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 1عيةالجماولية المسؤ

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 مشاعل سليمان المشيقحترجمة: 
 
 
 
 

موسوعة ستانفورد  منشور على ) و نص مترجم    ؛الجماعيةالمسؤولية  فلسفة  حول  فلسفي شامل  مدخل  

التعديل من منذ    والتي قد يطرأ عليها (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة،  للفلسفة

على تعاونهم واعتمادهم للترجمة   تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد

 والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
 

1 Smiley, Marion, "Collective Responsibility", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/collective-responsibility/>. 
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املسؤولية الشخصية واملسؤولية املشرتكة، يف معظم    ي  شرُي مفهوم املسؤولية اجلماعية، مثل نظرييه مفهومي

السياقات، إىل كل من املسؤولية السببية للفاعلني األخالقيني عن إحداث الضرر يف العامل وأحقيَّة إلصاق اللَّوم  

،  حمضة  يف إحداث مثل هذا الضرر. ومن مث، فإنَّه، مثل نظرييه األكثر فردانية   همإليهم كون تسبب  ونعزوهااليت  

مفهوم أخالقي عن املسؤولية؛ فضاًل عن كونه مفهوًما عن السببية البحتة. بيد أنَّه، مبثابة    —تقريًبا  —فهو

اللوم، مع    اقإحلأحقية    الفردية احملضة، فإنه ال يُقرُن، سواًء املسؤولية السببية، أو  مثيليه عنعلى النقيض من  

.  ولئك الذين ميثلون األخالق الفرديةخالقي  يف اإلرادة احلرة ألاألفراد املنعزلني، أو حيدد مصدر املسؤولية األ

اللوم، مع اجلماعات، بل وحيدد مصدر    عوًضا عن ذلك، فهو يُقرن بني كٍل من املسؤولية السببية، وأحقية 

  .مجاعية وتفسرها أبهنااملسؤولية األخالقية يف األفعال اجلماعية اليت تتخذها هذه اجلماعات 

من منطلق كوهنم    — اجلماعات، خبالف أعضائها الفرديني   ِكنفكرة املسؤولية اجلماعية هذه تُم ونظًرا ألن  

أخالقيني  املنهجيني    —فاِعلني  األفراد  قبل  من  األخرية  السنوات  يف  التدقيق  من  قدرًا كبريًا  اجتازت  حيُث 

فعل األخالقي  ابجلماعات، على  الفردانيون املنهجيون الحتمالي ة ربط ال  انربىواملعهودين، على حد سواء. فقد  

حنو خيتلف عن أعضائها الفرديني، بل ويؤكد الفردانيون املعهودون أبن املسؤولية اجلماعية خترق كالُ من مبادئ  

املسؤولية الفردية والنزاهة. واستجابًة هلذه التحدايت، شرع أنصار املسؤولية اجلماعية يف إظهار أنَّ املسؤولية  

ممكنة فوق العادة    —نوااي اجلماعة، والعمل اجلماعي، وأحقية إلصاق اللوم ابجلماعة  فضالً عن   — اجلماعية

 وميكن أن تُنسب إىل الفاعلني بشكل منصف على األقل يف بعض، إن مل يكن يف مجيع احلاالت. 
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من  الرغم  ممن    أنَّ   وعلى  العظمى  الفلسف  يُسمطَّرمونالغالبية  الدوائر  يف  اجلماعية  املسؤولية  عن  ية  اآلن 

يف السنوات األخرية    دارسني وضعت جمموعة أصغر من ال حيُث  يواصلون مناقشة إمكانية املسؤولية اجلماعية،  

يتعلق مبا إذا كان يتعني على اجملموعات أن تستويف    أوهلمااهتمامنا.    بؤرةيف    —  أكثر أمهية  —شاغلني آخرين  

رئيًسا    ضًعا ومقاًماقمْصديـة مو التصبح  إِ ذ  فراد. )نفس الشروط الصارمة للمسؤولية األخالقية اليت يلتزم هبا األ 

على سبيل املثال، الدول القومية،    ،ماعاتأنواع معينة من اجل   استبقاء يتعلق مبزااي وعيوب  اثنيهما  و .  للجدل هنا(

 . العمليَّة يف املمارسة ،املسؤولية األخالقيةو العرقية،  ماعات واألعراق، واجل

ما يدور يف أذهان معظم    تشري إىل  آنًفااملسؤولية اجلماعية املذكورة    بشأن  االنطالقوالنظرة حنو نقطة  

هناك اهتمام    ما زال خالل السنوات العديدة املاضية    غري أنهالفالسفة عندما يتحدثون عن املسؤولية اجلماعية.  

التطلعية.   امتزايد مبا أصبح يعرف ابملسؤولية اجلماعية  النقيض من نظريهتا  ف وعلى  املسؤولية  لرَّجعيَّة،  ال تركز 

   ماعي  اجلعامل  ال اجلماعية التطلعية على ما إذا كان  
ُ
حقية إحلاق أو  حمد د قد تسبب يف ضرر ابملعىن املتعلق أبامل

فإهنفاللوم األخالقي.    إلصاق الت   ابداًل من ذلك،  فيما يتعلق  فاعلركز على ما ميكن توقعه من  ، إن وجد، 

 يشار إليها أحياًًن ابملسؤولية العالجية. مبعاجلة الضرر. ومن مث، 

 

 اخلالف عمواضاملسؤولية اجلماعية:  .1

 ، والتضامن اجلماعيقاصدمنطق املسؤولية اجلماعية: اإلجراءات، وامل .2

 املسؤولية اجلماعية وهيكل اجملموعات .3
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 هل ميكن توزيع املسؤولية اجلماعية؟ .4

 مناهج بديلة للمسؤولية اجلماعية .5

 تبعاتاملسؤولية اجلماعية ومسألة ال .6

 املسؤولية اجلماعية التطلعية  .7

 املراجع •
   األدوات األكادميية •
 مصادر شبكية أخرى •
 املداخل ذات الصلة  •

 

 مواضع اخلالفاملسؤولية اجلماعية:  .1
مع أولئك الذين    رَّجعي ة ال تتوافق الفكرة التقليدية ال ف جدل.  مثار  املسؤولية اجلماعية    مفهومي     منكل  يـُعمدُّ  

الفكرة التطلعية أقل إاثرة  ِإذ أنَّ    ؛يشككون يف قدرة الكياًنت اجلماعية على اإلرادة والعمل ككياًنت مجاعية

—   يةكيفال  بشأنتثري أسئلة    لكنها.  رائي ة()املاو   سسها امليتافيزيقيةفيما يتعلق أبُِ   رَّجعيمة، ن نظريهتا العللجدل  

ثالثة  مثَّة  و   .عمليًّامثل هذه املسؤولية    عزوها إىلميكننا أن ناليت    – ومبادئ    )معايري سلوك(  على أساس أي قواعد

 أنواع من اخلالفات حتيط ابملفهوم التقليدي للمسؤولية اجلماعية.

إذا كانت   مبا  اخلالفات  هذه  أول  منطقيةيتعلق  اجلماعية  املسؤولية    ،املسؤولية  أشكال  من  كشكل 

  جماعات لل  فعل األخالقي  الرتكيز األساسي لالهتمام هنا على كل من البؤرة  كون  ت  أنوال غرو  أم ال.    ،األخالقية

  الف عن: هذا اخلطرح  املشاركون يف    ويتساءلبشكل خاص.    ماعة،اجل   ومقاصد وإمكانية طموااي  ،بشكل عام
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أخالقية   مسألة  ابعتبارها  اجلماعية  املسؤولية  فكرة  فهم  ميكننا  سببية؟    —كيف  جمرد  ميكن  و وليس  هل 

وأن تتصرف    الضرر ابملعىن الذي تقتضيه املسؤولية األخالقية؟ يف  سبب  تللجماعات، املتميزة عن أعضائها، أن ت

املتميزة عن أعضائها، أن تكون ملومة    هل ميكن للجماعات،و ؟  وأن يكون لديها طوااي ومقاصد؟  تصرفًا مجاعيًّا

 أخالقيني؟  فاعلني كموضع إدانة  كون تأن و إحداث الضرر؟ عن أخالقيا 

على اإلطالق،    جماعاتابملسؤولية األخالقية لل   ال يتعلق اثين هذه اخلالفاتالهتمام أنَّ يبعث على ا  ومما

األمر ابملسؤولية    فقد ارتبطداًل من ذلك،  بفعلى الرغم من أهنا صيغت بلغة املسؤولية األخالقية اجلماعية.  

تساءل  وي.  ضرريُعتقد أهنا مسؤولة أخالقياً عن حاالت معينة من ال   مجاعاتاألخالقية لألفراد الذين ينتمون إىل  

األفراد يف هذه  من خالل األعضاء  ، كيف ميكننا توزيع املسؤولية اجلماعية  الفهذا اخل مناقشة  املشاركون يف  

يُ و ؟  ماعةاجل املناسب حتميل أفراد اجلهل  املسؤولية  ماعة  عقل توزيع املسؤولية اجلماعية بشكل عام؟ هل من 

؟  فيه أيًضانفسها    ماعةاجل  والذي تسببتن؟  و اآلخر   ماعة األخالقية عن الضرر الذي تسبب فيه أعضاء اجل

الظروف وما هي أنواع  ؟ إذا كان األمر كذلك، فما هي احليلولة دون وقوعهككل يف   ماعةاجل  أخفق أفراد اليت  و 

؟ كياًنت  مصاحلجمموعات قائمة على  أم هي  جمموعات عشوائية من األفراد؟  هل هي  اخلاصة؟    ماعاتاجل

أم أهنم    ،على األفراد، هل يستحق األفراد اللوم أخالقياً   عندما يتم توزيع املسؤولية اجلماعية و ؟  اعتبارية مشرتكة

 ؟ ماعةمسؤولون فقط عن معاجلة الضرر الذي تسببت فيه اجل 

الثالث فهو معياري يف املقام األولمثار  أما   يتعلق بقيمة إسناد املسؤولية اجلماعية يف  ، كما  اخلالف 

رتنا العام للمسؤولية اجلماعية وعواقبها على قد  ابلتطبيقاالهتمام    ينصبفي بعض احلاالت،  ف.  الفعليَّة  املمارسة
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يف حاالت أخرى، ينصب القلق على إسناد املسؤولية اجلماعية  و م الفردية واحلرية والعدالة.  على احلفاظ على قي  

يف سياقات معينة، على سبيل املثال، يف سياقات حماكم احلرب، والتعويضات عن الرق، واإلرهاب، واالغتصاب،  

يتساءل النقاد ماذا  و ولئك الذين يتم إلقاء اللوم عليهم.  / أو عادلة أل   مثمرة و   سانيدوما إذا كانت مثل هذه األ

امل من  يفلتون  األفراد  سنرتك  هل  اجلماعية؟  ابملسؤولية  الفردية  املسؤولية  استبدال  أردًن  إذا  سؤولية  سيحدث 

 ممارسة املسؤولية الشخصية بشكل عام؟  تفتت تطبيق؟ هل سنعمل على  واملساءلة 

يف السبب يف   )الفاعل( تسببماعية التطلعية هلا عالقة بكل من دور املاخلالفات احمليطة ابملسؤولية اجلف

مناسبة  تكون    —ال  رمبا  أو    —واملبادئ اليت قد    السلوكية  إسناد املسؤولية عن معاجلة الضرر يف العامل واملعايري

الضرر؟  تقع على من تسبب يف    )التعويض(هبا يف هذا السياق. وهل مسؤولية جرب الضررواالحتجاج  للتذرع  

املعايري األخرى اليت جيب أن نستخدمها؟ هل اعتبارات اإلنصاف  ف كذلك،  األمر  إذا مل يكن  و  من  ما هي 

ما  و كان يف إسناد املسؤولية العالجية لدينا؟ إذا كان األمر كذلك، ما هو نوع اإلنصاف املناسب؟  األمهي ة مب

هو الدور، إن وجد، الذي جيب أن تلعبه العضوية يف جمتمع معني هنا؟ هل سيكون العقد االجتماعي مفيًدا  

 معينة من الضرر؟  أنواع احليلولة دون وقوععاجلة أو امليف حتديد من جيب أن يكون مسؤواًل عن 

 

 والتضامن اجلماعي قاصد املسؤولية اجلماعية: اإلجراءات واملمنطق  .2

على أن املسؤولية اجلماعية تكون    ابلكاد يكتبون اآلن عن املسؤولية اجلماعية  يُسمطِ رون و يتفق مجيع الذين  

املسؤولية اجلماعية    . لكنهم خيتلفون بشكل ملحوظ حول ما إذا كانتشاملةمنطقية إذا كانت جمرد ظاهرة  
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يف هذا السياق، كما  و معينة.    مجاعة توزيع، أي كظاهرة تتجاوز مسامهات أعضاء  قابلة للمنطقية كظاهرة غري  

ني:   حامسلبني مطومثَّة  .  منهاًجا أو برًنجًما إجرائًياضع املتشككون  يهو احلال يف العديد من اجملاالت األخرى،  

ال ميكن    من مثَّ ، و طوااي ومقاصد )أهداف(ال ميكن أن تشكل  خبالف األفراد،  ،  ماعاتهو أن اجل  أوهلما،

هو أن اجلماعات، ابعتبارها متميزة عن    اثنيهما:. و ماعات بصفتها أهنا تعمل أو تسبب ضررًا جل  استيعاب

ه املسؤولية  ابملعىن الذي تتطلب  ،للوم من الناحية األخالقيةجديرة ابأهنا    استيعابأعضائها الفرديني، ال ميكن  

 .األخالقية

املطلبني  من  أوضحه    ينبثق كُل  الذي  النوع  من  الكالسيكية  املنهجية  الفردية  ويرب )من  (  ماكس 

(Weber 1914)    لويس(و دي  رفض كل  (Lewis 1948)(  إتش  الشخصي  يف  للمسؤولية    يهما 

املسؤولية    أنَّ  (Weber 1914) (ويربيؤكد )،  األول  اجمللد  ،االقتصاد واجملتمعكتابه املوسوم:  في  فاجلماعية.  

على أهنا ختتلف عن األفعال املتطابقة    اجلماعية ال معىن هلا ألننا ال نستطيع عزل اإلجراءات اجلماعية احلقيقية

  أو  جماعاتاألفراد الذين ينتمون إليها، ال ميكنها التفكري ك  خبالف ،  ماعاتللعديد من األشخاص، وألن اجل

ويتفق )هــ .  من النوع الذي يعتقد عادة أنه ال ِغىنم عمْنُه لألفعال. تصيغ طوااي ومقاصد    ذات إمكانية على أن

  من الذي يطرأ ويقرن فردانيته املنهجية بشعور من الغضب األخالقي   ، بلاخلاصة  أدلتهذلك يف   مع (لويسد. 

 :قائالً   (لويس)كتب يفكرة لوم األفراد على أفعال اآلخرين. 
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أخالقياً    امذنبً يُعد  ال أحد  ف والفرد هو احلامل الوحيد للمسؤولية األخالقية.    ،لفرداختص  القيم  املنفعة و  

 ,Lewis 1948)  .إال فيما يتعلق بسلوك يعتربه هو نفسه خطأ ... املسؤولية اجلماعية… بربرية

pp3-6) 

هنا يف مساواة املسؤولية    (لويس)يذهب النقاد املعاصرون للمسؤولية اجلماعية عموًما إىل أبعد ما يفعله    الو 

إمكانية   حول  أسالفهم  عام شكوك  بشكل  يشاركون  لكنهم  ابهلمجية.    فعال واال  ماعة اجل   مقاصداجلماعية 

إسناد املسؤولية اجلماعية إىل   يف اإلنصاف ، فهم قلقون أيًضا بشأن فوق ذلكنظر أدًنه(. و يُ ) بصدقٍ اجلماعية 

األفراد الذين ال يتسببون هم أنفسهم يف األذى بشكل مباشر أو الذين ال يتسببون يف األذى عن قصد. يكتب  

 :( معلًقاستيفن سفريدليك)

كثر من شخص واحد أو عن طريق  أل فعل    تسبب هبا، سواء كنا نفكر يف نتيجة  من غري اإلنصاف

 ,Sverdlik 1987)  .هافي  أن يكون سبًبا  قصد ، أن نلوم شخًصا على نتيجة مل يكن يمبفردهشخص  

p. 68) 

 

نصاف من الناحية األخالقية  اجلماعية حًقا غري ممكنة وأنه من غري اإل فعالن األأب —  من املطلبني كل  

على افرتاضني معياريني  يرتكزان    — عن قصد  داث الضرر  يف إحمل يتسببوا    اللوم أبشخاصوإحلاق  إلصاق  

سواء كانت فردية أو   —هو أن األفعال  وأوهلما . قاصد والطواايكالمها يتعلق أبمهية املو الناقد.  ساسيني لدورأ

هو    اثنيهما:بل أنواًعا من السلوك(. و   ،، فهي ليست أفعااًل وِإالَّ . )كـ نوااي مضمرةتبدأ ابلضرورة    —مجاعية  
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من جانب أولئك    —   ا أو على األقل خطأ أخالقيً   —ن اللوم األخالقي له مصدره ويتطلب وجود نوااي سيئة  أ

 .هبم املسؤولية  إلصاق الذين يتم 

م من كتابة مقاصد  هُ نُـ كِ ميُم أن مجيع األفعال تبدأ ابلنوااي، مفيد جًدا للنقاد ألنه    أال وهو االفرتاض األول،  و 

  عمدُّ يُـ و عل نوااي اجملموعة شرطًا ضروراًي للمسؤولية اجلماعية.  جي  من مثَّ و   ،العمل اجلماعي نفسهاجملموعة يف تعريف  

 (:كورليتوبناءُ على ما يقوله )لعمل اجلماعي منوذجًيا هنا. ا بشأنكورليت( يلو  چيه. أنچ)تعريف 

اجلماعي هو    السلوكو فعل موضوعه عامل مجاعي مقصود.    مبثابة  العمل اجلماعي )املتعمد( هو  ]أ[

معتقدات    الفعل اجلماعيويكون السبب يف  فعل أو سلوك ًنتج عن مجاعة، وإن مل تكن نتيجة لنواايها.  

تبياهنا   كانت هذه املعتقدات والرغبات ميكن تفسريها أو   ٌ  ( اجلماعة نفسها، سواءمتطلبات)  ورغبات

 (Corlett 2001, p. 575). ةفردي  مبصطلحات

األخالقيني   فاعلني لل  شريرة على النوااي ال  القائمة   هنواعأميع  جباالفرتاض الثاين، وهو أن اللوم األخالقي  و 

املسؤولية اجلماعية    االشرتاط أبنَّ الذين يتسببون يف الضرر، مفيد أيًضا لنقاد املسؤولية اجلماعية، ألنه ميك نهم من  

أو على األقل    شريرة   مقاصداجلماعات على أن يكون هلا    بل قدرة مجاعية،  ومقاصد   طواايتتطلب، ليس جمرد  

عن أعضائها األفراد، على أهنا    ختلفةامل  ،ماعاتءل النقاد كيف ميكن فهم اجليتساو أخالقياً.    تلةأن تكون خم

كيف، بعبارة أخرى،  و أم ال؟    خمتلة،  أخالقية  مشائل  هاأن يكون لدي و أخالقيا؟    خمتلةأن تكون  و ؟  شريرةذات نوااي  

 اللوم األخالقي أو الذنب أو العار؟   لصق هبميُ أنسب من أهنم   استيعاب ميكن 
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األفعال أن  إظهار  هنا على  النقاد  غالبية  أن    ِإمَّا  يركز  أو  اجلماعات،  وليس  مرتبطة حصراًي ابألفراد، 

أو تبين معتقدات ابملعىن الذي تتطلبه خاصة هبا، ال ميكنها اختاذ خيارات    آراء، اليت ليس لديها  ماعاتاجل

أو صياغة   يركز    املقاصد  لويس(  النوااي.  د.   . عام  )هــ  اجلماعية  للمسؤولية  نقده  يف  النقطتني  توضيح  على 

  ين ڨأل )ل امثأ ني األفراد املنهجيأمَّا التابعون من (. 1957) ( عامچي دبليو واتكينز)فعل  وابملثل،.  1948

چان  )  ( و2001)كورليت    (أنچلو كورليت  يهچ)( و1987)  (يردليكڨسستيفن  )( و1970)  (ولدمانغ

على استعداد عموًما لالعرتاف حبساسية املسؤولية اجلماعية يف  فهم  أسالفهم،    خبالف(،  2002)  (يسونڨًنر

ة  من املسؤولية اجلماعي  طرأ . لكنهم، أيًضا، يلفتون االنتباه إىل جمموعة الصعوابت اليت ت من احلاالت  نطاق حمدود

 .كإطار أخالقي مبجرد أن نعرتف ابحلقيقة البسيطة املتمثلة يف أن اجلماعات ال تتمتع حبياة عقلية كاملة

ما    ويلي إىل حد  اجلماعية  املسؤولية  ب  قليالً منتقدو  االهتمام  اجلماعي  من  األخالقي  اللوم    عن طبيعة 

اللوم األخالقي    ربط قلقون بشأن مدى مالءمة  ياهتمامهم بطبيعة األفعال اجلماعية. لكنهم يف بعض األحيان  

ضح أنه  يتمن بني آخرين، ما    ،) آر إس داوين( يضعو .  ماعة، على حنو خيتلف عن أعضاء اجلماعاتابجل

 : أنَّ ؤكد مفهوم تقليدي للغاية للمسؤولية األخالقية يف مركز اهتمامه وي

أخالقية، ألهنم ال يتخذون خيارات أخالقية، وابلتايل ال ميكن إسناد املسؤولية   جماعات نواقصليس لل

أن يكون هناك اللوم    ينبغي   أخالقية،لكي تكون هناك مسؤولية  و األخالقية إليهم بشكل صحيح. ...  

