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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 فاطمة الشمالنترجمة: 
 
 
 
 

   االجتماع   الميلو  ،الصحة  فاوت و العدالة والتحول 
جم حة؛ددات اجتماعية أخرى للصحمو  ، لصحة اف   نص متر

جمة ه  للنسخة المؤرشفةموسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )و    الموسوعة عىل  (. ننوه بأن التر
، هذا الرابطف 

 عن 
ا

  قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا النسخة الدارجةوالتر ألختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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سنة بني متوسط أعمار اآلسيويني وسكان املدن السود املعرضني  15.4ضمن الرجال األمريكيني فارق مثة 
عا أفضل وأسوأ جمموعات الرجال يف حتليل "األمريكيات باطر، إذ تشكل تلك اجملموعتني تمن اخل لنسبة أعلى

أما ضمن النساء األمريكيات فإن (. 2006الثمان" للوفاة يف الوالايت املتحدة الذي أجراه ميوراي وزمالئه )
( 7النساء السود يف القرى اجلنوبية )أمريكاأن اجملموعة األسوأ هن من ابلرغم و  .سنة 12.8فارق متوسط العمر 

التفاواتت يف العمر األمريكي  ، فإن هذه(8خطرا )أمريكا عوضا عن السود يف املدن ذوي النسبة األعلى 
 .ظاهراي ة بشكل جديجائر 

أ وإذا ما توجه املرء إىل السياق العاملي، فإنه ميكن مالحظة تفاواتت ابلعمر مشاهبة يف احلجم حىت بني أسو 
سنة أو أكثر وهو أقل من  15دولة  19، كان متوسط العمر يف 2011البلدان واملتوسط العاملي: ففي 

سنة من متوسط العمر يف الياابن  13سنة(؛ وهذا املتوسط العاملي نفسه أقل بـ  70متوسط العمر العاملي )
 (.1، جدول 2013ية وسويسرا، اللتان متلكان أعلى متوسط يف العمر من الكل )منظمة الصحة العامل

هنا سيتعرض لتدقيق مكثف هو سؤال مستقل. إذ ال تبدو كل التفاواتت يف العمر  وراجللكن عما إذا ظهور 
مل سنة، بينما  80.9األمريكيات النساء كل ل 2010سنة كان متوسط عمر ة. فعلى سبيل املثال،  جائر 

ميثل . من املفرتض أن Wang et al., 2013)سنة ) 76.3 األمريكينيمتوسط عمر كل الرجال يتجاوز 
، ةجائر بعضا من التفاواتت أن . بيد لو اجور سنة ملتوسط العمر )لو كان هناك(  4.6 فارقا قليال مكوان

 مبطلق القول.ة جائر فالتفاواتت يف الصحة 
؟ هل للتفاواتت الصحية أمهية ما يف العدالة ختتلف حيصلحني  ايف الصحة جائر  التفاوتما الذي جيعل  نإذ
نتيجة تطبيق مبادئ عامة هو يف الصحة  تفاوت جمحفن التفاواتت األخرى املهمة؟ أم هل اجلور يف ع

 للمساواة والعدل على الصحة ببساطة؟
أدبيات  لإلجابة على هذه األسئلة، على املرء أن ميحص نوعني خمتلفني من األدبيات. فعلى صعيد، هناك

مبا حيدد الصحة، وعلى صعيد آخر، مثة أدبيات فلسفية تتعلق أبخالقيات صحة السكان. جتريبية تتعلق 
األدبيات األوىل أكثر تشعبا وتطورا من األخرية. وحىت هناك، فإن اإلجاابت املطروحة ابلكاد تكون اتمة أو 

 متحققة ابلكامل.

 

 مقدمة -1
 جتماعي يف الصحةاال يلامل -2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  3

 حمددات اجتماعية أخرى للصحة -3
 مجاعات أم أفراد -4
 السببية طرقال -5
 املساواة -6
 تعقيداتال -7
 اخليار واملسئولية -8
 الصحة فقط، معها وضدها -9

 املراجع •
 أدوات أكادميية •
 مصادر إنرتنت أخرى •
 مدخالت ذات صلة •

 

 

 

 

 مقدمة .1

بديهيا، لو أن تفاوات يف متوسط العمر حاصل ال حمالة فإنه ابلتايل ليس جورا. البد من شرط ضروري 
. لدرجة، أن يكون قابال للتجنب التفاوت، على جائرامعني  تفاوتومعقول أال وهو أن من أجل أن يكون 

الواسع املالحظ يف متوسط العمر بعضا من احلتميات البيولوجية احملددة للتفاوت أن على سبيل املثال، 
بشكل معروف على  1992. )وابلفعل، اعتمد سن سنة جائرة ليست مؤهلة لتكون بني الرجال والنساء،
اليت ال ة النساء يف دول عامللنقد م تهكتلك كجزء من حج  ةاحلتمي ةالبيولوجي تتقدير بعض التفاوات

 الرجال.(هو يف الواقع لصاحل  يتساوى فيها متوسط العمر وأنه
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. نبهميكن جت التفاوتهو إثبات أن يف الصحة  لتفاوتاحملتمل ل وراجلوابلتايل فإن اخلطوة األوىل لتحليل 
 سباب( الصحة.أويتطلب هذا يف املقابل شيئا من الفهم حملددات )أو 

بل أكثر حتديدا، يتطلب فهما للمجموعة املتفرعة حملددات الصحة اليت ميكن التحكم هبا اجتماعيا. بعض 
ال ميكن التحكم هبا اجتماعيا؛ وهلذا السبب  –كما هو معروف، البيولوجيا واحلظ -أهم حمددات الصحة 

)وابلتايل ليست جائرة(. إن  حتديدا، فإن التفاواتت يف الصحة بسبب البيولوجيا أو احلظ ال ميكن تفاديها
جل األدبيات التجريبية تركز على ما يُعرف ابلـ "احملددات االجتماعية" للصحة. ففي هذا السياق، فإن 

ميكن التحكم به اجتماعيا خارج النظام الصحي التقليدي والذي هو سبب  ميلاحملدد االجتماعي للصحة 
شحة هي الدخل والتعليم واملرتبة الوظيفية والطبقة جزئي مستقل لوضع الفرد الصحي. إن األمثلة املر 

 االجتماعية.

من اجللي أن الرعاية الصحية )الرعاية الطبية الشخصية والصحة العامة( حمدد للصحة إضايف ميكن التحكم 
به اجتماعيا. ومع هذا، وألسباب متباينة يف كل من األدبيات التجريبية والفلسفية، فإن الرعاية الصحية 

التباين يف الوصول إىل الرعاية موضوع منفصل نوعا ما. ووفقا لذلك سنتطرق إليه لربهة فقط. إذ ال يعد 
الصحية مسامهة فعالة للتفاوت يف الصحة. )ولتصحيح موجز ضد امليل الطبيعي لالحتفاظ مبوقع امتيازي 

، الفصل األول(. غري أن Marmot and Wilkinson 1999للرعاية الصحية هنا، انظر 
ال ينكر أمهية الرعاية الصحية كسبب االعرتاف أبن مثة حمددات اجتماعية للصحة، ابملعىن الذي عرفناه، 

 جزئي آخر.

للرعاية الصحية التفاوت يف الصحة بشكل ابلغ أم ال، فإن مثة قناعة متفشية  شاملسواء يقلل الوصول الو 
للرعاية الصحية )كمتطلب للعدالة(  شاملأبنه متطلب للعدالة. وابلفعل، كان إنشاء سبب للوصول ال

لفلسفي على الصحة والعدالة. والتعليل األكثر شهرة هي حماجة تكافؤ الفرص تركيزا تقليداي يف االنعكاس ا
حق الفرد يف الرعاية الصحية على في تلك احملاجة، يقع ف(. 2008؛ 1985اليت أنشأها نورمان دانيلز )

املسامهة العملية أبن الصحة اجليدة توجد للحفاظ على حصة الفرد العادلة من الفرص. ومبا أن تعليل 
يقلل من التفاوت يف الصحة، فإنه مفتوح للنقد التجرييب  شامليلز يفتح يف النهاية الزعم أبن الوصول الدان

 (.Sreenivasan 2001; 2007aعلى هذه النقطة )

(. 8فصل  Dworkin 2000 ; Gibbard 1984وحجة التأمني احلصيف هي تعليل آخر ابرز )
أبنه حتت ظروف مثالية معينة سيكون سببا حصيفا القائل يقع حق الفرد ابلرعاية الصحية هنا على الطرح 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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أن تصرف الدولة جزءا من حصتها على أتمني صحي حمرتم على األقل. أما التعليل الثالث إلاتحة شاملة 
سمح ين فارقتان. فعلى صعيد، ( والذي امتلك ميزات1984للرعاية الصحية فقد وفره ألن بوتشاانن )

مكون من إن التغطية لشاملة يربرها حلاف من رقع  –تتباين عرب األفراد  فردية بتربير توفري رعاية صحية
. وعلى الصعيد اآلخر، جتنب ميادين املساواة )ال يوجد قابلية لـ )نصيب تربيرات خمتلفة حماكة ببعضها

يف الواقع، إن )رقعتها( األكرب توفرها حجة من اإلحسان املفروض الذي يقع  –عادل( من أي شيء( 
 justiceعلى ميادين اإلرادة احلرة بشكل ظاهر. )انظر مدخل العدالة والوصول إىل الرعاية الصحية 

and access to health care .) 

