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الناصر عمارة | Naceur Amara

(((4

الصحة واإليتيقا:
الطبية
النضج األخالقي للممارسة
ّ
Health and Ethics:
The Moral Maturity of Medical Practice
مـلـخــص :تـهــدف هــذه الــدراســة إلــى تـحــديــد الـمـنـظــور اإليـتـيـقــي للصحة ،مــن أجــل الــوصــول إلــى
ّ
الصحة ،بوصفها
تتشكل فيه مــا ّدة
المعطى اإلنساني الــذي
ّ
المنابع األخالقية التي يتدفّق منها ُ
ً
مكانًا يختفي فيه َو ْض ُعها األخالقي الحقيقي والمعنى األصلي لما يجب أنْ يكون محفوظا من
صحتنا؛ ما يدفع إلى تفعيل األسئلة الفلسفية الكاشفة عن ماهية الصحة من وجهة نظر إيتيقية،
فــي مـقــابــل تحليل ظــاهــرة ال ـمــرض ،مــن خــال بـحــث مـفـهــو َمــي الـصـحــة وال ـمــرض فــي نُضجهما
اإليـتـيـقــي ،بـتـحـلـيــل ال ـم ـحـ ّـددات األســاس ـيــة لـلـمــرض الـتــي مــن خــالـهــا تـتـشـ ّـكــل رؤيـتـنــا األخــاقـيــة
لتصور المكان الــذي تستند
تبعا
للصحة .يمكننا تحديد تـصـ ّـوريــن أساسيين لمفهوم الصحةً ،
ّ
التصور األنطولوجي؛ أي الكشف عن التجربة األنطولوجية
إليه في نمط وجودها :الصحة في
ّ
التصور الوظيفي؛ أي االستدالل على الصحة من خالل أهدافها
لحياة المريض ،والصحة في
ّ
ـدخــات الـتــي
الـحـيــويــة .إنّ الـمـشـكــل اإليـتـيـقــي الـمــرتـبــط بـمـيــدان الـصـحــة الـعـمــومـيــة هــو نـمـ ُـط ال ـتـ ّ
تـمــارسـهــا تـلــك الـمـهـمــات (الـمــراقـبــة ،الـحـمــايــة ،الــوقــايــة ،الـتــرقـيــة) فــي الـحــدود الـتــي ُتـعـتـ َـبــر حقو ًقا
إنسانية ،كما يرتبط بمدى إضفاء الطابع اإلنساني على حوار الطبيب والمريض ،وإضفاء الطابع
نص ُل إلى اعتبار الصحة المعاصرة صح ًة ُم ِ
ثم ِ
زمنة ،أي صحة
األخالقي على االستماع الطبيّ ،
ناتجة من ترسيخ النموذج العالجي للصحة عبر إضفاء الطابع الطبي على الحياة.
ك ـل ـمــات م ـف ـتــاح ـيــة :ال ـص ـحــة ،ال ـم ــرض ،اإلي ـت ـي ـقــا ،ال ـم ـمــارســة ال ـط ـب ـيــة ،الــرعــايــة ال ـص ـح ـيــة ،الـصـحــة
الم َرضي.
الس ّ
ويَ ،
العموميةَ ،

Abstract: The aim of this research is to define an ethical perspective on health in
order to arrive at ethical sources from which the human condition springs, a place
in which the true moral status and original sense of what in our health must be
preserved both disappear. This activates philosophical questions concerning what
is exchanged in terms of the ethical point of view in analysis of the phenomenon
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of disease. We can define two basic conceptions of the concept of health according
to where health is based in its conceptual model of existence: health in ontological
perception, that is, revealing the ontological experience of a patient’s life; and
health functionally visualized, that is, inferring health through its vital goals. The
ethical problem associated with public health is the type of intervention carried out
by these tasks (Surveillance, Protection, Prevention, and Promotion) within what
are seen to be human rights boundaries, also related to the extent of humanizing
the doctor – patient dialogue and ethical medical listening. We conclude that
contemporary health is chronic health, namely health resulting from the application
of a therapeutic model for health and medicalizing life.
Keywords: Health, Illness, Ethics, Medical Practice, Health Care, Public Health,
Healthy, Pathological.

مقدمة
يندرج مفهوم الصحة في نسقٍ ُمركَّ ٍز من التص ّورات المرتبطة بمفاهيم ُمناوئة كالمرض والموت،
وبحقول علمية كالطب والبيوتكنولوجيا  .Biotechnologyكما أصبحت الصحة ،في الحياة
تمفصل تتقاط ُع فيه منظوراتٌ وفواعل
ً
المعاصرة ،معيا ًرا لجودة الحياة Quality of Life؛ ألنها تمثّل
سياسية واجتماعية واقتصادية؛ فصحة الجسد هي مؤشّ ٌر على صحة منظومة متكاملة ومتوازنة ل ُمحيطه.
خصوصا إلى تفكّك تلك المنظومة وتآكل أُطُرها اإلنسانية .وبهذا
كما يشير المرض واألمراض الوبائية
ً
المعنى ،فإن الصحة هي الخي ُر األول كما وصفها أفالطون .ولذلك ،فإن المشروع العلمي اليوم قائ ٌم
على معنى الحماية الفائقة للجسد البشري ض ّد كل التهديدات الطبيعية واالصطناعية التي يواجهها في
الحياة اليومية؛ وهو المشروع الذي بدأ بفهم األبعاد البيولوجية القصوى والوصول من خالل البيولوجيا
الجزيئية  ،Molecular Biologyإلى القاعدة الحيوية للجينوم  Genomeبوصفه شيفرة أساسية للصحة،
وكذلك فهم الروابط العضوية بين الجسد والمشكالت النفسية من خالل إخضاع الظاهرة النفسية
للتشريح الفيسيولوجي العصبي فيما يسمى علم النفس العصبي .Neuropsychology
إن البحث في موضوع الصحة هو عملية تكوين تص ّورات إيتيقية  Ethicsوإبستيمولوجية ،والمؤكّد
أن تحصيل الصحة ليس مسألة طبية محضة بل هي مسألة إيتيقية أيضً ا مرتبطة بالقيم التي تُرافق ممارسة
الطب ،ومتعلقة كذلك بوضعية الرعاية الصحية التي تُمثّل المجال الحيوي الذي تنتعش فيه الصحة
ومقياس لحداثتها بوصفها خالصة
العمومية بما هي ركيزة من ركائز السياسات العامة للدولة المعاصرة،
ٌ
أشكال تط ّور الوعي وأنماط نم ّو الثقة وازدهار المسؤولية.
َ
الوصول إلى المنابع األخالقية
كامل فاعليتها
الكشف عن المجال اإليتيقي الذي تأخذ فيه الصح ُة َ
يعني
ُ
التي تتدفّق منها ماد ُة الصحة بوصفها مكانًا يختفي فيه َوضْ ُعها اإلنساني الحقيقي ،حيث يؤدي هذا
االختفاء إلى اعتبار الممارسة الطبية  ،Medical Practiceفي شكلها التقني والموضوعيُ ،مح ِّد ًدا
وحي ًدا لمفهوم الصحة والصحة العمومية بالخصوص؛ وهو ما يدفع إلى تفعيل األسئلة الفلسفية الكاشفة
ؤسسة للصحة
عن ماهية الصحة من وجهة نظر إيتيقية ،في مقابل ظاهرة المرض وتحليل القيم ال ُم ِّ
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أساسا في مفهوم الرعاية الصحية Care
العمومية والعالقات اإلنسانية في الممارسة الطبية ،التي تتجسد
ً

باعتبار المريض َمرك ًزا للدائرة اإليتيقية لممارسة الطب ،وكذا إعادة النظر في طبيعة الحوار اإلنساني
بين المريض والطبيب وقراءته في صدى أصوات األلم والمعاناة؛ تلك األصوات الذاتية التي ت َخفُت
أو تتالشى في الس ّماعة الموضوعية للطب .ويأتي هذا في محاولة لإلجابة عن سؤا ٍل ناتج من هشاشة
الوضع البشري في الحياة الصحية المعاصرة :كيف يمكن إلضفاء الطابع اإليتيقي على الممارسة
الطبية أن يُساهم في تعزيز الصحة وأ ْن يُساعدنا على إعادة فهم المرض ضمن منظور أخالقي جديد؟

