طالب من بلدان خمتلفة يحضرون
فصال للغة األملانية لألطفال
املهاجرين يف برلين ،أملانيا.

املد اللغوي
باري شيزويك

استقبلت

البلــدان األوروبيــة
يف عــام 2015
مــا يزيــد علــى
مليــون مهاجــر مــن شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط،
أساســا مــن الصراعــات يف ســوريا والعــراق .وبعضهــم
مــن الالجئيــن الذيــن هربــوا مــن احلــرب األهليــة
والتمييــز واألوضــاع الفوضويــة .والبعــض اآلخــر
مــن املهاجريــن ألســباب اقتصاديــة بحثــا عــن فــرص
أفضــل .وتتحــدث الغالبيــة العظمــى مــن اجملموعتيــن
اللغــة العربيــة أساســا وسيســتقرون بشــكل دائــم يف
أوروبــا ،حيــث ال تنتشــر اللغــة العربيــة ولكــن تعيــش
فيهــا جمموعــات كبيــرة مــن الناطقيــن بهــا .وعلــى
الرغــم مــن أن بعضــا مــن هــؤالء املهاجريــن ســيجيدون
لغــة البلــد املضيــف لهــم ،فــإن احلــال ليــس كذلــك
بالنســبة ملعظمهــم.
وركــزت الطفــرة األخيــرة للهجــرة الدوليــة علــى
االهتمــام باقتصــادات اللغــة  -احملــددات والنتائــج
— بمــا يف ذلــك آفــاق العمــل وإمكانــات الكســب —
املتعلقــة بإجــادة املهاجريــن للغــة البلــد املضيــف
لهــم .ويعتمــد النجــاح االقتصــادي للمهاجريــن بشــكل

كبيــر علــى مــدى إجــادة وســرعة تعلمهــم للغــة بلدهــم
اجلديــد.
وقــد اســتفادت البحــوث النظريــة والتجريبيــة ،التــي
قمــت بهــا بنفســي أو التــي أجراهــا زمالئــي يف نفــس
اجملــال ،مــن الزيــادة احلديثــة نســبيا يف البيانــات
اجلزئيــة الكبيــرة املوجــودة يف البلــدان الرئيســية
املســتقبلة للمهاجريــن ،والتــي حتــدد املهاجريــن
ولغتهــم األصليــة ومــدى إجادتهــم للغــة الرئيســية
للبلــد املضيــف ،إىل جانــب اخلصائــص االجتماعيــة
والديمغرافيــة واالقتصاديــة ذات الصلــة.

