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الصح   تعزيز  ي 
ف  التضامن  يسهم  فكيف  هل  بنعم،  اإلجابة  إذا كانت  الذي أمر كهذا ة؟  وما  ؟ 

التحد   من  استشفافه  من نستطيع  سلسلة  ضوء  وعىل  ة،  األخير السنوات  ي 
ف  ة؟  الصحي  يات 

ة والبيئي   رة، تحولت أسئلة حول  ة متطو  تكنولوجية طبي  رات  ة، وعىل ضوء تطو  األزمات الصحي 
ي  

ي حقىل 
ي عدد آخذ باالزدياد من المجاالت ف 

ة الجمهور.   الطب  التضامن اىل أسئلة مهمة ف  وصح 
ي هذا السياق هو عودة التكافل المتبادل عىل ضوء انتشار وباء الكورونا، ومنالي  

ة  المثال األبرز ف 
ب والتوتر  العالم،  أرجاء  ي 

ف  وحق  التطعيمات  الجمهور  صحة  "الوضع    ير   جسده.  عىل  الفرد 
بجانب( الكورونا، يخلق منظومة   )أو الجديد"، الذي يطلب من الجمهور أن يعيش مع    العادي  
أهمي  معياري   وثمة  االجتماعية،  للحياة  جديدة  األزمة ة  مواجهة  بغرض  التكافل  لمسألة  فيها  ة 
التعامل  الحالي   يجري  ال  المستقبلية.  واألزمات  وع  ة  بأنها مشر الصحية  المخاطر  مع  اآلن  بعد 

ي المجهو نا مهم  ة شخصية فقط، بل كمسألة اجتماعية أيضا. التضامن يشكل مكو  مسؤولي  
 د ا ف 

ي تنهض بالصح  . من وجهة النظر هذه، يشك  الصحي  الجماعي   ي  ل التضامن أحد العوامل الت 
ة ف 

  عرصنا. 
ي  

ف  تحديات  مع  التعامل  ترافق  ي  الت  القيم  والطبقاعدة  الصحة  خالل   جرت صياغتها   مجال 
ال القرن  من  ي 

الثان  ليي ْ منرصمالنصف  مفاهيم  وعكست  والحري  الي  ،  الفرد،  حقوق  حول  ة، ة 
خلق   إىل  وسعت  الحرة،  معواإلرادة  ي    قطيعة 

الوصان  يمْ   ،الطب  بعض  الذي  ي 
ف  تسميته  كن 

بالطب   المجال    األحيان  )وهي  ة  األخالقي  البيولوجيا  تعتي   المفهوم،  بهذا   . والقمعي االستغالىلي 
ي حقل الصح  

الية تضُع  الذي يسع إىل تنظيم معايير السلوك ف  ة والطب( بيولوجيا أخالقية ليي ْ
و   المدروسة"،  "الموافقة  نحو  أفكارا  ز  وتعز  المركز،  ي 

ف  و    الفرد  ة"  "مصلحة    "االستقاللي 
ة كالمساواة والصالح العام  المريض"، و  ي هذا اإلطار المعياري يجري دفع قيم جماعي 

  غير ذلك. ف 
لكن   الهامش.  نحو  المتبادل  التكافل  ةالسنوات    اربتج  أو  العادي  "  –  األخير الجديد"،   الوضع 

ت"بـوالتعليمات   المخاطرة،  من  دائمة  حالة  مع"  المجد    ستوجبالعيش  حول التفكير   د 



األخالق عرضالبيولوجيا  إىل  نسع   ، للتفكير المجدد  اإلطار  هذا  ي 
ف  ة.  الي  ْ الليي  فاده  ية  م    أن    ما 

يشك   الجماعي  أ   لالتضامن  القيم  األخالحد  البيولوجيا  تحتاجها  ي  الت  األزمة  ي  ق ة  أوقات  ي 
ف  ة 

   المتواصلة. 
الت   ي  يعت  ماذا  عن  لكن  نتحدث  هل  بالضبط؟  تصنيفيةضامن  تحليلي   ةنظري   فئة  هل  ةأو  ؟ 

