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 دارسو اللغة العربية في والية الغوس

 بين الواقع والوهم

 

 د. ناصر أوالجدي أونيبن

 قسم اللغات األجنبية )وحدة اللغة العربية(

 جامعة والية الغوس

 نيجيريا -الغوس 

 مقّدمة:

في جميع أنحاء المعمورة بمجيء اإلسالم, ونزوو  الرزر    انتشرْت اللغة العربية
ولززة ىلزززي أيزز م المسزززلمي , ارت عززْت مكانزززة اللغززة العربيزززة, وبتأسزززيل ال الكززريم ب.ززا  

وأصزززززبحْت لغزززززة السياسزززززة والعلزززززم واّ   والتجزززززارة والترني زززززة فزززززي  زززززرو   ويلزززززة فزززززي 
  إذ ال يرسِّززا اإلسززالم أ  امززل فززي بلزز  إال  وتوجزز  (7)اّراضززي التززي حكم.ززا المسززلمو 

ززة لززتعل م اللغززمعززل اللغززة العربيززة   ة العربيززة وتعليم.ززا, وال و زز  ر.ززرْت الضززرورة الملح 
سزززي ما منزززذ أْ  الزززتم  العلمزززاء بصزززو  وح زززر الرزززر   الكزززريم, ومنزززذ أْ  كانزززْت للعزززر  

, ومنذ ال توحات اإلسالمية في (2)ىال ات تجارية مع غيرلم م  ال و  المجاورة ل.م
اّمصززار اّىززرد, و ىززو  ك يززر مزز  اّىززاجم فززي اإلسززالم, وتشززو  .م لرززراءة الرززر   

 للغة العربية الكريم با

                                                 

الصحوة للنشر والتوويع,   ت,  ,  ارمؤشرات حول الحضارة اإلسالميةىما  ال ي ,  انرر: ىلي , (7)
  22ص: 

 م, 7692,  ار ن.ضة مصر لل باىة والنشر, الرالرة فقه اللغةانرر: وافي, ىلي ىب  الواج ,  (2)
  701ص: 
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ات سع مجا  استى ام اللغة العربية, وبز أْت تنزترم ىمليزة تعل م.زا  وفي الحاضر,
وتعليم.ا  وأم ا العم  ىلي ويا ة فعالية تعل م.ا, فيت ل   رروفًا جيز ة فسزيحة  ولكز  

م  سلوك اإلنسا  وأفعالل تتحك م في.ما  وافٌع ورغبات وتح يات, تكو  رزالرة  ك يراً 
زز و اّفعززا , ترزز  وراءل بعززح فززي بعززح اّح يززا   وتعل ززم اللغززة العربيززة م زز  غيززرل مت

ال وافع والتح يات المىتل زة, غيزر أ   الرزرو  والتحز يات التزي تواجزل  ارسزي اللغزة 
ال انية أو اّجنبية تىتل  ى  التح يات التي تتصز  بزتعل م اللغزة اّم  وتتزراوك تلزك 

والعمليززززة, وبالتززززالي تىتلزززز  التحزززز يات  التحزززز يات بززززي  الشزززز و  السياسززززية وال رافيززززة
بزززاىتال  المكزززا  والشزززىص والرزززرو  التزززي يحزززي  ب.زززا الزززتعل م , وربمزززا تحززز    تلزززك 
الررو  والتح يات وا عيةو التعل م والتعليم وأولام ت ور حول.ما  والكش  ىْ  وا عيزة 

ابتل تعل م اللغة العربية في والية الغول, لو ما ي.   إليل لذا البحث م  حيث إج
مززا وا عيززة الرززرو  التززي يتعامزز   ارسززو العربيززة مع.ززا فززي واليززة : م زز أسززةلة   ىزز

 الغول؟ وما السب  للتىل   في تعل م العربية في الوالية؟ وما    وما    وما؟ 

للكشززز  ىززز  تلزززك من.جزززًا ميززز انيًا مسزززحي ًا  وإلنجزززاو لزززذا ال.ززز   يزززن.  البحزززث 
وتزم  تحليز  اّجوبزة , (7)باللغزة اإلنجليويزة بزاً مكتو  الم.م ة بزأْ  صزم م الباحزث اسزتبياناً 

  ويحتزوم االسزتبيا  ىلزي  مانيزة و ال زي  سز ااًل تزم  إحصزاةياً  ىلي االسزتبيا  تحلزيالً 
ْ  ىناصر متنو ىةتصني .ا إلي  ال ة أصنا   نة مت الصن  اّو  مت و  علق  ويتمتكو 

ىلزززي اللغززززة  المعلومزززات الشىصززززية, بينمزززا يشززززتم  الصزززن  ال ززززانيباالسزززت الىات 
ززا الصززن  ال الززث فيحتززوم ىلززي  زز و المجيبززي   وأم  العربيززة وتعل م.ززا فززي من رززة كزز   مت

 ح يات التي تواجل  ارسي اللغة العربية االست سارات ى ت ال وافع والت  

                                                 

 ذلك ليت سع توويعل    (7)
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و ززز  أجزززرم مةتزززا اسزززتبيا  ىلزززي  ارسزززي اللغزززة العربيزززة فزززي جامعزززة واليزززة الغزززول, 
كعي نزززة تم  ززز  جميزززع  ارسزززي اللغزززة العربيزززة فزززي  والمعالززز  العربيزززة واإلسزززالمية اّىزززرد,

زززْ   الواليزززة  وذلزززك التسزززاال توويزززع االسزززتبيا  ىلزززي ال لبزززة مززز  شزززت ي نزززواحي الواليزززة, ومت
ةة وسزتة و   أر.رْت النتاة  وجو  م  (7)وىة, والمراح  ال راسية المىتل ةالم ارل المتن

مززز  جميزززع  %61ك يبلززز  و مزززاني  مجيبزززًا ىززز  اّسزززةلة مم  لزززي  للعينزززة التجريبيزززة, وذلززز
 العي نة 

 . لمحة تاريخّية عْن نشأة العربية وانتشارها في والية الغوس:1
  وأ لززق المسززتعمرو  ترززع نيجيريززا فززي غززر  إفريريززا, ولززي أكبززر  ول.ززا سززكاناً 

, بعز  مة فزي م لزع الرزر  العشزري  المزيال البري انيو  االسم "نيجيريا" ىلزي المن رز
, ىلي 7671وتحت  ستور واح  سنة   ق في  ولة واح ة,والمنااتحا  تلك الرباة  
زارت  ولرز  انرسزمْت نيجيريزا إلزي سزت و ال زي    (2)(Lord Lugard)ِت  أيز م لوزْور   ل وغو

واليزززة ىلزززي أيززز م الحكومزززات العسزززكرية الماضزززية  بززز  توليزززة الحكومزززة ال يمررا يزززة 
ززززا(  وتسززززك   بيلززززة يوربززززا فززززي  واليززززات الجنززززو  الحاليززززة, وىاصززززمت.ا الج يزززز ة )أوب وجو

لغة اّم ل.زم )اللغزة اليوربويزة(  وواليزة الغزول إحز د أشز.ر المز   التزي الالغربي, و 
زز  , وغربززًا بجم.وريززة )بينززي(, (ترززع فززي بلزز  )يوربززا(, وتحزز   شززمااًل وشززر ًا بواليززة )أْوغ 

