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 1أخالقيات الصحة العامة 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 صفاء ُتنكرترجمة: 
 ناشريأحمد المراجعة: 

 
 
 
 

منشور على  و؛  العدالة فيهاوأخالقياتها و  مةالصحة العالـ    السمات العامةمدخل فلسفي شامل حول  

)موسوعة ستانفورد للفلسفة(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، والتي قد يطرأ  

على  ستانفورد  موسوعة  محرري  بالشكر  نخّص  وختاًما،  الترجمة.  هذه  تتمة  منذ  من  التعديل  عليها 

 .تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة

 

 

 

 
1 Faden, Ruth, Justin Bernstein, and Sirine Shebaya, "Public Health Ethics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/publichealth-ethics/>. 
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 مقدمة املرتمجة 

إضاءهتا  مث  إال جترؤ الكاتب على حترير معاقل الفكر من قيد اللغات،    وهل الرتمجة  .ؤ على الرتمجة أعود إىل معقل الكتابة بتجر  

بعث أبسلوب من نفس الكاتب ملفوفة بنور اللغة العذبة دون أن ختتل صالبة  بسرج اللغة العربية، وإرساهلا إىل مدارك النفس لت  

   معانيها أو تتفكك وشائج حياكتها العلمية الرصينة؟ 

، ودخولنا  وحشودهم  الذي فرض بني أفراد اجملتمع  وتالشي السياج املكان    ١٩جائحة كوفيد  انقشاع  مشارف  على

يعرب بنا  يف هذا العمل    . عامني من التجارب تساؤالت على هذا العمل أستقرئ فيه أقف  يف عهد التعايف وامتصاص الصدمة،

  مسارات عرب ثالث  وأحداثها  مسائل الصحة العامة  جنوب    .عرب بوابة األخالقيات إىل الرواق الغريب للصحة العامة   املؤلفون 

  يف تقاطعات وتشابكات   آخر  عها حيناً م  وجنفككها حيناً  . ن سؤال املفهوم مث سؤال العدالة فسؤال الشرعية فلسفية متوالية:  

  ريب وال  .  ١٩كوفيدعايشناه يف جائحة  ما  وال تنفك  ع  ية تاري اليدانية  املال ختلو من اإلسقاطات    سياسية اجتماعية أخالقية 

ق إبداعي   انفتاح  من أجل الواعي يدفعنا خلوض هذا االشتباك   اليتمسرية حافلة حنو مستقبل الوقاية أهنا معينة على    . خال 

  املنظور الغريب جيب أن يكون منطلقاً ال سقفاً، منظوراً ال املنظور،   عرب كوة األخالقيات  الوفادة إىل  ف  ،غين عن القول 

الصحة  يف    رحابة   أوسعوأفقاً    متانة   أشد    انطالقات  اللتماس  عن كونه متهيٌد    يروم وهذا العمل على أمهيته ال  .  حال  ال    استعارةً 

  يف وسعنا زال    ماو   ،الصحة   الوقاية ألجل  فهومملجديد    مقبلني على عهد    إذ أننافيها.    بتكارات  أكثر جرأةدعوة ال ، و العامة 

   لسنوات مقبلة وأجيال متعاقبة.  عتيداً ليبقى ئه،  وإحكام بنا أساسات هذا الصرح  إصالح 

 

يليق مبقام  أقدم  أن    برتمجيت هذه أرجوأخرياً، فإن  و  عملها    مالمح لقارئ  ل  أرسمأن  و   ، الصحة العامة الصحة الوقائية و عمالً 

يف    الغاية والقيمة العلياإذ كانوا هم    يف حياهتم؛  ا تهواستشعر مجهور الناس أمهي،  ١٩كوفيد  أزمةالشاق الذي ابنت معامله يف  

 .  أرجاء املعمورة سائريف بلدان اآلمن و  اجملال كل خطوة خطاها عرابو هذا 
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 العمل متهيد

اجملتمع   حفظ صحة  العامة   وتعزيزها هو عصب عملإن  اجملتمع    حفظيقتضي  و   .(١)  الصحة  صحة 

مركز  يعمل كٌل من:    ،الوالايت املتحدة األمريكية مثال  يف  .عماًل منظماً من اجلانب احلكومي  ،وتعزيزها

ومكافحتها   األمراض  من  والدواء،    وهيئة ،  CDCالوقاية  البيئة،  الغذاء  محاية  محاية  و ووكالة  وكالة 

العامة   املستهلك للصحة  العامة  كمؤسسات  الصحة  خلدمة  من عملها  جزء  ينصرف  األقل  على  .  أو 

تعىن بكل ما    ،مديرايت صحيةعلى  الوالايت واحملافظات والبلدايت    وجلالدول    كافة كذلك تشتمل  

  قصي الوابئي لتاإىل مجع بياانت    ملواد الغذائية التجارية، وصوالً ا من تفتيش  بدًء  ابلصحة العامة  له عالقة  

، كما  بصورة جتميعية  العامليستوى  املعلى  تعزيز الصحة وحفظها    النسق ألعمال ذات  ري  جيو   .ومعاجلتها

 منظمة الصحة العاملية.   حال يف 
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املدخل  منه د     سياسات   من  النابعة  األخالقية  واملعضالتتحدايت  ال  أبرز  ترتكز عليها  أرضيةً يف هذا 

العامة هبا  واليت  ،  وأنشطتها  الصحة  العامةأدبيات  تزخر  الصحة  املعضالت  أخالقيات  هذه  بعض   .

  تدور   بعض التساؤالت و   ؟ يكون صحياً أن    مجتمعلوعلى أي وجه ميكن ل الصحة؟    ةمفاهيمية: ماهي

احلاث ة  األخالقية    املسوغات؟ وما هي  الصحة العامة  إليها  ركنت اليت    ةخالق: ما هي القيماأل   جوهرحول  

 ؟  هاتعزيز  إىل  للسعي

 

 نطاقني:   ضمن أحد أخالقيات الصحة العامة   أدبيات عموم تندرج

سياسات الصحة العامة وبراجمها من منطلق    يف  ولياتاألو   هدافاألو   غاايتال حول    النطاق األول  يتمركز

حول النهج األمثل لتحريك املوارد وتوزيع املنافع واألعباء بني   سجاالت مألوفة  نتطرق فيها إىل العدالة.  

سياسات الصحة    فضاءاتتدم يف  حتاليت  و ؛  (العدالة)انظر: مدخل إىل    ساواتيةاملمدرسة  و النفعية  املدرسة  

أدبيات العدالة يف    وكذلك تقدم   (.efficiency)  ( والكفاءةequityاملساواة )   بني   للموازنة العامة  

  بني  ومهدداهتاالصحة  تتفاوت  .والقوةواإلنصاف  البنيوير لجو معاجلة عامة ل  أخالقيات الصحة العامة

وحيث  ،  القوة  وأ  لحرمان ل  اً مؤشر   التفاوتن هذه  ألو   ،تفاواتً كبريا  معني والشرائح يف جمتمع    خمتلف الفئات

  ات يأساس  يؤطرإن البعض  فاإلنسان وازدهاره،  لرفاه    أساسيةرى الصحة ركيزة  ين  هناك العديد مم  أن

املوارد  يف    اجلسيمة  لتفاواتتل العام    أسوة ابإلطار   ، العدالة واإلنصافإبطار    ومسوغاهتا  الصحة العامة 

ميكن  عادة يف نطاق جمتمع حمدد، إال أن ذات التساؤالت  تصاغ  العدالة    تساؤالتأن    رغمو واحلرايت.  

https://plato.stanford.edu/entries/justice/
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الشق    يف  لبعض الشعوبالعمر االفرتاضي    معدل  يقل  مثاًل،  .  النطافات الدولية واإلقليميةعلى    طرحها

  ولذا ،  انعدام العدالةللجور و   جلي ة البعض هذا صورًة  يعد   و   للعامل بفارق كبري عن الدول الغنية،   اجلنويب

  أطروحاهتا. وأولويةنقاشات الصحة العامة   تكون مسألة اجلور نواةجيب أن 

 

  يف   وليات األهداف و األغاايت و الحول  أيضاً يف أدبيات أخالقيات الصحة العامة  الثاين  النطاق  يتمركز  

الصحة    إجراءات  تطبيقيف    وسلطتها  الدولة  ةشرعي  ولكن من منطلق   ،سياسات الصحة العامة وبراجمها

  ال ميكن اجتزاء املنظور املعياري و   (.الشرعية السياسية  إىل   مدخل :  )انظرالصحة وتعزيزها    حلفظالعامة  

  املخو لة بتنفيذ هي    دولللهات احلكومية  اجل  نأل   من سياق أخالقيات الصحة العامة،  حتديداً   لشرعية ل

يف  .  أننا حباجة ملسو غات أخالقية للعديد من تلك التدخالت  وهناك من يرى   ،إجراءات الصحة العامة

ملربرات األخالقية  ا و   ،حرية الفردو الصاحل العام    بني   وازنة امل  صراع  ، مثة مداوالت مألوفة حول سياق مشابه

شرعية    يف مواجهة   تحدايت اليؤطر آخرون  .  نقاشاتالاليت طاملا كانت وقوداً هلذه    ؛للتدخالت الوصائية

خمتلفإبوسلطتها    الدولة األمثل ابلتساؤل عن  وذلك  ،  طار  مع  دص  ع يف حال وق  احلل   ،املواطنني ام 

مع هذا،  .  مثاًل، حول أمهية الصحة )للفرد أو اجملتمع على السواء(  ،واحتدم اخلالف على قيم حمددة

 من منطلق الشرعية.  وتسويغ إجراءاهتايرفض العديد يف التقليد الليربايل أتطري أساسات الصحة العامة 

 

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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تقدمي  ل  العدالة والشرعيةثنائية    على يف أرض الواقع    أخالقيات الصحة العامةدايت  العديد من حتتعتمد  

  الغازيةشروابت  املضريبة    واجهي  يذاللتحدي  ا  ميكن أتويل   مثاًل، .حتليل مالئم لكل ما هو معضل أخالقاً 

نيويورك،  حكومة فرضتها    اليت بفرض  أب  والية  األفراد  خيارات  يف  التدخل  يف  احلق  ال متلك  الوالية  ن 

على افرتاض جتريد املشروابت احملالة  يف تسويغه    ستندينه  ألمعر ض للرفض  ن قرار الضريبة  أبأو    الضرائب،

النوع من القرارات    ن هذاأإال  .  أن قيمة هذه املشروابت موضع خالف  حيث،  disvalueقيمتها  من  

عاتق   على  قعقد ت  يت، والة، دون معاجلة آاثر الضريبة العكسية املتوقع تسويغه أخالقاً أركان  كتمل  ت  ال

 ال ميكن تسويغه. حرماانً يف األساس تعان هي و  ،اجملتمع يفدون أخرى   فئة

 

  يف حتليل معضالت   والشرعيةالعدالة    منطلقي  إبدراجالصحة العامة    كت اب أخالقياتالعديد من  يهتم   

ال ميكن عالج املسألة  فإنه   ،الغازيةشروابت  املضريبة    مثال   كما يف و   الصحة العامة، سياساتيف    حمددة

دون  عامل   ل  تطرق ت  جدليات أخالقيات الصحة العامة . وألن العديد من  التحليل الثنائي للعاملني دون  

 ا على حدا يف هذا املدخل. مفسنقوم إبدراج كل منه اآلخر،

 

ال  مستني فارقتني جمل  بتوضيح  القسم األول من املدخل  نستهل  هذه اجلدليات،    نقاشوقبل أن نشرع يف  

العامة  معاملبغية حتديد    ،الصحة العامة من   هاعن غري متييزها  املساعدة يف  و   ،جمال أخالقيات الصحة 

  التزام   : وضوحاً   وأشدهاالسمتني    أول ة.  كياإلكليني  أخالقيات املمارسات خصوصاً    العلوم احليوية   جماالت 
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لعديد من  ا  عنينطلق القسم األول يف معظمه رافداً  الفرد.  اجملموعة ال صحة    إبثراء صحة الصحة العامة  

  : لصحة العامةالثانية ل  السمة الفارقة . أما  السمةليت تناقش املفاهيم املتعلقة هبذه  ااآلراء واألطروحات  

 . العامة وقوهتا يف سبيل تعزيز الصحة  ،احلكومات تقوم بهفهو الدور البارز الذي 

 

حول    العامةأخالقيات الصحة    إشكالياتتناول لمن املدخل   القسم الثان   نقاشنا يف  غالبية  يف  نسرتسل

العامة ع  ارتكاز  إىل بعض هذه اإلشكاالت  ترفد  .  العدالة ، واحلاجة احلتمية  صحة اجملتمع   لى الصحة 

النتائج  لتجميع وإمجال  لذلكاألهداف  ابإلضافة  ابن  ،.  العامة  للصحة  املباشر  االرتباط    لوقاية، ناقش 

   والناتج عن االهتمام األصيل للصحة العامة ابلصحة على مستوى اجملتمع.

 

من  والتساؤالت النامجة    ،الشرعيةيف  الصحة العامة    قضااي  فيغلب عليه طرح  ،أما القسم الثالث واألخري

 .أهدافهالتحقيق والقوة احلكومية تعويل الصحة العامة على العمل احلكومي 

 

 أخالقيات الصحة العامة؟، و لصحة العامةل  الفارقة السمات هي ما .١

  حمور االهتمام؛  اجملتمع١.١

 ة وتدخالهتا يف الصحة العامةاحلكوم تدابري. ١.٢



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 9

 

 مالحظات ختامية للقسم األول . ١.٣

 العدالة والصحة العامة.٢

 من منظور األخالق: ملاذا تعد الصحة أمراً هامًا؟  قيمة الصحة . ٢.١

 املوارد  وختصيص الغاايت  وحتديد  واإلمجال،  التجميع. ٢.٢

 الصحة العامة والوقاية وسؤال العدالة . ٢.٣

 املسؤولية الفردية يف الصحة العامة  . ٢.٤

 يف الصحة العامة والوصم ةالعدال . ٢.٥

 العامة، اإلشكاالت العاملية، والعدالة العاملية ةالصح . ٢.٦

 الشرعية السياسية والصحة العامة.٣

 عموم النفعوكفاء اإلنفاق و  الشرعية. ٣.١

 حرية الفرد والشرعية والصحة العامة. ٣.٢

 اخلالفات املعيارية والشرعية. ٣.٣

 بدائل لليربالية. ٣.٤

 والشرعية عدالة يثيات الإطار عمل شامل حل. ٣.٥
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 حاشية ختامية ملدخل إىل أخالقيات الصحة العامة ▪
 مراجع ▪
 أدوات أكادميية  ▪
 مصادر أخرى من االنرتنت  ▪
 مداخل ذات العالقة  ▪

 

 أخالقيات الصحة العامة؟، و لصحة العامةل  الفارقة السمات هي ما .١
.  اإلكلينيكية والصحة العامة والعلوم الطبية احليوية   ةال توجد معايري واضحة لتنظيم أخالقيات املمارس 

وبينما تنتظم كلها حتت املظلة الواسعة ألخالقيات العلوم احليوية، يستقل كل حقل  منها عن اآلخر.  

أو   اإلكلينيكية،  الطبية  األخالقيات  عن  احلديث  احليوية  العلوم  أخالقيات  إىل  ابإلشارة  يراد  فأحياانً 

وأاي يكن النهج  أخالقيات العلوم احليوية يف صحة السكان. نعين  قديان أخرى أو الصحة العامة يف أح

  بقية ما العالمات الفارقة اليت متيز أخالقيات الصحة العامة عن  :، يبقى السؤال املفصلي هوالذي نؤثره

مستني  اإلجابة عن هذا السؤال يف  تكمن    ؟االكلينيكية  ، ال سيما أخالقيات الرعاية الصحيةهذه اجملاالت

الصحة العامة    اهتمامهو  ابرزتني حتددان اختالفاً أخالقياً بني الصحة العامة والرعاية الصحية؛ أوهلما  

   يف هذا اجملال. البارز للحكومات هو الدور  واثنيهما ،برعاية الصحة على مستوى اجملتمع
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 حمور االهتمام،  اجملتمع. ١.١
إبثراء الصحة على مستوى اجملتمع،    هاهو التزام للصحة العامة،    أيضاً   األبرز، ولعلها السمة  األوىلالسمة  

. وبينما تعد الصحة يف جمال الرعاية  الفردبصحة  تعىن    اليت   اإلكلينيكيةعلى عكس تطبيقات الرعاية  

 "العموم".    يشك لوناً من الناس  اً عاماً جملموعة  أو جتم عنفع، فإهنا يف الصحة العامة  نفٌع خاص  اإلكلينيكية

 

  التجميعية املشكالت    التعامل معم  ، فهذا حيت  ومستهدفها   الصحة العامةوضوع  م وألن صحة اجملتمع هو  

اليت  يف الصحة العامة    واإلمجال للتجميع  حتديد األهداف وتقييم املخرجات. هذه احلاجة  لصحة عند  ل

تزل فيها   من التساؤالت يف أدبيات  ثري الكثري  ت  ؛الفئات الفرعية للمجتمعتتوارى فيها بعض  و األفراد  قد ي 

 .  من هذا املدخل ٢يف القسم   سيتضح   كماالصحة العامة حول العدالة.  

 

  احلوادث  صاابتإمن األمراض و يف موقع مالئم لقيادة عمل الوقاية  جملتمعاباهتمام الصحة العامة  يضع 

(Rose  1985, Rose et al. 2008; Childress et al. 2002; Faden, 

Shebaya, and Siegel 2019.)    العالجية   اخلطط األطباء سبالً وقائية ضمن    توخ يوابلرغم من  

مؤس  فإنهلمرضى،  ل أي  يوجد  الوقائي.    تنصرف  أخرى  جمتمعية  سةال  العمل  هبدف  صراحة  أعماهلا 

املركز األمريكي للوقاية من األمراض ومكافحتها، وهيئة  ك  مؤسسات الصحة العامةالعديد من  ص ممت  

وهذا العمل  واإلصاابت على مستوى اجملتمع.   الوقاية من األمراض   للعمل على األمريكية  الغذاء والدواء  



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 12

 

الصحة يف  األخالقية.  أييت حبمولته    الوقائي  التحدايت  يبدو  من  أن  قد  الراهن  أحياانً  الضرر  ختفيف 

ببساطة  ؛  اً أكثر أمهية أخالقوالقضاء عليه   أنه  الفوري  هبا  يأو  وأدعى لالهتمام  إحلاحاً  أكثر  من  بدو 

بني ضرورة    املفاضلة األخالقية تسويغ  .  ابلوقاية من حتقق الضرر ووقوعهاملعنية    االسرتاتيجيات طويلة األمد 

املتوقع وقوعها    األمراض، على  اوالتعرف عليه  اميكن حتديده  يت وال  ة املعروف  الراهنة  ألمراضاب االهتمام  

  منوذج إلشكاليات العدالة   و ه،  الراهنها يف الوقت  وتعريفا   ال ميكن حتديدهيت مستقبال بني الناس، وال

 .  ٢يف اجلزء  انستفيض يف مناقشتهاليت أخالقيات الصحة العامة و اليت تواجه 

 

   من هم العامة يف الصحة العامة؟ ١.١.١
 بشكل رئيسي   تدور  صحة السكاناهتمام الصحة العامة ب نابعة من  الالعديد من أسئلة األخالق  مع أن  

مواضيع خمتلفة؛    ملناقشة  1.1.2والذي يليه    1.1.1 يف هذا القسمإال أننا سنخصص  العدالة،  حول  

  . فاهيميةاملت ياشكالاإلها من

 

 ;Rose 1985)  الفرد  ال مادة اهتمامها  اجملتمع هو  مسائل األخالق يف الصحة العامة كون    تنشأ

Rose et al. 2008; Coggon 2012).    اجملتمع؟   هو  ام  تساؤاًل مفاهيمياً مفصلياً:  يطرحما  

ألخالقيات الصحة    مفر  إال أنه يقودان ملسائل حمورية ال    ،يف ذاتهلالهتمام  أن هذا السؤال مثرٌي    ورغم

لتسويغ أعمال الصحة العامة؛ على من تعود الفائدة من الصحة    وتسويرهاتفات إليها  لاالمن  العامة  
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املتوقع من األفراد تقدميها يف سبيل حتقيقها؟    التضحيات العامة؟ بصحة من هنتم يف الصحة العامة؟ ما  

 الصحة العامة؟  ما الداعي لتعزيز و 

 

  ”السكانو"" العموم"،  عن دالالت لفظي  ابتداءً   أن نتساءلإلجابة على هذه التساؤالت، من املهم  ل

عينها،    ،آنفاً   الواردة الفئة  تشمالن  العامة    هتتمواليت  هل  استخدامهما    ا؟صحتهبالصحة  ميكن  هل 

و  أ  ؟بينهما  خالقاختالٌف يف تكافؤ األ ؛  جوهري بني اللفظني هل يوجد اختالف مفاهيمي    ؟ابلتبادل

 ؟ السكان من جهة أخرىصحة وأخالقيات  من جهة  الصحة العامة أخالقيات  ومنهج يف توجه  

 

ال عن  األدبيات  حتت  تعرب   الواقعة  العامة  اهتمام  فئة  طرقثالأبحد  الصحة  اجملتمع  ث   :(the 

community)  ،  العموم  أو(the public)  ،  نالسكاأو  (population).    مييل أحد اآلراء

ىن نفع إجراءات الصحة العامة  جت  الستخدام "اجملتمع" ملا يف املصطلح من محولة داللية ختصص فئة بعينها 

(Beauchamp and Steinbock 1999)  .جملموعة   تصوراً متماسكاً   "اجملتمع"  صفة   تضفي  

الصحة    مستهدف  وصف. ويبدو أن  وتضم هم أرضاً واحدة  ،واتريها  وثقافاهتاتتشارك يف لغتها    ب أنيغل  

تسويغ    يف   اجملتمعيلنفع  ا  استدعاء عند    أيضاً   يتهومعقول   التلقائية لصبغته    مستساغاً   "صحة اجملتمع"بالعامة  

 .الصحة العامة تدخالت 
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ذلك  .  ميزان األخالقا أقل ثقالً منها يف  أهن  بيد،  "لمجتمعاليت أوردانها "لصائص  اخل يف    "العامة"  تشرتك

  ت صو ر وقد  .  حضاري  و   ثقايف     متاسك  إىل  ابلضرورة    شري ت  ال،  جمهولة املعامل  ضبابيةا صورة  يغلب عليه  أنه

 . مشرتكةحياة سياسية و   ؤسسات العامةوحدة منفصلة نسبياً تنتمي إىل امل  ة "عامة"الل د  

 

هو خاص    هحتقيق  إىلنسعى  النفع الذي  ن  أب  لالعتقاد"العموم"  و  "اجملتمع"  االستناد على دالليت يدفع  

والية  ك   ،وحدة سياسية رمسيةوعموم يتضم ن    ،اً ثقافي  االرتباط  وثيقمتآلف    جمتمعٌ   :جغرافياً   حمدد    بكيان  

عدم  وقوعه يف مأزق  هو    بول هذا التوصيفيف قلرتدد  ا أسباب    أحد.  حمدد  يف  جغرا  حي ز    أو دولة ضمن 

مهددات    مالءمة  السارية    ،الصحةبعض  تعرتف   ،مثالً فاألمراض  جتدي  اب  ال  ال  وقد  الدولية،  حلدود 

 (.٢)  حذوها الدول املتامخة  إن مل حتذ   لدولة الواحدة نفعاً داخل ااإلجراءات الوقائية  

 

الصفات    من  "سكانابلتوصيف الفئة اليت أتمل الصحة العامة حتسني صحتهم "قد حيج م    ،يف املقابل

  صحتهم حمل اهتمام   عتربت  واليت  ،  كياانهتم التجمعية  تشكيللالتشاركية اليت يتص هبا جمموعة من الناس  

  الدولية: لسياقات  ا  قد يالئم   ، حبمولته األقل انكفاًء على الذات  هذا التوصيف فإن  وهلذا  .  الصحة العامة

  بغض  النظر عن ،  وتعزيزهاة صحتهم  يلزم رعاي، و اهتمامات صحية  يتشاركون  سكان  أي  إذ نعين هبم  

مرونة    "السكانحيمل لفظ "قد  و .  (Wikler & Brock 2007)  اجلغرافية   مواقعهم و جنسياهتم  

  التوصيف من شأن هذا  ف   ."، وقد نعين هبا الرتكيز حملياً أو الشمول عاملياً العامة"أو    " اجملتمع"  أكثر من 
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الصحة    اليت هنتم بصحتهم يف   ةيف حتديد الفئأكثر  رونة  والتعامل مب،  املرسومة بني الشعوب  حلدود ا  إزالة 

   العامة.

 

يد مفهوم  ي( يساعد على أتglobal health" )الصحة العامليةسياق مشابه، فإن النقاش حول "يف  

،  الواحدة فحسبدولة  الداخل    رعاية الشعوب يف البلدان األخرى وليسب  الذي يهتم  ،"الصحة للجميع"

بني جمموعة  التعاون  ط الضوء على  سل  اليت ت   (international health) الصحة الدولية   على عكس

 . لشعوهباالستيفاء االحتياجات الصحية    دول  من ال حمددة 

 

  توجهات   مع"  السكان"صحة    وأ"الصحة العامة"    من يفض لتوجهات    توافق ابلضرورة    ينفيهذا ال  

كمؤسسة تعىن ابلصحة العاملية، ويشار    منظمة الصحة العاملية عموماً   يشار إىل،  الواقعيف    العاملية.الصحة  

احلدود   عرب  الصحة  تعزيز  على  العاملني  العامةأبإىل  الصحة  يف  خمتصني  صحة    ،هنم  يف  خمتصني  ال 

ستهدف من تعزيز  املفاهيم شديدة التباين واالختالف يف امل  تلك أن    يعتقدقد    البعض  ومع أن .  السكان

وحفظها جيد  منفهناك    ،الصحة  وصحة  بينها  تعارضاً   ال  العامة  الصحة  مفهومي  بني  األقل  على   ،

" داللة  السكانصحة  "  لفظ  جملس نوفيلد ألخالقيات العلوم احليوية  يدرج. على سبيل املثال،  سكانال

ساعي  يف إشارهتم إىل امللصحة العامة"  ا"  أدرجت   جمتمع ما، بينما الكلية لعناصر  ة  ي الصح  الة احل  على

ويفهم من ذلك أن  .  الصحة  مةمنظو   يف  ةاالقتصادية املؤثر والتنظيمية و   ةالسياسي  ةالبيئتحسني  الرامية ل
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 Nuffield Council on Bioethics) سكانالصحة العامة هو حتسني صحة ال مستهدف

2007, p. XV). 

 

من  أو أكثر عاملية    ،حملية  نطاقاً أكثر  "العامة"  نستهدف يف   قد  ،القائم  لتحدي الصحي  ا  على حسب 

  والسياسات   النظمجمموعة من  لكل دولة    ألن  ،هنا  احلدود الدولية  ال ميكن إغفال.  سكان الدولة الواحدة

بعض  اليت بينها وبني  البعضتتفاوت    تاهليئاتبل غ    اليت   احلكومات   مراقبة   تعتمد على أيضا ألهنا  و .  ها 

العاملية)  ية العامل الصحة  املعدية ببياانت    (كمنظمة  األمراض  املؤشرات  شىت  و   الصحةأعباء  و   فاشيات 

واختياراً   ،لديها  الصحية  أن  .  طواعيًة  من  وق    ١٩٦ابلرغم  الصحية  دولة  اللوائح  ميثاق  الدولية  عت 

WHO 2014)  )  آليات إعماهلا  ، إال أن العاملية  ألعمال الصحة العامة   دولية   هياكل لتشكيل  -

الدولية و  االتفاقيات  مرتاخية  -كما هو حال  زالت  ابلغاً العراقيل    ذههلو .  ال  أخالقيا  الصحة    أثراً  على 

  واليت ،  ٣.١القسم  الذي سنتناوله يف    (كالتغري املناخي)  تحدايت البيئيةمع ال  بنيتهايف  تتشابه    ،العامة

  تصد ها ال    اعتالل الصحةبعض حمددات  ، ألن  يف الصحة العامة  مرتديةيف حد ذاهتا كارثة    أضحت

 .  واحدة معاجلتها مبعزل عن غريها ةلدول  وال ميكن  الدولية  احلدود
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 ما هي الصحة يف الصحة العامة؟  ١.١.٢
  ؛ أكثر حتديداً   مجتمع  ابإلشارة إليها ك، أو  اً أو عموم  سكاانً حمددات مالمح العامة: بوصفها  أايً تكن  

تشتبك خيوطها حول طبيعة    ،أخالقيات الصحة العامة  فهناك زمرة مغايرة لتحدايت مفاهيمية من جوهر

 .  الصحة على مستوى اجملموعة وكيف ختتلف عن الصحة على مستوى الفرد

 

غياب املرض أم يتعدى ذلك؟    تعريفها على  يتوق فالصحة: هل  حتديد مفهوم    هناك جدال حمتدم حول 

بعض النقاشات حول الصحة   تتساءل ؟ نصب العني  املفاهيم املعيارية   وضعميكن تعريف الصحة دون   أ

  ،أم كال األمرين معاً   ،)وسيلة(  لذاهتا معنوايً  أم    (غايةمآهلا )ما إن كان نفع الصحة نتيجة يف  كقيمة، و 

التوصيف بصحي أو غري  يف  ،  تلك  إزاء حالتهم ما  املصابون حبالة صحية    هيعتقدؤثر ما  ي  هل و ؟  سوامها أم  

 Ananth 2008; Boorse)اليت ال يتسع املقام لسردها     ؟ والعديد من األسئلة األخرىصحي

1975; Coggon 2012; Hoffman 2010; Holland 2007; انظر مدخل إىل    ؛

  متعلقة تلك التساؤالت، فهناك تساؤالت أخرى  جتن ب خوض    قررانأننا    هب.  (مفهوم الصحة واملرض

إال عن طريق حشد العدد اإلمجايل للصحة    فهماً اتم اً   أال ميكن فهم الصحة العامة ؛  بطبيعة الصحة العامة

تستقيم  ؟ وهل  أنه أمر يفوق ذلكهذا اجملتمع؟ أم    كيان  يشك لوالذي بطبيعة احلال    ،اخلاصة بكل فرد

 ؟ العموم لذاهتاصحة قيمة 

 

https://plato.stanford.edu/entries/health-disease/
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بعض  ينفي  أخالقيات الصحة العامة.  ة يف  حمدد  توجهات  على  هاري ثيف أتهذه التساؤالت    تكمن أمهية 

العامة منظ ري   الع   الصحة  صحة  تعريف  الفرد   إىل  إبسنادهام  مو إمكانية  ابلتوجه    صحة  ندعوه  فيما 

 Coggon)  سكاانً وليس    اً سياسي  كياانً أو    اً العموم على أهنم جمتمع  ينظر الالاختزاليون إىل   . الالاختزايل

2012; Jennings 2007)  حال يف  لالاختزالية  أتييد.  ينبغي أحدهم  اليت  القيم  شىت  فهناك   ،

جزء    مثاًل،  كالتكافللديهم    اجلماعاتيةالقيم  ف  ،لصحة العامة اب  املعنيةركيزة لوضع النظرايت  ك   هااستحضار 

 Dawson and Jennings 2012; Jennings)الصحة العامة    تشكالت قيمة ال يتجزأ من  

and Dawson 2015)  . يف إجراءات  حلكومات  تدخل ااملطالبة بهذا املنظور يف    عادة ما يغايلو

 . هل  أصيلةمسة ابلضرورة عد أن هذا ال ي الإ، وتعزيزها حفظ الصحة العامة 

 

صحة    ختزاهلا وإحالتها إىلاب استنتاج احلالة الصحية للعموم    أبساً منيرى االختزاليون  ال    ، وخالفاً هلذا

ل  مبناوءةالدعاء  ايوعز هذا    .جتميعها إمجاالً من مث  و   األفراد  املوغل  الصحة  الدور  تعزيز  لحكومات يف 

متنع    يةأخالق  البعض يرفض تصور أن لكيان ما )العموم يف هذه احلالة( أمهية  ومع أن العامة وحفظها.  

أهنم   إال  قَيمه،  أو  الفرد  مصلحة  إىل  غرار-اختزاله  أب  يسل    -الالختزاليني   على  اإلجراءات    مهيةمون 

  وقوع  حتد  من  اليت  تااإلجراء  فرضأن القيمة العائدة على الفرد من   -مثالً - فريج ح البعض  .  السياسية

 Rose 1985; Rose)  تركيز إجراءات العالج والوقاية على الفردأجنع من    تمعاجملمراض يف  األ
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et al. 2008)  إال أهنم  نفسها إىل النتيجة حجاجهم . ال حي ول هنج الالاختزاليني بينهم وبني وصول ،

 . بقَيم  مغايرة يف حجاجهم يتوسلون

 

مثاًل، جيادل  إجراءات الصحة العامة.  تقييد    ضرورة  إال أهنم يرون  ،أيضاً   اً اختزالي  اً الفريق الثالث هنجيتبىن  

التقليديون   الذي حيد  عادة  الليرباليون  القيد األخالقي  التعد    حول  ي على حرية  ممثلي احلكومات من 

ينادي  .  (عن الليربالية والصحة العامة  ٣.٢القسم    )نسهب النقاش يف لوصول للقيمة اجلمعية  بغية ا األفراد  

من العمل    اً ال جيد بد  بعضهم  الصحة العامة بيد أن    حقل العمل احلكومي يف    بتقنني هؤالء الكتاب  

 ,Anomaly 2011)املناعة اجلمعية    كتحقيقاملتعلقة ابلصحة،    املنافع العامةبعض    إلحراز احلكومي  

2012; Brennan 2018; Dees 2018; Epstein 2004; Flanigan 2014b, 

2017; Horne 2019). . 