اقتصادات اللغة
تعطي دروسا مهمة
بشأن أفضل طريقة
يمكن أن تدمج بها
أوروبا املهاجرين

تعلم اللغة

إن إجــادة اللغــة هــي نــوع مــن أنــواع رأس املــال
البشــري ،شــأنها شــأن املهارات األخرى املكتســبة يف
املدرســة أو يف العمــل .وهــي ســلعة اقتصاديــة مفيــدة
مهنيا وشــخصيا واجتماعيا ويمكن اكتســابها مقابل
تكلفــة مــن حيــث الوقــت واملــال يتحملهــا األفــراد ،ويف
حالــة األطفــال ،اآلبــاء أو مقدمــو الرعايــة .وعلــى الرغــم
مــن اختــاف التأثيــرات إىل حــد مــا عبــر البلــدان،
فــإن املهاجريــن األكثــر إجــادة للغــة البلــد املضيــف
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هــم األوفــر حظــا يف احلصــول علــى وظيفــة ،ويحققــون دخــا أكبــر عنــد
التوظيــف ،وهــم األوفــر حظــا يف أن يصبحــوا مواطنيــن ،وتزيــد احتمــاالت
زواجهــم مــن أشــخاص مــن خــارج بلدهــم األصلــي أو جمموعتهــم اإلثنيــة.
وركــزت البحــوث املتعلقــة بمحــددات إجــادة املهاجريــن للغــة البلــد
املضيــف — التــي أُجريــت يف العديــد مــن البلــدان املســتقبلة للمهاجريــن،
بمــا يف ذلــك أســتراليا وكنــدا وأملانيــا وإســرائيل واململكــة املتحــدة
والواليــات املتحــدة — علــى أربــع مســائل :التعــرض للغــة واجليــوب
الســكنية والكفــاءة واحلوافــز االقتصاديــة.
التعــرض للغــة البلــد املضيــف يمكــن أن يحــدث قبــل الهجــرة أو
بعدهــا .فيمكــن أن يتعلــم النــاس اللغــة قبــل الهجــرة مــن خــال برامــج
رســمية أو غيــر رســمية للتدريــب اللغــوي أو عــن طريــق التعــرض لوســائط
اإلعــام وعبــر اإلنترنــت .كذلــك يمكــن أن يتضمــن التعــرض للغــة بعــد
الهجــرة برامــج رســمية أو غيــر رســمية للتدريــب اللغــوي ،ولكــن التعلــم
مــن خــال املعيشــة ،الــذي عــادة مــا يقــاس بطــول مــدة إقامــة الشــخص
يف البلــد اجلديــد ،هــو أكثــر الطــرق فعاليــة الكتســاب اللغــة .واإلقامــة
املتقطعــة ،التــي ربمــا تنشــأ مــن الهجــرة ذهابــا وإيابــا (التــي يقــوم بهــا
الــزوار املؤقتــون أو مــا يُطلــق عليهــم الطيــور العابــرة ،الذيــن يعــودون
إىل أوطانهــم حامليــن مدخراتهــم كل عــام أو مــا شــابه ذلــك) ،أو التطلــع
إىل هجــرة مؤقتــة فحســب يقلــان احلافــز علــى إجــادة اللغــة .ويميــل
املهاجــرون املكســيكيون يف الواليــات املتحــدة ،علــى ســبيل املثــال،
إىل أن يكونــوا أقــل إجــادة للغــة اإلنكليزيــة مــن املهاجريــن املماثليــن،
ويرجــع ذلــك نوعــا مــا إىل أنهــم أكثــر عرضــة للهجــرة ذهابــا وإيابــا.
اجليــوب الســكنية :إن العيــش والعمــل يف جمتمــع إثنــي واالقتــران
بأشــخاص يتحدثــون نفــس اللغــة ييســر انتقــال املهاجريــن الوافديــن
حديثــا ،ولكنــه يكــون بثمــن .فتســتغرق عمليــات ضبــط األوضــاع ذات
الصلــة باللغــة وإقامــة شــبكات وغيرهــا وقتــا أطــول .وبالتــايل مــا يمكــن
أن يكــون مفيــدا علــى املــدى القصيــر قــد يصبــح ضــررا بمــرور الوقــت.
وكثيــرا مــا ترتبــط اللغــة ارتباطــا وثيقــا بالتفضيــات الثقافيــة أو
الســلع اإلثنيــة التــي يســتهلكها أساســا أفــراد جمتمــع إثنــي ونــادرا مــا
يســتهلكها اآلخــرون .ويتضمــن ذلــك األغذيــة اإلثنيــة (اللحــوم احلــال على
ســبيل املثــال) واملالبــس اإلثنيــة (الســاري) .وتربــط اللغــة األشــخاص
الذيــن ينتمــون إىل دور عبــادة إثنيــة ،وأنديــة اجتماعيــة ،وشــبكات
الصداقــات وأســواق الــزواج .فالعيــش بيــن آخريــن لديهــم خلفيــة لغويــة
مماثلــة والطلــب علــى نفــس األغذيــة اإلثنيــة يخفــض تكلفــة املعيشــة
ويشــجع ظهــور جمتمعــات أو جيــوب إثنيــة .وعلــى ســبيل املثــال ،فــإن
تكلفــة شــراء زيّ الســاري بالنســبة للمهاجريــن مــن الهنــد أو الذهــاب إىل
معبــد هندوســي مــن حيــث املــال والوقــت تكــون أقــل كلمــا زادت املنافســة
بيــن مقدمــي اخلدمــات وكلمــا زاد عــدد وتنــوع االختيــارات .ولكــن اجليــوب
اإلثنيــة تعــاين يف كثيــر مــن األحيــان مــن احلرمــان فيمــا يتعلــق بالســكن
والصــرف الصحــي واألمــن نظــرا لإلنفــاق احملــدود مــن جانــب حكومــة
البلــد املضيــف.
وال يعتمــد ظهــور مثــل هــذه اجليــوب بيــن املهاجريــن علــى عــدد
املهاجريــن مقابــل الســكان األصلييــن وتركزهــم اجلغــرايف فقــط ،ولكنــه
يعتمــد أيضــا علــى مــدى تنــوع لغاتهــم .ومــن األرجــح أن ينشــئ تدفــق
املهاجريــن املتجانســين لغويــا جيبــا لغويــا مقارنــة بالتدفــق املماثــل
يف احلجــم ملهاجريــن ناطقيــن بلغــات خمتلفــة .كمــا أن العيــش والعمــل
يف جيــب لغــوي أســهل إذا كان عــدد كبيــر مــن النــاس يف بلــد املقصــد
يتحدثــون لغــة املهاجــر .ومــن األســهل بكثيــر جتنــب التواصــل بلغــة
بلــد املقصــد أو التقليــل منــه إىل أدنــى حــد إذا كان اجليــران والزمــاء
يتحدثــون لغــة املهاجــر اجلديــدة ،وإذا كانــت الوســائط وجهــات التواصــل
االجتماعــي وشــبكات العمــل متاحــة بهــذه اللغــة أيضــا .وعلــى ســبيل
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املثــال ،فاملهاجــر الوافــد حديثــا ويتحــدث اللغــة الباســكية يف أملانيــا
ســيجد عــددا قليــا  مــن األشــخاص للتواصــل معهــم بهــذه اللغــة ،ولكــن
املهاجــر الوافــد حديثــا ويتحــدث اللغــة التركيــة ســيجد جمتمعــا كبيــرا
راســخا مــن متحدثــي اللغــة التركيــة.
الكفــاءة هــي القــدرة علــى حتويــل التعــرض للغــة جديــدة إىل إتقــان
أكبــر لهــا .والســن حمــدد أساســي للكفــاءة .فيمكــن للمهاجريــن الشــباب
أن يكتســبوا املهــارات اللغويــة للبلــد املضيــف بشــكل أســرع وبدقــة أكبــر
مــن املهاجريــن األكبــر ســنا .فالتعليــم يزيــد مــن الكفــاءة يف اكتســاب
لغــات جديــدة ،كمــا يفعــل يف حالــة املهــارات األخــرى .وهنــاك عامــل
آخــر للكفــاءة وهــو درجــة التقــارب اللغــوي — مــدى تقــارب لغــة الشــخص
األصليــة أو اللغــة األم مــع لغــة بلــد املقصــد .وعلــى ســبيل املثــال ،فاللغــة
اإليطاليــة أقــرب لغويــا إىل اللغــة الفرنســية مــن اللغــة الصينيــة ،وبالتــايل

