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Ethical Dilemmas المعضالت األخالقية

 Unit Background  خلفية الوحدة
للمع�صالت  النا�س  ي�صتجيب  كيف  اأخالقية”؟  “مع�صلة  تعني  ماذا  مقبوًل؟  اأ�صاًل  كان  اإذا  الكذب،  يكون  متى 
محل  �صعبة  خيارات  هناك  تكون  عندما  القرارات  توجه  التي  العوامل  عن  الكثيرون  تحّدث  وقد  الأخالقية؟ 

العتبار، هذه الوحدة تقدم بع�س الأفكار الرائدة. 

 Module 1 النموذج

الت�صويه المق�صود للحقائق )intentional Misrepresentations(: هل بع�س الأكاذيب تكون اأف�صل من 
الأخرى؟ ]متى يكون الخداع مبررًا؟ هل يهم اإذا ما كان الخداع مخالفًا للقانون اأم ل؟ هل النتائج التي ينتج عنها 

الكذب هي اأمر محل اعتبار؟[.

 Module 2 النموذج

الفل�صفة النفعية مقابل اأخالقيات الواجب )Utilitarian vs. Deontological Ethics( ]هل يبحث معظم 
النا�س عن م�صلحتهم متى كان ذلك ممكنًا، اأم اأنهم يميلون لالهتمام بالآخرين؟ هل فعل الأخالق هو الذي ينتج 

نتائج مرغوبة، اأم ذلك الذي يتم القيام به ب�صبب “اأخالقي” في المقام الأول؟[.

 Module 3 النموذج
نطاق المنفعة )Scope of Utility(: اختيار المجموعات ذات ال�صلة. ]اإذا كان العامل في مجال الأن�صطة 
والأعمال يرغب في “تعظيم المنفعة”، فهل يجب اأن يركز على توليد نتائج اإيجابية بالن�صبية لمروؤو�صيه؟ �صركته 

ككل؟ مجتمعه؟ العالم كله؟[. 

 Module 4 النموذج

على  القائم  المذهب  )Unique Human Dignity(.]هل  الفريدة”  الب�صرية  الكرامة   ”Kant “كانت 
الم�صالح اأو المنافع ي�صيع الأجزاء ال�صغيرة من خالل التركيز على النتائج؟ هل هناك بع�س المواقف والحالت 

التي تعظم المنفعة والتي هي رغم ذلك غير مقبولة لأنها ت�صتغل النا�س اأو تعامل الب�صر ك�صلع؟[.

 Module 5 النموذج

اأخالقيات الواجب عند كانت )Kants Duty Ethics(. ]هل هناك فروقات اأو اختالفات في النوعية عندما 
يتم اتخاذ القرارات التي تعطى نف�س النتائج لأ�صباب مختلفة؟ هل من المف�صل اأن تت�صرف بالإح�صا�س بالإجبار 

اأم من خالل مجرد الرغبة في اأن “تفعل الخير”؟[
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الكثير من القرارات في المهنة اأو الحياة تكون مدفوعة بالخوف من العواقب ال�صلبية. ال�صخ�س عادًة ما يفكر 
 .”____________ ب�صبب  ذلك  فعل  يمكنني  “ل  قائاًل:  الأقل،  على  ل�صعوريًا 
النا�س لن يحبونني”،  “اأن  اأو  “�صيتم ف�صلي”،  اأو  الفراغ يمكن اأن يكون ذلك �صد القانون و�صاأقع في م�صكالت”، 

اأو اأي عدد من الأمور الأخرى.

ولكن ماذا عن المواقف التي يمتلك ال�صخ�س فيها حرية الختيار، ماذا اإذا كان �صخ�س ي�صتطيع فعل اأحد 
اأمرين؟ )اأو واحد من عدة اأمور(، ولي�س لأي من هذه الم�صارات عواقب �صلبية معينة مرتبطة به؟ هذه مع�صالت 

اأخالقية حقيقية: عندما يترك ال�صخ�س ليفعل ما ي�صعر اأنه �صواب.

كيف يت�صرف النا�س في مثل هذه المواقف؟ هل يكونوا اأنانيين وي�صعون وراء الم�صالح اأو المنافع ال�صخ�صية 
متى توفرت حرية الختيار؟ اأم يكون النا�س اأكثر اتباعًا لنظرية المنفعة اأو الم�صالح؟ هل يحاولون تعظيم المنفعة 

لجماعات من النا�س بقراراتهم؟ 

ت�صميته  النا�س، فهل يمكن حقًا  اأو على جماعة ما من  نف�صه  التركيز على  ال�صخ�س يميل نحو  و�صواء كان 
“اأخالقي” اإذا كان يركز دائمًا على النتائج التي يحتمل اأن تولدها قراراته؟ هل الغاية هنا تبرر الو�صيلة؟ هل يمكن 
ل�صخ�س اأخالقي اأن يكذب اإذا كان خداعه �صوف يولد نتائج اإيجابية؟ اأم اأن �صانع القرار الأخالقي يتخذ الأفعال 

بناًء على مبادئ النبل، بغ�س النظر عن النتائج التي �صتحدث غالبًا؟ 

هذه هي الأ�صئلة التي كانت مادة للجدل بين علماء الأخالق لقرون عديدة، وهي بوؤرة تركيز الوحدة الأولى 
من هذا الكتاب. 

