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أخالقيات األعمال

1

 موسوعة ستانفورد للفلسفة
ترجمة :إبراهيم الحج
مراجعة :د .عبد هللا البيدي

مدخل حول تنوع أخالقيات األعمال ،والمسؤولية األخالقيات عىل ر
ن
ن
والموظفي؛ نص رمتجم
ستهلكي
الشكات مع الم
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ه للنسخة المؤرشفة ن يف
للـد .جيفري مور ي
ايرت ،ومنشور عىل (موسوعة ستانفورد للفلسفة) .ننوه بأن التجمة ي
ا
ر
والت قد تختلف قليًل عن النسخة الدارجة للمقالة ،حيث أنه قد يطرأ عىل األختة بعض
الموسوعة عىل هذا الرابط ،ي
ً
ّ
التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه رالتجمة.
نخص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،
وختاما،
وعىل رأسهم د .إدوارد زالتا ،عىل تعاونهم ،واعتمادهم رللتجمة ر
والنش عىل مجلة حكمة.
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ٍ
ُّ
كياانت منظمةً وإنتاجية بغرض بيع السلع واخلدمات ،وعادةً ما يكون ذلك هبدف
تعد األعمال التجارية

فردا أو منظمة) كنشاط جتاري عندما يوفر سلعة أو يقدم
الربح .وميكن تصنيف الكيان (سواء كان ً
خدمة لكيان آخر نظري حصوله على مقابل ذي قيمة .وهلذا ،ميكن تعريف أخالقيات األعمال على
أهنا دراسة األبعاد األخالقية لتلك الكياانت اإلنتاجية واألنشطة التجارية ،مبا يشمل إجراء حتليل أخالقي
لطريقة اإلنتاج والتوزيع والتسويق والبيع واالستهالك.
إ ّن التساؤالت املطروحة حول أخالقيات األعمال غاية يف األمهية ،ذلك أن أغلبنا ميارس أعماالً جتارية

كبريا من حياهتم يف ممارسة نشاط إنتاجي أو يف
بشكل يومي .عالوةً على ذلك ،يقضي الكثري منا جزءًا ً

االستعداد ملمارسته ،سواءً كان ذلك بشكل مستقل أو كجزء من املنظمات التجارية .ومن هنا ،يسعنا
القول أبن األنشطة التجارية تسهم بشكل كبري يف تشكيل عاملنا الذي نعيش فيه ،اترة يف اخلري واترة يف

الشر.
إ ّن أخالقيات األعمال حقل ضخم ،وقد نقَّبت الفلسفةُ يف املسألة األخالقية منذ القدم وحىت عصران

احلايل ،فقد دافع الفالسفة منذ أرسطو وحىت راولز عن مواقفهم بشأن عدد من املوضوعات اليت ميكن

تصنيفها كجزء من أخالقيات األعمال .يوجد حاليًا ما ال يقل عن مخس جمالت متخصصة يف هذا

اجملال (Business Ethics: A European ،Business Ethics Quarterly
،Business & Society Review ،Business & Society ،Review
 ،)Journal of Business Ethicsكما أن احلديث عن أخالقيات األعمال يظهر جليًا يف
الفلسفة املعاصرة وجمالت العلوم االجتماعية.
يلخص هذا املدخل أهم األحباث حول األسئلة اجلوهرية يف جمال أخالقيات األعمال ،السيما :ملصلحة
من جيب أن تُدار الشركات؟ ومن يديرها؟ وما هي واجبات الشركات جتاه موظفيها والعكس؟ وما هي

القواعد األخالقية اليت جيب أن حتكم عالقة الشركات مع عمالئها؟ وهل جيب على الشركات أن حتاول

حل املشكالت االجتماعية؟ وما هي املسؤولية اليت تقع على عاتق الشركات جتاه سلوك املوردين؟ وما
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هو الدور الذي جيب أن تلعبه تلك الشركات يف العملية السياسية؟ ونظراً التساع اجملال ،فإن بعض
مسائل أخالقيات األعمال ال تناقش هنا.

 .1تنوع أخالقيات األعمال.
 .2املسؤولية األخالقية للشركات.
 .3غاايت حوكمة الشركات ووسائلها:
 .3.1غاايت احلوكمة :أولوية املسامهني أو املساواة بني أصحاب املصلحة؟
 .3.2وسائل احلوكمة :سيطرة املسامهني أم إشراك آخرين؟
 .4األطر السائدة يف أخالقيات األعمال.
 .5الشركات واملستهلكون:
 .5.1ما جيب أن يُباع؟
 .5.2سالمة املنتَج واملسؤولية عنه.
 .5.3الدعاية.
 .5.4البيع والتفاوض.
 .5.5التسعري.
 .6الشركات واملوظفون:
 .6.1التوظيف والتسريح.
3
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 .6.2األجور.
 .6.3العمل اهلادف.
 .6.4اإلبالغ عن املخالفات.
 .7الشركات يف اجملتمع.
 .7.1املسؤولية االجتماعية للشركات.
 .7.2الشركات ،واحلكومات وتسييس املسؤولية االجتماعية.
 .7.3األعمال التجارية الدولية.
 .8مكانة أخالقيات األعمال.
 املراجع.
 األدوات األكادميية.
 املصادر اإللكرتونية األخرى.
 مداخل ذات صلة.
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 -1تنوع أخالقيات األعمال
إن الكثري من األفراد الذين ميارسون أنشطة جتارية هم مهنيون ابألساس ،مبا يف ذلك احملامون واحملاسبون،
لذا فهم ملزمون بقواعد السلوك الصادرة عن اجلمعيات املهنية واالحتادات العمالية .كما أن الكثري من
الشركات متتلك قواعد سلوك مفصلة ،يعمل على صياغتها وتنفيذها املوظفون املسؤولون عن االمتثال
للحوكمة .ابلتايل ،ميكن تعريف أخالقيات األعمال على أهنا دراسة للممارسات املهنية ،ما يعين دراسة
حمتوى قواعد السلوك وعملية تطويرها وإدارهتا ومدى فعاليتها يف توجيه تصرفات األفراد الذين ميارسون
نشاطًا جتارًاي .وعلى الرغم من ذلك ،فإن هذا املدخل لن يتناول هذا الشكل من أخالقيات األعمال
ختصصا أكادمييًا.
وإمنا سيتناوهلا ابعتبارها
ً

يركز العلماء االجتماعيون وأصحاب النظرايت املعيارية  Normativeعلى دراسة أخالقيات األعمال
بوصفه ختصصاً أكادميياً ،وهو ما ينعكس على حضور املؤمترات األكادميية املقامة حول أخالقيات
األعمال ،وكذلك على أنواع املقاالت اليت تُنشر يف اجملالت املتخصصةَّ .
ويشكل العلماء االجتماعيون

راهناً الشرحية األكرب يف هذا اجملال ،كما أن هنجهم يف دراسة أخالقيات األعمال يتمحور حول اجلانب
الوصفي ،سعيًا منهم لإلجابة عن أسئلة مثل :هل يسهم األداء االجتماعي للشركات يف حتسني أدائها

املايل؟ بعبارة أخرى ،هل األخالقيات مرحبة ماليًّا؟ وهل تتعاظم أرابح املنظمات امللتزمة ابملسؤوليات
االجتماعية واألخالقية؟ (Margolis & Walsh 2003؛ ،Schmidt ،Orlitzky

 )Rynes 2003وملاذا ينزلق الناس يف السلوكيات غري األخالقية؟ ( & Bazerman
Tenbrunsel 2011؛  ،)Werhane et al. 2013لكين لن أتطرق يف هذه املقالة إىل مثل
تلك األسئلة ،بل سأركز يف هذا املدخل على األسئلة املتعلقة ابألخالقيات املعيارية لألعمال التجارية.
لعل السؤال األهم هنا والذي تدور حوله ابقي األسئلة يتمثل يف :ما هو األخالقي وغري األخالقي يف
و َّ

جمال األعمال؟

عند احلديث عن أخالقيات األعمال من الناحية املعيارية فقط ،جند أهنا -أسوة ابلعديد من جماالت
األخالقيات التطبيقية األخرى -مستمدة من ختصصات متنوعة تشمل :علم األخالق والفلسفة السياسية
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واالقتصاد وعلم النفس والقانون والسياسة العامة ،ويعزى ذلك إىل تنوع الوسائل العالجية للسلوكيات
أشكاال خمتلفة بدءًا من النصائح املوجهة لألفراد
غري األخالقية يف جمال األعمال ،إذ ميكن أن تتخذ
ً

لتغيري سلوكهم وانتهاءً بوضع قوانني وسياسات وتشريعات جديدة .إن ممارسة أخالقيات األعمال بشكل

جيد تستلزم أن يكون لديك دراية كافية ابلنتائج اليت توصلت إليها تلك التخصصات ،أو أن تدرك

على األقل الثغرات املوجودة يف املهارات املعرفية للفرد.
مييل علماء األخالقيات املعيارية خبصوص األعمال التجارية إىل وضع افرتاضات معينة حول األطر
االقتصادية ،أوهلا وجود إمكانية لتملك وسائل اإلنتاج بوصفها ملكية خاصة .ويكمن االفرتاض الثاي
تؤدي
يف أن األسواق -اليت تتميز ابلتبادالت الطوعية بني البائع واملشرتي وف ًقا لتسعرية حمددة -جيب أن ّ

مهما يف ختصيص املوارد .إن من ينكرون مثل تلك االفرتاضات سريون أن بعض النقاشات حول
دورا ً
ً
أخالقيات األعمال مضللة (مثل النقاشات حول ملكية الشركات والتحكم هبا ،أو حول الدعاية).

"أعماال جتارية"  -أي توفر سلعة أو تقدم خدمة نظري احلصول على مقابل ذي
متارس بعض املنظمات
ً
قيمة – هبدف حتقيق الربح مثل شركيت وول مارت ومريك ،يف حني أن بعض املنظمات األخرى ال
تستهدف ذلك مثل جامعة برينستون ومتحف مرتوبوليتان للفنون .ويهتم علماء أخالقيات األعمال
أحياان أبنشطة املنظمات غري الرحبية ،بيد أهنم يركزون أكثر على املنظمات الرحبية .يف الواقع ،قد ينظر
ً

معظم الناس إىل الشركات على أهنا منظمات رحبية.

 -2الوكالة األخالقية للشركات
إن إحدى طرق التفكري لفهم أخالقيات األعمال تتمثل يف معرفة االلتزامات األخالقية اليت تقع على
عاتق الوكالء املنخرطني يف األنشطة التجارية .ولكن ،من هو الوكيل األخالقي؟ إهنم األفراد بكل أتكيد.
ولكن ماذا عن الشركات؟ مبعىن؛ هل نقول "الوكالة األخالقية للشركات" أو "املسؤولية األخالقية
للشركات"؟ جتدر اإلشارة إىل إن كلمة "شركات" الواردة هنا ال يُقصد هبا الشركة ككيان قانوي ،وإمنا

تشري إىل الشركة ككيان مكون من جمموعة من األفراد .والسؤال بعبارة أدق ،هل تُعد الشركات وكالء
6

حكمة © Copyright 2021

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

أخالقيني ومسؤولة أخالقيًا "بصفتها" منظمات هلا كياهنا املستقل ،وليس بوصفها جتميعاً ملوظفي
الشركات؟
إذا ما طالعنا الدراسات السابقة اليت تناولت هذه القضية ،جند أن فرينش (ُّ )French
يعد من أوائل
املفكرين الذين تطرقوا إىل هذه املسألة وقد انقشها عرب دراساته ( )1984 - 1979حينما جادل َّ
أبن
االلتزامات األخالقية تقع مسؤوليتها على الشركات ،وابلتايل ينظر إليهم على أهنم أشخاص أخالقيون
"كاملو األهلية" .وقد خلص إىل هذا االستنتاج بناءً على إدعاءه أبن للشركات هياكلها الداخلية الختاذ
بعض الردود
القرار ،من خالهلا )1( :تتسبب يف وقوع األحداث ( )2والتصرف عن عمد .وقد قَبلت ُ

املبكرة ادعاء فرينش ( )Frenchأبن الشركات وكالء أخالقيون ،ولكنها رفضت إدعاءه أبهنا أشخاص

أخالقيون .ويرى دوانلدسون ( ) Donaldson 1982أنه من غري املمكن اعتبار الشركات
أشخاصاً؛ ألهنا تفتقر إىل املقومات البشرية املهمة مثل قدرة السعي حنو حتقيق سعادهتم (انظر:
 .)Werhane 1985كما رفضت دراسات أخرى إدعاء أن الشركات وكالء أخالقيون ،حيث قال
فيالسكيز ( )1983إن الشركات ال متلك القدرة على التصرف ،وهو الشرط الالزم جلعلها قادرة على
أيضا عام  .)2003عالوة على ذلك ،فقد تراجع فرينش نفسه يف عام
حتمل مسؤولياهتا (انظرً :
أشخاصا أخالقينيّ ،إال أنّه أصر على أهنم وكالء أخالقيون.
( )1995عن إدعاءه أب ّن الشركات تعرب عن
ً
على الرغم من أن النقاشات حول الوكالة األخالقية للشركات واملسؤولية األخالقية قد تقلصت إىل حد
كبري يف الدراسات األكادميية حيال أخالقيات األعمال (اعتباراً من عام  ،)2016فإهنا ما زالت حتظى
ابهتمام يف الدراسات الفلسفية السائدة ،حيث تعاجل بدرجة عالية من التعقيد .وتركز هذه الدراسة

بشكل عام على اجلماعات ،والشركة هنا تلعب دوراًكمثال عن اجلماعة .وكما هو يف أدبيات أخالقيات
األعمال ،يتمحور السؤال األساسي املطروح يف االجتاه السائد يف األدبيات الفلسفية حول :ما هي

شروط الوكالة واملسؤولية األخالقية اليت جيب توافرها يف اجلماعات بوصفها مجاعات ،مبا يف ذلك
عدد من الباحثني ،من ضمنهم ( )Copp ,2006و ( )Hess, 2014و ( List
الشركات؟ يعتقد ٌ

 ،)& Pettit ,2011إمكانية اعتبار الشركات وكالء أخالقيني  .ويستند أصحاب هذا الرأي إىل
حجة قوية وبديهية ،تتمثل يف أننا نقول" :تُعامل شركة كوستكو موظفيها بشكل الئق" ،أو "لوثت شركة
7
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النفط الربيطانية خليج املكسيك" وهو ما يبدو أننا نسند الوكالة واملسؤولية إىل الشركات نفسها .وعلى
اجلانب اآلخر ،يرفض آخرون أن تكون الشركات وكالء أخالقيني  ،مثل Gilbert (1989), S.
) .)Miller (2006) and Rönnegard (2015اإلدعاء املقدم يف هذا اجلانب هو أن
الوكالة تتطلب النية ،وهو أمر غري متحقق يف الشركات ( .)S. Miller 2006قد تكون الطريقة
العامة للحديث حول الوكالة واملسؤولية للمنظمات جمازية أو خمتصرة لإلشارة إىل الوكالة أو املسؤولية
لألفراد داخل تلك املنظمات (ملزيد النقاشات حول هذه القضااي ،انظر إىل املداخل :املسؤولية اجلماعية،
القصدية اجلماعية ،الوكالة املشرتكة).
وعلى الرغم من أن السؤال السابق حيظى ابهتمام من الناحية النظرية ،فإن أمهيته العملية غري واضحة.
رمبا تكون شركة النفط الربيطانية مسؤولة أخالقيًّا عن تلوث خليج املكسيك ،ورمبا يكون بعض العاملني

هبا هم املسؤولون عن ذلك التلوث ،فماذا يرتتب على ذلك؟ جييب جون هاسناس ()Hasnas 2012

أن األثر قليل جداً ،إذ ميكن من الناحية القانونية مطالبة شركة النفط الربيطانية بدفع تعويضات عن
األضرار اليت تُسببها حىت لو مل تكن الشركة مسؤولة أخالقيًّا عن تلك األضرار .ووف ًقا لوجهة نظر جون،

فإن إسناد الوكالة واملسؤولية األخالقية إىل الشركة يسمح لنا إبيقاع اللوم عليها ومعاقبتها ،لكنه يرى يف

الوقت نفسه أنه ال ينبغي أن ننخرط يف هذه املمارسة .وعلى النقيض من ذلك ،يرى فيليبس
( )Phillips 1995أنّه يف بعض احلاالت ال يتحمل املوظف يف الشركة مسؤولية األضرار اليت ُحتدثها
الشركة  ،مما جيعل من املنطقي  -وهو ما جيري غالباً حبسب ما يعتقده  -إسناد مسؤولية األضرار إىل

الشركة ذاهتا .وبناءً على وجهة نظر فيليبس ،فإن الوكالة األخالقية للشركات جتعل من املمكن إلقاء اللوم

على السلوك ،وإال لتعذر فعل ذلك .وحيث أن مسعة الشركة تُعد من ضمن أصوهلا والتزاماهتا املهمة

حافزا للشركات لبذل العناية الواجبة يف
( ،)Roberts & Dowling 2002فإنه سيشكل ً
أيضا .)Rönnegard 2015
عملياهتا (انظر ً
 -3غاايت حوكمة الشركات ووسائلها
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من
يدور ٌ
نقاش واسع حول غاايت حوكمة الشركات ووسائل تطبيقها ،إذ تُطرح أسئلة مثل :ملصلحة ْ
جيب أن تُدار الشركات؟ ومن الذي جيب (يف هناية املطاف) أن يديرها؟ جيري كثري من هذه النقاشات
مع الشركات الكربى املتداولة يف البورصة.