تزداد احتماالت التوظيف مع زيادة
إجادة املهاجرين للغة البلد املضيف.
فــإن املهاجريــن اإليطالييــن يتعلمــون اللغــة الفرنســية بســهولة أكبــر مــن
الصينييــن.
احلوافــز االقتصاديــة هــي العامــل املهــم األخيــر الــذي يؤثــر علــى
مــا إذا كان املهاجــر ســيجيد لغــة البلــد املضيــف وســرعة إجادتــه لهــا.
وتكــون احلوافــز االقتصاديــة لتعلــم اللغــة أقــوى إذا كان الشــخص يتوقــع
إقامــة طويلــة وغيــر متقطعــة .ويكــون الســائحون والــزوار املؤقتــون أقــل
حماســا مــن املهاجريــن الدائميــن يف تعلــم لغــة بلــد املقصــد .وتختلــف
فوائــد تعلــم لغــة بلــد املقصــد باختــاف املهــارة أو املســتوى التعليمــي.
فاألشــخاص األعلــى مهــارة يميلــون إىل العمــل يف وظائــف تتطلــب إجادة
لغــة بلــد املقصــد ،ولكــن يكــون ذلــك أقــل أهميــة بالنســبة لألشــخاص الذين
يعملــون يف وظائــف عديــدة تتطلــب مهــارات أقــل .ويحتــاج املهندســون
والتقنيــون املهاجــرون عمومــا إىل درجــة مــن الكفــاءة يف إجــادة لغــة بلــد
املقصــد لتكــون مهاراتهــم منتجــة ،بينمــا قــد ال يحتــاج عمــال النظافــة
واحلمالــون إىل ذلــك.

