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 هبدفكون ذلك ي بيع السلع واخلدمات، وعادةً ما بغرضتعدُّ األعمال التجارية كياانٍت منظمةً وإنتاجية 
. وميكن تصنيف الكيان )سواء كان فرًدا أو منظمة( كنشاط جتاري عندما يوفر سلعة أو يقدم الربح

خدمة لكيان آخر نظري حصوله على مقابل ذي قيمة. وهلذا، ميكن تعريف أخالقيات األعمال على 
ليل أخالقي ارية، مبا يشمل إجراء حتأهنا دراسة األبعاد األخالقية لتلك الكياانت اإلنتاجية واألنشطة التج

 لطريقة اإلنتاج والتوزيع والتسويق والبيع واالستهالك.  

إّن التساؤالت املطروحة حول أخالقيات األعمال غاية يف األمهية، ذلك أن أغلبنا ميارس أعمااًل جتارية 
إنتاجي أو يف  رسة نشاطبشكل يومي. عالوًة على ذلك، يقضي الكثري منا جزءًا كبريًا من حياهتم يف مما

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

 الشر. 

 لفلسفُة يف املسألة األخالقية منذ القدم وحىت عصرانإّن أخالقيات األعمال حقل ضخم، وقد نقَّبت ا
كن عن مواقفهم بشأن عدد من املوضوعات اليت مي راولزوحىت  أرسطواحلايل، فقد دافع الفالسفة منذ 

تصنيفها كجزء من أخالقيات األعمال. يوجد حالًيا ما ال يقل عن مخس جمالت متخصصة يف هذا 
 Business Ethics Quarterly ،Business Ethics: A Europeanاجملال )

Review ،Business & Society ،Business & Society Review ،
Journal of Business Ethics كما أن احلديث عن أخالقيات األعمال يظهر جلًيا يف ،)

 الفلسفة املعاصرة وجمالت العلوم االجتماعية.   

يف جمال أخالقيات األعمال، السيما: ملصلحة  املدخل أهم األحباث حول األسئلة اجلوهرية ايلخص هذ
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 

لية اليت تقع على عاتق الشركات جتاه سلوك املوردين؟ وما حل املشكالت االجتماعية؟ وما هي املسؤو 

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
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هو الدور الذي جيب أن تلعبه تلك الشركات يف العملية السياسية؟ ونظرًا التساع اجملال، فإن بعض 
 مسائل أخالقيات األعمال ال تناقش هنا.
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 تنوع أخالقيات األعمال -1

إن الكثري من األفراد الذين ميارسون أنشطة جتارية هم مهنيون ابألساس، مبا يف ذلك احملامون واحملاسبون، 
لكثري من ا لذا فهم ملزمون بقواعد السلوك الصادرة عن اجلمعيات املهنية واالحتادات العمالية. كما أن

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 

راد الذين ميارسون جيه تصرفات األفحمتوى قواعد السلوك وعملية تطويرها وإدارهتا ومدى فعاليتها يف تو 
نشاطًا جتاراًي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا املدخل لن يتناول هذا الشكل من أخالقيات األعمال 

 وإمنا سيتناوهلا ابعتبارها ختصًصا أكادميًيا. 

على دراسة أخالقيات األعمال  Normativeيركز العلماء االجتماعيون وأصحاب النظرايت املعيارية 
بوصفه ختصصًا أكادميياً، وهو ما ينعكس على حضور املؤمترات األكادميية املقامة حول أخالقيات 
األعمال، وكذلك على أنواع املقاالت اليت تُنشر يف اجملالت املتخصصة. ويشكَّل العلماء االجتماعيون 

جلانب ل يتمحور حول اراهناً الشرحية األكرب يف هذا اجملال، كما أن هنجهم يف دراسة أخالقيات األعما
الوصفي، سعًيا 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 

، Orlitzky ،Schmidt؛ Margolis & Walsh 2003االجتماعية واألخالقية؟ )
Rynes 2003( وملاذا ينزلق الناس يف السلوكيات غري األخالقية؟ )Bazerman & 

Tenbrunsel 2011 ؛Werhane et al. 2013 لكين لن أتطرق يف هذه املقالة إىل مثل ،)
ية. ر تلك األسئلة، بل سأركز يف هذا املدخل على األسئلة املتعلقة ابألخالقيات املعيارية لألعمال التجا

ولعلَّ السؤال األهم هنا والذي تدور حوله ابقي األسئلة يتمثل يف: ما هو األخالقي وغري األخالقي يف 
 جمال األعمال؟

ت أسوة ابلعديد من جماال-ناحية املعيارية فقط، جند أهنا عند احلديث عن أخالقيات األعمال من ال
لسياسية ة تشمل: علم األخالق والفلسفة امستمدة من ختصصات متنوع -األخالقيات التطبيقية األخرى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واالقتصاد وعلم النفس والقانون والسياسة العامة، ويعزى ذلك إىل تنوع الوسائل العالجية للسلوكيات 
غري األخالقية يف جمال األعمال، إذ ميكن أن تتخذ أشكااًل خمتلفة بدًءا من النصائح املوجهة لألفراد 

ل انني وسياسات وتشريعات جديدة. إن ممارسة أخالقيات األعمال بشكلتغيري سلوكهم وانتهاءً بوضع قو 
جيد تستلزم أن يكون لديك دراية كافية ابلنتائج اليت توصلت إليها تلك التخصصات، أو أن تدرك 

 على األقل الثغرات املوجودة يف املهارات املعرفية للفرد. 

ر ية إىل وضع افرتاضات معينة حول األطمييل علماء األخالقيات املعيارية خبصوص األعمال التجار 
اض الثاي ن االفرت االقتصادية، أوهلا وجود إمكانية لتملك وسائل اإلنتاج بوصفها ملكية خاصة. ويكم

ب أن تؤدّ ي جي-عرية حمددة تسواملشرتي وفًقا لاليت تتميز ابلتبادالت الطوعية بني البائع  -يف أن األسواق
رد. إن من ينكرون مثل تلك االفرتاضات سريون أن بعض النقاشات حول دورًا مهًما يف ختصيص املوا

 أخالقيات األعمال مضللة )مثل النقاشات حول ملكية الشركات والتحكم هبا، أو حول الدعاية(.

أي توفر سلعة أو تقدم خدمة نظري احلصول على مقابل ذي  -متارس بعض املنظمات "أعمااًل جتارية" 
ربح مثل شركيت وول مارت ومريك، يف حني أن بعض املنظمات األخرى ال هبدف حتقيق ال –قيمة 

تستهدف ذلك مثل جامعة برينستون ومتحف مرتوبوليتان للفنون. ويهتم علماء أخالقيات األعمال 
أحيااًن أبنشطة املنظمات غري الرحبية، بيد أهنم يركزون أكثر على املنظمات الرحبية. يف الواقع، قد ينظر 

 س إىل الشركات على أهنا منظمات رحبية.معظم النا

 

 الوكالة األخالقية للشركات  -2

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. 

لكن ماذا عن الشركات؟ مبعىن؛ هل نقول "الوكالة األخالقية للشركات" أو "املسؤولية األخالقية و 
للشركات"؟ جتدر اإلشارة إىل إن كلمة "شركات" الواردة هنا ال يُقصد هبا الشركة ككيان قانوي، وإمنا 

وكالء  عد الشركاتتشري إىل الشركة ككيان مكون من جمموعة من األفراد. والسؤال بعبارة أدق، هل تُ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أخالقيني ومسؤولة أخالقًيا "بصفتها" منظمات هلا كياهنا املستقل، وليس بوصفها جتميعًا ملوظفي 
 الشركات؟

( يعدُّ من أوائل Frenchإذا ما طالعنا الدراسات السابقة اليت تناولت هذه القضية، جند أن فرينش )
( حينما جادل أبنَّ 1984 - 1979عرب دراساته ) املفكرين الذين تطرقوا إىل هذه املسألة وقد انقشها

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 

( والتصرف عن عمد. وقد قَب لت بعُض الردود 2تسبب يف وقوع األحداث )( ت1القرار، من خالهلا: )
( أبن الشركات وكالء أخالقيون، ولكنها رفضت إدعاءه أبهنا أشخاص Frenchاملبكرة ادعاء فرينش )

أنه من غري املمكن اعتبار الشركات (  Donaldson 1982أخالقيون. ويرى دوانلدسون )
قومات البشرية املهمة مثل قدرة السعي حنو حتقيق سعادهتم  )انظر:  أشخاصاً؛ ألهنا تفتقر إىل امل

Werhane 1985 كما رفضت دراسات أخرى إدعاء أن الشركات وكالء أخالقيون، حيث قال .)
( إن الشركات ال متلك القدرة على التصرف، وهو الشرط الالزم جلعلها قادرة على 1983فيالسكيز )

(. عالوة على ذلك، فقد تراجع فرينش نفسه يف عام 2003عام  حتمل مسؤولياهتا )انظر: أيًضا
 ( عن إدعاءه أبّن الشركات تعرب عن أشخاًصا أخالقيني، إاّل أنّه أصر على أهنم وكالء أخالقيون.1995)

على الرغم من أن النقاشات حول الوكالة األخالقية للشركات واملسؤولية األخالقية قد تقلصت إىل حد  
(، فإهنا ما زالت حتظى 2016ات األكادميية حيال أخالقيات األعمال )اعتباراً من عام كبري يف الدراس

ابهتمام يف الدراسات الفلسفية السائدة، حيث تعاجل بدرجة عالية من التعقيد. وتركز هذه الدراسة 
ات يبشكل عام على اجلماعات، والشركة هنا تلعب دوراً كمثال عن اجلماعة. وكما هو يف أدبيات أخالق

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 

 List( و )Hess, 2014( و )Copp ,2006الشركات؟ يعتقد عددٌ من الباحثني، من ضمنهم  )
& Pettit ,2011 إمكانية 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 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2021© حكمة  8

ات نفسها. وعلى الشرك النفط الربيطانية خليج املكسيك" وهو ما يبدو أننا نسند الوكالة واملسؤولية إىل
 .Gilbert (1989), Sاجلانب اآلخر، يرفض آخرون أن تكون الشركات وكالء أخالقيني ، مثل

Miller (2006) and Rönnegard (2015) اإلدعاء املقدم يف هذا اجلانب هو أن .)
 (. قد تكون الطريقةS. Miller 2006الوكالة تتطلب النية، وهو أمر غري متحقق يف الشركات )

العامة للحديث حول الوكالة واملسؤولية للمنظمات جمازية أو خمتصرة لإلشارة إىل الوكالة أو املسؤولية 
، لية اجلماعيةو املسؤ لألفراد داخل تلك املنظمات )ملزيد النقاشات حول هذه القضااي، انظر إىل املداخل: 

 (.الوكالة املشرتكة، القصدية اجلماعية

اضحة. رية، فإن أمهيته العملية غري و وعلى الرغم من أن السؤال السابق حيظى ابهتمام من الناحية النظ
رمبا تكون شركة النفط الربيطانية مسؤولة أخالقيًّا عن تلوث خليج املكسيك، ورمبا يكون بعض العاملني 

( Hasnas 2012هبا هم املسؤولون عن ذلك التلوث، فماذا يرتتب على ذلك؟ جييب جون هاسناس )
ن نونية مطالبة شركة النفط الربيطانية بدفع تعويضات عأن األثر قليل جداً، إذ ميكن من الناحية القا

األضرار اليت ُتسببها حىت لو مل تكن الشركة مسؤولة أخالقيًّا عن تلك األضرار. ووفًقا لوجهة نظر جون، 
فإن إسناد الوكالة واملسؤولية األخالقية إىل الشركة يسمح لنا إبيقاع اللوم عليها ومعاقبتها، لكنه يرى يف 

فسه أنه ال ينبغي أن ننخرط يف هذه املمارسة. وعلى النقيض من ذلك، يرى فيليبس الوقت ن
(Phillips 1995 أنّه يف بعض احلاالت ال يتحمل املوظف يف الشركة مسؤولية األضرار اليت حُتدثها )

 رار إىلإسناد مسؤولية األض -وهو ما جيري غالبًا حبسب ما يعتقده  -الشركة ، مما جيعل من املنطقي 
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 

(Roberts & Dowling 2002 فإنه سيشكل حافزًا للشركات لبذل العناية ،)الواجبة يف 
 (.Rönnegard 2015عملياهتا )انظر أيًضا 

 

 غاايت حوكمة الشركات ووسائلها -3

https://plato.stanford.edu/entries/collective-responsibility/
https://plato.stanford.edu/entries/collective-intentionality/
https://plato.stanford.edu/entries/shared-agency/
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يدور نقاٌش واسع حول غاايت حوكمة الشركات ووسائل تطبيقها، إذ ُتطرح أسئلة مثل: ملصلحة مْن 
 تجيب أن ُتدار الشركات؟ ومن الذي جيب )يف هناية املطاف( أن يديرها؟ جيري كثري من هذه النقاشا

 مع الشركات الكربى املتداولة يف البورصة.

 

 غاايت احلوكمة: أولوية املسامهني أو املساواة بني أصحاب املصلحة؟ 3-1

مثة رأاين رئيسان حول الغاايت من حوكمة الشركات، ويتمثل الرأي األول يف أنه تتوجب إدارة الشركات 
ة املسامهني، وهو تستلزم عادة تعظيم ثرو  مبا حيقق أفضل مصلحة للمسامهني، مفرتضني أبن هذه الطريقة

(، أو ما ُيسمى "نظرية املسامهني" ليكون االسم Stout 2002ما يطلق عليه "أولوية املسامهني" )
على النقيض متاًما من الرأي اآلخر الذي سنتحدث عنه الحًقا. )وُيستخدم مفهوم "أولوية املسامهني" 

ارة إىل الرأي القائل أبن املسامهني جيب أن يكونوا ( لإلشBainbridge 2008يف بعض األحيان )
أصحاب السيطرة املطلقة على الشركة، وهو ما قد يؤدي أحيااًن إىل بعض اللبس(. ويعدُّ مفهوم أولوية 
 املسامهني الرأي السائد يف أوساط اخلرباء املاليني وكليات األعمال حول الغاية من حوكمة الشركات. 

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

 Friedmanفإن أولوية املسامهني مبنية على الوعود اليت يقدمها مديرو الشركات للمسامهني )
1970; Hasnas 1998 وابملقابل يرى آخرون أبّن املسامهني ال ميتلكون الشركة إمّنا ميلكون .)

 Bainbridge 2008; Stout"السهم" الذي يعّد عنصرًا من عناصر استقرار الشركة وأتمينها )
(. وعلى صعيد آخر، Strudler 2017( ولذا قد تكون الشركة نفسها غري مملوكة ألحد )2002

ّن املديرين ال يقدمون أي وعود للمسامهني، سواء بصورة صرحية أو ضمنية، بشأن إدارة يعتقد البعض أب
(. كما يناقش الكثري من الباحثني مفهوم أولوية Boatright 1994الشركات بطريقة معينة )

، إذ يرون أن طريقة إدارة الشركات مبا خيدم  onsequentialistاملسامهني بناء على أسس العواقبيني 
 Hansmann & Kraakmanحة املسامهني تعّد أكثَر كفاءة من أي طريقة أخرى )مصل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2001; Jensen 2002 ًوإلثبات وجهة نظرهم يقولون أبنّه يف حال مل يعط املديرين هدفاً واضحا ،)
وقاباًل للقياس، مثل تعظيم القيمة للمسامهني، ستكون لديهم الفرصة معززة لتحقيق منافع شخصية 

(Stout 2002) إاّل أّن حجج العواقبيني حيال مفهوم أولوية املسامهني تواجه بعض املشكالت .
، إذ إن مطالبة مجيع الشركات ابتباع طريقة  Consequentialismوعلى خمتلف صيغ العواقبية 

(، Hussain 2012موحدة يف اإلدارة لن يسمح بوجود مساحة كافية لالختيارات الشخصية )
يها أن يكون الناس قادرين على االستمرار يف متابعة املشاريع اليت هتمهم، مبا ف ويعتقد الغالبية بضرورة

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

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

Wicks, & Freeman 2002أو الصيغ األولية منها  -حة (، ووفًقا لنظرية أصحاب املصل- 
جيب على مديري الشركات السعي إىل "توازن" بني مصاحل مجيع أصحاب املصلحة ، بداًل من إدارة 
الشركة ملصلحة املسامهني فقط. ويُقصد بصاحب املصلحة أي شخص لديه "حصة" أو مصلحة )مبا يف 

 ذلك املصلحة املالية( يف الشركة. 

