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منشور على  و؛  العدالة فيهاالسمات العامة لـ الصحة العامة وأخالقياتها ومدخل 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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 املرتمجة مقدمة  

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

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

   فكك وشائج حياكتها العلمية الرصينة؟ معانيها أو تت 

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

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

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

وتشابكات   تقاطعات  يف  آخر  حيناً  وجنّمعها  حيناً  نفككها  الشرعية.  فسؤال  العدالة  سؤال  مث  املفهوم  سؤال  متوالية:  فلسفية 

امل اإلسقاطات  من  ختلو  ال  أخالقية  اجتماعية  جائحة كوفيدسياسية  يف  عايشناه  عما  تنفّك  التارخيية وال  ريب  ١٩يدانية  . وال 

 أهنا معينة على مسرية حافلة حنو مستقبل الوقاية اليت يدفعنا خلوض هذا االشتباك الواعي من أجل انفتاٍح إبداعّي خاّلق. 

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

استعارًة ال حاّل. وهذا العمل على أمهيته ال يروم عن كونه متهيٌد اللتماس انطالقاٍت أشّد متانة وأفقاً أوسع رحابة يف الصحة  

أ البتكاراٍت  ودعوة  وسعنا  العامة،  يف  وما زال  الصحة،  ألجل  الوقاية  ملفهوم  عهٍد جديد  على  مقبلني  أننا  إذ  فيها.  جرأة  كثر 

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

وأ العامة،  والصحة  الوقائية  الصحة  مبقام  يليق  عمالً  أقدم  أن  أرجو  هذه  برتمجيت  فإين  عملها  وأخرياً،  مالمح  للقارئ  أرسم  ن 

أزمة كوفيد يف  معامله  ابنت  الذي  أمهيتها  ١٩الشاق  الناس  واستشعر مجهور  العليا يف  ،  والقيمة  الغاية  هم  إذ كانوا  حياهتم؛  يف 

 كل خطوة خطاها عرابو هذا اجملال يف بلدان اآلمن وسائر أرجاء املعمورة.  
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 متهيد العمل

العامة   الصحة  عمل  عصب  هو  وتعزيزها  اجملتمع  صحة  حفظ  اجملتمع  (١)إن  صحة  حفظ  ويقتضي   .

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

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

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

ما   بكل  تعىن  صحية،  مديرايت  على  والبلدايت  واحملافظات  الوالايت  وجل  الدول  تشتمل كافة  كذلك 

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

ومعاجلتها. وجيري ذات النسق ألعمال تعزيز الصحة وحفظها على املستوى العاملي بصورة جتميعية، كما  

 يف حال منظمة الصحة العاملية.  
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األخالقية واملعضالت  التحدايت  أبرز  عليها  ترتكز  أرضيًة  املدخل  هذا  يف  سياسات    منّهد  من  النابعة 

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

تدور   التساؤالت  وبعض  صحياً؟  يكون  أن  للمجتمع  ميكن  وجه  أي  وعلى  الصحة؟  ماهية  مفاهيمية: 

ملسوغات األخالقية احلاثّة  حول جوهر األخالق: ما هي القيمة اليت تركن إليها الصحة العامة؟ وما هي ا

 للسعي إىل تعزيزها؟  

 

 تندرج عموم أدبيات أخالقيات الصحة العامة ضمن أحد نطاقني:  

حول الغاايت واألهداف واألوليات يف سياسات الصحة العامة وبراجمها من منطلق    النطاق األوليتمركز  

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

(؛ واليت حتتدم يف فضاءات سياسات الصحة  العدالةاملدرسة النفعية ومدرسة املساواتية )انظر: مدخل إىل  

بني  للموازنة  )   العامة  )equityاملساواة  والكفاءة   )efficiencyوك يف  (.  العدالة  أدبيات  تقدم  ذلك 

أخالقيات الصحة العامة معاجلة عامة للجور البنيوي واإلنصاف والقوة. تتفاوت الصحة ومهدداهتا بني  

خمتلف الفئات والشرائح يف جمتمع معني تفاواتً كبريا، وألن هذه التفاوت مؤشراً للحرمان أو القوة، وحيث  

أساس ركيزة  الصحة  يرى  ممن  العديد  هناك  أساسيات  أن  يؤطر  البعض  فإن  وازدهاره،  اإلنسان  لرفاه  ية 

املوارد   يف  اجلسيمة  للتفاواتت  العام  ابإلطار  أسوة  واإلنصاف،  العدالة  إبطار  ومسوغاهتا  العامة  الصحة 

واحلرايت. ورغم أن تساؤالت العدالة تصاغ عادة يف نطاق جمتمع حمدد، إال أن ذات التساؤالت ميكن  

https://plato.stanford.edu/entries/justice/
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ال الشق  طرحها على النطافات  يف  الشعوب  االفرتاضي لبعض  العمر  معدل  مثاًل، يقّل  واإلقليمية.  دولية 

ولذا   العدالة،  وانعدام  للجور  جلّية  صورًة  هذا  البعض  ويعّد  الغنية،  الدول  عن  بفارق كبري  للعامل  اجلنويب 

 جيب أن تكون مسألة اجلور نواة نقاشات الصحة العامة وأولوية أطروحاهتا. 

 

حول الغاايت واألهداف واألوليات يف   يف أدبيات أخالقيات الصحة العامة أيضاً ثاين  النطاق اليتمركز  

يف تطبيق إجراءات الصحة    سياسات الصحة العامة وبراجمها، ولكن من منطلق شرعية الدولة وسلطتها

)انظر:   وتعزيزها  الصحة  حلفظ  الشرعية السياسيةالعامة  إىل  املعياري  مدخل  املنظور  اجتزاء  ميكن  وال   .)

بتنفيذ   املخّولة  للدول هي  احلكومية  اجلهات  ألن  العامة،  الصحة  أخالقيات  سياق  من  حتديداً  للشرعية 

رى أننا حباجة ملسّوغات أخالقية للعديد من تلك التدخالت. يف  إجراءات الصحة العامة، وهناك من ي

سياق مشابه، مثة مداوالت مألوفة حول صراع املوازنة بني الصاحل العام وحرية الفرد، واملربرات األخالقية  

للتدخالت الوصائية؛ اليت طاملا كانت وقوداً هلذه النقاشات. يؤطر آخرون التحدايت يف مواجهة شرعية  

خمتلف  الدولة إبطار  املواطنني، وسلطتها  مع  صدام  وقع  حال  يف  األمثل  احلل  عن  ابلتساؤل  وذلك   ،

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

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

 

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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تعتمد العديد من حتدايت أخالقيات الصحة العامة يف أرض الواقع على ثنائية العدالة والشرعية لتقدمي  

ضريبة املشروابت الغازية  مثاًل، ميكن أتويل التحدي الذي يواجه   .حتليل مالئم لكل ما هو معضل أخالقاً 

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

الضرائب، أو أبن قرار الضريبة معّرض للرفض ألنه يستند يف تسويغه على افرتاض جتريد املشروابت احملالة  

رارات  ، حيث أن قيمة هذه املشروابت موضع خالف. إال أن هذا النوع من الق disvalueمن قيمتها  

عاتق  على  تقع  قد  واليت  املتوقعة،  العكسية  الضريبة  آاثر  معاجلة  دون  أخالقاً،  تسويغه  أركان  تكتمل  ال 

 فئة دون أخرى يف اجملتمع، وهي يف األساس تعاين حرماانً ال ميكن تسويغه.

 

م حتليل  يف  والشرعية  العدالة  منطلقي  إبدراج  العامة  الصحة  أخالقيات  من كّتاب  العديد  عضالت  يهتّم 

حمددة يف سياسات الصحة العامة، وكما يف مثال ضريبة املشروابت الغازية، فإنه ال ميكن عالج املسألة  

دون   لعامٍل  تتطرق  العامة  الصحة  أخالقيات  جدليات  من  العديد  وألن  للعاملني.  الثنائي  التحليل  دون 

 اآلخر، فسنقوم إبدراج كل منهما على حدا يف هذا املدخل. 

 

رع يف نقاش هذه اجلدليات، نستهّل القسم األول من املدخل بتوضيح مستني فارقتني جملال  وقبل أن نش

من  غريها  عن  متييزها  يف  واملساعدة  العامة،  الصحة  أخالقيات  جمال  معامل  حتديد  بغية  العامة،  الصحة 

حاً: التزام  جماالت العلوم احليوية خصوصاً أخالقيات املمارسات اإلكلينيكية. أول السمتني وأشدها وضو 
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الصحة العامة إبثراء صحة اجملموعة ال صحة الفرد. ينطلق القسم األول يف معظمه رافداً عن العديد من  

العامة:   للصحة  الثانية  الفارقة  السمة  أما  السمة.  هبذه  املتعلقة  املفاهيم  تناقش  اليت  واألطروحات  اآلراء 

 بيل تعزيز الصحة العامة. فهو الدور البارز الذي تقوم به احلكومات، وقوهتا يف س

 

نسرتسل يف غالبية نقاشنا يف القسم الثاين من املدخل لتناول إشكاليات أخالقيات الصحة العامة حول  

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

للصحة   املباشر  االرتباط  نناقش  لذلك،  ابإلضافة  النتائج.  وإمجال  األهداف  ابلوقاية،  لتجميع  العامة 

 والناتج عن االهتمام األصيل للصحة العامة ابلصحة على مستوى اجملتمع.  

 

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

 تعويل الصحة العامة على العمل احلكومي والقوة احلكومية لتحقيق أهدافها.

 

 للصحة العامة، وأخالقيات الصحة العامة؟الفارقة السمات  .ما هي١

 اجملتمع؛ حمور االهتمام ١.١

 . تدابري احلكومة وتدخالهتا يف الصحة العامة١.٢
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 . مالحظات ختامية للقسم األول ١.٣

 .العدالة والصحة العامة٢

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

 التجميع واإلمجال، وحتديد الغاايت وختصيص املوارد . ٢.٢

 الصحة العامة والوقاية وسؤال العدالة . ٢.٣

 املسؤولية الفردية يف الصحة العامة  . ٢.٤

 . العدالة والوصم يف الصحة العامة٢.٥

 كاالت العاملية، والعدالة العاملية. الصحة العامة، اإلش٢.٦

 .الشرعية السياسية والصحة العامة٣

 . الشرعية وكفاء اإلنفاق وعموم النفع٣.١

 . حرية الفرد والشرعية والصحة العامة٣.٢

 . اخلالفات املعيارية والشرعية٣.٣

 . بدائل لليربالية٣.٤

 . إطار عمل شامل حليثيات العدالة والشرعية ٣.٥
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 ختامية ملدخل إىل أخالقيات الصحة العامةحاشية  ▪
 مراجع ▪
 أدوات أكادميية  ▪
 مصادر أخرى من االنرتنت  ▪
 مداخل ذات العالقة  ▪

 

 .ما هي السمات الفارقة للصحة العامة، وأخالقيات الصحة العامة؟١
احليوية.   الطبية  والعلوم  العامة  والصحة  اإلكلينيكية  املمارسة  أخالقيات  لتنظيم  واضحة  معايري  توجد  ال 

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

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

الصحة العامة يف أحيان أخرى أو قد نعين أخالقيات العلوم احليوية يف صحة السكان. وأاي يكن النهج  

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

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

العامة   الصحة  اهتمام  هو  أوهلما  الصحية؛  والرعاية  العامة  الصحة  بني  أخالقياً  اختالفاً  حتددان  ابرزتني 

 برعاية الصحة على مستوى اجملتمع، واثنيهما هو الدور البارز للحكومات يف هذا اجملال.   
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 هتمام. اجملتمع، حمور اال١.١
السمة األوىل، ولعلها السمة األبرز أيضاً للصحة العامة، هو التزامها إبثراء الصحة على مستوى اجملتمع،  

الرعاية   جمال  يف  الصحة  تعد  وبينما  الفرد.  بصحة  تعىن  اليت  اإلكلينيكية  الرعاية  تطبيقات  عكس  على 

 وعٍة أو جتّمعاً من الناس يشّكلون "العموم".  اإلكلينيكية نفٌع خاص، فإهنا يف الصحة العامة نفعاً عاماً جملم

 

الصحة العامة ومستهدفها، فهذا حيّتم التعامل مع املشكالت التجميعية  موضوع  وألن صحة اجملتمع هو  

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

من التساؤالت يف أدبيات  فيها بعض الفئات الفرعية للمجتمع؛ تثري الكثري    قد خُيتزل فيها األفراد وتتوارى 

 من هذا املدخل.   ٢الصحة العامة حول العدالة. كما سيتضح يف القسم  

 

يضع اهتمام الصحة العامة ابجملتمع يف موقع مالئم لقيادة عمل الوقاية من األمراض وإصاابت احلوادث  

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

Shebaya, and Siegel 2019  وابلرغم من توّخي األطباء سبالً وقائية ضمن اخلطط العالجية .)

الوقائي.   العمل  هبدف  صراحة  أعماهلا  تنصرف  أخرى  جمتمعية  مؤسسة  أي  يوجد  ال  فإنه  للمرضى، 

ُصممت العديد من مؤسسات الصحة العامة كاملركز األمريكي للوقاية من األمراض ومكافحتها، وهيئة  

للعمل على الوقاية من األمراض واإلصاابت على مستوى اجملتمع. وهذا العمل    الغذاء والدواء األمريكية 
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الراهن   الضرر  ختفيف  أن  أحياانً  يبدو  قد  األخالقية.  التحدايت  من  حبمولته  أييت  الصحة  يف  الوقائي 

من   هبا  الفورّي  لالهتمام  وأدعى  إحلاحاً  أكثر  يبدو  ببساطة  أنه  أو  أخالقاً؛  أمهية  أكثر  عليه  والقضاء 

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

وقوعها   املتوقع  األمراض  على  عليها،  والتعرف  حتديدها  ميكن  واليت  املعروفة  الراهنة  ابألمراض  االهتمام 

ا الوقت  يف  وتعريفها  حتديدها  ميكن  ال  واليت  الناس،  بني  العدالة  مستقبال  إلشكاليات  منوذج  هو  لراهن، 

 .  ٢اليت تواجه أخالقيات الصحة العامة واليت نستفيض يف مناقشتها يف اجلزء 

 

 من هم العامة يف الصحة العامة؟   ١.١.١
مع أن العديد من أسئلة األخالق النابعة من اهتمام الصحة العامة بصحة السكان تدور بشكل رئيسي 

ملناقشة مواضيع خمتلفة؛    1.1.2والذي يليه    1.1.1خصص يف هذا القسم حول العدالة، إال أننا سن

 منها اإلشكاليات املفاهيمية. 

 

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

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

الصحة   ألخالقيات  مفّر  ال  حمورية  ملسائل  يقودان  أنه  إال  ذاته،  يف  لالهتمام  مثرٌي  السؤال  هذا  أن  ورغم 

الصحة   من  الفائدة  تعود  من  على  العامة؛  الصحة  أعمال  لتسويغ  وتسويرها  إليها  االلتفات  من  العامة 
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م يف الصحة العامة؟ ما التضحيات املتوقع من األفراد تقدميها يف سبيل حتقيقها؟  العامة؟ بصحة من هنت

 وما الداعي لتعزيز الصحة العامة؟  

 

  ”لإلجابة على هذه التساؤالت، من املهم أن نتساءل ابتداًء عن دالالت لفظي" العموم"، و"السكان

الع الصحة  هتتم  واليت  عينها،  الفئة  تشمالن  هل  آنفاً،  استخدامهما  الواردة  ميكن  هل  بصحتها؟  امة 

ابلتبادل؟ هل يوجد اختالف مفاهيمي جوهري بني اللفظني؛ اختالٌف يف تكافؤ األخالق بينهما؟ أو  

 يف توجه ومنهج أخالقيات الصحة العامة من جهة وأخالقيات صحة السكان من جهة أخرى؟ 

 

ال عن  األدبيات  اهتمام  تعرّب  حتت  الواقعة  العامة  فئة  اجملتمع  أبحالصحة  طرق:  ثالث   the)د 

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

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

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

يبدو أن وصف مستهدف الصحة  يغُلب أن تتشارك يف لغتها وثقافاهتا واترخيها، وتضّمهم أرضاً واحدة. و 

العامة "بصحة اجملتمع" مستساغاً لصبغته التلقائية ومعقوليته أيضاً عند استدعاء النفع اجملتمعي يف تسويغ  

 .تدخالت الصحة العامة
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تشرتك "العامة" يف اخلصائص اليت أوردانها "للمجتمع"، بيد أهنا أقل ثقالً منها يف ميزان األخالق. ذلك  

ها صورة ضبابية جمهولة املعامل، ال تشري ابلضرورة إىل متاسٍك ثقايفٍّ وحضارّي. وقد ُتصّور  أنه يغلب علي

 ِداللة "عامة" وحدة منفصلة نسبياً تنتمي إىل املؤسسات العامة وحياة سياسية مشرتكة. 

 

هو  حتقيقه  إىل  نسعى  الذي  النفع  لالعتقاد أبن  و"العموم"  "اجملتمع"  دالليت  على  االستناد  خاص    يدفع 

وعموم يتضّمن   االرتباط ثقافياً،  وثيق  جمتمٌع متآلف  جغرافياً:  حمدٍد  وحدة سياسية رمسية، كوالية  بكياٍن 

أو دولة ضمن حّيٍز جغرايٍف حمدد. أحد أسباب الرتدد يف قبول هذا التوصيف هو وقوعه يف مأزق عدم  

مهددات   بعض  ابحلدمالءمة  تعرتف  ال  مثالً،  السارية  فاألمراض  جتدي  الصحة،  ال  وقد  الدولية،  ود 

 (.٢اإلجراءات الوقائية داخل الدولة الواحدة نفعاً إن مل حتُذ الدول املتامخة حذوها ) 

 

الصفات   من  صحتهم "ابلسكان"  حتسني  الصحة العامة  اليت أتمل  الفئة  حيّجم توصيف  قد  املقابل،  يف 

عية، واليت تُعترب صحتهم حمل اهتمام  التشاركية اليت خيتص هبا جمموعة من الناس لتشكيل كياانهتم التجم

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

عن   النظر  بغّض  وتعزيزها،  صحتهم  رعاية  ويلزم  صحية،  اهتمامات  يتشاركون  سكان  أّي  هبم  نعين  إذ 

اجلغرافية   ومواقعهم  و (Wikler & Brock 2007)جنسياهتم  مرونة  .  "السكان"  لفظ  حيمل  قد 

شأن هذا التوصيف   الشمول عاملياً. فمن  أو  حملياً  وقد نعين هبا الرتكيز  أو "العامة"،  من "اجملتمع"  أكثر 



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 15

 

الصحة   الفئة اليت هنتم بصحتهم يف  يف حتديد  أكثر  والتعامل مبرونة  الشعوب،  املرسومة بني  إزالة احلدود 

 العامة.  

 

( يساعد على أتييد مفهوم  global healthبه، فإن النقاش حول "الصحة العاملية" )يف سياق مشا

"الصحة للجميع"، الذي يهتم برعاية الشعوب يف البلدان األخرى وليس داخل الدولة الواحدة فحسب،  

اليت ُتسّلط الضوء على التعاون بني جمموعة   (international health) على عكس الصحة الدولية 

 حمددة من الدوٍل الستيفاء االحتياجات الصحية لشعوهبا. 

 

توجهات   مع  السكان"  "صحة  أو  العامة"  "الصحة  يفّضل  من  توجهات  توافق  ابلضرورة  ينفي  ال  هذا 

لصحة العاملية، ويشار  الصحة العاملية. يف الواقع، يشار إىل منظمة الصحة العاملية عموماً كمؤسسة تعىن اب 

صحة   يف  خمتصني  ال  العامة،  الصحة  يف  خمتصني  أبهنم  احلدود  عرب  الصحة  تعزيز  على  العاملني  إىل 

السكان. ومع أن البعض قد يعتقد أن تلك املفاهيم شديدة التباين واالختالف يف املستهدف من تعزيز  

ب األقل  على  بينها،  تعارضاً  جيد  ال  من  فهناك  وحفظها،  وصحة  الصحة  العامة  الصحة  مفهومي  ني 

السكان. على سبيل املثال، يدرج جملس نوفيلد ألخالقيات العلوم احليوية لفظ "صحة السكان" داللة  

املساعي   إىل  إشارهتم  يف  العامة"  "الصحة  أدرجت  بينما  ما،  جمتمع  لعناصر  الكلية  الصحية  احلالة  على 

واال  والتنظيمية  السياسية  البيئة  لتحسني  أن  الرامية  ذلك  من  ويفهم  الصحة.  منظومة  يف  املؤثرة  قتصادية 
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 Nuffield Council on Bioethics)مستهدف الصحة العامة هو حتسني صحة السكان 

2007, p. XV). 

 

من   عاملية  أكثر  أو  حملية،  أكثر  نطاقاً  يف "العامة"  نستهدف  قد  القائم،  الصحّي  التحدي  حسب  على 

جمموعة من النظم والسياسات  ال احلدود الدولية هنا، ألن لكل دولة  سكان الدولة الواحدة. ال ميكن إغف

اهليئات   تبّلغ  اليت  احلكومات  مراقبة  على  تعتمد  ألهنا  وأيضا  البعض.  بعضها  وبني  بينها  تتفاوت  اليت 

املؤشرات   وشىت  الصحة  وأعباء  املعدية  األمراض  فاشيات  ببياانت  العاملية(  الصحة  )كمنظمة  العاملية 

لدي أن  الصحية  من  ابلرغم  واختياراً.  طواعيًة  الدولية    ١٩٦ها،  الصحية  اللوائح  ميثاق  وّقعت  دولة 

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

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

القسم   يف  سنتناوله  الذي  املناخي(  )كالتغري  البيئية  التحدايت  مع  بنيتها  يف  تتشابه  واليت  ٣.١العامة،   ،

تصّدها   ال  الصحة  اعتالل  حمددات  بعض  ألن  العامة،  الصحة  يف  مرتدية  ذاهتا كارثة  حد  يف  أضحت 

 احلدود الدولية وال ميكن لدولة واحدة معاجلتها مبعزل عن غريها.  
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 ي الصحة يف الصحة العامة؟ ما ه ١.١.٢
حتديداً؛   أكثر  إليها كمجتمٍع  ابإلشارة  أو  عموماً،  أو  سكاانً  بوصفها  العامة:  مالمح  حمددات  تكن  أايً 

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

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

 

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

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

ا )وسيلة(، أم كال األمرين معاً،  كقيمة، وما إن كان نفع الصحة نتيجة يف مآهلا )غاية( أم معنوايً لذاهت

أم سوامها؟ وهل يؤثر ما يعتقده املصابون حبالة صحية ما إزاء حالتهم تلك، يف التوصيف بصحي أو غري  

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

1975; Coggon 2012; Hoffman 2010; Holland 2007;ان إىل  ؛  مدخل  ظر 

(. هب أننا قرران جتّنب خوض تلك التساؤالت، فهناك تساؤالت أخرى متعلقة  مفهوم الصحة واملرض

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

اخلاصة بكل فرد، والذي بطبيعة احلال يشّكل كيان هذا اجملتمع؟ أم أنه أمر يفوق ذلك؟ وهل تستقيم  

 ؟ قيمة صحة العموم لذاهتا

 

https://plato.stanford.edu/entries/health-disease/
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تكمن أمهية هذه التساؤالت يف أتثريها على توجهات حمددة يف أخالقيات الصحة العامة. ينفي بعض  

صحة تعريف  إمكانية  العامة  الصحة  ابلتوجه    منّظري  ندعوه  فيما  الفرد  صحة  إىل  إبسنادها  العموم 

 Coggon)الالاختزايل. ينظر الالاختزاليون إىل العموم على أهنم جمتمعاً أو كياانً سياسياً وليس سكاانً  

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

ايت املعنية ابلصحة العامة، فالقيم اجلماعاتية لديهم كالتكافل مثاًل، جزء  استحضارها كركيزة لوضع النظر 

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

and Dawson 2015)  وعادة ما يغايل هذا املنظور يف املطالبة بتدخل احلكومات يف إجراءات .

  أن هذا ال يعد ابلضرورة مسة أصيلة له. حفظ الصحة العامة وتعزيزها، إال

 

االختزاليون يرى  ال  هلذا،  صحة    وخالفاً  إىل  وإحالتها  ابختزاهلا  للعموم  الصحية  احلالة  استنتاج  من  أبساً 

الصحة   تعزيز  يف  للحكومات  املوغل  الدور  مبناوءة  االدعاء  هذا  يوعز  إمجااًل.  جتميعها  مث  ومن  األفراد 

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

أهنم  اختز  إال  قَيمه،  أو  الفرد  مصلحة  إىل  الالختزاليني -اله  غرار  اإلجراءات    -على  أبمهية  يسّلمون 

أن القيمة العائدة على الفرد من فرض اإلجراءات اليت حتّد من وقوع    -مثالً - السياسية. فريّجح البعض  

الفرد   على  والوقاية  العالج  إجراءات  تركيز  من  أجنع  اجملتمع  يف   Rose 1985; Rose)األمراض 
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et al. 2008)  ال حُيول هنج الالاختزاليني بينهم وبني وصول حجاجهم إىل النتيجة نفسها، إال أهنم .

 يتوسلون بقَيٍم مغايرة يف حجاجهم. 

 

يتبىن الفريق الثالث هنجاً اختزالياً أيضاً، إال أهنم يرون ضرورة تقييد إجراءات الصحة العامة. مثاًل، جيادل  

الت حرية  الليرباليون  على  التعّدي  من  احلكومات  ممثلي  حيّد  الذي  األخالقي  القيد  حول  عادة  قليديون 

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

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

 ,Anomaly 2011)احلكومي إلحراز بعض املنافع العامة املتعلقة ابلصحة، كتحقيق املناعة اجلمعية  

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

2017; Horne 2019). . 

 

استمتاع الفرد ابلنفع    وابلنظر إىل البعد االقتصادي؛ فللنفع العام مستني: عدم التنافسية؛ والذي يعين أن 

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

إىل   مدخل  )انظر  استخدامه  من  ومنعهم  ابلنفع  األفراد  استمتاع  دون  احليلولة  الراكب  مع يصعب  ضلة 

(. ينطبق منوذج النفع العام يف الصحة العامة على: املناعة اجلمعية والصرف الصحي وتنقية اهلواء.  اجملاين

 وإمجااًل، ال ميكن تعميم هذا املفهوم للنفع على كافة املنافع يف الصحة العامة. 

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

تسويغ إجراءات الصحة العامة. حيتمل هذان املفهومان التأويل على أوجه عدة حسب اقتضاء السياق،  

إىل   اجملتمعي"  "النفع  إشارة  يف  مثال، كما  سياسية،  بقيمة  اللفظ  يُكسى  ولرمبا  بينهما.  يُلتبس  ما  وعادة 

ما. ويستخدم العديد من الالاختزاليون  كافة عناصر جمتمع  يسعى إلحرازها  القيمة املشرتكة واجلمعية اليت  

يذهب  مثاًل،  ضوئه،  وعلى  وسياساهتا.  العامة  الصحة  تدابري  لتسويغ  التوصيف  هبذا  اجملتمعي"  "النفع 

كل عنصر يف اجملتمع، بوصفهم احملض عنصراً من عناصر اجملتمع، مصلحًة للعيش  البعض للقول أبن لدى  

 عالية من الصحة.   ضمن فئة جمتمعية يتمتع كل أفرادها بدرجة

 

الفرد   استخدام  اجملّمعة اليت تتسم ابلتنافسية )يؤثر  اجملتمعي إىل املوارد  النفع  منظور اقتصادي، يشري  من 

على إمكانية انتفاع اآلخرين هبا(، لكنها غري قابلة لالستبعاد، فيصعب إبعاد األفراد ومنعهم من االنتفاع  

تدابري بعض  تعّد  املنظور  هلذا  ووفقا  نفعاً  هبا.  اآلمن  والدواء  اآلمن  الغذاء  النقية،  العامة كاملياه  الصحة   

 جمتمعياً.
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 تدابري احلكومة وتداخالهتا يف الصحة العامة ١.٢
الدور البارز لتدخل احلكومات وقوة نفوذها يف سبيل تعزيز الصحة  السمة املميزة الثانية للصحة العامة هو  

الرامية لتحسني  العامة التدابري  ما تستدعي  العامة. كثرياً  أخالقيات الصحة  يف  جدلية  أسئلة  واليت تثري   ،

الصحة العامة، تفعيل اجلهاز احلكومي للدولة والتقّوي بنفوذها. تقول بعض اآلراء أن ما جيعل الصحة  

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

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

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

يقو  وكيف  عليه؟  القائم  من  وإمنائه:  لتعزيزه  املواتية  بذلك؟  ابلعوامل   ;Coggon 2012)م 

Jennings 2007; Verweij and Dawson 2007; Dawson and Verweij 

معهد  (2008 عن  الصادر  العامة"،  الصحة  "مستقبل  يف كتاب  الوارد  التعريف  نّص  ذلك،  ومثال   .

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

 . (Institute of Medicine 1988, p. 1)لناس فيها أن يكونوا أصّحاء " ل

 

إن افرتضنا أن ممارسات احلكومات الدميوقراطية الفاعلة، هي يف األصل جممل ممارساتنا حنن، فبهذا نصل  

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

عامل    - جدال-افرتاضنا   على  اّتكأت  حال  يف  إال  العامة  الصحة  ممارسات  من  تعّد  ال  ما،  ممارسة  أن 

اإلمجال والكلية؛ وأنه ال ميكن استيفاء شرط اإلمجال والكلية ملمارساتنا حنن، إال إن مثلتها احلكومات  
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ال يُعّد تدخاًل   التدخل  أن  إذاً: هذا يفضي إىل  يف مضامريها،  ممارستها وعربت عنه  العامة،  يف  للصحة 

 إال يف حال قامت به احلكومات. 

 

هذا االستنتاج يف الصحة العامة صادٌم وضّيق األفق. ألننا جند أن مضامني ونتائج العديد من نشاطات  

احلكومية،   غري  اجلهات  من  وغريها  اخلريية،  الرحبية كاملؤسسات  غري  واملنظمات  اخلاصة،  القطاعات 

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

اجلهات غري احلكومية للدعم املايل الحتضان أحباث اللقاحات وتطويرها. وعادة ما تنبثق مشاريع توزيع 

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

حة، بتقدمي الدعم الالزم لتحسني البىن التحتية للصحة العامة يف اجملتمعات.  ركب احلمالت املعززة للص

خاضعة   غري  لكوهنا  تدابريها  وجناعة  العامة  الصحة  إثراء  يف  الرحبية  غري  املؤسسات  دور  إنكار  فإن  لذا 

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

للصحة  خا حكومية  تصنف كجهة  ال  أهنا  رغم  العامة  للصحة  إمنائية  إجراءات  تباشر  رحبية،  وغري  صة 

. وبطبيعة احلال فقد يعارض البعض أهلية هذه املؤسسات لالنضمام إىل  (Coggon 2012)العامة  

ويعد  توجهاهتم.  عن  تعرب  ال  وألهنا  املواطنني  ملساءلة  خاضعة  غري  العامة، كوهنا  الصحة  هذا    نشاطات 

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

 . (Reich 2018)نطاق واسع عموما 
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هذا االنتشار العارم ملؤسسات غري احلكومية مثري لالهتمام. إذ قد ميّكنها نفوذها من هتميش صالحيات  

زاهتا واالستئثار بتحديد االحتياجات وترتيب األولوايت وفق أجنداهتم  عناصر الدولة القومية وانتزاع امتيا

التعاونية   املبادرات  املثال  فهناك على سبيل  أخرى.  يف سياقات  واهية  وتبدو  املزاعم  اخلاصة. تتبدد هذه 

لدعوهتا،   استجابة  أو  احلكومية  اجلهات  مع  ابلتعاون  احلكومية  غري  املؤسسات  تقدمها  اليت  الوطيدة 

حفظ    وكذلك عن  اإلحجام  عند  أو  املوارد  شّح  عند  أوضاعاً،  املتدهورة  الدولية  السياقات  يف  تدّخلها 

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

خُلصنا إىل أن   الصحة العامة. وسيكون ضرابً من ضروب الفوضى العارمة، لوهاٍم الزدهار فتقوم بدوٍر 

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

متلك   وال  ما،  دولة  عن  ممثلة  ليست  املنظمة  هذه  أن  حيث  العامة،  الصحة  وتدّخالت  سياسات  من 

 الصالحيات لفرض نفوذها على أي دولة.  