ام تجاه مصلحة عيني    وجوده بوجود عدو  ط يشي    ، أو الي   ي ح أن  ة، أو قيم كونية؟ خارج  من المرج 
ب. يمكن   ، بل توليفات مختلفة داخل واقع اجتماعي  "حالة "أو/أو   هذه األسئلة ال تعكس

 
مرك

تمثل  الغراض  لل  بأنها  األسئلة  هذه  مع  التعامل  أنماط   منظومةتحليلية  بير   تربط  محاور 
نحو   و" نموذجية  و"أنتم"،  و"نحن"  و"قيم"  ) "مصالح"  مجتمعية"  و"نزعة  نزعة  عينية( 

الية"يل سياقات   (. عالمية)   ي  ي 
ف  سياسية  معان  عىل  ويحصل  الدالئل  متعدد  نفسه  المفهوم 

ي  حمختلفة.  عىل  قي  كير   الي  وع  منها    المشر د كل   يشد  حاالت  لهذه  ثالثة  مختلفة  توليفة  عىل 
ع   التي  سياق  ي 

ف  بير  المحاور.  الدمج  سنستوضح  حياة"،  "هدية  وتنظيم  ية  البشر باألعضاء 
عة المجتمعية" و"نحن" كأيديولوجية تضامنية للت   بـ  "الي   ع  ي سياق التي 

ع باألعضاء؛ ف    DNAي 
المصالح   هو أبعد منه نظره إىل ما  القدرة الكامنة لتحقيق التضامن الذي يوج  نقوم بفحص  س

من  االقتصادي   الخة  المسؤولية  ي الي  ليي ْ -نيو الل 
تلق  سياق  ي 

وف  الجمهور؛  صفوف  ي 
ف  ة 

التطو   التضامن  يستطيع  سنبحث كيف  الكورونا  وباء  بير  التطعيمات ضد  التوتر  خالل  من  ر 
اع والرصاع بير  فئات اجتماعية   . مفهوم "المجتمع" وبير  تاريــــخ الي  

،   بال  يشغل"  "التضامن  انفك  مفهومما   التاسع عشر القرن  ي 
بداياتها ف  العلوم االجتماعية منذ 

ي وصلت من مدارس  لة لأصبح مظ  قد  و  ي بعض األحيان، والت 
كوكبة من التعريفات، متناقضة ف 

ي إطار النظري  
ي األساس ف 

ي سطع نجمها ات النقدي  فكرية مختلفة. أفل نجم هذا المفهوم ف  ة الت 
  ، ي

الماض  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  ي 
الجديد" ف  االعتيادي  "الوضع  إطار  ي 

ف  الحياة  لكن 
مقد   إىل  المنص  أعادته  التحد  مة  تفرض  إذ  كة،  ة،  المشي  الحياة  حول  معياريا  ا  تفكير علينا  يات 

السطح   عىل  االجتماعي    تارةفتطفو  الصدع  ورأب  المتبادل  التكافل  مسألة  المقابل  أخرى  ي 
ف   .

"الوضع   ل  للتعلم  االعتيادي يشك  فرصة  والطرق    الجديد"  المختلفة  األليات  حول  بعمق 
  . ي يتولد ويعمل من خاللها التضامن االجتماعي  المختلفة الت 

العلوم االجتماعية ي 
النقدية ف  التصورات  ت  واستخدامه )ال سيما من   مفهوم "التضامن"  اعتي 

نوع   ين(  العشر القرن  من  ي 
الثان  النصف  ي 

ف  البنيوية  المدرسة  من  مفكرين  التبييض  قبل  من  ا 
الطبقي  ل المساواة  عدم  والجندري  منظومات  واإلثني  ة،  والعرقي  ة،  الماركسي  ة،  الفكر  وبحسب  ة. 

الوعي   أخرى.  مجموعات  مع  الرصاع  من  حالة  تعيش  مجموعات  داخل  التضامن  ينمو  فقد 
ي و 

هودة اإلناث"  "أخو    الطبق  رات للهوية اإلثنية أو العرقية، كلها تخلق تضامنا (، وتصو  )سيستير
الُه داخلي   داخل مجموعات  للتضامنوي  ا  المفهوم  . هذا  نضال جماعي من  التضامن    –  ة، كجزء 

الجماعي  للنضال  ط  ُ   –  كشر المساواة،    يعتي  بمنأى عن سياقات عدم  المفهوم  عمال استخدام 
إفراغه   إىل  السياسي  يسع  البعد  المفهوم من  يتطلب  االعتبار،  بعير   النقد  هذا  أخذنا  ما  إذا   .

