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واق�ع�اً و��ض��روري�اً ،وم ��آ ًال منطقياً م��ن �أج��ل تو�سع جغرايف
ل�ن���ش��اط امل�ن���ش��آت وال���ش��رك��ات االق�ت���ص��ادي��ة خ ��ارج احل ��دود
الوطنية ،ويُعدُّ التدويل و�سيلة لدخول الأ�سواق العاملية،
ويرجع ه��ذا الأم��ر ملا يعرفه العامل من ث��ورة تكنولوجية
هائلة ،وب��روز ل��دور ال�شركات املتعددة اجلن�سيات وحترير
وا� �س��ع ل�ن�ط��اق االق�ت���ص��اد وال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة .ف��ال�ت��دوي��ل
يحتمل �صيغاً م�ؤ�س�س ّية خمتلفة وفقاً ملدى وجود ال�شركة
يف الأ�سواق اخلارجية ،وهي �صيغ حتتمل التغيري مع مرور
ال��وق��ت� ،إال �إذا ك��ان��ت لل�شركة ب�صمة ووج ��ود ك�ب�ير ولها
جتارب مهمة يف ال�ساحة الدولية.
ً
ق�دّم الباحثون النظريتني املعروفتني والأك�ثر ت��داوال يف
جم��ال التدويل �إىل ح��دود ال�ساعة وهما نظرية التدويل
ون�ظ��ري��ة النهج االن�ت�ق��ائ��ي ،ف�ه��ات��ان النظريتان تخل�صان
�إىل � ّأن عملية التدويل ت�ستند على بديهيتني �أ�سا�سيتني:
�أو ًال� :أن ال�شركة حت��دد م��وق��ع �أن�شطتها حيث تنخف�ض
ال�ت�ك��ال�ي��ف ،ث��ان � ًي��ا :ت�ن�م��و ال���ش��رك��ة ب�ت��دوي�ل�ه��ا يف جمموعة
وا�سعة من الأ�سواق .ون�شري �إىل �أن عملية التدويل تبد�أ يف
الوقت نف�سه حني ت�شكل الأ�سواق اخلارجية مرجعاً �أ�سا�س ّيا
للقرارات الإ�سرتاتيجية لل�شركة ،فعمل ّية التدويل لديها
ال�ع��دي��د م��ن �أوج ��ه ال�ت���ش��اب��ه وع�م�ل�ي��ة ال�ت�ج��دي��د والتغيري
التنظيمي الهيكلي داخل ال�شركة.
ي�ؤ ّكد الباحثون وعلى مدى هذه الدرا�سة الأكادميية� ،أن
ال ّلغة امل�شرتكة هي عامل �أ�سا�سي يف حت�سني معرفة حاجات
الأ�سواق العاملية وبناء عالقات قوية مع الأ�سواق اخلارجية،
وتقلي�ص امل�سافة بني البلدان وتقريب اللغة امل�شرتكة بني
ه��ذه الأ� �س��واق الدولية م��ن املنتجات التي يت ّم ت�سويقها،
وت�ساعد كذلك يف �إمتام املعامالت التجارية واال�ستثمارات.
