
قضايا وناس الثــــورة

بحوزتها أكثر من ٩٠ جهاز اتصال بتقنية متطورة:

ــدة ــي الحدي ــدوان ف ــة للع ــة تابع ــة إجرامي ــط خلي ضب
ــة النقاب عن  ــفت األجهزة األمني  كش
ــدة للعدوان يف مدينة الحديدة  خلية جدي
ــا أجهزة  ــالح وبحوزته ــع حزب اإلص تتب
ــا  طريقه يف  ــت  كان ــورة  متط ــاالت  اتص
يف  ــدوان  الع ــوى  ق أذرع  ــىل  ع ــع  للتوزي

املدينة.
ــرا مصورا  ــرية تقري ــرشت قناة املس ون
ــي فضلت األجهزة  ــذه الخلية الت حول ه
األمنية عدم الكشف عن أسماء عنارصها  
ــا كان  ــت م ــا عرض ــة لكنه ــباب أمني ألس
بحوزة الخلية من أجهزة اتصاالت عالية 
ــعني جهاز  ــن تس ــرث م ــت أك ــة ضم التقني

اتصال.
ــزة  ــي أن األجه ــدر أمن ــدث مص وتح

ــع  ــزل تاب ــا يف من ــم تحريزه ــة ت املضبوط
ــل  ــني تحم ــأة يف كرات ــت معب ــة كان للخلي
ــعار اإلغاثة السعودية تم إدخالها عىل  ش
ــمى مركز سلمان  أنها مساعدات مما يس
ــتغالل  ــفت مدى اس ــي كش ــة والت لإلغاث
ــاني كستار لتهريب وتجنيد  العمل اإلنس
العمالء خدمة ألجندات العدوان يف رضب 

األمن والسلم االجتماعي للحديدة.
ــف املصدر أن التحقيقات األولية  وكش
ــة املضبوطة أظهرت أن  مع عنارص الخلي
ــع أجهزة  ــم هي توزي ــة اليه ــة املوكل املهم
االتصال عىل العنارص االجرامية وعمالء 
ــم  ــنى له ــى يتس ــة حت ــدوان يف املدين الع
ــريان املعادي  ــتخدامها بعد رضب الط اس

ــة  باملدين ــاالت  لالتص ــة  التحتي ــة  البني
وعزلها عن عاملها الخارجي.

ــة بالحديدة  ــزة األمني ــر أن األجه يذك
ــا  الخالي ــرشات  ــك ع ــن تفكي ــت م تمكن
اإلجرامية التي سعى العدوان لزرعها يف 
ــدة حتى يتمكن من احتالل املدينة  الحدي
ــي كان من  ــاه النائمة الت ــن طريق خالي ع
املزمع تحريكها يف الوقت املناسب تزامنا 
ــاح املدينة، لكن األجهزة األمنية  مع اجتي
تمكنت من إلقاء القبض عىل عدد كبري من 
تلك الخاليا، حيث تم اإلعالن عن بعضها 
ــدي رجال األمن  ــا يف أي ــت معظمه وال زال
ــوف يتم  ويتم التحقيق مع عنارصها، وس

اإلعالن عنها يف الوقت املناسب.

٠٩

السجن السجن ١٠١٠ سنوات لسارق الحقائب النسائية سنوات لسارق الحقائب النسائية
ــس بإدانة املدعو وليد  ــة االبتدائية املتخصصة أم ــت املحكمة الجزائي قض
ــالمة، بجرائم الرسقة باإلكراه وتعرضه للناس بالقوة واملغالبة،  عىل محمد س
ــتخدما يف جرائمه دراجة  ــن، مس ــرق ونهب حقائبه ــاء يف الط ــذات النس وبال

نارية.
وقىض الحكم يف الجلسة املنعقدة برئاسة القايض مجاهد العمدي بحضور 
رئيس النيابة الجزائية القايض خالد املاوري، بمعاقبة املدعو سالمة بالحبس 
ــوبة إليه، والتي أقر بها أمام املحكمة  ــنوات بعد إدانته بالوقائع املنس عرش س

