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إفريقيا قارة فت ّيةّ ،
يبشر ما تزخر به من الطاقات
والقدرات الكامنة بمستقبل يتّسم بالعطاء المتج ّدد
والحيوية المتد ّفقة ،حتى إنها في مجال الدراس����ات
تُ َع ّد مصدر إلهام وتحفيز للباحثين والكتّاب.
فهي غنية في ش����تّى المج����االت ،وثراؤها ليس
في مواردها وثرواتها المادية فقط ،فأعظم مواردها
الموارد غي����ر المادية ،من القيم اإلنس����انية وتراث
الفك����ر والثقافة التي نتجت عنه����ا خبرات وتجارب
عديدة؛ فهي ث ّرة إنس����اناً وتاريخاً وحضارة ،زاخرة
بالكثير من الجوانب المشرقة والكنوز المخفية التي
ُطويت مع صفحات التاريخ ،و ُغ ّيبت عمداً فيما ُكتب
عنها بأقالم جائرة.
عندما نبحث في الش���أن اإلفريقي نجد أنفس���نا
أم���ام رصيد عظيم من التراكمات المهملة في ش���تّى
المج���االت ،والتي تش��� ّكل مف���ردات ال حصر لها في
مناحي الثقافة والحضارة واللغة واألدب واآلثار والتاريخ
والحكم والسياس���ة واالجتم���اع واالقتصاد ،تحتاج ك ّل
متخصصة.
مفردة منها إلى قراءات ودراسات
ّ
ونعترف في مجلة «قراءات إفريقية» ،حينما نجد
أنفسنا أمام ذلك الرصيد العظيم ،بأن ما ق ّدمناه من
قراءات متنوعة عن قارة إفريقيا ،وحتى صدور هذا
العدد الثامن عش����ر ،إنما هو غيض من فيض ،وهو
ما يزيد من عزمنا وإصرارنا على اس����تنهاض الهمم
وتحريك النفوس وش����حذ األقالم ،بتجديد الدعوة
للنّخ����ب من الباحثي����ن والكتّاب لب����ذل المزيد من
الجهود العلمية والفكرية للكش����ف عن كنوز إفريقيا
الحضارية ،مما يكس����ب المتابعين للشأن اإلفريقي
قراءات أكثر تنوعاً وشموالً ،ويحقّق استيفاء جوانبها
واستكمال فصولها.

وتجد مجلة «قراءات إفريقية» نفسها من جانب
آخر  -وهي معنية بالشأن اإلفريقي  -أمام مسؤولية
تجاه ما ندبت إليه نفس����ها وجعلت����ه هدفاً لها ،بأن
تولي اهتمامها لقضايا إفريقيا ومشكالتها ،وبخاصة
م����ا له أولوية في بنيوية الحض����ارة والتنمية ومك ّون
الش����خصية والهوية ،وهو ما يدفعه����ا إلى تخ ّير ما
تق ّدم����ه لقرائها وانتقائ����ه ،ويأتي على رأس ذلك ما
التخصصية الثقافية ،وما له
يتص����ل بطبيعة المجلة
ّ
أعظم األثر في شخصية القارة اإلفريقية ،وتشكيل
ثقافتها وحضارتها ،وتطوير طاقات اإلنسان وقدراته
فيها ،وال شك أن اللغة من األهمية في ذلك بمكان.
ولذلك فإن المجلة ،وهي تي ّمم صوب المشكالت
ذات البعد االس����تراتيجي ،والقضايا الجوهرية ذات
البعد الحضاري والثقافي بالنسبة للقارة اإلفريقية،
وتجسد أهدافها،
والتي ترتبط بسياس����ات المجلة،
ّ
تجد نفس����ها مدفوع����ة لتقديم ملف خ����اص باللغة
العربية ف����ي إفريقيا ضمن محتوي����ات هذا العدد
(الثامن عشر).
ولئن كانت الثقاف����ة والحضارة ترتبطان بعالقة
العم����وم والخصوص؛ فإن عالقة اللغ����ة بكليهما ال
تقتص����ر على كونها مجرد وع����اء أو أداة لذلك كما
يظ����ن البعض ،فإنها من الصميم ف����ي ذلك ،فاللغة
ليس����ت مجرد رمز وحرف ،وإنم����ا هي رمز ومعنى،
ش����كل ومضمون في الوقت نفس����ه ،وهم����ا أمران
متالزم����ان؛ إذ ال يقوم مضمون دون ش����كل حتى لو
كان في صورته الذهنية المجردة ،كما ال تكون لرمز
قيمة دون معنى.
فالفكرة لغ����ة ،والثقافة بك ّل محتوياتها لغة ،في
نش����وئها وتش���� ّكلها وانطالقاتها في شتّى المجاالت
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النفس����ية واالجتماعية وغيره����ا ،وبلورتها في إطار
معرفي عام أو عل����م مختص ،حيث نجد خصوصية
اللغ����ة في مفرداتها وتراكيبها وأس����لوبها هي مك ّون
العلم في مصطلحاته ومفاهيمه وأفكاره ومضامينه.
ج����اء اختيار «ملف اللغ����ة العربية» انطالقاً من
اعتبارات عديدة؛ من أهمها أن اللغة العربية أسهمت
في صناعة الشخصية اإلفريقية الحضارية ،فهي من
اللغات األصيلة في القارة اإلفريقية ،وحينما تج ّدد
عهده����ا بالقارة اإلفريقية مع دخول اإلس��ل�ام إليها
كانت مح ّل حفاوة وقبول ،تس����ارع إليها الجميع عن
طواعية واختي����ار ،وتع ّمقت في وجدانهم قداس����ة
الرتباطها بدين اإلس��ل�ام الذي وجدوا فيه من القيم
ما افتق����دوه في غيره مما كانوا يدينون به ،يتلى بها
القرآن ،ويتر ّدد بها صدى اآلذان آناء الليل وأطراف
النهار في أنحاء القارة جميعها.
حقائق غائبة:
وسوف يرى قراؤنا األفاضل بأنفسهم ،من خالل
ملف اللغة العربية ف����ي هذا العدد ،ما ينهض دلي ً
ال
على جملة مس����ائل في غاي����ة األهمية ،وحقائق عن
قارة إفريقيا ل����م تكن تخطر على بال بعضهم ،ألنها
ُغ ّيبت أو كادت تُطمس لفترة من الزمان بفعل الكيد
االستعماري والتغريبي.
ومن هذه الحقائق:
 قِ ���� َدم عالقة الش����عوب العربية بالش����عوباإلفريقي����ة وعمقها :تل����ك العالقة الت����ي ابتدرها
التواصل اللغوي قديماً ،ثم عزّزها دخول اإلس��ل�ام
على مس����تويات ش����تّى بالقارة االفريقية ،ش����مالها
وجنوبها وشرقها وغربها.
 عمق جذور اللغة العربية ورسوخها في إفريقياحتى صارت من أه����م مك ّونات الهوي����ة اإلفريقية:
يتأك����د مدى عمق العربية ورس����وخها ف����ي الحياة
اإلفريقية ،ليس لقدمها وأصالتها فحسب ،فكم من
لغة إفريقية أصيلة انقرض����ت ولم يبق لها من أثر،
ولكن لسبب جوهري ،هو ارتباطها باإلسالم ،وكونها

لغة مصدريه األساس����يين :القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف.
 العربية هي لغة التواص����ل األولى في معظمإفريقي����ا لعدة ق����رون دون منازع :يش����هد لها تع ّدد
أدواره����ا الوظيفية في الحياة العامة والخاصة على
المس����تويين الرسمي والش����عبي في كثير من أنحاء
القارة ،وازدهار معاهدها ،وث����راء مكتباتها ،وجهود
علمائها ،وما أنتجه أبناء إفريقيا من تراث مخطوط
ضخم في ك ّل علم وفن.
 اللغ���ة العربية هي النبع الفي���اض والضمانالتاريخي للغات إفريقي���ا المحلية :فقد أخذت كثير
م���ن اللُّغات اإلفريقية عناصر كثيرة من العرب َّية ،كما
أمدت العرب َّية بعض اللُّغات اإلفريقية بنظامها الكتابي
األ َّول قبل الحض���ور األوروبي إلى القارة ،وقد تبنّت
اللغات اإلفريقية الكبرى الحرف العربي ،وأنتجت به
في مختلف المعارف إنتاجاً رفيع المستوى.
 اتساع رقعة انتشار اللغة العربية في إفريقيا:فاللغة العربية هي اللغة الرسمية لتسع دول إفريقية،
هي مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب
وموريتانيا وتشاد وجيبوتي ،ويتم التحدث بها بصورة
واس����عة في وسط إفريقيا وش����رقها ،مثل الصومال
وإثيوبيا وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتنزانيا
(زنجبار) ،وتم ّثل اللغة العربية لغة شعائر دينية ألكثر
من  430مليون مس����لم في قارة إفريقيا ،وتُستخدم
اللغ����ة العربي����ة الفصحي في اإلع��ل�ام واألغراض
الرس����مـية والعالمية واألعمال والسياس����ة ،كما أن
معظم األدب يُكتب بها(((.
 إفريقيا عربية على وجه من العموم والتغليب:انطالقاً من الوج����دان والش����عور ،والعقل والفكر،
وارتباط����اً بك ّل جوان����ب العلم والمعرف����ة ،والثقافة
والحض����ارة ،فالطابع العربي في الق����ارة ماثل في
( )1انظر:
language
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كثير من مناحي الحياة ومظاهرها ،في عروبة لسان
أكثر أهلها ،وتمازج لغات كثير من ش����عوبها المحلية
باللغة العربية ،وطابع المدن ،وفنون المعمار ،وطرق
العيش ،ومالمح المجتمعات البشرية.
تحديات خطيرة:
وعلى ال ُّرغم من المق ِّوم���ات ال َّذاتية التي تتمتَّع
بها اللُّغ���ة العرب َّية ،بوصفها لغ��� ًة أصيلة في القارة
اإلفريقية ،فإ ّنها تعاني تحد ٍ
ِّيات كبيرة في ظ ِّل الع ْولمة
وعصر المعلومات َّية ،وغيرها من مستج َّدات العصر.
ومن هذه التحديات:
الفرنكوفوني:
 مزاعم المتغربين من أبناء الفكرِّ
بأن العربية مجرد لهجة أو لغة ميتة نادرة ومهجورة،
َّ
وضعها يشبه وضع الالتينية اليونانية القديمة ،فهي
غير مقروءة وصعبة ،وال تؤدي وظيفة التواصل ،وال
أن تحديات
تالئم الحضارة المعاص����رة ،وال يخفى َّ
هذه النخبة «الم َف ْرنَ َس����ة» م����ن أكبر التحديات التي
تواجه اللغة العربية ودارس����يها ف����ي غرب إفريقيا،
ألن مقاليد األمور ،س����واء كانت سياسية أو تعليمية
السياس����ات
أو ثقافية بأيديهم ،يتحكمون في وضع ِّ
التَّعليم َّية ،والبرامج ال َّثقافية والتربو َّية كما يحلو لهم.
المؤسسات الكنس َّية المسيح َّية :كذلك ،يظهر
َّ
المؤسس����ات
التَّحدي أم����ام اللُّغة العرب َّية من قِ َبل
َّ
الكنس َّية المس����يح َّية الخادمة ألهداف الفرنكفون َّية،
السخ َّية في جميع
في توفيرها ُس����بل العلم بالمنح َّ
المج����االت العلم َّية ،وتوفير ُف����رص العمل لخريجي
المؤسسات التَّعليم َّية الفرنس َّية.
َّ
 عزوف الجيل الجديد عن تعلُّم اللُّغة العرب َّية:ٍ
أسباب
عدة ،وله
���جلة في
دراسات َّ
ٌ
وهي ظاهرةٌ مس� َّ
كثي����رة ،لعل أبرزه����ا :ضيق ف����رص التَّوظيف أمام
تخصص العرب َّية ،والنَّظرة ال ُّدونية َّ
الشعب َّية
خريجي
ُّ
الدارس����ين من صعوبتها،
إلى مد ِّرس����يها ،وشكوى َّ
يستوي في ذلك العرب وغيرهم.
 ضعف المدارس العربية النظامية :س���واء فيالسياس���ة التعليمية ،أو مستوى المعلمين ،أو المناهج،

أو األه���داف ،حيث تتركز أه���داف المناهج التعليمية
 مث ًال  -ف���ي مهارتي الق���راءة والكتابة دون مهارتي
االس���تماع والتح ّدث ،األمر الذي جعل هذه المدارس
تخبط خبط عشواء ،وال تحقّق األهداف المرجوة منها.
وبين ه����ذه الحقائق والتحديات س����وف ّ
يطلع
الق����ارئ على حقائق وتحديات أخرى كش����فت عنها
ورقات الملف.
هذا ،ونرجو أن يسهم العدد بهذا الملف في إعادة
ق���راءة الثقافة العربية بأكثر م���ن زاوية في إفريقيا،
وإع���ادة االعتبار للغ���ة العربية وثقافته���ا وتاريخها
ومكانتها في إفريقيا ،في مقابل ما لحقها من تشويه
وتزوير وتهميش على يد األعداء ،شاركهم في هضمها
كثير من الباحثين والمؤ ّرخين للعربية وآدابها وفنونها
من العرب ،بقصد لتأ ّثر بالفكر والمناهج الغربية ،أو
دون قصد النقطاع التواصل العربي اإلفريقي بسبب
االستعمار وعدم المراجع الكافية ،أو غير ذلك ،وليس
أد ّل على هذا من موس���وعات د .شوقي ضيف ،وقد
أ ّرخ للعربي���ة وفنونها وآدابه���ا ،حيث لم ترد فيها عن
األدب العربي في إفريقيا شاردة وال واردة.
هدفنا من ه����ذا الملف أن نق���� ّدم للقارئ زاداً
معرفياً ال ب����د منه عن اللغة العربي����ة في إفريقيا،
الس����تئناف التواصل العربي اإلفريقي في مس����يرة
الحض����ارة والبن����اء والتنمية فيه����ا ،وإحياء ما كاد
ينطم����س من معالم ش����خصيتها العربي����ة ،وتطوير
عالقاتها باألم����ة العربية واإلس��ل�امية ،وال بد من
االس����تناد في ك ّل ذلك ،ليس على مج����رد العوامل
المادي����ة والمصالح العارضة ،وإنم����ا على الثوابت
القائمة أص ً
ال ،والروابط الممتدة والقائمة على اللغة
والدين والحضارة.
والعدد من بعد ذلك ل����م يغفل تقديم جملة من
القراءات المه ّمة ،اإلسالمية والتاريخية والسياسية
والتنموية وغيرها ،مما يثري ويفيد ،ويرضي طموحاً،
ويحقّق متعة ،فيما يتلمس����ه القارئ ويلتمسه بحسب
تخصصه أو اهتمامه.
ّ
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غينيا كوناكري في مواجهة التغريب
أ  .إلياس سليمان يوال

*

مقدمة:

التغريب تي����ار فكري كبير
ذو أبعاد سياس����ية واجتماعية
وثقافية وفنية ،يرمي إلى صبْغ
حياة األمم بعامة ،والمس����لمين بخاصة ،باألسلوب
الغربي ،وذلك بهدف إلغاء ش����خصيتهم المس����تقلة
وخصائصه����م المتف����ردة ،وجعلهم أس����رى التبعية
الكاملة للحضارة الغربية(((.
موجهة لصبغ الثقافة اإلسالمية
وقيل هو حركة ّ
بصبغ����ة غربية ،وإخراجها عن طابعها اإلس��ل�امي
الخال����ص ،واحتوائها عل����ى النحو ال����ذي يجعلها
تفقد ذاتيتها وكيانها ،وتذوب فيما يُس���� ّمى «الثقافة
العالمية» أو «الفكر األممي»(((.
وال ريب أن هذا المخطط من أقسى ما واجهه
ويواجه����ه الفكر اإلس��ل�امي في مراح����ل مختلفة
من العص����ر الحديث ،ألنه وليد االس����تعمار وربيب
االستش����راق وابن التبش����ير ،وهو فوق ذلك مؤامرة
الصهيونية مع الصليبية ضد اإلسالم والمسلمين(((.
يهدف التغريب إلى حمل المس����لمين على قبول
ذهني����ة الغرب ،وغرس مبادئ التربي����ة الغربية في
نفوسهم ،حتى يش ّبوا متغربين في حياتهم وتفكيرهم،
(*) كاتب وباحث من غينيا كونكاري.
( )1الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة،
الندوة العالمية للشباب اإلسالمي.)698 / 2( ،
( )2أضواء على الثقافة اإلسالمية ،د .نادية شريف العمري ،مؤسسة
الرسالة ،طبعة 1422هـ.
( )3شبهات التغريب في غزو الفكر اإلسالمي ،ص .5

وحتى ّ
تجف في نفوس����هم موازين القيم اإلسالمية،
ويتطل����ب تحقيق ذل����ك إيجاد ش����عور بالنقص في
نفوس المس����لمين ،وذلك بإثارة الشبهات وتحريف
التاريخ اإلسالمي ومبادئ اإلسالم وثقافته ،وإشاعة
المعلومات الخاطئة عن أهله ،وانتقاص الدور الذي
قام به في تاريخ الثقافة اإلنس����انية ،ومحاولة إنكار
المقومات التاريخي����ة والثقافية والدينية التي تتمثل
في ماضي هذه األمة ،أو انتقاص القيم اإلسالمية،
���ض من مقدرة اللغة العربي����ة ،وتقطيع أوصال
والغ� ّ
(((
الروابط بين الشعوب اإلسالمية .

�أو ًال :التغريب في غينيا كوناكري(((:

هناك عامالن رئيس����ان مه ّم����ان في دفع حركة
التغريب في المجتمع الغيني المس����لم ،متمثالن في
عوامل داخلية وأخرى خارجية ،كما يأتي:
أم����ا العوامل الداخلية :فه����ي جزء من االبتالء
الذي أصاب المس����لمين في غينيا كما أصاب كثيراً
من الشعوب اإلس��ل�امية األخرى ،وهي تختلف من
حيث أنواعها ومصادره����ا ،فبعضها ناتج عن الغزو
( )4أهداف التغريب في العالم اإلسالمي ،أنور الجندي ،األمانة
العامة اللجنة العليا للدعوة باألزهر ،ص .13
( )5جمهورية غينيا كوناكري هي أحد بلدان القارة اإلفريقية ،وهناك
أربع دول تحمل اسم غينيا ،ثالثة منها في إفريقيا ،وهي غينيا
كوناكري ،عاصمتها كوناكري ،ومعناها بلغة السوسو (سكان
غينيا الساحلية) ضفة النهر ،وبها يميز النّاس غينيا عن غيرها
من الدول التي تُس ّمى بهذا االسم ،كانت غينيا كوناكري تحت
االحتالل الفرنسي ،استقلت عام 1958م ،ويش ّكل المسلمون فيها
عموماً  ،95٪والنسبة الباقية يمثلها النصارى والوثنيون.
وغينيا االستوائية ،عاصمتها ماالبو ،كانت تحت االحتالل
اإلسباني ،استقلت عام 1968م ،وغينيا بيساو ،عاصمتها بيساو،
كانت تحت االحتالل البرتغالي ،استقلت عام 1974م ،والدولة
الرابعة تقع في قارة آسيا ،وهي بابواغينيا الجديدة ،عاصمتها
بورتموزسبي ،كانت تحت االحتالل البريطاني ،استقلت عام
1975م ،انظر :غينيا منذ االستقالل وحتى اليوم ،لطالل محمد
نور عطار ،ص .10
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االس����تعماري الذي اجتاح غينيا ،وبعضها ناتج عن
التي����ارات الفكرية والمذاه����ب الهدامة الوافدة إلى
البالد ،وبعضها اآلخر  -وهو األهم  -نتيجة الجهل
بحقيقة العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وعدم معرفة
أهداف أعداء اإلسالم ومخططاتهم ،وضعف العمل
على التصدي لها لدى كثير من المسلمين في غينيا.
وتأتي أهمية تشخيص األس����باب الداخلية من
الحقيقة القائلة :إ ّن أس����اس انهيار األمم إنما يبدأ
من الداخل؛ ألن من س����نن الل����ه الكونية أن الناس
ال يصاب����ون إال م����ن كس����ب أيديهم ،ق����ال تعالى:
{ َو َما أَ َصابَ ُك ْم مِ ْن ُم ِصي َبةٍ َف ِب َما َك َس َب ْت أَيْدِ ي ُك ْم َويَ ْعفُو
َع ْن َكث ٍِير} [الشورى .]30 :
وأم����ا العوام����ل الخارجي����ة :فهي االس����تعمار
الفرنسي الذي جاء من خارج جسد األمة اإلسالمية،
االستعمار الفرنسي لغينيا المسلمة بنوعيه ،القديم
(السياس����ي) والحديث (الثقافي) ،حافل بمآس����يه
العظام بين األمس واليوم ،وما زال الغينيون يتذكرون
حتى اآلن تلك المآسي التي ج ّرها عليهم وعلى آبائهم
وأجدادهم جيش االحتالل الفرنسي البغيض(((.
في مجال الديانة؛ حاول االس����تعمار الفرنسي
أن تكون المس����يحية ديناً للدولة بمساعدته للكنيسة
بالعتاد والم����ال والرجال ،وبمحاربة اإلس��ل�ام بك ّل
الطرق ،وذلك بتذويب الثقافة اإلسالمية في الثقافة
الفرنس����ية ،ومحاولة فرنسة الشعب الغيني المسلم
وتش����ويه فكره عن طري����ق التعليم العام ووس����ائل
اإلعالم ،المرئية والمس����موعة والمقروءة ،وغيرها
���جع على
من الوس����ائل الترويجية التي
ّ
تحض وتش� ّ
نبذ العقيدة اإلس��ل�امية الصحيحة واالستمرار على
الرواسب الجاهلية(((.

