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 اللغة مفتاح احلضارة

 

لغة البلدان وهويتها الدينية والثقافيـة مـن أهـم الثوابـت الـع      عد ُت

عليها وتقويتهـا, ولـذلك فهنـاك صـراع علـا       البلدان للةفا تسعى 

وتسعى  وسري بني اللغات والثقافات سواء  هر للعيان أم م ينهر,

املختلفـة لــيس للةفــا   ومــواده  عـالم اإلكـثري مــن الـدول مــن خــالل   

بـل وغـزو اآلخـرين بثقافتهـا ومـا لـديها مـن قـيم          فقـط, على هويتهـا  

كــز ا,تلفــة, ومــن هنــا فــإن مــا تنتجــه هوليــود وغريهــا مــن املر        

املتخصصة يف العام إمنا يعد للعام كله لبث قيم معينة وتركيـز  

الثقافة األمريكية ونشر اللغة اإلجنليزية وحضارتها يف العام, مـع  

لكسب املادي الذي سصل عليه من ذلك اإلنتاج لتعد إنتاجـا آخـر   ا

وتســري عجلتهــا وأهــدافها مــرة أخــرى, وملقاومــة هــذا الغــزو الثقــايف  
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اإلعالمــي تلجــر بعــا الــدول للةــد منــه إىل انتقــاء املــواد اإلعالميــة  

ــد إىل   امل ــت نفســه تعم ــه حمطاتهــا    (دبلجــة) ناســبة, ويف الوق ــا تبث م

ا بلغـة  ر أي مـواد إعـالم أو تسـلية داخليًـ    إليث سرص على عدم نشـ 

غري لغة البلد, ولذلك قد  د يف بعـا البلـدان الناطقـة بغـري اللغـة      

ــد أحياًنــ    ــا يزي ــة م ــواد     اإلجنليزي ــالم وم ــث أف ــاة تب ــى عشــرين قن ا عل

ومع ذلـك  ـدها    وغريها,أنتجت من بلدان ناطقة باللغة اإلجنليزية 

إال بلغـة تلـك البلـد صـاحب      اا واحـدً ا وال تسمع حرًفصوتًي (مدبلجة)

فإن احملطات تتنافس يف بـث األفـالم    العربي,أما يف العام  القناة,

وغريهــا باللغــة اإلجنليزيــة مباشــرة, يــا أنتجــه أصــةاب تلــك اللغــة  

وبثقافتهم, وكرننا يف العام العربـي أصـبةنا مـن النـاطقني باللغـة      

ات اإلجنليزيـــة وجـــزء مـــن جمتمـــع آخـــر, بـــل وتتنـــافس ا موعـــ       

ـــ   ــة أحياًنـ ــوات متخصصــ ــاد قنــ ــة يف إجيــ ــة العربيــ ــة اإلعالميــ ا باللغــ

 بها.ا باللغة اإلجنليزية أنتجها الناطقون اإلجنليزية لتبث أفالًم

وحنن ينبغي أن نفرح بوجود حمطات باللغة اإلجنليزية لتبث هلـم   

ما ننتجه حنن وما نريده أن ينتشر من قيمنا بـني ا تمعـات العامليـة    

ســنا وببالدنــا ومبــا عنــدنا مــن تــراث وحضــارة وتــاريخ   ونعــرفهم برنف

ورجال واقتصاد وغري ذلك, أما أن نبث ما أنتجوه هم وبثمن مدفوع 

مــن قبلنــا وبالطريقــة الــع يريــدون هــم أن ينشــروا بيننــا فهــذا يف         

تصوري متيع ساد العام العربي وما لديـه مـن قنـوات وجعلـها تزهـد      
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التـالي غزتنـا الثقافـات األخـرى     يف لغتها ويف قيمها ويف حضارتها وب

شـك أن اللغـة    بريدينا وبرموالنا وترثر الن ء عندنا بهذه املؤثرات وال

والثقافة من أغلى ما حيرص عليه, وينبغـي أن ال نكـون مسـتقبلني    

ســــلبيني بــــل نســــعى لنكــــون مصــــدرين للــــرأي والفكــــر والقــــيم  

 وقـد شـعرت   ,ن ديـن وتـراث وثقافـة ولغـة    حمافنني على مـا لـدينا مـ   

مــرة باحتقارنــا للغتنــا, حينمــا دخلــت أحــد الفنــادق عنــدنا ووجــدت    

دليل الفندق وضـع بعـدة لغـات منهـا اإلجنليزيـة والفرنسـية واألملانيـة        

كــن مــن بينهــا اللغــة العربيــة مــع أننــا بلــد   وال تغاليــة وغريهــا وم ي

عربـــي وزبــــائن الفنــــدق يكــــادون أن يكونــــوا كلــــهم عــــرب بــــل  

عنـد إدارة الفنـدق الـع سصـل      يمـة للغتنـا ق لكـن لـيس    سعوديون,

علـى دخلــها منــا حنـن أصــةاب هــذه اللغـة واحتاطــت جلميــع اللغــات    

املتوقــع زيــارة زبــائن منهــا أمــا حنــن املؤكــد وجودنــا يف الفنــدق فــال 

 ذلك.قيمة لنا يف 

هلـا مكانتهـا العامليـة, لـيس لـدى       ـــ  وهلل احلمـد ـــ  ولغتنا العربية 

اإلســالمية فيمـا ال يقــل عــن  العـرب فقــط بـل لــدى ,تلــف الشـعوب    

ســتني دولــة عــ  العــام, بــل وحتــى يف العــام الغربــي حيــث توجــد     

األقليات اإلسـالمية يف كـل مكـان ونكـن أن يشـكل املسـلمون       

ا هلــذه اللغــة إن حنــن وقفنــا معهــا وقفــوا   مــن غــري العــرب قــوة ودعمـًـ 

ــيم اللغــة العربيــة  أن جنــد معهــًد معنــا, ومــن املالحــد أننــا قــل    ا لتعل
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لآلخرين يف غري اجلامعات احلكومية, بينما جند عشرات املعاهد 

ن لسنا ضـد ذلـك لكـن    لتعليم اللغة اإلجنليزية, يف بالد العرب وحن

أين حنن من لغتنا ونشرها واحلفا  عليها وتعليمها للشعوب األخرى 

وحضارتنا, ومن املالحد أن الطلـب علـى   فهي مفتاح معرفة ثقافتنا 

ا بـل أن أحـد التقـارير األمريكيـة     لغـرب زاد كـثريً  اللغة العربية يف ا

شارة إىل أن اللغة العربية أصبةت من أهم اللغـات املطلوبـة   إاألخرية 

تعليًما يف املدار  األمريكية وهم إلاجـة ماسـة للمدرسـني واملـواد     

 .التكالنواهلل وحده املستعان وعليه التعليمية لتنشرها, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


