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يعتني مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية برصد حضور 
العربية يف أنحاء العامل غري العريب، وهيتم بتقديم املعلومات املوّثقة لتارخيها وحارضها، 
كام هيتم ببناء أدلة للمعلومات تيّس التواصل عىل الباحثني واملؤسسات الثقافية داخل 
الوطن العريب وخارجه. كام جيتهد املركز يف رصد جماالت العربية التي مل حتَظ بالدراسة 
الكافية، وقد وضع ُأطرًا علمية يف خططه يتعنينِّ عليه أن يوّسعها بحثًا ودرسًا؛ لتكون 
منارة يستعني هبا األفراد واملؤسسات الذين يعملون يف خدمة العربية يف هذا النطاق، 
حيث نؤمن بأن خدمة اللغة تنبع من تصور واقعها، ومعرفة جماالت انتشارها وتقاطعها 
مع غريها، وتتبُّع أوجه التأثر والتأثري يف حميطها، السيام عندما نتحدث عن اللغة يف بيئة 

خارج نطاقها الطبيعي. 

وكلام توغل املركز يف صقع من أصقاع املعمورة )مثل: الصني وإندونيسيا، وتركيا، 
واهلند، وإسبانيا، وماليزيا، والواليات املتحدة...( عجب من عمق احلضور التارخيي 
للعربية فيها، وسعد بذلك، وباستمرار توقُّد الرغبة يف زيادة نفوذ العربية وانتشارها، 
وتطّلع املختّصني إىل إتقاهنا والتبّحر يف البحث فيها. والعجب يزداد يف بعض الدول 
غري اإلسالمية، أما الدول اإلسالمية – مثل نيجرييا - فال غرو أن يكون للغة العربية 
حضورها العميق املؤثر فيها، كيف ال وهي لغة القرآن، كام أهنا احلاضن التارخيي الثقايف 

كلمة املركز
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الوثيق بني العرب وإخواهنم من سائر القوميات واألعراق.

)برنامج  دوليًا  العربية  دعم  يف  عليها  يعمل  التي  املركز  مرشوعات  ضمن  ومن 
املعلومات  مجع  وطرائق  التأليف  سبل  من  جمموعة  الربنامج  هذا  ويتضمن  النرش(، 
وتقديمها، ومنها )مجع األبحاث التخصصية(، وهو مرشوع ينهض له أحد املختصني 
يف موضوع حمدد بإرشاف املركز ومتابعته، فيجمع كل ما تصل إليه يده من أبحاث يف 
هذا املوضوع، ثم ينتخلها ويرّتبها ويبّوهبا، وحيرر ما حيتاج فيها إىل حترير، ثم يضمها 
كتابًا نسعد بتقديمه للقارئ الكريم، مثل هذا الكتاب بني يديك، الذي عمل الدكتور 
اخلرض عبدالباقي حممد فيه عىل مجع األبحاث املكتوبة يف املؤسسات العلمية النيجريية 
عن اللغة العربية يف نيجرييا؛ هبدف تقديم تصّور واضح عنها تارخيًا وواقعًا، مما سيكون 
العلمي  والتجسري  البحثي  السبيل  ملواصلة  الثقافية  وللمؤسسات  للباحثني  جاذبًا 

واملعريف بني األطراف املتباعدة.

تتكامل  عملّية  وملرشوعات  أخرى،  لكتٍب  فاحتًة  الكتاب  هذا  يكون  أن  واملؤّمل 
يكون وسيلًة من وسائل  والنيجريية، وأن  العربية  العلمية  املؤسسات  النهوض هبا  يف 
من  يّطلع  نافذة  يكون  وأن  والنيجرييني،  العرب  املختصني  بني  والتواصل  التجسري 

خالهلا املعنيون بالثقافة العربية عىل امتداداهتا يف نيجرييا، ويقدروهنا بام هي أهل له.

لبذل  العريب  والوطن  نيجرييا  يف  العربية  اللغوية  املؤسسات  لكافة  قائمة  والدعوة 
مزيد من اجلهود يف التقارب؛ لدعم حضور العربية يف نيجرييا، والوفاء ببعض حق هذه 

اللغة الرشيفة.

باملجهود  وأشيد  حممد،  عبدالباقي  د.اخلرض  الكتاب  حمرر  به  قام  بام  كثريًا  أحتفي 
العلمي البارز للمشاركني يف بحوثه وموضوعاته، وأتطلع إىل مزيد من األعامل العلمية 
التي تتناول العربية يف نيجرييا، وأن تتكامل اجلهود العلمية مع اجلهود التنفيذية املبارشة 

يف التعاون والتكامل بني املؤسسات ذات األهداف املشرتكة.

 سدد اهلل اجلهد والرأي .
األمني العام للمركز

د.عبداهلل بن صالح الوشمي
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وبعد؛  أمجعني،  وأصحابه  آله  وعىل  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
مقدمتها  يف  عديدة،  العتبارات  العامل  لغات  بني  مرموقة  بمكانة  العربية  اللغة  حتظى 
مسلم  املليار  ونصف  مليار  من  أكثر  لدى  هبا  تتمتع  التي  القداسة  ذات  الدينية  املكانة 
يف العامل، فقد اختارها اهلل لينزل هبا أفضل كتبه عىل أفضل رسله. وبالتايل فهي إحدى 
اللغات احلية واملتفاعلة مع باقي لغات الشعوب واألجناس واحلضارات. وعىل هذه 
اخللفية أصبحت اللغة العربية وعاء الثقافة اإلسالمية واألداة املثىل ملعرفة مبادئ الدين 
احلنيف، وهي اللغة الوحيدة يف العامل التي ترتبط بالدين ارتباطًا ال انفصام له، ومما ال 
شك فيه أّن الكثري من الشعوب والقوميات دخلوا يف إطار العربية، وانصهروا يف البوتقة 
الثقافية العربية متامًا من هذا الباب الواسع، عىل الرغم من وجود حواجز واعتبارات 

إثنية جغرافية وسياسية وغريها.

عىل هذه اخللفية؛ سّجل التاريخ حضورًا واضحًا وإنجازات ملموسة للغة العربية 
املعامل احلضارية  أفريقية خمتلفة، وظهر ذلك جليًا من خالل جمموعة من  يف جمتمعات 
الثقافة العربية يف حياة األفارقة، فقد كان لقيام عدد من الدول  التي أفرزهتا  والثقافية 
بلدان  يف  العربية  الثقافة  إحياء  يف  الفاعلة  آثاره  اإلسالمية  األفريقية  واإلمرباطوريات 
أفريقيا املختلفة. وتعّد نيجرييا واحدة من أبرز املناطق التي شهدت حضورًا ملموسًا 

مقدمة: كلمة املحّرر
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ومكّثفًا للغة العربية، والتي جتّذرت يف أرجائها وترعرعت عىل أراضيها، حتى أصبحت 
متّثل عنرصًا مهاًم يف حياة الشعب النيجريي املسلم، وغدت للتعليم العريب قيمة اجتامعية 

كبرية وداللة ثقافية عميقة يف الساحة النيجريية.

 ويصدر هذا الكتاب بعنوان »اللغة العربية يف نيجرييا: مالمح تارخيية ومشّخصات 
املعلومات  جمال  يف  مرجعي  كتاب  إعداد  إىل  األساس  يف  فكرته  وهتدف  الواقع«، 
وتدريسًا  نشأًة  نيجرييا،  دولة  يف  العربية  اللغة  لواقع  املعارصة  والتطورات  التارخيية 
ومؤسسات؛ وشخصيات عملوا لنرشها وتطويرها، وهو واحد من مرشوعات مركز 
التخصصية  األبحاث  جلمع  انطلقت  التي  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبداهلل  امللك 
وإعادة نرشها؛ لغرض  متتني جهود املركز يف جمال النرش، وحتسني عالقاته باملختصني يف 
البلدان املختلفة. وجيمع الكتاب بني طياته جمموعة دراسات وأبحاث عن واقع اللغة 
العربية يف دولة نيجرييا، أكرب دولة أفريقية سكانًا وكثافة مسلمة، وعىل ضوء األهداف 
العامة للمرشوع والضوابط املنّظمة لألبحاث املنتقاة؛ اعتمدت آلية العمل  للكتاب يف 
املنشورة عن  العلمية  واملقاالت  الكتابات  ملعظم  املسحية  املنهجية  األوىل عىل  مرحلته 
اللغة العربية يف دولة نيجرييا، ونظرًا لكثرة الكتابات يف جمال اللغة العربية يف نيجرييا 
وتعدد مصادرها، السيام أن الكتاب معنيٌّ باألبحاث العلمية الرصينة املنشورة،  متت 
خماطبة األساتذة املعنيني باألمر يف اجلامعات النيجريية، أعقبها القيام بزيارات ميدانية 
إىل بعض أقسام اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية، باإلضافة ملسح خمتلف األوعية 
باملوضوع،  صلة  ذات  عنوانات  إىل  للوصول  املتخصصة،  العلمية  واملجالت  املعرفية 
تبعًا  واملناطق  للبيئات  اجلغرايف  التوزيع  املختارة:  األبحاث  االعتبار يف  وتم األخذ يف 
الهتاممات تلك األبحاث، وكذلك تنّوع انتامء الباحثني ومتثيلهم للمؤسسات األكاديمية 
واجلامعات النيجريية املختلفة. وينتمي الباحثون إىل ثامين  مؤسسات أكاديمية وبحثية 
الرواد،  املتخصصني  الكبار  األساتذة  من  شخصيات  تسع  من  وأكثر  خمتلفة،  نيجريية 
وانتظم عقده يف أربعة فصول: تناول الفصل األول املالمح التارخيية لنشأة اللغة العربية 
مؤسسات  يف  العربية  اللغة  لواقع  الثاين  الفصل  وعرض  واقعها،  مشّخصات  ورصد 
التعليم  يف  العربية  اللغة  موضوع  الثالث  الفصل  وناقش  نيجرييا،  يف  العام  التعليم 
العربية  اللغة  تغلغل  ملدى  استعراض  األخري  الرابع  الفصل  ويف  نيجرييا،  يف  اجلامعي 
والرواية،  الشعر والقصة  املختلفة:  األدبية  النيجريي عرب األجناس  الثقايف   العمق  يف 
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تلك  تكون  أن  يف  أمل  وكلنا  وتعليمها.  نرشها  يف  األفراد  جهود  لعرض  باإلضافة 
الدراسات واألبحاث التي احتواها هذا الكتاب قد قّدمت إضاءات وإضافات معرفية 
مهمة؛ تشفي هنم القارئ املتعطش للمعلومات عن اللغة العربية وثقافتها يف نيجرييا، 
ممثاًل  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبداهلل  امللك  ملركز  والتقدير  الشكر  كل  اخلتام؛  ويف 
من  قّدموا  ما  عىل  املتمّيز،  العلمي  الرصح  هذا  يف  معه  العامل  والفريق  العام  أمينه  يف 
خدمات وتسهيالت حتى ظهر الكتاب بشكله احلايل، والشكر ممتّد لألساتذة الباحثني 

كلٍّ باسمه، سّدد اهلل خطانا مجيعًا ملا فيه خري البالد والعباد، واهلل املوّفق واملستعان.

مدينة الغوس – نيجرييا

15 مجادى األوىل 1438هـ/ 12 فرباير 2017م

د. اخلرض عبدالباقي حممد

مدير املركز النيجريي للبحوث العربية

أستاذ اإلعالم الدويل املشارك بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

  



اللغة العربية فـي نيجرييا:
خلفية تاريخية ومراحل التطّور

الف�صل الأول:
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حياول هذا اجلزء إعطاء فكرة موجزة عن وصول اإلسالم والتعليم العريب إىل نيجرييا، 
ثم اإلشارة إىل أهم العوامل التي سامهت يف نرشمها يف هذا البلد، ليكون ذلك أساسًا 
ملعرفة مناهج التعليم العربية وطرقه ووسائله العديدة املستعملة يف املدارس واملعاهد 
النيجريية. وإّن أهّم ما يرمي هذا اجلزء إىل حتقيقه من األهداف هو أن يتمّكن القارئ يف 
هنايته من معرفة  كيفية وصول اإلسالم والتعليم العريب وانتشارمها يف نيجرييا، وكذلك  

أهم العوامل التي سامهت يف ذلك.

اإلسالم والتعليم العريب يف نيجرييا:
مل تكن نيجرييا معروفة باسمها احلايل وبشكلها املتعارف عليه اليوم  إال يف أواخر 
القرن التاسع عرش، حينام ظهر يف أراضيها املستعمرون واستولوا عليها وأطلقوا عليها 
هذا االسم، لكنّها قبل ذلك كانت منطقة تضّم عدة ممالك وواليات موّزعة؛ ختتلف 
معروفة  والتقاليد، وكانت  العادات  قوهتا وحجمها، كام ختتلف شعوهبا من حيث  يف 
لدى العرب ببالد السودان أو بالد التكرور. وفيام خيص وصول اإلسالم إىل بالد نيجرييا، 
بدأت  املنطقة  أّن  إىل  يشريون  والدارسني  املؤرخني  أكثر  فإّن  الشاميل،  إقليمها  وخاصة 
تتلقى املوجات اإلسالمية فيام بني القرنني احلادي عرش والرابع عرش امليالديني، فيقولون 

اللغة العربية فـي نيجرييا:
الن�صاأة وعوامل النت�صار مالمح تاريخية عامة

الربوفيسور تيجاين املسكني  وآخرون
أستاذ اللغة العربية، جامعة ميدغري - نيجرييا 
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امليالدي،  القرن احلادي عرش  القديمة يف  – برنو  كانم  أوالً يف منطقة  إن اإلسالم دخل 
حني أعلن امللك محي جلمي، وهو امللك الثاين عرش من ملوكها، إسالمه عىل يد الداعية 

اإلسالمي الشيخ حممد بن ماين، ثم قام بمجهود كبري يف نرشه يف الدولة.

وأّما يف بالد اهلوسا؛ فإهنم يقولون إّن اإلسالم دخل يف كنو مثالً يف القرن الرابع عرش 
امليالدي، وإّن أول ملك أسلم فيها هو عيل ياجي )Aliyu Yaji( )1349-1385(، وانترش 
اإلسالم يف عهده. فهذه الروايات تشري إىل االعتناق الرسمي لإلسالم من قبل الدولة يف 
كل من مملكة كانم - برنو، وبالد اهلوسا التي متثلها والية كنو. لكن هناك شواهد تارخيية 
العلامء والتّجار  بواسطة  البلدين  أن اإلسالم قد شّق طريقه إىل كل من هذين  تدل عىل 
املحلية  فاملصادر  بفرتات طويلة،  الدول  قبل  الرسمي من  بالقبول  أن حيظى  قبل  الّزوار 
لتاريخ كانم - برنو مثاًل تشري إىل أّن الداعية اإلسالمي حممد بن ماين قد عارص أربعة من 
ملوك كانم قبل محي جلمي، وأّنه قد دّرس كل واحد منهم شيئًا من القرآن الكريم، قبل 
أن يعلن محي جلمي إسالمه ويتخذ اإلسالم دينًا رسميًا للدولة. وتشري املصادر كذلك إىل 
أّن هناك عالقات جتارية قوّية بني بالد كانم - برنو وبالد اهلوسا من طرف، وبالد شامل 
أفريقيا وبعض من البالد العربية كتونس ومراكش وليبيا ومرص وغريها من طرف آخر. 
فمن املحتمل جدًا أن يكون اإلسالم قد وجد طريقه إىل بالد كانم - برنو وبالد اهلوسا يف 
وقت مبّكر بواسطة التّجار، وأخذ ينترش عىل نطاق واسع يف أوساط األفراد والشعوب، 
الثقافة  العربية، أو  باللغة  امللوك. وفيام يتصل  قبل أن حيظى باالعتناق الرسمي من قبل 
العربية بصفة عامة، فإن وصوهلا إىل البالد النيجريية مل يكن منفصاًل عن الدين اإلسالمي، 
فيقّدر أّن الفرتة التارخيية التي بدأت فيها البالد النيجريية تتلقى موجات الدين اإلسالمي 
هي بالضبط الفرتة التي شهدت بداية ظهور اللغة العربية يف املنطقة، إذ إن اللغة العربية 
وثقافتها وآداهبا كانت – وال تزال – ترافق الدين اإلسالمي حيثام توّجه، فلم يضع اإلسالم 
قدميه يف بقعة إال واللغة العربية معه. وذلك أن اللغة العربية هي الواسطة الكربى إىل فهم 
رسالة اإلسالم. ففهم هذا الدين والعمل بتعاليمه يتطّلب بالرضورة تعّلم يشء من العربية 
وحفظ يشء من السور القرآنية وغريها من بعض النصوص الدينية العربية، وعىل هذا 
يقول املسترشق ج. س. تريمنغهام مالحظًا هذه الظاهرة: »إّن اجلانب اجلدير باالهتامم يف 
انتشار اإلسالم هو العالقة بني عوامل اللغة والعوامل الدينية، إذ إن انتشاره، يف أي مكان 

كان، يأيت مصحوبًا بتلّقي املفردات العربية«.
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نيجرييا، عرب  بالد  واسعًا يف  ازدهارًا  وازدهرت  وثقافتها  العربية  اللغة  انترشت  فقد 
ذت لغة رسمية يف مملكة كانم - برنو، وممالك  العصور، بجانب دين اإلسالم، حيث اختُّ
املراسالت،  املراسيم، وجُترى  العثامنية يف سكوتو، وفيها كانت تصدر  اهلوسا، واخلالفة 
وُتدّون القرارات السياسية والقضائية، وُتربم العقود التجارية، وغري ذلك. هذا كله إىل 
– وال  الدينية، والتعليم حيث كانت  جانب استعامهلا لغة للدين حيث تقام هبا الشعائر 
تزال – ُتتخذ وسيلة لنرش التعليم الديني، وتأليف الكتب، ونظم القصائد الشعرية، وّظلت 
اللغة العربية وثقافتها تتمّتع بنفوذ قوي يف شاميل نيجرييا عرب القرون والعصور، حتى مطلع 
القرن العرشين حني ظهر املستعمرون األوروبيون، وقاموا بتقليص نفوذها وعزهلا عن 

الساحة السياسية واإلدارية، واستبدال اللغة اإلنجليزية هبا.

عوامل انتشار اإلسالم والتعليم العريب يف نيجرييا:

لقد ساعد يف انتشار الدين اإلسالمي والتعليم العريب عوامل عّدة، ولعل أمّهها يتلّخص 
فيام ييل:

ّوار: 1. دور التّجار والّدعاة الزُّ

تفيد املصادر التارخيية أن هناك عالقات جتارية وثقافية قديمة بني البالد النيجريية وبني 
– برنو وسالطني  أّن هناك عالقة قوّية بني ملوك مملكة كانم  البالد العربية، فيذكر مثالً 
وثقافية  جتارية  عالقات  هناك  أّن  يذكر  كام  وغريها،  ومراكش  وتونس  وليبيا  مرص  بالد 
السودانية كبالد  البالد  املذكورة أعاله، إىل جانب بعض  اهلوسا والبالد  قوية بني ممالك 
مايل والسنغال والنيجر وغريها من البلدان. فالتّجار الذين كانوا يقُدمون إىل بالد نيجرييا 
من البالد املذكورة ببضائعهم للتجارة، كانوا يف الوقت نفسه هم محلة مشاعل اإلسالم 
يف  أثر  احلميدة  اإلسالمية  بالتعاليم  املتسمة  وترّصفاهتم  ملعامالهتم  كان  فكم  وتعاليمه، 
األفراد والشعوب الذين يضّيفوهنم، وكم كان لالتصال املتكّرر بني الطرفني من أثر يف نرش 

اللغة العربية وثقافتها.

نتائج  التاريخ  سّجل  إذ  املجال،  هذا  يف  التّجار  عن  شأنًا  كذلك  الدعاة  يقل  وال 
احلاكمة  فالطبقة  البالد،  العربية يف هذه  والثقافة  اإلسالم  ملموسة إلسهامهم يف نرش 
)ليبيا(،  فّزان  الوافدين من  الدعاة  تدين يف إسالمها ألحد  كانت  برنو   - كانم  ململكة 
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هو الشيخ حممد بن ماين، الذي أسلم عىل يديه عدد من امللوك السيفيني، وتّم بجهوده 
اخّتاذ اإلسالم دينًا رسميًا للدولة أيام امللك محي جلمي، كام أرشنا إىل ذلك سابقًا. كام 
ال خيفى علينا جهود بعض العلامء الزّوار الذين أسهموا بصورة فاعلة يف هذا املجال، 
أمثال الشيخ حممد بن عبدالكريم املغييل، الذي وفد من تلمسان )اجلزائر( إىل واليتي 

كنو وكتسنه، وساهم يف نرش التعليم اإلسالمي والثقافة العربية يف بالد اهلوسا.

2. فريضة احلج:

وتعّد فريضة احلج من العوامل الرئيسية التي سامهت يف انتشار اإلسالم والتعليم 
امللوك  فيهم  بمن  للحّجاج،  الفرص  إتاحة  من  هلا  ملا  وذلك  نيجرييا،  بالد  يف  العريب 
املرّشفة  البقاع  بأقراهنم يف  العلامء والفقهاء، لالتصال  التي تضم  واألمراء وحواشيهم 
وسائر البالد العربية اإلسالمية، والنهل من مناهلها العلمية والثقافية. وتذكر املصادر 
التارخيية أن شخصيات عديدة قد اعتنت بفريضة احلج، ونتج عن ذلك تطّور التعليم 
العريب يف بالد نيجرييا، فاشتهر يف هذا املجال من ملوك كانم – برنو وأمرائها السلطان 
دونمه بن محي )1098 – 1150م(، الذي أّدى فريضة احلّج ثالث مّرات ووافته املنية 
اململكة يف هذا  اشُتهر عدد كبري من ملوك هذه  الرابعة. كام  احلّجة  إىل  وهو يف طريقه 
توارخيهم  سجل  يف  ذلك  يالحظ  كام  »احلاج«  بلقب  معظمهم  تلّقب  بدليل  املجال، 
بن  حممد  الشيخ  العلامء:  من  املجال  هذا  يف  اشُتهروا  وممن  برنو«.  سالطني  »ديوان 
)ت  الكشناوي  الفالين  حممد  بن  حممد  والشيخ  ذكره،  سبق  الذي  املغييل  عبدالكريم 
1741م(، الذي ولد يف كتسنه وُتويّف يف القاهرة يف طريق عودته من احلج. وكانت له 
إسهامات ملموسة يف نرش اإلسالم والتعليم العريب، تتمثل يف عدد من املؤلفات حُيتفظ 
القاهرة. ومنهم كذلك الشيخ جربيل بن عمر الذي كان  بمعظمها يف بعض مكتبات 
وحّج  احلجاز  جربيل  الشيخ  زار  فقد  عبداهلل،  وأخيه  فودي  بن  عثامن  للشيخ  مدّرسًا 
مّرتني وأقام مّدة من الزمن يف احلجاز ينهل من مناهلها العلمية، قبل عودته إىل وطنه 
وقيامه بنرش التعليم اإلسالمي والعريب. ومنهم الشيخ حممد األمني الكانمي الذي تلّقى 

بعض تعليمه يف احلجاز ملا رافق والده إىل هناك، إىل جانب تعليمه يف مدينة غزرغمو.

احلجاز  بزيارة  قاموا  الذين  والعلامء  واألمراء  امللوك  السهل حرص عدد  فليس من 
وسائر البالد العربية بقصد أداء فريضة احلج والنهل من مناهلها العلمية. وذلك لكثرة 
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من كانوا  - وال يزالون – يقومون بأداء فريضة احلج لكوهنا ركنًا من أركان اإلسالم، 
لكّن الظاهر أّن كثريًا من احلّجاج، بمن فيهم األمراء والعلامء واألفراد، قد أسهموا يف 
نرش اإلسالم والتعليم العريب يف بالد نيجرييا، إّما يف طريقهم إىل احلّج أو العودة منه، 
وذلك إّما بإفادهتم بام تلّقوه من صنوف العلم واملعرفة، أو استفادهتم ممن صادفوه من 
العلامء والفقهاء واألدباء األماجد يف البالد العربية، أو يف طريقهم إليها أو العودة منها.

3. إنشاء املدارس واملعاهد:

نيجرييا  بالد  العريب يف  والتعليم  اإلسالم  التي سامهت يف نرش  العوامل  أهّم  ومن 
إنشاء املدارس واملعاهد الدينية بمختلف أنواعها يف خمتلف مدن شاميل نيجرييا وقراها، 
ويعود تاريخ إنشاء هذه املدارس إىل عهد ظهور اإلسالم يف ربوع هذه املنطقة، أو إىل 
ما بعده بقليل، إذ إّن اهتامم امللوك والزعامء والشعوب بالتعليم يبدو من أولوياهتم بعد 
دينونتهم باإلسالم. وتتمّثل هذه املدارس يف املدارس القرآنية أو الكتاتيب، حيث يرّكز 
االهتامم فيها عىل التعليم القرآين، واملعاهد الدينية التي تنصب العناية فيها عىل العلوم 
الدينية كالفقه واحلديث والتفسري والتوحيد، وعلوم اللغة كالنحو والرصف والبالغة 
واألدب، وغري ذلك. وقد انترش كل من صنفي هذه املدارس واملعاهد يف بالد كانم - 
برنو  مملكة  عاصمة  غزرغمو،  مدينة  املجال  هذا  يف  اشُتهرت  فقد  اهلوسا،  وبالد  برنو 
القديمة، املؤسسة يف أواخر القرن اخلامس عرش امليالدي، ومدن: كنو، وكتسنه، وزاريا، 
وسكوتو، وغريها من املدن والقرى يف شاميل نيجرييا، حيث كانت – وال تزال – تنترش 
ملموس  أثر  واملعاهد  املدارس  هلذه  كان  ولقد  كبرية.  بأعداد  واملعاهد  املدارس  هذه 
الشعب  ثقافة  من  يتجّزأ  الراهن جزًءا ال  الوقت  إىل  إذ ظّلت  العريب،  التعليم  رقي  يف 

النيجريي املسلم وحضارته، وهي متّثل هويته وكيانه وشخصيته التي ال ينفصل عنها.

املناهج التقليدية للتعليم العريب يف نيجرييا:

إّن احلديث عن املناهج املّتبعة يف التعليم العريب، سواء التقليدية منها أو احلديثة، ال 
يتّم بدون اإلشارة إىل املدارس أو املعاهد أو املؤسسات التي تتوىّل عملية التعليم. فمن 
هنا تلزمنا العودة إىل ذكر أهم اجلهات التي كانت – وال تزال - تتبع املناهج التقليدية يف 

التعليم العريب يف نيجرييا. فمن أهّم هذه اجلهات: 
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1. املدارس القرآنية:

يف  ثابتة  وأصوالً  عريقًا  تارخيًا  املدارس  من  الصنف  هلذا  فإّن  سابقًا،  ذكرنا  وكام 
املجتمع النيجريي املسلم، إذ ال تزال هذه املدارس تلعب دورًا خطريًا يف تقدم اإلسالم 
والتعليم العريب يف نيجرييا، وتكاد ال ختلو منها  مدينة من مدهنا أو قرية من قراها، السّيام 
يف والياهتا الشاملية، فهي تنترش بأعداد كبرية مثاًل يف واليات: برنو، ويوبى، وبوتيش، 
وكنو، وجغاوا، وكتسنه وسكوتو، وكدونا، وأدماوا، وغومبي، وغريها. وتفيد بعض 
أن  الستينات  يف  نيجرييا  شامل  يف  القرآنية  املدارس  حول  أجريت  التي  اإلحصاءات 
عددها يربو عىل 27،000 مدرسة، كام أن عدد التالميذ فيها يبلغ 422،954 تلميذًا. 
وكتابة.  وحفظًا  قراءة  القرآين  التعليم  عىل  أساسًا  يرتّكز  املدارس  هذه  يف  التعليم  وإّن 
يف  املنترشة  املدارس  مجيع  يف  تقريبًا  واحدًا  القرآن  تعليم  يف  املّتبع  املنهج  يكون  ويكاد 
الواليات الشاملية، اللهم إال بعض الفروق اجلزئية التي قد تبدو يف بعضها عن بعض 

الختالف البيئات والتقاليد، والتعليم يف هذه املدارس عادة يقّسم إىل مراحل منها:

مرحلة الكتاتيب:أ. 

وهي املرحلة األوىل، حيث يلتحق التلميذ أو التلميذة بأحد الكتاتيب عندما يبلغ أو 
تبلغ من العمر مخس سنني أو أقل أو أكثر. ويبدأ التلميذ تعّلمه بحفظ سورة الفاحتة والسور 

املكّونة للجزء األخري من القرآن )سورة الناس إىل األعىل( شفاهًا بتلقني من املعلم.

  مرحلة اللوح:	. 

وعند بدّو أمارات نضوج ذاكرة التلميذ ومقدرته احلفظّية يف املرحلة السابقة، يوّجه 
الكتاتيب،  نظام  يف  جديدة  مرحلة  وهي  اهلجائية،  احلروف  عىل  التعرف  إىل  التلميذ 
حيث يؤمر التلميذ باخّتاذ »اللوح« وُتكتب احلروف اهلجائية أوالً غري مشّكلة ليتّعلمها، 
فاإلخالص  فاملعوذتني  الفاحتة  من  ابتداًء  القصار  السور  تلك  من  بعض  له  يكتب  ثم 
السور وهي  اهلُمزة، ثم يعود إىل هذه  أو  الفيل  فاملسد، وهكذا إىل أن يصل إىل سورة 
مشّكلة ويطالب بحفظها. فهذه العملية جتعله يتعّرف عىل احلروف اهلجائية وصورها 
يف الكتابة، وتؤهله لتعلم القراءة، كام تسعفه يف توطيد حفظه لتلك السور التي حفظها 
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يف املرحلة األوىل. ويواصل التلميذ تعّلمه يف هذه املرحلة بقراءة ما يرتاوح بني احلزبني 
)من سورة الناس إىل النبأ( واألحزاب اخلمسة األخرية من القرآن )من سورة الناس إىل 
اجلمعة( وحفظها، كام يتعّلم كتابة احلروف القرآنية عىل اللوح يف هذه املرحلة، بعد أن 

كان املعلم يتوىّل كتابتها له يف املرحلة األوىل.

مرحلة التحفيظ:	. 

وهي املرحلة املتقّدمة، حيث يبارش التلميذ حفظ القرآن بكامله بعد إتقانه للقراءة 
ومعرفة الرسم القرآين يف املرحلتني السابقتني. فيطالب ابتداء بالقراءة واحلفظ من سورة 
البقرة، ثم يستمر يف ذلك بصورة تنازلية إىل أن يكمل القرآن برمته. وطريقة احلفظ يف 
هذه املرحلة هي أن يكتب التلميذ ثمنًا أو ربعًا أو نصفًا من أحزاب القرآن عىل اللوح 
ثم يأيت إىل املقرئ الذي ُيقرؤه إياه بدقة، مشريًا يف ذلك إىل مجيع أماكن امّلد واإلدغام 
والوصل والوقف وخمارج احلروف وما إىل ذلك، ثم ينرصف التلميذ حلفظ هذا الثمن 
أو الربع أو النصف املخّصص للقراءة، حتى إذا أتقن حفظه عاد إىل املقرئ وأسمعه إّياه، 
فإذا اقتنع بجودة قراءته وحفظه، أمره بامليض إىل الثمن أو الربع أو النصف الذي يليه. 
وهكذا يواصل يف هذه العملية حتى حيفظ القرآن بأكمله، وختتلف مدة احلفظ حسب 
اختالف قوة ذاكرة التلميذ، لكنها يف الغالب ترتاوح بني ثالث سنوات ومخس، وربام 
زادت عىل ذلك. وخيضع التلميذ قبل أن يتخّرج من هذه املدرسة المتحانات من قبل 
معلميه وزمالئه التالميذ، يف حلقات القراءة التي حيرضها، حيث يعرض لوحه ويقرأه 
للحروف،  الصحيح  النطق  حيث  من  قراءته  جودة  إىل  اجلميع  فينتبه  مسامعهم،  عىل 
إىل  واإلشارة  مواقعها،  يف  واإلخفاء  واإلظهار  واإلدغام  واملدود  بالوقفات  وااللتزام 
أخطائه إن وجدت. ويطالب التلميذ بعد اجتياز االمتحانات يف بعض املناطق، وخاصة 
النسخة  للقرآن، فيعطي  القلب داللة عىل قوة حفظه  القرآن عن ظهر  برنو، بكتابة  يف 
األوىل ملعلمه الذي يقوم بمراجعته، والتأكد من جودة الكتابة وسالمتها من األخطاء. وبعد 
املرور بكل هذه املراحل، واالقتناع من قبل معلميه بجودة حفظه لكتاب اهلل، يلّقب التلميذ 
يف حفلة خاصة تعقد لتكريمه بألقاب تدل عىل مهارته يف التعليم القرآين، فيلقب بألقاب 

نحو غوين Goni  أو غنغران Gangaran أو ماهر أو حافظ، وما إىل ذلك من األلقاب.
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التعليم  أّن  فيها  التعليم  ومناهج  القرآنية  املدارس  عىل  السيع  املسح  هذا  من  ويبدو 
القرآين هو األساس يف نشاطها التعليمي، وذلك إليامن املعلمني ومؤسيس هذه املدارس 
واعتقادهم بأّن قراءة القرآن وحفظه غاية يف ذاهتا، وجمال ختصيص مستقل، وأّن كل من 
حفظ كتاب اهلل قد سلك زمام العلوم واملعارف، وأن فهم معنى رسالته كذلك غاية أخرى 
يف ذاهتا، وجمال ختصيص مستقل أيضًا، يتطّلب االلتحاق باملدارس اخلاصة بذلك. ويالحظ 
أّن استعامل اللغة العربية كلغة للتعليم يف ظل هذا النظام يكاد يكون معدومًا، إذ االهتامم 
منّصب فيه عىل جانب القراءة والكتابة واحلفظ، دون االلتفات إىل جانب املعنى الذي يدرك 
بواسطة معرفة اللغة العربية، فالتلميذ قد يكون حافظًا للقرآن وماهرًا يف قراءته، لكنه - مع 
ذلك - ال جييد التحدث أو التعبري بالعربية، لعدم ممارسته ذلك بتاتًا يف هذا النظام التعليمي.

2. معاهد العلوم الدينية:
وهلذه املعاهد أيضًا تاريخ طويل يف واليات نيجرييا الشاملية، كام تنترش بأعداد كبرية 
يف كل املدن والقرى تقريبًا، وهي ال تعدو كوهنا حلقات علمية يعقدها الشيوخ يف بيوهتم 
لتعليم الناس العلوم الدينية، التي تضم علوم أصول الدين والرشيعة واللغة، فمن الشيوخ 
من هو متفنّن، أي من جيمع بني هذه العلوم الثالثة، ومن هو متخّصص، أي من هو خمتص 
بتدريس علم واحد من العلوم الثالثة، أما منهج الدراسة يف هذه املعاهد فهو كذلك ينقسم 

إىل مراحل منها:

مرحلة االبتداء بالكتب الدينية السهلة:أ. 

حيث يرشع التلميذ يف تعّلمه بقراءة كتيبات كمخترص األخرضي، ومتن العشاموي، 
ومنظومة القرطبي يف الفقه، وكتاب أم الرباهني، وكتاب أصول الدين للشيخ عثامن بن 

فودي يف التوحيد، واألربعني حديثًا النووية يف احلديث.

املرحلة املتوسطة:	. 

الكتب  مستواها عىل  يف  تتقدم  كتب  بقراءة  املرحلة  هذه  يف  تعّلمه  التلميذ  يواصل 
السابقة، كاملقّدمة العزية ورسالة ابن أيب زيد القريواين وكتاب إرشاد السالك للعسكري 
يف الفقه املالكي، كام يبارش بعض الكتب اللغوية السهلة بالدراسة، وهي تضم كتبًا كمتن 

األجرومية وملحة اإلعراب يف النحو، واملنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث.
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املرحلة املتقّدمة:	. 

والرشعية  الدينية  العلوم  من  صلب  أساس  عىل  الوقوف  بعد  التلميذ،  خيوض 
العلوم والفنون، فيدرس  السابقتني، يف دراسة متقّدمة يف شتى  املرحلتني  واللغوية يف 
يف اللغة مثاًل: ألفية ابن مالك، وقطر الندى البن هشام، ومقامات احلريري، واملعّلقات 
وصحيح  مالك،  موطأ  مثاًل:  احلديث  يف  يدرس  كام  وغريها.  والعرشينيات،  الست، 
البخاري، وصحيح مسلم. ويدرس يف الفقه: خمترص خليل، واملدّونة الكربى، وبداية 
اجلاللني،  تفسري  نحو:  كتبًا  يدرس  التفسري  ويف  رشد.  البن  املقتصد  وهناية  املجتهد 
التلميذ يف  لعبداهلل بن فودي، وغري ذلك. ويدرس  التأويل  القرطبي، وضياء  وتفسري 
هذه املرحلة إضافة إىل ما تقّدم طرفًا من كتب احلساب، والبالغة، واملنطق، والعروض 
وغري ذلك من فنون املعرفة. وإذا عدنا إىل منهج الدراسة حتت هذا النظام، باعتبار كتب 
القراءة، نجد أّنه خيتلف من منطقة ألخرى يف شاميل نيجرييا، لكنّه يكاد يكون موحدًا 
باعتبار منهج التدريس، وهو أّن كل طالب أو تلميذ يقوم بقراءة درسه يف الُكّتاب ويتبع 
الشيخ ذلك برشحه باللغة املحلية، فإذا كان للشيخ ثالثون طالبًا مثاًل، فهذا يعني أّن له 
ثالثني فصاًل؛ إذ كل طالب يعترب يف مرحلة خاصة، ومع أّن عددًا من الطلبة قد جيتمعون 
يف كتاب واحد، إال أّنك جتدهم يف أبواب خمتلفة أو فصول متفرقة. لذلك يتعنّي عىل 

الشيخ أن يرشح لكل واحد منهم درسه عىل حدة.

فمن مشكالت هذا املنهج التدرييس أّنه يستدعي من الشيخ قضاء ساعات طويلة 
يف التدريس، وامتداد ذلك من الصباح إىل املساء يف معظم األحايني، إذ ليس له عمل 
غريه وال يتقاىض عليه مرتبًا شهريًا، وإنام يقوم به ابتغاء وجه اهلل تعاىل. ومنها كذلك عدم 
االمتحان عند هناية الدراسة، فالطالب له احلرية الكاملة يف أن يذاكر دروسه أو ال يذاكر. 
فإّن عددًا كبريًا منهم، لذلك، ال هيتم باملذاكرة فتميض عليه فرتة طويلة من غري أن يفهم 
شيئًا، ومن مشكالته كذلك االهتامم بجانب الرتمجة احلرفية أكثر من املعنى املراد الذي 
هو أّهم يشء. لذلك نجد الكثريين من الطلبة املتعلمني حتت هذا النظام جييدون الرتمجة 
احلرفية ولكنّهم ال يفهمون املعنى املقصود للنّص املقروء، كام أّن دائرة تفكريهم حمدودة 
جدًا بسبب أّن العرف ال يسمح هلم بمناقشة شيوخهم يف أية مسألة، السّيام إذا كانت متصلة 
بأمر الدين، لذلك فإّن روح املناقشة معدومة باملّرة عىل أمهيتها. وفيام خيّص استعامل اللغة 
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العربية يف ظّل هذا النظام؛ نجد أّن الطالب قد حيفظ نصوصًا أو متونًا عديدة من أّمهات 
الكتب، وقد يكون مّلاًم بقواعد اللغة، لكنّه مع ذلك ال جييد التحّدث أو التعبري بالعربية 

لعدم املامرسة، ولالعتامد عىل اللغة املحلية يف التعليم يف غالب األحيان.

املناهج احلديثة للتعليم العريب يف نيجرييا.

يف  العريب  للتعليم  احلديثة  املناهج  من  بعض  عىل  نتعّرف  أن  اجلزء   هذ  يف  نحاول  
التعليم حسب  التي ينطلق منها  نيجرييا، وذلك بالرتكيز عىل أهّم املعاهد واملؤسسات 
النظام احلديث، وأهم ممّيزات املناهج احلديثة جتاه التعليم العريب. وبداية ختتلف املناهج 
ُتتلّقى يف  التقليدية للتعليم العريب من حيث إن الدروس يف األوىل  املناهج  احلديثة عن 
فصول منّظمة، ومقّسمة إىل حصص معدودة، تنتهي يف فرتات زمنية معّينة. يف حني أّن 
الدروس يف األخرية ُتتلّقى يف بيوت الشيوخ واملعلمني، أو يف املساجد والزوايا، بدون 

تقسيمها إىل حصص وبال حتديد زمني.

التي يدرسها يف  املواد  النظام احلديث المتحان يف كل مادة من  التلميذ حتت  خيضع 
فرتات معينة؛ لتقويم مدى تقّدمه ونجاحه يف الدروس التي يتلقاها. كام أّن الطالب ُيمنح 
يف هناية الدراسة شهادة تدّل عىل التعليم الذي تلّقاه يف هذه املدرسة، وكل ذلك ال يتوّفر 
يف النظام القديم. ففي النظام التعليمي النيجريي احلديث تشّكل اللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية املواد الرئيسية يف مراحل التعليم املختلفة، وبإمكاننا أن نمرّ مرورًا رسيعًا عىل 

هذه املراحل، ونرى مدى سري التعليم العريب يف كل منها. 

1. املرحلة االبتدائية:

باملدرسة  التلميذ  يلتحق  النظام احلديث، حيث  التعليم حسب  تعّد أول خطوة يف 
عندما يبلغ من العمر ست سنوات، ويتلّقى تعليمه يف خمتلف املواد بام فيها اللغة العربية 
والدراسات اإلسالمية ملدة ست سنوات. وهناك نوعان من املدارس التي يتوّفر فيها 

التعليم العريب يف نيجرييا:
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املدارس االبتدائية احلكومية  Government Primary Schoolsأ. 

وهي أقدم النوعني، إذ يعود تاريخ إنشائها إىل عهد ظهور املستعمرين يف ربوع هذه 
البالد يف أواخر القرن التاسع عرش يف جنويب البالد، وأوائل القرن العرشين يف شاميل 
البالد. واملستعمرون هم الذين أسّسوا هذا النظام التعليمي، وساعدوا عىل انتشاره فيام 
بعد. وتفيد اإلحصاءات التي أجريت حول هذه املدارس يف الستينات أن عددها بلغ 
آنذاك 2.490 مدرسة، وأّن عدد التالميذ فيها بلغ حوايل 306.264 تلميذًا يف شاميل 
التعليم  نظام  الرئيسية يف  املواد  العربية والدراسات اإلسالمية  اللغة  نيجرييا. وتشّكل 
من  قسطًا  ينال  املدارس  من  الصنف  هذا  من  يتخّرج  الذي  فالتلميذ  املدارس،  هلذه 
القرآنية واألحاديث  السور  القراءة والكتابة وحفظ بعض  العريب، بام يف ذلك  التعليم 
والتاريخ  والتوحيد  كالفقه  الديانات  من  ومبادئ  الدينية  األناشيد  وبعض  النبوية 
والتهذيب، غري أّن ثقافته تكون أوسع يف اإلنجليزية لكوهنا لغة التدريس يف جل املواد 

التي يدرسها.

 .	Islamiyya Schools املدارس االبتدائية اإلسالمية

ُأنشئت غالبًا من قبل األهايل واألفراد واملؤسسات  التي  وهي املدارس اإلسالمية 
غري احلكومية، عىل أساس النظام التعليمي احلديث. لكّن التعليم العريب بام فيه من مواد 
العربية والديانات يبدو أقوى وأغلب من املواد املدنية يف منهجها التعليمي. ويلتحق 
التلميذ هبا يف السنة السادسة من عمره غالبًا، كام يمتد التعليم فيها ملّدة ست سنوات. 
ويعود تاريخ إنشاء هذا الصنف من املدارس إىل العرشينات والثالثينات؛ حينام شعرت 
بعض الواليات الشاملية برضورة تأسيس هذه املدارس رغبة يف تطوير التعليم العريب، 
قامت  التي  برنو  والية  املجال  هذا  يف  بمحاوالت  قامت  التي  األوىل  الواليات  فمن 
بإنشاء مدرسة إسالمية عام 1927م وجلب مدرسني من السودان للتدريس فيها، غري 
أّن املدرسة مل تدم أكثر من مخس سنوات وُأقفلت ألسباب غري معروفة، وتلتها يف ذلك 
واليتا سكتو وكنو بإنشاء مدرسة للرشيعة عام 1935م يف كل منهام، يتم التدريس فيها 
بالعربية. وتواىل انتشار هذا الصنف من املدارس يف مجيع نواحي نيجرييا وأطرافها، ملا 
بدا يف نظامها من نجاح يف نرش التعليم العريب وتطّوره يف البالد. ويتمّتع التالميذ الذين 
مستوى  يفوق  وبمستوى  العريب،  التعليم  من  عاٍل  بنصيب  املدارس  هذه  من  ختّرجوا 
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املتخرجني من املدارس احلكومية، إال أهّنم يتمّيزون بالتدين يف اللغة اإلنجليزية واملواد 
املدنية. ويضاف إىل الصنفني املذكورين من املدارس مدارس أخرى ظهرت يف اآلونة 
األخرية يف ساحة التعليم النيجريي، وهي حتاول اجلمع بني التعليم العريب واملدين يف 
ظل النظام احلديث، بحيث إّن التلميذ يتلّقى تعلياًم مكّثفًا يف كال اجلانبني العريب واملدين. 
وينترش هذا الصنف من املدارس يف بالد نيجرييا حاليًا تقريبًا يف كل الواليات، وإن كان 
عدده ال يزيد عىل عدد املدارس املمثلة للصنفني. وهي كذلك تقوم بمسامهة ال يستهان 

هبا يف جمال التعليم العريب إىل جانب التعليم املدين.

2. املرحلة الثانوية:

التعليم  ويمتد  احلديث،  التعليمي  النظام  السابقة يف  للمرحلة  التالية  اخلطوة  وهي 
يف هذه املرحلة ملّدة مخس أو ست سنوات، وينال التعليم العريب تقّدمًا ملحوظًا يف هذه 
بتوفري  تقوم  التي  املدارس  أصناف  باختالف  يتفاوت  التقّدم  هذا  كان  وإن  املرحلة، 
التعليم العريب يف مناهجها التعليمية، ولعّل أهّم املدارس التي متّثل هذه املرحلة يف ظل 

النظام التعليمي احلديث يف نيجرييا هي ما ييل:

 املدارس الثانوية احلكومية Government Secondary Schoolsأ. 

وهذه املدارس هي عبارة عن مرحلة تقليدية ينتقل إليها التلميذ بعد إهناء تعّلمه يف 
املدارس االبتدائية احلكومية. ويكون التعليم فيها بالرتكيز عىل املواد املدنية التي تدّرس 
املدارس.  املدروسة يف هذه  املواد  العريب جزءًا من  التعليم  اإلنجليزية. ويكّون  باللغة 
فالتلميذ املتخّرج من هذه املدارس تكون ثقافته يف املواد املدنية واللغة اإلنجليزية أوسع 
منها يف التعليم العريب، لكون اللغة العربية والدراسات اإلسالمية متّثالن جزءًا ضئياًل 
من النشاط التعليمي هلذه املدارس. ويعود تاريخ تأسيس هذه املدارس كذلك إىل عهد 
للطلبة  مآالً  لتكون  الواليات  بعض  يف  منها  عدد  بتأسيس  قاموا  الذين  املستعمرين، 
املتخرجني من املدارس االبتدائية، وهي تنترش بأعداد ال حُتىص يف مجيع أطراف نيجرييا 

ونواحيها.
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كليات تعليم املعلمني/ وكليات تعليم معلمي اللغة العربية: 	. 
Teachers’ College/ Arabic Teachers’ colleges

املعلمني  لتدريب  خاصة  أنشئت  حكومية  مدارس  عن  عبارة  هي  املدارس  وهذه 
النيجريية  احلكومة  قامت  وقد  االبتدائية.  املدارس  يف  التدريس  مسئولية  ليتحّملوا 
بعد رحيل  البالد يف احلصول عىل معلمني مواطنني  تلبية لرغبة  الستينات  بإنشائها يف 
املستعمرين. وقد ُخّصص بعض من هذه املدارس لتدريب معّلمي اللغة العربية، حيث 
الصنف من  أنشئ هذا  العريب، وقد  التعليم  للمعلمني يف  تدريب مكّثف  هناك  يكون 
وبرنو.  وكتسنه،  وكنو،  وغومبي،  سكتو،  واليات:  يف  الستينات  يف  كذلك  املدارس 
وكان التعليم العريب يلقى اهتاممًا بالغًا يف هذه املدارس إىل جانب املواد املدنية. يف حني 

أّن التعليم العريب ال حيظى هبذا االهتامم يف كليات تعليم املتعّلمني.

 .	Higher Islamic Colleges كليات الدراسات اإلسالمية العالية

االبتدائية  املدارس  املتخّرجني من  للطالب  عبارة عن مرحلة طبيعية الحقة  وهي 
الرغبة  تلبية  النيجريية  التعليمية  الساحة  يف  املدارس  هذه  ظهرت  وقد  اإلسالمية، 
الشعوب يف تطوير التعليم العريب يف البالد، وأقدم مدرسة متثل هذا الصنف من املدارس 
هي »مدرسة العلوم العربية« التي أنشئت عام 1934م بكنو، وهي تنترش حاليًا يف كل 
الواليات الشاملية النيجريية تقريبًا. وختّرج هذه املدارس طالبًا يتمّيزون بكفاءة فائقة يف 
التعليم العريب، تؤّهلهم لتدريس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف املدارس االبتدائية 
واملدارس االبتدائية اإلسالمية. ويندرج حتت هذا الصنف من املدارس الدروس الليلية 
للرجال والدروس األسبوعية للنساء، التي تعقدها بعض املعاهد واملنّظامت اإلسالمية 
هذه  من  بعض  متنح  وقد  البالد.  يف  األمية  حمو  جانب  إىل  العريب،  التعليم  نرش  بقصد 
خلرجييها؛  العالية  اإلسالمية  الدراسات  شهادة  بمستوى  شهادات  واملنّظامت  املعاهد 
أربع  أو  ملدة ثالث  العربية والدراسات اإلسالمية  اللغة  تلّقيهم دروسًا مكّثفة يف  بعد 

سنوات.
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املدارس الثانوية اخلصوصية ذات النظام التعليمي املزدو	د. 
:Private Secondary Schools 

وهي عبارة عن مدارس ثانوية قام بإنشائها بعض األفراد أو املنّظامت غري احلكومية، 
وهي ترمي يف نظامها التعليمي إىل دمج التعليم العريب بالتعليم املدين؛ بإعطاء كل من 
اجلانبني عناية كافية، بحيث يتوقع أن يتخّرج الطالب منها وهو قد نال قسطًا كبريًا من 
التعليم املدين والعريب. وقد ظهر هذا الصنف من املدارس يف ساحة التعليم النيجريي يف 
اآلونة األخرية رغبة يف تلبية حاجة الشعب إىل التعليم العريب إىل جانب التعليم املدين، 
ويعود تاريخ ظهورها إىل الثامنينات والتسعينات، وهي تنترش حاليًا بصورة ملحوظة يف 
الواليات الشاملية النيجريية. وينال الطالب املتخّرج من هذه املدارس قسطًا من التعليم 
العريب، إال أّن كفاءته يف التعليم العريب يف جّل األحيان ال تفوق الطالب املتخّرج من 
العديدة  املدنية  املواد  بدراسة  الشتغاله  وذلك  العالية.  اإلسالمية  الدراسات  كليات 

إضافة إىل املواد العربية واإلسالمية، مما يقّلص حدة تركيزه يف التعليم العريب.

Higher Education 3. مرحلة التعليم العايل

وهي املرحلة التعليمية التي تيل املرحلة الثانوية، حيث ينال الطالب شهادة عالية بعد 
اخلوض يف دراسة مكّثفة يف جمال من جماالت االختصاص. وتتنّوع املعاهد واملؤّسسات 

التي توّفر التعليم العايل، بام فيه العريب، يف هذه املرحلة، فمنها:

كليات الرشيعة والقانون Colleges of Legal Studiesأ. 

إضافة  واإلسالميات،  العربية  اللغة  حول  مكّثفة  دراسات  الكليات  هذه  وتوّفر 
العربية  للغة  خاصة  أقسام  منها  لبعض  يكون  وقد  اإلسالمية.  والرشيعة  احلقوق  إىل 
واإلسالميات. وحيصل الطالب املتخّرج من هذه الكليات عىل شهادة دبلوم تنّص عىل 
بقسط  أملّ  قد  وهو  يتخّرج  اإلسالميات  أو  العربية  باللغة  فاملتخصص  ختصصه،  جمال 
كبري من التعليم العريب، وقد بدأت هذه الكليات تظهر يف بعض الواليات الشاملية يف 

الثامنينات، وتكاد ال ختلو منها والية من الواليات الشاملية يف الوقت الراهن.



-25-

 .	Colleges of Education كليات الرتبية

ليكونوا  العلم،  مبادئ  شتى  يف  املعلمني  لتدريب  عليا  معاهد  الكليات  هذه  متّثل 
عدة  أقسامًا  الكليات  هذه  وتضّم  والثانوية.  االبتدائية  املدارس  يف  للتدريس  مؤهلني 
تّوفر جماالت ختصص املعلمني املتدربني. فمنها أقسام خاصة باللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية، حيث تتوّفر دراسات عالية لتدريب املعلمني املتخصصني بتدريب املادتني. 
مع   ،).N.C.E( الرتبية  يف  عالية  شهادة  الكليات  هذه  من  املتخرج  الطالب  وُيمنح 
اإلشارة إىل جمال ختصصه. ويعود تاريخ إنشاء هذه الكليات إىل الستينات والسبعينات، 
حني أنشئ بعض منها يف بعض الواليات الشاملية حتت اسم: كليات املعلمني املتقدمني 
 Colleges ثم ُغرّي اسمها فيام بعد إىل كليات الرتبية ،Advance Teachers’ College

.of Education

اجلامعات:	. 