ً
أوال :الصحة والمرض :المفاهيم في ُنضجها اإليتيقي
يتأث ّر تحدي ُدنا لماهية الصحة بالمجال العلمي والطبي الذي تتح ّرك فيه ،وهو المجال الذي يمارِس
حقة بالصحة كالمرض والعالج ،فمفهوم الصحة ال يتحرك
جاذبي ًة عالية للمفاهيم والتصورات ال ُمل َ
أساسا على انتظار العالج ال ُمخلِّص
إال داخل اآلفاق التي ترسمها التطورات الطبية ،القائمة
ً
 Savior Treatmentفي االبتكارات البيوتكنولوجية ،وفي هذا المسار يُع ّزز الطب الحديث
مكانته في عملي ٍة مستمرة لتوسيع مجاله ،وهو ما يحيل عاد ًة إلى إضفاء الطابع الطبي على الحياة
(((Medicalization of Life؛ ما جعل األبعاد اإلنسانية للجسد البشري تتراجع خلف الصورة البيولوجية
"الطب هو بناء اجتماعي،
التي تتغذّى من التفسيرات الفيزيائية والكيميائية لفكرة الجسد–اآللة ،بينما
ُّ
ح كثيرة ،متأث ّرة
وهذا يعني أن داللة المفاهيم الطبية مثل الصحة ،والمرض ،ومعايير العالج هي ،من نوا ٍ
بالمجتمع"((( .ومن ث ّم ،فإ ّن الصحة ليست نتيجة للممارسة الطبية أو أن الطب هو المنظور الوحيد
الذي تتجلّى فيه خصائص الصحة والمعايير التي تُحددها ،ألن اقتراب الطب ،بوصفه مما َرسة ،من
حة واح ًدا من
التقنية جعل المسافة اإلنسانية بين الطبيب والمريض تزداد تباع ًدا ،بينما يُعتبر "ميدان الص ّ
أماكن 'النضج اإليتيقي' لإلنسانية"(((؛ ألنه يمثل المكان الذي تتجرد فيه القي ُم من النوازع غير اإلنسانية
وتلتصق بدوافع الحماية والرعاية والنجاة والحياة ،وهي القيم التي تجد دافعيتها في الحياة االجتماعية
أي مكانٍ هي؟ وكيف يمكن االستدالل عليها؟ هي
والثقافية .وبناء عليه ،فإن األسئلة :ما الصحة؟ في ّ
ّ
الشك فيما يُعتقد أنّه
أسئل ٌة تهدف إلى إعادة التفكير في الوضع الصحي لإلنسان المعاصر وتعميق
النموذج األمثل لحياة صحية سليمة.
إن التفكير فلسف ًيا في مسألة الصحة يبدأ في بلورة تصور إبستيمولوجي حول السؤال "هل الصحة
أكب ُر من ُمج َّرد
وشكل يُرى وعالماتٌ يُهت َدى
ٌ
غياب للمرض؟"((( .فإذا كان للمرض صوتٌ يُسمع
ٍ
بها إليه وإلى المكان الذي يسكن فيه ،وهو ما يُس ّمى بالتشخيص  ،Diagnosticفإن الصحة
(1) Fredrik Svenaeus, The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health: Steps towards A Philosophy of
Medical Practice (Berlin/ Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2000), p. 56.
Basile Ekanga, Les fondements éthiques de la Bioéthique (Bloomington: iUniverse LLC, 2013), p. 22.
Bruno Cadoré, L’expérience bioéthique de la responsabilité (Paris: Artel; Montréal: Fides, 1994), p. 64.

)(2
)(3

(4) Pierre–Olivier Méthot, "Les concepts de santé et de maladie en histoire et en philosophie de la médecine," Revue
Phares, vol. XVI, Université Laval (2016), p. 9.
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ال صوتَ لها ،فهي تتل ّبس بالحالة الطبيعية والعادية للجسد ،أي "الصحة بوصفها الحياة في صمت
األعضاء"((( .لذا ،فإن الكشف عن المكان الذي تثوي إليه الصحة يَم ُّر عبر فهم المرض باعتباره
ُ
يخترق رِضَ انا اليومي
"فالمرض
ُمؤشِّ ًرا استدالليًا على تصورنا لجوهر الصحة في مادتها الخام،
ُ
ليُذكّرنا بأنّنا تابعون جذريًا ألجسادنا ومرتبطون بها"((( .ولذلك ال يمكن فه ُم الصحة في مقابل
المرض إال في حركة جدلية ع َّبر عنها جورج كونغيلهام ( )1995–1904بالثنائية الط ّبية–الفلسفية
"أي تصور للمرض يجب أن يرتكز
السو ّ
ِي /ال َم َرضي  ،Normal/Pathologiqueعندما ذهب إلى أن ّ
َ
الس ِويّة ال ُموا ِفقة له .كما أنه ،على العكس من ذلك ،تصبح الدراسة
إلى معرف ٍة مسبقة بالحالة الطبيعية َ
العلمية للحاالت المرضية مرحلة غير قابلة للتجاوز في مجمل البحث عن قوانين الحالة الطبيعية،
ٌ
انتقال تدريجي وأكث ُر طبيعي ًة في
ِي  Anormalهو
السو ّ
السو ّ
ِي  Normalإلى غير َ
فاالنتقال من َ
وفضل عن ذلك ،فإن العودة إلى الحالة الطبيعية ،عند حدوثها ،توفّر تلقائيًا اختبا ًرا
ً
حالة المرض.
(((
مضا ًدا للتحقّق  . "contre–épreuve vérificatriceولِكي نفهم ماهية الصحة يجب أن نفهم الحالة
الطبيعية التي تعكسها ،وهذه األخيرة هي الحالة التي ال يتم تبيي ُنها إال في التناغم مع الحالة المرضية
كعتبة ينبغي تجاوزها إلى ما هو أكثر احتجابًا في بناء الصحة داخل الجسد وخارجه في المنظومة
االجتماعية والثقافية المحيطة بالجسد نفسه.
أي في تقديم مقاربة تأويلية لهما؟ ألن
لماذا يجب أن نبحث فيما وراء الظاهر من الصحة والمرضْ ،
يكشف أنها سليمة أو مريضة ،بل هي
ختْ ٌم على األشياء الطبيعية
ُ
المبدأ البديهي في ذلك هو أنه "ال يوجد َ
(((
حكم على الحاالت الجسدية والنفسية التي تُشكّل أصل الصحة والمرض" .
القدرة البشرية على ال ُ
وهذه القدرة قائمة على تقدير اآلليات الضابطة للتوازن في الجسد بما يسمح بتحديد الحالة الباثولوجية
 Pathologiqueفي أبعادها المتعددة ،وهي تبدأ "بالتص ّور الديناميكي أو الفيسيولوجي ،ذي المصدر
األبوقراطي  ،Hippocrateحيث إن المرض ليس كائ ًنا له وجود مستقل أو موقع ُمح ّدد داخل الجسد؛
اختالل في التوازن العام للكائن الحي الذي يُنه ُ
المريض في
ِك
ً
أي في مخطط تصنيفي ،ولكنه يعكس
َ
كُليّته كما في فردانيته"((( .وبالمنطق نفسه ،فإ ّن الصحة تعني ذلك التوازن والتناغم الداخلي للجسد،
ولكنه توازن غير قابل للتحديد على نحو موضوعي وخارجي؛ ذلك أ ّن "الصحة ال تسمح لنا بأن نُطبّق
عليها قي ًما ثابتة يت ّم إلصاقها بحالة فردية بنا ًء على تجارب مقتط َعة .فإذا لم نتمكّن من قياس الصحة
ٍ
مقياس داخلي ،حال ُة تناغمٍ مع نفسها ،بحيث ال نتمكّن من
في الواقع ،فذلك ألنّها حال ُة تطابقٍ مع
Cadoré, p. 60.

)(5

Georges Canguilhem, Le normal et le Pathologique, 12eme éd. (Paris: Presses Universitaires de France, 2013), p. 27.

)(7

Méthot, p. 12.

