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وصل الى موقع العرب بيان من مكتب 
النائب أحمد الطيبي، جاء فيه: "صادقت 
الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم أمس 
الثالثاء، بالقراءة التمهيدية على إقتراح 
ال��ن��ائ��ب��ان ع��ن العربية  ق��ان��ون ت��ق��ّدم ب��ه 
أحمد  د.  املشتركة،  القائمة  في  للتغيير 
يقضي  حيث  سعدي،  وأس��ام��ه  الطيبي 
القانون بإقامة جلنة استئناف تنظر في 
مدير  قرارات  املُقّدَمة ضد  االعتراضات 
عام وزارة الصحة ) قسم منح ترخيص 
الطبية في الوضع احلالي  مزاولة املهن 
الذي يديره أمير شانون، حيث منح وزير 
لهذا  للقانون، صالحياته  الصحة، وفقا 
القسم(، من ِقبَل ُمقّدمي طلبات احلصول 
على رخصة مزاولة املهن الطبيّة التالية: 
رخصة  ال��ط��ب،  مهنة  م��زاول��ة  رخ��ص��ة 
م���زاول���ة م��ه��ن��ة ط��ب األس���ن���ان، رخصة 
مزاولة مهنة الصيدلة ورخصة مزاولة 

املهن الطبيّة".
وأضاف البيان: "بناء على نص القانون 
فإن على ُمَقّدمي الطلبات احلصول على 

الصحة،  ل��وزارة  املهنة  مزاولة  رخصة 
قرارات  على  اإلستئناف  يريدون  الذين 
"قسم منح رخص مزاولة املهن الطبية"، 
30 يوما  تقدمي اعتراض ُمفّصل، خالل 
القسم،  ق��رار  على  احلصول  تاريخ  من 
للجنة إستئنافات يعيّنها وزير الصحة. 
باالستئنافات  ت��ب��ّت  ب��دوره��ا  وال��ل��ج��ن��ة 
املُقّدمة خالل 45 يوما من يوم تقدميها. 
وفقا لنص القانون، ال يجوز لعضو في 
استئناف  ف��ي  النظر  االستئناف  جلنة 
مقّدم حول قرار اتخذه هو بذاته او كان 
طرًفا في اتخاذه او قرار اتخذه املسؤول 

عنه".
الطيبي  أحمد  د.  "النائب  البيان:  وتابع 
للكنيست  العامة  الهيئة  أم��ام  كلمته  في 
هام  قانون  عن  احلديث  القانون:  ح��ول 
جًدا للحاصلني على األلقاب اجلامعية في 
املواضيع الطبية، خاصة الذين تعلّموا في 
اجلامعات خارج البالد، وهم في غالبيتهم 
م��ن ال��ط��الب ال��ع��رب. حيث ي��ق��ّدم هؤالء 
اخلريجني طلبات املصادقة على ألقابهم 
اجلامعية في وزارة الصحة واحلصول 
على رخصة مزاولة املهنة. العديد من هذه 

ال���ص���ح���ة وزارة  ع��������ام  م�����دي�����ر  ق��������������رارات  ع����ل����ى  ل�����اع�����ت�����راض�����ات  اس����ت����ئ����ن����اف  جل����ن����ة  ع����ل����ى  امل�����ص�����ادق�����ة 
سلبي،  رد  تلقى  الطلبات 
وفي أحيان عديدة رفض 
قسم منح رخص مزاولة 
الصحة  وزارة  في  املهن 
ملنح رخصة مزاولة املهنة، 
وهذا واضح من عشرات 
التوجهات التي تصلنا من 
أنهوا  الذين  الطالب  ِقبَل 
التي استمرت  دراستهم، 
لسنوات عديدة، ويعانون 
من قرارات وزارة الصحة 
بعدم منح رخصة مزاولة 