وفي مجال الحكم؛ جعل االستعمار نظام الحكم
ف����ي البالد مبنياً على العلماني����ة ،وهذا ما أدى إلى
إفساح المجال لكثير من أصحاب المذاهب الهدامة
من مس����يحية بمختلف طوائفها ،وصوفية متعصبة،
وش����يعية رافضة ،وش����ركيات الوثنيين وش����عوذتهم
ف����ي جميع رب����وع غينيا((( ،وقضت عل����ى الحضارة
اإلسالمية العظيمة التي كانت تسود المنطقة ،وعلى
ك ّل خلق وقيم لها عالقة باإلسالم.
جملة القول :االستعمار إحدى الوسائل الخطيرة
التي مه ّدت الطريق لحركة التغريب؛ إذ كانت الطائفة
المسلمة في غينيا هي الفئة المتعلّمة المتميزة قبل
مجيء االس����تعمار األوروبي في زحفه المتأخر على
المنطقة في القرن التاسع عشر ،فوجد االستعمار أن
المسلمين وحدهم هم أهل الدراية بالقراءة والكتابة
والتدوين ،فاضطر الفرنس����يون المحتلون في بداية
عهدهم إلى استخدام بعض المتعلمين من المسلمين
في الوظائف الحكومية إلدارة الدولة ،ولكن سرعان
ما عملوا بهمة ونش����اط لقلب األوضاع رأس����اً على
عقب في بضعة عقود من الزمان ،وكانت السياسات
التعليمية التي انتهجها االس����تعمار الفرنس����ي هي
العامل األساس����ي لتدهور التعليم المدني الحديث
عند المسلمين ،وحرمانهم منه ،وإبعادهم عن مراكز
التوجيه والتأثير ووظائف الدولة ،وتغيير أوضاعهم
من القيادة إلى المؤخرة ،وم����ن الغلبة إلى الضعف
والقلة.
ومن أهم إجراءات التغريب التي قام بها المحتل
الفرنسي ما يأتي:
 إنشاء مدارس التعليم المدني الحديث ووضعإدارتها وملكيتها في أيدي اإلرس����اليات التنصيرية
الفرنس����ية ،ودعم تلك المدارس من ميزانية الدولة

( )2يقول أحمد سيكوتوري« :نستطيع أن نقول :إنّ أبطالنا الوطنيين
أمثال الحاج عمر طال ،واإلمام ساموري توري ،واإلمام أبو بكر
بيرو باري ،لم يكونوا يدافعون إال من أجل وجود اإلسالم في
إفريقيا» ،انظر :اإلسالم دين الجماعة ،ص  77و  ،89وانظر

أيضاً :مجلة المستقبل العدد  138شوال 1423هـ ،يناير/ 202 :
2003م ،والمسلمون في غينيا ،ص .99

( )1انظر :واقع الدعوة اإلسالمية في غينيا ،ص .78
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لتخ ّرج جي ً
ال جديداً م����ن اإلداريين النصارى إلدارة
مؤسسات الدولة التعليمية والعسكرية واالقتصادية
وغيرها ،وإبعاد اإلداريين المسلمين.
 اهتم����ام ك ّل اإلدارات التنصيري����ة بتنصي����رالتالمي����ذ أكث����ر من اهتمامه����ا بالتعلي����م ،ومن ثم
استخدام المؤسس����ات التعليمية مؤسسات تبشيرية
للنصرانية ،وفي المقابل أهملت اإلدارة االستعمارية
الحاكمة المدارس الحكومي����ة التابعة لها ،وتوقفت
عن تنميتها بالكيف والكم الذي يؤهلها ألداء رسالتها
التعليمي����ة بصورة جي����دة ،أما بالنس����بة للمدارس
اإلس��ل�امية العربية؛ فلم يأذن االستعمار بفتح شيءٍ
منها إال مدرس����ة الش����يخ الحاج محمد فاديقا في
كنديا((( ،ومن ثم لم يجد المس����لمون الذين يبحثون
عن تعلي����م مم ّيز أمامه����م إال االلتح����اق بمدارس
اإلرس����اليات التنصيرية التي تدعمها سلطة احتالل
موجهة.
ذات رسالة تعليمية ّ
 اس����تطاعت فرنس����ا بعد احتاللها األراضيالغينية ،وبتعاون مع اإلرساليات التبشيرية ،أن تجعل
اللغة الفرنس����ية لغة البالد الرس����مية؛ حيث أصدر
الحاكم الفرنسي االس����تعماري لدول غرب إفريقيا
الفرنس����ية قراراً ف����ي عام 1911م يقض����ي بإلغاء
القضاء في المحاكم باللغة العربية ،ومنذ ذلك الوقت
استمر العمل باللغة الفرنسية لغة رسمية لدول غرب
إفريقيا الفرنسية ،والتي كانت غينيا جزءاً منها(((.
وبالرغم من غلبة الفرنسية على عقول المثقفين
لكونها اللغة الرس����مية المس����تخدمة ف����ي الدوائر
الحكومية في الدولة ،فإن اللسان العربي بقي شعاراً
لإلس��ل�ام وأهله في ه����ذا البلد على نطاق واس����ع
جداً ،تمسكاً بعقيدتهم اإلسالمية وهويتهم الدينية،
وحفاظاً ألجيالهم من االنصه����ار في بوتقة التبعية
المطبقة لفرنسا ،كيف ال وهي لغة القرآن الكريم.
( )1انظر :توحيد األلوهية لدى مسلمي غينيا كوناكري ،ص .29
( )2انظر :الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب الرزق ،ص .633

ثاني ًا :مظاهر التغريب في غينيا كوناكري:

إن األصل في الكفار أنهم ال يأمرون وال يشيرون
إال بم����ا يتوافق مع دينهم ،وه����ذا ما يدعو إلى غاية
الحذر واالحتراس منهم ،ومم����ا يوحي بعظمة هذا
موجه إلى ش����خص
األم����ر وخطورته أن النهي فيه ّ
نبينا صلى الله عليه وسلم ،وأنه تكرر عدة مراّت في
العهدين المكي والمدني ،قال الله تعالىَ { :فلاَ ت ُِط ِع
الْ ُم َك ِّذبِي���� َن (َ )8و ُّدوا لَ ْو تُ ْدهِ ُن َفيُ ْدهِ نُون} [القلم 8 :
 ،]9 ،ق����ال ابن عباس« :لو تُ َر ِّخص لهم َفيُ َر ِّخصون»،
وقال مجاه����د« :ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما
أنت علي����ه من الحق»((( ،وقوله تعال����ى ألمتهَ { :والَ
تَ ْر َكنُواْ ِإلَى ا َّلذِ ي َن َظلَ ُمواْ َفتَ َم َّس���� ُك ُم النَّا ُر َو َما لَ ُك ْم ِّمن
ُنص ُرونَ}[هود .]113 :
ُدونِ اللَّهِ مِ ْن أَ ْو ِل َيآ َء ثُ َّم الَ ت َ
إليك أخ����ي القارئ أهم مظاه����ر التغريب في
المجتم����ع الغيني المس����لم على س����بيل المثال ال
الحصر ،وهي:
 - 1ترسيخ االحتفال بأعياد النصارى:
 عيد ميالد المسيح :)Decembre 24( uه����و اليوم ال����ذي يحتفل فيه النص����ارى بمولد
عيسى عليه السالم  -حسب اعتقادهم  ،-فيذهبون
إلى الكنيس����ة للصلوات الخاصة بهم ،وهو من أهم
أعيادهم الدينية بعد الفصح ،يحتفلون بذلك ابتدا ًء
من يوم  24ديس����مبر (كانون األول من ك ّل عام) إلى
آخر الشهر.
ً
ومم���ا يؤس���ف له أن كثي���را من المس���لمين
يتبعونهم في االحتفال به���ذا العيد النصراني في
غينيا وبع���ض البالد اإلس�ل�امية األخرى؛ حيث
تُقفل جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية في
غينيا ،بما في ذلك المحالت واألس���واق التجارية،
ويقوم بعض المس���لمين بإرس���ال التهنئة للنصارى
بالبطاق���ات وغيرها؛ ك ّل ذل���ك تعظيماً لهذا اليوم
واحتراماً له  -كما يزعمون .-
( )3انظر :تفسير ابن كثير ،سورة القلم.
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 «اثني����ن الفصح» ،ويس���� ّمى «عي����د القيامة»(:)LUNDI DE PAQUE
يحتفل به عامة النصارى في  3أبريل (نيس����ان)
م����ن ك ّل عام ،وه����و أهم أعياد النصارى الس����نوية،
ويس����بقه الصوم الكبير الذي يدوم أربعين يوماً قبل
أحد الفصح ،يعد عيد الفصح المس����يحي امتداداً
لعيد الفصح اليهودي ،ولكن معناه عند المس����يحيين
يختلف عن معناه عن����د اليهود ،فبينما يعتقد اليهود
أن (الفص����ح) هو ذكرى عبوره����م من «العبودية إلى
الحرية» بعد خروجهم من مصر ،يعتقد المسيحيون
أن ذلك العيد يش����ير إلى عبور المؤمن بالمسيح من
العبودية للخطيئة إلى «التحرر والحرية» ،ويرون أن
الس���� ّيد المسيح عليه الس��ل�ام هو الذي أمر أتباعه
أن يس����يروا على هذا المنوال بقوله« :اصنعوا هذا
لذكري».
المس����ملون في غينيا ال يشاركون النصارى في
فعالي����ات هذا العيد النصراني ،ولكنهم يق ّدمون لهم
األكل والش����راب في أثناء ذهابه����م إلى مدينة بوفا
حجهم المزعوم ،ويظهرون لهم الفرح
ألداء فريض����ة ّ
والس����رور والمحبة والتعاطف وغير ذلك من األمور
المح ّرمة(((!
وقد ُف ّس����ر قوله تعالىَ { :وا َّلذِ ي َن ال يَ ْش���� َه ُدو َن
الزُّو َر َو ِإ َذا َم ُّروا بِاللَّ ْغوِ َم ُّروا كِ َرا ًما} [الفرقان ]72 :
بأن من صفات عباد الرحمن أنهم ال يحضرون أعياد
الكفار(((.
 عي����د رأس الس����نة الميالدي����ة (1Jour de:)LAN
أول يناي����ر (كان����ون الثاني) ف����ي ك ّل عام ،وفي
هذه المناس����بة ّ
تعطل جميع الدوائر الحكومية وغير
الحكومية ما عدا المحالت واألس����واق التجارية ،بل
( )1وهذا مشاهد وغير خاف عن أحد في غينيا.
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( )2انظر :اقتضاء الصراط المستقيم ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية1( ،
.)516 /

نجد أن هذا اليوم عطلة رس����مية ف����ي معظم دول
العالم ،بما في ذلك بعض الدول اإلسالمية.
حكم احتفال المسلمين بهذه األعياد:
للمس����لمين عيدان في الس����نة ،وهما :الفطر،
واألضحى ،وما أحس����ن ما قاله ش����يخ اإلسالم ابن
تيمية« :األعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك
التي قال الله س����بحانهِ { :ل ُك ٍّل َج َعلْنَا مِ ن ُك ْم ِش���� ْر َع ًة
َومِ نْ َهاج����اً} [المائدة  ]48 :وقالِ { :ل���� ُك ِّل أُ َّمةٍ َج َعلْنَا
َمن َْس ًكا ُه ْم نَ ِ
اس ُكوهُ} [الحج  ،]67 :كالقبلة والصالة
والصي����ام ،فال فرق بين مش����اركتهم في العيد وبين
مش����اركتهم في س����ائر المناهج ،فإن الموافقة في
جميع العيد موافقة في الكفر ،والموافقة في بعض
فروعه موافقة في بعض شعب الكفر؛ بل األعياد هي
من أخص ما يتميز به الشرائع؛ ومن أظهر ما لها من
ش����عائره ،فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع
الكفر ،وأظهر شعائره ،وال ريب أن الموافقة في هذا
قد تنتهى إلى الكفر في الجملة بشروطه»(((.
وق����ال أيضاً« :وأعي����اد الكفار :م����ن الكتابيين
واألميين في اإلس��ل�ام من جنس واحد ،كما أن كفر
الطائفتين س����واء في التحريم ،وإن كان بعضه أشد
تحريماً من بعض»(((.
 - 2التس ّمي بأسمائهم:
ومن المالحظ في غينيا أن بعض اآلباء يس ّمون
أبناءهم وبناتهم بأسماء حسنة ،لكنهم عندما يكبرون
لتأ ّثره����م بأج����واء التغريب يكرهون تلك األس����ماء
الحسنة التي تد ّل على أن صاحبها مسلم ،فيغيرونها
ويس ّمون أنفسهم بأس����ماء أجنبية منكرة ،يشتهرون
بها في األسرة حتى على لسان اآلباء واألمهات وفي
المجتمع.
وال ش����ك «لألس����ماء تأثي����ر في المس����ميات،
( )3انظر :اقتضاء الصراط المستقيم.)529 / 1( ،
( )4انظر :المصدر السابق.)498 / 1( ،
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وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح»(((،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه يغير االس����م القبيح
بالحس����ن ،قال اإلمام البخاري« :باب :تحويل االسم
إلى اس����م أحسن منه» ،ثم روى بسنده عن سعيد بن
المس����يب أن جده حزناً قدم عل����ى النبي صلى الله
ّ
عليه وس����لم فق����ال له عليه الصالة والس��ل�ام« :ما
اس����مك؟ قالَ :ح ْز ٌن .قال :أنت َسه ٌل .قال :ال أغ ّير
المس����يب :فما زالت
اسماً س���� ّمانيه أبي .قال ابن ّ
الحزونة فينا بعد»((( ،وروى مسلم عن ابن عمر رضي
الل����ه عنهما :أن ابنة لعمر كان����ت يُقال لها عاصية،
فس ّماها رسول صلى الله عليه وسلم جميلة(((.
 - 3تقليد الغرب في عدم تع ّدد الزوجات:
من مظاهر التغريب ف����ي غينيا كوناكري رفض
تع���� ّدد الزوج����ات ،وهناك فرق بي����ن أن نناقش هل
فالن يناس����به التع ّدد أو ال ،وبي����ن أن نناقش أصل
القضية ،ألن هذا أمر محس����وم ش����رعاً ،والمتتبع
ألحوال المس����لمين االجتماعية ف����ي غينيا يجد أن
بعض المسلمات ،وبخاصة المتعلمات في المدارس
الفرنسية ،يعارضن مس����ألة تع ّدد الزوجات بصورة
متزايدة ،ال بس����بب الغيرة – كم����ا هو معروف لدى
كثيرات من النساء  -ولكن بسبب االستهزاء وازدراء
هذا األم����ر واعتباره ظلماً للمرأة ،ولذلك تش����ترط
بعضه����ن عدم الزواج بأخرى عليه����ا ،بل قد تتنازل
وتصب����ر على خيانة أخالقية م����ن زوجها ،وال يمكن
أبداً أن تتنازل أو تصبر على التع ّدد ،ولهذ ال ينتشر
تع ّدد الزوجات بين أوساط المتعلمين التعليم الغربي.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن الذين يرفضون التع ّدد
ليس المانع لديهم تكالي����ف الزواج ،وهذا غير وارد
ولله الحمد؛ ألنه باإلمكان أن يتزوج الشخص بمائتي
( )1انظر :زاد المعاد.)307 / 2( ،
( )2رواه البخاري قي كتاب األدب ،باب تحويل االسم إلى اسم أحسن
منه ،برقم.6192 :
( )3أخرجه مسلم في األدب ،برقم.2139 :

