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 االتجاه السياسي الذرائعي ) البراغماتية (

 -معنى البراغماتية ومبادئها :

اف النظرية يتـ  ( اذعممية )ال وتوصؼ بػاتجاه فمسفي يتركز بالربط بيف التطبيؽ والنظرية،  يى
 .استخراجيا عبر التطبيؽ

وتعني  «pragma» الكممة اليونانية المصطمح لغويًا : يعود األصؿ المغوي لمبراغماتية إلى  
  ) المصطمح واستخدموا عبارة العمؿ أو )مسألة عممية(، ىذا وقد استعار الروماف

progmaticas),  أما النشأة أو الظيور  ، القانونية وقصدوا بيا ) التمرس(، وخاصة في المسألة
ادفو أي األمريكية، حيث لقيت ىناؾ انتشارًا لـ تص الحقيقي ليا فقد كاف في الواليات المتحدة

 .فمسفة أخرى

الى الفمسفة البراغماتية يرجع الفضؿ في تطور االقتصاد ومناىج البحوث العممية والتربوية في 
سياسيييا تعزيز الروحية )العممية( الحيوية في اوساط ،و بالخصوص  الواليات المتحدة االمريكية

حتى اضحت منيجا سموكيا وفمسفة تالئـ الواقع والحياة في امريكا والتزاؿ البراغماتية فمسفة 
 تيدؼ الى خالصو مف التبعية الى الفكر االوربي .امريكية وطنية خالصة 

فيي المذىب العممي النفعي الذي تمثؿ في فمسفة المجتمع الرأسمالي االمريكي، وىي التي دعت  
يب العممية في اطروحاتيا النظرية، فيي في الخالصة فمسفة مادية واقعية الى استخداـ االسال

 تعارض وبقوة مذاىب المثالييف وطروحاتيـ 

ميا عمى الفكرة )الفكر( وذلؾ مف خالؿ نتائجيا ومف خالؿ الممارسة حك تصدر البراغماتيةاف 
Practice)) الحكـ عمى قيمة  ال مف خالؿ مضمونيا الكامف فييا، فالممارسة ىي الفيصؿ في

 ونفعية اي فكر، مذىب، ديف، نظرية او عمـ..

   رؤية البراغماتية الفمسفية عمومًا حول مجموعة معطيات أهمها: هذا وتتمركز

التوصؿ إلى معاني األفكار، وبالتالي ال يمكف تفسيرىا أيضا، إال مف خالؿ النظر  ال يمكف -1
التمسؾ  كما أنو ال يمكف تحديد المعتقدات أو تبريرالنتائج المترتبة عمييا عبر الممارسة.  إلى

   بيذه المعتقدات ذاتيا . بيا، إال إذا أخذنا في عبف االعتبار النتائج العممية المترتبة عمى اإليماف
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إال  النظرية ثانوية إذا ما قورنت بالممارسة العممية، فالحقيقة وفقًا لمبراغماتية، ما ىي الحقائؽ -2
التمسؾ بو  ممكف لمشكمة ما . كما أف المبرر الوحيد لإليماف بأي شيء، ىوالحؿ العممي وال

   والعمؿ وفقًا لما يجعؿ الفرد في وضع أفضؿ مما لو كاف لـ يتمسؾ بو.

   متغيرة، والفكر ما ىو إال مرشد لكيفية تحقيؽ المصالح والوصوؿ إلى األىداؼ. إف الحقيقة3 -

ف التفكير ي عممية سموكية تقيبكؿ أنواعيا ما ىي إال إف المعرفة -4 مّيو لألوضاع المستقبمية، وا 
   عف طريؽ التجربة إلى التنظيـ والتخطيط والتحكـ في الخبرات المستقبمية . ييدؼ

   أىمية الخبرة ودورىا اإليجابي تجاه المعرفة. التأكيد عمى 5 -

رفض المعايير المطمقة  أشياء خارقة لمطبيعة تتحكـ في مقدرات العالـ، وكذلؾ رفض وجود  6 -
حالؿ معايير أكثر مرونة ومحدودية محميا. واألزلية    لممعتقدات والقيـ، وا 

الفصؿ بيف الفكر والحركة، وبيف العمـ المحض والعمـ التطبيقي، وبيف الحدس  ضرورة عدـ7 -  
   . والتجربة