 النقاد مبهمة وضعيفة احلجة. فمن انحية كوهنا مبهمة، طرح النقاد سؤااًل بدت هذه النظرية يف أعني 
(؟. وقد اقتصرت Orts & Strudler 2002 ،2009ُملًحا، أال وهو: من هم أصحاب املصلحة )

إجابة أتباع هذه النظرية على ذكر اجملموعات األكثر شيوعاً، وهم املسامهون واملوظفون واجملتمع واملوردون 
ء، وذلك على الرغم من وجود أطراف أخرى هلا مصلحة يف الشركة لكن مل تشملهم اإلجابة، والعمال

مثل الدائنون واحلكومة واملنافسون.  ابلتايل، مل تقدم هذه النظرية أساًسا منطقًيا يوضح الفارق الذي مت 
ؤال س على أساسه اختيار أحد األطراف كصاحب مصلحة واستبعاد اآلخر. ليس ذلك فحسب؛ بل مثة

 عدم منح خبالف معىن -آخر يتمثل يف: ما املقصود بـ "التوازن" بني مصاحل مجيع أصحاب املصلحة
(؟ وفيما يتعلق مبسألة ضعف احلجة، Orts & Strudler 2009األولوية ملصاحل املسامهني )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن احلجة ميتساءل النقاد عن املربر املنطقي ألن تدار الشركات هبدف حتقيق مصاحل مجيع األطراف. وتك
( يف أن املساواة بني مجيع أصحاب املصلحة ميثل Freeman 1984األساسية اليت قدمها فرميان )

فائدة اسرتاتيجية للشركة وأفضل هلا من زايدة ثروات املسامهني فقط )وهذا ابلضبط ما يقوله أصحاب 
عدالة جون  اليت تناشد أولوية املسامهني للدفاع عن وجهة نظرهم(، ويف رأي آخر، يقدم فريدمان احلجة

 (.Evan & Freeman 1988; cf. Child & Marcoux 1999رولز. )

وقد أثريت يف السنوات األخرية تساؤالُت كثرية حول نظرية أصحاب املصلحة، حىت أّن البعض مل يعدها 
ل، ذكر فرميان بمنافًسا حقيقًيا لنظرية أولوية املسامهني، أو جيادلون يف استحقاقيتها السم "نظرية". ابملقا

(Freeman واملتعاونني أّن نظرية أصحاب املصلحة هي ببساطة "جمموعة من األحباث اليت يلعب )
(. ويف مكان آخر، وصف فرميان Jones et al. 2002فيها مفهوم أصحاب املصلحة دورًا حامسًا" )

يما قال نورمان (، ف413: 1994نظرية أصحاب املصلحة على أهنا "نوع من السرد لكيفية العيش" )
(Norman 2013 أنه من األفضل حالًيا اعتبار نظرية أصحاب املصلحة "عقلية"، مبعىن أهنا طريقة )

 للنظر إىل الشركة واليت تؤكد على ترّسخها يف شبكة ممتدة وعميقة من العالقات.

ن رغم ممن املهم أن ندرك أّن حل اجلدل الدائر بني منظري أصحاب األسهم وأصحاب املصلحة )ابل
تصوران األخري(  لن جييب على كل أو معظم التساؤالت األخالقية يف جمال األعمال، وذلك ألن النقاش 

 يود األخالقيةابلقحول غاايت حوكمة الشركات ال ميكن أن يقدم أجوبة شافية جلميع األسئلة املتعلقة 
(.  Norman 2013؛ Goodpaster 1991اليت ينبغي مراعاهتا أثناء حتقيق تلك الغاايت )

كما ال ميكن إجياد تفسري مقبول لنظرية "أولوية املسامهني" أو "أصحاب املصلحة" يفيد أبنه جيب على 
، لتعظيم ثروات املسامهني وحتقيق توازن بني مجيع أصحاب املصلحة ميكنمديري الشركات فعل كل ما 

ا أنه ينبغي على وجهتا نظر مفادمه على التوايل. بداًل من ذلك، جيب تفسري هاتني النظريتني على أهنما
 لتحقيق تلك الغاايت. لذا فإن جزًءا كبريًا من أخالقيات مسموح به أخالقيًااملديرين فعل كل ما هو 

 األعمال يهدف إىل حتديد األمور املسموح هبا أخالقًيا يف هذا اجملال.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وسائل احلوكمة: سيطرة املسامهني أم إشراك آخرين؟ 3-2

حيان متثل اإلجاابت عن األسئلة املتعلقة بوسائل حوكمة الشركات انعكاًسا إلجاابت يف كثري من األ
األسئلة املتعلقة بغاايت احلوكمة، فيحيل كل جواب منهما إىل اآلخر. وغالًبا ما يكون أجنع طريق لضمان 

قابل، فإّن ملإدارة الشركة لصاحل طرف بعينه، هو متكني ذلك الطرف من التحكم هبا والسيطرة عليها. واب
التربيرات اليت تفسر السبب يف وجوب إدارة الشركة لصاحل طرف بعينه، تطالب أحيااًن حبق ذلك الطرف 

 يف السيطرة على الشركة. 

( أن متلُّك املسامهني للشركة مينحهم احلق يف التحكم Friedman 1970ولذلك يعتقد فريدمان )
مان أن الشركة تدار خلدمة مصاحلهم(. وقد تبدو هذه هبا والسيطرة عليها )وميكنهم استغالل ذلك لض

النظرة منطقية إذا ما أخذت من جانب مفهوم امللكية، فتملُّك الشيء يعين ابلضرورة امتالك جمموعة 
 من احلقوق ومنها السيطرة والتحكم بـ "حوادث" ذلك الشيء. 

؛ Bainbridge 2008لُّكه )وقد لوحظ يف السنوات األخرية الطعن يف فكرة أن الشركة شيء ميكن مت
Strudler 2017 على 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 
 ل. ابلتايل، ميكن لرأس املالأن هناك بعض األفراد ميلكون رأس املال، يف حني ميلك آخرون العم

"توظيف" العمل )وغريها من عوامل اإلنتاج( وفًقا للشروط اليت حيددوهنا، أو ميكن للعمل "توظيف" 
رأس املال وفًقا للشروط اليت حيددوهنا، ويكون اجملتمع هو املسؤول عن وضع حدود لتلك الشروط. ما 

 . إن الذين يعتربون الشركة "سلسلة مرتابطةحيدث يف معظم احلاالت هي أن رأس املال يوظف العمل
من العقود" املربمة بني خمتلف األطراف هم أكثر من يركز على أتكيد النقاط السابقة. 

(Easterbrook & Fischel 1996 ؛Jensen & Meckling 1976.) 

عظم م ويرى عدٌد من املفكرين أن تلك النتيجة مثرية للقلق، فحىت لو اتفق على هيكل احلوكمة يف
 Andersonالشركات بشكل ما، فإهنا ستكون جمحفة من جوانب أخرى. ويصف أندرسون 

( األنظمة القياسية حلوكمة الشركات أبهّنا أنظمة قمعية تعرب عن دكتاتورايت خاّصة غري خاضعة 2015)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نللمساءلة. ويدعو هؤالء املفكرون إىل رفع هذا الظلم من خالل تبين الشركات ألشكال خمتلفة م
عمليات إشراك العمال يف صنع القرارات اإلدارية، مبا يف ذلك متكني العمال من رفض توجيهات املديرين 

 Brenkert( وكذلك إشراكهم يف وضع سياسات الشركة وممارساهتا )Hsieh 2005التعسفية )
1992a; McCall 2001; McMahon 1994 وحتكم العمال وحدهم يف املشاريع ،)

 (.Dahl 1985اإلنتاجية )

توجد أربعة أشكال خمتلفة من احلجج املدافعة عن هياكل حوكمة الشركات اليت ُتشرك العمال يف صنع 
؛ Brenkert 1992aالقرارات اإلدارية، يتمثل أوهلا يف التيار املنادي أبمهية محاية مصاحل العمال )

Hsieh 2005فرد يف اختيار قاللية أو حق ال(، أما الشكل الثاي فيعرب عنه التيار املنادي أبمهية االست
(. ويستعمل التيار الثالث حجة "احلالة املماثلة"، McCall 2001أفعاله حبرية حىت داخل عمله )

فكما أن الدول جيب أن حُتكم أبسلوب دميوقراطي، فاألمر نفسه ينطبق على الشركات نظرًا ألن الشركات 
(، يف حني يرى التيار الرابع أن Walzer 1983؛ Dahl 1985تشبه الدول من عدة جوانب )

 إشراك املوظفني يف عملية صنع قرارات الشركة ميثل تدريًبا مهًما بل وضروراًي هلم على املشاركة يف العمليات
 (. Cohen 1989السياسية يف اجملتمع األوسع )

نتقادات الوعلى الرغم من وجود بعض االعتبارات اليت متنع إجراء دراسة تفصيلية لتلك احلجج، فإن ا
املوجهة إليها تندرج عموًما حتت حمورين، حيث يصر القسم األول من النقاد على األولوية التشريعية 
للعقود املتبادلة بني الشركات واملوظفني، نظرًا لوجود بعض القيود القانونية املفروضة على أنواع اهلياكل 

ا املوظفون توجد بعض الشركات اليت يتحكم هباإلدارية اليت ميكن أن تتبناها الشركات. عالوة على ذلك، 
(. ووفًقا ألصحاب هذا النقد، فإن إلزام الشركات Dow 2003; Hansmann 1996فعلًيا )

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

توى للعاملني ابملشاركة يف صنع القرارات اإلدارية قد خيفض مس ويتمثل االنتقاد الثاي يف أن السماح
الفعالية ويقلل من سرعة اختاذ القرار، ألن تلك املشاركة تتطلب منح الكثري من املوظفني الفرصة للتعبري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. كما أن هذا األمر قد يؤدي إىل زايدة تكلفة رأس املال Hansmann 1996عن آرائهم )
ستثمرين قد يطلبون وضع شروط معينة لصاحلهم يف حال عدم منحهم احلق يف للشركات، نظرًا ألن امل

( ابلتايل، فإن أوجه الضعف تلك ستؤدي إىل جعل الشركة يف McMahon 1994إدارة الشركة )
وضع تنافسي ضعيف، وقد ال تكون هذه هي اإلشكالية الوحيدة، فلو اقتصر األمر عليها ألمكن حلها 

 ة العمال، لكن اإلشكالية احلقيقية هي اخنفاض اإلنتاجية بشكل عام.جبعل الشركات حتت سيطر 

 

 األطر السائدة يف أخالقيات األعمال -4

يسعى علماء أخالقيات األعمال إىل فهم املعامل األخالقية للنشاط التجاري ووضع املبادئ الصحيحة 
على جمموعة  استنباط آاثرهملمارسته. تتمثل إحدى طرق تطوير هذا املشروع يف اختيار إطار معياري و 

 من القضااي يف جمال األعمال.

تعد أخالقيات الفضيلة أحد النهج املؤثرة اليت تستند إليها أخالقيات األعمال وتتأثر هبا )انظر: 
Alzola 2012 ؛Sison & Fontrodona 2012 وقد سعى مور )Moore  يف عدد من

ىل تطوير مفهوم أخالقيات ( إG. Moore 2005؛ Beadle & Moore 2006دراساته )
( وتطبيقه يف جمال األعمال. ووفًقا لرؤية ماكنتاير، فإن مثة MacIntyre,1984الفضيلة ملاكنتاير )

منافع أخالقية معينة داخلة يف املمارسات، كما توجد فضائل أخالقية معينة ضرورية لتحقيق تلك املنافع. 
أن األعمال التجارية هي عبارة عن ممارسات، ومن مث فإهنا واستناًدا إىل رؤية ماكنتاير، طوَّر موُر فكرة 

تتضمن منافع أخالقية معينة يتطلب حتقيقها غرس أخالقيات األعمال. كما استلهم العلماء هذا الطرح 
من الفكرة األرسطية القائلة أبّن احلياة الفاضلة تتحقق يف اجملتمعات. لقد فكر العلماء يف كيفية هيكلة 

 Hartman 2015; Solomon)ال ملساعدة أفرادها على النجاح واإلزدهار جمتمعات األعم
1993). 

كما تُعد النظرية األخالقية إلميانويل كانط من ضمن النهج األخرى املهمة لدراسة أخالقيات األعمال 
(D.G. Arnold & Bowie 2003; Bowie 1999 ويرى كانط أنّه جيب التعامل .)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا غاية وليست وسيلة، وقد ثبت أن هذه الرؤية مفيدة ومثمرة السيما لقراءة دائًما مع اإلنسانية على أهن
وحتليل التفاعالت اإلنسانية يف سياقات األنشطة واملعامالت التجارية. يف األسواق التنافسية، قد مييل 

ية طالناس إىل خداع أو غش أو تالعب ابآلخرين جملرد احلصول على ميزة. تصنف النظرية األخالقية الكان
 (. Smith & Dubbink 2011تلك األفعال على أهنا انتهاك لكرامة اإلنسان )

تكمن أمهية النظرية األخالقية، اليت تتضـــــــــــــمن نظرية الفضـــــــــــــيلة وكذلك األخالقيات الكانطية، يف أهنا 
 ةمفيدة للتفكري ابلكيفية اليت ينبغي أن يتعامل هبا األفراد مع بعضــهم البعض يف ســياق األعمال التجاري

(cf. Rorty 2006 ا القوانني (. وعلى الرغم من ذلــك، فــإن أخالقيــات األعمــال تتفهم أيضـــــــــــــــً
والتشـــــــريعات اليت تنظم األســـــــواق واملنظمات التجارية، وتبدو هنا النظرية الســـــــياســـــــية أكثر صـــــــلة هبذا 

(. لقد see and cf. Moriarty 2005b; Phillips & Margolis 1999املوضــــوع )
أخالقيات األعمال إىل حتديد اآلاثر املرتتبة على تطبيق نظرية "العدالة كإنصاف" سعى عدد من علماء 

( يف جمال األعمال، بوصـــــــفها النظرية الســـــــائدة عن العدالة يف الدول Rawls’s 1971جلون رولز )
م من غالناطقة ابإلجنليزية. جتدر اإلشـارة إىل أّن السـعي يف هذا االجتاه ليس ابألمر اهلني السـيما أنه ابلر 

تقـد  رولز لعـدد من املالحظـات اإلحيـائيـة عن األســـــــــــــواق واملنظمـات، فـإنـه مل يتمكن من بلورة نتـائج 
( ال تتوافق مع 1حمددة أو تقد  حجج مفصـــــــــــلة هلا. لكن العلماء ذهبوا إىل أن العدالة كإنصـــــــــــاف: )
 S. Arnoldالتفاواتت الكبرية يف توزيع الصـــــــــــــالحيات والســـــــــــــلطات داخل منظمات األعمال )

( فضـــــــــــــاًل عن أهنــــا تتطلــــب حصـــــــــــــول املوظفني على فرص ألداء األعمــــال اهلــــادفــــة 2(؛ )2012
(Moriarty 2009; cf. Hasan 2015( ؛)كما أهنا تتطلب أشــــــكااًل بديلة من وســــــائل 3 )

 .M( وملكيتهــــــا )Norman 2015; cf. Singer 2015( )4حوكمــــــة الشـــــــــــــركــــــات )
O’Neill & Williamson 2012.) 

