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املقدمة
سّجل نظام الرعاية الصحية العراقي -الذي كان يُنظر إليه على أنه أقوى نظام صحي يف 
الشرق األوسط- تراجعاً حاداً منذ أواخر الثمانينيات؛ نتيجة للصراعات واالضطراابت االقتصادية 
اليت عصفت ابلبالد. ويف بداايت القرن احلادي والعشرين وحتديداً ما بعد العام 2003 شهدت 
البالد حروابً داخليًة خطرة أفضت إىل نشوء جمموعة من التنظيمات اإلرهابية على رأسها تنظيم 
داعش يف العام 2014. وقد أدى ظهور داعش إىل قيام معارك من أجل حترير األراضي العراقية 
منه أدت بدورها إىل تدمري كبري يف مرافق الرعاية الصحية اليت كانت يف طور اسرتجاع عافيتها بعد 
حرب عام 2003. وألن النظام املركزي الذي أتسس يف السبعينيات والذي بقي منذ ذلك احلي 
اثبتاً دون تغيري يُذكر، هو ابلكاد قادٌر على تلبية مطالب املواطني العراقيي واحتياجاهتم مل تكن 
حرب التحرير سهلة ومبتناول اليد؛وعلى ذلك ابت من الواضح أن هناك حاجة إىل إحداث تغيري 

يف هذا النظام املثقل ابألعباء.
وبعد اهلزمية العسكرية اليت حلقت بداعش يف أواخر العام 2017، يبدو أن جدول األعمال 
لعام 2018 وما بعده سيكون حول إعادة إعمار البالد، فاالحتياجات والتحدايت الناجتة عن 
عمليات إعادة بناء املدن والبىن التحتية يف العراق حتمل يف طياهتا فرصة إلعادة هيكلة النظام من 
أجل تلبية احتياجات الشعب العراقي بنحٍو أفضل، فضاًل عن التصدي للتحدايت اجلديدة النامجة 
عن أتريخ البالد املضطرب وإن العديد من التحدايت مل تكن سائدة يف العراق حينما ُشكَِّل النظام، 
مثل إصابة العديد من املوطني ابلتشوهات إثر احلروب، والتدهور البيئي، والعجز، والفساد، وتزايد 

معدالت تعاطي املخدرات بي املواطني.
وستأخذ هذه الدراسة على عاتقها بعضاً من األمور اليت من شأهنا تطوير قطاع من قطاعات 
األمنوذج  الضوء يف  الدراسة  الصحي، وستسلط  القطاع  األخرى وهو  الدول  املتأخرة عن  العراق 

الربيطاين وكيفية االستفادة من هذه التجربة.

اإعادة تاأهيل قطاع الرعاية ال�صحية يف العراق:
 هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية اأمنوذجًا
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ُأّسست هيئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية كطريقة للتغلب على أزمة بريطانيا الصحية 
بعد احلرب العاملية الثانية، وكان لدى هيئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية -مثله مثل نظام 
الرعاية الصحية العراقي- بنية مركزية للغاية ولكنها تغرّيت وتطورت على مّر السني يف خضم ظهور 
مشكالت وآفاق وتقنيات جديدة. وعلى الرغم من أهنا ما تزال تعاين من مشكالت اليوم غري أهنا 
ما تزال واحدة من أكثر أنظمة خدمات الرعاية الصحية اليت حتظى بتقدير كبري يف مجيع أحناء العامل.

املالمح العامة لنظام الرعاية الصحية العراقي
مل يتغري اهليكل التنظيمي لنظام الرعاية الصحية العراقي كثرياً منذ السبعينيات، فهو يتكّون 
من مستويي رئيسيي مها: وزارة الصحة كمستوى ختطيطي مركزي، ومديرايت الصحة اليت تدير 
الرعاية الصحية يف احملافظات احمللية. ووزارة الصحة الكردية اليت أتسست بعد عام 1991يف كل 
اتبعت  من حمافظات أربيل ودهوك والسليمانية حتت سلطة حكومة اإلقليم1. ويف كلتا احلالتي، 
الوزاراتن )الصحة املركزية والصحة الكردية( أمنوذجاً مركزايً، حيث تركزت معظم املوارد والطاقات 
يف بغداد. ويركز هذا األمنوذج أيضاً على املستشفيات والرعاية العالجية، إال أن الوضع بقي على 
حاله حىت بعد أن وظفت احلكومة مراكز للرعاية الصحية األولية ضمن نظامها يف عام 21983.

تتوافر اخلدمات الصحية يف القطاع العام من خالل شبكة من مراكز الرعاية الصحية األولية 
واملستشفيات، وتقدم مراكز الرعاية الصحية األولية خدماٍت وقائيًة وأساسية. وقد تُقّدم اخلدمات 
يف املناطق احلضرية من قبل األطباء ولكن يف معظم املناطق الريفية يُزودون ابخلدمات عرب املساعدين 
الطبيي. وابلتزامن مع البطء يف إيصال اإلمدادات، تعاين املراكز الريفية من اخنفاض يف اجلودة3. 
وعلى الرغم من إمكانية إحالة املرضى إىل املستشفيات من قبل مراكز الرعاية الصحية األولية، ولكن  
ال يستطيع العديد من العراقيي الوصول بسهولة إىل املستشفيات، بسبب عدم املساواة يف التوزيع، 
فالنهج املركزي الذي بقي دون تغيري على نطاق واسع قد جعل النظام قادراً -ابلكاد- على التغلب 

على التحدايت السابقة يف تكوينه األويل.

1. Cetorelli, Valeria; Shabila, Nazar P. “Expansion of health facilities in Iraq a decade after the US-
led invasion, 2003–2012”, Conflict and Health, vol. 8, No. 16, )2014(, p.2   
2.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 940, 942
3. Cetorelli, Valeria; Shabila, Nazar P. “Expansion of health facilities in Iraq a decade after the US-
led invasion, 2003–2012”, Conflict and Health, vol. 8, No. 16, )2014(, p.2
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أربعة عقود من التغيري: أساس قطاع الرعاية الصحية العراقي
قطاع الرعاية الصحية العراقي يف املدة ما بني اخلمسينيات وعام 2003

يعود أصل قطاع الرعاية الصحية العراقي احلديث إىل مخسينيات العقد املاضي حينما ُأسست 
وزارة الصحة العراقية، إذ كانت البالد يف ذلك الوقت تشهد حقبة من التحديث السريع تتغذى على 
زايدة إنتاج النفط وارتفاع األسعار، بعد تكوينات ومناذج متعددة، أخذ القطاع تكوينه املركزي يف 
السبعينيات، وعلى الرغم من إدخال بعض التعديالت على هذا النظام يف األعوام 1981، و1983، 
و2003، إال أن الكثري من تكوينات القطاع يف السبعينيات بقيت موجودة يف صميم قطاع الرعاية 
الصحية العراقي4. ويركز األمنوذج املركزي لقطاع الرعاية الصحية العراقي بنحٍو أساس على املستشفيات 
والرعاية العالجية ويوفر تغطية جمانية للجميع عرب استخدام خزينة األموال واملوارد اليت تسيطر عليها 

بغداد5. وترى منظمة الصحة العاملية أن قطاع الرعاية الصحية األولية العراقي يستند إىل:
متناول  يف  جتعلها  اجتماعياً  ومقبولة  علمياً  وسليمة  عملية  وتكنولوجيات  أساليب   ...«
مجيع األفراد واألسر يف اجملتمع من خالل مشاركتهم الكاملة يف روح االعتماد على الذات وتقرير 

املصري«6.
لقد كان قطاع الرعاية الصحية العراقي يعدُّ األفضل يف الشرق األوسط خالل السبعينيات 
اجملانية يف 172 مستشفى و1200  الصحية  الرعاية  الدولة  الثمانينيات، فقد قدمت  أوائل  ويف 
تدريباً  العراقيون  الطب  األحيان خرجيو كلية  من  ويتلقى يف كثري  األولية،  الصحية  للرعاية  عيادة 

متخصصاً يف أملانيا واململكة املتحدة لتعزز مهاراهتم.
وقد بدأ القطاع يرتاجع من حيث اجلودة واألداء يف الثمانينيات بعد أن توىل صدام حسي 
السلطة ومل يبِد اهتمامه بتمويل القطاع الصحي. ومع ذلك، فإن الرتاجع احلاصل يف هذا القطاع 
مثاين سنوات من 1980-1988. وخلف  استمرت  اليت  والعراق  إيران  بي  احلرب  بسبب  كان 
الصراع حوايل 500 ألف شخص ما بي قتيل وجريح من كال اجلانبي؛ مما تسبب بضغوط هائلة 
4.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 942
5.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 942
6.“Iraq: Primary Health Care”, World Health Organisation, <www.emro.who.int/irq/programmes/
primary-health-care.html>, [Accessed 19-March-2018]
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على مرافق الرعاية الصحية7وابلتحديد يف املناطق القريبة من احلدود مع إيران اليت كانت عرضًة 
للقصف والغارات اجلوية اإليرانية. ونتيجة الستمرار احلرب؛ نُقل األطباء والعاملي يف القطاع الطيب 
من القطاع املدين إىل القطاع العسكري. ومع هناية احلرب، عانت احلكومة العراقية من الديون اليت 

جعلت البالد غري قادرة على التعامل مع عواقبها أبسلوب كاٍف.
أدت حرب اخلليج يف عام 1991 وما بعدها إىل اهنيار قطاع الرعاية الصحية، فضاًل عن 
التأثري املباشر للنزاع العسكري الذي ما زال يسبب أضراراً يف جنوب العراق على الرغم من أن تركيزه 
بقي يف الكويت، وإن احلصار الذي ترتب عليه الذي استمر حىت عام 2003 أّدى إىل تدهور 
تدرجيي ومستمر يف مستوايت املعيشة والرعاية الصحية، مل تتمكن احلكومة العراقية من متويل قطاع 
الرعاية الصحية بعد أن ُجردت من أمواهلا بسبب تدمري آابر النفط اجلنوبية والقيود املفروضة على 
الصادرات، وتشري التقديرات إىل أن 90٪ من متويل الرعاية الصحية اخنفض بي عامي 1993 
القدم  مظاهر  والثمانينيات  السبعينيات  بنيت يف  اليت  املرافق  من  العديد  على  وبدا  و8،2003. 
والتهالك والتدهور الكبري، وإن العاملي الذين ما يزالون يف اخلدمة إبمكاهنم تقدمي جزء يسري من 
خدماهتم بسبب نقص يف اإلمدادات واملعدات واملوظفي9. وفضاًل عن التأثريات املباشرة الناجتة عن 
النقص يف التمويل واإلمدادات واملعدات، فإن اآلاثر اجلانبية الناجتة عن الصراعات بدأت تؤثر على 
القطاع الصحي، وكان من بي أبرزها تدمري اخلدمات واملرافق الصحية اليت أدت إىل تفشي الكولريا 

واإلسهال10، وإن نوعية التعليم املتعثرة كان هلا أثر سليب على وفرة املختصي من التدريسيي. 

7.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 939
8.“Healthcare in Iraq”, IRFAD, 2014, <www.irfad.org/healthcare-in-iraq/>, [Accessed 
07-March-2018]
9. Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 939
10.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. »Health Services in Iraq«, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 940



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

قطاع الرعاية الصحية العراقي بني عامي 2003 و2013
العراقي من صدمة أخرى يف حرب عام 2003، إذ أشارت  الرعاية الصحية  عاىن قطاع 
التقديرات إىل أن حوايل 12٪ من املستشفيات دمرت ابلكامل، هذا غري املختربات الصحية11 
خالل الغزو األمريكي األول، لكن أكرب قدر من األضرار اليت حلقت هبذا القطاع كانت خالل 
املدة اليت أعقبت العام 2003 وما رافقها من غياب واضح للقانون؛ فأدى إىل عدم توفري محاية 
للمرافق الطبية واستهداف املرافق الصحية ملخزوانهتا من اإلمدادات الطبية واألدوية، ومنع العديد 

من املواطني العراقيي من احلصول على املواد الطبية األساسية حىت بعد انتهاء احلصار.
استبقاء  على  أتثريات كبرية  البالد  يف  األمد  وطويلة  الالحقة  املدنية  لالضطراابت  وكان 
املوظفي يف الصحة؛ وأدى رفع القيود املفروضة اليت منعت املوظفي يف الصحة من مزاولة عملهم 
يف البالد، إىل جانب الفوضى املدنية طويلة األمد، واخلروج عن القانون إىل سعي العديد من األطباء 
واملوظفي يف الصحة -أي ما يصل إىل50٪ من القوى العاملة املتاحة- إىل البحث عن عمل يف 
مكان آخر. وإن جهود احلكومة العراقية للحد من تدفق أصحاب االختصاص يف الطب إىل خارج 
البالد، مثل: وقف إصدار الشهادات الطبية يف عام 2007، أدت إىل زايدة الغضب واإلحباط12. 
وحبلول عام 2012 اخنفضت أعداد اخلرجيي إىل حد ما، إذ يبلغ عدد اخلرجيي من كلية الطب 
يف كل عام حوايل 1500-1800، ويغادر 25٪ منهم العراق للعمل يف الوالايت املتحدة، أو 
اململكة املتحدة، أو أسرتاليا، أو حىت إقليم كردستان العراق وقد ثُبت أن برامج العودة لتشجيع 

األطباء املهاجرين العراقيي للرجوع إىل بالدهم غري فعالة13.
مع كل ما ذُكر من أمور إال أن ذلك ال يعين أنه مل تكن هناك حماوالت إلعادة بناء نظام 
الرعاية الصحية وحتسي األوضاع للشعب العراقي، إذ تشري التقديرات إىل أنه يف املدة ما بي عامي 
2003 و2011 أُنفق ما مقداره 53 مليار دوالر إلنشاء برامج حزم املساعدات يف العراق14، وقد 

11.“Healthcare in Iraq”, IRFAD, 2014, <www.irfad.org/healthcare-in-iraq/>, [Accessed 
07-March-2018]
12. Brulliard, Karen, Iraq Reimposes Freeze on Medical Diplomas In Bid to Keep Doctors 
From Fleeing Abroad, Washington Post, <www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2007/05/04/AR2007050402359.html>, 05-May-2007, [Accessed 19-March-1018]
13. Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 944
14. Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. »Health Services in Iraq«, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p.939   
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حققت هذه الربامج -اليت تنفذها منظمة الصحة العاملية أو األمم املتحدة- بعض التقدم حنو تقليل 
الصعوابت اليت يواجهها القطاع الصحي يف العراق، بيد أن التحسينات اليت قدمتها الربامج ختطتها 
حتسينات أخرى، ويف السياق نفسه كان لدى البالد يف كانون الثاين عام 2003، 251 مستشفى 
الغزو األمريكي يف عام 2003( وكان  للعمل خالل  )30 منها دمرت أو أصبحت غري صاحلة 
هنالك 1918 مركزاً للرعاية الصحية األولية منها 361 عيادة عامة15. أما حبلول عام 2013،  
فكان لدى البالد 229 مستشفى مبا يف ذلك 61 منها تعليمي و2504 مراكز للرعاية الصحية 
األولية16، وعلى الرغم من أن عدد املستشفيات بقي مستقراً، إال أن عدد مراكز الرعاية الصحية 

األولية شهد حتسناً ملحوظاً.
ومع ذلك، حينما تقّيم هذه األرقام يف سياق جغرافية البالد والرتكيبة السكانية، فمن الواضح 
أن عدداً قلياًل من املناطق شهدت حتسينات واضحة. وإن مقارنة عدد املستشفيات لكل 100 
ألف شخص يتبي أن فقط املستشفيات يف إقليم كردستان العراق شهدت حتسينات وهبامش قدره 
0.4 بي عامي 2003 و2012، ومل يشهد وسط العراق وجنوبه أي حتسن على وجه العموم 
بزايدة  التحسينات  عن  التعويض  مت  وبغداد  ونينوى،  وميسان،  وكركوك،  واسط،  حمافظات  ويف 
أفضل،  أرقاماً  ألف عراقي  األولية لكل 100  الصحية  الرعاية  أرقام مراكز  السكان17. وأظهرت 
املفارقة بي إقليم  إذ ارتفعت بنسبة 1.9 يف املدة بي 2003 و2012. ومع ذلك، يبدو جلياً 
كوردستان وبقية حمافظات العراق، حيث أظهر الرقم السابق ارتفاعاً بنسبة 4.3 ويظهر الرقم األخري 
ارتفاعاً مبقدار 1.4 فقط18. ومن املرجح أن يكون ذلك نتيجة لالستقرار النسيب طويل األمد يف 
إقليم كردستان خالل هذه املدة، فضاًل عن االزدهار االقتصادي وهجرة العقول من أجزاء أخرى 
من البالد19. ويف الواقع أدى كل من هجرة األطباء العراقيي من العراق -فضاًل عن أن العديد من 
املرافق الطبية يف وسط العراق وجنوبه تتطلب إعادة بناء، وإعادة إمداد مستمرة- إىل إهدار املوارد 

15. “Services Provided by Public Health Facilities in Iraq: 2003”, World Health Organisation, 
January 2003
16. Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 942
17.  Cetorelli, Valeria; Shabila, Nazar P. »Expansion of health facilities in Iraq a decade after the 
US-led invasion, 2003–2012«, Conflict and Health, vol. 8, No. 16, )2014(, p.4
18.  Cetorelli, Valeria; Shabila, Nazar P. “Expansion of health facilities in Iraq a decade after the 
US-led invasion, 2003–2012”, Conflict and Health, vol. 8, No. 16, )2014(, p.3
19.  Cetorelli, Valeria; Shabila, Nazar P. “Expansion of health facilities in Iraq a decade after the 
US-led invasion, 2003–2012”, Conflict and Health, vol. 8, No. 16, )2014(, p.3-4
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اليت كان من املمكن أن تستخدم لتحسي أساس قطاع الرعاية الصحية العراقي. وقد تفاقم هذا 
بسبب تفشي الفساد وسوء اإلدارة اليت أعاقت عملية التطوير وإهدار املوارد، ويالحظ احملللون أن 

هذه مسألة مشرتكة يف كل من إقليم كردستان وبقية حمافظات العراق20.
وقد شّكل التوزيع غري املتكافئ مشكلة حىت حينما مل يُدرج إقليم كردستان العراق ضمنها، 
وقد ُأجريت غالبية التحسينات يف قطاع الرعاية الصحية العراقي ما بي عام 2003 و2013 يف 
املدن الكربى مثل بغداد واملوصل، وتعد بغداد على وجه اخلصوص موطناً لألطباء واإلخصائيي يف 
الرعاية الصحية على الرغم من أهنا تضم حوايل 20٪ من السكان21. ويف الوقت نفسه ال يوجد 
أطباء يف نصف مراكز الرعاية الصحية األولية تقريباً، وكان خيدم فيها فقط املمرضون واملسعفون 
وغريهم من املساعدين22. ودفعت النوعية غري اجليدة ملراكز الرعاية الصحية العديد من العراقيي 
والسيما األغنياء منهم للجوء إىل مراكز رعاية صحية خاصة وليست حكومية، ومع ذلك ُوجد أن 
تلك العيادات يعمل هبا األطباء املتفرغون على األغلب توفر خدماهتا جبودة دون املستوى األمثل23. 
الرعاية  اندلع فيه الصراع ضد داعش اإلرهايب عام 2014، كان نظام  الوقت الذي   يف 
الصحية يف البالد يعاين من عدم الكفاءة والتغطية احملدودة، واجلودة غري املتكافئة اليت نتجت عن 
االخنفاض املستمر يف أدائها. وقّدرت األمم املتحدة أنه يف أواخر عام 2012 كان هنالك 1.4 
مليون انزح يف العراق، وعلى وجه اإلمجال فإن 3.1 مليون شخص حباجة إىل املساعدة مبا يف ذلك 
املساعدة الطبية اليت كانت غري كافية؛ مما سلط الضوء على بطء وترية عمليات إعادة اإلعمار 
واالستقرار يف مجيع أحناء البالد عموماً. وسوف تستمر أحداث عام 2014 وما بعده يف ممارسة 
املزيد من الضغط على قطاع الرعاية الصحية؛ مما يتسبب يف دمار واسع النطاق حيثما كان تنظيم 

داعش اإلرهايب.