وتربئته من بقية الوقائع.
ــتئنافها للحكم لعدم قيام املحكمة بالحكم  هذا وقيدت النيابة الجزائية اس

وفقا ملواد التجريم القانونية املذكورة يف قرار االتهام.
ــه بالتعرض للناس واملغالبة يف الطريق  وكانت النيابة وجهت للمدان قيام
العام بشوارع أمانة العاصمة وإخافتهم وإرعابهم عىل النفس واملال والعرض.
ــوة واملغالبة  ــرض بالق ــة يف التع ــك جريمة الحراب ــدان بذل ــث حقق امل حي
للمجني عليها ( أ-ع- ي) يف شارع الجزائر ظهر يوم الثالثاء 5 يونيو 2018م، 
بالقيام بسحب حقيبتها اليدوية بالقوة من عىل كتفها مع غطاء رأسها ونتج 
ــفلت وإصابتها بجروح بالغة يف الرأس كادت أن  ــقوطها عىل اإلس عن ذلك س
ــن تلفون محمول  ــل الحقيبة م ــن ذلك نهب ما بداخ ــا ونتج ع ــودي بحياته ت

ومبلغ مايل وأوراق طبية.
ــي عليها ( ب، ع، ص)  ــام أن املدان قام بالتعرض للمجن ــا بني قرار االته كم
ــارع بغداد ظهر الثاني من يونيو 2018م بالقيام بسحب شنطتها بالقوة  يف ش
ــاء أخريات  ــن كتف يديها ونهب ما بداخلها باإلضافة إىل تعرضه لثالث نس م
ــلحة وعنارص  ــرتاك يف اتفاق جنائي مع عصابة مس ــس الطريقة، واالش وبنف
ــدة للتقطع وتنفيذ عمليات إرهابية واغتيال لبعض  إرهابية من تنظيم القاع

الشخصيات األمنية خالل أحداث 2011م.

بعد إدانته بالجرائم التي ارتكبها باالكراه وإقراره بما ارتكبه:

٦٥ مرتزق بالضالع
في قبضة األمن

ضبطت األجهزة األمنية 65 من مرتزقة العدوان يف مديريتي 
دمت وجنب بمحافظة الضالع خالل األسبوع املنرصم.

ــارص كانت  ــك العن ــبا) أن تل ــي لـ(س ــدر أمن ــح مص وأوض
مرصودة ومطلوبة أمنيا لقيامها بأنشطة تخريبية وإجرامية 

لصالح العدوان.
وأشار إىل أن بعض تلك العنارص ألقي القبض عليهم خالل 
ــلل لاللتحاق بمعسكرات العدوان والقتال يف  محاولتهم التس
ــم قادمون من  ــط اآلخرين وه ــه، فيما تم ضب ــوف مرتزقت صف

معسكرات العدوان لتنفيذ أعمال إجرامية.
ــام  ــتمرة يف القي ــة مس ــزة األمني ــدر أن األجه ــد املص وأك
ــتقرار والتصدي لكل من يقدم  بواجبها يف تثبيت األمن واالس

عىل خيانة الوطن بالتعاون أو التواطؤ مع العدو.
ــكل املخدوعني واملغرر بهم، العودة  وجدد املصدر الدعوة ل

طواعية إىل أهاليهم والوقوف إىل صف الوطن.

حرمان ٢٢ طالبًا من االمتحانات في ذمار
ــة ذمار  ــة لالمتحانات بمحافظ ــة الفرعي ــرت اللجن أق
ــهادة  ــة من امتحانات الش ــان 22 طالبا وطالب ــس حرم أم

العامة الثانوية واألساسية.
ــس اللجنة  ــة والتعليم رئي ــر مكتب الرتبي ــح مدي وأوض
الفرعية أحمد عيل الوشيل، أن 19 طالبا وطالبة حرموا من 
ــؤدون االمتحانات  ــهادة الثانوية بعد ضبط آخرين ي الش
ــهادة األساسية  بدال عنهم، فيما حرم ثالثة طالب من الش

بسبب اعتدائهم عىل رئيس املركز اإلمتحاني.
وأشار إىل أنه تمت إحالة منتحيل الشخصية واملعتدين 

إىل الجهات املختصة.
وكانت اللجنة قد ناقشت التقارير اإلمتحانية واتخذت 

اإلجراءات الالزمة، وأشادت بجهود اللجنة األمنية.