ي مما جع  لواءلا ل ي اً  وجنوباً    وروم أ   البرتغزاليي  لزم اً ومريحز بالبحر اّْ لوْن ت
لو وى.ا ىلزي شزا ا البحزر مزع  (1)م7112لذي  أ لروا االسم "الغول" ىلي.ا ىام ا

 مرفأ ب.ا  
                                                 

 المعال  الىاصة والم ارل الحكومية   ومن.م ىريج  (7)
السزم مزز  البرلمزا  البري ززاني فزي شزز.ر يوليزو سززنة أصز رْت الحكومززة البري انيزة أو  ترريززر ىز  لززذا ا (2)

م  انرزر 7161( اللْن ونتيوة في ش.ر ينزاير Timesم, ور.ر االسم "نيجيريا" في جري ة التايمل )7166
 ار , م1611 – 1081حركةةةة اللغةةةة العربيةةةة و دابيةةةا فةةةي نيجيريةةةا مةةةن سةةةنة غال نزززث, أحمززز , 

  26المعار , الرالرة,   ت, ص: 
, م بزع ال رافزة اإلسزالمية, نسيم الّصبا في أخبار اإلسالم وعلماء بالد يوربةا م ىب  اللزل, اإللورم,  ( 1)

  201م,  ص:7619, الرالرة 1 /
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ززززْ  واليزززززة الغززززول, وات ىزززززذلا جو زززز  ابتززززز أ االسززززتعمار اإلن ليزززززوم  فززززي نيجيريزززززا مت
, وكانززززْت واليززززة الغززززول (7)فززززي غززززر  إفريريززززا وسياسززززياً  المسززززتعمرو  مركززززًوا تجاريززززاً 

زززر ال نمو لزززا وترززز   م.ا, إذ صزززارْت ىاصزززمة سياسزززية وا تصزززا ية ىاصزززمة ل.زززا  ولزززذا سو
لجميززع اّجانزز  الوافزز ي   و رافيززة لنيجيريززا, وأصززبحْت ملترززي لجميززع  باةل.ززا ومزز ىالً 

ززا  والززوار ات, ومىرجززاً   اً رات  ومززا والززْت واليززة الغززول مركززو لجميززع الىززارجي  والص 
عاصزمة إلزي لحركات سياسية وا تصزا ية فزي نيجيريزا حتزي اليزوم رغزم انترزا  ال م.م اً 

ولقةةد تقةةّدمْت فةةي الغةةوس الصةةناعة والّتجةةارة واشةةتملت )أبوجززا(  و ززا  مصزز  ي: "
علةةع عةةدد كبيةةر مةةن المتةةاجر والمصةةانا والمفةةابا والمصةةار   وهةةي مركةة  عةةام 

 %92وم أن .زا تشزتم  ىلزي   ور (2)",   للمؤسسات والسةاارات والشةركات األجنبيةة
  (1)مزز  الشززركات في.ززا ةززةبالم 90وةززة( مزز  نشززا ات تجاريززة فززي نيجيريززا بالم 92)

وتتضززم  الواليززة كززذلك, مزز ارل ومعالزز  وكليززات التربيززة وجامعززات ممززا يزز    ىلززي 
ألميت.ا  ولك   م.نة فزي نيجيريزا فزرال أو مكتز  فزي الغزول, فتتكزو  واليزة الغزول 
رتم  زززززي( ىاصزززززمة الواليزززززة, )وبوززززز واغت اليزززززوم مززززز  ىمسزززززة أ سزززززام رةيسزززززية, ولزززززي )إتيكوْيجو

زززْورو  ْيبوزززي(وْ وا تيكو ,   زززم تنرسزززم كل .زززا إلزززي منزززا ق ىشزززري  (1) (,  )وجويزززرة الغزززول(, )وىو
 حس  حكومات محلية  

ويرجع تاريا  ىو  ال  رافة العربية إلي والية الغول إلي حضور اإلسزالم في.زا 
ززْ  شززما   اً   وذكززر أبززو بكززر أ   رجززاًل ىالمزز(2)م7112سززنة  نيجيريززا ي زز ىي سززليما  مت

                                                 

, م بع ال رافة اإلسالمية, نسيم الّصبا في أخبار اإلسالم وعلماء بالد يوربااإللورم,   م ىب  اللل,  (7)
  761 , ص: 201م,  ص:7619, الرالرة 1 /

  790م, ص: 7611, 7, بيروت,  /أ هار الّربا في أخبار بالد يوربا  ي وغلو  الس نوسي,مص  (2)
(3) Lagos State Investors Guide, ENI-MEG LTD 1st ed. Lagos, 1998. p. 5. 

 مرس  الرأل لصاح  لذا المرا    (1)
(5) Gbadamosi, T.G.O. The Growth of Islam Among the Yoruba 1841- 1908, 

Longman, London, 1978, p. 5. 
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يز ىو الن زال إلزي اإلسزالم حتزي ك زر ىز   المسزلمي ,  زم  بنزي مكث في الغول, وكا  
ززْوكوْو   (Kosoko)المسززلمو  الجزز   المسززج  الجززامع فأصززب  لززو إمامززا لززل, وكززا  كوْوسو

  ولكززذا بزز أ اإلسززالم ينمززو (7)ملززك الغززول فززي ذلززك الو ززت أسززلم لززو ىلززي يزز م اإلمززام
ع رجوال المسلمي  الواف ي  مز  مع اللغة العربية في الغول, واو ا  النمو م فشيةاً  شيةاً 

عوا إىززوان.م المسززلمي  فززي  (Brazil)وبراويزز   (Sierra-Leone)سززيراليو   ّن.ززم شززج 
  (2)الغول

زْ  سزيراليو  بواليزة الغزول,  زم  انترلزوا إلزي  و   نو  ل الء المسلمو  الم.زاجرو  مت
أو مسززلم سززارو     (Fowrah Bay)الغززول  وسززميْت المجموىززة بمجموىززة فززورابي 

(Saro Muslims)  وبنزززوا مسزززج  لروبزززا.(Horabay Mosque) ززز ا إىزززوان.م أم 
وكا  ىز  لم أ ز    (Aguda Muslim)فسميْت بمسلم أوغ و وا  ,الم.اجرو  مت و البراوي 

زْ  مجموىزة سزيراليو , وبنزي لز الء كزذلك مسزاج  من.زا: مسزج  أوْولوْوس زْ    Olosun)مت
Mosque)  ومسزززج  أالغبزززي ,(Alagbayun Mosque) زززْو , ومسزززج   زززالر أْيكو

(Tairu Eko Mosque) رتم  يعزو  تزاريا المسزج  اّو  إلزي م, 7127  وفزي بوز واغت
ْيبوزي ترجزع أوليتزل إلزي ىزرَو ملزك كووسوزْوكوْو (1)وأو  إمام لزل لزو ىبز  اللزل   وفزي بزال  ىو
م, لمززا ن ْتززل الحكومززة البري انيززة  وكززا  مزز  ىززا ات 7127مزز  الغززول إلي.ززا فززي ىززام 

ولتزز ريل اللغززة العربيززة والعلززوم اإلسزززالمية  وبلزز   ,تأسززيل مسززاج  للعبززا ات ي المسززلم
ززغيرة   (1)ىزز  سززتة مسززاج  أسسزز.ا ألزز  الرززر   , فضززالً مسززج اً  21 ىزز   المسززاج  الص 

