
 دعنا نفكر مليًا يف القضايا العاملية بدًءا من اإلنرتنت

 واملشاريع الدولية والسفر والهجرة وحتى قضايا املناخ.

 ستجد أن عاملنا يصبح »أصغر« شيئًا فشيئًا من نواٍح

 عديدة، حيث إن العوملة تيسِّ التفاعالت البرشية التي مل

 تعد مقيدة بالحدود أو املسافات، كام أنها جاءت جامعًة

 للناس ذوي خلفيات متنوعة مًعا. إذن لنتساءل، كيف

 تؤدي اللغات مهامها يف مثل عرصنا الحديث هذا؟ وإىل

 أي مدى يتم تعريف هوية املجتمعات بناًءا عىل اللغة؟

 هل حًقا تؤثر فكرة تجاوزنا لحدود الدولة عىل إحساسنا

 باالنتامء؟  وكيف تحافظ كل لغة عىل تكاملها يف ذات

 الوقت الذي تنفتح فيه املجتمعات ببقية العامل عىل نطاق

 أوسع؟

 االخذ بهذه األسئلة بنصب األعني، رّشع األستاذ ستيفن

 هتشينغز يف إعداد برنامج بحثي يُدعى ديناميكيات

 ما بني اللغات: إعادة تشكيل املجتمع، واملعروف

 Cross-Language Dynamics: Reshaping باإلنجليزية

Community. وعىل الرغم أن مقر األستاذ ستيفن يقع 

 يف جامعة مانشسرت، إال أن هذا الربنامج متسم بقدٍر عاٍل

الفروع البحثية الثالثة

 تعكس فروع املرشوع ما يعتربه الفريق البحثي عىل أنه

 الوسائل الرئيسية التي تساهم من خاللها اللغة يف تشكيل

 وتكوين املجتمعات. يوضح ستيفن عن الفرع البحثي األول

 التعّدد اللغوي قائالً: »تتميز العديد من مدننا العاملية

 الكبرية بتنوع لغوي متزايد، وهذا هو محور فرع التعددية

 اللغوية«. وأكمل حديثه بأن »للتطورات التكنولوجية

 التي تقود أحدث مراحل العوملة تأثريًا يف توطيد وترسيخ

 قدرة املتحدثني بلغة واحدة عىل التواصل بصورة متخطية

 لحدود الدولة الحديثة. األمر الذي عزز الروابط البرشية

 يف مختلف أنحاء املناطق الناطقة بالروسية والناطقة

 باإلسبانية واملتحدثة بالعربية عىل سبيل املثال. لقد جرت

 دراسة هذه املجتمعات يف إطار الفرع البحثي الثاين تجاوز

.لحدود الدول

 وأخريًا فرع ما وراء اللسانيات والذي يتعلق بدور االتصال

 العاملي املحّسن يف دعم وتهيئة املجتمعات املُعرفة بقدرتها

 عىل تخطي الحدود بني اللغات، سواء كان ذلك من خالل

 مشاركة الشعور بالتقدير ألعامل فنية غري لغوية مثل

يقود املتحدة  اململكة  يف  مانشسرت  جامعة  يف  هتشينغز  ستيفن  الجامعي  واألستاذ  العلمي   املرشف 

واملجتمع اللغة  بني  العالقة  ماهية  الستكشاف  الحديثة  اللغات  موضوع  يف  ينظر  بحثي   .برنامج 

