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بروكسل ـ لبيب فهمي

التشريعي  املئوية للنص  الذكرى  ملناسبة 
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 24 فبراير/ 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 
مـــن الــجــمــعــيــات واملـــواطـــنـــني، إلـــى جــانــب النخبة 
الــســيــاســيــة، مــن خـــالل حــمــلــة أطــلــقــوا عليها اســم 
»عــيــد مــيــالد غــيــر ســعــيــد«. وتــهــدف الــرســالــة إلــى 
فتح نــقــاش واســـع حــول مــوضــوع منع املــخــدرات، 
ــغــــاء تــجــريــم  واملـــطـــالـــبـــة بــالــنــظــر فــــي إمـــكـــانـــيـــة إلــ
تــعــاطــيــهــا. ويــــؤّكــــد بـــرونـــو فــالــكــنــيــرز، املــتــحــّدث 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــرســمــي بــاســم الــحــمــلــة، لـــ

األمــــر مـــتـــروك لــلــعــمــل الــبــرملــانــي، الــــذي سيعتمد 
على استشارة الخبراء، إلخــراج النموذج األنسب 
نــشــّدد على ضـــرورة ترك  املـــخـــدرات. ولكننا  مللف 

السؤال مفتوحًا، فبغض النظر عن النموذج الذي 
ســيــتــم اخـــتـــيـــاره، نــريــد أن يــتــم تــقــيــيــمــه بــانــتــظــام 
حتى يمكن تكييفه إذا لزم األمــر«. ولتعزيز طلب 
انتقادات الذعة  املجموعتان  التقييم هذا، وّجهت 
للتشريع الحالي، الذي يستند إلى حّد كبير على 
القمع، وأشــارتــا إلــى عــدم فعالية مثل هــذا النهج. 
»اليوم، على الرغم من الحظر، يتعاطى املواطنون 
املـــخـــدرات بــشــكــل مــتــزايــد. فــالــقــانــون ال يــمــكــن أن 
يمنعهم بــشــكــل عــمــلــي. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، فقد 
باملواد  االتــجــار  للقضاء على  الجهود  تكثيف  تــّم 
للغاية  السياسة ضئيل  املــخــّدرة، لكن تأثير هــذه 
على مسألة تداول املخدرات. ربما في العام 1921، 
كان مهندسو القانون يأمنون بيوتوبيا عالٍم خاٍل 
من املخدرات ويأملون في تحقيق ذلك. لكن اليوم 
متوفرة بشكل  فاملخدرات  مغايرًا.   شيء 

ّ
كل يبدو 

سهل جدًا«، بحسب فالكنيرز.

إلغاء القانون
وبــحــســب هــــذه املــنــظــمــات والــشــخــصــيــات، فــإلــغــاء 
الــذي يطالبون به، ال يخّص فقط  تجريم املخدرات 
القنب الهندي أو الحشيش ولكن أيضًا جميع أنواع 
املـــخـــدرات األخـــــرى. فــكــمــا يــفــّســر بــرونــو فــالــكــنــيــرز، 
ــر أنــــــواع  ــلـــى أخــــطــ »األشــــــخــــــاص األكــــثــــر إدمـــــانـــــًا عـ
املــخــدرات، هــم أيضًا األكــثــر عرضة للخطر. فهؤالء 
هم األقرب إلى الجريمة واالعتقاالت، باإلضافة إلى 

والتي  عليهم  القانونية  للمسارات  الــضــارة  اآلثـــار 
قـــد تــجــعــل مــنــهــم أشــخــاصــًا يـــواجـــهـــون احــتــمــاالت 
املجتمع«.  إدماجهم في  إعــادة  عــدم نجاح عمليات 
نخبة  املجموعتان  طرحتها  الــتــي  الحجج  وأعـــّدت 
من املتخّصصني في املخدرات، اعتمادًا على تجارب 
سنوات من العمل. وتقول كريستني جيالن، أستاذة 
الــقــانــون الــجــنــائــي، والــتــي ســهــرت عــلــى إعــــداد هــذه 
 »التجريم لم يوقف 

ّ
»العربي الجديد«، إن الحجج، لـ

مطلقًا استهالك املخدرات والسلوكيات املرتبطة به. 
وإذا كان إلغاء التجريم يمكن أن يشّجع على زيادة 
الوضع  إلى  فاألمر سيعود  البداية،  في  االستهالك 
الطبيعي. على أّي حال، هذا ما الحظناه في هولندا 
بخصوص القنب الهندي بعد السماح بتناوله في 
مقاٍه خاصة«. من جانبه، يقول إيمانويل هيرمانز، 
أستاذ علم الصيدلة، في مقال رأي، إنه »من الصعب 
االستهالك.  على  بدقة  التجريم  إلغاء  تأثير  معرفة 
 خطر التعّرض 

ّ
لكن من ناحية أخرى، ال يبدو لي أن

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. 
ــــف إمــكــانــيــات  ــــؤدي إلــــى اضـــطـــراب الــقــيــم ووقـ ــا يـ مـ

الخيارات العقالنية«.
إلغاء  فــي  الــرغــبــة  فــإن  لكريستني جــيــالن،  بالنسبة 
 
ّ
التجريم يجب أن تنفذ جنبًا إلى جنب مع فكرة أن

السالح اإلجرامي، املخدرات هنا، تسبب آثارًا ضاّرة 
تتطلب هي أيضًا املواجهة. »عدم تجريم املخدرات 
ب امللفات القضائية 

ّ
والسلوك الذي يحيط بها، يجن

وما تعنيه من اعتقاالت ومالحقات وإدانات وحبس 
بالنسبة  كذلك  األمــر  يعد  لم  بالطبع  للمستهلكني. 
ي القنب الهندي في بلجيكا، ولكن من ناحية 

ّ
ملدخن

أخــــرى، مــا زال بــإمــكــان مــســتــخــدمــي الــهــيــرويــني أن 
يجدوا أنفسهم خلف القضبان بسبب اإلدانات التي 
يمكن أن تتراكم، خاصة عندما يكون املستخدمون 
مــذنــبــني بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم لــضــمــان الــحــصــول على 

املخدرات الستهالكهم الخاص«.

