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العدالة وإمكانية الحصول على الرعاية 

 1الصحية 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 إبراهيم سعد الفوازترجمة: 
 
 
 
 

الصحية،  حول  مدخل   الرعاية  عىل  الحصول  وإمكانية  عىل  العدالة  للحصول  شاملة  إمكانية  العدالة  تتطلب  هل 

ي ندين بها لبعضنا البعض؟الرعاية؟ وما نوع ال الرعاية الصحية  
جم لد   الت  منشور عىل ، و نورمان دانيالز .  نص مت 

للفلسفة) الموسوعة عىل  موسوعة ستانفورد  ي 
المؤرشفة ف  جمة هي للنسخة  الت  ننوه بأن  الرابط(.  ي قد  هذا 

، والت 

 عن  
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت    النسخة الدارجةتختلف قليًل

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،   منذ تتمة هذه الت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للت 

 

 

 
1 Daniels, Norman, "Justice and Access to Health Care", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-healthcareaccess/>. 
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شاملة لعديد من خدمات    توّفر عديد من اجملتمعات، من ضمنها جّل الدول الغنية واملتقدمة، تغطية 
مطلب أساسي للعدالة االجتماعية، أم    كهذه الصحة العامة واخلدمات الطبّية الشخصية. هل تغطية

أهنا ببساطة سياسة اجتماعية تتبّناها دول دون األخرى؟ إن كانت مطلبا للعدالة االجتماعية، فيجب  
تبّّي أي رعاية ندين هبا للناس يف حال ال  علينا أن نوّضح أنواع الرعاية اليت ندين هبا للناس، وكيف ن

ميكننا تلبية مجيع االحتياجات الطبية، كما ميكننا القول عن أي جمتمع. جيب أن حنّدد بوضوح ما يشّكل  
احلصول املالئم على الرعاية، نظًرا للحواجز املتنوعة إلمكانية احلصول عليها. علينا أن نوّضح مل ندين  

 الة، وابلطبع، ستقدم حساابت خمتلفة للعدالة االجتماعية حلواًل خمتلفة.  هبذه األشياء كمسألة للعد

فيما يلي، سنعاجل هذه األسئلة ابلرتتيب التايل. يف القسم األول، نصف إبجياز ما تفعله بعض اجملتمعات  
،  لتضمن اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية الصحية. ومع أن الرعاية الصحية موّزعة بتساٍو أكثر

عدم املساواة ابلتواجد عرب اجلماعات    يف هذه اجملتمعات، من السلع االجتماعية األخرى، لكن تستمر
الدميوغرافية. يّدل هذا على سؤال جيب معاجلته: إن كانت اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية ال  

حة السكان وتوزيعها،  تضمن املساواة يف احلالة الصحّية، ألن هناك حمددات اجتماعية مهمة أخرى لص
فهل هي مطلب أساسي للعدالة أصاًل؟ سنعاجل أيًضا عواقب اإلمكانية غري املتساوية للحصول على  
الرعاية، ألهنا قد تفاقم آاثر التوزيع غري العادل للمحددات األخرى للصحة. يف القسم الثاين، نستكشف 

املثال، كيف نتبّّي إن كانت إمكانية احلصول  بدّقة أكرب مفهوم إمكانية احلصول على الرعاية. على سبيل  
على الرعاية متساوية أم عادلة. لنضع مشكلة قياس إمكانية احلصول على الرعاية جانًبا، قد نعتقد أن  
مفهوم اإلمكانية املتساوية للحصول على الرعاية قد حيّلل بشكل مباشر، بينما يعتمد مفهوم اإلمكانية  

لى أنواع عدم املساواة املسموحة يف إمكانية احلصول على الرعاية. سنرى،  العادلة بشكل أكثر تعقيًدا ع 
على أية حال، أن اعتبارات العدالة تؤثر على األحكام املتعلقة ابإلمكانية املتساوية، كما يف اإلمكانية  

  الرعاية. نستكشف ثالث خطوط جدلية لإلمكانية الشاملة للحصول على  العادلة. يف القسم الثالث،  
اليت   يف القسم الرابع، ندرس أي أنواع من الرعاية توحي هذه اآلراء، خاصة الرأي القائم على الفرصة
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الرعاية    توحي أو  الصحة  إذا كّنا منلك حًقا يف  ما  ندرس  اخلامس،  القسم  لبعضنا. يف  به  ندين  أبننا 
 حقٍّ كهذا إن وجد.  الصحية، يف ضوء هذه اآلراء حول العدالة، وأي استحقاقات ترتتب على  

 

 . ما تفعله اجملتمعات حيال إمكانية احلصول على الرعاية١ •
 . تصّور وقياس إمكانية احلصول على الرعاية ٢ •

o مىت تكون إمكانية احلصول على الرعاية متساوية  ١.٢ 
o تصّور وقياس اإلمكانية العادلة للحصول على الرعاية ٢.٢ 

 للحصول على الرعاية الصحّية؟. هل تتطلب العدالة إمكانية شاملة ٣ •
o الصحة، والفرصة، واإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية ١.٣ 
o اإلمكانية الشاملة للحصول على رعاية معّرفة حبصافة ٢.٣ 
o إمكانية احلصول على حد أدىن الئق من الرعاية الصحية ٣.٣ 
o دروس حول مربرات اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية ٤.٣ 

 ماهي أنواع الرعاية الصحية اليت ندين هبا لبعضنا البعض؟ . ٤ •
 . هل هناك حق للصحة أو للرعاية الصحية؟ ٥ •
 مصادر •
 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى •
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 . ما تفعله اجملتمعات حيال إمكانية احلصول على الرعاية١

لعّلنا نلتمس التوجيه من ضمان بعض اجملتمعات إلمكانية احلصول على الرعاية، مع األخذ ابالعتبار أن  
ما تفعله هذه اجملتمعات ال يتطابق مع ما جيب أن يفعلوه كمسألة عدالة. على أية حال، إن كان هناك  

الرعاية، ويتجّسد هذا   إميان شائع أبن البشر يدينون لبعضهم البعض إبمكانية احلصول على بعض أنواع
اإلميان يف مؤسسات تسعى للقيام بذلك، رمبا نستخلص بعض الدالئل على ما يعتقد الناس أهنم يدينون  
أوضاع   الرعاية يف  البعض. ابلطبع، جند أحكام مؤسساتية خمتلفة إلمكانية احلصول على  لبعضهم  به 

بقدر ما تعكس اختالفات يف الثروات    خمتلفة، وهذه االختالفات قد ال تعكس اختالفات يف االعتقاد
 أو يف التاريخ االجتماعي. 

التدخالت الصحية   املتقدمة لكل سكاهنا إمكانية احلصول على جمموعة واسعة من  الدول  توّفر جّل 
العامة والفردية. إمكانية احلصول على الرعاية مضمونة يف هذه الدول بغض النظر عن عدم املساواة يف  

كثريًا طرق متويل هذه األنظمة،   ن خالل أنظمة صحّية مغطاة بشكل شامل. ختتلفالدخل والثروة، م
كندا،  متّول بعض هذه األنظمة من عائدات الضرائب العامة، كما يف   كما ختتلف هياكلها التنظيمية.

أنظمة أخرى من ضرائب األجور، كما يف عدة دول أوروبية، بينما متّوهلا بعض الدول كهجّي من    ومتّول
ظمة التأمّي العامة واخلاصة، كما هو احلال يف أملانيا. ابلتايل، بعض هذه األنظمة ممّولة بتقّدمية أكثر  أن

من غريها، ألن عوائد الضرائب العامة أكثر تقدمّية من الضمان االجتماعي وضرائب األجور، وهذان  
تزداد نسبة الضريبة ابزدايد    بدورمها مها أكثر تقدمّية من أقساط التأمّي. )يف نظام الضرائب التقدمي، 

املبلغ اخلاضع للضريبة(. لدى بعض األنظمة ملكية عامة للمستشفيات، يعمل هبا األطباء واملمرضّي  
كموظفّي للنظام العام، كما يف اململكة املتحدة أو النرويج. بينما حتتوي أنظمة أخرى على هجّي من  

زم الفوائد املتاحة للناس، كما يف أملانيا. ال تسمح  املؤسسات العامة واخلاصة، مع تنظيم عام مفّصل حل 
بعض األنظمة أبنظمة أتمّي عدا نظام التغطية الشاملة، كما يف كندا وإىل فرتة قريبة النرويج؛ بينما تسمح  

 أنظمة أخرى بتأمينات مكّملة، كما يف اململكة املتحدة.
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ة احلصول على الرعاية جلميع مواطنيها، ابلرغم من أن مجيع أنظمة الرعاية الصحية هذه تضمن إمكاني
إال أن حزم فوائدها ختتلف. تظهر هذه االختالفات أحياًًن يف مستوى العالج احملدد. على سبيل املثال،  

معّينا لعالج ألزهامير ال يستحق التكلفة، بينما قد توّفره أنظمة أخرى. تنطوي    ا قد يقرر نظام ما أن عقار 
هذه االختالفات أحياًن على أصناف كاملة من اخلدمة. يشرتط القانون الوطين الكندي، مثاًل، تغطية  

ستثناه  شاملة ألدوية املريض الداخلي، ال اخلارجي؛ توّفر مناطق خمتلف مستوايت خمتلفة من التغطية ملا ا
املناطق   بعض  توّفرها  بينما  الوطين،  الكندي  النظام  املديدة ال يضمنها  الرعاية  الوطين. ابملثل،  النظام 
الكندية. يوّفر النظام األمريكي للرعاية الصحية تغطية شاملة، تقريًبا، للمسنّي األمريكيّي، لكن حّّت  

للعام  2006 الرعاية الصحّية  النظام يستثين    2003، عندما دخل قانون حتديث  التنفيذ، كان  حيز 
(. تستثين كل أنظمة التغطية الشاملة بعض أصناف  Medicare 2003األدوية من حزم فوائده )

يف مقابل العمليات الرتميمّية(. ابلتايل، عندما توّفر بعض األنظمة   اخلدمة، مثل العمليات التجميلية )
حلصول على جمموعة حمددة من الفوائد اليت ختتلف  إمكانية شاملة للحصول على الرعاية، فهي إمكانية ا

 من دولة ألخرى، وليس إمكانية للحصول على أي خدمة حيتاجها الناس أو يريدوهنا.

 

ليست الدول الغنية والصناعية هي وحدها من يضمن إمكانية شاملة للحصول على جمموعة من اخلدمات  
الدخل ككو  متوسطة  دول  مؤخرا  تبّنت  الشخصية.  شاملة.  الصحية  أنظمة أتمّي  واتيوان  اجلنوبية  راي 

وأضافت اتيالند واملكسيك أيًضا أنظمة أتمّي تستهدف تغطية النصف األخر من سكاهنما الذين مل  
يستفيدوا من أنظمة الضمان االجتماعي وأنظمة التأمّي األخرى املستخدمة من قبل املوظفّي احلكوميّي 

الفوائد يف هذه األنظمة املختلفة عرب عناصر النظام الصحي،    والشركات الكربى. ال تستوي، عادة، حزم
 لكن اهلدف املرجو هو سد فجوات إمكانية احلصول على الرعاية، واالقرتاب تدرجيًيا من املساواة.

 

توصي منظمة الصحة العاملية ابإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية يف الدول ذات الدخل املنخفض  
ال الرئيسية يف هذه اجلهود هي  WHO 2010دول األغىن )واملتوسط كما يف  (. إحدى املشاكل 
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مشولية حزمة الفوائد، واليت يف بعض اجلهود اإلصالحية هي حزمة فوائد "رقيقة" قد ال تغطي العديد من  
اخلدمات املطلوبة، وتتطلب مصاريف كبرية، حّت مقابل اخلدمات املغطاة. جيب أن يعاجل، أي نقاش  

جهود "تثخّي" حزمة الفوائد أببعادها الثالث: عدد الناس املستفيدين، وأنواع اخلدمات    عن السياسات، 
القابلة للخصم على اخلدمات املغطاة. ستكون اخلالفات مع   أو  املدفوعة  املغطاة، ومقدار املصاريف 

شك جزًءا  التوجيه األخالقي، الذي قدمته منظمة الصحة العاملية حول كيفية "تثخّي" حزمة الفوائد بال  
من النقاش حول هذه السياسة. سيختلف العقالء عن كيفية مقايضة حتسينات إلحدى األبعاد يف مقابل  
األخرى، وسنحتاج عملية حلل هذه اخلالفات. يوجد مشكلة ذات صلة، ما إذا كان النظام الصحي  

 قادرًا ابستدامة على تقدمي حزمة الفوائد اليت يلتزم نظام التأمّي بتقدميها.  

لسنوات عديدة، انفردت الوالايت املتحدة، من بّي الدول املتقدمة والغنية، يف عدم توفريها لتغطية شاملة  
، ال ميلك مخسون مليون شخًصا  2010من خالل أي شكل من أشكال التأمّي الصحي. اعتبارًا من 

(، ) ننّوه Selden and Sing 2008أتمينا صحيا، غالبيتهم من الفقراء وشبه الفقراء املوظفّي )
إىل أن هذا العدد أكرب من عدد سكان كوراي اجلنوبية، اليت توّفر رعاية صحية شاملة(. ال يُستبعد غري  

 EMTALAاملأمنّي من الرعاية الصحية متاًما، ميكنهم احلصول على الرعاية يف املستشفيات العامة ) 
(، الرعاية الصحية اليت  IOM 2002( وعيادات األحياء السكنية، لكن، وفًقا ملعهد الطب )1986

يتلّقوهنا "ضئيلة وبعد فوات األوان.". تلّقي الرعاية عندما يشتّد املرض، أو االستمرار املنقطع للرعاية  
التكلفة األكرب   ارتفاع معدالت املرض والوفيات، ًنهيك عن  يؤثر كثريًا على صحتهم، مما يؤدي إىل 

 للرعاية. 

قانون محاية املريض والرعاية الصحية ميسورة التكلفة، من خالل  ،  2010أقّر، على أية حال، يف عام  
سيتوجب   حيتوي القانون أمًرا مستقاًل يلزم مجيع األفراد بشراء بوليصة أتمّي صحي وإال  قانون الوساطة.

عليهم دفع ضريبة خاصة، ويوّسع تغطية ميديكيد )وهو برًنمج إعانة، يوّفر أتمّي صحي للفقراء بتمويل  
مليون مستفيد، وينشئ تبادل أتميين لبيع التأمّي،    ١٦الفيدرالية( ليشمل    واحلكومةالوالايت    مشرتك من

مليون مستفيد آخر، ومينع شركات التأمّي من رفض التغطية بسبب احلالة الصحّية  ١٦جّله مدعوم، إىل  
د قرار احملكمة  للمريض، ويسمح لألطفال ابالستفادة من أتمّي والديهم حّت سن السادسة والعشرين. أيّ 
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العليا ) قضية اإلحتاد الوطين لألعمال املستقلة ضد سيبيلس، وزير الصحة واخلدمات اإلنسانية، عام  
( األمر املستقل، لكن قضى أبن للوالايت احلق يف توسيع برًنمج ميديكيد، وأن هذا التوّسع ال  2012

لفشل يف توسيع برًنمج ميديكيد يف  جيب أن يُشرتط من قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة. إن ا
املستمرة لقانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، يعين أن توسيع التغطية مل    ومعارضتهم بعض الوالايت،  

مليون مستفيد املنصوص عليهم. توسيع التغطية مل يشمل االثنا عشر مليون مهاجرًا غري    ٣٢  ـيصل لل 
لشامل يف غالب الدول. نظًرا إىل أن كثري من االثنا عشر  مصرح هبم، من ال تشملهم أنظمة التأمّي ا

مليون مهاجًرا غري مصرح يف الوالايت املتحدة، حيسبون كأعضاء من اجملتمع، حّت لو مل يكونوا مواطنّي، 
فإن التغطية يف الوالايت املتحدة األمريكية، حّت لو طّبق قانون محاية املريض والرعاية الصحية ميسورة  

حب حال،  التكلفة  أية  على  شاملة حبق.  تغطية  تكون  لن  يف  ميلك  ذافريه،  هبم  املصرح  غري  املهاجرون 
الوالايت املتحدة إمكانية احلصول على الرعاية الصحية الطارئة يف كل مستشفيات الوالايت املتحدة،  

 . (EMTALAقانون العمل والعالج الطيب الطارئ )بسبب 

، والكوجنرس ذو الغالبية اجلمهورية،  2017كانت هناك جهود من إدارة ترامب، بعدما تقّلد الرائسة عام  
اجلمهورية   األغلية  ذو  النواب،  جملس  أقّر  التكلفة.  ميسورة  الصحية  الرعاية  قانون  إبدال  و  إلبطال 

األمريكيةالساحقة، أبغلبية ضئيلة الصحية  الرعاية  قانون  فشلت نسخة جملس  2017عام    ،  لكّن   .
منه يف حصد األغلبية إلقرار القانون، كما فشلت اجلهود الرامية إلبطال قانون الرعاية الصحية  الشيوخ  

الرعاية   قانون  بتهديد  استمّر  ترامب  الرئيس  وألن  عليها الحًقا.  يُعمل  خبطة  وإبداله  التكلفة  ميسورة 
م إبدال قانون الرعاية  الصحية ميسورة التكلفة، ووضع القيادات اجلمهورية يف اجمللسّي على رأس أولوايهت

الصحية ميسورة التكلفة، إذ أن مستقبل قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة وهدفه من تقليل عدد  
. )نعود لنناقش يف القسم الثاين، الشكل اجلمهوري  2017غري املأمنّي ليس مضموًًن، اعتبارًا من صيف  
 ّي.(عدم التأم للتغطية الشاملة، ابعتماده على حق اختيار

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A#:~:text=%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1%20%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A,%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%87%D9%88%20%22%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%83%D9%8A%D8%B1%22
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فضاًل عن احلواجز املالية اليت حتول دون إمكانية احلصول على الرعاية، مثة عدة حواجز مهمة ال تتعلق  
هذه احلواجز أشكال التمييز واإلقصاء، كالعنصرية والتحيز اجلندري؛ واحلواجز اجلغرافية؛    وتتضمنابملال.  

اه املرض والرعاية الطبية. يف الوالايت املتحدة،  واحلواجز اللغوية والثقافية، مبا يف ذلك املواقف الثقافية جت
مثاًل، نعرف أن بعض احلاالت الصحّية تنتشر عند األمريكيّي من أصل إفريقي، أكثر من األمريكيّي  
أقل   إفريقي  أصل  من  األمريكيون  يزال  التعليم، ال  وفروقات  والدخل  التأمينية  للتغطية  ابلنظر  البيض. 