ج الرابع لدراســـــة أخالقيات األعمال فيما يُطلق عليه "هنج خيبة الســـــوق"، ويُعتقد أبّن أول ويتمثل النه
(، إاّل أّن املفكر جوزيف هيلث McMahon 1981من ذكر ذلك املفهوم هو املفكر ماكمان )

(Heath 2014 عمل على تطوير املفهوم أبدق التفصــــيل وأصــــبح يُنســــب إليه. ووفًقا لرؤية هيلث )
Heath ُعزى الســـــــــــــبب يف أن لدينا اقتصـــــــــــــاداً قائماً على الســـــــــــــوق، والذي يعد على النقيض من ، ي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االقتصـاد املوجه، أّن األسـواق أكثر كفاءة من الناحية االقتصـادية. ومع ذلك، فإن األسـواق قد تتعرض 
للفشـــل واإلخفاق نتيجة نقص املعلومات والعوامل اخلارجية وتكاليف املعامالت وغريها من األســـباب. 
جتهد الدول إىل معاجلة هذه اإلخفاقات من خالل ســــن التشــــريعات كما هو احلال مع قوانني احلد من 
التلوث ومطالبة اإلعالانت التجارية بتحري الدقة، وغري ذلك من األمور التنظيمية، لكن بطبيعة احلال 

ت األعمال، اال ميكن وضــع تشــريعات لســد مجيع ثغرات الســوق ودواعي فشــله، وهنا قي دور أخالقي
حبيث يكون هناك التزام أخالقي على عاتق رجال األعمال بعدم اســــتغالل ثغرات الســــوق اليت يســــمح 
هلم القانون ابســـــــــــــتغالهلا. بعبارة أخرى، فإن ما حيدد االلتزامات األخالقية لرجال األعمال هو اإلطار 

 لتعاليم السامية.ومكتوبة وفق االتنظيمي املثايل، الذي كنا سنحصل عليه لو أن التشريعات غري مكلفة 

ال شـــــــــــــك أّن اختيار اإلطار املعياري وتطبيقه على جمموعة من القضـــــــــــــااي ميثل طريقة مهمة ملمارســـــــــــــة 
أخالقيات األعمال، إاّل أهّنا ليســــــت الطريقة الوحيدة، إذ إن النهج األكثر شــــــيوًعا هو حتديد النشــــــاط 

 املشـــــــــــــرتكــة يف العــديــد من النظرايت األخالقيــة التجــاري مث حتليلــه عرب اســـــــــــــتخــدام األفكــار واملبــادئ
والســياســية. وســنخصــص احلديث فيما يلي عن القضــااي األخالقية اليت تنشــأ عن العالقة بني الشــركات 

 وثالثة أطراف مهمة، أال وهم: املستهلكون، واملوظفون، واجملتمع.

 

 الشركات واملستهلكون -5

ملنتجات هلكني تتمثل يف "البيع" أو الســــــعي حنو بيع اإن الطريقة الرئيســــــة لتفاعل الشــــــركات مع املســــــت
 واخلدمات للمستهلكني، ويتولد عن هذا التفاعل العديد من القضااي األخالقية.

 

 ماذا ميكن للشركات أن تبيع؟ 5-1

؛ Anderson 1993يرى عــــدد من املفكرين أبّن مثــــة أشـــــــــــــيــــاء ينبغي عــــدم عرضـــــــــــــهــــا للبيع )
MacDonald & Gavura 2016 ؛Sandel 2012 ؛Satz 2010 وتُعد اخلدمات ،)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجلنســـــية وأتجري األرحام واالجتار يف األعضـــــاء البشـــــرية من أبرز األشـــــياء اليت من غري الالئق أن تكون 
عرضــــــة للبيع. ويبدي البعض اعرتاضــــــهم على وجود أســــــواق لتلك األشــــــياء ملا يرتتب عليها من تبعات 

ت ، على سبيل املثال، سيؤدي إىل استغالل الفئاخطرية، حيث إن وجود أسواق للجنس أو بيع الكلى
(. ويرى آخرون أبّن وجود مثل هذه األســــــواق يُعرب عن احنطاط Satz 2010الفقرية واملســــــتضــــــعفة )

قيمي وأخالقي، إذ يعرب وجود ســـــــــــــوق لتــأجري األرحــام عن أن املرأة جمرد وعــاء حلضـــــــــــــــانــة األطفــال 
(Anderson 1993و يشـــري وجود ســـوق لبيع الكلى ،)  إىل أن حياة اإلنســـان قابلة للبيع والشـــراء
(Sandel 2012.وهلم جرَّا ،) 

ابملقابل، فإن جمموعة أخرى من املفكرين انتقدوا تلك احلجج وحماولة "حجب" ســـــــــلع وخدمات معينة 
( على Brennan and Jaworksi ,2016من األســـــــــــواق. وقد اعرتض برينان وجوركســـــــــــي )

يء د أسواق للسلع املتنازع عليها، حيث أشارا إىل أن النظر إىل بيع شاحلجج "التعبريية" املناهضة لوجو 
معني مقابل املال على أنه يعرب عن عدم االحرتام هو أمٌر مشـــروط ثقافًيا. وجيادل برينان وجوركســـي مع 
مفكرين آخرين أبنّه ميكن القضــــــاء على اآلاثر الســــــلبية لوجود أســــــواق للســــــلع املتنازع أو ختفيف تلك 

على األقل من خالل التنظيم املناسب، وعلى أي حال، فإّن اآلاثر اإلجيابية لتلك األسواق )مثل اآلاثر 
ا  اخنفاض عدد األشـــــخاص الذين ميوتون بســـــبب انتظار التربع بكلية( تفوق آاثرها الســـــلبية )انظر أيضـــــً

Taylor 2005.) 

 

 أمان املنتج واملسؤولية عنه 5-2

ريًا كة ببيعها، ويرغب الناس بشــــرائها، ميكن أن تشــــكل خطرًا كبإن بعض املنتجات اليت قد ترغب الشــــر 
على املســـتخدم واآلخرين، فمىت يكون املنتج غري آمن للبيع؟ غالًبا ما جتيب اجلهات احلكومية عن هذا 
الســــؤال، ففي الوالايت املتحدة، هناك العديد من اجلهات احلكومية املســــؤولة عن تقييم أمان املنتجات 

(، واإلدارة الوطنية للسالمة على CPSCك، مثل جلنة سالمة املنتجات االستهالكية )لسوق املستهل
(. وتكون هذه املعايري إلزامية يف بعض FDA( وإدارة الغذاء والدواء )NHTSAالطرق الســــــــريعة )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 trampolinesاحلاالت )مثل األدوية واألجهزة الطبية(، واختيارية يف حاالت أخرى )مثل الواثابت 
 م(. وتضع الدولة احلد األدىن من املعايري، وميكن للشركات الفردية أن ختتار تبين معايري أعلى.واخليا

متثل األســـــــــــــئلة املتعلقة أبمان املنتجات موضـــــــــــــع نقاش كبري بني االقتصـــــــــــــاديني وعلماء القانون وخرباء 
يتعامل  ال القانون الذيالســــياســــة العامة. وقد وجَّه علماء القانون اهتماًما كبريًا لقانون الضــــرر، وهو جم

مع احلاالت )غري التعاقدية أو غري اجلنائية( للضــــــــرر، بيد أن علماء أخالقيات األعمال مل يولوا ســــــــوى 
القليل من العناية لتلك األســـــــــــئلة. وغالًبا ما جتمع املعاجلات احلالية بني نقاشـــــــــــات األمان ونقاشـــــــــــات 

ا يوجد ذلك يف  وغالًبا م –ليت ُتسببها املنتجات مسألة من جيب أن يدفع مقابل األضرار ا –املسؤولية 
( من أكثر املعاجلات Velasquez's,2012كتب أخالقيات األعمال. وتُعد معاجلة فيالســــــــــــكيز )

( "النظرة التعاقدية"، اليت جيب 1التفصـــــــيلية املوجودة، حيث ميز بني ثالث وجهات نظر )متوافقة( : )
( "نظرة العناية 2عن مجيع املخاطر املرتبطة ابملنتج؛ ) مبوجبها على الشـــــــــــركة املصـــــــــــنعة الكشـــــــــــف بدقة

الواجبة"، اليت جيب مبوجبها على الشـــــــركة املصـــــــنعة بذل العناية الواجبة للحيلولة دون تعرض املشـــــــرتين 
( "نظرة التكاليف االجتماعية"، اليت مبوجبها على الشــركة املصــنعة أن تدفع 3لإلصــابة بســبب املنتج؛ )

ســـببها املنتج، حىت لو كانت الشـــركة قد بذلت العناية الواجبة ملنع وقوع إصـــاابت مقابل أي إصـــاابت ي
 (.Boatright 2009aوكشفت بدقة عن  مجيع املخاطر املرتبطة ابملنتج )انظر أيًضا 

هناك جمال كبري الســـــتكشـــــاف هذه القضـــــااي، ومن ضـــــمن اجملاالت اليت تســـــتحق االهتمام هو تعريف 
رّة األطفال ذات املصـــطلحات األســـاســـية، مثل  "الســـالمة" و"املخاطر". على ســـبيل املثال، تشـــكل أســـ 

اجلوانب املنزلقة خماطر على املســــــتهلكني؛ وكذلك املناشــــــري، فعلى أي أســــــاس جيب حظر األول وعدم 
(؟ فيما يتعلق مبسألة املسؤولية، فإن إحدى القضااي املهمة تتمثل يف Hasnas 2010حظر األخري )

ل حتميل املصـــــنعني املســـــؤولية عن األضـــــرار اليت تســـــببها منتجاهتا، عندما ال يكون ما إذا كان من العد
 (.  Piker 1998املصنعون مسؤولني أخالقًيا عن تلك األضرار )

 

 اإلعالانت 5-3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حتتوي معظم اإلعالانت على مكون معلومــــاي ومكون إقنــــاعي، إذ ختربان اإلعالانت مبعلومــــات عن 
 ائه، وميكن أن خيضع كال املكونني للتقييم األخالقي. املنتج، وحتاول إقناعنا بشر 

أتكيًدا على أمهية املكون املعلوماي، يشــــــــــــــدد بعض الباحثني على القيمة اإلجيابية لإلعالانت. وتعمل 
األسواق بكفاءة عند استيفاء شروط معينة، يكمن أحدها يف املعلومات الوافية: ويتمثل احلد األدىن يف 

يزات املنتجات املعروضــــــــة للبيع. وعلى الرغم من اســــــــتحالة حتقق ذلك الشــــــــرط أن يفهم املســــــــتهلك مم
 Heathبشكل كامل على أرض الواقع، ميكن لإلعالانت أن تساعد يف ضمان حتققه بدرجة أكرب )

(. كما أن القيمة األخرى اليت ميكن الرتويج هلا من خالل اإلعالانت هي االســــــــتقاللية، إذ إّن 2014
اعدهم وتس –مثل تناول طعام صحي، أو قيادة سيارة آمنة  –ياجات ورغبات حمددة الناس لديهم احت

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.) 

إّن هذه اآلاثر اجليدة تعتمد، ابلطبع، على اإلعالانت اليت تولد معتقدات حقيقية لدى املســـــــــــتهلكني، 
أو على أقل تقدير ال تولد لديهم معتقدات خاطئة. ويتعامل الباحثون مع هذا األمر على أنّه مســـــــــــــألة 

عظم فم –اخلادعة أمر خاطئ  "خداع" يف اإلعالانت، وليســــت القضــــية هنا فيما إذا كانت اإلعالانت
ولكن ما الذي ميكن تصنيفه كإعالن خادع، وما  –( Child 1994الباحثني يعتقدون أهنا كذلك )
 الذي جيعله خاطًئا أخالقًيا. 

ــــــــــــــــــ "عصـــــري تفاح طبيعي Beech-Nutأعلنت شـــــركة ) ( يف مثانينيات القرن املاضـــــي عن إنتاجها لـ
من أي نوع. لقد كانت إعالانهتا خادعة، وابلتايل  " كدعاية ملشـــــــروب ال حيتوي على عصـــــــري100%

مْت إدعاًء كاذاًب. على الرغم من  خاطئة، ألهنا بدت وكأهنا تقدم إدعاًء حقيقًيا، بيد أهنا يف الواقع قدَّ
ذلـك، فـإن كثريًا من اإلعالانت اليت ال تبـدو خـادعـة تقـدم إدعـاءات كـاذبـة أو ال ميكن التحقق منهـا، 

( "بني احلب واجلنون يكمن اهلوس" أو Calvin Kleinثال شـــــــعار شـــــــركة )ولنأخذ على ســـــــبيل امل
(، "أفضـــــل ما حيصـــــل عليه الرجال". ومن الشـــــائع القول عن تلك Gilletteشـــــعار شـــــركة جيليت )
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ــــذا ال ميكن أن تكون خــــادعــــة  ــــارهــــا حقيقيــــة، ل ه ال يوجــــد مــــا يربر اعتب ــــّ األنواع من اإلدعــــاءات أن
(Carson 2010 ّومع ذلك، فإن .)  هذه اإلدعاءات قد ختدع ابلفعل بعض الناس، فقد يصـــــــــــــدق

أحد األشــــــــخاص إدعاء شــــــــركة جيليت أبن منتجاهتا هي أفضــــــــل ما حيصــــــــل عليه الرجال، ويشــــــــرتي 
املنتجات على هذا األساس. تعاجل اجلهات التنظيمية هذا التعقيد عن طريق استخدام معيار "الشخص 

انت على أهنا خادعة عندما ختدع شخًصا عاقاًل، وليس (، إذ ُتَصنُف اإلعالAttas 1999العاقل" )
أي شــخص بشــكل مطلق، وهبذا يكون اخلداع يف اإلعالانت مســألة مرتبطة ابلنتائج عند املســتهلكني، 

 وليست بنوااي املعلنني.

قدم املفكرون الكثري من األســـــــــــــباب وراء النظر إىل اإلعالانت اخلادعة على أهنا أمٌر خاطئ أخالقًيا، 
ن أحدها يف االدعاء الكانطي أبن خداع اآلخرين هو عدم احرتام هلم، واســـــــــــــتخدامهم كمجرد ويكم

وســـيلة. كما أن اإلعالانت اخلادعة قد تؤدي إىل إحلاق الضـــرر ابملســـتهلكني )الذين يشـــرتون منتجات 
األخري  ددون املســـــــــــتوى األمثل، ابلنظر إىل رغباهتم( واملنافســـــــــــني )الذين تقل مبيعاهتم(. ويتمثل االنتقا

(، فعنـدمـا ال يثق أفراد Attas 1999لإلعالانت اخلـادعـة يف أهنـا تؤدي إىل  كـل الثقـة يف اجملتمع )
اجملتمع بعضــــــــــهم ببعض، فإما أهنم لن ينخرطوا يف معامالت اقتصــــــــــادية أو ســــــــــينخرطون فيها فقط من 

 خالل محاية قانونية مكلفة.

ت موضـــــوًعا مثمرًا يف االســـــتقصـــــاء األخالقي. ويعتقد عالوة على ذلك، يُعّد املكون اإلقناعي لإلعالان
(، وهو من النقاد األوائل، أّن اإلعالانت بشـــكل عام ال خترب الناس بكيفية اقتناء ما 1958جالربيث )

يرغبون، بل تقدم هلم رغبات جديدة، وهو ما أطلق عليه "أتثري التبعية": إذ أّن رغباتنا تعتمد على ما 
. ونظرًا ألننا غارقون يف اإلعالانت عن الســـــلع االســـــتهالكية، فإننا نرغب يف سوليس العكيتم إنتاجه، 

( هذا االدعاء Hayek 1961الكثري منها وليس فقط ما يكفينا من الســــلع العامة. ويرفض هايك )
حبجــة أن القليــل من رغبــاتنــا، إن ُوجــدت، تكون مســـــــــــــتقلــة عن بيئتنــا احمليطــة، وعلى أي حــال، فــإن 

كون داخلنــا عن طريق اإلعالانت ال تقــل أمهيــة عن الرغبــات اليت تتكون داخلنــا بطرق الرغبــات اليت تت
 أخرى.  
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اإلقنـــاعيـــة لإلعالانت. وعلى النقيض، يركز البـــاحثون  التـــأثرياتوقـــد أبـــدى جـــالربيـــث قلقـــه بشــــــــــــــــأن 
صــــل ااإلقناعية اليت يســــتخدمها املعلنون، زاعمني أن بعضــــها جتاوز احلد الف األســــاليباملعاصــــرون على 

بني اإلقناع والتالعب. وابلرغم من صـــــــــــــعوبة حتديد التالعب بدقة، فقد ُأجريت العديد من احملاوالت 
(. ولتحقيق غرضــــنا، ميكن تعريف اإلعالانت املتالع بة Coons & Weber 2012لفعل ذلك )

ري غ على أهّنا إعالانت حتاول إقناع املســــــــتهلكني، غالًبا )ولكن ليس ابلضــــــــرورة( ابســــــــتخدام  وســــــــائل
عقالنية، الختاذ قرارات غري منطقية أو دون املســـــــــــــتوى األمثل، ابلنظر إىل احتياجاهتم ورغباهتم )انظر 

Beauchamp, Hare, & Biederman 1984; Brenkert 2008.) 