20.  Cetorelli, Valeria; Shabila, Nazar P. “Expansion of health facilities in Iraq a decade after the 
US-led invasion, 2003–2012”, Conflict and Health, vol. 8, No. 16, )2014(, p.5-6
21.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 944
22.   Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. »Health Services in Iraq«, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 942
23.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 942
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قطاع الرعاية الصحية العراقي بني عامي 2014 و2018
بعد تنامي حاالت عدم االستقرار والعنف، امتدت احلرب األهلية يف سوراي إىل العراق عام 
2014، حبيث استوىل عناصر من تنظيم داعش اإلرهايب هذا العام على مدينة الفلوجة، وأجزاء 
كبرية من حمافظيت األنبار ونينوى، فضاًل عن أجزاء من كركوك ودايىل وصالح الدين؛ مما أدى إىل 
نزوح معظم السكان من مشال وغرب العراق إىل إقليم كردستان أو إىل وسط العراق وجنوبه. وبعد 
أن ازدادت أعداد عناصر التنظيم األرهايب بدأت قوات األمن العراقية عملياهتا العسكرية ضد تلك 
العناصر، ونتج عن ذلك قتال شرس يف العديد من املدن العراقية. وأدى تدهور األوضاع يف تلك 
املناطق اليت تسيطر عليها عناصر التنظيم إىل نزوح كبري ومستمر من للسكان. وحبسب إحصائيات 
ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )HAOC(، ذكرت أن 3.1 مليون عراقي قد 
24. وتشري اإلحصائيات إىل نزوح 500  نزحوا من دايرهم بي عام 2014 حىت هناية عام 2016
ألف عراقي آخر بسبب العمليات العسكرية يف غرب املوصل، ومن مث انطلقت بعدها عمليات 
التحتية  العسكرية على املدن والبنية  العمليات  الناتج عن  حترير تلعفر واحلوجية؛ وبسبب الضغط 
أشار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إىل أن العدد اإلمجايل للمحتاجي من املواطني هو حبدود 

11 مليون نسمة أي حوايل ثلث سكان العراق25.
عاىن العديد من هؤالء النازحي من مشكالت صحية خطرة أقلها سوء التغذية. وكانت 
قلق  مصدر  الصنع  يدوية  املتفجرة  واألجهزة  داعش  مقاتلو  فيها  تسبب  اليت  النازحي  إصاابت 
إىل  تفتقر  اليت كانت  ابملخيمات  العراقيي  النازحي  هؤالء  من  ابلعديد  األمر  وانتهى  مشرتك26، 
خدمات الصرف الصحي واحلماية من عناصر تنظيم داعش والدعم الطيب؛ وقد نتج عن ذلك ليس 
فقد عدم عالج العديد من األمراض بل إن األمراض املعدية وجدت أرضية خصبة تنتشر من خالهلا 
بي السكان. ومل تكن األمور أفضل ابلنسبة ألولئك الذين وجدوا احلماية يف املدن، إذ انضلت 

العديد من املستشفيات يف بغداد وأربيل من أجل التأقلم مع النزوح السكاين الكبري27.

24. “Iraq Humanitarian Response Plan”, OCHA, February 2017, p. 5
25. “Iraq Humanitarian Response Plan”, OCHA, February 2017, p. 5
26.“Civilians account for the majority of victims of ISIS IEDs”, Al-Shahid News, 23-December-2016, 
<https://alshahidwitness.com/civilians-majority-victims-isis-ieds/>, [Accessed 07-March-2018]
27. Boskovitch, Angela. »A Struggle to Care for Iraq’s Disabled«, Carnegie Endowment for 
International Peace, 20-December-2017, <http://carnegieendowment.org/sada/75078>, 
[Accessed 10-March-2018]
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وكان الوضع أسوأ يف املناطق اخلاضعة حتت سيطرة تنظيم داعش، وعلى الرغم من أن التنظيم  
اجملموعة  أن  إال  احملليي،  للسكان  اخلدمات  بتقدمي  اخلاّصة  قوانينه  األحيان  من  يف كثري  يسوغ 
إذ  أو آبخر،  إليهم بشكل  ينتمون  الذين ال  الطبية ألولئك  املساعدة  تقدمي  متنع  اإلرهابيةكانت 
كانت األدوية والعالج خُيصصان للمسلحي وعائالهتم فقط، اتركي بقية املواطني يتدبرون أمرهم 
أبنفسهم28، وأدت ظروف احلصار يف املدن اليت يسيطر عليها تنظيم داعش ونقص املواد الغذائية 
األساسية واملياه واإلمدادات الطبية إىل تدهور احلالة الصحية بي العراقيي والسيما يف املوصل29.

عراقي  مليون  أكثر من 3.7  العراق وعودة  أحناء  داعش يف مجيع  عناصر  مل ختفف هزمية 
القضاء على  ما خلفته حرب  البالد كاملًة؛ بسبب  السيئة يف  الصحية  الظروف  إىل دايرهم من 
التنظيم من تدمري كل املنشآت الصحية تقريباً يف املناطق اليت كانت حتت سيطرته. أما سبب دمار 
املنشآت الصحية فريجع إىل استخدام داعش للمرافق الطبية كقواعد، وابلتايل فإهنا كانت عرضة 
للضرابت العسكرية30، فضاًل عن اتباع عناصر داعش ألساليب األرض احملروقة لتدمري أي موارد 
ال ميكنهم هنبها31. وعلى الرغم من أن بعض هذه املرافق قد عادت إىل اخلدمة منذ ذلك الوقت 
إال أن العديد من املرافق األخرى ما تزال مدمرة ابلكامل، وما يعمل منها تعاين من العديد من 
النواقص واملشكالت32؛ وابلتايل ستبقى العديد من املناطق احملررة من تنظيم داعش تعاين من نقص 

يف اهلياكل األساسية الطبية.
إن الفراغ احلكومي الناجم عن الوجود العسكري يف مشال العراق إىل جانب مسك دفاتر 
احلساابت املتضاربة جيعل من الصعب حتديد عدد املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية اليت 
ما تزال نشطة يف العراق. وتشري وثيقة لدى وزارة الصحة العراقية لعام 2015 إىل وجود 212 
28.“Mosul civilian: ISIS would deny medicine for non-members”, Al-Shahid News, 09-March-
2017,<https://alshahidwitness.com/civilian-isis-deny-medicine/>, [Accessed 10-March-2018]
29. “ISIS cuts water supply for Iraqi civilians in east Mosul as crisis worsens”, Al-Shahid News, 
11-April-2017,<https://alshahidwitness.com/isis-water-civilians-mosul-crisis/>,[Accessed 
10-March-2018]
30. “Reopening of hospital in Jalawla after suffering damage during ISIS rule”, Al-Shahid News, 
12-January-2018, <https://alshahidwitness.com/reopening-hospital-jalawla-isis/>, [Accessed 
10-March-2018]
31. “ISIS torches Ibn al-Athir Hospital in Mosul”, Al-Shahid News, 1-February-2017, <https://
alshahidwitness.com/isis-torches-hospital-mosul/>, [Accessed 10-March-2018]
32.“General Hospital of Tal Afar opens as life returns to the town”, Al-Shahid News, 09-January-2018, 
<https://alshahidwitness.com/general-hospital-tal-afar/>, [Accessed 10-March-2018]
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مستشفى عاماً و95 مستشفى خاصاً يف مجيع أحناء العراق، يعمل منها 207 مشاٍف عمومية 
و93 خاصاً على التوايل كلياً أو جزئيًا33. وذكرت الوثيقة نفسها عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 
34 مركزاً فقط، مما يسلط الضوء على زايدة كبرية يف عدد املستشفيات منذ عام  البالغ عددها 990
2013 على الرغم من احلرب املستمرة، والقيود على امليزانية يف العراق، والنقص الكبري يف مرافق 

الرعاية الصحية األولية.
 إن واثئق وزارة الصحة لعام 2016 مل جتعل الوضع أكثر وضوحاً، إذ تشري إىل وجود 260 
مستشفى عاماً و121 مستشفى خاصًا35، و2669 مرفقاً للرعاية الصحية األولية36. فهذا التغيري 
الذي حتقق خالل سنة واحدة ال يعد واقعياً، وإن ما أدرجته الوثيقة من أعداد للمستشفيات يف 
األنبار ونينوى -على الرغم من أن هنالك مساحات واسعة من هذه احملافظات ما تزال حتت سيطرة 
التنظيم يف عام 2016- ؛ فهذا يؤكد حقيقة أن أرقام االستخدام احلايل )مثل عدد األسرّة املتاحة 
واملرضى النزالء( مدرجة على أهنا »غري متاحة« يف األنبار ونينوى؛ مما يوحي أبن بعض املعلومات 
قد مت أخذها من مصادر قدمية. ومن احملتمل أيضاً أن يكون املوظفون العاملون يف وزارة الصحة 
قد استخدموا مقاييس خمتلفة لتحديد ما الذي جيعل مستشفى ما نشطاً أو مركزاً للرعاية الصحية 

أساسياً.
مما ال شك فيه أن عدداً من املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية يف املناطق اليت 
العراقية من حترير هذه  أُعيد فتحها منذ أن متكنت قوات األمن  كانت حتت سيطرة داعش قد 
املناطق37، ومع ذلك، فإن هذه اإلجنازات حدثت بعد جهود إعادة اإلعمار واسعة النطاق وبعد 
توافر التمويل الالزم، ومن غري املرجح أن يكون ذلك أمراً شائع احلدوث يف مجيع أحناء العراق. 
وابلنظر إىل أتثريات تنظيم داعش وأساليبه فمن املألوف أن تبقى غالبية املستشفيات ومراكز الرعاية 

الصحية يف األنبار ونينوى خارج اخلدمة.

33. “Iraqi Healthcare Statistics 2015”, Iraq Ministry of Health, 2015, p. 7
34. “Iraqi Healthcare Statistics 2015”, Iraq Ministry of Health, 2015, p. 7
35. “Iraq Annual Statistical Report 2016”, Iraq Ministry of Health, 2017, p. 154
36. “Iraq Annual Statistical Report 2016”, Iraq Ministry of Health, 2017, p. 97
37.“International organisations establish two hospitals in west Mosul”, Al-Shahid News, 
21-February-2018,<https://alshahidwitness.com/international-establish-hospitals-mosul/>, 
[Accessed 10-March-2018]
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لكن األمر األكيد هو أن قطاع الرعاية الصحية العراقي -الذي يعاين ابلفعل من اإلمهال 
والضرر الشامل- قد عاىن من صفعة أخرى بعد تنامي خطر تنظيم داعش، ومع أن الصراع قد 
الوثيقة  وقّدرت  شاملة،  بناء  إعادة  إىل  حيتاج  الصحية  الرعاية  قطاع  فإن  عام 2018  انتهى يف 
النامجة عن األضرار يف خمتلف القطاعات يف البالد، وحددت احلكومة العراقية أن  االحتياجات 
قطاع الرعاية الصحية العراقي سيحتاج إىل 4،365 مليون دوالر )159.5 مليار دينار عراقي(، 
أي ما يعادل حوايل 4.9٪ من إمجايل احتياجات إعادة اإلعمار38، ويتناقض هذا املبلغ بنحٍو كبري 
39. وبوجود عجز  مع مبلغ الـ 5,044 مليار دينار الذي ُخّصص لوزارة الصحة يف عام 2016
يزيد عن 100٪، فإن إعادة قطاع الرعاية الصحية إىل شكله قبل احلرب سوف ميّثل حتدايً كبرياً.

ومن املتوقع أن ضمان عمليات إعادة اإلعمار املنصفة، وإعادة مرافق الرعاية الصحية القائمة 
إىل نظام العمل فضاًل عن إعادة بناء تلك املرافق اليت ُدمرت ستكون أولوية حيوية على مدار عام 

2018 وما بعده.
جماالت االهتمام األساسية بقطاع الرعاية الصحية العراقي عام 2018 وما بعده

على الرغم من أن عملية إعادة اإلعمار هي الشغل الشاغل واهلدف الرئيس لقطاع الرعاية 
الصحية العراقي منذ عام 2018، لكن مسألة الكيفية اليت ستبدو عليها عمليات إعادة اإلعمار 
ستبقى بال إجابة. واحلقيقة هي أن نظام الرعاية الصحية السابق الذي كان مركزايً أكثر الذي أُنِشئ 
العراقيي  املواطني  تلبية مطالب  على  قادراً  يعد  قلياًل، ومنذ ذلك احلي مل  السبعينيات وتغري  يف 

واحتياجاهتم.
التحدايت يف  اليوم جمموعة من  العراقي  الصحية  الرعاية  قطاع  يواجه  أخرى،  ومن انحية 
جمموعة متنوعة من اجملاالت، وتُعدُّ بعض القضااي مثل ارتفاع نسب اإلصابة أبمراض القلب واألوعية 
الدموية ومعدالت السرطان خماوف صحية عامة مباشرة. وقد تظهر بعض القضااي مثل االفتقار 
إىل املرافق الصحية وكأهنا من اختصاص القطاعات األخرى ولكن األمراض الناجتة عنها تؤدي يف 
النهاية إىل ضغط إضايف على قطاع الرعاية الصحية الذي ميكن أن يتجنبه. وإن بناء نظام الرعاية 
الصحية يف مرحلة ما بعد تنظيم داعش مع وضع هذه التحدايت احلسبان لن يساعد فقط على 
النتائج ميكن أن  العراقيي، ولكنه سيضمن أن نظام  التخفيف من الظروف املعيشية للعديد من 
38.“Damage Needs Assessment for Iraq”, Government of Iraq, 2017
39.“Iraq Annual Statistical Report 2016”, Iraq Ministry of Health, 2017, p. 271
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يكون مرانً مبا فيه الكفاية للتعامل مع هذه القضااي إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
وتتكون هذه القضااي مما أييت:

• الظروف الصحية املزمنة واحلادة واإلعاقات.	
• متالزمة الفلوجة )التشوهات اخللقية(.	
• األمراض الصحية العقلية.	
• إدمان املخدرات.	
• التدهور والتلوث البيئي.	
• الفساد والبريوقراطية والنفاايت.	
• هجرة العقول واالفتقار إىل وجود األطباء.	