هد القو  عملية  لمنظومات  سبة  بالن  تسييس  وإعادة  لكن  م،  الراهنة.  المجتمعات  ي 
ف  السائدة  ة 

ي المفهوم نفي  
ي نق  ن الماثل أمامنا هو فهم كيف تتكو    ي النظري  ا. التحد  ا تام  عملية الهدم ال تعت 

مختلف للتضامن  ةتوليفات  أخرى(  أحيان  ي 
ف  ومتناقضة  األحيان  بعض  ي 

ف  ة  داخل    –  )تكميلي 
م نيو مجتمعات  لواقع  بالنسبة  أيضا  بينها  وفيما  مختلفة،  ومجموعات  ة  ، ليي ْ -حلي  وقومي  ، اىلي

ة، والشعبوي    ة، واالستعمار. ة، والعنرصي  وبالنسبة للخصخصة، والممارسة البطركي 
ي طياته فائدة    محاولة   –  النظريالتحدي  

 هو -تحليلية التفكير حول التضامن كمفهوم يحمل ف 
  . ي

وتطبيق  معياري  تحد  المواجهة أيضا  تستوجب  ية،  البشر أمام  تقف  ي  الت  التحديات  مقابل 
متجددا   ا  وتفكير متبادال  من حول  تكافال  تنبع  التضامن  حول  التفكير  إعادة  ورة  ض  التضامن. 



"ال إطار  ي 
ف  الحياة  والمتواصلة.  الشاملة  األزمات  أوقات  ي 

ف  ية  للبشر كة  المشي  وضع التحديات 
ي تفرضها الكورونا، بل ك فقط بالاالعتيادي الجديد" ال تتعلق   وط عيش مع القيود الت  ذلك بشر

تستوجب   جديدة  هذا  معيارية  من  ي 
الثان  العقد  ي 

ف  بالصحة  التفكير  مجددا.  اجتماعيا  تنظيما 
تفادي   يستطيع  ال  الجمهور"  القرن  "صحة  منها  تنطلق  ي  الت  الفرضيات   Publicو  تقبل 

Health Ethics  .   تعتي الفرضيات  التحليل هذه  وحدة  والسكان  والمجموعة،  الجمهور، 
ي هذا للصحة يتجاوز فهمنا الحدسي  ة. هذا التصور المركزي  

للمفهوم بأنه يرتبط بالفرد بمفرده. ف 
مركزي   قيمتير   المتبادل  والتكافل  التضامن  يشكل  صحة  تيرْ  اإلطار  إىل  الوصول  فهم كيفية  ي 

ف   
 كاملة. 

ين رحب   ي القرن العشر
وع إىل    تحدي التضامن ف  وشامل ويحمل أبعادا عالمية. يسع هذا المشر

بالتطو   يتعلق  بما  التحدي  هذا  حقفحص  يخوض  ة  األخير العقود  ي 
ف  الصحة.  حقل  ي 

ف   ل رات 
تُ  حيث  الثورات،  من  سلسلة  غمار  ي  الصحة 

ف  عالجات كانت  إجراء  من  التكنولوجيات  ن 
 
مك

تُ  الخيال؛  نسج  من  ي 
سلسالماض  إجراء  من  الجينوم  علوم  ن 

 
تمك ي  الت  التدخالت  من  لق خلة 

أخالقي   فضاءات  ضخمة بدورها  طبية  بيانات  وتحليل  وتخزين  تجميع  عىل  القدرة  جديدة؛  ة 
ن من اكتشاف روابط ب

 
 خصائص شخصية مختلفة وظهور أمراض معينة، وتطور ير  للغاية تمك

م شخصيا)   الفرديالطب   م يختلف عن النهج التقليدي  ( المالء  الذي  ، وحياكة عالج فردي مالء 
جسم إنسان عام. إىل جانب هذه التطورات واصلت علوم الطب وصحة الجمهور يتعامل مع  