متّثل اجلامعات أهم املراحل التي يبلغها الطالب يف حياته التعليمية لنيل قسط كبري 
جماالت  أهّم  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  مادتا  وتكّون  العريب.  التعليم  من 
التخصص يف معظم جامعات نيجرييا التي توّفر دراسات يف اآلداب. ففي بعض منها 
حتظى كل من املادتني بقسم مستقل، كام هو احلال يف جامعة بايرو بكنو، وجامعة عثامن 
بني  التمييز  مع  واحد  قسم  حتت  جتمعان  أهّنام  حني  يف  وغريمها.  بسكوتو  فودي  طن 
الطالب املتخصصني بكل منهام، عىل نحو ما نجده يف جامعة ميدغري وجامعة جوس 
وجامعة إبادن وغريها. ويالحظ أّن التعليم العريب قد نال تقّدمًا ملحوظًا يف جامعات 
اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  يف  متخّصصني  طالبًا  ختّرج  إهنا  بحيث  نيجرييا، 
التعليم  لنرش  تؤهلهم  والدكتوراه،  واملاجستري  الليسانس  شهادات  حيملون  وهم 
العريب يف كل مكان يف العامل. ويعود تاريخ إنشاء اجلامعات يف نيجرييا إىل اخلمسينات 

والستينات حني لوحظت رضورة إنشائها تلبية لرغبة الشعب يف التعليم العايل.
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البعثات التعليمية Educational Missionsد. 

العلامء  إن  حيث  نيجرييا،  يف  قدياًم  تارخيًا  األخرى  البالد  إىل  التعليمية  للبعثات  إّن 
السودانية،  البالد  إىل  آخر  العربية، وطورًا  البالد  إىل  يتجهون طورًا  كانوا  العلم  وطلبة 
من  وغريها  احلجاز  يف  العلم  لطلب  ويستغلونه  احلج  يقصدون  كانوا  كام  للعلم،  طلبًا 
نيجرييا. وإضافة إىل  العريب يف  التعليم  تقدم  أثر واضح يف  العربية، فكان لذلك  البالد 
والسودان  كمرص  العربية  البالد  إىل  يسافرون  الذين  الطلبة  من  عدد  هناك  كان  ذلك؛ 
والسعودية لاللتحاق بمعاهدها وجامعاهتا بصورة غري رسمية، وخري دليل عىل ذلك 
هو وجود رواق خاص للنيجرييني باألزهر يسمى »رواق الربنو«، حيث يأوي طالب 
من برنو وغريها من بالد نيجرييا منذ قرون بعيدة. واستمّرت احلال عىل هذا النحو حتى 
عهد املستعمرين، حينام فكرت احلكومة املستعمرة بالقيام ببعثات رسمية إىل بعض البالد 
التعليم  النيجرييني  األبناء  لتلقي  إنجلرتا،  وإىل  والسعودية،  والسودان  كمرص  العربية 
العريب واإلسالمي يف هذه البالد، فُبعث عدد من الطلبة النيجرييني إىل بعض من هذه 
البالد لينالوا هذا النوع من التعليم، مع أّن سياسة املستعمرين الربيطانيني آنذاك كانت 
قليلة الرغبة يف تعليم الشعب، وباألخص التعليم العريب، فلم ينتج من جهود املستعمرين 
نتائج ملموسة يف هذه الناحية، لكنّه رسعان ما تغريت األوضاع بعد االستقالل، بحيث 
كام  املستعمرين،  خلفت  التي  احلكومات  لدى  ملحوظًا  تقّدمًا  نالت  البعثات  هذه  إّن 
النيجرييني  الطلبة  من  لكثري  دراسية  منحًا  قّدمت  قد  العربية  الدول  من  كبريًا  أّن عددًا 
للدراسة يف جامعاهتا ومعاهدها، فكان هلذه العملية أثر واضح يف تّقدم التعليم العريب 
يف نيجرييا، وذلك النخراط معظم الذين تلّقوا تعليمهم من هذه البالد بعد عودهتم إىل 
بالدهم يف سلك التدريس، كام أّن منهم من ُعينوا قضاة يف املحاكم الرشعية، ومنهم من 

استوظفوا يف السلك الدبلومايس واإلداري، وغري ذلك من الوظائف احلكومية.

4. مميزات املناهج احلديثة جتاه التعليم العريب:
تتمّيز املناهج احلديثة املّتبعة يف املدارس واملعاهد املذكورة سابقًا بأمور جعلتها حتّقق 
نجاحًا ملموسًا يف تقدم التعليم العريب يف نيجرييا، ولعل أهم هذه املمّيزات يتمّثل فيام ييل:

أ. استخدام العربية لغة التدريس تقريبًا يف مجيع املدارس واملعاهد املذكورة، بحيث 
معلميه  مع  هبا  التحّدث  ويامرس  اللغة  هذه  بواسطة  فيها  دروسه  يتلّقى  الطالب  إّن 
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وزمالئه، مما يساعد كثريًا يف تطوير العربية قراءة وكتابة وحمادثة.

القيام  كلغة، من حيث  وتعزيزها  العربية  مناسبة إلحياء  وبيئات  أجواء  توفري  ب. 
بأنشطة ثقافية، إضافة إىل الدروس يف الفصول والقاعات، كعقد حمارضات وندوات 
أيضًا  ذلك  ومن  بالعربية،  ذلك  وغري  أناشيد  وتقديم  متثيليات  وعرض  ومناقشات، 
أدبية  مقاالت  بكتابة  اإلسهام  عىل  الطلبة  يشّجع  حيث  الثقافية،  املجاّلت  بعض  نرش 
وعلمية إىل جانب إسهامات معلميهم ومدرسيهم، فكان لذلك أيضًا أثر ملموس يف 

تقدم التعليم العريب.

ج. بسط الثقافة العامة: وتتمّيز املناهج احلديثة عن املناهج القديمة من ناحية بسط 
بحيث  األخرى،  واملواد  اإلسالمي  والدين  العربية  باللغة  تتعلق  التي  العامة  الثقافة 
ملواكبة  ويقظة  ووعي  أهلية  لديه  يكون  احلديث  النظام  هذا  من  املتخرج  الطالب  إّن 
يف  وذلك  اليومية،  حياته  يف  تواجهه  التي  التحديات  ومسايرة  العرصية  املستجدات 

مقابل الطالب املتخّرج من النظام القديم الذي قد جيد صعوبة يف هذه الناحية.

الوسائل احلديثة املؤثرة يف التعليم  العريب يف نيجرييا
تنصب العناية يف هذا  السياق عىل  وصف بعض الوسائل احلديثة املؤثرة يف التعليم 
الكتابة،  أو  الرسم  الوسائل جوانب عدة، منها جانب  نيجرييا. وتضم هذه  العريب يف 
التقليدية  املناهج  من  ذكر  ما  جانب  وإىل  اإللكرتونية.  واألجهزة  اإلعالم،  ووسائل 
وغري  رسمية  غري  ووسائل  طرقًا  هناك  أن  يالحظ  العريب،  للتعليم  احلديثة  واملناهج 
منّظمة لكّن هلا شأنًا خطريًا وأثرًا جسياًم يف نرش الثقافة العربية يف نيجرييا، كام أهّنا متّثل 
النيجريي املسلم، ولعّل  العربية وثقافة الشعب  الثقافة  التفاعل بني  مظهرًا من مظاهر 

أبرز هذه الوسائل يتمّثل يف اجلوانب اآلتية:

:Graphic culture 1. جانب الرسم أو الكتابة
يربز استخدام احلروف العربية يف بالد نيجرييا، السّيام يف والياهتا الشاملية، يف جمال 
الزخرفة والديكور حيث  يتمّثل يف صور فن  ما  منها  نواٍح عدة،  الكتابة يف  أو  الرسم 
األدباء  آثار  أو  نبوية،  أحاديث  أو  قرآنية  آيات  حتمل  التي  العربية  اخلطوط  تستخدم 
تكتب عىل جدران  أو  واملكاتب،  واملساجد  الدور  ُتعّلق يف  للزينة  كأدوات  واحلكامء، 
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أو  ملصقات  شكل  اخلطوط  هذه  تّتخذ  وقد  واملدارس،  واملعاهد  واجلوامع  املساجد 
أو  ُتلصق عىل شارات  مأثورة  أقواالً  أو  نبوية  أحاديث  أو  قرآنية  آيات  شارات حتوي 
ّدراجات أو جدران أو أبواب، وهذه اخلطوط والرسوم غالبًا ما تكون يف صورة أدوات 
بالستيكية أو حديدية أو خشبية، وبعضها قد تكون مستوردة من البالد العربية، كان 
»آية  اخلطوط:  هلذه  الشائعة  النامذج  فمن  البالد.  داخل  حمليًا  مصنوعة  بعضها  تكون 
الوكيل« و«توكلت عىل اهلل« و«ال حول وال قوة إال  الكريس« وآية »حسبنا اهلل ونعم 
باهلل العيل العظيم« و«ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل«. وقوله صىل اهلل عليه وسلم: »رأس 
احلكمة خمافة اهلل« والقول املأثور: »من جّد وجد«. ويندرج حتت هذا اجلانب أيضًا ما 
يالحظ من كتابة أسامء بعض املعاهد واملؤسسات اإلسالمية باحلروف العربية، وأسامء 
كميدغري،  املدن،  بعض  يف  بالعربية  صورهم  حتت  الروحيني  والقادة  الزعامء  بعض 
شعارات  من  يالحظ  ما  أيضًا  ذلك  إىل  ويضاف  وغريها.  وسكتو  وزاريا،  وكنو، 
يف  جتده  ما  نحو  عىل  املدارس  وشارات  األعالم  عىل  العربية  باحلروف  تكتب  ورموز 
بالعلم(  العمل  تنوتو« )بمعنى  شارات بعض من جامعات شاميل نيجرييا مثل: »علم 
املكتوب عىل شارة جامعة ميدغري، وشعار »وفوق كل ذي علم عليم« املكتوب عىل 
نفسها. كام  الشارة  بالعربية يف  اجلامعة  اسم  كتابة  إىل  بكنو، إضافة  بايرو  شارة جامعة 
تقاليد  يف  العربية  الثقافة  لرسوخ  جيدًا  نموذجًا  قريب  عهد  إىل  النيجريية  العملة  متثل 
الشعب النيجريي املسلم، بحيث إن احلروف العربية تستخدم يف كتابة وحدات بعض 
العملة النيجريية بلغة اهلوسا نحو نري طري )مائة نريه( ونري طري بيو )مئتا نريه( ونري 
طري بري )مخسامئة نريه(، ونري دوبو )ألف نريه(. وقريب من هذا كتابة بعض اآليات 
القرآنية أو الشعارات الدينية اإلسالمية باحلروف الالتينية عىل السيارات والشاحنات 
 Allahu(و  )Allahu Karim(« نحو:  والشارات  وامللصقات  واجلدران  والدراجات 
Akbar( و)Tawakkaltu Alallah( وغري ذلك. فكل هذه الصور واآلثار متّثل وسائل 

استعامل اللغة العربية وأثرها يف التفاعل بني الثقافة العربية وتقاليد الشعب النيجريي 
املسلم يف جانب الرسم أو الكتابة.
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Communication Media 2. وسائل اإلعالم

إّن وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية كلها متثل وسيلة من الوسائل احلديثة 
واملجالت  فالصحف  نيجرييا.  يف  العربية  الثقافة  وتطوير  العريب  التعليم  يف  املؤثرة 
التعليم  حركة  من  جزءًا  تشّكل  حمليًا،  املنتجة  بعضها  وكذلك  اخلارج،  من  املستوردة 
العريب يف نيجرييا، بحيث إهنا تصّور تطّور العربية عىل األقل يف طبقة املثقفني بالثقافة 
العربية من النيجرييني. وكذلك يعطي كل من املذياع وجهاز التلفاز والقنوات الفضائية 
جماالً للتفاعل بني الثقافة العربية والثقافة النيجريية املسلمة. فاملجيدون للغة العربية من 
تذيعها  التي  العربية  الربامج  إىل  الوسائل لالستامع  النيجرييني جيدون فرصة عرب هذه 
العربية كإذاعات الكويت والرياض والقاهرة، وعامن وغريها، أو إىل  الدول  إذاعات 
األقسام العربية يف إذاعات بعض الدول الغربية مثل يب يب يس BBC، وصوت أمريكا 
VOA، وصوت أملانيا DW، وإذاعة موسكو Radio Moscow، وإىل مشاهدة الربامج 

العربية املتنّوعة يف بعض املحطات التلفزيونية أو يف القنوات الفضائية العربية املنترشة 
بصورة ملحوظة يف البالد يف الوقت الراهن. فمن القنوات التي تتمّتع بقبول النيجرييني 
ومتابعتهم: قنوات اجلزيرة، والعربية، والسعودية، واقرأ، وغري ذلك من القنوات التي 
تبّث عرب بعض األقامر الصناعية مثل: Arabsat، وNilesat، وDSTV وغريها. فأهم 
وأسامعهم:  العربية  بالثقافة  املثّقفني  النيجرييني  املشاهدين  أنظار  تلفت  التي  الربامج 
أو  العربية  واألفالم  والتمثيليات  والثقافية،  الدينية  واملحاورات  واخلطب  األخبار، 
املرتمجة إىل العربية، وغري ذلك. غري أّن للمحطات التلفزيونية واإلذاعية املحلية دورًا ال 
يستهان به يف هذا الشأن، حيث إهّنا تبذل قصارى جهدها يف نرش الثقافة العربية بواسطة 
كالشيخ  العرص:  قّراء  أبرز  بأصوات  للقرآن  وتالوات  قراءات  كبث  الدينية،  براجمها 
عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ خليل احلرصي، والشيخ صديق املنشاوي، وغريهم. 
كام تذيع - إضافة إىل ذلك - أناشيد دينية عربية ملنشدين حمليني، كإنشاد قصائد الوسائل 
املتقبلة املشهورة بالعرشينات عىل لسان املنشد بالمي يايف Bala Mai Yafe، وقصيديت 
الربدة واهلمزية للبوصريي عىل لسان املنشد السابق وغريه من املنشدين. هذا إىل جانب 
ما تذيعه هذه املحّطات من قراءة للقرآن الكريم والصلوات اخلمس، وصالة اجلمعة، 

والرتاويح، مبارشة من احلرمني الرشيفني يف بعض األيام واألعياد.
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Electronic Gadgets :3.  األجهزة اإللكرتونية
قامت وسائط إلكرتونية بدور يامثل  دور وسائل اإلعالم يف انتشار العربية وثقافتها 
من  أوسع  يبدو  األخرية  نطاق  أّن  إال  واملرئية،  منها  املسموعة  خصوصًا  نيجرييا،  يف 
املجاالت اخلصوصية،  ُتْقَتنَى وتستعمل يف  غالبًا  اإللكرتونية  فاألجهزة  األوىل،  نطاق 
وإّن آثارها ترتّكز عىل أفراد حمدودين، يف حني أّن وسائل اإلعالم تستعمل يف املجاالت 
العمومية، وإّن آثارها متتّد إىل مجاعات وشعوب غري حمدودة. فمن األجهزة اإللكرتونية 
التي هلا شأن يف ترويج الثقافة العربية يف نيجرييا املسّجالت بواسطة األرشطة املسموعة، 
التي حتمل قراءات للقرآن الكريم وخطبًا عربية لبعض الشيوخ املفّوهني املعارصين، 
أمثال: الشيخ عبداحلميد كشك، والشيخ  متويل الشعراوي والشيخ عبدالعزيز بن باز، 
وغريهم، وتستخدم هذه املسّجالت من قبل النيجرييني كذلك يف االستمتاع برشائط 
أغاٍن عربية ألبرز املغنني العرب واملغنيات العربيات، أمثال: عبداحلليم حافظ، طالل 
سودانية  عربية  وأغاٍن  اجلزائرية،  وردة  توفيق،  سمرية  كلثوم،  أم  عبده،  حممد  مداح، 
ألبرز املغنني واملغنيات: كمحمد وردي، وسيد خليفة، وعبدالكريم الكابيل، والبالبل، 
أثر كبري يف  له  الذي هو كذلك  الفيديو  وزينب خدجية، وغري ذلك. ومن ذلك جهاز 
أفاًلما  التي حتمل  املرئية  بواسطة األرشطة  يتم  نيجرييا، وذلك  العربية يف  الثقافة  نرش 
األغاين  إىل  إضافة  الغربية،  أو  اهلندية  كاألفالم  العربية  إىل  مرتمجة  أجنبية  أو  عربية 
والتمثيليات واخلطب وغريها من الربامج العربية املسّجلة التي يشاهدها النيجرييون 
عرب جهاز الفيديو. ولعل من أهم األجهزة التي هلا أثر جسيم يف ترويج الثقافة العربية 
يف البالد النيجريية، بل العامل كله، جهاز الكمبيوتر أو احلاسوب، فأمهّية هذا اجلهاز يف 
حياة املثقّفني، سواء كان يف مستوى الطلبة أو األساتذة أو العاّمل أو املوّظفني والقادة 
جمال  خيّص  فيام  لكنّه،  طويل.  وبيان  رشح  إىل  حتتاج  ال  الراهن،  العرص  يف  وغريهم 
العربية من  بالثقافة  املثّقفون  يتمّتع هبا  فإّن هلذا اجلهاز خدمات جليلة  العربية،  الثقافة 
اإلنرتنت  بشبكة  واالتصال  العربية،  باحلروف  الطباعة  تيسري  ذلك  يف  بام  النيجرييني، 
عرب  املراسالت  وتيسري  فيها،  املستودعة  املعلومات  كنوز  من  واالستفادة   )Internet(
وعقد  العاملية،  واألحداث  األخبار  ومتابعة  بالعربية،   )e-mail( اإللكرتوين  الربيد 
تعّد وال حتىص.  التي ال  املعلومات، وغري ذلك من اخلدمات  وتبادل  صفقات جتارية 
ويلحق بجهاز الكمبيوتر كذلك ما للهاتف املحمول أو اجلّوال من أثر يف تطوير الثقافة 
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بعض  تيسري  من  اجلهاز  هذا  به  يقوم  ملا  وذلك  األخرية.  اآلونة  يف  نيجرييا  يف  العربية 
اخلدمات للمثقفني بالثقافة العربية من النيجرييني، كاالتصال واملكاملة بالعربية وإرسال 
الرسائل القصرية )SMS( بالعربية، أو إرسال الرسوم واخلطوط العربية كل ذلك يتم 

عرب اجلهاز املكيف بالعربية.
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يف  متتالية  ورضبات  قوّية  استهداف  محالت  من  العربية  اللغة  تواجهه  ما  رغم 
حارضهتا )ما بني حرب التغريب من األعداء، وحالة جتاهل وعقوق من بعض أبنائها(، 
فإن حركة االستعراب والسعي الكتساهبا ما زالت تتواصل وتتوّسع وسط أمواج عاتية 
عربيًّا،  لسانه  ليصبح  العربية  يطلب  من  هو  املستعرب  كان  فإذا  الوأد،  نحو  تتجاذهبا 
أصبحت  بل  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  يف  فحسب  احلد  هذا  عند  تقف  مل  املسألة  فإّن 
مسألة تعريب األلسن هاجًسا وشغاًل شاغاًل للعلامء املسلمني األفارقة، يعتربونه نضاالً 
باللغة يستميتون فيه؛ ألّنه جزء ال يتجزأ من إسالمهم، هلذا رأينا جهوًدا ذاتية خملصة 
تبذل، ومساعي حثيثة ُتكّرس، لفّك ُعجمة مئات بل آالف األلسن للشباب والناشئة 
نيجرييا  إسالمية يف طول  ألف مدرسة عربية  أكثر من سبعني  تقوم هبا  والكهول،  بل 
وعرضها، حيث توجد هناك حماوالت فردية ومجاعية ودعوات متكّررة بإحلاح شديد 
من أنصار اللغة العربية وُرّوادها إىل إقرار العربية لغة رسمية يف البالد. وتأيت دعوات 
نرش اللغة العربية لتقف أيًضا حائط َصدٍّ يف وجه حماوالت أخرى تسري عىل قدم وساق 

اللغة العربية فـي نيجرييا:
اإكراهات الواقع وحماولت النهو�ض

د. اخلرض عبدالباقي حممد
أستاذ اإلعالم الدويل املشارك – كلية اإلعالم واالتصال جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية بالرياض ومدير املركز النيجريي للبحوث العربية - نيجرييا
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لنرش الثقافة األنغلفونية يف نيجرييا، لتلعب بذلك دورًا مزدوجًا يف مواجهة املد الغريب 
املتزايد داخل البالد. )1(

مالمح  إكراهات الواقع النيجريي عىل اللغة العربية:

التي خيوضها دعاة  إّن احلملة  القول:  يمكننا  املبذولة ال  تلك اجلهود  وبالرغم من 
هؤالء  فإّن  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  معّوقات،  دون  تسري  نيجرييا  يف  العربية  اللغة 

تواجههم ِعّدة حتّديات ما بني داخلّية وخارجّية، ومن بني تلك التحّديات ما ييل: )2(

وُأنشئت  اليد،  أصابع  عىل  ُتعد  اللغة  بتدريس  ُتعنى  التي  العربية  املدارس  إن   )1
بجهود ذاتية، وليست حكومية أو مؤّسساتية، مما كان له تداعيات سلبية يف دعم ومتويل 
ومواكبة  الوسائل  وابتكار  واإلبداع  التجديد  عىل  القدرة  يف  وبالطبع  املدارس،  تلك 

األساليب العرصية التي من شأهنا تفعيل رسالة هذه املدارس. 

يبذله  الذي  املضني  اجلهد  ومع  العربية،  باملدارس  احلكومي  االعرتاف  عدم   )2
أصحاب املدارس العربية، فإّن 98% منها ليس معرتفًا به رسميًّا من السلطات احلكومية 
خطرية  انعكاسات  له  بالطبع  وهذا  نيجرييا،  من  اجلنويب  القسم  يف  خاصة  البالد،  يف 
مل يكن مرضًيا  الوضع  أن هذا  التعليمية وأصحاهبا وخّرجييها، ورغم  املؤسسات  عىل 
ويف  له،  الرضوخ  عىل  أجربهتم  القاهرة  الظروف  أن  إال  العربية،  املدارس  ألصحاب 
املساس برسالتها  التي من شأهنا  الكاملة  السيطرة احلكومية  مقدمة ذلك خماوفهم من 
لالعرتاف  الرسمية  باملتطلبات  الوفاء  عىل  قدرهتم  لعدم  إضافة  اإلسالمية،  وأهدافها 

احلكومي الذي يستلزم تكاليف باهظة. 

جهود  تقابل  التي  املشاكل  أبرز  من  الثقافية:   – اللغوية  االزدواجية  ظاهرة   )3
هذا  ونظرة  املجتمع،  يعيشها  التي  الثقافية  االزدواجية  ظاهرة  نيجرييا  يف  املستعربني 
السائدة الرسمية يف األوساط الرسمية وبني صفوف  املجتمع إىل املستعربني، فالثقافة 
املثقفني  فإّن كثريًا من  الثقافة اإلنجليزية »األنغليفونية«، ولذلك  النخبة واملثقفني هي 
بثقافة عربية، ويف أي جمال من املجاالت، إذا مل يكونوا عىل قدر من الثقافة اإلنجليزية 
التي تؤهلهم لتقديم أنفسهم فليس هلم حظ يف حضور فاعل ومعترب عىل الساحة، مهام 

بلغوا من الكفاءة والتمّكن يف جماالت ختصصهم.
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4( التغييب امُلَتعّمد لرواد الثقافة العربية يف الساحة الثقافية: بسبب عدم االعرتاف 
ترفض  األخرى  هي  الثقافية  الساحة  فإن  العربية،  تدرس  التي  باملدارس  احلكومي 
الدونّية،  من  بيشء  يشعرون  املستعربني  جعل  مما  العربية،  اللغة  بمثّقفي  االعرتاف 

ويعيشون حالة من التهميش واالغرتاب داخل جمتمعهم. 

5( مزامحة اإلنجليزية للعربية، أو بتعبري أصح )خمانقة اإلنجليزية للعربية( ومالحقتها 
يف كل جماالت احلياة، وهو أمر مشهود وطبيعي يف جمتمع يعتمد عىل اإلنجليزية، وال 
حتفل وسائل االتصال اجلامهريية فيه بأن جتعل حظًا للغة العربية للتعبري عن نفسها، مما 
ال يمكن به أن تنمو هذه اللغة، أو يتحّسن به مستوى املستعربني عن طريق اكتساب 

مصطلحات ومهارات لغوية جديدة من خالل التعامل اليومي املتعّدد. 

6( تدين املستوى االقتصادي: يعّد الوضع االقتصادي عاماًل قويًا يف تصاعد معاناة 
رواد العربية يف البالد، فالضغوط االجتامعية تضاعف من وطأة املعاناة عىل املستعربني، 
لعدم  نظًرا  قاسية جًدا،  مالية  اجتامعية  يعيشون يف ظروف  فأكثر من 70% من هؤالء 
املدارس  التدريس يف  أو قرص جمال عملهم فقط عىل  الرسمي بمؤهالهتم،  االعرتاف 
العربية الدينية األهلية، كام أّن عدم الرتحيب باملتخصصني منهم يف جماالت أخرى غري 
لغة  بغري  تعلموا  ألهّنم  وأهليتهم  كفاءهتم  بعدم  عنهم  السائدة  النظرة  بسبب  الدينية؛ 
العلم - عىل حّد زعمهم -، حّول عدًدا من ذوي اختصاصات مثل: اإلعالم واهلندسة 

واالقتصاد وغريها - عىل الرغم من قلتهم - إىل مدرسني عاديني للعلوم الدينية.

7( جمانية تعليم العربية )أو شبه املجانية( لضامن اإلقبال عليها - يف ظل األوضاع 
للغاية،  سّيئة  تداعيات  واملدرسني  املدارس  عىل  جلبت  واملستعربني-  للعربية  العامة 
لذلك  ونتيجة  املدرسني،  أجور  تواضع  عىل  تأثريها  هلا  كان  العريب  التعليم  فمجانية 
أضعفت عطاءات هؤالء املّدرسني، وتسّببت يف ظهور مشكالت عديدة بني مؤسيس 
اهليئات اخلريية وطرق  الرواتب عىل  أهّنم يعتمدون يف تسديد  أمّهها  العربية،  املدارس 

أبواب األثرياء عىل رغم ما يف ذلك من مشّقة ومذّلة وسلبيات.

8( عدم وجود وسائل االتصال بالعربية، ألّن فقدان الوسائل املعينة لتنمية القدرات 
ُيَعّد املشكلة الكربى؛ نظًرا لشّدة احلاجة إليها، عىل الرغم من وجود أعداد  االتصالية 
هائلة من طلبة العلم واألساتذة الذين يتشّوقون إىل ذلك، فوجود منرب إعالمي باللغة 



-36-

العربية يساهم يف توحيد الفكر والرأي العام هلذه الرشحية، إضافة إىل ذلك ليس هناك 
مطابع ودور نرش عربية، األمر الذي يشكل عائقًا لنرش املحاوالت العلمية واإلبداعية، 
فعىل سبيل املثال: هناك جهود من بعض األساتذة يف تأليف بعض الكتب والقواميس 
اللغوية لطالب املدارس العربية َكـ«القاموس الثنائي« )عريب/ هوسا( وآخر )هوسا/ 
عريب( للدكتور حممد الطاهر داوود، وهو عمل مىض عليه أكثر من عرش سنوات، وحتى 
العربية،  البالد  يف  النرش  دور  من  املطلوبة  النرش  تكاليف  الرتفاع  نرشمها  يتّم  مل  اآلن 
باإلضافة إىل أّن نرشه حمليًا حيتاج إىل بعض اخلدمات الفنية الالزمة إلخراج مثل هذه 
القواميس، وهناك كتاب آخر يف مبادئ تعليم اللغة العربية، وغريها من األعامل التي 
كّلفت أصحاهبا الكثري من الوقت واجلهد، ويف النهاية ال يستطيعون أن ينرشوها، وهذا 

ما جعل الكثري منهم يتوقف عن االستمرار. )3(

9( الدور السلبي لبعض اجلاليات العربية، وقد يكون من املستغرب أن هناك بعضًا 
السلبي  املوقف  بسبب  نيجرييا  يف  العريب  املّد  تراجع  يف  سامهوا  أنفسهم  العرب  من 
الذي اختذوه حيال اجلامهري النيجريية الشغوفة باإلسالم وبحّب العربية، فالبعض من 
اجلاليات العربية املقيمة عىل أرض نيجرييا مل يكن هلم تفاعل إجيايب مع اجلهود املحلية 
لنرش العربية والرتويج هلا، بل يتهّربون من كل دعوة للغة العربية، ويزهدون يف إظهار 
أّن  العلم  مع  القائمني عىل نرشها،  أو تشجيع  العربية،  أنفسهم عرًبا فضاًل عن نرصة 
بإمكاهنم القيام بدور فاعل ملموس يف هذا املجال، فأمامهم فرص كثرية وكبرية مثل: 
الدعم املادي، وتقديم اجلوائز واحلوافز، ألّن لدهيم إمكانات هائلة لكون بعضهم جّتاًرا 

ورجال أعامل. 

مالمح حماوالت النهوض باللغة العربية يف نيجرييا:
املاضيني، حيث  العقدين  منذ  نيجرييا تطورات جيدة  العربية يف  اللغة   شهد واقع 
ظهرت بوادر إجيابية يف األفق حتّرك معها املشهد الثقايف العريب حتديدًا منذ مطلع األلفية 
يف  الداخلية  العوامل  متّثلت  خارجية،  وأخرى  داخلية  تطورات  خلفية  عىل  اجلديدة، 
إنشاء جامعات أهلية من ناحية، وتغرّي موازين القوى يف عدد من املناطق والواليات 
وضعية  عىل  إجيابيًا  انعكس  ممّا  بعضها،  يف  السيايس  اإلسالم  تيار  بصعود  النيجريية؛ 
املستعربني وحالة الثقافة العربية بشكل أخّص، فعىل سبيل املثال صعود نجومية كوادر 



-37-

نيجريية من املنتمني للثقافة العربية بتوليهم مناصب قيادية يف اجلامعات وغريها، األمر 
الذي أفسح املجال أمام حركة ثقافية فكرية نشطة باللغة العربية يف الوسط األكاديمي 
احلكمة  وجامعة   إلورن  جامعة  حالة   - متنوعة  ثقافية  أدبية  منتديات  إقامة  بتشجيع 
وجامعة والية كوارا يف والية كوارا جنوب نيجرييا مثاًل واجلامعة اإلسالمية يف كاتسينا 
بشامل البالد - كام مّثلت الثورة التقنية التي شهدها جمال االتصال واملعلومات واحدًا 
املادية واملعنوية املعرقلة ملثل  التطّور، ألهّنا أزالت احلواجز  العوامل اخلارجية هلذا  من 
هذا التطّور. وال شّك أّن جتديد املشهد الثقايف العريب يف أفريقيا غري العربية عمومًا يمّثل 
منهجية  أسس  عىل  اإلبداعية  طاقاهتم  وتوجيه  املستعربني،  الستنهاض  ملّحة  حاجة 
حماوالت  أفادت  وقد  واملستعيص،  القائم  اجلمود  وضع  الستيعاب  واعية  وخطط 
الصدد، وأسفرت عن حتّسنات  املواتية يف هذا  املتنامية والظروف  التطّور من احلركية 
يف احلركة اإلبداعية يف التأليف والنرش والتواصل املبارش بني املتحّدثني باللغة العربية 
من النيجرييني واألفارقة عمومًا ونظرائهم العرب، حيث وجلوا أبوابًا جديدة، فكتبوا 
يف أجناس وألوان أدبية خمتلفة، ونورد هنا بعض الشواهد ومؤرشات التطور يف الكتابة 
اإلبداعية واألدبية يف الساحة النيجريية عىل سبيل املثال ال احلرص.)4( ففي جمال القصة 
الشبان  من  معارصين  نيجرييني  ألدباء  كثرية  قصصية  جمموعات  صدرت  القصرية: 
الوطن(  )خادم  2006م،  عام  احلقيقي  عبدالسالم  ملرتىض  )السنة(  مثل:  املستعربني، 
الفالين، وقصة  التكرور( آلدم حييى عبدالرمحن  إبراهيم اهلجري، )أهل  حلامد حممود 
)عىل الطريق( 2008م للكاتب نفسه، ويف جمال املسح، هناك: )العميد املبجل( لزكريا 
حسني التي كتبها يف 1994م، )السيد املحارض( ملرتىض عبدالسالم احلقيقي، )الطالب 
املغرت( إلبراهيم لريى أمني 2009م، )حتت الظل املمدود( )2008م( إلبراهيم سعيد 
أمحد الغمربي، وهي مسحية شعرية. ويف جمال الرواية: )خادم الوطن( إلبراهيم حامد 
عام 2009م، و)رحلة البحث عن اإلنسان( لكامل الدين بالوغن 2009م. كام نشطت 
حركة الرتمجة من وإىل العربية، فقد ترجم عبدالرحيم عيسى األول رواية )االنتخاب 
مؤامرة( عام 2009م، وكتاب )واكا إلورن( ملشهود مجبا من الشعر اليورباوي للعربية 
عام 2000م. ويف جمال أدب الرحالت: كتاب )من إلورن إىل متبكتو.. رحلة يف صحراء 
أفريقيا( ملشهود مجبا عام 2009م. ويف السرية الذاتية: )مذكرات إمام وخطيب جامع( 

ملحمد األول أبو بكر عام 1995م.
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ديوان  منها:  كثرية،  شعرية  دواوين  صدرت  النيجريي  العريب  الشعر  جمال  ويف 
الرياض )2005م( لعيسى ألبى أبوبكر، يضّم نحو مئة وسبع عرشة قصيدة، وديوان 
املركز  السباعيات )2008م( للشاعر نفسه، وبه مئة وسبعون قصيدة، من منشورات 
)2005م(  الشعر(  نغامت  من  البحر  )سامت  وديوان  العربية،  للبحوث  النيجريي 
وديوان  نفسه،  للشاعر  اخلاطر(  )قطرات  وديوان  أوالومي،  سعيد  لعبداللطيف 
القالئد )اجلزء األول( 2007م لعبدالواحد مجعة أريبي، وديوان )صدف العواطف( 
الربدة  حماكاة  يف  املحمدية  )امليمية  وديوان  أوالومى،  سعيد  إلبراهيم  )2009م( 
الدواوين  إىل ذلك عرشات  القوروي. يضاف  لعباس عبداهلل  البوصريية( )2009م( 
لشعراء نيجرييني يف املعارضة واملناقشة واملناظرة واجلدل العلمي بني التيارات الفكرية 

واالجتهادات الفقهية ومجاعات املصالح.

)حممد  كتاب  مثل:  النقدية  األدبية  الدراسات  يف  كتابات  السياق  هذا  يف  يذكر  كام 
النوهيي والنقد األديب( ملحمد أول أبوبكر عام 2002م، وكتاب )البالغة القرآنية لدى 
عبداهلل بن فودي( لعبدالباقي شعيب أغاكا، وكتاب )صور من االجتاهات الفنية يف أدبنا 
الغمربي الصادر عام 2003م،  املعارص( ملؤلفه حممد أمني اهلل آدمو  النيجريي  العريب 
بعد  ما  العرص اإلسالمي إىل عرص  إلورن من  العريب يف مدينة  )تاريخ األدب  وكتاب 
االستقالل( لعثامن عبدالسالم حممد الثقايف، 2009م، وكتاب )الشعر العريب النيجريي 
بني املايض واحلارض( الذي نرش عام 2009م ملؤلفه األستاذ عبدالوهاب دنالد شيث. 
األول  حممد  ألّفه  الذي  )املقامات(  كتاب  نوعها:  من  املتميزة  األدبية  األعامل  ومن 
النقد  عبدالسالم عام 2008م عىل منوال مقامات احلريري الشهرية، وكتاب )معايري 

األديب( لعبدالواحد مجعة، وصدر عام 2007م.

ورغم هذا التحّسن وتلك التطّورات؛ فإن حتّديات األوضاع وتزايد االحتياجات 
تتطلب مزيدًا من احلركة والعمل الدؤوب، السيام من اإلخوة العرب، لتشجيع املثّقفني 
النيجرييني باللغة العربية والوقوف بجانبهم من خالل الدعم املادي واملعنوي، ونشّدد 
يف هذا املجال عىل أن الدعم املعنوي قد يكون له تأثري أكرب وأقوى يف بعض احلاالت 
من غريه، فالزيارات امليدانية األخوية من املثّقفني واملفّكرين واألكاديميني العرب إىل 
إخواهنم املستعربني يف أفريقيا ال تقّل عطاًء، بل تدعم موقفهم ورسالتهم يف جمتمعاهتم، 
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كتاباهتم  ونرش  املختلفة،  الثقافية  والتظاهرات  العلمية  املناسبات  يف  دعوهتم  كذلك 
وإنتاجاهتم، كلها حوافز داعمة حلركة الثقافة العربية يف أفريقيا.

اهلوامش واملراجع :

اخلرض عبدالباقي حممد )2010م(، اللغة العربية يف أفريقيا الواقع والتحديات، . 1
ط أوىل، أبوظبي: مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم،  ص 13-12.

النيجريي(، . 2 النموذج  العربية،  باللغة  النضال  )جتربة  حممد  عبدالباقي  اخلرض 
جملة الوعي اإلسالمي الكويتية، العدد 532   ص 8.

مقابالت ميدانية مع املثقفني بالعربية يف مدينة كانو النيجريية، مارس 1997م.. 3

اخلرض عبدالباقي حممد )املشهد الثقايف العريب يف أفريقيا من اجلمود إىل احلراك( . 4
املجلة العربية العدد 481 فرباير 2013م، ص 13-10.

  





-41-

مقدمة:

رتقًا  البلدان  ويدخالن  يتحركان  فهام  اإلسالم،  عرب  نيجرييا  العربية  اللغة  دخلت 
حبهم  لكن  وجهد،  بكد  والدين  اللغة  أجدادنا  تعّلم  وقد  فتقهام،  يصعب  ملتصقني 
العربية  الكتابة  فتمرنوا عىل  األلباب،  ولّقح  األبواب  وفتح  الصعاب  ذّلل  العميق هلام 
يعرّبون هبا عام خيتلج يف صدورهم من أمور الدين ومسائل اللغة، فاشتّد ساعدهم يف 
الكتابة؛ بفضل القرآن الذي اهتّموا به قراءة وحفظًا. فقد قال صاحب هذا البحث وهو 
يقّرظ كتاب »الشعر العريب النيجريي بني املايض واحلارض«: »كانت اللغة العربية من 
كتاتيبهم  بتعليمها يف  العلامء  فتعّهدها  النيجريية،  الديار  تربة هذه  إىل  ُنقلت  قبل غرسة 
وزوايا دهاليزهم ونرشها يف جمالس وعظهم ورفع مستواها يف كل مكان، يسعفهم يف 
هذا العمل الكتاب الذي ال ريب فيه وهو القرآن الكريم، الذي يصّوب اخلطأ ويصقل 
والروحانية  والطهارة  العلم  أبواب  وقارئه  متعلمه  أمام  ويفتح  الفكر،  وينّمي  اللسان 
والصالح، فصارت الغرسة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كل 

اللغة العربية فـي نيجرييا:
 اآفاق التطّور والزدهار

د. عيسى ألبى أبوبكر
أستاذ اللغة العربية وآداهبا املشارك - قسم اللغة العربية، جامعة إلورن – نيجرييا
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لفظًا  والغرب  الرشق  يف  مثيله  ذوق  عن  خيتلف  ال  األكل  هذا  وذوق  رهبا،  بإذن  حني 
ومعنى«)1(، صحيح أّن كثريًا من علامئنا قلت كتاباهتم يف بداية األمر خلوفهم من الوقوع 
يف اخلطأ، فلهم مع ذلك يف اللغة والفقه والتصوف مؤلفات قيمة، مما يدل عىل نضوجهم 
ونبوغهم. وقد بلغت الكتابة العربية أوج جمدها يف العرص الفالين، الذي أّدى فيه الشيخ 
عثامن بن فودي وأخوه عبداهلل وابنه حممد بّلو أدوارًا ملموسة يف النهضة العلمية واألدبية، 
وذلك من القرن الثاين عرش إىل منتصف الرابع عرش اهلجري، فكانت العربية لغة رسمية 
تستخدم يف الدوائر احلكومية واألمور القضائية، وقد شهد هذا العرص إنتاجات شعرية 
ونثرية قّيمة، تعرّب عن مستوى هؤالء العلامء العلمي واألديب والثقايف. فمن آثار الشيخ 
أّما  البدعة، وحصن األفهام من جيوش األوهام، وغريها.  السنة وإمخاد  عثامن: إحياء 
أخوه عبداهلل فمن آثاره، ضياء التأويل يف معاين التنزيل، وكفاية ضعفاء السودان والبحر 
امليسور  إنفاق  بّلو:  وملحمد  وغريها.  الورقات،  وتزيني  الرصني،  واحلصن  املحيط، 
العرشين  القرن  مطلع  ويف  التارخيية،  املراجع  أهم  يعّد  الذي  التكرور،  بالد  تاريخ  يف 
امليالدي؛ الذي ارتفع فيه األدب يف بالد العرب حتى فاق اإلنتاج العلمي واألديب فيه 
العرص األموي والعبايس؛ اللذين يعتربان أزهى العصور األدبية يف البلدان اإلسالمية،)2( 
العربية،  اللغة  دراسة  عن  نيجرييا  يف  املسلمني  يعوق  أن  اإلنجليزي  االستعامر  حاول 
»وأصبح  الرسمية  اللغة  اإلنجليزية  لغته  بجعل  وذلك  عنها،  يثنيهم  أن  جاهدًا  وعمل 
حني  جتارته  وكسدت  غريهم  سعد  وغرب  سعدهم  فطلع  مطاعًا،  سّيدًا  يعرفها  من 
ربحت جتارهتم، فانساق الناس وراء لغتهم وآداهبم«)3(، ويف ظّل هذا املوقف العدائي 
السافر ضد العربية، ظهرت نخبة طّيبة من علامء هذه البالد حلامية اللغة وإنعاشها من 
جديد، فأّسسوا املراكز واملعاهد لتعليم األجيال اللغة والدين، وألّفوا الكتب وخطبوا يف 
املساجد بالعربية الفصيحة، جاعلني قضايا الساعة موضوعات خطبهم، والذي أحرز 

قصب السبق يف هذا املضامر الشيخ آدم عبداهلل اإللوري.

نارص  حممد   الشيخ  األمام  إىل  العربية  اللغة  عجلة  تقديم  يف  الالمعة  األسامء  ومن 
كربا يف كنو، والوزير جنيد بن غطاط يف صكتو، والشيخ إبراهيم صالح يف ميدغورى؛ 
كتاب  صاحب  أبوبكر  عيل  الدكتور  األكاديميني:  ومن  العديدة،  التآليف  صاحب 
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)الثقافة العربية يف نيجرييا( يف بوشى، والدكتور شيخو سعيد غالدنث صاحب )حركة 
اللغة العربية وآداهبا يف نيجرييا(، والشيخ مصطفى السنويس صاحب )اللسان القّوال 
والقلم السّيال( يف الغوس، وينضم إىل هؤالء العلامء أساتذة اجلامعات والكليات التي 
فيها أقسام للغة العربية، ملا ينرشونه من مقاالت ودراسات يف جماالت ختصصهم، وما 
يقومون به من جهود لإلرشاف عىل البحوث العلمية اجلامعية بمراحلها ومستوياهتا. فقد 
اسرتعى انتباهي تسمية األستاذ الدكتور زكريا حسني بداية 2000م بعرص ازدهار اللغة 
واألدب يف نيجرييا، وأن آخر 1999م هناية العرص احلديث، وذلك حسب قوله »نتيجة 
يف  اجلامعات  ويف  العليا  العربية  املدارس  يف  تعّلموا  الذين  املحدثني  العلامء  لنشاطات 
غرب إفريقيا، فال يفوت من له إملام بانبثاق الثقافة العربية يف هذه الديار أن هنضة األدب 
العريب قد بدأت«)4(. فقد رأى األستاذ ذلك بناء عىل ما تشهده هذه الفرتة من تكثيف 
حركة النرش والطباعة يف هذا اإلقليم، األمر الذى دفعه إىل التنبُّؤ بأّن العرب سيعرفون 
عن قريب حتمية إعداد املادة يف جامعاهتم بعنوان: »األدب العريب يف غرب إفريقيا«)5(، 
فهذه – حسب قوله – حقيقة ال مفّر منها، فالصبح أبلج واضح. فهذا البحث هو اختيار 
لبعض إنتاجات هذه الفرتة الشعرية والنثرية، ودراستها دراسة فنية، إلبراز ما فيها من 
القضايا اإلنسانية التي تعترب نقطة حتّول كبري يالحظ يف مسرية اللغة العربية الطويلة يف 

هذه الديار. وهلذا اإلطار الزمني املحدود ضابط يمنع هذه الدراسة من التطويل. 

النثر الفني:

بالرتاث  واالعتزاز  بالنفس  الثقة  وتزايد  األدبية،  والقوى  الفنية  امللكات  نمّو  إّن 
العريب واإلسالمي، كلها أمور تبرّش باملستقبل الباهر للغة العربية يف هذه الديار، وتبّث 
التطور  هلا  ليتحّقق  جاهدين  هنار،  ليل  يعملون  الذين  اللغة  محاة  صدور  يف  السور 
واالزدهار. فغزارة اإلنتاجات النثرية خالل العقد األول لعام 2000م تستحق اهتامم 

الدارسني وتنويه املقّدرين.

فرأينا من يكتب يف املسحية  الفني يف شكله ومضمونه وحجمه،  النثر  فقد تطّور 
العربية، وُتعترب )العميد املبّجل( أول مسحية ُنرشت لكاتب نيجريي، هو زكريا حسني 
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الذي كتبها يف 1994م يصف فيها الوضع التعليمي النيجريي ناقدًا، وقد وصف كتابه 
وضع  عمله  لكن  الكتاب،  حجم  إىل  نظرًا  حقيقة  كذلك  وهو  املتواضعة،  باملحاولة 
الشباب فحاكوه وتنّشطوا، ونرش مرتىض عبدالسالم احلقيقي عام  أثرًا طيبًا يف قلوب 
2006م قصته التي عنواهنا )السنة(، أورد فيها عصارة جتاربه خالل األيام التي قضاها 
طالبًا جامعّيًا يف بقعة صحراوية قاحلة، وهو يسد لقارئه سريته الذاتية بأسلوب مجيل 
»متت  االمتحانات:  بعد  الطالب  حال  يصف  وهو  يقول  والنضج.  بالوضوح  يمتاز 
االمتحانات، والطالب يروحون ويغدون، يرقبون النتائج رقبة الّصّوام هالل الفطر، 
الكلية،  إىل  فيتأهبون مسعني ومتهورين  قد طلعت،  النتائج  أن  بعضًا  بعضهم  خيادع 
األوقات،  هذه  طول  يفعلون  هكذا  ويتالومون.  يتخاصمون  خمادعون  هناك  هم  فإذا 
منذ  بياهنا  سبق  لعلة  املسجد  يف  عندئذ  أيامه  يقيض  ألنه  اجلامعة  هذه  بني  وصاحبنا 
الفرتة األوىل«.)6(هنا السهولة يف التعبري والوضوح يف البيان ومتّلك زمام اللغة. وكان 
أسلوب الكاتب مؤثرًا مفعاًم بالعاطفة ومثريًا لالنفعال، ويسمي األشياء بأسامئها، وكان 
لنتائج  اجلامعات  طالب  انتظار  تشبيهه  يف  وموّفقًا  والُغدّو،  الرواح  بني  املقابلة  حسن 
االمتحانات بانتظار الصائمني لظهور اهلالل الذي يؤذن بانتهاء اجلوع والعطش. ومن 
يصف  اهلجري،  إبراهيم  حممود  حلامد  الوطن(  )خادم  قصة  النثرية  اإلبداعية  األعامل 
السيئة  املعامالت  به من  الوطن، وما قوبل  هبا جانبًا من سريته وهو يشارك يف خدمة 
والعراقيل املثبطة للعزم. فقد وصف هذا الكاتب املبدع منظر شاب من )مجاعة التبليغ( 
ونعته باألمر املضحك واملبكي يف آن واحد. يقول: »إّن هناك شابًا من »مجاعة التبليغ« 
املعّذبني،  هؤالء  ضمن  من  كان  بحرف،  حرفًا  اإلسالمية  الرشيعة  لتطبيق  املتحّمسني 
وكان نصيبه يف الطابور أّن كانت أمامه فتاة شبه عارية ذات ميوعة ودالل، فالبد – عىل 
حسب األمر الصادر – أن يأخذ بخرصها ويضمها إىل صدره بالقوة حتى ال تنفلت، 
املرأة  مع  االختالط  يرى  فالشاب  التعذيب،  مضاعفة  إىل  يؤدي  هنا  االنفالت  ألّن 
األجنبية أوالً حرامًا، ناهيك عن ملسها والشد عىل خرصها هبذه الصورة! فامذا يصنع؟ 
إن استعصم فله العقاب األليم أو التدريب املهني، وإن أقبل فالضمري يؤنبه ويعاتبه«.)7(

تتحرك  كام  والرتاكيب  واملفردات  الكلامت  حتريك  عىل  القصة  كاتب  قدرة  إّن 
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الذي  املاهر  الفنية اجليدة، كالصانع  القصة  أهّم مقّومات  تعترب من  القصة  شخصيات 
الذي  املمتاز هو  فالرّسام  املفّضلة حلسن استخدامه األدوات واآلالت.  يتقن صناعته 
يعرف األلوان معرفة جيدة، ويدري أين يضع كل لون لتبدو لوحته مجيلة زاهية أمام 
الناظرين. وعىل هذا، فإّننا نرى صورة هذا الشاب املتحّمس لدينه، ونرثي حلاله ونشفق 
عليه، ألّن املصّور - وهو هذا الكاتب املبدع - هو الذي أثار فينا هذه األحاسيس وهّيج 
فينا هذه االنفعاالت؛ حلسن استخدامه لألدوات اللغوية املعرّبة. فتصوير هذا الكاتب 
التي وقع  التارخيية  الورطة  املتحمس لدينه يعيد إىل األذهان تلك  املاهر حلال صديقنا 
العارمة  العزيز  فيها سيدنا يوسف وهو يقاوم بحيائه وُتقاه وطهره موجة حّب زوجة 
فعل:  الكاتب  فاختيار  املسجونني.  من  فكان  فاستعصم  إليه؛  يضّمها  أن  وطلبها  له، 
)استعصم( اختيار مناسب، إن دّل عىل يشء  فإنه يّدل عىل مالزمته قراءة القرآن، وهو 
الفعل الذي اسُتخدم يف القرآن ويف القصة، لبيان املوقف احلرج الذي وجد فيه سيدنا 
يوسف نفسه يف القرآن، والذي وجد فيه عضو )مجاعة التبليغ( نفسه يف القصة، بيد أّنه 
القصة  ُكّتاب  لدينه. ومن  املتحمس  النيجريي  النبي وحال  يوسف  بني حال  ما  شّتان 
الذاتية آدم حييى عبدالرمحن الفالين، وكان معروفًا بأسلوبه اجلميل اجلّذاب الذي يأخذ 
األلباب، وهو يتالعب باأللفاظ كاحلاوي املاهر. ومن قصصه الفنية: )أهل التكرور(، 
وقد سمع يف صباه أخبار احلرب األهلية التي كادت أن متّزق نيجرييا متزيقًا، لوال بطولة 
بعض القواد النادرة الذين أنقذوا الوطن من حافة اهلاوية. وكان الكاتب من املتلهفني 
لسامع أخبار احلرب التي تنقلب بني احلقيقة واخليال. يقول يف وصفه حلالة أبناء حي 
يتلّذذ بسامع أخبار احلرب، وكٌل منا  إليه يف تلك األيام: »كٌل منا  الفالتة الذي ينتمي 
يستهضمها استهضامًا يفوق الوصف، ال ليشء سوى أن يرى أكثرنا أن يف استطاعته 
فيلقيها عىل أصحابه يف وقت من أوقات  امللّفقة من ذاكرته،  إعادة مجيع هذه األخبار 
وقت  احلرب  أبطال  أدوار  وصف  يف  املحاكاة  بدور  يقوم  الصبي  كان  كذلك  النهار، 
االسرتاحة باملدرسة، ويطيل هذا الوصف بدون تعّثر وال تعنّت، وقد يميض بواحد منّا 
مجوح اخليال فيذهب مذهب بعض الكبار األفاكني«.)8( هذه الفقرة الفنية اجلميلة تتسم 
باالنسياق والسهولة، أما كلامهتا املتناسقة التي يأخذ بعضها رقاب بعض فهي الدليل 
احلاالت  أعقد  لوصف  يستخدمها  آلة  لتكون  إرادته،  طوع  تسري  له  خاضعة  أهنا  عىل 
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وهي  اإلنسان،  حياة  يف  جذورها  عميقة  برشية  ظاهرة  فالقصة  وأدقها،  اإلنسانية 
انعكاس طبيعي ملظاهر حياته النفسية واالجتامعية والعقائدية.)9(  أّما طريقة رسد هذه 
القصة فهي التي تضيف إليها الرونق واجلامل، وجتذب عقول الناس إليها وحتّبب إليهم 
سامعها، فقد حاول ُكّتاب القصة يف نيجرييا أن يقدموا ما لدهيم من الفن اجلميل املتاح. 

فعىل الدارسني االهتامم بأعامهلم ودراستها دراسة تبدي خصائصها وميزاهتا الفنية.