 فهم املجتمعات اللغوية: تعددية اللغات،

اللغات العابرة للحدود، وما وراء اللسانيات

 من التعاون، واملقرر انتهائه يف عام 2021، يتألف من ثالثة

 فروع بحثية والتي يرأس كاًل منها زمالء من الباحثني يف

 مختلف املؤسسات الرئيسية املرموقة، أال وهم: األستاذ

 الجامعي يارون ماتراس من جامعة مانشسرت )التعّدد

 اللغوي(، واألساتذة آندي بيفورد وأنوش احتشامي من

 جامعة دورهام )تجاوز لحدود الدول(، وأيًضا األستاذة

 كاثرين ديفيز يف كلية الدراسات املتقدمة بجامعة لندن )ما

.)وراء اللسانيات

 فلقد كان للتكنولوجيا الرقمية وتحركات البرش العاملية

 تأثريًا بشكل ليس له مثيل. األمر الذي نقل طبيعة

 العالقة بني األفراد واملجتمعات التي ينتمون إليها )سواء

 عىل الصعيد الوطني، أو املحيل، أو الديني، أو غريه( إىل

 مكاٍن آخر، بل أيًضا غرّيت مفهوم العالقة فيام بني هذه

 املجتمعات أنفسهم، وبني املجتمعات والدول. ومن هنا

 كان من املستحيل فهم العمليات التي تتمحور حولها مثل

 هذه التحوالت والتغيريات دون دراسة ماهية الدور املركزي

 الذي تشغله اللغة يف إنشاء وتخطي الحدود والتي بدورها

.تعرّف مفهوم املجتمعات



هتشينغز ستيفن  الجامعي   األستاذ 

 أستاذ الدراسات الروسية يف كلية اآلداب واللغات

والثقافة بجامعة مانشسرت، اململكة املتحدة

اللغات الحديثة

البحثي :املجال 

 ديناميكيات ما بني اللغات: إعادة تشكيل املجتمع›:›

 دراسة وفحص العالقة القامئة بني اللغة واملجتمع من

.أجل عامل أكرث انفتاًحا

البحثي :املرشوع 

مجلس أبحاث اآلداب والعلوم اإلنسانية

)AHRC(

ِقبل من  :ممول 

 املوسيقى، أو بسبب وجود نزعة تجاه مزج اللغات يف

 التواصل اليومي، أو من خالل التزام املرتجمني وما يقدمونه

.من مهارات

التعاون

 تعاون الفريق مع البعض من الجهات املعنية التي

 تشاطرها االهتامم فيام يخص املجتمعات املوجودة داخل

 اململكة املتحدة وغريها من الدول، واملجتمعات العابرة

 للحدود الوطنية واللغوية. ومن بني هذه الجهات، صناع

 السياسة الخارجية واملنظامت الفنية والسلطات املحلية

 واملدارس والجامعات املجتمعية. ويف هذا الصدد، يقول

 هتشينغز: »لقد تضمن هذا التعاون مساعدة هذه الجهات

 املعنية يف حل املشكالت املهمة لديها، ويف الوقت ذاته

 استفدنا نحن من خربات صانعي السياسات يف بحثنا«.

 وأكمل هتشينغز حديثه قائاًل: »لقد عملنا مع رشكائنا

 يف مبادرات مشرتكة تشمل احتفاالً بالتنوع اللغوي يف

 مانشسرت بحيث غطى املدينة بأكملها، ومسحية تستكشف

 تجارب مرىض السطان يف جميع أنحاء العامل العريب. بدون

 هذه املبادرات التعاونية، مل نكن لنتمكن من إدراك أهدافنا

 .»البحثية أو من إبراز قيمة اللغات

النقاط البارزة

 ومن أحد أكرث األشياء التي يفتخر بها هتشينغز هو الدور

 املحوري الذي لعبه الباحثون الشباب ممن هم يف مقتبل

 حياتهم املهنية. يرشح هتشينغز قائالً: »إن مشاركتهم

 هو يشٌء يبرش بالخري ملستقبٍل باهٍر ملجالنا املهني، ويؤكد

 أن اللغات الحديثة تستفيد مام تضخه موجة اإلبداع

.»والديناميكية الحديثة

املدى الطويل

 لقد ترك برنامج ديناميكيات ما بني اللغات: إعادة تشكيل

 املجتمع خلفه عدًدا من املوروثات. و يقول هتشينغز

 :«أواًل، لقد نجحنا يف رفع مكانة اللغات الحديثة داخل

 وخارج منظومة التعليم العايل. فلقد ساعدت مساهامتنا

 املقدمة للتصدي للقضايا املجتمعية الرئيسية مثل

 املشاكل املتعلقة بالرتابط املجتمعي والصحة والنزاعات

 والدبلوماسية الثقافية يف إعادة تأسيس مجال اللغات

 الحديثة كأحد أهم التخصصات مبجال العلوم اإلنسانية.

