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المنامة - المجلس األعلى للصحة

صــدر عــن رئيــس المجلــس األعلــى الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة للصحة قرار رقم 4 لســنة 2020 
بشأن تسمية أعضاء لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية بالقطاع الصحي.

وجـــاء في القرار أنه تقرر تشـــكيل 
اللجنـــة برئاســـة أميـــن الســـاعاتي 
وتضـــم اللجنـــة األعضـــاء التاليـــة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  أســـماؤهم: 
عـــن  ممثـــا  خليفـــة  آل  محمـــد 
جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة )نائبا 
للرئيـــس(، جميلـــة محمد الســـلمان 
األعلـــى  المجلـــس  عـــن  ممثـــا 
آمنـــة  ومقـــرًرا(،  )عضـــوا  للصحـــة 
إبراهيـــم ملـــك ممثـــا عـــن الهيئـــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة )عضـــوا(، العميـــد هيثـــم 
إبراهيـــم أميـــن مســـؤول الجـــودة 
بمركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن 
سلمان التخصصي للقلب )عضوا(، 
مســـؤول  شـــبر  حســـين  خاتـــون 
الجودة بالرعايـــة الصحية األولية 
)عضـــوا(، نجـــاة محمـــد أبوالفتـــح 
مســـؤول الجـــودة بـــإدارة الصحـــة 
العامـــة بـــوزارة الصحـــة )عضـــوا(، 
قاســـم عمر عرداتي ممثل الجودة 
الخاصـــة  الصحيـــة  بالمؤسســـات 
)عضوا(، سمية حسين عبدالرحمن 
ممثا عن المستشفيات الحكومية 
)عضـــوا(، المقـــدم أمينة علي أحمد 
مســـؤول الجودة بمستشـــفى قوة 
الرائـــد  )عضـــوا(،  البحريـــن  دفـــاع 
منى حسن سعيد مسؤول الجودة 
بمستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 

)عضوا(.
أعضـــاء  تســـمية  قـــرار  أن  يذكـــر 
اللجنـــة يأتـــي تنفيذا لقـــرار رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
بإنشـــاء   2019 لســـنة   )29( رقـــم 
وتشـــكيل لجنة الجـــودة والمعايير 
اإلكلينيكيـــة بالقطـــاع الصحي، إذ 
جاء في المادة األولى: ُتنشـــأ لجنة 
تســـمى “لجنـــة الجـــودة والمعايير 
اإلكلينيكية بالقطاع الصحي” تتبع 
المجلـــس األعلـــى للصحة، ويشـــار 
إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(، 
وتشـــكل مـــن ممثلين عـــن الجهات 

اآلتيـــة: المجلـــس األعلـــى للصحة، 
البحرينيـــة،  األطبـــاء  جمعيـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة، الهيئـــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، مســـؤول الجـــودة بمركز 
الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
مســـؤول  للقلـــب،  التخصصـــي 
الجـــودة بالرعاية الصحية األولية، 
مســـؤول الجودة بمستشـــفى قوة 
دفـــاع البحريـــن، مســـؤول الجودة 
بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
مســـؤول الجـــودة بـــإدارة الصحـــة 
الصحـــة، وممثـــل  بـــوزارة  العامـــة 
الصحيـــة  بالمؤسســـات  الجـــودة 
الخاصة. وجاء فـــي المادة الثانية 
ونائـــب  رئيـــس  بتســـمية  يصـــدر 
رئيـــس وأعضـــاء اللجنة قـــرار من 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بناًء على ترشيح كل جهة. وتكون 
مدة العضوية في اللجنة 4 سنوات 
قابلة للتجديـــد لمدد أخرى مماثلة 
القـــرار  صـــدور  تاريـــخ  مـــن  تبـــدأ 
بتســـميتهم، وإذا خـــا محـــل أحـــد 
األعضـــاء ألي ســـبب، يحـــل محله 
وبـــذات  الجهـــة  ذات  عـــن  ممثـــل 
األداة، ويكمـــل العضو الجديد مدة 