الدراسات األدبية
إىل  ليصل  الدارس  درب  تنري  التي  املشكاة  فهي  كربى،  أمهية  األدبية  للدراسات 
هدفه العلمي واألديب بأدنى تعب وأقّل مشقة وأقرص طريق، وهي التي تكشف الكنوز 
الدراسات  هلذه  كان  فقد  والنثرية.  الشعرية  النصوص  يف  املخبوءة  والدرر  املكنونة 
األدبية النقدية نصيب األسد يف بحوث اجلامعات والكليات، ومكتباهتا عامرة بأعامل 
القائمني هبذه الدراسات. أما الذي يدل عىل التطّور واالزدهار فهو قيام أصحاب هذه 
مغايرون يف ذلك من سبقهم من  وناقدين، وهم  دارسني وحمّللني  بنرشها  الدراسات 
العلامء الذين ينظرون إىل إنتاجات أسالفهم بعني الرضا؛ حتى فيام مل يكونوا مصيبني فيه 
لكوهنم حماطني هبالة التقديس والتمجيد. ومن خري نامذج هذه الدراسات كتاب )حممد 
العربية،  اللغة  بقسم  والنقد  األدب  أستاذ  أبوبكر  أول  ملحمد  األديب(  والنقد  النوهيي 
للرتاث  شاملة  دراسة  عىل  ويقوم  2002م،  عام  الكتاب  صدر  كنو،   – بايرو  جامعة 
النقدي عند أحد النّقاد الناهبني يف مرص ختّصص يف الشعر العريب القديم واحلديث هو 
»يتبنّي  النقدية:  النوهيى  أعامل حممد  الكاتب وهو يصف  يقول  النوهيي.  الدكتور حممد 
لنا من خالل الصفحات السابقة أّن نقد النوهيى يتمّيز بميزة عامة هي النزعة التعليمية، 
فأعامله النقدية تنطوي عىل حماوالت صادقة لتصحيح طرق التعليم األديب يف املدارس، 
وتوجيه املدرسني والُكّتاب املبدعني والباحثني الذين يفتقرون إىل الزاد الثقايف الكايف، 
توجيهات من شأهنا أن ختدم احلركة األدبية احلديثة خدمة جليلة ...«)10(. وهذا الوصف 
الدقيق ألعامل النوهيي النقدية الذي وّفق يف حتديد سمتها؛ وهي توجيه القائمني بأعباء 
بالثقافة  بالتزّود  أعامهلم  ليتقنوا  سلياًم  توجيهًا  واإلبداع  والبحث  والكتابة  التدريس 
الكافية. فالنقد املنشود يف كل زمان ومكان هو الذي استطاع أّن يصّحح املفاهيم اخلاطئة 
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ويصّوهبا، فهذا التعيني الواضح لالجتاه النقدي لدى النوهيى هبذه اللغة الناصعة املقنعة 
دليل عىل أّن الكّتاب النيجرييني قد بلغوا قمة النباهة والنضوج. إهّنا دراسة قّيمة جادة 
ذات نظرة شاملة، ال خيوض غامرها إال األفذاذ املوهوبون. ومما سجلته هذه الفرتة )وهي 
العقد األول من 2000م( من األعامل األدبية والبالغية اجلادة والعميقة كتاب صدر يف 
بن فودي( لصاحبه عبدالباقي شعيب  القرآنية لدى عبداهلل  )البالغة  بعنوان:  2009م 
العربية، جامعة عثامن بن فودي،  اللغة  البالغة واألدب اإلسالمي بقسم  أغاكا، أستاذ 
صكتو، فإّن ما يتمّيز به هذا الكتاب شكاًل ومضمونًا أّنه ينّم عن املخزون العلمي اهلائل 
قام  وقد  هبا.  يتمّتع  التي  الواسعة  اإلسالمية  الثقافة  عن  ويعرّب  الكاتب،  يمتلكه  الذي 
أبو موسى يف  البالغة حممد حممد  املتخصص يف علم  بأستاذه  العمل اجلليل أسوة  هبذا 
كتابه الشهري )البالغة القرآنية يف تفسري الزحمرشي(، يقول عبدالباقي وهو يصف مفهوم 
البالغة: »...  القرآنية لدى عبداهلل بن فودي، ويذّكرنا يف وصفه بأعامل أعالم  البالغة 
وكان مفهوم البالغة القرآنية لديه دراسة واسعة ألصول اإلسالم وعرض قضاياه بلسان 
عريب مبني، تبيانًا وتفصياًل إلعجاز القرآن الكريم الذي عرّب عنه السلف األول بمجاز 
القرآن،  وبديع  النحو  ومعاين  اإلعجاز  ودالئل  القرآن  ونظم  القرآن  وإعراب  القرآن 

حسب الظروف واملقتضيات الراهنة لكل زمان ومكان«.)11(

النيجريي  العريب  أدبنا  الفنية يف  االجتاهات  كتاب )صور من  األدبية  األعامل  ومن 
وصف  وقد  2003م،  عام  الصادر  الغمربي،  آدمو  اهلل  أمني  حممد  ملؤّلفه  املعارص( 
الكاتب عمله قائاًل: »إّن هذه الدراسة مصّغرة، متّثل – مع ذلك – ملحة خاطفة يف أقالم 
أدبائنا املعارصين يف هذه الديار، أرجو أن ترتفع إىل مستوى املوهبة الفنية لدهيم عمقًا 
واتساعًا، وإشارة إىل ما وصلوا إليه من رضوب املعرفة باللغة العربية وألوان النشاط 
األديب الفني شعرًا ونثرًا، ألّن األدب دائاًم مع الفن والفن كذلك مع األدب«.)12(وقد 
للنصوص  فهمه  تدل عىل عمق  حتليلية  دراسة  والنثرية  الشعرية  بعض خمتاراته  درس 
األدبية. وطريقته يف حتليل روعة التصوير واملوسيقى وما يراه من مآخذ يف شعرهم داّلة 
عىل ما يتمتع به من احلاسة األدبية. وجيدر بالذكر كتاب )تاريخ األدب العريب يف مدينة 
إلورن من العرص اإلسالمي إىل عرص ما بعد االستقالل( لزميلنا عثامن عبدالسالم حممد 
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الثقايف، املحارض بقسم اللغة العربية بجامعة إلورن، الذي صدر عام 2009م، فقد ألقت 
دراسته الضوء عىل احلقائق التارخيية حول مدينة إلورن وانتشار اإلسالم واللغة العربية 
فيها. كام ألقت الضوء عىل دور الشيخ صالح بن جنتا، وإقامة الدولة اإلسالمية فيها، 
وتتّبعت العصور األدبية فيها ورسدت ما تيّس من اإلنتاجات األدبية من شعر ونثر عرب 
الفرتات، وأقّرت الدراسة بأن فرسان الشعر من العلامء يف العرص اإلسالمي يف  تلك 
مدينة إلورن هم: الشيخ حممد بن الشيخ حممد الثاين الذى مدح األمري عيّل عىل انتصاره 
عىل أهل )أوفا(، والشيخ حممد التاكتي بن أيب بكر النفاوي يف شعره الذي افتخر فيه 
بالقبيلة النفاوية، والشيخ حممود بن شئث األمري الثاين صاحب التخميس عىل قصيدة 
)هل يل مسري؟( للشيخ عثامن بن فودي، والشيخ حممد بن أمحد بيغوري الفالين صاحب 
الالمية يف مدح الشيخ ابن بويب.)13( وحتّدث عن تطّور األدب العريب يف مدينة إلورن يف 
عرص االستعامر الربيطاين إىل حّد ما، كام هو ظاهر عند الشيخ أمحد ينام والشيخ اللبيب 
آدم  والشيخ  األديب  الدين  كامل  حممد  والشيخ  إكوكورو  بن  أمحد  والشيخ  األدب  تاج 
عبداهلل اإللوري، ويّدل عىل هذا التطور كتابان يف تاريخ علامء إلورن والعلوم العربية 
اخلمسة: )النحو والرصف واملعاين والبيان والبديع( للشيخ أمحد بن إكوكورو، وإسهام 
الشيخ آدم عبداهلل اإللوري.)14( وأّن األدب العريب بنوعيه الشعر والنثر قد بلغ أوج جمده 
يف مدينة إلورن بعد االستقالل، وفرسان الشعر يف هذا العرص كثريون، ويف مقد متهم 
– حسب رأيه – الدكتور عيسى ألبى أبوبكر، واملرحوم األستاذ سليامن أمحد أديبايو، 
عبدالرافع  والسيد  الثقايف،  عثامن  والدكتور  إيليينال،  أبوبكر  عثامن  األستاذ  واملرحوم 
شيث، والسيد عثامن الكنكاوي، وغريهم.)15( وأّما الكتابات النثرية يف العلم واألدب 
فقد بلغت الذروة العليا عىل يد شيخنا العالمة آدم عبداهلل اإللوري، وعىل أيدي العلامء 
املثقفني بالثقافة العربية والغربية من اإللوريني والوافدين إىل إلورن ملهنة التدريس أو 
غريها،)16( وقد أحرز الكاتب قصب السبق يف مجع ما تيّس له من أشعار علامء إلورن يف 
كتاب، فاستطاع أن جيمع للقارئ شتات ما جادت به قرائحهم ليسهل الرجوع إليه عند 
احلاجة. وكتاب )الشعر العريب النيجريي بني املايض واحلارض( الذي نرش عام 2009م 
ملؤلفه األستاذ عبدالوهاب دنالد شيث، إضافة جديدة إىل الدراسات السابقة يف الشعر 
بالرشح  ويفّسه  الشعر  يعرض  بأنه  غريه  عن  الكتاب  هذا  ويتمّيز  النيجريي،  العريب 
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والبيان، ليقّرب معانيه إىل طالب املعاهد والكليات، وقد أحسن كل إحسان يف اإلتيان 
باملعنى اإلمجايل ملنتخباته الشعرية، وإبراز اخلصائص الفنية لكل شعر، فنراه بعد إيراد 

مرثية شيخنا آدم عبداهلل اإللوري لبنته خدحية التي من أبياهتا:

األبـــــــــدانالـــموت ســـدد سهــمه ورمــــاين أشـرف  يف  فـأصابني 

وجـنــــاين مـهـجتي  يف  فــرسى انتعــاش السهـم يف رشيـــاينوأصابني 

يقول الكاتب:

لنا يف أحسن صورة وأبني  السهلة، ولقد صّور  أبياته  »الشاعر هنا صادق مؤّثر يف 
عبارة أحوال قلبه املكلوم، فأسلوبه إذًا يميل إىل التدّفق.  وأما األلفاظ فسلسة منسجمة 
كل  عن  شغله  قد  حزنه  طول  ألّن  العويص،  الغريب  من  خلت  وقد  احلزن،  جو  مع 
وهو  تكّلف،  أي  دون  خواطره  عن  ينقل  الشاعر  نجد  إذ  ففطري،  املعنى  أما  تلفيق. 
هنا يعرّب عن العواطف العفوية واخلواطر الطبيعية، فاملعنى كام نراه واضح وبعيد عن 
التعقيد الفلسفي«.)17( ومما شهدته هذه الفرتة من تطّور أديب صدور كتاب )املقامات(، 
قام  وقد  2008م،  عام  القرآن  بصاحب  امللقب  عبدالسالم  األول  حممد  ألّفه  الذي 
هبذا العمل ليكون حسب قوله »اقتفاء بآثار السلف، الذين هلم قدوة حسنة للخلف، 
األقدمني،  الثالثني  مقاماته  يف  حاكى  مسلكها«،)18(  وعوز  مسكها  تأرج  مقامات  من 
وأسند حكايتها إىل جربيل بن خالد. كام يسّجل من اإلنجازات األدبية والنقدية لعرص 
أريبي  مجعة  لعبدالواحد  2008م  عام  األديب(  النقد  )معايري  كتاب  صدور  االزدهار 
أغيغي،  اإلسالمي،  العريب  التعليم  بمركز  واملدرس  القدير  والكاتب  الشهري  الشاعر 
الغوس، فقد حتّدث عن النقد األديب يف تاريخ األدب العريب النيجريي بأّنه قىض فرتة 
النّقاد  عليه  الذي جرى  باملعنى االصطالحي  يكن شيئًا مذكورًا؛  مل  نيجرييا  طويلة يف 
الفنية وإصدار احلكم  من تقويم األعامل األدبية وتفسري غامضها وكشف خصائصها 
بالقبول أو الرفض، وتقرير املنازل والطبقات التي حتتّلها من حيث اجلودة واألصالة أو 
الرداءة والتقليد.)19( لقد قام بعمل جّبار حيث مجع بعض آراء الشيخ آدم النقدية املبعثرة 
أدى  الشيخ  أّن  بالغة األمهية مفادها  نتيجة  إىل  الذي أوصلنا  يف تضاعيف كتبه، األمر 
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دورًا عظياًم يف إقامة دعائم النقد اللغوي واألديب واالجتامعي والتارخيي، ودالئل هذا 
احلكم ظاهرة يف مؤلفاته العديدة، ويف ردود فعله احلادة يف قاعات التدريس والتثقيف 

كلام الحظ اللحن عند طالبه يف التعبري والتحرير.
الذى  اإللوري  عبداهلل  آدم  اهلل  حبيب  الشيخ  فضيلة  مع  فإّننا  سبق،  ما  عىل  وبناء 
ُكتب  ما  وأصدق  وأوىف  أمجل  من  »ولعّل  قائاًل:  األديب(  النقد  )معايري  كتاب  وصف 
يف النقد األديب يف جمتمعنا يف اجلنوب الغريب لنيجرييا املعارصة هو هذا الكتاب، بعلم 
من غري سفسطة ويقني يف االعتصام باحلق وحده وفاء للبحث احلقيقي...«.)20( وأّما 
اللغوية، تبعات حضارية للغة  يف جمال الدراسة اللغوية فال يفوتنا ذكر كتاب )العوملة 
العربية(، صدر عام 2008م ألمحد شيخ عبدالسالم، أستاذ علم اللغة التطبيقي بجامعة 
املؤلف  »ويقصد  قائاًل:  الكتاب  تأليف  من  قصده  للقارئ  بنّي  فقد  نيجرييا،  إلورن، 
اإلسهام يف هذا املجال بدراسة أبعاد العوملة اللغوية عىل هذه اللغة بالرتكيز عىل تبعاهتا 
يف البلدان اإلسالمية، ويف نامذج من ظروفها بني املسلمني، دون إغفال للتبعات العامة 
عرص  يف  العربية  واستخدام  اللغوية،  العوملة  مفهوم  الكتاب  ويتناول  عليها.  للعوملة 
العوملة اللغوية، وتبعات العوملة اللغوية عىل تعليم العربية وتعّلمها، وعىل الوحدة بني 
املسلمني.)21( مل حيكم املؤّلف بعدم صالحية العوملة ومل يكن معاديًا هلا إطالقًا، ولكنّه 
وضع مقرتحات حمّددة مفيدة يف استثامر مظاهر العوملة واالستجابة لتحدياهتا يف تعليم 
الدراسات  أستاذ  األول،  عبدالرحيم عيسى  أثرى  فقد  الرتمجة،  ميدان  أّما يف  العربية. 
العربية بجامعة والية الغوس، املكتبة العربية بالرواية املرتمجة من اللغة اليوربوية إىل 
العربية الفصيحة عام 2009م، ويتحدث عنها املرتجم بقوله: »فالرواية كشفت النقاب 
عن نوعية السياسة التي نامرسها يف هذه البالد: سياسة ختلو من القيم اخللقية كالعدل 
والصدق والرفق والسامحة، إىل غري ذلك من الفضائل، وسياسة تشّجع الفساد بأنواعه 
الغري  أموال  الزور والربا وأكل  الظلم والكذب واخلدعة واخليانة وشهادة  وتدعو إىل 
بغري حق، وما إىل ذلك من الرذائل. مما ال حيوم حوله شك أن من رمى نفسه يف بحر 
سياسة نيجرييا بدون معرفة هذه كلها مثله كمثل من رمى نفسه يف عرين األسد، فحياته 
ال شك يف غاية اخلطر، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم«)22(. تشبيه رائع جدًا، 

أين من زار عرين األسد اجلائع فرجع منه ساملًا؟
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الشعر يف هذا العرص:

ويف الشعر العريب النيجريي صدرت الدواوين الشعرية اآلتية:

1- ديوان الرياض )2005م( لعيسى ألبى أبوبكر يف حوايل مئتي صفحة من القطع 
يف  صنفت  قصيدة،  عرشة  وسبع  مئة  من  نحوًا  دفتيه  بني  الديوان  هذا  يضم  املتوسط، 
ثامنية أبواب، هي: املدائح والتهاين واألخالقيات والوصف والسياسة والفخر والغزل 

والشكوى والعتاب واملراثي.)23(

2- ديوان السباعيات )2008م( لعيسى ألبى أبوبكر، حتتوي هذه املجموعة عىل مئة 
وسبعني )170( سباعية، سجل فيها الشاعر مشاعره وخواطره الشخصية وانطباعاته 

حول قضايا الساعة الوطنية والعاملية.)24(

3- نسامت البحر من نغامت الشعر )2005م( لعبداللطيف سعيد أوالومي. نرش 
جامعة  صفحات  بني  املتفرقة  قصائده  قراءة  عىل  الناس  إلطالع  الديوان  هذا  الشاعر 
يف أقرب وقت ممكن؛ حتى ال يقول الناس أين قصائده؟ - حسب قول الشاعر)25(-.        
األغراض  من  وغريها  والوصف  والشكر  املناجاة  يف  قصيدة  عرشة  سبع  الديوان  يف 

الشعرية، وله ديوان آخر عنوانه )قطرات اخلاطر(. 

4- ديوان القالئد)اجلزء األول( 2007م لعبدالواحد مجعة أريبى، ينطوي الديوان 
عىل بابني، فالباب األول عبارة عن اإلسالميات، وتعني ما قرضه الشاعر يف اهلل جل 
جالله، ودينه احلنيف، ونبيه الكريم، وكتابه املجيد. والباب الثاين بعنوان: املركزيات؛ 
لتقديم طرف من أشعاره التي صّورت األعامل اإلسالمية اإلنسانية اجلليلة التي هنض 

هبا مركز التعليم العريب اإلسالمي.)26(

اإلرشاد  دار  مدير  أوالومي  سعيد  إلبراهيم  )2009م(  العواطف  صدف   -5
الكتاب  هذا  تصّفحت  »إّنني  الديوان:  مقّرظ  يقول  نيجرييا.  الغوس،  واإلسعاد، 
قرحية  الوجود  حيز  إىل  أخرجته  شعر  ديوان  عن  عبارة  هو  الذي  العواطف(  )صدف 
أخينا )إبراهيم سعيد أوالومي(، فوجدته متمّتعًا بثامر ناضجة، ومتنيت له كل توفيق.  
يعتمد عىل اإلخالص والصدق، وكل عمل حالفه  العمل األديب  أّن هذا  فقد جتىل يل 
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قصيدة،   44 عىل  الديوان  وحيتوي  بالنجاح«)27(.  جدير  فإنه  والصدق  اإلخالص 
باإلضافة إىل اإلهداء املكتوب شعرًا.

6- امليمية املحمدية يف حماكاة الربدة البوصريية )2009م( لعباس عبداهلل القورووي. 
يقول مقدم الديوان: »فإن فّن املعارضة فّن أديب حمض، حيبذه األدباء والنقاد عىل السواء، 
فهو نسج الالحقني قصيدهتم عىل منوال السابقني، وال خيفى عىل كل أديب ما يف هذا 
األدب  تأييد  يف  والشّك  النائمة،  شاعريته  وإيقاظ  املعارض،  شاعرية  تقوية  من  الفن 

اإلسالمي هلذا الفّن اجلليل«.)28(

ويّضم الديوان عرشة فصول يف: الغل وشكوى الغرام، ومدحه صىل اهلل عليه وسلم 
القرآن، ويف حّبه وجهاده وإرسائه ومعراجه، ويف  ومولده، وآيات مولده، ويف رشف 

معجزاته، ويف سبعة أوصاف خّص اهلل هبا نبيه حممدًا صىل اهلل عليه وسلم.

7- حتت الظّل املمدود )2008م( إلبراهيم سعيد أمحد الغمربي، مسحية شعرية 
النيجريي، وهي حماولة طيبة عسى أن توقظ  لعّلها هي األوىل يف تاريخ الشعر العريب 
امللوك واألبطال،  الثقايف والديني وسري  الرتاث  ليستلهموا  النيجرييني  الشعراء  قرائح 
خلص  فقد  متميزًا،  مسحيًا  شعرًا  لنا  ليخرجوا  اخلالدة  الشعبية  القصص  ويستوحوا 
الظل  »حتت  مسحيتي  األعزاء  للقراء  أقّدم  أن  »فيسين  قائاًل:  مسحيته  الشاعر 
املمدود«، فهي مسحية تتناول فكرة أكثر بنات امللوك حول الزواج وفوائده، وكيف 
تعاجلها جارات األمرية بإثبات ما لدى كل واحدة منهن من فوائد سعدت هبا يف حياهتا 
الزوجية، حتى تشتاق ابنة امللك إليها، ففازت أخريًا »بنجيب« فعلمت بعدئذ ما فيها 

من فوائد«.)29( واملسحية ذات فصل واحد وستة مناظر يف ثامٍن وعرشين صفحة.

اخلامتة:

يتبنّي لنا من خالل هذا العرض السيع ألعامل العلامء واألدباء والشعراء النيجرييني 
أن العقد األول من عام 2000م شهد تطّور اللغة العربية وآداهبا وازدهارها يف نيجرييا، 
اللغة  طالب  تشّجع  التي  والكليات  اجلامعات  جهود  إىل  التطّور  هذا  إرجاع  ويمكن 
العربية فيها بكتابة بحوثهم يف موضوعات شتى، تتناول فروع اللغة واألدب والرتمجة، 
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العلمية  جماالهتم  يف  جديدة  واسعة  آفاقًا  أمامهم  تفتح  موضوعية  دراسة  ودراستها 
واألدبية املختلفة، ملواصلة املسرية نحو النضوج الكامل والتقّدم املستمر. وال يعني هذا 
جهود  من  القصرية  الفرتة  هلذه  يسّجل  أن  يمكن  ما  كل  هو  األعامل  من  ذكرنا  ما  أّن 
والعروض  والنثر  الشعر  يف  ُتذكر  مل  اإلنتاجات  من  عرشات  فهناك  وأدبية،  علمية 
والرواية واملسحية والرتمجة، تعالج جوانب متباينة من القضايا اإلنسانية، وتدعو إىل 

اخلري والفضيلة وحتّذر من مغبة الرش والرذيلة.
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مقدمة:
هيدف هذا البحث إىل عرض وحتليل وضع تعليم اللغة العربية وتعّلمها يف املدارس 
الثانوية احلكومية واخلصوصية، بالرتكيز عىل التحديات التي تعرقل الدراسات العربية 
عامة، واللغة العربية خاصة. وتكمن أمهية هذه الدراسة يف كشفها ملدى حتقيق أغراض 
تعليم اللغة العربية املذكورة يف الوثيقة الوطنية للتعليم. وأما اجلوانب التي يستعرضها 
إىل  الطلبة،  املدرسني وخلفية  لـلامدة ونوع  الدرايس  املنهج  الباحث فهي مشتملة عىل 
جانب وجود أو عدم الوسائل التعليمية الالزمة، ورضب سياسة احلكومة نحو تعليم 
العربية  اللغة  وضع  يعترب  البحث،  هذا  حدود  ويف  الثانوية.  املدارس  يف  العربية  اللغة 
بقية  عليه  تكون  ملا  ومـمّثال  البحث،  عينة  نيجر  والية  يف  الواقعة  الثانوية  املدارس  يف 
الواليات املنتمية إىل منطقة الشامل املركزي بنيجرييا. وألجل املناقشة املفيدة ملوضوع 
هذه املقالة، واحلصول عىل نتائج استداللية، سيظّل الباحث مدّققًا يف حتليله للمعلومات 
اإلسالمية  العربية  باملدارس  اخلاصة  جانب  إىل  العادية،  الثانوية  باملدارس  العامة 
التقسيم  وحسب  اإلسالمية«.  والدراسات  اآلداب  بـــ«كليات  املسامة  )الثانوية( 

اللغة العربية فـي املدار�ض الثانوية بال�صمال املركزي لنيجرييا:
حتديات وحلول

الدكتور حممد عمر اْنداغي
أستاذ اللغة العربية املشارك - جامعة أبوجا، نيجرييا.
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الرسـمي عند احلكومة، حتتوي مـجموعة واليات الشامل املركزي لـجمهورية نيجرييا 
حاليًا عىل ست واليات هي: بنوى وپالتو وكوارا وكوغي ونساوا ونيجر. وتضاف 
حمافظة العاصمة الفدرالية إىل هذه الـمجموعة اجلغرافية السياسية،)1( ويف هذا الصدد 

املبدئي، ُيستحسن إلقاء الضوء عىل أنواع املدارس الثانوية ونظامهايف والية نيجر. 

تنقسم  وباملثل  وخصوصية،  حكومية  إىل  ملكيتها  حسب  الثانوية  املدارس  تنقسم 
كليات اآلداب والدراسات اإلسالمية)2( إىل حكومية وغري حكومية )أي خصوصية(. 
توجد حاليًا أربع عرشة كلية لآلداب والدراسات اإلسالمية يف والية نيجر؛ أسامؤها 
كبري  إنشاء عدد  وراء  دوافع خفّية  هناك  أّن  الباحث  اهلوامش.)3( الحظ  ومواقعها يف 
من هذا النوع من املدارس، إْذ مل تؤّيدها نفس احلكومة التي أسستها حتت رئاسة الوايل 
السابق املهندس عبدالقادر كوري بامليزانية الكافية. ولألسف الشديد، أصبحت بعض 
الـمجتمعات التي تقع فيها الكليات تتكّفل بتكلفة بناء فصول الدراسة، كام أنفقوا يف 
دفع رواتب املعّلمني الذين عّينتهم عىل نفقتها اخلاصة. فّظلت هذه األسباب مما أّدى إىل 
الوضع السيئ لعملية تعليم اللغة العربية وتعّلمها يف املدارس الثانوية. والنقطة اهلامة 
واألُخرى  للحكومة  تابعة  بعضها  أّن  النظام،  حيث  من  الثانوية،  املدارس  وصف  يف 
هو  األول  نوعني:  إىل  التعليم  لغة  حيث  من  الثانوية  املدارس  تنقسم  كذلك  خاصة. 
الثانوية العادية )العمومية( التي تكون اللغة اإلنجليزية فيها لغة التعليم يف مجيع املواد 
الدراسية، ومن بينها اللغة العربية. والنوع الثاين هو الثانوية اخلاصة بالدراسات العربية 
واإلسالمية التي تكون فيها اللغة العربية لغة التعليم والتعامل؛ وتسمى مدارس هذا 
النوع الثاين بـ«كليات اآلداب والدراسات اإلسالمية«. يرّكز الباحث يف هذه الدراسة 
العربية( برصف  بالعلوم  واملعنية  )العادية واخلاصة  الثانوية  املدارس  النوعني من  عىل 

النظر عن أصحابـها. 

النظام التعليمي يف املدارس الثانوية:
سنوات  ست  واخلاصة(  )العادية)4(  الثانوية  املدارس  يف  الدراسة  مدة  تستغرق 
ثالث  ملدة  مستوى  كل  يف  الطالب  يدرس  والعليا،  اإلعدادية  مستويني:  بني  منقسمة 
بـ»4-3-3-6«،  املعروفة  للتعليم  الوطنية  الوثيقة  يف  متأّصل  التقسيم  وهذا  سنوات. 
الذي يشرتط للطالب الذي ال يمتلك مقدرة كافية ليواصل دراسته إىل املستوى العايل أن 
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يتخرج يف اإلعدادية فيحصل عىل شهادة إمتام الدراسة اإلعدادية. ويعتمد هذا عىل نوع 
النتيجة التي حصل عليها الطالب يف االمتحان النهائي للمستوى اإلعدادي. قد رّشعت 
الوثيقة الوطنية للتعليم أن يكون التعليم األسايس العمومي الذي يشمل تسع سنوات 
دراسية )ست سنوات يف االبتدائية وثالث سنوات يف اإلعدادية( مـجانًا وواجبًا، حتى 
ال تتوقف الدراسة ألي طالب يف هذا املستوى األسايس. وتـختلف الشهادة التي حيصل 
اآلداب  )كليات  اخلاصة  الثانوية  خلّريج  تصدر  التي  عن  العادية  الثانوية  خّريج  عليها 
يتباين املنهج الدرايس فيهام. يـجلس الطالب يف املدرسة  والدراسات اإلسالمية(، كام 

الثانوية العادية المتحانني يصّممهام مـجلسا االمتحانات بشكل مستقّل ومها:

الثانوية  الشهادة  املرشحني  يـمنح  الذي  إفريقيا)5(  لغرب  االمتحانات  1.مـجلس 
العليا لغرب إفريقيا.

2.مـجلس االمتحانات الوطنية)6( الذي يـمنح الشهادة الثانوية العليا. 

جيلس الطالب الذي درس يف كلية اآلداب والدراسات اإلسالمية المتحان جيّهزه 
بزاريا،  بللو  أمحد  جلامعة  التابعة  واإلسالمية  العربية  للدراسات  الوطني  الـمجلس 
العالية  بـ»الشهادة  االمتحان  هذا  يف  الطالب  عليها  حيصل  التي  الشهادة  وُتسمى 
 Senior Arabic and Islamic” للدراسات العربية واإلسالمية« املسامة يف اإلنجليزية

 “)Studies Certificate )SAISSC

الـمجلس الوطني للدراسات العربية واإلسالمية:
الذي  الوحيد  اجلهاز  فهو  واإلسالمية  العربية  للدراسات  الوطني  الـمجلس  وأما 
اإلعدادية  املدارس  يف  واإلسالمية  العربية  للدراسات  االمتحانات  بإجراء  يقوم 
أن  وبعد  نيجرييا،  يف  عليها  واإلرشاف  العربية  العلوم  بدراسة  اخلاصة  والثانوية 
العربية  الدراسات  أعداء  قبل  من  بعضها  تـحديات،  عّدة  عىل  الـمجلس  هذا  تغّلب 
الفدرالية عن طريق وزارة  واإلسالمية، فقد حصل عىل اعرتاف رشعي من احلكومة 
التعليم الفدرالية، وذلك يف االجتامع الثاين والستني للجنة الشورى املشرتكة للتعليم)8( 
املنعقد يف شهر مايو عام 2010م. كذلك لقي هذا االعرتاف فيام بعُد موافقة الـمجلس 
القومي للتعليم)9(. كان مـجرد اختالف االمتحانات النهائية والشهادات التي حيصل 
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عن  نامجًا  العربية  العلوم  بدراسة  واخلاصة  العادية  الثانوية  املدارس  طالب  عليها 
االختالفات املوجودة يف املنهج الدرايس للنوعني من املدارس الثانوية املذكورين آنفًا. 
العادية فهي  الثانوية  املدارس  املنهج الدرايس ملستوَيْي  وأما اجلهة املسؤولة عن إعداد 
ضمن  من  العربية  اللغة  وكانت  النيجريي،)10(  الرتبوي  والتطوير  البحوث  مـجلس 

املواد الدراسية التي يصّممها هذا الـمجلس.

منهج تعليم اللغة العربية:
إّن منهج اللغة العربية املرسوم للمستوى العايل من املدارس الثانوية العادية قديم 
انتهاء  من  فالبّد  1985م.  عام  يف  سنّة  ثالثني  قبل  وضعه  تّم  إْذ  التعديل،  إىل  حيتاج 
اللغة  بعد مخسة عرش عامًا مهام كانت مزاياه. ولعل منهج  صالحية أي منهج درايس 
العربية للمستوى اإلعدادي يف املدارس اإلعدادية العادية أحدُث من غريه؛ إْذ ُوضع 
األسس  أحدث  عىل  ُرسم  أّنه  املعّدل)11(  الـمنهج  هذا  مـمّيزات  ومن  2012م،  عام 
اللغوية والرتبوية لتعليم اللغات التي تراعي نظريات اكتساب املهارات اللغوية األربعة 
)االستامع والتحدث والقراءة والكتابة(. وأفضل ما حدث يف تاريخ تعليم اللغة العربية 
أّن هذا املنهج يتيح لكل طالب حرية تعّلم اللغة العربية إذا شاء،)12( بدالً من كونـها 

مادة إضافية ال يدرسها طالب العلوم البحتة.
وأما بالنسبة ملنهج اللغة العربية لـمستوَيْي املدارس الثانوية اخلاصة بدراسة العلوم 
الـمواد  حيث  من  العادية  الثانوية  املدارس  يف  املوجود  عن  متامًا  خيتلف  فإنه  العربية 
الدراسية واحلصص األسبوعية املتاحة للامدة، إىل جانب البيئة املدرسية. ظل الـمجلس 
الوطني للدراسات العربية واإلسالمية مسؤوالً عن إعداد املنهج الدرايس جلميع املواد 
الدراسية )من بينها اللغة العربية( يف املدارس الثانوية اخلاصة بدراسة العلوم العربية. 
اللغة  وجدت  لقد  التعديل.  إىل  حاجة  يف  كان  إْذ  املنهج؛  هذا  صالحية  تنتهي  وتكاد 
العربية يف هذه الكليات الثانوية اخلاصة مـحلها الالئق هبا الذي تفقده املدارس الثانوية 

العادية. ويرجع ذلك إىل:
1.اهتامم إدارة الكليات بالدراسات العربية.

2.وجود عدد كاٍف من احلصص األسبوعية للغة العربية، حيث هلا حصة عىل األقل 
يوميًا لتعليمها؛ ويعني هذا أنـها ُتدرس مخس مرات يف كل أسبوع.
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3.كون اللغة العربية لغة التعليم يف مجيع مواد الدراسات العربية واإلسالمية، كام 
أهّنا لغة التواصل بني الطالب واملدرسني يف كل أوان ومكان.

مصادر التدريس:

استخدام  جعل  مما  وهذا  صعبة؛  املادة  أن  العربية  اللغة  طالب  من  كثري  يشتكي 
تبدو  حتى  رضوريًا  الدراسية  املواضيع  من  موضوع  كل  لتسهيل  التعليمية  الوسائل 
سهلة ومفهومة لدى الطالب، فالوسائل التعليمية املناسبة املستخدمة بطريقة صحيحة 
تساعد كثريًا يف تيسري الصعوبات التي يواجهها الطالب. وأما الوسائل التعليمية فهي 
بمثابة مصادر التدريس، ألّن هذا املفهوم أشمل وأوسع من كونـها وسائل تعليمية. إن 
مصادر التدريس »عبارة عن مرفق مدريس جيّهزه متخصص مؤهل، وحيتوي عىل أنواع 

وأشكال متعّددة من املصادر التعليمية والعلمية والتقنيات املعلوماتية«.)13( 

الكتب:

الثانوية  املدارس  يف  العربية  اللغة  لتعليم  مناسبة  كتب  قّلت  مىض،  فيام  طويلة  ملّدة 
العادية. وأسفرت حماولة جمموعة من أساتذة ودكاترة اللغة العربية يف قسم اللغة العربية 
النيجريية؛ وهو يف ثالثة  الثقافة  بجامعة بايرو كنو)14( عن كتاب ميسرَّ ُوضع يف ضوء 
أجزاء للمستويات الثالثة يف املرحلة اإلعدادية. طبع الكتاب يف عام 2002م بعنوان 
الـمحدودة.  للكتب   Spectrum امليّسة اجلديدة« ونرشتـه رشكة سبيكرتوم  »العربية 
ا وجاَتْو  وقد وردت يف سلسلة هذا الكتاب ألول مرة كلامت مـحلية مثل: أُبوجا وَنرْيَ
العربية قبل نرش  للغة  الشعبية. كان كل مدّرس  وما أشبه ذلك من األسامء واأللقاب 
هذا الكتاب خيتار ما شاء من الكتب العربية التي اشرتاها من السوق برصف النظر عن 

مالءمتها ملستوى الطالب. 

العريب  النحو  جمال  يف  السّيام  العربية،  اللغة  لتعليم  املستخدمة  الكتب  معظم  إّن 
)أي  العرب  لغري  العرب  أعّدها  قد  بأنواعها،  الثانوية  املدارس  يف  العربية  والبالغة 
النيجرييني الناطقني بغري العربية(، فتشمل أساليب تعليم اللغة العربية التي ال تناسب 
النيجرييون  الكّتاب  ألفها  فتوجد كتب  العريب،  بالنسبة لألدب  الناطقني بغريها. وأما 
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ُسويد؛  نائبـي  عيل  )الراحل(  الدكتور  لألستاذ  العريب؟«  األدب  نتذوق  »كيف  منها: 
وسلسلة »األدب العريب النيجريي« و«النحو العريب النيجريي« كلها لألستاذ كبري آدم 

ُتُدْن ُنَفاوا؛ و«املأدبة األدبية لطالب غرب إفريقيا« لألستاذ زكريا حسني. 

وأما الكتاب الذي اشُتهر استخدامه بني مدريس اللغة العربية يف السنوات املاضية 
فهو »العربية اجلديدة يف نيجرييا« بأجزائه األربعة للدكتور حممد بديع رشيف وآخرين. 
واملشكلة املشرتكة بني هذه الكتب أّنـها غري مشتملة عىل دروس ومتارين تساعد عىل 
سياسة  ومن  فقط.  والفهم  القراءة  عىل  مقترصة  بل  اللغوية،  املهارات  مجيع  اكتساب 
احلكومة السّيئة نحو اللغة العربية أّن مركز تطوير الكتب يف مـجلس البحوث والتطوير 
الرتبوي النيجريي قد تكّفل بنرش كتب لبعض املواد الدراسية للمدارس الثانوية ومل تكن 

اللغة العربية حمظوظة باالستفادة من هذا املرشوع، والسبب أّنـها »بقرة بال ذيل«!)15( 

املعامل اللغوية:

تلك  فهي  وتعّلمها،  لغة  أي  لتعليم  الرضورية  اإلمكانيات  من  اللغة  معمل  إّن 
وتطبيق  التجارب  إجراء  خالل  من  بالتدريس  اللغة  مدرس  فيها  يقوم  التي  األماكن 
النظريات باستخدام اآلالت اإللكرتونية وغري اإللكرتونية. للمعمل اللغوي أمهية يف 
تسهيل بعض املوضوعات التي ُتعترب صعبة لدى الطالب، كام يتعّرض بعضهم ملشكلة 
نطق بعض األصوات العربية املفقودة أصاًل يف لغاتـهم الـمـحلية. ومن غرائب األمر 
العلوم  بدراسة  خاصة  أم  كانت  )عادية  الثانوية  املدارس  مجيع  أّن  املثال  سبيل  وعىل 
ا. كان قسم اللغات واللغويات  العربية( بوالية نيجر النيجريية ال تـملك معماًل لغويًّ
بجامعة إبراهيم بدمايص باباْنِغدا التابعة لوالية نيجر هي املؤسسة  التعليمية الوحيدة يف 

الوالية التي يوجد بـها معمل لغوّي عرصي. 

شبكة اإلنرتنت:

املعلوماتية،  الثورة  فوائد  من  العامل  لغات  من  كغريها  العربية  اللغة  استفادت 
عىل  العربية  اللغة  ومصادر  وتعّلمها.  اللغات  تعليم  أساليب  بفضلها  تقّدمت  التي 
بـها مجيعًا؛ إن مل يكن  العنارص، ويصعب علينا اإلملام  شبكة اإلنرتنت كثرية ومتنّوعة 
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مستحياًل. ويف بداية األمر عندنا قّل عدد املدارس الثانوية )العادية واخلاصة( التي تتوّفر 
عمداء  من  كثريًا  فإّن  ولألسف  املحمول،  احلاسوب  والسّيام  اإلنرتنت  خدمات  فيها 
املدارس والكليات الثانوية يف والية نيجر ال يمتلكون ولو واحدًا من أجهزة احلاسوب 
يف مكاتبهم. يضاف إىل ذلك مشكلة أخرى هي قلة أجهزة احلاسوب ذات احلروف أو 

الرموز العربية يف املدارس التي تـمتلك عددًا من احلاسوبات.

املكتبات:

من التحديات، ولسوء احلظ، أّن املكتبات املدرسية غري متوفرة يف كثري من املدارس 
مهجورة  املدرسية  وموادها  كتبها  توجد  متوّفرة  كانت  وإن  واخلاصة؛  العادية  الثانوية 
للدراسة  الكتب  من  عدد  عىل  حيتوي  مهيرَّأ  مكان  معروف،  هو  كام  واملكتبة،  تقريبًا. 
والـمراجعة، كام توجد فيه الكتب والـمجاّلت واملقاالت وغريها. وباملكتبات احلديثة 
كثري من مصادر التدريس اإللكرتونية كاألقراص ورشائط فيديو وغريها. حيث تـُجمع 

هذه األدوات وتنّظم بطريقة معينة. 

مدرسو اللغة العربية: 

يعترب املدّرس أهم املصادر ماديًا وإنسانيًا يف جمال التعليم، وعليه يعتمد نجاح عملية 
التدريس إىل حٍد بعيد. وحقيقة األمر أّن عدد مدريس اللغة العربية يف املدارس الثانوية 
بني  غري كاٍف؛ األمر الذي أدى إىل استخدام غري املتخصصني يف اللغة العربية وغري املتدررَّ
التدريس لتعليم اللغة العربية. ويف بعض األحيان ُيستخدم خريج كليات  عىل عملية 
اآلداب والدراسات اإلسالمية لتعليم اللغة العربية يف هذا املستوى الثانوي؛ فيؤثر هذا 
الوضع املؤسف سلبًا عىل نوعية وجودة التعليم ومستوى معرفة الطالب باللغة العربية، 
حيث يتخرج يف الثانوية وهو ال يقدر عىل التعبري الصحيح الفصيح باللغة العربية التي 
التي استغرقت سّت سنوات، بسبب  املرحلة   درسها يف هذا املستوى، أو قل يف هذه 

ضعف املعّلم وعدم كفاءته أو إملامه باملهارات التدريسية املطلوبة.
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اخلامتة:

اللغة  لتعليم  اجلاري  الوضع  نعرض  أن  املتقّدمة  الصفحات  خالل  من  حاولنا  لقد 
اللغة  تعليم  حالة  سبق  فيام  وناقشنا  واخلاصة.  العادية  املدارس  يف  وتعّلمها  العربية 
واملكتبات  والكتب  واملدرسني  الدرايس  النظام  حيث  من  الثانوية  املدارس  يف  العربية 
واملعامل اللغوية ومصادر التدريس األُخرى. ومما أبرزته هذه الدراسة أّن اللغة العربية 
أّن  العادية واخلاصة، إال  املدارس والكليات  تواجه مشاكل تعرقل تعليمها وتعّلمها يف 
التحديات التي تعاين منها يف املدارس اخلاصة أقّل من التي تواجهها يف العادية، إْذ وجدت 
اللغة العربية بيئة تناسبها يف األوىل وتفتقدها يف الثانية. ونتيجة  هلذه التحديات يتخّرج 
بعض الطالب يف املدارس الثانوية العادية واخلاصة وقدراتـهم عىل التعبري باللغة العربية 
العربية يف هذا املستوى. كام اكتشفنا  اللغة  ضعيفة؛ هذا خالف الغرض اهلام من تعليم 
كذلك عدم االهتامم الكايف من قبل بعض حكومات الواليات يف منطقة شامل نيجرييا، 
مثل  حكومة والية نيجر، بمدارسها اخلاصة، وال بتعليم العلوم العربية من حيث امليزانية 

واإلمكانيات الالزمة للدراسة، كام تـهتم باملدارس الثانوية العادية األُخرى.
ومن التوصيات املهمة هلذه الدراسة ما ييل:

1. أن حتّسن احلكومة سياستها نحو تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية.
بني لتعليم اللغة العربية. 2. إيقاف توظيف املدرسني غري املؤهلني وغري املتدررَّ

اللغة  منهج  بتعديل  النيجريي  الرتبوي  والتطوير  البحوث  مـجلس  يقوم  أن   .3
العربية للمستوى العايل يف املدارس الثانوية. 

4. توفري معامل لغوية يف مجيع املدارس الثانوية لتحقيق أغراض تعليم اللغة العربية 
يف هذا املستوى.

بالتعاون مع األساتذة  النيجريي،  الرتبوي  البحوث والتطوير  يعّد مـجلس  5. أن 
املتخّصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كتبًا مناسبة ُوضعت يف ضوء ثقافة 

الـمجتمع النيجريي. 
6. أن تصدر توصية لعمداء املدارس الثانوية بعدم التدخل أو حرمان من يرغب يف 

تعّلم اللغة العربية من طالب العلوم البحتة كام هي احلالة املوجودة حاليًا.
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مقدمة:

من املبادئ املسلرَّم هبا أّن لكل دولة احلق يف تطوير املستوى الثقايف واملعريف والفكري 
ن  ي فكرها وثقافتها، ويؤمنِّ لدى أفراد شعبها بام يتناسب مع عقيدهتا وتقاليدها، وبام ينمنِّ
لتعليم شعبها يف  أن تضع  منها  يتطلرَّب  ما  الدويل، وكّل  املجتمع  الالئق يف  الوضع  هلا 
مجيع املراحل من سياسة تعليمية هتدف إىل حتقيق ذلك، وقد قامت احلكومات النيجريية 
رها من حني آلخر، وتعترب  ة، وما زالت تطونِّ املتعاقبة قبل االستقالل وبعده هبذه املهمرَّ
اللغة العربية إحدى املواد الدراسية املعرتف بتعليمها يف مدارسها، ولكل ماّدة دراسية 
أو غريها، ومن حيث عدد حصصها  املعترب هلا من حيث كوهنا مادة أساسية  وضعها 
العربية  اللغة  أوضاع  عىل  الضوء  إللقاء  تسعى  الورقة  وهذه  ذلك،  ونحو  األسبوعية 
إىل  حيتاج  ما  بتصحيح  االهتامم  إىل  الدعوة  بغية  جتاهها؛  النيجريية  التعليم  وسياسة 
مراحلها  يف  الدراسية  املقررات  بقية  بني  الصحيح  وضعها  يف  لتكون  منها؛  التصحيح 

التعليمية املختلفة، وذلك من خالل املحاور اآلتية: 

�صيا�صة التعليم النيجريية جتاه تعليم العربية
باملراحل املتدنِّية )جنوب نيجرييا منوذجاً(

د.قاسم بدمايص
أستاذ اللغة العربية املشارك، جامعة احلكمة – إلورن، نيجرييا
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• اللغة وتأثريها يف املجتمع	

• أمهّية تعليم اللغة العربية يف نيجرييا  	

• مفهوم سياسة التعليم	

• وضع اللغة العربية يف السياسة التعليمية النيجريية باملراحل املتدننِّية 	

أ – أنموذج سياسة تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية

ب - أنموذج سياسة تعليم اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية

ج - أنموذج سياسة تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية

• إجيابيات السياسة التعليمية النيجريية لتعليم العربية هبذه املراحل	

• سلبيات السياسة التعليمية النيجريية لتعليم العربية هبذه املراحل	

• احللول املقرتحة 	

• اخلامتة 	

اللغة وتأثريها يف املجتمع:

أهّنا  أو  للغة »أهّنا أصوات هبا يعربنِّ كل قوم عن أغراضهم،  املبسط  التعريف  يقول 
فها  ما جرى عىل لسان كل قوم، أو ما اصُطلح عليه بني كل قبيلة من الكالم«)1(، ويعرنِّ
الدكتور سميح أبو مغيل بصورة مفّصلة أهنا جمموعة من األصوات واأللفاظ والرتاكيب 
الفهم والتفاهم واإلفهام والتفكري  أداة  التي تعربنِّ هبا األمة عن أغراضها، وتستعملها 
واملجتمع.)2(  للفرد  منها  البّد  التي  االجتامعي  الرتابط  وسيلة  فهي  الثقافة،  ونرش 
وهذا التعريف ينقل يف طّياته إشارة واضحة عن أمهية اللغة ودورها يف تأمني الرتابط 
االجتامعي، وتأثريها املبارش يف صياغة تفكري أصحاهبا، ألهّنا وعاء لثقافة املجتمع ومرآة 
نه من اآلداب والقوانني والفنون والعقائد واملهارات؛ وذلك ملا لكلٍّ من هذه  ما تتضمرَّ
فيليب هـ.  يقول األستاذ  اللفظية اخلاصة هبا، وهي كام  تعبرياهتا  الثقافية من  العنارص 
للثقافة، والسبب األسايس  املعاين احليوية  الفرد يف  ُيسهم  اللغة  فينكس: »ومن خالل 
فهاًم  اللغات  هذه  متّثلها  التي  الثقافات  فهم  الفرد  يستطيع  أن  األجنبية  اللغات  لتعّلم 
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ا غري لغته األم ال يتذّوق ُمْتعَتها حتى تكون تلك اللغة جزءًا  حقيقيًا«.)3( فاملتكلم بلغة مرَّ
من عقليته، ويتشّكل فكره بآداهبا، ومن َثّم فإّن للغة تأثريًا عميقًا يف فكر املجتمع وآدابه 
من  الغربية  املستعمرات  أبناء  فيه  انصهر  فيام  جليًّا  ذلك  ويظهر  وأخالقه،  وترصفاته 

سلوك وترّصفات ورثوها من ثقافة املستعمر.

أمهية تعليم اللغة العربية يف نيجرييا

بعامة،  أفريقيا  غرب  دول  مدارس  يف  العربية  اللغة  تعليم  أمهيَة  تؤّكد  دالئل  هناك 
نت تواريخ  ومدارس نيجرييا بخاصة، منها أهّنا هي أول لغة للثقافة يف أفريقيا، وهبا ُدونِّ
وحوادث القرون يف أفريقيا قبل االستعامر، ومل تعرف أوروبا من تاريخ هذه القارة القديم 
إال عرب تارخيها املدّون هبذه اللغة، وهذه حقيقة أقّر هبا املنصفون يف الغرب حتى النصارى 
منهم، ويعجبني يف هذا الصدد أّن أول عنوان افتتح به األستاذ الدكتور مفتاح أولوييدي 
عىل  حصوله  بعد  التدشينية  حمارضته  إبادن  بجامعة  العريب  األدب  أستاذ  عبدالرمحن 
 )Inaugural lecture(، )4(»األستاذية هو »أّن اللغة العربية بمثابة اللغة الالتينية النيجريية

ويعني ذلك أّن اللغة العربية هي لغة ثقافة نيجرييا، ألّن الالتينية هي لغة ثقافة أوروبا، 
وقد حاول يف تثبيت هذه احلقيقة باعرتاف األستاذ جون هو نوك بأّن اللغة العربية تعترب 
التينية أفريقيا؛ ملا لعبت من الدور يف غرب أفريقيا وبعض مناطق أخرى فيها قبل آالف 
السنني مثل الدور الذي قامت به الالتينية يف أوربا يف العصور الوسطى، وأفاد أّن ال 
خيالف ما هذا الذي اكتشفه األستاذ الدكتور كنيث دكي قبل أربعني سنة من اآلن حيث 
قال: إن اللغة العربية - بكل تقدير ومن كل وجه - هي لغة غرب إفريقيا الكالسيكية،)5( 
أي التقليدية اخلالدة. وهذا االعرتاف من هذين األستاذين النرصانيني يؤّكد ما ثبت لدى 
ن باللغة العربية، وأّنه ال يمكن اإلحاطة  علامء التاريخ)6( من أّن تاريخ قارة أفريقيا مدورَّ
ة إالّ من الوثائق املدّونة بالعربية، وهذه حقيقة يعرفها األوروبيون  بحقائق تواريخ القاررَّ
أنفسهم؛ ولكّن الذي محلهم عىل حماربة اللغة العربية هو حقدهم الدفني عىل اإلسالم، 
الصليبية  حلروهبم  سافرٌة  وصورٌة  املستعَمرين،  لغات  عىل  لغتهم  لتغليب  وأنانيرَّتهم 
يساندوهنم عىل ذلك،  الذين  القارة  أبناء  بجانب  لوَمهم هيون  اجلديدة، ولكنرَّ  الباردة 
وظّلوا أداة طّيعة بأيدهيم لتنفيذ وسائل متنوعة ملحو هذه اللغة أو إضعافها يف القارة، 
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ولو كان هؤالء عقالء ملا رضوا بأن يكونوا عمالء يف وسائل ضياع ماضيهم وتواريخ 
أصوهلم وأجدادهم بسبب حقدهم عىل اإلسالم، أو جرهيم وراء متاع الدنيا الفانية؛ إذ 
إّن ضياع اللغة العربية بفقد الفامهني هلا يعني ضياع تاريخ القارة، ثم إن الغرب ُمستيقن 
أّن بقاء أبناء القارة عىل هذه اللغة يعني بقاءهم عىل اإلسالم؛ إذ هبا يتّم فهم هذا الدين 
وا يف حماربتها إلقصاء املسلمني عن فهمها والتعامل هبا، ومل  عىل حقيقته، ولذلك جدُّ
يغادروا البالد إال بعد أن صاغوا لنا حكومة علامنيًة بمصطلحهم نرصانيًة يف حقيقتها، 
ه بالالدينية كام خيدع به  وباملناسبة ألفُت األنظاَر هنا إىل أّن مصطلح العلامنية؛ الذي ُنفسنِّ
الغرب املسلمني وبخاصة يف غرب إفريقيا ونيجرييا، ما هو إالرَّ حقيقة نرصانية، فيكون 
املسلمون يف نيجرييا يف غفلة أو جتاهل عندما يعتقدون أّن نيجرييا دولة علامنية، بل هي 
دولٌة حقيقيٌة نرصانية ختطيطًا وتنفيذًا يف مجيع شؤوهنا وإداراهتا، ولذلك ترى أنه متى ما 
حاول بعض املسلمني مطالبة ببعض حقوقهم املسلوبة تقوم قائمة النصارى عرب احتاد 
هذا  النيجريية   )CAN(،النصارى واألفراد  اجلهات  من  وغريها  النرصانية  اجلمعيات 
بغض النظر عاّم هلذه اللغة الرشيفة من أمهية أكرب من ذلك هي أمهيتها الدينية والثقافية 
واالجتامعية والدولية ونحوها؛ فإّن ما تتمّتع به اللغة العربية من كوهنا وعاء للتعاليم 
يف  واالستقرار  األمن  دعائم  تريس  التي  والتوجيهات  بالنظم  تزخر  التي  اإلسالمية؛ 
اللغة  تكن  مل  التي  نيجرييا  مثل  يف  والسّيام  وطبقاته،  أجناسه  اختالف  عىل  املجتمع 
العربية فيها جديدة، بل كانت هي لغتها الرسمية السياسية والثقافية قبل دخول دولة 
االستخراب، ولوال حقد أعداء اإلسالم من عمالء املستخربني حكامًا وسياسيني يف 
اللغة  العربية هي  يقّرر أن تكون  الواقع  العربية لكوهنا لغة اإلسالم، فإن  اللغة  حماربة 
لنيجرييا  لغة حملية موّحدة  إجياد  النيجرييني يف  لفشل  اإلنجليزية؛  بعد  الثانية  الرسمية 
عهد  يف  1978م(   –1977( عامي  بني  املوضوع  هذا  حول  الثانية  الربملان  جلسة  يف 
الرئيس العسكري أولوسيغن أوباسنجو؛ ألّن كالًّ من اإلنجليزية والفرنسية دخيلة يف 
هذا البلد، وليستا لغتني حتمالن يف تشكيلتهام الفكرية وآداهبام االجتامعية أصاًل لألمن 
والسالم مثلام كانت اللغة العربية تتضّمنه من روافد تعاليم اإلسالم، فاللغة اإلنجليزية 
وغريها من اللغات غري العربية لغات سياسية وأيديولوجيات أرضية وضعية متنّوعة، 
املفكر  إليه  يشري  ما  هذا  ولعّل  االجتامعية،  اإلنسان  لفطرة  ثابت  أصل  إىل  تستند  ال 
الروح  الكريم: »خيلق  القرآن  بوازار يف معرض كالمه عن  مارسيل  الفرنيس  القانوين 



-71-

القرآين مناخ عني ينتهي به األمر إىل مناغمة التعبريات الذهنية واملساواة بني العقليات 
والنظم االجتامعية بأكثر مما تفرتض الترصيفات السياسية والطوابع األيديولوجية التي 
إعجاز  إّن   ...« بقوله:  أكثر  إليه  أرشنا  ما  حّتى  فيليب  ح  ويوضنِّ الدول«.)7(  إىل  تستند 
القرآن مل حُيل دون أن يكون أثره ظاهرًا عىل األدب العريب، أما إذا نحن نظرنا إىل النسخة 
تركته  الذي  األثر  أّن  لوجدنا  التوراة واإلنجيل  امللك جيمس من  ُنقلت يف عهد  التي 
عىل اللغة اإلنجليزية ضئيل؛ مقارنة باألثر الذي تركه القرآن عىل اللغة العربية«.)8( إذا 
ر لبناين نرصاين معروٍف بعصبيته ضدرَّ اإلسالم، فإن ذلك يدل  كان هذا اعرتافًا من مفكنِّ
االهتامم  رضورة  إىل  يدعو  مما  املجتمع،  إصالح  يف  وقيمة  أمهية  من  اللغة  هلذه  ما  عىل 
بنرشها والعمل عىل تنزيلها املكانة الالئقة هبا، وهي أن تكون اللغة الرسمية الثانية بعد 

اإلنجليزية يف نيجرييا.   