منظومة  يمثل  كان  اإذا  وما  النفعي  التفكير  و�صن�صتعر�س  الخداع.  على  نظرة  �صنلقي  الوحدة،  هذه  في 
كانت  اإيمانويل  اأفكار  بع�س  با�صتعرا�س  اأي�صًا  و�صنقوم  الأخرى.  الأنواع  من  اأف�صل  هي  التي  لالأخالقيات 
الفريدة”  الب�صرية  “الكرامة  اأفكاره  الأخالقيات.  في  المفكرين  اأقطاب  اأحد  هو  الذي   ،Immanuel Kant

و”اأخالقيات الواجب” �صيتم تطبيقها على العديد من المواقف التي تخ�س الأن�صطة والأعمال. و�صنقوم بطرح 
ال�صوؤال “اإذا كانت اإحدى ال�صركات تقوم بعمل �صالح، فهل الدافع من وراء هذا العمل �صيئًا مهمًا؟”.

اإتمام هذه الوحدة الأولى، �صتكون قد تجهزت بالأدوات التحليلية الأ�صا�صية التي �صوف ت�صاعدك في  وبعد 
تحليل العديد من الق�صايا المحددة المتعلقة بالأن�صطة والأعمال المعرو�صة في بقية هذه الوحدات.

املعضالت األخالقية 
Ethical Dilemmas
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1MODULEالنمـــوذج
التشويه المتعمد أو المقصود للحقائق:

هل بعض األكاذيب أفضل من األخرى؟

Intentional Misrepresentations: 
Are some Lies Better than Others?

Background خلفية
ال�صوؤال المقدم في هذا النموذج ب�صيط: متى يكون الكذب، اإذا كان اأ�صاًل جيدًا؟

نحن يتم تعليمنا في �صن مبكر اأننا ل بد اأن نقول الحقيقة لوالدينا، ومعلمينا، والآخرين. وعادًة ما 
يتم  الأطفال  حادة:  تكون  اأن  يمكن  الكذب  عواقب  اإن  الأف�صل.  ال�صيا�صة  هو  ال�صتقامة  اأو  ال�صدق  يكون 
حب�صهم، والطالب يتم ف�صلهم موؤقتًا، والموظفون يف�صلون من العمل، وال�صهود يدانوا ب�صهادة الزور. في 

بع�س الأحيان يعود ذلك اإلى الم�صكالت الخلقية ولكنها ما تزال كبيرة، خ�صارة الثقة، وخ�صارة الفر�س. 

الإعجاب  وحتى  المق�صود  اأو  المتعمد  الخداع  مع  الت�صاهل  يتم  الخا�صة،  الظروف  بع�س  في  ولكن 
به. على �صبيل المثال، في الريا�صة، يق�صي الريا�صيون عدد لنهائيًا من ال�صاعات يطورون فيها اأ�صاليب 
م�صممة لخداع خ�صومهم. اإذا قام بايتون مانينج Peyton Manning بالنظر في اتجاه اآخر، ل ينزعج 
بمعايير  وبطيء  ق�صير   Lionel Messi مي�صي  وليونيل  الدفاع.  ظهير  �صراع  نيته  كانت  لو  حتى  اأحد، 
التحول  في  العالم  في  اأحد  اأي  من  اأف�صل  لأنه  الهدافين  اأعظم  بين  من  ولكنه  المحترفين،  المهاجمين 

ب�صورة حادة اإلى اتجاهات غير متوقعة وترك الخ�صم مرتبكًا وراءه. 

وفي اأو�صاع اأخرى يكون الكذب مقبوًل لنف�س الدرجة. عندما يقوم لعبو البوكر بالخداع با�صتخدام 
التحركات الخرقاء اأو الخ�صارة المقدمة، ن�صميهم “مهرة”. وعندما ن�صاأل النا�س “كيف الحال؟” ويقولون 

“مرحين” و”العمل معهم م�صّل”.  ن�صميهم  �صيئة،  بحالة  ي�صعرون  كانوا  لو  حتى  “رائع”، 
ماذا عن مجال الأن�صطة والأعمال؟ هل وجود “المناف�صة: ي�صنع الفوارق؟ هل يمكن للغاية باأي حال 

من الأحوال اأن تبرر الو�صيلة اإذا كان الخداع �صروريًا لإعطاء نتائج جيدة؟ 

الع�صرين،  القرن  في  توجيه خادع  اأكبر  يكون  اأن  يمكن  بما  يبداأ  النموذج  في هذا  الأول  ال�صيناريو  
والق�صة تتطلب بع�س الخلفية. 



الوحدة 1    • المعضالت األخالقية 40

D-Day Background الخلفية الأ�سا�سية ليوم الإنزال
عام، تعر�س قنوات الأخبار  كل  حزيران  من  ال�صاد�س  في   .”D-Day كلنا نعرف ب�صكل ما “يوم الإنزال
قدامى  مع محاربين  مقابالت  وتجري  نورماندي  �صاطئ  تقترب من  اإنزال  ل�صفينة  واأ�صود  اأبي�س  لقطات 
 Medal of م�صنين ممن �صهدوا الغزو. وعدد لنهائي من الأفالم تعيد تمثيل عملية الإنزال، كذلك تفعل

Honor: Frontline، التي هي ربما اأف�صل لعبة فيديو في العقد الأخير ح�صب وجهة نظر النقاد.

