دارسو اللغة العربية في والية الغوس
بين الواقع والوهم
د .ناصر أوالجدي أونيبن
قسم اللغات األجنبية (وحدة اللغة العربية)
جامعة والية الغوس
الغوس  -نيجيريا
مقدمة:
ّ
انتشرت اللغة العربية في جميع أنحاء المعمورة بمجيء اإلسالم ,ونزوو الرزر
ْ
زت مكانززة اللغززة العربيززة,
الك زريم ب.ززا وبتأسززيل ال ولززة ىلززي أي ز م المسززلمي  ,ارت عز ْ
والتجز ززارة والترنيز ززة فز ززي ز ززرو

ويلز ززة فز ززي

زبحت لغز ززة السياسز ززة والعلز ززم واّ
وأصز ز ْ
يرسززا اإلسززالم أ امززل فززي بلز إال وتوجز
اّ ارضززي التززي حكم.ززا المسززلمو ( )7إذ ال ِّ

زرت الضززرورة الملحززة لززتعلم اللغ زة العربيززة وتعليم.ززا ,وال
معززل اللغززة العربيززة و ز ر.ز ْ
زت للع ززر
س ززيما من ززذ أ ْ ال ززتم العلم ززاء بص ززو وح ززر الر ززر الكز زريم ,ومن ززذ أ ْ كان ز ْ
ىال ات تجارية مع غيرلم م ال و المجاورة ل.م( ,)2ومنذ ال توحات اإلسالمية في

اّمصززار اّىززرد ,و ىززو ك يززر مز اّىززاجم فززي اإلسززالم ,وتشززو .م لرزراءة الرززر
الكريم باللغة العربية
( )7انرر :ىلي  ,ىما ال ي  ,مؤشرات حول الحضارة اإلسالمية ,ار الصحوة للنشر والتوويع,
ص22 :

ت,

( )2انرر :وافي ,ىلي ىب الواج  ,فقه اللغة ,ار ن.ضة مصر لل باىة والنشر ,الرالرة 7692م,
ص701 :
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أت تنزترم ىمليزة تعلم.زا
وفي الحاضر ,اتسع مجا استى ام اللغة العربية ,وبز ْ

وتعليم.ا وأما العم ىلي ويا ة فعالية تعلم.ا ,فيت ل

رروفاً جيز ة فسزيحة ولكز

ك ي اًر م سلوك اإلنسا وأفعالل تتحكم في.ما وافعٌ ورغبات وتح يات ,تكو رزالرة
فززي بعززح اّحيززا وتعلززم اللغززة العربيززة م ز غيزرل تمز و اّفعززا  ,ترز وراءل بعززح
ال وافع والتح يات المىتل زة ,غيزر أ الرزرو
ال انية أو اّجنبية تىتل

والتحز يات التزي تواجزل ارسزي اللغزة

ى التح يات التي تتصز بزتعلم اللغزة اّم وتتزراوك تلزك

التح ز ز يات بز ززي الش ز ز و السياسزززية وال رافيز ززة والعمليز ززة ,وبالتزززالي تىتل ز ز
ب ززاىتال

المك ززا والش ززىص والر ززرو

الررو

والتح يات وا عيةو التعلم والتعليم وأولام ت ور حول.ما والكش

الت ززي يح ززي ب .ززا ال ززتعلم ,وربم ززا تحز ز تل ززك

تعلم اللغة العربية في والية الغول ,لو ما ي.
ى ز أسززةلة م ز  :مززا وا عيززة الرززرو
الغول؟ وما السب

للتىل

وإلنج ززاو ل ززذا ال.ز ز

التح ز ز يات
ى ْ وا عيزة

إليل لذا البحث م حيث إجابتل

التززي يتعام ز

ارسززو العربيززة مع.ززا فززي واليززة

في تعلم العربية في الوالية؟ وما

وما

ي ززن .البح ززث من.جز زاً ميز ز انياً مس ززحياً للكشز ز

وما؟
ىز ز تل ززك

الم.مة بزأ ْ صزمم الباحزث اسزتبياناً مكتوبزاً باللغزة اإلنجليويزة( ,)7وتزم تحليز اّجوبزة
ىلي االسزتبيا تحلزيالً إحصزاةياً ويحتزوم االسزتبيا ىلزي مانيزة و ال زي سز االً تزم
ت
ت
تصني .ا إلي ال ة أصنا متكونة م ْ ىناصر متنوىة ويتعلق الصن اّو م و

االس ززت الىات بالمعلوم ززات الشىص ززية ,بينم ززا يش ززتم الص ززن

ال ززاني ىل ززي اللغ ززة

العربيززة وتعلم.ززا فززي من رززة ك ز تم ز و المجيبززي
االست سارات ى ت ال وافع والتح يات التي تواجل ارسي اللغة العربية
وأمززا الصززن

( )7ذلك ليتسع توويعل
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ال الززث فيحتززوم ىلززي

و ز أجززرم مةتززا اسززتبيا ىلززي ارسززي اللغززة العربيززة فززي جامعززة واليززة الغززول,

والمعال ز العربيززة واإلس ززالمية اّىززرد ,كعين ززة تم ز جمي ززع ارسززي اللغ ززة العربيززة ف ززي
الواليززة وذلززك التسززاال توويززع االسززتبيا ىلززي ال لبززة م ز شززتي ن زواحي الواليززة ,و تم ز ْ

أر.رت النتاة وجو مةة وسزتة
الم ارل المتنوىة ,والمراح ال راسية المىتل ة( )7و
ْ
و مززاني مجيبز زًا ى ز اّس ززةلة مم لززي للعين ززة التجريبيززة ,وذلز زك يبل ز  %61مز ز جمي ززع
العينة
عن نشأة العربية وانتشارها في والية الغوس:
 .1لمحة
تاريخية ْ
ّ

ترززع نيجيريززا فززي غززر إفريريززا ,ولززي أكبززر ول.ززا سززكاناً وأ لززق المسززتعمرو
البري انيو االسم "نيجيريا" ىلزي المن رزة فزي م لزع الرزر العشزري المزيال م ,بعز

اتحا تلك الرباة والمنا ق في ولة واح ة ,وتحت ستور واح سنة  ,7671ىلي
()2
وغ ت
زمت نيجيريزا إلزي سزت و ال زي
زار تِ) (Lord Lugardولرز انرس ْ
أيز م لو ْزور ل و
والي ززة ىل ززي أيز ز م الحكوم ززات العس ززكرية الماض ززية بز ز تولي ززة الحكوم ززة ال يمر ار ي ززة
بيلز ززة يوربز ززا فز ززي واليز ززات الجنز ززو

وجز ززا) وتسز ززك
الحاليز ززة ,وىاصز ززمت.ا الج ي ز ز ة (أوب و
الغربي ,واللغة اّم ل.زم (اللغزة اليوربويزة) وواليزة الغزول إحز د أشز.ر المز