)(9

(6) Carol Taylor & Roberto Dell’oro, Health and Human Flourishing Religion, Medicine and Moral Anthropology
(Washington, DC: Georgetown University Press, 2006), pp. 120–121.
(8) Antje Gimmler, Christian Lenk & Gerhard Aumuller, Health and Quality of Life: Philosophical, Medical and
Cultural Aspects (Homburg/ London/ Munster: LIT, 2002), p. 9.
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مراقبتها من الخارج بالكامل"( .((1فالصحة ،إذًا ،انكشاف ذاتي لما يُحقّق التناغم الداخلي للجسد ،وهو
التناغم الذي تشترك فيه التمثالت االجتماعية واالنخراط الثقافي للجسد في منظومة القيم التي تدفعه
إلى العيش وفق نمط يتصوره "صح ًيا" وهذا كلّه يضع الصحة داخل بؤرة توتر إيتيقية تعمل على توليد
اإلنساني من الطبيعي.
أساسا من خالل تطور العالجات الطبية وابتكار العيادة بوصفها مؤسسة
إ ّن معرفتنا بالمرض ،المتشكّلة
ً
ذات سلطة واسعة في المجتمع المعاصر ،هي معرفة قائمة على التمييز بين المرض بوصفه مجموعة
االختالالت المؤث ِّرة في بنيات األعضاء ووظائفها في أنظمة الجسد ،التي يتم تشخيصها وفحصها من
إحساسا ذاتيًا لدى
طرف الطبيب ،وهذا ما تُعبّر عنه الكلمة اإلنكليزية  ،Diseaseوبين المرض بوصفه
ً
المريض ،كإحساسه باأللم وما يُصاحبه من أعراض تدل على وجود مشكلة صحية ،وهذا ما ت ُع ّبر عنه
الكلمة اإلنكليزية  .Illnessوهذا يعني أ ّن مفهو َمي الصحة والمرض خاضعان أيضً ا لتصورات نظرية
جها في النظرية التي
ج ْعل فهمنا للمرض أكثر موضوعية؛ تلك الموضوعية التي تبلغ أو َ
تهدف إلى َ
ق ّدمها الفيلسوف األميركي كريستوفر بورس ( )1997–1977حول اإلحصائية الحيوية ،Biostatistics
وفي المثال الذي ق ّدمه حول الصحة العقلية ،حيث "تخضع األحكام حول الصحة لتقييمٍ من طرف
األحكام اإليتيقية ذات النزعة النسبية للمجتمع الذي يُعتبر السلطة النهائية في اعتبار المرض ذا نمط
حكم الجماعي على طبيعة المرض هو ما تعبّر عنه الكلمة اإلنكليزية .Sickness
نفسي"( .((1إن هذا ال ُ
وبهذا المعنى تتشكّل ثالثة مح ّددات مفهومية للمرض :المح ّدد الذاتي (الشعوري) ،والمح ّدد
الموضوعي (الطبي) ،والمح ّدد الجمعي.
 .1محددات مفهومية للمرض

المحدد الذاتي للمرض
أ.
ّ

تعبر عنه كلمة  Illnessهو عيشه بوصفه تجربة داخلية لإلحساس باأللم ،ومالحظة
المرض الذي ّ
فهم منه "أن مرض الجسد المادي ُيعاش على نحو
أعراضه واالقتراب من موضعه ،في المعنى الذي ُي َ
مفر منه كتهديد للذات ،فالمرض ُي ّ
حطم الوثوق بالجسد"( .((1إنّ الشعور بالتهديد البيولوجي للذات
ال ّ
العرضية أمام الطبيب؛ ولذلك "فإن
وبالتبعية للجسد هو خالصة اإلحساس بالمرض وتحديد معالمه َ
أغلب المشاكل الصحية التي يواجهها الطبيب خالل ممارسته مهنته ال ترجع إلى أمراض معروفة
ٍ
ِ
أمراض
أعراض
( Diseasesحاالت أو عمليات تميل إلى إثارة خلل فيسيولوجي) ،بل هي تجارب
 .Illnessوإ ًذا فهي أمراض  Illnessesبال أمراض  ،Diseasesوعلى الرغم من واقعيتها الكبيرة في
اإلحساس بالمعاناة وأنها غير مصطنعة ،فإن من المحتمل أن يتم التعامل معها بوصفها حالة نفسية
Hans–Georg Gadamer, Philosophie de la santé, Marianne Dautrey (trad.) (Paris: Grasset, 1998), p. 117.

)(10
)(11

Christopher Boorse, "On the Distinction between Disease and Illness," in: Christopher Boorse et al., Meaning and
Medicine: A Reader in the Philosophy of Health Care (New York: Routledge, 1999), p. 17.
Taylor & Dell’oro, p. 121.
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الذات مرك ًزا لتحديد المريض وطريقة َع ْرضه وإبالغه للطبيب ،وهنا
واجتماعية للمريض( ،((1فتكون
ُ
ٍ
تهديدات أقوى في الحياة اليومية.
يتحول إلى آلية دفاعية نفسية لمواجهة
يمكن للمرض أن
ّ

المحدد الموضوعي للمرض
ب.
ّ

وضعه ضمن دينامية آلية لتشخيصه كمكا ٍن لأللم ،ويعمل
تعبر عنه كلمة  Diseaseهو
ُ
المرض الذي ّ
الطب على تطوير ُ
المسببة
الطرق التي ُيسيطر بها الطبيب على الخلل الفيسيولوجي بمحاصرة العوامل
ّ
ّ
الم ْو َضعة [إضفاء
له ،ويكون اختفاء األلم واحدً ا من المؤشّ رات على زوال المرض ،وهكذا َ
"سمحت َ
الطابع الموضوعي]  Objectivationالعلمية الطبية للجسد بتطوير معرفته لآللة التي ُيمثّلها الكائن
(((1
وتبعا لتلك
البشري والتأكيد على حيازته للحقيقة بخصوص الحالة الصحية للكائن البشري" ً .
ُقربه من العالج
َ
الم ْو َضعة ،أصبح التحديد الموضوعي لمكان المرض يعني إظهار حقيقته التي ت ّ
علما للمرض بالخصوص.
المالئم ،و ُيعتبر ذلك إنجازًا لمهمة
ّ
الطب بوصفه ً

لقد وضع كونغيلهام َشرطين أساسيين لتحديد المرض بطريقة علمية موضوعية؛ هما التعريف
طموحا
الكمي ،حيث "إن الطموح في َج ْعل المرض والعالجات المرتبطة به،
الموضوعي والتعبير
ً
ّ
جعله متو ّلدً ا من تأسيس فيسيولوجي ،سيكون له معنى فقطً ،
تم
علميا بالكامل،
بمجرد ْ
ً
أول :إذا ّ
ّ
تم التعبير عن الفروق بين الحالة
تعريف َ
الس ِو ّي أو الطبيعي بطريقة موضوعية محضةً ،
ثانيا :إذا ّ
الكم فقط يمكن أن نأخذ في الحسبان التجانس
كمية ،ففي
الطبيعية والحالة المرضية بمصطلحات ّ
ّ
يتم التعبير عن المرض
والتعدد"( ،((1ألنه في معيا َري الموضوعية
ّ
ّ
والكمية (التشريح بالخصوص) ّ
وقياسه ،وهكذا فإن معرفة المرض وتعريفه ،من وجهة نظر تشريحية للمرض :بحسب كونغيلهام ،يجب
َن ْزع الطابع اإلنساني عنه  ،((1(il faut déshumaniser la maladieوهو ما يسمح بفهم التحوالت التي
تُصاحب المريض وتعميم هذا الفهم على الحاالت المرضية المشابهة ،ويتج ّلى هذا بوضوح في مثال
موحدة
الدراسات العلمية الطبية التي تعتمد على إخضاع مرضى مشتركين في الدراسة الختبارات ّ
الستخراج نتائج ذات طابع عام.

الج ْمعي للمرض
ج.
ّ
المحدد َ

تعبر عنه كلمة  Sicknessيكون مفهو ًما في سياق اجتماعي ،ومشحونًا بدالالت ثقافية
المرض الذي ّ
أمراضا لها عالقة بالتوترات المحيطة كأنواع الفوبيا المنتشرة أو أمراض النوم
ً
محضة ،كأن نجد
محملة بالثقل
والسفر  ...إلخ ،ألنه إذا كانت هذه األمراض ستدخل في النهاية إلى العيادة ،فإنها تكون ّ
ألما؛ ذلك "أن العلم نفسه ،وعلم
االجتماعي الذي ُيعطيها أبعا ًدا مختلفة قد تجعل منها أكثر أو أقل ً
Svenaeus, p. 40.

)(13
)(14

Pierre Boitte, Éthique, justice et santé: Allocation des ressources en soins dans une population vieillissante (Paris:
Artel; Montréal: Fides, 1995), p. 20.
Canguilhem, p. 33.
Lucie Rey, Qu’est–ce que la douleur? Lecture de René Leriche (Paris: Éditions L’Harmattan, 2010), p. 9.
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الطب بالخصوصُ ،مد َم ٌج في قيم مجتم ٍع ما وفي ثقافة ما"( .((1إن هذا يعني تحديد المرض من منظور
يقع خارج عالقة الطبيب بالمريض؛ أي خارج التحديد الذاتي والموضوعي للمرض ،وهذا ما يمكن
ً
(متابعا لدى طبيب) .لكن أن تكون
مريضا
تعبر عنه العبارة القاعدية" :أن تكون إنسانًا هو أن تكون
ً
أن ّ
ً
ً
مريضا  Patientال يعني بالضرورة أن تكون
وج ْم ِعي( .((1وعلى هذا األساس
مريضا في منظور خارجي َ
مجرد
ّ
يتحدد ُب ْعد آخر لمواجهة المرض في ميدان الصحة هو ما ُي ّ
سمى الرعاية الصحية  ،Careوليس ّ
العالج في مفهومه داخل منظومة الممارسة الطبية.
 .2تصوران أساسيان للصحة

كما يمكننا تحديد تصورين أساسيين لمفهوم الصحة تب ًعا لتصور المكان الذي تستند إليه الصحة في
نمط وجودها:

أ .الصحة في التصور األنطولوجي

أثار غادامير ( )2002–1900في طرحه حول المكان الخفي للصحة ،du lieu caché de la santé
حفْر المفهومي تحت المشروع
مسألة األسس األنطولوجية لمفهو َمي الصحة والمرض ،وذلك بال َ
تعمل على
ُ
العلمي للطب المعاصر ،معتب ًرا أن "المسائل الوجودية التي تثيرها الصحة والمرض
إظهار التوتر األساسي الذي يخترق حضارتنا
المؤس َسة على العلم"( .((1فالصحة مفهوم ال يمكن
َّ
تحدي ُد الحيّز الذي يتم ّدد فيه معناه ،كما ال يمكن تشخيصه و َع ْرضه في الصورة الموضوعية للعلم
أو في الصورة الذاتية لإلحساس .إن "الصحة هي شيء ال نشعر به مطلقًا ،إنها نوع من الكينونة–
هنا ،كينونة–في–العالم ،كينونة–بين–الناس ،الصحة هي أن يكون المرء مفع ًما بمشاكله الوجودية
الخاصة في الفعل أو في الفرح"(((2؛ وهذا يعني أن الصحة هي كينونة يت ُّم تمثّلها فينومينولوجيًا
الكشف عن مكانه عندما يوضع
 Phenomenologicalبوصفها شيئًا له وجود خاص ،يمكن
ُ
في مقابل كينونة مختلفة تستحوذ على فضاء مح ّدد من مكان الصحة ،وهذه الكينونة المختلفة
هي المرض .وعليه فإن التصور األنطولوجي للمرض يراه بوصفه كائ ًنا خارج ًيا يخترق جسد
ح ِدث حال ًة مرضية ،وبحسب صيغة الطبيب والمؤرخ البريطاني السير هنري كوهن
الفرد فيُ ْ
" )1977–1900( Sir Henry Cohenعندما يتع ّرض إنسا ٌن سليم للمرض ،فإنّه يصير (أ+ب)
حيث (ب) هو المرض ،فإن استرجاع الصحة يعني إذًا إبعاد هذا الكيان الغريب والقضاء عليه ،سواء
بوسائل خارقة أو بوسائل علمية"(((2؛ ألن دخول المرض إلى الجسد باعتباره عنص ًرا غريبًا يُفقده
التوازن الذي يقوم على التناغم العضوي.
Ekanga, p. 22.
Taylor & Dell’oro, p. 60.
Gadamer, p. 114.
Ibid., p. 122.
Méthot, p. 13.
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المرض وضعيته
إ ّن التجاور بين الصحة والمرض داخل الجسد هو تجاو ٌر أنطولوجي ،فعندما يتّخذ
ُ
الفيسيولوجية تقوم الوسائل الدفاعية الطبيعية للجسم البشري (المناعة) أو الوسائل االصطناعية
(المضادات الحيوية ،األدوية) بإخالء المكان الذي استحوذ عليه المرض ،أو بعبارة كونغيلهام "يدخل
باب ثم خرج منه"( .((2وهو المعنى الذي تع ّبر عنه
المرض إلى اإلنسان ويخرج منه كما لو أنّه دخل من ٍ
العبارة "شخص استعاد صحتَه" ،أي استرجع حيا ًة جرى االستيالء عليها ومصادرتها من طرف كيان
خارجي استوطنها بفضل فارق القوة ،وعليه فإنه "ال يكون لمفهوم المرض معنى إال على مستوى الك ُّل
المرض نو ًعا من الش ّر ،وحيث يعني أ ْن يكون المر ُء مريضً ا être malade
الفردي الواعي ،حيث يصير
ُ
َ
حقيقةً ،هو أن
تختلف قواعدها األنطولوجية التي يُس ِند
يعيش حيا ًة أخرى"(((2؛ أي تجربة عيش حيا ٍة
ُ
المريض انفعاالته وإحساسه بجسده ،وفي الصحة يَعتب ُر نفسه عائ ًدا من تلك الحياة إلى حياته
إليها
ُ
األصلية والخاصة.
رضي؛ فممارسة الطبيب مهنته
إن فهمنا للصحة متولّد
ً
أساسا من تصورها داخل مفهو َمي الطبيعي وال َم ّ
ِي أو الطبيعي.
السو ِّ
ضي إلى َ
األساسية في استرجاع صحة المريض هي ممارس ٌة لعملية إعادة ال َم َر ّ
ِي وال َم َرضي ،فإن تفكي َر
السو ّ
وهكذا فإنّه بحسب الفيلسوف والطبيب كونغيلهام "من دون مفهو َمي َ
ِي في الصحة
الطبيب ونشاطه يكونان غامضَ ين وغير قابلَين للفهم"(((2؛ ذلك أن إدراكنا لما هو َسو ّ
يعني إدراكنا للوضع الذي يجب أن يستقر عنده التوازن الحيوي للجسد ،وهذا التوازن ليس إال تص ّو َر
األداء البديهي للجسد في الحاالت الطبيعية وداخل الظروف االعتيادية" ،ففي مجال الصحة ،يكون
من ال ُمسلَّم به أ ّن أجسادنا ستقوم بوظيفتها من دون جهد عندما نذهب ألداء مهماتنا اليومية"( .((2فهذا
االعتقاد ببداهة الصحة هو اعتقا ٌد ناتج من الوضع األنطولوجي للذات الذي يتطابق مع الوعي بقدرة
الجسد على أداء مهماته في الوضع الطبيعي ،باعتباره َوضْ َع اطمئنانٍ وتأمين ذاتي ال يمكن تجاوزه ،كما
ال يمكن إنشاؤه من األصل" ،فالصحة ليست شيئًا نصنعه"( ،((2بل هي شيء نُس ِند إليه سعادتنا باألداء
الطبيعي ألجسادنا ،ونُك ِّون حوله قيم ًة معطاة عندما نكون في حالة المرض؛ ذلك أنّنا نشعر بالمرض
لكننا ال نشعر بالصحة بالمعنى الذي نفهم منه أنها ال تخضع لتشخيص طبي مثل المرض ألننا نعتقد
أنها القاعدة األصلية في أجسادنا ،بينما المرض هو االستثناء.

ب .الصحة في التصور الوظيفي

إذا كنا ال نستطيع االستدالل على الصحة بمكانها أو من خالل وضعها في منظور الممارسة الطبية،
فإنه يمكن االستدالل عليها من خالل أهدافها الحيوية  ،Vital Goalsوهي "تلك األهداف التي
Canguilhem, p. 13.
Rey, p. 9.
Méthot, p. 16.
Taylor & Dell’oro, p. 121.
Gadamer, p. 7.

)(22
)(23
)(24
)(25
)(26

115

تاسارد
بطلا ةسرامملل يقالخألا جضنلا :اقيتيإلاو ةحصلا

يحتاج الفر ُد إلى إنجازها ليكون سعي ًدا بالحد األدنى لمعنى السعادة"( .((2وبناء على هذا المفهوم،
ق ّدم الفيلسوف السويدي لينارت نوردنفلت  Lennart Nordenfeltتعريفًا للصحة بأنها "قابلية تحقيق
ٍ
واحد من األهداف الحيوية في ظل الظروف الطبيعية"( .((2وهذا التعريف قائم على الربط بين الصحة
ٍ
شخص في صحة جيدة أن يكون قاد ًرا
والقدرة ،أي في اختبار الصحة أمام السؤال "ما الذي يجب على
عليه"(((2؛ أي ما الذي ينشأ ويتط ّور من الحالة الطبيعية التي ت ُس ّمى صحة؟ وهكذا ،فإن مفهوم الهدف
مقياسا للصحة وأفقًا لتحديدها.
الحيوي يُعتبر
ً