سلفه.
وعـــّد القرار مـــن بين مهـــام اللجنة 
ووضـــع  للجـــودة  خطـــة  اقتـــراح 
والنمـــاذج  والمعاييـــر  السياســـات 

والمؤشـــرات  االسترشـــادية 
الصحيـــة الوطنيـــة لقيـــاس جودة 
أداء المؤسســـات الصحية بما فيها 
مقدمي الخدمة واقتـــراح اللوائح 
الخاصة بدعم المؤشرات الصحية 
الوطنية والتي تشـــمل المؤشـــرات 
اإلكلينيكية والتشـــغيلية والمالية، 
التي تتطابق مـــع المعايير الدولية 
الرعايـــة  ألولويـــات  الصلـــة  وذات 

الصحية في مملكة البحرين.
كما تضطلـــع اللجنة بتحديد اآللية 
الازمة لجمـــع البيانات اإلحصائية 
الجـــودة  ألدوات  وفقـــا  المطلوبـــة 
ومتابعـــة  وتحديـــد  وطرقهـــا، 
المؤشرات المهمة لبرنامج الضمان 
أدلـــة  وإعـــداد  الوطنـــي،  الصحـــي 
العمـــل بنـــاء علـــى معاييـــر الجودة 
تنفيـــذ  وإجـــراءات  المعتمـــدة 
علـــى  وتوزيعهـــا  الجـــودة  برامـــج 
جميع المؤسســـات الصحية وذلك 
الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع  بالتنســـيق 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وتقوم اللجنة بإصدار تقرير بيانات 
للمؤشـــرات الوطنيـــة للجودة على 
أســـاس منتظـــم وفًقـــا لمتطلبـــات 
المجلس األعلـــى للصحة، وتقديم 
والدعـــم  والتوجيـــه  المشـــورة 
النهـــج  حاجـــة  بحســـب  التقنـــي 
لتحســـين  العـــام  اإلســـتراتيجي 
الجودة واستدامته، ونشر مفاهيم 
تطويـــر  علـــى  والعمـــل  الجـــودة 
مهـــارات العاملين في المؤسســـات 
الصحية من خال برامج التطوير 

والتحسين المستمرة.
تنظيـــم  علـــى  اللجنـــة  وتعمـــل 
التقـــدم  لمناقشـــة  المنتديـــات 
نوعيـــة  وتحســـين  واإلنجـــازات 
الخدمـــات الصحيـــة، إضافـــة إلـــى 
التنسيق مع كل من المركز الوطني 
وإدارة  الصحيـــة  للمعلومـــات 
المعرفـــة والهيئـــة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.

الشيخ محمد بن عبدالله

وضع معايير صحية وجمــع البيانات اإلحصائية وتطوير العاملين
تسمية أعضاء لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية

إلى قادة وساسة الجارة إيران.. مع التحية
Û  لمــاذا تســتمر جارتنــا إيــران فــي إصرارهــا علــى امتاك

القــوة النوويــة رغــم اعتــراض جيرانهــا فــي المنطقــة 
ومعارضــة المجتمــع الدولــي بقيادة الواليــات المتحدة، 

وما يسببه لها ذلك من صعوبات وأخطار وأضرار؟
Û  فــي كتابــه “تاريخ األمم والملوك” )ج 3، ص 349( يقول

الطبــري إنه لما أمــر الخليفة أبوبكر الصديق )رضي هللا 
عنــه( القائــد خالــد بــن الوليــد بالتوجــه بجيوشــه لفتــح 
العــراق فــي العــام 12هـــ، كانــت العــراق وقتهــا خاضعــة 
لحكم الدولة الساسانية الفارسية وتقع ضمن حدودها.