مجتمع
يهما وتـــّم خفض 

َ
ــّرد اثــنــان مــن أبـــرز أعــضــاء الــحــكــومــة األســتــرالــيــة، أمـــس اإلثـــنـــني، مــن حقيبت ُجــ

ي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في البالد 
َ
يهما في السلطة التنفيذية على أثر فضيحت

َ
رتبت

وأرغمتا رئيس الــوزراء سكوت موريسون على إجــراء التعديل الــوزاري. وأعلن موريسون تبديل 
وزيرة الدفاع ليندا رينولدز واملّدعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير املستشارين 
الفريق   

ّ
أن الحكومة، مؤكدًا  داخــل  النساء  عــدد من  ترقية  إلــى  أشــار  للحكومة، في حني  العدليني 

)فرانس برس( »أكبر تمثيل للنساء« في تاريخ الحكومات األسترالية.  الجديد يتميز بـ

اكتشفت سلطات مطار اإلكوادور ومحمية غاالباغوس الوطنية في حقيبة سفر نحو 185 سلحفاة 
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 »185 سلحفاة 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«. 

اإلكوادور: اكتشاف 185 سلحفاة داخل حقيبة سفرأستراليا: تعديل وزاري بعد اتهامات باالغتصاب

غير  ميالد  »عيد  حملة  باسم  المتحدث  يقول 
إلغاء  البرتغال  ــررت  »ق فالكنيرز:  برونو  سعيد« 
تجريم استخدام جميع المخدرات في عام 2001، 
والحّد  الوقاية  تعزيز  تخّص  بإجراءات  مصحوبًا 
من المخاطر ورعاية األشخاص المدمنين. ونتيجة 
األرقــام  وتــطــّورت  االستهالك  يرتفع  لم  لذلك، 

الصحية بشكل إيجابي للغاية«.

البرتغال مثاًال

بــعــد ثــاثــة أيــــام عــلــى رصــــد إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد، فـــي مـــــــارس/آذار 2020، فــقــدت 
إليزابيت ميدينا، حاستي الشّم والذوق. وبعد عام، 
تستعيد   

ّ
أال عــامــا،   38 البالغة  األميركية،  تخشى 

هاتني الحاستني. راجعت هذه املستشارة املدرسية 
في نيويورك، أطباء من اختصاصات مختلفة، كما 
استخدمت بخاخات لألنف، وانضمت إلى مجموعة 

مرضى يجربون عاجا محضرًا من زيت السمك. 
ولتحفيز حاسة الشم، تضع إليزابيت كميات كبيرة 
الــتــوابــل فــي أطباقها، ومــن األعــشــاب العطرية  مــن 
ر 

ّ
فــي الــشــاي، كما ال تتوقف عــن شــّم ســوار معط

بالزيوت األساسية. لكّن هذه الجهود ذهبت هباء. 
ات 

ّ
ها فقدت الكثير من امللذ

ّ
فهذه األّم لطفلني تقول إن

انعكست  كذلك،  والطهو.  األكــل  بينها  اليومية، من 

الحالة سلبا على وضعها النفسي. تنتمي إليزابيت 
ميدينا إلى مجموعة متنامية من األشخاص الذين 
 
ً
فــقــدوا حاسة الــشــم، وهــو اضــطــراب بقي مجهوال

أن يصبح  ، قبل 
ً
أهميته طويا التقليل من  وجــرى 

يستعيد  وفيما  لكورونا.  الرئيسية  األعــراض  من 
أكــثــريــة األشـــخـــاص الــذيــن يــفــقــدون الــشــم والـــذوق 
بسبب كورونا هاتني الحاستني في غضون ثاثة 

أسابيع إلى أربعة »تستمر هذه الحاالت أشهرًا لدى 
10 في املائة إلى 15 في املائة« وفق االختصاصية 
النفسية في جامعة »تمبل« في فيادلفيا، فالنتينا 
بارما، التي تشير إلى أّن هذه االضطرابات تطاول 
أكــثــر مــن مليوني شــخــص فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 

وأكثر من عشرة مايني في العالم.
)فرانس برس(

Tuesday 30 March 2021
الثالثاء 30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2402  السنة السابعة

)جون كريستوف فيراغين/ فرانس برس(



 قسطًا من 
َ
 أنحاء العالم، يتلقنّي

ّ
 في كل

َ
يلدن

 روان 
ّ
. لكن

ّ
ــراعــى ظــروف والدتــهــن

ُ
الــراحــة وت

أبــــو قــبــيــطــة )28 عـــامـــًا( زوجـــــة عــثــمــان أبــو 
قبيطة، تعّرضت إلى تنكيل من قبل الجنود 
عند الحاجز هي ومولودها، على الرغم من 
 ساعات فقط انقضت منذ والدتها. تقول 

ّ
أن

ــه »قـــبـــل شهر  ــ ـ
ّ
إن الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ روان 

وضعت ابني األصغر بهاء. وبحسب العادة، 
أّي  إلــى  التعّرض  املـــرأة ووليدها  على  ُيمنع 
ــنــي فـــي خـــالل عــودتــي 

ّ
ــارد. لــكــن ــ ــواء بـ تــيــار هــ

من املستشفى إلى منزلي في لصيفر، أوقف 
يراعوا ظروفي،  ولــم  املركبة  االحتالل  جنود 
ال بــل أجــبــرونــي عــلــى الــنــزول مــنــهــا. وكــونــي 
الوضع،  الحركة بسهولة بسبب  ال أستطيع 
ســاعــدنــي زوجــــي عــثــمــان حــتــى وصــلــت إلــى 

غرفة التفتيش«.
ــبـــار األّم  ــم يـــكـــتـــِف جـــنـــود االحــــتــــالل بـــإجـ ــ ولـ
على مغادرة املركبة وســط املطر والــبــرد، بل 
أجــبــروهــا على الــعــودة مــرة أخـــرى إلحضار 
مـــولـــودهـــا لــتــفــّحــصــه هــــو اآلخــــــر فــــي غــرفــة 
 
ّ
أن إلــــى  بــاســتــيــاء  الــتــفــتــيــش. وتــشــيــر روان 
حلقها مــا زال يــؤملــهــا ومـــا زالـــت غــيــر قـــادرة 
آالم في  إلــى  الكالم بوضوح، باإلضافة  على 
زال  ما   »طفلي 

ّ
أن األطـــراف والظهر، مضيفة 

والتنكيل  املركبة  من  إنزالنا  بسبب  مريضًا 
بـــنـــا عـــلـــى الـــحـــاجـــز. هــــو يـــعـــانـــي ضــيــقــًا فــي 
التنفس وجفافًا في الصدر ويتقّبل الرضاعة 

بصعوبة«.

