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أستراليا :تعديل وزاري بعد اتهامات باالغتصاب

َ
ُج ـ ّـرد اث ـنــان مــن أب ــرز أع ـضــاء الـحـكــومــة األس ـتــرال ـيــة ،أم ــس اإلث ـن ــن ،مــن حقيبتيهما وت ـ ّـم خفض
َ
َ
رتبتيهما في السلطة التنفيذية على أثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في البالد
وأرغمتا رئيس الــوزراء سكوت موريسون على إجــراء التعديل الــوزاري .وأعلن موريسون تبديل
وزيرة الدفاع ليندا رينولدز ّ
واملدعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير املستشارين
ّ
العدليني للحكومة ،في حني أشــار إلــى ترقية عــدد من النساء داخــل الحكومة ،مؤكدًا أن الفريق
(فرانس برس)
الجديد يتميز بـ«أكبر تمثيل للنساء» في تاريخ الحكومات األسترالية.
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اإلكوادور :اكتشاف  185سلحفاة داخل حقيبة سفر

اكتشفت سلطات مطار اإلكوادور ومحمية غاالباغوس الوطنية في حقيبة سفر نحو  185سلحفاة
من بينها عشر نافقة ،كان حاملها يعتزم نقلها من األرخبيل إلى البر الرئيسي ،على ما أفادت
وزارة البيئة اإلكوادورية ،يوم األحد .وأوضحت الوزارة على «تويتر» أن « 185سلحفاة اكتشفت
في حقيبة بمطار بالترا كان يتم نقلها إلى البر الرئيسي لإلكوادور» .وتقع جزر غاالباغوس على
بعد ألف كيلومتر من الساحل اإلكوادوري ،وتتميز بنباتات وحيوانات فريدة من نوعها .وأشارت
(فرانس برس)
الوزارة إلى أن اكتشاف السالحف جرى «خالل تفتيش روتيني».

هاجس خسارة الذوق والشم
بـعــد ثــاثــة أيـ ــام عـلــى رص ــد إصــابـتـهــا بـفـيــروس
ك ــورون ــا ال ـجــديــد ،ف ــي م ـ ـ ــارس/آذار  ،2020فـقــدت
إليزابيت ميدينا ،حاستي ّ
الشم والذوق .وبعد عام،
ّ
تخشى األميركية ،البالغة  38عــامــا ،أال تستعيد
هاتني الحاستني .راجعت هذه املستشارة املدرسية
في نيويورك ،أطباء من اختصاصات مختلفة ،كما
استخدمت بخاخات لألنف ،وانضمت إلى مجموعة

مرضى يجربون عالجًا محضرًا من زيت السمك.
ولتحفيز حاسة الشم ،تضع إليزابيت كميات كبيرة
العطرية
مــن الـتــوابــل فــي أطباقها ،ومــن األعـشــاب
ّ
فــي الـشــاي ،كما ال تتوقف عــن شـ ّـم ســوار معطر
بالزيوت األساسيةّ .
لكن هذه الجهود ذهبت هباء.
ّ
ّ
فهذه ّ
األم لطفلني تقول إنها فقدت الكثير من امللذات
اليومية ،من بينها األكــل والطهو .كذلك ،انعكست

الحالة سلبًا على وضعها النفسي .تنتمي إليزابيت
ميدينا إلى مجموعة متنامية من األشخاص الذين
ً
فـقــدوا حاسة الـشــم ،وهــو اضـطــراب بقي مجهوال
ً
وجــرى التقليل من أهميته طويال ،قبل أن يصبح
من األعــراض الرئيسية لكورونا .وفيما يستعيد
أكـثــريــة األش ـخــاص الــذيــن يـفـقــدون الـشــم وال ــذوق
بسبب كورونا هاتني الحاستني في غضون ثالثة

أسابيع إلى أربعة «تستمر هذه الحاالت أشهرًا لدى
 10في املائة إلى  15في املائة» وفق االختصاصية
النفسية في جامعة «تمبل» في فيالدلفيا ،فالنتينا
بارما ،التي تشير إلى ّأن هذه االضطرابات تطاول
أكـثــر مــن مليوني شـخــص فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
وأكثر من عشرة ماليني في العالم.

(فرانس برس)

(جون كريستوف فيراغين /فرانس برس)

قرن على قانون المخدرات البلجيكي

بروكسل ـ لبيب فهمي

ملناسبة الذكرى املئوية للنص التشريعي
البلجيكي حول املخدرات ،تطالب مجموعة
من املنظمات بإعادة النظر في التشريع من
أجل تطويره ،وذلك من خالل فتح نقاش واسع حول
املوضوع ،يمكن أن يكون أفقه ،إذا لزم األمــر ،إلغاء
تجريم تعاطي املخدرات وتقنني الحشيش.
تقييم

في  24فبراير /شباط املاضي ،أصبح عمر قانون
املخدرات البلجيكي قرنًا من الزمن ،لذا حان الوقت
لتقييمه من أجل تطويره .هذه هي الرسالة التي
وجهها تجمعان بلجيكيان ،هما «ستوب »1921
و«سمارت اون دروكس» ،اللذان يضمان مجموعة
م ــن الـجـمـعـيــات وامل ــواط ـن ــن ،إل ــى جــانــب النخبة
الـسـيــاسـيــة ،مــن خ ــال حـمـلــة أطـلـقــوا عليها اســم
«ع ـيــد م ـيــاد غـيــر سـعـيــد» .وت ـهــدف الــرســالــة إلــى
فتح نـقــاش واس ــع حــول مــوضــوع منع املـخــدرات،
وامل ـط ــال ـب ــة بــال ـن ـظــر ف ــي إم ـك ــان ـي ــة إلـ ـغ ــاء تـجــريــم
ّ
ت ـعــاط ـي ـهــا .وي ــؤك ــد ب ــرون ــو فــال ـك ـن ـيــرز ،امل ـت ـحـ ّـدث
ّ
الــرسـمــي بــاســم الـحـمـلــة ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
األمـ ــر م ـت ــروك لـلـعـمــل ال ـبــرملــانــي ،الـ ــذي سيعتمد
على استشارة الخبراء ،إلخــراج النموذج األنسب
مللف امل ـخ ــدرات .ولكننا نـشـ ّـدد على ض ــرورة ترك

