت للنظ���ر وظه���رت م�شطلحات جديدة مثل قواع���د واآداب املهن���ة واأخالقيات الوظيفة 

واأخالقي���ات الأعم���ال، وبات���ت ال�ش���ركات تت�شابق لإ�ش���دار مدون���ات اأخالقي���ة، وال�شوؤال 

املطروح هو مل هذا الهتمام وذلك التطور؟ وبهدف الإجابة على ذلك نورد ما يلي : 

1-التحول يف مفاهيم الكفاءة واأهداف ال�صركات : 

كان اله���دف الرئي�ش���ي لل�ش���ركات يعتمد على حتقي���ق اأرباح لأ�شح���اب العمل ب�شفة 

اأ�شا�شي���ة وفق���ًا لقواعد ال�شوق بدون غ�ش اأو احتي���ال )7(. وبالأخذ يف العتبار الرتكيز 

عل���ى حتقي���ق الأرب���اح باعتب���ار اأن ال�شركة اآل���ة للربح ، واأن كف���اءة ال�ش���ركات تعنى اأن 

احل�ش���ول على الرب���ح هو الطريقة الف�شلى لالأداء، فال غ���رو اأن تعظيم قيمة امل�شاهمني 

كان���ت اله���دف امل�ش���رتك يف اجلان���ب النظ���ري والعمل���ي منذ العق���ود الأولى م���ن القرن 
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املا�ش���ي وحت���ى فرتة الت�شعيني���ات، بل قي���ل اإن اأف�شل طريقة لتحقي���ق ذلك الهدف هو 

رب���ط دخل الإداريني  بقي���م الأ�شهم. وقد �شاد العتقاد باأن هذا النوع من الربط �شوف 

يوؤدي اإلى تاليف تعار�ش امل�شالح بني الإدارة وامل�شاهمني، ومن ثم ميكن التخل�ش من 

امل�شكالت الأخالقية التي تن�شاأ عادة بني املديرين واملالك.

وم���ن الناحية العملية، بداأ املدي���رون يركزون جل اهتمامهم على زيادة اأ�شعار اأ�شهم 

ال�شرك���ة عل���ى ح�شاب موؤ�شرات الأداء الأخرى. واأدت زي���ادة اأ�شعار الأ�شهم اإلى تربير 

اأي �شل���وك اآخ���ر م���ن �شلوكيات ال�شركة ، مب���ا يف ذلك منح روات���ب ت�شجيعية هائلة اإلى 

امل�شئول���ني الإداريني، وجتاهل العاملني، وتخفي�ش معايري ال�شالمة وال�شحة، واإهمال 

العوام���ل احليوي���ة التي حتق���ق امل�شلحة طويلة الأج���ل لل�شركة وت�شم���ن ا�شتمراريتها، 

مثل التدريب والبحوث والتطوير. وبالإ�شافة اإلى ذلك، اأدى الرتكيز على ارتفاع قيمة 

الأ�شهم اإلى تربير ارتكاب ت�شرفات غري قانونية مثل تزييف احل�شابات وتداول الأ�شهم 

اعتمادًا على معرفة معلومات من داخل ال�شركة. وبدًل من حل امل�شكلة الأخالقية، اأدت 

احلواف���ز املالية الكبرية املمنوحة للم�شئولني الإداريني اإلى خلق م�شكالت اأكرث خطورة 

 Enron وتكلف���ة و�شارك���ت يف انهي���ار املوؤ�ش�ش���ات الك���ربى مثل اإن���رون وورلدك���وم

 .Worldcom

2- تعقد وتداخل امل�صالح يف ال�صركات احلديثة: 

وبالأخ���ذ يف العتب���ار اأن نتائ���ج ق���رارات واأن�شطة ال�شرك���ة ل تقت�شر عل���ى امل�شاهمني 

فح�شب بل توؤثر على العاملني واملوردين والعمالء واجلمهور، اإذ يتولى املديرون مهامًا 

وم�شئولي���ات ل تتوق���ف عن���د امل�شاهمني فق���ط. وب�شفة خا�شة، فحينم���ا يقوم املديرون 

بتعي���ني العامل���ني، فاإنه���م بذلك يوقع���ون عقدّا �شمني���ًا بتوفري عاملني مقاب���ل اأجر عادل 
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لأداء مه���ام حم���ددة عادلة يف بيئة عمل اآمن���ة و�شحية. ونظرًا لأهمي���ة اجلهد والتعاون 

الذي يبذله العاملون يف جناح ال�شركة، فاإن ا�شرتاتيجية العمل ال�شحيحة تقت�شي اأن 

يهت���م املديرون مب�شالح العاملني كم���ا لو كانوا يهتمون مب�شالح امل�شاهمني، مما يخلق 

م�شلح���ة وا�شح���ة للعاملني يف جن���اح املوؤ�ش�شة ويزيد ثقته���م يف الإدارة، لذا وجب اأن 

ي�شبح املديرون م�شئولني عن امل�شاهمني والعاملني على حٍد �شواء. 

وا�شتن���ادا اإل���ى املب���ادئ الت���ي تن���ادي به���ا منظمة »ت�شخ���ري الأعم���ال التجاري���ة ل�شالح 

امل�شوؤولي���ة الجتماعي���ة«، وه���ي منظمة اأعم���ال جتارية تتخذ من الولي���ات املتحدة مقرًا 

له���ا، وتعم���ل من اأجل النهو�ش بالقي���م الجتماعية، تبني الدرا�ش���ات اأن ال�شركات التي 

يوج���د فيه���ا توازن بني م�شالح حاملي الأ�شهم � مثل التوازن بني الإدارة، واليد العاملة 

والعمالء – حققت معدلت منو ومعدلت اأداء للعاملني تفوق ال�شركات الأخرى بن�شبة 

اأربعة اأ�شعاف وثمانية اأ�شعاف على التوايل. 

3- اإر�صاء مبادئ الإدارة ال�صليمة )احلوكمة( :

يف ظ���ل البح���ث ع���ن اأدوات ملعاجلة امل�ش���كالت والأزمات التي اأدت اإل���ى انهيار عدد من 

ال�ش���ركات لأ�شب���اب عدم الت���زام امل�شئولني فيها باأخالقيات العم���ل، نتجت جمموعة من 

الأ�ش����ش واملمار�شات التي تطبق ب�شفة خا�ش���ة على ال�شركات اململوكة لقاعدة عري�شة 

م���ن امل�شتثمرين )ال�شركات امل�شاهم���ة( وتت�شمن احلقوق والواجب���ات لكافة املتعاملني 

م���ع ال�شركة مثل جمل�ش الإدارة وامل�شاهمني، الدائن���ني، البنوك واملوردين، واملجتمع، 

وتظه���ر م���ن خ���الل النظم واللوائ���ح املطبق���ة بال�شركة والتي حتك���م اتخ���اذ اأي قرار قد 

يوؤث���ر على م�شلحة ال�شركة اأو امل�شاهمني بها، وهو ماعرف مب�شطلح الإدارة الر�شيدة 

واحلوكم���ة، اإذ توف���ر )احلوكم���ة ( الإط���ار التنظيم���ي ال���ذي ميّكن ال�شرك���ة من حتقيق 

اأهدافه���ا، وحت���دد القواعد املتعلقة بكيفي���ة اتخاذ القرارات، وال�شفافي���ة والإف�شاح عن 

تل���ك الق���رارات، وميّكنها من حتديد ال�شلطة وامل�شئولي���ة للمديرين والعاملني بال�شركة، 
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وحج���م ونوعية املعلومات التي يت���م الإف�شاح عنها للم�شتثمرين، الأمر الذي ي�شب يف 

�شالح حماية حقوق �شغار امل�شاهمني. 

وق���د تزاي���دت اأهمية مفه���وم احلوكمة الذي ير�شيي مب���ادئ من �شاأنه���ا حماية م�شالح 

جمي���ع الأط���راف ذات ال�شل���ة والعالق���ة بال�شرك���ة، وح���ددت املنظم���ات الدولي���ة الأطر 

القانوني���ة واملب���ادئ التنظيمية من اأجل تطبيق هذا املفهوم، يف ظل العديد من الأ�شباب 

لعل من بينها ما يلي:

1- تزاي���د العتم���اد على ال�ش���ركات اخلا�شة والتي ات�شعت حج���م م�شاريعها مما عمل 

عل���ى انف�ش���ال امللكية عن الإدارة، يف ظ���ل النظام الراأ�شمايل ال���ذي تعمل يف ظله 

العديد من الدول.

2- وقوع العديد من ال�شركات يف اأزمات مالية، نتجت ب�شبب �شعف اآليات احلوكمة، 

كم���ا ك�شف���ت الأزم���ة املالية العاملية يف ع���ام 2008، ومن قبلها وق���وع دول جنوب 

�ش���رق اآ�شي���ا يف اأزم���ات مالية يف اأواخ���ر الت�شعينيات.�شعف اآلي���ات الرقابة على 

املديرين)8(.

3- وعل���ى ذل���ك، تبن���ت املنظم���ات الدولية مب���ادئ واأ�ش�ش احلوكمة، فف���ي �شنة 2004 

اأ�ش���درت منظمة OECD قائمة جديدة ملعايري حوكمة ال�شركات، واأ�شدرت جلنة 

بازل يف عام 2010 مبادئ جديدة لتعزيز هذا املفهوم.

 

ويف الولي���ات املتح���دة، حف���زت الف�شائح املالية عل���ى اإجراء تفح�ش دقي���ق واإ�شالح 

�شام���ل للقوان���ني املتعلق���ة ب�شل���وك �ش���ركات الأعم���ال، وذلك من خ���الل قان���ون �شاربينز - 

اأوك�شل���ي Sarbanes-Oxley Law  لع���ام 2002. ي�ش���ف اإثيوِب����ش تاف���ارا وروب���رت 

 Securities & Exchange شرتاهوتا، من مفو�شية الأوراق املالية واملبادلت الأمريكية�

Commission SEC  تع���اون املفو�شي���ة مع منظمي التعامل ب���الأوراق املالية واملبادلت 



15

الأجانب مل�شاعدة ال�شركات الأجنبية يف مواجهة املعايري ال�شارمة اجلديدة التي يفر�شها 

هذا القانون .ويقول كري�شتوفر راي ،وهو امل�شئول يف وزارة العدل الأمريكية ،اإن قانون 

�شاربينز-اأوك�شل���يSarbanes-Oxley Law  وف���ّر للُمّدعني العامني تر�شانة اأكرب من 

الأدوات التي متّكنهم من مقا�شاة املخالفني للقوانني يف ال�شركات الكبرية)9(. 

فخ�شوع ال�شركة للم�شاءلة واملحا�شبة وحتملها امل�شئولية اإزاء حملة الأ�شهم واأ�شحاب 

امل�شلح���ة الآخري���ن �شواب���ط تت�شمنها جمموعة م���ن الواجبات - املن�شو����ش عليها بدرجة 

اأو باأخ���رى يف العدي���د م���ن البلدان املتطورة - الت���ي يتعني على اأع�شاء جمل����ش الإدارة اأن 

يتقي���دوا به���ا عند اتخاذ القرارات. وُتعرف هذه الواجبات اأو املهمات بالواجبات الئتمانية 

اأو م�شئولي���ات العهدة بالأمانة. وه���ي ت�شمل واجب توخي احلذر، وواجب الولء لل�شركة، 

وواجب التحّلي بالنزاهة وال�شفافية، وواجب العمل بنية ح�شنة.