 1-3غاايت احلوكمة :أولوية املسامهني أو املساواة بني أصحاب املصلحة؟
مثة رأاين رئيسان حول الغاايت من حوكمة الشركات ،ويتمثل الرأي األول يف أنه تتوجب إدارة الشركات
مبا حيقق أفضل مصلحة للمسامهني ،مفرتضني أبن هذه الطريقة تستلزم عادة تعظيم ثروة املسامهني ،وهو
ما يطلق عليه "أولوية املسامهني" ( ،)Stout 2002أو ما يُسمى "نظرية املسامهني" ليكون االسم
متاما من الرأي اآلخر الذي سنتحدث عنه الح ًقا( .ويُستخدم مفهوم "أولوية املسامهني"
على النقيض ً
يف بعض األحيان ( )Bainbridge 2008لإلشارة إىل الرأي القائل أبن املسامهني جيب أن يكونوا
أحياان إىل بعض اللبس)ُّ .
ويعد مفهوم أولوية
أصحاب السيطرة املطلقة على الشركة ،وهو ما قد يؤدي ً
املسامهني الرأي السائد يف أوساط اخلرباء املاليني وكليات األعمال حول الغاية من حوكمة الشركات.

ويناقش عدد قليل من الباحثني مفهوم أولوية املسامهني على أساس أخالقي ،وعرب هذا املنظور فإن
املسامهني ميلكون الشركة ،ويعينون من يديرها نيابة عنهم بشرط أن تُدار الشركة وفق مصاحلهم .وابلتايل،

فإن أولوية املسامهني مبنية على الوعود اليت يقدمها مديرو الشركات للمسامهني ( Friedman

 .)1970; Hasnas 1998وابملقابل يرى آخرون أب ّن املسامهني ال ميتلكون الشركة إّمنا ميلكون
عنصرا من عناصر استقرار الشركة وأتمينها ( Bainbridge 2008; Stout
"السهم" الذي يع ّد ً

 )2002ولذا قد تكون الشركة نفسها غري مملوكة ألحد ( .)Strudler 2017وعلى صعيد آخر،

يعتقد البعض أب ّن املديرين ال يقدمون أي وعود للمسامهني ،سواء بصورة صرحية أو ضمنية ،بشأن إدارة

الشركات بطريقة معينة ( .)Boatright 1994كما يناقش الكثري من الباحثني مفهوم أولوية
املسامهني بناء على أسس العواقبيني  ، onsequentialistإذ يرون أن طريقة إدارة الشركات مبا خيدم

أكثر كفاءة من أي طريقة أخرى ( Hansmann & Kraakman
مصلحة املسامهني تع ّد َ
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 ،)2001; Jensen 2002وإلثبات وجهة نظرهم يقولون أبنّه يف حال مل يعط املديرين هدفاً واضحاً
وقابالً للقياس ،مثل تعظيم القيمة للمسامهني ،ستكون لديهم الفرصة معززة لتحقيق منافع شخصية

(ّ .)Stout 2002إال أ ّن حجج العواقبيني حيال مفهوم أولوية املسامهني تواجه بعض املشكالت
وعلى خمتلف صيغ العواقبية  ، Consequentialismإذ إن مطالبة مجيع الشركات ابتباع طريقة

موحدة يف اإلدارة لن يسمح بوجود مساحة كافية لالختيارات الشخصية (،)Hussain 2012
ويعتقد الغالبية بضرورة أن يكون الناس قادرين على االستمرار يف متابعة املشاريع اليت هتمهم ،مبا فيها
املشاريع االقتصادية ،حىت لو كانت تلك املشاريع ال تعظم الرفاهية.
يف الضفة األخرى ،فإن الرأي الثاي حول الغاايت من حوكمة الشركات يُعرف ابسم نظرية أصحاب

املصلحة ،وقد ظهرت هذه النظرية ألول مرة يف مثانينيات القرن املاضي على يد املفكر فرميان

عاما
(Freeman 1984؛  ،)Freeman & Reed 1983الذي استمر بعدها ملدة ثالثني ً
يف تطوير النظرية وحتسينها مع العديد من املتعاونني ( Freeman et al. 2010; Jones,

 ،)Wicks, & Freeman 2002ووف ًقا لنظرية أصحاب املصلحة  -أو الصيغ األولية منها -
بدال من إدارة
جيب على مديري الشركات السعي إىل "توازن" بني مصاحل مجيع أصحاب املصلحة ً ،

الشركة ملصلحة املسامهني فقط .ويُقصد بصاحب املصلحة أي شخص لديه "حصة" أو مصلحة (مبا يف
ذلك املصلحة املالية) يف الشركة.

بدت هذه النظرية يف أعني النقاد مبهمة وضعيفة احلجة .فمن انحية كوهنا مبهمة ،طرح النقاد سؤ ًاال
لحا ،أال وهو :من هم أصحاب املصلحة ()2009 ،Orts & Strudler 2002؟ .وقد اقتصرت
ُم ً
إجابة أتباع هذه النظرية على ذكر اجملموعات األكثر شيوعاً ،وهم املسامهون واملوظفون واجملتمع واملوردون

والعمالء ،وذلك على الرغم من وجود أطراف أخرى هلا مصلحة يف الشركة لكن مل تشملهم اإلجابة،
أساسا منطقيًا يوضح الفارق الذي مت
مثل الدائنون واحلكومة واملنافسون .ابلتايل ،مل تقدم هذه النظرية ً

على أساسه اختيار أحد األطراف كصاحب مصلحة واستبعاد اآلخر .ليس ذلك فحسب؛ بل مثة سؤال
آخر يتمثل يف :ما املقصود بـ "التوازن" بني مصاحل مجيع أصحاب املصلحة -خبالف معىن عدم منح
األولوية ملصاحل املسامهني ()Orts & Strudler 2009؟ وفيما يتعلق مبسألة ضعف احلجة،
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يتساءل النقاد عن املربر املنطقي ألن تدار الشركات هبدف حتقيق مصاحل مجيع األطراف .وتكمن احلجة
األساسية اليت قدمها فرميان ( )Freeman 1984يف أن املساواة بني مجيع أصحاب املصلحة ميثل
فائدة اسرتاتيجية للشركة وأفضل هلا من زايدة ثروات املسامهني فقط (وهذا ابلضبط ما يقوله أصحاب
أولوية املسامهني للدفاع عن وجهة نظرهم) ،ويف رأي آخر ،يقدم فريدمان احلجة اليت تناشد عدالة جون
رولز.)Evan & Freeman 1988; cf. Child & Marcoux 1999( .
تساؤالت كثرية حول نظرية أصحاب املصلحة ،حىت أ ّن البعض مل يعدها
وقد أثريت يف السنوات األخرية
ُ

منافسا حقيقيًا لنظرية أولوية املسامهني ،أو جيادلون يف استحقاقيتها السم "نظرية" .ابملقابل ،ذكر فرميان
ً

( )Freemanواملتعاونني أ ّن نظرية أصحاب املصلحة هي ببساطة "جمموعة من األحباث اليت يلعب

دورا حامسًا" ( .)Jones et al. 2002ويف مكان آخر ،وصف فرميان
فيها مفهوم أصحاب املصلحة ً
نظرية أصحاب املصلحة على أهنا "نوع من السرد لكيفية العيش" ( ،)413 :1994فيما قال نورمان

( )Norman 2013أنه من األفضل حاليًا اعتبار نظرية أصحاب املصلحة "عقلية" ،مبعىن أهنا طريقة
ترسخها يف شبكة ممتدة وعميقة من العالقات.
للنظر إىل الشركة واليت تؤكد على ّ

من املهم أن ندرك أ ّن حل اجلدل الدائر بني منظري أصحاب األسهم وأصحاب املصلحة (ابلرغم من

تصوران األخري) لن جييب على كل أو معظم التساؤالت األخالقية يف جمال األعمال ،وذلك ألن النقاش

حول غاايت حوكمة الشركات ال ميكن أن يقدم أجوبة شافية جلميع األسئلة املتعلقة ابلقيود األخالقية
اليت ينبغي مراعاهتا أثناء حتقيق تلك الغاايت (Goodpaster 1991؛ .)Norman 2013
كما ال ميكن إجياد تفسري مقبول لنظرية "أولوية املسامهني" أو "أصحاب املصلحة" يفيد أبنه جيب على
مديري الشركات فعل كل ما ميكن لتعظيم ثروات املسامهني وحتقيق توازن بني مجيع أصحاب املصلحة،
بدال من ذلك ،جيب تفسري هاتني النظريتني على أهنما وجهتا نظر مفادمها أنه ينبغي على
على التوايلً .
كبريا من أخالقيات
املديرين فعل كل ما هو مسموح به أخالقيًا لتحقيق تلك الغاايت .لذا فإن جزءًا ً

األعمال يهدف إىل حتديد األمور املسموح هبا أخالقيًا يف هذا اجملال.
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 2-3وسائل احلوكمة :سيطرة املسامهني أم إشراك آخرين؟
انعكاسا إلجاابت
يف كثري من األحيان متثل اإلجاابت عن األسئلة املتعلقة بوسائل حوكمة الشركات
ً
األسئلة املتعلقة بغاايت احلوكمة ،فيحيل كل جواب منهما إىل اآلخر .وغالبًا ما يكون أجنع طريق لضمان
إدارة الشركة لصاحل طرف بعينه ،هو متكني ذلك الطرف من التحكم هبا والسيطرة عليها .وابملقابل ،فإ ّن
أحياان حبق ذلك الطرف
التربيرات اليت تفسر السبب يف وجوب إدارة الشركة لصاحل طرف بعينه ،تطالب ً

يف السيطرة على الشركة.

ولذلك يعتقد فريدمان ( )Friedman 1970أن متلُّك املسامهني للشركة مينحهم احلق يف التحكم
هبا والسيطرة عليها (وميكنهم استغالل ذلك لضمان أن الشركة تدار خلدمة مصاحلهم) .وقد تبدو هذه
النظرة منطقية إذا ما أخذت من جانب مفهوم امللكية ،فتملُّك الشيء يعين ابلضرورة امتالك جمموعة
من احلقوق ومنها السيطرة والتحكم بـ "حوادث" ذلك الشيء.
وقد لوحظ يف السنوات األخرية الطعن يف فكرة أن الشركة شيء ميكن متلُّكه (Bainbridge 2008؛
 ،)Strudler 2017على الرغم من ذلك ،فقد ظهرت احلجج التعاقدية واملؤيدة حلق املسامهني يف
السيطرة على الشركات دون أن تعتمد تلك احلجج على فرضية ملكية الشركة .وتنص تلك احلجج على
أن هناك بعض األفراد ميلكون رأس املال ،يف حني ميلك آخرون العمل .ابلتايل ،ميكن لرأس املال
"توظيف" العمل (وغريها من عوامل اإلنتاج) وف ًقا للشروط اليت حيددوهنا ،أو ميكن للعمل "توظيف"
رأس املال وف ًقا للشروط اليت حيددوهنا ،ويكون اجملتمع هو املسؤول عن وضع حدود لتلك الشروط .ما
حيدث يف معظم احلاالت هي أن رأس املال يوظف العمل .إن الذين يعتربون الشركة "سلسلة مرتابطة
من العقود" املربمة بني خمتلف األطراف هم أكثر من يركز على أتكيد النقاط السابقة.
(Easterbrook & Fischel 1996؛ .)Jensen & Meckling 1976
عدد من املفكرين أن تلك النتيجة مثرية للقلق ،فحىت لو اتفق على هيكل احلوكمة يف معظم
ويرى ٌ
الشركات بشكل ما ،فإهنا ستكون جمحفة من جوانب أخرى .ويصف أندرسون Anderson
خاصة غري خاضعة
( )2015األنظمة القياسية حلوكمة الشركات أب ّهنا أنظمة قمعية تعرب عن دكتاتورايت ّ
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للمساءلة .ويدعو هؤالء املفكرون إىل رفع هذا الظلم من خالل تبين الشركات ألشكال خمتلفة من
عمليات إشراك العمال يف صنع القرارات اإلدارية ،مبا يف ذلك متكني العمال من رفض توجيهات املديرين
التعسفية ( )Hsieh 2005وكذلك إشراكهم يف وضع سياسات الشركة وممارساهتا ( Brenkert
 ،)1992a; McCall 2001; McMahon 1994وحتكم العمال وحدهم يف املشاريع
اإلنتاجية (.)Dahl 1985
توجد أربعة أشكال خمتلفة من احلجج املدافعة عن هياكل حوكمة الشركات اليت تُشرك العمال يف صنع

القرارات اإلدارية ،يتمثل أوهلا يف التيار املنادي أبمهية محاية مصاحل العمال (Brenkert 1992a؛

 ،)Hsieh 2005أما الشكل الثاي فيعرب عنه التيار املنادي أبمهية االستقاللية أو حق الفرد يف اختيار
أفعاله حبرية حىت داخل عمله ( .)McCall 2001ويستعمل التيار الثالث حجة "احلالة املماثلة"،
نظرا ألن الشركات
فكما أن الدول جيب أن ُحتكم أبسلوب دميوقراطي ،فاألمر نفسه ينطبق على الشركات ً

تشبه الدول من عدة جوانب (Dahl 1985؛  ،)Walzer 1983يف حني يرى التيار الرابع أن
مهما بل وضرورًاي هلم على املشاركة يف العمليات
إشراك املوظفني يف عملية صنع قرارات الشركة ميثل تدريبًا ً

السياسية يف اجملتمع األوسع (.)Cohen 1989

وعلى الرغم من وجود بعض االعتبارات اليت متنع إجراء دراسة تفصيلية لتلك احلجج ،فإن االنتقادات
عموما حتت حمورين ،حيث يصر القسم األول من النقاد على األولوية التشريعية
املوجهة إليها تندرج ً
نظرا لوجود بعض القيود القانونية املفروضة على أنواع اهلياكل
للعقود املتبادلة بني الشركات واملوظفنيً ،

اإلدارية اليت ميكن أن تتبناها الشركات .عالوة على ذلك ،توجد بعض الشركات اليت يتحكم هبا املوظفون

فعليًا ( .)Dow 2003; Hansmann 1996ووف ًقا ألصحاب هذا النقد ،فإن إلزام الشركات

مبثل هذه اهلياكل يعين أنه ال ينبغي السماح للناس بتنظيم حياهتم االقتصادية على النحو الذي يرونه

مناسبًا.
ويتمثل االنتقاد الثاي يف أن السماح للعاملني ابملشاركة يف صنع القرارات اإلدارية قد خيفض مستوى
الفعالية ويقلل من سرعة اختاذ القرار ،ألن تلك املشاركة تتطلب منح الكثري من املوظفني الفرصة للتعبري
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عن آرائهم ( .)Hansmann 1996كما أن هذا األمر قد يؤدي إىل زايدة تكلفة رأس املال
نظرا ألن املستثمرين قد يطلبون وضع شروط معينة لصاحلهم يف حال عدم منحهم احلق يف
للشركاتً ،
إدارة الشركة ( )McMahon 1994ابلتايل ،فإن أوجه الضعف تلك ستؤدي إىل جعل الشركة يف
وضع تنافسي ضعيف ،وقد ال تكون هذه هي اإلشكالية الوحيدة ،فلو اقتصر األمر عليها ألمكن حلها
جبعل الشركات حتت سيطرة العمال ،لكن اإلشكالية احلقيقية هي اخنفاض اإلنتاجية بشكل عام.

 -4األطر السائدة يف أخالقيات األعمال
يسعى علماء أخالقيات األعمال إىل فهم املعامل األخالقية للنشاط التجاري ووضع املبادئ الصحيحة
ملمارسته .تتمثل إحدى طرق تطوير هذا املشروع يف اختيار إطار معياري واستنباط آاثره على جمموعة
من القضااي يف جمال األعمال.
تعد أخالقيات الفضيلة أحد النهج املؤثرة اليت تستند إليها أخالقيات األعمال وتتأثر هبا (انظر:
Alzola 2012؛  )Sison & Fontrodona 2012وقد سعى مور  Mooreيف عدد من
دراساته (Beadle & Moore 2006؛  )G. Moore 2005إىل تطوير مفهوم أخالقيات
الفضيلة ملاكنتاير ( )MacIntyre,1984وتطبيقه يف جمال األعمال .ووف ًقا لرؤية ماكنتاير ،فإن مثة

منافع أخالقية معينة داخلة يف املمارسات ،كما توجد فضائل أخالقية معينة ضرورية لتحقيق تلك املنافع.
مور فكرة أن األعمال التجارية هي عبارة عن ممارسات ،ومن مث فإهنا
استنادا إىل رؤية ماكنتايرَّ ،
و ً
طور ُ
تتضمن منافع أخالقية معينة يتطلب حتقيقها غرس أخالقيات األعمال .كما استلهم العلماء هذا الطرح

من الفكرة األرسطية القائلة أب ّن احلياة الفاضلة تتحقق يف اجملتمعات .لقد فكر العلماء يف كيفية هيكلة
جمتمعات األعمال ملساعدة أفرادها على النجاح واإلزدهار (Hartman 2015; Solomon

).1993
كما تُعد النظرية األخالقية إلميانويل كانط من ضمن النهج األخرى املهمة لدراسة أخالقيات األعمال

( .)D.G. Arnold & Bowie 2003; Bowie 1999ويرى كانط أنّه جيب التعامل
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دائما مع اإلنسانية على أهنا غاية وليست وسيلة ،وقد ثبت أن هذه الرؤية مفيدة ومثمرة السيما لقراءة
ً
وحتليل التفاعالت اإلنسانية يف سياقات األنشطة واملعامالت التجارية .يف األسواق التنافسية ،قد مييل

الناس إىل خداع أو غش أو تالعب ابآلخرين جملرد احلصول على ميزة .تصنف النظرية األخالقية الكانطية
تلك األفعال على أهنا انتهاك لكرامة اإلنسان (.)Smith & Dubbink 2011
تكمن أمهية النظرية األخالقية ،اليت تتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن نظرية الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة وكذلك األخالقيات الكانطية ،يف أهنا
مفيدة للتفكري ابلكيفية اليت ينبغي أن يتعامل هبا األفراد مع بعضــهم البعض يف ســياق األعمال التجارية
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا القوانني
( .)cf. Rorty 2006وعلى الرغم من ذلــك ،فــإن أخالقيــات األعمــال تتفهم أي ً