دوالر في غينيا ،ولكن الس����بب هي األفكار والثقافة
الغربية التي خلّفها االستعمار ،وتش ّبهاً وتقليداً بغير
المسلمين من النصارى.
ويالحظ أن تع ّدد الخليالت لدى هؤالء المتغربين
هو البديل الذي يح ّل مح ّل تع ّدد الزوجات الشرعي،
وينتج عنه كثرة األطفال غير الشرعيين وجميع صور
الخيانة الزوجية ،كيف ال وهم قد ح ّرموا ما أح ّل الله
من التع ّدد ،وأحلّوا ما ح���� ّرم الله من الزنا ،فأصبح
الحالل لديهم حراماً والحرام حالالً!
وفي المقابل؛ فإن حاالت الزواج بزوجة واحدة
���ن األربعين من
بالنس����بة للذين تع ّدت أعمارهم س� ّ
الدارس����ين الش����رعيين والعوام هي ح����االت نادرة
واس����تثنائية؛ ألن التع ّدد ال يعد عيباً أو مش����كلة في
المجتمع الغيني الذي لم تصبه لوثات التغرب.
 - 4الدعوة إلى تحديد النسل:
من مظاهر التغريب ف����ي غينيا كوناكري أيضاً
الدعوة إلى تحديد النسل في اآلونة األخيرة ،ويقف
وراءها بعض هؤالء المتغربين.
���جع البلدان اإلس��ل�امية
ولنا أن نقول لماذا تُش� ّ
والنامية  -كما يقولون  -على تحديد النس����ل ،بينما
ُشجع بعض دول أوروبا على زيادة النسل؟! كفرنسا
ت ّ
 عل����ى س����بيل المثال  -التي دعا بعض رؤس����ائهالزيادة النس����ل ولو عن طريق غير شرعية ،ولماذا ال
نسمع عن تحديد النس����ل في البلد الذي اغتصبت
أرضه من أهله – وهو إسرائيل -؟ أليس القصد أن
يق ّل عدد المسلمين دون سواهم(((!
 - 5الزواج بغير المسلمات:
يكثر زواج بعض المس����لمين م����ن الفتيات غير
المسلمات ،ولعل من أسباب تفشي هذه الظاهرة ما
قاله أحد الذين لهم عالقة بالموضوع ،حيث قال :إن
( )4انظر :الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم ،من بحوث
مؤتمر الفقه اإلسالمي الذي عقدته جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية بالرياض 1396ه ،ص .124
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أكثرهن لسن متعلمات ،والشباب
البنات المس����لمات
ّ
المتعلم يريد الزواج من فتاة متعلمة ليحصل التوازن
والتكافؤ.
وهذه حقيقة مؤلمة ،فبعض األباء ال يهتمون
بتعليم بناتهم ،ولكنني أرى أن هذا ليس س���بباً
كافياً ،وإنما تكمن المش���كلة في داء االختالط
ال���ذي يحصل بي���ن طلبة المدارس ف���ي أثناء
الدراس���ة ،بس���بب التعرف واالحت���كاك بغير
المسلمات ،حيث تكبر العالقة وتستمر الصداقة
المشبوهة بينهما ،وتنتهي غالباً بقرار الطرفين
بالزواج.
وال يعني ذلك أن نكاح الكتابيات مح ّرم على
المس���لم ،فقد أح ّل الل���ه المحصنات من أهل
َات مِ َن ا َّلذِ ي َن
صن ُ
الكتاب بقوله تعال���ىَ { :والْ ُم ْح َ
َاب مِ ن َقبْ ِل ُك ْم} [المائدة  ،]5 :قال أبو
أُوتُوا الكِ ت َ
جعفر بن جرير الطبري بعد حكاية اإلجماع على
إباحة الت���ز ّوج بالكتابيات« :إنما كره عمر ذلك؛
لئال يزهد النّاس في المسلمات»(((.
لكن ق ّل من تز ّوج بالنصرانية وتجده يحرص
على دعوتها وهدايتها إلى اإلس�ل�ام ،وأدهى من
ذلك وأم ّر أن يكون األوالد على دين أ ّمهم ،حيث
يمارسون الطقوس النصرانية في الكنائس ،وال
يصلّون في المس���اجد ،ويدرسون في المدارس
النصرانية ،وال يعرفون شيئاً عن اإلسالم.
وعلى الرغم من ذلك فهناك مبشرات بزيادة
الوعي لدى بعض الش���باب المسلم بهذا األمر،
حيث يرفض بعضه���م الزواج م���ن الفتاة غير
المسلمة.
 - 6تقليد الغرب والتش��� ّبه به���م في المالبس
والكالم وغيرها:
وم���ن مظاهر التغريب ف���ي غينيا كوناكري
تقليد بعض الش���عب الغين���ي المطلق للغربيين
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( )1انظر :المصدر المذكور.)388 / 2( ،

والتش��� ّبه((( بهم في المالبس ،ويستوي في ذلك
حد سواء ،فالرجل يقلدهم
الرجل والمرأة على ٍّ
في ش���كل اللباس وطريق���ة ارتدائه ،وفي لبس
الرجل قالدة في عنقه ،وس���واراً في يده ،وحلق
الرأس ،ويحدث هذا بس���بب التش���به بطريقة
العب أو ممثل غربي.
من ناحية أخرى اختلط لباس الرجل بلباس
المرأة ،فأصبح الرجال يتش���بهون فيه بالنّساء،
والنساء يتشبهن فيه بالرجال ،وأصبحت النساء
بهذه المالبس كاسيات عاريات مائالت مميالت.
وال ش���ك أن تقلي���د المرأة للغرب أش��� ّد
وأعظ���م خطراً على المجتم���ع؛ لكونها عنصراً
جوهرياً في أي عملية تح ّول أو تغيير اجتماعي،
فإذا استس���لمت لداء التقلي���د األعمى لم تعد
ق���ادرة على تخري���ج األجيال المس���لمة ،ومن
مظاهر تغريب المرأة المس���لمة الغينية تش��� ّبه
المرأة المس���لمة الغينية بالم���رأة الغربية في
الس���فور وانتهاك حرمة الحش���مة والحجاب،
والتبرج واإلسراف في استعمال الزينة بمختلف
أشكالها ،وبش���كل عام التش ّبه في اللباس الذي
اخترعه الغرب ،والذي أذهب الحياء عن المرأة
المس���لمة ،فأصبحت ال تستحي أن تلبس لباساً
يُظهر مفاتنها لضعاف القلوب(((.
وم���ن مظاهر التش���به والتقليد ف���ي الحياة
العامة في غينيا ،وما ابتلي به المجتمع اإلسالمي،
تقليدهم الغرب في المأكل والمش���رب وفي نوعه
وطريقته ،حتى أصب���ح المجتمع الغيني ال يتورع
عن تقدي���م أنواع الخمور في المطاعم والمقاهي
( )2كلمة التش ّبه بالكفار عند اإلطالق تعم التش ّبه في عامة األمور،
ومعناه :أن يقوم اإلنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من
رآه أنه من الكفار ،وهذا هو الضابط .أما إذا كان الشيء قد
شاع بين المسلمين والكفار فإن التش ّبه فيه يجوز ،وإن كان أصله
مأخوذاً من الكفار ما لم يكن محرماً ،انظر :اقتضاء الصراط
المستقيم ،)479 / 1( ،وفتاوى علماء بلد الحرام ،ص .943
( )3من مالحظات الباحث تجاه الظاهرة.
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والفنادق ،فأصبح األكل والش���رب على الطريقة
الغربية مظهراً مألوفاً في المجتمع الغيني.
وقد بلغ ببعض المخدوعين بالغرب من الشباب
والفتي���ات أن قلّ���دوا الغرب ف���ي طريقة كالمهم
وأسلوب حديثهم ،واستقر في أذهانهم أن من تكلم
لغة الغرب هو المثقف وصاحب الحضارة.
كما برزت ظاهرة تقليد الغرب في س���لوك
بعض األفراد في طرائقهم في الحركة والمشي،
وف���ي اللهو ،وفي أغانيهم وموس���يقاهم ،ومثال
ذلك تقليد بعض الشباب المسلمين لمثل مايكل
جاكسون المغني األمريكي في الغناء والرقص.
 - 7قلّة الوعي بأهمية تعلّم العلوم اإلس�ل�امية
لدى بعض المسلمين:
إن بعض المس���لمين في غينيا يشعرون –
بغير حق  -بأن دور التعليم اإلس�ل�امي محدود،
وليس ذا أهمية كبيرة في الحياة اإلنسانية التي
أخذت ترتقي يوماً بعد ي���وم في النمو والتق ّدم
والرفاهية واالزدهار الصناعي المتطور.
واتضح ذلك جلياً بعدما قررت الس���لطات
الفصل بي���ن التعليمي���ن ،وإح�ل�ال ٍّ
كل منهما
بم���دارس خاصة ،مع إلزام الم���دارس العربية
بتعليم اللغة العربية فقط والمواد الفرنسية في
خطوة اس���تمرارية ،إ ْذ إن صناديق دعم التعليم
الغربي رفضت اإلنفاق على غير تعليمها ،ونادت
بضرورة علمنة التعليم(((.
 - 8تمري����ر الفكر التغريبي من خالل المصطلحات
العامة الغامضة:
اس����تخدام المصطلحات العامة المشتملة على
معان صحيح����ة من حيث اللغ����ة ،وباطلة من حيث
داللتها االصطالحي����ة الخاصة ،ومن ذلك :الحرية،
والتعددية ،وحقوق اإلنسان ،وغيرها.
( )1وذلك أن امتالك القوة والسلطة لها تأثير إيجابي أو سلبي على
الدعوة اإلسالمية.

ثالث ًا :دور الم�سلمين والم�ؤ�س�سات الدعوية
والتعليمية في مواجهة التغريب:

 - 1دور المس����لمين األوائل وأثرهم في الوقاية من
التغريب:
امتنع المس����لمون إبان االستعمار الفرنسي من
توجيه أبنائهم إلى تل����ك المدارس ،بل رأوا أن ذلك
التعليم كفر لمخالفته تعاليم الدين اإلس��ل�امي ،ومن
ثم أوجبوا مقاطعته بك ّل وس����يلة ممكنة؛ ألن التعليم
في م����دارس ال دينية وبأيدي رج����ال ملحدين يجر
التالميذ الذين يتلقون عنه����م التعاليم إلى اتباعهم
في كفرهم ،ومن أجل ذلك رفضوا إرس����ال أوالدهم
إلى المدارس الفرنس����ية في حال االختيار ،أما في
حالة إجبارهم على ذلك فيقبلون مرغمين ،بحجة أن
التعليم الديني ال يع ّوض ببرامج التعليم األجنبية ،وأن
ك ّل جديد بدعة وك ّل بدعة ضاللة ،فاكتفوا بتدريس
الدين اإلس��ل�امي في حلقات تُقام في المس����اجد،
وكانت المقولة الش����ائعة لديه����م هي« :من أخذ بيد
ابنه إلى المدرسة النصرانية؛ فإن ابنه سيأخذ بيده
إلى نار جهنم».
ق����ال الدكت����ور محم����د عبدالقادر ف����ي ذلك:
«ومضت فترة تردد فيها الناس في إرس����ال أوالدهم
إلى هذه المدارس؛ خشية أن تؤثر الثقافة الفرنسية
المسيحية في عقيدتهم وأخالقهم وتنصيرهم؛ وهو
ما أدى إلى تأخير نش����ر التعليم والثقافة العصرية
في غينيا»(((.
وق����د أس����همت تل����ك المخطط����ات والمناهج
والمق����ررات في تضيي����ق فرصة األخذ بأس����باب
النهضة العلمية على المسلمين ،وذلك حتى يظهروا
في مظهر الضعف أمام بني جنسهم النصارى(((.
( )2انظر :المسلمون في غينيا ،ص .148
( )3تقرير حول تعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بجمهورية
غينيا لعام 1993م ،إعداد سيد عبدالكريم جباتي مفتش تعليم
اللغة العربية واإلسالمية بوزارة التربية الوطنية .انظر أيضاً:
واقع الدعوة اإلسالمية ،ص  ،140واقع الدعوة اإلسالمية في
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وقد يس����أل س����ائل :فما عالقة ه����ذا الكالم
بالموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه؟ فأقول :إن
جهل المسلمين في غينيا بالعلوم الكونية العصرية،
وع����دم تضلعهم بها ،وقلّة عدد المكترثين بها ،يجعل
أمرهم –دائماً  -حقيراً في أعين غير المس����لمين؛
حي����ث إن أغلب مناصب الدول����ة إنما تقع في أيدي
المتبحرين في تلك العلوم الذين يقومون في الوقت
نفسه بمحاربة اللغة العربية والعلوم اإلسالمية بك ّل
وس����ائل ممكنة ،ونسبة المس����لمين الحاذقين لهذه
العلوم العصرية ضئيلة جداً في غينيا برغم كثرتهم
وبلوغهم  %95من إجمالي سكان الدولة؛ ما أدى إلى
تخلّفهم في كثير من المجاالت إلى يومنا هذا(((.
أقول كما يجب االهتمام والعناية التامة بالتعليم
الدين����ي ،فكذلك ال يجوز إغف����ال التعليم الحديث،
فالبديل الوحيد أن يتطور االثنان معاً مستندين إلى
ال ّدين فكراً وأهدافاً وتوجيهاً واتجاهاً.
 - 2أثر وزارة الش����ؤون اإلس��ل�امية في الوقاية من
التغريب:
(((
توجه الرئيس أحمد س����يكوتوري ،
ل ّما تغ ّي����ر ّ
(((
وتح ّول إلى االلتزام باإلس��ل�ام ومبادئه السمحة ،
أدرك الوضع القائم في البالد من فس����اد وانتش����ار
غينيا ،ص .129
( )1وهذه المعلومة من مالحظات الباحث ألحوال المسلمين في
غينيا ،وصرح بها عدد كبير من الدعاة والمسؤولين الذين قابلهم
الباحث.
( )2هو :أحمد سيكوتوري ولد عام 1921م من أبوين مسلمين كانا
يعمالن في الزراعة ،واستقلت جمهورية غينيا في  2أكتوبر
رئيس لها ،وحكم البالد
1958م على يد فخامته ،وأصبح أول
ٍ
لمدة  26سنة حتى وافته المنية  -رحمه الله  -في  26مارس
1984م إثر نوبة قلبية في الواليات المتحدة األمريكية.
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( )3حيث كان في البداية معجباً بالنظام االشتراكي الممزوج باإلسالم،
إال أنه تراجع في نهاية األمر إلى االلتزام باإلسالم ،يقول الشيخ
محمد بن عبدالله سب َّيل في ذلك« :كنت أسمع وأنا في مكة
المكرمة أن شعب غينيا شعب شيوعي ،وأن رئيس غينيا رئيس
شيوعي ،ولكن لما وصلت إلى هذه البالد وجدت خالف ذلك،
وأنه ليس كذلك ،فلذلك ازددت بهجة وسروراً واطمئناناً لما رأينا
بعد مجيئنا  -والحمد لله  -من تسابق الناس إلى المساجد.»...
انظر :زيارة إمام مكة المكرمة إلى جمهورية غينيا :ص .11

االنحرافات في العقيدة والفكر والس����لوك ،ورأى أن
المجتمع بحاجة ماس����ة إلى عالج س����ريع ،فأصدر
أمراً رسمياً بتاريخ  9يونيو عام 1975م بإنشاء هذه
الوزارة؛ حرصاً منه على بذل الجهود من أجل حماية
العقيدة ،وس ّد منافذ البدع والخرافات والمحدثات.
هكذا كانت بداية وزارة الش����ؤون اإلس��ل�امية
في غينيا التي تو ّلت مهمة الدعوة ونش����ر اإلسالم،
وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المس����لمين،
ومكافح����ة الجه����ل والخرافات والب����دع ،في داخل
غيني����ا ،وذلك في إط����ار اهتمام الحكوم����ة الغينية
بالدين اإلس��ل�امي ،وال يخفى على القارئ الكريم ما
لهذه المؤسس����ة من تأثير في ذلك؛ لكونها مدعومة
بق����وة البرهان والس����لطان في ٍآن واح����د ،كما قال
الخليفة الراشد عثمان بن عفان « :#إن الله ليزع
بالس����لطان ما ال يزع بالقرآن»((( ،وبهذا يمكن القول
بأن اإلس��ل�ام والمس����لمين بخير من حيث التنظيم
والتنسيق واإلشراف على الجمعيات اإلسالمية.
وك ّل النش����اطات اإلسالمية والدعوية في جميع
أنحاء البالد تحت رعاية الرابطة اإلسالمية الوطنية
التي هي بمثابة وزارة الش����ؤون اإلسالمية ،ويرأسها
أمين عام بمرتبة وزير ،وحوله مجلس أعلى للشؤون
اإلسالمية يقررون أمور الدين في البالد.
والرابط����ة اإلس��ل�امية الوطنية ممثل����ة في كلّ
محافظة ومنطقة في غينيا لتس����يير شؤون اإلسالم
والمس����لمين فيها ،وتعتبر جمهورية غينيا فريدة في
إنشاء وزارة الشؤون اإلس��ل�امية من بين دول غرب
إفريقيا  -فيما أعلم .-
وبن����اء على ذلك؛ ف����إن الوزارة جهاز مس����ؤول
ف����ي هذا المجال ع����ن القيام برس����الة الدعوة إلى
الله ،وتكثيف الجهود لنش����رها ،بتنظيم محاضرات
وندوات ولقاءات ودورات شرعية متنوعة في مختلف
الموضوعات ،من قبل نخب����ة من العلماء المتميزين
( )4انظر :مجموع الفتاوى.)416 / 11( ،
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بالصالح ،وممن تتوفر
في الساحة ،والمش����هود لهم ّ
فيهم الحنكة والخبرة والتجربة ،لمعالجة الكثير من
االنحرافات العقدية والسلوكية ،وتبصير المسلمين
بأمور دينهم الحني����ف ،وأن يتم تنفيذ هذه الندوات
والمحاض����رات واللق����اءات وال����دورات وفق تنظيم
وتخطيط محكم ،وأن تس����جل ه����ذه المحاضرات
والندوات وتذاع عبر وس����ائل اإلعالم المس����موعة
والمرئية.
تجدر اإلش����ارة إلى أن من أهم المجاالت التي
ينبغي للوزارة أن تهتم بها هي:
 ترجم����ة الكتب النافعة إلى اللغة الفرنس����يةواللهجات الس����ائدة في البلد :هن����اك حاجة ملحة
لترجمة معاني القرآن الكريم ،وبعض الكتب النافعة،
مثل :األربعي����ن النووية وري����اض الصالحين لإلمام
الن����ووي رحمه الله ،والكتيبات والنش����رات النافعة؛
لتعريف اإلسالم ،وإزالة الشبهات المثارة حوله ،ومن
المهم تزويد المس����لمين بهذه الكتب لس ّد حاجاتهم
الدينية ،حيث ال يجيد غالبيتهم إال اللغة الفرنس����ية
واللهج����ات المحلية؛ وذلك بإيصاله����ا إلى األماكن
العام����ة في الدول����ة ،كما أنها تفيد ف����ي دعوة غير
المسلمين بالحكمة والطريقة غير المباشرة.
 إع����داد الدعاة وكفالتهم :الداعية هو العنصرالفعال في الدعوة ،وال تنجح الدعوة إال بداعية يؤمن
بها ويحس����ن عرضها ،ويكون نموذجاً حياً لتعاليمها،
ولذا تجب العناي����ة بإعداده ألداء رس����الته إعداداً
متكام ً
ال من جميع الجوانب(((.
وفي ضوء أهمية ذلك؛ هناك ضرورة ملحة إلى
تأسيس أو إنش����اء معهد يُعنى بإعداد دعاة مدربين
على أساليب الدعوة ،وكفالتهم بما ييسر لهم قيامهم
بالدعوة في أوس����اط المس����لمين وغير المسلمين،
في الم����دن والقرى ،واألري����اف والبادية ،ويجيدون
( )1انظر :الكتاب الوثائقي عن الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،
ص .241