السؤال مفتوحًا ،فبغض النظر عن النموذج الذي
سـيـتــم اخ ـت ـي ــاره ،نــريــد أن يـتــم تـقـيـيـمــه بــانـتـظــام
حتى يمكن تكييفه إذا لزم األمــر» .ولتعزيز طلب
التقييم هذاّ ،
وجهت املجموعتان انتقادات الذعة
ّ
للتشريع الحالي ،الذي يستند إلى حد كبير على
القمع ،وأشــارتــا إلــى عــدم فعالية مثل هــذا النهج.
«اليوم ،على الرغم من الحظر ،يتعاطى املواطنون
املـ ـخ ــدرات بـشـكــل م ـتــزايــد .فــال ـقــانــون ال يـمـكــن أن
يمنعهم بـشـكــل عـمـلــي .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،فقد
تـ ّـم تكثيف الجهود للقضاء على االتـجــار باملواد
املـخـ ّـدرة ،لكن تأثير هــذه السياسة ضئيل للغاية
على مسألة تداول املخدرات .ربما في العام ،1921
خال
عالم ٍ
كان مهندسو القانون يأمنون بيوتوبيا ٍ
من املخدرات ويأملون في تحقيق ذلك .لكن اليوم
ّ
يبدو كل شيء مغايرًا .فاملخدرات متوفرة بشكل
سهل جدًا» ،بحسب فالكنيرز.
إلغاء القانون

وب ـح ـســب هـ ــذه امل ـن ـظ ـمــات وال ـش ـخ ـص ـيــات ،فــإلـغــاء
ّ
يخص فقط
تجريم املخدرات الــذي يطالبون به ،ال
القنب الهندي أو الحشيش ولكن أيضًا جميع أنواع
امل ـخ ــدرات األخـ ــرى .فـكـمــا يـفـ ّـســر بــرونــو فــالـكـنـيــرز،
«األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص األك ـ ـثـ ــر إدم ـ ــان ـ ــا ع ـل ــى أخـ ـط ــر أن ـ ــواع
امل ـخــدرات ،هــم أيضًا األكـثــر عرضة للخطر .فهؤالء
هم األقرب إلى الجريمة واالعتقاالت ،باإلضافة إلى

اآلث ــار الـضــارة للمسارات القانونية عليهم والتي
ق ــد تـجـعــل مـنـهــم أش ـخــاصــا ي ــواج ـه ــون اح ـت ـمــاالت
عــدم نجاح عمليات إعــادة إدماجهم في املجتمع».
وأع ـ ّـدت الحجج الـتــي طرحتها املجموعتان نخبة
ّ
املتخصصني في املخدرات ،اعتمادًا على تجارب
من
سنوات من العمل .وتقول كريستني جيالن ،أستاذة
الـقــانــون الـجـنــائــي ،والـتــي سـهــرت عـلــى إع ــداد هــذه
ّ
الحجج ،لـ«العربي الجديد» ،إن «التجريم لم يوقف
مطلقًا استهالك املخدرات والسلوكيات املرتبطة به.
ّ
يشجع على زيادة
وإذا كان إلغاء التجريم يمكن أن
االستهالك في البداية ،فاألمر سيعود إلى الوضع
الطبيعي .على ّ
أي حال ،هذا ما الحظناه في هولندا
بخصوص القنب الهندي بعد السماح بتناوله في
مقاه خاصة» .من جانبه ،يقول إيمانويل هيرمانز،
ٍ
أستاذ علم الصيدلة ،في مقال رأي ،إنه «من الصعب
معرفة تأثير إلغاء التجريم بدقة على االستهالك.
ّ
ّ
التعرض
لكن من ناحية أخرى ،ال يبدو لي أن خطر
للعقاب واملقاضاة يخيف األشخاص الذين يعانون
من إدمــان قــوي .فتأثير املخدرات عليهم قوي جدًا.
فهي قادرة على التأثير في نظام التحكم الطبيعي
لدينا بأكمله ،عبر ملس مناطق معينة من دماغنا.
م ــا يـ ــؤدي إل ــى اضـ ـط ــراب ال ـق ـيــم ووقـ ــف إمـكــانـيــات
الخيارات العقالنية».
بالنسبة لكريستني جـيــان ،فــإن الــرغـبــة فــي إلغاء
ّ
التجريم يجب أن تنفذ جنبًا إلى جنب مع فكرة أن

البرتغال مثاًال
يقول المتحدث باسم حملة «عيد ميالد غير
سعيد» برونو فالكنيرز« :قــررت البرتغال إلغاء
تجريم استخدام جميع المخدرات في عام ،2001
والحد
تخص تعزيز الوقاية
مصحوبًا بإجراءات
ّ
ّ
من المخاطر ورعاية األشخاص المدمنين .ونتيجة
ـورت األرقــام
لذلك ،لم يرتفع االستهالك وتــطـ ّ
الصحية بشكل إيجابي للغاية».

السالح اإلجرامي ،املخدرات هنا ،تسبب آثارًا ّ
ضارة
«عدم تجريم املخدرات
تتطلب هي أيضًا املواجهةّ .
والسلوك الذي يحيط بها ،يجنب امللفات القضائية
وما تعنيه من اعتقاالت ومالحقات وإدانات وحبس
للمستهلكني .بالطبع لم يعد األمــر كذلك بالنسبة
ّ
ملدخني القنب الهندي في بلجيكا ،ولكن من ناحية
أخـ ــرى ،مــا زال بــإمـكــان مـسـتـخــدمــي الـهـيــرويــن أن
يجدوا أنفسهم خلف القضبان بسبب اإلدانات التي
يمكن أن تتراكم ،خاصة عندما يكون املستخدمون
مــذنـبــن بــارت ـكــاب ج ــرائ ــم لـضـمــان ال ـح ـصــول على
املخدرات الستهالكهم الخاص».
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غزة :وثائق أراضي األجداد

لمناسبة يوم األرض الذي يحييه الفلسطينيون في 30
مارس/آذار من ّ
كل عام ،بعدما عمدت سلطات االحتالل
اإلسرائيلي إلى مصادرة آالف الدونمات من األراضي،
مهمشة
محاولة لإلضاءة على صمود مناطق
ّ

يوم األرض ،في
غزة ،مليء بمشاعر
مؤلمة ،إذ يعيد
األهالي إلى أحداث
مسيرات العودة،
عامي  2018و،2019
التي قتل االحتالل كثيرًا
من المشاركين فيها