وك��ان امل��ؤ ّل�ف��ون ق��د �أ� �ش��اروا �إىل �أن اللغة امل�شرتكة ت�شكل
عام ً
ال �أ�سا�سياً يف تخفي�ض تكاليف املعامالت يف التدفقات
االق�ت���ص��ادي��ة ال��دول �ي��ة ،فتو�سيع ال���ش��رك��ة يف دول ناطقة
باللغة الإ�سبانية ي�ساهم يف تخفي�ض تكاليف املعامالت
االق�ت���ص��ادي��ة و ُي �ع��د ه ��ذا رب �ح �اً ل���ص��ال��ح ال���ش��رك��ة .فاللغة
امل�شرتكة ال ت�ؤ ّثر على املبادالت اخلارجية فقط ،بل ت�ؤثر
كذلك يف وحدة الأعمال التجارية ،وت�سهل بذلك الأن�شطة
املتع ّلقة بالتدبري والتنظيم .ن�ستخل�ص �إذن � ّأن اللغة �إذا مل
تكن م�شرتكة فهي ت�شكل عائقاً كبرياً يف عملية التوا�صل
بني مقر ال�شركة وفروعها وخ�صو�صاً ال�شركات املتعدّدة
اجلن�سيات .ويعد فر�ض اللغة على ال�شركة �أو اعتماد لغة
ُم���ش�ترك��ة ،ث��م ال�ق�ي��ام بتكوين يف ال�ل�غ��ة ،م��ن ب�ين احل�ل��ول
املعتمدة حالياً يف �أغلب ال�شركات املتعددة اجلن�سيات التي
تعاين من م�شكل غياب اللغة امل�شرتكة .وجب الت�أكيد هنا
على �أن اعتماد ال�شركة على لغة ذات انت�شار وا�سع دول ّيا
يعد ميزة تناف�سية بالغة الأهمية يف عملية التدويل.
ومل يغفل الباحثون الإ�شارة �إىل �أن اللغة تع ّد �أ�صال جتارياً
غري ملمو�س ،غري �أنها ُتع ّد �أي�ضاً من بني الأ�سا�سيات ،فهي
جوهر التدويل االقت�صادي .وعندما تعتمد ال�شركة لغة
عمل م�شرتكة يف خمتلف مق ّراتها فهي متنح لنف�سها ميزة
تناف�سية مقارنة مع باقي ال�شركات.
ويف املقابل قام الباحثون بت�سليط ال�ضوء على ت�أثري اللغة
الإجنليزية يف التدفقات التجارية ويف جمال اال�ستثمارات

ويف �� �ص�ي�رورة االق �ت �� �ص��اد يف ال �ع ��امل الإن �ك �ل��و� �س��اك �� �س��وين،
ومل ي�ك��ن ال �ه��دف ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ك�ت��اب ت�ق�ي�ي��م �أه�م�ي��ة اللغة
الإجنليزية كلغة م�شرتكة يف �إدارة الأع�م��ال الدولية ،بل
ك��ان��ت ت�ه��دف �إىل م�ق��ارن��ة ت ��أث�ي�رات ال�ل�غ�ت�ين الإجن�ل�ي��زي��ة
والإ�سبانية معاً يف �إطار املجاالت التي ت�شكالن فيها اللغة
الأم .ومن خالل هذه املقارنة ي�ستخل�ص امل�ؤ ّلفون � ّأن الدول
الإنكلو�ساك�سونية تخو�ض يف جم��ال التجارة واالقت�صاد
نظراً ملميزاتهما االقت�صادية وامل�ؤ�س�ساتية ،بغ�ض النظر
عن اللغة التي جتمعهم ،يف حني الدول الناطقة بالإ�سبانية
فهي تعتمد لغة م�شرتكة وتعد هذه اللغة �أ�سا�س العالقات
االقت�صادية.
ي �ح ��اول امل ��ؤل �ف ��ون يف ه ��ذا ال �ك �ت��اب ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
�إم�ك��ان��ات اللغة الإ�سبانية كلغة يتحدّث بها �أزي ��د م��ن 50
م�ل�ي��ون �شخ�ص يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��ام ،وي�صنفون اللغة
ك�ع��ام��ل حم� ّف��ز ل�ل�ت�ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال ��دول وك ��ذا يف
خا�صتها .و ي�شري الكتاب اىل �أنه بالرغم
م�شروع التدويل ّ
م��ن ف�ق��د �أم��ري�ك��ا الالتينية �أهميتها ك��وج�ه��ة ل�ل���ص��ادرات
الإ��س�ب��ان�ي��ة ،ف�م��ا زال ��ت �إ��س�ب��ان�ي��ا ب��اع�ت�ب��اره��ا دول ��ة م��ن دول
االحتاد الأوروبي ذات �أهمية جتارية ق�صوى يف املنطقة وما
زال��ت اللغة الإ�سبانية هي العامل احلا�سم يف ذل��ك .هكذا
تعمل �إذاً اللغة امل�شرتكة على حت�سني التوا�صل اجليد بني
ال�شركات ،وتقلي�ص تكلفة املعامالت الروتينية ،كما ت�ساعد
على اختيار املديرين وتو�سيع الهيكلة الإدارية يف الأعمال
التجارية الدولية ،وتزيد من متا�سك الوحدة الداخلية
على جميع امل�ستويات.