والتش ـ ـ ـريعات اليت تنظم األس ـ ـ ـواق واملنظمات التجارية ،وتبدو هنا النظرية الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية أكثر ص ـ ـ ــلة هبذا

املوضـ ــوع ( .)see and cf. Moriarty 2005b; Phillips & Margolis 1999لقد
سعى عدد من علماء أخالقيات األعمال إىل حتديد اآلاثر املرتتبة على تطبيق نظرية "العدالة كإنصاف"
جلون رولز ( )Rawls’s 1971يف جمال األعمال ،بوص ـ ـ ــفها النظرية الس ـ ـ ــائدة عن العدالة يف الدول
الناطقة ابإلجنليزية .جتدر اإلشـارة إىل أ ّن السـعي يف هذا االجتاه ليس ابألمر اهلني السـيما أنه ابلرغم من
تقـد رولز لعـدد من املالحظـات اإلحيـائيـة عن األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق واملنظمـات ،فـإنـه مل يتمكن من بلورة نتـائج

حمددة أو تقد حجج مفصـ ـ ـ ـ ــلة هلا .لكن العلماء ذهبوا إىل أن العدالة كإنصـ ـ ـ ـ ــاف )1( :ال تتوافق مع
التفاواتت الكبرية يف توزيع الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات والس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات داخل منظمات األعمال ( S. Arnold
)2012؛ ( )2فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـال عن أهن ــا تتطل ــب حص ـ ـ ـ ـ ـ ــول املوظفني على فرص ألداء األعم ــال اهل ــادف ــة
ـكاال بديلة من وس ـ ــائل
()Moriarty 2009; cf. Hasan 2015؛ ( )3كما أهنا تتطلب أش ـ ـ ً
حوكمـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ــات ( )4( )Norman 2015; cf. Singer 2015وملكيتهـ ـ ــا ( M.
.)O’Neill & Williamson 2012
ويتمثل النهج الرابع لدراسـ ــة أخالقيات األعمال فيما يُطلق عليه "هنج خيبة السـ ــوق" ،ويُعتقد أب ّن أول
من ذكر ذلك املفهوم هو املفكر ماكمان (ّ ،)McMahon 1981إال أ ّن املفكر جوزيف هيلث

( )Heath 2014عمل على تطوير املفهوم أبدق التفص ــيل وأص ــبح يُنس ــب إليه .ووف ًقا لرؤية هيلث
 ،Heathيُعزى السـ ـ ـ ـ ـ ــبب يف أن لدينا اقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاداً قائماً على السـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،والذي يعد على النقيض من
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االقتصـاد املوجه ،أ ّن األسـواق أكثر كفاءة من الناحية االقتصـادية .ومع ذلك ،فإن األسـواق قد تتعرض

للفشــل واإلخفاق نتيجة نقص املعلومات والعوامل اخلارجية وتكاليف املعامالت وغريها من األســباب.
جتهد الدول إىل معاجلة هذه اإلخفاقات من خالل س ــن التش ـ ـريعات كما هو احلال مع قوانني احلد من
التلوث ومطالبة اإلعالانت التجارية بتحري الدقة ،وغري ذلك من األمور التنظيمية ،لكن بطبيعة احلال

ال ميكن وضــع تش ـريعات لســد مجيع ثغرات الســوق ودواعي فشــله ،وهنا قي دور أخالقيات األعمال،
حبيث يكون هناك التزام أخالقي على عاتق رجال األعمال بعدم اس ــتغالل ثغرات الس ــوق اليت يس ــمح
هلم القانون ابس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالهلا .بعبارة أخرى ،فإن ما حيدد االلتزامات األخالقية لرجال األعمال هو اإلطار
التنظيمي املثايل ،الذي كنا سنحصل عليه لو أن التشريعات غري مكلفة ومكتوبة وفق التعاليم السامية.
ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ــك أ ّن اختيار اإلطار املعياري وتطبيقه على جمموعة من القض ـ ـ ـ ـ ـ ــااي ميثل طريقة مهمة ملمارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ـيوعا هو حتديد النش ـ ــاط
أخالقيات األعمالّ ،إال أ ّهنا ليس ـ ــت الطريقة الوحيدة ،إذ إن النهج األكثر ش ـ ـ ً
التجــاري مث حتليلــه عرب اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام األفكــار واملبــادئ املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكــة يف العــديــد من النظرايت األخالقيــة

والســياســية .وســنخصــص احلديث فيما يلي عن القضــااي األخالقية اليت تنشــأ عن العالقة بني الشــركات
وثالثة أطراف مهمة ،أال وهم :املستهلكون ،واملوظفون ،واجملتمع.

 -5الشركات واملستهلكون
إن الطريقة الرئيسـ ـ ــة لتفاعل الش ـ ــركات مع املس ـ ــتهلكني تتمثل يف "البيع" أو الس ـ ــعي حنو بيع املنتجات
واخلدمات للمستهلكني ،ويتولد عن هذا التفاعل العديد من القضااي األخالقية.

 1-5ماذا ميكن للشركات أن تبيع؟
يرى عـ ــدد من املفكرين أب ّن مثـ ــة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــاء ينبغي عـ ــدم عرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ــا للبيع (Anderson 1993؛
MacDonald & Gavura 2016؛ Sandel 2012؛  ،)Satz 2010وتُعد اخلدمات
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اجلنس ـ ــية وأتجري األرحام واالجتار يف األعض ـ ــاء البش ـ ـرية من أبرز األش ـ ــياء اليت من غري الالئق أن تكون
عرض ـ ــة للبيع .ويبدي البعض اعرتاض ـ ــهم على وجود أسـ ـ ـواق لتلك األش ـ ــياء ملا يرتتب عليها من تبعات
خطرية ،حيث إن وجود أسواق للجنس أو بيع الكلى ،على سبيل املثال ،سيؤدي إىل استغالل الفئات
الفقرية واملس ـ ــتض ـ ــعفة ( .)Satz 2010ويرى آخرون أب ّن وجود مثل هذه األس ـ ـ ـواق يُعرب عن احنطاط

قيمي وأخالقي ،إذ يعرب وجود س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق لتــأجري األرحــام عن أن املرأة جمرد وعــاء حلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــة األطفــال

( ،)Anderson 1993و يشــري وجود ســوق لبيع الكلى إىل أن حياة اإلنســان قابلة للبيع والش ـراء
جرا.
( ،)Sandel 2012وهلم َّ
ابملقابل ،فإن جمموعة أخرى من املفكرين انتقدوا تلك احلجج وحماولة "حجب" س ـ ـ ـ ــلع وخدمات معينة
من األس ـ ـ ـ ـ ـواق .وقد اعرتض برينان وجوركس ـ ـ ـ ـ ــي ( )Brennan and Jaworksi ,2016على
احلجج "التعبريية" املناهضة لوجود أسواق للسلع املتنازع عليها ،حيث أشارا إىل أن النظر إىل بيع شيء
أمر مشــروط ثقافيًا .وجيادل برينان وجوركســي مع
معني مقابل املال على أنه يعرب عن عدم االحرتام هو ٌ
مفكرين آخرين أبنّه ميكن القض ـ ــاء على اآلاثر الس ـ ــلبية لوجود أس ـ ـ ـواق للس ـ ــلع املتنازع أو ختفيف تلك
اآلاثر على األقل من خالل التنظيم املناسب ،وعلى أي حال ،فإ ّن اآلاثر اإلجيابية لتلك األسواق (مثل
ض ـ ـا
اخنفاض عدد األشـ ــخاص الذين ميوتون بسـ ــبب انتظار التربع بكلية) تفوق آاثرها السـ ــلبية (انظر أي ً
.)Taylor 2005

 2-5أمان املنتج واملسؤولية عنه
خطرا كب ًريا
إن بعض املنتجات اليت قد ترغب الش ــركة ببيعها ،ويرغب الناس بش ـ ـرائها ،ميكن أن تش ــكل ً
على املس ــتخدم واآلخرين ،فمىت يكون املنتج غري آمن للبيع؟ غالبًا ما جتيب اجلهات احلكومية عن هذا

الس ـ ـؤال ،ففي الوالايت املتحدة ،هناك العديد من اجلهات احلكومية املس ــؤولة عن تقييم أمان املنتجات

لسوق املستهلك ،مثل جلنة سالمة املنتجات االستهالكية ( ،)CPSCواإلدارة الوطنية للسالمة على
الطرق الس ـ ـ ـ ـريعة ( )NHTSAوإدارة الغذاء والدواء ( .)FDAوتكون هذه املعايري إلزامية يف بعض
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احلاالت (مثل األدوية واألجهزة الطبية) ،واختيارية يف حاالت أخرى (مثل الواثابت trampolines
واخليام) .وتضع الدولة احلد األدىن من املعايري ،وميكن للشركات الفردية أن ختتار تبين معايري أعلى.
متثل األسـ ـ ـ ـ ـ ــئلة املتعلقة أبمان املنتجات موضـ ـ ـ ـ ـ ــع نقاش كبري بني االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديني وعلماء القانون وخرباء
كبريا لقانون الض ــرر ،وهو جمال القانون الذي يتعامل
وجه علماء القانون
الس ــياس ــة العامة .وقد َّ
ً
اهتماما ً
مع احلاالت (غري التعاقدية أو غري اجلنائية) للض ـ ـ ــرر ،بيد أن علماء أخالقيات األعمال مل يولوا س ـ ـ ــوى

القليل من العناية لتلك األسـ ـ ـ ـ ــئلة .وغالبًا ما جتمع املعاجلات احلالية بني نقاشـ ـ ـ ـ ــات األمان ونقاشـ ـ ـ ـ ــات

املسؤولية – مسألة من جيب أن يدفع مقابل األضرار اليت تُسببها املنتجات – وغالبًا ما يوجد ذلك يف
كتب أخالقيات األعمال .وتُعد معاجلة فيالس ـ ـ ـ ـ ــكيز ( )Velasquez's,2012من أكثر املعاجلات
التفصـ ـ ــيلية املوجودة ،حيث ميز بني ثالث وجهات نظر (متوافقة) " )1( :النظرة التعاقدية" ،اليت جيب
مبوجبها على الشـ ـ ـ ـ ــركة املصـ ـ ـ ـ ــنعة الكشـ ـ ـ ـ ــف بدقة عن مجيع املخاطر املرتبطة ابملنتج؛ (" )2نظرة العناية
الواجبة" ،اليت جيب مبوجبها على الش ـ ـ ــركة املص ـ ـ ــنعة بذل العناية الواجبة للحيلولة دون تعرض املشـ ـ ـ ـرتين
لإلصــابة بســبب املنتج؛ (" )3نظرة التكاليف االجتماعية" ،اليت مبوجبها على الشــركة املصــنعة أن تدفع
مقابل أي إص ــاابت يس ــببها املنتج ،حىت لو كانت الش ــركة قد بذلت العناية الواجبة ملنع وقوع إص ــاابت
أيضا .)Boatright 2009a
وكشفت بدقة عن مجيع املخاطر املرتبطة ابملنتج (انظر ً
هناك جمال كبري الس ـ ــتكش ـ ــاف هذه القض ـ ــااي ،ومن ض ـ ــمن اجملاالت اليت تس ـ ــتحق االهتمام هو تعريف
املص ــطلحات األســاســية ،مثل "الس ــالمة" و"املخاطر" .على س ــبيل املثال ،تش ــكل أس ـّرة األطفال ذات

اجلوانب املنزلقة خماطر على املسـ ـ ــتهلكني؛ وكذلك املناشـ ـ ــري ،فعلى أي أسـ ـ ــاس جيب حظر األول وعدم

حظر األخري ()Hasnas 2010؟ فيما يتعلق مبسألة املسؤولية ،فإن إحدى القضااي املهمة تتمثل يف
ما إذا كان من العدل حتميل املص ـ ــنعني املس ـ ــؤولية عن األضـ ـ ـرار اليت تس ـ ــببها منتجاهتا ،عندما ال يكون
املصنعون مسؤولني أخالقيًا عن تلك األضرار (.)Piker 1998
 3-5اإلعالانت
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حتتوي معظم اإلعالانت على مكون معلوم ــاي ومكون إقن ــاعي ،إذ ختربان اإلعالانت مبعلوم ــات عن
املنتج ،وحتاول إقناعنا بشرائه ،وميكن أن خيضع كال املكونني للتقييم األخالقي.
أتكيدا على أمهية املكون املعلوماي ،يش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد بعض الباحثني على القيمة اإلجيابية لإلعالانت .وتعمل
ً

األسواق بكفاءة عند استيفاء شروط معينة ،يكمن أحدها يف املعلومات الوافية :ويتمثل احلد األدىن يف

أن يفهم املس ـ ـ ــتهلك مميزات املنتجات املعروض ـ ـ ــة للبيع .وعلى الرغم من اس ـ ـ ــتحالة حتقق ذلك الش ـ ـ ــرط
بشكل كامل على أرض الواقع ،ميكن لإلعالانت أن تساعد يف ضمان حتققه بدرجة أكرب ( Heath
 .)2014كما أن القيمة األخرى اليت ميكن الرتويج هلا من خالل اإلعالانت هي االس ـ ـ ــتقاللية ،إذ إ ّن
الناس لديهم احتياجات ورغبات حمددة – مثل تناول طعام صحي ،أو قيادة سيارة آمنة – وتساعدهم
اختياراهتم بوصفهم مستهلكني على إشباعها .ومن املرجح أن اختيارات املستهلكني ستليب احتياجاهتم
ورغبــاهتم إذا توفرت لــديهم املعلومــات حول مــا هو معروض للبيع ،وهو مــا ميكن أن توفره اإلعالانت
(.)Goldman 1984
إ ّن هذه اآلاثر اجليدة تعتمد ،ابلطبع ،على اإلعالانت اليت تولد معتقدات حقيقية لدى املس ـ ـ ـ ـ ــتهلكني،

أو على أقل تقدير ال تولد لديهم معتقدات خاطئة .ويتعامل الباحثون مع هذا األمر على أنّه مس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة

"خداع" يف اإلعالانت ،وليس ــت القض ــية هنا فيما إذا كانت اإلعالانت اخلادعة أمر خاطئ – فمعظم

الباحثني يعتقدون أهنا كذلك ( – )Child 1994ولكن ما الذي ميكن تصنيفه كإعالن خادع ،وما
الذي جيعله خاطئًا أخالقيًا.
أعلنت شـ ــركة ( )Beech-Nutيف مثانينيات القرن املاضـ ــي عن إنتاجها ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "عصـ ــري تفاح طبيعي
 "%100كدعاية ملش ـ ـ ــروب ال حيتوي على عص ـ ـ ــري من أي نوع .لقد كانت إعالانهتا خادعة ،وابلتايل
كاذاب .على الرغم من
حقيقيا ،بيد أهنا يف الواقع قد ْ
خاطئة ،ألهنا بدت وكأهنا تقدم إدعاءً ً
َّمت إدعاءً ً

كثريا من اإلعالانت اليت ال تبـدو خـادعـة تقـدم إدعـاءات كـاذبـة أو ال ميكن التحقق منهـا،
ذلـك ،فـإن ً

ولنأخذ على سـ ـ ــبيل املثال شـ ـ ــعار شـ ـ ــركة (" )Calvin Kleinبني احلب واجلنون يكمن اهلوس" أو
ش ـ ــعار ش ـ ــركة جيليت (" ،)Gilletteأفض ـ ــل ما حيص ـ ــل عليه الرجال" .ومن الش ـ ــائع القول عن تلك
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األنواع من اإلدع ــاءات أنّـ ـه ال يوج ــد م ــا يربر اعتب ــاره ــا حقيقي ــة ،ل ــذا ال ميكن أن تكون خ ــادع ــة

( .)Carson 2010ومع ذلك ،فإ ّن هذه اإلدعاءات قد ختدع ابلفعل بعض الناس ،فقد يصـ ـ ـ ـ ـ ــدق

أحد األشـ ـ ـ ــخاص إدعاء شـ ـ ـ ــركة جيليت أبن منتجاهتا هي أفضـ ـ ـ ــل ما حيصـ ـ ـ ــل عليه الرجال ،ويشـ ـ ـ ــرتي

املنتجات على هذا األساس .تعاجل اجلهات التنظيمية هذا التعقيد عن طريق استخدام معيار "الشخص
عاقال ،وليس
نف اإلعالانت على أهنا خادعة عندما ختدع
شخصا ً
ص ُ
ً
العاقل" ( ،)Attas 1999إذ تُ َ

أي شــخص بشــكل مطلق ،وهبذا يكون اخلداع يف اإلعالانت مســألة مرتبطة ابلنتائج عند املســتهلكني،

وليست بنوااي املعلنني.
أخالقيا،
أمر خاطئ
ً
قدم املفكرون الكثري من األس ـ ـ ـ ـ ـ ــباب وراء النظر إىل اإلعالانت اخلادعة على أهنا ٌ

ويكم ن أحدها يف االدعاء الكانطي أبن خداع اآلخرين هو عدم احرتام هلم ،واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامهم كمجرد
وس ــيلة .كما أن اإلعالانت اخلادعة قد تؤدي إىل إحلاق الض ــرر ابملس ــتهلكني (الذين يش ــرتون منتجات
دون املسـ ـ ـ ـ ــتوى األمثل ،ابلنظر إىل رغباهتم) واملنافسـ ـ ـ ـ ــني (الذين تقل مبيعاهتم) .ويتمثل االنتقاد األخري
لإلعالانت اخلـادعـة يف أهنـا تؤدي إىل كـل الثقـة يف اجملتمع ( ،)Attas 1999فعنـدمـا ال يثق أفراد
اجملتمع بعض ـ ـ ـ ــهم ببعض ،فإما أهنم لن ينخرطوا يف معامالت اقتص ـ ـ ـ ــادية أو س ـ ـ ـ ــينخرطون فيها فقط من
خالل محاية قانونية مكلفة.
مثمرا يف االس ـ ــتقص ـ ــاء األخالقي .ويعتقد
عالوة على ذلك ،يُع ّد املكون اإلقناعي لإلعالانت موض ـ ـ ً
ـوعا ً
جالربيث ( ،)1958وهو من النقاد األوائل ،أ ّن اإلعالانت بش ــكل عام ال خترب الناس بكيفية اقتناء ما
يرغبون ،بل تقدم هلم رغبات جديدة ،وهو ما أطلق عليه "أتثري التبعية" :إذ أ ّن رغباتنا تعتمد على ما

ونظرا ألننا غارقون يف اإلعالانت عن السـ ــلع االسـ ــتهالكية ،فإننا نرغب يف
يتم إنتاجه ،وليس العكسً .