إجراءات لمنع إطالق النار في 
األعراس والمناسبات بريمة

ــة اتخاذ  ــاري، أهمي ــارس الحب ــظ ريمة ف ــد محاف أك
ــراس  ــار يف األع ــالق الن ــع إط ــة بمن ــراءات الكفيل اإلج

واملناسبات ملا تسببه من مآٍس وتحولها إىل عزاء.
وأشار املحافظ الحباري لـ (سبأ) إىل أهمية التوعية 
ــبات والتي  ــار يف املناس ــر إطالق الن ــة بمخاط املجتمعي

يذهب ضحيتها الكثري.
ــوم بإطالق  ــن يق ــط م ــة بضب ــات األمني ــه الجه ووج
ــبات حفاظا عىل  ــراس واملناس ــة يف األع ــرية الناري األع

أرواح املواطنني.
ــائخ  ــة واملش ــادات املحلي ــة القي ــظ ريم ــث محاف وح
ــىل التعاون مع  ــخصيات االجتماعية ع ــان والش واألعي
ــة ملنع إطالق األعرية النارية يف األعراس  الجهات األمني

واملناسبات للحد من عواقبها الوخيمة.
ــادات املحلية واألجهزة  ــا أكد أهمية اضطالع القي كم

األمنية بدورها بما يخدم املجتمع واملصلحة العامة.

٢٩١ شخصا ضحايا الحوادث 
المرورية في يونيو 

ــم 111  ــرون منه ــب 249 آخ ــخصاً وأصي ــويف 42 ش ت
ــالل يونيو  ــوادث مرورية خ ــة يف 210 ح ــم بليغ إصابته

املايض بأمانة العاصمة.
ــرور أمانة العاصمة  ــح تقرير صادر عن إدارة م وأوض
ــخة منه أن الحوادث املرورية توزعت  ــبأ) نس تلقت (س
ــاه و56 صدام سيارات مع دراجات  ما بني 112 دهس مش
ــدام آليات  ــقوط وص ــت 42 حادث س ــا تنوع ــة، فيم ناري

وأخرى متنوعة.
وأكد التقرير أن األسباب الرئيسية للحوادث املرورية 
ــئ وإهمال  ــدة والتجاوز الخاط ــة الزائ ــود إىل الرسع تع

السائقني.

ــات الدولية ويف مقدمتها  ــتغرب من احتكار املنظم نس
ــا  ــمية له ــة رس ــة كلغ ــة االنجليزي ــدة للغ ــم املتح األم
ــا ومراجعها واليات عملها  واعتمادها يف جميع تقاريره
ــا الرئييس ويف فروعها يف جميع دول العالم وهذا  يف مقره
يؤدي إىل خلل يف عملها وانحياز كبري فيها يستلزم إعادة 

النظر فيها لتصحيح الخلل وتحييد عملها.
ــا  وبحوثه ــوراتها  منش ــم  معظ ــكار  الحت ــربر  الم
ــا  ــع رشط اجادته ــة ووض ــة االنجليزي ــاتها باللغ ودراس
ــا او الحصول  ــف واالنضمام إليه ــول طلبات التوظي لقب

عىل منح دراسية او تاهيلية.
ــرى  ــة االخ ــات الدولي ــدة واملنظم ــم املتح وكأن األم
ــا بأنها عاملية  ــت عاملية ووصفه ــة انجليزية وليس منظم
هي فقط لذر الرماد يف العيون ألن جوهرها وظاهرها يؤكد 
ــة اإلنجليزية  ــة ألنها تعتمد اللغ ــىل أنها فقط إنجليزي ع