   .يالذي ينطوي على قرار خاطئ أخالقًيا، وهذا ميكن أن حيدث فقط على املستوى الفرد

(Downie 1969, p. 67) 
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  اللوم األخالقي    هبم  ويُلحق  لصقمن يُ بعيًدا يف هذا السياق إىل القول أبن    (يسونڨچان ًنر) يذهبو 

: "ال شيء  ( قائالً يسونڨًنر)  ويُسمطِ رُ .  األخالقي    فعلال  لديهم ألن األفراد فقط هم من    ،أن يكونوا أفراًدا  نبغيي

يتبني أن  .   (Narveson 2002, p. 179)كامًلة" املسؤوليةمن حيمل  هو    حرفيا  آخر ميكن أن يكون  

الذي يتشاركه    املعىنتناقض مع  ت  ا كلمة "حرفياً" هنا مهمة ألولئك الذين يكتبون عن املسؤولية اجلماعية. ألهن

زية  املسؤولية اجلماعية مبصطلحات جما  استيعابأبننا قد نكون يف النهاية قادرين على    وآخرون(  يسونڨًنر)

م األخالقي، كاستعارة  و والل الفاعل املتسبب  ، مبا يف ذلك كل من  الفردي    األخالقي    عل الف   تناول من خالل  

 .ُعرفًاالنوع املتعلق ابملسؤولية األخالقية املفهوم  هذا لـ اجلماعي    فعللل

عاءات  من االسرتاتيجيات الفلسفية لفضح االدضروب  يعتمد املدافعون عن املسؤولية اجلماعية على  و 

تاسك  ترابط و ، و مجيعهامن إمكانية املسؤولية اجلماعية يف بعض احلاالت، إن مل يكن    ولتربير كلٍ   ،املذكورة أعاله

على  لوم  نضع ال   إىل أنناريشما زالت بوضوح تإحدى هذه االسرتاتيجيات  و .  املسؤولية اجلماعية كبناء فكري  

وأننا نفعل ذلك بطريقة يصعب حتليلها وفًقا ملبادئ الفردية املنهجية.    ،من الناحية العملية  الوقت  ةليط  ماعاتاجل

املسؤولية  إلحداث    االسرتاتيجية، من بني آخرين، هذه  (كوبر  يدڨدي )يستخدم  و  دفاعه عن  أتثري كبري يف 

ية تُنسب  نقطة واضحة جيب االعرتاف هبا وهذه النقطة الواضحة هي أن املسؤول  مثَّة ، "(كوبرـ )وفًقا لو اجلماعية.  

 Cooper) "  وكذلك جتاه األفراد  ةجتاه اجلماع يتم القاءها  اللوم    ومواقف إىل اجلماعات، وكذلك إىل األفراد.  

1968, p. 258.). 

 



22/5/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 12

 

 

تفاعلية    (Tollefsen, 2003)توِلفِسن(    )ديبورا  وتركز  مواقف  نعرب عن  أننا  إىل حقيقة  انتباهها 

خمتلفة جتاه اجلماعات، على سبيل املثال، الغضب واالستياء والسخط األخالقي. وتتساءل كيف ميكننا فهم  

هذه املواقف؟ وتؤكد أبنه ال ميكننا القيام بذلك مبجرد افرتاض أنَّ عواطفنا ختفق هنا وأنَّ مواقفنا موجهة حًقا  

اد اجلماعات بدالً من اجلماعات ذاهتا. وبداًل من ذلك، علينا ان ندرك أنه يف أطار ممارساتنا للمسؤولية  جتاه أفر 

  .األخالقية  الكفاءة  وإظهار  األخالقي التعامل على اجلماعات ابلقدرة  األخالقية تتمتع

تقوم عليها، قد ال تكون  ممارساتنا للمسئولية األخالقية، وكذلك املواقف التفاعلية اليت  ِإنَّ  لكن ابلطبع  

ضللة. ومن  نفسه أبن كالً من استخدامنا للغة هنا ومواقف إلقاء اللوم لدينا قد تكون مُ   (كوبر)  ويعرتف مربرة.  

جدوا أنه من الضروري أن يُظهروا، ليس فقط أننا نلقي اللوم على اجلماعات يف املمارسة العملية،  فقد و ،  مثَّ 

هذا  على عاتقه    (كوبر)أيخذ  وبه ال ميكن حتليله من حيث اللوم الفردي.  ولكن أن اللوم اجلماعي الذي ننس

حاالت معينة من اللوم، على سبيل املثال، تلك املرتبطة ابألندية واألمم الرايضية،    عراضاملشروع من خالل است

 كيفية عمل  عندما ننظر إىلف، (كوبروبناًء على ما يورده ). ماعاتواليت، كما يقول، ميكن أن ترتبط فقط ابجل

ال ميكننا  ف مقرتحة أم ال،   ماعات أفعاالً حول اجل  قوال والتصاريح، نرى أنه سواء اعتربًن األ ماعاتمثل هذه اجل 

يتوافق مع العضوية    مجاعةقائاًل: "هذا صحيح، ألن وجود    ويؤكدأن نستنتج منها بياًنت حول أفراد معينني.  

 .(Cooper 1968, p. 260)  اجلماعةليست هناك جمموعة حمددة من األفراد ضرورية لوجود  ف.  ختلفةامل
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اليت يؤكد أهنا ال تنطبق    سناداتعلى تلك الفئة من اإل  (بيرت فرينش)، يركز  وعلى نفس اخلطى واملنوال

  يقول )فرينش(: .ماعاتإال على اجل

لنسبة لألفراد، واليت ميكن أن تنطبق فقط على  اليت ال ميكن أن تكون صحيحة اب  سنادات فئة من اإلمثَّة  

حلها" )معظم    املتفككة واليت مت  ... وتشمل "  واألمثلة على مثل هذه اإلسنادات مستفيضة.  ماعاتاجل

الفردية  ف".…  لقانون  ستخدامات(، و "خسارة لعبة كرة القدم"، و "انتخاب رئيس"، و "ترير تعديلاال

 (French 1998, p. 37) .لسياقيف هذا امتحرية املنهجية ستكون 

يعتمدون على التحليالت  ماعية يف هذا السياق  األفعال اجلغالبية أولئك الذين يدافعون عن إمكانية  و 

الذين، مثل  اللغوية.   أولئك  أيًضا  النظرية االجتماعية  (الري ماي)لكن هناك  إىل  من ذلك  يلجأون بدالً   ،

اجلماعات ميكن أن    نَّ ؤكد ألي  للعالقات   ( چان بول سارتر)نفسه نظرية    )ماي(  يستخدمو والتقاليد الوجودية.  

تُنسب بشكل شرعي إىل أفعال يف احلاالت اليت يرتبط فيها األفراد ببعضهم البعض ويتصرفون مًعا بطرق لن  

شرطني قائمني على العالقات ميكننا مبوجبهما أن نقول بشكل  )ماي(  حيدد  و رفوا مبفردهم.  تكون ممكنة إذا تص

فرد، بل  ال  فعاًل من خالل ليس    ،(مايـ )وهو ما يعين ابلنسبة ل   —شرعي عن الفعل أنه مجاعي وليس فرداًي  

البعض حىت يتمكن كل منهم  الشرط األول هو أن يكون األفراد املعنيون مرتبطني ببعضهم  و .  فعالً مرتبطًا بعالقة

أفعاهلم كأفعال   بتمثيل  األفراد  لبعض  السماح  والثاين هو  مبفردهم.  إدارهتا  يستطيعون  بطرق ال  التصرف  من 

   ..(May 1987, p. 55) ككل  ماعةاجل
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عمَّا تؤديه أفعال    حتداًي أكرب   مقاصد اجلماعة أن تثل  مستغراًب  ؟ ليس  طوااي ومقاصد اجلماعة  ماذا عن و 

ح  املقاصد . ألن  اجلماعة قابلة  مبثابة  أهنا  عادًة  يُعتقد  اليت  األشياء  أنواع  ليست  فهي  وابلتايل  ذهنية،  االت 

ن، فإن السؤال حمري بطبيعته. ألنه، "إذا  و وآخر   ( بروك سادلرملا يقوله )وفًقا  و   ؟اهل ميكن مشاركتهفللمشاركة.  

دورًا أساسًيا يف املداوالت العملية للفاعل وإرادته،  حاالت تلعب  أي   حاالت عقلية،    قاصد والطواايكانت امل

وهو الشيء   —املشرتكة تقدم شبح احلاالت الذهنية املشرتكة وابلتايل العقول املشرتكة"   قاصد فإن احتمالية امل

 .(Sadler 2006, p.115)أن يتجاوزوه وخيلفوه وراءهم الذي أيمله الفالسفة تقليداًي 

  رأاًي وفكًرا مجاعية، بل  أفعااًل ومقاصدتتطلب املسؤولية اجلماعية، ليس فقط أن  يةوابلفعل، فإن احتمال

ت أنه أحد أكرب التحدايت ملن يريدون احلفاظ على فكرة املسؤولية اجلماعية. ألنه بينما ميكن  ثبِ مجاعًيا، قد أُ 

ة، على سبيل  لديها معتقدات وحاالت أخرى مميزة للعقل يف حاالت معين  ماعاتالقول بشكل شرعي أن اجل

خبالف    حالأبي  وأفكارًا    آراءً ا  يبدو أن لديه  الف حول هذه املعتقدات،    ماعةعندما يتم تنظيم اجل و املثال،  

  ماعات "ميكن القول إن اجل  ( قائاًل:سوسا  يدڨدي)  ؤكد كما يو األفراد.    االعتماد على آراء وأفكارعلى    اقدرهت

  ماعة األشخاص الذين هم أعضاء يف اجلقاقي  اثنوي ؛ ِإذ أنَّ  اشتولكن فقط مبعىن   ،إرادةأو    رأي )فكر(لديها  

من تلك  مستمًدا  نوع من البناء  وهي مبثابة  (  وتطلعاهتامعتقداهتا    هي)أبي معىن هلا،    ماعةاجل آراء  و   آراء،لديهم  

 .(Sosa 2007, p. 215)"راءاآل

ماعي أو، يف هذا الصدد،  اجلعقل  ال  الفكر أومشرتك أن نتحدث عن    مقصد  وضع  لكن هل يتطلب 

اجلماعية اليت   مقاصد والطواايرؤية متماسكة لل  رم وَّ قد طم   (مايكل براتان)عن موضوع أخالقي موحد؟ يبدو أن 
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  مقاصد اجلماعية ك  قاصد، ميكننا التحدث عن امل(براتانـ )وفًقا ل و هذا احلد.  أبعد من  ال تتطلب منا الذهاب إىل  

 .ماعةمشرتكة بني أعضاء اجل

(  2يه( و )ب( وأنت تنوي أننا حنن ) فالن و )چ( )أ( أنوي أننا حنن )1عتزم القيام بفعل ما، إذا: )ن

(  1( )ب( واملخططات الفرعية املتشابكة لـ )1( )أ( و ) 1يه( ابالتفاق مع وألجل )چأًن أنوي أننا حنن)

 Bratman)بيننا.  ( هي املعرفة املشرتكة  2(و ) 1(: )3نت تنوي ابملثل. )أ( )ب(، وأنك  1)أ(، )

1999:121)   

هذه   (براتان)ربط ي (، 2014)براتان   املشرتك: نظرية التخطيط للعمل مع ا  فعلالكتابه املوسوم: يف  و 

  لتلك واملعتقدات العادية اليت تنسق نشاط العديد من األفراد بطريقة مماثلة  قاصداملشرتكة بنمط من امل  قاصدامل

لــ  املشرتكة كمسألة    قاصدامل  (براتان)هنا، مرة أخرى، يقدم  و الفرد نشاطه خالل الوقت.  مقاصد  نسق هبا  تاليت  

 ، حيث يكونيه(چ) ة لـمشرتك مقاصد ، فإن القول أبن لدينا "(براتانملا يقوله ) وفًقا و "  ."ربط اخلطط الفرعية

من خالل   يه(چ) حنن ن  أب كل منا يعتزم  وأن   يه(،چحنن ) أبننا  مقاصد نشاطًا مشرتًكا، يعين أن "لكل منا   يه(چ)

 .  (Bratman 2014, p. 103)عن طريق اخلطط الفرعية اليت تتشابك" مقاصدًنمن مقصد  كل 

املشرتكة هنا، ومن خالل أخذ نظرية التخطيط اخلاصة به   مقاصدتفسريًا مقنًعا للغاية لل  )براتان(يقدم و 

أنواع   مركز صل إىل ي ذياملشرتك ال  الفعل ممارسة   توضيحكن حتديد و ميُ جمال النشاط املنسق،  إىل   الفردي   فعل لل

 خمتلفة من األنشطة اجلماعية. ولكن ماذا عن املسؤولية اجلماعية؟ 
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. اجلماعي  للعقل  تفسريه   يف  )براتان(  يشرع  مل  بدء،  ذي  ابدئ.  هنا  عليهما  للتأكيد  مهمان  أمران  مثَّة

  الفعل املشرتك: كتابه:    يف  يقرتح  م من أنهغعلى الر   اثنًيا،.  اجلماعية  املقاصد  تفسري  أخذ يف  ذلك،  من   وبدالً 

  يوضح   إال أنه  اجلماعة،   فعل   نشاط   أنه  على   املشرتك   النشاط   يف   التفكري  ميكننا  أبنه  مع ا   للعمل   التخطيط  نظرية

  ابعتباره  نفسها  األخالقي  للجماعة  إلسناد وعزو أحقية اللوم   الضروري  النوع  من  مجاعًيا  موضوًعا  يطرح  ال  أنه

  .أخالقًيا فعالً وعامالً 

  قاصد طريقة مفيدة جًدا لفهم كل من امل  (براتان)لنا نظرية    قدمتشري كلتا النقطتني مًعا إىل أنه بينما تو 

األمن خمتلف  من  املنسقة  واألنشطة  والتفكري  اطاجلماعية  املشرتك  التداول  طبيعة  لفهم  أساس  إىل  ، ابإلضافة 

عامل أخالقي مجاعي، أو يف هذا الصدد،  كحلديث عن املسؤولية األخالقية  ا  تتيح لنا أساًساهنا ال  إال أاملشرتك،  

 أيًضا. مل تكن النظرية مصممة للقيام بذلكبل وحد.  عن موضوع أخالقي م

كيف ميكن أن نتحدث على اإلطالق عن نوع الفاعل األخالقي اجلماعي و / أو الذات األخالقية  

املسؤولية   املدافعني عن  أن  لالهتمام  املثري  من  اجلماعية؟  األخالقية  املسؤولية  تتطلبها  اليت  املوحدة  اجلماعية 

ما   أعمال  اجلماعية كثريًا  إىل  أعمال  1971)  ( سيميل)( و1895)  (دوركهامي)يعودون هنا  إىل  (، وكذلك 

ريت  غمار )التحليل. تقوم  باشرونإلهلام، على الرغم من أهنم هم أنفسهم يكي يستمدون ا(،  1960) (سارتر)

ما تسميه    حلقائق االجتماعية، بتطوير( عن ادوركهامي) يف نظرية    أدلتهاأسس العديد من  وضعت  ، اليت  (يلربتغ

لل  تفسري" املوضوعات"  املسؤولية    مقاصدمتعدد  تاسك  لتربير   ,Gilbert 1989) اجلماعية املشرتكة 

2000, 2006 and 2013) تفعل ذلك إىل حد كبري من خالل الرتكيز على االلتزامات املشرتكة.    . وهي

https://hekmah.org/tag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85/
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عندما يشكل شخصان أو أكثر موضوع اجلمع لنية تنفيذ    جلماعةا  مقاصد، توجد  (يلربتا تقوله )غوفًقا ملو 

بـ للقيام  يكونوا كياًًن  أن  بقصد  مشرتك  بشكل  "يلتزمون  عندما  أخرى،  بعبارة  أو  معني،  عمل  عمل 

ضوع  ذا املو على الطبيعة املوحدة هل  تأكيد يف ال  (يليمانڨ   يدڨد )ميضي  و .  (Gilbert, 2000, p. 22)"ما

ِعي  حقيقي  ه  إن"قائاًل:    يكتب فاجلممِعي .   موضوع    لعمل " يتضمن "شخصني أو أكثر يتحدان بطريقة  موضوع مجم

أن املوضوع األخالقي املوحد مطلوب    (يلمانڨ)و  (يلربت)غمن    يوضح كل  و  (Velleman 1997) "واحد

 .املسؤولية األخالقية اجلماعية أجل من

يو  لنابينما  مُ   (يلمانڨ)و   (يلربت)غ  تيح  يبقى سؤاالن. هل موضوعهم  لموضوع  لقنعة  رؤية  اجلممِعي ، 

أخالقيا على إحداث األذى؟  وجه له اللوم  اجلممِعي  يشكل موضوًعا أخالقًيا موحًدا من النوع الذي ميكن أن ي

وحد هو نفسه يف حالة  امل خالقي األوضوع  ثل هذا املرتبط مباملإذا كان األمر كذلك، فهل نوع اللوم األخالقي  

 اخلامس.  األخالقيني الفرديني؟ نعاجل هذه األسئلة يف القسم  فاعلني يف حالة الاجلماعة كما هو احلال 

  املوحد ضروري    األخالقي    ا املوضوع يلربت نفسها( إىل أن مثل هذغيكفي أن نشري هنا )كما تدرك  

اجلماعية األخالقية  امل  ،للمسؤولية  موقع  األخالوضوع  وأن  الفاعل  لفهم  الوحيدة  الطريقة  ليس  قي  اجلممِعي  

خمتلفة نوًعا ما يف    اسرتاتيجية (and 2013 2006 ,2005 ,1989))راميو توميال(   اجلماعي. خيتار

، فهو يبين موضوًعا مجاعًيا  (يلربت)غمثل  و ".  مقاصدًن وطواايًنيطرح ما يسميه "فدفاعه عن املسؤولية اجلماعية.  