اللغة الفرنس����ية واللهجات السائدة في البلد ،وأرى
أن أنس����ب الفئة لهذه المهمة هم خريجو الجامعات
اإلس��ل�امية؛ لما لديهم من تأصيل ش����رعي ،فتركز
في تأصيلهم لغوياً وثقافياً ،فالوضع القائم اآلن في
غينيا يتطلب هذا األمر.
 - 3أثر المنح الدراسية في الوقاية من التغريب:
إن اس����تمرار ال����دول اإلس��ل�امية والعربية في
ابتعاث الطلبة من غينيا وبقية دول العالم اإلسالمي
للدراسة في جامعاتها اإلسالمية لمن أكبر الوسائل
للوقاي����ة من المذاه����ب الهدام����ة وأفكارها ،حيث
إن خريجي تلك الجامعات ه����م رواد حركة الدعوة
اإلسالمية في بلدانهم – كما عليه الوضع في غينيا
.لق����د نفع الله – عز وجل  -المجتمعات بالكثير
من خريجيها ،حيث قام����وا بالتدريس والتأليف في
العلوم اإلسالمية ،كما قام بعضهم بالدعوة إلى الله
– سبحانه وتعالى -عن طريق إمامة الناس والخطبة
وال����درس والمحاضرة والمش����اركة ف����ي الندوات
والدعوة الفردية والجماعية في المجتمع.
وتع����د المملكة العربية الس����عودية – حرس����ها
الله  -بما له����ا من مكانة دينية ،ورصيد علمي كبير
في العالم اليوم ،وخصوصاً بين المس����لمين ،رائدة
الدعوة اإلس��ل�امية ،فهي تتحمل مسؤوليات جسام
لخدمة المسلمين والدعوة اإلسالمية التي تتمثل في
اس����تقدام أبناء العالم اإلسالمي عامة ،وأبناء غينيا
خاصة ،وإلحاقه����م بجامعاتها الموق����رة في جميع
مراحلها المختلفة((( ،والقيام على تعليمهم وتربيتهم
تربية إس��ل�امية رش����يدة ،وغرس ال ّدين اإلسالمي
الخالص ،وترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة في
نفوسهم ،ومن ثم إعادتهم إلى تلك المجتمعات دعاة
( )2مثل :جامعة اإلم��ام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض،
والجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،وجامعة أم القرى بمكة
المكرمة ،وجامعة الملك سعود بالرياض.
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مصلحين؛ حاملين نور اإلس��ل�ام من بالد الحرمين
الش����ريفين التي شرفها الله – عز وجل  -أن جعلها
مهبط الرسالة على خاتم النبيين والمرسلين عليهم
أفضل الصالة والتسليم.
 - 4أثر المسجد في الوقاية من التغريب:
ال ش���ك وال ريب أن للمس���جد أث���راً وأهمية
عظيمة في نشر الدعوة اإلس�ل�امية عموماً ،وفي
نش���ر العقيدة اإلس�ل�امية خصوصاً ،ولكن ذلك ال
يتحقق إال بعدد من األمور.
وبيان ذلك في النقاط اآلتية:
 اختيار اإلمام الكفوء المناسب ليقوم بوظائفهالتعليمية واإلرشادية والدعوية والتربوية على الوجه
المطلوب الالئق.
 توثيق صلة النّاس بالله تعالى ،وتقوية إيمانهموإس�ل�امهم ،وتعميق مفهوم العقيدة الصحيحة في
نفوسهم ،وتحذيرهم مما يضاده من الشرك والبدع
والخرافة.
 توضيح معاني العبادة الصحيحة ،وما ينبغيوالصواب ،س���وا ًء كانت
أن تكون عليه من الصحة ّ
عبادات ظاهرة أو باطنة ،مع التأكيد على اإلحسان
ومراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن.
 تبليغ س���نّة النبي صلى الله عليه وسلم إلىالناس ،وما كان عليه من س���يرة حميدة ،ومسالك
جميلة وأخالق رفيعة؛ ليحذوا حذوه وينهجوا نهجه.
 إيضاح ما كان عليه س���لف األمة وعلماؤهاوفقهاؤها ونبالؤها ودعاتها من خير وتقى وصالح،
وكيف أ ّنهم كانوا مصابيح الدجى وقادة لك ّل هدى،
وم���ا ينبغي لهم من االس���تنان واالقت���داء بهديهم
والتمسك بمنهجهم.
 إبراز تاريخ األمة اإلسالمية المجيد ،وكيفأضاءت للبش���رية طرق العلم واألخالق والحضارة،
وربط حاضر األمة بماضيها التليد(((.
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( )1انظـــر :وسائل الدعوة ،د .عبــدالرحيم بن محـــمد المغذوي،

 إعداد خط���ب الجمعة الت���ي تعالج قضاياالمجتمع الدعوية والتربوية واالجتماعية.
 تنظي���م إقامة ال���دروس التعليمية والثقافيةوالتربوية للذكور واإلناث.
 اس���تغالل المناس���بات الديني���ة للوع���ظواإلرشاد.
 تبنّ���ي المس���جد إقامة مس���ابقات ثقافيةإسالمية بين الشباب لنشر الوعي الديني ،وإيجاد
روح األخوة اإلسالمية بينهم.
 إنش���اء حلقات لتحفيظ الق���رآن الكريم فيالمسجد وتجويده وتفسيره ،وإقامة مسابقة لذلك،
وتشجيع الفائزين ببعض الجوائز العينية(((.
 - 5أثر المدرسة في الوقاية من التغريب:
ال ش���ك أن للمدرس���ة أهمية كبيرة في نشر
الدعوة إلى الله تعالى ،وتربية الناشئة على العقيدة
اإلسالمية الصحيحة ،وتزويدهم بشتى أنواع العلوم
والمع���ارف النافعة ،مع صقل مواهبهم واس���تثمار
قدراتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة((( ،وذلك
أن المدرس���ة تتكون من عدة أركان وأسس ،تش ّكل
مجتمع���ة العملية التعليمية والتربوية بش���كل عام،
وهي :المعلم ،والطالب ،والمنهج الدراس���ي ،وإدارة
المدرسة.
وحينما تصبغ هذه األركان أو األسس باإليمان
بالل���ه تعال���ى ،وتنطلق م���ن العقيدة اإلس�ل�امية
ص .220
الصغر
( )2إن بعض الناس يظنون أ ّنه ما لم يلتحقوا بالحلقات من ّ
فليس لهم أن يأتوا إليها بعد ذلك؛ ألنه قد فاتهم األوان ،وهذا
خطأ وسوء فهم ،فحلقات القرآن على مستويات :منها ما هو
للصغار ،ومنها ما هو للشباب والكبار ،ولكل حلقة طريقة في
ّ
التدريس تتفق مع المرحلة العمرية ،كما أن الحلقات أنواع :منها
ما هو للقراءة فقط ،ومنها ما هو للقراءة والحفظ ،ويكفي أن
يعرف الدارس في هذه الحلقات القراءة على الوجه الصحيح،
وقد تعلم الصحابة وهم كبار – رضوان الله تعالى عليهم .-
( )3انظر :وسائل الدعوة ،د .عبدالرحيم بن محمد المغذوي ،ص
 ،227وتدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب
العملية ،د .مجاد زكي ،ص .325
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الصحيحة وما ترش���د إليه من خير وصالح وعزة
ورفعة وس���ؤدد ،فال شك أن هذا سوف يثمر نجاح
المدرسة في تأدية عملها والنهوض برسالتها ،األمر
الذي يس���هم في خدمة الدعوة ،وينشر مفاهيمها،
ويع ّمق معانيها بين أبناء المسلمين وفي مجتمعاتهم.
ويمكن لنا أن نوضح بعض الوظائف التي يمكن
أن تقوم بها المدرس���ة خدمة للدعوة ونش���راً لها،
وهي كما يأتي:
 إع���داد المعلم المس���لم الواع���ي المخلصالمدرك لرسالته إعداداً متكام ً
ال من ك ّل الجوانب:
حت���ى يكون خير م���ن يؤ َمن على عقول الناش���ئة
وأفكارهم ،ويوجههم التوجيه اإلس�ل�امي الصحيح،
فيعتن���ي بالطالب باعتب���اره الهدف م���ن العملية
التعليمية كلها ،ويراعي في تربيته وتنشئته المعاني
الصحيح���ة م���ن العقيدة اإلس�ل�امية التي تصوغ
الطال���ب صياغة صحيح���ة ،وتصبغ���ه بالصبغة
اإلس�ل�امية الحقة ،وتبعده عن ك ّل ما يعوق نموه أو
يؤثر فيه(((.
 االهتم���ام بالمنه���ج الدراس���ي م���ن حيثالمضم���ون والمحتوى والش���كل :وأن يلتزم المنهج
باألص���ول اإلس�ل�امية العالية ،وبدعوة اإلس�ل�ام
الزّكية ،وأن ال يتضمن ما يخالف ذلك أو يسيء إلى
اإلسالم وعقيدته ودعوته(((.
 أن يق����وم باإلش����راف على التربي����ة العلميةمؤهلون مخلصون لدينهم :وهذا من
موجهون مربون ّ
ّ
الضروري جداً لنجاح العملية التعليمة.
ومن هنا يكون للمناهج التعليمية والمدرسة دور
بارز في عملية إعداد الطالب ووقايته من االنحراف
العقدي  -بإذن الله ،-
( )1انظر :تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب
العلمية ،د .مجاد زكي بتصرف يسير ،ص .233
( )2انظر :أساليب الدعوة اإلسالمية المعاصرة ،د .حمد بن ناصر
بن عبدالرحمن العمار ،ص  ،261 - 260ووسائل الدعوة ،د.
عبدالرحيم المغذوي ،ص .234

وكما يج����ب االهتمام والعناي����ة التامة بالتعليم
الديني؛ فكذلك ال يجوز اليوم إغفال التعليم الحديث،
فالبديل الوحيد أن يتطور االثنان معاً مستندين إلى
الدين فكراً وأهدافاً وتوجيهاً واتجاهاً.

رابع ًا :خطر التغريب:

إذا كنا نحكم على األعمال بنتائجها فماذا نحن
واجدون في الدعوة إلى التغريب؟ سنجد أنها:
 دعوة إل����ى تقليد الغ����رب دون وعي وت ّبصرتقليداً أعمى ،وهذا يخالف روح اإلسالم.
 دعوة إلى األخذ بأس����اليب الغرب في الفكروالحياة ،وهو أخذ يقابله بالضرورة ترك أس����اليب
اإلس��ل�ام ،ما يترتب عليه فق����دان المالمح المميزة
للشخصية اإلس��ل�امية ،فنصبح من جهة غرباء في
مجتمعاتنا ،غرباء عن جذورن����ا وحضاراتنا وتراثنا
وهويتنا الدينية ،يسهل بعدها أن نكون تابعين للغرب
اقتصادياً وسياس����ياً ..ألن التش ّبه في الظاهر يؤدي
إلى التشبه في الباطن.
 هكذا نرى أن الدعوة إلى التغريب ستؤدي إلىالتبعية للغرب ،وال ش����ك أن الدع����وة إلى التبعية أو
الدعوة إلى دعوة تؤدي إلى تبعية هي خيانة لألمانة
الفكرية والمسؤولية العلمية.
 الدعوة إل����ى التغريب تبعدنا عن أن يكون لنافكر أصيل نابع من بيئتنا وتراثنا وحضارتنا ،فالفكر
المستورد ال يكون أصي ً
ال.
 دعوة إلى تش����به بالكفار ،وه����و محرم لقولهصلى الله عليه وسلم« :من تش ّبه بقوم فهو منهم»(((،
قال ش����يخ اإلس��ل�ام« :هذا الحديث أق ّل أحواله أن
يقتضي تحريم التشبه بهم ،وإن كان ظاهره يقتضي
كفر المتش ّبه بهم»(((.

( )3رواه أبو داود في اللباس الشهرة ،رقم ،2186 :وصححه األلباني
في إرواء الغليل.)109 / 5( ،
( )4اقتضاء الصراط المستقيم.)270 / 1( ،
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الشخصية اإلفريقية

مكوناتها ،وأبرز سماتها وخصائصها،
وخطابها التنموي
أ .محمد العقيد

*

مقدمة:

دراس���ة الش���خصية تُ َع��� ّد
ً
مدخ�ل�ا مه ّماً لفهم تاريخ اإلنس���ان
ومؤش���راً
ّ
وحراك���ه وحضارات���ه،
لتو ّقعات مس���تقبله ،كما تُ َع ّد أس���اس التخطيط المنهجي
والعلمي لحياته في ش���تّى المجاالت ،كالتخطيط التربوي،
واالس���تراتيجيات العامة والخاصة في القي���ادة واإلدارة،
وف��� ّن التفاوض ،وفي التوجيه المعنوي والخطاب التعبوي..
السياسي والدعوي واإلعالمي والعسكري.
برز االهتم���ام بدراس���ة الش���خص ّية Character
وتحليله���ا قديم���اً منذ عه���د اليونان ّيين ،وتط��� ّورت حتى
أصبحت محوراً رئيس���اً لمجموعة من البحوث والدراسات
النظرية والتطبيقية في ع���دد من الحقول المعرفية ،كعلم
االجتماع ،والتاريخ ،وغيرهما.
وتبل���ور علم نفس الش���خصية ،مرتبط���اً بفروع علم
النفس المختلفة ،ثم أصبح مادة مس���تقلـة ،تهتم بالجوانب
المختلفة للشخصية وكيفية نم ّوها ،والعوامل المؤثرة فيها،
وكيفية قياسها ،والنظريات المختلفة التي ُوضعت لدراستها
وتفسيرها.
وخالل العقود الثالثة األخيرة برزت اتجاهات حداثية
– ال تزال موضع جدال ــ ذات منحى برمجي للش���خصية
وديناميكيتها ،كالهندسة النفسية والعصبية اللغوية ،NLP
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(*) كاتب وباحث سوداني وعضو هيئة التحرير في مجلة قراءات
إفريقية.

وبوصل���ة الش���خصية The Personality Compass
الت���ي ترجع إل���ى فكرة الس���وائل األربعة عن���د أبوقراط
 ، Hippocratesويرى دعاتها أنها طرائق مبتكرة لمعرفة
أسرار النفس البشرية ،وأساليب التعامل معها ،وديناميكية
الشخصية ،وديناميكية الجماعة وتماسكها ،ومن أحدث ما
اتجه���ت األبحاث إلى تطويره عل���م الفيرنولوجيا (أي علم
العقل) ،وهو محاولة لفهم الشخصية في ضوء قياس حجم
مراكز الدماغ.
ومن الدراسات ما اتجه إلى إبراز سمات شخصيات
بعض األمم والشعوب وخصائصها ،كالشخصية اإلفريقية
موضوع ه����ذا المقال ،وقد ق����ام James E. Lassier
بدراس����ة مس����حية وتقويمية((( لكتابات عدد من العلماء
األفارق����ة التي صدر كثير منها في أواخر الخمس����ينيات
وفي الس����تينيات من القرن الماضي ،وتناولت الشخصية
اإلفريقي����ة وأنماطها ،وق ّدمت اقتراحات إلعادة دراس����ة
الخصائص االجتماعية والثقافية والنفس����ية للشخصية
اإلفريقية ،واالس����تفادة من المعرف����ة الحاصلة في ح ّل
مشكالت القارة.
ويؤكد أهمية دراسة الشخصية اإلفريقية ما تعرضت
ل���ه على يد االحتالل الغربي من تش���ويه متعمد لتاريخها،
وتدمير لطاقاتها وقدراتها ،وتعطيل لمس���يرتها الحضارية
اإلس�ل�امية ،فهي في حاجة إلى إعادة استكش���اف ذاتها،
واستعادة ثقتها بنفسها ،واستنهاض ه ّمتها الستئناف دورها
الريادي.
( )1انظر African Studies Quarterly :، African Culture
And Personality
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وذلك يعني دراس����ة ما ق ّدمته من إنجازات تاريخية
وحضاري����ة ،وتش����خيص واقعه����ا اليوم ،فالش����خصية
اإلفريقية له����ا تاريخ حضاري عري����ق ،ولها حاضر هو
نتاج تفاعلها بما حولها ،وال يمكن وضع مقاربة س����ليمة
لتو ّقعات مس����تقبلها دون تحليل ش����خصيتها ودراستها،
وإقصاء ما كان سالباً في بنائها ،ومعالجة آثاره ،وانتقاء
ما كان إيجابياً واإلبقاء عليه وتطويره.
في هذا الس���ياق يأتي هذا المقال بهدف تقديم رؤية
منصفة للش���خصية اإلفريقية ،وبخاصة شخصيتها العامة:
طبيعتها ومو ِّرثاتها وخصائصها وسماتها ،عبر قراءة منهجية
واس���تقراء ألهم العوامل وما له صلة من الظواهر بحياتها
وس���لوكها العملي وخبراتها المتراكمة عبر سياقات الزمن،
ووصفها وتحليلها ودراستها ،وصوالً إلى أبلغ أنواع التواصل
معها؛ الس���تنهاض أ ّمةٍ َعمِ َل االحتال ُل الغربي الحديث على
سلب إرادتها ،وإقصائها تاريخياً وحضارياً وإنسانياً.

ال�شخ�صية :الم�صطلح والمفاهيم:

يتع ّدد مفهوم الش���خصية الخت�ل�اف العلوم ،وهذا ما
يدعو لألخذ بأكثر من منهج ،وأكثر من مدخل ،وعبر جملة
من التعريفات ،وبخاصة االصطالحية ألهميتها في البحث
العلمي.
أهمية دراسة المصطلح:
تكمن أهميته في تض ّمنه معرفة كل ّية بش���أن مدلوله،
يعتم���د إدراكها على تحليله ودراس���ته م���ن حيث مصدره
واشتقاقه وتط ّوره ،كما يُ َع ّد تكوين المفاهيم من أهم قضايا
البح���ث العلمي ،لذا نب���دأ بمفهوم الش���خصية ودالالتها
المعجمية في أهم اللغات ،واالصطالحية في أهم الحقول
المعرفية.
مفهوم الشخصية:
أوالً :الداللة المعجمية:
أ  -في اللغة العربية:
مادة (ش خ ص)« :الشخص :جماعة شخص اإلنسان،
وس���واد اإلنس���ان وغيره تراه من بعيد ،وك ّل ش���يء رأيت
جسمانه فقد رأيت شخصه ،والشخص ك ّل جسم له ارتفاع

وظهور ،ورجل شخيص إذا كان س ّيداً»((( ،فيقال ...« :الرجل
الش���خيص أي الس��� ّيد عظيم الخلق ،وتش���خيص الشيء
تعيينه»(((.
نخلص مما تق ّدم إلى أن مفهوم الش���خصية يدل على
مكان���ة الفرد في المجتمع وفق معيارين أساس���يين :معيار
مادي يتمثل في المظهر الجسدي ،ومعيار معنوي يتمثل في
السيادة التي تعني األخالق والعلم والحسب والدين.
ب  -في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية:
كلمة «الش���خصية ()personality) (personalité
مش���تقة من األصل الالتين���ي ( ،)personaوتعني القناع
الذي كان يلبس���ه الممثل في العصور القديمة ،ثم ش���اعت
ف���ي الداللة على مظهر الش���خص في وظائف���ه المختلفة
على مس���رح الحياة ،وانتقلت لتدل على الدور نفسه ،وفي
منتصف القرن الثالث عش���ر الميالدي اس���تُخدمت  -كما
جاء في الموسوعة الفلس���فية  -في الخصائص الجسمية
والوجدانية والعقلية والنفس���ية التي تع ّين الفرد وتم ّيزه عن
غيره»(((.
ويالح���ظ مما تق ّدم اتفاق الدالل���ة المعجمية لمفهوم
الشخصية في هذه اللغات.
ثانياً :الشخصية في االصطالح:
يدل مفهومها في علم االجتماع على «التكامل النفسي
االجتماعي للس���لوك عند الكائن اإلنساني الذي تُع ّبر عنه
العادات واالتجاه���ات واآلراء ،فعند غ���ورون ألبورت هو:
التنظي���م الديناميك���ي لألنظمة الس���يكوفيزيولوجية التي
تح ّدد تك ّيف الف���رد مع محيطه ،وعند جوزيف نوثان :يم ّثل
بن���ا ًء نظرياً أو نموذجاً علمياً يبني���ه العالم ...انطالقاً من
السلوكات المالحظة والعالقات المعاينة.
وف���ي علم النفس تجس���ده مح ّددات دراس���ة طبيعة
( )1أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور :لسان العرب،
الطبعة دون2003 ،م ،بيروت دار صادر ،ج  ،8مادة شخص.
( )2محمد بن محمد الزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموس،
(القاهرة :المطبعة الخيرية1306 ،هـ) ،مادة :شخص.
( )3الشخصية ومفهومهاfaculty.ksu.edu.sa/hujailan/ ،
 ،Publishing/1.docص .35
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الش���خصية ونم ّوها وتقييمها ،ففي الصحة النفس���ية هي:
«توافق الفرد مع ذاته ومع غيره» ،وعند الس���لوكيين ...هي
«مجموعة العادات الس���لوكية للفرد التي يمارسها في أوجه
النش���اط المختلفة» ،في حين «يرى علماء التحليل النفسي
ُوجه الفرد في ك ّل تصرفاته»(((.
أن الشخصية قوة داخل ّية ت ّ
وأم���ا في الفلس���فة ،فيركز «ديكارت» عل���ى التفكير
النظري مح ّدداً رئيساً لفهم الشخصية ،بينما يبني «كانت»
تص ّوره لمفهوم الشخص على أساس الوعي األخالقي ،أما
«س���ارتر» فالمح ّدد عنده ما ينجزه اإلنسان من أفعال في
أثن���اء وجوده التاريخي والفعلي ،كم���ا يرتبط المفهوم عند
«برجسون» بعنصري التغير والزمن؛ فالشخصية عبارة عن
«تعاقب مستمر لمجموعة من الحاالت النفسية»(((.
ويق ّدم اإلس�ل�ام مفهوم���اً أكثر دقة وعمقاً وش���موالً،
يرتكز إلى فطرة اإلنس���ان ،وتتوافق في���ه جميع مكوناته،
فالمس���لم هو الش���خص الذي «ينضبط تفكي���ره وميوله
بالعقيدة اإلس�ل�امية ...فهذا المفه���وم يتضمن مجموعة
الصف���ات االعتقادية والروحية واألخالقي���ة واالجتماعية
واإلرادية والعقلية وغيرها ،وذلك حس���ب تص ّور اإلس�ل�ام
لهذه الجوانب»(((.
نخل���ص م���ن جمل���ة المفهوم���ات الس���ابقة إلى أن
يجس���ده سلوك
الش���خصية :تكامل نفس���ي واجتماعيّ ،
اإلنس���ان الذي تحكمه قيمه وعاداته وتقاليده ،ويُبرز مدى
توافقه مع ذاته وم���ع غيره ،وهو يرتبط بالتغ ّير والزمن في
وجوده التاريخي.
والشخصية نوعان :عامة ،ووظيفية« ،فالمجتمع يبلور
ش���خصية أساس���ية مش���تركة بين جميع أفراد المجتمع،
وشخصية وظيفية مرتبطة باألوضاع والوظائف التي يؤديها
الفرد داخل المجتمع.
( )1الشخصية ومفهومها ،مصدر سابق ،ص .36
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ويُالحظ أنه بقدر ما يك���ون المجتمع منغلقاً ومتخلّفاً
تذوب ش���خصية األفراد في الش���خصية األساسية العامة
للمجتمع ،في حين تطغى السلوكات ذات النزعة الفردية في
المجتمعات المتطورة والمنفتحة»(((.

