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Abstract

Arabic has been taught in Nigeria as far back as the inception of Islam in the region.
The coming of the Europeans brought the teaching of Arabic to the higher
institutions of learning where the language is taught up to the doctoral level. Trove
of literary works has been produced via the academic and non-academic learning of
Arabic. This work examines the triumphs and travails of the Arabic teaching over the
decades in Nigeria. It looks at the future prospects of Arabic as could be found in its
change and continuity. The paper notes the necessity of identifying the focus of the
teaching, updating curricula, contemporaneity of the teaching methodologies and
research methods, etc. The paper concludes that for the Arabic teaching in Nigeria to
meet up with the necessity of the contemporary requirement for development, all
these items need to be adequately addressed. This was followed by suggestions and
way forward.

ملخص البحث
ّ
ّ
تعد اللغة العربية من أهم اللغات وأعظمها شأنا في العالم ،بدأت اللغة العربية
ّ
ّ
املوحد ،فقد وصل انتشارها إلى
وقوميتها الجامعة ولسانها
باإلسالم تاريخها املشترك
مختلف املجتمعات اإلفريقية ومنها املجتمع النيجيري املسلم ،وبدخول اإلسالم في
البالدأصبحت العربية لغة التعامل والثقافة والفكر والحضارة كما أصبحت لغة البالد
عن طريق التجارة والدين ،وال تزال تسهم إسهاما ًّ
هاما في شتى مناحي الثقافة
اإلنسانية ،وقد انتشرت في نيجيريا على ّ
مر العصور ما يربو على خمسة آالف مدرسة
ُ
ْ َ
ّ
ومتوسطة وثانوية ،وأن ِشئ ْت في أكثر من عشرين جامعة أقسام
إسالمية عربية ابتدائية
أو وحدات للدراسات العربية واإلسالمية تدرس فيها اللغة العربية إلى مرحلة الدكتوراه؛
فأنتج علماؤها ما ال يستهان به من اإلنتاج العلمي واألدبي إضافة إلى أن العربية
ْ
أضحت هي لغة املعاملة في بعض املدارس اإلسالمية األهلية والحكومية معا.
الفصحى
ّ
يتطرق هذا البحث إلى تقديم الرؤى املستقبلية للتعليم العربي في نيجيريا ،حيث يدرس
ّ
ّ
املنظورية للتعليم العربي في نيجيريا في حركاتها االستمرارية ،من حيث تحديد
التحوالت
الهدف األساس ي في التعليم العربي الحديث ،وطريقة تدريس اللغة العربية على ّ
مر
العصور ،وكذلك وضع املناهج ّ
للتعليم العربي وتطويرها لألهداف والغايات واآلليات،
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ومنهج البحث العلمي في الد اسات العربية ،كما يبحث في قضية ّ
تعدد أبعاد مشاكل
ر
ّ
التعليم العربي في نيجيريا ومحاوالت العلماء في حلها عبر العصور ،ثم يذكر اآلفاق
املستقبلية للتعليم العربي في البالد و يختتم البحث باالقتراحات والتوصيات التي ال ّبد
منها لتحقيق تلك األمنية.
املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدمة
ترجع أولية التعليم العربي اإلسالمي في ما يعرف اليوم بنيجيريا إلى القرن الحادي عشر
امليالدي ،حين دخل اإلسالم في إمبراطورية كانم برنو العريقة ،وإن اإلسالم كعادته هو
الذي حمل اللغة العربية إلى تلك املناطق على وجه رسمي ،وطبع البالد بطابع ال يزال
ًّ
مستمرا إلى اليوم ،وانتشرت اللغة العربية في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء بانتشار
اإلسالم ،وال غروأن اللغة العربية كانت لغة الدولة في العصور الوسطى في جميع البالد
اإلسالمية ،ولم تختلف الحال عند قيام الخالفة العثمانية في شمال نيجيريا في بداية
القرن التاسع عشر امليالدي حتى مطلع القرن العشرين عندما سقطت الدولة تحت
أقدام اإلنجلير عام 1903م ،وبعد ذلك لم تعد العربية لغة الدولة ّ
لكنها بقيت لغة
الفكر والثقافة للمسلمين.