التزي

(أوغز ) ,وغربزاً بجم.وريززة (بينززي),
ترززع فززي بلز (يوربززا) ,وتحز شززماالً وشززر اً بواليززة ْ
وجنوباً بالبحر اّ ْلو ْن ت ي مما جع لواءلا ل ي اً ومريحزاً وروم أ البرتغزاليي لزم
الذي أ لروا االسم "الغول" ىلي.ا ىام 7112م( )1لو وى.ا ىلزي شزا ا البحزر مزع
مرفأ ب.ا

( )7من.م ىريجو المعال الىاصة والم ارل الحكومية

رت الحكومززة البري انيزة أو ترريززر ىز لززذا االسزم مز البرلمزا البري ززاني فزي شزز.ر يوليزو سززنة
( )2أصز ْ
اللن و نتوية في ش.ر ينزاير 7161م انرزر
7166م ,ور.ر االسم "نيجيريا" في جري ة التايمل (ْ )Times
غال ن ززث ,أحمز ز  ,حركةةةة اللغةةةة العربيةةةة و دابيةةةا فةةةي نيجيريةةةا مةةةن سةةةنة 1611 – 1081م ,ار
المعار  ,الرالرة ,ت ,ص26 :

الصبا في أخبار اإلسالم وعلماء بالد يوربةا ,م بزع ال رافزة اإلسزالمية,
( )1اإللورم ,م ىب اللزل ,نسيم ّ
 ,1/الرالرة 7619م ,ص201:
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و ز ز ابت ز ز أ االسز ززتعمار اإلنجليز ززوم فز ززي نيجيريز ززا تم ز ز ْ واليز ززة الغز ززول ,واتىز ززذلا
()7
زت والي ززة الغ ززول
المس ززتعمرو مرك ز ًا
زو تجاريز زاً وسياس ززياً ف ززي غ ززر إفريري ززا  ,وكان ز ْ
زارت ىاص ززمة سياس ززية وا تص ززا ية
ىاص ززمة ل .ززا ول ززذا وس ززرال نمول ززا وترز ز م.ا ,إذ ص ز ْ
زبحت ملترززي لجميززع باةل.ززا ومز ىالً لجميززع اّجانز الوافز ي
و رافيززة لنيجيريززا ,وأصز ْ

زو
زت واليززة الغززول مركز اً
وال زوار ات ,ومىرج زاً لجميززع الىززارجي والصززا رات ومززا اولز ْ
م.ماً لحركات سياسية وا تصزا ية فزي نيجيريزا حتزي اليزوم رغزم انترزا العاصزمة إلزي
مت فةةي الغةةوس الصةةناعة والتّجةةارة واشةةتملت
(أبوجززا) و ززا مصز ي" :ولقةةد تقة ّةد ْ
علةةع عةةدد كبيةةر مةةن المتةةاجر والمصةةانا والمفةةابا والمصةةار وهةةي مرك ة عةةام
للمؤسسات والسةاارات والشةركات األجنبيةة" ,

()2

وروم أن.زا تشزتم ىلزي %92

( 92بالمةززة) م ز نشززا ات تجاريززة فززي نيجيريززا و 90بالمةززة م ز الشززركات في.ززا
وتتضززم الواليززة كززذلك ,م ز ارل ومعال ز وكليززات التربيززة وجامعززات ممززا ي ز

()1

ىلززي

ألميت.ا ولك م.نة فزي نيجيريزا فزرال أو مكتز فزي الغزول ,فتتكزو واليزة الغزول
اليز ززوم م ز ز ىمسز ززة أ سز ززام رةيسز ززية ,ولز ززي (إتي وك ْيجز ززي) ىاصز ززمة الواليز ززة( ,وب ز ز و ت
اغ ترم
و
و
(وى ْي وبززي)( ,)1ززم تنرسززم كل.ززا إلززي منززا ق ىش زري
وتاي وكز ْزوورْو )( ,وجوي زرة الغززول) ,و

حس

حكومات محلية

ويرجع تاريا ىو ال رافة العربية إلي والية الغول إلي حضور اإلسزالم في.زا
سززنة 7112م( )2وذكززر أبززو بكززر أ رجزالً ىالمزاً يز ىي سززليما تمز ْ شززما نيجيريززا
الصبا في أخبار اإلسالم وعلماء بالد يوربا ,م بع ال رافة اإلسالمية,
( )7اإللورم ,م ىب اللل ,نسيم ّ
 ,1/الرالرة 7619م ,ص , 201:ص761 :

الربا في أخبار بالد يوربا ,بيروت7611 ,7/ ,م ,ص790 :
( )2مص ي وغلو السنوسي ,أ هار ّ
(3) Lagos State Investors Guide, ENI-MEG LTD 1st ed. Lagos, 1998. p. 5.

( )1مرس الرأل لصاح

لذا المرا

(5) Gbadamosi, T.G.O. The Growth of Islam Among the Yoruba 1841- 1908,
Longman, London, 1978, p. 5.
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مكث في الغول ,وكا يز ىو النزال إلزي اإلسزالم حتزي ك زر ىز المسزلمي  ,زم بنزي

المسززلمو الج ز المسززج الجززامع فأصززب لززو إمامززا لززل ,وكززا وك ْو وسز ْزو وك ْو )(Kosoko
ملززك الغززول فززي ذلززك الو ززت أسززلم لززو ىلززي يز م اإلمززام( )7ولكززذا بز أ اإلسززالم ينمززو

شيةاً فشيةًا مع اللغة العربية في الغول ,واو ا النمو مع رجوال المسلمي الواف ي مز
سززيراليو ) (Sierra-Leoneوب ارويز )ّ (Brazilن.ززم شززجعوا إىزوان.م المسززلمي فززي

الغول

()2

و نو ل الء المسلمو الم.زاجرو تمز ْ سزيراليو بواليزة الغزول ,زم انترلزوا إلزي
زميت المجموىززة بمجموىززة فززورابي ) (Fowrah Bayأو مسززلم سززارو
الغززول وسز ْ
) (Saro Muslimsوبن زوا مسززج لروبززا ) .(Horabay Mosqueأم زا إى زوان.م
فسميت بمسلم أوغوو ا ) (Aguda Muslimوكا ىز لم أ ز
الم.اجرو تم و الب اروي ,
ْ
تمز ْ مجموىزة سزيراليو  ,وبنزي لز الء كزذلك مسزاج من.زا :مسزج أ ْووول ْوسز ْ (Olosun
) ,Mosqueومس ززج أالغب ززي ) ,(Alagbayun Mosqueومس ززج ززالر ْأي وك ز ْزو
) (Tairu Eko Mosqueوفزي بز و ت
اغ ترم يعزو تزاريا المسزج اّو إلزي 7127م,
و
()1
وس ْزو وك ْو
وأو إمام لزل لزو ىبز اللزل وفزي بزال وى ْي وبزي ترجزع أوليتزل إلزي ىزروَ ملزك وك و
مز الغززول إلي.ززا فززي ىززام 7127م ,لمززا ن تْززل الحكومززة البري انيززة وكززا مز ىززا ات
المسززلمي تأسززيل مسززاج للعبززا ات ,ولت ز ريل اللغززة العربيززة والعلززوم اإلس ززالمية وبل ز
()1