حرصاً يف معامالتها وقراراتها.
حتى الدول التي تنص دساتريها الوطنية عىل اعتبار 
ــا املنظمات  ــمية تكرسه ــة الرس ــة هي اللغ ــة العربي اللغ
ــي اللغة اإلنجليزية  ــمية لها ه الدولية وتعترب اللغة الرس
ــات غريبة داخل  ــة إىل كنتون ــات الدولي ــول املنظم وتتح

الدول العربية بلغة متختلفة وثقافة مختلفة.
ــدى زياراتي ملقر إحدى منظمات األمم املتحدة  يف إح

وجدت ازدحام كبري تساءلت ملاذا ؟
ــار اللغة  ــص الختب ــوم مخص ــه الي ــة بأن ــت اإلجاب أت

االنجليزية للمتقدمني للتوظيف لديها.
ــرتاط اللغة اإلنجليزية للعمل يف دول  قد استسيغ اش
لغتها الرسمية اإلنجليزية لكن من غري املعقول اشرتاطها 

للعمل يف بلدان لغتها ليست االنجليزية.
ــم عىل  ــم وإجباره ــن هويته ــلخهم م ــدف س وكأن اله
التقوقع يف بيئة بعيدة عن أوطانهم التالمس همومهم وال 
ــل تلك املنظمات  ــباب فش احتياجاتهم وهذه من أهم أس

الدولية واخفاقاتها املستمرة.
ــك املنظمات من  ــزام العاملني يف تل ــرتض أن يتم ال ويف
ــة ال أن يتم  ــان اللغة الوطني ــدان عىل اتق ــارج تلك البل خ

فرض اإلنجليزية عىل أبناء البلد انفسهم.
ــال  ــل واالتص للتواص ــيلة  ــة وس اللغ ــرب  ــث تعت حي
اإلنساني وكل مجتمع له لغة يتحدث بها يكتب بها ويعرب 
ــكواه وطلباته  ــه عن ش ــه عن احتياجات ــا عن ترصفات به
ــتوجب أن يتم احرتام اللغة الوطنية داخل األوطان  ويس

كونها تعرب عن ثقافتها الوطنية 
ــة  للغ ــدة  املتح ــم  األم ــاد  اعتم ــم  يت أن  ــتغرب  ونس
ــن الكرة األرضية  ــمية لها بالرغم م اإلنجليزية كلغة رس
ــات كثرية جداً ومتنوعة وأهمها الخمس اللغات  تعج  بلغ
ــكان الكرة األرضية ويف  ــي يتحدث بها عدد كبري من س الت
ــن ) من  ــة ( ماندراي ــة الصيني ــع اللغ ــتوى األوىل تق املس
حيث عدد املتحدثني بها يليها  اللغة اإلسبانية – ثم اللغة  

اإلنجليزية – ثم اللغة الهندية – ثم اللغة العربية )

ــيطرة اللغة اإلنجليزية عىل  البعض يطرح أسباب س
ــىل أنها  ــات الدولية ع ــدة واملنظم ــم املتح ــة األم منظوم
ــرصة يف الحرب  ــيطرة الفعلية للقوى املنت ــكاس للس انع
ــات املتحدة  ــا الوالي ــذي يف مقدمته ــة وال ــة الثاني العاملي

االمريكية وبريطانيا ولكن ؟؟
ــتوجب اعادة النظر يف هذه اآللية غري املفهومة يف  يس
ــل دول العالم بلغة  ــدة داخ ــات األمم املتح ــل منظم تعام
ــتمرارها دون اي تعديل  ــف عن لغة تلك الدول واس تختل