وقبل اقتحام االستعمار األوروبي صارت ّ
جل املراكز التجارية فيما بعد مراكز ثقافية
هاما في ّ
ً
إسهاما ًّ
مشهورةّ ،
تقدم
أهمها في املمالك القديمة ،وقد أسهمت هذه املراكز
اللغة العربية باملنطقة،وجدير بالذكر أنه على ّ
مر العصور أصبحت العربية لغة البالد
ً
عن طريق التجارة ّأوال وعن طريق الدين ثانيا ،وقد عال قدرها ومكانتها ،وأصبح العلماء
يخوضون في سبيلها مكتشفين في طريقها لطائف العلوم،ولكونها جزءا ال ّ
يتجزأ عن فهم
اإلسالم ،عكف العلماء على التعليم العربي لغة ً
وأدبا.
ّ
ّ
و ً
هامة في املجتمعواملساعدة التي أسداها أولئك امللوك
بناءعلىتوليالعلماءملناص
إليهموغيرتهم الشديدة على اإلسالم واللغة العربية ،أسسالعلماءمدارس إسالمية عربية
ُ
تدرس فيها العلوم اإلسالمية العربية في زوايا املساجد والدهاليز والكتاتي  ،وانتشرت
مدارس إسالمية عربية نظامية على غرار املدارس الحكومية ً
جنبا إلى جن مع الكتاتي
ّ
وألفالعلماء ً
كتبا كثيرة
التقليدية التي ال تزال منتشرة في جميع مناطق نيجيريا إلى اليوم،
في شتى الفنون ،وكانت إنتاجاتهم العلمية واألدبية غزيرة عالجوا فيها كثيرا من
املشكالت الدينية واالجتماعية والسياسية.
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ّ
ّ
ّ
والتغير للتعليم العربي في نيجيريا
ملنظورية والحركات االستمرارية
التحوالت ا
للغة العربية في نيجيريا تاريخ قديم وقدم راسخ ،وال تزال تتمتع بالتقديس في قلوب
املسلمينمما جعل الحكومات النيجيرية املتعاقبة منذ عهد االستعمار ّ
ّ
ومؤسس ي املدارس
األهلية أن يتيحوا لها مساحة في املدارس بأشكال مختلفة باختالف املناطق
واملؤسسات التعليمية.1
لقد انتشر في مناطق نيجيريا املختلفة ما يربو على خمسة آالف مدرسة إسالمية عربية
ُْ َ
ّ
ومتوسطة وثانوية،كما أن ِشئ ْت في أكثر من عشرين جامعة فيها أقسام أو
ابتدائية
2
وحدات للدراسات العربية تدرس فيها اللغة العربية إلى مرحلة الدكتوراه ،وأن الهدف
في التعليم العربي خدمة الدين ووسيلة إلى معرفة العلوم اإلسالمية ،بيد أنهناك
اختالفات في أوضاع تعليم اللغة العربية في مراحل التعليم العام ما بين مدارس
إسالمية عربية أهلية تقليدية ،ومدارس إسالمية عربية أهلية نموذجية كما سنرى فيما
بعد.
بدأ التعليم العربي في الفترة األولى بتأسيس الكتاتي والدهاليز وجرى هذا التأسيس
على أيدي أفراد وجماعات من املسلمين الغيورين على دينهم؛ لنشر التعليم العربي
اإلسالمي ،ولقد بدأت حركة التعليم العربي خدمة للدين ،وكانت وسيلة إلى معرفة
ّ
العلوم اإلسالمية ،حيثكانالتالميذ يتعلمون فيها مبادئ القراءة والكتابة على لوح من
الخش بحيث ُيكت فيه الدرس ُويمحى لكتابة درس آخر حتى يتقن التلميذ قراءة
القرآن الكريم ً
سردا.
وإذا أكمل التلميذ هذه املرحلة يمكن مواصلة في تعليم بعض أساسيات الفقه
اإلسالمي ومبادئ اللغة العربية وآدابها ،وذلك من خالل مختصرات منظومة ومنثورة في
الفقه والحديث والنصوص األدبية الشعرية والنثرية ،باإلضافة إلى مختصرات في النحو
وكل ذلك بأسلوب ّ
العربيّ ،
متدرج من السهل إلى الصع  ،ويتهيأ بعده التلميذ لدراسة
تفسير القرآن الكريم الذي يعتبر هو الغاية الكبرى من وراء تعليم مسلسل الكت
الدينية واألدبية املذكورة أعاله.