من قرية جميلة إلى سجن
ويـــعـــيـــش الـــســـكـــان بـــصـــعـــوبـــة فــــي لــصــيــفــر، 
فــاالحــتــالل حــّولــهــا إلـــى ســجــن حــقــيــقــي، في 
حـــني يـــواصـــل مــســتــوطــنــوه االعـــتـــداء عليهم 
في أثناء الرعي أو الزراعة. وال قدرة لألهالي 

عــلــى طــلــب مــســاعــدة ســكــان الـــقـــرى األخــــرى، 
 من حولهم مستوطنون يرغبون في 

ّ
 كل

ّ
ألن

 لصيفر 
ّ
اقتالعهم من أرضهم. ومن املحزن أن

أراضيها   
ّ
املــشــاهــد، ألن ــســّمــى قديمًا 

ُ
ت كــانــت 

ــــي  الــعــالــيــة تــطــل عــلــى الــبــحــر املــيــت واألراضـ
ــة وجــــنــــوب فــلــســطــني، حـــيـــث الــنــقــب  ــ ــيـ ــ األردنـ

الصحراوي ومناطق شمالي الخليل.
وقـــبـــل بـــنـــاء جـــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، كــان 
في  الخالبة  بالطبيعة  يستمتعون  األهــالــي 
الــقــريــة ومــطــالتــهــا املــرتــفــعــة )925 مــتــرًا فــوق 
فصل  فــي  خصوصًا  البحر(  سطح  مستوى 
الــربــيــع، ويــمــارســون الــرعــي بحرية ملسافات 
 االحـــــتـــــالل صـــــــادر نـــحـــو 300 

ّ
ــكــــن بــــعــــيــــدة. لــ

دونـــم مــن أراضــيــهــا بــهــدف إنــشــاء محميات 
إســرائــيــلــيــة، بــحــســب مـــا يـــقـــول أبــــو قــبــيــطــة، 
وحــصــر أهـــالـــي الــقــريــة الـــذيـــن يــمــلــكــون تلك 
ــه »ألهــالــي لصيفر 

ّ
أن إلــى  املحميات. ويشير 

الــحــريــة فــي مــغــادرة قريتهم والعيش  كــامــل 
هم يــرفــضــون ذلـــك، على 

ّ
فــي مدينة يــطــا، لكن

الــرغــم مــن الــعــروض الــتــي يقّدمها االحــتــالل 
ومستوطنوه لهم، والتي تشمل مبالغ مالية 
فــي مقابل تــرك لصيفر«. ويــؤكــد أبــو قبيطة 
»نــحــن أصـــحـــاب حـــق وال أســتــطــيــع مــغــادرة 
ــــروض املـــالـــيـــة  ــعـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـ أرضـــــــي عـ
واإلغــراءات. ال أستطيع املساومة على حقنا 
ــقـــاء، وذلـــــك بــصــفــتــي قــائــمــًا بــأعــمــال  ــبـ فـــي الـ
ــــدي مــعــركــة  الـــقـــريـــة. فـــأنـــا اســتــلــمــت بــعــد والــ
 منازل القرية 

ّ
الثبات في األرض، مع العلم أن

كــلــهــا، والــتــي تختلف مــا بــني خــيــام وبــيــوت 
صــفــيــح وكـــهـــوف، تــلــقــت إخـــطـــارات ومــهــددة 
ــــت. ونـــحـــن نـــخـــوض عبر  بــالــهــدم فـــي أّي وقـ
محامني ومؤسسات حقوقية معركة قضائية 
مع االحتالل، وإن شاء الله سوف نكسبها«. 
ويشّدد أبو قبيطة: »هذه أرضي... هنا ولدت«.

الخليل ــ فاطمة مشعلة

ــيــــة  ــة الــــغــــربــ ــ ــفـ ــ ــــضـ ــد طـــــــــرف الـ ــ ــنـ ــ عـ
ا 

َ
محافظت توجد  حيث  الجنوبي، 

ان 
ّ
تئن اللتان  لحم  وبيت  الخليل 

تحت وطأة التوّحش االستيطاني ومصادرة 
األراضـــــي، ثــّمــة مــنــاطــق ال يــعــرفــهــا كــثــيــرون، 
عند  الفلسطينيني  مــن  عـــدد  يــســتــغــرب  وقـــد 
الــرغــم من  السماع بها للمرة األولـــى. وعــلــى 
بسكان  اإلسرائيلي  االحتالل  تنكيل  اشتداد 
هذه املناطق املهّمشة والتضييق عليهم من 
هم متشّبثون بأرضهم 

ّ
قبل املستوطنني، إال أن

البقاء  على  عزمهم  ويـــزداد  بقوة،  ومنازلهم 
 املصاعب التي يخلقها االحتالل.

ّ
وسط كل

ــنـــوب  ــــي جـ ــا، فــ ــ ــطـ ــ ــر يـ ــافــ ــســ ــقـــة مــ ــنـــطـ ــــــَعــــــّد مـ
ُ
ت

الــخــلــيــل، أبـــرز املــنــاطــق الــتــي يــرّكــز االحــتــالل 
ومــســتــوطــنــوه جــهــودهــم لــالســتــيــالء عليها 
وطـــــرد ســكــانــهــا، وهـــــذا مـــا لـــم يــحــصــل منذ 
عــام 1967. وفي  فــي  الغربية  الضفة  احــتــالل 
املــســافــر الــتــي يــصــفــهــا ســكــانــهــا بــاملــهــمــشــة، 
ــــف دونــــم  ــتــــي تــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة 95 ألـ والــ
ــــالل ســـكـــانـــهـــا عـــلـــى 35 ألــفــًا  ــتـ ــ ــازع االحـ ــ ــنـ ــ ويـ
 عني هذا االحتالل 

ّ
يعيشون عليها اليوم، فإن

على أكثر قراها وخربها تهميشًا، وهي قرية 
ــهــا قد 

ّ
أو خــربــة لــصــيــفــر غــيــر املـــعـــروفـــة، لــكــن

تكون أكثر قرى مسافر يطا تعّرضًا للتنكيل 
وسياسة التهجير من دون مبالغة.