وميك���ن اأن ت���وؤدي خمالف���ة اإحدى ه���ذه الواجبات اإلى حتمي���ل اأع�شاء جمل����ش الإدارة 

امل�شئولي���ة اإزاء مراقب���ي تطبي���ق القوانني التنظيمية احلكومي���ني اأو اإزاء حملة الأ�شهم. ففي 

الولي���ات املتح���دة، مث���اًل، ي�شتطيع حملة الأ�شه���م اإقامة الدعاوى على مدي���ري ال�شركة اإما 

ب�شفتهم ال�شخ�شية اأو بالنيابة عن ال�شركة للح�شول على تعوي�ش اأو ت�شحيح اأي خمالفة 

مزعوم���ة لواج���ب العه���دة الئتمانية. ومثل ه���ذه الدعاوى كثرية ج���دًا يف الوليات املتحدة 

كما ت�شهد على ذلك جمموعة دعاوى حملة الأ�شهم �شد �شركات اإنرون وتايكو وورلدكوم 

وغريه���ا م���ن ال�شركات العديدة الأخرى. ويف حني اأن بع�ش الدعاوى م�ُِحّقة وبع�شها غري 

م�ُِح���ّق، اإل اأن اإمكاني���ة اإقام���ة مث���ل تلك الدع���اوى ُي�شّكل حاف���زًا قوي���ًا لأداء اأف�شل من قبل 
اأع�شاء الإدارة.)10(

وبوج���ه عام ميك���ن ت�شني���ف الإ�شالح���ات الرئي�شية الت���ي يت�شمنها قان���ون �شاربينز 
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- اأوك�شل���ي Sarbanes-Oxley Law يف ث���الث فئ���ات. اأوًل، يحت���وي القان���ون عل���ى 

اإ�شالح���ات هام���ة تهدف اإلى حت�ش���ني اأداء مهنة املحا�شب���ة واإعادة الثقة به���ا. وثانيًا، يوفر 

القان���ون اأدوات جدي���دة لفر����ش تطبيق قوان���ني الأوراق املالية. وثالث���ًا اأ�شبحت مفو�شية 

تنظي���م التعامل بالأوراق املالية ت�شتخدم تل���ك الأدوات لتو�شيع جمال برناجمها يف تطبيق 

القوانني. وخالل ال�شنتني املاليتني الأخريتني، تقدمت الوكالة ب�شكاوى ق�شائية �شد اأكرث 

م���ن 1٫300 حالة لفر�ش تطبيق القوان���ني، بينها اأكرث من 370 عملية احتيال يف التقارير 

املالي���ة واحل�شاب���ات. وقد ح�شلت على اأحكام بدفع غرامات وا�شرتجاع اأرباح غري �شريفة 

يبل���غ جمموعه���ا خم�شة مليارات دولر، و�شعت اإلى ف�شل اأكرث من 330 مديرًا تنفيذيًا من 
اخلدمة جمّددًا كم�شئولني اأو كاأع�شاء يف جمال�ش اإدارة ال�شركات العامة.)11(

وق���د قام الرئي�ش ال�شاب���ق بو�ش مبعاجلة هذه النتهاكات وغريه���ا من املخالفات التي 

ك�شف���ت عنه���ا ف�شائ���ح احتي���ال ال�شركات، كتل���ك املتعلقة ب�شرك���ة اإنرون حي���ث وّجه فريق 

مكافحة الحتيال اخلا�ش ب�شركة اإنرون يف وزارة العدل تهمًا �شد 33 مدعى عليهم مبن 

فيهم 24 موظفًا �شابقًا يف �شركة اإنرون ، بينهم رئي�ش جمل�ش الإدارة، ورئي�شان تنفيذيان 

واملوظ���ف املايل الرئي�شي، واأمني �شن���دوق، وثالثة روؤ�شاء تنفيذيني يف موؤ�ش�شات اأعمال 

بارزة تابعة لإنرون، ونائب الرئي�ش التنفيذي لعالقات اإنرون مع امل�شتثمرين، واأحد اأمناء 

�ش���ر ال�شرك���ة. وق���د اأق���ر 22 من ب���ني املدعى عليه���م باأنهم مذنب���ون اأو مت جترميه���م نتيجة 

ملحاكمته���م، مب���ن فيه���م املوظف املايل الرئي�ش���ي ال�شابق، كما مّت و�ش���ع اليد على اأكرث من 

161 مليون دولر من الأرباح غري امل�شروعة. 

ويف نوفم���رب 2004، اأدان���ت هيئ���ة املحلفني خم�ش���ة مدراء تنفيذي���ني يف �شركة اإنرون 

كوربوري�ش���ن ويف �شرك���ة مرييل لن�ش اأند كومباين املتحدة، وهي �شركة تخت�ش بالإدارة 
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املالي���ة، بتهمة الحتيال و�شهادة الزور واإعاق���ة عمل العدالة، وكلها تهم انبثقت عن خمطط 

متطور جدًا وُمعقد لالحتيال املايل. اأما �شركة وورلدكوم وهي �شركة توؤمن خدمات الرعاية 

ال�شحي���ة فقد مت اته���ام الرئي�ش التنفيذي فيها بالعديد من تهم الحتيال التي ن�شاأت نتيجة 

ملُخطط ُم�شطنع لت�شخيم الأرباح املعلن عنها، وقيمة اأ�شول ال�شركة وتزوير التقارير عن 

و�ش���ع ال�شرك���ة املايل. وُزع���م اأن املدعى عليه���م اأ�شافوا زورًا مداخي���ل وهمية بقيمة 2٫7 

األف مليون دولر على دفاتر و�شجالت ال�شركة واأقنعوا ال�شركة مبنحهم رواتب ومكافاآت 

وخيارات اكتتاب لأ�شهم وفوائد اأخرى، ا�شتنادًا اإلى الأرقام امل�شخمة زورًا. 

وقد اأدانت هيئة املحلفني �شركة هيلث �شاوث واأديلفيا وهي �شركة للتلفزيون الكابلي، 

حي���ث اإذ اأدان���ت الرئي����ش التنفي���ذي واملدي���ر امل���ايل ال�شابقني ل�شرك���ة اأديلفي���ا لالت�شالت 

بالتاآم���ر والحتيال ب���الأوراق املالية والحتي���ال على امل�شارف، من خ���الل خمطط احتيال 

م���ايل وح�شابي معقد، وباختال�ش ممتلكات ال�شركة مما غنب حملة الأ�شهم والدائنني. وقد 

 ،)SEC( مت���ت اأعم���ال التحقيق واملقا�شاة يف هذه الق�شي���ة بالتن�شيق الوثيق مع مفو�شية

التي تولت اأي�شًا رفع ق�شية موازية تتعلق بفر�ش تطبيق القوانني)12(، وذلك باإن�شاء فريق 

���م فري���ق املكافحة ال���ذي يراأ�شه  ملكافح���ة الحتي���ال يف ال�ش���ركات يف يولي���و 2002. وي�شّ

نائ���ب وزي���ر العدل، واأع�شاء من الوزارة مكّلفني بتعزيز ن�شاط���ات تطبيق القوانني املتعلقة 

باجلرائ���م داخ���ل ال���وزارة، وجمموع���ة من املوظف���ني يف دوائ���ر حكومية خمتلف���ة خمت�شة 

بالتحقي���ق وفر����ش القوانني التنظيمي���ة تركّز على حتقيق احلد الأق�ش���ى من التعاون ومن 

الن�شاط���ات امل�شرتكة التنظيمية والتحقيقية واخلا�شة بفر�ش تطبيق القوانني عرب وكالت 
واأجهزة تطبيق القوانني الفدرالية يف ق�شايا احتيال ال�شركات الفدرالية. )13(

كم���ا قام���ت حرك���ة حوكم���ة ال�ش���ركات يف الرتكي���ز على ط���رق اأخ���رى لتعزي���ز نزاهة 

امل�شئول���ني ع���ن اإدارة ال�شركة واأع�شاء جمال�ش الإدارة. فمثاًل، �ش���ّدد وليام دونالد�شون، 
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رئي����ش املفو�شي���ة الأمريكية لتنظي���م التعامل ب���الأوراق املالية )SEC( عل���ى اأهمية ت�شكيل 

اأع�ش���اء جمل����ش الإدارة وكب���ار امل�شئولني الإداري���ني بحيث تكون منوذج���ًا رفيع امل�شتوى 

م���ن ناحي���ة املعايري الأخالقية على راأ����ش ال�شركة. ومع تقدم حرك���ة احلوكمة  �شتبذل تلك 

احلركة جهدًا كبريًا للعثور على اأع�شاء جمال�ش اإدارة ممتازين اأخالقيًا ويتحّلون ب�شفات 

كان يجلها اقت�شادّيو القرن الثامن ع�شر، من اأمثال اآدم �شميث، مثل: احل�شافة والعدالة 

والإح�شان و�شبط النف�ش واحل�شمة والعتدال. 

4-الهتمام بالتعليم والتدريب :

اإن التطور الأو�شع يف جمال اأخالقيات الأعمال جنده يف جمال التعليم والتدريب، ففي 

ال���دول ال�شناعي���ة اأخذت هذه املادة تدر�ش وت�شدر فيه���ا الكتب املتخ�ش�شة واملنهجية 

على نطاق وا�شع، ففي الوليات املتحدة الأمريكية حاليا اأكرث من 500 مقرر تدري�شي 

م���ن مقررات اأخالقي���ات الأعمال تدر�ش يف اجلامعات بدوام كامل ، على اأن 90% منها 

تق���دم نوع���ًا م���ن التدري���ب يف هذا املج���ال، وحتى ع���ام 1993 كان هناك م���ا ل يقل عن 

16 مرك���زًا بحثي���ًا لأخالقي���ات العم���ل)14( والأعم���ال. ويف عام  2004 اأ�ش���درت جمعية 

اإعالء �شاأن كليات ومدار�ش اإدارة الأعمال والتجارة، وهي الهيئة الدولية التي ت�شادق 

عل���ى اإن�شاء كليات الأعمال والتجارة، مبادئ توجيهية لدمج الأخالقيات واحلوكمة يف 

م���واد تدري����ش الإدارة العاملية. وتركز هذه املب���ادئ التوجيهية على اأربعة جمالت: هي 

م�شئولية �شركات الأعمال يف املجتمع والقيادة الأخالقية و�شناعة القرارات الأخالقية 

وحوكمة ال�شركات)15(.

ويف ع���ام 2001  اأع���د الحتاد الأوروبي ورقة بحث  بعنوان »ت�شجيع و�شع اإطار عمل 

اأوروب���ي للم�شئولي���ة الجتماعية لل�ش���ركات« ومت اإطالق عملية اإع���ادة فح�ش يف بلدان 



19

متع���ددة لو�شع تدري����ش اإدارة الأعمال والأبحاث املو�شوعة ع���ن امل�شئولية الجتماعية 

لل�شركات، وو�شع مبادرات الأبحاث واملناهج الدرا�شية التي يتم تنظيمها حتت رعاية 

الأكادميي���ة الأوروبية لالأعمال التجاري���ة يف املجتمع. كما اأن مبادرة التفاق العاملي اأو 

التابع���ة لالأم���م املتحدة، وهي مب���ادرة ت�شم   Global Compact غلوب���ل كومباك���ت

اأكرث من 2000 �شركة جتارية من خمتلف اأنحاء العامل وعددًا من وكالت الأمم املتحدة 

ومنظم���ات العم���ال واملجتمع املدين لدفع عجلة املواطن���ة امل�شئولة لل�شركات. عملت على 

اإقامة منتدى ل�شبكات من اأ�شاتذة اإدارة الأعمال والتجارة حول العامل. 

 

وق���د اأت���اح هذا املنت���دى للمدر�شني تبادل الأبح���اث وو�شع درا�شات ع���ن حالت معينة 

لإعط���اء مث���ال يو�شح ممار�شات ال�ش���ركات التي حتاول جاهدة التقي���د مببادئ مبادرة 

التف���اق العامل���ي ح���ول العمل والبيئ���ة وحق���وق الإن�شان وحمارب���ة الف�شاد. كم���ا اأطلق 

برنام���ج اآ�شني لالأعم���ال التجارية واملجتم���ع، ومركزه الرئي�ش���ي يف الوليات املتحدة، 

ائتالف���ًا عاملي���ًا ي�ش���م 11 كلي���ة اأعم���ال وجت���ارة يف الهن���د وجن���وب اأفريقي���ا واأ�شباني���ا 

واملك�شيك وكندا والوليات املتحدة ، تعمل جميعها بطرق خمتلفة ملعاجلة ق�شايا تتعلق 

بالأخالقي���ات، وامل�شئولي���ة الجتماعي���ة لل�ش���ركات، ومواطنة ال�ش���ركات، وال�شتدامة، 
واحلوكمة الر�شيدة.)16(

اأم���ا املعه���د الآ�شيوي ل���الإدارة يف مانيال فقد كان �شباقًا يف من���ح �شهادة ماج�شتري يف 

اإدارة التنمية، وهي امل�شممة خ�شي�شًا لإعداد القادة الذين �شيعملون يف القت�شاديات 

النا�شئة على معاجلة التحديات اخلا�شة والفر�ش التي ت�شمنها تلك القت�شاديات)17(. 