ة جملموعة من األمراض اخلطرية، مبا يف ذلك أمراض القلب وأنواع معينة من  احتمااًل لتلقي عالجات مهم 
(. إن كيفية تفسري هذه الفوارق يف االستخدام هي مسألة حبث مستمر  IOM 2002فشل األعضاء )

العرقية.   النمطية  والقوالب  والالواعية  الواعية  املواقف  على  بعضها  يركز  ذاته،  ضغطت    وإىلحبد  أن 
لنساء، مثل التحالف الوطين لسرطان الثدي، بنجاح لتغيري سياسة متويل البحث، كانت  جمموعات دعم ا 

بعض أمراض النساء تعاين من نقص التمويل بشكل منهجي يف الوالايت املتحدة، وابملثل، مثة اختالفات  
اء واخلدمات.  كبرية يف إمكانية احلصول على الرعاية، تنم عن سوء التوزيع اجلغرايف ملقدمي الرعاية، كاألطب

وهكذا يركز األطباء ممارساهتم يف املناطق احلضرية والضواحي األكثر ثراء، اتركّي املناطق القروية والريفية  
احلواجز   التغلب على  املستشفيات مشكلة  العديد من  تواجه  اخلدمات. كما  تعاين من نقص  الفقرية 

العديد من    وتزخرذين أيتون طلًبا للخدمة،  اللغوية بسبب كثرة اجلاليات املهاجرة من مناطق خمتلفة، ال
األمثلة الالفتة ابلفشل يف تلبية االحتياجات الصحية بسبب اآلراء الثقافية حول املرض والرعاية الطبية  

(Fadiman 1997.) 

حتول كل هذه احلواجز إلمكانية احلصول على الرعاية دون تقدمي رعاية صحّية كافية يف الوالايت املتحدة  
مطلب    والعديد الصحّية  الرعاية  على  للحصول  الشاملة  اإلمكانية  توفري  إن كان  النامية.  الدول  من 

للعدالة، فيجب معاجلة هذه احلواجز كمسألة عدالة. تستمر بعض هذه احلواجز، كاحلواجز اجلغرافية  
عاية. فيجب  والثقافية، يف الظهور حّت يف األنظمة اليت هتدف لتقدمي اإلمكانية الشاملة للحصول على الر 

معاجلة كٌل من هذه احلواجز على حدة يف إطار أي جهد لدفع النظام األمريكي حنو توفري اإلمكانية  
 الشاملة للحصول على الرعاية.
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واخلدمات   العامة  الصحة  للحصول على جمموعة من خدمات  الشاملة  اإلمكانية  توفري  أن  يُعتقد  قد 
ا حنو احلد من عدم املساواة بّي اجلماعات املختلفة،  الطبية الشخصية من شأنه أن يقطع شوطًا كبريً 
اقتصادي. لكن، أظهرت الدراسات الدقيقة يف عدة  -سواًء العرقية أو املقسمة حسب الوضع االجتماع  

بلدان، خاصة يف اململكة املتحدة، أن عدم املساواة الصحية بناًء على الطبقة مل تتضاءل يف ظل توفّر  
(. أظهرت  Marmot 2004ل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية )التغطية الشاملة من خال

ملوظفي اخلدمة املدنية الربيطانيّي، املعروفة بدراسات وايتهول، وجود تدرج اجتماعي    طولّيتاندراستان  
واقتصادي واضح للصحة عرب فئات خمتلفة من العمال: كلما ارتفعت احلالة املهنية للعامل، كلما كانت  

الة املهنية،  ابإلضافة إىل ذلك، ال يُفسَّر هذا االختالف بعوامل اخلطر املرتبطة ابحل حياته أطول وأصح.
مثل معدالت التدخّي أو مستوايت الدهون أو "خيارات منط احلياة" األخرى. كما أن التدرج ليس  

أو ممن يفتقرون إىل التعليم    من الفقراءحيث ال يوجد أي من موظفي اخلدمة املدنية    –نتيجة "احلرمان"  
 هنية.والتدرج موجود يف مجيع املستوايت امل   -األساسي أو الرعاية الطبية

املرض   مقاييس  من  واسعة  جمموعة  عرب  للصحة  جلّي  تدرّج  عن  وتكشف  جًدا  قوية  وايتهول  نتائج 
والوفيات. كما أهنا تتوافق مع النتائج املوجودة يف عديد من البلدان، سواء كانت توّفر التغطية الشاملة  

لصحة على الرعاية الصحية: الدخل  أم ال. ُتظهر مجيع هذه النتائج أتثريًا قواًي للمحددات غري املتعلقة اب 
امليم والتماسك االجتماعي    وجمتمعوالثروة والتعليم واإلدماج واالستبعاد، مبا يف ذلك التمييز ضد املرأة  

وغريها. يركز البحث على شرح اآلليات اليت قد تكون فعالة يف خلق أشكال عدم املساواة الصحية.  
  2008ة ابحملددات االجتماعية للصحة تقريراً هنائياً يف عام  أصدرت جلنة منظمة الصحة العاملية املعني 

دعا إىل اختاذ تدابري سياسية خمتلفة لتحسّي الظروف املعيشية اليومية وتوزيع املزيد من األموال والسلطة  
واملوارد بشكل أكثر إنصافاً، فضاًل عن القيام أبحباث تقيس أتثري هذه العوامل بشكل أفضل وتقّيم أثر  

 (.CSDH 2008بري إلعادة توزيع حمددات الصحة هذه بعدالة أكثر )التدا

على أية حال، ما نستخلصه من املؤلفات حول احملددات االجتماعية لصحة السكان، ألغراضنا اخلاصة،  
هو أنه ال ميكننا أن نتوقع أن ختتفي أشكال عدم املساواة الصحية فقط نتيجة لتوفري اإلمكانية الشاملة  

الرعاية. ليست الرعاية الصحية هي العامل الوحيد الذي حيدد اجتماعًيا ويؤثر على صحة  للحصول على  
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السكان وتوزيعهم. هذا يرتكنا أمام سؤال جيب أن نتناوله: إذا كانت عوامل أخرى غري الرعاية الصحية  
صحية  هي حمددات مهمة للصحة، فهل الرتكيز على توفري اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية ال

هو تركيز يف غري حمله؟ حّت إن كانت العدالة تتطلب منا تعزيز الصحة أو محايتها، فهل تتطلب منا فعل  
ذلك من خالل توفري اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية الصحية، أم جيب علينا اآلن تعديل رؤيتنا 

ي؟ نعود ملعاجلة هذه املشكلة يف  ألمهية الرعاية الصحية يف ضوء ما تعلمناه من علم األوبئة االجتماع
 القسمّي الثالث والرابع.

 

سيساعدًن تلخيص النقاط الرئيسية اليت تنبثق من هذه الصورة األولية ملا تفعله اجملتمعات املختلفة لتوفري  
 إمكانية احلصول على الرعاية الصحية.

 

إذا ركزًن على البلدان املتقدمة، جند التزاًما شبه عاملي بضمان إمكانية شاملة للحصول على   (أ
الرعاية يف شكل تغطية شاملة. قد ختتلف طرق التمويل والتنظيم، وقد ختتلف األنواع الفعلية  

مفاده أن اإلمكانية الشاملة للحصول على   إقرار للرعاية املقدمة إىل حد ما، ولكن هناك  
اية هي التزام اجتماعي، بل حق، وهناك مؤسسات تقارب مثل هذه التغطية. من املؤكد  الرع

أن بعض احلواجز اليت حتول دون إمكانية احلصول على الرعاية ال تزال قائمة حّت يف هذه  
البلدان، ال سيما سوء التوزيع اجلغرايف للخدمات وعدم املساواة يف إمكانية احلصول على 

 .بعض جمموعات السكان األصليّي أو األقلياتالرعاية ابلنسبة ل
ال تزال توجد بعض القيود املفروضة على إمكانية احلصول على الرعاية يف البلدان املتقدمة   (ب

يف بعضها حواجز مالية. على سبيل املثال، ال يستطيع  ال تزال إذ   ،والنامية على حد سواء
املتحدة وأماكن أخرى شراء أتمّي   االثنا عشر مليون مهاجر غري املصرح هبم يف الوالايت

هو يف املقابل مضمون لآلخرين. يف مجيع البلدان، هناك حواجز غري مالية للرعاية، غالًبا 
 .ولكن يف العديد منها حواجز عرقية أيًضا جغرافية،ما تكون 
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املتقدمة، فالعديد ال يقتصر االلتزام بتوفري اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية يف البلدان  ج( 
البلدان متوسطة الدخل وفرت مؤخًرا اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية )مثل  من 
إلدراج   أخري  جهد  وهناك  تدرجيي،  بشكل  بذلك  القيام  حاولت  أو  واملكسيك(  اتيوان 

 .البلدان منخفضة الدخل يف جهد لتأمّي التغطية الشاملة 

قد  ذلك،مع   د( الفعلية  التفسريات  تقدم  فإن  اليت  املؤسسات  تطوير  لسبب  متنوعة    تكون 
لإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية مثل التواريخ االجتماعية احمللية    حماوالت تقريبية 

هلذه البلدان، وليس هناك طريقة بسيطة لالستدالل من وجود هذه املؤسسات إىل استنتاج 
 .أهنا جهود لتعزيز مفاهيم العدالة االجتماعية

لى الرغم من االعتقاد الذي رمبا صاحب تقدمي اإلمكانية الشاملة، أي أهنا ستقلل من  ع هـ(
عدم املساواة الصحية بّي السكان، فإننا نعلم من األدبيات الوابئية االجتماعية أن عدم 
املساواة الصحية ال تزال قائمة، وأهنا مرتبطة بتوزيع جمموعة واسعة من سلع ال تتعلق ابلرعاية 

 .موجودة عرب جمموعة واسعة من السكان وأهنا  الصحية،

 

 . تصّور وقياس إمكانية احلصول على الرعاية ٢

هدف اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية الصحية، كما هو جمسد يف النظم الصحية   ميكن القول أن
للحصول    –على األقل    -يف مجيع البلدان املتقدمة تقريًبا، هو ضمان اإلمكانية املتساوية، أو املنصفة  

على الرعاية الالزمة. كيف ميكننا معرفة ما إذا كانت إمكانية احلصول على الرعاية متساوية أم ال؟ ما  
الذي جيب أن نعّده إمكانية عادلة، إن كانت هذه ختتلف عن اإلمكانية املتساوية؟ قد أنمل أن حتديد  

إشكايل، كما هو احلال، على سبيل املثال، مع  اإلمكانية املتساوية للحصول على الرعاية هو أمر غري  
الدخل، وأن اإلمكانية العادلة تنطوي على عدم مساواة مسموحة أو مربرة. لكن، كما سنرى يف هذا  
العادلة، ليس هبذه   القسم، أن تقدمي حساب لإلمكانية املتساوية للحصول على الرعاية، ًنهيك عن 

 .السهولة
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على الرعاية هي مهمة أكثر تعقيًدا مما قد تبدو عليه يف البداية. ويرجع    إن تصّور وقياس إمكانية احلصول 
جزئًيا، إىل أن الرعاية الصحية غري متجانسة يف وظيفتها، ألهنا تؤدي أشياء خمتلفة لنا. ابإلضافة   ذلك،

  إىل ذلك، مثة خالف حول طبيعة الرعاية الصحية كسلعة اجتماعية: يعتقد البعض أهنا جمرد سلعة، يتم 
شراؤها يف السوق مثل السلع األخرى؛ يّدعي آخرون أن هلا أمهية أخالقية خاصة متيزها عن بعض سلع  
البعض إبمكانية   لبعضنا  مدينون  أننا  على  تنص  اليت  االدعاءات  نفهم  أن  أردًن  إذا  األخرى.  السوق 

التغلب على  عادلة للحصول على الرعاية، وهذا يعين أنه جيب علينا    –على األقل    – متساوية، أو  
خمتلف احلواجز اليت حتول دون إمكانية احلصول على الرعاية، و اليت ختلق اإلمكانية غري العادلة، فعندئذ  
علينا أن نكون واضحّي يف كيفية حتديد مّت تكون إمكانية احلصول على الرعاية غري متساوية، أو غري  

 .متساوية بال مربر

 

 اية متساوية مىت تكون إمكانية احلصول على الرع ١.٢

للحصول على   املتساوية  أبًدا لإلمكانية  يثري جداًل  تعريف ال  تقدمي  أنه ميكننا  التفكري يف  املغري  من 
وحنتفظ بكل اجلدل للمناقشات حول االحنرافات عن    - كما هو احلال مع املساواة يف الدخل  –الرعاية

أقل من ب، فقد يعتقد البعض   10,000$ جيين  أ املساواة، املتوافقة مع مبادئ العدالة املقبولة. إذا كان
أ، وقد يعتقد آخرون   يعمل لفرتة أطول أو جبد أكثر من  ب أن عدم املساواة فيما بينهما عادلة إذا كان

أ، وآخرون سيعتقدون   هلا قيمة سوقية أعلى من ب  أن عدم املساواة فيما بينهما عادلة إذا كانت مهارات 
أ.أهنا عادلة إذا كان ب حيتاج أكثر   التوزيع املالئمة   من  تظهر هنا خالفاتنا األخالقية حول مبادئ 

كخالفات حول التوزيع احلق أو العادل للدخل، على الرغم من عدم وجود جدل حول ما إذا كانت  
 .الدخول متساوية

 

  ميكن القول إن الوضع خمتلف ابلنسبة ملفهوم اإلمكانية املتساوية للحصول على الرعاية الصحية: لتصّور 
مفهوم املساواة يف اإلمكانية، نكون قد اختذًن، قباًل، قرارات خمتلفة حول االعتبارات اليت جيب أن تؤخذ  
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يف احلسبان يف احلكم على ما إذا كانت اإلمكانية متساوية. تعكس هذه القرارات هدفنا أو مصلحتنا  
ية. لذا فإن االعتبارات  يف إصدار حكم بشأن املساواة، وبعض هذه التمييزات هي يف حد ذاهتا أخالق

األخالقية مضّمنة ابلفعل يف مواصفات اإلمكانية املتساوية، وال يتم تعليقها حّت نصل إىل قرارات بشأن  
 العدل. 

ضع يف اعتبارك ما قد يبدو على أنه مثال اتفه. هل هناك إمكانية متساوية بّي    لتتضح لك املسألة،
اليت ليست ابلبعيدة عن مكتب األستاذ أ؟ إذا مل يوجد  زمالء القسم للحصول على القهوة يف الصالة  

، فيمكن لزميلة مصابة بشلل نصفي أن تّدعي بسهولة  مسار يسمح للكراسي املتحركة ابلدخول للصالة
وهذا االدعاء له قوة حّت إذا كانت تشرب القهوة بقدر ما تريد   -أن إمكانية احلصول ليست متساوية 

ألن شخًصا ما مستعد إلحضارها هلا. ماذا جيب أن نقول عن حقيقة أن القهوة تبعد عشرة أقدام فقط  
أ، لكن ثالثّي  إذا كان أحد الزمالء يكره لون    من مكتب األستاذ  قدًما من مكتب زميله؟ هل يهم 

الطالء يف الصالة بعكس اآلخرين؟ هل يهم إن كان أحد الزمالء قد مر بتجربة سلبية يف صالة القهوة  
يف وظيفة سابقة ولكن زمالء آخرين مل ميروا بذلك؟ إذا رأينا أن احلصول على القهوة يليب حاجة مهمة،  

املسافات غري املتساوية أو العبء النفسي لطلب القهوة، ولكن إذا كنا نعتقد أن القهوة    فقد نقلق بشأن
ليست سوى وسيلة راحة )اترك اإلدمان جانباً(، فقد ال هنتم بشأن هذه القضااي األخرى، حّت لو أدت  

ية القهوة  هتّمنا طريقة تفكريًن أبمهإىل اختالفات يف تفضيالت احلصول على القهوة واستهالك القهوة.  
 لنا عند األخذ ابالعتبار ما إن كانت إمكانية احلصول عليها متساوية.

 
تنطبق نفس النقطة على األحكام املتعلقة ابملساواة يف إمكانية احلصول على الرعاية الصحية: مثل هذه  

مبا  األحكام تفرتض مسبًقا بعض وجهات النظر حول األمهية األخالقية للرعاية الصحية. ومع ذلك، ر 
يكون من اإلنصاف أن نقول أن كل ما يفكر فيه معظم الناس عندما يتحدثون عن املساواة يف إمكانية  
احلصول على الرعاية الصحية هو معيار سليب، على وجه التحديد أن بعض القيود التقليدية املفروضة  

جيب أن تلعب دورًا ضئياًل  على إمكانية احلصول على الرعاية، بشكل رئيسي مالية أو جغرافية أو متييزية،  
يف حتديد ما إذا كان األشخاص الذين حيتاجون إىل رعاية صحية حيصلون عليها. قد يكون هناك ضمنًيا  
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السليب   املثال، "أي شخصان يتمتعان حبالة صحية قابلة    -مثال إجيايب يف هذا الوصف  على سبيل 
اوية للحصول عليها". ولكن قد ال توجد  للمقارنة ويريدان الرعاية املناسبة سيكون لديهما فرص متس

خطة يف ذهن أي شخص على اإلطالق؛ قد تكون هناك شكوى أخالقية فقط ضد عدم مساواة معينة.  
وهكذا يوجد يف كثري من احلاالت اتفاق حول ما ميكن تسميته ابإلمكانية املتساوية يف احلصول فقط  

 .ساواةألنه يوجد اتفاق على عدم قبول نوع معّي من عدم امل

 

 تصّور وقياس اإلمكانية العادلة للحصول على الرعاية ٢.٢

يعتمد املفهوم السائد لإلمكانية العادلة يف احلصول على الرعاية الصحية بّي الباحثّي يف جمال اخلدمات  
 Aday andالصحية على فكرة أن استخدام اخلدمات جيب أن يعكس االحتياجات الفعلية للرعاية )

Anderson 1974, 1975, Aday 1975, Aday, Anderson and Fleming 
1980, Aday 2001, Aday et al. 2004  أما وجهة النظر املنافسة البارزة، وخاصة يف .)

الوالايت املتحدة، هي وجهة نظر معدلة للسوق تركز على توّفر احلد األدىن األساسي من الرعاية يف  
 وجهة النظر هذه، وبّي وجهة نظر السوق  (. ال جيب اخللط بّي cf. Enthoven 1980السوق )

الصرفة اليت تسمح بتحديد كل الرعاية من قبل قوى السوق، مما قد يعين أن بعض األشخاص لن حيصلوا  
حّت على احلد األدىن األساسي من الرعاية. ومع ذلك، حّت وجهة النظر املعدلة للسوق هذه، تسمح  

احلصول على الرعاية اليت ميكن اعتبارها غري عادلة من وجهة  ابلعديد من أوجه عدم املساواة يف إمكانية  
نظر االستخدام حسب احلاجة. ميكن اشتقاق منوذج اثلث من اإلمكانية الشاملة املتساوية يف احلصول  
على الرعاية من بعض األشياء اليت قاهلا اجلمهوريون العازمون على تطوير منوذج اإلمكانية الشاملة الذي  

(. بدالً من حصول اجلميع على تغطية أتمينية  Bump 2017ار" شراء التغطية )يعتمد على "خي
التغطية يف هذا   "اختيار" شراء  فإن  الرعاية،  احلصول على  الشاملة واملتساوية يف  كنموذج لإلمكانية 
الثالثة   املفيد دراسة اآلاثر املرتتبة على هذه اآلراء  الرئيسي للشمول. سيكون من  النموذج هو احملدد 
الرعاية.  على  احلصول  إمكانية  يف  املساواة  حول   البارزة 
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فكر أوالً يف وجهة نظر االستخدام حسب احلاجة. من وجهة النظر هذه، ال ينبغي أن يُشتت االستخدام  
حسب احلاجة بسبب بعض السمات اهليكلية للنظام الصحي، مثل توزيع مقدمي اخلدمات أو املرافق  

ؤويها، أو عن طريق العوامل املعطّلة أو املمّكنة لألفراد، مثل معلوماهتم حول  أو املواقف اإلقصائية اليت ي 
الرعاية الصحية أو عدم قدرهتم على التواصل مع مقدمي اخلدمات، أو دخلهم، أو من خالل "متغريات  

مثل  ،  العملية" مثل السفر ووقت االنتظار. يسمح لنا هذا النهج ابختبار ما إذا كانت إحدى العوامل
مّت ما  على، توثّر فعاًل على االستخدام الفعلي للخدمات حيث تكون احلاجة اثبتة.    وقت االنتظار

العوامل املشتتة أن استخدام اخلدمات ال يتحدد حسب احلاجة، فإن وجهة نظر االستخدام    أظهرت
ة النظر  حسب احلاجة حتكم على إمكانية احلصول أبهنا غري عادلة. هبذه الطريقة، ميكن استخدام وجه 

هذه حتليلًيا الختبار مدى أمهية بعض عوامل إمكانية احلصول احملتملة، وميكن استخدامها بشكل معياري 
 إلصدار أحكام حول عدالة إمكانية احلصول.

