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طبيب في العراق؟ هدف محتمل

ما  �أن يتال�سن طبيب مع عائلة مري�ض  �أمر طبيعي   
يف �أي بلد يف �لعامل، ولكن يف بلد كالعر�ق، معروف 
بخروج عاد�ته عن �ملاألوف، قد تكلف حادثة مماثلة 
حياة طاقم طبي باأكمله، ما دفع بالعديد من �لأطباء 
�لللبللالد. يف  �سحية  بللاأزمللة  يللنللذر  مللا  �لللهللجللرة،   �إىل 
�مل�ست�سفى  من  �لفر�ر  �إىل  �لكمايل  �سيماء  و��سطرت 
�لذي تعمل فيه عرب �لباب �خللفي، هربا من م�سلحني 
�أحد  و�لد  منعت  بعدما  منها،  لالنتقام  �أتو�  غا�سبني 
 �ملر�سى من �لبقاء يف �مل�ست�سفى خارج �ساعات �لزيارة.
"نزعت  �لأ�لللللرة:  طللب  يف  �لأخلل�للسللائلليللة  وتللقللول 
�لللقللملليلل�للض �لأبللليللل�لللض وخللللرجللللت مللللع زملليلللللي. 
�أجلللللرة كللمللا للللو كنت  غلللادرنلللا مللعللا يف �للسلليللارة 
�أيام". علل�للرة  ملللدة  �لعمل  �إىل  �أعلللد  ومل   زوجللتلله، 
�للسللامللر�ء  �إىل  �جلللنللوب،  �أقلل�للسللى  �لللبلل�للرة يف  مللن 
�للسللمللال �لللعللا�للسللمللة بلللغلللد�د، يللللروي كلللل �لأطلللبلللاء 
�لق�س�ض  �ل�سحيون  و�مللل�للسللوؤولللون  و�لنقابيون 
�لتهديد  �أو  لل�رب  يتعر�سون  �أطللبللاء  نف�سها: 
ملهنتهم. ممار�ستهم  ب�سبب  �خلللطللف  �أو   بالقتل 
- علللللللل�للللللللسللللللللائللللللللري  قللللللللللللانللللللللللللون   - 
مللبللا�للر،  ب�سكل  ��للسللتللهللد�فللهللم  يللتللم  مل  حلللال  ويف 
فللللاإن �جللل�للسللم �لللطللبللي يللوؤخللذ �أحلليللانللا يف دو�ملللة 
�سنو�ت،  مللدى  على  بالبالد  ع�سفت  �لتي  �لعنف 
يف  �مل�ست�سفى  ي�سبح  ملللللجللاأ،  كللونلله  عللن  فبعيد� 
�مل�سلحني. بللني  قللتللال  �للسللاحللة  �لأحللليلللان   بللعلل�للض 
تقول  �لللعلل�للسللائللريللة،  �للللعلللاد�ت  حتللكللملله  بلللللد  ويف 
بع�ض  يف  يللطللالللبللون  �إن"�لأطباء  �للللكلللملللايل، 
 40 �إىل  ي�سل  علل�للسللائللري،  ف�سل  بللدفللع  �لأحلليللان 
دولر(". �أللللف   45 )نللحللو  ديللنللار  مللللليللون   50  �أو 
يف  �ل�سحة  جلنة  رئي�ض  نائبة  مولود،  �سحر  تقول 
"�لعتد�ء�ت  �إن  بغد�د،  �سمال  �لدين  �سالح  حمافظة 
�لعر�ق". حمافظات  عموم  يف  عامة  حالة   �أ�سبحت 
حرجة  بحالة  �ملري�ض  ي�سل  "�أحيانًا  وت�سيف: 
وقللريللب مللن �ملللللوت، وعللنللد وفللاتلله يللعللتللقللدون �أن 
دورهم". ميللار�للسللو�  مل  �لطبية  و�لللكللو�در   �لطبيب 
�لدولية  �للجنة  رئي�ض  يللقللول  �لإطللللار،  هللذ�  ويف 
على  �إن"�ل�سغوط  مللاوريللر،  بيرت  �لأحللمللر  لل�سليب 
�لطب". ملهنة  �لأ�سا�سية  �ملللبللادئ  تف�سد   �لأطللبللاء 
�سد  حملة  تللقللود  �لللتللي  �ملنظمة  رئي�ض  ويللو�للسللح 
"ن�سعر  �ل�سحية  �لرعاية  تطال  �لتي  �لعنف  ظاهرة 

