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 32/4/3104الرسالة االولى حول التمديد للسنة الثالثة بتاريخ 

 

 عزيزتي ايناس
تحياتي وما ارجوه ان تصلك رسالتي هذه وأنت في احسن حال ومحققة كل طموحاتك الشخصية والعلمية، فهذا هو الهدف اصال من 

التعليم المستمر واالبتعاث بما تم تحقيقه وبأنه برنامج التخصصات الفرعية في طب االطفال الذي نفتخر كجمعية وكأعضاء في لجنة 

 .يتقدم ويتوسع باتجاهات عدة كالجامعة االمريكية في بيروت وبريطانيا ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الملك فيصل في السعودية
 .الحديث والمتجددكل ما نتمناه لمبعوثينا هو النجاح والتقدم والعودة لخدمة هذا الوطن الحبيب وبأعلى مستويات العلم 

 
بسام للعمل في مستشفى المقاصد قبل حوالي اسبوع واحد وعليه . ولكي ادخل في الموضوع مباشرة فلقد سرني العرض الذي قدمه لك د

الى هذا التاريخ كنت اعتقد انك ستكونين في الوطن مع حلول . بسام ما يعبر عن سروري بهذا الشأن. كما تذكرين ارسلت لك والى د

بسام والتي تبلغين فيها انك قد اتممت كافة الترتيبات لتمديد التدريب . ثم اتتنا رسالتك كرد على عرض د....... تموز من هذا العامشهر 

 .الى سنة اخرى بغية استكمال التدريب

 
رند، . وال من بعيد، وكذلك د ال اخفيك سرا انني قد تفاجأت بهذا االمر الننا في لجنة االبتعاث ال نعلم شيئا عن هذا االمر ال من قريب

عسقالن منسقة البرنامج في السيك كيدس، التي كانت قبل وقت قصير في زيارة الى فلسطين وابلغتنا انها التقت بك قبل مغادرتها وان 

 ........العد التنازلي لعودتك الغانمة قد بدأ

 
ت على ما عملت من اجله، اما نحن فكنا خارج الصورة انت قررت وعملت لتمديد التدريب لسنة اضافية ومن الواضح انك قد حصل

لموافقة لجنة االبتعاث بطلب  رند امر جلل، فالتمديد لسنة اضافية يخضع اساسا. تماما، وهذا بالنسبة للجنة االبتعاث بمن فيهم د

لزميل ربيع، فاذا اقتنعت اللجنة مقدم من قبل المبتعث يطلب فيه التمديد ويضع الحيثيات لهذا الطلب وهذا تماما ما حصل مع ا رسمي

 .بهذا االمر فانها ستبارك ذلك وتقدم مساعدتها ايضا

 
رند عسقالن منسقة البرنامج في السيك كيدس وبناء على . التمديد وبغض الطرف عن الجهة الممولة يبدأ كخطوة اولى بالحديث مع د

عدها من قبل المبعوث رسميا برسالة الى لجنة التعليم المستمر بحثها في ضرورة الموضوع وعلى اساس توصيتها بالموافقة التقدم ب

وبالمناسبة التمديد ليس له عالقة بالجهة الممولة لهذه السنة االضافية سواء أكان من قبل . واالبتعاث في الجمعية للموافقة على التمديد

 .البرنامج ام من اي جهة اخرى من خارجه

 
وبشكل غير مباشر بقرارك بالتمديد وعملت كافة الترتيبات ولم تتقدمي بطلب الينا بهذا االمر،  ما حصل انك ببساطة قد قمت باعالمنا

 .رند كنا الغائبين. القرار بدا من عندك وانتهى لديك ونحن كلجنة و د

 
اسا بقرار اللجنة وقناعتها بالطبع هده الرسالة ال تعني موافقتنا او عدم موافقتنا على التمديد لسنة اضافية، فاالمر كما اسلفت يتعلق اس