ثان ًيا :إيتيقا الصحة العمومية والرعاية الصحية
تح ّول موضوع الصحة في الدولة الحديثة من كونه مسألة فردية مرتبطة بالعالج إلى قضية ذات طابع
عام تنصهر فيها السياسات العامة واألخالق االجتماعية وكذا حقوق اإلنسان ،حيث تكون الصحة
أمام سؤالين أساسيين :كيف يمكن توفير الرعاية الصحية للمجتمع من دون التأثير في القيم التي يقوم
عليها؟ كيف يمكن التفكير في الصحة العمومية عندما تكون أمام اختبار المفاضلة بين المتطلبات
الموضوعية للممارسة الطبية التي تقوم على اإلكراه العالجي وممارسة السلطة المطلقة ،فيما يُعتقد أنه
المصلحة الصحية العامة (مثل حاالت األوبئة والجوائح) وبين الحقوق العامة للمجتمع التي تقوم على
الحريات الفردية واالستقاللية الذاتية؟
يمكن البدء بالتعريف األشهر للصحة العمومية بما هي "علم وف ّن َم ْنعِ المرض وإطالة الحياة ،وترقية
الجانب اآلخر من
الصحة من خالل الجهود المنظّمة للمجتمع ،كما يمكن اعتبار الصحة العمومية
َ
عملية الرعاية الصحية"( ،((3وتنطلق الصحة العمومية من مبدأ إيتيقي هو مبدأ المسؤولية األخالقية
عن السكان وصحتهم الجسدية والنفسية ،وحمايتهم ضد األمراض واألوبئة أو ضد الممارسات
التعسفية للطب والصحة وتطبيقاتها في منظور البيوتيقا  Bioethicsومبادئها ،و"لقد كان اللقاء
األول بين الصحة العمومية والبيوتيقا سنة  ،1990عندما نُشرت أعمال مؤتمر علم األوبئة الصناعية
 Industrial Epidemiologyوالمخصص لإليتيقا المهنية لعلماء األوبئة .ومع ذلكِ ،
فشل المؤتمر في
خلق اهتمام مستمر بإيتيقا الصحة العمومية؛ إذ في ذروة البيوتيقا اإلكلينيكية ،Clinical Bioethics
نُظر إلى الصحة العمومية أنها جرى إفسا ُدها بواسطة القضايا األخالقية(((3؛ ذلك أن القواعد التي
تعتمدها الصحة العمومية بوصفها منظومة سياسية وقانونية ،ت ُشكّل نو ًعا من االختراق األخالقي
للحريات الفردية كما هو الحال في مثال إجبارية التلقيح ،وذلك في سبيل تحقيق "الغاية النهائية
وهي حماية السكان ض ّد األمراض وترقية الصحة والمساهمة بفاعلية في تحسين الحالة الصحية
Svenaeus, p. 73.
Ibid., p. 69.
Méthot, p. 27.
Angus Dawson (ed.), The Philosophy of Public Health (London/ New York: Routledge, 2016), p. 52.
Miguel Kottow, From Justice to Protection: A Proposal for Public Health Bioethics (New York: Springer, 2012),

)(27
)(28
)(29
)(30
)(31

p. 34.
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وكذا تقليص نسبة الوفاة ونسبة المرض  morbiditéللسكان"( .((3ولتحقيق تلك الغاية ،تشتغل
الصحة العمومية بأربع مهمات عملية ،هي(:((3
ومحدداتها.
 .1المراقبة  :Surveillanceهي عملية متواصلة لتقدير الحالة الصحية ورفاه السكان
ّ
َدخل مسؤولي الصحة العمومية لحماية األفراد والجماعات
 .2الحماية  :Protectionتُحيل إلى ت ُّ
والسكان في حالة تهديد حقيقي للصحة.
 .3الوقاية  :Preventionالوقاية من األمراض والمشكالت االجتماعية والصدمات ،وهي مجموعة من
النشاطات التي تهدف إلى تقليص عوامل الخطر المرتبطة بالمشكالت االجتماعية والصحة واكتشاف
ّ
التحكم فيها.
العالمات المبكرة  Hâtifsللمشكالت من أجل
 .4الترقية  :Promotionترقية الصحة وتتعلق بمجموعة النشاطات التي تدعم فعل األفراد والمجموعات
من أجل ممارسة أفضل ّ
المحددة للصحة والرفاهية.
تحكم ومراقبة للعوامل
ّ
يع ّد المشكل اإليتيقي المرتبط بميدان الصحة العمومية نم َ
ط التدخالت التي تمارسها تلك المهمات
(المراقبة ،والحماية ،والوقاية ،والترقية) في الحدود التي تُعت َبر حقوقًا إنسانية ،ألنّه "بعد الحرب العالمية
الثانية اعتُبرت إيتيقا الصحة جز ًءا من االهتمام الواسع بحقوق اإلنسان"( ،((3وهي الحقوق التي بَلو َرتها
اإليتيقا في أربعة مبادئ" ،االستقاللية  ،Autonomyوالخيرية (اإلحسان)  ،Beneficenceوالالضرر
تنقل الصحة من مج ّرد حماية
 ،Non–Maleficenceوالعدالة  ،((3("Justiceحيث تمثّل المبادئ التي ُ
الحياة إلى جودة الحياة .فمبدأ استقاللية يعتبر األشخاص جوهر تلك الجودة ،ألن مركز الصحة
العمومية هو الفرد والجماعة وليس المؤسسات أو المعايير العلمية أو القوانين والسياسات التي ت ُنظّم
المجال الصحي العمومي .وهكذا ،فإن مبدأ االستقاللية نفسه يختلف معناه في الثقافات المتعددة،
"فبالنسبة إلى اإليتيقيين األميركيين تُع َّرف االستقاللية بأنّها القدرة على الفعل على نحو قصدي ،مع
الفهم ومن دون مؤث ّرات للمراقبة ،وبالنسبة إلى األوروبيين ّ
تدل بالمعنى الكانطي على قدرة العقل
البشري على ف ْرض قوانين أخالقية مطلقة"( .((3لك ّن هذه االستقاللية ال تستم ّد مشروعيتها من مبدأ الحق
اإلنساني في الخصوصية تجاه التدخالت الطبية ومؤسساتها الصحية فقط ،بل من مبدأ إيتيقي آخر
ال يقل أهمية هو مبدأ المسؤولية ،فإذا كانت االستقاللية تعني "أنّه يجب أن نحترم خيارات المريض
)(32

Raymond Massé, Éthique et santé publique: Enjeux, valeurs et normativité (Québec: Les presses de l’université
Laval, 2003), p. 115.
Ibid., p. 6.

)(33
)(34

Frank Lewins, Bioethics for Health Professionals: An Introduction and Critical Approach (Melbourne: Macmillan
Education Australia, 1996), p. 10.

)(35

Nancy S. Jecker, Albert R. Jansen & Robert A. Pearlman, Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and
Practice (Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2007), p. 103.
Massé, p. 146.

)(36
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تخصه"( ((3فإنّه ،في المقابل ،يجب على المريض أن يكون مسؤولً عن
القادر والمؤ ّهل ألخذ قرارات
ّ
تلك القرارات بحيث ال تؤ ّدي استقالليته إلى تعريض اآلخرين للمرض أو اإلخالل بإرشادات الصحة
العمومية بما يُع ّرض اآلخرين لخطر صحي.
إن الصحة العمومية مبنيّة على عقد أخالقي بين األفراد وبين المؤسسات الصحية والسياسات التي
تتّبعها من خالل المسؤولية المشتركة والتوزيع العادل للواجبات الصحية وحقوقها .وال يعتمد
أساسا على قيمة إنسانية
هذا العقد على الضبط القانوني للمسؤولية الفردية والجماعية ،بل ينبني
ً
وأخالقية ،هي الثقة بوصفها خي ًرا اجتماع ًيا وفضيلة إيتيقية بانية لما يس ّميه فرانسيس فوكوياما
 Francis Fukuyamaرأس المال االجتماعي  ،Social Capitalبما هو "القدرة التي تنشأ من انتشار
الثقة في المجتمع"( .((3ومن ث ّم ،فإن الصحة العمومية تأخذ قوتها االجتماعية ومشروعيتها األخالقية
من الثقة التي هي أيضً ا مظه ٌر من مظاهر صحة المجتمع ،وعلى هذا األساس اقترحت منظمة الصحة
كامل العافية البدنية ،العقلية واالجتماعية ،وال تعني فقط
ُ
موس ًعا للصحة" :الصحة هي
العالمية تعريفًا ّ
ٌ
مجال لتنمية رأس المال االجتماعي بوصفه خي ًرا
غياب المرض أو الضعف"( ،((3فالصحة هي أيضً ا
(((4
أخالق ًيا؛ ذلك أن "الصحة تؤدي اليوم دور ال ُمحفّز على تحليل وبناء ،أو ترقية ،الرابطة االجتماعية"
من خالل تداول القيم المصاحبة للحماية والوقاية والعالج في المنظومة االجتماعية للصحة وعلى
رأسها المسؤولية الفردية والمؤسساتية.
ال ترتبط الصحة العمومية بالترقية التكنولوجية لوسائل العالج وأدوات التطبيب أو تشييد ترسانتها
القانونية والحقوقية فقط ،بل ترتبط ب َو َس ٍط أخالقي حيوي لِ َعيْش المما َرسة الطبّية بوصفها مما َرسة
إنسانية ،هذا الوسط هو "الرعاية الصحية" ،بحيث إنّه "لفهم معنى الصحة العمومية يجب النظر إلى
ما تعنيه الرعاية الصحية ،وبالخصوص ما تعنيه الرعاية الطبية"(((4؛ أي بالنظر إلى الجانب اإليتيقي من
وخصوصا بعد أن ظهر أن عالجات دوائية كثيرة ال تكون ذات فاعلية إال إذا اندرجت
الممارسة الطبية،
ً
ضمن تأهيل نفسي وسلوكي للمريض في منظور إنساني شامل ،وتعني الرعاية الصحية "نشاطًا تقنيًا
يستجيب لحاجة مح ّددة ،باالعتماد على معارف وكفاءات مخصوصة [ ]...نشاطًا يأخذ في الحسبان
ٍ
عقل وقي ًما
لشخص ما هي معالجته بوصفه ذات ًا تمتلك ً
ذاتي َة ال َم ْرضى وفردانيتهم ،فالرعاية الصحية
(((4
وحقوقًا ،ولها احتياجات بسبب الضعف والمؤث ّرات المختلفة" ؛ أل ّن المريض يخضع في لحظة
الضعف الجسدي للعزل االجتماعي ،في البيت أو العيادة والمستشفى ،وتصبح تجرب ُة ُمعايش ِة االنهيار
الوعي الشعو َر
الجسدي تجرب ًة تتجاوز فيسيولوجيا الجسد إلى حالة نفسية واجتماعية ،يقاو ُم فيها
ُ
Ekanga, p. 10.
Dawson (ed.), p. 40.
Méthot, p. 17.
Cadoré, p. 68.
Dawson (ed.), p. 52.