 ثانيًا، أدت الرشاكات التي أقمناها مع الجهات املعنية

 إىل تغيري النظرة العامة لقيمة املجال بالنسبة لصانعي

 السياسات. ثالثًا، لقد غرينا تصور العامة حول هذا املجال،

 األمر الذي ساعد عىل تحطيم التمييز الزائف بني اللغات

 »املجتمعية/الحديثة« مام أظهر أهمية التنوع اللغوي،

 وعزز من مواهب وإبداع متعددي اللغات القامئني بداخل

 وخارج اململكة املتحدة، وأيًضا تصدى للتصورات السلبية

.املُتخذة ان هذا املجال العلمي يف االنحسار



.يوضح هتشينغز ما تعنيه اللغات الحديثة له

 هناك نزعة للنظر إىل اللغات الحديثة عىل أنها ال توفر

 إال القليل عن املعارف العملية ليك تُستخدم يف األنشطة

 التجارية وقطاع الدبلوماسية. ال شك يف مدى أهمية هذا،

 ولكن املوضوع أكرث بكثري من مجرد مهارة مفيدة. فهو جديٌر

 بالدراسة ملا يقدمه من أفكار فريدة تصب يف الثقافات

 واألذهان وأنظمة القيم األخرى. إن معرفة لغات متعددة

 هو مصدٌر إبداع ومنبٌع ملواهب يف الفنون، ومعزز للسالمة

 الشاملة بني األفراد و رفاة املجتمعات بأكملها. كام أن اللغات

 الحديثة ترثي مفهومنا عن النزاعات الدولية والرتابط ما بني

 املجتمع والتفاهم بني الثقافات مبنظوٍر متميز. ومن هنا، يجدر

 بنا أن نتوقف عن النظر يف هذا املجال عىل أنه مادة دخيلة

 غريبة أو عنرص »إضايف« هاميش فوق املنهج األسايس. بل

 يجب أن ندرك أنه من خالل تركيز املجال عىل التواصل وما

 .يعنيه مفهوم »االختالف«، فهو ميثل صميم العلوم اإلنسانية

 وبدالً من أن تتوسع هيمنة اللغة اإلنجليزية، فإن تأثري العوملة

 عىل معامالت التجارة الدولية يسلط الضوء عىل منفعة

 الرشكات التجارية املتمثلة يف »البيع باللغة التي يتحدثها

 العميل«. ومع ذلك، فإن الخيارات املهنية املتاحة ملتخصيص

 اللغات الحديثة أوسع نطاقًا بكثري من تلك املطروحة يف عامل

 التجارة أو الرتجمة - برغم أهميتهم. ومع حركات الهجرة

 املتزايدة باستمرار، فإن إدارة التنوع -عىل سبيل املثال- تغدو

 يف غاية األهمية يف صنع السياسات املحلية عىل الصعيد

 الوطني داخل كل دولة عىل حدة. وبينام تتالىش التكتالت

 األيديولوجية املحددة بوضوح الخاصة بالحرب الباردة، تتجه

 الدول إىل األساليب األكرث ليونة وحذقًا يف تعزيز قيمهم

 االجتامعية ومصالحهم القومية. بدون هذه املعارف اللغوية

 والثقافية املعنية، فلن تتمكن مثل هذه األساليب من النجاح.

 ومن الجدير بالذكر أن هنالك إدراك وامتنان متعاظم تجاه

 فوائد التعدد اللغوي للصحة العامة واإلبداع يف الفنون.

 توفر كل هذه املجاالت فرًصا للشباب ممن لديهم اهتامم

 يف اللغات. وختاًما، لكل اليافعني الذين يختارون دراسة لغة

 يف الجامعة، إن تلك السنة الدراسية التي يقضونها يف الخارج

 ملامرسة وصقل مهاراتهم اللغوية هي السنة الحاسمة التي

 !تحدد حياتهم. وبطبيعة الحال، كان هذا هو تجربتي الخاصة

 أنا وليُد الحرب الباردة. طوال سنوات دراستي. كان القلق إزاء

 الرصاع النووي مع االتحاد السوفيتي والعامل الشيوعي جانبًا

 محوريًا يف تشكيل تجربتي الخاصة لدرجة أنه يف تلك املرحلة

 املبكرة يف حيايت. أذهلني كيف متّكن الخوف لدى الطرفني

 من التفاقم نتيجة افتقار فهم كيفية شعور وتفكري األشخاص

 العاديني. أدركت حينها أنه ال ميكن بلوغ هذا الفهم الشامل

 عىل النحو الصحيح إال من خالل السعي وتكبد عناء تعلم لغة

.اآلخر. وكانت هذه اللحظة التي دفعتني لتعلم اللغة الروسية

 تنتمي بعض تجاريب التي لن أنساها أبًدا للفرتات التي

 أمضيتها يف إطار دراستي يف االتحاد السوفيتي وروسيا ما بعد

 االتحاد السوفيتي. لن أنىس أبًدا الحوارات الطويلة الشديدة

 واملفعمة يف سويعات الصباح حينام أعتدُت التحدث حول

 طاولة املطبخ عند العائالت السوفيتية البسطاء الذين رحبوا

 يب يف منازلهم أثناء ذروة الحرب الباردة. هذا هو املكان الذي

 تعلمت فيه أن أقّدر املعنى الحقيقي وراء ماهية التواصل وأن

 أكون ممتًنا لقيمة إدراك األشياء التي تجعلنا نبدو متشابهني

 .لبعض بشكٍل ومختلفني عن بعض بشكٍل آخر

 القوة الكامنة يف اللغات الحديثة

ما هي لغة الرتاث؟

 وفًقا لـلمؤلفة آن كيلري بجامعة كاليفورنيا-ديفيس، »يُستخدم

 مصطلح ›لغة الرتاث› للتعرف عىل وتحديد اللغات االخرى غري

 اللغة )أو اللغات( السائدة يف سياق اجتامعي معني. ففي الواليات

 املتحدة األمريكية، تُعد اللغة اإلنجليزية بواقع األمر اللغة السائدة

 )ليست لغة »رسمية«، ولكنها اللغة األساسية التي يتم استخدامها

 يف الحكومة والتعليم والتواصل مع العامة(. وبالتايل، فإن أي لغة

 أخرى غري اإلنجليزية ميكن اعتبارها ›لغة تراث› ملتحديث هذه

».اللغة
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 تعددية اللغات

دكتورة ليوين جايزر

 الدور باملرشوع: طالبة دكتوراه ومساعدة

بحثية

:الدور الحايل

 محارضة يف اللغويات بجامعة مانشسرت

باململكة املتحدة

 بحثنا يستكشف كيف يحافظ متحدثو اللغات »الرتاثية« عىل لغاتهم ولهجاتهم

 يف مدينة مانشسرت املتنوعة لغويًا، وكيف ميكن للغة أن تساعد يف خلق إحساس

 باالنتامء للمجتمع يف حالة االغرتاب واإلقامة بخارج الوطن. أحد اهتامماتنا

 البحثية هو تعلم املزيد عن طريقة عمل مدارس اللغات التكميلية، والتي تعلم

 األطفال اللغات الرتاثية يف عطلة نهاية االسبوع. فلقد أنشأنا منصة لدعم تلك

 .املدارس التكميلية يف تقديم مجموعة واسعة من األنشطة للتالميذ واملعلمني

 لقد عملنا مع معهد مانشسرت للتكنولوجيا الحيوية ومجموعة من العلامء

 متعددي اللغات من جامعة مانشسرت، وذلك لتقديم جلسات تفاعلية باللغات

 التي يتم تدريسها يف املدارس. جلساتنا اإلثرائية اشتملت تجارب باإلنزميات

 الكيميائية وتجارب الستخراج الحمض النووي من الفراولة، وكانت كلها تحت

 قيادة علامء متعددي اللغات. عادًة ما تيل التجارب أنشطة عملية للطالب، مثل

 صنع »أساور الحمض النووي« ألخذها إىل املنزل. ينتهي اليوم عادًة بجلسات

 أسئلة وأجوبة حول عمل العلامء، وعادة ما تكون تلك الجلسات متعددة

.اللغات

 جلساتنا متنح األطفال فرًصا لتجربة لغتهم الرتاثية يف سياق التجارب العلمية أو

 بشكل املعارض واملتاحف، ودامئًا ما يكون ذلك بالتفاعل مع موظفي الجامعات.