 .رند منسقة البرنامج في السيك كيدس. بالتمديد من عدمه وذلك حصرا على اساس توصية د
  

 عزيزتي ايناس
بمعرفتي بك فانا اجزم انك لم تأخذي هذا الموضوع بهذا الشكل، وأنك بالمطلق لم تقصدي تجاوز اللجنة المسؤولة عن ابتعاثك، او 

وبناء عليه البد من العودة الى االسلوب ، واثق ان ما حصل هو عدم دراية بالطريقة التي تدار بها هكذا االموررند، وانا . تجاوز د

بباسطة اتصلي . رند عسقالن واللجنة ستأخذ بتوصيتها سواء اكانت بااليجاب ام بعدم القبول. الصحيح بمناقشة قرار التمديد اوال مع د

 .رسلي لنا بذلك ونحن واثقون انك ستمثلين لقرار اللجنةرند وابحثي الموضوع معها وا. مع د

 
 .اتمنى انني قد اصبت، وما ارجوه ان تأخذي االمر ببساطة كما سردته اعاله

 
انا واثق يا ايناس انك الشخص الذي لن يتجاوز الصحيح حتى لو كان ذلك الصيح بغير قناعتك، فنحن قائمون على مشروع ال يتعلق بنا 

 .لمبعوثين، بل يتعلق بمستقبل الوطن وابنائه وانت واحدة من ابنائه المخلصيناو بك او بكل ا

 
انسانه طيبة وصادقة ....... في نظرنا لم ولن تتغير  ارجو اال يصيبك اي احباط مما قلته في رسالتي هذه، فايناس التي نعرفها هي هي

 .وجيدة ومحترمة وهي بألتاكيد تعرف ما لها وما عليها
 والتقدير كل االحترام
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 سمير خليل. د
 م المستمر واالبتعاثمسؤول لجنة التعلي

23/4/2014 

 

Dear Enas 

Happy to hear from you.  

Beside more other good things we know about Enas….we know that you are always a person who 

respects the rules. This is one of your qualities. 

Yes, I knew it from the start and accordingly I accept the explanation you gave concerning the 

extension of your training. I am sure that my colleagues at the committee also share with me this 

impression. 

Although we expect that the trainees knew, as common sense that for any step to be taken by them 

concerning their training is to apply first to the committee for approval. 

To make it clear the committee is open minded to discuss any ideas about the training, but to prevent 

our trainees from breaking the rulers, I guess we have to clarify officially to all of them, the present and 

future trainees, that no move is accepted unless it is first approved by the committee. No one is allowed 

to undertake any decision outside this framework. 

For those within the Palestinian Healthy Child Fellowship Program / SickKids, the first step is to 

discuss any idea with Dr. Rand that for sure her recommendation will be endorsed by the whole 

committee.   

Yes Enas, go ahead ASAP and discuss your plans with Dr. Rand and be sure that the committee will 

listen to her recommendations. 

No one will block a reasonable idea to improve the quality of training. 

Palestine is waiting for you and for all the trainees. 

Enas we are proud of you. 

Best Regards 

 

Dr. Samir 

Chief CME and Scholarships Committee / PSP 
 

from: Samir <drsamirk@gmail.com> 

to: Enas Naser 
<enas2881@hotmail.com> 

cc: bass am abu-libdeh 
<drbassam@hotmail.com> 

date: Sun, May 10, 2015 at 8:03 PM 

subject: From Dr. Samir 

mailed-
by: 

gmail.com 

 
Dear Enas 
Hope my email find you well. I know that down counting started at your end. So what you started 3 years ago is taking its 
end. We are sure that you did a good job that will be in the benefit of our kids. 
Dr. Bassam whom I am ccing this email is welling to know the precise time you are going to start your work at Makassed to 
process some admin affairs. As you may know Dr. Imad contract will end by July and so we need to know precisely (as I 
mentioned above) the date of your start at Makassed. 
Hope to here from you soon 
Regards 
Samir 
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 حول عدم االلتزامبتعاث الرسالة االولى من رئيس لجنة اال

