
فهــد بــن خليفــة رئيًســا لـ “العليــا للعــالج بالخــارج”
ــة” يــــصــــدر قــــــــــرارا بـــتـــســـمـــيـــة أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة ــحـ ــصـ ــلـ رئــــيــــس “األعــــــلــــــى لـ

صـــدر عن رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة قرار رقم 2 لســـنة 2020 بشـــأن 
تســـمية أعضاء اللجنـــة العليـــا للعالج في 

الخارج.
وجـــاء في القرار أنه تقرر تشـــكيل اللجنة 
برئاســـة الشـــيخ فهد بن خليفـــة آل خليفة 
وتضم اللجنة األعضاء التالية أســـماؤهم: 
نبيـــل أحمـــد العشـــيري ممثـــاًل عـــن وزارة 
الصحـــة )نائًبـــا للرئيـــس(، حســـن يوســـف 
عبدالرحمـــن ممثـــاًل عـــن مستشـــفى قـــوة 
حســـن  دالل  )عضـــًوا(،  البحريـــن  دفـــاع 
الحســـن ممثاًل عن مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي )عضـــًوا(، عبدالرحمن عبدالعزيز 
الطبيـــة  بوجيـــري ممثـــاًل عـــن الخدمـــات 
بـــوزارة الداخليـــة )عضـــًوا(، مهـــاب جـــالل 
الضمـــان  صنـــدوق  عـــن  ممثـــاًل  عبدالبـــر 
الصحـــي )عضًوا(، شـــيخة أحمد عبدالقادر 
رئيس مكتـــب العالج في الخـــارج بوزارة 
الصحة )عضـــًوا ومقرًرا(، خالد ســـلمان بن 
ثاني ممثـــاًل عن المستشـــفيات الحكومية 
)عضـــًوا(، علـــي رضـــا مرتضـــى ممثـــاًل عن 
المستشـــفيات الحكومية )عضـــًوا(، إلياس 
فضـــل ممثـــاًل عن مركـــز البحريـــن لألورام 
)عضـــًوا(، ولينا خليفـــة صليبيخ ممثاًل عن 
مركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة التخصصي للقلب )عضًوا(.
يذكر أن قرار تســـمية أعضاء اللجنة يأتي 
تنفيًذا لقرار رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
رقـــم )26( لســـنة 2019 بإنشـــاء وتشـــكيل 

اللجنة العليا للعالج بالخارج. 
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى: ُتنشـــأ لجنـــة 
تســـمى “اللجنة العليا للعـــالج في الخارج” 
تتبـــع المجلـــس األعلـــى للصحـــة، ويشـــار 
)اللجنـــة(،  بكلمـــة  القـــرار  هـــذا  فـــي  إليهـــا 
وتشـــكل مـــن ممثلين عن الجهـــات اآلتية: 
دفـــاع  قـــوة  ومستشـــفى  الصحـــة،  وزارة 
حمـــد  الملـــك  ومستشـــفى  البحريـــن، 
بـــوزارة  الطبيـــة  والخدمـــات  الجامعـــي، 
الصحـــي،  الضمـــان  الداخليـــة، وصنـــدوق 
ورئيـــس مكتـــب العـــالج بالخارج بـــوزارة 
الصحـــة، ومركز البحرين لـــألورام، ومركز 

الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، وممثـــل عـــن 

المستشفيات الحكومية.
وجاء في المـــادة الثانية: يصدر بتســـمية 
رئيـــس ونائـــب رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة 
قـــرار مـــن رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
بنـــاًء على ترشـــيح كل جهـــة. وتكون مدة 
العضويـــة في اللجنـــة أربع ســـنوات قابلة 
للتجديـــد لمـــدد أخـــرى مماثلـــة تبـــدأ مـــن 
وإذا  بتســـميتهم،  القـــرار  صـــدور  تاريـــخ 
خـــال محّل أحد األعضاء ألي ســـبب، يحّل 
محله ممثل عن ذات الجهة وبذات األداة، 