1علي أبوالجي عبدالرزاق "واقع اللغة العربية في مناهج الجامعات النيجيرية" ،مقالة غير منشورة ،ص 1
2علي أبوالجي عبدالرزاق وعلي عبدالواحد أديبيس ي "واقع تعليم اللغة العربية في نيجيريا وقضية االزدواج اللغوي،ص2
مقالة غير منشورة
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ذلك هو وضع التعليم العربي في نيجيريا قبل وإبان فترة تأسيس املمالك والواليات
وخاصة فترة الدولة العثمانية حين أصبحت العربية اللغة الرسمية في البالد ،وحيث
كانت تجري بها املراسالت الرسمية بين امللوك واألمراء ،و ّ
دونت بها السجالت الحكومية،
ولقد تركت الحركة الفودوية ما ال يستهان به من اإلنتاجات العلمية واألدبية .وقد
بلغت الكتابة العربية أوج مجدها في هذا العصر الذي أسهم فيه الشيخ عثمان بن
ّ
ّ
ً
التقدم والنهضة العلمية
إسهاما ملموسا في
فودي وأخوه عبد هللا وابنه محمد بلو
واألدبية مما يعبر عن مستوى هؤالء العلماء العلمي واألدبي والثقافي ،فكانت العربية
لغة رسمية تستخدم في الدوائر الحكومية ،وكان العلماء في هذه الديار ّ
يهتمون باللغة
ً
ً
وتأليفا.
تدريسا
العربية
التعليم العربي في املدارس األهلية التقليدية والنموذجية
جرت هذه املدارس األهلية التقليديةعلى نمطاملدارس النظامية في الشكل؛ من حيث
اشتمالها على الفصول الدراسية وتقليديا في الجوهر الفتقارها إلى املقومات التربوية
ّ
ّ
ّ
مجرد تعلم اللغة واملواد الدينية باللغة العربية للتعلم
والتقنية ،فالهدف فيها
و ّ
التثقف ،كما كانت مناهجها ما بين أجنبية مستوردة من إحدى الدول العربية أو
ّ
محلية يقبع وراءها جهد فردي ملدير املدرسة أو مؤسسها ،كما تنقص أغل مديريها
ّ
الكفاءة اإلدارية ،ويفتقر أكثر معلميها إلى اإلعداد التربوي ،إضافة إلى أن اإلعداد فيها
ّ
ديني محض في أساسه ،وال يؤهل التلميذ في مرحلة التعليم الجامعي إال لدراسة اللغة
العربية أو الدراسات اإلسالمية والتربوية باللغة العربية.
كان التدريس في تلك املدارس النموذجية نظامية؛ من حيث اشتمالها على الفصول
الدراسية واألدوات املدرسية والسبورات واملقاعد وغيرها من شكليات املدرسة
النظامية الحديثة،يجري على امل ّ
قومات التربوية والتقنية الحديثة ،ويكون التعليم أكثر
ً
تنظيما وأقرب إلى الحداثة من الحالة السابقة،وكانوا يولون املناهج واألدوات التعليمية
عناية أفضل ّ
مما في الصنف السابق.
التعليم العربي في الجامعات والكليات التربوية
ّ
استمر ْت اللغة العربية محتفظة بش يء من كيانها طيلة فترة االستعمار البريطاني
(1960-1903م) ،فقد أدرج املستعمرون اإلنجليز اللغة العربيةضمن الدراسات
اإلفريقية في أول جامعة أسست في نيجيريا ،وكان الهدف الرئيس في ذلك هو الحصول
على الحقائق التاريخية اإلفريقية الواردة في التراث العربي تركه العلماء األفارقة في
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إنتاجهم العلمي األدبي .فإنك تجد في ذلك التراث العربي ما له الطابع التاريخي ،وعلى ّ
مر
العصور يالحظ في حركة االستشراق محاولة الحصول على معرفة أنثروبولوجية املسلم
اإلفريقي والعالم الثالث ،وما يساعدهم في حركاتهم االستعمارية في تلك املناطق.
ولذلك أدلو بدلوهم في التعليم العربي واإلسالمي ،ونالوا ما نالوا منها من العلوم اللغوية
واألدبية والثقافية في هذه املناطق.وال ّ
شك أن تاريخ التعليم العربي في املدارس
الحكومية في جميع مراحله ّ
متصل بتاريخ اإلرساليات التبشيرية في البالد ،وأنها أسهمت
ً
ً
إسهاما هائال في نشر التعليم الغربي.
وتحقيقا لهذا الهدف الثقافي قاموا بإنشاء القسم العربي في جامعة إبادن ّأوال على نمط
الدراسات العربية في أوروبا ،و ّ
يتم تعليم اللغة العربية وكتابة البحوث باللغة
اإلنجليزية ،أما أحوال التعليم العربي في نيجيريا الشمالية فتختلف عن الجنوب حيث
يكون إلقاء املحاضرات في أقسام العربية وكتابة البحوث باللغة العربية الفصحى،
وانطالقا من ذلك هناك ظاهرة انعكاسات الثقافة الغربية على األدب العربي النيجيري
بصبغته الدينية أوالثم الصبغة املحلية ،بالرغم من هذه التحديات تعرقل التعليم
العربي في نيجيريا حظيت الد اسات العربية ب ّ
تعدد اإلنتاجات العلمية واألدبية في املنهج
ر
ّ
َ
االزدواجي بين اإلطار الديني والعلماني وأصبحت العربية تتعلم للهدفين الديني والثقافي.
