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 مؤمن أمين حامد*

ات�صــع حلمه بات�صــاع ف�صــحة البيت اجلديد الذي �صــكنه 
اأحمد نا�صــر حماد )26 عاما( يف جبل العا�صــور يف بلدة 
�صــلواد �صــرق رام اهلل، وانتقل من كونــه "مدمن األعاب" 
كمــا كان يعرف يف احلارة القدمية يف البلدة، اإىل م�صــنع 
ومطور لهذه اللعاب، حتى اأ�صــ�س عدة �صركات يف جمال 

الربجمة والتدريب على ال�صبكة العنكبوتية. 
ولــج اإىل عــامل احلوا�صــيب مــن بــاب الألعاب، فقــد كان 
وامتالكــه  عليهــا  الكبــ   اإدمانــه  يف  لالأمثــال  م�صــربا 
اأ�صــرطتها: "كان عنــدي فوق الألف �صــريط اأتــاري" كما 
يقــول، اإل انــه خطا بعد ذلك خطــواٍت اآخرها كانت غرف 
الربامج احلا�صوبية "املتوا�صعة" و�صارك عرب النرنت 
يف املنتديات املخت�صة باملجال التقني، التي �صاعدته على 

التعلم الذاتي.

�أول �إجناز
يقــول احمــد: "كان عندي حــب للربامج، قبــل اأن اأبداأ يف 
الربجمة"، وكان �صغفه الكب  وراء ا�صتمرارية بحثه عن 
خمتلــف الربامج احلا�صــوبية، ومورد البحــث عنها كان 
�صــبكة النرنت والأقرا�س املدجمة، و�صجل اأول اإجناز 
له بعد م�صــاركته يف م�صابقة عن طريق املدر�صة وهو ابن 
ال�صــف العا�صــر، يف ت�صــمم الربامج التعليمية وح�صــد 
حينهــا املركــز الول على م�صــتوى الربيــة والتعليم يف 
حمافظــة رام اهلل والب ة، ما اك�صــبه دفعة كب ة لالأمام 

يف م�صاره التناف�صي.
ر اأحمد نا�صر عن �صاعديه وكر�س اأوقاته منذ ال�صف  �صــمرّ
ال�صــابع حتــى اليــوم يف تطويــر عالقتــه مــع الكمبيوتر: 
"عندما كنت يف ال�صف ال�صابع كان عندي متجر �صغ  يف 
البيت لت�صــليح الكمبيوترات، وبــداأت بذلك بعدما تعطل 
اجلهاز الذي املكه، ففتحتــه ونظفته من الغبار، واعدت 
جتمعيــه، ومن ثم تعلمت "الفرمتة" بنف�صــي ليطلق عليرّ 

يف احلارة و�صف م�صلح الكمبيوترات". 

�كت�سف نف�سه بنف�سه
انطلــق احمد اإىل ال�صــوق املحلية بطرحه الــذي قدمه اإىل 
عمــه بعمــل م�صــروع يف قريتــه �صــلواد، وكان امل�صــروع 
عبــارة عن حمل انرنت واجهزة كمبيوتر، ظل يعمل فيه 
من ال�صــف التا�صع حتى ال�صنة الثانية يف اجلامعة: "هذا 
املحل �صــكل حتدًيا يل يف جمال اإدارة املن�صــاآت التجارية، 
علــى م�صــتويات عــدة، مــن حيــث التقنيــات والعالقات 

والتعامل مع النا�س".
لظروفه القت�صادية واجلامعية وحاجته املا�صة للوقت، 
قرر ترك العمل وتفرغ للدرا�صــة. وعن ذلك القرار يقول: 
�صعرت اأين كنت حمروما ب�صــبب الدرا�صة، ولكن انطلقت 
من جديد يف جمال الربجمة يف �صــنتي اجلامعية الثالثة". 
ويف عام 2011 بداأ بت�صــجيل فيديوهــات على قناته على 
موقع "يوتيــوب"، وكان يتناول وحــدات املقررات التي 
يجد �صــعوبة يف فهمها وي�صرحها على �صــكل فيديوهات، 
"وقبل المتحان، اأح�صر الفيديو واأكون جاهزا، حتى اإن 
زمالء اآخريــن يل كانوا يدخلون وي�صــتفيدون من العمل، 
حينهــا، اكت�صــفت ان لــدي موهبة يف تب�صــيط امل�صــكالت 