م, وأسززل ب.ززا 7160حززوالي ىززام  وكززا  لنززاك رجزز  يسززم ي ىبزز  الكززريم نززو  الغززول
ولزل تالميزذ ك يزرو  فزي الغزول وسزاةر , ولل م ل  زات م بوىزة ى يز ة, (2)للتعليم اً مركو 

  بال  يوربا 

                                                 

, بحث جامعي غير منشور    م لني  تدريس اللغة العربية في والية الغوس أموني, ىب  الر ول, (7)
  70م, ص:7660 رجة ليسانل في اللغة العربية, جامعة والية الغول, 

 المرجع ن سل, والص حة ن س.ا   (2)
   206ص:  نسيم الّصبا... اإللورم,   م ىب  اللل, ( 1)
  761, ص: ( ن سل1)
  761المرجع ن سل, ص:   (2)
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 . اآلثار العربية في والية الغوس2

 . اآلثار الّتربوية2.1

.مزززة لل رافزززة العربيزززة فزززي أم بزززال , تتم ززز  فزززي تأسزززيل المززز ارل مإ   اآل زززار ال
العربية في مىتل  أنحاء تلك البال , مع وجو  ى ة أىزالم ذوم م ل زات ى يز ة فزي 

علززيم اإلسززالمي والعربززي أو  نززوال تزز ريل ى ززر  فززي الغززول فززي أواةزز  الززبال   والت  
الرززر  ال ززام  ىشززر المززيال م  بزز   ىززو  الت ربيززة اّوروبيززة إلي.ززا فززي نصزز  الرززر  

للززز ىوة    ومززز  ىزززا ات المسزززلمي  تأسزززيل المسزززج , واتىزززاذل مركزززواً (7)الت اسزززع ىشزززر
  ر.ور اإلسالم في أم ولت ريل أبناة.م, إذ كا  المسج  ىن لم كالم رسة في أواة

بل , وماوا  اّمر كذلك إلي يومنا لذا  وا       ذلك ىلي شيء, فإن ل ي    ىلي أ   
م حززي  ى ززر  اإلسززالم ب.ززا وحززي  7112أو  م رسززة فززي واليززة الغززول أ نشززةْت منززذ 

ب نززي ب.ززا المسززج  اّو   وباو يززا  ىزز   المسززاج  او ا ْت كززذلك مراكززو تعلززيم العربيززة 
 ب.ا 

, تركزوا (2)م7197  احت   المستعمرو  البري زانيو  م ينزة الغزول ىزام وبع  أ
وسززز. لوا ل.زززم كززز   الوسزززاة  لنشزززر اللغزززة اإلنجليويزززة  شززز و  الت علزززيم بأيززز م المبش زززري  

ززْ  كززا   وال رافززة الغربيززة, وانتشززار الزز ي  المسززيحي, وأصززبحْت لغززت.م لغززة رسززمية, ومو
وغزر  سزع  غيزرلم مزع كسزا  تجزارت.م   ,  م  لع سع لميعرف.ا أصب  سي  ًا م  اىاً 

 يت بشززيرية فززي الغززول اسززتعما  موسززيروممززا يجززذ  أوال  المسززلمي  إلززي المزز ارل ال
, وتوويزززع الكتززز  واّ زززالم والمراىززز  واّ راَ للكتابزززة ب.زززا, ولزززبل الت الميزززذ وي زززًا رسزززمياً 

  مزا كزا  مجانًا, واتىاذ الن رام ال  راسي, وتضمي  برام  البنات وغيرلا, ممزا يىزال

                                                 

(1   ( Folami, T.A. History of Lagos, Exposition Press, New York, 1982, p. 142-143. 
  72أموني, ىب  الر ول, مرجع سابق, ص: ( 2)
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  وباإلضززافة, كانززْت الحكومززة االسززتعمارية (7)الكتاتيزز يوجزز  فززي المزز ارل الرر نيززة أو 
تور   ال  لبة المتىرجي  م  الم ارل الت بشيرية باّموا  ال اةلة, وتوو ال ىلزي.م المزن  
العلميززة لمتابعزززة  روسزز.م فزززي أوروبززا وأمريكزززا, ولكززذا كانزززْت الحكومززة تسزززان  المززز ارل 

 ما يًا ومعنويًا   الت بشيرية
ولم يرب  المبشرو  إ ىا  العلوم اإلسالمية والعربية في برامج.م ال  راسي ة, كما لم 
ت ر  م الحكومزة للمز ارل الرر نيزة شزيةًا م ز  مزا ولبزْت للمز ارل الت بشيري ززة  و ز   فزع لزذا 

اإلنجيزز   الت مييزو المسزلمي  إلزي أْ  يشززكوا إلزي الحكومزة بزأ   أوال لززم كزانوا يعرفزو  ىز 
م, بزز أ المسززلمو  فززي الغززول 7191أك ززر ممززا كززانوا يعرفززو  ىزز  اإلسززالم  و بزز  ىززام 

,  زم  بز أْت محا  زة بزي  الحكومزة والمسزلمي  (2)يسحبو  أوال لم مز  المز ارل الت بشزيري ة
حززززو  ذلززززك الموضززززوال, وأ  ْت المحا  ززززة إلززززي تأسززززيل م رسززززة حكوميززززة للمسززززلمي  فززززي 

, وسميْت م رسة الحكومزة (1)م7169ر يونيو ىام الغول, في الىامل ىشر م  ش.
, وى ص صزْت لزذل الم رسزة لتز ريل (Government Muslim School)للمسزلمي  

اللغززة العربيززة وال  راسززات اإلسزززالمية  ومزز  ذلززك الحززي  بزز أ انتشززار  راسززة اللغززة العربيززة 
 ال ززة  فززي واليززة الغززول  واليززوم يمكزز  ترسززيم مزز ارل تعلززيم العربيززة فززي الغززول إلززي

أ سزززام, ولزززي المززز ارل الرر نيزززة المحليزززة )أم الكتاتيززز (, والمززز ارل العربيزززة الح ي زززة, 
 والم ارل الحكومية  

 المدارس المحلّية:
توجزز  المزز ارل المحليززة فززي المسززاج  واّمززاك  المىتل ززة مزز  بيززوت المسززلمي , 

مزز ارل كمززا لززو الشززأ  فززي جميززع أنحززاء العززالم اإلسززالمي  ويعتبززر لززذا النززوال مزز  ال
                                                 

(1) Nasiru, W.O.A, “Reactions of Lagos State Muslims to the Challenges 
posed by the Christians’ Sponsored Education”, ALFIKR, Dec. 1987, 
No.8, p. 14.                                                                        

(2) Ibid. p.16.                             
   71أموني, ىب  الر ول, مرجع سابق, ص: ( 1)
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حجزززززرًا أساسزززززي ا لتعلزززززيم اللغزززززة العربيزززززة, و ززززز  تىر جزززززْت أغلبيزززززة سزززززاحرة مززززز  العلمزززززاء 
المش.وري  م  م   لذل الم ارل, وي   م او يا  ى   المساج  إلي الويزا ة فزي ىز   

  (7)الم ارل

زبيا  الرزر    أم ا الت عليم في لذل الم ارل, فينرسم إلي  سمي : مرحلزة تعلزيم الص 
 ززر,  ززم تعلززيم.م ح رززل بعزز  ذلززك,  و  أ  ي .مززوا معززاني  يززات الكززريم مزز  غيززر ح

