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مستخلص البحث
لقد لعبت اللغة العربية دورا أساسيا في الغرب اإلفريقية منذ ظهورها حتى الوقت
الحاضر بوجه عام ,ودولة نيجيريا بوجه خاص ,وكانت من بين طليعة اللغات التي تدرس
في مؤسسات التعليمية الكبرى بغرب أفريقية .تهدف هذه الورقة تسليط الضوء على
املساهمات الحيوية لهذه اللغة النبيلة العريقة في دولة نيجيريا .وقد ساعدت بشكل
كبير في نشر الحضارة اإلسالمية العربية ,والثروة البشرية في املعامل والسوق العمل
والتنمية الوطنية ,مثل :األمن القومي ,والدبلوماسية ,والتربية ,واإلجتماعية,
واإلقتصادية في نيجيريا .وقد لوحظ أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تعاني من
القسوة على أيدي املستشرقين ,لكنها تحافظ على حسبها وشرفها .ويبدو أن هذه اللغة
طوال تاريخ حياة البشرية تتمتع بروح عظيمة تساعدها على استعادة نبلها.وذلك ألن
في طيها رسالة عظيمة شريفة وهي كالم هللا العزيز.
الكلمات الرئيسية :اللغة العربية ,املدارس النظامية ,مراحل التعليمية,
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مقدمة:
إن اللغة العربية وتعليمها حظيت نصيبا أوفر في نيجيريا حيث كانت تدرس في كل مرحلة
تعليمية ,وذلك من مرحلة اإلبتدائية إلى مرحلة الدكتوراه.ويرجع فضل تعليم اللغة العربية في
نيجيريا إلى العهد األول الذي بدأ فيه الدين اإلسالمي خطوته األولى في القرن الحادي عشر
امليالدي ,وكما تطور هذا التعليم في عهد خالفة الشيخ عثمان بن فودي بسكتو حيث كانت
للدولة اإلسالمية النيجيرية آنذاك دواوين شعرية مكتوبة بالعربية ومحاكم شرعية وتبادل
مراسالت كتب بالعربية بين هذه الدولة وتلك .وتعددت أيضا في تلك اآلونة الكتاتيب القرآنية
والدهاليز لتعليم علوم الدينية والعربية.
نبذة تاريخ دخول اللغة العربية في نيجيريا
لم ينكر أحد أن اللغة العربية إزداد قوة وقدرة في أرض نيجيريا مع دخول اإلسالم منذ قرون
سالفة ,وذلك عن طريق التجارة والدعاة وغيرها ,وكما قام الشيخ عثمان بن فودي بتجديد هذا
الدين الكريم حيث أسهم دورا فعاال من خالل تجديده ورفع راية شعار هذه اللغة العربية.أشار
هارون ( )5102في مقالته :منذ القديم يصل إليها التجار العرب ,فوجدت عالقة تجارة بين
العرب والنيجيريين وخاصة الشماليين ,األمر الذي ساعد على انتشاراللغة العربية في شمال
نيجيريا ,وأكبر من ذلك ما سجله التاريخ من هجرة بعض قبائل العرب إلى مملكة كانم برنو ,وهي
املمالك القديمة التي تقع في الشرق من برنو الحالية في منطقة بحيرة تشاد ,وهي من أقدم
املمالك واوسعة في غرب أفريقيا ووسطها (هارون محمد هطيحا ،5101 ،ص )5
ويرجع تاريخ التعليم العربي في نيجيريا إلى وقت توغل اإلسالم إلى هذ2البالد-نيجيريا-وقبل ظهور
الشيخ عثمان بن فودي وقدساهم في هذا امليدان كثيرمن املغاربة الذين يمرون بها في طريقهم
إلي الجج ذاهبين أو عائدين وعلى رأسهم محمد بن عبدالكريم املغيلي وأحمد بابا التمبكتي
وغيرهما (موس ى أبيكن ،ص .)550
ومما يثبت ما ذهبنا إليه من أن اللغة العربية جزء اليتجزأ من الثقافة النيجيرية ,قيام دولة
صكتو تحت قيادة الشيخ عثمان بن فودي في سنة 1804م ,هذه الدولة الفودوية تتضمن

…Ahmad Garba, Ta’liim al-Lughah al-Arabiyyah Fiy al-Madaaris

68

فطاحلة العلماء واملثقفين ,إذ الشيخ ما هو إالداعية قام بتجديد اإلسالم في بالد هوسا ,فوزراء
