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�أحمد نا�صر ..يعلمك الربجمة عرب البث املبا�شر من "�سلواد �سيتي"
مؤمن أمين حامد*
ات�س��ع حلمه بات�س��اع ف�س��حة البيت اجلديد الذي �س��كنه
�أحمد نا�ص��ر حماد ( 26عاما) يف جبل العا�ص��ور يف بلدة
�س��لواد �ش��رق رام اهلل ،وانتقل من كون��ه "مدمن �ألعاب"
كم��ا كان يعرف يف احلارة القدمية يف البلدة� ،إىل م�ص��نع
ومطور لهذه االلعاب ،حتى �أ�س���س عدة �شركات يف جمال
الربجمة والتدريب على ال�شبكة العنكبوتية.
ول��ج �إىل ع��امل احلوا�س��يب م��ن ب��اب الألعاب ،فق��د كان
م�ض��ربا للأمث��ال يف �إدمان��ه الكب�ير عليه��ا وامتالك��ه
�أ�ش��رطتها" :كان عن��دي فوق الألف �ش��ريط �أت��اري" كما
خط��وات �آخرها كانت غرف
يق��ول� ،إال ان��ه خطا بعد ذلك
ٍ
الربامج احلا�سوبية "املتوا�ضعة" و�شارك عرب االنرتنت
يف املنتديات املخت�صة باملجال التقني ،التي �ساعدته على
التعلم الذاتي.

�أول �إجناز

يق��ول احم��د" :كان عندي ح��ب للربامج ،قب��ل �أن �أبد�أ يف
الربجمة" ،وكان �شغفه الكبري وراء ا�ستمرارية بحثه عن
خمتل��ف الربامج احلا�س��وبية ،ومورد البح��ث عنها كان
�ش��بكة االنرتنت والأقرا�ص املدجمة ،و�سجل �أول �إجناز
له بعد م�ش��اركته يف م�سابقة عن طريق املدر�سة وهو ابن
ال�ص��ف العا�ش��ر ،يف ت�ص��مم الربامج التعليمية وح�ص��د
حينه��ا املرك��ز االول على م�س��توى الرتبي��ة والتعليم يف
حمافظ��ة رام اهلل والبرية ،ما اك�س��به دفعة كبرية للأمام
يف م�ساره التناف�سي.
�ش�� ّمر �أحمد نا�صر عن �ساعديه وكر�س �أوقاته منذ ال�صف
ال�س��ابع حت��ى الي��وم يف تطوي��ر عالقت��ه م��ع الكمبيوتر:
"عندما كنت يف ال�صف ال�سابع كان عندي متجر �صغري يف
البيت لت�ص��ليح الكمبيوترات ،وب��د�أت بذلك بعدما تعطل
اجلهاز الذي املكه ،ففتحت��ه ونظفته من الغبار ،واعدت
علي
جتمعي��ه ،ومن ثم تعلمت "الفرمتة" بنف�س��ي ليطلق ّ
يف احلارة و�صف م�صلح الكمبيوترات".

اكت�شف نف�سه بنف�سه

انطل��ق احمد �إىل ال�س��وق املحلية بطرحه ال��ذي قدمه �إىل
عم��ه بعم��ل م�ش��روع يف قريت��ه �س��لواد ،وكان امل�ش��روع
عب��ارة عن حمل انرتنت واجهزة كمبيوتر ،ظل يعمل فيه
من ال�ص��ف التا�سع حتى ال�سنة الثانية يف اجلامعة" :هذا
املحل �ش��كل حتد ًيا يل يف جمال �إدارة املن�ش���آت التجارية،
عل��ى م�س��تويات ع��دة ،م��ن حي��ث التقني��ات والعالقات