، على  (يلربت)غجلماعية. لكنه ال يؤكد، مثل  مث يطبقه على مفهوم املسؤولية ا  ، على أساس االلتزامات املشرتكة

  الفردي    يتبع ويتلو الفعل املتعمداملتعمد    اجلماعي    فعلأبن ال   يؤكدالطبيعة التعددية هلذا املوضوع. بداًل من ذلك،  
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، فإن  (توميالا يقوله )وفًقا ملو اجلماعية واألفعال اجلماعية.    قاصد بطرق تسمح لنا ابلتحدث عن كل من امل

  جتعل اليت  طريقة  نفس اليف اجلماعة ب   فاعلني األعضاء الوأفعال    تصرفات   تتبعاليت تقوم هبا اجلماعات    األفعال

خصائص  آفاق  ومعتقداهتم ورغباهتم، "جمسدة يف" و "حتددها"    مقاصدهممعينة، مثل    مجاعاتخصائص    منها

 .  (Tuomela 1989, p. 494) حمل البحث والدراسة  األفراد أو ممثلي اجلماعة املعنية

هنا إلنقاذ املسؤولية اجلماعية من خالل طرح مثل هذا املوضوع    ()توميال  الهتمام أن حماولة ا يثري ا مم

ِعي     (توماس هوبز )اجلهود اليت بذهلا  عيد إىل الذهن  التمثيلي ت )دولة    اياثنڨيل   يف مظهر إلنشاء موضوع مجم

يف حماولة لشرح السيادة بشكل عام ولتربير شرعية  و (. 1651) ري ضخم(هائلة/ حيوان حب  دموماِويني ة مشولية هبا  

  ت أصبح   اليت   —  اياثنڨ يل  — سلطة أعلى يف اجملتمع    (هوبز)  وضع النظام امللكي اإلجنليزي بشكل خاص،  

لنقل  ارعاايه  /رعاايهمثل    /  اوأفعاهل  ا،إرادهت إليه  أفعاهلم  نتيجة   / العقد    اإليه  من  الوحيد  النوع  من  كجزء 

الذي جعل احلياة اجلماعية ممكنة من منظور   اجلماعي أعضاء    (هوبز). مل ميثل موضوع  (هوبز)االجتماعي 

 .اياثنڨاجملموعة فحسب، بل استحوذ على كياهنم كأعضاء يف يل 

يف حماولتهم اخلاصة  ين   اياثڨ( اللي وبزتصور)هيتذكر املدافعون املعاصرون عن املسؤولية اجلماعية أحياًًن  

املثال سبيل  على  )انظر  مجاعي  موضوع   see for example: Copp)  (1980"كوب"    لتطوير 

استبداد  .  (1980  اياثن ڨيلأبن    (هوبز)يذهبون إىل حد قبول حجة    نفسه، ال  (هوبز)لكنهم، يف ضوء 

العامة اليت    (روسو)دة تقدمي إرادة  إبمكانية إعا  عبثوناإلرادة اجلماعية. كما أهنم ال ي  الستحواذ علىضروري ل

يبحثون عن  فهم  بداًل من ذلك،  و .  املقاصد اجلماعية  لتأييد( كطريقة  1762على ما يبدو )  فائدةتبدو أكثر  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88/
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استبدادية، إلثبات   بديلة، أقل  أم ال  سواء كانت    —املقاصد اجلماعية طريقة    بطريقة أخرى   و أ  —تثيلية 

التقليدية للفاعل األخالقي  من ا   املقاصد اجلماعيةأبن    ؤكدوني ليست  وأبهنا    لنوع املرتبط ابملفاهيم الكانطية 

 .ملسؤولية األخالقية اجلماعيةفوق كل شيء عن ا ضرورية 

النوع األخري يف دفاعه عن الفاعلية    لالهتمام هلذاواحدة من أكثر احلجج إاثرة    (الري ماي)يقدم  و 

العديد من الرواايت املذكورة    )ماي(  يرفضو .  (May 1987, 2006 and 2010)  األخالقية اجلماعية

. لكنه ال يتخلص  األخالقي    عمل ابعتبارها مرتبطة ارتباطًا وثيًقا ابملفاهيم الكانطية لل  املقاصد اجلماعيةأعاله عن  

بداًل من  و كشرط ضروري للمسؤولية اجلماعية. كما أنه ال يقبل منهجية مجاعية كاملة.    املقاصد اجلماعيةمن  

، وبذلك، يطور نظرة عامة حول  تبعية املتبادلةضمن نظرية ملا يسميه ال  املقاصد اجلماعيةصياغة    يعيد ك،  ذل

املسؤولية اجلماعية اليت ال جتمع بني الفردية واجلماعية فحسب، بل تضع العالقات واهلياكل االجتماعية يف  

 .يف الواقع ماعة اجل هذه  مقاصدا تبدو عليه ملمركز اهتمامنا. يصبح التحدي هنا هو وصف 

ويطرح    ماعيةاجل  تفسريه للمقاصد   ليطور  (سارتر)يف هذا السياق مرة أخرى على عمل  )ماي(  يعتمد  و 

 May 1987)"ماعةمن أعضاء اجل   أي    ؤثر فيهمل ي  مقصد "، أي "التأملما قبل    مقصد أو نيَّة ما يسميه "

p. 64)  . من هذا النوع تنشأ من العالقات بني أعضاء معينني يف    ماعية اجل  املقاصد هنا أن    )ماي(  يوضحو

لفرد أو مجاعيني أبي معىن  من خالل اأهنم ليسوا    حيث،  . ومن مثَّ ماعةوليس من أي عضو يف اجل  ماعة اجل

فضالً عن    .(May 1987 p. 64)يمكن معاملتهم "كما لو كانوا مجاعيني"  فيتفوق تاًما على األفراد،  

  ، ليست نوااي فردية ولكن مجاعية. "نظًرا ألن كل عضو يف اجملموعة (ماي)وضح  ي، كما  قاصد، فإن هذه املذلك
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الفردية". يف الواقع،   مقاصدهمتلف عن خت" ي"، فهسابق التأملي  أو  أتملي  ة، إما بشكل لديه نفس الني   يصبح

 ,May 1987)موعة"عن هيكل اجملموعة، أي أنه قائم على اجمل   جم هو أمر مجاعي مبعىن أنه ًن  قصد "تشابه امل

p. 65)    . أو    ةآلخرين، هو ما إذا كانت "تشابه الني  هو مطروح على ا، كما  (ماي)السؤال املطروح على  و

 .للومجدير ابللحديث عن عامل أخالقي مجاعي   ا" كافيً املقصد

ي ال  اجلماعية  األخالقية  املسؤولية  إمكانية  يدافعون عن  الذين  أولئك  العديد من  أن  تطرقون  يف حني 

  ، يف عمل مهم حول هذا املوضوع   ،(2011)  ( عامبيتيت)و  (ستلِ )قام  فقد  شروط اللوم األخالقي اجلماعي،  ل

. يؤكد كُل  األخالقياملساءلة القانوين والسياسي و   إىل عامل  اجلماعي    األخالقي    الفعلبتوسيع االستفسار حول  

حقيقة أهنا "لديها    قتضىمب  األخالقي    علت الف ميكن أن تفي مبتطلبا  ماعاتأبن اجل  (بيتيت)و  (ستلِ )  من

 ,List and Pettit 2011)حاالت تثيلية وحاالت حتفيزية وقدرة على معاجلتها والتصرف على أساسها"

p. 21).  أبن اجلماعات ميكن أن يكون هلا التزامات واستحقاقات وعالقات قوة مل    ؤكدونوابملثل، فإهنم ي

 .هتمامنا األخالقيأحد حىت اآلن وتتطلب احظها يل

االلتزامات    (بيتيت)و  (ستلِ )يكرس  كما   هبذه  اعرتافنا  استخدام  لكيفية  اهتمامهما  من  قدرًا كبريًا 

واالستحقاقات وعالقات القوة إلعادة عمل املؤسسات املختلفة يف اجملتمع املعاصر. لكنهم ال يتجاهلون مسألة  

المثل هذا  أن    قةحقياللوم األخالقي اجلماعي. كما أهنم ال يفرتضون   تلقائًيا من  ينبع    األخالقي    فعلاللوم 

أن ترتبط أفعاهلا بـ    نبغيماعة ما أخالقياً، يِإحلاق اللوم جب وضحوا أنه من أجل  ي. وبداًل من ذلك،  اجلماعي  

اجلف"مسألة خطرية"؛   لدى  يكون  أن  اجلرم  "معرفة كاملة ابلذنب  ماعةيجب  تكون هناك نبغي  "؛ ويأو  أن 
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أنه ميكن    (بيتيت)و  (ستلِ )  كل  من  يعتقدو .  (List and Pettit 2011, 155)إلرادة"  ل"موافقة كاملة  

 ؟ صواب هل هم على فهذه الشروط على األقل.  بعض اجملموعات  تليب

 بينما يقدمون دلياًل مقنًعا على أن بعض اجملموعات على األقل ميكن أن تفي ابلشرطني األولني، فإنناو 

اجلماعي.    فاعلأو سيطرة ال  وتعُنتْ   حنتاج، مرة أخرى، إىل القلق بشأن الشرط الثالث، أي ما يتعلق بعناد 

الثالث هو ما إذا كان    فإنَّ   ،وبعباراهتم اخلاصة وما تفوهوا به   الفاعل اجلماعي  "السؤال الذي يطرحه الشرط 

حكمه املعياري، على سبيل املثال، قادرًا على    اليت يتخذها حىت نتوقع أن يكون  واألفعال  يتحكم يف اإلجراءات

على سلوكه" أن    تتجاوز،  ماعة . كيف ميكن جل(List and Pettit, 2011, 159)التأثري  أعضائها، 

  فقد أوضحوا على هذا السؤال. وبدالً من ذلك،    )ِلست( و )بيتيت(  ال جييب   تارس هذا املستوى من السيطرة؟ 

 .مما هو لألفراد جماعاتكثر جدية ابلنسبة لل)بشكل صحيح( إىل أن السؤال ليس أ

، ولكن نظًرا ألن املشكلة تنشأ مع  عن الفعلحيتاج مفهوم التحكم هذا إىل التحليل يف أي نظرية كاملة  

التحليل هنا. ال يكمن  ماعي  اجل   الفاعلبقدر ما تظهر مع    الفردي    فعلال إىل تقدمي هذا  ، فنحن ال حنتاج 

هذا التحكم،    سببية ، بل إظهار أنه ال يوجد سبب خاص لفاعلة سيطرة الح ماهي  التحدي ابلنسبة لنا يف شر 

 ,List and Pettit)  بقدر ما هو يف الفرد   ماعي  اجل   الفاعل   معفال ينبغي أن يُدرج   كان ما ينطوي عليه،  أايًّ 

إذا أردًن تربير إمكانية اللوم األخالقي اجلماعي، فال ميكننا االكتفاء مبعرفة أن مسألة    نالكن .(159 ,2011

بداًل من ذلك، علينا أن نعرف ما  و ألفراد.  ل  ابلنسبةالسيطرة ليست أكثر خطورة ابلنسبة للجماعات مما هي  

خرى، يتعني علينا تطوير نوع  يف هذا السياق وما إذا كان ذلك ممكًنا. بعبارة أ  وجبه التحكم اجلماعيالذي يست
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 كان  "أايًّ  تفسريمها لــأمًرا مهًما، ابإلضافة إىل  )ِلست( و )بيتيت( كل  منه  الذي يعترب اعي  تفسري التحكم اجلم

 .ما ينطوي عليه هذا التحكم" الذي يستشهدون به

ة اللوم األخالقي  إمكاني  اتركني من هذه األشياء )  أي  ويف حني أنَّ )ِلست( و )بيتيت( ال يقدمان لنا  

يف   تحكم أو السيطرةأن ال يه: هنما يطرحان نقطتني مرتابطتني مهمتني. األوىلإال أ (،معلًقا مل يتقرراجلماعي 

تواجد يف كال املكانني  يبداًل من ذلك، ميكن أن  و يف األفراد.    اجلماعة أويف    ستقرارتاج إىل اال حيهذا السياق ال  

وإن كان ذلك أبشكا واحد،  وقت  األسبابيف  "تنفيذ  مقابل  الربجمة"  "أسباب  خمتلفة:   List and)"  ل 

Pettit, 2011, p.162).  هو أننا حنتاج إىل التفكري، ليس فيما إذا كانت اجلماعات مسؤولة  :  ةوالثاني

عن الضرر، وإذا كان    اأخالقيً   مسؤولني   اعتبارهم، ولكن فيما إذا كان ينبغي علينا  فحسبأخالقيا عن الضرر 

ابلكامل جتاه املسألة    عواقبلتحمل الهنًجا    (بيتيت)و  (ستلِ )ظروف. ال يتبع    ةفي ظل أي  فاألمر كذلك،  

املسؤولة أخالقياً يف حاالت معينة،    اجلماعات النتائج اإلجيابية اليت ميكن أن تنجم عن    انؤكديا  ماألخرية. لكنه 

" كنا ... للمالمح احلقيقية للعامل األخالقي والسياسي الذي نعيش فيهوهي العواقب اليت ترتاوح من "إدرا أال  

(List and Pettit 2011, p. 185)     إلقناع أعضاء اجملموعة ابلتخلي عن السلوكيات الضارة للتنشئة

للتصرف مبسؤولية أكرب يف املستقبل. نناقش هذه النتائج وغريها بشكل كامل يف   ماعة االجتماعية ألعضاء اجل 

 .السادسسم الق

 

 ماعاتاجلالِفَرق أو اجلماعية وهيكل  املسؤولية .3
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أن   اجلماعية كبناء    (ماي)و  (يلربت)غو  )فرينش(يف حني  املسؤولية  اسرتداد  وغريهم ممن يركزون على 

، فإهنم ال يذهبون إىل حد  ماعةاجل   مقاصداجلماعية و   فعال فكري يفعلون ذلك من خالل الدفاع عن تاسك األ

مجاعيا. كما أهنم ال يذهبون إىل حد التأكيد    القصد قادرة على التصرف و   ماعاتالتأكيد على أن مجيع أنواع اجل

على أهنا مسئولة مجاعًيا عن إحداث الضرر. بدالً من   فرق أو اجلماعات مجيع أنواع ال استيعاب أنه ميكن  على

بشكل مجاعي وأن    قصدقادرة على التصرف وال  ماعات أو الفرقيؤكدون أن أنواًعا معينة فقط من اجل  ذلك،

الفرق  أنواع هذه    هي  ما فهي القادرة على حتمل املسؤولية اجلماعية عن الضرر.    ماعاتأنواًعا معينة فقط من اجل 

 ؟ ماعات اجلأو 

املناسبة وغري املناسبة للمسؤولية اجلماعية هو الرتكيز    ضع للتمييز بني املوا األكثر شيوًعا  و املتبع    كان النهج 

  نَّ أ يقال    رات جيدة التنظيم، حيثُ األخرى اليت لديها إجراءات اختاذ قرا  ماعاتواجل  ؤسساتعلى الدول وامل

إجراءات اختاذ القرار املنظمة جيًدا، قادرة على إثبات شيئني غالًبا ما يُفرتض أهنما  مبقتضى  هذه اجملموعات،  

للمسؤولية اجلماعية. األول هو جمموعة من األ  اليت هلا    فعالضروراين    أخالقي ميكن حتديده   فاعل اجلماعية 

جملس إدارة أو هيئة تثيلية، قادرة على تنفيذ عمل مجاعي. والثاين هو جمموعة من    ، على سبيل املثال،خلفها

ماعة أو  من قبل اجل   —عمًدا أو على األقل    —القرارات اليت يتم اختاذها بوعي ذايت على أساس عقالين  

 .اأو خياراهت ماعةاليت تتخذ شكل نوااي اجل الفرقة 

اجملموعات اليت يتم تنظيمها بشكل كبري هي مواقع مناسبة بشكل خاص للمسؤولية    أنَّ   (بيرت فرينش)يعترب  

سلسلة من اآلليات التنظيمية اليت ميكن من    أوهلا مبثابة بسبب ثالث مسات ابرزة يتشاركوهنا مجيًعا.    ؛اجلماعية



22/5/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 24

 

هو جمموعة من    ها:ياثنخالهلا اختيار مسارات العمل املتضافر، وإن مل يكن ابلضرورة، على أساس عقالين. و 

معايري السلوك املطبقة لألفراد واليت تكون أكثر صرامة من تلك اليت يُعتقد أهنا تطبق يف اجملتمع األكرب لألفراد،  

هو تكوين    ها:من سلوك اجملموعة واالنضباط اجلماعي. واثلث  معايري تكننا من التحدث عن كلٍ مبثابة  وهي  

وتشري  .   (French 1984, pp. 13–14)ممارسة سلطات معينة"  "أدوار حمددة ميكن لألفراد من خالهلا 

  على   قادرة   للرقابة   وخاضعة  هادفة   إجراءات   كل هذه السمات الثالث، بناًء على ما يقوله )فرينش(، إىل وجود

 . الضرر عن مجاعي بشكل مسؤولة  اجملموعات جعل

مثل اجلماعات    مجاعاتيف استخدام  يتمثل النهج الثاين لتحديد املواقع املناسبة للمسؤولية اجلماعية  و 

هذه   أن  أساس  على  املناسبة  اجلماعية  للمسؤولية  منوذجية  االجتماعية كحاالت  واحلركات  والنوادي  العرقية 

لديها أعضاء يتشاركون املصاحل أو االحتياجات املشرتكة. هناك افرتاضان يسودان هنا.    ماعات او الفرق اجل

أعضاؤها يف االهتمامات أو االحتياجات تظهر عالمات على التضامن  اليت يشرتك    ماعات األول هو أن اجل

يف هذا السياق على أنه مسألة أفراد يهتمون بشدة مبصاحل بعضهم    (چويل فاينربج)اجلماعي، وهو ما يعرِ فه  

اجل.   (Feinberg 1968) البعض  أن  هو  اجلماعي    ماعاتوالثاين  التضامن  على  عالمات  تظهر  اليت 

من    أهنا تتكونحيث  ابملعىن املرتبط ابملسؤولية اجلماعية،    صرارلطريقة قادرة على التصرف واإلمفهومة هبذه او 

 .املشاريع مًعا باشر تُ  فهيأفراد، 

أن يُعتقد عموًما أن التضامن اجلماعي موجود يف املقام األول يف كلتا احلالتني حيث يُعرِ ف    مستغرابً ليس  

ويؤكدون اهتماماهتم واحتياجاهتم املشرتكة أو يف احلاالت اليت    ماعة،أنفسهم كأعضاء يف اجل  ماعة أعضاء اجل
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ا  ماعةيُظهر فيها أعضاء اجل  فيه إىل  الذي مييلون  الشعور ابلوعًيا مجاعًيا إىل احلد  أو  يف  عار  لشعور ابلفخر 

. لكن، وفًقا لبعض أولئك الذين يستخدمون مفهوم التضامن اجلماعي هنا على  حتريضتصرفات اجملموعة دون  

التضامن اجلماعي ال  (، فِإنَّ  1986( و )هاوارد ماكغاري()1987)الري ماي( )األقل، على سبيل املثال،  

على    ماعي  تضامن اجلال، ميكن فهم  )ماي( و )ماكغاري( من   قع، وفًقا لكلٍ يتطلب وعًيا ذاتًيا مجاعًيا. يف الوا 

، مثل اجملموعات العرقية املتميزة اليت  طلق عليه )ماكغاري( يف مجاعات ذات هيكل مهلهل"أنه موجود يف ما ي

ون ذلك،  ، على الرغم من أهنم قد ال يفعلماعةيف اجلبصفتهم  يقدم أعضاؤها الدعم أو املزااي ألعضاء آخرين  

 .McGary 1986, p)يعتربون أنفسهم مهتمني مبصاحل بعضهم البعض" و ، "(ماكغاري)على حد تعبري 

املمارسات  (ماكغاري)، يؤكد  ماعاتيف هذه اجلو .  (158 املتبادلة، وكذلك  املنافع  ، دون علم  اجملهولة، أن 

تشري  و والتمييز على أساس اجلنس،  على أشكال من االضطهاد مثل العنصرية  تُبقي  أولئك الذين يشاركون فيها،  

 .إىل تضامن مجاعي من النوع ذي الصلة ابملسؤولية اجلماعية

املواقف املشرتكة بني أعضاء اجملموعة كشيء جيعل اجملموعة نفسها موقًعا    ستطالعالنهج الثالث هنا هو ا

ك اليت تسبب ضررًا جسيًما  املواقف اليت تعترب ذات صلة هنا بشكل عام هي تل فمناسًبا للمسؤولية اجلماعية. 

يف اجملتمع وتتطلب قبواًل من العديد من األفراد يف اجملتمع مًعا حىت تكون فعالة، على سبيل املثال، مواقف مثل  

  ( ماكغاريو )(،  1987)  (مايويستشهد كُل من )العنصرية والتمييز على أساس اجلنس ومعاداة السامية.  