 91/5/5195رام هللا في 
 

 فلسطين- جمعية اطباء االطفال / رئيس لجنة االبتعاث /  سمير خليل. دمن 

 ايناس نصر. دالى 

 دس يم التزامك بالتعاقد بشأن بعثتك الى السيك كدع: الموضوع

للعمل في فلسطين بعد انتهائك من تخصصك في السيك عودي بقرارك بانك لن ت فلقد اخذت علمابناء على المحادثة الهاتفية قبل عدة ايام 

 كدس السباب شخصية عائلية وانك ستتوجهين الى دولة االمارات، 

قانون االبتعاث وخرقك لعدم التزامك هو مسألة  في لجنة االبتعاث وفي الجمعية ما يعنيناوحيث ان ال دخل لنا بشؤونك الخاصة، فان 

الذي من خالله تم ايفادك الى السيك كيدس للتخصص الفرعي ضمن برنامج الطفل الفلسطيني السليم للتخصصات الفرعية والذي هو 

 . (Healthy Child International)ايضا ضمن برنامج السيك كيدس 

بالعودة للعمل في أنه يلزمك من حيث  بكامل حيثياتهكنت على اطالع من خالله والذي عند اختيارك لالبتعاث االبتعاث ان قانون 

سنوات  4العمل هو المفترض  كصبح التزاميبدون سنة التدريب االضافية الثالثة بالنسبة لك و. فترة التدريب يلمدة تعادل ضعففلسطين 

ي مكان فلسطيني اخر في أ أم( غيره امالمقاصد )كان ذلك في القدس أن العمل سواء ض النظر عن مكاغفي فلسطين وبعلى االقل 

 .و غزةأكالضفة 

هو من وجهة نظرنا ضربة  ي لم يكن خيارنا على االطالق بل خيارك انت والسباب شخصية انت ادرى بهاهذا والذ كان عدم التزام

. اننا لن نتوقع منه ذلك توسمناومن شخص  انذارسابق ي الظهر من دون انه طعنة ف. ساسهمن أ قاصمة غير متوقعة لمشروع االبتعاث

 . حديثنا لما قبل شهرين كان في انك ستعودين الى فلسطين وانك فقط بحاجة الى بعض الوقت لقضاءه مع االسرة لطول فترة غيابك

هذا العمل كما . الذي تدربت به والذي كان مستعصياانت خير من يعلم كم كان العمل مضنيا وشاقا ومثابرا لتحصيل القبول لك في القسم 

تعرفين هو عمل تطوعي من قبلنا وال يستهدف سوى رعاية ابناء فلسطين وتقديم افضل خدمة طبية لهم من خالل تدريب الكوادر القادرة 

 .على تقديم هذه الخدمة الطبية االفضل

 رند عسقالن. كيدس كم هي الجهود المضنية التي بذلتها وتبذلها زميلتنا د انت تعلمين، كما يعلم الجميع، وخاصة المبتعثين الى السيك

ان هذه االموال هي تبرعات من اشخاص . لتوفير كلفة البعثات والتي هي خمس وثمانون الف دوالرللمبعوث الواحد سنويا مشكورة

المستويات العلمية ليقدموا خدماتهم التي  وافراد ، فلسطينيين وعرب، بهدف اساسي هو تدريب كوادر طبية فلسطينية وعلى أعلى

اما المبعوث نفسه فهو . اي ان البعثة وما تكلف هي ملك الطفال فلسطين وليس للمبعوث نفسه. اكتسبوها البناء فلسطين وليس غيرهم

 .    الوسيلة لذلك وليس الغاية

ب االعدادي في بريطانيا ام في دبلوم صحة الطفل مع ال اريد العودة الى الوراء للمرور على كل ما قدم اليك شخصيا سواء للتدر

الرويال كولج ام في تقديمك في المؤتمرات وغيره من اشكال الدعم والرعاية المتميزة التي قدمتها لك الجمعية وقدمها لك اساتذتك بسام 

يا سواء عندما كنت طالبة في جامعة وحاتم وعماد وعبد اللطيف الذي نتمنى له الصحة الوفيرة وصدقي وعبدالسالم وغيرهم وانا شخص