ويكمل العضو الجديد مّدة سلفه.
الميزانيـــة  إدارة  تـــدار  القـــرار  وبحســـب 
المخصصـــة للجنـــة بالتنســـيق مـــع مكتب 
العـــالج في الخـــارج بـــوزارة الصحة، على 
أن يتولـــى المكتب كافـــة األعمال اإلدارية 
واإلجرائيـــة لتنفيـــذ قـــرارات اللجنـــة فيما 
لحـــاالت  المتابعـــة  أو  باالبتعـــاث  يتعلـــق 
الخـــارج، وفًقـــا لإلجـــراءات  العـــالج فـــي 
المعمـــول بها لدى المكتب. وتهدف اللجنة 
إلـــى تنفيـــذ إجـــراءات وضوابـــط ابتعـــاث 

المواطنين للعالج بالخارج.
وعـــّد القـــرار مـــن بين مهـــام اللجنـــة تلقي 
طلبـــات الحـــاالت المرضيـــة المحّولـــة من 
الجهات الرســـمية والحـــاالت المحّولة من 
مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي، ودراســـة هـــذه الطلبـــات 
وتقرير مدى حاجتها للعالج في الخارج أو 
تلقي العالج بالمملكة، أو إمكان االستفادة 
مـــن برنامـــج )الطبيب االستشـــاري الزائر(، 

حسب الحالة المرضية.
كمـــا تضطلـــع اللجنـــة بإعـــداد الميزانيـــات 

المقترحـــة ســـنوًيا بشـــأن ممارســـة اللجنة 
للنفقـــات  الدوريـــة  والمراجعـــة  لمهامهـــا، 
وأعـــداد المرضـــى المبتعثيـــن للعـــالج في 
الخـــارج، ورفعها للمجلـــس األعلى للصحة 

التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وتقـــوم اللجنـــة بتوحيـــد برنامـــج األطباء 
بيـــن  للمملكـــة  الزائريـــن  االستشـــاريين 
جميع المؤسســـات الصحيـــة، والعمل على 
اســـتقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة 
وخبـــرة عالمية في مختلـــف التخصصات 
الطبيـــة لتغطية الحاالت المرضية الصعبة 
أو األكثر شيوًعا والتي ال يتوافر لها عالج 
في المملكة، وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث 
المرضـــى للعـــالج فـــي الخـــارج، وتحديـــد 
الزائريـــن  االستشـــاريين  األطبـــاء  عـــدد 
وتخصصاتهـــم ووضـــع برنامـــج الزيـــارات 
ســـنوًيا وعرضـــه على المجلـــس العتماده، 
بالتنســـيق مع لجنة التدريـــب والتخطيط 
االســـتراتيجي الصحـــي بالمجلس األعلى 

للصحة.
وتعمـــل اللجنة على إعـــداد حملة إعالمية 
لألطبـــاء  الســـنوي  بالبرنامـــج  للتعريـــف 
وتخصصاتهـــم،  الزائريـــن  االستشـــاريين 
ووضـــع القواعـــد التـــي تضمـــن اســـتفادة 
جميع المواطنين منه دون تفرقة، ورفعها 
العتمادهـــا  للصحـــة  األعلـــى  للمجلـــس 

وتنفيذها.
وتضـــع اللجنـــة الضوابـــط والقواعـــد التي 
البحرينييـــن  األطبـــاء  اســـتفادة  تضمـــن 
مـــن برنامج )الطبيـــب االستشـــاري الزائر( 
فـــي التدريـــب علـــى التقنيـــات الحديثـــة 
في العـــالج، وزيـــادة خبرتهم فـــي معاينة 
المرضـــى وتشـــخيص أمراضهـــم وتقديـــم 
العالج المناســـب وإجـــراء العمليـــات لهم، 
بالتنســـيق مع لجنة التدريـــب والتخطيط 
االســـتراتيجي الصحـــي بالمجلس األعلى 
التخصصـــات  مراكـــز  وتحـــدد  للصحـــة. 
الطبيـــة العالمية التي يمكـــن التعاقد معها 
للمجلـــس  الخـــارج، ورفعهـــا  فـــي  للعـــالج 
األعلـــى للصحـــة؛ تمهيـــًدا إلبـــرام مذكرات 
تلـــك  مـــع  تعاقـــدات  أو  تفاهـــم مشـــتركة 
المراكـــز للحصـــول على حزمـــة مميزة من 