وآخرون هبذه املواقف على أهنا     (Friedman and May 1985)  (مارلني فريدمانو )(،  1986)

مثل "الرجال" و "األمريكيني البيض" مسؤولة بشكل مجاعي عن اضطهاد النساء    فرق ومجاعات كافية جلعل  

  أمثال   املدافعون اآلخرون عن املسؤولية اجلماعية،أمَّا  كل احلاالت.  يف  واألمريكيني السود يف بعض، ولكن ليس  
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على أساس أن اجملموعات املعنية ليست منظمة مبا يكفي    جتاوز احلد والشطط عن    جمون، حي(رينشبيرت ف)

 . (French 1984)  حًقا اجلماعي   األخالقي    معىن الفعلعلى  بقاءلتكون قادرة على اإل

حالة    بينهم  الثالثة املذكورة أعاله أتخذًن يف اجتاهات خمتلفة. ومن مث، يُعتقد أحياًًن أن  ناحيكل امل

  ( قائاًل: بيرت فرينش)  سطِ رُ يُ و عام بني اجلماعات الكلية والتكتلية.    مجيًعا يعتمدون على تييز   ، إال أهنميةتنافس

، من وجهة نظر  تليس  ا. إهن (French 1984, p. 5)جمرد جمموعة من الناس"    أن اجلماعة الكلية هي"

ناسًبا للمسؤولية اجلماعية. من ًنحية أخرى، فإن  معظم الذين يكتبون اآلن عن املسؤولية اجلماعية، موقًعا م

اقرتان هوايت األشخاص يف   استنفاد هويتها من خالل  يتم  لألفراد حبيث ال  التكتلية هي "منظمة  اجلماعة 

، من منظور معظم أولئك الذين يكتبون اآلن عن املسؤولية  اهنإذ أ.  (French 1984, p. 13)املنظمة"  

أخالقي  بفاعل    تدًن ،  ة املتكتلةاجلماع  النقيض من ، على  امسؤولية اجلماعية، ألهنمناسب لل   ااجلماعية، موقعً 

 .على العمل اهلادف قادرٍ 

التمييز  و  يلتزمون هبذا  اجلماعية كبناء أخالقي  املسؤولية  يدافعون عن  الذين  أولئك  أن معظم  يف حني 

بني أولئك    ابلغ اختالف    مثَّة. يف الواقع،  مجاعة متكتلة فعليًّأهنم ال يتفقون مجيًعا على ما يُعد  إال أبشكل عام،  

الذين يتبعون األساليب الثالثة املذكورة أعاله(  املسؤولية اجلماعية )مبا يف ذلك بعض    عنالذين يكتبون اآلن  

  م ه   ماعات. أحد هذه األنواع من اجلمتكتلةات  مجاعاليت يبدو للبعض أهنا    ماعاتحول نوعني معينني من اجل

"جمموعة عشوائية من األفراد". ال يوجد لدى أي من هذين    (فريجينيا هيلد)الغوغاء. واآلخر هو ما تسميه  

ظهر أعضاؤها الكثري من التضامن.  ال يُ يف موضعه الصحيح بل    ات إجراءات الختاذ القرارالنوعني من اجملموع
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، عادة ما يتم رفضهم كمرشحني للمسؤولية اجلماعية من العديد من أولئك الذين جيدون فكرة املسؤولية  ومن مثَّ 

 .لمسؤولية اجلماعيةكال اجملموعتني كمواقع مناسبة ل  ونضعالذين ي اجلماعية مفيدة للغاية. ولكن هناك 

نظمة ميكن أن يقال إهنم مسؤولون  املغري    اجلماعاتأبن أعضاء   (Held 1970) (فريجينيا هيلد)  ؤكدت

عن عدم اختاذ إجراء كان من املمكن أن مينع الضرر يف احلاالت اليت كان من املمكن أن يفعلوا فيها شيًئا ملنع  

. واألمثلة اخلاصة اليت قدمتها هي أمثلة ضحااي العنف الذين  اختاروا عدم القيام بذلك  ، إال أهنمالضرر مًعا

تعرضوا للضرب أو القتل على مرأى من الغرابء اجملتمعني من حوهلم، الغرابء الذين هم أنفسهم ليسوا على صلة  

 من ، يف حني أن أاي ً (هيلدـما تقوله )وفًقا لو مًعا كجزء من أي مشروع مجاعي.    نموجودو هم  ابلضحية وال  

، أي  مجاعةء األفراد رمبا مل يتمكن من منع العنف مبفرده، كان إبمكانه منعه إذا كانوا قد نظموا أنفسهم يف  هؤال

معاًنة الضحااي    جماعة مسؤولة عنتعاونوا مع بعض اآلخرين على األقل. وابلتايل، ميكن إلقاء اللوم عليهم ك

 .و / أو موهتم

إحلاق  ة عشوائية من األفراد أصعب من  ع الضرر جبماعاق مسؤولية وقو إحلهنا أبن    (هيلد)قر  تُ كما  

اجملموعة األوىل، لديها طريقة لتقرير كيفية التصرف، سواء    خالفمنظمة، ألن األخرية، على  املسؤولية جبماعة  

  ما زال أبنه    تؤكد لسلطة اهلرمية. لكنها  خاصة ابجمموعة عالقات  خالل  إجراء تصويت أو  خالل  كان ذلك  

املسؤولة عن العنف الذي  و عشوائية من األفراد،    مجاعةاألوىل، أي تلك اليت تسميها    ماعة ابجل  تمسكإبمكاننا ال

: "يف  أنفسهم. وُتسمطِ ُر )هيلد( قائلةً   يتعرض له الضحااي، ألهنم، إذا حاولوا، كان إبمكاهنم اختاذ مثل هذا القرار 

عشوائية لألفراد كانت مسؤولة أخالقياً عن الفشل يف حتويل نفسها  األمثلة السابقة، ميكننا القول إن اجملموعة ال
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 Held) إىل جمموعة منظمة قادرة على اختاذ اإلجراءات بداًل من التقاعس عن العمل" فيما يتعلق مبنع الضرر

1970, p. 479). 

ِإذ  .  هبا  اجلماعية  املسؤولية  اق إحلاألخرية اليت جيب علينا    ماعاتهم اجل   ئيني غالًبا ما يُعتقد أن الغوغاو 

فوضويني    اوغالًبا ما يكونو بل  ،  متماسكني يفتقرون تاًما إىل إجراءات اختاذ القرار، ويبدو أن أعضائهم غري    أهنم

أن ه(، وآخرون ي1989)  (راميو توميال )و  ،(1987)  (الري ماي)لكن    طائشني،و  ميكننا مع ذلك    ؤكدون 

إحلاق  كان بعض أعضائهم على األقل يسامهون بشكل مباشر يف    إذا  ابلغوغائيني،  املسؤولية اجلماعية  اقإحل

أو يفشلون يف منعها. ففي هذه احلاالت، يكون مجيع    ،هذه املسامهات  هدون ويذللونوآخرون إما مي   ،األذى

أو مت تنظيمهم    ،، حىت لو مل يتسببوا مجيًعا يف أضرار معينةئيةعمال الغوغااأل"متورطني" يف    ئيني عضاء الغوغااأل

أبن  ( قبله،  1896، كما يؤكد )لو بون( )(2006 ,2005 ,1989) . ويؤكد )توميال(مًعا للقيام بذلك

حقيقة أهنم يؤدون أعماهلم كأعضاء  مبقتضى  مناسبة للمسؤولية اجلماعية    بؤرة   مبثابةكال من احلشود واملشاغبني  

 .م يفعلون ذلكأنفسهم أهنقرارة ، حىت لو كانوا ال يفكروا يف مجاعةيف 

.. واملشاغبون  )احلشود  هيكل  أي  أو  الكثري  لديهم  ليس  يتعلق  .  فيما   ... واألنشطة(  املهام  تقسيم 

تصرفات أعضائهم. ... وهكذا    سب أبهداف ومصاحل اجملموعة. ... ولكن ميكن القول إهنم يتصرفون حب

يف مجاعة دون التصرف نيابة  يف أعمال الشغب، يقوم أعضاء اجلماعة عادة أبفعاهلم املدمرة كأعضاء  

 (Tuomela 1989, p. 476) .عنها
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جمموعات عشوائية من    (هيلد)سميه  توما    ئيةالغوغااجلماعة  —الهتمام، أنه يف كلتا احلالتني مما يثري او 

قد يكون    ، في الواقعفوآخرون.    (هيلد)قرتح  تقد ال تكون اجملموعات املعنية غري ذات صلة كما    —األفراد  

وجه التحديد هو أن هذه اجملموعات تتكون من أفراد يرتبطون ببعضهم البعض يف عملية إحداث    السبب على

  وحي مناسبة للمسؤولية اجلماعية. ي  بؤر ( مما جيعلهم اآلن  األصلغرابء يف    كوهنممًعا )على الرغم من    الضرر

لنا جمموعة ليست عشوائية أو منفصلة كما    تقد قدم  (هيلد)اخلاصة أن    املعارضة يف حججه  (ستانلي بيتس )

اليت يتشارك أعضاؤها    مدى ولكن هذا "مرتبط" إىل    ،يوحي مصطلح "عشوائي" عادةً  معيًنا  حتداًي  اجملموعة 

 .(Bates 1971).وقادرون على التواصل مع بعضهم البعض

موعة واملسؤولية اجلماعية،  تقريًبا يف املناقشات حول هيكل اجمل   إليها  االستناديف مجيع األمثلة اليت مت  و 

  حلاق ل عدد من اجلهود إل. لكن يف السنوات األخرية، مت بذعلى قيد احلياةتتكون اجملموعات املعنية من أعضاء  

قضية العبودية إىل احتالل    نزع عن األفعال اليت قامت هبا األجيال السابقة. ت  ماعاتجلاب  املسؤولية األخالقية 

الضرر  أبدلةما تكون مصحوبة    وغالًبا  ،مركز الصدارة هنا يف حني أن مثل هذه  و .  )التعويضات(تتعلق جبرب 

اجلهود قد حدثت بشكل عام يف الساحة القانونية، إال أهنا مل يتم استبعادها ابلكامل من املناقشات الفلسفية  

ن الفالسفة يف  جمموعة متنوعة م  تاملسؤولية اجلماعية. يف الواقع، يف السنوات األخرية، شرع  بشأناملعاصرة  

إسناد املسؤولية األخالقية إىل اجلماعات اليت مل يكن أعضاؤها احلاليون على قيد احلياة حىت عندما مت تنفيذ  

، "مل يولدوا عندما  (چاًن طومسون)، كما تشري  معلى الرغم من أهنف،  قيد البحث والنظر  األفعال السيئة املعنية 

 .(Thompson 2006, p. 155) "غاية إلنكار أي مسؤوليةلل  اوجيهً   اسببً  مما جيعلهظلم  ال  وقعقد 
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لألجيال السابقة؟    الشريرةجلماعات عن األفعال  اباملسؤولية األخالقية    اقإحليف    التفاؤل كيف ميكننا  

أن التضامن اجملتمعي كاٍف جلعل بعض أنواع اجلماعات     (Abdel-Nour, 2003)  (فريد عبد النور)يرى  

على األقل مسؤولة أخالقياً عن األضرار اليت سببتها األجيال السابقة، خاصًة إذا كان هناك مستوى عاٍل من  

 .أسالفه  عتزاز املرء أبفعالالتماهي بني األجيال وا

على حيث إنَّه  .  فعل أسئلة عن ال  طرأمشاكل عندما ت  دلةأن تواجه هذه األنواع من األ   ليس مستغرابً و 

ما مبرور الوقت وحىت وصف أفعاهلا    مجاعة الرغم من أن وجود التضامن والتماهي قد يسمح لنا ابلتحدث عن  

  ملسؤولية األخالقية ا  إحلاق  ، إال أهنا ال تسمح لنا ابفرتاض نوع الفاعل املطلوبأبهنا خاطئة من الناحية األخالقية

تق  به أنهليداًي.  كما هو مفهوم  براتان)، كما يوضح  ِإذ  اجلماعية  (مايكل  ،  يف عمله اخلاص حول املسؤولية 

األخرية املتتطلب  يف  األفراد  مشاركة  فقط  ليس  والطوااي،،  معهم   قاصد  التفاعل  أيًضا   See)  ولكن 

especially Bratman 2000). 

هنا بشأن ضرورة  ( براتان)يتفقون مع بينما يبدو أن معظم أولئك الذين يكتبون عن املسؤولية اجلماعية 

أننا حنتاج فقط إىل إظهار  قائلة   (Radzik 2001) رادزيك(  حتتج )ليندا .  ه ال يتفق مجيعهمالتفاعل، إال أن

ادعاءات    (الري ماي)  ويقدماحلاليني يستفيدون من ظلم سابق لتحميلهم املسؤولية عنه.    ماعةأن أعضاء اجل

أنَّ ذوي  أبن الرجال مسؤولون بشكل مجاعي عن االغتصاب و أدلته  عمله، مبا يف ذلك يف    أرجاءمماثلة يف  

 May and Strikwerda) يف الوالايت املتحدة مسؤولون بشكل مجاعي عن العنصرية  اءالبيضالبشرة  

1994). 
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،  2002اًن طومسون( )چ) ضحتو املسؤولية اجلماعية؟ كما  إسناداالنتفاع من الضرر يف  وضعما هو م

كما هو احلال عندما    —فإن االستفادة من الضرر ليس مثل التسبب فيه. ومن مث فإن الفائدة  (،  2006

للمسؤولية    امناسبً   ا دو أهنا مصدرً بتال    — والبيض من العنصرية    ،من التمييز على أساس اجلنس  ذكوريستفيد ال

للمسؤولية اجلماعية عن إطالة أمد   السابقة لآلخرين. لكنها قد تكون مصدرًا مناسًبا  اجلماعية عن األفعال 

كون مصدرًا مناسًبا للمسؤولية اجلماعية عن الظلم يف  تالضرر و / أو عواقبه يف املستقبل. بعبارة أخرى، قد  

 .مبا يف ذلك املظامل اليت بدأت أبخطاء سابقة—ملاضي  عن ا كن احلاضر واملستقبل، إن مل ي

ملسؤولية األخالقية  تحمل ا حة جيدة لشم رم األشخاص قد ال تكون مُ   مجاعاتيف حني أن    ابإلضافة إىل أنَّه

  ؤسسات ، الدول واملعلى سبيل املثال  —تكون أنواع معينة من الكياًنت اجلماعية    حيثعن مظامل املاضي، 

ابلنسبة إىل هؤالء، فإن لديهم هيئات صنع القرار والعمليات التنفيذية وأنظمة املعتقدات  إذ  املنظمة.    دايًنتوال

على أهنا مواقع شرعية للمسؤولية   استيعاهبا( أبنه ميكن 2006) (ج. طومسونوتؤكد )اليت تتد مبرور الوقت. 

الفاعل—األخالقية   أنواع  لديهم  أن  الواضح  ليس من  أنه  الرغم من  نربطهم  ني على  عادة ابملسؤولية    الذي 

 .األخالقية

  مجاعات أو أي شخص آخر التحدث عن  (طومسونـ )ل تسىنأخالقيني، ي  فاعلني كيف، إذا مل يكونوا 

ابلراحة عند احلديث   (طومسون)شعر تظمة، ابعتبارها مسؤولة أخالقياً؟ املن دايًنتوال ؤسسات مثل الدول وامل

ـما  وفًقا لو األخالقيني.    فاعلني على أساس أهنم مثل ال  ضررابعتبارها مسؤولة أخالقياً عن ال  ماعات عن هذه اجل

كذلك،  ، "سواء كانوا يعتربون أشخاًصا أخالقيني حقيقيني أو يتصرفون فقط كما لو كانوا  (طومسونتقوله )
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على هذه اجلماعات وفًقا للمعايري اليت نطبقها   لنا ما يربرًن يف احلكميبدو أننا، على األقل يف بعض األحيان، 

كان التشابه ما  إذا    واضًحالكن ليس    .(Thompson, 2006, p. 158)على األشخاص األخالقيني"  

نربطه عادًة ابملسؤولية    كعوامل أخالقية منماعات  قواًي مبا يكفي للحفاظ على طبيعة هذه اجل الذي  النوع 

املرء ابلفعل فاعاًل   فاعاًل أخالقًيا. )وإذا كان  األخالقية. ألن "التصرف كعنصر أخالقي" ال يعين أن تكون 

 . التشابهأوحه حتديد    بذا مزيد من اجلهد يف، فال داعي لأخالقًيا

  حتميلهم حًقا ال يعين أنه ال ميكن  ا  فاعلة أخالقيً أن عدم احتمال أن تكون اجلماعات    فيما يلينقرتح  

يعين أنه يتعني علينا إعادة التفكري يف أنواع املسؤولية األخالقية  ال  عن األذى. لكن هذا    ة خالقياأل   ةاملسؤولي 

 .ةمن النوع الكانطي غري ضروري  عوامل األخالقيةبطريقة جتعل ال ماعاتاليت نربطها ابجل

 

 املسؤولية اجلماعية؟هل ميكن توزيع .  4

أو ًنٍد،    قومية،، أو دولة مؤسسةتشري املسؤولية اجلماعية إىل مسؤولية كيان مجاعي، على سبيل املثال،  

عن مثل هذا الضرر يف احلاالت اليت    ماعةعن الضرر يف العامل. تشري املسؤولية املشرتكة إىل مسؤولية أعضاء اجل 

الضرر. ترتبط املسؤولية اجلماعية ب ترتبط املسؤولية  و أخالقي واحد وموحد.    عاملتصرفوا فيها مًعا إلحداث 

إما بشكل مباشر من    مجاعة،يسامهون يف األذى كأعضاء يف    ذينال  ني الفردي  ني األخالقي   فاعلني املشرتكة ابل

 جلماعة.غري مباشر من خالل عضويتهم يف ا خالل أفعاهلم اخلاصة أو بشكل
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  ، حيرص الفالسفة األخالقيون والسياسيون املعاصرون عموًما على التمييز بني املسؤولية اجلماعية من جهة

األخالقيني الفرديني وراءهم تاًما. يف    فاعلني ال  لفونمن جهة أخرى. لكنهم ال خي ،واملسؤولية املشرتكة والفردية

األخالقيني الفرديني    فاعلني ، غالًبا ما يضعون الماعةيل املسؤولية اجلماعية كجزء من أخالق اجلالواقع، بعد حتل

األخالقيني الفرديني. هل    مثلني يف مركز اهتمامهم يف حماولة لتمييز ما تعنيه املسؤولية اجلماعية على مستوى امل

ما املسؤولية اجلماعية عن األضرار اجلماعية يف احلاالت    مجاعةلون، أن يتحمل أفراد  اءستمن املمكن، كما ي

؟ إذا كان األمر  لحيلولة دون وقوعهااليت مل يتسببوا فيها بشكل مباشر؟ يف احلاالت اليت مل يفعلوا فيها شيئاً ل

 ظروف؟  ة أيَّ  ففي ظل كذلك،  

املسؤولية    إحالة لى قابلية  أولئك الذين جييبون على هذه األسئلة مييلون إىل الرتكيز ع وعلى الرغم من أن

ال يتجاهلون األمثلة التارخيية امللموسة اليت تكون    بشكل عام  ني الفردي  ني األخالقي  للفاعلني اجلماعية وعالقتها  

معينة من األفراد موضع تساؤل. يف الواقع، يضع مجيع أولئك الذين يكتبون جلماعات  فيها املسؤولية األخالقية  

سألة التوزيع مثل هذه األمثلة التارخيية امللموسة للضرر يف مركز حتليالهتم للمسؤولية  عن املسؤولية اجلماعية وم

  مجاعات اجلماعية يف حماولة، ليس فقط لفهم املسؤولية اجلماعية على أهنا بناء جمرد، ولكن لتمييز ما إذا كانت  

التاريخ ميكن حتميلها املسؤولية األخالقية عن األضرار سواء    مجاعاهتم،اليت تسببت هبا    معينة من األفراد يف 

 (.")"أمريكا"( أو مجاعات العرقية )"البيض قومية، أو  جمموعات عرقية )"األملان"( ماعات كانت تلك اجل

  ، (1948، وكذلك إتش دي لويس )(1987( وهاًن أرندت )1961كان كل من كارل چاسربز )

إذا كان ميكن حتميل الشعب األملاين مسؤولية    اعماملسؤولية اجلماعية    بشأنقلقني بشكل واضح يف كتاابهتم  
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  وريتشارد (  1974)  نسونڨوكذلك كان سانفورد يل  ؟ احلرب العاملية الثانية أم ال  النازية يف  مجاعية عن جرائم 

.  غاملسؤولية اجلماعية يف ضوء حماكمات نورمرب   عن  م اخلاصة أدلته  قدموا  ممن   وآخرون(  1971)   واسرسرتوم

من    مؤتلفة وفضائح    (كييت چينوفيز) جنًبا إىل جنب مع مقتل    ،يتنامڨيف حرب    اي اليملاقتل    مذابحأثرت  

السبعينيات شىت  أنواع خالل  اجلماعية  املسؤولية  بشأن  إجنازه  مت  الذي  الفلسفي  العمل  من  الكثري  على   ،

  فريچينيا )و  (الري ماي)و  (بيرت فرينش)  كٍل من  عملأتثريها على  ، مبا يف ذلك  من القرن املنصرم  والثمانينيات

، وعلى الرغم من أن االضطهاد اجلماعي مثل العنصرية والتمييز على أساس اجلنس أصبح مؤخًرا فقط  (هيلد

)الري   ظهر اآلن بشكل مهم يف كتاابتي  عن املسؤولية اجلماعية، إال أنه  موضع اهتمام أولئك الذين يكتبون

(،  1980)فريدمان وماي    (مارلني فريدمان  ( و )1986و )هاوارد ماكغاري( )  ،( 1992و  ،  1987ماي( )

 (.2014و  2012) (نيال برانسكومب)و (ديريك داريب)و  ،(1987) (وين أبياهطأن)و

أو    —كان ميكن حتميل اجملتمع أبكمله  ما  إذا    الذي يطرح نفسه هو  يف كل هذه املناقشات، السؤال

معينة يف احلاالت اليت ال يتسبب فيها مجيع    مجاعةاملسؤولية عن األضرار اليت يسببها أعضاء  —أجزاء كبرية منه

يف الضرر بشكل مباشر. هل من املناسب حتميل مجيع األملان مسؤولية مقتل ضحااي معسكرات    ماعةأعضاء اجل

رب فيتنام؟ هل ميكننا أن نلوم  حل  الوحشية   لفظائع اكل األمريكيني    وحتميلية الثانية؟  اإلابدة خالل احلرب العامل