الرززر   التززي يح رون.ززا  ويززتم  ف.ززم معززاني الرززر   فززي المرحلززة ال انيززة,  ززم يبزز أ المعل ززم 
 بت ريل ال  ال  كت  اللغة م  الن حو والص ر  وبعح الكت  ال ينية 

 حيثمة م  وأسالي  الت ريل في لاتي  المرحلتي  في لذل الم ارل غير منر  
موا ع.ززا, ومزز لالت المعل مززي  ونرززام الت زز ريل  فززأبرو مزز لالت أك ززر المعل مززي  في.ززا 
لززو مجززر   الرزز رة ىلززي  ززراءة الرززر   الكززريم, وح ززر حززو  ىلززي اّ زز  أو أك ززر منززل, 

ىز   تالميزذلا يتزراوك بزي  والريام بكتابة بسي ة ى   ريق االستنساخ في اّوراق  و 
سبي  الم ا : يبل  ى   ال ال  في م رسة مسج  توسر ةة  ال , وىلي ىمسة وم

  )الت سير( بعيبي, ىمسة وأربعي   الباً 
  المدارس العربية الحديثة:

بززي أصززبحْت اللغززة اإلنجليويززة لغززة رسززمية ووسززيلة و وفززي أيززام االسززتعمار اّور 
ربيزة االسزتعمار للغزة الع معزا اةالتعليم, وبذلْت الحكومة ج. لا في تعويولزا  ونرزرًا ل

 رأد العلمززاء ضززرورة إ امززة المزز ارل العربيززة التززي تشززبل المزز ارل التبشززيرية   فاىززاً 
ى  ن س.ا م  مكر الحكومة اّوروبية و رافت.م  وبني ل الء العلماء م ارل ىربيزة 

                                                 

( فززززي سززززنة 90(, وبلزززز  ىزززز  لا  سززززتي  )20م ىمسززززو  )7111سززززنة وروم أ   ىزززز   المزززز ارل فززززي ( 7)
 Research Report on the Introduction and Development ofم, انرزر  7162

Arabic – Islamic Learning in Lagos State, Arabic & Islamic Units, Lagos 
State University, Sept. 1990. 
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ح ي زة,  زم جعلزوا ل.زا منزال  منر مزة و زاموا بتوريز  الم ر سزي , وىرز  االمتحانزات, 
ص ار الش.ا ات التي لم ي    عتر  ب.ا م   ب  الحكومة حتي اليوم  وا 

, (Agege)وىير أم لة ل.زذا الن زوال "مركزو التعلزيم العربزي واإلسزالمي" بزأجيجي 
, و"مع.ززز  أنصزززار الززز ي  (Isolo)و"م رسزززة  ار الززز  ىوة واإلرشزززا  العربيزززة" بإصزززولو 

زززززو  ْنم  لل راسزززززة اإلسزززززالمية والعربيزززززة" بإصزززززولو, و" ار اإلسزززززعا  واإلرشزززززا " بسزززززار إغو
(Sari-Iganmu),  وفزززي لزززذل المزززز ارل  زززالث مراحزززز   راسزززية مىتل ززززة ز المرحلززززة

االبت اةية والمرحلة اإلى ا ية والمرحلة ال انوية ز ويجمع بزي  الت ربيزة العربيزة والغربيزة 
 س يما بمع.  أنصار ال ي    في بعح الم ارل, وال

 المدارس الحكومية:
فزي نيجيريزا إلزي أربزع مراحز   9-1-1-1ينرسم الن رزام التعليمزي المعزرو    

 راسزززية: ولزززي المرحلزززة االبت اةيزززة التزززي يرضزززي في.زززا ال الززز  ىزززا ة سزززت سزززنوات, 
والمرحلة ال انوية التي يرضي في.ا ال ال   الث سنوات فزي ال زور اّو  المشز.ور 

و زالث سزنوات أىزرد فزي ال  زور  Junior Secondary School (JSS)باسزم 
  والمرحلزة الرابعزة Senior Secondary School (SSS)ال اني المش.ور باسزم 

  (7)لي ما بع  ال انوية بما في ذلك الجامعات والمعال  الم.نية العليا
وال ت  رل اللغة العربيزة بوصز .ا مزا ة مسزترلة فزي المز ارل االبت اةيزة إال  كجزوء 

ْ  ما ة ال ي  اإلسالمي  وفي الم ارل ال انوية يستر   ت ريل العربية كلغة أجنبيزة  مت
ولزززذا مرابززز  اللغزززة ال رنسزززية, وا    ىززز   معل مزززي اللغزززة العربيزززة فزززي المززز ارل ال انويزززة 

ولزذا العز   أ ز   بك يزر مز  ىز    ,(2)(19في والية الغزول سزتة وأربعزو  )الحكومية 
 م رسة   120 ليالم ارل ال انوية التي توي  ى

                                                 

(1  ( Federal Republic of Nigeria, The National Policy on Education, NERC 
Press, Lagos, 1981. 

حص  الكات  ىلي لذا اإلحصاء في مكت  اللجنة لش و  الت ريل في الم ارل ال انوية, إيكيجي, ( 2)
 الغول  
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ملمزول فزي شزأ  ذلزك  أم ا تعليم اللغة العربية في ما فوق ال انويزة, ف.نزاك ج.ز ٌ 
ززْ   فززي جامعززة واليززة الغززول, وكليززة الت ربيززة االبت اةيززة بعيبززي  و زز  ىصصززْت كزز   مت

ّلميت.زززا لسزززكا  لزززذل المن رزززة   الجامعزززة والكليزززة وحززز ة مسزززترلة للغزززة العربيزززة نرزززراً 
وأتاحزْت جامعززة واليزة الغززول فرصززة لىريجزي المزز ارل العربيزة لاللتحززاق بالجامعززة 

فإ   ل الء الم للي  في اللغة العربية واإلسالمية ال يمك   بزول.م  لمواصلة  راست.م 
في الجامعة  ّ   الم ارل التي يتىرجو  من.ا غير معتر  ب.ا لز د الحكومزة, وال 
يتعل مو  في.ا الموا  اّساسية م   الحسا  واللغة اإلنجليوية والعلزوم ال بيعيزة, كمزا 

  (G.C.E)تعليم أن.م ال ينالو  في.ا الش.ا ة العامة لل

ولكززززي ينجززززوا مزززز  لززززذا المززززأوق, فتحززززْت ل.ززززم وحزززز تا اللغززززة العربيززززة وال راسززززات 
اإلسالمية في الجامعة بابًا ىل ي ا  لي ىلوا منل وليحصلوا ىلي  راسة جامعية, وذلك 
بإنشاء "شز.ا ة الز بلوم فزي اللغزة العربيزة وال راسزات اإلسزالمية"  وب.زذل ال ريرزة يجز  

لاللتحزززاق بالجامعزززة, حتزززي ينزززالوا شززز.ا ة )ليسزززانل( فزززي اللغزززة  لززز الء ال لبزززة فرصزززة
العربيززززة أو فززززي ال راسززززات اإلسززززالمية  وبالتززززالي يمكزززز  ل الزززز  مسززززج   لمززززا ة غيززززر 
العربيزززة أْ  ي رسززز.ا كإحززز د المزززوا  االىتياريزززة  وىلزززي سزززبي  الم زززا : يمكززز  لل لبزززة 