و�لطائفية  �لقبلية  �لللعللاد�ت  تللدخللل  �إز�ء  بالقلق 
ممار�سة  قبل  �لأطللبللاء  يوؤديه  )�لللذي  �أبللقللر�ط  بق�سم 
قدم  على  �ملر�سى  عللالج  يف  �لأ�سا�سي  مهنتهم( 
�مللل�للسللاو�ة، وهلللو مللا يللتللوقللف علللللى ملللدى خللطللورة 
�لأ�للسللول  على  يعتمد  ول  �مللللللح،  وطابعه  �ملللر�للض 
جماعة". �أو  �سخ�ض  �إميللان  �أو  �لعرقي  �لنتماء   �أو 
كلللثلللرون  �أطلللللبلللللاء  يلللخلللتلللار  ذللللللللك،  يف وجلللللله 
 �لللهللجللرة، وهلللي فللكللرة ل تللفللارق عللقللل �لللكللمللايل.
ونبهت هذه �لطبيبة �لبالغة من �لعمر 32 عاما و�لتي 
 348 جانب  �إىل  بغد�د،  جامعة  يف  در��ستها  �أكملت 
من زمالئها يف �لعام 2009، �إىل هجرة 285 منهم، 
 موؤكدة �أن "�لعتد�ء�ت هي �ل�سبب �لرئي�ض ور�ء ذلك".
بالتعاون  �ل�سحة  وز�رة  �أعدتها  در��للسللة  وبح�سب 
ومنظمة  �لأحللمللر  لل�سليب  �لللدوللليللة  �للجنة  مللع 
�لللعللر�قلليللني،  �لأطلللبلللاء  ونللقللابللة  �لللعللامللليللة  �ل�سحة 
�ألللف  "�أكرث مللن علل�للريللن  �لللعللر�ق  فللقللد هللاجللر مللن 
و2018".  2003 عللامللي  بللني  وطللبلليللبللة   طبيب 
يف  �ملللتللاألللقللة  �لطب"  "مدينة  �أ�سبحت  و�للليللوم، 
�لطبية يف  �للل�للروح  �أهلللم  كللانللت  و�لللتللي  بللغللد�د، 
�للللعلللامل �لللعللربللي يف �للسللبللعلليللنلليللات وثللمللانلليللنلليللات 
�إىل  تفتقر  متد�عية  مبان  جمللرد  �ملا�سي،  �لللقللرن 
�لبالد. موؤ�س�سات  كل  غللر�ر  على  �أ�سا�سية،   معد�ت 
- �لإعلللللللللللللد�م  وحللللكللللم  �للللل�للللسللللالح  حللللمللللل   - 
و�ملللللعللللد�ت،  �لأدويلللللللللة  نللقلل�للض  �إىل  �إ�لللسلللافلللة 

وفللق  �لأطللللبللللاء،  �إىل  �لللليلللوم  يللفللتللقللر  فلللاللللعلللر�ق 
�لللبللدر. �للسلليللف  �للل�للسللحللة  وز�رة  بللا�للسللم   �ملللتللحللدث 
يف �لعام 2017، كان لدى �لعر�ق �أكرث من ت�سعة �أطباء 
لكل ع�رة �آلف ن�سمة، �أي �أقل بثالث مر�ت من دولة 
�لكويت �ملجاورة، وحتى �أقل ب�سعفني من ليبيا �لتي 
�لعاملية. �ل�سحة  وفق منظمة  �لفو�سى،  بها   تع�سف 
�لللعللر�ق،  بجنوب  �لنفطية  �لب�رة  حمافظة  ويف 
"تقع  كللبللرة،  �سطوة  �لع�سائري  للقانون  حيث 
�أو  جلل�للسللدي  �علللتلللد�ء  حللالللة   15 حللللو�ىل  �للسللهللريللا 
عللد�ي. ح�سني  �لطبيب  يللقللول  مللا  بح�سب   لفظي"، 
�أمللر��للض  يف  �ملخت�ض  �لأربللعلليللنللي  هللذ�  وي�سيف 
كم  فقد�ن  �إىل  "�أدى  �لمللر  هذ�  �أن  و�لأ�سعة  �ملعدة 
�لخت�سا�سات  �أ�للسللحللاب  �لأطللبللاء  مللن  قليل  غللر 
�لع�سبية". و�جلملة  �لقلب  جللر�حللة  مثل   �لللنللادرة 
قانون  على  �لللربملللان  �سوت   ،2013 �لللعللام  ويف 
�إىل  بالن�سبة  لكن  م�سد�ض،  �متالك  لالأطباء  يتيح 
فللاإن  �ل�سمري،  �لأملللر  عبد  �لأطللبللاء  نقابة  رئي�ض 
يطبق". مل  �لللقللانللون  كلللالم،  "جمرد  �مل�ساألة   تلك 
�لنو�ب  جمل�ض  لرئي�ض  �لأول  �لنائب  دعللا  وعليه، 
�لعر�قي ح�سن �لكعبي قبل �أ�سابيع قليلة �إىل "معاقبة 
لقانون  وفقا  �لأطللبللاء،  على  �لعللتللد�ء�ت  مرتكبي 
�لإعد�م. على عقوبة  ين�ض  �لذي  �لإرهاب"،   مكافحة 
لكن رغم ذلك، توؤكد �لكمايل "مع �لأ�سف �أ�سبحنا يف 
غابة و�نعدم �لقانون )...( �لع�سابات تهدد �لطباء!"