الدولة وحكامها وأمراؤها شبعوا بالثقافة العربية اإلسالمية ,وتركوا تراثا عربيا ضخمااليزل
الكثير منه حتى اليوم ,مخطوطا لم يطبع وملا يتناوله الباحثون بالدراسة والتحليل( .هارون،
 ،5101ص )3
إضافة عن تلك الجهودات الفائقة من جهة التجار والدعاة واملمالك ,مازالت اللغة العربية
تتقوى وتتوسع جذورها في أرض نيجيريا من شمالها وغربها ,ويخدمها عدد كبير من املعلمين والبا
حثين األكادميين واألدباء في وقت الحالي( .غرب و عثمان ،5150 ،ص .)2
املدارس العربية النظامية في نيجيريا
تعني باملدارس العربية النظامية باملدارس التي تسترشد بالسياسات التعليمية والقوانين,
وتخضع إلشراف دقيق من قبل الحكومة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم ,وقد تكون هذه
املدرس أهلية أوخاصة .عرفت نيجيريا املدارس العربية النظامية في أوائل القرن العشرون,
بفضل العلماء األجالء الذين شغفهم الحب باللغة العربية إلى تأسيسها ,فبدؤا ينشؤون املدارس
العربية اإلسالمية في القرى واملدن بغرض انتشار اللغة العربية على نطاق واسع .ولقد رفعت
هذه املدارس مستوى اللغة العربية ,والذين في البالد خصوصا بعد ما أدخلت تجديدات عديدة.
حيث كان لها املناهج والكتب املقررة ( .موس ى أبيكن ،ص .)552
وقد القى تعليم اللغة العربية اهتمام الحكومة النيجيرية لفتح مدرسة خاصة بهذا التعليم حيث
افتتحت مدارس عربية في مدينة كنو وصكتو في سنة  0231م ,وهي األولى من نوعها في غرب
اإلفريقي ,وال تزال املدرستان تلعب دورا أساسيا في نشر اللغة العربية في مختلف مدن نيجيريا
على مختلف املرحل التعليمية ( .أبو بكر مغاجي عبد هللا ،5102 ،ص .)52
األغراض الرئيسية من تعلم اللغة العربية في نيجيريا:
من األغراض التي تدفع النيجيريين إلى تعلم اللغة العربية تتمثل في النقاط اآلتية:
 -1الغرض الديني:
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تدفع املسلم النيجيري إلى تعلم اللغة العربية أغراض أساسية منها الدين اإلسالمي ,فهي لغة
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف .فاإلملام بها ضروري كي بساعده على فهم دينه فهما ال
تشويه فيه .لذلك يتعلمها املسلم وهو في سن مبكرة.
-2االتصال الخارجي:
إن واقع األمور في العالم الحاضريجعل من الضروري على كل دولة مستقلة أن تؤسس العالقات
الثنائية بتنها وبين البلدان األخرى ألسباب سياس ي واقتصادية,وثقافية ,وتكنولوجية,وتمارس
نيجيريا ضمن هذا النطاق العالقات السياسية,واالقتصادية,والثقافية,مع كل أنحاء العالم
بمافي ذلك البلدان العربية.
-3الثقافة األفريقية:
إن دراسة اللغة العربية تساعد بالفعل على معرفة الوثائق التاريخية واملصادر األساسية لتاريخ
ثقافة أفريقية الغربية املكتوبة باللغة العربية بما فيها نيجيريا ,وقد ثبت املؤرخون غير املسلمين
أن كتابة تاريخ أفريقية بصورة اللغة العربية عن كاملة وصحيحة ,التتم إال بالرجوع إلى ما سجله
علماء اللغة العربية عن أفريقية (أبيكن :مشكالت اللغة العربية في نيجيريا ،ص.)32
 -4فرص العمل:
إن تعليم اللغة العربية يعطي فرصة العمل في املؤسسات الحكومية بأنواعها الثالثة:
(الفيدرالية ,والوالئية,واملحلية) .ويساعد-على وجه خاص-حكومة نيجيريا في شؤون الحج,
وخدمات أخرى
تعود بالنفع الجليل على البلد وشعبه .وهناك أهداف إضافية أخرى كالدعوة اإلسالمية ونقل
آداب األمم األخرى إلى اللغة العربية والعكس.