لغزة ال رنسزية, أو الت ربيزة الذي  ي رسو  التاريا وال راسزات ال وليزة, أو اّ يزا , أو ال
أ  يىتززززاروا مزززز  مززززوا  اللغززززة العربيززززة كمززززوا  اىتياريززززة إضززززافية يسززززتعينو  ب.ززززا فززززي 

  راست.م  

وأىيززرا, لنززاك نززوال مزز  مزز ارل يمكزز  إ راج.ززا فززي صززن  الم رسززة الحكوميززة, 
ولي التي تت ص  بروضة اّ  ا  واالبت اةية  وىلي الرغم م  أن .ا غير رسمية إال 

  ب.زززا لززز د الحكومزززة, وانتشزززر لزززذا الن زززوال فزززي أنحزززاء الواليزززة  و ززز  أس زززل أن زززل معتزززر 
بعضززززز.ا أفزززززرا   المسزززززلمي  اّغنيزززززاء ومن.زززززا: روضزززززة اّ  زززززا  واالبت اةيزززززة لتسزززززمول 

(Tesmoh Nursery & Primary School)   بعيبزي, وم رسزة النجزاة لا  زا
وم رسزززة  ,(Suru-Lere), وم رسزززة ال ر زززا  لا  زززا  بسزززورليرْد (Apapa)بأبابزززا 
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 يبزززة لا  زززا   ولكززز  لزززذل المززز ارل المزززذكورة كلي زززة للترززز  م إلزززي المرحلزززة ال انويزززة  
ويجمززع الت علززيم في.ززا التربيززة الغربيززة مززع التعلززيم العربززي واإلسززالمي, إال أ   معرم.ززا 
وضزززة  ززز  بزززي  تززز ريل العربيزززة وال راسزززات اإلسززززالمية, وال سزززي ما فزززي مرحلتزززي الر  يوح 

 واالبت اةية  
 . اآلثار االجتماعية والثقافية2.2

تة أ   اإلنسا  فر  في المجتمع يتعام  مع إىوانل في الربيلة, مت و الحراةق الم ب  
وال ينعززو  ىزز  مجتمعززل  ولرزز   ززا  وأن ززل مىلززوق اجتمززاىي  ال ينعززو  من ززر ًا بن سززل, 

حتوم ي لمجر  أ   لل جسماً  في ىلم االجتماال: "إ   اإلنسا  ال يسمي إنساناً  ص  تمى
, فحس , بز  أيضزا  ّن زل ي نرزر إليزل كعضزو فزي مجتمزع ويزرال اآلىزرو   ماغىلي 
   وفي مجتمع ما يشارك غيرل م  الن ال في ك   شزيء, ولزو يسزبق بعضزاً (7)"إنساناً 

 في  ىر  في شيء, ويحاكي بعضاً 
عربية بي  سزكان.ا, ويرجزع سزب  ذلزك ال ار اآلوفي والية الغول, لناك بعح 

مسزلمي  ب.زا أو بسزب  محاكزاة غيزر المسزلمي  للمسزلمي   وىزا ًة يتضزم   إلي ك رة ال
زززْ  أْ  يرتززز م بززز   ولزززذا المتعل زززم لغزززة مزززا معرفزززة بعزززح ىزززا ات أصزززحاب.ا و رزززافت.    مت

اللغة العربية  واليوم يوجز  بعزح سزكا   سا ةبالعر  وبعا ات.م بو  اً الغوسيو  ك ير 
 , ويتكلمزززو  لغزززت.م أم اللغزززة الغزززول يلبسزززو   يابزززًا  ويلزززة مززز  الجالبيززز  كزززالعر 

اليوربويززة, وفي.ززا أل ززار ك يززرة مسززتعارة مزز  العربيززة, ومتشززكلة بشززك  البنززاء المر عززي 
 والصواةتي للغة اليوربوية, حتي أصبحْت اّل ار كأل ار يوربا أصلية  

وتوجززز  كزززذلك كتابزززة لوافزززت بالعربيزززة ملصزززرة ىلزززي أبزززوا  بعزززح بيزززوت سزززكا  
م, نحززو: "لززذا مزز  فضزز  رب ززي" و"الحمزز  للززل" و"اللززل الغززول, وىلززي وجززاَ سززيارات.

واحززز ", كمزززا ت بزززع بعزززح المصزززانع اللوافزززت العربيزززة ىلزززي أكيزززال بضزززاةع.ا, م ززز : 
                                                 

(1)  Cherry, C. On Human Communication, Cambridge, 3rd ed. 1978, p. 307. 
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الززذم يتززرجم ىنوانززل ىلززي إنززاء ماةززل الصززافي إلززي اللغززة  (Orient)مصززنع أوْورتةْنززتت 
 العربية 

 . اآلثار اللغوية2.2

زززْو و ززز  تزززأ رْت اللغزززة اليوربويزززة باللغزززة العر   (Banjo):بيزززة تزززأ رًا  ويزززًا, و زززا  بوْنجو
"ليسْت اللغة اإلنجليوية وح لا أ  رْت ىلزي مزوا ني نيجيريزا تزأ يرًا ىريمزًا, بز  أ  زرْت 

, وت ن زززق بعزززح (7)اللغزززة العربيزززة ىلزززي ماليزززي  مززز  المزززوا ني  تزززأ يرا م يزززً ا" أيضزززاً 
عارة ىلززي أفززوال اليوربززاويي  المسززلمي  مززن.م, وغيززر المسززلمي   اّل ززار العربيززة المسززت

ْنبتيتززْل ومالززك وأ يرمززي ىلززي أ   اسززتعما  اللغززة العربيززة  ووافززق كزز   مزز  اّلززورم وأْوغ 
المسززتعارة فززي اللغززة اليوربويززة, يتجززاوو ميزز ا  الزز ي  اإلسززالمي إلززي غيززرل, كاّم ززا  

للغززة اليوربويززة  وذكززر المترجمززة إلززي ا اليوربويززة, والم ززر ات السززو ية, ومززت  التززوراة
وأربعززي  كلمززة يورباويزززة  زز  اسززتعيرْت مزز  العربيززة, وفيمززا يلزززي  اإلولززورم مةززة وأربززع
 :(2)مىتارات م  نموذجل

 اإلنجلي يةب نيةي  التو عربية بحر    التينيةو يورباوية بحر  يورباوية عربية 
ْولوْول  ْ  اللل 7  Olohun Allahu God ىو
وْ أووْ  اليوم 2  Ojo Al-Yaom Day جو
 Osu Ash-Shuhur Month أْوش و الش.ور 1
و الحار 1  Oru Al-Harur Heat أوْور 
وْ  الجو  2  Ojo Al-Jaon Rain أوْوجو

                                                 

(1  ( Ayo Banjo, “On Citizenship in a Multilingual State”, in Review of English 
and Literary Studies, University of Ibadan, 1985, p. 184. 