او تصحيح.
ــاء عن هذا املوضوع اوضح  يف نقايش مع أحد االصدق
ــد تحرتم إرادة  ــدة واملنظمات الدولية ق ــم املتح يل أن األم
ــدول الذي تبلغهم باهمية التعامل داخل الدولة باللغة  ال
ــة أخرى وأوضح يل  ــمية العربية ومنع التعامل بلغ الرس
ــا إلحدى دول  ــظ يف إحدى زيارته ــذا الصديق أنه الح ه
ــة تتعامل  ــدة يف تلك الدول ــم املتح ــب األم ــم أن مكت العال
ــن التعامل  ــم منعها م ــة وت ــك الدول ــة لتل ــة الوطني باللغ
ــر ومحارض  ــع التقاري ــث يتم رف ــة حي ــة اإلنجليزي باللغ
االجتماعات واملراجع واألنشطة باللغة الوطنية لها وإذا 
ما رغبت األمم املتحدة يتم ترجمتها اىل اللغة اإلنجليزية 
ــزم موظفو األمم  ــارج الدولة كما يلت ــالها إىل خ عند إرس
املتحدة يف تلك الدولة بالتعامل باللغة الوطنية لها ويمنع 
ــتقبال أي موظف اليتقن اللغة الوطنية لها وحتى أن  اس
تم إرسال موظف من خارج ذلك البلد  يلتزم بالتحدث مع 
ــدث باللغة اإلنجليزية  ــن عرب مرتجم ويمنع التح األخري

ويعتربون مخالفة ذلك أخرتاق للسيادة الوطنية.
ــدة واملنظمات  ــل األمم املتح ــتمرار تعام خطورة اس
الدولية يف وطننا باللغة اإلنجليزية اليتوقف يف السيطرة 
ــة واالنحياز بل لها مخاطر أخرى نوجز أهمها يف  الثقافي

التايل :
1. اللغة حاجز للتوظيف لديها 

ــة لغة التعامل  ــض اعتماد اللغة االنجليزي يعترب البع
ــات الدولية حاجزاً كبري  ــات األمم املتحدة واملنظم ملنظم
ــذه املنظومة العاملية مما  ــع الكثري من االنضمام إىل ه يمن
ــن موظفيها وكوادرها  ــار العدد الكبري م يؤدي إىل انحص
ــة االنجليزية وبعض  ــي تتقن اللغ ــي الدول الت يف مواطن
ــتطيعون االملام  ــدول األخرى الذين يس ــني من ال املواطن
ــبتهم قليلة جداً حيث يتم  ــة اإلنجليزية وتكون نس باللغ
ــا ملجيدي اللغة االنجليزية  حرص عروض التوظيف فيه
ــة  ــورة باللغ ــون محص ــف تك ــات التوظي ــى أن طلب حت
ــام  ــن االنضم ــا م ــخص اليتقنه ــع أّي ش ــة ملن اإلنجليزي
ــني للعمل يف  ــداد املنظم ــة إع ــا  وبمتابع ــوادر عمله إىل ك
ــبب حاجز  ــرب قليل جداً بس ــة من الع ــات الدولي املنظم
ــح املجال  ــر فيه وفت ــتوجب إعادة النظ ــذي يس ــة ال اللغ
واسعاً للتنافس واالنضمام بعدالة ودون انحياز أو تمييز 
بسبب اللغة الذي تعترب تمييزاً سلبياً يستوجب تجاوزه.

2. خطورة اللغة عىل السيادة الوطنية :

ــتمرار تعامل املنظمات الدولية باللغة االنجليزية  اس
ــتور  ــذي ينص الدس ــة ال ــيادة الوطني ــري للس ــاوز كب تج
ــة العربية وهنا  ــمية هي اللغ ــي عىل ان اللغة الرس الوطن

تكون اللغة االنجليزية محطمة لها النص الدستوري.
ــتخفاف والنظرة  باالضافة إىل أن ذلك يقصد به االس
ــة االنجليزية هي  ــة وأن الثقاف ــة الوطني ــة للثقاف الدوني

الثقافة املسيطرة عىل العالم فقط.
ــن املواطنني إلتقان  ــداد كبرية م ــؤدي إىل توجه أع وي
ــع العاملية  ــوا التقارير واملراج ــة االنجليزية ليطالع اللغ
ــات الدولية  التي  ــل يف تلك املنظم ــوا فرصة للعم أو لينال
ــا أو  ــم له ــة النضمامه ــة اإلنجليزي ــادة اللغ ــرتط إج تش
ــة واليمكن إجادتها  ــية وتأهيلي الحصول عىل منح دراس
ــري لثقافتنا  ــا وهذا مهدد كب ــوص يف ثقافاته ــم يتم الغ مال