ة ترسيخ العالقة بير  خصائص اجتماعية وثقافية وبيئية وبير  صح   . ة أفراد ومجموعات سكاني 
ي  مي  من جهته شدد وباء الكورونا أكير فأكير عىل أه

والتصور بأن    ة حقل صحة الجمهور المعرف 
تُ صح   الفرد  من صح  ة  المرات  من  الكثير  ي 

ف  قبل  شتق  من  ك  المشي  العمل  بعامة؛  الجمهور  ة 
طا مركزي  الجمهور من أجل مصلحته العام   انطالقا من هذه  ة الفرد.  ا لتحسير  صح  ة يشكل شر

االدعاء   يمكن  طا الفرضية  شر يشكل  االجتماعي  التضامن  للصح    أن   Social) ة اجتماعيا 

Determinant of Health) العوامل البنيوية كمنالية الخدمات الصحية، وأسلوب  غرار    عىل
ي وغير ذلك. ينسحب هذا األمر عىل التطعيمات، 

، ومنالية الماء، واألمن الغذان  الحياة الصحي
عي    ما يجريوعند  بيولوجي  تجميع  بناء مستودعات معلوماتي  نات  أجل  ة، وكذلك  صحي    ةة من 

ية. بدون    ،عند تجميع الخاليا، واألنسجة أو أعضاء ألغراض بنوك الدم أو زراعة األعضاء البشر
إطالق   تتحقق  أن  والصحة  الطب  حقل  ي 

ف  للثورات  يمكن  ال  الجمهور  اك  يطر  إشر هنا  من  ح  ا. 
والعلم   ي التضامن مجموعة من األسئلة المعيارية غير المحلولة حول العالقة بير  الصحةتحد  

 والتكنولوجيا والمجتمع. 
بحثي   محاور  ثالثة  وع  المشر هذا  التضامنيشمل  فيها  يشكل  مركزية    ة  مشاريــــع  مسألة  لوجود 

طبية   بيانات  مستودعات  وإقامة  الكورونا،  تطعيمات  تحدي  هي  الثالثة  المشاريــــع  الصحة. 
ية. فاعلية تطعيمات ع باألعضاء البشر إذا منحت الكورونا لن تتحقق بالكامل إال    ضخمة، والتي 

هذه اإلمكانية محتملة لكن ليس من  ان الكرة األرضية.  تغطية تطعيمية ألجزاء واسعة من سك  
ك   فحسب،منظور احتساب الفائدة الشخصية للفرد   بل أيضا من خالل تصور المجهود المشي 

ية ضخمة تتعلق بتجاوب األفراد د الجميع. إقامة مستودعات لبيانات طب للتغلب عىل أزمة تهد  
عات ال  ويد بعينات بيولوجية شخصية للبحث لصالح صحة الجمهور. هذه التي  من خالل الي  
إذا كانت قائمة أصال.   ة،  بعيدة وغير مباشر تكون  الشخصية  والفائدة  تكاف   أصحابها شخصيا، 

ع هو لصالح توسيع المعارف الطبية ولصالح المجتمع. زرع األعضاء   ية ي التي  شكل مجرد  البشر
لم إذا  النقص    تكنولوجيا جوفاء  باألعضاء. حيال  ع  للتي  استعداده  الجمهور من خالل  يتعاون 

ع   للتي  تدفع  ي  الت  المعيارية  ما هي األسس  للزراعة،  المعدة  ي األعضاء 
ف  التفاقم  ي 

ف  الحاد اآلخذ 
 باألعضاء؟



 
التضا زوايا  من  مختلفة  زاوية  البحث  محاور  من  واحد  كل  االجتماعي  يعرض  بالنسبة    من 

القو   ستسع  لمنظومات  الحقا،  سنبير   المجتمع. كما  ي 
ف  القائمة  إجراء    طواقمة  إىل  البحث 

قة حول تصو   ي (  Emergent Property) ر التضامن االجتماعي كفئة نامية  دراسة معم 
حقل   ف 

بالمفهوم.  ي ترتبط  الت  الملموسة  القائمة فيه، والدالالت  القوة  إىل جانب    البحث، ومنظومات 
المفهوم.   حول  المعمقة  للدراسة  نظري  تفكير  مجموعة  وع  المشر يعرض  البحث،  محاور 