والعنف اجلنسي الذي تتعرض له النساء  أساس اجلنس مجيع الرجال بشكل شرعي على االضطهاد القائم على  

يف الوالايت املتحدة؟  يف مجيع اجملتمعات؟ هل ميكننا إلقاء اللوم على مجيع البيض يف املعاملة العنصرية للسود  

؟ هل يتم إعفاؤهم من اللوم ألهنم  نع الضرروماذا عن أعضاء هذه اجلماعات الذين يبذلون قصارى جهدهم مل

 حبكم عضويتهم اجلماعية؟  عن الضرر املعين   ،أيًضا ،حاولوا إصالح جمتمعاهتم أم أهنم مسؤولون
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 أن تكون مرتبطة حباالت معينة من الضرر  املقدمة يف هذا السياق تيل إىل  واألدلة   يف حني أن احلجج 

أو    ماعة،ا لوضع معايري عامة لتوزيع املسؤولية اجلماعية بني أعضاء اجليف معظمها إمَّ   ُمعمدَّة  اجلماعي، إال أهنا  

األخرية    دلةيف النهاية على اإلطالق. غالًبا ما تسري األتقسيمها وتوزيعها  إلثبات أن املسؤولية اجلماعية ال ميكن  

ن أفعاهلم ال تتطابق  إال أ  األفراد،بينما تعمل الكياًنت اجلماعية عموًما من خالل أعضائها  فعلى النحو التايل:  

  أخالقي    فعلألعضائهم أو  ابلنسبة    أخالقي    فعلليست جمرد    األخالقي    علهممع أفعال أعضائها. كما أن ف

  فعالُ  —حًقا   امجاعيً   اأخالقيً  فعالً كون يه أن  إذا أريد ل  —  ا الفعل. بداًل من ذلك، فإن هذماعةملمثلي اجل

أو، يف هذا    ماعةأعضاء اجل  خاللليس نوع الشيء الذي ميكن توزيعه    وابجلماعة نفسها، وابلتايل فه  امرتبطً 

نوع الشيء الذي يكون    وهفعل  ال  اهذمثل  بعبارة أخرى،  .  نفسها  ة أبي شيء آخر غري اجلماع  يرتبطالصدد،  

 .أفراد موضوع  ، وليسابلضرورة موضوعه مجاعي  

(.  1998)  املسؤولية الفردية واجلماعيةكتابه بعنوان:    مثل هذه احلجة بنفسه يف  (بيرت فرينش)يقدم  

  املسؤولة بشكل مجاعي   ماعةلكنه حيذر من أن الطابع غري التوزيعي للمسؤولية اجلماعية ال يعين أن أفراد اجل

مسؤولني  جلماعة  عي، سيكون العديد من أعضاء هذه ا. يف الواقع، كما يدَّ ال لوم عليهمالضرر هم أنفسهم    عن

 .دثها مجاعتهمأخالقياً عن مجيع أنواع األضرار اليت حت

)س(، )ص(،  تتكون منأنَّ )أ(  ، و )ن( للوم ابلنسبة للحدثاب  جديرة ة )أ(جيب مالحظة أنه اجلماع

)س(، )ص(،    أو أن  ،)ن( أي لوم على  جتيزال   )س(، )ص(، )ع(  استنتاج أن  جتاوزًا سيكون    و)ع(.
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مثل هذه األحكام اليت يتم تقييمها على أعضاء   أنَّ هو  )ن(. اهلدف  اللوم يف حالةتستوجب ال  و)ع(

 (French 1998, p. 25) .اجلماعة ال تنبع ابلضرورة من أحكام اللوم اجلماعي

أن   الواضح  إطار    أعاله منطقي    عاءد ِ اال من  اجلماعية يف  إذا كنا نتحدث عن احلفاظ على املسؤولية 

. لكننا قد نرغب يف ختفيف األمور هنا قلياًل ونقرتح  لعملي ةا املمارسةاملسؤولية اجلماعية يف جهودًن إلسنادها يف  

الفردية عن الضرر الذي تسببت    ماعة أن املسؤولية اجلماعية هي األساس الذي ننسب إليه املسؤولية ألعضاء اجل

اجل اجل   ماعة فيه  أعضاء  أن  اقرتاح  نرغب يف  قد  أخرى،  بعبارة  املسؤولية    ماعةنفسها.  الفردية ميكنهم حتمل 

أنفسهم كأشخاص، ويف هذه احلالة تتغري املسؤولية اجلماعية وتصبح أقرب إىل املسؤولية الشخصية،  عن  ماعية  اجل

يبدو أن    احلاالت،وإن كانت املسؤولية الشخصية موجودة فقط ألن الفرد هو املسؤول عن الضرر. يف كثري من  

املهتمون مبسألة كيف الفلسفية  الدوائر  أولئك يف  به  يفكر  ما  اجلماعيةهذا  املسؤولية  توزيع  يتصوروهنا    ية  كما 

 كيف حياولون توزيع املسؤولية اجلماعية؟   أبذهاهنم.

الذنب األخالقي  1961)  كارل ايسربز، مييز  ةاألملاني  رم )اإلدانة(اجل  قضية كتابه:  يف  و  القائم    ( بني 

أبن هذا األخري، الذي    ويؤكد .  ماهية الشخص املنوط بهعلى ما يفعله املرء والذنب األخالقي القائم على  

"، ميكن توزيعه على مجيع أعضاء اجملتمع الذين يقفون متفرجني بينما  )فوق العادة(  يسميه "الذنب امليتافيزيقي

سياق، فإن كونك ملوًما أخالقًيا على األذى هو إىل  في هذا ال فيف األذى، مثل قتل اليهود.    رفقائهميتسبب  

اجملتمع لتطهريه    سلطة  فوقاألخالقية    الفرد  االنتماء إىل جمتمع "شرير" دون أتكيد سلطاتتعين  حد كبري مسألة  

، "يوجد هنا تضامن بني الرجال كبشر جيعل كل واحد مسؤوالً عن  (ايسربزا يقوله )هذا الشر. وفًقا مل مثل  من

https://hekmah.org/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B2/
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خاصًة عن اجلرائم املرتكبة يف حضوره أو بعلمه. إذا فشلت يف القيام بكل ما    العامل،وكل ظلم يف  كل خطأ  

 . (Jaspers 1961, p. 36)"امذنبً  أُعمدُّ  فأًن أيًضا  ملنعهم،ميكنين فعله 

 Raikka)من بينهم )الري ماي( و)جحا رايكا(  لعديد من األتباع املعاصرين،  اب  (ايسربز)  حيظى

الذنب امليتافيزيقي ابعتباره "وصمة أخالقية"، وهي    بشأن   (ايسربز)التعبري عن فكرة    ان اختار لذيل، ا (1997

" من  تلوثنا، حنن "حسب مصطلحات )أنطوين أبياه(أمور أخرى، املدى الذي وصل إليه،    ضمنفكرة تؤكد،  

تطبيق لغة التلوث األخالقي بشكل    أيىب ويعزف عن نفسه    ( أبياه)خالل االرتباط أبعمال جمتمعنا الضارة.  

. من ًنحية أخرى،  ضرروال يفعل ذلك إال يف حاالت معينة حيث توجد روابط سببية قوية بني األفراد وال   ،عام

األماكن   (ماي)جتد   العديد من  أخالقًيا يف  إىل حد    بل  تلواًث  لتوزيع  االستجداء ابوتذهب  النفعية  لفضائل 

إن رؤية احلالة األخالقية للفرد على أهنا مرتبطة  ف، "(مايوحسب كالم )اسع. املسؤولية اجلماعية على نطاق و 

اجل أعضاء  األخالقية:    ماعة مبكانة  الشرور  أخطر  إىل جتاهل  امليل  اليت ال ميكن  أعين  اآلخرين ستنفي  تلك 

 .(May 1987, p. 253)إحباطها إال من خالل اجلهود اجلماعية للمجتمع"

املنهجيون وا  امليتافيزيقي لسببني متصلني. األولمييل األفراد  الذنب  أنه    :ملعياريون إىل رفض فكرة  هو 

اليت يتم االحتجاج    ماعةيقطع الصلة بني املسؤولية والسيطرة، خاصة يف احلاالت اليت تكون فيها عضوية اجل 

إثنية أو قومية  هبا هي تلك اليت ال ميكن لألفراد اختيارها، على سبيل املثال، العضوية يف جمتمعات عرقية أو  

للغاية هلذا   مثري لالهتمام  تقييم  رادزيك    االدعاء،)للحصول على  املفهوم    :والثاين (.2001يُنظر:  أن  هو 

  ( فأن ه راولزوحسبما يقوله )"انفصال األشخاص".    (راولز )األخالق الليربالية ملا يسميه    رقامليتافيزيقي للذنب خي
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نتهك مبادئ  شخاص بشكل منفصل والرتكيز على أفعاهلم حىت ال تُ عند إسناد املسؤولية، علينا النظر يف األ

اليت   العدالة  مبادئ  وهي  حسبالعدالة،  املنفصلني   (،راولز)  يستهلوها،  األفراد  بقيم   Rawls) أنفسهم 

1971). 

ى  عل  (راولز)إال أهنم يتفقون مع    هنا،اخلاصة   (راولز)ال يتفق مجيع األفراد الليرباليني مع ادعاءات    بينما

بطريقة ما لكي يتم حتميلهم املسؤولية اجلماعية    طئني الفردية خم   ماعة أنه، على األقل، جيب أن يكون أعضاء اجل

عن مسئولية اجملموعة كنقطة بداية للمناقشة يف هذا السياق.    غ(جويل فاينرب )عن الضرر. غالًبا ما تؤخذ نظرية  

حنتاج إىل الرتكيز على نوعني من احلاالت: احلاالت اليت    اجلماعية،عند توزيع املسؤولية  فإنَّه  ،  (نربغياف)  حسب و 

رر  يتشارك فيها مجيع أعضاء اجلماعة نفس اخلطأ أو احلاالت اليت يساهم فيها مجيع أعضاء اجلماعة يف الض

على أنه ال داعي لوجود صلة    (ينربغاف)في كال النوعني من احلالتني، يشدد  فولكن على مستوايت خمتلفة.  

 .مباشرة بني حتميل الفرد املسؤولية والضرر، ولكن هناك حاجة إىل مشاركة اخلطأ

دث  ميكن أن توجد أخطاء خمتلفة يف غياب أي ارتباط سبيب ابلضرر، حيث يكون هذا الغياب جمرد حا 

عندما يشرتك كل عضو يف اجملموعة يف نفس اخلطأ، ولكن خطأ  و املخطئ.    ميزة للشخص  ال يعكس أي    مؤاتٍ 

اآلخرين، ولكن  عن أخطاء  خطأ  جمرد  عضو واحد فقط يؤدي إىل أي ضرر، وهذا ليس ألنه كان أكثر من  

 ,Feinberg 1968) كملهاأب  إىل اجلماعة فقط بسبب الصدفة املستقلة، مييل الكثريون إىل إسناد املسؤولية  

p. 687). 
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ا  ااستعدادً   يبدينفسه    (فاينربغ)  عن مثل هذا الضرر يف    جلماعةإلسناد املسؤولية اجلماعية ألعضاء 

انتباهنا بعيًدا عن املسؤولية   بعض احلاالت، على الرغم من أنه يوضح أننا يف القيام بذلك حنتاج إىل حتويل 

يهتم بثالثة أنواع من القضااي على وجه  فجتماعي على أساس العدالة.   الصارمة إىل نوع أخف من اللوم اال

اخلصوص، وهي تلك اليت يكون فيها عدد كبري من األفراد خمطئني بشكل مستقل؛ تلك اليت ينجم فيها الضرر  

عن تعهد مشرتك للعديد من األشخاص الذين يتصرفون بشكل تعاوين، وتلك اليت يُعزى الضرر فيها إىل مسة  

  ه استعداد   (ينربغافويبدي )بوعي ذايت أو يشاركون فيها.    ماعة نة من الثقافة املشرتكة اليت يقبلها أعضاء اجل معي

أنواع احلاالت الثالثة. لكنه حيذر من أننا حباجة إىل املضي    كللقبول إمكانية إسناد املسؤولية اجلماعية يف  أيًضا  

ولية اجلماعية يف مثل هذه احلاالت ال يتطلب فقط  قدًما على أساس كل حالة على حدة، ألن إسناد املسؤ 

مبا يف ذلك   الفردية،حتديد األخطاء املشرتكة حًقا ولكن تقييم األبعاد املختلفة غري القابلة للقياس للمسامهات  

 .إخل السلطة،مستوايت  و أمهية املهمة املعينة، و درجات املبادرة، 

مفيدة للغاية لتقييم املستوايت املختلفة للمسامهة الفردية من  طريقة   (2006ويقدم )غريغوري ميلليما( )

خالل التمييز بني ست طرق خمتلفة ميكن لألفراد من خالهلا أن يكونوا متواطئني يف فعل خاطئ. وحسب ما  

يقوله )ميلليما(، ميكن لألفراد حثُّ اآلخرين أو توجيههم إلحداث الضرر. وميكنهم تقدمي املشورة لآلخرين  

ث الضرر. ميكنهم املوافقة على إحداث ضرر أبمر من اآلخرين. وميكنهم مدح هؤالء اآلخرين عندما  إلحدا 

 .و ميكن أن خيفقوا يف ردعهم من أحداث الضرر يتسببون يف األذى.
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والطريقة الثانية ملعاجلة مسألة التوزيع يف هذا السياق، واليت ال يبدو أهنا خترُق مبدأ احلرية الفردية هي  

ليس فقط إىل الدور احملدد الذي لعبه األفراد يف إحداث جمتمعهم للضرر، ولكن إىل مقدار احلرية اليت  النظر،  

يف استخدام طواعي ة    —هنا—يتمتع هبا األفراد للنأي  أبنفسهم عن اجملتمع الذي أحدث اخلطأ. وقد نرغب

ك بنفسه يف عمله  بذل ( سونڨ)چان ًنرJan Narveson (2002) االنضمام كمعيار للمسؤولية. يقوم

  األضرار  عن األفراد  مسؤولية  يف  التفكري عند أنه( سونڨاملتشكك عموًما حول املسؤولية اجلماعية. وترى )ًنر

 اجلماعات  تلك:  وهي  اجلماعات،  من  خمتلفة  أنواع  أربعة   بني   التمييز  على  حريصني   نكون  أن  جيب  اجلماعية،

لديهم طواعية يف اخلروج )عدم االنضمام(؛ وأولئك الذين وجلوا    لكن  كرًها  وجلوا  الذين  أولئك   تاًما؛  املتطوعة

طواعية لكن ال ميكنهم اخلروج قسًرا دون إرادهتم؛ وأولئك الذين لديهم طواعية وإرادة يف أي حالة. وكما توضح  

 .القائمة هذه دون ما  إىل نذهب  وحنن عليها، القضاء  يتم  مل إن  تتضاءل، املسؤولية  فإن ،(سونڨ)ًنر

على معاجلة مسائل احلرية الفردية    ة  قادر   يمنظورًا فرداًي هنا. ومن مث، فه  تتبىن(  سونڨًنر)واضح أن  من ال

أن تصبح األمور أكثر تعقيًدا إىل حد ما عندما نبدأ يف التفكري    وال عجبواملسؤولية الشخصية بسهولة نسبية.  

اتش( ڨ )كارين كو( . تؤكدماعاتاجل  ، ولكن أخذ هويتهم مناجلماعاتيف  ني ليس فقط كمشارك األفراد،يف 

العرقية على    ماعاتابجل اتش(ڨ )كو تمهت  — أنه يف بعض احلاالت، ينحاز األفراد إىل جمموعاهتم  (  2006)

أنه يف هذه احلاالت،    اتش(ڨ)كو تؤكد  و .  مامتداًدا هل  ماعة اجل  فعلأن    ا ترىلدرجة أهن  — وجه اخلصوص  

 .""التوافق األخالقيبــ  ما تسميه    نتيجة ملا   ماعةميكننا توزيع املسؤولية األخالقية اجلماعية على مجيع أعضاء اجل 
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احلفاظ على   أجل  إذا كان من  بسيطة  تعريف  "التوافق األخالقي" ابلطبع مسألة  يكون  أن  ال ميكن 

اليت يتعرف عليها. ومن    ماعةأو أفعال اجل  مقاصد  ال يورط الفرد يف  املسؤولية األخالقية اجلماعية. ألن التعريف 

) كومث،   األفراد مسؤولية مجاعية عن    اتش(ڨترى  إذا مت حتميل  أنه  على  اإلصرار  الضروري  من  أضرار  أنه 

" بتنفيذ  " أو على أهنم "قاموا ماعة، فيجب فهمهم على أهنم "تصرفوا وفًقا لوجهة نظرهم كأعضاء يف اجل اجلماعة

 .ماعةة اجليَّ هوُ 

بعيًدا يف إظهار كيف ميكن توزيع املسؤولية اجلماعية على مجيع    نأى بنايف حني أن مثل هذا اإلصرار ي

يف حاالت معينة، على سبيل املثال، يف حاالت مثل اإلابدة    اجلماعةعن الضرر الذي أحدثته    اجلماعةأعضاء  

هي كل شيء، فإنه ليس من الواضح أن املسؤولية املعنية هي  اجلماعية أو التطهري العرقي حيث اهلوية العرقية  

نربطه عادة ابملسؤولية األخالقية.   الذي  النوع  "أداء ِإذ  من  أو  "التمثيل"  أن  الرغم من  إجناز  على  " هوية  أو 

القيام بشيء يساهم يف هذا ال يساوي  أنه    غريقد يسهم يف إحلاق األذى يف مثل هذه احلاالت،    اجلماعة

ة وهو يعلم أنه سيؤدي إىل  تما مل يؤكد املرء هوي  —  الضرر. بعبارة أخرى، ال يشري هذا إىل الفعل األخالقي  

 .حالة يكون فعل التأكيد، وليس التماثل، هو الذي يقوم ابلعمل هنا أي  إحلاق األذى ابآلخرين، ويف  

يثري الذيا   ومما  أولئك  بني  لالتفاق  الرئيسية  النقاط  إحدى  أن  املسؤولية  الهتمام  عن  اآلن  يكتبون  ن 

اجل  أعضاء  على  توزيعها  ميكن  ال  املسؤولية  أن  هي  علين    ماعةاجلماعية  بشكل  حياربون  أو  يقاومون  الذين 

جملتمعاهتم.   السيئة  السياسات  أو  حجج أاإلجراءات  املثال،  سبيل  على  هنا،   Joel Feinberg نظر 

(1968)،  Peter French (1998)،  Howard McGary (1986)،  J.R Lucas 
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(1993)،  and Michele Moody-Adams (1994)     .  آنفاُ يف حني أن الكتاب املذكورين  ،

يتفقون  و الذين جيدون املسؤولية اجلماعية على أهنا بناء أخالقي مقنع بشكل عام، خيتلفون يف نواٍح معينة،  

عبارة أخرى، إذا حاول املرء حماربة ضرر  مجيًعا على أنه سيكون من اخلطأ إسناد املسؤولية إىل املعارضني أو، ب

يكون مسؤوال عن ذلك.  ف   أحدهم  أن  ينبغي  مبا يسميه "حالة    (ماكغاري)   يطرحال  يتعلق  فيما  هنا  ادعائه 

واليت مبوجبها يُعفى الشخص من املسؤولية اجلماعية يف احلاالت اليت يتسبب فيها جمتمع الفرد يف    ،االنفصال"

 McGary) عن فعل اجملتمع من خالل معارضة أفعاهلا أو سياساهتا السيئة  نفسها  /ضرر إذا فصل نفسه

1986). 