مشكلة اجليل األول

حلســن احلــظ ،تكــون اإلجــادة احملــدودة للغــة البلــد املضيــف هــي أساســا
مشــكلة اجليــل األول مــن املهاجريــن .ويميــل اســتخدام اللغــة املوروثــة
عــن اآلبــاء إىل الــزوال بيــن األجيــال املتتاليــة ،ســواء كان ذلــك لألفضــل
أو لألســوأ .فالذهــاب للمدرســة والتعــرض لوســائط اإلعــام الناطقــة بلغــة
البلــد املضيــف واللعــب مــع األطفــال اآلخريــن الذيــن ال يتحدثــون لغــة
اآلبــاء تعجــل باكتســاب اللغــة اجلديــدة وفقــدان اجليــل الثــاين أو الثالــث
للغــة اآلبــاء .والعيــب يف ذلــك هــو تقليــل روابــط الشــخص بتراثــه وأقاربــه
الذيــن مل يهاجــروا.
ويمكــن أن يجيــد أبنــاء املهاجريــن أو أحفادهــم لغــة البلــد املضيــف
تمامــا وأن يحافظــوا علــى اللغــة املوروثــة عــن اآلبــاء .ومــن املرجــح
أن يتحــدث األطفــال واألحفــاد لغــة اآلبــاء إذا نشــأوا بيــن أفــراد األســرة
واجليــران ،وإذا كانــت وســائط اإلعــام املطبوعــة واإللكترونيــة متاحــة
بهــذه اللغــة ،وإذا ظلــوا علــى اتصــال بأقاربهــم الذيــن يبقــون يف البلــد
األصلــي .وعندمــا يعيــش األطفــال الذيــن يولــدون يف البلــد اجلديــد يف
جيــوب حمــددة جغرافيــا أو لغويــا ،تميــل اللغــات املوروثــة إىل البقــاء
ملــدة أطــول.

واجلانــب الســلبي هــو أن هــؤالء املتحدثيــن بلغــات أخــرى يكــون
دخلهــم يف كثيــر مــن األحيــان أقــل مــن دخــل املتحدثيــن باللغة اإلنكليزية
فقــط .وينطبــق ذلــك ،علــى ســبيل املثــال ،بيــن الرجــال الذيــن ولــدوا يف
الواليــات املتحــدة ويتحدثــون اإلســبانية أو اليديشــية أو الهولنديــة
البنســلفانية أو اللغــات األمريكيــة األصليــة يف املنــزل كلغتهــم الثانيــة
إىل جانــب اإلنكليزيــة .ويحقــق األشــخاص الذيــن يتحدثــون اإلســبانية
دخــا إجماليــا أقــل بنســبة  ،%20ويف حالــة تســاوي حمــددات الدخــل
األخــرى ،مثــل التعليــم ،والســن وعــدد أســابيع العمــل ،فإنهــم ال يزالــون
يحققــون  %7أقــل.
وتميــل اللغــة املرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بممارســة أقليــة دينيــة
لشــعائرها إىل البقــاء لفتــرة أطــول يف بلــد املقصــد ،حتــى بيــن اجليــل
الثــاين وأبنــاء األجيــال الالحقــة الذيــن تكــون لغتهــم األم هــي لغــة البلــد
املضيــف.