التاريخي   "التضامن"  مفهوم  وتمظهرات  مصادر  حول  بالدراسة  المجموعة  بهدف ستتعمق  ة 
. عالوة عىل  ي الحقل الصحي

فهم التحديات التحليلية الستخدام مفهوم التضامن االجتماعي ف 
ي سيتمخض عنها نشاط طواقم  ذلك ستقوم مجموع ات المختلفة الت  ة البحث بتجميع التبرص 
المختلفة،   مستجد  البحث  شمولية  نظرية  صيغة  طرح  اجل  التضامن من  مفهوم  حول  ة 

 . االجتماعي  
 

 



 
وع  ل المشر  ُمفص 

ية والتضامن االجتماع    ع باألعضاء البشر  الطاقم األول: التبر
 وصف عام 

ي  ية حو  الذي حصدته النجاح الطت  ناجح لعدد كبير من   لها إىل حل  تكنولوجيا زرع األعضاء البشر
المعد   األعضاء  عىل  الطلب  تنامي  إىل  دفع  النجاح  هذا  لكن  الطبية.  وإىل ة  الحاالت  للزراعة، 

بالتفاقم   اثنير  وهما:  نقص آخذ  للزراعة من مصدرين  المعدة  األعضاء  العالم. تصل  أرجاء  ي 
ف 

ع   ع بكلية أو أحد فصوص الكبد    باألعضاء القابلة للزراعة بعد الموت. التي  يستطيع األحياء التي 
فصو  من  فص  من    صأو  أكير   . الكلية،  80الرئتير  زراعة  هي  العالم  ي 

ف  األعضاء  زراعة  من   %
عات من قبل األشخاص األحياء أكي  حجم من مجمل زراعة األعضاء.   وتشغل فيها التي 

ي المصدرين المختلفير  
ية ثم  ف  ع باألعضاء البشر ع  ة فرضيات مختلفة حول العالقة بير  التي    للتي 

االجتماعي   والتضامن  بعام  باألعضاء  للمجتمع  ع  تي  هو  الموت  بعد  ع  التي  وتحديدا ة.  لمن   ، 
انتظار  يتصد   قائمة  معد  عملية  ر  األحياء  من  عات  التي  معي  الزرع.  ألشخاص  العموم  ي 

ف  ،  ة  نير 
ينتمي هؤالء   العائلة الذين يحصلون عىل كلية من  وغالبا  ة ألفراد  ي اآلونة األخير

  أحد األقرباء. ف 
عون جدد باألعضاء وهؤالء ليسوا أقرباء للشخاص الذين يحتاجون لزراعة العض  انضم   ، و متي 

حت    وال  أصدقائهم  الُه وليسوا  مجهول  ع  التي  معارفهم.  أ وي    األحياء  قبل  من  باألعضاء  بح صة 
 نمط  

 
آخذ مهم  يوعبالش    ا ا  مصدرا  إشائيل  ي 

ف  ويشكل  للت  ،  هؤالء  ا  يدفع  الذي  ما  باألعضاء.  ع  ي 
ي التي   ع بأعضائهم ألشخاص ال يعرفونهم. هل نتحد  األشخاص للتي  

ع  ث عن تضامن يتجسد ف 
 بعد الموت؟

ي من خالل جمعي  
ي إشائيل تأن 

عات مجهولة الهوية ف  ع  عير  للتي   ة خاصة تجند متطو  معظم التي 
المتي    هؤالء  معظم  ويصل  يعرفونهم،  ال  ألشخاص  اليهودي  بأعضاء  الوسط  من    عير  

الحديث(.    األرثوذكسي   واألرثوذكسي  العام  )الحاريدي،  ي 
ف  تأسيسها  اآلن و   2009منذ  حت  

نحو   تجنيد  من  الجمعية  المتي   متي     1100تمكنت  من  العظم  الغالبية  النوع.  هذا  من  عير  ع 
التي    لليهود فطلبت  ي تستشف  ع  الت  التضامن االجتماعي  هنا؟ هل اإلشارة    قط. ما هي فرضية 