ّ
تعدد أبعاد مشاكل التعليم العربي في نيجيريا
يعاني التعليم العربي واإلسالمي في إفريقيا الغربية في عصرنا الراهن ضروبا من اإلهمال
والتهميش في نظام التعليم العام وفي الشؤون اليومية والرسمية ،وعلى الرغم من
عراقته في املنطقة حيث سبق التعليم اإلنجليزي والفرنس ي والبرتغالي ّ
بعدة قرون،
ُّ
ّ
تعددت املشاكل التي تعانيها اللغة العربية تعلما وتعليما من نواحيها املختلفة ومن
ّ
املتنوعة ،ألن تحديد املشاكل واألسباب املؤدية إليها هو بداية الطريق إليجاد
مصادرها
الحلول لها .إن مصادر املشاكل-حس ما يرى هذا البحث -متعددة ،ومنها:
ً
تضاربا في إعداد املناهج لطلبة في كل من
إشكاليات املناهج الدراسية ال شك أن هناك
أقسام اللغة العربية وأقسام التاريخ والقانون ،فمثال إن الغرض األساس ي في تأسيس
قسم العربية خاصة لطلبة العربية يختلف عن الغرض األساس ي لطلبة العربية في
أقسام التاريخ والقانون ،وحيث جعل قسم التاريخ بالجامعة التعليم العربي من املواد
اإلجبارية الالزمة لطلبة التاريخ ،إال أن املنهج الدراس ي ألولئكم الطلبة يختلف عن
املنهج الدراس ي للذين عندهم خلفية في اللغة العربية قبل إلتحاقهم بالجامعة ،كما
5
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نجد في قسم التاريخ أو الشريعة من ليس له خلفية في اللغة العربية ينهج هذا املنهج في
تعليمه العربي .
تع د ّدد املن دداهج التعليمي ددة م ددن أب ددرز مش دداكل التعل دديم العرب ددي ف ددي إفريقي ددا عام ددة .ه ددذا ،ولق ددد
تط د ّدور ت دددريس اللغ ددة العربي ددة ف ددي نيجيري ددا عل ددى م د ّدر العص ددور ،فق ددد ك ددان ف ددي فت ددرة م ددا قب ددل
االس د ددتعمار ج د ددزءا ّ
هام د ددا م د ددن برن د ددامج الدراس د ددات اإلس د ددالمية معتم د دددا ك د د ّدل االعتم د دداد عل د ددى
األسددالي التقليديددة ،ثددم تطد ّدورت إلددى مددا كددان يجددري فددي الجامعددات األوروبيددة عندددما بدددأت
دراستها في الجامعات النيجيرية بعد االستقالل في مطلع الستينات من القرن املاض ي.
ّ
املقررة الجيدة التي
ال شك أن سوء املنهج في التعليم العربي يؤدي إلى عدم توفر الكت
ّ
تمك ددن الطلب ددة مد ددن تحقي ددق أهد دددافهم عل ددى الوجد دده األكم ددلًّ .
حقد ددا إن مجل ددس الجامعد ددات
النيجيرية ّ Nigerian Universities Commission
يشدد على أهمية املناهج الدراسية في
الجامع ددات بم ددا فيه ددا من دداهج اللغ ددة العربي ددة ،وامل ددنهج الدراسد د ي املق د ّدرر ف ددي العربي ددةلم يك ددن
ً
خاصددا لتعلدديم العربيددة لغيددر العددرب ،ال فددي مبادئدده وال فددي محدداوره األساسددية .إن مصد ّدممي
منهج اللغة العربية لدم يراعدوا مسدتويات الطلبدة ،مدع أن الطلبدة الدذين يتعلمدون العربيدة
على مستويات ومؤهالت مختلفة ،فمنهم من كان له خلفية (ولو يسيرة) في اللغة العربية
مم د ددن ق د ددد درس د ددوا ف د ددي االبتدائي د ددة ،أو اإلعدادي د ددة ،أو الثانوي د ددة اإلس د ددالمية قب د ددل التح د دداقهم
بالجامع ددة ،وم ددنهم م ددن ل دديس ل دده أس دداس ف ددي اللغ ددة العربي ددة ،وه ددم األكث ددر .وإذا جمعن ددا ب ددين
ه دداتين الفئت ددين املختلفت ددين ف ددي فص ددل واح ددد ،وندرس ددهما م ددادة واح دددة ،بأس ددلوب واح ددد،
واتجدداه واحددد ،فددال بددد أن النظددام سدديؤدي إلددى تعلدديم عشددوا ي .فددال بددد مددن إعددداد املندداهج
حس مستويات الطلبة العلمية ،نراعي فيها خلفياتهم وقدراتهم على االستيعاب.