 

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

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

واالتساق، األمر الذي  االنضباط بني أطراف متعددة. واستمرار تظافرها مرهون بقدٍر عاٍل من االنتظام 

تضمنه احلكومات بفضل صالحياهتا يف وضع سياسات احلّث والردع. تظفر احلكومات هبذه املهمة، ملا  
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تشكل  مثاًل،  مستهدفاهتا.  وإحراز  الصحة  بتعزيز  اخلاصة  التحدايت  جتاوز  على  وقدرة  نفوذ  من  متلكه 

مراض املعدية، حيث يتطلب الوصول إىل  محالت التحصني حتٍد منوذجي يواجه الصحة العامة حملاربة األ

املناعة اجلمعية حصول عدد كاٍف من اجملتمع على اللقاح، وقد حيول املمانعون دون الوصول إىل النصاب  

سياسات   فرض  يف  ابحلكومات  املنوط  الدور  يربز  حوله،  اخلالف  رغم  اجلمعية.  املناعة  لتحقيق  الالزم 

 ح.  رادعة جملازاة املمتنعني عن تلقي اللقا 

 

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

الصحة العامة، إذ تتسم العديد من اإلجراءات يف الصحة العامة ابلقسرية ويتم إنفاذها بذريعة القانون.  

املختصو  يوّجه  للدول،  الرمسية  املمارسات  حول  ابلنقاشات  على  أسوة  للحكومات  حازمة  تساؤالت  ن 

صعيد أخالقيات الصحة العامة، عن أثر هذه التطبيقات على األمن والعدالة، ونطاق القيود واألنظمة  

وتشريع   العامة  الصحة  فضاءات  يف  العامة  السلطات  ممارسات  عن  تساؤالت  وُتطرح كذلك  القانونية. 

املهددة للخصوصية الفردية،   العقوابت  هلم، ما  اجلزاءات وفرض  االختيارات الصحية  حرية  والتدخل يف 

العامة   الصحة  سياقات  يف  تطرح  املمارسات. كما  هذه  لتربير  ورصينة  مقنعة  مسّوغات  وجود  يستدعي 

مبقابل   الفرد  حرية  ملقايضة  املسوغات  حول  السياسي،  املعرتك  يف  عادة  تتصاعد  اليت  ذاهتا  التساؤالت 

للتف السياق  هذا  يقودان  العام.  تدابريها، النفع  يف  الوصاية  وطبيعة  العامة  الصحة  تدابري  شرعية  يف  كري 

 . ٣واليت سنعاجلها يف القسم  
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 مالحظات ختامية للقسم األول  ١.٣
مظان   ومها  تدابريها،  عليه  تنطوي  وما  العامة  الصحة  عصب  مها  العامة  للصحة  املميزتني  السمتني  إن 

عملها   ونطاقات  حدودها  عن   Powers and Faden 2006; Coggon)التساؤالت 

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

التقليدي   اجملال  بني  وسالمة  شاسع  الصحي  والصرف  املياه،  تنقية  خدمات  تقدمي  يف  العامة  للصحة 

الغذاء والدواء، ومحاية العموم من األمراض املعدية، وتعزيز الصحة وبني تنظيمات متويل اخلدمات الطبية  

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

كاماًل. يرسخ هذا االعتقاد خصوصا يف الدول اليت تويل اهتماما رئيسيا ابلرعاية الصحية لألفراد، وتفرد  

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

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

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

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

الر  سياسات  أخالقيات  أن  نتصور  أن  لنا  العامة  ميكن  الصحة  أخالقيات  مع  تشتبك  الطبية  عاية 

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

الصحة العامة عن الرعاية اإلكلينيكية ابلسمتني الواردتني آنفاً، إال أنه ال بد من اإلشارة إىل التقاطعات  

يات الصحة العامة، مثاًل، يف كثري من السياقات اليت متتلك فيها القطاعات احلكومية  العديدة مع أخالق



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 26

 

سلطة مطلقة لتحديد نطاق خدمات الرعاية الصحية املسداة للمريض يلزم األخذ ابالعتبارات األخالقية  

رى متعلقة  ملدى أتثري ذلك على عالقة الطبيب ابملريض، وكفاءة اخلدمة املسداة، ابإلضافة إىل جوانب أخ

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

 هذا املنظور.  

 

وهناك أيضا تقاطعات ذات أمهية ابلغة بني الصحة العامة والعلوم احليوية الطبية مع اعتبارات ألخالقيات  

االبتكارا حول  تتكّشف  مثاًل،  العامة.  إىل  الصحة  إبسنادها  الضخمة  البياانت  حتليل  جماالت:  يف  ت 

تساؤالت اجلينات،  تعديل  وتقنيات  اجلينوم،  علوم  بياانت  وقاعدة  الصناعي،  يسبق  حديثة    الذكاء  مل 

فيها،   للصحة  املهددة  احملتملة  االنتهاكات  واستقراء  هلا  العامة  الصحة  أتّهب  يستدعي  مما  معاجلتها، 

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

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

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

 العلوم.  

 

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

العام   للمجال  فهمنا  يف  التحدي  يكمن  اإلنسان.  صحة  ازدهار  لتحقيق  تتظافر  اجملاالت  هذه  فكل 
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سيح اجملال وابلنظر  واخلاص ملضمون الصحة العامة وما تنطوي عليه تدابريها. وملا للصحة من مفهوم ف

إىل العوامل املؤثرة على صحة اجلمهور، ميكن أن نتصور أن للصحة العامة مفهوماً مسِهباً ال ميكن حصره  

الصحة   ملفهوم  الفضفاضة  الطبيعة  هذه  تتسع  مهين.  مبجال  حىت  وال  اجتماعية  حبدود  وال  مبؤسسة  ال 

كوارث الطبيعية إىل علم الوراثة السكانية، واملخاطر  العامة لقضااي عديدة، متتد من عامل اجلرائم واحلروب وال

القمع   ليشمل  ذلك  يتعدى  بل  الضخمة؛  للشركات  األخرى  واملمارسات  التسويق  وممارسات  البيئية 

للصحة   الرحبة  املظلة  حتت  ينطوي  هذا  وكل  األفراد؛  وسلوكيات  الدخول،  توزيع  يف  واجلور  السياسي، 

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

إحالل الصحة العامة حمل اجملاالت االجتماعية املختلفة، الالزمة للحد من املخاطر والتخفيف من وطأة  

أحداثها اجلسيمة. فبينما يعد خفض معدالت العنف أمراً ابلغ األمهية لصحة اجملتمع مثاًل، إال أن سّن  

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

 قطعاً.  

 

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

أخال تشابكات  يكتنفها  مسائل  هي  واحملددات؟  الشروط  هي  فما  ومثال  إن كان كذلك،  عديدة.  قية 

ذلك، إرجاء معاجلة بعض قضااي العنف املسلح وإدمان املواد املخدرة إىل كنف الصحة العامة، بداًل من  

إشكاليات   تفاقم  من  وحيّد  اجملتمع،  عناصر  بني  التوتر  فتيل  ينزع  ما  اجلنائية؛  العدالة  سياق  يف  تناوهلا 
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على   اجلسيمة  تبعاهتا  من  ويقلل  العرقية،  عموماً  التفاواتت  حممودة  نتائج  إىل  ويفضي  األقليات؛ 

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

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

حت أن  اآلمنة،  البيوت  وبرامج  للفتيات،  املوّجه  األمية  النموذجية  حمو  الربامج  تضاهي  صحية  أهدافا  رز 

 للصحة العامة كفاءًة. 

 

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

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

ما حمدداهتا ذات األثر االسرتاتيجي البالغ على الصحة. تتماشى بعض هذه احملددات مع  الصحة؛ ال سي 

وأتمني   والغذاء  املياه  وسالمة  املعدية،  األمراض  على  العامة كالسيطرة  للصحة  التقليدية  الوظيفة 

العلمية  الرباهني  أبحدث  اإلشرافية  املهمة  هذه  تدعيم  من  مفر  ال  للدواء.  األساسية    االحتياجات 

للمحددات املرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابلنسيج اجملتمعي، والذي أيوي إىل اسرتاتيجيات الصحة. إال أن بعض  

حمددات الصحة تقع خارج دائرة صالحيات وكاالت الصحة العامة وأعماهلا التقليدية. وكما ميكن ألثر  

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

 قطاعات التعليم، واملساعدات اخلارجية، والزراعة والبيئة أن ميتّد إىل الصحة بفعالية.  
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إىل   يُنسب  ما  تفّلت  إزاء  قلٌق  االجتماعية  واحلياة  السياسي  اجملال  بني  الشائك  التداخل  هذا  عن  ينجم 

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

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

ابلقضااي الشائكة األخرى؛ ما يعّزز نفوذ القائمني على الصحة العامة وينأى هبم عن احملاسبة واملساءلة  

 الدميوقراطية.

 

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

صحية وطبية أخرى رئيَس الوالايت املتحدة، بضرورة    منظمة   ٢٣خاطبت الرابطة الطبية يف أمريكا مبعية  

على   إسباغاً  أكثر  طريٌق  هنالك  "ليس  العامة:  الصحة  يف  املناخي كطارئة  التغري  أزمة  ملواجهة  التحرك 

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

سّل السياسات املناخية من اخلضوع لتساؤالت الشرعية عرب إطار كوارث  ؛ فمن املستبعد أن تن(2020

هنا؛  اإلحصائية  الرباهني  استجالب  صعوبة  من  فبالرغم  الصحيح؛  هو  ذلك  وخالف  العامة.  الصحة 

فعلى األرجح أن مؤسسات الصحة العامة تعاين من عجز نفوذها السياسي وضعف صالحيتها السلطوية  

و  املتاحة  مواردها  العامة ال تستهدف  وشّح  الصحة  أن  واحلقيقة،  أهداٍف طارئة وملّحة.  الالزمة إلحراز 

الضخمة،   اخلاصة  للشركات  املادية  املصاحل  ضد  صراعاً  ختوض  إهنا  بل  تدخالهتا،  يف  الفردية  احلرايت 
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املخاوف   هذه  استبقاء  عن  حميد  فال  وعلى كل،  وحنوها.  واللحوم  األلبان  ومنتجات  التبغ  كمصانع 

 نصب العني كإشكالية حمتملة الوقوع، ينبغي ألخالقيات الصحة العامة معاجلتها.   ووضعها 

 

قلق مبالغ؛ بيد   العامة عن كوهنا  الصحة  من نسبة شيء إىل  املدنية  احلرايت  خماوف هتديد  قد ال تعدو 

بل  من هذا املدخل. لكن ق  ٣أنه ال مفّر من تناول توّسع الصحة العامة احملفوف ابلتحفظات يف القسم

مسألة   طرحنا  أن  وبعد  العامة.  الصحة  مسات  من  الثانية  السمة  حول  نقاشنا  نستأنف  دعوان  ذلك، 

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

 .العدالة والصحة العامة٢
احل عند  واملساواتية  النفعية  سجاالت  عن  نتحدث  أن  املألوف  واليت  من  التوزيع  منهجيات  عن  ديث 

تتناسب يف أحايني كثرية مع سياقات الصحة العامة. بطبيعة احلال، يُطاَلب اختصاصيو الصحة العامة  

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

حمم العامة مرحب به، بل  الصحة  اختصاص  يف أي سياق  الفهم لنطاق  فال يوجد  ود على عدة أوجه. 

لتأمني   يكفي  ما  حىت  منها  يتوفر  ال  وقد  مصراعيها،  على  مفتوحة  للموارد  بواابت  العامة،  الصحة  يف 

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

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

 (.  العدالةإىل 

 

صّناع السياسات خماطر املنهجيات اليت متهد الوصول إىل احلد األمثل  يدرك املختصون يف الصحة العامة و 

للصحة، وأهنا قد أتيت على الصحة العامة مبا ال حيمد عقباه. فانتهاج هذا املسلك عادة ما يفاقم اجلور  

علماء   رفع  تقدير،  أقل  على  املاضي  القرن  تسعينيات  مطلع  منذ  اإلنسان.  رفاه  ويعّطل  الصحة  يف 

وترية التحدايت يف الصحة العامة ابملطالبة إبرساء مبدأ املساواة وحتقيق العدالة والرمي إىل    االخالقيات 

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

بضرورة املساواة املنصفة يف    والنوعية اجلنسانية، وأشكال اجلور الفئوي األخرى، مؤسسات الصحة العامة 

 الصحة حتديداً ابلتخفيف من وطأة احلرمان اجلائر من الصحة.  

 

العامة   الصحة  خوض  أثناء  الكفاءة،  مبقابل  املساواتية  مبدأ  على  املوارد  ختصيص  سجاالت  رحا  تدور 

لصحة واخلدمات  ملرحلتني من مراحل عملها: إرساء الغاايت وحتديد األولوايت؛ فمثال، عند إرساء وزارة ا 

اإلنسانية األمريكية يف مبادرهتا "أشخاص أصحاء" لغاايهتا وأهدافها بغية حتسني صحة اإلنسان ورفاهه 

توزيع   سيكون  فكيف  األهداف،  تلك  حتقيق  على  تساعد  اليت  املوارد  وختصيص  املتحدة،  الوالايت  يف 

لشرايني؟ يف غمار احلديث عن  خلفض الوفيات النامجة عن أمراض القلب وا  -مثالً -التمويل املخصص 

https://plato.stanford.edu/entries/justice/
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مبدأ العدل يف أخالقيات الصحة العامة، تربز مواضيٌع أخرى ال يلفها صراع املساواة والكفاءة، إال أهنا  

تضاهيها أمهية، منها ما يدور حول القيم األخالقية للوقاية، واملسؤولية األخالقية لألفراد جتاه صحتهم،  

لعامة. وتؤثر الصحة العامة كذلك على جوانب أخرى ذات أمهية  والوصمة اليت قد تعقب برامج الصحة ا

أخالقية كاملعاملة ابحرتام، واألمن الشخصي والعالقات الشخصية. وميكن خوض هذه النقاشات ابلنظر  

إليها من زاوية العدالة وأحياان من زاوية الشرعية، انطالقاً من طريقة فهمنا ملكنون العدالة اجملتمعية وبنائها،  

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

 

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

ات  نتناول إشكالي  ٢.٢تعد الصحة من املواضيع اليت تتناوهلا أو قد تتناوهلا تساؤالت العدالة. يف القسم  

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

القسمني   ويف  الوقاية.  العامة ألعمال  الصحة  النامجة عن تكريس  نتحدث عن    ٢.٥و    ٢.٤األخالقية 

العامة يف مضمار العدالة،  مسؤولية الفرد مث الوصمة، ابإلضافة إىل أمثلة لنتائج انمجة عن اخنراط الصحة  

وهي نتائج ال متّس الصحة بشكل رئيسي، كالقلق الذي يعرتي الوصم ملا له من أتثري على عدم االحرتام  

املدخل   هلذا  الثاين  اجلزء  من  األخري  القسم  يف  اجملتمع.  فئات  وجيزة    ٢.٦بني  بلمحة  النقاش  نلّخص 

 إلشكاليات العدالة من منظور عاملي.  
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 قيمة الصحة من منظور األخالق: ملاذا تعد الصحة أمراً هامًا؟    ٢.١
يعمل العديد من منّظري العدالة املرتبطة أبخالقيات الصحة العامة على ضوء قيمة الصحة، واليت طاملا  

. تذهب نظرايت النفعيني، إىل أن قيمة الصحة تتشكل  (٤)كانت أحد أوجه اخلالفات اجلوهرية بينهم  

الصحة   يضر  ما  وكل  الرفاه،  يثري  الصحة  على  يعود  نفع  فكل  الرفاه.  أو  النفع  يف  مسامهتها  جوهر  يف 

اضمحالٌل له. كيف يتشّكل تصّور النفع والضرر؟ وكيف يقاس؟ ال يزال دأب تساؤل وجدال، كما هو  

الت حول  التساؤل  يف  عموماً  جمال  احلال  يف  احلجاج  هذا  بعض  سنوجز  والرفاه.  للنفع  الرئيسية  صنيفات 

 .  ٢.٢الصحة يف القسم 

 

تستمر نظرايت املساواتية عن العدالة مبا فيها من نظرايت وثيقة الصلة أبخالقيات الصحة العامة، بسرب  

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

للمجتمع   رئيسي  إليها كنفع  رولز  ومل يُِشر  احملتفى به،  حبجاج  (Rawls 1971, 62)رولز  . توسالً 

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

ال دانييلز  رولز"  نورمان  مبدأ  يف  جوهريًة  أمهيًة  للصحة  دانييلز  رصد  الرولزي.  الفكر  ابستدعاء  طورها  يت 

التكافؤ العادل للفرص"، والذي وضعه رولز أساساً لتويل الوظائف املدنية وتقّلد املناصب. يرى دانييلز  

، هو من صميم  أن الصحة أجدر بتطبيق هذا املبدأ. وفق هذا املنظور، فإن متتع كل فرد بقدٍر من الصحة

يرمسها   ما  اليت عادة  خمتلف خطط احلياة  أو من متكينهم خلوض  متكينهم من "اجملال الطبيعي للفرص": 

ألنفسهم   وعقالئهم  ما  جمتمع  األمهية  (Daniels 2008, p. 43)ُصّوابة  دانييل  حماولة  ترّسخ   .

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

العامل  (2008 ;2001 ألهنا  ابلعدالة،  تتعلق  مسألة  فالصحة  املنظور،  هذا  وفق  أخرى  وبعبارات   .

لنا   املكفولة  مساعينا  مواصلة  من  اعتالهلا(  حال  )يف  مينعنا  أو  متامها(  حال  )يف  ميّكننا  الذي  الرئيسي 

 مبوجب العدالة.  

 

دة هنٍج خمتلٍف للعدالة، تركن يف ركيزهتا إىل متّكن األفراد وقوهتم  رداً على نظرية رولز، مّهد آمارتيا ِسن لراي 

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

اجملتمعي مبجال تعزيز  النظام  احلالتني. تقاس عدالة  إحراز هاتني  يف  القدرة حبريّة األفراد  هذه    هتتم نظرية 

(. يعّد منهج  منهج القدرةاحلرية ونتائجها للجميع، وهو ما يتعهده املساواتية حتديداً )انظر مدخل إىل  

حددت نو  العامة.  مباشرة ابلصحة  العدالة يرتبط  جمال  يف  للقدرة  منهٍج  أبرز  سباوم عشر  ماراث نوسباوم 

قدرات رئيسية جيب توفريها للمواطنني يف اجملتمع الذي يتحلى ابلعدالة، منها الصحة اجلسدية واحلياة،  

واليت عّرفتها أبهنا: "أن تتمكن من احلياة إىل منتهى العمر الطبيعي لإلنسان، دون أن ينتزعك املوت قبل  

. الصحة  (Nussbaum 2006, 76)األوان، أو ختفت احلياة لدرجة ال تستحق معها أن تُعاش"  

هي الركن الشديد الذي أتوي إليه كرامة اإلنسان وتزدهر هبا حياته. ابلنسبة لنبوسام ومنّظرين آخرين يف  

القدرة، تتصل أمهية القدرة على الصحة اتصااًل مباشراً ابلعدالة؛ خالفاً لدانييل، الذي يعّد الصحة سبيالً  

 الفرص.  اسرتاتيجياً هاماً لتحقيق تكافؤ 

https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/
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لبنية العدالة، وكما يف نظرية القدرة عند نبوسام، فالصحة أيضا   طور كال من ابورز وفادن نظرية مغايرة

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

عناص ستة  على  النظرية  هذه  دعائم  إبرساء  نفسها  الصحة  العافية  على  ووفرة  السالمة  الكتمال  ر 

؛ أحدها الصحة. ال ميكن االستغناء عن أي عنصر منها   (well-being)واستقراراها عند اإلنسان

وينبغي حراستها، ألهنا من صميم احلياة الكرمية لإلنسان، وألن مناءها اآلمن يستلزم بنية جمتمعية خصبة،  

األشخاص على  ع ويستعصي  ابلتعويل  مثارها  وفادن  جين  ابورز  التزام  على  يدّل  فرادى.  جهودهم  لى 

الستة الكتمال   ابملساواة يف هذا املنظور، ما تتضمنه العدالة البنيوية من متتع كل فرد يف العامل ابلعناصر 

السالمة ووفرة العافية عند اإلنسان، وارتباطها حبقوق اإلنسان أصالة، واليت تعهد لإلنسان ابحلياة الكرمية.  

اإلنسان، وإزاء  ، وكذلك حبقوق  قلق إزاء احليثيات اجملحفة الرتباط القوة ابالمتيازاتنظرية أيضاً  يساور ال

اجل  ثالثية  بني  الوثيقة  اإلنسان الروابط  وحقوق  اإلنسان،  عند  العافية  ووفرة  السالمة  اكتمال  وحالة  ور، 

شابكة بني هذه العناصر اليت  (.  تعّج النظرية مبعاجلات مجّة على ضوء العالقة املت٢٠١٩)ابورز وفادن  

. يف اعتقاد ابورز وفادن أن احلرمان من أحد العناصر الرئيسية الكتمال السالمة  منها اجلور البنيويّ يتألف  

أحد   من  للحرمان  وسبباً  نتيجًة  األمرين:  األرجح كال  على  هو  )كالصحة(  اإلنسان  عند  العافية  ووفرة 

ع مباشٌر  أتثرٌي  له  وهذا  األخرى  للعوائق،  العناصر  اجلائر  فالنمط  وكذلك  العامة.  الصحة  سياسات  لى 

ونذيٌر   اإلنسان،  حقوق  انتهاك  ودواعي  احلرمان،  بواعث  من  بدورها  والنفوذ  للقوة  اجملحفة  واحليثيات 

 بتأّجج أوجه اجلور البنيوي.  
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إرواء   يف  تساهم  الصحة  ألن  العدالة:  بسؤال  الصحة  ارتباط  دواعي  املختلفة  املنهجيات  هذه  تبني كل 

أساسية   ركيزة  ألهنا  أو  املتكافئة؛  الفرص  إلجياد  اسرتاتيجية  أمهية  للصحة  ألن  أو  والرفاه؛  لقدرة  النفع 

ند اإلنسان. لذا يتحتم أن  أو ألهنا عنصٌر رئيسي من عناصر اكتمال السالمة ووفرة العافية عاإلنسان؛  

املنهجيات هذه  من  يسوّغ كّل  والعاملية.  الدولية  السياسات  تشكيل  يف  األولوايت  من  الصحة    – تكون 

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

فمثال، يؤكد حجاج التكافؤ الطبيعي للفرص    دالالت تشري بشكل أو آبخر إىل سياسات الصحة العامة.

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

مضامني   حتمل  اجملتمعية.  اآلفاق  على  أو  للفرص،  الطبيعي  النطاق  على  أتثري  من  هلا  ملا  فيها  العافية 

عل القدرة  مبدأ  تناولت  اليت  الطرق  النظرايت  خمتلف  الصحة،  إحراز  على  ركزت  اليت  وتلك  الصحة  ى 

ملساعدة مؤسسات الصحة العامة على حتديد مستهدفاهتا وترتيب أولوايهتا، وتقدم كذلك طرقاً تساعد 

تتبىن   الصحية.  السياسات  تقييم  القّيمة  على  واجلوانب  الصحة  بني  املتشابكة  للروابط  املؤيدة  النظرايت 

اً واسعاً من النتائج اليت تالمس االحتياج الفعلي للصحة العامة وأخالقيات الصحة  األخرى لإلنسان، طيف

آبخر، كل   أو  بشكٍل  فحسب.  الصحة  جانب  على  ركزت  اليت  النظرايت  من  مشواًل  أكثر  وهي  العامة، 

والقدرة،   والرولزية،  النفعية،  نظرايت  النتقادات  معّرضة  املنهجيات  العافهذه  ووفرة  السالمة  ية  واكتمال 

 . عند اإلنسان
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عالوة على ما سبق، جند أيضاً يف أدبيات )الصحة وحقوق اإلنسان( منظومة خمتلفة لسّك مفهوم قيمة  

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

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

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

( املاضي  القرن  حقوق  ١٩٩٠تسعينيات  إبطار  العامة  الصحة  يؤطر  منهجاً  مان  جونثن  استحدث   ،)

تنتهج   عديدة  أعماالً  بعدها  توالت  العامة.  الصحة  إبطار  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  ويؤطر  اإلنسان؛ 

وتق اإلنسان،  وحقوق  العامة  الصحة  والصحة  مسلك  الصحة  قانون  علماء  من  العديد  طليعتهم  يف  دم 

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

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

يف   تنّقب  ال  أهنا  إال  هلا،  هذا  كأساس  العدالة.  بنظرايت  وارتباطاهتا  اإلنسان  حلقوق  الفلسفية  األسس 

ليس بسبب تنافر التفسريات الفلسفية حلقوق اإلنسان مع إدراج الصحة كحق أساسي، بل على العكس،  

إذ ميكن أتويل العديد من نظرايت حقوق اإلنسان يف سياقات تدعم إدراج الصحة كحق مكفول بدًء  

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

Beitz 2015)  التحكم مروراً بنظرايت   ،(Darwall 2006; Hart 1982)،    وحىت نظرايت

داً عن (. وبعيحقوق اإلنسان، )انظر مدخل إىل  (Kamm 2007; Tasioulas 2015)الكرامة  

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

https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/
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مسألة من مسائل العدالة ابعتبار أن الصحة حّق مكفول لكل فرد. يّتسق أتطري الصحة إبطار حقوق  

لدول كراٍع أول  اإلنسان مع نقاشات أخالقيات الصحة العامة، إذ ميّهد هذا اإلطار لتأسيس مسؤولية ا

 هلا، ويويل إليهم مسؤولية حفظ الصحة وتعزيزها لكل فرد من أفراد املواطنني القاطنني داخل الدولة.

 

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

اإلن حقوق  الصحة من منظور  اليت تتناول  النظرايت  إلشكاليات  فكذلك تتعرض  العامة  للمآخذ  سان، 

 . (Buchanan 2012; Sreenivasan 2012)مسألة حقوق اإلنسان 

 واإلمجال، وحتديد الغاايت وختصيص املوارد التجميع ٢.٢
، فإن أحد السمات املميزة للصحة العامة متحورها حول تعزيز الصحة على  ١.١كما أسلفنا يف القسم 

مستوى اجملتمع. تستند الصحة العامة على جتميع وإمجال مقاييس الصحة لتحديد مواطن اخللل وترتيب  

ا. هذا االعتماد على  أولوايت السياسات الصحية، وتقييم اآلاثر الناجتة عن تدابريها وختصيص املوارد فيه

تساؤالت عديدة يف العدالة  التجميع واإلمجال يف الصحة العامة هو ما شّكل املنصة اليت حتتشد عليها  

 يف الصحة العامة، وأشهرها املناورات بني املقاربة املساواتية للعدالة، والتوجه النفعي للكفاءة.  

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

وتنفيذه، لكن ما إن تُعرض أبسط أشكال مقاييس الصحة ابلصيغة اإلمجالية إال وسّورها قلق العدالة.  
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و  احلاضر  حىت يومنا  العامة متداولة  للصحة  املقاييس التقليدية  من  العديد  اليت تعرف "ابملقاييس الزالت 

الطبيعية احليوية"، منها: مأمول احلياة، والوفاة، ومعدل البقاء على قيد احلياة ملدة مخس سنوات، ومعدل  

يستخدم   أمريكا(؛ كما  يف  لإلنسان  املتوقع  العمر  )كمتوّسط  متوّسطة  تعرض كقيمة  ما  وعادة  التمنيع. 

. تكمن إشكالية استخدام املقاييس اإلمجالية،  "الوسيط" يف بعض احلاالت وحنو ذلك من طرق القياس

إىل   وعودة  األخالق.  سؤال  يثري  ما  طياهتا،  يف  اجملتمع  عناصر  بني  التفاوتية  العوامل  إخفاء  احتمالية  يف 

اإلنسان   بني  الفروقات  خيفي  وحده  املقياس  هذا  على  فالرتكيز  أمريكا،  يف  اإلنسان  عمر  معّدل  مثال 

إنسان وبني  وامللون،  أدىن،    األسود  تعليم  على  واحلاصل  املتعلم  اإلنسان  وبني  احلضر،  وإنسان  الريف 

وحنوها من مسائل مهمة أخالقاً قد تنجم يف كنف اجلور. لالرتكاز على متوسط املقاييس اإلمجالية يف  

مؤسسات   اسرتشدت  عندما  مثاًل:  العامة.  الصحة  يف  أخالقية  عواقب  التعليم  أو  األجور  إحصائيات 

بنظا حفظ  اإلغاثة  هبدف  عاملياً،  اللقاحات  توزيع  أهلية  لتقدير  الدول  يف  األجور  معدالت  متوسط  م 

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

اجلور يف تلك البلدان. هنالك تفاوت جسيم يف متوسط األجور بني فئات اجملتمع يف البلدان متوسطة  

يُستبعد    - بطبيعة احلال-الدخل، واملقاييس اإلمجالية ختفق يف كشف احتياجات الفئات املهّمشة واليت  

العاملية   اإلغاثة  مؤسسات  تدّخل  بدون  اللقاحات  على   ,Shebaya, Sutherland)حصوهلم 

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

املقاييس اإلمجالية، واستقراء التفاواتت اجملتمعية املتوارية يف تالفيف الصيغ اإلحصائية اإلمجالية، والذي  

 قد يكون مؤشراً على تفاوٍت جائٍر يستدعي استدراكه وعالجه.  
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التفاواتت   ثغرات  اكتشاف  أحياانً  يستعصي  القياسات  قد  جتميع  يف  املتوارية  الفئات  بني  اجملتمعية 

حسب   احملدد  العدالة  منظور  على  يُعتمد  وقد  هلا؛  األخالقي  الثقل  حتديد  مث  عمقها،  ومعرفة  اإلمجالية، 

. ولكن يف حال كان التفاوت اجملتمعي يف املقاييس احليوية للصحة يضمن إحراز  (٥) السياق الستقرائها

يتساوق مع مذهب النفعيني يف الصحة العامة.    - بال شك-أفراد اجملتمع، فهذا  الصحة ألكرب عدٍد من  

وحىت إن ذهب املساواتية جبور التفاواتت اجملتمعية على أية حال، فال ميكن حقيقًة استقراء وجودها أو  

جملتمعية،  قياس مقدارها. وعلى منّظري العدالة )أو اجلور ابألحرى( رتق هذا الفراغ بني استقراء التفاواتت ا

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

2006, pp. 95–99). 