 

 

 االجتماعي يف الصحة يل. امل2

أكثر نتائج األديبات التجريبية أتثريا وقوة أبي من احملددات االجتماعية للصحة  تُنسخميكن يف الواقع أن 
اجتماعي يف  ميلاملرشحة واملصفوفة هنا )الدخل والتعليم واملرتبة الوظيفية والطبقة االجتماعية(: هذا هو وجود 

به اجتماعيا وبني الصحة ميكن التحكم  ميليت أكثر األدلة أمهية عن العالقة بني أت. ضمن جمتمع معطىالصحة 
(. كان احملدد 1978من دراسات وايتهول اليت حصلت يف بريطانيا من قبل مايكل مارموت وزمالئه )

 االجتماعي املرشح يف تلك الدراسات هو املرتبة الوظيفية.

سنة. وعرب وضع  69و 40مدنيا ترتاوح أعمارهم بني  18,000، اخترب مارموت 1969و 1967بني 
من تقفي سبب وفاة كل  (، متكن مارموتNHSملفاهتم يف سجل اخلدمات الصحية الوطنية )عالمة على 

شخص منهم، كانت بياانته جيدة بشكل غري اعتيادي. فبداية، هي انجتة عن نقاط بيانية عن أشخاص 
املدى العمري )وسبب الوفاة( لذات حمددين. ويذكر كل بيان العالقة بني املرتبة الوظيفية لشخص معني و 

. عالوة على أن عددا <ا ببياانت إمجاليةمن كل الدراسات تقريبا واليت تب النقيض كانت على الشخص.  
هذه. إذ من املالحظ أن كل األفراد يف هذه الدراسة  عينةمهما من العوامل الثانوية ظلت اثبتة لدراسة ال

مستقرين وظيفيا ويعيشون يف نفس املنطقة )لندن الكربى( وميلكون كلهم وصوال جمانيا للرعاية الصحية توفره 
 .اخلدمات الصحية الوطنية

(. ذكرت van Rossum et al. 2000, 181سنة من املتابعة ) 25بياانت وايتهول بعد  1متثل رمسة
. وينص معدل كل الوفيات إىل املرتبة الوظيفية على ثالث فرتات من املتابعةنسبة الدراسة أبهنا ضبطت عمر 

https://plato.stanford.edu/entries/justice-healthcareaccess/
https://plato.stanford.edu/entries/justice-healthcareaccess/
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ات يف اجملموعة املختارة نسبة معدل الوفيات نسبة الوفاة يف جمموعة معينة مقسمة على نسبة معدل الوفي
كمرجع. مثة أربع درجات يف تراتبية اخلدمة الوظيفية املدنية الربيطانية: إدارية )األعلى(، مهنية/ تنفيذية، كاتب 

 بديهيا. 1.0وأخرى )األدىن(. استخدمت جمموعة املهنية/ التنفيذية كمرجع، وبذا فإن نسبة معدل الوفاة فيها 

 سنة من املتابعة. 25االجتماعي يف إمجايل الوفيات، وايتهول بعد  يل: امل1الرمسة 
 

من  إن امليزة املذهلة واملهمة يف هذه البياانت هي أن العالقة بني املرتبة الوظيفية والوفاة ُتظهر ميال واضحا. 
عينة أن يف الطبيعي التفكري أبن حتت نوع معني من احلرمان سيكون مثة اعتالل يف الصحة غري متكافئ. بيد 

ال يوجد حرمان وال حىت يف أقل مرتبة )حيث الكل ال يزال موظفا حكومية بوصول جماين إىل  هذه الدراسة
منطلق هلا، مثة حتسن خطوي يف نتائج الصحة أثناء ما عالوة على وكما لوحظ ال يوجد  الرعاية الصحية(.

فضال على أن ذلك امليل يستمر حىت بعد تعديل معدالت الوفاة لعامل يرتقي املرء درجات السلك الوظيفي. 
ابملائة من الوفيات يف دراسة وايتهول  43خماطرة معياري. فعلى سبيل املثال، أمراض القلب التاجية مسئولة عن 

(. وتشمل عوامل اخلطورة املعيارية Marmot et al. 1984, 1003وات من املتابعة )بعد عشر سن
 2ألمراض القلب التاجية التدخني وارتفاع ضغط الدم ومستوايت الكلسرتول والسكر والطول. تعرض الرمسة 

 Marmotبياانت وايتهول عن الوفيات جراء أمراض القلب التاجية بعد مخس وعشرين سنة من املتابعة )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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(. إذ تذكر معدالت نسبية للوفاة جراء أمراض القلب التاجية من خالل الدرجة الوظيفية مع 363 ,2000
حسب التعريف. يعرض العامود األيسر من كل زوج املعدل  1.0كون الدرجة اإلدارية حاصلة على معدل 

يُفسر تثبيت عوامل  عيارية.النسيب املثبت على العمر وحده، بينما يثبت العامود األمين كل عوامل اخلطر امل
اخلطر املعيارية شيئا من امليل يف الوفاة جراء أمراض القلب التاجية، ولكن ليس أكثر من الثلث. يظل امليل 

 الباقي ابلغا.

 
سنة  25عامل خطر يف امليل االجتماعي معدل يف الوفاة جراء أمراض القلب التاجية، وايتهول بعد : 2 الرمسة

 من املتابعة.

 

 . حمددات اجتماعية أخرى للصحة3

من املؤكد أن وجود ميل اجتماعي يف الصحة يوعز أبن شيئا ما ميارس أتثريا قواي على صحة الفرد إضافة إىل 
مع متغري اجتماعي. غري أنه ليس من اجللي متاما ما هو هذا الشيء. على األقل يتزامن  شيئا –الرعاية الصحة 

العمر للفرد حني يكون املتغري االجتماعي هو الدخل  متوسطيف البدء، ميكن إجياد ميول حملية يف 
(McDonough et al. 1997( ؛ والتعليم)Huisman et al. 2005; Crimmins and 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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Saito 2001; Elo and Preston 1996; Kunst and Mackenbach 1994 ؛)
 (.Wilkinson and Marmot 2003والطبقة االجتماعية )

وابلتايل فإن احلقيقة الظاهرة للميل االجتماعي يف الصحة حبد ذاهتا تتوافق مع اعتبارات خمتلفة جدا عن 
كـ "عالمة" لعوامل أن يعمل  ل التأثريات السببية املبطنة على صحة الفرد. ميكن لكل متغري اجتماعي منفص

مسببة مبطنة خمتلفة، وميكن ملتغريات اجتماعية خمتلفة أن تعمل يف املقابل كعالمات بديلة لنفس العامل السبيب 
 –املبطن، أو ميكن أن يكون هناك مزجيا من االثنني. )كما أنه من املمكن أن بعضا من املتغريات االجتماعية 

 أن تعمل كعامل سبيب مباشر نسبيا.( –[ Cutler et al. 2011 مثل التعليم ]انظر

ابإلضافة إىل أنه ليس من الواضح كم من التزامن بني الصحة ومتغري اجتماعي هو سبيب بشكل موائم يف املقام 
الجتماعي، األول. ففي بعض احلاالت، مثة بعض من "السببية املعكوسة" بشكل جلي بني الصحة واملتغري ا

أن مثة بعض السببية اجللية  ابإلضافة (.Deaton 2002الدخل املنخفض )إىل  الصحة املعتلةمن واملالحظ 
 يف التعليم وفقا للدخل املرتفع واحلالة الوظيفية الرفيعة. ةضمن املتغريات االجتماعية وامللحوظ

عدد من املنطلقات  وفقيصف بعضا من امليل االجتماعي يف الصحة  الذي ميكن صنع خيار املتغري االجتماعي
تيار املتغري )متغريات( األقرب لنقل اآللية )اآلليات( السببية خاملختلفة. أحد املنطلقات الواضحة سيكون يف ا

قا آخرا. إن العاملة. سيكون اختيار املتغري )املتغريات( اليت متلك أمهية أخالقية مستقلة، كالعرق واجلندر، منطل
تلك املنطلقات ال تقصي بعضها وميكن يف حالة أن ُُيتار نفس املتغري بناء على كال املتغريين. يكتسب الثاين 

مثال عالقة خاصة إذا كان التفاوت الصحي الذي يعاين منه األفراد الذين يعانون أيضا من التفرقة العنصرية 
أن يكون  جورلخترب يف غياب التفرقة العنصرية. إذا ميكن لمن التفاوت الصحي )نفس املقدار( امل جورا أكثر

مركبا على آخر، إذن فإن اختيار املتغري االجتماعي قد يؤثر على نوع التفاوت يف الصحة يف تلك احلالة وليس 
 مقداره ببساطة.

ل ميلك حني يكون املتغري االجتماعي هو الدخل، فإن مثة جدل تعريفي إضايف جيب اعتباره. يبدو أن الدخ
(. بيد أن مثة جدل Backlund et al. 1999العمر، وحىت التحكم يف التعليم ) متوسطأتثريا مهما يف 

)انظر  العمر متوسطصنعه مسامهة دخل الفرد يف تمستمر عن أي تعريف للـ "الدخل" مناسب للقبض على ما 
صنعه مسامهة ت. فوفقا لفرضية الدخل املطلق، ما Kawachi et al. 1999إىل عينة املقاالت اجملموعة يف 

دخل الفرد غري املقارن ابلكامل. وعلى النقيض، تقول فرضية الدخل  مهمةعمر الفرد هو  متوسطالدخل يف 
أي مستواه مقارنة بدخل اآلخرين  – املستوى النسيب للدخل مهمة عمر الفرد هو متوسطالنسيب عموما أبن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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(. وجلعل هذه الفرضية الثانية دقيقة، Wilkinson 1996وليس مستواه غري املقارن ببساطة ) –يف جمتمعه 
من بني أشياء أخرى، فإهنا تتطلب من املرء حتديد اجملموعة املرجعية اليت سيقارن هبا دخل الفرد وطبيعة املقارنة 

(. ومن أجل مراجعة هلذا اجلدل واألدلة، انظر Deaton 2003نظر أيضا )من أجل األمثلة، ا
Sreenivasan 2009a).) 