ال ى ز سززتة مسززاج أسسزز.ا أل ز الرززر
ى ز المسززاج الصززغيرة  21مسززج اً ,فض ز ً
وكززا لنززاك رج ز يسززمي ىب ز الك زريم نززو الغززول ح زوالي ىززام 7160م ,وأسززل ب.ززا
مركو للتعليم( ,)2ولل م ل زات م بوىزة ى يز ة ,ولزل تالميزذ ك يزرو فزي الغزول وسزاةر
ًا
بال يوربا

( )7أموني ,ىب الر ول ,تدريس اللغة العربية في والية الغوس ,بحث جامعي غير منشور م لني
رجة ليسانل في اللغة العربية ,جامعة والية الغول7660 ,م ,ص70:

( )2المرجع ن سل ,والص حة ن س.ا

الصبا ...ص206 :
( )1اإللورم ,م ىب اللل ,نسيم ّ
( )1ن سل ,ص761 :
( )2المرجع ن سل ,ص761 :
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 .2اآلثار العربية في والية الغوس
 .2.1اآلثار التّربوية
إ اآل ززار الم.م ززة لل راف ززة العربي ززة ف ززي أم ب ززال  ,تتم ز ز ف ززي تأس ززيل المز ز ارل
العربية في مىتل

أنحاء تلك البال  ,مع وجو ى ة أىزالم ذوم م ل زات ى يز ة فزي

الززبال والتعلززيم اإلسززالمي والعربززي أو ن زوال ت ز ريل ىززر فززي الغززول فززي أواة ز
الرززر ال ززام ىشززر المززيال م ب ز
التاس ززع ىش ززر

()7

ىززو التربيززة اّوروبيززة إلي.ززا فززي نص ز

الرززر

ومز ز ى ززا ات المس ززلمي تأس ززيل المس ززج  ,واتى ززاذل مركز ز اًو للز ز ىوة

ولت ريل أبناة.م ,إذ كا المسج ىن لم كالم رسة في أواة ر.ور اإلسالم في أم
بل  ,وما او اّمر كذلك إلي يومنا لذا وا

ذلك ىلي شيء ,فإنل ي

ىلي أ

زةت منززذ 7112م حززي ىززر اإلسززالم ب.ززا وحززي
أو م رسززة فززي واليززة الغززول أنشز ْ
ت كززذلك م اركززو تعلززيم العربيززة
بنززي ب.ززا المسززج اّو وباو يززا ى ز المسززاج او ا ْ
ب.ا

وبع أ احت المستعمرو البري زانيو م ينزة الغزول ىزام 7197م( ,)2تركزوا

ش ز و التعل ززيم بأيز ز م المبشز زري

وس زز.لوا ل .ززم كز ز الوس ززاة لنش ززر اللغ ززة اإلنجليوي ززة

ومز ْ كززا
وال رافززة الغربيززة ,وانتشززار الز ي المسززيحي ,وأصز ْ
زبحت لغززت.م لغززة رسززمية ,و
يعرف.ا أصب سي اً م اىاً ,م لع سع لم وغزر سزع غيزرلم مزع كسزا تجزارت.م
وممززا يجززذ أوال المسززلمي إلززي المز ارل التبشززيرية فززي الغززول اسززتعما موسززيري
واّ ززالم والمراى ز واّ راَ للكتابززة

ب.ززا ,ولززبل التالميززذ وي زاً رسززمياً ,وتوويززع الكت ز
مجاناً ,واتىاذ النرام ال راسي ,وتضمي برام البنات وغيرلا ,ممزا يىزال

مزا كزا

(1( Folami, T.A. History of Lagos, Exposition Press, New York, 1982, p. 142-143.

( )2أموني ,ىب الر ول ,مرجع سابق ,ص72 :
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()7
زت الحكومززة االسززتعمارية
يوج ز فززي الم ز ارل الررنيززة أو الكتاتي ز
وباإلضززافة ,كانز ْ
تور ال لبة المتىرجي م الم ارل التبشيرية باّموا ال اةلة ,وتووال ىلزي.م المزن

زت الحكومززة تسززان الم ز ارل
العلميززة لمتابعززة روسزز.م فززي أوروبززا وأمريكززا ,ولكززذا كانز ْ
التبشيرية ما يًا ومعنويًا
ولم يرب المبشرو إ ىا العلوم اإلسالمية والعربية في برامج.م ال راسية ,كما لم

زت للمز ارل التبشيريززة و ز فزع لزذا
تر م الحكومزة للمز ارل الررنيزة شزيةاً م ز مزا ولب ْ
التمييزو المسزلمي إلزي أ ْ يشززكوا إلزي الحكومزة بزأ أوال لززم كزانوا يعرفزو ىز اإلنجيز

أك ززر ممززا كززانوا يعرفززو ىز اإلسززالم و بز ىززام 7191م ,بز أ المسززلمو فززي الغززول

()2
أت محا زة بزي الحكومزة والمسزلمي
يسحبو أوال لم مز المز ارل التبشزيرية  ,زم بز ْ
ت المحا ززة إل ززي تأس ززيل م رس ززة حكومي ززة للمس ززلمي ف ززي
ح ززو ذل ززك الموضز زوال ,وأ ْ

وسميت م رسة الحكومزة
الغول ,في الىامل ىشر م ش.ر يونيو ىام 7169م(,)1
ْ
زت لزذل الم رسزة لتز ريل
للمسزلمي ) ,(Government Muslim Schoolوىصص ْ
اللغززة العربيززة وال ارسززات اإلسززالمية ومز ذلززك الحززي بز أ انتشززار ارسززة اللغززة العربيززة

فززي واليززة الغززول واليززوم يمك ز ترسززيم م ز ارل تعلززيم العربيززة فززي الغززول إلززي ال ززة

أ س ززام ,ول ززي المز ز ارل الررني ززة المحلي ززة (أم الكتاتيز ز ) ,والمز ز ارل العربي ززة الح ي ززة,

والم ارل الحكومية

المحلية:
المدارس
ّ
توج ز الم ز ارل المحليززة فززي المسززاج واّمززاك المىتل ززة م ز بيززوت المسززلمي ,

كمززا لززو الشززأ فززي جميززع أنحززاء العززالم اإلسززالمي ويعتبززر لززذا النزوال مز المز ارل
(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.