مفهوم السياسة التعليمية: 

لفظ  ملعنى  يسرية  لفتة  أجعل  أن  أرى  التعليمية؛  السياسة  مفهوم  إىل  للوصول 
)السياسة( فأقول: السياسة لغة تعني القيام عىل اليشء بام يصلحه، يقال: ساس فالن 
قومه أو رعيرَّته سياسة، إذا قام بإصالح أمورهم وتدبريها، فهو مصدر ساس يسوس 
سياسة.)9(  أما اصطالحًا: فالسياسة العامة تعني استصالح اخللق بإرشادهم إىل الطريق 
العموم عىل سنن  املعاش مع  تدبري  البدنية:  العاجل واآلجل.... والسياسة  املنجي يف 
اللغوي  املتالزمني:  املفهومني  هذين  منطلق  من  فالسياسة  واالستقامة.)10(  العدل 
املفعم  والواجبات  احلقوق  وأداء  واإلصالح  التدبري  حسن  تعني  واالصطالحي؛ 
بالعدل واالستقامة عليه، وعىل هذا يرى علامء الرتبية أّن السياسة: هي اخلطوط العامة 
أن  املفهوم جيب  التعليمية هبذا  فالسياسة  والتعليم،)11(  الرتبية  عليها عملية  تقوم  التي 
تتناول حقول التعليم بمراحله املختلفة، واخلطط واملناهج، والوسائل الرتبوية، والنظم 
اإلدارية، واألجهزة القائمة عىل التعليم، وسائر ما يتعّلق به، وال تكون السياسة ناجحة 
وموفرَّقة ومثمرة حتى تنعكس يف تعريف الفرد بربه، ودينه، وإقامة سلوكه عىل رشعه، 

وتسعى يف تلبية حاجات املجتمع، وحتقيق أهدافه.)12( 
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السياسة التعليمية النيجريية جتاه اللغة العربية

إّن املتتّبع لتاريخ التعليم يف نيجرييا منذ أيام االستعامر إىل ما بعد االستقالل، عرب 
نيجرييا  يف  التعليم  بأّن  جيزم  أن  يستطيع  والعسكرية،  منها  املدنية  املتعاقبة  حكوماهتا 
اآلن  حتى  هلا  وُتصاغ  صيغت  التي  التعليمية  السياسات  وأّن  بحت،  علامين  تعليم 
النيجريية منذ عهد  التعليمية  سياسات تعليمية جّد علامنية ختطيطًا وتنزياًل، فالسياسة 
االستعامر مل تتغرّي يف يشء من عقائدها النرصانية وفلسفتها العدائية يف حماربة اإلسالم 
ونظامه،  التعليم  لسياسة  املتكّررة  وتعديالهتا  املتعددة  العربية، عرب إصالحاهتا  واللغة 
ومل  2014م،)13(  2007م،  1998م،  1997م،  1981م،  سنوات  خالل  وبخاصة 
يف  العربية  واللغة  اإلسالمي  التعليم  وضع  حتسني  جتاه  ملموسًا  شيئًا  الوزارة  حتدث 
بل  النرصاين،  التعليم  غرار  عىل  والثانوي  األساس  التعليم  بمرحلتي  التعليم  سياسة 
والعريب  اإلسالمي  التعليم  تنفيذ سياسة تضعف  والوالئية  الفيدرالية  احلكومة  تتعمد 
يف هذه املراحل، ليسي هذا الضعف املعِجز يف عروق الراغبني يف مواصلة الدراسات 
من  يستوعب  مل  إذا  الطالب  أّن  يقينًا  لعلمهم  التخصصني،  هذين  يف  والعليا  اجلامعية 
نه من النجاح يف امتحانات  املعلومات األساسية يف التخصص الذي يرغب فيه ما يمكنِّ
له  فرشت  الذي  اآلخر  إىل  التخصص  ذلك  ترك  إىل  يضطّر  فإّنه  باجلامعة؛  االلتحاق 
السجادات من اإلستربق للوصول إىل دراسته وفهمه واستيعابه والنجاح فيه، ولوال 
الدراسات  أن اهلل كلرَّل جمهودات األساتذة والدكاترة املوجودين حاليًا يف مجيع أقسام 
اإلسالمية واللغة العربية وشعبهام باجلامعات النيجريية؛ الذين بذلوا قصارى جهدهم 
تلك  يف  ُوِجد  ملا  باجلامعات،  االلتحاق  بذلك  استطاعوا  حتى  اإلنجليزية  ل  حتمُّ يف 
وملا  اإلسالمية،  والدراسات  العربية  اللغة  بتدريس  يقوم  من  اليوَم  واألقسام  الشعب 
بأنفسهم، وجممل  أنفسهم يف اإلنجليزية  فإهّنم خّرجوا  الشعب؛  ُوِجدِت األقسام وال 
العربية  واللغة  اإلسالمية  الدراسات  يف  اليوم  اجلامعات  أساتذة  معظم  أّن  هنا  القول 
جوا من املدارس العربية اإلسالمية قبل أن  ليسوا خّرجيي الثانويات احلكومية، وإنام ختررَّ
يدرسوا اإلنجليزية. لقد خدعت احلكومة النيجريية املسلمني - وما زالت ختدعهم - 
بأن سمحت بإدخال ماديت الدراسات اإلسالمية واللغة العربية يف امتحانات الثانوية 
العامة وما شاكلها من هيئات االمتحانات الوطنية لاللتحاق باملراحل فوق الثانوية، كام 
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وافقت للجامعات التي ترغب أن تفتح أقسامًا أو شعبًا للدراسات اإلسالمية واللغة 
ي  ذ مكيدة حرب باردة جتاه املادتني بقطع املدد الذي يمكن أن يغذنِّ العربية، لكنها تنفنِّ
تلك الشعب واألقسام العلمية من الطالب، ألهّنا ال توفر للامدتني ما توفره لغريها من 
الطالب للامدتني ونجاحهم  ق استيعاب  حُيقنِّ بام  املرحلتني األساس والثانوية،  املواد يف 
فية متارسها احلكومة  فيهام، ال احلكومة الفيدرالية وال الوالئية. أليست هذه سياسة تعسُّ
ال  حقوق  هلم  مواطنون  املسلمني  أّن  مع  نيجرييا؟  يف  واإلسالمي  العريب  التعليم  عىل 
ينبغي أن تنقص عن حقوق النصارى، ومن يطرَّلع عىل ما سّطرته احلكومة يف وثائقها 
عن سياسة التعليم الوطنية، ويقف عىل حقيقة ما متارسه يف التعليم العريب اإلسالمي، 
سياسة  ومتارس  حقيقًة،  نرصانيٌة  مصطلًحا  علامنيٌة  النيجريية  احلكومة  أّن  يف  يرتّدد  ال 
نرصانيتها عىل املسلمني عىل رغم أنوفهم، ألهّنا تقرُّ يف وثائقها أّن التعليم حق لكل طفل 
نيجريي، وأن له حق حرية الدين كذلك، ولنتجول قلياًل يف مضامني بعض وثائقها عن 

سياسة التعليم مما يأيت:
 Education Reform Act( 2007م  لعام  التعليم  سياسة  تعديل  قانون  1-ففي 
2007( ، جاءت الفقرة برقم )7( من القسم الثاين الفصل األول ما نّص عىل أّنه »بناء 

عىل هذا القانون، فإن مادة القسم برقم )15( من حقوق الطفل يف قانون عام 2003م 
تطالب بتحقيق النقاط اآلتية:

املجانية  الدراسة  توّفر  أن  نيجرييا  يف  غريها  أو  فيدرالية  حكومة  كل  مسؤولية  أ- 
واإلجبارية للتعليم األساس لكل طفل يف نيجرييا.

ن أّن ولده أو ُمرّباه يذهب إىل املدرسة  ب- مسؤولية كل والد أو ويل أمر طفل أن يتيقرَّ
حتى ينهي التعليم األساس.

غ  تفرُّ األساس يف  التعليم  ينال  أن  نيجرييا  التعليم يف  جــ- حّق كل طفل يف سن 
مناسب لسننِّه ومقدرته واستعداده الطبيعي باحلضور املعتاد املستمر للمدرسة.)14(

األساس  التعليم  بحقوق  واإلقرار  التسوية  حيث  من  القانون  عليه  نصرَّ  ما  هذا 
لكل طفل نيجريي، بغض النظر عن دينه أو قبيلته، ولكّن ما تطبنِّقه احلكومة يف الواقع 
امُلعاَيش هو حرمان الطفل املسلم من أن يتعلم لغة دينه العربية بمكيدة عدائية كام أرشنا 

إليه سابقًا، وكام يأيت:



-74-

إصالحاهتا  يف  للمواطنني  بتوفريه  النيجريية  احلكومة  وعدت  ما  معظم  أّن    -1
املتجددة يف سياسة التعليم ال يتمتع به الطالب املسلم الذي يريد تعلُّم العربية، فضاًل 

سها.  س الذي يدرنِّ عن املدرنِّ

التعليم  لوزارة  االسرتاتيجية  العرشية  اخلطة  يف  احلكومة  به  وعدت  ما  أّن   -2
عام   )Federal Ministry of Education 10 years Strategic Plan( الفيدرالية  
التعليم األساس وحتليل مدى  2007م من إدخال برنامج املدرسة القرآنية يف سياسة 
احلاجة إليها،)15( وما وعدت به كذلك للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة من أهّنا تطّور 
تدريبهم  وإعادة  املدرسني  تدريب  استمرار  عمل  يف  التعليمية  السياسة  اسرتاتيجية 
العربية ال يتمتعون هبذه احلقوق  يس  أّن مدرنِّ حسب ختصصاهتم وطنيًا ودوليًا،)16( إال 

يف واقع سياستها.

3- أهّنا وعدت كذلك بمراجعة سياسة التعليم يف اللغات؛ لتتناول جوانب القراءة 
والكتابة والكفاءة الشفهية يف املراحل املختلفة)17(، إال أنرَّ هذه السياسة قد ال يتمّتع هبا 

تعليم اللغة العربية لعدم العناية هبا.

فقرًة وهي  اجلديدة  النيجريية  التعليمية  السياسة  التعديالت يف  فقرات  أّن من   -4
مادة  والثانوية  االبتدائية  املرحلتني  مناهج  يف  الفرنسية  اللغة  بوضع  تقيض   )e( الفقرة 

إجبارية؛ باعتبارها اللغة الرسمية الثانية.)18( 

ف وإجحاف واضح حلق اللغة العربية يف هذا  أليس يف هذا القرار من احلكومة تعسُّ
املسلمني، سواء اجلاهلون حلقوقهم منهم واملتجاهلون،  البلد، وإجحاف كذلك حلق 
فإذا كانت حّجة احلكومة أهّنا اختذت هذا القرار ألّن الفرنسية لغة الدول املجاورة، فإيّن 
مل أَر ذلك إال مكيدة إلقصاء اللغة العربية واإلجهاز عليها، بعد ما أماهتا االستعامر بام 
ال خيفى عىل العاقل الواعي من أساليب اإلماتة املتنوعة التي سلكها املستعمرون قبل 
مغادرهتم البالد، أليست العربية هي اللغة الرسمية التي أدركها املستعمرون يف نيجرييا 
النيجريية  القبائل  العربية هي لغة بعض  ويف تشاد والنيجر املجاورتني هلا؟ وما زالت 
يف إنغاال وغريها يف والية بورنو حتى اآلن، والعربية لغة عاملية أقّرت بعامليتها األمم 
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املتحدة، ولغة علم وثقافة ال تقل درجة عن الفرنسية، إضافة إىل كوهنا لغة دين أغلبية 
الترصف من  أليس هذا  نيجرييا؛ وإن جحد ذلك األعداء وعمالء االستعامر.  سكان 
اهلل  أنقذنا  أن  بعد  اجلديد  الفرنيس  االستعامر  يف  النيجريي  للشعب  تغميسًا  احلكومة 
من االستعامر اإلنجليزي، وعىل أية حال، فإّن االحتجاج بكون الفرنسية لغة اجلريان 
املشكلة  من  حدث  ملا  نتيجة  كان  ذلك  أن  والواقع  وخداع،  متّحل  القرار  هلذا  كسبب 
االنفعالية السياسية بني حكومة نيجرييا برئاسة الرئيس العسكري ثاين أباتشة ودولتي 
أمريكا وبريطانيا، فتسىّل الرئيس النيجريي باللجوء إىل حكومة فرنسا آنذاك لتدافع عن 
نيجرييا، ومل توافق فرنسا عىل هذا الطلب إال رشيطة رفع نيجرييا قيمة اللغة الفرنسية 
وجعلها لغة رسمية ثانية؛ فوافق أباتشة عىل ذلك وقرّره، وهكذا باع الرجل جزءًا مهاّمً 
من حقوق دينه وحقوق املسلمني من شعبه بثمن بخس، إّما عن جهل وإما عن هتاون 

بحق العربية، وليت غري مسلم فعل ذلك ليستحّق اللعنة.

العّلة  أّن  من  العربية؛  حق  يف  القرار  هذا  الفيدرالية  الرتبية  وزارة  به  غ  ُتسونِّ ما  أما 
اللغة الرسمية للدول املجاورة لنيجرييا  ثانية هي كوهنا  الفرنسية لغة رسمية  يف جعل 
لتيسري االتصال بينها وبني نيجرييا،)19( فهو كذب ومتويه للحقيقة، فالسبب احلقيقي هو 

ما ُذكر، فُحقرَّ لثاين أباتشة أن يتمثرَّل قول الشاعر:

نعـــامـٌة احلــرو	  ويف  عـيلَّ  )20(أســـٌد  الصافـِر  صفري  من  تنـفر  فـتخـاُء 

فالواقع ما رّصح به الربوفيسور أبو بكر بقوله: »... أما عند اإلدانة العاملية للحكومة 
الراحل، وعىل رأس  أباتشة  الديكتاتورية حتت قيادة اجلنرال ثاين  العسكرية  النيجريية 
تلك إدانة الواليات األمريكية املّتحدة وبريطانيا، وطلب احلكومة النيجريية آنذاك امللجأ 
من احلكومة الفرنسية، وحصلت عليه، لكّن ثمن ذلك هو تغيري قيمة اللغة الفرنسية إىل 
املستوى الرسمي، وظّلت به اللغة الرسمية الثانية بجانب اللغة اإلنجليزية، األمر الذي 
أفاد هبذه احلقيقة  الثانوية«.)21( وقد  املرحلة  جعل دراستها إجبارية عىل كل طالب يف 
بعض من كتبوا عن عدم رضاهم هبذا القرار اجلائر بحق اللغة العربية من قبل احلكومة، 
فهذا القرار محلهم يف املنهج املدريس النيجريي اجلديد املراَجع 2014م عىل أن قّسموا 
االبتدائية إىل مرحلتني: أوالمها املرحلة الدنيا 1-3، واألخرى املرحلة الوسطى 6-4، 
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اختيارية  إجبارية، وثالث  الدنيا )1-3( عرش مواد  املرحلة  ثم اإلعدادية 1-3، ففي 
سها ووسائل  منها اللغة العربية، مع اشرتاط أن يوجد ألّي مادة اختيارية مدّرس يدرنِّ
عرشة  اثنتي  هبام  أو  هبا  ل  يكمنِّ مادتني  أو  مادة  من  أكثر  التلميذ  خيتار  وأال  هلا،  التعليم 
العربية  للغة  يعينِّنون  ال  أهّنم  ليقينهم  األول  الرشط  اشرتطوا  طبعًا  األقىص.  عىل  مادة 
سًا إال يف حاالت نادرة، أما املرحلة الوسطى )4-6( فإحدى عرشة مادة إجبارية  مدرنِّ
منها الفرنسية، وثالث اختيارية منها العربية، وال جيوز للتلميذ كذلك اختيار أكثر من 
مادة أو مادتني؛ ألّن أقىص عدد املواد املسموح هبا يف هذه املرحلة ثالث عرشة مادة؛ 
فاإلنجليزية والفرنسية من املواد اإلجبارية، أما العربية فجعلوها اختيارية كام ترى، مع 
تان، وليس للفرنسية أّي ارتباط أو  أّن الفرنسية والعربية يف املنهج القديم مادتان اختياريرَّ
عالقة بثقافة سكان نيجرييا أو تارخيهم أو عاداهتم كام للعربية، ومل تكن فتنتهم هذه إال 
سيها والتقليل من شأهنم يف مدارسنا،  لتنفري الطالب املسلمني عن العربية وإهانة مدرنِّ
وكل منصف يعلم أّن أكثر من تسعني يف املئة من املختارين ملادة اللغة العربية يف املدارس 

مسلمون، والعربية لغة رسمية عاملية كغريها من اللغات يف العامل.)22( 

وقد ُيستبرَش بالفقرة )g( التي تنّص عىل إدخال برنامج التعليم األساس يف املدارس 
املؤثنِّر  والتطبيق  املواطنني،  ألبناء  املشرتكة  احلقوق  فرصة  لتحقيق  دجمهام  أو  القرآنية، 
هبا  ُيصاد  أحبولة  ذلك  ل  يتحورَّ أن  عليه  خُيَْشى  ما  أّن  إال  للجميع،)23(  التعليم  لربنامج 
أبناء املسلمني يف تلك املدارس؛ فيغطنِّي جانب املواد العرصية التي تدرس باإلنجليزية 
خمتلفة  شيطانية  بأساليب  وذلك  بالعربية،  تدرس  التي  والعربية  اإلسالمية  املواد  عىل 
كانت متارس يف املدارس احلكومية جتاه ماديت اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كام 
تقدم، فتتالشى املدارس القرآنية أو تضعف هبذه الطريقة ضعفًا متوت به العلوم العربية 
غيورين  دعاة  من  فكم  هلا،  حقيقة  ال  صورة  تبقى  أو  املدارس،  تلك  يف  واإلسالمية 
أّسسوا املدارس العربية اإلسالمية يف اجلنوب، فلاّم مل جيدوا ما يمّولون به لدفع الرواتب 
وتوفري الكرايس واملكاتب والفصول الدراسية ونحوها حّولوها إىل مدارس احلضانة 
واالبتدائية العرصية اإلنجليزية، وتركوا ما من أجله أّسسوا املدارس العربية اإلسالمية، 
فرجاؤنا يف هذا القرار أن تكون احلكومة فيه حسنة النية والتدبري ونزهية اإلدارة. وقد 
إقليمية، ولكّن  العربية  اللغة  التي متارس جتاه  اجلائرة  التعليمية  السياسة  أّن  يظن ظاّن 
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وحملية  والئية  حكومات  فيها  تشاركها  فيدرالية  استعامرية  سياسة  أهّنا  يؤكد  الواقع 
بالتنفيذ، إال أّن بعض الواليات واملناطق قد تكون أشّد حربًا عىل هذه اللغة من بعض، 
عىل حسب مدى حقد احلكام عىل اإلسالم ولغته، فمع أّن املتوّقع أالّ تعاين شامل نيجرييا 
نْي بمكان أن متارس بعض حكومات الشامل  هذا الظلم السافر للغة العربية، فإّنه من الشرَّ
التاريخ أّن املستعمرين خضعوا لضغط الشعب الشاميل  مثل هذه السياسة، وقد أثبت 
العربية والعلوم اإلسالمية  اللغة  عند تأسيسهم مدارسهم فاضّطروا إىل إدخال تعليم 
يف مناهج تلك املدارس احلكومية يف كانو، وكتشينه، وسوكوتو، استجابة لرغبة األفراد 
وإرضاء لآلباء، وإن كانت هذه االستجابة من املستعمرين مصحوبة بمكيدة )من يريد 

أن تأكل وال حيّب أن تشبع( كام يف أمثال يوربا، وذلك:

1- أّن املستعمرين دّسوا سمومًا بأن جعلوا نسب حصص املادتني يف األسبوع غري 
جوا وليس  كافية إلفادة التالميذ وغري وافية لتقديم املعلومات األساسية هلم، حتى يتخررَّ

معهم إال بضاعة مزجاة يف املادتني. 

2- أهّنم تعّمدوا وضعهام يف اجلدول األسبوعي يف مؤخر الساعة التي يكون فيها 
التالميذ مرهقني ال يستطيعون استيعاب ما يلقى عليهم فيها من الدروس كام تقدم.

ومن البلوى بمكان أن يكون حّكامنا الذين ورثوا هذه السياسة اخلبيثة من املستعمرين 
تقديري  مع  جلدتنا،)24(  بني  من  وهم  شعبنا  يف  االستعامر  خطط  تنفيذ  يف  مهارة  أكثر 
الفيدرالية  التعليمية  السياسية  خطط  ذون  ينفنِّ الذين  الشاملية  الواليات  بعض  حلكام 
اللغة  إدارة  أنشأت  التي  لدين شعبهم، مثل والية صكوتو  بلباقة واحرتام  يف والياهتم 
2000م  عام  يف  الوزارة  شّكلت  حيث  الرتبية،  بوزارة  اإلسالمية  والدراسات  العربية 
ت  جلنة لصياغة املناهج املناسبة للمدارس اإلسالمية، وقد قامت اللجنة بمهمتها فأعدرَّ
مْته للوزارة فرتمجْته الوزارة فكان باللغات العربية واهلوساوية واإلنجليزية،  منهاجًا قدرَّ
الصنيع  وهذا  معًا،  والعرصية  واإلسالمية  العربية  املواد  إدماج  اللجنة  فيه  وحاولت 
تبادر  التي  للوزارة  ُيشَكر  إجيابياهتا وسلبياهتا،)25( ولكن  التي هلا  التعليم  ثنائية  يضاهي 
بمثل هذا الترصف شعوُرها باملسؤولية جتاه هذه اللغة، ونرى مثل هذه املبادرة من حكومة 
والية كوارا، فقد أصدر جملس الربملان للوالية قانونًا بإنشاء جملس تعليم اللغة العربية 
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والدراسات اإلسالمية بوالية كوارا؛ للقيام بمسؤولية وضع نظام جلميع األمور املتعلقة 
بـ)جملس  املرشوع  سمي  وقد  الوالية،  يف  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  بتعليم 
قانون2010(.)26(  مرشوع  كوارا،  لوالية  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  تعليم 
وهذا املرشوع القينِّم ُتشكر عليه حكومة والية كوارا هلذه املبادرة الكريمة، التي تنبئ عن 
اهتاممها باللغة العربية والعلوم اإلسالمية والسعي يف رفع مستوامها، أّما معظم واليات 
اجلنوب الغريب، ناهيك عن اجلنوب الرشقي، فأكثر مكيدة يف حماربة العربية من حيث 

تطبيق السياسة احلكومة التعليمية الفيدرالية العدائية، واهلل املستعان.

نموذ	 سياسة تعليم العربية يف املرحلة االبتدائية 
ظهر لنا من خالل الفقرات املاضية موقف السياسة التعليمية النيجريية العامة لتعليم 
اللغة العربية هبذه البالد، وال خيفى من ذلك ما تعانيه هذه اللغة من اضطهاد وصنوف 
من أساليب املحاربة واإلقصاء التي كان يامرسها املستعمرون قبل االستقالل، وورثها 
عمالء االستعامر فكانوا أبسل حمارب وأعنف حاقد وأكثر متفنّن يف هذه املحاربة، وقد 
حاولوا  كام  البلد،  هذا  يف  املتعاقبة  األجيال  ألسنة  من  العربية  اللغة  استئصال  قصدوا 
يف غريها من الدول اإلسالمية املستعمرة، فكان من خططهم إضعاف مستوى التعليم 
التعليم  أهداف  أن  فمع  االبتدائية،  املرحلة  من  ابتداء  احلكومية  املدارس  يف  العريب 
 Education( باملرحلة االبتدائية يف قانون إصالح نظام التعليم يف نيجرييا عام 2007م

Reform Act 2007( تنّص عىل:

التحدث واالتصال  والكتابة واحلساب وملكة  بالقراءة  املستقرة  املعرفة  أ-ترسيخ 
املفيد.

ب-وضع أساس متني للمعرفة والتفكري السليم.
جـ-الرتبية الوطنية عىل أهّنا أساس للمشاركة املؤثرة والتعاون يف حياة املجتمع.

د-الرتبية اخللقية والسلوكية وتطوير املظهر السليم.
هـ-تطوير امللكة يف الولد لتغيري بيئته.

و-إعطاء الولد فرصة تطوير مهارات اإلبداع التي متّكنه من العمل املؤّثر يف املجتمع 
يف حدود قدرته.
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اإلعداد  فيه  بام  املتطّور  اإلضايف  التعليم  لتحصيل  األساسية  األدوات  توفري  ز- 
للتجارة واحلرفة املحلية.)27( 

االبتدائية، وهي يف  للمرحلة  العامة  النيجريية  التعليمية  السياسة  أهداف  هذه هي 
اللغة العربية جائرة ملن حييط بام جيري يف  التطبيق يف مادة  أهّنا عند  ظاهرها ممتازة، إال 
املدارس االبتدائية يف البلد، فاهلدف األول مثاًل ال تسعى وزارات الرتبية الفيدرالية وال 
الوالئية لتحقيقه يف مادة اللغة العربية، وهو اهلدف الذي تنبني عليه بقية األهداف، إذ 
إّن إجادة القراءة والكتابة ومعرفة احلساب أساس املعارف كلها، وحتصيلها ال يمكن 
أن يتم بدون إجياد مدرس كفء، ومنهج قويم، ومقّرر أو كتاب سليم ونحوها، وكل 
يف  حتى  االبتدائية،  املدارس  يف  العربية  للغة  بتوفريه  املعنّية  الوزارات  تبايل  ال  ذلك 
بعض املدارس التي أنشأها املسلمون من أجل أبنائهم ثم سلبتها احلكومة منهم بمكر 
السياسة يف حماربة اإلسالم، وهكذا لو تناولنا بقية األهداف بالتحليل والتفسري لوجدنا 
وعدت  ما  ومع  اإلسالمية،  والدراسات  العربية  اللغة  املادتني:  لصالح  توضع  مل  أهنا 
أن  من  أيضًا   2007 عام  العرشية  االسرتاتيجية  خّطتها  يف  الفيدرالية  الرتبية  وزارة  به 
املتابعة  مستوى  رفع  سياسة  تطبيق  تطوير  واإلعدادية  االبتدائية  لتعليم  اسرتاتيجيتها 
اإلشارة  مما سبقت  به  وعدت  ما  وكذلك  التعليمي،  اإلنجاز  الرتبويني عن  والتفتيش 
وطنيًا  باستمرار  تدريبهم  طريق  عن  املدرسني  أداء  لتحسني  السياسة  تطوير  من  إليه 
ودوليًا،)28( إال أّن هذين الوعدين ضمن غريمها من وعود عرقوب بالنسبة للامدتني ال 
تفي احلكومة هبا، بل إّن سياسات التعليم وتعديالهتا أو إصالحاهتا املتعاقبة، منذ ما قبل 
االستقالل وما بعده حتى هذه الفرتة، مل يصاحبها التطبيق، وإّنام هي سياسات تسّود هبا 
األوراق، وترتك لوزراء الرتبية، وبخاصة النصارى املتعصبون منهم، أن يديروا الوزارة 
بأهوائهم، ويؤيدوا عمداء الكليات ومديري املدارس أن يترصفوا بام شاءوا، وبخاصة 
التعليم  سياسة  بنود  من  شيئًا  يطبنِّقوا  وإن  اإلسالمية،  والدراسات  العربية  اللغة  جتاه 

الوطنية املعتمدة فال يطبقون منها إال جزءًا يكون يف صاحلهم.)29( 
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نموذ	 سياسة تعليم العربية يف املرحلة اإلعدادية
إّن سياسة التعليم النيجريية جتاه اللغة العربية يف هذه املرحلة ال ختتلف يف يشء عام 
تطوير  والثانوي  اإلعدادي  التعليم  أهداف  من  أّن  فمع  السابقة،  املرحلة  يف  عليه  هي 
العاملي، ومنها  الثقايف  الرتاث  ثقافة نيجرييا وفنوهنا وآداهبا ولغتها، إضافة إىل  وتقدير 
أيضًا إشعار الطالب برضورة الرغبة يف حب اإلنتاج والتطوير الذايت حالة الدراسة ويف 
مستقبل حياهتم،)30( ومع ما ضّمنوا اخلطة االسرتاتيجية العرشية لعام 2007 من تنفيذ 
بنود سياسة التعليم يف املتابعة والتفتيش وتدريب املدرسني باستمرار وغري ذلك،)31( إال 
أّن تعليم اللغة العربية يف هذه املرحلة مل حيَظ بعناية احلكومة النيجريية كام ينبغي، وُيفهم 
من إمهاهلا حلق اللغة العربية غمط حق املسلمني يف حرية التديُّن؛ ملا للعربية من عالقة 
وطيدة ال تتجزأ عن أداء بعض فرائض اإلسالم وشعائره، ويوضح األستاذ الدكتور أبو 
بكر ديرمي ظلم احلكومة للغة العربية يف مدارسها بام خلّصه يف: »أن من ذلك عدم رصد 
احلكومة احلصص الكافية للغة العربية يف اجلدول األسبوعي يف مدارسها، ففي املرحلة 
اإلعدادية مثاًل ُرصد للغة اإلنجليزية مخس حصص يف األسبوع واألدب اإلنجليزي 
ثالث حصص، يف حني ُرصدت للغة العربية ثالث حصص فقط يف األسبوع، إضافة 
وأحرزت  املدارس،  يف  املواد  مجيع  هبا  وتدرس  الرسمية  اللغة  هي  اإلنجليزية  أن  إىل 
هي  أهّنا  مع  اجلناحني  مقصوصة  العربية  فبقيت  الثانية،  الرسمية  اللغة  صفة  الفرنسية 
وآداهبا،  املنطقة  تاريخ  طياهتا  يف  التي  وهي  نيجرييا،  يف  األوىل  والسياسة  الثقافة  لغة 
القانون،)32( ولذلك  بقّوة  ولكن احلكومة رفعت مستوى اإلنجليزية والفرنسية عليها 
قررت إجبارية الفرنسية واختيارية العربية يف هذه املرحلة، برشط وجود مدرس يدرس 
العربية وتواُفر وسائل تعليمها قبل أن خيتارها الطالب، كام سبق يف االبتدائية، مع العلم 

بأّن احلكومة ال تعنينِّ مدرس العربية إال ملامًا.)33( 

هذا، وال خيفى عىل مجهور الناس تعّسف السياسة التعليمية جتاه العربية هبذه املرحلة 
أنرَّ  إلورن  مدينة  يف  امللموس  فالواقع  هلا،  املدرسني  ندرة  من  احلكومية،  املدارس  يف 
اإلعدادية  املرحلة  يف  هبا  يوجد    Ilorin Grammar School العالية   إلورن  مدرسة 
مدّرس واحد للغة العربية، وال يأيت للتدريس إال مّرة أو مّرتني يف الفصل الدرايس، يف 
حني يوجد لإلنجليزية أكثر من ثالثة مدرسني. ويف مدينة إبادن مثاًل ال يوجد مدّرسو 
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 Muslim Grammar School اللغة العربية يف معظم مدارسها احلكومية، ففي جمموعة
العربية يف  للغة  مثاًل توجد ثالث مدارس للمرحلة اإلعدادية؛ ويوجد مدرس واحد 
س هلا يف الباقيتني،  مدرسة واحدة منها، هي املدرسة الثالثة )School 3(، وال يوجد مدرنِّ
توجد   Zumratul-Hujjaj Grammar School احلجاج  زمرة  ثانويات  جمموعة  ويف 
مدرستان لإلعدادية، ويف واحدة منهام يوجد مدرس واحد للغة العربية وال يوجد هلا 
أّي مدرس يف الثانية، يف حني يوجد أكثر من أربعة مدرسني لإلنجليزية يف كل مدرسة 
بجنوب  املدارس  معظم  يف  العربية  لتدريس  السائد  هو  املؤسف  الواقع  وهذا  منهام، 

البالد، وحّدث وال حرج يف أسوأ حال هلا يف املدارس اخلاصة.

نموذ	 سياسة تعليم العربية يف املرحلة الثانوية
اختيار  حق  فرصة  الوزارة  أتاحت  2013م،  إصدار  اجلديد  الدرايس  املنهج  يف 
بعدما  املرحلة  هبذه  سنوات  ثالث  ليدرسها  التخصص،  مادة  العربية  اللغة  الطالب 
يف  للراغب  املجال  تفسح  واآلن  دراسية،  سنوات  تسع  ملدة  شّتى  بوسائل  حاربتها 
ينبغي  التي  األساسية  املعلومات  فاتته  ما  بعد  يدرسها  أن  العربية  اللغة  يف  التخصص 
املتسمة باالضطهاد هلذه  الطويلة، وذلك بسبب سياساهتا  السنوات  لتلك  أن يدرسها 
سني هلا، ووضع  اللغة، من حيث: عدم توفر املقررات الدراسية هلا، وندرة تعيني املدرنِّ
من  املدّرسني  منع  بدورهم يف  ليقوموا  باملرصاد  ومديرين  بني عمداء  املتعصنِّ النصارى 
اجلدول  يف  ووضعها  كافية،  غري  لنسبة  تدريسها  حصص  وتقليل  للطالب،  تعليمها 
ال  مرَهقني  الطالب  فيه  يكون  بوقت  رسميًا  املقّررة  األوقات  هامش  يف  األسبوعي 
املحاربة  وسائل  من  ذلك  وغري  يدرسون،  ما  استيعاب  من  والضوضاُء  اجلّو  نهم  يمكنِّ
وسائل  له  يتوافر  مل  الذي  الطالب  من  املتوّقع  احلتمي  الضعف  الطالب  أورثت  التي 
التحصيل اجلينِّد، حتى إنك لرتى من يلتحق باجلامعة من أمثال هؤالء الطالب ليدرس 
مجلة  ن  يكونِّ أن  يستطيع  ال  فيكاد  صه؛  ختصُّ مواد  أساسيات  من  البضاعة  قليل  العربية 
صحيحة، أو يقرأ مجلة أو سطرًا بدون تلعثم، أو أخطاء ال ُتغتَفر، اللهم إال إذا كان قد 
درس بإحدى املدارس العربية اإلسالمية من قبل. ثّم إّن الوزارة قد ضاعفت حماربتها 
سًا أو  للعربية يف املرحلة الثانوية أشد مما هي عليه يف مرحلة األساس؛ ألهّنا قد توّفر مدرنِّ
َسنْي للعربية يف بعض مدارس املرحلة اإلعدادية، ولكّن السائد يف املرحلة الثانوية  مدرنِّ



-82-

سني للغة العربية إال نادرًا، فمثاًل  التي تعد بوابة للمرحلة اجلامعية أهنا ال تعنينِّ فيها مدرنِّ
يف مدرسة Ilorin Grammar School بمدينة إلورن ال يوجد أّي مدرس للغة العربية 

يف سنة من سنواهتا الدراسية الثالث، مع وجود حوايل مخسة مدرسني لإلنجليزية.

ع مدارس Grammar School  Muslim يوجد يف كل ثانوية من  ويف إبادن بمجمرَّ
 Zumratul Hujjaaj Grammar ع مدارس  س واحد للعربية، ويف جممرَّ ثانويَتْيها مدرنِّ
يس  مدرنِّ من  عدد  وجود  مع  ثانويَتْيها  يف  للعربية  س  مدرنِّ أّي  يوجد  ال  أيضًا   School

عات املدرسية التي أجرينا عليها  اإلنجليزية يف تلك املدارس، مع العلم أّن هذه املجمرَّ
البحث مدارس للجمعيات اإلسالمية يف األصل أدخلتها احلكومة حتت سيطرهتا، وقد 
اللغة  لدراسة  ُقبِلوا  بإلورن ممن  املدارس يف جامعة احلكمة  أمثال هذه  صادَفنا خّرجيو 
لضعفهم  اإلسالمية  الدراسات  قسم  إىل  ل  التحوُّ إىل  اضطّروا  ولكنهم  فيها،  العربية 
الشديد يف اللغة العربية، وألن الدراسات اإلسالمية تدرس باإلنجليزية. هذه النامذج 
ا تكفي إللقاء الضوء عىل اخلطة اخلبيثة التي تدّبرها احلكومات النيجريية،  اليسرية جدًّ

وبخاصة يف جنوب البالد، لوأد اللغة العربية يف مدارسها.

إجيابيات السياسة التعليمية النيجريية لتعليم العربية هبذه املراحل 
والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  العربية  اللغة  جتاه  إجيابية  سياسة  أّي  أرى  ال  أكاد 
سوى سامحها بوضع مادة هذه اللغة ضمن املقّررات الدراسية باملدارس، عىل الرغم 
أن  للتالميذ  املجال  فتح  الذي  هو  ذلك  فإّن  اختيارية،  مادة  اآلن  حتى  إبقائها  من 
ق باملدارس العربية  يدرسوها مع توهينها بتلك املدارس، كام ساعد الذين درسوها بتعمُّ
اإلسالمية اخلاصة ممن عندهم إملام باللغة اإلنجليزية أن يواصلوا دراساهتم اجلامعية أو 

العليا باجلامعات.

سلبيات السياسة التعليمية النيجريية لتعليم العربية هبذه املراحل   
اللغة  جتاه  النيجريية  التعليمية  السياسات  ف  تعسُّ مدى  تلخيص  يمكن  تقّدم  مما 

العربية بمراحل التعليم املتدنية يف أهّم النقاط اآلتية:

يف  واحدة  مادة  حصص  يف  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  ماديت  مجع   -1
واحدة من  مادة  حصة  وتكون هلام  واحد،  مدرس  بتدريسهام  يقوم  االبتدائية،  املرحلة 
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دقيقة  أربعون  احلالة  هذه  يف  هلام  ختصص  التي  الساعات  عدد  أّن  مع  األخرى،  املواد 
مّرتني يف األسبوع، وهي ال تكفي ملادة واحدة منهام إذا أريد أن يستفيد منها التالميذ 
وناظري  الرتبية  ومسؤويل  الوزارة  من  الترّصف  وهذا  املناسبة،  املعلومات  وحيّصلوا 

املدرسني متعّمد؛ إلقصاء اللغة العربية وتنفري التالميذ منها يف هذه املرحلة األساس. 

املدارس  يف  توظيفهم  قّلة  أو  العربية،  للغة  األكّفاء  سني  املدرنِّ توظيف  عدم   -2
س  مدرنِّ وجود  رضورة  اجلديد  املراَجع  املنهج  يف  اشرتطت  الوزارة  أّن  مع  االبتدائية، 
ووسائل التعليم ألّي مادة اختيارية يف أّي مدرسة يريد التلميذ فيها اختيار تلك املادة، 
الدراسة  جدول  يف  حصتها  وقت  حان  إذا  ولذلك  اختيارية،)34(  مادة  العربية  واللغة 
استبدل هبا ناظر املدرسة غريها من املواد التي يفضلوهنا، بحّجة عدم وجود املدّرس هلا، 
وقد نتج من هذا الترّصف عدم مباالة مؤسيس املدارس اخلاصة بإدخال مادة العربية يف 
براجمهم التعليمية، وعدم توظيف املدرسني هلا أصاًل، إال بعض الغيورين عىل اإلسالم 

منهم وما أقّلهم عددًا.

3 - عدم عناية احلكومة بتدريب مدريس اللغة العربية عىل غرار تدريب غريهم من 
مدّريس املواد األخرى، األمر الذي نتج منه عدم كفاءة كثري من مدريس اللغة العربية 
إذا قورنوا بأقراهنم يف املواد األخرى، وكان ذلك سبب زيادة ضعفهم، الذي نتج من 
مواد  ضمن  تسجيلها  عن  وعزوفهم  املادة  هذه  عن  إعراضهم  به  التالميذ  إحساس 

امتحانات الثانوية العامة.)35( 
بمنع  الثانويات؛  املرحلة األساس وعمداء  بواسطة مديري مدارس  تكيد  أهّنا   -4
ه وتكليفه تدريَس مادة أخرى كاإلنجليزية  س اللغة العربية من تدريس مادة ختصصنِّ مدرنِّ
ا بأنه ال يوجد لديه من يرغب يف اللغة العربية أو الدراسات اإلسالمية  ونحوها، حمتجًّ
س هذا  بأّن لديه مواد إجبارية مل جيد هلا مدرسًا بعد، فإما أن يدرنِّ من بني تالميذه، أو 

املدرس تلك املادة أو يفقد وظيفته.

ما  غرار  عىل  املدارس  تلك  يف  للامدتني  املناسبة  واملقررات  الكتب  توفر  عدم    -5
توفر لغريمها من املواد يف املدارس احلكومية، اللهم إالّ ما بدأت به بعض الواليات يف 
هذه اآلونة األخرية من تكوين جلنة وضع املقررات، أضف إىل ذلك أنه حيث يوجد 
سنوات  يف  التالميذ  يدرسه  واحد  كتاب  إال  يوجد  ال  مقرر  كتاب  مثاًل  العربية  للغة 
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االبتدائية الست، مثل كتاب )العربية اجلديدة يف نيجرييا( بأجزائها الثالثة، فهل يكفي 
املستوى  عىل  هبا  ث  التحدُّ من  نهم  متكنِّ كافية  معلومات  التالميذ  إلعطاء  واحد  كتاب 
الذي يتحّدث الطالب االبتدائي باللغة اإلنجليزية، كال، وألف كال !!! أليست مجيع 
املواد التي يدرسها التالميذ ماعدا ماديت اللغة العربية واللغة املحلية ملن يدرسهام تدرس 
األدب  منها  لإلنجليزية  مساعدة  إجبارية  مواد  هناك  إن  ثم  اإلنجليزية،  باللغة  كلها 
دراسة  يف  أمثاهلا  يتوافر  ال  مما  ونحوها،  والكتابة،  واملحادثة،  واإلنشاء،  اإلنجليزي، 

اللغة العربية بتلك املدارس.
6- أهّنا جعلت املادة اختيارية حتى ألبناء املسلمني الذين ينبغي – عند اإلنصاف 
الدراسات اإلسالمية إجبارية ألهّنا  املادة إجبارية هلم، والغريب أن جتعل  – أن جتعل 
تدرس باإلنجليزية وتبقى اللغة العربية اختيارية!)36( وكانت هذه السياسة متارس منذ 
عهد االستعامر، ومل تزل احلكومات املتعاقبة سواء الفيدرالية أو الوالئية واملحلية عىل 
عىل  2014م،  العام  هذا  التعليم  سياسة  يف  األخرية  تعديالهتا  يف   حتى  السياسة  هذه 

عكس اللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

يف  باملدارس  األسبوعي  اجلدول  يف  وضعها  تتعّمد  أن  املادة  جتاه  سياستها  أّن   -7
أوقات يكون فيها التالميذ مرهقني جدرَّ إرهاق، ال يستطيعون استيعاب ما يدرسون، 
احلكومة،  وتديرها  املسلمون  أّسسها  التي  املدارس  يف  حتى  معتادة  سياسة  وهذه 

وبخاصة يف جنوب البالد.  

8 -  تنفري التالميذ من تعلُّم العربية بسبب سوء السياسة التعليمية جتاهها بوسائل 
متنوعة سبق ذكرها. 

9-عدم وضع املنهج السليم الوايف بمتطلباته من حيث املادة العلمية وعدد احلصص 
األسبوعية الكافية هلا، بطريقة متّكن املدّرس من إعطاء املعلومات الكافية لطالب كل 
مرحلة من مراحل التعليم األساس، حتى يستطيع التلميذ أن حيّصل ما يمّكنه من فهم 

العربية قراءة وكتابة وحتّدثًا، عىل غرار ما وفر للغة اإلنجليزية وغريها من املناهج.
توسعة  وعدم  الرتبوي  والتفتيش  التعليمية  املتابعة  من  العربية  اللغة  10-إمهال 
تراخي مدّرسيها  إىل  أدى  مما  االبتدائية،  باملرحلة  تعليمها  واملراقبة عىل سري  اإلرشاف 

وهتاوهنم بواجبهم جتاه التالميذ الراغبني يف تعلمها.)37(         
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11 - ما ترترَّب عىل هذه السياسة من عدم عناية مؤسيس املدارس اخلاصة بإدخال مادة 
اللغة العربية يف املقررات الدراسية يف مدارسهم، بل إن كثريًا من املدارس اخلاصة ال تدخلها 

يف املقررات أصاًل، إال ما كان لبعض املسلمني الغيورين عىل دينهم من تلك املدارس.

الطرق  هبذه  العربية  اللغة  تعليم  عىل  املرتتنِّب  احلتمّي  الضعف  خيفى  وال  هذا، 
التحصيل  ضعف  سبب  بام  األخرى،  باملواد  العناية  حساب  عىل  وهتميشها  العشوائية 
الذين يدرسوهنا يف املدارس احلكومية، وكل ذلك حماولة لإلجهاز عىل  التالميذ  لدى 

العربية بعد حماوالت خمتلفة يائسة إلماتتها.

التوصيات واملقرتحات
1- إجياد إدارة للغة العربية والدراسات اإلسالمية بوزارة التعليم الفيدرايل يتوالها 

متخصصون يف املادتني من أصحاب الكفاءة الكاملة واخلربة الطويلة فيهام.

2- جعل اللغة العربية مادة إجبارية ألبناء املسلمني يف املراحل التمهيدية واالبتدائية 
واملتوسطة والثانوية.

املهارات  مجيع  تناول  هبا  يستوعب  بطريقة  وتقويته  العربية  اللغة  منهاج  تطوير   -3
اللغوية األربع، وإلزام املدارس احلكومية واخلاصة بتطبيقه يف مجيع املراحل قبل اجلامعية.

اللغة  ُتعطى  ما  غرار  عىل  كافية  أسبوعية  حصًصا  العربية  اللغة  مادة  إعطاء   -4  
بطرق  للتالميذ  الدروس  وتقديم  املنهج  استيعاب  من  املدرس  ليتمّكن  اإلنجليزية؛ 

خاصة بتدريس اللغات ناجحة.

5- إدخال مواد مساعدة للغة العربية يف املنهج كاملطالعة واإلنشاء واألدب العريب 
ونحوها، عىل أن تستقلرَّ كّل من هذه املواد بحصصها يف اجلدول األسبوعي.

القواعد  يف  املناسبة  املدرسية  باملقررات  والثانوية  االبتدائية  املدارس  إمداد   -6
والنحو والرصف واألدب والبالغة، وسائر املواد العربية التي تكّون ملكة اللغة العربية 

يف الدارسني منذ املرحلة االبتدائية واإلعدادية.
العربية،  اللغة  يف  األكفاء  املتخصصني  املؤهلني  باملدرسني  املدارس  تزويد   -7

ودعمهم بوسائل التدريس املناسبة لتدريس اللغة العربية.)38(
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يس اللغة العربية وتكوينهم تربويًا وعلميًا بطريقة جتعلهم  8 – العناية بتدريب مدرنِّ
أكفاء يف جمال ختصصهم، عىل غرار العناية بتدريب غريهم من أصحاب التخّصصات 

األخرى.

ينبغي  بام  وباملطالبة  املقرتحات،  هذه  بتحقيق  القيام  عن  األول  املسؤول  –  إّن   9
نيجرييا  يف  وآداهبا  العربية  اللغة  مدريس  مجعية  هي  منها،  بتحقيقه  احلكومة  مطالبة 
)نتال(، وال يتوقع أحد أّن هناك غريها يقوم هبذا الواجب، أو أّن احلكومة ترتاجع عن 

هذه املامرسة ما دامت السلطة بأيدي النصارى، أو بيد عمالئهم من بني جلدتنا.

اخلامتة :
النيجريية  التعليم  املتواضع دراسة بعض جوانب من سياسات  البحث  تناول هذا 
جتاه اللغة العربية؛ مستعينًا يف ذلك ببعض الوثائق املتعلقة بموضوع البحث، وبالوقائع 
املعايشة يف املدارس احلكومية ذات العالقة، وبخاصة يف بعض واليات جنوب البالد، 
وافتتح البحث باملقّدمة وباإلشارة إىل مدى تأثري اللغة يف أي جمتمع ما، وإىل أمهية تعليم 
ز يف توضيح أوضاع  اللغة العربية يف نيجرييا، ثم تناول بيان مفهوم سياسة التعليم، وركرَّ
املراحل  الظاملة يف  فية  التعسُّ النيجريية  التعليمية  السياسة  العربية من جّراء  اللغة  تعليم 
املتدننِّية، التي نعني هبا املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، مشريا إىل سفور حماربة 
نصارى  وعمداء  مديرين  من  عدد  جتنيد  مع  متنوعة،  وطرق  بصور  اللغة  هلذه  جريئة 
وُجّهال مسلمني وملحدين لتنفيذ خمططاهتم اخلبيثة يف مدارسهم، وحاول الباحث أن 
إىل  أشار  ثم  املذكورة،  الدراسية  املراحل  السياسة يف كل من  لتلك  يسرية  نامذج  يذكر 
د نوعًا من اإلجيابية يف تلك السياسة هو جمّرد سامح احلكومة لتكون  أّن ما يمكن أن يعرَّ
العربية من املواد املدّرسة يف مدارسها، وأعقب ذلك اإلشارة إىل أهم السلبيات الكثرية 
التي نتجت وظّلت العربية ُتعانيها من تلك السياسة الظاملة فيام يربو عىل عرش نقاط، 
منها: جعل العربية مادة اختيارية يف مجيع املراحل، عدم كفاية حصص تدريسها، وعدم 
سني هلا، وغري ذلك من السلبيات، ثم ختم البحث بإيراد مقرتحات يرى أهنا  تعيني مدرنِّ

تعالج أكثر تلك السلبيات، أو مجيعها بإذن اهلل تعاىل.  
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الف�صل الثالث:



-93-

مقدمة:

نيجرييا  ويف  عامة،  اإلفريقية  الدول  من  الكثري  يف  حمبوبة  لغة  العربية  اللغة  تعترب 
خاصة، حيث يوجد يف غريب إفريقيا دول األغلبية فيها مسلمة كاميل والسنغال ونيجرييا 
مدارس  يف  اللغة  هذه  يدرسون  فاملسلمون  الصحراء،  جنوب  دول  وسائر  والنيجر، 
العربية هي  إن  قلنا  إذا  البيوت والشوارع واألسواق. ال غرو  املدارس يف  أو  املساجد 
اللغة األوىل التي أعطتنا إنجازاهتا العلمية واألدبية يف إفريقيا جنوب الصحراء، أو ما 
يسمى ببالد التكرور سابقًا، منذ أوائل القرون اإلسالمية، قبل أن يتكلم أي شخص 
إفريقي باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو غريها. وجيدر بالذكر أّن اللغة العربية ليست 
النيجرييني  يوجد كثري من  الباحثني، حيث  يزعم بعض  نيجرييا كام  األجنبية يف  اللغة 
اللغات  إحدى  العربية  اللغة  تعترب  لذا  عرب«،  »شوا  وهم  أوىل،  كلغة  هبا  يتكلمون 
حيث  واألدبية،  الدينية  الناحية  من  الثقافة  لغة  هي  العربية  فاللغة  نيجرييا،  يف  املحلية 
إّن كثريًا من العلامء النيجرييني ألفوا أمهات الكتب هبذه اللغة، وبذلك أسهموا يف نرش 
وغريمها.  بللو  وحممد  فودي  بن  عثامن  الشيخ  العلامء  هؤالء  ومن  اللغة؛  هذه  وتطور 

تدري�ض اللغة العربية فـي اجلامعات النيجريية 
�صمال البالد

الربوفيسور حممد معاذ انغرو
األستاذ بقسم الدراسات العربية واإلسالمية، جامعة ميدغري، ومدير قرية اللغة 
العربية - نيجرييا
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بناء عىل ما سبق، ال عجب إذا كانت هذه اللغة »لغة الضاد« من أهم املواد الدراسية 
يف مناهج التدريس يف بعض املدارس واجلامعات النيجريية عىل وجه اخلصوص، ليس 
املسلمون فقط هم الذين يقومون بتدريس هذه اللغة يف نيجرييا، بل هناك مسيحيون 
أيضًا يشاركون املسلمني يف ذلك، من أمثال الربوفيسور إسحاق أوُغنْبِييه. ويف ما ييل – 
إن شاء اهلل – سنتكلم عن تدريس اللغة العربية والعلوم الرشعية يف اجلامعات النيجريية  

عامة، ويف منطقة الشامل خاصة.