ق��دم ال�ب��اح�ث��ون ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة التحليلية ان�ط�لاق�اً من
ا�ستطالعات ر�أي وا�ستبيانات وجهت ملجموعة وا�سعة من
ال���ش��رك��ات الإ��س�ب��ان�ي��ة ،ا��س�ت�ن��ادا �إىل ق��اع��دة ب�ي��ان��ات وا�سعة
من املعهد الإ�سباين للتجارة اخلارجية ،وق��د وزع��ت هذه
اال�ستمارات على ال�شركات امل�صدرة وكذا ال�شركات الكائنة
باخلارج ،ومتت هذه الدرا�سة خالل �شهر �أكتوبر ونوفمر
�سنة  ،2014وكانت النتيجة جدا �إيجابية متثلت يف 1.705
�إج��اب��ة �إي�ج��اب�ي��ة م��ن ق�ب��ل ال���ش��رك��ات امل���ص��درة و � 64إج��اب��ة

�إيجابية من قبل ال�شركات الكائنة باخلارج.
يخل�ص الكتاب يف خامتته �إىل � ّأن الهدف من هذه الدرا�سة
التحليلية هو معرفة ت�أثري اللغة الإ�سبانية على املعامالت
التجارية ل�ل��دول الناطقة ب�ه��ذه اللغة التجارية وتقييم
دور اللغة يف � �ص�يرورة م�شاريعهم اخل��ارج�ي��ة .ففي �أح��د
اال�ستبيانات ج��اء ال���س��ؤال الآت��ي موجهًا �إىل ال�شركات� :أ
يكون من ال�سهل ت�سويق العالمة التجارية يف �أ�سواق تعتمد
لغة �أخرى غري اللغة الإ�سبانية فكان اجلوب « ال» بن�سبة
ثالثة وخم�سني يف املائة .فيما كانت الإجابة على ال�س�ؤال
التايل �إيجابية بن�سبة �سبعني يف املائة ،وهذا ال�س�ؤال هو:
هل ت�ش ّكل الفروق اللغوية عائقاً من �أجل م�شروع التدويل؟
 .وقام الباحثون مبقابلة جمموعة من مديري ال�شركات
املتعددة اجلن�سيات رفيعة امل�ستوى ،وتتكون هذه املجموعة
من ثالثني �شركة مُتعددة اجلن�سيات معروفة عامل ّياً ،من
�أجل الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة التي تتعلق باللغة ودورها يف
التدويل وت�أثريها يف املجال االقت�صادي والتجاري ،وكانت
النتيجة م��وح��دة عند جميع امل��دي��ري��ن ال��ذي��ن �أك ��دوا ب �� ّأن
ال ّلغة الإ�سبانية تع ّد ميزة تناف�سية هائلة يف �شبه اجلزيرة
االيبريية و�أمريكا ،وهذا ما ي�ؤ ّكد لنا �أن جمموعة وا�سعة
من ال�شركات الإ�سبانية قامت بعملية تو�سيع �شركاتها عرب
العامل يف البلدان الناطقة باللغة الإ�سبانية وبالتحديد يف
�أمريكا الالتينية .وكل هذه النتائج والإج��اب��ات ت�ؤكد لنا
�أهمية اللغة املُ�شرتكة و�ضرورتها وحاجة ال�شركات العاملية
�إليها ،بالتحديد اللغة الإ�سبانية يف �إمت��ام وجن��اح عملية
تدويل ال�شركات وتو�سعها.