العروض واالتفاق على األسعار مسبًقا.
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ملوك الخليج.. تنصيب بال تتويج ورحيل بال ضجيج
Û  رحم هللا جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد الذي كان

قد استجاب بكل هدوء وثبات وروية لتحديات مطلع 
الســبعينات من القرن الماضي، فأمســك بزمام السلطة 
والمسؤولية في سلطنة عمان الشقيقة ليقودها بهدوء 
وثبــات ورويــة أيًضــا نحــو معــارج ومســارات االنفتاح 
والتنميــة والتقــدم والبنــاء، وكان رحمــه هللا قــد تولى 
مسؤوليات الحكم في العام 1970م ضمن نظام ملكي 
مــن دون بهرجــة لتتويج، ومــن دون إقامة أي احتفال 
أو مراســيم تنصيــب، كمــا يفعــل الملــوك والســالطين 
عند تقلدهم ســلطاتهم الدستورية، ولم يرث السلطان 
قابوس أو يصنع لنفســه كرسي عرش ليتربع فوقه، أو 
يضــع علــى رأســه تاًجــا أو يحمــل بيديــه صولجاًنا كما 

كان يفعل الملوك والسالطين أيًضا.
Û  وعندمــا اســتجاب لنداء خالقه، وقبل أن يســلم الروح

إلــى بارئهــا أوصى بــأن تكون جنازته بســيطة مصغرة، 
وأال يؤخر دفنه، ودون الحاجة إلى دعوة أو اســتقبال 
ملوك ورؤســاء الدول لحضور مراســم الصالة والدفن، 
كمــا أوصــى بعــدم تزيين قبره أو البنــاء عليه؛ وكان له 

ما أراد.
Û  توصيــة باإلجمــاع  المالكــة  العمانيــة  األســرة  وتبنــت 

الســلطان الراحــل بتقليــد الســلطة إلى ابــن عمه جاللة 
السلطان هيثم بن طارق، الذي أدى اليمين الدستورية 
وتسلم مقاليد الحكم، وأصبح سلطان عمان في اليوم 
نفســه، ومن دون حفالت تتويج أو مراســيم تنصيب، 
دعاؤنــا لــه بالتوفيــق والســداد ليكون خيــر خلف لخير 

سلف.
Û  كان السلطان قابوس رحمه هللا أنموذجا بارًزا وأحدث

مثال لكل ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي 
دون اســتثناء، الذين تقلدوا الســلطة وتســلموا مقاليد 
الحكــم فــي دولهم، بــكل سالســة ورزانة ووقــار، وبعد 
أداء القسم الدستوري، ومن دون مراسيم أو احتفاالت 
مــن هيــل  ذلــك  التتويــج، ومــا يتطلبــه  أو  للتنصيــب 
وهيلمــان واســتعراضات ومهرجانــات وقــرع للطبــول 
واألجــراس ونفــخ في المزاميــر واألبــواق؛ كما يحدث 

عادة عند تنصيب الملوك واألباطرة والسالطين.
Û  وخــالل فتــرة حكمهم فــإن ملوك وأمــراء دول مجلس

التعــاون الخليجــي، دون اســتثناء أيًضــا، ال يتربعــون 
علــى عــروش وال يضعــون تيجاًنــا علــى رؤوســهم وال 

يحملون صولجانات بأيديهم.
Û  وعندمــا يجــيء أجــل أي واحــد منهم ويفــارق الحياة 

يتم لف جســده بقطعة قمــاش بيضاء عادية، كما يلف 
جســد أي وزيــر أو خفيــر أو فقيــر، ويــوارى التراب في 
حفــرة ال تختلــف فــي عرضهــا أو طولهــا أو عمقهــا عن 
مواطنيهــم؛ فــي مقابــر عامــة يدفــن فيهــا المواطنــون 
العاديون أيًضا، من دون تشــييد أي بناء فوق قبورهم 

أو حتى عمل أي تمييز لها.
Û  فنحــن فــي الخليــج ال نعــرف المدافــن أو المقابــر أو