إحدى   واالنتفاع.  احلاجة  من  لكل  الفعلية  للمقاييس  احلاجة حساًسا  االستخدام حسب  هنج  يعترب 
قد يكون له أتثري كبري على    -ثال، الوقت املقضي يف غرفة االنتظار  على سبيل امل  -متغريات العملية  

لإلمكانية الفعلية للحصول على الرعاية(، ولكن له أتثري ضئيل   ذايتمقاييس الرضا عن الرعاية )مقياس 
)مقياس موضوعي لإلمكانية الفعلية للحصول على الرعاية(. لذا فإن اختيار    االنتفاعنسبًيا على معدالت  

يس موضوعية أو ذاتية لإلمكانية املتحققة للحصول على الرعاية قد يؤدي إىل تقييمات خمتلفة ألمهية  مقاي
متغري العملية، ويف النهاية، تقييمات خمتلفة للعدل يف إمكانية احلصول على خدمات الرعاية الصحية.  

. على سبيل املثال، حّت إن كنا منيل إىل استخدام مقياس موضوعي على أية حال، يهمنا أيهم سنختار
املواقف الثقافية جتاه الدخول يف دور مريض قد يكون هلا أتثري أكرب على أايم اإلعاقة، كمقياس للحاجة  

الفراش يف  اإلعاقة  أايم  خطورة،  األكثر  احلاجة  مستوى  على  أتثريها  من  أكثر   ،. 
ددات مهمة لعدالة  االستخدام حسب احلاجة أبن بعض متغريات العملية هي حم   توّجهجيادل منتقدو  

 Sloan). تإمكانية احلصول على الرعاية حّت لو مل يكن هلا أتثري كبري على االنتفاع من اخلدما
and Bentkover 1979)   على سبيل املثال، حّت لو مل يتعارض وقت االنتظار مع االنتفاع، فقد
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العبء غري عادل. هناك انتقاد الرعاية، وقد يكون هذا    يبتغونيفرض عبًئا كبريًا على أولئك الذين قد  
آخر لتوّجه االستخدام حسب احلاجة وهو االدعاء أبن توحيد معدالت االنتفاع ليس شرطًا ضروراًي 

الرعاية.   على  احلصول  إمكانية  يف  املساواة  مطّلعونلتحقيق  البعض  يكون  عن  قد  عازفون  ولكنهم   ،
 معدل انتفاعهم عن اآلخرين جيب أال حُتسب  االنتفاع من اخلدمات الطبية، ابلتايل، فإن االختالفات يف

على أهنا عدم مساواة يف إمكانية احلصول على الرعاية. هناك اعرتاض آخر هو أن هذا النهج جيّرد فعالية  
يكون    - الرعاية   قد  فقط.  اخلدمات  من  االنتفاع  بل  نتيجة،  أهنا  على  الصحية  احلالة  إىل  ينظر  ال 

اع خمتلفة نفس احلالة الصحية كنتيجة جملرد أن الرعاية اليت حصلوا  لألشخاص الذين لديهم معدالت انتف
 .عليها كانت غري فعالة، لذا فإن قياس معدل االنتفاع ال خيربًن ما هو املهم حًقا

النوع اآليت:  دقد يست لوجهة نظر االستخدام حسب احلاجة حجة وظيفية من  املنطقي  األساس  عي 
الرعاية الصحية هي الوقاية من املرض وعالجه، أي تلبية احتياجات الرعاية  "الوظيفة )الرئيسية( خلدمات  

الصحية. وابلتايل، فإن توزيًعا خلدمات الرعاية الصحية مل حُيدد من خالل توزّع احتياجات الرعاية الصحية  
لغرض  ا  بطلهو أمر غري معقول مبعىن هام. إحدى هذه املعاين، الذي يكون فيها غري معقواًل، هي أنه سي

من تلبية االحتياجات الصحية بتوفريه إمكانية احلصول على الرعاية بطرق ال حيددها مستوى أو أنواع  
الناس.   ميتلكها  اليت  التشاهبات    وإحدىاالحتياجات  يتجاهل  أنه  هي  املعقولة  غري  األخرى  املعاين 

بّي األشخاص، الاليت، ابلنظر إىل وظيفة الرعاية الصحية، جيب    - يف احلالة الصحية    -   واالختالفات 
أن يكّن على صلة بتحديد توزيع الرعاية املعقول. جتاهل مثل هذه التشاهبات واالختالفات ذات الصلة  

احلجة   هذه  من  نسخة  التوزيع غري عادل".  يكون  أن  بوضوحيعين  ويلي  تُنبأت  برًنرد  مناقشة  امز  يف 
( اليت أصبحت اآلن مناقشة تقليدية للمساواة خلص فيها إىل أنه "إذا تركنا الطب الوقائي  27:  1971)

ضرورية حقيقة  هذه  الصحة؛  هو  الطبية  الرعاية  لتوزيع  الصحيح  األساس  فإن   ." جانباً، 
تمثل  لسوء احلظ، تعجز هذه احلجة الوظيفية عن تقدمي أساس لوجهة نظر االستخدام حسب احلاجة. ت

األغذية، ولكن ال أحد يعتقد أن االستعداد لدفع  معاجلة  وظيفة معاجلات األغذية يف تلبية احتياجات  
مثن معاجلات األغذية أساس غري مناسب لتوزيعها وأنه جيب علينا القيام بذلك مبا يتناسب مع وجود  

تلبية بعض االحتيا أن  املشكلة هنا هي  السكان.  تقطيع اخلضار عند  جات، ولكن ليس  احتياجات 
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غريها، أمر يهم العدالة أو اإلنصاف. يف القسم التايل، سنعود للبحث عن أسس أكثر إقناًعا لوجهة  
 .نظر االستخدام حسب احلاجة

 
فكر بعد ذلك يف وجهة النظر املعدلة للسوق، واليت مبوجبها تتحقق العدالة يف إمكانية احلصول على  

الئق للجميع يف السوق. على عكس هنج معدل االنتفاع، فإن    الرعاية الصحية عندما يتوفر حد أدىن
وجهة نظر السوق ليست يف الواقع موقًفا ممثاًل يف األدبيات التجريبية حول إمكانية احلصول على الرعاية،  
االقتصادي   التخطيط  أدبيات  يف  الشائعة  النظر  وجهات  من  مستخرجة  مركبة  جمموعة  ابألحرى  بل 

يف احلدود املختلفة اليت تضعها على مفهوم إمكانية احلصول العادل على الرعاية    والصحي. تكمن أمهّيتها
 .وبسبب النظرة األساسية املختلفة للرعاية الصحية والعدالة التوزيعية

أشرت سابًقا إىل أن أحد االعرتاضات على هنج معدل االنتفاع هو أن التشابه يف معدالت االستخدام  
ليس شرطًا ضروراًي إلمكانية احلصول العادلة )أو التوزيع العادل(. أحد  حسب احلاجة بّي اجملموعات  

األساسات املنطقية هلذا االدعاء هو الرأي القائل أبن خدمات الرعاية الصحية هي سلع مثل أي شيء  
آخر. من وجهة النظر هذه، ال يوجد شيء "خاص" يف هذه اخلدمات ال ميكن استيعابه من خالل  

هلا اب لسوق  نظر كهذه،  السماح  هلا. يف وجهة  األشخاص  لتفضيالت  املساواة يف    ُتضمنالستجابة 
بتكلفة كـ "التكلفة  وّفرة  ( جيب أن تكون السلعة مت1إمكانية احلصول إذا ُضمنت ثالثة شروط رئيسية: )

  ( األفراد قادرون على اختاذ قرارات عقالنية )مطّلعة( حول استخدام النظام؛ 2االجتماعية احلقيقية". ) 
  - ( جيب أن يكون توزيع الدخل عاداًل )تقريًبا(. يتطلب الشرط الثاين توفر معلومات حول البدائل 3)

التأمّي   أو خطط  العالجات  املثال،  يكفي    - على سبيل  مبا  أكفاء ومطّلعّي  يكون األشخاص  وأن 
يتم استيفاء  لالستفادة من املعلومات. تنشأ بعض حاالت عدم املساواة يف إمكانية احلصول عندما ال  

هذا الشرط وجيب معاجلتها من خالل السياسات العامة. )سنرى كيف تؤثر هذه الشروط على احلجج  
 (. 3الفلسفية حول التأمّي االحرتازي يف القسم 
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وبصرف النظر عن مشكلة اإلعاًنت املقدمة للفقراء لضمان التوزيع العادل للدخل، فإن املشاكل املركزية  

لى الرعاية هي تلك اليت سببها احنراف السوق الطبية عن املثل األعلى للسوق  يف إمكانية احلصول ع
. على وجه اخلصوص قد يكون هناك العديد من التشوهات يف  (Arrow 1963)التنافسية احلقيقية  

جانب العرض واليت تنبع من عدم تقدمي السوق للخدمات "بتكلفتها االجتماعية احلقيقية". على سبيل  
 يتمكن سكان الريف أو األقليات الداخلية يف املدينة من احلصول على الرعاية اليت يريدوهنا  املثال، قد ال 

املرغوبة   األوقات  يف  أو  املطلوبة،  ابلكميات  عليها  احلصول  من  يتمكنون  ال  قد  تكّلفها.  وميكنهم 
 .ابخلصائص اليت يريدوهنا

تستجيب لتفضيالت املستهلكّي يف جانب العرض  ، فاملشكلة هي أن السوق ال  عندما ينظر هلا كهذا
وقد حنتاج للتدّخل لتصحيح املشكلة من خالل معاجلة املشاكل اهليكلية يف سياسة اإلنفاق الرأمسايل.  
إحدى املشاكل املركزية هنا هي الطريقة اليت يرتبط هبا اختيار خطة التأمّي الصحي مبيزات التوظيف  

على سبيل املثال، اخلطط اليت تغطي األشخاص يف فرتة انتقاهلم    -ط  وعدم توفر جمموعة كافية من اخلط
و مساواهتا أبعطال التوريد    مكانية احلصول على الرعاية من وظيفة إىل أخرى. تتعلق القضااي املركزية إل

( جتنب قيود السوق  2000،    1994، سنرى كيف حياول دوركّي )  3هذه يف السوق. )يف القسم  
 هذه.(

 
يُ  إذا كانت إعادة توزيع الدخل  ًندرًا ما  العادل يف هذه األدبيات.  الدخل  لتوزيع  الثالث  عاجل الشرط 

إىل مستوى الفقر احملدد رمسًيا فقط، فمن الواضح أهنا ليست كافية لتغطية تكاليف احلد    سرتفع الناس 
التحّول يقل عن    األدىن األساسي من الرعاية )سيتم مناقشة هذا املفهوم الحًقا يف هذا القسم(. إذا كان 

ليست وجهة نظر   اليت أرمسها  املعدلة للسوق  النظر  لذا، فإن وجهة  فإنه غري عادل.   الليرباتري هذا، 
ن فيها قبول ضمين لبعض املطالبات  الصرف الذي قد يرفض كل هذه التحّوالت، بل وجهة نظر يكو 

 ."رفاهيةاألخالقية املهمة اليت ميكن وصفها بشكل فضفاض أبهنا "حقوق ال

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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إن ضمان إمكانية احلصول العادل على الرعاية ابلطرق اليت حيددها هنج السوق يرتك جمااًل واسًعا جلميع  

ا يعرّفها هنج االستخدام حسب  أنواع حاالت االحنراف عن إمكانية احلصول العادل على الرعاية كم
احلاجة. ابلتأكيد، قد تكون هناك اختالفات يف وسائل الراحة اليت ترافق خدمات الرعاية الصحية، إن  
كّنا سننظر هكذا إىل )بعض( متغريات العملية مثل وقت االنتظار. اجلودة املتساوية يف هذه األبعاد  

سيارات، على سبيل املثال. وابملثل، قد ختتلف  ليست مطلوبة أكثر من تفضيل جودة متساوية يف ال
معدالت االستخدام حسب احلاجة مع متغريات مثل الدخل أو العرق ومع ذلك ال تشري إىل أي عدم  
مساواة يف إمكانية احلصول على الرعاية، على عكس صيغة االستخدام حسب احلاجة. بداًل من ذلك،  

ية الصحية من حيث الكم واجلودة على أنه جمرد تعبري عن  ميكن النظر إىل التوزيع غري املتكافئ للرعا
  مستفيدي اإلعاًنت االجتماعية منحنيات تفضيلية خمتلفة، متاًما كما قد ختتلف ميزانيات الطعام بّي  

إذا   املصنع وصناعي ثري.  فإن متظهره من حيث    اعتربًنوعامل  الدخل احلايل مقبواًل أخالقياً،  توزيع 
اخلدمات   من  إىل  االنتفاع  حيتاج  عدمالصحية  عن  ينم  مساواة  أن  ال   .وجود 

 
يلي: تكون إمكانية احلصول على الرعاية  يتلّخص كما  إذاً، ابختصار، فإن هنج السوق الذي أتناوله هنا  

الصحية عادلة إذا وفقط إذا مل تكن هناك حواجز معلوماتية، أو حواجز مالية، أو حاالت شاذة يف  
حد أدىن معقول أو الئق من خدمات الرعاية الصحية. إن مدى    علىإمكانية احلصول  العرض متنع  

احلد األدىن الالئق واحلجج األخالقية اليت تصادق على  وصف  معقولية مثل هذا احلساب يعتمد على  
. وابلتايل، يبدو أن املشكلة اليت  نصافأن توفري مثل هذا احلد األدىن هو كل ما تتطلبه العدالة أو اإل

االستخدام حسب    وجهة نظر سوق" هي اجلانب اآلخر من املشكلة ذاهتا اليت تواجه  تواجه مؤيد "ال
احلاجة. إذا كانت وجهة نظر السوق تشري إىل أننا مدينون لبعضنا البعض على أساس العدالة حبد أدىن  

وكالمها يتطلبان    –اجة تشري إىل أننا مدينون أكثر بكثري  حلالئق، فإن وجهة نظر االستخدام حسب ا
رات واضحة. كانت إحدى املشاكل املركزية يف وجهة النظر تلك هي افرتاضها املبسط أن الرعاية  مرب 

الصحية متجانسة نسبًيا يف الوظيفة وأن األساس املالئم لتوزيعها جيب أن يكون حتقيق هذه الوظيفة.  
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صول على الرعاية  هناك أيًضا مشكلة أخرى متعّلقة بوجهة النظر تلك تتمثل يف افرتاضها أن إمكانية احل 
ميكن أن يكون عادالً فقط إذا ُوّزعت مجيع اخلدمات اليت يقدمها النظام وفًقا للحاجة. لكن إذا أردًن  

على استعداد    وكّناأن نتعامل مع خدمات الرعاية الصحية على أهنا غري متجانسة من حيث الوظيفة،  
اخلدمات، فإننا ندين ببيان كيفية    إىل بعض خصائص بعض تلكفقط  لتربير مطالبات العدل ابإلشارة  

 رسم اخلطوط الفاصلة. 

( توفري معيار عام ابلرجوع إليه ميكننا  1يوجد ثالثة طرق لتوضيح مفهوم احلد األدىن األساسي الالئق: )
( سرد بسيط ألنواع اخلدمات املدرجة  2)  معرفة ما إذا كانت اخلدمات ضمن احلد األدىن أو أعلى منه ؛

يف معظم أدبياته حبق    – ( وصف إجراء عادل لتحديد احلد األدىن. ال توجد يف أدبيات السوق  3؛ أو ) 
حماولة جادة لتوفري معيار عام، أو لوصف إجراء مالئم عادل. كل احملاوالت اليت اطلعنا عليها كانت   –

( ، أن "احلد األدىن الالئق  32:  1976جهد مبكر للتوصيف ) غامضة للغاية. يقرتح تشارلز فريد، يف 
إىل أشياء    يشري بشدة جيب أن يعكس بعض املفاهيم ملا يشكل آفاق حياة مقبولة بشكل عام. جيب أن  

مثل صحة األم والطفل اليت حتدد الشروط اليت مبوجبها يتنافس األفراد ويتطورون". مل يُطّور التوصيف مبا  
 .تكون اآلفاق مقبولة وملنيكفي ملعرفة مّت 

 
تلجأ اجلهود املبذولة لتحديد احلد األدىن األساسي الالئق، عموًما، إىل قائمة من فئات اخلدمات أو إىل  
مستوى "متوسط" من اخلدمات يف نظام صحي معّي. ال يوفر أي من هذين األسلوبّي معيارًا يوضح  

لقائمة، كما هو احلال يف اقرتاح مبكر من قبل    سبب اعتبار هذه اخلدمات الئقة وأساسية. عندما تلجأ
اليت أثرت بشكل كبري على جهود إدارة كلينتون  خطة خيار املستهلك الصحّية"   يف "   ،(1980)إينثوفن  

منظمات احلفاظ على الصحة  قانون   يف اإلصالح الصحي، فقد تنبع من جهد سابق يف التنظيم، مثل 
سبب منطقي لوجود العناصر يف القائمة. إذا  هود عدم وجود  اجل. ومن املعتاد يف مثل هذه  1973لعام  

مت تضمّي خدمات الصحة النفسية، فغالًبا، ال يُوّضح أي خدمات الصحة النفسية يعنون، وقد ُتستثىن 
 .فئات، مثل رعاية األسنان، بال تفسري
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إذا كانت جمموعة من  وابملثل، ال يقدم اللجوء إىل حزم التأمّي "املتوسطة" أي أساس واضح لتقرير ما  

  من   العديد   إحدى هذه األسباب، هي أن "املتوسط" قد يعكساملزااي مناسبة حًقا ألدىن مستوى الئق.  
مسات سوق ال تعمل كما جيب، من خالل تضمّي الكثري مما ال فائدة منه، أو مما هو غري فّعال، أو مما  