.ومنه ددا ع دددم ت ددوافر امل ددواد املبرمج ددة أو التعل دديم املب ددرمج  ،Programmed Learningإن
أسلوب تدريس اللغة العربية في القسدم العربدي وغيدره مدن أمثدال قسدم الشدريعة والتداريخ
ال يضع في عين االعتبار مستوى الطلبة الذين يدرسون العربية ،وال الغرض الدرئيس مدن
ُ
تعليمها ،وللعنصرين أثر عميق في املنهج الدراس ي ألي مادة تدرس .هذا ،وإن طلبة اللغة
العربيددة فددي املعاهددد العليددا والجامعددات النيجيريددة علددى عدددة فئددات؛ فئددة ترغ د فددي دراسددة
العربية من أجدل التخصدص فيهدا ،وفئدة تتعلمهدا لفهدم القدرآن الكدريم وهدم علدى األسدلوب
ّ
التقليدي في دراساتهم ،وفئدة تتعلمهدا إيف ًداءا بمتطلبدات الحصدول علدى الليسدانس فدي علدم
التاريخ أو الشريعة ،فإن تعيين الغرض الرئيس مدن أي تعلديم يسداعد علدى معرفدة املدنهج
ّ
املقررة واملواد التعليمية املالئمة.
التعليمي وأسلوب التدريس املناس  ،والكت
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فعلددى سددبيل املثددال ،كددان مددن أهددم األغ دراض الرئيسددة لددبعض طلب دة العربيددة فددي الواليددات
املتح دددة األمريكي ددة ف ددي الس ددتينيات م ددن الق ددرن املاض د ي ،فق ددط ال ددتمكن م ددن اإلمل ددام الك ددافي
باللغة العربية املعاصرة ،خاصة لغة الجرائد واإلذاعة واملعدامالت السياسدية والتجاريدة،
وكددذا تعلددم بعددض اللهجددات العاميددة السددتعمالها أثندداء السددفر واإلقامددة فددي الددبالد العربيددة،
ّ
واالسددتفادة منهددا أيضددا فددي البحددوث اللغويددة والدراسددات االجتماعيددة ،ولددذلك ألددف مدرسددو
العربي ددة كتب ددا عدي دددة مناس ددبة له ددذه األغد دراض 3ب دددال م ددن اس ددتعمال الح ددوار ف ددي الت دددري
السمعي والشفهي.
إن الطريقد ددة املسد ددتعملة فد ددي التعلد دديم العربد ددي فد ددي الجامعد ددات وخاصد ددة فد ددي أقسد ددام التد دداريخ
والش ددريعة ه ددي القواع ددد اللغوي ددة التمهيدي ددة والترجم ددة ،وك ددان معظمه ددا ق ددد ت ددأثر بالطريق ددة
املباشددرة  Direct Methodوالطريقددة السددمعية الكالميددة  Aural-Oral Methodاللتددين
جاءتددا كد ّ
درد شددديد علددى طريقددة القواعددد والترجمددة 4،ولهددذا يكددره الطلبددة اللغددة العربيددة ملددا
فدي األسددلوب مددن القصددور .وندرى أن أسدلوب تدددريس العربيددة للعدرب ال بددد أن يختلددف عددن
أسلوب التعليم العربي للناطقين بغيدر العربيدة ،خاصدة طلبدة التداريخ ،ممدن لديس عنددهم
خلفية.
ّ
يرى علماء اللغة أن عدم توافر أدوات التدريس من ّ
أهم املشاكل التي ال ّبد من حلها
للحصول على نتيجة حسنة .وهي من املشاكل التي يعاني منها التعليم العربي في
الجامعات النيجيرية ،وجدير بالذكر أن كثيرا من أقسام اللغات في الجامعات يملك
املختبر اللغوي إال أن كثيرا من ّ
مدرس ي العربية ال يعرفون أهمية هذا الجهاز للتعليم
العربي.