( )1أموني ,ىب الر ول ,مرجع سابق ,ص71 :
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زت أغلبيز ززة سز ززاحرة م ز ز العلمز ززاء
حج ز ز اًر أساسز ززيا لتعلز ززيم اللغز ززة العربيز ززة ,و ز ز تىرجز ز ْ
المش.وري م م لذل الم ارل ,وي م او يا ى المساج إلي الويزا ة فزي ىز

الم ارل

()7

أما التعليم في لذل الم ارل ,فينرسم إلي سمي  :مرحلزة تعلزيم الصزبيا الرزر
الك زريم م ز غيززر ح ززر ,ززم تعلززيم.م ح رززل بع ز ذلززك ,و أ ي .م زوا معززاني يززات
الرززر التززي يح رون.ززا ويززتم ف.ززم معززاني الرززر فززي المرحلززة ال انيززة ,ززم يبز أ المعلززم
بت ريل ال ال
وأسالي

كت

اللغة م النحو والصر وبعح الكت

ال ينية

الت ريل في لاتي المرحلتي في لذل الم ارل غير منرمة م حيث

موا ع.ززا ,ومز لالت المعلمززي ونرززام التز ريل فززأبرو مز لالت أك ززر المعلمززي في.ززا
لززو مجززر الرز رة ىلززي زراءة الرززر الك زريم ,وح ززر حززو ىلززي اّ ز أو أك ززر منززل,
والريام بكتابة بسي ة ى

ريق االستنساخ في اّوراق وىز تالميزذلا يتزراوك بزي

ىمسة ومةة ال  ,وىلي سبي الم ا  :يبل ى ال ال
(الت سير) بعيبي ,ىمسة وأربعي

في م رسة مسج توسر

الباً

المدارس العربية الحديثة:
زبحت اللغززة اإلنجليويززة لغززة رسززمية ووسززيلة
وفززي أيززام االسززتعمار اّوروبززي أصز ْ
وبذلت الحكومة ج .لا في تعويولزا ونرز اًر لمعزا اة االسزتعمار للغزة العربيزة
التعليم,
ْ
رأد العلمززاء ضززرورة إ امززة الم ز ارل العربيززة التززي تشززبل الم ز ارل التبشززيرية فاى زاً
ى ن س.ا م مكر الحكومة اّوروبية و رافت.م وبني ل الء العلماء م ارل ىربيزة
( )7وروم أ ى ز ز الم ز ز ارل فز ززي سز ززنة 7111م ىمسز ززو ( ,)20وبل ز ز ى ز ز لا سز ززتي ( )90فز ززي سز ززنة
7162م ,انرزر

Research Report on the Introduction and Development of

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 منرمزة و زاموا بتوريز الم رسزي  ,وىرز االمتحانزات,
واص ار الش.ا ات التي لم يعتر ب.ا م ب الحكومة حتي اليوم
وىير أم لة ل.زذا النزوال "مركزو التعلزيم العربزي واإلسزالمي" بزأجيجي ),(Agege
و"م رسززة ار الز ز ىوة واإلرش ززا العربي ززة" بإصززولو ) ,(Isoloو"مع.ز ز أنص ززار الز ز ي
إغ ْنم ز ززو
لل ارس ز ززة اإلس ز ززالمية والعربي ز ززة" بإص ز ززولو ,و" ار اإلس ز ززعا واإلرش ز ززا " بس ز ززار و
) ,(Sari-Iganmuوف ززي ل ززذل المز ز ارل ززالث م ارحز ز ارس ززية مىتل ززة ز المرحل ززة
االبت اةية والمرحلة اإلى ا ية والمرحلة ال انوية ز ويجمع بزي التربيزة العربيزة والغربيزة
في بعح الم ارل ,وال سيما بمع .أنصار ال ي
المدارس الحكومية:
 9-1-1-1فزي نيجيريزا إلزي أربزع م ارحز
ينرسم النرزام التعليمزي المعزرو
ارس ززية :ول ززي المرحل ززة االبت اةي ززة الت ززي يرض ززي في .ززا ال الز ز ى ززا ة س ززت س ززنوات,
والمرحلة ال انوية التي يرضي في.ا ال ال الث سنوات فزي ال زور اّو المشز.ور
باسزم ) Junior Secondary School (JSSو زالث سزنوات أىزرد فزي ال زور
ال اني المش.ور باسزم ) Senior Secondary School (SSSوالمرحلزة الرابعزة
()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
تم ْ ما ة ال ي اإلسالمي وفي الم ارل ال انوية يستر ت ريل العربية كلغة أجنبيزة
ولززذا مراب ز اللغززة ال رنسززية ,وا ى ز معلمززي اللغززة العربيززة فززي الم ز ارل ال انويززة
الحكومية في والية الغزول سزتة وأربعزو ( ,)2()19ولزذا العز أ ز بك يزر مز ىز
الم ارل ال انوية التي توي ىلي  120م رسة

(1( Federal Republic of Nigeria, The National Policy on Education, NERC
( )2حص الكات
الغول

ىلي لذا اإلحصاء في مكت

Press, Lagos, 1981.

اللجنة لش و الت ريل في الم ارل ال انوية ,إيكيجي,
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أما تعليم اللغة العربية في ما فوق ال انويزة ,ف.نزاك ج.ز ٌ ملمزول فزي شزأ ذلزك
ت
فززي جامعززة واليززة الغززول ,وكليززة التربيززة االبت اةيززة بعيبززي و ز ىصصز ْ
زت ك ز م ز ْ
الجامعززة والكلي ززة وح ز ة مس ززترلة للغززة العربي ززة نر ز اًر ّلميت .ززا لسززكا ل ززذل المن ر ززة

زت جامعززة واليزة الغززول فرصززة لىريجزي المز ارل العربيزة لاللتحززاق بالجامعززة
وأتاح ْ
لمواصلة راست.م فإ ل الء الم للي في اللغة العربية واإلسالمية ال يمك بزول.م
في الجامعة ّ الم ارل التي يتىرجو من.ا غير معتر ب.ا لز د الحكومزة ,وال
يتعلمو في.ا الموا اّساسية م

الحسا

واللغة اإلنجليوية والعلزوم ال بيعيزة ,كمزا

أن.م ال ينالو في.ا الش.ا ة العامة للتعليم )(G.C.E
زت ل.ز ززم وح ز ز تا اللغز ززة العربيز ززة وال ارسز ززات
ولكز ززي ينج ز زوا م ز ز لز ززذا المز ززأوق ,فتحز ز ْ
اإلسالمية في الجامعة باباً ىل يا لي ىلوا منل وليحصلوا ىلي راسة جامعية ,وذلك
بإنشاء "شز.ا ة الز بلوم فزي اللغزة العربيزة وال ارسزات اإلسزالمية" وب.زذل ال ريرزة يجز

ل ز الء ال لبززة فرصززة لاللتحززاق بالجامعززة ,حتززي ينززالوا شزز.ا ة (ليسززانل) فززي اللغززة
العربي ززة أو ف ززي ال ارس ززات اإلس ززالمية وبالت ززالي يمكز ز ل الز ز