، 1، مطابع الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، ط/أصل قبائل يوربااإللوري، آدم عبد الله،  (2)

 .171 – 159م، ص: 1691
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وكلمزة    (7)اللغة اليوربوية مت و اللغزة العربيزة وذكر أوْوغ ْنبتيتل  مانية ميا ي  استعارتْ 
و"ال ىزززززر" تنزززززارر  "Alafia"لعافيزززززة" ترابززززز  باليوربويزززززة و"ا "Adura""الززززز ىاء" نريرلزززززا 

"Faari"  و"وللة" تساوم"Wahala" (2)كل.ا استعيرْت مت و العربية  
ْ  اّم ا  اليوربوية التي توج  في.ا بعح كلمات مستعارة م  العربي  :ةومت

"Iyan ajaju lo nfa 'sababi' ibinu" 
زززز و  "Sababi"بمعنززززي "ك ززززرة احتجاجززززات تسززززب   الغضزززز ", والكلمززززة  اسززززتعيرْت مت

زز و العربيززة فززي الت ززوراة المترجمززة إلززي اللغززة اليوربويززة  العربيززة  وتوجزز  كلمززات مسززتعارة مت
 والعبارة لي: Mathew 28:9, Iwe owe 17:19, Samueli 3:218ومن.ا: 

"Jesu pade won, o wipe "alafia" 
مسززتعارة  فززي تلزك الجملزة "Alafia"بمعنزي "لرزالم ىيسزي, و ززا : "العافيزة" فالكلمزة 

 مت و العربية معنوي ة وحرفي ة  
ز و العربيزة  "Gbo adura mi Oluwa"فزي  "adura"والكلمزة  كلمزة مسزتعارة مت

 " Adura( لكن .ا محر فة, فتصب  "adu‘aولي "ال ىاء" )
ولكذا تنتشر تلك الكلمات المستعارة م  العربية في ن ق أل  الغول, المسلمي  

 من.م وغير المسلمي   
1)بز ماص ا, يج ر بالذكر تصني  بعح الكلمات في كتزا وأىيرً 

1

حيزث يصزن  .ا   )
 إلي صن ي  ولما صن   يني و نيوم 

                                                 

(1  ( Ogunbiyi, I. A, “Arabic Loan Words in the Yoruba Language”, Arab Journal 
of Language Studies 3.1 1984, pp. 161-180. 

(2  ( Ogunbiyi, I. A, Of Non-Muslim Cultivators and Propagators of the Arabic 
Language, Inaugural Lecture Series, Lagos State University, 1987, p.16. 

(3) Gbadamosi, T.G.O. The Growth of Islam Among the Yoruba 1841- 1908, 
Longman, London 1978, p. 5. 
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 الميدان الديني:في   -1

وق Adura ال  ىاء  Arisiki الر 

 Alubarika البركة Alaji الح 

 Aniyan الني ة Alujano الجن ة

 Tuba الت وبة Aluwala الوضوء

 Musiba المصيبة Lemomu اإلمام

نا Maleika المالةكة  Sina الو 

   Nasia الن صيحة

 الميدان الدنيوي: -2

 Wakati الو ت Riba الر بي

 Hantu الى  Adehun الع. 

 Alafia العافية Alubosa البص 

 Ara الر ى  Fitina ال تنة

 Sababi الس ب  Labari الىبر

 Sanmo الس ماء Saha الس اىة

   Samani الو ما 
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زز و العربيززة, تشززيع فززي كززالم سززكا  وكزز زز و الكلمززات المسززتعارة مت    لززذل وغيرلززا مت
الغول  وسب  لزذا يرجزع إلزي الزو م  الزذم  ىز  فيزل اإلسزالم واليزة الغزول و بزت 
في.ا, واستعما  العربية مز   بز  مسزلمي يوربزا الن زا ري  ب.زا فزي نشزا ات.م اليوميزة, 

لززم تعب ززر ىن.ززا لغززت.م بالوضززوك وال   ززة واسززتعارت.م أل ززار ىربيززة للتعبيززر ىزز  أفكززار 
 ن س.ما  

وبالرغم م  أ   اللغة العربيزة  ىلزْت واليزة الغزول منزذ سزنوات ك يزرة,  زم أ  زرْت 
ىلززي اللغززة المحليززة )أم اللغززة اليوربويززة(, فإن .ززا تواجززل بعززح التحزز يات ممززا يزز ى ر 

 تر  م.ا  

 . واقعية تعّلم اللغة العربية في والية الغوس2

مات أسبرية اللغة العربية, صيرورت.ا لغة رسمية في شما  نيجيريا فزي م  ىال
الرر  التاسع ىشر, ولغة الت  ريل في الم ارل اإلسالمية في واليزة الغزول  ولكز  

الح ي ززة,  مززا وا   ارسززو اللغززة العربيززة فززي واليززة الغززول يواج.ززو  بعززح التحزز يات
ر المنزا ق اّىزرد, كشزما  ويرجع ذلك إلي أسبا  مىتل ة كما لزو الشزأ  فزي سزاة

 نيجيريا وأوروبا وأمريكا 

وتبعا لل   موضوال لزذا البحزث ومن.جيتزل, ف.زذا ال صز  يعتمز  ىلزي التحلزيالت 
( مزز  719) ةزة وسززتة و مزانو  اسزتبياناً م  وصز   و زز مةسزل  تاإلحصزاةية لاجوبزة الم

إلي.ززا, وذلززك  بززي  مةتززي اسززتبيا , تززم  توويع.ززا ىلززي أفززرا  العي نززة كمززا سززبرْت اإلشززارة
و ززز  أجزززا  بعزززح مززز  المست سزززري , ىززز   االسزززتبيا  اإلجمزززالي   مززز  %61بنسزززبة 

ززززْ   ارسززززي اللغززززة العربيززززة و  اب.ززززا, وأك زززز وا ىلززززي شزززز.رة اللغززززة العربيززززة  مشززززكوري , مت
 وألميت.ا في والية الغول 
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وب راسززة النسزز  المع لززة والمةويززة والتوويززع التكززرارم, تبزز و نتززاة  إيجابيززة فيمززا 
   معرم.زززززم ات رزززززوا ىلزززززي أ   اللغزززززة العربيزززززة مشززززز.ورة فزززززي إ إذق بالعنصزززززري , يتعل ززززز

( التوويززع التكززرارم, والنسززبة المةويززة لعزز   اّجوبززة 7) منززا ر.م  ويم  زز  الجزز و  ر ززم
( مو ززع المجيبززي  2ىلززي شزز.رة اللغززة العربيززة فززي الواليززة, بينمززا يبززرو الجزز و  ر ززم )

  لع   ذلك يرجع إلي مكانزة الغزول كملترزي اإليجابي ىلي ألمية اللغة العربية في.ا
لجميع  باة  نيجيريا, ولاجان  الواف ي  إلي.زا, أو ّ   سزكان.ا اّصزليي  مسزلمو   

زززز و المجيبززززي  ىلززززي أ   العربيززززة مشزززز.ورة فززززي الواليززززة, وذلززززك يم  زززز  701فززززات  ق ) ( مت
مشز.ورة  بالنسبة المةوية  وانرسمْت أووا  اّجوبة إلزي أربعزة أ سزام ولزي 21.22%

 ج ًا, ومش.ورة, ومش.ورة  لياًل, وغير معرو  
 (1)الجدول رقم 

 شيرة اللغة العربية في والية الغوس:

تو يةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  مواصاة
 تكراري

 نسبة مئوية )%(

 1.22 9 مش.ورة ج اً 
 21.22 701 مش.ورة

مشزززززززززززززززززززززز.ورة 
  ليالً 

27 21.17 

غيززززززززززززززززززززززززززززززززززززر 
 ةمعروف

22 77.12 

صزززن  ْت أووا  اّجوبزززة إلزززي م.مزززة جززز ًا, وأمزززا السززز ا  ىززز  ألميت.زززا فزززي الواليزززة, ف

مز  مجموىزة  66وم.مة, وم.مة  لياًل, وى يمة اّلمية  ويب و فزي الجز و  اآلتزي أ   
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م  جميع ى   اّجوبة اإلجما , ات رزوا ىلزي أ   العربيزة  %21.22جوابًا بنسبة  719

 م.مة في الوالية, وأ   ى   الذي  ات روا ىلي ى م ألميت.ا  لي  ج ًا  
 (2) لجدول رقما

 أهمية العربية لموافني والية الغوس

تو يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  مواصاة
 تكراري

نسةةةةةةبة مئويةةةةةةة 
)%( 

 22.01 17 م.مة ج اً 
 21.22 66 م.مة

 20.11 11 م.مة  ليالً 
 1.10 1 ى يمة اّلمية

وفيما يتعل ق بالعوام  التي تح و ال لبة إلي اىتيار اللغة العربيزة كمزا ة  راسزية 
العامز  الز يني وال رزافي تغل ز  ىلزي العوامز  اّىزرد, حيزث بلز  ىز   اىتياري ة, فزإ   

مزززز   %11.62جوابززززًا, بنسززززبة  719مزززز  مجموىززززة  67التوويززززع التكززززرارم للمجيبززززي 
 اآلتي:  1إجما  اّجوبة, ويت ض  ذلك في الج و  ر م 

 (2)الجدول رقم 

 دراسية العوامل التي تحّا  الفلبة إلع اختيار اللغة العربية مادة  

 نسبة مئوية )%( تو يا تكراري معلومة رم  المعلومة
Fact1 1.19 1 س.ولة تعل م.ا 
Fact2 2.11 70 اجتماال وسياسة 
Fact3 77.12 21 الرغبة  بالس ر 
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Fact4 11.62 67 ال ي  وال رافة 
Fact5 72.02 21 التشجيع م  غيرم 
Fact6 9.66 71 اّلمية اال تصا ية 
Fact7  1.09 72 ال رصة للعم 

وممززا يت ضزز  فززي الجزز و  السززابق  ل ززة ىزز   الززذي  ات رززوا ىلززي أ   سزز.ولة تعل ززم 
زز و الزز وافع التززي تزز فع ال لبززة إلززي اىتيارلززا, لعزز   ذلززك ي بززرو صززعوبة  اللغززة العربيززة مت

 تعل م العربية  

ولبيززززا  التحزززز  يات الح ي ززززة التززززي يواج..ززززا  ارسززززو العربيززززة فززززي واليززززة الغززززول, 
مشززكلة ىريمززة, : ىزز  كزز   ىنصززر إلززي  ال ززة أصززنا  ولززيوبززة صززن  ْت أووا  اّج

, وليسْت مشكلة بتاتا  ف ل ْت نتيجزة ت بيزق االسزتبيا  ىلزي ات زاق أفزرا   ليلةومشكلة 
, السززيا, ومو زز  الحكومززة الرليلززةالعي نززة أ   صززعوبة تعل م.ززا, وألميت.ززا اال تصززا ية 

رات والتسزززززز.يالت, والتكنولوجيززززززا التعل يميززززززة والتعل ميززززززة الح ي ززززززة وىزززززز م وجززززززو  المرززززززر 
والمناسزززبة, كل .زززا مززز  أىرزززم التحززز يات التزززي تواجزززل  ارسزززي اللغزززة العربيزززة فزززي واليزززة 

, حيززث يززور  التوويززع التكززرارم والنسزز  المةويززة 1الغززول  وي بززرو ذلززك الجزز و   ر ززم 
 لتلك اّجوبة:

 )1) الجدول رقم

 نسبة مئوية )%( تو يا تكراري معلومة رم  المعلومة
Chlg1 21.01 69 مو   الحكومة السيا 
Chlg3  رات ىزززززززززززز م وجززززززززززززو  المرززززززززززززر 

الح ي ززززززة  والتسزززززز.يالت
 والمناسبة

772 90.27 

Chlg6 11.10 721 رليلةألميت.ا اال تصا ية ال 
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Chlg7 29.12 702 صعوبة تعل م.ا 

ززز و ال لبزززة المجيبزززي  ىززز  اّسزززةلة المتعل رزززة بزززز"االفترار إلزززي الم ر سزززي   وك يزززر مت
يت رو  ىلزي  ,وى م وجو  المنال  ال راسية الموح  ة", المجت. ي للي  و اّك اء والم  

 أ   كلي.ما مشكلة تاف.ة  ذلك يب و في الج و  التالي:
 (5) الجدول رقم

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة  تو يا تكراري معلومة رم  المعلومة
 مئوية )%(

Chlg4   سزززززززي االفترزززززززار إلزززززززي الم ر 

اء والمزززززززززززززززززززز للي   ززززززززززززززززززززاّك

 والمجت. ي 

61 22.61 

Chlg5 وجززززززززززززو  المنززززززززززززال    مىزززززززززززز

 ال راسية الموح  ة

16 11.11 

السززز ا  المتعل زززق برغبزززة ال لبزززة فزززي   ويجززز ر بالزززذكر وجزززو  أجوبزززة إيجابيزززة ىززز
الس ر إلي ال و  العربية  أفا ْت بأ   الرغبة في الس ر إلي ال و  العربية ىام  م.م  

ولززا لنززا فززي اىتيززار اللغززة العربيززة, ولعزز  ذلززك يرجززع إلززي حززب.م ل سززالم والعززر   
 الج و  الذم يم    التوويع التكرارم والنس  المةوية لع   اّجوبة ل.ذل النر ة:

 (1) الجدول رقم
 الرغبة في السار إلع الدول العربية

 نسبة مئوية )%( تو يا تكراري مواصاة
 21.17 27 م.مة ج اً 

 11.88 08 م.مة
 71.11 22 م.مة  ليالً 
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 72.19 21 ى يمة اّلمية

  ْ ألم  نتاة  لذا البحث, والتي يج  اإلشارة إلي.ا, المكا  الذم أىزذ ال لبزة ومت
اللغة العربية فيل م   ب   ولنا تتجل ي ألمية الكتاتي  في  رل اللغة العربيزة  وفزي 

 التوويع التكرارم والنس  المةوية لذلك: يالج و  التال
 (8)الجدول رقم 

 أين أخذ الفلبة العربية من قبل؟
 نسبة مئوية )%(  يا تكراريتو  معلومة

 1.7 1 البيت
 1.1 71 الجمعية ال ينية

 16.2 69 الك ت ا 
 2  7 الم رسة االبت اةية
 1.7 9 الم رسة ال انوية
 22.9 11 الكلية/الجامعة

ززا بالنسززبة إلززي وج.ززة نرززر المجيبززي  فززي مسززترب  اللغززة العربيززة فززي الواليززة,  وأم 
جيبزي  اإلجمزالي ىلزي أ   للغزة العربيزة فزي واليزة م  ى   الم %20فات ق أك ر م  
 , ويتم   ذلك في الج و  التالي:اً مرمو  الغول مستربالً 