توسطة بعض السمات اهلامة للرعاية، على سبيل هو غري الئق يف نظام يوفر الرعاية. قد تستثين احلزم امل
املثال، بعض خدمات الصحة النفسية. يف الواقع، من خالل الرتكيز على اخلدمات املقدمة داخل نظام  
معّي للمستخدمّي "املتوسطّي"، يتم حتويل مفهوم ما ندين به للناس، أي ما يعترب معاملة عادلة، إىل  

، أنه "ضمن حدود هذا النظام، تتطلب العدالة توفري هذه احلزمة، ألهنا  يقال لنامفهوم "خاليل" متاًما.  
بشكل عام، أن النظام يوفر للناس ما جيب أن حيصلوا عليه،    ال يقال لنا،متاحة يف املتوسط" ولكن  

تلبية احتياجات معينة جيب أن يعامل   الذي يهدف إىل  النظام  فعلًيا، أن  لنا،  كمسألة عدالة. يقال 
الناس بشكل عادل يف تلبية تلك االحتياجات، لكن ال يقال اًن أن النظام العادل جيب أن يفي للناس  

ال مُننح عملية قد تساعدًن يف تقرير ما نقدمه كمسألة عدالة عندما قد يكون  حباجات صحية معينة. و 
هناك خالف حول التغطية العادلة. ابختصار، ال القوائم وال املتوسطات حتل حمل اللجوء إىل أساس  

يف الكيفية   3منطقي ميكن الدفاع عنه أو إىل عملية عادلة لتحديد ما جيب تغطيته. )سننظر يف القسم 
هذه القضااي، نظًرا ألن كل هنج     (1982) جيبارد  و (1994) دوركّي  تعاجل هبا هُنُج التأمّي لـ  اليت

ال لتربير  من حجة  جزًءا  االختيار    لجوء يعد  منوذج  يسّلم  الرعاية؛  على  للحصول  املتساوية  لإلمكانية 
 .(3)يف القسم  ابإلمكانية املتساوية للحصول على الرعاية، و ال حياول تربيرها، لذلك ال نناقشه

فّكر اآلن يف النموذج الثالث ملا جيب اعتباره إمكانيًة متساوية للحصول على الرعاية، والذي نشري إليه  
هذا النموذج كنموذج لإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية )يف    صاغ بنموذج االختيار. يف الواقع، يُ 

ساواة. إذن ما هي التزاماته حنو املساواة يف إمكانية  مقابل التغطية الشاملة(، وعلينا أن نستنتج مفهوم امل
احلصول على الرعاية؟ ميكن العثور على الفكرة األساسية وراء ذلك يف كلمات بول رااين، أنه ال ينبغي 
إجبار أحد على القيام مبا ال يريد القيام به. إذا كانت الفكرة تركز على ما يريد أي شخص القيام به،  

. ال ميكن أن ترّكز الفكرة فقط على ما يريد بعض الناس القيام  املساواة نتيجة لذلكخماوف حول  فهناك  
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به إن كانوا أغنياء مبا يكفي لتتاح هلم خيارات معينة. ألهنا تستبعد االختيار الذي يُفرض على األفراد  
القيام مبا يفضلون القيام به. كان هذا االختيار القسري ملا    منوذجًيا   بسبب عدم مقدرهتم املادية على 

إذا اشرتوا أتميًنا صحًيا   قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة واجهه الناس يف سوق التأمّي الفردي قبل
ولكن أبسعار معقولة )على سبيل املثال، خطط عالية للخصم أرخص ألهنا ال تغطي بعض    غري كاف 

ا حقيقًيا، جيب أن يكون كال اخليارين  اخلدمات املطلوبة(. ليكون اختيار شراء أتمّي من عدمه، اختيارً 
من اخليارات اليت ميكن لألشخاص اختيارها، إن أرادوا ذلك. يستبعد هذا الشرط االختيار بّي خطة  
أتمّي ال يستطيع الناس تكّلفها مقابل واحدة ميكنهم شراؤها. جيب أن تكون اإلعاًنت متاحة لذوي  

ل الشرط هذا النموذج أكثر تكلفة للتنفيذ من خطط احلزب  املوارد احملدودة جلعل خياراهتم حقيقية. جيع
يف   الدخل  يف  السائدة  املساواة  عدم  إىل  ابلنظر  تكاليف  احلقيقي  لالختيار  هبا.  املسموح  اجلمهوري 
الوالايت املتحدة. تضع هذه التكاليف عبًئا على "املساواة"، حيث أن اجلميع متساوون يف اخليارات  

 .ولدى األفراد مساحة أكرب للتعبري عن أولوايت خمتلفة عن شراء الرعاية الصحيةاملمكنة لشراء التأمّي،  

 
إن اختيارات البعض ابلتنازل عن التغطية جتعل، يف الواقع، األمور أسوأ ابلنسبة ألولئك الذين حيتاجون  

. جيب أن نطلق  إىل التأمّي ويفضلون شرائه، وختلق احلاجة إىل متويل اإلعاًنت لشراء التأمّي املتنازل عنه
ال يشاركون يف تكلفة النظام    - ألي سبب من األسباب    -لقب "الركاب ابجمّلان" على أولئك الذين  

الصحي ولكن ميكنهم مشاركة فوائده )الرعاية الصحية الالزمة( عند املرض. افرتض كذلك أن الركاب  
الغرا النظام الصحي من خالل تكّلف بعض  فوائد  مات املتواضعة لبقائهم بال  ابجمّلان ميكنهم مشاركة 

أتمّي. ابختصار، ميكن للرّكاب ابجمّلان أن حيتفظوا بتكلفة التأمّي مطروًحا منه الغرامة، مع االحتفاظ  
إبمكانية تلّقي الرعاية عند احتياجهم. بعبارة أخرى، جيب أن يكون النظام الصحي جاهًزا ملعاجلة مجيع  

، ألن هذا هو اختيار اجملتمع. )حنن نفرتض أن القليل من الناس  الناس، سواًء كانوا ركااًب ابجملان أم ال
سيسمحون للركاب ابجمّلان ابملوت يف الشوارع، وهو ما سيحدث إن مل يُسمح هلم ابحلصول على الرعاية  
عندما حيتاجون إليها ومل يشرتوا أتميًنا للرعاية الصحية.( وابلتايل حيصل الركاب ابجمّلان على صفقة جيدة  

إذا ُمنحوا الرعاية الالزمة ابنضمامهم إىل نظام مل يسامهوا   -يقول البعض أهنا حافز ألن يكونوا عبًئا    قد  -
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مبكًرا االنضمام  لعدم  متواضعة  عقوبة  مواجهة  ابستثناء   .فيه، 
 

يرفع الركاب ابجمّلان تكاليف إبقاء النظام جاهًزا هلم، وهي تكلفة يدفعها مجيع الذين يسامهون فيه من  
احلصول على التغطية. لذا فإن "االختيار احلقيقي" ألولئك الذين يتنازلون عن التغطية )ويصبحون    خالل 

رّكااًب ابجملان( يؤذي أولئك الذين "خيتارون" الدفع مقابل التغطية كل عام. يُشّجع اإلضرار ابآلخرين عند  
مثل هذه اخليارات  التكلفة    قانون الرعاية الصحية ميسورة  السماح هبذا االختيار. تعزز خطط استبدال 

التغطية هو   التنازل عن  الناس على  عرب إلقاء هذه األضرار على أطراف اثلثة. إّن مثن تشجيع بعض 
 .تشجيع الركوب ابجملان وما ينتج عنه من أضرار ألطراف اثلثة

لى الرعاية  الختتام هذا القسم، سننظر إبجياز فيما يقوله كل من هذه النهج الثالثة إلمكانية احلصول ع
عن بعض أوجه عدم املساواة العرقية يف الصحة والرعاية الصحية املوجودة يف الوالايت املتحدة. النقطة  
األوىل اليت جيب مالحظتها هي أن حساابت إمكانية احلصول على الرعاية الصحية هذه ال ختربًن عن  

تنتشر بعض احلاالت الصحية،   أصول بعض أشكال عدم املساواة اهلامة يف الصحة. على سبيل املثال،
مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو، بّي األمريكيّي من أصل إفريقي أكثر من اجلماعات العرقية  
األخرى يف الوالايت املتحدة. على حسب الطريقة اليت تُرى أبهنا األمثل يف توضيح هذه االختالفات  

و اختالفات طرق املعيشة، أو ابلتعرض البيئي  سواء ابختالف الدخل، أو االختالفات التعليمية، أ   –
إذا مل يكن االختالف نتيجة    -للمخاطر، أو االختالفات البيولوجية يف قابلية اإلصابة هبذه األمراض  

االختالفات يف إمكانية احلصول على اخلدمات أو العالجات الوقائية، فإن عدم املساواة يف إمكانية  
أو    -ختالف الصحي. جيب أن يؤدي معدل االنتشار األعلى  احلصول على الرعاية ليس مصدر اال

االستخدام حسب    - احلاجة   فإن معدالت  وإال  الصلة،  للخدمات ذات  أعلى  إىل معدل استخدام 
االستخدام   يرشدًن هنج  ما  األخرى.  واجملموعات  إفريقي  أصل  من  األمريكيّي  بّي  احلاجة ستختلف 

ت االختالفات يف معدل االستخدام حسب احلاجة تُعزى  حسب احلاجة إليه، هو النظر فيما إذا كان
إىل بعض السمات اهليكلية للنظام )مثل عدم كفاية اإلمدادات من مقدمي اخلدمات يف املناطق اليت  
التمييزية ملقدمي   للرعاية تؤدي إىل رعاية منقطعة، واملواقف  احملتاجون، وتنظيمات  السكان  فيها  يقيم 



ــ ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 24

 

أو تعطيل ميزات األفراد    إىل متكّي النمطية الواعية أو غري الواعية(، أو    اخلدمات، مبا يف ذلك الصور
)فروق الدخل، فروق مستوى التأمّي، الفروق التعليمية، الفروق العمرية، املواقف جتاه املرض و العالج(.  
إذا كانت عوامل أخرى غري االختالفات يف احلاجة تؤثر على معدل االستخدام حسب احلاجة، فلدينا  

الرعايةأ على  احلصول  يف  عادلة  غري  مساواة  ال  بوجود  لالعتقاد  قوية   .سباب 
 

االختالفات عرب أنواع التغطية    تُعتربكيف ستحكم نظرة السوق املعدلة على مثل هذه االختالفات؟ قد  
التأمينية )أعلى من املستوى األدىن األساسي الالئق( اليت قد تعتربها رؤية االستخدام حسب احلاجة  

الية على أهنا اختالفات يف التفضيالت من ِقَبل وجهة نظر السوق املعدلة. متاًما كما قد ختتلف  إشك
تفضيالت األسرة وموازًنهتا للطعام أو املالبس عرب مستوايت الدخل والتعليم، لذلك قد خيتلف استخدام  

تثريها الال مساواة    بدون نظرات االستهجان اليت  -فوق احلد األدىن الالئق    -اخلدمات الصحية أيًضا  
والذي قد يتخذ حّت شكل محاية إضافية ضد املخاطر    -غري العادلة. إن كان هناك اختالف يف اجلودة  

فلن تكون إشكالية لرؤية السوق املعدلة كما    -الصحية من خالل التشخيص األفضل أو رعاية أدوم  
 .ستكون لرؤية االستخدام حسب احلاجة

 
الثالثة، واليت ترى دعم مجيع اخليارات لشراء التأمّي، من املفرتض أن يؤدي  أما ابلنسبة لوجهة النظر  

ارتفاع انتشار املرض بّي بعض األقليات يف الوالايت املتحدة إىل اختاذهم لقرارت أقل للتخلي عن التغطية  
، على  وابلتايل شراء التغطية املطلوبة أكثر. ميكن تفسري هذه النتيجة، كما كانت من وجهة نظر السوق

أهنا فرق يف التفضيالت عرب اجملموعات. على أية حال، لن تؤدي إىل ادعاء الظلم. املعارضة من وجهة  
 .نظر االختيار هي للنطاق الكامل للدعم الذي جيعل االختيار احلقيقي ممكناً 

 . هل تتطلب العدالة إمكانية شاملة للحصول على الرعاية الصحّية؟٣

 
حماججات هتدف إىل إظهار أن اإلمكانية الشاملة )على األقل بعض    القسم ثالث سوف ندرس يف هذا  
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أشكاهلا( للحصول على الرعاية الصحية هي من متطلبات العدالة. إذا برهنت إحدى وجهات النظر  
من البلدان  هذه، أو عدد منها، على ادعاءاهتا، فعندئذ ميكن تفسري املمارسات اليت الحظناها يف العديد  

للوفاء مبتطلب للعدالة، مهما   لتوفري مثل هذه اإلمكانية على أهنا حماوالت  لتمويل مؤسسات هتدف 
مع اإلشارة    -نقضي وقًتا يف تقييم اآلراء اليت تنكر مثل هذه االدعاءات متاًما    ولنقصرت عن ذلك.  

للعدالة سرتفض جهود إعادة التوزيع لتعزيز الصحة متاًما مثلما    الليرباتريةفقط إىل أن بعض احلساابت  
 .ترفض جهود إعادة التوزيع لتعزيز أهداف اجتماعية أخرى 

 
 ، واإلمكانية الشاملة للحصول على الرعايةوالفرصة الصحة،  ١.٣

 
هناك خط ابرز يف اجلدل لصاحل اإلمكانية الشاملة للحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية يُبىن  

من    وضحيف توفري الفرص للناس. توسع النسخة األ  – والرعاية الصحية اشتقاقًا    –على مسامهة الصحة  
(. ميكن  0820،    1985،    1981)دانييلز    راولز ملبدأ يضمن املساواة يف الفرصهذه احلجة استدعاء  

( احلجة من عمل سّي  أشكال من هذه  أو من نسخة  1992،    1980استنتاج  القدرات  ( على 
( من "تكافؤ الفرص للرفاهية أو االمتياز"، على الرغم من أن هناك  1989( وكوهّي ) 1988أرنيسون )

ظروف أي  وحتت  الرعاية  من  أنواع  يف  املتغريات  هذه  بّي   .اختالفات 
 

 :الفرص العادل لإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية على النحو اآليت  ميكن أتسيس حجة تكافؤ 
 
 

لبعض الفئات املرجعية   تتكون من األداء الوظيفي الطبيعي ابلنسبةافرتض أن الصحة   .１
( من األنواع؛ يف الواقع،  نوع اجلنسياملناسبة )على سبيل املثال، جمموعة فرعية خاصة ابل

 .خطري الصحة هي غياب مرض 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/
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مع أهنا     –مسامهة كبرية    - أي الصحة    -اهم احلفاظ على األداء الوظيفي الطبيعي  يس .２

يف محاية جمموعة الفرص اليت ميكن لألفراد االستفادة منها بشكل معقول؛ إن    -حمدودة  
االبتعاد عن األداء الوظيفي الطبيعي يقلل من نطاق خطط احلياة اليت ميكن أن خنتارها إىل  

 (.ظائف اليت ميكننا ممارستها )قدراتناحد أنه يقلل من الو 
 

العوامل اليت ميكن التحكم فيها اجتماعًيا يف احلفاظ على األداء   .３ العديد من  تساهم 
الوظيفي الطبيعي للسكان وتوزيع الصحة بشكل عادل فيما بينهم، مبا يف ذلك الصحة  
العامة التقليدية والتدخالت الطبية، كما يساهم توزيع بعض احملددات االجتماعية للصحة  

 .ليم والتحكم يف احلياة و العملمثل الدخل والثروة والتع
 
إذا كانت لدينا التزامات اجتماعية حلماية نطاق الفرص املتاح لألفراد، كما تدعي بعض  .４

للعدالة، مثل   العامة  العدالة كإنصافالنظرايت  بتعزيز ومحاية  نظرية راولز يف  نلتزم  فإننا   ،
 .األداء الوظيفي الطبيعي للجميع

 
ة للحصول على جمموعة معينة من التدخالت الصحية العامة  يفي توفري اإلمكانية الشامل  .５

والطبية جزئًيا ابلتزامنا االجتماعي حبماية جمموعة الفرص املتاحة لألفراد، على الرغم من أن  
التدخالت، نظًرا )حلدود(    العقالء قد خيتلفون حول ما يُدرج يف مثل هذه اجملموعة من 

 .املوارد والتكنولوجيا
 

 

التعليقات النقاط الرئيسية يف هذه الصورة األولية. أواًل، ال يستبعد املفهوم الضيق للصحة  ستوضح بعض  
يقام هذا املفهوم األضيق حول ما  ،  (، فضاًل عن ذلك3النطاق الواسع حملددات الصحة املذكورة يف )
ة اخللط بّي  به. يتجنب هذا املفهوم الضيق للصح  ويهتموا يقيسه علماء األوبئة وخمططو الصحة العامة  

https://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/
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الصحة والرفاهية بشكل عام، وهو ما يفعله تعريف منظمة الصحة العاملية للصحة )"الصحة هي حالة  
منظمة    ( العجز"(  أو  املرض  وليست جمرد غياب  الكاملة  والعقلية واالجتماعية  اجلسدية  الرفاهية  من 

العاملية   الطبيعي يش1948الصحة  الوظيفي  األداء  أن  يّتضح، رغم ذلك،  اإلدراكية  (.  الوظائف  مل 
أو   "حد"  مفهوم  الصحة  تظل  معقدة.  اجتماعية  حيواًنت  ألننا  فقط،  البدنية  الصحة  ال  والعاطفية 
"سقف"، على عكس الدخل، ألننا ال نستطيع زايدة الصحة ملقدار غري حمدد، لكن جيب أن هندف  

 .فقط إىل األداء الوظيفي الطبيعي للجميع

 
ء الوظيفي الطبيعي ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على نطاق الفرص املتاحة  اثنياً، محاية وتعزيز األدا

للناس. الدخل والتعليم واحلرايت األساسية، ابإلضافة إىل عوامل أخرى، يؤثرون أيًضا. ومع ذلك، فإن  
فقدان األداء الوظيفي أو الوفاة املبكرة اليت قد أتيت مع اعتالل الصحة يقلل بشكل واضح من نطاق  

ط احلياة اليت ميكن للناس أن خيتاروها بشكل معقول يف جمتمع معّي. وعليه، فإن محاية الصحة  خط
 معنيونحتمي الفرص، حّت لو مل تكن الشيء الوحيد الذي يفعل ذلك. السمة اهلامة للحجة هي أننا  

 .بصحة اجلميع ألننا معنيون حبماية نطاق الفرص للجميع 

 
ا الكثري يف  تعلمنا  لقد  )انظر  اثلثًا،  للصحة  األعم  االجتماعية  احملددات  املاضية حول  العديدة  لعقود 

عن عدم املساواة الصحية والعدالة(، خاصة أن وجود اإلمكانية الشاملة للحصول   سرينيفاسان مدخل 
على الرعاية يف اجملتمع ال يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم املساواة الصحية فيه.  هل أمهية العوامل  

ال توفري  األخرى  أن  تعين  وتوزيعها  السكان  على صحة  تؤثر  واليت  اجتماعًيا  عليها  السيطرة  ميكن  يت 
اإلمكانية الشاملة للحصول على جمموعة مناسبة من خدمات الصحة العامة واخلدمات الطبية الشخصية  

الفردية ابهظة  (Sreenivasan 2007أقل أمهية )انظر  التدخالت  أننا علمنا أن بعض  ؟ لنفرتض 
ن تساهم بشكل أقل يف محاية نطاق الفرص لألفراد من إعادة توزيع بعض السلع املهمة األخرى اليت  الثم

تعترب حمددات للصحة. قد يعين ذلك أننا جيب أن ننفق أقل على الرعاية الصحية ونعيد تعريف حزمة  
ا عن اإلمكانية الشاملة  املزااي اليت نقدمها يف نظام اإلمكانية الشاملة. ولكن ال ينبغي أن يعين ذلك ختلين
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للحصول على الرعاية، حّت لو كان ذلك يعين أنه يتعّي علينا تقليص نطاق اخلدمات الطبية املتاحة  
للناس يف ضوء طرق أخرى للحد من خماطر فقدان األداء الوظيفي. بغض النظر عن مدى عدالة توزيع  

خر. ال تزال اإلمكانية الشاملة  احملددات األعم للصحة، سيمرض بعض الناس ولن ميرض بعضهم اآل 
النسبية مقارنة ابألشياء األخرى اليت قد نقوم هبا( هي   للحصول على الرعاية املعقولة )نظًرا لفعاليتها 

 الطريقة الوحيدة لطمأنة الناس أبنه ميكن تلبية بعض االحتياجات الصحية بشكل عادل.