ا مـــا يُنظر إىل اإلعالن الرتابطي كمثـــال على اإلعالانت املتالعبـــة؛ إذ حيـــاول املعلنون من خالل  غـــالبـــً
رتابطية ربط أحد املنتجات مع اعتقاد أو شعور أو موقف أو نشاط إجيايب، عادًة ال عالقة اإلعالانت ال

له ابملنتج. لذا فإن العديد من اإلعالانت التليفزيونية للشـــاحنات يف الوالايت املتحدة تربط الشـــاحنات 
يمة بني الرجال مح ابلرجولة. كما أن اإلعالانت التليفزيونية للعطور تربط تلك املنتجات إبقامة عالقات

والنساء احلسناوات. وتشري تلك اإلعالانت إىل أنه يف حال ُكنَت تتسم بنوع حمدد من الشخصية )مثل 
الرجولة(، عندها ســـــــــــــيكون لديك أنواع حمددة من املنتجات )مثل الشـــــــــــــاحنات(. وجيادل كريســـــــــــــب 

(Crisp 1987أبن هذا النوع من اإلعالانت يسعى خللق الرغبات لدى الناس ) ل من خالل التحاي
؛ Arrington 1982على قدرهتم على االختيار الواعي، وابلتايل تقويض اســـــــــــــتقالليتهم. )راجع 

Phillips 1994( وجيــادل ليبكي .)Lippke 1989 أبن تلــك اإلعالانت توجــه رغبــاتنــا حنو )
جولة( من ر  األشـــــــياء اخلاطئة، وتشـــــــجعنا على حماولة تلبية رغباتنا غري الســـــــوقية )مثل أن نصـــــــبح أكثر

خالل الوســـائل الســـوقية )مثل شـــراء شـــاحنة(. إن جدية تعاملنا مع تلك االنتقادات تعتمد على مدى 
اعتقـــادان بفعـــاليـــة اإلعالانت الرتابطيـــة وغريهـــا من األنواع اإلقنـــاعيـــة. وبقـــدر مـــا نعتقـــد أبن املعلنني ال 

تع أكثر بح أقل قلقاًل ونســـــــــــــتمينجحون يف "االلتفاف" حول قدرتنا على االختيار الواعي، فإننا نصـــــــــــــ
 (.Goldman 1984؛ Bishop 2000مبحاوالهتم لفعل ذلك )

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 يســـــــــــــتطيع فعــل ذلــك )لبعض الوقــت على 
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( أن اإلعالانت هلا ما يربرها ألهنا تساعد املستهلكني Paine et al. 1984(. وتعتقد ابيين )األقل
على اختاذ قرارات حكيمة يف األســــــواق، لكنها جتادل أبن األطفال ال ميلكون القدرة على اختاذ قرارات 

ا   األطفال (. ابلتايل، فإّن اإلعالانت املوجهة إىلE.S. Moore 2004شــرائية حكيمة )انظر أيضــً
أشـكال  متثل شـكاًل من –على النقيض من اإلعالانت املوجهة إىل البالغني حول منتجات األطفال  –

االســـتغالل املرفوض. كما أن بعض الفئات الســـكانية األخرى قد تكون عرضـــة الســـتغالل مشـــابه مثل 
ٍم على التســــويق ر اتالطاعنني ابلســــن وغري املتعلمني واملكلومني، وقد ال تســــتلزم األخالقيات فرض حظ

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

 

 املبيعات والتفاوض 5-4

متثل املبيعات حمور األعمال التجارية، ولعل من املســتغرب أن علماء أخالقيات األعمال مل يتطرقوا إليها 
 ذُكر عن اإلعالانت ينطبق أيًضا على املبيعات. إن مندويب املبيعاتمباشرة إبسهاب، إال أن الكثري مما 

هم، نوًعا ما، املعلنون النهائيون عن املنتجات للمســـــــــــتهلكني، إذ يوفرون مزااي للمســـــــــــتهلكني ابلطريقة 
 نفسها اليت يوفرها املعلنون، كما أن لديهم القدرة ذاهتا على خداع املستهلكني أو التالعب هبم. 

( نظرية مفصـــلة ألخالقيات مندويب املبيعات. ووفًقا لنظريته، Carson 2010ارســـون )وقد وضـــع ك
( تزويد العمالء بتحذيرات 1فإّن مندويب املبيعات مســـــؤولون على األقل عن الواجبات األربعة التالية: )

لة ( تقد  إجاابت كاملة عن أســـــــــــــئ3( االمتناع عن الكذب واخلداع )2الســـــــــــــالمة والتدابري الوقائية )
( عدم توجيه العمالء حنو عمليات شـــــــــــراء غري مناســـــــــــبة هلم، ابلنظر إىل 4العمالء بشـــــــــــأن املنتجات )

( عن طريق اللجوء إىل القــاعــدة 4) –( 1احتيــاجــاهتم ورغبــاهتم املعلنــة. ويربر كــارســـــــــــــون الواجبــات )
ملبيعات يب املندو  ميكنالذهبية: عامل الناس كما حتب أن يعاملوك. كما حدد كارســـــــون واجبني آخرين 

( ال تبع للعمالء منتجات تعتقد أهنا غري مناســـــــــــــبة هلم، ابلنظر إىل 5االلتزام هبما )لقد كان حمايًدا(: )
( ال تبع للعمالء منتجات رديئة 6احتياجاهتم ورغباهتم، دون أن ختربهم عن أســـــــباب اعتقادك لذلك. )

( تطلب، 4) –( 1، فإن الواجبات )أو معيبة، من دون أن ختربهم عن أســباب اعتقادك لذلك. ابلتايل
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( يطلبــان من 6( و)5يف معظمهــا، من منــدوب املبيعــات عــدم إيــذاء العميــل، يف حني أن الواجبني )
مندوب املبيعات مســــــــــاعدة العميل، الســــــــــيما مســــــــــاعدته على عدم ارتكاب أخطاء محقاء. إن مدى 

ا كان جيب العمالء هي ما حتدد ما إذاخلصومة اليت جيب أن تكون عليها العالقة بني مندويب املبيعات و 
 على املندوب مساعدة العميل بتلك الطريقة.

( أبنّه يتعني على Holley 1998إن املســــألة األكرب هنا تكمن يف قضــــية اإلفصــــاح، وجيادل هويل )
مندويب املبيعات اإلفصـــــاح للعمالء عن "ما قد يود الشـــــخص العاقل معرفته" بشـــــأن املنتج قبل شـــــرائه. 

ــــدويب املبيعــــات Ebejer and Morden 1988إيبجر وموردن )ويزعم  ه جيــــب على من ــــّ ( أبن
الكشــــف عن مجيع املعلومات "ذات الصــــلة" بعملية الشــــراء، لكن ال يوجد توافق يف اآلراء حول ماهية 

 تلك املعلومات ذات الصلة بقرار الشراء أو ما قد يود الشخص العاقل معرفته.

، املنتجات داخل األسواق تتمثل يف أن يعرض البائع املنتج بسعر معني إن طريقة بيع وشراء العديد من
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 

رواتب الوظائف. وعلى الرغم من وجود العديد من القضااي األخالقية اليت تنشأ يف واملنازل، وكذلك يف 
عملية التفاوض، فإن القضــــــــــية اليت حظيت ابهتمام خاص هي قضــــــــــية "التحايل" أو التحريف املتعمد 

هلذا النقاش، إذ  املرجع الكالســـيكي( هو Carr 1968للموقف التفاوضـــي للفرد. ويُعد ألربت كار )
تحايل يف التفاوض أمٌر جائز ألن العمل التجاري له جمموعة خاصـــــــــــــة من القواعد، والتحايل يرى أن ال

جائز مبوجب تلك القواعد. وطبًقا لوجهة نظره، فإن كل من يدخل جمال األعمال يتقبل أن التحايل 
أمٌر جائز، مثلما أن أي شـــــــــــــخص يدخل إىل حلبة املالكمة يتقبل أن تســــــــــــــديد اللكمات أمٌر جائز. 

( على أن التحايل أمٌر جائز يف جمال األعمال، لكن يف نطاق Carson 2010افق كارســـــــــــــون )ويو 
حمدود من احلاالت. واســــتدعى كارســــون مســــألة الدفاع عن النفس يف دفاعه عن التحايل، أي إذا كان 
لديك ســــبب وجيه لالعتقاد أبن خصــــمك يف املفاوضــــات حيرف موقفه التفاوضــــي، فيجوز لك عندئذ 

فك، ألن شرط قول احلقيقة يف هذه الظروف من شأنه أن يضعك يف موقف ضعيف مقارنة حتريف موق
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خبصــــــمك، وأنت لســــــت ملزًما بتحمل ذلك. ويكمن أحد املعاي لوجهة نظر كارســــــون يف أنه ال جيوز 
 لك حتريف موقفك التفاوضي ما مل يكن لديك سبب وجيه لالعتقاد أبن خصمك حيرف موقفه.  

 

 التسعري 5-5

ألفراد من املشـــرتين والبائعني "متقبلني لألســـعار" وليســـوا "صـــانعني لألســـعار" يف النماذج املبســـطة يُعد ا
لألســــواق، أي أن أســــعار الســــلع واخلدمات حتددها القوى اإلمجالية للعرض والطلب، وال يســــتطيع أي 

البائعني  نفرد شــــراء أي ســــلعة أو بيعها على خالف ســــعر الســــوق، لكن األمور خمتلفة يف الواقع، إذ إ
 يتمتعون ببعض املرونة بشأن كيفية تسعري بضائعهم. 

إن معظم علماء أخالقيات األعمال يتقبلون، يف معظم احلاالت، أن حتديد األســـعار اليت جيب أن تباع 
هبا املنتجات هو أمٌر يقرره األفراد، واســــــــــتند البعض يف دفاعهم عن هذا الرأي إىل مبدأ حقوق امللكية، 

إذا كان لدي احلق يف )س(، فأان حٌر يف نقله إليك مبوجب أي شــروط أضــعها وأنت تقبلها زاعمني أنه 
(Boatright 2010 كما اســــــــــتند آخرون يف دفاعهم إىل مبدأ الرفاهية، مبعىن أن األســــــــــعار اليت .)

حيددها التبادل الطوعي بني األفراد تكشــــف معلومات قيمة عن الطلب النســــيب على الســــلع وتوريدها، 
(. وعلى الرغم من ذلك، Hayek 1945 يسمح بتدفق املوارد إىل استخداماهتا األكثر إنتاجية )مما 

 فإن معظم علماء أخالقيات األعمال يُقرون بوجود بعض القيود على عملية التسعري. 

إن إحدى القضـــــــــااي اليت حظيت ابهتمام مؤخرًا هي التمييز الســـــــــعري، وليس املقصـــــــــود هنا التمييز يف 
على أساس عنصري مثل العرق أو اجلنس )إذ يُنظر إليه على نطاق واسع أنه أمٌر خاطئ(، بل التسعري 

يشــــري مصــــطلح "التمييز الســــعري" إىل التمييز يف التســــعري بناًء على مدى اســــتعداد الناس للدفع، مبعىن 
مثن  عزايدة الرســوم على األشــخاص املســتعدين لدفع املزيد، وختفيضــها على األشــخاص املســتعدين لدف

أقل. ومييل علماء االقتصـــــاد إىل االعتقاد أبن التمييز الســـــعري مفيد بقدر ما مُيَكن الشـــــركات من زايدة 
أن  عندما ُكشــــــف عناثر غضــــــب املســــــتهلكني اإلنتاج، إال أن مكانته األخالقية أقل وضــــــوًحا. فلقد 

كني على املســــتهل( وغريها من شــــركات التجزئة على اإلنرتنت كانت تفرض Staplesشــــركة ســــتابلز )
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أسعارًا خمتلفة للمنتجات ذاهتا ويف الوقت نفسه بناًء على اختالف املكان. لكن بعض العلماء جيادلون 
؛ Elegido 2011)أبن هذه املمارسة ليست أسوء من دور السينما اليت تقدم خصومات لألطفال 

Marcoux 2006).  يف  ى قد اخنرطتولعل املشــكلة تكمن يف أن شــركة ســتابلز والشــركات األخر
 هذه املمارسة دون اإلفصاح عنها، وبذلك كانوا يستغلون جهل املستهلكني. 

وتكمن القضية األخرى املتعلقة أبخالقيات التسعري يف مسألة "التالعب ابألسعار"، وميكن تعريفه على 
خذ على أأنه زايدة حادة يف ســـــعر ســـــلعة ضـــــرورية يف أعقاب حالة طارئة جتعل هذه الســـــلعة اندرة. ولن

، حيث فرض الكثري من 2005ســــــــبيل املثال ما حدث يف أعقاب إعصــــــــار كاترينا يف نيو أورلينز عام 
جتار التجزئة أســــــــــعارًا مرتفعة جًدا مقابل املاء والبنزين. إن العديد من الوالايت القضــــــــــائية لديها قوانني 

(، Snyder 2009قي )ضـــد التالعب ابألســـعار، الذي يُنظر إليه على نطاق واســـع كأمٍر غري أخال
ويُعزى ذلك إىل أنه حالة كالسيكية من االستغالل: إذ يستقطع )أ( رسوًما زائدة من )ب( يف الظروف 

(. لكن بعض Valdman 2009اليت ال يســــتطيع فيها )ب( من الناحية املنطقية رفض عرض )أ( )
نتجات يف ن عمليات بيع املاملنظرين يدافعون عن التالعب ابألســـــــــــــعار، وعلى الرغم من أن اعرتافهم أب

مثل تلك الظروف تكون استغاللية، فقد الحظوا أهنا مفيدة للطرفني، إذ يفضل كاًل من البائع واملشرتي 
االخنراط يف الصـــــــــــــفقة بداًل من عدم االخنراط فيها. عالوة على ذلك، عندما تُباع املنتجات أبســـــــــــــعار 

وق. ابلتايل، قد يكون الســـــــــــــماح ابلتالعب متضـــــــــــــخمة، فإن هذا جيذب املزيد من البائعني إىل الســـــــــــــ
(. )ملزيد من املناقشـــة، انظر املدخل Zwolinski 2008ابألســـعار الطريقة األســـرع للقضـــاء عليه )

 (.ابالستغاللاملتعلق 

طلقة، يف ن بســــلطة تقديرية واســــعة، لكنها ليســــت ميعتقد معظم العلماء املعاصــــرين أن البائعني يتمتعو 
حتديد مقدار ما يتقاضـــــــــــونه مقابل الســـــــــــلع واخلدمات، لكن هناك تقليد قد  يف أخالقيات األعمال، 
ُوجد يف كتب توماس أكويناس وغريه من علماء العصـــــــور الوســـــــطى، والذي مبوجبه يكون هناك ســـــــعر 

عر العادل". وهناك جدل حول ما يعنيه حتديًدا علماء واحد جيب أن يتقاضـــــاه البائعون: أال وهو "الســـــ
(. وفًقا للتفسري الشائع اترخيًيا، فإن Reiff 2013العصور الوسطى مبصطلح "السعر العادل" )انظر 

الســــعر العادل يتحدد من خالل تكلفة اإلنتاج اليت يتحملها البائع، أي أنه الســــعر الذي يعوض البائع 

https://plato.stanford.edu/entries/exploitation/
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حني أن التفســريات األحدث للســعر العادل تشــري إىل معىن قريب من ســعر عن قيمة عمله ونفقاته، يف 
(. Koehn & Wilbratte 2012الســــــــــوق، الذي قد يكون أكثر أو أقل من تكلفة اإلنتاج )

( يف معاجلة معاصـــــــرة إىل إحياء مفهوم الســـــــعر العادل وإعادة تعريفه، Reiffوقد ســـــــعى مارك ريف )
 االجتماعية التكلفةعرف الســـــــعر العادل على أنه "متوســـــــط ومتييزه عن مفهوم ســـــــعر الســـــــوق، حيث 

 للحجج تتصدى أن جيب ريف نظر وجهة أن شك وال(. 109: 2013" )املطروحة للسلعة اإلمجالية
للســـــــماح بتحديد األســـــــعار من خالل االختيارات  –لى احلقوق والرفاهية ع املبنية – أعاله املوضـــــــحة

 الطوعية للمشرتين والبائعني.