ّ
ّ
التخصدص
املتخصصددين فددي تعلدديم العربيددة لغيددر الندداطقين بهددا ،إن عدددم
ومنهددا عدددم تددوافر
في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها من أكبر املشاكل التي تواجه التعليم العربدي فدي
ً
املعاهد والجامعات النيجيرية ،ألن هناك فرقدا دقيقدا بدين معرفدة أو إجدادة اللغدة العربيدة
ومعرفددة طريقددة تدريسددها لصخددرين وخاصددة للندداطقين بغيددر عربيددة ،إذ إن األسدداتذة الددذين
ّ
متخصصين في تدريسها للناطقين
يدرسونها في كثير من املعاهد العليا والجامعات ليسوا
3راجي محمود رموني "تدريس اللغة العربية في الواليات املتحدة األمريكية :طرائقه وأساليبه" مجلة العربية ،عدد
1987،20م ص  98وما بعدها
4 Proceedings of the First Annual Symposium of the Institute of Islamic & Arabic
راجي محمود رموني" تجربة تأليف املواد التعليمية لتدريس اللغة العربية في الجامعات Sciences in America
األمريكية"
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بغيرها ،اللهم إال الذين قدد م ّدروا بالكليدات التربويدة حيدث قدد مارسدوا ّ
مهدارة ف ّدن التددريس
التطبيقي للغة ،وقليل ما هؤالء بين دارس ي اللغة العربية في الجامعات النيجيرية.
ّ
متخصصدين فكثيدرا مدا يالحدظ قصدور فدي إعددادهم للطلبدة ،ألنهدم يدددربونهم
وألنهدم ليسدوا
ّ
ّ
ّ
علددى الطددرق القديمددة التددي تعلمددوا بهددا ،وال شددك أن هددذه الطددرق ال تجدددي نفعددا فددي تعلدديم
املبت دددئين ف ددي العربي ددة .فالحاص ددل أن ّ
املدرس ددين أنفس ددهم ف ددي مس دديس الحاج ددة إل ددى الط ددرق
الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
ومدن هددذه املشدداكل عددم تددوافر الكتد املناسدبة لتدددريس اللغددة العربيدة للندداطقين بغيرهددا،
ف ددإن الكت د املس ددتعملة لت دددريس العربي ددة ف ددي الجامع ددات النيجيري ددة مح دددودةّ ،
خاص دة ف ددي
ُ
الجامعات التي تدرس املادة باللغدة اإلنجليزيدة .ولقدد أشدار أوغ ْن ِب ِي ْده إلدى أنده لديس هنداك فدي
ّ
مدرسية جيدة لتعليم العربية 5خاصة للناطقين بغيرها .فإن معظم الكت
نيجيريا كت
املوجددودة ال تالئددم مسددتوى الطلبددة العلمددي ،وأكثرهددا مسددتوردة مددن البلدددان العربيددة ممددا
ّ
ّ
ألف خاصة ألبنداء العدرب ،والقليدل املؤلدف فدي نيجيريدا ال يختلدف فدي أسدلوبه ومنهجده عدن
املسددتوردة مددن ب ددالد العددرب وه ددي قليلددة الجدددوى للن دداطقين بغيددر العربي ددة ،ومنهددا االهتم ددام
بإعدداد املدواد العلميدة املناسدبة والوحددات الدراسددية لتعلديم اللغدة العربيدة فدي الجامعددات
النيجيرية
اآلفاق املستقبلية للتعليم العربي في نيجيريا
مستمرة والحركات متواصلة ،فمع ّ
ّ
تطور الحياة ظهرت الحاجة
ومن الحقيقة أن الحياة
إلىمراعاة الدوافع واالتجاهات في التعليم العربي خاصة في العالم غير عربي...لقد أشار
واقع وآفاق التعليم العربي في نيجيريا إلى مستقبل زاهر وإلى صورة مشرقة تنبئ التفاؤل
ّ
ذلك الستمر ّ
اريته في ّ
كل من الدوائر األكاديمية وغير األكاديمية ،وأقول إنه يتوقف األمل
املستقبلي للتعليم العربي في نيجيريا على مدى إسهاماته واستمر ّ
اريته.
وعالوة على ذلكإدراج التعليم العربي في الجامعات مما ّ
يدل على أن مستقبل اللغة
ّ
جد اهر ،فباغتنام ُ
الفرص املتاحة في االهتمام باللحاق برك
العربية في نيجيريا ُّ ز
ّ
الت ّيارات الحديثة في التعليم العربي ّ
مما يشير إلى ذاك املستقبل املنشود ،ترسيم خطط
استراتيجية هادفة لتحقيق أهدافه املرجوة واستغالل وسائله املتاحة في التعليم العربي
في نيجيريا.