وم� ��ع الأ� � �س� ��ف ،رغ� ��م و�� �ض ��وح دواف� � ��ع احل �ج ��ج ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
واالقت�صادية الداعية لال�ستثمار يف اللغة الإ�سبانية ،مل
يقتنع املغرب -منوذجاً -الذي ال تف�صله عن جارته �إ�سبانيا
يف ال�ضفة ال�شمالية للمتو�سط �إال �أربعة ع�شر كيلومرتاً،
وي�ضم �أكرب عدد من املراكز اللغوية الإ�سبانية يف اخلارج،
ول�ل�غ��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة ج ��ذور ق��وي��ة يف �شماله ويف ج�ن��وب��ه ،مل
يقتنع باجلدوى االقت�صادية واملهنية لتعلمها رغم �إ�صرار
�إ��س�ب��ان�ي��ا يف امل��راه �ن��ة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز احل �� �ض��ور االق�ت���ص��ادي
لبلدهم الذي يعدُّ من �أه ّم امل�ستثمرين يف اململكة ،يف وقت
تت�سع قائمة كربيات ال�شركات الإ�سبانية التي تتخذ املغرب
ق��اع��دة لأن�شطتها ال��دول�ي��ة .وه��و م��ا نالحظه م��ن تراجع
لهذه اللغة يف املدار�س املغربية ل�صالح اللغة الإجنليزية
والفرن�سية.
----------------------ال �ك �ت��اب :ال�ق�ي�م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ل�غ��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،ال�ل�غ��ة،
وال�شركة ،وال�سوق .هل �ساهمت اللغة الإ�سبانية يف عملية
التدويل؟
امل�ؤلفون :خو�سي لوي�س غار�سيا ديلكادو ،خ��وان كارلو�س
خمينث ،خو�سي �أنطونيو �ألون�سو.
اللغة :الإ�سبانية.
دار الن�شر /ال�سنة :دار الن�شر تيلفونيكا� ،سنة .2016
عدد ال�صفحات� 244 :صفحة.
* باحثة مغربية يف الأدب املقارن
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القيمة االقتصادية للغة اإلسبانية ..اللغة والشركة والسوق..
هل ساهمت اللغة اإلسبانية في عملية التدويل؟
كلثوم بو طالب *
يقدم هذا الكتاب «القيمة االقت�صادية ل ّلغة الإ�سبانية :ال ّلغة ،وال�شركة ،وال�سوق .هل �ساهمت اللغة الإ�سبانية يف عملية التدويل؟» درا�سة حتليلية ُمو ّثقة
و�شاملة عن الدَّ ور الذي تلعبه اللغة يف عملية تدويل االقت�صاد ،وجاء هذا الكتاب �ضمن م�شروع بحثي ُم ّيز ومو�سوم بــ «القيمة االقت�صادية الأوروبية» ،ومك ّم ًال
للأجزاء الأخرى وعددها �أربعة ع�شر جم ّلدا ّ
حججا وبيانات
املتخ�ص�صون يف جمال االقت�صاد
مت ن�شرها منذ �سنة  ،2007وهي �أعمال بحثية قدّ م فيها الباحثون
ً
ّ
و ُمعطيات مقنعة عن الواقع االقت�صادي الأوروبي وعالقة هذا الواقع بال ّلغات امل�ستعملة يف املعامالت التجارية وبني ال�شركات .وا�ستثمرها الباحثون امل�ؤلّفون لهذا
الكتاب ليتّخذوها �أ�سا�س ًا وقاعدة بيانات من �أجل مزيد من تعميق البحث يف هذا املجال ،وكانت النتيجة هي هذه الدرا�سة الأكادميية وهذا البحث املحكم.