يوم األرض
الخليل ــ فاطمة مشعلة

ع ـ ـنـ ــد ط ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـض ـ ـفـ ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
َ
محافظتا
الجنوبي ،حيث توجد
ّ
الخليل وبيت لحم اللتان تئنان
ّ
التوحش االستيطاني ومصادرة
تحت وطأة
األراض ـ ــي ،ثـ ّـمــة مـنــاطــق ال يـعــرفـهــا كـثـيــرون،
وق ــد يـسـتـغــرب ع ــدد مــن الفلسطينيني عند
السماع بها للمرة األول ــى .وعـلــى الــرغــم من
اشتداد تنكيل االحتالل اإلسرائيلي بسكان
ّ
املهمشة ّ والتضييق عليهم من
هذه املناطق
ّ
قبل املستوطنني ،إال أنهم متشبثون بأرضهم
ومنازلهم بقوة ،وي ــزداد عزمهم على البقاء
ّ
وسط كل املصاعب التي يخلقها االحتالل.
ُ
تـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ّـد م ـن ـط ـق ــة مـ ـس ــاف ــر ي ـ ـطـ ــا ،ف ـ ــي ج ـن ــوب
ّ
الـخـلـيــل ،أب ــرز املـنــاطــق الـتــي يــركــز االحـتــال
ومـسـتــوطـنــوه ج ـهــودهــم لــاسـتـيــاء عليها
وط ـ ــرد س ـكــان ـهــا ،وه ـ ــذا م ــا ل ــم ي ـح ـصــل منذ
احـتــال الضفة الغربية فــي عــام  .1967وفي
امل ـســافــر ال ـتــي يـصـفـهــا سـكــانـهــا بــاملـهـمـشــة،
والـ ـت ــي ت ـم ـتــد ع ـل ــى م ـس ــاح ــة  95ألـ ــف دون ــم
وي ـ ـنـ ــازع االح ـ ـتـ ــال س ـك ــان ـه ــا ع ـل ــى  35أل ـفــا
ّ
يعيشون عليها اليوم ،فإن عني هذا االحتالل
وهي قرية
على أكثر قراها وخربها تهميشًاّ ،
أو خــربــة لـصـيـفــر غـيــر امل ـع ــروف ــة ،لـكــنـهــا قد
تكون أكثر قرى مسافر يطا ّ
تعرضًا للتنكيل
وسياسة التهجير من دون مبالغة.
تقع قرية لصيفر في الجهة الغربية ملنطقة
مـســافــر يـطــا الـتــي تـضــم  35تجمعًا فالحيًا
وبدويًا ،عزلها االحتالل ،تطبيقًا لـ«سياسة
الجدار العازل» عن قرى املسافر األخرى ،وعن
مــديـنــة يـطــا الـقــريـبــة فــي ع ــام  ،2008بسياج
محكم ّ
يقدر طوله بنحو ثالثة كيلومترات،
وي ـخ ـن ــق سـ ـك ــان الـ ـق ــري ــة ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـبــالــغ
ّ
عــددهــم  100فــرد تقريبًا ،علمًا أن جميعهم
م ــن عــائ ـلــة واحـ ـ ــدة ه ــي عــائ ـلــة أبـ ــو قـبـيـطــة.
وعند مدخلها ،أقــام االحتالل حاجزًا يصفه
ّ
السكان بالبغيض .وإن تخلصت لصيفر من
ّ
الـجــدار ،فــإن مستوطنات وبــؤرا استيطانية
ّ
عـ ـ ّـدة ت ـحــاصــر أرض ـه ــا م ــن ك ــل االت ـج ــاه ــات.
فمن الشمال نجد الحاجز ومستوطنة «بيت
َ
يتير» الـتــي تلتف على القرية حتى جهتي
الـجـنــوب وال ـغ ــرب ،وم ــن جـهــة ال ـشــرق تجثم
َ
عـلــى أرض ـه ــا مـسـتــوطـنــتــا «خ ــاف ــات طــالـيــا»
و«متسافي يائير».
عثمان أبو قبيطة من سكان هذه القرية ،يخبر
«العربي الجديد» وإن رغــب في عــدم الكالم:
«والـ ـل ــه ال أعـ ــرف مـ ــاذا أق ـ ــول ،خ ـصــوصــا عن
الحاجز املقام عند مدخل لصيفر .فالجنود
ّ
امل ـت ـمــركــزون ه ـنــاك ي ـنــك ـلــون ،ع ـبــر إج ـ ــراءات
ّ
التفتيش الصارمة واملبالغ فيها ،بأي فرد من
القرية مهما بلغ عمره» .يضيف« :إذا صادف
مروري بالحاجز مع أطفالي األربعة وكانوا
ّ
نـيــامــا فــي املــركـبــة ،ف ــإن الـجـنــود يوقظونهم
أو يجبرونني على إيقاظهم من أجــل املشي
صوب غرفة التفتيش .كذلك يجبرونني على
ّ
لتفحصها،
إنــزال عجلة املركبة االحتياطية
وال يـسـمـحــون ب ـب ـقــاء ّ
أي ش ــيء ف ــي املــركـبــة
عند التفتيش .بعد ذلك ،يأخذون املركبة إلى
غرفة أسفلها حفرة عميقة ،فيتفحصونها
ويحتجزونها ما بني نصف ساعة وأربعني
ّ
دقيقة» .من جهة أخــرى ،فإن النساء اللواتي

غزة ـ أمجد ياغي

صمود مناطق
مهمشة في
ّ
الضفة الغربية

ّ
َ
َّ
يلدن في كل أنحاء العالم،
يتلقي قسطًا من
ُ
ّ
ّ
الــراحــة وتــراعــى ظــروف والدت ـهــن .لكن روان
أبـ ــو قـبـيـطــة ( 28ع ــام ــا) زوج ـ ــة ع ـث ـمــان أبــو
قبيطةّ ،
تعرضت إلى تنكيل من قبل الجنود
عند الحاجز هي ومولودها ،على الرغم من
ّ
أن ساعات فقط انقضت منذ ّ والدتها .تقول
روان ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إنـ ــه «ق ـب ــل شهر
وضعت ابني األصغر بهاء .وبحسب العادة،
التعرض إلــى ّ
ّ
أي
ووليدها
ُيمنع على امل ــرأة
ّ
ت ـيــار ه ــواء بـ ــارد .لـكــنـنــي ف ــي خ ــال عــودتــي
من املستشفى إلى منزلي في لصيفر ،أوقف
جنود االحتالل املركبة ولــم يراعوا ظروفي،
ال بــل أجـبــرونــي عـلــى ال ـنــزول مـنـهــا .وكــونــي
ال أستطيع الحركة بسهولة بسبب الوضع،
ســاعــدنــي زوج ــي عـثـمــان حـتــى وص ـلــت إلــى
غرفة التفتيش».
ـف ج ـن ــود االح ـ ـتـ ــال ب ــإج ـب ــار ّ
األم
ولـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
على مغادرة املركبة وســط املطر والـبــرد ،بل
أجـبــروهــا على ال ـعــودة مــرة أخ ــرى إلحضار
م ــول ــوده ــا ل ـت ـفـ ّـح ـصــه ه ــو اآلخـ ـ ــر ف ــي غــرفــة
ّ
ال ـت ـف ـت ـيــش .وت ـش ـيــر روان بــاس ـت ـيــاء إل ــى أن
حلقها مــا زال يــؤملـهــا وم ــا زال ــت غـيــر ق ــادرة
على الكالم بوضوح ،باإلضافة إلــى آالم في
ّ
األط ــراف والظهر ،مضيفة أن «طفلي ما زال
مريضًا بسبب إنزالنا من املركبة والتنكيل
ب ـن ــا ع ـل ــى الـ ـح ــاج ــز .ه ــو ي ـع ــان ــي ض ـي ـقــا فــي
ّ
ويتقبل الرضاعة
التنفس وجفافًا في الصدر
بصعوبة».