 
ساب الفرصة، لكن التعديل ال يتعارض مع توجه  رابًعا، يقدم امتداد نظرية راولز بعض التعديالت يف ح

العدالة كإنصاف. العدالة كإنصاف جتّرد من احلالة الصحّية اختالفاهتا يف افرتاضها أن الوكالء خيتارون  
املبادئ حلكم األشخاص الذين يعيشون بكامل عافيتهم على مدى احلياة الطبيعية. أاثر هذا التبسيط  

، ألنه يعين أن طريقة احلكم على عدم املساواة،   (1980)سّي  ًقا والح (1973) آرو  انتقادات من 
مؤشر السلع االجتماعية األولية، ستفشل يف حساب عدم قدرة األشخاص يف بعض الدول الصحية  
على حتويل تلك السلع إىل نفس مستوى الرفاهية مثل األشخاص الذين يعيشون بشكل طبيعي. إن  

ة أساًسا إىل األمهية اإلسرتاتيجية إلمكانية احلصول على الوظائف  ( عن الفرصة موجه1971)  راولز فكرة  
واملناصب؛ من الواضح أن الصحة، اليت يُنظر إليها على أهنا أداء وظيفي طبيعي، هلا أتثري على إمكانية  
احلصول على الوظائف واملناصب، لكننا حنتاج أيًضا إىل حساب أوسع للفرص إذا أردًن معاجلة أتثري  

ى جوانب مهمة أخرى من احلياة. عند استعارة التربير ملبدأ يضمن املساواة العادلة يف الفرص،  الصحة عل
مث استخدامه لتطبيق مفهوم أوسع للفرصة، تتضمن احلجة تعديل حجج راولز اخلاصة. ومع ذلك، يبدو  

 Rawls 1995: 184, n.14; Rawls)  أنه تبىن وجهة النظر هذه حول كيفية توسيع نظريته
2001: 175, n.58). 

ب  األصلية  راولز  ملثالية  الرئيسية  السمة  على  حيافظ  النهج  فإن  التعديل،  هذا  من  الرغم  اعتبارعلى   ال 
الطبيعي،   العمر  الطبيعي على مدى  الناس الوظيفي  أداء  للحاالت الصحية: يف حماولة للحفاظ على 

إلمكان. والعاقبة اهلامة لذلك هي أننا ال  هندف إىل إبقاء العامل احلقيقي أقرب ما يكون إىل املثالية قدر ا 
النطاق الواسع للفرص اليت أتيت مع األداء الوظيفي   نركز فقط على تكافؤ الفرص، ولكن على تعزيز 

https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
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الطبيعي للجميع. هتدف وجهة النظر هذه إىل تعزيز صحة السكان وليس جمرد املساواة بينها: ال هتدف  
رة أخرى، غاية هذه السياسة الصحية هي أن يؤدي اجلميع أداء  إىل مساواهتم حّت ابلصحة السيئة. بعبا

وظيفًيا طبيعًيا: لكن هذا يعين أن غايتها هي املساواة والتحسّي على حد سواء )على الرغم من قصرها  
 (.عن غايتها، فإننا نواجه مقايضات مهمة

 
ال ميكننا تلبيتها مجيًعا.   أخريًا، جيب أن نفكر يف كيفية تلبية االحتياجات الصحية بشكل عادل عندما

السؤال صعب، خصوًصا ألن لدينا خالفات هامة حول أي التدخالت اليت جيب تضمينها يف نظام  
اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية، كما أشرًن سابًقا عندما الحظنا كيف ستنشأ اخلالفات اهلامة  

ثال عن طريق تقليل املدفوعات أو اخلصومات  حول املقايضة بّي احلماية املالية احملسنة، على سبيل امل
التغطية   مزااي  املداوالت حول مشولية حزمة  أثناء  اخلدمات  أنواع  من  املزيد  وتغطية  امليزة،  تتطلبها  اليت 
الشاملة. هذا صحيح حّت لو قبلنا مبدأ تكافؤ الفرص العادل كمبدأ مناسب للتحكم يف الصحة والرعاية  

 .الصحية

 
دأ تكافؤ الفرص العادل هو مبدأ أعم من الالزم وغري حمدد للتعامل مع عائلة من  املشكلة هي أن مب

(. على سبيل املثال، عندما نفكر يف االستثمار يف خدمة  1993"مشاكل التقنّي اليت مل حُتل" )دانيلز 
  أو تقنية جديدة، قد نتفق على أنه جيب أن نعطي أولئك الذين هم يف وضع أسوأ صحًيا األولوية على 
أولئك الذين هم يف وضع أفضل. لكن قد نتساءل عن مدى األولوية اليت جيب أن نعطيها هلم إذا كان  
إبمكاننا حتقيق حتسن أكرب يف الصحة ألولئك الذين هم يف وضع أفضل إىل حد ما. وابملثل، قد نتفق  

 نزال خنتلف حول  على عدم السماح للعديد من الفوائد الطفيفة أبن تفوق الفوائد املهمة، لكننا قد ال
مّت تفوق الفوائد املتواضعة لعدد أكرب من الناس الفوائد الكبرية لعدد أقل من الناس. يف هذه املشاكل  

األشخاص الذين يبحثون عن أسباب ميكن أن تشكل أساًسا لتربير متفق    - وغريها، سيختلف العقالء  
افسة يف موضع البحث، حّت لو وافقوا على  حول كيفية إجراء املفاضالت بّي القيم املتن  - عليه للسياسة  

اتفاق مسبق على   إىل  نفتقر  الفرص. حنن  أن يكون حلماية  الصحية جيب  للسياسة  العام  اهلدف  أن 
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مبادئ أكثر دقة ختربًن عن أفضل السبل حلماية الفرص يف هذا السياق. ألننا نفتقر إىل اإلمجاع بشأن  
أشكال العدالة اإلجرائية أو عملية منصفة لتحقيق  مثل هذه املبادئ، جيب أن ننخرط يف شكل من  

 .نتائج منصفة

 
تطلب هذه  ت(. 2008يُطلق على أحد نسخ هذه العملية اسم "املساءلة عن املعقولية" )دانيلز وسابّي  

العملية البحث عن أسباب متفق عليها، واإلعالن عن أسس القرارات، وإعادة النظر يف القرارات يف  
اجلديدة، والتأكيد على االلتزام ابلعملية. جيب أن تُتبىن السمات احملددة ملثل هذه    ضوء األدلة واحلجج

العملية العادلة من املستوى املؤسسي الذي ستستخدم فيه الختاذ قرارات بشأن ما جيب تغطيته. على 
على الرعاية  وجه التحديد، ينبغي حتديد القرارات املتعلقة مبحتوى حزمة مزااي اإلمكانية الشاملة للحصول  

العامة. يف القسم   الشروط  سنعود للنظر مبزيد من    5من خالل عملية تداولية عادلة تتوافق مع هذه 
 .التفصيل يف أنواع التدخالت اليت يدعمها هذا احلساب بشكل عام

 

اخلالصة  اإلجرائية  العدالة  أشكال  من  املعقولية هي شكل  املساءلة عن  إن  القول   Rawls) ميكن 
ألننا نفتقر إىل إمجاع مسبق على املبادئ الدقيقة الالزمة حلل النزاعات حول قضااي ختصيص   (1971

املوارد هذه، على الرغم من أننا قد نتوصل إىل مربرات مقبولة للطرفّي متفق عليها من خالل املداوالت  
ة عن القمار من ًنحيتّي. أواًل،  حول حاالت حمددة. خيتلف مثال راولز لقضية العدالة اإلجرائية البحت 

أن العملية مقّيدة ببعض املبادئ األخالقية السابقة. على سبيل املثال، جيب أال تتعارض النتيجة مع ما  
تتطلبه املساواة العادلة يف الفرص من خالل التمييز ضد جمموعة فرعية معينة على أساس العرق أو النوع.  

االخنراط يف التحيز النوعي أو العرقي واعتبار ذلك نتيجة منصفة. قد  ال ميكن هليئة صنع القرار احمللية  
يزعم املرء أن نفس القيد ينطبق على حالة املقامرة: إذا كان مسموًحا للبيض فقط، ال للسود، ابملقامرة،  

على الرغم من أن البعض قد يقول أن هذا    -فلن تكون نتيجة دوران عجلة الروليت العادلة أيًضا عادلة  
د على من يلعب اللعبة، وليس حول ما إذا كنا ننظر إىل نتيجة دوران عجلة متوازنة إىل حد ما على  قي



ــ ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 31

 

أهنا نتيجة عادلة. اثنًيا، ميكننا أن نتخيل تربيًرا فلسفًيا يقنعنا بتبين مبدأ جيعل االحتكام إىل عملية عادلة  
على عدالة نتيجة املقامرة اليت من    أمًرا غري ضروري، لكن ال ميكننا ختيل مثل هذا "الدليل" الفلسفي 

شأهنا أن تقودًن إىل اعتبار عجلة الروليت العادلة أو رمية النرد املتوازن غري ضروريتّي بنفس الطريقة. على  
الرغم من أن املساواة أو الفرص العادلة، مبا يف ذلك عدم التمييز، تقيد النتائج املقبولة من عملية عادلة،  

ن أن تقدر على حتديد ما يعترب نتيجة مقبولة. ويتطلب ذلك اتفاقًا، بشكل عام من  إال أهنا فكرة أعم م 
لتلبية   مقبولة  طريقة  التخصيص  أن  يف  التفكري  أسباب  على  املصلحة،  أصحاب  من  جمموعة  قبل 
االحتياجات بشكل عادل وابلتايل محاية الفرصة ألولئك املعنيّي. اهلدف من اإلصرار على ما نسميه 

ءمة" هو البحث عن أسباب مربرة متفق عليها لالعتقاد أبن ختصيص موارد معينة هو وسيلة  شرط "املال 
مقبولة لتحقيق تكافؤ عادل يف الفرص. أيخذًن هذا الشرط إىل ما هو أبعد من جمرد االتساق مع تكافؤ  

ت والتجميع  الفرص العادل ألن هذا املبدأ ال حيدد ما جيب القيام به يف مواجهة اخلالفات حول األولواي
 .واملشكالت األخرى

 
حجة اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية اليت مت رمسها سابًقا تتبىن بشكل خاص مبدأ راولز لتكافؤ  

  3إىل    1الفرص العادل. وجتدر اإلشارة إىل أن االختالفات يف هذه احلجة قد حتتفظ ابخلطوات من  
، بشرط وجود صلة معقولة بّي أي مبدأ مت استبداله  4  ولكنها تعدل املبدأ الذي متت املوافقة عليه يف

، أي أتثري الصحة على نطاق الفرص املتاحة للناس. على سبيل املثال، جادل  3واملالحظة املركزية يف  
سّي أبن اهلدف املالئم للمخاوف بشأن املساواة هو فضاء القدرات، منظور إليه على أنه وظائف ميكننا  

ملبدأ الذي يتطلب منا محاية جمموعة القدرات لألشخاص )سواء بشكل متساٍو أو  اختيار ممارستها. إن ا
مبستوى كاٍف( من شأنه أن يوفر أيًضا أساًسا للحفاظ على األداء الوظيفي الطبيعي للناس من خالل  
اإلمكانية الشاملة للحصول على التدخالت اليت تقلل املخاطر الصحية عليهم أو تعاجلهم عند البعد  

األ  للعدالة توضح  عن  إىل نظرية  الفكرة  الرغم من أن سّي مل يطور هذه  الطبيعي. على  الوظيفي  داء 
جمموعة من مبادئ العدالة، فإن النقطة املركزية هنا هي أن االهتمام حبماية مساحة الوظائف اليت ميكننا  
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ن ميارسها الناس )دانييلز  اختيار ممارستها يعادل تركيز احلجة السابقة حول محاية الفرص اليت من املعقول أ
2010.) 

 
 ( مبدأ يضمن تكافؤ الفرص للرفاهية أو االمتياز4قد تستدعي نسخة بديلة اثلثة من احلجة السابقة )يف  

(Arneson 1988; Cohen 1989) ."وهي وجهة نظر مُسيت فيما بعد بـ "مساواة احلظ ،
اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية    ميكن القول إن مثل هذا املبدأ من شأنه أن يدعم أيًضا نظام

الذي يتضمن جمموعة واسعة من خدمات الوقاية والعالج. ومع ذلك، سيختلف هذا املبدأ مع احلساب  
القائم على الفرصة املوصوف سابًقا من حيث ما يتم تغطيته، ألنه يرتك جمااًل أكثر صراحًة الستبعاد  

نها بشكل جوهري. تقول هذه النسخة أننا ال ندين لبعضنا  تغطية الظروف اليت يكون الفرد مسؤوالً ع
البعض ابملساعدة أو التعويض عن حظ "اخليار" السيئ ابلطريقة اليت ندين هبا للحظ "الغاشم" السيئ.  
يف الوقت نفسه، قد تشمل إمكانية احلصول على اخلدمات اليت تصحح بعض العيوب )مثل الرباعة  

ل( اليت ميكن اعتبارها أداء وظيفي طبيعي من قبل احلساب الذي مت رمسه  اليدوية األقل أو الذكاء األق 
مسبًقا. ومع ذلك، هذا نظام إمكانية شاملة للحصول على الرعاية، حّت لو كان يستثين تغطية الظروف  

(. ومع ذلك، يرفض بعض دعاة مساواة  2011اليت يعترب اجملتمع أن األفراد مسؤولّي عنها )انظر دانيلز  
 . (Segall 2010)ستدعاء الفرصة املقرتحة يف احلساب املوضح هنا احلظ ا

 

 اإلمكانية الشاملة للحصول على رعاية معّرفة حبصافة ٢.٣ 

 
ام اثٍن لصاحل اإلمكانية الشاملة للحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية، وهو  جدل عمثة خط  

يعتمد على فكرة أن األفراد احلذرين سيأمنون أنفسهم ضد احتمال احلاجة إىل أنواع معينة من الرعاية  
يف توضيح   (2000 ,1994 ,1981) الصحية. سننظر يف نسختّي من هذه احلجة، جهد دوركّي 

( ملبدأ أمثلية ابريتو األويل  1982تبة على معاملة الناس ابحرتام متساٍو، و استدعاء جيبارد )اآلاثر املرت 
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مقرتًًن حبق مفرتض يف حد أدىن أساسي الئق من الدخل. كما سنرى، على الرغم من أن كلتا احلجتّي  
صحية املختلفة،  تستخدمان افرتاضات خمتلفة لدعم اإلمكانية الشاملة للحصول على حزم مزااي الرعاية ال

فإن هدفهما الرئيسي هو مواجهة بعض اآلراء غري املعقولة حول الفوائد اليت جيب تضمينها يف نظام  
 .اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية

 
 :على النحو اآليت دوركّي  ميكن رسم حجة 

 

 .لدينا التزام مبعاملة الناس على قدم املساواة .１
 

املساواة بّي الناس هي إعطاء الناس املساواة يف املوارد )وميكن وأفضل طريقة لتحقيق   .２
من الناحية النظرية أن تظهر هذه الفكرة على أهنا متماسكة من خالل تصميم مزاد أويل  

 مناسب، جنًبا إىل جنب مع الصفقات املناسبة بعد املزاد وخطط التأمّي ضد الغنب(.
 