الكثري منها وليس فقط ما يكفينا من الس ــلع العامة .ويرفض هايك ( )Hayek 1961هذا االدعاء

حبجــة أن القليــل من رغبــاتنــا ،إن ُوجــدت ،تكون مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلــة عن بيئتنــا احمليطــة ،وعلى أي حــال ،فــإن

الرغبــات اليت تتكون داخلنــا عن طريق اإلعالانت ال تقــل أمهيــة عن الرغبــات اليت تتكون داخلنــا بطرق
أخرى.
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وقــد أبــدى جــالربيــث قلقــه بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التــأثريات اإلقنــاعيــة لإلعالانت .وعلى النقيض ،يركز البــاحثون
املعاص ــرون على األس ــاليب اإلقناعية اليت يس ــتخدمها املعلنون ،زاعمني أن بعض ــها جتاوز احلد الفاص ــل
بني اإلقناع والتالعب .وابلرغم من ص ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبة حتديد التالعب بدقة ،فقد أُجريت العديد من احملاوالت
لفعل ذلك ( .)Coons & Weber 2012ولتحقيق غرض ــنا ،ميكن تعريف اإلعالانت املتالعبة
على أ ّهنا إعالانت حتاول إقناع املس ـ ـ ــتهلكني ،غالبًا (ولكن ليس ابلض ـ ـ ــرورة) ابس ـ ـ ــتخدام وس ـ ـ ــائل غري

عقالنية ،الختاذ قرارات غري منطقية أو دون املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى األمثل ،ابلنظر إىل احتياجاهتم ورغباهتم (انظر

.)Beauchamp, Hare, & Biederman 1984; Brenkert 2008
غــالبً ـا مــا يُنظر إىل اإلعالن الرتابطي كمثــال على اإلعالانت املتالعبــة؛ إذ حيــاول املعلنون من خالل
اإلعالانت الرتابطية ربط أحد املنتجات مع اعتقاد أو شعور أو موقف أو نشاط إجيايب ،عادةً ال عالقة

له ابملنتج .لذا فإن العديد من اإلعالانت التليفزيونية للشــاحنات يف الوالايت املتحدة تربط الشــاحنات
ابلرجولة .كما أن اإلعالانت التليفزيونية للعطور تربط تلك املنتجات إبقامة عالقات محيمة بني الرجال

نت تتسم بنوع حمدد من الشخصية (مثل
والنساء احلسناوات .وتشري تلك اإلعالانت إىل أنه يف حال ُك َ

الرجولة) ،عندها س ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون لديك أنواع حمددة من املنتجات (مثل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاحنات) .وجيادل كريس ـ ـ ـ ـ ـ ــب

( )Crisp 1987أبن هذا النوع من اإلعالانت يسعى خللق الرغبات لدى الناس من خالل التحايل
على قدرهتم على االختيار الواعي ،وابلتايل تقويض اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالليتهم( .راجع Arrington 1982؛
 .)Phillips 1994وجيــادل ليبكي ( )Lippke 1989أبن تلــك اإلعالانت توجــه رغبــاتنــا حنو
األش ـ ـ ــياء اخلاطئة ،وتش ـ ـ ــجعنا على حماولة تلبية رغباتنا غري الس ـ ـ ــوقية (مثل أن نص ـ ـ ــبح أكثر رجولة) من
خالل الوس ــائل الس ــوقية (مثل شـ ـراء ش ــاحنة) .إن جدية تعاملنا مع تلك االنتقادات تعتمد على مدى
اعتقــادان بفعــاليــة اإلعالانت الرتابطيــة وغريهــا من األنواع اإلقنــاعيــة .وبقــدر مــا نعتقــد أبن املعلنني ال
قلقال ونس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمتع أكثر
ينجحون يف "االلتفاف" حول قدرتنا على االختيار الواعي ،فإننا نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبح أقل ً
مبحاوالهتم لفعل ذلك (Bishop 2000؛ .)Goldman 1984

قد تكون أحكامنا بشأن هذه املسألة متأثرة ابلسياق ،ويف حني أن معظم الناس قد يكونوا قادرين على
إدراك حقيقــة حمــاوالت املعلنني إلقنــاعهم ،فــإن البعض ال يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع فعــل ذلــك (لبعض الوقــت على
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األقل) .وتعتقد ابيين ( )Paine et al. 1984أن اإلعالانت هلا ما يربرها ألهنا تساعد املستهلكني
على اختاذ قرارات حكيمة يف األس ـ ـ ـواق ،لكنها جتادل أبن األطفال ال ميلكون القدرة على اختاذ قرارات
ضـا  .)E.S. Moore 2004ابلتايل ،فإ ّن اإلعالانت املوجهة إىل األطفال
شـرائية حكيمة (انظر أي ً

ـكال من أشـكال
– على النقيض من اإلعالانت املوجهة إىل البالغني حول منتجات األطفال – متثل ش ً

االس ــتغالل املرفوض .كما أن بعض الفئات الس ــكانية األخرى قد تكون عرض ــة الس ــتغالل مش ــابه مثل
الطاعنني ابلس ــن وغري املتعلمني واملكلومني ،وقد ال تس ــتلزم األخالقيات فرض حظر اتٍم على التس ــويق

لتلك الفئات ،لكنها تستلزم منح اهتمام خاص لطريقة تسويق املنتجات هلم (.)Brenkert 2008

 4-5املبيعات والتفاوض
متثل املبيعات حمور األعمال التجارية ،ولعل من املســتغرب أن علماء أخالقيات األعمال مل يتطرقوا إليها
أيضا على املبيعات .إن مندويب املبيعات
مباشرة إبسهاب ،إال أن الكثري مما ذُكر عن اإلعالانت ينطبق ً

نوعا ما ،املعلنون النهائيون عن املنتجات للمس ـ ـ ـ ـ ــتهلكني ،إذ يوفرون مزااي للمس ـ ـ ـ ـ ــتهلكني ابلطريقة
همً ،
نفسها اليت يوفرها املعلنون ،كما أن لديهم القدرة ذاهتا على خداع املستهلكني أو التالعب هبم.

وقد وض ــع كارس ــون ( )Carson 2010نظرية مفص ــلة ألخالقيات مندويب املبيعات .ووف ًقا لنظريته،

فإ ّن مندويب املبيعات مس ـ ــؤولون على األقل عن الواجبات األربعة التالية )1( :تزويد العمالء بتحذيرات
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة والتدابري الوقائية ( )2االمتناع عن الكذب واخلداع ( )3تقد إجاابت كاملة عن أس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة

العمالء بش ـ ـ ـ ـ ــأن املنتجات ( )4عدم توجيه العمالء حنو عمليات ش ـ ـ ـ ـ ـراء غري مناس ـ ـ ـ ـ ــبة هلم ،ابلنظر إىل
احتيــاجــاهتم ورغبــاهتم املعلنــة .ويربر كــارس ـ ـ ـ ـ ـ ــون الواجبــات ( )4( – )1عن طريق اللجوء إىل القــاعــدة
الذهبية :عامل الناس كما حتب أن يعاملوك .كما حدد كارسـ ـ ــون واجبني آخرين ميكن ملندويب املبيعات
حمايدا) )5( :ال تبع للعمالء منتجات تعتقد أهنا غري مناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة هلم ،ابلنظر إىل
االلتزام هبما (لقد كان ً
احتياجاهتم ورغباهتم ،دون أن ختربهم عن أس ـ ـ ــباب اعتقادك لذلك )6( .ال تبع للعمالء منتجات رديئة

أو معيبة ،من دون أن ختربهم عن أســباب اعتقادك لذلك .ابلتايل ،فإن الواجبات ( )4( – )1تطلب،
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يف معظمهــا ،من منــدوب املبيعــات عــدم إيــذاء العميــل ،يف حني أن الواجبني ( )5و( )6يطلبــان من
مندوب املبيعات مسـ ـ ـ ـ ــاعدة العميل ،السـ ـ ـ ـ ــيما مسـ ـ ـ ـ ــاعدته على عدم ارتكاب أخطاء محقاء .إن مدى
اخلصومة اليت جيب أن تكون عليها العالقة بني مندويب املبيعات والعمالء هي ما حتدد ما إذا كان جيب
على املندوب مساعدة العميل بتلك الطريقة.
إن املس ــألة األكرب هنا تكمن يف قض ــية اإلفص ــاح ،وجيادل هويل ( )Holley 1998أبنّه يتعني على

مندويب املبيعات اإلفصـ ــاح للعمالء عن "ما قد يود الشـ ــخص العاقل معرفته" بشـ ــأن املنتج قبل ش ـ ـرائه.

ويزعم إيبجر وموردن ( )Ebejer and Morden 1988أبنّـ ـه جي ــب على من ــدويب املبيع ــات
الكش ــف عن مجيع املعلومات "ذات الص ــلة" بعملية الشـ ـراء ،لكن ال يوجد توافق يف اآلراء حول ماهية
تلك املعلومات ذات الصلة بقرار الشراء أو ما قد يود الشخص العاقل معرفته.
إن طريقة بيع وشراء العديد من املنتجات داخل األسواق تتمثل يف أن يعرض البائع املنتج بسعر معني،
ومن مث يقبل املشــرتي هذا الســعر أو يرفضــه ،لكن يف بعض احلاالت ،يكون هناك تفاوض على الســعر
(وجوانب أخرى من الصــفقة) .ونالحظ ذلك يف عمليات بيع املنتجات "ابهظة الثمن" مثل الســيارات
واملنازل ،وكذلك يف رواتب الوظائف .وعلى الرغم من وجود العديد من القضااي األخالقية اليت تنشأ يف
عملية التفاوض ،فإن القض ـ ـ ـ ــية اليت حظيت ابهتمام خاص هي قض ـ ـ ـ ــية "التحايل" أو التحريف املتعمد
للموقف التفاوض ــي للفرد .ويُعد ألربت كار ( )Carr 1968هو املرجع الكالس ــيكي هلذا النقاش ،إذ

أمر جائز ألن العمل التجاري له جمموعة خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة من القواعد ،والتحايل
يرى أن التحايل يف التفاوض ٌ
جائز مبوجب تلك القواعد .وطب ًقا لوجهة نظره ،فإن كل من يدخل جمال األعمال يتقبل أن التحايل

أمر جائز.
أمر جائز ،مثلما أن أي ش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص يدخل إىل حلبة املالكمة يتقبل أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــديد اللكمات ٌ
ٌ

أمر جائز يف جمال األعمال ،لكن يف نطاق
ويوافق كارس ـ ـ ـ ـ ـ ــون ( )Carson 2010على أن التحايل ٌ

حمدود من احلاالت .واس ــتدعى كارس ــون مس ــألة الدفاع عن النفس يف دفاعه عن التحايل ،أي إذا كان

لديك س ــبب وجيه لالعتقاد أبن خص ــمك يف املفاوض ــات حيرف موقفه التفاوض ــي ،فيجوز لك عندئذ
حتريف موقفك ،ألن شرط قول احلقيقة يف هذه الظروف من شأنه أن يضعك يف موقف ضعيف مقارنة
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ملزما بتحمل ذلك .ويكمن أحد املعاي لوجهة نظر كارس ـ ــون يف أنه ال جيوز
خبص ـ ــمك ،وأنت لس ـ ــت ً
لك حتريف موقفك التفاوضي ما مل يكن لديك سبب وجيه لالعتقاد أبن خصمك حيرف موقفه.

 5-5التسعري
يُعد األفراد من املش ـرتين والبائعني "متقبلني لألس ــعار" وليس ـوا "ص ــانعني لألس ــعار" يف النماذج املبس ــطة

لألسـ ـواق ،أي أن أس ــعار الس ــلع واخلدمات حتددها القوى اإلمجالية للعرض والطلب ،وال يس ــتطيع أي
فرد ش ـ ـراء أي س ــلعة أو بيعها على خالف س ــعر الس ــوق ،لكن األمور خمتلفة يف الواقع ،إذ إن البائعني

يتمتعون ببعض املرونة بشأن كيفية تسعري بضائعهم.
إن معظم علماء أخالقيات األعمال يتقبلون ،يف معظم احلاالت ،أن حتديد األس ــعار اليت جيب أن تباع
أمر يقرره األفراد ،واسـ ـ ـ ـ ــتند البعض يف دفاعهم عن هذا الرأي إىل مبدأ حقوق امللكية،
هبا املنتجات هو ٌ

حر يف نقله إليك مبوجب أي شــروط أضــعها وأنت تقبلها
زاعمني أنه إذا كان لدي احلق يف (س) ،فأان ٌ

( .)Boatright 2010كما اس ـ ـ ـ ــتند آخرون يف دفاعهم إىل مبدأ الرفاهية ،مبعىن أن األس ـ ـ ـ ــعار اليت
حيددها التبادل الطوعي بني األفراد تكش ــف معلومات قيمة عن الطلب النس ــيب على الس ــلع وتوريدها،
مما يسمح بتدفق املوارد إىل استخداماهتا األكثر إنتاجية ( .) Hayek 1945وعلى الرغم من ذلك،
فإن معظم علماء أخالقيات األعمال يُقرون بوجود بعض القيود على عملية التسعري.
مؤخرا هي التمييز الس ـ ـ ـ ــعري ،وليس املقص ـ ـ ـ ــود هنا التمييز يف
إن إحدى القض ـ ـ ـ ــااي اليت حظيت ابهتمام ً

أمر خاطئ) ،بل
التسعري على أساس عنصري مثل العرق أو اجلنس (إذ يُنظر إليه على نطاق واسع أنه ٌ

يش ــري مص ــطلح "التمييز الس ــعري" إىل التمييز يف التس ــعري بناءً على مدى اس ــتعداد الناس للدفع ،مبعىن

زايدة الرســوم على األشــخاص املســتعدين لدفع املزيد ،وختفيضــها على األشــخاص املســتعدين لدفع مثن

أقل .ومييل علماء االقتصـ ــاد إىل االعتقاد أبن التمييز السـ ــعري مفيد بقدر ما ُميَكن الشـ ــركات من زايدة

ـوحا .فلقد اثر غضـ ـ ــب املسـ ـ ــتهلكني عندما ُكشـ ـ ــف عن أن
اإلنتاج ،إال أن مكانته األخالقية أقل وضـ ـ ـ ً
ش ــركة س ــتابلز ( )Staplesوغريها من ش ــركات التجزئة على اإلنرتنت كانت تفرض على املس ــتهلكني
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أسعارا خمتلفة للمنتجات ذاهتا ويف الوقت نفسه بناءً على اختالف املكان .لكن بعض العلماء جيادلون
ً

أبن هذه املمارسة ليست أسوء من دور السينما اليت تقدم خصومات لألطفال (Elegido 2011؛

 .)Marcoux 2006ولعل املشــكلة تكمن يف أن شــركة ســتابلز والشــركات األخرى قد اخنرطت يف
هذه املمارسة دون اإلفصاح عنها ،وبذلك كانوا يستغلون جهل املستهلكني.
وتكمن القضية األخرى املتعلقة أبخالقيات التسعري يف مسألة "التالعب ابألسعار" ،وميكن تعريفه على
أنه زايدة حادة يف س ـ ــعر س ـ ــلعة ض ـ ــرورية يف أعقاب حالة طارئة جتعل هذه الس ـ ــلعة اندرة .ولنأخذ على
س ـ ـ ــبيل املثال ما حدث يف أعقاب إعص ـ ـ ــار كاترينا يف نيو أورلينز عام  ،2005حيث فرض الكثري من
جدا مقابل املاء والبنزين .إن العديد من الوالايت القض ـ ـ ـ ــائية لديها قوانني
ـعارا مرتفعة ً
جتار التجزئة أس ـ ـ ـ ـ ً
ض ــد التالعب ابألس ــعار ،الذي يُنظر إليه على نطاق واس ــع كأم ٍر غري أخالقي (،)Snyder 2009
رسوما زائدة من (ب) يف الظروف
ويُعزى ذلك إىل أنه حالة كالسيكية من االستغالل :إذ يستقطع (أ) ً

اليت ال يس ــتطيع فيها (ب) من الناحية املنطقية رفض عرض (أ) ( .)Valdman 2009لكن بعض
املنظرين يدافعون عن التالعب ابألس ـ ـ ـ ـ ـ ــعار ،وعلى الرغم من أن اعرتافهم أبن عمليات بيع املنتجات يف

كال من البائع واملشرتي
مثل تلك الظروف تكون استغاللية ،فقد الحظوا أهنا مفيدة للطرفني ،إذ يفضل ً
بدال من عدم االخنراط فيها .عالوة على ذلك ،عندما تُباع املنتجات أبس ـ ـ ـ ـ ـ ــعار
االخنراط يف الص ـ ـ ـ ـ ـ ــفقة ً

متض ـ ـ ـ ـ ـ ــخمة ،فإن هذا جيذب املزيد من البائعني إىل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـوق .ابلتايل ،قد يكون الس ـ ـ ـ ـ ـ ــماح ابلتالعب
ابألس ــعار الطريقة األس ــرع للقض ــاء عليه (( .)Zwolinski 2008ملزيد من املناقش ــة ،انظر املدخل
املتعلق ابالستغالل).
يعتقد معظم العلماء املعاص ـ ـرين أن البائعني يتمتعون بس ــلطة تقديرية واس ــعة ،لكنها ليس ــت مطلقة ،يف
حتديد مقدار ما يتقاضـ ـ ـ ـ ــونه مقابل السـ ـ ـ ـ ــلع واخلدمات ،لكن هناك تقليد قد يف أخالقيات األعمال،
ُوجد يف كتب توماس أكويناس وغريه من علماء العص ـ ـ ــور الوس ـ ـ ــطى ،والذي مبوجبه يكون هناك س ـ ـ ــعر

حتديدا علماء
واحد جيب أن يتقاضـ ــاه البائعون :أال وهو "الس ـ ـعر العادل" .وهناك جدل حول ما يعنيه ً
العصور الوسطى مبصطلح "السعر العادل" (انظر  .)Reiff 2013وف ًقا للتفسري الشائع اترخييًا ،فإن

السـ ــعر العادل يتحدد من خالل تكلفة اإلنتاج اليت يتحملها البائع ،أي أنه السـ ــعر الذي يعوض البائع
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عن قيمة عمله ونفقاته ،يف حني أن التفسـريات األحدث للســعر العادل تشــري إىل معىن قريب من ســعر
الس ـ ـ ـ ــوق ،الذي قد يكون أكثر أو أقل من تكلفة اإلنتاج (.)Koehn & Wilbratte 2012
وقد س ـ ـ ــعى مارك ريف ( )Reiffيف معاجلة معاصـ ـ ــرة إىل إحياء مفهوم الس ـ ـ ــعر العادل وإعادة تعريفه،
ومتييزه عن مفهوم س ـ ـ ــعر الس ـ ـ ــوق ،حيث عرف الس ـ ـ ــعر العادل على أنه "متوس ـ ـ ــط التكلفة االجتماعية
اإلمجالية للسلعة املطروحة" ( .)109 :2013وال شك أن وجهة نظر ريف جيب أن تتصدى للحجج
املوض ـ ـ ــحة أعاله – املبنية على احلقوق والرفاهية – للس ـ ـ ــماح بتحديد األس ـ ـ ــعار من خالل االختيارات
الطوعية للمشرتين والبائعني.