ال�شخ�صية :عوامل البناء ،و�أبرز المكونات
والخ�صائ�ص وال�سمات:

تتع���دد المك ّون���ات ،وتختلف العوامل م���ا بين فطري
داخلي ،وبيئي خارجي ،وبحس���ب وضعيته���ا وتعارضها أو
توافقها من بيئة ألخرى تتأث���ر المك ّونات ،وتبرز خصائص
الشخصية وس���ماتها من حيث التماسك أو التفكك ،والقوة
أو الضعف ،واالنس���جام أو التمزق ..إلخ ،فكلما توافقت مع
معيار الفطرة الس���ليمة أسهم ذلك في قوة بناء الشخصية
وتماسكها واستقامتها.
وأطلق ألبورت على العوامل المؤ ّثرة في سلوك الفرد:
المو ّرثات والظواه���ر ،Genotypes andPhenotypes
وأن «المو ّرث���ات هي قوى داخلية تتحك���م بعملية احتفاظ
الشخص بالمعلومات وكيف يسترجعها عندما يريد التفاعل
م���ع المحيط الخارجي ،أما الظواهر فهي القوى الخارجية
التي تش ّكل الطريقة التي يتقبل بها الفرد البيئة التي يعيش
فيها ،وكيف يؤ ّثر اآلخرون في س���لوكه ...وهي األساس في
خلق وبناء السمات الشخصية لألفراد»(((.
وتت���م عملية بناء الش���خصية «خالل فت���رات زمنية
عن طريق وس���ائل االتصال وتوريث الخب���رات والتقاليد،
فالمجتمع  -كما يرى جي روش���ي  - Guy Rocherيقوم
ببناء الش���خصية ع���ن طريق التنش���ئة االجتماعية ،وذلك
بواسطة مؤسسات اجتماعية تقوم بتكييف الفرد مع النظم
االجتماعية والقيم األخالقية المقبولة»(((.
وتتشكل الشخصية العامة للمجتمع من خالل النمطية
( )4صبري محمد خليل ،مصدر سابق ،ص .28

( )2صبري محمد خليل :دراسة منهجية للمظاهر الفكرية والسلوكية
للشخصية السودانية ،هيئة الخرطوم للصحافة والنشر ،الطبعة
التاريخ دون ،ص .26 – 20

( )5علم النفس في القرن العشرينwww.acofps.com/vb/ ،
.archive/index.php/t-4390.html

( )3عفاف الحسيني :مفهوم الشخصية في اإلس�لامhttp:// ،
www.ahdli.com/vb/showthread.php?t=9588

( )6أنظمة بناء الشخصية في الخطاب السسيولوجيhttp:// ،
. forum.egypt.com/arforum
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المع ّبرة عنه بالتوافق في المع���ارف والمعتقدات والقوانين
والتقاليد واألخالق ،يقول مايرز بركز« :ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
تع ّب���ر ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻙ واح���د ﻣﺸﺘﺮﻙ تجده عن���د جميع ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍلمجتمع ﺍﻟﻮﺍﺣد ،ﺣﻴث ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ إزاء مواقف معينة بطريقة
نمطية قطعي���ة ،بغض النظر ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ»((( ،إال
أن المجتمعات البس���يطة اليوم  -ومنه���ا إفريقيا  -لم تعد
تجس���د هوياتها وتم ّيز ش���خصياتها خالصة،
ثقافاتها التي ّ
وبعضها مه ّدد بالتالشي بس���بب قوة االختراق الذي ساعد
علي���ه تط ّور تقنيات االتصال ،ووس���ائط المعرفة المتع ّددة،
ونشر العولمة وبخاصة الثقافية منها؛ فشخصية ك ّل مجتمع
من المجتمعات المعاصرة هي خليط من التقاليد المتوارثة،
ومن التمازج مع ثقافات الشعوب األخرى.
وبالنسبة للمكونات الرئيسة للشخصية فأهمها بإيجاز:
النواحي الجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية.

ال�شخ�صية الإفريقية :عوامل التكوين ،و�أبرز
الخ�صائ�ص وال�سمات:

وأس���لوب حياة متكامل يرتبط بمك ّونات الفرد جسماً وعق ًال
وروحاً ،وبكيان���ه االجتماعي في جوانب���ه المختلفة وقيمه
األخالقية« ،إن الدين عميق ،يتخلل ك ّل مجاالت حياتهم التي
ال يمكن تمييزها عن جوانب حياة غير المتدينين ،في الحياة
التقليدية اإلفريقية ال يوجد ملحدون».
العقل اإلفريقي وخصائصه:
(.)emphases mine ،55-1997:51خالف���اً لم���ا
يصمه بع���ض الناس بأنه عقل خامل ومح���دود القدرات،
بسبب التأثير السلبي على جهازه العصبي بسبب الصعوبات
المناخي���ة والطبيعية للقارة يؤ ّكد بعض الباحثين «أن هناك
فئ���ات وعمليات للتفكير تنف���رد بها إفريقي���ا؛ فالطريقة
اإلفريقي���ة إلدراك تنظيم العالم مس���تمدة من بيئة مقيدة
بشدة بخصوصيتها االجتماعية والثقافية األصلية»((( ،ويدل
م���ا ق ّدمته من حضارات ،ونظم حياتية ،وصناعات متعددة،
وابتكارات في ش���تّى المجاالت ،على تمتّعها بقدرات ذهنية
وطاقات إبداعية عالية.
اللغات والثقافات القديمة:
اللغة من «أرقى ما لدى اإلنس���ان م���ن مصادر القوة
والتفرد»((( ،لداللتها المباش���رة على وعيه بذاته ،وارتباطها
بعملي���ات التفكير والق���درة على التعبير واكتس���اب العلم
والمعرف���ة ،وهي من أه ّم عوامل بناء الش���خصية وتكوينها
النفس���ي والعقلي وأه ّم أدوات تواصلها وحضورها الفاعل
في أنش���طة الحياة المختلفة ،وتُ َع ّد أساس الحضارة ،ومن
أه ّم مك ّونات هو ّية األ ّمة ووسائل حفظ ذاكرتها التاريخية.
وفي إفريقي���ا أكثر من  2000لغ���ة ،حملت معطيات
ثقافته���ا الزنجية على اختالفها قديم���اً ،وأبرزت تمازجها
م���ع الثقاف���ات والحضارات األخ���رى ،فه���ي «تم ّثل ﺣﺎﻟﺔ
فري���دة ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ المتداول���ة ﺍﻟﻴﻮﻡ ف���ي تن ّوعها
ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭقِ َدمه���ا ...وتع ّب���ر ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ اإلفريقية

تع��� ّددت العوامل التي أ ّثرت س���لباً أو إيجاباً في بناء
الشخصية اإلفريقية ،كاألديان السماوية ،والوثنيات المحلية،
والبيئة بعناصرها الطبيعية والجغرافية ،والتأثيرات الوافدة
قديماً وحديثاً بس���بب الهج���رات والحمالت وغيرها ،وقد
تالش���ت تأثيرات بعض هذه العوامل ،واكتسب اآلخر عمقاً
وثباتاً في الشخصية اإلفريقية؛ كاإلسالم الذي أصبح هوية
للقارة ،وش ّكل معلماً حضارياً مشتركاً لمعظم شعوبها.
وفيم���ا يلي أهم عوام���ل التكوين وأب���رز الخصائص
والسمات في الشخصية اإلفريقية:
فطرية اإلنسان اإلفريقي:
تُ َع ّد أه ّم المورثات الداخلية في التكوين النفسي والعقلي
للش���خصية ،وفي توجيه س���لوكها ،واس���تجاباتها للعوامل
الخارجي���ة ،وبخاصة األديان ومعتقداته���ا وقيمها ،وتتجلى
فطرية الش���خصية اإلفريقية في قناعتها اإليمانية ،وسمة
تجس���د رؤية وجودية ش���املة،
التدين الغالبة عليها ،والتي ّ

( )2انظر :اإلفريقي الثقافة والشخصية African Studies
Quarterly

( )1انظر :مجلة ﺍﻟﻨﺒﺄ العدﺩ  ٤٥ﺫﻭ القعدﺓ ١٢٤١ﻫـwww.fiseb. ،
. com

( )3جمعة سيد يوسف :سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ،عالم
المعرفة  ،145المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب –
الكويت يناير 1990م ،ص .11

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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تنموية

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ»((( ،كم���ا يُ َع ّد قِ َدم تاريخ الكتاب���ة واللغات دلي ًال
على رقي الش���خصية اإلفريقية ،فقد ارتبطت أقدم لغاتها:
الهيروغلوفية والمروية((( باثنتين من أقدم الحضارات ،هما
الفرعونية في مصر والمروية في السودان.
كانت العربي���ة ضمن مك ّونات الش���خصية اإلفريقية
قديماً بأبعادها النفس���ية والعقلية واالجتماعية ،وش��� ّكلت
عامل تق���ارب وتط ّور لغوي ،وتواصل حضاري مع ش���عوب
المنطقة العربية ،بل إن بعض لغات ش���رق إفريقيا تُ َرد إلى
جنوب الجزيرة العربية.
األعراق واألجناس:
ً
تضم إفريقيا أطيافا من الكيان���ات القبلية والعرقية،
أثرى ٌّ
كل منها ش���خصيتها بعادات متماي���زة وفريدة ،ومن
أبرز األجناس التي يضم ٌّ
كل منها أعداداً كبيرة من األنواع:
الجن���س الزنجي ،والجن���س األوروبي الكبي���ر ،واألجناس
المختلطة ،وقد أفرز التع ّدد القبل���ي والعرقي تع ّدداً إثنياً،
تم ّيزت فيه اإلثنية بجملة خصائص ،أهمها:
 أنها وراثية غير مكتس���بة ،تقوم على أساس الوعيبالذات.
 اإليمان الجمعي ف���ي ك ّل إثنية بمجموعة من القيممؤسسي.
والمعتقدات التي يتم التعبير عنها بشكل ّ
 التماي���ز الواض���ح داخل الجماع���ات اإلثنية ،وهوما يزي���د من تعقيد ظاهرة التع ّددية اإلثنية فيها ،ويس��� ِّوغ
صراعاتها.
 قدرته���ا على الت�ل�اؤم مع المواقف والسياس���اتالمتنوعة والمعق���دة لما تنطوي عليه م���ن والءات فرعية
متعددة(((.
( )1أحمد حبيبي :من القلب :األساطير المؤسسة في الثقافة
اإلفريقيةhttp://www.alchourouk.com/Ar/pdf. ،
php?code=292898
( )2المروية من اللغات القديمة المرتبطة بالحضارة المروية في
السودان ،ولم يكتمل ح ّل رموزها حتى تاريخه.

20

( )3عزو محمد عبد القادر ناجي :أثر العوامل الداخلية والخارجية
في عدم االستقرار السياسي في إفريقيا ،الحوار المتمدن -
العدد .2376

م ّثلت هذه المكونات عوامل البيئة الداخلية للشخصية
اإلفريقية ،تفاعلت فيما بينها وتأث ّرت سلباً وإيجاباً بعوامل
البيئة الخارجية؛ من هجرات ،وأديان ،واحتالل ،وفتوحات،
ولغات وثقافات وحضارات وافدة.

المكوّنات الخارجية لل�شخ�صية الإفريقية:

البيئة والشخصية اإلفريقية:
ً
البيئ���ة اإلفريقي���ة تُ َع ّد مس���رحا لح���راك اإلفريقي
ونشاطه ،ورجع بصره وأفق تفكيره ،ومصدراً رئيساً لتنمية
وجدانه وش���عوره ،وتكوي���ن عقله ومكتس���باته ،واتجاهاته
وميوله ،وعادات���ه وتقاليده ،ومجاالً لصقل خبراته وتجاربه
ومهاراته ،ز ّودته بالوسائل واألساليب المناسبة لحياته.
عليه؛ فقد انعكس���ت عل���ى الش���خصية الحضارية
للق���ارة اإلفريقية تأثيرات عناصره���ا الطبيعية ومك ّوناتها
اإليكولوجية ،وموقعها الذي س���اعدها عل���ى التواصل مع
شعوب األمم وحضاراتها قديمها وحديثها ،وأكسبها العديد
من تجاربها وخبراتها ،كما ساعدت أقاليمها المختلفة على
تماسك النس���يج االجتماعي للش���خصية اإلفريقية ،حيث
ش��� ّكلت بيئات قبلية وعش���ائرية وثقافية ودينية ،وأكسبتها
م���ن المرونة ما يتيح التداخل االجتماعي والثقافي ،وتبادل
المصالح والمناف���ع والخبرات ،األمر الذي أوجد جملة من
الخصائص المشتركة للشخصية اإلفريقية.
الشخصية اإلفريقية في تاريخها القديم:
لفترة خلت ظ��� ّل الغرب ينظر إل���ى إفريقيا بوصفها
شخصية بال تاريخ ،إال أنه ،ولقوة ما تو ّفر من أدلة وشواهد
على الحضور التاريخي والحض���اري إلفريقيا ،نما مؤخّ راً
اتجاه علمي لر ّد اعتبارها ،واالعتراف بشخصيتها التاريخية
رجح بعض
العريقة ،وبخاصة وسط ش���رق إفريقيا ،وربما ّ
الباحثي���ن أنها أقدم مواط���ن اإلنس���ان وحضاراته ،وقد
«ش���هدت إحدى أوائل الثورات التكنولوجية في العالم ،ثورة
العصر الحجري الحديث»(((.
ه���ذا ،وقد صنَّفت بعض الم���دارس تحليالت التاريخ

( )4كي – زيربو :تاريخ إفريقيا العام ،اللجنة العلمية الدولية لتحرير
تاريخ إفريقيا العام ،اليونسكو1980 ،م ،المجلد األول  /ص .15

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

اإلفريقي القديم إلى عدة حضارات ،كحضارة المدن ،عند
« ...يوروب���ا  ،Yourubaواألش���انتي  ،Asanteوحضارة
الداهومي»(((.
كما كش���فت مصادر الكتابة الصحراوية الجنوبية (فاي،
بان���وم ،عجمى) ،وش���واهد علم اآلثار ،عن كثي���ر من المعالم
التاريخية للشخصية اإلفريقية ،ومعايير حضاراتها ،ويد ّل كثير
من النماذج المكتشفة على وجود شخصية متماسكة ،وأنه كان
ثمة ترابط وثيق بين ش���عوب قبل اإلس�ل�ام (ساو) في حوض
التشاد ،وبين المجاالت الثقافية الممتدة حتى النيل والصحراء
الليبية ،وتضامن تاريخي قاري بين وادي النيل والسودان حتى
الغابة الغينية ،وبين وادي النيل نفسه وإفريقيا.
وإن قِ َدم تاريخ الكتابة واللغات دليل على الوعي المبكرّ
والرقي في الش���خصية اإلفريقية ،وسبقها الحضاري الذي
أ ّثر بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور والتفكير والتخ ّيل
والعمل لدى عدد من البالد في نصف الكرة الغربي« ،فمن
جن���وب الواليات المتحدة حتى ش���مال البرازي���ل ،مروراً
بمنطقة الكاريبي ،وعلى ساحل المحيط الهادئ ،تبدو اآلثار
الثقافية المنقولة عن إفريقيا واضحة في ك ّل مكان ،بل إنها
في بعض الحاالت هي األس���س الجوهرية للذاتية الثقافية
لدى عدد من أهم القطاعات بين السكان»(((.
ويتجلّ���ى كثير من القي���م الحضارية القديمة للش���خصية
اإلفريقية من خالل:
أ  -مفهوم الحصافة:
موح���د للمعرفة ،ونظام للفك���ر يقوم على
هو ش���كل ّ
الحكم���ة ،وتقاليد الناس ،ومبادئ الحي���اة الجماعية لدى
الشعوب اإلفريقية المستمدة من األساطير واألمثال ،وتوافق
اآلراء الطائفية ،وهي تعني حس���ن الخلق في الش���خصية
وتجسد «جوهر االفتراضات األخالقية»(((.
اإلفريقيةّ ،
( )1ميالد مفتاح الحراثي :اإلرث التاريخي لتجربة الحكم والسياسة
في إفريقيا ،السياسة الدولية.
( )2جي .كي – زيربو :تاريخ إفريقيا العام ،مصدر سابق ،المجلد
األول  /ص .10
( )3األخ�ل�اق اإلفريقية،
Philosophy

Stanford Encyclopedia of

ب  -مؤسس���ة الجيرونتوقراطي���ة (فلس���فة الحكم
والسياسة):
مؤسس���ات الحكم في التاريخ السياس���ي
من أق���دم ّ
للبش���رية ،وتُ َع ّد إرثاً تاريخياً للسلوك الحضاري للشخصية
اإلفريقية؛ فقد عكس���ت مضامين الجيرونتوقراطية الفكر
الفلس���في السياس���ي للش���خصية اإلفريقية المستمد من
أسست
موروثها القبلي والديني وقيمها االجتماعية آنذاكّ ،
لمفاهيم الحكم المباشر ،وق ّدمت مفاهيم فلسفية وقواعد
سياسية عامة مش���تركة في القارة كلّها ،وأثبتت نجاحاً في
تقديم نموذج لكيفية صياغة الفكر السياسي في ظ ّل التنوع
البيئي والجغرافي والثقافي والبشري(((.
ج  -األسرة والقيم االجتماعية واألخالقية:
وحدة األس���رة لها أهميتها في ع���ادات ك ّل قبيلة في
إفريقي���ا وتقاليدها ،وهي مؤسس���ة للتكاف���ل االجتماعي
يبرز من خاللها الكثير من القي���م االجتماعية واألخالقية
كاالتحاد ،والذاتية ،والصبر ،والكرامة.
د  -الفردية والجماعية:
يؤك���د  Mbitiأهمية ال���روح المجتمعية فالفرد ليس
المؤسس���ات،
وحده ،وال يمكن أن يوجد إال على مس���توى
ّ
وذ ّمته وجود ألش���خاص آخرين وال يمك���ن للفرد أن يقول:
«أنا ،ألننا ومنذ ذلك نحن.(((»...
تلك جملة من أبرز الخصائص والسمات التي ارتبطت
بالمك ّونات الداخلية للش���خصية اإلفريقية التقليدية ،اندثر
بعضها ،واستمرار ما بقي رهن بصالحه.