 

ابلنفع    لفرداستمتاع ا والذي يعين أن  وابلنظر إىل البعد االقتصادي؛ فللنفع العام مستني: عدم التنافسية؛  

إذ   االستبعاد؛عدم وكذلك يتسم ب . ابلقدر ذاته  عن اآلخرين االستمتاع بعني النفع  ينفي واستخدامه، ال

معضلة الراكب  استخدامه )انظر مدخل إىل  منعهم من  و   ابلنفع األفراد    احليلولة دون استمتاعيصعب  

املناعة اجلمعية والصرف الصحي وتنقية اهلواء.  على:    الصحة العامة   يف   العاممنوذج النفع  ينطبق  .  (اجملان

 لصحة العامة. يف ا  املنافعكافة   علىهذا املفهوم للنفع  ميكن تعميم وإمجااًل، ال  

https://plato.stanford.edu/entries/free-rider/
https://plato.stanford.edu/entries/free-rider/
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جدليات    يف  (common good)  اجملتمعي  والنفع   (public good) العام    النفع   مفهومي   يوظف

،  ن التأويل على أوجه عدة حسب اقتضاء السياقاحيتمل هذان املفهوم  الصحة العامة.  إجراءاتتسويغ  

  إىل   اجملتمعي"النفع  "كما يف إشارة    مثال،،  اللفظ بقيمة سياسية  ىكسي    ولرمبا.  بينهما  لتبسوعادة ما ي  

. ويستخدم العديد من الالاختزاليون  ما  جمتمع  عناصركافة    إلحرازها  يسعىاليت    معيةاجل شرتكة و امل  قيمةال

العامة وسياساهتا.    تدابريذا التوصيف لتسويغ  "النفع اجملتمعي" هب يذهب   ، مثاًل،وعلى ضوئهالصحة 

لعيش  ل  مصلحةً ،  عنصراً من عناصر اجملتمع بوصفهم احملض    اجملتمع،عنصر يف    كل لدى  ن  للقول أبالبعض  

   .بدرجة عالية من الصحة جمتمعية يتمتع كل أفرادهافئة   ضمن

 

يؤثر استخدام الفرد  )  لتنافسيةاب  تتسماجملم عة اليت  املوارد    إىل  اجملتمعيالنفع  يشري  منظور اقتصادي،  من  

إبعاد األفراد ومنعهم من االنتفاع    يصعبفغري قابلة لالستبعاد،    لكنها  ،(هباخرين  اآل   انتفاععلى إمكانية  

نفعاً  اآلمن    ء والدوا  اآلمن   ءالغذا   ،النقية  املياهك   الصحة العامةتدابري  بعض    تعد    املنظور  ووفقا هلذا .  هبا

 .جمتمعياً 
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 يف الصحة العامة وتداخالهتا   احلكومة تدابري ١.٢
يف سبيل تعزيز الصحة  وقوة نفوذها  احلكومات    لتدخلالدور البارز    وه  السمة املميزة الثانية للصحة العامة

  الرامية لتحسني   تدابريال  تستدعي  كثرياً ما  .أخالقيات الصحة العامة  جدلية يف  تثري أسئلةواليت  ،  العامة

بعض اآلراء أن ما جيعل الصحة    تقول.  هانفوذب  يوالتقو    احلكومي للدولة   اجلهاز تفعيل    ،لصحة العامةا

العامة    أن هو    "عامة"العامة   األقل    – عام  شأن  الصحة  على  اخلاصة  على عكس    –جزئيا  الصحة 

  اإلمجال مبدأ  ال يقتصر على    متييز الصحة العامة عن صحة الفرد أن  ويرى أصحاب هذا التوجه     .لألفراد

وتوثيق ربطه    ،إمنا يلزم النظر إليه مبوضوعية  ،فحسب   ه إىل مستوى األفراد رد  على  حىت  أو    ،والتجميع

و   املواتيةابلعوامل   عليه  من  :منائهإ لتعزيزه  بذلك؟  القائم  يقوم  وكيف   ;Coggon 2012)؟ 

Jennings 2007; Verweij and Dawson 2007; Dawson and Verweij 

الصحة  بمستق"يف كتاب    الواردالتعريف    نص  . ومثال ذلك،  (2008 الصادر عن معهد    "،العامةل 

اليت ميكن   األحوال لضمان ،مجتمعك  به نقوم مجلة ما هي الصحة العامة"  :الطب يف الوالايت املتحدة

 . (Institute of Medicine 1988, p. 1) " للناس فيها أن يكونوا أصح اء

 

، فبهذا نصل  نا حننممارسات  ل جممل هي يف األص  الفاعلة،  ة الدميوقراطي  اتاحلكوم  ممارسات إن افرتضنا أن  

وإن اسرتسلنا يف  التدخل احلكومي بنشاطات الصحة العامة.    يوصل  رابط إضايف ومغايرإىل  كذلك  

عامل    ات كأت على  إال يف حال   الصحة العامةممارسة ما، ال تعد  من ممارسات  أن    - جدال-  افرتاضنا

  ات احلكومحنن، إال إن مثلتها    والكلية ملمارساتنا  ل اإلمجاأنه ال ميكن استيفاء شرط  و   ؛والكلية  ل اإلمجا
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التدخل ال ي عد  تدخاًل للصحة العامة،  إىل أن  إذاً: هذا يفضي  عنه يف مضامريها،    توعرب يف ممارستها  

 . اتاحلكوم إال يف حال قامت به 

 

لعديد من نشاطات  مضامني ونتائج ا ألننا جند أن  فق.  األ   قوضي    صادمٌ   يف الصحة العامة  هذا االستنتاج

واملنظمات  اخلاصة  القطاعات الرحبية،  غري  ك  غري  اجلهات  من  وغريها  اخلريية،    ، احلكوميةاملؤسسات 

تقدمي    ،ومثال ذلك.  (٣)  ، ويصعب تصنيف عملها حتت أي شيء آخر العامة  لصحةا  تنصرف إىل

 توزيع  مشاريععادة ما تنبثق  و   .وتطويرها  لدعم املايل الحتضان أحباث اللقاحاتاجلهات غري احلكومية ل

القطاعات غري الرحبية    وتقود.  من قبل اجلهات غري احلكومية  مكافحة األوبئة اللقاحات يف سياقات  

  . يف اجملتمعات  لصحة العامةل التحتية  بىنال  الالزم لتحسني  الدعم ميتقدب  ،مالت املعززة للصحةركب احل

لكوهنا غري خاضعة    تدابريهاة  دور املؤسسات غري الرحبية يف إثراء الصحة العامة وجناع   إنكار   فإن  لذا

، فهذه املؤسسات بوصفها  اإليضاح. وملزيد من  جمحفاً على أقل تقديرأمراً  يبدو    لتصرف احلكومات 

ال تصنف كجهة حكومية للصحة    أهنالصحة العامة رغم  ل  إمنائية تباشر إجراءات    ،خاصة وغري رحبية

إىل  النضمام  ل هذه املؤسسات    أهلية   قد يعارض البعض وبطبيعة احلال ف.  (Coggon 2012)العامة  

ويعد هذا  .  تعرب عن توجهاهتم  هنا ال  وألاملواطنني   ملساءلة   خاضعة   كوهنا غري  نشاطات الصحة العامة،

واليت متارس على    اخلريية التوضيح مرتكزا رئيسيا لسؤال الشرعية الذي يواجه شىت نشاطات املنظمات  

 . (Reich 2018)عموما  نطاق واسع



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 23

 

 

من هتميش صالحيات  نفوذها  إذ قد ميك نها    .الهتمامل   مثري   ملؤسسات غري احلكوميةالعارم  االنتشار    هذا

االحتياجات وترتيب األولوايت وفق أجنداهتم   واالستئثار بتحديد  اعناصر الدولة القومية وانتزاع امتيازاهت

بادرات التعاونية  فهناك على سبيل املثال امليف سياقات أخرى.    واهية   وتبدو  ه املزاعم هذ  تتبدد   اخلاصة.

تقدمها  اليت  احلكومية    الوطيدة  غري  أو  ابلتعاون  املؤسسات  احلكومية  اجلهات  دعوهتا،  ل  استجابةمع 

املوارد أو عند اإلحجام عن حفظ    شح    عند  ،أوضاعاً   السياقات الدولية املتدهورةلها يف  وكذلك تدخ  

ة الصحة العاملية،  مظ نم  وعلى رأسها . أما املنظمات الدولية  صحة القاطنني على احلدود كلهم أو جلهم

  أن  إىلصنا الصحة العامة. وسيكون ضرابً من ضروب الفوضى العارمة، لو خل  الزدهار هام   بدور   فتقوم

ليست  على مستوى كافة الدول    منظمة الصحة العاملية  اليت تقودها  السياسات والتوجيهات والتدخالت 

املنظمة ليست    من سياسات وتدخ الت  العامة، حيث أن هذه  ما، وال متلك    دولةممثلة عن  الصحة 

 على أي دولة.  لفرض نفوذها  صالحيات  ال

 

أن  واإلمجال   برغم  دائم  احلكومية  التدخالت   يف  التجميع  ضرورة  التدخالت    حميد فال    ،اً ليست  عن 

من    عالياً حتقيق املستوى املأمول من الصحة قدرا  يستدعي  .  للقيام مبهام وتدابري الصحة العامةاحلكومية  

واالتساق، األمر الذي   االنتظاممن   عال  قدر  مرهون ب استمرار تظافرها و  .متعددة أطرافبني  االنضباط 

ملا    ، احلكومات هبذه املهمة  تظفر الردع.  و   احلث  وضع سياسات    ا يف تضمنه احلكومات بفضل صالحياهت
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 تشكلمثاًل،    .وإحراز مستهدفاهتاتعزيز الصحة  باخلاصة    جتاوز التحدايت  وقدرة على   من نفوذ   متلكه

إىل    حيث يتطلب الوصول   ، األمراض املعديةمحالت التحصني حتد  منوذجي يواجه الصحة العامة حملاربة  

  النصاب وقد حيول املمانعون دون الوصول إىل    ،على اللقاح   اجملتمعاملناعة اجلمعية حصول عدد كاف  من  

ال  رغم اخلالف حوله،  الالزم لتحقيق املناعة اجلمعية. يف فرض سياسات    حلكومات املنوط ابدور  يربز 

 عن تلقي اللقاح.   املمتنعني  جملازاة رادعة

 

وملالءمة دور احلكومات للتحكم ابلبىن اجلزائية للحث والردع لألفراد، تثور أسئلة اعتبارية يف أخالقيات  

  .ة القانونبذريعيتم إنفاذها  لقسرية و الصحة العامة، إذ تتسم العديد من اإلجراءات يف الصحة العامة اب

  علىللحكومات  ت حازمة  تساؤالاملختصون    هيوج    ،للدولحول املمارسات الرمسية  لنقاشات  ابأسوة  

واألنظمة    القيود نطاق  و   ،األمن والعدالة  أثر هذه التطبيقات على  عن ،  الصحة العامةأخالقيات  صعيد  

  وتشريع   الصحة العامة   فضاءاتيف    السلطات العامة  تساؤالت عن ممارساتطرح كذلك  ت  و .  القانونية

  ما   ،مهل حرية االختيارات الصحية    ، والتدخل يف الفردية  ة لخصوصيل  املهددة   العقوابت فرض  و   تءا اجلزا

تطرح يف سياقات الصحة العامة  كما    .ستدعي وجود مسو غات مقنعة ورصينة لتربير هذه املمارساتي

اليت تتصاعد عادة يف   الفرد مبقابل    قايضةمل  سوغاتاملحول    ،يالسياس  املعرتكالتساؤالت ذاهتا  حرية 

 وطبيعة الوصاية يف تدابريها،للتفكري يف شرعية تدابري الصحة العامة    ان هذا السياقيقود  م.العا النفع  

 . ٣سنعاجلها يف القسم  اليت و 
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 مالحظات ختامية للقسم األول  ١.٣
العامة مها  إن   املميزتني للصحة  العامة وما تنطوي عليه تدابريها، ومه  عصبالسمتني  مظان    االصحة 

عملها  عن  تساؤالت  ال ونطاقات   Powers and Faden 2006; Coggon)حدودها 

2012; Anomaly 2011; Dees 2018)  .وجد فرق  يف العديد من السياقات العاملية، ال ي

للصشاسع   التقليدي  اجملال  و بني  الصحي  والصرف  املياه،  تنقية  خدمات  تقدمي  يف  العامة  سالمة  حة 

متويل اخلدمات الطبية    وبني تنظيمات  محاية العموم من األمراض املعدية، وتعزيز الصحةو الغذاء والدواء،  

  التمويل املايل  حبظوة النظرة يف األماكن اليت تنفرد فيها اخلدمات الطبية   تسود هذه. الشخصية وإسدائها

وتفرد    ،لألفرادهذا االعتقاد خصوصا يف الدول اليت تويل اهتماما رئيسيا ابلرعاية الصحية   يرسخ . الً كام

  بني ق أدبيات أخالقيات العلوم احليوية  كثريا ما تفر  هلا دون غريها من اخلدمات الصحية التمويل املايل.  

الطبية   الرعاية  العامة. وكما سيتضح  و تناوهلا ألخالقيات سياسات تقدمي خدمات  أخالقيات الصحة 

قضااي حتديد خدمات    على اهتمام أدبيات الصحة والعدالة    هذا املدخل، ينصب    من  ٢الحقاً يف القسم  

مرافق الرعاية الصحية.  التأمني الطيب للتدخالت الطبية يف  نطاقات  معايري حتديد  و   ،الرعاية الطبية لألفراد

ن  ميكن أن  العامة  لنا  الصحة  أخالقيات  مع  تشتبك  الطبية  الرعاية  سياسات  أخالقيات  أن  تصور 

  متايز   عن يف هذا القسم    احلديث  وأخالقيات الرعاية اإلكلينيكية يف بعض جوانبها. ابلرغم من أننا ركزان

إىل التقاطعات   من اإلشارةال بد   ه، إال أنآنفاً   تني الواردلسمتني  اب اإلكلينيكيةلصحة العامة عن الرعاية ا

لك فيها القطاعات احلكومية  تالسياقات اليت متيف كثري من  مثاًل،    ،مع أخالقيات الصحة العامةالعديدة  
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ات األخالقية  للمريض يلزم األخذ ابالعتبار   املسداةخدمات الرعاية الصحية    ق سلطة مطلقة لتحديد نطا

  متعلقة جوانب أخرى  ابإلضافة إىل  ،  املسداةوكفاءة اخلدمة    ، أتثري ذلك على عالقة الطبيب ابملريضملدى  

قرتن بقرارات الصحة العامة يف توزيع املوارد حسب األولوايت الصحية من  ي الذي العدالة  بتكريس مبدأ

   .هذا املنظور

 

ألخالقيات  مع اعتبارات    بني الصحة العامة والعلوم احليوية الطبية   ابلغة   أمهية  ت ذات هناك أيضا تقاطعاو 

العامة االبتكارات يف جماال  .الصحة  تتكش ف حول  الضخمة إب:  تمثاًل،  البياانت    سنادها إىل حتليل 

الصناعي اجلينومو   ،الذكاء  علوم  بياانت  اجلينات،    ،قاعدة  تعديل  يسبق  حديثة    تساؤالتوتقنيات  مل 

أته  ا  مممعاجلتها،   العامةيستدعي  الصحة  ،  فيها  لصحةل   املهددة  احملتملة  النتهاكاتا   استقراءو   هلا  ب 

املتعلقة بتطور هذه  تنشأ العديد من التساؤالت  .  (Geller et al., 2014)قبل وقوعها    معاجلتهاو 

من اخلدمات، وما إذا كانت    مغايراً دعاً  العلوم وما إذا كان هذا التطور سيضفي على الصحة العامة بَ 

مالئمة الحتواء هذا الطور من التغري يف    من هذا املدخل  ٣الواردة يف القسم  قوالب نقاشات الشرعية  

 العلوم.  

 

  ؛ وأخالقيات العلوم احليوية الطبية اإلكلينيكية جماالت الصحة العامة واملمارسات   من املتوقع أن تتداخل

تف اجملاالت  هذه  ازدهار  تظافر  كل  يكمن صحة  لتحقيق    العام لمجال  ل  فهمنايف    التحدي   اإلنسان. 
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وابلنظر    اجملال  فسيحوملا للصحة من مفهوم  .  اتدابريهوما تنطوي عليه    الصحة العامة  ضمونمل  واخلاص

ال ميكن حصره    اً بمسه    اً مفهوملصحة العامة  أن لصور  تأن ن، ميكن  إىل العوامل املؤثرة على صحة اجلمهور

فهوم الصحة  ملالطبيعة الفضفاضة  هذه  تتسع  جال مهين.  حىت مب  وال دود اجتماعية  حبال مبؤسسة وال  

والكوارث الطبيعية إىل علم الوراثة السكانية، واملخاطر    عامل اجلرائم واحلروبمتتد من    ،عديدة  قضاايلالعامة  

للشركات  و التسويق    وممارسات البيئية   األخرى  ذلكبل    ؛ الضخمةاملمارسات  القمع    ليشمل   يتعدى 

لصحة  ل   الرحبة  ظلة امل كل هذا ينطوي حتت  و   ؛الدخول، وسلوكيات األفراد  يف توزيع  واجلورالسياسي،  

  تصور   يصعب  إال أنه  ابلرغم من أن كل ما يهدد رفاه اإلنسان يؤثر بشكل ما على صحته،العامة.  

لحد من املخاطر والتخفيف من وطأة  الزمة لال  ،االجتماعية املختلفة  اجملاالت  الصحة العامة حمل  إحالل

  سن  ، إال أن  مثالً   ابلغ األمهية لصحة اجملتمعفبينما يعد خفض معدالت العنف أمراً  أحداثها اجلسيمة.  

  من أدوات الصحة العامة   تعد  ال  القوانني، وعمل أجهزة العدالة اجلنائية والعالقات الدولية والدبلوماسية 

   .قطعاً 

 

ما  و   ؟هل يعد أتطري أو إعادة أتطري األحداث االجتماعية وصياغتها بقواعد الصحة العامة أخالقيا أم ال 

. ومثال  ة عديدةأخالقيتشابكات  يكتنفها    مسائلهي    ؟فما هي الشروط واحملددات  ،كان كذلك  إن

من    كنف الصحة العامة، بدالً   إىلبعض قضااي العنف املسلح وإدمان املواد املخدرة    إرجاء معاجلةذلك،  

اجلنائيةتناوهلا يف   العدالة  ي  ؛سياق  اجملتمع، وحيد  ما  التوتر بني عناصر  فتيل  تفاقم إشكاليات    نزع  من 
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األقلياتةالعرقي   تالتفاوات على  اجلسيمة  تبعاهتا  من  ويقلل  نتائج    ؛،  إىل    عموماً   حممودة ويفضي 

(Dorfman and Wallack 2009)  .التوازي الصحة  غري    جهات  لتدخالت  ميكن  ،  على 

برامج التعليم املبكر لألطفال، ودعم الدخول، ومبادرات   ؛مثل  ،املختصني فيهاالعامة ودون صالحيات 

املوج   األمية  أهدافحمو  البيوت اآلمنة، أن حترز  للفتيات، وبرامج  النموذجية  ه  الربامج  ا صحية تضاهي 

 . كفاءةً   للصحة العامة

 

  يعين . ال  سياسات الصحة العامة  الصحية يف   احملددات مراعاة العديد من    ةاألخالقي   املسؤولية  توجب 

على  من نوعها  أمام مهمة إشرافية فريدة  هنا  تقف الصحة العامة    نفوذاً مطلقة.أن للصحة العامة    هذا

مع    احملدداتبعض هذه    تتماشىبالغ على الصحة.  السرتاتيجي  اال  األثر  ذات  حمدداهتاال سيما    ؛الصحة

العامة ك  الوظيفة للصحة  والتقليدية  والغذاء  املياه  وسالمة  املعدية،  األمراض  على  أتمني  السيطرة 

تدعيم  لدواء.  ل   ة األساسي  ات االحتياج من  مفر  املال  أبهمة  هذه  ا اإلشرافية  الرباهني  لعلمية  حدث 

  بعض   إال أن.  الصحةات  اسرتاتيجي  إىلأيوي  ي  ذ، والاجملتمعي  ابلنسيج  ارتباطاً وثيقاً   للمحددات املرتبطة 

ثر  أل. وكما ميكن وأعماهلا التقليديةوكاالت الصحة العامة  صالحيات دائرة خارج  تقع  الصحة   حمددات

  سياسات حوكمة   تأثريل، فيمكن  واالقتصاد احمللي والعاملي  العالقات الدولية حد  أن يبلغ  الصحة    سياسات

 .  بفعالية الصحة إىل أن ميتد    اخلارجية، والزراعة والبيئةاملساعدات قطاعات التعليم، و 
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  سب إىل نما ي    تفل ت  إزاء  قلقٌ   ةالجتماعيحلياة اهذا التداخل الشائك بني اجملال السياسي واعن  ينجم  

 اعتقدان. وإن  (Anomaly 2011; Coggon 2012)  الشرعية  من تساؤالت   الصحة العامة

مقارنة    قيود التدقيق ممارسات األجهزة احلكومية من  ر  حير  قد  ، فهذا  محاية الصحة العامة  استهداف   بنزاهة

احملاسبة واملساءلة    عن   هبم الصحة العامة وينأى  القائمني على  ز نفوذ  يعز    ما  ؛لقضااي الشائكة األخرىاب

 .الدميوقراطية

 

  2020إىل التغري املناخي كمثال، يف مطلع عام    لننظرمن انحية عملية، فهذه املخاوف ليست منطقية.  

بضرورة    ، الايت املتحدةالو   رئيسَ أخرى    وطبية  منظمة صحية   ٢٣  مبعية الرابطة الطبية يف أمريكا    خاطبت

التغري املناخي كطارئ العامة:    يف   ةالتحرك ملواجهة أزمة    أكثر إسباغاً على ك طريٌق  ل"ليس هناالصحة 

 Robeznieks)  صحة األمريكيني من متس كنا ووفائنا مبا أبرمناه يف معاهدة ابريس للتغري املناخي"

  كوارث إطار    الشرعية عرب  تنسل  السياسات املناخية من اخلضوع لتساؤالتمن املستبعد أن  ف   ؛(2020

العامة.    ؛ة هنااإلحصائيالرباهني  صعوبة استجالب  من  رغم  ال بف  ؛هو الصحيح  وخالف ذلكالصحة 

األرجح أن مؤسسات الصحة العامة تعان من عجز نفوذها السياسي وضعف صالحيتها السلطوية  على  ف

ال تستهدف  احلقيقة، أن الصحة العامة  و .  طارئة وملح ة  أهداف  إلحراز  الالزمة  و   وشح  مواردها املتاحة 

الفردية  املادية ل  اً ضدعاصر إهنا ختوض  ، بل  يف تدخالهتا   احلرايت    ، الضخمةاخلاصة  لشركات  املصاحل 
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واللحوم األلبان  ومنتجات  التبغ  ف وحنوها  كمصانع  وعلى كل،  هذه.  استبقاء  عن  حميد  املخاوف    ال 

 .   الوقوع، ينبغي ألخالقيات الصحة العامة معاجلتهاووضعها نصب العني كإشكالية حمتملة 

 

بيد    ؛قلق مبالغ  االصحة العامة عن كوهنإىل    شيء  نسبةهتديد احلرايت املدنية من    خماوف  تعدو   قد ال

من هذا املدخل. لكن قبل    ٣ع الصحة العامة احملفوف ابلتحفظات يف القسمتوس  من تناول    أنه ال مفر  

نقاشنا  دعوان  ذلك،   السمة  نستأنف  العامةحول  الصحة  مسات  من  مسألة  و   .الثانية  طرحنا  أن  بعد 

 ابلسؤال عن العدالة يف الصحة العامة.   اآلن صحة اجملتمع ال الفرد، دعوان نتجه متحورها حول

 لعامةالعدالة والصحة ا.٢
واليت   التوزيع  منهجيات  عن  احلديث  عند  واملساواتية  النفعية  سجاالت  عن  نتحدث  أن  املألوف  من 

اختصاصيو الصحة العامة    ب ، ي طالَ بطبيعة احلالسياقات الصحة العامة.    ع تتناسب يف أحايني كثرية م

هذا  .  املتاحةوالساسة أصحاب القرار، ابلوصول إىل أفضل حاالت الصحة املمكنة ابستخدام املوارد  

ال يوجد يف أي سياق  ف.  ود على عدة أوجهمرحب به، بل حمم  الفهم لنطاق اختصاص الصحة العامة

العامة،   لتأمني    ال يتوفر منها قد  و ،  بواابت للموارد مفتوحة على مصراعيهايف الصحة  حىت ما يكفي 

احملدودة مطلباً أخالقياً فحسب، بل هو أمر    ختصيص املواردالتغيري املأمول يف الصحة. ال تعد كفاءة  

عاماً. يعد ملكاً  فيما  خصوصا  النفع  حتمي،  لإلمداد ابملوارد يونيعتقد  الوحيدة  العادلة  الطريقة  أن   ،  
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على سبيل املثال املدخل    )انظر  - الصحة يف هذا السياق  –فع  حتقيق أقصى حد من إمجايل الن  يكمن يف

 (.  العدالةإىل 

 

املنهجيات اليت متهد الوصول إىل احلد األمثل  خماطر    السياسات  وصن اع يدرك املختصون يف الصحة العامة  

فانتهاج هذا املسلك عادة ما يفاقم اجلور   .مد عقباهحيال   امبعلى الصحة العامة  قد أتيت  ، وأهناللصحة

اإلنسان  ويعط لالصحة    يف منذ  رفاه  تقدير،.  أقل  على  املاضي  القرن  تسعينيات  علماء    رفع  مطلع 

إىل    الرمي و العدالة  وحتقيق    اة إبرساء مبدأ املساو ابملطالبة  الصحة العامة  وترية التحدايت يف    االخالقيات 

نشطاء العدالة املهتمني ابلتفاواتت العرقية،  وكذلك يطالب العديد من  .  إدارة املوارد  من كفاءة  أبعدما هو  

يف    املساواة املنصفة مؤسسات الصحة العامة بضرورة  األخرى،    الفئوياجلور  أشكال  اجلنسانية، و النوعية  و 

 حتديداً ابلتخفيف من وطأة احلرمان اجلائر من الصحة.    الصحة

 

العامة    ،كفاءةالمبقابل    املساواتيةسجاالت ختصيص املوارد على مبدأ  تدور رحا   أثناء خوض الصحة 

وزارة الصحة واخلدمات    إرساء  عند  ،مثالف  ؛وحتديد األولوايت  الغاايتملرحلتني من مراحل عملها: إرساء  

 حتسني صحة اإلنسان ورفاهه بغية غاايهتا وأهدافها ليف مبادرهتا "أشخاص أصحاء" اإلنسانية األمريكية 

  توزيع   سيكون  كيفف،  ساعد على حتقيق تلك األهدافت  اليت وارد  املص  ي صوخت  ،يف الوالايت املتحدة

يف غمار احلديث عن    ؟ لقلب والشرايني أمراض ا  عنفض الوفيات النامجة  خل -مثالً - التمويل املخصص

https://plato.stanford.edu/entries/justice/
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إال أهنا    ،كفاءةاملساواة وال  يلفها صراعال    أخرى  مواضيعٌ تربز    ،أخالقيات الصحة العامةمبدأ العدل يف  

صحتهم،  جتاه    لألفراد  األخالقيةواملسؤولية    ،للوقايةأمهية، منها ما يدور حول القيم األخالقية    تضاهيها

على جوانب أخرى ذات أمهية    كذلكلصحة العامة  وتؤثر ابرامج الصحة العامة.    والوصمة اليت قد تعقب

ميكن خوض هذه النقاشات ابلنظر  و الشخصي والعالقات الشخصية.    واألمنابحرتام،    كاملعاملة  أخالقية 

ها،  ئبناو العدالة اجملتمعية    ملكنون فهمنا    طريقة  نطالقاً منا  إليها من زاوية العدالة وأحياان من زاوية الشرعية،

 أدبيات العدالة وال الشرعية.  معتاداً يف منوذجا  ال تعد    هذه النقاشات إال أن 

 

األسباب اليت جتعل الصحة ذات أمهية من منطلق أخالقي، وملاذا    شىت  مبراجعة  ٢.١نستهل يف القسم  

  نتناول إشكاليات   ٢.٢تناوهلا أو قد تتناوهلا تساؤالت العدالة. يف القسم  تتعد الصحة من املواضيع اليت  

نناقش اإلشكاالت    ٢.٣وختصيص املوارد. يف القسم    الغاايت وإرساء    اجلمعية واإلمجال  الصحة العامة يف 

عن    نتحدث   ٢.٥و    ٢.٤لوقاية. ويف القسمني  ألعمال ا الصحة العامة    تكريسية النامجة عن  األخالق

،  العدالة  يف مضمارخنراط الصحة العامة  اانمجة عن    لنتائج  ابإلضافة إىل أمثلة  ة،الوصم   الفرد مثمسؤولية  

  حرتام اال عدم    ملا له من أتثري على  الوصمكالقلق الذي يعرتي  ،  الصحة بشكل رئيسي  متس    الوهي نتائج  

  وجيزة   بلمحةالنقاش    نلخ ص  ٢.٦اجملتمع. يف القسم األخري من اجلزء الثان هلذا املدخل    بني فئات

 .  عامليمنظور  إلشكاليات العدالة من
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 ملاذا تعد الصحة أمراً هامًا؟   :خالقاألمن منظور  قيمة الصحة  ٢.١
يت طاملا  الو   ،لصحةامة  يق  على ضوء  املرتبطة أبخالقيات الصحة العامة  العدالة   منظ ري العديد من    عملي

، إىل أن قيمة الصحة تتشكل  نظرايت النفعيني   ذهب ت  .(٤)  م هبين  اجلوهرية  اخلالفات أوجه    أحد   كانت 

لرفاه، وكل ما يضر الصحة  ا   يثريفكل نفع يعود على الصحة  رفاه.  ال نفع أو  ال  يف   تهاسامهيف جوهر م

كما هو    ،تساؤل وجدال  دأب   ال يزال  ؟ يقاسكيف  و   ؟ والضررالنفع    تصو ر  تشك ليكيف    .لهاضمحالٌل  

يف جمال  هذا احلجاج  سنوجز بعض  رفاه.  اللنفع و ل  الرئيسية  التصنيفات  التساؤل حول  يف  عموماً   احلال

 .  ٢.٢الصحة يف القسم 

 

  بسرب ، لصحة العامةخالقيات ا أب الصلة   ةوثيق  من نظرايت  املساواتية عن العدالة مبا فيها نظرايت  تستمر

موضوعات الصحة يف حجاج    تربز  مل.  (جون رولز، ومدخل إىل  ١٩٧١)انظر رولز  رولز ج  ا حجأغوار  

ر رولز  مل ي  و   ،رولز احملتفى به ج  ا توسالً حبج  .(Rawls 1971, 62)  عم للمجت  كنفع رئيسيإليها  ش 

  جدليات   ، رصانةو   تتقدمها وجاهة   .نظرايت سياسات الصحة والصحة العامة  رولز، قام البعض ابستنباط 

رصد دانييلز للصحة أمهيًة جوهريًة يف مبدأ رولز"  .  الفكر الرولزيابستدعاء  اليت طورها    نورمان دانييلز

. يرى دانييلز  د املناصبوتقل    املدنية رولز أساساً لتويل الوظائف    وضعه والذي  ،  التكافؤ العادل للفرص"

  من صميم   هومن الصحة،    قدر  بكل فرد    متتعوفق هذا املنظور، فإن  .  أن الصحة أجدر بتطبيق هذا املبدأ

يرمسها    عادة مااحلياة اليت  خطط  خمتلف  خلوض    متكينهم من    أو   :طبيعي للفرص"الال  اجمل"من  هم  متكين

وعقالئهم   ما  جمتمع  مهية  األدانييل    حماولة ترس خ  .  (Daniels 2008, p. 43)  ألنفسهم ص و ابة 

https://plato.stanford.edu/entries/rawls/
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للصحة   العامة،    ومنها األخالقية  مبدأ  الصحة   ;Daniels 1985)  الرفاه ال    ة الفرص ابستدعاء 

فالصحة  . وبعبارات أخرى  (2008 ;2001 املنظور،  العامل  لعدالةاب  مسألة تتعلقوفق هذا  ، ألهنا 

مساعينا املكفولة لنا  مواصلة    من  (هلانعنا )يف حال اعتالمي( أو  ها)يف حال متامالذي ميك ننا    الرئيسي

 مبوجب العدالة.  

 

ن  رولز، مه د على نظرية  رداً   تركن يف ركيزهتا إىل متك ن األفراد وقوهتم  للعدالة،    خمتلف    هنج  لرايدة    آمارتيا س 

.  العافية  اكتمال السالمة ووفرة   االستقرار يف   )القدرة( من الوصول إىل حالة وظيفية قي مة أو حالة من 

هذه  تعزيز    مبجالالنظام اجملتمعي  عدالة  تقاس    اتني احلالتني.إحراز هيف  ة األفراد  حبري    القدرةهتتم نظرية  

منهج    يعد  (.  منهج القدرةمدخل إىل    )انظر  حتديداً   املساواتية  ه، وهو ما يتعهدللجميع  نتائجهاو رية  حلا

م عشر  و يرتبط مباشرة ابلصحة العامة. حددت نوسبا  منهج  للقدرة يف جمال العدالة  أبرزم  و ماراث نوسبا

  ،احلياةو   الصحة اجلسدية  منها  ،ةل ايتحلى ابلعدالذي  تمع  اجمليف    للمواطنني   هاري قدرات رئيسية جيب توف

أن ينتزعك املوت قبل    دونالعمر الطبيعي لإلنسان،    إىل منتهى: "أن تتمكن من احلياة  ها أبهناتفواليت عر  

الصحة  .  (Nussbaum 2006, 76)لدرجة ال تستحق معها أن ت عاش"  و ختفت احلياة  أ األوان،  

يف    رين آخرينحياته. ابلنسبة لنبوسام ومنظ    وتزدهر هبامة اإلنسان  كراهي الركن الشديد الذي أتوي إليه  

  سبيالً لصحة  يعد  االذي  دانييل،  خالفاً ل  ؛لعدالةاب  اتصااًل مباشراً لقدرة على الصحة  القدرة، تتصل أمهية ا 

 تكافؤ الفرص.   اً هاماً لتحقيقاسرتاتيجي

https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/
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، فالصحة أيضا  كما يف نظرية القدرة عند نبوسامو لعدالة،  ا  لبنية مغايرةابورز وفادن نظرية    كال من  طور

مرتبطة ارتباطاً مباشراً بسؤال العدالة. وبينما تركز نبوسام على القدرة على الصحة، فريكز ابورز وفادن  

الصحة   النظرية    إبرساء   نفسهاعلى  هذه  العافية  عناصر    ستة  علىدعائم  ووفرة  السالمة  الكتمال 

  عنصر منها عن أي    ميكن االستغناءال    .الصحةأحدها  ؛   (well-being)عند اإلنسانواستقراراها  

،  خصبةستلزم بنية جمتمعية  مناءها اآلمن ي  حلياة الكرمية لإلنسان، وألنا  من صميم  اهنأل،  حراستها  يوينبغ

التزام ابورز وفادن    على  يدل    .جهودهم فرادىابلتعويل على  جين مثارها   ألشخاصا  ويستعصي على

الكتمال  الستة   تع كل فرد يف العامل ابلعناصر مت من    البنيوية  العدالة  تضمنهتما  ،  هذا املنظوريف    ةملساوااب

حلياة الكرمية.  اب  تعهد لإلنسانواليت    أصالة،  قوق اإلنسانارتباطها حب، و السالمة ووفرة العافية عند اإلنسان

وإزاء  اإلنسان،  قوق  حب  وكذلك  ،المتيازاتاب  القوةالرتباط    اجملحفة  احليثيات  قلق إزاء   أيضاً النظرية    يساور

وحقوق اإلنسان   ،اكتمال السالمة ووفرة العافية عند اإلنسانحالة  و ور،  جل االثية  بني ث  الوثيقة  الروابط

اليت  بني هذه العناصر  املتشابكة  ضوء العالقة  على    مج ة تعج  النظرية مبعاجلات  (.   ٢٠١٩)ابورز وفادن  

الكتمال السالمة    الرئيسية  عناصرالأحد    منأن احلرمان    ابورز وفادن  اعتقاديف  .  البنيوي    جلورا  منهايتألف  

أحد  لحرمان من  ل   وسبباً   : نتيجةً األمرين  كالهو على األرجح    (كالصحة)ووفرة العافية عند اإلنسان  

،  للعوائق  اجلائرالنمط  ف  . وكذلكسياسات الصحة العامة  على  مباشرٌ   أتثريٌ له  وهذا  العناصر األخرى  

والنفوذ للقوة  اجملحفة  بواعث   بدورها  واحليثيات  و ا  من  اإلنسان،  دواعي  حلرمان،  حقوق    ونذيرٌ انتهاك 

 .  البنيويأوجه اجلور  تأج جب



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 36

 

 

  إرواء  يفتساهم  ألن الصحة  :  العدالةبسؤال  الصحة  ارتباط    يدواعاملختلفة    املنهجيات هذه  كل  تبني  

اسرتاتيجية    للصحةألن  أو    ؛والرفاه  النفع اأمهية  املتكافئةإلجياد  أساسية    أو  ؛لفرص  ركيزة  لقدرة  ألهنا 

أن  ذا يتحتم  ل  .اكتمال السالمة ووفرة العافية عند اإلنسانأو ألهنا عنصٌر رئيسي من عناصر    ؛اإلنسان

  – املنهجياتكل  من هذه    سو غيالعاملية.  الدولية و السياسات    من األولوايت يف تشكيللصحة  اتكون  

منها    وحتتوي كل خدمات الصحة العامة وتطبيقاهتا.    يف  املشرتكة   الكليةلإلسهامات    –اتفقت أم تباينت  

  لفرص الطبيعي لتكافؤ  الحجاج  يؤكد  سياسات الصحة العامة. فمثال،    إىل  تشري بشكل أو آبخر  دالالت 

( التدخالت اليت من شأهنا حفظ أحد جوانب الصحة، أو اسرتداد  -جدالً   – )وأولوية ذلك  على أمهية 

على   أتثري  من  هلا  ملا  فيها  للفرصالعافية  الطبيعي  أوالنطاق  اآلفاق  ،    مضامني   حتمل .  ةاجملتمعي  على 

  الطرق   خمتلف  ،الصحة  إحرازاليت ركزت على  وتلك    الصحة  على  القدرةمبدأ  اليت تناولت  نظرايت  ال

اً تساعد كذلك طرقوتقدم    ،وترتيب أولوايهتا  مستهدفاهتا  حتديدات الصحة العامة على ساعدة مؤسسمل