 فهذه الجلسات توسع مفردات التالميذ بلغتهم الرتاثية، كام تسمح لهم بربط

 مهاراتهم اللغوية بالعلوم واملتاحف واملعارض. فمقابلة الباحثني الجامعيني الذين

 يتحدثون نفس لغتهم الرتاثية ميكن لها أن تعزز ثقة الطالب يف مهاراتهم اللغوية

  .وكذلك ثقتهم بهوياتهم املعقدة

 أظهر بحث الدكتوراه الخاص يب كيف يتم تخيل تجارب اإلحساس بـ«املجتمع«

 وأيًضا كيف يتم مامرستها. تعارف األفراد املتبادل باستخدام اللغات ومجهوداتهم

 للحفاظ عىل تلك اللغات هي أمور تؤدي لخلق وتقوية شعور باالنتامء، باإلضافة

 لحالة ترابط بني الهوية والبيئة متعددة اللغات، فضالً عن خلق وتقوية وسيلة

.للتواصل مع العائلة واألصدقاء

 قدم بحثنا رؤى حول الطرق املختلفة التي يحافظ بها مستخدمو اللغات عىل

 لغاتهم األصلية والطرق التي يكتسبوا بها لغات جديدة. املدارس التكميلية

 تختلف بدرجة واسعة من حيث الحجم واملناهج ومؤهالت املوظفني ومستوى

 تدريبهم، وكذلك نوع املباين واملرافق التي يستخدمونها، وأساليب تلك املدارس

 يف التدريس والتعليم. أظهرت أبحاث الدكتوراه التي أجريتها أنه وعىل عكس

 ما يتم ذكره عادًة يف املناقشات العامة، فإن الحفاظ عىل اللغات الرتاثية ال

 يعترب فصل أو عزل للذات عن املجتمع عىل اإلطالق، فهذه اللغات متلك وجاهة

 وأهمية بالغة يف واقع اململكة املتحدة بيومنا الحايل وكذلك ملستقبلها العاملي،

.واملدارس التكميلية تساعد األطفال عىل تحويل تراثهم ملهارات قيمة

 الدكتورة ماريا سوليد
مونتانيز

 الدور باملرشوع: زميلة بحثية، املشاركة

املجتمعية للمجتمع األمرييك الالتيني بلندن

 الدور الحايل: زميلة زائرة مبعهد بحوث اللغات

 الحديثة بكلية الدراسات املتقدمة بجامعة

 لندن / محارضة يف اللغة االسبانية بجامعة

غالسكو باململكة املتحدة

 عملت مع مجلس حي ساوثوورك الستكشاف أدوات وموارد وفرص جديدة

 للتعاون واملشاركة بني مجموعات األمريكيني الالتينيني يف حي ساوثوورك

 واملجتمع األوسع بشكل عام. لقد شاركت يف تصميم وتقديم ورش عمل

 للشباب األمرييك الالتيني. الكارتونريات )واملعروفة أيًضا )Cartonera( كارتونريا

 باملنشورات املصنوعة من ورق الكرتون( هي ظاهرة نرشية فريدة من نوعها يف

 أمريكا الالتينية، حيث تقدم أشكال بديلة للمشاركة املجتمعية والنضال وإحداث

 الشعبية يف أمريكا )Cartoneras( التغيري االجتامعي. مبادرة الكارتونريات

 الالتينية تحفز املشاركة املدنية والنشاط الحقوقي بداخل املجتمعات الضعيفة

 .واملهمشة

 كان مرشوع كارتونريا عبارة عن تعاون متعدد األطراف يتضمن مرشوعني من

 وهم: »ديناميكيات (AHRC) مشاريع مجلس أبحاث اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ما بني اللغات: إعادة تشكيل املجتمع« و »نرش الكارتونريات: العالقات واملعنى