من قرية جميلة إلى سجن
وي ـع ـي ــش الـ ـسـ ـك ــان ب ـص ـع ــوب ــة فـ ــي ل ـص ـي ـفــر،
فــاالح ـتــال حـ ّـول ـهــا إل ــى سـجــن حـقـيـقــي ،في
ح ــن ي ــواص ــل مـسـتــوطـنــوه االعـ ـت ــداء عليهم
في أثناء الرعي أو الزراعة .وال قدرة لألهالي

ﺳﻮرﻳﺔ
اﻻردن

ﻟﺒﻨﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻣﺼﺮ

عـلــى طـلــب م ـســاعــدة س ـكــان ال ـق ــرى األخ ــرى،
ّ ّ
ألن كل من حولهم مستوطنون يرغبون في
ّ
اقتالعهم من أرضهم .ومن املحزن أن لصيفر
ُ
ّ
كــانــت تـسـ ّـمــى قديمًا املـشــاهــد ،ألن أراضيها
الـعــالـيــة تـطــل عـلــى الـبـحــر امل ـيــت واألراضـ ــي
األردن ـ ـيـ ــة وجـ ـن ــوب ف ـل ـس ـطــن ،ح ـي ــث الـنـقــب
الصحراوي ومناطق شمالي الخليل.
وق ـب ــل ب ـن ــاء جـ ــدار ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري ،كــان
األهــالــي يستمتعون بالطبيعة الخالبة في
الـقــريــة ومـطــاتـهــا املــرتـفـعــة ( 925مـتـرًا فــوق
مستوى سطح البحر) خصوصًا فــي فصل
الــربـيــع ،ويـمــارســون الــرعــي بحرية ملسافات
ّ
بـ ـعـ ـي ــدة .لـ ـك ــن االحـ ـ ـت ـ ــال ص ـ ـ ــادر ن ـح ــو 300
دون ــم مــن أراضـيـهــا بـهــدف إن ـشــاء محميات
إســرائ ـي ـل ـيــة ،بـحـســب م ــا ي ـق ــول أب ــو قـبـيـطــة،
وح ـصــر أه ــال ــي ال ـقــريــة ا ّل ــذي ــن يـمـلـكــون تلك
املحميات .ويشير إلــى أنــه «ألهــالــي لصيفر
كــامــل الـحــريــة فــي ّم ـغــادرة قريتهم والعيش
فــي مدينة يـطــا ،لكنهم يــرفـضــون ذل ــك ،على
الــرغــم مــن ال ـعــروض الـتــي ّ
يقدمها االحـتــال
ومستوطنوه لهم ،والتي تشمل مبالغ مالية
فــي مقابل تــرك لصيفر» .ويــؤكــد أبــو قبيطة
«ن ـحــن أص ـح ــاب ح ــق وال أسـتـطـيــع م ـغــادرة
أرض ـ ـ ــي ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـ ـعـ ــروض امل ــال ـي ــة
واإلغــراءات .ال أستطيع املساومة على حقنا
ف ــي ال ـب ـق ــاء ،وذل ـ ــك بـصـفـتــي قــائ ـمــا بــأع ـمــال
ال ـق ــري ــة .ف ــأن ــا اسـتـلـمــت ب ـعــد وال ـ ــدي مـعــركــة
ّ
الثبات في األرض ،مع العلم أن منازل القرية
كـلـهــا ،وال ـتــي تختلف مــا بــن خـيــام وبـيــوت
صـفـيــح وك ـه ــوف ،تـلـقــت إخـ ـط ــارات وم ـهــددة
بــال ـهــدم ف ــي ّ
أي وقـ ــت .ون ـح ــن ن ـخ ــوض عبر
محامني ومؤسسات حقوقية معركة قضائية
مع االحتالل ،وإن شاء الله سوف نكسبها».
ّ
ويشدد أبو قبيطة« :هذه أرضي ...هنا ولدت».
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ّ
المحتل إلى مستعمرة عتصيون (حازم بدر/فرانس برس)
هناك أرض لنا حوّ لها

تتشبّث بالصمود
وس ـ ـ ــط الـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي ال ـض ـخ ــم
«عـتـصـيــون» امل ـقــام إل ــى ج ـنــوب بـيــت لحم،
َ
بالقرب من الجهة الفاصلة بني محافظتي
بيت لحم والخليل ،يناضل  650فلسطينيًا
م ــن س ـك ــان ق ــري ــة ب ـيــت س ـك ــاري ــا ،أو خــربــة
الشيخ زكــريــا ،مــن أجــل البقاء فــي أرضـهــم.
وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـت ـّغـ ّـول فـيــه مستوطنة
«عـ ـتـ ـصـ ـي ــون» وت ـ ـضـ ــخ ح ـك ــوم ــة االحـ ـت ــال
مــايــن الـ ــدوالرات مــن أجــل إنـعــاش اليمني
املتطرف فيها وإنـشــاء مــزيــد مــن الــوحــدات
االستيطانيةُ ،يـحــارب املــواطــن عامر عودة
من أجــل بناء بيت ســوف يهدمه االحتالل،
ّ
وربـ ـم ــا يـحـصــل ذلـ ــك ق ـبــل م ــواص ـل ــة قـ ــراءة