 . جمموعات أم أفراد:4
نقاشنا حىت اآلن بشكل واضح على افرتاض أن التفاواتت يف الصحة ُمعرّفة ابعتبار االنتماء جملموعة  تقدم

وابلتايل  اجتماعية ما أو أخرى )واحدة من "األمريكا الثمانية" مثال أو مرتبة وظيفية ما يف تراتبية وايتهول(.
موعتني حبيث أن هوية اجملموعة تتبع خيار " يف الصحة، كما يُعّرف، هو الفرق بني الوضع الصحي جملالتفاوت"

تزامن معه الصحة. ويف حني أن تلك هي الطريقة اليت يُبىن فيها النقاش يف األدبيات تاملتغري االجتماعي الذي 
( 1999التفاواتت الصحية يف الواقع، غري أن التعريف حمل نقاش. إذ حياج كريستوفر ميوراي وزمالئه ) حول

يف الوضع الصحي عرب األفراد ضمن السكان" " إىل "التباين التفاوت الصحيشري "يحيث  لصاحل منهجية بديلة
 (، عوضا عن الفرق يف الوضع الصحي بني اجملموعات االجتماعية.537)

األساسي عن كيف  السؤال املفاهيمي ، إىلحفزه بشكل كبري مقالتهم والتفاعل معها، جدل حي آخر نظري
هل جيب  (.Asada 2013جيب أن يُعّرف التفاوت الصحي يف املقام األول )من أجل مراجعة جيدة، انظر 

من املفيد اعتبار هذا السؤال على مستويني منفصلني. أن يُعّرف عرب جمموعات اجتماعية؟ أو عرب االفراد؟ 
 ى هذا املستوى يكون الفرد هو الوحدة األساسيةاألول "املستوى األخالقي األساسي" ولنفرض أبن علفلنسمي 

 حمل االهتمام. 

قد يبدو اآلن كما لو أن هذا االفرتاض يلزمنا بتعريف "التفاوت الصحي" عرب األفراد كذلك، أي رفض التعريف 
( 2007،2013التقليدي على املستوى األخالقي األساسي، ولكن هذا خطأ. إذ أن موقف دانيل هاومسان )

لوحدة األساسية لالهتمام األخالقي، يف هذا اجلدل يوضح هذه النقطة جيدا. فبالرغم توكيده على أن الفرد هو ا
هو أن "التفاواتت  ركزيإال أنه يظل يعارض تعريف التفاواتت يف الصحة عرب األفراد. إن زعم هاومسان امل

(. تركز حجته الرئيسة على حقيقة أن التفاواتت الصحية 95، 2013.")جورالصحية "للفرد" ليست يف ذاهتا 
 لعدالة.  اب تتعلقليست إال تفرع من التفاواتت اليت 

ولتبسيط الشرح، فلنتبع هاومسان بشكل سطحي يف افرتاض أن صالح الفرد هو اهتمام رئيسي للعدالة. عندها 
ميكن صياغة نقطة هاومسان الرئيسية كالتايل: على الرغم من أن الصحة عنصر مهم وسبب لصالح حال الفرد، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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يف الصحة ال يتبعه أهنما غري متساويني يف صالح احلال. إذ من اجللي، ميكن لنفس  متفاوتنيفإن لو فردين 
يف عنصر آخر ما، أال ميلك الفرد األقل صحة صالح حال أقل ابجململ. فعلى  ن يكوان متفاوتنيالفردين أ

)أو من ب، لكن ميلك ب أصدقاء أكثر من أ أو يكون أكثر إجنازا  كثر صحةسبيل املثال، قد يكون أ أ
(، كالمها(، وميكن للتفاوت األخري أن يكون أكرب حجما من السابق )أو ذو أمهية أكرب على صالح احلال

وابلتايل  (.cf. Hausman 2007, 52حبيث أن يكون حال ب األقل صحة أفضل حاال من أ ابجململ )
ضعهما املقارن )على و يف شكوى جوهرية للعدالة  عدم وجودفإن التفاوت الصحي بني أ وب متسق متاما مع 

"، التفاوتحاصل بناء على تصنيف " وراجلالستنتاج أن اباألقل، من جهة ب األقل صحة(. وبذا، لو مسح 
على األقل، علينا أال نصنف أي فرق صحي بني أ وب )أو بشكل عام  كما يفرتض تضمني هاومسانو فإن 

 .تفاوتبني األفراد( على أنه 

ابلطبع، وحىت حتت شروطها اخلاصة، يقر املنطق يف هذه احملاجة ابستثناء مهم: مىت ما كان التفاوت يف الصحة 
أو أكثر( من مكوانت صالح احلال  بني األفراد ال ميكن موازنته أبي من التفاوت اإلضافية األخرى لـ )واحدة

فعندها يسمح لنا هذا التفاوت يف الصحة  –( Hausman 2007, 54ألهنا كبرية جدا مثال ) –
أن الفرد األقل صحة هو أقل صالحا يف احلال ابجململ. يسمى هاومسان تلك التفاواتت اخلاصة  ابالستنتاج

"تسمح البياانت املتعلقة ابلتفاواتت الغري قابلة للتعويض "غري قابلة للتعويض" ويقبل أهنا حمصنة ضد اعرتاضه: 
يف الصحة ابستنتاجات تتعلق ابلتفاواتت ابلصحة أو املوقف وابلتايل توفر معلومات نسبية عن املساواتية." 

(Hausman 2013, 98 وابلتايل هو حيد من جمال حجته الرمسية حبيث تتعلق فقط بتفاواتت الصحة .)
 للتعويض بني االفراد.القابلة 

وعلى العكس من تفاواتت الصحة )القابلة للتعويض( بني األفراد، فإن التفاواتت الصحية بني اجملموعات 
االجتماعية تسمح بطبيعة احلال، حسب منظور هاومسان، ابستنتاجات عن التفاواتت يف صالح احلال ابجململ. 

عات االجتماعية تعتمد يف الواقع على افرتاض أن صالح مبا أن حجته لتعريف "التفاوت الصحي" عرب اجملمو 
حال الفرد هو وحدة أساسية لالهتمام األخالقي. " وابلتايل فإن معلومات عن الفروقات يف صحة اجملموعات 
االجتماعية سيكون متعلقا ابستنتاجات عن العدالة يف غالب األمر، ليس ألن الفروقات بني اجملموعات مهمة 

األفراد ليست كذلك، وإمنا ألن املعلومات عن الفروقات يف السنوات املصححة جبودة احلياة  والفروقات بني
(QALYبني اجملموعات االجتماعية املد )غالبا الستنتاجات خبصوص التفاواتت  تخولسة جيدا روس

 (.Hausman 2007, 50" )مناصرو املساواةاألساسية اليت يهتم هبا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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سواء بناء على استنتاجات عن فروقات -عن صالح احلال ابجململ  خولاالستنتاج املوابحلديث حصرا، فإن 
هو أن التفاواتت  –ن فروقات غرب قابلة للتعويض يف الصحة بني األفراد عاجملموعات االجتماعية يف الصحة أو 

تبار ة ابعجائر ة ببساطة. أي، جائر (، عوضا عن كوهنا Hausman 2007, 52–3ة )جائر إىل مدى معني 
ليست هي األمور كلها.  من املفرتض أن األمر كذلك ألن التفاواتت يف صالح احلال ابجململ، بينما جوهراي، 

الشيء الوحيد املتعلق ابلعدالة. فهي كذلك تفرع من اعتبارات هتتم هبا العدالة؛ وبذا يريد هاومسان أن يرتك 
ميكن أن  إذعادلة مع هذا، ابعتبار األمور كلها.  الاجملال الحتمالية أن بعض التفاواتت يف صالح احلال إمجا

( أو تكون توافقا ضروراي مع نتيجة أخرى Hausman 2007, 47) مثال تكون نتيجة اختيار الفرد احلر
 2007 ( )يستخدم هاومسانDeaton 2013تتطلبها العدالة بشكل أقوى حىت )احتمالية شدد عليها مثال 

إىل "إىل مدى معني"، الذي  2013يتحول و إىل مدى معني". يف احلقيقة تعبري "الوهلة األوىل" بدال من "
 وظفته يف كل املقالة(.

صعوبتان متعلقتان حبجة هاومسان. ميكن أن تعترب األوىل اصطالحية. إذ تثبت نقطة هاومسان الرئيسية  مثة
ح احلال إن كانت األشياء متفاوت يف صالالتفاوت الصحي بني األفراد  أبنبوضوح أبننا كلنا خمولني لالستنتاج 

يف صالح  متفاوتةاألخرى متساوية. )ومبا أنه ميكن لألشياء األخرى أال تكون متساوية، فإنه ذلك ال يتبعه أبهنا 
لتايل فإن احلال "ابجململ" أو "ابعتبار األمور كلها".( بيد أن هذا ابلضبط ما يعنيه "إىل مدى معني". واب

إىل مدى معني يف صالح احلال. إال أن التفاوت متفاوت التفاوت الصحي بني األفراد ُيولنا لالستنتاج أبنه 
على افرتاضات هاومسان ابلتأكيد(. إقرار بناءإىل مدى معني ) جورإىل مدى معني يف صالح احلال هو أيضا 

احلاجة  )أي جوراوت الصحي مؤهال ألن يكون على "أشياء أخرى" أن تكون متساوية أكثر ليكون التفاأبن 
على  اجحافألن تكون متساوية لتكون مؤهلة كتفاوت يف صالح احلال(. لكن هذا ليس سببا إلنكار أبنه 

 الرئيسي نقطته الرئيسية بل أسوأ من ذلك، ما يتبعها هو دحضها.  مدى معني. وبذا، ال يتبع مزعم هاومسان

وبوضع االصطالح جانبا، يبدو من اجللي أن حجة هاومسان تتطلب منا وبشكل حاد أن جنعل لظروف معينة 
مركبات غري )مثل اختيار الفرد احلر( على ظروف مثل ) ورجلامتيازا كي تكون متساوية للوصول إىل احلكم اب

الح احلال(. إن الصعوبة الثانية واألكثر جدية هي أن االمتيازات املطلوبة تبدو تعسفية ببساطة. صحية لص
فدوهنا ُيتفي السبب للقبض على تصنيف "التفاوت" نتيجة تنوع يف الوضع الصحي عرب األفراد كما ختتفي 

 احلجة لتعريف "التفاوت الصحي" للمجموعة االجتماعية.