 واملجتمع يف حركة«، وكذلك املكتبة الربيطانية، وأيًضا مجموعة مكونة من

 ومجلس ساوثوورك ،)IRMO( منظمة الالجئني واملهاجرين من أمريكا الالتينية

 .ومتحف الهجرة

 لقد استكشف هذا املرشوع مفاهيم املجتمع والهوية واللغة من خالل سلسلة

 من ورش العمل مع شباب من أمريكا الالتينية، وقد تراوح موضوع هذه الورش

 بني الكتابة اإلبداعية وتأليف الكتب. الفكرة كانت أن ننرش أصوات الشباب

 األمريكيون الالتينيني يف لندن بالوقت الذي كانت تستعد اململكة املتحدة فيه

 .للخروج من االتحاد األورويب

 اإلبداع يلعب دوًرا حيويًا يف املشاركة املجتمعية يف السياقات ذات الثقافات

 املتعددة. يجب النظر إىل اإلبداع عىل أنه مصدر لحرية التعبري والقدرة عىل

 التكيف واالبتكار، وكذلك كبديل لوسائل االستشارة األخرى األكرث بريوقراطية،

 فمامرسة اإلبداع توفر فرصة )إلعادة( التواصل مع مجموعة متنوعة من

 املجتمعات من خالل وسائط ولغات متعددة، مام يسمح بطرق بديلة للفهم

.والتواصل

 سمحت ورش عمل الكارتونريات للشباب بتطوير إحساس أفضل بالهوية

 .»واالنتامء، حيث كان الشعار الذي اختاروه هو »العمل كفريق

 املجتمع األمرييك الالتيني متنوع بشكل كبري من النواحي العرقية واللغوية

 والثقافية والجغرافية، حيث تتميز كل مجموعة عن غريها. ففكرة األمرييك

 الالتيني هي أمر بعيد كل البعد عن كونه مفهوم واحد متجانس. الحواجز

 اللغوية تلعب دوًرا كبريًا يف منع العديد من األمريكيني الالتينيني من الحصول

 .عىل الخدمات الرئيسية

 يركز بحثي عىل املجتمع، لذا فإن اليوم النموذجي يف عميل يشمل الكثري من

 التحدث مع أصحاب الشأن املختلفني، بدًءا من املقابالت الرسمية وشبه املنظمة،

 االجتامعات، وحتى تقديم املشاريع املجتمعية بنفيس. العمل عىل املشاركة

 .»املجتمعية يعني أن معظم البحث يتم »عىل أرض الواقع



 تجاوز لحدود الدول

الدكتورة جولني بيجوان

 الدور باملرشوع: طالبة دكتوراه تعمل عىل

 البحث يف القوة الخطابية التي يتمتع بها

 تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) مبنطقة

الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 الدور الحايل: زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه

 مبنصة األدلة ألجل السالم وحل النزاعات

 بجامعة إدنربة باململكة (PCREP(املعروفة بـ

املتحدة

 ترتكز أبحايث عىل الكيفية التي اكتسبت بها رسالة تنظيم الدولة اإلسالمية

 (املعروف بداعش) زخاًم كبريًا يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، كام

 أن أبحايث تنظر فيام إذا كانت تلك الرسالة قد شكلت الطريقة التي يفهم بها

 السكان املحليون ديناميكيات الرصاع يف املنطقة، وكيف شكلت الرسالة هذا

 .الفهم

 استخدمت داعش اللغة لتحطيم ليس فقط الحدود الجغرافية بني العراق

 وسوريا، ولكن أيًضا الحدود املتخيلة غري املرئية بني الدول، واملناطق، واألديان،

 والثقافات. فلقد تم استخدام اللغة كأداة لتفكيك العديد من الهويات املتنافسة

 .للسامح لكل فرد باالنضامم للثقافة العاملية املجتمعية التي روج التنظيم لها

 من خالل إعالن نفسها عىل الساحة الدولية كـ “دولة« جديدة، دخلت داعش

 يف منافسة مبارشة عىل السلطة والرشعية عىل األرض والسكان مع األنظمة

 السياسية يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا. أدى ذلك إىل شن هجامت

 عسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا. وعىل الرغم من التهديد

 املشرتك لدول املنطقة، فقد خلقت الحرب ضد داعش طبقات إضافية من

 االحتكاك يف العالقات بني دول املنطقة، كام ألقت الضوء عىل فشل الهيئات

 .اإلقليمية باتخاذ تدابري جامعية

 رغم متسك السكان الذين قابلتهم يف األردن وتونس باستعادة تراثهم وهويتهم

 اإلسالمية، فقد رفضوا أيًضا أساليب داعش وتطبيقها الصارم للرشيعة، وبدالً من

 ذلك النهج، فقد فضلوا إسالًما أكرث إنسانية يعرتف بالتنوع ويؤيد التعايش مًعا.

 فعىل هذا النحو، لقد فشل تنظيم الدولة اإلسالمية يف تغيري الطبيعة األصيلة

 .لإلسالم واملجتمعات اإلسالمية

 من أفضل أجزاء هذا املرشوع أنه مل يكن هناك يشء ميكن وصفه بـ«اليوم

 النموذجي«. فبينام قضيت ساعات يف جمع وترميز املواد املتعلقة بداعش خالل

 األشهر األوىل من املرشوع، إال أين أيًضا أمضيت عدة أشهر يف الرشق األوسط

 وشامل إفريقيا حيث أجريت املقابالت وساعدت يف تنظيم الفعاليات الدولية

 .وشاركت بها

 خالل هذا البحث، أدركت قيمة املساعي األكادميية. فهذه املساعي تعمل كأمور

 ترابطية ميكن لها أن تدعم طريقة أكرث استدامة وإنسانية وعاملية لتنفيذ أبحاث

 مستنرية، والتي ميكن لها بدورها أن تعزز الروابط بني املساحات واألفراد لفتح

 .الحوارات والنقاشات بني األصوات املتعددة

 شاركت يف تأليف كتاب مع زماليئ األستاذ احتشامي والدكتور رشيد، حيث

 يجمع الكتاب النتائج الرئيسية ألبحاثنا. كام قمت أيًضا بتحرير واملساهمة يف

 مجلد آخر يجمع األصوات واآلراء املحلية من الرشق األوسط حول إحدى النتائج

 الرئيسية ملرشوع داعش، وهي أزمة الالجئني السوريني. وأخريًا، تم نرش أول مقال

 Studies( فردي يل مؤخرًا بواسطة املجلة األكادميية دراسات عن النزاع واإلرهاب

in Conflict & Terrorism(.