الظروف الصحية املزمنة واحلادة واالعاقات
لقد تسبب حكم داعش اإلرهايب الذي دام ثالث سنوات يف أغلب مناطق مشال العراق 
وغربه وما أعقبه من عمليات حترير تلك املناطق ابلعديد من الضحااي، وتشري وزارة الصحة العراقية 
إىل أنه خالل عام 2016 أصيب حبدود 27،331 عراقياً نتيجة العمليات اإلرهابية40. وابلنظر 
إىل اخنفاض أعداد املصابي يف نينوى واألنبار إذ قّدر عددهم حسب التقرير حبدود 763 وصفر 
على التوايل، إال إنه من املرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثري. لقد تسببت التفجريات واأللغام 
واهلجمات ابلعبوات الناسفة بسقوط أغلبية الضحااي، وعاىن العديد منهم من إصاابت غريت جمرى 
حياهتم، وتسببت إبعاقات مدى احلياة41. وفضاًل على ذلك، مل تتسبب عمليات التحرير فقط 
إبصابة املواطني بل أيضاً أعداد ال حتصى من قوات األمن العراقية وعناصر من احلشد الشعيب الذين 
عانوا كذلك من إصاابت دائمة يف أتدية واجبهم الوطين. إن رعاية هؤالء املصابي ال يتطلب فقط 
توفري نظام رعاية صحي شامل ونظام رعاية صحي الحق يزودهم أبطراف صناعية وأجهزة حركية 
40. “Iraq Annual Statistical Report 2016”, Iraq Ministry of Health, 2017, p. 296
41.“Civilians account for the majority of victims of ISIS IEDs”, Al-Shahid News, 23-December-
2016,<https://alshahidwitness.com/civilians-majority-victims-isis-ieds/>, [Accessed 
10-March-2018]
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مثل الكراسي املتحركة، بل يتطلب كذلك نقلة يف كيفية تقبل اجملتمع ونظرهتم لألشخاص ذوي 
اإلعاقات. ويشتكي الكثري من األشخاص الذين عانوا من اإلعاقات والسيما األشخاص الذين 
تعرضوا لبرت يف األطراف من انعدام الرعاية الكافية؛ مما أجربهم احلال على املكوث يف منازهلم أشهراً 
متواصلة دون رعاية42. وعلى الرغم من وجود برامج ومبادرات ملساعدة هؤالء األشخاص تكون 
ممولة غالباً من القطاع اخلاص، وتقدم تغطية حمدودة فقط؛ لذا ال بد من تلبية متطلبات األشخاص 

ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم وضمان أن حياهتم بعد انتهاء داعش لن تكون حمفوفة ابملعاانة.
وإىل جانب الوفيات واإلصاابت املرتبطة ابحلرب -اليت ال تشكل سوى 4٪ من الوفيات 
العراقية-، فإن غالبية الوفيات يف العراق حتدث بسبب األمراض الدماغية الوعائية، وأمراض احتباس 
اخلبيثة  واألورام  الدموية  األوعية  وأمراض  الدم  ارتفاع ضغط  وأمراض  القلب  وعجز  القلبية،  الدم 
هذه  من  حالة  يف كل  عاماًل  يكون  أن  ميكن  الوراثة  عامل  أن  من  الرغم  وعلى  )السرطان(43. 
احلاالت، غرَي أن مجيعها -ابستثناء األورام اخلبيثة- ترتبط أيضاً ابلعوامل اليت هلا عالقة بنمط احلياة 
مثل: السمنة، والتدخي وكالمها كان سائداً يف العراق على مر السني44. يف الواقع، ميكن جتنب 
العديد من الوفيات؛ بسبب السمنة الواصلة لنسبة 67٪ للبالغي عرب تغيري النظام؛ وابلتايل ختفيف 

الضغط غري الضروري على نظام الرعاية الصحية45.
ويشكل ارتفاع معدالت انتشار السرطان أيضاً مصدر قلق؛ نظراً ألن األرقام قد ارتفعت 
يف السنوات األخرية والسيما سرطان األطفال؛ وبسبب ارتفاع أعداد املدخني فإن احتمال ارتفاع 

معدالت اإلصابة ابلسرطان يف السنوات املقبلة ستكون كبرية للغاية46.

42. “Kuwaiti Medical Campaign Helps Disabled People Of Mosul”, Al-Shahid News, 19-January-
2018<https://alshahidwitness.com/medical-campaign-help-disabled-mosul/>, [Accessed 
10-March-2018]
43. “Iraq Annual Statistical Report 2016”, Iraq Ministry of Health, 2017, p. 79
44. Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 940
45.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 940
46. Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 940-941
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متالزمة الفلوجة )التشوهات اخللقية(
الحظ األطباء يف مدينة الفلوجة منذ عام 2005 زايدًة يف حاالت التشوهات اخللقية بي 
فضاًل عن  املتوسط  من  أعلى  مبعدالت  األطفال  وزايدًة يف حاالت سرطاانت  الرضع،  األطفال 
ظهور حاالت تشوهات خلقية يف القلب، ومشكالت يف العمود الفقري، وسواها من املخاطر 
الصحية. أن البحث حول هذه التشوهات وأسباهبا ما يزال غامضاً نوعاً ما، وقد وجدت إحدى 
الدراسات أن العوامل الوراثية )مثل زواج األقارب، واآلابء واألمهات الذين يعانون من مشكالت 
أن هنالك حاالٍت أخرى لوالدين  لتلك األمراض، لكن لوحظ أيضاً  صحية مماثلة( كانت سبباً 
آخرين لديهم أطفال ذوو تشوهات خلقية لكنهم ال حيملون عوامل وراثية أو مشكالت صحية 
مماثلة47. يف حي وجد ابحثون آخرون أن بعض الوالدين هلؤالء األطفال لديهم نسب عالية من 
الرصاص والزئبق واليورانيوم يف شعرهم وأسناهنم وأظافرهم48. ويف كلتا احلالتي، خلص البحث إىل 
أن األسلحة املشعة )مثل قذائف اليورانيوم املنضب( وغريها من الذخائر اليت حتتوي على مواد ضارة 
استخدمت يف الفلوجة خالل معركة الفلوجة الثانية يف عام 2004؛ وابلتايل شاركت يف حدوث 

سلسلة من التشوهات اخللقية اليت يشار إليها أحياانً ابسم »متالزمة الفلوجة«.
إنَّ ما ذُكر آنفاً يعدُّ أمراً مهماً لوجود التحالف الدويل الذي تقوده الوالايت املتحدة، والذي 
استخدم أسلحة مماثلة ضد داعش يف سوراي49. أما املوصل اليت تعرضت لغارات جوية وقصٍف 
مدفعي كبري ضد داعش يف أثناء عمليات حترير غرب املدينة على يد مقاتلي قوات األمن العراقية، 
فإن هنالك فرصة كبرية للغاية يف أن تكون بؤرة أخرى للمواد الكيميائية املشعة واخلطرة؛ وابلتايل 
املواطنون  الوالدة فسيعاين  للتطهري والوقاية قبل حدوث حاالت  فإن عدم وجود إجراءات كافية 
املوصليون العائدون إىل دايرهم هم وأوالدهم من أمراض وتشوهات خلقية لسنوات متعددة قادمة.

47.  Alaani, Samira; al-Fallouji, A.R.; Busby, Christopher. “Pilot Study of Congenital Anomaly 
Rates at Birth in Fallujah”, JIMA, vol. 44, )2012(, pp. 3-5
48. Lupkin, Sydney, “Birth Defects Plague Iraq, But Cause Unknown”, ABC News, 
25-March-2013,<abcnews.go.com/Health/birth-defects-plague-iraq-10-years-us-invasion/
story?id=18793428>, [Accessed 10-March-2018]
49.Oakford, Samuel, The United States Used Depleted Uranium in Syria, Foreign Policy Magazine, 
14-February-2017, <foreignpolicy.com/2017/02/14/the-united-states-used-depleted-uranium-
in-syria/>, [Accessed 12-March-2018]
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األمراض الصحية العقلية
كانت لسنوات الصراع آاثر سلبية شديدة على الصحة العقلية للعديد من املواطني العراقيي. 
ويف حي أن اآلاثر اجلسدية الناجتة عن النزاعات الكثرية يف العراق قد ُوثّقت جيداً بيد أن التأثريات 
الدقيقة مفهومة بنحو أقل بكثري، فعلى الرغم من أن وزارة الصحة قد أعلنت أن الصحة العقلية 
هي جزء من جمموعة اخلدمات الصحية األساسية، لكن ما يزال من غري الواضح إذا كانت للربامج 

آاثر بعيدة املدى50.
إن األساليب الوحشية اليت يستخدمها داعش مبا يف ذلك تعريض األطفال ألعمال العنف 
يف حماولة جلعلهم عدميي األحساس، وأن ميارسوا االعتداء اجلنسي واالغتصاب حتت أتثري السالح 
زادت من نسبة العراقيي الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة51. وتشري بعض التقديرات 
إىل أن 70٪ من الطائفة األيزيدية قد يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وأن 20٪ يعانون من 
أفكار انتحارية نتيجة للصدمة اليت تعرضوا هلا بسبب داعش اإلرهايب52. ويعاين العراق من نقص 
يف اخلرباء يف عالج اضطراب ما بعد الصدمة وغريه من الظروف النامجة عن الصدمة أو الصراع؛ 
وابلتايل فإن تدريب وتوفري أصحاب االختصاص املدرّبي بنحٍو جيد الذين ميكن أن يساعدوا يف 
عالج هذه اجملتمعات واألفراد سوف يتطلب توفري التمويل الكايف واالستجابة املبنية على التعاون 

حلل األزمة.
إدمان املخدرات

لقد ازدادت معدالت تعاطي املخدرات يف العراق بنحٍو كبري منذ اإلطاحة بصدام حسي 
عام 2003، وقد شهد العام 2014 ارتفاعاً كبرياً يف تعاطي املخدرات؛ بسبب ضعف السيطرة 
وإيران.   الكويت  من  املخدرات  جبلب  للمتاجرين  مما مسح  للعراق؛  اجلنوبية  احلدود  على  األمنية 
تتكون أغلب العقاقري غري املشروعة يف العراق من املخدرات مثل: املارجيواان، واحلشيش، والباركيزول، 

50.  Al-Halfi, Thamer Kadum; Lafta, Riyadh; Burnham, Gilbert. “Health Services in Iraq”, Lancet, 
vol. 381, )2013(, p. 941
51.  “Mosul children ‘have seen things no one should see’”, Al-Shahid, 22-December-2016,<https://
alshahidwitness.com/mosul-children-seen-things-no-one-see/>, [Accessed 12-March-2018]
52.   “Traumatised by ISIL, Yazidis seek help”, Al-Jazeera, 28-October-2014, <https://www.aljazeera.
com/news/middleeast/2014/10/traumatised-isil-yazidis-seek-help-2014102695410680300.html>, 
[Accessed 12-March-2018]
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والفاليوم، والسومادريل، والرتامادول، ومشتقات املورفي مثل الكودين53. ومع ذلك، فإن املنشطات 
مثل »الكابتاغون« -وهو منشط أمفيتاميين- ذو شعبية خاصة بي عناصر داعش54، وانتشرت 
هذه  من  العديد  انطالق  ونقطة  بؤرة  البصرة هي  مدينة  أن  ويبدو  العراقيي،  املواطني  بي  أيضاً 
العقاقري تليها العاصمة بغداد وحمافظة ميسان. أما غرب املوصل أو مشاله فال توجد حىت اآلن أي 
تقارير تؤكد أن هنالك استخداماً واسعاً لتلك العقاقري، لكن شعبية الكابتاغون وانتشار اضطراب ما 
بعد الصدمة واألمراض العقلية يف مناطق كانت حتت سيطرة تنظيم داعش فضاًل عن انعدام القانون 

نسبياً ميكن أن تؤدي مجيعها إىل انتشار أزمة املخدرات يف هذه املناطق.
وسيكون على قطاع الرعاية الصحية توفري عالجات أتهيلية للمصابي ابإلدمان للتخفيف؛ 
من احلالة ومنع حتوهلا إىل أزمة صحية عامة، وعلى القطاع كذلك تقدمي الدعم املادي والنفسي 

ملساعدة املدمني على التحرر من سجنهم.
التدهور والتلوث البيئي

أما التأثري اآلخر الناتج عن النزاع يف مجيع أحناء العراق وعلى مدى سني هو التدهور البيئي 
والتلوث. إذ -كما ذُكر آنفًا- يرجع جزء من املشكلة إىل تدمري البنية التحتية للصرف الصحي، 
وتدمري شبكة املياه؛ مما يؤدي إىل ارتفاع حاالت اإلصابة ابلكولريا واإلسهال، ومن املرجح أن تشهد 
مدن مثل املوصل والرمادي زايدة يف عدد احلاالت املتعلقة ابملياه امللوثة والصرف الصحي املنخفض؛ 
لذلك ينبغي على وزارة الصحة العراقية اختاذ تدابري وقائية لضمان احتواء أي تفّش لألمراض قبل 

أن تتسبب إبزهاق األرواح. 
وإىل جانب مسألة املياه امللوثة املسببة لألمراض، ميّثل نقص املياه ككل مصدر قلق صحي 
إىل  أدى  مما  املاضية  اخلمس  السنوات  مدار  على  مبدة جفاف  العراق  ومير  املستقبل،  حمتمل يف 
اخنفاض مستوايت املياه بشكل خطري يف العديد من األهنار واخلزاانت؛ وابلتايل أدى قلة مستوايت 
املياه إىل االخنفاض يف نسبة توفري املياه النظيفة؛ وهذا يقود إىل زايدة خطر الظروف املذكورة آنفاً 
املرتبطة ابملياه امللوثة. وفضاًل عن ذلك، أدى اجلفاف إىل زايدة تكرار العواصف الرملية مما فاقم 

53. “Basra: The epicentre of Iraq’s drug problem”, The New Arab, 02-January-2018, <https://
www.alaraby.co.uk/english/society/2018/1/2/basra-the-epicentre-of-iraqs-drug-problem>, 
[Accessed 12-March-2018]
54. Kan, Paul. “This is Your Jihad On Drugs”, The War on the Rocks, 07-March-2016, <https://
warontherocks.com/2016/03/this-is-your-jihad-on-drugs/>, [Accessed 13-March-2018]
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من ظروف أولئك الذين يعانون من أمراض جلدية ورئوية55. وعلى الرغم من أن األمطار الغزيرة يف 
أوائل عام 2018 قد أاتحت قدراً من اإلغاثة، فمن املرجح أن حتدث املشكلة مرة أخرى؛ مما يزيد 

من الضغط على نظام الرعاية الصحية العراقي.
قبل داعش اإلرهايب نفسه؛ حبيث أشعلت  مباشرة من  النهائي كنتيجة  البيئي  التأثري  أييت 
اجلماعات اإلرهابية يف أثناء تراجعهم يف مشال العراق عام 2016 النريان يف آابر القيارة متاماً كما 
فعل صدام حسي حينما أشعل النريان يف آابر النفط يف البصرة قبل عقدين من الزمن. لكن على 
عكس البصرة تسببت احلرائق يف القيارة حبدوث تفاعل مع الرواسب الكربيتية احمللية وتصاعد على 
إثرها دخان سام غطى جزءاً كبرياً من املنطقة؛ مما تسبب يف إصابة العديد من السكان مبشكالت 
يف اجلهاز التنفسي56. وتركت تلك احلرائق العديد من السكان احملليي يعانون من أمراض مزمنة مع 
عدم توافر اخليارات العالجية57، وإىل جانب ذلك، ما تزال اآلاثر طويلة األمد للدخان السام غري 
معروفة، وكما هو احلال مع متالزمة الفلوجة، فإن اآلاثر املرتتبة على الضباب الدخاين السام ميكن 

أن تؤدي يف النهاية إىل أزمة صحية حملية جيب معاجلتها عاجاًل أم آجاًل.
الفساد والبريوقراطية والنفاايت

املفرطة  والبريوقراطية  الفساد  قضية  أن  إال  عامة  مشكلة صحية  ليست  أهنا  من  الرغم  على 
الرعاية  نظام  وحتسي  اإلعمار،  إعادة  عمليات  يف  أبضرار  تسببت  قضااي  مجيعها  وتعد  والنفاايت 
الصحية العراقي. ومن آاثر الفساد املايل ظاهرة »املوظفي الومهيي« ويقصد هبا كل موظف ال ميارس 
عمله أو يتغيب كثرياً عن عمله مث يتقاضى أجراً مثل أي موظف آخر ملتزم بعمله. ويقّدر البنك الدويل 
تكاليف ظاهرة املوظفي الومهيي مبقدار 260 مليون دوالر يف السنة58. وحيدد البنك الدويل أن نسبة 
مئوية كبرية من ميزانية القطاع الصحي وإعاانته تذهب إىل البريوقراطيي الذين ليسوا هم ضروريي أو 
مؤهلي بنحٍو كاٍف لكنهم ببساطة حصلوا على منصب وظيفي ما عرب وساطة ما أو بسبب الروابط 

55. »Dust storms sweep across Iraq as government solutions falter«, Al-Shahid News, 03-November-
2017,<https://alshahidwitness.com/dust-storms-iraq-government-solutions/>, [Accessed 
12-March-2018]
56. “IS set fire to sulphur fields, creating toxic gas clouds that injure 1,000”, Al-Shahid News, 
23-October-2016, <https://alshahidwitness.com/sulphur-fields-toxic-gas-injure-1000/>, 
[Accessed 12-March-2018]
57.Westcott, Tom. “Photo Essay: The Black Smog of ISIS”, Carnegie Endowment for International 
Peace, 20-December-2016, <http://carnegieendowment.org/sada/66515>, [Accessed 12-March-2018]
58.  “Republic of Iraq Public Expenditure Review”, World Bank Group, 2014, pp. 25-26
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األسرية والسياسية والقبلية59. وأشار البنك الدويل إىل أن الوضع أسوأ بكثري يف إقليم كردستان الذي 
يعاين من ختمة يف القطاع البريوقراطي على الرغم من صغر حجمها60؛ وهذا يؤدي إىل احلصول على 

أموال أقل لعالج املرضى.
وفضاًل عن احليلولة دون تلقي املرضى الرعاية الكافية، فيمكن أن تزهق األرواح نتيجة الفساد 
إذا أخفق املسؤولون يف مساءلة املؤسسات عن إخفاقاهتم، فمثاًل تسبب احلريق الذي نشب يف 
مستشفى الريموك يف بغداد عام 2016 مبوت 12 طفاًل، وقد ُنسب احلريق إىل عطل كهرابئي مما 

يبدو أنه مت جتاهل هذا العطل  بسبب سوء اإلدارة والفساد61. 
ميكن أن تؤدي البريوقراطية شديدة التعقيد إىل حاالت من انعدام الكفاءة املنهجية وعمليات 
غري متناسقة ميكن أن جتعل تقييم االحتياجات والتأثري أكثر صعوبة. فقد أظهرت ورقة البحث هذه 
املسألة حينما سعت إىل حتديد عدد املستشفيات النشطة، ومراكز الرعاية الصحية األولية للعثور 
فقط على أعداد غري متسقة للغاية ابلنسبة إليهم. ومن خالل تسيري اإلجراءات البريوقراطية، وإنشاء 
عمليات معيارية جلمع البياانت وتقييمها ميكن التقليل من أوجه عدم االتساق هذه؛ مما يسمح 