والتعامل مع النا�س".
لظروفه االقت�صادية واجلامعية وحاجته املا�سة للوقت،
قرر ترك العمل وتفرغ للدرا�س��ة .وعن ذلك القرار يقول:
�شعرت �أين كنت حمروما ب�س��بب الدرا�سة ،ولكن انطلقت
من جديد يف جمال الربجمة يف �س��نتي اجلامعية الثالثة".
ويف عام  2011بد�أ بت�س��جيل فيديوه��ات على قناته على
موقع "يوتي��وب" ،وكان يتناول وح��دات املقررات التي
يجد �ص��عوبة يف فهمها وي�شرحها على �ش��كل فيديوهات،
"وقبل االمتحان� ،أح�ضر الفيديو و�أكون جاهزا ،حتى �إن
زمالء �آخري��ن يل كانوا يدخلون وي�س��تفيدون من العمل،
حينه��ا ،اكت�ش��فت ان ل��دي موهبة يف تب�س��يط امل�ش��كالت
الربجمية وتقدميها ب�شكل �سل�س".
ونتيجة ن�شاطاته الكبرية يف اجلامعة ،ح�صل على فر�صة
عمل يف �إحدى �شركات الربجمة الفل�سطينية ،وك�سب ثقة
ال�ش��ركة يف ف�ترة وجيزة ،ف�أم�س��ك بزم��ام التدريب على
ر�أ�س فريق عمل م�ساعد.

من �سلواد �إىل العامل

مل َ
يلق اهتماما كما يريد يف ال�ش��ركة التي عمل بها ،فانتقل
لت�أ�س��ي�س �شركة خا�ص��ة به للربجميات اطلق عليها ا�سم
"�أحم��د نا�ص��ر للحلول ال�ش��املة" ،موقعه��ا يف �أمرييكا
بال�ش��راكة مع والده� .أما �س��بب وجودها يف امريكا ،فهذا
يعود للم�ش��اكل التي توجد يف فل�سطني ،من حيث توا�ضع
درجة الأمان يف التعامالت املالية االلكرتونية ،باال�ضافة
�إىل عدم القدرة على فتح ح�ساب على مطور �أبل.
وانفلت �أحمد نا�صر من عقاله املحلي و�شرد نحو العاملية
راكبا �أجهزت��ه االلكرتونية ومطقطقا على لوحة املفاتيح
ي�ض��يف �أم��را ويح��ذف �آخ��ر ،لي�ش��كل يف اخلت��ام برامج
خمتلف��ة وين�ش��رها عل��ى ب�س��طات اال�س��واق الهوائية يف
متاجر �أبل وغوغل بالي املعروفني.

�أحمد املعلم

كان امل�ش�تركون يف التدريب��ات الت��ي يقدمه��ا حمّ��اد
يفرت�ض��ون �أنه �أمريك��ي الإقامة واجلن�س��ية نظرا للهجة
الأمريكي��ة التي ك�س��بها ،وحينها مل يك��ن املتدربون على
عل��م انه من �س��لواد ،او كما قال "�س��لواد �س��يتي" ،نكاية
بنيويورك �سيتي.
وذاعت �ش��هرته على من�صة "يونيتي" العاملية يف دورات
تدريبي��ة خمت�ص��ة بتطوي��ر الألعاب ،و�أ�ص��بحت لديه 6
دورات يف ه��ذا املجال ،كله��ا باالجنليزية ،قب��ل ان يعيد
النظ��ر قلي�لا ويبح��ث يف ال�س��وق العربي��ة ع��ن دورات

�أحمد يف ا�ستوديو التدريب املجهز ب�أحدث التقنيات.

م�شابهة� ،إال انه ا�صطدم بالعدم ،ف�شرع يف تكوين دورات
برجمية باللغة العربية.
وكي ال يخ�س��ر ا�سمه على ال�س��احة الأجنبية ،قرر �إن�شاء
موق��ع جدي��د يحمل ا�س��مه لك��ن باللغ��ة العربية "AN
بالعرب��ي" ،وق��ام برتجم��ة مواده الت��ي �أجنزه��ا باللغة
االجنليزي��ة �إىل اللغة العربي��ة ،واح�س ب�إقبال الفت على
ه��ذه ال��دورات ،لكن لي���س بالقدر ال��ذي القاه يف �س��احة
التدريب الأجنبية ،فبينما كان ي�شرتك معه  7000طالب
�س��نويا يف الغ��رب ،ا�ش�ترك مع��ه  700طال��ب �س��نويا يف
الوطن العربي.
ب��د�أ م��ن االلع��اب وانتق��ل الحق��ا �إىل ان�ش��اء "مدر�س��ة
الربجم��ة" الت��ي ربطه��ا م��ع موق��ع " ANبالعربي" ثم
ان�ش���أ �أكادميية باالجنليزي ووا�ص��ل تو�س��عه بت�أ�سي�س
"مدر�سة الربجمة العربية" التي اخت�ص بها يف "الويب،
والأندروي��د ،وت�ص��ميم املواق��ع"� ،أي �أنه��ا كان��ت عل��ى
�شاكلة �أو�سع يف جمال الربجمة.
ويف ني�س��ان م��ن العام اجل��اري ،اطلق اكادميي��ة لتعليم
الربجم��ة باللغت�ين العربي��ة واالجنليزي��ة ،يح��اول
الو�ص��ول منها نح��و العاليمة ،وقام ب��دورات يف االيفون
وحتديثه االخري.