ولكن هناك البعض ممن يدعون إىل توزيع املسؤولية اجلماعية على األفراد حىت يف احلاالت اليت يعارض  

املثال، أن  ، على سبيل  (جحا رايكا)  طالب فيها هؤالء األفراد بنشاط األفعال اخلاطئة اليت يرتكبها جمتمعهم. ي

الطريقة الوحيدة اليت ميكن للمعارضة من خالهلا تربئة أولئك الذين، على سبيل املثال، يعيشون يف جمتمع  تكون  

، على جتنب دعم  تهميلوث البيئة بشكل منهجي أو يستنفد املوارد، هو إذا كانوا قادرين، من خالل معارض

 :(رايكا)قول حبسب و من الصعب جًدا تلبيته(.   ،عرتف رايكاي)وهو شرط، كما  النظام الذي يقوم بذلك 

 النهاية،أال يتطلب دعم ممارسة شريرة أخرى. ... يف  ِإنَّ معارضة أي  ممارسة شريرة يربئ يد املرء بشرط  

حىت أولئك الذين يعارضون املمارسات الشريرة قد يكونون مالمني على تلك املمارسات. قد يكون  

أن يتصرف، لكنه    ينبغي  ،كل ذلك، مع مراعاة  هو/هي  قد تصرف كما جيب  اجلماعةيف    اواحدً   اعضوً 

 .(.Raikka 1997, p.104) للجماعةيتقاسم املسؤولية عن املمارسات الشريرة   ما زال
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أن املعارضني ميكن أن يكونوا مالمني أخالقيا حىت لو مل يتمكنوا من    السياق يطالب )رايكا(  ويف هذا

السيطرة على النظام الذي يورطهم يف الشر. ومن مث، فقد وجد أنه من الضروري القيام أبمرين ال يضعانه يف  

فيزيقي، لكنهما مهمان للغاية  واملدافعني اآلخرين عن الذنب امليتا  (كارل ايسربز)مكان مباشر فقط يف معسكر  

من جمموعة    جنتزأفيما يتعلق ابملناقشات الفلسفية املعاصرة حول املسؤولية اجلماعية بشكل عام. األول هو أن  

معايري املسؤولية اجلماعية اليت يتم االستناد إليها تقليداًي معيارًا أيخذه غالبية الذين يكتبون اآلن عن املسؤولية  

ل اجلد، أي قدرة األفراد على التحكم يف تلك األشياء )سواء كانت أفعااًل أو أضرارًا( اليت  اجلماعية على حمم

من أجلها يتم إلقاء اللوم عليهم. والثاين هو فصل اللوم األخالقي عن إرادة األفراد املنفصلني )حيث تضعها  

الذي يعترب األفراد مذنبني جزًءا منه  املفاهيم الكانطية التقليدية للفاعلية( وحتديد مصدرها يف اجملتمع األكرب  

 .ظاهرايً 

جتربًن هااتن احلركتان على االعرتاف أبن االختالفات املختلفة املوجودة بني الفالسفة املعاصرين فيما  

  املقاصد يتعلق بتماسك وقابلية تطبيق املسؤولية اجلماعية كبناء هلا مصدرها، ليس فقط يف التنافس بني نظرايت  

واألفعال، ولكن أيًضا يف املفاهيم املتنافسة حول اللوم األخالقي. يف حني أن ال املدافعني عن املسؤولية اجلماعية  

وال منتقديها أيخذون بشكل عام طبيعة اللوم األخالقي الذي يضعونه يف مركز اهتمامنا، إال أهنم يوضحون أن  

أتخذًن    ، وللبعض اآلخر قي ال تزال سائدة ابلنسبة لبعضهماملعايري التقليدية الكانطية الستحقاق اللوم األخال

 .دانةاملعايري املناسبة الستحقاق اللوم األخالقي إىل ما وراء إرادة األفراد املنفصلني إىل بنية اجملتمعات امل

 ملسؤولية اجلماعيةا عن   مناهج بديلة .5
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وليس االجتماعي أو    — اللوم األخالقي  املسؤولية األخالقية تقليداًي على أهنا تنطوي على    استيعابمت  

على أنه جانب من    احلديثة،، خالل الفرتة  للوم  حيث مت فهم اللوم واالستحقاق األخالقي   — القانوين فقط  

للفرد بداًل من احلكم الذي نتخذه أبنفسنا على أساس معايريًن االجتماعية والقانونية.    األخالقي    علجوانب الف

فإن أولئك الذين يبحثون عن شروط املسؤولية    مث،أن هذا مل يكن احلال دائًما. ومن   (1992)مسايلي( ) يقول

  تحمل ي  الذي  مرذلك األيف    —   حض إرادتهمب  —األخالقية يصرون عموًما على أن الفاعل قد تسبب بنفسه

 .مسؤوليته األخالقية مغبة

ل  ليس مستغرابً و  املطلوب  احلرة  اإلرادة  ا احلديث    لمفهوم أن نوع  احلرية    — ملسؤولية األخالقية  بشأن 

"  نعومة، أيًضا، هو املفهوم "األكثر  بلإن مل يكن مستحياًل.    ،يصعب حتديده عملًيا  —املتناقضة السببية  

، عندما يوجه الفالسفة املعاصرون انتباههم إىل شروط املسؤولية  وافقيون. ومن مثَّ لإلرادة احلرة الذي يفضله الت

  — ، فإهنم كثريًا ما يركزون على ما يعتربونه أحد املكوًنت الرئيسية لإلرادة احلرة الفعليَّة األخالقية يف املمارسة 

 ؟شيًئا بعينه( )س( )أو  لون: حتت أي ظروف ميكننا أن نقول إن الفاعل قصد تساءوي —  يةالقصد

ال يعادل اإلرادة احلرة وال يكفي لرتسيخ املفهوم احلديث    أو قصد   ( أبن وجود نية 1992مسايلي )  يؤكد

للمسؤولية األخالقية )اليت ختتلف عن نظريهتا األرسطية(. يكفي أن نشري هنا إىل أن الفالسفة املعاصرين الذين  

مركز اهتمامهم وألهنم قبلوا )بوعي أو بغري وعي( املفهوم    يكتبون عن املسؤولية اجلماعية يضعون القصدية يف 

 .فإهنم يقرنوهنا بذات أخالقية موحدة قادرة للتحكم يف النتائج األخالقية،احلديث للمسؤولية 
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، قد ال تكون هذه الذات األخالقية املوحدة ممكنة يف حالة الكياًنت  الثاينولكن، كما رأينا يف القسم  

كنا ذلك؟ يفرتض نقاد املسؤولية اجلماعية أنه إذا كانت هذه الذات األخالقية املوحدة  رت ياجلماعية. أين إذن  

فإن املسؤولية األخالقية اجلماعية ال معىن هلا. لكن مثل هذا االفرتاض    اجلماعية،غري ممكنة يف حالة الكياًنت 

م بديل للمسؤولية األخالقية اجلماعية،  ويف النهاية غري مربر. ألنه إذا قمنا بتطوير مفهو   ،قد يكون سابًقا ألوانه

نظريه الفردي )احلديث(، فقد ال نضطر إىل اإلصرار على مثل هذه الذات األخالقية    حماكاةأي مفهوم ال حياول  

 كيف ميكن أن تبدو مثل هذه الفكرة البديلة للمسؤولية األخالقية اجلماعية؟ فاملوحدة.  

إىل أن لدينا حرية إبداعية أكثر بكثري يف هذا السياق مما ندركه اآلن. ابدئ ذي    النقاط الثالثة  وحي ت

افرتاضات العديد من الفالسفة املعاصرين، فإن املفهوم احلديث للمسؤولية األخالقية    النقيض منبدء، على  

وحيظى  األخالقية    املفهوم الكانطي الواضح للمسؤولية   ه فإن  ذلك، ليس مسؤولية أخالقية يف حد ذاته. بدالً من  

النظراء احملرتمني، أي املفاهيم األرسطية واملسيحية والرباغماتية للمسؤولية األخالقية  بـثالوث  على األقل   من 

.(Smiley 1992) 

ال ميكننا فالعديد من الفالسفة األخالقيني املعاصرين يف النهاية املفهوم الكانطي،    فضليبينما  اثنًيا،  

الصدد، تصنيف هذه  استبعاد هؤالء اآلخرين   الكانطية. وال ميكننا، يف هذا  املعايري  يرقون إىل  جملرد أهنم ال 

" جملرد أهنا ال تتوافق مع ما يراه  حمضةاملفاهيم األخرى للمسؤولية األخالقية على أهنا غري أخالقية أو "اجتماعية  

للمفاهيم املذكورة أعاله عن املسؤولية    " بداًل من ذلك، علينا إفساح اجملال.الكانطيون على أنه "اجملال األخالقي

 .املسؤولية اجلماعية نقاشنا عن يف —أخرى تبقى ورمبا  — األخالقية 
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اثلثًا، نظًرا الرتباطه ابألفراد املنفصلني، فإن الفهم الكانطي للمسؤولية األخالقية قد يبدو يف غري حمله  

ابلفاعلني    هاملسؤولية األخالقية كما فهمها كانط ليست شيًئا نربطأن  إذ   عندما يتعلق األمر ابملسؤولية اجلماعية.  

األخالقيني الفرديني. كما أن مفهومها عن استحقاق اللوم األخالقي ال ينطبق ابملصادفة على األفراد. بدالً من  

، فإن  لذا.  األخالقيني الفرديني   الفاعلني ذلك، ترتبط املسؤولية األخالقية كما طرحها الكانطيون بطبيعتها مع  

 .الفردي هو اللوم األخالقي   ة األخري   هأفضل تعريف هلذ الواقع،يف و فكرة اللوم األخالقي هي اليت تقوم عليها. 

جيب أن تكون مجيع النقاط الثالث حمررة ألولئك الذين يريدون إعادة التفكري يف املسؤولية اجلماعية  

ىل وجود مفاهيم أخرى عن املسؤولية األخالقية متاحة  األول يشري إف. جماعاتبطرق جتعلها ممكنة ومناسبة لل

يوضح الثاين أن هذه املفاهيم األخرى للمسؤولية األخالقية ال ميكن رفضها جملرد أهنا ال تتوافق مع  بينما  لنا.  

لألخالق.   الكانطي  اللوم  و املفهوم  مفهوم  التعريف  حبكم  هو  ما  جتاوز  إىل  احلاجة  إىل  الثالثة  النقطة  تشري 

  تستحق اللوم من الناحية األخالقية   مجاعاتعلى أهنا    ماعاتقي الفردي ومعرفة كيف ميكن فهم اجلاألخال

ما نوع السببية املطلوبة للحفاظ على  و ماذا يعين أن تكون اجلماعات ملومة من الناحية األخالقية؟    .بعينها

لل اللوم األخالقي  استحقاق  ميكننا وضع هذين  جماعةفكرة  اجلماعي    —األمرين  ؟ كيف  األخالقي  اللوم 

تكون ممكنة    — والسببية   اليت  اجلماعية  املسؤولية  للتفكري حول  بديلة  لتشكيل طريقة  السياق  مًعا يف هذا 

 ؟ جماعاتومناسبة لل

الفالسفة األخالقيني يف طرح هذه األسئلة، وبذلك   السنوات األخرية، بدأت جمموعة صغرية من  يف 

املسؤولية    عن   ااخلاصة هب  نظر في إعادة الفلالهتمام للفهم التقليدي للمسؤولية األخالقية.    بدائل مثريةأاتحوا لنا  
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( يف استبدال املفهوم الكانطي عن اللوم األخالقي  2016و    2007)  (كينيث شوكلي)  ت شرع  اجلماعية،

نوع من    عن "كونك خمطًئا" والذي يسمح لنا ابلتحدث عن مجاعة معينة على أهنا "تستحق  اوسع مبفهوم  

(. قد تعين هذه العقوبة "اجتثاث اجلماعات  452العقوبة غري تلك اليت تُنزل أبعضائها لدورهم يف األذى")ص  

تخذ شكل تقليل قوة الروابط بني األعضاء الفرديني أو ... عدم تنفسها أو تفكيك جزء منها. وابملثل، قد  

 (. 452")ص   ماعةإضفاء الطابع املؤسسي على معايري اجل 

اليت تنأى بنفسها أيًضا عن املفهوم الكانطي عن  و (،  2014  ، 2013  ،2007)  ( نيتا كروفورد)  تشري

  — ميكن أن تفعل أشياء سيئة أخالقياً    ،اللوم األخالقي، إىل أمهية االعرتاف أبن اجلماعات، خبالف أعضائها

فاهتمام  ة تنظيمهم.  اخلاص هبم وكيفي  ماعة حبكم نوع اجل   — بعض احلاالت من خالل تصرفات أعضائها  يف

لقواعد    (كروفورد) إما  نتيجة  األبرايء  بقتل  ينتهي جنودها  اليت  العسكرية  اجلماعات  هو  هنا  بشكل خاص 

االشتباك اخلاصة هبم أو ألنواع األسلحة اليت يستخدموهنا. ما معىن أن نقول إن مثل هذه اجلماعات العسكرية،  

أبنه يف حني أنه من غري املنطقي    ( كروفورد)  تؤكد   األبرايء؟   خبالف أعضائها، ملومة أخالقيا على مقتل هؤالء 

على    ،بعض النواحي  منروح ملوثة، فمن املنطقي اعتبار أهنا    لديهاعسكرية مذنبة أخالقياً مبعىن    مجاعةاعتبار  

أن تكون هذه العقوبة مناسبة للمنظمات، على    مستغرابً ليس  و ستحق العقاب.  يأخالقياً    سيئ    تنظيم  ،األقل

نظر إىل  أن يُ   (كروفورد)  ت اختار   مث،خالف األفراد، إذا كانت ستؤسس املسؤولية األخالقية اجلماعية. ومن  

غالًبا ما يرقى "التغيري" هنا إما إىل   .العقوبة هنا على أهنا مسألة إجبار مجاعي على االعتذار والتعويض والتغيري

في  فجزاء من اجملموعة املعنية أو تغيري تلك اجلوانب من اجملموعة اليت تؤدي هبا إىل إحداث ضرر.  استئصال أ 

حالة مجاعة عسكرية تستحق اللوم أخالقياً، فهذا يعين "تقليل احتمالية الفظائع املنهجية واحلوادث اليت ميكن  
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االشتباك ..  عاجلةجتنبها من خالل مراجعة وم  والتعويض عند حدوث  اختيار األسلحة وقواعد  . واالعتذار 

يف حاالت أخرى، قد ترقى العقوبة املرتبطة  و   .(Crawford 2007, p. 212)"  منظمة  فظائع منهجية

جبماعة ملومة أخالقياً إىل القضاء على اجملموعة ابلكامل أو إجبارها على التخلي عن جوانب مهمة من نفسها.  

يف املعسكر   —من األشخاص  ساللةي نظام آخر هدفه تدمري أو أ — من املفرتض أن يقع النظام النازي  و 

من املفرتض أن يقع النادي احلكومي أو التجاري الذي يستبعد األشخاص امللونني و / أو النساء  و األول.  

 .الثاينالصنف كجزء من سبب وجوده يف 

ًرا ألننا ال نتحدث عن  تطلبها اللوم األخالقي من هذا النوع؟ نظيما هو نوع السببية أو الفاعلية اليت  

فال يتعني علينا الذهاب إىل حد اإلصرار على اإلرادة احلرة أو تركيز كل    األخالقي،فكرة كانط حول اللوم  

لديها   ماعةأخالقية موحدة. وال يتعني علينا على هذا النحو أن نفهم أن اجل  ذاتٍ انتباهنا على إمكانية وجود  

يف إرساء اللوم األخالقي على املنفعة البحتة، فعلينا أن نفرتض،    إرادة حرة لشيء سيء. لكن، ما مل نرغب 

 .على األقل، أن اجلماعة املعنية قد أحدثت الضرر

سيفي ابلغرض هنا. على األقل، جيب على اجلماعة  حداث أو اإلاثرة  أي نوع من اإلِ   أنَّ   وليس مستغراًب،

حىت لو كان هذا الدور يف    —الضرر    حداثقابل لإلزالة" يف إ  ا( "دورً 2007أن تلعب ما يسميه شوكلي )

املقام األول هو توفري الظروف اليت يقوم مبوجبها أعضاء اجلماعة بتنفيذ األعمال الضارة. بعبارة أخرى، جيب  

 .الضرر حبكم ما يسميه شوكلي "السيطرة املنسقة" على األعضاء  حداثأن تكون اجلماعة ضرورية إل 



22/5/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 49

 

، ميكننا الرتكيز على الطريقة اليت حتدد هبا  ؤسساتن نفهم مثل هذه السيطرة؟ يف حالة املكيف ميكننا أ

معايري اجلماعة أو تشكل مسارات معينة للسلوك، وكذلك على الكيفية اليت تقود هبا هياكل احلوافز وأمناط  

يف حالة إنرون.    ثر ذات أالعديد من هذه األشياء    (شوكلي )نضباط األفراد إىل التصرف بطرق ضارة. وجد  إ

" له،  السرية  فووفًقا  مناخ  أجل  من  فيها  التحكم  يتم  اليت  إنرون  عضوية  داخل  السارية  املعايري 

 .(Shockley 2007, p. 449)والشك"

أن اجلماعة مسؤولة أخالقياً عن الضرر ألهنا تارس "سيطرة منسقة" على  —هنا   — (شوكلي)يفرتض 

األفراد من اللوم األخالقي يف هذه العملية. كما أنه، يف هذا الصدد،   . لكنه ال يعفيداحل اجلماعةما حيدث 

ال يسمح إبمكانية أن يتسبب األفراد مًعا يف ضرر دون أن يتصرفوا أبنفسهم بطريقة تستحق اللوم من الناحية  

اجلماعية أن  على أن يتصرف األفراد على هذا النحو إذا أريد للمسؤولية األخالقية  صراألخالقية. يف الواقع، يُ 

يف احلاالت اليت تكون فيها اجلماعات مسؤولة أخالقياً عن الضرر، "تعمل اجلماعة كشرط  و تكون متماسكة.  

 .(Shockley 2007, p. 442)تكني لألفراد الذين يستحقون اللوم ألداء أعمال ضارة"  

يشري   أن  احلكمة  ا  (شوكلي)من  تستبعد  ال  للجماعة  األخالقية  املسؤولية  أن  األخالقية  إىل  ملسؤولية 

ألعضائها. لكنه قد يذهب بعيداً يف تضمني اللوم األخالقي لألفراد يف املسؤولية األخالقية اجلماعية نفسها.  

  ، حاالت للمسؤولية األخالقية اجلماعية— تنسيق السيطرة  باخلاصة    (شوكلي)حىت وفًقا ملعايري    —   مثَّة ألن  

حيث ال يرتكب األفراد أي خطأ ولكنهم يتسببون مًعا يف ضرر داخل مجاعة أو يقومون أبشياء ضارة ولكن  

هي حالة من النوع األول.    ئيةيتم إعفاؤهم من اللوم األخالقي حبكم عدم قدرهتم للقيام خبالف ذلك. الغوغا
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، إذا كنا مهتمني  (2010أكَّدم )مسايلي( )ا  عالوة على ذلك، كم  .الثانية  احلالة  هم من  (نيتا كروفورد)جنود  أم ا  

فال يتعني    ،بداًل من املسؤولية األخالقية لألفراد الذين ينتمون إىل اجلماعات  اجلماعية،حًقا ابملسؤولية األخالقية  

علينا اإلصرار على قيام األفراد أبفعال جتعلهم مالمني أخالقياً. بداًل من ذلك، علينا أن نصر فقط على أن  

اعة، حبكم طبيعتها كنوع خاص من اجلماعة، قد دفعت األفراد إىل إحداث ضرر مل يكن إبمكاهنم إحداثه  اجلم

يشكل   الذي  هو  أعضائها،  على  األخالقي  اللوم  وليس  نفسها،  للجماعة  األخالقي  اللوم  ألن  أبنفسهم. 