األضرحــة الملكيــة الخاصــة ومــا تحتويــه مــن غــرف 
وحجــرات وأروقــة وقبــاب، وملوكنــا ال يعرفــون وال 
والتوابيــت  الجنائزيــة  الملكيــة  المواكــب  يريــدون 
بأكاليــل  والمغطــاة  والنياشــين،  باألوســمة  المزخرفــة 
الخيــول  تجرهــا  عربــات  علــى  والمحمولــة  الــورود، 
العســاكر  بهــا  وتحــف  واألعــالم  الرايــات  وتتقدمهــا 
والجنــود، وتحيــط بهــا الجوقــات والفرق الموســيقية، 
وتتبعها صفوف منظمة من كبار المدعوين والمعزين.

Û  ورحم هللا أمير الكرم والبساطة والتواضع؛ أمير دولة
البحريــن الراحــل المغفــور لــه بــإذن هللا تعالى صاحب 
الســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة طيب هللا 

ثراه،
Û  الــذي تعــرض إلى أزمة قلبية أودت بحياته وهو يؤدي

واجبه في مكتبه بدار الحكومة بالمنامة.
Û  شــهر مــن  الســادس  يــوم  ظهيــرة  قبــل  ذلــك  حــدث 

مــارس 1999م، فنقــل جثمانــه الطاهــر علــى الفور إلى 
المستشــفى، حيــث أعلــن رســمًيا عــن وفاتــه، وقبل أن 
تنتقــل روحــه إلى جوار ربهــا كان قد أوصى بأن يدفن 
فــي اليوم نفســه دون أدنى تأخيــر، ودون الحاجة إلى 
إقامــة أي مراســيم أو طقــوس إال فــي حــدود مــا أمــر 
بــه هللا ورســوله، وهــذا مــا حصــل بالفعــل. ففــي اليوم 
نفسه وعند ميقات صالة العصر وصل جثمانه الطاهر 
مســجى فــي نعــش إلــى مقبــرة الرفــاع، وبعد تغســيله 
والصــالة عليــه ُحمــل إلــى مثــواه األخيــر علــى أكتــاف 
أفراد أســرته ومواطنيه تحف به قلوب وأفئدة شــعبه 

الــذي يكــن لــه كل المحبــة والتقديــر والــوالء، ودفــن 
قبــل أن تغــرب شــمس ذلــك اليــوم الحزيــن، رحمه هللا 

وأسكنه فسيح جناته.
Û  فــي اليــوم نفســه تولــى جاللــة الملــك المفــدى حمــد

ســلطاته  ورعــاه  هللا  حفظــه  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
القســم  أدى  أن  بعــد  للدولــة،  أميــًرا  ومســؤولياته 
الدســتورية في حفل محدود، أو باألحرى في اجتماع 
مهيــب تحيــط بــه البســاطة والحشــمة والوقــار، وضم 
كبــار أفــراد األســرة المالكــة والــوزراء ووجهــاء الدولة 
وأركانهــا، وبعدهــا بأيــام قليلــة وفــي اجتمــاع أو جمــع 
مماثــل أدى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعاه اليمين الدســتورية 
ولًيــا للعهــد، في عملية تمت فــي غضون أيام معدودة، 
وتم خاللها بسالســة ويســر تداول الســلطة في أطرها 

القانونية الشرعية الدستورية.
Û  وفــي هذه الوقفة، وبغرض المقارنة، فلنتذكر وال ننَس

جارنــا المرحوم شــاه إيــران محمد رضى بهلــوي؛ الذي 
أســبغ علــى نفســه لقــب “ملــك ملــوك اآلرييــن” والــذي 
تمــادى فــي إظهــار الجانــب المــادي مــن أوجــه العظمة 
فــي  الملكيــة، فصــار  والســلطة والوجاهــة والفخامــة 
المناســبات واالحتفــاالت يلبــس هو وزوجتــه األثواب 
الذهبيــة  بالخيــوط  المطــرزة  الحريريــة  والمعاطــف 
ويتربــع  الكريمــة،  باألحجــار  والمزخرفــة  والفضيــة 
بجانب زوجته أيًضا على “عرش الطاووس” المشــهور 
المصنــوع مــن الذهــب والفضــة، والمرصــع بـــ 27 ألــف 