إىل التفضيل القومي تتناقض مع قيم المساواة وإنقاذ الحياة؟ يمكن اإلجابة عىل هذه األسئلة  
المتي    مواقف  وفحص  ة،  سيسيولوجي  للتي   بطريقة  بالنسبة  أنفسهم  ولتصو  عير   ي ع، 

ف  اآلخر  ر 
. -ياق االجتماعي ، وللسالمجتمع اإلشائيىلي    الهيكىلي العام للمجتمع اإلشائيىلي

  د. أفيتار نيشر  ،اي بوَعاز چد. حـ: الباحثون الرئيسيون
 
 

: الصالح العام    
  مشاريــــع البيانات الطبي   الطاقم الثان 

 ة الضخمة  ف 
 

 وصف عام 
ي إشائيل اآلن،  

ي أرجاء العالم، كما ف 
ة إلجراء عملية  ف  ة مبادرات قومي  ي السنوات األخير

تطرح ف 
ة واسعة، من أجل استغالل القدرات الكامنة  ة من فئات سكاني  مسح وتحليل للمعلومات الجيني 
شيرية   معلومات  مع  المعلومات  لهذه  تقاطع  عملية  وإجراء  ة،  الجينومي  المعلومات  ي 

ف 
ال ة  بصح  النهوض  لصالح  وسلوكية،  ة(  رؤيا)إكلينيكي  من  كجزء  ة،  الطبي  واألبحاث   جمهور 

معظم   ي 
ف  القائمة  المشاريــــع  م".  المالء  الشخصي  المتحدة  "الطب  والواليات  األوروبية  الدول 

ي    من حيث  تختلف عن بعضها البعض
اف   مراحل نشاطها، وطريقة تنظيمها القانون  )طريقة إشر

، لكن جميعها  خصائص المتطو  وبما يتعلق ب(،  االدولة عليه تطرح أسئلة اجتماعية وأخرى  عير 

https://www.vanleer.org.il/ar/members/%d8%af-%d8%ad%d9%80%ef%ad%bd%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%b2/
https://hospitals.clalit.co.il/rabin/he/departments-and-clinics/organ-transplantation/Pages/dr_e_nesher.aspx


األخالقية  القاعدة  تعريف  تشمل:  ي  والت  األخالقية  البيولوجيا  مجال  مي  -من  وع، القي  للمشر ة 
تجني الشي    د وطريقة  حول  والقواعد  السكانية،  الفئات  شت   من  والخصوصي  المتطوعير   ة  ة 

التواصليرْ  ت  المطلوب   حول  وقواعد  المطلوبة،  المدروسة  الموافقة  وطابع  خضعوا   ،  من  مع 
المعلومات، ودرجة الشفافي   النتائج/  ة المطلوبة مقابل هؤالء ومقابل الجمهور  للفحص حول 

ارتباط   ترتبط  األسئلة  هذه  وثيق  الواسع.  مركزي  ا  بقضايا  والمصداقي  ا  الجمهور  ثقة  حول  ة ة 
من.  ( Trustworthiness)   سيةالمؤس   وع  المشر ينتقل  مرحلة   عندما  إىل  البحث  مرحلة 

تُ )اإلكلينيكي الشيري  التطبيق   ي  ( 
أدان  بعضها  إضافية،  قضايا  حول   طرح  ي 

أخالف  اآلخر    وبعضها 
  (.Translatability)  جمةلي   ل القابلية

اكة بير  الجمهور وهذه   ي داخلها  المشاريــــع  مسألة الشر
التضامن    بعد   –  تجسدفيما    –تجسد ف 

ناحيةاالجتماعي   من  بعي  ب  يطل    .  ع  التي  الجمهور  العلمي  من  التقدم  لصالح  بيولوجية   نات 
ي   ي بصيغة  والطت 

ع يأن  ة. هذا التي  ع بالجسم لصالح العلم    تطوعي  لصالح العمل، عىل غرار التي 
ام هذه المشاريــــع تجاه  بعد الموت. لكن من الناحية المقابلة، ليس واضحا     ،الجمهور ما هو الي  

   نة، إن عملتمعي  ة  وهل تعمل لصالح فئة سكاني  
ً

ة  . هذا السؤال يكتسب مزيدا من األهمي  أصل
الخصخصة   نزعة  ضوء  السلسلة  لعىل  تبدأ  وهكذا  البيولوجية،  والمعلومات  الجسم  عينات 