95.000

دونم هي مساحة منطقة مسافر يطا
في محافظة الخليل ،جنوبي الضفة
تضم  35تجمعًا فالحيًا وبدويًا
الغربية ،التي
ّ

ه ــذه الـجـمـلــة .وردًا عـلـ َـى س ــؤال لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» ح ــول مــا ُيـمــنــع عـلــى سـكــان بيت
سـكــاريــا الـقـيــام ب ــه ،يـجـيــب ع ــودة غــاضـبــا:
ً
ّ
«ما املسموح أصال لنا!»ُ .يذكر أن االحتالل
ّ
كان قد هدم منزل عــودة في عام  ،2007أما
ّ
فأصر على إعــادة بنائه قبل أن يهدمه
هو
ّ
االح ـتــال مــن جــديــد وبـكــل بساطة فــي عام
ّ
لكن عودة ّ
أصر على تكرار ّ البناء بعد
.2012
أربعة شهور فقط ،ولم يأبه لتلقيه إخطارًا
ّ
بهدم منزله سـ ّـت م ـ ّـرات ،على الــرغــم مــن أن
ذلــك يزيد مــن صعوبة العيش عليه وعلى
زوجته وأوالدهما األربعة.
ويمنع االحـتــال سكان قرية بيت سكاريا
ال ـص ـغ ـيــرة ،م ـنــذ اح ـتــال ـهــا ف ــي ع ــام ،1967
مــن الـبـنــاء أو الـتــوســع ال ـع ـمــرانــي ،بحسب
ّ
ع ـ ــودة ال ـ ــذي ي ــوض ــح أن «ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ــراءات
أجبرت جــزءًا كبيرًا من السكان على تركها
واالستقرار في قرى مجاورة من قبيل بيت
فـجــار وإرط ــاس والـخـضــر ،ليصير عددهم
في خارج قريتهم نحو خمسة آالف نسمة».
ّ
يضيف أن «من بقي منهم في القرية ينتمي
ّ
إل ــى ع ــائ ــات عـ ــودة وأس ـع ــد وصـ ــوي وأب ــو
ّ
شــاهــن والـ ـص ـ ّـراف ،مــع الـعـلــم أن االحـتــال
ّ
ش ـت ــت ش ـم ــل ع ــائ ــات أخـ ـ ــرى وص ـ ـ ــادر ك ــل
أراضيها منذ االحتالل في أواخر ستينيات
ال ـقــرن املــاضــي ،وأب ــرزه ــا عــائـلــة إسماعيل.
والـ ــذيـ ــن بـ ـق ــوا م ــن األهـ ــالـ ــي ي ـع ـي ـشــون فــي
ً
 60م ـنــزال ،كلها مخطرة بــالـهــدم» .ويتابع
ّ
عــودة أن «صـمــود أهــالــي بيت سكاريا هو
بـمـعــرفـتـهــم املـسـبـقــة بـمـصـيــر امل ـن ــازل الـتــي

يشيدونها ،وهو الهدم ،وعلى الرغم من ذلك
يــواص ـلــون الـبـنــاء وي ـصــرون عـلــى الـبـقــاء».

إنتاج زراعي محاصر
تـتـمـ ّـيــز قــريــة بـيــت إس ـكــاريــا بطبيعة خالبة
ارتـ ـبـ ـط ــت ب ـج ـم ــال م ـن ـط ـقــة كـ ـف ــار عــاص ـيــون
ُ
ق ـب ــل االحـ ـ ـت ـ ــال ،وم ـ ــا زالـ ـ ــت تـ ـع ــرف ب ـ ّج ـمــال
أحراشها وأراضيها .ويمارس من تبقى من
ُ
األهــالــي ال ــزراع ــة ،وتـ َـعـ ّـد الـلــوزيــات مــن قبيل
الخوخ واملشمش باإلضافة إلى الفصولياء
والقرنبيط والفقوس والعنب أبرز الزراعات.
ّ
ل ـ ـكـ ــن م ـس ـت ــوط ـن ــي «عـ ـتـ ـصـ ـي ــون» وبـ ــؤرهـ ــا
االستيطانية ،خصوصًا «الحبيلة» و«آلــون
شـ ــافـ ــوت» و«هـ ــوس ـ ـتـ ــوريـ ــم» ،ال ي ـتــركــون ـهــا
ّ
تكمل دورة ّ
نموها .ويخبر عــودة أن «هؤالء
املستوطنني ينتظرون حتى تثمر األشجار
أو ح ـتــى ت ـصــل إلـ ــى مــوس ـم ـهــا م ـثــل دوالـ ــي
ال ـ ّع ـنــب ،لـكــي يـقـضــوا عـلـيـهــا أو يـقـطـعــوهــا.
كأنهم بذلك يخططون لذلك بعناية ،فيتركون
ّ
يهتم بها لسنوات وعند اقتراب موعد
املزارع
انتفاعه منها يقضون عليها» .يضيف عودة
ّ
بمرارة أن «سكان قرية بيت سكاريا يحاولون
تسويق ما ينجو من منتجاتهم الزراعية في
ّ
س ــوق مــديـنــة بـيــت لـحــم عـلــى بـسـطــات ،لكن
إجراءات البلدية وضعف اإلقبال على الشراء
يحول دون نجاهم في ذلك ،وهو ما ُيجبرهم
على رمي املنتجات بعد تلفها أحيانًا».
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن بعد أيام يبدأ موسم
الـ ـح ــراث ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،وي ـت ـخ ــوف س ـكــان
ب ـيــت س ـكــاريــا م ــن اع ـ ـتـ ــداءات املـسـتــوطـنــن

مسافر يطا من المناطق
التي يحاول االحتالل طرد
أهلها منها
يتشبّث الفلسطينيون
المهمشة
بمناطقهم
ّ
رغم ّ
كل ما يواجهونه
ّ
املتوقعة وتنكيل جنود االحـتــال وحــراس
املستوطنات بهم ،لــدرجــة مطالبة األهالي
ّ
بإنهاء الحراثة بني حني وآخــر كما في كل
م ــوس ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـع ـ ّـرض امل ــزارع ــن
إلى االعتداء بالضرب من قبل املستوطنني
والجنود وتدمير ممتلكاتهم ومركباتهم.
ّ
ّ
ويشدد عودة على أن «سكان بيت سكاريا
يحاربون مـحــاوالت اجتثاثهم من أرضهم
ّ
بزراعة كل سنتيمتر فيها .فاالحتالل صادر
 7500دونم من أراضي القرية منذ احتاللها،
ـزرع ـه ــا
وأبـ ـ ـق ـ ــى لـ ـن ــا نـ ـح ــو  1500دونـ ـ ـ ــم ن ـ ّ
الرغم من معرفتنا بأنها قد
بمعظمهاّ ،على ُ
ُ
ُ
دمر أو نحرم من ثمارها أو ربما
تقتلع أو ت
تتلف الـثـمــار املتبقية مــن دون تصريفها.
ّ
لكننا نستثمر ّ
أي مساحة ممكنة من أرضنا
لحمايتها من االحتالل ،بما فيها األراضي
املحيطة بمنازلنا املسقوفة بالصفيح».