 -6الشركات والعاملون
لقد أسهب علماء أخالقيات األعمال ابلكتابة عن العالقة بني أصحاب العمل واملوظفني ،واستفسرت
جل هذه الكتاابت عن االلتزامات الواجبة على أص ــحاب العمل جتاه املوظفني ،وقد يكون الس ــبب يف
ّ

ذلك أن أصـ ـ ــحاب العمل يتمتعون عاد ًة بسـ ـ ــلطة أكرب من املوظفني ،وابلتايل يتمتعون بسـ ـ ــلطة تقديرية
أكرب يف كيفية تعاملهم مع املوظفني ،مقارنة ابلسـ ـ ـ ـ ـ ــلطة التقديرية اليت يتمتع هبا املوظفون يف التعامل مع

أص ــحاب العمل .وقد حددت ابألس ــفل أربعة قض ــااي بش ــأن العالقة بني ص ــاحب العمل واملوظف ،أال
وهي )1( :التوظيف والتس ـ ـ ـريح )2( ،األجور )3( ،العمل اهلادف )4( ،اإلبالغ عن املخالفات .كما
أن هناك موضــوع آخر ال يقل أمهية عما أســلفنا يتمثل يف قضــية اخلصــوصــيةَّ ،إال أنّنا ،وألســباب تتعلق
بضـ ـ ـ ــيق املتسـ ـ ـ ــع ،لن نناقش هذا املوضـ ـ ـ ــوع ،لكن ميكنك االطالع على املدخلني حول اخلصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـية

واخلصوصية وتقنية املعلومات.

 1-6التوظيف والتسريح
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إن القضــااي األخالقية يف التوظيف والتسـريح متيل إىل الرتكيز على سـؤال :ما هي املعايري اليت جيب على
أص ـ ــحاب العمل اس ـ ــتخدامها ،أو عدم اس ـ ــتخدامها ،يف قرارات التوظيف؟ أما املعايري اليت جيب عليهم
عدم استخدامها فيتم تناوهلا يف النقاشات حول التمييز.
ـانوان (انظر
ويف حني أن هن ـ ــاك بعض اجل ـ ــدل حول م ـ ــا إذا ك ـ ــان جي ـ ــب حظر التمييز يف العم ـ ــل ق ـ ـ ً
ـاطئ أخالقيً ـ ـا ( Hellman
أمر خـ ـ ٌ
 ،)Epstein 1992إال ان اجلميع تقريبً ـ ـا يتفق على أنـ ــه ٌ

2008؛  .)Lippert-Rasmussen 2014وقد ركزت النقاشات على سؤالني؛ أوالً :مىت يُعد
متييزا؟ ففي حني أن اس ـ ــتبعاد ش ـ ــركة وول مارت للمتقدمني من
اس ـ ــتعمال معيار معني يف قرار التوظيف ً

أمرا خاطئًا ،فإن اس ـ ــتبعاد فرقة
ذوي البش ـ ــرة البيض ـ ــاء لش ـ ــغل وظيفة يف قس ـ ــم التس ـ ــويق ابلش ـ ــركة يبدو ً

] Hovey Playersفرقة مس ــرحية[ للمتقدمني من ذوي البش ــرة البيض ــاء إلنتاج مس ــرحية (زبيبة يف
الشـ ـ ــمس  )A Raisin in the Sunال يبدو كذلك .وابلتايل ،ميكن القول إن تصـ ـ ــنيف إحدى
ممارس ـ ـ ـ ـ ــات التوظيف على أهنا متييزية يتوقف على ما إذا كان املعيار املسـ ـ ـ ـ ــتخدم مرتبط ابلوظيفة أم ال.
لكن هذا قد ال يكون كافيًا ،ابلنظر ملا تكشفه حالة "املؤهالت املرتبطة بردود الفعل"؛ لنفرتض أن رواد

أحد املطاعم من ذوي البش ـ ــرة البيض ـ ــاء يفض ـ ــلون أن يقوم على خدمتهم ذوي البش ـ ــرة البيض ـ ــاء وليس

ض ـ ـ ـ ـ ـ ـا أن قخذ
السـ ـ ـ ـ ـ ــوداء ،ومع أن العرق يف هذه احلالة يبدو مرتبطًا ابلوظيفة ،سـ ـ ـ ـ ـ ــيكون من اخلطأ أي ً
أص ـ ـ ــحاب العمل العرق بعني االعتبار أثناء التوظيف ( .)Mason 2017وأما السـ ـ ـ ـؤال الثاي الذي

خاطئا؟ جيادل البعض أبن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب يف ذلك هو
أمرا ً
حظي ابهتمام كبري فهو :ما الذي جيعل التمييز ً

آاثره على أولئــك الــذين يتعرض ـ ـ ـ ـ ـ ــون للتمييز ( ،)Lippert-Rasmussen 2014بينمــا يعتقــد
آخرون أن الس ـ ـ ـ ــبب يكمن فيما يعرب عنه التمييز ابلنس ـ ـ ـ ــبة هلم (هيلمان ( .)2008وملزيد من النقاش،

انظر املدخل اخلاص ابلتمييز).
يعتقد بعض املفكرين أ ّن التزامات أص ـ ـ ـ ــحاب العمل ال يتم الوفاء هبا عندما يتجنبون اس ـ ـ ـ ــتخدام معايري
معينة يف قرارات التوظيف .ووف ًقا هلؤالء املفكرين ،فإنه يقع على عاتق أص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب العمل واجب تعيني

الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص األكثر كفــاءة من بني املتقــدمني .ويربر البعض هــذا الواجــب عرب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدعــاء اعتبــارات

االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقــاق ( ،)D. Miller 1999بينمــا يربره آخرون عرب اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجالب مبــدأ تكــافؤ الفرص
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( .)Mason 2006ابملقابل ،فإن االعرتاض األبرز على وجهة النظر تلك يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدعي مبدأ حقوق
امللكية ( .)Kershnar 2004عادةً ما ينطوي عرض العمل على وعد أبن تدفع مبلغًا من املال ملن

حيصـ ــل على الوظيفة مقابل أداء مهام معينة .وعلى الرغم من أن اسـ ــتبعاد بعض الطرق اليت ميكنك من

خالهلا التص ــرف يف ممتلكاتك (مثل القواعد ض ــد التمييز يف التوظيف) ميكن تربيره ،فإن اس ــتبعاد مجيع
ودعما هلذا الرأي،
الطرق ابس ــتثناء طريقة واحدة (أي اش ـ ـرتاط توظيف أكفأ املتقدمني) ال ميكن تربيرهً .

فإننا قد نعتقد أبن أصــحاب األعمال الصــغرية مل يرتكبوا أي خطأ عند تعيني أوالدهم يف وظائف بدوام

بدال من أشخاص آخرين أكثر كفاءة.
جزئي ً
أيضا يف مسألة التسريح.
إن العديد من القضااي األخالقية احلاضرة يف مسألة التوظيف تكون حاضرة ً

وهنــاك نقــاش حمتــدم يف أدبيــات أخالقيــات األعمــال حول أخالقيــات تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريح املوظفني ،إذ يوجــد
معســكران رئيســني :يتكون املعســكر األول ممن يعتقدون أن التوظيف جيب أن يكون "حســب الرغبة"،
حبيث ميكن لصاحب العمل إهناء عقد أي موظف ألي سبب ( Epstein 1984؛ Maitland
 ،)1989بينما يعتقد أنص ـ ـ ـ ـ ــار املعس ـ ـ ـ ـ ــكر اآلخر أنه ال حيق لص ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل إهناء عقد املوظف إال
"لســبب عادل" (مثل األداء الضــعيف أو تراجع األعمال) (.)McCall & Werhane 2010
يف الواقع ،إن عدداً قليالً من مفكري املعس ـ ـ ـ ـ ـ ــكر األول هم من يتبنون وجهة النظر "اخلالص ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ملبدأ

"حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب الرغبة" ،بينما تقول غالبيتهم أن من اخلطأ أن ينهي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل عقد املوظف لبعض

األس ــباب ،مثل اكتش ــاف أنه مس ــلم أو لرفض ــه ارتكاب جرمية ملص ــلحة ص ــاحب العمل .وابلتايل ،فإن

النقاش يدور بني من يعتقدون أنه حيق ألصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب العمل إهناء عقد املوظفني ألي سـ ـ ـ ـ ـ ــبب مع وجود
بعض االسـتثناءات ،ومن يعتقدون أنه ال حيق ألصـحاب العمل إهناء عقد املوظفني إال ألسـباب معينة.
إن معظم املوظفني يف الوالايت املتحدة األمريكية ميكن تسـ ـ ــرحيهم "حسـ ـ ــب الرغبة" ،بينما ُحيمى معظم

املوظفني يف أورواب ،بعد خض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعهم لفرتة اختبار ،مبوجب قانون مش ـ ـ ـ ـ ـ ــابه ملبدأ "الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب العادل".

ويسـ ـ ـ ــتدعي املدافعون عن مبدأ السـ ـ ـ ــبب العادل آاثر إهناء العقد على املوظفني ،السـ ـ ـ ــيما أولئك الذين
عملوا لدى ص ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل لس ـ ـ ـ ـ ــنوات عديدة ( ،)McCall & Werhane 2010يف حني
يس ــتدعي املدافعون عن مبدأ التوظيف حس ــب الرغبة أتثريات السـ ــبب العادل على احلرية أو االقتص ــاد
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الكلي؛ إذ يزعمون ،يف احلالة األوىل ،أن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب العادل هو تقييد غري مربر حلرية أص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب العمل
واملوظفني ( ،)Epstein 1984ويف احلالة الثانية ،أنه يرفع معدل البطالة (.)Maitland 1989
 2-6األجور
إن املنظمـات التجـاريـة عـاد ًة مـا تُـدر إيرادات ،ويوزع جزءُ من تلـك اإليرادات على املوظفني على هيئـة

ونظرا ألن الطلب على األجور أعلى من العرض ،فمن الطبيعي أن ُحت لل مس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة كيفية توزيع
أجورً ،

األجور بوصفها مشكلة متعلقة ابلعدالة.

مثة نظريتان عامتان عن عدالة األجور يُعدان حمط االهتمام ،يُطلق على األوىل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم "نظرة االتفاق"؛

وف ًقا لوجهة النظر هذه ،فإن األجر العادل هو أي أجر يوافق عليه صــاحب العمل واملوظف دون إكراه

أو احتيـال (Boatright 2010؛  .)Machan & Chesher 2002ويَُربر هـذا الرأي يف

بعض األحيان من منظور حقوق امللكية ،إذ ميتلك املوظف العمل وميتلك ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل رأس املال

وكل منهما حر ،ضــمن حدود واســعة ،يف التصــرف فيما ميلك كما حيلو له (.)Boatright 2010
وعلى اجلانب اآلخر ،يُطلق على النظرية الثانية لألجور اسـ ـ ــم "نظرة املسـ ـ ــامهة" ،مبعىن أن األجر العادل

للعامل هو األجر الذي يعكس مس ــامهته يف الش ــركة .وينقس ــم أنص ــار هذا الرأي إىل قس ــمني؛ إذ يتبىن
القسم األول هذا الرأي بشكل مطلق حيث يرون أن العمال جيب أن حيصلوا على أجور مكافئة لقيمة

مسـ ـ ـ ـ ــامهاهتم يف الشـ ـ ـ ـ ــركة ( ،)D. Miller 1999ببنما يتبىن القسـ ـ ـ ـ ــم اآلخر هذا الرأي من منظور
أجورا تعكس القيمة النس ــبية ملس ــامهاهتم يف الش ــركة ،مقارنة
املقارنة ،فريون أن العمال جيب أن يتقاضـ ـوا ً

مبســامهات العمال اآلخرين وما يتقاضــونه ( .)Sternberg 2000وتتميز نظرية املســامهة أبهنا تقدم

أس ـ ــا ًس ـ ـ ـا معيارًاي ،وهو ما ال ميكن ألي حجة أخرى تقدميه ( ،)D. Miller 1999وميكن تش ـ ــبيه
املس ـ ـ ـ ـ ــامهة ابلعقوبة :مثلما يبدو بديهيًا أن ش ـ ـ ـ ـ ــدة عقوبة اجملرم تعكس خطورة جرميته ،لذا قد يبدو من

انعكاسا لقيمة عمله.
املناسب والبديهي أن تكون قيمة أجر العامل
ً
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وميكن تقييم أجر أي موظف ابلش ـ ــركة من منظور أخالقي عرب اسـ ـ ـتخدام هاتني النظريتني ،لكن علماء
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أبجور جمموعـات معينـة من املوظفني ،مثـل الرؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
أخالقيـات األعمـال قـد أولوا اهتمـا ًمـا خـا ً
التنفيذيني والعمال يف املصانع االستغاللية.

ويوجد نقاش حاد حول ما إذا كان الرؤس ـ ـ ــاء التنفيذيون يتقاض ـ ـ ــون رواتب مبالغ فيها ( Moriarty
 ،)2005aحيث ينقســم الباحثون تقريبًا إىل معســكرين؛ يعتقد أنصــار معســكر "الســلطة اإلدارية" أن

الرؤساء التنفيذيني يتمتعون بسلطة على جمالس اإلدارات ،ويستخدمون هذه السلطة الستقطاع رواتب

من شـ ــركاهتم أعلى من املتعارف عليها يف السـ ــوق ( ،)Bebchuk & Fried 2004بينما يعتقد
أنص ــار معس ــكر "التعاقد الكفؤ" أن مفاوض ــات األجور بني الرؤس ــاء التنفيذيني وجمالس اإلدارات عادةً
ما تتم على أسـ ـ ــس االسـ ـ ــتقاللية واملسـ ـ ــاواة ،وأن املكاف ت الكبرية للمديرين التنفيذيني تعكس مهاراهتم
النادرة والقيمة (راجع .)Reiff 2013
أجورا زهيدة أو ال؛ إذ
ومثة نقاش حمتدم حول ما إذا كان العمال يف الصـ ــناعة الشـ ــاقة واملسـ ــتغلة يتلقون ً

يقول البعض "ال" (Powell & Zwolinski 2012؛  ،)Zwolinski 2007ويرون أن
أجور املصانع االستغاللية ،رغم أهنا منخفضة وف ًقا ملعايريان ،فإهنا ليست كذلك وف ًقا ملعايري البلدان اليت

توجد هبا تلك املصـ ــانع ،وهذا يفسـ ــر سـ ــبب اختيار الناس للعمل يف املصـ ــانع االسـ ــتغاللية :إنه أفض ـ ـل