الوثنية الإفريقية:

الوج���ه المظلم للش���خصية اإلفريقي���ة ،حالت دون
س���ويتها الفطرية التي دل عليها الحديث القدس���ي« :وإ ّني

( )4انظر :محمد العقيد :األح��زاب السياسية في إفريقيا ،مجلة
قراءات إفريقية ،العدد الثالث ديسمبر 2008م.
( )5أوال كريستوفر :الديانات اإلفريقية التقليدية AND THE
PROMOTION OF COMMUNITY-LIVING
 ، IN AFRوتعزيز المعيشة المجتمعية في إفريقياwww. ،
afrikaworld.net/afrel/community.htm
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خلقت عبادي حنفاء كلّهم»((( ،وهي تعبير فاس���د عن نزوع
فطري إلى التأ ّله والتعبد ،وداللة على أَثَارة مش ّوهة من علم
سابق؛ إذ التوحيد أصل ،والرس���الة السماوية سابقة ،وما
عدا التوحيد من إلحاد ووثنية وشرك أمور طارئة وانحراف
بشخصية اإلنسان عن فطرتها.
موحد ،ال
ويالحظ في الممارسات الوثنية تماثل لمبدأ ّ
يمكن تفس���يره إال على أس���اس ديني وغيبي ،فإنه ال توجد
«مس���ألة أكثر غموضاً من مسألة تماثل وطبيعة ذلك المبدأ
الموحد الذي يك��� ّون الش���خصية (أي  ،)personونحن ال
ّ
حواسنا فحسب ،بل
نستطيع أن نفسر هذه المسألة بواسطة ّ
على العكس علينا اللجوء إلى الميتافيزيقية العميقة لكي نق ّدم
فس���ر به أنها انعكاس مش ّوه
إجابة مقبولة»((( ،وإن أقرب ما يُ ّ
للمعرفة الفطرية التوحيدية ،فتقديس األس�ل�اف والطقوس
الوثنية اإلفريقية إن هي إال ممارسات منحرفة لتلبية الحاجة
الفطرية للعبادة حادت إلى الشرك عن جادة التوحيد ،المبدأ
الوجودي الذي قام علي���ه الخلق ابتدا ًء ،ويمضي نحوه غاية:
نس ِإلاَّ ِل َي ْعبُ ُدونِ } [الذاريات .]56 :
{ َو َما َخلَق ُْت الْجِ َّن َوالإْ ِ َ
إن س���مة التدين في الش���خصية اإلفريقية أساسها
الفطرة ،ومر ّدها إلى ما س���بق من عه���دَ { :و ِإ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك
مِ ن بَنِي آ َد َم مِ ن ُظ ُهو ِرهِ ْم ُذ ِّر َّيتَ ُه ْم َوأَ ْش��� َه َد ُه ْم َعلَى أَنف ُِس���هِ ْم
���ت ِب َر ِّب ُك ْم َقالُواْ بَلَى َش���هِ ْدنَا[ }...األعراف  ،]172 :إذ
أَلَ ْس ُ
نلمس فيها إقراراً بالخالق المد ّبر ،وش���عوراً بعالم الغيب،
لك���ن تن ّكب اعتقادها فيهما الوجهة الس���ليمة ،فأك ّبت على
وجه من الضالل في ممارس���اتها ،وبدالً من أن تقيم فكرة
للوجود على أساس التوحيد أقامتها على فلسفة األرواحية
التقليدي���ة ،والوصل بين األحياء واألموات في عالقة مبن ّية
على الرهبة من غضب األسالف.
اإلغري���ق والرومان ف���ي إفريقيا :االحت�ل�ال القديم
وجذور االستعباد:
انتش���ر اليونانيون على ش���واطئ البحر المتوس���ط،
( )1رواه مسلم في صحيحه ،باب تعليم الجاهل  /كتاب العلم.
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( )2انظرwww.africawithin.com/akbar/rhythmic. :
،htm، Rhythmic Patterns in African Personality

وأقاموا في حوضه وحدة حضارية يونانية ،شملت شواطئ
شمال إفريقيا ،وأكسبت شخصيتها بعض مظاهر الحضارة
اليوناني���ة ،كالطابع المعماري اليوناني للمدن ،مثل :كيريني
 631ق.م ،ونقراطي���س (نق���راش) في مص���ر  332ق.م،
واإلسكندرية ،وامتد إلى آثار مملكة مروي بالسودان جنوباً.
اهت���م اإلغريق  -لطبيعة احتاللهم الزراعية  -بتطوير
وال���ري ،وقاموا باالس���تيالء على األراضي
نُ ُظ���م الزراعة
ّ
الخصبة ،وطرد أهلها منها أو تسخيرهم في الزراعة.
وبالرغم من اكتس���اب بع���ض القبائ���ل الليبية بعض
عادات المحتلين ،وأن اللغة اليونانية أصبحت لغة الدواوين
والتج���ارة ،فإن النظرة ألهل الب�ل�اد األصليين كانت نظرة
استعبادية ،فليس لهم حق المشاركة السياسية ،وهم خارج
نط���اق المواطنة« ،فاإلغريق ال يُدخلون في عداد مواطنيهم
عناصر غير إغريقية»(((.
أعقب الروما ُن اإلغريقَ ،فاحتلوا شمال إفريقيا ومصر
منذ  150ق.م ،ثم خضعت له���م ممالك البربر غرب إقليم
تونس عام 200م ،واهتموا بتطوير ما وجدوه من األس���اليب
الزراعية ،فازدهرت الزراع���ة ،وتضاعفت المدن ،وازدانت
باألس���اليب المعمارية الرومانية ،تشهد عليه آثار ما خلّفوه
من هياكل وأسواق وقنوات.
إال أن نظرته���م إلفريقيا  -كس���ابقيهم  -أنها مصدر
للعبيد للعمل في مزارعهم في ش���مال إفريقيا ،وقد أدخلوا
الجمل في إفريقيا لمساعدتهم في نقل العبيد إليها.
س���بق هذه الفترة دخول المس���يحية مصر في س���نة
100م ،ثم انتش���رت إلى النوبة وإثيوبيا جنوباً وغرباً ،وبلغت
مناط���ق البربر ش���ماالً((( ،واعتنقها المواطن���ون أم ًال في
التح ّرر من االستعباد.

الهجرات العربية �إلى �إفريقيا قبل الإ�سالم:

تُ َر ُّد إلى س���تة قرون قبل الميالد ،وتختلف مصادرها،

( )3انظر ،/omu.edu.ly/en_mg :االستعمار اإلغريقي في
أفريكا
برقة ،و،/ www.marefa.org/index.php
(مقاطعة رومانية).
( )4ويكييديا (الموسوعة الحرة).

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

ووجهته���ا ،وأس���بابها ،فهناك هج���رات م���ن المعينيين
والسبئيين والحميريين ،والعموريين((( ،من جنوب الجزيرة،
استقر بعضها في الجزر القريبة ،كجزيرة دهلك والسواحل
اآلمنة ،ووصل بعضها إلى ضفاف النيل ،ومناطق النوبة في
السودان والبجة في ش���رقه ،نقل ال ُم َؤ ِّرخ األمريكي دونالد
وايدن���ر في كتاب���ه (إفريقيا جنوب الصح���راء) أنه« :كان
كثي ٌر من التُّج���ار والمهاجرين يَ ْعبُرون البحر األحمر بصفةٍ
مس���تمرةٍ ُمتَّجهين إلى ُمرتفعات الحبشة في األلف األولى
قبل ميالد المسيح ،ث َّم انتقلت مملكة سبأ وأقامت في القرن
الرابع الميالدي مملكة أكسوم»(((.
وانسابت من ش���مال الجزيرة هجرات عربيةّ ،
«توغل
الصنهاجي���ون إلى أعم���اق الصحراء الكب���رى قبل ظهور
اإلس�ل�ام بقرون عديدة»((( ،كما أقام الهكس���وس من عرب
فلس���طين دولتهم في مصر بين عامي  1780ق.م و 1560
ق.م ،وجاء األنباط الذين امتد وجودهم إلى شمال إفريقيا
وبعض بط���ون خزاعة وقبائل نصرانية من الغساس���نة(((،
كما أورد الحفناوي م���ا رواه ديودورس الصقلي عن «حملة
أبرهة الحميري على السودان وبالد المغرب ،ثم حملة ابنه
إفريقس على شمال إفريقيا»(((.
نتج���ت عن انصه���ار معظم المهاجري���ن العرب مع
الس���كان المحليين ش���خصية إفريقية عربية في دمائها
وس���حنتها ،وعاداته���ا وتقاليده���ا ،ولغته���ا وثقافته���ا،
فالحض���ارات :الفرعوني���ة ف���ي مصر ،ومملكة أكس���وم
المس���يحية ،وبعض الممالك األخرى ،تُ َر ّد إلى الهجرات
( )1رضا العطار :الهجرات العربية القديمة وأسبابها ،مصدر سابق.

العربية القديمة ،ويرى س���ترابو «أن البجة تك ّونوا نتيجة
لمثل تلك الهجرات العربي���ة»((( ،وقد ك ّونت جماعات من
الحضارم���ة «طبقة حاكمة خضع لها البجة ...عرفوا عند
العرب – الحداربة –»(((.
م���ن األمثلة لما مضى؛ نجد أ َّن ش���رق إفريقيا يزخر
ببطون من قبائل اليمن« ،منها قبيلة جعز ،وبني حبيش ،ومن
قبائ���ل وادعة بطون تُعرف بالحبش»« ،ومنها أطلق الفرنجة
تسمية الحبش���ة على إثيوبيا وإريتريا» ،وقبائل بلي وقبيلة
أمحر وهي القبائل الناطقة باألمهرية ،وقبيلة ِس���حر وهي
من قبيلة ِّ
���حر ،وقبائل بني عام���ر ،وقبائل الجاال وهم
الش ْ
األرومو (عنصر متوالد من تزاوج العنصر العربي بالعنصر
اإلفريق���ي) ،وقبيلة جبرت ،وعدي خبيري ومرعي ،كما أن
شعب الصومال يعود في أصوله العربية إلى اليمن»(((.
وتبرز بوضوح ما بين ش���عوب القرن اإلفريقي الكثير
من س���مات الش���خصية العربية اإلفريقية المشتركة« ،كما
هو ملحوظ بين س���كان جيبوتي وإريتريا والس���ودان ،وبين
إريتريا وإثيوبيا ،وبين كينيا والسودان ،وبين إثيوبيا وجيبوتي
والصومال»((( ،كما «تش ّكلت اللغة السواحلية ،وهي مزيج من
اإلفريقية والعربية ،وع ّمت بلدان ش���رق إفريقيا ...وبلدان
القرن اإلفريقي»( ،((1وقد «أورد مؤلف تاريخ اللغات السامية
جدوالً فيه مئ���ات الكلمات العربية وما يقابلها من الكلمات
الحبشية ولغات جنوب الجزيرة العربية ،ما يدل على وحدة
األرومة وعلى أصالة عروبة معظم سكان الحبشة»(.((1
هذا االمتزاج العربي اإلفريقي القديم في معظم أنحاء
القارة عزّزه اإلسالم بعد انتشاره فيها.
( )6المصدر السابق.

( )2إبراهيم محمد أحمد البلولة :الهجرات والقوافل التجارية عبر
الصحراء الكبرى وأثرها في نشر اإلسالم والحضارة اإلسالمية.

( )7رضا العطار :الهجرات العربية القديمة وأسبابها ،مصدر سابق.

( )3آثار العرب والحضارة العربية اإلسالمية في منطقة حوض
نهر النيجر (مــالي)http://hifati.yoo7.com/t6028- ،
.topic

( )8أحمد محمد األصبحي :تحديات العالقة العربية اإلفريقية- 2( ،
 ،)2صحيفة  26سبتمبر العدد http://ad.rawasy. ،1448
.com/adj/26sep.net

( )4وائ��ل الريفي :هجرة القبائل العربية،
/com/184430

http://v.3bir.

( )5أحمد إلياس حسين :الهجرات العربية إلى إفريقيا قبل اإلسالم
( ،)1موقع صحيفة سودانايل اإللكترونية.

( )9أحمد محمد األصبحي ،المصدر السابق.
( )10المصدر السابق.
( )11المصدر السابق.
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الإ�سالم و�إعادة �صياغة ال�شخ�صية الإفريقية:

وجدت إفريقيا في اإلسالم ما افتقدته من المعتقدات
والمفهومات الصحيحة والممارس���ات السليمة فيما لديها
من أرواحية ووثني���ة وكجور ونصرانية مح ّرفة ،لذلك كانت
قوة اس���تجابتها له ورس���وخه في حياتها ،وأصبح اإلسالم
أعظم عامل في تكوينها النفسي والعقلي ،والمرجعية األولى
وموجهات س���لوكها وتنظيم عالقاتها في شتّى
لنظم حياتها ّ
المجاالت ،والسمة الرئيسة لش���خصيتها ،وأساس تشكيل
هويتها وخصوصيته���ا ،فكانت قوة اعتزازها باالنتماء إليه،
والتزامها بقيمه الحضار َّية وال َّثقاف َّية ولغته العربية.
تن ّوعت المؤثرات اإلس�ل�امية في تنمية الش���خصية
اإلفريقي���ة معنوياً ومادياً ،ففي ش���رق إفريقي���ا ت ّم «إثراء
الظهي���ر الممتد الداخلي بكامله ،وذلك في ش���تّى ضروب
الحي���اة الدينية والثقافية والفني���ة والمعمارية ...في اللغة
والسياس���ة وف���ن اإلدارة ،وف���ي الناحيتي���ن االجتماعية
واالقتصادي���ة ،واإلذكاء ل���روح التدي���ن ...وصبغ المنطقة
بالثقافة اإلس�ل�امية ...وبمطلع الق���رن الخامس الهجري
ق���ام ما يقرب من أربعين مدينة عربي���ة ،امتدت من خليج
عدن حتى جنوب مدار الجدي ...إلى تخوم أوغندا وأعالي
نهر الكنغو ،وعبر روان���دا وبورندي والمناطق الداخلية في
تنجانيقا»(((.
ومن أبرز معالم شخصية إفريقيا المسلمة(((:
 ا ّدعاء النسب الش���ريف ،أو االنتساب إلى الصحابةوقبائ���ل العرب؛ حرصاً على تعميق جذور االنتماء العضوي
بالشجرة اإلسالمية وتاريخها ،وهو ما يبرز األبعاد النفسية
واالجتماعية للشخصية اإلسالمية اإلفريقية.
 تبنّي أسماء األعالم اإلسالمية ،والتح ّول من األسماءالض ِّيقة المحدودة وما تحمله من
القبلية ودالالتها التَّقليد َّية َّ
الموسعة العميقة.
قيم إلى داللة األسماء اإلسالم َّية
َّ
( )1سيف اإلسالم بدوي بشير :جذور التراث الثقافي ودوره بالساحل
الشرقي إلفريقيا.http://www.islam4africa.net ،
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( )2انظر :آدم بمبا :اإلسالم وتشكيل الهوياتhttp://www. ،
qiraatafrican.com/view/?q=508

 داللة أس���ماء الم���دن والمواق���ع الجغرافية ،مثل«مدينة» التي حلَّت مح َّل  Timbiالقديمة في غينيا ،ومثل
حي «طا ِئفَا» في السنغال.
ّ
 تبنّي التقويم الس���نوي الهجري ،وربط جميع أنشطةالحياة به.
 تهذي���ب المفهومات والقيم األخالقي���ة والثقافية،فاإلس�ل�ام أصبح أه َّم مرجع َّي���ة أخالق َّية ومح���دِّداً إثن ّياً
( )ethnic markerعن���د الفوالنيين ،وذلك أكثر من فكر
البوالك���و الذي يعني في مجمله «رؤي���ة العالم» أو «طريقة
حياة الفوالنيين» ،وتح ّول مفهوم اإلنسان الصالح في مجتمع
الض ِّيقة المحدودة إلى الداللة
الهوسا عن دالالته التَّقليد َّية َّ
الموس���عة العميقة ،وأصبح العدل ()adalci
اإلس�ل�ام َّية
َّ
يعني :مخافة الله ،وصارت العبادة واإليمان أه ِّم مواصفات
الزَّعيم األمثل بينهم.
ُّ
 تش���كيل الهويات ،كهوية الطرو ْدب���ي التي تك ّونتتكويناً إسالم ّياً صرفاً من بقايا المح َّررين واآلبقين ببالد
الس���ودان ،حيث وجدوا فيه مالذاً آمناً ،بل إ َّن ُّ
الطرو ْدبي
ُّ
الحكم بتأسيس خالفة إسالم َّية ُعر َف ْت
ْ
وصلت إلى ُس��� َّدة ُ
باس���م «دولة األئ َّمة» ()almamy؛ حي���ث كان زعماؤها
مشايخ علماء أئ َّمة.
اتس���مت ش���خصية إفريقيا المس���لمة بقوة تماسك
بنائها الداخلي ونس���يجها االجتماع���ي ،بانصهار أعراقها
من زنج وعرب ونوبة وبربر وس���واحلة وغيرها ،وأصبحت
في معظمها «منطقة حضارية متشابهة القسمات الثقافية،
ومتشابكة العالقات البشرية والدينية والسياسية والتجارية
واالقتصادي���ة بصفة عام���ة»(((« ،وتم ّيزت ف���ي تركيبتها
الثقافية والحضارية بأن جمعت بين تثقيف العقل وتصفية
الروح»((( ،واتس���مت بوضعية متق ّدم���ة ،بلغت فيها درجات
التحضر ف���ي الرؤية الكونية وف���ي بناء النّظم
عالي���ة من
ّ
( )3محمد أحمد شفيع :العالقات العريقة بين مناطق الشمال إفريقي
وجنوب الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا في مجال الثقافة العربية
اإلسالمية ،موضوع منشور ضمن حوليات الجامعة اإلسالمية
بالنيجر ،العدد الثالث ،ص .53
( )4سيف اإلسالم بدوي بشير :جذور التراث الثقافي ،مصدر سابق.
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والعالق���ات ،وتجاوزت الوالء القبلي إلى الوالء اإلس�ل�امي
األوسع ،وشهدت عالقات إنسانية وأنماطاً حياتية متط ّورة،
وازده���اراً علمياً متمي���زاً ،وصارت جزءاً م���ن كيان األمة
اإلسالمية وسياقاتها التاريخية ،وحملت لواء نشر اإلسالم
وثقافته وبناء حضارته.

االحتالل الغربي والتن�صير الكن�سي:

استهدف االحتالل األوروبي الشخصية اإلفريقية في
مك ّوناتها الداخلية وطاقاتها الروحية والنفس���ية والعقلية،
وقيمه���ا األخالقي���ة ،ومكوناتها الخارجية م���ن بيئة ونظم
وقوانين ومؤسسات ،وما يحيط بها من العوامل المؤثرة في
بنائها ،وكان الهدف غير المباشر من ذلك ضمان استمرار
تبعية إفريقيا الدائمة.
وش ّكلت عملية استعباد الش���خصية اإلفريقية محوراً
رئيساً في سياس���ات المحتل األوروبي؛ وهي فكرة متأصلة
في فلسفاته وممارساته التاريخية تجاه اإلفريقي ،مارسها
اإلغريق والروم���ان من قبل ،وتواط���أت عليها معظم دول
مخططاً
مؤسس���ياًّ ،
أوروب���ا حديثاً ،حيث اتخ���ذت طابعاً ّ
ّ
ومنظماً ،لكي يبقى أثرها عميقاً في الشخصية اإلفريقية،
متج ّدداً مع أجيالها.
والمنصرون في
كما تواطأت الكنيسة الغربية والتنصير
ّ
جريمة استرقاق اإلفريقي بإيهامه أن خالصه في استعباده،
وترسيخ ذلك بنصوص من الكتاب المقدس ،والقيام بتعميد
العبيد عند ترحيلهم.
وهكذا ،فإ َّن عملية االس���ترقاق قد أساءت للشخصية
اإلفريقية ،وأحدثت ش���رخاً عميقاً في تكوينها النفس���ي،
وتمزق���اً في كيانه���ا االجتماعي ،وأزرت بتاريخ الش���عوب
اإلفريقية ومكانتهم.
وتم في إطار سياسات االستعباد الشاملة ما يأتي:
 - 1تدمير الشخصية اإلفريقية :تم ّثل ذلك في سحق
آدمي���ة مئات الماليين م���ن األفارقة ،وانته���اك كرامتهم،
وتجريدهم من ك ّل قيمة إنس���انية ،فلم يكن اإلفريقي عند
المحتل س���وى حيوان يتم قنصه وترويض���ه ،أو مجرد آلة
اقتصادية.