 

 العدالة واملقاييس املختصرة لقياس صحة السكان  ٢.٢.٢
العامة   الصحة  سياسات  صّناع  منظور  من  السكان  لصحة  احليوية  للمقاييس  أخرى  إشكاليات  هنالك 

ومعدل بقاء الرّضع على قيد احلياة(. تلك املقاييس عاجزة عن إجياز احلالة الصحية يف   )كمأمول احلياة 

وحتديد   صحية بديلة  السثمارات  وال ميكنها عقد مقارانت  فيها،  الصحة  اعتالل  أعباء  أو بيان  اجملتمع 

ة ختصيص  قيمتها أو أثرها على سائر أولوايت الصحة. تواجه أولوايت الصحة على وجه التحديد، إشكالي

-cost) امليزانيات وتقنني األولوايت التمويلية. وابلرغم من أن أساليب حتليل التكلفة واملنفعة التقليدية
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benefit analysis)    قد حيل إشكالية عقد املقارانت بني خمتلف جماالت الصحة وخمرجاهتا، إال أن

ديّة الصرفة هو حمل استنكار. استداركاً،  اختزال كافة فوائد وخماطر إجراءات الصحة العامة إىل قيمتها النق

املقاييس،  تعدد  من  التخفف  أمل  على  السكان  صحة  لقياس  املختصرة  املقاييس  من  سلسلة  طُّورت 

وإحالهلا مبقياٍس واحٍد جيمع مأمول احلياة وعواقب املرض ويراعي أتثري األمراض والتدخالت الطبية على  

  نطلقت العديد من املقاييس املختصرة اليت ذاع استخدامها، ومنها:احلالة الوظيفية والعجز. وفقاً لذلك، ا

، ومقياس سنوات العمر وفق مدد  QALY)مقياس سنوات العمر املصّححة وفق مدد جودة احلياة ) 

العجز   ،(DALY) العجز مدد  وفق  االفرتاضي  العمر  ومقياس(DALE)ومقياس  احلياة   ،  أجل 

 (. (HeaLYروف احمليطة  الصحية املتوقع حتقيقها ابعتبارات الظ

 

مدخل   )انظر  الذعة  أخالقية  انتقادات  وانلت  الثلم  من  امللّخصة  املقاييس  تسلم  وترشيد  مل  العجز  إىل 

الصحية يلّف  الرعاية  الذي  القصور  منها  جانب  استنكر  يف  (.  وتطبيقاهتا  تصورها  يف  النفعية  الطريقة 

لتصنيف   حبتة  وحدسية  فردية  ختمينات  على  مثالً،  امللّخصة  املقاييس  تستند  قد  الرعاية.  حق  احتساب 

حالة صحية ما بنطاٍق معني دون آخر، أو الختيار عوائد مفّضلة دون أخرى؛ وقد جتري عملية املفاضلة  

افة الرغبات. وطال النقد أيضاً استناد املقاييس امللّخصة على القيمة  بني عينة صغرية من الناس ال متّثل ك

املتوسطة لتلك التفضيالت ما يسبب جتاهل اآلراء األخرى اليت قد ختتلف يف اختيار تفضيالهتا وترفض  

 انتزاع قيمة حاالت العوز الصحي واإلنقاص منها. 

https://plato.stanford.edu/entries/disability-care-rationing/
https://plato.stanford.edu/entries/disability-care-rationing/
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األخال احملاذير  يف  املساواتية  مذهب  االنتقادات  بعض  يف  ذهب  اخلالف  حمّل  االفرتاضات  حول  قية 

املقاييس امللّخصة، ومنها االختالف حول تقدير قيمة السنوات احملفوظة للعمر بني خمتلف مراحل احلياة،  

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

على أساس السن، أو أهنا ليست مالئمة ملراعاة الفوارق العمرية، وأبن  القياسات امللّخصة بكوهنا متييزاً  

فيها انتقاٌص جمحٌف للمصابني ابلعجز واإلعاقات، وأهنا ختفق يف التوضيح األخالقي لقيمة حفظ سنوات  

معه وتتعامل  واخلسائر  املنافع  خمتلف  يف  النوعية  الفوارق  تراعي  ال  وأبهنا  احلياة،  وإنقاذ  احملفوظ  ا  العمر 

للقياس   قابلة   Brock 2002, 2006; Daniels 2008; Kappel and)كعوامل كمية 

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

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

2016; Schroeder 2017). 

 

  DALYء العاملي للمرض" أشهر تطبيٍق معترٍب ملقياس جند يف قياس صحة السكان يف مشروع "العب

واليت جتريها العديد من الدول لبحث األعباء الوطنية لألمراض بدعم منظمة الصحة العاملية. تقوم تلك  

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

خالقية يف استخدام مقياس دايل يف أحباث أعباء الصحة حتت بند اإلشكاليات  العامة اإلشكاليات األ 
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االجتماعية، وخصوصاً حول ما جيب احتسابه يف تقدير قيمة العوامل املدرجة يف املقياس كتقدير أوزاهنا  

أولوايت   أمهية انفذة يف حتديد اجتاه  هلذا املشروع  وملا  الزمن.  أو انتزاع قيمتها وفق  العمر،  الصحة،  وفق 

 تشّدد األدبيات على توّخي أخالقيات املقاييس امللّخصة يف خضّم أعمال الصحة العامة.  

 

 الكفاءة واإلنصاف  ٢.٢.٣
عّرجت كثرٌي من أدبيات أخالقيات الصحة العامة يف املقاييس املختصرة على معاجلاٍت لتحليل التكلفة  

حتليلُ (٦)  utility analysis)-(costوالفائدة   يعتمد  املختصرة    .  املقاييس  على  والفائدة  التكلفة 

مقارانت   لعقد  أرضية  أتسيس  بغية  املتاحة،  املوارد  بتوظيف  الصحة  من  قدر  أكرب  أتمني  طرق  لتحديد 

التكاليف املالية، مع مراعاة الكفاءة يف ختصيص املوارد. عالوة على ما أسلفنا عن اإلشكاليات األخالقية  

وكما    - ما تتضمنه من افرتاضات يف حتليلها، فإن حتليل التكلفة والفائدة  حول بنية املقاييس املختصرة، و 

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

العامة   الصحة  تدخالت  تُغطي  ما  عادًة  أنه  هنا،  وخيطر  التوزيع.  ملسائل  جتاهلها  يف  العدالة  تساؤالت 

تكلفة املادية اجملدية احتياجات الفئات أكثر عوزاً مقارنة مبن هم أحسن حااًل نسبياً.  وهذا يعود  ذات ال

مأمول   سقف  الخنفاض  الصحة  سلم  يف  درجاٍت  عوزاً  أشد  الفئات  يرفع  قد  املال  من  اليسري  النزر  ألن 

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

املكملة يف اجملتمعات ذات الدخول املتوسطة واملنخفضة. ومع هذا، فانكفاء السياسات الصحية على  

حتليل التكلفة والفائدة، قد ينطوي على أوجٍه من اجلور عند حتديد األولوايت الصحية وختصيص املوارد.  
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كلفة والفائدة يف تعزيز اجلور الصحي أو أتجيجه؛  مثاًل، قد تتسبب صناعة السياسات وفق نتائج حتليل الت

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

العالج ملن يعاين مرضاً اندر احلدوث، أو يتعّذر تقدمي الرعاية ملن يعاين مرضاً وخيم العواقب، أو قد ال  

 قاية والعالج. نلتفت لألمراض ابهظة الو 

 

من   تتخذ  اليت  والفائدة  التكلفة  حتليل  عن  النامجة  العادل  التوزيع  إخفاقات  ملواجهة  بديلة  حلول  مثة 

إشكالية   ملواجهة  مغايرة  مبادئ  العامة  الصحة  أخالقيات  علماء  يقرتح  إلعماهلا.  مبدأً  األثر  مضاعفة 

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

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

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

ي  الكفاف.   حد  مبدأ  ومناصري  األولوايت  مبدأ  بني مناصري  ابلصراع  تزخر  مبدأ  أدبيات  مناصرو  زعم 

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

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

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

Norheim, 2014)  ،لكن يبقى سؤال حتديد كنه العوز للصحة حمل نزاعات عديدة. يف املقابل .

يفّضل مناصرو الكفاف توزيع املوارد املخصصة للصحة بغية حتقيق سائر أفراد اجملتمع قسطاً مأموالً من  
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 Nussbaum 2006; Powers)الصحة أو إىل حد وصوهلم إىل حالة من القدرة على الصحة 

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

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

يتخطى فيه متوّسط السكان املستوى املأمول من احلالة الصحية أو من القدرة على الصحة بينما تتخّلف  

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

أعتاهبا  على  ميكن  الذي  الصحة  على  والقدرة  املأمول،  الصحة  مقدار  لتحديد  اثنياً،  العملي  التطبيق 

 الوصول إىل حالة الكفاف.  

 

اليت تفرضه التحدايت  يف  من التفكري  احلال، ال مناص  يف الصحة  بطبيعة  والكفاءة  اإلنصاف  ا توترات 

. ففي الوالايت املتحدة مثاًل، جند أن معدالت وفيات الرّضع تتجاوز ما  (Daniels 2019)العامة  

يرصد يف البلدان الغنية األخرى ال سيما بني األطفال الذين يعانون من الفقر وشظف العيش ويف أطفال  

رأس   على  الدول  بعض  تعتنق  اجملتمع.  هذا  أقليات  ابعتبار  العرقي  التباين  وطأة  ختفيف  مهمة  أولوايهتا 

على   اإلبقاء  معدالت  لتحسني  أخرى  دوٌل  هتدف  خبالفهم،  حرجة.  أولوية  ذو  أخالقي  إشكال  اجلور 

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

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

 خبيط حاسم للمفاضلة بني سردايت عدالة التوزيع وجيزم بعدالة سياسة دون أخرى.  

 

الكفاءة، وعادة ما تدرج   على طاولة صناعة القرارات السياسية للصحة العامة يتاخم مبدأُ اإلنصاف مبدأَ 

 Krubiner and)امة أهدافاً عديدة تعىن ابإلنصاف يف الصحة  البلدان ضمن خططها للصحة الع

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

صناع   يواجه  اجملتمع.  لصحة  املخصصة  املوارد  إنفاق  برفع كفاءة  اهتمامهم  غمار  يف  املساواة  أهداف 

  والتكلفة   (cost-utility analysis)تائج عند إىل حتليلي التكلفة والفائدة  القرار إشكالية تضّخم الن

دالالت  (cost-effectiveness analysisوالفعالية   التحليلني  الكمية لنتائج  الصفة  حتمل  قد   .

تبدو   السياسي    - زيفاً   –خماتلة،  القرار  صناُع  وليتالىف  ضوئه.  على  القرارات  تصنع  وبرهاانً  مسّلمة  أهنا 

والتكلفة  جماز  والفعالية،  التكلفة  حتليلي  مع  التعامل  احلسبان  يف  بعضهم  أيخذ  الفخ،  هذا  يف  الوقوع  فَة 

مبنهٍج علميٍّ أكثر رصانة وابلتماس   -والفائدة على أهنما رافدين مساندين فحسب، إىل جانب الّتقّيد 

 التحليالت البّينة يف األخالقيات. 

األ  األطر  من  عدٌد  حاولت  ذلك،  ضوء  اإلنفاق  على  جدوى  دمج  على  القرار  صناع  مساعدة  خالقية 

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

يف   عادة  تستخدم  اليت  املعايري"  متعددة  القرارات  الختاذ  "التحليل  أبداة  العامة  الصحة  يف  متناٍم  اهتمام 
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على للمساعدة  التشغيل  ذات    أحباث  املتعددة  للمعايري  منهجية  معاجلة  طريق  عن  مرّكب،  قرار  اختاذ 

أدوات   يف  اإلنصاف  معيار  لتضمني  أخرى  حماوالت  تبعتها  واإلنصاف.  الكفاءة  معياري  ومنها  العالقة 

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

analysis) (Distefano and Levin 2019) . 

 

خيضع هذا التوجه يف استخدام الطرق التحليلية للتخفف من حدة حتليل التكلفة والفائدة بغرض تضمني  

تعدد   إظهار  تتكلف  اليت  املنهجيات  تواجه  فمثالً،  النقد.  موازين  ملختلف  املتخذة  القرارات  يف  العدالة 

رار، وأتطرها أبطر مبطنة مسبقاً مبالمح األخالقيات، منعطفاً  األبعاد يف عملية اختاذ القرارات لصانع الق

أخالقياً حاداً نتيجة إخفاقها يف استيعاب طبيعة الصناعة السياسية وأهنا ذات توّجه كمّي يتأثر ابألرقام.  

منهاجها   يف  التجربة  طور  تزال  ال  أخالقية  مسائل  تضمينها  بسبب  الطرق  بعض  انُتقدت  النظري،  على 

لت دجمها يف التحليالت االقتصادية. وكذلك بعض الطرق الكمية يف حتليل اختاذ القرار متعدد  وألهنا حاو 

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

 قد تُبىن عليها القرارات السياسية عن أنظار الساسة والعامة.
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 املطلقة للموارد الندرة  ٢.٢.٤
كما الحظنا آنفاً فاملوارد املالية يف الصحة العامة دائما ما تكون حمدودة، وقّلما تتوفر األموال املعينة هلا  

حتريك   طريق  عن  العامة  الصحة  إمداد  اجملتمع.  بصحة  للنهوض  سياساهتا  وتنفيذ  مهامها  أداء  على 

ميزانية   األخرى كدعم  العامة  اجلهات  مربٌر  خمصصات  مثاًل  الدولة  يف  الدفاع  ميزانية  من  بنسبة  الصحة 

ختصيص   أخالقياً  قرارات  واختاذ  األولوايت  حتديد  من  يعفيها  ال  أنه  إال  الطارئة،  التزاماهتا  من  وخيفف 

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

عائقاً رئيسياً، وتظهر إشكاليات مغايرة ملسألة العدالة يف احلاالت اليت تعرف ابلندرة    ال يكون فيها املال

املطلقة أو الرتشيد الصارم. إذ يتزامن مع األزمات الطارئة اجلسيمة ندرة املوارد الالزمة للتحكم هبا، واليت  

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

على   للسيطرة  األدىن  النصاب  لبلوغ  الالزمة  الوقائية  املنتجات  تصنيع  وتوقف  األوبئة  حلاالت  التصدي 

املرض )كاللقاحات(. يف هذه احلالة، تسري جدليات مبدأ الكفاءة واملبادئ األخرى للتوزيع يف منحًى  

حاالت   يف  مثال،  خمتلف.  نوع  من  داعمة  مببادئ  يتوّسل  اللقاحات،  آخر  إنتاج  فيها  يندر  اليت  األوبئة 

يتوّسل   األمامية.  الدفاع  وخطوط  الصحيني  للممارسني  التحصني  أولوية  إاتحة  أمهية  على  العديد  يتفق 

لكونه   العادل  التوزيع  ملبادئ  الرأي  هذا  الستيفاء  النفعية؛  وغري  النفعية  األسباب  من  مبزيٍج  املنحى  هذا 

. إذ أن هؤالء يقفون يف ميدان الوابء  Reciprocity)بادٌل املنفعة )جيمع بني اإلسهام يف الصحة وت

دون أفراد اجملتمع، معّرضني أنفسهم الحتماليٍة أكرب خلطر اإلصابة ابلعدوى، حاملني أرواهم على أكّفهم.  

فنظام   أخرى،  انحية  ومن  األول.  الدفاع  خلط  هي  الوقائية  التدبريات  على  احلصول  أولوية  فإن  وعليه 
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فإن    الصحة وهلذا  وأن يكونوا قادرين عليها،  أداء مهامهم  املختّصون فيها على  العامة حباجة ألن يُقبل 

هلم   يؤّمن  أنه  املواطنني كما  عن  نيابة  العمل  على  حيّثهم  استثماٌر  النادرة  اللقاحات  تلقي  من  متكينهم 

 صحتهم.  

 

يعتمد تشارك أخالقيات الصحة العامة واألخالقيات الطبية اإلكلينيكية يف بعض مسائل الندرة املطلقة  

للموارد حسب النظام املتبع يف كل دولة. وعلى كٍل، فاملسألة تنصرف لتدابري سلطات الصحة العامة يف  

أثناء   املركزة  العناية  وأسرّة  احليوية  ابملضادات  اإلمداد  مثاًل:  ختصيص  عمومها،  وكذلك  االنفلونزا،  وابء 

.  (Unguru et al. 2014)منح األعضاء احليوية، والنقص احلاد يف إنتاج عقاقري عالج السرطان  

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

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

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

يبلغ   مريض  تقّدم  االفرتاضني  أول    ٨٥هذين  النفعيني  فسيقف  عمره،  من  العاشرة  يف  طفٍل  على  عاماً 

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

مببدأ املساواة بني األجيال "جدلية املراحل العادلة"،   أو (،  QALYاملصّححة ابحتساب مدد العجز )

الذي يتيح أولوية االستبقاء على حياة الشخص ملنحه فرصة جتربة املراحل املقبلة من العمر، قبل أتهيل  

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

املكتملة"   احليوات  "نظام  آيلف  مماثلة،  حماوالت  ويف  اآلنفة.  التوزيع  مبادئ  من  هجني  لفيٍف  وتكييف 

 ,Persad, Wertheimer)هلية منح املوارد النادرة  بني تلك الرؤى املتعددة يف منهجية عامة أل

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

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

 

 توزيع األعباء الصحية ٢.٢.٥
العدالة يف حتديد األولوايت الصحية، مث أحلقناها مبسائل ختصيص املوارد يف    قمنا حىت اآلن بطرح أسئلة

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

األفراد أو اجملتمعات املستهدفة. لكن يف بعض السياقات قد يقع النفع والضرر على الفئة نفسها ما يثري  

ساؤالت العدالة. مثاًل، يف سبيل حماربة االنفلونزا املومسية، أصدرت الياابن سياسة برانمج التحصني ضد  ت

(، لتمنيع األطفال بغية محاية كبار السن، الذين يرجح أن تكون إصابتهم  ١٩٩٤- ١٩٦٢االنفلونزا يف )

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

Sugaya 2014)  ًيتبع مثال احلصبة األملانية النسق السردي ذاته، فنجد أن للحصبة األملانية أعراضا .

طفيفة يف العادة، إال أن العواقب وخيمة يف حال انتقال املرض إىل احلامل ما قد يتسبب بفقدان محلها  

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

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

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

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

اللقاح   هذا  تلقوا  آخرين  أطفااًل  أن  لوال  أمهاهتم،  بطون  يف  أجنة  وهم  نفسها  املخاطر  رهن  ابألمس 

امل من  ليس  ريب،  )بال  العدوى  خطر  من  ممن  حلمايتهم  األول  الرعيل  على  اجلدلية  هذه  سحب  نطقي 

تلقى اللقاح إاّبن تطويره(. تطالعنا جدلية أخرى تقول أبن تعرض فئة للمخاطر، بغية محاية فئة أخرى،  

مربٌر من ابب التوزيع املنصف ألعباء املرض بني كافة فئات اجملتمع. تفسر اجلدلية األخرية ملَ على جزء  

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

سؤاٌل   دائما  سينازعها  األعباء،  لتسويغ توزيع  املنهج  لتبين هذا  أي حماولة  الضرائبية، فإن  حال اإلاتوات 

توزي معقولية  مدى  عن  تساؤالٌت  أيضاً  تُوّجه  وقد  الصحية.  األعباء  توزيع  حيّد  أن  ميكن  عّما  ع  جلوٌج 

 األعباء الصحية هبذه الطريقة.

  

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

ملؤسسات   مميزة  مسة  املرض  من  ابلوقاية  االهتمام  هذا  يُعّد  احلوادث.  وإصاابت  املرض  من  الوقاية  مبهام 

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

اخلدمات   هذه  مثل  بتقدمي  املختصة  املنصات  عرب  الطبية  املؤسسات  خمتلف  احلقيقة،  (٨)مبشاركة  يف   .



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 52

 

هناك تناٍم ملحوظ لدمج الوظائف الوقائية وتقدمي اخلدمات الطبية لألفراد يف املنظومة الصحية يف العديد  

ضمن ه واخلدمات  الوظائف  ما تدمج هذه  وعادة  الدول.  وحيتكم  من  أو إداري مشرتك.  يكل سياسي 

صحة   لتعزيز  املّتبع  السياق  إىل  الطبية  والوظائف  اخلدمات  عن  الوقائية  والوظائف  اخلدمات  فصل  قرار 

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

ذجها. ومما ال شك فيه، فإن مؤسسات الصحة العامة قمينة  مظاّن عمل الصحة العامة ومنو   -ابلتأكيد  –

اجملتمعية. املؤسسات  سائر  عن  دوانً  الوظائف  هبذه  تقوم   أبن 

 

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

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

)أخالقاً(   يعادل  القلب  أبمراض  اإلصابة  من  أحدهم  وقاية  تكون  األخالق، كأن  ميزان  يف  متكافئني 

عالج شخص مصاب ابملرض؛ وألن األعمال الوقائية عموما أقل تكلفة من عالجها فهذا يُقّدم الوقاية  

وفق املنطق النفعّي الستيفاء العدالة    -نطلق األخالقياتعلى األقل من م-من املرض درجة على عالجه  

يف الصحة العامة. يف الواقع، فإن االندفاع يف االستثمارات يف اجملاالت العالجية يقابله ضحالة اإلنفاق  

اإلنقاص   االقتصادية على  التحليالت  التعقيدات األخالقية يف إمجاع  قد عرجنا على  وكنا  الوقاية.  على 

الصحة  الرتاكمي مع   لعوائد  الراهنة  املستقبلي عليها مقارنة ابلقيمة  واإلنفاق  الصحة  لقيمة عوائد  الزمن 

واإلنفاق احلايل عليها؛ والذي يوازيه كذلك إمجاٌع على تبخيس اإلنفاق والعائد الذي سيحدث مستقباًل.  

 ولكن هذه التحيزات ليست حصراً على التحليالت االقتصادية وحدها.
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مشه  تناٍم  على  مثة  العام  اإلنفاق  أن  إال  األخرية،  اآلونة  يف  الوقاية  إىل  الصحية  السياسات  توجه  يف  ود 

ابلشعبية   حتظى  ال  الوقاية  وإجراءات  املأمول،  املستوى  دون  يزال  ال  العامة  للصحة  الوقائية  اإلجراءات 

ة يف السياسات  نفسها للتدخالت العالجية عند العموم. مثاًل، ابلرغم من تنامي التوّجه لتحسني الصح

أمراض   على  التأمني  أولوية  تفضيل  إىل  والعموم  الساسة  من  نزوعاً  نشهد  أان  إال  العمل،  ألماكن  العامة 

من   الوقاية  برامج  على  الطبية  العقاقري  على  واحلصول  اجلراحة  أقسام  إىل  الوصول  وتسهيالت  القلب 

 لنزوع إىل اخلدمات العالجية مربٌَّر أخالقا؟  .  فهل هذا ا(٩)أمراض القلب كالنشاط البدين والغذاء املتوازن  

 

تتوّسل اإلجابة على هذا السؤال ببعض الفروقات اهلامة واليت قد تبدو غري واضحة أحياانً، إال أهنا ختدم  

سياق مسألة األخالق. من ذلك ما أشران إليه آنفاً، يف فرق اإلنفاق والعوائد حاالً وآجاًل، والتمييز بني  

حملسوس )أرقام إحصائية(، والفرق بني احلاالت احلاضرة واحلاالت املتوقعة مستقباًل. عادة  احملسوس وغري ا

قصري. ومن   أمد  يف  العالجية  اإلجراءات  أثر  لنا  ميُثل  املستقبل، بينما  يف  التدخالت الوقائية  أثر  ما يقع 

مستقباًل، أ سيحصده  الذي  من قيمة العائد  أن يبخس  املرء  إن كان على  الواضح  أن  غري  ما ميكن  مام 

جينيه اليوم حاضراً بني يديه. ال سيما أن املنفعة الواقعة حااًل حمسوسة، على عكس املنافع املؤّجلة. يؤثّر  

عامل الزمن على املفاضلة بني حاالت ماثلة يف احلاضر، وأرقام اإلحصائيات اليت مل ندرك كنهها بعد.  

ة"، وهي الرغبة العارمة لتقدمي املعونة وإزالة الضرر  تدعى هذه الظاهرة النفسية "بتأثري الضحية الشاخص
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الضرر   إلزالة  املساعدة  تقدمي  مقابل  يف  أمامنا،  والشاخصة  لدينا  املعّرفة  اجملموعات  أو  ابألفراد  الالحق 

سياق   أي  يف  عليهم  نتعّرف  ومل  هوايهتم  جنهل  جمموعاٍت  أو  أفراٍد  على  عاجاًل  أم  آجاًل  الواقع  نفسه، 

 pp.1–2; Eyal)فأوالء اجملهولون عن إدراكنا، حمض أرقام، وابلكاد بياانت إحصائية    جمتمعي يعنينا.

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

Richardson 2003; Small 2015). . 

 

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

بني الوقاية والعالج. فبالرغم من أن املوارد خُتّصص لكل من الوقاية والعالج على حد سواء بصفة إمجالية  

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

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

فئًة معلومة وحمددة، إال أن نتائجها ال يلزم أن تكون حمسوسة. ومثل ذلك فرض ضرائب السجائر الرامية  

خلفض معدالت استهالك التبغ بني عدد كبري من أانس جنهل وجوههم وأمساءهم. وحىت يف مثال محالت  

ند ال  فنحن  بعينها،  فئات  إىل  املوجهة  الفئات  التمنيع  من  التحصني  نفع  عليهم  يعود  من  هوايت  رك 

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

 Hare)حصائية  واملعرّفني لدينا اآلن، ُمقدٌم أخالقاً على أتجيل االنتفاع هبا من اجملهولني يف األرقام اإل 

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

. يقرتن يف  (١١)أن من الواجب األخالقي تقدمي املساعدة ألولئك الذين هم يف حاجة ماّسة إليها حااًل  

القا ابلعجز  اإلصابة  من  أو  احملّتم  املوت  من  األشخاص  إنقاذ  الدفوع  معاانهتم،  هذه  ختفيف  أو  هر 

معرفة قوٍم   أن  إىل  االستتباعّي  احلجاج  اسرتسااًل، يشري بعض  للطبابة االلكينيكية.  األخالقية  ابملسؤولية 

بوفرة املوارد اليت ستُبَذل يف سبيل إنقاذ حياهتم يف حال تعرضهم للخطر، يعزز من ازدهار حياهتم ورفاههم  

McKie and Richardson 2003)   .) 

 

أولئك  يعتق إىل  ابإلضافة  وسيكولوجياً،  أخالقياً  مقنعة  حمجة  الشاخصة  الضحية  سردية  أن  يعترب  من  د 

أن األرواح،  إنقاذ  قاعدة  يدعمون  الصحية   الذين  األولوايت  سياسات  تبىن  أن  العامة  الصحة  على 

إذ أنه ال جيب   وختصيص املوارد ابلتحّيز لصاحل العالج. يف املقابل، تواجه قاعدة إنقاذ األرواح ابلرفض،

أن تُبىن األولوايت وال خُتّصص املوارد ابلتحيز إلنقاذ األشخاص املعّرفني على األشخاص يف اإلحصائيات  

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

اإلحصائيات،  مثاًل، جتد بعض اجلدليات أن الّتحيز ابجتاه أولوية األشخاص املعرّفني دون األشخاص يف  

هو يف حقيقته تطفيٌف لألخالق، وعليه فإن تقدمي األولوية لألشخاص لكوهنم معرّفني لدينا )بعد تساوي 
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. ويف حال  .(Brock 2015; Eyal 2015; Jecker 2013) سائر العوامل األخرى( غري مربر

وارد وحتديد األولوايت.  سّلمنا هبذا االدعاء، جيب إذاً جتاهل ظاهرة األرواح الشاخصة أثناء ختصيص امل

فهذا النزوح إىل تفضيل األشخاص املعرّفني لدينا، على األشخاص يف اإلحصائيات )يف املستقبل(، ينّم 

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

 

ًء كان املردود حاصالً يف الوقت  اقتصران نقاشنا إىل هنا، حول أشخاٍص كائنني وموجودين حالياً. وسوا

املعرّفني أو يف اإلحصائيات، فالواقع أن سائر املستفيدين من الفئتني   وألشخاص  املستقبل،احلاضر أو يف  

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

إىل   مدخل  )انظر  املستقبل  يف  يتواجدون  وقد  غري كائنني  أشخاص  اهلوية فائدهتا   Parfit).  غياب 

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

سواًء من إصابٍة سابقة أو ملن تلقى اللقاح؛ وجيين جّل نفعها أشخاٌص موجودون اآلن ومعّرضون خلطر  

األمراض.  اإلصا هذه  من  خيلو  عامل  يف  مستقبالً  سيولدون  الذين  لألشخاص  ابإلضافة  ابلعدوى،  بة 

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

.  (Emerson 2010; 2014)الذين سيتواجدون يف املستقبل وابلعدالة القائمة بني خمتلف األجيال  

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

إن   املستقبل؟  يف  سيتواجدون  الذين  األشخاص  مصلحة  على  اإلحصائيات(  يف  متضمنني  أم  معّرفني 

https://plato.stanford.edu/entries/nonidentity-problem/#Bib
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تقديرية لتحديد  سّلمنا بذلك، فنحن بصدد مواجهة سيالً من األسئلة األخرى حول احتساب األوزان ال

 القيمة اإلضافية لألشخاص الكائنني حالياً. 

يف   األشخاص  لنفع  الرامية  العامة  الصحة  مساعي  تتطلب  عندما  املغايرة  التساؤالت  من  حزمة  هناك 

الصحية.   احتياجاهتم  تلبية  يف  جائٍر  قصوٍر  من  يعانون  الذين  املوجودين  األشخاص  مشاركة  املستقبل، 

من   يعانون  أهنم  الدخول  ومتوسطة  الدخول  منخفضة  الدول  سكان  جيادل  املثال،  سبيل  أمراٍض  على 

يف   اإلخفاق  من  هذا  فهل  ودحرها:  عليها  القضاء  بصدد  هم  اليت  العديدة  األمراض  من  إحلاحاً  أكثر 

توجيه املوارد للتخفيف من وطأة التفاواتت اجلائرة يف الصحة؟ أم أن يف ختصيص املوارد لنفع األشخاص  

احلاليني الذين يعانون من    يف املستقبل، حصافة وبعد نظر؟ أو أن تلك الربامج تُعىن إبحلاق األشخاص

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

and Naysmith 2009) . 

 

العامة   والصحة  والوقاية  العدالة  أسئلة  فيه  حيلل  وجيه،  عمل  يف  املسائل  تلك  بعض  روز  جيفري  عاجل 

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

لنا اآلن )الوقاية مبقابل العالج أو الرُبء وكذلك املستفيدين املعّرفني واجملهولني ضمناً يف اإلحصائيات(، 

،  ومقدار الفائدة املرجوة من التدابري، وملن تسدى هذه الفائدة، وما تكلفة هذه التدابري. يبحث روز أيضاً 

منهجني خمتلفني للوقاية: "اسرتاتيجية اخلطورة املرتفعة " و"منهجية السكان". تتضمن "اسرتاتيجية اخلطورة  
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أو   القلبية  ما، كاألزمات  مبرض  لإلصابة  املعّرضة  العالية  اخلطورة  ذات  احلاالت  اكتشاف  املرتفعة" 

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

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

املتحولة   الدهون  إدراج  حتد من  اليت  الغازية واألنظمة  املشروابت  الضرائب على  فرض  ومثاله،  فحسب. 