يتمثل الهدف الرئي�س لهذا الكتاب يف متكن امل�ؤلفني من
�سرب �أغوار اللغة الإ�سبانية وقدرتها على ت�سهيل التبادالت
ال�ت�ج��اري��ة وخ�ل��ق اال��س�ت�ث�م��ارات وامل���ش��اري��ع االق�ت���ص��ادي��ة يف
�شتى �أنحاء العامل .وحتيلنا �أهم ّية هذه اللغة �إىل حقائق
بالغة الأهمية ،فقد �ساهمت اللغة الإ�سبانية يف م�ضاعفة
ال �ت �ب ��ادالت ال �ت �ج��اري��ة �أرب � ��ع م� ��رات ب�ي�ن ال � ��دول ال�ن��اط�ق��ة
ب��الإ��س�ب��ان�ي��ة ،ك�م��ا �أن �ه��ا ��ض��اع�ف��ت اال��س�ت�ث�م��ارات الأج�ن�ب�ي��ة
املبا�شرة �سبع مرات.
وي�ن�ط�ل��ق امل ��ؤل �ف��ون ل�ه��ذا ال�ك�ت��اب م��ن ف�ك��رة اع�ت�ب��ار اللغة
ر��ص�ي��داً ق��وم� ّي�اً وث ��روة ك�ب�يرة لها دور مهم يف م�سار منو
االقت�صادات القوم ّية والإقليمية والدولية ،فقيمة اللغة
ه��ي م��ن ع��وام��ل ال��وج��ه االق �ت �� �ص��ادي ل � ّل �غ��ات .ول �ك��ن ه��ذه
القيمة االقت�صادية للغات تواجه عراقيل كبرية يف ت�أدية
خا�صة يف بع�ض البلدان التي تعرف تن ّوعاً
دورها التنمويّ ،
لغو ّيا ،مما يجعل هذا العامل ي�ؤ ّثر �إما �إيجاباً �أو �سلباً على
احلياة الوظيفية للغات.
�صدر هذا الكتاب يف �سنة  2016عن دار الن�شر تيلفونيكا،
وه ��و م ��ؤ ّل��ف ج�م��اع��ي ق ��ام ب�ت��أل�ي�ف��ه ث�لاث��ة ب��اح�ث�ين �إ��س�ب��ان
وه��م :خو�سي لوي�س غار�سيا دي�ل�ك��ادو ،وه��و كاتب حا�صل
على الدكتوراه يف تخ�ص�ص القانون والعلوم االقت�صادية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،والأ� �س �ت ��اذ خ ��وان ك��ارل��و���س خ�م�ي�ن��ث �أ��س�ت��اذ
متخ�ص�ص يف االقت�صاد التطبيقي ،بالإ�ضافة �إىل الدكتور
املتخ�ص�ص يف العلوم االقت�صادية.
خو�سي �أنطونيو �ألون�سو
ّ
ويقع هذا الكتاب يف � 244صفحة ،ويتكون من �ستة ف�صول.
ا�ستهل امل�ؤ ّلفون الف�صل الأول بالتذكري بالوظائف الثالثة
التي تتو ّالها ال ّلغة من منظور اقت�صادي باعتبارها و�سيلة
توا�صل يف املعامالت التجارية واالقت�صادية بني الأطراف
امل�ت�ع��اق��دة ،وه��ي ت�ع��زز ب��ذل��ك الكثري م��ن ف���ض��اءات العمل
ك��الأ��س��واق وامل�ع��ار���ض الدولية وال���ش��رك��ات ،كما ُت�ساهم يف
توطيد العالقات االقت�صادية.