 .املسؤولية األخالقية اجلماعية

 تبعات املسؤولية اجلماعية ومسألة ال .6

عن حتميل    حجامحتميل مجاعة ما املسؤولية عن الضرر؟ مىت يكون من املناسب اإل   امناسبً   صري مىت ي

— أو فرًدا يف هذا الصدد    —   مجاعة مجاعة املسؤولية؟ كما هو الوضع اآلن، فإننا نفرتض عموًما أن حتميل  

بشكل عام  جند  هي مسؤولة عن الضرر، وعلى هذا النحو فإننا ال    هو /مسؤولية الضرر هو ببساطة إثبات أنه  

السؤال أعاله صعًبا بشكل خاص. يف الواقع، غالًبا ما نفرتض أنه ميكننا الرد عليه ببساطة من خالل تكرار  

ميل الفاعل املسؤولية عن الضرر ال يعين ببساطة إثبات أنه مسؤول  لكن حت   .شروط املسؤولية اجلماعية نفسها

، اإلعالن  عىن آخرهلم ولبقية اجملتمع أو، مب  فاعلأن يتم التعريف مبسؤولية ال  نبغيي   ذلك،عن الضرر. بداًل من 

يف    عن مسؤوليتهم كجزء من ممارسة اجتماعية أو قانونية للمساءلة يف سياقات معينة مع وضع أغراض معينة 

 .االعتبار
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  —   عنه  املسؤولية عن الضرر ومسؤولية الفاعل  الفاعلفعل حتميل    —إن الفروق بني هذين األمرين  

 ، فإن حتميلنا املسؤولية)س( عن الضرر هي مسألة ما فعله  )س( تستحق التأكيد. يف حني أن مسؤولية

األخري  بشأن )س(، و قة أخالقية  األول هو ظاهراًي حقي )س(. هو مسألة ما نفعله مبعرفتنا بسلوك لـ )س(

 .هو فعل نقوم به حنن أنفسنا كجزء من ممارسة اجتماعية أو قانونية للمساءلة

املسؤولني    فاعلني املساءلة؟ نظرًا ألن حتميل ال  خبصوصمىت يكون لدينا ما يربر القيام بعمل من هذا القبيل  

ان إىل مطالبات ابلتعويض و / أو العقوبة، فإننا  من األحي  عن الضرر يلقي ضوًءا سلبًيا عليهم ويؤدي يف كثريٍ 

على حممل    العدالة نصر بشكل عام على أخذ العدالة على حممل اجلد يف هذا السياق، ويف جهودًن ألخذ  

املسؤولية. يف الواقع، غالًبا ما جنمع بني هذين الشرطني  بشأن  قائق  حباجلد، نطلب عموًما الدقة فيما يتعلق  

عنه أو مل    هو/ او هي   من العدل حتميل الفاعل املسؤولية عن الضرر إذا مل يكن مسؤوالً ونقول إنه لن يكون  

 .يكن مسؤواًل عنه حًقا

.  لصاق املسؤولية ابجلماعاتلكن اإلنصاف ال يقتصر دائًما على الدقة الواقعية عندما يتعلق األمر إب

فاعلني،  للاملسؤولية    إلصاقنامسألة التأكد من أننا يف    —   كثريًا ما يكون و   — بدالً من ذلك، ميكن أن يكون  ف

مسألة    —  كثريًاو   بل  —كون  ي. بعبارة أخرى، ميكن أن  على حد سواءمسؤولني    فاعلني ال منيز بني    إننا

معاجلة احلاالت املتشاهبة بنفس الطريقة حىت ال تكون تييزية. ومن هنا أييت التأكيد الذي نراه اآلن يتم وضعه  

فإهنا    بعينها،  مجاعاتد من أنه إذا مت إسناد املسؤولية اجلماعية إىل  يل حماكم ما بعد احلرب على التأكمن قب

ع مثل احلاالت بطريقة مماثلة.  تضح، ال نتعامل دائًما ميكما  و   .وفًقا للقواعد العامة  ماعاتتُنسب إىل مجيع اجل
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ر. يف الواقع، خنتار أحياًًن التمييز بني احلاالت اليت  العدالة دائًما فوق كل اعتبا  عال نض، يف هذا الصدد،  سناول

واعية بذاهتا واليت  ه  يف بعض احلاالت على أسس عواقبيبفعل ذلك  ، نقوم  ابإلضافة إىل ذلكتبدو متشاهبة.  

 .هلا تربيرهاجندها 

يف العديد من هذه احلاالت، هنتم مبا إذا كان إبمكاننا إحداث عواقب إجيابية يف العامل أم ال من خالل  و 

هل ستتصرف هذه اجملموعات بشكل أفضل إذا فعلنا ذلك؟ هل سيحذو  ف. )إلصاق املسؤولية جبماعات بعينها

ع أكثر سلبية ابلتأكيد. )هل  نو   من  تم بعواقبهنيف حاالت أخرى،  و اآلخرون حذوها؟ هل سيتم منع الضرر؟(  

حتميل جمموعات معينة املسؤولية عن األذى سيؤدي إىل عداء أكرب بني اجلماعات؟ أو خلق استياء يف اجملتمع؟  

 يقف يف طريق السالم؟ أو 

ومن املثري لالهتمام أن أولئك الذين يهتمون ابملسؤولية يف الدوائر الفلسفية كثريًا ما يرتددون يف الدخول  

نقرتح ملاذا قد  ف. ) التطبيق الفعلي  معينني مسؤولية  فاعلني  كامل حول مىت جيب أن حنمل    غري مباشر ش  يف نقا

(. لكنهم غالًبا ما يوضحون أن لديهم عواقب معينة يف االعتبار عندما يقومون، فيما يلي أدًنهيكون ذلك  

يف حالة املسؤولية الفردية، تيل  و .  و التطبيقالفعلي ة أ   بطريقة غري مباشرة، بتقييم املسؤولية اجلماعية يف املمارسة 

يف حالة املسؤولية اجلماعية،  و   .األخالقي    عل هذه النتائج إىل أن تكون إجيابية وتشمل تعزيز املعايري املرتبطة ابلف

 .تيل إىل أن تكون إجيابية وسلبية

إلصاق املسؤولية جبماعات  عواقب  أن املدافعني عن املسؤولية اجلماعية ال مييزون دائًما بني    وعلى الرغم من

هنم يوضحون أنه ميكننا القيام أبشياء  إال أاملمارسة العملية وقيمة املسؤولية اجلماعية يف حد ذاهتا،    معينة يف 
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من بني أمور أخرى، ميكننا رفع مستوى  و مهمة يف العامل من خالل حتميل جمموعات معينة املسؤولية عن الضرر.  

ما يفعلونه. ميكننا محلهم على التوقف عن إيذاء اآلخرين. ميكننا تعزيز األعراف    وصخبص  ماعاتالوعي بني اجل

االجتماعية اليت تنع حدوث مثل هذا الضرر يف املستقبل. وميكننا أن نوضح للعامل أن أولئك الذين يتعرضون  

 .لألذى يستحقون أن يؤخذوا على حممل اجلد

املسؤولة    ماعات، أن حتميل اجلالثاينا رأينا يف القسم  ، كم(2011كل  من )ِلست( و )بيتيت( )  يوضحو 

تييز املالمح احلقيقية للعامل األخالقي والسياسي الذي نعيش   فحسب عن أنواع معينة من األذى ال "يتيح لنا  

(،  168لكنه يوفر حوافز للتغيري بني أعضاء اجملموعة )ص  ،  (List and Pettit 2011, p. 185)  فيه

(. وابملثل، ميكن أن يوفر األساس لإلصالح املؤسسي  157شكل أفضل يف املستقبل )ص  ويهيئهم للتصرف ب

 .يف احلاالت اليت كانت فيها األفعال اجلماعية غري مرئية حىت اآلن

ماذا عن العواقب السلبية اليت قد تنجم عن حتميل جمموعات معينة املسؤولية عن األذى؟ ليس من  و 

املستغرب أن أكثر هذه العواقب شيوًعا هي تلك املرتبطة بتحرير األفراد من املسؤولية الشخصية يف كل من  

أهنا تنجم عن املسؤولية اجلماعية  احلياة اخلاصة والعامة. يف بعض احلاالت، تعترب النتائج السلبية اليت يعتقد  

ُثل    اهرتاء وتردي مسألة  مبثابة  يف حاالت أخرى، تكون  و مسألة احنالل أخالقي و / أو جتنب العقاب العادل.  
ُ
امل

أن يتم أخذ هذه احلجج يف جمموعة متنوعة من    مستغرابً ليس    .الليربالية و / أو هتديدات للحكم الدميقراطي

على سحق املبادرة الفردية املرتبطة ابملسؤولية    ( السابقاريت هاردين)غركز عمل    االجتاهات على مر السنني.

)هاردين   الليرباليون  1968اجلماعية  مييل  الباردة.  احلرب  خالل  آخرين  أعمال كثريين  فعلت  وكذلك   .)
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  عل اعية الففيما يتعلق ابلطرق اليت تقوض هبا املسؤولية اجلم  (هاردن)املعاصرون إىل أن يكونوا أقل حدة من  

  مجاعتهم قلقون من أن األفراد لن يتحملوا املسؤولية عن الضرر الذي تتحمل  ي. لكنهم أيًضا  الفردي    األخالقي  

 .خماوفهم  بشأنهناك بعض األدلة التارخيية  ابإلضافة إىل أنَّ املسؤولية عنه أيًضا. 

بل  صر حول املسؤولية اجلماعية،  طريقه إىل العمل املعا  (ريتشارد ماكيون)جيد  ًندرًا ما    ،لهفي مقال  ف

رؤى مهمة حول الطرق اليت كان فيها استبدال املسؤولية اجلماعية ابملسؤولية الشخصية يف الغرب أمًرا    ويقدم لنا 

، فإن استبدال املسؤولية اجلماعية  (ماكيون)  حسبما يقولهتطوير الليربالية. و لحامسًا سياسياً، وكذلك أخالقياً  

كأفراد، بل يعين أيًضا أن الدولة مل    األخالقي    فعل ابملسؤولية الشخصية ال يعين فقط أن األفراد ميكنهم ممارسة ال

 McKeon). تعد ضرورية كما كانت يف السابق، حيث ميكن لألفراد اآلن حتمل مسؤولية حكم أنفسهم

1957 ) 

لية الشخصية واجلماعية على أهنا حصرية  لكن، ابلطبع، ال ميكننا، على أساس مسبق، التعامل مع املسؤو 

 بشكل متبادل. ألنه، هناك دائًما إمكانية اجلمع بينهما والقيام بذلك بطرق تعزز كليهما. يقرتح روبرت جودين

(Goodin 1998)   .الرفاهية املتكامل للمسؤولية يف سياق دولة  النظام  كيف ميكن أن يبدو مثل هذا 

  يف ميكن أن تتعايش املسؤولية الفردية واجلماعية على مستوى أكثر عمومية ك  (بيتيت)و  (ستلِ كل  من )ؤكد  وي

(List and Pettit 2011, pp. 121-122)   

أحد أكثر االنتقادات إاثرة لالهتمام ملمارسة املسؤولية اجلماعية اليت طرحها فيلسوف معاصر هو نقد  و 

أشياء    حيدثسؤولية عن الضرر ميكن أن  أبن حتميل جمموعات معينة امل )رايف( (. يقر2008) (يفامارك ر )
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على سبيل املثال، ردع هذه اجلماعات عن القيام أبعمال ضارة يف املستقبل، ومساعدتنا يف    العامل،جيدة يف  

النظام االجتماعي بشكل عام، وتزويد اجملتمعات أبساس للعدالة. لكنه أوضح أن حتميل اجلماعات   حتقيق 

أنَّ  ، "زعمكما ي  الواقع،في  فا إىل تصعيد العنف وختفيف القيود األخالقية.  مسؤولية األذى ميكن أن يؤدي أيضً 

مت   -مبا يف ذلك احلل النازي النهائي واإلابدة اجلماعية يف رواندا   — بعض من أبشع اجلرائم يف اتريخ البشرية 

 .(Reiff 2008, p. 234) إن مل يكن الدافع وراءها اإلميان ابملسؤولية اجلماعية  ذليل الصعاب هلا،ت

املسؤولية اجلماعية والعنف على ما ميكن أن حيدث خطأ    تهمناقش  نداألساسي ع  )يفار (ينصب تركيز  

املسؤولية عن الضرر مبرور الوقت يف سياقات حيث حيدد كل طرف يف نزاع الطرف    ماعاتعندما حنمل اجل

في مثل هذه احلاالت، حنن ملزمون  ف،  (يفار حسب كالم )خر كمسؤول مجاعي عن األخطاء التارخيية. و اآل

حنن   ذلك،مبواجهة دورات ال هناية هلا من االنتقام، فضالً عن تقدمي أعمال القتل كأفعال عقابية. عالوة على 

قرون إىل اإلحساس ابألخالق ولكن  ملزمون مبواجهة هذه األنواع من األشياء ليس ألن الفاعلني املعنيني يفت

املسؤولية اجلماعية ألولئك الذين يريدون    مطالببسبب نوع معني من الصواب األخالقي الذي تسمح به  

هنا ينصب على االستقامة األخالقية،    (يفار )نظًرا ألن تركيز  و   .يةاألخالق  املبادئسم  االنتقام من أعدائهم إب

حتميل اجملموعات املسؤولية على أهنا دعم لألخالق )وإن كانت األخالق    فقد نتوقع منه أن ينظر إىل ممارسة

املسؤولية    مطالب ، أي أن  يؤكد على العكس تاًما  ذلك،بداًل من  و (. لكنه مل يفعل ذلك.  راوغمن نوع غريب وم 

  تقويض كل من أمهية األخالق بشكل عام وفعالية العقوبة بشكل  —وغالًبا ما تفعل    —   هااجلماعية ميكن

 .املسؤولية اجلماعيةمطالب خاص. ينصب تركيزه هنا بشكل أساسي على ما حيدث عندما نستوعب 



22/5/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 56

 

نستوعب  (  يفار )  ؤكدي املسؤولية    مطالب أنه عندما  مبزيد من  نشعر  فقد  اجلماعية،  أو  — املسؤولية 

تم  يمما كنا نشعر به. لكننا أقل احتماال التباع إمالءات األخالق. ألنه بينما    —املسؤولية عن أشياء أكثر  

تم إضعاف الروابط بني املسؤولية واألخالق. يف الواقع، قد يتم قطع هذه العالقات  يتوسيع نطاق مسؤوليتنا،  

، كما فعل من قبله، أن ممارسة املسؤولية  (يفار )  يزعمال  و   ا يف بعض احلاالت. كيف ميكن أن حيدث هذا؟تامً 

ومسؤوليتهم عن    األخالقي    فعلهموابلتايل تقلل كالً من    ،اجلماعية تسمح لألفراد بتجنب املسؤولية الشخصية

ا مسألة مسؤولية شخصية قليلة للغاية بشكل  املشكلة املعنية على أهن  أسالفه،، كما فعل  عي  األذى. كما أنه ال ي

املشكلة على أهنا مسألة شعور األفراد ابملسؤولية عن األذى حىت عندما مل  فهو يعي   بداًل من ذلك،  و عام.  

.  أن يهتم هنا هي تلك املرتبطة أبفعال الفرد(  على رايف  ليتُ اليت  يرتكبوا أي خطأ. )من املفرتض أن األخالق  

 يف(: وحسبما يقول )را

شعورهم ابملسؤولية عن سوء سلوكهم إذا شعروا أن اآلخرين  بقل احتمالية  أ ال تكمن املشكلة يف أن الناس  

املشكلة هي أن املسؤولية اجلماعية تشجع الناس على الشعور  و سيتحملون املسؤولية اجلماعية عن األذى. ... 

يتصرفون بشكل صحيح. ومن  للعقاب حىت عندما  والتعرض  تعد حافزً   ابملسؤولية  العقوبة مل  فإن  يف  و   ا.مث، 

النهاية، خيلص إىل أن "تبين املسؤولية اجلماعية يقوض مفهوم املسؤولية نفسه، ألنه يشجع الناس على جتاهل  

 .(Reiff 2008, pp.241- 242) طاعتهاإاألخالق بداًل من  صروح

  أخرى مرة —ملسؤولية اجلماعيةا بناًء على لالهتمام أن معظم أولئك الذين يقدمون انتقادات ا يدعو  ومم

بداًل من حقائق املسؤولية يف حد ذاهتا    إحلاق مسؤولية وقوع الضرر ابجلماعات  مبمارسة   يهتمون  ما  دائًما  هم
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موعة من املعايري للتفكري  جم   تيحون لنا، ال يمبعىن آخر.  يثري الدهشةيفعلون ذلك على مستوى عام بشكل    —

ميكنهم القيام بذلك بشكل مثمر للغاية    بليف مواقف معينة.  ابجلماعات  املسؤولية األخالقية    إحلاقيف قيمة  

ميكنهم فعل ذلك دون انتهاك    ابإلضافة إىل أهنموآخرون.   )رايف( اليت يقدمها  مشوالً   على أساس احلجج األكثر

لمسؤولية األخالقية. ألنه، كما اقرتحنا أعاله، أن تكون مسؤوالً أخالقياً وحتمل  ل  لفاعلمناهجهم القائمة على ا 

اآلخرين املسؤولية األخالقية ليسا نفس الشيء. وال عالقة هلما ابلعواقب. يف حني أن العواقب قد ال تكون  

حُنم   أساًساقد تكون  فة نفسها،  ذات صلة ابملسؤولية األخالقي أن  حُنم   —ل  م ِ مطلًقا الختيارًن  — لم م ِ أو ال 

 .العملي ة املمارسة  عن املسؤولني أخالقياً  فاعلني ال

 املسؤولية اجلماعية التطلعية .7

يف حني أن غالبية الذين يكتبون اآلن عن املسؤولية اجلماعية يواصلون الرتكيز على نوع املسؤولية  

من الفالسفة    ،متزايد  غري أنه  ، صغري    اختار عدد  فقد  ،  رَّجعيَّةأي املسؤولية اجلماعية ال   ه،أعالاملذكورة  

يبدو أن هناك شيئني يفسران مثل هذا التحول  و الرتكيز بداًل من ذلك على املسؤولية اجلماعية التطلعية.  

واحلركات قد تكون اآلن    ؤسسات يف الرتكيز. األول هو االعرتاف أبن الكياًنت اجلماعية مثل الدول وامل

املسؤولية  ب بعنوان:  الوحيد القادر على منع أنواع معينة من املعاًنة يف العامل. والثاين هو نشر كت  فاعلال

مسؤولية  ، وكتاب )إيريس يونغ( بعنوان:  (Miller 2007)لــ )ديفيد كيللر(    القومية والعد العاملي

لكٍل من )بيرت فرينش( و )هاوارد فاينشتني(   منقحة ررةحم، وجمموعة  (Young 2011)  ألجل العدالة

 . (French and Weinstein 2014) املسؤولية اجلماعية التطلعيةبعنوان: 
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، إىل مسؤولية  ر جعيَّة، مثل نظريهتا الالتطلعية  شري املسؤولية املستقبلية؟ تُ يةسؤولية التطلعاملما هي  

، فإهنا ال جتعل املسؤولية  ر جعيَّةمعينة يف العامل. ولكن، على عكس نظريهتا ال  أوضاع اجلماعي عن    فاعلال

عل املسؤولية تتعلق  جت  ابدالً من ذلك، فإهنفقائمة )إشكالية أخالقية(.    أوضاعتعلق ابلتسبب يف  أمًرا ي

  حالة   تمعاليت نعتربها كمج  راهنةإحداث حالة    —مسئواًل عن    أو—يُعهد إليه أخالقًيا أمًرا  أبن تكون

. فاعلفإننا ال نروي قصة سببية عن ال  مجاعي،  فاعلٍ   ، عندما ننسب املسؤولية التطلعية إىلأفضل. ومن مثَّ 

 .يف العامل فاعلال يقوم به ، حندد ما جيب أنبل

أن ينتهي بنا األمر يف كثري من األحيان إىل اإلشارة إىل املهام احملددة اليت    وال يدعو لالستغراب

ال أنه جيب على  إل  ،تنفيذها  فاعل نعتقد  اليها  واإلشارة  تومخي   ل. لكن علينا  فاعابعتبارها مسؤوليات 

مسؤوالً  مسألة أن تكون  بل  .  فحسب  ملسؤولية التطلعية ليست جمرد مسألة تنفيذ مهامِإذ انَّ اهنا.    احلذر

العمل  أوضاعٍ أخالقياً عن إحداث   التطلعية نفسها، أصبحت اآلن جزًءا من  ، حبكم إسناد املسؤولية 

  فاعل أن ال  فاعلفي مناقشات املسؤولية التطلعية، ال نقول ببساطة عن ال ف،  . ومن مثَّ فاعلاألخالقي لل 

ن أن حالة معينة مرغوبة  مسؤول عن التأكد م  أن  الفاعلنقول    )س(، )ص(، )ع(، بل لديه مسؤوليات

 .إىل حيز الوجود )س(، )ص(، )ع( تظهر  من

  ا لديه   نَّ ِإالَّ أ معينة،  يتسبب الفاعل يف أوضاٍع راهنٍة  نظًرا ألن املسؤولية التطلعية تتطلب أن  و 

مع كوهن املشرتكة  القواسم  الت  ة  مم لزِ مُ   االكثري من  لكن  ما.  بفعل شيء  واملبالغة أخالقًيا  تلف.  خت  شديد 

في احلاالت اليت نستخدم فيها لغة االلتزام األخالقي،  ف.  األخالقي  قرتن ابلفعل  وكذلك مستوى املرونة امل

يف احلاالت اليت نستخدم فيها لغة املسؤولية،  و القيام بعمل معني.    فاعلفإننا نشري إىل أنه يتعني على ال
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املطلوب. وابملثل، فإننا   الراهن   كيفية حتقيق الوضع   وحتديد  كمه اخلاص يف تقرير استخدام حُ فاعل  يز للجنُ 

 .مها حبكمةاحكأ تطبيقب فه ونعهد إليهكل ِ نُ 

،  رَّجعيَّةما هو الشيء البارز أخالقيا حول التطلع إىل املسؤولية اجلماعية؟ إن املسؤولية اجلماعية ال

ال تتم إزالة املسؤولية التطلعية تاًما من اعتبارات اللوم  و سبب ارتباطها ابللوم. كما رأينا، ابرزة أخالقياً ب

لكنها ليست  —فنحن أحياًًن نلوم أولئك الذين يفشلون يف حتمل مسؤولياهتم على حممل اجلد    —

هذه    بداًل من ذلك، فهي ابرزة أخالقياً ألننا نعتقد أنو .  املشكلةأحياًًن    يثري مهمة أخالقية ألن اللوم  

تساعد يف خلق    املسؤولية، املسؤولية، إذا مت أخذها على حممل اجلد من قبل أولئك الذين يتم حتميلهم  

املرتبطة ابملسؤولية اجلماعية التطلعية ليست شديدة مثل    قتضيات املو   .حالة مرغوبة )أو أفضل( يف العامل

بنظريهتا   املرتبطة  ميتافيزيقية.  الرَّجعيَّةتلك  ليست  أهنا  منعلى  ف. كما  فإن  الرَّجعيَّةنظريهتا    النقيض   ،

لتوزيع العمل األخالقي.    امت تصميمه  بل.  الفاعلإرادة    تسرتعيل  هيأةاملسؤولية اجلماعية التطلعية ليست م

هنا ال  ِإالَّ أ،  اهلادفني   فاعلني املسؤولية اجلماعية التطلعية ال تعمل إال مع العلى الرغم من أنَّ  ، فومن مثَّ 

يتطلب األمر فقط    لكن   ".مقاصد مجاعيةقادرًا على تكوين "  فاعلتتطلب "عقاًل مجاعًيا" أو أن يكون ال

 .جعل األشياء حتدث ومغب ة  قادرًا على فعل شيء ما يف العامل وحتمل مسؤولية  فاعل أن يكون ال

روف امليتافيزيقية املثرية للجدل  لظاب  يست مثقلةأن املسؤولية اجلماعية التطلعية ل  وعلى الرغم من

في بعض احلاالت،  فهنا ال ختلو من اخلالفات اخلاصة هبا.  الَّ أ، إ الرَّجعيَّةابلطريقة اليت تبدو هبا نظريهتا  

كُل من    قاموقد  تدور هذه اخلالفات حول أنواع اجملموعات القادرة على التطلع إىل املسؤولية اجلماعية. 