واجلوانب القي مة  بني الصحة    املتشابكة  للروابطاملؤيدة  نظرايت  التتبىن  .  تقييم السياسات الصحية  على

وأخالقيات الصحة    العامةلصحة  ل   الحتياج الفعلييت تالمس ا ل امن النتائج    واسعاً   اً يف، طاألخرى لإلنسان

كل  ،  بشكل  أو آبخرالصحة فحسب.    جانب   لنظرايت اليت ركزت على من ا  وهي أكثر مشوالً العامة،  

واكتمال السالمة ووفرة العافية    والقدرة،الرولزية،  و   النفعية،   معر ضة النتقادات نظرايت  هذه املنهجيات

 . عند اإلنسان
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لسك  مفهوم قيمة  ة  خمتلف   منظومة  (حقوق اإلنسانو الصحة  )  أدبياتيف    جند أيضاً عالوة على ما سبق،  

 .Mann et al. 1994; Mann 1996; Beyrer et al)انظر )    العامة،الصحة  و الصحة،  

2007; Beyrer and Pizer 2007; Tasioulas and Vayena 2015a; 

Tasioulas and Vayena 2015b; Gostin and Friedman 2013).  .)  مطلع  يف

لصحة العامة إبطار حقوق  يؤطر ااستحدث جونثن مان منهجاً    (،١٩٩٠تسعينيات القرن املاضي )

عديدة تنتهج    بعدها أعماالً   توالتالصحة العامة.    إبطارانتهاكات حقوق اإلنسان،    ويؤطر   ؛اإلنسان

قانون الصحة والصحة  عديد من علماء  ال  تقدم يف طليعتهمو   ،مسلك الصحة العامة وحقوق اإلنسان

.  (Gostin 2008, 2010واتصلت أعماهلم ابلنشطاء يف املنظمات اإلنسانية )،  ومناصريها  العامة 

وقانون حقوق اإلنسان    ،تستند تقاليد الصحة وحقوق اإلنسان على اإلعالانت الدولية حلقوق اإلنسان

هذا    .ا بنظرايت العدالةاهتتنق ب يف األسس الفلسفية حلقوق اإلنسان وارتباط  أهنا ال  الإ كأساس هلا،  

ج الصحة كحق أساسي، بل على العكس،  ا در إ   مع  التفسريات الفلسفية حلقوق اإلنسانليس بسبب تنافر  

  بدءً   مكفولإذ ميكن أتويل العديد من نظرايت حقوق اإلنسان يف سياقات تدعم إدراج الصحة كحق  

 ;Powers and Faden 2019; Raz 1988; Griffin 2008)املصلحة  من نظرايت  

Beitz 2015)  ، ًنظرايت التحكم  ب  مرورا(Darwall 2006; Hart 1982)،    وحىت نظرايت

(. وبعيداً عن حقوق اإلنسان، )انظر مدخل إىل  )(Kamm 2007; Tasioulas 2015الكرامة  

جيعل الصحة  ،  الصحة حق من حقوق اإلنسان  نأب  فالتسليم  ؛ألساسات حقوق اإلنسان  املرء  أتويل

https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/
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حقوق  أتطري الصحة إبطار  أن الصحة حق  مكفول لكل فرد. يت سق  عتبار  اب  العدالة   مسائلن  سألة م م

كراع  أول    الدول ة  مسؤوليهذا اإلطار لتأسيس  د  ه  ميإذ  ،  العامة  أخالقيات الصحة  نقاشات   اإلنسان مع 

 .الدولةلكل فرد من أفراد املواطنني القاطنني داخل  الصحة وتعزيزها حفظمسؤولية إليهم  ويويل، هلا

 

اليت    سائر  يطالوكما   للعدالة  عاجلت النظرايت  العامة  االنتقادات  العدالة  منظور  من  الصحة  ،  قيمة 

  ت ليا اإلشك  للمآخذ العامة  ،الصحة من منظور حقوق اإلنسانالنظرايت اليت تتناول    تتعرضفكذلك  

 . (Buchanan 2012; Sreenivasan 2012) حقوق اإلنسانمسألة  

 ، وحتديد الغاايت وختصيص املواردواإلمجال تجميعال ٢.٢
تعزيز الصحة على    متحورها حول   السمات املميزة للصحة العامة  أحدإن  ف،  ١.١يف القسم   أسلفنا كما  

اخللل وترتيب    مواطن  تحديدل  لصحةا مقاييس    إمجالو جتميع    على الصحة العامة  اجملتمع. تستند    مستوى

ا االعتماد على  هذ.  فيها  عن تدابريها وختصيص املوارد   اآلاثر الناجتة وتقييم    ،أولوايت السياسات الصحية

لعدالة  يف ا  عديدة  تساؤالتالتجميع واإلمجال يف الصحة العامة هو ما شك ل املنصة اليت حتتشد عليها  

 كفاءة.  ل ل  والتوجه النفعيلعدالة، ل املساواتية  قاربة املبني  ناوراتامل وأشهرهايف الصحة العامة، 

 صحة السكان  لقياس الطبيعيةوالوحدات العدالة   ٢.٢.١
يف طريقة نشوئه    التجميعي العديد من أدبيات العدالة والصحة العامة فندت األسلوب    ابلرغم من أن 

  العدالة. رها قلق  إال وسو    اإلمجاليةابلصيغة    يس الصحةايمق  أشكال  أبسط  عرضإن ت    لكن ما وتنفيذه،  
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ابملقاييس واليت تعرف "  حىت يومنا احلاضر  متداولة العديد من املقاييس التقليدية للصحة العامة  الزالت  

معدل البقاء على قيد احلياة ملدة مخس سنوات، ومعدل  ، والوفاة، و مأمول احلياةمنها:    "،الطبيعية احليوية

؛ كما يستخدم  العمر املتوقع لإلنسان يف أمريكا(  كمتوس ط )  ةمتوس ط كقيمة  تعرض  عادة ما  و .  التمنيع

  ،اإلمجالية  املقاييسإشكالية استخدام تكمن  لقياس.  ا طرق    من  ذلك  حنويف بعض احلاالت و   "الوسيط"

  إىل   وعودة سؤال األخالق.    ما يثري يف طياهتا،  تفاوتية بني عناصر اجملتمع  ال عوامل  يف احتمالية إخفاء ال

اإلنسان يف  معد ل مثال   فالرتكيز على    عمر  املقياس وحدهأمريكا،  اإلنسان  الفروقات بني    يفي  هذا 

املتعلم واوبني    ،احلضروإنسان    الريفإنسان    األسود وامللون، وبني  أدىن، اإلنسان  تعليم    حلاصل على 

يف    اإلمجاليةمتوسط املقاييس  على    زالرتكالاجلور.  تنجم يف كنف    قد  أخالقاً   مهمةمسائل  حنوها من  و 

التعليم    ألجور إحصائيات ا اسرتشدت مؤسسات    عندما   :مثالً   .الصحة العامةأخالقية يف    عواقب أو 

الدول  األجورمتوسط معدالت  نظام  باإلغاثة   اللقاحات عاملياً   أهليةلتقدير    يف  هبدف حفظ    ،توزيع 

تعزيز  األجور؛ ما أاثر انتقادات تستنكر  إىل حجب املساعدات عن الدول متوسطة    أدى ذلك،  األرواح

البلدان متوسطة  ك تفاوت جسيم يف متوسط األجور بني فئات اجملتمع يف  لهنا  .جلور يف تلك البلدانا

ستبعد  ي    - بطبيعة احلال-واليت    شة املهم    احتياجات الفئات  كشفيف    ختفق   اإلمجالية  املقاييس، و الدخل

بدون    على   م حصوهل العاملية  مؤسس  تدخ لاللقاحات  اإلغاثة   ,Shebaya, Sutherland)ات 

Levine, and Faden 2010).    لنتائج التيقظ    يف تكمن أحد مهام أخالقيات الصحة العامة  

اإلمجالية، والذي    اإلحصائية   صيغ ال يف تالفيف    املتوارية   اجملتمعية   التفاواتتاستقراء  و ،  اإلمجالية  املقاييس

 يستدعي استدراكه وعالجه.   جائر   تفاوت   يكون مؤشراً علىقد 
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أحياانً   يستعصي  القياسات    ثغرات  اكتشافقد  جتميع  يف  املتوارية  الفئات  بني  اجملتمعية  التفاواتت 

عتمد على منظور العدالة احملدد حسب  األخالقي هلا؛ وقد ي    الثقل ، مث حتديد  هااإلمجالية، ومعرفة عمق 

إحراز    يضمن للصحة  احليوية    املقاييساجملتمعي يف    التفاوت   كان  يف حاللكن  و .  (٥) الستقرائها  السياق

  . ةلنفعيني يف الصحة العام ا  مذهب   مع   يتساوق  - بال شك-  هذافمن أفراد اجملتمع،  عدد   كرب  أل  الصحة

أو    اهاستقراء وجود  حقيقةً   ال ميكن ف  ،حال  ةعلى أي   إن ذهب املساواتية جبور التفاواتت اجملتمعية حىت  و 

  ،اجملتمعية  التفاواتت  استقراءبني    الفراغهذا  رتق    ( العدالة )أو اجلور ابألحرى  على منظ ري و .  اقياس مقداره

داللة   التفاواتت  هذه  إذا كانت  ما   Powers and Faden)  اجلور   وجود   على   قطعية وحتديد 

2006, pp. 95–99). 

 

  سكانصحة ال  املختصرة لقياس  قاييساملو العدالة   ٢.٢.٢
  سياسات الصحة العامة ن اع  منظور ص  من  لمقاييس احليوية لصحة السكانهنالك إشكاليات أخرى ل

يف   حلالة الصحيةا إجياز عن  عاجزة  تلك املقاييس .(ع على قيد احلياةبقاء الرض  ومعدل مأمول احلياة ك)

بديلة وحتديد    السثمارات صحية  تعقد مقاران  ميكنهاوال  ،  فيها  الصحةاعتالل  باء  أع  بيان  اجملتمع أو

إشكالية ختصيص  ،  التحديدجه  على و   أولوايت الصحة  تواجه.  أولوايت الصحة  سائر   على   أثرها  وأ   قيمتها

-cost) التقليدية التكلفة واملنفعة حتليل   أساليبوابلرغم من أن . التمويلية  األولوايت وتقنني   امليزانيات
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benefit analysis)   إال أن  الصحة وخمرجاهتا،   جماالتبني خمتلف  ت عقد املقارانل إشكالية حيقد

  استداركاً،  .استنكارهو حمل  الصرفة    إىل قيمتها النقدي ة الصحة العامة    إجراءاتكافة فوائد وخماطر    اختزال

لقياساملقاييس  سلسلة من    ط و رت تعدد  التخفف  أملعلى    السكانصحة    املختصرة  س، املقايي  من 

لتدخالت الطبية على  ري األمراض واثأت  عياوير   املرض   وعواقب  مأمول احلياة   جيمع   واحد    مبقياس  وإحالهلا  

  :منهاو اليت ذاع استخدامها،    املختصرةاملقاييس  ، انطلقت العديد من  وفقاً لذلك.  والعجزالة الوظيفية  احل

مدد    وفق مقياس سنوات العمر  ، و QALY)) احلياة  جودة    وفق مدد املصح حة    مقياس سنوات العمر 

االفرتاضي  ومقياس   ،(DALY) العجز العجز    وفق العمر  ا مقياسو ،  (DALE)مدد  حلياة  أجل 

 . ((HeaLY  الصحية املتوقع حتقيقها ابعتبارات الظروف احمليطة

 

ترشيد  و   العجزإىل  )انظر مدخل  الذعة  أخالقية    انتقادات  توانل   من الثلم  امللخ صة املقاييس  سلم  ت  مل

الصحية منها    استنكر   .(الرعاية  يلف    قصورالجانب  النفعية   الذي  وتطبيقاهتا  الطريقة  تصورها  يف    يف 

  تصنيف ل  حبتة   وحدسية  فردية   ختمينات  علىمثالً،    امللخ صة  تستند املقاييسقد    .الرعايةحق    احتساب

  عملية املفاضلة   وقد جتري؛  أخرى  دونمفض لة    عوائدالختيار  أو    ،آخردون    معني   بنطاق    ة ماصحي   حالة

القيمة  على    صة امللخ  استناد املقاييس    أيضاً النقد    طال و   .رغباتال  كافة   لال متث    سمن النا صغرية  عينة  بني  

اآلراء األخرى اليت قد ختتلف يف اختيار تفضيالهتا وترفض   جتاهلما يسبب  لتلك التفضيالت   ةتوسط امل

 . واإلنقاص منها العوز الصحيحاالت  قيمة  انتزاع

https://plato.stanford.edu/entries/disability-care-rationing/
https://plato.stanford.edu/entries/disability-care-rationing/
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اال بعض  احملاذير  اتقادتنذهب  يف  املساواتية  اخلالف    الفرتاضات ا   حول  األخالقية   مذهب    يف حمل  

،  احلياةراحل  م  خمتلف  بني   للعمر  احملفوظة   سنواتل ا  ة قيماالختالف حول تقدير    ومنها،  امللخ صةملقاييس  ا

انتقدت    تعيني هذه االفرتاضات،  لطريقة وتبعا  .  واإلعاقات  بعض حاالت العجز   قيمةوحول كيفية انتزاع  

وأبن  ،  الفوارق العمرية  ليست مالئمة ملراعاة   أهنا   أو   ، نأساس السمتييزاً على    كوهناب  امللخ صة القياسات  

التوضيح األخالقي لقيمة حفظ سنوات  يف    فقختأهنا  ، و واإلعاقات  لمصابني ابلعجزل  جمحفٌ   انتقاصٌ   فيها

  وتتعامل معها   سائراخلنافع و امل  خمتلف  ال تراعي الفوارق النوعية يفوأبهنا    ،احلياةالعمر احملفوظ وإنقاذ  

 Brock 2002, 2006; Daniels 2008; Kappel and)  قابلة للقياسعوامل كمية  ك

Sandoe 1992; Nord 2005; Powers and Faden 2006; Ubel 1999; 

Williams 2001; Whitehead and Ali 2010; Soares 2012; Pettit et al. 

2016; Schroeder 2017). 

 

  DALY قياسمل  معترب  تطبيق   أشهر" العبء العاملي للمرض" قياس صحة السكان يف مشروع جند يف 

تلك  تقوم    .بدعم منظمة الصحة العاملية  الوطنية لألمراض   عباءاأل  لبحث   العديد من الدول  ها يجتر   واليت

تناولت أدبيات الصحة  .  حملياً وعاملياً أمناط اعتالل الصحة  تصنيف   على  كبري للمساعدةبدور  األحباث  

حتت بند اإلشكاليات  أعباء الصحة    أحباث  خالقية يف استخدام مقياس دايل يفاأل شكاليات  اإل  العامة 
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  أوزاهناتقدير  يف املقياس ك  املدرجةقدير قيمة العوامل  ت  ه يفاحتساب  حول ما جيب  وخصوصاً االجتماعية،  

  ، أولوايت الصحة  اجتاه  حتديديف  ة  انفذ   أمهية   املشروع   اذهل وملا  .  وفق الزمن  قيمتها العمر، أو انتزاع    وفق 

 .  يف خضم  أعمال الصحة العامة  امللخ صة قاييس املي أخالقيات توخ   علىدبيات األ  تشد د

 

  واإلنصاف الكفاءة  ٢.٢.٣
لتحليل التكلفة    معاجلات    على   املختصرةالصحة العامة يف املقاييس    ت كثرٌي من أدبيات أخالقياعر جت  

املختصرة    التكلفة والفائدة  حتليل    يعتمد.  (٦)  )utility analysis-cost(  والفائدة  املقاييس  على 

أرضية لعقد مقارانت    املتاحة، بغية أتسيس  املوارد  توظيف بالصحة    أكرب قدر من   طرق أتمني لتحديد  

  األخالقية   شكالياتاإل  عنأسلفنا    عالوة على ماختصيص املوارد.    يف  الكفاءة  مراعاةاملالية، مع  التكاليف  

وكما    - إن حتليل التكلفة والفائدة  ف  ،يف حتليلها  افرتاضات من  ما تتضمنه  و ،  املختصرةاملقاييس    حول بنية

حتليل   يف  احلال  يثري    - عموماً   النفعي  والتنظري    (cost-benefit analysis)واملنفعة  التكلفة  هو 

الصحة العامة  تدخالت  ت غطي  ما    ، أنه عادةً هنا  ويطر   لتوزيع.هلها ملسائل ا يف جتاتساؤالت العدالة  

وهذا يعود      .أحسن حااًل نسبياً مبن هم    مقارنةأكثر عوزاً  الفئات    احتياجات  التكلفة املادية اجملدية   ذات 

  مأمول   سقفالخنفاض    يف سلم الصحة  درجات    الفئات أشد عوزاً   رفع ييسري من املال قد  النزر  الألن  

ألطفال، وتوفري الفيتامينات  ا   محالت حتصني عند اإلسهام يف    مثاًل،. وهذا ما نلمسه  نسبياً الصحة لديهم  

انكفاء السياسات الصحية على  فومع هذا،  جملتمعات ذات الدخول املتوسطة واملنخفضة.  يف ااملكملة  

.  األولوايت الصحية وختصيص املوارد  قد ينطوي على أوجه  من اجلور عند حتديد ،  والفائدةحتليل التكلفة  
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الصحي أو أتجيجه؛    اجلوريف تعزيز    والفائدةالتكلفة    لنتائج حتلي  وفقالسياسات    صناعة  تسببتقد  مثاًل،  

الصحة أبعلى جدوى  يتيسر  بينما  ف أن:  الفئات    يف اكتساب  ترفاً، حيدث إجحافاً  يتعثر أتمني  أكثر 

ال  قد  وأ، ملن يعان مرضاً وخيم العواقب  يتعذ ر تقدمي الرعاية  ، أو اندر احلدوثملن يعان مرضاً  لعالج  ا

 . نلتفت لألمراض ابهظة الوقاية والعالج

 

إخفاقات  مثة  ملواجهة  بديلة  العادل   حلول  عن النامج   التوزيع  التكلفة    ة  تتخذ    والفائدةحتليل  من  اليت 

األثر مبد العامة    يقرتح.  إلعماهلا   أً مضاعفة  الصحة  مغايرة ملواجهة إشكالية    مبادئعلماء أخالقيات 

االتوزيع بعض  ومع أن  لنظرايت املعروفة يف أدبيات عدالة التوزيع.  ، يف جدليات تعكس يف مضموهنا 

مدار  تسري    الدفوع  للصحة  يف  املخصصة  املوارد  توزيع  يف   ;Marmot 2005)املساواة 

Wilkinson 2005)  الفرص.، ال سيما العدالة يف  (Daniels 2004, 2008)  ، إال أن هناك  

  و مبدأ مناصر   يزعم  مناصري مبدأ األولوايت ومناصري مبدأ حد الكفاف.  ابلصراع بني  أدبيات تزخر  

جيب أن يهدف عموماً إىل إثراء صحة السكان وتعزيزها، إال أنه التوزيع  ابلرغم من أن    هاألولوايت أن

للعمل  إضايف  اهتمام   إيالء  وختصيص   جيب  الصحة  تعزيز  أولوية  للصحة    على  العوز  مظان  يف  املوارد 

(Parfit 1997; Ottersen et al. 2008; Ottersen, Mæstad, and 

Norheim, 2014).    يف املقابل،  .  حمل نزاعات عديدةالعوز للصحة   كنهحتديد    سؤال  يبقىلكن

من    مأموالً قسطاً   حتقيق سائر أفراد اجملتمعتوزيع املوارد املخصصة للصحة بغية    الكفاف  و مناصر   يفض ل
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 Nussbaum 2006; Powers)على الصحة  القدرةحالة من إىل وصوهلم إىل حد الصحة أو 

and Faden 2006; Fourie and Rid 2017).  .يصل فيه كل  اً  معالَ   هذا املنظور  يصور

مأمول من احلالة الصحية أو من القدرة على الصحة، وهذا يبدو أفضل من عامل    األفراد إىل مستوىً 

يتخطى فيه متوس ط السكان املستوى املأمول من احلالة الصحية أو من القدرة على الصحة بينما تتخل ف  

وتبني . يكمن التحدي هنا يف استشفاف تصور واضح أواًل،  عن اللحاق هبم الفئات الفرعية للمجتمع

املأمول،  اثنياً   عمليال  بيقالتط الصحة  لتحديد مقدار  الذي ميكن    والقدرة،  الصحة  أعتاهبعلى  ا على 

 .  الكفاف  حالة الوصول إىل 

 

والكفاءة يف الصحة    اإلنصاف التحدايت اليت تفرضها توترات    التفكري يفبطبيعة احلال، ال مناص من  

ع تتجاوز ما  معدالت وفيات الرض    جند أنففي الوالايت املتحدة مثاًل،  .  (Daniels 2019)العامة  

  أطفال  ويفمن الفقر وشظف العيش    يعانون  الذيناألطفال    بني ال سيما    يرصد يف البلدان الغنية األخرى

ختفيف وطأة التباين العرقي ابعتبار هذا    على رأس أولوايهتا مهمة  الدولبعض    تعتنقأقليات اجملتمع.  

اإلبقاء على  تحسني معدالت  لأخرى    دولٌ   هتدف الفهم،  خب.  ةحرج ذو أولوية  اجلور إشكال أخالقي  

ويعتقد هؤالء أن التوزيع املتساوي حلصص املوارد بني فئات اجملتمع يضمن حتسني إمجايل    .الرض ع  حياة

من العمل كذلك على ختصيص املوارد للفئات أشد    بد  ال   الصحة على صورته الشمولية، وعلى التوازي
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ميكن اإلمساك  أنه ال    واحلقيقة يف مصادر أخرى من االنرتنت(.    HRSA 2014)من األطفال    عوزاً 

 .  سياسة دون أخرىبعدالة    وجيزمعدالة التوزيع  سردايتلمفاضلة بني  ل  حاسمخبيط 

 

للصحة  على طاولة   السياسية  القرارات  مبدأ     العامةصناعة  ، وعادة ما  الكفاءة مبدأَ   اإلنصافيتاخم 

 Krubiner)يف الصحة   ابإلنصاف تدرج البلدان ضمن خططها للصحة العامة أهدافاً عديدة تعىن 

and Faden 2017)  على    ملساعدهتم  الطرق. يقتفي صناع القرارات يف الصحة العامة العديد من

يواجه  رفع كفاءة إنفاق املوارد املخصصة لصحة اجملتمع.  ب استبقاء أهداف املساواة يف غمار اهتمامهم  

  (cost-utility analysis)التكلفة والفائدة  عند إىل حتليلي  صناع القرار إشكالية تضخ م النتائج  

  التحليلني   ة لنتائجالصفة الكمي   قد حتمل  .(cost-effectiveness analysisوالفعالية    والتكلفة

القراراتمسل مة وبرهاانً  أهنا    -زيفاً   – تبدو  دالالت خماتلة،   القرار  .  على ضوئه  تصنع  وليتالىف صناع  

  ،التكلفة والفعالية  ي حتليل  التعامل معيف احلسبان    أيخذ بعضهمالسياسي جمازفَة الوقوع يف هذا الفخ،  

  أكثر رصانة   علمي     نهج  مب  -إىل جانب الت قي د    ،فحسبن  يمساند  نيرافدا  معلى أهن  التكلفة والفائدةو 

 .  األخالقياتنة يف التحليالت البي  لتماس واب

جدوى اإلنفاق    على دمج   مساعدة صناع القرار  من األطر األخالقية   عددٌ   حاولت،  على ضوء ذلك

  مثة   (.Ottersen et al. 2014)انظر  وثيقة إرشادية واحدة  يف    ومسؤولية العدالة يف سياساهتم

ستخدم عادة يف  ت   اليت  "املعايري  ة متعدد  الختاذ القراراتتحليل  ال"داة  الصحة العامة أب  متنام  يف  اهتمام
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التشغيل  قرار ل  أحباث  اختاذ  على  طريق    ،مرك ب  لمساعدة  ذات  للمعايري  منهجية  معاجلة  عن  املتعددة 

يف أدوات    اإلنصافمعيار  حماوالت أخرى لتضمني  تبعتها  .  واإلنصاف  الكفاءةمعياري    ومنها  العالقة 

 cost-value)والقيمة  تعرف بتحليل التكلفة  واليت  االقتصادي    يف احلقل   املستخدمة التحليل التقليدية  

analysis) (Distefano and Levin 2019).  

 

بغرض تضمني    والفائدةالتكلفة    لللتخفف من حدة حتليالتحليلية  هذا التوجه يف استخدام الطرق    يضع

املنهجيات اليت تتكلف إظهار تعدد  تواجه  فمثالً،  نقد.  الموازين  ختلف  مل  العدالة يف القرارات املتخذة

منعطفاً   ،مبالمح األخالقيات مسبقاً مبطنة أبطر  وأتطرها، القرار  انعصل  األبعاد يف عملية اختاذ القرارات

.  ابألرقام  يتأثرستيعاب طبيعة الصناعة السياسية وأهنا ذات توج ه كمي   ا  إخفاقها يف  نتيجةأخالقياً حاداً  

  منهاجها طور التجربة يف  ال تزال    أخالقية  مسائل  بسبب تضمينها  الطرقبعض  انت قدت    على النظري،

متعدد    اختاذ القرار   حتليل بعض الطرق الكمية يف  كذلك  و   .دجمها يف التحليالت االقتصادية  وألهنا حاولت 

األخالقية اليت   املسائل وملواراهتا ، للمقاييس الكميةال ختضع يف طبيعتها   بسبب إدراجها لعوامل ،املعايري

 .عن أنظار الساسة والعامة بىن عليها القرارات السياسيةت  قد 
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 لمواردل الندرة املطلقة  ٢.٢.٤
هلا  ما تتوفر األموال املعينة قل  و ، تكون حمدودةكما الحظنا آنفاً فاملوارد املالية يف الصحة العامة دائما ما 

مهام أداء  بصحة    سياساهتاوتنفيذ    ها على  العامةاجملتمع.  للنهوض  الصحة  حتريك  طريق    عن  إمداد 

مثاًل مربٌر    الصحة بنسبة من ميزانية الدفاع يف الدولة  دعم ميزانيةك  ألخرىلعامة ا خمصصات اجلهات ا

الطارئة،ويفف من   أخالقياً  واختاذ قرارات ختصيص    األولوايت حتديد  ه ال يعفيها من  إال أن  التزاماهتا 

مثة حاالت    أصيل من طبيعة صناعة سياسات الصحة العامة يستحيل االستغناء عنه.  عملٌ فذلك    ؛املوارد

تعرف ابلندرة  يف احلاالت اليت    ةال يكون فيها املال عائقاً رئيسياً، وتظهر إشكاليات مغايرة ملسألة العدال

واليت    ،ندرة املوارد الالزمة للتحكم هبا  سيمةاجلطارئة  ال زمات  األإذ يتزامن مع    . أو الرتشيد الصارماملطلقة  

يف حال  مثال ذلك،    .(٧)ختصيص املزيد من األموال أو حتريك املوارد للحصول عليها    جيدي فيهاال  

للسيطرة على    لبلوغ النصاب األدىنالالزمة    الوقائيةاملنتجات    تصنيع  التصدي حلاالت األوبئة وتوقف

منحًى  يف  للتوزيع    األخرى   الكفاءة واملبادئمبدأ    جدليات  تسري  ،هذه احلالةيف  .  (اللقاحاتك)  املرض

،  اليت يندر فيها إنتاج اللقاحات   يف حاالت األوبئةمثال،    ادئ داعمة من نوع خمتلف.بمبآخر يتوس ل  

  يتوس ل  .األماميةلممارسني الصحيني وخطوط الدفاع  ل تحصني  الإاتحة أولوية  أمهية    علىالعديد    يتفق

  لكونه بادئ التوزيع العادل  مل  ستيفاء هذا الرأي ال   ؛ةوغري النفعي   النفعية   سباباألمبزيج  من    املنحى  هذا

يقفون يف ميدان الوابء   هؤالء  أن  إذ   .Reciprocity)ملنفعة )ا وتبادٌل يف الصحة  سهام اإل جيمع بني 

  . حاملني أرواهم على أكف هم  ،إلصابة ابلعدوىطر ا أكرب خل  ضني أنفسهم الحتمالية  معر    ،دون أفراد اجملتمع

الوقائيةاحلصول على  أولوية    فإنوعليه   الدفاعخلهي    التدبريات  ، فنظام  أخرىانحية  . ومن  األول  ط 
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  فإن  وهلذا،  اعليه  وأن يكونوا قادرين   مهامهمعلى أداء    ان فيهو املختص  ألن ي قبل  الصحة العامة حباجة  

النادرة  تلقي  متكينهم من   املواطنني على    حيث هم  استثمارٌ اللقاحات  نيابة عن  يؤم ن هلم   العمل  أنه    كما 

 صحتهم.  

 

اإلكلينيكية يف بعض مسائل الندرة املطلقة    الطبية  واألخالقياتالصحة العامة  أخالقيات  يعتمد تشارك  

سلطات الصحة العامة يف    لتدابري فاملسألة تنصرف    ،وعلى كل    ة.لنظام املتبع يف كل دول ا   حسبللموارد  

ختصيص  كذلك  و   ، ة العناية املركزة أثناء وابء االنفلونزااإلمداد ابملضادات احليوية وأسر    مثاًل:عمومها،  

.  (Unguru et al. 2014)  عالج السرطان  عقاقري  إنتاج  يفالنقص احلاد  ، و احليوية  ألعضاءمنح ا

املثال،   منح األعضاء على سبيل  الفهم  ولنأخذ  يوحي  إىل  إىل  لإلنصاف  البدهي  قد    االقرتاع اللجوء 

 Arras 2005; Broome)الوصول    مبنح األعضاء على أساس أسبقية  أو،  االتاحلبني    العشوائي

1984; Silverman and Chalmers 2001)  حال يف  ولكن  أحد  استخدام  عن    نتج . 

النفعيني أول    فسيقفيف العاشرة من عمره،    طفل    علىعاماً    ٨٥  يبلغمريض    تقد م  هذين االفرتاضني 

وسنوات العمر  (،  DALY)  املعارضني، متعللني مبنظور مقياس السنوات املصححة وفق جودة احلياة

 ،"جدلية املراحل العادلة"  األجيال  املساواة بني   مببدأ   أو (،  QALY)  ب مدد العجزاملصح حة ابحتسا

  أتهيلقبل  ، من العمر املقبلة  املراحل  ملنحه فرصة جتربةبقاء على حياة الشخص  ستالا أولوية    تيحيي  ذال

هتيمن مساجالت بني مفاهيم مبدأ املساواة يف الفرص واملخرجات  .  جتربة تلك املراحلانل نصيبه من    من
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  تتجه العديد من الدول لتخصيص منح األعضاء احليوية بتبين .  هذا الباب  من العادلة على األدبيات  

  " املكتملةنظام احليوات  آيلف "مماثلة،    ت ويف حماوالمن مبادئ التوزيع اآلنفة.     هجني لفيف    وتكييف

 ,Persad, Wertheimer)نح املوارد النادرة  ألهلية م  ة عام  يةمنهجيف    تعددة املرؤى  التلك  بني  

and Emanuel 2009)  ،  بينما برزت أنظمة أخرى لتخصيص موارد اندرة بعينها، كتخصيص

 . (Daugherty Biddison et al. 2018)أجهزة التنفس الصناعية يف مواجهة وابء األنفلونزا  

 

 األعباء الصحيةتوزيع  ٢.٢.٥
سائل ختصيص املوارد يف  مب أحلقناهامث  ،قمنا حىت اآلن بطرح أسئلة العدالة يف حتديد األولوايت الصحية

عددا من األخطار واألعباء، اليت قد تقع على كاهل    التدخالت الصحيةيتخلل    سبيل حتسني الصحة.

ما يثري    على الفئة نفسها الضرر  النفع و   قع ييف بعض السياقات قد  لكن    .املستهدفةاألفراد أو اجملتمعات  

الياابن سياسة برانمج التحصني ضد    صدرت أ  ،االنفلونزا املومسية   ة يف سبيل حمارب مثاًل،  تساؤالت العدالة.  

  تكون إصابتهم   يرجح أنالذين    ،محاية كبار السنبغية    األطفال   تمنيعل  ،(١٩٩٤- ١٩٦٢ا يف )االنفلونز 

 ;Reichert et al. 2001)مبضاعفات جسيمة    للقاح أن يتسبب هلم وميكن  ،  مميتة  النفلونزا اب

Sugaya 2014).  اً أعراضلحصبة األملانية  لفنجد أن  مثال احلصبة األملانية النسق السردي ذاته،    يتبع  

  محلها  بفقدانيتسبب احلامل ما قد إىل املرض  انتقال  أن العواقب وخيمة يف حال، إال عادةال يف ةطفيف

 Miller et)  تقوم العديد من الدول بتمنيع األطفال بغية محاية احلامل وجنينها لذا  .  جنينها  هأو تشو 

al. 1997; ACIP 2010 in Other Internet Resources)  يثور سؤال هنا، هل .
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بغية محاية فئات    –وإن كانت طفيفة    –من األخالقي أن يتحمل فئة من اجملتمع عوارض اإلجراءات  

إحدى جدليات تبادل املنافع    قد جتيب   وبني التلقي املباشر لذات اإلجراءات؟    م أخرى، حيول حائٌل بينه

السؤال هذا  اليوم، كانوا    .على  متنيعهم  مت  الذين  فاألطفال  األملانية،  احلصبة  من  التحصني  سياق  يف 

نفسهاابألمس   املخاطر  أطفااًل    رهن  أن  لوال  أمهاهتم،  بطون  يف  أجنة  اللقاح    ين آخر وهم  هذا  تلقوا 

ن  مم  الرعيل األولليس من املنطقي سحب هذه اجلدلية على  )بال ريب،    حلمايتهم من خطر العدوى

فئة أخرى،  للمخاطر، بغية محاية   فئة تعرض ن  تقول أب تطالعنا جدلية أخرى    .(تطويره  نإاب  اللقاح   ىتلق

على جزء    اجلدلية األخرية ملَ تفسر    فئات اجملتمع.عباء املرض بني كافة  أل  املنصف  توزيعال  مربٌر من ابب

على األرجح، كما يف  من اجملتمع تلقي بعض إجراءات الصحة العامة دون أن تعود عليهم بنفع مباشر. 

  سؤالٌ دائما    اسينازعه  تسويغ توزيع األعباء، لأي حماولة لتبين هذا املنهج    فإن  حال اإلاتوات الضرائبية،

أن  م  ع  جلوجٌ  الصحيةتوزيع    حيد  ا ميكن  أيضاً قد  و   .األعباء  توزيع    مدى معقوليةعن    تساؤالتٌ   ت وج ه 

 عباء الصحية هبذه الطريقة.األ

  

 الصحة العامة والوقاية وسؤال العدالة  ٢.٣
املرتعة  إجراءات تعزيز الصحة العامة  حول    يف هذا املنحى ينشأ طيف من األسئلة االستثنائية للعدالة

هذا االهتمام ابلوقاية من املرض مسة مميزة ملؤسسات    عد  ي  إصاابت احلوادث.  الوقاية من املرض و   مبهام

خدمات تشخيص املرض وتقدمي العالج  أيضاً  تقدم  مؤسسات الصحة العامة    كانت، وإن  الصحة العامة

يف احلقيقة،  .  (٨)  تقدمي مثل هذه اخلدماتب  املنصات املختصة عرب    الطبية  املؤسسات  خمتلفمبشاركة  
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العديد  الوظائف الوقائية وتقدمي اخلدمات الطبية لألفراد يف املنظومة الصحية يف    لدمج  ملحوظ   هناك تنام  

كم  تحي. و سياسي أو إداري مشرتكهيكل    ضمن الوظائف واخلدمات    تدمج هذهالدول. وعادة ما  من  

إىل السياق املت بع لتعزيز صحة    اخلدمات والوظائف الطبيةعن  اخلدمات والوظائف الوقائية    قرار فصل

  ي فإن سائر السياسات والربامج الرامية إىل الوقاية من األمراض وإصاابت احلوادث ه  وعليه،.  السكان

نة  يقمعامة  إن مؤسسات الصحة الومما ال شك فيه، ف  .هامظان  عمل الصحة العامة ومنوذج  -ابلتأكيد  –

تقوم   الوظائفأبن  عن    هبذه  اجملتمعية  سائردوانً   .املؤسسات 

 

هل الوقاية من األمراض بذات    هو:  الصحة العامة يف عملها الوقائي  يطالعسؤال أخالقي  ولعل أبرز  

أم   أنه  يفوقها  أمهية عالج األمراض واإلصاابت  أم  الوقاية والعالج    أمهية منها؟  أدىن أمهية،  إن اعتربان 

األخالق،    ني متكافئ ميزان  تيف  وقاية كأن  )أخالقاً(  اإلصابة أبمراض  من    أحدهم  كون  يعادل  القلب 

الوقاية    قد مفهذا ي    عالجها وألن األعمال الوقائية عموما أقل تكلفة من    ؛عالج شخص مصاب ابملرض

املنطق النفعي  الستيفاء العدالة    وفق  -على األقل من منطلق األخالقيات-عالجه    من املرض درجة على

اجملاالت العالجية يقابله ضحالة اإلنفاق  يف    االستثماراتاالندفاع يف  إن  يف الواقع، ف.  يف الصحة العامة

  اإلنقاص   على  االقتصادية  التحليالت   إمجاع  يف األخالقية    التعقيداتوكنا قد عرجنا على  على الوقاية.  