 

 شركات والعاملونال -6

لقد أسهب علماء أخالقيات األعمال ابلكتابة عن العالقة بني أصحاب العمل واملوظفني، واستفسرت 
جّل هذه الكتاابت عن االلتزامات الواجبة على أصــــحاب العمل جتاه املوظفني، وقد يكون الســــبب يف 

ة تقديرية  يتمتعون بســــــلطذلك أن أصــــــحاب العمل يتمتعون عادًة بســــــلطة أكرب من املوظفني، وابلتايل
 أكرب يف كيفية تعاملهم مع املوظفني، مقارنة ابلســـــــــــــلطة التقديرية اليت يتمتع هبا املوظفون يف التعامل مع
أصـــحاب العمل. وقد حددت ابألســـفل أربعة قضـــااي بشـــأن العالقة بني صـــاحب العمل واملوظف، أال 

( اإلبالغ عن املخالفات. كما 4ادف، )( العمل اهل3( األجور، )2( التوظيف والتســـــــريح، )1وهي: )
أن هناك موضــوع آخر ال يقل أمهية عما أســلفنا يتمثل يف قضــية اخلصــوصــية، إالَّ أنّنا، وألســباب تتعلق 

 يةاخلصـــــــــوصــــــــبضـــــــــيق املتســـــــــع، لن نناقش هذا املوضـــــــــوع، لكن ميكنك االطالع على املدخلني حول 
 . اخلصوصية وتقنية املعلوماتو 

 

 التوظيف والتسريح 6-1

https://plato.stanford.edu/entries/privacy/
https://plato.stanford.edu/entries/it-privacy/
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إن القضــااي األخالقية يف التوظيف والتســريح متيل إىل الرتكيز على ســؤال: ما هي املعايري اليت جيب على 
امها، يف قرارات التوظيف؟ أما املعايري اليت جيب عليهم أصـــــحاب العمل اســـــتخدامها، أو عدم اســـــتخد

 عدم استخدامها فيتم تناوهلا يف النقاشات حول التمييز.

ويف حني أن هنـــــاك بعض اجلـــــدل حول مـــــا إذا كـــــان جيـــــب حظر التمييز يف العمـــــل قـــــانواًن )انظر 
Epstein 1992 ا ا يتفق على أنــــه أمٌر خــــاطٌئ أخالقيــــً  Hellman)(، إال ان  اجلميع تقريبــــً

(. وقد ركزت النقاشات على سؤالني؛ أواًل: مىت يُعد Lippert-Rasmussen 2014؛ 2008
اســـــتعمال معيار معني يف قرار التوظيف متييزًا؟ ففي حني أن اســـــتبعاد شـــــركة وول مارت للمتقدمني من 

اد فرقة عذوي البشــــــرة البيضــــــاء لشــــــغل وظيفة يف قســــــم التســــــويق ابلشــــــركة يبدو أمرًا خاطًئا، فإن اســــــتب
Hovey Players ]بة يف زبيللمتقدمني من ذوي البشـــرة البيضـــاء إلنتاج مســـرحية ) ]فرقة مســـرحية

( ال يبدو كذلك. وابلتايل، ميكن القول إن تصــــــنيف إحدى A Raisin in the Sun الشــــــمس
ال.  مممارســـــــــــات التوظيف على أهنا متييزية يتوقف على ما إذا كان املعيار املســـــــــــتخدم مرتبط ابلوظيفة أ

لكن هذا قد ال يكون كافًيا، ابلنظر ملا تكشفه حالة "املؤهالت املرتبطة بردود الفعل"؛ لنفرتض أن رواد 
أحد املطاعم من ذوي البشــــــرة البيضــــــاء يفضــــــلون أن يقوم على خدمتهم ذوي البشــــــرة البيضــــــاء وليس 

ا أن قالســـــــــــــوداء، ومع أن العرق يف هذه احلالة يبدو مرتبطًا ابلوظيفة، ســـــــــــــيكون من ا خذ خلطأ أيضـــــــــــــً
(. وأما الســـــــؤال الثاي الذي Mason 2017أصـــــــحاب العمل العرق بعني االعتبار أثناء التوظيف )

حظي ابهتمام كبري فهو: ما الذي جيعل التمييز أمرًا خاطًئا؟ جيادل البعض أبن الســـــــــــــبب يف ذلك هو 
بينمــا يعتقــد (، Lippert-Rasmussen 2014آاثره على أولئــك الــذين يتعرضـــــــــــــون للتمييز )

(. )وملزيد من النقاش، 2008آخرون أن الســـــــــبب يكمن فيما يعرب عنه التمييز ابلنســـــــــبة هلم )هيلمان 
 (.ابلتمييزانظر املدخل اخلاص 

ســـــــــتخدام معايري ا يتجنبونا عندما يعتقد بعض املفكرين أّن التزامات أصـــــــــحاب العمل ال يتم الوفاء هب
معينة يف قرارات التوظيف. ووفًقا هلؤالء املفكرين، فإنه يقع على عاتق أصـــــــــــــحاب العمل واجب تعيني 
الشـــــــــــــخص األكثر كفــاءة من بني املتقــدمني. ويربر البعض هــذا الواجــب عرب اســـــــــــــتــدعــاء اعتبــارات 

الب مبــدأ تكــافؤ الفرص (، بينمــا يربره آخرون عرب اســـــــــــــتجD. Miller 1999االســـــــــــــتحقــاق )

https://plato.stanford.edu/entries/discrimination/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(Mason 2006 ابملقابل، فإن االعرتاض األبرز على وجهة النظر تلك يســـــــــــــتدعي مبدأ حقوق .)
(. عادًة ما ينطوي عرض العمل على وعد أبن تدفع مبلًغا من املال ملن Kershnar 2004امللكية )

كنك من الطرق اليت مي حيصــــل على الوظيفة مقابل أداء مهام معينة. وعلى الرغم من أن اســــتبعاد بعض
خالهلا التصــــرف يف ممتلكاتك )مثل القواعد ضــــد التمييز يف التوظيف( ميكن تربيره، فإن اســــتبعاد مجيع 
الطرق ابســــتثناء طريقة واحدة )أي اشــــرتاط توظيف أكفأ املتقدمني( ال ميكن تربيره. ودعًما هلذا الرأي، 

بدوام  بوا أي خطأ عند تعيني أوالدهم يف وظائففإننا قد نعتقد أبن أصــحاب األعمال الصــغرية مل يرتك
 جزئي بداًل من أشخاص آخرين أكثر كفاءة.

إن العديد من القضااي األخالقية احلاضرة يف مسألة التوظيف تكون حاضرة أيًضا يف مسألة التسريح.  
وهنـــاك نقـــاش حمتـــدم يف أدبيـــات أخالقيـــات األعمـــال حول أخالقيـــات تســـــــــــــريح املوظفني، إذ يوجـــد 

عســكران رئيســني: يتكون املعســكر األول ممن يعتقدون أن التوظيف جيب أن يكون "حســب الرغبة"، م
 Maitland؛  Epstein 1984حبيث ميكن لصاحب العمل إهناء عقد أي موظف ألي سبب )

(، بينما يعتقد أنصــــــــــــار املعســــــــــــكر اآلخر أنه ال حيق لصــــــــــــاحب العمل إهناء عقد املوظف إال 1989
(. McCall & Werhane 2010األداء الضــعيف أو تراجع األعمال( ) "لســبب عادل" )مثل

يف الواقع، إن عدداً قلياًل من مفكري املعســـــــــــــكر األول هم من يتبنون وجهة النظر "اخلالصــــــــــــــة" ملبدأ 
"حســــــــــــــب الرغبة"، بينما تقول غالبيتهم أن من اخلطأ أن ينهي صــــــــــــــاحب العمل عقد املوظف لبعض 

م أو لرفضــــه ارتكاب جرمية ملصــــلحة صــــاحب العمل. وابلتايل، فإن األســــباب، مثل اكتشــــاف أنه مســــل
ع وجود مالنقاش يدور بني من يعتقدون أنه حيق ألصـــــــــــــحاب العمل إهناء عقد املوظفني ألي ســـــــــــــبب 

، ومن يعتقدون أنه ال حيق ألصـحاب العمل إهناء عقد املوظفني إال ألسـباب معينة. بعض االسـتثناءات
ت املتحدة األمريكية ميكن تســــــرحيهم "حســــــب الرغبة"، بينما حُيمى معظم إن معظم املوظفني يف الوالاي

املوظفني يف أورواب، بعد خضـــــــــــــوعهم لفرتة اختبار، مبوجب قانون مشــــــــــــــابه ملبدأ "الســـــــــــــبب العادل". 
ويســــــــتدعي املدافعون عن مبدأ الســــــــبب العادل آاثر إهناء العقد على املوظفني، الســــــــيما أولئك الذين 

(، يف حني McCall & Werhane 2010عمل لســـــــــــنوات عديدة )عملوا لدى صـــــــــــاحب ال
يســــتدعي املدافعون عن مبدأ التوظيف حســــب الرغبة أتثريات الســــبب العادل على احلرية أو االقتصــــاد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكلي؛ إذ يزعمون، يف احلالة األوىل، أن الســـــــــــــبب العادل هو تقييد غري مربر حلرية أصـــــــــــــحاب العمل 
 (.   Maitland 1989حلالة الثانية، أنه يرفع معدل البطالة )(، ويف اEpstein 1984واملوظفني )

 األجور 6-2

إن املنظمـات التجـاريـة عـادًة مـا تـُدر إيرادات، ويوزع جزُء من تلـك اإليرادات على املوظفني على هيئـة 
أجور، ونظرًا ألن الطلب على األجور أعلى من العرض، فمن الطبيعي أن حُتلل مســــــــــــــألة كيفية توزيع 

 بوصفها مشكلة متعلقة ابلعدالة.   األجور

مثة نظريتان عامتان عن عدالة األجور يُعدان حمط االهتمام، يُطلق على األوىل اســـــــــــــم "نظرة االتفاق"؛ 
وفًقا لوجهة النظر هذه، فإن األجر العادل هو أي أجر يوافق عليه صــاحب العمل واملوظف دون إكراه 

(. وُيرَبر هـذا الرأي يف Machan & Chesher 2002؛ Boatright 2010أو احتيـال )
بعض األحيان من منظور حقوق امللكية، إذ ميتلك املوظف العمل وميتلك صـــــــــــــاحب العمل رأس املال 

(. Boatright 2010وكل منهما حر، ضــمن حدود واســعة، يف التصــرف فيما ميلك كما حيلو له )
عادل رة املســـــــامهة"، مبعىن أن األجر الوعلى اجلانب اآلخر، يُطلق على النظرية الثانية لألجور اســـــــم "نظ

للعامل هو األجر الذي يعكس مســــامهته يف الشــــركة. وينقســــم أنصــــار هذا الرأي إىل قســــمني؛ إذ يتبىن 
القسم األول هذا الرأي بشكل مطلق حيث يرون أن العمال جيب أن حيصلوا على أجور مكافئة لقيمة 

تبىن القســـــــــــم اآلخر هذا الرأي من منظور (، ببنما يD. Miller 1999مســـــــــــامهاهتم يف الشـــــــــــركة )
املقارنة، فريون أن العمال جيب أن يتقاضـــوا أجورًا تعكس القيمة النســـبية ملســـامهاهتم يف الشـــركة، مقارنة 

(. وتتميز نظرية املســامهة أبهنا تقدم Sternberg 2000مبســامهات العمال اآلخرين وما يتقاضــونه )
ا معياراًي، وهو ما ال ميكن ألي (، وميكن تشــــــبيه D. Miller 1999حجة أخرى تقدميه ) أســــــاســــــً

املســــــــــــامهة ابلعقوبة: مثلما يبدو بديهًيا أن شــــــــــــدة عقوبة اجملرم تعكس خطورة جرميته، لذا قد يبدو من 
 املناسب والبديهي أن تكون قيمة أجر العامل انعكاًسا لقيمة عمله. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لماء تخدام هاتني النظريتني، لكن عوميكن تقييم أجر أي موظف ابلشــــــركة من منظور أخالقي عرب اســــــ
ا أبجور جمموعـات معينـة من املوظفني، مثـل الرؤســــــــــــــاء  ا خـاصــــــــــــــً أخالقيـات األعمـال قـد أولوا اهتمـامـً

 التنفيذيني والعمال يف املصانع االستغاللية.

 Moriartyويوجد نقاش حاد حول ما إذا كان الرؤســــــــاء التنفيذيون يتقاضــــــــون رواتب مبالغ فيها )
2005aث ينقســم الباحثون تقريًبا إىل معســكرين؛ يعتقد أنصــار معســكر "الســلطة اإلدارية" أن (، حي

الرؤساء التنفيذيني يتمتعون بسلطة على جمالس اإلدارات، ويستخدمون هذه السلطة الستقطاع رواتب 
(، بينما يعتقد Bebchuk & Fried 2004من شــــركاهتم أعلى من املتعارف عليها يف الســــوق )

"التعاقد الكفؤ" أن مفاوضـــات األجور بني الرؤســـاء التنفيذيني وجمالس اإلدارات عادًة  أنصـــار معســـكر
ما تتم على أســــــس االســــــتقاللية واملســــــاواة، وأن املكاف ت الكبرية للمديرين التنفيذيني تعكس مهاراهتم 

 (.Reiff 2013النادرة والقيمة )راجع 

الشــــاقة واملســــتغلة يتلقون أجورًا زهيدة أو ال؛ إذ  ومثة نقاش حمتدم حول ما إذا كان العمال يف الصــــناعة
(، ويرون أن Zwolinski 2007؛ Powell & Zwolinski 2012يقول البعض "ال" )

أجور املصانع االستغاللية، رغم أهنا منخفضة وفًقا ملعايريان، فإهنا ليست كذلك وفًقا ملعايري البلدان اليت 
ل تيار الناس للعمل يف املصـــــانع االســـــتغاللية: إنه أفضــــتوجد هبا تلك املصـــــانع، وهذا يفســـــر ســـــبب اخ

عرض لديهم. ووفًقا هلؤالء املفكرين، فإن اجلهود املبذولة لزايدة أجور هؤالء العمال بشـــــــــكل مصـــــــــطنع 
تُعد مضـــــللة لســـــببني؛ أواًل، أن هذا تدخل يف اخليارات املســـــتقلة ألصـــــحاب العمل والعمال. اثنًيا، من 

ســـوأ حااًل، ألن رد فعل أصـــحاب العمل ســـيكون إما نقل عمليات التشـــغيل املرجح أن يصـــبح العمال أ
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، 

(. وتشـــــــــــري األجور D.G. Arnold & Bowie 2003ن اختياراهتم طوعية  )فإهنم ينكرون أ
الزهيدة لعمال تلك املصـــــــــانع إىل أهنم يتعرضـــــــــون لالســـــــــتغالل. عالوة على ذلك، جيادل البعض، عرب 
اســـتدعاء "واجب اإلحســـان" للفيلســـوف كانط، أبنه ميكن للشـــركات، بل جيب عليها، أن تفعل املزيد 

(. ورداً على االدعاء أبن الشركات ستصبح يف Snyder 2010تغاللية )لصاحل عمال املصانع االس
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وضــــع تنافســــي ضــــعيف إن فعلت ذلك، أشــــار املفكرون إىل حاالت واقعية متكنت فيها الشــــركات من 
 ,Hartmanأتمني معاملة أفضــــــــل للعمال يف املصــــــــانع دون أن يتكلفوا خســــــــائر مالية جســــــــيمة )

Arnold, & Wokutch 2003.) 