عام  معركة  حتى  الثانية،  العالمية  الحرب  في  التحول  نقطة  كان  �صديدة-  –بب�صاطة  الإنزال  يوم 
في  قدم  مو�صع  الحلفاء  ك�صب  اأن  وبعد  اأوروبا.  معظم  على  �صلطاتهم  يب�صطون  النازيون  كان   ،1944

اأدولف  “اليوم”، انتحر  اإلى الوراء. بعد ع�صرة �صهور من  نورماندي، قاموا بدحر قوات الجي�س الألماني 
النازيون  اإحدى ع�صر �صهرًا من يوم الإنزال، عر�س  هتلر عندما اقترب الحلفاء منه داخل برلين. وبعد 

ا�شت�شالمًا غير م�شروط، وانتهت الحرب في اأوروبا. 

ماذا لو كان غزو يوم الإنزال قد ف�صل؟ ماذا لو اأن كل جنود الحلفاء قد قتلوا، اأو اأ�صروا؟ اأو اأجبروا 
على الرجوع، وظل الحلفاء “مح�صورين” في اإنجلترا؟ لربما �صارت الحرب العالمية الثانية ب�صكل مختلف، 

على الأقل، كان هناك ماليين من الأ�صخا�س �صيموتون اأكثر في المعركة وفي مع�صكرات العتقال.

لح�صن الحظ، كان يوم الإنزال نجاحًا باهرًا. جزء كبير من النجاح كان يعود اإلى حقيقة اأن النازيين 
تم خداعهم حول متى �َصَيحدث المعركة. 

Allied Deception خداع الحلفاء
لعدد  ممكن  اأمر  هذا  الإنجليزية.  القناة  عبور  بمحاولة  المهرة  ال�صباحين  من  مجموعة  تقوم  عام،  كل 
قليل من اأبطال األعاب القوى الخارقين اأن ي�شبحوا من اإنجلترا اإلى فرن�شا. في اأقرب النقاط، تف�شل بين 

الدولتين فقط حوالي 20 مياًل من المحيط. 

)Pas-de-Calais( اإلى با�س دي كاليا )Dover( في عام 1944، كانت هذه الرحلة الق�صيرة من دوفر

اإنجلترا، وكان  اأن قوات الحلفاء تحت�صد في   تبدو م�صارًا منطقيًا لأي قوة غازية. كان هتلر يعر�س 
يعرف اأن غزوًا ما �صيحدث قريبًا في مكان ما عن فرن�صا.

غلطة هتلر كانت في الإبقاء على )19( من كتائب البانزر الخا�صة به داخل منطقة با�س دي كاليا. 
عدد هائل من الدبابات كان بعيدًا عن نورماندي حيث حدث الغزو فعاًل، ومن ثم كانت ل قيمة لها بالن�صبة 
للنازيين. ولكن هتلر لم يرتكب هذا الخطاأ من نف�صه. لقد “تم توجيهه لالعتقاد” اأن الغزو �صياأتي على 
 .”Operation Fortitude با�س دي كاليا وذلك من خالل خدعة متفق عليها �صميت “عمليات الثبات
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Scenarios السيناريوهات

 Dover, England – February, 1944 1944 دوفر، اإنجلترا – �شباط
فتح العريف باب الخيمة. الرجل الجديد هنا، اأيها الرائد”.

رفع الرائد كول عينيه عن حزمة من الأوراق. “ممتاز. دعه يدخل، اأيها العريف”. 
و�صريعًا ما كان �صابط يقف مكانه. العريف  اختفى  �صيدي”.  “نعم، 

قدم ال�صابط للرائد كول تحية ع�صكرية حيوية “المالزم تات�صر، 55 م�صاة، لنك�صير، يقدم تقريرًا، 
�صيدي”. 

التحية الع�صكرية. “اجل�س”،  على  رادًا  كول،  الرائد  قال  المالزم”،  اأيها  ر�صلك،  “على 
قالها مادًا يده م�صيرًا اإلى مقعد قابل للطي.

�صيدي”. “�صكرًا، 
ابت�صم الرائد كول. “اأتخيل راأ�صك مليئًا بالأ�صئلة، اأيها المالزم”.

.”... على  اطالعي  يتم  لم   ... اأنا  �صيدي.  “نعم، 
هذه العملية؟” وات�صعت ابت�صامة كول. “طبيعة 

فقط اأن اأح�صر رجالي هنا لنتقابل مع 58 م�صاة وننتظر المزيد من  لي  قيل  لقد  �صيدي.  “تمام. 
التعليمات”.

الآن كان كول ي�صحك ب�صوت عال. “همم، نعم )ال�صخرية( – الـ 58”.
“�صيدي؟”

�صيطر كول على �صحكته، ولكن ظلت وم�صة فيها في عينيه. “لي�س هناك �صيء ا�صمه 85 م�صاة، اأيها 
المالزم”، قال كول.