الوطنية.
ــالخ املواطن  وبالرتكيز عىل ذلك الرشط يؤدي إىل انس
ــتطيع  ــة يف ثقافة أخرى ألنه اليس ــه وانخراط عن ثقافت
ــكل كامل يف  ــة إال اذا انخرط بش ــة االنجليزي ــان اللغ إتق

الثقافة األخرى.
3. استمرارية التجهيل بسبب حاجز اللغة 

ــل  ــن قب ــة م ــة الوطني ــام باللغ ــدم االهتم ــبب ع بس
ــري  ــات غ ــل املجتمع ــتمر تجهي ــة يس ــات الدولي املنظم
ــات تلك  ــام وواجب ــة عن مه ــة االنجليزي ــة باللغ الناطق
املنظمات وأيضاً العلوم واملعارف والقوانني التي تنتجها 
تلك املنظمات والتي تتكاسل عن القيام بواجباتها بنرش 
ــي فقط بنرشها  ــارف وتكتف ــوم والقوانني واملع ــك العل تل
باللغة االنجليزية واليتوقف املوضوع هنا بل يتم بجهود 
حثيثة ترجمة جميع العلوم والقوانني واملعارف اىل اللغة 

االنجليزية وهذا يعترب انحيازاً كبرياً المربر له.
ــاز املنظمات الدولية اىل اللغة االنجليزية  كما أن انحي
ــة تعليم يف  ــة واعتمادها كلغ ــة اللغات العاملي ورفض بقي
الدراسات التخصصية والدورات التدريبية التي تقيمها 
تلك املنظمات يؤدي اىل حرمان الكثري من املستحقني لها 
ــبب حاجز اللغة وتنحرص  من فرصة الحصول عليها بس
الفرص يف أشخاص محدودين يتكرر اختيارهم وتمتعهم 
ــبب حاجز  ــدد الكبري منها بس ــرص ويحرم الع ــك الف بتل

اللغة.
4. وسيلة سيطرة عىل األمم املتحدة واملنظمات 

الدولية 
ــات  ــع بمخرج ــرشط للتمت ــة ك ــز اللغ ــاد حاج اعتم
ــىل  ــول ع ــة أو الحص ــات الدولي ــدة واملنظم ــم املتح األم
ــا يجعل جميع  ــل أو االنضمام إليه ــب وتاهي فرص تدري
ــا  ــن خدماته ــتفيدين م ــات واملس ــك املنظم ــي تل موظف
ــاً تكون  ــع وغالب ــددة من املجتم ــة مح ــن يف فئ محصوري
ــة  ــع تكاليف دراس ــن عىل دف ــاء القادري ــة األغني ــن فئ م
ــرم منها الكثري من  ــة الباهضه جداً ويح ــة اإلنجليزي اللغ
ــم حرمانهم  ــرص وت ــك الف ــتحقني لتل ــني واملس املحتاج

ــطى أو  ــن الطبقة الوس ــم م ــز اللغة وكونه ــبب حاج بس
ــال للطبقات  ــاح املج ــم حرمانهم منها إلفس ــراء يت الفق
الغنية لالستحواذ عليها بالرغم من تلك الطبقات الغنية 
ــطى والفقراء  لديها خيارات أخرى بعكس الطبقة الوس
ــام للعمل  ــدة لهم هو االنضم ــد تكون فرصة وحي الذي ق
ــية او  ــول عىل منح دراس ــة أو الحص ــات الدولي يف املنظم

تدريبية لتحسني وضعه ورفع مستواه العلمي.
ــة الغنية يف املجتمع  ــار تلك الفرصة يف الطبق وانحص
ــلبياً جداً من معاناة مجتمعاتهم كونهم  يجعل دورهم س
ــم ملعقة ذهبية  ــدوا ويف فمه ــة غنية وول ــني يف طبق عايش
ــات الدولية الباهظة  ــتحقات املنظم وتأتي مرتبات ومس
ــاع واحتياجات  ــة اوج ــرث بعيداً عن مالمس ــم اك لتجرفه