مفه  عمله  يف  روز  صاغ  واملعاجَلة.  صّنعة 
ُ

امل األطعمة  تدخالت  يف  مع  ابملقارنة  الوقاية":  "مفارقة  وم 

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

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

قليُل هذه النزر يف الفرد الواحد كثرٌي يف اجملموعة الكبرية، فهي تضاهي يف مشوليتها  أفراد اجملتمع. إال أن 

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

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

تنا على األسئلة اليت انقشناها يف هذا القسم؛ يف مقارنة األشخاص يف اإلحصاء مبقابل األشخاص  إجااب

 املعرّفني، وقاعدة اإلنقاذ، ومكانة األشخاص يف املستقبل.

 

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

املوارد. وأحد اإلشكاليات امللّحة فيها، هو مدى حتمل الفرد مسؤولية صحته. مثاًل، تلزم جدليات احلظ  

احلاالت   يف  أما  سيطرته.  عن  خارجة  عوامل  نظري  أو  حظه  سوء  عن  الشخص  تعويض  املساواتية  عند 
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( ملزماً  ليس  فالتعويض  واختياره  تصرفه  حتت  أAlbertsen  2015الواقعة  إىل  يضاً:  انظر  مدخل 

(. يُستنبط من أحد األشكال غري املعقدة للمساواة يف احلظ، أنه ينفي عن املرء حق  العدالة وسوء احلظ

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

ئش، ميكننا  اتفق وقوع الضرر على اجملتمع جله أو كله جرّاء تفّشي اإليذاء الذايت للنفس واالختيار الطا

العدالة.   اخلري، ال من ابب  وفعل  اإلحسان  مبقتضى  العامة عندئذ، يكون  الصحة  أّن تدّخل  جنادل  أن 

إذ أن إصالح الضرر الواقع ليس ملزِماً من ابب العدالة يف حال نتج عن طيش االختيار. وابلطبع فهناك  

االس عن  يسفر  ال  احلظ  يف  رأيهم  أن  جيادلون  املساواتية  من  السابق  العديد   Albertsen)تنباط 

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

 احلظ كفيٌل إبظهار الوضع الشائك بني املسؤولية الفردية، واملهام املنوطة ابلصحة العامة.  

 

جابة ملخاطر اإليذاء الذايت  أتطري تدابري الصحة العامة مبوجب اإلحسان ال العدالة، هو أحد أوجه االست

على الصحة. تبنّي بعض اجلدليات أن املمارسة املتعّمدة لإليذاء الذايت يتسبب يف ازدايد التكاليف على  

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

لصحة العامة أبعباء تشتتها عن أعماهلا امللّحة، واستنزاف خدمات  ابلتكلفة يف هذا السياق إثقال موارد ا

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

يف موضوع تدخني السجائر؛ فتذهب بعض اجلدليات مثاًل إىل حتميل املدخنني التكاليف اليت تسببوا يف  

https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2015/entries/justice-bad-luck/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2015/entries/justice-bad-luck/


5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 60

 

الذايت  ارتفا لإليذاء  آخر  منعطف  يف  االرتفاع.  هذا  ملوازنة  السجائر  على  ضرائب  فرض  طريق  عن  عها، 

الحظ   مثاًل،  ابملخاطر.  حمفوف  السلوك  على  قيود  فرض  ضرورة  البعض  يرى  أيضاً،  العدالة  ومبقتضى 

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

الطوارئ   أقسام  يف  املختصني  من  فوري  تدخل  إىل  حتتاج  اليت  الوخيمة  لإلصاابت  عرضة  أكثر  اخلوذة 

حتّوطاً   أكثر  األخرى  احلرجة  احلاالت  رعاية  من  بدالً  مبداواهتم  املختصون  فينشغل   Bayer)الطبية، 

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

السجائر من مسألة العدالة. إذ ترمي هذه السياسات إىل منع أو موازنة ارتفاع التكاليف اليت نتكّبدها  

 حنن، جرّاء جمازفات اختيارية تؤثر على صحتهم. 

 

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

لتحميل    هذا بديلة  طرق  هناك  القوانني.  هذه  مثل  سّن  تتطلب  وأهنا  ابلعدالة  املتعّلل  االستنتاج  جييز  ال 

املمارسات   ألصحاب  الذايت  التأمني  من  نوٍع  إاتحة  ومنها  قراراهتم،  عن  النامجة  التكاليف  األشخاص 

الص(Flanigan 2014b)حمفوفة ابملخاطر   الرعاية  خدمات  متويل  آخر يف  حجاج  يرى  أن  .  حية، 

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

أيضاً   تتكفل  أن  يف  ضري  وال  اجملتمع.  أفراد  بني  الصحية  الرعاية  تكاليف  أعباء  توزيع  هو  الصحية، 

املستبعدة،  اخلارجية  العوامل  من  طيٍف  عن  النامجة  الصحية  يعّدها    ابلتكاليف  ممارساٍت  من  تطرأ  كاليت 
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البعض رعناء وخطرية. ملزيٍد من التوضيح، فإن الرعاية الصحية تتكّفل بتغطية شىت تكاليف الرعاية النامجة  

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

ت، سُيغرق احلجاج بتناول سلوكيات بعينها، ما  السردايت اليت تعاجل ما ال يعد وال حيصى من السلوكيا

يؤول يف هناية األمر إىل انتقاِص السلوك أو التمييز على أساسه. ابلنظر إىل الطيف العريض من السلوكيات  

قراراهتا   صياغة  يف  العامة  الصحة  تتناوهلا  واليت  ابلصحة،  املتعلقة  ابلقرارات  واالستهتار  ابلنزق  دانة 
ُ

امل

سنجد اجملتمع    وسياساهتا،  يف  مهمشة  فئات  أو  حمرومة،  بفئات  عادة  تتعلق  السلوكيات  تلك  أن 

(Wikler 1987, 2002)  املشروابت على  احملاّلة  املشروابت  ضرائب  نيويورك  تفرض  مثاًل،   .

 الغازية، بينما ال تفرض أي ضرائب على مشروابٍت أغلى سعراً رغم أهنا مكتنزة ابلسكر كالفرابتشينو. 

 

جدلية مغ وتتساءل  تتجه  مفهوم "املسؤولية"،  الصحية عرب  خياراهتم غري  األفراد مسؤولية  حتميل  ايرة إىل 

املسؤولية من هذا الباب   إسناد  استقامة  مدى  . عند كل منعطف يتنازع  (Dworkin 1981)عن 

املنّظرون إذا ما كان املرء مسؤوالً عن ارتكاب تصرفات حمفوفة ابملخاطر؟ وإىل أي مدى؟ وأبي منطق؟  

عود جزٌء من تلك املصادمات إىل جدليات مفاهيمية وأخرى جتريبية حول عدد من األفكار كاإلدمان  ي

ذلك   يشّكل  وكيف  اإلدمان  مفهوم  نقاشاهتم  يف  واإلنسانيون  العلماء  يتداول  سنوات،  منذ  والطوعية. 

ا  حول  مصادمات  إىل  بعضها  ينصرف  واملخدرات.  الكحول  ومعاقرة  لسلوكيات كالتدخني  لتأثري  فهمنا 

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

 لإلمساك بزمام األمور.  

 

ئل الوابئية املتنامية واليت وجدت أن السلوك غري الصحي  ولعل أكثر احلجاج حصافة، تلك املتوّسلة ابلدال

يظهر عادة بشكل غري متناسب مع الفئات احملرومة يف اجملتمع. مثة عدٌد من التفسريات البنيوية، فمثالً:  

التبغ،   ملنتجات  تدخيناً  أكثر  وأهنم  ابملوسرين  مقارنة  جودة  أقل  غذاء  تناول  إىل  اجملتمع  يف  الفقراء  جينح 

ارسة للرايضة وكذلك يدمنون تعاطي املخدرات ومعاقرة الكحول. كما الحظنا، فإن العديد من  وأقل مم

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

القوة   وموازين  واالقتصادية  االجتماعية  املزااي  يف  التفاواتت   Powers and Faden)وخفض 

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

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

على كاهل   اإلضافية  التكاليف  بتحميل  فالتدّخل  اجلور؛  رحم  من  متّخضت  الصحية  غري  املمارسات 

ت ظروف اجلور هو أمٌر جانح ومستنَكر، وهذا يناقض الدور الرئيسي للصحة العامة  األفراد الواقعني حت

; 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    املنظور، فإن الطني بلة؛  الواقع عليه، يزيد  اجلور  صحية بسبب  جيازف مبمارساٍت غري  من  معاقبة 

 مثال منوذجّي على "لوم الضحية".  

 

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

، كمديرة عامة  ٢٠٠٨ن جبالء يف تصرحيها عام من تفّحص اجلور املبّطن. وهذا ما صاغته مارغِرت تشِ 

ملنظمة الصحة العاملية آنذاك: "الظروف االجتماعية اليت يولد فيها اإلنسان وتساور حياته ويؤّدي فيها  

تتفاوت    ." ضنكة  قصرية  ملعيشة  أو  خصبة  مديدة  حلياة  اعتالهلا،  أو  للصحة  األهم  احملّدد  هي  عمله؛ 

نة اجتماعياً والفئات احملرومة، وتقرتن تلك التفاواتت أبوجه خمتلفة للجور  الصحة عادة بني الفئات املهيم

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

النوعي   والتمييز  العرقي  التمييز  عن  ينشأ  والذي  املمنهج  ابحلرمان  الفقر  يقرتن  السياقات،  من  عديد 

واال التفرقة  من  عدة  فإن  وأشكال  االقرتان،  هذا  يثبت  مل  إن  وحىت  لبعض.  بعضها  الفئات  ونبذ  زدراء، 

قاطعاً   دليالً  تُ َعّد  )واليت  االجتماعي  والوضع  االجتماعية،  واألثَرة  املالية،  املوارد  حظوة  يف  السحيقة  اهلوة 

وحىت اجتثاثه.  يستحيل(  )وقد  يستعصي  للحرمان  ممنهجاً  منطاً  تالزم  واإلمالق(؛  الفقر  شدة  لو    على 

ما يف   أو حتت هيمنة فئة  الشديد،  الفقر  يف ظروف  من يعيش  النمط على  من ختفيف حدة هذا  متّكنا 

مغايرة   أوجٍه  اقرتان  يف ظل  لغريهم.  مما يتاح  أضيق بكثري  ستكون  هلم  فإن آفاق الفرص املتاحة  اجملتمع، 

ا الوظائف  أحد  البعض أبن  جيادل  حتديداً،  العامة  الصحة  اجلور بتفاواتت  للصحة  من  احلرجة  ألخالقية 
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العامة: املراقبة املتيّقظة لصحة الفئات احملرومة حرماانً ممنهجاً، والتدّخل القتالع التفاواتت حال ظهورها 

قدر اإلمكان. إن وْضع تلك الفئات يف واجهة قضااي الصحة العامة وإيالءها االهتمام الالزم، من شأنه  

 . أن حُيِدَث إصالحاٍت واسعة يف سياساهتا

 

يف   الطائشة  القرارات  عن  ال  احلظ  سوء  عن  التعويض  سياسات  صياغة  يف  األخرية  املعضلة  تكمن 

مسؤولية   يتحملون  ألشخاٍص  حاالٍت  بوجود  سلمنا  لو  حىت  التطبيق.  وإشكالية  املعرفية  االبستيمية 

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

معريّف وجوهرّي   متعددة، يشّكل حتٍد  واإلصاابت سببيات  أن لألمراض  فحقيقة  اخلدمات عنهم،  بعض 

سنجد   املثال،  سبيل  على  الرئة  سرطان  لنأخذ  منها.  الغرض  تؤدي  صحية مالئمة  سياسات  صياغة  يف 

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

لشخٍص   نوّضح  أن  الناس  – يستعصي  من  جمموعة  عنك  حمفوف    - دع  للسلوك  احملدد  السبيب  الّدور 

ابملخاطر يف اعتالل صحته. لكن هب أننا جتاوزان عقبة املسألة املعرفية، فستبقى سياسات الصحة العامة  

السيا أن  إىل  نتنّبه  أن  حنن  وعلينا  أداة كليلة،  حمض  عامة(  سياسة  سداد  )كأي  لضمان  الرامية  سات 

األشخاص ما يرتتب على قراراهتم غري املسؤولة، تغفل يف أحايني كثرية عن جمازاة السلوك غري املسؤول  

 ذاته؛ واألدهى أهنا قد توِقع اجلزاءات على أشخاٍص يتوّجب عدم حتميلهم مسؤولية اعتالل صحتهم.
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 العدالة والوصم يف الصحة العامة ٢.٥
القسمني   يف  آنفاً  الحظنا  على  ٢.٤و  ٢.٣كما  تقتصر  ال  العامة  الصحة  يف  العدالة  قضااي  فإن   ،

إشكاليات األولوايت الصحية أو ختصيص املوارد فحسب، بل تتجاوزها إىل مسؤولية األفراد يف الصحة؛  

ديد من  وكذلك مسألة احتمالية تتسّبب تدخالت الصحة العامة بوصٍم جمحف لبعض الفئات. هناك الع

سلوكياهتم،   أو  األشخاص  صفات  بعض  على  احلكم  حول  يتمحور  أنه  إال  الوصم،  يف  للتفكري  الطرق 

اجملتمعية   املعايري  استحسان  إىل  ترقى  ال   ;Courtwright 2011; Bayer 2008)أبهنا 

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

العواقب من  حبزمة  الوصم  االجتماعية.    يتسبب  والعزلة  اجملتمعية  واألثَرة  املكانة  فقدان  منها،  الوخيمة، 

، قد يُ َعّد الوصم جوراً وفقاً  يّدعي العديد أن الوصم خطأ من ابب األخالق ملا خيّلفه من ضرر. وكذلك

ما  لنظرتنا يف العدالة، خصوصاً عندما يصدر الوصم ممن ميثل الدولة أو أي وكالة أو مؤسسة معروفة. عند

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

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

Faden 2019, 35–36) . 

 

ها ما يتعلق بتصنيف فئة يف اجملتمع أبهنا  هناك قلق إزاء الوصم يف عدد من سياسات الصحة العامة، من

"معّرضة إلصابة متنامية..." مبرض له أصداء غري حمّبذة يف اجملتمع ويعّد هذا املرض وصماً يف حد ذاته.  

بعض   يف  )اإليدز(  املكتسب  املناعي  العوز  متالزمة  أو  النفسية  ابألمراض  املصابون  تعرض  ذلك،  مثال 
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ف )رغم  واملْقت  للنبذ  ميّهد  السياقات  وهكذا،  ذلك.  من  أسوأ  هو  وما  وإجحافه(  السلوك  هذا  داحة 

 اإلصابة..." أبحد تلك األمراض طريقاً للوصم.  التصنيف "مبعّرض خلطر 

 

تغدو التساؤالت أكثر تعقيداً حول طيف من الربامج املوّجهة يف الصحة العامة، عندما يقع عبء الوصم  

أو   املعدمة،  للفئات  العامة  الصحة  برامج  ختصيص  فإن  جانب،  من  أصاًل.  احملرومة  الفئات  على كاهل 

خيدم مسألة اإلنصاف    استهداف العناصر اليت تعاين من التمييز النوعي، أو توجيهها إىل عرٍق بعينه قد

ذلك   صادف  لو  سيما  ال  تلك    – مثالً    - والكفاءة،  بني  ابلتدخل  املعنّية  ابألمراض  إصاابٍت  وجود 

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

ىل تعطيل أحد أوجه العدالة واملتمثلة  الفئات يعزز من النمطّية والقولبة املقيتة عليهم، بل إنه قد يؤدي إ

اجملتمعي   االحرتام  يف  املساواة  أن  (Powers and Faden 2008)يف  توقعنا  حال  يف  وهكذا،   .

حُيدث تدخل الصحة العامة وصمًة عرضية بني الفئات احملرومة أصاًل، فإن تعّهد سلطات الصحة العامة  

ذكر  عما  خمتلٍف  حتٍد  أمام  جيعلهم  العدالة  والكفاءة.  مبسألة  اإلنصاف  بني كّفيت  املوازنة  حول  آنفاً  انه 

عاماً   برانجماً  أو  بعينها،  فئة  يستهدف  أكثر كفاءة  برانجماً  فإما  الربامج؛  من  نوعني  مفرتق  على  ويضعهم 

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

ال يف  الصحة  خمافة  من  اجلائرة،  الصحية  التفاواتت  صدع  رأب  مهمة  عن  نتخلى  بينما  احملرومة؛  فئات 
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الفئات   هذه  احرتام  عدم  على  تنطوي  اليت  اجملتمعية  التصرفات   Faden, Kass, and)أتجيج 

Powers 1991)  . 

 

علومات  يف سياق آخر، يسّور قلق الوصمة احلمالت التوعوية للصحة العامة. جبانب متكني الناس من امل

تغيري   العامة  للصحة  التوعوية  احلمالت  تستهدف  معينة،  لسلوكيات  واألضرار  املنافع  شىت  عن  الصحية 

توجه الناس حنو هذه السلوكيات، بطرق هتّيء للعموم نبذ من ميارس سلوكاً أو ال يتجنب آخر. يظهر  

الق تغيري  إىل  حقيقة  هتدف  احلمالت  هذه  أن  يف  حيدث،  ملا  التفسري  أوجه  عن  أحد  احلالية  اجملتمعية  يم 

 طريق وصم السلوك غري الصحي أو النمط احليايت.

 

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

غري   األكل  عادات  أو  التدخني  أو  توقي  دون  اجلنسي  الصحية؛ كاالتصال  غري  السلوكيات  من  العديد 

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

Johnson and Prochaska 2015)  املفرطة الوزن  معينة كزايدة  صحية  حاالت  وصم  أو  ؛ 

(Callahan 2013)  لبعض املتعمد  الوصم  بواعث  أن  الرأي،  هذا  عن  مدافعة  جدليات  يف  جند   .

شكالت الصحية )كزايدة الوزن  السلوكيات يف إجراءات الصحة العامة عدة افرتاضات: منها، أن هذه امل

اجلور بطريقة   وكذلك خيمد  الصحية  املشكلة  وميكن للوصم أن حيّد من  اجلور،  من  حالة  املفرطة( تلّفها 
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فاعلة وفريدة. ابلتأكيد، َأضرم هذا النوع من الدفوع جداًل خالفّياً حامياً. جتد بعض االعرتاضات املبنية  

مغة على فعالية الوصم املتعّمد يف خفض معدالت انتشار املشكالت  على التجريبية؛ أنه ال توجد براهني دا

انتشار  (Goldberg and Puhl 2013)الصحية   من  يزيد  الوصم  أن  على  يدّل  ما  حىت  أو   ،

. يعرتض آخرون على هذه  (.Goldberg and Puhl 2013; Burris 2008)السلوك املعين  

راد الذين يعانون من احلالة الصحية املعنية ابلوصم،  الدفوع ملا يقع من ضرر نفسي أو اجتماعي على األف

ابلتدخل   املعين  السلوك  يف  ينخرط  من  على   Burris 2008; Goldberg and Puhl)أو 

. يتفرّع  (Burris 2008)، أو ألن الوصم يعّد أمراً غري إنسايّن ولذلك هو غري مقبول أخالقاً  2013

املشكلة   أصحاب  اختزاله  يف  تبخيسية  نظرًة  حيمل  الوصم  أبن  يقول  آخر،  اعرتاض  االعرتاض  هذا  من 

أنه   على  التدخني  ميارس  شخص  إىل  فيشار  سلبية"؛  اجتماعية  "هوية  حمدد  تعريفي  قالب  يف  الصحية 

"البدين" بوصفه  الوزن،  فرط  من  يعاين  الذي  اإلنسان  ينتقص  وكذلك  فحسب،  أكثر    "املدخن"  ال 

(Burris 2008; Nussbaum 2004)   . 

 

يثري تيار آخر من املعرتضني قلقاً حول ظاهرة لوم الضحية. يسري هؤالء يف اعرتاضهم على النسق اآلنف  

ملعارضي السياسات الرامية ملعاقبة ممارسي السلوكيات غري الصحية. يتحّدى هذا االعرتاُض جدليَة اختاذ  

ة، بتسليط الضوء على أن املعنيني ابلوصم، هم يف حقيقتهم أشخاصاً وجمموعات  الوصَم أداًة للصحة العام

رازحني حتت وطأة اجلور. ملزيٍد من اإليضاح، تنبع خماوف لوم الضحية إثر الوصم، من خطر غرس ظاهرة  
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صحّي   وضع  األشخاص الذين يعانون من  معاقبة  وترسيخها، أو احتمال  اجملتمع  يف ثقافة  الضحية  لوم 

  نتيجة انتمائهم إىل فئات تسبب اجلور يف حرماهنم، أو ألسباب أخرى خارجة عن إرادهتم.متدنٍّ 

 

على ضوء نقاشنا السابق حول جدليات مسؤولية الفرد على صحته، تطالعنا الكثري من النقاشات اليت  

برامج   يف  العامة  الصحة  تستهدفها  واليت  السلوكيات،  لتلك  الرئيسية  املسّببات  فلك  يف  الوقاية.  تدور 

مثاًل، إذا كانت البنية اجملتمعية اجلائرة مسبباً جذرايً لبدانة بعض الفئات، فإن اإلقدام على الوصم إليصال  

من   عند  أو  البدانء  عند  اخلزي  شعور  ترسيخ  بغية  االجتماعية  املعايري  تغيري  أو  العامة،  الصحة  رسائل 

ألشخاص   انتقاٌص  حقيقته  يف  هو  ابلسمنة،  إصابتهم  اجلور  حيتمل  من  أخرى  ألشكال  خاضعني 

(Goldberg and Puhl 2013  اجلييّن فيها تكوينهم  حاالت يشّكل  . ينطبق ذلك أيضاً على 

 أو أمراض األيض أسباابً جذرية لفرط الوزن، فاستهدافهم إبجراءات الوصم جائٌر يف حقهم أيضاً.  

 

وخم العامة  الصحة  يف  الوصم  إجراءات  عن  املستمر  الدفاع  من  عليها  ابلرغم  املعرتضة  اجلدليات  الفة 

(Callahan 2013)  بينت الوصم،  إجراءات  بعض  صاحل  يف  اعتدااًل  أكثر  دفوعاً  البعض  أبدى   ،

من منظور   ال يوجد  املثال،  الوصم. على سبيل  احملتملة يف مستهدفات  االختالفات األخالقية اجلوهرية 

التصال اجلنسي دون استخدام الواقيات؛ ال  العدالة إشكالية يف احلمالت التوعوية اليت تستهدف وصم ا

سيما أن هذه احلمالت تشمل العديد من األشخاص والفئات، وال تتبع يف مستهدفاهتا فئة حمرومة يف  
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اإلنسانية،   الصفة  من  ما  حياتياً  منطاً  يّتبعون  أو  معينة  أبمراض  املصابني  األشخاص  جتّرد  وال  اجملتمع؛ 

أ معينة  مسة  ذو  قالب  يف  يف  فتختزهلم  التحفظات  من  العديد  البدانة  وصم  حيمل  بينما  حمددة.  حالة  و 

مسألة العدالة. ال سيما وأن فرط الوزن مرٌض من األمراض، ومظهٌر لألشخاص، وليس سلوٌك فحسب.  

الوخيم   اإلضرار  إىل  يؤدى  السمنة  فوصم  احلالة،  هذه  يف  فعالة  الوصمة  إجراءات  لو كانت  وحىت 

من   يعانون  الذين  اجملتمعية  ابألشخاص  السياقات  من  العديد  يف  أحجامهم  بسبب  االزدراء 

(Courtwright 2013). 

 

 العامة واإلشكاالت العاملية والعدالة العاملية الصحة ٢.٦
من البداهة والصواب االعتقاد أبن مهددات الصحة عابرة للحدود، فاألحرى أن يتجاوز االهتمام بتعزيز  

يف هذا القسم لثالثة أمناط تسوغ ملنظور الصحة العامة كمسألة    الصحة العامة حدود األوطان. سنمّهد

 ( الوطنية:  للحدود  )١متجاوزة  الذاتية  املصاحل   )٢.٦.١ ( اإلنسانية  واالعتبارات  ومسألة  ٢.٦.٢(،   ،)

( والواجبات  واحلقوق  ال  (Wolff 2012)(  ٢.٦.٣العدالة  األولني  النمطني  فإن  سنالحظ،  . كما 

العدال مفهوم  من  الثالث  ينحدران  النمط  أما  العدالة.  مبسألة  تتعلق  تساؤالٍت  إىل  يُفضيان  أهنما  بيد  ة، 

واألخري فيحوي طيفاً من التفسريات اليت أشارت إليها تساؤالت القسم الثاين من هذا املدخل، ويفحص  

ووجاهتها.   وامتدادها  العاملية،  للعدالة  العام  املفهوم   Powers and Faden)جدلياٍت عامة عن 

186; Brock 2013; Miller 2007;–145 2019,    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
ومكافحتها   واملنبعثة  املستجدة  املعدية  األمراض  من  الوقاية  على  الدول  حتمل كل  اليت  الدوافع  يف  نرى 

مثااًل منوذجياً للمصلحة الذاتية. تتفشى هذه األمراض عادة يف الدول منخفضة ومتوسطة الدخول، إال  

يف  الصحة  على  خطرياً  هتديداً  تشكل  تقدمي  أهنا  الغنية  الدول  مصلحة  من  فإن  لذا،  العامل.  أرجاء  بقية   

الدعم املايل والفين ملساعدة الدول الفقرية على بناء نظم الرتّصد ولتنمية قدرات االستجابة السريعة لديها  

املستجدة   املعدية  األمراض  من  فالوقاية  األمراض.  وتفشي  الطوارئ  حاالت  خالل  الالزم  العون  لتوفر 

الغنية  ومكافحت الدول  تتبعها  مثلى  طريقة  األرضية،  الكرة  من  اجلنويب  الشق  يف  نشوؤها  معاقل  يف  ها 

 لتتجنب حدوث عوارض وخيمة على ختومها.  

 

تدفع املصلحة املشرتكة بني كافة الدول، ال سيما الغنية، للمشاركة يف النظام الدويل للرتصد عرب مشاركة  

ا للجراثيم  احليوية  والعينات  وافقت  البياانت  العاملة،  الصحة  منظمة  تتعهدها  آليات  خالل  من  ملشتبهة، 

غريها  –عليها يف    ٢٠٠قرابة    -وعلى  أسلفنا  )كما  الدولية  الصحية  اللوائح  نظام  على  بتوقيعها  دولة 

(. وهذا حتديداً مناط احتدام العديد من الصراعات حول العدالة العاملية، واملصاحل الذاتية  ١.١.١القسم  

خدم العينات احليوية اليت تشاركها الدول يف تصنيع اللقاحات وتطوير املنتجات االستشفائية  للدول. ُتست

أواًل   وقد تتاح  والعالج.  احلدث  –للتشخيص  سياق  للدول الغنية، أو بتكاليٍف ابهظة    - اعتماداً على 



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 72

 

الوقا واملنتجات  اللقاحات  لتلك  ومصنِّعة  مموِّلة  تكون  أن  يغلب  اليت  الدول  متناول  حتديداً  يف  وهذا  ئية. 

عام   إندونيسيا  حفيظة  أاثر  الطيور  ٢٠٠٧ما  انفلونزا  عينات  تسليم  عن  إثره  على  امتنعت  واليت   ،

H5N1    من عدداً  اعرتاضها  يف  قدمت  إندونيسيا  أن  من  الرغم  وعلى  لديها.  املرض  تفشي  إابن 

ات الدخول املنخفضة واملتوسطة  االنتهاكات األخالقية إال أن أمهها ما ميّس مسألة العدالة. إذ أن الدول ذ

اليت   اللقاحات  لتصنيع  وسيلة  فيما بعد  الدول الغنية  يف  الشركات  لتتخذها  احليوية طوعاً،  تسلم عيناهتا 

النامية   والدول  دوهنا  حتول  ابهظة  بتكلفة  أخرى  منتجات  مع   .Sedyaningsih et al)تطرحها 

لعدالة أيضاً، يدور حول ما إذا كان تصنيع  . احنرف مسار املشهد عند منعطف آخر يف مسألة ا (2008

اللقاحات وإنتاجها ابستخدام العينات املسلمة من إندونيسيا، يعطيها حق أولوية احلصول على اللقاح  

قبل الدول األخرى منخفضة ومتوسطة الدخول، واليت تواجه نفس التهديد بتفشي انفلونزا الطيور، عدا  

 اّف الدول اليت سبقت تسليم العينات الفريوسية.أن سوء حظها منعها من االنضمام ملص

 

ترتب على األحداث اليت أاثرهتا الشكوى اإلندونيسية واعرتاضات أخرى مشاهبة عددا من اإلجراءات،  

يف   العامة  الصحة  منظمة  عمل  إطار  إنشاء  فريوس  ٢٠١١ومنها  عينات  مشاركة  عملية  إحكام  بغية   ،

ا إىل  الوصول  عملية  وضبط  العامة  االنفلونزا،  الصحة  منظمة  )انظر  األخرى  الوقائية  والتدابري  للقاحات 

ومصادر أخرى يف االنرتنت(. إال أن سلسلة حتدايت مسألة العدالة يف املشاركة الدولية للعينات    ٢٠١٢

، اشتعلت أحداٌث مشاهبة  ٢٠٠٩احليوية ونظم التأهب لألوبئة واالستجابة هلا مستمرة يف الظهور. عام  
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ستغالل واجلور، إثر ظهور تقارير أفادت بوصول عينات دم أخذت من مرضى اإليبوال من  يف اّدعاء اال

اعُترب   ما  أخرى،  غنية  ودول  املتحدة  واململكة  املتحدة،  الوالايت  معامل  إىل  األفريقي،  الغرب  يف  دول 

أخرى   ومناطق  أفريقيا  غرب  الراهنة  الظروف  ظل  يف  وإهانة  واستغالالً   Freudenthal)جوراً 

2019). 

 

يف خضّم احلديث عن األمراض الناشئة، ال بد من اإلشارة إىل مصادمة أخرى بني املصاحل الذاتية للدول  

ومسألة العدالة. فعندما تقع أعباء الصحة العامة على عاتق الفئات أشد حرماانً، ال ميكن عندها تربير  

و  لألوبئة،  العاملي  التأهب  حقل  يف  دائماً  املسألة  هذه  تتكرر  للعدالة  الوسائل.   أسئلة  صميمها  يف  هي 

بعض   الختيار  البيئية، كالتوجه  العدالة  حول  القائمة  الصراعات  من  العديد  تناول  يف  سيما  ال  العاملية 

املواقع يف الدول منخفضة الدخل إلنشاء مرافق ومكّبات للنفاايت اخلطرة، أو لبناء مصانع عالية اخلطورة.  