�صاهدته في اأرجاء المع�صكر حتى الآن”. بعدما  �صيدي.  متفاجئًا،  ل�صت  “اأنا... 
– لي�صت روح ريا�صية مني. كل �صخ�س ياأتي اإلى هناك يكون رد فعله  لل�صحك  اأعتذر  واأنا  “نعم. 

بنف�س الطريقة في البداية. هل اأبداأ باطالعك على “عمليات الثبات”. 
رجاء”. �صيدي.  “نعم، 

الدبابات”. �صاهدت  قد  ربما  “اأنت 
“نعم، �صيدي. هل هي ... منفوخة؟ مثل ... لعب اأطفال عمالقة؟”

“بالتاأكيد، هي كذلك، نحن لدينا حوالي 500 تم نفخها حتى الآن، ولكن بع�س اأولدك �صي�صاعدوننا 
في نفخ 10.000 الأخرى عبر ال�صهور القليلة القادمة.

مطاطية؟” دبابة  اآلف  “ع�صرة 
ببناء اآلف من قطع المدفعية من الخ�صب الرقائقي”.  اأي�صًا  و�صتقومون  “بال�صبط. 

الرقائقي؟” “الخ�صب 
“نعم، بالحجم الحقيقي ومطلية لتبدو تمامًا كالحقيقة. ولكن الأ�صخا�س الذين نحتاجهم اأكثر من 



الوحدة 1    • المعضالت األخالقية 42

اإننا �صنقوم بن�صب عدة خيام راديو حول  اآخر هم متخ�ص�صون في مجالت الت�صالت لديك.  اأحد  اأي 
محيط القاعدة هذه؟ و�صنقوم باإذاعة طلبات زائفة غير حقيقية على مدار ال�صاعة. �صوف نقوم بت�صفيرها، 
ولكننا �صنقوم با�صتخدام �صفرة من ال�صهل ك�صرها اأو اختراقها. لذلك، اأيها المالزم ... هل يمكنك تقدير 

ما نحن على و�صك فعله هنا؟”
ات�صعت عيناه وقال بتردد، “اإننا ... نن�صئ قوة غزو زائفة ... لـ  ثم  تات�صر.  المالزم  تمتم   ... “نحن 

... اإخفاء قوة الغزو الحقيقية في مكان اآخر؟”.
لقد وقعت عليها!!” ابت�صم المالزم تات�صر من المديح. وا�صتمر الرائد كول.  المالزم!!  اأيها  “ممتاز 
“اوامرنا هي اأن تبدو كما لو اأن هناك 150.000 رجل متجمعون من اأجل غزو ما. وعندما تحلق طائرات 
التج�ص�س الألمانية فوق الروؤو�س، نريدها اأن ترى وتعود بتقارير حول عدد يتزايد من المقايي�س، والدبابات، 
والمدفعية، وقوارب الإنزال، وما �صابه. وعندما يتن�صتون على الموجات الال�صلكية، نريدهم اأن يح�صلوا 

على موجات الراديو الذي يمكن اأن تتوقعه من قوة بهذا الحجم”. 
“مذهل”. 

اإلينا الجنرال باتون ب�صكل منتظم للقيام  اأنه في ال�صهر القادم �صين�صم  اإ�صاعة  وهناك  “بالتاأكيد. 
من  الكثير  �صناأخذ  فاإننا  لذلك  الحلفاء”.  قادة  “اأ�صهر  باأنه  معروف  وهو  فوتوغرافي.  ت�صوير  بحمالت 
التي بعثرناها في كل  المعدات  الدبابات الحقيقية وغيرها من  اأمام عدد قليل من  الفوتوغرافية  ال�صور 
الدبابات في دوفر”، وهذا  يفت�س على  باتون  “الجنرال  ب�صرد ق�ص�س مثل  ال�صحف  مكان، بحيث تقوم 
كما  اآخر”  –”في مكان  الحقيقي  بالح�صد لالأمر  اأيزنهاور  الوقت، �صيكون  الأ�صياء. وفي نف�س  النوع من 

تقول”.
 “ولكن هذا ذكاء بارع”

اآخر.  مكان  في  بالإنزال  �صنقوم  كاليا،  في  منتظريننا  اأيامهم  النازيون  يق�صي  وبينما  “بال�صبط. 
وبمجرد اأن نكون قد فتحنا خط اإمدادات موؤمن، ن�صتطيع دحر اأدولف هتلر اإلى برلين ونعود اإلى اأوطاننا. 