بتغطية هذه اخلالفات   (Pinket 2014))فيليكس بينكيت(  و  (Wringe 2014) (چ)بيل رين
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ميكننا إسناد    —على أي أساس معياري    —يف حاالت أخرى، يتعلق األمر بكيفية  و بشكل جيد.  

للقيام بذلك؟    االستجداء هباماعية يف املمارسة العملية. ما هي املبادئ اليت جيب  اجل  التطلعمسؤولية  

 ئ؟ كيف جيب أن نطلب هذه املبادو 

عدد    مازال  في الواقع، فلالهتمام أنه ال يعتقد اجلميع أن مثل هذه املبادئ ضرورية.  ا يدعو  ومم

قليل من الشخصيات الرئيسة يف هذا اجملال يفرتض أن املسؤولية التطلعية )العالجية( ترتكز على املسؤولية  

حساسه  ( إب2004)ليون    ( ليونزديفيد  )السببية عن الضرر الذي يعترب اآلن حباجة إىل عالج. يشعر  

لراحة على افرتاض أنه نظًرا ألن الوالايت املتحدة كانت مسؤولة سببًيا عن الفقر والعنصرية يف املاضي،  اب

واألقليات.   للفقراء  فرص  خللق  وسعها  يف  ما  بكل  القيام  مسؤولية  اآلن  تتحمل  ديفيد  بينما  فإهنا 

، يعترب الفقراء مسؤولني سببًيا عن العديد من  (ليون )  النقيض منعلى    ،(Schmidtz 1998)مشيتز

فعلت  و   ،مشاكلهم اخلاصة العالجية. وكذلك  املسؤولية  إىل  السببية  املسؤولية  مباشرة من  أيًضا  ينتقل 

 .( أيًضا2011)يونج  (Young 2011) غ(إيريس يون)

ة ال ُتسند لغرض  املسؤولية )العالجية( التطلعي   نَّ ِإذ أأن نكون حذرين.    ينبغيلكن، مرة أخرى،  

مثل    أخالقياً،نسب لغرض ضمان جناح مشروع معني، مربر  تُ   بلقياس الفاعلية األخالقية يف حد ذاهتا.  

، عندما يتعلق األمر ابملسؤولية التطلعية، حنتاج التخفيف من حدة الفقر أو اجلوع أو العنصرية. ومن مثَّ 

روبرت  )رر، وعندما نفعل ذلك، كما يشري  هو يف أفضل وضع لفعل شيء حيال الض  فيمن إىل التفكري  

الذي    فاعل ال  أنَّ يف بعض احلاالت،    —سنفعل    وعلى األرجح   –قد نكتشف    ،(1998)  (ودنغ

 .عملًيا وعالج هذا الضرر الذي ميكنه اآلن تدارك   فاعلتسبب يف الضرر هو ال
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ية السببية تاًما عند  من هذا إىل أننا جيب أن نتخلى عن األحكام املتعلقة ابملسؤول  ال يشري أي  و 

، قد تصبح مثل هذه األحكام ذات صلة  عمَّا قريب  عرضنسفي الواقع، كما  فإسناد املسؤولية التطلعية.  

مبسائل اإلنصاف يف إسناد املسؤولية العالجية. لكنها تشري إىل أنه ال ميكننا االنتقال مباشرة من املسؤولية  

شري إىل أننا  تُ   األخرية أساًسا يف األوىل حصراًي. وابملثل، فإهنالسببية إىل املسؤولية العالجية، أي جعل ا

وسيطة.   اعتبارات  إىل  من  وتحباجة  رو )وضح كل  تريسي  )و  (Rovane 2014)  (انڨكارول 

ديريك  )  و   (Jansen 2014)  (لودجر اينسن)و  (Isaacs 2011; Isaacs 2014) (إيزاكس

برانسكومب)و  (داريب مسايلي)و   (Darby and Branscombe, 2014) ( نيال    (ماريون 

(Smiley 2014)  اخلاصة بكل منهن الرؤى النظرية. 

كيف إذن ننسب املسؤولية اجلماعية التطلعية عمليا؟ على أقل تقدير، حنتاج إىل إفساح اجملال  

و األكثر قدرة على  ألنواع خمتلفة من األحكام العملية، مبا يف ذلك تلك اليت تلفت االنتباه إىل من ه

معاجلة الضرر املعين وأبي تكلفة. لكن مثل هذه األحكام العملية، املهمة للغاية، ليست هي األمور  

التطلعية. يف الواقع، كما   الوحيدة غري السببية اليت حنتاج إىل أخذها يف االعتبار عند إسناد املسؤولية 

، واجملاعة يف  داخلجلة مشاكل الرعاية الصحية يف ال األخرية املتعلقة مبسؤوليتنا عن معا  ناظراتتشهد امل

اخلارج، والكوارث البيئية يف كل مكان، فإن األحكام حول القيمة النسبية ملشاريعنا يف العامل هي أيًضا  

 .حامسة. وكذلك األحكام املتعلقة ابإلنصاف وااللتزام

قام األول يف احلاالت اليت ال  أن ندمج األحكام املتعلقة ابلقيمة النسبية يف املمستغراًب  ليس  و 

القضاء على اجلوع، وتنشئة أطفال أصحاء، وخلق فرص العمل،   —ميكننا فيها متابعة مجيع مشاريعنا 
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دفعة واحدة أو حىت على اإلطالق. لكننا نصدر هذه األحكام يف أنواع    —االحتباس احلراري    إبطال و 

ون فيها سبًبا مفرتًضا للضرر، على سبيل املثال،  أخرى من القضااي أيًضا، مبا يف ذلك احلاالت اليت يك

  وضع قد نعتقد أن اختيارًن للرتكيز على    احلاالت،في هذه  فسبًبا لشيء نقدره أيًضا.  مبثابة  الرأمسالية،  

 .معني غري مثري للجدل. لكنه يف الواقع منغمس يف أولوايتنا اخلاصة

من حدة الفقر واجلوع والعنف حول   لتخفيف لللمسؤولية  (يونغ) أسانيد خذ على سبيل املثال 

حمًقا يف أن الرأمسالية )أو على األقل الرأمسالية غري    (يونغ). قد يكون  اليت مت االستشهاد هبا آنًفاالعامل  

  (. املنظمة( مسؤولة سببًيا عن هذه املشاكل. )سيكون هناك ابلطبع عوامل أخرى جيب مراعاهتا أيًضا

  — ستواصل إسناد املسؤولية العالجية إىل أولئك الذين يستفيدون من الرأمسالية    )يونغ(ولكن إذا كانت

الرأمسالية قد تكون )أو على األقل الرأمسالية    أنَّ   االعتبار  تضع يف فعليها أن    —وهو ما يهمها القيام به  

  ال يُستهان هبا ت  املنظمة( مسؤولة سببًيا عن األشياء اليت نقدرها يف العامل، على سبيل املثال، التحسينا

 .يف الرعاية الصحية والتعليم وإنتاج الغذاء، وكذلك فصل االقتصاد عن السلطة السياسية

أن أتخذ هذه األشياء يف االعتبار بسبب طبيعة املسؤولية    )يونغ(  عالوة على ذلك، يتعني عليها

ا رأينا، مرتبطة مبشروع  املسؤولية العالجية، كمف العالجية نفسها كما هي منظمة وموزعة عرب احلاالت.  

بدالً من  و معني. )نسأل من املسؤول عن تنفيذ هذا املشروع؟( لكن ال ميكن صياغته مبعزل عن غريه.  

الطاقة واملوارد  و مشاريعنا األخرى.    تطلًعا إىلذلك، جيب صياغته   ألننا مقيدون فيما يتعلق بكل من 

سناداتنا للمسؤولية العالجية  إيعنا وكذلك تنسيق  ، يتعني علينا حتديد أولوايت مشار األخالقية. ومن مثَّ 
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يف وصفاهتم    ،(يونغ)مثال  أعربها. وابملثل، جيب أن نكون على دراية ابألولوايت اليت يدجمها اآلخرون، 

 .اخلاصة ابملسؤولية العالجية

ب  بطريقة تتجن  — كل هذا لإلشارة إىل أنه إذا أردًن أن ننسب املسؤولية العالجية بطريقة مربرة  

ظرة  نمع  صراحة القيمة النسبية ملشاريعنا واملضي قدًما    ؤكدفسيتعني علينا أن ن  —التعسف والتحيز  

، األكثر قيمة ابلنسبة لنا وكيف يتم تصنيفها  عنها  . ما هي املشاريع، اليت جيب أن نسأل احلسبانيف  عامة  

ه واهتماماته يف االعتبار من  من الذي تؤخذ احتياجاتو من حيث األمهية فيما يتعلق ابملشاريع األخرى؟ 

ما هي التكلفة النسبية  و كيف ميكننا ضمان مراعاة احتياجات ومصاحل اجلميع؟  و خالل هذه املشاريع؟  

 للمشاريع املعنية وكيف يتم تصنيف التكلفة نفسها من حيث األمهية هنا؟ 

ة اجلماعية يف حججه  عن هذا النوع من النهج الرباغمايت للتطلع إىل املسؤولي ( ودينغروبرت )يدافع 

يف إبعاد  و .  للفقراء  الرعاية االجتماعيةتقدمي  حول سبب حتميل الوالايت املتحدة املسؤولية عن  

 :قائالً  كتبي اللوم،نفسه عن ممارسة 

إهنا مسؤولية مجاعية تطلعية وموجهة... هناك أسباب وجيهة ملتابعة أنواع معينة من األهداف من  

املنسق مثل الدولة. ... يتم جتميع املسؤوليات جملرد أن هذا هو    خالل نوع من اجلهاز اجلماعي

 Goodin). للنهوض هبا  الوحيد )أو على أي حال، الطريقة األكثر فعالية(    ي الواقعالسبيل  

1998, p. 50) 

)وسليمة(. إن املقاربة الرباغماتية للمسؤولية اجلماعية التطلعية اليت مت اإلشارة إليها هنا قي مة للغاية  

األخرى. بعبارة أخرى، ال ميكننا ببساطة استبدال املسؤولية    ناهجلكن ال ميكننا التعامل معها مبعزل عن امل
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السببية ابلقدرة على معاجلة املشكلة كأساس إلسناد املسؤولية التطلعية. بدالً من ذلك، يتعني علينا دمج  

ميكن أن يكونوا؟ وكما تبدو األمور اآلن، كثريًا ما يتم    لمسؤولية. ماذال  ًنالقيم واملبادئ األخرى يف إسناد

وااللتزام   املواطنة  قيم  السياق. وكذلك  هذا  بدقة، يف  استكشافها  يتم  مل  إن  اإلنصاف،  بقيمة  التذرع 

 .اجلماعي ومبدأ العقد االجتماعي

 و 
ُ
عية إىل األمام  م به أن أولئك الذين يتذرعون بقيمة اإلنصاف يف إسناد املسؤولية التطللَّ سم من امل

[ األحكام حول من  2009]   (ألكساندر براون)ال يفكرون دائًما يف نفس الشيء ابملصطلح. يدمج  

تسبب يف الضرر يف حججه حول من ميكن أن يتحمل املسؤولية العادلة عن معاجلة مثل هذا الضرر، 

لى اهلفوات السلوكية  ع  (براون)قلق    بُ ينصم و وبذلك يتعامل مع اإلنصاف كرد فعل للفاعلية السببية.  

إذا كان الشخص مسؤوالً سببًيا عن أن يصبح مدمًنا، فال ميكنه توقع مساعدتنا ف  .للفقراء يف دولة الرفاهية

 ,Brown 2009)إبنصاف يف إبعاده عن املخدرات ... ال يُتوقع من احلكومة إال أن تفعل الكثري

p. 151). 

ا يف إسناد املسؤولية اجلماعية التطلعية يف دولة  أيًضا أن اإلنصاف مهم جدً   (مايكل والزر)يعترب  

الرفاهية. لكنه ال يعترب أن اإلنصاف يف هذا السياق يعتمد على اعتبارات من تسبب يف الضرر. بدالً  

و  اجملتمعية.  العضوية  قواعد  إىل  تستند  يعتربها  ذلك،  )من  يقوله  العادل    فإنَّ   (،والزرحسبما  التوزيع 

والذي    —فاهية سينزل دائًما إىل ما ندين به لبعضنا البعض كأعضاء يف اجملتمع  للمسؤوليات يف دولة الر 

يرتجم، من وجهة نظره، إىل كل تلك األشياء اليت ستجعل العضوية اجملتمعية ممكنة بني أولئك املوجودين  



22/5/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 65

 

من، بغض النظر  يف اجملتمع. اجملتمع، على سبيل املثال، األمن املايل والرعاية الصحية والتعليم والسالم واأل

 .(Walzer 2008) ضرر ألنفسهمإحداث  عما إذا كان األعضاء قد تسببوا يف 

، الذي يؤكد على أمهية العدالة التوزيعية يف تنظيم املسؤولية اجلماعية  (كريستيان نيوهاوزر)  ؤكديو 

إىل حد    ،تلفالتطلعية، على أمهية اإلنصاف يف إسناد املسؤولية العالجية. لكنه أيخذ األمور يف اجتاه خم

.  حصول املرء على حقهمن خالل التعامل مع العدالة على أهنا مسألة    (والزر)و  ( براون)عن كل من    ،ما

،  اإلنصاف يف سياق سيناريوهات العمل اجلماعي املختلفة. ومن مثَّ  (نيوهاوزر)عالوة على ذلك، يضع 

العدل كقوة حمفزة. "إن   يقود إىل احلديث عن  أن  الطبيعي  الفمن    تطلعي ة لتبين مسؤولية    فاعلني دافع 

 ,Neuhauser 2014)يعتمد أيًضا على ما إذا كان الفاعلون اآلخرون يسامهون بنصيبهم العادل"

p. 246). 

أن قيمة اإلنصاف يتم التذرع هبا عادة من قبل املعنيني لتحديد معايري إسناد )أو    وابلرغم من

ليست القيمة أو املبدأ الوحيد   غري أهناعية يف املمارسة العملية، تنظيم أو توزيع( املسؤولية اجلماعية التطل 

األ اجلماعية كأساس  مريف  االلتزامات  إىل  النظر  امليدان  يف  العاملني  من  العديد  يواصل  الواقع،  يف   .

 .يف بعض احلاالت، يُعتقد أن االلتزامات اجلماعية املعنية مدجمة يف اجلماعة نفسهاو للمسؤولية العالجية.  

(Miller 2007)    يف حاالت أخرى، يُعتقد أهنا مشتقة من معايري أخرى خمتلفة للحياة األخالقية  و

 .والسياسية

احلرب،  و  وآفاق  التطلعية  اجلماعية  للمسؤولية  مناقشتها  هذه    (نيتا كروفورد)دد  حتيف  مصدر 

مسؤولية أخالقية وسياسية  "للمواطنني العاديني  فإنَّ  ،  (كروفورد)  حسب قول االلتزامات يف جمال املواطنة. و 
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مجاعية للمشاركة يف القرارات املتعلقة ابحلروب اليت ختوضها حكوماهتم وهم مسؤولون عن االحتجاج  

  . (Crawford, 2014, p. 141)على احلروب الظاملة أو السلوك غري األخالقي أثناء احلروب"

، حبكم هويتهم كمواطنني يف (وفوردكر ـ ) عالوة على ذلك، فإهنم يتحملون مثل هذه املسؤولية، وفًقا ل

كما    ،(Wringe 2014 مثل هذا التحليل إىل املستوى العاملي (بيل رينچ)أيخذ وجمتمع دميقراطي.  

 )ديفيد ميللر(. مبا يف ذلك ،يفعل العديد من اآلخرين يف جمال العدالة العاملية

يف عملهما بشأن املسؤولية عن التغلب    (،نيال برانسكومب)و  (ديريك داريب )  كل  من   تاروخي

على عدم املساواة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، النظر، ليس إىل هوايت املواطنني الدميقراطيني،  

ولكن إىل أنواع املؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت خيتارها املواطنون الدميقراطيون ضمن  

يتمكنون فقط من    رولسيان عقد فإهنم ال  العالجية. وبذلك،  االجتماعي، كأساس إلسناد املسؤولية 

يـُعمدُّ  ما    حون وضي بذلك،  قيامهم  اجلمع بني املصاحل املشرتكة واالختيار العقالين مًعا، ولكن، من خالل  

 .املسؤولية التطلعية  بشأن ا فريدً 

الرتكيز على االهتمام الذي نشاركه    للمسؤولية السياسية زايدة  تطلعي    سرد يتطلب التحول إىل  

مجيًعا يف احلفاظ على املؤسسات االجتماعية الرئيسية اليت تشكل بشكل عميق آفاق حياتنا. ... ومن  

، جيب أن نتحمل املسؤولية السياسية عن عدم املساواة نظًرا الهتمامنا احليوي يف احلفاظ على نظام  مثَّ 

تفا إىل  تؤدي  اليت  واملؤسسات  هباالتعاون  مسموح  وغري  هبا  مسموح   Darby and)واتت 

Branscombe 2014, p. 133). 
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اجلماعية  ، اليت طورت سرًدا كاماًل لاللتزامات اجلماعية وعالقتها ابملسؤولية  (تريسي إيزاك)تشري  

[Isaacs 2011 and 2014] ،    .إىل العديد من املعايري املذكورة أعاله وتؤكد على مركزية اهلوية

املثري لالهتمام، أهنا ال تبتعد عن املسؤولية السببية يف القيام بذلك. بدالً من ذلك، تقدم  ولكن، من  

وجهة نظر معقدة حول كيفية مساعدة املسؤولية السببية يف تشكيل معايريًن إلسناد املسؤولية العالجية  

 .بشكل عادل

قياًل من االلتزام لتخفيف  املتورطون سببًيا والذين يستفيدون يتحملون ابلفعل عبًئا ث  فاعلونال

عندما يتعلق األمر اباللتزام اجلماعي، فإن هذه االرتباطات ابلضرر أو الفعل  و الظروف الضارة.  

اجلماعيني أكثر إلزاًما من اآلخرين ... ويلعبون دورًا يف حتديد هوية    الفاعلني اخلاطئ جتعل بعض  

 .(Isaacs 2014, p. 41) الفاعل اجلماعي الذي عليه االلتزام اجلماعي

اجلماعية   املسؤولية  حتديد  تدخل يف  اليت  واملبادئ  القيم  جمموعة  على  احلجج  هذه  تؤكد كل 

على وجه اخلصوص طريقة إلعادة املسؤولية السببية    (إسحاق)عمل    ويقدم.  الفعلي ة  التطلعية يف املمارسة

لخلف أو التعامل مع األخرية  النكوص لدون تشويش التمييز بني املسؤولية التطلعية إىل األمام و   ألمرإىل ا

ينبغي لنا، إذا كان األمر كذلك، أن نعطي األولوية لكل هذه القيم    كيفعلى أهنا امتداد طبيعي لألوىل.  

أنه بدالً     (Smiley 2014)  واملبادئ واألحكام السببية يف إسناد املسؤولية العالجية؟ لقد مت اقرتاح

التعامل مع أحدمها على أنه أس معياري حساب  اسي واآلخر اثنوي، فإننا جنمعهم مجيًعا مًعا يف  من 

 .تعددي للمسؤولية اجلماعية التطلعية
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