 - 2تحطي���م كيانها المعنوي :اتب���ع المحتل الكثير من
الوسائل واألس���اليب لتحطيم معنويات الشخصية اإلفريقية
وطاقاتها الروحية والنفسية ،وجعلها شخصية خامدة ،ليس
فيها من دافعية ،وهو ما أعاق تنميتها وتطويرها ،وو ّلد فيها
شعوراً بالعجز وقعوداً عن العمل وضعفاً في العطاء واإلنتاج.
 - 3تعطيل القدرات العقلية واإلبداعية :وذلك بحرمان
اإلفريقي من التعليم النوعي ،والتط ّور التقني ،وقصره على
اكتس���اب بعض المهارات اإلداري���ة والتنفيذية المحدودة،
والحيلولة دون اس���تفادته من التراث العلمي واإلنس���اني،
كم���ا عمد المحتل إلى إحياء م���ا كاد يندثر من الخرافات
واألساطير والس���حر والمعتقدات الفاس���دة التي حاربها
اإلسالم؛ ونتيجة لذلك اتس���مت العقلية اإلفريقية بضعف
القدرات والمهارات ،فخمدت الحياة العلمية والفكرية ،ولم
تشهد إفريقيا منذ استقاللها سوى دعاة للتغريب والعلمانية
والزنجية مثل س���نغور ونكروما ،أو إحياء للحكم اإلفريقية
مث���ل همباتابا ،أو الفرعونية مثل ش���يخ أنتاديوب ،وثلة من
الروائيين والشعراء.
 - 4تحطي���م إرادتها :إن س���حق آدمية الش���خصية
اإلفريقية ،وتدميرها معنوياً ،وش ّل قدراتها العقلية ،أفقدها
مقومات االستقاللية واإلرادة الذاتية ،فاتسمت باالتكالية،
وعدم القدرة على اتخاذ القرار؛ ما س ّهل انقيادها واستمرار
تبعيتها للمحتل ،فبقيت بعد خروجه بك ّل مكوناتها البشرية
والمادية خاضعة إلرادته ،موجهة بسياس���اته عبر ما صنعه
ومؤسسات.
من نخب ّ
 - 5إضعاف ثقتها :الثقة بالنفس تعني اإلرادة والحرية
والق���درة وتقدير الذات ،وهو ما عمد المحتل األوروبي إلى
تدميره في الشخصية اإلفريقية ،وترسيخ الشعور بالنقص
فيها ،فال تزال اتكالية عاجزة عن تح ّمل مسؤولياتها ،تعتمد
على األوروبي ،وتحيطه بهال���ة من التعظيم ،مقابل تنكرها
ألصلها وذاتها ،وورِث األبناء عن آبائهم هذا الشعور بالنقص
والتبعية ألحفاد المحتل.
 - 6محو الذاكرة التاريخية :ألجل استيعاب الشخصية
اإلفريقية ضمن مكونات المحتل ،وتوجيه مس���يرتها ضمن
س���ياقاته التاريخية والحضارية ،أنك���ر أن يكون لها جذور
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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تنموية

تاريخية ،وسعى إلى محو ذاكرتها التاريخية ،وطمس معالم
حضارتها ،ونس���ب ما أبدعت���ه قديماً إلى أرومة ش���عوبه
القديمة اإلغريقية والرومانية.
ولقط���ع معالم تاريخه���ا الحض���اري «راح يُطلق على
مناطقها المختلفة تس���ميات جديدة للح���ؤول بينها وبين
تذ ّكر اإلمبراطوريات والممالك المزدهرة التي كانت تس���ود
فيها ،فلم نعد نس���مع بممالك صنغي وكانم وبرنو ،ولم تعد
غيني���ا هي غينيا القديمة نفس���ها ،وال مال���ي الحالية هي
مالي القديمة»((( ،كما قام بتش���ويه عالقة العرب بإفريقيا
بتحميلهم وزر تجارة الرقيق!
الح���س التاريخي
بن���ا ًء على ذلك؛ فقد نش���أ ضعف
ّ
لدى الش���خصية اإلفريقي���ة ،وعدم اهتمامه���ا بماضيها،
وبخاصة جيل ما بعد االحتالل ،وقلّة اس���تفادتها من تراثها
التاريخي ،وبخاصة اإلسالم واللغة العربية ،في تعزيز ثقتها
بنفسها ،وتأكيد هويتها ،وتحقيق وحدتها ،واستئناف مسيرة
حضارتها اإلسالمية.
ً
 - 7تفتي���ت الكيان���ات :تم تفتيت م���ا كان قائما من
وحدات إقليمية بش���رية أو طبيعية متجانس���ة في إفريقيا
من خالل تقسيم مناطق النفوذ وإقامة الحدود المصطنعة،
وأح���دث المحتل «انقطاعاً خطراً في العالقة بين س���كان
هذه المناطق؛ ما أدى إلى فترة ارتباك حضاري خالل فترة
االحتالل األوروبي»(((.
كما عمد إلى إضعاف والئها لإلسالم ،وبعث الوالءات
الضيقة ،وأوجد «انقطاعاً معرفياً ،وربما سلوكياً ،حين زرع
جملة من المؤسسات فض ًال عن المفاهيم المغلوطة ،وجـعل
من القبيلة وحـدة سـياس���ية ومركزاً للوالء ،فيما كان الوالء
السابق يميل إلى الشرعية المستمدة من تعاليم اإلسالم في
العديد من الديار اإلفريقية المسلمة»(((.
( )1انظرwww.shahrodi.com/al-menhaj/Almen23/ :
minha-11.htm
( )2سيف اإلسالم بدوي بشير :جذور التراث الثقافي ،..مصدر
سابق ،ص .64
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( )3انظرwww.islamweb.net/newlibrary/ummah_ :
...Chapter.php?lang...10

وتعميقاً للتباين���ات أدخل المحتل مكوناته االجتماعية
واللغوية والثقافي���ة وأيديولوجياته الفكرية والمذهبية على
اخت�ل�اف من بلد آلخر ،بل في البلد الواحد ،كما حدث في
الصومال ،وانتشرت عمليات التنصير والتغريب واالستالب،
وتكوين الش���تات ،إضافة إلى تف���اوت التنمية بين األقاليم
وفي داخل البلدان.
م ّثلت سياسات المحتل في مجملها منظومة متكاملة من
الخطط واألساليب والوسائل التي أدت إلى تدمير الشخصية
اإلفريقية في جوانبها المختلفة ،النفسية والروحية والعقلية
والفكري���ة والثقافي���ة ،ونُظمه���ا االجتماعية والسياس���ية
واالقتصادية ،وفي بناها التحتية وبيئاتها المختلفة ،والمباعدة
بينها وبين ما أرساه اإلس�ل�ام من عوامل التقارب واالندماج
والوحدة ،وهيأها لالنقسامات والصراعات المستمرة ،وظ ّل
حتى بعد خروجه يرعى ما غرس���ه من بذور الفرقة والشتات
من خالل ما صنعه من نخب ،وما و َّرثه من نُظم ومؤسس���ات
تعمل بالوكالة لخدمة مصالحه.
 - 8االس���تيعاب :وذلك بدمج الشخصية اإلفريقية -
وبخاصة المسلمة  -في هو ّية المحتل ،وإلحاق البلدان بدوله
على ش���كل ممتلكات ،وذلك من خالل سياس���اته ،ونشاطه
التنصيري ،ونشر لغاته وثقافاته ،وتدريس تاريخه ومناهجه،
وإحالل نُظمه ،وصناعة النّخب ،وقد ت ّمت عمليات استيعاب
أو دمج قس���ري كما حدث للجزائر وغيرها ،ومن آخر ما
فقدت���ه إفريقيا جزيرة مايوت (إح���دى جزر القمر األربع)
التي ض ّمتها فرنسا إليها رسمياً في عام 2011م ،وأصبحت
إحدى مقاطعاتها فيما وراء البحار.
وم���ن مالمح االس���تيعاب ومظاهره في الش���خصية
اإلفريقية:
 نمط االس���تهالك والس���لوك الحض���اري الغربي،وخصوصاً بين ش���رائح النّخب والمثقفين ،وعلى مس���توى
المؤسسات الرسمية في كثير من دول القارة.
ّ
 إطالق األس���ماء الغربية على بعض الدول واألقاليموالمؤسس���ات ،كالصومال الفرنس���ي ،وإفريقيا
والمناطق
ّ
البريطانية ،وجزر سيشل ،ومدن ليوبولدفيل ،وغيرها ،هذا
بجانب الخارطة التنصيرية التي أصبح ك ّل جزء من إفريقيا
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تابعاً لهوية هيئة كنسية أو أكثر.
 النّخب وماليين الش���تات الذي���ن يع ّدون نماذج حيةلالستيعاب في اعتزازهم بقيم الغرب ،وتق ّمص شخصيته،
وحرصهم على تطبيق نُظمه ومناهجه وسياساته.
 العولم���ة التي يزيد من خطر تهديدها لخصوصياتالش���خصية اإلفريقية االنفتاح ،وفضاءات الحرية الواسعة،
والتطور المعلوماتي العظيم ،ونُظم االتصال وتع ّدد وس���ائله
وأس���اليبه ،والتقنيات المتطورة التي تسهل نفاذها مباشرة
إلى المخاطبين وتضاعف من قوة تأثيرها.
إن عملية االس���تيعاب ال تزال ماضية بهدوء حتى بعد
مؤسس���ات وقنوات
خروج المحتل ،من خالل ما أقامه من ّ
وبرام���ج سياس���ية واقتصادية وثقافي���ة للتواصل والتأثير
المؤسسات والمنظمات
المس���تمر ،إضافة إلى اس���تغالله
ّ
الدولية ف���ي تذويب هوي���ات األمم والش���عوب وعولمتها
وبخاصة الشخصية اإلسالمية.
 - 9التخلّف الحضاري :من أبرز السمات التي أورثها
المحت���ل األوروبي للش���خصية اإلفريقية ،بع���د أن كانت
متق ّدمة علمي���اً وحضارياً في ظ ّل اإلس�ل�ام ،فتركها وهي
تعاني التخلّ���ف الثقافي ،والتخلّف العلم���ي ،والتخلّف في
مهارة أداء العمل ،والبطالة والفقر ،بالرغم مما في بالدها
من ثروات.

�صور ال�شخ�صية الإفريقية:

نخلص مما تق��� ّدم إلى أنه توجد أكثر من ش���خصية
إفريقية ،أو صور متع ّددة لش���خصية واحدة ،وذلك بحسب
الثابت والمتغي���ر من المورثات والظواه���ر وعمق آثارها،
واختالف أدوار الشخصية وسلوكها في مواقفها المختلفة،
وقابليته���ا للتكيف وديناميكيته ،وتن ّوع األنطولوجيا الخاصة
بالمجتمعات اإلفريقية ،فقد كان لك ٍّل منها ما يناس���ب من
القوانين والنّظم والتقاليد وفق س���ياقات معينة لكي يعيش
الجميع معاً بسالم.
وقد نت���ج عن ذلك تش���كيالت متع ّددة ذات س���مات
وخصائ���ص متمايزة بحك���م بيئتها وظروفه���ا التاريخية،
(مصر والنوبة) في ش���مال إفريقيا ،وأكس���وم في ش���مال

شرق إفريقيا ،وغانا ومالي وسونغاي في غربها ،وزيمبابوي
الكبرى في جنوبها.
إن أه���م ما يحكم مرجعية التصني���ف والتقييم النظر
إلى الش���خصية العامة وفق اإلرادي من مورثاتها واتجاهها
اب َمن
التنموي في ذلكَ { ،ق��� ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكا َها (َ )9و َق ْد َخ َ
َد َّسا َها} [الشمس  ،]10 – 9 :يدخل في ذلك إرادة اإلنسان
ومعتقداته وتح��� ّرره ودافعيته وتفكي���ره وقيمه األخالقية،
ونُظم حياته وممارساته الس���لوكية الناشئة عن ذلك ،وما
يغلب على الشخصية في مورثاتها الداخلية التي تتأثر وتؤ ّثر
فيما حولها من العوامل الخارجية.
ينشأ عن ذلك وضع الشخصية ضمن إطارين رئيسين:
{ ُه َو ا َّلذِ ي َخلَ َق ُك ْم َفمِ ن ُك��� ْم َكافِ ٌر َومِ ن ُكم ُّمؤْمِ ٌن[ }...التغابن
 ،]2 :فنك���ون بذلك أمام ش���خصيتين إفريقيتين على وجه
العموم ،مس���لمة وغير مس���لمة ،مع اإلقرار بوجود تزامن
وتداخل بينهما بعد انتش���ار اإلس�ل�ام ،ودون الخوض في
تفريعاتهما نعرض ألهم خصائص وسمات ك ٍّل منهما.
الشخصية اإلفريقية غير المسلمة:
 س���مة التد ّين ،التي تُرد ابتدا ًء إلى الفطرة وإلى ماسبق من العهد القديم في ميثاق الذ ّر.
 الوثنية واألرواحية التي أعاقت نمو فطرتها السليمةوسويتها النفسية.
 غلبة األس���اطير والخرافة على رؤيتها العامة للكونفي وثنيتها وفلسفتها األرواحية.
موحد من خالل سلوكاتها
 وجود تماثل يدل على مبدأ ّوممارساتها الوثنية.
 تع ّدد لغاتها وﺗﻨ ّوع ثقافاتها ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭقدمها. انفراده���ا بفئات وعمليات للتفكير في إدراك تنظيمالعالم مس���تمدة م���ن خصوصيتها االجتماعي���ة والثقافية
األصلية.
 تمتعه���ا بق���درات عقلية ،ربما تف ّوق���ت على عقليةاألوروبي في تاريخها القديم ،وظرفها الزماني والمكاني.
 تع��� ّدد أعراقها وجنس���ياتها ،التي أث���رى ٌّكل منها
ش���خصيتها بعادات وتقاليد متماي���زة ،إال أن هذا التع ّدد
ش ّكل عام ًال سلبياً لعدم نموها المتوازي ،واستغالل المحتل
ثقافية فصلية َّ
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األوروبي له في سياسة «ف ِّرق ت َُس ْد».
 قدرتها على التكي���ف والمرونة والقابلية لالندماج،وهو ما أوجد جملة من الخصائص المش���تركة للشخصية
اإلفريقية.
 المالم���ح العربي���ة ،فالمجموع���ات العربية ولغتهاش ّكلت مك ّوناً إيجابياً مهماً في الشخصية اإلفريقية.
 طغيان الشخصية الجماعية وذوبان شخصية الفردداخلها ،وهي سمة للمجتمعات البسيطة ،وقديماً قال شاعر
القبيلة:
وه���ل أنا إال م���ن غز ّية إن غوت غويت وإن ترش���د
غز ّية أرشد
الشخصية اإلفريقية المسلمة:
ومن أبرز سماتها وخصائصها:
 النق���اء والصف���اء الداخلي ،وتح ّررها م���ن الوثنيةوالشركية والكهنوتية ،وعناصر الخوف والوهن.
 توافق معتقداتها وانس���جامها م���ع كيانها الفطري،فاإلسالم هو الفطرة.
 الشعور بالعزة والكرامة واالستعالء اإليماني ،وتقديرالذات والرضا النفسي والطمأنينة والثقة في النفس.
 قوة اإلرادة والدافعية واإليجابية في الحياة ،والعطاءالحضاري المتميز.
 نم ّو المل���كات والقدرات العقلية وتف ّوقه���ا ،التي ح ّررهااإلسالم من األساطير والسحر ،وأرهف حسها وحواسها لإلدراك
السليم ،وز ّودها بمنهج التفكير والمنطق والنظر الصحيح.
 تمتعها برؤية واضحة وشاملة وتصورات سليمة للكونوالحي���اة والعالقات القائمة بي���ن مكوناتها كلها؛ فهي على
التحضر في الرؤية الكونية واالجتماعية،
درجة عالية م���ن
ّ
وفي بناء النّظم والعالقات ،ورسوخ القيم األخالقية.
 وح���دة كيانه���ا وقوة تماس���ك بنائه���ا الداخلي ونس���يجهااالجتماعي؛ حيث وحدة الرؤية واتفاق الهدف ووالء الجميع لإلسالم.
 التوازن داخل كيان الفرد ،وبين الشخصية الوظيفيةوالش���خصية العامة ،وبي���ن كيانات المجتم���ع ،فالقواعد
واألحكام الدينية ّ
توظف نش���اط الجمي���ع وتوجهه بتوافق
وانسجام.

تحقيق وضعية متق ّدمة له���ا ثقلها ودورها الحضاري،
فهي تسعى لصالح اإلنسانية كلها ،وذلك جوهر رسالتها.
 روح الحيوية والتج ّدد واالبتكار؛ ما أكس���بها الريادةوالتق ّدم في كثير من المجاالت.
 اتس���اق وانس���جام س���لوكها وفق مرجعية موثوقةومنهجية سليمة.
 غلبة العروبة واللس���ان العربي ،فالعربية لسان أكثرمن نصف س���كان الق���ارة ولغة التواصل األول���ى فيها ،بل
الوحي���دة في بعض أنحائها ،وبخاصة ش���مالها ،تأثرت بها
معظم اللغات الكبرى في إفريقيا.
 االستقرار الداخلي واالس���تقرار العام لغلبة عواملالوحدة وضعف أسباب الفرقة والش���تات ،وتحقّق العدالة
ورعاية الحقوق.

ال�شخ�صية الإفريقية في ّ
ظل االحتالل الغربي:

اس���تهدف المحتل الش���خصية اإلفريقي���ة ،وبخاصة
المسلمة ،في وجودها كلّه :ماضيها ،وحاضرها ،ومستقبلها.
وفيما يلي عرض ألبرز ما أورثها من سمات وخصائص:
 الش���عور بالضعة لس���حق المحتل آدميتها ،وإهدارهكرامتها ،وتجريدها من ك ّل قيمة إنسانية.
 ضعف القيم األخالقية كالمروءة والحياء والعفّة والقناعة. الضعف المعنوي ،وهو ما أع���اق تنميتها ،وو ّلد فيهاشعوراً بالعجز ،وقعوداً عن العمل ،وضعفاً في العطاء واإلنتاج.
 الجمود واالضط���راب الفك���ري ،والتخلّف العلميوالتقن���ي؛ ما أدى إل���ى تخلّفها ،وبخاص���ة إفريقيا جنوب
الصحراء.
 ضعف ثقتها بنفسها وقدراتها. االتكالي���ة ،وضعف روح المبادرة ،وعدم القدرة علىاتخاذ القرار ،والميل للتقليد.
 ضع���ف صلته���ا بماضيها ،وبخاصة جي���ل ما بعداالحتالل.
 تفتت كياناتها ،وانقطاع ما بينها معرفياً وس���لوكياً،ولغويا وثقافياً.
 -تع ّدد والءاتها الضيقة؛ ما جعلها عرضة للصراعات.