)(37
)(38
)(39
)(40
)(41
)(42

"Céline Lefèvre, "De la philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin médical,
Revue de Métaphysique et de morale, vol. 2, no. 82 (2014), pp. 199–200.

118

العدد  - 38المجلد Issue 38 - Volume 10 / 10
خريف   Autumn 2021

فالضعف
اإلحساس بأن الجسد أصبح عال ًة على المجتمع وعلى المؤسسة الصحية،
باالنعزال وكذا
ُ
َ
انسحاب المريض من كل ما كان قاد ًرا عليه في حالة الصحة .وبناء عليه ،فإن الرعاية الصحية هي
يعني
َ
اإلحاطة بكل هذه المعطيات و َد ْمجها في شمولية العالج الطبي.
ال يخلو مفهوم الرعاية الصحية من جدل إيتيقي وسياسي على السواء" ،فالبعض اعتَبر أن إيتيقا الرعاية
واالهتمام بالغير ،بوصفها بُع ًدا من أبعاد الحياة االجتماعية ،ال يمكنها أن تشكّل محو ًرا مركزيًا في نظام
المتعصبة،
والمنطق المعت َمد لدى هؤالء بسيط :إذ في المنافسة العالمية
المدينة والحياة المشتركة،
ُ
ّ
يجب على االقتصاد أن يُنتج على نحو فعال الثروات الضرورية للتطور ،وعلى المجال االجتماعي
أن يُصلح األعطاب المحتملة للنظام اإلنتاجي من معانا ٍة في العمل ،واإلقصاء ،وأمراض العمل،
واألزمة  ...إلخ ،وآخرون ينظرون ،على العكس من ذلك ،إلى إيتيقا الرعاية الصحية على أنها تخترق
والفعل في المجتمع بر ّمته( ،((4وهنا ينبغي
َ
إطا َر السياسات االجتماعية لتُسائل في العمق الغايات
التفكير في الرعاية الصحية ضمن الحدود المشتركة بين الحياة االجتماعية وبين أبعادها االقتصادية
ٍ
بواحد من المبادئ اإليتيقية وهو مبدأ العدالة (التوزيع العادل لعالجات
والسياسية ،وهذا ال يكون إال
الصحة العمومية ،والتعامل العادل في مجال التكفل الصحي) ،وهي المسألة التي تندرج ضمن منطق
التأمين الصحي واالجتماعي على النحو الذي يضمن االستقرار االجتماعي ،وعلى هذا األساس "يبقى
إذًا أن نُح ّدد العالقة بين اإليتيقا بوصفها بُع ًدا أساس ًيا لإلنسان ،اإلرادة الح ّرة ومطلب االستقاللية ،وبين
جهة التي ت ُعطي مضمونًا لهذا البُ ْعد"( .((4وهذا يعني ف ْه َم الرعاية الصحية داخل
المعايير والمبادئ ال ُمو ِّ
منظور أوسع لإليتيقا يجمع بين المبادئ النظرية لمفاهيم الرعاية واالهتمام بالغير ،وبين التطبيقات
جا ثقافيًا واجتماعيًا خاض ًعا لبعض المعايير
العملية لتلك المفاهيم في الصحة العمومية بوصفها منتو ً
وتجعل لها تشريعات خاصة في القوانين والسياسات العامة،
ُ
والقيم التي تتداولها بعض المجتمعات،
وهذا ما يمكن أن يندرج تحت اسم الحكمة العملية  Φρόνησις; phronesisفي الصحة.

ً
السماعة الموضوعية
ثالثا :حوار الطبيب والمريض:
ّ
وأصوات األلم والمعاناة
ٍ
تراث يمت ّد من الفكر اليوناني القديم الذي اعتَبر أن صحة الجسد تتطلب صح ًة نفسية فاضلة
في
 Psycheمرو ًرا بالتصور الثنائي للكائن البشري (جسد ونفس) في مفهوم اإلنسان–اآللة الذي طرحه
وصول إلى البيوتيقا المعاصرة التي تتخذ من المريض
ً
ديكارت ،)1650–1596( René Descartes
مرك ًزا لفهم الطابع اإلنساني للممارسة الطبية وما يتعلق بها من تطبيقات بيوتكنولوجية ،في هذا المسار
يتك ّرر السؤال حول تحديد المكان الذي يصدر منه صوت األلم من أجل إنهاء المعاناة ،فإذا كانت
المرض
صمت الجسد وعافية النفس فيما يعتبره اإلنسان عدال ًة وإنصافًا ،فإن
الصحة صامتة ،أي هي
َ
ُ
)(43

Paulette Guinchaud & Jean François Petit, Une société de soins: Santé, travail, philosophie, politique (Paris: Les
éditions de l’Atelier; Les éditions ouvrières, 2011), p. 5.
Boitte, p. 84.
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النفس على ما تعتبره "ظُل ًما"
يحتج الجسد وتعترض
ناطق بصوت األلم وشكوى المعاناة ،حيث
ٌ
ّ
ُ
بيولوجيًا ،وعليه فإ ّن السؤال اإليتيقي للصحة يقع على الحدود بين األلم والمعاناة وبين الس ّماعة
الموضوعية للطبيب.
مفتاح الصحة هو في تص ّور عالقة المريض بالطبيب كعالق ٍة لِ ٍ
ذات شاكية ُمتظلّمة أمام آخَر (الطبيب)،
يفحص الشكوى والمعاناة باإلصغاء إلى صوت األلم الذي يُع ّبر عن حاالت العجز عن الكالم
كل
أفق انتظار ّ
كل
أو الحركة أو التفكير ،وبتبْرِئة المريض من ّ
ٍ
سبب أ ّدى إلى معاناته؛ أل ّن ذلك هو ُ
ٍ
مريض يُحاور طبيبه .وبناء عليه ،فإن "الحوار يسمح بإضفاء الطابع اإلنساني  Humanisationعلى
أساسا ،الطبيب والمريض ،فهذا النوع من العالقات غير المتكافئة
العالقة بين كائن ْين غير متكافئين
ً
يُع ّد من المشاكل العويصة التي يواجهها الناس (األب واالبن ،األم والبنت ،األستاذ ،القاضي ،وبكلمة
واحدة الخبير ((4("l’expert؛ فالمريض ينتظر من الطبيب أن "يُعيده إلى صحته أو يُعيد صحته إليه"،
وهو في هذه الوضعية يَ ِ
طريق العودة من خالل وصف األلم وتقدير حجم المعاناة؛ ألنه
ص ُف له
َ
حا نو ّد أن نعرفه ،بل هي شي ٌء نسعى
ال يمكنه وصف الصحة ،فمن البديهي أن "الصحة ليست مصطل ً
إليه ونُعطيه قيمة"( .((4فهذا المسعى يبدأ في حوار الطبيب والمريض حول تحديد العالمات ال ُمؤ ّدية
إلى "مكان" األلم بوصف طبيعة اإلحساس بالمعاناة ،ألن "األلم هو شعور ذاتي وظيفته اإلشارة إلى
وجود خلل في التوازن المتناغم للحركة الحية التي ت ُشكّل الصحة"( ،((4والمعاناة هي ال ُمكابَ َدة الذاتية
المريض المواسا َة
لأللم واالنفعال المصاحب لنقْلِ الشكوى من األلم إلى اآلخر الذي ال يَنتظر منه
ُ
فقط ،بل ينتظر منه أن "يفهم" لماذا يتألّم ،ولماذا هو بالذّات؛ أي باإلجابة عن السؤال الميتافيزيقي:
لماذا أنا؟ وهذا يعني أن الصحة هي الوض ُع الذي تتناغم فيه الذاتُ مع نفسها ،من دون أن تكون في
حاجة إلى آخَر يكون وسيطًا لها مع نفسه ،وهو ما يمكن أن ندعوه بالكفاية الوجودية للذات.
لكن ،إذا "أم ْك َن للطبيب أن يعتمد على ركيزة موضوعية ،تشريحية ،في حالة تشخيصه للمرض والضَ رر،
تسمح باإلشارة إلى حضور
ح َدها كلماتُ الشخص الذي يعاني
فإنّه في حالة األلم ،المشكلة مختلفة :ف َو ْ
ُ
(((4
قابل للمالحظة في ذاته"  .وهكذا يت ّم تجاهل األلم بطريقة موضوعية ووضعه في
األلم الذي ليس ً
ٍ
دائرة الشكوى التي ال ّ
مرض "حقيقي" يمكن إخضاعه للمالحظة؛ ذلك أن "شكوى المريض
تدل على
الطبيب في وضعية حرجة ،ألنه ال يوجد َمدخل مباشر إلى الظاهرة التي نستدعيه ألجلها"(((4؛ أل ّن
تضع
َ
الطبيب يكون في مواجهة ما يعتبره ،مبدئيًا ،تظاه ًرا مخاد ًعا للمريض في شكل شكوى ومعاناة ،ولذلك
ونفسا ،والبحث عن مكان المرض بتحفيز
يلجأ إلى التغاضي عن المريض  mettre à côtéبوصفه ذاتًا
ً
Gadamer, p. 122.
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)(46