ال  املناطق  أكثر  على  عادة  االختيار  الدول  يقع  هذه  يف  الفقر  وطأة  حتت   Powers and)رازحة 

Faden 2019, 204–206)  وألن األمراض املعدية تنشأ عادة يف الدول الفقرية، فكثرياً ما ختّلف .

سبق   وكما  العامل.  يف  الفقرية  الشعوب  على  عبئا كبرياً  واحتوائه،  االنفلونزا  وابء  ملنع  الدولية  اإلجراءات 

يراف  ما  اندراً  أواسط  وعرضنا،  يف  مثاًل،  الكافية.  واملوازانت  املضمونة  التعويضات  أنواع  من  نوع  أي  قها 

يف   الدواجن  تربية  ومنع  املوبوءة،  الطيور  من  التخلص  اسرتاتيجية  وّفرت  احلايل،  القرن  من  األول  العقد 

ر ملنع انتقاهلا  يف حواضر الدول املوبوءة، خطوة هامة يف سبيل احتواء االنفلونزا املتفشية يف الطيو  املنازل
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إىل البشر. إال أن هذه السياسة أثقلت كاهل النساء الفقريات وعوائلهن، وحرمتهن من مصدر دخلهن  

الوحيد الذي يعتمد على تربية الدواجن يف الفناء اخللفي ملنازهلن. ولندرة التعويضات عن هذه اخلسائر  

ا  هذه  عواقب  أحياٍن كثرية( كانت  يف  انعدامها  )أو  اقتصادايً  املتجّرعة  ومدمرة  فادحة  إلجراءات 

(Bellagio Working Group 2007 in Other Internet Resources; 

Faden and Karron 2009; Uscher-Pines, Duggan, Garoon, 

Karron, and Faden 2007) . 

 

العاملية،    ومن األساس، فإننا ال نستطيع فصل مربرات املصلحة الذاتية يف مشاركة الدول يف الصحة العامة 

عن مسألة اجلور البنيوي العاملي الذي يطال العالقات بني الدول. وال ميكن مواجهة مهددات الصحة  

بفعالية، ال سيما التغري املناخي، يف غياب التكاتف العاملي. وابلنظر إىل الوضع الراهن للتفاوت البالغة  

الت فاحتمالية  القوة،  أشكال  خمتلف  ويف  الثراء  يف  الدول  مصاحل  بني  ومحاية  الفقرية  للدول  املنصف  مثيل 

شعوهبا التزال هشة. ويف معرض احلديث عن التغري املناخي، ومن العجيب أن الدول أعلى حرارة، وأشد  

فقراً، وأكثر اعتماداً على الزراعة، هي من أقل الدول الباعثة على الغازات الدفيئة، لكن يناهلم النصيب  

.  (Powers and Faden 2019, 172–178)تباس احلراري األكرب واألسبق من أضرار االح

ومع ذلك، ال زلنا نشهد تعويقاً وممانعة من تنفيذ مقتضيات تقنني االنبعاث من الدول ذات االنبعااثت  

حاالت   يف  املعدمة  الشعوب  وبني  الفقرية  الدول  يف  تتغلغل  املعدية  األمراض  أن  فمع  وابملثل،  املرتفعة. 
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ل والتفشيات؛  مع  األوبئة  يتوافق  مبا  العاملية  واالستجابة  التأهب  خطط  على  التأثري  عن  عاجزة  كنها 

 األوضاع املتدهورة لديها.  

 

 االعتبارات اإلنسانية، والعدالة العاملية   ٢.٦.٢
التنفيذ بتنظيم   حيز  واليت تدخل  اإلنسانية  التدخالت  العاملية على ختوم  العامة  الصحة  أعمال  تتكّشف 

ا املؤسسات غري احلكومية، واملؤسسات اخلريية لإلغاثة، وكذلك املنظمات متعددة  عدد من اجلهات؛ منه

اجلهات   توفره  الذي  الدعم  استثمار  طريق  عن  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املتحدة  املرجعيات؛ كاألمم 

  الصحية والعسكرية للعديد من الدول. ميكن فهم األعمال اإلنسانية يف الصحة العامة بداهة من املفهوم

العام للمسؤولية األخالقية، إذ أنه من اخلطأ أن نتخذ موقف املتفرج يف وقت األزمات دون أن مند يد  

املساعدة للتخفيف من معاانة الغري وحنن منلك من املوارد ما خيفف عنهم ويساعدهم. من هذا اإلطار، 

حملتاج خارج احلدود الوطنية.  فنحن ملزمون بتقدمي األعمال اإلنسانية و مد املساعدات اإلغاثية ملؤازرة ا

للكوارث   االستجابة  عوامل  أهم  من  فيها  والعاملني  وأدواهتا  العامة  الصحة  خدمات  تكون  ما  وعادة 

اإلنسانية؛ ليس يف الفاشيات واألوبئة فحسب، بل يشمل ذلك الكوارث الطبيعية، واحلروب، ومناطق  

 ية، والقحط واجملاعات. النزاعات املسلحة، واجلماعات النازحة، واهلجرات اجلماع
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ابلضرورة.   العاملية  العدالة  مسألة  حتقيق  العامة  الصحة  يف  العاملية  اإلنسانية  ابإلغااثت  االلتزام  يقابل  ال 

حىت املنّظرون من املتماهني يف انتماءاهتم احلكومية، يقرون بوجود التزامات إنسانية ملساعدة من هم يف  

(. وهذا ابلطبع ال يدل على    مدخل إىل العدالة التوزيعية العاملية  حاجة ملّحة يف دول أخرى )انظر مثالً 

غياب التضارب األخالقي أو إشكاالت اجلور يف أعمال اإلغاثة اإلنسانية. فعادة ما تواجه مؤسسات  

ية بني املبادئ اإلنسانية للنزاهة واحلياد، وااللتزامات األخالقية ابلتوزيع  اإلغاثة وموظفيها حتدايت أخالق

. يلوح يف أفق األعمال اإلنسانية، (Broussard et al. 2019)العادل للموارد الصحية احملدودة  

املعىن  ال يُدَرك  قد  اإلغاثية العاملية.  األعمال  من  التزاماهتم  والدول،  األفراد  وىّف  إن  من هذا    تساؤاًل عما 

مسائل   من  مسألة  وليست  خريية  أعمال  حمض  أهنا  على  اإلنسانية  األعمال  فسرت  حال  يف  التساؤل، 

العدالة، ال سيما أن مفهوم االلتزام ابألعمال اخلريية يبدو عائماً، وأقل حسماً من االلتزام مبسألة العدالة.  

عمال اخلريية، كما يف احلاالت اليت  قد يُفهم من بعض الرؤى يف العدالة على أهنا تتضمن مسؤوليات األ

تندرج فيها هذه االلتزامات ضمن احلد األدىن الالزم الستيفاء حقوق اإلنسان، أو احلد األدىن الستيفاء  

. وعموماً فهذه الرؤى املختلفة، ال يعتد هبا كموّجه  (١٣)العدالة العاملية وفق منظور مناصري مبدأ الكفاية  

جداًل   يعترب  جتاه  ملا  واجباهتا  الدول  استوفت  إذا  عما  جتيب  وال  العاملية؛  العدالة  يف  صميمة  مسألة 

 املساعدات اإلنسانية.

 

https://plato.stanford.edu/entries/international-justice/
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 الصحة العامة والعدالة العاملية واحلقوق والواجبات ٢.٦.٣
إشكاالت   معاجلة أبسط  وسعها  يف  ليس  أنه  إال  العامة عاملياً،  الصحة  يف  اإلنسانية  األعمال  أمهية  رغم 

العاملية يف الصحة العامة؛ خصوصاً معاجلة التفاواتت الصحية الصارخة يف صحة الشعوب بني  العدالة  

الدول مرتفعة الدخل، وسكان الدول منخفضة الدخل، وبعض الدول متوسطة الدخل، ال سيما الشعوب  

العدالة    احلديث عن العدالة العاملية يف الصحة، مبعزل عن حتدايت  -بطبيعة احلال   –أشد فاقة. وال ميكن  

جدليات   استدعاء  من  البد  وتساوقاً،  عموماً.  العافية  ووفرة  السالمة  اكتمال  من  حالة  إىل  الوصول  يف 

واملساوايت.   النفعي  الذين يتبّنون املنظور  واملنظرين  السلطة،  لتمركز  لدى أولئك املؤيدين  نظرايت العدالة 

وأ العامة  الصحة  أن استدعاء  يزال هناك من يعتقد  ذلك ال  العامة  مع  الصحة    - ابلضرورة  –خالقيات 

قاطبة   األرض  يف  الفقراء  حنو  والتزاماتنا  العاملية  العدالة  سياقات  يف  تلّح  (Holland 2007)مهماً   .

مسألة ختطي واجبات العدالة للحدود الوطنية مراراً يف حقل الصحة العامة، وال مندوحة عن سردها يف  

 احلاالت أدانه: 

 

ات الدول منخفضة الدخل يف صناعة اللقاحات، فهل من العدل أن  يف حال مل ُتستخدم عين  -

بغياب   العلم  مع  فحسب،  مواطنيها  يضمن كفاية  الذي  اللقاحات  خمزون  الغنية  الدول  تصّنع 

اليت   الفاشيات  تزامن  من  وابلرغم  الدخل؟  ومتوسطة  الدخل  منخفضة  الدول  يف  اإلمكانيات 

لديه الوفيات  وتتزايد  الفقرية  ابلدول  اللقاحات  تفتك  بكامل  االحتفاظ  الغنية  للدول  فهل  م، 

 لتحصني مواطنيها؟  
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النظري   - منقطعة  محاية  الدولية،  التجارة  واتفاقيات  الفكرية،  امللكية  حقوق  حفظ  أنظمة  توفر 

الدوائية   منتجاهتا  أسعار  الشركات  تلك  حتدد  هلذا،  ونتيجة  الغنية.  الدول  يف  األدوية  لشركات 

احلي الطبية  هنا  ومستحضراهتا  ويطرح  الدخل،  منخفضة  البلدان  إمكانيات  يتخطى  مبا  وية، 

الدوائي   املنتج  توزيع  وحكر  اإلنتاج  تقنني  ميكن  هل  اآلنفة:  التساؤالت  من  األدهى  التساؤل 

ذلك   وافق  وإن  حىت  املصّنع،  لدعم  آخر(  أو  لسبب  تداوله  انقطع  آخر  ملنتج  )مشابه  اجلنيس 

ا  يف  عالجها  يسهل  أمراض  احتواء  الفقرية؟  إعاقة   ,Pogge 2002; Grover)لدول 

Citro, Mankad and Lander 2012)  .؟ 

 
وحدها الدول الغنية ابملوارد املالية والبشرية بوسعها االستثمار الضخم يف األحباث الطبية احليوية.  -

فهل هي ملزمة مبوجب العدالة، بتخصيص شيٍء من مواردها يف سبيل حل اإلشكاالت الصحية  

 لفقرية؟  يف املناطق ا 

 
وأخرياً، تعاين املناطق الفقرية يف العامل من شح األيدي العاملة يف اجملاالت الصحية، وهذا يعود   -

جزئياً هلجرة العقول إىل الدول الغنية. أ على السلطات الصحية يف البلدان الغنية التدخل الحتواء  

 هذه اإلشكالية، علماً أهنا قد تعود ابلنفع على صحة مواطنيها؟  
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تؤطر إحدى املعاجلات سائر هذه التحدايت إبطار االدعاءات املسّوغة للعدالة يف مواجهة األثرايء من  

الدول واألفراد. يف منظور أحد أكثر اجلدليات متاسكاً، فإن الدول الغنية ومواطنيها مسؤولني عن هياكل  

العاملية   التفاواتت  فجوة  تعميق  يف  سامهت  اليت  احلدود،  عابرة  التفاواتت  املنظمات  سيما  ال  اجلائرة، 

الصحية العاملية. ال تتوقف مسؤولية مالكي هذه املؤسسات عند إعادة هيكلتها، بل تتخطاها إىل حّد  

إسهام خمرجاهتا يف إصالح التفاواتت اجلائرة النامجة عنها. ويف سياق الصحة العامة، يشمل ذلك توفري  

األزمات الصحية، ومساعدة الدول الفقرية إلحكام البىن    املوارد الالزمة لتغطية االحتياجات النامجة عن

يف   فاإلخفاق  الفهم،  وهبذا  مستقبال.  الصحية  األزمات  تفادي  من  متّكنها  حىت  العامة  للصحة  التحتية 

استيفاء تلك املسؤوليات الدولية هو عني اجلور، وليس تقاعساً عن أداء أعمال خريية أو استيفاء اإلغاثة  

فحسب   مسؤولياتنا  (١٤)اإلنسانية  من  التنّصل  ميكننا  فال  سابقاً،  أوردانه  مبا  توساًل  القول،  خالصة   .

للتدخل يف حاالت األزمات )كتفّشي اإليبوال مثال(، وهذه املسؤولية ليست مشفوعة ابملصلحة الذاتية  

 . (Powers and Faden 2019)احملضة، وال مبّنة التعاطف اإلنساين 

 

اعتب إىل  النزّاعون  أساسّي  أولئك  حق  الصحة  بكون  عادة  يتوّسلون  جوراً،  العاملية  الصحة  تفاواتت  ار 

أبن   القائل  الرأي  العديد  يقبل  الحظنا،  وكما  اإلنسان.  وحقوق  الصحة  حقل  ذلك  ومبعث  لإلنسان 

الصحة حق أساسي من حقوق االنسان. فباإلضافة لواثئق أخرى، ُدّون هذا صراحًة يف الوثيقة العاملية  

. وكما هو األمر يف  ١٩٤٨ان اليت أعلنت عنها األمم املتحدة يف اجتماعها العمومي عام  حلقوق اإلنس
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كافة حقوق اإلنسان، طرأت من فورها تساؤالت شائكة حول حتميل مسؤوليات حفظ الصحة، وتعزيزها  

ومرماه   وجماله  احلق  هذا  وتوصيف  الصحة،  جتاه  احلقوق   Millum and Emanuel)واستيفاء 

2012; Tasioulas and Vayena 2015a; Tasioulas and Vayena 2015b). 

 

ولعوامل وجيهة، فالدول القومية قمينة ألن    -القائمة حالياً على األقل   -ابلنظر إىل التنظيمات العاملية  

حدودها.   ضمن  السواء  على  األخرى  اإلنسان  حقوق  وعن  الصحة  حق  عن  األول  الدفاع  خط  تكون 

قدرة البلدان    - على األقل  – من مسؤولية أن يكونوا يف طليعة من يقّوض    وهذا ال يعفي الدول القومية 

األخرى على استيفاء حقوق اإلنسان. جدال، حُتّمل مسألُة العدالِة البلداَن القومية معاجلة املعوقات اليت  

وتفاواتت   البلدان،  بني  اجلائر  التمايز  عن  والنامجة  فيها،  اإلنسان  حقوق  استيفاء  من  الدول  القوة  متنع 

. ولكن بتحميل مسؤولية خط الدفاع  (Powers and Faden 2019, 146)املؤسساتية العاملية  

األول عن حقوق اإلنسان على البلدان القومية، فهذا ال حيدد املسؤول عن حقوق اإلنسان الذي يعيش  

مصاحله   حفظ  مقدورها  يف  ليس  دول  الصحة    – يف  حق  سيما  أصالً   - ال  بذلك  مهتمة  غري  أهنا    أو 

(Powers and Faden 2019, 146–177)  . 

 

يف حال ُفّسرت التفاواتت بني الشعوب يف البلدان الغنية والشعوب يف بقية العامل كمسألة يف العدالة ال  

مسألة إنسانية، فإنه حرّي مبن ينظر إىل أخالقيات الصحة العامة من منظور العدالة، التأمل يف عدد من  
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ن املنظرين، فإن التباين اجلسيم يف متوسط العمر املتوقع، واالستبقاء على حياة  املسائل. عند هذه الفئة م 

على   جيب  الذي  العميق،  اجلور  حالة  داللة  والفقرية،  الغنية  األقوام  بني  تتباين  اليت  والصحة  األطفال، 

لرعاية  اجملتمعات العاملية إصالحها. يفوق سبيل إصالح حالة اجلور وسع اإلجراءات البسيطة، كإسداء ا 

واحلالة   االقتصادي،  الوضع  إبصالح  مرهون  أمٌر  وهو  العامة؛  للصحة  االعتيادية  والتدبريات  الطبية 

االجتماعية، والتعليم، والبيئة. فمزاعم إصالح العدالة يف الصحة تتساوق مع إصالحات العدالة يف تلك  

 اجلوانب كافة، ويستعصي عالجها مبعزل. 

 

وطأة   حتت  الفئات  بعض  عيش  يف  وما  وأطفاهلم  هم  أرواحهم  تزهق  وأن  اململق،  واحلرمان  املدقع  الفقر 

املخططات   يف  اجلور  عمق  على  خطرية  عالمة  إال  العدوى  أشكال  من  شكٍل  أببسط  أتثراً  أو  جماعاٍت 

 .  (١٥)املؤسساتية العاملية  

 

 .الشرعية السياسية والصحة العامة٣
القسم   يف  أسلفنا  يف    ٢.١كما  ونفوذها  احلكومية  للسياسات  األساسّي  ابلدور  العامة  الصحة  تتميز 

تعزيزها. ابلرغم من الدور الفاعل للجهات اخلاصة غري الرحبية واملنظمات العاملية، يف تقدم الصحة العامة  

املؤيَ (١٦) القومية  الدولة  إطار  داخل  حيدث  العامة  الصحة  عمل  ُجل  أن  إال  وضبط  ،  حكومتها  بقوة  دة 
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يف   اإلجراءات  هذه  شرعية  تتناول  الذي  النقاشات  من  ابلعديد  العامة  الصحة  أدبيات  تعّج  تنظيماهتا. 

 تلك الدول.

 

تنشأ التحدايت اليت تواجهها مؤسسات الصحة العامة وشرعية سياساهتا يف عديد من فضاءات املعرتك  

بني املؤسسات غري الليربالية يف بعض الدول، واملؤسسات  السياسي. ختتلف تساؤالت الشرعية حد التباين  

تساؤالت   على  الرتكيز  على  عمومها  يف  العامة  الصحة  أخالقيات  أدبيات  دأبت  التقليدية.  الليربالية 

للصحة   السياسية  التشريعات  حول  مؤلفاهتا  يف  مرجعية  أمهية  الليربايل  التقليد  مولية  التقليدية،  الليربالية 

سنطالع )  العامة؛  القسم  يف  معاملها  القسم  ٣أبرز  شطر  نويّل  مث  املدخل.   هذا  من  عموم    ٣.١(  ِقَبل 

النفع، ولزومية النشاط املّتسم ابجلمعية والكفاءة، للتسويغ ملهام وكاالت الصحة العامة وتكليفها عموما.  

بعينها أو إجراءات  ندلف إىل أبرز منطلقات جدليات الليربالية التقليدية، ملعاجلة مترير سياسات    ٣.٢ويف  

تدخالت  (١٧)حمددة   معامل  شىت  توضح  خارطة  وضعت  اليت  األعمال  عن  عام  بتمهيد  نستتبعها  مث   .

الفرد   حرية  يف  العامة  تدخل  (١٨)الصحة  تساؤالت  عن  جتيب  شعاٍب  أربع  إىل  بعد  فيما  واملتفرعة   ،

(،  ٣.٢.٢ستيوارت ِمل )(، مبدأ الضرر عند جون  ٣.٢.١سياسات الصحة العامة وشرعيتها؛ الوصاية )

 (.  ٣.٢.٤( حىت نفرغ إىل الوصاية التحررية )٣.٢.٣وما يعرف ابلليربالية التقليدية )
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يف هذا املدخل ابجتاه شىت أمناط الشرعية واملرتبطة أيضاً ابلليربالية اليت    ٣.٣ندير دفة النقاش يف القسم 

فني بسياسات الصحة العامة، وفيها يُعرض  تدور حول إشكالية احرتام االختالفات القيمية بني املستهد

(، واملتوّسلة ابلقرارات اإلجرائية  ٣.٣.١رأاين لإلجابة على تلك التساؤالت؛ النزّاعة إىل العقل العمومي )

اليت تنقض    ٣.٤(. مث نبلور يف  ٣.٣.٢للسلطة ) العامة،  الصحة  أخالقيات  اجلمهوري يف  املدين  الرأي 

 ج الليربالية للتدخل يف األشخاص بصفتهم أحراراً أنداداً.قطعاً االحتمال املتاح يف منه 

 

 الشرعية والكفاءة وعموم النفع ٣.١
وتتعهدها. يتمتع هبذه   حتققها  اليت  املنافع  بفضل نوعية  الصحة العامة  مؤسسات  البعض بشرعية  يعتقد 

لغ احلاجة إىل تلك املنافع  املنافع كل فرد منا، بيد أان ال نستطيع أتمينها مبجّرد االعتماد على أنفسنا. تب

واألنداد.   األحرار  األشخاص  يف  التدخل  ممانعة  افرتاضية  على  حتقيقها  جناعة  ضمان  فيها  يتقدم  درجة 

فمثاًل، كلنا حباجة إىل ما حيمينا من عدوى األمراض أو العقاقري غري اآلمنة أو غري الفعالة، لكن يستعصي  

وقاية من األمراض ومكافحتها وهيئة الغذاء والدواء، واليت  حتقيق ذلك بدون املؤسسات املنظمة كمركز ال

تسّخر نفوذها ويعمل خرباءها ملواجهة األوبئة احملتملة أو لئال تفسح يف األسواق العامة إال أدوية فعالة  

ومأمونة. هبذا املنطق، فإن سياسات الصحة العامة املمهدة ابخلربات واليت تنفذها ابستخدام قوهتا تعود  

 لصاحلنا مجيعاً، وإن مل يكن يف بعضها نفع مباشر ودائم لكل فرد ويف كل آن.  سلطتها
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عن  عوضاً  بعينه.  إجراء  أو  قرار  بتسويغ كل  ملزمة  ليست  العامة  الصحة  أخالقيات  فإن  املنطق،  هبذا 

عل قياساً  هبا.  املعمول  املعايري  ضمن  نشاطاهتا  بقيت  طاملا  عموماً  العامة  للصحة  التسويغ  ميكن  ى  ذلك 

التسويغ لنظام اقتصاد األسواق أو نظام املمتلكات اخلاصة، أو كما هو احلال عند تسويغ أي مؤسسة  

األشخاص   يف  تدخالً  أحياانً  تتضمن  وقد  الناس،  من  عدداً كبرياً  وتفيد  متعددة  خدمات  تقدم  مشاهبة 

 أجدى بكثري لسائر الناس  أحراراً وأنداداً بغية متكينهم من املزيد من النفع. فوجود تلك املؤسسات عموماً 

من غياهبا، يف حال أُحكم تنظيمها وإدارهتا. وعلى هذا النحو، فإن التسويغ لتدخالت حمددة يف الصحة  

 العامة وملتطلباهتا وقيودها، ميكن أن يتم ابلقياس املنطقي على املعايري اليت سبق إرساؤها. 

 

إىل الصحة ال ميكن أن يتحقق إال إبرساء    توّضح إحدى املسوغات ذات الصلة إىل أن السعي احلثيث

قواعد تنظيمية وبشراكة شبه كونية حتكم مسارها. من هذا املنظور، فإن الصحة العامة تواجه إشكاالت  

يف هيكلية التعاون، أو يف الكفاءة اجلمعية. مثاًل، يف حال قرر شخص ما )أو عدد كاٍف من األشخاص(  

احلمراء،   اإلشارة  أضاءت  حال  بقواعد  السري  اآلخرون  التزم  لو  فحىت  اخلضراء،  أضاءت  إن  والتوقف 

وقوع   احتمالية  ويزيد  السري،  نظام  بتعطيل  الشخص كفيٌل  عن  الصادر  الناشز  الفعل  هذا  فإن  السري، 

املخاطر. وكذلك يف حال أعرض شخص )أو عدد مجعوي كاف من األشخاص من نفس الفئة املعنية(  

 خمالفتهم أبن هذا التنظيم ال يعود عليهم ابلفائدة الشخصية، فإن  عن تنظيمات الصحة العامة، معللني 

يتخطاه   ورمبا  حميطهم،  يف  ملموساً  سيكون  ذلك  اجملتمع    (.١٩)أثر  أفراد  من  فرد  مسامهة كل  يلزم  وهلذا 
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هم  تقريباً، وإال فإن اإلخفاق يف املسامهة يعين احلرمان الذايت وحرمان اجملتمع من الصحة املثلى، اليت ميكن 

 حتصيلها ابملشاركة اجلمعوية، وهبذا لن يتمكن أحد من جين املنافع اليت ال تثمر إال يف اجملتمع الصحي. 

  

يف العديد من سياقات الصحة العامة، توجد طريقة عملية وحيدة وذات كفاءة مقبولة يف تنفيذ السياسات 

بتقييد   أو  خيارات  بال  برتكهم  إما  املمتنعني  األفراد  مع  ابلتعامل  وذلك  برّمته:  اجملتمع  على  تؤثر  اليت 

مجي اتفقت  إذ  املياه،  فلورة  هو  لذلك  مثال  أشهر  هلم.  املتاحة  ابلسالمة  اخليارات  املعنية  التنظيمات  ع 

الغذائية والدوائية واملنتجات االستهالكية وكذلك العديد من اجلهات املعنية بصحة البيئة والصحة املهنية  

على هذا املعيار يف مواصفات املياه؛ ما يبني أثر الكفاءة اجلمعية يف الصحة العامة. حيرص اجلميع على  

لى منتجات صحية، إال أن قدرات األفراد عموما ال تؤهلهم  العيش يف حميط صحي، وعلى احلصول ع

األخرى   واملنتجات  الغذائية  املواد  من  اآلالف  مئات  سالمة  ملعرفة  أو  املتنفس،  اهلواء  نقاء  من  للتأكد 

املتاحة يف ساحات األسواق يف عصران هذا. ومن هذا املنطلق فإن تفويض هذه الوظائف إىل مؤسسات  

الصحة وخرباء  إىل    احلكومة  العام  األمن  حفظ  وظيفة  مبوجبها  أوكل  اليت  األسباب  لذات  مسوغ  فيها، 

 . (Mill 1859)مؤسسات احلكومة اليت توظف اخلرباء يف قوات الدفاع الوطين ويف تنفيذ القانون 

 

يتوسل حجاج الكفاءة اجلمعية ابدعاءاٍت حول األعداد اهلائلة والتعقيدات التقنية اليت حتيط ابلقرارات  

 حنتاج الختاذها بغية حفظ الصحة يف بيئتنا ويف األسواق التجارية. وتتوسل كذلك بطبيعة االستجابة  اليت



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 86

 

ملا يهدد الصحة، واليت ال تقبل التجزئة. يسند هذا احلجاَج االدعاءات حول القيود املعرفية عند األفراد،  

املقيدة   ع  (Bounded Rationality)والعقالنية  القرار  اختاذ  عملية  يف  يف  سيما  ال  البشر،  ند 

مواجهة القوة غري املتكافئة للشركات، وممارساهتا الستغالل الفجوة اإلدراكية عند األشخاص والتالعب  

 . (Ubel 2009)هبم على حساب صحتهم 

 

القى استدعاء عموم النفع أو الكفاءة اجلمعية استحساانً واسعاً، خاصة يف التسويغ املتوسل ابلتنظيمات  

ملؤس األمراض  القائمة  من  الوقاية  ومركز  والدواء  الغذاء  وهيئة  البيئة  محاية  احلكومية كوكالة  سات 

منطلق   من  تدعمه  مغايرة  دفوعات  إىل  وحباجة  األركان،  مكتمل  غري  احلجاج  هذا  أن  إال  ومكافحتها. 

وحاجتها    األخالقيات، وهذا الفتقار احلجاج إىل أساس يوّضح املعايري التشغيلية هلذا النوع من الوكاالت،

 .  (٢٠)إىل ضابط أخالقي رقايب للتدقيق على القرارات احملددة واليت تتخذ يف هذا النوع من املؤسسات 

 

 حرية الفرد والشرعية والصحة العامة ٣.٢
جملس   قام  الشرعية.  مسألة  ملعاجلة  اإلشكاليات  من  طيف  ينشأ  العامة  الصحة  تدخالت  نوع  حسب 

احليوية العلوم  ألخالقيات  التدخالت"    انفيلد  "سّلم  تدعى  انجعة  أداة   Nuffield)إبطالق 

Council on Bioethics 2007)  يتدرج فيها نطاق التدخالت بطريقة عملية، ترشدان لتقدير ،

متّثل   اليت  قاعدته  من  مرتاوحاً  السلم  يتصاعد  تسويغها.  وإمكانية  العامة  الصحة  سياسات  قبول  مدى 



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 87

 

إىل التدخل"،  "عدم  التدخل  أشكال  االختيار    أبسط  "طمس  التدخل  أشكال  أقصى  متّثل  اليت  قمته 

ابلكلية" )كما يف حالة العزل القسري(. يشرتط اجمللس يف قراءة كل درجة من سلم التدخالت، مبا فيها  

الصحة   لسياسات  األخالقي  التحليل  هبدف  إال  األداة  تستخدم  وأال  املسوّغ،  وجود  التدخل"؛  "عدم 

  العامة. 
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واملمارسات،  1جدول   اإلجراءات  سياسة  احليوية،  العلوم  ألخالقيات  انفيلد  التدخالت )جملس  سلم   :
2007 ) 

 أمثلة اإلجراء

 العزل الصحي ملصايب إيبوال  - طمس اخليارات 

 منع الدهون املتحولة  - تضييق اخليارات 

 التطعيم سن قوانني ربط حزام األمان وارتداء اخلوذة اشرتاط   -

 فلورة املياه )ابلفلورايد(  -

 ضريبة املشروابت الغازية  - توجيه االختيار أبساليب الردع 

 ضريبة التبغ -

املشروابت  - استهالك  تضاّد  اجتماعية  معايري  استحداث 

 الغازية 

أبساليب   االختيار  توجيه 

 التحفيز  

ختفيض الضرائب على من يركب الدراجة اهلوائية للوصول  -

 إىل العمل 

 قسائم جمانية مقابل احلصول على تطعيم االنفلونزا املومسية  -
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بواسطة حتسني  االختيار  توجيه 

اخليار االفرتاضي يف متناول اليد  

 ( Nudgingابلرتغيب" )

البطاطا   - بينما  افرتاضي،  جانيب  السلطات كطبق  تقدمي 

 املقلية يلزم طلبها لتقدم  

األرفف  - يف  السكرايت  عالية  املشروابت  وضع  اشرتاط 

 اخللفية يف املتاجر  

 تقدمي حماضرات جمانية عن اإلقالع عن التدخني  - التمكني من اخليارات وإاتحتها  

 للجمهور توفري املياه النقية وإاتحتها   -

 احلمالت التوعوية والتثقيف الصحي  - توفري املعلومات 

 امللصقات الغذائية  -

 ––– ال يوجد تدخل 

 

 رغم جناح سلم انفيلد، إال أنه يشكو من ثالث مشكالت رئيسية:

ال يغطي السلم كافة اإلجراءات النموذجية يف الصحة العامة. فال يتوافق إدراج التقصي مثالً ضمن    أواًل:

أٍي من الدرجات املوّضحة يف السلم، رغم أنه من صميم عمل مؤسسات الصحة العامة، وعمود تعزيز  

إزاء املواطنني  حقوق  حول  التساؤالت  لتسويغ  هامة  أداة  التقصي  أن  وحفظها. كما  تدخالت    الصحة 

 .(Lee 2019; Taylor 2019; Fairchild and Bayer 2004)الدولة 
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انفيلد  اثنيًا: سلم  مصفوفة  عالقة    تبالغ  وعلى  واحلرايت  االختيار  على  للتدخل  املعقدة  اآلاثر  بتبسيط 

املواطن ابلدولة. وعندما ال يكون للصحة العامة أي تدخل، فهذا ال يعين أنه يف صاحل احلرية واالختيار  

من   والطاقة  والغذاء  األدوية،  شركات  قد تقلل  ساكناً، عندها  احلكومة  ال حترك  مثال، عندما  ابلضرورة، 

حق الفرد يف االختيار وتتجاهل صحته، من خالل مترير املعلومات املغلوطة والتالعب يف الدعاايت    شأن

التسويقية، أو ابملمارسات املناهضة للمنافسة.  وأما أسلوب التحفيز فال يضاهي دائماً أسلوب الردع يف  

يل من شأن االستقاللية  حصر اخليارات، وكال األسلوبني مرفوضني عند البعض ملا فيهما من تالعب وتقل

التدخل  (Quong 2011)الذاتية   حول  تساؤالت  الصحة  تعزيز  ومحالت  الرتغيب  أساليب  تثري   .