 تتشكل املجتمعات من خالل اللغة. فعندما يتم استخدامها يف صورة خطاب،

 تصبح اللغة عامل توحيد قوي يجمع الناس بنفس املجتمع، وبالوقت ذاته، عامل

.استبعاد

 بالنسبة يل، اللغة هي املفتاح الذي يفتح الباب للمعرفة، واألهم من ذلك،

 للفهم. معرفتي الشخصية بعدة لغات -وهي الفرنسية واإلنجليزية والعربية-

 سمحت يل بتوسيع آفاقي املهنية من خالل الدراسة يف اململكة املتحدة والبحث

.يف منطقة الرشق األوسط



 قام مرشوعي البحثي بدراسة الدور املتغري للغة الروسية يف منظومة الهجرة

 الحالية من دول ما بعد االتحاد السوفيتي إىل روسيا. كيف تبدو متطلبات اللغة

 التي قدمتها الدولة الروسية، وكيف يشكل اختبار اللغة حياة األشخاص الذين

 يرغبون يف الحصول عىل ترصيح عمل أو التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح

 بالبقاء بالداخل؟ ما هي التأثريات االجتامعية والثقافية الناتجة عن استخدام

 نسخة »غري قياسية« من اللغة؟ كيف ترى املجتمعات املحلية دورها يف مساعدة

 املهاجرين عىل التكيف مع السياق الجديد من حيث استخدام اللغة، وكيف

وتؤدي تلك املجتمعات هذا الدور؟

 إىل (FSU يدخل مواطنو معظم دول االتحاد السوفيتي السابق (املعروف بـ

 روسيا بدون تأشرية. لكن للتمكن من العمل ألي مدة، يحتاج معظم املهاجرين

 إىل الحصول عىل ترصيح عمل، والذي يتضمن يف معظم الحاالت اختبارًا للغة.

 االختبار يتكون من ثالثة أجزاء، وهي: املهام اللغوية )مبا يف ذلك القراءة وقواعد

 اللغة واالستامع والتحدث والكتابة( وكذلك أسئلة حول تاريخ روسيا وقوانينها.

.االختبار حاليًا يظل صالًحا ملدة ثالث سنوات

 املناقشة الرئيسية حول االختبارات ال تدور حول رضورتها، ولكن حول

 مضمونها. فبينام أن اختبار املهام اللغوية بسيط نوًعا ما، إال أنه يتطلب معرفة

 بالقواعد اللغوية الرسمية، والكثري من املهاجرين الحاليني ال ميتلكون هذه

 املعرفة. بالنسبة للمكونان اآلخران لالختبار، وهام تاريخ روسيا وخاصة قانونها،

فيتم أيًضا تقدميهم بشكل معقد وبلغة متقدمة

 كثري من الناس الذين يأتون إىل روسيا يتحدثون عدة لغات. ومع ذلك، يجد

 أنفسهم يف بيئة مختلفة، )FSU( املهاجرون من دول االتحاد السوفيتي السابق

 حيث يتم إعطاء األولوية للغة الروسية يف معظم أمناط التواصل. فاالتسام بلهجة

 بسيطة أو استخدام قواعد لغوية غري القواعد القياسية ليست باألمر الذي ميكن

 أن مير مرور الكرام، وقد يتخذ ذلك التأثري عدة أشكال، بدًءا من التعليقات

 العفوية إىل خيارات العمل املحدودة أو تقييد فرص الحصول عىل الرعاية

.االجتامعية البسيطة

 