عدا عن ذكريات األلم والفقد التي يتسبب
بها يــوم األرض للفلسطينيني في قطاع
غزة ،ممن خسروا أحباءهم في مسيرات
العودة ،التي نظمت إلى الحدود الشرقية
لـلـقـطــاع ،وفـتـحــت ق ــوات االح ـت ــال الـنــار
ّ
ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــن ف ـي ـه ــا ،ف ـ ــإن هـ ـن ــاك مــن
تشغلهم وثــائــق وخــرائــط وصــور قديمة
وم ـفــات ـيــح ،ورث ــوه ــا ع ــن أج ــداده ــم ممن
عــاشــوا نـكـبــة ال ـعــام  .1948وه ــي الـكـنــوز
ال ـتــي نـقـلــوهــا مـعـهــم ف ــي تـهـجـيــرهــم إلــى
مناطق الشتات املختلفة ،ومنها غزة .في
القطاع ،يحتفظ األبناء واألحفاد ،اليوم،
ّ
يصرون على توريثها
بتلك الوثائق التي
من جيل لجيل بما يحفظ ذاكرة العودة.
أده ـ ــم ادي ـ ــب س ـل ـيــم امل ــده ــون ( 32عــامــا)
ناشط شبابي من غزة ،تعود أصول أهله
إلــى مدينة املـجــدل املحتلة خــال النكبة
الفلسطينية عــام  .1948عائلته من أكبر
ال ـع ــائ ــات م ــن مــدي ـنــة املـ ـج ــدل ،وأق ــام ــت
طــاع
ب ـعــد ال ـه ـجــرة ف ــي أك ـب ــر مـخـيـمــات قـ ّ
غــزة التابعة لوكالة األون ــروا ،حتى أنها
أصبحت تعتبر من أكبر عائالت القطاع
ّ
املهجرين .عاش جده في البداية
اليوم ،من
في مخيم الشاطئ ،وأنجب  13ابنًا ،منهم
من ولد في املجدل .يحافظ املدهون على
وث ــائ ــق مـلـكـيــة جـ ــده ألراض ف ــي مــديـنــة
امل ـ ـجـ ــدل تـ ـع ــود إل ـ ــى أرب ـع ـي ـن ـي ــات ال ـق ــرن
املــاضــي ،وقــد غلفها كــي ال تهترئ أكثر.
تـحـمــل الــوثــائــق خـتــم حـكــومــة فلسطني،
وعليها تــاج ملكي وأســد فــي إش ــارة إلى
االن ـ ـتـ ــداب ال ـبــري ـطــانــي .كـ ــان جـ ــده تــاجــر
ّ
قماش قبل النكبة ،وفــي غــزة علم أبناءه
الخياطة فعملوا فيها .كان جده كثيرًا ما
يــأمــل بــالـعــودة إلــى أرضــه ويحافظ على
املستندات أكثر مما يحافظ على غيرها
مما يملك ،بحسب حفيده .يقول املدهون
لـ«العربي الجديد»« :هــذه األوراق إثبات
للملكية في أرض فلسطني ،وعلى العكس
ّ
ملكية
من الرواية اإلسرائيلية ،فإن وثائق ّ
ج ــدي تـثـبــت مـلـكـيـتــه  150دونـ ـم ــا ،لـكــنــه
تــوفــي فــي السبعينيات ،وأصـبــح لجدي
أح ـف ــاد م ــن ب ـعــض أحـ ـف ــاده .وص ــل نسل
جدي وحده إلى نحو  100فرد ،لكن حتى
اليوم ،في اللقاءات الشبابية وحتى أمام
السياسيني ،أتحدث عن إثباتات امللكية
التي نحافظ عليها ،وسنورثها ألبنائنا
وأحفادنا».
فــي مـخـيــم ال ـشــاطــئ ،غــربــي مــديـنــة غــزة،
ي ـم ـلــك أح ـم ــد ُص ـي ــام ( 42ع ــام ــا) وثـيـقــة
أراض خ ـت ـمــت ب ـع ـب ــارة :حـكــومــة
مـلـكـيــة
ٍ
ع ـمــوم فـلـسـطــن .ت ـبـ ّـن ال ـخــري ـطــة ملكية
ج ــده املـتــوفــى قـبــل  15عــامــا فــي عـمــر 87
عامًا ،فريد صيام تلك األرض التي تبلغ
مساحتها عشرين دونـمــا .كانت من أهم
الــوثــائــق الـتــي أخــرجـهــا ج ـ ّـده مـعــه خــال
التهجير من قرية الجورة التي تقع على
شاطئ البحر األبيض املتوسط على بعد
كيلومترين إلى الغرب من مدينة املجدل.
ُ
كان جده يحتفظ ،عندما ه ّجر من أرضه،
بوثائق ملكية األراض ــي ،وبـجــواز سفره
امل ـس ـجــل بــاســم ح ـكــومــة ع ـمــوم فلسطني
ك ــذل ــك ،وال ـ ـ ــذي كـ ــان بــال ـل ـغ ـتــن ال ـعــرب ـيــة
ّ
واإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ودف ـت ــر ال ـعــائ ـلــة ،عـلـمــا أن
ُ
بعض أنسبائه هـ ّـجــروا إلــى مدينة غــزة،
ف ـي ـمــا جـ ــزء آخـ ــر غـ ـ ــادروا إلـ ــى مـخـيـمــات
الضفة الغربية واألردن .وبعد وفاته جرى
ّ
توزيع كل واحدة من الوثائق واملستندات