وُتطور كلية التجارة واإدارة الأعمال بجامعة �شتلنبو�ش بجنوب اأفريقيا برنامج دكتوراه 
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يف القي���ادة واحلوكم���ة والأخالقيات يرم���ي اإلى مما�شاة اأه���داف ال�شراكة القت�شادية 
اجلديدة للتنمية الإفريقية. )18(

وهن���اك اأي�شًا العديد م���ن ال�شبكات مثل ال�شبكة الأوروبي���ة لأخالقيات العمل التجاري 

التي ت�شم اأع�شاء من 33 بلدًا يعملون من اأجل اإقامة ات�شالت بني العاملني يف احلقلني 

الأكادمي���ي والتجاري، ومن اأج���ل ت�شجيع الأخالقيات يف ممار�شات التعليم والتدريب 

والتنظيم)19(.

5- اللتزام بروح القانون واأهمية البعد الجتماعي :

ت���وؤدي الروؤي���ة ال�شيق���ة لأخالقي���ات العمل – الت���ي تق�شر دور م�شروع���ات العمل على 

جم���رد حتقي���ق الأرب���اح �شم���ن اإط���ار قواعد ال�ش���وق – اإل���ى جتاهل ممار�ش���ات العمل 

ال�شارة، ب�شبب اللتزام احلريف بن�شو�ش القانون وجتاهل روح القانون. ومن اأمثلة 

ذل���ك الف�شل يف معاجل���ة الأمور اخلارجية ال�شلبية التي تعرفه���ا املوؤ�ش�شة، وتكون غري 

معروف���ة ل���دى �شانعي ال�شيا�شات واجله���ات الرقابية، اأو تك���ون معروفة لديهم، ولكن 

مراقبة ومتابعة تلك املمار�شات يكون اأمرًا باهظ التكلفة. 

فعل���ى �شبي���ل املثال تدفع �شرك���ة ج���رال موت���ورز  General  Motors �شنويًا عدة 

ماليني من الدولرات كغرامات جزائية نتيجة للت�شرف الأخالقي الذي اأدى اإيل دخول 

ال�شرك���ة يف ق�شاي���ا عمالي���ة مكلفة. كم���ا اأن الدرو�ش التي ميكن لإح���دى ال�شركات اأن 

ت�شتخل�شها من وقوع كارثة يف جمال حقوق الإن�شان اأو كارثة بيئية قد تكون لها اآثار 

 Carbide Union  وخيم���ة عليه���ا. فقد حدثت ماأ�شاة بوبال ب�شركة يونيون كاربايد

الأمر الذي اأدى اإلى حتول ال�شركة متامًا بعد احلادثة، حيث �شهدت مبيعاتها انخفا�شًا 
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م���ن 9٫9 ملي���ار دولر �شنوي���ا قبل احلادث اإل���ى 4٫8 مليار دولر بع���د ثماين �شنوات. 

ويبل���غ جمم���وع تكلفة التل���وث النفطي ل�شركة اإك�ش���ون فالدي���ز Exxon Valdez ما 

يتجاوز البليون دولر.

ويف كلت���ا احلالت���ني، اأدت الكارثت���ان اإل���ى حدوث تغي���ري. ومنذ حادث توت���ال، �شرعت 

ال�شناعة الكيمائية يف اتخاذ مبادرات طوعية مبفردها بخ�شو�ش امل�شئولية الجتماعية 

لتل���ك ال�شركات. ومن���ذ حادثة اإك�شون فالدي���ز Exxon  Valdez، اأ�شبحت القوانني 

والتنظيمات املتعلقة بنقل النفط اأكرث �شرامة. .

ومن���ذ عهد قري���ب، اعتمدت �شركتا �شناعة الأحذية الريا�شي���ة نايكي Nike  وريبوك 

Reebok مدونت���ني جديدت���ني لقواع���د �شلوك ال�شركت���ني عقب ما تعر�شت���ا له من نقد 

لذع ب�شاأن املمار�شات العمالية لبع�ش املتعهدين التابعني لهما يف اآ�شيا. ونقحت ب�شفة 

ببيان املبادئ العامة املتعلقة   Royal Dutch Shell هامة جمموعة رويال دت�ش �شل

ب���اإدارة الأعم���ال التجاري���ة” اخلا�شة بها بع���د اأن اتهم حمتجون ال�شرك���ة بالإهمال يف 

حقوق النفط يف بحر ال�شمال.

ويعك���ف كث���ري م���ن كليات الأعم���ال والتجارة حول الع���امل على ال�شتف���ادة من م�شادر 

الأخ���الق والعتم���اد على التقاليد لإعداد جي���ل امل�شتقبل من ق���ادة املوؤ�ش�شات التجارية 

لإدارة اأعمالهم ب�شكل فعال واأخالقي. وعلى �شبيل املثال ل احل�شر، طّور معهد الإدارة 

والأبح���اث يف مومب���اي بالهن���د، عدة مبادرات مب���ا فيها تاأ�شي�ش مرك���ز تطوير مواطنة 

ال�ش���ركات، ال���ذي يوف���ر للطلبة جت���ارب خارج حج���رات الدرا�ش���ة لتنمي���ة ح�شا�شيتهم 

اإزاء م���ا لإدارة الأعم���ال م���ن تاأثري اجتماعي. وقد قام هذا املرك���ز، خالل العقد الأخري، 
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بتنفي���ذ اأك���رث م���ن 800 م�ش���روع �شارك���ت فيها اأكرث م���ن 50 �شركة ومائ���ة منظمة غري 

حكومية. وعلى راأ�ش تلك امل�شروعات م�شروع جيتا �شبهري التابع للمركز، وهو عبارة 

ع���ن ور�شة عم���ل داخلية تدوم يومني وتق���ام يف اأ�شرم )موؤ�ش�ش���ة للدرا�شات الروحية( 

ف الطالب على جوانب احلياة الروحية والإدارة الذاتية املرتكزة اإلى تقاليد الكتب  ُتعررِّ

املقد�شة الهندية. 

6- البحث عن اإنتاج ما هو مفيد للب�صر وحت�صني نوعية احلياة :

وم���ن الأم���ور الوا�شحة التي حتظى باأهمية كربى ولكن ق���د مت اإغفالها حتى من اأولئك 

الذي���ن يتبن���ون الروؤي���ة ال�شاملة لأخالقيات العم���ل، اإمنا تتعلق مبا يج���ب ومال يجب اأن 

تنتجه املوؤ�ش�شات. ففي املجتمعات التي ت�شجع امل�شروعات احلرة، ي�شود اجتاه عام باأن 

املوؤ�ش�شات لها احلق يف اإنتاج ما تراه مربًحا لها، �شريطة األ تكون املنتجات واخلدمات 

الت���ي تنتجها حمظورة مبوجب القان���ون. وهكذا تتاح الفر�شة لل�ش���ركات واملوؤ�ش�شات 

ب���اأن تخلق احتياج���ات الأفراد واأن ت�شتخدم الأ�شاليب الدعائي���ة والأ�شاليب الت�شويقية 

والرتويجي���ة الأخ���رى ذات ال�شل���ة يف اإقناع امل�شتهلك���ني ب�شراء منتجاته���ا وخدماتها. 

ول يوج���د �ش���يء خاطئ يف اإيجاد الحتياجات احلقيقي���ة التي ت�شهم يف حتقيق الراحة 

والرفاهي���ة يف احلي���اة. وعل���ى الرغم م���ن ذلك، تق���وم ال�شركات يف كث���ري من احلالت 

باإيج���اد احتياجات ورغب���ات عالية التكلفة وغري مفيدة ل ل�شيء �شوى لتحقيق الأرباح. 

وق���د ت���رى الإدارة اأن ذلك العمل جيد، ولكنه يف احلقيق���ة عمل ل فائدة منه، يوؤدي اإلى 

تبع���ات غ���ري مرغوبة اجتماعًيا. وهذا هو امل�ش���در الرئي�شي لال�شتهالك الزائد والعامل 

الأ�شا�شي الذي يدفع النا�ش اإلى اإجهاد اأنف�شهم بالعمل والإفراط يف ال�شتهالك. 

اإن العملي���ة اخلادع���ة املتمثلة يف اإيج���اد احتياجات ورغبات ل فائدة منه���ا ل توؤدي فح�شب 
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اإل���ى ت�شتي���ت انتب���اه النا�ش ع���ن الهتمام بالأم���ور الأكرث اأهمي���ة يف احلياة الت���ي تثمر يف 

النهاي���ة حتقي���ق ال�شعادة والر�ش���ا ب�شفة م�شتمرة، بل توؤدي اإل���ى الن�شوب املبكر للموارد 

غ���ري املتج���ددة وتده���ور البيئة. وم���ن الأمور الت���ي تخ�شع للمناق�ش���ة، اأن الروؤي���ة ال�شاملة 

لأخالقي���ات العم���ل عل���ى خالف الروؤي���ة العقلي���ة التقليدية تنج���ح يف اإقناع ال�ش���ركات على 

اإنت���اج ب�شائ���ع وخدمات مربحة لأنها تفي بالحتياجات احلقيقية للنا�ش ف�شاًل عن اإقناعهم 

برتكي���ز ن�شاطه���م الإبداعي عل���ى تطوير املنتجات الت���ي ت�شاعد على حت�ش���ني جودة احلياة 

بطريقة وا�شحة والتخلي عن ا�شتهالك املنتجات التي ميكن ال�شتغناء عنها، وعدم حتويل 

الإن�شان الفرد اإلى اأداة ا�شتهالكية بحيث تكون وظيفته يف احلياة ال�شتهالك بال حدود.

لق���د قي���ل الكث���ري ع���ن اأن اأخالقيات العم���ل، واإنه���ا ل تتوقف عند ح���د ال�شع���ي وراء الربح 

-وفًق���ا للقوان���ني واللوائ���ح املطبقة يف املجتمع وبدون خ���داع اأو احتي���ال-، ح�شبما يعتقد 

الراأي العقلي التقليدي. وقد تعر�ش ذلك الراأي اإلى هجوم عنيف من قبل املجموعات ذات 

امل�شلحة على مدار العقدين الأخريين مبن فيهم امل�شتهلكون واملدافعون عن حقوق الإن�شان 

واخت�شا�شيوا احلفاظ على البيئة، الذين يطالبون ال�شركات واملوؤ�ش�شات بتطبيق معايري 

عمل مرتفعة وتويل م�شئوليات اجتماعية اأكرب. 

العوملة واأخالقيات العمل :

ب���ات من ال�شعب اإخف���اء النتهاكات واملمار�شات غري الأخالقي���ة. ومع حلول ع�شر الربيد 

الإلك���رتوين والإنرتنت، اأ�شبح���ت املخالفات الأخرى التي ترتكبها ال�شركات، مثل اللجوء 

اإل���ى ا�شتغالل الأطفال يف العمل وظ���روف العمل ال�شتغاللية، اأكرث �شيوعًا، مع ما يرافق 

ذل���ك كث���ريًا من الآث���ار ال�شلبية يف قط���اع الأعمال التجاري���ة. وتوجه العديد م���ن املنظمات 

غ���ري احلكومية اتهاما م���وؤداه اأن م�شادقة ال�شركات عامليًا عل���ى مدونات ال�شلوك الطوعية 

ل تع���دو كونه���ا من���اورة عالق���ات عام���ة مل�شاعدته���ا على جتن���ب القواع���د امللزم���ة واملعايري 
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الدولي���ة الناف���ذة ل�شل���وك قطاع الأعم���ال التجاري���ة. ويف الواقع، فقد و�ش���ع موقع املنظمة 

غ���ري احلكومية املعنون -مراقبة ال�ش���ركات Watch Corporate- تعريف -الت�شليل 

الإعالمي البيئي- لي�شمل ظاهرة ال�شركات التي تدمر املجتمعات والبيئة وت�شعى للحفاظ 

على اأ�شواقها وتو�شيعها بتقدمي نف�شها على اأنها من حمبي البيئة ومن قادة معركة الق�شاء 

على الفقر.