 . القدس ام خالل برنامج االقامة في مستشفى المقاصد وما بعد ذلك للحصول على الموافقة لقبولك في مستشفى السيك كيدس

يساورنا االن الشك فيما اذا كنا على حق في كل ما عملناه في نيلك فرصة التخصص الفرعي وفي احسن مستشفيات العالم وبظروف 

بدأنا العمل مع السيك كيدس اتضح لنا أن الراتب الشهري  ماعند. الية لم يحصل عليها اي من الذين يتخصصون في امريكا او اوروبام

لكل متدرب سيكون بنفس قيمة ما يدفع للزميل الكندي وانت تعرفين كما يعرف زمالئك كم هو وفير الراتب الشهري الذي يصرف لكم 

 .وفر منه وهذا على كل االحوال ليس من شأننا فمبروك لهموكم يستطيع المبتعث ان ي

االمر الثاني الذي اَلمنا كان خرقك للقانون بعد انتهائك من السنة الثانية، وبتبريرات غير موفقة ومقنعة، بذهابك الى سنة ثالثة في 

و مقبولة اقل ما يقال فيها انها غير مريحة أقبلك فقد كان هذا االمر ايضا خطوة من . التدريب وبدون العودة الينا او حتي اشعارنا بذلك

بررنا االمر لك والنفسنا  ."....معلش ما بدأناه بخير فلننهيه بخير"ومع ذلك قبلنا باالمر الواقع وقلنا . لزمالئنا اعضاء لجنة االبتعاث

 .تخدم ابناء هذا الشعب المسكينعلى قاعدة اننا نتعامل مع زميلة واعدة وانها ستعود الى الوطن بخبرة أكبر ل،كحل وسط، 

االمر واضح . ليس بمقدور احد التغاضي عنهانتهك فيه ما تم االتفاق عليه فوها نحن امام وضع كليا االن فان االمور قد اختلفت  اام

 .وهو عدم التزامك، بل نقضك لما تعهدت به ووالدكوضوح الشمس 
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، الج الجرح العميق الذي اجترحتيه بيديك انتوبالمطلق ان يعن وديا ام غير ذلك اكامن قبلك ومهما كانت طبيعته  لن يستطيع اي اجراء

من منهم . الذين وضعوا كل ثقتهم فيك وبدون اي تحفظفي اللجنة البتعاث واالساتذة وانا هنا اتكلم عن نفسي تحديدا وعن االخرين 

في النهاية قضية هذه له ايضا الحق في ذلك وبدون اي مساَلة فالمسامحة و سيحتفظ بحقه بعدم هم منالحق في ذلك ومنكامل له سيسامح و

اما الحق العام للبرنامج والجمعية . ضميري ذلك ومهما فعلت فلن اسامح فهذا ما يمليه عليانا شخصيا لن اسامح، ولن استطيع . شخصية

العام هو ملك البناء فلسطين الذين هم موضوع  هذا الحق. يسمح فيهيسامح او وفلسطين فهو قائم وال يستطيع اي منا، كان من كان، ان 

النصوص القانونية في . البرنامج وملك لمن تبرعوا لرفد هذا البرنامج ماليا ومعنويا وملك للجمعية التي في اطارها يتربع هذا البرنامج

تعهدت بها او تعهد بها والدك بها  هذا المجال ليست هي االساس وال تشكل اي تغيير في ادراك المسألة، فمهما كانت هذه النصوص التي

 .ال غيره قى الحق العام قائما يخاطب الضميرفسيب

بالنسبة لنا كجمعية وكلجنة ابتعاث فان ايفائك بالحق العام يعني دفع كامل مبلغ التعهد بقيمة مائتين وخمسين الف دوالر امريكي 

في  حيث كما ذكرت اعاله ال يستطيع اي كان في الجمعية ان يتساهلبدل نقض العهد وعدم االلتزام الذي قمت به  للبرنامجكاستحقاق 

مائة من هذا المبلغ . وليست اموال خاصةونحن قائمون عليها في نهاية االمر هذه اموال عامة . او طريقة تسديده ذلك من حيث قيمته