لوزارة الصحة بتخصيص التمويل مع ضرورة فهم املطالب واالحتياجات املعنية.
هجرة العقول واالفتقار إىل وجود األطباء

لقد أدى رفع القيود املفروضة على األطباء املهاجرين يف عام 2004 ابلتزامن مع أعمال 
العنف الالحقة يف مجيع أحناء البالد، إىل هجرة األطباء احملرتفي كما ذُكر آنفاً. وحبلول عام 2013 
خفضت نسبة هجرة العديد من األطباء؛ ومع ذلك أدى ظهور تنظيم داعش والصراع الذي أتبعه 

إىل موجة جديدة من هجرة ذوي العقول يف عام 2014.
إن األطباء العراقيي مل يرتكوا بالدهم فقط بسبب الصراع مع داعش اإلرهايب بل أيضاً بسبب 
الفساد املستشري، وانعدام الفرص للمحرتفي منهم يف العراق؛ نتيجة للفساد وانعدام القانون62. 
59.  “Republic of Iraq Public Expenditure Review”, World Bank Group, 2014, p. 14
60.   “Republic of Iraq Public Expenditure Review”, World Bank Group, 2014, p. 14
61. “At least 12 babies killed in Baghdad hospital fire”, Al-Jazeera, 10-August-2016, <https://
www.aljazeera.com/news/2016/08/11-babies-killed-baghdad-hospital-fire-160810063620919.
html>, [Accessed 12-March-2018]
62. Morris, Loveday. »Iraq fears a ‘brain drain’ as educated young people head to Europe«, 
TheWashingtonPost,05-October-2015, <https://www.washingtonpost.com/world/iraq-fears-a-
brain-drain-as-middle-class-young-people-head-to-europe/2015/10/05/77d26ee4-620f-11e5-
8475-781cc9851652_story.html?utm_term=.c5a8fe2018a1>, [Accessed 13-March-2018]



22

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وال توجد إحصائيات حمددة يف الوقت احلاضر بشأن عدد األطباء ذوي االختصاص الذين غادروا 
العراق منذ عام 2014، لكن بعض التقديرات تشري إىل أن عددهم يكون ابآلالف مما يشكل 
ضغطاً شديداً على نظام الرعاية الصحية63. وتوحي تلك اإلحصاءات والتقديرات هلؤالء األفراد إىل 
ضرورة عدم االكتفاء ابحلد من خطر داعش، والقبلية بل جيب احلد من الفساد وحاالت اخلروج 

عن القانون.
ومن انحية أخرى، هنالك هتديد حمدد يواجهه األطباء املختصون، وجيربهم على البحث عن 
حياة جديدة وهو: القبلية والعصاابت، فعلى سبيل املثال، يثائر أفراد العشرية ابلثأر من الطبيب إذا 
توىف مريض من أقرابئهم حىت لو فعل الطبيب كل ما يف وسعه إلنقاذه. من املعروف أن العصاابت 
تطالب بتفضيل يف املعاملة ويف بعض األحيان تطالب األطباء ابلتخلي عن مرضاهم احلاليي ليتلقوا 
العالج64. وعلى الرغم من أن ضعف الدولة العراقية بعد عام 2014 قد ساعد يف إفالت القبائل 
والعصاابت املتشددة من العقاب، إال أن املشكلة كانت موجودة حىت قبل ذلك الوقت. وبغض 
النظر، أدى تدهور الوضع بعد عام 2014 إىل ختلي الكثري من األطباء عن مهنتهم، لكن ضمان 
عدم انتهاك مثل هذه اجلماعات للقواني العراقية دون عقاب هو أمر أساس لضمان قدرة األطباء 

على أداء أعماهلم أبمان؛ وهذا بدوره يعد مفتاحاً لالحتفاظ هبم.
الرجوع إىل أصل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية

تتمتع اململكة املتحدة بشكل من أشكال الرعاية الصحية اجملتمعية منذ تطبيق قانون الفقراء 
يف عام 1601 من قبل امللكة إليزابيث األوىل، حيث أخذت جزءاً من مسؤولية توفري الرعاية اليت 
تشرف  اليت  للرعاية  الرئيس  »املصدر  هي  اخلارجية  اإلغاثة  وكانت  الديين65.  السلك  إىل  تنتمي 
عليها الدولة حىت القرن التاسع عشر«66. مث أُلغي هذا الشكل من أشكال توفري اإلغاثة واستُبدل 

63. Morris, Loveday. “Iraq fears a ‘brain drain’ as educated young people head to Europe”, 
TheWashingtonPost,05-October-2015, <https://www.washingtonpost.com/world/iraq-fears-a-
brain-drain-as-middle-class-young-people-head-to-europe/2015/10/05/77d26ee4-620f-11e5-
8475-781cc9851652_story.html?utm_term=.c5a8fe2018a1>, [Accessed 13-March-2018]
64. Bradley, Matt. “Iraq’s Doctors Face Threats of Violence”, The Wall Street Journal, 01-May-
2016,<https://www.wsj.com/articles/iraqs-doctors-face-threats-of-violence-1462145946>, 
[Accessed 13-March-2018]
65.  Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 5.
66.  Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 5.
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ابملالجئ اليت توفر الرعاية األولية للفقراء. ومع تطور العلوم الطبية يف القرني الثامن عشر والتاسع 
اليت  املؤسسات  من  املعدية وغريها  لألمراض  احمللية إبنشاء مستشفيات  السلطات  بدأت  عشر، 

عاجلت األشخاص ذوي اإلعاقة.
القرن  مطلع  يف  املتحدة  اململكة  يف  احلديثة  الصحية  اخلدمات  هئية  أسس  ُوضعت  وقد 
ع برانمج  العشرين، حينما ُقدِّمت خدمة طبيب األسرة ومتويلها من خالل برامج التأمي، وقد ُوسِّ
لتوفري »فريق« من األطباء احملليي )األطباء العامون( أُطلق عليه اسم نظام الفريق إىل مجيع الرجال 

العاملي يف عام 1911 يف ظل رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج67.
لقد اختذت احلكومة الربيطانية قبل بداية احلرب العاملية الثانية خطوهتا األوىل حنو تشكيل 
 ،68 هيئة خدمات صحية وطنية مكتملة األركان مع إنشاء اخلدمات الطبية الطارئة يف عام 1938

وقد أتسست حتسباً ألي إصاابت جتلبها احلرب. 
ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية أسست احلكومة االشرتاكية العمالية يف ذلك الوقت هيئة 
اخلدمات الصحية الوطنية يف اململكة املتحدة. وكانت هذه هي املرة األوىل اليت تتحمل فيها حكومة 
اململكة املتحدة مسؤولية توفري أيسر املستوايت للرعاية الصحية واالجتماعية وضماهنا واليت متتد 
لتشمل مجيع سكان البالد69؛ ومن شأن ذلك أن يوفر رعاية شاملة وجمانية يف األماكن اليت تشملها 

الضرائب العامة ومتوهلا70.
ومن الناحية العملية أمّمت املستشفيات التابعة للدولة اليت كانت ُتدار من قبل املنظمات 
التطوعية واحلكومة احمللية، وأُنشئت شبكة وطنية من األطباء العامي )أطباء األسرة( لتحل حمل 
نظام الفريق الذي سيحيل املرضى إىل هيئة خدمات صحية أخرى؛ وابلتايل بدأت وزارة الصحة 

إبدارة هيئة خدمات أطباء األسرة71.
67.  Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 5.
68. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 5.
69. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 5. 
70. Gorsky. “The British National Health Service 1948-2008: A Review of the Historiography” 
Social History of Medicine, 21)3(, 2008, p. 442.
71.Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 5.



24

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وقد جاء إنشاء هيئة اخلدمات الصحية الوطنية بعد أن فاز حزب العمال يف املعركة السياسية 
حول ركائز أتسيسه، حيث أقام العدالة التوزيعية، والتضامن االجتماعي ضد البريوقراطية غري املرنة 
واملتسلطة72. وإن هذا الصدام األيديولوجي بي مؤيدي نظام الرعاية الصحية املركزي مقارنة مع 
أتباع اخلدمات الصحية األكثر خصخصة على أساس مبادئ اقتصاد السوق، سيكون موضوعاً 

مستمراً يف إدارة اخلدمات الصحية الوطنية.
تطوير هيئة اخلدمات الصحية الوطنية )2008-1950(

اخلمسينيات 1950
شهدت املراحل األولية من تطوير هيئة اخلدمات الصحية الوطنية تنقيح هياكل »القيادة 
والسيطرة« اليت من شأهنا توجيه تعليمات احلكومة املركزية إىل جمالس املستشفيات احمللية73؛ ومع 
ذلك، مل يكن هذا النظام الصارم متوافقاً مع احتياجات نظام الرعاية الصحية يف اململكة املتحدة 
والسيما مع عدم وجود أي بياانت أو اسرتاتيجيات تتعلق بتوزيع املوارد يف خمتلف حمافظات البالد. 
مت متويل املستشفيات على أساس »امليزانيات التأرخيية« اليت كان فيها مبلغ من املال يرتبط ابملبلغ 
املخصص يف السنة السابقة وليس على أساس احلاجة. وتفاقمت الصعوابت اليت متت مواجهتها يف 
اخلمسينيات من القرن املاضي عرب إجراءات تقشفية فرضتها حكومة احملافظي اليت سعت إىل تعزيز 

عمل األطباء العاملي يف القطاع اخلاص بداًل من األطباء العامي يف القطاع العام74.
الستينات 1960

كانت حقبة الستينيات زاخرة يف عمليات اإلنفاق على نظام الرعاية الصحية الوطنية. إذ 
بُنيت مستشفيات جديدة، وأدخلت التكنولوجيات اجلديدة فيها، ووقع على عاتق هيئة اخلدمات 
 Enoch الصحية الوطنية مسؤولية أكرب عرب توفري الرعاية الصحية العامة وتنفيذ خمطط ملستشفى
Powell يف عام 1962، وحدد املخطط أن مستشفى املقاطعة العام الكبري )DGHs( الذي 
حيتوي على حنو 600-800 سرير ويقدم خدماته اىل السكان الذي يرتاوح عددهم من 100 
72.Gorsky. “The British National Health Service 1948-2008: A Review of the Historiography” 
Social History of Medicine, 21)3(, 2008, p. 438.
73. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 7.
74. Gorsky. “The British National Health Service 1948-2008: A Review of the Historiography” 
Social History of Medicine, 21)3(, 2008, p. 443.
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ألف إىل 150 ألفاً سيكون املزود الرئيس لرعاية املرضى الداخليي واخلارجيي، وقد وضع املخطط 
معايري حمددة قابلة للتطبيق فيما خيص وظيفة مجيع املستشفيات حتت مظلة هيئة اخلدمات الصحية 
الوطنية، مثل عدد األسرّة يف املستشفيات لكل 1000 شخص وتعريفات للخدمات احملددة75؛ 
أدى ذلك إىل أشكال أخرى من الرعاية، مبا يف ذلك األمومة إلدراجها يف اخلدمة اليت تقدمها 
نظر«  »قصر  نتيجة  للمخطط كان  املنسوب  الفشل  إن  قيل  وقد  العام76.  املقاطعة  مستشفى 

السياسيي واجلمعية الطبية الربيطانية الذين أنفقوا على مشاريع مبنية على مكاسب فورية.
السبعينيات 1970

تعريف أوضح  توفري  من حيث  أكثر وضوحاً  الوطنية  الصحية  هيئة اخلدمات  أصبح دور 
على  وظيفتها  نطاق  الصحية وحتديد  الرعاية  توفري  واألطباء يف  املستشفيات  تؤدي  الذي  للدور 
وفق احلدود اجلغرافية للمدن يف إجنلرتا وويلز. وختضع إدارة اخلدمات للسلطات الصحية يف املنطقة 
املسؤولة عن السكان الذين يرتاوح تعدادهم بي 500 ألف إىل 1 مليون. ومت تقسيم هذه بدورها 
إىل مناطق صحية حتتوي على عدد سكاين مبقدار 200 ألف اليت كانت تدار من قبل فرق إدارية 
متعددة التخصصات يعمل أعضاؤها عرب توافق اآلراء وأُطلق عليها أسم »اإلدارة التوافقية« يف دوائر 

الرعاية الصحية.
املقدمة من  اخلدمات  تكاماًل يف  أكثر  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  أصبحت وظائف 
 1974 لعام  الصحية  الرعاية  إصالحات  أنشأت  املثال،  سبيل  فعلى  األخرى،  املنظمات  قبل 
اخلدمات  قدمت  اليت  احمللية  والسلطات  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  بي  املشرتكة  اللجان 
االجتماعية واإلسكان والتعليم. وجلب هذا النهج متعدد الوظائف واملتعدد التخصصات ممثلي 
من املستشفيات واألطباء العامي، والصحة العامة، والتعليم ملناقشة القضااي االجتماعية والصحية 

على طاولة واحدة77.
وقد حدث تطور مهم يف عام 1975 عرب إنشاء فريق عمل لتوزيع املوارد )RAWP( وُكلَِّف 
مبهمة تقدمي املشورة إىل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية بشأن كيفية االبتعاد عن التمويل القائم على 

75.  Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 7.
76. Maybin. “The reconfiguration of hospital services in England” King’s Fund, 2007, p. 1-2.
77.  Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 9.
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العرض التأرخيي لتوزيع املوارد الذي يعكس التفاواتت اجلغرافية واالحتياجات78؛ وأدى ذلك إىل 
ات يف متويل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية على وفق كل منطقة. تغريُّ

وفضاًل عن ذلك، تطور دور األطباء العامي )GP( بفضل إنشاء هيئة متثيلية رمسية يف عام 
1972 تسمى الكلية امللكية لألطباء العامي، وزودوا بربانمج تدريب إلزامي للدراسات العليا ملدة 
3 سنوات يف عام 1976. وُعّزز دور مقدمي الرعاية الصحية األولية مثل األطباء العامي وذلك 

بفضل إعالن Alma Ata لعام1978 79.
الثمانينيات 1980

شهد هذا العقد من الزمن استمراراً حلكم احملافظي الذي ُحقنت خالله أيديولوجية احلزب 
تفكيك  إىل  سعت  اليت  اإلصالحات  طريق  عن  الصحية  الرعاية  نظام  يف  السوق  حلرية  املائلة 
»البريوقراطية الزائدة« إلصالحات عام 801974؛ وأدى تقرير دعمته احلكومة ومجعه رجل األعمال 
السري روي غريفيث الذي قادته رئيسة الوزراء مارغريت اتتشر إىل تنفيذ إصالحات من شأهنا أن 
تؤدي إىل حتول يف ممارسات اإلدارة يف هيئة اخلدمات الصحية الوطنية من »اإلدارة التوافقية« إىل 
الغذائية،  املواد  ذا خربة واسعة يف صناعة  السري روي غريفيث مديراً  العامة«. لقد كان  »اإلدارة 
وسعى إىل إدخال أساليب اإلدارة الشائعة يف القطاعات التجارية إىل قطاع الصحة، وإن التغريات 

الرئيسة اليت شهدها نظام إدارة هيئة اخلدمات الصحية الوطنية حتت إدارته هي كما أييت:
ختصيص ميزانيات للوحدات التشغيلية )مستشفيات، وخدمات صحية جمتمعية( وجلميع - 

عملياهتا )اإلدارة العامة( بداًل من وضع ميزانيات لوظائف حمددة )اإلدارة التوافقية(.
االستثمار يف نظم املعلومات اإلدارية اليت تعمل على حتسي عملية اختاذ القرار من قبل - 

املديرين )استخدام ممارسات إدارة األعمال يف توفري الرعاية الصحية(.
إغالق املستشفيات )التقشف(81.- 

78. “Sharing Resources for Health in England: Report of the Resource Allocation Working Party” 
Department of Health and Social Security, 1976.
79. Goodwin et al. “Improving the quality of care in general practice” King’s Fund, 2011, p. 14.
80. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 10.
81. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 11.
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دعم مشاركة القطاع اخلاص من خالل عقود دعم اخلدمات وتشجيع التأمي الطيب اخلاص - 
.82)PMI(

وقد استمر دمج مبادئ السوق احلرة يف نظام الرعاية الصحية بعد صياغة الورقة البيضاء 
»العمل من أجل املرضى« يف عام 1989، وكانت هذه اجملموعة من املقرتحات هتدف إىل تعزيز 
تقدمي  حتسي كفاءة  هدفها  اليت  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  داخل  عملية  إدارية  ممارسات 
اخلدمات. وقد أُنشئت Healthcare Trusts لتقدمي إعاانت من نظام الرعاية الصحية للموظفي، 
تقدمي  على  املستشفيات  حتفيز  شأنه  من  وهذا  تدرجيياً؛  ابلتطور  التنافسية  السوق  بيئة  وبدأت 

خدمات عالية اجلودة للحصول على الربح النقدي83.
مل يكن هنالك برانمج جترييب الختبار هذه اإلصالحات، ولكن أدى تنفيذ مقرتحات الورقة 

البيضاء يف عام 1991 إىل بدء عملية اخلصخصة التدرجيية.
التسعينيات 1990

شهدت حقبة التسعينيات تطور كما أطلقت عليه وسائل اإلعالم واألكادمييات يف اململكة 
املتحدة »ابلسوق الداخلية« يف إطار هيئة اخلدمات الصحية الوطنية84، وفّككت عناصر اإلدارة 
الصحية  الرعاية  مقدمي  خدمة  ينهي  نظام  إىل  أدى  مما  السبعينيات؛  يف  طّورت  اليت  التوافقية 
)البحث  املستقلة  واملنظمات  الصحة(،  )مثل وزارة  الصحية  املرتبطة ابلرعاية  الوزارية  واملؤسسات 
التعليم  املثال  العالقة -على سبيل  القطاعات األخرى ذات  واجلمعيات اخلريية(، واملنظمات من 
والرعاية اجملتمعية- ابسم »املنافسة اإلجيابية« و»حتسي الكفاءة«؛ وكان اهلدف من ظهور السوق 
الداخلية هو تطهري هيئة اخلدمات الصحية الوطنية لعناصرها البريوقراطية املفرطة وحتويلها إىل نظام 

من شأنه توفري متطلبات »عمالئها« )أي املرضى(.