وتع���د العوملة �شبًبا اآخر من اأ�شباب الهتمام بالأخالقيات اإذ برزت مدونات ومنظمات غري 

حكومي���ة عرب �شبكة الإنرتنت تعكف على ر�شد املخالفات التي ترتكبها ال�شركات. كما اأن 

العوملة قد اأو�شحت م�شكلة اختالف الثقافات بني مديري الأعمال يف ظل انفتاح الأ�شواق 

وتغلغل بع�ش ال�شركات يف اأ�شواق خمتلفة حول العامل. 

وتب���ذل العديد من ال�شركات يف الوقت احلا�ش���ر جهودًا م�شنية للناأي بنف�شها عن طغيان 

العومل���ة. واأو�ش���ح ري���ك واجن���ور Rick Wagoner  امل�شئ���ول التنفي���ذي الأول ل�شركة 

ج���رال موت���ورز General Motors ، اأن -من���و ال�ش���ركات العاملية ميك���ن اأن يوؤثر يف 

ع���دد اأك���رب من الأ�شخا�ش ويف عدد متزايد من البل���دان مقارنة باأية قوة اأخرى ظهرت يف 

املا�ش���ي-. غري اأنه توجد م�شاكل اأخ���رى اأي�شًا. ويقول اإنه بالن�شبة اإلى ال�شركات -يحمل 

القت�شاد العاملي يف طياته جمموعة من اللتزامات-.

ثالًثا: دور ونطاق اأخالقيات الأعمال

عل���ى الرغ���م من ذل���ك فم���ازال التطور حم���دودًا يف جم���ال تطبي���ق اأخالقي���ات الأعمال يف 

ال�ش���ركات، م���ع م���ا متثل���ه ه���ذه التطبيقات م���ن مواق���ف اأخالقية تع���زز الثقة م���ن جهة وما 

ينج���م ع���ن الت�شرف���ات الالاأخالقية م���ن نتائج �شلبية ومكلف���ة يف تدهور �شمع���ة ال�شركات 
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ب�شب���ب الدع���اوى الق�شائي���ة والغرامات املالية م���ن جهة ثانية، ف���اإذا كان الهدف من تطبيق 

الأخالقي���ات ه���و اإعالم املديرين واأ�شحاب امل�شال���ح الآخرين مبا هو م�شموح به وم�شتقيم 

من الناحية الأخالقية، بهدف التحقق ب�شفة خا�شة من اأن العمليات والإجراءات امل�شتخدمة 

يف الو�ش���ول اإلى قرارات العمل وتنفيذها بطريق���ة �شحيحة وموافقة للجوانب الأخالقية. 

وت�ش���م الأخالقيات مفاهي���م متعددة لأداء املهام، مبا يف ذلك امله���ام املنف�شلة عن نتائجها. 

وعل���ى الرغ���م من ذلك، فمن غري املمكن اأو املرغوب فيه اأن يتم ف�شل املهام عن نتائجها يف 

العم���ل. ويف احلقيق���ة، تتمثل مهمة الأخالقيات يف حتقيق التوازن بني املهام والنتائج، من 

اأج���ل تطبي���ق الأخالقي���ات والعمل يف املوؤ�ش�ش���ة ب�شكل �شحيح. ومن ث���م، تعد الأخالقيات 

املرتبطة بالنتائج والأخالق املرتبطة باملهام على قدر كبري من الأهمية بالن�شبة للعمل. 

اإن امل�شئولية الخالقية اأو�شع واأ�شمل من دائرة القانون وامل�شئولية القانونية، فامل�شئولية 

الأخالقي���ة ثابت���ة ل تتغ���ري بزمان اأو مب���كان لأنها متعلق���ة بال�شمري ومراقب���ة الإن�شان لربه 

ول�شمريه ولغريه وهو م�شئول اأمامهم، فيما يقوم من اأعمال اأما امل�شئولية القانوينة فهي 

مق�ش���ورة على �شل���وك الإن�شان جتاه غريه فقط كما اأنها تتغري بتغ���ري املجتمعات والبيئات 

املختلف���ة، والقوان���ني املعم���ول بها التي تختلف باخت���الف البيئات. األ اأن كلت���ا امل�شئوليتني 

متكاملتان ول ميكن الف�شل بينهما)20(.

وميكن توظيف الأخالقيات ب�شكل �شليم يف العمل، بحيث تطبق ال�شركة من بني العديد من 

الأمور اإجراء �شفافًا ودميقراطيًا ل�شنع القرارات. ول يكفي اأن تكون القرارات ال�شادرة 

�شحيح���ة فح�ش���ب، بل يجب اأن تكون الطريقة امل�شتخدم���ة يف التو�شل اإلى هذه القرارات 

�شحيحة اأي�شًا، والأكرث من ذلك، يجب روؤية هذه القرارات واحلكم عليها باأنها �شحيحة. 

واأولئ���ك الذي���ن يتاأثرون ب�ش���كل مبا�شر وكبري بقرارات ال�شركة له���م حق اأخالقي واأدبي، 
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وه���و التع���رف على �شبب اتخاذ هذه القرارات، ومن هم متخذوا هذه القرارات، كما يجب 

اأن يت���م م�شاركته���م اأو ا�شت�شارته���م يف الأمور التي توؤثر عل���ى رفاهتهم. وحتى الآن، فاإن 

ه���ذا الإج���راء ل يزال يقت�شر ب�ش���كل كبري على امل�شاهمني فح�شب. وعل���ى الرغم من ذلك، 

فاإنن���ا ن���رى اأن العامل���ني لهم ح���ق امل�شاركة يف �شنع الق���رارات التي تتعل���ق بطبيعة عملهم 

و�شحته���م و�شالمته���م. ولي�ش هذا الأم���ر �شائبًا من الناحية الأخالقي���ة فح�شب، بل اإن له 

فائ���دة يف العم���ل. حي���ث ي�شب���ح العاملون اأك���رث رغبة وا�شتع���دادًا يف بذل اجله���د والعمل 

ب�ش���كل اأك���رب يف الظ���روف التي ي�شاركون فيه���ا يف عملية �شنع القرار. اإ�شاف���ة اإلى اأنهم 

�ش���وف ي�شعرون بال�شع���ادة والتقدير ب�شبب ا�شت�شارتهم ومنحه���م ال�شيطرة والتحكم يف 

عمله���م، ف�شوف ت���زداد قدراتهم الإنتاجية ب�شكل ملحوظ. و�ش���وف ي�شاعد ذلك على تقليل 

امل�شكلة الأخالقية التي تتمثل يف بذل جهد اأقل من اجلهد املتفق عليه اأو اإجناز احلد الأدنى 

من العمل. 

وم���ن املتطلب���ات الأخ���رى الهامة يف تطبي���ق الأخالقيات وتنفي���ذ العمل بطريق���ة �شحيحة، 

ه���و �ش���رورة اأن تك���ون املعلوم���ات التي ت�شتن���د اإليها الق���رارات موثوق منه���ا ودقيقة قدر 

الإم���كان. ويف العم���ل، يوجد قدر كبري من املعلومات غري املتماثلة بني املديرين واملوظفني، 

وامل�شرتين والبائعني، وحتى بني املديرين وامل�شاهمني. وتظهر تلك املعلومات غري املتماثلة 

حينم���ا يتوف���ر لدى املديرين معلومات عن مدى جودة املنتجات اأكرث من املعلومات املتوفرة 

ل���دى امل�شرتي���ن، اأو حينما يكون العاملون على معرفة اأكرب بقدراتهم الإنتاجية على خالف 

املديري���ن، اأو حينم���ا يتوف���ر ل���دى املديرين معلومات ع���ن الو�شع امل���ايل لل�شركة والو�شع 

امل�شتقبل���ي لها اأكرث من امل�شاهمني. وتوؤدي هذه املعلومات غري املتماثلة اإلى خلق م�شكالت 

اأخالقية خطرية حتول دون �شياغة واتخاذ قرارات عمل �شحيحة. 
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وميكن ت�شجيع الأفراد على حتري ال�شدق والأمانة عرب تقدمي حوافز مالية ومتابعة الأداء 

عن���د نقل املعلوم���ات ال�شحيحة التي ت�شاعد �شانعي القرار على اتخاذ القرارات ال�شحية، 

وهو بال �شك اأمر اأخالقي مرغوب فيه. 

وبن���اء عل���ى هي���كل ال�شوق وظ���روف البيئة الت���ي حتيط باملوؤ�ش�ش���ة وتوؤث���ر يف اأدائها، فاإن 

اإدراج العتب���ارات الجتماعية والأخالقي���ة �شمن ح�شابات العمل قد يوؤدي اإما اإلى حتقيق 

اأداء جيد على م�شتوى العمل اأو زيادة التكاليف وانخفا�ش احل�شيلة املالية املر�شية. واإذا 

جتاوزت عوائد العتبارات الأخالقية للتكاليف اخلا�شة بها، فلن يكون هناك تعار�ش بني 

العم���ل اجليد والنتائج الأخالقي���ة اجليدة. اأما اإذا كانت التكاليف تتجاوز العوائد، ف�شوف 

تواج���ه املوؤ�ش�ش���ة اأزمة بني الأخالقي���ات والأرباح. ويتوف���ر اأمام املوؤ�ش�ش���ات النتهازية اأو 

�شب���ه النتهازي���ة خي���ار يتمث���ل يف تبني احلد الأدنى  م���ن امل�شتوي���ات الأخالقية مبا ي�شمن 

ا�شتمراريته���ا وه���ذا م���ا يعنيه م�شطل���ح Satisfier بدًل م���ن اأن تلتزم باأق�ش���ى م�شتويات 

املعاي���ري الأخالقي���ة وهذا ما يعنيه م�شطل���ح Maximizer. ولك���ن املوؤ�ش�شات النتهازية 

ل تتعر����ش لأي���ة �سغ���وط جتعله���ا تت�س���رف بطريق���ة اأخالقية. وق���د ت���وؤدي املعلومات غري 

املتماثلة اإلى جعل العمالء و�شانعي ال�شيا�شات غري قادرين على اكت�شاف ال�شلوكيات غري 

الأخالقية، ومن ثم ل يكون اخلوف على �شمعة ال�شركة رادعًا قويًا. 

ويف ظ���ل الظ���روف التناف�شي���ة، ق���د ت�شط���ر املوؤ�ش�ش���ة الت���ي تواج���ه ت�شاربًا ب���ني الأرباح 

والأخالقي���ات اأن تتخ���ذ ق���رارات قا�شية وغري موؤكدة، وذلك ح�ش���ب الظروف التي متر بها 

املوؤ�ش�ش���ة ورد الفع���ل املحتم���ل م���ن مناف�شيه���ا. واإذا تعر�ش���ت املوؤ�ش�شة للخ�ش���ارة ب�شبب 

اإدراج الأخالقيات �شمن نظامها احل�شابي وكانت ل تزال قادرة على حتقيق ن�شبة مر�شية 

م���ن الأرب���اح دون حتقي���ق اأق�شى اأرب���اح ممكنة، فقد ت�شع���ر املوؤ�ش�شة بالر�ش���ا اإزاء اتخاذ 

القرار ال�شحيح. وعلى النقي�ش، قد ترى املوؤ�ش�شة اأن ال�شلوك الأخالقي يكلفها كثرًيا على 
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الأجل الق�شري، ولكن الأداء ميكن اأن يتح�شن على الأجل البعيد. واإن �شح ذلك، فقد تدعو 

املوؤ�ش�ش���ة مناف�شيه���ا اإلى انتهاج نف�ش ال�شلوك الأخالق���ي. ويف هذه احلالة، توؤدي العملية 

التناف�شية اإلى ت�شجيع اأو حتفيز تبني ال�شلوك الأخالقي. 

وقد مت اقرتاح جمموعة من احللول لعالج م�شكلة الت�شارب بني نتائج العمل املر�شية وبني 

اجلوان���ب الأخالقي���ة، وال���ذي يتمث���ل يف اأن مت�شي ال�شرك���ة يف طريقها وتلت���زم بال�شلوك 

الأخالقي)21(. ولكي تتمكن من ال�شتمرار يف ال�شوق، فعليها بذل جهد اأكرب للتو�شل اإلى 

طرق وو�شائل مبتكرة ت�شاعدها على مزاولة ن�شاطها بفعالية بدون التخلي عن التزاماتها 

الأخالقية. 