  الصحة  لعوائدة  الراهن  ابلقيمةمقارنة    واإلنفاق املستقبلي عليها  الصحة  عوائد  قيمة ل   الرتاكمي مع الزمن

.  الذي سيحدث مستقبالً   العائدو   اإلنفاق  تبخيسعلى    إمجاعٌ   كذلك  هالذي يوازيو   ؛عليها  احلايل  واإلنفاق 

 .وحدها االقتصادية التحيزات ليست حصراً على التحليالت لكن هذه و 
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، إال أن اإلنفاق العام على  يف اآلونة األخريةلوقاية  ا  السياسات الصحية إىل  توجه مثة تنام  مشهود يف   

شعبية  ابلال حتظى    الوقايةإجراءات  و   ،املأمول  دون املستوىال يزال  للصحة العامة  اإلجراءات الوقائية  

ه لتحسني الصحة يف السياسات  مثاًل، ابلرغم من تنامي التوج  . عند العموم  العالجية لتدخالت نفسها ل

تفضيل أولوية التأمني على أمراض  من الساسة والعموم إىل    اً  نشهد نزوعماكن العمل، إال أانألالعامة  

و  و تسهيالت  القلب  اجلراحة  أقسام  إىل  على  الوصول  الطبية  احلصول  من    على العقاقري  الوقاية  برامج 

 أخالقا؟    رٌ فهل هذا النزوع إىل اخلدمات العالجية مربر   .  (٩)النشاط البدن والغذاء املتوازن  كأمراض القلب  

 

  ختدم   أهنا  إال  ،واليت قد تبدو غري واضحة أحياانً   اهلامةالفروقات    ببعض  هذا السؤالعلى  جابة  اإل  تتوس ل

بني  التمييز  ، و حاالً وآجالً   والعوائد   اإلنفاق يف فرق    آنفاً،  أشران إليهما    من ذلك  .مسألة األخالق  سياق

  عادة .  مستقبالً   واحلاالت املتوقعة  االت احلاضرةاحلبني  والفرق    (،حصائيةأرقام إ)  احملسوساحملسوس وغري  

ومن  .  قصريأمد    يف اإلجراءات العالجية  أثر    ل لنا ميث  ، بينما  يف املستقبلالوقائية    التدخالت  يقع أثرما  

ما ميكن أن    امأممستقباًل،  الذي سيحصده    العائد يبخس من قيمة  أن    املرءغري الواضح إن كان على  

  يؤث ر  .ةل املؤج    املنافععلى عكس  ،حااًل حمسوسة  ةالواقع املنفعة أن  ال سيما .بني يديهحاضراً  جينيه اليوم 

درك كنهها بعد.  ناليت مل    اإلحصائياتيف احلاضر، وأرقام  ماثلة  بني حاالت    املفاضلة  علىالزمن    عامل

وإزالة الضرر    الرغبة العارمة لتقدمي املعونة  ، وهي"الشاخصة  الضحية تأثري  ب"  الظاهرة النفسيةهذه    تدعى
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  املساعدة إلزالة الضرر تقدمي    يف مقابل،  والشاخصة أمامنا  لديناألفراد أو اجملموعات املعر فة  اب   الالحق

يف أي سياق    نتعر ف عليهمومل    هوايهتم  الواقع آجاًل أم عاجاًل على أفراد  أو جمموعات  جنهل  ،نفسه

 pp.1–2; Eyal)بياانت إحصائية    وابلكاد  ،أرقام، حمض  عن إدراكنااجملهولون    فأوالءجمتمعي يعنينا.  

et al. 2015; Jenni and Lowenstein 1997; Jonsen 1986; McKie and 

Richardson 2003; Small 2015). . 

 

جليا يف املقارنة    (The identified victim effect)  "ظاهرة الضحية الشاخصة"يبدو أتثري  

ص ص   بالرغم من أن املوارد فبني الوقاية والعالج.   إمجالية  بصفة  على حد سواء  والعالج  لكل من الوقاية    خت 

إىل أشخاص بعينهم،    يف هناية املطاف   م، إال أن التدخالت العالجية حتماً تقدر على مستوى اجملتمع

قد تستهدف  مع أن محالت التحصني    مثاًل،  . يف املقابل،نتائجها عياانً الطاقم الطيب املعاجل وغريهم  يشهد  

  الرامية حمسوسة. ومثل ذلك فرض ضرائب السجائر    ، إال أن نتائجها ال يلزم أن تكونمعلومة وحمددة  فئةً 

محالت  مثال  أانس جنهل وجوههم وأمساءهم. وحىت يف  عدد كبري من  بني    فض معدالت استهالك التبغخل

الفئات    التحصني   من يعود عليهم نفع   هوايتالتمنيع املوجهة إىل فئات بعينها، فنحن ال ندرك   من 

 . حمض إحصائيات(هم  ) األخرى 
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من قبل األشخاص املاثلني    العافية   ووفرة   السالمة   اكتمال حبالة  االستمتاع  أن    ترى العديد من األطروحات 

 Hare)  األرقام اإلحصائيةيف  خالقاً على أتجيل االنتفاع هبا من اجملهولني  أ قدٌم  م    ،اآلنواملعر فني لدينا  

2015; Verweij 2015) 2015; Slote  (١٠)إذ  االدعاءهذا   "قاعدة إنقاذ األرواح  ". تعزز ،

  يقرتن يف .  (١١)  حاالً  إليها حاجة ماس ةتقدمي املساعدة ألولئك الذين هم يف    الواجب األخالقيمن    أن

احملت م املوت  من  األشخاص  إنقاذ  الدفوع  من   هذه  ابلعجز  أو  ختفيف    القاهر  اإلصابة    معاانهتم،أو 

  قوم  إىل أن معرفة    ستتباعي  احلجاج االشري بعض  ي. اسرتسااًل،  ملسؤولية األخالقية للطبابة االلكينيكيةاب

  م حياهتم ورفاههازدهار    من  ل يف سبيل إنقاذ حياهتم يف حال تعرضهم للخطر، يعززبذَ بوفرة املوارد اليت ست  

McKie and Richardson 2003).)    

 

أولئك  ابإلضافة إىل  ،  وسيكولوجياً أن سردية الضحية الشاخصة حمجة مقنعة أخالقياً    يعتربمن  يعتقد  

قاعدة   يدعمون  األرواحالذين  أنإنقاذ  العامة   ،  الصحة  سياساتعلى  تبىن  الصحية    أن  األولوايت 

أنه ال جيب  إذ ، ابلرفض  قاعدة إنقاذ األرواح يف املقابل، تواجه  .العالجلصاحل   ص املوارد ابلتحي زيوختص

  اإلحصائيات فني على األشخاص يف  نقاذ األشخاص املعر  ابلتحيز إلصص املوارد  بىن األولوايت وال خت   أن ت  

(Brock and Wikler, 2006, 2009; Hope 2001, 2004; Otsuka 2015)  .

،  دون األشخاص يف اإلحصائيات  األشخاص املعر فني حيز ابجتاه أولوية  بعض اجلدليات أن الت  جتد  مثاًل،  

بعد تساوي )  لدينا  لكوهنم معر فني   األولوية لألشخاص  تقدميألخالق، وعليه فإن  ل   تطفيفٌ حقيقته  هو يف  
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  يف حال و .  .(Brock 2015; Eyal 2015; Jecker 2013) مربرغري    ( األخرى  العوامل   سائر

جتاهل ظاهرة األرواح الشاخصة أثناء ختصيص املوارد وحتديد األولوايت.    اً جيب إذ   ،ذا االدعاءهب  سل منا

 ينم  ، )يف املستقبل( ، على األشخاص يف اإلحصائياتلدينافني هذا النزوح إىل تفضيل األشخاص املعر  ف

 . (١٢) (Jecker 2013, 2015)الكيل مبكيالني للمعاملة األخالقية بني الفئتني عن 

 

يف الوقت    حاصالً املردود    كان   حالياً. وسواءً   أشخاص  كائنني وموجودينحول  إىل هنا،  نقاشنا  ان  اقتصر 

 من الفئتني   املستفيدينسائر  أن    فالواقع ،  يف اإلحصائياتعر فني أو  امل  وألشخاص  املستقبل،احلاضر أو يف  

لتنفيذ  حالًيا.    موجودين  التعقيد يف حال خ صصت املوارد  الوقائية تتصاعد وترية  جيين    اليت   اإلجراءات 

أشخاص  يتواجدون و غري كائنني    فائدهتا  مدخل   قد  )انظر  املستقبل  اهل  إىل   يف  ). Parfit  وية غياب 

من اكتسب مناعة  على    مثاًل، بفائدة حمدودة   شلل األطفال أو اجلدري  استئصالبرامج  تعود    ;1987

ضون خلطر  معر  و   موجودون اآلن  أشخاصٌ   نفعها  وجيين جل    ؛اللقاح  ى ن تلقمل سابقة أو    من إصابة    سواءً 

الذين    ابلعدوى،اإلصابة   لألشخاص  عامل    نسيولدو ابإلضافة  يف  األمراض.    يلو مستقبالً  هذه  من 

األمراض تتوسل عادة ابلفائدة العائدة على األشخاص    استئصال وابلطبع، فإن اجلدليات الداعمة لربامج  

.  (Emerson 2010; 2014)لعدالة القائمة بني خمتلف األجيال  ابيف املستقبل و   سيتواجدونالذين  

سواء  )  املوجودين حالياً ألشخاص  ا  مصلحة أولوية  تتقدم  أن  الرتاتبية، هل جيب  من جديد سؤال  هنا  يربز  

أم متضمنني يف اإلحصائيات املستقبل؟   سيتواجدونالذين    ألشخاصا مصلحة  على    (معر فني  إن    يف 

https://plato.stanford.edu/entries/nonidentity-problem/#Bib
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  لتحديد   ة التقديري   األوزان   احتساباألخرى حول    من األسئلة   سيالً ، فنحن بصدد مواجهة  سل منا بذلك

 . الكائنني حالياً ألشخاص القيمة اإلضافية ل 

ال  هناك تتطلب    املغايرةتساؤالت  حزمة من  العامة    مساعيعندما  لالصحة  يف  الرامية  األشخاص  نفع 

.  يف تلبية احتياجاهتم الصحية   قصور  جائر  الذين يعانون من    املوجودين  مشاركة األشخاص  ،املستقبل

  أمراض    يعانون منم  أهن  لو ومتوسطة الدخ  الدخول  الدول منخفضة جيادل سكان    ،على سبيل املثال

اإلخفاق يف  من    هذا  ل هف   :ودحرهاأكثر إحلاحاً من األمراض العديدة اليت هم بصدد القضاء عليها  

ختصيص املوارد لنفع األشخاص  أن يف  أم    الصحة؟ اجلائرة يف    التفاواتتلتخفيف من وطأة  ل ملوارد  ا توجيه  

الذين يعانون من    احلاليني األشخاص    حلاقتلك الربامج ت عىن إب  و أن؟ أ، حصافة وبعد نظريف املستقبل

يف  حالياً   احلرمان الصحية ،  املستقبل؟    املصممة   اإلجراءات  يف  األشخاص   Rubincam)إلفادة 

and Naysmith 2009) . 

 

العامة    حيلل فيه،  وجيهيف عمل    تلك املسائلعاجل جيفري روز بعض   العدالة والوقاية والصحة  أسئلة 

(1985; Rose et al. 2008)  بني السمات املميزة املألوفة    بة. يركز روز يف حتليله على العالقة املرك

املعر فني واجملهولني ضمناً يف اإلحصائيات(،   املستفيدينء وكذلك  لنا اآلن )الوقاية مبقابل العالج أو الرب  

روز أيضاً،    يبحثتكلفة هذه التدابري.  ما  من التدابري، وملن تسدى هذه الفائدة، و   ومقدار الفائدة املرجوة 

اسرتاتيجية اخلطورة  "  تتضمنمنهجني خمتلفني للوقاية: "اسرتاتيجية اخلطورة املرتفعة " و"منهجية السكان".  
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العالية    "املرتفعة اخلطورة  ذات  احلاالت  ما، كاألزمات  املعر ضة  اكتشاف  مبرض  أو  لإلصابة  القلبية 

ابلعالجات   التدخل  مث  ومن  الكولسرتول  (كالستاتني )اجللطات،  مستوى  منهجية  "تتضمن  .  خلفض 

املرتفعة    "السكان اخلطورة  ذوو  األفراد  وليس  اجملتمع ككل،  على  تؤثر  اليت  الوقائية  اإلجراءات  تنفيذ 

اليت حتد من إدراج الدهون املتحولة    واألنظمة   الغازيةشروابت  املومثاله، فرض الضرائب على  فحسب.  

األطعمة  صن عة  يف 
مفهومةاملعاجلَ و   امل عمله  يف  روز  صاغ  ابملق  .  الوقاية":  تدخالت  "مفارقة  مع  ارنة 

  - نسبياً -  قليلال، فالتدخالت الوقائية املوجهة للمجتمع برمته دائما تتيح  " اسرتاتيجية اخلطورة املرتفعة"

وعلى كل، فهذه اإلجراءات ختفض نزراً قلياًل من املخاطر الصحية لدى كل فرد  من  لكل فرد .    من النفع

تضاهي يف مشوليتها    فهيهذه النزر يف الفرد الواحد كثرٌي يف اجملموعة الكبرية،    أفراد اجملتمع. إال أن قليل  

 Rose 1985, 1993; Rose et)  "اسرتاتيجية اخلطورة "إجراءات    من   البدائل املقابلةوجدواها  

al. 2008)  .  ع يف  مودَ   على وجه التفضيل،  "منهجية السكان"تقدمي  وحتديد املدى الذي ميكننا فيه

يف مقارنة األشخاص يف اإلحصاء مبقابل األشخاص    ؛على األسئلة اليت انقشناها يف هذا القسمإجاابتنا  

 ، ومكانة األشخاص يف املستقبل.اإلنقاذاملعر فني، وقاعدة 

 

 الفرد يف الصحة العامة مسؤولية  ٢.٤
أو ختصيص    تاألولواي  مصفوفة إشكاليات  ال تنحصر يف  قضااي العدالة    فإن   كما الحظنا حىت اآلن،

جدليات احلظ  تلزم  ، هو مدى حتمل الفرد مسؤولية صحته. مثاًل،  فيها  ةأحد اإلشكاليات امللح  و املوارد.  

أما يف احلاالت    .سوء حظه أو نظري عوامل خارجة عن سيطرتهعن  عند املساواتية تعويض الشخص  
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ليس   فالتعويض  واختياره  تصرفه  حتت  أيضاً:  Albertsen  2015)ملزماً  الواقعة  إىل  انظر  مدخل 

  حق   املرء  ينفي عن  أنه  ،ظمساواة يف احلل ل  غري املعقدة األشكال ستنبط من أحد ي  (. العدالة وسوء احلظ

يف حال  أما سوء تدبريه. نظري  الذي حلق به  اعتالل الصحة لدفع لوقاية  العالج أو اموارد    احلصول على

ميكننا  ،  لنفس واالختيار الطائشاإليذاء الذايت ل  تفش يجر اء    كلهجله أو  اتفق وقوع الضرر على اجملتمع  

.  العدالةمن ابب  ال  ،  وفعل اخلري  اإلحسان  مبقتضى  ، يكونعندئذل الصحة العامة  تدخ    أن جنادل أن  

وابلطبع فهناك    .طيش االختيار  نتج عنمن ابب العدالة يف حال    الواقع ليس ملز ماً   الضررإصالح  إذ أن  

من أن    املساواتية  العديد  احلظجيادلون  يف   Albertsen)  السابق   االستنباط  نع  يسفرال    رأيهم 

2015; Knight 2015; Segall 2010)  .  للمساواة يف  وغري معقد  مبس ط    لشكل هذا الرفض

 .  طة ابلصحة العامةو بني املسؤولية الفردية، واملهام املن الوضع الشائكظهار  إبكفيٌل احلظ  

 

ملخاطر اإليذاء الذايت  ستجابة  اال  هو أحد أوجهال العدالة،    اإلحسانأتطري تدابري الصحة العامة مبوجب  

على    التكاليفيتسبب يف ازدايد    لإليذاء الذايت املمارسة املتعم دة  بعض اجلدليات أن    تبني  .  على الصحة

نعين    .مبوجب العدالة اإلضافية  التكاليف  تغطية  اإليذاء الذايت  من ميارس  وجيب على،  بقية أفراد اجملتمع

خدمات    واستنزاف،  امللح ة  أعماهلا  أبعباء تشتتها عن  موارد الصحة العامةإثقال    ابلتكلفة يف هذا السياق

  كثرياً   هذه الدفوع ترتدد تكاليف الرعاية الطبية وأقساط التأمني الصحية.  والتسبب برفعالطوارئ الطبية، 

اليت تسببوا يف    التكاليفإىل حتميل املدخنني  مثاًل  تذهب بعض اجلدليات  ف  ؛ تدخني السجائر  موضوعيف  

https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2015/entries/justice-bad-luck/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2015/entries/justice-bad-luck/
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لإليذاء الذايت    . يف منعطف آخر فرض ضرائب على السجائر ملوازنة هذا االرتفاععن طريق  ارتفاعها،  

أيضاً  العدالة  البعض ضرورة ،  ومبقتضى  . مثاًل، الحظ  السلوك حمفوف ابملخاطرعلى    قيودفرض    يرى 

النارية الذين ال يرتدون   النارية، أن راكيب الدراجات  مقرتحو قانون ارتداء اخلوذة أثناء ركوب الدراجة 

اليت حتتاخل الوخيمة  الطوارئ  وذة أكثر عرضة لإلصاابت  اج إىل تدخل فوري من املختصني يف أقسام 

من ن مبداواهتم  و املختص  ينشغل فالطبية،    Bayer)  طاً أكثر حتو    حلاالت احلرجة األخرى ارعاية    بدالً 

and Jones 2007)  .ف املنظور،  قانون ارتداء اخلوذة، وكذلك فرض ضرائب  إن  وفقا هلذا  فرض 

  نتكب دها اليت    التكاليفترمي هذه السياسات إىل منع أو موازنة ارتفاع    إذ  .من مسألة العدالة  السجائر

 صحتهم. تؤثر على   اختيارية  جمازفات  اءجر   ،حنن

 

أن  إال   .ابملخاطر حمفوفة  قرارات صحية   يف اختاذ سؤولية الفرد  مبرغم اإلقرار الرأي هناك من يعارض هذا  

ل  يبديلة لتحم  قطر . هناك  مثل هذه القوانني   وأهنا تتطلب سن  ابلعدالة    املتعل ل  االستنتاج  هذا ال جييز

النامجة عن التكاليف  الذايت  ، ومنها  قراراهتم  األشخاص  التأمني  من  نوع     املمارسات   ألصحابإاتحة 

أن    ،متويل خدمات الرعاية الصحية  يف ج آخر  ا حج  يرى.  (Flanigan 2014b)حمفوفة ابملخاطر  

تمعي لتغطية اإلنفاق على الصحة عرب التأمني الطيب أو الربامج احلكومية للرعاية  اهلدف من الدعم اجمل

توزيع    ، الصحية اجملتمع  تكاليفء  اعبأهو  أفراد  بني  الصحية  يف   .الرعاية  ضري  أيضاً   أن  وال    تتكفل 

ها  يعد    من ممارسات    اليت تطرأ ك،  املستبعدة  طيف  من العوامل اخلارجية الصحية النامجة عن  تكاليف  لاب
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تغطية شىت تكاليف الرعاية النامجة  ب  تكف لت  ة، فإن الرعاية الصحيملزيد  من التوضيح.  البعض رعناء وخطرية

ممارسة أي  طويلة    ،عن  لساعات  العمل  استمر  .  (Wikler 1987, 2002)ومنها  تدف ق  وإن 

ما  ،  سلوكيات بعينها  تناول ب  احلجاج  سي غرق حيصى من السلوكيات،  ال يعد و ال    ما   عاجل ت  اليت   سردايت ال

من السلوكيات    العريضابلنظر إىل الطيف    .على أساسهالتمييز  أو  السلوك    انتقاص    إىل يؤول يف هناية األمر  

دانة
 
و اب  امل و لنزق  ابلصحة،  املتعلقة  ابلقرارات  تتناوهلا  االستهتار  يف  اليت  العامة  قراراهتا    صياغةالصحة 

أنسوسياساهتا،   السلوكيات  نجد  أوحمرومةفئات  بعادة  تتعلق    تلك  اجملتمع    ،  يف  مهمشة  فئات 

(Wikler 1987, 2002)  .  ،ضرائب  تفرضمثاًل املشروابت   شروابتامل  نيويورك  على  ة    احملال 

 ابلسكر كالفرابتشينو.  مكتنزة أهنارغم  أغلى سعراً  مشروابت  ال تفرض أي ضرائب على   بينما ،الغازية

 

تتساءل  ، و "املسؤولية"  مفهومحتميل األفراد مسؤولية خياراهتم غري الصحية عرب  إىل    جدلية مغايرة  تتجه

عطف يتنازع  نعند كل م.  (Dworkin 1981)هذا الباب    مناملسؤولية    إسناد استقامة  مدى  عن  

  ؟ وأبي منطق   ؟إىل أي مدىمسؤوالً عن ارتكاب تصرفات حمفوفة ابملخاطر؟ و  كان املرء رون إذا ما  املنظ  

اإلدمان  ك  فكار األ  حول عدد من   ةجتريبيأخرى  و   ةمفاهيمي  جدليات  إىل  املصادمات  تلك  من  جزءٌ يعود  

ذلك    يشك لمفهوم اإلدمان وكيف    منقاشاهت  العلماء واإلنسانيون يف  تداولمنذ سنوات، ي  .الطوعيةو 

  التأثري   حول   مصادمات  نصرف بعضها إىل يالكحول واملخدرات.    ومعاقرةكالتدخني    سلوكياتل  فهمنا 

القوة    ميزان وعالقة ذلك ابختالل  ترويج منتجات غري صحية،    ألدوات التسويق اليت تتيح للتجار اجلامح  
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ضنية  مؤسسات الصحة العامة اليت تبذل جهوداً م الشركات أصحاب النفوذ مبقابل  كربى  والتأثري بني  

 .  مورلإلمساك بزمام األ

 

وجدت أن السلوك غري الصحي  واليت  لدالئل الوابئية املتنامية  اب  املتوس لة   تلك،  حصافة  احلجاج  ولعل أكثر 

من التفسريات البنيوية، فمثالً:   عددٌ  مثة يف اجملتمع. رومة الفئات احمل مع عادة بشكل غري متناسب يظهر 

،  م أكثر تدخيناً ملنتجات التبغ أهنتناول غذاء أقل جودة مقارنة ابملوسرين و   إىل جينح الفقراء يف اجملتمع  

لعديد من  إن اكما الحظنا، فالكحول.    معاقرةاملخدرات و تعاطي  وكذلك يدمنون  أقل ممارسة للرايضة  و 

للعدالة،   امللح ة  احلاجات  اعتبارات  على  األولوية  تقدمي  إىل  تعمد  ونشاطاهتا  العامة  الصحة  نظرايت 

يف   التفاواتت  واالقتصاديوخفض  االجتماعية   Powers and Faden)  القوةوموازين    ةاملزااي 

2006; Venkatapuram 2019).  يف   أن الدور الرئيسي للصحة العامة يكمن  يزعم العديد  

اجلائرة الصحية  التفاواتت  و (Powers and Faden 2006)  تصحيح  تلك .  أن  يتبني  عندما 

متخ ضت   الصحية  غري  بتحميل  من املمارسات  فالتدخ ل  اجلور؛  على  اإل تكاليف  ال  رحم  كاهل  ضافية 

الدور الرئيسي للصحة العامة    يناقض هذا  و   ،َكرجانح ومستن األفراد الواقعني حتت ظروف اجلور هو أمرٌ 

; Hoffman and 1996 ; Arno et al.,2013 (Buchanan 2019, Resnik,

.)2012 ; Pomeranz,2015 ; Nestle and Bittman,2015 Tan,  هذا من   .

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190245191.001.0001/oxfordhb-9780190245191-e-8#oxfordhb-9780190245191-e-8-bibItem-2
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190245191.001.0001/oxfordhb-9780190245191-e-8#oxfordhb-9780190245191-e-8-bibItem-56
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190245191.001.0001/oxfordhb-9780190245191-e-8#oxfordhb-9780190245191-e-8-bibItem-53
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190245191.001.0001/oxfordhb-9780190245191-e-8#oxfordhb-9780190245191-e-8-bibItem-48
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190245191.001.0001/oxfordhb-9780190245191-e-8#oxfordhb-9780190245191-e-8-bibItem-34
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وهذا    ؛ يزيد الطني بلةالواقع عليه،    ر اجلو   بسبب  مارسات  غري صحية مب  جيازفمن    معاقبة إن  املنظور، ف

  . "لوم الضحية"مثال منوذجي  على 

 

األعمال اليت تتناول الصحة العامة تبتدئ يف معاجلتها لألعباء الصحية  يظهر من هذا النقاش أن جممل  

مديرة عامة  ك ،  ٢٠٠٨عام   هاجبالء يف تصرحي  نت تش  رغر  ام  صاغتهوهذا ما  .  من تفح ص اجلور املبط ن

  ا ي فيهويؤد    وتساور حياته  اإلنسان   يولد فيهايتال  الظروف االجتماعية ك: "املنظمة الصحة العاملية آنذ

تتفاوت  ".    ضنكةقصرية    عيشة ملأو    خصبة  مديدةحلياة  ،  اعتالهلا  للصحة أو األهم  د  احملد    يه؛  عمله

أبوجه خمتلفة للجور    تلك التفاواتت   قرتنوت،  احملرومةعادة بني الفئات املهيمنة اجتماعياً والفئات  الصحة  

. يف  (Wolff and de-Shalit 2007; Powers and Faden 2006)  ا وتتماشى معه

السياقات،   من  ينشأاملمنهج    ابحلرمانالفقر    يقرتن عديد  والتميالتمعن    والذي  العرقي  النوعي  ييز  يز 

إن مل يثبت هذا االقرتان، فإن  حىت  و ونبذ الفئات بعضها لبعض.    ،زدراءواال  التفرقة وأشكال عدة من  

)واليت ت  َعد  دليالً قاطعاً  االجتماعي    والوضع   ة،االجتماعي  واألثَرة   اهلوة السحيقة يف حظوة املوارد املالية،

  لو وحىت  .  اجتثاثه  للحرمان يستعصي )وقد يستحيل(  اً ممنهج  اً منط  تالزمعلى شدة الفقر واإلمالق(؛  

هيمنة فئة ما يف    حتت ، أو  الشديديف ظروف الفقر    من يعيشعلى    متك نا من ختفيف حدة هذا النمط 

  مغايرة  أوجه  يف ظل اقرتان  لغريهم.    ا يتاحبكثري مم  أضيقتكون  س  املتاحة هلم  فاق الفرصإن آ، فاجملتمع

للصحة  احلرجة  األخالقية    أحد الوظائف ن  أب  جيادل البعض ،  حتديداً   من اجلور بتفاواتت الصحة العامة 
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 ظهورها   التفاواتت حال  القتالع ل  والتدخ    ،اً ممنهج  حرماانً   احملرومة  الفئاتصحة  املتيق ظة ل   راقبةامل:  العامة

ها االهتمام الالزم، من شأنه  ءالعامة وإيالع تلك الفئات يف واجهة قضااي الصحة  وض  إن  قدر اإلمكان.  

د َث  أن  . اواسعة يف سياساهت إصالحات  حي 

 

األخرية  تكمن   صياغةاملعضلة  الطائشةاسياسات    يف  القرارات  عن  ال  احلظ  سوء  عن    يف   لتعويض 

التطبيق  عرفيةاملبستيمية  اال حاالت  وإشكالية  بوجود  سلمنا  لو  حىت  مسؤولية    ألشخاص    .  يتحملون 

ة عن سلوكياهتم، أو حبجب  اخنراطهم يف سلوكيات غري صحية، وقمنا ابستقطاع التكلفة املالية النامج

  جوهري  و حتد  معريف   شك ل  ي  ،متعددة  سببيات  ألمراض واإلصاابتل  بعض اخلدمات عنهم، فحقيقة أن

نجد  سة على سبيل املثال،  لنأخذ سرطان الرئ  . ؤدي الغرض منهاسياسات صحية مالئمة ت  صياغة يف  

قط يدخن  مل  ممن  العديد  به  يصاب  بينما  الرئة،  بسرطان  يصابون  ال  املدخنني  من  العديد  قد  ف  .أن 

الناس  –   لشخص    نوض ح   أن يستعصي   ل  - دع عنك جمموعة من  احملدد  السبيب  حمفوف    لسلوك الد ور 

ستبقى سياسات الصحة العامة  فاملسألة املعرفية،    جتاوزان عقبة  لكن هب أننا  .اعتالل صحتهيف  ابملخاطر  

سياسة عامة)   سداد   لضمانرامية  ال سياسات  الأن  إىل  نتنب ه  أن  حنن  علينا  و   ، كليلة  أداة حمض    (كأي 

السلوك غري املسؤول    جمازاة   عنكثرية  ني  ياأحيف    تغفل  ،قراراهتم غري املسؤولةما يرتتب على  األشخاص  

 ب عدم حتميلهم مسؤولية اعتالل صحتهم.ج  تو ي أشخاص  على  ات اجلزاء توق ع أهنا قدذاته؛ واألدهى 
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 العدالة والوصم يف الصحة العامة ٢.٥
الحظنا   القسمني  آنفاً  كما  الص  ،٢.٤و  ٢.٣يف  يف  العدالة  قضااي  العامةح فإن  تقتصر  ة  على    ال 

  ؛ يف الصحة  مسؤولية األفراد   تجاوزها إىل تبل  ،  فحسب   أو ختصيص املوارد   الصحيةت  إشكاليات األولواي

العديد من    هناك  لبعض الفئات.   جمحف الصحة العامة بوصم     تدخالتب  تسب  مسألة احتمالية توكذلك  

،  صفات األشخاص أو سلوكياهتم بعض  ، إال أنه يتمحور حول احلكم على  لوصما   للتفكري يفالطرق  

ال   استحسان  ترقى  أبهنا   ;Courtwright 2011; Bayer 2008)  اجملتمعية عايري  املإىل 

Burris 2008; Link and Hatzenbuehler, Phelan, and Link 2013) .

الوصم حب املكانة    منها،من العواقب الوخيمة،    زمةيتسبب  والعزلة االجتماعية.    اجملتمعية  واألثَرةفقدان 

وفقاً   الوصم جوراً  ي  َعد  ، قد وكذلك من ضرر.  يل فهملا من ابب األخالق  وصم خطأ العي العديد أن  يد  

عندما  .  ة معروفةأو أي وكالة أو مؤسس  الدولة ميثل    نالوصم مم  يصدر، خصوصاً عندما  لعدالةا  يف   نظرتنال

النمط البنيوي للحرمان ويل  إجحافاً مبيزان القوة،  ، فإنه يعزز من  الوصم من أصحاب السلطة  يصدر

 Powers and)على أهنم متساوون أخالقاً  الفئات املوصومة  معاملة عناصر  يف  ؤدي إىل اإلخفاق  يو 

Faden 2019, 35–36) . 

 

فئة يف اجملتمع أبهنا    بتصنيفمنها ما يتعلق  الصحة العامة،    يف عدد من سياساتوصم  ال  هناك قلق إزاء

.  وصماً يف حد ذاتههذا املرض رض له أصداء غري حمب ذة يف اجملتمع ويعد  مب "..."معر ضة إلصابة متنامية

ألمراض النفسية أو متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز( يف بعض  اب  ن و تعرض املصاب،  مثال ذلك
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واملق ت  السياقات   السلوك  )للنبذ  هذا  فداحة  من    (وإجحافهرغم  أسوأ  هو  ميه د  .  ذلكوما  وهكذا، 

 . طريقاً للوصم ..." أبحد تلك األمراضاإلصابة عر ض خلطر مب " التصنيف

 

يقع عبء الوصم  عندما    ،الصحة العامةيف    املوج هة  الربامج   طيف من  حولأكثر تعقيداً  التساؤالت    تغدو

، أو  املعدمةلفئات  ل  برامج الصحة العامة  ختصيصفإن    ،من جانب.  أصالً   احملرومةفئات  ال  على كاهل

  اإلنصاف قد يدم مسألة     بعينهعرق    توجيهها إىل  اليت تعان من التمييز النوعي، أو  العناصر  استهداف

سيما والكفاءة،   تلك  ابلتدخل    املعني ة   ألمراضاب  ت  إصااب  وجود   – مثالً    - ذلك    صادف  لو  ال  بني 

فاستهداف هذه    ،العارارتبطت املشكلة الصحية أصال ابلوصم أو    يف حال  ،جانب آخر  من   .الفئات

واملتمثلة  لعدالة  أحد أوجه ا  تعطيل  يؤدي إىلبل إنه قد  ،  عليهم  املقيتةالنمطي ة والقولبة  من  يعزز    الفئات

أن  توقعنا    حال يف  وهكذا،    .(Powers and Faden 2008)  ياجملتمعحرتام  يف املساواة يف اال

دث تدخل الصحة العامة   الصحة العامة  سلطات  د  تعه  فإن  عرضية بني الفئات احملرومة أصاًل،    وصمةً حي 

العدالة ا حتد     أمام  مجيعله   مبسألة  حول  آنفاً  ذكرانه  عما    . والكفاءة  اإلنصاف كف يت    بني   ملوازنة خمتلف  

أو برانجماً عاماً    ،بعينهايستهدف فئة  أكثر كفاءة  ؛ فإما برانجماً  من الربامج  ق نوعني رت مف  على   م يضعهو 

بني سائر اجملتمع وحيرز كذلك نسباً ضئيلة  حتقيق نسباً ضئيلة من الصحة    منن  ميك  ،  أقل كفاءة نسبياً 

الفئات  من الصحة     خمافة   ،التفاواتت الصحية اجلائرة  رأب صدع مهمة  عن  بينما نتخلى    ؛احملرومةيف 
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على    أتجيج تنطوي  اليت  اجملتمعية  الفئات  عدمالتصرفات  هذه   Faden, Kass, and)  احرتام 

Powers 1991).   

