اقتصاد

العدالة واألخالق

الدكتور لويس حبيقة
خبير اقتصادي
في عاملنا اليوم مشاكل كثيرة وكبرى تعقد احلياة وتسيء الى نوعيتها.
بعض هذه املشاكل تقني ويتطلب حله استثمارات كبرى وتنظيم
مدروس وقوانني عصرية .أكثرية املشاكل حتل أو تخف جذريا اذا اعتمد
املواطن أكثر على ضميره وأخالقه وأحسن التصرف في اجملتمع وفي
عالقاته مع الناس والدولة .ملاذا تسير األمور بشكل أفضل مثال في الدول
االسكندينافية دون احلاجة الى الفرض وال يحدث ذلك مثال في العديد
من دولنا العربية والناشئة؟ ملاذا يكون احلكم أسهل في الدول األوروبية
عموما وأصعب في دولنا؟ االنسان األوروبي عموما يحترم القوانني التي
تكون هي مدروسة أيضا وتطبق بجدية ويعرف واجباته بينما ال يحصل
هذا في دول أخرى .معظم املشاكل حتل عبر حسن التصرف واألخالق وال
ضرورة للفرض مما يسهل عمل اجلميع.
العدالة متشعبة وتختصر بكافة العوامل والقواعد التي تؤدي الى احترام
االنسان واحلفاظ على حقوقه .العدالة ترتكز أيضا على املنطق واألخالق.
عدالة مبنية على أخطاء وظلم ال ميكن أن حتترم بل تفشل بسرعة
وال يحترمها أحد .يجب أن تبنى العدالة على مبادئ األخالق التي متنع
االستغالل واالبتزاز بل تفرض على االنسان احترام حقوق اآلخر ،واال نفذ
العقاب تبعا لدرجة االهانة أو اجلرم .االستفادة من واقع الغير الصعب حترم
أخالقيا وعمليا كما في القوانني التي تعاقب ،واال حصلت شريعة الغاب.
يقول «مايكل ساندل» أن العدالة تقضي كما األخالق بعدم االستفادة
املالية عن غير حق من التجارة والعالقات املالية واالقتصادية عموما.
تقضي العدالة بعدم الغش واعتبار السرقة «شطارة» وهذا معيب.
تقضي العدالة بعدم غض النظر عن مخالفات القوانني عندما يكون
من يقوم بها نافذا في السياسة واالقتصاد واملال .تقضي العدالة بعدم
الظلم وتطبيق القوانني واألحكام بكل شفافية ودقة ودون متييز أو متييع.
تقضي العدالة باحترام احلريات في جميع األمور مبا فيها األسواق ضمن
القوانني طبعا .يقول االقتصادي «توماس سويل» أن حرية األسعار
حتافظ على السلع واخلدمات .ارتفاع االسعار يؤدي الى حفظ الكميات
وعدم هدرها .يقول «جيف جاكوبي» أن الغضب الشعبي عندما يحصل

