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معضالت أخالقية تتعلق بمعاملة الحيوانات
وحدة المناخ التربوي األمثل -مجال الحيوانات
يطور فَه ًما اجتماعيًا ويحسّن تحكيم العقل بشأن االستقامة
المنطلق الفكري :إن إجراء نقاش حول المشاكل
ّ
والعدل بالنسبة للبشر والحيوانات.
األهداف:
 .1إبراز واجبنا األخالقي كبشر تجاه العاجزين بشكل عام ومن ضمنهم الحيوانات.
 .2تح ّمل المسؤولية الشخصية واالجتماعية بشأن منح الضعيف والعاجز الرأفة والتعاطف واالهتمام.
 .3منع إيذاء الحيوانات.

هذه الفعالية معدّة للطالب في المدارس اإلعدادية والثانوية
توجيهات

للمعلم1

في المرحلة األولى يقوم المعلم باستيضاح مفهوم كلمة "معضلة" مع الطالب مع إعطاء األمثلة.
المعضلة – :تحصل المعضلة عندما يكون هناك تضا ُرب بين مبدأين أخالقيين أو أكثر ،حيث يسب ّب
ذلك مشكلة ويضطرّ الشخص إلى االختيار .تمثّل المعضلة حالة يوجد فيها تضا ُرب بين أمرين أو
أكثر (كولبرغ).
المعضلة :حالة يتخب ّط فيها اإلنسان في داخله ،وغالبًا ما يكون حلّها صعبًا .هناك عدة أنواع من
المعضالت :معضلة بشأن آداب المهنة ،معضلة أخالقية ،معضلة مهنية (الموسوعة الحرّة).

قترحة هنا أو حول المعضالت المتعلّقة بالحيوانات التي يقترحها
جري
ٌ
نقاش في الصف حول المعضالت ال ُم َ
يَ ِ
الطالب.

1

صيغت الجمل في صيغة المذكر ،لكنها موجهة لإلناث والذكور على حد سواء.

يمكن إجراء النقاش في المجموعة بأكملها ويمكن تقسيم الصف إلى مجموعات ،حيث تقوم كل مجموعة
بالخوض في معضلة مختلفة.
تستعرض كل مجموعة اعتباراتها واألسباب التي دفعتها نحو ما اختارت .من المهم توجيه الطالب بواسطة
األسئلة المو ّجهة نحو التفكير الذي يراعي احتياجات اآلخر ورغباته.
المعضالت:
معضلة عادل
عادل يحبّ الحيوانات جدًا .لقد َمنَح الرعاية للعديد من الحيوانات منذ صغره كما انه متطوع في
جمعية للعناية بالحيوانات منذ عدّة سنوات .في اآلونة األخيرة ،وفي أعقاب كثرة الحاالت التي يت ّم فيها
قرر جميع المتطوعين أن يكونوا بمثابة "عائلة راعية" لهذه الحيوانات المهجورة،
هجر الحيواناتّ ،
حيث يقوم ك ّل متطوع بأخذ الحيوان إلى بيته إذا لم يتوفّر له مكان في الجمعية ريثما يت ّم العثور على
بيت يأويه .عاد عادل إلى البيت وهو منفعل وأخبر أمه بالقرار ،ولكن أمه أجابته" :هذا يكفي ،لم َيعُد
هناك متّسع في البيت ،لقد تعايشنا مع كل الحيوانات التي أحضرتها ليوم أو يومين ،ولكن لم تَعُد هناك
إمكانية لالستمرار في ذلك بعد اآلن ،فالبيت صغير ،وال يوجد فيه ساحة ،ناهيك عن شكاوى الجيران
التي انهالت علينا في كل مرة شاهدوك فيها مع القطط والكالب ،حقًا ،هذا يكفي يا عادل ،لقد طفح
سيضطر إلى
الكيل" .عادل ال يعرف ماذا عليه أن يفعل ،فقد التزم بالقرار كسائر المتطوعين .هل
ّ
أمرا في غاية األهمية ..هل سيتركها؟
خرق التزامه؟ هو يعتبر الجمعية ً
● ماذا كنتم تفعلون لو كنتم مكان عادل؟
● ما هي اإلمكانيات الموجودة أمامه؟
● ما الثمن الذي سيدفعه في أعقاب قراره؟

معضلة هاني
أخيرا إلى مجموعة رامي ،فقد حاول االنضمام إليها منذ فترة طويلة .يشعر هاني اآلن براحة
لقد انض ّم هاني
ً
أكبر في الصف ،وزادت ثقته بنفسه كما ارتفعت عالماته أيضًا .لقد اعتاد رامي وأصدقاؤه أن يتو ّقفوا في طريق
عودتهم ِمن المدرسة في إحدى الحدائق التي في البلدة وأن يجلسوا هناك ،ثم كانوا يضعون الشطائر والمسليات
التي اشتروها ويقومون بـ "نزهة" .اقترب اليوم منهم ق ٌ
ط أثناء جلوسهم هناك وحاول الحصول على طعام.
ع َدي واقترح أن يصعّبوا عليه الحصول على الطعام" :دعوه يبذل الجهد كي يحصل على الطعام" قال
شاهده ُ
هنا"...حرك
ساخرا" .فلنضع له الطعام على شجرة أو في مكان يصعُب عليه الوصول إليه ..فلنضع الطعام
ّ
ً
ي المحاذي للرصيف ورمى فيه الطعام" ،هيا يا قطي ..تعال ...بسسسس ..
غطاء فوهة أنبوب ال َ
ص ْرف الصح ّ
بسسس" نادى عدي القط .نهض هاني من مكانه وقال لعدي " :ماذا دهاك؟! ...هذه الحفرة عميقة جدًا ،يمكن أن
غير آبه" :لماذا
صب بمكروه ..كيف سيخرج منها؟" .ر ّد عدي َ
يسقط القط ويصيبه مكروه! ولنفترض أنه لم يُ َ

انت منفعل؟ انه مجرد قط ..أال تعلم انه يملك  9أرواح ..سيتدبّر أمره ..باإلضافة إلى ذلك ..انت انضممت إلى
ت معنا"...
المجموعة منذ وقت قصير وها انت تنتقد ما نفعل ،إذا كان ال يناسبك ما نفعل فال تأ ِ
يصر على أن ال يقوموا بإيذاء القط ويخاطر بقطع العالقة مع
هاني ال يعرف ماذا عليه أن يفعل ..هل
ّ
المجموعة؟
● ماذا كنتم تفعلون لو كنتم مكانه؟
● ما هي اإلمكانيات المتاحة أمامه؟
● ما الثمن الذي سيدفعه في أعقاب قراره؟
ممكن
تلخيصِ :من المهم التأكيد على أنه ال يوجد ح ٌّل صائب أو غير صائب للمعضالت ،حيث ينطوي كل ح ٍل
ٍ
تضاربه مع قِيَم اإلنسان الشخصية أدنى
ثمن يدفعه اإلنسان .بشكل عام ،يت ّم اختيار الحل الذي يكون
ُ
على ٍ
تضارب.