اأمر جميل اأن اأعود اإلى زوجتي”.
�صيدي”. “نعم، 

“واأن يبداأ دوري كرة القدم مرة اأخرى. اأنا اأفتقد كرة القدم ب�صدة. باإمكاني التخلي عن راتب اأ�صبوع 
ل�صتمع اإلى مباراة لالأر�صنال على الراديو. وبراتب �صهر لم�صاهدة مباراة على هايبوري. من ت�صجع، اأيها 

المالزم؟”.
�صيدي”. “بالكبيرن، 

“اآه، ناد جيد. ح�صنًا، في يوم قريب اإذا قمنا جميعًا بعملنا، األي�س كذلك؟”.
جدًا”. قريب  يوم  �صيدي.  “بلى، 

Green, IIIinois-Present Day جرين تاون، اإليونز – الوقت الحا�سر
اأنهى هارولد �صرحه لأخيه. “لي�س هناك طريقة اأخرى على الإطالق لفعل ذلك”، قال ذلك، ناقرًا 
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باأ�صابعه على الملف الموجود اأمامه. 
تكون جادًا”، رد اأخيه، توم. “اأنت �صتذهب اإلى هناك مبا�صرًة”. اأن  يمكن  “ل 

“نعم”.
100.000 دولر قر�س ل ت�صتطيع الح�صول عليه  بمبلغ  وتخرج  المزورة؟  الوثائق  ملفًا من  “وتقدم 

بدون كذب؟”.
�صاأفعل”.  ما  “هذا 

“اأنت اأحمق”. 
الوحيدة”.  الطريقة  هي  هذه  قلت،  “مثلما 

توم قلياًل وفرك عينيه. “يا رجل، اأنت قمت ببع�س الأ�صياء الغبية في حياتك،  توقف  “هارولد”، 
ولكن هذا ... ماذا اإذا تم الإم�صاك بك؟”. 

“لن يتم الإم�صاك بي. اأنا فقط اأبالغ في الأرقام قلياًل، ولم اأقم قط بالغ�س في �صيء واحد خالل 20 
�صنة من المعامالت البنكية معهم. اإنهم ل يمعنون النظر كثيرًا”.

اأحمق”.  “اأنت 
20 موظفًا لديهم اأ�صر لإعالتها يعتمدون علي لال�صتمرار  لدي  اأنا  توم.  رواتب  موعد  اأي  اأفوت  “لن 

في الحياة. و�صاأ�صتمر في ذلك”. 
“هارولد...”

و�صتعود اإلى �صابق عهدها، تمامًا كما فعلت في  بالفعل،  ترتفع  الطلبات  اأمواله.  يخ�صر  لن  “والبنك 
فترتي الك�صاد الأخيرتين. واأنا �صاأرد للبنك كل فل�س –مع الفائدة- بحلول هذا الوقت من العام القادم. 

من الذي �صيت�صرر؟”.
اأخطاأ اأي �صيء مما ذكرته لتوك”. اإذا  �صتت�صرر  “اأنت 

ت�صير الأمور ب�صكل �صيء، ولكني ل اأعتقد اأن هذا �صيحدث. قد  توم.  را�صد،  “اأنا 
وبجانب ذلك، اأنا راغب في تجريب حظي”. 

تفعل”.  األ  “اأرجو 
“اأعلم اأنك كذلك. ولكنك كنت دائمًا تعمل لدى �صخ�س ما توم. اأنت ل تعرف كيف يبدو اأن تكون على 

الطرف الآخر، اأن يكون لديك اأ�صخا�س طيبون يعتمدون عليك. �صتكون الأمور على خير، و�صترى”. 

 Discussion Questions أسئلة املناقشة
�صع تقديرًا لخطة هارولد بالكذب على البنك ليوؤمن القر�س البالغ )100.000( دولر لكي . 1

يتمكن من دفع رواتب موظفيه. 
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الآن، افتر�س اأن �صنة مرت، واأن العمل ارتفع بالفعل بالن�صبة ل�صركة هارولد. واأنه كان قادرًا على . 2
�صداد القر�س بالكامل )اأ�صل المبلغ(، مع الفائدة. ولم يتم ت�صريح اأحد من �صركة هارولد، ولم 
اأحد، ولم يتم الإم�صاك بهارولد قط. هل التقدير يظل هو نف�صه مع هذه المنفعة  يتاأخر راتب 

المتاأخرة؟ هل الغاية هنا تبرر جزئيًا على الأقل، الو�صيلة؟ 

ماذا، بالتحديد، يجعل عمليات الثبات “كذبة اأف�صل” من خطة عمل هارولد؟ . 3

الآن، بالحديث ب�صكل عام، متى يكون القيام بتحريف الحقائق اأمرًا مقبوًل، )�صع عالمة على . 4
كل ما تراه منا�صبًا(. 

___ لحماية حياة النا�س اأو اأمانهم البدني. 

___ لحماية الوظيفة.

___ لحماية م�صاعر �صخ�س اآخر.

___ لكت�صاب ميزة.

___ للخروج من م�صكلة.

___ عندما يتوقع الآخرون ذلك، وقد يفعلون نف�س ال�صيء )الحرب، البوكر، كرة القدم(. 

اأعط تقديرًا للدرجة التي اإليها تعتقد باأن مجموعات مختلفة من النا�س ي�صتحقون الثقة، �صع في . 5
الفراغ، ح�صبما هو مالئم، “كل”، “معظم”، “بع�س”، “القليل من”، “ل اأحد من”. 