لوالايت املتحدة، على سبيل املثال، وأن الدخل  لنفرتض أن لدينا تكافًؤا يف املوارد يف ا  .３

والثروة مت توزيعهما ابلتساوي، وأن مجيع األشخاص لديهم معلومات حول تدخالت الرعاية 
الصحية وآاثرها كما لدى أفضل األطباء، وأنه ال أحد لديه معلومات مسبقة حول املخاطر  

 .احملددة اليت يواجهها أفراد معينون
 
التصرف حبكمة لشراء احلماية التأمينية ضد االحتياجات الصحية  مث ميكن لكل شخص   .４

 .املختلفة دون دعم حكومي أو أسواق مشوهة
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ما جيب أن يؤّمن معظم الناس ضده حبكمة جيب إدراجه يف نظام اإلمكانية الشاملة  .５
للحصول على الرعاية الصحية. )وابلتايل، سيكون تضمّي بعض أنواع احلماية تسرًعا وعلينا 

 تخلي عن قاعدة اإلنقاذ اليت تضمنتهم.(ال
 
عندما يكون هناك خالف حول ما يعتربه الناس أتميًنا حكيماً )قد يشرتيه البعض، وال   .６

يشرتيه البعض اآلخر(، فإننا حنتاج إىل التشاور مع األشخاص الذين ميثلون وجهات نظر  
 .االستشارةخمتلفة واختاذ قرارات بشأن التغطية الشاملة اليت تعكس تلك 

 

ستوضح بعض التعليقات اجلوانب الرئيسية هلذه احلجة. أواًل، تتضمن املقدمتان األوىل والثانية كالً من  
الناس على قدم املساواة( وطريقة قوية جًدا )حمددة   افرتاض مساواة قوي، برغم تقبله الواسع )معاملة 

الدعاءات ستأخذًن إىل ما هو أبعد من  ومفصلة( لتحقيق ذلك )تكافؤ املوارد(. مناقشة تفاصيل هذه ا 
تنتقل إىل حساب اإلمكانية الشاملة   املقال. يكفي أن نقول إن هذه احلجة ال ميكن أن  نطاق هذا 
العدالة. ويف هذا   االفرتاضات األكثر عمومية لوجهة نظر  الصحية دون بعض  الرعاية  للحصول على 

العادل يف   الشاملة  الصدد، فإهنا تتفق مع حساب تكافؤ الفرص  احلاجة إىل استعارة مربر لإلمكانية 
 .للحصول على الرعاية من شواغل العدالة األهم

 
( قوية جًدا وميكن القول أنه ال ميكن حتقيقها. وابلتايل ينبغي النظر إىل  3اثنًيا، االفرتاضات احملددة يف )

شيء دقيق حول كيفية تصميم    احلجة اليت تفرتضها مسبًقا على أهنا أداة حتليلية وليست حماولة لقول أي 
  واملتساوية املؤسسات احلقيقية. )نالحظ أن هذا املطلب القوي ال حيتاج إليه منوذج اإلمكانية الشاملة  

للحصول على الرعاية الذي يؤكد على االختيار احلقيقي. بداًل من ذلك، يسمح منوذج االختيار بعدم  
ي ملوازنة القدرة على حتمل تكلفة شراء التأمّي على  املساواة يف الدخل وحيتاج فقط إىل الدعم احلكوم

ابلتأمّي الذي مت شراؤه من   قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة  قدم املساواة مساواًي بذلك تطّلب
البورصات اليت يصرح هبا.( بدون معرفة، على سبيل املثال، مستوى املوارد الذي سينتج عن تكافؤ املوارد،  



ــ ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 35

 

لقليل عن مستوايت التغطية التأمينية لظروف معينة تعزز الرفاهية لألفراد. نظرًا لعدم  ميكننا أن نقول ا
وجود طريقة جمدية لتلبية االفرتاضات حول توزيع املعرفة الطبية أو استبعاد املعرفة ابملخاطر الفردية، فإن  

االفرتاض أبن هناك    افرتاضية متاًما ونظرية وليست عملية. اثلثًا، دوركّي  هذه االفرتاضات جتعل حجة
سوق أتمّي تنافسي بشكل مثايل مفرتض يف اخلطوة الرابعة من احلجة يضيف إىل الطبيعة االفرتاضية  

 .للحجة ككل

تركز احلجة بشكل أساسي على اخلدمات الطبية الشخصية وليس تدابري الصحة العامة األوسع    رابًعا ،
نطاقًا اليت تقلل املخاطر اإلمجالية أو توزع تلك املخاطر بعدالة أكرب. ال يوجد ذكر للتدخالت خبالف  

الوقاية، ويوضح االجتاه   تدابري  الفردي أو  التأ  5و    4العالج  لتلك  أن احلجة تدور حول سوق  مّي 
توضح أن اهلدف من احلجة هو توضيح ما ميكن أن يتضمنه    6و    5التدابري فقط. إن فحوى اخلطوتّي  

التحديد،   الرعاية. على وجه  للحصول على  الشاملة  اإلمكانية  للدفاع عن حزمة مزااي  القابل  احملتوى 
نا البعض عن طريق توفري الرعاية  ملا ندين به لبعض  قبواًل هتدف احلجة إىل إثبات أننا حباجة إىل رؤية أكثر  

الصحية من وجهة النظر اليت ال ميكن تربيرها أبن ما ينقذ شخًصا ما من املوت أو اإلعاقة جيب تقدميه  
 .بغض النظر عن التكاليف أو تكاليف الفرصة

  النسخة األخرى من حجة التأمّي احلكيم للتغطية الشاملة تستند إىل افرتاض أضعف أبن لدينا احلق يف 
(، أُثري االفرتاض و مل جُيادل به. مثل احلجة 1982حد أدىن الئق من الدخل. يف مناقشة جيبارد ) 

الشاملة   اإلمكانية  مزااي  حزمة  حمتوى  على  آاثرها  يف  جيبارد  حلجة  الرئيسي  الدافع  يكمن  األخرى، 
 للحصول على الرعاية 

حوال شخص ما أفضل  افرتض مبدأ ابريتو األّويل الذي يقول: إذا كان كاًل من  أ( أ .１
 ، فإن P من Q ، و ب( لن تكون أحوال أحد أسوأ حتت Q من P مبوجب السياسة 

P ن  أفضل مQ(. ال يوجد تعارض مصاحل يف احلاالت اليت ينطبق فيها هذا املبدأ. ) 
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افرتض أن هناك حًقا يف حد أدىن الئق من الرفاهية االقتصادية. )ال يدافع جيبارد عن   .２
هذا املبدأ ابإلضافة إىل مبدأ ابريتو األّويل كافيان إلثبات أنه جيب أن  هذا احلق، فقط أن  

 .( يكون هناك إمكانية متساوية للحصول على حد أدىن الئق من الرعاية
 

 

إن التأمّي الصحي الذي من احلكمة أن يشرتيه اجلميع من حدهم األدىن الالئق حيدد  .３
 .من الرعاية الصحية الرعاية الصحية األساسية، أي احلد األدىن الالئق

 

جيب أن يكون هناك إمكانية شاملة للحصول على حد أدىن الئق من الرعاية الصحية،   .４
 .ألن اجلميع أفضل حااًل مع مثل هذه اإلمكانية وال أحد أسوأ حااًل 

 
ال ينبغي، على أية حال، أن يكون هناك إمكانية متساوية للحصول على مجيع أشكال  .５

مبدأ ابريتو األّويل، ألن احلزمة الشاملة للرعاية الصحية اليت من    الرعاية الصحية، ابفرتاض
 احلكمة شرائها ستختلف عن احلد األدىن الالئق. عالوة على ذلك، يشري مبدأ ابريتو األّويل
 .إىل أن بعض أشكال الرعاية الصحية قد ال تستحق شراء التأمّي هلا من قبل أي شخص

 

ستساعد بعض التعليقات يف توضيح صورة احلجة هذه. أواًل، يهتم جيبارد إبظهار أن هذا املبدأ األخالقي  
(. إنه يدافع عن املبدأ  5و  4الضعيف له آاثر هامة على السياسة الصحية )وهي مذكورة يف اخلطوتّي 

كون غري عقالنية  ضد احلجج املناهضة للنفعية وضد بعض البديهيات اليت تتعارض معها ولكن قد ت
دعم اإلمكانية الشاملة للحصول على    -   4)من وجهة نظره(. اثنًيا، للوصول إىل االستنتاج الرئيسي يف  

يتبىن جيبارد مبدأ أخالقًيا كافًيا لدعم توفري أساس ملستوى عاملي لشراء    - حد أدىن الئق من الرعاية  
املنصوص عليه هنا. ومع ذلك، فإنه حياول  التأمّي. إنه ال جيادل، كما لوحظ، من أجل احلق احملدد  

احلصول على بعض الدعم له من قبل احلجج النفعية حول تقليل املنفعة )اهلامشية( للدخل والثروة، ألهنا  
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( حول أسس حتسّي املنفعة  1979أضعف من وجهة النظر األكثر مساواة اليت يدافع عنها براندت )
 .واليت يتعاطف معها جيبارد

 
يف فكرة أنه إذا تصرف اجلميع حبكمة عند    4ثل جوهر احلجة اخلاصة ابالستنتاج يف اخلطوة  اثلثًا، يتم

احلد األدىن الالئق من الرفاهية االقتصادية لشراء بعض أنواع الرعاية الصحية، فما يشرتونه، على افرتاض  
اءة(، سيشكل احلد أهنم يتحملون التكلفة االجتماعية الشاملة للتأمّي )مبا يف ذلك أي خسائر يف الكف

األدىن املناسب من الرعاية. إن القول أبنه من احلكمة أن يشرتي الشخص التأمّي )أثناء حتمل هذه  
التكاليف( هو )ابستخدام مبدأ ابريتو األّويل( كالقول أبن الشخص أحواله أفضل مع التأمّي من دونه  

ك، أن هذا يتطلب وجود سوق تنافسية  وأنه ال يوجد أحد أسوأ حااًل نتيجة لذلك. من املفرتض، مع ذل
أن يقدمه يف حجته(، وليس من الواضح كيفية حتقيق   دوركّي  ملثل هذا التأمّي )وهو افرتاض كان على

وهي نقطة  (،  Arrow 1963ذلك يف ضوء الشكوك املنتشرة املوجودة يف األسواق الطبية )راجع  
 .الحظها جيبارد

ئقة، من غري احملتمل أن يكون من احلكمة للجميع شراء حزمة التأمّي  رابًعا، فوق احلد األدىن للرفاهية الال
األوسع نطاقاً. هلذا السبب يقول جيبارد أنه ليس من العدل أن نطلب املساواة يف احلصول على مجيع  
أشكال الرعاية الصحية. تُقرن هنا العدالة مبا هو مقبول أخالقياً، وما يعترب مقبواًل أخالقياً هو )من بّي  

نفس املبدأ الذي يقول أن بعض أنواع الرعاية ليس من احلكمة   أشياء أخرى( ما أقره مبدأ ابريتو األّويل.
وابلتايل    -فاألحوال أفضل جلميع األشخاص إذا مل يشرتوا أتميًنا لتلك الرعاية    - ألي شخص شرائها  

التكلفة فعالية  حتليل  على  املرتتبة  اآلاثر  بعض  عن   .يُدافع 
 

عكس دوركّي، الذي يعرتف ابحتمال وجود خالفات حول ما هو من احلكمة القيام به،    خامًسا، على
وابلتايل، فهو ال يهتم، كما هو احلال مع دوركّي )أو مؤيد املساءلة عن   ال يقدم جيبارد هذا التنازل. 

 .املعقولية، يف احلجة السابقة( بتطوير طريقة حلل النزاعات حول ما ميكن اعتباره حكيًما
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 إمكانية احلصول على حد أدىن الئق من الرعاية الصحية ٣.٣ 

توجد حجة خمتلفة حلصول اجلميع على حد أدىن الئق من الرعاية الصحية ال تركن إىل دعم املبادئ  
العامة للعدالة )املساواة العادلة يف الفرص، أو معاملة الشعوب على قدم املساواة، أو احلق يف احلد األدىن  

ابإلضافة إىل حجة لصاحل الدولة  الالئق من الرفاهية االقتصادية(، بل إىل تعددية االعتبارات األخالقية  
وّجهه )ابإلكراه( )بوكاًنن  

ُ
(. يف مناقشته، يرفض بوكاًنن أواًل العديد من احلساابت اليت حتاول  1984امل

إرساء حق عاملي يف حد أدىن الئق من الرعاية، لكننا سنركز هنا على احلجة اإلجيابية الداعمة لفكرة  
ة من خالل استحقاق قانوين ملثل هذه الرعاية على الرغم من  اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاي

 .عدم وجود أي حق أخالقي هلا

 
 :ميكن رسم احلجة على النحو التايل

 تستحقها هناك جمموعة من احلقوق اخلاصة ابحلصول على حد أدىن الئق من الرعاية   .１
يّي األصليّي، هذه اجلماعات: أعضاء اجلماعات، مثل األمريكيّي من أصل أفريقي واألمريك

الذين يدان هلم ابلتعويض عن الظلم الذي تعرضوا له منذ فرتة طويلة؛ األفراد الذين تضرروا  
بصحتهم من إجراءات خاصة أو شركات، مثل تلويث األماكن العامة أو تعريض العمال  
للسموم؛ أعضاء اجلماعات اليت قدمت تضحيات استثنائية لصاحل اجملتمع ككل، مثل اجلنود  

 .دامى اجلرحىالق
 

الضرر الذي يربر   .２ الوقائية من مبدأ منع  يربر احلصول على بعض أشكال اخلدمات 
استخدام األموال العامة لبعض تدابري الصحة العامة ابإلضافة إىل حجة دستورية تتطلب  

 .محاية متساوية من األضرار اليت يعمل اجلمهور على منعها 
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دة تربره اعتبارات احرتازية مثل أمهية بعض  احلصول على بعض أشكال اخلدمات املفي  .３
 .أشكال الرعاية الصحية إلنتاج قوة عاملة منتجة ومواطنّي صاحلّي للدفاع الوطين

 
هذه االعتبارات جمتمعة من شأهنا أن تربر االستحقاق القانوين لبعض أشكال الرعاية   .４

 .الصحية
 
لدولة واليت ميكن استخدامها  ابإلضافة إىل ذلك، هناك حجتان للمنفعة اليت حتّكمها ا  .５

الرعاية: من  األدىن  للحد  القانوين  االستحقاق  خريي   إذن  لدعم  واجب  وجود  افرتاض 
   ملساعدة احملتاجّي إىل رعاية صحية:

 
الرعاية   .أ العام حبد أدىن الئق من  الصاحل  إنتاج  ميكن أن يؤدي فرض املسامهات إىل 

الصحية للجميع يف حّي أن عدم فرض املسامهات قد يؤدي ابلعديد إىل اختيار طرق 
الصاحل   إنتاج  الفردية، مما يقوض  ينتجوه أبفعاهلم  أن  الذي ميكن  لتعظيم اخلري  بديلة 

 العام؛
 

املسامه  .ب فرض  عن  األدىن ينتج  احلد  يف  يسامهون  سوف  اآلخرين  أبن  ضمان  ات 
القيام بذلك ألن اآلخرين   الالئق وأن مسامهتهم اخلاصة يف ذلك تستحق  األساسي 

 .سيفعلون الشيء نفسه
 

بعض نقاط التوضيح ابلرتتيب. أواًل، ال يزال من غري الواضح كيف جُيمع بّي احلقوق اخلاصة اليت طالب  
ق للجميع. فهي لبعض األشخاص فقط، وليس من الواضح متاًما ما الذي ختوله  هبا إلنتاج حد أدىن الئ

هذه احلقوق حلامليها. اثنًيا، ليس من الواضح أنه عندما نضيف استحقاقات حاملي احلقوق اخلاصة  
  إىل حمتوى ما يلي من مبدأ منع الضرر أو االعتبارات االحرتازية، فإننا ننتهي مبا يسميه الناس احلد األدىن 
من الرعاية الالئقة. كيف جُتمع احلقوق األوسع ألصحاب احلقوق اخلاصة )إن كانت واسعة( مع الرعاية  
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اليت جيب توفريها عاملًيا وفًقا ملبدأ منع الضرر واالعتبارات االحرتازية؟ ال يتم تقدمي حساب واضح. بعبارة  
القانونية لبعض األشخاص  أخرى، قد تكفي هذه االعتبارات التعددية لتأسيس بعض االستحقاقات  

لبعض أشكال الرعاية، لكن ليس من الواضح أن ما ينشأ هو استحقاق قانوين شامل للحصول على  
 .حد أدىن الئق من الرعاية

 
اثلثًا، يبدو أن احلجج اخلاصة بفرض املنفعة تشري إىل أن هناك واجًبا مجاعًيا لالخنراط يف أعمال خريية،  

تذكره احلجة صراحة هو واجب فردي للخري. إن حقيقة أن األفراد قد يفشلون  يف حّي أن الواجب الذي  
يف إنتاج سلع عامة معينة من خالل املنفعة الفردية )غري القسرية( هي قيد يتغلب على التنسيق القسري،  
  ولكنه ليس فشاًل ًنجًتا عن عدم أداء واجبهم. فالتعامل معه كما لو أنه كذلك، يفرتض مسؤولية مجاعية 

 .لفعل أكرب قدر ممكن من اخلري

 

 دروس حول مربرات اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية   ٤.٣

 
ميكن استخالص عدة دروس من هذا العرض خلطوط التربير لإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية.  

رات عامة  إحدى هذه الدروس هو أن مربرات اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية تنبع من اعتبا
للعدالة. تباًعا، فهم يشحذون قوهتم التربيرية من حجج تلك االعتبارات العامة. كما أهنم جيلبون معهم  
من تلك النظرايت العامة اعتبارات حمددة قد تؤثر على حمتوى املطالبة ابإلمكانية الشاملة للحصول على  

عن تكافؤ الفرص بطرق خمتلفة قد تدعم    الرعاية. ابلتايل، فإن عائلة من نظرايت املساواة اليت تتحدث
مجيًعا اإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية الصحية بسبب أتثريها على الفرص، لكنها تربر أنواًعا 

ما حد  إىل  خمتلفة  بطرق  الفرص  بتعزيز  االلتزام  ترى  ألهنا  احلصول  إمكانية  من   .خمتلفة 
 

افرت  تعتمد على  املربرات  أن بعض  الثاين هو  أقل حول  الدرس  توفر وضوًحا  وقد  للغاية  مثالية  اضات 
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على الرغم    -تصميم حزم املزااي مما قد أنمله. على سبيل املثال، فإن احلجج املستقاة من التأمّي احلكيم  
تعطي إرشادات أقل مما كان مأمواًل للتصميم املؤسسي وتصميم    -من افرتاضاهتم األخالقية املختلفة  

تفرت  املزااي ألهنا  تنافسي حقيقي ومستنري  حزمة  املستهلك يف سوق أتمّي  لسلوك  استقراًءا  ض مسبًقا 
بشكل مثايل. وابملثل، فإن كال اخلطّي جيعل من املستحيل أن نكون حمددين بشأن ما سيشمله التأمّي 

ادي  احلكيم ألننا ال نعرف ما هو مستوى الشراء املمكن سواء يف "املوارد املتساوية" أو "احلد األدىن االقتص
الالئق" الذي يفرتضه الرأاين. يف املقابل، ال تتطلب العملية التداولية العادلة اليت تكمل حساب املساواة  

 .العادلة للفرص مثل هذا السياق االفرتاضي لتحقيق النتائج

 
الدرس الثالث هو أن جتنب حساب نظري موحد لإلمكانية الشاملة للحصول على الرعاية قد يكلف  

ب. على وجه التحديد، إن جتنب اللجوء إىل نظرية عامة تربر الرعاية الصحية ألهنا تساهم  أكثر مما يكس
قدم   على  الناس  ومعاملة  الفرص،  يف  العادلة  )املساواة  االجتماعية  للعدالة  أمهية  ذي  آخر  شيء  يف 

رعاية الذي  املساواة(، والتوجه بدالً من ذلك إىل تعددية االعتبارات، خياطر بفقدان الوضوح حول نوع ال
 .يتضمنه "احلد األدىن الالئق" الذي يزعم أنه يوفر استحقاقات قانونية له

 
يف القسمّي التاليّي، سنركز مبزيد من التفصيل على ما يقول حساب املساواة العادلة يف الفرص أننا ندين  

النظر األخرى  به لبعضنا البعض وتبعاته على حق الرعاية الصحية. نرّكز عليه ألنه، على عكس وجهات  
اليت مشلها االستطالع، أكثر وضوًحا حول حمتوى الرعاية الصحية اليت ندين هبا لبعضنا البعض. سنالحظ  

 .تبعات وجهات النظر األخرى حيثما كان ذلك ممكنا

 ما هي أنواع الرعاية الصحية اليت ندين هبا لبعضنا البعض؟ .  ٤

 
تلب فإن  الفرص،  يف  العادلة  املساواة  منظور  بصفتهم  من  األشخاص،  جلميع  الصحية  االحتياجات  ية 

" على نطاق ّي مواطنون أحرار ومتساوون، هلا أمهية أخالقية خاصة ومماثلة. )إذا مت التعامل مع "املواطن
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  واسع ليشمل مجيع أفراد اجملتمع، فيمكن عندئٍذ إدراج املهاجرين القدامى غري املصرح هلم )دانيلز والدين 
سيصدر قريًبا(.  خصوًصا وأن تلبية االحتياجات الصحية حتمي جمموعة الفرص اليت ميكن لألشخاص  
)األداء   الصحة  وتعزيز  حلماية  التزامات  على  تنطوي  الفرصة  حلماية  االجتماعية  فالتزاماتنا  ممارستها، 