غري املعَلن للدولة يف بعض السياقات. فحمالت التثقيف الصحي اليت تتبناها مؤسسات الصحة العامة  

سات مكافحة العدوى بني األفراد،  عالنيًة، كحمالت الوقاية من عدوى االنفلونزا اليت تقوم بتعزيز ممار 

اإلشكاليات   نفس  تثري  ال  املتوازن،  الغذاء  وتناول  الرايضة  على  والتشجيع  البدانة  خفض  محالت  أو 

الرتفيه   برامج  سطور  األطعمة بني  حول  املبطنة  الرسائل  أو  املخدرات،  حماربة  األخالقية كما تفعل تورية 

ذاهت السلطات  قبل  من  تدار  واليت   FCC 2000; Forbes 2000 (Other)ا  املتلفزة، 

Internet Resources); Goodman 2006; Krauthammer 2000; Kurtz 

and Waxman 2000)  وكما هو شأن اإلعالانت التسويقية للشركات، قد تفلح هذه الرسائل .

املخفّي   التأثري  يدفع  منهم.  وعي  دون  األشخاص  تفضيالت  رسم  يف  الرتغيب  وأساليب  املتوارية 

إن كانت  لل وما  احلكومات،  قبل  من  والتالعب  اخلداع  من  هذا  إذا كان  ما  حول  للتساؤل  تداخالت 

علنة املتمثلة يف الضرائب وتقييد احلرايت.
ُ

 قابلية رفضها أقل من قابلية رفض التدخالت امل
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غ واليت  تتدرج إجراءات الصحة العامة على سلم انفيلد ابعتبار حزمة واحدة من اعتبارات التسوي  اثلثًا:

تعتمد على أتثري اإلجراء الصحي على: احلرية واالختيار. بينما جيب أن تتضمن مسوغات السياسات  

القسم   يف  سابقا  وضحنا  اإلجراء كما  من  احملتملة  املنافع  النفع  ٣.١تقدير  حصيلة  احتساب  وكذلك   ،

اؤالت احلرجة للعدالة اليت  والضرر لإلجراءات املختلفة )مبا فيها عدم التدخل(، واإلجابة بدقة على التس

 من املدخل.   ٢أثرانها سابقا يف القسم  

 

جمال   يتسع  أو  يضيق  وكيف  الدولة،  لعمل  املالئم  النطاق  حتديد  إىل  األمر  هناية  يف  انفيلد  سلم  يصبو 

نقاش   من  تنبع  اإلشكالية  هذه  حتل  قد  اليت  اهلامة  األطر  أحد  ومصاحلهم.  املواطنني  حلقوق  تبعاً  العمل 

(، وفيها ثالث ادعاءات يغلب عليها  مدخل إىل الشرعية السياسيةحول الشرعية السياسية )انظر  مشابه  

 مداوالت وتوترات: 

 

السي١) السلطة  ممارسة  أن  يوافق  (  ال  وقد  األنداد،  األحرار  األفراد  حياة  يف  التدخل  تقتضي  اسة 

 بعضهم على هذا التدخل.  

 ( هناك افرتاض أخالقي يضاّد التدخل يف حال عدم موافقة األشخاص األحرار واألنداد.  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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 ( تدخالت الصحة العامة )يف غالبها( ممارسات للسلطة السياسية.  ٣)

تدخل" هنا، إال أنه ميكن إضفاء صفة ختصيصية له حسب االقتضاء. وكما  تعّمدان االستخدام العام "لل

شاهدان، فاحلالة النموذجية ألغلبية التدخالت حسب سلم انفيلد تندرج حتت سن القوانني اليت تضّيق  

يف   واألنداد كما  األحرار  األشخاص  متّس  أخرى  تدخالت  هناك  لكن  تطمسها.  أو  األفراد  خيارات 

و الردع أو هندسة االختيار، أو إجرءات التقّصي. جيد البعض أيضا يف برامج التوقف  استخدام التحفيز أ

عن التدخني املمولة عن طريق الضرائب، شكاًل من أشكال التدخل اليت متّس األفراد األحرار األنداد؛  

 . (Quong 2011)ومبا أن دفع الضرائب مسألة قسرية فهذا إذاً يقتضي صفة التدخل 

 

يتسع   إىل  وكذلك  مدخل  )انظر  التفسريات،  من  لعدٍد  وأنداد  أبحراٍر  األشخاص  (.  الليرباليةتوصيف 

ية  والفكرة األساسية خلف التوصيف )حر(، هو قصر النقاش حول األشخاص ذوو األهلية السيكولوج

لوالية ذواهتم، وفقاً لقيمهم الذاتية وختطيطهم حلياهتم. وال يعد األطفال والبالغون ذوو اإلعاقات الذهنية  

( فال تنطبق هااتن النقطتان عليهم  ٢( و )١احلادة أحراراً هبذا التوصيف، وكذلك احلال يف االدعاءين )

حرار متساوون ومتماثلون وفق منظور  بشكل مباشر. أما املقصود يف الوصف "أنداد" هو أن نؤكد أن األ 

 األخالق، وال ميلك أحًد حقاً طبيعياً لوالية غريه.  

 

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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( بني  االشتباك  حل  )١إّن  و  معهما  ٢(  التعامل  السائد  من  بل  العامة،  الصحة  على  ابلغريب  ليس   )

ليربالية.  كمشكلة رئيسية عند منظري األخالق السياسية عموماً، ال سيما عند من ينسبون أنفسهم إىل ال 

( يتكرر يف سياقات تطبيقات الصحة  ٢( و )١( فاالشتباك بني )٣على أي حال، كما تشري النقطة )

 .العامة وسياساهتا. وسنرفد إىل عدد من املسائل املتعلقة هبذا االشتباك

 

 الوصاية  ٣.٢.١
الوصاية،   تداولت معاجلات مسألة  العامة ملسألة قط كما  الصحة  شرعية  جدليات  تداولت  أن  مل يسبق 

أصالً - ومىت   ُسوغت  وحل    - إن  للوصاية،  موحد  تعريف  على  إمجاٌع  يوجد  ال  أخالقاً.  للوصاية  يؤذن 

(. قد تُفّسر الوصاية تقليدايً على  الوصايةمعضلة تعريفه ليس يف وسع هذا املدخل )انظر إىل مدخل إىل  

رفاهه   تعزيز  أو  محايته  بغية  لرغبته،  خالفاً  الشخص  تصرف  حرية  يف  التدّخل   Dworkin)أهنا 

2005; Feinberg 1986)  (٢١)  "اخلشنة" .(Hard)    "و"القوية(strong)    من أشكال الوصاية

خالٌف حاٍم بسبب تدخلها يف القرارات اليت يتخذها املرء على أساس القيمة والدراية،    اليت يّتقد حوهلا

بغية االرتقاء مبصاحله ورفاهه. ليتضح املقال، ختيل مثاًل أن شخصاَ يفّضل ركوب الدراجة النارية بدون  

أو   التعرض إلصابة جسيمة  خطورة  قراره من  يرتتب على  قد  مبا  حيث  ارتداء اخلوذة رغم درايته  الوفاة، 

يقّدر هذا الشخص قيمة اإلحساس املفعم ابحلرية يف الركوب حاسراً.  فالتدخل يف هذا القرار بغية حفظ  

يشّكل   صارمة،  عقوابت  بفرض  أو  األمر،  لزم  إن  القيادة  رخصة  سحب  مث  الغرامات،  بسّن  مصلحته، 

 منوذجاً للوصاية اخلشنة والقوية.  

https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/
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حيتدم اجلدال حول الوصاية اخلشنة والقوية يف كافة امليادين، ويندر أن يسوّغ الليرباليون للتّدخل كوصاية  

خشنة أو قوية، خصوصاً عندما يتعلق األمر ابستقاللية املرء وأهليته، ودرايته املستنرية. واندراً ما يُسوّغ  

أو القوية، أو ابعتبار هذا النوع من الوصاية    لتدخالت الصحة العامة إبرسائها صرفاً على الوصاية اخلشنة

مسوغاً رئيسياً. فضاًل عن حتاشي مؤيدو قانون ُخَوذ الدراجات النارية، اخلوَض يف جداالت مبنية على  

يف   الدرّاجون  يتسبب  اليت  اإلضافية  التكاليف  مسائل  إىل  حجاجهم  يُسند  ما  وعادة  الوصاية.  مسألة 

 . (Jones and Bayer 2007)هبم حاسرين حتميلها على غريهم نتيجًة لركو 

 

، القت صدًى واسعاً بني نشطاء  (weak)، أو الضعيفة  (soft)هناك أنواع أخرى للوصاية: الناعمة  

الصحة العامة ويُتوّسل هبا يف جدلياهتم. يف منوذج الوصاية الناعمة يهدف التدخل الناعم يف األشخاص  

ميّثل جون سيتيوارت   للخطر، ليست مبنية على اعتقادات خاطئة.  إىل التأكد من أن قراراهتم اليت تعّرضهم 

ِمل ذلك بشخص يوشك أن يعرب جسراً آياًل لالهنيار وليست لدينا أدىن فكرة عّما إذا كان مدركاً خلطورة  

عبور اجلسر، ففي هذه احلالة، تعين ممارسة الوصاية الناعمة التأكد من إدراك الشخص خلطورة اجلسر،  

العام  فإن كان مد التصحيح  التدخل على  حيمل  يف الوصاية الضعيفة،  ما يشاء.  ركاً، يرتك وشأنه يفعل 

ضعف  "للوسيلة" اليت خيتارها الشخص، ألن تلك الوسيلة ختفق يف حتقيق "غايته" املرجوة، فلنقل بسبب  

https://hekmah.org/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9/


5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 95

 

)لالستزادة كذلك    اإلرادة الالعقالنيةمثاًل  الرغبات  من  سقراط  موقف  الوصاية  حول  نوعي  وكال   .)

  التدخل يف القرارات املتأثرة ابجلهل أو غياب اإلرادة الطوعية."الناعمة" و"الضعيفة" يّتفقان يف

 

تؤدي   اليت  التدخل  حاالت  مع  التجاوب  يف كيفية  حتدايً  ابألخص،  والضعيفة  الناعمة،  الوصاية  تواجه 

فتلك   عموماً،  رغباهتم.  تعكس  وال  تفضيالهتم  ختالف  أهنا  إال  عنهم،  مقررة  غايٍة  إىل  ابألشخاص 

نية أو عدم نبوغ  التفضيالت اليت توافق حاالٍت تَبُطل فيها استقاللية الشخص أو طوعيته كاإلعاقة الذه

قوايً   اعتبارا  ال تُوىل  اخلاطئة،  االعتقادات  أو  اجلهل  حاالٍت حمدودٍة بسبب  يف  أو  الّرشد  ويف  (٢٢)سّن   .

تكّيفة اليت وافق تشّكلها ظروٌف  
ُ

حاالٍت أقل شيوعاً يف سياقات الصحة العامة، يُنظر إىل التفضيالت امل

فهي   استقاللية،  أقل  أهنا  على  جائرة،  أو  خالفاً  قاهرة  للتدخل،  إلخضاعها  قابلية  أكثر  هلذا،  وفقاً 

االستقاللية من منظور  )انظر مدخل إىل    (٢٣)للتفضيالت املتشكلة يف كنف العدالة أو يف ظروف معتدلة  

 (. النسوية

 

العام  الصحة  التزام  يواجه  حتٍد  حول  مثة  مغايرة  ابدعاءات  ويتوّسل  الشخصية،  التفضيالت  ابحرتام  ة 

العمر   اليافعني، كمتطّلب  إىل  هة  املوجَّ العامة  الصحة  تدخالت  تتوّسل  فمثالً،  والطوعية.  االستقاللية 

النضوج   اكتمال  حول  برؤيٍة  القيادة،  رخصة  على  واحلصول  التبغ  ومنتجات  الكحول  البتياع  األدىن 

اليا عند  عند  والتمييز  أما  حمدودة.  تزال  ال  لديه  احلياة  وخربات  النمو،  طور  اليافع  دماغ  أن  إذ  فعني؛ 

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/
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ابإلدمان،   تتسبب  واليت  املواد  لبعض  املخّدرة  ابلطبيعة  االدعاءات  فإن  املراهقني،  عن  فضالً  البالغني، 

توِعز غالباً إىل  ابإلضافة إىل القوة التسويقية للشركات الكربى اليت متكّنهم من التالعب يف التفضيالت،  

والكحول   العقاقري  تقييد  سياسات  عن  للدفاع  مثاًل،  املنطقية  السردية  هذه  تستخدم  التدخل.  تسويغ 

ابلسكر   واملتخمة  احملالة  املشروابت  على  احلصول  تقيد  اليت  السياسات  وكذلك  التبغ،  .  (٢٤)ومنتجات 

حال ت يف  املذكورة تسوغ للتدخل  احلاالت  أن تلك  أن نوّضح  األهلية  ال بد  أو  بنّي بطالن االستقاللية 

عدم   من  بد  وال  حمددة.  تفضيالٍت  عقد  على  اإلصرار  أو  معينة  تفضيالٍت  انتخاب  خالل  املنطقية  أو 

ابلوصاية   للتدّخل  يسوّغ  األوىل  ففي  ونوعها.  التفضيالت  موضوع  مبوجب  التدّخل  وبني  بينها  اخللط 

 دخل الوصاية اخلشنة أو القوية.  الناعمة أو الضعيفة، بينما يف الثانية يستلزم ت

 

يف   اخللل  على  نستدّل  عملياً،  الواقع.  أرض  على  اجلالء  بذات  النظري  التوصيف  هذا  مالمح  تبدو  ال 

تفضيٍل حمدٍد عن طريق اإلمعان يف حمتوى التفضيل وموضوعه؛ فنمّيز الوصاية القوية عن الوصاية الضعيفة  

ب ودعائمه مقوَّضاً، وليس جملرد أن القرار بين على حكٍم  أبهنا تتطلب أن يكون أساس التفضيل املنتخ

 غري سديد أو جهالة. تساعد هذه املبادئ على فهم فروقات منهجية مهمة للحالتني:  

يف الوصاية اخلشنة أو القوية: أن يكون التدخل مبنياً على أساس حمتوى التفضيالت وموضوعاهتا  -

 .  (٢٥)ى لصاحب القرار اجلوهرية، واليت ال تكون يف املصلحة املثل
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يف الوصاية الناعمة أو الضعيفة: أن ميلك الشخص كافة الوسائل لكنها تنأى به عن املصلحة   -

 املثلى، بيد أن هذا ال يُسوّغ للتدخل، إذ أن هذه احلالة ال تستويف شروط التقويض. 

 

لصحة العامة، إال أن  ابلرغم من النزوع العام لتحاشي التوسل ابدعاءات الوصاية يف حجاج أخالقيات ا 

األخرية   السنوات  يف  بسفور  أنواعها  اختالف  على  الوصاية  تناولت  الوجيهة  الدفوعات  من  العديد 

(Conly 2013, 2014; Hanna 2019)  فربزت مثاًل، سارة كونلي يف دفاعها عن الوصاية .

للوصاية   املالئم  اهلدف  أن  ابعتبار  حتديداً،  ادعائها    - الضعيفة  متكني   –حسب  قدر  هو  شخص   كل 

لتفضيالته. مثاًل، تؤيد كويل يف جدلياهتا    الرتب العليااإلمكان من التصرف وفق القيم اخلالصة له، أو وفق  

فراد لقيمة الصحة  العديد من أشكال الوصاية يف الصحة العامة كمنع الدهون املتحولة، إذ أن تقدير األ 

 .  (Conly 2013, 2014)يفوق تقديرهم قيمة استهالك الدهون املتحولة 

 

 جون ستيوارت ِمل، عن احلرية ومبدأ الضرر ٣.٢.٢
ال يوجد يف الصحة العامة على األرجح أطروحٌة يف الفلسفة الكالسيكية يفوق استدعاؤها أطروحة جون  

. سكَّ ِمل يف أطروحته مفهوماً يُعرف اليوم "مببدأ الضرر"، (Mill 1869)ستيوارت ِمل "عن احلرية"

للتدخل   الوحيد  املسوّغ  أن  مبدأ الضرر على  مطلقاً. ينطوي  يف أعماله  العبارة  مل يورد  ِمل نفسه  أن  بيد 

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a/
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مبدأ   يُستدعى  عمد.  غري  عن  اآلخرين  على  املباشر  الضرر  وقوع  منع  هو  لرغبته  خالفاَ  الفرد  حرية  يف 

  سياسات الصحة العامة على السبيلني؛ دعم حجاٍج، أو تقويض آخر.  الضرر يف 

 

تُنتقد السياسات املتدّخلة يف املمارسات اليت ال ضرر مباشر على األخرين إثرها، بكوهنا تطاوٌل متهافت  

الضرر   مبدأ  يستويف   Jones and Bayer 2007; Quong 2011; Flanigan)ال 

2014b)ون خَوذ الدرّاجني يف ماساتشوستس صراحًة مببدأ ِمل يف مرافعاهتم  . مثاًل، يتوسل مناوئي قان

. يف املقابل، يُستدعى مبدأ الضرر  (Jones and Bayer 2007, 211)عن قضاايهم يف احملكمة  

منوذج   يف  ابآلخرين، كما  البالغ  اإلضرار  يالزمها  اليت  احلاالت  تتعهد  اليت  للسياسات  كذلك كمسوّغ 

األمراض  مكافحة  القسري    تدخالت  والعالج  الطيب  والعزل  الصحي  احلجر  يف   Flanigan)املعدية 

2014a; Holland 2007; Navin 2016; Giubilini 2019)  يف الضرر  مبدأ  . يُعد 

يف   األفراد.  حرية  يف  العامة  الصحة  سياسات  لتدّخل  متماسٍك  مسوٌغ  أهم  الليربالية  الدميوقراطية  منظور 

مثاًل، يّدعي   املتحدة  العموم، مل  الوالايت  الالإرادي عند  التدخني  ملضاّر  الدامغة  احلجة  لوال  أنه  البعض 

 يكن ليفرض أهم تدخل يف ممارسات التدخني: حظر التدخني يف األماكن العامة.  

 

على غرار املبادئ األخالقية والسياسية، ينبثق السؤال عن حمددات مبدأ الضرر. تدور عدد من التساؤالت  

ذي يفهم عادًة مبا حيول دون الناس وسبيلهم إىل مصاحلهم ابعتبارها حّق مكفول  حول طبيعة الضرر، وال
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هلم، ال سيما املصاحل االقتصادية. ما هو مدى جسامة اخلطر الذي ميكن أن حييقه الضرر وحيدد وقوعه،  

  وهل يفوق اإلضرار اجلسدي بصحة اآلخرين، الضرر االقتصادي   (٢٦)قياساً على أرجحية وقوعه وحّدته؟  

مصاحل متعددة    -بال شك    –عليهم أو على أي شكل من أشكال املصاحل األخرى هلم؟ فإن للفرد منا  

 األوجه ال تتوقف عند سالمة اجلسد فحسب.

 

ومن هذا املنطلق، ال بّد إذاً من اإلمعان يف جمال "الضرر" يف سياق الصحة العامة. وابإلشارة إىل امتداد  

الذي   الدقيق  اخليط  عن  التساؤل  يف  البعض  يتوّسع  قد  اآلخرين،  على  ذاتياً  املضّر  السلوك  ممارسة  أتثري 

 Jones)هذا التساؤل غلٌو عبثي يفصل بني اإلضرار الذايت واإلضرار ابآلخرين، إال أن هناك من يرى 

and Bayer 2007) كما يف مثال االدعاء القائل: أبن الشخص يلحق الضرر ابآلخرين يف ركوبه .

دراجته النارية حاسَر الرأس، ألن مؤّدى هذه املمارسات: انصراف املوارد الصحية والبشرية اهلامة لتقدمي  

ن ارتداء اخلوذة. فالبعض يدين هذا التأويل أبنه  الرعاية الصحية ألشخاص أصيبوا يف حادث مروري دو 

استطراد غري مالئم، وقد ينسّل منه التوسل مببدأ الضرر إلطالق العنان لبعض التدخالت احلكومية اليت  

حظرها   اليت  (Jones and Bayer 2007)يلزم  احلاالت  تناول  عند  تعقيداً  أكثر  األمر  يصبح   .

املق يف  ذاتياً  الضرر  وقع  فيها  جمال  يكون  اتساع  حول  التساؤالت  من  العديد  تطرح  فعندئذ،  األول،  ام 

 أتويل مبدأ الضرر.  
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وملا ملبدأ ِمل من شيوع واسع يف أخالقيات الصحة العامة، فال مندوحة عن مالحظة أن ِمل يشري إىل  

يفّرق ِمل    أن صياغة السياسات العامة، يف مسائل املصاحل واحلرايت ال يقابلها تساٍو يف أرجحية التأييد.

أتييد   أرجحية  ابفرتاض  تتمتع  اليت  واملصاحل  الدولة،  تدخل  ضد  حبصانٍة  تتمتع  اليت  العليا  املصاحل  بني: 

املسائل   يف  الضرر  مبدأ  استدعاء  يربز  للحرية.  املفرتض  التأييد  بذات  تتمتع  ال  أخرى  ومصاحل  احلرية، 

لتدخالت يف الصحة العامة النوع الثالث  اخلاضعة للنوع الثاين من مصاحل احلرية. بينما تستهدف بعض ا 

من مصاحل احلرية، والذي ال يتمتع بذات االمتياز. فمثالً، من غري الواضح إن كان اهتمام األشخاص  

احلرايت   أتييد  افرتاض  من  انبٌع  اهتماٌم  هو  متحولة  دهون  على  حتتوي  أطعمة   ,Powers)بتناول 

Faden and Saghai 2012)  . 

 

ابإل قمني  بعد  أخرياً،  العامة،  الصحة  أخالقيات  جمال  يف  مؤخراً  تنامى  الضرر  مببدأ  االهتمام  أن  شارة 

اآلخرين   أبن  االدعاء  إىل  ِمل  جدليات  إحدى  تركن  الدقيق.  للتنقيح  ِمل  جدليات  من  العديد  إخضاع 

ابلصاحل  الفرد  اهتمام  وأن  نفسه؛  الفرد  من  أكثر  الفرد  مصلحة  معرفة  بوسعهم  ليس  الدولة(  فيهم    )مبا 

العائد عليه يفوق اهتمام غريه به. لذا فإن تكبيل حرية الفرد توّساًل ابلصاحل العائد عليه مآله اإلخفاق  

تدرأ   نتائج  عن  مؤخراً  أسفرت  االجتماعي  النفس  وعلم  السلوكي  االقتصاد  علم  دراسات  أن  إال  حتماً. 

ما لتحقيق  وأهلّيتنا  وحمفزاتنا  بذواتنا  معرفتنا  عن  التجريبية  يتحدى كذلك    ادعاءات  وهذا  إليه؛  نصبو 

االدعاء الضمين ملبدأ الضرر. تظهر أبرز حمددات هذا التحدي يف أننا ال نتقن التفكري املنطقي للوسائل  
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( جهلنا  بسبب  احلياة  means-end reasoning)والغاايت  زمام  ميلك  أن  يوّد  منا  فالعديد   ،

ن كذلك ال حُنسن اختاذ الوسائل اليت تتطلبها حتقيق  الصحية إال أننا نفتقر إىل املعرفة الغذائية مثاًل. وحن

املعرفية   احملّيزات  من  للعديد  معرضون  ألننا  املردود  (cognitive biasesغاايتنا  قيمة  (: كتضاؤل 

حتقيقه   وأتّجل  الزمن  امتّد  الشخص كلما  عند  بسبب  (temporal discounting)املأمول  أو   ،

التن اإلدراكية  الوظائف  إىل  يف  (executive function)فيذية  االفتقار  ما  عادة  املرء  يعرف   .

مصلحته، إال أنه يتعثر ابملغرايت أو يتصرف وفق طريقة تنأى به عن حتقيق املصاحل املثلى اليت ال يتنازع  

اثنان    Conly 2013, 2014; Hanna 2019; Sunstein 2013; Thaler)حوهلا 

and Sunstein 2003; 2008). 

 

القول،   عن  اليت  وغيّن  الشروط  معرفة  من  إذاً  سنتمكن  فكيف  التجريبية،  االدعاءات  تلك  أصابت  فإن 

وفق   نسري  أننا  لنا  يضمن  الذي  ما  املأمولة:  املثلى  املصاحل  حنو  وسعيه  الشخص  معرفة  اتساق  تضمن 

مبا   وبني التصرف  التحّيزات املعرفية فعاًل حتول بني األشخاص  أن  الذي يدل على  وما  املثلى؟  مصاحلنا 

يتفق ومصاحلهم املثلى؟. ومع ذلك، كما سيطالعنا يف القسم القادم، حىت وإن سّلمنا خبضوع األشخاص  

 للشوائب اآلنفة، إال أن هذا ال يعين ردم الصورة العامة حملجة ِمل على اإلطالق.  
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 احلرية التقليدية   ٣.٢.٣
أو الضرر  ملبدأ  أتويلنا  عن  ا أنايً  يتوسل  بشأنه،  اجلدليات  يف  حلرية  رأينا  األخالقية  ابألمهية  يف  لليرباليون 

الفرد يف حجاجهم حول جتاوزات احلكومات الليربالية عندما يتعلق األمر بتعزيز الصحة العامة. تشّكل  

 ;Mack and Gaus 2004)َغس "احلرية التقليدية") هذه احلزمة من اآلراء عند إرِك ماك وجريالد 

Brennan 2018( التقليدية  احلرية  تتضمن  الليرباتريني .  من  الوصاية(  ومناهضي  اليساريني  غري 

التقليدية   احلرية  مناصري  بعض  اهتمام  زاد  األخرية  اآلونة  يف  الكالسيكية.  لليربالية  خمتلفة  وأنواعاً 

أبخالقيات الصحة العامة، وهلم آراء خمتلفة كثرياً عما سبق، ألهنم يولون اعتباراً معيارايً هائاًل حلرية الفرد،  

عادة ال يؤيدون تدخالت الصحة العامة اليت تنطلق من مبدأ العدالة، إال ما كان تدخاًل من مبدأ  وألهنم  

والتصحيح الساعي  النقل  الدولة  عمل  يف  مالحظ  إفراط  أبي  عادًة  املنظرون  هؤالء  يندد  ذلك،  مع   .

 لتحسني الصحة العامة.  

 

احلكومات،   ملمثلي  العلمية  الدراية  يف  املوضوع،  هذا  أدبيات  يف  املتداولة  اجلدليات  إحدى  تشكك 

عض على التدخالت  وأهليتهم، وحرصهم للتحسني الفّعال يف صحة العموم. وبعبارات أخرى، يعرتض الب

الواسعة للصحة العامة بسبب ادعاءات التجريبية اليت تطال ممثلي احلكومات، فضاًل عمن يسعى منهم  

أبن   استدالالً  احلرية،  أتييد  أبرجحية  االفرتاض  تواجه  اليت  التحدايت  رأينا  فبينما  العامة.  الصحة  لتعزيز 

تقودهم لتحقيق غاايهتم؛ ألسباب تتعلق ابجلهل أو  األفراد يف حقيقة األمر ال ميلكون زمام الوسائل اليت 

االدعاءات   هذه  بصحة  سلمنا  إن  فعندئذ،  املعريف.  اإلدراك  يف  احليادية  أو  اإلرادة  قوة  إىل  الفتقارهم 

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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التجريبية، ففي منظور احلرية التقليدية ليس هناك ما جيعل ممثلي احلكومات أفضل حاالً. أي أن التدخل  

أحر  بوصفهم  األشخاص  تفوق  يف  الفرد  مصاحل  حلفظ  الساسة  إمكانية  أن  من  ابلتبني  يلزِمنا  وأنداد،  اراً 

أنفسهم،   من  األفراد  حلماية  العامة  الصحة  تدخل  فيها  يقتضي  اليت  احلاالت  ويف  نفسه.  الفرد  إمكانية 

بذلك   القيام  أّهلية  يستوفون  احلكومات  ممثلي  أن  من  التأكد  علينا  أن  املنظرون  أولئك  يدعي 

(Brennan 2017; Epstein 2004; Flanigan 2014b)  . 

 

ترتكز اجلدليات الواردة حىت اآلن على ادعاءاٍت جتريبية حول أهلية ممثلي احلكومات وحرصهم ودوافعهم،  

التقليدية   احلرية  مناصري  من  العديد  أن  معظمهم -غري  منطلقات    -ورمبا  من  التدخالت  هذه  يناوئون 

أبهلية مسؤويل الصحة العامة، وحرصهم وأبن معرفتهم مبصاحل   - دالً ج- املعيارية أيضاً. فحىت لو سلمنا 

األفراد تفوق معرفة األفراد هبا، فهذا ال يسقط يف احلرية التقليدية معارضة تسويغ العديد من سياسات  

املواطنني   صحة  لتحسني  اهلادفة  العامة   ;Brennan 2018; Epstein 2004)الصحة 

Flanigan 2014b; Quong 2011; Anomaly 2011; Gaus 2010)  خنلص  .

هنا إىل عبارة لديفد ايستلند، ورغم أنه أوردها يف سياٍق مغاير إال أهنا تتسق مع الفكرة ضمناً "رمبا تكون  

زعيماً؟ "   أصبحت  مىت  لكن  ا،  املربرات  (Estlund 2007)حمقًّ من  املعياري عدداً  االستنتاج  هلذا   .