املجتمع.
ــتغالل  ــات واملنظومات تقوم باس ــا أن بعض الجه كم
ــبيها  ــع منتس ــة لدف ــات الدولي ــة يف املنظم ــز اللغ حاج
ــن طريق دفع  ــك املنظمات ع ــىل مفاصل تل ــيطرة ع للس
التكاليف الباهظة الكتساب اللغة االنجليزية ويتم حرف 
ــات الدولية  ــات وتعامالت تلك املنظم ــم يف ترصف والتحك
لتحقيق مصالح تلك األطراف حرصاً بالسيطرة عىل أهم 

عنارصها وهو الكادر البرشي فيها.
ــع الكادر  ــكار وتنوي ــرس هذا االحت ــرتض أن يتم ك ويف
ــن طبقات  ــخاصاً م ــات ليظم أش ــك املنظم ــل يف تل العام
مجتمعية بسيطة  إلثراء وتطوير ادائها وعدم احتكارها 
ــات محددة وهذا يتناقض مع  يف الطبقة الغنية فقط أوفئ
وصف ومسمى تلك املنظمات كمنظمات عاملية انسانية.

5. حاجز اللغة عىل حساب الكفاءة 
ــة ووضعه رشط  ــات الدولي ــة لدى املنظم ــز اللغ حاج
ــوم  والعل ــب  والتدري ــة  والدراس ــام  لالنضم ــري  جوه

واملعارف يكون غالباً عىل حساب الكفاءة.
ــتبعاد الكفاءات من فرص الحصول عىل  حيث يتم اس
ــبب  ــية وتأهيلية أو االنضمام للعمل لديها بس منح دراس
حاجز اللغة الذي التستطيع معظم الكفاءات إجادة لغة 
ــغلني بالدراسة والعمل  ــكل كامل كونهم منش اخرى بش
ــم الوقت لتعلم  ــار تخصصاتهم املهنية وليس لديه يف اط
ــتوجب التفرغ  ــا والذي يس ــة وإجادته ــة اإلنجليزي اللغ

الكامل لها واملمارسة املستمرة لها.
ــرم املنظمات الدولية من كوادر  وضع حاجز اللغة يح
ــكل كبري  ــف ادائها بش ــؤدي إىل ضع ــدة مما ي ــة جي مهني
ويستمر عملها روتينياً بعيداً عن االبداع الذي اليصنعها 
اال الكفاءات املاهرين والذي غالباً اليجيدون لغة أخرى.

ــك الكفاءات  ــات من تل ــربر لحرمان املنظم ــد م اليوج
وباإلمكان وضع آليات عملية إلكسابهم اللغة اإلنجليزية 
ــىل منح  ــول ع ــا أو للحص ــل لديه ــم للعم ــد انضمامه بع
ــية وتأهيلية ألن اجادة اللغة يستوجب االحتكاك  دراس
ــاءات بعد  ــك لتلك الكف ــري ذل ــكان توف ــة وباإلم واملمارس

وليس قبل االنضمام أو الحصول عىل املنح.

6. حاجز اللغة يتناقض مع الشفافية ومكافحة 
الفساد

ــان الكفاءات  ــة يف حرم ــز اللغ ــف أرضار حاج التتوق
ــة والحصول عىل  ــتحقني للعمل باملنظمات الدولي واملس
ــية أيضاً هناك أرضار تتمثل يف غياب مبادىء  منح دراس
ــفافية ومكافحة الفساد بسبب حاجز اللغة واعتماد  الش
ــم املتحدة يف  ــل األم ــمية لعم ــة لغة رس ــة اإلنجليزي اللغ
ــم حيث اليجيد  ــا يف دول العال ــيس ومكاتبه ــا الرئي مقره
ــل تلك  ــاذا تعم ــرف م ــا واليع ــع له ــراد املجتم ــم أف معظ
ــل تخللت أعمالها  ــات وهل أخفقت أم نجحت وه املنظم
ــز اللغة  ــبب حاج ــرف بس ــع اليع ــاد أم ال ألن املجتم فس
ــقط معظم املنظمات الدولية يف مستنقع الفساد  وقد تس