ولع���ل احل���ل البديل ورمب���ا الأكرث واقعي���ة -للتكلفة الأخالقي���ة للمناف�شة- ه���و نوع من 

العمل اجلماعي، الذي ي�شمل تغيري قواعد املناف�شة وتقدمي حوافز مالية واأخالقية لالأفراد 

الذي���ن يرغبون يف العم���ل وفقًا للمعايري الأخالقية حينما يتخل���ى عنها املناف�شون. وتغيري 

قواع���د املناف�ش���ة عن طريق و�شع معايري تناف�شية لل�شل���وك ميكنها متييز امل�شالح املتبادلة 

للمناف�ش���ني وم�شال���ح املجتمع وامل�شالح البيئية. ولذا، ظهر القرتاح باأن الإعالن خري من 

املناف�ش���ة عل���ى الأ�شعار نظرًا لت�ش���اوؤل الحتمالت باأن يوؤدي اإل���ى اإق�شاء املناف�شني، ومن 

ث���م حتقي���ق بيئة باريتو فيما يتعلق باملناف�شة عل���ى ال�شعر)22(. وبالإ�شافة اإلى ما تقدم، يرى 

Arce اأن املناف�شة الإعالنية ل متثل خرقًا لقوانني املمار�شات التجارية، على خالف التاآمر 

ال�شمني يف حتديد الأ�شعار. وبهذه الطريقة، يوؤدي العرتاف بالتبادلية اإلى اإيجاد معيار 

للمناف�شة بدون وجود خماوف اأخالقية. 

وبرغ���م اأن الإع���الن اأف�ش���ل م���ن املناف�ش���ة عل���ى الأ�شع���ار، فاإن���ه ل يخل���و م���ن امل�شكالت 

الأخالقي���ة. ول تكم���ن امل�شكل���ة احلقيقي���ة يف الإعالن ب�شكل كبري يف اإط���الق ادعاءات غري 
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حقيقي���ة اأو كاذب���ة، بل تكمن ب�شفة اأ�شا�شية يف تق���دمي معلومات خادعة. اإن اإخبار احلقيقة 

ميك���ن اأن يك���ون خادع���ًا. ففي ظل ع���دم تطبيق القواع���د الأخالقية يف الإع���الن التي توؤكد 

عل���ى التمييز ب���ني املعلومات والإقناع، اأو ي���نب اإخبار احلقيقة واملعلوم���ات اخلادعة، يوؤدي 

الإعالن اإلى ت�شجيع بل واإكراه امل�شتهلكني على �شراء املنتجات التي ل يحتاجونها. وباأخذ 

الآثار ال�شارة لزيادة ال�شتهالك على البيئة يف العتبار، جند اأن الوقت قد حان لت�شجيع 

املوؤ�ش�ش���ات عل���ى تقليل اأن�شطته���ا الإعالنية عن طريق التخل�ش م���ن تكاليف الإعالنات من 

البنود اخلا�شعة للخ�شم ال�شريبي.

وباخت�شار، تتمثل الطريقة الأكرث فعالية يف حتفيز ال�شركات واملوؤ�ش�شات على فعل ال�شيء 

ال�شحيح واتخاذ القرارات ال�شليمة يف جعل ال�شلوك الأخالقي �شلوًكا موؤ�ش�شيًا من خالل 

ا�شتخ���دام نظ���ام فع���ال للحوافز واملوان���ع. ول يكون فع���ل ال�شيء ال�شحيح �شه���اًل وخاليًا 

م���ن التكاليف ب�شف���ة دائمة، ولكنه دائمًا يظل ال�شيء ال�شحي���ح. ويف جمال العمل، يوجد 

غالب���ًا مغريات لفع���ل ال�شيء اخلاطئ وخا�شة حينما تك���ون املكا�شب املالية كبرية. وميكن 

تقليل هذه املغريات اإن مل ميكن التخل�ش منها نهائيًا من خالل تطبيق نظام احلوافز الذي 

يرب���ط امل�شلحة ال�شخ�شية بال�شلوك الأخالق���ي والأداء املايل)23(. ويرى الأخالقيون الذين 

يربطون النظرية الأخالقية باملهام واحلقوق اأن من واجب رجال الأعمال اأن يلتزموا بفعل 

ال�شيء ال�شحيح، لأن واجبهم يقت�شي منهم فعل ذلك بدون اعتبار مل�شاحلهم ال�شخ�شية. 

وعلى الرغم من ذلك، فمن الطرق الفعالة اأي�شًا يف حتفيز رجال الأعمال على فعل ال�شيء 

ال�شحي���ح هو ربط الأفع���ال ال�شحيحة مب�شاحلهم ال�شخ�شية، ع���ن طريق منحهم مكافاآت 

مالية اأو حرمانهم منها. 

رابًعا: التعار�ض بني الأخالقيات والأداء

ت�ش���ري معظ���م الأدبيات ال�ش���ادرة عن “اأخالقيات العمل” اإل���ى اأن الأخالق اأمر هام ونافع 
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للعم���ل يف الأج���ل البعيد على اأقل تقدير اإن مل تكن هامة ونافعة على الأجل القريب. وغالًبا 

ما ُيقال اإن الأخالقيات هي العن�شر الأ�شا�شي الذي يتوقف عليه جناح وتطور املوؤ�ش�شات 

عل���ى الأج���ل البعي���د. و�ش���وف يفقد العم���ل فعاليته ب���دون وجود درج���ة من الثق���ة والأمانة 

وال�ش���دق. كم���ا �ش���وف تتزاي���د تكالي���ف املعامالت ل�شيم���ا التكالي���ف القانوني���ة. وب�شفة 

خا�ش���ة، تلع���ب الثق���ة دوًرا هاًما وحيوًيا يف العمل. فنظًرا لع���دم اإمكانية الن�ش على جميع 

املواق���ف والأم���ور امل�شتجدة اأثن���اء تنفيذ العقود، ي���ربز دور الثقة على اعتب���ار اأنها عن�شر 

ه���ام يف عالق���ات العمل الفعال���ة واملمار�شات ال�شليم���ة لل�شركة. وبالفعل، هن���اك اآراء قوية 

تق���ول ب���اأن ال�شعف الن�شبي للثقة خارج حميط الأ�شرة يف بع�ش البلدان )وخا�شة البلدان 

النامية( اإمنا يف�شر انت�شار املوؤ�ش�شات العائلية وندرة املوؤ�ش�شات الكربى)24(. 

وباملث���ل، ُيق���ال اإن الأمانة هامة يف العمل. ومن هنا تاأتي املقولة العامة -الأمانة هي اأف�شل 

�شيا�ش���ة. ولك���ن الأمانة اأمر لي�ش بي�شري يف العمل. فدائًما ما يوجد نوع من التعار�ش بني 

الأمان���ة وبني امل�شلح���ة ال�شخ�شية. ومن وجهة نظر املوؤيدين ملذهب املنفعية، ل يوجد �شيء 

خاط���ئ يف ا�شتخ���دام الأمان���ة ك�شيا�شة اأو و�شيلة حلفظ ال���ذات، اأو يف ك�شب املال �شريطة 

األ ُيلحق ذلك �شرًرا بالآخرين. وعلى الرغم من ذلك، فاإن رجال الأعمال الذين ل يوؤمنون 

بال�شلوك الأخالقي ويتظاهرون فقط باأنهم اأمناء اأو �شادقون، اإمنا يتحملون خطورة و�شع 

عمالئه���م واأ�شح���اب امل�شالح الآخري���ن مو�شع ال�شخرية. ومن ثم، ف���اإن ا�شتخدام الأمانة 

ك�شيا�ش���ة وع���دم ا�شتخدامه���ا كف�شيل���ة، من املمكن اأن يحق���ق نتائج عك�شي���ة. وعلى الرغم 

م���ن اأن كث���ريًا من رج���ال الأعمال يفعلون ال�ش���يء ال�شحيح لأنه ال�شيء ال���ذي ينبغي فعله، 

اأو لرتب���اط �سمعته���م بالأمان���ة ب�سرف النظر ع���ن النتائج، فاإن اآخري���ن ل ميكنهم املجازفة 

بخ�ش���ارة �شمعتهم وتكبد خ�شائر مالية ب�شب���ب اأنهم غري اأمناء. ول تتمكن املوؤ�ش�شات التي 
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تدي���ر اأعماله���ا بطريق���ة غري اأخالقية م���ن ال�شتمرار، ب���ل اإنهم يتعر�ش���ون ملخاطر خ�شارة 

ا.  �شمعتهم وخ�شارة ن�شاطهم اأي�شً

جدي���ر بالذك���ر اأن���ه لي�ش���ت جميع نظ���م الأخالقي���ات مالئم���ة للعمل. فمث���اًل، ف���اإن النظام 

الأخالق���ي ال���ذي يوؤك���د على الإيثار واإن���كار الذات ومناه�ش���ة املادية، قد ي���وؤدي اإلى اإعاقة 

ا باأن���ه يتعار�ش م���ع العمل.  التق���دم القت�ش���ادي والجتماع���ي، وم���ن املمك���ن الق���ول اأي�شً

ولنفرت����ش مث���اًل اأن هناك جّزارًا يت�شم بالإيثار ويبيع اللحم يف بلدة فقرية اأقل من التكلفة 

ي���ة. فل���ن مي���ر وق���ت طويل حت���ى يخ�شر ذلك اجل���زار عمل���ه وي�شبح يف و�ش���ع مرتٍد  احلدرِّ

اأك���رث م���ن ذي قب���ل. ولذا، يج���ب التمييز بني الأخالقي���ات باعتبار اأنها ه���دف اأو غاية وبني 

الأخالقيات التي متثل عائًقا وعقبة يف العمل. 

فلي�ش مهمة ال�شركة ال�شاعية للربح اأن ت�شعى اإلى تطبيق الأهداف الأخالقية فقط ولي�شت 

مهمة ال�شركات ال�شعي فقط للربح، ولكن يجب اأن حتقق ال�شركة هدفها املتمثل يف تعظيم 

الأرب���اح م���ن خالل اللتزام بالط���رق الأخالقية. ويف هذا الإطار، ترتب���ط اأخالقيات العمل 

بالأهداف، وت�شبح مهمة الأخالقيات يف العمل و�شيلة من و�شائل تنفيذ تلك الأهداف. 

ا لل�شلوك الأخالقي من خالل فر�ش  فال�ش���وق، وهو القاع���دة املوؤ�ش�شية للعمل، يوفر فر�شً

تكاليف على املوؤ�ش�شات وعلى الأفراد الذين يخالفون املعايري الأخالقية. 

كم���ا ميك���ن اأن يطبق ال�شخ����ش الأخالقي���ات يف العمل بطريقة غري مبا�ش���رة، من خالل 

حت�ش���ني الظ���روف املعي�شية لالأف���راد عن طريق توظيف الأفراد العادي���ني من اأجل ال�شعور 

بالراح���ة والطماأنين���ة يف احلي���اة. وحينم���ا ميك���ن امل�شارك���ة يف حتقي���ق الأم���ن والرخ���اء 

القت�س���ادي لالأف���راد، ميك���ن حينئ���ٍذ اأن ينج���ح الن�س���اط التج���اري يف تقلي���ل ال�سلوكيات 
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غ���ري الأخالقي���ة. ويعد الفقر والبطالة ال�شب���ب الرئي�شي لالأن�شط���ة الإجرامية وال�شلوكيات 

غ���ري الأخالقي���ة. وم���ن الأمثلة الأخرى لتطبيق الأخالقيات يف العم���ل هو التزام العديد من 

املوؤ�ش�شات يف ال�شنوات الأخرية ب�شيا�شة تكافوؤ الفر�ش من اأجل م�شاعدة الأفراد املعاقني 

والأف���راد م���ن ذوي اخللفي���ات العرقية امل�شطه���دة. ومثل هذه ال�شيا�شة ت���وؤدي اإلى حتقيق 

املعنى ال�شحيح للعمل وت�شهم يف اإر�شاء الأخالقيات ال�شليمة.