___ اأع�صاء اأ�صرتي الأقرب والأ�صدقاء الحميمين يمكن العتماد على �صدقهم.

___ رفاقي يمكن العتماد على �صدقهم.

___ النا�س على العموم يمكن العتماد على �صدقهم. 

خاطئة تمامًامقبولة تمامًا
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2MODULEالنمـــوذج

الفلسفة النفعية مقابل أخالقيات الواجب 

Utilitarianism vs. Deontological Ethics

Background خلفية
الم�صائل الأخالقية تثار عندما يكون هناك اختيار يجب القيام به، ول يكون هناك قانون اأو عاقبة �صلبية 
معينة ت�صتلزم اأو تحظر اأي فعل محدد. اإذا كان اإن�صان يختار ملء اإقرار بالعوائد ال�صريبية فاإنه �صادق لأنه 
يخ�صى ال�صجن على الغ�س في �صرائبه، مثاًل، فهو ل يعالج مع�صلة اأخالقية. الم�صكالت الأخالقية الحقيقية 

يمكن �صياغتها باأنها “كيف ينبغي اأن اأت�صرف” لي�س “كيف ل بد اأن اأت�صرف”. 

وقد اختلف الفال�صفة حول طبيعة ال�صواب والخطاأ طوال التاريخ الم�صجل. ومعظم اأفكارهم تال�صت 
من الوعي المعا�صر، ولكن القليل منها بقيت بحال جيدة تحت �صغط القرون المتتالية. النموذج الحالي 
 )Utilitarian Ethics( النفعية  الأخالقيات  العمر:  طويلة  النظريات  هذه  من  اثنتين  على  �صيركز 

.)Deontological Ethics( واأخالقيات الواجب

كل �صخ�س يقوم باتخاذ عدد كبير من الخيارات كل يوم. معظمها يتم القيام بها ب�صورة اآلية تقريبًا 
وبدون الكثير من المجادلة الداخلية. ولي�س هناك بالطبع �صبب لكي يقوم الفرد بجعل حياته معقدة –لي�س 

هناك �صبب لجعل القرارات ال�صهلة �صعبة. 

ولكن من حين لآخر، يواجه الجميع خيارات �صعبة. وعند اتخاذ القرارات ال�صعبة، يكون من المفيد 
اأحيانًا امتالك اإطار ما لتخاذ القرار. الأخالقيات النفعية واأخالقيات الواجب كلتاهما تزودان بمثل هذا 
الإطار. اأيهما لي�صت “اأف�صل” من الأخرى، ولكن واحدة منهما على الأقل ت�صكل معنى لدى معظم النا�س. 

Utilitarian Ethics الأخالقيات النفعية
النفعية  “الفل�صفة   )John Stuart Mill( ميل  �صتيورات  جون  الإنجليزي  كتب   ،1863 عام  في 
اأول من كتب الأخالقيات النفعية، ولكن كتابه هو اأف�صل من اجتاز اختبار  يكن  ولم   .”Utilitarianism
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الزمن. بالن�صبة لجيل، القرار ال�صحيح كان الذي يميل اإلى تعظيم ال�صعادة الكلية وخف�س الألم الكلي. في 
حالت ال�صعادة ذات الأنواع المختلفة، كان ي�صع �صعادة العقل فوق �صعادة الج�صد؟ كان يمكن اأن ي�صنف 
الإح�صا�س بالإنجاز في مرتبة اأعلى من �صرب البيرة حتى ال�صكر. كتب قائاًل: اأن تكون اإن�صانًا را�صيًا اأف�صل 

من اأن تكون خنزيرًا را�صيًا”.

يتفق  النهاية،  وفي  ال�صنوات.  اأفكار ميل عبر  اإلى  الخا�صة  اأفكارهم  الكّتاب  الكثير من  اأ�صاف  وقد 
معظم المفكرين النفعيين على اأن الفرد يت�صرف بطريقة اأخالقية اإذا كانت قراراته تميل اإلى نفع اأكبر 
عدد ممكن من النا�س اأو اإيذاء اأقل عدد ممكن من النا�س. اإدارة المخاطر وتحليل التكلفة اإلى المنفعة هما 

مثالن للممار�صات الخا�صة بالأن�صطة والأعمال النفعية. 

 Star Trek II: The Wrath“ واأف�صل �صطر هو من هوليود يعك�س التفكير النفعي ياأتي من فيلم
في فعل ذلك يتعر�س لجرعة  ولكن  الإنتربرايز،  �صبوك  م�صتر  ينقذ  الفيلم،  نهاية  من  of Khan” قريبًا 

قاتلة من الإ�صعاع. يقوم الكابتن كيرك بو�صع �صبوك المحت�صر في �صريره ويقول “�صبوك!! لماذا؟” ويرد 
�صبوك “لأنه يا كابتن، احتياجات الكثير تزيد وزنًا على احتياجات القليل اأو الواحد”. 

 Star Trek III: The Search for“ والأمر الغريب اأن اأف�صل �صطر يعك�س الراأي المعاك�س ياأتي من
Spock”، في هذا الفيلم، يذهب طاقم الإنتربرايز لم�صافات خارقة لإعادة �صبوك اإلى الحياة. وعندما 

يعود له الوعي، ي�صاأل كيرك “لماذا؟” فيرد كيرك، “لأنه في بع�س الأحيان تكون احتياجات الواحد اأكثر 
وزنًا من احتياجات الكثير”. 

ابت�صامة كابتن كيرك المغرورة المميزة ... وينتهي الم�صهد.