قيمة اللغة

مــا أهميــة تعلــم لغــة البلــد املضيــف للنجــاح يف ســوق العمــل؟ واجلــواب
القصيــر هــو أنــه مهــم جــدا .فتــزداد احتمــاالت عمــل املهاجريــن —
ودخولهــم يف حالــة العمــل — مــع زيــادة إجادتهــم للغــة البلــد املضيــف،
إىل جانــب طــول فتــرة إقامتهــم يف البلــد ومســتوى تعليمهــم ،ضمــن
غيرهــا مــن األمــور .وتشــير التقديــرات إىل أن تأثيــر إجــادة اللغــة علــى
الدخــول يعــادل حــوايل ثــاث ســنوات مــن التعليــم اإلضــايف.
وكلمــا توافقــت املهــارات — املكتســبة يف بلــد املنشــأ — التــي
يجلبهــا املهاجــرون معهــم مــع املهــارات املطلوبــة للوظائــف يف بلدهــم
اجلديــد ،كلمــا زادت دخولهــم .وتزيــد الدخــول مــع طــول مــدة التواجــد يف
البلــد ،بســرعة يف البدايــة ثــم ببــطء بعــد ذلــك .ويحــدث ذلــك جزئيــا ألن
املهاجريــن يحصلــون علــى شــهادات ،ويقيمــون شــبكات ،ويكتســبون
خبــرات ذات صلــة بســوق عملهــم اجلديــد ،وأيضــا نتيجــة حتســن مهاراتهــم
اللغويــة .وقــد يجــد املهاجــرون عمــا يف جيــب لغــوي ،ولكــن نظــرا لقلــة
فــرص العمــل املتاحــة فيــه ،تميــل دخولهــم إىل أن تكــون أقــل بكثيــر مــن
الدخــول يف ســوق العمــل العامــة.

أدوات للتغيير

يمكــن أن تؤثــر السياســة العامــة علــى إجــادة املهاجريــن للغــة .ويمكــن
أن تقــوم بذلــك عــن طريــق تفضيــل طلبــات املهاجريــن الذيــن أتقنــوا
بالفعــل لغــة البلــد املضيــف ،كمــا هــو احلــال بالنســبة للغتيــن اإلنكليزيــة
والفرنســية يف كنــدا.
وتســفر السياســات التــي تؤيــد املهاجريــن مــن الشــباب احلاصليــن
علــى مســتويات تعليــم عاليــة ،وغيــر املنعزليــن جغرافيــا يف جيــوب
املهاجريــن ولكــن يعيشــون وســط عامــة الســكان ،عــن مهاجريــن أكثــر
إجــادة للغــة وأعلــى دخــا .وقــد جنحــت مثــل هــذه السياســات يف أســتراليا
ونيوزيلنــدا .كذلــك فــإن السياســات التــي تشــجع الهجــرة الدائمــة بــدال مــن
الذهــاب واإليــاب — ربمــا عــن طريــق تشــجيع هجــرة األســرة بأكملهــا،
أو تعزيــز املواطنــة ،أو تيســير عمــل زوج أو زوجــة املهاجــر األساســي —
يمكــن أن حتســن دخــل األســرة وتمنــع الهجــرة مــرة أخــرى إىل املوطــن
األصلــي.
كذلــك فــإن تشــجيع تدفقــات الهجــرة بيــن املهاجريــن الذيــن تعرضــوا
لثقافــة ولغــة بلــد املقصــد ،مثــل ســكان املســتعمرات الســابقة (كمــا فعلــت
اململكــة املتحــدة) ،وللغــات القريبــة لغويــا للغــة بلــد املقصــد يعــزز أيضــا
مــن اتقــان اللغــة.
ويف حالــة تدفقــات املهاجريــن مــن الالجئيــن ،قــد ال يكــون لبلــد
املقصــد درجــة كبيــرة مــن الســيطرة علــى اختيــار املهاجريــن ،ولكــن
ال يــزال مــن املمكــن أن تؤثــر السياســة العامــة علــى مهارتهــم اللغويــة.

فالتدريــب املدعــوم يف فتــرة مــا بعــد الهجــرة بلغــة بلــد املقصــد ،والــذي
يركــز علــى كل مــن التحــدث والتثقــف ،يــؤدي بطبيعــة احلــال إىل تعزيــز
مهــارات الوافديــن اجلــدد .وحقــق نظــام أولبــان اإلســرائيلي للتدريــب
اللغــوي املدعــوم بشــأن الدراســة املكثفــة للغــة العبريــة جناحــا كبيــرا.
وهــذا التدريــب اللغــوي طوعــي ،وجمــاين ،ومصحوبــا برواتــب لدعــم
امللتحقيــن بــه وأســرهم .وهــو يركــز علــى مهــارات التحــدث والتثقــف
الالزمــة للحيــاة اليوميــة وال ســيما املهــارات املتعلقــة بالعمــل والتكيــف
الثقــايف .وبرنامــج أولبــان مكلــف نســبيا ،غيــر أن العائــد كبيــر بالنســبة
للمشــاركين واجملتمــع ككل.