82.Gorsky. “The British National Health Service 1948-2008: A Review of the Historiography” 
Social History of Medicine, 21)3(, 2008, p. 446.
83. Gorsky. “The British National Health Service 1948-2008: A Review of the Historiography” 
Social History of Medicine, 21)3(, 2008, p. 12.
84.http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/background_briefings/your_nhs/93732.stm, BBC News, 
1998
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وتشمل االصالحات املهمة ما أييت:
موازانت السلطات الصحية املخصصة على أساس حجم السكان والسن واألداء )املنافسة - 

على األموال املخصصة لتحفيز األداء العايل(.
ملكية األطباء العامي يكون ذلك مبخطط طوعي يسمح هلم بشراء اخلدمات أبنفسهم - 

وإجياد ارتباط مباشر بي املريض والطبيب العام، والتحايل على السلطات الصحية85.
تشكيل منظمة داخل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية حتمل اسم )NHS Trusts( تسمح - 

للمنظمات شبه املستقلة واملنظمة العملية برفع الدخل من خالل املشاريع التجارية86.
1997 - 2008 )حزب العمال اجلديد(

ويف هذه احلقبة فككت السوق الداخلية من خالل ما أييت:
- تشكيل جمموعات الرعاية األولية )PCGs( اليت تتكلف بتقدمي الرعاية الصحية ألعداد 

من السكان البالغي حنو 100 ألف.
- إلغاء ملكية الطبيب العام.

الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  داخل  املنظمات  بي  التعاون  عالقات  تطوير  إعادة   -
وجمموعات الرعاية األولية والسلطات الصحية واخلدمات اجملتمعية87

- بقيت  املنظمة داخل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية NHS trusts قائمة كأصحاب 
العمل ولكن ال يسمح هلا ابمتالك شروط التوظيف اخلاصة هبا88

ومع ذلك، بقيت جوانب أخرى من السوق احلرة قائمة حىت اآلن؛ فعلى سبيل املثال، أُقرَّ 
85. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 13.
86. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 14.
87. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 20.
88. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 33.
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أبن االنقسام بي املشرتي ومقدم خدمات الرعاية الصحية يفضي إىل ختصيص املوارد على حنٍو 
متزايد89. 

وقد شهدت اإلصالحات يف ظل حزب العمال اجلديد »مرونًة« بشأن األسواق الداخلية؛ 
مما أدى إىل إدراك أن قطاع الرعاية الصحية ميثل »اقتصاداً خمتلطاً استهالكيًا«90 ميزج بي مبادئ 

السوق واملبادئ الداعمة للدولة.
هيئة اخلدمات الصحية الوطنية اليوم91

دوائر صحية 
خاصة 

)CCGs(

هيئة اخلدمات الصحية 
الوطنية يف إجنلرتا

شراكات حتويلية 
مستدامة

مقدمو اخلدمات من 
القطاع اخلاص

اللجنة املعنية بنوعية 
الرعاية، وهي جهة 

رقابية مستقلة لضمان 
اجلودة

 NHS هيئة
 ،Improvement
وهي جتمع بي الوظائف 
اليت اضطلعت هبا هيئة 
Monitor و هيئة 
 NHS Trusts

Developement. وهي 
مسؤولة عن التنظيم املايل وإدارة 

األداء وإدراة  كل من هيئة 
 NHS و NHS Trusts
 ،Foundation Trusts
وتدعم أيضاً حتسي اخلدمات.

قطاع املتطوعي

هيئات NHS Trusts و
 NHS Foundation

Trusts

األطباء العامون وغريهم 
من أطباء الرعاية األولية

نظم الرعاية اخلاضعة 
للمساءلة

السلطات احمللية

نقل اخلدمات الصحية 
إىل مدينة مانشسرت 

كاملًة

1.شّكل كل من مقدمي اخلدمات يف هيئة 
اخلدمات الصحية الوطنية والدوائر الصحية 

اخلاصة والسلطات احمللية وغريها من 
خدمات الرعاية الصحية يف كانون األول 
 ،"STP Footprints 44" 2015 من عام

حيث تـَُنّسق خطط الرعاية الصحية وتُقّدم 
يف مناطق جغرافية وتغطي مجيع جماالت 

اإلنفاق هليئة اخلدمات الصحية الوطنية منذ 
2016/17 حىت 21/ 2021.

2.تطورت مثاين مناطق يف إجنلرتا منذ منتصف 
عام 2017 لتصبح أنظمة للرعاية الصحية 
خاضعة للمساءلة وهذا يشمل حتمل كل من 

املفوضي ومقدمي اخلدمات املسؤولية عن امليزانية 
لتقدمي اخلدمات املتكاملة جملموعة سكانية حمددة.
3.سيطر القادة يف مدينة مانشسرت سيطرًة كاملًة 

على ميزانية الرعاية الصحية واالجتماعية يف املنطقة 
يف نيسان عام 2016. وهذا يعين توليهم املسؤولية 
عن تفويض امليزانيات اليت كانت حتت سيطرة هيئة 
اخلدمات الصحية الوطنية يف إجنلرتا، فضاًل عن اتباع 

كل من لندن وأجزاء من سري ترتيبات التفويض.

مقرتحات لتغيري الرعاية الصحية هيئة اخلدمات الوطنية: كيف يُنّظم مقدمو اخلدمات وكيف يكون تكليفهم؟

املفوضون التواصل مع مقدمي اخلدمات تنظيمها اجلهات املنظمة

89. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 35.
90. Gorsky. “The British National Health Service 1948-2008: A Review of the Historiography” 
Social History of Medicine, 21)3(, 2008, p. 448.
91. https://www.kingsfund.org.uk/audio-video/how-new-nhs-structured, The King’s Fund, 2017



30

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 Public وكالة
Health England

الربملان

قسم الصحة

هيئة اخلدمات الصحية 
الوطنية يف إجنلرتا

دوائر الصحة اخلاصة

هيئات أخرى مستقلة، تتضمن 
 ،NHS Improvement

واللجنة املعنية بنوعية الرعاية 
وهيئة التعليم الصحي يف إجنلرتا.

السلطات احمللية

الصحة العامة اخلدمات اجملتمعية الصحة العقلية خدمات
 املستشفيات

خدمات االسعاف الرعاية األولية الرعاية املتخصصة

 Better صندوق
Care Fund

الصحية يف  للرعاية  امليزانية اإلمجالية  فإن  آنفاً،  املذكور  البياين  الرسم  وكما هو واضح من 
اململكة املتحدة يف العام املاضي بلغت 122.2 مليار جنيه إسرتليين وهذا ميثل حوايل 18٪ من 

إمجايل اإلنفاق السنوي حلكومة اململكة املتحدة.
وكما كان احلال لعقود من الزمن، فإن وزارة الصحة هي على رأس نظام الرعاية الصحية 
اخلدمات  هيئة  إىل  األموال  وختصص  الصحية،  الرعاية  لتوفري  وتوجهها  اسرتاتيجية  تقدم  حيث 
الصحية الوطنية اليت تقوم بعد ذلك بتوزيع هذه األموال على السلطات الصحية احمللية، وأعضاء 

اهليئة، ومقدمي اخلدمات الصحية.
ويعد األطباء العاملون هم نقطة االتصال األوىل للمرضى، ويعمل معظمهم بنحٍو خاص 

ولكن مبوجب عقد وطين سنوي92.
الرعاية  هيئات  استبدلت  لعام 2012،  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  قانون  إصدار  ومنذ 
اخلدمات  بتقدمي  تتكلف  اليت  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  الصحية PCTs -وهي جزء من 
العام يف  الطبيب  اليت يؤديها  املمارسات  الصحية- بدوائر صحية خاصة )CCGs(. وإن مجيع 

.CCGs إجنلرتا هي اآلن جزء من دوائر صحية خاصة

92.   Boyle. “International Profiles of Healthcare Systems” The Commonwealth Fund, 2010, p. 20.
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الدوالنية )سيطرة الدولة( مقابل سيطرة السوق
يرجع سبب املعركة السياسية بشأن سياسة إدارة نظام الرعاية الصحية إىل الصراع األيديولوجي 
بي الدوالنية )سيطرة الدولة( وسيطرة السوق )تقدمي الرعاية الصحية اخلاصة يف السوق بينما تتنافس 
الرعاية  تقدمي  النهجي حول  اختبار هلذين  إجنلرتا ساحة  تقدميها(، حبيث كانت  املنظمات على 
الصحية حيث أدرجت احلكومات اليت كان يتناوب عليها حزب العمال واحملافظي كال النهجي 
يف جداول أعمال سياسة نظام الرعاية الصحية اخلاصة هبما، وفيما أييت شرٌح عن أوجه النجاح 

واإلخفاق يف كال النهجي من الناحية النظرية والعملية.
لقد أُدخل هيكل السوق الداخلية إىل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية من قبل احملافظي يف 
عام 931991 الذين رأوا أن التخطيط املركزي الذي مورس كبريوقراطية جامدة حيتاج إىل أن يتحرر 
حىت تتحقق احتياجات املرضى بنحٍو أكثر كفاءة من خالل قدرات منظمات الرعاية الصحية؛ 
املتوقعة على وفق  احتياجاهتم  أو  املرضى بوصفهم شبه مستهلكي وتفضيالهتم  وابلتايل سُيحدَّد 
مطالبهم يف السوق. إن هذا التطور سيجعل النظام الصحي سوقاً شبه جتارية على غرار القطاعات 
األخرى يف االقتصاد؛ وهذا يتناقض مع مشولية الرعاية الصحية العامة اليت توفر التأمي جلميع مواطين 
البالد على عكس الطبيعة الفردية يف نظام أتمي الرعاية الصحية اخلاصة؛ مما جيعل الناس عمالء؛ 

ويؤدي إىل عدم املساواة لكنه يوفر هلم مزيداً من اخليارات.
واملستوايت  لإلدارة  الصلبة  الطبيعة  حول  املركزية  القيادة  بنظام  املرتبطة  العيوب  وتتمحور 
العديدة لصنع القرار، وخالل حقبة اإلدارة التوافقية، كان من الصعب التوصل إىل قرارات لعدم 
وجود إدارة عامة لتوفري القيادة، واختاذ القرارات التنفيذية94. ومع ذلك، مسحت فكرة توافق اآلراء 
للسلطات الصحية ومقدمي اخلدمات الصحية ابلتعاون مع بعضهم بعضاً دون احلاجة إىل التنافس 

على املرضى والتمويل95.

93.Gubb & Meller-Herbert. “Markets in Health Care: The theory behind the policy” CIVITAS: 
Institute for the Study of Civil Society, 2009, p. 14.
94. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 9.
95. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 9.
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وفيما أييت عدد من إخفاقات السوق املرتبطة ابلتأمي الصحي اخلاص والسوق الداخلية يف 
نظام الرعاية الصحية:

- سوء االختيار: يعرف الناس الكثري عن صحتهم مقارنة بشركات التأمي، إذ تزيد شركات 
التأمي من األقساط فقط يف حالة كون عمالئها غري صحيي.

- اخلطر املعنوي: قد يتعرض الشخص املؤّمن إىل خماطر صحية أكرب حينما يرتاجع عن 
غطائه التأميين96.

- اختيار املخاطر: لدى شركات التأمي معرفة واسعة ابملنتجات اليت تبيعها للعمالء؛ لذا 
قد يرفضون أتمي املريض غري الصحي إذ يعدوهنا جمازفة، وقد يبحثون عن مرضى أصحاء أكثر 

ذوي تكلفة أقل97.
- املعلومات غري املتماثلة: لدى الناس معلومات أقل فيما خيص اخليارات اليت تؤثر على 

سالمتهم98.
- الطلب الناجم عن املورد: قد يكون لدى األطباء احلافز لطلب أمور ال داعي هلا من 

املرضى العمالء لزايدة املكاسب99. 
ومع ذلك، فقد كان هنالك عدد من املزااي ذُكرت بشأن السوق الداخلية. فاعتماد تقسيم 
حزب العمل بي املشرتين ومقدمي الرعاية الصحية قد أاتح لفرق إدارة املستشفيات مزيداً من املرونة 
أكثر عقالنية100، وفضاًل عن  بنحٍو  التخطيط  املبتكرة وخدمات  العمل  تبين ممارسات  ملا خيص 
ذلك، فإن فلسفة ختصيص املوارد على وفق الطلب تعين أن هنالك نيًة للمشرتين لتقييم املنطقة على 

96. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 29.
97. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 30.
98. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 31.
99.Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 32.
100.  Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 17.
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وفق حاجة السكان، ورصد اخلدمات اليت مت إعدادها لتلبية هذا الطلب وتقييمها وحتديدها101. 
وكان هناك عدم وضوح يف احتياجات الناس مقارنة مبطالبهم، إذ مييل أولئك الذين لديهم إمكاانت 

مالية أعلى إىل طلب موارد جبودة أعلى اليت بدورها تتحول تدرجيياً إىل احتياجات.
أما ما خيص احلوافز املالية اليت قّدمت يف السوق الداخلية، والسيما ما له عالقة ابألطباء 
العامي حتت مشروع متويل الطبيب العام، فإن هنالك مزااي وعيوابً جديرة ابلذكر ترتبط مع هذه 
احلوافز. ويف إطار مشروع التمويل، ُيسمح ألطباء األسرة احلصول على ميزانية لإلدارة املالية، وفضاًل 
عن امليزانية فهم حيصلون على الرعاية الصحية األولية، وبعبارة أخرى: أصبح األطباء العامون هم 
املشرتين فضاًل عن كوهنم مقدمي الرعاية الصحية، ويتنافسون من أجل احلصول على املوارد املالية. 
وقد أظهرت الدراسات أن األطباء العامي استجابوا ابلفعل هلذه احلوافز املالية حيث إهنم سعوا 
إىل حتسي كفاءة خدمتهم من أجل احلصول على مزيد من األموال102. ومع ذلك، فإن مشروع 
التمويل أثبت أن سبب إجياد املزيد من أوجه التفاوت هو أن املرضى الذين زاروا األطباء العامي ومل 
يكونوا جزءاً من مشروع التمويل مل تكن لديهم الفرصة للوصول إىل أكرب قدر من التمويل لتلقي 
العالج103، وفضاًل عن ذلك، كان األطباء العامون أحراراً يف استخدام أمواهلم اإلضافية على وفق 

رغبتهم وهذا ال يعين أهنم كانوا يقدمون أفضل الرعاية الصحية ملرضاهم. 
لقد حاولت اململكة املتحدة تضمي عناصر السوق يف إحدى اهليئات التابعة هليئة اخلدمات 
الصحية الوطنية اليت مت تشغيلها من قبل القيادة املركزية لعقود من الزمن من أجل تلبية متطلبات 
املرضى بنحٍو أفضل، والعمل على تشجيع االبتكار. وكان الرتكيز الرئيس على الال مركزية وإيصال 
ذلك،  عن  وفضاًل  الوطنية104.  الصحية  اخلدمات  هليئة  التابعة  احمللية  املنظمات  إىل  اخلدمات 
إىل جودة اخلدمة اليت  العقود استناداً  يتنافس مقدمو اخلدمات على  أُدِخل نظام تعاقدي حيث 

101. Greengross et al. “The History and Development of the UK National Health Service 1948 – 
1999” Health Systems Resource Centre, 1999, p. 18.
102. Croxson et al. “Do doctors respond to financial incentives? UK family doctors and the GP 
fundholder scheme” Centre for Market and Public Organisation, 1998, p. 17.
103. Croxson et al. “Do doctors respond to financial incentives? UK family doctors and the GP 
fundholder scheme” Centre for Market and Public Organisation, 1998, p. 17.
104.  Gubb & Meller-Herbert. “Markets in Health Care: The theory behind the policy” CIVITAS: 
Institute for the Study of Civil Society, 2009, p. 53.
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يقدموهنا105، ومع ذلك، فقد نُظِّمت عناصر السوق بنحٍو كبري. وما تزال هيئة اخلدمات الصحية 
الوطنية )NHS( توفر تغطية شاملة ويتلقى مقدمو هيئة اخلدمات الصحية الوطنية أجورهم مبعدل 
اثبت مقابل خدماهتم، ويتنافس مقدمو اخلدمات فقط للحصول على التمويل استناداً إىل جودة 
خدماهتم،  وليس على أساس السعر106؛ مما حيد من األمنوذج التقليدي للعرض والطلب. ولن تعمل 
عناصر السوق يف نظام الرعاية الصحية إذا مل يكن هنالك إطار تنظيمي للسيطرة على السوق )على 
سبيل املثال جتنب احتكار مقدمي الرعاية الصحية حلل النزاعات بي املشرتين ومقدمي اخلدمات، 

ومحاية التغطية الشاملة، وضمان شفافية املعلومات(.
وفضاًل عن ذلك، فإن إدخال عناصر السوق إىل نظام الرعاية الصحية الذي خيضع لعملية 
إعادة هيكلة -وهو نظام ال متتلك فيه املنظمات سيطرة كاملة على أصوهلا- سيؤدي إىل سيناريو 
خطري؛ ويرجع ذلك إىل أن التحرر االقتصادي املفاجئ لنظام غري مستقر يعين أن كاًل من املرضى 
من  القليل  سيواجهون  العقود  على  املتنافسي  وأن  يكونوا حمميي،  لن  الصحية  الرعاية  ومقدمي 

العقبات اليت متنعهم من احتكار توفري الرعاية الصحية، وهو وضع يفضي إىل الفساد املطلق.
أنظمة أوروبية أخرى للرعاية الصحية