5إسحق أوغنبييه"تعليم اللغة العربية في نيجيريا"مجلة الفيصل ،العدد (1981)50م ،ص81
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ينبئ ّ
تعدد أبعاد ريادة األعمال ( )Entrepreneurshipاألمل املستقبلي لخريجي اللغة
العربية في نيجيريا ،وبالنسبة للعربية وسوق العمل يقول عبدالرزاق 6أما اللغة العربية
املستقلة بقسمها الخاص ،فللباحث تحفظاته الخاصة على مدى حاجة البيئة
7
النيجيرية إلى أقسام من هذا القبيل إذا راعينا حاجات سوق العمل.
فقد استرعى انتباهي تسمية األستاذ الدكتور زكريا حسين بداية 2000م بعصر ازدهار
اللغةاألدب في نيجيريا ،وأن آخر 1999م نهاية العصر الحديث وذلك حس قوله
ّ
"نتيجة لنشاطات العلماء املحدثين الذين تعلموا في املدارس العربية العليا وفي
الجامعات في غرب إفريقيا ،فال يفوت من له إملام بانبثاق الثقافة العربية في هذه الديار
8
أن نهضة األدب العربي قد بدأت".
فقد رآي األستاذ ذلك بناء على ما تشهده هذه الفترة من تكثيف الحركات النشرية
والطبعية في هذا اإلقليم ،األمر الذي دفعه إلى ّ
التنبئ بأن العرب سيعرفون عن قري
حتمية إعداد املادة في جامعاتهم بعنوان" :األدب العربي في غرب إفريقيا" فهذه –
9
حس قوله – حقيقة ال مفر منها ،فالصبح أبلج واضح
هذا ،ومما يشير إلى األفق املستقبلي للتعليم العربي في نيجيريا االستفادة بإسهامات
الوفادة العلميةّ ،
تم بحمد هللا توظيف عددا غير قليل من خريجي الجامعات من الدول
العربية الذين قد رجعوا إلى أرض الوطن بعد ما انتهوا من دراساتهم بالثقافة العربية
اإلسالمية ،وكانت تلك ّ
ضد الثقافة واألسالي الغربية التي غرسها املستعمرون
البرطانيون عند االستقالل النيجيري ،وهذا مما قد أفادت منها التعليم العربي في
نيجيريا من محاولة تأصيل التعليم العربي وازدواج الثقافة بين العربية واإلنجليزية في
آن واحد.
ولقد سبق أن ذكرنا أن أحوال التعليم العربي في الجنوب تختلف من تلك التي كانت
في نيجيريا الشمالية خاصة في استعمال اللغة العربي في إلقاء املحاضرات على خالف
النمط املستورد من الجامعات األوروبية عند إدراج التعليم العربي في الجامعات
النيجيرية.
 6علي أبوالجي عبدالرزاق ،واقع اللغة العربية في مناهج الجامعات النيجيرية ،مقالة غير منشورة
 -7للتفصيل في موقف الباحث من القضية انظر :عبدالرزاق ،نحو تطوير التعليم العربي في نيجيريا.
8زكريا حسين :املأدبة األدبية لطالب العربية في إفريقيا الغربية ،دار النور ،أو تش ى ،نيجيريا 2000م ص )181
9املرجع نفسه الصفحة نفسها
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إنه في اآلونة األخيرة قام ّ
مدرسو اللغة العربية وآدابها في نيجيريا بتأليف الكت املقررة
في اللغة واألدب العربي النيجيري منها ما قد ّ
تبناها لالستعمال في املواد املدروسة في
الجامعات واملعاهد العليا ،كما قاموا بكتابات أدبية بأنواعها املختلفة من املسرحية،
والروايات ،أدب الرحلة ،الرسائل وغيرها من األنواع النثرية العربية النيجيرية ،مما
استعانت بها املواد املقررة في الجامعات في التعليم العربي ،وهذا ما يشير إلى توفير
ّ
الكت املناسبة للتعليم حس مستويات املتعلم وغرضه الرئيس.
على الرغم من عدم اهتمام الحكومات النيجيرية الفدرالية والوالئية واملحلية باللغة
العربية والتعليم العربي اهتماما الئقا بمكانتها في العالم ،لقد وجدت اللغة رواجا كبيرا
بين املجتمع النيجيري .ومن مظاهر رواجهاالتوعية القومية حول دور التعليم العربي
إزاء تحقيق تطلعات ومواكبة للعصر وسوق العمل....إنه لجدير بالذكر أنه ال ّ
يدل على
أن كل ش يء على ما يرام في أمور التعليم العربي في نيجيريا ،بل يلزمنا تطبيق عددا من
االقتراحات والتوصيات التي سنذكرها فيما يلي.