ا�ستوديو ح�صري

ومل يكن ح ّماد م�س��تقرا يف مكان خم�ص���ص لطبيعة عمله:
"كنت اعمل يف البيت قبل ان انتقل �إىل الأ�ستوديو الذي
�أن��ا فيه حالي��ا" ،وكان قد جهز نف�س��ه يف الفرتة الأخرية
يف كل النواح��ي الت��ي متكنه من حتقي��ق التكامل لإجناح
م�ش��روع اال�س��توديو ،ال �س��يما الت�س��ويق الإلك�تروين،
والت�ص��ميم ،وت�س��جيل الفيدي��و وال�ص��وت والإ�ض��اءة،
معتمدا على ا�س��تثمار الأموال العائدة من الدورات التي
يقدمها� ،س��اعيا �إىل تطوير الأجه��زة والأدوات الالزمة"،
حتى تو�صل �إىل امتالك كل ما يتمناه �أي مدرب برجمة".
كان ه��ذه الأ�س��توديو الذي راقب و�س��جل �أحمد خطوات
�إن�ش��ائه حلظة بلحظة نقلة نوعية يف م�ساره مع التدريب
الربجم��ي" .ميكنن��ي اعتب��اره �أول �أ�س��توديو يف الوط��ن
العرب��ي لتعلي��م الربجم��ة ،والربجم��ة االحرتافية على
وج��ه اخل�ص��و�ص" ،وب�ش��كل عام ،يق��وم فيه بت�س��جيل
وتطوي��ر الألع��اب االلكرتونية ،ال �س��يما تعليم النا�س يف
جم��االت الربجم��ة االحرتافي��ة لزبائن على امل�س��تويني
املحلي والعاملي.
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املحامي الكردي� :إ�صدار قانون لنقابة ال�صحافيني خطوة يف االجتاه ال�صحيح
منار عاروري*
ق��ال املحامي وع�ض��و جمل���س نقاب��ة ال�ص��حافيني مو�س��ى الكردي
ان الق�ض��اء الفل�س��طيني يعي���ش حالة م��ن االزمات الكب�يرة نتيجة
االنق�سام من جهة ،حيث �أ�صبحت ال�سلطة الق�ضائية �سلطة منق�سمة
بدال ان تدار من جمل�س ق�ضائي واحد معني من الرئي�س.
ج��اء ذل��ك يف مقابل��ة �أجرته��ا "احل��ال" مع الك��ردي حول �أو�ض��اع
الق�ض��اء الفل�س��طيني ب�ش��كل عام وتوجه نقابة ال�صحافيني لإ�صدار
قانون من الرئي�س يقوي النقابة ويحول ال�صحافة اىل مهنة م�ستقلة.
وا�ض��اف الكردي انه مت ت�ش��كيل جمل�س ق�ضاء جديد يف قطاع
غزة ال ميت ب�ص��لة لقانون ا�س��تقالل ال�س��لطة الق�ضائية ومت
ت�ش��كيل املحاكم الت��ي مت تعيينها من �س��لطة القطاع وبالتايل
ال�سلطة الق�ضائية املمثلة مبجل�س الق�ضاء االعلى ال ت�ستطيع
ان متار�س كافة �صالحياتها على �شطري الوطن.
ومن ناحية اخرى ا�ضاف الكردي هناك �صعوبة يف حمافظات
ال�ض��فة حيث ان الق�ض��اء ال ي�س��تطيع ان يق��وم بواجبه على
اكم��ل وال ي�س��تطيع اح�ض��ار ال�ش��هود من مناط��ق "ج" التي
حتتاج اىل تن�سيق امني م�سبق وغالبا ال يتكلل بالنجاح.
واو�ض��ح ع��دم وج��ود �أي جناح��ات يف ظل وجود االنق�س��ام