عـلــى األبـ ـن ــاء ،واح ـت ـفــظ إبــرا ّه ـيــم صـيــام،
والد أحمد ،بوثيقة امللكية ألنه األكبر بني
أشقائه السبعة .يقول صيام ،لـ«العربي
الـجــديــد»« :عندما احتل قطاع غــزة ،عام
 ،1967وب ــدأ أهــالــي القطاع يذهبون إلى
األراضي املحتلة للعمل ،كان جدي يسأل
ّ
والــدي في كل مــرة :هل شاهدت الجورة؟
أو هل مررت منها؟ وفي مرة ،دخل جدي
إلــى األراض ــي املحتلة فــي الثمانينيات،
رفـقــة والـ ــدي ،وشــاهــد أرض ــه املغتصبة،
وبكى كثيرًا .وجــدهــا مــزروعــة بالفواكه،
فنادى مسؤول املزرعة فرحب به األخير
ّ
في البداية ،لكن جدي نظر إليه وقال له:
ه ــذه أرض ـ ــي ،فـغـضــب م ـس ــؤول امل ــزرع ــة،
وصرخ في وجه جدي :روخ (ارحل)».
شـلـبــي هـ ــارون ( 50عــامــا) يـقـيــم فــي حي
الرمال بمدينة غــزة ،تعود أصــول أسرته
إل ــى ق ــري ــة وادي ح ـن ــن ،إل ــى ال ـغ ــرب من
مــديـنــة الــرمـلــة املـحـتـلــة ،عـلــى بـعــد تسعة
كيلومترات منها .وال ــده سـعــدي هــارون
كـ ــان يـحـتـفــظ ب ــوث ــائ ــق مـلـكـيــة األراض ـ ــي
فــي يــافــا ووادي حـنــن .وال ـيــوم ،يحتفظ

بـهــا شـلـبــي ،ويــرفــض الـتـفــريــط بـهــا .كــان
والــده تاجر زيتون وحمضيات ،وتوفي
ع ــام  2005عــن عـمــر مــائــة ع ــام .ك ــان لــدى
وال ـ ــده  43دون ـم ــا ف ــي ي ــاف ــا ،وكـ ــان ي ــزرع
ّ
ويصدرها
فيها الزيتون والحمضيات،
ال ــى تــركـيــا وق ـبــرص وإيـطــالـيــا ،كـمــا كــان
يملك  4دونمات في وادي حنني ،إذ كان
يــزرع بالقرب من منزله أشجار النخيل،
ّ
وعـلــم فــي بــدايــة التسعينيات أن منزله
ك ــان ال ي ــزال عـلــى حــالــه ،وحـتــى النخيل.
ّ
ّ
لـ ـك ــن ش ـل ـبــي ال يـ ـع ــرف ش ـي ـئــا ع ـ ّـم ــا ح ــل
باملنزل اليوم .يقول لـ«العربي الجديد»:
األراض ـ ـ ــي ل ـي ـســت مـجــرد
«أوراق مـلـكـيــة ّ
عقود عــاديــة ،بل إنها لكثيرين فلسطني
التاريخية .الحسرة كانت أكبر لــدى من
الثبوتية خالل التهجير،
ضاعت أوراقهم
ّ ّ
فــال ـج ـم ـيــع كـ ــان ي ـظ ــن أنـ ـه ــا م ـســألــة أي ــام
ق ـبــل الـ ـع ــودة إلـ ــى أم ــاك ـه ــم وأراض ـي ـه ــم،
خـصــوصــا بـعــد ق ــرار األم ــم املـتـحــدة 194
بــال ـس ـمــاح لــاج ـئــن ب ــال ـع ــودة لــديــارهــم
وتـعــويـضـهــم» وه ــي الـغــربــة ال ـتــي طالت
أكثر من  72عامًا ،حتى اليوم.

قيمة تاريخية (محمد الحجار)

من جيل إلى جيل (محمد الحجار)

الجزائر :حاملو شهادة الدكتوراه ينتظرون التوظـيف
أزمة الدكتوراه في
الجزائر مزدوجة ،إذ
ترتبط بالخريجين ،كما
بالمتقدمين للدراسة.
هؤالء عاطلون
من العمل يطالبون
بتوظيفهم ،وأولئك
يتهمون السلطات بعدم
الشفافية في امتحانات
القبول
احتجاجات متواصلة أمام وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
(فاروق باطيش /فرانس برس)

الجزائر ــ فتيحة زماموش

ت ـش ـه ــد الـ ـج ــامـ ـع ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة ح ــال ــة مــن
الغضب ،من جراء انتظار أكثر من  12ألفًا من
حاملي شهادة الدكتوراه ،اإلفراج عن نتائج
مباريات التوظيف الخاصة بهم ،ما دفعهم
لتنظيم وقفات احتجاجية دوريــة أمــام مقر
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .وهو
غضب ينسحب على طالب الدكتوراه أيضًا
ّ
الذين يشعرون أن آفاق التوظيف املستقبلي
أمامهم مسدودة.
ّ
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـل ـ ـطـ ــاب ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
سلكتها الــوزارة بفتح امتحانات القبول في
الدكتوراه ،منذ مــارس /آذار ،حتى األول من
ً
إبريل /نيسان ،أثارت جدال في البالد ،بعدما
مـنـحــت ال ـح ـكــومــة وب ــأم ــر م ــن الــرئ ـيــس عبد
املـجـيــد ت ـب ــون ،ال ـفــرصــة لـجـمـيــع الـحــاصـلــن
على شهادة املاجستير ،باجتياز االمتحان،
تطبيقًا مل ـبــدأ امل ـس ــاواة بــن الـجـمـيــع ،ليبلغ
ع ــدد املــرشـيـحــن رقـمــا قياسيًا (أك ـثــر مــن 32

ّ
ألــف طــالــب) ،لتكون املـفــارقــة ب ــأن مــا بــن 70
و 75ف ــي امل ــائ ــة م ــن املــرش ـحــن ال ــذي ــن قبلت
ملفاتهم ّ
تغيبوا عن االمتحان.
ّ
الوطني للباحثني والدكاترة
وعلق االتحاد ُ َ
(نقابة طالبية تعنى بمشاكل العاطلني من
ّ
العمل) بأن اآلالف من الطالب فقدوا األمل في
ّ
اجتياز مسابقة الدكتوراه ،إذ يشكك كثيرون
في نزاهة االمتحان من جهة ،ومــن ضبابية
ً
مصير الحاصلني على الــدكـتــوراه مستقبال
من جهة أخرى.
وقال الطالب وليد بومهني في كلية العلوم
االقتصادية بجامعة دالي براهيم بالعاصمة
الـجــزائــريــة (حــاصــل عـلــى ش ـهــادة مــاسـتــر)»
«االمـ ـتـ ـح ــان ب ـ ــات ي ـن ـح ـصــر ب ـم ـقــاعــد قـلـيـلــة
ّ
ج ـدًا تصل إلــى ثالثة فــي كــل اخـتـصــاص ،ما
ّ
ّ
يعني أن فرصة النجاح ضئيلة ،معتبرًا أن
سبب مقاطعته يـعــود إلــى غـيــاب الشفافية.
يـتـســاءل بومهني ،فــي حــديــث إلــى «العربي
الجديد» ،عن جدوى إجراء امتحانات القبول
فــي جــامـعــة معينة وه ــي مـحـســومــة مسبقًا