Daniel Callahan, The Roots of Bioethics: Health, Progress, Technology, Death (New York: Oxford University
Press, 2012), p. 71.
Gadamer, p. 118.
Rey, p. 18.
Ibid.
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تحس باأللم
األلم وإثارته في جسد المريض ،ولكنه ال مف ّر من االستدالل عليه بالسؤال الشهير :هل
ّ
في هذا الموضع؟ وهنا؟ وهنا؟
ماذا نسمع في صوت األلم وشكوى المعاناة؟ إننا نسمع في األلم صدى األماكن ومواقعها في الجسد،
ونسمع في شكوى المعاناة صدى الذات في ذاتها وفي أُذن اآلخر (السامع أو الطبيب) ،ولذلك "نتفق
على تخصيص مصطلح "ألم" لالنفعاالت التي يتم الشعور بها باعتبارها أماكن مح ّددة في أعضاء خاصة
كامل ،وتخصيص مصطلح معاناة لالنفعاالت المفتوحة على التأ ّملية ،اللغة ،العالقة
للجسد أو في الجسد ً
(((5
بالذات ،العالقة باآلخر ،العالقة بالمعنى ،بال ُمساءلة"  ،ولذلك قد نجد أل ًما من دون معاناة ،ولكن
ال معاناة من دون ألم ،وبناء على هذا المعنى فإن إقصاء المعاناة و َع ْزلها في سياق الحوار المق ّدس بين
المريض والطبيب ناتجان من إعادة تشكيل الثقافة الصحية بمعطيات طبية خالصة ،وكذا الفصل بين الجسد
بوصفه بنية فيسيولوجية لها أحكامها العلمية الخاصة وبين النفس التي هي مكا ُن االنعكاس المباشر آلالم
الجسد والتعبير الحي عن معاناته ،ألنّه يمكن لأللم أن يختفي ،لك ّن المعاناة قد تستم ّر (مثال :الناجيات
من سرطان الثدي ،والمعاناة مع االكتئاب ،والقلق واضطرابات النوم وغيرها من مشاكل الصحة النفسية)؛
فعمل الطبيب ف ٌّن كذلك قائ ٌم على وصف العالج ،لك ّن "العالج ال يتض ّمن كتابة الوصفات للمريض
ُ
(((5
فقط ،بل هو دائ ًما وفي الوقت نفسه تحرير  ، "Libérationتحري ُر الجسد من المرض وتحرير الذات من
المعاناة واإلكراهات التي تصادفها في طريق العودة إلى الصحة ،فالصحة ،إذًا ،كينونة حرة أو كينونة ُمح ّررة
في الحوار اإلنساني بين الطبيب والمريض ،أل ّن المما َرسة الطبية األحادية االتجاه ال تستطيع التن ّبؤ بشكل
ّص من المرض
حة الذي "يجب" أن يكون عليه المريض بعد العالج ،ألنها ممارسة تستهدف التخل َ
الص ّ
وال تضع في الحسبان كيفية التخلّص من المعاناة.
أ ّدى الوثوق المتزايد بأنماط العالج الطبي المعاصر وتطور آلياته التقنية إلى إخضاع المريض كُل ًّيا
للدواء ،كما تشير كلمة Prescription/Ordonnance؛ أي الوصفة الطبية ،إلى معنى األمر واإلجبار،
كطريقة إلخفاء المعاناة وقهرها ،إذ "في عالمٍ عمومي ومشترك يظهر كما لو أ ّن المرض والموت
جديران بهما ،وكثي ًرا ما كانا
والصدمة هي ظواهر غير موجودة ،كما لم يَ ُع ْد للمرض والمعاناة مكانان َ
يُعانيان بصمت أو في سريّةَ ،مخ ِف َّيين عن األنظار ،و ُمح َّولَين إلى أماكن مخصوصة ومنعزلة في البيت
أو العيادة أو في الوعي االنفرادي والمعزول"( ،((5فقد أصبحت عزلة المريض نفسها أل ًما مضاعفًا ،أي
عندما يجري كَتْم صوت المعاناة تحت شعار إرادة الخير في الصحة ،والممارسة الطبية التي تَعتبر
إصالح أعطابه ليستم ّر في االشتغال.
الجس َد نظا ًما تقنيًا يمكن
ُ
ك ّرست نظرية كونغيلهام هذا المعنى ،أي تلك "النظرية ذات الطابع الموضوعي ج ًّدا ،حيث فيها
كوعي بالضرر [ ]...لقد قام بإقصاء اإلحالة إلى المريض ،وكذا
جرى تجاهل وجهة نظر المريض
ٍ
)(50

Paul Ricœur, "La Souffrance n’est pas la douleur," in: Souffrance et douleur, autour du Paul Ricœur, Claire Marin
& Nathalie Zaccaï–Reyners (eds.) (Paris: Presses Universitaires de France, 2013), p. 14.
Gadamer, p. 119.
Taylor, p. 38.
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تص ّور الحالة المرضية والحالة الفيسيولوجية بوصفهما حالتين متجانستين :فالمرض هو مج ّرد
تغيير وتعديل ك ّمي للحالة الطبيعية"( .((5ويظهر أن هذه النظرية وبتأثي ٍر من فيسيولوجيا كلود برنارد
 )1878–1813( Claude Bernardونتائجها التشريحية ،تعمل على الفصل المنهجي بين المريض
والمرض ،وذلك باالرتكاز على "غياب الفرق النوعي بين الطبيعي وال َم َرضي الذي يجب أن يسمح
ٍ
تجانس قابلٍ للتعبير عنه ك ّميًا ،ومن ثم إيجاد منهجية لقياس الفارق بين الطبيعي وال َم َرضي"(((5؛
بإثبات
ٍ
بتعبيرات ك ّمية أو يُق َرأ فيسيولوج ًيا ،ال يمثّل حال ًة َم َرضية ،فهو تاب ٌع
أي إ ّن األلم الذي يُست َد ُّل عليه
للمريض وليس للمرض ،أي إنّه معاناة نفسية أكثر منه أل ًما عضويًّا .ومن هنا ،فإ ّن ربط األلم بالمرض
أساسا ،بحسب هذا التصور العلمي ،بالقدرة على الكشف عن "مكان"
ووجود خلل في الصحة متعلقان
ً
األلم فيسيولوج ًيا ،وإال فهو معانا ٌة طوباوية بال مكان .Utopic