هذا المبلغ . نفقات بعثتك للسنة االولى والثانيةوسبعون الف دوالر دفعت نقدا لصندوق السيك كيدس من المتبرعين الفلسطينيين لتغطية 

 . ولتغطية تكاليف التدريب من تأمينات وغيرها كما حددتها ادارة السيك كيدس نفسهاوفير قد دفع لك كراتب شهري 

قبلنا في هدر اموالهم اي تراخ من ومنظار الثقة، فاذا خنا االمانة ووجدوا  من منظار مصداقيتنا المتبرعون لهذا البرنامج يراقبوننا االن

توقف هذا البرنامج ونحن  ال نرغب وعن صدق ان تتحملي انت و أو ذويك وزر  ،فإن كل المشروع سيتحطم ويذهب ادراج الريح

 . واندثاره

 . سواء من حيث قيمة االلتزام وطريقة تسديدهما نتمناه ان ال تدخلينا في متاهات نحن في غنى عنها، 

حتى اليبدو ان في ذلك تهديدا او وعيدا، لكن عليك ان تفهمي أنه في مسألة االلتزام واالموال العامة ال نستطيع ال اريد هنا ان استرسل 

 .ساتذة وكجمعية ان يكون لدينا أي تراخ وسنعمل كل ما بوسعنا للمحافظة على هذا الحقوكأكافراد 

الة توضحين ما انت عازمة عليه بشأن ما ورد في هذه ارجو ان يكون ردك خالل مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استالم هذه الرس

 .الرسالة

 سمير خليل. د

 رئيس لجنة االبتعاث 

 جمعية اطباء االطفال فلسطين

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حول تجاوز المهلة المحددةبتعاث من رئيس لجنة اال ثانيةالرسالة ال

 19/5/5195القدس في 

 

 فلسطين- جمعية اطباء االطفال / رئيس لجنة االبتعاث /  سمير خليل. دمن 

 ايناس نصر. دالى 

 .التي اعطيت لك وتجاوز المهلة المحددة 91/5/5915ردك على رسالتنا بتاريخ م دع: الموضوع

والتي حددنا فيها  91/5/5915االن لم تستلم لجنة االبتعاث رسميا منك اي رد على ما ورد في رسالتنا اليك بتاريخ  يؤسفنا انه والى

تعهد وعدم بدل نقض اللكاستحقاق الذي ترتب بالحق العام  مهلة اسبوع من تاريخ الرسالة للرد على ما تطالبك به الجمعية من ايفاء

الى صندوق  دفع كامل مبلغ التعهد بقيمة مائتين وخمسين الف دوالر امريكيحتمية  وما يعنيه ذلك منابلغتنا به شفهيا  االلتزام الذي

 .البعثات والذي سيحدد لك كيفية التحويل

أو من والدك االذي تعهد عنك تبلغك اللجنة انها ستمهلك والخر حد للرد على رسالتنا /ان لجنة االبتعاث ولعدم وصول رد مباشر منك و

حيث سيعقد اجتماع مشترك ما بين الهيئة االدارية للجمعية ولجنة االبتعاث في اليوم التالي  4/6/5915يوم الخميس الموافق الى 

لمناقشة وضعك والبدء بالخطوات القانونية واالدارية المناسبة في حال عدم وصول رد من قبلك ترضى به الجمعية ولجنة  5/6/5195

 .االبتعاث
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ى باي رد شفهي بشكل مباشر ام غير مباشر عن طريق اي طرف أو شخص اخر، فالبد ان يكون الرد وبالشكل ان الجمعية لن ترض

 .ردا رسميا مكتوبا: الذي خاطبتك به الجمعية

في حال عدم وصول ردا رسميا مكتوبا من قبلك او من قبل والدك الذي تعهد امرك مع نهاية المهلة المحددة اي يوم الخميس القادم 

وهذا ما ال نتمناه بالطبع، فان الجمعية وهيئتها االدارية ستعمل كل ما يمكنها من اتصاالت مع الهيئات الداخلية  4/6/5915فق الموا