وت���ض�م��ن ال�ف���ص��ل ال �ث��اين ع��ر��ض�اً خم�ت���ص��راً للمقرتحات
النظرية ال�ت��ي ب��ذل الباحثون امل��ؤل�ف��ون للكتاب جم�ه��وداً
كبرياً يف تف�سريها ودرا�ستها و�شرح م�شروع التدويل الذي



تقوده �إ�سبانيا يف املجال اللغوي الناطق باللغة الإ�سبانية،
حيث �أ ّك��د الباحثون على ال��دور ال��ذي تلعبه اللغة يف هذه
العملية .فيما جاء الف�صل الثالث مك ّمال للف�صل ال�سابق
ومن خالله قام الباحثون مبراجعة النظريات واملدار�س
التي حتظى ب�أهمية كبرية يف ه��ذا امل�ج��ال ،وباخل�صو�ص
ت�ل��ك ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ال � ّل �غ��ة ج �� �س��راً ل�ل�ت��وا��ص��ل وت���ض��ع ال� ّل�غ��ة
الإ�سبانية حتت الأ�ضواء.
ويف الف�صل الرابع تناول الباحثون درا�سة الآثار اجلانبية
للغة الإ�سبانية على كل من التبادالت واملعامالت التجارية
الدولية� ،سواء تلك املُتعلقة بالتجارة �أو باال�ستثمارات.
وي�ضم الف�صل اخلام�س نتائج اال�ستبيانات وا�ستطالعات
وجهها الباحثون ملجموعة وا�سعة من ال�شركات
الر�أي التي ّ
الإ�سبانية لر�صد مدى ت�أثري اللغة الإ�سبانية يف املُعامالت
املح�صل عليها طابعاً علمياً
التجارية ،وقد �أ�ضفت النتائج
ّ
تو�ضيحياً لهذه الدرا�سة ولهذا املجهود الأك��ادمي��ي الذي
ي�ستحق التنويه� .أ ّم��ا الف�صل ال�ساد�س والأخ�ير فقد جاء
ليز ّكي م��ا ورد يف الف�صول ال�سابقة وق��ام فيه الباحثون
بتجميع ع ��دد م��ن الآراء يف �إط ��ار امل�ق��اب�ل��ة ال�ت��ي �أج��راه��ا
امل�ؤ ّلفون مع كبار مديري ال�شركات املتعدّدة اجلن�سيات.
ي�ع�ت�بر ال�ت�ع��دد ال�ل�غ��وي م ��ؤ�� ّ�ش��راً ع�ل��ى ال �ث�راء االج�ت�م��اع��ي
باعتبار اللغة ر�صيداً .ويالحظ � ّأن عدد اللغات يف الدول
ال�صناعية ي�ك��ون يف خ��ان��ة الآح ��اد ،بينما ي�ك��ون ع��دده��ا يف
ال ��دول ال�ن��ام�ي��ة يف خ��ان�ت��ي ال�ع���ش��رات �أو امل �ئ��ات .وال�ع�لاق��ة
امل��وج��ودة ب�ين ال�ت�ع��دد ال�ل�غ��وي وال�ث�راء االج�ت�م��اع��ي ،وبني
الأحادية اللغوية والتطور االقت�صادي احلا�صل يف البالد
امل ُ���ص� ّن�ع��ة ه��ي ع�لاق��ة م�ع� ّق��دة .ف�ف��ي االق�ت���ص��ادي��ات الأك�ثر
ت�صنيعاً ،تتمتع لغات عدّة بو�ضع ر�سمي ،لكن جتعل الدولة
ال���س�ي��ادة للغة واح ��دة ،ومي�ك��ن اع�ت�ب��ار دول ��ة �سوي�سرا هي
اال�ستثناء الوحيد باعتبارها دول��ة ت�ستعمل ث�لاث لغات
لثقافات ك�برى جم ��اورة مم��ا �أن�ت��ج م�ك� ّون�اً �إي�ج��اب� ّي��ا �ضمن
مك ّونات الهو ّية القومية .وهنا ميكننا �أن ن�ستنتج �أن التعدّد
ال ّلغوي قد ال يتواكب مع الرخاء االقت�صادي لأنه يرتبط
مب�ستوى منخف�ض م��ن التنمية االق�ت���ص��ادي��ة خ��ا�ّ��ص��ة يف

بلدان تفتقر للغة امل�شرتكة ،بينما هو يتواكب مع الرخاء
خا�صة مع ّينة ،وهي
االقت�صادي عندما يتع ّلق الأمر بلغات ّ
يف حالة �سوي�سرا اللغة الأملانية والفرن�سية والإ�سبانية.