رابعا :الصحة "المزمنة" ومستق َبلها :الضروري والكمالي
ً

ليست اإليتيقا الطبية وإيتيقا الصحة بالخصوص في ِ
للطب المعاصر أو من
صدامٍ مع البنية العلمية
ّ
أجل كَ ْبح حركة التط ّور في ميدان الطب ،ولكنهما معرف ٌة ذات وظيفة إنسانية تريد الدفع بالمعطيات
األنثروبولوجية واألخالقية للمريض إلى داخل قلب الحوار بين الطبيب والمريض ،وإلى داخل النقاشات
التي تثيرها السياسات العامة في مجال الصحة والصحة العمومية ،ألنه ،كما الحظ غادمير" ،يجب
ح َبه أيضً ا تراج ٌع في الرعاية الصح ّية"( .((5يعني هذا أ ّن ما يَكسبه
أن نعترف ،لألسف ،أن تط ُور العلم َ
صا َ
الطب في سعيه لخلق التوازن العضوي في الجسد ،وهو التوازن الذي يُنتجه التناغم بين الطبيعي
وال َم َرضي (الباثولوجي) ،يَخسره في الالتوازن األخالقي ،وعلى هذا األساس يمكن الحديث عن
للطب ،عندما ال تتناسب النتائج األخالقية مع التطورات العلمية؛ ففي مثال اكتشاف
"الخلل اإليتيقي"
ّ
األصل الجيني لمرض "المنغولية" أو "التثلّث الصبغي  Trisomie21 "21من طرف العالم الفرنسي
حث عن أصل مرض المنغولية على
جيروم لوجون  ،)1994–1926( Jérôme Lejeuneفإنّه "كان قد بَ َ
أمل الوصول إلى العالج ،غير أن هذا االكتشاف استُخدم ألغراض أخرى ،فقد سمح ذلك باكتشاف
ح ٍ
ص يجري قبل الوالدة ،وهو ما يؤ ّدي إلى اإلجهاض"( .((5فاالنفالت
التثلّث الصبغي  ،21من خالل ف ْ
األخالقي لالكتشافات العلمية الطبية يضع مفهوم الصحة أمام ُمساءل ٍة إيتيقية جذرية ،تبدأ من األلم
العالج والشفاء ،وأراد الحياة ،غير أن األمر انتهى إلى تطوير 'ثقافة
وتنتهي إلى الموت" ،فقد أراد جيروم
َ
(((5
الموت' ،وبد ًءا من تلك اللحظة ،أصبح ال ُم ِ
شرسا عن الحياة قبل الوالدة"  ،فقد اخترق
كتشف ُمداف ًعا ً
ُ
الطبي واحد ًة من أه ّم القواعد األخالقية؛ هي "ال تؤ ِذ"  ،do no harmوكان من الصعب
االكتشاف
ّ
Rey, pp. 7–8.
Ibid., p. 8.
Gadamer, p. 116.
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François–Xavier Putallaz & Michel Salamolard, Le sens de l’homme au cœur de la bioéthique (Saint Maurice:
Editions Saint–Augustin, 2006), p. 29.
Ibid., p. 29.
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إصالح ذلك االختراق إال أخالق ًيا ،أي بإعادة االعتبار إلى قيمة الحياة قبل الوالدة مهما كانت الدوافع
ُ
العلمية لوأدها.
يعمل المشرو ُع العلمي للطب المعاصر على محاولة حفظ الصحة ووقايتها وترقيتها ،ولك ْن سيتحتّم
ٍ
مستويات
أقل من
عليه في المستقبل القريب إقناع الناس بوجود مستوى وحيد وممكن للصحةّ ،
تآكل مفهوم الصحة التقليدي الذي ارتبط عاد ًة بالكمال
اعتيادية جرى اختبا ُرها في الماضي ،وهذا يعني َ
الجسدي والعافية "ال ُمطلقة" لوظائف الجسد والعقل؛ فال يبقى منه – أي مفهوم الصحة – إال ما ّ
يدل
على "الضروري" من الوظائف العضوية كالدورة الدموية والتمثيل الغذائي والقدرة على الحركة .وكذا
"الضروري" من الوظائف النفسية كالقدرة على اإلدراك والتمييز ،والحد األدنى من الذاكرة ،وت َ َوفّر
اإلشارات العصبية الدالة على الفروق الجوهرية بين حالة العقل وحالة الجنون ،أما ما فوق هذه الحدود
الدنيا للصحة ف ُيعت َبر من الكماليات ،وهكذا فنحن أمام ثنائية جديدة لمستقبل ف ْهم الصحة وهي ثنائية
"الضروري وال َك َمالي"  ،The Necessary and the Luxuriousكما أن مفهوم الصحة نفسه سيكون
خاض ًعا لتاريخها أي ل َمسا ِر تط ُّو ِر المعايير التي تُقاس بها "درجة" الصحة بناء على مقياس المرض الذي
واألقل شيو ًعا ،واألمراض
ّ
جا بعالمات مثل :األمراض األكثر شيو ًعا ،والمتوسطة الشيوع،
أصبح ُم َد َّر ً
النادرة أو النادرة ج ًّدا.
حة ُمز ِمنة"
يؤدي التحليل اإليتيقي لمشكلة الصحة في الحياة المعاصرة إلى تص ّورها بوصفها "ص ّ
Chronic Health؛ أي تلك الصحة التي ال ت َنتُج من الوضع "الطبيعي" لإلنسان في عالقته بجسده وذاته،
خلُ َّوه من األمراض ،وإنّما هي ناتجة من المقاربة الطبية لمفهوم الصحة ضمن التصورات
وال تعني ُ
التي يت ّم فيها بنا ُء "النموذج الصحي" لإلنسان عبر إضفاء الطابع الطبي على الحياة ،Medicalization
وبالخصوص إضفاء الطابع الدوائي على أداء الجسم البشري لوظائفه الحيوية ،وكذا َج ْعل الموت
ذلك الش ّر الذي ينتهي إليه َم ْن ال يحترم قواعد الخير البيولوجي ،وهذا من خالل كَ ْونَنة (من ال َك ْونية)
وثائق معيارية خالصة،
 Universalizationنتائج الدراسات العلمية ،واعتبار المجالت المنشورة فيها
َ
وعولمة  Globalizationالمحاذير الصحية واألساليب الوقائية أو العالجات المرتبطة بها بناء على
معطيات أنثروبولوجية  ،Anthropologicووفق رؤية إثنية  Ethnicللطبيعة البشرية ،وهو الحال في مثال
ال َه َوس بفقدان الوزن وتصور النحافة بوصفهما معيا ًرا عالم ًيا للصحة والجمال كذلك؛ إذ إ ّن ث ّم فُروقًا
جوهرية بين الشعوب في مسألة البنية الجسدية وأسبابها الجينية "الطبيعية" .وبهذا التص ّور فإ ّن الصحة
أمراض العصر النفسية
المزمنة تعني أشكال ت َعايُش اإلنسان المعاصر مع األلم والمعاناة اللذين تُسببهما
ُ
والجسدية ،حتى أمكننا تشبيه البيئة المحيطة به بـ "عيادة مفتوحة على الشارع".

خاتمة

غيّرت االكتشافات العلمية في مجال الطب فَ ْه َمنا لِ َما تعنيه الصحة ولِ َما ّ
يدل عليه المرض ،كما أ ّن
تدخُّل اإليتيقا إلصالح أعطاب ذلك الفهم بَشَّ ر ،في مرحلة ما بعد الحداثة ،بما يمكن تسميته "إيتيقا
الرفاهية" عبر تص ّور المنظورات اإلنسانية التي تؤدي إلى جودة الحياة وخيريتها ،وهكذا َع َّوضت
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الرفاهي ُة  Well–Beingالسعادة  Happinessأي في تحويل المعياري إلى المعيش ولك ّنه المعيش األكثر
ٍ
لمزيد
معيشً ا  ،lived too livedعلى النحو الذي فيه تُستبدل باألعضاء التالفة أخرى صالحة كقطع غيار
من الحياة ،أو عبر استنساخ "جين الحياة المديدة" للدفع باألعمار إلى حدود غير اعتيادية Longevity
أو في الكشف عن جواز السفر الجيني  Genetic Passportللشخص ،ليتمكّن من تفادي األمراض
المتوقّعة في المستقبل ،وغيرها من المبررات العلمية التي تهدف إلى تبديد المخاوف من تغيير الطبيعة
البشرية ،على األقل ،تلك الطبيعة التي يتذكّرها الناس في زمن اإلمكانات المحدودة للطب.
يمكن الحديث ،مجازًا ،عن أن الصحة البشرية تعاني اليوم متالزمة العلم  ،Science Syndromeأي
ح ِو االختالالت الفيسيولوجية التي يُثيرها
إن أغلب أشكال التط ّور العلمي في ميدان الطب أدت إلى َم ْ
المرض ،وهذا بالقضاء على القاعدة البيولوجية التي يوظّفها في الجسد ،غير أ ّن ذلك أصبح يُمثّل بذاته
واضح في
تهدي ًدا لمفهوم الصحة المتشكّل بناء على تصورنا للطبيعة البشرية في مادتها الخام ،وهذا
ٌ
مثال نظرية النظافة؛ حيث أ ّدت وسائل التعقيم والتطهير إلى ال َه َوس بالنظافة المفرطة باعتبارها الوسيلة
األكثر أمانًا للوصول إلى بيئة صحية وخالية من األمراض ،بينما تعمل في االتجاه المعاكس على
جب االتصال بين الجسم البشري وبين أنوا ٍع من الميكروبات والبكتيريا التي
ح ْ
إضعاف المناعة الذاتية ب َ
تعمل على إنتاج األجسام المضادة لدى اإلنسان ،ما يعني رفْ َع كفاءته في مواجهة األمراض ومقاومتها
كالحساسية والربو ،وغيرهما.
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