ع والمشاركة، لكن شعان ما يجري تقييم ثمن التي     ع، والدفع مقابله، وتمويله. بالتي 
مسأل عىل  الضوء  من  مزيدا  الكورونا  أزمة  ضخمة.  ألقت  ة  طبي  ومشاريــــع  الفرد  بير   العالقة  ة 

ية العامة، ومسألة  األسئلة حول سلم األولويات، والمصلحة البحثية مقابل المصلحة الجماهير
اسة   حس  أصبحت  األسئلة  هذه  الفرد،  وحماية  التفتيش  اف  واإلشر والشفافية،  الخصوصية، 

، ومحط  نقاش عام. استيضاح هذه األسئلة   ي   –أكير فأكير
ي مواقف الجمهور، وف 

د ف  كما يتجس 
اء الخي  معارف  ي 

وف   ، العام  كافل   –  الخطاب  والت  اكة،  الشر حول  جديد  خطاب  حقل  إىل  يشير 
قاش حول   الن  ي 

الح العام. رسم دقيق لمعالم هذا الخطاب سيسهم ف  المتبادل، وتصورات للص 
و  والخصخصة،  المعلومات،  بتكنولوجيات  المتعلق  االجتماعي   الفْهرسة  التضامن  أسئلة حول 

 االجتماعية.  
ان   : الباحثان الرئيسي 

وفيسور ياعيل َهشيلون  وفيسور أفيعاد راز  ،دوليف-البر  البر
 

  دول تعيش/ عا 
 شت حاالت رصاع يالطاقم الثالث: معضالت التطعيم ضد الكورونا ف 

 
 وصف عام 

ل   طبيةتشك  بإجراءات  جير  
 
المعال واستقاللية  الفرد  حقوق  حماية  قيم  بير   وبير     ،المعضلة 

عىل صح   حيثالمحافظة  التطعيمات،  سياسات  ي 
ف  المركزية  األسئلة  إحدى  السكان  ترتكز    ة 

ي بواسطة الفوائد المتبادلة. ت  ة عىل حل هذا التوتر  هذه السياسات بعام  
 التطعيم الشخصي لق  

الجسم، محمي  يحمي  الجميع  يصبح  باللقاح،  السكان  من  ي 
يكق  ما  تطعم  حال  ي 

بعام  ير  وف  ة  . 
ي توزيع  يشك  

 ل تعزيز الثقة بأمان اللقاح وبالقاعدة العلمية والصحية ف 
 
عىل التخوف من   ه اإلجابة

ي التطعيم. مصدر هذا التأطير لمعضلة التلقيح يعود لتصو  
ي وليي ْ تلق  اىلي للمجتمع والدولة  ر غرن 

ي    ،ة، وحقوق الفرد القومي   فعال وناجع. لكن كيف تصاغ وتستوضح هذه المعضلة   وجهاز طت 
ي مجتمعات عايشت حالة ضاع اجتماعي  

ة    ف  الفي  ي 
ف  تعايشه  أو  ي 

الماض  ي 
الراهنة؟  متواصل ف 

"حق   وعن  العام"  "الصالح  وعن  "مجتمع"  عن  التحدث  يمكن  ي    كيف 
ف  "الثقة"  أو  الفرد" 

أهلية،   لحرب  مأساوي  حاض   أو  بتاريــــخ  مشحونة  المفاهيم  هذه  فيها  تكون  مجتمعات 
 واحتالل، واستعمار، وابادة شعب، أو عنرصية؟ 

https://in.bgu.ac.il/Pages/Yael-Hashiloni-Dolev.aspx
https://in.bgu.ac.il/humsos/soc-ant/pages/staff/aviadraz.aspx


أي   منها  تنح   لم  أزمة عالمية  الكورونا هي  ت  أزمة  بير  دولة  دولة، وال  ختلف طريقة مواجهتها 
السكان تطعيم  الوباء   الذي  وأخرى:  أحجام  الكمامة  سيقلص  وارتداء   ، االجتماعي التباعد  أما   ،

عىل فرضية التكافل المتبادل والتضامن،   فسيمنعان انتقال العدوى. يرتكز هذا الموديل العالمي  
سباق إطار  ي 