وعل���ى الرغ���م مما تقدم، فاإن الراأي القائل باأن العمل مقيد لالأخالقيات ميكن العتداد به 

جزئًي���ا. اإل اأن املجتم���ع التج���اري قد ي�شهم ب�شكل كبري يف ظه���ور ال�شلوكيات الالاأخالقية 

مث���ل الطم���ع واخليانة. وح�شبما اأ�شرنا �شلًفا، فعلى الرغم من اأن الأ�شواق تطرح الب�شائع 

ُن ج���ودة احلياة ورمبا جتعلن���ا اأكرث رفاهية، فاإنه���ا تطرح الب�شائع  واخلدم���ات الت���ي حُت�شرِّ

واخلدم���ات الت���ي ل نحتاجه���ا بالفع���ل. وبعي���ًدا ع���ن اإتالف البيئ���ة وغر�ش �شفت���ي احل�شد 

والغ���رية يف بع����ش النفو����ش، فاإنه���ا ق���د ت�شجع الفق���راء على ارت���كاب الأعم���ال الإجرامية 

والأعمال املنافية لالأخالق. 

ويت�شح اأن العالقة بني الأخالقيات والعمل عالقة وثيقة ومتغرية. كما ل ميكن ف�شل اأي 

منهما عن الآخر. ففي بع�ش الأحيان، يعزز كل منهما الآخر، ويف اآونة اأخرى يتعار�شان. 

وحينما يتعار�شان، فاإنهما ي�شببان م�شكالت للمجتمع، اإن مل يكن للعمل ذاته. ورمبا جند 

اأن اأف�شل طريقة لت�شوية ذلك الت�شارب بينهما اإمنا يكون من خالل العمل اجلماعي الذي 

يعتم���د على احلوافز التي يت���م منحها للموؤ�ش�شات والأفراد، واجل���زاءات التي يتم فر�شها 

عليه���م لك���ي تدفعه���م اإل���ى الت�شرف بطريق���ة اأخالقية. ول ميث���ل ذلك م�شكل���ة كربى، حيث 

ي�شع���ى معظ���م رجال الأعمال اإل���ى فعل ال�شيء ال�شحيح ب�شبب امل�شال���ح املالية اأو لأن ذلك 

بب�شاطة هو ال�شيء ال�شحيح الذي ينبغي فعله. 
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خام�صًا : البحث عن اأر�صية اأخالقية يف الأ�صواق املالية 

عل���ى الرغ���م م���ن اجلهود املبذول���ة لإ�ش���الح امل�ش���كالت الأخالقية الت���ي عانت منه���ا بع�ش 

ال�ش���ركات م���ن خالل مفاهي���م وتطبيقات احلوكم���ة، اإل اأن القت�شاد العامل���ي مازال يعانى 

العديد من جمموعة من ال�شطرابات يف الأ�شواق الدولية الناجمة اإما عن خلل هيكلي يف 

النظ���ام التقليدي الذي يحكم الن�ساط املايل والقت�س���ادي، مثل الأزمة املالية التي ع�سفت 

باآ�شي���ا، اأو ناجم���ة عن خلل اأخالقي وبروز ممار�شات من الغرر والحتيال وال�شعي املادي 

نحو الربح، حيث انتابت الأ�شواق املالية ال�شهور املا�شية �شل�شلة من الأزمات كان اآخرها 

اأزمة الرهن حيث اأدى التو�شع يف اإ�شدار ال�شندات والرهون العقارية اإلى ظهور نوع من 

 .  Hedge Funds امل�ستقات ي�سمى �سناديق التحوط

ويعتم���د ه���ذا النوع من امل�شتقات على جزء ب�شيط من قيم���ة ال�شند اآنًيا اأو م�شتقباًل اأماًل 

يف حتقيق ارتفاعات يف قيمة ال�شندات يف امل�شتقبل حيث يعتمد هذا النوع من ال�شتثمار 

عل���ى ال�شتثمار يف ال�شندات املغط���اة باأ�شول عقارية اأو باأ�شول اأخرى، وتت�شف بالقدرة 

ال�شريع���ة عل���ى الت�شيي���ل مما دف���ع العديد من موؤ�ش�ش���ات الو�شاطة املالي���ة للتو�شع يف هذا 

ال�شتثم���ار ، ويت�ش���ف هذا النوع م���ن ال�شتثمارات الأجنبية يف معظمه���ا بظاهرة الريعية 

غري املنتجة على ال�شعيد العاملي، ويقف وراءها �شبكة كبرية من امل�شاربني الذين ي�شعون 

للح�ش���ول عل���ى اأك���رب دخل ممك���ن دون اأن يك���ون ذلك ناجًتا ع���ن ا�شتثمار حقيق���ي لإنتاج 

ال�شلع واخلدمات، واإمنا نتيجة لال�شتثمار املايل القائم على امل�شاربة بهدف امل�شاربة)25(. 

ووفًق���ا لبنك الحتياط )البنك املركزي الأمريكي Fed(، بلغت اإجمايل القيمة ال�شوقية 

للعق���ارات ال�شكني���ة ما يق���رب من 21 تريليون دولر اأمريك���ي يف يونيو 2007. وقد بلغت 

قيمة الديون امل�شمونة برهن م�شتحق ال�شداد على الأُ�َشر ما يقرب من 10 تريليون دولر 
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اأمريكي.  وقد بلغ حجم الديون الفردية الأمريكية 10 اأ�شعاف حجم الناجت املحلي الإجمايل 

لل���دول العربي���ة قاطبة كم���ا بلغت الديون الفردية الناجمة عن اأزم���ة العقارات 6٫6 تريليون 

دولر اأي م���ا يع���ادل اإيرادات نفط ال�شعودية ملدة 55 �شنة، وحوايل 55 تريليون دولر يف 

�ش���وق الئتم���ان وامل�شتقات الئتمانية واملبادلت. يف ح���ني بلغ حجم �شوق النقد والأوراق 

املالي���ة CDS ه���و اأك���رث من �شعف حجم الناجت املحلي الإجم���ايل املجمع لكل من الوليات 

املتح���دة واليابان والحت���اد الأوروبي )م�شلحة الإح�شاءات العامة (. مما اأدى اإلى  انهيار 

بع�ش ال�شناديق العقارية مثل اإعالن بنك بي اإن بي باريبا يف 9  اأغ�شط�ش من عام  2008 

ع���ن تعليق���ه لثالثة م���ن �شناديقه بع���د معاناتها من ع���دم �شيولة لالأ�ش���ول )ال�شناديق( يف 

الوقت الذي اأعلن فيه يف وقت �شابق اأن �شيولة ال�شناديق الثالثة متوافرة مبثابة ال�شرارة 

الثانية التي اأطلقت الأزمة، واأكدتها ذلك بعد اإعالن �شابق من �شركة بري�شرتن ال�شتثمارية 

ع���ن انهي���ار اثنني من �سناديق التح���وط التي تديرها بعد الرتاجع ال���ذي �سهدته، مما اأدى 

اإلى حمى التخل�ش من ال�شتثمار يف هذا النوع من ال�شناديق حيث حول امل�شتثمرون ما 

يع���ادل 49 ملي���ار من ال�شندات املغطاة باأ�شول اإل���ى �شندات اخلزانة الأمريكية يف غ�شون 

ا بنك بري �شترينز Bear Stearns خام�ش اأكرب البنوك  اأ�شبوع واحد)26(. كما انهار اأي�شً

ال�شتثماري���ة يف الوليات املتحدة الأمريكية من ج���راء اأزمة الرهونات العقارية، حيث بيع 

 JP Morgan ب�شع���ر دولري���ن لل�شهم الواحد بعد اأن واف���ق بنك جيه بي مورغان ت�شي�ش

 Bear على �شرائه بحوايل 236 مليون دولر لكي ينتهي وجود بنك بري �شترينز Chase

Stearns كبنك م�شتقل اأن�شئ منذ 80 �شنة)27(.  
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النموذج امل�صريف املايل الإ�صالمي والأ�ص�ض الأخالقية:

وق���د وجدت بع�ش امل�شارف التقليدية العربي���ة واخلليجية والأجنبية �شالتها يف النموذج 

امل���ايل وامل�ش���ريف الإ�شالم���ي حي���ث اإن هذا النم���وذج ي�شهد من���ًوا وطلًبا كب���رًيا �شواء من 

جان���ب امل�شلم���ني املقيمني يف الغرب املتعط�شني للتعامل م���ع املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، ، 

بالإ�شافة اإيل وجود فئات و�شرائح من العمالء غري امل�شلمني الذين يرغبون يف التعامل مع 

املوؤ�ش�ش���ات املالية الإ�شالمية انطالقا من اأ�ش�ش اأخالقية قريبة ال�شبه بالأخالق الإ�شالمية، 

ف�س���اًل ع���ن حمدودية املخاط���ر لرتباط التموي���ل الإ�سالمي ب�سوق النقد و�س���وق الأ�سول 

ومتتع���ه بقي���م واأخالق مهنية حتكم منوه وتطوره، مثل اللت���زام باحلالل واجتناب احلرام 

ومن���ع الحت���كار، وحرية التملك بو�شائل���ه امل�شروعة والرتا�شي وال�ش���دق والأمانة وعدم 

الغ����ش والغرر، وح�شن الق�ش���اء والتي�شري على املع�شر وتعظيم قيم العمل وحتفيز الإنتاج 

وت�شجيع الدخار وتر�شيد ال�شتهالك، وحتقيق التكافل والعدالة يف توزيع الرثوة.

وف���ى الوق���ت نف�ش���ه ت�شه�د الأ�ش���واق الع�املي���ة توجه�ا دولي����ًا لتبى اآلي���ات واأدوات العمل 

امل�ش���ريف وال�شتثم���اري الإ�شالم���ي م���ن قبل موؤ�ش�ش���ات مالية تقليدية عريق���ة مثل مرييل 

  National  Banco  de Paris الوطن���ي  باري����ش  وبن���ك   Merrill  Lynch لين����ش 

 Goldman Sacks وج�ولدم���ان �شاك����ش Robert Flemmings وروب���رت فلمن���ج

ولنجت���ون ماجنمن���ت Willington Management ، وعل���ى م�شت���وى دول اأخ���رى 

مث���ل اململك���ة املتح���دة، وكندا وا�شرتالي���ا، و�شوي�ش���را، واأملانيا وهوجن ك���وجن، حيث بلغت 

املعام���الت الت���ي تتف���ق واأحكام ال�شريع���ة الإ�شالمية درج���ة عالية من النت�ش���ار والتو�شع، 

وهو ما جعلها متتد اإلى خمتلف اأرجاء العامل ملواكبة امل�شتجدات القت�شادية. وفيما يتعلق 

باأ�ش���واق راأ����ش املال، فقد مت الإعالن عن موؤ�شري���ن يف عام 1999 لتوفري مقيا�ش لأ�شعار 

الأ�شهم من اأجل ال�شتثمار من جانب املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، هما موؤ�شر �شوق »داو 

جونز الإ�شالمي Dow Jones و�شل�شلة املوؤ�شر الإ�شالمي العاملي للبور�شة فاينان�شيال 
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تاميز Financial Times. وقد بلغ حجم التعامالت يف داو جونز حوايل 10 تريليون 

دولر اأمريك���ي يف اأك���رث م���ن 40 دولة حول الع���امل، كما اأ�شاد �شن���دوق النقد الدويل يف 

تقرير �شدر عنه يف الربع الأخري من 2007 واأعده جمموعة خرباء يف اإدارة النظم املالية 

واأ�ش���واق راأ����ش املال بحالة التو�شع ال�شري���ع الذي ي�شهده التموي���ل الإ�شالمي واأدى ذلك 

اإلى طفرة يف معامالت التورق الإ�شالمي متخ�شت عن زيادة اإ�شدارات ال�شكوك مبقدار 

اأربع���ة اأ�شع���اف)28(. وتعد اأورب���ا �شمن وجهات الإدراج الهام���ة لل�شكوك العاملية مل�شدري 

ال�شك���وك من اآ�شيا واخللي���ج. وقد متكنت بور�شات اأوروبي���ة موؤ�ش�شة جيدًا مثل بور�شة 

لن���دن وبور�ش���ة اإيرلندا وبور�شة لوك�شمبورج من اجتذاب م�ش���دري الأدوات الإ�شالمية 

نظ���رًا لأن عملي���ات الإدراج يف تل���ك الأ�ش���واق تت�شم بالكف���اءة وال�شفافي���ة وجاذبية لهيكل 

ال�شيول���ة اأثن���اء الت���داول. وقد اأدرجت بور�ش���ة لوك�شمبورج اأول �شك���وك لها يف 2002، 

تلته���ا بور�ش���ة اإيرلندا باإدراجه���ا لأول �شكوك لها يف 2005 قبل اأن ت���درج بور�شة لندن 

طليعة اإ�شداراتها من ال�شكوك يف 2007.