 

 ل اهلادف العم 6-3

[( قد الحظ أن التقســــــيم املفصــــــل للعمل يزيد بشــــــكل  1976] 1776من املعروف أن آدم مسيث )
كبري من إنتاجية عمليات التصــــــــنيع، ودعوان نقتبس املثال الذي اســــــــتخدمه: إذا قام عامل واحد أبداء 

ن العامل امجيع املهام املطلوبة لصــــــــــنع دبوس، فيمكنه فقط صــــــــــنع بضــــــــــعة داببيس يومًيا. لكن، إذا ك
ا يف واحدة أو اثنتني من هذه املهام، ودمج جهوده مع عمال آخرين متخصـــصـــني يف واحدة  متخصـــصـــً
أو اثنتني من املهام األخرى، فيمكنهم مًعا صـــنع آالف الداببيس يومًيا. لكن وفًقا لســـميث، فإن هناك 

وال اليوم بســــــيطتني ط تكلفة بشــــــرية للتقســــــيم املفصــــــل للعمل، إذ من املرجح أن أداء مهمة أو مهمتني
 Smithســــــــــيؤدي إىل جعل العامل "غبًيا وجاهاًل ألقصــــــــــى درجة ميكن أن يصــــــــــل إليها إنســــــــــان" )

1776 [1976]: V.1.178.) 

ومتثل الدعوات إىل "العمل اهلادف" اســـــــتجابة هلذه املشـــــــكلة، وهو ما يعين ضـــــــمنًيا أهنا ليســـــــت دعوة 
ج سلعة أو خدمة ذات قيمة موضوعية أو يعتقد العمال ليكون العمل أكثر "أمهية"، أي املسامهة يف إنتا 

أهنا ذات قيمة، بل إهنا دعوة لتنظيم سري العمل ليصبح ممتًعا، ومتطلًبا للمهارة، ومينح العمال قدرة كبرية 
 (.Michaelson et al. 2014؛ Arneson 1987على اختاذ القرارات )

كرين جُيزئ إىل أقسام متكاملة قادت بعض املف إن رؤية مسيث أبن سري العمل يصبح أكثر كفاءة عندما
إىل االعتقاد أبنه يف ظل االقتصـــاد التنافســـي، لن توفر الشـــركات قدرًا كبريًا من العمل اهلادف كما يريد 

ا Werhane 1985العمــال ) (. ورًدا على هــذا الطرح، جــادل بعض املفكرين أبن هنــاك ســـــــــــــوقــً
، فســـــــــــــيكون لـــدى أصـــــــــــــحـــاب العمـــل احلـــافز لتوفريه للعمـــالـــة، وإذا أراد العمـــال أداء عمـــل هـــادف

(Maitland 1989 ؛Nozick 1974 ا هلــذه احلجــة، فــإن "النــدرة" يف العمــل اهلــادف (. وفقــً
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أو لنكون أكثر دقة، ألن العمال على  -املعروض ترجع إىل أن العمال يفضـــــــــلون عدم احلصـــــــــول عليه 
 أخرى، مثل األجور األعلى. وابلتايل، اســــــتعداد ملقايضــــــة اجلدوى من العمل نظري احلصــــــول على مزااي

فإن هذه احلجة تفرتض، ابلطبع، أن العمال لديهم القدرة املالية على مقايضــــــــــــة األجور مقابل اجلدوى 
 من العمل.

وتتعامل احلجة املذكورة أعاله مع العمل اهلادف على أنه مســـــــــــــألة تفضـــــــــــــيلية: كأنه ميزة وظيفية ميكن 
كن للعمال التخلي عنها. ابملقابل، يعرتض آخرون على طريقة ألصـــــــــــــحاب العمل رفض توفريها أو مي

( أنه يتعني على أصــحاب العمل أن يوفروا للموظفني 1982الفهم تلك ويتصــدون هلا. ويرى شــوارتز )
عمالً هادفًا، ويتعني على املوظفني أداء هذا العمل، احرتاًما ملبدأ االســـــــــــــتقاللية. وتتمثل الفكرة يف: أن 

لني يتخذون قراراهتم أبنفســــــــهم، وليس إبتباع إرشــــــــادات اآلخرين من دون تفكري. األشــــــــخاص املســــــــتق
وتكمن الصـــــــــعوبة اليت تواجه هذه احلجة يف أن احرتام االســـــــــتقاللية ال يتطلب منا اختاذ مجيع القرارات 
أبنفســـــــنا، إذ قد خيتار الشـــــــخص بشـــــــكل مســـــــتقل الســـــــماح آلخرين ابختاذ قرارات مهمة نيابة عنه يف 

 ينة من حياته، مثل القرارات اليت يتخذها مدربه أو أحد أفراد أسرته أو قائده العسكري.جوانب مع

هذا الرد إشكالية حمتملة تعيدان إىل رؤية مسيث، وإىل احلجج "التكوينية" للعمل اهلادف. وتكمن يواجه 
اإلشكالية، وفًقا لبعض املفكرين، يف أنه إذا كان معظم وقت الشخص خمصًصا ألداء مهام ال معىن هلا 

دهور. ومن مثَّ، قد تتأو غري هادفة، فإن قدرته على االختيار املســـــــــــــتقل، ورمبا قدراته الفكرية األخرى، 
ميكن فهم الدعوة إىل العمل اهلادف على أهنا دعوة لتنظيم أماكن العمل حىت ال حيدث هذا التدهور 

(Arneson 2009 ؛S. Arnold 2012( وابإلضــــــــــــــافـة إىل مسيـث، عرب مـاركس .)1844 
جج احل [( هو اآلخر عن قلقه الواضــــــح بشــــــأن أتثريات العمل على ازدهار اإلنســــــان. وتواجه2000]

التكوينية صــــــــعوبتني؛ تكمن األوىل يف بيان الصــــــــلة بني العمل غري اهلادف واالختيار املســــــــتقل )أو أي 
قدرة فكرية أخرى(، أما الثانية واألهم فتتمثل يف أن احلجج التكوينية تضـــــــــــــع افرتاضـــــــــــــات معينة حول 

للناس أن  من األفضـــــــــــلاألصـــــــــــلح للناس ودور القطاع العام يف الرتويج له، إذ تفرتض تلك احلجج أنه 
يتمتعوا بقدرات فكرية مطورة كلًيا لالختيار املســـــــــتقل )إ ( كما جيب على القطاع العام املســـــــــاعدة يف 
تطوير تلك القدرات. وميكن الطعن يف كال االفرتاضـــــــــــــني، إذ يعتقد املفكرون احملايدون يف الفلســـــــــــــفة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وله ل عندما يكون هناك خالف معقول حالسياسية أنه ال جيب على الدولة الرتويج لألصلح، على األق
 (.Rawls 1993ماهيته )انظر على سبيل املثال، 

 

 اإلبالغ عن املخالفات 6-4

لنفرتض على ســبيل املثال أنك اكتشــفت أن شــركتك تدفع رشــاوى ملســؤولني حكوميني للحصــول على 
ن ذا األمر" مالصـــــــــــــفقات، فإن إحدى األمور اليت قد تفعلها لوقف هذا الفســـــــــــــاد هو "اإلبالغ عن ه

خالل اإلفصاح عن هذه املعلومات ألحد الصحفيني. وعلى الرغم من اختالف التعريفات اليت يقدمها 
 Davis؛  Brenkert 2010املنظرون ملفهوم اإلبالغ عن املخالفات )انظر على ســــــــبيل املثال، 

( منصـــــــــــــب 1(، فإن العناصـــــــــــــر التالية عادة ما تكون موجودة: )DeGeorge 2009؛  2003
( جتنــب 4( النشـــــــــــــــاط غري القــانوي أو غري األخالقي )3( املعلومــات غري العــامــة )2الطرف املطلع )

( النية حلل املشـــكلة. ففي املثال أعاله، ســـتكون ُمبلًغا عن 5التســـلســـل القيادي املعتاد داخل الشـــركة )
 يف ( حول نشــــــاط غري قانوي3( يكشــــــف عن معلومات غري عامة )2( موظف )1املخالفات ألنك )

 ( يف حماولة لوقف هذا النشاط.5( ألشخاص من خارجها )4الشركة )

غالًبا ما مييل النقاش حول هذه القضـــية إىل الرتكيز على مســـألة مىت يكون اإلبالغ عن املخالفات مربرًا 
أي مىت يكون جائزًا، أو مىت يكون واجًبا؟ يفرتض هذا النقاش أّن اإلبالغ عن املخالفات يتطلب  –

ا، وإال فإنه يصـــــــــــري أمرًا خاطًئا. ويضـــــــــــع العديد من علماء أخالقيات األعمال هذا االفرتاض على تربيرً 
 Boatrightيتمثــل يف الوالء لشـــــــــــــركــاهتم )انظر مثال:  واجــب جزئيأســـــــــــــــاس أن املوظفني لــديهم 

2009a ل املا –(. ابملقابل، جيادل البعض أبن العالقة بني الشـــــــــــــركة واملوظف هي عالقة تبادلية حبتة
وابلتايل فهي ليســــــــــــــت قوية مبا يكفي إلرســــــــــــــاء واجب الوالء.  –( Duska 2000مقابل العمل )

 (. ابلوالء)للمزيد حول هذه املسألة، انظر املدخل اخلاص 

بالغ عن املخالفات، ( أحد أبرز املربرات لإلDeGeorge 2009وقد وضع ريتشارد دي جوجرج )
حيث يرى أنه جيوز للموظف أن يبلغ عن املخالفات إذا كان هذا ســـــــــــــيؤدي إىل منع إحلاق الضـــــــــــــرر 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1/
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[ إن واجب اإلبالغ عن املخالفات انبع من 2010ابجملتمع. )ويف تصـــــــــــــور مماثل، يقول برينكريت ]
والء. ويضــــــــــيف دي واجب منع ارتكاهبا(. ابلتايل، فإن واجب منع الضــــــــــرر أهم وأجدى من واجب ال

جورج أنه لكي جنزم أبن اإلبالغ عن املخالفات ليس جائزًا فحســــــــــــــب بل مطلواًب، جيب أن  خذ يف 
بلغ. إن البشــــــــر 

ُ
اعتباران مدى احتمالية جناح عملية اإلبالغ عن املخالفات وأتثرياهتا على الشــــــــخص امل

بلغني عن املخالفا
ُ
من ق بل زمالئهم.  ت للمعاملة الســـــــــــــيئةبفطرهتم خملوقات قَبلية، وغالًبا ما يتعرض امل

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 

ت شـــــــخصـــــــية هائلة لتعزيز مصـــــــاحل اآلخرين، حىت عندما على أنه ال جيب على األفراد تقد  تضـــــــحيا
 تكون تلك املصاحل مهمة. 

( تصــــورًا آخرًا ملســــألة اإلبالغ عن املخالفات، حيث ركز، أســــوة ابملفكر Davis 2003قدم ديفيز )
(، على املخالفات اليت تتورط فيها الشـــــــــركة )وليس الضـــــــــرر DeGeorgeبرينكريت )وعلى خالف 
اهلدف من اإلبالغ عن املخالفات، من وجهة نظر ديفيز، ليس منع ارتكاهبا  الذي تســـــــــــــببه(، إال أن

بقــدر مــا هو لتجنــب التواطؤ فيهــا. ويقول ديفيز إن املوظف مطــالــب ابإلبالغ عن خمــالفــات شـــــــــــــركتـه 
عندما يعتقد أهنا متورطة يف سلوك خاطئ بشكل جسيم، وأن عمله ابلشركة "سيسهم... يف هذا اخلطأ 

(. وتتســـــــم رؤية ديفيز مبيزة غري معتادة 550: 2003[ يكشـــــــف علًنا عما ]يعرفه[" )إذا... ]هو[ ]مل
تتمثل يف جعل اإلبالغ عن املخالفات مقصـــــــــــــورًا على من يعملون حالًيا داخل الشـــــــــــــركة، أي أنه ال 

 ميكنك "اإلبالغ عن خمالفات" الشركة بعد تركها.

مــة، لكنهــا ال تبــدو مميزة من النــاحيــة إن مســـــــــــــــألــة اإلبالغ عن املخــالفــات ُتربز ظــاهرة حقيقيــة ومه
األخالقية، مبعىن أن القيم والواجبات اليت تنطوي عليها تُعد مألوفة. قد يتطلب الوالء لفرد )أو جملموعة( 
إعطاء األفضــــلية ملصــــاحله )أو ملصــــاحل اجملموعة(، إىل حد ما. وعلى الرغم من ذلك، جيب علينا عموًما 

غري األخالقية، كما جيب أن نبذل جهدان ملنع الضـــــــــــــر واملخالفة،  أن نتجنب التواطؤ يف الســـــــــــــلوكيات
السيما عندما يكون من املرجح جناح تلك اجلهود وليست مكلفة جداً على املستوى الشخصي. ووفًقا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لوجهات النظر املذكورة أعاله، فإن اإلبالغ عن املخالفات هو جمرد حماولة للتصــــــــــــرف وفًقا هلذه القيم، 
 بات، يف سياق أماكن العمل. وأداء هذه الواج

 

 الشركات واجملتمع -7

متتلك الشـــــــــــــركات واألعمال التجارية برمتها موارد هائلة، ونتيجة لذلك ميكن أن يكون هلا أتثريًا هائاًل 
على اجملتمع. ومن بني الطرق اليت تؤثر هبا األعمال التجارية على اجملتمع هي، ابلطبع، إنتاج الســـــــــــــلع 

ا للشـــــــــــــركات التأثري على اجملتمع من خالل حماولة حل واخلدمات وتوفري الو  ظائف، لكن ميكن أيضــــــــــــــً
 املشكالت االجتماعية واستخدام مواردها للتأثري على قوانني الدول وتشريعاهتا.

 

 املسؤولية االجتماعية للشركات 7-1

مال التجارية ععادًة ما تُفهم "املسؤولية االجتماعية للشركات" على أهنا إجراءات تتخذها الشركات واأل
( هتدف إىل إفادة أطراف أخرى غري الشـــــــــــــركة )يف حني أن 2( غري مطلوبة قانواًن و)1وتتســـــــــــــم أبهنا )

الفوائد اليت جتنيها الشــــــــركة تكون من انحية العائد على حقوق املســــــــامهني أو العائد على األصــــــــول أو 
لشركة؛ ت صلة قريبة أو بعيدة اببعض مقاييس األداء املايل األخرى(. وقد تكون األطراف املستفيدة ذا

 إذ ميكن أن يستفيد موظفو الشركة أو أشخاًصا يف بالٍد بعيدة.

( لألدوية من أشهر األمثلة على املسؤولية االجتماعية للشركات، Merckويُعد ما فعلته شركة مريك )
يليات يف فففي أواخر ســــــبعينيات القرن املاضــــــي، كانت شــــــركة مريك تعمل على تطوير دواء لعالج الط

املاشـــــية، واكتشـــــف الباحثون أنه ميكن اســـــتخدام نســـــخة معدلة من الدواء لعالج العمى النهري، وهو 
مرض يســـــــــبب احلكة املوهنة واألمل، مث العمى يف النهاية. كانت املشـــــــــكلة أن الدواء ســـــــــيكلف ماليني 

 –النهري  صــــابني ابلعمىالدوالرات لتطويره وأنه ســــيدر عائدات قليلة أو معدومة للشــــركة، نظرًا ألن امل
كانوا أفقر من أن يتحملوا تكلفته، لكن الشــــــــركة قررت يف النهاية   –ماليني األفارقة جنوب الصــــــــحراء 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تطوير الدواء. وكما هو متوقع، كان الدواء فعااًل يف عالج العمى النهري، لكن شــــــركة مريك مل جتين أي 
اصـــــل شـــــركة مريك، ابلتنســـــيق مع العديد من ، تو 2016أموال منه. وحىت كتابة هذه الســـــطور يف عام 

 املنظمات غري احلكومية، تصنيع الدواء وتوزيعه جمااًن يف مجيع أحناء البلدان النامية. 

إن مصطلح "املسؤولية االجتماعية للشركات" ليس املصطلح الوحيد الذي يستخدمه علماء أخالقيات 
ال ك، إذ ميكن وصف تلك األفعال على أهنا مثاألعمال لوصف األفعال الشبيهة مبا قامت به شركة مري 
؛ Crane ،Matten ،& Moon 2008على "مواطنة الشـــــركات" أو "اســـــتدامة الشـــــركات" )

Néron & Norman 2008 ومن املشــــــكوك فيه أن تكون تســــــمية أي شــــــيء مهم متوقفة .)
 على اختيار املرء للتسميات. 