 حياة املهاجرين يف روسيا ليست سهلة، ولكن مشاكل اللغة ال تحتل املرتبة

 األوىل يف قامئة التحديات اليومية. مع ذلك، فإن أهمية التمكن من أدىن

 مستويات اللغة عىل األقل بدأ يف الظهور يف مقدمة املشهد، فقد أصبح الناس

 أكرث وعيًا بذلك األمر أثناء البحث عن مكان لإلقامة أو التسجيل يف عيادة أو

 تسجيل األطفال يف مدرسة محلية. وهذا هو النطاق الذي تصبح فيه شبكات

 الدعم أمرًا بالغ األهمية؛ فلقد طورت مجتمعات املهاجرين طرقًا للتكيف مع

.واقعهم الجديد

 بالنسبة للعديد من األشخاص الذين يأتون إىل بلد آخر، عادًة ما ميثل مصطلح

 "املجتمع" لهم مجموعة من مواطني بدلهم األصيل، أي األشخاص الذين يتبعون

 مساًرا مشابًها لهم ويتحدثون نفس لغتهم. يف هذا املرشوع، عملنا أيًضا مع نوع

 آخر من املجتمعات، وهو املجتمع الناشئ حول تقديم الدعم اللغوي والرتويج

 لتعدد اللغات، مثل دورة دراسية بفرتة ما بعد املدرسة لألطفال املهاجرين تعمل

 عىل خلق شبكة من اآلباء واملعلمني املتطوعني يف املنطقة لدعمهم، أو مثل فصل

 درايس لغوي خاص باملهاجرات يعمل بالوقت ذاته عىل توفري مساحة اجتامعية

 .آمنة لهن ملناقشة تجاربهن

 كنت محظوظًة للقيام مبعظم عميل امليداين يف عام 2017، وهو الوقت الذي

 تم به إدراك أهمية توافر اللغة للمهاجرين يف روسيا. فلقد شهدت ظهور شبكة

 عىل مستوى الدولة بأكملها من املعلمني والنشطاء الذين يعملون مع املهاجرين

 األطفال والبالغني. الزاوية املثرية وغري املتوقعة األخرى كانت استكشاف

 مامرسات توافر اللغة الروسية يف دول ما بعد االتحاد السوفيتي األخرى )مثل

 قريغيزستان وطاجيكستان(. نحن اآلن يف املرحلة األخرية من املرشوع، وهي

.تحرير املقاالت وإعدادها للنرش

 يركز بحث الدكتورة جولني عىل منطقة

 الرشق األوسط وشامل إفريقيا، بينام

 قامت الدكتورة بولينا بدراسة الدور

 الذي لعبته اللغة يف الهجرة إىل روسيا

 من دول ما بعد االتحاد السوفيتي

.األخرى

الدكتورة بولينا كليوتشنيكوفا

 الدور باملرشوع: زميلة أبحاث ما بعد

 الدكتوراه، الحدود اللغوية: اللغة الروسية يف

ظل الهجرة بإطار االتحاد السوفيتي السابق

السوفيتي السابق

 الدور الحايل: محارض مشارك يف اللغة والثقافة

 الروسية بجامعة سانت أندروز، بإسكتلندا،

اململكة املتحدة



 ما وراء اللسانيات

الدكتورة نعومي ويلز

 الدور باملرشوع: زميلة أبحاث ما بعد

 الدكتوراه، العلوم اإلنسانية الرقمية

واملجتمعات متعددة اللغات

 الدور الحايل: محارضة يف اللغات اإليطالية

 واإلسبانية مع العلوم إنسانية الرقمية/ مديرة

مشاركة ملركز الدكتوراه

 معهد أبحاث اللغات الحديثة/مركز أبحاث

 علوم اإلنسان الرقمية

 كلية الدراسات املتقدمة بجامعة لندن

باململكة املتحدة

 يهدف بحثي إىل مساعدتنا عىل بناء فهم أفضل للكيفية التي يقوم بها األفراد

 واملجموعات متعددو اللغات باستخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي

 للتواصل ومتثيل هوياتهم ومصالحهم. بينام أن الناس دامئًا ما كانوا يتنقلون عرب

 اللغات يف حياتهم اليومية، إال أن اإلنرتنت يوفر للناس طرقًا جديدة الستخدام

 وخلط اللغات، وللتواصل ومشاركة املحتوى اإلعالمي مع متحديث اللغات

املختلفة حول العامل

 فكام أوضح لنا الوباء، من الهام لنا التعرف عىل الطرق التي ميكن بها لإلنرتنت

 ووسائل التواصل االجتامعي مساعدتنا عىل الحفاظ عىل تواصلنا مع بعضنا

 البعض، ذلك غري أن هذه الوسائل أيًضا تقوي مشاعرنا باالنتامء إىل مجتمعنا

 األقرب املكون من عائلتنا وأصدقائنا، وكذلك املجتمعات الجديدة التي ميكننا

 تكوينها عرب اإلنرتنت. لو ركزنا عىل اللغة بالتحديد، فإن التواصل عرب اإلنرتنت

 قد يسمح لألشخاص الذين هاجروا إىل بلد جديد بالبقاء عىل اتصال واالستمرار

 .باستخدام لغاتهم األصلية بطرق ميكن أن تساعدهم يف تجنب الشعور بالعزلة

 التواجد الرقمي ملجتمعات أمريكا الالتينية أدى إىل زيادة ظهور تلك

 املجتمعات يف اململكة املتحدة. فبينام كان األمريكيون الالتينيني واحد من أرسع

 املجتمعات منًوا يف لندن عىل مدار العقد املايض، ظلت اهتامماتهم ومشاكلهم

 بأكرث األوقات يتم تهميشها سياسيًا واجتامعيًا. أمناط التواصل عرب اإلنرتنت

 ميكن أن تساعد أيًضا يف بناء شبكات من األشخاص ذوي املصالح املشرتكة

 والذين تجمعهم مشاعر التضامن، وميكن أن يكون ذلك أمرًا هاًما بشكل خاص

للمجموعات املهمشة

 يكشف بحثي أن اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي توفر طرًقا جديدة