مس ززج لم ززا ة غي ززر

العربيززة أ ْ ي رسزز.ا كإح ز د الم زوا االىتياري ززة وىلززي سززبي الم ززا  :يمك ز لل لب ززة
الذي ي رسو التاريا وال ارسزات ال وليزة ,أو اّ يزا  ,أو اللغزة ال رنسزية ,أو التربيزة
أ يىتزززاروا م ز ز م ز زوا اللغز ززة العربيز ززة كم ز زوا اىتياري ززة إضز ززافية يس ززتعينو ب.زززا فزززي
راست.م

وأىي زرا ,لنززاك ن زوال م ز م ز ارل يمك ز إ راج.ززا فززي صززن

ولي التي تتص

الم رسززة الحكوميززة,

بروضة اّ ا واالبت اةية وىلي الرغم م أن.ا غير رسمية إال

أنززل معتززر ب.ززا لز ز د الحكومززة ,وانتشززر ل ززذا الن زوال فززي أنح ززاء الواليززة و ز أس ززل
بعض ز زز.ا أفز ز ز ار المس ز ززلمي اّغني ز ززاء ومن .ز ززا :روض ز ززة اّ ز ززا واالبت اةي ز ززة لتس ز ززمول
) (Tesmoh Nursery & Primary Schoolبعيبزي ,وم رسزة النجزاة لا زا

د ) ,(Suru-Lereوم رس ززة
بأبابززا ) ,(Apapaوم رس ززة ال ر ززا لا ززا بسززورلير ْ
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يب ززة لا ززا

ولكز ز ل ززذل المز ز ارل الم ززذكورة كلي ززة للترز ز م إل ززي المرحل ززة ال انوي ززة

ويجمززع التعلززيم في.ززا التربيززة الغربيززة مززع التعلززيم العربززي واإلسززالمي ,إال أ معرم.ززا

يوحز ز ب ززي تز ز ريل العربي ززة وال ارس ززات اإلسز ززالمية ,وال س ززيما ف ززي مرحلت ززي الروض ززة
واالبت اةية

 .2.2اآلثار االجتماعية والثقافية
تم و الحراةق الم بتة أ اإلنسا فر في المجتمع يتعام مع إىوانل في الربيلة,
وأنززل مىلززوق اجتمززاىي ال ينعززو من ززر اً بن سززل ,وال ينعززو ى ز مجتمعززل ولر ز ززا

مىتص في ىلم االجتماال" :إ اإلنسا ال يسمي إنساناً لمجر أ لل جسماً يحتوم
ىلي ماغ ,فحس  ,بز أيضزا ّنزل ينرزر إليزل كعضزو فزي مجتمزع ويزرال اآلىزرو

إنساناً"

()7

وفي مجتمع ما يشارك غيرل م النال في ك شزيء ,ولزو يسزبق بعضزاً

في شيء ,ويحاكي بعضاً في ىر

وفي والية الغول ,لناك بعح اآل ار العربية بي سزكان.ا ,ويرجزع سزب

ذلزك

إلي ك رة المسزلمي ب.زا أو بسزب محاكزاة غيزر المسزلمي للمسزلمي وىزا ةً يتضزم
تعلززم لغززة مززا معرفززة بعززح ىززا ات أصززحاب.ا و رززافت.م ولززذا ال ب ز تم ز ْ أ ْ يرت ز م
ير بالعر وبعا ات.م بوسا ة اللغة العربية واليوم يوجز بعزح سزكا
الغوسيو ك اً
الغ ززول يلبس ززو

يابز زاً ويل ززة مز ز الجالبيز ز

ك ززالعر  ,ويتكلم ززو لغ ززت.م أم اللغ ززة

اليوربويززة ,وفي.ززا أل ززار ك يزرة مسززتعارة مز العربيززة ,ومتشززكلة بشززك البنززاء المر عززي

أصبحت اّل ار كأل ار يوربا أصلية
والصواةتي للغة اليوربوية ,حتي
ْ
وتوج ز ك ززذلك كتابززة لواف ززت بالعربي ززة ملصززرة ىل ززي أبز زوا

بعززح بي ززوت س ززكا

الغززول ,وىلززي وجززاَ سززيارات.م ,نحززو" :لززذا م ز فض ز ربززي" و"الحم ز للززل" و"اللززل
واح ز " ,كمززا ت بززع بعززح المصززانع اللوافززت العربيززة ىلززي أكيززال بضززاةع.ا ,م ز :
(1) Cherry, C. On Human Communication, Cambridge, 3rd ed. 1978, p. 307.
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مصززنع أووتر ْةنز ت
زت ) (Orientالززذم يتززرجم ىنوانززل ىلززي إنززاء ماةززل الصززافي إلززي اللغززة
ْ
العربية
 .2.2اآلثار اللغوية
رت اللغززة اليوربوي ززة باللغ ززة العربيززة ت ززأ اًر وي زاً ,و ززا وب ْن وج ز ْزو ):(Banjo
و ز ت ززأ ْ
زرت
رت ىلزي مزوا ني نيجيريزا تزأ ي اًر ىريمزاً ,بز أ ْ
"ليست اللغة اإلنجليوية وح لا أ ْ
ْ

أيضز زاً اللغ ززة العربي ززة ىل ززي مالي ززي مز ز المز زوا ني ت ززأ ي ار م يز ز ً ا"( ,)7وتن ززق بع ززح
اّل ززار العربيززة المسززتعارة ىلززي أفزوال اليوربززاويي المسززلمي مززن.م ,وغيززر المسززلمي

ووافززق ك ز م ز اّلززورم و ْأوغ ْنبتيتز ْزل ومالززك وأ يرمززي ىلززي أ اسززتعما اللغززة العربيززة
المسززتعارة فززي اللغززة اليوربويززة ,يتجززاوو ميز ا الز ي اإلسززالمي إلززي غيزرل ,كاّم ززا

اليوربويززة ,والم ززر ات السززو ية ,ومززت التززوراة المترجمززة إلززي اللغززة اليوربويززة وذكززر
زتعيرت م ز العربيززة ,وفيمززا يلززي
اإلولززورم مةززة وأربززع وأربعززي كلمززة يورباويززة ز اسز
ْ
مىتارات م نموذجل(:)2
عربية

يورباوية

7

اللل

2

اليوم

وى ْولو ْول ْ

1

الش.ور

1

الحار

ْأوشو

2

الجو

أ ْوو وج ْو

أ ْوو وج ْو

أ ْوورو

التينية

يورباوية بحرو

عربية بحرو

التينية

باإلنجلي ية

Olohun

Allahu

God

Ojo

Al-Yaom

Day

Osu

Ash-Shuhur

Month

Oru

Al-Harur

Heat

Ojo

Al-Jaon

Rain

(1( Ayo Banjo, “On Citizenship in a Multilingual State”, in Review of English

and Literary Studies, University of Ibadan, 1985, p. 184.