الغربية ملنطقة  الجهة  قرية لصيفر في  تقع 
الــتــي تــضــم 35 تجمعًا فالحيًا  يــطــا  مــســافــر 
»سياسة  لـ تطبيقًا  االحتالل،  عزلها  وبدويًا، 
الجدار العازل« عن قرى املسافر األخرى، وعن 
مــديــنــة يــطــا الــقــريــبــة فــي عـــام 2008، بسياج 
كيلومترات،  ثالثة  بنحو  طوله  يقّدر  محكم 
ويـــخـــنـــق ســــكــــان الـــقـــريـــة الـــصـــغـــيـــرة الـــبـــالـــغ 
جميعهم   

ّ
أن علمًا  تقريبًا،  فــرد   100 عــددهــم 

مـــن عــائــلــة واحــــــدة هـــي عــائــلــة أبــــو قــبــيــطــة. 
أقــام االحتالل حاجزًا يصفه  وعند مدخلها، 
صت لصيفر من 

ّ
السكان بالبغيض. وإن تخل

 مستوطنات وبــؤرا استيطانية 
ّ
الــجــدار، فــإن

 االتـــجـــاهـــات. 
ّ

ــل ــّدة تــحــاصــر أرضـــهـــا مـــن كــ ــ عـ
فمن الشمال نجد الحاجز ومستوطنة »بيت 
ي 

َ
جهت حتى  القرية  على  تلتف  الــتــي  يتير« 

الــجــنــوب والـــغـــرب، ومـــن جــهــة الــشــرق تجثم 
ــافـــات طــالــيــا«  ــا »خـ

َ
عــلــى أرضـــهـــا مــســتــوطــنــت

و»متسافي يائير«.
عثمان أبو قبيطة من سكان هذه القرية، يخبر 
الكالم:  الجديد« وإن رغــب في عــدم  »العربي 
»والـــلـــه ال أعــــرف مــــاذا أقـــــول، خــصــوصــًا عن 
فالجنود  املقام عند مدخل لصيفر.  الحاجز 
املــتــمــركــزون هــنــاك يــنــّكــلــون، عــبــر إجـــــراءات 
التفتيش الصارمة واملبالغ فيها، بأّي فرد من 
القرية مهما بلغ عمره«. يضيف: »إذا صادف 
مروري بالحاجز مع أطفالي األربعة وكانوا 
 الــجــنــود يوقظونهم 

ّ
نــيــامــًا فــي املــركــبــة، فـــإن

أو يجبرونني على إيقاظهم من أجــل املشي 
صوب غرفة التفتيش. كذلك يجبرونني على 
لتفّحصها،  االحتياطية  املركبة  عجلة  إنــزال 
وال يــســمــحــون بــبــقــاء أّي شــــيء فـــي املــركــبــة 
عند التفتيش. بعد ذلك، يأخذون املركبة إلى 
فيتفحصونها  عميقة،  حفرة  أسفلها  غرفة 
ويحتجزونها ما بني نصف ساعة وأربعني 
 النساء اللواتي 

ّ
دقيقة«. من جهة أخــرى، فإن

يوم األرض
صمود مناطق 

مهّمشة في 
الضفة الغربية

 30 في  الفلسطينيون  يحييه  الذي  األرض  يوم  لمناسبة 
مارس/آذار من كّل عام، بعدما عمدت سلطات االحتالل 
األراضي،  من  الدونمات  آالف  مصادرة  إلى  اإلسرائيلي 

محاولة لإلضاءة على صمود مناطق مهّمشة

مسافر يطا من المناطق 
التي يحاول االحتالل طرد 

أهلها منها

يتشبّث الفلسطينيون 
بمناطقهم المهّمشة 

رغم كّل ما يواجهونه

1819
مجتمع

تتشبّث بالصمود
ــيــــطــــانــــي الـــضـــخـــم  ــتــ ــّمــــع االســ ــتــــجــ وســـــــط الــ
»عــتــصــيــون« املــقــام إلـــى جــنــوب بــيــت لحم، 
ي 

َ
الفاصلة بني محافظت الجهة  بالقرب من 

بيت لحم والخليل، يناضل 650 فلسطينيًا 
ــا، أو خــربــة  ــكـــاريـ مـــن ســـكـــان قـــريـــة بــيــت سـ
الشيخ زكــريــا، مــن أجــل البقاء فــي أرضــهــم. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــغــّول فــيــه مستوطنة 
 حـــكـــومـــة االحــــتــــالل 

ّ
»عـــتـــصـــيـــون« وتــــضــــخ

ــــدوالرات مــن أجــل إنــعــاش اليمني  مــاليــني الـ
املتطرف فيها وإنــشــاء مــزيــد مــن الــوحــدات 
املــواطــن عامر عودة  ُيــحــارب  االستيطانية، 
من أجــل بناء بيت ســوف يهدمه االحتالل، 
ــراءة  ــك قــبــل مـــواصـــلـــة قــ ــــمــــا يــحــصــل ذلــ ورّب

»الــعــربــي  هـــذه الــجــمــلــة. وردًا عــلــى ســــؤال لـــ
ــع عــلــى ســكــان بيت 

َ
الــجــديــد« حـــول مــا ُيــمــن

ســكــاريــا الــقــيــام بـــه، يــجــيــب عــــودة غــاضــبــًا: 
 االحتالل 

ّ
 لنا!«. ُيذكر أن

ً
»ما املسموح أصال

كان قد هدم منزل عــودة في عام 2007، أّما 
هو فأصّر على إعــادة بنائه قبل أن يهدمه 
 بساطة فــي عام 

ّ
االحــتــالل مــن جــديــد وبــكــل

 عودة أصّر على تكرار البناء بعد 
ّ
2012. لكن

يه إخطارًا 
ّ
أربعة شهور فقط، ولم يأبه لتلق

 
ّ
بهدم منزله ســّت مـــّرات، على الــرغــم مــن أن

العيش عليه وعلى  مــن صعوبة  يزيد  ذلــك 
زوجته وأوالدهما األربعة.