دروس ألوروبا

حتظــى توصيــات السياســات هــذه بدعــم مــن العديــد مــن الدراســات
التجريبية يف جمموعة من االقتصادات املتقدمة املستقبلة للمهاجرين
ولهــا انعكاســات كبيــرة بالنســبة للبلــدان األوروبيــة التــي تقبــل مهاجريــن
اآلن .ويتفاقــم التحــدي بالنســبة ألوروبــا نتيجــة معــدالت البطالــة العاليــة
وقيــود ســوق العمــل.
ومقارنــة بأمريــكا الشــمالية وأســتراليا ،فــإن ســجل أوروبــا ليــس
جيــدا فيمــا يتعلــق بإدمــاج املهاجريــن يف حياتهــا اللغويــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة .فــإذا اســتقرت املوجــة احلديثــة مــن الوافديــن اجلــدد مــن
شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط باجليــوب املتجانســة لغويــا ،ســواء
باختيارهم أو وفقا لسياســة التوطين احلكومية ،فســوف تســتمر عزلتهم
اللغويــة .ويؤثــر ذلــك ســلبا علــى اآلفــاق االقتصاديــة للنــاس ويزيــد مــن
خطــر النشــاط اإلجرامــي والتطــرف.
وبالتــايل ،هنــاك حاجــة إىل نوعيــن مــن أنــواع برامــج التدريــب:
تدريــب عــام بلغــة وثقافــة البلــد املضيــف ،وتدريــب علــى العمــل إلعطــاء
املهاجريــن املهــارات اللغويــة والشــهادات التــي يحتاجــون إليهــا مــن
أجــل اســتخدام املهــارات املكتســبة مســبقا .وحتتــاج البلــدان املضيفــة
إىل سياســات للتحقــق مــن الشــهادات املتعلقــة بالعمــل التــي تــم احلصــول
عليهــا يف املاضــي وتخطــي احلواجــز األخــرى التــي تعتــرض العمــل بــدون
إضعــاف معاييــر الصحــة والســامة احملليــة.
وســيظل العديــد مــن املهاجريــن يفتقــرون إىل املهــارات ذات الصلــة
باقتصــادات أوروبــا املتقدمــة تكنولوجيــا وســيكافح الكثيــر الكتســاب
لغــة البلــد املضيــف .وتــزداد هــذه الصعوبــات كلمــا زاد ســن املهاجريــن
عنــد وصولهــم إىل مقصدهــم األخيــر وكلمــا زادت عزلتهــم اجلغرافيــة
واالجتماعيــة عــن ســوق العمــل — وهــي اعتبــارات مهمــة لصنــاع
السياســات.
واالســتيعاب اللغــوي ،أي إجــادة لغــة بلــد املقصــد دون التخلــي
بالضــرورة عــن اللغــة والثقافــة التراثيــة للفــرد ،أمــر يف غايــة األهميــة
لالنخــراط االجتماعــي والثقــايف والسياســي واالقتصــادي للمهاجريــن،
بمــن فيهــم الالجئــون .ويمكــن أن تكــون أوروبــا أكثــر جناحــا ممــا كانــت
يف تعزيــز االســتيعاب اللغــوي — إذا تبنــت اإلرادة الالزمــة للقيــام
بذلــك.

■

بــاري تشــيزويك هــو أســتاذ يف كليــة االقتصــاد وكليــة إليــوت للشــؤون
الدوليــة بجامعــة جــورج واشــنطن وزميــل بحــوث يف معهــد دراســات
ســوق العمــل ( ،)IZAبــون.
يستند هذا املقال إىل كتاب املؤلف الصادر يف عام  ،2007باملشاركة
مع بول ميلر ،بعنوان «اقتصادات اللغة :حتليالت دولية»
 ،)of Language: International Analysesوالفصل الذي حرره املؤلفان أيضا
واملعنون «الهجرة الدولية واقتصادات اللغة» (International Migration and
   )the Economics of Languageيف الكتاب الصادر يف عام  ،2015ودليل
اقتصادات الهجرة الدولية ،اجمللد األول ألف :املهاجرون.
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