( )2اإللوري ،آدم عبد الله ،أصل قبائل يوربا ،مطابع الزهراء لإلعالم العربي ،القاهرة ،ط،1/
1691م ،ص.171 – 159 :
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استعارت اللغة اليوربوية تم و اللغزة العربيزة
وذكر أ ْووغ ْنبتيتل مانية ميا ي
ْ
"ال ز ز ىاء" نريرلز ززا " "Aduraباليوربويز ززة و"العافي ز ززة" تراب ز ز " "Alafiaو"ال ىز ززر" تن ز ززارر
()2
استعيرت تم و العربية
" "Faariو"وللة" تساوم " "Wahalaكل.ا
ْ
()7

وكلمزة

و تم ْ اّم ا اليوربوية التي توج في.ا بعح كلمات مستعارة م العربية:
""Iyan ajaju lo nfa 'sababi' ibinu

ْ ت
بمعنز ززي "ك ز زرة احتجاجز ززات تسز ززب الغض ز ز " ,والكلمز ززة " "Sababiاسز ز
زتعيرت م ز ز و
العربيززة وتوجز كلمززات مسززتعارة تمز و العربيززة فززي التززوراة المترجمززة إلززي اللغززة اليوربويززة
ومن.ا Mathew 28:9, Iwe owe 17:19, Samueli 3:218 :والعبارة لي:
""Jesu pade won, o wipe "alafia
بمعنزي "لرزالم ىيسزي ,و ززا " :العافيزة" فالكلمزة " "Alafiaفززي تلزك الجملزة مسززتعارة

تم و العربية معنوية وحرفية

والكلمزة " "aduraفزي " "Gbo adura mi Oluwaكلمزة مسزتعارة تمز و العربيزة
ولي "ال ىاء" ( )adu‘aلكن.ا محرفة ,فتصب ""Adura
ولكذا تنتشر تلك الكلمات المستعارة م العربية في ن ق أل الغول ,المسلمي

من.م وغير المسلمي

بعح الكلمات في كتزا

أىيرا ,يج ر بالذكر تصني
و ً
إلي صن ي ولما صن يني و نيوم

بز ماص( ( 1حيزث يصزن .ا
1

(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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 -1في الميدان الديني:
ال ىاء

Adura

الروق

Arisiki

الح

Alaji

البركة

Alubarika

الجنة

Alujano

النية

Aniyan

الوضوء

Aluwala

التوبة

Tuba

اإلمام

Lemomu

المصيبة

Musiba

المالةكة

Maleika

الونا

Sina

النصيحة

Nasia

 -2الميدان الدنيوي:
الربي

Riba

الو ت

Wakati

الع.

Adehun

الى

Hantu

البص

Alubosa

العافية

Alafia

ال تنة

Fitina

الرى

Ara

الىبر

Labari

السب

Sababi

الساىة

Saha

السماء

Sanmo

الوما

Samani
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وك ز لززذل وغيرلززا تم ز و الكلمززات المسززتعارة تم ز و العربيززة ,تشززيع فززي كززالم سززكا

الغول وسب

لزذا يرجزع إلزي الزوم الزذم ىز فيزل اإلسزالم واليزة الغزول و بزت

في.ا ,واستعما العربية مز

بز مسزلمي يوربزا النزا ري ب.زا فزي نشزا ات.م اليوميزة,

واسززتعارت.م أل ززار ىربيززة للتعبيززر ى ز أفكززار لززم تعبززر ىن.ززا لغززت.م بالوضززوك وال ززة
ن س.ما
زرت
زت واليزة الغزول منزذ سزنوات ك يزرة ,زم أ ْ
وبالرغم م أ اللغة العربيزة ىل ْ

ىلززي اللغززة المحليززة (أم اللغززة اليوربويززة) ,فإن.ززا تواجززل بعززح التحز يات ممززا ي ز ىر
تر م.ا
 .2واقعية تعلّم اللغة العربية في والية الغوس
م ىالمات أسبرية اللغة العربية ,صيرورت.ا لغة رسمية في شما نيجيريا فزي
الرر التاسع ىشر ,ولغة الت ريل في الم ارل اإلسالمية في واليزة الغزول ولكز
مززا او

ارسززو اللغززة العربيززة فززي واليززة الغززول يواج.ززو بعززح التحز يات الح ي ززة,

ويرجع ذلك إلي أسبا

مىتل ة كما لزو الشزأ فزي سزاةر المنزا ق اّىزرد ,كشزما

نيجيريا وأوروبا وأمريكا
وتبعا لل

موضوال لزذا البحزث ومن.جيتزل ,ف.زذا ال صز يعتمز ىلزي التحلزيالت

اإلحصزاةية لاجوبزة المتسزلمة و ز وصز مةزة وسززتة و مزانو اسزتبياناً ( )719مز
زبرت اإلشززارة إلي.ززا ,وذلززك
بززي مةتززي اسززتبيا  ,تززم توويع.ززا ىلززي أف ز ار العينززة كمززا سز ْ

بنسززبة  %61م ز ى ز االسززتبيا اإلجمززالي و ز أجززا

بعززح م ز المست س زري ,

مش ززكوري  ,تم ز ز ْ ارسز ززي اللغ ززة العربيز ززة و اب.ز ززا ,وأك ز ز وا ىل ززي شز زز.رة اللغز ززة العربيز ززة
وألميت.ا في والية الغول
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وب ارسززة النس ز

المع لززة والمةويززة والتوويززع التك زرارم ,تب ز و نتززاة إيجابيززة فيمززا

يتعلز ز زق بالعنصزز زري  ,إذ إ معرم .ز ززم ات رز ز زوا ىل ز ززي أ اللغ ز ززة العربي ز ززة مش ز زز.ورة ف ز ززي

منززا ر.م ويم ز الجز و ر ززم ( )7التوويززع التكزرارم ,والنسززبة المةويززة لعز اّجوبززة
ىلززي شزز.رة اللغززة العربيززة فززي الواليززة ,بينمززا يبززرو الج ز و ر ززم ( )2مو ززع المجيبززي

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

لجميع باة نيجيريا ,ولاجان
ف ززات ق ( )701تم ز ز و المجيب ززي ىلز ززي أ العربي ززة مشز زز.ورة ف ززي الواليز ززة ,وذل ززك يم ز ز
انرسمت أو او اّجوبة إلزي أربعزة أ سزام ولزي مشز.ورة
 %21.22بالنسبة المةوية و
ْ
ج اً ,ومش.ورة ,ومش.ورة ليالً ,وغير معرو