عرض لديهم .ووف ًقا هلؤالء املفكرين ،فإن اجلهود املبذولة لزايدة أجور هؤالء العمال بش ـ ـ ـ ــكل مص ـ ـ ـ ــطنع
أوال ،أن هذا تدخل يف اخليارات املسـ ــتقلة ألصـ ــحاب العمل والعمال .اثنيًا ،من
تُعد مضـ ــللة لسـ ــببني؛ ً
حاال ،ألن رد فعل أصــحاب العمل ســيكون إما نقل عمليات التشــغيل
املرجح أن يصــبح العمال أس ـوأ ً
إىل موقع جديد أو توظيف عدد أقل من العمال يف ذلك املوقع .على اجلانب اآلخر ،يطعن مفكرون
آخرون يف هذه االدعاءات .فعلى الرغم من إقرارهم أبن العمال هم من اختاروا العمل يف تلك املصانع،
فإهنم ينكرون أن اختياراهتم طوعية ( .)D.G. Arnold & Bowie 2003وتش ـ ـ ـ ـ ــري األجور
الزهيدة لعمال تلك املص ـ ـ ـ ــانع إىل أهنم يتعرض ـ ـ ـ ــون لالس ـ ـ ـ ــتغالل .عالوة على ذلك ،جيادل البعض ،عرب
اس ــتدعاء "واجب اإلحس ــان" للفيلس ــوف كانط ،أبنه ميكن للش ــركات ،بل جيب عليها ،أن تفعل املزيد
لصاحل عمال املصانع االستغاللية ( .)Snyder 2010ورداً على االدعاء أبن الشركات ستصبح يف
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وض ــع تنافس ــي ض ــعيف إن فعلت ذلك ،أش ــار املفكرون إىل حاالت واقعية متكنت فيها الش ــركات من
أتمني معاملة أفضـ ـ ـ ــل للعمال يف املصـ ـ ـ ــانع دون أن يتكلفوا خسـ ـ ـ ــائر مالية جسـ ـ ـ ــيمة ( Hartman,
.)Arnold, & Wokutch 2003

 3-6العمل اهلادف
من املعروف أن آدم مسيث ( )]1976[ 1776قد الحظ أن التقسـ ـ ــيم املفصـ ـ ــل للعمل يزيد بشـ ـ ــكل
كبري من إنتاجية عمليات التصـ ـ ـ ــنيع ،ودعوان نقتبس املثال الذي اس ـ ـ ــتخدمه :إذا قام عامل واحد أبداء
مجيع املهام املطلوبة لصـ ـ ـ ـ ــنع دبوس ،فيمكنه فقط صـ ـ ـ ـ ــنع بضـ ـ ـ ـ ــعة داببيس يوميًا .لكن ،إذا كان العامل
ص ـا يف واحدة أو اثنتني من هذه املهام ،ودمج جهوده مع عمال آخرين متخص ـصــني يف واحدة
متخص ـ ً
معا صــنع آالف الداببيس يوميًا .لكن وف ًقا لســميث ،فإن هناك
أو اثنتني من املهام األخرى ،فيمكنهم ً

تكلفة بشـ ـ ـرية للتقس ـ ــيم املفص ـ ــل للعمل ،إذ من املرجح أن أداء مهمة أو مهمتني بس ـ ــيطتني طوال اليوم

وجاهال ألقص ـ ـ ـ ــى درجة ميكن أن يص ـ ـ ـ ــل إليها إنس ـ ـ ـ ــان" ( Smith
س ـ ـ ـ ــيؤدي إىل جعل العامل "غبيًا
ً
.)1776 [1976]: V.1.178

ومتثل الدعوات إىل "العمل اهلادف" اس ـ ـ ــتجابة هلذه املش ـ ـ ــكلة ،وهو ما يعين ض ـ ـ ــمنيًا أهنا ليس ـ ـ ــت دعوة

ليكون العمل أكثر "أمهية" ،أي املسامهة يف إنتاج سلعة أو خدمة ذات قيمة موضوعية أو يعتقد العمال

ممتعا ،ومتطلبًا للمهارة ،ومينح العمال قدرة كبرية
أهنا ذات قيمة ،بل إهنا دعوة لتنظيم سري العمل ليصبح ً

على اختاذ القرارات (Arneson 1987؛ .)Michaelson et al. 2014

إن رؤية مسيث أبن سري العمل يصبح أكثر كفاءة عندما ُجيزئ إىل أقسام متكاملة قادت بعض املفكرين
كبريا من العمل اهلادف كما يريد
إىل االعتقاد أبنه يف ظل االقتص ــاد التنافس ــي ،لن توفر الش ــركات ً
قدرا ً

وردا على هــذا الطرح ،جــادل بعض املفكرين أبن هنــاك س ـ ـ ـ ـ ـ ــوقًـا
العمــال (ً .)Werhane 1985

للعم ــال ــة ،وإذا أراد العم ــال أداء عم ــل ه ــادف ،فس ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون ل ــدى أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــاب العم ــل احل ــافز لتوفريه

(Maitland 1989؛  .)Nozick 1974وف ًقـا هلــذه احلجــة ،فــإن "النــدرة" يف العمــل اهلــادف
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املعروض ترجع إىل أن العمال يفضـ ـ ـ ــلون عدم احلصـ ـ ـ ــول عليه  -أو لنكون أكثر دقة ،ألن العمال على
اسـ ـ ــتعداد ملقايضـ ـ ــة اجلدوى من العمل نظري احلصـ ـ ــول على مزااي أخرى ،مثل األجور األعلى .وابلتايل،
فإن هذه احلجة تفرتض ،ابلطبع ،أن العمال لديهم القدرة املالية على مقايض ـ ـ ـ ـ ــة األجور مقابل اجلدوى
من العمل.
وتتعامل احلجة املذكورة أعاله مع العمل اهلادف على أنه مس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة تفض ـ ـ ـ ـ ـ ــيلية :كأنه ميزة وظيفية ميكن
ألص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب العمل رفض توفريها أو ميكن للعمال التخلي عنها .ابملقابل ،يعرتض آخرون على طريقة
الفهم تلك ويتصــدون هلا .ويرى ش ـوارتز ( )1982أنه يتعني على أصــحاب العمل أن يوفروا للموظفني
عمالً هادفًا ،ويتعني على املوظفني أداء هذا العمل ،احرت ًاما ملبدأ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقاللية .وتتمثل الفكرة يف :أن

األش ـ ـ ــخاص املس ـ ـ ــتقلني يتخذون قراراهتم أبنفس ـ ـ ــهم ،وليس إبتباع إرش ـ ـ ــادات اآلخرين من دون تفكري.
وتكمن الصـ ـ ـ ــعوبة اليت تواجه هذه احلجة يف أن احرتام االسـ ـ ـ ــتقاللية ال يتطلب منا اختاذ مجيع القرارات
أبنفسـ ـ ــنا ،إذ قد خيتار الشـ ـ ــخص بشـ ـ ــكل مسـ ـ ــتقل السـ ـ ــماح آلخرين ابختاذ قرارات مهمة نيابة عنه يف

جوانب معينة من حياته ،مثل القرارات اليت يتخذها مدربه أو أحد أفراد أسرته أو قائده العسكري.
يواجه هذا الرد إشكالية حمتملة تعيدان إىل رؤية مسيث ،وإىل احلجج "التكوينية" للعمل اهلادف .وتكمن
خمصصا ألداء مهام ال معىن هلا
اإلشكالية ،وف ًقا لبعض املفكرين ،يف أنه إذا كان معظم وقت الشخص
ً
أو غري هادفة ،فإن قدرته على االختيار املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقل ،ورمبا قدراته الفكرية األخرى ،قد تتدهور .ومن مثَّ،
ميكن فهم الدعوة إىل العمل اهلادف على أهنا دعوة لتنظيم أماكن العمل حىت ال حيدث هذا التدهور
(Arneson 2009؛  .)S. Arnold 2012وابإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إىل مسيـث ،عرب مـاركس (1844
[ )]2000هو اآلخر عن قلقه الواض ـ ــح بش ـ ــأن أتثريات العمل على ازدهار اإلنس ـ ــان .وتواجه احلجج
التكوينية ص ـ ـ ــعوبتني؛ تكمن األوىل يف بيان الص ـ ـ ــلة بني العمل غري اهلادف واالختيار املس ـ ـ ــتقل (أو أي
قدرة فكرية أخرى) ،أما الثانية واألهم فتتمثل يف أن احلجج التكوينية تض ـ ـ ـ ـ ـ ــع افرتاض ـ ـ ـ ـ ـ ــات معينة حول
األص ـ ـ ـ ـ ــلح للناس ودور القطاع العام يف الرتويج له ،إذ تفرتض تلك احلجج أنه من األفض ـ ـ ـ ـ ــل للناس أن
يتمتعوا بقدرات فكرية مطورة كليًا لالختيار املس ـ ـ ـ ــتقل (إ ) كما جيب على القطاع العام املس ـ ـ ـ ــاعدة يف

تطوير تلك القدرات .وميكن الطعن يف كال االفرتاض ـ ـ ـ ـ ـ ــني ،إذ يعتقد املفكرون احملايدون يف الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــفة
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السياسية أنه ال جيب على الدولة الرتويج لألصلح ،على األقل عندما يكون هناك خالف معقول حوله
ماهيته (انظر على سبيل املثال.)Rawls 1993 ،

 4-6اإلبالغ عن املخالفات
لنفرتض على ســبيل املثال أنك اكتشــفت أن شــركتك تدفع رشــاوى ملســؤولني حكوميني للحصــول على
الصـ ـ ـ ـ ـ ــفقات ،فإن إحدى األمور اليت قد تفعلها لوقف هذا الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد هو "اإلبالغ عن هذا األمر" من
خالل اإلفصاح عن هذه املعلومات ألحد الصحفيني .وعلى الرغم من اختالف التعريفات اليت يقدمها
املنظرون ملفهوم اإلبالغ عن املخالفات (انظر على سـ ـ ـ ــبيل املثال Brenkert 2010 ،؛ Davis
 2003؛  ،)DeGeorge 2009فإن العناصـ ـ ـ ـ ـ ــر التالية عادة ما تكون موجودة )1( :منصـ ـ ـ ـ ـ ــب
الطرف املطلع ( )2املعلومــات غري العــامــة ( )3النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط غري القــانوي أو غري األخالقي ( )4جتنــب
التس ــلس ــل القيادي املعتاد داخل الش ــركة ( )5النية حلل املش ــكلة .ففي املثال أعاله ،س ــتكون ُمبلغًا عن

املخالفات ألنك ( )1موظف ( )2يكش ـ ــف عن معلومات غري عامة ( )3حول نش ـ ــاط غري قانوي يف
الشركة ( )4ألشخاص من خارجها ( )5يف حماولة لوقف هذا النشاط.
مربرا
غالبًا ما مييل النقاش حول هذه القضــية إىل الرتكيز على مســألة مىت يكون اإلبالغ عن املخالفات ً
اجبا؟ يفرتض هذا النقاش أ ّن اإلبالغ عن املخالفات يتطلب
– أي مىت يكون ً
جائزا ،أو مىت يكون و ً
أمرا خاطئًا .ويضـ ـ ـ ـ ــع العديد من علماء أخالقيات األعمال هذا االفرتاض على
ترب ًيرا ،وإال فإنه يصـ ـ ـ ـ ــري ً

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس أن املوظفني لــديهم واجــب جزئي يتمثــل يف الوالء لش ـ ـ ـ ـ ـ ــركــاهتم (انظر مثالBoatright :

 .)2009aابملقابل ،جيادل البعض أبن العالقة بني الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة واملوظف هي عالقة تبادلية حبتة – املال
مقابل العمل ( – )Duska 2000وابلتايل فهي ليس ـ ـ ـ ـ ـ ــت قوية مبا يكفي إلرس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واجب الوالء.
(للمزيد حول هذه املسألة ،انظر املدخل اخلاص ابلوالء).
وقد وضع ريتشارد دي جوجرج ( )DeGeorge 2009أحد أبرز املربرات لإلبالغ عن املخالفات،
حيث يرى أنه جيوز للموظف أن يبلغ عن املخالفات إذا كان هذا س ـ ـ ـ ـ ـ ــيؤدي إىل منع إحلاق الض ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
33

حكمة © Copyright 2021

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

ابجملتمع( .ويف تص ـ ـ ـ ـ ـ ــور مماثل ،يقول برينكريت [ ]2010إن واجب اإلبالغ عن املخالفات انبع من
واجب منع ارتكاهبا) .ابلتايل ،فإن واجب منع الض ـ ـ ـ ــرر أهم وأجدى من واجب الوالء .ويض ـ ـ ـ ــيف دي
مطلواب ،جيب أن خذ يف
جائزا فحس ـ ـ ـ ـ ـ ــب بل
جورج أنه لكي جنزم أبن اإلبالغ عن املخالفات ليس ً
ً

اعتباران مدى احتمالية جناح عملية اإلبالغ عن املخالفات وأتثرياهتا على الشـ ـ ـ ــخص املبلغ .إن البشـ ـ ـ ــر
ُ
وغالبا ما يتعرض املبلغني عن املخالفات للمعاملة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيئة من قبل زمالئهم.
بفطرهتم خملوقات قبَليةً ،
ُ
لذلك إن مل يكن من املرجح جناح اإلبالغ عن املخالفات ،فال داعي للمحاولة .وميكن النظر إىل عدم
وجود مطالبة أخالقية ابإلبالغ عن املخالفات يف هذه احلاالت على أنه مثال حمدد للقاعدة اليت تنص
على أنه ال جيب على األفراد تقد تض ـ ـ ــحيات ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية هائلة لتعزيز مص ـ ـ ــاحل اآلخرين ،حىت عندما
تكون تلك املصاحل مهمة.
آخرا ملس ــألة اإلبالغ عن املخالفات ،حيث ركز ،أس ــوة ابملفكر
قدم ديفيز ( )Davis 2003تص ـ ً
ـورا ً

برينكريت (وعلى خالف  ،)DeGeorgeعلى املخالفات اليت تتورط فيها الشـ ـ ـ ــركة (وليس الضـ ـ ـ ــرر
الذي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــببه) ،إال أن اهلدف من اإلبالغ عن املخالفات ،من وجهة نظر ديفيز ،ليس منع ارتكاهبا
بقــدر مــا هو لتجنــب التواطؤ فيهــا .ويقول ديفيز إن املوظف مطــالــب ابإلبالغ عن خمــالفــات ش ـ ـ ـ ـ ـ ــركتـه

عندما يعتقد أهنا متورطة يف سلوك خاطئ بشكل جسيم ،وأن عمله ابلشركة "سيسهم ...يف هذا اخلطأ
إذا[ ...هو] [مل] يكش ـ ـ ــف علنًا عما [يعرفه]" ( .)550 :2003وتتس ـ ـ ــم رؤية ديفيز مبيزة غري معتادة
حاليا داخل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ،أي أنه ال
ـورا على من يعملون ً
تتمثل يف جعل اإلبالغ عن املخالفات مقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ميكنك "اإلبالغ عن خمالفات" الشركة بعد تركها.

إن مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألــة اإلبالغ عن املخــالفــات تُربز ظــاهرة حقيقيــة ومهمــة ،لكنهــا ال تبــدو مميزة من النــاحيــة
األخالقية ،مبعىن أن القيم والواجبات اليت تنطوي عليها تُعد مألوفة .قد يتطلب الوالء لفرد (أو جملموعة)
عموما
إعطاء األفض ــلية ملص ــاحله (أو ملص ــاحل اجملموعة) ،إىل حد ما .وعلى الرغم من ذلك ،جيب علينا ً

أن نتجنب التواطؤ يف السـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيات غري األخالقية ،كما جيب أن نبذل جهدان ملنع الضـ ـ ـ ـ ـ ــر واملخالفة،
السيما عندما يكون من املرجح جناح تلك اجلهود وليست مكلفة جداً على املستوى الشخصي .ووف ًقا

34

حكمة © Copyright 2021

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

لوجهات النظر املذكورة أعاله ،فإن اإلبالغ عن املخالفات هو جمرد حماولة للتص ـ ـ ـ ـ ــرف وف ًقا هلذه القيم،
وأداء هذه الواجبات ،يف سياق أماكن العمل.

 -7الشركات واجملتمع
هائال
أتثريا ً
متتلك الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات واألعمال التجارية برمتها موارد هائلة ،ونتيجة لذلك ميكن أن يكون هلا ً
على اجملتمع .ومن بني الطرق اليت تؤثر هبا األعمال التجارية على اجملتمع هي ،ابلطبع ،إنتاج الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلع
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات التأثري على اجملتمع من خالل حماولة حل
واخلدمات وتوفري الوظائف ،لكن ميكن أي ً
املشكالت االجتماعية واستخدام مواردها للتأثري على قوانني الدول وتشريعاهتا.