اخلدمات  هيئة  مع  النرويج  مثل  األورويب  الشمال  بلدان  الصحية يف  الرعاية  نظام  يتشابه 
الصحية الوطنية يف اململكة املتحدة، ولكن مع وجود فرق واحد ملحوظ. وجتمع األموال ملقدمي 
الرعاية الصحية من خالل الضرائب احمللية وليس فقط من خالل احلكومة املركزية107، ويقال إن 
هذا يعطي السلطات الصحية احمللية الشرعية وأكثر من تفويض دميقراطي يف أنشطتها. لقد شهدت 
النرويج منواً اقتصادايً دراماتيكياً منذ السبعينيات بفضل إنتاجها من النفط108.  وكما هو احلال يف 
البلدان الغنية ابلنفط، هنالك قابلية إلساءة استخدام كمية كبرية من األموال اليت جُتمع من خالل 
صادرات النفط، أو تعاين من مشكلة »املرض اهلولندي« )على سبيل املثال عدم القدرة على تنويع 

105.  Gubb & Meller-Herbert. “Markets in Health Care: The theory behind the policy” CIVITAS: 
Institute for the Study of Civil Society, 2009, p. 54-5.
106.  Gubb & Meller-Herbert. “Markets in Health Care: The theory behind the policy” CIVITAS: 
Institute for the Study of Civil Society, 2009, p. 57.
107.   Gubb & Meller-Herbert. “Markets in Health Care: The theory behind the policy” CIVITAS: 
Institute for the Study of Civil Society, 2009, p. 47.
108.  Ringard et al. “Norway: Health system review” Health Systems in Transition, 15)8(, 2013, p. 5.
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االقتصاد(، ولذلك وضعت النرويج تركيزاً شديداً على ما مسته إدارة املسؤولية109. فكان هناك تركيز 
قوي على إدارة املستشفيات خالل املباحثات السياسية، وطُرحت املسائل اخلاصة بسياسية الرعاية 
إخضاع  يف  االستمرار  أجل  من  والعامة؛  السياسية  اجملاالت  يف  متكرر  بنحٍو  ملناقشتها  الصحية 

األشخاص الذين يتلقون التمويل لتقدمي الرعاية الصحية للمساءلة.
وهنالك بلدان أخرى يف أورواب الغربية لديها تعددية أكرب يف توفري الرعاية الصحية؛ ألهنا 
أكثر انفتاحاً على عناصر السوق، فمثاًل يُدفع التأمي الصحي يف فرنسا وأملانيا على وفق أجور 
العاملي110. أما يف هولندا فيدفع املواطنون للتأمي الصحي من شركات التأمي اخلاصة، إذ إن 

الرعاية الصحية ُمنظمة علنياً ويتم توفريها بنحٍو خاص111.
حلول هيئة اخلدمات الصحية الوطنية املبتكرة لقضااي الرعاية الصحية:

دور املريض
ركزت هيئة اخلدمات الصحية الوطنية ومنذ عدة سنوات على الدور النشط الذي قد يؤديه 
املرضى يف حتسي اخلدمات والعالجات اليت ميكنهم الوصول إليها. إذ إن فكرة »متطوعي املرضى« 
نتائج إجيابية. وإن  الوطنية وقد حققت ابلفعل  هي مفهوم انشئ112 يف هيئة اخلدمات الصحية 
املرضى هم الذين جيربون الرعاية الصحية وحىت اآلن كانوا هم املوردين له. يكمن جوهر هذا املفهوم 
يف فكرة أن املرضى جيب أن يعاملوا كأشخاص ميكنهم حتديد الطرق اليت من خالهلا تتحسن جتربة 
توفري الرعاية الصحية من أجل تلبية احتياجات املرضى ومتطلباهتم بنحٍو أفضل، وحقيقة األمر يف 
الواقع، ميتلك متطوعو املرضى إذانً ابلتصرف والتأثري على أولوايت اخلدمات الصحية فضاًل عن 

املساعدة يف تشكيل اخلدمات على أرض الواقع113.
يُدرب متطوعو املرضى يف البداية لفهم عمل هيئة NHS Trusts، وحينئٍذ سيكون لديهم 
الزمالء  مع  هذه  النظر  وجهة  ومشاركة  املريض  نظر  وجهة  من  املشكالت  حتديد  على  القدرة 
املتأصلي يف نظام الرعاية الصحية وقد يفتقرون إىل اآلفاق اخلارجية حول توفري الرعاية الصحية. 

109. Byrkjeflot “The Rise of a Healthcare State? Recent Healthcare Reforms in Norway” Stein 
Rokkan Centre for Social Studies, 2005, p. 26.
110. “International Profiles of Health Care Systems” The Commonwealth Fund, 2010, p. 2.
111. “International Profiles of Health Care Systems” The Commonwealth Fund, 2010, p. 3.
112. “Improving Experience of Care through people who use services”, NHS England, 2015, p. 6.
113.“Improving Experience of Care through people who use services”, NHS England, 2015, p. 6.
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ويُدرب متطوعو املرضى على تطوير مهاراهتم القيادية وصنع القرار114.
وهكذا يعمل متطوعو املرضى وسطاء بي أولئك الذين يقدمون خدمات للرعاية الصحية، 
وأولئك الذين يتلقوهنا؛ وهذا يؤدي إىل االنتقال من االتصال أحادي اجلانب إىل االتصال ثنائي 
االجتاه بي مقدمي الرعاية الصحية واجملتمعات احمللية؛ وقد ال يؤدي ذلك فقط إىل حتسي التفاهم 
بي اجلانبي بل قد يوفر أيضاً شرعية أكرب لعمل منظمات الرعاية الصحية؛ مما يشجع على وجود 

بيئة دميقراطية أكثر تُقدَّم الرعاية الصحية وتلقيها.
إن العمل على ردود أفعال املرضى هو يف صميم هذا النهج، ويالحظ األطباء قيمة وجود 
املرضى املتطوعي يف غرفة االجتماعات حيث جُيربون على أن أيخذوا يف احلسبان دائماً ما قد جيول 
يف خاطر املريض عن أفكارهم واقرتاحاهتم. غالباً ما يركز األطباء بشكل كبري على السالمة واجلودة، 

وينسون أمهية التجربة اليت خاضها املريض115.
وقد الحظ املوظفون يف مؤسسات الرعاية الصحية تغيريات صغرية نـُّفذت كنتيجة للمقرتحات 

املقدمة من املرضى، وفيما أييت مثاالن على ذلك:
التغيريات  اليت جرت، ومتكنُت من رؤية  اليت حتدث والتغيريات  النتائج  »متكنُت من رؤية 
السهلة مثل املقاعد املرتفعة يف االستقبال، وتوظيف مكتب إدخال احلاالت مناسب لألشخاص 

اجلالسي على الكراسي املتحركة ليتمكنوا من رؤية موظفي االستقبال«116.
»يف مستشفى اتبع ملؤسسة NHS Trusts، صمم مريض يف سن املراهقة مصاب ابلسكري 
”غرفة للمراهقي“، وصمم أشكااًل ملقاعد اجللوس وجدراانً مليئة ابلصور، قائاًل: كان لدي بعض 

األفكار اخلاصة ابلصور ولقد وضعُت كل شيء يف مكانه“
يؤدونه يف تشكيل سياسة  وإىل جانب دور متطوعي املرضى، لدى املرضى اآلخرين دوراً 
الرعاية الصحية التنظيمية من خالل الردود اليت يقدموهنا الستطالعات الرأي واملقابالت. وتستخدم 
الكمية والنوعية  البياانت  الوطنية كاًل من  الصحية  الصحية يف هيئة اخلدمات  الرعاية  مؤسسات 
كردود أفعال، إذ تعدُّ البياانت كإصالحات على ممارسات مؤسسات الرعاية الصحية، ومن املهم 
114. “Volunteer Patient Leader: concept and role description”, NHS Royal Berkshire.
115. “Improving Experience of Care through people who use services”, NHS England, 2015, p. 19.
116. “Improving Experience of Care through people who use services”, NHS England, 2015, p. 
19.
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األفعال هذه. وقد  بناًء على ردود  التصرف  أجل  البياانت ومعاجلتها؛ من  تطوير وسائل جتميع 
اكتسب استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية والرقمية جلمع البياانت شعبية بي مؤسسات الرعاية 
الصحية يف اآلونة األخرية117، فضاًل عن االستبياانت والدراسات االستقصائية اليت ميلؤها املرضى 
بعد العالج. وإن األداة البارزة اليت تستخدمها هيئة اخلدمات الصحية الوطنية جلمع ردود األفعال 
هي جتربة األصدقاء والعائلة )FFT(؛ وهي عبارة عن جمموعة من األسئلة يُطلب من املرضى اإلجابة 

عنها ملعرفة إذا كانوا يشجعون على خدمات الرعاية الصحية اليت جربوها أواًل118. 
يُعطى املرضى فُرصاً أكرب للتفاعل مع منظماهتم الصحية احمللية، حيث طُوِّرت واجهة رقمية 

تسمح للناس ابلدخول عربها للوصول إىل سجالهتم الصحية عرب اإلنرتنت119.
ذوو اإلعاقات

حقوقهم  ويعطيهم  املعاقي  حبقوق  قانونياً  يعرتف  الذي  األول  البلد  املتحدة  اململكة  تعدُّ 
بعد إصدار قانون األشخاص املصابي ابألمراض املزمنة وذوي اإلعاقات يف عام 1201970. لقد 
بنحٍو كبري  املعاقون  يواجهها األشخاص  اليت  القضااي  تعاجل  اليت  الصحية  الرعاية  تطورت سياسة 
منذ ذلك احلي يف اململكة املتحدة. ومّررت العديد من مشاريع القواني من قبل حكومة اململكة 
املتحدة اليت حتتفظ حبقوق األشخاص املعاقي وضمان حصوهلم على الرعاية الصحية، وفضاًل عن 
ذلك، ركزت سياسة الرعاية الصحية على حتطيم احلواجز اهليكلية اليت يواجهها األشخاص املعاقون 

يف اندماجهم الكامل يف اجملتمع121.

117. “Improving Experience of Care through people who use services”, NHS England, 2015, p. 21.
118.“Putting Patients First: Business Plan 2014-15 to 2016-17” NHS England, 2014, p. 22.
119. “Putting Patients First: Business Plan 2014-15 to 2016-17” NHS England, 2014, p. 42.
120. “A Disability History Timeline: The struggle for equal rights through the ages” NHS, 2013, 
p. 13.
121. “A Disability History Timeline: The struggle for equal rights through the ages” NHS, 2013, 
p. 14-17.



38

مركز البيان للدراسات والتخطيط

تركز االسرتاتيجية اليت وضعت لألشخاص ذوي اإلعاقة ألكثر من عقد على ثالثة مبادئ 
أساسية:

- العيش املستقل.
- تقدمي الدعم لألسر اليت لديها أطفال معاقي.

- االنتقال إىل سن البلوغ122.
»امليزانيات  إدخال  املتحدة  اململكة  يف  الصحة  وزارة  اقرتحتها  اليت  املهمة  املبادرات  ومن 
الرعاية  ملقدمي  أو  االعاقات  ذوي  للمرضى  مدفوعات  احمللية  السلطات  ستقدم  الفردية« حيث 
الذين يعتنون هبم123. ومن مث سيتم جتاهل صعوابت البريوقراطية اليت يواجهها األشخاص املعاقون 
املعاقون أحراراً يف  الفردية. وسيكون  امليزانيات  من أجل احلصول على مساعدات إضافية بتوفري 
استخدام معونتهم من تلقاء أنفسهم؛ وابلتايل تشجيعهم على أن حييوا حياة مستقلة أكثر، ووّفرت 
أشكال أخرى من املساعدة اليت مُتكن األشخاص املعاقي، على سبيل املثال توفري النقل اخلاص 
للمعاقي، وإامكانية الوصول إىل املباين، وتوفري السكن اخلاص هبم وغري ذلك من االحتياجات. 
ويوّفر الدعم اإلضايف للعائالت اليت لديها أطفال معاقون من خالل توفري التكنولوجيا املساعدة 

واملعدات املتخصصة124.
وهنالك جانب آخر مهم من اخلدمات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة هو برانمج احلصول 
على العمل، إذنْ يساعد هذا الربانمج على كسر احلواجز اليت تعيق عمل األشخاص ذوي اإلعاقة 
من خالل توفري معدات خاصة، أو تقدمي الدعم يف مكان العمل، فضاًل عن توفري النقل من وإىل 
العمل. ومينح هذا الربانمج أيضاً األشخاص املعاقي فرصة إبداء أي اعرتاضات حول التمييز يف 
العمل، وكذلك توفري حمطة تلفزيونية لطرح مطالبهم إلجراء تعديالت معقولة؛ لضمان عدم تعرضهم 

للظلم واحلرمان يف مكان العمل125.

122. “Improving the life chances of disabled people” Prime Minister’s Strategy Unit, 2005, p. 7.
123.  Morse. “Personalised commissioning in adult social care” National Audit Office, 2016, p. 5.
124. “Improving the life chances of disabled people” Prime Minister’s Strategy Unit, 2005, p. 14.
125. “Get help at work if you’re disabled or have a health condition )Access to Work(” https://
www.gov.uk/access-to-work.
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وفضاًل عّما ذُكر آنفاً هناك تركيز قوي على حتديد االحتياجات اخلاصة للحاالت املختلفة 
من مرضى اإلعاقة، وكذلك تقييم الصحة العقلية واجلسدية للمرضى؛ فعلى سبيل املثال: افتتحت 
مؤسسة توفري خدمات الصحة العقلية لألطفال واملراهقي )CAMHS( أقساماً جديدة لألمراض 
النفسية وغري النفسية لألطفال، حيث كانوا يوضعون سابقاً ضمن أقسام البالغي126؛ فهذا يسمح 
لألطفال أن يُعاملوا على وفق احتياجاهتم اخلاصة، وهو يقلل من االكتظاظ يف األقسام اليت حتتوي 

على أشخاص يعانون من حاالت خمتلفة من األمراض. 
النفاايت واملاء والسالمة من احلرائق

تعدُّ النفاايت البيئية واإلدارة السليمة إلزالتها من القضااي اليت تؤخذ على حممل اجلد من قبل 
وزارة الصحة يف اململكة املتحدة وذلك بسبب اآلاثر الضارة الشديدة اليت قد حتدثها على صحة 
الناس والبيئة. وهناك العديد من األنظمة واإلجراءات اليت تلتزم هبا منظمات الرعاية الصحية؛ من أجل 
ضمان اإلزالة اآلمنة للنفاايت اخلطرة127. إن مجيع املباين يف إجنلرتا وويلز اليت تنتج النفاايت اخلطرة أو 
حتتفظ هبا ملزمة ابلتسجيل يف الوكالة البيئة )EA( وهي اهليئة املعنية ابلتنظيم البيئي الرئيس128. ويعد 
التصنيف الدقيق لألنواع املنفصلة من النفاايت إحدى اجلوانب املهمة لتنظيم النفاايت. إذ ُتصّنف 

.129)EWC( مجيع منتجات النفاايت وترّمز ابأللوان على وفق دليل النفاايت األورويب
اتباع الضوابط واإلجراءات الالزمة اليت تشمل كل  النفاايت عرب  التخلص من  تنتهي عملية 
شيء من نقل املواد اخلطرة إىل استهالكها، وأخرياً إىل التخلص منها، تتضمن هذه اإلجراءات ما أييت:

الوقاية  معدات  واستخدام  النفاايت،  وفصل  الشخصية،  والنظافة  واملعلومات،  »التدريب 
املناسب، ووضع  والتصنيف  النفاايت،  مع  للتعامل  املناسبة  واإلجراءات  والتحصي،  الشخصية، 
والعالج  احلوادث،  مع  التعامل  وإجراءات  وخارجه،  املوقع  داخل  األنسب  والنقل  العالمات، 

املناسب، والتخلص من النفاايت«130.

126. “Putting Patients First: Business Plan 2014-15 to 2016-17” NHS England, 2014, p. 18.
127.  See following link for full list of waste products and waste regulations: http://www.legislation.
gov.uk/uksi/2005/894/contents/made.
128. “Environment and sustainability: Health Technical Memorandum 07-01: Safe management 
of healthcare waste” Department of Health, 2013, p. 11.
129.  The EWC can be accessed here: https://www.sepa.org.uk/media/163421/ewc_guidance.pdf.
130. “Environment and sustainability: Health Technical Memorandum 07-01: Safe management 
of healthcare waste” Department of Health, 2013, p. 15.
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وتتطلب النفاايت اخلطرة حتديداً دقيقاً، وجيب حتديد إجراءات احتوائها والتخلص منها على 
وفق شدة خطورة131العناصر الواردة يف املواد مع وضع عالمات واضحة ومائزة.

وتتبع أنظمة املياه يف مباين الرعاية الصحية إرشادات وأنظمة صارمة، إذ ختتلف إمدادات 
وقواعد  إرشادات  وهنالك  والتمويل132،  واالحتياجات  املبىن  جغرافية  وفق  على  مبىن  لكل  املياه 
تتناول القضااي اآلتية: املواد اخلاصة أبنظمة املياه، وتلوث املعادن، وتليي املياه، وختزينها، وتركيب 

خطوط األانبيب، واالقتصاد يف املياه والصيانة، والرتكيب، والتوثيق133.
الصحية؛ وألجل  الرعاية  توفري  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أيضاً  احلرائق  من  السالمة  مسألة  وتعد 
تقليل خماطر اندالع احلرائق، فإن لدى املستشفيات آليات خاصة مت إنشاؤها ملنع ظهور مثل هذه 
املخاطر. وتتطلب السالمة من احلرائق تضافر كل من تدابري ملكافحة احلرائق واإلدارة الفعالة134، 
ويبّي رمز احلريق )Firecode( اإلجراءات احملددة اليت تلتزم مؤسسات الرعاية الصحية مبتابعتها135، 
ويوفر إرشادات حول تصميم التكنولوجيا املستخدمة وتركيبها وتشغيلها لتقليل خماطر نشوب احلريق.