دراسة اللغة العربية:

تدريس اللغة العربية يف اجلامعات اإلفريقية عامة ويف اجلامعات النيجريية خاصة 
يقوم عىل أساس ديني أكثر منه مهني، فالكثري من املسلمني يرون أن دراسة اللغة العربية 
وتدريسها مطلب ديني، حيث ال يستطيع املسلم أن يفهم دينه فهاًم جيدًا بدون فهم هذه 

اللغة، ولكن هذا ال ينفي أن يكون هناك من ال يدرسوهنا ألهداف دينية بحتة.

نبذة وجيزة عن احلضارة العربية يف إفريقيا:

لقد تبادلت إفريقيا اخلربات، وأقامت العالقات مع شعوب العامل املتحرض حوهلا 
يف مراحل التاريخ القديم واحلديث، ومل حُتل الصحارى والبحار دون امتداد اجلسور 
احلضارية بني إفريقيا والعامل من حوهلا. وقد بلغت إفريقيا يف القرون الوسطى مرحلة 
حضارة،  ذات  دول  فيها  فقامت  واالجتامعي،  والسيايس  الفكري  النشاط  يف  متقدمة 
وظهرت اجلامعات واملعاهد واملدارس التي كان هلا األثر الكبري يف الفكر العاملي بنرش 
اللغة العربية والعلوم الرشعية، كاألزهر الرشيف بمرص، وجامعة القرويني باملغرب، 
وجامعة الزيتونة بتونس)1(، وال يمكن الفصل بني اللغة العربية والثقافة اإلسالمية وبني 
لغات إفريقيا وثقافتها. فااللتقاء العريب - اإلفريقي هو التقاء تارخيي وحضاري قديم، 
وتعاوهنام يف هذا الوقت لبناء حياة حديثة ومعارصة يقوم عىل أسس حضارية وتارخيية 
مشرتكة)2(، لذا أصبحت دراسة اللغة العربية وفهمها جيدًا واجبًا عىل كل طالب يتخرج 

يف قسم اللغة العربية والعلوم الرشعية يف بعض اجلامعات اإلفريقية.
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انتشار املدارس النظامية احلديثة:

هذه املدارس النظامية بمعناها املعارص بدأت يف أوروبا منذ القرن السابع عرش، ومل 
تتطور تطورًا كاماًل إال يف القرن العرشين، ومنذ القرن التاسع عرش فقط عرفها العرب، 
ومل يأخذوا هبا إال يف القرن العرشين، بل كان العرب يسريون عىل نظام املدارس النظامية 
النظامية أوالً  القرن اخلامس اهلجري )3(، وعرف العرب املدارس  التي متّثلت يف  األوىل 
بواسطة اجلامعة األمريكية  املسيحيني يف سوريا ولبنان، وخصوصًا  املبرشين  أيدي  عىل 
التي تأسست يف بريوت حوايل عام 1800م، وكانت مدرسة ابتدائية ثم تطورت حتى 
صارت جامعة، ثم انترشت هذه األنظمة يف مرص يف عهد حممد عيل باشا، الذي بعث إىل 
أوروبا نخبة من علامء األزهر ليقتبسوا منها أحسن وسائل التعليم والرتبية املبتكرة، ثم 
أنشأت احلكومة املرصية أول إدارة خاصة يف عام 1835م، وكانت ُتدعى ديوان املدارس 
أن  إىل  بالتدريج،  ببعضها  األزهر  وأخذ  البالد؛  يف  ونرشها  التعليم  أساليب  إلصالح 

انترشت يف مرص، ثم أخذت هبا جامعة الزيتونة بتونس وجامعة القرويني بفاس )4(.

بالد التكرور: البالد املعروفة يف التاريخ ببالد التكرور هي التي ُتدعى اليوم بغريب 
إفريقيا، وكان بعض أقطارها جماورًا لبعض بالد املغرب العريب، فالسنغال مثاًل جماورة 
حد  إىل  الفرنسية  بالثقافة  متأثرة  البالد  هذه  وكانت  للجزائر،  جماورة  ومايل  ملوريتانيا، 
كبري، ومع ذلك فإن هذه البالد مل تأخذ باألنظمة التعليمية احلديثة إال بعد وقت طويل، 
احلديث  النظام  هذا  عرفت  فقد  اإلنجليزي  لالستعامر  خاضعة  كانت  التي  البالد  أما 
للتعليم عىل أيدي التجار العرب السوريني واللبنانيني وبعض املغاربة الرحالة، وعىل 
أيدي بعض احلجاج الذين اجتازوا مرص يف ذهاهبم وإياهبم من احلج، مع أهنم مل يعبأوا 
هبذا النظام يف أول أمره. وأول من مجع الطلبة أو التالميذ عىل املقاعد الدراسية وأمام 
السبورة يف نيجرييا وغانا وسرياليون يف سنة 1890م هو الشيخ عبدالكريم الطرابليس 
البالد اإلفريقية  الكثري من  الذي طاف أقطار أوروبا وآسيا كام طاف  املغريب،  الرحالة 
التاريخ  لنا  النيجرية سنة 1926م)5(. وكذلك كشف  ُتويّف يف مدينة كنو  أن  أيضًا، إىل 
أنه أقيمت يف كثري من بالد إفريقيا املعاهد واجلامعات لتدريس اللغة العربية والعلوم 
وغانا  ومايل  ونيجرييا  وليبيا  واملغرب  وتونس  مرص  البالد  هذه  ومن  فيها،  اإلسالمية 
هناك  كانت  املدارس،  تلك  انتشار  قبل  أنه  نعرف  أن  بنا  وجيدر  وغريها،  والسودان 
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حلقات التعليم التي ُتعقد ال عىل طراز املدارس الرسمية املعروفة لدينا اليوم، بل كانت 
القسم يف أول األمر كان  )6(، ولكن هذا  العلامء ونحو ذلك  ُتعقد يف املساجد ومنازل 
موضوعًا عىل نمط أقسام الدراسات الغربية شكاًل ومضمونًا، أي أن الدراسات تكون 
باللغة اإلنجليزية، وعىل هذا األساس، فإن أول مشكلة واجهت هذا القسم بعد افتتاحه 
القسم،  الذين يمكنهم االلتحاق هبذا  العربية  اللغة  الطلبة األكفاء يف  هي عدم وجود 
مؤهالت  عىل  الطالب  به  حيصل  الذي  الثانوية  املدارس  يف  املتبع  املنهج  ألن  وذلك 
الدينية  املعاهد  طالب  وأما  العربية،  اللغة  إتقان  مستوى  إىل  يصل  ال  اجلامعة  دخول 
املؤهلة  الشهادات  توفر  لعدم  تقبلهم  ال  اجلامعة  فإن  اللغوية  الكفاية  يملكون  الذين 
لدهيم. فتدارك هذا القسم املأزق، وبناء عىل هذا األساس أنشأ القسم نظام دراسة اللغة 
العربية ملدة سنة واحدة، يدرس فيها الطالب الكتابة والقراءة باللغة اإلنجليزية، إضافة 
الطلبة  العربية واإلسالمية والرتبوية، وبذلك أعطي أمثال هؤالء  إىل مواد الدراسات 
العربية  اللغة  إما يف  الليسانس؛  بشهادة  يتخرجون  باجلامعة، وبعدها  االلتحاق  فرصة 
أو يف الدراسات اإلسالمية، وأوصت كذلك هذه اللجنة املذكورة سابقًا بإنشاء جامعة 
زاريا، وهي جامعة أمحد  أن يكون مقرها مدينة  نيجرييا، عىل  أخرى جديدة يف شاميل 
بللو، وبدأت الدراسات يف هذه اجلامعة اجلديدة يف عام 1962م)8(، وُضّم إليها بعض 

الكليات واملعاهد التي كانت موجودة من قبل، وهي:

1. الكلية النيجريية لآلداب والعلوم والتكنولوجية بمدينة زاريا.

2. كلية عبداهلل بايرو بمدينة كنو.

3. معهد اإلدارة بمدينة زاريا.

4. معهد األبحاث الزراعية بمدينة زاريا.

اجلديدة،  اجلامعة  هذه  لبناء  األساسية  النواة  الكليات  هذه  أصبحت  اجلهود  هبذه 
وتفّرع من الكلية الثانية املذكورة أعاله، وهي كلية عبداهلل بايرو بمدينة كنو، قسامن مها: 
قسم اللغة العربية وآخر للدراسات اإلسالمية أو العلوم الرشعية. فهاتان اجلامعتان مها 
اللتان افتتحتا قسمي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من جامعات اجليل األول. 
وتبع هذه اجلامعات جامعات أخرى، ُعرفت بجامعات اجليل الثاين، وأصبحت تدّرس 
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فيها اللغة العربية والدراسات اإلسالمية؛ ومن هذه اجلامعات ما ييل:

1.جامعة بايرو بكنو.

2.جامعة ميدغري بمدينة ميدغري.

3.جامعة جوس بمدينة جوس. 

4.جامعة إلورن بمدينة إلورن.

5.جامعة الغوس بمدينة الغوس.

النظام  حيث  من  األول  اجليل  جامعات  لنمط  امتداد  إال  هي  ما  اجلامعات  فهذه 
تابعة  كلها  ألهنا  وذلك  فيها،  واإلسالمية  العربية  اللغة  تدريس  ومناهج  واألقسام 
نظام  املتبع، وهو  النظام  بعض يف  بعضها عن  ولذلك ال ختتلف  الفدرالية،  للحكومة 
الفصل الدرايس والوحدات، وهو نظام نصف سنوي كام هو يف اجلامعات األمريكية، 
ومع حلول فرتة التسعينات طالعنا جيل جديد من اجلامعات التي تدرس فيها الدراسات 
تابع للحكومة االحتادية وبعضها  العربية، وبعض من هذه اجلامعات  الرشعية واللغة 
تابع للحكومات الوالئية، وهي كثرية، وبعضها جامعات خاصة كاجلامعة اإلسالمية 
اجلامعات كلها، سواء  أن هذه  إىل  أن نشري  إلورن. ونود  يف كشنا وجامعة احلكمة يف 
خاصة،  أم  والئية  أم  كانت  احتادية  الثالث،  أو  الثاين  أو  األول  اجليل  جامعات  كانت 
املناهج  واعتامد  والتسجيل  املتابعة  بعملية  وتقوم  بأمورها  ُتعنى  معينة  جهة  هناك  فإن 
فيها، وهذه اجلهة  التعليم  املناهج والنظام وسياسة  اجلامعات اجلديدة ووضع  إلنشاء 
هي »اللجنة القومية للجامعات«، فلهذا نرى أنه ال فرق بينها من حيث النظم والسياسة 

واملنهج، اللهم إال يف بعض األشياء القليلة التي قد خيتلف بعضها عن اآلخر فيها.

والدراسات  العربية  اللغة  تعليم  يف  مشكالت  من  األول  اجليل  جامعات  عانت 
اجلامعات  من  مستوردًا  املنهج  بكون  املشكالت  هذه  من  الكثري  ويتعلق  اإلسالمية، 
األوروبية التي ال هتتم بتعليم اللغة العربية كلغة مستقلة هلا أساسها وكياهنا، بل تضع 
هلا مناهج عىل أساس أهنا من اللغات املحلية العادية، ولذلك عانى طلبة اجليل األول 
فيام  معاناهتا  فإن  والثالث  الثاين  اجليل  أما جامعات  اجلامعات صعوبات مجة.  يف هذه 
يتعلق باملنهج قليلة جدًا إذا قورنت بمشكالت جامعات اجليل األول، وذلك لوجود 
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جهة خمتصة تقوم بوضع املناهج واملقررات والوحدات الدراسية، وهي اللجنة القومية 
للجامعات التي ذكرناها سابقًا، وذلك عن طريقة تكوين اللجان الوطنية اخلاصة من 
والدراسات  العربية  اللغة  بمواد  اجليدة  الدراية  هلا  التي  العلمية  والشخصيات  العلامء 

اإلسالمية أو العلوم الرشعية.

مشكالت تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعاتنا النيجريية:

من خالل جتاربنا اتضح أن التعليم العريب اجلامعي يف نيجرييا يواجه عدة مشكالت، 
والبيئة  فيها،  تدرس  التي  اجلامعات  طبيعة  باختالف  ختتلف  كثرية  املشكالت  وهذه 

االجتامعية التي توجد فيها اجلامعة؛ ويمكن تقسيم هذه املشكالت كالتايل:

1. مشكالت تتعلق باملادة نفسها: من حيث كوهنا صعبة بعض اليشء، ومن حيث 
الشعرية  والنصوص  والعروض  والبالغة  والرصف  كالنحو  الكثرية  فروعها  ب  تشعُّ
والنثر، وما شابه ذلك كعلم اللغة وفقه اللغة، وال جييد الطالب هذه اللغة إال إذا أملّ هبذه 

الفروع كلها، وهذا مما يصعب عىل كثري ممن مل يتعود دراسة مثل هذه اللغة الثرية الغنية.

الثانية تتعلق بالطالب الدارس للغة العربية نفسه: من حيث كونه أوالً  2. املشكلة 
يتعلمها ويدرسها كلغة ثانية. أضف إىل ذلك أن البيئة املحيطة به ال تستعملها، وقّلام يسمع 
أو جيد أناسًا يتخاطبون معه هبا؛ لكي يتدرب عىل احلديث هبا والنطق هبا. فالصحف مثاًل 
كلها باللغة اإلنجليزية، واإلذاعة والتلفزة كذلك، وكل يشء خارج الفصل واملكتب غري 
عريب، فلذلك يواجه الطالب النيجريي صعوبة يف التأقلم مع الدراسة العربية، اللهم إال يف 
والية برنو حيث توجد قبيلة شوا عرب. وكذلك تدرس املواد الرشعية يف جامعاتنا باللغة 
اإلنجليزية ال باللغة العربية؛ إال ما ندر، وهذا النظام ال يوفر للطالب التمّكن التام يف 
هذه املواد، حيث إنه ال يستطيع أن يراجع املصادر واملراجع الرئيسية التي ما زال معظمها 
مكتوبًا باللغة العربية مل يرتجم بعد، وحتى لو ُترمجت فإهنا ال تعطي املعلومات الكافية 
واملطلوبة كام هي يف أصلها العريب، وبعضهم ال يستطيع القراءة بالعربية حتى املراجع 
الثانوية باللغة العربية، فتجد الطالب أو خريج اجلامعة من محلة درجة الليسانس يف العلوم 
الرشعية ال يستطيع التحدث باللغة العربية، وبلغ هذا املستوى املتدين بعض من وصل 
إىل مرحلة الدكتوراه. فتعبريات الطلبة سواء اخلطية أو الشفهية أو التعامالت التواصلية 
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ال تكون إال باللغة اإلنجليزية، وهو أمر مؤسف  للغاية يف نظرنا ال يساعد عىل التحدث 
والتمّكن يف العربية.

النيجريي: حيث حتيط به عراقيل شبيهة  العريب  تتعلق باملحارض  الثالثة  3. املشكلة 
بالتي حتيط بطالبه، فوسائل البحث عنده قليلة، إذ إن الكتب التي يف املكتبة العربية يف 
قّلام تكفيه هو  نادرة يف بعض اجلامعات، فأحيانًا  القديمة  جامعاتنا قديمة، وحتى هذه 
وطالبه، والطبعات اجلديدة والبحوث اجلديدة يف جمال ختصصه غري متوفرة، أضف إىل 
اإليضاحية  الوسائل  الكمبيوتر، وكثري من  اللغوية وأجهزة  املختربات  توفر  ذلك عدم 

واألفالم والربامج التعليمية وغريها. 

4. املشكلة الرابعة هي عدم وجود وظيفة مناسبة: فمام يضعف مهة الطالب دارس 
اللغة العربية أو العلوم العربية أنه إذا ختّرج يف اجلامعة ال تتوفر له فرصة احلصول عىل 
وظيفة حكومية غري التدريس يف املدارس، ألن لغة الدولة الرسمية هي اللغة اإلنجليزية، 

ولكن هذه املشكلة أخذت يف االنحسار اآلن كام سنرى يف ما ييل.

 مستقبل اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف اجلامعات النيجريية:

رغم ما قلناه وذكرناه من املشكالت التي تواجه اللغة العربية والدراسات الرشعية، إال 
أن هلذين املجالني مستقباًل مبهرًا جدًا يف اجلامعات النيجريية، كام يمكن تلخيصه يف اآليت:

أوالً: كون نيجرييا أغلبية سكاهنا من املسلمني، وهؤالء املسلمون حيتاجون إىل من 
يعّلمهم أمور دينهم ولغة كتاهبم الكريم، وليس هناك من يستغني عن تعليم هذه اللغة 
بتدريب  يقوم  من  الراهن  الوقت  يف  ثمة  وليس  القيم،  الدين  هذا  هبدي  واالسرتشاد 
أن  من  ملا يالحظ  املحلية، وذلك  إال جامعاتنا  العربية  اللغة  واألئمة ومدريس  الُوّعاظ 
مدارسنا التقليدية التي كان االعتامد عليها يف ختريج األئمة واملدرسني واألساتذة أخذت 
أصاهبا  املشهورة  التقليدية  مدارسنا  من  فكثري  أحيانًا؛  والتاليش  والرتاجع  التدهور  يف 
الوهن، هلذا ال مناص هلذا الكم املتزايد من املسلمني إال االعتامد عىل من يتخرجون من 

جامعاتنا احلديثة.

ثانيًا: البعثات اخلارجية بدأت تتقّلص وترتاجع يف اآلونة األخرية، وخاصة بعد أحداث 
احلادي عرش من سبتمرب واحلرب عىل ما يسمى باإلرهاب، فمن هذا البد جلامعاتنا من أن 
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تسد هذه الفجوة التي تركها الرتاجع يف إرسال البعثات إىل اخلارج.

ثالثًا: هذا الكم الكبري من املدارس اإلسالمية، االبتدائية منها والثانوية، التي أصبحت 
تتضاعف يف كل يوم، ليس خلرجييها إال أقسام اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، فقّلام 
جتد أقسامًا أخرى تقبلهم، اللهم إال ما نجده لدى بعض اجلامعات، فلذلك فإن احلاجة 

كبرية جدًا إىل فتح املزيد من أقسام الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعاتنا.

اليوم، فاألمم،  العامل  رابعًا: األمر الالفت لالنتباه هو االهتامم باإلسالم وعلومه يف 
وخاصة األوروبية، قد زاد اهتاممها بمعرفة املزيد عن اإلسالم وتعاليمه، فهي يف حاجة إىل 
من يرشدها إىل حقيقة هذا الدين املتسامح، ومن هنا يمكن جلامعاتنا أن تقوم بدور فاعل 
يف ختريج الُكّتاب واملرتمجني الذين يمكن أن يقوموا بدور التعريف باإلسالم وتعاليمه 

وحقيقته كام جيب. )9(

خامسًا: أصبح طالب اللغة العربية والدراسات الرشعية حيصلون اآلن عىل الوظائف 
املتعددة يف احلكومة إضافة إىل التدريس، فمنها العمل يف السلك الدبلومايس، والعمل 
بالرتمجة يف وزارة اخلارجية ويف اجلامعات واملحاكم ذات الطابع اإلسالمي، وخاصة يف 
الواليات التي فيها أغلبية مسلمة، وهم يعملون هناك كقضاة ومسجلني، وقد ُأنشئت 
هذه  يف  والغالب  الدينية،  للشئون  وزارات  املسلمة  األغلبية  ذات  الواليات  بعض  يف 
الدينية، وكذلك املوظفون  العربية والعلوم  اللغة  الوزير ممن درس  الوزارات أن يكون 
فيها يكونون من الذين درسوا اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، ويف الواليات ُيعيرَّنون 
مستشارين للشئون الدينية حلكام الوالية، كام هو احلال يف والية يويب. وأما يف اجلامعات، 
فإن املحارضين يف قسم العربية والدراسات اإلسالمية يبدأون من البداية كمعيدين ثم 
التي  والتقدير  واالعتبارات  احلقوق  وهلم  )الربوفيسور(،  األستاذية  درجة  إىل  يصلون 
يتمتع هبا سائر األساتذة يف اجلامعة؛ ويف بعض اجلامعات أصبحوا مديرين هلذه اجلامعات 
وإلورن،  وبايرو  وميدغري  صكتو  جامعات  يف  احلال  هو  كام   ،)Vice Chancellor(

وجامعة احلكمة. وأما يف جمال املحاماة، فإن الذين درسوا العلوم الرشعية يعملون حمامني 
يف املحاكم بمهارة أكثر من الذين خترجوا يف اجلامعات وحصلوا عىل درجة الليسانس 
العلوم  الذين يدرسون  الغريب فقط، ألنه يتعني يف جامعاتنا عىل  النمط  يف احلقوق عىل 

الرشعية أن يدرسوا أيضًا القانون الغريب ويدرسوا أيضًا اللغة العربية.
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سادسًا: االهتامم بدراسة اللغة العربية والعلوم الرشعية يف نيجرييا وصل إىل درجة أن 
إحدى الواليات أنشأت جامعة إسالمية، وهي والية كشنا.

اخلامتة:

يف هناية هذه املقالة، كمحاولة من املحاوالت املبذولة يف تطوير دراسة اللغة العربية 
جتارب  نتيجة  املقالة  هذه  أّن  أوضح  خاصة.  النيجريية  اجلامعات  يف  الرشعية  والعلوم 
طويلة نسبيًا يف تدريس اللغة العربية والعلوم الرشعية، األمر الذي شارك فيه الباحث مدة 
من الزمن يف هذه اجلامعات؛ فلكل يشء مزايا وعيوب، حيث إننا نستفيد من املزايا ونعترب 
العيوب مرآة للوصول إىل حال أفضل وأمثل. لقد استعرضنا العديد من املشكالت التي 
تعرتض عملية تدريس اللغة العربية والعلوم الرشعية يف جامعاتنا، ولكننا ال ننحني أمام 

هذه الصعوبات، بل نقتحمها باحللول التالية:

1. االهتامم بتدريس إنتاجات علامئنا املحليني.

2. االهتامم بالدراسات املقارنة سواء األدبية أو اللغوية أو الرشعية.

معلوماته  حيث  من  العربية  الدراسات  طالب  آفاق  لفتح  اجلهد  من  مزيد  بذل   .3
العرصية والتكنولوجية.

4. إجياد فرص الوظيفة احلكومية وغري احلكومية خلرجيي هذين املجالني )الدراسات 
العربية واإلسالمية(.

5. إجياد املكتبات الغنية بالكتب واملجالت احلديثة.

6. إحياء عملية إرسال البعثات إىل اخلارج، وخاصة إىل الدول العربية واإلسالمية.

نكون  أن  جيب  بل  حمبطني  أو  متشائمني  نكون  ال  املشكالت،  هذه  من  الرغم  عىل 
متفائلني، ألنه كام رأينا فإن للغة العربية والدراسات الرشعية مستقباًل مرشقًا ومبهرًا يف 
اجلامعات النيجريية، وذلك ألن نيجرييا أكرب الدول اإلفريقية من ناحية السكان وعدد 
املسلمني، وهلذا رّكزنا يف هذه املقالة عىل اجلامعات النيجريية التي يبلغ عددها أكثر من 
مخسني جامعة، بعضها تابعة للحكومة االحتادية وبعضها اآلخر تابع للحكومات الوالئية، 

ومن هذا املنظور نكتفي باحلديث عنها بصفة عامة.
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مقدمة: مدخل تارخيي: منطقة غر	 أفريقيا وعالقتها بالتعليم العريّب

يمكن تقسيم غرب أفريقيا، من حيث الكيان اجلغرايف والتباين الثقايّف للمنطقة التي 
كانت ُتعرف عند الدارسني العرب بغرب وسط الّسودان،)1( إىل إقليمني عريضني مها: 
إقليم املنطقة البطحاء وإقليم غابة غينيا. لقد نشأت يف كّل من اإلقليمني إمرباطوريات 
األحداث  سنتناول  املحارضة  هذه  دائرة  نوّسع  وحتى  حاكمة،  وُسالالت  وممالك 
السياسية التي سبقت عهد احلكم االستعامري يف هذين اإلقليمني بيشء من الدراسة. 
البطحاء هي إمرباطورّية غانا،)2(  املنطقة  إقليم  التي نشأت يف  إّن اإلمرباطورية األوىل 
ما  أّما  امليالدّينْي.  والسادس  اخلامس  القرن  يف  تأسيسها  يكون  أن  املرّجح  كان  التي 
ذهب إليه كّل من الّسعدي وغريه من أّن قومًا بيضًا هم الذين أّسسوها)3( فليس بمقنع 
بسطت سلطاهنا  قد  اإلمرباطورية  هذه  أّن  واملحّقق  املعارصين.)4(  الباحثني  من  لكثري 
مجهورية  وحدود  جنوبًا  نيجريي  وبحر  األطليّس  املحيط  بني  فيام  سيادهتا  وامتّدت 
أفريقيا عالقات جتارّية  بينها وبني دول شامل  تربط  املعارصة شامالً، وكانت  موريتانيا 
قامت عىل أساس تبادل ثرواهتا، أمثال الذهب والعاج والعبيد بامللح والسيوف واخليل 

التعليم العربي فـي اجلامعات النيجريّية 
جنوب البالد  

الربوفيسور عبدالرزاق ديريمي أبوبكر
أستاذ اللغة العربية وآداهبا، جامعة إلورن - ومدير جامعة احلكمة سابقًا، نيجرييًا



-104-

واملالبس والكتب؛ التي ُتستورد عرب مدن مثل أود غسط وتودن وتغازا إىل املغرب)5( 
والعامل املتوّسطي. ولكّن سلطان غانا - التي كانت بأيدي ساللة ُسونِنَْكي احلاكمة يف 
مدينة ُكْمنِي - قد خضع لنفوذ املرابطني املغاربة)6( يف عام 1076م، وقد سيطرت ساللة 
سوننكي الساكنون يف مدينة َكنَْتبي عىل عرش آبائهم من جديد يف عام 1203م.)7( هذا، 
وقد ساء املسلمني الغانيني سقوط دولة املرابطني وهاجروا إثر ذلك إىل موقع قرب املاء 
يسّمى والتة. لقد غلب غانا ودّمرها يف عام 1240م ملك امللنكنّيني الذي اسمه ُسنِْد 
اعتنق اإلسالم وأّسس  فيام بني 1230-1255م(. وبعد ذلك  )الذي كان حكمه  أتا 
عاصمته اجلديدة يف مايل. ومن أجل املمّيزات الفريدة التي كان يتمتع هبا من شجاعة 
كان  القوّي  األساس  هذا  وعىل  الفتّية،  لدولته  قوية  دعائم  يريس  أن  استطاع  وإقدام 
لشقيقة  كانا حفيدين  اللذين  ُسَلْياَمن  وَمنَْسى  ِموسى  َكنَْكْن  َمنَْسى  أمثال  الربرة،  خلفه 
سند أتا، حيث بلغت مايل ذروة جمدها يف عهدمها.)8( وقد أصبحت مايل عاصمة جتارية 
مراكز  إىل  أيضًا(  بكوكو  )املسامة  وَغاْو  وجينْي  ومتبكتو  نَِئني  مثل  مدهنا  حتّولت كربى 
علمية وجتارية يشار إليها بالبنان، وكان يزورها كبار العلامء ومشاهري التجار من شامل 
أفريقيا. وكذلك كانت معادن امللح التي توجد يف تغازا، ومعادن النحاس التي توجد 
مكانة  اإلمرباطورية  أحّلت  قد  الثروات  هذه  كّل  ونغرا،  يف  الذهب  ووفرة  ا،  َتِكدرَّ يف 
البالد  إدارة  املمتاز قد ساعد يف استقرار  الوضع االقتصادّي  اقتصادية مرموقة، وهذا 
من جانب، وأّدى إىل ازدهار التطور التجارّي من جانب آخر. ولقد بدأ عرص التدهور 
إلمرباطورية مايل بوفاة منسى سليامن يف عام 1359م، ولكن يف الوقت الذي أفل فيه 
نجم مايل انبثق فجر إمرباطورّية ُسوْنَغي يف مدينة َغاْو )َكْيَكا( التجارية، وقد توىّل أمر 
الذي  )1465-1492م(،  َعيّل  ُسنَي  يدعى  رجٌل  اجلديدة  اإلمرباطورية  هذه  توسعة 
أّيام استغالل. وقد بنى عىل إنجازات ُسنّي عيّل خلُفه املسّمى  استغّل أمر سقوط مايل 
أْسكآ حمّمد األكرب )1493-1529م(، ولكن انحّطت أمور إمرباطورّية ُسوْنَغي بعد 
عهده، واستمّر هذا األمر حّتى سقطت إثر اجتياح املغاربة هلا يف سنة 1591م. ومن 
وإىل  َغْرًبا،  تكرور)10(  إىل  جمدها  أوج  يف  امتّدت  قد  سونغي  سلطة  أّن  بالذكر  اجلدير 
كانو )يف نيجرييا( رشقًا، وتغازا شامالً، ومملكة ُمْويِس جنوًبا. ومن أهّم اإلمرباطورّيات 
أطَول  من  كانت  إهّنا  يقال  التي  ُبْرُنو،  َكاَنْم  إمرباطورّية  اإلقليم  هذا  يف  نشأت  التي 
امليالدي ودامت  الثامن  القرن  العامل. وذلك ألهّنا تأّسست يف  بقاًء يف  اإلمرباطورّيات 



-105-

التحديد،  وجه  عىل  1810م  عام  يف  وذلك  امليالدّي،  عرش  التاسع  القرن  أوائل  حّتى 
يف  الّذهبّي  عرصها  وكان  الفالنّيني.  غزو  النتكاسة  اإلمربالية  سلطتها  تعّرضت  حني 
عهد السلطان إدريس َأُلْوَما )1572-1603م(. ويرجع الفضل يف نشأة ساللة حاكمة 
احلربية  بمقدرته  استطاع  الذي  الَكنَْيِمي،  حمّمد  الشيخ  إىل  اإلمرباطورّية  هلذه  أخرى 
وحنكته السياسّية أن يقاوم الغزو الفاليّن حّتى بقيت إىل آخر القرن التاسع عرش. ومن 
ُنويّبْ  قبيلة  إىل  قد وصلت  اإلمرباطورّية  أن سيطرة هذه  الصدد  بالذكر يف هذا  اجلدير 

املجاورة لشعب يوربا من جهة الشامل.)11( 

املذكور أعاله لشّتى اإلمرباطورّيات،  السيايس واالقتصادي  عالوة عىل االزدهار 
لقد كان أيضًا تقّدم علمّي ملموس. ونعني بالتقدم العلمّي يف شأن دول غرب أفريقيا 
أّن الديانة اإلسالمية نالت قبوالً وانتشاًرا لدى شعبها. وقبل أن يتلفظ أّي شخص من 
غرب أفريقيا بأّي كلمة إنجليزية أو فرنسّية أتقن كثريون من أهلها اللغة العربية، وكتب 
األكثر لغاهتم املحلّية باحلروف العربية، كام كان كّل من اإلنجليزية والفرنسية مكتوًبا 
باحلروف الرومانية.)12( والّسبب الّرئيس النتشار العربّية املنقطع النظري هو العالقات 
أفريقيا،  شامل  ودول  اإلمرباطوريات  هذه  بني  تربط  كانت  التي  والعسكرية  التجارية 
وقد رافق هذه العالقات انتشار للعربية واعتناق للدين اإلسالمي. ومل مَتِْض فرتة طويلة 
وقد  الزاهرة.  العلمّية  واحلياة  اإلسالمية  للثقافة  مراكز  املدن  معظم  أصبحت  حّتى 
اللغة واألدب  نبغ فيه علامء يف  َسنُْكَرْي الذي  العلمّية يف مسجد  انعكست هذه احلياة 
والعلوم اإلسالمية األخرى. وقد كانت َجْينَْي عاصمًة إسالمّيًة أخرى نافست مدينة 

مِتَْبْكُتو التي كانت عامرة بالوافدين.)13( 

مايض اللغة العربية يف بالد اليوربا

بني كّل من اللغتني العربية واليوربا - لغة الكاتب ولغة سكان غرب جنوب نيجرييا 
بينام  االئتالف،  أكثر من وجوه  التباين  املجاورة - وجوه  بنني  أقاليم مجهورّية  وبعض 
اليوربا يسكن أهلها يف  العربية لغة هلا جذورها يف الرشق األوسط من قارة آسيا فإّن 
اجلنوب الغريب من صحراء قارة أفريقيا. ويربط كالًّ من أصحاب اللغتني عالقات مع 
جرياهنام ممّا جعلهام متمّيزين يف تكوينهام الثقايف. وال عجب - بناًء عىل ما سلف - أن 
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تستفيد كّل منهام من جرياهنا، وتعطيا اللغات املجاورة يف حميطهام الثقايف استفادة وعطاء 
جيعالهنام تزيدان بعًدا عن األخرى. ويف علم التصنيف ُتّعدُّ العربية من اللغات الّسامية. 
وقد ُعنَِي بعض علامء فقه اللغة بدراسة أوجه التشابه التي توجد بني العربية وبني سائر 
أخواهتا السامّية من ناحية األصوات والرتاكيب والدالالت، والتي من أجلها استحّقت 
العربية أن تلحق بالفصائل السامية. وإن أردنا أن نوّسع دائرة البحث، يمكننا االستفادة 
نشأهتا  مراحل  شّتى  يف  العربية  من  يتجّزأ  ال  جزًءا  أصبحت  التي  احلركات  تاريخ  من 
وهذه  التقليدّية.  وغري  التقليدّية  واإلسالمّية  التقليدية  اجلاهلّية  عهودها  منذ  وتطّورها 
الدراسة املستفيضة تشمل اللهجات العربّية القديمة واللغات الدارسة والسبئية واحلمريّية 
والعربّية الشاملية التي ال تقارب العربّية احلديثة يف مفرداهتا وتراكيبها فحسب، بل تشاهبها 
يف قواعدها النحوية. وهذا التحقيق لبعض اللغات الدارسة ال يشمل اللهجات العربية 
اجلنوبّية احلديثة املنترشة بني مدينتي حرضموت وعامن، تلك البقعة التي ال يزال يبقى فيها 
باقية من العربية القديمة. وتنشأ هذه النزعة من حمّبة اللهجات العربية اجلنوبية القديمة التي 
دّلت عليها النقوش التي يرجع تارخيها إىل ما قبل ميالد املسيح حّتى سقوط اإلمرباطورية 
احلمريية يف القرن السادس امليالدي. وهذه الدراسة الصوتية للعربية قد تثري االهتامم إىل 

معرفة أّولّية العربية:

إن املصطلح )أي: أّولّية العربّية( هو املستعمل لنعني به املواد املنقوشة التي تدّل عىل 
وجود اللغة قبل مراحل العربية القديمة املنقسمة إىل: اللحيانية والسافاتية والثمودية.)14( 

إّن اجلهود النادرة التي ُبِذلت يف سبيل دراسة بلورة العربّية القديمة )العربية الشاملية( 
كانت ممكنة ألّن الشعر اجلاهيّل قد وصل إلينا عرب احلكاية أّوالً ثّم عرب التدوين ثانيًا، 
وهذا الشعر هو لبنة ما يعرف بالعربية الفصحى اليوم. وقد ساعد نزول القرآن الكريم 
وتوحيد  قريش  هلجة  انتشار  عىل  الرشيفة  النّبوّية  السنة  من  النزول  هذا  صاحب  وما 
من  بعدهم  من  أتوا  الذين  ثّم  الراشدون  اخللفاء  َدَعَم  وقد  اللهجة.  هذه  عىل  العرب 
اّلتي  األقطار  لكّل  رسمية  لغة  العربية  هذه  جعلوا  حينام  االجتاه؛  هذا  أمّية  بني  خلفاء 
دخلت يف دين اهلل أفواًجا. وهذه الدول التي اعتنق أهلها اإلسالم قد محلت مع دينها 
اجلديد اللغة العربّية كلغة الدين والتجارة واإلدارة. وتشمل هذه الدول شامل أفريقيا 
وبالد األندلس وحميط غرب أفريقيا ووسطها ورشقها، بل قد أصبحت العربية - بعد 
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وماليزيا  وإندونيسيا  اهلند  وأهل  أوروبا  رشق  يف  تركيا  أهل  لدى  معتادة  لغة   - ذلك 
والصني يف الرشق األقىص.

وليس هذا االنتشار املنقطع النظري لإلسالم، الذي كان حيمل معه القرآن والّلهجة 
القرشية التي هبا نزل بدًءا من القرن السابع امليالدّي، عاماًل مساعًدا عىل هيمنة القرشية 
عىل بقّية شقيقاهتا يف األرسة اللغوّية من الفصيلة السامية فحسب، بل جعلها حتّل حمّل 
األمهرّية يف كوهنا اللغة الرسمية ألهل املنطقة.)15( فغلبة العربية عىل بقية لغات املنطقة 
أو استيعاهبا هلا مل تقترص عىل احلدود السامّية فحسب، بل امتّدت إىل بقّية ديار اإلسالم 
بالدين  واتصاهلا  جانب،  من  وعراقتها  العربية  قّوة  أمام  املحلّية  لغاهتا  تصمد  مل  التي 
وصاحب الرسالة حمّمد صىل اهلل عليه وسلم والقرآن الكريم من جانب آخر. وبناًء عىل 
هذه احلقيقة تعّربت دول شامل أفريقيا التي أسلم أهلها إىل يومنا هذا.16 وقد تشمل 
دراسة األصوات اللغوية التطورات الداللية التي حصلت للهجات اإلقليمية - أو ما 
اشتهرت باللغات العامّية - التي تعّد يف املنزلة السفىل من العربية التقليدية الفصحى.
)17( وقد ُيعنى يف هذه الدراسة لألصوات اللغوية بالتطّورات والتحّوالت التي حصلت 

للغة الفصحى املعارصة )]Contemporary Standard Arabic [C.S.A( منذ أوائل 
عهدها إىل يومنا هذا، الذي تتبّوأ فيه مكانة مرموقة كوهنا لغة الدين والثقافة والعلوم 
التي يتجاوز نفوذها حدود الدول العربّية واإلسالمّية. إّن استعامل القنوات الربيطانية 
واهلولندية واألمريكية العربية لبّث األخبار الدولية ألكرُب شاهٍد عىل هذا. وكذلك ما 
والنظري   )The Voice of Nigeria( نيجرييا  إذاعة صوت  من  العريب  القسم  ُيبّث يف 
قلناه.  ما  صّحة  يؤّيد  اجلزيرة   )Cable Network News [C.N.N[( قناة  من  العريب 
وهذه النتيجة التي توّصلنا إليها تؤّيد أّن الفصحى هي اللغة العليا خالفًا للغة الّدارجة 

)العامّية( وما تفّرع عنها من اللهجات اإلقليمية. 

أمهّية اللغة العربية لقارة أفريقيا

لقد قامت عالقة وطيدة بني اللغة العربية وقارة أفريقيا سبقت دخول اإلسالم إىل 
القارة. وكان الذهب اإلفريقّي هو الذي لفت أنظار املستكشفني أكثر من جتارة الرقيق 
منذ أقدم العصور، بْدًءا من القرطاجيني حّتى العرب الذين خلفوهم يف هذه الرحالت 
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املتتابعة إىل ديار أفريقيا.)18( وقد ساعد قرب بعض الدول اإلفريقّية من اجلزيرة العربية 
هذه العالقة إىل حّد بعيد. وكانت الثورة الزراعية التي حدثت يف جنوب اجلزيرة يف عهد 
ملكة سبأ بلقيس، واللقاء الذي تّم بينها وبني نبّي اهلل سليامن »عليه السالم«، قد ساعدا 
هجرة األفارقة إىل تلك البقعة، وقّويا حركات الرحالت منها وإليها. ومن الدول التي 
إثيوبيا والصومال والسودان. وكانت اهلجرة نحو  القرب اجلغرايّف  استفادت من هذا 
الشامل هي التي سّلمت العرب من االنقراض بعد اهنيار الّسّد يف اليمن. ومع انتشار 
واعرتاف  قبول  للعربية  أصبح  اإلسالمية؛  لألّمة  رسمّية  لغة  العربية  واختاذ  اإلسالم 
شامل  يف  اليونانّية  حمّل  العربية  حّلت  لقد  اإلسالمية.  الدول  أرجاء  كافة  يف  وانتشار 
وأجادها  هبا،  يتكّلمون  أنفسهم  اليونان  أصبح  حّتى  الّرسمّية،  اللغة  كوهنا  يف  أفريقيا 
– كذلك - الرومان والربابرة؛ ليس كلغة كرييولّية )إضافّية( بل كلغة أساسّية، أّدت 
- بعد ذلك- إىل أن تنشأ هلا هلجات عّدة تبًعا للمجتمعات والبيئات اجلغرافّية يف هذه 
الّدول ويف موريتانيا يف غرب أفريقيا. ومع اقتحام اإلسالم ألوروبا حّلت العربّية حمّل 
اليونانّية يف إسبانيا وجنوب الربتغال، حّتى أصبح املسلمون واملسيحّيون الساكنون يف 

هذه الديار يتعاملون ويتفامهون بالعربّية عىل حّد سواء.)19( 

ومل يأت القرن التاسع امليالدّي حتى قويت شوكة العربية واتسعت رقعتها، وتأّسست 
هلا مخسة مراكز ُتعنى بدراستها يف العامل. وذلك حيث ُأّسس يف بغداد عاصمة الدولة 
العباسّية معهد الرتمجة يف 832م لنقل علوم احلضارات األخرى وثقافاهتا إىل العربية. 
)800-909م(  األغلبية  الدولة  مؤّسس  األغلب  بن  إبراهيم  ترّبع  نتيجة  هذا  وكان 
بمبلغ قيمته أربعون ألف دينار )40.000 دينار(. وكانت السلطة األخرى التي متسك 
زمام األمور يف شامل غرب أفريقيا قد أنشأت جامعة القريوان بمدينة فاس يف اململكة 
قرطبة  أوروبا كانت  األزهر يف مرص. ويف  الفاطمّيون جامعة  أّسس  املغربية. وكذلك 
باعرتاف  متمتعًا  متبكتو  كان جامع سنُكْوَرْي يف  بينام  الّرحال،  إليها  تشّد  مدينة علمية 
ا يف ِغَراَنَدا ومساجد  العلامء كجامعة علمية يف غرب أفريقيا. وكذلك كان مركز احْلَْمرِبَ
القرطبة وما حوهلا من املدن والقرى كمدينة الزهراء مراكز للتعليم العريّب يف أوروبا. 
التعليم والبحث والنرش يف كّل ما سبق من املساجد واجلوامع  وقد كانت العربية لغة 
واجلامعات، وبقاء األلفاظ العربية يف املصطلحات العلمية يف كثري من العلوم التجريبية 
العربّية ودين  اللغة  إىل يومنا هذا أكرب شاهد عىل قولنا هذا.)20( وقد صاحب كلٌّ من 
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الّتّجار املسلمني إىل غرب أفريقيا،)21( وكانت وفادهتم عرب قنوات الصحراء  اإلسالم 
ِسِجْلَمَسة  طريق  هي  األخرى  العبور  قناة  وكانت  والسنغال.  وموريتانيا  املغرب  يف 
وَتَغاَزا وتْوّدْينِي حّتى منعطف هنر نيجر. وكان الطريق البديل عنها هو طريق تونس إىل 
طرابلس حتى كتشينا قرب مدينة كانو. أّما من الرّشق فكانت الرحالت تقع من مدينة 
السودان( حّتى  بدارفور )يف جنوب  أو مرص مروًرا  ُبْرُنو وتشاد  َكنَْم  إىل  ليبيا  فّزان يف 
واَدْي وصوالً إىل كنم برنو.)22( وقد أصبح من احلقائق الّتارخيية أن البعض قد هاجروا 
من دمشق يف عهد اخلليفة عمر بن عبدالعزيز حوايل مائة سنة بعد اهلجرة )100هـ( إىل 
كنم برنو شامل رشق نيجرييا.)23( وكان حمّمد بن مانع من مدينة الفأس قد هاجر إىل كنم 
الربناويني عاّمتهم وحّكامهم  بتعليم كثري من  برنو سنة 1067م، وكان عامًلا مشهوًرا 
فيام  برنو  الذي حكم كنم  ِجْلِمي  ُحمُّ  قبل عهد  العربية والدراسات اإلسالمّية؛  اللغة 
بني 1085م و1097م.)24( ومّلا اعتنق أمري مدينة كانو يَاِجي َداْن إَِساِمَيا - الذي حكم 
فيام بني 1349م و1385م - اإلسالم أغدق عطاءه عىل العلامء تشجيًعا هلم،25 علاًم 
بأّن بعض أولئك العلامء كانوا قضاة أو كّتاًبا أو مستشارين، عالوة عىل كوهنم معّلمني 
ملن نزلوا بني أظهرهم.)26( وكان من بني أولئك العلامء األعالم عبدالكريم املغييل من 
تلمسان يف اجلزائر، وجالل الدين الّسيوطي الذي كان عىل اتصال دائم بغرب أفريقيا 
بتبادل الرسائل من مقّره يف مرص، وعائدة أمحد التكريتي تلميذ املغييل، وأمحد العقيط جّد 
أمحد بابا التمبكتي، وأمحد بابا نفسه، وحمّمد بن مسني الكشناوي. وكانوا علامء رّحاًل 
واستوطنوا  )َغاْو(، حّتى وصلوا  وَكاْوَكا  وَجْينَي، ومتبكتو،  نَئاين،  للتعليم يف  يتنّقلون 
ُأْوُيْو إيَِلْ حيث تقّرر  كاًل من كتشينا وكانو وكنم برنو وبالد يوربا، وال سّيام عاصمتها 

وجود علامء ومسجٍد حوايل سنة 957هـ املوافق 1550م.)27( 

اللغة العربية واالحتكاك الغريّب

الغربّية عن طريق شامل  العربية والثقافة اإلسالمّية يف أوروبا  اللغة  نتيجة النتشار 
أفريقيا؛ كان اعتناق بعض املسلمني للديانة املسيحّية كام اعتنق بعض املسيحّيني اإلسالم. 
وعىل كّل حال، فقد احتفظ كثري من املسيحّيني بدينهم يف املناطق ذات األغلبّية املسلمة. 
وغرّيت األندلس لغتها ودينها من الالتينية واملسيحية إىل العربية واإلسالم. وكان عن 
طريق إتقان العربية أن انتقل كثري من العلوم املرتمجة عن الرومانية والالتينّية إىل الغرب. 



-110-

اإلنجيل  وَدْحض  الذي كتب رسالة عن اإلسالم  ابن حزم )ت 1064م(  وكان جّد 
رُقلُدْو  لرّد  مثرًيا  اإلنجيل  َدْحض  يف  حزم  ابن  كتاب  وكان  اإلسالم.  اعتنق  نرصانيًّا 
الكريم.  القرآن  عىل  1320م  سنة  املتوىف   )Ricoldo of Montecroce( امُلنْتِْقُرويّس 
لعمل  مشاهبًا  )ِسلميًّا(  إجيابيًّا  نقدًا  كان  فقد  1111م(  )ت  الغزايّل  اإلمام  مصنّف  أّما 
نقوالَْس كريبس )Nicholas Krebs( من كوَسا )ت 1494م(. والشّك أّن املسلمني 
قد تفّوقوا عىل نظرائهم وبّزوهم يف العلم، حّتى مكث خصومهم عّدة قرون من الزمن 

قبل أن يستطيعوا الّرّد عليهم.)28( وهذه احلقيقة هي التي أكّدها التقرير التايل:

يف  دعوهتم  املسلمون  يامرس  كان  هبام  اللذين  والعزم  بالنشاط  املتدّينون  تأثر  لقد 
املسلمون  حّققها  التي  والعلمّية  الثقافية  اإلنجازات  كانت  حيث  وذلك  األندلس، 
األندلسّيون مثرية استطالع الغرب الالتينّي وغبطتهم. وقد حترّي البابا غراغوري السابع 

)Pope Gregory VII( يف سبيل رّد املغاربة األندلسّيني عن دينهم.)29( 

والثقافات  العلوم  نقل  نتيجة  للبرشية  التي حتّققت  اجلّمة  الفوائد  من  الرغم  وعىل 
يعاملون  األفارقة  وخلفاؤهم  الغرب  كان  العربية،  اللغة  طريق  عن  الغرب  ديار  إىل 
ارتداد املسلمني عن  العربية معاملة اجلهالء، وهيدفون إىل  بالثقافة  املثقفني  النّيجرييني 
حّد  عىل   - مكّونة  واإلسالم  العربية  ضّد  املستعملة  االسرتاتيجية  وكانت  دينهم.)30( 
والرصاصة،  والتجارة  اإلنجيل  ثالوث  من   -  )Babs Fafunwa( فافنوا  بابس  تعبري 
علاًم أّن اآلخرين قد جعلوا هذا الثالوث هو املسيحّية والتجارة واالستعامر.)31( وعىل 
سبيل املثال، قتلت أيدي االستعامر سلطان مدينة صوكوتو الّطاهر أمحد سنة 1903م 
يف مدينة برمي، وتّم َعْزل أمراء آخرين كأمراء مدن بِّدا وَزاِرَيا وُكْوَتنُْغْوًرا وبرمي، الذين 
ذ َخْلُعهم ونفيهم عن البالد.)32( ومع كّل هذا كان املنصفون واملعنّيون بشأن العلم  ُنفنِّ
التي  والثقافة اإلسالمية،  العربية  للغة  دراستهم  يواصلون  يزالون  الغرب ال  أهل  من 
كانت - ومل تزل- اللغة العربية وعاًء هلا. وكان األملان يف طليعة هذه الكوكبة؛ حيث 
كان الغربّيون اآلخرون هلم تبعًا. ومل تزل معظم اجلامعات التقليدّية يف أوروبا وأمريكا 
تدرس اللغة العربية كوسيلة للتعليم أو البحث إىل يومنا هذا. ونتيجة هلجرة العرب من 
لبنان وسوريا إىل الغرب؛ لالشتغال باحلرف وتوفري العاملة الرخيصة ألهل الواليات 
األمريكّية املّتحدة وأمريكا اجلنوبّية، نشأ األدب العريب يف املهجر. وذلك حني أنشؤوا 
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الرابطة القلمّية يف عام 1920م. وكان معظم املهاجرين مسيحّيني، ومنهم جربان خليل 
أّيوب، وندرة  املعلوف، ورشيد  أبو مايض، ورياض  وإيليا  نعيمة،  جربان، وميخائيل 

احلّداد،)33( وكان هلم نشاط ودور يف ازدهار األدب العريّب احلديث يف تلك الديار. 