 للناس للتعبري عن شعورهم باالنتامء إىل املجتمع، ولكنهم أيًضا يوفرون فرص

 وإمكانيات أكرب بكثري للتعارف مع املجتمعات املختلفة والتنقل عربها. عىل

 مع عبارة باللغة اإلسبانية )# ( سبيل املثال، قد يستخدم شخص ما رمز وسم

 إلظهار انتامئهم إىل مجتمع األمريكيني الالتينيني، ثم ينتقل بعد ذلك إىل اللغة

 اإلنجليزية ملعظم تواصالته. هذا ينطبق بشكل خاص عىل الشباب الذين كربوا يف

 اململكة املتحدة وهم يستخدمون اللغة اإلنجليزية بشكل أسايس مع أصدقائهم

 عرب اإلنرتنت وخارجه، ولكن تبقى اللغة اإلسبانية بالنسبة لهم مهمة ألجل

 .التعبري عن انتامئهم إىل مجتمع أمريكا الالتينية

 لقد استمتعت بدراسة اللغات يف املدرسة وكذلك بتجاريب يف السفر إىل سياقات

 لغوية وثقافية مختلفة. فعند دراسة اللغات يف الجامعة أدركت أنني أريد القيام

 ببحث يسمح يل بتكوين فهم أفضل ألهمية اللغات يف حياتنا اليومية واملامرسات

.الثقافية التي تتبعها البلدان واملجتمعات املختلفة

 تجربة الدراسة والعمل وإجراء البحوث يف الخارج كانت واحدة من أكرث

 التجارب نفًعا وقيمًة يل. وقد كان هذا أمرًا هاًما ليس فقط لتحسني مهارايت

 اللغوية، ولكن أيًضا لتطوير قدريت عىل العيش والعمل عرب لغات وثقافات

 مختلفة، ولتعلم التمكن من أن أكون قابلة للتكيف ومنفتحة عىل وجهات النظر

.والتجارب املختلفة التي قد يجلبها اآلخرون



 اكتشف املسارات املهنية باللغات الحديثة

 يقرتح ستيفن عليك التعامل مع متحديث اللغة التي تبغى تعلمها، باإلضافة إىل الثقافات •

 واملجتمعات التي ترغب يف معرفة املزيد عنها. وهو يويص كذلك مبوقع تارجت جوبس

)Target Jobs( وميكن زيارتها عرب )targetjobs.co.uk/careers-advice/degree 
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 وكذلك صفحة وظائف اللغات بجامعة مانشسرت، وميكن زيارتها عرب

 موقع أوبن دايز يشري إىل األيام املفتوحة بالجامعات والكليات يف جميع أنحاء اململكة •

 املتحدة، وهي فرصة جيدة للتفاعل مع املوظفني والطالب والتفكري يف آفاقك األكادميية

/www.opendays.com/calendar :املستقبلية

 قامئة ذا لينجويست ليست هي مورد مجاين يقدم معلومات حول الفعاليات واملدارس •

/linguistlist.org :الصيفية

الطريق من املدرسة إىل اللغات الحديثة
 

 يقول ستيفن أن »الطريق إىل مسار مهني بحثي مبجال اللغات الحديثة عادة ما يبدأ عن طريق

 الدكتوراه، متاًما كام هو الحال بالنسبة ملجاالت البحث األخرى. ونظرًا ألن دراسة اللغات بطبيعتها

 مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بدراسة التخصصات األخرى، وألن الوضع النسبي اللغات املختلفة يتغري

 طوال الوقت، فإن نصيحتي األوىل هي أن تبقى مرنًا ألقىص حد عند تحديدك ملوضوع الدكتوراه

»،الخاص بك

 استطرد ستيفن أيًضا وقال »قم بدراسة أكرث من لغة واحدة واستعد الكتساب لغات جديدة؛

 خرباتك ومهاراتك اللغوية الحالية ستخدمك جيًدا. مني اهتاممك بالتخصصات األخرى بالعلوم

 اإلنسانية مبا يناسب تفضيالتك ومواهبك الخاصة، فأفضل رساالت الدكتوراه )وأنجح الحيوات

 املهنية مبجال البحوث( دامئًا ما تكون مدفوعة بالفضول الفكري املطلق والشغف. لذا، عند

/www.prospects.ac.uk.« اتباعك لهذه النصائح، ثق دامئًا يف حدسك وغريزتك واهتامماتك
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 جزء من بحث الدكتورة ليوين يتمحور حول معرفة املزيد عن طريقة عمل مدارس

.اللغات التكميلية

 منظر لجامعة مانشسرت. األيام املفتوحة بالجامعة تستحق دامئًا الحضور عند استكشاف

.خياراتك التعليمية واملهنية

 أهم نصائح الفريق

 تعلم اللغة هو رحلة عمل طويلة وشاقة. االستمتاع بحداثة التجربة التي يشعر بها املرء يف بداية الرحلة يتالىش برسعة كبرية، وتلك األمسيات الطويلة التي ستقضيها

 يف تعلم قواعد لغوية غامضة قد تبدو لك غري مجدية، خاصة عندما ال تزال تكافح لتتمكن من إجراء محادثة باللغة التي تتعلمها. كلمة الرس هي القدرة عىل التحمل

.واملثابرة، وكذلك إبقاء الهدف النهايئ أمام عينيك بكل وقت

 ال تقلق بشأن عدم امتالكك القدرة عىل تعلم اللغات، فكونك جيًدا يف تعلم اللغات يأيت مع املامرسة والوقت. قم بالتحكم يف الرحلة التعليمية الخاصة بك، وكن لطيًفا مع

.أخطائك، واألهم من ذلك كله، ثق بنفسك

 قم باالنخراط يف املشاريع أو املنظامت املتعلقة باللغات بأقرب وقت ممكن. هذه الفرص ستتيح لك إمكانية اكتساب خربات ومهارات قّيمة، كام ستسمح لك باستكشاف

.ثراء وتعقيدات اللغات و«املجتمعات« املتواجدة بالفعل عىل عتبة دارك
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