تلف وأكثر مالئمة من حجة هاومسان، والذي سنرى سببا مستقال لتوكيده الحقا، ميكن استنباط استنتاج خم
وهو أنه من املصطنع وابلغ البساطة أن يوضع ثقل كبري على املبادئ ذات عامل واحد معياري كـ "جودة 
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فردان حني ال ميلك إىل مدى معني  جورالصحة حبد ذاهتا." وعليه، ابلرغم أنه من املخول االستنتاج أن  مثة 
إىل مدى معني  وراجل صحة متساوية، سيكون من اجليد لو حنمل يف أذهاننا بشكل راسخ كم هذا النوع من
مع ترك التفاوت  وراجلهش. توضح حجة هاومسان التنوع وانتشار العوامل اليت ميكن أن تعمل على إزالة 

 الصحي يف مكانه كما هو.

( أبن علينا تعريف "التفاوت 2013رامسيوسن ) –الضفة األخرى من اجلدل، حياج كاسرب ليربت  علىغري أن 
الصحي" عرب األفراد على مستوى جوهري أخالقيا. إذ تتألف حجته من اعرتاضني على تعاريف اجملموعة 

موعة ستكون االجتماعية، والاليت تتعلقان خالل تقدميهما نسخة من املالحظة القائلة أبن أي تعريف جمل
رامسيوسن هو مشكلة "التفاوت داخل اجملموعات"، والذي وفقا له ال  –بباطنها. إن اعرتاض ليربت مفروضة 

ة أكثر من تلك التفاواتت الصحية جائر يوجد سبب ملعاملة التفاواتت الصحية بني اجملموعات على أساس كوهنا 
اجملموعات يف أي من تلك حيث التفاواتت  بيد أن "قد توجد تفاواتت ]صحية[ داخلداخل اجملموعات. 

 (.57." )ة]الصحية[ بني جمموعتني مؤثر 

الثاين هو معضلة "تعريف اجملموعة". إذ أن مثة طرق عدة لتفريع شعب معني  رامسيوسن –أما اعرتاض ليربت 
حقائق الصحة مثبتة، فستتوافق خيارات خمتلفة لتعريف اجملموعة مع تفاواتت خمتلفة يف  علإىل جمموعات. وجب

عينة الصحة )مبقدار خمتلف( مالزمة لنفس الشعب. وبذا مثة شرح البد منه عن أمهية العدالة يف خاصية م
فلنقل "أمريكا  –لتعريف اجملموعة الذي يفضله املرء. ما عالقة العدالة مثال ابحلدود املصطنعة لفصل اجملموعات 

يف حتليل "األمريكيات الثمانية" اليت اسُتقي منها  –( " )البيض ذوي الدخل املنخفض يف القرى الشمالية2
 شرحنا االفتتاحي للتفاواتت يف الصحة؟ 

، رامسيوسن أيضا –ظنا، مثة خيار واحد جلي للتخلص من محل الشرح هذا والذي يدركه ليربت اآلن وكما الح
إنه يرفض (. 58للمساواة الصحية" ) الرئيسية تعريف اجملموعات حبيث "تعكس األسباب االجتماعية أال وهو

كما يبدو   يتعلق ابلعدالة الك امتياز مت السببية االجتماعيةأن هذا الرد، غري أن رفضه يقع أساسا على انكاره 
 (.تعقيدات، ال7. سنتوجه هلذه النقطة ابختصار يف الالحق )قسم على العكس من السببية الطبيعية()

ملستوى األول هو الصحية على مستويني، حيث اقلنا آنفا أنه من املفيد أن نفكر مبسألة تعريف التفاواتت 
املستوى األخالقي األساسي. إن النقطة الرئيسية للتفريق بني املستوايت هو لتوضيح أن املستوى األخالقي 
األساسي منفصل عن املستوايت األخرى اليت ميكن اعتبار املسألة من خالهلا ببساطة، وكذلك أكثر بساطة 

املستوى الثاين. حنتاج فقط لنصفه على أنه "ليس  منهم. منذ الوهلة األوىل إذن، ال يهم كثريا كيف نصف
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املستوايت األخرى بشكل أكثر حتديدا على توصف جيب أن ابملستوى األخالقي األساسي". وسيعتمد كيف 
( 2013( مستوى "سياسي" ويصف ليربت رامسيوسن )2013صف أسادا )تغاايت املرء. فعلى سبيل املثال، 

كل من تلك املستوايت فارقة بشكل واضح عن املستوى األخالقي مستوى "مبادئ اإلجراءات" يف حني  
على العموم، ستكون االعتبارات ذات صلة وثيقة بصناع السياسة األساسي، كما أهنا تفرق عن بعضها. 

الفعليني أقل تنظري بكثري من )على األقل من بعض( تلك ذات الصلة الوثيقة بتقييم مبادئ اإلجراءات. إذ 
-Lippertا للتعاون" )جائر راءات على سبيل املثال " أن أتخذ ابالعتبار رفضا على مبادئ اإلج

Rasmussen 2013, 56" للتعاون جائر(. وعلى النقيض، صنع السياسة الفعلي، ال يرعى ابال لرفض "
 للتعاون(. قعمتو فشل ل)حىت لو كان البعض مدفوع 

اعتبارين يفضالن تعريف التفاواتت الصحية ( 41-40، 2013راجع أسادا )تفعلى مستوى صناعة السياسة، 
عرب االفراد وواحد يفضل تعريفها عرب اجملموعات االجتماعية.  كما تقرتح توجها غري مسبوق حياول التوفيق 

ح بني مزااي االثنني. إذ أن التعريف عرب األفراد مفضل لسبب أن البياانت اجملموعة على هذا األساس تسم
لنفسها ابملقارانت الدولية بسهولة، بينما البياانت عن التفاواتت الصحية عرب اجملموعات ال ميكن مقارنتها إال 
بني دولتني إذا أنتجت وولدت كال الدولتني اجملموعات ذات الصلة بنفس الطريقة )واليت غالبا ال تفعل(. عالوة 

لب أي موازنة أو عملية خمتصرة من أجل أن تستحضر فراد ال يتطعلى أن تعريف التفاواتت الصحية عرب األ
استنتاجات عن استنتاجات عن التفاواتت يف الصحة ككل، بينما التعريف عرب اجملموعات ال ينتج سوى 

أخرى ذات صلة )حني جتمع التفاواتت الصحية عرب دخل حني جُتمع مع بياانت من جمموعات  اجململ
صعيد آخر، فإن التعريف عرب  أما علىاجملموعات التعليمية مثال(. اجملموعات مع التفاواتت الصحية عرب 

( تقرتح غالبا وبطبيعة جملموعة )الدخل أو التعليمااجملموعات مفضل حلقيقة أن املتغري االجتماعي الذي تُعرف به 
كهذا وابلتايل" حُتذف خطوة من السياسة"   حلال هدفا للتدخل السياسي، يف ال يقرتح التعريف عرب األفراد هدفا

(Asada 2013, 41.) 

 

 السببية طرق. ال5

تفرتض اسرتاتيجية ترتيب اجملموعات االجتماعية املستخدمة لتعريف التفاواتت يف الصحة مع األسباب 
ما هي تلك األسباب. ولتحديد ما إذا أي من التزامن الذي نوقش املرء االجتماعية الرئيسية للصحة أن يعرف 

محددات للسبيب، حيتاج املرء أن ميلك اعتبارا للطرق السببية  عمر الفرد واملتغري االجتماعي متوسطمسبقا بني 
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 Adlerاالجتماعية املرشحة وبني عوامل خطر وفاة حمددة. بيد أن هذه الطرق ليست مفهومة جيدا لألسف )
and Newman 2002; Adler and Ostrove 1999; Evans et al. 1994 ومبا أن .)

 البحث يف هذا اجملال يظل أوليا، فمن املفيد وصف بعض هذه االحتماالت. 