 

احلمالت التوعوية للصحة العامة. جبانب متكني الناس من املعلومات  ، يسو ر قلق الوصمة  يف سياق آخر

ري  ي تغاحلمالت التوعوية للصحة العامة    تستهدفضرار لسلوكيات معينة،  األ نافع و شىت املن  عالصحية  

يظهر  .  آخر  يتجنبأو ال    اً سلوك  ميارسلعموم نبذ من  ل   ءهتي  بطرق    ،توجه الناس حنو هذه السلوكيات

احلالية عن    اجملتمعية  القيم  هتدف حقيقة إىل تغيريهذه احلمالت  ري ملا حيدث، يف أن  أحد أوجه التفس

 .طريق وصم السلوك غري الصحي أو النمط احليايت

 

وصم  من شأهنا    إجراءات صحية املسامهات يف أدبيات أخالقيات الصحة العامة على    بعضتصادق  

التدخني أو عادات األكل غري  أو    اجلنسي دون توقياالتصال  ؛ كالصحيةغري  العديد من السلوكيات  

-Courtwright 2011; Kim and Shanahan 2003; Brown)  السليمة 

Johnson and Prochaska 2015)املفرطة  وصم  أو    ؛ الوزن  معينة كزايدة  صحية  حاالت 

(Callahan 2013)  .  الوصم املتعمد لبعض    بواعث   أن  عن هذا الرأي،  مدافعةجند يف جدليات

املشكالت الصحية )كزايدة الوزن  هذه  أن    ،الصحة العامة عدة افرتاضات: منها  السلوكيات يف إجراءات 

بطريقة    راجلو   يمدمن املشكلة الصحية وكذلك    أن حيد  لوصم  ميكن لحالة من اجلور، و   تلف ها   املفرطة(
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جتد بعض االعرتاضات املبنية  . حامياً خالفي اً  جداًل   الدفوع  النوع من  َأضرم هذا ابلتأكيد،  ة وفريدة. لعاف

ال توجد براهني دامغة على فعالية الوصم املتعم د يف خفض معدالت انتشار املشكالت    أنه  ؛ةالتجريبي  على

على أن الوصم يزيد من انتشار    أو حىت ما يدل  ،  (Goldberg and Puhl 2013)الصحية  

هذه    على   يعرتض آخرون.  (.Goldberg and Puhl 2013; Burris 2008)السلوك املعين  

،  ابلوصم  يعانون من احلالة الصحية املعنيةالدفوع ملا يقع من ضرر نفسي أو اجتماعي على األفراد الذين  

 Burris 2008; Goldberg and Puhl)ينخرط يف السلوك املعين ابلتدخل  على من  أو  

  يتفر ع .  (Burris 2008)غري مقبول أخالقاً  لذلك هو  و   أمراً غري إنسان    ن الوصم يعد  أل  و أ،  2013

أصحاب املشكلة    ه اختزاليف    تبخيسية  نظرةً حيمل    الوصم يقول أبن  ،  اعرتاض آخر  من هذا االعرتاض 

على أنه    شخص ميارس التدخني   فيشار إىل  ؛ "سلبية"هوية اجتماعية    حمددتعريفي  قالب    يفالصحية  

وكذلك    "املدخن" الوزن،    يعان  الذي  اإلنسان  ينتقصفحسب،  فرط  أكثر   ين"بد"ال  بوصفهمن    ال 

(Burris 2008; Nussbaum 2004) .   

 

  اآلنف   نسقالعلى  يسري هؤالء يف اعرتاضهم  .  لوم الضحية قلقاً حول ظاهرة    تيار آخر من املعرتضني   يثري

اختاذ    جدليةَ   يتحد ى هذا االعرتاض  صحية.  ال سلوكيات غري  ممارسي العاقبة  مل   الرامية  سياساتالعارضي  مل

  وجمموعات   يف حقيقتهم أشخاصاً   ، هم ابلوصمني املعنيأن    بتسليط الضوء على   أداًة للصحة العامة،  الوصمَ 

خطر غرس ظاهرة  من    ، خماوف لوم الضحية إثر الوصمتنبع  ملزيد  من اإليضاح،  وطأة اجلور.  حتت    رازحني 
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يعانون من وضع صحي     الذين   صمعاقبة األشخااحتمال    ، أووترسيخها  لوم الضحية يف ثقافة اجملتمع 

 خارجة عن إرادهتم. أخرى   ، أو ألسبابانتمائهم إىل فئات تسبب اجلور يف حرماهنم نتيجة دن   تم

 

اليت  من النقاشات  تطالعنا الكثري  صحته،    علىمسؤولية الفرد  جدليات    على ضوء نقاشنا السابق حول

املسب   فلك  الرئيسية  تدور يف  اللبات  الوقايةسلوكياتتلك  برامج  العامة يف  الصحة  .  ، واليت تستهدفها 

إليصال  الوصم  اإلقدام على  إن  فبعض الفئات،    لبدانةمسبباً جذرايً    اجملتمعية اجلائرةكانت البنية    إذا مثاًل،  

  عند من البدانء أو    اخلزي عند  بغية ترسيخ شعور   االجتماعية   املعايري  أو تغيري  ،العامةرسائل الصحة  

ألشخاص   انتقاٌص  حقيقته  يف  هو  ابلسمنة،  إصابتهم  اجلور   خاضعني حيتمل  من  أخرى    ألشكال 

(Goldberg and Puhl 2013.  اجليين    يشك ل فيها تكوينهمحاالت    أيضاً على  كينطبق ذل  

 أيضاً.  يف حقهم جائٌر  إبجراءات الوصم  فاستهدافهم ،  وزنالفرط  األيض أسباابً جذرية لأمراض  وأ

 

املستمر   الدفاع  من  وخمالفعن  ابلرغم  العامة  الصحة  يف  الوصم  عليها دليات  اجل  ة إجراءات    املعرتضة 

(Callahan 2013)  أكثر بينت  ،  يف صاحل بعض إجراءات الوصم  اعتداالً ، أبدى البعض دفوعاً 

منظور    ال يوجد من   على سبيل املثال،يف مستهدفات الوصم.    اجلوهرية احملتملة  االختالفات األخالقية

ال    ؛احلمالت التوعوية اليت تستهدف وصم االتصال اجلنسي دون استخدام الواقيات  العدالة إشكالية يف

يف    حمرومة هدفاهتا فئة  لعديد من األشخاص والفئات، وال تتبع يف مستتشمل اسيما أن هذه احلمالت  
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ما منوال  ؛  اجملتمع حياتياً  يت بعون منطاً  أو  املصابني أبمراض معينة  الصفة اإلنسانية،    جتر د األشخاص 

العديد من التحفظات يف    البدانةحيمل وصم    بينما  أو حالة حمددة.معينة  تختزهلم يف قالب ذو مسة  ف

فحسب.    لألشخاص، وليس سلوكٌ   ومظهرٌ ،  مراضمرٌض من األأن فرط الوزن  و سيما  ال  مسألة العدالة.  

لو كانت  و  إىل    إجراءاتحىت  يؤدى  السمنة  فوصم  احلالة،  هذه  يف  فعالة  الوخيم الوصمة    اإلضرار 

يعانون  الذين  اجملتمعية  بسبب    االزدراء   من   ابألشخاص  السياقات  من  العديد  يف  أحجامهم 

(Courtwright 2013). 

 

 العامليةوالعدالة  العاملية واإلشكاالت العامة الصحة ٢.٦
تعزيز  أن يتجاوز االهتمام بمن البداهة والصواب االعتقاد أبن مهددات الصحة عابرة للحدود، فاألحرى  

نظور الصحة العامة كمسألة  مل غتسو   أمناط  سنمه د يف هذا القسم لثالثة .  األوطانحدود    الصحة العامة 

(، ومسألة  ٢.٦.٢(، واالعتبارات اإلنسانية ) ٢.٦.١حل الذاتية )( املصا١: ) الوطنيةمتجاوزة للحدود  

النمطني األولني ال  إن  ف  ،كما سنالحظ.  (Wolff 2012)(  ٢.٦.٣العدالة واحلقوق والواجبات )

. أما النمط الثالث  تتعلق مبسألة العدالة  إىل تساؤالت    ان فضيي  ا  مأهن  بيدمن مفهوم العدالة،    ينحدران

يفحص  و واألخري فيحوي طيفاً من التفسريات اليت أشارت إليها تساؤالت القسم الثان من هذا املدخل،  

 Powers and Faden)عامة عن املفهوم العام للعدالة العاملية، وامتدادها ووجاهتها.    جدليات  

186; Brock 2013; Miller 2007;–2019, 145    العدالة التوزيعية انظر أيضا مدخل إىل  

 (. مدخل إىل العدالة العامليةو 

https://plato.stanford.edu/entries/international-justice/
https://plato.stanford.edu/entries/justice-global/
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 املصلحة الذاتية والعدالة العاملية  ٢.٦.١
  واملنبعثة ومكافحتها  املعدية املستجدة   الدول على الوقاية من األمراضكل  الدوافع اليت حتمل    يف  نرى

إال  ل،  و تتفشى هذه األمراض عادة يف الدول منخفضة ومتوسطة الدخ.  مثااًل منوذجياً للمصلحة الذاتية

  تقدمي من مصلحة الدول الغنية  لذا، فإن  .  العاملأهنا تشكل هتديداً خطرياً على الصحة يف بقية أرجاء  

  تنمية قدرات االستجابة السريعة لديها لو الرتص د    نظمبناء  على  الدعم املايل والفين ملساعدة الدول الفقرية  

الالزم خاللل العون  املستجدة  ف  الطوارئ وتفشي األمراض.  حاالت  توفر  املعدية  األمراض  الوقاية من 

نشوؤها  ومكافحتها  معاقل  من   يف  يف  اجلنويب  األرضية  الشق  مثلى،  الكرة  الغنية   طريقة  الدول    تتبعها 

 .  وخيمة على ختومهاحدوث عوارض  جنبتلت

 

مشاركة  عرب    الدويل للرتصد  النظام املصلحة املشرتكة بني كافة الدول، ال سيما الغنية، للمشاركة يف  تدفع  

وافقت    ،آليات تتعهدها منظمة الصحة العاملة  من خالل العينات احليوية للجراثيم املشتبهة،  و بياانت  ال

البدولة    ٢٠٠  قرابة  -غريهاعلى  و   –عليها اللوائح الصحية  كما أسلفنا يف  )دولية  توقيعها على نظام 

حول العدالة العاملية، واملصاحل الذاتية  الصراعات  العديد من    احتداممناط    حتديداً   ذاوه.  (١.١.١القسم  

  املنتجات االستشفائية ستخدم العينات احليوية اليت تشاركها الدول يف تصنيع اللقاحات وتطوير  للدول. ت  

  ابهظة  بتكاليف    للدول الغنية، أو  - اعتماداً على سياق احلدث  –أواًل    تتاحوقد    .لتشخيص والعالجل
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وهذا حتديداً  .  الوقائية  واملنتجاتعة لتلك اللقاحات  لة ومصن   ممو   أن تكون    يغلب   الدول اليت   يف متناول 

حفيظة أاثر  إثره  امتنعت  اليت  و ،  ٢٠٠٧  عامندونيسيا  إ  ما  الطيور  عن  على  انفلونزا  عينات  تسليم 

H5N1  املرض تفشي  أن  .  لديها  إابن  من  الرغم  من  إوعلى  عدداً  اعرتاضها  يف  قدمت  ندونيسيا 

الدول ذات الدخول املنخفضة واملتوسطة  أن  إذ    .مسألة العدالةاالنتهاكات األخالقية إال أن أمهها ما ميس   

اليت  تصنيع اللقاحات  لوسيلة  فيما بعد  ، لتتخذها الشركات يف الدول الغنية  اً احليوية طوع  عيناهتاتسلم  

 .Sedyaningsih et al)  الدول الناميةو   ادوهن  فة ابهظة حتولبتكل  أخرى  منتجات  طرحها معت

إذا كان تصنيع  حول ما  يدور  ،  أيضاً   لعدالةمسألة ا   آخر يف  احنرف مسار املشهد عند منعطف   .(2008

أولوية احلصول على اللقاح  حق  ، يعطيها  إندونيسيااللقاحات وإنتاجها ابستخدام العينات املسلمة من  

  عدا بتفشي انفلونزا الطيور، اليت تواجه نفس التهديد ل، و و األخرى منخفضة ومتوسطة الدخقبل الدول 

 .يةعينات الفريوسالأن سوء حظها منعها من االنضمام ملصاف  الدول اليت سبقت تسليم  

 

  ، اإلجراءاتعددا من ة واعرتاضات أخرى مشاهبة ندونيسياإل الشكوى اهتاليت أاثر  األحداث ترتب على 

إحكام عملية مشاركة عينات فريوس  ، بغية  ٢٠١١إنشاء إطار عمل منظمة الصحة العامة يف    ومنها

)انظر منظمة الصحة العامة  األخرى    والتدابري الوقائيةالوصول إىل اللقاحات    ، وضبط عمليةاالنفلونزا

لعينات  ل  الدولية  شاركةاملإال أن سلسلة حتدايت مسألة العدالة يف  ومصادر أخرى يف االنرتنت(.    ٢٠١٢

ة  مشاهب  ثٌ احدأ  اشتعلت  ،٢٠٠٩عام  يف الظهور.  مستمرة    احليوية ونظم التأهب لألوبئة واالستجابة هلا
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  من ادت بوصول عينات دم أخذت من مرضى اإليبوال  تقارير أف  إثر ظهور ،االستغالل واجلور  عاءاد    يف

رب  ما اعت  دول يف الغرب األفريقي، إىل معامل الوالايت املتحدة، واململكة املتحدة ودول غنية أخرى،  

وإهانة   واستغالالً  أفريقجوراً  غرب  الراهنة  الظروف  ظل  أخرى ييف  ومناطق   Freudenthal)  ا 

2019). 

 

، ال بد من اإلشارة إىل مصادمة أخرى بني املصاحل الذاتية للدول  الناشئةاحلديث عن األمراض    يف خضم  

ال ميكن عندها تربير  ،  أشد حرماانً على عاتق الفئات  العامة  عندما تقع أعباء الصحة  فومسألة العدالة.  

لعدالة  لأسئلة    صميمها  يفالتأهب العاملي لألوبئة، وهي    حقليف    دائماً هذه املسألة    تتكرر.   الوسائل

البيئية،    تناول   العاملية ال سيما يف القائمة حول العدالة  بعض    الختياركالتوجه  العديد من الصراعات 

  . بناء مصانع عالية اخلطورة أو للنفاايت اخلطرة،  ومكب ات ل  نشاء مرافقإل  املواقع يف الدول منخفضة الدخل

االختيار الرازحةعادة على    يقع  املناطق  الدول    أكثر  الفقر يف هذه   Powers and)حتت وطأة 

Faden 2019, 204–206)  ما ختل ف    فكثرياً ،  الفقرية الدول  يف  عادة  تنشأ  . وألن األمراض املعدية

كما سبق  و   .ة يف العاملري الفقالشعوب    ه، عبئا كبرياً علىئاإلجراءات الدولية ملنع وابء االنفلونزا واحتوا

مثاًل، يف أواسط    .الكافيةاملوازانت  التعويضات املضمونة و   أنواع   أي نوع من  هااندراً ما يرافقوعرضنا،  

رت اسرتاتيجية التخلص من الطيور املوبوءة، ومنع تربية الدواجن يف  ، وف  العقد األول من القرن احلايل 

نع انتقاهلا  مل  الدول املوبوءة، خطوة هامة يف سبيل احتواء االنفلونزا املتفشية يف الطيور  حواضر يف   املنازل
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من مصدر دخلهن    ن وعوائلهن، وحرمتهإال أن هذه السياسة أثقلت كاهل النساء الفقريات  إىل البشر. 

  هذه اخلسائرعن  التعويضات    ولندرة.  نعتمد على تربية الدواجن يف الفناء اخللفي ملنازهليالذي    الوحيد

( أحيان  كثريةاملتجر عة  يف  انعدامها  اقتصادايً  كانت    ( أو  ومدمرة  فادحة  اإلجراءات  هذه  عواقب 

(Bellagio Working Group 2007 in Other Internet Resources; 

Faden and Karron 2009; Uscher-Pines, Duggan, Garoon, 

Karron, and Faden 2007) . 

 

،  لصحة العامة العامليةيف مشاركة الدول يف ااملصلحة الذاتية  مربرات  فصل    نستطيعال  إننا  ، فومن األساس

  مواجهة مهددات الصحة ميكن  ال  و العالقات بني الدول.    الذي يطال العاملي  البنيوي  اجلور  مسألة  عن  

  ة للتفاوت البالغ  الراهنوابلنظر إىل الوضع  .  العامليتكاتف  ال، ال سيما التغري املناخي، يف غياب  بفعالية

الفقرية ومحاية مصاحل    للدول خمتلف أشكال القوة، فاحتمالية التمثيل املنصف  يف  و   الثراء بني الدول يف  

الدول أعلى حرارة، وأشد  أن  ومن العجيب  احلديث عن التغري املناخي،  يف معرض  و .  هشةزال  تالشعوهبا  

النصيب    يناهلم  لكن  ،الغازات الدفيئةباعثة على  ال، هي من أقل الدول  كثر اعتماداً على الزراعةوأ فقراً،  

  . (Powers and Faden 2019, 172–178)االحتباس احلراري األكرب واألسبق من أضرار 

الدول ذات االنبعااثت    تنفيذ مقتضيات تقنني االنبعاث من  تعويقاً وممانعة منومع ذلك، ال زلنا نشهد  

يف حاالت  الشعوب املعدمة    بني الدول الفقرية و يف  تتغلغل  األمراض املعدية  مع أن  فوابملثل،  .  املرتفعة
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والتفشيات ال  هالكن  ؛األوبئة  عن  العاملية  تأثري  عاجزة  واالستجابة  التأهب  خطط  مع    توافق ي  مبا على 

   لديها.  املتدهورة وضاعاأل

 

 االعتبارات اإلنسانية، والعدالة العاملية   ٢.٦.٢
  أعمال الصحة العامة العاملية على ختوم التدخالت اإلنسانية واليت تدخل حيز التنفيذ بتنظيم   تتكش ف

املنظمات متعددة  كذلك  إلغاثة، و ل   اخلريية   ؤسساتاملمنها املؤسسات غري احلكومية، و   ؛من اجلهات  عدد

العا   ؛ املرجعيات الصحة  ومنظمة  املتحدة  طريق    ،ةيملكاألمم  ت  استثمار عن  الذي  اجلهات  الدعم  وفره 

  املفهوممن  بداهة    اإلنسانية يف الصحة العامة  األعمال   ميكن فهممن الدول.    للعديدالصحية والعسكرية  

أن نتخذ موقف املتفرج يف وقت األزمات دون أن مند يد  طأ  اخل  أنه منإذ  لمسؤولية األخالقية،  ل  العام

من هذا اإلطار، ويساعدهم.   عنهم املساعدة للتخفيف من معاانة الغري وحنن منلك من املوارد ما يفف 

  . الوطنيةدود  خارج احل  احملتاجملؤازرة    غاثية اإل  ساعداتامل  مد   ونسانية  اإل  عمالاألتقدمي  بفنحن ملزمون  

تكون   ما  العامة  وعادة  الصحة  أهم  و خدمات  من  فيها  والعاملني  للكوارث  ا وامل  عأدواهتا  الستجابة 

اإلنسانية؛ ليس يف الفاشيات واألوبئة فحسب، بل يشمل ذلك الكوارث الطبيعية، واحلروب، ومناطق  

 اجملاعات. و  والقحطاجلماعية،   اتالنزاعات املسلحة، واجلماعات النازحة، واهلجر 
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  ابلضرورة.   لعدالة العامليةمسألة ا   حتقيق  يف الصحة العامة  العاملية  اإلنسانية  ابإلغااثتااللتزام    قابليال  

من هم يف    التزامات إنسانية ملساعدةبوجود    يقرون   يف انتماءاهتم احلكومية،ني املتماه  من  روننظ  املحىت  

وهذا ابلطبع ال يدل على  (.    مدخل إىل العدالة التوزيعية العامليةحاجة ملح ة يف دول أخرى )انظر مثاًل  

فعادة ما تواجه مؤسسات  غياب التضارب األخالقي أو إشكاالت اجلور يف أعمال اإلغاثة اإلنسانية.  

االلتزامات األخالقية ابلتوزيع  و املبادئ اإلنسانية للنزاهة واحلياد،  بني    اإلغاثة وموظفيها حتدايت أخالقية

يلوح يف أفق األعمال اإلنسانية، .  (Broussard et al. 2019)  العادل للموارد الصحية احملدودة 

هذا    مناملعىن    ي دَركقد ال  األعمال اإلغاثية العاملية.    من، التزاماهتم  والدولاألفراد    وىف    إنما  ع  ؤالً است

ليست مسألة من مسائل  و   التساؤل، يف حال فسرت األعمال اإلنسانية على أهنا حمض أعمال خريية

  العدالة.سألة  مب  االلتزام  يبدو عائماً، وأقل حسماً من   ية عمال اخلري ابأل  االلتزام   أن مفهوم   ، ال سيما العدالة

يف احلاالت اليت  ، كما تتضمن مسؤوليات األعمال اخلريية أهنا  فهم من بعض الرؤى يف العدالة علىقد ي  

تندرج فيها هذه االلتزامات ضمن احلد األدىن الالزم الستيفاء حقوق اإلنسان، أو احلد األدىن الستيفاء  

. وعموماً فهذه الرؤى املختلفة، ال يعتد هبا كموج ه  (١٣)العدالة العاملية وفق منظور مناصري مبدأ الكفاية  

يع جتاه  ملا  واجباهتا  الدول  استوفت  إذا  عما  جتيب  وال  العاملية؛  العدالة  يف  صميمة  مسألة  جداًل  ترب 

 .املساعدات اإلنسانية

 

https://plato.stanford.edu/entries/international-justice/
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 الصحة العامة والعدالة العاملية واحلقوق والواجبات ٢.٦.٣
ت  أبسط إشكاال  معاجلة  إال أنه ليس يف وسعهاأمهية األعمال اإلنسانية يف الصحة العامة عاملياً،    رغم

بني    الشعوبالتفاواتت الصحية الصارخة يف صحة  معاجلة  خصوصاً    يف الصحة العامة؛  العدالة العاملية

ال سيما الشعوب    الدول مرتفعة الدخل، وسكان الدول منخفضة الدخل، وبعض الدول متوسطة الدخل، 

عن حتدايت العدالة    مبعزلحلديث عن العدالة العاملية يف الصحة،  ا  -بطبيعة احلال   –وال ميكن  .  فاقةأشد  

وتساوقاً، البد من استدعاء جدليات  .  عموماً   العافية   ووفرة   السالمة   اكتمال   من   حالة لوصول إىل  يف ا

  .الذين يتبن ون املنظور النفعي واملساوايت  واملنظرين ،  سلطةتمركز الل  املؤيدين نظرايت العدالة لدى أولئك  

  - ابلضرورة  –الصحة العامة وأخالقيات الصحة العامة    هناك من يعتقد أن استدعاء  زاليال  مع ذلك  

  تلح  .  (Holland 2007)  األرض قاطبة يف    العدالة العاملية والتزاماتنا حنو الفقراء سياقات  يف    مهماً 

يف   وال مندوحة عن سردها ،يف حقل الصحة العامة  مراراً للحدود الوطنية    العدالة   واجباتمسألة ختطي  

 : أدانه احلاالت

 

منخفضة الدخل يف صناعة اللقاحات، فهل من العدل أن  ستخدم عينات الدول يف حال مل ت    -

الغنية خمزون اللقاحات   العلم ب  ، كفاية مواطنيها فحسب  الذي يضمنتصن ع الدول    غياب مع 

تزامن    اإلمكانيات الدخل؟ وابلرغم من  الدخل ومتوسطة  الدول منخفضة  اليت يف    الفاشيات 

الفقرية و  الوفيات لديهمتفتك ابلدول  للتتزايد  الغنية االحتفاظ ب، فهل  اللقاحات  كامل  دول 

 مواطنيها؟   لتحصني 
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امللكية   توفر  - حقوق  حفظ  الدولية،   الفكرية،   أنظمة  التجارة  النظري   محاية   واتفاقيات    منقطعة 

  منتجاهتا الدوائية أسعار  تلك الشركات    حتدد  ،ونتيجة هلذا  .لشركات األدوية يف الدول الغنية

احليوية   ومستحضراهتا يتخطى    ،الطبية  الدخل  إمكانياتمبا  منخفضة  هنا    ،البلدان  ويطرح 

التساؤالت اآلنفة: هل ميكن  التساؤل   الدوائي   تقنني األدهى من  املنتج  توزيع    اإلنتاج وحكر 

لدعم املصن ع، حىت وإن وافق ذلك    ( لسبب أو آخر  ملنتج آخر انقطع تداوله   اجلنيس )مشابه

الفقرية؟   الدول  يف  يسهل عالجها  أمراض  احتواء   ,Pogge 2002; Grover)إعاقة 

Citro, Mankad and Lander 2012)  .؟ 

 
الضخم يف األحباث الطبية احليوية.   االستثمار  بوسعها   املالية والبشرية   ابملوارد وحدها الدول الغنية   -

مواردها يف سبيل حل اإلشكاالت الصحية    من  يء  ش  تخصيصبلة،  فهل هي ملزمة مبوجب العدا

 يف املناطق الفقرية؟  

 
وأخرياً، تعان املناطق الفقرية يف العامل من شح األيدي العاملة يف اجملاالت الصحية، وهذا يعود   -

  الحتواء جزئياً هلجرة العقول إىل الدول الغنية. أ على السلطات الصحية يف البلدان الغنية التدخل  

 أهنا قد تعود ابلنفع على صحة مواطنيها؟   علماً هذه اإلشكالية، 
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للعدالة يف مواجهة األثرايء من    املسو غة االدعاءات  إبطار    التحدايت  سائر هذه  ملعاجلاتتؤطر إحدى ا 

  هياكل  عن  ني يف منظور أحد أكثر اجلدليات متاسكاً، فإن الدول الغنية ومواطنيها مسؤولالدول واألفراد.  

اليتحلدوداعابرة    نظمات ملا اجلائرة،  فجوة    تعميق يف    ت سامه  ،  العاملية  سيما التفاواتت  التفاواتت    ال 

  إىل حد    بل تتخطاهاهيكلتها،  إعادة  عند  مسؤولية مالكي هذه املؤسسات    ال تتوقف.  العامليةالصحية 

يف سياق الصحة العامة، يشمل ذلك توفري  و . النامجة عنها التفاواتت اجلائرة  إصالح يف خمرجاهتا إسهام

  البىن   إلحكاماملوارد الالزمة لتغطية االحتياجات النامجة عن األزمات الصحية، ومساعدة الدول الفقرية  

وهبذا الفهم، فاإلخفاق يف  نها من تفادي األزمات الصحية مستقبال.  متك  حىت    لصحة العامة لالتحتية  

عن أداء أعمال خريية أو استيفاء اإلغاثة    تقاعساً عني اجلور، وليس  و  هاملسؤوليات الدولية  تلك  استيفاء  

فحسب  اإل القول.  (١٤)نسانية  سابقاً ،  خالصة  أوردانه  مبا  ميكنناف  ،توساًل  مسؤولياتنا    من  لالتنص    ال 

ملصلحة الذاتية  ابهذه املسؤولية ليست مشفوعة  و ،  (ي اإليبوال مثالكتفش  )  األزمات   لتدخل يف حاالت ل

 . (Powers and Faden 2019)ن ة التعاطف اإلنسان مب، وال احملضة

 

العاملية جوراً،   الصحة  تفاواتت  اعتبار  إىل  النز اعون    الصحة حق أساسي    بكون  عادة   يتوس لونأولئك 

الرأي القائل أبن  وكما الحظنا،  حقل الصحة وحقوق اإلنسان.    ومبعث ذلك  إلنسانل العديد  يقبل 

يف الوثيقة العاملية    د و ن هذا صراحةً باإلضافة لواثئق أخرى،  ف  الصحة حق أساسي من حقوق االنسان.

األمر يف    وكما هو .  ١٩٤٨العمومي عام    هايف اجتماع  األمم املتحدة  ات عنه أعلن يتحلقوق اإلنسان ال
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مسؤوليات حفظ الصحة، وتعزيزها    ل يطرأت من فورها تساؤالت شائكة حول حتمقوق اإلنسان،  كافة ح

 Millum and Emanuel)  وجماله ومرماه   هذا احلق  وتوصيف  ،قوق جتاه الصحةاحل  واستيفاء

2012; Tasioulas and Vayena 2015a; Tasioulas and Vayena 2015b). 

 

الدول القومية قمينة ألن  فوجيهة،    ولعوامل  -ة حالياً على األقل القائم  -  ة العاملي   التنظيمات  ابلنظر إىل

.  اضمن حدودهاإلنسان األخرى على السواء  حقوق  عن  و   الصحة   حق  تكون خط الدفاع األول عن 

قدرة البلدان    - األقللى  ع  – يف طليعة من يقو ض    مسؤولية أن يكونوا من    الدول القومية   ال يعفي وهذا  

املعوقات اليت    معاجلةالقومية    البلدانَ ل مسألة  العدالة   م  جدال، حت  استيفاء حقوق اإلنسان.  على  األخرى  

القوة    ت تفاواتو   ،البلدان بني    اجلائر   عن التمايز والنامجة  ،  فيها  الدول من استيفاء حقوق اإلنسانمتنع  

مسؤولية خط الدفاع    حميل بتلكن  و .  (Powers and Faden 2019, 146)العاملية  املؤسساتية  

عن حقوق اإلنسان الذي يعيش    فهذا ال حيدد املسؤول حقوق اإلنسان على البلدان القومية،    عناألول  

  أصالً بذلك    غري مهتمة   أو أهنا  - ال سيما حق الصحة    – يف دول ليس يف مقدورها حفظ مصاحله  

(Powers and Faden 2019, 146–177)  . 

 

سألة يف العدالة ال  كم يف بقية العامل    والشعوب يف البلدان الغنية    الشعوب التفاواتت بني    ف س رت  يف حال 

د من  عد حري  مبن ينظر إىل أخالقيات الصحة العامة من منظور العدالة، التأمل يف  إنه  ة، فمسألة إنساني
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التباين اجلسيم يف متوسط العمر املتوقع، واالستبقاء على حياة  إن  عند هذه الفئة من املنظرين، فاملسائل.  

العميق، الذي جيب على    الفقرية، داللة حالة اجلورو   غنيةال   األقوامبني    تباينتاألطفال، والصحة اليت  

إسداء الرعاية  ك  ،البسيطة اإلجراءات  وسع  يفوق سبيل إصالح حالة اجلور  اجملتمعات العاملية إصالحها.  

العامة  االعتيادية دبريات  تلوا  الطبية  وهو  للصحة  واحلالة  مرهون  أمٌر  ؛  االقتصادي،  الوضع  إبصالح 

  تلك   يفإصالحات العدالة    مع تتساوق  مزاعم إصالح العدالة يف الصحة  ف  .الجتماعية، والتعليم، والبيئةا

 . عالجها مبعزل ويستعصي  كافة،  اجلوانب

 

  يف هم وأطفاهلم    وأن تزهق أرواحهم،  واحلرمان اململق  دقع امل فقر  حتت وطأة العيش بعض الفئات    وما

خططات  املخطرية على عمق اجلور يف    إال عالمة   أشكال العدوىشكل  من  أببسط    أتثراً أو    جماعات  

 .  (١٥)العاملية  املؤسساتية  

 

 الشرعية السياسية والصحة العامة.٣
القسم   أسلفنا يف  العامة  تتميز  ٢.١كما  نفوذها يف  ة و يسياسات احلكوملل  األساسي  دور  لاب  الصحة 

يف تقدم الصحة العامة    ،واملنظمات العاملية  الرحبيةابلرغم من الدور الفاعل للجهات اخلاصة غري  .  هاتعزيز 

  وضبط   بقوة حكومتهادة  ؤيَ املإطار الدولة القومية    داخل ل عمل الصحة العامة حيدث  ، إال أن ج  (١٦)
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يف    شرعية هذه اإلجراءاتأدبيات الصحة العامة ابلعديد من النقاشات الذي تتناول    تعج  .  تنظيماهتا

 .تلك الدول

 

  املعرتك  فضاءات يف عديد من   امؤسسات الصحة العامة وشرعية سياساهت تنشأ التحدايت اليت تواجهها 

املؤسسات  و   ،بعض الدول  يف   غري الليربالية ؤسسات  امل بني  حد التباين    الشرعية  تساؤالت   ختتلفالسياسي.  

ال العامة    أخالقيات   أدبيات  دأبت .  تقليديةالليربالية  عمومها الصحة  تساؤالت  على    يف  على  الرتكيز 

التقليدية التقليد،  الليربالية  السياسية للصحة  اليف مؤلفاهتا حول    أمهية مرجعيةالليربايل    مولية  تشريعات 

عموم    َبلق    ٣.١   شطر القسممث نويل    املدخل.  هذا  من    ( ٣)  يف القسم  معاملها أبرز    سنطالع  ؛العامة

سم ابجلمعية والكفاءة، للتسويغ ملهام وكاالت الصحة العامة وتكليفها عموما.  النشاط املت    ولزومية النفع،  

مترير سياسات بعينها أو إجراءات  أبرز منطلقات جدليات الليربالية التقليدية، ملعاجلة    ندلف إىل  ٣.٢ويف  

وضعت   األعمالعام عن    بتمهيد  هانستتبعمث  .  (١٧)حمددة     تدخالت   معامل  شىت  توضحخارطة    اليت 

العامة   الفرد    يفالصحة  إىل  واملتفرعة،  (١٨)حرية  بعد  تدخل    ساؤالتت  عن   جتيب  شعاب  أربع    فيما 

(،  ٣.٢.٢ل )(، مبدأ الضرر عند جون ستيوارت م  ٣.٢.١؛ الوصاية )وشرعيتها  سياسات الصحة العامة

 (.  ٣.٢.٤الوصاية التحررية )نفرغ إىل  حىت( ٣.٢.٣ابلليربالية التقليدية ) يعرفوما 
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اليت   ابلليربالية  أيضاً واملرتبطة   أمناط الشرعية   ابجتاه شىتيف هذا املدخل    ٣.٣القسم   ندير دفة النقاش يف

عرض  ي   اوفيه ،بسياسات الصحة العامةاملستهدفني بني  ات القيميةم االختالفاحرت اإشكالية    تدور حول

  لقرارات اإلجرائية اب  واملتوس لة (،  ٣.٣.١)  العقل العموميإىل    النز اعة؛  لإلجابة على تلك التساؤالت  نرأاي

  تنقض اليت  يف أخالقيات الصحة العامة،  الرأي املدن اجلمهوري    ٣.٤يف    نبلور مث  (.  ٣.٣.٢للسلطة )

 .أنداداً أحراراً  بصفتهم  يف األشخاص لتدخللالليربالية   يف منهجملتاح االحتمال ا  قطعاً 

 

 النفع موعمو   ةالكفاءو   الشرعية ٣.١
هبذه    يتمتعتتعهدها.  و   نوعية املنافع اليت حتققها  بفضليعتقد البعض بشرعية مؤسسات الصحة العامة  

تبلغ احلاجة إىل تلك املنافع   على أنفسنا.مبجر د االعتماد أان ال نستطيع أتمينها  بيدكل فرد منا،   املنافع

  .واألندادتدخل يف األشخاص األحرار  الممانعة  افرتاضية  على    حتقيقها  جناعةدرجة يتقدم فيها ضمان  

يستعصي  لكن  من عدوى األمراض أو العقاقري غري اآلمنة أو غري الفعالة،    ما حيميناإىل  كلنا حباجة  فمثاًل،  

واليت    املؤسسات املنظمة كمركز الوقاية من األمراض ومكافحتها وهيئة الغذاء والدواء،  بدونحتقيق ذلك  

عالة  تفسح يف األسواق العامة إال أدوية ف  لئالخرباءها ملواجهة األوبئة احملتملة أو  يعمل  ر نفوذها و تسخ  

تعود    قوهتاواليت تنفذها ابستخدام سياسات الصحة العامة املمهدة ابخلربات إن  املنطق، ف  هبذا .  مأمونةو 

 . ويف كل آن كل فردلودائم مباشر  نفع  هايف بعض يكن، وإن مل نا مجيعاً لصاحل سلطتها
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عن   كل قرار أو إجراء بعينه. عوضاً   بتسويغ  ليست ملزمة   أخالقيات الصحة العامةإن  ذا املنطق، فهب

قياساً على    .ضمن املعايري املعمول هبا  نشاطاهتاميكن التسويغ للصحة العامة عموماً طاملا بقيت    ذلك 

  أي مؤسسة   تسويغ  عنداحلال  هو  كما    سواق أو نظام املمتلكات اخلاصة، أونظام اقتصاد األالتسويغ ل

يف األشخاص    تدخالً   أحياانً تتضمن    وقد   ،من الناس  اً بري ك  اً عددوتفيد    تقدم خدمات متعددة   مشاهبة

  لسائر الناسأجدى بكثري    عموماً   تلك املؤسسات  وجود ف.  النفعاملزيد من  من    بغية متكينهم  وأنداداً أحراراً  

يف الصحة    حمددة  لتدخالتالتسويغ  إن  وعلى هذا النحو، ف.  وإدارهتا  حكم تنظيمهايف حال أ    ،من غياهبا

  .إرساؤهاى املعايري اليت سبق  علابلقياس املنطقي   يتم أن  ميكن ،وملتطلباهتا وقيودها العامة 

 

رساء  إال إبتحقق  يميكن أن الصحة ال    السعي احلثيث إىل  إحدى املسوغات ذات الصلة إىل أن  توض ح

  إشكاالت   تواجه  الصحة العامةفإن  من هذا املنظور،  .  هار احتكم مس  كونية  شبهبشراكة  و   قواعد تنظيمية

قرر شخص ما )أو عدد كاف  من األشخاص(    يف حال  مثاًل،  ة اجلمعية.ء، أو يف الكفاهيكلية التعاونيف  

إن أضاءت اخلضراء،    حالالسري   والتوقف  التزم اآلخرونفأضاءت اإلشارة احلمراء،  لو  بقواعد    حىت 

السري  كفيلٌ   الصادر عن الشخص   الناشزالفعل  هذا  إن  السري، ف ويزيد احتمالية وقوع    ، بتعطيل نظام 

  املعنية(   ة من نفس الفئ  كاف من األشخاص  يمجعو   أو عدد )شخص    أعرض وكذلك يف حال  املخاطر.  