مقاومة املسلمني للتعليم املديّن

ليس قصدي هنا أن أخوض يف تاريخ املعاناة التي كابدها املسلمون يف املدارس التي 
أّسسوها)34( واملدارس احلكومية أو املدارس النرصانية، وذلك أليّن ال أرى لزوم هذا 
التفصيل؛ ألّن الغرض ليس متعلقًا بالدراسات اإلسالمية، وإن كانت اللغة العربية - 
من حيث األصل والواقع - ال تتجّزأ عن الدراسات اإلسالمية. وهلذا كان من الطبيعي 
أن تتأثر إحدامها بام تأّثرت به األخرى. ومن الالفت للنظر أّن كّل بقعة من بقاع غرب 
أفريقيا املسلمة قد أبدت مقاومة للتعليم الغريّب. فاملجتمعان املتشاهبان يف ردود فعلهام 
املجتمعني  من  كّل  وكان  اليوربا.  بالد  ومسلمو  سرياليون  مسلمو  مها  الصدد  هذا  يف 
يشعرون بأّن أوالدهم مظلومون يف املدارس املدنّية نتيجة األنشطة التنصريية التي جتري 
يف  مؤمتر)35(  يف  كالمه  خالل  سرياليون،  من  عبداهلادي  أمحد  اسمه  رجل  وكان  فيها. 
)Fourah Bay College(، قد حكى  كلّية فورا يب  شهر سبتمرب من عام 1958م يف 
)Governor Doherty( ضّد جّده الذي بنى  االضطهاد الذي مارسه احلاكم دوحايت 
مسجًدا فهدمه ذلك احلاكم اجلائر.)36( وكان الوضع يف بالد اليوربا ال خيتلف عن هذا؛ 
 ،)Tinubu( وتنوبو ،)Shitta Bay( قبل أن يستطيع رجال مسلمون أفذاذ أمثال شيتا يب
وُأْوُسْوِدي )Osodi( أن يقلبوا الواقع، حّتى اضطّرت احلكومة االستعامرية إىل مراجعة 
تعاملها مع املسلمني يف هذا الّصدد. وقد تقارب الوضع يف العهد االستعامرّي يف كال 
البلدين؛ حّتى ليظنّن الّظاّن أن سرياليونًيا هو الذي كان يتكّلم عن أوضاع بلده مّلا رّصح 

يوريّب قائاًل:

ُضويق  بل  كثرًيا،  املسيحّيني  أوساط  يف  العاملني  املتعّلمني  باملسلمني  استهزئ  قد 
االهّتامات  كانت  وقد  اإلسالمّية.)37(  بأسامئهم  مسيحّية  أسامء  استبدلوا  حتى  بعضهم 
من  القبائل  مع  معاملتهم  املستعمرات يف  املوجودين يف  البيض  إىل  ُوّجهت  قد  نفسها 

اجلزء الداخيّل.)38( 
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التعليم  يف  وآثارها  العربّية  املدارس  مناهج  عن  املدنّية  املواد  إبعاد  أسبا	 
العريب يف اجلامعات النيجريية

قد أبى الشيخ آدم عبداهلل اإللوري - وهو أحد محلة لواء التعليم العريّب يف بالد اليوربا 
خاصة ويف غرب أفريقيا عاّمة - أن يدّرس أّي مادة باللغة اإلنجليزّية واملواد ذات العالقة 
هبا يف مركزه املعروف، ألنه يرى أّن هذا األمر من شأنه أن ُيضعف اكتساب اللغة العربية 
التي من أجلها أّسس مدرسته. وقد طالب مّرة باخّتاذ العربّية لغة رسمّية لنيجرييا،)39( 
ولعّله قد غرّي رأيه يف هذا فيام بعد. وهو يف هذا التوّجه خيتلف عن املصلحني املحلّيني 
أمثال الشيخ عبدالباقي حمّمد من مدينة إيوو، والعامل النيَسْ واحلاّج َباِميَدْييَل من إبادن، 
الذين ينادون بأالّ تتجاوز ثقافة الناشئ املسلم املرحلة االبتدائية.)40( لقد اكتسب الشيخ 
بل  اإلنجليزّية،  اللغة  من  التارخيية  احلقائق  وفهم  للقراءة  أّهله  الذي  املقدار  اإللورّي 
قد حتّول من موقفه االزدواجّي جتاه العربية من جانب وكّل من اإلنجليزية والفرنسية 
املتأّخرة من عمره.  املرحلة  من جانب آخر، إىل موقف أكثر وضوًحا وأدّق دراسة يف 
تثّقف  اّلتي  الفرنسّية  أو  اإلنكليزية  املدارس  من  فيؤخذ  املديّن  التعليم  »أما  يقول: 
العينّي  الفرض  بمنزلة  املدنّية، وهو  الرسمّية واملناصب  للوظائف  املواطنني وتؤَهلهم 
عىل كّل مسلم كإنسان مواطن، وعليه إىل جانب ذلك أن يتعّلم مبادئ دينه الرضورية 
واملعاهد  العربية  املدارس  من  فيؤخذ  الدينّي  التعليم  أّما  نفسه.  خاصة  يف  هبا  فيكتفي 
الفرض  بمنزلة  وهو  الدينية،  للمناصب  وتؤّهلهم  املتخصصني  ختّرج  التي  اإلسالمية 
الكفائّي إذا قام به البعض سقط عن الباقني، وعىل من قام به أن يتعلم مبادئ علوم دنياه 
الرضورّية فيكتفي هبا. جيب االعتقاد برضورة هذا التقسيم، واالهتامم بالتعليم الديني 
حّتى ال يطغى عليه التعليم املدين، وإالّ فال يميض قرن واحد من الزمان حّتى ينقرض 
من يتحّمل املسؤولّية اإلسالمّية عن بصرية وجدارة، فيخلو اجلّو للذين ال يعرفون من 

اإلسالم إال اسمه، وال من القرآن إالّ رسمه، فتكون الطامة الكربى«.)41( 

ا فاصاًل بني ما هو كاميّل وما هو  ويستنبط من النّّص السابق أّن الشيخ آدم جيعل حدًّ
رضوري من التعليم املديّن، وجيعل حكم اكتسابه فرض عني لكافة رشائح املجتمع. وال 
يرتّدد يف أن يعلن بأّن ما هو رضورّي من التعليم املديّن ُيكتسب يف املؤّسسة التعليمّية 
التي تستعمل اإلنجليزية أو الفرنسّية كأداة التعليم فيها. أّما الذين يريدون التخصص 
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العربية  باملدارس  بااللتحاق  فيوصيهم  هبا  العالقة  ذات  واملجاالت  العربية  اللغة  يف 
واملؤّسسات اإلسالمية العليا، ويبنّي أّن مهّمتهم هذه واجبة، إذ ُتْسَلك يف إطار الفرض 
الكفائّي الذي ال غنى لطائفة من املجتمع أن ُيْعنَْوا به. إّن نظرّية اإللوري السالفة الذكر 
قد  أهنا  هي  النظرية  حتّلها  التي  املشكلة  فإّن  أخرى.  تثري  فإهّنا  مشكلة  حتّل  كانت  وإن 
الذي مل يكن حمّددًا لدى كثري من  العربية، األمر  اللغة  وضعت حّدًا للمتخّصصني يف 
يتيّس  لغة  بأّي  دينه  مبادئ  يتعّلم  أن  كّل مسلم  الواجب عىل  إّنه من  اليوربا.  مسلمي 
البداهة  أمٌر من  وثيقًا، وهذا  ارتباطًا  باإلسالم  ترتبط  أن  العربية البّد  ولكّن  له ذلك، 
بمكان. فمعرفة العربية معينة ألداء شعائر دين اإلسالم، كالنطق بكلمة الشهادة )ال إله 
إالّ اهلل حمّمد رسول اهلل(، وأداء الصلوات اخلمس )وغريها من الصلوات(، وأداء نسبة 

ال ُيستهان هبا من مناسك احلّج.

وخالصة النظرية أّنه البّد لكّل مسلم أن يكتسب العلوم املدنية إىل حدنِّ ما. وال بدرَّ 
املتخّصص  يلزمه أن يوصل ذلك إىل حّد  يتعّلم أمور اإلسالم، وإن مل  لكّل مسلم أن 
املتعّمق. ولكن جيب عىل معظم املسلمني أن يتعّلموا العلوم املدنّية إىل حّد املتخّصصني 
حّتى يستطيعوا أن يشاركوا غري املسلمني يف مهّمة بناء الدولة وتطوير االقتصاد وتوفري 
اخلدمات االجتامعية. ومن جانب آخر، جيب أن يتعّمق بعض املسلمني يف اللغة العربية 
والدراسات اإلسالمّية حّتى يتقلدوا هبا املناصب الدينّية. وينبغي أن يكون هلذه النخبة 
إملاٌم يسري بالعلوم املدنّية ليتمّكنوا به من التواصل مع سائر املواطنني. وعىل هذه اخللّية 
املختارة ُيعتمد يف فهم حقائق الدين ونرش الدعوة اإلسالمية. وقد كُثر يف أرجاء بالد 
لبعد نظره ومعرفته  به واملكربون  الشيخ آدم اإللورّي وأتباعه املعجبون  اليوربا أحّباء 

الواسعة، وقد عّضوا - وال يزالون يعّضون - عىل هذه النظرّية بالنواجذ.

نقاط التالقي بني التعليم العريّب والتعليم املديّن يف اجلامعات النيجريية:

التأهيل  برنامج  املديّن هو  العريّب والتعليم  التعليم  إّن املحور الذي مجع بني أنصار 
)Certificate Programme( الذي كانت جامعة إبادن )يف غرب نيجرييا( تنّظمه. وال 

عبارة  احلكومّية، وهي  باملدارس   تسميته  اصُطلح عىل  ما  منهج  الربنامج عن  خيتلف 
القرن  يف  العربية  باللغة  للعناية  تنظّمها  الفرنسّية  احلكومة  كانت  التي  املدارس  عن 
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العرشين، والتي كان املتخّرجون منها ُيْمنَُحون شهادة الدبلوم من جامعة اجلزائر.)42( 
وقد كان انطالق برنامج التأهيل التابع جلامعة إبادن يف عام 1963م. ويبدو أّن واضعي 
كانوا خيّططون  احلسبان حني  التأهيل يف  كّل من مدرستي  َراَعْوا مواقف  قد  الربنامج 
يف  العربية  درسوا  الذين  الطالب  جانب  يراعى  وحتى  فيه،  القبول  ورشوط  مناهجه 
املدارس احلكومّية املدنّية؛ كانت شهادة املجلس األعىل لشؤون االختبارات يف غرب 
أفريقيا )West African Examinations Council(  أو شهـادة االختبـارات العـامـة 
الربنامج،  للقبول يف  املؤّهل األسايس  )General Certificate Examination(  هي 

كانت  األهلّية؛  العربية  املدارس  من  املتخّرجني  الطالب  بحقوق  جُيَْحُف  ال  وحتى 
امتحانات معرفة املستوى العلمّي يف كّل من اللغتني العربية واإلنجليزّية تنّظم هلؤالء 
الفئة، ويتأّهلون للقبول إثرها. وكأّن هذا الصنيع رسول إنذار حلملة شهادات املدارس 
العربّية أالّ يتهاونوا باللغة اإلنجليزية يف سبيل ختّصصهم يف اللغة العربية. وكان قسم 
املدارس  من  املتخّرجني  ُيساعد  إبادن  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة 
العربية هبذا الربنامج ذي مّدة سنٍة ملا يزيد عىل َعْقَدْين من الزمن )أي من 1963م حتى 
1986م(. ومل ينته من مواصلته إالّ لقرار قىض به املجلس الوطنّي لشؤون اجلامعات 
)National Universities Commission( بعدم الّسامح للجامعات بعرض  الوطنّية 
الربامج التي ال يرقى املحصول فيها إىل الليسانس، وحينئذ ُألغي الربناجمان )يف كّل من 
ختّصيص اللغة العربية والدراسات اإلسالمّية. ولكّن القسم قد سعى - بدل ذلك - إىل 
إجياد نظام الّتتّبع َأْو الّضّم )Affiliation( بينه وبني املدارس العربية الّراغبة. وقد كان 
هناك أوجه تشابه بني هذا الربنامج وبني املدارس العربية التي أّسستها احلكومة الفرنسّية 
وأحلقتها بجامعة اجلزائر، كام سبقت اإلشارة إليه، علاًم بأّن خرجيي تلك املدارس كانوا 
هذا  من  وقريٌب  اجلزائر.  جامعة  قبل  من  جامعّية  وأخرى  الدبلوم  شهادات  ُيمنحون 
السودان  يف  غردون  كلّية  بني  القائم  التعاون  إبادن  جامعة  من  بالثناء  اجلدير  التدخل 
نزوال  قبل بضع سنوات؛  كانو  مدينة  ُأّسَسْت يف  اّلتي  اإلسالمّية  الدراسات  ومدرسة 
املطالبة  يف  املسؤولني  عىل  الضغط  مارسوا  الذين  نيجرييا  شامل  مدن  أمراء  رغبة  عىل 
به. وقد كان لكلّية عبداهلل بابريو )جامعة بابريون فيام بعد( بمدينة كانو43 دور ريادّي 
إبادن يف  العربية. ولكنّها ختتلف عن برنامج جامعة  اللغة  يف إنشاء برنامج َجاِمعيٍّ يف 
كوهنا تشرتط إتقان اللغة العربية عىل الطالب املتقّدمني للقبول فيها، ويف كون أغلب 



-115-

الطالب املقبولني للدراسة فيها من خرجيي املدارس العربّية الذين قد اجتازوا مدرسة 
العليا.  الثانوّيات  أو  املعّلمني  كلّيات  إحدى  أو  للكلّية  التابعة  األساسية  الدراسات 
وكانت لغة التلّقي للمواد العربية هي العربّية نفسها يف هذه املنشآت التعليمية بمدينة 
كانو.44 وكان هذا الوضع هو السائد يف جامعة عثامن بن فوديو يف مدينة صوكوتو، 
مدينة  يف  إلورن  جامعة  من  العربية  اللغة  قسم  يف  الوضُع  كبري-  حّد  إىل   - ويشاكله 
بينام  للعربية،  إنشاء قسم خاّص  التنفيذّي قرار  اعتمد جملسها  إلورن، والسّيام بعد أن 
كانت شعبة يف قسم األديان سابقًا، وكان هذا القرار يف عام 2004م. والتعليم العريب 
يف جامعة جوس وجامعة ميدغوري كلتيهام يف شامل نيجرييا، وجامعة والية الغوس 
وجامعة والية كوغي وجامعة كوارا، عىل نفس الوضع. لقد تفوقت جامعة احلكمة يف 
مدينة إلورن يف هذا النظام، إذ جعلت لغة التدريس ليست للمواد العربية فحسب بل 
الدراسات اإلسالمية كاملألوفة يف اجلامعات اإلسالمية يف  لغة األداء ملعظم مواد  هي 
الذين درسوا  القضية ظلاًم من  العامل. هذا، وقد واجهت هذه اجلامعة املعارضني هلذه 

الدراسات اإلسالمية باللغة اإلنجليزية. 

تأهيلها  برنامج  يف  املقبولني  الطالب  بضاعة  كانت  فقد  إبادن،  جلامعة  بالنّسبة  أما 
مزجاة، حيث كانوا بني من ال جييد العربّية أو من ال يعرفها إطالقًا، وكانت اجلامعة أول 
أذكياء، متّكنوا من االستفادة  كانوا  أّن بعضهم  العربّية، عىل  بينهم وبني  للتالقي  نقطة 
منه وإجادة العربّية يف هذا الوقت املحدود. يقول األستاذ الدكتور َباُلْوُغْن: »إّن هناك 
فئة جاّدة من هؤالء الّطالب، بذلوا قصارى جهدهم حّتى متّكنوا من إرساء أقدامهم 
إىل  ينتسبون  مّلا رشعوا  الرغم من كوهنم جهالء هبا  اللغوية، وهذا عىل  الدراسات  يف 

اجلامعة«.)45( 

 - )Syllabus B( هذا، ومن دواعي السور أّن بعض الذين درسوا يف املنهج البديل
وهو املنهج املوضوع للمبتدئني يف تعّلم العربية - قد نجحوا يف جعل اللغة العربية ميدان 
ذلك،  يف  النجاح  يستطيعوا  مل  منهم  الساحقة  األغلبية  أّن  املؤسف  ولكّن  ختّصصهم، 
نظرًا لصعوبة اللغة هلم. وقد انتهى األمر هبؤالء أن أصبحوا مدّرسني يف املواد اإلضافّية 
يف  ألهلها  العربّية  فقدان  إىل  الظاهرة  هذه  أّدت  وقد  والثانوية.  املتوسطة  املدارس  يف 
ُوظنِّف  أجلها  من  التي   - العربية  أصبحت  حيث  احلكومّية،  والّثانويات  املتوسطات 
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هؤالء - يتيمة مل جتد من يدّرسها للّطاّلب. واجلدير بالذكر أن مسؤويل جامعة إبادن 
العربية  بتكثيف دراسة  املرجّوة، وعملوا يف معاجلتها  الظاهرة غري  إىل هذه  تفّطنوا  قد 
للطالب املشاركني يف الربنامج من جانب، وحّثهم وتذكريهم برضورة االلتحاق بقسم 
اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من اجلامعة، بعد انتهائهم من الربنامج، من جانب 
شهادات  محلة  انخرط  إذ  نجاح،  أّيام  اجلانب  الثنائية  اخلطوة  هذه  نجحت  ولقد  آخر. 
مستوياهتم  من  التحسني  من  خالهلا  متّكنوا  الزمن،  من  فرتة  العمل  سوق  يف  الربنامج 
 General Certificate( العامة  الشهادة  اختبارات  يف  ونجحوا  وخاضوا  العلمّية، 
Examinations( ، وبذلك تأّهلوا بجدارة لاللتحاق باملرحلة اجلامعية، وحصلوا - بعد 

 Syllabus( كّل ذلك - عىل شهادة الليسانس يف اللغة العربية. نعم، إّن املنهج األسايّس
A( املوضوع للذين كان هلم إملام قوّي باللغة العربية قد ُطّور وكّثف، وألغت اجلامعة 
بعد ذلك املنهج البديل )Syllabus B( الذي أنتج أمثال أستاذنا احلبيب آسيف أدجيوجو 
أغنبيي. وبعد إلغاء برنامج العربية للمبتدئني أوجدت اجلامعة بديل برنامج الليسانس 
باملنهج  العربية. وقد حصل  اللغة  الدراسات اإلسالمية ملن ضعفت مستوياهتم يف  يف 
األسايس هذا خري كثري وإرواء لتعطُّش املدراس املتوّسطة والثانوية املدنّية )احلكومّية( 
إىل الذين يدّرسون ماّدة اللغة العربّية، وذلك حني أصبحوا يتوّلون تدريسها فيها بكفاءة 

ولباقة ملموستني.

دور خرجيي اجلامعات العربية من أبناء اليوربا يف تعزيز وضعية اللغة العربية 
يف اجلامعات

إّن احلديث عن مستقبل اللغة العربية يف بالد اليوربا - ويف نيجرييا عموًما- ال يتّم 
إالّ بإعطاء العناية الالئقة للّطاّلب اليوربّاويني، أي املتخّصصني يف الدراسات العربّية 
يف جامعات شّتى من منطقتي الرشق األوسط وشامل نيجرييا. وذلك حيث نال - وال 
األزهر يف  أمثال جامعة  عربّية،  القبول يف جامعات  اليوربا  أبناء  من  كثري  ينال-  يزال 
وجامعة  املنّورة  باملدينة  اإلسالمّية  واجلامعة  القاهرة  يف  األمريكية  واجلامعة  القاهرة 
امللك عبدالعزيز يف جّدة. ومؤّسسات تعليمية أخرى يف اململكة العربية الّسعودية وليبيا 
وسوريا والكويت ومرص والعراق. وهلذه اجلامعات رشوط قبول للطالب خمتلفة عن 
املؤّهالت والرشوط التي بتوّفرها ُيقبل الطالب يف اجلامعات النيجريية. بناًء عىل هذا، 
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قد ُيلزم الطالب املقبول يف إحدى هذه اجلامعات بالدراسة يف إحدى مدارسها الثانوية 
فيها.  اجلامعّية  املرحلة  إىل  انتامئه  قبل  لدهيا  هبا  املعرتف  األهلية  الثانوية  املدارس  أو 
املدنّية،  املدارس  العربية يف  اللغة  لتدريس  بديلة  برشّية  منها طاقة  املتخّرجون  ويكّون 
إن معظم هؤالء  للدراسة.  األمر، وهي مستحّقة  هناك مشكلة نجمت يف هذا  ولكّن 
تّلقوا  قد  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  جامعات  من  العربية  اللغة  يف  املتخصصني 
مجيع معلوماهتم باللغة العربية. وحينام يعودون إىل أرض الوطن نيجرييا للتدريس يف 
املدارس املدنّية التي تكون اإلنجليزية هي لغة اخلطاب السائدة فيها، حينئذ يتعَرضون 
يشّمرون عن  الذي جيعلهم  األمر  الّدونية،  والنظرة  االزدراء واالستخفاف  ليشء من 
سواعد اجلد، ويسارعون إىل اكتساب هذه اللغة التي من أجل عدم طالقة ألسنتهم فيها 
هيانون وُيْزّدَرى هبم، وال يلبثون أن يتأقلموا مع هذا الوضع اجلديد، ويتغّلبوا عىل هذه 

الصعوبة، ملا كان ألكثرهم من اإلملام األسايّس باللغة اإلنجليزّية. 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن لكثري من محلة الشهادات اجلامعية من هذه الّدول أهلّية 
لقّلة  الدراسات اإلسالمّية، ولكن نظًرا  العربية أكثر منها يف تدريس  اللغة  يف تدريس 
املدرسني  لقّلة  نظًرا  أو  املدارس،  هذه  يف  العربّية  اللغة  دراسة  يف  الراغبني  الطالب 
هؤالء  ُيكّلف  جمتمعني،  الغرضني  أجل  من  أو  اإلسالمّية،  الدراسات  يف  املتمكنني 
املتخّرجون من اخلارج بتدريس الدراسات اإلسالمية التي تتطلب قدرًا من إجادة اللغة 
اإلنجليزية. ويشكل تعامل بعض الوزارات اإلقليمّية يف الواليات الناطقة بلغة اليوربا 
أفريقيا. وذلك حيث  الرشق األوسط وشامل  القادمني من دول  مشكلة أخرى هلؤالء 
أقدامهم  تثبت رسوخ  بشهادات  للعمل  املتقدمني  الواليات هؤالء  تطالب معظم هذه 
يف اللغة اإلنجليزية قبل أن يتّم تعيينهم فيها.)46( وهذا األمر هو الذي جعلهم يتوّجهون 
نحو الواليات الشاملية التي هي أكثر اعرتافًا هبم تعاطفًا معهم، وهذا الّترّصف هو الذي 
جعل اليورباوّيني يفتقدون خربات هذه النخبة من أبنائهم. ويف حال توظيفهم يف هذه 
االعتبار  يف  الشاملية  الواليات  من  تعّد  )التي  كوارا  والية  عدا  اليورباوّية،  الواليات 
السيايّس(، فإن مرتباهتم الشهرية ال تعادل الشهادات العلمية التي حيملوهنا.)47( ولكنهم 
أو  إبادن  جامعة  يف  العربية  اللغة  قسم  إىل  شهاداهتم  قّدموا  إذا  املراعاة  بعض  يراعون 
نظريه يف جامعة إلورن للرتمجة والتقييم. وقد أّدت هذه املشكلة إىل أن يطالب الطالب 
املتخّرجون من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنّورة مسؤويل جامعتهم بإعطائهم الرتمجة 
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ال  املسؤولني  لكّن  بالعربية،  املكتوبة  شهاداهتم  أصل  عن  اإلنجليزية  باللغة  املعتمدة 
يزالون غري راغبني يف تلبية هذا الطلب املقّدم منذ شهر مايو من عام 1979م.)48( وقد 
يبدو هذا الرتّدد من قبل املسؤولني غري متعاطف، ولكنّه يف احلقيقة متوّلد عن الشعور 
بأّن الرتمجة قد تصرّيُ أصاًل يساوون هبا - أو يلغون هبا - األصل العريّب من الشهادة. 
واملسلك اآلخر الذي اخّتذه املتخّرجون من جامعات دول الرشق األوسط عاّمة، ومن 
يف  أو  نيجرييا  يف  داعية  التعيني  طلب  هو  خاصة،  املنّورة  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة 
خارجها من قبل حكومة اململكة العربّية السعودّية. وهذا األمر وإن كان حيّسن املستوى 

املعييّش هلؤالء الدعاة إىل حّد بعيد فإّنه ال حيّلهم املكانة االجتامعية التي يستحقوهنا. 

والتدبري اآلخر الذي بدأ يتخذه املجتهدون من هؤالء املتخّرجني منذ عقد الثامنينات 
أو  النيجريية  اجلامعات  يف  العليا  املراحل  يف  دراستهم  مواصلتهم  املايض  القرن  من 
اجلامعات األجنبية بعد إمتامهم مرحلة الليسانس مبارشة، وكانت اجلامعات التي حتظى 
املّتحدة وكندا.  بريطانيا والواليات األمريكّية  أكثر األحايني هي جامعات  باختيار يف 
هي  العليا،  الشهادات  نيل  يف  رغبتهم  عىل  عالوة  التدبري،  هذا  وراء  احلكمة  وكانت 
رغبتهم يف توسيع أفقهم وتطوير معارفهم وتتويج دراستهم العربّية بالتثقف يف الدول 
اللغة  للتخّصص يف  الفرصة  تتيح  والتي  اإلنجليزية،  باللغة  أهلها  يتكّلم  التي  الغربية 
العربية فيها. وأثناء رحاليت امليدانّية الكثرية التي أجريتها إىل كّل من الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا إلعداد هذا البحث، والتي كانت يف سنة 1979م، و1999م، و2001م، 
2003م، تبنّي يل أّن كّل طالب من بالد اليوربا ُأجريت له املقابلة يف اجلامعات السعودية 
كّلها، عدا جامعة امللك عبدالعزيز يف جّدة التي أّسست عىل غرار اجلامعات األمريكّية، 
قد أبدوا استعدادهم ملواصلة دراستهم يف مرحلتي الدراسات العليا، بعد انتهائهم من 

املرحلة اجلامعية التي كانوا يدرسون فيها.

اخلاتـمة

العلمية  العربية  امليدانية واالعتبار يف حياة  البحث واملشاركة  لقد كانت جتربتي يف 
احلدود،  أبعد  إىل  مثرية  القرن )1974م-2010م(  ثلث  أكثر من  ملّدة  اليوربا  بالد  يف 
وقد شهدت هذه املّدة تطّورًا وازدهاًرا ملموسني للغة العربية وأدهبا يف هذه البقاع من 
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مجهورّية نيجرييا الفيدرالّية. وذلك ألّنه تّم خالل هذه املّدة إمتام أبناء اليوربا الدارسني يف 
خمتلف اجلامعات النيجريّية واألجنبّية لدراستهم يف شّتى املراحل، وشاركوا إثرها يف وضع 
بصامهتم عىل املجتمع. وقد أوجبت جامعات مثل جامعة إلورن وجامعة بايرو بمدينة كانو 
وجامعة أمحد بللو يف زاريا وجامعة َميُدُغِري وجامعة ُجوْس وأكاديمّية الدفاع النيجريّي 
يف مدينة َكُدوَنا وجامعة احلكمة إلورن أن يكون البحث يف العربية باللغة العربّية ذاهتا. 
وقد أّدى هذا القرار إىل كثرة البحوث والدراسات والرسائل العلمّية التي ُأنجزت لغرض 
التعليمية  املؤّسسات  هذه  يف  والدكتوراه  واملاجستري  الليسانس  شهادات  عىل  احلصول 
العليا. وخالل هذه املّدة نرش األدباء املوهوبون من أبناء اليوربا دواوينهم الشعرّية. وقد 
شهدت هذه الفرتة املشاركة الفّعالة من قبل احّتادات خرجيي جامعات الدول العربية يف 
املجاّلت  والندوات واملحارضات وإنشاء  املؤمترات  ميادين  العربية يف  األدبية  األنشطة 
العلمّية والدورّيات، وأصبحت - نتيجة جمموع ما سبق- العربية مألوفة يف شوارع مدن 
اليوربا وأسواقها وميادين ألعاهبا، وجتّمعات املناسبات عىل وجه اخلصوص. وتسّد العوملة 
بعض الفجوات املوجودة، إذ بدأت القنوات الفضائية العربية تروي ظمأ عشاق العربية يف 
التواصل الثقايف واللغوي بينهم وبني العرب. واحلقيقة أّنه ليس بمجرد املصادفة أن أصبح 
العلامء اليورباوّيون املتخّصصون يف اللغة العربية كبار املسؤولني يف كّل من: جامعة إبادن، 
وجامعة أمحد بللو يف زاريا، وجامعة جوس، وجامعة إلورن، وجامعة عثامن بن فودي يف 
مدينة صوكوتو، وجامعة والية الجوس يف مدينة الجوس. وكان هذا هو النتيجة احلتمية 
ّست فيها هذه اجلهود الكتساب  جلهود علمّية استمّرت ألكثر من مائة ومخسني سنة، ُكرنِّ
اللغة العربّية وثقافتها. واآلن وقد سنحت الفرصة لتأسيس مدرسة عربّية أو جامعة ذات 
طابع عريّب وميول إسالمّية، ظهر حتّسن ملموس يف هذه املؤّسسات التعليمّية يف الكم 
والكيف، وكذلك قد تّم إحلاق بعض املدارس العربية باجلامعات، وتّم تأسيس بعض 
اجلامعات  لشؤون  الوطنّية  املفوضّية  باعرتاف  املعّلمني  وكلّيات  اإلسالمية  اجلامعات 
)]National Universities Commission [NUC( واملفوضّية الوطنية لشؤون كلّيات 
 .)National Commission for Colleges of Education [NCCE[( املعّلمني 
مع  يتعايش  أن  العريّب  التعليم  باستطاعة  هل  هو:  اآلن  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
التعليم املديّن باملؤّسسات التعليمية األساسية واملؤّسسات العليا يف نيجرييا بصفة عاّمة 
ويف واليات اليوربا بصفة خاصة؟ بل السؤال األكثر إحلاًحا من ذلك هو: هل تستطيع 
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العربّية  أقدام  يرسيا  أن  هلا  وإجالهلم  العربية  للغة  النيجرييني  وسائر  اليورباوّيني  حمّبة 
ويعّززا مكانتها يف الساحة رغم ختيّل احلكومة عنها وقلة أو عدم دعم الدول العربّية هلا؟ 

وبناًء عىل ما يتطّلبه هذان السؤاالن امللّحان، ومعايشتي للغة العربّية دراسة وتدريًسا 
ملا يزيد عىل نصف قرن من الزمن يف نيجرييا، أختم هذه املحارضات بوجهات النظر 

واالقرتاحات واحلقائق اآلتية:

1 -يف نيجرييا إحدى وأربعون جامعة أهّلية )غري حكومّية( حاليًّا، وعدد اجلامعات 
اإلسالمية منها مخسة فقط.

األثرياء  املسلمني  2001م  عام  سبتمرب  من  عرش  احلادي  أحداث  جعلت  -قد   2
بدأوا  حّتى  وكيده،  الغرب  من  خيفة  يتوّجسون  واإلسالمية  العربية  واحلكومات 
أوضاع  واقع  عىل  بناًء  متفّهٌم  املوقف  وهذا  اإلسالمّية.  املشاريع  دعم  يف  يرتّددون 

املسلمني الراهنة.

للجامعات يف خارج  الّدول واجلمعّيات  تأسيس  الغرب ال متانع من  3 -إّن دول 
بالدهم؛ ألّن تلك اجلامعات تكون معلومة املعامل واملناهج لدى الّدول املؤّسس فيها، 
بل تكون هيئات أو مفّوضات وطنّية ترشف عليها وتتابع أمرها يف أغلب الّدول، كام 
هو احلال يف نيجرييا. وبذلك تزول شكوك دعم اإلرهاب ويصفو اجلّو لدعم العروبة 

واإلسالم يف دول ليس أكثر أهلها من أهلهام.

وشعًبا  ومجعّيات  حكومة  السعودية  العربية  اململكة  مع  للتعاون  مستعّد  أنا   -4
لتأسيس ثالث جامعات ختدم اللغة العربية والّدين اإلسالمّي، تقع واحدة منها يف كّل 
اهلوساوّيون وقبيلة  نيجرييا حيث يسكن  التي هي: شامل  الّرئيسة،  نيجرييا  أقاليم  من 
فالتة، وغرب نيجرييا الذي هو بالد اليوربا، ورشق نيجرييا الذي هو عبارة عن ديار 

قبائل اإليُبْو.

السابق  الطلب  تلبية  يف  السعودية  العربّية  اململكة  يف  املسؤولون  سعى  -إن   5
فستساعد هذه اخلطوة شباب املسلمني النّيجريّيني يف حتقيق أمانيهم العلمّية من جانب، 

وتساعد نرش الدعوة اإلسالمّية السلفّية من جانب آخر. 

6 -احلقيقة املؤسفة أن أكثر خرجيي املدارس العربية األهلية مل يستطيعوا مواصلة 
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دروسهم يف املرحلة اجلامعية يف أكثر جامعات نيجرييا احلكومية واألهلية ألجل عائق 
اللغة اإلنجليزية؛ التي تشرتطها هذه اجلامعات والتي ال يتقنها أكثر هؤالء اخلرجيني. 

الدول  من  وغريها  نيجرييا  يف  اجلامعات  تؤّسس  أن  الغربية  الدول  دأب  من  -إّن   7
النّامّية - وإن كانوا خيفون دعمهم وسعيهم يف تأسيسها يف أكثر األحايني-، ويرتكوا هذه 
اجلامعات يديرها ويدّرس فيها من قد درسوا يف ديارهم. وليست مثل هذه اخلطوة بعزيزة 
عىل اململكة العربية الّسعودية التي قد عّلمت ودّربت املئات بل األلوف من العلامء والدعاة 

واألكاديمّيني النّيجريّيني، الذين أعرف كثرًيا منهم وأستعّد للتعامل معهم يف هذا املجال. 

اهلوامش واملراجع:
أفـريـقيـا   . 1 غـرب  فـي  اإلسالم   ،)J. S. Trimingham( ترمنغم  ج.س.  ينظر: 

)Islam in West Africa(، مطبعة جامعة أكسفورد )لندن(، 1959م. وبعد ذلك 

استعملت كلمة )تكرور( التي كانت اسم مملكة عىل شاطئ هنر السنغال لُيعنى هبا 
األكثرية من بالد غرب أفريقيا. وبناء عىل ذلك عنون حمّمد بن بللو كتابه الذي 
حكى فيه حوادث جهاد ابن فودي بـ)إنفاق امليسور يف تاريخ بالد التكرور(. انظر 
 ،)Conversion to Islam( اعتناق اإلسالم ،)N. Levitzion( أيًضا: ن. ليفتيون

مطبعة نيويورك ولندن(، 1979م، ص 208.
كان اسم غانا مشهوًرا لدى اجلغرافني العرب الذين عاشوا يف مملكة ُسونِنَْكْي التي . 2

 Nehemia(  كانت يف رشق جنوب موريتانيا وغرب مايل. وقد ذهب هنيميا ليفتيون
Lexitzion( يف كتابه )غانا ومايل القديمتان(، ط، لندن، عام 1973م، ص3 إىل أن 

أّول من أطلق اسم »غانا« رجل عريّب جغرايّف اسمه الفزارّي. 
ينظر: تاريخ اإلسالم يف غرب أفريقيا، ط، لندن، عام 1963م، ج.س. ترمنغم . 3

)J. S. Trimingham(، نقالً من تاريخ السودان للّسعدي، عام 1665م، ص9، 

وانظر أيًضا: رحالت يف آسيا وأفريقيا، البن بطوطة، ص1320-1354، بالرتمجة 
إىل اإلنجليزية التي قام هبا ح.أ. ر. غّب )H.A.R. Gibb(، ط، لندن، عام 1929م، 

ص380، وهامش رقم 21.
ينظر: تاريخ اإلسالم يف غرب أفريقيا، مرجع سابق، ص48.. 4
ينظر: مجهورية نيجرييا الفيدرالية، برنامج خدمة الشباب للوطن  . 5
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)]National Youth Service Corps [N.Y.S.C.(، حمارضات للتوجيه والتكييف، 
)Lectures for the Orientation(، يولني 1973م، ص26.

ينظر: ن. ليفتيون )N. Levitzion(، عام 1979م، أشكال األسلمة يف غرب . 6
أفريقيا )Patterns of Islamization in West Africa(، ص209.

ومل حيّدد ليفتيون تارخيًا معّينًا الستقالل غانا من املرابطني، وإّنام اكتفى بأّن ذلك . 7
كان يف أوائل القرن الثاين عرش امليالدّي. ينظر: غانا ومايل القديمتان، ص46 .

يرى ليفتيون يف املرجع السابق أّنه يمكن أن يقّسم تاريخ إمرباطورية مايل إىل . 8
للقرن  األول  النصف  من  بدًءا  والتدهور،  العظمة  بني  ترتاوح  أجيال  أربعة 

الثالث عرش امليالدي.
9 . ،)Lectures for the Orientation( والتكييف  للتوجيه  حمارضات  ينظر: 

مرجع سابق، ص28.
كثري . 10 يعّد  هذا  وألجل  األوىل،  املسلمة  نيغُرْو  دولة  هي  اململكة  هذه  إّن  يقال 

عىل  صادق  االسم  فإن  الواقع،  ويف  تكرورّيًا.  نْيغُرْو  كّل  العرب  الكّتاب  من 
تكْوُلْو )فوتا الّسنغالّية( فقط. ينظر اهلامش رقم 11 السابق. وانظر أيًضا: تاريخ 
اإلسالم يف غرب أفريقيا )A History of Islam in West Africa( ، مرجع 

سابق، ص42-41.
أفريقيا  . 11 ووسط  واكتشافات يف شامل  رحالت   ،)H. Barth( برث  ينظر: ح. 

 ،)Travels and Discoveries in Northern and Central Africa(
1857-1859، لندن، طبعة عام 1965م، ص42-41.

12 . the( وغمبيا  السنغال  يف  اللرََّغم  جتّوالت   ،)W. Read( ريد  و.  ينظر: 
الطبعة  1873م،  عام  لندن،   ،)Wanderings of Mina in Senegambia

 Professor( األوىل، ص311. وينظر أيًضا: مقّدمة الربوفيسور )م.س. الغار
M. S. Elgarh( لكتاب أ. أجيتناميب    )A. Ajetunmobi( الذي عنوانه: اللغة 

عام  إبادن،   ،)A School Certificate Arabic( الثانوية  للمرحلة  العربية 
1973م.

ينظر: تاريخ اإلسالم يف غرب أفريقيا، مرجع سابق، نقاًل من: تاريخ السودان . 13
للسعدي، ص93.
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املقارنة . 14 السامّية  اللغات  دراسة   ،)E. Ullendorf( ُأَلَينْدوف  إ.  ينظر: 
 )Afro-Asiatic( »يف جملة »األفريقية اآلسيوية )Comparative Semitics(
هاغو  طبعة   ،1963 سلسلة   ،)C. T. Hodge( ُهدج  ت.  ش.  حّررها  التي 

بباريس، عام 1971م، ص32.
املرجع السابق، ص33-32 .. 15
واملرصّية   . 16 السامّية  الدراسات   ،  )H. J. Polotsky( بُلوْتِسكي  ج.  ح.  ينظر: 

سبييس  أ.  إ.  حّررها  مقاالت  جمموعة  ضمن   ،)Semitics and Egyptian(
 The World History of( لليهود  العاملّي  التاريخ  بعنوان   )E.A.Speiser(

the Jewish People(، 9/1-11 و121/1-134، لندن.

17 . ،)C.A. Ferguson( فاغسون  أ.  س.  ينظر:  التقسيم  هلذا  أوىف  لتفصيالت 
 ،)D. Hymes( يف جمموعة مقاالت حّررها د. حائْمِس )”Diglosia“( وغلوسيا
 A( واألنثروبولوجيا  اللغة  يف  دراسات  واملجتمع:  الثقافة  يف  اللغة  بعنوان: 
Reader in Linguistics and Anthropology(، نيويورك ولندن، 1963م، 

 The( اللهجة العربية ،)C.A. Ferguson( ص429-439، وس. أ. فاغسون
Arabic Koine( ، عام 1959م، ص630-616 .

18 . The Golden( جتارة املغاربة الذهبية ،)E. W. Bovil( ينظر: إ. و. بوفيل
Trade of the Moors(، لندن، عام 1970م، ص23-21 .

ينظر: ج. س. مون )J. S. Moon(، إسالم الرجل اللذيذ والعقيدة النرصانية . 19
)Sweetman’s Islam and Christian Thelogoy(، مركز دراسات اإلسالم 
 Centre for the Study of Islam and( املسيحّية  اإلسالمّية  والعالقات 
ص49-  ،)Birmingham( بامنغم  يف   ،)Christian-Muslim Relations

.50
ينظر: ر. د. أبوبكر )R. D. Abubakre(، بقاء املصطلحات العربية يف العلوم . 20

احلديثة )Survival of Arabic Terms in Modern Science(، يف جملة علمّية 
حّررها إ.أ. أودموييوا )E. A. Odumuyiwa(، وكانت بعنوان: الدين والعلم 
والثقافة )Religion، Science and Culture(، عام 2001م، ص26-25، 
حيث ذكر الكاتب عّدة كلامت عربية يف املصطلحات العلمية يف كّل من علم 
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التنجيم وعلم النباتات، والكيمياء والرياضّيات والّطّب.
ينظر: ج. أو. ُحنِْويك )J. O. Hunwick(، أثر اللغة العربية يف غرب أفريقيا . 21

)The Influence of Arabic in West Africa(، ضمن جمّلة بعنوان: حمرض 
 Transaction of the Historical Society،( بغانا التارخيية  جلسة اجلمعّية 

.Passion املجلد الثامن عام 1964م، مادة ،)Ghana

22 . Islam in( اإلسالم يف أفريقيا االستوائّية ،)I. M. Lewis( ينظر: أ. م. َلْيِويس
Tropical Africa(، لندن، عام 1966م، ص33 .

ينظر: إبراهيم صالح، تاريخ اإلسالم وحياة العرب يف إمرباطورّية َكنَْم برنو، . 23
مطبعة مصطفى البايب احللبّي )القاهرة(، عام 1976م، ص66-62.

أفـريـقـيا   . 24 غـرب  فـي  اإلسالم   تطّور   ،)M. Hiskett( حسكيت  م.  ينظر: 
)The Development of Islam in West Africa(، لندن ونيويورك، عام 

1984م، ص61.
املرجع السابق نفسه، ص46.. 25
26 .Abd-( واملرابطون  يس  بن  عبداهلل   ،)N. Levtzion( ليفتزيون  ن.  ينظر: 

Allah b. Yasin and the Almorovids(، يف جمّلة علمية قام بتحريرها ج. 

أفريقيا  تاريخ غرب  بعنوان: دراسات يف  ِولِيس )J. R. Willis(، وكانت  ر. 
اإلسالمّي )Studies in West African Islamic History(، املجّلد األّول 
املعنون بـ»رعاة اإلسالم« )The Cultivators of Islam(، طبعة فرانك كأس 

)Frankcass( بلندن، عام 1979م، ص80-78 .
ينظر: ر. د. أبوبكر )R. D. Abubakre(، القرآن والسنة أساسان للعالقات . 27

 The Qur’an and Sunnah as the basis( املثالّية  النرصانية  اإلسالمية - 
والعالقات  اإلسالم  عن  النرشة  يف   ،)of Muslim-Christian Relations

Bulletin on Islam and Muslim-( أفريقيا  يف  النرصانية   - اإلسالمية 
Christian Relations in Africa(، عام 1987م، ص22-8 .

ينظر: ج. س. مون )J. S. Moon(، مرجع سابق، ص55 .. 28
السابق.. 29
ضّد . 30 البيزنطّية  اليونان  حتامل   ،)S. Agourides( أغورئدس  س.  ينظر: 
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 Greek Byzantine( والثقافّية  واالجتامعّية  الوطنّية  العوامل  آثار  اإلسالم: 
 Bias about Islam: The Influence of National، Social and Cultural

والتفاهم  الصداقة  »حوار  مؤمتر  يف  منشورة  غري  مؤمتر  ورقة   ،)Factors

 Dialogue for Muslim-Christian Friendship( »اإلسالمي - النرصايّن
and Understanding( ، نّظمه املجلس العاملّي لألديان الذي عقد يف إستنبول، 

تركيا، عام 1991م. 
31 . History( تاريخ الرتبية يف نيجرييا ،)A. B. Fafunwa( ينظر: أ. ب. فافنوا

of Education in Nigeria(، طبعة رشكة جورج حوويل وأون بلندن، عام 

1974م، ص74 .
ينظر: أ. مصطفى )A. Mustapha(، التخريب يف املنارصة: التعليم اإلسالمّي . 32

 Sabotage in Patronage: Islamic( يف عهد السلطة االستعامرية يف نيجرييا
Education under Colonial Rule in Nigeria(، يف جملة نقابة معّلمي اللغة 

العربية والدراسات اإلسالمّية يف نيجرييا )نتائس(، 1/6، عام 2001م. 
ينظر: أ. ك. ج. جامنوس )A. K. J. Germanus(، األدب العريب يف أمريكا، . 33

يف جملة األدب اإلسالمّي، 2/12، عام 1966م، ص21.
كان من أهّم املشكالت التي واجهت املسلمني مّلا بدؤوا يف تأسيس مدارسهم . 34

اخلاصة وجود أصحاب الكفاءة للتدريس فيها. وذلك ألّن لغري املسلمني اليد 
يف  للتدريس  املؤّهلني  هم  النرصانيون  أولئك  وكان  الغربّية،  الثقافة  يف  العليا 
مدارس املسلمني هذه. ونتيجة هذا السيناريو أّنه حصل يف كثري من األحايني 
أن يكون املؤّسسون مسلمني بينام كانت اإلدارة واملدرسون غري مسلمني. بل 
ملا  املؤّسس  أّن  ذلك  وسبب  إسالمّية!  مدرسة  مسيحّي  أّسس  أن  حصل  قد 
الحظ أّن أكثر من يسكنون املدينة مسلمون جعل مدرسته إسالمّية، سعًيا يف 
بمدينة شاغامو  العالية  املسلمني  ثانوّية  املدرسة  إليها. واسم  املسلمني  استاملة 
)Muslim High School، Shagamu( وشاغامو هذه مدينة يف منطقة َإَجْيُبو 
َرْيَمْي )Ijẹbu-Rẹmọ( من بالد اليوربا وتبعد عن الغوس بحوايل مخسة وسّتني 

كيلومرتًا.
لالّطالع عىل ورقة هذا املؤمتر ينظر: ر. بَرْودفوت )R. Proudfoot( وج.س. . 35
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 Muslim( مواقف املسلمني جتاه التعليم يف سرياليون ،)J. S. Wilson( ولسون
اإلسالمي  العامل  جملة   ،)Attitudes to Education in Sierra Leone

)Muslim World(، املجلة50، يناير عام 1960م، ص98-86.
املرجع السابق، ص90 .. 36
ينظر: ت. ج. أو. بدمايص )T. G. O. Gbadamosi(، تأسيس التعليم الغريّب . 37

 The Establishment( ،بني املسلمني يف نيجرييا من 1896م حّتى 1926م
of Western Education among Muslims in Nigeria 1896-1926(، يف 

 Journal of the Historical Society of( جمّلة اجلمعّية التارخيّية يف نيجرييا
Nigeria(، املجّلد الرابع، الرقم أ، ديسمرب 1967م.

يف . 38 التعليم  جتاه  املسلمني  مواقف  ولسون،  وج.س.  برودفوت  ر.  ينظر: 
سرياليون، مرجع سابق، ص90 .

نادى اإللوري هبذا األمر يف ترصيح صحفي يف فرتة من عام 1973م.. 39
عىل . 40 عالوة  هم-  إذ  شّواذ،  الناس  بعض  عند  املحافظون  الدعاة  هؤالء  يعّد 

حتريم اكتساب التعليم املديّن يف مستوى أعىل من املرحلة االبتدائية - ينادون 
بفصل النساء عن الرجال يف املراكز واملكاتب واملرافق العاّمة ويلزمون النساء 

احلجاب الكامل بسرت مجيع أبداهنّن.
ينظر: الشيخ آدم عبداهلل اإللوري، اإلسالم يف نيجرييا، بريوت، عام 1971م، . 41

ص154-153.
الدينّي . 42 واإلصالح  اإلسالمي  التعليم   ،)H. J. Fisher( فيشار  ح.ج.  ينظر: 

 Islamic Education and Religious Reform in West( يف غرب أفريقيا
يف  التعليم  عنواهنا:  والتي   )R. Jolly( جويل  ر.  حّررها  جملة  يف   ،)Africa

 ،)Education in Africa: Research and Action( أفريقيا؛ البحث واألداء
ناترويب )مجهورية كنيا(، عام 1969م، ص225.

لقد تغرّي اسمها إىل جامعة عبداهلل بايريو يف عام 1976م.. 43
ينظر: منسيل جربيل )Munsali Jibril(، مذكرة يف اللغة العربية يف اجلامعات . 44

تّم  وقد   ،)A Note on Arabic in Nigerian Universities( النيجريية 
توزيعها يف عام 1975م، وذلك حيث ورد يف ص2 منها قوله عن جامعة بايريو: 
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»كانت العربية تعّلم عن طريق العربية نفسها، وكانت حمادثات املؤمترات جُترى 
القسم  من  الصادرة  اإلعالنات  وحّتى  بالعربية،  ينشئون  والطالب  بالعربية، 

ُتنرش بالعربية يف كثري من األحايني«.
ينظر: أ. أ. ب. بالوغن )I. A. B. Balogun(، الدراسات العربية يف نيجرييا: . 45

املقرتحة  احللول  مع  واجلامعات  الثانوية  املدارس  يف  املشكالت  فحص 
 Arabic Studies: A Survey of the Problems in the Post-Primary(
ورقة   ،)Institutions and Universities، with suggested solutions

سيمنارية، ص8.
إىل وطنهم سرياليون يف عام . 46 العائدون  كذلك اشتكى خرجيو جامعة األزهر 

ر.  ينظر:  الالئقتني.  االجتامعية  واملكانة  الوظيفة  إعطائهم  عدم  من  1960م 
ص91.  سابق،  مرجع  املسلمني..،  فعل  ردود  ولسون،  وج.س.  برودفوت 
ومن هذا القبيل أيًضا شكوى السنغاليني املتخرجني من جامعة األزهر من هذه 

املعاملة غري الالئقة. انظر: ص261 من املرجع السابق. 
اجلامعة . 47 يف  درسوا  الذين  هي  األمر  هذا  يف  الوحيدة  االستثناء  حالة  فإّن 

اإلسالمية يف ليبيا، وأولئك هم الذين استطاعوا أن يثبتوا وجودهم وينافسوا 
نظراءهم يف سوق العمل. 

السعودية، . 48 العربية  اململكة  إىل  املتكّررة  زيارايت  من  املعلومات  هذه  اكتسبت 
ومن  و2003م،  و2001م،  و1999م،  1979م،  أعوام  يف  وقعت  والتي 

حماورايت للمتخّرجني العائدين من تلك اجلامعة حّتى عام 2004م. 

  



اللغة العربية يف العمق الثقايف النيجريي
)الأدب/ الإعالم/ الثقافة(

الف�صل الرابع:
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مقدمة:

اللغة العربية التي هي لسان  من املعلوم أن اإلسالم إذا دخل أرض قوم محل معه 
فيبدأ  األمية،  وحمو  رسالته،  لتبليغ  وأداة  أمته،  لسان  لتوحيد  وسيلًة  قرآنه،  ولغة  نبيه 
بتعليم الناس نطق احلروف وتعليم القرآن الكريم، وما يلبث أن يروقهم مجال العربية 
ثم  وأمثاهلا،  وحكمها  نثرها  وقصار  أشعارها،  حفظ  عىل  فيقبلوا  سحرها،  وخيلبهم 
حياولوا حماكاهتا، أو ربام هجروا لغتهم طوعًا واستبدلوا هبا العربية، لقد حدث كل ذلك 
أفريقيا. مل ختتلف  أفريقيا، وغرب  يف بالد فارس، واهلند، واألندلس، وتركيا، وشامل 
احلال عندما دخل اإلسالم املنطقة التي تعرف اليوم بنيجرييا)1( يف القرن احلادي عرش 
امليالدي، فقد عّلم أهاليها القراءة والكتابة ألول مرة يف تارخيهم، وقّوم ألسنتهم؛ حتى 
أسفارًا  وألفوا  العلم شأوًا عظياًم،  بلغوا يف  بينهم شعراء وكتاب وخطباء وعلامء،  نبغ 
عظيمة  حضارية  دولة  وبنوا  اإلنسانية،  واملعارف  العلوم  شتى  يف  الكتب  من  ضخمة 
استعمر  وملا  قرون.  بعدة  بينهم  املسيحية  حلول  قبل  فيها  رسمية  لغة  العربية  كانت 
عىل  »املبرّشون«  النصارى  معهم  تعاون  العرشين  القرن  مستهل  يف  البالد  اإلنجليز 
تقويض احلضارة اإلسالمية، وطمس معاملها، وفرض اإلنجليزية لغة رسمية يف البالد. 

تاأثري اللغة العربية وثقافتها الإ�صالمية
فـي الأدب النيجريي 

الربفيسور مشهود حممود مجبا
أستاذ اللغة العربية وآداهبا جامعة والية كوارا - نيجرييا
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غري  املعامالت  يف  املحلية  اللغات  فسادت  األلسن؛  بالدولة  تشّعبت  املنطلق  هذا  من 
وكان  الرسمية،  املعامالت  يف  واإلنجليزية  اإلسالمية،  الدوائر  يف  والعربية  الرسمية، 
الرصاع عنيفًا بينهام. وقد كانت هناك تقسيامت آلداب الشعب النيجريي تبعًا للتقسيم 
اللغوي؛ فكان هناك األدب املكتوب باللغات املحلية )اهلوسوية، واليوربوية واإليبوية، 
والفالتية، والنوفوية، وغريها(، واملكتوب بالعربية )إما املكتوب بالعربية حرفًا ومعنى، 
أو املكتوب باحلروف العربية فقط وهي الكتابة املشهورة بالعجمية(، وأخريًا املكتوب 
عىل  احلاصل  األديب  أمثال  غربية  ثقافة  املثقفة  الطبقة  تنتجه  الذي  وهو  باإلنجليزية، 
جائزة نوبل وويل شوينكا وتشنوا أتشيبي وغريمها. لقد تأثر كل من الطوائف الثالث 
باألدب العريب اإلسالمي بدرجات متفاوتة، وبغية هذه املقالة كشف اللثام عن تداعيات 

هذا التأثر وأبعاده ونتائجه؛ يف إطار العالقة بني األدب العريب واآلداب اإلفريقية.

التعريف باألد	 النيجريي

وردت لألدب النيجريي تعريفات خمتلفة، نورد منها ما ييل:

النيجريي()2(   باألديب  )اخلاصة  والشخصية  واالجتامعية  الثقافية  »األفكار 
األهلية  النيجريية  اللغات  آداب  من  خمتلفة  و»جمموعة  مجيلة«،)3(  لغة  يف  عنها  املعرب 
كاهلوساوية، واإليبوية، واليوربوية، املنسوجة عىل منوال  األدب اإلفرنجي ويف لغته يف 
كثري من األحيان، لتصوير احلياة النيجريية احلديثة القائمة عىل الوعي القومي«،)4( وقد 
عّرفناه بأنه: »األدب الذي يعرب عن الفكر النيجريي والفلسفة النيجريية، مكتوبًا كان أم 
شفاهيًا، أنتجه أي أديب يقطن يف البيئة النيجريية، سواء باللغات النيجريية أو بغريها«. 