الرغم من اختالفاهتا، أن الوظيفي الطبيعي( جلميع الناس. تؤكد النظرايت احلديثة املختلفة للعدالة، على  
الصحة محاية  أمهية  حول  تتالقى  وابلتايل  الفرص،  حلماية  االجتماعية  االلتزامات  هذه  مثل   .علينا 

من وجهة النظر القائمة على الفرص، تتطلب العدالة أن حنمي نصيب األشخاص من نطاق الفرص  
اإلعاقة قبل حدوثهما، وعن  من خالل عالج املرض عند حدوثه، واحلد من خماطر املرض و   ةالطبيعي

مجيع   مننح  أن  أننا جيب  يعين  هذا  الطيب،  النظام  داخل  منصف.  بشكل  املخاطر  هذه  توزيع  طريق 
األشخاص إمكانية احلصول على جمموعة معقولة من اخلدمات اليت تعزز وتعيد األداء الوظيفي الطبيعي،  

التدابري العالج  ية. هذا يعين أننا جيب أن ننظر إىل ما وراء  وجيب أال نتجاهل التدابري الوقائية لصاحل 
النظام الطيب، إىل تدابري الصحة العامة التقليدية اليت تؤثر بعمق على مستوايت املخاطر وتوزيعها. جيب  

ظًرا  نعلينا أيًضا أن ننظر إىل ما وراء قطاع الصحة، إىل احملددات االجتماعية األوسع للصحة وتوزيعها. و 
ية مجيع االحتياجات الصحية اليت تنشأ داخل القطاع الصحي أو خارجه، جيب أن  ألننا ال نستطيع تلب

 .نكون مسؤولّي عن مدى معقولية قرارات ختصيص املوارد اليت نتخذها

 
ميكن القول أن اآلراء البديلة املذكورة يف القسم السابق هلا نطاق أضيق، على الرغم من أن بعضها قد  

للتأمّي احلكيم نفس النطاق مثل   لنهج دوركّي  البعض اآلخر. قد يكونيكون أكثر قابلية للتوّسع من  
وجهة النظر القائمة على الفرصة إذا كانت بوليصة التأمّي اليت يشرتيها املشرتون احلكيمون )معظمهم؟(  

مل يوّضح دوركّي كيفية تصميم هذه   تتضمن احلماية من املخاطر الصحية اليت تتجاوز عالجات املرض.
األوسع. ما ميكن شراؤه أبي حال من األحوال مقيد مبستوى املوارد املتاحة يف هنج املساواة يف  السياسة  

املوارد، ودوركّي واٍع حلقيقة أن بعض املشرتين قد خيتلفون بشأن ما تتطلبه احلكمة. يفرتض جيبارد أن  
ئق يساوي ما حنصل  مشرتي التأمّي احلذرين يرضون بقسط أقل ما مل يكن احلد األدىن االقتصادي الال

عليه من منظور املوارد املتساوية. يتحدث جيبارد صراحة فقط عن أتمّي اخلدمات الطبية، وقد يكون  
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من الصعب توسيع حسابه ليشمل حسااًب يليب االحتياجات الصحية على نطاق أوسع. يليب احلد األدىن  
 .لى الفرصةالالئق لبوكاًنن عن عمد احتياجات صحية أقل من النظرة القائمة ع

 
فكر بشكل أكثر حتديًدا يف ما يتطلبه احلساب القائم على الفرص للعدالة والرعاية الصحية عن طريق  

( السعي إىل التوزيع العادل لتلك املخاطر. الشرط  2( احلد من خماطر املرض و )1اخلدمات الوقائية؛ )
الجه عند حدوثهما )أو لتعويض  األول واضح. غالًبا ما يكون منع املرض والعجز أكثر فاعلية من ع 
التأثري على    جدوى األفراد عن فقدان الوظيفة، حيث يتعذر العالج(. سيكون حلجج   التكلفة بعض 

(. نظًرا ألنه  1986مقابل التدابري الوقائية )راسل    الوجيزة، يف  االدعاءات حول التوزيع املناسب للتدابري
تقليلها مبجرد حدوثها، فسيتم إعطاء العديد من    من األفضل بشكل عام جتنب أعباء املرض بدالً من

 .أنواع اإلجراءات الوقائية مكانة ابرزة يف نظام حيكمه احلساب القائم على الفرصة

 

جيب أن يبدو املتطلب الثاين واضًحا أيًضا، ال سيما يف ضوء ما نعرفه عن أمهية احملددات االجتماعية  
منظور الصحة املهنية. لنفرتض أن نظام الرعاية الصحية مييل  للصحة. ضع يف اعتبارك هذه النقطة من  

بشدة حنو الرعاية الوجيزة، وأنه يوفر فرًصا متساوية للحصول على خدماته. وابلتايل فإن أي شخص  
الرئة السوداء، والرئة البنية، والتليف الرئوي، وانتفاخ الرئة،    -يعاين من أمراض اجلهاز التنفسي احلادة  

حيصل على خدمات طبية شاملة كافية حسب احلاجة، ولكن يتم عمل القليل لتقليل    -  وما إىل ذلك
 التعرض للمخاطر يف مكان العمل. هل يليب النظام مطالب العدالة؟ 

 
إن نظاًما كهذا هلو غري مكتمل وغري عادل، وفًقا لوجهة نظر تكافؤ الفرص العادلة. إذا كانت بعض  

خم بشكل  معرضة  السكانية  عندما  اجلماعات  تطبيبهم.  جمرد  يكفي  فال  ابملرض،  اإلصابة  تلف خلطر 
خيتلف خطر املرض بشكل منهجي بطرق ميكن جتنبها، فإن ضمان تكافؤ الفرص يتطلب أن حناول  
أكرب   املعرضون خلطر  األشخاص  منه  يعاين  الذي  الزائد  املرض  ومنع  التفاضلية  املخاطر  القضاء على 



ــ ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 44

 

، حلدود املوارد واإلجراءات العادلة يف رسم احلدود(. وخبالف ذلك،  والذي ميكن جتنبه )ابخلضوع، طبًعا
لتلك   الفرص  ستقع أعباء وخماطر املرض بشكل خمتلف على مجاعات خمتلفة، وسيظل خطر ضعف 
اجلماعات قائًما، على الرغم من اجلهود املبذولة لتوفري الرعاية الوجيزة. الرعاية ال تعادل الوقاية. لن يتم  

ض األمراض يف الوقت املناسب حّت يتم عالجها. بعضها غري قابل للشفاء، حّت لو  الكشف عن بع 
كانت الوقاية منه ممكنة، وستختلف فعالية العالجات.  حنمي تكافؤ الفرص بشكل أفضل من خالل  
تقليل ومساواة خماطر هذه الظروف الناشئة. إن حقيقة حصولنا على فرصة متساوية للشفاء من املرض  

بسبب املساواة يف احلصول على الرعاية ال تعوضنا عن فرصنا غري املتكافئة يف اإلصابة    عند حصوله
 ابملرض. 

 
هلذه األسباب، يويل حساب تكافؤ الفرص العادل أمهية خاصة للتدابري اليت هتدف إىل التوزيع العادل  

العاملية ضمن    ملخاطر املرض. إن خفض انبعااثت الكربون هبدف احلفاظ على ارتفاع درجات احلرارة
حد معقول ميكن أن يقلل من فرص زايدة تغري املناخ ملخاطر اإلصابة ابألمراض للجميع؛ حّت إن كان  
خطر املرض على األفراد من تغري املناخ غري متساٍو، فإن عدم املساواة الصحية جتعل احلد من انبعااثت  

بعض تدابري الصحة العامة، مثل معاجلة  الكربون مثل تدابري الصحة العامة األخرى. على سبيل املثال،  
بّي   املخاطر  مساواة  أتثري  هلا، اترخيياً،  لكن، كان  املخاطر.  تقليل  عام يف  أتثري  هلا  والنفاايت،  املياه 

اقتصادية وبّي اجلماعات اليت تعيش يف مناطق جغرافية خمتلفة. وابملثل، فإن العديد  -الطبقات االجتماع
، مثل قوانّي اهلواء النظيف األخرية ولوائح املبيدات، هلا أتثريات عامة على  من التدابري البيئية األخرى

احلد من املخاطر وأتثريات حمددة على توزيع املخاطر. على سبيل املثال، امللواثت املنبعثة من املداخن  
  هلا أتثري خمتلف على األشخاص الذين يعيشون يف اجتاه الريح من أولئك الذين يعيشون عكس اجتاه 
الريح. انبعااثت الرصاص من البنزين هلا أتثري أكرب على سكان املناطق احلضرية من سكان الريف. لكن  
تدابري محاية الصحة األخرى هلا أتثري أساسي على توزيع املخاطر: رمبا يكون تنظيم املخاطر الصحية يف  

العمل، عل العمل معرضة ملخاطر مكان  العمل أوضح مثال. بعض جمموعات  الرغم من أن  مكان  ى 
غريها، خاصة يف أماكن التصنيع. تتطلب الصحة العادلة    العديد من العمال يواجهون بعض املخاطر أو 
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الصحية.  الرعاية  نظام  من  جزًءا  الطرق  هذه  بكل  الصارم  التنظيم  يكون   أن 
 

ما هي األنواع األخرى من السياسات االجتماعية اليت جيب على احلكومات اتباعها لتقليل عدم املساواة  
يف املخاطر الصحية، خاصة يف ضوء ما نعرفه اآلن عن احملددات االجتماعية للصحة؟ جيب أن تتضمن  

ار يف التعليم األساسي  قائمة اخليارات سياسات هتدف إىل حتقيق تكافؤ فرص احلياة الفردية، مثل االستثم
والتدخالت األخرى يف مرحلة الطفولة املبكرة، واإلسكان ميسور التكلفة، واألمان املادي، واألشكال  
األخرى لسياسة مكافحة الفقر. حنن نعلم، على سبيل املثال أن التدخالت املبكرة اهلادفة إىل تنمية  

، هلا أتثريات دائمة على  (Schweinhardt et al. 1993)الطفل، كمشروع بريي عايل النطاق  
األوىل   "البداية  برًنمج  عن  نتج  النفسية.  األمراض  من  واحلد  والزواج،  والتوظيف،  العلمي،  التحصيل 
للحرب على الفقر" أتثريات دائمة على التحصيل التعليمي. التحصيل التعليمي، بدوره، له أتثري مباشر  

ذلك النظام الغذائي والتدخّي والنشاط البدين )أتشسون  على السلوك الصحي يف مرحلة البلوغ، مبا يف  
(. ميكن للسياسات األخرى اليت قد تقلل من املخاطر التفاضلية استكشاف التغيريات  1998وآخرون ،  

 . (Marmot et al.1997) يف درجة التحكم والسلطة اليت يتمتع هبا العمال يف مكان العمل 
( بتدخالت أوسع  2010نية ابحملددات االجتماعية للصحة )أوصت جلنة منظمة الصحة العاملية املع

نطاقًا، مبا يف ذلك معاجلة عدم املساواة يف توزيع الثروة والسلطة واملوارد. على الرغم من أن العالقة بّي  
الشيء،   بعيدة بعض  تبدو  قد  القطاعات والصحة  املشرتكة بّي  الشاملة  السياسات االجتماعية  هذه 

قضااي الصحة يف مناقشات السياسة العامة لدينا، تشري الدالئل املتزايدة إىل أنه ينبغي  وًندراً ما ترتبط ب
 .ربطها هبذه الصفة

حول الصحة للجميع هو أنه جيب أن يكون هناك إمكانية    لوجهة النظر هذهإحدى التبعات املركزية  
الص خدمات  من  جمموعة  أي  على  الصحية،  االحتياجات  على  بناًء  للحصول،  العامة  شاملة  حة 

واخلدمات الطبية الشخصية اليت توفر الدعم للمساواة العادلة يف الفرص يف ظل قيود املوارد املعقولة.  
جيب شرح هذه التبعات، ألن االحتياجات الصحية يتم تلبيتها بطرق خمتلفة، من خالل الصحة العامة  

 .وكذلك اخلدمات الطبية الشخصية
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يز الظروف اليت تقلل من بعض خماطر املرض أو اإلعاقة. تقلل  تعمل خدمات الصحة العامة على تعز 

هذه املخاطر من خالل ضمان بيئيت عمل وعيش نظيفتان وآمنتان وتوفري احلماية من األمراض املعدية.  
جيب أن هتتم هذه اخلدمات ابملخاطر اليت يواجهها مجيع السكان وأن هتدف إىل تقليل املخاطر بطريقة  

 .عادلة

 
عن مدى قدرتنا على تقليل املخاطر على صحة السكان والقيام بذلك بطريقة منصفة،    بغض النظر

سيمرض بعض األشخاص أو سيعانون من إعاقة وسيحتاجون إىل خدمات طبية شخصية أو أشكال  
الرتتيب   لو كان  الطبيعي. حّت  الوظيفي  األداء  اليت تعوض آاثر فقدان  الدعم االجتماعي  أخرى من 

ت االجتماعية للصحة واالهتمام الكايف ابلصحة العامة يقلالن بشكل كبري من عبء  املناسب للمحددا
املرض والعجز يف اجملتمع، سيحتاج معظم الناس إىل رعاية طبية يف مراحل خمتلفة من حياهتم، خاصة مع  

عي، تقدمهم يف السن. حلماية نطاق الفرص ألولئك الذين ال ميكننا منع فقداهنم لألداء الوظيفي الطبي
أنه  الواضح  من  واالجتماعي هذه.  الطيب  الدعم  اهلامة خلدمات  املوارد  بعض  علينا ختصيص  سيتعّي 
ستكون هناك حاجة إىل مداوالت متأنية يف عملية عادلة لتحديد التخصيص املناسب للموارد للوقاية  

 .مقابل العالج والدعم االجتماعي

 
رب ضرورية لتعزيز الفرص العادلة للجميع يف متناول  جيب أن تكون اخلدمات الطبية الشخصية اليت تُعت

اجلميع. ابلتايل، سيعين هذا عموًما "التغطية الشاملة" من خالل شكل ما من أشكال التأمّي العام أو  
املفهوم   استدعاء  من  مطلوب  هو  "مناسبة"، كما  أو  "الئقة"  جمموعة  تعترب  اليت  للخدمات  اخلاص 

مالية، وعرقية، وجغرافية،    -ة يف الفرص. جيب أال تكون هناك عقبات  األساسي حلماية املساواة العادل
للحصول على املستوى األساسي للنظام. جيب توضيح ما هو موجود يف هذا املستوى   –وما إىل ذلك  

األساسي يف ضوء احلجج حول كيفية محاية التكافؤ العادل للفرص يف ظل قيود املوارد املعقولة، وتتطلب  
ية عادلة )املساءلة عن املعقولية( حيث ميكن إجراء التداول الدميقراطي املناسب. تستبعد  هذه احلجج عمل
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النظرية االستثناءات التعسفية لفئات كاملة من أنواع اخلدمات اليت تليب احتياجات من النوع الذي جيب  
ئية، والرعاية الصحية  تلبيته يف املستوى األساسي. اترخيًيا، على سبيل املثال، مت استبعاد اخلدمات الوقا

العامة واخلاصة،   الرعاية طويلة األجل من كل من خطط التأمّي  التأهيل، وخدمات  النفسية، وإعادة 
ألسباب ثقافية واقتصادية خمتلفة. معظم هذه االستبعادات "القاطعة" غري مربرة من منظور محاية األداء  

 .ود إال من خالل عملية تداولية عادلةالوظيفي الطبيعي، ولكن ال ميكن حتديد خيارات رسم احلد

 

التنظيم   أشكال  أنواع  فريدة عن  إجابة  والصحة  للعدالة  الفرص  يوفر حساب  أو    –ال  العامة  اإلدارة 
رمبا توجد جمموعة من اهلياكل املؤسسية "العادلة مبا فيه الكفاية" اليت ميكن أن توفر  .  -اخلاصة والتمويل  

ل، فإن أنواع "التصنيف" أو عدم املساواة يف اخلدمات اليت تتجاوز املستوى  احلماية املطلوبة للفرص. وابملث
األساسي، واملتوافقة مع محاية الفرص للجميع قد ال حتصل على إجاابت حمددة من النظرية العامة، على  
األسئلة يف عملية   املعقولة حول هذه  قيوًدا واضحة. جيب معاجلة اخلالفات  أهنا ستوفر هلا  الرغم من 

 .داولية عادلةت

 

 هل هناك حق يف الصحة أو الرعاية الصحية؟   . ٥

 
إذا كانت الرعاية الصحية هي احملدد الوحيد أو األكثر أمهية لصحة السكان، فإن حساب الفرص للعدالة  

  وأشد رمبا ُمضلِّل،    –سيكون حمًقا ابلرتكيز فقط على حق يف الرعاية الصحية وجتاهل ادعاء حق    والصحة
يف الصحة. عندئذ يكون احلق يف الرعاية الصحية حالة خاصة للحق يف تكافؤ عادل    -إاثرة للجدل  

اليت تنطوي  يف الفرص. يُفهم هذا احلق يف الرعاية الصحية على أنه حق متعلق ابلنظام. االستحقاقات  
عليه هي مطالبات مشروطة جملموعة من خدمات الرعاية الصحية اليت حتمي احلصص العادلة من نطاق  

 .الفرصة يف ظل قيود املوارد املعقولة
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جيب تعديل هذه الصورة البسيطة للحق يف الرعاية الصحية بطريقتّي الستيعاب النقاط اليت سبق ذكرها  

فئ  أن  مبا  أواًل،  مناقشتنا.  السكان  يف  اجتماعًيا واليت حتدد صحة  السيطرة عليها  اليت ميكن  العوامل  ة 
العامة   لو قمنا بتضمّي تدابري الصحة  الرعاية الصحية وحدها )حّت  وتوزيعها هي بوضوح أوسع من 
التقليدية يف جمال الرعاية الصحية(، فإن هدف املطالبة ابحلق يف الصحة ال ميكن أن يكون ببساطة 

خرين مدينون لنا أبنواع معينة من الرعاية الصحية. هل يعطينا هذا سبًبا إضافًيا للحديث  الدعاء أن اآل 
عن احلق يف الصحة؟ اثنًيا، بغض النظر عن املعىن الذي ميكن أن نستخلصه من احلق يف الصحة )أو  

تداول    الرعاية الصحية(، ال ميكن حتديد االستحقاقات احملددة اليت ينطوي عليها إال من خالل عملية
 .عادلة. ضع يف اعتبارك هذه التعديالت بدورها

 
إذا كانت االحتياجات الصحية أوسع من احتياجات الرعاية الصحية، فهل جيب أن حناول فهم احلق  
التباًسا حول نوع   الصحة" جيسد  تعبري "احلق يف  أن  يبدو  اعرتاًضا فوراًي وخطريًا.  نواجه  الصحة؟  يف 

فًا ملطالبة حق. الصحة هي شيء غري مناسب، يف حّي أن الرعاية  الشيء الذي ميكن أن يكون هد
الصحية مناسبة. إذا مل تكن صحتنا السيئة ًنجتة عن قيام أي شخص بفعل، أو فشل يف القيام بشيء  
جتاهنا أو لنا من املمكن أن مينع أو قد يعاجل حالتنا، فمن الصعب أن نرى كيف انُتهك أي حق من  