 (0)الجدول رقم 

 وجية النظر في مستقبل اللغة العربية في والية الغوس

 نسبة مئوية )%( تو يا تكراري مواصاة

 90.2 771 مرموق

 76.0 11 مرلم

 77.1 22 المباالة
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 ة. الخاتم1

م  الوا ع أ   منولة والية الغول في نيجيريزا ماوالزت م.مزة جزً ا  ف.زي مركولزا 
التجززززارم, وىاصززززمت.ا اال تصززززا ية وال  رافيززززة, و زززز  رل ززززْت ملترززززي م.مززززًا لكزززز   باةزززز  

كررية ىالمية العالم المعاصر, وأصب   رر  ال اىلي  إلي.ا  لذا و   تغي  نيجيريا, ومو 
ا  إلززي  ىززر بحريززة, بسززب  سزز.ولة وسززاة  الس زز ر كبيززرة حيززث يسزز.  االنترززا  مزز  مكزز

والمراسزززالت  وكزززو  اللغزززة مززز  ألزززم ىناصزززر لزززذل الوسزززاة   لزززذلك يجززز  ىلزززي واليزززة 
 الغول, ب  ىلي بال  نيجيريا أ  ت.تم بلغة حي ة ىالمية كاللغة العربية 

واللغة العربية سبرْت لغات أجنبية أىرد في نيجيريا, وكانْت لغزة أولزي فزي ميز ا  
 ريل فزي واليزة الغزول بسزب   ىول.زا مزع اإلسزالم إلزي الواليزة  و ز  انتشزرت في.زا, الت  

وك ززر ىزز   الززذي  ىرفولززا, واسززتعملولا فززي المزز ارل العربيززة الك يززرة فززي كزز   ج.ززة مزز  
أنحاة.ززززا  وكززززذلك تززززأ رت بيةززززة الغززززول االجتماىيززززة واال تصززززا ية واللغويززززة كمززززا سززززبق 

 الح يث ى  ذلك  

ذا تأملنا في تلك  فزي  المرالر, يمك  الرو : إ   العربية    تر  مْت تر  مًا ىريمزاً وا 
رْت إذا  ارن زززا بين.زززا وبزززواليزززة الغزززول  ولكززز  حريرزززة اّمزززر ىزززال  ذلزززك  ّن     ي.زززا تزززأى 

اللغات اّجنبية اّىرد م  : اللغة اإلنجليوية واللغة ال رنسية  وىلي سبي  الم ا : إ   
واليززة الغززول أ زز  مزز  ىزز   م ر سززي اللغززة  ىزز   م ر سززي العربيززة فززي مزز ارل حكومززة

, بينمززا ىززز   م ر سززي اللغززة اإلنجليويزززة (للغززة العربيززة اً سززتة وأربعززو  م ر سززز)اإلنجليويززة 
  أل ا  وا نا ىشر

وم  فواة  م   لذا البحث الذم يز رل وا عيزة اللغزة العربيزة, تسزلي  الضزوء ىلزي 
يززززي  بززززاّمر ىلززززي مضززززاى ة وا عيززززة تعل ززززم اللغززززة العربيززززة فززززي الغززززول, وتشززززجيع المعن

ج.ززو لم فززي ت ززوير اللغززة العربيززة وانتشززارلا  ولرزز  تززم  تحليزز  لززذل الت حزز يات فززي البززا  
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ىلززي اإلجابززات فززي االسززتبيا  المززوو ال, الززذم بززرو فيززل وجززو  العواةززق  السززابق, اىتمززا اً 
 ونوىيت.ا وضرورة حل .ا  

ي منززا ر.م إال  أن .ززم, وال جزز ا  أ  ك يززري  ات رززوا أ  العربيززة مشزز.ورة, وم يزز ة فزز
فززي إجابززات.م, ات رززوا ىلززي أ   العربيززة تواجززل بعززح المشززكالت التززي تعززوق ترزز  م.ا  

 وات روا, كذلك, ىلي أ   فواة لا تتحرق في مجا  ال ي   
والجزززز ير بالززززذكر, أ  أغلبيززززة المست سززززري  يززززرو  أ   العربيززززة م يزززز ة أك ززززر فززززي 

    ل ة االلتمام م   ب  الحكومة, وىز م وجزو  ميا ي  ال ي  وال رافة وال بلوماسي ة  وأ
ززز ة والمى   زززة بشزززك  جيززز , و لزززة الكتززز  ال  راسزززية المناسزززبة,  منزززال  الت ززز ريل الموح 
ْ  أىرم المشكالت التي تواج..ا العربية فزي واليزة  والتس.يالت التعل مية والتعليمية مت

 الغول  
 المقترحات

 :بالنرر آلراء المست سري  يرد الباحث أن ل

أْ  ت.ززتم  باللغزززة العربيززة ومعل مي.زززا  بززأْ  تراجزززع  النيجيريزززة يجزز  ىلزززي الحكومززة  7
مكانزززززة العربيزززززة فزززززي سياسزززززت.ا التربويزززززة الو نيزززززة, وأْ  تضزززززع.ا فزززززي موضزززززع.ا 
المناسزز , فززذلك ي.يززا لمعل مي.ززا فرصززة الحصززو  ىلززي المناصزز  المناسززبة فززي 

 اتلذي  ي ر سو  اللغزسوق العم  في نيجيريا, وفي ساةر واليات.ا مع ومالة.م ا
 اّجنبية اّىرد 

ززحوا للمززوا ني , ولعامززة النززال, أن ززل لززيل   2 يجزز  ىلززي المعنيززي  بززاّمر أ  يوض 
ن مزززا كززز  ىربزززي مسزززلماً  لزززي , وأ   اللغزززة العربيزززة ال تىزززتص  بالمسزززلمي  فرززز , وا 

ساةر اللغات اّجنبية اّىرد في العالم, وأْ  تع   الحكومزة فزي ترز ير نولة بم
 عربية, حتي تع ي.م المناص  المالةمة كعلماء اللغات اّجنبية  ىلماء ال
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ضززرورة اسززتى ام وسززاة  الت علززيم المسززاى ة الح ي ززة لتزز ريل اللغززة العربيززة م زز :   1
اّج.وة الس معية والبصزرية, والحاسزو   اّمزر الزذم يسزاى  فزي ن زق صزحي  

ززحيحة, ّ   أسززال تعلززيم  اللغززة ينبغززي للحززرو  ال.جاةيززة, ومعرفززة كتابت.ززا الص 
أ  يكززو  صززحة الرززراءة وال .ززم والكتابززة, لكززي ي .ززم ال ززال  مززا يسززمعو  ومززا 

 فيما يكتبو   سليماً  ى  أفكارلم تعبيراً  ايرر و  ويعبرو 

يج  أ  ينشأ من.  موح   لت ريل لذل اللغة, لتتىذل ك   م ارل نيجيريا حتزي   1
 الم ارل الحكومية في والية الغول  

م الزززوافر لتزززألي  الكتززز  ال راسزززية فزززي موضزززوال العربيزززة, ضزززرورة ترززز يم االلتمزززا  2
ىراَ كت  تناس  بيةة الو   وتالةم رغبة ال  ال     وا 

ذلزززك و يجززز  ىلزززي معل مزززي العربيزززة أ  يتىزززذوا م.نزززت.م بالجززز  كحرفزززة محترمزززة,   9
 ل ال   ليجع  العربية محبوبة 

  