ضرورة عدـ الفصؿ بيف السياسي، يرى المفكروف السياسيوف البراغماتيوف،  عمى المستوى  -8
   والعامة، ويؤمنوف بالمذىب الفردي، ويرفضوف التسمط والشمولية. المصمحة الخاصة

 الفمسفة البراغماتية ىو تركيزىا عمى الخبرة والممارسة والفكر العممي في حؿ أىـ ما في -   9
كما تؤكد  .التعمـالمشكالت، وخدمة المجتمع الديمقراطي، وتبني مبدأ المشاريع كوسيمة مف وسائؿ 
ويأخذ منيا عمى  ,عمى ضرورة تجاوز الماضي، وأف التعميـ أحوج ما يكوف إلى ثقافة اليوـ والغد

   قدر الحاجة لمحياة الفاعمة المفعمة بالخبرات الناجحة.

البراغماتية تجد جذورىا في العقؿ العممي لكانت، وفي تمجيد اإلرادة لشوبنيور،  إف الفمسفة10 -
نفعيتو.  البقاء لألفضؿ لداروف، وفي النظرية النفعية التي تقيس الخير بالنظر إلى مدىفكرة  وفي

وبخاصة الفكر  ,وىي نظرية أمريكية شكمت رد فعؿ لممفكريف األمريكاف تجاه الفكر الغربي
   الميتافيزيقي منو .
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يتعارض مع النظاـ  المجتمع االمريكي في العموـ البراغماتية بكونيا مذىبا عمميا ونفعيا ال بؿتق
تولي  االمريكي القائـ عمى مبدأ المنافسة الحرة بيف االفراد.. ولما كانت البراغماتية ال الرأسمالي

االىتماـ الى فيـ الواقع لذاتو او الدخوؿ في صراعات وسجاالت حوؿ )اسبقية الفكر عمى الواقع( 
لسيطرة عميو، سعيا وراء المنافع التي فقد وضع البراغماتيوف ىدفا ليـ ىو )فيـ الواقع الستغاللو وا

 ستعود عمييـ مف ذلؾ(..

ثالثة مف المفكريف االمريكاف ىـ الذيف ارسوا اسس الفمسفة البراغماتية ولكف ليس بشكؿ جماعي 
 -وىـ : فكؿ واحد مف الثالثة وصؿ الييا بشكؿ مستقؿ عف االخر

 9191ــ  9381تشارلس ساندرز بيرس 

وىو مف المشتغميف في الفمسفة، عمؿ محاضرا في جامعة ىارفرد االمريكية، لو اىتمامات بعمـ  
المنطؽ والرياضيات وعمـ االخالؽ ولو يعود الفضؿ في اطالؽ مصطمح البراغماتية عمى مذىبو 

 الفمسفي الجديد.

رفة الى ىذا اف المنيج الذي اتبعو بيرس في فمسفتو ىو المنيج العممي فقد اخضع نظرية المع
المنيج، وحتى التفكير االنساني اخضعو الى نفس مقاييس معامؿ العمـو الطبيعية )فالفكرة في 

تستحؽ  المعمؿ تقبؿ اذا كانت ليا نتائج عممية يمكف لكؿ انساف اف يشاىدىا، فكذلؾ المعرفة ال
 ىذا االسـ اال اذا كانت ليا نتائج عممية يمكف لكؿ انساف اف يشاىدىا(.

صاغ فمسفتو عمى الشكؿ التالي والذي عرؼ بمبدأ بيرس )ادخؿ في حسابؾ دائما اي نوع بيرس 
مف االثار التي يمكف اف تكوف موضوع المالحظة الفعمية العممية حينما تدرؾ اية فكرة او اي 

فكرتنا عف اي شيء، ىي فكرتنا عف االثار الحسية المترتبة   تصور(..وينبو بيرس الى )اف
الفمسفة التجريبية تأثيرىا الواضح ، لقد تركت خمفتو الفكرة مف تأثيرات محسوسة عميو(، اي ما 

عمى فكر ومنيج البراغماتييف ومنيـ بيرس الذي تناوؿ في بحوثو مشكمة المعرفة فعمى رايو فاف 
)في عقولنا توجد افكار متعددة ليا مقابالت مادية في العالـ الخارجي ومعيار صدؽ ىذه االفكار 