أد	 عريب أم أد	 نيجريي؟

دأب الُكّتاب النيجرييون والعرب عىل إطالق مصطلح »األدب العريب النيجريي« 
العربية، وشاع هذا االستعامل يف البحوث  باللغة  النيجرييون  عىل األدب الذي ينتجه 
يعرب  أيضًا  ألنه  بل  بالعربية؛  يدّون  فقط  ليس  األدب  هذا  أن  بحكم  وغريها،  العلمية 
عن الفكر العريب والثقافة العربية. لقد قام الدكتور حممد نجيب أمحد، املحارض بآداب 
وكتب   )5(،»1980-1805 النيجريي  العريب  »األدب  بعنوان  ببحث  املِنيا،  جامعة 
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الدكتور شيخو أمحد غالدنثي »حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرييا«،)6( وقد اسُتعمل 
املصطلح يف أماكن كثرية منه، والسيد شعيب بخاري »األدب العريب يف بالد يوربا«،)7( 
والدكتور محزة عبدالرحيم »حتليل بالغي لألدب العريب من مؤلفات علامء يوربا«،)8( 
النيجريي«،)9(  العريب  الشعر  يف  »احلامسة  الثقايف  عبدالسالم  حممد  عثامن  والدكتور 
النيجريي«،)10( وغريهم  العريب  الشعر  الوصف يف  والدكتور مشهود حممود مجبا »فن 
من الُكّتاب والباحثني النيجرييني واألجانب.  ويف اآلونة األخرية أخذ بعض الُكّتاب 
يالحظون قصورًا يف تعميم األدب هبذه التسمية، حني تنبهوا حلركة التجديد والنهضة 
فنادوا إىل مصطلح »األدب  نيجرييا،  بالعربية يف  املكتوب  التي جتري يف حقل األدب 
النيجريي يف اللغة العربية« جنبًا إىل جنب مع »األدب العريب النيجريي«. ولعل أول من 
قام هبذا النداء هو األستاذ مسعود راجي، الذي الحظ أن العرب قد جددوا أدهبم عندما 
اتصلوا بالغرب، وثاروا عىل أدهبم القديم عندما رأوا أنه مل يعد يصور حياهتم القومية 
اإلسالمية  البالد  من  وغريها  نيجرييا  يف  يتحقق  مل  التجّدد  هذا  أن  وأضاف  احلديثة. 
العربية يف عزلة عن  القومية  بقيام  أنه  العرب...،)11( ورأى  العجمية بشكل حتّققه بني 
القومية العجمية، وانقسام األمة اإلسالمية الواحدة إىل األمتني العربية واإلسالمية، مل 
يعد األدب العريب اليوم تصويرًا للحياة اإلسالمية العجمية، أو ينطبق عليها يف نيجرييا 
العربية.)12(  أهلها  لغة  وليست  العرب،  طياهتا  بني  تضم  ال  وأمثاهلا  البالد  ألن  مثاًل، 

ويلّخص  الفرق بني املصطلحني يف قوله:

يتشابه األدب النيجريي يف اللغة العربية واألدب العريب النيجريي؛ ألهنمـا يشرتكان 
يف استعامل اللغة العربية لتصوير احلياة النيجريية يف حالتيها اإلسالمية القديمة والقومية 
احلديثة. ولكن يصطبغ األدب النيجريي يف اللغة العربية بصبغة احلضارة الغربية ألنه 
النيجريي  العريب  األدب  يصطبغ  بينام  منها،  الصادرة  النيجريية  القومية  احلياة  تصوير 

بالصبغة اإلسالمية ألنه تصوير احلياة اإلسالمية يف نيجرييا.)13(     

ويذهب الدكتور محزة عبدالرحيم هذا املذهب، ويرى أن استعامل »األدب العريب 
النيجريي« استعامل مناسب، ألن ثقافة العرب ومنهجهم وعقليتهم هي السائدة عىل 
عريب،  قرضه  وآخر  نيجريي  أنتجه  شعر  بني  التفريق  يصعب  أنه  لدرجة  األدب،  هذا 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم بلغته ومعانيه هو املصدر األول 
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للغة العربية، مما جعل اإلنتاج األديب القديم لدى النيجرييني حافاًل باملصادر الدينية.)14( 
ويرى محزة أيضًا أنه عىل الرغم من السابق؛ فقد آن األوان ألن ُيعزى األدب الذي ينتجه 
النيجرييون بالعربية إىل األدب النيجريي، ألسباب منها أن العربية مل تعد – كام كانت 
سابقًا – ملكًا لطائفة من علامء الدين، بل قد صارت لغة التعلم والتعليم يف املدارس، 
ولغة التخاطب حمليًا ودوليًا، ومل يعد تعلمها حكرًا للمسلمني. ومن األسباب أن كثريًا 
الُكّتاب األفارقة قد ركنوا إىل اختاذ اللغات األجنبية لتسجيل خواطرهم وتدوين  من 
أدهبم، فحرّي بالنيجريي املتخصص يف العربية أن ُيرى أديبًا نيجرييًا كنظريه املتخصص 
يف اإلنجليزية، ال أديبًا عربيًا.)15( وال نريد أن نخوض كثريًا يف خضم هذه اإلشكاالت 
كي ال تفيض بنا إىل قضية أخرى أكثر إشكاالً؛ أال وهي قضية »اللغة العربية النيجريية«، 
بل لنا مع ذلك شأن يف مناسبة أخرى. وعىل هدى التعريفات واملناقشة السابقة يمكن 
اللغة  اللغة والبيئة. أما باعتبار  النيجريي املكتوب باعتبارين خمتلفني؛  تصنيف األدب 

فيمكن تصنيفه أيضًا إىل:

باللغات املحلية.  	األدب املكتوب 

	األدب املكتوب بالعربية. 

	األدب املكتوب باإلنجليزية. 

وأما باعتبار البيئة فيصنف تصنيفات ِعرقية عديدة، فنجد عىل سبيل املثال: 

	األدب اهلوسوي. 

	األدب اليوربوي. 

	األدب اإليبوي. 

	األدب الفاليت. 

	األدب النوفوي. 

تتكلم لغات  أكثر من 300 عرق،  نيجرييا  بالذكر يف هذا املضامر أن يف  ومما جيدر 
وحتتها  وإيبو،  ويوربا،  هوسا،  ثالثة:  األعراق  وأبرز  واحدة.  قومية  وجتمعها  خمتلفة 
اللغة،  حيث  من  املقالة  هذه  يف  النيجريي  األدب  وسنتناول  الباقية.  األعراق  تندرج 
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ولكن يف إطار بيئي خاص بخارطة انتشار اإلسالم يف البالد. 

روافد األد	 النيجريي

وقبل اخلوض يف غامر املوضوع، حيسن بنا اإلشارة إىل أن لألدب النيجريي أربعة 
روافد أساسية هي:

	الثقافة املحلية: وتنبع من العادات والتقاليد وتراث األجداد واألسالف، وتنتقل 
عرب األجيال، وهي أوسع الروافد، ومنها ينشأ األدب الشفاهي.

إما  اإلسالمية،  الثقافة  من  النيجريي  األدب  يستقي  اإلسالمية:  العربية  	الثقافة 
الثقافة  هذه  ومنهل  الشعب،  عوائد  من  يتجزأ  ال  جزءًا  صارت  أن  بعد  أو  مبارشة 

القرآن واحلديث وكتب العقيدة والقصص اإلسالمية، وهذا شائع يف شامل البالد.

ليلة  ألف  وحكايات  مرلو  وكرستوفر  شكسبري  أعامل  وتتضمن  الغربية:  	الثقافة 
وليلة )املرتمجة إىل اإلنجليزية(، وهذه واضحة يف بواكري األعامل املدونة – خاصة عند 

يوربا - يف الثالثينات من القرن العرشين امليالدي. 

والدراما  املوسيقية،  الدراما  نشأة  يف  قوي  أثر  للكنيسة  كان  املسيحية:  	الثقافة 
اليوربوي خاصة، يف أوائل  والرواية املكتوبتني يف جنوب نيجرييا عامة، ويف املجتمع 
يف  للشعب  وقدمتها  اإلنجيلية  القصص  الكنيسة  تبنّت  وقد  املايض،  امليالدي  القرن 

صبغة حملية.

مظاهر تأثري اإلسالم يف األد	 النيجريي املكتو	
أوالً: األد	 النيجريي املكتو	 باللغات املحلية

هذا اللون إما مكتوب باحلروف الالتينية أو باحلروف العربية، ومن نامذج املكتوب 
باحلروف الالتينية قصيدة الشيخ سلامن َأَكْي يف الوعظ واإلرشاد:

Asalatu ti ko ni pekun

Ati ‘ke at‘ola Oluwa mi

)Ko lo ba Muhamma Akehinde )2x
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Ati kadara ati sababi

)Oba loro won po lori eda )2x

  Bi o si t’emi kolee je

 Bi o si temi  ko leemu

Oluwa lo fio se sababi

 Baba dakun ma so bee mo

Iya dakun ma so bee mo

 )Oluwa lofi o se sababi )2x

Bi o si oni waasu to n pede

 Ibaje ibarin iba si yan

 Sugbon nigbati oniwaasu n pede

)Ibaje koleerin koleeyan )2x

ومعناها: 

صالة دائمة

ورمحة ريب وسالمه 

 كال القدر والسبب

)2X( عىل اخللق )خلطهام اهلل )وطبقهام

)يا قائل(: لوال فضيل ملا أكل )هذا(

ولوال عوين ملا رشب

لقد جعلك اهلل سببا )ألكله ورشبه(

فيا أهيا الرجل أرجوك أال تكّرر ذا )القول(
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ويا أيتها املرأة أرجوك أال تكّرريه 

لوال الواعظ الذي يعظ عىل املأل

لسار الفساد فخورا 

ولكن عندما نصح الناصح املأل 

مل يقدر الفساد أن يسري خمتاال فخورا)16( 

وأثر اإلسالم يف هذا اللون واضح يف اللفظ واملوضوع، كام يؤثر فيه األدب العريب 
من حيث الوزن والقافية، كام يف قول محزة تشاجي:

 Wata rana kai na Dela

،Wata rana sai a maida zance 

 Jiki da jini na Dela

»Yau fa an taba »Madugun Samari

،Ku maroka ‘yan kasan nan

،Kan na mutu kun asara

»Tun da kun rasa »Madugun Samari

حيث  خاصة،  بطريقة  لكن  القصيدة  يف  املجزوء  الوافر  بحر  الشاعر  استعمل  فقد 
أضاف »فاعل« يف السطر الثاين.)17( واملتتبع هلذا النمط األديب جيد أنه يف اآلداب الشاملية 
)شامل نيجرييا( أكثر تأثرًا باإلسالم والعربية منه يف األدب اجلنويب )جنوب نيجرييا(، 
كاألدب اليوربوي مثاًل حيث ينحرص التأثري يف أعامل العلامء املسلمني، أما غري العلامء 
فال يعدو األسامء واأللفاظ العربية التي دخلت لغة يوربا، بل احلقيقة أن هذا األدب يشّن 
  Idamu Paadi Mikailu محلة ظاهرة أو خفية عىل اإلسالم عىل نحو ما نجد يف مسحية

»حمن القسيس ميكائيل« للمسحي Adebayo Faleti ، وليس هنا جمال مناقشة ذلك.

أما املكتوب باحلروف العربية فعبارة عن أشعاٍر وعظية وأغاٍن شعبية ُقّيدت باحلروف 
العربية )املعروف بعجمي أو أنجم( أي الكتابة العجمية، وهذا اللون كثري كثرة مطلقة، 
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واليوربوية.  والفالتية،  اهلوسوية،  وهي:  تأثرًا  لغات  ثالث  أكثر  حديثنا  وسيتناول 
وتتشابه أوجه التأثري تشاهبًا كبريًا، وقد رصدنا منها حوايل مخسة هي: اللفظ، واملعنى، 
واالقتباس، والوزن، والقافية، علاًم بأن اللغات ال تتساوى يف درجة التأّثر بل تتفاوت، 
التالية عرض موجز  السطور  اليوربوية، ويف  تليهام  تأثرًا،  أكثرها  والفالتية  فاهلوسوية 

ألوجه التأّثر مع النامذج.

وقد  األدب،  لتدوين  العريب  احلرف  استخدام  بذلك  ونعني  العربية:  1-احلروف 
اسُتخدم قبل احلرف الالتيني بقرون عدة، واألمثلة التي نقدمها يف السطور التالية تكفي 

لالستشهاد.

2-املفردات العربية: لقد تسبت كمية كبرية من املفردات العربية إىل هذه اللغات 
منذ فجر اإلسالم يف البيئات التي ُينطق هبا فيها، ودواوين أشعارها وعاء لعدد ضخم 

منها. ومثال ذلك قول الشاعر سعد ُزْنَغُر:

ُبــَشـــــرا إمـــــا  كــــا  تـــنــصـــراُزوأبـُـــوا  واقـــــاَت  َكـــــِجى 

ريــــرا زاُس  ُدْك  ُعـــــوا  ُشـْكــــراَيــــْن  َغِمـيـــَد  يـبـــومُّ  ُدوْن 

أْسـكـــراوا ُســـجــا  َغَســــَدوَكى 

واملعنى:

أهيا الصديق أصغ إىل إنشاد شعري

مباهيا بانتصار جوشنا

وسينشدها اإلخوة )بعدي(

هدية ثنائهم وتقديم شكرهم اجلزيل

للجيش الذي فاز بالنرص)18( 

والكلامت التي حتتها خط ال تزال حتتفظ بأصوهلا العربية. 

ومن الفالتية قول السيدة أسامء بنت الشيخ عثامن بن فودي:
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ُقــــُدرا ُجــــــوْم  تعــــاىل  َسَقــرافـاهلل  َجحــا  اهلل  َحـْوَتــْن  تـــا 

َتــــراأطــَأْنــِد أُغـْعـــُت ُأبــــاْوُد ِحـــُدو أتِنْــِد  َكمــاَل  ُجـْعــِد  َكـــَل 

كِبــــا َمـعــكُّ  ِحُـْجـــر  اهلل  َتــــراُنــَف  ِحــُدوِد  َمعــــكُّ  ِد  َخرُيوِ	 

وال هلل  ـِحـــأ  ِغـكَّ ـــَت  َتشَّ َدَغ مــَن َجـَهــالَ َسـْي َمـْن َكفــرا )91(ُمـــْي 

واملعنى:

اللهم أنت القادر، ومن أرشك باهلل سيصىل سقرا

وأعلم بأن اهلل هو الواحد القادر عىل كل يشء املتصف بالكامل

تقرب إليه لتفوز فوزًا عظياًم وتنال خريًا كثريًا

وأنه ال خييب الظن يف اهلل إال من جهل أو كفر )20( 

أما يف اللغة اليوربوية فنمّثل بقول الشيخ بوصريي أبومو:

فُمــــومـِنــي َجـــَوعـُظ  َتــَكـــرُباوَكـنَــْه  ُعنــي  فـــو  ُعجـــإرُث 

عَيِنــي نِنُــو  َبَتـلـَك  تــو  الـوراعـَنِى  سيــد  ُعَتــىَل  َحِقـيـــَق  حَقــا 

مــنـــــاقـشـة َري  يَل  )12(َمـبـِــــَو  ُبـِدالِخــــرا  عـــــوا   َسَبــِشــِر 

واملعنى:
إن هذا الشعر وعظ للمؤمن 

وإنذار للمتكرب
ومن عمل بيشء منه

فإنه حقا قد اتبع سيد الورى
ال تناقشنا )يارب(

بل اسرتنا يوم اآلخر)22(
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3-الشكل العمودي:

نظر العرب يف تركيب أوزان شعرهم إىل تركيب بيوهتم، ووضعوا األوىل عىل غرار 
الثانية.)23( يقول حازم القرطاجني يف منهاج البلغاء:

وملا قصدوا أن جيعلوا هيئات ترتيب األقاويل الشعرية ونظام أوزاهنا متنزالً يف إدراك 
السمع منزلة وضع البيوت وترتيباهتا يف إدراك البرص، تأملوا البيوت فوجدوا هلا كسورًا 
منتهى  ُيبنى عليه  الذي  الوضع  وأركانًا وأقطارًا وأعمدة وأسبابًا وأوتادًا...، وجعلوا 

الشطر وينقسم البيت عنده نصفني بمنزلة عمود البيت املوضوع وسطه.)24(

عىل  واملحلية  العربية  أشعارهم  فوضعوا  الشكل  هبذا  النيجرييون  الشعراء  افُتتن 
صورته، بحيث يصعب التفريق بني الشكلني، وجعلوا العمود الشعري جزءًا ال يتجزأ 
من مظاهر ثقافتهم، وإن مل تكن هناك عالقة بينه وبني تركيب بيوهتم، )25( واألبيات التي 

نستشهد هبا تكفي نموذجًا هلذه الظاهرة.

4- الوزن والقافية   

القافية  الستة عرش، واستخدموا  العريب  الشعر  نظم شعراء هوسا وفالتة عىل بحور 
 Badawiliya، األسامء:  ومن  وأسامئها،)26(  بحروفها  واملقيدة  املطلقة  بنوعيها  العربية 
Bamadidiya، Basidiya، Bawafiriya لبحر الطويل، واملديد، والبسيط، والوافر.)27( 

ومن شعرهم ما هو عىل سطرين، )Yar Tagwai (، وما عىل ثالثة )Yar Uku(، وعىل 
أربعة )Yar Hudu( وعىل مخسة )Yar Biyar(، والتخميس.)28(  

أما شعراء يوربا فلم يقرضوا عىل البحور العربية الستحالة قرض الشعر اليوربوي 
عىل البحر العريب، إذ طبيعة اللغتني من حيث الوقف متباينة، فعىل حني يقف العريب عىل 
السكون يف مثل »قْم وخْذ« فإن ذلك ال يرد يف اليوربوية، )إال يف نطق بعض احلروف 
األنفية املحدودة(، بل جيب فيها زيادة صائت يف آخر الكلمة للتمّكن من الوقوف عليها. 
فاليوربوية مثاًل ينطق ُقْل= ُقِل، ومل يأكْل = ملُ َيَأُكِل،)29( ومعنى ذلك أن التفاعيل تتكون 
يف الشعر العريب من احلركات والسكنات )/ هـ(، أما يف الشعر اليوربوي فتتكون من 

احلركات فحسب )/ /(.)30(

آخر  أهنا  )أي  هلا  الساج  وابن  والفراء  األخفش  بتعريف  أخذنا  فإذا  القافية،  أما 
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كلمة يف البيت، أو حرف الروّي، أو كل ما يلزم الشاعر إعادته يف سائر األبيات(،)31( 
فإهنم يعرفوهنا ويطبقوهنا كام يطبقها إخواهنم من هوسا وفالتة. ومما يالحظ عىل قوايف 
شعراء يوربا أن حوايل مخسني يف املائة من روّي القصائد التي وصلتنا من حرف الراء، 
وأن الشعراء افتقروا إىل الكلامت ذات النهايات املتشاهبة – وهي قليلة يف لغة يوربا- 
فحملهم ذلك عىل تكرار لفظ واحد أكثر من مخس مرات يف قافية قصيدة واحدة.)32( 

ومما ورد من قصائدهم عىل روي الكاف قول الشيخ بدمايص أبجي:

عفــت سدومـي عيسـى يف سـرومـىمسلـــم عكــــر عبـــر مسلمـــات

ُكــو لـَُكى َعـَبى َبعَبــاُكـــواعــَنِي ُعـُو ُعجـاَبـِمى جُتُ َلـِهى  نُِيـَبــَوادا  َعْيــَب 

ُمواُكنِـــَب ُيــيس  ُتوفـِـوا	  َعنـِى َعَجــوَر بِنْــَب َعْوِسيـُب  بُكــواُعــوَ	 

بــَِولـَِرى ُيســى  ُيسيِجــَو  ِعــَو ُيـــوُع تـاُهونــَِب كاُتوُكــوا )33(ُيبــواتـــا 

ومعناها:

أهيا املسلمون ذكورًا وإناثًا

اسمعوا قويل، وعوا كالمي

أّي خملوق يعيش فوق الثرى

فإنه صائر ترابًا بعد املامت

اهلل الذي أوجدنا يف الدنيا يفنينا فيها

فمن جاء أجله نسمع بموته

حييينا بعد أن يميتنا ثم حياسبنا 

عىل أي يشء فعلناه قبل املامت)34(  

5-االقتباس من القرآن واحلديث ونقل معنى الشعر

ومعاين  الرشيف  النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  آيات  من  الشعراء  اقتباس  كثر 
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الشعر. مثال األول قول الشاعر اهلوسوي معاذ َحَطيجا:

يــاِي ُمُتــْم  أبِنْـــَد  ُدْك  َونِىَكـــَسنِـي  ُرَوْن  بـــاُ	  َهْو  َزى  َكــنَْســـا 

َغــــنِـــى َزى  خــيــــر  غــنىإن  زى  ِشــريى  ِشــريى  إِنـُكـــو 

املعنى:

واعلم أن املرء ينال جزاء عمله

وال تزر وازرة وزر أخرى

ومن يعمل مثقال ذرة خريًا يره،

ومن يعمل مثقال ذرة رشًا يره.)35( 

ومثال الثاين ما ورد يف شعر الشيخ عثامن بن فودي يف اللغة الفالتية:

َهْوسـا لـْســِد  َهــنْــُد  اهلل  َدْوَسإْنــُدُع  َهـنْــُد  بِـيــُطـو اهللُ  ُبــُرو  َغــْم 

َهـْوَس لـْســِد  َهــنْــَد  اهللُ  َلـــَسإنــُدُع  ُكـْفــُر  مُمَــيـِرتــدَّ  دِيــــَن 

واملعنى:

فلندع اهلل هيدي أهل هوسا،

كام هدى أهل دوس بدعوة حبيب اهلل حممد )ص(

فلندع اهلل هيدي أهل هوسا 

ويظهر الدين اإلسالمي عىل ملة الكفر)36( 

ففي البيتني إشارة إىل قصة دعاء النبي )ص( لقبيلة دوس؛ ملا أسلم أمريهم والتمس 
القوم  فأسلم  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  برسالته  يؤمنون  لعلهم  لقومه  يدعو  أن  النبي  من 

كلهم بربكة دعائه صىل اهلل عليه وسلم هلم.)37( 

والشاعر اليوربوي الشيخ عيسى سارومي يقول:
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َمـنــآِمي ُمــي  َدمـــَِلـــوُجـو  يِن  ُعـوُعـو تِـيـَعـْو ِسـَوىض ال اهلل ُلــْوَيىُعي 

ومعناه:

إين عىل يقني من يومي وأميس

أما ما يصيبنا غدًا فعلمه عند اهلل)38( 

مقتبسًا من قول زهري:

ولـكـنني عـن علــم مـا يف غــٍد َعـِميوأعــلم عـلــم الـيوم واألمـس قبـلـه

إما  املحلية،  باللغات  املكتوب  النيجريي  األدب  من  جانبًا  املعروضة  النامذج  متثل 
باحلروف العربية أو الالتينية، وننتقل إىل الرواية واملسحية املكتوبة باللغات املحلية.

ظهرت الرواية واملسحية املكتوبة باللغات املحلية يف وقت متأخر جدًا، وذلك حني 
أنشأت احلكومة الشاملية مكتبة األدب »LiteratureBureau« وكلفتها بجمع قصص 
روايات  مخس  اختيار  إىل  انتهت  مسابقة  يف  الُكّتاب  فشارك  املدارس،  يف  تقرر  خيالية 

قامت احلكومة بنرشها عام 1933م، والروايات كلها باهلوسوية، وهي:

Ruwan Bagwaja-1  »ماء احلياة« أليب بكر إمام. 

Gandoki -2 »متلهف« لبّلو َكَغرا.

Idon Matambayi-3  »عني السائل« ملحمد غوزو.

Shehu Umar -4 »الشيخ عمر« للرئيس أبوبكر تفاوا بليوا.

Jiki Magayi -5 »ِجِكي َمَغِي« جلون تافدا، والدكور إْيْسْت. )39( 

وقد اقتبست الروايات - خاصة األوىل - كثريًا من الروايات العربية.)40( 

 Ogboju Ode Ninu Igbo رواية  الكنسية  التبشري  مجعية  نرشت   1938 عام  ويف 
Irunmale »الصياد اجلريء يف غابة العفاريت« للروائي اليوربوي دي. أو. َفاُغنْوا.)41( وبعد 

تأثري  يوربا. هذا؛ وإذا كان  الروايات واملسحيات خاصة عند  تواىل ظهور  العام  هذا 
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اإلسالم والعربية واضحًا جليًا يف اإلنتاجات األدبية يف الشامل املسلم، فإنه يكاد يكون 
بالتعليم اإلسالمي  الشامل  إىل متّسك  راجع  والسبب  اجلنوبية،  اإلنتاجات  معدومًا يف 
ورفضه للتعليم الغريب يف البداية، وأسبقية اجلنوبيني إىل التعليم الغريب العلامين، مما أدى 
إىل تطّبع األدب اليوربوي إىل اليوم بالطابع املسيحي. ومع ذلك فقد وجدنا لقصة ألف 
ليلة وليلة بعض التأثري يف كتابات فاغنوا، أبرزه ما ورد يف رواية »الصياد اجلريء يف غابة 

العفاريت« حيث نقرأ:

حدث ذات يوم أن خرج أيب للصيد، وملا تعب بعد طول التجوال جلس مسرتحيًا 
عىل بقية شجرة هامدة، ومل جيلس طوياًل عندما الحظ أن األرض أخذت تنشق وخيرج 
منها الدخان، الذي رسعان ما غطى األجواء مما منعه من رؤية أي يشء، إذ أظلم يف عينه 
كل يشء، وأثناء حماولته النجاة بدأ الدخان يتجّمع، وما بني طرفة عني حتّول إىل رجل 

عمالق حيمل سيفًا ويقدم عىل أيب. وىّل هاربا فأوقفه الرجل وقال:...)42( 

يالحظ أن هذه الفكرة مستوحاة من حكاية »الصياد والعفريت« يف ألف ليلة وليلة. 
وهذا التأثري غري مبارش، ألن أكرب احتامل أن الكاتب استوحى الفكرة عن طريق الرتمجة 
اإلنجليزية أللف ليلة وليلة »The Arabian Nights« ال عن طريق األصل العريب.)43(

ثانيًا- املكتو	 باإلنجليزية

املحررين  السود  والعبيد  املسيحيني  أيدي  عىل  نيجرييا  يف  اإلنجليزي  التعليم  بدأ 
البالد، يف  انترش يف جنويب  ما  فريتاون عاصمة سرياليون، ورسعان  الذين رجعوا من 
حني عارضه الشامليون معارضة شديدة خوفًا وغرية عىل اإلسالم وثقافته. ويذكر أن 
واملستعمرين  املبرشين  حلول  قبل  وجنوبًا  شامالً  أقدامه  ترّسخت  قد  العريب  التعليم 

بينهم بقرون عدة.

وملعت  اإلنجليزية،  اللغة  يف  وتفوقًا  براعة  النيجرييون  أظهر  احلديث  العرص  ويف 
أْتَشيـَبي، مؤلف أشهر رواية يف  ْتِشينُوا  الروائي  العامل قاطبة بفضل أعامل  نجومهم يف 
أفريقيا Things Fall apart »األشياء تتداعى«، ووويل شوينكا، أول أفريقي ينال جائزة 
نوبل يف األدب، وأْوال َرْومِتي، وغربائيل أوكارا، وكريستوفر أوكيغو، وكلهم من أصل 
مسيحي. أما املسلمون فقد تأخروا يف اللحاق هبذا الركب، وقد ملع بينهم: أبوبكر ِغْمبا، 
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وأدمو كيوكا عثامن، ومريم عيل عيل، وموسى َدْن كنو، وغريهم.

– فهم خارج نطاق  أما الطائفة األوىل - وهم رواد األدب اإلنجليزي يف نيجرييا 
هذا البحث، إذ مل يتأثروا قلياًل أو كثريًا باإلسالم واألدب العريب. وأما الطائفة الثانية 
فهم مدار حديثنا. وهم كتاب مسلمون تثقفوا بالثقافة اإلسالمية، أو – عىل األقل – هلم 
خلفية إسالمية، معظمهم مدرسون يف اجلامعات واملعاهد العليا، وقد اكتسب بعضهم 
شهرة كبرية، يف حني ظل بعضهم جمهولني. وجدير بالذكر أن تأثري اإلسالم والعربية 
ُيعَط اهتاممًا الئقًا به من الدراسة، مع أنه خليق بدراسة مستفيضة.  يف أعامل هؤالء مل 
اإلسالم  تأثري  مدى  لنرى  إنتاجاهتم  من  نامذج  ثالثة  التلميح  طريق  عن  وسنعرض 

والعربية فيها.

النموذج األول: The Word or the Sword »الكلمة أو السيف« 

بجامعة  اإلنجليزية  اللغة  مدرس  ِديَميِجي،  حمفوظ  الشاب  الشاعر  ديوان  هو 
فرع  النيجريية،  املسلمني  الطلبة  منشورات مجعية  إلورن، أصدره عام 1998م ضمن 
ومتوسطة  طويلة  بني  قصيدة   91 عىل  ويشتمل   ،120 صفحاته  وعدد  كوارا،  والية 
 Restoration، Evolution، Conviction، :وقصرية، وهي مقسمة إىل تسعة عناوين هي
 .Observation، Reformation، Revolution، Exploration، Distinction، Inspiration

وعنوان الكتاب نفسه مستوحى من بيت املتنبي اخلالد:

الكـتـب مـن  إنبــاء  أصـدق  واللـعبالسيـف  اجلــد  بـيـن  احلـد   يف حـده 

اطلع  لإلسالم،  متحمس  واٍع  شاعر  أفكار  عن  تكشف  الديوان  يف  عجىل  ونظرة 
عىل أمهات كتب العقيدة والفلسفة والتصوف اإلسالمي وتأثر هبا، كام استقى من نبع 
القرآن الصايف، واحلديث النبوي الطاهر، وصاغ قصائده يف لغة إنجليزية راقية، شهد 
بقدحها املعىّل املتخصصون يف اإلنجليزية. وحيتوي الديوان عىل املواضيع اآلتية: توحيد 
املسلمني،  اهلل، وصحوة  واجلهاد يف سبيل  وتعاليمه،  باإلسالم  والتمّسك  وتقواه،  اهلل 
اإلسالمية  املواضيع  من  وغريها  فلسطني،  يف  املسلمني  ونكبة  املسلمون،  والفالسفة 
احلساسة. وكل صفحة بل وكل بيت يف الديوان ناطق بإسالميته، وال أدل عىل ذلك من 

افتتاح الديوان بقول الشاعر:
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     Seeking refuge with you O Allah Ar-Rahim

Against As-shaitan، Ar-Rajim

We start our ship on this sea

 With Your name، the Supreme Lord )44(

املعنى:

العياذ بك يا اهلل يا الرمحن

من الشيطان الرجيم

بدأنا إرساء سفينتنا عىل هذا البحر

باسمك، يا ربنا العيل.

 Subhanallahi، Allah، :صاغ الشاعر أفكاره بإنجليزية مطّعمة بألفاظ عربية مثل
أحيانًا  له  تقرأ  بل  إلخ،   ...  ،tacala، Takbir، Sujud، Walcasr، Imam، Iman

وحتسبك تقرأ ترمجة ملعاين آٍي من القرآن الكريم، عىل نحو ما نجد يف مثل قوله: 
?Who is Allah

Allah is One without any companion

He is a Unit، He is not a union

Only He is without a rival

In His majesty

Free He is from all the trivial

Attributes to His unity

Ever existing

Ever lasting

 No beginning to His being
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And no end to His reign

The first and the last

The overt، the covert، the present، the pat

The future: He created everything

.But was uncreated by anything

The command of all

In the heavens and earth

Is with His “be” call

And “being” is automatically، the result 45

املعنى:

من هو اهلل؟

اهلل واحد ال رشيك له

إنه فرد، ليس مشاركًا

هو الوحيد الذي ال منافس له يف سلطانه

هو منزه من كل الرذائل والتفاهة

من صفات وحدانيته: الدائم الوجود، اخلالد

ال بداية لوجوده

وال هناية مللكه

األول واآلخر

الظاهر والباطن، احلارض، واملايض، واملستقبل

خلق كل يشء ومل خيلقه يشء
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اآلمر لكل يشء يف الساموات واألرض

أمره »كن« فيكون اليشء، ال حمالة.

أو ختالك تقرأ بعض األدعية اإلسالمية من كتاب »دالئل اخلريات« كام يف قوله:
All thanks and glory be Yours

 The Owner of my breath، the Cause

Of my life for your bounteous

.....

;Thank you Allah، the number of stars

;Thank you Allah، the number of sands

Thank you Allah، the number of leaves

Thank you Allah، the number of hairs

     Thank you Allah، the number of every living being 46

املعنى:

 احلمد والشكر كله لك

مالك حيايت وسبب وجودي

عىل نعامئك عيل التي ال حُتىص

.....

محدًا لك يا اهلل عدد النجوم

محدًا لك يا اهلل عدد الرتاب

محدًا لك يا اهلل عدد األوراق

محدًا لك يا اهلل عدد الشعرات
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محدًا لك يا اهلل عدد كل يشء حي

النموذج الثاين: كتّيب بعنوانFood for Thought   »غذاء الفكر«

 Alawiye وهو جمموعة من ثالث وستني قصيدة للشاعر عبداملؤمن أمحد أالِوَيي 
قصيدة مثل  يف  اإلسالمي  التصوف  أثر  ويظهر  األخالق،  تعليم  يف  قرضها  الزكوي، 

Nature of man  »طبيعة اإلنسان«، حيث يقول:

You may not know what makes a man

Man is made up of body and soul

The latter is brought from the heaven

  Because it is naturally spiritual

While the former is derived from the earth

In that it is merely material

If the soul is present in the body

The body is known as a man

If the soul is then missing

One is no more a man

Man does live on the earth

 From where his body is derived 47

لعلك ال تدري ما جيعل اإلنسان إنسانًا

اإلنسان يتكون من اجلسد والروح

لقد أحرض الثاين من عامل الذرة

ألنه بالطبيعة يشء روحي

أما األول فمأخوذ من األرض
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ألنه جمرد يشء مادي

إذا وجدت الروح يف اجلسد 

فإنه يكون إنسانًا

أما إذا غابت الروح

فإنه مل يعد إنسانًا

واإلنسان يعيش فوق الثرى

من حيث صنع جسده.

  The paragon of قصيدة  يف  العريب  الشعر  يف  النبوية  باملدائح  تأثره  يظهر  كام 
virtures »املثل األعىل«، يقول فيها: 

Shed your tears my eyes

Down the land that housed

The corpse of the best creature

The servant and the messenger

Of Allah to the whole world

The model for all

The leader and commander

In speech and action

The caller to the path

  That leads to paradise 48

يا عينّي اسكبا الدموع
عىل األرض التي تأوي

قرب خري خملوق
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عبد اهلل ورسوله
إىل العامل كافة

أسوة األنام طرًا
القائد اآلمر

بالقول والعمل
الداعي إىل السبيل

الذي يقود إىل اجلنة.

األبيض يف  »احلبل   White rope in stained Hands الثالث: مسحية  النموذ	 
األيدي امللطخة« للسيد سعيدو سليامن. تتألف من أربعة فصول، وتعالج املشكالت 
التعليمية واألزمات الرتبوية التي تواجه املسلمني يف نيجرييا، فهي تصّور العلم طاهرًا 
نقيًا تلطخه األيديولوجيات الكاذبة واالنحراف اخللقي الساري يف املجتمع اإلسالمي. 

وقد نرشها املعهد الدويل للفكر اإلسالمي، مكتب نيجرييا، عام 2003م.

املنشورة  النيجريية  اإلنتاجات  من  لطائفة  السيع  العرض  هذا  خالل  ومن   
باإلنجليزية نالحظ ما ييل:

1 -أن اإلسالم واألدب العريب مل يؤّثرا يف أعامل الرواد األوائل لألدب اإلنجليزي 
يف نيجرييا، وكلهم مسيحيون وأتباع الديانات املحلية.

2 -أن الفريق الثاين الذين تأثروا باإلسالم والعربية طبقة مثقفة ثقافة إسالمية، أو هلا 
عىل األقل خلفية إسالمية قبل تثقفها بالثقافة اإلنجليزية، وهم مسلمون.

3 -أن الفريق األول أكثر عددًا وأغزر عماًل وأكرب شهرة، إذ بينهم املسحي العاملي 
ووىل شوينكا الفائز بجائزة نوبل يف األدب عام 1986، وقد ُترجم عدد من أعامله إىل 
العربية، وتشنوا أتشَييى الذي كتب أشهر رواية أفريقية Things fall apart املرتمجة إىل 

أكثر من 20 لغة؛ من بينها العربية.

4 -أن احلافز للفريق الثاين إما عامل ديني وبيئي كام نرى لدى أدباء الشامل املسلم، 
أو وازع ديني كام نرى لدى الشباب املسلمني الذين يمّثلون صحوة ووعيًا جديدين يف 
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حياة اإلسالم يف جنوب البالد.

األدب  يف  بكرًا  اجتاهًا  يعد  العريب  واألدب  اإلسالم  تأثري  من  النمط  هذا  أن   -5
النيجريي املكتوب باإلنجليزية، لكنه كام نرى أدب هادف ومقصود، ومن هذا املنطلق 

يستمد قوته.

ثالثًا: األد	 النيجريي املكتو	 بالعربية:

وينقسم هذا إىل أربعة هي:
	•املكتوب أساسًا بالعربية شعرًا ونثرًا.

	•املكتوب باحلروف العربية )العجمية(.
	•املرتجم من اللغات املحلية إىل العربية.

	•املرتجم من اإلنجليزية إىل العربية.

أ - املكتو	 بالعربية:

هذا النوع أكثر أنامط األدب النيجريي تأثرًا باإلسالم واألدب العريب. فإذا رجعنا 
بعد قرنني من  امليالدي، أي  الرابع عرش  القرن  بدأ يف  تاريخ هذا األدب نجده قد  إىل 
لبعض  والتمبكتيني  الونغريني  من  واألفراد  الوفود  زيارة  إثر  البالد  اإلسالم  دخول 
ممالك اهلاوسا مثل كنو وكتسنة، وعودة احلجيج ببعض الكتب واملصادر األدبية. أما 
ما انترش يف البالد قبل تلك الفرتة فال يمثل نيجرييا وال يصور بيئتها، بل يصور احلياة 
والبيئة العربية. قام نفر من العلامء بدراسة ما وصلهم من الكتب دراسة وافية، فتذّوقوه 
وحاولوا حماكاته، ولكنهم مل يكونوا يدرسون األدب مستقاًل بذاته، بل عىل أنه جزء من 
تلك الثقافة الدينية التي هيدفون إليها، وذلك ألن لساهنم ليس عربيًا، ولكن متسكهم 
كان  عرش  التاسع  القرن  وبحلول  وإتقاهنا.)49(  العربية  تعّلم  إىل  يدفعهم  كان  بالدين 
األدب قد تطور تطورًا ملموسًا، وقد صور لنا األستاذ أمحد سعيد غالدنث حال الشعر 

والشعراء يف هذا القرن قائاًل:

إن أكثر العلامء يف نيجرييا مل يعرفوا يف تلك الفرتة عمر بن أيب ربيعة وال األخطل 
وال جريرًا وال الفرزدق، ومل يسمعوا عن أيب متام والبحرتي واملتنبي، وال عن أيب نواس 
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القيس والنابغة وزهري وطرفة وأمثاهلم  قرأوا المرئ  العتاهية وأمثاهلم، ولكنهم  وأيب 
من فطاحل الشعراء اجلاهليني، كام عرفوا شيئًا عن كعب بن زهري وحسان بن ثابت، 
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن دواوين أولئك مل تصلهم، ودواوين هؤالء وصلتهم... 
ولعل الذين جاوروا األزهر من علامء نيجرييا ودرسوا فيه رأوا تغليب جانب العلوم 
والقصائد  احلريري  مقامات  وإيثار  األديب،  اجلانب  واللغوية يف دراساهتم عىل  الدينية 

اجلاهلية من بني النامذج األدبية.)50(     

ومن أجود ما قيل يف ذلك العرص اجليمية التي مدح هبا عالمة السودان عبداهلل بن 
فودي شيخه جربيل، وشقيقه عثامن بن فودي، ومنها قوله:

َمـِج مـن  األحـبة  نحـو أضـوا	  ْعبــِِجُعـْج  الزِّ مـاء  اإلنشـا	  من  واشـر	 

حـوجـاء أو لوجـاء تـرىض مـن شـجقف عندهـا سـل من هبا فعـسى جتـب

حيَّــــهم حيِّ  مــرًة  مــررت  وانشــر عليــهم  لـؤلــؤًا  وزبــــرد	وإذا 

وكـــم فيــهم  بأبــأته  أٍخ  يل  خـلـامء مل أُك  بـيـنـهـــم  بـمـزّلـــجكــم 

املتحـو	ومــدارس أضـنى بحـب شهـودهــا حوائـج   نجاح  فيها 

كــلٌّ كبـحر يف العـطـــاء مـتـمـــّو	وجحــاجح علـامء حيــلـب رفـدهــم

عـمـل لـغريهــم كلـم أو يف يـــج)51(وهلــم كـكـــان ومبتــدأ يف جــارهـم

وقد ازدهر يف هذا العرص كذلك النثر التعليمي والنثر الديواين. أما النثر الفني فلم 
يعرفه علامء العرص.)52( ومّلا حل القرن العرشون مل يتطور األدب كثريًا عاّم كان عليه يف 
القرون املاضية، وذلك ألن الُكّتاب والعلامء واألدباء مل يتأثروا يف السنوات األوىل من 
القرن بالثقافات الغربية التي أدخلها اإلنجليز املستعمرون، بل استمروا عىل طريقتهم 
التقليدية يكتبون كتبًا دينية وعلمية شعرًا ونثرًا.)53( وقد كان أثر هذا التقليد واملحاكاة 
واضحًا يف اإلنتاجات األدبية يف تلك الفرتة، حتى قال بعض النقاد: »والشعر النيجريي 
العريب يف معظمه، وخاصة يف القرن التاسع عرش، ما هو إال حماكاة للشعر العريب«.)54( 
وأضاف: »عىل أن الشعراء النيجرييني كانوا يقصدون إىل املحاكاة قصدًا تشبهًا بالشعراء 



-152-

اإلسالميني، فهم يريدون أن يتقمصوا روح كل ما يمت إىل اإلسالم بصلة«.)55( وقد 
التقليدي  االجتاه  يف  يتامدى  العرشين  القرن  من  األوىل  الثالثة  العقود  يف  األدب  ظل 

ألسباب حرصها األستاذ غالدنث يف اآليت:
التقليدي من العلامء، ومن واالهم  النفوذ الذي كان يتمتع به أصحاب االجتاه  أ- 

من سواد الشعب.
ب- عدم وصول ريح النهضة األدبية إىل نيجرييا يف وقت مبكر، تلك النهضة التي 
بدأت تظهر يف مرص عىل يد البارودي، وقد نتج ذلك عن احلواجز التي خلقها االستعامر 

بعد دخوله بني نيجرييا والبالد العربية.
ج- أن اللغة العربية مل يتح هلا فرصة اخلوض؛ ال يف امليادين الثقافية العامة وال يف 

املعارك السياسية التي قامت عىل قدم وساق فيام بعد.
عراقيل  ووجود  ناحية،  من  العريب  األديب  لإلنتاج  املادية  الدوافع  وجود  عدم  د- 
كثرية تقف أمام من يشتغل بالعربية من ناحية أخرى. فهذه األسباب جعلت الُكّتاب 
من أصحاب الثقافتني يلجؤون إىل اللغة اإلنجليزية أو اللغات املحلية لبث أفكارهم 

السياسية، أو االجتامعية، أو الدينية.)56(
مدرسة  بفضل  األدب  جديد  وجّد  الثالثينات،  يف  احلال  تغريت  حال  كل  عىل   
الرشيعة الكربى التي افتتحت بمدينة كنو عام 1934م، وحتولت فيام بعد إىل مدرسة 
العلوم العربية، وخّرجت عددًا كبريًا من شباب املسلمني شعراء وخطباء وكتابًا. ومن 

أسباب التجديد - إضافة إىل إنشاء املدرسة – ما ييل:
أ- وجود كتب عربية أدبية حديثة يف املكتبات العامة واخلاصة. 

العربية  اللغة  يف  اجلامعية  للدراسات  العلمية  البعثات  من  وفود  رجوع  ب- 
بأفكار  املبعوثون  هؤالء  وعاد  غريها،  أو  العربية  البالد  من  اإلسالمية  والدراسات 
جديدة وثقافة واسعة بعد أن قضوا فرتة تقل أو تكثر، حسب ختصصهم ومستواهم، 

وانضم أكثرهم إىل هيئة التدريس.
مرص  وبني  بينها  وخاصة  العربية،  والبالد  نيجرييا  بني  املواصالت  فتح  إعادة  ج- 

والسودان واحلجاز.)57(

 واستمرت طالئع النهضة األدبية احلديثة يف األربعينات عىل أيدي العلامء الشباب 
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عبداهلل  آدم  والشيخ  صكتو(،  )وزير  البخاري  حممد  بن  الوزير  جنيد  الشيخ  أمثال 
الزكزكي،  القايض  إبراهيم  عمر  والشيخ  غومي،  حممود  أبوبكر  والشيخ  اإللوري، 
الُكّتاب والشعراء واخلطباء. لقد اطلع  والشيخ صالح إبراهيم الربنوي، وغريهم من 
هؤالء عىل اجلديد يف األدب العريب، واتصل كثري منهم بالثقافة الغربية، ونظموا أشعارًا 
تضاهي أشعار العباسيني قوة وروعة يف شتى األغراض، كام وصفوا املخرتعات العلمية 
احلديثة، وأنشأوا نثرًا فنيًا جيدًا. كان جلنيد الوزير ديوان حافل بأعاجيب الشعر، وديوان 
»حديقة األزهار« لعمر إبراهيم مفعم بروائع الشعر وبدائعه، وكان آدم اإللوري يرجتل 

خطبه بالعربية الفصحى بمسجد مركزه بأغيغى.

نامذ	 من األد	 النيجريي املعارص:

أ- وصف الطائرة جلنيد الوزير:

الـــ بعــون اهلل غلـس إىل  البواكــرخـرجـنــا  مطـــار وكنــــا كالطيــور 

اهلـوا والّجـة  َيُرو  من  بنــا  بالـزواجــرفطــارت  صوهتــا  مــن  ومتـأله 

ُصّففـــت كــرايّس  فيـهــا  مـلّيـنــــة  بــاخلـيــش بــّرًا لزائـــرجمّوفــة 

نريـــده يشء  كـل  فيهــا  كأكــل ســوى تدخيننــا بالسجائـــرونـفعــل 

ذا وبعـــد  للـغــداء  جنيـنـة  فاشــرنزلنـــا  عند  ننزل ســوى  ومل  ك طـرنا 

وقد بعــدت عنــا أراضـي النيــاجــرفعـدنـــا إليهــا ثـم طرنــا ورّشقــت

بخـرطوم فانـجــابت مهـوم املسـافــرإىل أن أنخنــاهــا وفـازت يـد الـنـوى

بالديـــاجــروعنــد غـرو	 الشمــس تـم نزولنــا مســدل  ليــل  فـأقبـل 

كأهنــــا الكهربـــاء  آليل  نجـوم بدت أو كالبـدور السوافـــر)58(فـالحــت 
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	 -عمر إبراهيم يصف التلسكو	:

مـن دون دونــك فيــه عــني زرقــاءعيـن تقـّر	 عـمــق الكــون للـرائي

أعيننـــا إن  غطــاء  عنــا  حـديــدة اليــوم تتلــو طــّي  زرقــاءكشفــت 

العـلم أحتفــنا النـبوالُت لــوال  النائـيهذى  القايص  تدين  ميقك  جبار 

مفـردة بالعني  ترى  أن  جرباءالعتلت  أجرام  من  بان  ما  درس  عن 

قاطبة الناُس  ُكلَّ  التلسكو	  فاشــرلوال  عند  ننزل ســوى  ومل  ك طـرنا 

 أو كيــف نعلـم جزمـًا ُبعد زهـراء)59(أو كيـف تعلم وزن الشمـس أو زحــل

	 - من خطب الشيخ آدم عبداهلل اإللوري:

... وكلام كشف العلم رسًا من أرسار الكون؛ وجد املؤمن فيه لإليامن باهلل نصريًا 
التقاط اإلشارات  إن  تفسريًا...  باحلق وأحسن  إال جئناك  بمثل  يأتونك  وظهريًا، وال 
وإن  األنبياء...  إىل  والنبوة  الوحي  فهم  للناس  قّرب  الالسلكية  بواسطة  واألصوات 
لألولياء  حيصل  كان  الذي  الغيبي  الكشف  معنى  أوضحا  والتلفزيون  التليفون  جهاز 
إىل  األنبياء  بعض  صعود  للناس  فّس  القمر  سطح  إىل  اإلنسان  وصول  وإن  الكبار، 
األصوات  تسجيل  وإن  الساموات،  فوق  ما  إىل  النبي  عروج  إمكان  وبنّي  السموات، 
قوله  معنى  أوضح  زيادة  وال  نقص  بال  صاحبها  إىل  وإعادهتا  الرشيط  يف  واحلركات 

تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ         ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴾.)60(

من وجوه تأثري األد	 العريب احلديث يف »حديقة األزهار«: 

تأثرًا  املعارصين  األدباء  أكثر  من  1997م(   –  1922( إبراهيم  عمر  الشاعر  لعل 
باألدب الغريب واألدب العريب احلديث. 

أوالً: لقد افتتح الديوان باقتباسات من ديوان العقاد، وشعر حافظ إبراهيم، كقول 
العقاد:
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مــن الطــوارق  نــــّزال  وضـيفـــانإين ألــوذ بشـعـري حــني يطـرقـنـي

والشــاعر الفـرد بيـن النــاس رحــنوالشعــر مـن َنَفــِس الـرحـن مقتبـس

لـو يسمح الصور يوم البـحث صفـوانكــأن مــن صـور إسـرافيــل دعوتــه

ريعـــانيظـل ينـطف مـن مــاء احلــياة نــدى فيــه  فيــزكـو  اجلمــاد  عىل 

وخـلصـــانفام يــــزال  لــراويــــه وقــائــلـــه سّمـــار   اخلـالئق  مـن 

وثانيًا: إن الديوان حافل بكثري من املواضيع احلديثة التي طرقها الشعراء العرب يف 
دواوينهم. فعىل سبيل املثال: رثى الشاعر برنارد شو عىل غرار رثاء العقاد له، ومدح 
الشيخ حممد  قد مدحه كل من حافظ وشوقي والعقاد، وكذلك مدح  الذي  شكسبري 
يذّكر  كنو  ملدينة  أن وصف عمر  السابق  إىل  الشعراء.)61( ويضاف  اقتداء هبؤالء  عبده 
بوصف أمحد شوقي للقاهرة وباريس وطوكيو، وأن العقاد قد سبق عمر إىل  وصف 
الديوان  يف  يتوفر  ذلك  عىل  وعالوة  والديموقراطية.)62(  والسيل  السينامتوغراف 
االستعامل اللغوي، والصورة اخليالية، واألسلوب واألفكار املستوحاة من املخرتعات 
املذكورين  النهضة  أنقاض أعالم  احلديثة، واألدب األورويب والكالسيكي.)63( وعىل 
ظهر جيل من الشعراء والُكّتاب تناول شعرهم ونثرهم قضايا الساعة الوطنية والعاملية، 
الرحلة،  وأدب  الشعرية،  واملسحية  السباعيات،  مثل:  جديدة  أدبية  أبوابًا  وطرقوا 
والسرية الذاتية، والرواية، واملسحية. ومن املسحية الشعرية ما ورد يف املنظر الثالث 

من مسحية »حتت الظل املمدود« إلبراهيم سعيد الغمربي اإللوري، ونصه:

»امللك يف البالط مع وزيره يتحدثان«

امللك:

وتـطـلـب – ال مــــرا – حـرًا قويــاوزيــري ابـنـتــي  جـــاءت  إليــــّا

حـفــّياوتطــلــب مــن يـكــون هلــا أنـيـس هلــا  اهلـمـوم  يشـاطــرهــا  

ســامريــــّافــقــم وابحـث مـن األحيـاء مـوسى أو  غـافــــالً  وحـــاذر 
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الوزير:

كـــلـقمـاَن احلكـيـم فـعـش رضّيــاســآتــي بـــاحلـكـيــم بــإذن ربــّي

ويـســعى ويـرحـهــا  تقــّيـاوحيـفـظـهـا  يـكــون أخــًا  لـيـصــلحهــا 

امللك؛ واقفًا بعد انرصاف الوزير:

رجـائـــي ختــيبــنـــي  ال  املـتـقونـــا)64(إهلــــي  دعـــاك  كام  دعــوت 

القصة والرواية واملرسحية

تأخر ظهور الثالثة لظروف متاثل ظروف تأخرها عند العرب، وقد حرصها بعضهم 
يف اآليت:

أ- عدم توفر كتب القصة والرواية واملسحية العربية يف أسواق نيجرييا. 

ب- القصص القليلة التي وصلت الناس هجرها العلامء الذين هم األدباء  لشدة 
تأثرها باحلضارة الغربية.)65(

وعدم  ونثرًا،  شعرًا  القديم  العريب  باألدب  األهلية  العربية  املدارس  -اهتامم  ج 
اكرتاثها باألدب احلديث، وقد أثر ذلك يف الذوق والتوجيه األدبيني لدى الطلبة؛ الذين 
يفضلون الشعر العريب اجلاهيل واألموي مثاًل عىل الشعر احلديث، وكذلك احلال مع 
النثر العريب بأنواعه.)66( وقد نادى األستاذ مرتىض بدمايص باستخدام األنواع األدبية 
ألداء الرسالة الدينية والوطنية.)67( أما ظهور القصة فكان عىل يد األستاذ زكرياء حسني، 
الذي نرش عام 1984م يف جملة نتائس)68( قصة بعنوان: »يف سوق ساُبْن غري«، وقّفاها 
بكّتيب »قصص خط االستواء« التي تتضمن إحدى وعرشين قصة شعبية قصرية. ومل 
تظهر إىل اليوم – فيام نعلم – قصة فنية أخرى. ولألستاذ زكرياء أّولية أخرى يف ظهور 
اإلمام  ووليه  1994م،  عام  املبجل«  »العميد  أصدر  حني  بالعربية،  املكتوبة  املسحية 
مسعود عبدالغني بـ«أستاذ رغم أنفه« عام 2001م، فالسيد عبدالغني ألبي الذي أصدر 
بـ«العجيب  الرفاعي  سعيد  أمحد  السيد  وشارك  2005م،  عام  النجوم«  غارت  »قد 
والنجيب« عام 2005م. وأما الرواية فقد ظهرت عىل يد السيد ثالث َمي أْنُغوا ُدُرِمْن إيا 
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الذي كتب »ملاذا يكرهوننا؟« عام 2003م، ومل تصدر بعدها – عىل مدى علمنا – رواية 
أخرى. ومن مظاهر النهضة األدبية جتديد ظهور أدب الرحلة الذي وضع الشيخ جنيد 
ثمبو وايل  نجله األستاذ  العرب، وتبعه  بالد  إىل  العديدة  أسفاره  بتسجيل  لبنته  الوزير 
»السنة«  السيد مرتىض احلقيقي  املغرب« 2003م، وأصدر  املغرتب من قرى  بـ«نزهة 
عام 2006م، وعبدالقادر العسيل »الرحلة« عام 2009م، والدكتور مشهود حممود مجبا 
»من إلورن إىل متبكتو« يف العام نفسه. ومن مظاهرها كذلك ظهور فن السرية الذاتية 
بإصدار األستاذ حممد أول أبوبكر رائعته »مذكرات إمام وخطيب يف مناخ جامعي« عام 
»عىل  الذاتية  سريته  من  األول  اجلزء  الفالين  عبدالرمحن  آدم  السيد  وأصدر  1998م، 
الطريق« عىل غرار أيام طه حسني، وكله أدب رفيع املستوى. وخالصة القول أن األدب 
النيجريي املكتوب باللغة العربية أدب يصور احلياة والبيئة النيجريية يف شتى جوانبها، 
وقد أسهم فيه الشعر بنصيب أوفر بجميع أغراضه املوروثة واملستحدثة، واشرتك فيه 
النثر بأنواعه القديمة مثل اخلطابة والكتابة، واجلديدة مثل القصة، والرواية، واملسحية، 
يزال يف  املكتوب، وهو ال  النيجريي  أنامط األدب  أقدم  النمط  الذاتية. وهذا  والسرية 
تطور مستمر، وأثر اإلسالم واألدب العريب فيه واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار.