 1-7املسؤولية االجتماعية للشركات
عادةً ما تُفهم "املسؤولية االجتماعية للشركات" على أهنا إجراءات تتخذها الشركات واألعمال التجارية

قانوان و( )2هتدف إىل إفادة أطراف أخرى غري الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة (يف حني أن
وتتسـ ـ ـ ـ ـ ــم أبهنا ( )1غري مطلوبة ً
الفوائد اليت جتنيها الش ـ ـ ــركة تكون من انحية العائد على حقوق املس ـ ـ ــامهني أو العائد على األص ـ ـ ــول أو

بعض مقاييس األداء املايل األخرى) .وقد تكون األطراف املستفيدة ذات صلة قريبة أو بعيدة ابلشركة؛
إذ ميكن أن يستفيد موظفو الشركة أو أشخاصا يف ٍ
بالد بعيدة.
ً
ويُعد ما فعلته شركة مريك ( )Merckلألدوية من أشهر األمثلة على املسؤولية االجتماعية للشركات،

ففي أواخر س ـ ــبعينيات القرن املاض ـ ــي ،كانت ش ـ ــركة مريك تعمل على تطوير دواء لعالج الطفيليات يف

املاش ـ ــية ،واكتش ـ ــف الباحثون أنه ميكن اس ـ ــتخدام نس ـ ــخة معدلة من الدواء لعالج العمى النهري ،وهو
مرض يس ـ ـ ـ ــبب احلكة املوهنة واألمل ،مث العمى يف النهاية .كانت املش ـ ـ ـ ــكلة أن الدواء س ـ ـ ـ ــيكلف ماليني
نظرا ألن املص ــابني ابلعمى النهري –
الدوالرات لتطويره وأنه س ــيدر عائدات قليلة أو معدومة للش ــركةً ،

ماليني األفارقة جنوب الص ـ ـ ــحراء – كانوا أفقر من أن يتحملوا تكلفته ،لكن الش ـ ـ ــركة قررت يف النهاية
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فعاال يف عالج العمى النهري ،لكن شـ ـ ــركة مريك مل جتين أي
تطوير الدواء .وكما هو متوقع ،كان الدواء ً
أموال منه .وحىت كتابة هذه الس ـ ــطور يف عام  ،2016تواص ـ ــل ش ـ ــركة مريك ،ابلتنس ـ ــيق مع العديد من
جماان يف مجيع أحناء البلدان النامية.
املنظمات غري احلكومية ،تصنيع الدواء وتوزيعه ً
إن مصطلح "املسؤولية االجتماعية للشركات" ليس املصطلح الوحيد الذي يستخدمه علماء أخالقيات
األعمال لوصف األفعال الشبيهة مبا قامت به شركة مريك ،إذ ميكن وصف تلك األفعال على أهنا مثال
على "مواطنة الش ـ ــركات" أو "اس ـ ــتدامة الش ـ ــركات" (& Moon 2008 ،Matten ،Crane؛
 .)Néron & Norman 2008ومن املش ـ ــكوك فيه أن تكون تس ـ ــمية أي ش ـ ــيء مهم متوقفة
على اختيار املرء للتسميات.
يهيمن العلماء االجتماعيون على األدبيات العلمية حول املس ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية للش ـ ـ ـ ــركات ،وعادة ما
يتمحور س ـؤاهلم حول ما إذا كانت األفعال املســؤولة اجتماعيًا تفيد الشــركات ماليًا ،ومىت وكيف حيدث

ذلك .يبدو أن النظرية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــائدة واملتعارف عليها تقض ـ ـ ـ ـ ـ ــي أبن هناك عالقة إجيابية طفيفة بني األداء
االجتماعي للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات وأداءها املايلَّ ،إال أ ّن هذه العالقة تظل غري واض ـ ـ ـ ـ ـ ــحة من الناحية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــببية

(Margolis & Walsh 2003؛ Orlitzky et al. 2003؛  ،)Vogel 2005مبعىن
أنه من غري من الواض ـ ــح ما إذا كان الس ـ ــلوك االجتماعي اإلجيايب للش ـ ــركات يؤدي إىل اس ـ ــتفادهتا ماليًا
(مثل جذب املستهلكني الذين يقدرون ذلك ال سلوك) ،أو ما إذا كان النجاح املايل يدفع الشركات إىل
االخنراط يف سـ ـ ــلوكيات اجتماعية أكثر إجيابية (مثل حترير املوارد اليت كان من املمكن إنفاقها على مهام
ـب على األس ـ ــئلة املعيارية ،فس ـ ــوف نركز على األس ـ ــباب
ونظرا ألن اهتمامنا منص ـ ـ ٌ
العمل األس ـ ــاس ـ ــية)ً .
األخالقية املؤيدة واملعارضة للمسؤولية االجتماعية للشركات.

يربط بعض املفكرين النقاش حول املس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ابلنقاش حول غاايت حوكمة
قائال إنه جيب على
الشركات ،لذلك يعرتض فريدمان ( )1970على املسؤولية االجتماعية للشركاتً ،

ـتيعااب
املديرين زايدة ثروات املس ـ ـ ــامهني بدالً من ذلك .ويُعتقد أن نظرية أص ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة أكثر اس ـ ـ ـ ً
للنش ــاط االجتماعي اإلجيايب للش ــركات ،ألهنا تس ــمح للش ــركات بفعل أمور أخرى خالف زايدة ثروات
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املســامهني ،إال أننا لســنا حباجة للنظر إىل النقاش بشــأن املســؤولية االجتماعية للشــركات على أنه حجج
حول الغاايت الص ـ ـ ـ ــحيحة للحوكمة .ابملقابل ،ميكن أن ننظر إليه على أنه نقاش حول وس ـ ـ ـ ــائل حتقيق
تلك الغاايت ،مع وجود من جيادل ،وكذك من ينكر ،أبن هناك أفعال معينة من السـ ـ ـ ـ ــلوك االجتماعي
اإلجيايب مطلوبة أخالقيًا بغض النظر عن الغاية اليت تسعى الشركة لتحقيقها.
وحججا عواقبية عامة للمس ـ ــؤولية االجتماعية للش ـ ــركات ،ومتيل تلك
ـبااب
ً
يُقدم العديد من املفكرين أس ـ ـ ً
نظرا لوجود مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكــل خطرية يف العــامل ،مثــل الفقر
احلجج يف معظمهــا إىل اتبــاع النهج التــايلً )1( :

والصـراعات والتدهور البيئي وما شــابه )2( ،فإن أي وكيل أخالقي لديه املوارد واملعرفة الالزمة لتخفيف
حدة تلك املشـ ـ ـ ـ ـ ــكالت يتحمل مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية أخالقية للقيام بذلك ،ابفرتاض أن التكاليف اليت يتكبدها
هؤالء الوكالء ليس ـ ـ ـ ــت كبرية؛ ( )3ومبا أن الش ـ ـ ـ ــركات متتلك املوارد واملعرفة الالزمة لتخفيف حدة تلك
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت دون تكبد تكاليف كبرية؛ لذلك )4( ،جيب على الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات التخفيف من حدة تلك
املش ـ ـ ـ ـ ــكالت .إن وجهة النظر القائلة أبنه جيب على أحد ما فعل ش ـ ـ ـ ـ ــيء حيال مش ـ ـ ـ ـ ــاكل العامل تبدو
ص ـ ــحيحة لكثري من الناس ،وال تتعلق املس ـ ــألة فقط بوجود فرص ـ ــة لزايدة الرفاهية االجتماعية من خالل
ختفيف املعاانة ،بل إن هؤالء الذين يعانون هلم احلق يف املســاعدة .وتكمن املســألة اخلالفية يف من جيب
أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد وأبي قدر جيب أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد ،لذا فإن املدافعني عن احلجة املذكورة أعاله يركزون معظم
اهتمامهم على إثبات أن الش ـ ــركات عليها هذه الواجبات ،يف مقابل من يقولون إن هذه الواجبات تقع
على عاتق الدول أو األفراد.
جيادل ً
كال من ويتسني ( )Wettstein 2009وأونيل ( )O’Neill 2001أبن الشركات "وكالءٌ
للعدالة" ،مثلها مثل الدول واألفراد ،ويقع على عاتقها واجب مس ـ ـ ـ ــاعدة احملتاجني .ويُش ـ ـ ـ ــرع س ـ ـ ـ ـرتادلر

( )Strudler 2017الســلوك اإليثاري للشــركات من خالل تقويض االدعاء أبن املســامهني ميتلكون
الشــركات ،وابلتايل فهم يســتحقون فائض ثرواهتا .ويقول هســيه ( )Hsieh 2004إنه حىت لو ســلمنا
أبن الشـ ــركات ليس عليها التزامات اجتماعية ،فإن األفراد يتحملون تلك االلتزامات وأفضـ ــل طريقة هلم
أيضا .)McMahon 2013
للوفاء هبا هي من خالل أنشطة شركاهتم (انظر ً
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إن النقاشات حول املسؤولية االجتماعية للشركات ليست مقتصرة على ما إذا كان جيب على شركات
ض ـ ـا نقاشـ ــات حول نوع اجملتمع الذي نرغب ابلعيش
معينة معاجلة علل اجتماعية حمددة ،بل تشـ ــمل أي ً

فيه .وابلرعم من اعرتاف برينكرت  )1992b( Brenkertأبن الش ـ ـ ـ ــركات تفيد اجملتمع من خالل
املس ـ ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية هلا ،فإنه يعتقد أبن من اخلطأ أن يش ـ ـ ـ ـ ــجع الناس الش ـ ـ ـ ـ ــركات على االخنراط يف
مســؤولياهتا االجتماعية بوصــفها ممارســة .ويضــيف برينكرت أنه عندما نفعل ذلك ،فإننا نتنازل عن جزء

معا كيف نريد احلد من العلل االجتماعية اليت
من اجملال العام إىل جهات خاص ـ ـ ـ ـ ــة ،وبدالً من أن نقرر ً
تؤثر على أفراد اجملتمع ،فإننا نرتك األمر برمته للمنظمات اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتقرر ما جيب القيام به ،وبدالً من

شـ ـ ـ ـ ــحذ مهاراتنا الدميقراطية من خالل املداولة وإعادة أتكيد الروابط االجتماعية من خالل املسـ ـ ـ ـ ــاعدة

املتبادلة ،فإننا نعرض مهاراتنا وروابطنا للضمور نتيجة عدم االستخدام.

 2-7الشركات واحلكومات واملسؤولية االجتماعية للشركات من الناحية السياسية
تشارك العديد من الشركات بشكل نشط يف الساحة السياسية ،إذ تدعم املرشحني لالنتخاابت ،وتتبىن
بعض املواقف بش ـ ــأن القض ـ ــااي املطروحة يف النقاش العام ،ومتارس الض ـ ــغط على املس ـ ــؤولني احلكوميني،
والكثري من األمور األخرى (انظر  .)Stark 2010والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال املطروح هنا هو ما موقف أخالقيات
األعمال من هذه األنشطة؟
لقد أنتج العلماء االجتماعيون الكثري من املؤلفات عن النش ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــي للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات (انظر
 ،)& Schuler 2004 ،Keim ،Hillmanوسنركز يف هذا البحث على جمموعة من األسئلة
مثل :ما هي الص ــور اليت تتخذها األنش ــطة الس ــياس ــية للش ــركات؟ وما هي سـ ـوابق تلك األنش ــطة؟ وما
عواقبها؟ كما أن النشاط السياسي للشركات يثري العديد من األسئلة املعيارية.
يتمحور أحد األس ــئلة حول ما إذا كانت الش ــركات كياانت مناس ــبة للمش ــاركة يف النش ــاط الس ــياس ــي.
غالبًا ما جيد املواطنون يف الدول الكربى أن من املفيد االنضـ ــمام إىل اجلمعيات اليت متثل ميوهلم ،بغرض
متثيل آرائهم يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــي .لكن يف حني أن مثل هذه املنظمات واألحزاب كاحلزب
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اجلمهوري واندي سيريا مناسبني للمشاركة يف الساحة السياسية ،إال أنه ليس من الواضح ما إذا كانت
نظرا ألن تلك املنظمات ليس هلا دور معرتف به يف
منظمات مثل مريك أو وول مارت مناسبني لذلكً ،
العملية الس ــياس ــية ،فض ـ ًـال عن أن املواطنني ال ينض ــمون إليها أو يغادروهنا بناءً على اعتبارات س ــياس ــية

( .)Hussain & Moriarty forthcoming; Tucker 2010وعلى هذا األسـ ـ ـ ـ ــاس

انتقــد البعض قرار األغلبيــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن احملكمــة العليــا األمريكيــة يف قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة "مواطنون متح ـدون
 – "Citizens Unitedالذي أكد وعزز حقوق الشــركات يف املشــاركة ابخلطاب الســياســي .بدالً
من ذلك ،ميكن أن ننظر إىل الش ـ ـ ـ ــركات كمتحدثني ش ـ ـ ـ ــرعيني نيابةً عن وجهات نظر معينة ( Stark
.)2010

كما أاثر العلماء أس ــئلة حول أهداف النش ــاط الس ــياسـ ــي للش ــركات ،حيث ميكن للش ــركة فعل بعض
األمور عند اخنراطها يف النشاط السياسي من بينها تقد معلومات قيمة للمسؤولني احلكوميني ،إذ من
مص ــلحة اجملتمع معرفة كيف س ــتؤثر الس ــياس ــات االقتص ــادية املقرتحة على الش ــركات؛ وتُعد الش ــركات

قلق من أن الشركات غالبًا ما تنخرط
نفسها
مصدرا ً
جيدا للمعلومات حول تلك األسئلة .لكن البعض ٌ
ً
أحياان،
يف النشاط السياسي من أجل خدمة مصاحلها اخلاصة على حساب منافسيها ،وهو ما يوصف ً

"سعى وراء الريع" ( .)Tullock 1989وقد أثريت تساؤالت حول طبيعة "السعي وراء
ويُدان ،أبنه ٌ
الريع" ومش ــروعيته ،ووف ًقا للتعاريف املوحدة ،فإن الس ــعي وراء الريع هو نش ــاط اجتماعي ُمهدر للموارد
بدال من الس ـ ـ ــوق .إال أن هناك خالف
االقتص ـ ـ ــادية يهدف إىل أتمني احلص ـ ـ ــول على منافع من الدولة ً
حول ما ميكن تص ـ ــنيفه على أنه َه ْدر ،فغالبًا ما يوص ـ ــف الض ـ ــغط من أجل اإلعاانت الزراعية على أنه

نشـ ـ ـ ــاط يسـ ـ ـ ــعى إىل الريع ،لكن قد يكون من املهم أتمني اإلمدادات الغذائية للدولة ( Boatright

ـموحا
 2009b؛  .)Hindmoor 1999ومن القضـ ـ ـ ــااي ذات الصـ ـ ـ ــلة مسـ ـ ـ ــألة ما إذا كان مسـ ـ ـ ـ ً

للشـ ـ ـ ــركات ابملشـ ـ ـ ــاركة يف سـ ـ ـ ــلوك السـ ـ ـ ــعي وراء الريع ،ويبدو أن هيكل املشـ ـ ـ ــكلة يتمثل يف "معضـ ـ ـ ــلة

الس ـ ـ ـ ــجينني" :غالبًا ما يكون أداء الش ـ ـ ـ ــركات الفردية أفض ـ ـ ـ ــل إذا اخنرطت يف الس ـ ـ ـ ــعي وراء الريع ،لكن
االقتص ـ ـ ــاد ككل يكون أس ـ ـ ـ ـوأ إذا اخنرطت مجيع الش ـ ـ ــركات يف هذا الس ـ ـ ــلوك (DeBow 1992-

.)1993
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إ ّن أش ــكال األنش ــطة الس ــياس ــية للش ــركات احملددة أعاله – املش ــاركة يف اخلطاب العام والض ــغط على
املسؤولني احلكوميني – متر "عرب" العملية السياسية الرمسية ،لكن الشركات تنخرط بشكل متزايد يف ما
يبدو أنه نش ــاط س ــياس ــي يدور "حول" أو "خارج" هذه العملية ،ال س ــيما يف الظروف اليت تكون فيها
الدولة ضــعيفة أو فاســدة أو عاجزة .ونرى يف عاملنا املعاصــر أن الشــركات ابتت توفر املنافع العامة مثل
الرعــايــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة والتعليم ( ،)Ruggie 2004وحتمي حقوق املواطنــة لألفراد ( & Matten
 ،)Crane 2005كما أهنا تسـ ــاعد يف وضـ ــع وإنفاذ األنظمة والتش ـ ـريعات اخلاصـ ــة أو "القانون غري
امللزم" ( ،)Vogel 2010مثلما حدث يف بنجالديش على سـ ـ ـ ـ ــبيل املثال عندما اهنار مبىن ران بالزا
عام  ،2013وأسـ ـ ــفر عن مقتل أكثر من  1000عامل من عمال صـ ـ ــناعة املالبس ،حيث ُوض ـ ـ ــعت

حينها قوانني وأنظمة جديدة للبناء ودخلت حيز التنفيذ ،لكن حكومة بنغالديش ليس ـ ـ ـ ــت من وض ـ ـ ـ ــع

تلك القوانني ،بل الش ـ ــركات متعددة اجلنس ـ ــيات اليت تزودها املص ـ ــانع يف بنغالديش ابملالبس .ويص ـ ــف
املفكرون هذه األنشطة أبهنا سياسية ألهنا نوع من األعمال اليت تتكفل الدول عاد ًة أبدائها أو جيب أن

تؤديها ( .)Matten & Crane 2005; Scherer & Palazzo 2007, 2011وقد
أاثرت هذه األشـ ــكال اجلديدة من األنشـ ــطة السـ ــياسـ ــية للشـ ــركات – املسـ ــماة "املسـ ــؤولية االجتماعية
للش ــركات من الناحية الس ــياس ــية" – تس ــاؤالت حول ش ــرعية تص ــرفات الش ــركات يف الدول اليت ُحتكم
بشكل دميقراطي.

يُع ّد ش ـ ــرير وابالزو  (2007, 2011( Scherer and Palazzoمن املسـ ــامهني الرئيسـ ــيني يف
هذا النقاش ،وتتمثل وجهة نظرمها يف أنه إذا كانت الشركات تتصرف مثل الدول ،فيجب أن تُدار مثل

ض ـا  .)Matten & Crane 2005ويتســم شــكل احلوكمة الذي يفكر فيه ش ـريير
الدول (انظر أي ً
وابالزو أبنه ذو طابع هابرماس ـ ـ ـ ـ ــي [نس ـ ـ ـ ـ ــبة لنظرية هابرماس] ،حبيث يتض ـ ـ ـ ـ ــمن حو ًارا تداوليًا بني مجيع

أصحاب املصلحة الذين يتأثرون إبجراءات الشركة .وقد قدم املفكران أمثلة على هذا النوع من ترتيبات
احلوكمة عرب مبادرات أصـ ـ ـ ــحاب املصـ ـ ـ ــلحة املتعددين ( )MSIsاليت جتمع الشـ ـ ـ ــركات واملنظمات غري
احلكومية وأعضاء اجملتمعات احمللية من أجل التداول واختاذ قرارات بشأن املسائل السياسة ،مثل جملس

رعاية الغاابت ( ،)FSCومنظمة املائدة املســتديرة بشــأن زيت النخيل املســتدام ( ،)RSPOومبادرة
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الشـ ـ ـ ــفافية يف جمال الصـ ـ ـ ــناعات االسـ ـ ـ ــتخراجية ( .)EITIيف املقابل ،اهتم النقاد مبادرات أصـ ـ ـ ــحاب
املص ـ ـ ــلحة املتعددين ،قائلني إنه ابلرغم من فعاليتها يف إجراء حوار بني أص ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة ،فإهنا غري
فعالة يف حماســبة الشــركات (  .)& Böhm 2015 ،Spicer ،Moogليس هناك شــك يف أن
الش ــركات ميكن أن تفيد اجملتمع من خالل مس ــؤوليتها االجتماعية من الناحية الس ــياس ــية ،إذ إن قوانني
البناء اليت وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعتها الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات الغربية متعددة اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيات قد تنقذ حياة العديد من عمال املالبس
البنغاليني ،لكن ما مل تُس ــتحدث أش ــكال جديدة من حوكمة الش ــركات ،فإن هذه الفوائد قد أتي على
حساب احلكم الذاي الدميقراطي.