يف ال�س��لطة الق�ض��ائية بقطاع غزة وال�ض��فة الغربية ووجود
االحتالل من ناحية.
من ناحية �أخرى� ،أ�ض��اف الكردي �أن الق�ض��اء الفل�سطيني يف
الف�ترة االخ�يرة مل يقم ب�أي ا�ض��افات حيث هن��اك حالة من
الرتهل والرتدي يف �أو�ض��اع اجلهاز الق�ضائي وعند ا�صالحه
ي�ستطيع ان يقوم بواجبه على اكمل وجه.
واك��د الكردي انه م��ع زوال االحتالل و�إنهاء االنق�س��ام ومع
�ص��دور قرار �سيا�س��ي من اعلى �س��لطة يف البالد �ست�س��تطيع
ال�سلطات الثالث ممار�سة اعمالها بكل حرية.

قانون نقابة ال�صحافيني

واعت�بر الك��ردي ان عم��ل نقاب��ة ال�ص��حافيني الفل�س��طينيني
على قان��ون لها ،توج��ه يف االجتاه ال�ص��حيح لتقوية النقابة
كم�ؤ�س�سة وال�صحافة كمهنة م�ستقلة.
واو�ض��ح ان نقاب��ة املحام�ين م��ن امل�ؤ�س�س��ات الت��ي لها دور
مهم يف ابداء املالحظات وامل�ش��اركة يف �ص��ياغة الت�ش��ريعات
خا�صة الت�ش��ريعات التي تتعلق بحقوق االن�سان واحلريات
العام��ة ومنه��ا قانون ال�ص��حافة واملطبوع��ات م�ؤكدا وجود
تعاون م�س��بق من اجل مناق�ش��ة م�سودة قانون جديد لقانون

املطبوع��ات بالتن�س��يق م��ع نقاب��ة ال�ص��حافيني واملحام�ين
من اج��ل االتف��اق والتفاهم على كاف��ة الت�ش��ريعات املتعلقة
بالقانونني .
واك��د الك��ردي �أهمي��ة ا�ص��دار قان��ون ع�ص��ري لل�ص��حافة
واملطبوعات ين�س��جم مع قوانني االن�س��ان واحلريات العامة
ومينح نقابة ال�ص��حافيني وال�ص��حافيني �ص�لاحيات وا�سعة
بحيث تتمكن من ان تكون ال�سلطة الرابعة يف البالد.

احلال القانوين يف فل�سطني

واو�ض��ح الك��ردي ان احل��ال القانوين لي�س مبع��زل عن واقع
ال�س��لطات الث�لاث ،فالقاع��دة اال�سا�س��ية ان �س��ن القوان�ين
والت�ش��ريعات م��ن �ص�لاحيات املجل���س الت�ش��ريعي واالن
املجل���س معط��ل والرئي���س يقوم ب��دور ا�س��تثنائي من خالل
ا�ص��دار قوان�ين وت�ش��ريعات م��ن اج��ل ان يت�س��نى معاجلة
الكثري من الق�ضايا داخل ال�ضفة الغربية .
ويف املقاب��ل ق��ال الك��ردي ان �س��لطة قط��اع غ��زة �أ�ص��درت
جمموع��ة كبرية من القوانني وتعديل جمموعة اخرى بحيث
هذه القوانني والتعديالت غري �س��ارية يف ال�ضفة وكذلك االمر
يف قط��اع غزة حيث تتعامل املحاكم م��ع القرارات والقوانني

الت��ي ي�ص��درها الرئي���س ب�ص��ورة انتقائي��ة ،فمنها م��ا ينال
اعجابها وت�أخذ به ومنها ما تتجاهله.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