دروس من هيئة اخلدمات الصحية الوطنية: حنو قطاع صحي عراقي جديد ومتطور
اإلدارة االقتصادية والبريوقراطية

الرعاية  لنظام  االقتصادية  ابإلدارة  اخلاصة  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  لنا خربة  تقدم 
اليت أجريت على هيئة اخلدمات من حيث  املتعددة  بفضل »االختبارات«  الصحية مثااًل مفيداً 
بناء  على  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  الرتكيز  وقد حتول  السوق.  الدوالنية وسيطرة  بي  التحوالت 
املستشفيات اليت من شأهنا أن ختدم السكان احملليي واملؤسسات اليت تشرف على إجراء البحوث، 

وتقدمي املشورة لنظام الرعاية الصحية مثل اجلمعية الطبية الربيطانية.

131. “Biological agents: Managing the risks in laboratories and healthcare premises” Health and 
Safety Executive, 2005, p. 12.
132. “Health Technical Memorandum 04-01: Safe water in healthcare premises” Department of 
Health, 2016, p. 13.
133. The specific regulations and guidelines can be accessed here: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/524880/DH_HTM_0401_PART_A_acc.pdf.
134. “Health Technical Memorandum 05-01: Managing healthcare fire safety” Department of 
Health, 2013, p. 1.
135. The Firecode can be accessed here: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/148481/HTM_05-03_Part_F_Final.pdf.
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األساسية  الدعامة  العامة  املستشفيات  الوطنية كانت  الصحية  اخلدمات  هيئة  إنشاء  منذ 
لتقدمي الرعاية الصحية يف اململكة املتحدة سواء للمرضى الداخليي أو اخلارجيي. وتُعد مؤسسسات 
NHS Trusts وغريها من القطاعات الصحية األخرى كياانت تتوىل إدارة توفري الرعاية الصحية 
يف اجملتمعات احمللية. ويقال إن حقبة التعاون األكثر جناحاً بي الكياانت املختلفة يف هيئة اخلدمات 
واالجتماعية  الصحية  الرعاية  ُدجمت خدمات  التوافقية حيث  اإلدارة  الوطنية هي حقبة  الصحية 
والتعليمية، واستخدمت مؤسساهتا هنجاً متعدد الوظائف ومتعدد التخصصات جللب املمثلي من 

مجيع هذه القطاعات معاً.
 )RAWP( لقد حدث تطور مهم آخر خالل السبعينيات مع فريق عمل ختصيص املوارد
مبا  املوارد  توزيع  إىل  التأريخ،  مّر  على  العرض  على  القائم  التمويل  من  املخصصات  الذي حّول 
يعكس احتياجات كل منطقة يف البالد؛ مما أدى إىل سد الفجوة بي أوجه عدم املساواة القائمة 

بي املناطق.
يُنصح بشدة أبن يوفر العراق أتميناً صحياً أساسياً شاماًل جلميع مواطين البالد، لكّن البنية 
قوى  إىل  واالفتقار  املتفشي،  والفساد  املستقر،  غري  واألمين  السياسي  والوضع  املدمرة،  التحتية 
جتربة  وفق  وعلى  الصحية.  الرعاية  نظام  عناصر  وخصخصة  االقتصادي  التحرير  حيبط  تنظيمية 
اململكة املتحدة فإن املستوى العايل من البريوقراطية اليت شجعت عليها سياسات الدولة حال دون 
الصارمة يف  للبريوقراطية  على سياقات حمددة؛ فكان احلل  اعتماداً  الصحية  الرعاية  تطوير حلول 
اململكة املتحدة هو إدخال السوق الداخلي، ولكن أسفر هذا عن نتائج إجيابية قليلة وبداًل من 

ذلك أدى إىل أزمة يف اإلدارة، وعدم املساواة، وعجز يف التمويل ابملناطق احملرومة.
الرعاية  إذ إن حترير مؤسسات  العراق، فسيكون للخصخصة أتثري ضاّر أكثر،  ويف حالة 
الصحية سيسمح بزايدة يف عمليات حتقيق الربح والسلوك املايل الفاسد؛ بسبب االفتقار لعناصر 
السوق املنظمة يف القطاع الصحي واالقتصاد العراقي عموماً. وجيب أن ينصب الرتكيز على نقل 
اتباع جمموعة من  الرعاية الصحية احمللية، مع  العامة وإضفاء الشرعية لعمل مؤسسات  اخلدمات 
اإلرشادات والضوابط الوطنية من دون أن يكون على املؤسسات احمللية قبول مجيع التوجيهات من 

القيادة املركزية إذا مل تكن مناسبة يف السياق احمللي.
إن املثال املذكور آنفاً للنرويج من شأنه توفري أمنوذج مفيد للعراق والسيما مع وجود الطبيعة 
الضرائب  الصحية من خالل  الرعاية  للنفط، وجُتمع األموال ملقدمي  املنتجة  املشاهبة القتصاداهتا 
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احمللية وليس من خالل احلكومة املركزية ابلكامل. وحيصل املرضى الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً 
على إمكانية احلصول على الرعاية الصحية جماانً، بينما يدفع البالغون رسوماً سنوية؛ مما مينحهم 

احلق ابحلصول على الرعاية الصحية كاملًة.
ويساعد تطبيق األمنوذج النروجيي يف التصدي للطبيعة املثقلة ألمنوذج اإلدارة املركزية الذي 
كان واقعاً لقطاع الرعاية الصحية يف العراق منذ الثمانينيات، ومن خالل متكي اإلدارات احمللية 
للصحة ستتمكن كل حمافظة من االعتناء مبرافقها وتوفري الصيانة والتحسينات بنحٍو أسرع للمرافق 
للتجهيزات  املتساوي  ابلتوزيع غري  اخلاّصة  القائمة  املشكالت  بعض  من  وأنه سيخفف  القائمة، 

واملختصي والسيما يف جنوب العراق.
يساعد اجلانب اخلاص بتعرض مؤسسات الرعاية الصحية للمساءلة من قبل احلكم احمللي يف 
التخفيف من الفساد والسيما إذا كان مطلوابً من املديرايت احمللية بعرض التفاصيل حول ميزانياهتا 
وإنفاقها. وهناك تصور عام يف العراق أبن العديد من ”النخب“ وأعضاء احلكومة املركزية ليسوا 
العالج  البحث عن  املستشفيات ألهنم يستطيعون بسهولة  الفساد، أو حتسي  متحمسي حملاربة 
خارج العراق136. وسواء أكان هذا التصور صحيحاً أم ال، فإن الفساد ميثل مشكلة حقيقية جداً يف 
العراق حيث أدى إىل خسارة مليارات الدوالرات املخصصة إلعادة اإلعمار منذ عام 1372003.

ومن شأن نقل السيطرة املركزية إىل اإلدارات احمللية املساعدة يف التقليل من أثر البريوقراطية 
امليزانية  أن  الدوليي  النقد  وصندوق  البنك  مثل  املؤسسات  بعض  الحظت  وقد  الضرورية،  غري 
اإلدارية أتخذ حصة كبرية من امليزانية العامة للرعاية الصحية138، وعلى الرغم من أن قطاع الرعاية 
الصحية العراقي يتلقى أقل قدر من التمويل فإن املصدر الرئيس للعجز املايل ليس ابلضرورة ضعف 

التمويل بل فقدان التمويل وسوء توزيعه.

136.Hadad, Hamzeh. “Iraq’s Ailing Healthcare”, 1001 Iraqi Thoughts, 11-May-2017, 
<1001iraqithoughts.com/2017/05/11/iraqs-ailing-health-care/>, [Accessed 17-March-2018]
137. Fuller, Desmond. “Iraq’s billions of $ lost to corruption thanks to Ministry of Health’s 
failed hospital projects”, Medium, 22-March-2018, <https://medium.com/@desmondfuller/
iraqs-billions-of-lost-to-corruption-thanks-to-ministry-of-health-s-failed-hospital-projects-
3570656f04f8>, [Accessed 22-March-2018]
138. “Republic of Iraq Public Expenditure Review”, World Bank Group, 2014, p. 14
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ردود أفعال املرضى وجتربتهم
لقد ُأمِهل دور املريض يف نظام الرعاية الصحية يف العراق، وهناك تقليد ضئيل يف استخدام 
آراء املرضى ملا خيص توفري العالج من أجل حتسي هذه اخلدمات. وبعد عقود من تطوير أسس 
مؤخراً  اجلهود  من  الصحة كثرياً  وزارة  بذلت  املتحدة  اململكة  الوطنية يف  الصحية  اخلدمات  هيئة 

لتطوير دور املريض لغاايت حتسي خدمات الرعاية الصحية.
وإن أحد االبتكارات احلديثة اليت ستكون مفيدة يف السياق العراقي هو ظهور »متطوعي 
املرضى« ومبا أن هناك عدة مبادرات تطوعية مستمرة يف العراق تدور حول إعادة اإلعمار فمن 
الوطنية   الصحية  اخلدمات  هيئة  وتعّي  الصحية.  الرعاية  قطاع  تطوير  إىل  ذلك  ميتد  أن  املمكن 
الرعاية  اإلملام مبؤسسات  على  ويدربون  العامة،  من  مهتمون  أعضاء  هم  الذين  املرضى  متطوعي 
يقدم  القرار  اختاذ  ومهارات  القيادية  املهارات  تطوير  وبعد  التدريب  تلقي  وبعد  احمللية،  الصحية 
متطوعي املرضى وجهة نظر مرضاهم اىل مؤسسات الرعاية الصحية. ويتضح من جتربة متطوعو 
املرضى يف هيئة اخلدمات الصحية الوطنية فإهنم قادرون على تقدمي مقرتحات قد يكون هلا أتثري 
إجيايب على جتربة املرضى يف املستشفيات ومراكز العالج، وفضاًل عن ذلك فهم يساعدون على 

توفري املعلومات حول احتياجات املرضى الذين يلتمسون العالج.
وبصرف النظر عن دور متطوعي املرضى ميكن للعامة أيضاً أن يؤدوا دوراً يف حتسي نظام 
الرعاية الصحية حملياً ووطنياً، وقد طوِّرت أنظمة البياانت النوعية يف هيئة اخلدمات الصحية الوطنية 
جلمع املعلومات حول ردود فعل املرضى واليت جُتمع عادة بعد العالج، ومن شأن أنظمة البياانت 
هذه أن توفر مصدراً مفيداً للغاية للمعلومات ميكن أن تتصرف هبا مؤسسات الرعاية الصحية احمللية 
والوطنية يف العراق كمشروع سياسة عامة. وقد أكدت هيئة اخلدمات الصحية الوطنية مؤخراً أمهية 
البياانت النوعية اليت مُجعت بنحٍو رئيس من خالل املقابالت مع املرضى، وعلى الرغم من صعوبة 
تسجيل هذا النوع من البياانت وجتهيزها على نطاق واسع غري أهنا ميكن مجعها على املستوى احمللي 
أو حىت على مستوى املستشفيات. وميكن مناقشة الطابع املتعمق لردود أفعال املرضى النوعية يف 
اجملالس الصحية احمللية، وقد توفر األساس لسياسة صحية حملية شاملة أكثر حلل القضااي الصحية 

احمللية.
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املرضى ذوو اإلعاقة
بسبب احلساسيات االجتماعية والثقافية املتعلقة مبسألة اإلعاقة، يعاين األشخاص املعاقون 
التعليم  تعرتض دخوهلم يف جماالت  التهميش واإلمهال، ويواجهون عقبات خطرية  العراق من  يف 
والعمل وجماالت احلياة األخرى. وتعّد هذه املسألة عالمة مشرتكة وشائعة للمجتمعات يف مجيع 
أحناء العامل، ومل يُنظر جبدية يف اجلهود املبذولة لدمج األشخاص املعاقي يف احلياة العامة يف العقود 

القليلة املاضية.
وجيب أن يبدأ الرتكيز على دعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق بتوفري االستحقاقات 
االجتماعية واملالية؛ وينبغي أن يكون لدى املؤسسات العامة واملستشفيات واملدارس ونظام النقل 
أحكام خاصة ابألشخاص املعاقي الذين -يف حاالت كثرية- ال ميكنهم حىت احلصول على تلك 
اخلدمات العامة. وينبغي جعل هذه األحكام إلزامية يف اهليئة التشريعية الوطنية للبالد وينبغي توفريها 
حملياً. وفضاًل عن ذلك، ينبغي حتديد التعريفات الواردة ألنواع خمتلفة من اإلعاقات، فضاًل عن 
إضفاء الطابع املؤسسي على املساواة يف االحتياجات والدعم لكل من األشخاص املعاقي جسدايً 
وعقلياً. وقد يُدرج هذا يف شكل »مبادئ توجيهية وطنية« وجيب على منظمات الرعاية الصحية 
التعليم والرعاية  اتباعها. وهذا من شأنه أن يشكل األساس لتحسي فرص احلصول على  احمللية 

الصحية والتوظيف لالشخاص ذوي االعاقة يف العراق.
وقد غرّيت وزارة الصحة يف اململكة املتحدة تركيزها عن جمرد تقدمي املستحقات لألشخاص 
املعاقي، لكنها أكدت ضرورة السماح هلم بعيش حياة مستقلة بدعٍم من اجملتمعات احمللية والتمويل 
األشخاص  يواجه  الصحية،  العناية  على  احلصول  يف كيفية  البريوقراطية  الطبيعة  وبسبب  العام، 

املعاقون عقباٍت يف طريقهم للبحث عن الوسائل اليت تضمن هلم العيش املستقل. 
وتقدم وزارة الصحة مشروعاً جديداً يوفر لألشخاص املعاقي -ويف بعض احلاالت األسر 
اليت تدعمهم- ميزانيات فردية، وختصَّص هذه امليزانيات على أساس فردي على وفق احتياجات 
األشخاص ذوي اإلعاقة ووضعهم املايل. وتسمح هذه امليزانيات الفردية لألشخاص املعاقي إبنفاق 
الرعاية كما يشاؤون ومبحض إرادهتم، بداًل من أن تكون مقيدة من قبل األحكام  األموال على 
من  أخرى  أشكال  إىل  امليزانيات  هذه  وتضاف  واملستحقات،  الصحية  الرعاية  على  البريوقراطية 
املباين، وأحكام  إىل  الوصول  وإمكانية  للمعاقي،  اخلاص  النقل  تتضمن  اليت  احلكومية  اإلعاانت 
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توفري السكن اخلاص هبم، وهناك تركيز كبري على حتسي إمكانية حصول املعاقي على عمل كطريقة 
لتشجيعهم على العيش ابستقاللية، وجيب تقدمي اخلدمات العامة لكسر احلواجز اليت حتول دون 
العمل، مبا يف ذلك تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة ابملعدات اخلاصة والدعم يف مكان العمل وكذلك 
توفري وسائل النقل من وإىل العمل. ويُنصح إباتحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة للتعبري عن 
عدم رضاهم عن أي متييز قد يواجهونه، أو تقدمي مطالب إبجراء تعديالت معقولة من شأهنا سد 

الفجوة بينهم وبي املوظفي اآلخرين.
ومن انحية أخرى، لدى املرضى ذوي اإلعاقات العقلية واجلسدية احتياجات خاصة، وعادة 
ُيّضمون يف الفئات نفسها، ويتعاملون معهم يف األقسام نفسها داخل املستشفيات، وقد بدأت 
هيئة اخلدمات الصحية الوطنية مؤخراً بتشكيل أقسام خاصة ملختلف أنواع املرضى؛ وهذا يتطلب 
التفريق بي البالغي واألطفال، وكذلك بي املرضى الذين يعانون من مشكالت عقلية أو جسدية.

تعاطي املخدرات
إن مسألة اإلدمان واالستخدام غري القانوين للمخدرات يف العراق قد خرجت عن نطاق 
السيطرة يف السنوات األخرية والسيما منذ سيطرة تنظيم داعش على مناطق متعددة يف العراق، 
وزايدة االجتار غري املشروع ابملخدرات. وميكن للعراق استخالص عدد من الدروس يف الطريقة اليت 
تتعامل هبا هيئة اخلدمات الصحية الوطنية مع مسألة تعاطي املخدرات، وإساءة استعماهلا. وعلى 
الرغم من االختالفات الكبرية يف سياق الدولتي، بيد أن سكان اململكة املتحدة يعانون من ارتفاع 
للتصدي هلذه  الصحية سياسات  الرعاية  إثره طّبق نظام  يف معدالت متعاطي املخدرات؛ وعلى 

القضية139.
تويل هيئة اخلدمات الصحية الوطنية أمهية على أنواع املخدرات وخطورهتا، من حيث إن 
كانت تؤدي إىل اإلدمان وإىل تكرار استخدمها، والرغبة ابحلاجة إليها، أو االعتماد عليها، وظهور 

أعرض انسحابية عند عدم تعاطيها140.
وأحد املبادئ املهمة للغاية اليت تدعمها هيئة اخلدمات الصحية الوطنية هو أن مجيع متعاطي 
املخدرات الذين يسعون إىل العالج يُنظر إليهم على قدم املساواة مع املرضى اآلخرين الذين يعانون 

139.   Roberts et al. “Drug use and dependence” Adult Psychiatric Morbidity Survey, 2014, p. 3.
140.  Roberts et al. “Drug use and dependence” Adult Psychiatric Morbidity Survey, 2014, p. 8.
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من مشكالت طبية أو نفسية أخرى، وتعدُّ هذه من املـُسلَّمات األساسية املرتبطة بشمولية الرعاية. 
ومن وجهة نظر هيئة اخلدمات، يُعّد إدمان املخدرات قضية اجتماعية وليس جمرد مشكلة فردية؛ 
وابلتايل فهو يتطلب حاًل اجتماعياً، إذ جيب تسخري اجلهود إلعادة التأهيل وليس إلنزال العقاب، 
وهناك عدة أنواع من العالجات فضاًل عن اجلهود اليت تبذهلا هئية اخلدمات الصحية الوطنية فيما 

خيص تعاطي املخدرات. تشمل األنواع اآلتية:
- العالج ابلتحدث: مناقشة تعاطي املخدرات مع املعاجل من منظور نفسي.