ومنتقدو الفل�صفة النفعية كثيرًا ما يقولون اإنه ميكانيكي اأكثر من الالزم، واإن الأخالقيات ل يمكنها 
اأن تكون مفهومًا في الريا�صيات. وهم �صيذكرون المرات النهائية في التاريخ التي كانت اإحدى الأقليات 
مثل  على  يوافقون  الأغلبية  اأن  طالما  اأخالقي  اأمر  العن�صري  التمييز  “هل  و�صي�صاألون:  فيها،  قمعها  يتم 
هذه التدابير؟” واأي�صًا يقول النقاد في بع�س الأحيان اإن اتخاذ القرار الأخالقي ل يمكن الحكم عليه على 

اأ�صا�س الغاية اأو النتائج. 

 Deontological Ethics  اأخالقيات الواجب
اإلى  اأن النفعيين اأخطاأوا في كل �صيء، واأنه من غير ال�صواب النظر  يعتقد الكثيرون من علماء الأخالق 
النتائج التي تحدثها القرارات عند تقدير ما اإذا كانت القرارات قد تم اتخاذها ب�صورة اأخالقية اأم ل. 
اأجلها  التي من  التي تركز على الأ�صباب  هوؤلء المنتقدون يف�صلون ب�صورة عامة نماذج اأخالق الواجب، 

تتخذ القرارات في المقام الأول. بالن�صبة لمفكر اأخالقيات الواجب، الغاية ل تبرر الو�صيلة. 

واأ�صهر مفكر اتبع نموذج اأخالق الواجب كان الفيل�صوف الألماني بالقرن الثامن ع�صر اإيمانويل كانت 
يعامل  قرار  اأي  واأن  فريدة،  كرامة  تمتلك  الب�صرية  الكائنات  اأن  يعتقد  كانت  كان   ،Immanuel Kant
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النا�س ك�صلع ل يمكن اعتباره عادًل، حتى اإذا كان القرار يميل اإلى تعظيم ال�صعادة الكلية، اأو الربح الكلي، 
اإح�صا�س  اأن يكون �صادرًا عن  اأرقى تبرير لأي فعل هو  اأن  اأي�صًا  اآخر يمكن قيا�صه. وقد كتب  اأي �صيء  اأو 

بالواجب اأو اللتزام.
ورغم اأن بع�س اتباع اأخالقيات الواجب ل يوافقون على اأفكار معينة لدى كانت Kant، فاإن معظمهم 
يوافقون على اأن الفل�صفة النفعية قا�صرة، واأن الفوز في النهاية ل يجعل الأمر �صوابًا ب�صكل اآلي. القرارات 
الأخالقية –ح�صبما يقول اتباع مدر�صة اأخالقيات الواجب- هي تلك التي تتخذ لأ�صباب اأخالقية في المقام 

الأول، بغ�س النظر عن النتيجة التي تنتهي اإليها. 
من  توليفة  اأي  م�صتخدمًا  ال�صخ�صيات،  اأفعال  اأ�صجب  اأو  وبرر  التالي،   Scenario ال�صيناريو  اقراأ 

التفكير النفعي اأو تفكير الواجب التي تمثل معنى بالن�صبة لك. 

Scenarios السيناريوهات

Ed the Entrepreneur – المتعهد  “اإد” المقاول 
كاليفورنيا في منت�صف �صحراء موجافي.  اأرا�صي  من  رخي�صة  اأر�س  قطعة  ي�صتري “اإد Ed” المقاول 
وهي تقع على بعد ميل من الطريق ال�صريع، وفي منت�صف الم�صافة بال�صبط بين اأقرب محطتي بنزين والتي 

هي 85 مياًل في كال التجاهين. في وقت ال�صيف، تكون درجة الحرارة الو�صطى اأعلى من 110 درجة. 

بعد ذلك يبني “اإد” كوخًا ويطليه باللون البرتقالي الفاتح ليكون مرئيًا ب�صهولة من الطريق ال�صريع. 
عالية  ب�صا�صة  عمالقًا  تلفزيونًا  وي�صيف  متاح.  هواء  تكييف  واأقوى  كبيرة،  وثالجة  هاتف،  بتركيب  يقوم 
الجودة، واأريكة، وبلي �صتي�صن 3. وفي المعتاد، تمر اأ�صابيع اأو �صهور دون اأن يمر اأحد. ومع ذلك، من وقت 
لآخر يدق اأ�صخا�س يائ�صون بابه. وعندما يفعلون ذلك، يعر�س عليهم اأن يترك لهم جالونًا من الماء البارد، 

وا�صتخدام هاتفه، وفر�صة لنتظار موا�صلتهم بداخل الهواء المكيف. �صعره كان 50.000 دولر. 

“اإد” يجعلهم يوقعون على عقد يتعهدون من خالله بالدفع  واإذا لم يكن زبائنه يملكون المال كان 
له لحقًا، من الراتب الم�صتقبلي عند ال�صرورة. واإذا رف�صوا الدفع اأو التوقيع، كان “اإد” يرميهم خارجًا، 
على  لي  “�صلم  المنده�صين  لزواره  يقول  اأن  بعد  بالداخل   3 �صتي�صن  بلي  في  للعب  ويعود  الباب،  ويو�صد 

الن�صر”. وفي النهاية، كان الجميع يوقعون على العقد. 