	 -املكتو	 باحلروف العربية: 

لكن  املحلية؛  باللغات  املقيدة  العديدة  الشعبية  واألغاين  األشعار  عن  عبارة  وهو 
باحلروف العربية. وقد عاجلناه حتت »املكتوب باللغات املحلية«.

	-املرتجم من اللغات املحلية إىل العربية والعكس

بدأت حركة ترمجة األعامل العربية إىل اللغات املحلية يف أوائل القرن العرشين، حني 
ُترمجت »ألف ليلة وليلة« إىل اهلوسوية بعنوان Dare Dudu da Daya عام 1924م، 
اقتبستا كذلك من  اللتان    Ruwan Bagwaja Magana Jarece  و  وُوضعت روايتا 
ألف ليلة وليلة. والشك أن القصة العربية – نظرًا إىل هذا اجلانب – قد أْثرت األدب 
املحيل، عىل النحو الذي أرشنا إليه سابقًا. ويف اجتاه معاكس بدأ نقل األعامل املحلية إىل 
العربية بام قام به األستاذ عبدالرحيم السيد منيس، الذي نقل بعض القصص الشعبية 
اليوربوية إىل العربية يف كتابه »نيجرييا: ثقافتها وقصصها الشعبية«. ويف عام 1975م 
احليوان،  لسان  احلكايات عىل  العربية جمموعة من  إىل  أوغنبي  األستاذ إسحاق  ترجم 
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سامها »القصص الشعبية عن السلحفاة عند اليورباويني )سكان غرب نيجرييا(«. لقد 
ذاع صيت هذا األخري حتى تقرر استعامله يف امتحانات إفريقيا الغربية )الثانوية العامة( 
WAEC مكان كليلة ودمنة. ويذهب األستاذ أبوبكر ديريمي إىل أن األستاذ أوغنبي – 

وإن كان مسيحيًا – قد استوحى بعض األفكار اإلسالمية والعربية يف عمله املذكور، 
مثل استعامل كلمتي »القايض وبنى آدم«، إذ اخلصامن يف املجتمع اليوربوي التقليدي ال 
حيتكامن إىل القايض، بل إىل امللك أو القيل، وأوُدُدوا Oduduwa  )وليس آدم( هو أبو 

البرش يف املعتقدات اليوربوية.)69(

اهلل  »بسم  مثل:  اإلسالمية  العبارات  استخدام  أيضًا  العمل  اإلسالم يف  تأثري  ومن 
أن  خيفى  وال  الرجيم«.  الشيطان  من  باهلل  و«أعوذ  تاهلل«،  و«واهلل  الرحيم«،  الرمحن 
للعامل البيئي دورًا كبريًا يف هذا التأثري، إذ املجتمع املسلم الذي ُيقصد به هذا العمل 
يرى أن العربية حكر عىل اإلسالم واملسلمني، وجيب أن تتطّبع بالطابع اإلسالمي، وإال 
فإهنا ال تلقى رواجًا لدهيم. ولكن ال يبدو أن هناك تأثريًا كبريًا لألدب العريب يف هذه 
الرتمجات سوى أن لغة النقل هي العربية، بل لعل أكرب تأثري له - حسب رأي األستاذ 
أدهبم  يف  هلم  أن  إىل  النيجرييني  الكتاب  نبهت  ودمنة  كليلة  حكايات  أن   - ديريمي 
حكايات مماثلة يمكن نقلها إىل العربية ففعلوا.)70(ولفرتة طويلة جتمدت حركة الرتمجة 
ترمجة  وهي  املخّيم«،  »قصب  عبدالسالم  أمحد  األستاذ  نرش  حني  1992م،  عام  حتى 
برتمجة  مجبا  حممود  مشهود  وتبعه   ،»Ireke Onibudo« فاُغنَْو  أو.  دي.  روايات  لثانية 
أوىل روايات فاغنو Ogboju Ode Ninu Igbo Irunmale   بعنوان »الصياد اجلريء يف 
غابة العفاريت« عام 2002، وكان قد قدمها إىل جامعة إلورن للحصول عىل املاجستري 
عام 1995م، وقدم السيد عبدالسالم عبدالكريم مجبا ترمجة Iyawo Alarede لصنداي 
املاجستري يف  Oluborode  بعنوان »زوجتي يف الساء والرضاء« للحصول عىل  أْيَشو 
اللغة العربية بجامعة إلورن عام 2008م. وهناك نشاط مماثل يف جامعات إبادن، وأمحد 

بّلو، ووالية ليغوس، ووالية كوغي، لنقل الروايات املحلية إىل العربية.

د -املرتجم من اإلنجليزية إىل العربية والعكس

كرتمجة  اإلنجليزية،  إىل  العربية  من  األدبية  األعامل  لرتمجة  كثرية  حماوالت  هناك 
األستاذ أوغنبي لكليلة ودمنة إىل اإلنجليزية،)71( بيد أن معظمها خمطوطة يف اجلامعات؛ 
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مل تر نور الطباعة بعد. أما حركة نقل األدب النيجريي املكتوب باإلنجليزية فقد بدأت 
بطرق  أنجل  الدكتورة  ترمجة  رأينا  فقد  التحديد.  العرب، ويف مرص عىل وجه  بالد  يف 
سمعان لرواية أتشيبي Things Fall Apart بعنوان »األشياء تتداعى«، ثم ترمجة حممد 
وترمجة  »املفسون«،  بعنوان    The Interpreters شوينكا  ووىل  لرواية  عباس  جالل 
الدكتور عيل احلجاج ملسحية شوينكا »Death and the king’s Horseman« حتت 
عنوان »املوت وفارس امللك«، وغري ذلك من الرتمجات التي مل يقف عليها هذا الكاتب. 
وللدكتور عيل شلش اهتامم خاص وسعي مشكور يف هذا الصدد. وجدير بالذكر أن 
هذه الرتمجات ُتنرش وُتستهلك يف العامل العريب ال غري، من دون اعتبار اجلم الغفري من 
العرب  السعيد إىل بالد  اللهم إال من ساقه منهم احلظ  بالعربية يف نيجرييا،  املتكلمني 
– ترمجة  – فيام أعلم  النسخ يف السوق. وعىل الصعيد الوطني؛ فأول حماولة  قبل نفاد 
 African Night أيكَوْنيِس  ِسْيرِبياْن  لرواية  1998م(  )ت  أِدُغْن  ى  أوالَلرْيَ الدكتور 
الدكتور مسعود  إفريقية« عام 1994م، ثم  Entertainment  حتت عنوان »ليلة سمر 

راجي برتمجة The Burring Grass أليكونيس كذلك إىل »أعشاب ملتهبة« 1997م، 
و    The Trials of Brother Jero مسحيتي  برتمجة  مجبا  حممود  مشهود  فالدكتور 
و«تطور  جريو«  األخ   »حمن  عنوان  حتت  شوينكا  لووىل   Jero’s Metamorphosis

جريو« 2007م، ومها حتت الطبع. ليس هناك تأثري مبارش لإلسالم أو األدب العريب 
تقتيض  العلمية  واألمانة  مسلمني،  غري  ُكّتاب  ألفكار  نقل  هي  إذ  الرتمجات،  هذه  يف 
أداءها كام وردت يف األصل. لكن الدوافع إىل هذه األعامل تتضمن إبراز ما للعربية من 
خصائص بالغية، ودالالت الرتاكيب، ومرونة لغوية، وثراء يف املفردات، مما يسعفنا 
عىل نقل اآلداب العاملية، وتوسيع قنوات االتصال بينها، وتعانق احلضارات، ومواكبة 

التطورات العرصية.

اخلامتة:

يف اخلتام نقول بأن هذا غيض من فيض فيام يتعلق بتأثري اإلسالم والعربية يف أدب 
قوم هم أكثر شعوب إفريقيا عددًا. فقد رأينا نشأة األدب العريب وتطوره يف البالد، وتأثري 
باحلرف  واملدون  العريب،  باحلرف  املدّون  املحيل  األدب  ورأينا  فيه،  والعربية  اإلسالم 
الالتيني الذي يقل فيه التأثري، وأخريًا رأينا صحوة دينية تلوح يف اإلنتاجات اإلنجليزية 
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لدى الشباب املسلمني شامالً وجنوبًا. وإضافة إىل هذا؛ هناك إنتاجات ضخمة من األدب 
الشفاهي لإلسالم والعربية فيها تأثري أي تأثري! لكنه خارج عن نطاق هذا البحث ألنه 
غري مدّون. وحني ندعو إىل تكثيف اجلهود من قبل النيجرييني يف حقل األدب املكتوب 
بالعربية، ننبه األدباء املسلمني يف حقل األدب اإلنجليزي إىل أن اللغة ما هي إال أداة لنقل 
الفكرة من أي نوع، فإذا استخدم األديب لغة فال يدفعه ذلك – بالرضورة – إىل تضييع 
الزدهار  مالئم  جّو  خلق  إىل  العرب  إخواننا  ننادي  كام  بعقيدته.  االستهانة  أو  هويته 
فتح  فعليهم  مقدسة،  لغًة  تزال  ال  حيث  الغربية  إفريقيا  يف  خاصة  وأدبًا،  لغة  العربية 
الندوات واملؤمترات، وتبادل  املنطقة، عرب  أدباء  بينهم وبني  قنوات االتصاالت واسعًة 

الزيارات، كام هو احلال يف العامل الغريب. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 

اهلوامش واملراجع:
حتى . 1 واجلنوب  الشامل  يف  متفرقة  وواليات  ممالك  عن  عبارة  نيجرييا  كانت 

عام1900م، حني أنشأ االستعامر اإلنجليزي املحمية الشاملية واملحمية اجلنوبية، 
وظلت كذلك حتى عام 1914م حني وّحدمها كدولة واحدة حتت اسم »نيجرييا«. 

ما بني القوسني إضافة من عندي.. 2
3. H. I. AbdulRaheem: “Nigerian Literature in Arabic: Concept 

and Preliminary 

Account of the content in Anyigba Journal of Arts & Human-

ities، Vol.4، 2005 

– 2007،  of Arts، Kogi State University، Anyigba، Nigeria، p.10.

يف . 4 النيجريي  األدب  نيجرييا:  يف   العريب  األدب  »جتدد  راجي:  مسعود  الدكتور 
الدينية،  الدراسات  العربية«، جملة دراسات عربية وإسالمية، إصدار قسم  اللغة 
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الدكتور . 6 كتبه  نيجرييا،  يف  العريب  األدب  تاريخ  تناولت  التي  الكتب  أشهر  من 
شيخو أمحد سعيد غالدنث، وطبع يف القاهرة عام 1982م، وقد استخدم الكاتب 
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مقدمة:
العربية  كتاب  يعترب  الذي  الكريم؛  بالقرآن  واحليوية  البقاء  العربية  اللغة  اكتسبت 
األكرب.)1( قال تعاىل: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ﴾)2( )سورة الزخرف: اآلية: 3(، 
لذلك نرى اإلسالم ولغة القرآن يسريان جنبًا إىل جنب يف البالد املفتوحة، السيام يف قارة 
إفريقيا)3(. فكلام اعتنق الرجل أو املرأة اإلسالم كان أول ما يفكر فيه معرفة اللغة العربية؛ 
األجر،  لنيل  وللتالوة  املفروضة،  الصلوات  للقراءة يف  منه  أو يشء  القرآن  وذلك حلفظ 
وألداء مناسك احلج،)4( عىل حد قول اإللوري: »وهي لغة القرآن الذي يقّدسه أهل هذا 
الدين ويتعبدون به بتالوته، فالقرآن عامد هذا الدين ومنبعه الغزير ومعينه الفياض، ومعرفة 

العربية وسيلة إىل القرآن«.)5( حيث تنترش فيها اللغة العربية رسعة انتشار اإلسالم فيها.

جهود العلامء يف نرش اللغة العربية
لقد سجل لنا التاريخ اجلهود املشكورة التي بذهلا العلامء منذ فجر اإلسالم إىل يومنا 
هذا لنرش اللغة العربية يف أوساط املسلمني. يالحظ ذلك من يتابع تارخيهم يف كتبهم 
وأقواهلم اخلالدة. فمثاًل، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: »فإن نفس اللغة 
العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم 

جهود العلماء فـي تر�صيخ اللغة العربية فـي نيجرييا: 
ال�صيخ اآدم عبداهلل الإلوري منوذجاً

الربوفيسور  بدمايص لنرى يوسف 
أستاذ الدراسات اإلسالمية  بقسم األديان، كلية اآلدا	 جامعة إلورن - نيجرييا
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إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«.)6( وقال اإلمام الشافعي 
رمحه اهلل تعاىل: »فعىل كل مسلم أن يتعّلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به 
أال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب اهلل، وينطق بالذكر فيام افرتض 
عليه من التكبري وأمر به من التسبيح، وغري ذلك«.)7( ويقول الشيخ آدم عبداهلل اإللوري 
املوت؛  من  العربية  اللغة  عىل  احلفاظ  العريب  التعليم  يف  غايتنا  »وكان  تعاىل:  اهلل  رمحه 
العتقادنا أهنا جزء ال يتجزأ من اإلسالم، كام هو واضح يف الصلوات اليومية املفروضة 
ويف مناسك احلج السنوية، وأهنا لغة القرآن الذي نتعبد بتالوته؛ ثم العتقادنا أن الفهم 
الصحيح لإلسالم ال يتم عن طريق الكتب املرتمجة، بل يتم باألخذ  املبارش من أصول 
اإلسالم املكتوبة باللغة العربية«.)8( أنشأ الشيخ آدم عبداهلل اإللوري مركزه لتنفيذ أفكاره 
النرية عن اللغة العربية ونرشها والعمل عىل بقائها وحيويتها، وتفّرع من املركز فروع 
أقواها  ولعل  وأبيدجان،  وغانا  وتوغو  بنني  يف  وخارجها  نيجرييا  يف  خمتلفة  أماكن  يف 
دار العلوم.)9( وختّرج يف املركز األم وفروعه رجال يعملون لدفع عجلة هذه اللغة إىل 
األمام بكل ما لدهيم من الطاقة، منهم بروفيسورات ودكاترة وأئمة ودعاة ومديرون، 
كالربوفيسور عبدالرزاق أديريمي، والربوفيسور عبدالباقي شعيب أغاكا، والربوفيسور 
شيخو أمحد عبدالسالم، والدكتور عيسى ألبي أبو بكر، والدكتور املرحوم عبدالسالم 
السيوطي  والدكتور شعيب  كاكوري،  أمحد  عبدالرمحن  والدكتور  أالبدن،  عبدالرمحن 
والدكتور  أوتويو،  عبداملؤمن  والدكتور  مبارك،  عيل  الدين  كامل  والدكتور  أولوغييل، 
اإلمام عبداحلميد شعيب أغاكا، واإلمام املرحوم حييى مرتىض، واإلمام املدير مشهود 
جربيل رمضان، واإلمام املدير عبدالوهاب زبري الغاموي، واإلمام حممد نوح أبو بكر، 
وأمثاهلم كثريون. فوفقهم اهلل لتحقيق اهلدف املنشود إىل حد كبري، بحيث تتقوى هذه 
اللغة  كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى عىل سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم 

الكفار. واحلمد هلل رب العاملني.

جهود اإللوري:
اهلل  مّن  أن  منذ  اإلسالمي  العريب  التعليم  نرش  بمسؤولية  اإللوري  الشيخ  اضطلع 
إحباط  شأنه  من  ما  كل  إلزالة  يعمل  وكان  اإلسالمي.  والوعي  الرباين  بالعلم  عليه 
لعلمه  املسلمني؛ وذلك  بني  أقدامه  وترسيخ  العريب اإلسالمي  التعليم  توطيد  أمله يف 
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بأن املسلمني يف كل مكان وزمان يف أمّس احلاجة إىل حتصيل العلم يف املجالني: العريب 
خري  اإلسالم-  شأن  هو  كام   - والدنيوي)10(  الروحي  األداء  لتحسني  واإلسالمي، 
أداء. فعن رضورية التضّلع باللغة العربية والتعّمق فيها يقول: فاللغة العربية جزء من 
يتم تذوقها  العربية، وال  اللغة  بتذوق  يتجزأ، وال يمكن فهم اإلسالم إال  اإلسالم ال 
اإلسالمية  والنسك  الصلوات  تؤدى  وال  وآداهبا،  أرسارها  عىل  متامًا  الوقوف  بدون 
عىل وجهها الصحيح إال باللغة العربية.)11( وعن أمهية فهم اللغة العربية للدعاة يقول 
اإللوري: »أما الذين حيملون لواء اإلسالم فيجب عليهم أن يتعمقوا يف العربية«.)12(
وقال عن رضورية فهمها لعامة املسلمني: »جيب عىل املسلمني بوجه عام أن يتزودوا من 
العربية بالقدر الرضوري للتعبد هبا يف صلواهتم ومناسكهم«.)13( فعىل هذا  األساس 
العربية واإلسالم والدفاع عنهام  اللغة  لنرش  الدؤوب  العمل  الشيخ جهدًا يف  مل يدخر 
الوصل بني شامل  تعترب مركزًا إسالميًا وبوابة ومهزة  التي  إلورن اإلسالمية،  إمارة  يف 
نيجرييا وجنوهبا، والتي قامت بدور ملموس ُتشكر عليه يف الدعوة اإلسالمية ونرشها 
إلورن يف  إمارة  القدامى يف  العلامء  الشيخ جهود  أدرك  يوربا.)14(  بقاع بالد  يف خمتلف 
تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وتتبع آثارهم وقّدر ما رأى من جهودهم 
يف التأليف والتعليم، إال أنه خاف فوات العلم من بيوهتم وعدم وجود اخللف الكفء 
السيئ  الوضع  وتصحيح  بيوهتم  إلحياء  فقام  العلامء،  من  الصالح  السلف  ألولئكم 
يستطيعون  صاحلة  إسالمية  تربية  لرتبيتهم  أوالدهم  من  عددًا  واختار  بينهم،  السائد 
هبا مواصلة رسالة هؤالء اآلباء اإلسالمية. وهكذا درس وتدرب أبناء هؤالء العلامء 
عىل يدي هذا الشيخ اإللوري حتى تعمقوا يف العلم وكانوا أقطابًا وأشباالً؛ رجعوا إىل 
بيوهتم وأرجعوا جمدهم املوروث التليد إليها، بفضل جهود هذا العامل العبقري النحرير 
اجلادة. ومما يذكر من جهود الشيخ آدم اإللوري تشجيع العلامء واألئمة يف إمارة إلورن 
اإلسالمية أن يتأكدوا من غرس حب حتصيل العلوم اإلسالمية واللغة العربية يف قلوب 
تعاون  هذا،  إثر  وعىل  العربية.)15(  واللغة  الدين  هلذا  الباهر  املستقبل  لضامن  أبنائهم، 
الشيخ يف الستينات مع جبهة من العلامء واألئمة يف إنشاء دار العلوم؛ بإشارة سمو األمري 
إلمارة إلورن اإلسالمية املرحوم ذي القرنني الغمربي،)16( ومدرسة الشبان املسلمني، 
مع  اإللوري  الشيخ  تعاون  والتقوى؛  الرب  عىل  التعاون  باب  ومن  عليهام.  واإلرشاف 
مؤسس كلية شمس الدين اإلسالمية بإلورن، ومدرسة مصباح الدين بغنام، يف تدعيم 
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املعلمني  وإرسال  الدرس،  منهج  بتقييم  وذلك  فيهام،  التعلم  سبيل  وتيسري  قواعدمها 
إليهام، وتوفري الكتب املناسبة.

 )U.P.E( وملا صدر الربنامج الرتبوي االبتدائي العام اجلديد

السبعينات،  يف  الفيدرالية  احلكومة  من  )Universal Primary Education(
وكانت احلكومة تنفق الغايل والرخيص لرتوجيه، وكان الربنامج هيدف إىل دمج املدراس 
العربية احلكومية االبتدائية، تنّبه الشيخ اإللوري إىل خطورة ذلك، فجاء إىل إلورن لينذر 
أهلها ليكونوا عىل حذر من هذا النظام االندماجي الشنيع، وقد رّصح بموقفه ضّد هذا 
النظام يف إحدى كتاباته قائاًل: »ونراهم يف بعض البالد يدعون إىل تعّلم اإلسالم بأية 
لغة من دون التزام العربية، جعلوا اإلسالم كاملسيحية التي يبارشون طقوسها بمختلف 
اللغات، لذلك جيب عىل املسلمني أن ينتبهوا هلذه املؤامرة املدبرة للقضاء عىل اإلسالم، 
أو لتشتيت شمل املسلمني«.)17( وأبدى خوفه يف هذه العبارة: »ولقد علمتنا التجارب 
أن من الصعب علينا أن نجمع بني التعليم العريب واإلنكليزي يف مكان واحد دون أن 

يطغى أحدمها عىل اآلخر«. )18(

وكان موقف بعض أصحاب املدراس العربية املحلية وقتئذ موقف »سمعنا وأطعنا«، 
بينام كان موقف اآلخرين هو: »دعونا نجّرب هذا الربنامج احلكومي اجلديد«، فاندثرت 
هلا  ُيرى  ال  مدارسهم  وأصبحت  نظامها،  يف  احلكومة  اتبعوا  الذين  مدارس  آثار  أخريًا 
أثر، إال األسامء فقط. ومن ضمن هذه املدارس مدرسة شبان املسلمني التي منها بدأ كل 
العربية  اللغة  تعلم  الدكتور محزة عبدالرحيم والربوفيسور أمحد شيخو عبدالسالم  من 
الشيخ عبدالقادر  بدأ  منها  التي  الدين  برهان  والدراسات اإلسالمية، وكذلك مدرسة 
مجعة ميامسا والدكتور بدمايص لنرى يوسف واإلمام إبراهيم سليامن رحلتهم العلمية. 
وكان الشيخ اإللوري يف جلساته الدعوية ودروسه العامة يذّكر احلضور بأمهية تشجيع 
يف  سيتخصصون  كانوا  ولو  حتى  اإلسالمية،  والعلوم  العربية  اللغة  فهم  عىل  الشباب 
يَر اإللوري مانعًا يف أن يكون للطبيب املسلم واملهندس  العلمية األخرى. ومل  امليادين 
اإلسالم  فهم  هلم  يسّهل  ذلك  ألن  العربية؛  باللغة  يسري  إملام  املسلم  واملحامي  املسلم 
ويرفع موقفهم االجتامعي والثقايف. والشك أن من واجب رجل الدعوة اإلسالمية يف 
هبا  جيابه  أن  يستطيع  التي  كاإلنجليزية؛  الراقية  اللغات  بإحدى  يتسلح  أن  العرص  هذا 
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األوساط  يف  اإلسالم  رسالة  يبّلغ  أن  هبا  ويستطيع  احلارضة،  ومعيشتها  احلياة  حتديات 
الراقية، بل يستطيع هبا التعبري عن نفسه وعن دينه يف سائر املجتمعات واملجاالت.)19( إن 
من خطوات اإللوري يف الدفاع عن اللغة العربية منع تعليم املادة اإلنجليزية باملركز األم 
وبعض فروعه، والسبب يف ذلك يرجع إىل خوفه - رمحه اهلل رمحة واسعة - من طغيان 
اللغة اإلنجليزية وثقافتها عىل التعليم العريب اإلسالمي باملركز. وكم حاول بعض أناس 
من وقت إىل آخر إقناع اإللوري بأن جيعل اللغة اإلنجليزية سبياًل إىل مقررات املركز، 

فتلقى املحاوالت الفشل حتى انتقل إىل الرفيق األعىل.

جهود اإللوري ضّد حماولة أعداء لغة القرآن:

القضاء  حياولون  أعداؤمها  مازال  العربية؛  بلغته  القرآن  ونزول  اإلسالم  فجر  منذ 
عليهام، ويضعون أشواكًا يف سبيل انتشارمها إىل حد كبري، وذلك يتمثل يف العقبات التي 

تضعها األعداء أمام اللغة العربية ودينها: ﴿ڌ ڌ     ڎ  ڎ ڈ   ڈ ژ ژ 
ڑ    ڑ   ک﴾، )الصف: 8(. لكّن لطف اهلل تعاىل وعنايته هي التي كانت حتفظهام 
وهتيمن عىل سالمتهام، لذلك تصبح مؤامرات األعداء فاشلة يف كّل مكان وزمان، فمثاًل 
أعلنت احلكومة الفدرالية النيجريية حماولة تغيري حروف اللغة العربية إىل اإلفرنجية، كام 
للغة  قّدر  وتعاىل  اهلل سبحانه  بالفشل ألن  فباءت  أتاتورك،  تركيا يف عهد كامل  فعلت 
العربية البقاء، كام يتضح ذلك جليًا يف إقبال املسلمني عىل تعلمها اآلن يف تركيا. ورغم 
حماولة شارلز سولدو تغيري احلروف العربية يف العمالت النيجريية إىل اإلفرنجية؛ دعت 
واهليئات  واملؤسسات  بـ»إيسيسكو«  املعروفة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
املعنية يف الدول العربية إىل بذل املزيد من اجلهد من أجل االرتقاء بمنزلة اللغة العربية. 
وباإلضافة إىل هذا النداء املوّجه إىل كّل من يرى عىل نفسه حق حفظ اللغة العربية كلغة 
كتاب اهلل الكريم، تم اختيار كل )22( فرباير لالحتفال باللغة العربية كلغة أم، وكذلك 
أعلنت األمم املتحدة أّن يوم 18 ديسمرب من كّل عام سيصبح اليوم العاملي لالحتفال 
باللغة العربية، وما علينا نحن أصحاب هذه اللغة سوى العمل الدوؤب إليقاظ الوعي 
الحرتام هذه اللغة يف نفوس املسلمني الذين ال يلقون هلا باالً. والشك أّن اللغة العربية 
تنتظر من اجلميع بذل أكرب جهود من أجل حتسني مستوى تدريسها يف مجيع املراحل، 
والعمل عىل استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة - كالشبكة العنكبوتية - لنرش هذه 
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الّدول األوروبية تبذل اجلهود اجلّبارة يف  اللغة بني املسلمني كافة. وال خيفى علينا أن 
سبيل نرش لغاهتا واملحافظة عىل تقّدمها، كبناء املراكز الثقافية يف أماكن خمتلفة يف العامل، 
يف  الرئيسة  املدن  بعض  يف  يوجد  الذي   British Council مثل  نشاطات  خالل  من 
نيجرييا. إن املطلوب من الدول العربية بناء املراكز الثقافية يف خمتلف البلدان النيجريية، 
عىل طراز ما فعلته اجلمهورية العربية املرصية يف مدينة كنو الشاملية؛ ألن حركة املراكز 
الثقافية تفيد يف خلق اجلو العريب للدارسني هلذه اللغة من أهل نيجرييا، حيث يستفيدون 
كثريًا باستعامل املكتبة واالحتكاك باملرشفني العرب الذين يديرون شئون هذه املراكز، 
وبالتايل، يشّجع استعامل اللغة العربية واالعتزاز هبا أكثر من ذي قبل، أما من ناحيتنا 
نحن الذين سنستفيد من جهود البالد العربية يف بناء املركز العريب الثقايف، فإننا نقبل عىل 

تعّلم هذه اللغة بكّل جد.

يقول  استعامهلا،  توسيع جماالت  العمل عىل  علينا  العربية  اللغة  ويدخل يف حقوق 
دّل هذا عىل  إن  املدرسة واملسجد«.  ليس هلا جمال إال يف  العالمة األلوري: »والعربية 
اللغة  استعامل  جماالت  توسيع  يف  اجلهد  من  املزيد  بذل  رضورة  عىل  يدّل  فإنام  يشء 
العربية عرب اإلذاعة،  اللغة  برامج  العربية وإقامة  باللغة  بإنشاء اجلرائد  العربية، وذلك 
وكذلك يستحسن بنا أن نصمم برنامج »العربية بالتلفزيون« ُيبث مرتني يف كّل أسبوع. 
يمكن تنفيذ هذه االقرتاحات بالتعاون مع اجلمعيات اإلسالمية وعىل رأسها املجلس 
األعىل للشؤون اإلسالمية وبعض األغنياء من املسلمني. وإضافة إىل ما سبق، يالحظ أّن 
بعض رجال هذه اللغة يف أوائل السبعينات قاموا بتجربة ناجحة يف توسيع جمال استعامل 
اللغة العربية، وذلك بتشجيع اجلميع ليتكلموا هبا يف املناسبات االجتامعية واإلسالمية، 
حيث ُتلقى مقاالت هبذه اللغة العربية العزيزة حول موضوع معني بحضور عدد غفري 
من طلبة العلم وغريهم من العوام. ومن رجال هذه التجربة املباركة من تالميذ الشيخ 
آدم عبداهلل اإللوري وتالميذ غريه املرحوم الدكتور حامد إبراهيم أوالغنجو، واملرحوم 
عيسى  والدكتور  أديكيلكن،  عبداللطيف  واألستاذ  مقدم،  توين  عبدالرمحن  األستاذ 
ألبي أبوبكر، والدكتور محزة عبدالرحيم، والدكتور عبداحلميد أولوهن أوين، واألستاذ 
عبداليقني عبداحلميد إسيني، واألستاذ شعيب بخاري، واملرحوم عثامن يوسف أيلينال، 
املشاركني  إقبال  التجربة  ثامر هذه  املقالة. ومن  ميامسا، وكاتب هذه  وعبدالقادر مجعة 
فيها عىل قرض الشعر العريب؛ حتى أبى اإلتقان إال أن يكون حليفهم. جيب أن يكون 
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لنا إملام كامل بام جيري يف قرية اللغة العربية بإنغاال والية برنو، ووزارة الرتبية والتعليم، 
وأكاديمية الشؤون اخلارجية التابعة لوزارة اخلارجية النيجريية، لكي نقف عىل براجمها 
اللغة  محاة  وبني  بينها  التعاون  إلجياد  تعانيها  التي  واملشكالت  وتطلعاهتا،  وأهدافها 

العربية يف هذه البالد.

اخلامتة:
هدفت هذه الورقة إىل بيان أمهية اللغة العربية وفهمها للمسلمني، وذكرت كذلك 
جمهودات الشيخ آدم عبداهلل اإللوري الكبرية يف سبيل نرشها وبقائها واملحافظة عليها، 
اللغة  هذه  نرش  جتاه  هبا  يقوم  أن  جيب  أدوار  إىل  لدينه  غيور  مسلم  كل  تنّبه  وكذلك 
وتطويرها عىل املستوى العاملي يف هذه الديار. وبقي أن نضيف أن علينا أن نطلب حّقنا 
من احلكومة الفيدرالية النيجريية، التي اعرتفت باللغة الفرنسية كاللغة الرسمية الثانية 
بعد اللغة اإلنجليزية، وذلك عىل حساب اللغة العربية التي هي اللغة األم لبعض شعب 
نيجرييا يف منطقة شامل نيجرييا. جيب عىل السلطة النيجريية تعيني املتخصصني يف اللغة 
العربية يف سفارات نيجرييا يف البالد العربية، ويف هيئة اجلوازات واملخابرات اخلارجية 
والرشطة العاملية، لتعامل نيجرييا مع الّدول الناطقة هبا. وهبذا كّله ترتقى اللغة العربية 
واإلذاعات،  التلفاز  من  الصحافة  ولغة  التخاطب  لغة  إىل  واملدرسة  املسجد  لغة  من 
ولغة املناسبات االجتامعية والدبلوماسية، كام لفت أنظارنا إىل هذا الشيخ آدم عبداهلل 
اإللوري عندما كان عىل قيد احلياة. فسبحان الذي تكّفل بحراسة اللغة العربية وحفظها 
من كيد الذين يرتبصون هبا، ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ ﴾ )احلجر: 9(. وآخر 

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

اهلوامش واملراجع:

الوعي  جملة  يف  نرشت  مقالة  العربية،  واللغة  القرآن  نوفل،  حسن  يوسف   -1
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متهيد:

العلامء  وجهابذة  الفكر  عباقرة  أبرز  من  اإللوري  عبداهلل  آدم  الشيخ  العالمة  يعّد 
والدعاة املؤثرين يف التاريخ احلديث واملعارص لنيجرييا، ويأيت اسمه يف مقدمة هؤالء 
نقشت  شخصية  له  ألّن  معًا،  والعريب  األفريقي  الفضاء  يف  شخصيتهم  ملعت  الذين 
بكتاباته وجوالته وحركاته عىل جدران تاريخ الدعوة اإلسالمية، ونرش الثقافة العربية 
والثقافية  والسياسية  االجتامعية  لألوضاع  التصدي  جمال  ويف  اإلسالمي،  والعمل 
الفاسدة. ويف هذا املقال سيتم الرتكيز عىل جهوده يف جمال خدمة اللغة العربية والنضال 

لنرشها والتمكني هلا يف نيجرييا.

صور النضال من أجل العربية:

جتّسد شخصية اإللوري حياة أبرز نموذج ألحد أعمدة النضال األفريقي بلغة الضاّد؛ 
فهو فارس املبارزة يف التصدي للحمالت املناهضة للثقافة العربية يف غرب أفريقيا  بوجه 
عام، ويف نيجرييا عىل وجه اخلصوص، ولو مل يكن له سوى مرشوعه الطموح »تعريب 
لسان الدعاة اجلدد وإعادة االعتبار إىل العربية« لكفاه؛ إذ نجح يف أن خيرج به عن إطار 

مناذج تطبيقية جلهود ال�صيخ اآدم عبداهلل الإلوري يف ن�صر 
اللغة العربية والن�صال �صّد التغريب

د. اخلرض عبدالباقي حممد
أستاذ اإلعالم املشارك ومدير املركز النيجريي للبحوث العربية
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التجربة الشخصية أو حتى النطاق املحيل النيجريي إىل آفاق أفريقية رحبة؛ حتى أصبح 
نموذجًا رائدًا يقتدي به آالف النيجرييني واألفارقة من الدول املجاورة؛ إذ نجح الرجل 
يف حتويل حي »أغيغي« )Agege( بمدينة الغوس النيجريية، الذي أّسس فيه قاعدته 
التعليمي طوال فرتة اخلمسني عامًا، إىل جامعة روحية وقلعة إشعاع علمي؛  ومركزه 
لتدريب وختريج كوادر نيجريية وأفريقية من علامء ومعّلمني ودعاة وخطباء ومثقفني، 
حتى أصبح احلي حاليًا مزارًا دينيًا وحضاريًا يقصده الناس باأللوف، كرمز أسطوري 

لنضال فردي ُتّوج بالعديد من اإلنجازات العظيمة.

كانت بداية مشوار اإللوري يف ميدان تدريس اللغة العربية والتوعية والدعوة منذ 
األربعينات من القرن العرشين، ووّفقه اهلل بأن ختّرج عىل يديه ما يربو عىل نصف املليون 
من طالب العلم يف نيجرييا، ومن بالد غرب أفريقيا مثل بنني وساحل العاج والنيجر 
وتوغو وغريها، عمل عىل إحياء كثري مما اندثر أو أوشك عىل االندثار من الرتاث العريب 
اإلسالمي يف نيجرييا، ومجع عددًا من قصائد العلامء األقدمني وقام بطبعها، كام ترجم 
للفيف من العلامء النيجرييني املجهولني، وحرص عىل رشح بعض كتب املتون وعّلق 
عليها، إضافة إىل حرصه الشديد عىل تسجيل ما وقع هلم من املواقف العجيبة، وما ظهر 

عىل أيدهيم من الكرامات.

فهو أول كاتب من قبيلة اليوربا يفرد البحث عن علامء بالد يوربا بجنوب نيجرييا، 
املنطقة حتت راية واحدة هي »رابطة األئمة والعلامء«،  وأول عامل ينجح يف مجع علامء 
وأول عامل يورباوي معارص ينافس العلامء العرب بمؤلفاته الغزيرة ومصنفاته املطبوعة 
التعليم من األزهر  إجازة  نيجريي حيصل عىل شهادة  أول عامل  يف عدة جماالت، وهو 

الرشيف بمرص العربية.

اتصاالته بالعامل العريب والنضال ضد التغريب:

السفر  من  له  البّد  بأّنه  اإللوري  لدى  قناعة  ترّسخت  حياته  من  مبكرة  فرتة  يف 
العلمية  واملناقشة  هبم  لالجتامع  العربية؛  والثقافة  اإلسالمي  الفكر  بأعالم  واالتصال 
ومجهورية  السعودية  زيارة  عىل  عازمًا  1946م  عام  فخرج  منهم،  واالقتباس  املبارشة 
مالكي  علوي  السيد  بالشيخ  املكرمة  مكة  يف  فالتقى  العريب،  والسودان  العربية  مرص 
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والشيخ حممد األمني الشنقيطي والشيخ حسن املشط والشيخ موسى الكشناوي والشيخ 
عثامن عمر الفالين واألمري بنو حفيد عثامن بن فودي، ويف املدينة املنورة اجتمع بالشيخ 
الكتاغنمي والشيخ حممد طاهر العقيل من املدرسة الرشعية، ويف السودان قابل السيد 
عيل املريغني والسيد عبدالرمحن املهدي والشيخ حممد املبارك والشيخ أمحد الفاتح قريب 
اهلل، ويف مرص قابل شيخ اجلامع األزهر مصطفى عبدالرازق والشيخ حممود أبو العيون 
والشيخ حممد شلتوت والشيخ حسن البنا مرشد مجاعة اإلخوان املسلمني، فرتكت تلك 
اللقاءات تأثريًا واضحًا يف مسار تفكري اإللوري واجتاهاته. وبعد عودته خاض اإللوري 
عدة معارك فكرية ضارية يف سبيل الدفاع عن لغة كتاب اهلل العظيم، واشتبك مع أعداء 
العربية واملعارضني ليكون هلا وجود أو كيان داخل األرايض النيجريية؛ حتى صار قائدًا 
جلبهة الدفاع عن العربية يف هذه املنطقة األفريقية، وقد حارب يف ثالث جبهات قتال يف 
وقت واحد: األوىل جبهة الرصاع التنصريي املعادي لإلسالم وثقافته العربية. والثانية 
جبهة القوى االستعامرية التي سعت إىل سيادة اإلنجليزية لغة وحيدة للمنطقة. والثالثة 
جبهة رصاع داخلية مع بعض أهل اللغة العربية الذين انضموا إىل موكب اإلنجليزية، 
ال  من  إىل  االحتقار  بعني  وينظرون  ملجدها،  ويقّدسون  بحمدها،  ُيسّبحون  وبدؤوا 

يعرفها، وحيسبونه نصف إنسان ونصف حيوان!

بواعث وأسبا	 االنتصار للعربية:

يفّس اإللوري دوافع انتصاره للعربية رغم كونه أفريقيًا من قبيلة اليوربا فيجملها 
يف ثالثة دوافع هي:

ولغة  القرآن  لغة  ألهنا  يتجزأ؛  ال  اإلسالم  من  جزء  العربية  بأن  اعتقادنا  »أوال: 
العبادات يف الصلوات اليومية ونسك احلج السنوية.

العامل  لغات  من  حية  لغة  واعتبارها  اإلسالم  عن  العربية  جتريد  بأن  اعتقادنا  ثانيًا: 
مؤامرة يدبرها العدو للقضاء عىل اإلسالم وعىل العربية معًا.

التطورات  مسايرة  بإمكاهنا  روحية،  حضارة  لغة  لكوهنا  إضافة  العربية،  أن  ثالثًا: 
العلمية، كام كانت يف املايض لغة العلم واألدب والتاريخ والفلسفة يف القرون الوسطى«.



-176-

آليات تنفيذ مرشوع التعريب

كان تركيز اإللوري يف آليات تنفيذ مرشوعه التعريبي عىل ثالثة مداخل أساسية هي:

أوالً: آلية التعليم والرتبية من خالل إنشائه ملركز التعليم العريب اإلسالمي.

ثانيًا: آلية اإلنتاج العلمي والفكري لبث األفكار واآلراء ونرش التوجيهات املرتبطة 
باملرشوع؛ حيث عمل عىل إخراج مؤلف جديد يف كل مناسبة دينية، وجعله جزءًا من 

الثقافة العامة جلمهوره.

ثالثًا: آلية عقد اللقاءات وسلسلة من الدروس الدينية والعلمية للتواصل املبارش مع 
تالمذته وأنصاره ومؤيديه.

وقد حرص عىل استخدام أسلوب استقطاب أبناء الشخصيات املهمة والزعامات 
بتعليمهم  املشهورين  واألئمة  العلامء  كبار  أبناء  عىل  بالرتكيز  واالجتامعية؛  الدينية 
التأييد الشعبي للمرشوع وتكثري سواد أنصار  العربية، كخطوة تكتيكية لتوسيع دائرة 

حركة التعريب.

من آرائه وأفكاره ومواقفه:

وراء  واللهث  الغربية  بالثقافة  االنبهار  أّن  يرى  كان  اإللوري  أّن  الطريف  ومن 
اإلنجليزية وظاهرة شحن تعبريات بعض من العلامء بكلامت إنجليزية وفرنسية يمّثل 
واملجون  امليوعة  أعرف  ال  »وأنا  يقول:  فكان  واملجون،  والرعونة  امليوعة  من  شيئًا 
التفاخر  التي أصابت طائفة من محاة الدعوة أو بعض العرب؛ يف  واخلالعة والرعونة 
الصدارة  من  العربية  مكانة  نزول  أّن  يرى  كان  كام  اإلسالم«.  ولغة  القرآن  لغة  بغري 
والقيادة العلمية ال يسّوغ اخلضوع واالستسالم لالستالب الثقايف، وكان يردد: »فام بال 
العرب حتى لو زالت مكانتهم يف الصدارة والقيادة اليوم؟ أمل يكونوا أساتذة الدنيا قبل 
اليوم؟ فكيف ال يفتخرون بلغتهم؟«. وقد كان شديد التفاخر بثقافته العربية، ويثني عىل 
ترّصف اآلباء املسلمني الذين منعوا أوالدهم من دخول املدارس اإلنجليزية، وكثريًا ما 
ردد قوله: »أشكر آباءنا الذين منعونا من دخول املدارس اإلنجليزية، بل أجربونا عىل 
تعّلم العربية مع كثرة مشاكلها وعقباهتا وعراقيلها، ولوال عملهم هذا لشغر اليوم املكان 
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الذي شغلناه يف املجتمع اإلسالمي، وسنظل عىل العهد وامليثاق الذي تعهدنا به، وهو 
إننا راقون  التزود باإلنجليزية الستعامهلا عند الرضورة غري التفاخر هبا ملباهاة الناس، 
مثقفون متحرضون«. وقد كان من أوائل املنادين بجعل العربية لغة نقاش ومداولة يف 
جملس العلامء النيجريي، وكان يرّص عىل احلديث هبا ويرفض بشدة القبول باإلنجليزية 

فيها.

انتقادات ُوّجهت لإللوري بسبب نضاله ضد التغريب:

منهجه  يصفون  فكانوا  املستغربني؛  املثقفني  من  كثريًا  اإللوري  آراء  أثارت  وقد 
ألهنم  حيوان«؛  ونصف  إنسان  »نصف  وبأهنم  واألمية،  واجلهل  بالرجعية  وأنصاره 
اإللوري  رد  وكان  باإلنجليزية«!  يبالون  وال  غريها  دون  وحدها  العربية  يتعلمون 
ساخرًا؛ حيث رفض فكرة أن العلم والثقافة رهن عىل من يعرف اإلنجليزية فقط، وكان 
إذا دخل بالد فرنسا وبالد األملان  يردد ساخرًا: »إن كل من يعرف اإلنجليزية ولكنه 
أن  كان عاملًا جيب عليه  فإن  فهو جاهل؛  ترمجان  إىل  العرب حيتاج  بالد  أو  الطليان  أو 
حييط بجميع اللغات«. وقد كان موقف اإللوري املعادي لإلنجليزية ينطلق من النظرة 
احلديث  ويتقن  جييدها  أنه  ورغم  وأهلها،  العربية  إىل  أصحاهبا  هبا  ينظر  التي  الدونية 
هبا؛ فإنه كان يمتنع عن احلديث هبا يف غري احلاجة، وقال عن ذلك: »احلمد هلل أعرف 
من اإلنجليزية ما أقرأ به الصحف واجلرائد اليومية واملجالت، وأستطيع أن آخذ وأرد 
هبا عند الرضورة، ولكن كثريًا ما أمتنع أن أحتدث هبا للتفاخر، وأكثر تالميذي دخلوا 
العلمية يف اإلنجليزية بإذين وتوجيهايت، ولكنهم  اجلامعات، وحصلوا عىل الدرجات 
قد تبّحروا يف العربية حسب طاقتهم وعىل ضوء إرشادي«. وقد أنكر اإللوري أن تكون 
دعوته ومرشوعه للتعريب هيدف لسلخ الشعوب اإلفريقية من لغاهتا الوطنية، كام اهتمه 
بعض خصومه، وقال: »لسنا ندعو كل مسلم إىل التعريب وترك لسان أمته وقومه أو 
حكومته إىل العربية، ولكننا ندعوه أن يتعّلم ما يناسب وضعه؛ فاملسلم العادي يتعّلم 
ما يؤدي به عباداته وصلواته اليومية، وغريه ممن حيمل مسؤولية حمددة يتعّلم ما يكفيه 
ألداء تلك املسؤولية، أما من يتحمل مسؤولية دينية كاإلمامة والقضاء والتعليم العايل 

فيجب أن جييد العربية إجادة ختصص«.
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عام  اإلسالمي  العريب  التعليم  ملركز  بإنشائه  اإللوري  مرشوع  انطلق  أن  وبعد 
1952م، وتوسعت نشاطات املركز االجتامعية والدينية والثقافية والسياسية، مما جلب 
من  العديد  ضده  ثارت  وإناثًا،  ذكورًا  املجتمع  رشائح  خمتلف  من  عريضة  مجاهري  له 
التساؤالت واالنتقادات، من بينها: ملاذا قام هذا العمل عىل عاتق رجل واحد ومل يسلم 
إىل احلكومة؟ وملاذا اقترص العمل عىل اللغة العربية ومل يأخذ معها اإلنجليزية؟ وملاذا مل 

جيعل العمل حتت إدارة دولة من الدول العربية؟

ورد اإللوري عىل كل هذه االنتقادات بقوة، فكان يقول: »إسناد العمل إىل إحدى 
اجلمعيات ليس جمديًا وطاملا جّربنا ذلك، وهم يريدون اجلمع بني العربية واإلنجليزية 
بفرض  اإلنجليزية  املدارس  يطالبوا  مل  وملاذا  النوع،  هذا  من  املحاوالت  فشلت  وقد 
الوطنية  احلكومة  إىل  املركز  أمر  إسناد  وأما  باإلنجليزية؟!  يطالبوننا  كام  فيها  العربية 
العلامنية.  تدعي  أهنا  إىل  إضافة  العربية،  وتضايق  حتارص  ما  وكثريًا  مسلمة،  غري  فهي 
وأما إسناده إىل إحدى احلكومات العربية فالعمل اإلسالمي ليس بضاعة تعرض عىل 
احلكومات العربية لنيل حظوظ فانية؛ فالدفاع عن العربية مسؤولية كل مسلم وعامل عىل 

األخص؛ فكلنا مسؤولون عىل السواء«.

مؤلفاته وتراثه: 

حفلت حياة اإللوري بالعديد من اإلنجازات العلمية والفكرية، وقد كتب ما يربو عىل 
اخلمسني كتابًا باللغة العربية يف جماالت شتى، ما بني التاريخ والدعوة واألدب والرتبية 
»الدين  ومنها:  والتصوف،  الرشعية  والسياسة  والفلسفة  لألعالم  والرتمجة  والسرية 
النصيحة« 1950م، و«اإلسالم يف نيجرييا وعثامن بن فودي« 1950م، و«موجز تاريخ 
و«مصباح  1967م،  واليوم«  األمس  بني  اهلل  إىل  الدعوة  و«تاريخ  1964م،  نيجرييا« 
الدراسات األدبية يف الديار النيجريية« 1967م، و«نظام التعليم العريب وتارخيه يف العامل 
والفلسفة  العلم  اجلاهلية« 1977م، و«آثار  وتقاليد  اإلسالمي« 1971م، و«اإلسالم 
والتصوف يف مسرية الدعوة اإلسالمية« 1983م، و«فلسفة التوحيد واألديان«. غري أن 
كتابه »اإلسالم اليوم وغدًا يف نيجرييا«، وكتابه »فلسفة النبوة واألنبياء يف ضوء الكتاب 
املحلية  األوساط  يف  كبريين  وجدالً  ضجة  أثارت  التي  مؤلفاته  أكثر  من  والسنة«، 
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واإلقليمية والعاملية. وقد تناول يف الكتاب األول قضايا ومشكالت التمييز واخلالفات 
القبائلية بني مسلمي اهلوسا واليوربا، وظاهرة احتكار املناصب الدينية يف أرس وبيوت 
بعض  عىل  بشدة  محل  كام  البالد،  شامل  يف  والزعامات  الرموز  بعض  انتقد  كام  معينة، 
غاية  أثار قضايا يف  الثاين  الكتاب  الدعوة .ويف  املغالني ومنهجهم يف  السلفيني  الدعاة 
من األمهية، مثل: ملاذا ينكر البعض نبوة النساء؟ وأسباب عدم ظهور األنبياء يف اليونان 
اجلامعات  األزهر وبعض  اإلسالمية يف  البحوث  الذي حّرك جممع  األمر  والرومان؟ 

اإلسالمية يف ليبيا وغريها لالشتباك مع بعض أطروحاته.

وفاة الشيخ اإللوري 

ويف فجر يوم األحد اخلامس من إبريل من عام 1992م حلق الشيخ اإللوري بالرفيق 
رحلة  بذلك  لينهي  لندن؛  الربيطانية  العاصمة  مستشفيات  بأحد  عالجه  أثناء  األعىل 
نضال استمرت قرابة اخلمسني عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء والكفاح واإلنجازات، 

تغمده اهلل بواسع رمحته.

اهلوامش واملراجع:

1.آدم عبداهلل اإللوري )1990(، من هنا نشأت وهكذا تعلمت حتى خترجت، ط 
أوىل.

2.آدم عبداهلل اإللوري )1990(، الرصاع بني العربية واإلنجليزية يف نيجرييا.

3.آدم عبداهلل اإللوري )_____(، فلسفة النبوة واألنبياء.

4.آدم عبداهلل اإللوري )1985(، اإلسالم اليوم وغًدا يف نيجرييا«، ط1، القاهرة: 
مطبعة وهبة.  

يف  اإلسالمية  احلكومة  يف  وآثاره  املغييل  اإلمام   ،)1990( اإللوري  عبداهلل  5.آدم 
القرون الوسطى يف نيجرييا.

6.آدم عبداهلل اإللوري )1950(، اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثامن بن فودي.

7.آدم عبداهلل اإللوري )1985(، أصل قبائل يوربا والقبائل املجاورة يف نيجرييا.
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يعمل مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية عىل تعزيز خدماته 
يف املجاالت املتنوعة خلدمة اللغة العربية وعلومها، إذ ينطلق من رؤية موّحدة يف أعامله 
عامة – ومنها برنامج النرش – وذلك بأن يطلق براجمه ودراساته يف املجاالت التي تفتقر إىل 

جهود نوعية، أو التي حتتاج إىل تكثيف العمل فيها.
ومما جيتهد فيه املركز كشف حال اللغة العربية يف دول العامل الناطقة بغريها، وتكوين 
وجهود  علامئها،  وأبرز  الدول،  تلك  يف  العربية  مؤسسات  عن  خمتلفة  معلومات  قواعد 
سلسلتي  يف  متنوعة،  إصدارات  بمجموعة  وذلك  حضورها،  ومدى   ، فيها  املختصني 
)األدلة واملعلومات( و)العربية يف العامل(؛ هادفني من وراء ذلك إىل جتسري التواصل بني 
املؤسسات واألفراد املعنيني باللغة العربية يف الدول العربية وبني أشقائهم يف الدول غري 
ذات  اجلهات  هبا  تقوم  أو  املركز،  هبا  يقوم  وعملية  علمّية  ملرشوعات  وممهدين  العربية، 

اهلدف املشرتك.
وتدعو األمانة العامة الباحثني من أنحاء العامل كافة إىل املسامهة يف هاتني السلسلتني، 
أو يف سالسل املركز األخرى، وذلك طمعًا يف تراكم املعرفة، وثرائها، ولتكوين مرجعّية 
موثوقة ترصد حال اللغة العربية يف كل أنحاء العامل، وتوّفر املعلومة للمستفيدين، وتكون 

إرثًا باقيًا، وتقديرًا للجهود التي بذهلا املخلصون يف خدمة هذه اللغة الرشيفة. 