بيت سكاريا  قرية  االحــتــالل سكان  ويمنع 
الــصــغــيــرة، مــنــذ احــتــاللــهــا فـــي عــــام 1967، 
مــن الــبــنــاء أو الــتــوســع الــعــمــرانــي، بحسب 
ــذه اإلجـــــــراءات  ــ  »هـ

ّ
ــذي يـــوضـــح أن ــ ــودة الـ ــ عـ

أجبرت جــزءًا كبيرًا من السكان على تركها 
واالستقرار في قرى مجاورة من قبيل بيت 
فــجــار وإرطــــاس والــخــضــر، ليصير عددهم 
في خارج قريتهم نحو خمسة آالف نسمة«. 
 »من بقي منهم في القرية ينتمي 

ّ
يضيف أن

ــّوي وأبـــو  ــ إلـــى عـــائـــالت عــــودة وأســـعـــد وصـ
 االحــتــالل 

ّ
ــّراف، مــع الــعــلــم أن شــاهــني والـــصـ

 
ّ

ــائــــالت أخــــــرى وصـــــــادر كـــل شـــتـــت شـــمـــل عــ
أراضيها منذ االحتالل في أواخر ستينيات 
الــقــرن املــاضــي، وأبـــرزهـــا عــائــلــة إسماعيل. 
والــــذيــــن بـــقـــوا مــــن األهــــالــــي يــعــيــشــون فــي 
ويتابع  بــالــهــدم«.  مخطرة  كلها  مــنــزاًل،   60
 »صــمــود أهــالــي بيت سكاريا هو 

ّ
عــودة أن

بــمــعــرفــتــهــم املــســبــقــة بــمــصــيــر املـــنـــازل الــتــي 

يشيدونها، وهو الهدم، وعلى الرغم من ذلك 
يــواصــلــون الــبــنــاء ويــصــرون عــلــى الــبــقــاء«.

إنتاج زراعي محاصر
تــتــمــّيــز قــريــة بــيــت إســكــاريــا بطبيعة خالبة 
ارتـــبـــطـــت بـــجـــمـــال مــنــطــقــة كـــفـــار عــاصــيــون 
ــعــــرف بــجــمــال  ــ

ُ
قـــبـــل االحـــــتـــــالل، ومـــــا زالــــــت ت

ى من 
ّ
أحراشها وأراضيها. ويمارس من تبق

ــَعــّد الــلــوزيــات مــن قبيل 
ُ
األهــالــي الـــزراعـــة، وت

الفصولياء  إلى  باإلضافة  واملشمش  الخوخ 
والقرنبيط والفقوس والعنب أبرز الزراعات. 
ــون« وبــــؤرهــــا  ــيــ ــتــــصــ ــنـــي »عــ ــتـــوطـ  مـــسـ

ّ
لــــكــــن

و»آلــون  »الحبيلة«  خصوصًا  االستيطانية، 
ــــوت« و»هــــوســــتــــوريــــم«، ال يــتــركــونــهــا  ــافـ ــ شـ
 »هؤالء 

ّ
تكمل دورة نمّوها. ويخبر عــودة أن

األشجار  تثمر  حتى  ينتظرون  املستوطنني 
أو حــتــى تــصــل إلــــى مــوســمــهــا مــثــل دوالــــي 
الــعــنــب، لــكــي يــقــضــوا عــلــيــهــا أو يــقــطــعــوهــا. 
هم بذلك يخططون لذلك بعناية، فيتركون 

ّ
كأن

املزارع يهتّم بها لسنوات وعند اقتراب موعد 
انتفاعه منها يقضون عليها«. يضيف عودة 
 »سكان قرية بيت سكاريا يحاولون 

ّ
بمرارة أن

تسويق ما ينجو من منتجاتهم الزراعية في 
 
ّ
ســـوق مــديــنــة بــيــت لــحــم عــلــى بــســطــات، لكن
إجراءات البلدية وضعف اإلقبال على الشراء 
يحول دون نجاهم في ذلك، وهو ما ُيجبرهم 

على رمي املنتجات بعد تلفها أحيانًا«.
 بعد أيام يبدأ موسم 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

الـــحـــراثـــة فــــي فــلــســطــني، ويـــتـــخـــوف ســكــان 
ــداءات املــســتــوطــنــني  ــتــ بــيــت ســكــاريــا مـــن اعــ

االحــتــالل وحــراس  عة وتنكيل جنود 
ّ
املتوق

األهالي  مطالبة  لــدرجــة  بهم،  املستوطنات 
 

ّ
بإنهاء الحراثة بني حني وآخــر كما في كل

مـــوســـم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــعـــّرض املـــزارعـــني 
إلى االعتداء بالضرب من قبل املستوطنني 
ومركباتهم.  ممتلكاتهم  وتدمير  والجنود 
 »سكان بيت سكاريا 

ّ
ويشّدد عودة على أن

أرضهم  من  اجتثاثهم  مــحــاوالت  يحاربون 
 سنتيمتر فيها. فاالحتالل صادر 

ّ
بزراعة كل

7500 دونم من أراضي القرية منذ احتاللها، 
نـــزرعـــهـــا  دونــــــــم  نــــحــــو 1500  لــــنــــا  وأبـــــقـــــى 
ها قد 

ّ
بمعظمها، على الرغم من معرفتنا بأن

حرم من ثمارها أو ربما 
ُ
دّمر أو ن

ُ
قتلع أو ت

ُ
ت

تصريفها.  دون  مــن  املتبقية  الــثــمــار  تتلف 
نا نستثمر أّي مساحة ممكنة من أرضنا 

ّ
لكن

لحمايتها من االحتالل، بما فيها األراضي 
املحيطة بمنازلنا املسقوفة بالصفيح«.