ما بين  70و %75من
المرشحين الذين قبلت
ملفاتهم تغيّبوا
ُكلّفت لجنة بإعداد مشروع
قانون أساسي خاص
بالحاصلين على الدكتوراه
ملتخرجيها ب ــال ــذاتُ ،مـنـ ِّـبـهــا إل ــى مــا وصفه
ب ــ«اإلج ـح ــاف بـحــق كـثـيــر م ــن املـتـفــوقــن في
دفـعــات املــاسـتــر» وهــو مــا يـبــرر تــراجــع عدد
كبير من الطالب عن تقديم االمتحان الخطي،
بعد تقديم طلباتهم إلجرائه.
ّ
ّ
املسجلة في مراكز
وتسببت بعض األخطاء

ت ـص ـح ـي ــح مـ ـس ــابـ ـق ــات ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه بـبـعــض
ال ـج ــام ـع ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة ف ــي ت ــراج ــع اآلالف
ع ــن خ ـ ــوض االمـ ـتـ ـح ــان .وأثـ ـي ــر ج ـ ــدل كـبـيــر
فــي تـســريــب أسـئـلــة املـســابـقــات فــي ع ــدد من
ال ـجــام ـعــات ،م ــا دف ــع كـثـيــريــن إل ــى ال ـت ـســاؤل
حـ ــول أح ـق ـيــة تـصـحـيــح اآلالف م ــن األوراق
للطالب املمتحنني ،في مقابل غياب النزاهة
في املسابقة.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ح ــام ـل ــي شـ ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه،
ذك ـ ــرت تـنـسـيـقـيــة ال ـط ـل ـبــة ال ـح ــاص ـل ــن عـلــى
الدكتوراه (نقابة للحاصلني على الدكتوراه
ّ
من العاطلني من العمل) أن الحكومة تحاول
امـتـصــاص غضبهم عبر تحضير «مـشــروع
مـ ــرسـ ــوم ت ـن ـف ـي ــذي يـ ـح ــدد آل ـ ـيـ ــات تــوظ ـيــف
حــام ـلــي ش ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه ف ــي املــؤس ـســات
واإلدارات العمومية وفي القطاع االقتصادي
ّ
واالجتماعي» إذ كلفت وزارة التعليم العالي
لجنة إلعــداد مشروع قانون أساسي خاص
بالحائزين على الدكتوراه .ويهدف املشروع
إل ــى ت ـعــزيــز ف ــرص ال ـتــوظ ـيــف لـحــامـلــي هــذه

الـشـهــادة ًبمختلف الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـهــن الـتـعـلـيــم بــاملــؤسـســات
ال ـجــام ـع ـيــة .وي ــوض ــح املـ ـش ــروع ،بـحـســب ما
جاء في بيان الوزارة «كيفية توظيف حاملي
شـهــادة الــدكـتــوراه فــي منصب مستشار في
املــؤس ـســات الـعـمــومـيــة ذات الـطــابــع اإلداري
وال ـع ـل ـمــي وال ـث ـقــافــي وامل ـه ـن ــي ،الـ ــذي سيتم
ع ــن ط ــري ــق م ـســاب ـقــة ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـش ـهــادة
لـلـمــرشـحــن ال ـحــائــزيــن عـلــى ال ــدك ـت ــوراه ،أو
شهادة معادلة لها بحسب املركز اإلداري».
مصدر مطلع على املشروع لـ«العربي
وكشف ّ
الـجــديــد» أن ــه عـقــب ســريــان مـفـعــول املــرســوم
س ـي ـج ــري دمـ ــج امل ــوظ ـف ــن ال ـح ــاص ـل ــن عـلــى
ش ـ ـهـ ــادة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه فـ ــي الـ ــرتـ ــب امل ـص ـن ـفــة
بحسب السلم التراتبي لــدى القطاع املعني
بالتوظيف .وإل ــى حــن اإلف ــراج عــن املــرســوم
ّ
الـنـهــائــي ،ف ــإن امل ـشــروع «ي ـعــزز ال ـفــرص أمــام
حــامـلــي ش ـهــادات الــدك ـتــوراه غـيــر املــوظـفــن،
لالستفادة مــن مكافأة عــن نشاطات البحث
املنجزة ،ومن بدل شهري يحدد استنادًا إلى

الراتب التقاعدي الشهري للباحث الدائم في
رتبة أستاذ باحث» بحسب املصدر.
وفي هذا املنحى ،تنظر الدكتورة وهيبة عبد
الـ ــاوي ،مــن جــامـعــة الـعـلــوم والتكنولوجيا
بقسنطينة ،شــرقــي الـجــزائــر ،بعني الحسرة
ملــا يـعـيـشــه حــامـلــو ش ـه ــادات ال ــدك ـت ــوراه في
ًّ
الجزائر ،إذ اعتبرت املشروع حال مؤقتًا ألزمة
ّدائمة ،كما تقول لـ«العربي الجديد» .تضيف
انتقالية ولفترة محددة ،ما يضع
أنها حلول ّ
حافة البطالة ّ
مجددا فور انتهاء
اآلالف على
عقود العمل ،على ّ
حد قولها.
وف ـي ـمــا ت ــرف ــض تـنـسـيـقـيــة حـمـلــة ش ـه ــادات
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه فـ ــي ال ّـ ـجـ ــزائـ ــر ،هـ ـ ــذه ال ـح ـل ــول
«املجحفة» فــي حــق الباحثني الجزائريني،
وتحميلهم عبء البطالة مجددًا بعد عامني
م ــن ال ـتــوظ ـيــف ،ت ـت ـس ــاءل ع ـبــد الـ ـ ــاوي عن
جـ ــدوى فـتــح ام ـت ـحــان ال ـق ـبــول بــالــدك ـتــوراه
أمام اآلالف من طالب املاجستير واملاستر،
ّ
ّ
إذ إن الــواقــع يشير إلــى أن ذلــك يعني فتح
باب جديد للبطالة.