حول املســـــــــؤولية االجتماعية للشـــــــــركات، وعادة ما  يهيمن العلماء االجتماعيون على األدبيات العلمية
يتمحور ســؤاهلم حول ما إذا كانت األفعال املســؤولة اجتماعًيا تفيد الشــركات مالًيا، ومىت وكيف حيدث 
ذلك. يبدو أن النظرية الســــــــــــــائدة واملتعارف عليها تقضـــــــــــــي أبن هناك عالقة إجيابية طفيفة بني األداء 

ايل، إالَّ أّن هذه العالقة تظل غري واضـــــــــــــحة من الناحية الســـــــــــــببية االجتماعي للشـــــــــــــركات وأداءها امل
(Margolis & Walsh 2003 ؛Orlitzky et al. 2003 ؛Vogel 2005 مبعىن ،)

أنه من غري من الواضـــــح ما إذا كان الســـــلوك االجتماعي اإلجيايب للشـــــركات يؤدي إىل اســـــتفادهتا مالًيا 
سلوك(، أو ما إذا كان النجاح املايل يدفع الشركات إىل )مثل جذب املستهلكني الذين يقدرون ذلك ال

االخنراط يف ســــــلوكيات اجتماعية أكثر إجيابية )مثل حترير املوارد اليت كان من املمكن إنفاقها على مهام 
العمل األســـــاســـــية(. ونظرًا ألن اهتمامنا منصـــــٌب على األســـــئلة املعيارية، فســـــوف نركز على األســـــباب 

 املعارضة للمسؤولية االجتماعية للشركات.األخالقية املؤيدة و 

يربط بعض املفكرين النقاش حول املســـــــــــــؤولية االجتماعية للشـــــــــــــركات ابلنقاش حول غاايت حوكمة 
( على املسؤولية االجتماعية للشركات، قائاًل إنه جيب على 1970الشركات، لذلك يعرتض فريدمان )

 عتقد أن نظرية أصــــــــحاب املصــــــــلحة أكثر اســــــــتيعاابً املديرين زايدة ثروات املســــــــامهني بدالً من ذلك. ويُ 
للنشـــاط االجتماعي اإلجيايب للشـــركات، ألهنا تســـمح للشـــركات بفعل أمور أخرى خالف زايدة ثروات 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2021© حكمة  37

املســامهني، إال أننا لســنا حباجة للنظر إىل النقاش بشــأن املســؤولية االجتماعية للشــركات على أنه حجج 
قابل، ميكن أن ننظر إليه على أنه نقاش حول وســــــــــائل حتقيق حول الغاايت الصــــــــــحيحة للحوكمة. ابمل

تلك الغاايت، مع وجود من جيادل، وكذك من ينكر، أبن هناك أفعال معينة من الســـــــــــلوك االجتماعي 
 اإلجيايب مطلوبة أخالقًيا بغض النظر عن الغاية اليت تسعى الشركة لتحقيقها.

لك بية عامة للمســــــؤولية االجتماعية للشــــــركات، ومتيل تيُقدم العديد من املفكرين أســــــبااًب وحجًجا عواق
( نظرًا لوجود مشـــــــــــــــاكــل خطرية يف العــامل، مثــل الفقر 1احلجج يف معظمهــا إىل اتبــاع النهج التــايل: )

( فإن أي وكيل أخالقي لديه املوارد واملعرفة الالزمة لتخفيف 2والصــراعات والتدهور البيئي وما شــابه، )
مســـــــــــــؤولية أخالقية للقيام بذلك، ابفرتاض أن التكاليف اليت يتكبدها  حدة تلك املشـــــــــــــكالت يتحمل
( ومبا أن الشــــــــــركات متتلك املوارد واملعرفة الالزمة لتخفيف حدة تلك 3هؤالء الوكالء ليســــــــــت كبرية؛ )

( جيب على الشـــــــــــــركات التخفيف من حدة تلك 4املشـــــــــــــكالت دون تكبد تكاليف كبرية؛ لذلك، )
القائلة أبنه جيب على أحد ما فعل شــــــــــــيء حيال مشــــــــــــاكل العامل تبدو املشــــــــــــكالت. إن وجهة النظر 

صـــــحيحة لكثري من الناس، وال تتعلق املســـــألة فقط بوجود فرصـــــة لزايدة الرفاهية االجتماعية من خالل 
ختفيف املعاانة، بل إن هؤالء الذين يعانون هلم احلق يف املســاعدة. وتكمن املســألة اخلالفية يف من جيب 

ي قدر جيب أن يســــــــــــــاعد، لذا فإن املدافعني عن احلجة املذكورة أعاله يركزون معظم أن يســــــــــــــاعد وأب
اهتمامهم على إثبات أن الشـــــركات عليها هذه الواجبات، يف مقابل من يقولون إن هذه الواجبات تقع 

 على عاتق الدول أو األفراد. 

الشركات "وكالءٌ ( أبن O’Neill 2001( وأونيل )Wettstein 2009جيادل كاًل من ويتسني )
للعدالة"، مثلها مثل الدول واألفراد، ويقع على عاتقها واجب مســـــــــاعدة احملتاجني. وُيشـــــــــرع ســـــــــرتادلر 

(Strudler 2017 الســـلوك اإليثاري للشـــركات من خالل تقويض االدعاء أبن املســـامهني ميتلكون )
( إنه حىت لو ســلمنا  2004Hsiehالشــركات، وابلتايل فهم يســتحقون فائض ثرواهتا. ويقول هســيه )

أبن الشـــــركات ليس عليها التزامات اجتماعية، فإن األفراد يتحملون تلك االلتزامات وأفضـــــل طريقة هلم 
 (.McMahon 2013للوفاء هبا هي من خالل أنشطة شركاهتم )انظر أيًضا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات كإن النقاشات حول املسؤولية االجتماعية للشركات ليست مقتصرة على ما إذا كان جيب على شر 
ا نقاشـــــات حول نوع اجملتمع الذي نرغب ابلعيش  معينة معاجلة علل اجتماعية حمددة، بل تشـــــمل أيضـــــً

( أبن الشــــــــــركات تفيد اجملتمع من خالل 1992b)  Brenkertفيه. وابلرعم من اعرتاف برينكرت 
يف  طاملســــــــــــؤولية االجتماعية هلا، فإنه يعتقد أبن من اخلطأ أن يشــــــــــــجع الناس الشــــــــــــركات على االخنرا

مســؤولياهتا االجتماعية بوصــفها ممارســة. ويضــيف برينكرت أنه عندما نفعل ذلك، فإننا نتنازل عن جزء 
من اجملال العام إىل جهات خاصـــــــــــة، وبدالً من أن نقرر مًعا كيف نريد احلد من العلل االجتماعية اليت 

ام به، وبدالً من ر ما جيب القيتؤثر على أفراد اجملتمع، فإننا نرتك األمر برمته للمنظمات اخلاصــــــــــــــة لتقر 
شــــــــــحذ مهاراتنا الدميقراطية من خالل املداولة وإعادة أتكيد الروابط االجتماعية من خالل املســــــــــاعدة 

 املتبادلة، فإننا نعرض مهاراتنا وروابطنا للضمور نتيجة عدم االستخدام.

 

 اسية الشركات واحلكومات واملسؤولية االجتماعية للشركات من الناحية السي 7-2

تشارك العديد من الشركات بشكل نشط يف الساحة السياسية، إذ تدعم املرشحني لالنتخاابت، وتتبىن 
بعض املواقف بشـــــأن القضـــــااي املطروحة يف النقاش العام، ومتارس الضـــــغط على املســـــؤولني احلكوميني، 

قف أخالقيات (. والســـــــــــــؤال املطروح هنا هو ما مو Stark 2010والكثري من األمور األخرى )انظر 
 األعمال من هذه األنشطة؟

ياســـــــــــــي للشـــــــــــــركات )انظر  لقد أنتج العلماء االجتماعيون الكثري من املؤلفات عن النشــــــــــــــاط الســـــــــــــ
Hillman ،Keim ،& Schuler 2004 وسنركز يف هذا البحث على جمموعة من األسئلة ،)

وما  ق تلك األنشـــطة؟مثل: ما هي الصـــور اليت تتخذها األنشـــطة الســـياســـية للشـــركات؟ وما هي ســـواب
 عواقبها؟ كما أن النشاط السياسي للشركات يثري العديد من األسئلة املعيارية.

يتمحور أحد األســــئلة حول ما إذا كانت الشــــركات كياانت مناســــبة للمشــــاركة يف النشــــاط الســــياســــي. 
ل ميوهلم، بغرض متث غالًبا ما جيد املواطنون يف الدول الكربى أن من املفيد االنضــــمام إىل اجلمعيات اليت

متثيل آرائهم يف صـــــــــــــنع القرار الســـــــــــــياســـــــــــــي. لكن يف حني أن مثل هذه املنظمات واألحزاب كاحلزب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجلمهوري واندي سيريا مناسبني للمشاركة يف الساحة السياسية، إال أنه ليس من الواضح ما إذا كانت 
يف  ات ليس هلا دور معرتف بهمنظمات مثل مريك أو وول مارت مناسبني لذلك، نظرًا ألن تلك املنظم

العملية الســــياســــية، فضــــاًل عن أن املواطنني ال ينضــــمون إليها أو يغادروهنا بناًء على اعتبارات ســــياســــية 
(Hussain & Moriarty forthcoming; Tucker 2010 وعلى هذا األســـــــــــاس .)

 دونواطنون متحـــمانتقـــد البعض قرار األغلبيـــة الصــــــــــــــــادر عن احملكمـــة العليـــا األمريكيـــة يف قضـــــــــــــيـــة "
Citizens United "–  الذي أكد وعزز حقوق الشــركات يف املشــاركة ابخلطاب الســياســي. بداًل

 Starkمن ذلك، ميكن أن ننظر إىل الشـــــــــركات كمتحدثني شـــــــــرعيني نيابًة عن وجهات نظر معينة )
2010.) 

ض فعل بع كما أاثر العلماء أســــئلة حول أهداف النشــــاط الســــياســــي للشــــركات، حيث ميكن للشــــركة
األمور عند اخنراطها يف النشاط السياسي من بينها تقد  معلومات قيمة للمسؤولني احلكوميني، إذ من 
مصــــلحة اجملتمع معرفة كيف ســــتؤثر الســــياســــات االقتصــــادية املقرتحة على الشــــركات؛ وتُعد الشــــركات 

ا تنخرط لشركات غالًبا منفسها مصدرًا جيًدا للمعلومات حول تلك األسئلة. لكن البعض قلٌق من أن ا
يف النشاط السياسي من أجل خدمة مصاحلها اخلاصة على حساب منافسيها، وهو ما يوصف أحيااًن، 

(. وقد أثريت تساؤالت حول طبيعة "السعي وراء Tullock 1989ويُدان، أبنه "سعٌى وراء الريع" )
ر للموارد يع هو نشــــاط اجتماعي ُمهدالريع" ومشــــروعيته، ووفًقا للتعاريف املوحدة، فإن الســــعي وراء الر 

االقتصـــــــادية يهدف إىل أتمني احلصـــــــول على منافع من الدولة بداًل من الســـــــوق. إال أن هناك خالف 
حول ما ميكن تصــــــنيفه على أنه َهْدر، فغالًبا ما يوصــــــف الضــــــغط من أجل اإلعاانت الزراعية على أنه 

 Boatrightاإلمدادات الغذائية للدولة )نشـــــــــاط يســـــــــعى إىل الريع، لكن قد يكون من املهم أتمني 
2009b  ؛Hindmoor 1999 ومن القضـــــــــااي ذات الصـــــــــلة مســـــــــألة ما إذا كان مســـــــــموًحا .)

للشـــــــــركات ابملشـــــــــاركة يف ســـــــــلوك الســـــــــعي وراء الريع، ويبدو أن هيكل املشـــــــــكلة يتمثل يف "معضـــــــــلة 
كن الســـــــــعي وراء الريع، لالســـــــــجينني": غالًبا ما يكون أداء الشـــــــــركات الفردية أفضـــــــــل إذا اخنرطت يف 
-DeBow 1992االقتصــــــــاد ككل يكون أســــــــوأ إذا اخنرطت مجيع الشــــــــركات يف هذا الســــــــلوك )

1993.) 
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املشــــاركة يف اخلطاب العام والضــــغط على  –إّن أشــــكال األنشــــطة الســــياســــية للشــــركات احملددة أعاله 
كل متزايد يف ما ات تنخرط بشمتر "عرب" العملية السياسية الرمسية، لكن الشرك –املسؤولني احلكوميني 

يبدو أنه نشــــاط ســــياســــي يدور "حول" أو "خارج" هذه العملية، ال ســــيما يف الظروف اليت تكون فيها 
الدولة ضـــعيفة أو فاســـدة أو عاجزة. ونرى يف عاملنا املعاصـــر أن الشـــركات ابتت توفر املنافع العامة مثل 

 & Mattenوق املواطنــة لألفراد )(، وحتمي حقRuggie 2004الرعــايــة الصـــــــــــــحيــة والتعليم )
Crane 2005 كما أهنا تســـــاعد يف وضـــــع وإنفاذ األنظمة والتشـــــريعات اخلاصـــــة أو "القانون غري ،)

(، مثلما حدث يف بنجالديش على ســــــــــبيل املثال عندما اهنار مبىن ران بالزا Vogel 2010امللزم" )
املالبس، حيث ُوضـــــــعت  عامل من عمال صـــــــناعة 1000، وأســـــــفر عن مقتل أكثر من 2013عام 

حينها قوانني وأنظمة جديدة للبناء ودخلت حيز التنفيذ، لكن حكومة بنغالديش ليســـــــــت من وضـــــــــع 
تلك القوانني، بل الشـــــركات متعددة اجلنســـــيات اليت تزودها املصـــــانع يف بنغالديش ابملالبس. ويصـــــف 

و جيب أن الدول عادًة أبدائها أ املفكرون هذه األنشطة أبهنا سياسية ألهنا نوع من األعمال اليت تتكفل
(. وقد Matten & Crane 2005; Scherer & Palazzo 2007, 2011تؤديها )

املســـــماة "املســـــؤولية االجتماعية  –أاثرت هذه األشـــــكال اجلديدة من األنشـــــطة الســـــياســـــية للشـــــركات 
 حُتكم يتتســــاؤالت حول شــــرعية تصــــرفات الشــــركات يف الدول ال –للشــــركات من الناحية الســــياســــية" 

 بشكل دميقراطي.

من املســـــامهني الرئيســـــيني يف  Scherer and Palazzo ( (2007, 2011يُعّد شـــــرير وابالزو 
هذا النقاش، وتتمثل وجهة نظرمها يف أنه إذا كانت الشركات تتصرف مثل الدول، فيجب أن ُتدار مثل 

ا  يفكر فيه شــريير (. ويتســم شــكل احلوكمة الذي Matten & Crane 2005الدول )انظر أيضــً
وابالزو أبنه ذو طابع هابرماســــــــــــي ]نســــــــــــبة لنظرية هابرماس[، حبيث يتضــــــــــــمن حوارًا تداولًيا بني مجيع 
أصحاب املصلحة الذين يتأثرون إبجراءات الشركة. وقد قدم املفكران أمثلة على هذا النوع من ترتيبات 

ع الشـــــــــركات واملنظمات غري ( اليت جتمMSIsاحلوكمة عرب مبادرات أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املتعددين )
احلكومية وأعضاء اجملتمعات احمللية من أجل التداول واختاذ قرارات بشأن املسائل السياسة، مثل جملس 

(، ومبادرة RSPO(، ومنظمة املائدة املســتديرة بشــأن زيت النخيل املســتدام )FSCرعاية الغاابت )
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قابل، اهتم النقاد مبادرات أصـــــــــحاب (. يف املEITIالشـــــــــفافية يف جمال الصـــــــــناعات االســـــــــتخراجية )
املصــــــــلحة املتعددين، قائلني إنه ابلرغم من فعاليتها يف إجراء حوار بني أصــــــــحاب املصــــــــلحة، فإهنا غري 

(. ليس هناك شـــك يف أن Moog ،Spicer  ،& Böhm 2015فعالة يف حماســـبة الشـــركات )
وانني ن الناحية الســـياســـية، إذ إن قالشـــركات ميكن أن تفيد اجملتمع من خالل مســـؤوليتها االجتماعية م

البناء اليت وضـــــــــــــعتها الشـــــــــــــركات الغربية متعددة اجلنســـــــــــــيات قد تنقذ حياة العديد من عمال املالبس 
البنغاليني، لكن ما مل ُتســـتحدث أشـــكال جديدة من حوكمة الشـــركات، فإن هذه الفوائد قد أتي على 

 حساب احلكم الذاي الدميقراطي.