الجدول رقم ()1
شيرة اللغة العربية في والية الغوس:
مواصاة

تو يةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نسبة مئوية ()%
تكراري

مش.ورة ج اً

9

1.22

مش.ورة

701

21.22

مشز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زز.ورة
ليالً

27

21.17

غي ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززر
معروفة

22

77.12

ت أو او اّجوبززة إلززي م.مززة ج ز اً,
وأمززا الس ز ا ى ز ألميت.ززا فززي الواليززة ,فصززن ْ
وم.مة ,وم.مة ليالً ,وى يمة اّلمية ويب و فزي الجز و اآلتزي أ  66مز مجموىزة
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 719جوابًا بنسبة  %21.22م جميع ى اّجوبة اإلجما  ,ات رزوا ىلزي أ العربيزة
م.مة في الوالية ,وأ ى الذي ات روا ىلي ى م ألميت.ا لي ج اً

الجدول رقم ()2
أهمية العربية لموافني والية الغوس
تو يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نسةةةةةةبة مئويةةةةةةة
()%
تكراري

مواصاة

17

22.01

م.مة ج اً
م.مة

66

21.22

م.مة ليالً

11

20.11

ى يمة اّلمية

1

1.10

وفيما يتعلق بالعوام التي تح و ال لبة إلي اىتيار اللغة العربيزة كمزا ة ارسزية
ىلزي العوامز اّىزرد ,حيزث بلز ىز

اىتيارية ,فزإ العامز الز يني وال رزافي تغلز

التووي ززع التكز زرارم للمجيب ززي  67مز ز مجموى ززة  719جوابز زاً ,بنس ززبة  %11.62مز ز
إجما اّجوبة ,ويتض ذلك في الج و ر م  1اآلتي:
الجدول رقم ()2
العوامل التي تحاّ الفلبة إلع اختيار اللغة العربية مادة دراسية
تو يا تكراري

نسبة مئوية ()%

رم المعلومة

معلومة

Fact1

س.ولة تعلم.ا

1

1.19

Fact2

اجتماال وسياسة

70

2.11

Fact3

الرغبة بالس ر

21

77.12
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Fact4

ال ي وال رافة

67

11.62

Fact5

التشجيع م غيرم

21

72.02

Fact6

اّلمية اال تصا ية

71

9.66

Fact7

ال رصة للعم

72

1.09

وممززا يتض ز فززي الج ز و السززابق لززة ى ز الززذي ات ر زوا ىلززي أ سزز.ولة تعلززم
اللغززة العربيززة تم ز و الز وافع التززي تز فع ال لبززة إلززي اىتيارلززا ,لعز ذلززك يبززرو صززعوبة
تعلم العربية
ولبي ززا التحز ز يات الح ي ززة الت ززي يواج ..ززا ارس ززو العربي ززة ف ززي والي ززة الغ ززول,
ولززي :مشززكلة ىريمززة,

ت أو او اّجوبززة ىز كز ىنصززر إلززي ال ززة أصززنا
صززن ْ
ت نتيجزة ت بيزق االسزتبيا ىلزي ات زاق أفز ار
ومشكلة ليلة,
وليست مشكلة بتاتا ف ل ْ
ْ

العينززة أ صززعوبة تعلم.ززا ,وألميت.ززا اال تصززا ية الرليلززة ,ومو ز

الحكومززة السززيا,

وىز ز ز م وج ز ززو المر ز ززررات والتس ز زز.يالت ,والتكنولوجي ز ززا التعليمي ز ززة والتعلمي ز ززة الح ي ز ززة
والمناسززبة ,كل.ززا م ز أىرززم التح ز يات التززي تواجززل ارسززي اللغززة العربيززة فززي واليززة

الغززول ويبززرو ذلززك الجز و ر ززم  ,1حيززث يززور التوويززع التكزرارم والنسز

لتلك اّجوبة:

المةويززة

الجدول رقم ((1
رم المعلومة

تو يا تكراري

معلومة
الحكومة السيا

Chlg1

مو

Chlg3

ىز ز ز ز ز ز م وجز ز ز ز ز ززو المرز ز ز ز ز ززررات
والتسز ز زز.يالت

69
772

نسبة مئوية ()%
21.01
90.27

الح ي ز ز ززة

والمناسبة
Chlg6

721

ألميت.ا اال تصا ية الرليلة
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11.10

صعوبة تعلم.ا

Chlg7

29.12

702

وك ي ززر تمز ز و ال لب ززة المجيب ززي ىز ز اّس ززةلة المتعلر ززة بز زز"االفترار إل ززي الم رس ززي
اّك اء والم للي والمجت .ي  ,وى م وجو المنال ال راسية الموح ة" ,يت رو ىلزي

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

معلومة

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة

تو يا تكراري

مئوية ()%
Chlg4

االفتر ز ز ززار إل ز ز ززي الم رس ز ز ززي

22.61

61

اّك ز ز ز ز ز ز ز ز ز زاء والم ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز للي
والمجت .ي
Chlg5

ىز ز ز ز ز ز م وج ز ز ز ز ززو المن ز ز ز ز ززال

11.11

16

ال راسية الموح ة

ويجز ز ر بال ززذكر وج ززو أجوب ززة إيجابي ززة ىز ز السز ز ا المتعل ززق برغب ززة ال لب ززة ف ززي
ت بأ الرغبة في الس ر إلي ال و العربية ىام م.م
الس ر إلي ال و العربية أفا ْ
فززي اىتيززار اللغززة العربيززة ,ولع ز ذلززك يرجززع إلززي حززب.م ل سززالم والعززر ولززا لنززا
الج و الذم يم التوويع التكرارم والنس المةوية لع اّجوبة ل.ذل النر ة:
الجدول رقم ()1
الرغبة في السار إلع الدول العربية
مواصاة
م.مة ج اً
م.مة

م.مة ليالً

تو يا تكراري

نسبة مئوية ()%

27

21.17

08

11.88

22

71.11
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ى يمة اّلمية

72.19

21

و تم ْ ألم نتاة لذا البحث ,والتي يج اإلشارة إلي.ا ,المكا الذم أىزذ ال لبزة
اللغة العربية فيل م ب ولنا تتجلي ألمية الكتاتي في رل اللغة العربيزة وفزي
الج و التالي التوويع التكرارم والنس المةوية لذلك:
الجدول رقم ()8

البيت

معلومة

أين أخذ الفلبة العربية من قبل؟
تو يا تكراري
1

نسبة مئوية ()%
1.7

الجمعية ال ينية

71

1.1

الم رسة االبت اةية

7

2

الكلية/الجامعة

11

69

الكتا

9

الم رسة ال انوية

16.2
1.7

22.9

وأمززا بالنسززبة إلززي وج.ززة نرززر المجيبززي فززي مسززترب اللغززة العربيززة فززي الواليززة,
فات ق أك ر م  %20م ى المجيبزي اإلجمزالي ىلزي أ للغزة العربيزة فزي واليزة