والخارجية باستهداف تحصيل هذا الحق العام ماديا وهو بقيمة مائتان وخمسون الف دوالر ومهما كانت التبعات والى اعلى  مستوى 

االستفادة من التدريب التي حصلت عليه، فنحن قائمون على هذا الحق العام ونحن مطالبين ان نحافظ عليه يمكننا الوصول بمنعك من 

ونصونه فهو في نهاية االمرليس حقنا بل حق المتبرعين وحق اطفالنا، اطفال فلسطين وهو حق مكفول قانونا وشرعا وسندافع عنه ولن 

يني السعيد للتخصصات الفرعية ولن نسمح الي كان كان من كان ان يدمر هذا نتركه يتهاوى وسندافع عن برنامج الطفل الفلسط

 .البرنامج او يسرقه

وفي حال عدم الرد أو في حال كان الرد غير  5/6/5915ان لجنة االبتعاث ستقترح على الهيئة االدارية يوم الجمعة القادم الموافق 

وضمن الرؤية اعاله ومنها وليس حصرا عمل االتصاالت من خالل قنواتنا  مرضي لها وللهيئة االدرية الشروع في الخطوات العملية

الفاعلة مع وزير خاريجة االمارات المتحدة لوقف اي امكانية للحصول على فيزا لالمارات والطلب من وزير الصحة الفلسطينية الذي 

مارات اوغيرها من دول الخليج ورفع شكوى الى وافق مقدما على مخاطبة نظيره في دولة االمارات بعدد السماح لك بالعمل في اال

مجلس نقابة االطباء ولجنة الشكاوي فيها التخاذ االجراءات النقابية وفي مقدمتها الفصل من النقابة وما يعنيه ذلك من حرمان في 

به الجمعية من اجراءات ممارسة المهنة في فلسطين او الحصول على اية اوراق ثبوتية للعمل في مهنة الطب وهذا عدا عن ما ستقوم 

 .بالفصل من عضوية الجمعية وتعميم ذلك على كل المستويات

هذا ليس تهديدا فهو بعيد عن ذلك، ال بل اشعار بان عدم الرد على االستحقلق التي انت وضعت نفسك فيه سيضعك ويضعنا لالسف في 

 .ان نسير فيه لكننا سنسير به ان لم يكن مناص منههكذا مسار لسنا سعيدين بان نكون فيه واصال لم نعمل لكي يكون جزائنا 

لسنا ضد زواجك ال سمح هللا فهذا امر لسنا طرفا فيه وكل ما نتمناه لزمالئنا هو الحياة االسرية المزدهرة فحياتهم الخاصة هي ملك 

ان ومدن زمالئنا، لكن االلتزام بما تم شخصي لهم ونحن ال نتدخل بها على االطالق، كما اننا ال نتدخل بمعتقدات وافكار وانتمائات وادي

 .االتفاق عليه وااليفاء بما يترتب على عدمه فذلك مسألة ال جدال فيها على االطالق

وللعلم وفي حالة االفصاح عن  4/6/5915نرجو هذه المرة ان يكون الرد ضمن المهلة المحددة واكرر مع نهاية يوم الخميس الموافق 

هذا االمر لقبوله شروط مرتبطة بجدولة مقبولة لدينا ففي نهاية االمر نحن لن نستجدي في هذا الحق ولم ننطلق  االلتزام بدفع المبلغ فان

 . في هذا البرنامج لنتحول الى محاسبين لنتلقى في اخر كل شهر مبلغ ضئيل مقسط

ا في فلسطين وفي كافة اماكن تواجدهم فها نحن قائمون على مشروع يرفع الى االعالي مستوى الخدمة الطبية المفترض تقديمها الطفالن

هي قوافل القادمين من البرنامج قد عادت الى الوطن ومنها ما هو في طريق عودته ومنهم من هو في طور التدريب ومنهم من هم 

 . ذاهبون هذا العام واالعوام القادمة الى السيك كيدس وبيروت وبريطانيا وتركيا ونحن املين ان ال يفشلونا