لعل الطريقة األذكى اليت ُمتكن الش ــركات من االخنراط يف النش ــاط الس ــياس ــي بش ــكل غري ملحو هي
و ّ

ردا
ممارس ــة حقوقها يف امللكية ( ،)Christiano 2010إذ قد تنقل الش ــركة نش ــاطاهتا خارج الدولة ً
على إقرار قانون ال تؤيده ،أو أن هتدد ابخلروج منها إذا مت مترير مثل هذا القانون ،مما قد يدفع مواطين

تلك الدولة إىل مراجعة قراراهتم الس ـ ــياس ـ ــية أو تعديلها .وميكن أن نش ـ ــيد بنتائج هذا النوع من النش ـ ــاط
السياسي ،كما فعلنا مع بعض حاالت املسؤولية االجتماعية للشركات من الناحية السياسية .وقد أشاد
الكثريون مبا فعلته والية إندايان عندما راجعت قانوهنا الذي يســمح ابلتمييز ضــد أفراد جمتمع امليم (على
أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس احلرية الدينية) ،وذلك اسـ ـ ـ ـ ـ ــتجابةً لتهديد بعض الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة النفوذ ،مثل شـ ـ ـ ـ ـ ــركيت

 Salesforceو ،Angie's Listأبهنا س ــتقلص نش ــاطاهتا االقتص ــادية يف الوالية .ومع ذلك ،ليس
من الواض ــح ما إذا كان ينبغي تش ــجيع الش ــركات على مثل هذا الس ــلوك .وجتدر اإلش ــارة هنا إىل أمهية
التمييز بني األفراد الذين يؤثرون يف ص ـ ـ ـ ــنع القرار الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي من خالل ممارس ـ ـ ـ ــة حقوقهم يف امللكية،
والشركات اليت تفعل الشيء نفسه.

 3-7األعمال التجارية الدولية
تعمل العديد من الش ـ ـ ـ ــركات عرب احلدود اجملتمعية ،مبا يف ذلك احلدود الوطنية ،وعادة ما تُس ـ ـ ـ ــمى هذه
الشركات "متعددة اجلنسيات" أو "عرب الوطنية" (الشركات متعددة اجلنسيات  MNCsأو الشركات
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عرب الوطنية  .)TNCsويضـ ــاعف العمل على الصـ ــعيد الدويل من أمهية عدد من القض ـ ــااي األخالقية
اليت نوقش ــت أعاله ،مثل املس ــؤولية االجتماعية للش ــركات ،كما أنه يثري قض ــااي جديدة ،مثل النس ــبوية
وسحب االستثمارات( .لن نتطرق يف هذا القسم إىل قضيتني غالبًا ما يتم مناقشتهما يف إطار األعمال

التجارية الدولية؛ األوىل هي قض ــية األجور وظروف العمل يف املص ــانع اخلارجية ،اليت يُطلق عليها غالبًا
املصـ ــانع االسـ ــتغاللية .وقد انقشـ ــنا تلك القضـ ــية إبجياز يف القسـ ــم  6.2من هذا البحث ،أما القضـ ــية
األخرى فتتمثل يف الفسـ ـ ــاد ،وميكنك االطالع على املدخل اخلاص ابلفسـ ـ ــاد لرؤية النقاش ـ ـ ــات املتعلقة
هبذه القضية).
إن الس ـؤال حول ما إذا كان من واجب الشــركات القيام أبعمال مســؤولة اجتماعيًا ميكن طرحه بشــأن

ملحا بشكل خاص
الشركات العاملة على الصعيد احمللي ،وقد طرحناه ابلفعل ،لكن هذا السؤال يبدو ً

على األصعدة الدولية ،كما أن الكثري من األمثلة املشهورة عن املسؤولية االجتماعية للشركات – مبا يف

ذلك مثال ش ـ ـ ـ ــركة مريك ودواء العمى النهري الذي انقشـ ـ ـ ـ ــناه ابلقس ـ ـ ـ ــم  – 7.1قد حدثت يف البلدان
النامية .وميكن عزو ذلك إىل سـ ـ ـ ـ ــببني؛ األول أن املشـ ـ ـ ـ ــكالت االجتماعية ،مبا يف ذلك الفقر والتدهور
البيئي ،غالبًا ما تكون أس ـ ـ ـ ـوأ يف البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة .ويكمن الس ـ ـ ــبب الثاي يف أن

جهات فاعلة وأقوى نسبيًا يف البلدان النامية منها يف البلدان املتقدمة.
الشركات
ٌ

عدد من علماء أخالقيات األعمال ومفكريهم ،من بينهم دي جورج ( )1993ودوانلدسون
وضع ٌ
وقد َ

( ،)1989قواعد أخالقية للشـ ـ ـ ـ ــركات متعددة اجلنسـ ـ ـ ـ ــيات .كما وضـ ـ ـ ـ ــعت الوكاالت الدولية مدوانت
القواعــد األخالقيــة لألعمــال التجــاريــة ،ولعــل أش ـ ـ ـ ـ ـ ــهرهــا امليثــاق العــاملي لألمم املتحــدة ،حيــث تتطلــب
عضـ ــويته من املنظمات االلتزام مبجموعة متنوعة من القواعد يف جماالت حقوق اإلنسـ ــان والعمل والبيئة
ومكافحة الفساد .وقد متكن جون رودجي خالل فرتة عمله املهمة لدى هيئة األمم املتحدة (،2004
 )2013من وضـ ـ ـ ـ ــع إطار "احلماية واالحرتام واالنتصـ ـ ـ ـ ــاف" للشـ ـ ـ ـ ــركات متعددة اجلنسـ ـ ـ ـ ــيات وحقوق
اإلنسان ،الذي يكلف الدولة ابلواجب األساسي حلماية حقوق اإلنسان ومعاجلة االنتهاكات ،ويكلف
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات بواجب احرتام تلك احلقوق (راجع  .)Wettstein 2009ومن احلقائق الالفتة للنظر
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر
حول جزء كبري من تلك األحباث أنه ابلرغم من تركيزها على األعمال التجارية الدولية ،وأهنا ت ْ
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حتديدا على الشــركات عرب
أحياان عن وكاالت دولية ،فإن االســتنتاجات اليت مت التوصــل إليها ال تنطبق ً
ً

ض ـا على الشــركات الوطنية.
الوطنية ،إذ إن واجب احرتام حقوق اإلنســان ،على ســبيل املثال ،ينطبق أي ً

لكن األمر ببساطة هو أن أداء هذا الواجب يبدو أكثر أمهية على الصعيد الدويل ،وفيه تكون الشركات
من بني الوكالء القالئل الذين ميكنهم أداء هذا الواجب.

حتديدا للشـ ــركات اليت متارس األعمال التجارية الدولية .إن
ومع ذلك ،توجد بعض القضـ ــااي اليت تنشـ ــأ ً

أي ٍ
دارس مبتدئ لعلم األخالق يتعلم أن الثقافات املختلفة هلا قواعد أخالقية خمتلفة ،وعادة ما تكون
حتداي أكثر
هذه دعوة للتفكري فيما إذا كانت األخالق مرتبطة ابلثقافة أم ال .لكن هذه القض ـ ـ ـ ـ ـ ــية متثل ً
إحلاحا ابلنس ـ ــبة لرجال األعمال :كيف ميكن إدارة االختالفات الثقافية يف القواعد األخالقية؟ الس ـ ــيما
ً

عند بدء التشغيل يف بلد "مضيف" ،هل جيب على رجل األعمال تبين معايري البلد املضيف ،أم تطبيق
معايري بلده "األم"؟
ائدا يف هذه املس ــألة ،إذ حبثها بش ــكل مس ــتقل ( )1996 ،1989وكذلك
ـوات ر ً
ويُعد دوانلدس ــون ص ـ ً

"حدودا أخالقية" معينة جيب
ابلتعاون مع دنفي ( .)1999وجيادل دوانلدس ـ ـ ـ ـ ـ ــون ودنفي أبن هناك
ً
االلتزام هبا على مجيع األصعدة والسياقات .وتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم لنا تلك احلدود من خالل "القواعد األخالقية

األس ـ ــاس ـ ــية" أو القيم والقواعد األخالقية العاملية ،اليت ميكن تربيرها بوص ـ ــفها تقارًاب بني النظم العقائدية

"الدينية والفلســفية والثقافية" ( .)57 :1999ويقول دوانلدســون ودنفي إن الشــركات لديها "مســاحة
حرة" الختيار معايريها األخالقية ضمن احلدود اليت وضعتها القواعد األخالقية األساسية .ابلتايل ،فإن
الش ــركات ليس لديها احلرية املطلقة يف اختيار أي معايري يريدوهنا ،بل جيب أن تس ــرتش ــد تلك اخليارات
بتقاليد البلد املضيف ومستواه احلايل من التنمية االقتصادية.
كبريا من االهتمام والنقد ،وتركزت معظم تلك االنتقادات
وقد اس ـ ــتقطب هنج دوانلدس ـ ــون ودنفي ً
قدرا ً

حول طبيعة القيم األخالقية األس ــاس ــية .وجيادل بعض النقاد أبن معايري دوانلدس ــون ودنفي لتلك القيم

معايريا خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( ،)Scherer 2015بينما يزعم آخرون أبن بعض القواعد اليت يدعيان أهنا
تُعد
ً
أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية (مثل حظر التمييز بني اجلنس ـ ـ ـ ــني) ال تس ـ ـ ـ ــتويف معايريمها املعلنة ( Mayer & Cava
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 .)1995ويركز مفكرون آخرون على تطبيق نظرية دوانلدســون ودنفي ،حمتجني أبن نظريتهما ال تُقدم
للمديرين التوجيهات احملددة اليت تدعي أهنا تقدمها (.)Soule 2002
لعل ما يُع ّقد النقاش حول ما إذا كان جيب تطبيق معايري البلد األم يف البلدان املضـ ـ ــيفة أن الشـ ـ ــركات
و ّ

متعددة اجلنسيات تنخرط يف األعمال التجارية عرب احلدود الوطنية بطرق خمتلفة ،إذ إن بعض الشركات

متعددة اجلنسيات توظف العمال بشكل مباشر يف العديد من البلدان ،بينما تتعاقد شركات أخرى مع
موردين يف بلدان متعددة؛ فش ـ ـ ـ ــركة انيكي ( ،)Nikeعلى س ـ ـ ـ ــبيل املثال ،ال توظف العمال بش ـ ـ ـ ــكل
مباش ـ ـ ــر لص ـ ـ ــنع األحذية ،وإمنا تقوم الش ـ ـ ــركة بتص ـ ـ ــميم األحذية مث تس ـ ـ ــتأجر ش ـ ـ ــركات يف بلدان أخرى
لتص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيعهـا .عالوةً على ذلـك ،فـإن وجهـات نظران حول مـا إذا كـان جيـب على الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات متعـددة

اجلنس ـ ـ ــيات تطبيق معايري البلد األم يف البلد املض ـ ـ ــيف تعتمد على ما إذا كانت الش ـ ـ ــركة س ـ ـ ــتطبق تلك

املعايري على عماهلا أو على عمال الشركات األخرى .األمر نفسه ينطبق على قضية املساءلة ،فغالبًا ما

تتحمل الش ــركات متعددة اجلنس ــيات ،خاص ــة يف القطاعات اليت تتعامل مع العمالء مباش ــرة ،مس ــؤولية
ظروف العمل الس ـ ــيئة يف مصـ ــانع مورديها .وقد تعرضـ ــت انيكي النتقادات حادة يف تسـ ــعينيات القرن
املاضي بسبب ممارسات العمل ملورديها ( .)Hartman et al. 2003ابلتايل ،فإن وجهات نظران
حول مدى مســؤولية الشــركات متعددة اجلنســيات تعتمد على ما إذا كانت تلك املمارســات اإلشــكالية
موجودة يف مصانع الشركات متعددة اجلنسيات أو يف مصانع مورديها.
ض ـا غري
قد جيد رجل األعمال أن معايري الدولة املضــيفة ال ختتلف فقط عن معايري بلده األم ،بل إهنا أي ً

مقبولة أخالقيًا .ابلتايل ،قد يقرر رجل األعمال أن التصرف الصحيح هو عدم ممارسة األعمال التجارية
يف هــذا البلــد على اإلطالق ،وإذا كــان يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر أموالــه ابلفعــل يف ذلــك البلــد ،فــإنــه يقرر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــب

اسـ ـ ـ ـ ــتثماراته .وقد حظيت قضـ ـ ـ ـ ــية سـ ـ ـ ـ ــحب االسـ ـ ـ ـ ــتثمارات ابهتمام كبري يف مثانينيات القرن املاضـ ـ ـ ـ ــي
وتس ــعينياته ،حينما كانت الش ــركات متعددة اجلنس ــيات تقرر ما إذا كانت س ــتس ــحب اس ــتثماراهتا من
جمددا
جنوب إفريقيا يف ظل نظام الفص ـ ـ ــل العنص ـ ـ ــري أم ال .كما أن هذه القض ـ ـ ــية قد حتظى ابالهتمام ً

خالل الس ـ ــنوات القادمة حيث تفكر الشـ ــركات واملنظمات يف سـ ــحب اسـ ــتثماراهتا من صـ ــناعة الوقود

األحفوري .إن األســباب الشــائعة لســحب االســتثمارات من اجملتمعات أو الصــناعات اليت هبا مشــاكل
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أخالقية تتمثل يف جتنب التواطؤ يف املمارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات غري األخالقية ،والض ـ ـ ـ ـ ـ ــغط على تلك اجملتمعات أو
الصـ ـ ــناعات لتغيري ممارسـ ـ ــاهتا .ويبدي منتقدو سـ ـ ــحب االسـ ـ ــتثمارات قلقهم بشـ ـ ــأن أتثريات ذلك على
األطراف الثالثة الربيئة ( )Donaldson 1989وكذلك بش ـ ـ ــأن جدوى س ـ ـ ــحب االس ـ ـ ــتثمارات يف
فرض التغيري االجتماعي ( .)Teoh, Welch, & Wazzan 1999ويعتقد البعض أنه من
األفضـ ـ ـ ـ ــل للشـ ـ ـ ـ ــركات أن تظل منخرطة يف تلك اجملتمعات أو الصـ ـ ـ ـ ــناعات وحتاول إحداث التغيري من
الداخل.

 -8مكانة أخالقيات األعمال
لقد نش ــأ جمال أخالقيات األعمال ،بش ــكله احلايل ،من األحباث اليت أجراها علماء الفلس ــفة األخالقية
والس ــياس ــية يف س ــبعينيات القرن املاض ــي ومثانينياته  ،وليس من الص ــعب معرفة س ــبب اهتمامهم مبجال
عددا من القضــااي الفلســفية املثرية لالهتمام :حول الوكالة والصــدق
األعمال ،إذ تثري األنشــطة التجارية ً

ـحااب
والتالعب واالس ــتغالل والعدالة وغريها الكثري .ومع ذلك ،يبدو أن هذا اجملال يش ــهد تر ً
اجعا وانس ـ ً
حاليا أي برامج لدرجة
عاما ،فال يكاد توجد ً
من الفالس ـ ـ ـ ـ ـ ــفة مقارنةً ابلطفرة اليت ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهدها قبل ً 30
الدكتوراه يف الفلس ـ ــفة هبا هيئة تدريس متخصـ ـ ـص ـ ــة يف أخالقيات األعمال ،مما أدى إىل قلة ش ـ ــهادات
الـدكتوراه اجلـديـدة يف هـذا اجملـال .وعـادةً مـا يكون الفالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة العـاملون يف جمـال أخالقيـات األعمـال

"متحولني" إليه من النظرايت األخالقية السائدة والفلسفة السياسية ،وهو ما ُميثل فرصة ضائعة .ويهتم
ص ـ ـا صـ ــاحلني ولديهم
العديد من رجال األعمال مبجال أخالقيات األعمال :فهم يرون أنفسـ ــهم أشـ ــخا ً

الرغبة لفعل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب يف أعماهلم .كما أن العديد من هيئات االعتماد األكادميي ،مثل مجعية اعتماد

كليات األعمال ( ،)AACSBتطلب من كليات األعمال تدريس علم األخالق .ومع تراجع أعداد
نظرا ألن تدريب
الفالسـ ـ ـ ـ ـ ــفة يف هذا اجملال ،جلأت كليات األعمال إىل علماء اإلدارة مللء الفراغ ،لكن ً

هؤالء العلماء يكون يف العلوم االجتماعية ،فإهنم يتعاملون مع علم األخالق بوص ــفه مش ــروعاً وص ــفياً،
أي بوصفه دراسة ألسباب وأتثريات السلوك األخالقي أو االجتماعي اإلجيايب املزعوم .ال شك أن هذا
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بديال عن التفكري املعياري يف ما هو أخالقي يف العمل التجاري .وآمل أن
املش ـ ــروع مهم ،بيد أنه ليس ً
يس ـ ـ ـ ــاعد هذا املدخل يف إطالع الفالسـ ـ ـ ـ ــفة على مدى ثراء جمال أخالقيات األعمال وقيمته ،ولعل يف

ذلك ما يشجع على مزيد من االهتمام يف هذا اجملال.
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