تعليم اللغة العربية في املدارس العربية الحديثة في نيجيريا
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أوال :املدارس العربية اإلبتدائية:
تعد املدارس العربية اإلبتدائية من أبرز جهود األفراد املحسنين والجمعيات اإلسالمية الخبرية,
فهي تقوم ببنائها والنفقة عليها وخاصة في الوالية الجنوبية من نيجيريا ,وأما في الشمال فهناك
مدارس عربية إبتدائية تقوم على أمورها بعض الحكومة املحلية .كان التالميذ في املرحلة
اإلبتدائية في أول أمرها يقضون أربع سنوات ,حيث يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة والخط
العربي والفقه والحديث والتوحيد والقرآن الكريم واللغة العربية والسيرة ومبادئ الحساب.
(أبو بكر مغاجي ،5102 ،ص )011
ثانيا :املدارس العربية الثانوية:
وهي املدرسة التي يلحق بها الطالب بعد تخرجه من املدرسة اإلبتدائية ,وتفرع إلى قسمين :قسم
اإلعدادي وقسم الثانوي ,وأما القسم اإلعدادي هي املرحلة األولى يلتحق بها التلميذ بعد انتهائه
من اإلبتدائية,يقض ي فيها ثالث سنوات ثم يواصل إلى قسم الثانوي ويقض ي به ثالث سنوات
أيضا ,وهو املرحلة التي تؤهله بالتحاق إلى جامعة أوكلية.
تعليم اللغة العربية في الجامعات النيجيرية:
أسست جامعة إبادن في سنة 0221م وهي أولى جامعة في نيجيريا قبل اإلستقالل ,ولم يكن فيها
قسم للدراسات العربية واإلسالمية إال في سنة 0202م ،وكانت قبل هذه األوان على الراغبين في
الدراسات العربية التوجه إلى جامعات األخرى خارج نيجيريا وجامعات الجمهورية العربية
املتحدة (علي أبو بكر0215 ،م ،ص .)32
ثم توالى إفتتاح جامعات كثيرة في نيجيريا بعد اإلستقالل ,وهذا تلبية لرغبة املواطنين في تعليم
الجامعي في التخصصات املختلفة ,ويوجد اآلن ما يقرب على مائة وثالثين ( )031جامعة وطنية,
ومن بينها أكثر من ثالثين جامعة فيها أقسام خاصة أو شعب للغة العربية ,يتم فيها تعليم اللغة
العربية وآدابها باللغة العربية البلغة أخرى ,وذلك على مستويات مختلفة ,منها اآلتي:
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 /0شهادة اإلجازة العالية البكالوريوس  B.A.مدة الدارسة في البرنامج أربع سنوات دراسية,
ويسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف اآلتية:
أهداف تعليم اللغة العربية في الجامعات النيجيريا:
تدريب الطالب على اكتساب الكفاءة في اللغة العربية تحدثا وكتابة.تمكين الطالب على معرفة وتقدير ماضيهم التاريخي والحضاري منذ عهد ما قبل اإلستعمار,املسجل باللغة العربية.
تعريف الطالب بحيات العرب في املجاالت اإلجتماعية والثقافية والدينية واإلقتصاديةوالتجارية والسياسية لترقية التفاهم والتعاون الدوليين.
تدريبهم تدريبا يؤهلهم للعمل في مجاالت التعليم والبحث العلمي,والترجمة الفورية وغيرالفورية ,واإلدارة العامة ,والصحافة ,والسلك الدبلوماس ي ,وهيئة املهاجرة ,والجمارك ,واألمن,
والجيش.
 /5برنامج املاجيستير:
يقوم البرنامج على دراسة وحدات تعقبها امتحانات ,ثم تقديم الرسالة ,وتكون الدراسة متفرغة
أوغير متفرغة ,تتراوح الدراسة في الدراسة املتفرغة بين ثالثة فصول دراسية على األقل وستة
فصول دراسية على األكثر ,في حين تتراوح مدة الدراسة في البرامج غير املتفرغة بين أربعة فصول
دراسية على األقل وثمانية فصول دراسية على األكثر.