إمجااًل، بينما يتوّسل آخرون ابحلاجة إىل    أبخالق الواجبيعي أو  املنطقية: البعض قد يتوسل ابحلق الطب

على   استنتاجاته  يبين  من  هناك  يزال  وال  الحقاً(.  ذلك  يف  )نسهب  اجملتمعي  العواقيبالتسويغ  ،  التفكري 

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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الصحة   التسويغ لتدخالت  الكفاءة  إلمجايل  ميكن  وجيادل على أساس الكفاءة والنفع اجلمعي، أي أنه 

ل يف حقيقتها بكفاءة تليب احلاجة  العامة، غري أهنم ينكرون أن العديد من تدخالت الصحة العامة تعم 

 . (Brennan 2018)الفعلية 

 

إن االفرتاض األخالقي لألرجحية حنو حرية الفرد هو موضوع احلرية التقليدية. يتكّشف هذا املوضوع يف  

إيصال   يف  العامة  الصحة  أساليب  على  البعض  احتجاج  يف  العامة: كما  الصحة  سياقات  من  عدد 

ابستخدام ملصقات إشارة املرور على األطعمة، أو صور اآلاثر الضارة للتدخني  املعلومات إىل اجملتمع،  

(Bonotti 2014)  وهناك من يعارض القوانني الرادعة اليت تضعها احلكومات كضريبة املشروابت ،

تقييد  (Anomaly 2011, 2012)الغازية   التقليدية  احلرية  مؤيدو  يرفض  احلال كذلك  وبطبيعة   ،

املتاحة، الشرعي    اخليارات  غري  ابلتقييد  مثاًل،  والدواء  الغذاء  التنظيمية، كهيئات  اجلهات  يتهمون  فهم 

مأمونة   غري  أهنا  اهليئة  وجدت  عقارات  استخدام  أو  ابتياع  حيظرون  عندما  الفرد   Anomaly)حلرية 

2011, 2012; Flanigan 2014b, 2017; Epstein 2004) . 

 

أمهية إجراءات الصحة العامة اليت حتول دون إضرار األشخاص    تتفق احلرية التقليدية مع مبدأ الضرر على

بعض   ممانعة  إىل  األشخاص،  حرية  يف  مبغاالهتا  التقليدية  احلرية  جّرت  إذا  ما  نتساءل  قد  لكننا  ابلغري. 

وإجازهتا.   إمضائها  يف  التقليدية  احلرية  مناصري  رغبة  خيالف  مبا  العامة  الصحة  الطرق   تدخالت  أحد 



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 105

 

ام بغية اختبار حدود احلرية التقليدية، هو معرفة رأي مؤيديها يف إلزامية اللقاحات، ال سيما  املثرية لالهتم

 ;Bernstein 2017; Brennan 2018اللقاح الثالثي )احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية(  

Flanigan 2014a; Giubilini 2019; Navin 2015)  بصفة جتميعية إمجالية، قد جيّر .

اآلابء   من  إحجام  اخلطر  ذات  ينجم  ال  بينما  اآلخرين،  جسيماً على  خطراً  أبنائهم  تطعيم  عن  وختلفهم 

طفٍل واحٍد غري حمّصن بصفته الفردية. وابلنظر إىل هذا اخلطر طفيف الضرر، قد يبدو أن أكثر الدفوع  

نفع اإلمجايل.  بداهة حول إلزامية التحصني، ستسوّغ لتقييد احلرية الفردية للوالدين ألجل حتقيق شيء من ال

فهذه   العام،  النفع  لتعزيز  واألنداد  األحرار  األشخاص  يف  التدخل  شرعية  عدم  يرون  الليرباترية  أن  ومبا 

األكادمييا،   سياقات  خارج  الليرباترية  مدرسة  إىل  أنفسهم  ينسبون  الذين  وأولئك  واردة.  ليست  اجلدلية 

األفراد، كما يف خطاب السيناتور راند بول    كانوا قد انوؤوا التحصني اإلجباري بوصفه تعدٍّ على حرايت

، خالل جداله الرافض إللزامية التطعيم أبن " الدولة ال متلك أطفالكم، أبناءكم ملٌك لكم".  ٢٠١٥عام  

ألنه   صادم  االستنتاج  التطعيم    - جدالً    -هذا  إلزامية  شرعية  مناوءته  قبل  الليرباترية،  منطق  يضاّد 

(Brennan 2018; Bernstein 2017) . 

 

ولعل من استدراك هذا املوقف حماولة بعض من ينسب نفسه إىل الليرباترية الدفاع عن إلزامية التحصني  

 ;Flanigan 2014a)جداًل أبن يف السماح لطفٍل واحٍد بعدم تلقي التطعيم انتهاكاً حلقوق اآلخرين  

Brennan 2018)دون   . ويف حال أفلح حجاجهم، سيتمّكن الليرباتريون من املغاالة يف حرية الفرد
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أن يتكلفوا زعماً مستهجناً بعدم شرعية اإللزام ابلتطعيم. ويستأنف السجال يف الرد املستنكر: فإن كان  

ملثل  يف التخلف عن التحصينات أو اإلحجام عنها انتهاٌك للحقوق مبوجب اإلضرار ابآلخرين، فيمكن اب

سحب هذا الرأي على التدابري األخرى؛ فّكر مثاًل يف خماطر امتالك األسلحة النارية أو املسابح اخلاصة  

عن   الليرباتري  فالدفاع  إذاً  الرد،  هذا  صح  إن  الطاقة.  استهالك  يف  الكفاءة  منخفضة  سيارة  قيادة  أو 

إذٌن مضَمٌر للحكومة ابلتقييد الواسع  مسألة إلزامية التطعيم يشوبه أحد أمرين: إما أنه غري انجح أو أنه 

الليرباترية   عن  أصيٌل  الدفاع  هذا  إن كان  عما  بدهياً  تساؤالً  جيّر  وهذا   Bernstein)للحرايت، 

2017)  . 

 

 

 الوصاية الليرباترية  ٣.٢.٤
هدفت بعض املساعي إىل اجلمع بني حسنات الوصاية والليرباترية التقليدية، فانبثق منهج توليفّي بينهما  

 Thaler and Sunstein 2003; Thaler and Sunstein)يدعى "ابلوصاية الليرباترية"  

2008; Sunstein 2013)  غاايتنا حنو  سعينا  يف  القصور  أوجه  الليرباترية  الوصاية  منهج  يعاجل   .

الردع  واليت برهنتها الدراسات الرصينة، بينما يزيح عن احلرية التقليدية قلق إجراءات الوصاية املتمثلة يف  

 والتقييد أو تقنني اخليارات املتاحة.
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" الرّتغيب  الوصاية  Nudgeيُعَرف  اهتمام  موضع  وهو  االختيار،  هندسة  يف  التدخالت  " كأحد 

توجيه  الليرباترية بغية  الليربالية،  واحلكومات  العامة  الصحة  سياسات  يف  الرتغيب  توظيف  يتنامى   .

السلوكيات الصحية يف اجتاٍه مأمول. تشجع الوصاية الليرباترية اخلطط املتدّخلة يف هندسة احمليط البيئي  

العامة  الصحة  أو  ) لألفراد )كخطط هيئات  القرارات  هلم التفاعل ابختاذ  أهنا هتّيء  التصرفات  إذ  ممارسة 

اليت حتقق مصاحلهم )كالصحة(، ولكن وفق شرطني، أواًل: أن يتم توجيه األفراد ابإلجراءات اليت تثريهم  

وجتعلهم أحسن حااًل، وفق ما حيددونه ألنفسهم. فال حيتمل إرابك حياة األفراد مبشاكسة رغباهتم، على 

: أال ينجم عنها إثقاٌل لكاهل األفراد أبعباٍء حتول  عكس السمة املالزمة واملرفوضة للوصاية املطلقة. اثنيا

املطاعم   يف  السلطة  تقدم  أن  مثاًل،  وسانستني  ثيلر  يقرتح  لالزدهار.  املكّرسة  احلرية  ممارسة  وبني  بينهم 

كطبٍق جانيّب بداًل من أصابع البطاطا املقلية، على أن يتاح لرواد املطعم طلب البطاطا من قائمة الطعام  

يف رغبوا  دون    إن  العامة  الصحة  ملخرجات  حتسيناً  السلطة،  لتناول  األشخاص  ترغيب  يف  فنجد  ذلك. 

 املساس املستهجن حبرية األفراد.  

 

األشخاص   حرايت  يف  التدخل  يكون  أن  يلزم  هل  الوصاية:  منهج  حول  يُطرح  جوهري  تساؤٌل  هناك 

لرغباهتم؟   الو (Beauchamp 2010)مضاّداً  يف  أصيلة  مسة  هذه  فإن كانت  فالوصاية  .  صاية، 

هذا  مع  الليرباتري  االشتقاق  توافق  مدى  عن  تساؤاًل  نطرح  وابملثل  مالئم.  غري  عنواانً  حتمل  الليرباترية 

املنظور، إذ أن نواة عمل الليرباترية يتجلى يف اهتمامها حبماية احلرايت، ورفضها القاطع ألي شكل من  
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فإ ذلك  ومع  التالعب.  سيما  ال  واإلكراه  التدخل  التدخالت  أشكال  مؤيدي  من  العديد  أن  جند  ننا 

ومرّجحيها ومعارضيها كذلك يتفقون على إدانة ممارسة الرتغيب يف هندسة االختيار أبهنا تالعباً   الوصائية 

(Conly 2013; Quong 2011)  . 

 

ف  من منطلق أخالقيات الصحة العامة، فإنه ال يعزى لسالمة عنونة الوصاية الليرباترية أي اهتمام؛ وينصر 

اهتمامها مبسوغات مسائٍل أخالقية. وهناك تناٍم ملموس يف أدبيات مسألة الرتغيب وأخالقياته، ويعرّج 

الصحة   موضوع  على  منها   ;Engelen 2019; Levy 2017; Moles 2015)كثرٌي 

Muldoon 2018; Noggle 2018; Saghai 2013a; Saghai 2013b; 

Soccia 2019; Quigley 2013; Hollands et al. 2013; Quong 2011) . 

 

يف رأي أولئك الذين يتهمون الرتغيب ابلتالعب ويرفضونه لذات أسباب رفض التدخالت القسرية، فإن  

الوصاية الليرباترية ال تتوسط الوصاية واللبرياترية التقليدية. وأهنا ال تعدو عن كوهنا شكالً آخر من أشكال  

واحدة   أرومة  من  والوصاية  أهنا  بل  يف  الوصاية؛  األفراد كما  احرتام  قضااي  حول  التساؤالت  نفس  تثري 

. فضالً عن ذلك،  (Quong 2011; Noggle 2018; Soccia 2019)الوصاية القسرية  

وكذلك   غاايهتم،  ختدم  قراراٍت  اختاذ  يتقنون  ال  األفراد  أبن  تسّلم  التقليدية  الليربالية  فإن  أسلفنا،  وكما 

قاصرة احلكومات  ممثلي  أهلية  أن  يغلب  جيدون  اليت  ابلصورة  الرتغيب  هندسة  على  حيرصون  ال  وأهنم   ،
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معقدة.   جتريبية  تساؤالت  هي  الليرباترية  الوصاية  حول  التساؤالت  هذه  الضرر. كل  على  فيها  النفع 

 واحلقيقة أن اإلقرار أبن الوصاية الليرباترية تتسم ابلتالعب، ال يزيح عنها قلق تساؤالت احلرية التقليدية.

 

يف  يعتقد آخرو  من أن تكون قابلة للتطبيق  أوهن  فهي  وهلذا  ُمقيِّدة،  الليرباترية  اشرتاطات الوصاية  أن  ن 

العامة  الصحة   ;Nuffield Council on Bioethics 2007; Ubel 2009) حقل 

Conly 2013; Conly 2014; Menard 2010)  فمثاًل، يتهم البعض الوصاية الليرباترية .

صناعة قرارات فردية، وهذا ال يثري النفع العام املرتبط ابلصحة العامة، وليس  ابملبالغة يف إفساح اجملال ل 

العامة   الصحة  يف  املتدنّية  االجتماعية  احملددات  معاجلة  يف  مؤثٍر  بينما  (Menard 2010)بفاعٍل   .

وقوانني   األمان،  حزام  ربط  العامة؛ كقانون  الصحة  يف  هائاًل  نفعاً  احلرية  على  التقييد  بعض  أجدى 

املتحولة  الد الدهون  استخدام  ومنع   Conly 2013; Conly 2014; Menard)رّاجني، 

الصحة  (2010 يف  مكاسب  األفراد لتحقيق  حرية  لتقييد  املناوئة  الذين ال يعتّدون ابآلراء  أولئك  أما   .

مساهت يف  املتوافقة  السياسات  وألن  التقليدية.  للحرية  امتثااًل  الليرباترية  مقرتح  يف  فيجدون  مع  العامة،  ا 

الوصاية الليرباترية حمدودة التأثري، فالوصاية الليرباترية عاجزة عن حتقيق مهام جوهرية يف الصحة العامة؛  

 ولذلك فهي ال تسرتعي اهتمام مناوئي احلرية التقليدية.

 



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 110

 

 اخلالفات املعيارية والشرعية ٣.٣
السياسية،   لألخالق  العامة  الليربالية  الرؤية  وحتتضن  الشرعية  مبسألة  هتتم  ومتنامية  حمدودة  أدبيات  مثة 

ولكنها تعاجل حزمة مغايرة من املسائل. للمزيد من اإليضاح، هنالك جدليات ترى أبن مهمة أخالقيات  

صالحية الدولة للتدخل    -مثالً -الصحة العامة ال تتوقف عند تقدمي اإلجاابت يف مسائل األخالق حول  

يف ختفيض معدالت حدوث السمنة املفرطة، أو كون هذا النوع من السياسات من مسائل العدالة.  بل  

إن على خمتصي أخالقيات الصحة العامة كذلك مواجهة أسئلة أخالقية حول األساليب املعيارية املالئمة  

ا  ختصيص  حول  املواطنني  نزاعات  مع  للتعامل  احلكومات  تسوّغ  عند  اليت  االعتبارات  توضيح  أو  ملوارد، 

العيش   حول  اآلراء  يف  التعددية  هذه  ضوء  على  املفرطة.  السمنة  حدوث  معدالت  ختفيض  إجراءات 

 Kristine Bærøeالرغيد والعدالة، كيف ميكننا صياغة السياسات احملددة لتعزيز الصحة العامة؟  

et al. 2014; Anomaly 2011; Coggon 2012; Daniels and Sabin 

1997; Daniels and Sabin 2008; Bonotti 2014; Bonotti and 

Barnhill 2019)  . 

 

الصحة   سلطات  تربر  قد  ابلسكر؛  احملالة  املشروابت  على  الضرائب  إاتوات  املثال،  سبيل  على  لنأخذ 

سمنة املفرطة،  العامة وصناع القرار فرض الضرائب ابإلشارة إىل أعباء الصحة اليت ترتبط ابرتفاع معدل ال

واليت يزيدها استهالك املشروابت احملالة سوًء، خصوصاً أهنا ال تقدم أي فائدة تذكر. قد ال يتفق كافة  

أفراد اجملتمع اخلاضع للضريبة مع القيمة اليت حيددها هذا الرأي. وهناك من املواطنني من خيالف التصور  
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متاماً؛   مغايٍر  تصوٍر  عن  ويعرب  البدانة،  عن  عالمًة  الراهن  األعراف  بعض  يف  اجلسد  امتالء  أو  فالبدانة 

للجاذبية واجلمال. بل أن هناك من جيد قدراً هائاًل من املتعة يف تناول السكرايت كاملشروابت احملالة،  

وقد يصل تقديرهم لالستمتاع ابحللوايت ومجال املظهر إىل حد جتاهل املخاطر اليت قد ترتتب على زايدة  

ضغط الدم أو اإلصابة ابلسكرّي. فهنالك تباين جذرّي يف آراء السكان حول معايري  أوزاهنم من ارتفاع  

اجلمال، وتقديرهم للمشروابت احملالة وقيمة هذه األمور ابملقارنة مع الصحة. بل إن التباين قد يصل إىل  

 حد التساؤل حول التصور املقبول للصحة عند اجملتمع.

 

املشرواب على  الضرائب  تطبيق  حال  من  ويف  عدٌد  عندئٍذ  تثور  السكان،  صحة  تعزيز  ابسم  الغازية  ت 

اإلشكاليات: تسويغ ضرائب املشروابت الغازية ابستدعاء مفهوٍم حيّدد ما هو ذا قيمة أو ذا مصلحة قد  

مسألة   حول  العامة  الصحة  قلق  يثري  القَيم،  لتحديد  اخلالف  هذا  أن  السكان. كما  عليها كل  يتفق  ال 

ضنا آنفاً، مثة نظرايت وجيهة حول أمهية الصحة يف منظور األخالق، وما إن كان  العدالة. ولكن كما عر 

إمخاد   على  مهامها  اشتملت  ما  وإذا  إمجااًل،  الصحة  مستوى  رفع  ألجل  تعمل  أن  العامة  الصحة  على 

التفاواتت اجلائرة يف احلالة الصحية أو التفاواتت يف الوصول إىل الرعاية الصحية. ويف مواجهة كل هذه  

العامة   الصحة  سياسات  من  جيعل  الذي  ما  والعدالة،  الرغيد  والعيش  الصحة  مفهوم  حول  الصراعات 

 سياساٍت شرعية؟  
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 ليربالية العقل العمومي ٣.٣.١
أحد أوجه معاجلة النزاع املعياري يعّول على أعمال الفلسفة السياسية اليت طورت نظرييت العقل العمومي  

(. يف نظرية العقل  التسويغ العمومي ، ومدخل إىل  العقل العموميإىل  والتسويغ العمومي )انظر: مدخل  

العمومي، تكون القوة السياسية شرعية إذا وإذا فقط متت ممارستها يف حال اإلمجاع على قيمة سياسية  

أو منطق معيارّي واليت يستطيع أن يقبلها، أو ميكن أن يقبلها، أو ال يستطيع أن يرفضها، أو لن يرفضها،  

النا السابق حول فرض ضريبة املشروابت الغازية،  أي عنصر مثايل يف اجملتمع السياسي. وابلعودة إىل مث

وادعى   ابلضرائب،  املواطنني  إلقناع  الدينية  ابلنصوص  االستدالل  إىل  جلأ  من  املشّرعني  من  أن  فتخيل 

آخرون أن األجساد أصغر حجماً أمجل من األجساد كبرية احلجم؛ وبناء على هذين االستداللني جيب  

د أبي من هذين املوقفني كمسوغ لدى العقل العمومي، لتباين  خفض معدالت حدوث السمنة. ال يُعت

الدينية   النصوص  حمّجة  على  بينهم  اختالٌف  هناك  وألن  وعقالءهم،  القوم  ُصوَّابة  بني  اجلمالية  املعايري 

ال   اليت  املربرات  من  النوع  هذا  ابستدعاء  للسياسات  التسويغ  فإن  العام،  العقل  لليربالية  وفًقا  املختلفة. 

 بعض املواطنني املثاليني أن يقبلها، أو لن يقبلها أصاًل، هو حبد ذاته انتهاٌك لشروط الشرعية.   يستطيع

 

تقّدم مساجالت منظّري التسويغ العمومي أسباابً وجيهة لضرورة عدم ممارسة القوة السياسية إال ابالرتكاز  

القسري   اإلنفاذ  البعض أبن  مثاًل، جيادل  متطلبات التسويغ العمومي.  اليت تستويف  التشاركية  القيم  على 

املواطنني قبوهلا   ال يستطيع بعض  قيٍم  املستندة على  يف    -أدىن   كحدٍ -للسياسات  إخفاٍق  ينطوي على 

إظهار االحرتام املستحق هلم. ال تعري نظرايت أخرى ذات القدر من االهتمام ابلقسرية، بيد أهنا تتمّسك  

https://plato.stanford.edu/entries/public-reason/
https://plato.stanford.edu/entries/justification-public/
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أمهية   عن  عديدة  أمثلة  يف  )للنظر  العمومي  العقل  إىل  احلاجة  توّلد  واجملتمعية  التبادلية  االعتبارات  أبن 

 Quong 2011; Rawls 1993; Gausعمومي انظر )املعيارية الستيفاء متطلبات العقل ال

 (.  التسويغ العمومي، ومدخل إىل العقل العمومي؛ مدخل إىل 2010

 

ملربر املنطقي األمثل، فإن افرتضنا صحة االّدعاء القائل أبنه ال ميكن لسياسة أن تكون  وبغّض النظر عن ا 

العقل   حندد  أن  لنا  هنا، كيف  اجلوهري  فالسؤال  العمومي،  العقل  مسوّغ  استيفاء  حال  يف  إال  شرعية 

ن العقل  العمومي؟ هلذه احملددات أثر هائل على جمال الصالحية املوكلة للصحة العامة. جيادل البعض أب

السياسي،   للفكر  الداخلية  والقيم  التشاركية،  املعرفية  املعايري  اللتماسه  مقبولة،  مربرات  يتضمن  العمومي 

واملفهوم السائد للعدالة يف اجملتمع. ويفرتض أن تتساوق املعايري املعرفية التشاركية والقيم الداخلية للفكر  

ّور أن يسوّغ أحدهم لعدٍد من الربامج اليت تعزز السياسي مع العديد من تدخالت الصحة العامة. لنتص 

العالقة   إىل  إبشارته  التشاركية  املعرفية  املعايري  حتفيز  شأنه  من  هذا  فإن  الصحية،  األغذية  إىل  الوصول 

االرتباطية إلمكانية الوصول إىل الغذاء الصحي لألطفال ابملخرجات الصحية اليت ال يقبلها العقل السليم  

وم، كإصابة األطفال أبمراض السكري. وإبمكان هذا الشخص حتفيز مفهوٍم مشرتٍك للعدالة  وال ُصوَّابة الق

املثلى   الصحة  أفق  من  فيها  نولد  اليت  اجلغرافية  البقعة  حتّد  أن  جيب  ال  أبنه  االدعاء   Bonotti)عرب 

and Barnhill 2019; Moles 2013; Nielsen and Jensen 2016). 

 

https://plato.stanford.edu/entries/public-reason/
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ح آخرون  جيادل  النقيض،  النظرايت  على  إحدى  تزعم  مثاًل،  العمومي.  للعقل  حتفظاً  أكثر  مفهوم  ول 

عند   الدوافع  من  حزمة  اجتمعت  فقط  وإذا  إذا  عاّماً  يكون  العقل  أن  العام  العقل  ليربالية  حول  الشهرية 

االنفعاالت   وأمناط  التقييم  إىل  والنزوع  الرغبات  املثاليني:  األفراد  من  فرد   Bonotti and)كل 

Barnhill 2019)  ونظراً ألن حزمة الدوافع عند بعض "املثاليني" قد ال تتوافق مع املربرات املقدمة .

يف دفوع تدخالت الصحة العامة، فإن العقل العمومي عندئذ سيدعم عدداً حمدوداً من إجراءات الصحة  

ة العامة.  العامة. يؤدي التصور املتحفظ للعقل العمومي إىل التضييق على جمال الصالحية املفّوضة للصح 

إىل   يفضي  املتزّمت  املفهوم  هذا  خلف  فاالنسياق  السردية،  هذه  يف  "املثالية"  مفهوم  يف  اخلوض  دون 

االفرتاض املطلق لعدم شرعية أي إجراء يف الصحة العامة. وألن سياسات الصحة العامة صممت ليشمل  

اسات الصحة العامة  أثرها أكرب عدد ممكن من األشخاص، فال ميكن أن نعتقد أن أي سياسة من سي

عامة    – سياسة  أي  عن  من    - فضالً  املستفيدين  هؤالء  من  شخص  عند كل  الدوافع  حزمة  مع  تتوافق 

السياسة احملددة؛ وسيكون هناك دائماً من يعرتض على سياسة ما، حبجة عدم توافقها مع القيم اخلاصة  

عمومي مع توّجه احلرية التقليدية.  به. ليس مستغرابً أن يتماهى مناصرو هذا التعريف املتحفظ للعقل ال

هلذا   املطروحة  األسباب  أحد  أن  جند  الغازية،  املشروابت  على  الضرائب  فرض  حول  مثالنا  إىل  ابلعودة 

اإلجراء هو التخفيف من السمنة املفرطة لتحسني الصحة العامة. ومع ذلك، كما رأينا فإن حزمة الدوافع  

احل األجسام كبرية  قيمة  تقّدم  البعض  لو  عند  حىت  الصحة  على  احملالة  ابملشروابت  االستمتاع  أو  جم 

افرتضنا وجود مفهوم سائد للصحة. ومبا أن الدفوع املقدمة لسياسة ضريبة املشروابت احملالة ال تتفق مع  

حزمة الدوافع عند بعض األشخاص، إذاً ال يعّد هذا عقاًل عاماً. وإذا كانت جدلية الصحة هي احملجة  
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القائمة   ضريبة  الوحيدة  فإن  العام،  للعقل  الليربايل  املفهوم  هذا  فبدعوى  الغازية،  املشروابت  ضريبة  يف 

املثاليون   املواطنون  يسوغها  وال  شرعية؛  ليست  الغازية   Bonotti and Barnhill)املشروابت 

2019). 

 . إجراءات القرار السلطوي ٣.٣
ت اليت  املخاوف  مع  املتجاوبة  األعمال  من  فريدة  جمموعة  لتقّدم  انطلقت  الشرعية،  حول  اخلالفات  سّور 

خطًة إجرائية لصناعة القرارات الرمسية للسلطة. يعتقد العديد أن احلل البدهي للخالف اجلوهري حول  

الغالب   الرأي  ففي  الناس،  آراء  بني  لالقرتاع  إرجاعه  يف  يكمن  املأمولة،  الطيبة  احلياة  أو  العدالة  مفاهيم 

، واليت يتبناها بعض منظّري  (Waldron 1999)اخلالف الشائك  قبول معياري أو رمبا ضرورة حلسم  

آبراء   اآلخذ  القرار  صناعة  أن  البعض  جيد  السكان،  صحة  قيمة  يف  التباين  إىل  ابلنظر  العامة.  الصحة 

والسلطة   اخلالفات  عن  احلديث  ضمن  السالفة  املختلفة  القيم  ويشبع  شفافية  عن  ينم  العالقة  أصحاب 

(Childress et al. 2002; Emanuel 2002; Goold et al. 2005; Upshur 

2002; Marckmann et al. 2015) . 

 

حول   اخلالفات  حول  تدور  وأخرى  وختطيطها،  املؤسسات  بتصميم  التساؤالت  من  اندرة  جمموعة  تعىن 

ما   فعادة  الدميوقراطية.  القرارات  وصناعة  العامة  والصحة  اإلدارية  ابلوكاالت  املؤسسي  التخطيط  عالقة 

سسات إدارية، يعنّي رؤساؤها دون برامج انتخابية، إال أهنم حيّكمون  تُتخذ قرارات الصحة العامة يف مؤ 
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التنفيذية   وموّجهاهتا  وتطبيقاهتا  العامة  الصحة  تشريعات  أتويل  يف  األمهية  يف  غاية  قرارات 

(Weinstock 2016)  متتد للشرعية،  عديدة  تساؤالت  العامة  للصحة  السمة  هذه  حول  تثور   .

ومؤسسات الوطين  الدفاع  املوضوع    ملواجهة  هذا  حساسية  رغم  احملّكمني.  من  تعيينهم  جرى  ومن  البيئة 

يف أخالقيات الصحة العامة، اندراً ما جتد عماًل حبثياً فيه. يتطلب البحث الرصني يف هذا الباب، النظر  

 يف شرعية الدميوقراطية وكذلك شرعية اهليئات اإلدارية وأتثري كالمها على الصحة العامة خصوصاً.  

 

م املعيارية،  هتتم  اخلالفات  حلل  املصممة  الشرعية  القرارات  اختاذ  آليات  تناولت  اليت  النقاشات  عظم 

ابخلالفات حول املفاضالت واألولوايت. لنعطي حملة عن تلك اجلدليات واإلشكالية الفلسفية العامة اليت  

 لة يف سبيل املعقولية"تثريها، سنستعرض عماًل استثنائياً لنورمان دانييلز وجيمس سابني يف إطار"املساء

(Accountability for Reasonableness (A4R))   (٢٧)  تقييم إىل  املشروع  يهدف   .

الصحة   مشولية  مدى  إشكاليات  ومعاجلة  األولوايت  تراتبية  حتديد  عند  القرار  صناعة  إجراءات  شرعية 

إرشا  منه  املبدئي  اهلدف  املعقولية كان  عن  املساءلة  أعمال  ابكورة  ويف  يف  العامة.  القرارات  صانعي  د 

تقييم   ويف  عموماً  األولوايت  يف  املفاضلة  مسائل  ليعاجل  شأوه  ذلك  بعد  وامتّد  اخلاصة،  التأمني  شركات 

 التكنولوجيا الصحية.  
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االختالفات   معضلة  مواجهة  عند  أنه:  يف  املعقولية"  سبيل  يف  "املساءلة  يف  األساسي  االفرتاض  يكمن 

وارد الصحية، فإنه من األسهل التوّصل إىل اتفاق حول اإلجراءات لصناعة  األخالقية اجلوهرية يف توزيع امل

نفسها   اجلوهرية  االختالفات  معاجلة  حماولة  من  بداًل  قدماً،  للمضّي   ;Daniels 2000)قرار 

Daniels and Sabin 1997; Daniels and Sabin 2008)  يسّك مبدأ املساءلة يف .

اس يضمن  شروط،  أربعة  العقالنية  اختلف  سبيل  حال  يف  حىت  املتخذ،  القرار  إجراء  شرعية  تيفاؤها 

 األشخاص حول مسائل جوهرية كالقيمة والعدالة أو حول اإلجراء املتخذ أثناء صناعة القرار: 

شرط اإلعالن: أن   -１

 تكون مربرات ختصيص املوارد متاحة للعموم 

  شرط التساوق  -２

، واليت جيدها األشخاص ذوي العقول  واملالءمة: أن يكون القرار حمفزاً للمربرات ذات العالقة

الراجحة مقبولة. ذوي العقول الراجحة: هم أولئك القادرون على استحداث أرضية مشرتكة  

. يتبىن مبدأ مساءلة يف سبيل  (Daniels 2008, 118)وفق شروط مسوغة بغية التعاون 

. يهيئ اقرتاح عدد  املعقولية هنا نظرية العقل العمومي، ويشري كذلك إىل التداول الدميوقراطي

من السياسات من قبل ذوي العقول الراجحة نوعاً من اإلمجاع على السياسات املتباينة، على 

 (.الدميوقراطيةاألقل يف حتديد املربرات ذات الصلة بصناعة القرار )انظر مدخل إىل 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/democracy/&page=1&total_hits=2709&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=entry%20on%20democracy


5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 118

 

شرط املراجعة   -３

واالستدعاء: يتطلب توّفر آلية تتيح اختبار القرارات ابلتحدايت، ومراجعته على ضوء ما 

 يستجد من جدليات وبراهني. 

الشرط التنظيمي   -４

يراعى تنظيماً طوعياً للعموم يتخلل إجراءات  )يعرف كذلك بشرط اإلنفاذ(: يتطّلب أن 

 صناعة القرار.

 

برغم ذيوعه، يعرتض مبدأ املساءلة عن العقالنية عدداً من التساؤالت. يقّوض أحُد التساؤالت االفرتاض  

األساسي للمبدأ القائل أبن االتفاق على إجراءات صناعة القرار، أجدى من حماولة فك النزاعات حول  

 Friedman 2008; Dawson and Verweij 2014; Sabik and)القيم اجلوهرية  

Lie 2008)  ًأسلواب يستوفيان  واالستدعاء  واملراجعة  اإلعالن  شرطّي  إذا كان  فيما  آخرون  وجيادل   .

 de Fine)أو أن يكون اإلعالن من ضرورات الشرعية    (Friedman 2008, 102)دميوقراطياً  

Licht 2011; Martin and Giacomini and Singer 2002)  . 