 | 14العدد  | 44صيف 2018

| الصحة واالنسان

ال يبرر تدخل السلطات العامة في األسواق ،اذ أن األسعار املرتفعة
تشجع املنتج على وضع سلعه النادرة في السوق وبالتالي ال تضر
اجملتمع بالضرورة .أما املستفيد من آالم اآلخرين فال بد من أن تعاقبه
القوانني حتى لو لم يخالفها .فالظلم املقصود واملتعمد في اجملتمعات
العصرية غير مقبول ،لذا وجدت الضمانات االجتماعية التي حتمي
الضعيف وليس الفقير فقط.
ال بد من تعريف العدالة بارتكزاها على قواعد ثالث هي رفع مستوى
الرفاهية االجتماعية التي تبقى هدف كل اجملتمعات ،احترام احلريات
التي من دونها ال قيمة لالنسان وثم تعميم مبادئ األخالق واحترامها
ألنها تؤسس لعالقات فاضلة في اجملتمع بني الناس كما بني السلطة
واملواطن .قال الفيلسوف «أرسطو» أن العدالة هي اعطاء االنسان كل
ما يستحقه وبالتالي يجب حتديد أوال الشروط املطلوبة لتحقيق ذلك
واحترامها .يقول الفالسفة املعاصرون أن اجملتمع العادل هو الذي يسمح
للمواطن بالعيش بالطريقة التي يرغب بها تبعا لثقافته ودينه وتقاليده
وتاريخه .تكمن املشكلة هنا في تنظيم مجتمعات متنوعة وعدم خلق
فوضى في العالقات بني اجملموعات في الداخل .مطلوب حكومات حتترم
حقوق اجلميع ومتنع استغالل األكثرية لألقليات .احلريات مهمة جدا
لكنها ليست أهم من التصرفات الفاضلة املبنية على األخالق.
ترتكز العدالة اذا على األخالق وبالتالي تأمينها ليس باألمر السهل.
من هنا معاقبة جتارة املمنوعات مثال مهمة جدا لتأثيرها املباشر على
صحة وأخالق االنسان .أخطأت اجملتمعات حتى اليوم مبعاجلة عرض
املمنوعات فقط وأهملت نسبيا مواضيع الطلب .تخفيض العرض
قصرا رفع األسعار وساهم في حتقيق أرباح هائلة للتجار على حساب
صحة املستهلك .كان من األفضل العمل أكثر على تخفيض الطلب
عبر احلمالت االعالنية والصحية والغذائية بحيث تفقد هذه التجارات
مغزاها املالي الكبير .فالتحرك من ناحية الطلب يوفر أيضا مع الوقت
في الفاتورة الصحية أي تكلفة العالج .املطلوب أيضا التنسيق بني
الدول ألن جتارة املمنوعات تتحرك بسرعة عامليا ولها شركاء أمنيني
ورسميني أحيانا .ضرب الطلب يؤذي العرض والعارضني وهو مفيد جدا
لكنه صعب ويستهلك املوارد البشرية واملالية واملادية.
في العدالة واألخالق أيضا تكمن ضرورة احترام البيئة وقواعدها وااللتزام
باالتفاقيات الدولية املنطقية املوقعة .فبعض الدول يلوث وال ينظف.
الدولتان امللوثتان األعلى في العالم هما الصني أوال والواليات املتحدة
ثانيا .هل تقوما بعمليات التنظيف بعد انسحاب الواليات املتحدة من
اتفاقية باريس وعدم مراقبة ما تفعله الصني التي ترفع من استهالكها
للفحم لتوليد الطاقة؟ عامليا بعد جتميد استهالك الفحم لسنوات
ثالث سابقة ،ها هو يرتفع من جديد مما يشير الى فوضى بيئية خطيرة
ويدعو اجملتمع الدولي الى القلق واحلذر .انسحاب الواليات املتحدة من
اتفاقية باريس ميكن أن يعطل االتفاق كليا خاصة وان املوارد املتفق

عليها للتنظيف أي  100مليار دوالر غير متوافرة عمليا .كما أن اخلطورة
تكمن أيضا في أن تخطو دول أخرى خطوات الواليات املتحدة وتنسحب
بدورها في االتفاقية .فعال ما يحصل في البيئة هو نتيجة حتمية
لتدهور األخالق كما العدالة عامليا .ضرب البيئة هو ضرب للنمو النوعي
والتنمية الشاملة.
متتد العالقة بني العدالة واألخالق الى أمور أخرى مهمة منها اجلوع
وعدم توافر الغذاء في مناطق فقيرة كما الى انتشار األمراض مجددا
في دول كاليمن والعديد من الدول األفريقية واألسيوية .ملاذا يبقى اجلوع
في مناطق عديدة؟ هل هنالك عوامل طبيعية تؤثر عليه أم أن األسباب
أخالقية؟ هل تكمن املشكلة في سؤ التوزيع أم في سرقة ما يجب أن
يوزع وبيعه في األسواق؟ من يستطيع أن يقوم بذلك ويحرم األطفال
واملسنني من الطعام؟ هنالك مشكلة سؤ غذاء في دول عدة وتخمة
طعامية في دول أخرى واملشكلة ال تكمن في النقل وال في املال بل في
العدالة واألخالق وغض النظر.
متتد مواضيع القانون واألخالق الى أمور عدة منها النقل وأنظمة
السير خصوصا التي تعاني منها العواصم واملدن الكبيرة .مشكلة
السير هي مادية لكنها أيضا أخالقية ،أي تعتمد على كيفية القيادة
واحترام القانون واشارات السير كما على أخالقية املسؤول الرسمي
عن تنظيمه .حل مشكلة السير معقدة وتتطلب طرق أوسع وشبكات