فلسطين االردن

مصر

سورية
لبنان

الملف

غزة ـ أمجد ياغي

عدا عن ذكريات األلم والفقد التي يتسبب 
للفلسطينيني في قطاع  يــوم األرض  بها 
غزة، ممن خسروا أحباءهم في مسيرات 
العودة، التي نظمت إلى الحدود الشرقية 
ــوات االحـــتـــالل الــنــار  لــلــقــطــاع، وفــتــحــت قــ
 هــــنــــاك مــن 

ّ
ــاركــــني فـــيـــهـــا، فـــــــإن عـــلـــى املــــشــ

تشغلهم وثــائــق وخــرائــط وصــور قديمة 
ــم ممن  ــدادهــ ومــفــاتــيــح، ورثـــوهـــا عـــن أجــ
عــاشــوا نــكــبــة الــعــام 1948. وهـــي الــكــنــوز 
الــتــي نــقــلــوهــا مــعــهــم فـــي تــهــجــيــرهــم إلــى 
مناطق الشتات املختلفة، ومنها غزة. في 
اليوم،  األبناء واألحفاد،  القطاع، يحتفظ 
بتلك الوثائق التي يصّرون على توريثها 

من جيل لجيل بما يحفظ ذاكرة العودة.
أدهـــــم اديـــــب ســلــيــم املــــدهــــون )32 عــامــًا( 
ناشط شبابي من غزة، تعود أصول أهله 
النكبة  املحتلة خــالل  املــجــدل  مدينة  إلــى 
أكبر  من  عائلته   .1948 عــام  الفلسطينية 
ــدل، وأقـــامـــت  ــجــ ــائـــالت مــــن مـــديـــنـــة املــ ــعـ الـ
بــعــد الـــهـــجـــرة فـــي أكـــبـــر مــخــيــمــات قــطــاع 
ها 

ّ
أن ــروا، حتى  األونـ التابعة لوكالة  غــزة 

أصبحت تعتبر من أكبر عائالت القطاع 
اليوم، من املهّجرين. عاش جده في البداية 
في مخيم الشاطئ، وأنجب 13 ابنًا، منهم 
من ولد في املجدل. يحافظ املدهون على 
وثـــائـــق مــلــكــيــة جــــده ألراض فـــي مــديــنــة 
املــــجــــدل تــــعــــود إلـــــى أربـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
أكثر.  املــاضــي، وقــد غلفها كــي ال تهترئ 
تــحــمــل الــوثــائــق خــتــم حــكــومــة فلسطني، 
وعليها تــاج ملكي وأســد فــي إشـــارة إلى 
االنــــتــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي. كــــان جــــده تــاجــر 
أبناءه  م 

ّ
النكبة، وفــي غــزة عل قماش قبل 

الخياطة فعملوا فيها. كان جده كثيرًا ما 
يــأمــل بــالــعــودة إلــى أرضـــه ويحافظ على 
أكثر مما يحافظ على غيرها  املستندات 
مما يملك، بحسب حفيده. يقول املدهون 
إثبات  األوراق  »هــذه  الجديد«:  »العربي  لـ
للملكية في أرض فلسطني، وعلى العكس 
 وثائق ملكية 

ّ
من الرواية اإلسرائيلية، فإن

ــه 
ّ
جــــدي تــثــبــت مــلــكــيــتــه 150 دونـــمـــًا، لــكــن

لجدي  وأصــبــح  السبعينيات،  فــي  تــوفــي 
أحـــفـــاد مـــن بــعــض أحــــفــــاده. وصــــل نسل 
جدي وحده إلى نحو 100 فرد، لكن حتى 
اليوم، في اللقاءات الشبابية وحتى أمام 
امللكية  إثباتات  عن  أتحدث  السياسيني، 
التي نحافظ عليها، وسنورثها ألبنائنا 

وأحفادنا«.
فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ، غــربــي مــديــنــة غـــزة، 
ــًا( وثــيــقــة  ــامــ يــمــلــك أحـــمـــد صـــيـــام )42 عــ
بـــعـــبـــارة: حــكــومــة  ــتــمــت 

ُ
أراٍض خ مــلــكــيــة 

عــمــوم فــلــســطــني. تــبــنّي الــخــريــطــة ملكية 
جـــده املــتــوفــى قــبــل 15 عــامــًا فــي عــمــر 87 
عامًا، فريد صيام تلك األرض التي تبلغ 
أهم  مساحتها عشرين دونــمــًا. كانت من 
ــّده مــعــه خــالل  الــوثــائــق الــتــي أخــرجــهــا جـ
التهجير من قرية الجورة التي تقع على 
شاطئ البحر األبيض املتوسط على بعد 
كيلومترين إلى الغرب من مدينة املجدل. 
كان جده يحتفظ، عندما ُهّجر من أرضه، 
األراضـــي، وبــجــواز سفره  بوثائق ملكية 
املــســجــل بـــاســـم حــكــومــة عـــمـــوم فلسطني 
ــذلــــك، والـــــــذي كـــــان بــالــلــغــتــني الــعــربــيــة  كــ
 
ّ
واإلنــكــلــيــزيــة، ودفـــتـــر الــعــائــلــة، عــلــمــًا أن

إلــى مدينة غــزة،  ُهــّجــروا  بعض أنسبائه 
ــــى مــخــيــمــات  ــر غــــــــادروا إلـ ــ ــــزء آخـ فــيــمــا جـ
الضفة الغربية واألردن. وبعد وفاته جرى 
 واحدة من الوثائق واملستندات 

ّ
توزيع كل

عــلــى األبـــنـــاء، واحــتــفــظ إبــراهــيــم صــيــام، 
ه األكبر بني 

ّ
والد أحمد، بوثيقة امللكية ألن

»العربي  لـ صيام،  يقول  السبعة.  أشقائه 
غــزة، عام  احتل قطاع  الــجــديــد«: »عندما 
إلى  يذهبون  القطاع  أهــالــي  وبـــدأ   ،1967
األراضي املحتلة للعمل، كان جدي يسأل 
 مــرة: هل شاهدت الجورة؟ 

ّ
والــدي في كل

أو هل مررت منها؟ وفي مرة، دخل جدي 
الثمانينيات،  فــي  املحتلة  األراضــــي  إلــى 
ــــدي، وشــاهــد أرضــــه املغتصبة،  رفــقــة والـ
بالفواكه،  مــزروعــة  وجــدهــا  كثيرًا.  وبكى 
به األخير  املزرعة فرحب  فنادى مسؤول 
 جدي نظر إليه وقال له: 

ّ
في البداية، لكن

ــة،  ــي، فــغــضــب مـــســـؤول املـــزرعـ ــ ــذه أرضــ هــ
وصرخ في وجه جدي: روخ )ارحل(«.