الغول مستربالً مرمو اً ,ويتم

ذلك في الج و التالي:
الجدول رقم ()0

وجية النظر في مستقبل اللغة العربية في والية الغوس
مواصاة

تو يا تكراري

نسبة مئوية ()%

مرموق

771

90.2

مرلم

11

76.0

المباالة

22

77.1
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 .1الخاتمة
م الوا ع أ منولة والية الغول في نيجيريزا ما اولزت م.مزة جز ً ا ف.زي مركولزا
باة ز ز

زت ملترز ززي م.م ز زاً لك ز ز
التجز ززارم ,وىاصز ززمت.ا اال تصز ززا ية وال رافيز ززة ,و ز ز رلز ز ْ
نيجيريا ,ومور ال اىلي إلي.ا لذا و تغير العالم المعاصر ,وأصب كررية ىالمية
كبي زرة حيززث يسزز .االنترززا م ز مك زا إلززي ىززر بحريززة ,بسززب
والم ارس ززالت وك ززو اللغ ززة مز ز أل ززم ىناص ززر ل ززذل الوس ززاة

سزز.ولة وسززاة الس ز ر
ل ززذلك يجز ز

ىل ززي والي ززة

الغول ,ب ىلي بال نيجيريا أ ت.تم بلغة حية ىالمية كاللغة العربية
وكانت لغزة أولزي فزي ميز ا
سبرت لغات أجنبية أىرد في نيجيريا,
واللغة العربية
ْ
ْ
الت ريل فزي واليزة الغزول بسزب ىول.زا مزع اإلسزالم إلزي الواليزة و ز انتشزرت في.زا,
وك ززر ى ز الززذي ىرفولززا ,واسززتعملولا فززي المز ارل العربيززة الك ي زرة فززي ك ز ج.ززة م ز
أنحاة .ززا وك ززذلك ت ززأ رت بية ززة الغ ززول االجتماىي ززة واال تص ززا ية واللغوي ززة كم ززا س ززبق
الح يث ى ذلك
مت تر مًا ىريمزًا فزي
واذا تأملنا في تلك المرالر ,يمك الرو  :إ العربية تر ْ
رت إذا ارنززا بين.ززا وب زي
واليززة الغززول ولك ز حريرززة اّمززر ىززال ذلززك ّن.ززا تززأى ْ

اللغات اّجنبية اّىرد م  :اللغة اإلنجليوية واللغة ال رنسية وىلي سبي الم ا  :إ

ى ز م رسززي العربيززة فززي م ز ارل حكومززة واليززة الغززول أ ز م ز ى ز م رسززي اللغززة
اإلنجليويززة (سززتة وأربعززو م رس زاً للغززة العربيززة) ,بينمززا ى ز م رسززي اللغززة اإلنجليويززة
أل ا وا نا ىشر

وم فواة م

لذا البحث الذم يز رل وا عيزة اللغزة العربيزة ,تسزلي الضزوء ىلزي

وا عي ززة تعل ززم اللغ ززة العربي ززة ف ززي الغ ززول ,وتش ززجيع المعني ززي ب ززاّمر ىل ززي مض ززاى ة
ج.ززو لم فززي ت ززوير اللغززة العربيززة وانتشززارلا ولرز تززم تحليز لززذل التحز يات فززي البززا
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السززابق ,اىتمززا ًا ىلززي اإلجابززات فززي االسززتبيا المززووال ,الززذم بززرو فيززل وجززو العواةززق
ونوىيت.ا وضرورة حل.ا

وال جز ا أ ك يزري ات رزوا أ العربيززة مشزز.ورة ,وم يز ة فزي منززا ر.م إال أن.ززم,
فززي إجابززات.م ,ات ر زوا ىلززي أ العربيززة تواجززل بعززح المشززكالت التززي تعززوق تر ز م.ا
وات روا ,كذلك ,ىلي أ فواة لا تتحرق في مجا ال ي
والج ز ز ير بالز ززذكر ,أ أغلبيز ززة المست س ز زري يز ززرو أ العربيز ززة م ي ز ز ة أك ز ززر فز ززي

ميا ي ال ي وال رافة وال بلوماسية وأ
منززال الت ز ريل الموح ز ة والمى

لة االلتمام م

ب الحكومة ,وىز م وجزو

ززة بشززك جي ز  ,و لززة الكت ز

ال ارسززية المناسززبة,

والتس.يالت التعلمية والتعليمية تم ْ أىرم المشكالت التي تواج..ا العربية فزي واليزة
الغول
المقترحات
بالنرر آلراء المست سري يرد الباحث أنل:
 7يج ز ىلززي الحكومززة النيجيريززة أ ْ ت.ززتم باللغززة العربيززة ومعلمي.ززا بززأ ْ ت ارجززع
مكانز ززة العربيز ززة فز ززي سياسز ززت.ا التربويز ززة الو نيز ززة ,وأ ْ تضز ززع.ا فز ززي موضز ززع.ا
المناسز  ,فززذلك ي.يززا لمعلمي.ززا فرصززة الحصززو ىلززي المناصز

المناسززبة فززي

سوق العم في نيجيريا ,وفي ساةر واليات.ا مع ومالة.م الذي ي رسو اللغزات

اّجنبية اّىرد
 2يجز

ىلززي المعنيززي بززاّمر أ يوضززحوا للمزوا ني  ,ولعامززة النززال ,أنززل لززيل

ك ز ىرب ززي مس ززلماً ,وأ اللغ ززة العربي ززة ال تى ززتص بالمس ززلمي فرز ز  ,وانم ززا ل ززي

الحكومزة فزي ترز ير

بمنولة ساةر اللغات اّجنبية اّىرد في العالم ,وأ ْ تع
ىلماء العربية ,حتي تع ي.م المناص المالةمة كعلماء اللغات اّجنبية
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 1ضززرورة اسززتى ام وسززاة التعلززيم المسززاى ة الح ي ززة لتز ريل اللغززة العربيززة م ز :
اّج.وة السمعية والبصزرية ,والحاسزو

للحززرو

اّمزر الزذم يسزاى فزي ن زق صزحي

ال.جاةيززة ,ومعرفززة كتابت.ززا الصززحيحة ّ ,أسززال تعلززيم اللغززة ينبغززي

أ يكززو صززحة الر زراءة وال .ززم والكتابززة ,لكززي ي .ززم ال ززال

مززا يسززمعو ومززا

يرر و ويعبروا ى أفكارلم تعبي اًر سليماً فيما يكتبو
 1يج

أ ينشأ من .موح لت ريل لذل اللغة ,لتتىذل ك م ارل نيجيريا حتزي

الم ارل الحكومية في والية الغول

 2ض ززرورة ترز ز يم االلتم ززام الز زوافر لت ززألي
واىراَ كت

 9يج ز

تناس

بيةة الو

الكتز ز

ال ارس ززية ف ززي موضز زوال العربي ززة,

وتالةم رغبة ال ال

ىل ززي معلمززي العربي ززة أ يتىززذوا م.ن ززت.م بالج ز كحرف ززة محترمززة ,وذل ززك

يجع العربية محبوبة لل ال
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