اإذ يرج���ع وج���ود املعامالت املتوافقة م���ع ال�شريعة الإ�شالمية يف اأ�ش���واق املال يف لندن 

اإل���ى الثمانين���ات م���ن القرن املا�ش���ي، ولقد ات�شع ا�شتخ���دام �شفقات املرابح���ة يف بور�شة 

لندن للمعادن حيث وفرت قدًرا كبرًيا من ال�شيولة للموؤ�ش�شات يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

وغريه���ا م���ن امل�شتثمرين الذين �شاركوا يف تطوير اأ�ش���واق املنتجات لل�شركات يف اململكة 

املتحدة. وعلى الرغم من ذلك، مل يتم تلبية متطلبات الأفراد من امل�شتهلكني امل�شلمني اإذ اأن 

املنتج���ات كان يت���م تطويرها يف ذلك الوقت لكي ت�شتهدف كبار امل�شتثمرين فقط، وظهرت 

املنتج���ات الإ�شالمي���ة لالأفراد يف اململك���ة املتحدة يف الت�شعينات، ولكنه���ا كانت على نطاق 

�شي���ق. وب���داأ ع���دد قلي���ل من البن���وك من ال�ش���رق الأو�شط وجن���وب �شرق اآ�شي���ا يف تقدمي 

منتجات ب�شيطة مثل متويل �شراء املنازل. 
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وق���د �شه���دت ال�شنوات اخلم����ش الأخرية من���ًوا �شريًعا ل�شناعة التموي���ل الإ�شالمي على 

م�شتوى العامل والتي تقدر بن�شبة ترتاوح بني 10 اإلى 15% يف العام. وباعتبار اأن اململكة 

املتح���دة ه���ي اأح���د املراك���ز املالية الدولي���ة الرائدة، جتدر الإ�ش���ارة اإلى اأن ج���زًءا كبرًيا من 

ذل���ك النم���و يرتكز يف لندن الت���ي اأ�شبحت متثل مرك���ًزا عاملًيا نا�شًئا للتموي���ل الإ�شالمي. 

ويرج���ع ذل���ك اإلى عدة عوامل منها: التو�شع العامل���ي للتمويل الإ�شالمي، والرغبة املتزايدة 

يف البت���كار وال�شتجاب���ة لالأف���كار اجلديدة واإبداء ق���در مالئم من املرون���ة، وانت�شار عدد 

كب���ري م���ن املوؤ�ش�شات الدولية الكربى مث���ل CITI، وDeutche، وHSBC يف ال�شرق 

الأو�شط وجنوب �شرق اآ�شيا منذ عدة �شنوات، وال�شيولة الزائدة يف ال�شرق الأو�شط التي 

�شاع���دت على تعزي���ز ال�شفقات املوافقة لل�شريعة الإ�شالمي���ة يف اململكة املتحدة مثل �شفقة 

 .Aston Martin ا�شتحواذ موؤ�ش�شتني ماليتني كويتيتني على اآ�شتون مارتني

وقد اأبدت احلكومة الربيطانية رغبتها يف منح اجلالية امل�شلمة التي متثل 3% تقريًبا من 

ال�ش���كان اإمكاني���ة احل�شول على اخلدم���ات املالية التي تتفق مع معتقداته���م الدينية، وذلك 

 FSA وهيئة اخلدمات املالية الربيطانية Bank of England بالتعاون مع بنك اإجنلرتا

الت���ي ت�شع���ى اإلى دع���م هذه التطورات. فحت���ى وقتنا احلايل، وافقت هيئ���ة اخلدمات املالية 

الربيطاني���ة FSA عل���ى تاأ�شي�ش ثالثة بنوك اإ�شالمية بالكام���ل؛ فقد زاول البنك الإ�شالمي 

يف بريطاني���ا Islamic Bank of Britain ن�شاط���ه يف ع���ام 2004 وبلغ���ت امليزاني���ة 

العمومية له يف يونيو 2007 حوايل 140 مليون جنيه اإ�شرتليني. كما بداأ البنك الأوروبي 

مزاول���ة   European Islamic Investment Bank لال�شتثم���ار  الإ�شالم���ي 

ن�شاط���ه يف ع���ام 2006 مبيزاني���ة عمومية تقدر بحوايل 302 مليون جني���ه اإ�شرتليني. كما 

تاأ�ش����ش بن���ك لندن وال�ش���رق الأو�شط يف يوليو 2007 براأ�ش مال ق���دره 175 مليون جنية 

اإ�شرتليني)29(. 
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دور القيم واأخالقيات الأعمال يف التجارب العاملية يف ظل مفاهيم الإدارة الر�شيدة )احلوكمة( )مناذج وتطبيقات(

�صاد�صًا : اأخالقيات الأعمال وتطبيقات احلوكمة يف الكويت .

ا�شتجاب���ة للتط���ورات التي �شهدته���ا الأ�شواق املالي���ة العاملية والإقليمية م���ن اأزمات، فقد 

اأ�شبح���ت احلوكم���ة واأخالقيات الأعمال مو�ش���وع ال�شاعة على م�شتوى ال���دول العربية و 

دول���ة الكوي���ت ب�شفة خا�شة، اإذ زاد الهتمام بها ب�شكل ملحوظ كجزء رئي�شى للتعامل مع 

تلك الأزمات. 

وق���د �شه���دت دول���ة الكوي���ت عناي���ة خا�ش���ة مبفهوم حوكم���ة ال�ش���ركات ، من خ���الل تنظيم 

جمموع���ة م���ن املوؤمترات والندوات والن�شرات التي تهدف اإل���ى الإعالن والتعريف وزيادة 

الوع���ى باملفاهي���م اجلديدة ملفردات احلوكمة، وقد زادت ه���ذه العناية مع اإن�شاء هيئة �شوق 

امل���ال حيث بداأ الهتمام بتوفري البيئة املنا�شب���ة لعملية التطبيق، ون�شر الوعي لدى الأفراد 

وامل�شتثمري���ن ومتخ���ذي الق���رار بال���دور الالزم الذي يج���ب اأن تلعبه مب���ادئ احلوكمة يف 

التنمية والتطور والنمو القت�شادي.

ومل يقت�ش���ر الأم���ر عن���د هذا احل���د، بل �شدر قان���ون ال�ش���ركات اجلديد رق���م 97 ل�شنة 

2013 يف اأواخ���ر مار����ش م���ن عام 2013، والذي ن�شت املادة رق���م 217 من ذلك القانون 

على اأن ت�شع اجلهات الرقابية والإ�شرافية قواعد حوكمة ال�شركات التي تخ�شع لرقابتها، 

مب���ا يحقق اأف�شل حماية وتوازان بني م�شالح اإدارة ال�شركة وامل�شاهمني فيها ، واأ�شحاب 

امل�سالح الأخرى املرتبطة بها ، وتبني ال�سروط الواجب توافرها يف اأع�ساء جمل�ش الأدارة 

امل�شتقليني . 

ومبوج���ب ه���ذا التفوي�ش اأ�شدر جمل�ش مفو�شي هيئة اأ�شواق املال يف 27 يونو 2013 

القرار رقم 25 ب�شاأن قواعد احلوكمة لل�شركات اخلا�شعة لرقابة هيئة اأ�شواق املال، حيث 

اأ�ش���درت هيئ���ة اأ�ش���واق املال القواعد التي تنظ���م عملية الإف�شاح ع���ن املعلومات وامل�شالح 

واحل���ول دون تعار�شها، وحف���ظ حقوق الأقلية مع فر�ش قيود على تداول اأع�شاء جمل�ش 
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الإدارة على اأ�شهم ال�شركة، وهي لي�شت بالأمر اجلديد على القانون الكويتي . 

كم���ا اأن هناك حماولت �شابقة ب�شوق الكويت لالأوراق املالية وبنك الكويت املركزي يف 

يوني���و 2012، اإذ ق���ام بن���ك الكويت املركزي م���ن ناحية اأخرى باإ�شدار اإط���ار عام  لقواعد 

ومعاي���ري احلوكم���ة والإدارة ال�شليم���ة ل�شيم���ا م���ا يتعل���ق مبعاي���ري الإف�ش���اح وال�شفافي���ة 

والرتكي���ز عل���ى حماية حملة الأ�شهم و حماية حقوق الأقلي���ة و�شمان م�شاركتهم يف �شنع 

القرار.  

م���ن هنا ق���د ات�شحت العالقة ب���ني قوانني الأخ���الق واحلوكمة اإذ تغ���ريت النظرة اجلادة 

ملفهوم الخالقيات من كونها جمموعة معايري ي�شتطيع مبوجبها املديرون معرفة ما يتوقع 

منه���م ، اإل���ى القدرة على التفكري واتخاذ القررات من خالل بناء منظومة من القيم امل�شركة 

تفاديا للمخاطر التى قد تتعر�ش لها املوؤ�ش�شات او تنال من �شمعتها . 

ويف ظ���ل الفر�ش���ة املمنوح���ة لل�ش���ركات م���ن قب���ل هيئ���ة �شوق امل���ال التى ق���ررت تاأجيل 

املوع���د النهائ���ي للت���زام ال�ش���ركات اخلا�شع���ة لرقابته���ا بتطبي���ق قواعد احلوكم���ة من 31 

دي�شم���رب 2014 اإل���ى 30 يوني���و 2016 به���دف و�ش���ول ال�ش���ركات اإل���ى التطبي���ق الكامل 

للقواعد، وتعزيز القطاع املايل املحلي من خالل اإ�شدار القرارات والتعليمات وفق اأف�شل 

املمار�س���ات الدولي���ة املعمول و�سعي���ا نحو تنظيم ن�س���اط الأوراق املالية مب���ا يت�سم بالعدالة 

والتناف�شية وال�شفافية، وتوفري حماية للمتعاملني فيه. بداأت ال�شركات الكويتية اا�شتعداد 

ملرحل���ة التطبيق العملي ملتطلبات احلوكمة وم���ا يت�شمنه ذلك من العمل على اإقرار وتطوير 

مواثيق لل�شلوكي���ات واأخالقيات الأعمال والإف�شاح عنه للمديرين وامل�شئولني واملوظفني، 

وحتديد معايري وا�شحة للمفاهيم واأخالقيات العمل . 
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وق���د �شع���ت معظم  جمعيات النفع العام وبع����ش الحتادات يف اإ�شدار مواثيق لالأخالق 

عل���ى م�شتوى املهنة، وقد ات�ش���ع مفهوم اأخالقيات الأعمال لي�شتمل عل���ى اإر�شاء اأخالقيات 

ومعايري واإجراءات ينبغي المتثال بها، مثل النزاهة والإن�شاف وال�شرية واحرتام اأوامر 

املهن���ة، وال�شفافية والإف�ش���اح وخدمة العمالء واآليات التعامل مع ال�شكاوى اخلا�شة بهم، 

كم���ا ظه���رت بع����ش الإ�ش���دارات التي توؤك���د على اأهمي���ة امل�شئولي���ة الجتماعي���ة لل�شركات 

وحفاظه���ا عل���ى البيئة، فيما يع���رف بتطبيقات مواطنة ال�شركات وال���ذي ي�شتمل على تاأثري 

�شلوك ال�شركات على اأ�شحاب العالقة، من مواطنني وم�شتثمرين وجمتمعات خمتلفة، مبا 

يتع���دى ه���ذا املفهوم اإلى اإج���راءات الت�شغيل الداخلية لهذه ال�ش���ركات والهتمام بالتدريب 

الأخالق���ي فى جم���ال تطبيقات العمال للمديرين على غرار التج���ارب العاملية، اإذ تراوحت 

ن�ش���ب تدري���ب املديري���ن لدى ال�ش���ركات ما ب���ني 42% يف دول اأوروبا الغربي���ة و 94% يف 

اليابان.

