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الفساد الصحي يف العراق 
عبد اجمليد حسني ومستشفيات كربالء منوذجاً مستشفى 

 
 سالم ابراىيم عطوؼ كبة/ ادلهندس االستشاري

 
َوِلَنحرِىْم زَُمُر الذِّائِب ََتوُل **      اذل َمىت َصْمُت اخِلراِؼ َيطوُل       
 بَيِتنا َغرَي الرُّعاِع َتصوُل يف**       ان كاَن قد رََحَل الرُّعاُة ادل صلَِْد        
َو اذا َنَطْقنا ما َعسى َسنقوُل **       َفاذا َصَمْتنا قيَل ِمثُل ِخراِفِهْم        
ال شيَء ََيَْنُع ظُْلَمُو وََيوُل **        يف غابٍَة يُنهي الَقويُّ َضعيَفها        
ن َغرِي افعاٍل لنا وَفعوُل مِ **          ال َخرَي يف اقواِلنا او َصمِتنا         

 
الطب مهنة انسانية تقدم خدماهتا البناء الشعب العراقي وخاصة يف ىذا الظرؼ العصيب الذي َير بو من     

ومن ادلخجل ان نرى قسما من االطباء ينظر ذلذه ادلهنة من زاوية  انعدام اخلدمات والتلوث البيئي واجلهل الصحي،
ارتفعت اجور االطباء يف العيادات اخلاصة  وقد .ء ابسرع وقت،وعلى حساب العامةالكسب ادلادي ويريد االغتنا

بينما افتقدت العيادات  ،مضاعفة ودلختلف االختصاصات يف عموم بغداد واحملافظات حىت وصلت اذل اضعاؼ
ويلجأ ادليسورون  .الطبية الشعبية لشعبيتها بسبب ارتفاع اسعار خدماهتا ىي ايضا وادلقدمة اذل ذوي الدخل احملدود

اذل ادلستشفيات االىلية ىراب من سوء الرعاية يف ادلستشفيات احلكومية كوهنا تعليمية وتسودىا الفوضى بسبب 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء 

2 

قرارات صدام حسني حول مبادئ السوؽ يف ادلستشفيات العامة ووجوب حتول ادلراكز الصحية اذل وحدات  .الزخم
 !. ا الرأمسالية اجلديدة خلدمة مآرهباللتمويل الذايت الزالت سارية ادلفعول،تستخدمو

يعكس الوشائج البنيوية الطبقية يف تنتعش الرأمسالية يف القطاع الطيب ابلعراؽ اجلديد متلفحة دوما ابلفساد الذي    
 وابالخص الكومربادورية والطفيلية رجوازيةوالًتويج ألفكار الطبقات البتلك احملتوى الطبقي عرب مت،وبالدان
 لقسوة االستفزازيةمشبعة اب وىي طبقات ااننية الطابع مبتذلة ،...(الدَيقراطيػة الليرباليػة)ية الصغريةرجوازووالب

عليها قوى  تعتمدا تتمسك ابدلسرح السياسي ومواقع اختاذ القرارعرب شىت الوسائل،طبقاتواالغًتاب واالنعزال،و
.  االحتالل يف تنفيذ مآربو ومصاحلو

يف ادلهنة االنسانية ب اصحطبيب والصيدرل وادلمرض االوزلاوالت احتواء  ة،االىليطبابة استثمارية التصاعد وت   
لالطباء واالتفاقات اجلانبية مع سلتربات التحليل واالبتزازية الكشفيات ادلرتفعة و تدفع اكثر،مستشفى دائرة اية 

كما تتسع ،(! ً يف الكرادة منوذجامستشفى عبد اجمليد حسني االىلية ) واجلوامع واحلسينيات واالشعة والسوانر
والسعي  ة يف ترصني االمن الصحي وحتقيق قفزة نوعية يف ادائو،االىليطبابة الطبابة احلكومية والاذلوة ادلتزايدة بني 