شــلــبــي هــــارون )50 عــامــًا( يــقــيــم فــي حي 
الرمال بمدينة غــزة، تعود أصــول أسرته 
ــغـــرب من  ــى الـ ــى قـــريـــة وادي حـــنـــني، إلــ إلــ
مــديــنــة الــرمــلــة املــحــتــلــة، عــلــى بــعــد تسعة 
هــارون  ســعــدي  والـــده  منها.  كيلومترات 
كــــان يــحــتــفــظ بـــوثـــائـــق مــلــكــيــة األراضـــــي 
فــي يــافــا ووادي حــنــني. والـــيـــوم، يحتفظ 

بــهــا شــلــبــي، ويــرفــض الــتــفــريــط بــهــا. كــان 
وتوفي  وحمضيات،  زيتون  تاجر  والــده 
عـــام 2005 عــن عــمــر مــائــة عــــام. كـــان لــدى 
ــان يـــزرع  ــ ــا، وكـ ــافـ ــًا فـــي يـ ــمـ ــده 43 دونـ ــ والــ
ويصّدرها  والحمضيات،  الزيتون  فيها 
الـــى تــركــيــا وقــبــرص وإيــطــالــيــا، كــمــا كــان 
يملك 4 دونمات في وادي حنني، إذ كان 
النخيل،  منزله أشجار  بالقرب من  يــزرع 
منزله   

ّ
أن التسعينيات  بــدايــة  فــي  وعــلــم 

ــزال عــلــى حــالــه، وحــتــى النخيل.  كـــان ال يـ
 

ّ
ــّمــــا حـــل  شـــلـــبـــي ال يــــعــــرف شـــيـــئـــًا عــ

ّ
لــــكــــن

الجديد«:  »العربي  لـ يقول  اليوم.  باملنزل 
مــجــرد  لــيــســت  األراضـــــــي  مــلــكــيــة  »أوراق 
فلسطني  لكثيرين  ها 

ّ
إن بل  عــاديــة،  عقود 

من  لــدى  أكبر  كانت  الحسرة  التاريخية. 
ضاعت أوراقهم الثبوتية خالل التهجير، 
ـــهـــا مــســألــة أيـــام 

ّ
 أن

ّ
فــالــجــمــيــع كــــان يـــظـــن

قــبــل الــــعــــودة إلــــى أمـــالكـــهـــم وأراضـــيـــهـــم، 
خــصــوصــًا بــعــد قــــرار األمــــم املــتــحــدة 194 
ــالـــعـــودة لــديــارهــم  بــالــســمــاح لــالجــئــني بـ
وتــعــويــضــهــم« وهـــي الــغــربــة الــتــي طالت 

أكثر من 72 عامًا، حتى اليوم.

غزة: وثائق أراضي األجداد

من جيل إلى جيل )محمد الحجار(

قيمة تاريخية )محمد الحجار(

هناك أرض لنا حّولها المحتّل إلى مستعمرة عتصيون )حازم بدر/فرانس برس(

95.000
دونم هي مساحة منطقة مسافر يطا 

في محافظة الخليل، جنوبي الضفة 
الغربية، التي تضّم 35 تجمعًا فالحيًا وبدويًا

يوم األرض، في 
غزة، مليء بمشاعر 

مؤلمة، إذ يعيد 
األهالي إلى أحداث 

مسيرات العودة، 
عامي 2018 و2019، 

التي قتل االحتالل كثيرًا 
من المشاركين فيها

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

الجزائر: حاملو شهادة الدكتوراه ينتظرون التوظـيف
ما بين 70 و75% من 

المرشحين الذين قبلت 
ملفاتهم تغيّبوا

ُكلّفت لجنة بإعداد مشروع 
قانون أساسي خاص 

بالحاصلين على الدكتوراه

الجزائر ــ فتيحة زماموش

ــة مــن  ــالــ ــة حــ ــريــ ــزائــ ــجــ تـــشـــهـــد الــــجــــامــــعــــات الــ
الغضب، من جراء انتظار أكثر من 12 ألفًا من 
حاملي شهادة الدكتوراه، اإلفراج عن نتائج 
الخاصة بهم، ما دفعهم  التوظيف  مباريات 
أمــام مقر  لتنظيم وقفات احتجاجية دوريــة 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهو 
أيضًا  الدكتوراه  غضب ينسحب على طالب 
 آفاق التوظيف املستقبلي 

ّ
الذين يشعرون أن
أمامهم مسدودة.

ــقــــة الـــتـــي   الــــطــــريــ
ّ
ــة لــــلــــطــــالب، فـــــــــإن ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ

سلكتها الــوزارة بفتح امتحانات القبول في 
الدكتوراه، منذ مــارس/ آذار، حتى األول من 
إبريل/ نيسان، أثارت جداًل في البالد، بعدما 
مــنــحــت الــحــكــومــة وبـــأمـــر مـــن الــرئــيــس عبد 
املــجــيــد تـــبـــون، الــفــرصــة لــجــمــيــع الــحــاصــلــني 
االمتحان،  املاجستير، باجتياز  على شهادة 
الــجــمــيــع، ليبلغ  بــني  املـــســـاواة  ملــبــدأ  تطبيقًا 
عـــدد املــرشــيــحــن رقــمــًا قياسيًا )أكــثــر مــن 32 

 مــا بــني 70 
ّ
ألــف طــالــب(، لتكون املــفــارقــة بـــأن

ــائـــة مـــن املــرشــحــني الـــذيـــن قبلت  و75 فـــي املـ
ملفاتهم تغّيبوا عن االمتحان. 