كى اليت مُتكن الشـــركات من االخنراط يف النشـــاط الســـياســـي بشـــكل غري ملحو  هي ولعّل الطريقة األذ 
(، إذ قد تنقل الشـــركة نشـــاطاهتا خارج الدولة رًدا Christiano 2010ممارســـة حقوقها يف امللكية )

 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 الســـــياســـــية أو تعديلها. وميكن أن نشـــــيد بنتائج هذا النوع من النشـــــاط 
السياسي، كما فعلنا مع بعض حاالت املسؤولية االجتماعية للشركات من الناحية السياسية. وقد أشاد 

جمتمع امليم )على  ضــد أفراد الكثريون مبا فعلته والية إندايان عندما راجعت قانوهنا الذي يســمح ابلتمييز
أســـــــــــــاس احلرية الدينية(، وذلك اســـــــــــــتجابًة لتهديد بعض الشـــــــــــــركات صـــــــــــــاحبة النفوذ، مثل شـــــــــــــركيت 

Salesforce وAngie's List أبهنا ســـتقلص نشـــاطاهتا االقتصـــادية يف الوالية. ومع ذلك، ليس ،
ية اإلشــــارة هنا إىل أمهمن الواضــــح ما إذا كان ينبغي تشــــجيع الشــــركات على مثل هذا الســــلوك. وجتدر 

التمييز بني األفراد الذين يؤثرون يف صـــــــــنع القرار الســـــــــياســـــــــي من خالل ممارســـــــــة حقوقهم يف امللكية، 
 والشركات اليت تفعل الشيء نفسه.
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هذه  ىتعمل العديد من الشـــــــــركات عرب احلدود اجملتمعية، مبا يف ذلك احلدود الوطنية، وعادة ما ُتســـــــــم
أو الشركات  MNCsالشركات "متعددة اجلنسيات" أو "عرب الوطنية" )الشركات متعددة اجلنسيات 
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(. ويضـــــاعف العمل على الصـــــعيد الدويل من أمهية عدد من القضـــــااي األخالقية TNCsعرب الوطنية 
لنســــبوية االيت نوقشــــت أعاله، مثل املســــؤولية االجتماعية للشــــركات، كما أنه يثري قضــــااي جديدة، مثل 

وسحب االستثمارات. )لن نتطرق يف هذا القسم إىل قضيتني غالًبا ما يتم مناقشتهما يف إطار األعمال 
التجارية الدولية؛ األوىل هي قضــــية األجور وظروف العمل يف املصــــانع اخلارجية، اليت يُطلق عليها غالًبا 

من هذا البحث، أما القضـــــية  6.2 املصـــــانع االســـــتغاللية. وقد انقشـــــنا تلك القضـــــية إبجياز يف القســـــم
املتعلقة  لرؤية النقاشـــــــات ابلفســـــــاداألخرى فتتمثل يف الفســـــــاد، وميكنك االطالع على املدخل اخلاص 

 هبذه القضية(.

لة اجتماعًيا ميكن طرحه بشــأن إن الســؤال حول ما إذا كان من واجب الشــركات القيام أبعمال مســؤو  
الشركات العاملة على الصعيد احمللي، وقد طرحناه ابلفعل، لكن هذا السؤال يبدو ملًحا بشكل خاص 

مبا يف  –على األصعدة الدولية، كما أن الكثري من األمثلة املشهورة عن املسؤولية االجتماعية للشركات 
قد حدثت يف البلدان  – 7.1انقشــــــــــناه ابلقســــــــــم ذلك مثال شــــــــــركة مريك ودواء العمى النهري الذي 

النامية. وميكن عزو ذلك إىل ســـــــــــببني؛ األول أن املشـــــــــــكالت االجتماعية، مبا يف ذلك الفقر والتدهور 
البيئي، غالًبا ما تكون أســــــــوأ يف البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة. ويكمن الســــــــبب الثاي يف أن 

 بًيا يف البلدان النامية منها يف البلدان املتقدمة.الشركات جهاٌت فاعلة وأقوى نس

( ودوانلدسون 1993وقد وَضع عدٌد من علماء أخالقيات األعمال ومفكريهم، من بينهم دي جورج )
(، قواعد أخالقية للشــــــــــركات متعددة اجلنســــــــــيات. كما وضــــــــــعت الوكاالت الدولية مدوانت 1989)

أشـــــــــــــهرهــا امليثــاق العــاملي لألمم املتحــدة، حيــث تتطلــب القواعــد األخالقيــة لألعمــال التجــاريــة، ولعــل 
عضـــــويته من املنظمات االلتزام مبجموعة متنوعة من القواعد يف جماالت حقوق اإلنســـــان والعمل والبيئة 

، 2004ومكافحة الفساد. وقد متكن جون رودجي خالل فرتة عمله املهمة لدى هيئة األمم املتحدة )
الحرتام واالنتصــــــــــاف" للشــــــــــركات متعددة اجلنســــــــــيات وحقوق ( من وضــــــــــع إطار "احلماية وا2013

اإلنسان، الذي يكلف الدولة ابلواجب األساسي حلماية حقوق اإلنسان ومعاجلة االنتهاكات، ويكلف 
(. ومن احلقائق الالفتة للنظر Wettstein 2009الشـــــــــــــركات بواجب احرتام تلك احلقوق )راجع 

در  حول جزء كبري من تلك األحباث أنه ابلرغم من تركيزها على األعمال التجارية الدولية، وأهنا تصــــــــــــــْ

https://plato.stanford.edu/entries/corruption/
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أحيااًن عن وكاالت دولية، فإن االســتنتاجات اليت مت التوصــل إليها ال تنطبق حتديًدا على الشــركات عرب 
ا على الشـــركات الوطنية.  الوطنية، إذ إن واجب احرتام حقوق اإلنســـان، على ســـبيل املثال، ينطبق أيضـــً

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

ومع ذلك، توجد بعض القضـــــااي اليت تنشـــــأ حتديًدا للشـــــركات اليت متارس األعمال التجارية الدولية. إن 
 ن الثقافات املختلفة هلا قواعد أخالقية خمتلفة، وعادة ما تكونأي دارٍس مبتدئ لعلم األخالق يتعلم أ

هذه دعوة للتفكري فيما إذا كانت األخالق مرتبطة ابلثقافة أم ال. لكن هذه القضـــــــــــــية متثل حتداًي أكثر 
إحلاًحا ابلنســــــبة لرجال األعمال: كيف ميكن إدارة االختالفات الثقافية يف القواعد األخالقية؟ الســــــيما 

التشغيل يف بلد "مضيف"، هل جيب على رجل األعمال تبين معايري البلد املضيف، أم تطبيق  عند بدء
 معايري بلده "األم"؟ 

( وكذلك 1996، 1989ويُعد دوانلدســــون صــــواًت رائًدا يف هذه املســــألة، إذ حبثها بشــــكل مســــتقل )
قية" معينة جيب (. وجيادل دوانلدســـــــــــــون ودنفي أبن هناك "حدوًدا أخال1999ابلتعاون مع دنفي )

االلتزام هبا على مجيع األصعدة والسياقات. وتُـــــــــــــــَقـــــــــــــــدم لنا تلك احلدود من خالل "القواعد األخالقية 
األســــــاســــــية" أو القيم والقواعد األخالقية العاملية، اليت ميكن تربيرها بوصــــــفها تقاراًب بني النظم العقائدية 

دوانلدســون ودنفي إن الشــركات لديها "مســاحة  (. ويقول57: 1999"الدينية والفلســفية والثقافية" )
حرة" الختيار معايريها األخالقية ضمن احلدود اليت وضعتها القواعد األخالقية األساسية. ابلتايل، فإن 
الشـــركات ليس لديها احلرية املطلقة يف اختيار أي معايري يريدوهنا، بل جيب أن تســـرتشـــد تلك اخليارات 

 اه احلايل من التنمية االقتصادية.بتقاليد البلد املضيف ومستو 

وقد اســــــتقطب هنج دوانلدســــــون ودنفي قدرًا كبريًا من االهتمام والنقد، وتركزت معظم تلك االنتقادات 
حول طبيعة القيم األخالقية األســـاســـية. وجيادل بعض النقاد أبن معايري دوانلدســـون ودنفي لتلك القيم 

يزعم آخرون أبن بعض القواعد اليت يدعيان أهنا  (، بينماScherer 2015ُتعد معايريًا خاصــــــــــــــة )
 Mayer & Cavaأســــــــــاســــــــــية )مثل حظر التمييز بني اجلنســــــــــني( ال تســــــــــتويف معايريمها املعلنة )
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(. ويركز مفكرون آخرون على تطبيق نظرية دوانلدســـون ودنفي، حمتجني أبن نظريتهما ال تُقدم 1995
 (.Soule 2002دمها )للمديرين التوجيهات احملددة اليت تدعي أهنا تق

ولعّل ما يُعقّ د النقاش حول ما إذا كان جيب تطبيق معايري البلد األم يف البلدان املضـــــــيفة أن الشـــــــركات 
متعددة اجلنسيات تنخرط يف األعمال التجارية عرب احلدود الوطنية بطرق خمتلفة، إذ إن بعض الشركات 

رى مع من البلدان، بينما تتعاقد شركات أخ متعددة اجلنسيات توظف العمال بشكل مباشر يف العديد
، على ســــــــــبيل املثال، ال توظف العمال بشــــــــــكل (Nikeموردين يف بلدان متعددة؛ فشــــــــــركة انيكي )

مباشـــــــر لصـــــــنع األحذية، وإمنا تقوم الشـــــــركة بتصـــــــميم األحذية مث تســـــــتأجر شـــــــركات يف بلدان أخرى 
كـان جيـب على الشـــــــــــــركـات متعـددة   لتصـــــــــــــنيعهـا. عالوًة على ذلـك، فـإن وجهـات نظران حول مـا إذا

اجلنســـــــيات تطبيق معايري البلد األم يف البلد املضـــــــيف تعتمد على ما إذا كانت الشـــــــركة ســـــــتطبق تلك 
املعايري على عماهلا أو على عمال الشركات األخرى. األمر نفسه ينطبق على قضية املساءلة، فغالًبا ما 

ة ات اليت تتعامل مع العمالء مباشـــرة، مســـؤوليتتحمل الشـــركات متعددة اجلنســـيات، خاصـــة يف القطاع
ظروف العمل الســـــيئة يف مصـــــانع مورديها. وقد تعرضـــــت انيكي النتقادات حادة يف تســـــعينيات القرن 

(. ابلتايل، فإن وجهات نظران Hartman et al. 2003املاضي بسبب ممارسات العمل ملورديها )
على ما إذا كانت تلك املمارســات اإلشــكالية حول مدى مســؤولية الشــركات متعددة اجلنســيات تعتمد 

 موجودة يف مصانع الشركات متعددة اجلنسيات أو يف مصانع مورديها.

ا غري  قد جيد رجل األعمال أن معايري الدولة املضــيفة ال ختتلف فقط عن معايري بلده األم، بل إهنا أيضــً
جارية حيح هو عدم ممارسة األعمال التمقبولة أخالقًيا. ابلتايل، قد يقرر رجل األعمال أن التصرف الص

يف هــذا البلــد على اإلطالق، وإذا كــان يســـــــــــــتثمر أموالــه ابلفعــل يف ذلــك البلــد، فــإنــه يقرر ســـــــــــــحــب 
اســـــــــــتثماراته. وقد حظيت قضـــــــــــية ســـــــــــحب االســـــــــــتثمارات ابهتمام كبري يف مثانينيات القرن املاضـــــــــــي 

ا من ذا كانت ســــتســــحب اســــتثماراهتوتســــعينياته، حينما كانت الشــــركات متعددة اجلنســــيات تقرر ما إ
جنوب إفريقيا يف ظل نظام الفصـــــــل العنصـــــــري أم ال. كما أن هذه القضـــــــية قد حتظى ابالهتمام جمدًدا 
خالل الســـــنوات القادمة حيث تفكر الشـــــركات واملنظمات يف ســـــحب اســـــتثماراهتا من صـــــناعة الوقود 

 ات أو الصـــناعات اليت هبا مشـــاكلاألحفوري. إن األســـباب الشـــائعة لســـحب االســـتثمارات من اجملتمع
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أخالقية تتمثل يف جتنب التواطؤ يف املمارســــــــــــــات غري األخالقية، والضـــــــــــــغط على تلك اجملتمعات أو 
الصــــــناعات لتغيري ممارســــــاهتا. ويبدي منتقدو ســــــحب االســــــتثمارات قلقهم بشــــــأن أتثريات ذلك على 

ســـــــحب االســـــــتثمارات يف ( وكذلك بشـــــــأن جدوى Donaldson 1989األطراف الثالثة الربيئة )
(. ويعتقد البعض أنه من Teoh, Welch, & Wazzan 1999فرض التغيري االجتماعي )

األفضـــــــــــل للشـــــــــــركات أن تظل منخرطة يف تلك اجملتمعات أو الصـــــــــــناعات وحتاول إحداث التغيري من 
 الداخل.

 

 مكانة أخالقيات األعمال -8

ألحباث اليت أجراها علماء الفلســـفة األخالقية لقد نشـــأ جمال أخالقيات األعمال، بشـــكله احلايل، من ا
والســــياســــية يف ســــبعينيات القرن املاضــــي ومثانينياته ، وليس من الصــــعب معرفة ســــبب اهتمامهم مبجال 
األعمال، إذ تثري األنشــطة التجارية عدًدا من القضــااي الفلســفية املثرية لالهتمام: حول الوكالة والصــدق 

وغريها الكثري. ومع ذلك، يبدو أن هذا اجملال يشـــهد تراجًعا وانســـحااًب  والتالعب واالســـتغالل والعدالة
عاًما، فال يكاد توجد حالًيا أي برامج لدرجة  30من الفالســـــــــــــفة مقارنًة ابلطفرة اليت شـــــــــــــهدها قبل 

الدكتوراه يف الفلســــــفة هبا هيئة تدريس متخصــــــصــــــة يف أخالقيات األعمال، مما أدى إىل قلة شــــــهادات 
ديـدة يف هـذا اجملـال. وعـادًة مـا يكون الفالســـــــــــــفـة العـاملون يف جمـال أخالقيـات األعمـال الـدكتوراه اجلـ

"متحولني" إليه من النظرايت األخالقية السائدة والفلسفة السياسية، وهو ما مُيثل فرصة ضائعة. ويهتم 
ا صـــــاحلني ولديه  مالعديد من رجال األعمال مبجال أخالقيات األعمال: فهم يرون أنفســـــهم أشـــــخاصـــــً

الرغبة لفعل الصـــــــــــــواب يف أعماهلم. كما أن العديد من هيئات االعتماد األكادميي، مثل مجعية اعتماد  
(، تطلب من كليات األعمال تدريس علم األخالق. ومع تراجع أعداد AACSBكليات األعمال )

ن تدريب أل الفالســـــــــــــفة يف هذا اجملال، جلأت كليات األعمال إىل علماء اإلدارة مللء الفراغ، لكن نظرًا
هؤالء العلماء يكون يف العلوم االجتماعية، فإهنم يتعاملون مع علم األخالق بوصــــفه مشــــروعاً وصــــفياً، 
أي بوصفه دراسة ألسباب وأتثريات السلوك األخالقي أو االجتماعي اإلجيايب املزعوم. ال شك أن هذا 
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ي. وآمل أن أخالقي يف العمل التجار املشــــــروع مهم، بيد أنه ليس بدياًل عن التفكري املعياري يف ما هو 
يســــــــــاعد هذا املدخل يف إطالع الفالســــــــــفة على مدى ثراء جمال أخالقيات األعمال وقيمته، ولعل يف 

 ذلك ما يشجع على مزيد من االهتمام يف هذا اجملال.
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