اأنه لن  “اإد” يعرف  نف�صه كان  الحر. وداخل قرارات  الأذى في  بالبتعاد ومعاناة  لم يقم ول واحد 
ي�صمح ببقاء اأحد في الخارج حتى لو رف�س توقيع عقده.

كان “اإد” يحقق ربحًا يبلغ نحو 300.000 دولر �صنويًا.

في  �صتجاز  العقود  اأن  افتر�س  العقود.  �صتبطل  اأنها  المحتمل  من  محكمة  اأي  اأن  حقيقة  تجاهل 
المحكمة، اأجب عن الأ�صئلة ذات ال�صلة عند نهاية هذا النموذج من منظور اأخالقي بحت. تذكر تدعيم 

اإجابتك بواحدة على الأقل من النظريتين المقدمتين في هذه الوحدة.
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Alpha Company سركة األفا�
 .HIV لقد اأحرزت �صركة األفا اإنجازًا خارقًا رئي�صيًا: هم قاموا بتطوير عقار جديد فعال لعالج الإيدز

هو لي�س �شفاء، ولكنه يبدو قادرًا على اإيقاف ن�شاط فيرو�س االإيدز لالأبد.

قبل هذا الإنجاز، كان مر�صى الإيدز يعالجون بـ “كوكتيل” من الأدوية. ورغم فعاليتها، كانت توليفة 
الأدوية تتطلب من المر�صى تناول عدة اأقرا�س لمرات عديدة كل يوم. دواء �صركة األفا هو قر�س واحد ل 

بد من تناوله مرتين فقط يوميًا.

وقد اأنفقت األفا ع�صرات الماليين من الدولرات في تطوير الدواء، ولكن الآن حيث اإنه تم تطويره، فاإن 
كل قر�س يكلف فقط دولرات قليلة لت�صنيعه. تكلفة �صراء األفًا بمبلغ 4.150 دولر لـ )30( يومًا للتزويد، 
اأو حوالي 50.000 دولر �صنويًا. هذه الأقرا�س ب�صورة عامة ل تغطيها خطط التاأمين. “الكوكتيل” القديم 
ما زال متاحًا من �صركات دواء اأخرى وبحوالي ن�صف تكلفة دواء األفا، بالإ�صافة اإلى ذلك، تمتلك ال�صركة 
الذين  النا�س  من   1% وحوالي  المتطرفة  الظروف  في  تكلفة  بدون  متاحًا  الدواء  يجعل  برنامجًا  بالفعل 

يتناولون الدواء يح�صلون عليه مبا�صرًة من األفا بدون ثمن. 

تمتلك األفا عدة اأدوية ناجحة، وحققت اأرباحًا بحوالي ثالثة مليارات دولر العام الما�صي. 

وطلب بع�س النا�صطين من األفا اأن تفعل ما يلي: 

• خف�س �صعر اأدويتها لكل المر�صى اإلى  مبلغ 35.000 دولر. هذا �صيكون عالوة بمبلغ 10.000 	
دولر، وتكون فوق تكلفة الدواء القديم. 

• تو�صيع برنامجها للدواء المجاني ليغطي %10 من م�صتخدمي الدواء الحاليين. 	

 Discussion Questions أسئلة املناقشة
ب�صورة كلية، هل عملية “اإد” مبررة اأخالقيًا كما ت�صير حاليًا؟ لماذا اأو لماذا ل؟ . 1

2 . 5 “اإد” يطلب  فيه  الموجود  بالمكان  الهامة  للو�صائل  متجر  اإن�صاء  �صف  في  �صيكونون  الجميع 
نغير  دعنا  مجانًا.  بالداخل  ويظلون  الهاتف  ي�صتخدمون  الزبائن  ويترك  الماء  مقابل  دولرات 
نقاط ت�شعيرات “اإد” فيما يلي �صل�صلة من الأ�صعار التي ترتفع كل مرة ح�صب حجم الطلب. كل 
“اإد”  اأن  تعتقد  التي  النقطة  للدفاع عن  وكن جاهزًا  فيه”،  “مبالغ  “مقبول” اأو  م�صمى  �صعر 
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�صيقوم فيها بطلب اأكثر من الالزم )اأو لماذا تجد هذه الخدمات عادلة عند اأي �صعر(. 

50 دولرًا 

500 دولر 

5.000 دولر 

50.000 دولر 

500.000 دولر 

5.000.000 دولر 

ال�صيناريو الثاني، هل يجب على �صركة األفا تلبية الطلب الأول وخف�س اأ�صعارها؟ لماذا اأو لماذا . 3
ل، م�صتخدمًا الأفكار المذكورة في بداية هذه الوحدة في الخلفية؟ 

هل يجب اأن تلبي �صركة األفا الطلب الثاني وتو�ّصع برنامجها للدواء المجاني؟ . 4

ال�صيناريو . 5 “اإد” في كوخ ال�صحراء في  األفا وم�صروع  قارن ب�صكل مبا�صر بين ممار�صات �صركة 
الناحية  من  الآخر  من  تبريرًا  اأكثر  اأحدهما  اأن  اأم  معقولة،  لدرجة  متكافاآن  هما  هل  الأول. 

الأخالقية؟