بداية، يفرق الباحثون بني الطرق املادية والنفسية. إذ تشكل ظروفا معينة من احلرمان املادي املطلق عوامل 
الوفاة، مبا فيها سوء التغذية وانعدام املاء النقي والنظافة واملسكن السيء. مثة طريق للمرض و  اخطر معروفة جيد

سبيب معقول جدا جيري من املستوايت الدنيا لدخل الفرد غري املقارن وعرب عوامل اخلطر املادية هذه وإىل 
 عمر الفرد املنخفض. متوسط

ساسا يف اجملتمعات املتطورة جدا حيث معدل احلرمان العمر لوحظ أ متوسطغري أن امليل االجتماعي املذكور يف 
وهو أن حىت  املادي منخفض بشكل كبري. وعلى اخلصوص، لوحظ ميل اجتماعي مهم يف دارسات وايتهول

احملتلني ألدىن املراتب الوظيفية كانوا مجيعهم موظفني مدنيني مستقرين وميلكون وصوال جمانيا للرعاية الصحية. 
الباحثون الفرتاض طرق إضافية احلرمان املادي، انتقل  ل اجتماعية كاملة أن تنبثق يف غيابومبا أن ميكن مليو 

 (.Marmot 2004بني الصحة وبعض جوانب الوضع االجتماعي ) –أي طرق نفسية  –

َتصورة على أهنا هناية الطريق النفسي هو )أتثري( الضغط. إذ كما يشرح إرك 
ُ
أحد أكثر عوامل اخلطر البارزة امل

(، فإن التأثريات طويلة املدى ختتلف بشكل ابرز من التأثريات قصرية املدى. 1999برينر ومايكل مارموت )
أقلم مع كي يت  وطات اخلارجية مفيدة إذ متكنهفعلى املدى القصري، استجابة الفرد "املواجهة أو اهلرب" للضغ

التهديدات والتحدايت. ومن ضمن أشياء أخرى، يتعلق هذا الضغط احلاد بتفعيل الطرق العصبية الصماوية 
)مثال( يف جمرى الدم. حتفز هذه اهلرموانت التيقظ النفسي )االحرتاس  وليز اليت يُطلق منها األدرينالني والكورت

مثال( وحترك الطاقة فيما تثبط بنفس الوقت الوظائف اليت ال تتعلق ابلنجاة مباشرة )اهلضم والنمو وااللتئام 
حقا( يتبعه عودة ول اليز منط رد الفعل املثايل ابرتفاع حاد يف مستوايت األدرانلني يف الدم )والكورت ميتازمثال(. 

سريعة إىل املستوى الطبيعي مىت ما مر التحدي. يف حني متتاز األمناط األقل من مثالية ابرتفاع عن املستوايت 
 الطبيعية وعودة أبطأ إىل املستوى الطبيعي.

سواء من استثارة متكررة لضغط حاد أو من ضغط  –لتأثريات طويلة املدى للضغط ميكن لوعلى النقيض، 
حيدث ضرر نتيجة الضغط، من ضمن أشياء أخرى، نتيجة ارتفاع مستوى أن تكون مؤذية فسيولوجيا.  –مزمن 

كم الكوليستريول )عرب ارتفاع مستوايت ا ول إىل تر ز ل يف الدم. قد يؤدي ارتفاع الكورتيرتيزو األدرينالني والكو 
يؤدي إىل تكون الرتسبات الشراينية  لسكر خالل اخلمول مثال(؛ ويزيد ارتفاع األدرانلني من ختثر الدم مما قدا
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 –أخطار أخرى كما من املمكن أن يزيد الضغط من وابلتايل ارتفاع خطر اإلصابة مبرض القلب أو اجللطة.  
 تشمل األضرار أخطار اإلصابة ابلسرطان وااللتهاب واخنفاض الوظائف الذهنية.

أو "احلمل االستتبايب"  –بعدها جيب تقفي الطريق النفسي الذي جيري من ضرر يستحثه الضغط 
(McEwen 1998 )–  إىل عامل اجتماعي ما، من املفضل أن يكون واحدا حصني على التالعب يف

 اهتماما معتربا إىل هذا الرابط ومها "املرتبة االجتماعية" و "التحكم الوظيفي".السياسة. جذب عامالن 

حداث ضرر حفزه الضغط من دراسات على الثدييات إيت أكثر األدلة دقة على دور املرتبة االجتماعية يف أت
(. ففي أنواع الثدييات Brunner and Marmot 1999; Evans et al. 1994غري البشرية )

املتعددة، تُنظم احلياة االجتماعية حبسب الرتاتبيات املهيمنة الواضحة واملستقرة. وجد سابولسكي وموت 
احلرة تعرض ميال اجتماعيا معكوسا يف كل من نسب ارتفاع الكورتيزول ويف  سعادين( أن تراتبيات ال1987)

ة مستوايت طبيعية أعلى من الكورتيزول ومستوايت سعادين اخلاضعمتلك الو مضاعفات الكوليستريول. 
منخفضة من الكوليستريول اجليد )الربوتني الدهين عايل الكثافة( مقارنة ابلسعادين املهيمنة، يف حني مستوايت 
الكوليسرتول ابجململ متشابه عرب الرتاتبية. ويف السعادين اخلاضعة، يعود مستوى الكورتيزول أيضا ببطء إىل 

لطبيعي عقب حتدي ما، بينما ميلك )فرعا من( السعادين املهيمنة أمناطا تفاعلية مثالية للضغط املستوى ا
(Sapolsky 1993 فضال على أنه حني تضطرب الرتاتبية املهيمنة خمترباي، فإن كل السعادين حينها .)

 السعادين اخلاضعني. ميلكها كتلك اليتيظهرون أمناطا من التفاعل أقل من املثالية  سابقا(  املهيمنني)حىت 

غري أن أكثر األدلة دقة على أن الضرر الناتج من الضغط حساس للمرتبة )أي متعلق ابلوضع االجتماعي( 
أييت من قرود املكاك احملبوسة. ففي تلك الدراسات، تالعبت التجارب برتاتبية اهليمنة جابرة قرودا فردية لتحتل 

( املكاك اإلانث 1994م والبيئة. إذ أطعم شيفلي وكالركسون )مراتب جديدة يف حني الزالت على نفس الطعا
، أصيب كل القرود بتصلب الشرايني. محية غنية ابلكوليستريول خالل تالعبهما ابلرتاتبية. وخالل فرتة السنتني

مخسة أضعاف التصلب مقارنة بتلك اليت ظلت مهيمنة. امتلكت القرود املهيمنة اليت غدت خاضعة  إال أن
)كان جزء من الزايدة نتيجة الضغط املرتبط ببساطة مع تغري املرتبة االجتماعية ]كفارق عن ختفيض املرتبة[، 

أصيبت أيضا ابلتصلب ]ولو كان الضعف فقط[ مقارنة أبولئك الذين  مهيمنة مبا أن القرود اخلاضعة اليت غدت
وفايروس خالل تالعبهم ابلرتاتبية. ووجدوا ( املكاك الذكور ألدين1997ظلوا خاضعني(. عّرض كوهني وزمالئه )

 –مهما كانوا  –ميال اجتماعيا مقلواب يف القابلية لإلصابة ابلفايروس، مع املقيمني يف الرتب االجتماعية الدنيا 
. كما ظهر على القرود يف الوضع األدىن استجابة للكوليستريول مع التالعب يف "أكثر عرضة" لاللتهاب

 املختلف. تعرضهميكن هذا بعني االعتبار يف الرتاتبية، لكن مل 
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 II (Marmotيف انتاج ضرر بسبب الضغط من دراسة واهتول  لوظيفي القليلأييت الدليل على دور حتكم ا
et al. 1997 يشري "التحكم الوظيفي" إىل مستوى التحكم األدائي للفرد يف بيئة العمل، والذي يعمل .)

 هنا على شكل استبيان يتعلق بسلطة القرار والفطنة املهارية. 

ميال  IIأمراض القلب التاجية هي أحد األمراض الرئيسية اليت يزيد ضرر الضغط من حدوثها. كان يف وايتهول 
حاالت أمراض القلب التاجية بعد تعديل العمر: إذ كان الذكور املوظفني يف مراتب اجتماعيا عكسيا يف 

متوسطة ابخلدمة املدنية أكثر عرضة لإلصابة حبالة جديدة من أمراض القلب التاجية خالل مدة مخس سنوات 
جد مارموت . كما و 1.47و 1.12هنم يف املرتبة األعلى. أما للنساء فإن النسبة كانت امرة من أقر  1.25بـ 

الرجال الذين ذكروا حتكما وزمالئه أيضا ميال اجتماعيا عكسيا يف التحكم الوظيفي القليل؛ إذ كانت نسبة 
يف وظائف اخلدمة املدنية املتدنية؛  77.8يف املتوسطة و 26.6ابملائة يف الوظائف العالية و 8.7وظيفيا قليال 

كان اكتشافهم الرئيسي هو أنه ميكن إيعاز جزء   تباعا. 75.3و 38.8و 10.1أما النساء فكانت النسبة 
مهم من امليل يف حاالت أمراض القلب التاجية إىل االختالف يف التحكم الوظيفي. إذ التحكم يف التحكم 
الوظيفي القليل خفض من املستوى األدىن )مثال( لنسب الرجال لإلصابة أبمراض قلب اتجية جديدة من 

. وعلى سبيل املقارنة، خفضت عوامل اخلطر املعروفة لإلصابة 1.23إىل  1.47وللنساء من  1.18إىل  1.5
 تباعا. 1.35إىل  1.47ومن  1.3إىل  1.5أبمراض القلب التاجية نفس النسب فقط من 

أخريا، ستساعد الطرق السببية املعقولة بني الضرر الذي حيدثه الضغط وهذه العوامل االجتماعية يف بث السببية 
ناسب يف املقابل مع الدخل أو تاليت بدأان هبا إذا ما الرتبة االجتماعية أو التحكم الوظيفي تيف االرتباطات 

التعليم أو الرتبة الوظيفية أو املرتبة االجتماعية. وإىل اليوم، توجد ارتباطات قليلة كهذه عدا تلك بني التحكم 
 الوظيفي واملرتبة الوظيفية.