الًتاخي يف اجياد ىيكل اداري يضمن ابقاء ادلؤسسات ويزداد  ،ابستمرار لتنشيط مفاصلها ومعاجلة مشاكلها
على ان ال َيتد اذل االمور  شراؼ الدولة ضماان لتنمية ادلصاحل العلمية والوطنية العليا،الصحية األىلية حتت ا

!  وينسجم مع توجيهات وزارة الصحة بشأن ادلؤسسات الصحية األىلية االدارية والعلمية االخرى،
اي النظام  العقود،ومن مظاىر االزمة الصحية يف بالدان التوجهات احلكومية لتوظيف خرجيي كليات الطب بنظام    
اجلسر للوساطة واحملسوبية شلن لديهم اقارب او قريبني من ادلتنفذين يف احلكومة واالحزاب فضال عن اطالؽ يد  -

 ،وكذلك افتتاح جامعات اىلية غري مطابقة للمعايري الدولية للجامعات .ادلسؤولني بفسخ عقد العمل مىت شاءوا
 ،ت بعينها للقبول بكليات الطب كما ىو احلال يف اجلامعات احلكوميةال تشًتط حصول الطالب على درجاواليت 

 ! لكن من يستطيع ان يدفع َيصل على الكلية اليت يريدىا
ويتعرض العديد من اجلراحني واالطباء اذل ادلضايقات  االطباء يتعرضون اذل ادلضايقات والتهديدات ابلقتل،   

وتصل حدة  ،(مستشفى احلسني العام يف كربالء منوذجا) ايت جراحيةاليومية من ذوي ادلرضى الذين َترى ذلم عمل
!  التهديدات اذل الفصل العشائري

الفساد الصحي يف العراؽ يف اوجو اذا اخذان بنظر االعتبار ان الوضع ادلعيشي ادلًتدي لالسرة العراقية يؤثر     
االدوية اليت تتعلق ابجلنس  بيعوجيري  ،بة ومغيبةالرقابة الدوائية غائوان  سلبا يف صحة الطفل اجلسدية والنفسية،

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء 

3 

وادلخدرات اليت اصبحت تنتشر بشكل واسع يف عدد من احياء مدينة بغداد وابقي ادلدن العراقية واغلبها منتهي 
وانتشارىا  دكاكني الالصحة اليت تبيع الدواء وَيارس اصحاهبا ادلداواة وزرؽ االبر،وتنتشر  !الصالحية او فاسد

 !سواؽ زابئنهنيًتقنب يف اال "الدالالت" ابئعات األدوية اليت يطلق عليهم اسم !نتشار زلالت بيع الكمالياتيفوؽ ا
ومن الالفت للنظر وجود ادوية غري مسجلة لدى وزارة الصحة أتيت عن طريق القطاع اخلاص ويباع اغلبها على 

من ادوية الصيدليات االىلية غري % 70نسبة " وان ، "صيدليات األرصفة"ػاالرصفة يف ظاىرة ما يعرؼ ب
كما يالحظ ارتفاع عدد  .شلا ادى اذل نشوء سوؽ األدوية السوداء شيوع ادوية مشاهبة رديئة وفاسدة،و ،"مسجلة

بسبب احلروب والعنف والعوز واالضلدار الصحي  ومن يتعاطون ادلخدرات وَيارسون الكبسلة، ادلرضى النفسيني،
 .ربعة ادلاضيةواالجتماعي خالل العقود األ

ع ظاىرة ادلتاجرة بنفاايت وفضالت ادلستشفيات ليعاد استخدامها يف تصنيع االدوات اتسومن الالفت ا   
صيدلة العراؽ من ادلسخ ادلهين احلاد وترويج الثقافة الصحية اذل جانب معاانة  !البالستيكية وادوات حفظ االغذية