والدكاترة  للباحثني  الوطني  االتحاد  ق 
ّ
وعل

من  العاطلني  بمشاكل  ى 
َ
عن

ُ
ت طالبية  )نقابة 

 اآلالف من الطالب فقدوا األمل في 
ّ
العمل( بأن

اجتياز مسابقة الدكتوراه، إذ يشّكك كثيرون 
في نزاهة االمتحان من جهة، ومــن ضبابية 
 
ً
الــدكــتــوراه مستقبال على  الحاصلني  مصير 

من جهة أخرى.
وقال الطالب وليد بومهني في كلية العلوم 
االقتصادية بجامعة دالي براهيم بالعاصمة 
الــجــزائــريــة )حــاصــل عــلــى شــهــادة مــاســتــر(« 
ــان بـــــات يــنــحــصــر بــمــقــاعــد قــلــيــلــة  ــتــــحــ »االمــ
 اخــتــصــاص، ما 

ّ
جــدًا تصل إلــى ثالثة فــي كــل

 
ّ
أن معتبرًا  ضئيلة،  النجاح  فرصة   

ّ
أن يعني 

الشفافية.  غــيــاب  إلــى  يــعــود  مقاطعته  سبب 
إلــى »العربي  فــي حــديــث  يــتــســاءل بومهني، 
الجديد«، عن جدوى إجراء امتحانات القبول 
فــي جــامــعــة معينة وهـــي مــحــســومــة مسبقًا 

مــا وصفه  إلـــى  ــهــا  ُمــنــبِّ بـــالـــذات،  ملتخرجيها 
»اإلجـــحـــاف بــحــق كــثــيــر مـــن املــتــفــوقــني في  بــــ
دفــعــات املــاســتــر« وهــو مــا يــبــرر تــراجــع عدد 
كبير من الطالب عن تقديم االمتحان الخطي، 

بعد تقديم طلباتهم إلجرائه.
وتسّببت بعض األخطاء املسّجلة في مراكز 

الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة،  الــشــهــادة بمختلف 
 إلــــى مــهــن الــتــعــلــيــم بــاملــؤســســات 

ً
بـــاإلضـــافـــة

الــجــامــعــيــة. ويـــوضـــح املــــشــــروع، بــحــســب ما 
جاء في بيان الوزارة »كيفية توظيف حاملي 
شــهــادة الــدكــتــوراه فــي منصب مستشار في 
الــطــابــع اإلداري  الــعــمــومــيــة ذات  املــؤســســات 
ــــذي سيتم  والــعــلــمــي والــثــقــافــي واملـــهـــنـــي، الـ
ــن طـــريـــق مــســابــقــة عــلــى أســـــاس الــشــهــادة  عـ
ــدكـــتـــوراه، أو  لــلــمــرشــحــني الــحــائــزيــن عــلــى الـ
اإلداري«.  املركز  بحسب  لها  معادلة  شهادة 
»العربي  وكشف مصدر مطلع على املشروع لـ
ـــه عــقــب ســريــان مــفــعــول املــرســوم 

ّ
الــجــديــد« أن

ــــج املـــوظـــفـــني الـــحـــاصـــلـــني عــلــى  ســـيـــجـــري دمـ
شـــــهـــــادة الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي الـــــرتـــــب املــصــنــفــة 
املعني  القطاع  لــدى  التراتبي  السلم  بحسب 
بالتوظيف. وإلـــى حــني اإلفـــراج عــن املــرســوم 
 املــشــروع »يــعــزز الــفــرص أمــام 

ّ
ــإن الــنــهــائــي، فـ

حــامــلــي شــهــادات الــدكــتــوراه غــيــر املــوظــفــني، 
البحث  نشاطات  عــن  مكافأة  مــن  لالستفادة 
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 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  مــن جــامــعــة  الــــالوي، 
الحسرة  بعني  الــجــزائــر،  شــرقــي  بقسنطينة، 
ملـــا يــعــيــشــه حــامــلــو شـــهـــادات الـــدكـــتـــوراه في 
 مؤقتًا ألزمة 

ًّ
الجزائر، إذ اعتبرت املشروع حال

»العربي الجديد«. تضيف  دائمة، كما تقول لـ
ها حلول انتقالية ولفترة محددة، ما يضع 

ّ
أن

ة البطالة مجّددا فور انتهاء 
ّ
اآلالف على حاف

عقود العمل، على حّد قولها. 
وفــيــمــا تـــرفـــض تــنــســيــقــيــة حــمــلــة شـــهـــادات 
ــر، هــــــذه الـــحـــلـــول  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ الـــــدكـــــتـــــوراه فـ
الجزائريني،  الباحثني   

ّ
حــق فــي  »املجحفة« 

وتحميلهم عبء البطالة مجددًا بعد عامني 
ــــالوي عن  مـــن الــتــوظــيــف، تـــتـــســـاءل عــبــد الــ
جــــدوى فــتــح امــتــحــان الــقــبــول بــالــدكــتــوراه 
أمام اآلالف من طالب املاجستير واملاستر، 
 ذلــك يعني فتح 

ّ
 الــواقــع يشير إلــى أن

ّ
إذ إن

باب جديد للبطالة.

تـــصـــحـــيـــح مـــســـابـــقـــات الـــــدكـــــتـــــوراه بــبــعــض 
الـــجـــامـــعـــات الـــجـــزائـــريـــة فــــي تــــراجــــع اآلالف 
ــر جـــــدل كــبــيــر  ــيــ ــان. وأثــ ــحــ ــتــ ــن خـــــوض االمــ عــ
فـــي تــســريــب أســئــلــة املــســابــقــات فـــي عـــدد من 
الــجــامــعــات، مـــا دفــــع كــثــيــريــن إلــــى الــتــســاؤل 
األوراق  مـــن  اآلالف  تــصــحــيــح  أحــقــيــة  حــــول 
النزاهة  املمتحنني، في مقابل غياب  للطالب 

في املسابقة. 
ــوراه،  ــتــ ــدكــ ــادة الــ ــهــ عـــلـــى صــعــيــد حـــامـــلـــي شــ
ــرت تــنــســيــقــيــة الــطــلــبــة الـــحـــاصـــلـــني عــلــى  ــ ذكــ
الدكتوراه  على  للحاصلني  )نقابة  الدكتوراه 
 الحكومة تحاول 

ّ
من العاطلني من العمل( أن

»مــشــروع  تحضير  عبر  غضبهم  امــتــصــاص 
ــات تــوظــيــف  ــ ــيـ ــ ــفـــيـــذي يــــحــــدد آلـ ــنـ ــوم تـ ــ ــرسـ ــ مـ
حــامــلــي شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه فـــي املــؤســســات 
واإلدارات العمومية وفي القطاع االقتصادي 
فت وزارة التعليم العالي 

ّ
واالجتماعي« إذ كل

أساسي خاص  قانون  لجنة إلعــداد مشروع 
الدكتوراه. ويهدف املشروع  بالحائزين على 
إلــــى تــعــزيــز فــــرص الــتــوظــيــف لــحــامــلــي هــذه 

احتجاجات متواصلة أمام وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 

)فاروق باطيش/ فرانس برس(
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