وبالنظ���ر اإل���ى الهتمام الكبري بعمليات التدريب على اخالقيات العمال وتطبيقاتها على 

امل�شت���وى العامل���ى ، اإل اأن املختلف لدينا هو ما منلكه من اإرث اأخالقي وقيم بناءة، م�شتمدة 

من ثقافتنا ومعتقدينا الخالقية امل�شتمدة من الدين الإ�شالمى والأعراف الرا�شخة ، وهو 

م���ا يتطل���ب اللت���زام التام مبكارم الخ���الق التى تعد حم���ورا رئي�شيا من حم���اور ال�شريعة 

جنبا الى جنب مع العبادات واملعامالت، المر الذى قد ميهد الطريق لتبنى برامج تدريبية 

وتطبيقي���ة  اعتم���ادا على تل���ك القيم والخالقيات، والعمل على الإبق���اء عليها وتطويرها مبا 

ينعك����ش عل���ى حت�شني �شمع���ة الأعم���ال، ويخفف من حدة املخاط���ر التي ق���د تتعر�ش اإليها 

املنظم���ات يف دول���ة الكويت اأو املنطقة، باعتبار اأن دولة الكويت اأحد اأهم الأ�شواق النا�شئة 

التي ت�شعى نحو مزيد من التنمية والتطوير.
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خامتة وتو�صيات

ا�شتعر�شن���ا يف الدرا�ش���ة دور القي���م الأخالقي���ة يف التج���ارب العاملي���ة يف �ش���وء ظهور 

مفاهيم الإدارة الر�شيدة ) احلوكمة (، واأثبتنا اأن العامل بات يبحث عن القيم والأخالق يف 

جم���ال الأعم���ال بكافة اأ�شكاله���ا، يف ظل الأزمات العا�شفة الت���ي اأطاحت ببع�ش ال�شركات 

العمالقة نتيجة عدم اللتزام باأخالقيات العمل يف ممار�شاتها، ويف معظم القطاعات وتبنينَّ 

الدرا�ش���ة اأن هن���اك عدي���دًا من الأ�شب���اب قد دفعت الع���امل اإلى الهتم���ام باأخالقيات العمل، 

وح���دث حتول يف مفاهيم الكفاءة واأهداف ال�ش���ركات واأ�شبح الهدف الأخالقي جنًبا اإلى 

جنب مع هدف تعظيم الربح حيث يلتقي اجلانب املادي مع اجلانب الروحي امل�شّكل لطبيعة 

الإن�شان. 

واأ�شبح الهتمام ل يقت�شر فقط على امل�شاهمني بل تعداه اإلى العاملني واأطراف التعامل 

يف املجتم���ع بوج���ه عام. كما اأن بروز مفاهي���م الإدارة ال�شليمة وهو ما يعرف باحلوكمة قد 

اأدى اإل���ى الهتم���ام بت�شكيل اأع�ش���اء جمال����ش اإدارة ممتازين اأخالقًي���ا، ويتحلون ب�شفات 

مث���ل احل�شاف���ة والعدالة والإح�شان و�شب���ط النف�ش واحل�شمة والعت���دال. ويربز التطور 

الأو�ش���ع يف جم���ال اأخالقيات العمل يف قطاع التعليم والتدري���ب واأ�شبحت مادة الأخالق 

تدر����ش وت�ش���در يف الكت���ب املتخ�ش�ش���ة واملنهجي���ة على نط���اق وا�شع. ويعك���ف كثري من 

كلي���ات الأعمال والتجارة حول العامل عل���ى ال�شتفادة من م�شادر الأخالق والعتماد على 

التقاليد لإعداد جيل امل�شتقبل من قادة املوؤ�ش�شات التجارية لإدارة اأعمالهم ب�شكل اأخالقي 

وفع���ال. وق���د مت دم���ج الأخالقي���ات واحلوكمة يف م���واد تدري����ش الإدارة العاملي���ة من قبل 

جمعي���ة اإع���الء �شاأن كليات ومدار�ش الأعمال والتجارة يف الوليات املتحدة الأمريكية. اأما 

يف الحتاد الأوروبي، فقد مت و�شع مبادرات لأبحاث ومناهج درا�شية لت�شجيع امل�شئولية 

الجتماعي���ة لل�ش���ركات، كم���ا اأن موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع امل���دين قد ح���ذت يف نف����ش الجتاه، 
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فهناك مبادرة التفاق العاملي Global Compact التي اأقامت �شبكة من اأ�شاتذة اإدارة 

الأعم���ال والتج���ارة حول العامل مببادرة من اأكرث من األفي �شركة جتارية يف خمتلف اأنحاء 

العامل. كما مت اإطالق برنامج اإ�شبني والذي ي�شم ائتالًفا عاملًيا من 11 كلية اأعمال وجتارة 

يف الهن���د وجنوب اأفريقيا واأ�شبانيا واملك�شيك وكن���دا تعمل جميعها بطرق خمتلفة ملعاجلة 

ق�شاي���ا تتعلق بالأخالقيات. كما اأن هناك �شبب جديد نتج عن املمار�شات الالاأخالقية التي 

قام���ت به���ا بع�ش ال�شركات العمالقة والت���ي اأدت اإلى رفع تكلفة ع���دم اللتزام باملمار�شات 

الأخالقية، حيث اأن اللتزام بروح القانون ذو اأهمية كبرية فيما يتعلق بالأبعاد الجتماعية 

والتعامل مع املوظفني. 

ول يقت�ش���ر الهتم���ام بالأخ���الق عل���ى الأف���راد والعاملني بل تعدى الأم���ر يف البحث عن 

نوعي���ة املنتج���ات املفيدة للب�سر واملح�سن���ة لنوعية احلياة، واإنتاج الناف���ع دون الإفراط يف 

ا�شتخ���دام ال�شيئ للم���وارد غري املتجددة والتاأثري �شلًبا على البيئة وعدم ال�شعي فقط وراء 

الرب���ح، ولك���ن الربح مفي���د ب�سرط عدم ت�سجي���ع ال�ستهالك والإفراط في���ه عرب ال�ستغالل 

ال�شيئ للدعاية والإعالن.  

كم���ا اأ�ش���ارت الدرا�شة اإلى اأنه على الرغم من بروز العدي���د من الأدبيات والتطورات يف 

جمال الهتمام باأخالقيات الأعمال ح�شبما �شلف ذكره، اإل اأن تطبيقات اأخالقيات الأعمال 

يف ال�ش���ركات م���ازال حم���دوًدا. وق���د ناق�ش ه���ذا البحث بع����ش الأفكار الت���ي تربز وجود 

تباي���ن ب���ني ما هو مكتوب وما ه���و مطبق بالفعل، حيث اأ�شهب يف جم���ال التكلفة الأخالقية 

للمناف�شة. 

ومت مناق�ش���ة مدى مالئم���ة اللتزام بالأخالقيات يف جمال الأعم���ال ودرجة التاأثري على 

الأداء القت�شادي لل�شركات، حيث اأن هناك تعار�شًا بني اللتزام الزائد باأخالقيات الأعمال 
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ومعطي���ات ال�ش���وق. وقد اقرتح���ت الدرا�شة اأن اأف�ش���ل طريقة لت�شوية ذل���ك الت�شارب بني 

الأخالق والأعمال اإمنا يكون من خالل العمل على اعتماد حوافز يتم منحها اإلى املوؤ�ش�شات 

والأفراد امللتزمني وفر�ش جزاءات على املوؤ�ش�شات الأخرى غري امللتزمة بالأخالق، لدفعها 

للت�شرف بطريقة اأخالقية. كما ناق�ش البحث اآلية اللتزام بالأخالق وتاأثريها على التوازن 

القت�ش���ادي والتجاري حي���ث اإن التوازن بني الأخالق والقرارات ال�شليمة ميكن اأن يوؤدي 

اإل���ى منو ال�شركات وفعاليته���ا، اإل اأن هناك بع�ش املمار�شات الالاأخالقية والنتهازية التي 

ميكن اأن توؤثر على ذلك التوازن. 

كم���ا مت تن���اول اجلهود العاملية للبحث عن اأر�شية اأخالقية يف ظل الأزمات الهيكلية التي 

يعان���ى منه���ا القت�شاد العاملي وتعر�ش���ه لالأزمات. وقد وجدت بع����ش امل�شارف التقليدية 

العربي���ة واخلليجية والأجنبية �شالتها يف النم���وذج املايل وامل�شريف الإ�شالمي، حيث اإن 

ه���ذا النم���وذج ي�شهد من���وًا وطلبًا كبريًا �شواء من جانب املوؤ�ش�ش���ات املالية التقليدية اأو من 

جان���ب امل�شلمني املقيمني يف الغرب املتعط�شني للتعامل مع املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، اأو 

م���ن اأج���ل ارتفاع معدلت دخ���ول الدين ال�شالمى الآخذة يف النم���و، بالإ�شافة اإلى وجود 

فئات و�شرائح من العمالء غري امل�شلمني ترغب يف التعامل مع املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 

انطالق���ا م���ن اأ�س�ش اأخالقية �سب���ه متطابقة، ف�ساًل عن حمدودية املخاط���ر لرتباط التمويل 

الإ�شالم���ي ب�ش���وق النق���د و�ش���وق الأ�ش���ول، ف�شاًل ع���ن متتعه بقي���م واأخ���الق مهنية حتكم 

من���وه وتطوره مث���ل اللتزام باحلالل واجتن���اب احلرام ومنع الحتكار وع���دم اأكل اأموال 

النا����ش بالباط���ل، وحرية التملك بو�شائل���ه امل�شروعة والرتا�شي وال�ش���دق والأمانة وعدم 

الغ����ش والغرر، وح�شن الق�ش���اء والتي�شري على املع�شر وتعظيم قيم العمل وحتفيز الإنتاج 

وت�شجيع الدخار وتر�شيد ال�شتهالك، وحتقيق التكافل والعدالة يف توزيع الرثوة.

واختتم���ت الدرا�ش���ة بالإ�ش���ارة ال�شريع���ة اإل���ى اأخالقي���ات الأعمال وتطبيق���ات احلوكمة يف 

الكويت مع الإ�شارة اإلى القوانني ال�شادرة واملنظمة لذلك.
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هذا ونقرتح ما يلي: 

• رفع م�صتوى الوعي باأهمية الأخالق : 

جع��ل الأو�س��اط التجارية واحلكومات تدرك فوائ��د حوكمة ال�رشكة 

م��ن ناحية واللت��زام باملعايري الأخالقية م��ن ناحية اأخرى، حيث 

اأن معظم ال�رشكات املحلية ل تزال متر مبرحلة اأولوية الكفاءة على 

اأخالقيات الأعمال. 

واملدونات اخلا�صة بقواعد الأخالق:  القوانني  • و�صع 

ما اأن يربز الوعي يف الأو�ساط التجارية، حتى ي�سبح بالإمكان بدء عملية حتديد 

مبادئ ال�شلوك املحلية التي ت�شكل ق�شية يف ما يتعلق بالمتثال.

اأن يتم و�صع اإطار للمعايري الأخالقية:  على  بالتدريب  • الهتمام 

وتق���ع م�شوؤولي���ات جديدة على عاتق املديرين التنفيذي���ني يف ال�شركات التجارية، 

واأع�شاء جمال�ش الإدارة، واأمناء �شر ال�شركات، واأمثالهم. ويتعني اأن يقوم قطاع 

ال�ش���ركات التجاري���ة بتعليم هوؤلء الأفراد كيفي���ة اأداء اأدوارهم من خالل بث القيم 

الرفيعة.

الأخالقية:  باملعايري  اللتزام  على  املوؤ�ص�صاتي  الطابع  • اإ�صفاء 

تاأت���ي املرحل���ة الأخ���رية يف تط���ور قواعد ال�شل���وك الأخالقي عندم���ا يتقبل الو�شط 

التجاري تلك الأ�ش�ش واملعايري الأخالقية  كجزء طبيعي ومفيد من القيام بالأعمال 

التجارية. 
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