عن فرؽ التفتيش الصحية واحجام  !رضى وادلتمارضني دون وصفات طبيةعرب البيع ادلباشر لالدوية اذل ادلابدلقلوب 
ع اسعار تفاارمع  !ادلعامل االىلية والورش احلرفية وادلطاعم وزلال صناعة ادلرطبات منذ سقوط الدكتاتوريةزايرة 

وتعاين مستشفيات بغداد  !خاصة تلك ادلتعلقة ابالمراض ادلزمنة ر تواجدىا يف العيادات الشعبية،ااالدوية واضلس
وثالجات حفظ الدم واجهزة تقطيع اكياس الدم والطرد  نواع النادرة،نقصا حادا يف كميات الدم مبا فيها اال

! ومعدات فصل مكوانت الدم وفحص الفريوسات فيو ادلركزي،
يف  ألفيون ادلخدرة،وسط الفوضى القائمة يتجو ادلزارعون اذل زراعة نبااتت اخلشخاش الذي يستخرج منو مادة ا   

وكان َتار  .والشنافية الغماس، األراضي ادلروية بشكل جيد غرب وجنوب الديوانية وحول مناطق الشامية،
ويتم ارسالو عرب ايران  ادلخدرات قد اعتادوا على العراؽ كنقطة عبور لتمرير اذلريوين الذي يتم انتاجو يف افغانستان،

كما كانت اجهزة صدام حسني االمنية متورطة يف ىذه التجارة  ل اخلليج،اذل اسواقو الكربى يف السعودية ودو
 .العصاابت اليت دتول ادلزارعني رلهزة بشكل جيد ابألسلحة واحلافالت ومنظمة ايضا بشكل جيد .القذرة

ادلياه  االمر الذي يثري القلق حول سوء نوعية من العراقيني يفتقرون اذل ادلياه الصاحلة للشرب،%40ان اكثر من   
 .شلا يشكل مصدر خطر على صحة ماليني ادلواطنني اليت تتعطل فيها ابسط خدمات البنية التحتية، يف البالد،

شلا يؤدي  بينها غياب ادلياه الصاحلة للشرب عن كثري من ادلواطنني، وتتجسد األزمة الصحية يف مؤشرات عديدة،
وازدايد عدد  وارتفاع حاالت التسمم الغذائي، راء التلوث،اذل شيوع األمراض ادلعدية وانتشار األوبئة اخلطرة ج
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وازدايد عدد وفيات  وادلصابني ابلسرطان جراء التلوث البيئي الكيمياوي واالشعاعي، ادلصابني ابألمراض ادلتوطنة،
زمات وعدم توفر مستل وعدد الوفيات لدى النساء احلوامل وعند الوالدة، األطفال عند الوالدة ودون سن اخلامسة،

. انىيكم عن شحة األدوية الضرورية ،العالج بصورة سليمة وسريعة بعد االصابة جراء اعمال ارىابية
 وشلا يزيد من قتامة اللوحة ان اجلهاز االداري يعاين من الفساد والتخلف وتدين مستوى اخلدمات الصحية والمباالة 
طادلا اهنم جيدون العالج ادلناسب سواء داخل البلد  يني،وعدم حتسسهم معاانة ادلال هبذا الًتدي ادلريع، "ادلقررين"

ويصب يف ىذا االَتاه ما تعانيو ادلستشفيات من خراب شامل ونقص يف  ".احللفاء" او يف دول اجلوار او دول
يف وقت  واضلدار الثقافة الصحية للمواطنني، فضال عن غياب النظافة والتعقيم، ميدان ادلعدات واألجهزة الطبية،

 . وصراع االمتيازات التسييس غل مسؤولون يف وزارة الصحة مبنهجيةينش

لالعوام  مركز الوقاية من االشعاع يف وزارة البيئةاتسمت تقارير الواقع البيئي االشعاعي الصادرة عن وقد    
وضوعي ادل لتقييماذ ابتعدت عن اعطاء الكشوفات التحليلية واالحصائية احلقيقية واعطاء اابلتخبط  ادلاضية،