- العالج ابألدوية: ميكن ألدوية معينة مثل امليثادون أن حتل حمل العقاقري املخدرة.  
- إزالة آاثر املخدر: احلد تدرجيياً من استخدام املخدرات حتت إشراف الطبيب.

- املساعدة الذاتية: االنضمام إىل جمموعة داعمة141.
وهذه بعض التدابري السهلة اليت ميكن اختاذها يف العراق للتخفيف من مشكلة املخدرات. 
مهريب  مقاضاة  بل جيب  املشكلة،  أهنم مصدر  على  املخدرات  مستخدمي  إىل  يُنظر  أال  وجيب 

املخدرات، وينبغي جتسيد هذا يف اهليئة التشريعية للبالد.
التخلص من النفاايت واإلدارة البيئية

العراق ميكن أن يكون لوزارة  البيئية والنفاايت يف  وهناك جماالن رئيسان خاصان ابإلدارة 
الصحة أتثري مباشر عليهما، ومها: النفاايت الناجتة من املستشفيات، والتخلص من النفاايت اخلطرة 
من املناطق املتضررة. وفيما خيصُّ ابألول، ينتج العراق 7.2 مليون مرت مكعب من مياه الصرف كل 
عام، وأييت الكثري منها من املستشفيات احلكومية إذ يبلغ مقدارها 5.3 مليون142. ويبلغ إمجايل 
النفاايت الطبية املنتجة كل عام 29294.9 طن، منها حوايل 6400 طن تعد خطرة143، ويتم 
تنفيذ سياسات إدارة النفاايت والسيما فيما خيص فرز النفاايت العادية من النفاايت اخلطرة يف أكثر 
من 90٪ من املستشفيات واملراكز الطبية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن حوايل 10٪ ال تنفذ أي 
سياسة كهذه تثري خماوف جدية فيما خيص الصحة العامة144، ويوجد هنالك فقط 76 معاجلاً من 
141. https://www.nhs.uk/livewell/drugs/pages/drugtreatment.aspx.
142.  “Iraqi Healthcare Statistics 2015”, Iraq Ministry of Health, 2015, p. 11
143. “Iraqi Healthcare Statistics 2015”, Iraq Ministry of Health, 2015, p. 14.
144.  “Iraqi Healthcare Statistics 2015”, Iraq Ministry of Health, 2015, p. 16.
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معاجلات النفاايت الطبية يف مجيع أحناء العراق، ويسّخر أكثر من نصفهم إما يف وظائف حمدودة 
التنفيذ بنسبة  العامة إذا كان  القلق اخلاص ابلصحة  وإما ال تعمل بكامل طاقتها145، ويثري هذا 

90٪ حيدث بنحٍو سليم. 
وكما ذُكر آنفاً فإن وزارة الصحة الربيطانية لديها بعض املبادئ التوجيهية للصحة والسالمة 
األكثر مشواًل فيما خيص التخلص من النفاايت ومحاية البيئة، وهذه املبادئ التوجيهية ال توفر فقط 
معلومات عن الطرق املناسبة للتخلص من النفاايت، ولكن أيضاً توفر طرقاً لفصل ومعاجلة النفاايت 
اليت من شأهنا أن تسمح  آنفاً  التعديالت االقتصادية والبريوقراطية املذكورة  الطبية. وابلتزامن مع 
املبادئ  هذه  اتباع  فإن  أفضل،  بنحٍو  احلالية  املنشآت  على  ابحملافظة  احمللية  الصحية  للمديرايت 
التوجيهية سيضمن أال يؤدي التخلص من النفاايت الطبية إىل إضراٍر ابلبيئة أو تدهورها أكثر من 
ذلك، وابلفعل فإن املياه العادمة اليت عوجلت ميكن أن يكون هلا تطبيقات زراعية وصناعية؛ مما 

خيفف الضغط عن احتياطيات املياه العذبة املوجودة.
النظاق  واسعة  البيئية  الوكالة  وسياسات  الربيطانية  الصحة  لوزارة  التوجيهية  املبادئ  وتقدم 
هذه  وكانت  اخلطرة،  واملشعة  الكيميائية  النفاايت  من  والتخلص  التعامل  حول كيفية  إرشادات 
واملناطق  بريطانيا  يف  واستصالحها  البنية«  »احلقول  أتهيل  الستصالح  حيوية  التوجيهية  املبادئ 
النفاايت الصناعية وامللواثت  انتشار  السابقة واملمتلكات اليت أصبحت خطرة؛ بسبب  الصناعية 
يف األرض؛ وميكن للمبادئ التوجيهية وتصنيف هذه املواد على نطاق أوسع ضمن دليل النفاايت 
األورويب146 الذي تتبعه كل من وزارة الصحة ووكالة البيئة أن يساعدا العراقيي يف حتديد أي مواد 
كيميائية أو إشعاعية خطرة قد تكون موجودة يف املوصل ويف أماكن أخرى وإزالتها والتخلص منها، 
ابإلضافة إىل خفض التكاليف والنفقات الصحية على املدى الطويل الناجتة عن أمراض السرطان 
والعيوب اخللقية. وميكن أن تساعد أيضا هذه املبادئ التوجيهية يف تنظيف التسرب النفطي السام 
الذي كان هلا آاثر سلبية يف القيارة وحىت التسرابت اليت ما تزال موجودة حول البصرة. ومن شأن 
عمليات التنظيف هذه أن تسمح أيضاً ابلتحديد الصحيح للمواد الكيميائية املوجودة مما يضمن 

أن يكون العالج للسكان املصابي ذا كفاءة وفعالية أكثر من حيث التكلفة.

145.  “Iraqi Healthcare Statistics 2015”, Iraq Ministry of Health, 2015, p. 21,
146. “Guidance on using the European Waste Catalogue )EWC( to code waste”, Scottish 
Environmental Protection Agency, November 2015, p. 4
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محالت التوعية ابلصحة العامة
على الرغم من أن العنف تسبب بنسبة أكرب من الوفيات واإلصاابت يف العراق غري أن غالبية 
الوفيات ترتبط بقضااي خاّصة بنمط احلياة مثل التدخي والبدانة، وإن معدالت التدخي والبدانة 
يف العراق عالية ومن احملتمل أن تساعد يف انتشار أمراض القلب، واألوعية الدموية، والسرطاانت، 

وارتفاع ضغط الدم، وغريها من األمراض.
العراقية  فاملأكوالت  الواقع،  يف  حقيقياً  خياراً  ليس  التدخي  أو  األطعمة  بعض  منع  إن 
التقليدية املعروفة أيضاً أبهنا غنية جداً ابلدهون تعد نظاماً ثقافياً. بينما يُنظر إىل التدخي -على 
الرغم من أنه ليس متأصاًل بعمق كالنظام الثقايف- يف اآلونة األخرية على أنه تعبري عن احلرية بعد 
أن استخدمت داعش أساليب عنيفة حلظره حتت سيطرهتا147؛ لذا فإن أي حماولة لتنظيم كل من 

املأكوالت والتدخي وتقييدها ملدد قصرية سيؤدي إىل ردة فعل كبرية من قبل املواطني. 
التدخي والسمنة، فضاًل  التعامل مع قضية  الوطنية  الصحية  وقد حاولت هيئة اخلدمات 
عن األزمات األخرى املرتبطة ابلصحة العامة من خالل سلسلة من احلمالت اإلعالمية العامة، 
واتبعت هذه احلمالت هنجاً متعدد اجلوانب يف إعالم الناس مبسألة القلق الصحي، وتوفري رسوم 
بيانية، وتدابري يسهل فهمها، وإعطاء تفاصيل عن اآلاثر الصحية الضارة وإعالم الناس ابلوسائل 
الوقائية وخيارات العالج148. ووجد أن هذه احلمالت هلا أتثري كبري على التصورات العامة للتدخي 
حمتملة  عالمات  أي  هناك  إذا كان  ما  ملعرفة  الذايت  الفحص  على  األفراد  والكحول، وشجعت 
املنقولة جنسيًا149. وابملثل، اختذت  انتشار األمراض  الوقائية للحد من  التدابري  للسرطان، وزايدة 
احلكومة الربيطانية مناهج جمتمعية لتشجيع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرايضية بي 
السكان من أجل مواجهة أزمة السمنة يف بريطانيا150، ومع ذلك -ونظراً ألن التجربة الربيطانية يف 

السمنة مرتبطة أكثر ابلوجبات السريعة- فإن تطبيق هذا النهج يف العراق لن يكون كافياً.

147.   Callimachi, Rukmini. “After ISIS, Smoking Openly to Feel Free”, The New York Times, 
22-April-2017, <https://www.nytimes.com/2017/04/22/world/middleeast/after-isis-smoking-
openly-to-feel-free.html>, [Accessed15-March-2018]
148. “The Effectiveness Of Public Health Campaigns”, National Health Service, June 2004, pp. 1-4
149. “The Effectiveness Of Public Health Campaigns”, National Health Service, June 2004, pp. 1-4
150.   “Healthy Lives, Healthy People: A Call To Action On Obesity in England”, HM Government, 
13-October-2011, pp. 29-31



49

إعادة أتهيل قطاع الرعاية الصحية يف العراق

العراق،  املتزايدة يف  العامة أن تساعد أيضاً يف أزمة املخدرات  وميكن للحمالت الصحية 
ابلتأثريات  الناس   »Talk to Frank« مثل  العامة  الصحة  أعلمت محالت  املثال:  سبيل  فعلى 
اإلجيابية والسلبية للمخدرات على حد سواء؛ من أجل توفري منصة حمايدة لتشجيع النقاش، ويف 
الوقت نفسه السماح ملستخدمي املخدرات اجلدد احملتملي مبعرفة حقيقة ما يفعلونه وكيف ميكن أن 
يتأثروا. ومشلت احلملة أيضاً معلومات عن برامج إعادة التأهيل؛ وابلتايل تعمل على تغيري تصورات 
طلب  على  املستخدمي  فيه  تشجع  الذي  الوقت  يف  املخدرات  تعاطي  عن  ببطء  املستخدمي 
املساعدة بداًل من اخلوف من وصمة العار. غري أن مثل هذه الربانمج تتطلب سياسة جنائية فعالة 

تعاقب ابئعي املخدرات واملتاجرين بداًل من املستخدمي.
ثُبت أن احلمالت اإلعالمية وسيلة فعالة لتغيري املفاهيم والسلوك العام حول القضااي اليت 
ال ميكن ضبطها مباشرة، وقد تكون هذه احلمالت مكلفة يف بعض األحيان ألهنا تتطلب محلة 
معلومات قوية حتتاج إىل حتديد اجلمهور املستهدف وختصيص الرسالة هلم؛ ومع ذلك، فمن املرجح 

أن تفوق الفوائد ذات املدى املتوسط والطويل التكاليف.
سالمة املريض والطبيب

على الرغم من أن حريق عام 2016 يف مستشفى الريموك للوالدة كان مثااًل أظهر إخفاقات 
التدابري التنظيمية يف مرافق الرعاية الصحية العراقية، لكن تدهورها الذي كان معروفاً منذ مدة طويلة 
يهدد صحة املرضى151، وعلى العكس من ذلك، تتمتع هيئة اخلدمات الصحية الوطنية بسمعة 
طيبة لكوهنا متتاز أبقوى معايري الصحة والسالمة يف العامل، وتتفق جزء كبري من هذه املعايري مع نُظم 
االحتاد األورويب، مما يكفل وجود آلية قوية للقيود والضوابط، وعلى الرغم من انتقاد هذه املعايري 
يف بعض األحيان ألهنا مفرطة يف التنظيم إال أن هيئة اخلدمات الصحية الوطنية متتلك العديد من 
املبادئ التوجيهية اليت ميكن أن توجه نظام الرعاية الصحية العراقي حنو حتسي معايري السالمة. ويف 
ظل املوارد املتاحة احملدودة، ينبغي إعطاء األولوية لألخطار الفورية مثل حدوث احلرائق. ومع وجود 
العديد من مرافق الرعاية الصحية العراقية اليت حباجة إىل إعادة بناء، فإن مدة إعادة اإلعمار ستكون 

مناسبة لتنفيذ هذه التدابري خلفض التكاليف والوقت.

151. Hadad, Hamzeh. “Iraq’s Ailing Healthcare”, 1001 Iraqi Thoughts, 11-May-2017, 
<1001iraqithoughts.com/2017/05/11/iraqs-ailing-health-care/>, [Accessed 17-March-2018]
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الفساد. وإن  تنفيذ انجح وجتنب  إجيابية دون  تغيريات  التدابري أي  تتخذ  لن  ومع ذلك، 
األنظمة  لتطبيق  والسلطة  املسؤولية  من  مزيداً  احمللية  املديرايت  إعطاء  حنو  آنفاً  املذكورة  التدابري 
ستساعد يف حتقيق هذا اهلدف، أما املشاريع األوسع اليت تعمل على احلد من الفساد فستساعد يف 

عدم إفالت املستشفيات واملرافق الطبية من ممارساهتا السيئة.
العشائر والعصاابت املسلحة  التهديد من  إذ إن  الطبيب معقدة أكثر،  إن مسألة سالمة 
ليس شيئاً يتعي على اململكة املتحدة مواجهته، وال يقدم مبادئ توجيهية فورية. وإن التدابري اليت 
مل  األطباء  يهامجون  الذين  لألشخاص  احلكم ابلسجن  مدة  مثل زايدة  العراقية  احلكومة  وضعتها 
تنجح يف محايتهم حىت اآلن152، وال تقتصر التدابري ذات املدى القصري على زايدة التدابري األمنية 
يف املستشفيات فقط )وجعلهم مسؤولون للحيلولة من اهلجمات على األطباء(، بل جيب تغيري 
السلوكيات نفسها على املدى الطويل.  وميكن أن تكون إحدى احلمالت اإلعالمية اليت تستهدف 
العشائر والعناصر املسلحة اليت حتيطهم علماً ابآلاثر السلبية للتهديدات واالعتداءات على اخلدمات 
الطبية إحدى الطرق للتعامل مع هذه املسألة. وحيظى القادة العسكريون ورجال الدين والعشائر 
ابحرتام كبري بي اجملتمعات احمللية يف املناطق الريفية يف العراق. ومن املرجح أن يكون للتواصل مع 
هذه اجملتمعات من خالل هؤالء القادة أتثري أكرب بكثري من محلة املعلومات العامة؛ وابلتزامن مع 
ذلك، جيب أن يظهر األطباء اعتمادهم الكبري حبماية الدولة هلم والسيما بعد أن ُكسرت هذه الثقة 

يف السنوات األخرية.

152.  Bradley, Matt. “Iraq’s Doctors Face Threats of Violence”, The Wall Street Journal, 01-May-
2016,<https://www.wsj.com/articles/iraqs-doctors-face-threats-of-violence-1462145946>, 
[Accessed 13-March-2018] 
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اخلالصة
وتقييم  وأوضاعه،  العراقي  الصحية  الرعاية  نظام  بنية  حتليل  إىل  هذه  البحث  ورقة  سعت 
قضاايه الرئيسة، وإذا كانت هيئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية ميكن أن تستخدم كأمنوذج 

إلعادة بناء نظام الرعاية الصحية العراقي بطريقة شاملة وفعالة ختدم الشعب العراقي.
لقد عاىن نظام الرعاية الصحية منذ الثمانينيات من التدهور التدرجيي واالهنيار التام بسبب 

الفوضى االجتماعية، والصراع، ونقص التمويل، والفساد. 
وختلص ورقة البحث هذه إىل أن عصر إعادة اإلعمار احلايل يوفر الفرصة األفضل إلعادة 
بناء نظام الرعاية الصحية العراقي وصياغته كجزء من عملية إعادة اإلعمار الشاملة، وتوفر هيئة 
للعراق خاصة فيما خيص برحلة انتقاهلا اخلاصة من  اخلدمات الصحية الوطنية يف الواقع أمنوذجاً 
نظام مركزي للغاية إىل آخر هجي مرن أكثر يعزز السلطات الصحية احمللية. وإن هيئة اخلدمات 
الصحية الوطنية يف وضع جيد خلدمة العراق كأمنوذج يف العديد من القضااي الصحية اليت تواجهها 
البالد حالياً. ومن انحية أخرى، فإن أمنوذج هيئة اخلدمات الصحية الوطنية غري مناسب ليكون 

مبنزلة أمنوذج يف بعض األمور والسيما فيما خيص ابخلصخصة.
واستنتج هذا البحث أن عدداً من القضااي اليت يواجهها العراق مثل التدهور البيئي ونقص 
البنية التحتية للصرف الصحي تتجاوز قدرات وزارة الصحة العراقية؛ ونظراً ألن هذه القضااي ما يزال 
من املمكن أن تؤثر على النظام الصحي فعلى الوزارة أن تدفع ابجتاه حلها من خالل التعاون مع 

الوزارات األخرى، فضاًل عن االستعداد لألزمات الصحية احملتملة.
وال شك أن إعادة بناء نظام الرعاية الصحية العراقي سيكون حتدايً كبرياً، نظراً للصعوابت 
األايم ابمتالكها  يوم من  البالد يف  تباهت  تواجهها، وقد  زالت  البالد وما  اليت واجهتها  الكثرية 
واحدة من أفضل األنظمة للرعاية الصحية -إن مل تكن األفضل على اإلطالق- يف الشرق األوسط، 
واالستعداد  املواطني  احتياجات  النظام ومعاجلة  بناء  الصحيح إلعادة  األمنوذج  وابالعتماد على 
ملواجهة عدد من األزمات الصحية املخيمة وقمع الفساد والنفاايت، وميكن للعراق أن يفتخر مرة 

أخرى بنظام الرعاية الصحية الذي سيكون مثااًل حيتذى به يف املنطقة أبكملها.