 

 سمير خليل. د

 رئيس لجنة االبتعاث 

 جمعية اطباء االطفال فلسطين

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 14/6/5195القدس في 

 

 فلسطين- رئيس جمعية اطباء االطفال /  غالب الزغير. دمن 

 ايناس نصر. دالى 

  :الموضوع

 .قرارات الهيئة االدارية الصادرة بحقك لعدم االلتزام

وبعد استعراض كامل تفاصيل الرسائل  5/6/5195نعلمك ان الهيئة االدارية وفي اجتماعها المنعقد يوم الجمعة المنصرم الموافق 

 :اصة  تلك المرفقة مع هذا الكتاب وهي كالتاليوالمكالمات المتعلقة بابتعاثك للتخصص الفرعي في مجال االستقالب وخ
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 :اوال

 .الرسالة االلكترونية التي طلب منك رئيس لجنة االبتعاث تحديد موعد عودتك الى الوطن

 

 : ثانيا

 . المكالمة الهاتفية التي ابلغت انت من خاللها رئيس لجنة االبتعاث بعدم امكانية عودتك للعمل في فلسطين اطالقا والسباب شخصية

 

 :ثالثا

التعهد الشخصي من قبل والدك بدفع مبلغ مائتان وخمسون الف دوالر في حالة عدم التزامك بالعودة للعمل في فلسطين بعد انهاء 

 . تخصصك الفرعي

 :رابعا

 .رسالة لجنة االبتعاث بصدد تمديد التدريب لسنة ثالثة

 :خامسا

 .وموضوعها عدم التزامك بالتعاقد بشأن بعثتك الى السيك كيدس 91/5/5195رسالة لجنة االبتعاث االولى بتاريخ 

 :سادسا

وتجاوز المهلة  91/5/5915وموضوعها عدم ردك على رسالة لجنة االبتعاث بتاريخ  19/5/5195رسالة لجنة االبتعاث بتاريخ 

 .المحددة التي اعطيت لك لالجابة على رسالتها

ى ما طرح في الرسائل المرسلة اليك والمذكورة اعاله وغيرها من المواد التي نحتفظ بها بناء على ما تقدم وبدون العودة من جديد ال

 :والمتعلقة بابتعاثك، فان الهيئة االدارية وعلى قاعدة

 :اوال

 عدم ردك بالمطلق على اي من الرسائل اعاله ال شفاهة وال كتابة،  

 : ثانيا

والتي لم نحصل  4/6/5195لجنة االبتعاث ووالدك يوم الخميس الموافق وعلى ضوء المكالمة الهاتفية الوحيدة ما بين رئيس 

أو له بتسديد بدل عدم االلتزام بالعودة للعمل في فلسطين وطرح اي /منه على اي التزام واضح، شفهي او مكتوب، ملزم لك و

 جدولة لذلك، 

 : ثالثا

هيئة والتي لم يجب عليه ولم يتصل بعدها ولم يجب ايضا اضافة الى محاولتي كرئيس للجمعية االتصال بوالدك خالل اجتماع ال

 .ايوب حمدان. على الرسالة الهاتفية التي ارسلتها له من داخل االجتماع وايضا من قبل عضو اخر من الهيئة االدارية وهو د

لمهلة المعطاة لك، فإن الهيئة بناء على ما تقدم فان الهيئة االدارية وبعد ان اعطتك الفرصة تلو االخرى وبناء على عدم ردك وفق ا

 :االدارية تعلمك انها قد اتخذت بحقك القرارات التالية

 :القرار االول

تعتبر الهيئة االدارية ان ابالغنا الشفهي من قبلك بعدم العودة الى فلسطين بعد انتهاء تدريبك، اضافة الى عدم ردك على رسائل لجنة 

دم التزام من طرفك بالعودة الى فلسطين للعمل بها في مجال اختصاصك الذي تدربت به االبتعاث ورغم المهل التي اعطيت لك هو ع