 .ىيمنة التوجهات الطائفية السياسية على سياسة ادلركزاالمهال وبسبب منها العراؽ  دلشاكل البيئية اليت يعاينل
اضع وتو ،ادلتعلقة مبصادر االشعاعفعاليات منح الًتاخيص اخلاصة جبميع الويتسم نشاط ىذا ادلركز بفوضى 

وادلستخدمة للمصادر ادلشعة  ورية للمؤسسات ادلالكةشعاعية االولية والدالكشوفات ادلوقعية وادلسوحات اال
مواقع للالكشوفات ادلوقعية تواضع مع  ،مواقع َتمع السكراب وحديد اخلردةفوضى انتشار و ،واالجهزة االشعاعية

. ! اابن القادسيات الكارثية للقصف تتعرضاليت يدانية ادل
 لغام غري ادلنفجرة يف العادل،وفيها ربع اال ،رملةاثة ماليني تضم مخسة ماليني يتيم وثالان معاانة ادلعوقني يف بالد   

وازدراء اجملتمع  مهال الدولةااجهون وىم يو ،معاانة ال نظري ذلا العادل تلواث، كثر بلداناوجعلتها احلروب العبثية من 
بسط االفتقار اذل وا استغالل معوقيها يف التسول، سر اذلبل وجلوء اال ونظرتو الدونية وغياب الرعاية األسرية،

شلا  اجلهات ادلهتمة بشؤون ادلعوقني مبعاانهتم،متاجرة و ،غياب تشريعات حتميهم وتنصفهم احلاجات واحلقوؽ يف ظل
 . ليو البعض يف رلتمعنا ادلبتلي بتشوىات زلبطةاالذي وصل  يفضح مدى االضلدار ادلأساوي

ان وتستهدؼ اطفالنا وادلطروحة يف اسواقنا مبئات من ادلسؤول عن تسويق البضائع الفاسدة اليت تستهدؼ    
اعلن رللس القضاء االعلى العراقي لقد  طفالنا؟ومىت نرى َتار ادلوت خيضعون حملاكمات منصفة لنا وال األطنان؟

زلاكمة  ،يف عملية سرقة فرع مصرؼ الرافدين يف الزوية ببغداد عن صدور احكام اعدام حبق اربعة من ادلتهمني
وكيل وزارة الصحة السابق حكيم زال  بينما ال ،سجل رقما قياسيا يف موسوعة جينسجلسات لت ثالثدامت 
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اشهر للمحاكمة  خيضعان منذ ،وادلستشفيات اللواء محيد الشمري وقائد القوات ادلكلفة حبماية الوزارة الزاملي،
صا مهمتها مدامهة شخ 150ميليشيات مصغرة مكونة من بعد ان شكال بتهمة ارتكاب جرائم قتل طائفي 

فقد ابدع يف ترسيخ  وزير التجارة العراقي فالح السودايناما  !طائفيا ادلستشفيات يف بغداد وقتل ادلرضى
بعلنية الشعبية دلطالبة ىل تتعض حكومة نوري ادلالكي وتستجيب ل ".اهنب كما تشاء واىرب من القضاء"شعار

ليطلع ابناء الشعب العراقي على حقائق االمور  ادلرفوعة امامها زلكمة اجلناايت العليا يف القضااي اخلطريةجلسات 
؟  اثنية وجيةغدَياالطط اخلو واألالعيبلتعتيم االعالمي ام ستلجأ ل ،عن كثب

   
وافتقارىا اذل ادلستلزمات الطبية اخلاصة بقي  رغم تواضع االمكانيات ادلتاحة للمستشفيات وادلراكز الصحية، 

اال يف ادلراكز  رَ اليت ال َيكن ان ُتجاجلراحية يتدفق رغم احملن وجيري اعقد العمليات  االبداع الطيب العراقي
  ! االطباء العراقيون مفخرة للعقل العراقي اخلالؽ والعمل بكل نكران ذات والتزاما بشرؼ ادلهنة .التخصصية
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