الربجمية وتقدميها ب�صكل �صل�س". 
ونتيجة ن�صاطاته الكب ة يف اجلامعة، ح�صل على فر�صة 
عمل يف اإحدى �صركات الربجمة الفل�صطينية، وك�صب ثقة 
ال�صــركة يف فــرة وجيزة، فاأم�صــك بزمــام التدريب على 

راأ�س فريق عمل م�صاعد.

من �سلو�د �إىل �لعامل 
مل يلَق اهتماما كما يريد يف ال�صــركة التي عمل بها، فانتقل 
لتاأ�صــي�س �صركة خا�صــة به للربجميات اطلق عليها ا�صم 
اأم يكا  ال�صــاملة"، موقعهــا يف  للحلول  نا�صــر  "اأحمــد 
بال�صــراكة مع والده. اأما �صــبب وجودها يف ام كا، فهذا 
يعود للم�صــاكل التي توجد يف فل�صطني، من حيث توا�صع 
درجة الأمان يف التعامالت املالية اللكرونية، بال�صافة 

اإىل عدم القدرة على فتح ح�صاب على مطور اأبل. 
وانفلت اأحمد نا�صر من عقاله املحلي و�صرد نحو العاملية 
راكبا اأجهزتــه اللكرونية ومطقطقا على لوحة املفاتيح 
ي�صــيف اأمــرا ويحــذف اآخــر، لي�صــكل يف اخلتــام برامج 
خمتلفــة وين�صــرها علــى ب�صــطات ال�صــواق الهوائية يف 

متاجر اأبل وغوغل بالي املعروفني. 

�أحمد �ملعلم 
ــاد  حمرّ يقدمهــا  التــي  التدريبــات  يف  امل�صــركون  كان 
يفر�صــون اأنه اأم كــي الإقامة واجلن�صــية نظرا للهجة 
الأم كيــة التي ك�صــبها، وحينها مل يكــن املتدربون على 
علــم انه من �صــلواد، او كما قال "�صــلواد �صــيتي"، نكاية 

بنيويورك �صيتي.  
وذاعت �صــهرته على من�صة "يونيتي" العاملية يف دورات 
تدريبيــة خمت�صــة بتطويــر الألعاب، واأ�صــبحت لديه 6 
دورات يف هــذا املجال، كلهــا بالجنليزية، قبــل ان يعيد 
النظــر قليــال ويبحــث يف ال�صــوق العربيــة عــن دورات 

�أحمد نا�سر.. يعلمك �لربجمة عرب �لبث �ملبا�سر من "�سلو�د �سيتي"

م�صابهة، اإل انه ا�صطدم بالعدم، ف�صرع يف تكوين دورات 
برجمية باللغة العربية.

وكي ل يخ�صــر ا�صمه على ال�صــاحة الأجنبية، قرر اإن�صاء 
 AN" موقــع جديــد يحمل ا�صــمه لكــن باللغــة العربية
بالعربــي"، وقــام برجمــة مواده التــي اأجنزهــا باللغة 
الجنليزيــة اإىل اللغة العربيــة، واح�س باإقبال لفت على 
هــذه الــدورات، لكن لي�ــس بالقدر الــذي لقاه يف �صــاحة 
التدريب الأجنبية، فبينما كان ي�صرك معه 7000 طالب 
�صــنويا يف الغــرب، ا�صــرك معــه 700 طالــب �صــنويا يف 