يف السياق احلاضر، كانت النقطة يف استشارة األدبيات التجريبية عن حمددات الصحية هي إلثبات ما إذا 
)وإىل أي مدى( ميكن جتنب تفاواتت معينة يف الصحة. إن الدليل املوجود لتحقيق أقل األهداف لعمل تقييم 

لتفاواتت املهمة يف الصحة اليت من الصعب إنكار أن اللعدالة مناسب جدليا، أي فتح الباب لتقييم كهذا: 
تتزامن مع تلك العوامل هي على األقل قابلة للتجنب إذا ما أخذان بعني االعتبار أن توزيع الدخل والتعليم 

ا اجتماعيا إىل حد ما. وبوضعها بشكل آخر، سيغدو من غري املعقول، ابلدليل املطروح، مميكن التحكم هب
 على اإلطالق على أساس أهنا غري قابلة لالجتناب. جورثل أي إنكار أن تلك التفاواتت يف الصحة مت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  17

بيد أنه ميكن لألمور أن تكون خمتلفة من أجل صياغة حلول سياسية. فكما يضعها أنغس ديتون، "ال ميكن 
(. وليس جليا أبن 15، 2002العمل ابلسياسة بشكل ذكي دون فهم لآلليات؛ التزامن وحده ليس كافيا" )

احلايل عن الطرق السببية بني العوامل اليت ميكن التحكم هبا اجتماعيا وبني عوامل الوفاة احملددة انشئة فهمنا 
فضال على أنه حىت ولو كانت انشئة بشكل جيد، سيظل مثة  جيدا بيث حتدد أطروحات سياسية راسخة.

لب ترخيصا من هذا خطوة إضافية لرتخيص تطبيق بعضا من األطروحات تلك. ومن ضمن أشياء أخرى، يتط
 النوع األخذ ابالعتبار الفاعلية املقارنة بني إصالح مطروح مقابل بدائل ملحوظة.

 

 . املساواة6

؟ حياج دالغرين جائرعلى افرتاض أنه ميكن جتنب تفاوت معني يف الصحة، فما املطلوب أيضا إلثبات أنه 
( أن على التفاوت أن يكون جمحفا أيضا، يف حني يعرتض أانند وبيرت على أن اإلجحاف 1991) ووايتهيد

. وأن قابلية التجنب مفصولة جبالء )يف املقابل( من اإلجحاف يتضمن قابلية التجنب وأهنما ليسا منفصالن حقا
عدالة التفاواتت احملتومة يف الصحة دون أن تنخرط  قريروميكن أن حيمل ذلك امتيازا حتليليا. فمثال، يسمح ت

 يف مسألة احلق مطلقا. 

على أساس ما. ميكننا متييز توجهان ومهما كان قرار املرء على تلك النقطة، فإن التماس احلق نفسه سيقع 
املشتق واملوقف احلر فلنسميها توجهات أساسيان خمتلفان إلصدار حكم ابحلق على تفاوت صحي ُمعطى. 

 حنو عدالة التفاواتت الصحية.

يطبق أبسط مثال على توجه املوقف احلر مبدأ عاما من املساواة على مسألة الصحة بشكل مباشر. )من أجل 
.( egalitarianismنقاش عام عن أسس املساواتية، عالوة على مسات النسخ املختلفة منها، انظر مدخل 

تؤكد حمصلة متطلبات "املساواة الصحية"، على سبيل املثال تلك من قبل كولري واغستاف وببعض املؤهالت، 
 .جائر(. وهذا يوعز أبن أي تفاوت قابل للتجنب يف الصحة جمحف أو 1993)

دود "حد ما" ميكن حلفقط. ففي بعض السياقات،  ماوقد يطلب آخرون أن تكون الصحة مساوية إىل حد 
بناء على  –أي مقدار التفاوت املسموح( أن يرتك بشكل آمن إىل احلكم البديهي. فمثال، من املعقول احلكم )

 Vالعمر بني الرجال اإلجنليزيني يف الطبقة االجتماعية  متوسطأبن قرابة فارق مثان سنوات يف  –املقدار فقط 
 Wilkinson and Marmot)املهنيني( ) I)غري احملرتفني يدواي( وأولئك يف الطبقة االجتماعية 

https://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism/
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ق احلايل، فإن ( يفوق حدود التفاوت املسموح، ابلرغم أن تلك احلدود مل حُتدد. بيد أن يف السيا10 ,2003
قابل للتجنب حقيقة. ال التوجه البديهي مقيد لألسف بواقع أننا ال نعرف كم من فارق الثمان سنوات هذا 

ميكن للمرء عرب منطق احلكم بثمان سنوات يتجاوز حدود "صحة متساوية إىل حد ما" وأن "على األقل بعضا" 
عمر الرجال  متوسطأن التفاوت املالحظ يف من فرق الثمان سنوات قابل للتجنب، أن يستنتج بشكل آمن 

 جمحف.   Iو  Vاإلجنليزيني بني الطبقتني االجتماعيتني 

 بسط رئيسي، ابلرغم من أنه ميكن ظلمهو  الظامليف التفاوت الصحي  الظلمإن وحبسب توجه املوقف احلر، 
. فمثال، أسباب (الرئيسي إىل أسبابه )االجتماعية اليت ميكن التحكم هبا الظلمبشكل عكسي أيضا من  الظلم

ألن  ظلمهي ذاهتا  Iو  Vعمر الذكر بني الطبقات االجتماعية  متوسطاجلزء القابل للتجنب من التفاوت يف 
لو تلك  )وفقا ملبدأ املساواة الصارم(، ويستمر هذا احلكم حىت جائرأثرهم االجتماعي القابل للتحكم حتديدا 

 األسباب مسموحة )أي مسموح هبا بعيدا عن آاثرها(. 

الرئيسي  وراجلالرئيسي. بل  وراجلليس  جائربتفاوت صحي  وراجلأما على صعيد التوجه املشتق فعلى العكس، 
الرئيسي  وراجلأيضا ُقُدما من  وراجلما لتفاوت صحي. على الرغم من أنه ميكن نشر حكم  جائرهو سبب 

الرئيسي  وراجلمشتق من  جائرلتفاوت صحي  اجلورهذا إىل التفاوت الصحي نفسه. وهبذه الطريقة، فإن 
العمر بني الرجال البيض والسود يف الوالايت املتحدة  متوسطألسبابه. فلنفرض مثال أن جزءا من الفرق يف 

، جائرألن سببه  جائرتفاوت يف الصحة صرية. فبحسب التوجه املشتق، هذا اجلزء من النسببه التفرقة الع
مثال حىت لو ال يوجد وميضي هذا احلكم حىت لو كانت التفاواتت القابلة للتجنب يف الصحة عادلة يف خالفه )

 مبدأ قائم ينطبق مباشرة على الصحة(.

 وراجلإذ لو ينطبق مبدأ قومي للمساواة مباشرة على الصحة ولو أن شيئا من ميكن ابلطبع دمج التوجهني سوية. 
املستقل يعمل كأسباب للتفاواتت الصحية، فإن االعتبار الكامل للعدل يف عالقته مع التفاواتت الصحية 

 حيث ،أطر مسألة ما إذا ميكن للجور أن يكون مركبا على جور آخر إذ حييك املشهدسيتطلب توجها مدجما. 
بسببه. فلنفرض مثال أن مبدأ مساواة صارم ما مرتبط مباشرة ابلتفاوت يف حني يرتبط اآلخر بشكل رئيس  جور

العمر بسنتني بني، فلنقل،  متوسطفي تلك احلالة، إن تفاوات ميكن جتنبه يف فارق فينطبق مباشرة على الصحة. 
ا يف ذاته مهما كان سببه. واآلن فلنفرض أن هذا التفاوت جائر جمموعة أمريكا أ وجمموعة أمريكا ب سيكون 

إن املسألة املركبة عما قام هبا جمموعة ب األطول عمرا.  بسنتني سببه التفرقة العنصرية ابلكامل جتاه جمموعة أ
ين( بشكل مستقل )املشهد اآل جائرالعمر هو أسوأ حني يكون لسبب  متوسطتفاوت يف يف لسنتني  وراجلإذا 
ا يف جور لو كان السبب مقبول )املشهد األول(، أو فلنضع األمر بشكل خمتلف، عما إذا كان األمر أكثر من 
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من التفرقة  املضاف وراجلالعمر و  متوسطاألصلي لفارق السنتني يف  وراملشهد الثاين مبا يتجاوز بكثري اجل
 العنصرية.

 إىل حد جورنسختيه الصارمة واملخففة بطبيعة احلال على أنه توكيد على من  لك  يفيُفهم توجه املوقف احلر 
للتفاواتت القابلة للتجنب يف الصحة. وهذا يسمح حلكمه يف العدالة أن تتجاوزه اعتبارات أخالقية  ما معني

(. ومن ضمن األنواع العدة للمقايضات املسموحة، ميكن Culyer and Wagstaff 1993أخرى )
ايض مقابل ري صحية عن احلاالت حيث تُقغمتييز احلاالت حيث تُقايض املساواة يف الصحة مقابل اعتبارات 

 . مجعيةمكتسبات صحية 

( أن االعتبارات الصحية تعمل يف 9-2004،228على األقل حيث تقع القرارات املصغرة، يقضي كام )
ال حتمل االعتبارات غري الصحية ثقال على اإلطالق. ال يسمح اجملال املنفصل مبقايضة "جمال منفصل" حيث 

مساواة الصحة مقابل اعتبارات غري صحي، بيد ال ميكنها عدم السماح مبقايضتها مقابل مكتسبات صحية 
( عن 2004مجعية )يف النهاية، تعمل هذه املقايضة الالحقة ضمن اجملال الصحي ابلكامل(. يدافع أانند )

، إذ تتشكل الصحة ةنسخة أقل تطرفا هلذا املنظور. إذ حياج أنه جيب وضع ثقل معني على اعتبارات للصح
جبالء مقايضة املساواة الصحية مقابل املكتسبات  نديف حني يؤيد أانمن صالح احلال وليس جمرد أداة هلا. 