فإن  لفائدة الشخصية،  اب  عود عليهميال    أبن هذا التنظيم  خمالفتهممعللني    ،الصحة العامة   تنظيمات  عن

اجملتمع    كل فرد من أفرادمسامهة    يلزم  وهلذا  .(١٩)  يتخطاهيف حميطهم، ورمبا    سيكون ملموساً أثر ذلك  
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  هم اليت ميكن   ،اجملتمع من الصحة املثلىحرمان  و   رمان الذايتاحليعين    املسامهةاإلخفاق يف  إال فإن  و   ،تقريباً 

 . يف اجملتمع الصحي إال تثمر ال لن يتمكن أحد من جين املنافع اليت هبذا و ،  ابملشاركة اجلمعوية حتصيلها 

  

السياسات   يف تنفيذوحيدة وذات كفاءة مقبولة    عملية  طريقة  توجديف العديد من سياقات الصحة العامة،  

على اليت تؤثر  مع :  برم ته  اجملتمع    ابلتعامل  بمتنعني  امل فراد  األ   وذلك  بتقييد  أو    اتخيار   بال رتكهم  إما 

ا املعنية ابلسالمة    فلورةهو    مثال لذلك   أشهر   .ة هلمملتاح اخليارات  التنظيمات  اتفقت مجيع  إذ  املياه، 

  وكذلك العديد من اجلهات املعنية بصحة البيئة والصحة املهنية   الغذائية والدوائية واملنتجات االستهالكية 

حيرص اجلميع على    يبني أثر الكفاءة اجلمعية يف الصحة العامة. ما ؛ مواصفات املياهيف ار يعامل اهذعلى 

األفراد عموما ال تؤهلهم    ات منتجات صحية، إال أن قدر   علىاحلصول  على  يف حميط صحي، و   شالعي

املواد الغذائية واملنتجات األخرى  من  الف  اآل   مئات   للتأكد من نقاء اهلواء املتنفس، أو ملعرفة سالمة

تفويض هذه الوظائف إىل مؤسسات  إن  ومن هذا املنطلق ف.  يف عصران هذا  األسواق ساحات  املتاحة يف  

احلكومة وخرباء الصحة فيها، مسوغ لذات األسباب اليت أوكل مبوجبها وظيفة حفظ األمن العام إىل  

 . (Mill 1859)القانون  الوطين ويف تنفيذع الدفا  يف قوات توظف اخلرباء اليت مؤسسات احلكومة 

 

ابلقرارات    اليت حتيط  التقنيةتعقيدات  الو    حول األعداد اهلائلةابدعاءات  يتوسل حجاج الكفاءة اجلمعية  

االستجابة    بطبيعةكذلك  تتوسل  و   .التجارية  قاسو األيف  و   بيئتناحفظ الصحة يف  بغية    اليت حنتاج الختاذها
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  ، عند األفرادالقيود املعرفية    حول   االدعاءات  يسند هذا احلجاجَ   .التجزئةملا يهدد الصحة، واليت ال تقبل  

البشر، ال سيما يف    (Bounded Rationality)املقيدة  والعقالنية   القرار عند  يف عملية اختاذ 

  لتالعب واعند األشخاص  اإلدراكية    الفجوة   الستغاللهتا  اوممارس  ، شركاتل ل  املتكافئة غري    القوة مواجهة  

 . (Ubel 2009) صحتهم على حساب  هبم

 

  تنظيماتلاملتوسل اب  تسويغالخاصة يف    ،استدعاء عموم النفع أو الكفاءة اجلمعية استحساانً واسعاً القى  

األمراض    القائمة  من  الوقاية  ومركز  والدواء  الغذاء  وهيئة  البيئة  محاية  احلكومية كوكالة  ملؤسسات 

  مغايرة تدعمه من منطلق   دفوعات، وحباجة إىل  األركانغري مكتمل    ومكافحتها. إال أن هذا احلجاج

حاجتها  االت، و ذا النوع من الوكهل  التشغيلية عايري  امل  يوض ح الفتقار احلجاج إىل أساس    يات، وهذااألخالق

 .  (٢٠)هذا النوع من املؤسسات  تتخذ يفالقرارات احملددة واليت  علىضابط أخالقي رقايب للتدقيق  إىل

 

 والشرعية والصحة العامة حرية الفرد ٣.٢
جملس  قام    الشرعية.  مسألة ينشأ طيف من اإلشكاليات ملعاجلة  الصحة العامة    حسب نوع تدخالت 

احليوية  انفيلد العلوم  انجعة   إبطالق  ألخالقيات  التدخالت"  "سل    تدعى  أداة   Nuffield)م 

Council on Bioethics 2007)،    تقدير  ل  ترشدان  ،بطريقة عمليةيتدرج فيها نطاق التدخالت

العامة و   قبولمدى     ث ل مت  يت القاعدته    من   اً رتاوحم  السلم يتصاعد  تسويغها.  إمكانية  سياسات الصحة 
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إىل    التدخل  أبسط أشكال التدخل"،  ال"عدم    االختيار "طمس    التدخل   أقصى أشكال  ث لمت  يت قمته 

كما يف حالة العزل القسري(. يشرتط اجمللس يف قراءة كل درجة من سلم التدخالت، مبا فيها  )"  ابلكلية

ات الصحة  التحليل األخالقي لسياس  هبدف وجود املسو غ، وأال تستخدم األداة إال    ؛"عدم التدخل"

  العامة. 
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  ، سياسة اإلجراءات واملمارسات، سلم التدخالت )جملس انفيلد ألخالقيات العلوم احليوية:  1جدول  
2007 ) 

 أمثلة اإلجراء

 العزل الصحي ملصايب إيبوال  - اخليارات طمس 

 منع الدهون املتحولة  - اخليارات تضييق 

 األمان وارتداء اخلوذة اشرتاط التطعيم سن قوانني ربط حزام   -

 فلورة املياه )ابلفلورايد(  -

 الغازية شروابت امل ضريبة - الردع أبساليب االختيار  توجيه

 التبغ ضريبة -

اجتماعية   - معايري  شروابت املاستهالك    تضاد  استحداث 

 الغازية 

  أبساليباالختيار    توجيه

   التحفيز

للوصول  اهلوائية   يركب الدراجةختفيض الضرائب على من  -

 إىل العمل 

 قسائم جمانية مقابل احلصول على تطعيم االنفلونزا املومسية  -
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 حتسني بواسطة    االختيار  توجيه

  يف متناول اليد  االفرتاضي  اخليار

 ( Nudging) "ابلرتغيب

البطاطا   - بينما  افرتاضي،  جانيب  السلطات كطبق  تقدمي 

 املقلية يلزم طلبها لتقدم  

األرفف   وضعاشرتاط   - يف  السكرايت  عالية  املشروابت 

 يف املتاجر  اخللفية 

 تقدمي حماضرات جمانية عن اإلقالع عن التدخني  -   تهاحوإات  اخلياراتالتمكني من 

 للجمهور توفري املياه النقية وإاتحتها   -

 والتثقيف الصحي  احلمالت التوعوية - توفري املعلومات 

 امللصقات الغذائية  -

 ––– تدخل  ال يوجد

 

 :مشكالت رئيسية  سلم انفيلد، إال أنه يشكو من ثالث جناحرغم 

  ضمنالتقصي مثالً    يتوافق إدراجال يغطي السلم كافة اإلجراءات النموذجية يف الصحة العامة. فال    :أوالً 

من صميم عمل مؤسسات الصحة العامة، وعمود تعزيز    هأن  رغمالسلم،  املوض حة يف  درجات  الأي  من  

التقصي أداة هامة لتسويغ التساؤالت حول حقوق املواطنني إزاء تدخالت    كما أن.  هاحفظو الصحة  

 .(Lee 2019; Taylor 2019; Fairchild and Bayer 2004)الدولة 
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وعلى عالقة    تعلى االختيار واحلراي  للتدخلة  املعقد  اآلاثر  تبالغ مصفوفة سلم انفيلد بتبسيط  اثنيًا:

عندما ال يكون للصحة العامة أي تدخل، فهذا ال يعين أنه يف صاحل احلرية واالختيار  و املواطن ابلدولة. 

ابلضرورة، مثال، عندما ال حترك احلكومة ساكناً، عندها قد تقلل شركات األدوية، والغذاء والطاقة من  

  الدعاايت التالعب يف  و   ملعلومات املغلوطة ا   متريرمن خالل    ،صحتهيف االختيار وتتجاهل  شأن حق الفرد  

الردع يف  أسلوب    دائماً   ال يضاهيفالتحفيز  وأما أسلوب  .   للمنافسة  املناهضةملمارسات  اب، أو  يةلتسويقا

من تالعب وتقليل من شأن االستقاللية    فيهماعند البعض ملا    ني حصر اخليارات، وكال األسلوبني مرفوض

الرتغيب ومحالت تعزيز الصحة تساؤالت حول التدخل    اليبأس  تثري.  (Quong 2011)الذاتية  

تتبناها مؤسسات الصحة العامة   اليت  حمالت التثقيف الصحي ف. اتلسياقا يف بعض  للدولةغري املعَلن 

  ، ، كحمالت الوقاية من عدوى االنفلونزا اليت تقوم بتعزيز ممارسات مكافحة العدوى بني األفرادعالنيةً 

المحالت  أو   الرايضة و   بدانة خفض  على  اإلشكاليات    التشجيع  نفس  تثري  ال  املتوازن،  الغذاء  وتناول 

ور برامج الرتفيه  كما تفعل تورية حماربة املخدرات، أو الرسائل املبطنة حول األطعمة بني سط  األخالقية

ذاهتا  املتلفزة، السلطات  قبل  من  تدار   FCC 2000; Forbes 2000 (Other)  واليت 

Internet Resources); Goodman 2006; Krauthammer 2000; Kurtz 

and Waxman 2000) . هذه الرسائل   فلحقد تلشركات، لالتسويقية  اإلعالانتوكما هو شأن

منهم.   وعي  دون  األشخاص  تفضيالت  رسم  يف  الرتغيب  وأساليب  التأثري  املتوارية  خفي   امليدفع 

ت  كان إن  ما  احلكومات، و قبل  والتالعب من    اخلداعمن    كان هذالتداخالت للتساؤل حول ما إذا  ل

علنةالتدخالت رفض  قابلية من أقلرفضها  قابلية
 
 احلرايت. وتقييدالضرائب املتمثلة يف    امل
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واليت  لتسويغ  اعتبارات ا  من واحدة    حزمةإجراءات الصحة العامة على سلم انفيلد ابعتبار    تتدرج  اثلثًا:

  لسياساتا  مسوغات  تتضمنبينما جيب أن    .االختيارو   ة احلري  :علىالصحي  أتثري اإلجراء    تعتمد على

حصيلة النفع    احتساب، وكذلك  ٣.١سابقا يف القسم  من اإلجراء كما وضحنا  احملتملة  املنافع  تقدير  

اليت  عدالة  رجة للتساؤالت احلالبدقة على  واإلجابة  عدم التدخل(،    مبا فيهاوالضرر لإلجراءات املختلفة )

 من املدخل.   ٢سابقا يف القسم   أثرانها

 

، وكيف يضيق أو يتسع جمال  الدولةاملالئم لعمل    نطاق ال  يف هناية األمر إىل حتديدد  لسلم انفي  يصبو

من نقاش    تنبعالعمل تبعاً حلقوق املواطنني ومصاحلهم. أحد األطر اهلامة اليت قد حتل هذه اإلشكالية  

ثالث ادعاءات يغلب عليها    افيه، و (مدخل إىل الشرعية السياسيةمشابه حول الشرعية السياسية )انظر  

 مداوالت وتوترات: 

 

التدخل يف حياة األفراد األحرار    ممارسةأن  (  ١) السياسة تقتضي    ال يوافق ، وقد  األندادالسلطة 

 هذا التدخل.  على بعضهم 

 .  واألندادالتدخل يف حال عدم موافقة األشخاص األحرار    يضاد  هناك افرتاض أخالقي ( ٢)

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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 للسلطة السياسية.    اتتدخالت الصحة العامة )يف غالبها( ممارس (٣)

حسب االقتضاء. وكما   له ميكن إضفاء صفة ختصيصية إال أنه  ، هنا تدخل"لل" العام ستخدام تعم دان اال

ق  اليت تضي  قوانني  السن    تندرج حتتسلم انفيلد    حسبت  لتدخالغلبية ا أل  احلالة النموذجيةف  ،شاهدان

أو  خيارات   أخرىلكن  .  تطمسها األفراد  تدخالت  يف  ك   واألنداد  األحرار األشخاص    متس    هناك  ما 

. جيد البعض أيضا يف برامج التوقف  التقص ي  ءاتإجر   أو هندسة االختيار،    أو   الردع   استخدام التحفيز أو 

  ؛ األنداد   األفراد األحرار  متس    اليت   التدخل  شكاًل من أشكال  ،الضرائبعن طريق  عن التدخني املمولة  

  .(Quong 2011)التدخل  صفة  يقتضي فهذا إذاً الضرائب مسألة قسرية دفع   ومبا أن

 

يكذلو  إىل  لعدد    وأنداد  حرار  أباألشخاص    توصيف تسع  ك  مدخل  )انظر  التفسريات،  (.  الليربالية  من 

سيكولوجية  الهلية  األ قصر النقاش حول األشخاص ذوو  هو التوصيف )حر(،    خلف ساسية ألوالفكرة ا 

البالغون ذوو اإلعاقات الذهنية  . وال يعد األطفال و لقيمهم الذاتية وختطيطهم حلياهتموفقاً  لوالية ذواهتم، 

ن عليهم  ان النقطتفال تنطبق هاات  (٢( و )١) االدعاءين يف وكذلك احلال ، ا التوصيفاحلادة أحراراً هبذ

وفق منظور  ومتماثلون  متساوون    األحرار   هو أن نؤكد أن"  أندادصف "الو   أما املقصود يفباشر.  بشكل م

 ة غريه.  لوالي  حقاً طبيعياً  األخالق، وال ميلك أحدً 

 

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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معهما  التعامل    من السائدبل  الصحة العامة،    على  ابلغريب( ليس  ٢( و )١بني )االشتباك  حل  إن   

  . إىل الليربالية   ينسبون أنفسهممن    ال سيما عندمنظري األخالق السياسية عموماً،    درئيسية عنكمشكلة  

الصحة  تطبيقات  ( يتكرر يف سياقات  ٢( و )١( فاالشتباك بني )٣)  النقطة  شريتعلى أي حال، كما  

 .االشتباكهبذا   املسائل املتعلقة وسنرفد إىل عدد من . وسياساهتا العامة 

 

 الوصاية  ٣.٢.١
،  مسألة الوصاية  معاجلات  سألة قط كما تداولتملجدليات شرعية الصحة العامة    ت تداول  يسبق أن  مل

ال يوجد إمجاٌع على تعريف موحد للوصاية، وحل  يؤذن للوصاية أخالقاً.    - وغت أصالً إن س  - ومىت  

على    تقليدايً الوصاية    ت فس ر   قد(.  الوصاية)انظر إىل مدخل إىل    وسع هذا املدخل   يف معضلة تعريفه ليس  

تصرف  التدخ لأهنا   حرية  محايلرغبته  اً خالف  الشخص  يف  بغية  تعزيز    ته،   Dworkin)  رفاههأو 

2005; Feinberg 1986)  (٢١).    "اخلشنة"(Hard)    "و"القوية(strong)  لوصاية من أشكال ا  

  ، الدرايةأساس القيمة و   على  املرءيتخذها    يتال قراراتال  يف  تدخلها  بسبب  حام   يت قد حوهلا خالفٌ   اليت

فض ل ركوب الدراجة النارية بدون  يختيل مثاًل أن شخصاَ  ليتضح املقال،    .ورفاههبغية االرتقاء مبصاحله  

  حيث ،  الوفاة  وأ إلصابة جسيمة  التعرض  ارتداء اخلوذة رغم درايته مبا قد يرتتب على قراره من خطورة  

بغية حفظ  يف هذا القرار  فالتدخل  حاسراً.     يف الركوباإلحساس املفعم ابحلرية    قيمة  هذا الشخصيقد ر  

يشك ل    ،أو بفرض عقوابت صارمة  ،إن لزم األمر  سحب رخصة القيادةمث    ،غراماتال، بسن   مصلحته

 .  والقوية  اخلشنةلوصاية ل  اً منوذج

https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/


5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 94

 

 

خل كوصاية  لتد  لالليرباليون    يسو غيف كافة امليادين، ويندر أن    والقوية  اخلشنةالوصاية    لحيتدم اجلدال حو 

املستنرية. واندراً ما ي سو غ    وأهليته، ودرايته  ابستقاللية املرءعندما يتعلق األمر    ، خصوصاً خشنة أو قوية

الوصاية    ا النوع منهذ  ، أو ابعتبارالقويةأو    اخلشنةلتدخالت الصحة العامة إبرسائها صرفاً على الوصاية  

يف جداالت مبنية على    خلوضَ ا  ،النارية  اتالدراج  ذوَ قانون خ   وفضاًل عن حتاشي مؤيدمسوغاً رئيسياً.  

ي  و   .مسألة الوصاية اليت يتسبب    التكاليفهم إىل مسائل  سند حجاجعادة ما  يف  الدر اجون  اإلضافية 

  .(Jones and Bayer 2007)ركوهبم حاسرين ل  نتيجةً غريهم على حتميلها 

 

  بني نشطاء واسعاً    القت صدىً ،  (weak)الضعيفة  أو    ،(soft)مة  الناعهناك أنواع أخرى للوصاية:  

يف األشخاص  الناعم  يهدف التدخل  منوذج الوصاية الناعمة    يف  وي توس ل هبا يف جدلياهتم.  الصحة العامة

ميث ل جون سيتيوارت   خاطئة.ضهم للخطر، ليست مبنية على اعتقادات  إىل التأكد من أن قراراهتم اليت تعر  

مدركاً خلطورة  كان    ذاا إ وليست لدينا أدىن فكرة عم    آياًل لالهنياربشخص يوشك أن يعرب جسراً    ل ذلكم  

ممارسة الوصاية الناعمة التأكد من إدراك الشخص خلطورة اجلسر،  تعين    ،، ففي هذه احلالة اجلسرعبور  

  العام   تصحيح العلى    التدخل  حيمل  الضعيفة،الوصاية  يف  .  شأنه يفعل ما يشاءي رتك و ،  مدركاً فإن كان  

ضعف  ، فلنقل بسبب  املرجوة"  غايته"حتقيق    يففق  تلك الوسيلة خت  ألن  ،الشخص  اليت يتارها  "وسيلةلل"

https://hekmah.org/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9/
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الالعقالنيةكذلك    لالستزادة)  مثالً   اإلرادة الرغبات  من  سقراط  موقف  الوصاية  نوعي  وكال  .  (حول 

 .رادة الطوعيةغياب اإلأو جلهل  تأثرة اباملقرارات لفقان يف التدخل يف ا" يت  الضعيفة"الناعمة" و"

 

ي  دؤ حاالت التدخل اليت ت  التجاوب معابألخص، حتدايً يف كيفية    والضعيفةتواجه الوصاية الناعمة،  

إىل   تفضيالهتم ،  عنهممقررة    غاية  ابألشخاص  ختالف  أهنا  رغباهتموال    إال  تلك  ف،  عموماً .  تعكس 

  نبوغ عدم  استقاللية الشخص أو طوعيته كاإلعاقة الذهنية أو  فيها    لبط  تَ   حاالت  وافق  تاليت  التفضيالت  

ويف  .  (٢٢)  وىل اعتبارا قوايً ال ت    ،اخلاطئة  أو االعتقادات بسبب اجلهل    حمدودة    شد أو يف حاالت  الر    سن  

 التفضيالت    نظر إىلي  حاالت  أقل شيوعاً يف سياقات الصحة العامة،  
 
  ظروفٌ   اليت وافق تشك لها  كي فةتامل

جائرة أو  أقل  ،قاهرة  أهنا  هلذا،  هيف   ،استقاللية  على  إلخضاعها    وفقاً  قابلية    خالفاً   ،للتدخلأكثر 

االستقاللية من منظور  )انظر مدخل إىل    (٢٣)يف كنف العدالة أو يف ظروف معتدلة    املتشكلةلتفضيالت  ل

 (. النسوية

 

التزام يواجه  حتد   الشخصية  مثة  التفضيالت  ابحرتام  العامة    حول   مغايرة دعاءات  اب  توس ليو   ،الصحة 

والطوعية.   املوجر   تتوس ل  ،فمثالً االستقاللية  العامة  الصحة  اليافعني،  تدخالت  إىل  العمر  متطل  كهة  ب 

و و الكحول    البتياعاألدىن   التبغ  على  منتجات  برؤية  رخصة  احلصول  النضوج    القيادة،  اكتمال  حول 

أن    ؛ اليافعني   والتمييز عند النمو  اليافع   دماغ إذ  تزال    لديه  احلياة   ت خرباو   ،طور    أما عند حمدودة.  ال 

https://hekmah.org/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9/
https://hekmah.org/%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-autonomy/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-autonomy/


5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 96

 

عن    ،البالغني  فاملراهقني فضالً  املاالدعاءات  إن  ،  املواد رة لخد  ابلطبيعة  ،  واليت تتسبب ابإلدمان  بعض 

  غالباً إىل   زوع  تمن التالعب يف التفضيالت،    هم اليت متكن  لشركات الكربى  التسويقية لقوة  ال  ابإلضافة إىل

السردية  تستخدم  التدخل.  تسويغ للدفاع عن    املنطقية  هذه  العقاقري والكحول    دييتقسياسات  مثاًل، 

.  (٢٤)لسكر  اب  املتخمةاحملالة و املشروابت    على  حلصولا  اليت تقيدسياسات  لا وكذلك    ،التبغمنتجات  و 

االستقاللية أو األهلية    بطالنحال تبني   لتدخل يف  لتسوغ    احلاالت املذكورة تلك  أن    بد أن نوض حال  

وال بد من عدم    .ةحمدد   تفضيالت  عقد  على    اإلصرارتفضيالت  معينة أو    انتخابأو املنطقية خالل  

موضوع   لتدخ  الوبني  بينها    اخللط ابلوصاية  ل يسو غ    األوىلففي    .التفضيالت ونوعها  مبوجب  لتدخ ل 

 .  القويةأو   اخلشنة الوصاية يستلزم تدخل  الثانية، بينما يف الضعيفةناعمة أو  ال

 

  يف   لل اخلنستدل  على  ،  عملياً   .الواقع  أرض  على  اجلالء  بذات   النظري  التوصيف  هذا  مالمح   تبدو  ال

  الضعيفة الوصاية  عن    القوية لوصاية  فنمي ز ا  حمتوى التفضيل وموضوعه؛  اإلمعان يفتفضيل  حمدد  عن طريق  

  حكم    القرار بين على  أن رد  وليس جمل  ،ه مقورضاً املنتخب ودعائم  التفضيل   أساس   ن يكونتتطلب أ  اهنأب

 :  مهمة للحالتني منهجية فروقات فهم  على تساعد هذه املبادئ . ةل اجهغري سديد أو  

 ااهتالتفضيالت وموضوع  حمتوىأساس  على  مبنياً  التدخل    أن يكون  :القويةأو    اخلشنة يف الوصاية   -

 .  (٢٥)قرار الصاحب  املثلى ل يف املصلحةال تكون ، واليت ةاجلوهري
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كافة الوسائل لكنها تنأى به عن املصلحة  الشخص    ميلك   أن   :الضعيفةيف الوصاية الناعمة أو   -

 . التقويضشروط  ستويفت ال  هذه احلالة  للتدخل، إذ أن  ي سو غ ال  بيد أن هذا ، املثلى

 

أخالقيات الصحة العامة، إال أن  لوصاية يف حجاج دعاءات ا التوسل ابابلرغم من النزوع العام لتحاشي 

الدفوعات من  الوصاية  الوجيهة  العديد  أنواعها  تناولت  اختالف  األخرية   بسفور   على  السنوات    يف 

(Conly 2013, 2014; Hanna 2019)  .يف دفاعها عن الوصاية    سارة كونليمثاًل،  ربزت  ف

  ر هو متكني كل شخص قد  –حسب ادعائها    - اهلدف املالئم للوصاية    أن  ابعتبارحتديداً،    الضعيفة

يف جدلياهتا  كويل  تؤيد  مثاًل،    .لتفضيالته  العليا  الرتب  وفقاإلمكان من التصرف وفق القيم اخلالصة له، أو  

منع الدهون املتحولة، إذ أن تقدير األفراد لقيمة الصحة  ة ك عديد من أشكال الوصاية يف الصحة العام لا

 .  (Conly 2013, 2014)استهالك الدهون املتحولة قيمة تقديرهم يفوق 

 

 احلرية ومبدأ الضرر ، عنت ِمل وار جون ستي ٣.٢.٢
جون    أطروحة يف الفلسفة الكالسيكية يفوق استدعاؤها    أطروحةٌ ال يوجد يف الصحة العامة على األرجح  

 ،بدأ الضرر"مباليوم "عرف  مفهوماً ي  يف أطروحته  سكر م ل    .(Mill 1869)احلرية"  عنستيوارت م ل "

ينطوي مبدأ الضرر على أن املسو غ الوحيد للتدخل  مطلقاً.    يف أعماله  أن م ل نفسه مل يورد العبارة  بيد

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a/
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لرغبته هو منع   ستدعى مبدأ  . ي  عن غري عمد  وقوع الضرر املباشر على اآلخرين يف حرية الفرد خالفاَ 

 تقويض آخر.   وأ ،لسبيلني؛ دعم حجاج  على ايف سياسات الصحة العامة الضرر 

 

كوهنا تطاوٌل متهافت  ب  إثرها،  تدخ لة يف املمارسات اليت ال ضرر مباشر على األخرينالسياسات امل  نتقدت  

الضرر   مبدأ  يستويف   Jones and Bayer 2007; Quong 2011; Flanigan)ال 

2014b) ،يتوسل مناوئي قانون خَوذ الدر اجني يف ماساتشوستس صراحًة مببدأ م ل يف مرافعاهتم  . مثاًل

  مبدأ الضررستدعى  ي    ،يف املقابل.  (Jones and Bayer 2007, 211)يف احملكمة    هم اياقض  عن

منوذج  ما يف  بالغ ابآلخرين، كالاإلضرار  اليت تتعهد احلاالت اليت يالزمها  لسياسات  كذلك كمسو غ ل

 Flanigan)احلجر الصحي والعزل الطيب والعالج القسري  يف    تدخالت مكافحة األمراض املعدية 

2014a; Holland 2007; Navin 2016; Giubilini 2019)  .  يف  الضرر  مبدأ    عدي

يف  األفراد.    ة سياسات الصحة العامة يف حريلتدخ ل  متماسك     أهم مسوٌغ منظور الدميوقراطية الليربالية  

مل    ،العمومعند    الالإرادي  التدخني   ضار  الدامغة مل احلجة    عي البعض أنه لوالمثاًل، يد  املتحدة  الوالايت  

 التدخني يف األماكن العامة.   حظرالتدخني:  اتأهم تدخل يف ممارس ليفرض يكن

 

  التساؤالت تدور عدد من    حمددات مبدأ الضرر.عن  سؤال  ال  ينبثقاملبادئ األخالقية والسياسية،    على غرار

ابعتبارها حق  مكفول    هممصاحلإىل  سبيلهم  ول دون الناس و مبا حي   عادةً   يفهموالذي  حول طبيعة الضرر،  
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،  وحيدد وقوعه  الضرر  حييقه  ميكن أنالذي  جسامة اخلطر  مدى    هو   ما  .، ال سيما املصاحل االقتصاديةهلم

ي  االقتصاد  الضرر،  صحة اآلخرينباجلسدي    اإلضرار هل يفوق  و   (٢٦)وقوعه وحد ته؟    أرجحية  قياساً على

مصاحل متعددة    -بال شك    –فرد منا  للإن  ف  ؟هلم   خرىاألصاحل  شكل من أشكال املأي  على  أو    عليهم

 سالمة اجلسد فحسب.ال تتوقف عند  األوجه

 

امتداد  إلشارة إىل  واب   .الصحة العامة  سياق يف    "الضرر"إذاً من اإلمعان يف جمال    بد  ال    ومن هذا املنطلق، 

الذي  ل عن اخليط الدقيق  ؤ تسايتوس ع البعض يف ال  على اآلخرين، قد   ذاتياً ممارسة السلوك املضر   أتثري  

 Jones)ي عبث غلوٌ  ى هذا التساؤل الذايت واإلضرار ابآلخرين، إال أن هناك من ير  ضرار اإلبني  يفصل

and Bayer 2007)  .هركوبيف    الشخص يلحق الضرر ابآلخرين  أبن  :القائلاالدعاء    مثال  كما يف 

تقدمي  ل انصراف املوارد الصحية والبشرية اهلامة  :ى هذه املمارساتمؤد   ألن،  حاسَر الرأسالنارية   دراجته

نه  أبهذا التأويل    يدين  البعضف  .الرعاية الصحية ألشخاص أصيبوا يف حادث مروري دون ارتداء اخلوذة

اليت  التدخالت احلكومية   لبعضطالق العنان إل  التوسل مببدأ الضرر منه ينسل   وقد ،ستطراد غري مالئما

اليت  االت  احل  عند تناولأكثر تعقيداً  األمر  يصبح  .  (Jones and Bayer 2007)  حظرها  يلزم

حول اتساع جمال    التساؤالتالعديد من    عندئذ، تطرحف   ،يف املقام األولذاتياً  يكون فيها وقع الضرر  

 أتويل مبدأ الضرر.  

 



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 100

 

أن م ل يشري إىل    مالحظةمندوحة عن  أخالقيات الصحة العامة، فال  يف    واسع   شيوعل من  وملا ملبدأ م  

ق م ل  يفر    ال يقابلها تساو  يف أرجحية التأييد.  ت احلرايمسائل املصاحل و   يف  ،صياغة السياسات العامة  أن

  أتييدأرجحية    ابفرتاضتتمتع  اليت    صاحلاملو ،  الدولةتدخل    لعليا اليت تتمتع حبصانة  ضدااملصاحل    :بني 

يربز استدعاء مبدأ الضرر يف املسائل  .  التأييد املفرتض للحريةبذات  احلرية، ومصاحل أخرى ال تتمتع  

العامة النوع الثالث  تستهدف بعض التدخالت يف الصحة  بينما  الثان من مصاحل احلرية.    اخلاضعة للنوع

اهتمام األشخاص  تمتع بذات االمتياز. فمثالً، من غري الواضح إن كان  يي ال  ذمن مصاحل احلرية، وال

متحولة   على دهون  حتتوي  أطعمة  اهتماٌم  بتناول  افرتاض  انبعٌ هو   ,Powers)  احلرايت أتييد    من 

Faden and Saghai 2012)  . 

 

بعد  مبأن االهتمام    قمني ابإلشارة أخرياً،   العامة،  الصحة  تنامى مؤخراً يف جمال أخالقيات  الضرر  بدأ 

آلخرين  ا  نأبدعاء  اال   إىلإحدى جدليات م ل    ركنجدليات م ل للتنقيح الدقيق. تالعديد من  إخضاع  

الفرد ابلصاحل    اهتمام  وأن  ؛أكثر من الفرد نفسه  لفردا  ةصلح بوسعهم معرفة م  ليس  (الدولة)مبا فيهم  

مآله اإلخفاق  حرية الفرد توس اًل ابلصاحل العائد عليه    تكبيل   لذا فإن.  به  اهتمام غريه  يفوق   العائد عليه

  تدرأ عن نتائج  مؤخراً  إال أن دراسات علم االقتصاد السلوكي وعلم النفس االجتماعي أسفرت  حتماً.  

التجريبية   بذواتناادعاءات  معرفتنا  إليهلتنا  وأهلي  وحمفزاتنا    عن  نصبو  ما  كذلك    يتحدى  وهذا   ؛تحقيق 

التفكري املنطقي للوسائل    نتقنال  أننا  أبرز حمددات هذا التحدي يف  تظهر  االدعاء الضمين ملبدأ الضرر.  
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زمام    ،means-end reasoning))  جهلنا  بسببوالغاايت   ميلك  أن  يود   منا  ياة  احلفالعديد 

سن  وحنن كذلك.  مثالً   صحية إال أننا نفتقر إىل املعرفة الغذائيةال   حتقيق   اختاذ الوسائل اليت تتطلبها  ال حن 

احملي زات   من  للعديد  معرضون  ألننا  املردود كتضاؤل  :  ((cognitive biases  املعرفية غاايتنا    قيمة 

بسبب  أو    ،(temporal discounting)ل حتقيقه  وأتج  عند الشخص كلما امتد  الزمن    املأمول 

إىلا اإلدراكية    الفتقار  عادةيعرف  .  (executive function)  التنفيذيةالوظائف  يف  م  املرء  ا 

  يتنازع املصاحل املثلى اليت ال  حتقيق تنأى به عنطريقة   وفق   إال أنه يتعثر ابملغرايت أو يتصرف، مصلحته

 Conly 2013, 2014; Hanna 2019; Sunstein 2013; Thaler)  اثنانحوهلا  

and Sunstein 2003; 2008). 

 

من معرفة الشروط اليت    إذاً   فكيف سنتمكن   ،ةاالدعاءات التجريبيتلك    أصابتفإن    ،القولوغين  عن  

املثلى  الشخص وسعيه حنو تضمن اتساق معرفة   لنا  املأمولة: ما    املصاحل  أننا نسري وفق  الذي يضمن 

مبا  التصرف    وبني األشخاص    فعاًل حتول بني حي زات املعرفية  تال  ن أما الذي يدل على  و   ؟ املثلى  مصاحلنا

سم القادم، حىت وإن سل منا خبضوع األشخاص  يف الق   سيطالعنا ؟. ومع ذلك، كما  ومصاحلهم املثلىفق  يت

 الصورة العامة حملجة م ل على اإلطالق.   ردم، إال أن هذا ال يعين اآلنفةللشوائب  
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 احلرية التقليدية   ٣.٢.٣
ابألمهية األخالقية حلرية  يف  يتوسل الليرباليون  شأنه،  ب  جلدلياتا  رأينا يف أنايً عن أتويلنا ملبدأ الضرر أو

تشك ل  تعزيز الصحة العامة.  يف حجاجهم حول جتاوزات احلكومات الليربالية عندما يتعلق األمر بالفرد  

 ;Mack and Gaus 2004)"احلرية التقليدية")  َغس  وجريالد ماك  إر ك    هذه احلزمة من اآلراء عند

Brennan 2018  .  التقليدية  تتضمن اليساريني  )احلرية  الوصايةغري  من ومناهضي   ني ير يرباتلال   ( 

الكالسيكية. لليربالية  خمتلفة  األخرية  وأنواعاً  اآلونة  التقليدية    يف  احلرية  مناصري  بعض  اهتمام  زاد 

رية الفرد،  حلاعتباراً معيارايً هائاًل    يولونهنم  أل  ،وهلم آراء خمتلفة كثرياً عما سبق   ،أبخالقيات الصحة العامة

من مبدأ    إال ما كان تدخالً   ، العدالة  مبدأ   اليت تنطلق من ال يؤيدون تدخالت الصحة العامة  عادة    وألهنم 

املنظرون  .النقل والتصحيح يندد هؤالء  إفراط مالحظ يف عمل    عادةً   مع ذلك،    الساعي   الدولة أبي 

 لصحة العامة.  ا لتحسني 

 

اجلدليات   تشكك أدبيات   املتداولة   إحدى  املوضوع،    يف  احلكومات،  اليف  هذا  ملمثلي  العلمية  دراية 

للتحسني الفع ال يف صحة العموم. وبعبارات أخرى، يعرتض البعض على التدخالت    وحرصهم  ،وأهليتهم

  منهم   ممثلي احلكومات، فضاًل عمن يسعى  اليت تطالادعاءات التجريبية  الواسعة للصحة العامة بسبب  

أبن    أتييد احلرية، استدالالً رجحية  أبا رأينا التحدايت اليت تواجه االفرتاض  مفبينلتعزيز الصحة العامة.  