ف  لالهتما  الحصول  لكن  دولة  سعت كل  اللقاح،  بنفسها عىل  ي    أوال   م 
سم  بما 

"Vaccine Nationalism " .    نحو دولية  مبادرات  مع  التعامل  ي    Covaxيجري  خير  كعمل 
مُ هي  و  حت   ز  ل  ليست  لكن  األنظمة.  أو  المعايير  أو  القانون  وفق  أطر مة  ي 

وف  الدول،  داخل  ي 
ف   

للي     الحاض   مختلفة  أو  ي 
والماض  اع  شحونالماع،  الي   اللقاحات  مسألة    فإن    بندوب  منالية 

احتمالي   حول  أسئلة  تطرح  الجمهور  والتطعيم  بير   والتعاون  والثقة،  المتبادل،  التكافل  ة 
ي عملية التطعيم. 

 والمؤسسة الطبية ف 
دولي   طابعا  يحمل  وع  المشر لفحصهذا  ويسع  ا،  إثنوغرافي  البينية   كيف  ا  الدرجات  تصوغ 

معضلة   المؤثرين(  الرأي  أصحاب  أو  المحلية،  المجتمعات  وقادة  الرسمية،  التطعيم  )وكاالت 
ي الخطاب حول التضامن االجتماعي  

، وما هي حدود هذا التضامن وكيف تتمازج التطعيمات ف 
اع  ي تعيش حالة من الي   أبعاد عدم المساواة بير  الفئات السكانية الت  ي صياغته 

أو إنها تحمل    ف 
اع.    ماض مشحون بندوب الي  

وفيسور ندا ،د. عنات روزنطال الباحثان الرئيسيان:   يتش ڤيدو ڤدا ڤالبر
 

  عرص "الوضع االعتيادي الجديد" 
: التضامن االجتماع  ف   مجموعة تفكب 

  فيلك  ،اي بوَعاز چد. حـمنّظما المجموعة: 
وفيسور دان   البر

طات طواقم ات، ونواتج، وتخب  ستعمل مجموعة التفكير عىل ثالثة مستويات: أ. تجميع تبرص  
ي يتحق   جتماعي ق فيها التضامن اال البحث. ب. مجموعة بحثية تركز عىل النواجي المختلفة الت 

الجديد" ويتو   االعتيادي  "الوضع  عرص  ي 
ف  ويعمل  إىل  لد  التطرق  خالل  من  وذلك  الجذور  ، 

جـ للمفهوم.  تلخ    . النظرية  لمخطوطة  نشر مجموعة كتابة  دار  قبل  من  وتصدر  وع  المشر ص 
 دولية. 

ي أبعاد مختلفة  
تتكون مجموعة البحث من باحثير  وباحثات من البالد وخارجها ممن يبحثون ف 

) للتض  : وهي محاور  خمسة  عي   المفهوم  مناقشة  وتعرض  والصحة،  التطو  1امن  ي  (: 
التاريح    ر 

ي العلوم االجتماعي  
ة( الداللة  2ة؛ ) للمفهوم ف  ة-البيولوجي  ة لمفهوم التضامن والفلسفي    األخالقي 

التوت   سياق  ي 
) ف  والمجتمع؛  الفرد  بير   بتصورات  3ر  تنهض  ي  الت  االجتماعية  المؤسسات   )

األبعاد  4) التضامن؛   للتضامن(  )   المعيارية  الصحة؛  مجال  ي 
حول  5ف  النقاش  يختلف  بم   )

ي مجاالت أخرى؟
ي والصحي عن النقاشات حول التضامن ف  ي المجال الطت 

 التضامن ف 
ي الشهر عي  تقنية  

ي المجموعة مرة ف 
ا لورشة كتابة خالل أشهر  ، وتعقد لقاءا وجاهي  "الزوم"تلتق 

 الصيف. 
 

 
 
 

  

https://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/Pages/staff/AnatRosenthal.aspx
https://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/pages/staff/NadavDavidovitch.aspx
https://www.vanleer.org.il/ar/members/%d8%af-%d8%ad%d9%80%ef%ad%bd%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%b2/
https://in.bgu.ac.il/humsos/politics/pages/staff/dani_filc.aspx