صحة عن ليف حالة اتساحما مع مقايضات  الصحية اجلمعية، إال أنه ُيلص إىل أنه جيب علينا أن نكون أقل
 يف حالة الدخل.

 

 تعقيدات. ال7

فقط إذا ميكن جتنبه. كان ذاك األساس على سبيل املثال  جائركنا نفرتض عرب كل هذا أن التفاوت يف الصحة 
. ويف حني أن هذا جائرالعمر بني النساء والرجال على أنه ال يعد  متوسطملعاملة أفضل جزء من التفاوت يف 

رامسيوسن  –تتبناه شرحية عريضة غري أنه مع هذا جديل يف بعض األوساط. فليربت االفرتاض بديهي جدا و 
 آخرين، يرفضه. ومن حيث املبدأ هو جدال مفتوح. غري أنه من املناسب للغرض احلايل (، من بني2013)

عدم اخلوض يف هذه املسألة. ومن أجل هذه الغاية ميكننا التمييز بني "العدالة االجتماعية" بشكل واضح عن 
اجلدل املفتوح بناء  االجتماعي بقابلية التجنب كشرط حتمي؛ كما يؤطر ور"العدالة الطبيعية"، حيث يُعرف اجل
االجتماعي  ورالطبيعي، وليس اجل وررامسيوسن نفسه:" مثة شيء يدعى اجل -على هذا الشرط، كما يفعل ليربت
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دون التحامل عليه عرب  هميكننا حينها ببساطة جتنب(. 2013،59من حيث القول" ) طبيعيال ورأبسوأ من اجل
 اشرتاط يف كل موضع من نقاشنا أن تُفهم "العدالة" وما يشتق منها على أهنا عدالة اجتماعية حتديدا. 

وعلى أكثر املستوايت بساطة، ميكن تطبيق مبدأ املساواة على الصحة فقط إذا وقعت "الصحة" ضمن مدى 
كون مثة عائق لتطبيق املبدأ على املبدأ. فإذا انطبق املبدأ دون حصر على "املواد" أو "الوظائف" فحينها لن ي

الصحة. وابملثل، إذا تطلب املبدأ مساواة "للضمان االجتماعي" فلن يكون مثة عائق أيضا من حيث النقاش 
أنه يشمل "الصحة" كمكون له. بيد أن يف اجلهة  على"الضمان االجتماعي" من املعقول أن يُفسر مبا أن 

إذا فانت تعترب الصحة عامل مساواة حتت مبدأ مساواة "املصادر". املقابلة، ليس من الواضح جدا عما إذا ك
ويف حني  كهدف يف ذاهتا.  كانت تُعد كذلك، ستساوى الصحة كوسيلة هلدف آخر أو ظرف ما، ولكن ليس

ميكن رؤية الصحة بشكل معقول كوسيلة مهمة للعديد من األهداف القيمة طبيعيا، فإن الدفاع الشرعي عن 
 (.Dworkin 2000, chh. 1–2مبدأ مساواة املصادر ال يفسر الصحة كـ "مصدر" ابملعىن الفعلي )

. ميكن أن "املساواة" نفسها تُفهم وأهم من ذلك، ميكن أن تعتمد تطبيقات مبدأ املساواة للصحة على كيف
تُعرف مثال إما مبصطلحات نسبية أو مطلقة. وميكن القول بلغة أكثر سهولة أنه ميكن تعريف املساواتية على 

ففي التفسري األول  (.Parfit 2001) لألسوأ حاالأهنا إما تتطلب مساواة تُقال بصرامة أو تتطلب أولوية 
ابملساواتية مقارنة يف األساس: تتطلب املساواة )مثال يف الصحة( أن ميتلك )أي النسيب(، تكون املطالبات 

إنسان ما نفس الصحة كاآلخرين يف جمموعة مرجعية حمددة )مثال أولئك يف نفس اجملتمع أو يف اإلنسانية 
مبدأ  )أي املطلق(، تكون متطلبات املساواتية غري مقارنة يف األساس: يتطلبككل(. أما يف التفسري الثاين 

 متوسطأن حيظى امرئ ما أبكرب قدر ممكن من الصحة، حمكوما بقياسات غري مقارنة ما )مثال "أولوية الصحة" 
سنوات العمر املطلق(. بل يقضي مبدأ أولوية الصحة بشكل أكثر حتديدا أنه كلما زاد السوء يف القياسات 

د الثقل األخالقي لفضل حتسني صحتها سنوات عمرها أقل مثال(، كلما زا متوسطغري املقارنة لشخص ما )
 عمرها مثال(. توسط)إضافة سنة مل

ومبدأ األولوية يف الصحة نفس التطبيقات العملية. ويربز كثريا يف لو أن ويف حاالت كثرية، ميلك مبدأ املساواة 
وت الصحة عمر أقل من اآلخرين ميكن جتنبه، حينها سيدين كال املبدأين تفا متوسطفردا )أو جمموعة( ميلك 

العمر للشخص األسوأ حاال )أو اجملموعة(. أكثر شيء ُيتلف  متوسطالناتج وسيفرضان حماوالت لتحسني 
فيه املبدئني هو يف كيف ميكن التخلص من تفاوت صحي قابل للتجنب، ليس بتحسني صحة الشخص 

لن يعثر مبدأ أولوية  األسوأ حاال )أو اجملموعة( ولكن بتقليل صحة الشخص األفضل )أو اجملموعة( فقط. 
الصحة هنا على أي سبب لتقليل صحة الشخص األفضل، يف حني سيجد مبدأ مساواة الصحة على سبب 
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اعرتاض ما يدعى "ختفيض سيقضي على التفاوت حتديدا. يعرض هذا  –لتقليل صحة الشخص األفضل حاال 
( 1993هذا اعرتاضا قاهرا، ابلرغم من أن تيمكن ) (2001املستوى" ضد مبادئ املساواة: إذ يعترب ابرفيت )

  ( ال يعتربانه كذلك.2013وإيفال )

تنبثق تعقيدات إضافية حني ميضي التمييز بني املساواة واألولوية عرب متييزان السابق بني توجه املوقف احلر 
واملشتق لتطبيق املساواتية على حالة الصحة. ومن أجل استحضار أوضح األمثلة إىل املشهد، فلنركز على 

عمر الفرد. يف  متوسطبية يف الدخل كمحدد اجتماعي للصحة وافرتاض أن دخل الفرد يشكل مسامهة سب
التوجه املشتق، عدالة األسباب هي احملدد الرئيسي للتقييم. ولكن سواء يعد ما عانته التفاواتت يف الصحة 

ا ميكن أن يعتمد على مبدأان املعياري، مبا أن ميكن لذلك أن يؤثر على ما إذا جور جراء تفاوت يف الدخل 
فلنفرض أن خفض مستوى الدخل )أي  ا يف املقام األول.جور د )أي السبب( يعالتفاوت يف الدخل نفسه 

تقليل دخل الغين دون رفع دخل الفقري( هي الطريقة الوحيدة للتخلص من تفاوت معطى للدخل. يف تلك 
ا يف مبدأ املساواة جور ا يف مبدأ األولوية يف الدخل. بيد سيعد كال التفاوتني جور احلالة، لن يعد تفاوت الدخل 

 يف الدخل. 

يف تفاواتت الصحة هو احملدد الرئيسي للتقييم. فلنعترب حالة حيث نؤكد  ورأما يف توجه املوقف احلر، يكون اجل
عمر الفرد  متوسطأي  –يبيا بطبيعة احلال على مبدأ أولوية الصحة، ولكن فرضية الدخل النسيب صحيحة جتر 

سُينتج ختفيض املستوى  غري املقارن فقط. نتج عن دخله مقارنة بدخل اآلخرين يف جمتمعه وليس على املستوى
فيما يتعلق ابلدخل هنا مكسبا صحا مطلقا ملن هم يف احلالة األسوأ فيما يتعلق ابلدخل. وابلتايل، سُيسمح 

نوا األسوأ حاال فيما ُيص الدخل هم أسوأ حاال فيما ُيص الصحة به يف مبدأ أولوية الصحة )خاصة لو كا
(، مبا أن تفاوات مطلقا يف الصحة سيظل )وميكن جتنبه( لو اجتنبنا ختفيض دخل األفضل حاال. والحظ أيضا

(. إذ اعتربها حالة 480، 2006بريغهاوس وسويفت أمرا مشاهبا يف جزء من نقاشهم "املواد املوضعية" )
 cf. Brighouse andعلى التعاريف هنا )يعتمد ا "لتخفيض املستوى". بيد أن الكثري تستدعي سبب

Swift 2006, 477–78 .) "أال يُنتج التخلص من ويف معىن اعرتاض ابرفيت، يتطلب "خفض املستوى
التفاوت أي مكسب مطلق ألي أحد. وال تتعلق حالتنا خبفض مستوى هبذا املعىن، إذ تُنتج مكاسب صحية 
مطلقة للبعض )عرب فرضية الدخل النسيب(، على الرغم من أهنا ال تُنتج مكاسب مطلقة يف الدخل ألي أحد. 

ساذج جدا وضع أي من القد يقرتح اعتبار هذه احلاالت األخرية املتألقة عوضا عن ذلك أنه من املصطنع و 
أو "أولوية الصحة ذاهتا". يعزز هذا  ثقل على املبادئ ذات معيار العنصر الواحد، مثل "املساواة ابلدخل ذاته"
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( ضد الدفاع عن التفاواتت 2013، 2007النقطة البنيوية الرئيسية اليت انبثقت من نقاشنا حلجة هاومسان )
 الصحية عرب األفراد.