 ا يكوف في مدى تطابقيا او عدـ تطابقيا مع مقابالتيا الخارجية(.او كذبي

يوجد ليا مقابؿ مادي لمحكـ عمى ىذه االفكار  اما عف وجود افكار مف نوع اخر داخؿ عقولنا ال
 ىؿ ىي صادقة اـ كاذبة، فما ىو وجو الحكـ عمييا صدقا او كذبا؟
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كانت: )تميد لمقياـ بسموؾ عممي بيرس اجاب عمى ىذا السؤاؿ باف الحكـ عمييا صدقا اذا 
 وتيدؼ الى تحقيؽ منفعة فعمية( فعكس ىذا الشرط تكوف االفكار حينيا غير صادقة اي )كاذبة( 

، يستخمص شارؿ سندرس بيرس مف رؤيتو لممعرفة،  وفي كتاب: "كيؼ نجعؿ أفكارنا واضحة
 إذا اتخذت صياغة إجرائية، تسمح نتيجة منيجية ميمة؛ فاألفكار ال يمكنيا أف تتطور إال

باختبارىا، وبالتالي توجيو العمؿ. فالقيمة الحقيقية لنظرية ما، تقاس بمدى ما تقدمو مف قضايا 
 .قابمة لمتحقؽ تجريبيا، وقوة معرفة ما، مرتبطة بنجاعة األعماؿ التي توجييا بدقة

 9191-9311  ويميام جيمس

رلس بيرس زىاء العشريف عاما بعد وفاتو مغمورا الى اف ظؿ الفكر البراغماتي الذي ابتدعو تشا
جاء وليـ جيمس وبعث الروح فيو مف جديد ، وىذه السنوات العشريف شيدت التطور السريع في 
االسس االقتصادية والسياسية التي يقوـ عمييا النظاـ االمريكي ، إذ تحوؿ االقتصاد مف مرحمة 

جموعة احتكارية وقامت السمطة الحاكمة بالتدخؿ لظيور المنافسة الحرة الى مرحمة التركز في م
 امريكا الجديدة .

بمدينة نيويورؾ ولو خمسة اخوة كاف اكبرىـ وكانت اسرتو متدينة  2481ولد وليـ جيمس في عاـ 
وثرية مما مكف جيمس مف السفر والتجوؿ حوؿ العالـ ، درس الطب في جامعة ىارفارد ، كاف 

عمـ النفس والفنوف ، وكانت اوؿ نتاجاتو العممية كتابو ) اصوؿ عمـ واسع المعارؼ في مياديف 
النفس ( ثـ توجو نحو التفكير الفمسفي الصرؼ فاخرج كتابو )ارادة االعتقاد ( ثـ القى العديد مف 
المحاضرات في الجامعات األمريكية فظيرت تمؾ المحاضرات عمى شكؿ كتاب باسـ ) 

 .2091البراغماتية ( عاـ 

رة الرئيسية في فمسفة وليـ جيمس ىي نفس الفكرة عند أنصار الفمسفة البراغماتية وىي اف الفك
الفكرة الخاصة بتحديد مفيـو ) المعنى ( وىو اف ما يجعؿ لمعبارة معنى كونيا ذات نتائج عممية 
تترتب عمى تنفيذىا ، اما اذا كانت امامؾ عبارة ال تدري كيؼ تحوليا الى تجربة محسوسة لديؾ 

يتفؽ ويمياـ جيمس مع شارؿ  ت تمؾ العبارة بال معنى ، ومف زعـ اف ليا معنى فانو مخدوع.كان
سندرس بيرس، في جزء كبير مف األفكار، وسيجعؿ مف نفسو عبر محاضرات، ومطبوعات 

وقد نجح بيذه الطريقة، في  .وكتب، نشرت بالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، ناطقًا رسميًا بيا
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دد مف األتباع لمذىبو، غير أف ىذا التبسيط، لـ يتـ دوف إعادة صياغة وتعريؼ استقطاب ع
األطروحات األصمية لشارؿ سندرس بيرس، ففي الوقت الذي نجد فيو شارؿ سندرس بيرس، 
عادة النظر في تفكيره؛ نجد ويمياـ  كمفكر صاـر بقدر كبير، يعمؿ دوف ىوادة عمى مراجعة، وا 