االقتراحات والتوصيات
تبلور من خالل ما أسلفنا من البيان أن التعليم العربي في نيجيريا يعاني من مشاكل،
فقد حان الوقت لحماته أن يشمروا عن ساق الجد إلماطة األذى عن طريقه ،وإنقاذه
ّ
من الورطات املنصوبة له ،فينبغي أن يتسلحوا في سبيل ذلك باالقتراحات التالية:
ّ
الخاص لدارس ي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
 تصميم املنهج
ّ
ّ
املتخصصين واالستفادة بمعطيات النظريات
 االستعانة بمعلمي اللغة العربية
اللغوية وطرائق التدريس الحديثة في تدريس العربية خاصة للناطقين بغيرها
 إيجاد الروابط والتعاون بين أقسام اللغة العربية وأقسام التاريخ والقانون
 ضرورة تنسيق الجهود وتضافر الهمم في تنشيط برامج التعليم العربي في
إفريقيا الغربية مما تساعدها في ّ
ّ
دكتواتي"
تقدم حركاتها .كإنشاء برنامج "بعد
 Post-Doctoral Fellowshipخاص بما بعد الدكتوراه في اللغة العربية
للمتخصصين.
 االهتمام باللحاق برك التيارات الحديثة لتثبيت وإرساء مواقعنا في تقدم
العربية في وجه الصراعات الحديثة ّ
ضد العربية واإلسالم
 حاجة إلى دعم وتمويل البحوث والد اسات التي ّ
تمت إلى اإلنسانيات بصلة،
ر
ويكون للعربية فيها إسهام كبير
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 تنظيم برامج التبادل  Exchange Course Programفي املواد العربية بين
جامعات إفريقيا الغربية وجامعات الدول العربية.
 افتتاح مراكز للبحوث والدراسات العربية والبرامج الخاصة للدراسات
اإلنسانية ومن ضمنها العربية وما يتعلق بها من الدراسات في جامعات إفريقيا
الغربية
ّ
ضرورية التعامل باللغة اإلنجليزية في الجامعات النيجيرية ومعاهدها العليا إلى

جان اإلتقان باللغة العربية
الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة
ًّ
إن تعليم اللغة العربية في نيجيريا قديمة قدم وجود اإلسالم فيها بحيث سبقت كال من
تاريخية متعاقبة ّ
ّ
اإلنجليزية والفرنسية ،ولقد ّ
تغيرت معها
مرت اللغة العربية بأطوار
أهداف وأغراض التعليم؛ منها ما بين تعليمها للغرض الديني املحض في فترة ما قبل
قيام الدولة اإلسالمية الفودوية ،إلى األغراض الدينية والسياسية والثقافية ّإبان فترة
ُ
الدولة اإلسالميةّ ،
ثم تدهور
الوضع ّإبان فترة االستعمار البريطاني ،فأصبحت العربية
ّ
تتعلم للغرضين الديني والثقافي ،كما ّ
تغيرت األسالي واملناهج الدراسية في تلك الفترات
الزمنية مع جوانبها اإليجابية والسلبية ،مثال هناك ثالثة نماذج لتعليم اللغة العربية
ّ
أولها يتمثل في الكتاتي والدهاليز وثانيها في املدارس العربية الحديثة وثالثها (واألخير) في
املدارس الحكومية العالية.
فقد شهدت اللغة العربية حس ما ّبي ّنا ّ
تطو ًرا ملحوظا عبر تاريخها وفي عهودها
ّ
ّ
التحديات عبر العصور األدبية،
التطور يتمثل في إصالحيتها ملواجهة
املختلفة وكان هذا
فإنها استخدمت في ترجمة شتى العلوم والفنون من هندسة وفلسفة وجغرافية وفلكية
ّ
تحديات العصر
وط ّ وكيمياء .وتعيش العربية في الوقت الحاضر على أمل مقارعة
الواسع وفي املستقبل القري والبعيدّ .
تمتد سعة اللغة العربية إلى معرفة أسباب
ازدهارها في مسيرتها حيث بدأت من مقابر البداوة إلى شروق الحضارة ثم إلى
ً
ً
العوملة،كما طرأ عليهاعبر العصور إزدهارا وتدهورا.
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