 

 . اخليار واملسئولية8

إن آخر التعقيدات اليت ميكن اعتبارها تتعلق بتموضع املسئولية الشخصية. حث "املنادون مبساواة احلظوظ" 
أبن هنمل الوقع األخالقي للنتائج السلبية اليت يعانيها العنصر عموما )التفاوت يف صالح احلال مثال(، حني 

ا جور ا ينتج عنه أال تُعد تلك النتائج مم –تكون نتيجة جلية خليار جلي قام هبا العنصر نفسه على األقل 
(. ويُنصح إبمهال مشابه للنتائج اإلجيابية. Anderson 1999وليست خمولة للتوجه حنوها اجتماعيا )انظر 

( مثال على ما يسميه 2000يؤكد آرنيسون ) –يناشد هبا املنادون ابألولوية كذلك وميكن إلمهاالت كهذه أن 
 " مسئولية تغذي األولوية". 

 Le Grand 1987 andميكن للمساواة يف احلظ أن تطبق على الصحة بشكل خاص )أنظر مثال 
Segall 2010 ففي هذه احلالة ُتستعرض املسألة اجلوهرية جيدا عرب مثال سرطان الرئة والتدخني. إذا .)

أبنه سيكون من  كان ميلك املرء حالة سرطان رئة قابلة للعالج، ميكننا حينها تباعا االفرتاض بشكل معقول
حرمانه من الرعاية الطبية. غري أن لو كان سرطانه جراء تدخني كثيف وملدة طويلة، فإن السؤال يُطرح  وراجل

عما إذا االفرتاض االعتيادي قد ُهزم أو خارت قوته. لو كان مثة خيار لُيصنع مثال )فلنقل بسبب شح املوارد( 
ة مل يكن أبي حال من األحوال مسئوال عن مرضه، هل يتطلب بني معاجلته أو معاجلة مريض آخر بسرطان الرئ

العدل تفضيل املريض الثاين؟ إن تطبيقا بسيطا للمساواة يف احلظ سيقضي أنه من العدل حرمان املدخن من 
 العالج، طاملا "خياره للتدخني" يؤهل أن يكون "خيارا جليا" وفقا لتصنيف مناسب ما. 

( عرب 2013يتخذان هذا املوقف يف التحليل األخري. إذ يتجنبه يل سيغال )يل غراند وال سيغال بيد أن ال 
، 2010التماس دور احلظ الناتج )الذي ُيفف من فاعلية اخليارات اجللية حىت(، يف حني يتجنبه سيغال )

( أبنه ال جيب أن يتوقف 2004( عرب التماس قيمة التعددية. وعلى النقيض، حياج ويكلر )10الفصل 
 لعالج ليتوافق مع اعتبارات للمسئولية الشخصية أساسا.الوصول ل

 

 . الصحة فقط، معها وضدها9
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عرب استحضار نظرية  جائرة( تقرير مىت تكون التفاواتت الصحية 2000يقرتح دانيلز وكينيدي وكاواتشي )
(، ومن أجل املوائمة سنشري إىل 3، الفصل 2008مسامهتهم ) (. ُيلص دانيلز1971راولز عن العدالة )

املعاجلة اآلنفة. يتبع دانيلز التوجه املشتق لتقييم التفاواتت الصحية. وللوهلة األوىل، أي مبعىن آخر، تركيزه 
التقييمي هو على أسباب التفاواتت الصحية. وزعمه الرئيسي هو، عرب مصادفة سعيدة، أن مبادئ راولز عن 

 (. 97و 82، 2008دالة تنظم كل احملددات االجتماعية الرئيسية للصحة )الع

يُنظم الدخل عرب مبدأ الفرق: ُيسمح للتفاواتت يف الدخل فقط يف املدى اليت تعمل به أبكرب منفعة بداية، 
متساواي" لألحسن حاال على األقل. ويُنظم التعليم عرب مبدأ املساواة احلقة للفرص والذي يتطلب "تعليما عاما 

(. )وستنظم منظمة Daniels 2008, 96و " تدخالت تطويرية مبكرة لرايض األطفال والطفولة املبكرة" )
العمل، إن ُصدقت على أهنا حمدد للصحة، حتت مبدأ املساواة احلقة للفرص أيضا(. أما املشاركة السياسية اليت 

عرب مبدأ احلرية األساسية املتساوية: حيمي ( كمحدد اجتماعي للصحة، فتنظم 6–95 ,2008يعتربها دانيلز )
القيمة احلقة حلق املشاركة السياسية. ويستمر دانيلز أخريا عرب أتكيد عمله هذا املبدأ، من ضمن أشياء أخرى، 

( أن املساواة يف الفرص احلقة تتطلب أيضا وصوال موحدا لرعاية صحية شاملة )مبنية بشكل 1985السابق )
 عامة(.واسع لتشمل الصحة ال

وإىل املدى الذي فيه هذه املتغريات االجتماعية حمددات سببية للصحة، وإىل املدى الذي يفشل فيه توزيعها 
ة. والوجه اآلخر جائر ة ألن أسباهبا جائر أن يتطابق مع مبدأ راولز للعدالة، ستكون التفاواتت الصحية الناجتة 

إىل أن  –إىل احلد الذي به احملددات ذات الصلة سببية  –من هذه النقطة هو أن تطبيق مبادئ راولز ستميل 
أي تقليل التفاواتت املوجودة يف  (:(Daniels 2008, 82تعدل امليل يف العنصر االجتماعي للصحة 
  (: "العدل جيد لصحتنا".2000الصحة. وابلتايل أتى عنوان الورقة املشرتكة )

عدل العنصر االجتماعي يف الصحة دون إلغائه متاما. مثال، ، فإن مالحظة عدالة راولز قد توكما الحظ دانيلز
قد يسمح مبدأ الفرق بتفاواتت معينة يف الدخل، واليت مع هذا ميكن إلغائها. إذا كان الدخل حمددا سببيا 
للصحة، )ستظل( هذه التفاواتت يف الدخل املسموح هبا تولد تفاواتت يف الصحة إن تُركت على حاهلا. )هذا 

هوم فقط حقيقة إذا كانت فرضية الدخل النسيب هي االعتبار الصحيح آللية السببية. وللشرح انظر املشهد مف
Sreenivasan 2009b يقضي دانيلز أبن ال مينحنا استمرار التفاواتت الصحية القابلة للتجنب سببا .)

في منظوره، تسمح العدالة ببعض فيف العدالة إللغاء السبب الواقع خلفها بشكل مستقل عن مبدأ الفرق. 
إن التفاواتت الباقية اليت تنبثق بتطابق مع مبادئ ]راولز[ ليست تنازال عما تتطلبه التفاواتت يف الصحة: " 

 (.99 ,2008العدالة بشكل مثايل، فهي مقبولة على أهنا عادلة." )
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(. فبداية، حياجان أن هناك شدا بني استخدامني يقوم هبما 52-50، 2000وبيرت ) انتقد هذا املوقف أانند
دانيلز ملبدأ راولز الثاين للعدالة. وعلى صعيد آخر، حياجان أن دانيلز يعامل شقي املبدأ على أهنما ينظمان 

، بينما ينظم مبدأ ينظم مبدأ املساواة احلقة للفرص التعليم )مثال( –حمددات اجتماعية معينة للصحة ببساطة 
الفرق الدخل. ومن جهة أخرى، فإن اعتباره للرعاية الصحية يعامل مبدأ املساواة احلقة للفرص كمنظم للصحة 

، 2000أانند وبيرت حقا )ذاهتا بشكل مباشر. بيد أن التوظيف األخري ملساواة الفرص احلقة، الذي يفضالنه 
واتت الصحية املتبقية. إذا تتطلب مساواة الفرص احلقة )نوعا (، يهدد أبن يتناقض مع معاملة دانيلز للتفا52

الفرق ابلكامل ال  أما( من املساواتية فيما ُيص الصحة، إذن فإن التفاواتت الصحية املتبقية بعدما يُطبق مبد
 تزال واقعة ضمن جمال املبدأ. ويف تلك احلالة، ستطالب عدالة راولز بتخفيضها. 

وبيرت نقطة إضافية، واليت ميكن أن توضع وفق متييزان بني توجه املوقف احلر واملشتق لتقييم التفاواتت  يقدم أانند
الصحية. توظف معاملة دانيلز للرعاية الصحية منطق توجه املوقف احلر، ابسطة تقييم الصحية أبثر رجعي إىل 

نلزم حصراي مبنطق التوجه املشتق. إذ يزعم  أحد أسباهبا )الرعاية الصحية(. بيد أن استنتاجه األخري يتطلب أن
ليس ألهنا تقع بوضوح ضمن جمال تفاوت صحي مسموح به،  –دانيلز أن التفاواتت الصحية املتبقية عادلة 

كيف ميكن " ولكن_ ألن أسباهبا عادلة. بيد أن، ليس من اجللي  معني مدىكما يف صحة متساوية "إىل 
لسماح هبا إال إذا مل ينطبق مبدأ مصدق للعدالة مباشرة على التفاواتت لعدالة تفاوت صحي أن تقضي مبسألة ا

الصحية. وإن كان هذا صحيحا، فعلى دانيلز عالوة على أن يتحاشى حىت اعتمادا جزئيا عليها، أن يُظهر 
الذي  –أبال وجود ألي موقف حر مصدق يف التوجه. وكما يضعها أانند وبيرت:" يعتمد املنظور على أساس 

" ةجائر ة إذا، وإذا فقط، كانت نتيجة ترتيبات اجتماعية جائر أبن التفاواتت الصحية  –ظهره املؤلفون ال ي
 الذي يتطلبه استنتاجه األخري. تؤكد جزءا من األساس(. بيد أن دانيلز ال يقدم أي حجة 2000،50)
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