 .تو، أكثر مف استكشاؼ قضايا البراغماتيةجيمس، ميتمًا بنشر أطروحا

يعطي عف الفكر صورة نفعية وتكيفية، ويطبؽ ىذا التصور  مما جعمو،(  دارويف لقد تاثر بػ )
عف األفكار، سواء عمى المعارؼ الفيزيائية عف العالـ، أو عمى التصورات األخالقية والدينية؛ 

"نيائية"؛ فاألفكار األخالقية ىي دعامات  فميس ىناؾ "خير" مطمؽ، مثمما ال توجد ىناؾ حقيقة
 .لمعمؿ. فمف خالؿ نجاعتيا، يمـز أف نقيس قيمتيا

 9181-9381جون ديوي: 

الفترة التي كاف فييا ويمياـ جيمس وشارؿ سندرس بيرس، يبنياف البراغماتية ، كاف ىناؾ  في
ز عمى نفس المبادئ: وترتك ،  مفكر، آخر ىو جوف ديوي  يبتكر فمسفة قريبة سماىا "األداتية"
ىي التعصب لفكرة معينة مف ) نقد الميتافيزيقا، دور التجربة في تكويف األفكار، رفض الدوغمائية

قبؿ مجموعة دوف قبوؿ النقاش فييا أو اإلتياف بأي دليؿ ينقضيا لمناقشتو أو كما ىي 
األيديولوجي، أو موضوع  المبدأ الديني أو االعتقاد الجمود الفكري. وىي التشدد في اإلغريؽ لدى

فمثؿ  .والتربويالسياسي و ، ، وقبوؿ التعددية عمى المستوى األخالقي.)لمشؾ غير مفتوح لمنقاش أو
الفمسفة،  2401شارؿ سندرس بيرس وويمياـ جيمس، كاف جوف ديوي فيمسوفًا معطاء، درس سنة 

في جامعة شيكاغو، ثـ أضاؼ درسًا في عمـ النفس التجريبي، وآخر في البيداغوجيا؛ وأنشأ بعد 
وسوعيًا، ذلؾ أوؿ مدرسة تجريبية، سميت فيما بعد: مدرسة ديوي؛ لقد كاف بالفعؿ فيمسوفًا م

مالحظًا ومنتبيا لمعالـ المعاصر، ومسافرًا كبيرا؛ وفضال عف ذلؾ، كاف ديوي مثقفا ممتزمًا، 
وأصبح مدافعًا صمبًا عف حرية الرأي والديمقراطية والتقدـ االجتماعي، شارؾ في المناظرات 

في ) ، يدافع جوف ديوي عف فكرة 2029وفي كتابو "كيؼ نفكر؟"  السياسية الكبرى لعصره، 
الوقت الذي يخضع فيو الحيواف لغرائزه، يحتاج االنساف إلى تفكيره الذي يعتبر مساعدًا لمعمؿ، 
فيو يحمؿ الوضعية )إنتاج المعطيات(، ويصوغ الفرضيات )األفكار(، يجربيا )عمميًا ونظريا(، 
 يعالج النتيجة، وحينما تكوف غير مناسبة، عميو إيجاد جواب آخر، وعمى ىذا النحو، تولد

 .(وتعيش، وتموت األفكار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83
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ىذه النظرية التجريبية لمفكر، كانت ليا انعكاسات عمى تصوره لمتربية؛ فالتعميـ يجب أف ينبني 
 ."بريتعمى أساس ىذا النموذج لػ "الفكر المخ

فكؿ شيء ينطمؽ مف تصوره لمفكر، باعتباره مواجية بيف الفرد والمشاكؿ. إف المدرسة ليست 
 ."ي الحياة نفسيا، كما أشار إلى ذلؾ في كتابو: "القانوف البيداغوجيإعدادًا لمحياة، بؿ ى

إف المدرسة إذف، مختبر يجب بناؤه عمى أساس التجارب، واألسئمة األجوبة التي يطرحيا الطفؿ 
 .(Learning by doing) عمى نفسو