Û  ولمــا عبــر خالد الحدود العراقية وعســكر بجيوشــه في
الفارســية  الجيــوش  نحــوه  توجهــت  كاظمــة،  منطقــة 
الفارســي  الحاكــم  مدججــة باألســلحة بقيــادة )هرمــز( 
موقعــه  وأخلــى  بمنــاورة  خالــد  فقــام  آنــذاك،  للعــراق 
وانســحب منــه بســرعة وتوجــه نحــو منطقــة حفيــرة، 
ليجــد هرمــز كاظمــة عندمــا وصلهــا خاويــة وخالية من 
الجيــوش العربيــة اإلســامية، فتوجــه بجيوشــه نحــو 
حفيرة لماحقة ومواجهة خالد وجيوشــه، ولما وصلها 
وجد أن خالد قد غادرها وعاد بجيوشه مرة أخرى إلى 
كاظمــة، فتبعــه هرمــز. وقد قــام خالد بهــذه المناورة أو 
هــذا التكتيــك العســكري عندمــا أدرك أن جيــوش هرمز 
تحمــل معهــا الكثير من العــدة والعتاد واألســلحة، التي 
يصعــب التنقــل والتحرك بهــا بســهولة، وأراد أن يرهقها 
وينهك قواها قبل أن يواجهها وينازلها، وهذا ما حصل 
بالفعــل، ونجحــت الخطة وانهزم هرمز وجيوشــه، رغم 
عددهــا األكبــر وعدتهــا األوفــر فــي تلــك المعركــة، التي 
ُعرفــت بـــ ”معركة ذات الساســل”، والتي كانــت البداية 
النهيــار الدولــة الساســانية وســيطرة الجيــوش العربية 

اإلسامية على كامل أراضيها.
Û  مــا أردنــا أن نتوصــل إليه من ســرد هــذه الواقعة هو أن

التاريــخ ظــل يعلمنا أن قوة الســاح وكثرته وتطوره ال 
تضمــن تحقيــق النصــر، بــل إنهــا قــد تتحول إلــى عبء 
علينــا  يجــب  درس  وهــو  واالنهيــار،  الهزيمــة  يســبب 
جميًعا أال ننســاه، ومن المفترض أن يكون ساســة إيران 

الحاليون أول من تعلمه.
Û  إيــران، كدولة وكشــعب، جارة لنا يجمعنــا معها التاريخ

والجغرافيــا، شــئنا أم أبينــا، يهمنا ويســعدنا اســتقرارها 
ونموهــا وتطورهــا، ونتمنى أن يبــادر قادتها قبل فوات 
األوان بإعادة النظر في مواقفهم ومراجعة حســاباتهم، 

وأن يسارعوا إلى وقف هذا النزيف المتزايد والمتواصل 
لطاقــات بادهــم وإمكاناتهــا ومواردها وثرواتهــا، التي 
ُتبــدد وُتهــدر فــي برامج التســلح ومشــروعات التوســع 

وسياسات التعنت والمواجهة.
Û  إن التاريــخ علمنــا أيًضــا أن انهيــار األنظمــة يبــدأ مــن

الدخــل، وأن التهديــد الداخلي أخطر بكثير من التهديد 
الخارجــي، وأن التهديــدات الخارجيــة توحــد الشــعوب 
عــادة، علــى خــاف التهديــدات الداخليــة التــي تفككها 
وتمزقهــا؛ لــذا فــإن على ساســة وقــادة إيــران الجارة أال 
يتجاهلوا المؤشرات والرسائل التي أخذ شعبها يرسلها 
إليهم، فالشعب اإليراني شعب عريق واع، يدرك إلى أي 
مدى تدهورت أوضاعه المعيشية، وكيف تدنى وتراجع 
اقتصاد باده، وإلى أي مســتوى تهاوت وانحدرت إليه 
قيمة عملته وحجم تصديره، ويعرف أيًضا أن متوسط 
دخــل الفــرد في إيران انخفــض، وأصبح يعادل أقل من 
نصــف متوســط دخــل الفــرد فــي إســرائيل، التــي يقول 
النظــام اإليرانــي إنــه يريــد تدميرهــا، وأقــل مــن ثلــث 
متوســط دخــل الفــرد فــي دول مجلــس التعاون الســت 