وق ��د �أ� �ش ��ار ال�ب��اح�ث��ون �إىل ات �� �س��اع رق �ع��ة ال� ��دول ال�ن��اط�ق��ة
باللغة الإ�سبانية عرب العامل ،ال�شيء الذي مهّد الطريق
لتدويل ون�شر االقت�صاد الإ�سباين .و�أ��ش��ار الباحثون �إىل
و�ضعية ال�ل�غ��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة ال�ت��ي ت�ع��رف ان�ت���ش��اراً وا��س�ع�اً يف
التو�سع اال�ستعماري الإ�سباين خالل القرون
العامل ب�سبب ّ
املا�ضية .وهناك بع�ض الدول التي تعترب اللغة الإ�سبانية
لغة ر�سمية لها ،كما تتم ّتع اللغة الإ�سبانية بو�ضع خا�ص
يف ع��دة دول ،ف�ق��د ال ُت�ع�ت�بر ل�غ��ة ر��س�م� ّي��ة فيها ول�ك��ن يتم
ا�ستعمالها ب�شكل ملحوظ يف النظام التعليمي ويف الإعالم،
ويف الأوراق الر�سمية �أي�ضاً.
وق��د ع� ّزز الباحثون نتائج بحثهم مبجموعة من الوثائق
وهي عبارة عن مبينات �إح�صائية وا�ستمارات و�أ�سئلة موجهة
لل�شركات وملُديريها ،كما تت�ضمن جدو ًال يحتوي على قائمة
الدول الناطقة باللغة الإ�سبانية وتربطها ب�إ�سبانيا عالقات
ثقافية واقت�صادية متينة وم�ب��ادالت جتارية وا�ستثمارات
مبا�شرة يف �أفريقيا ويف �أمريكا الالتينية .وتو�ضح املبينات
الإح�صائية عدد قنوات التوا�صل بني ال�شركات الإ�سبانية
التي عرفت ا�ستثمارات مهمة و�صادرات ومبادالت جتارية
ّ
وتو�ضح هذه
�ضخمة يف �أمريكا الالتينية يف �سنة ،2014
امل�ب�ي�ن��ات ال �ق��درة ال���ش��رائ�ي��ة للمواطنني ال�ن��اط�ق�ين باللغة
الإ�سبانية يف العامل خالل �سنة .2010
ن�ستخل�ص �إذن من خ�لال ه��ذه الوثائق التي ّ
مت �إدراج�ه��ا
وا�ستعمالها يف البحث� ،أن امل�ؤلفني �أرادوا التنويه باللغة
الإ�سبانية وب�أهم ّيتها وبوزنها االقت�صادي بالن�سبة للدول
الناطقة بالإ�سبانية وبالن�سبة لباقي العامل ،حيث �ساهمت
يف خلق مبادالت جتارية وا�ستثمارات مه ّمة ويف بناء عالقات
وا�سعة و�ضخمة ،فاللغة الإ�سبانية ت�شكل عامال �أ�سا�س ّياً يف
عملية ت��دوي��ل االقت�صاد الإ��س�ب��اين واقت�صاد ال ��دول التي
تنتمي �إىل املجال الثقايف واجلغرايف الناطق بالإ�سبانية.
ويقول امل�ؤ ّلفون �إن ظاهرة التدويل �أ�صبحت اليوم أ�م��راً