فيا نظامًا وعمى المستوى السياسي، فبراغماتية جوف ديوي تقود إلى تبرير الديمقراطية، ال بوص
مثاليا، بؿ بوصفو نظامًا يسمح بتصحيح أخطائو وتجريب حموؿ تـ تغييرىا عند الحاجة. إف 
المشاكؿ االجتماعية مثميا مثؿ التفكير ال يمكف أف تعالج انطالقا مف نموذج مسبؽ؛ فاعتماد 

فكار حموؿ جديدة يجب أف يحصؿ حسب الزمف ومواجيتيا بالنقاش، فالتجربة والنقد ومقارعة األ
 .تحتؿ مكانًا بارزا ضمف ىذا التصور البراغماتي لمسياسة

 :انحطاط وتجدد البراغماتية

بعد شارؿ سندرس بيرس وويمياـ جيمس، وجوف ديوي، نشأ جيؿ جديد مف المفكريف البراغماتييف 
 :في مجاالت مختمفة

 -2092مع شارؿ موريس ) (، السيميولوجيا2018 -2441المنطؽ مع كالرنس لويس )
 .(2040 -2091(، الفمسفة السياسية مع سيدني ىوؾ )2090

وفي أوروبا لـ يكف لمبراغماتية صدى عميؽ، إذ كاف الفكر األوروبي عموما مناىضًا لكؿ نظرية 
تبدو نفعية، أداتية ومبتذلة...، إذ لـ يتردد برتراند راسؿ في إصدار حكـ نيائي "إف الخاصيتيف 

عتبرىما ىامتيف ىما محبة الحقيقة، ومحبة القريب. واعتبر أف محبة الحقيقة أصبحت المتيف ا
باىتة في أمريكا بسبب الروح التجارية التي تعبر عنيا البراغماتية فمسفيًا، كما أف محبة القريب 

 ."تعوقيا األخالؽ الطيرانية

حدة األمريكية، ويعتبر ريشارد ابتداء مف الثمانينيات، انبثقت براغماتية جديدة في الواليات المت
(، المدرس في جامعة فيرجينيا المؤسس الرئيس ليذا التجديد بدوف 2012رورتي )ولد سنة
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وباعتباره أحد األسماء البارزة في الفمسفة األمريكية، فقد جعؿ مف نفسو مدافعًا عف اإلرث  منازع
ع أف يستقطب جزءًا وافرًا مف البراغماتي الذي يؤولو بطريقة مرنة؛ فخالؿ سنوات قميمة استطا

 .النقاش الفمسفي األمريكي حوؿ أطروحاتو، وكسب بعض الصدى في أوروبا

فعف ويمياـ جيمس وشارؿ ساندرس بيرس وجوف ديوي، أخذ فكرة عامة تقوـ عمى عدـ وجود 
أداتية حقيقة مطمقة، سواء في الفمسفة أو العمـ أو األخالؽ. فالبراغماتية تقترح نظرة سياقية أو 

لمفكر، ذلؾ أف ما يميز العمـ ليس ىو قوؿ "الحقيقة"، لكف عمى العكس مف ذلؾ تقديـ فرضيات 
مقبولة سيتـ دحضيا في يـو ما؛ "فالحقيقة تعيش باالفتراض" كما يقوؿ ويمياـ جيمس. لكف 

 .رورتي يدافع عف البراغماتية خصوصًا في مجاؿ األخالؽ والسياسة

و سموؾ حر ال يجد مبرارتو إال في ذاتو، والتضامف بيف البشر ال رورتي أف فعؿ الخير ى برى
يمكف أف يتأسس عمى طبيعة إنسانية أو عقؿ كوني. فالفالسفة يضيعوف وقتيـ في البحث عف 
حقيقة نيائية تجمع كؿ العقوؿ. فالتضامف والعدالة واألمؿ في عالـ أفضؿ ال يمكف أف ينشأ إال 

طمؽ لمعدالة والتضامف، فإف ذلؾ نابع مف اختيار واٍع لمبشر، مف فعؿ حر. فإذا ما نشأ كماؿ م
تدعمو أحالـ الشعراء والروائييف والحالميف الذيف يبينوف إمكانيتو وليس عف طريؽ البرىنة الفمسفية 