بسبب ذلك.
ــر يف ذلك وإلزام جميع  ــتوجب أن يتم اعادة النظ ويس
ــع  ــة يف جمي ــة الوطني ــاد اللغ ــة باعتم ــات الدولي املنظم
ــت الخاص بها باللغة  ــا ونرشها يف موقع االنرتن تعامالته
الوطنية وإتاحة جميع الوثائق والتقارير باللغة الوطنية 
ــات محددة  ــدم حرصها يف فئ ــراد املجتمع وع ــع أف لجمي
والزامية نرش جميع تفاصيل أنشطتها دون اختصار وال 

إخفاء ليقوم املجتمع بتقييم ادائها وتقويم انحرافاتها.
ويف األخري :

ــل  ــات عم ــر يف آلي ــادة النظ ــة إع ــىل وجوبي ــد ع نؤك
منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى وكرس 
ــرتام ثقافة ولغة  ــة والزامها باح ــة االنجليزي حاجز اللغ
ــا وبمايؤدي  ــرى لتعزيز وتفعيل دوره ــات األخ املجتمع
ــا بعيداً عن التقوقع  ــتقطاب الكفاءات للعمل لديه إىل اس
ــنوات عمرهم  ــن تفرغوا معظم س ــخاص محدودي يف اش
ــاب مهاراتهم  ــىل حس ــة ولو ع ــة اإلنجليزي ــادة اللغ إلج

املهنية.
ــك املنظمات الدولية لتظم  ولتنويع كوادر العمل يف تل
ــع دول العالم ومن ثقافات متعدده  كوادر برشية من جمي
كونها منظمات عاملية كما هو موضح يف مسمياتها ويجب 

ان تطابق التسمية الواقع ال أن تناقضها.
ــز  ــر حاج ــىل مخاط ــز ع ــة الرتكي ــة إىل أهمي باإلضاف
ــرى غري اللغة  ــات الدولية لغة أخ ــة واعتماد املنظم اللغ
ــا مما يؤدي  ــمية لها يف بلدان ال تتقنه ــة كلغة رس الوطني
ــك املنظمات   ــىل مفاصل تل ــات محددة ع ــيطرة فئ إىل س
ــا أو حرصها يف  ــاب حياديته ــا وغي ــؤدي اىل انحيازه وي
ــف إجادة اللغة  ــاء القادرين عىل دفع تكالي طبقة األغني
ــة بالرغم من أنه ال أهمية لها للعاملني يف بلدان  االنجليزي
ــؤدي ذلك إىل  ــت االنجليزية ألنه ي ــمية ليس لغتها الرس
ــاج مجتمعاتهم  ــاة واحتي ــتهم لواقع ومعان ــدم مالمس ع
ــاني وهذا  ــاً إنس ــن أن عملها غالب ــم م ــانية بالرغ اإلنس

يتناقض معها.
ــاد بسبب  ــبب يف تفيش الفس كما أن حاجز اللغة يتس
ــفافية الحقيقية لعدم إتاحة تفاصيل أنشطة  غياب الش
ــا بلغة أخرى  ــات الدولية للمجتمع كونه وبرامج املنظم
ــتوجب إلزام جميع  اليجيدها معظم أفراد املجتمع ويس
ــطتها باللغة  ــة بنرش كافة تفاصيل انش املنظمات الدولي
ــىل مواقع التواصل  ــة يف موقعها عىل االنرتنت وع الوطني
االجتماعي ليقوم املجتمع بدوره يف تقييم ادائها وتقويم 
اعوجاجها والذي لن يتحقق ذلك مالم يتم نرشها باللغة 
ــار حاجز اللغة يف املنظمات الدولية خلل  الوطنية  باعتب

وانحياز.
* عضو الهيئة االستشارية لوزارة حقوق 
اإلنسان 
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