مجتمعة.
Û  ويطلــع الشــعب اإليرانــي كذلــك علــى األرقــام الصــادرة

عــن البنــك الدولــي، التــي تشــير إلــى أن اقتصــاد بــاده 
انخفض من المركز الســابع عشــر إلى الســابع والعشرين 
علــى مســتوى العالــم، خــال العقــود األربعــة الماضيــة، 
اإليرانــي  المواطــن  أصبــح  ذاتهــا  الفتــرة  خــال  وأنــه 
العــادي أكثــر فقرا بنســبة 32 %، وأصبحــت تتردد على 
مســامعه أصــداء ما صرح به عضو لجنــة االقتصاد في 
مجلس شورى النظام اإليراني السيد شهاب نادري في 
19 مــارس 2018، عندمــا قــال إن 80 % مــن المجتمــع 

اإليراني يرزحون تحت خط الفقر.
Û  والمواطــن اإليرانــي يجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى

تأشــيرة دخــول لمعظــم دول العالــم، وهــو ال يرغب في 
قضــاء عطلتــه الســنوية فــي اليمن أو ســوريا أو العراق 
أو لبنــان ببطــن خــاٍو وجيــب فــاٍض، وقــد ذكــر لــي أحد 
األصدقــاء البحرينييــن، مــن الذيــن يحرصــون كل عــام 
علــى زيــارة العتبــات المقدســة بالعــراق، إنه كان يشــعر 
باأللــم عندما يــرى اإليرانيين يجلبــون معهم بضائع من 
إيــران لبيعهــا في العــراق لتغطية نفقــات زيارتهم؛ مثل 
المكســرات والمخلــات والفواكــه المجففة ومــاء الورد 

والزعفران والســجاد وما شــابه. إن الشــعب اإليراني ال 
يستحق كل ذلك.

Û  إن علــى ساســة وقــادة إيــران أن يعرفــوا عناصــر القوة
الحقيقيــة للــدول والشــعوب، إنهــا بالطبــع ليســت فــي 
اقتنــاء أســلحة الدمــار الشــامل، وعليهــم أن يدركــوا أن 
القنابــل النوويــة ال تجلــب القــوة، بــل قــد تتحــول إلــى 

عبء. 
Û  إن سر قوة إسرائيل في المنطقة، ليس بالقنابل النووية

التي تملكها، بل في قوتها االقتصادية وقاعدتها العلمية 
واإلنتاجية، شــئنا ذلك أم لم نشــأ، وماذا أضاف الســاح 
النووي من قوة إلى كوريا الشمالية بعد أن امتلكته قبل 
14 ســنة؟ أليســت كوريا الجنوبية التي ال تملك ســاًحا 
نووًيا أقوى من كوريا الشمالية؟ ولنستشهد بمثال آخر 
أكثــر وضوًحا وثباًتا، وال يدور حوله الشــك أو الخاف؛ 
فقــد انهــار االتحاد الســوفيتي بعظمته واتســاع رقعته، 
وهو في أوج أو قمة قوته العسكرية، وكانت ترساناته 
متخمــة ومتكدســة بأكثر مــن 4600 قنبلــة نووية، وهو 
ضعــف المخــزون األميركــي مــن القنابــل النوويــة آنذاك 
الــذي كان يبلــغ 2462 قنبلــة، وقتها كان متوســط دخل 
الفــرد األميركــي 48 ألــف دوالر فــي الســنة، بينمــا كان 
متوسط دخل الفرد في االتحاد السوفيتي بالكاد يصل 
إلــى 4 آالف دوالر، أي أن دخــل الفــرد األميركــي يعــادل 
عشــرة أضعــاف دخــل الفــرد الســوفيتي، وهــذا هو أهم 
ســبب لتراجــع وانهيــار االتحــاد الســوفيتي أمــام القــوة 
الحقيقــة للمعســكر الغربــي بقيــادة الواليــات المتحــدة، 

فالمواجهة لم تكن متكافئة.
Û  أن يعتقــدون  طهــران  فــي  والساســة  القــادة  كان  إذا 