جوهرة.
Û  وإلــى جانــب التــاج المميــز الثميــن الــذي كانت تلبســه

زوجته في المناسبات فقد كان الشاه يضع على رأسه 
تاج “أكبر إمبراطوريات  الشرق”،  تزينه 3755 جوهرة 
من األلماس واألحجار الكريمة، وفي المناسبات كذلك 
كان الشــاه وزوجته يحرصان على أن يحمال بأيديهما 
الصولجانــات المرصعــة أيًضــا بالآللــئ والمجوهــرات؛ 

والكل يعرف بقية القصة الحزينة لشاه إيران.
Û  وتحضرنــي فــي هــذه الوقفــة أيًضــا قصــة وردت فــي

كتــاب “الملــك فــاروق األول .. آخر ملوك مصر” متعلقة 
بحفل تتويجه ملًكا على مصر، بعد أن بلغ سن الثامنة 

عشرة، وهي السن القانونية أو سن الرشد التي تؤهله 
لتولــي ســدة الحكــم، فقــد نشــب خــالف بيــن القصــر 
وحــزب الوفــد الحاكــم، عندمــا أراد القصــر أن يــؤدي 
الملــك اليمين الدســتورية أمام البرلمــان، على أن تقام 
قبــل ذلــك حفلــة دينيــة يتــوج فيهــا الملك وُيدعــى لها 
األمــراء وكبــار الرســميين وممثلي الهيئات السياســية 
وكبار العلماء والشــيوخ والقضاة، ويقف شــيخ األزهر 
بيــن يــدي الملك ويدعو له ويتلــو صيغة معينة يجيب 
الملك على كل سؤال فيها ويقسم يميًنا خاًصا بالوالء 
لشــعبه واحتــرام القانــون والعمــل علــى رفاهيــة األمــة 
وإســعادها، ثم يقلده شــيخ األزهر “سيف محمد علي”، 
في ممارسة أشبه ما تكون إلى ما كان يفعله سالطين 
الدولــة العثمانيــة، كمــا كان هنــاك اقتــراح بــأن يضــع 
رئيــس مجلــس الشــيوخ باســم األمــة تاًجــا علــى رأس 

فاروق، في احتفال يحضره ملوك ورؤساء العالم.
Û  وحكومتــه الــوزراء  رئيــس  باشــا  النحــاس  أن  إال 

اعترضــوا علــى كل هــذه االقتراحــات، على أســاس أن 
لبــس التــاج يظهــر تعالي وجبــروت الملك على شــعبه، 
فــي ظل ظروف اقتصاديــة صعبة، كما رفض النحاس 
اقتراح إقامة الحفلة الدينية، ُمصًرا على أن االحتفال 
يجــب أن يكــون طابعــه وطنًيــا يتبارى ويتســاوى فيه 
ســائر المصرييــن مســلمين وغيــر مســلمين، مســتبعًدا 
الحمايــة الدينيــة للملــك التــي يجــب أن يســتمدها من 
البرلمــان فقــط، فتــم االكتفــاء بحفــل التتويــج أمــام 
البرلمــان، حيــث جلــس فــاروق علــى كرســي العــرش 
وأمســك بيــده اليســرى الصولجــان، بينمــا وضــع يــده 
اليمنــى علــى القرآن الكريــم وأدى اليمين الدســتورية، 
وفــي العــام 1952 اضطر الملك فاروق إلى التنازل عن 
عرشــه ومغــادرة بــالده إلــى غير رجعــة، إال بعــد وفاته 
فــي المنفــى بســنين عندمــا ُجلبــت رفاتــه لتــودع فــي 

المقبرة الملكية بالقاهرة.
Û  لمثل هذه الحاالت والمواقف؛ فإن الخليجيين يحبون

ويحترمــون ويجلــون ملوكهم وأمراءهم ويتمســكون 
يــن منهــم، وأطــال عمــر الباقيــن  بهــم. رحــم هللا الُمتوفَّ
ووفقهم لخدمة أوطانهم وشعوبهم وسدد على دروب 

الخير خطاهم.
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