 .التي تثبت ضرورتو

فبوصفيا نظرية لممعرفة تعرضت البراغماتية لمجموعة مف االنتقادات، حيث تمت مؤاخذتيا 
يا تناقض نفسيا وكونيا تفتقر لالنسجاـ الداخمي. وفضاًل عف ذلؾ يؤكد المالحظوف خاصة كون

أنو ال وجود لمذىب براغماتي موحد، بؿ ىناؾ عائمة مف األفكار تجمع مؤلفيف تتعارض 
أطروحاتيـ أحيانًا. فشارؿ سندرس بيرس كاف يرفض تصور البراغماتية لفمسفة جديدة، إذ كاف 

ذلؾ منيجية تدعو إلى التخمص مف األفكار الفارغة والعامة ومحاولة  يرى فييا عمى العكس مف
وضعية جد  Rorty صارمة لصيغة قضايا قابمة لمتحقؽ، وىي )البراغماتية( بالنسبة لرورتي

، ودعوة إلى استعادة حرية التفكير في مواجية بنائي األنساؽ. والحقيقة، فإف اإلغراء  أصمية
ع إلى نعومة األسموب الذي يميز كتاباتو وميمو إلى التيكـ أكثر مف الحالي لبراغماتية رورتي راج

 .صرامة أفكاره

 -نقد البراغماتية :
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عمى الرغـ مف كوف البراغماتية فمسفة قدمت لمعالـ اسسا لحفز االمؿ وتحدي العجز والنظر الى 
افكارىـ الى التجربة وتتبع النتائج العممية  إلخضاعالمستقبؿ ، وبعث الشجاعة في نفوس الناس 

الناتجة عنيا ، اال اف ىناؾ العديد مف المالحظات النقدية اليامة التي ليا عالقة بالتناقضات 
 التي وقعت بيا الفمسفة منيا االتي :_

اف البراغماتية واف نادت بالقطيعة مع الماضي ، اال اف مفكرييا في انطالقتيـ الفكرية يعودوف  - أ
ؽ.ـ ( وتالمذتو في االبتعاد 199-182لى كبار الفالسفة القدامى ولعؿ اىميا فمسفة ابيقور ) ا

عف القوؿ التقميدي بالصدؽ المطمؽ أو الحقيقة المطمقة ، ذلؾ اف الحقيقة الفمسفية بالنسبة ليـ 
حاؿ المعتقد بيا ، كما اف القديس اوغسطيف قد  إلصالحىي تمؾ التي تحقؽ وظيفة عممية 

ـ بنصيبو في المالحظة والتجربة التي ىي أساس المذىب البراغماتي واف لـ يكف احد ساى
 منيـ براغماتيا  وىذا ما يثبت زيؼ االدعاء بالجدة والحداثة .

 يأكؿعؿ المنفعة معيارا لمصدؽ والحقيقة يجعؿ المجتمع غابة مف الوحوش الضارية التي جاف   - ب
جاح بصرؼ النظر عف اليدؼ ، فضال عف جعؿ بعضيا بعضا لتحقيؽ التفوؽ والغمبة والن

المنفعة معيار لمصدؽ يجعؿ إرادة االنساف ال تتفؽ عمى تحقيؽ القيـ الفاضمة كالحؽ والعدؿ 
القائـ عمى مبدأ  الرأسماليسفة البراغماتية مميمة لمنظاـ موااليثار ، األمر الذي جعؿ مف الف

 -بيؽ في عدد مف الجوانب اىميا :المنافسة الحػرة التي استفحمػت اخطارىا عند التط

في تعاممو مع الغير فالحؽ لذاتو والباطؿ لذاتو بصرؼ  الرأسمالي: وىي تفيد  الالأخالقية –أوال 
 يترتب عمييما مف وجوه النفع والضرر . النظر عما

االرتباط الوثيؽ بالحرب عندما تكوف نتائجيا لصالحيـ بغض النظر عف الممارسات  –ثانيا 
 واالذى والضرر الذي يقع جراء الحرب. نيةالالإنسا

االنحرافات السموكية كسموؾ االجراـ والقتؿ وغسيؿ االمواؿ وتجارة المخدرات وفتح الباب  -ثالثا
 لممنافسات والصراعات .

 