/3برنامج الدكتوراه:
يجمع البرنامج بين دراسة الطالب لوحدات دراسية مع اإلمتحانات ثم تقديم أطروحة ,وتتراوح
فيه مدة الدراسة املتفرغة بين أربعة فصول دراسية على األقل,وعشرة فصول دراسية على
األكثر ,في حين تتراوح الدراسية غير املتفرغة بين ستة فصول دراسية على األقل وأربعة عشر
فصال دراسياعلى األكثر ,أماالتخصص الدقيق فيكون في اللغة أو األدب.
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اإلقتراحات:
 يجب على الحكومة واألصحاب املصلحة توفير الوسائل التعليمية الحديثة في شتى املراحلالتعليم اللغة العربية في نيجيريا لتقوية شأنها.
تطوير مناهج تعليم اللغة العربية في املدارس الثانوية والكليات والجامعات ليواكب خريخيأقسام اللغة العربية بالجامعات والكليات العصر.
توفير اإلمكانات والتسهيالت املادية الالزمة ملمارسة األنشطة اللغة العربية وثقافتها.يجب على الحكومة تحديث مستوى ومكانة اللغة العربية من مرتبة ثانية إلى مرتبة ثالثة إلىمرتبة ثانية لكثرة من يعنون بشأنها على لغة الفرنسية.
الخاتمة
من خالل الصفحات السابقة حاولت هذه الورقة إظهار شروق اللغة العربية وتعليمها إلى دولة
نيجيريا وإسهاماتها الفعالة في نشر الثقافة العربية اإلسالمية خالل القرون البائدة إلى وقتنا
الحاضر ,وكذلك استطاعت هذه اللغة العربية في تنمية أوضاع حياة األمم واملدن املختلفة,
ومن ذلك املدن دولة نيجيريا التي كانت تتمتع بحظ وافر بشأن اللغة العربية منذ شروق األول
في القرون الحادي عشر امليالدي ,اتفق الباحثون بأن هذه اللغة امتلكت من الدعامات الكبرى
ما مكنها من البقاء والنمو والحركة والعطاء ,وتتمثل هذه الدعامات في أنها لغة فكر عالمي
إنساني ضخم املعطيات واآلثار ومتصل بكل قضايا اإلنسان والحياة واملجتمع ,ذلك هو الفكر
اإلسالمي الذي يتمثل في القرآن الكريم كالم هللا العزيز .رغم هذه املقتطعات لم تخلص اللغة
العربية من العراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام تقدم هذه اللغة في كل املجاالت بدولة نيجيريا.
املراجع واملصادر
النايم ،علي الغوني إدريس( .د/ت) .اللغة العربيةفي نيجيريا آفاق وتحديات,جامعة والية يوبي,
نيجيريا.
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أالشو ،صالح محمد .)5102( .التعليم العربي في نيجيريا بين مؤامرات التدمير ومجهودات
التعمير ,محملة املخرقة ,املجلد .02
إلوري ،آدم عبدهللا )0211( .اإلسالم اليوم وغدا في نيجيريا ,مكتبم وهبة ,القاهرة.
غالدنثي ،شيخو أحمد سعيد( .د/ت) .حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا من سنة (-0222
 )0112الرياض ,املكبتة األفريقية.
أبيكن ،موس ى عبد السالم مصطفى( .د/ت) .اللغة العربية في نيجيريا بين األمس واليوم.
كورت ،نوهللا .وغيره .)5102( .اللغة العربية ومكانتها في اإلسالم وأسباب بقائها.
آمين ،كبير أبو بكر .)5101( .تأمالت في أهمية اللغة العربية في نيجيريا :واقعها مع استشراق
املستقبل.
علي ،أبو بكر .)5102( .الثقافة العربية في نيجيريا من 0121م إلى 0221م .الطبقة الثانية ,دار
األمة لوكالة املطبوعات.
طهيجا ،محمد هارون .)5102( .استدراكات حول السياسية التعليمية النيجيرية باتحاه موقفها
في تعليم اللغة العربية ,مجلة القلم في اللغة العربية وآدابها ,جامعة نورث ويست,والية
كنو نيجيريا.
عبدهللا ،أبو بكر مغاجي .)5102( .تعليم اللغة العربية في الجامعات النيجيرية :مشكالت وحلول
,مجلة القلم ,جامعة نورث ويست.
عمر ،آدم أيوب بنش ي وعبد هللا .)5102( .اللغة العربيةفي األمن القومي النيجيري :املاض ي التليد
والحاضر املجيد ,مجلة القلم جامعة نورث ويست,والية كنو.
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