والطائــرات  والصواريــخ  والمدافــع  القنابــل  تكديــس 
والبوارج الحربية والغواصات ســتمكنهم من الســيطرة 
علــى المنطقــة فهــم مخطئــون؛ ألن بادهــم مــا زالــت 
تفتقــر إلــى أهــم عنصــر مــن عناصــر القــوة، وهــي القوة 
أو الطاقــة االقتصاديــة، لقــد اســتمر االقتصــاد اإليراني 
فــي التراجــع والتــردي، كمــا ذكرنا، وتورطــت إيران في 
حروب استنزاف، أو إن شئت، فقل في حالة استنزاف 
في لبنان واليمن وســوريا والعراق، وفي تمويل برامج 
لتوســيع نطــاق النفــوذ فــي العديــد من الدول في آســيا 
االتحــاد  بحــال  يذكرنــا  أصبــح  الوضــع  إن  وإفريقيــا، 
الســوفيتي بعد تدخله في أفغانســتان، وما أشبه الليلة 

بالبارحــة، والــدرس لم يتغيــر، وهو أن انهيــار االقتصاد 
يــؤدي حتًمــا إلــى انهيــار النظــام وانهيار الدولــة وانهيار 

أحام النهار.
Û  وإذا كان ساســة وقادة إيران يســعون إلى الهيمنة على

المنطقــة؛ فــإن ذلــك يعتبــر من أحــام النهــار أو أضغاث 
أحــام الليــل، وإذا كانوا يبحثون عــن دور إقليمي؛ فإن 
عليهــم أن يدركــوا أنهــم ال يســتطيعون تحمــل تكاليــف 
والتزامــات وأعبــاء مثل هذا الدور، ولذلــك فإننا نتمنى 
منهــم أن ينتقلــوا بإيــران مــن حالة الثــورة واالضطراب 
والتصــادم إلــى حالة الدولــة الطبيعية المســتقرة؛ دولة 
المؤسسات والقانون التي تعيش بانسجام مع محيطها 

وبسام مع جيرانها ومع مكونات المجتمع الدولي.
Û  إن القــوة والنفــوذ ال يأتيــان من خال تصديــر الثورات

والشــعارات، بل مــن خال تصدير البضائــع والمنتجات 
والمخترعــات واألفــكار والكفــاءات، وأوضــح األمثلــة 
علــى ذلــك جمال عبدالناصــر )رحمه هللا(، الــذي أصابته 
نشوة السيطرة واالنتصار، فقرر تمديد نفوذه وسطوته 
علــى الــدول العربيــة األخــرى مــن خــال تصديــر ثقافة 
الشــكلية  الجمهوريــات  وإقامــة  العســكرية  االنقابــات 
وإلغــاء األنظمــة الشــرعية الملكيــة؛ فكانــت المحصلــة 
النهائيــة والمصيبــة الكبــرى هزيمــة 1967 النكــراء التي 

قضت على أحامه وحطمت طموحات األمة العربية.
Û  ،وعلى قادة وساسة إيران أن يدركوا، قبل فوات األوان

أن الحــروب قد تغيرت أســاليبها وميادينها وأســلحتها؛ 
فاألسلحة البحرية على سبيل المثال لم تعد تتمثل في 
البوارج والغواصات وحامات الطائرات فقط، بل أيًضا 
بعدد البواخر التجارية وما تحمله من حاويات، وليست 
القوة بعدد الجنود فحســب، بــل بأرقام المبيعات أيًضا، 
والقوة تكمن في الكثافة السكانية ودرجة تعلمها، وفي 
توسيع نطاق وحدود المعرفة في المجتمع، وتكمن في 
الجامعــات ومراكز البحوث وفي التنافس واالســتثمار، 
القوة الحقيقية أصبحت أيًضا في القوة الناعمة، عندما 
أصبحــت وســائل اإلعام أهم من فوهــات المدافع، ولم 
تعــد المعــارك الحقيقيــة تــدور بيــن الجيــوش الجــرارة، 
بــل بين الشــركات العماقــة العابــرة للقارات؛ وليســتمع 
وينصت قادة وساســة إيران إلى وطيس المعركة التي 
تدور رحاها اآلن بين أقوى دولة في العالم وبين شركة 

“هواوي” الصينية العماقة. وهللا الموفق.
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