نقل عامة أفعل ومتنوعة أكثر ،كما تنظيم لعمليات الطلب أي ألوقات
استعمال الطرق والنقل العام .تكلفة زحمة السير كبيرة على املواطن
واالقتصاد بشكل عام ويجب التخفيف منها .املطلوب تعديل أوقات
العمل تبعا للحاجة وتشجيع املوظف على العمل من منزله اذا كانت
طبيعة العمل تسمح بذلك .املطلوب دراسة تعريفات النقل العام
بحيث تصبح أوفر وأفضل حتى يختارها املواطن طوعا ويترك سيارته
في املنزل .املطلوب تأمني مواقف عديدة في املدن للسيارات بأسعار
تنافسية بحيث ال تزدحم الطرقات أكثر بني السيارات العاملة واألخرى
املتوقفة للتبضع.
من احللول املعتمدة للعديد من املشاكل هي املدن الذكية التي تقوم
ببنائها بعض الدول كالصني حول عاصمتها .املدينة الذكية هي التي
تدار كذلك عبر معلومات ودراسات قيمة ومناسبة تتوقع املشاكل
قبل حدوثها وبالتالي تخف تكلفة املعاجلة .من مزاياها وضع بيانات
واحصائيات شاملة وكاملة تسمح للمسؤولني بدراسة املشكلة
واحللول قبل تنفيذها .مدينة دبي مثال تبدأ قريبا باعتماد سيارة األجرة
الطائرة لشخص وثم شخصني وهلم جرا .دبي رائدة في األفكار اجليدة
بل املمتازة .مدينة سنغافورة تقوم بانشاء طرق حتت األبنية لالستفادة
من املساحات احملدودة في هذه الدولة الذكية .ما نحتاج اليه عمليا في
كل دولنا هو ذكاء وأخالق والترابط واضح أيضا.

بيانات

نقابة املستشفيات :لزيادة املوازنة اخملصصة
لطبابة واستشفاء املواطنني على حساب «الصحة»
متنّت نقابة املستشفيات «على سائر أصحاب القرار في السلطة
السياسية ،أن يعملوا على زيادة املوازنة اخملصصة لطبابة واستشفاء
املواطنني على حساب وزارة الصحة حتى يتمكن وزير الصحة من حتديد
تصحح الغنب
ّ
السقوف املالية لكل مستشفى على أسس علمية
املزمن واملوروث».
بعد البلبلة التي أثيرت حول موضوع توزيع السقوف املالية على
املستشفيات لالستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة ،عقدت
النقابة اجتماعا ً دوريا ً برئاسة النقيب سليمان هارون ،وأصدرت بيانا ً جاءه:
 -1الحظ اجملتمعون أن طلبات املواطنني لالستشفاء على حساب وزارة
الصحة يزداد باضطراد وذلك ألسباب عدة أهمها:
أ– تدهور القدرة املادية عند املواطنني عموما ً بسبب الوضع االقتصادي
السيء وعدم االمكانية لديهم لتغطية تكاليف االستشفاء أو شراء
بوالص تأمني من الشركات اخلاصة.
ب– منو معدل عمر االنسان وبالتالي ازدياد عدد كبار السنّ املعرّضني
أكثر لألمراض التي تستوجب دخول املستشفى.
ج – تغطية  %100للذين هم في عمر الـ 64سنة وما فوق.

د – ضمّ شرائح جديدة من املستفيدين من تغطية وزارة الصحة
بنسبة  ،%100من نقابات فنيّة وغيرها.
 -2إن الدراسات االكتوارية توصلت الى أن املوازنة املطلوبة لوزارة الصحة
لتغطية ما يقارب  %40من الشعب اللبناني الذين ال يتمتعون بأي
تغطية أخرى ،هي  575مليار ليرة (وذلك على أساس التعرفات املعمول
بها حاليا ً والتي هي أصالً بحاجة إلى تعديل) ،غير أن احلكومة رصدت
فقط مبلغ  460مليار ل.ل .أي هناك عجز سنوي يبلغ  115مليار ليرة في
موازنة االستشفاء على حساب وزارة الصحة ،وهذا هو أساس املشكلة.
 -3أمام هذه الوقائع ،تتمنى النقابة على سائر أصحاب القرار في
السلطة السياسية ،أن يعملوا على زيادة املوازنة اخملصصة لطبابة
واستشفاء املواطنني على حساب وزارة الصحة حتى يتمكن وزير
الصحة من حتديد السقوف املالية لكل مستشفى على أسس علمية
تصحح الغنب املزمن واملوروث ،وتؤمّ ن احتياجات املواطنني في جميع
ّ
املناطق بشكل عادل ومتوازن ،حينها تنتفي احلاجة للتدخل من قبل
بعض السياسيني لزيادة السقوف املالية للمستشفيات التي تهمّ هم
دون غيرها من املستشفيات.
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