املهنة".
وج�����������اء ف�������ي ال�����ب�����ي�����ان: 
"وأض������������اف ال���ط���ي���ب���ي: 
وف����ق����ا ل���ل���وض���ع ال���ق���ائ���م 
وزارة  ع����ام  م���دي���ر  ف����إن 
صالحيته  م��ن��ح  ال��ص��ح��ة 
مزاولة  رخ��ص  منح  ف��ي 
قسم  مل��دي��ر  الطبية  امل��ه��ن 
الطبية"  املهن  "ترخيص 
في وزارة الصحة. وذلك 
في كافة املجاالت الطبية. 
املخولة  وال��ص��الح��ي��ات 
جًدا،  كبيرة  القسم  لهذا 
الطلبات  ف��ي  ينظر  حيث 
على  للمصادقة  امل��ق��دم��ة 
اجلامعات  من  الشهادات 
والقرارات  البالد،  خارج 
وفترة  االمتحانات  حول 
وغيرها  العملي  التطبيق 
م���ن امل���واض���ي���ع". ون���وه 
بالرغم  أن���ه  ال���ى  الطيبي 
م�����ن األه����م����ي����ة ال���ك���ب���رى 

تندرج  ال��ت��ي  للمواضيع 
القسم  صالحيات  حت��ت 
التي  ال��ه��ام��ة  وال���ق���رارات 
يتخذها، القانون ال مينح 
ال��ط��ل��ب��ات احلق  ُم��ق��دم��ي 
قرارات  على  باالعتراض 
القسم، اّنا فقط عن طريق 
اداري  اع���ت���راض  ت��ق��دمي 
والتي  االدارية،  للمحكمة 
غالبًا ما متتنع عن التدّخل 
من  املتخذة  القرارات  في 
االق����س����ام االداري��������ة في 
وأنهى  ال��ص��ح��ة.  وزارة 
ال��ط��ي��ب��ي: ال��ق��ان��ون ال��ذي 
النائب  تقّدمت به، زميلي 
اسامه السعدي، يضع حد 
ُتنهك  التي  للبيروقراطية 
وتبّدد  الطلبات  م��ق��ّدم��ي 
ج����ه����وده����م وحت���رم���ه���م 
م���ن احل����ق ب���االع���ت���راض 
واالستئناف على قرارات 
خالل  م��ن  وذل��ك  القسم. 
االستئناف  جلنة  تشكيل 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��ر وت���ب���ت في 
املُقدمة ضد  االستئنافات 
ترخيص  ق��س��م  ق�����رارات 
امل���ه���ن ال��ط��ب��يّ��ة".وت��اب��ع 
البيان: "وفي كلمته أمام 
للكنيست،  العامة  الهيئة 
أشار النائب أسامة سعدي 
التوجهات  ع��ش��رات  ال��ى 
حول  ال��ن��واب  تصل  التي 
بقرارات  تتعلق  مواضيع 
قسم ترخيص املهن الطبية 

في وزارة الصحة، خاصة 
م��ن ال��ط��الب ال��ذي��ن أنهوا 
اجلامعات  في  دراستهم 
البالد، على سبيل  خارج 
جامعات  خريجي  امل��ث��ال 
ينتظرون  ال��ذي��ن  أرمينيا 
املصادقة على شهاداتهم 
منذ أكثر من عام ونصف 
وأض���اف  ج�����دوى.  دون 
ال���س���ع���دي:  ع����دم وج���ود 
ال��ي��ة س��ري��ع��ة خ��ال��ي��ة من 
البيروقراطية  االج��راءات 
يشّكل ظلم بحق من تعب 
وكّد لسنوات حتى حصل 
ع��ل��ى ال��ل��ق��ب األك���ادمي���ي. 
املالية  املبالغ  ع��ن  ناهيك 
يحتاجها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ي��رة 
من  االستئنافات  ُمقّدمي 
استئناف  ت���ق���دمي  اج�����ل 

احمل���ك���م���ة  ف������ي  اداري 
االداري����ة. ل��ذل��ك ف��ان هذا 
القانون جاء لينهي معاناة 
املئات ويسّهل عملية تقدمي 
وبالتالي  االع��ت��راض��ات، 
رخصة  ع��ل��ى  احل���ص���ول 
الطبية  امل���ه���ن  م����زاول����ة 
نهاية  وف�����ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
التصويت  مت  اجل��ل��س��ة 
لصالح القانون، بالقراءة 
بدعم  وذل���ك  التمهيدية، 
الذين صّوتوا  النواب  كل 
ع��ل��ى اق����ت����راح ال���ق���ان���ون، 
الذي سيتم حتضيره مع 
وان  سبق  مشابه  اقتراح 
قدمه النائب عوديد فورر 
،للتصويت  االئتالف  من 
عليه بالقراءة األخيرة في 

الفترة املُقبلة".

النائب د.احمد طيبي
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