الوطن العربي. 
بــداأ مــن اللعــاب وانتقــل لحقــا اإىل ان�صــاء "مدر�صــة 
الربجمــة" التــي ربطهــا مــع موقــع "AN بالعربي" ثم 
ان�صــاأ اأكادميية بالجنليزي ووا�صــل تو�صــعه بتاأ�صي�س 
"مدر�صة الربجمة العربية" التي اخت�س بها يف "الويب، 
والأندرويــد، وت�صــميم املواقــع"، اأي اأنهــا كانــت علــى 

�صاكلة اأو�صع يف جمال الربجمة. 
ويف ني�صــان مــن العام اجلــاري، اطلق اكادمييــة لتعليم 
يحــاول  والجنليزيــة،  العربيــة  باللغتــني  الربجمــة 
الو�صــول منها نحــو العاليمة، وقام بــدورات يف اليفون 

وحتديثه الخ .

��ستوديو ح�سري
اد م�صــتقرا يف مكان خم�صــ�س لطبيعة عمله:  ومل يكن حمرّ
اإىل الأ�صتوديو الذي  "كنت اعمل يف البيت قبل ان انتقل 
اأنــا فيه حاليــا"، وكان قد جهز نف�صــه يف الفرة الأخ ة 
يف كل النواحــي التــي متكنه من حتقيــق التكامل لإجناح 
الإلكــروين،  الت�صــويق  �صــيما  م�صــروع ال�صــتوديو، ل 
والت�صــميم، وت�صــجيل الفيديــو وال�صــوت والإ�صــاءة، 
معتمدا على ا�صــتثمار الأموال العائدة من الدورات التي 
يقدمها، �صــاعيا اإىل تطوير الأجهــزة والأدوات الالزمة"، 
حتى تو�صل اإىل امتالك كل ما يتمناه اأي مدرب برجمة". 
كان هــذه الأ�صــتوديو الذي راقب و�صــجل اأحمد خطوات 
اإن�صــائه حلظة بلحظة نقلة نوعية يف م�صاره مع التدريب 
الربجمــي. "ميكننــي اعتبــاره اأول اأ�صــتوديو يف الوطــن 
العربــي لتعليــم الربجمــة، والربجمــة الحرافية على 
وجــه اخل�صــو�س"، وب�صــكل عام، يقــوم فيه بت�صــجيل 
وتطويــر الألعــاب اللكرونية، ل �صــيما تعليم النا�س يف 
جمــالت الربجمــة الحرافيــة لزبائن على امل�صــتويني 

املحلي والعاملي.

بجامعة ب زيت الإعالم  دائرة  يف  • طالب 

اأحمد يف ا�صتوديو التدريب املجهز باأحدث التقنيات.

 منار عاروري*

قــال املحامي وع�صــو جمل�ــس نقابــة ال�صــحافيني مو�صــى الكردي 
ان الق�صــاء الفل�صــطيني يعي�ــس حالة مــن الزمات الكبــ ة نتيجة 
النق�صام من جهة، حيث اأ�صبحت ال�صلطة الق�صائية �صلطة منق�صمة 

بدل ان تدار من جمل�س ق�صائي واحد معني من الرئي�س.
جــاء ذلــك يف مقابلــة اأجرتهــا "احلــال" مع الكــردي حول اأو�صــاع 
الق�صــاء الفل�صــطيني ب�صــكل عام وتوجه نقابة ال�صحافيني لإ�صدار 
قانون من الرئي�س يقوي النقابة ويحول ال�صحافة اىل مهنة م�صتقلة. 
وا�صــاف الكردي انه مت ت�صــكيل جمل�س ق�صاء جديد يف قطاع 
غزة ل ميت ب�صــلة لقانون ا�صــتقالل ال�صــلطة الق�صائية ومت 
ت�صــكيل املحاكم التــي مت تعيينها من �صــلطة القطاع وبالتايل 
ال�صلطة الق�صائية املمثلة مبجل�س الق�صاء العلى ل ت�صتطيع 

ان متار�س كافة �صالحياتها على �صطري الوطن. 
ومن ناحية اخرى ا�صاف الكردي هناك �صعوبة يف حمافظات 
ال�صــفة حيث ان الق�صــاء ل ي�صــتطيع ان يقــوم بواجبه على 
اكمــل ول ي�صــتطيع اح�صــار ال�صــهود من مناطــق "ج" التي 

حتتاج اىل تن�صيق امني م�صبق وغالبا ل يتكلل بالنجاح.
واو�صــح عــدم وجــود اأي جناحــات يف ظل وجود النق�صــام 

يف ال�صــلطة الق�صــائية بقطاع غزة وال�صــفة الغربية ووجود 
الحتالل من ناحية.