  و أاألفراد يف حقيقة األمر ال ميلكون زمام الوسائل اليت تقودهم لتحقيق غاايهتم؛ ألسباب تتعلق ابجلهل 

املعريف.    همالفتقار  اإلدراك  يف  احليادية  أو  اإلرادة  قوة  االدعاءات  إىل  بصحة هذه  سلمنا  إن  فعندئذ، 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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التدخل  احلكومات أفضل حاالً. أي أن    التجريبية، ففي منظور احلرية التقليدية ليس هناك ما جيعل ممثلي

لتبني من أن إمكانية الساسة حلفظ مصاحل الفرد تفوق  نا ابم، يلز  وأنداديف األشخاص بوصفهم أحراراً  

إمكانية الفرد نفسه. ويف احلاالت اليت يقتضي فيها تدخل الصحة العامة حلماية األفراد من أنفسهم،  

علينا أن  املنظرون  أولئك  احلكومات    يدعي  ممثلي  أن  من  بذلك ا أ هلية    يستوفون التأكد    لقيام 

(Brennan 2017; Epstein 2004; Flanigan 2014b)  . 

 

،  ودوافعهم  وحرصهماجلدليات الواردة حىت اآلن على ادعاءات  جتريبية حول أهلية ممثلي احلكومات    رتكزت

يناوئون هذه التدخالت من منطلقات    -ورمبا معظمهم -احلرية التقليدية    مناصري من  غري أن العديد  

وأبن معرفتهم مبصاحل   وحرصهم ،  أبهلية مسؤويل الصحة العامة - جدالً - سلمنا حىت لو فاملعيارية أيضاً.  

تسويغ العديد من سياسات    معارضةاألفراد تفوق معرفة األفراد هبا، فهذا ال يسقط يف احلرية التقليدية  

املواطنني  ال صحة  لتحسني  اهلادفة  العامة   ;Brennan 2018; Epstein 2004)صحة 

Flanigan 2014b; Quong 2011; Anomaly 2011; Gaus 2010)  .خنلص  

تكون    رمبا"  الفكرة ضمناً تتسق مع  ورغم أنه أوردها يف سياق  مغاير إال أهنا    ،لديفد ايستلند  إىل عبارة  هنا

ربرات  امل  عدداً من  هلذا االستنتاج املعياري.  (Estlund 2007)"    زعيماً؟   أصبحت مىت  حمقًّا، لكن  

إمجااًل، بينما يتوس ل آخرون ابحلاجة إىل    أبخالق الواجبالبعض قد يتوسل ابحلق الطبيعي أو  نطقية:  امل

،  التفكري العواقيبوال يزال هناك من يبين استنتاجاته على  )نسهب يف ذلك الحقاً(.    ي تسويغ اجملتمعال

https://hekmah.org/%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8/
https://hekmah.org/%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8/
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تدخالت الصحة  للتسويغ  ا مجايل الكفاءة  إلوجيادل على أساس الكفاءة والنفع اجلمعي، أي أنه ميكن  

احلاجة    تليب كفاءة  يف حقيقتها ب  تعملدخالت الصحة العامة  تالعديد من    أن  ينكرون  غري أهنم العامة،  

 . (Brennan 2018) الفعلية 

 

يف    املوضوع  اف هذتكش  ي.  احلرية التقليدية  موضوع  و ه  حرية الفرداالفرتاض األخالقي لألرجحية حنو  إن  

العامة الصحة  سياقات  من  احتجاج  كما    :عدد  على  يف  إيصال    أساليب البعض  يف  العامة  الصحة 

تدخني  لستخدام ملصقات إشارة املرور على األطعمة، أو صور اآلاثر الضارة ل اباملعلومات إىل اجملتمع،  

(Bonotti 2014)،  من يعارض القوانني الرادعة اليت تضعها احلكومات كضريبة املشروابت    وهناك

احلرية التقليدية تقييد    ووبطبيعة احلال كذلك يرفض مؤيد   ،(Anomaly 2011, 2012)الغازية  

التنظيمية، كهيئات الغذاء والدواء مثاًل، ابلتقييد غري الشرعي   اخليارات املتاحة، فهم يتهمون اجلهات 

 Anomaly)  مأمونة اهليئة أهنا غري    وجدتابتياع أو استخدام عقارات    حيظرونندما  ع  الفرد حلرية  

2011, 2012; Flanigan 2014b, 2017; Epstein 2004) . 

 

األشخاص    حتول دون إضرارتتفق احلرية التقليدية مع مبدأ الضرر على أمهية إجراءات الصحة العامة اليت  

  بعض   ممانعةإىل    ،حرية األشخاص  يف  مبغاالهتااحلرية التقليدية    جر تلكننا قد نتساءل ما إذا  .  ابلغري

أحد الطرق     .وإجازهتاإمضائها  يف    احلرية التقليدية  مناصري  رغبة  مبا يالف   تدخالت الصحة العامة
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حات، ال سيما  ا مؤيديها يف إلزامية اللقمعرفة رأي  هو    ، احلرية التقليدية  حدود   اختبار   املثرية لالهتمام بغية 

 ;Bernstein 2017; Brennan 2018اللقاح الثالثي )احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية(  

Flanigan 2014a; Giubilini 2019; Navin 2015)  .  جير  قد  ،  إمجاليةبصفة جتميعية  

بينما ال ينجم ذات اخلطر من  ،  تطعيم أبنائهم خطراً جسيماً على اآلخرينعن    وختلفهم   اآلابء  إحجام

ع  و دفأكثر ال  أنبدو  يقد  لضرر،  ا. وابلنظر إىل هذا اخلطر طفيف  بصفته الفردية  نغري حمص    واحد    طفل  

.  اإلمجايلمن النفع    شيء حتقيق    ألجل   الفردية للوالدين   ريةاحل  لتقييد  ستسو غإلزامية التحصني،    بداهة حول 

الليرباترية يرون عدمبا أو  التدخل يف األشخاص األحرار    م ن  العام،    واألندادشرعية  النفع  هذه  فلتعزيز 

خارج سياقات األكادمييا،  ينسبون أنفسهم إىل مدرسة الليرباترية    ذينال  ئكوأول.  واردة  اجلدلية ليست 

  السيناتور راند بول  يف خطابما  ك كانوا قد انوؤوا التحصني اإلجباري بوصفه تعد   على حرايت األفراد،  

.  " الدولة ال متلك أطفالكم، أبناءكم ملٌك لكم"  أبنلزامية التطعيم  اله الرافض إلجد  خالل   ،٢٠١٥ام  ع

االستنتاج التطعيم   تهمناوء  قبلليرباترية،  ال   منطق   يضاد    - جدالً    -  ألنه  صادم  هذا  إلزامية    شرعية 

(Brennan 2018; Bernstein 2017).  

 

لدفاع عن إلزامية التحصني  اهذا املوقف حماولة بعض من ينسب نفسه إىل الليرباترية    استدراكلعل من و 

 ;Flanigan 2014a)حلقوق اآلخرين    اً انتهاك  لتطعيماعدم تلقي  ب  يف السماح لطفل  واحد    جداًل أبن

Brennan 2018)دون   حرية الفرد  املغاالة يفمن    ون. ويف حال أفلح حجاجهم، سيتمك ن الليرباتري
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فإن كان   :يستأنف السجال يف الرد املستنكرو ن يتكلفوا زعماً مستهجناً بعدم شرعية اإللزام ابلتطعيم.  أ

  ابملثل   للحقوق مبوجب اإلضرار ابآلخرين، فيمكن  انتهاكٌ يف التخلف عن التحصينات أو اإلحجام عنها  

  اخلاصة   املسابحأو    النارية  األسلحةر مثاًل يف خماطر امتالك  فك    ؛األخرى  تدابريعلى ال  الرأي  سحب هذا

قيادة سيار  الطاقة  ةأو  الكفاءة يف استهالك  الرد  إن صح .  منخفضة  الليرباتري إذاً  ،  هذا  عن    فالدفاع 

للحكومة ابلتقييد الواسع   رٌ إذٌن مضمَ أو أنه  غري انجحأحد أمرين: إما أنه   يشوبه مسألة إلزامية التطعيم

جير     ،للحرايت إن كان  بدهياً   تساؤالً وهذا  أ  عما  الدفاع   Bernstein)  الليرباترية  عن  لٌ يصهذا 

2017)  . 

 

 

 الليرباترية  الوصاية ٣.٢.٤
بينهما    توليفي    منهجفانبثق    ،والليرباترية التقليدية  الوصاية   حسنات  بني   هدفت بعض املساعي إىل اجلمع

 Thaler and Sunstein 2003; Thaler and Sunstein)رية"  ات"ابلوصاية الليرب يدعى  

2008; Sunstein 2013)  . سعينا حنو غاايتنا   يف منهج الوصاية الليرباترية أوجه القصور    يعاجل  

إجراءات الوصاية املتمثلة يف الردع  قلق  احلرية التقليدية    عن ، بينما يزيح  الدراسات الرصينةبرهنتها    واليت

 املتاحة.والتقييد أو تقنني اخليارات 
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الرت  عرَ ي   "ف  الوصاية  Nudgeغيب  اهتمام  موضع  وهو  االختيار،  هندسة  يف  التدخالت  " كأحد 

الليرباليةالليرباترية.   واحلكومات  العامة  الصحة  سياسات  يف  الرتغيب  توظيف  توجيه    ،يتنامى  بغية 

احمليط البيئي  هندسة    يف  املتدخ لة ة الليرباترية اخلطط ي الوصا  تشجع  .مأمولالسلوكيات الصحية يف اجتاه  

  أو ممارسة التصرفات   قرارات ال ختاذ  اب  التفاعل  هلم   ء ي  هت  أهنا  إذ ) العامة )كخطط هيئات الصحة    لألفراد

ابإلجراءات اليت تثريهم  توجيه األفراد  تم  أن ي  :، أوالً شرطني   فق لكن و و )كالصحة(،    مصاحلهم  حتقق  اليت

ال حيتمل إرابك حياة األفراد مبشاكسة رغباهتم، على ف   .حيددونه ألنفسهموجتعلهم أحسن حااًل، وفق ما  

حتول    لكاهل األفراد أبعباء    اثنيا: أال ينجم عنها إثقالٌ   املالزمة واملرفوضة للوصاية املطلقة.عكس السمة  

يف املطاعم  سلطة  المثاًل، أن تقدم    يقرتح ثيلر وسانستني   .الزدهارلكر سة  احلرية امل بينهم وبني ممارسة  

من قائمة الطعام  البطاطا  يتاح لرواد املطعم طلب  على أن  بداًل من أصابع البطاطا املقلية،    جانيب    كطبق  

ملخرجات الصحة العامة دون    اً ترغيب األشخاص لتناول السلطة، حتسين  نجد يف . فإن رغبوا يف ذلك

 األفراد.    ةحبري املستهجن   املساس

 

التدخل يف حرايت األشخاص  أن يكون  : هل يلزم  الوصايةمنهج    هناك تساؤٌل جوهري ي طرح حول

ل  مسة  ف.  (Beauchamp 2010)  ؟رغباهتممضاد اً  هذه  ا   أصيلةإن كانت  فالوصاية  يف  لوصاية، 

مع هذا   الليرباتري  االشتقاق  توافق  مدى  نطرح تساؤاًل عنوابملثل  الليرباترية حتمل عنواانً غري مالئم.  

شكل من    يالقاطع أل ها رفضت، و حلرايا ةماييتجلى يف اهتمامها حب  املنظور، إذ أن نواة عمل الليرباترية
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التدخل   سيما  اإلكراه  و أشكال  جندالتالعب.  ال  فإننا  ذلك  مؤيديأن    ومع  من  التدخالت    العديد 

  أبهنا تالعباً   الرتغيب يف هندسة االختيار  ةممارسيتفقون على إدانة  كذلك    ومعارضيها  ومرج حيها الوصائية 

(Conly 2013; Quong 2011)  . 

 

  ينصرف و   ؛ية أي اهتمامر ال يعزى لسالمة عنونة الوصاية الليرباتإنه  من منطلق أخالقيات الصحة العامة، ف

يعر ج الرتغيب وأخالقياته، و مسألة    وهناك تنام  ملموس يف أدبيات.  أخالقية  ائل  مسسوغات  مباهتمامها  

منها   الصحة    على كثرٌي   ;Engelen 2019; Levy 2017; Moles 2015)موضوع 

Muldoon 2018; Noggle 2018; Saghai 2013a; Saghai 2013b; 

Soccia 2019; Quigley 2013; Hollands et al. 2013; Quong 2011) . 

 

إن  ف،  القسرية  لتدخالتا أسباب رفض  لذات    ويرفضونه  عبتالابلالرتغيب    يتهمون أولئك الذين  يف رأي  

ال تعدو عن كوهنا شكالً آخر من أشكال  وأهنا    .الوصاية واللبرياترية التقليدية  ال تتوسط  لوصاية الليرباتريةا

تثري نفس التساؤالت حول قضااي احرتام األفراد كما يف  بل أهنا والوصاية من أرومة واحدة    ؛الوصاية

فضالً عن ذلك،  .  (Quong 2011; Noggle 2018; Soccia 2019)الوصاية القسرية  

أسلفنا التقليدية  رب الليإن  ف  ،وكما  األفراد    تسل م الية  يتقنونأبن  ختدم غاايهتم،    ال  قرارات     وكذلك اختاذ 

  يغلب   اليت   صورة ل اب  هندسة الرتغيب على    ال حيرصونأهنم  و ،  رةممثلي احلكومات قاص   أهلية   جيدون أن
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الضرر  فيها  النفع التساؤالت  كل  .  على  الليرباترية  يالوصا  حول هذه  معقدة.  ة  جتريبية  تساؤالت  هي 

 التقليدية.  احلرية  تساؤالتقلق    يزيح عنهاال    ، تتسم ابلتالعب  الوصاية الليرباتريةأبن  اإلقرار    أن  واحلقيقة

 

، وهلذا فهي أوهن من أن تكون قابلة للتطبيق يف  قي  دةم  ة الليرباترية  يالوصا  اشرتاطاتأن  آخرون    يعتقد

 ;Nuffield Council on Bioethics 2007; Ubel 2009) العامة الصحة    حقل

Conly 2013; Conly 2014; Menard 2010)  ،البعض الوصاية الليرباترية    يتهم . فمثاًل

  ، وليس العام املرتبط ابلصحة العامةال يثري النفع    وهذا،  فرديةصناعة قرارات  ل ال  اجمل  إفساحملبالغة يف  اب

بينما  .  (Menard 2010)الصحة العامة    معاجلة احملددات االجتماعية املتدن ية يف  يف  مؤثر    ل  فاعب

التقي  ىأجد وقوانني    يدبعض  األمان،  حزام  ربط  العامة؛ كقانون  الصحة  يف  هائاًل  نفعاً  احلرية  على 

املتحولة   الدهون  استخدام  ومنع   Conly 2013; Conly 2014; Menard)الدر اجني، 

تحقيق مكاسب يف الصحة  لاألفراد    ةون ابآلراء املناوئة لتقييد حريأولئك الذين ال يعتد    أما  .(2010

الليرباترية  يف  يجدون  فالعامة،   التقليدية.  ل  امتثاالً مقرتح  املتوافقة يف مساهتا مع  لحرية  السياسات  وألن 

؛  الصحة العامةجوهرية يف   الوصاية الليرباترية حمدودة التأثري، فالوصاية الليرباترية عاجزة عن حتقيق مهام

 حلرية التقليدية.ا يمناوئاهتمام  يتسرتع ال فهي ولذلك 
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 املعيارية والشرعية اخلالفات  ٣.٣
ومتنامية   مثة  حمدودة  الشرعية    أدبيات  مبسألة  لألخالق  وحتتضنهتتم  العامة  الليربالية  ،  السياسية  الرؤية 

ك جدليات ترى أبن مهمة أخالقيات  ل، هناللمزيد من اإليضاح.  من املسائل  مغايرة  حزمة   لكنها تعاجل و 

للتدخل    الدولةصالحية    -مثالً -حول    تقدمي اإلجاابت يف مسائل األخالق  عند  تتوقفال  الصحة العامة  

بل     .يف ختفيض معدالت حدوث السمنة املفرطة، أو كون هذا النوع من السياسات من مسائل العدالة

  املالئمة   حول األساليب املعيارية   يةأسئلة أخالق  مواجهة  كذلك   على خمتصي أخالقيات الصحة العامةإن  

يت تسو غ  ال  االعتبارات  أو توضيح   ،نزاعات املواطنني حول ختصيص املوارد  للتعامل معاحلكومات    عند

املفرطة.   السمنة  معدالت حدوث  ختفيض  هذه إجراءات  ضوء  العيشيف    تعدديةال  على  حول    اآلراء 

 Kristine Bærøe  تعزيز الصحة العامة؟ل  احملددة   سياساتال  صياغة كيف ميكننا  والعدالة،  الرغيد

et al. 2014; Anomaly 2011; Coggon 2012; Daniels and Sabin 

1997; Daniels and Sabin 2008; Bonotti 2014; Bonotti and 

Barnhill 2019)  . 

 

ربر سلطات الصحة  ت قد    ؛ابلسكر  الضرائب على املشروابت احملالة   إاتواتلنأخذ على سبيل املثال،  

ابرتفاع معدل السمنة املفرطة،    اليت ترتبطالعامة وصناع القرار فرض الضرائب ابإلشارة إىل أعباء الصحة  

  كافة   يتفققد ال  أي فائدة تذكر.  ا ال تقدم  ، خصوصاً أهنواليت يزيدها استهالك املشروابت احملالة سوءً 

التصور  وهناك من املواطنني من يالف  .  هذا الرأي  اليت حيددهامع القيمة  للضريبة    اخلاضعد اجملتمع  أفرا 
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  األعراف عالمةً يف بعض    دامتالء اجلسفالبدانة أو    ؛متاماً   مغاير    تصور  ويعرب عن    البدانة،الراهن عن  

،  املشروابت احملالةكمن املتعة يف تناول السكرايت  هائاًل  قدراً  بل أن هناك من جيد  .  اذبية واجلمالللج

على زايدة  اليت قد ترتتب  جتاهل املخاطر    حد  قد يصل تقديرهم لالستمتاع ابحللوايت ومجال املظهر إىل و 

معايري  يف آراء السكان حول جذري  ك تباين  ل فهنا  أوزاهنم من ارتفاع ضغط الدم أو اإلصابة ابلسكري .

إىل    قد يصل  التباين  إنبل    .الصحة  معلمشروابت احملالة وقيمة هذه األمور ابملقارنة  ل  هماجلمال، وتقدير 

 اجملتمع. عندلصحة ل التصور املقبولحد التساؤل حول  

 

حال  و  تثور   على  ضرائب ال  تطبيقيف  السكان،  صحة  تعزيز  الغازية ابسم  من    عددٌ   عندئذ    املشروابت 

مصلحة قد    اقيمة أو ذ  اما هو ذ  حيد د   ة ابستدعاء مفهوم  تسويغ ضرائب املشروابت الغازيات:  لياإلشكا

مسألة    قلق الصحة العامة حول   م، يثري كما أن هذا اخلالف لتحديد القيَ كل السكان.    عليهاال يتفق  

، وما إن كان  الصحة يف منظور األخالق  حول أمهية  وجيهة  نظرايت ما عرضنا آنفاً، مثة  كولكن  العدالة.  

إمخاد    على   مهامها  وإذا ما اشتملت   ،العامة أن تعمل ألجل رفع مستوى الصحة إمجاالً على الصحة  

هذه    كل   ةيف مواجه و يف الوصول إىل الرعاية الصحية.    التفاواتت  و أ  التفاواتت اجلائرة يف احلالة الصحية 

  ة سياسات الصحة العاممن    جيعلالصراعات حول مفهوم الصحة والعيش الرغيد والعدالة، ما الذي  

 ؟  شرعية  سياسات  
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 العقل العموميليربالية  ٣.٣.١
العقل العمومي    أحد أوجه معاجلة النزاع املعياري يعو ل على أعمال الفلسفة السياسية اليت طورت نظرييت

العقل  يف نظرية  (.  التسويغ العمومي ، ومدخل إىل  العقل العمومي)انظر: مدخل إىل    عمومي الوالتسويغ  

سياسية    ةقيم  مجاع علىاإليف حال  إذا وإذا فقط متت ممارستها  السياسية شرعية    القوةتكون  العمومي،  

  ، أو لن يرفضها  ،أو ال يستطيع أن يرفضها   ،أو ميكن أن يقبلها  ،واليت يستطيع أن يقبلها  معياري    منطق أو  

،  الغازيةفرض ضريبة املشروابت    حول   مثالنا السابق  وابلعودة إىل   السياسي.عنصر مثايل يف اجملتمع  أي  

وادعى  ،  املواطنني ابلضرائب  إلقناعالستدالل ابلنصوص الدينية  إىل اجلأ  من    املشر عني   من  فتخيل أن

جيب   ذين االستداللني وبناء على ه  ؛كبرية احلجم  األجسادمن  أمجل أصغر حجماً   داألجساآخرون أن 

تباين  ل ، هذين املوقفني كمسوغ لدى العقل العموميعتد أبي من ال ي  السمنة.   حدوث  خفض معدالت 

الد  حمج ة على  بينهم    هناك اختالفٌ وألن    ،وعقالءهمابة القوم  ور ص  املعايري اجلمالية بني     نيةيالنصوص 

ال  اليت    ربرات امل  هذا النوع من   ليربالية العقل العام، فإن التسويغ للسياسات ابستدعاءلوفًقا  .  املختلفة

   الشرعية. شروطل   ذاته انتهاكٌ   دحبهو  ، أو لن يقبلها أصالً  ،أن يقبلها املواطنني املثاليني يستطيع بعض 

 

الرتكاز  إال اب أسباابً وجيهة لضرورة عدم ممارسة القوة السياسية  منظ ري التسويغ العمومي    مساجالت  تقد م

اإلنفاذ القسري  متطلبات التسويغ العمومي. مثاًل، جيادل البعض أبن  يت تستويف  ال   التشاركية لقيم  على ا

يف    ينطوي على إخفاق    -كحد  أدىن -  قبوهلابعض املواطنني    ال يستطيع  قيم    للسياسات املستندة على

أهنا تتمس ك    بيد،  ابلقسريةذات القدر من االهتمام    نظرايت أخرىال تعري    إظهار االحرتام املستحق هلم. 

https://plato.stanford.edu/entries/public-reason/
https://plato.stanford.edu/entries/justification-public/
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التبادلية واجملتمعاالأبن   العمومي    يةعتبارات  العقل  احلاجة إىل  أمثلة عديدة عن أمهية  تول د  )للنظر يف 

 Quong 2011; Rawls 1993; Gausاملعيارية الستيفاء متطلبات العقل العمومي انظر )

 (.  التسويغ العمومي، ومدخل إىل العقل العموميمدخل إىل ؛ 2010

 

لسياسة أن تكون    عاء القائل أبنه ال ميكن افرتضنا صحة االد    فإن،  األمثل  املربر املنطقيعن    النظر   وبغض  

لنا    يف حال استيفاءإال  شرعية   فالسؤال اجلوهري هنا، كيف  العمومي،  العقل  العقل    أن حنددمسو غ 

جيادل البعض أبن العقل    للصحة العامة. املوكلة  الصالحية أثر هائل على جمال هلذه احملددات   العمومي؟ 

  ، للفكر السياسي الداخلية  ، والقيم  التشاركيةاملعايري املعرفية  اللتماسه  ربرات مقبولة،  العمومي يتضمن م

  للفكرالداخلية    والقيم  التشاركيةاملعرفية  املعايري   ويفرتض أن تتساوق   واملفهوم السائد للعدالة يف اجملتمع.

تعزز  اليتمن الربامج  لعدد   أحدهم أن يسو غ لنتصو رتدخالت الصحة العامة. العديد من السياسي مع 

الصحية األغذية  املعرفية  فإن    ،الوصول إىل  املعايري  عالقة  ال  إبشارته إىل  التشاركية هذا من شأنه حتفيز 

  ال يقبلها العقل السليم اليت  صحية  ال خرجات  ملإىل الغذاء الصحي لألطفال اب  االرتباطية إلمكانية الوصول

لعدالة  ل  مشرتك    مفهوم    حتفيز هذا الشخص    وإبمكان، كإصابة األطفال أبمراض السكري.  القومص ورابة  وال  

 Bonotti)  املثلى  لصحةا   أفقمن  البقعة اجلغرافية اليت نولد فيها    ه ال جيب أن حتد  نأباالدعاء    عرب

and Barnhill 2019; Moles 2013; Nielsen and Jensen 2016). 

 

https://plato.stanford.edu/entries/public-reason/
https://plato.stanford.edu/entries/public-reason/
https://plato.stanford.edu/entries/public-reason/
https://plato.stanford.edu/entries/justification-public/
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للعقل العمومي. مثاًل،  حول  على النقيض، جيادل آخرون   النظرايت    إحدى  تزعم مفهوم أكثر حتفظاً 

  عند   الدوافع من    حزمة   اجتمعتاً إذا وإذا فقط  يكون عام    لعقل العام أن العقل يربالية ا لحول  الشهرية  

من   فرد  املثاليني كل  التقييم  األفراد  إىل  والنزوع  الرغبات   Bonotti and)  االنفعاالت  وأمناط : 

Barnhill 2019).   املقدمة   املربرات مع  ال تتوافق   " قد"املثاليني  الدوافع عند بعض حزمة  ونظراً ألن

من إجراءات الصحة    حمدوداً يدعم عدداً  عندئذ سالعقل العمومي    فإنتدخالت الصحة العامة،    يف دفوع 

لصحة العامة.  ل   املفو ضة  الصالحية جمال  على    التضييقعقل العمومي إىل  لل  املتحفظ  التصوريؤدي    العامة.

السردية" يف هذاملثاليةدون اخلوض يف مفهوم " املتزم  هذا  ، فاالنسياق خلف  ه  إىل    يفضي ت  املفهوم 

  ليشمل الصحة العامة صممت    سياساتألن  و أي إجراء يف الصحة العامة.    شرعيةعدم  املطلق لفرتاض  اال

  أي سياسة من سياسات الصحة العامة  ال ميكن أن نعتقد أنفأثرها أكرب عدد ممكن من األشخاص،  

ن من  دييفاملستكل شخص من هؤالء    عند  الدوافع  حزمة مع    تتوافق   - أي سياسة عامة  فضالً عن    –

القيم اخلاصة  حبجة عدم توافقها مع    ،من يعرتض على سياسة ما  دائماً   سيكون هناكو   ؛السياسة احملددة

  ه احلرية التقليدية. توج  مع    للعقل العمومي  املتحفظهذا التعريف  اصرو  منأن يتماهى  . ليس مستغرابً  به

ذا  جند أن أحد األسباب املطروحة هل   ،ابت الغازيةو فرض الضرائب على املشر   حول ابلعودة إىل مثالنا  

كما رأينا فإن حزمة الدوافع    ،ومع ذلك  .تحسني الصحة العامةللتخفيف من السمنة املفرطة  اإلجراء هو ا

قيمة األجسام كبرية احلجم   تقد م  البعض  الصحة حىتعند  لو    أو االستمتاع ابملشروابت احملالة على 

  ال تتفق مع   ةضريبة املشروابت احملالاملقدمة لسياسة  دفوع  ومبا أن ال للصحة.    افرتضنا وجود مفهوم سائد

احملجة  هي  كانت جدلية الصحة    ذاوإ   .هذا عقاًل عاماً   ال يعد  إذاً  بعض األشخاص،    عند  الدوافع  حزمة
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املفهوم  القائمة  الوحيدة   هذا  فبدعوى  الغازية،  املشروابت  ضريبة  ضريبة  الليربايل  يف  فإن  العام،  للعقل 

شرعية؛   ليست  الغازية  املثاليونيسوغها    ال و املشروابت   Bonotti and Barnhill)  املواطنون 

2019). 

 إجراءات القرار السلطوي  . ٣.٣
  لتقد م ،  من األعمال املتجاوبة مع املخاوف اليت تسو ر اخلالفات حول الشرعية  انطلقت جمموعة فريدة

حول    اجلوهري  لخالفالبدهي ل ل  احليعتقد العديد أن  .  إجرائية لصناعة القرارات الرمسية للسلطة  خطةً 

، يكمن يف إرجاعه لالقرتاع بني آراء الناس، ففي الرأي الغالب  املأمولة  الطيبة  أو احلياة   العدالة  مفاهيم

ري  بعض منظ  ، واليت يتبناها  (Waldron 1999)قبول معياري أو رمبا ضرورة حلسم اخلالف الشائك  

التباين يف قيم   .الصحة العامة صناعة القرار اآلخذ آبراء    أن ، جيد البعض  السكانصحة    ة ابلنظر إىل 

  والسلطة   اخلالفات احلديث عن    ضمن  السالفة لقيم املختلفة  ا   يشبعينم عن شفافية و أصحاب العالقة  

(Childress et al. 2002; Emanuel 2002; Goold et al. 2005; Upshur 

2002; Marckmann et al. 2015) . 

 

  وأخرى تدور حول اخلالفات حول   وختطيطها،  تصميم املؤسساتب  من التساؤالت اندرة  تعىن جمموعة  

القرارات الدميوقراطية.  عالقة التخطيط املؤسسي اب  عادة ما  فلوكاالت اإلدارية والصحة العامة وصناعة 

  حيك مون إال أهنم  ،  يعني  رؤساؤها دون برامج انتخابيةتخذ قرارات الصحة العامة يف مؤسسات إدارية،  ت  
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األمهية   يف  غاية  العامة  ويل أتيف  قرارات  الصحة    التنفيذيةوموج هاهتا    وتطبيقاهتا  تشريعات 

(Weinstock 2016)  .  للشرعية، متتد  تثور حول العامة تساؤالت عديدة  للصحة  السمة  هذه 

املوضوع    هذا  رغم حساسية  مؤسسات البيئة ومن جرى تعيينهم من احملك مني.و   ملواجهة الدفاع الوطين

البحث الرصني يف هذا الباب، النظر    . يتطلبحبثياً فيه  عمالً   أخالقيات الصحة العامة، اندراً ما جتد  يف

 يف شرعية الدميوقراطية وكذلك شرعية اهليئات اإلدارية وأتثري كالمها على الصحة العامة خصوصاً.  

 

تناولت    هتتم اليت  النقاشات  الشرعية   آليات معظم  القرارات  حلل  اختاذ  املعياريةا   املصممة  ،  خلالفات 

اليت    واإلشكالية الفلسفية العامة  اجلدليات   تلك  عطي حملة عن لنواألولوايت.  املفاضالت  ابخلالفات حول  

 "املعقولية  يف سبيلاملساءلة  "، سنستعرض عماًل استثنائياً لنورمان دانييلز وجيمس سابني يف إطارتثريها

)) A4R( (Accountability for Reasonableness  (٢٧)تقييم  إىل  املشروع    هدف . ي

القرار   إجراءات صناعة  األولوايت ومعاجلة إشكاليا  عندشرعية  تراتبية  الصحة    مدى مشوليةت  حتديد 

املعقوليةو .  العامة عن  املساءلة  أعمال  ابكورة  اهلدف  يف  يف  منه    املبدئي   كان  القرارات  صانعي  إرشاد 

  تقييم يف  و ألولوايت عموماً  مسائل املفاضلة يف ا  ليعاجلشأوه    بعد ذلكامتد   و شركات التأمني اخلاصة،  

   الصحية. التكنولوجيا
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مواجهة معضلة االختالفات  عند  أنه:    " يفاملعقوليةيف سبيل  املساءلة  "يف    األساسي  االفرتاضيكمن  

صناعة  ل   اإلجراءاتالتوص ل إىل اتفاق حول    األخالقية اجلوهرية يف توزيع املوارد الصحية، فإنه من األسهل

حماولة  ل  قرار  من  بداًل  قدماً،  االختالفات  لمضي   نفسها معاجلة   ;Daniels 2000)  اجلوهرية 

Daniels and Sabin 1997; Daniels and Sabin 2008)   يف  ساءلة  املمبدأ  . يسك

أربعة سبيل   املتخذيشروط،    العقالنية  القرار  إجراء  شرعية  استيفاؤها  اختلف    ، ضمن  حال  يف  حىت 

 اإلجراء املتخذ أثناء صناعة القرار: حول والعدالة أو   ة مسائل جوهرية كالقيم حول األشخاص  

أن  شرط اإلعالن:  -１

 تكون مربرات ختصيص املوارد متاحة للعموم 

  التساوق شرط   -２

ذوي العقول  جيدها األشخاص    واليت ذات العالقة،  مربراتلأن يكون القرار حمفزاً ل  :واملالءمة

  مشرتكة يةأولئك القادرون على استحداث أرض  هم :ذوي العقول الراجحة .مقبولةالراجحة 

يف سبيل  مبدأ مساءلة   يتبىن. (Daniels 2008, 118)لتعاون بغية اوفق شروط مسوغة 

اقرتاح عدد  يهيئ التداول الدميوقراطي.  إىل كذلك يشري  العقل العمومي، و  نظريةهنا  املعقولية

، على لسياسات املتباينةعلى ا  ذوي العقول الراجحة نوعاً من اإلمجاع  من السياسات من قبل

 .(الدميوقراطيةصناعة القرار )انظر مدخل إىل ب حتديد املربرات ذات الصلة   األقل يف

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/democracy/&page=1&total_hits=2709&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=entry%20on%20democracy
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املراجعة  شرط   -３

على ضوء ما ومراجعته  ات ابلتحدايت،القرار  اختبار تتيحر آلية يتطلب توف   :واالستدعاء

 يستجد من جدليات وبراهني. 

الشرط التنظيمي   -４

إجراءات    يتخللتنظيماً طوعياً للعموم ب أن يراعى يتطل   :بشرط اإلنفاذ()يعرف كذلك 

 صناعة القرار.

 

  االفرتاض   التساؤالت  أحد    يقو ض  برغم ذيوعه، يعرتض مبدأ املساءلة عن العقالنية عدداً من التساؤالت.

عات حول  اأجدى من حماولة فك النز ،  القرار  ة عاإجراءات صن  االتفاق علىأبن  القائل  األساسي للمبدأ  

 Friedman 2008; Dawson and Verweij 2014; Sabik and)القيم اجلوهرية  

Lie 2008).    أسلوابً    انيستوفيواالستدعاء  اإلعالن واملراجعة    وجيادل آخرون فيما إذا كان شرطي

 de Fine)أو أن يكون اإلعالن من ضرورات الشرعية    (Friedman 2008, 102)دميوقراطياً  

Licht 2011; Martin and Giacomini and Singer 2002).   