 .وايضا عدم التزام من قبلك برد بدل عدم االلتزام بقيمة مائتان وخمسون الف دوالر

 :القرار الثاني

 . 19/5/5195عاث بتاريخ تعتبر الهيئة االدارية انها تجد نفسها ملزمة بالسير في كل ما ابلغت به في رسالة لجنة االبت

 :القرار الثالث

بناء على القرارين االول والثاني اعاله فان الهيئة االدارية تعلمك انها ستشرع بتنفيذ قرارتها الواردة ادناه بحقك والسير بالخطوات 

 :التالية

 :اوال

 .نصوص الرسائل المذكورة اعالهقررت الهيئة االدارية تجميد عضويتك في الجمعية وعلى قاعدة عدم التزامك وحيثياته و
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 :ثانيا

قررت الهيئة االدارية رفع توصية الى الهيئة العامة في اول اجتماع لها بفصلك فصال نهائيا من عضوية الجمعية وعلى قاعدة 

 .عدم التزامك وحيثياته ونصوص الرسائل المذكورة اعاله

 :ثالثا

التزامك ورفع شكوى الى لجنة الشكاوي في نقابة االطباء بصدد قررت الهيئة االدارية وضع نقيب االطباء بصورة عدم 

التحقيق والبت في عدم التزامك وستقترح الهيئة االدارية على مجلس النقابة اتخاذ قرار بفصلك من نقابة االطباء وما يعنيه ذلك 

ق ثبوتية للعمل في مهنة الطب من حرمانك من العمل في مهنة الطب في فلسطين او غيرها من البلدان وحرمانك من اية اورا

 .تصدرها النقابة وتعميم االمر على كل من له عالقة بذلك

  :رابعا
أو أي دولة خليجية /قررت الهيئة االدارية مقابلة وزير الصحة الفلسطيني والطلب منه مخاطبة وزارة الصحة في االمارات و

التفاق ابتعاثك وان تشغيلك لك لديهم سيعتبر من قبلنا مس  اخرى بعدم السماح لك في ممارسة الطب لديهم وعلى قاعدة نقضك

 .بمصالح شعب ودولة فلسطين

 

 :خامسا

قررت الهيئة االدارية العمل من خالل قنواتنا الفاعلة مع وزارة خارجية دولة االمارات المتحدة ووزيرها واي اطراف اخر 

 . ول او عمل في دولة االمارات او اي دولة خليجية اخرىنستطيع الوصول اليها لوقف اي امكانية لك للحصول على فيزا دخ

 :سادسا

ومع ذلك فلقد قررت الهيئة االدارية ولكي يكون ضميرها مرتاحا وان ال تتهم بالتسرع ان تمهلك فترة اضافية ثالثة وحتى 

في الشروع  بالسير  وبعدها ستكون الهيئة االدارية في حل من امرها بعد ذلك( 51/6/5195)العشرين من الشهر الحالي 

 .باالجراءات المذكورة اعاله في حال عدم استجابتك

المطلوب خالل المهلة اعاله ارسال تعهد مكتوب من خالل البريد االلكتروني بااللتزام بدفع مبلغ البدل بقيمة مائتان وخمسون الف دوالر 

ولى بمبلغ معقول تقبل به الهيئة االدارية وعلى ان يقسط امريكي مرفقا بجدول زمني معقول للتسديد على ان يكون مكونا من دفعة ا

 .الباقي موثقا بشيكات بأسم نقابة االطباء مجدولة على فترة زمنية معقولة ومقبولة يتوافق عليها الطرفان

يسود صوت الحكمة تأمل الهيئة االدرية ان تجد لديك ما يجنبها الولوج في الطريق اعاله والذي ليس لها به اي رغبة على الطالق وان 

 .لديك

سيتم ارسال هذه الرسالة مع الرسائل المرسلة اليك كنسخة كربونية الى جميع اعضاء الهيئة العامة لجمعيتنا ليكونوا على : مالحظة

 . اطالع بما نحن سائرون به فالجميع يتسائل عن ماهية االمر

 

 

 

 

 غالب الزغير. د

 رئيس الجمعية 

 