من ناحية اأخرى، اأ�صــاف الكردي اأن الق�صــاء الفل�صطيني يف 
الفــرة الخــ ة مل يقم باأي ا�صــافات حيث هنــاك حالة من 
الرهل والردي يف اأو�صــاع اجلهاز الق�صائي وعند ا�صالحه 

ي�صتطيع ان يقوم بواجبه على اكمل وجه.
واكــد الكردي انه مــع زوال الحتالل واإنهاء النق�صــام ومع 
�صــدور قرار �صيا�صــي من اعلى �صــلطة يف البالد �صت�صــتطيع 

ال�صلطات الثالث ممار�صة اعمالها بكل حرية.

قانون نقابة �ل�سحافيني
واعتــرب الكــردي ان عمــل نقابــة ال�صــحافيني الفل�صــطينيني 
على قانــون لها، توجــه يف الجتاه ال�صــحيح لتقوية النقابة 

كموؤ�ص�صة وال�صحافة كمهنة م�صتقلة. 
واو�صــح ان نقابــة املحامــني مــن املوؤ�ص�صــات التــي لها دور 
مهم يف ابداء املالحظات وامل�صــاركة يف �صــياغة الت�صــريعات 
خا�صة الت�صــريعات التي تتعلق بحقوق الن�صان واحلريات 
العامــة ومنهــا قانون ال�صــحافة واملطبوعــات موؤكدا وجود 
تعاون م�صــبق من اجل مناق�صــة م�صودة قانون جديد لقانون 

املطبوعــات بالتن�صــيق مــع نقابــة ال�صــحافيني واملحامــني 
من اجــل التفــاق والتفاهم على كافــة الت�صــريعات املتعلقة 

بالقانونني .
واكــد الكــردي اأهميــة ا�صــدار قانــون ع�صــري لل�صــحافة 
واملطبوعات ين�صــجم مع قوانني الن�صــان واحلريات العامة 
ومينح نقابة ال�صــحافيني وال�صــحافيني �صــالحيات وا�صعة 

بحيث تتمكن من ان تكون ال�صلطة الرابعة يف البالد.

�حلال �لقانوين يف فل�سطني
واو�صــح الكــردي ان احلــال القانوين لي�س مبعــزل عن واقع 
ال�صــلطات الثــالث، فالقاعــدة ال�صا�صــية ان �صــن القوانــني 
والن  الت�صــريعي  املجل�ــس  �صــالحيات  مــن  والت�صــريعات 
املجل�ــس معطــل والرئي�ــس يقوم بــدور ا�صــتثنائي من خالل 
ا�صــدار قوانــني وت�صــريعات مــن اجــل ان يت�صــنى معاجلة 

الكث  من الق�صايا داخل ال�صفة الغربية .
ويف املقابــل قــال الكــردي ان �صــلطة قطــاع غــزة اأ�صــدرت 
جمموعــة كب ة من القوانني وتعديل جمموعة اخرى بحيث 
هذه القوانني والتعديالت غ  �صــارية يف ال�صفة وكذلك المر 
يف قطــاع غزة حيث تتعامل املحاكم مــع القرارات والقوانني 

�ملحامي �لكردي: �إ�سد�ر قانون لنقابة �ل�سحافيني خطوة يف �لجتاه �ل�سحيح

التــي ي�صــدرها الرئي�ــس ب�صــورة انتقائيــة، فمنها مــا ينال 
اعجابها وتاأخذ به ومنها ما تتجاهله. 

ب زيت  بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 