 

، فكما أسلفنا يف نقاشنا حول العقل  املالءمةالعقالنية هو شرط    مساءلةوأكثر ما تعرض للتدقيق يف  

عي دانييلز  . يد  ن يف أي العقل الذي يصح أن يكون عمومياً و ن السياسيو اختلف املنظر فقد  العمومي،  
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يف حجاجه أن  وجيد  ال يقبل سوى مما يوافق عليه ذوو العقول الراجحة املتزنة.    التساوقاستخالص    أن

اآلراء اليت يرفضها أصحاب    نضل  ابتباع سبيل، ورمبا  مستحيالً قبول كل رأي دون غربلة جيعل اإلمجاع  

  .(Daniels 2009, 144)العقول الراجحة 

 

ذوو   وقد يتفق . يؤدي إىل إشكاليات أخرى املختلفة بغية الوصول إىل قرار،تقنني الرؤى ومع هذا، فإن 

أو يالفونه؛ فكيف يرج ح عقٌل وال يرجح    هذا التصنيف  الراجحة معوذوو العقول غري    الراجحةالعقول  

عليه   وبناء  اأي  فسواه؟  من  اليتنوع  املطروحة  أن   ألسباب  القرار  خالل  هبانعتد     جيب    ؟ صناعة 

(Hasman and Holm 2005; Friedman 2008)  .  ،العقالء أمر ملغز وحمري حتديد 

ي األقرب ملا قد يتفق إزاءه ذوو  فهل نستخدم أداة يقبلها الناس بغية حتديد أي من الرؤى واألسباب ه

وصفها غري مناسبة، واليت يغلب أن  ب وكيف لنا أن نتعامل مع أصحاب اآلراء املردودة ؟ العقول الراجحة

 تصدر من ذوو العقول غري الراجحة؟  

 

قلق   االعتبارية عند  إزاء  أعمقهناك  األسباب  ابختيار  االهتمام  قرار   تكريس  لصحة  اب  موصول  اختاذ 

ال يتوقف عند  إن األمر  ف.  اوحله  ابداًل من فكهللخالفات  االشتباك املعضل    العامة، ما قد يؤدي إىل

اخلالف   املعيارية    أجدى انتخاب    حولفك  حتدداالعتبارات  بل  ألا   اليت  حل  ي ولوايت،  إىل  تخطاها 

د االرتياب حول شرط  يتصع  .  (٢٨)ابلتنحية    حرىمعضلة االختالف حول أي االعتبارات واألسباب أ
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اخلالفات املعيارية بداًل من اإلجابة عليها. ليس من  عن  الناشئة  كونه يتفادى أسئلة الشرعية  ،  التساوق

اتفاقها.   سبق  اليت  اآلراء  إىل  النظر  قصران  إذا  إمجاع  إىل  الوصول  مهية  أب  - جدالً - قبلنا    وإن الصعب 

محاولة االلتفاف حول مصفوفة  إذاً ف ،  هناية األمرحوله يف  قرار مقبول بني جمموعة ستختلف    الوصول إىل 

 نتائج عكسية. حنو   م نزََلقٌ ال تكون إال بصناعة القرار قد  املتعلقةاألسباب 

 بدائل الليربالية ٣.٤
لتفكري يف مسوغات  ا  رفضاً قاطعاً الرأي الذي يسند إىل الليربالية تويل  طالئع ترفض  ات  أطروحأخرياً، هناك  

العامةتدابري   إب  الليربالية  وأدانت  .الصحة  املشاعية خفاقها  مراراً  اجلماعاتية  قيم  احتواء    يف 

(communal values)  والتضامن  ؛(Dawson and Jennings 2012)) كالتكافل 

ومييل    البشرية طبيعة  ال   عنما حييد    يتضمنقد  الذي  و   وأندادمفهوم األفراد أحراراً    فشلها يف مراعاةلو 

مثاًل،    .مناسب للصاحل العام واخلري اجلوهري املشرتك  تصور  تقدمي عن    تعجزالليربالية    موارد   ن ألو ؛  عنها

رو ن   خالقيات الصحة  ألالنسوي غري الليربايل  اإلطار    جلدولة أعمال  يف ورقةكتب كل من ابيل س وك ين وش 

إىل حد   الليربالية مفيدٌ   إبطارالصحة العامة  أخالقيات  أن أتطري  يف    بروس جيننغ  نتفق معحنن  ":  العامة

ملواكبة  من تقدمي املسوغات املعيارية أو الرؤى األخالقية املالئمة    ا يف النهاية متنعه  احمدوديته  أن  إال ،  معني 

 Baylis and Kenny)" لتحقيقهاالصحة العامة تسعى  تطور املسائل االجتماعية واليت جيب أن 

Sherwin 2008, 196)and  (٢٩)  . 
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القيم السياسية    -إن مل تكن أساس   –من أساسيات  تتفق اجلمهورايتية املدنية مع الليربالية يف أن احلرية  

بداًل من تبين املوقف  و ن تعريفاً للحرية ينافس التعريف املقرتح يف الليربالية.  و يقدم اجلمهورياألخالقية.  

من التدخالت، يزعم اجلمهوريون أن احلرية تتجسد يف    حترراً الليربايل من احلرية بعد ها حرية سلبية أو  

اهليمن  التعريفات لالهيمنة.  (Pettit 1997; Pettit 2012)ة  غياب  العديد من  ها  لكن،  هناك 

من التدخالت التعسفية، والثانية:    يكون يف التحرر  التمتع ابحلرية اخلالصة أن  األول:    ؛دعائني ا يف  لخص  تت

اثبتاً  التعسفية  التدخالت  قيد  من  التحرر  يكون  ابحلرية  ومستقراً   أن  التمتع  فيكون  العوامل  يف    متاحاً ؛ 

   .احمليطة املمكنة

 

له   فيسمح  يعطف عليه سيده،  مملوكاً  أن عبداً  اهليمنة، هب  التدخل وعدم  الفرق بني عدم  إليضاح 

املوارد    هعن  نعأن ميمن موارد ال حتصى، ويبقى يف مقدور سيده  أراد    مبا  ويغدق عليهمبمارسة ما يشتهي  

القوة    وأن يوقفهمىت أراد   ما يسود به على عن ممارسة ما يشتهي كيفما شاء. وألن السيد ميلك من 

واقع حتت    هو؛  اخلالصةأن ميارس نفوذه كيفما اتفق، فهذا اململوك ال يتمتع ابحلرية    هبا  اململوك ويستطيع

سيده    ;Lovett 2001; Lovett 2018; Pettit 1997; Pettit 2012)هيمنة 

Skinner 1998; Skinner 2008;  اجلمهورايتيةانظر أيضا: مدخل إىل  .) 

 

https://plato.stanford.edu/entries/possible-worlds/#ModalLogicAndPWs
https://plato.stanford.edu/entries/possible-worlds/#ModalLogicAndPWs
https://plato.stanford.edu/entries/republicanism/
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وهلذا    ،اجلمهور عموماً   عنعندما تكون القوة أصالة    تعس فاً   ال تكون  وة التدخلقن  أبن  و جيادل اجلمهوري

  آلليات    ، ال بد أن ختضع مهوراجل انبعة عن  قوة عمومية و   حىت تكون القوة و .  هي ليست هيمنة أيضاً 

  اجلمهوريون ، جيادل  اآللياتلضمان هذه  و املواطنني على األغلب(.  مجهور  احتياج اخلاضعني هلا )  تتحرى

عموم  ابستيفاء هذه الشروط ميارس  الدميوقراطية متثياًل حقيقياً وفعااًل.    متث لوأن   ،دستورايً ماية احلقوق  حب

  حتري يف حال أخفقت املؤسسات السياسية يف  القوة السياسية بطريقة حتمي حرية كل فرد فيها.    اجلمهور 

  تقدمي   عوضاً عناملهيمنة.    الدولةاملطلوبة، فعندها يضع املواطنون حتت سطوة    ابلطرق احتياج املواطنني  

من    األفرادَ   ومتكني   ،املواطنني مجهور  حتياج  ال  التشريعات  حتري  فإن  للحرية،    تقييداً على أهنا    تشريعاتال

السطوة   من  عندئذ  فال  ،لآلخرين  التعسفيةالتخلص  الدميوقراطية   Pettit)احلرية    تكفلتشريعات 

1997, 2012)  . 

 

يف مضمار الصحة    أساسيةأطروحة اجلمهورايتية املدنية أجدر من أطروحة الليربالية كنظرية  أن  يعد  البعض  

. بداًل من التفكري  (Jennings 2007; Jennings 2009; Weinstock 2016)العامة  

التدخل،   من  حترراً  بوصفها  واحلرية  العامة  الصحة  لتعزيز  احلكومات  ممارسات  بني  التوترات    يرى يف 

 اآلخرين  سطوة تعسفاألفراد ل  خضوععدم  يف ضمان    دوٌر ال غىن عنه  لحكوماتلمهوريون أن  اجل

يف امتداد     .املقدم من جهة العمل  التأمني الصحي اخلوف من فقدان    نتيجة، أو  مثالً   كعواقب للفقر

من  دى متك ن اجلهات اخلاصة  طرح تساؤالت فاحصة ملت  ،  يف الصحة العامة  طبيعي للرؤية اجلمهورايتية 
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  أثناء   ال املضرة ابلصحة العم الية ابألعمأو يف التسعري أو    التالعيبالتسويق  يف  إخضاعنا للسطوة التعسفية  

اجلمهورايتية يف طرحهم هذا أن أحد أهم مهام الصحة العامة هو منع هيمنة اجلهات    يقرتح  أداء العمل. 

 هيئات الصحة العامة ليست متدخلة يف احلرايت إمنا معززة هلا.  إن وعليه ف اخلاصة ذات النفوذ. 

الليربالية    ثغرات   مزاعمهم حولملنظورهم، ويرفضون  اجلمهوري    التوصيف ري الليربالية  العديد من منظ    يقاوم

(Rajczi 2016; Radoilska 2009).  حوله،صاخباً    حراكاً فكرايً   اجلمهوريرأي  ال  يثري  امبينف 

ابلكاد    ني البعض أن اجلمهوري  يرىمثاًل،    ،عموماً   الفكر اجلمهوراييت  أمامه عراقيل عديدة تتحدى  إال أن

األخالقية  ب  ،اهتمامأي    التدخل عدم  مسألة  يعريون   أمهيتها   Larmore 2001; Wall)رغم 

2001; List and Valentini 2016)  .ضوع لآلخر  اخل  عندالالتعسف    شرط   أن  وجيد آخرون

نتائج   البديهي ختيؤدي إىل  ، هو  فس  ن تعدو   املسجون   شخص اليف حالة  السليم، مثاًل،    الف احلس 

ولكن تبعاً  ،  ا للهيمنةالذي نعقله  ةالتلقائي ابلداللةمن أشكال اهليمنة    لشكل   خاضعٌ   بداهة ودون ريب

 . (List and Valentini 2016)للهيمنة   غري خاضع  هذا الشخص  فإن اجلمهوريني لتعريف  

 

، لضمان حتررها من اهليمنة اتقرار دميوقراطية للصناعة الابل اجلمهوريني تتعلق بتشب ث  مثة إشكالية أخرى

ذ تدخالت  نف  عادة ما ت    ،عرفنا آنفاً   كماف  .يف أخالقيات الصحة العامة  عديدة  إشكاليات   هعن  تول دي  الذي

حلقة يف السلسلة الدميوقراطية. حياجج نشطاء    تشك لتخذ قراراهتا من جهات ال  ت  الصحة العامة أو  

  حتقيقاً لشروط   :من املسوغات  اجلهات اإلدارية ابستدعاء طيف  تلك    الصحة العامة يف دفوعهم عن دور
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فهو    هنا  أما رأي اجلمهوريني   .اانً أحي  أحد أشكال الوصاية ابستدعاء  و ؛  دة عموماً فائملا هلا من  و   ؛العدالة

املختصني يف األخالقيات   من  على عكس ادعاء اجلمهوريني و   .(Weinstock 2016)غري واضح 

احندار    ن عدممارسات الصحة العامة، ألمل  احلايل  فقاأل يصر  البعض على أن اجلمهورايتية حتد     الصحية،

تضع الصحَة العامة  وهذه الرؤية  .  املوكلة لعملها  الصالحيةنطاق    قل صياجلهات اإلدارية من الدميوقراطية  

ط عليها  وضع الصحة العامة يف نطاق دميوقراطي بغية جتنب خماوف اهليمنة، يسل  و يف قبضة الدميوقراطية.  

  واملواطنة   الشعبية  مبفهوم   ةاملدني  ة مقرتح الدميوقراطي  تشب عأن  يف  أحد املخاوف    يكمن   .مشاكل أخرى

عل مرفوضة،  ل  يهميشق   الدرجة  الوقت  إىل  ابلنظر  سيما  يبذله  ال  السياسية األفراد  ذي    للمشاركة 

(Latham 2016)  .  رأي الدميوقراطي  يدمغويف  املقرتح  الصحة  حب  االدعاء ن  جند أب  ،أساس  اجة 

يقو ض    كوهنا ال تتمتع ابلشرعية الكافية اليت يظهرها نشطاء الصحة العامة؛  دميوقراطيةمزيد من ال العامة لل 

ه  توج  التضاهي    ،توليفية    سعى لنظرية  يت القائل: أبن اجلمهورايتية تاجلمهوراي  الدافع الرئيسي لتبين املقرتح

 لصحة العامة.ل  املوكلة للصالحيات أرحب تشريع أفق  الليربايل يف 

 

، تتمحور حول حجم امللفات يف حقيبة الصحة  خالقيات الصحة العامةأب  ختتصخماوف أخرى    هناك

اهليمنة اليت هتتم بتعزيز احلرية وحتريرها من سطوة  املعقول.  العامة    ، التدخالتبعض    إىل  أن ننظر  من 

تضبط  اليت  ملنتجات    كالتنظيمات  الصحية  ة  حلريا  يعززمساعد  عامل  ، كوالدواء  الغذاء االدعاءات 

كالتقصي الوابئي   التوصيف ذا  هبالعديد من التدخالت    ن لب سَ أن    يستعصيلكن  و   ؛ لهيمنةل   ابلتصدي
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البدن.   للنشاط  الصحي  التثقيف  وبرامج  التحصني،  وبرامج  املعدية  مفهوم و لألمراض  متزيق  ميكن    ال 

لو  حىت . و هذه السياسات واملمارسات حتس ن من احلرية وتفك  قيد اهليمنة عنها  عاء أبنواالد    الالهيمنة 

يشبع   اً جانبي  اً عَرضفإن  أي تقدم يف احلرية ابلتخلص من اهليمنة يبدو  هذا التوصيف،    -جدالً -قبلنا  

،  Viens 2016))مثاًل:    يف رأي آخر .   وحقيقيفاعلٌ وإن مل يكن أثرها    ،املقرتحة  سياسة الطموح  

احلرية    ربط  ليس أبفضل من  عدم اهليمنةربطها بب  لدى الفرد   رية تسليط الضوء على احل   على أن  فينز  حيتج  

  اكتمال و  أن الغاية األمسى للصحة العامة هوخصوصاً و ،  وال يقد م أي تطور  بعدم التدخل  لدى الفرد 

 فرد.  لاال  لمجتمعل  العافية ووفرة السالمة

 

، ويتسم  اجلمهوريني   فإن هناك من يعمل يف أخالقيات الصحة العامة وفق منهجوبسبب هذه املآخذ،  

ابلقدر الذي يرتقي ابلصاحل العام وحيمي حرية    ، نزل العمل احلكومي منزلته يف الصحة العامةت    رحابة أفق  ب

يغ لتحسني كان التسو   إذا. ومع ذلك،  (Jennings 2007, 46-47)  األشخاص من سطوة اهليمنة

  الصراع   مأزق  جند أنفسنا عالقني يفإننا  الصاحل العام بنهاية املطاف تسويغاً لسياسة الصحة العامة، ف

من يعمل    الباعث ملخاوف الصراع    ذات   وهو ؛  بعدم اهليمنة والصاحل العاماملرتبطة    املألوف بني حرية الفرد 

التقليدية.  وفق   الليربالية  و احلرية  الفردية    بتقدمي معاجلاتعلى غرار مطالبة  العام واحلرية  الصاحل  ملسألة 

بتوصيفها خلٌو من التدخل ، فهناك مطالبات تواجه اجلمهوريني لرأب الصدع بني الصاحل العام واحلرية  

 بتوصيفها خلوٌّ من اهليمنة.  
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 إطار عمل شامٍل حليثيات العدالة والشرعية   ٣.٥ 
فكما   املدخل،  هذا  مقدمة  يف  العامة  هناك  أوردان  الصحة  تواجه  اليت  امليدانية  التحدايت  من  العديد 

العدالة والشرعية على حد سواء،    استحضار تستدعي  و  لرتشدان إىل حتليل مالئم للمعضالت  مسأليت 

العني   .  األخالقية نصب  هذا  العامةوبوضع  الصحة  ألخالقيات  منهجيات   البعض  اقرتح    تعتين  ، 

حرية  يف ثقلها    تضاهياليت  خالقية  األ مسائل  ل التسويغ ل  تتيح  ولكنهاالعتبارات املعيارية حلرية الفرد،  اب

عدد من األعمال اإلثرائية    وفقاً هلذه املنهجيات ظهر.  (٣٠)حسب السياق    أمهيةً   اتتجاوزهأو قد  الفرد  

حة العامة ممن حيمل هم املسائل  إرشادات عملية ملختصي الصتقدمي  ألخالقيات الصحة العامة أريَد هبا  

التالية:  القرار،األخالقية يف صناعة    .Kass 2002; Childress et al)موضحة يف األعمال 

2002; Marckmann et al. 2015; Petrini 2010; ten Have et al. 

لعمل  فاعل ومؤثر  يف جمال أخالقيات العلوم احليوية    شكلت هذه األعمال خيطاً انظماً   .  .(2010

من املعلوم أن صناعة  .  (Beauchamp and Childress 2019)توم وجيمس  واليت طورها  

القرار يلزم موازنة ومعادلة بني خمتلف االعتبارات األخالقية واليت ال ميكن اكتشاف ارتباطها النسيب أو  

 لسياسة أو للعمل.  أمهيتها النسبية إال يف سياق حمدد ل
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عالوة على مسائل الشرعية وحرية األفراد واالستقاللية والعدالة وإمجايل النفع والكفاءة، فإن هذه النماذج  

التعبري  مثل  أخرى  أخالقية  اعتبارات  عموًما  الثقة    التكافلعن    تتضم ن  اجملتمعية وبناء    واملشاركة 

(Childress et al.2002)،   أيًضا لضمان اإلنصاف يف عملية  إجرائية  شروط  كما أهنا حباجة إىل

 . (Marckmann, et al. 2015; Bernstein et al. 2020)اختاذ القرارات 

 

ل هذه  مسألة  كل  ميكن  أن    االعتباراتمن  لألخالق  أو  اجلوهرية  تسويغاً  أو  افسح  ل   لياً تقدم  لسياسة 

املسائل بعضها مع بعض،  لكن  و نقضها.  ل تتعارض هذه  النسبية  يتوج  عندما  األمهية  تقييم  ب عندئذ 

القرارات يف الصحة    وصن اعكاًل من علماء أخالقيات الصحة العامة  فإن  وأخرياً،  للسياسة الصحية املعنية.  

حباجة   وتوظيفها   لتحكيم فائقة  العامة  امليدانية،  الطيف    التجربة  هذا  موازنة  احليثيات العريض  يف  من 

السياقات  ختبارها  اب  ،واملسائل   هم اختاذ قرار يف سبيل    ،يف الصحة العامةاحملددة هلا  دون اجتزائها من 

  أو التنفيذ.  ابلفسحأجدى السياسات  أي   حولاسم احل
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 حاشية ملدخل إىل أخالقيات الصحة العامة.٤
  ، مجتمعك   به  نقوم  مجلة ما : "أبهنا  صحة العامةال  معهد الطب يف الوالايت املتحدة  مثاًل، يعر ف  .1

أصح اء  األحوال   لضمان  يكونوا  أن  فيها  للناس  ميكن   IOM 1988; IOM)"  اليت 

2003)   

اليت تفشت يف العديد من دول غرب أفريقيا، أحد األمثلة    ٢٠١٥- ٢٠١٤عدوى إبوال ما بني   .2

 للتحدايت اليت تواجه مساعي التعاون الدويل للسيطرة على األمراض املعدية. 

فممثلي القطاعات اخلاصة )وخصوصا اليت متلك صفة رحبية    فيما عدا املؤسسات غري احلكومية، .3

ريعية(، تلعب كذلك دوراً متمماً يف إثراء الصحة العامة. ومثال ذلك قطاع شركات األدوية    /

املنتجة للقاحات أو املضادات احليوية، اليت تعد مكملة لإلجراءات الوقاية من األمراض املعدية.  

اليت تنتجها   العصرية  املاء واهلواء  التقنيات  تنقية  قطاعات هندسية واليت ميكن استخدامها يف 

تتوقف  للمواطنني. ومع ذلك يبدو غريباً أن نصور هذه اإلجراءات كتدخالت للصحة العامة. و 

وظيفة هذه القطاعات على تطوير العقاقري والتقنيات وليس متكني املواطنني من الوصول إليها.  

ن املستغرب عزو تقدمي خدمات الرعاية الطيبة إىل شركات  ابلقياس على هذا املثال سيكون م

تقوم   الناشئة، كوهنا  الصحية. وبطبيعة  على  التكنوطبية  املرافق  املستخدمة يف  التقنيات  تطوير 

احلال، فالكيفية اليت تنسق هبا احلكومات هذا العمل املرتامي بني كل هذه اجلهات، هو مدعاة  

 الصحة العامة.  للنقاشات أخالقيات وله أثره على 

 من هذا املدخل.   ٣هذا التوصيف ال ينطبق على نظرايت الليرباترية الواردة يف القسم  .4
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ميانع بعض املنظرين تصور التفاواتت الصحية على أساس الفئات اجملتمعية، وعوضاً عن ذلك،   .5

هذه  بعون منهجية التفاوت يف الصحة من منظور احلالة الصحية بني األفراد. للمزيد حول  يت  

 (.ت والصحةمدخل إىل العدالة، والتفاو ، ٤املداوالت )انظر القسم 

يبىن حتليل اجلدوى االقتصادية على املقاييس الطبيعية ذاهتا اليت تستند عليها املقاييس اجململة،   .6

كتحليل معدل البقاء خلمس سنوات، أو مقياس وفيات الرض ع، لدراسة الكفاءة والقيمة املالية  

متشاهب مشكلة صحية  أو  بعينه  مرض  لعالج  املستخدمة  الطبية  التدخالت  فمثالً،  لبدائل  ة. 

ميكن للتحليل مقارنة عقاقري خمتلفة ميكن استخدامها يف عالج أمراض سرطان الرئة، أو أي  

تدخل طيب آخر خلفض معدل وفيات الرض ع. والتحليل  معر ض للتساؤالت األخالقية والنقد،  

 كما هو احلال يف حتليل الفائدة االقتصادية.  

 Ubel and Gooldادرة، واملوارد غري النادرة انظر  للنقاش حول الفرق بني حاليت املوارد الن .7

1998 

وكما سنرى يف الالحق من هذا املدخل، فالفروقات بني اخلدمات الوقائية والعالجية يكتنفها  .8

 الغموض، فنجد أن بعض اإلجراءات تصنف كعالجات وقائية مثاًل.  

التالية:   .9 األطروحات  انظر   ;Baicker, Cutler and Song (2010)كمثال، 

Bolnick, Millard and Dugas (2013); and Schmidt, Stock and 

Doran (2012). 

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af/
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من املرافعات املكررة مراراً، أنه يف حال كانت الفائدة الزهيدة العائدة على كل عنصر   .10

من عناصر جمموعة ما، تؤدي إىل نتيجة مشولية أكرب نفعاً من إنقاذ روح واحدة، فيبقى الواجب  

. مثاله، إذا كنا جمربين على االختيار بني إنقاذ حياة أحد األشخاص، والقضاء  إنقاذ هذه الروح

على أمل احللق يف العامل أبسره، الستنكر اجلميع تقدمي أمل احللق على إنقاذ احلياة، حىت لو كان  

استقراء مؤشر ما يدل على أن القضاء على أمل احللق يف العامل سيؤدي إىل التمتع بصحة أفضل  

تفند جدليات أخرى    .(Kamm 1993, 1994) اإلنسانسن ابلضرورة رفاه  والذي حي

هذا االدعاء، أبنه ليست كل عملية إنقاذ يقابلها ضرر وخيم، وال كل عمل وقائي يقابله نفع  

زهيد. وهذه االدعاءات حول املنفعة الزهيدة تبدو مغلوطة عند النظر إىل التدابري والسياسات  

لنظر إىل مقارنة هذه  عند ا  وكذلك اليت اقرتنت ابإلنقاذ الفعلي للكثري من األرواح اإلحصائية،  

 ;Hope 2001)اإلحصائيات إبنقاذ األرواح الشاخصة. لالستزادة من الردود املماثلة، انظر  

Sheehan 2007) . 

األرواح   .11 "أتثري  النفسية  الظاهرة  إىل  لإلشارة  أحياانً  األرواح  إنقاذ  قاعدة  تستخدم 

األرواح الشاخصة وتلبية    الشاخصة"، أو لإلشارة إىل أنه ال يوجد فرق جلي  بني ظاهرة أتثري 

 الواجب األخالقي. ونستخدمها لإلشارة إىل الواجب األخالقي بغية التوضيح والتبسيط.

وإن اعتقدان أبن قاعدة إنقاذ األرواح جيب أال تفضي إىل قرارات ختصيص املوارد أو   .12

 Cookson and)ترتيب األولوايت، فهذا ال ينفي أمهيتها يف إطار العمل اإلكيلينيكي  

McCabe and Tsuchiya 2007; Hughes and Walker 2009). . 
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 .  (Moyn 2018)انظر نقاشات صامويل موين يف هذا املنهج  .13

اختلف الفالسفة حول أمهية متايز العدالة عن األعمال اإلنسانية الصرفة. في نظر إىل   .14

وحزماً،   أكثر حسماً  العدالة أبهنا  ل قوق  احلتضاهي  لذلك هي  التزامات  ألشخاص. املكفولة 

ابلتايل فإهنا ليست مسألة إحسان صرف، إذ يتصرف املانح وفق تقديره، ليحدد من يستحقها، 

 (.Barry 1982وما وسيلة تقدميها )انظر  وكم قدارها،

جدير ابلتوضيح هنا: أن املقصود ابلفقر يف هذه املسألة حتديداً، ليس ما حيدث عرضاً،  .15

الغنية   البلدان  املتبادل بني  التعامل  العاملية، ونوٌع من  االقتصاد  فيه مؤسسات  ما تسببت  إمنا 

عدالة ال ابلعمل اخلريي. وأشكر )املؤلفة(  والفقرية. وابلطبع لزم هذا التوضيح لتأكيد صلته ابل

 كل من تقدم مبالحظاته لإلشارة إىل أمهية هذا التوضيح. 

تطرقت أسئلة الشرعية كذلك إىل املنظمات األممية، واملؤسسات اخلاصة كمؤسسات   .16

اإلغاثة اإلنسانية، إال أن هذه األسئلة مل يطلها إال تدقيق طفيف يف سياق أخالقيات الصحة  

 .  العامة

جدير ابلذكر أن الشرعية اليت نتناوهلا هنا معيارية، ال وصفية. الشرعية املعيارية تعرب عن   .17

احلالة اليت يسمح فيها للحكومات مبمارسة القوة القسرية مبقتضى األخالق، خبالف احلالة اليت  

أن   التوضيح،  اليت تستدعي  الثانية  والنقطة  القسري.  العموم للسماح ابلتدخل  تقتضي حكم 

للرضوخ   للمواطنني  لز مة 
 
امل األخالق  سلطة  مبقابل  القوانني،  سن  يف  حقهم  بني  يفرق  البعض 

احلالتني   هاتني  أحد  على  داللة  عادة  شرعية  مصطلح  ويستخدم   Simmons)للقانون. 
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انظر (1999 بينهما.  للتمييز  العلماء  بني  املطالبات  من  العديد  تصاعدت  مؤخراً،   . 

(Applbaum 2010; Buchanan 2002; Edmundson 1999; Zhu 

. أخرياً، حيتد البعض يف الفصل بني "الشرعية"، و"املسوغات" وعليه النظرايت اليت  (2016

. (Simmons 1999)تناولت املسوغات العمومية، ال تتضمن دالالت نظرايت الشرعية  

قد يثري  وبغرض التبسيط، قرران عدم االلتفات إىل هذا التمييز يف جل هذا املدخل، إال أنه  

بعض النواحي اليت انقشناها. فمثاًل، قد يصر بعض املنظرين ومناصرو الليربالية التقليدية، على  

أنه يف حال دراسة عدد من االعتبارات أفضت إىل تسويغ تنفيذ إجراءات سياسة ما، فهذا ال  

 ة(. احلق يف الدخول يف حيز التنفيذ بعد )سياسة مسوغة لكنها غري شرعي  للدولةيقتضي أن 

يف هذا املدخل نلجأ إىل "حرية" و"ليربالية" ترادفاً، إال حني يقتضي التفريق بني املبدأين،  .18

كما يف معرض آراء اجلمهوريني حول مفهوم احلرية اليت تذوي ابلتدخل، أو ما دعاه ازااي برلني  

اللية  . ولالطالع على األعمال اليت تعاجل مفهوم "االستق(Berlin 1958)"احلرية السلبية"  

 . (Baylis et al. 2008)العالئقية"، من منظور أخالقيات الصحة العامة انظر 

مثاله النموذجي: بتتبع بعض فاشيات احلصبة، وجد أهنا تعود إىل عدم اكتمال نصاب  .19

 .Omerand et alالتطعيم يف الدول األخرى، نظراً المتناع اآلابء عن تطعيم أطفاهلم )

2009; Thompson et al. 2007; Sugarman et al. 2010)  . 
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حياكي هذا ما تقدمنا به إمجااًل حول نفع تواجد األسواق احلرة على تغيبها، إال أن   .20

هذا ال يعفيها أو أي جانب تشغيلي منها من تلقي النقد واالمتثال ابلتعديالت، الصادرة من  

 منطلقات األخالقية.  

مثالً  .21 للوصاية،  املستفيضة  التعريفات  من  العديد  الوصاية هناك  جون كوانغ  يعرف   ،

 ابستيفائها شرطني:

a.    أو اكتفاء  أو  أو سعادة،  أو منافع،  يعود عليه من رفاه،  يسعى ]س[ لالرتقاء مبا 

 مصاحل أو قيم ]ص[، واملتعلق بقرار ما ضمن حالة حمددة.

b.    تبين  ]س[ مدفوع حبكم  يل  بقدرات ]ص[، وابفرتاض أن ]ص[ ميلك كافة املعلومات

الختاذ قرار صائب، أو للتعامل مع وضع معني لالرتقاء ب ]ص[ مبا يعود عليه   الالزمة

 .(Quong 2011, 80)من رفاه أو نفع أو سعادة أو اكتفاء أو مصاحل أو قيم 

 ولسنا بصدد مباحثة مسألة الوصاية من هذا الباب لثالثة أسباب:  

لألسباب اليت صغناها، يعتمد أوال: أن اعتقاد املرء ابلضرورة األخالقية ملخالفة الوصاية  

على مفهومه اخلاص للوصاية. فمثاًل، قد يتفق أحدهم مع شرعية الوصاية وفق تعريف  

دوورك ن، إال أنه يرى خالف ذلك يف الوصاية املتبنية لتعريف كوانغ. ويتعذ ر التفل ت يف 

السالسة  لغرض  املعيارية  اسقاطاهتا  وتشعبات  الوصاية  مسألة  تعاريف  مباحثة 

 الستساغة.  وا
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اثنياً: نؤثر تعريف دووركن، دع عنك ما إذا كان أفضل تعريف لفهم الوصاية، إال أنه 

 الغالب يف أوساط الصحة العامة.  

اثلثاً: تتمخض إحدى الرؤى املستفيضة يف مفهومية الوصاية، واملتماهية مع ادعاءات  

شاط احلكومي. ومع عدم شرعية إجراءات الوصاية، عن رؤية تضي ق النطاق املالئم للن

تعريف   للمرء  ميكن  الليربالية.  التقاليد  عن  احلديث  معرض  يف  بعضها  سنتناول  هذا 

 الليربالية التقليدية ابلتوسل بعاملني:

 تعريف أكثر إسهاابً للوصاية من اليت نستند عليها. -

 االدعاءات املعيارية لعدم شرعية الوصاية احلكومية.   -

ت كافية دائماً إلخضاع التفضيالت للتدخل، وينبغي  اجلهل واالعتقادات اخلاطئة ليس .22

أتييدها مبكم ل اعتباري  أكثر متاسكاً كالعمر، أو اإلعاقة الذهنية، أو التسبب يف إيذاء اآلخرين  

)األبناء مثاًل( النابع من جهل  أو اعتقاد  خاطئ. بطبيعة احلال، فكل البشر لديهم قابلية اختاذ  

أو االعتقاد اخلاطئ، ما قد يستلزم الوصاية الناعمة، ومع ذلك ال   قرار  مبين  على أساس اجلهل 

يعد التدخل شرعياً إال يف حال وجد سبٌب مقنع يل  ابلعقالنية بسبب وقوعنا يف َشَرك ضعف  

 اإلرادة.  

يناوئ البعض هذا االدعاء، فمثاًل تطرح سريين كادير حتد  وجيه  يف النظر إىل التفضيالت  .23

 (.  Khader 2009; 2012ل عدم االستقاللية )انظر املتكي فة، من قبي
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حتديداً   .24 انظر  السجائر  بيع  تقييد  لسياسات  املؤيدة  اجلدليات  على  لالطالع 

(Goodin 1990)  . 

يرى البعض على أن هذه اجلدلية مفرطة يف صفة التعميم، إذ أن ما يل  ابلوسيلة يف هذا السياق،  

يتجاوز جانب الصحة العامة إىل جوانب أخرى كذلك، ومع هذا، فنحن ال نشفع للتدخل يف حال  

 .(Grill and Voigt 2016)اختالل اجلوانب األخرى 

ي ة استقاء احلكم بظاهر ما يعد ه املرء صاحلاً يقرتن هذا عادًة برأي  أشد  حد ة حول شرع .25

له، وهو كذلك أدعى للتساؤل عن تقديرات األشخاص يف انتخاهبم لتفضيالهتم، خالفاً للوصاية  

 الناعمة.  

مثاله، اجلدل يف الوالايت املتحدة حول مالءمة وضرورة عزل املمارسني الصحيني ومل   .26

 أفريقيا حيث قدموا املساعدة ملرضى إيبوال.  تظهر عليهم أعراض املرض بعد عودهتم من غرب

العدالة واإلنصاف،   إبطار مسألة ر املساءلة عن املعقولية  ؤطر ال ميكننا إغفال أنه عادة ت   .27

اإلجرائية    إبطار  أو يتوسل  واإلنصافالعدالة  ما  وعادة  واإلنصاف .  اإلجرائية  العدالة    إبطار 

 املساءلة عن املعقولية.   بعاد أكمتطلب للشرعية. وهنا نركز على الشرعية كأحد 

القرارات  .28 املعقول يرتك صانع  املساءلة عن  أن توظيف  مثاًل، كتب آلكسندر فريدَمن 

"مثقاًل ابجلدليات الفلسفية التجريدية حول مسائل ال إمجاع عليها، وحباجة إىل حل  نزاعات   

بطبيعة  تتعلق  و   أصيلة  السياسية  الشرعأساساهتاالعملية  يف  خالفات  وفك  الدميوقراطية،  ،  ية 

والتعامل مع خمتلف الرؤى ذات الصلة االعتبارية جبوهر األخالق يف تلك املسائل. فبداًل من أن  
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عاجلة  ينزلق بنا ملحتد  من اخلالفات حول األخالق وجتعلها سائغة يف املتناول، فإن شرط التساوق  

واالستمرارية، قبل أن نتمكن    سجاالت يف الفلسفة السياسية مغرقة يف التجريد ومفرطة يف التواتر

 .  (Friedman 2008, 107)حىت من عالج املتضادات األخالقية" 

رو ن ضمن ما سك ه بروس جيننغ حول املنهج  ورد النص مقتبساً عن   .29 ابيل س وك ين وش 

 املدن اجلمهوري ألخالقيات الصحة العامة، والذي حظي ابهتمام واسع مؤخراً.  

طويلة  و   املستدامة   صحة العامة، مفاده أن على السياساتهذا يعكس موقفاً حامساً لل  .30

العامة    مداأل الصحة  أهداف  حتقيق  سبيل  يف  تقييداً  اإلجراءات  أقل   Upshur)توظف 

2002; Childress et al. 2002, 173; Gostin 2008, 142) . 
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