 .حقوقنا
اص الذين يّدعون حًقا يف الصحة شيًئا أقل إاثرة للجدل. ينبغي فهمه على أهنم يّدعون  قد يعين األشخ

أن بعض األفراد أو اجلماعات أو اجملتمع ككل ملزمون أبداء إجراءات خمتلفة، مثل تصميم مؤسسات  
تناع  معينة وتوزيع سلع مهمة بطرق معينة تعزز صحتهم أو حتافظ عليها أو تستعيدها، وهم ملزمون ابالم

لوصف   سهلة  طريقة  أهنا  على  الصحة  إىل  اإلشارة  تفسري  جيب  معها.  تتعارض  اليت  األعمال  عن 
السكان   تؤثر على صحة  اليت  تلك  اجتماعياً، أي  السيطرة عليها  اليت ميكن  الصلة  اإلجراءات ذات 

إىل تلبية  وتوزيعها. يوسع شرح  معىن احلق يف الصحة هذا نطاق اإلجراءات من توفري الرعاية الصحية  
جمموعة أوسع من االحتياجات الصحية اليت تنشأ عندما نفهم احملددات األوسع للصحة. يسمح لنا هذا  



ــ ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 49

 

الشرح مبعرفة سبب إصرار بعض املدافعّي، على سبيل املثال عن حق اإلنسان يف الصحة، على "احلق  
يدون، وبشكل معقول،  يف الصحة" وليس فقط على "احلق يف )بعض( خدمات الرعاية الصحية". إهنم ير 

احلق يف اإلحياء أبن هناك التزامات أبداء جمموعة واسعة من اإلجراءات اليت تؤثر على الصحة، حّت لو  
مل يتم تفسري هذه اإلجراءات عادًة على أهنا خدمات رعاية صحية وحّت إذا كانت تنطوي على عوامل  

الشرح هذا أن احلق يف الصحة، كما    خارج القطاع الصحي، مهما اتسع نطاقها. على أية حال، يوضح
هو مفهوم، ال يُنتهك عندما يكون هناك توزيع عادل للعوامل اليت ميكن السيطرة عليها اجتماعًيا واليت  
تؤثر على الصحة، ومع ذلك تفشل الصحة على أي حال. وابلتايل، ال يتعّي علينا نعت أولئك الذين  

 ، اباللتباس. اجاهتم الصحيةيدعون احلق يف تلبية جمموعة كاملة من احتي

 
االستحقاقات املرتتبة على احلق يف تلبية جمموعة واسعة من االحتياجات الصحية تعتمد على النظام  
وتعتمد على قرارات ختصيص املوارد اليت تـُّتخذ يف عملية تداول عادلة. ملعرفة اهلدف، ضع يف اعتبارك  

( أبن  1978األضيق ابحلق يف الرعاية الصحية، أي اعرتاض فرايد )اعرتاًضا يُقدَّم أحياًًن على املطالبة  
حق الفرد يف الرعاية الصحية يدعو إىل الوقوع يف "حفرة ال هناية هلا". يشعر فرايد ابلقلق من أننا إذا  
جتاوز   من  أخرى  اجتماعية  أهداف  أي  تتمكن  فلن  احتياجات،  تلبية  أساسًيا يف  فرداًي  حًقا  افرتضنا 

 .ق يف مجيع احتياجات الرعاية الصحيةمطالبات احل

حق أساسي يف تلبية احتياجات معينة كهذا مباشرة يف العرض املوضح هنا. بداًل من ذلك،    يُطرحال  
فإن احلقوق واالستحقاقات اخلاصة ابألفراد لتلبية احتياجات معينة حُتدد فقط نتيجة لعملية تداول عادلة  

سكان بشكل عادل. عادة، ال ميكن تلبية مجيع االحتياجات  هتدف إىل تلبية االحتياجات الصحية لل
الصحية يف ظل قيود معقولة من املوارد. إن حتديد االحتياجات اليت جيب تلبيتها وما هي املوارد اليت  

يتطلب حكًما أخالقًيا دقيًقا وثروة من    -داخل وخارج القطاع الصحي    -جيب ختصيصها للقيام بذلك  
أتثريات املخصصات البديلة. ميكن للحق يف الصحة أن مينح استحقاقات فقط    املعرفة التجريبية حول 

 .لتلك االحتياجات اليت من املعقول حماولة تلبيتها
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هذا القيد على كيفية حتديدًن حملتوى احلق يف الصحة يعين، على سبيل املثال، أنه ال ميكننا االستدالل  

ه احلق يف الرعاية الصحية و )ب( احلقيقة التجريبية املتمثلة  مباشرة من )أ( احلقيقة األخالقية أبن جاك لدي
يف أن إجراء عملية زرع بنكرايس جتريبية يقدم له فرصته الوحيدة يف البقاء على قيد احلياة واليت )ج( حيق  

على كل من    -  بناء على حقه   –جلاك احلصول على هذا التدخل. تعتمد استحقاقات جاك الطبية  
وتعتمد هذه    حالته وعلى جمموعة  فرد منهم.  الذي هو  للسكان  توفريها  املعقول  اليت من  التدخالت 

اجملموعة املعقولة بدورها على ما نعرف أنه فعال، وما هي املوارد اليت لدينا، واألولوية اليت ينبغي إعطاؤها  
غري مثبتة،    لتلبية احتياجاته مقارنة ابحتياجات اآلخرين. إذا كانت عمليات زرع البنكرايس ذات فعالية 

أو إذا كانت تكلفتها أو فعاليتها من حيث التكلفة جتعل تضمينها يف حزمة املزااي أمًرا غري معقول، نظًرا  
ملا سيكون من األفضل تضمينه، فقد تُرفض تغطية عمليات الزرع هذه ابلنسبة جلاك وغريه. على الرغم  

لقائلة أبن لدينا التزامات حلماية الفرصة من  من أن احلق األخالقي يف الصحة يرتكز على الفكرة العامة ا
 .خالل تعزيز األداء الوظيفي الطبيعي، فإن حمتواه احملدد هبذه الطريقة األساسية متعلق النظام

 
لقد الحظنا سابًقا بعض أبعاد رسم احلدود الذي جيب أن يستمر. جيب املوازنة بّي املؤسسات املختلفة  

جيب املوازنة بّي املوارد املطلوبة لتوفري تكافؤ عادل يف الفرص مقابل ما  اليت تؤثر على الفرص. وابملثل،  
هو مطلوب لتوفري املؤسسات االجتماعية اهلامة األخرى. هذا صحيح على الرغم من أن ضمان املساواة  
العادلة يف الفرص له أولوية )معجمية أو صارمة( على مبادئ العدالة اليت تعزز الرفاهية بطرق أخرى،  

األقل ضمن نظرية راولز للعدالة كإنصاف. النقطة املهمة هي أن املؤسسات، مبا يف ذلك مؤسسات    على
ض هذه  الرعاية الصحية، القادرة على محاية الفرص ال ميكن احلفاظ عليها إال يف اجملتمعات اليت ال تقو 

اق هذه النظرية. والثمن املدفوع  قدراهتا اإلنتاجية. إن احلفرة اليت ال هناية هلا ألقل هتديًدا يف سياملؤسسات  
هو أننا أقل وضوًحا، بشكل عام، ونستخلص من تطبيق النظرية على جمتمع معّي، متاًما ما ينتهي إليه  

 .االدعاء الفردي
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جيب أن يكون احلق يف الصحة معتمًدا على النظام لسبب آخر تتضّمنه مسة أعمق للحساب القائم على  

ياجات الصحية، ألغراض العدالة، هي أهنا تساهم يف محاية األسهم العادلة  الفرصة. ما مييز تلبية االحت
لألفراد من نطاق الفرص الطبيعي جملتمعهم. هذا النطاق، للتأكيد على هذه النقطة، يعتمد على اجملتمع.  
ومع ذلك، فإن هذه النسبية تصيب أيًضا االدعاءات حول ما حيق لنا احلصول عليه عندما يتم تصميم  

صحي جملتمع معّي. إن نسبية النطاق الطبيعي إىل اجملتمع تتطلب مطلًبا هاًما لنظرية الرعاية الصحية    نظام
الصحية   االحتياجات  تلبية  أمهية  بسهولة. ستختلف  عنها  نتخلى  أن  ميزة جيب  ليست  إهنا  العادلة. 

ملثل هذا االختالف. قد    احملددة اعتماًدا على احلقائق حول اجملتمع، وجيب أن يرتك مبدأ التوزيع جمااًل 
يكون عالج عسر القراءة أكثر أمهية يف بعض اجملتمعات من البعض اآلخر، على الرغم من أنه مرض  
حيصل يف كل اجملتمعات. )لنفرتض أن املرض منتشر، بل شامل، يف جمتمع ما. لنفرتض أنه شكل من  

يعتقد املرء أن التأثري على نطاق  أشكال فقر الدم يؤثر على اجلميع وُيضِعف يف مجيع اجملاالت. قد  
الفرصة الطبيعي لن خيربًن مبدى أمهية عالج هذا املرض، ألنه يؤذي مجيع األفراد على قدم املساواة.  
ولكن حساب الفرصة ال يزال يساعدًن هنا، ألنه ليس فقط مبدأ حيكم امليزة التنافسية. وفقر الدم يف  

من تنفيذ أي خطة حياة لوال ذلك ستكون منطقية يف  هذه احلالة هو مرض مينع كل فرد بشكل كاف  
جمتمعه. تذكر أن النقطة املرجعية هي األداء الوظيفي الطبيعي، ال األداء الوظيفي الطبيعي يف جمتمع  

 (. معّي 

 

ضع يف اعتبارك االدعاء أبن األمر مرتوك للمحاكم لتقرير ما جيب تضمينه يف احلق يف الصحة أو الرعاية  
ض البلدان، يتجسد هذا احلق يف دستور البالد. يف كولومبيا، على سبيل املثال، ُشّجع  الصحية. يف بع

، ويهدف بعضها إىل إجبار خطط التأمّي على   tutelas اجلمهور على رفع دعاوى قانونية، تسمى
ة  تغطية اخلدمات اليت ينبغي تغطيتها )مبوجب القانون( يف حزمة املزااي وبعضها يهدف إىل توسيع التغطي

للمدعي لتشمل خدمة ليست جزًءا من حزمة املزااي احملددة. عالوة على ذلك، فإن مجيع املوقعون على  
املعاهدات الدولية اليت تعرتف حبق اإلنسان يف الصحة ملزمون قانوًًن ابالعرتاف هبذا احلق، وميكن القول  
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محاكم. يتمثل أحد األدوار  إن حماكمهم جيب أن تلعب دورًا يف القيام بذلك. قد نفرق بّي دورين لل 
غري املثرية للجدل يف اإلصرار على أن حتدد السلطات املفوضة )وزارة الصحة( املعايري والعملية املستخدمة  
لتحديد حزمة املزااي، مث ممارسة املراجعة القضائية ملعرفة ما إذا كانت قرارات حمددة اخُتذت من خالل  

. سيكون الدور األكثر إاثرة للجدل هو أن حتاول احملاكم حتديد  تلك العملية اليت تستخدم تلك املعايري
ما جيب تضمينه يف احلق يف الصحة بشكل مباشر. ألداء املهمة األخرية، ستحتاج احملاكم إىل معرفة  
املطالبات   ضوء  يف  مستدام  بشكل  معينة  خدمة  تقدمي  على  الصحي  النظام  قدرة  حول  أشياء كثرية 

أي على املوارد. إذا مل تكن احملاكم يف وضع ميكنها من لعب هذا الدور، فعليها  املتنافسة على اخلدمات،  
 .قصر مهمتها على التأكد من أن وزارة الصحة تؤدي هذه املهمة وفًقا لعملية مقبولة

 
سنختتم ابلنظر إىل أي مدى جيب أن تتساوى حقوقنا يف الصحة أو الرعاية الصحية؟ على وجه التحديد،  

يتلقى اجلميع نفس أنواع خدمات الرعاية الصحية والتغطية ابلضبط، أم أن اإلنصاف يف  هل جيب أن  
الرعاية الصحية متوافق مع نظام "متدرج"؟ يف مجيع أحناء العامل، ختتلف حّت البلدان اليت تقدم التأمّي  

مّي التكميلي.  الصحي الشامل يف إجاابهتا على هذا السؤال. يف كندا، على سبيل املثال، ال يُسمح ابلتأ
تُقّدم اخلدمات للجميع فقط من خالل خطط التأمّي الصحي الوطنية، على الرغم من أن األشخاص  
يفعل بعض   أماكن أخرى، كما  إىل  أو خدمة أسرع قد يذهبون  يبحثون عن خدمات إضافية  الذين 

يف املائة من    10  الكنديّي من خالل عبور احلدود. يف بريطانيا، يسمح التأمّي اخلاص التكميلي حلوايل
السكان ابلوصول بشكل أسرع إىل اخلدمات اليت يوجد فيها انتظار طويل يف النظام العام. إن أتسيس 
به   يتمتع  الذي  التصنيف  يتوافق مع نوع  الفرص  االلتزام حبماية تكافؤ  الصحية على  الرعاية  احلق يف 

 .التصنيف املسموح بهالربيطانيون، لكنه ال يتطلب ذلك، ويفرض بعض القيود على نوع 

 
يتمثل االلتزام االجتماعي األساسي يف ضمان حصول اجلميع على فئة من اخلدمات اليت تعزز األداء  
الوظيفي الطبيعي بشكل فعال وابلتايل حتمي تكافؤ الفرص. نظًرا ألن الرعاية الصحية ليست السلعة  

اسي حمدودة بشكل مناسب ومعقول، على  املهمة الوحيدة، فإن املوارد اليت ُتستثمر يف املستوى األس
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سبيل املثال، من خالل القرارات الدميقراطية حول مقدار االستثمار يف التعليم أو التدريب الوظيفي بدالً  
من الرعاية الصحية. بسبب "تكاليف الفرصة" املرتفعة جًدا، سيكون هناك بعض اخلدمات الطبية املفيدة  

ها يف املستوى األساسي، أو تقدميها على أساس حمدود فقط، على  اليت سيكون من املعقول عدم تقدمي
سبيل املثال، يف شكل قائمة االنتظار. إن القول أبن هذه اخلدمات هلا "تكاليف فرصة" عالية يعين أن  
توفريها يستهلك موارد من شأهنا أن تنتج فوائد صحية أكرب وحتمي الفرص بشكل أكرب إذا استخدمت  

 .بطرق أخرى

 
الناس يف شراء تغطية هلذه  يف جم تمع يسمح بعدم مساواة شاسعة يف الدخل والثروة، سريغب بعض 

اخلدمات اإلضافية. ملاذا ال ندعهم؟ فنحن نسمح للناس ابستخدام دخلهم وثروهتم بعد خصم الضرائب  
منية خاصة  كما يرونه مناسًبا ملتابعة نوعية احلياة والفرص اليت يفضلوهنا. ميكن لألغنياء شراء أنظمة أ

ملنازهلم. ميكنهم شراء سيارات أكثر أماًًن. ميكنهم شراء تعليم يف املدارس اخلاصة ألطفاهلم. ملاذا ال نسمح  
 هلم بشراء رعاية صحية تكميلية ألسرهم؟ 

 

أحد االعرتاضات على السماح بدرجة تكميلية هو أن وجودها قد يقوض املستوى األساسي إما اقتصاداًي  
جيتذب موفرو اجلودة األفضل بعيًدا عن املستوى األساسي، أو يرفع التكاليف يف املستوى  أو سياسًيا. قد  

الوفاء ابلتزاماته االجتماعية. قد يقوض املستوى التكميلي   األساسي، مما يقلل من قدرة اجملتمع على 
طلوب  الدعم السياسي للمستوى األساسي، على سبيل املثال، من خالل تقويض التضامن االجتماعي امل

إذا كان الناس سيظلون ملتزمّي حبماية الفرص للجميع. هذه االعرتاضات جدية، وحيثما يقوض املستوى  
التكميلي املستوى األساسي يف أي من االجتاهّي، اقتصاداًي أو سياسًيا، جيب إعطاء األولوية حلماية  

ال تقوض فيه الطبقة    املستوى األساسي. ومع ذلك، من حيث املبدأ، يبدو من املمكن تصميم نظام
التكميلية النظام األساسي. إذا كان ذلك ممكًنا، فإن النظام الذي يسمح ابلتدرج يتجنب تقييد احلرية  

.  بطرق جيدها البعض مرفوضة جدايا
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واالعرتاض الثاين ال يتعلق ابلتدريج نفسه بل على هيكل عدم املساواة الناتج. قارن بّي سيناريوهّي. يف 
إحدامها، تُقّدم اخلدمات املناسبة ملعظم الناس من خالل املستوى األساسي، وال متتلك الوسائل وترى  

. هذا هو احلال يف بريطانيا العظمى.  احلاجة إىل شراء أتمّي تكميلي إال اجلماعات األكثر ثراًءا يف اجملتمع
ويف اجلانب اآلخر، ال خيدم املستوى األساسي سوى الفئات األشد فقراً يف اجملتمع ومعظم األشخاص  

جزئًيا من خالل تقنّي  ميديكيد أوريغون لتوسيع أهلية   والية اآلخرين يشرتون التأمّي التكميلي. خطة
اهليكل من عدم املساواة، نظًرا ألن معظم األشخاص مشمولون  اخلدمات اليت تغطيها، هلا جوانب من هذا  

  ، )دانيلز  القيود  هذه  تتجنب  أساس  1991خبطط  على  الثاين  من  أفضل  األول  السيناريو  يبدو   .)
اإلنصاف. يف اجملموعة الثانية، ميكن للفئات األفقر أن تشتكي من ختلفهم عن الركب يف اجملتمع حّت  

 .األوىل، يكون لدى األغلبية أسباب أقل لالستياء أو األسف املعقول  يف محاية صحتهم. يف احلالة 

 
إذا مل يتم تقويض املستوى األساسي من خالل املستوايت األعلى، وإذا كانت بنية عدم املساواة اليت  
تنتج غري مرفوضة، فمن الصعب معرفة سبب عدم السماح ببعض املستوايت. هناك تضارب أساسي  

تعلقة ابملساواة واملخاوف املتعلقة ابحلرية، بّي الرغبة يف التأكد من معاملة اجلميع  هنا بّي املخاوف امل
)بعد   مواردهم  استخدام  يف  احلرية  الناس  منح  يف  الرغبة  وبّي  الصحية  ابلرعاية  يتعلق  فيما  إبحسان 

القيد احلاسم على احلر  يبدو أن  العملية،  الناحية  يريدون. من  لتحسّي حياهتم كما  اليت  الضرائب(  ية 
املستوى   يف  املتوفرة  وغري  التكميلي  املستوى  يف  املتاحة  املنفعة  حجم  على  يعتمد  للناس  هبا  نسمح 
األساسي. سيكون من الصعب استبعاد األشكال الواضحة للغاية إلنقاذ األرواح وحتسّي األداء الوظيفي  

ذلك، من حيث املبدأ،    الطبيعي من املستوى األساسي بينما جنعلها متاحة يف مستوى تكميلي. ومع 
 .لن تكون بعض أشكال التصنيف غري عادلة حّت عندما تنطوي على مزااي طبية غري متاحة للجميع
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