 

العقالن مساءلة  يف  للتدقيق  تعرض  ما  العقل  وأكثر  حول  نقاشنا  يف  أسلفنا  فكما  املالءمة،  شرط  هو  ية 

دانييلز   أن يكون عمومياً. يّدعي  الذي يصح  يف أي العقل  السياسيون  املنظرون  فقد اختلف  العمومي، 
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أن استخالص التساوق ال يقبل سوى مما يوافق عليه ذوو العقول الراجحة املتزنة. وجيد يف حجاجه أن  

عل اإلمجاع مستحياًل، ورمبا نضّل ابتباع سبيل اآلراء اليت يرفضها أصحاب  قبول كل رأي دون غربلة جي

 . (Daniels 2009, 144)العقول الراجحة 

 

ومع هذا، فإن تقنني الرؤى املختلفة بغية الوصول إىل قرار، يؤدي إىل إشكاليات أخرى. وقد يتفق ذوو  

العقول الراجحة وذوو العقول غري الراجحة مع هذا التصنيف أو خيالفونه؛ فكيف يرُجح عقٌل وال يرجح  

خالل هبا  نعتّد  أن  جيب  اليت  املطروحة  األسباب  من  نوع  فأي  عليه  وبناء  القرار؟    سواه؟  صناعة 

(Hasman and Holm 2005; Friedman 2008)  ،وحمري ملغز  أمر  العقالء  حتديد   .

فهل نستخدم أداة يقبلها الناس بغية حتديد أي من الرؤى واألسباب هي األقرب ملا قد يتفق إزاءه ذوو  

واليت يغلب أن  العقول الراجحة؟ وكيف لنا أن نتعامل مع أصحاب اآلراء املردودة بوصفها غري مناسبة، 

 تصدر من ذوو العقول غري الراجحة؟  

 

ابلصحة   موصول  قرار  اختاذ  عند  االعتبارية  األسباب  ابختيار  االهتمام  تكريس  إزاء  أعمق  قلق  هناك 

العامة، ما قد يؤدي إىل االشتباك املعضل للخالفات بداًل من فكها وحلها. فإن األمر ال يتوقف عند  

ا أجدى  انتخاب  حول  اخلالف  حل  فك  إىل  يتخطاها  بل  األولوايت،  حتدد  اليت  املعيارية  العتبارات 

ابلتنحية   أحرى  واألسباب  االعتبارات  أي  حول  االختالف  شرط  (٢٨)معضلة  حول  االرتياب  يتصّعد   .
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التساوق، كونه يتفادى أسئلة الشرعية الناشئة عن اخلالفات املعيارية بداًل من اإلجابة عليها. ليس من  

إىل  الوصول  قبلنا  الصعب  وإن  اتفاقها.  سبق  اليت  اآلراء  إىل  النظر  قصران  إذا  إمجاع  أبمهية    - جدالً -  

الوصول إىل قرار مقبول بني جمموعة ستختلف حوله يف هناية األمر، إذاً فمحاولة االلتفاف حول مصفوفة  

 األسباب املتعلقة بصناعة القرار قد ال تكون إال ُمنزََلٌق حنو نتائج عكسية. 

 الليرباليةبدائل  ٣.٤
أخرياً، هناك أطروحات ترفض رفضاً قاطعاً الرأي الذي يسند إىل الليربالية تويّل طالئع التفكري يف مسوغات  

املشاعية   اجلماعاتية  قيم  احتواء  يف  إبخفاقها  مراراً  الليربالية  وأدانت  العامة.  الصحة  تدابري 

(communal values)  والتضامن ؛ (Dawson and Jennings 2012)) كالتكافل 

ومييل   البشرية  الطبيعة  عن  حييد  ما  يتضمن  قد  والذي  وأنداد  أحراراً  األفراد  مفهوم  مراعاة  يف  ولفشلها 

عنها؛ وألن موارد الليربالية تعجز عن تقدمي تصور مناسب للصاحل العام واخلري اجلوهري املشرتك. مثاًل،  

طار النسوي غري الليربايل ألخالقيات الصحة  كتب كل من ابيِلس وِكين وِشرِون يف ورقة جلدولة أعمال اإل

العامة: "حنن نتفق مع بروس جيننغ يف أن أتطري أخالقيات الصحة العامة إبطار الليربالية مفيٌد إىل حد  

معني، إال أن حمدوديتها يف النهاية متنعها من تقدمي املسوغات املعيارية أو الرؤى األخالقية املالئمة ملواكبة  

 Baylis and Kenny)الجتماعية واليت جيب أن تسعى الصحة العامة لتحقيقها" تطور املسائل ا

and Sherwin 2008, 196) (٢٩)  . 
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القيم السياسية    -إن مل تكن أساس   –تتفق اجلمهورايتية املدنية مع الليربالية يف أن احلرية من أساسيات  

امل التعريف  ينافس  للحرية  تعريفاً  اجلمهوريون  يقدم  املوقف  األخالقية.  تبين  من  وبداًل  الليربالية.  يف  قرتح 

يف   تتجسد  احلرية  أن  اجلمهوريون  يزعم  التدخالت،  من  حترراً  أو  سلبية  حرية  بعّدها  احلرية  من  الليربايل 

اهليمنة   لكنها  (Pettit 1997; Pettit 2012)غياب  لالهيمنة،  التعريفات  من  العديد  هناك   .

حلرية اخلالصة يكون يف التحرر من التدخالت التعسفية، والثانية:  تتلخص يف ادعائني؛ األول: أن التمتع اب

يف   متاحاً  ابحلرية  التمتع  فيكون  ومستقراً؛  اثبتاً  التعسفية  التدخالت  قيد  من  التحرر  يكون  العوامل  أن 

 احمليطة.   املمكنة

 

له   فيسمح  سيده،  عليه  يعطف  مملوكاً  عبداً  أن  هب  اهليمنة،  وعدم  التدخل  عدم  بني  الفرق  إليضاح 

مبمارسة ما يشتهي ويغدق عليه مبا أراد من موارد ال حتصى، ويبقى يف مقدور سيده أن مينع عنه املوارد  

القوة   من  ميلك  السيد  وألن  شاء.  يشتهي كيفما  ما  ممارسة  عن  يوقفه  وأن  أراد  على مىت  به  يسود  ما 

اململوك ويستطيع هبا أن ميارس نفوذه كيفما اتفق، فهذا اململوك ال يتمتع ابحلرية اخلالصة؛ هو واقع حتت  

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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جيادل اجلمهوريون أبن قوة التدخل ال تكون تعّسفاً عندما تكون القوة أصالة عن اجلمهور عموماً، وهلذا  

آللياٍت   ختضع  أن  بد  ال  اجلمهور،  عن  وانبعة  عمومية  قوة  القوة  تكون  وحىت  أيضاً.  هيمنة  ليست  هي 

ني هلا )مجهور املواطنني على األغلب(. ولضمان هذه اآلليات، جيادل اجلمهوريون  تتحرى احتياج اخلاضع

حبماية احلقوق دستورايً، وأن متّثل الدميوقراطية متثياًل حقيقياً وفعااًل. ابستيفاء هذه الشروط ميارس عموم  

اسية يف حتري  اجلمهور القوة السياسية بطريقة حتمي حرية كل فرد فيها. يف حال أخفقت املؤسسات السي

احتياج املواطنني ابلطرق املطلوبة، فعندها خيضع املواطنون حتت سطوة الدولة املهيمنة. عوضاً عن تقدمي  

التشريعات على أهنا تقييداً للحرية، فإّن حتري التشريعات الحتياج مجهور املواطنني، ومتكني األفراَد من  

ا فالتشريعات  لآلخرين،  التعسفية  السطوة  من  احلرية  التخلص  تكفل  عندئذ   Pettit)لدميوقراطية 

1997, 2012)  . 

 

يعّد البعض أن أطروحة اجلمهورايتية املدنية أجدر من أطروحة الليربالية كنظرية أساسية يف مضمار الصحة  

. بداًل من التفكري  (Jennings 2007; Jennings 2009; Weinstock 2016)العامة  

ل احلكومات  ممارسات  بني  التوترات  يرى  يف  التدخل،  من  حترراً  بوصفها  واحلرية  العامة  الصحة  تعزيز 

اآلخرين تعسف  لسطوة  األفراد  خضوع  عدم  ضمان  يف  عنه  غىن  ال  دوٌر  للحكومات  أن   اجلمهوريون 

امتداٍد   يف  العمل.  جهة  من  املقدم  الصحي  التأمني  فقدان  من  اخلوف  نتيجة  أو  مثاًل،  للفقر  كعواقب 

يف  اجلمهورايتية  للرؤية  من  طبيعي  اخلاصة  اجلهات  متّكن  ملدى  فاحصة  تساؤالت  ُتطرح  العامة،  الصحة   
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إخضاعنا للسطوة التعسفية يف التسويق التالعيب أو يف التسعري أو ابألعمال املضرة ابلصحة العّمالية أثناء  

  أداء العمل. يقرتح اجلمهورايتية يف طرحهم هذا أن أحد أهم مهام الصحة العامة هو منع هيمنة اجلهات 

 اخلاصة ذات النفوذ. وعليه فإن هيئات الصحة العامة ليست متدخلة يف احلرايت إمنا معززة هلا.  

يقاوم العديد من منّظري الليربالية التوصيف اجلمهوري ملنظورهم، ويرفضون مزاعمهم حول ثغرات الليربالية  

(Rajczi 2016; Radoilska 2009) ًصاخباً حوله، . فبينما يثري الرأي اجلمهوري حراكاً فكراي 

إال أن أمامه عراقيل عديدة تتحدى الفكر اجلمهوراييت عموماً، مثاًل، يرى البعض أن اجلمهوريني ابلكاد  

األخالقية   أمهيتها  برغم  اهتمام،  أي  التدخل  عدم  مسألة   Larmore 2001; Wall)يعريون 

2001; List and Valentini 2016)ضوع لآلخر  . وجيد آخرون أن شرط الالتعسف عند اخل

هو   تعّسف،  دون  املسجون  الشخص  حالة  يف  مثاًل،  السليم،  البديهي  احلس  ختالف  نتائج  إىل  يؤدي 

بداهة ودون ريب خاضٌع لشكٍل من أشكال اهليمنة ابلداللة التلقائية الذي نعقلها للهيمنة، ولكن تبعاً  

 . (List and Valentini 2016)لتعريف اجلمهوريني فإن هذا الشخص غري خاضٍع للهيمنة 

 

مثة إشكالية أخرى تتعلق بتشّبث اجلمهوريني ابلصناعة الدميوقراطية للقرارات لضمان حتررها من اهليمنة، 

الذي يتوّلد عنه إشكاليات عديدة يف أخالقيات الصحة العامة. فكما عرفنا آنفاً، عادة ما تُنّفذ تدخالت  

ح  تشّكل  ال  جهات  من  قراراهتا  تُتخذ  أو  العامة  نشطاء  الصحة  حياجج  الدميوقراطية.  السلسلة  يف  لقة 

الصحة العامة يف دفوعهم عن دور تلك اجلهات اإلدارية ابستدعاء طيٍف من املسوغات: حتقيقاً لشروط  
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العدالة؛ وملا هلا من فائدة عموماً؛ وابستدعاء أحد أشكال الوصاية أحياانً. أما رأي اجلمهوريني هنا فهو  

. وعلى عكس ادعاء اجلمهوريني من املختصني يف األخالقيات  (Weinstock 2016)غري واضح 

الصحية، يصّر البعض على أن اجلمهورايتية حتّد األفق احلايل ملمارسات الصحة العامة، ألن عدم احندار  

اجلهات اإلدارية من الدميوقراطية يقّلص نطاق الصالحية املوكلة لعملها. وهذه الرؤية تضع الصحَة العامة  

لدميوقراطية. ووضع الصحة العامة يف نطاق دميوقراطي بغية جتنب خماوف اهليمنة، يسّلط عليها  يف قبضة ا

واملواطنة   الشعبية  مبفهوم  املدنية  الدميوقراطية  مقرتح  تشّبع  أن  يف  املخاوف  أحد  يكمن  أخرى.  مشاكل 

للمشاركة األفراد  يبذله  الذي  الوقت  إىل  ابلنظر  سيما  ال  مرفوضة،  لدرجة  عليهم  السياسية    يشّق 

(Latham 2016)  الصحة حباجة  االدعاء  أبن  جند  الدميوقراطي،  املقرتح  أساس  يدمغ  رأي  ويف   .

العامة للمزيد من الدميوقراطية كوهنا ال تتمتع ابلشرعية الكافية اليت يظهرها نشطاء الصحة العامة؛ يقّوض  

ة تسعى لنظريٍة توليفيٍة، تضاهي التوّجه  الدافع الرئيسي لتبين املقرتح اجلمهوراييت القائل: أبن اجلمهورايتي

 الليربايل يف تشريع أفٍق أرحب للصالحيات املوكلة للصحة العامة.

 

الصحة   حقيبة  حجم امللفات يف  العامة، تتمحور حول  الصحة  ختتص أبخالقيات  أخرى  خماوف  هناك 

ن أن  املعقول  من  اهليمنة.  سطوة  من  وحتريرها  احلرية  بتعزيز  هتتم  اليت  التدخالت،  العامة  بعض  إىل  نظر 

احلرية   يعزز  مساعد  والدواء، كعامل  الغذاء  ملنتجات  الصحية  االدعاءات  تضبط  اليت  كالتنظيمات 

الوابئي  التوصيف كالتقصي  هبذا  التدخالت  من  العديد  نُلِبَس  أن  يستعصي  ولكن  للهيمنة؛  ابلتصدي 
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للنشاط   الصحي  التثقيف  وبرامج  التحصني،  وبرامج  املعدية  مفهوم  لألمراض  متزيق  ميكن  وال  البدين. 

الالهيمنة واالّدعاء أبن هذه السياسات واملمارسات حتّسن من احلرية وتفّك قيد اهليمنة عنها. وحىت لو  

يشبع   -جدالً -قبلنا   جانبياً  عَرضاً  يبدو  اهليمنة  من  ابلتخلص  احلرية  يف  تقدم  أي  فإّن  التوصيف،  هذا 

أثر  يكن  مل  وإن  املقرتحة،  السياسة  )مثاًل:  طموح  آخر  رأي  يف  وحقيقي.  فاعٌل  ،  Viens 2016)ها 

حيتّج فينز على أن تسليط الضوء على احلرية لدى الفرد بربطها بعدم اهليمنة ليس أبفضل من ربط احلرية  

اكتمال   هو  العامة  للصحة  األمسى  الغاية  وأن  وخصوصاً  تطور،  أي  يقّدم  وال  التدخل  بعدم  الفرد  لدى 

 للمجتمع ال الفرد.  السالمة ووفرة العافية 

 

وبسبب هذه املآخذ، فإن هناك من يعمل يف أخالقيات الصحة العامة وفق منهج اجلمهوريني، ويتسم  

برحابة أفٍق تُنزل العمل احلكومي منزلته يف الصحة العامة، ابلقدر الذي يرتقي ابلصاحل العام وحيمي حرية  

يغ لتحسني . ومع ذلك، إذا كان التسو (Jennings 2007, 46-47)األشخاص من سطوة اهليمنة  

الصراع   مأزق  يف  عالقني  أنفسنا  جند  فإننا  العامة،  الصحة  لسياسة  تسويغاً  املطاف  بنهاية  العام  الصاحل 

املألوف بني حرية الفرد املرتبطة بعدم اهليمنة والصاحل العام؛ وهو ذات الصراع الباعث ملخاوف من يعمل  

بتقد الليربالية  مطالبة  غرار  وعلى  التقليدية.  احلرية  الفردية  وفق  واحلرية  العام  الصاحل  ملسألة  معاجلات  مي 

واحلرية   العام  الصاحل  بني  الصدع  لرأب  اجلمهوريني  تواجه  مطالبات  فهناك  التدخّل،  من  خلٌو  بتوصيفها 

 بتوصيفها خلوٌّ من اهليمنة.  
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 إطار عمل شامٍل حليثيات العدالة والشرعية   ٣.٥ 
الع  فهناك  املدخل،  هذا  مقدمة  يف  أوردان  العامة  كما  الصحة  تواجه  اليت  امليدانية  التحدايت  من  ديد 

للمعضالت   مالئم  حتليل  إىل  لرتشدان  سواء،  حد  على  والشرعية  العدالة  مسأليت  استحضار  وتستدعي 

تعتين   العامة  الصحة  ألخالقيات  منهجياٍت  البعض  اقرتح  العني،  نصب  هذا  وبوضع  األخالقية.  

ول الفرد،  حلرية  املعيارية  حرية  ابالعتبارات  ثقلها  يف  تضاهي  اليت  األخالقية  للمسائل  التسويغ  تتيح  كنها 

. وفقاً هلذه املنهجيات ظهر عدد من األعمال اإلثرائية  (٣٠)الفرد أو قد تتجاوزها أمهيًة حسب السياق  

ألخالقيات الصحة العامة أريَد هبا تقدمي إرشادات عملية ملختصي الصحة العامة ممن حيمل هم املسائل  

التالية: األعمال  يف  موضحة  القرار،  صناعة  يف   .Kass 2002; Childress et al)األخالقية 

2002; Marckmann et al. 2015; Petrini 2010; ten Have et al. 

احليوية  .(2010 العلوم  أخالقيات  جمال  يف  ومؤثٍر  فاعل  لعمٍل  انظماً  خيطاً  األعمال  هذه  شكلت    .

وجيمس   توم  طورها  صناعة  (Beauchamp and Childress 2019)واليت  أن  املعلوم  من   .

النسيب أو   اكتشاف ارتباطها  ميكن  ال  واليت  األخالقية  االعتبارات  خمتلف  ومعادلة بني  موازنة  القرار يلزم 

 أمهيتها النسبية إال يف سياق حمدد للسياسة أو للعمل.  
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ة وإمجايل النفع والكفاءة، فإن هذه النماذج  عالوة على مسائل الشرعية وحرية األفراد واالستقاللية والعدال

اجملتمعية   واملشاركة  الثقة  وبناء  التكافل  عن  التعبري  مثل  أخرى  أخالقية  اعتبارات  عموًما  تتضّمن 

(Childress et al.2002  كما أهنا حباجة إىل شروٍط إجرائية أيًضا لضمان اإلنصاف يف عملية ،)

 . (Marckmann, et al. 2015; Bernstein et al. 2020)اختاذ القرارات 

 

أو   السياسة  لفسح  أّولياً  تسويغاً  تقدم  أن  لألخالق  اجلوهرية  االعتبارات  هذه  من  مسألة  لكل  ميكن 

النسبية   األمهية  تقييم  عندئذ  يتوّجب  بعض،  مع  بعضها  املسائل  هذه  تتعارض  عندما  ولكن  لنقضها. 

أخالقيات الصحة العامة وصّناع القرارات يف الصحة    للسياسة الصحية املعنية. وأخرياً، فإن كاًل من علماء

احليثيات  من  العريض  الطيف  هذا  موازنة  يف  وتوظيفها  امليدانية،  التجربة  لتحكيم  فائقة  حباجة  العامة 

قرارهم   اختاذ  سبيل  يف  العامة،  الصحة  يف  هلا  احملددة  السياقات  من  اجتزائها  دون  ابختبارها  واملسائل، 

  ات أجدى ابلفسح أو التنفيذ. احلاسم حول أي السياس
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 .حاشية ملدخل إىل أخالقيات الصحة العامة٤
مثاًل، يعّرف معهد الطب يف الوالايت املتحدة الصحة العامة أبهنا: "مجلة ما نقوم به كمجتمع،   .1

أصّحاء"   يكونوا  أن  فيها  للناس  ميكن  اليت  األحوال   IOM 1988; IOM)لضمان 

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. 

فيما عدا املؤسسات غري احلكومية، فممثلي القطاعات اخلاصة )وخصوصا اليت متلك صفة رحبية   .3

الصحة    / يف إثراء  دوراً متمماً  األدوية  ريعية(، تلعب كذلك  ومثال ذلك قطاع شركات  العامة. 

املنتجة للقاحات أو املضادات احليوية، اليت تعد مكملة لإلجراءات الوقاية من األمراض املعدية.  

واهلواء   املاء  تنقية  يف  استخدامها  ميكن  واليت  هندسية  قطاعات  تنتجها  اليت  العصرية  التقنيات 

اإلجراءات كتدخالت للصحة العامة. وتتوقف    للمواطنني. ومع ذلك يبدو غريباً أن نصور هذه

وظيفة هذه القطاعات على تطوير العقاقري والتقنيات وليس متكني املواطنني من الوصول إليها.  

شركات   إىل  الطيبة  الرعاية  خدمات  املستغرب عزو تقدمي  املثال سيكون من  ابلقياس على هذا 

التقنيا تطوير  على  تقوم  الناشئة، كوهنا  وبطبيعة  التكنوطبية  الصحية.  املرافق  يف  املستخدمة  ت 

احلال، فالكيفية اليت تنسق هبا احلكومات هذا العمل املرتامي بني كل هذه اجلهات، هو مدعاة  

 للنقاشات أخالقيات وله أثره على الصحة العامة.  

 من هذا املدخل.   ٣هذا التوصيف ال ينطبق على نظرايت الليرباترية الواردة يف القسم  .4
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بعض املنظرين تصور التفاواتت الصحية على أساس الفئات اجملتمعية، وعوضاً عن ذلك،  ميانع   .5

هذه   حول  للمزيد  األفراد.  بني  الصحية  احلالة  منظور  من  الصحة  يف  التفاوت  منهجية  يّتبعون 

 (.مدخل إىل العدالة، والتفاوت والصحة، ٤املداوالت )انظر القسم 

املقاييس اجململة،   .6 اليت تستند عليها  ذاهتا  الطبيعية  املقاييس  االقتصادية على  حتليل اجلدوى  يبىن 

كتحليل معدل البقاء خلمس سنوات، أو مقياس وفيات الرّضع، لدراسة الكفاءة والقيمة املالية  

فمثال،ً  متشاهبة.  صحية  مشكلة  أو  بعينه  مرض  لعالج  املستخدمة  الطبية  التدخالت    لبدائل 

أي   أو  الرئة،  سرطان  أمراض  عالج  يف  استخدامها  ميكن  خمتلفة  عقاقري  مقارنة  للتحليل  ميكن 

والنقد،   األخالقية  للتساؤالت  والتحليُل معّرض  وفيات الرّضع.  معدل  تدخل طيب آخر خلفض 

 كما هو احلال يف حتليل الفائدة االقتصادية.  

 Ubel and Gooldارد غري النادرة انظر  للنقاش حول الفرق بني حاليت املوارد النادرة، واملو  .7

1998 

يكتنفها  .8 والعالجية  الوقائية  اخلدمات  بني  فالفروقات  املدخل،  من هذا  الالحق  يف  سنرى  وكما 

 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/
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العائدة على كل عنصر   .10 الفائدة الزهيدة  يف حال كانت  أنه  مراراً،  املكررة  املرافعات  من 

من عناصر جمموعة ما، تؤدي إىل نتيجة مشولية أكرب نفعاً من إنقاذ روح واحدة، فيبقى الواجب  

ا كنا جمربين على االختيار بني إنقاذ حياة أحد األشخاص، والقضاء  إنقاذ هذه الروح. مثاله، إذ

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  

ابلضرور  حيسن  اإلنسانوالذي  رفاه  أخرى  (Kamm 1993, 1994) ة  جدليات  تفند   .

ضرر وخيم، وال كل عمل وقائي يقابله نفع   إنقاذ يقابلها  االدعاء، أبنه ليست كل عملية  هذا 

والسياسات   التدابري  النظر إىل  مغلوطة عند  الزهيدة تبدو  املنفعة  حول  االدعاءات  وهذه  زهيد. 

من األرواح اإلحصائية، وكذلك عند النظر إىل مقارنة هذه  اليت اقرتنت ابإلنقاذ الفعلي للكثري  

 ;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 

أنه إىل  لإلشارة  أو  وتلبية    الشاخصة"،  الشاخصة  األرواح  أتثري  ظاهرة  بني  جلّي  فرق  يوجد  ال 

 الواجب األخالقي. ونستخدمها لإلشارة إىل الواجب األخالقي بغية التوضيح والتبسيط.

أو   .12 املوارد  ختصيص  قرارات  إىل  تفضي  أال  جيب  األرواح  إنقاذ  قاعدة  أبن  اعتقدان  وإن 

اإلكيلينيكي   العمل  إطار  يف  أمهيتها  ينفي  ال  فهذا  األولوايت،   Cookson and)ترتيب 

McCabe and Tsuchiya 2007; Hughes and Walker 2009). . 
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 .  (Moyn 2018)انظر نقاشات صامويل موين يف هذا املنهج  .13

إىل   .14 فيُنظر  الصرفة.  اإلنسانية  األعمال  عن  العدالة  متايز  أمهية  حول  الفالسفة  اختلف 

لألشخاص.  املكفولة  احلقوق  تضاهي  هي  لذلك  وحزماً،  حسماً  أكثر  أبهنا  العدالة  التزامات 

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  بني  املتبادل  التعامل  من  ونوٌع  العاملية،  االقتصاد  مؤسسات  فيه  تسببت  ما  إمنا 

ابل صلته  لتأكيد  التوضيح  هذا  لزم  وابلطبع  )املؤلفة(  والفقرية.  وأشكر  اخلريي.  ابلعمل  ال  عدالة 

 كل من تقدم مبالحظاته لإلشارة إىل أمهية هذا التوضيح. 

اخلاصة كمؤسسات   .16 واملؤسسات  األممية،  املنظمات  إىل  الشرعية كذلك  أسئلة  تطرقت 

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،  تستدعي  اليت  الثانية  والنقطة  القسري.  ابلتدخل  للسماح  العموم  حكم  تقتضي 

للرضوخ   للمواطنني  لزِمة 
ُ

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 

اليت  (2016 النظرايت  وعليه  و"املسوغات"  "الشرعية"،  بني  الفصل  يف  البعض  حيتد  أخرياً،   .

. (Simmons 1999)تناولت املسوغات العمومية، ال تتضمن دالالت نظرايت الشرعية  

أنه   إال  املدخل،  هذا  جل  يف  التمييز  هذا  إىل  االلتفات  عدم  قرران  التبسيط،  يثري  وبغرض  قد 

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(. يقتضي أن للدولة احلق يف الدخول يف حيز التنفيذ بعد )سياسة مسوغة لكنها غري شرعي

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

( أطفاهلم  تطعيم  عن  اآلابء  المتناع  نظراً  األخرى،  الدول  يف   .Omerand et alالتطعيم 

2009; Thompson et al. 2007; Sugarman et al. 2010)  . 
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أن   .20 إال  تغيبها،  على  احلرة  األسواق  تواجد  نفع  حول  إمجااًل  به  تقدمنا  ما  هذا  حياكي 

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  سعادة،  أو  منافع،  أو  رفاه،  من  عليه  يعود  مبا  لالرتقاء  ]س[  يسعى 

 مصاحل أو قيم ]ص[، واملتعلق بقرار ما ضمن حالة حمددة.

b.    تبيّن ]س[ مدفوع حبكٍم خيّل 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  

دوورِكن، إال أنه يرى خالف ذلك يف الوصاية املتبنية لتعريف كوانغ. ويتعّذر التفّلت يف 

السالسة  لغرض  املعيارية  اسقاطاهتا  وتشعبات  الوصاية  مسألة  تعاريف  مباحثة 

 الستساغة.  وا
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أنه  إال  الوصاية،  لفهم  أفضل تعريف  إذا كان  ما  دع عنك  دووركن،  اثنياً: نؤثر تعريف 

 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 تضّيق 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.   -

اجلهل واالعتقادات اخلاطئة ليست كافية دائماً إلخضاع التفضيالت للتدخل، وينبغي   .22

أتييدها مبكّمل اعتبارّي أكثر متاسكاً كالعمر، أو اإلعاقة الذهنية، أو التسبب يف إيذاء اآلخرين  

اذ  )األبناء مثاًل( النابع من جهٍل أو اعتقاٍد خاطئ. بطبيعة احلال، فكل البشر لديهم قابلية اخت

قراٍر مبيٍن على أساس اجلهل أو االعتقاد اخلاطئ، ما قد يستلزم الوصاية الناعمة، ومع ذلك ال  

يعد التدخل شرعياً إال يف حال وجد سبٌب مقنع خيّل ابلعقالنية بسبب وقوعنا يف َشَرك ضعف  

 اإلرادة.  

 التفضيالت يناوئ البعض هذا االدعاء، فمثاًل تطرح سريين كادير حتٍد وجيٍه يف النظر إىل .23

 (.  Khader 2009; 2012املتكّيفة، من قبيل عدم االستقاللية )انظر 
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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 خيّل 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 

ّية استقاء احلكم بظاهر ما يعّده املرء صاحلاً يقرتن هذا عادًة برأٍي أشّد حّدة حول شرع .25

له، وهو كذلك أدعى للتساؤل عن تقديرات األشخاص يف انتخاهبم لتفضيالهتم، خالفاً للوصاية  

 الناعمة.  

ومل   .26 الصحيني  املمارسني  وضرورة عزل  مالءمة  حول  املتحدة  الوالايت  يف  اجلدل  مثاله، 

 أفريقيا حيث قدموا املساعدة ملرضى إيبوال.  تظهر عليهم أعراض املرض بعد عودهتم من غرب

ال ميكننا إغفال أنه عادة تُؤطَّر املساءلة عن املعقولية إبطار مسألة العدالة واإلنصاف،  .27

واإلنصاف   اإلجرائية  العدالة  إبطار  يتوسل  ما  وعادة  واإلنصاف.  اإلجرائية  العدالة  إبطار  أو 

 بعاد املساءلة عن املعقولية.  كمتطلب للشرعية. وهنا نركز على الشرعية كأحد أ

القرارات  .28 صانع  يرتك  املعقول  عن  املساءلة  توظيف  أن  فريدَمن  آلكسندر  مثاًل، كتب 

نزاعاٍت   حّل  إىل  وحباجة  عليها،  إمجاع  ال  مسائل  حول  التجريدية  الفلسفية  ابجلدليات  "مثقاًل 

الشرع يف  خالفات  وفك  وأساساهتا،  السياسية  العملية  بطبيعة  تتعلق  الدميوقراطية،  أصيلة  ية 

والتعامل مع خمتلف الرؤى ذات الصلة االعتبارية جبوهر األخالق يف تلك املسائل. فبداًل من أن  



5/12/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 136

 

حتّد من اخلالفات حول األخالق وجتعلها سائغة يف املتناول، فإن شرط التساوق ينزلق بنا ملعاجلة  

واالستمرارية، قبل أن نتمكن    سجاالت يف الفلسفة السياسية مغرقة يف التجريد ومفرطة يف التواتر

 .  (Friedman 2008, 107)حىت من عالج املتضادات األخالقية" 

املنهج   .29 حول  جيننغ  بروس  سّكه  ما  ضمن  وِشرِون  وِكين  ابيِلس  عن  مقتبساً  النص  ورد 

 املدين اجلمهوري ألخالقيات الصحة العامة، والذي حظي ابهتمام واسع مؤخراً.  

صحة العامة، مفاده أن على السياسات املستدامة وطويلة  هذا يعكس موقفاً حامساً لل  .30

العامة   الصحة  أهداف  حتقيق  سبيل  يف  تقييداً  اإلجراءات  أقل  توظف   Upshur)األمد 

2002; Childress et al. 2002, 173; Gostin 2008, 142) . 
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