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

 تخلّفه���ا في جمي���ع المجاالت ،ومعانته���ا البطالةوالفقر.
 التبعي���ة الثقافية والسياس���ية واالقتصادية للغرب،وغلبة النمط االستهالكي والسلوك الحضاري الغربي عليها.
 ومؤخراً طغي���ان العولمة أخطر مه ّدد لخصوصياتالشخصية اإلفريقية ،تدعمه روح االنفتاح وفضاءات الحرية
الواس���عة ،والتط ّور المعلوماتي المذه���ل ،ونُظم االتصال
ووس���ائله وأس���اليبه المتنوعة ،والتي تضاع���ف التقنيات
المتط ّورة من قوة نفاذها وتأثيرها.

ال�شخ�صية الإفريقية وخطاب التنمية ال�شاملة:

أزرت الوثنية بالشخصية اإلفريقية ،واسترقها المحتل
األوروبي بدعم من الكنيسة ،وأورثها اضطراباً وتخلّفاً وفرقة
وش���تاتاً ،ولم تجد في ش���تات االغتراب إال غربة وشتاتاً،
ومزيداً من التوتر ومعاناة عقد النقص واضطرب الديمومة،
ولم يعد من مصدر لخطاب تنموي ش���امل س���وى اإلسالم
بمبادئه القويم���ة ،ومعاييره الس���ليمة ،ومناهجه ،لتحقيق
نهضتها ،وقد كان لنجاحاتها معه سابق عهد وتجربة.
المدخل النفسي:
يخاطب اإلس�ل�ام اإلفريقي بوصفه بش���راً ،ويعامله
بما يحف���ظ كرامت���ه ،ويُ َع ّد ه���ذا المب���دأ أول المداخل
النفس���ية وأهمها لتحقيق التواصل الف ّعال عن الشخصية
اإلفريقي���ة ،ويتض ّمن ذلك تصحيح م���ا كان منحازاً ضدها
من دراسات وتحليالت وتفس���يرات وافتراضات ،وبخاصة
فيما يتعلق باألبعاد النفسية ،واستعادة الثقة وتقدير الذات
لدى الشعوب اإلفريقية ،وإن ما أصابها من علل وتش ّوهات
داخلية من جراء وثنيتها قديماً واسترقاقها لن يُذهبه سوى
مبدأ التوحيد في اإلس�ل�ام الذي يم ّثل قمة النضج والتح ّرر
لإلنسان ،ومنتهى عزته وكرامته ،وإنسانيته ،وجماع قيمتها،
وتنمي���ة خصائصها العلي���ا الروحية والنفس���ية والعقلية،
وميولها واتجاهاتها اإليجابية.
إن جمي���ع أنواع الخط���اب والبيان���ات األيديولوجية
المحلي���ة والواف���دة كمفهوم الع���زة الزنجي���ة عند حركة
النجرتيود ( Negritudeالزنوجة الممزوجة باالش���تراكية

والوح���دة اإلفريقية واألدي���ان) ،واألفريكاني���ة ،ومذاهب
العلمانية ،وغيرها ،ليس���ت سوى شعارات ،ال تع ّبر عن قيم
أصيلة ،وليس لها من تأثير في الضمير أو السلوك.
خطاب الفطرة :الميثاق والعهد القديم:
ميثاق الذ ّر أقدم ما خوطب به اإلنسان ،يتخذ «الفطرة
الزكية» معياراً ألفضليته وأساساً لتنمية شخصيته ،وإقامة
حضارة إنسانية راقية ،تستند إلى أقيم ما في نفس اإلنسان،
ولئن عانت الش���خصية اإلفريقية االسترقاق لسوادها ،أو
زنجيتها؛ ففي الخطاب اإلس�ل�امي تج���د ر ّد اعتبارها؛ إذ
يرف���ض أن يكون اللون أو الجنس معياراً ألفضلية أو دونية،
قال عليه الصالة والس�ل�ام« :ال فضل لعربي على عجمي،
وال لعجمي على عربي ،وال ألحمر على أس���ود ،وال أس���ود
على أحمر إ ّال بالتقوى»((( ،فهي بإس�ل�امها موضع الكرامة
{ ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك��� ْم عِ ن َد اللَّهِ أَتْقَا ُك ْم} [الحجرات  ،]13 :وقد رفع
اإلسالم بالالً ووضع أبا جهل وأبا لهب.
إن ه���ذ المبدأ في الخطاب اإلس�ل�امي يُ َع ّد المدخل
الثان���ي للتواصل الحضاري م���ع الش���خصية اإلفريقية،
يخرجها م���ن ظلمات الوثنيات القديم���ة والحديثة ،ويزيل
عنها ترس���بات مفاهي���م التفوق العنص���ري لألبيض على
األسود التي سعى الغرب لترسيخها في نفسها.
شمول الرؤية واتساقها:
ّ
الشخصية اإلفريقية قيمية ودينية ،ضلت طريقها في
وثنيتها وأرواحيتها ونصرانيتها ،واإلس�ل�ام يهديها للتي هي
أقوم؛ من الرؤية الواضحة الش���املة والتفسيرات السليمة
لوجود اإلنس���ان وغايته ،ودوره ومس���ؤوليته ومآله ،وعالم
ما بعد الش���هادة ،مقارنة بما تق ّدمه الوثنيات في ذلك من
ضبابيات ،وم���ا تدعو إليه األديان األخ���رى من تناقضات
وانحرافات ،فالنس���ق األيديولوجي الذي يق ّدمه اإلس�ل�ام
واتس���اقه في عقائده وتصوراته ومفاهيمه عن النظام العام
للوجود كلّه يو ّلد فيها انس���جاماً فطرياً ،وحالة من الرضا
النفسي ،وباعثاً نحو الخير.
( )1أخرجه أحمد ( ،)411 / 5وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:
«رجاله رجال الصحيح».
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إن تمكين أس���باب القوة المعنوية الروحية والنفس���ية
في الش���خصية اإلفريقية وش���عورها بالعزة وتقدير الذات
هو ما يحول دون هزيمتها النفس���ية أو إحساسها بالدونية
تج���اه غيرها ،ومصدرها في ذلك قوة اإليمانَ { ،و ِللَّهِ الْعِ َّزةُ
َو ِل َر ُس���ولِهِ َو ِلل ْ ُمؤْمِ نِي��� َن} [المنافق���ون َ { ،]8 :والَ تَهِ نُوا َوالَ
ت َْح َزنُوا َوأَنتُ ُم األَ ْعلَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّمؤْمِ نِي َن} [آل عمران .]139 :
وحدة كيانها وترابطه:
جعل اإلس�ل�ام دمج اإلثنيات غاية ف���ي خطابه{ :يَا
َّاس ِإ َّن���ا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َكرٍ َوأُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش��� ُعوباً
أَ ُّي َها الن ُ
َو َق َبائِ��� َل ِلتَ َعا َر ُفوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد اللَّ���هِ أَتْقَا ُك ْم ِإ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم
َخبِي��� ٌر} [الحج���رات  ،]13 :ونجح في توحي���د الوالءات
القبلي���ة واإلقليمية في إفريقيا تحت والئ���ه ،وعزّز تآلفها
بثقافة الس�ل�ام ومبادئ العدالة وحف���ظ الحقوق والكرامة
اإلنسانية واألخوة اإلس�ل�امية ،والتي أسهمت في تماسك
نس���يج الش���خصية اإلفريقية ،وحالت دون الصراعات بين
مك ّوناتها ،فهو كفيل بإعادة تحقيق ذلك واس���تمراره بعدما
أفسده االحتالل الغربي.
االعتدال والعدالة (التوازن والتوازي):
اإلس�ل�ام خطاب اعتدال وعدالة ،وهو كفيل بأن يعيد
للشخصية اإلفريقية ما افتقدته من توازن بين مك ّوناتها في
أبعادها المختلفة على المس���توى الفردي ،وتوازٍ في تنمية
كياناتها على المس���توى الجماعي؛ باحترامه لك ّل الكيانات،
وحفظه لحقوقها ،وموازنته بين الفردية والجماعية.
لسان القوم وفحوى الخطاب:
العالق���ة وثيقة بي���ن اللغ���ة وعملي���ات التفكير بك ّل
مس���توياتها من جانب ،وبين اللغة وشعور اإلنسان وعواطفه
من جانب آخر ،والخطاب بلس���ان الق���وم يكون أفصح في
التعبير ،وأبلغ في إيصال الرسالة ،لقدرته على الوصول إلى
العقل والعاطف���ة معاً ،وفي التعليل القرآني دعوة إلى ذلك،
كما في قوله تعالىَ { :و َما أَ ْر َسلْنَا مِ ن َّر ُس ٍول ِإ َّال ِبل َِسانِ َق ْومِ هِ
ِليُ َب ِّي َن لَ ُه ْم} [إبراهيم  ،]4 :وقوله تعالىَ ...{ :وأَن َزلْنَا ِإلَيْ َك
َّاس َما نُ ِّز َل ِإلَيْهِ ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرونَ} [النحل :
ال ِّذ ْك َر ِلتُ َب ِّي َن لِلن ِ
 ،]44والعربية هي لسان معظم شعوب إفريقيا.

وا�ستعمركم فيها ..خطاب التنمية الم�ستدامة
ال�شاملة:

التأخّ ���ر أو التخلّف في إفريقيا أس���هم فيه االحتالل
األوروب���ي ،إضافة إلى عوامل أخرى ،منها البيئة اإلفريقية،
والمعتقدات الوثنية ،والجه���ل والخرافة ،يتطلّب الخطاب
رؤية اس���تراتيجية تح ّررية ذات هدفين ،يس���همان معاً في
تحرير الش���خصية اإلفريقي���ة ودافعيتها؛ الهدف األول هو
تحريره���ا من قيودها الداخلية ،وأص���ل ذلك وثنيتها التي
أخضعته���ا للخوف والخضوع ،وأس���لمتها للضعف والوهن
أمام سلطة الس���حر والكهانة والكجور وغير ذلك ،والفهم
القاصر لإلس�ل�ام عند بعض المتص ّوفة ،والثاني تحريرها
من االستعباد الخارجي ،وهيمنة اآلخرين عليها ،إن مفهوم
االس���تخالف وعمارة األرض ليس غريباً عن الش���خصية
اإلفريقية ،وهي صاحبة الس���بق الحضاري ،وخصوصاً في
ظ ّل اإلسالم.
هذه بعض مضامين الخطاب التنموي اإلسالمي مقابل
أنواع من الخطاب والبيانات األيديولوجية المحلية والوافدة
الت���ي ال تع ّبر عن قي���م أصيلة ،وال تع���دو أن تكون مجرد
شعارات ليس لها من تأثير في الضمير أو السلوك.
يس���جله التاري���خ الدور اإليجابي
وإن من أبرز ما
ّ
لإلس�ل�ام في بن���اء الش���خصية اإلفريقي���ة ،وتفجير
طاقاتها ،وتنمي���ة قدراتها وإبداعاته���ا ،وعلى الجانب
يسجل التاريخ السلبية الغالبة على دور االحتالل
اآلخر ّ
األوروبي الحديث وسياساته ،وما ارتبط به من عمليات
تنصير وتغريب واس���تالب ،تواطأت جميعها على تدمير
المك ّونات الداخلية للشخصية اإلفريقية ،وش ّل قدراتها،
واستنزاف طاقاتها البشرية قبل المادية ،وتخريب بيئتها
من حولها.
وخالفاً لدور اإلس�ل�ام في تنمية مك ّونات الشخصية
اإلفريقي���ة ف���ي اتجاه التكامل واالنس���جام وف���ق مبادئه
اإلنسانية؛ عمل االحتالل الغربي  -وفق مبدأ «ف ِّر ْق ت َُسد» -
على جعلها عوامل فرقة وشتات؛ بتعميق الخالفات وتأجيج
الصراعات فيما بينها.
فألي خطاب تصغي وتستجيب؟!
وبعد؛ ّ
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اللغة العربية في إفريقيا ..
واقعها ومستقبلها
كبرى لغات التعليم في إفريقيا وأثرها في نشر
التعليم االسالمي
د .شيخ صمب
مشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها في إفريقيا
د .أحمد محمد بابكر النور
إشكالية اللغة في إفريقيا  ..ترميم ذاكرة
د .هارون باه
الفرنكوفونية وتحدياتها للغة العربية في غرب إفريقيا
د .علي يعقوب

وضع اللغة العربية في دول القرن اإلفريقي
د .كمال محمد جاه الله
مفاهيم يجب أن تصحح حول تعليم اللغة العربية في
نيجيريا
د .علي أبوالجي عبدالرزاق

اللغة العربية في جنوب السودان ما بعد االنفصال
د .أبوبكر عبد الله شعيب
ُّ
اللغة العربيَّة بإفريقيا ..تشخيصٌ لواقعها واستشراف
لمستقبلها
د .آدم بمبا
خاتمة الملف
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اللغة العربية في إفريقيا
تُ َع ّد اللغة من «أرقى ما لدى اإلنس����ان من
مصادر القوة والتف ّرد»((( ،لداللتها المباش����رة
على وعيه بذات����ه ،وارتباطها بعمليات التفكير
والقدرة على التعبير واكتساب العلم والمعرفة،
وهي أس����اس الحض����ارة والرق����ي ،ومن أبرز
مق ّومات الش����خصية وعوامل بنائها وتكوينها
النفس����ي والعقل����ي ،وأه����م أدوات تواصلها
وحضوره����ا الفاعل ف����ي نش����اطات الحياة
المختلف����ة ،وم����ن أهم مك ّون����ات ُهو ّية األمة،
ووسائل حفظ ذاكرتها التاريخية.
ولئن تم ّيزت إفريقيا بوجود أكثر من 2000
لغة فإن اللغة العربية تتصدرها بحضور فاعل،
تاريخاً ،وحضار ًة ،وانتشاراً ،وقو ًة ،وتأثيراً ،وهو
ما دفع مجلة «ق����راءات إفريقية» لتخصيصها
بهذا الملف ،والذي تس����عى من خالل محاوره
ومف����ردات محتويات����ه أن تفيها اليس����ير من
حقها ،بإبراز األبعاد التاريخية ،واإلس����هامات
الحضاري����ة والثقافية ،والعلمي����ة والمعرفية،
لهذه اللغة الفريدة المتمي����زة ،وبيان مكانتها
وواقعها ،وتو ّقعات مستقبلها في إفريقيا.
إن عه����د إفريقي����ا باللغ����ة العربية قديم
وممتد؛ إذ لم تكن هجرة األوائل من الصحابة
رضوان الله عليهم ودخول اإلس��ل�ام إفريقيا
هو أول عهدها باللغ����ة العربية ،فقد كان لها
سبق وقِ دم في الوجود بإفريقيا ،ترجعه بعض
الدراس����ات إلى عدة قرون خلت قبل الميالد،
وله����ا موضع ق����دم وأصالة راس����خة ،بل إن
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( )1سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ،جمعة سيد يوسف ،عالم
المعرفة  ،145المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب –
الكويت  -يناير 1990م ،ص .11

بعض الباحثين اللغويين يعد القارة اإلفريقية
الموطن األصلي للغ����ة العربية ،وديارها التي
انطلقت منها لتع ّم الجزيرة العربية ،ومنها إلى
غيرها ،حيث كانت الرقع����ة واحدة ،ولم يكن
ثمة صدع إفريقي وأخدود ليحول دون حراكها
وانتقالها مع بقية أفراد أس����رتها اللغوية من
اللغات السامية (اآلرامية والعبرية وغيرها).
تع ّمقت العربية في وجدان القارة اإلفريقية
قداس����ة ،فأُش����ربت القلوب والنف����وس ح ّبها
لكونها لغة القرآن الكريم؛ واختارتها ش����عوب
إفريقيا طواعية ،وسعوا إليها ،وبخاصة طالب
العلم والعلماء منهم ،جاهدة ألسنتهم ألن تلهج
به����ا ،وكانوا أول من قاموا بتعريب ألس����نتهم،
وانصهروا في بوتقة الثقافة العربية اإلسالمية
تمام����اً حت����ى أتقنوه����ا وبرعوا فيه����ا كتاب ًة
وتخاطباً ،فصاح���� ًة وبالغ ًة ،أدباً وعلماً ،حتى
فاق بعضهم أهل المش����رق في ذلك ،وأصبح
للعربية وآدابها في إفريقيا بعض الخصائص
والسمات المميزة لها عن بقية أوطان العربية
ومناطق انتشارها.
تم ّي����ز حضور اللغ����ة العربية ف����ي القارة
اإلفريقية من بعد انتش����ار اإلسالم فيها بثقل
حضاري ،تع ّمقت جذوره في كيانها ،واتس����ع
باتس����اع رقعة اإلس��ل�ام فيها ،وقوي تأثيرها
بتأثير اإلس��ل�ام وهيمنته في مجاالت الحياة
المختلف����ة العام����ة والخاص����ة ،وأكثرها قوة
وتمددت عبر ساحات القارة بحضور
وحيوية،
ّ
فاع����ل وق����وي؛ زماناً ف����ي مراح����ل تاريخها
المختلفة ،ومكاناً في شمالها وجنوبها وشرقها
وغربها ،وموضوعاً ما اتس����عت مجاالت العلم
والمعرف����ة ،فخلّف لن����ا علماؤها م����ن أبناء

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

���دت من عيون
القارة «ث����روة علمية هائلةُ ،ع� ّ
الت����راث العربي اإلس��ل�امي ،ممثلة في آالف
المخطوط����ات المكتوبة باللغ����ة العربية في
مختلف الفنون والعل����وم ،ومتفرقة في أنحاء
المناطق واألمصار»(((.
وتبوأت أعلى المن����ازل؛ إذ أصبحت اللغة
الرس����مية لمعظم الممالك اإلس��ل�امية التي
ظهرت ف����ي إفريقيا ،حيث كتب����ت بها جميع
مراسالتها ومحارمها (مراسيمها وتصاريحها)
وخطاباته����ا ،كما د ّونت به����ا تاريخها ،ونمط
إدارتها وحضارتها.
وفي مجال العل���م والتعليم ف���ي إفريقيا
أحدث���ت اللغة العربية ث���ورة علمية تجديدية،
واكب���ت كبرى حركات الدعوة اإلس�ل�امية في
إفريقيا ،مثل :حركة الشيخ عثمان بن فودي في
منطقة ش���مال نيجيريا ،وحركة الشيخ أحمد
حم لب في مالي ،وحركة الشيخ عمر بن سعيد
الفوتي ف���ي فولتا جالو (الس���نغال) ،وحركة
الش���يخ محمد األمير الكانمي في برنو (شرق
شمال نيجيريا) وغيرهم ،وكانت اللغة الرسمية
لهذه الحركات والتنظيمات هي العربية ،وهي
لغة المراسالت والقضاء وجميع العقود.
كم����ا أثرت العربي����ة العديد م����ن اللغات
اإلفريقية المحلية في مفرداتها وتراكيبها ،بل
في كثير من خصائصها وس����ماتها األسلوبية
والبالغية في فنون الشعر واألدب ،وظلّت بعض
اللغ����ات المحلية ،مثل :الفالنية والهوس����اوية
والبمبرا واليوربا والكانورية ،لفترة من الزمان
تُكتب بالحرف العربي ،وما زالت آالف الوثائق
والمخطوطات بهذه اللغ����ات مكتوبة بالحرف
( )1التراث اإلفريقي العربي بين االندثار ومحاوالت اإلنقاذ ،الخضر
عبد الباقي ،انظر :موقع اإلس�لام اليومhttp://www. :
islamtoday.net

العربي.
وقد اس����تطاعت اللغة العربي����ة ،بما لها
من قدم راس����خة في إفريقي����ا وانتماء أصيل
لكيانه����ا وتغلغ����ل في وجدانه����ا ،أن تقف في
وج����ه التحدي����ات التي واجهته����ا ومحاوالت
القضاء عليها؛ بم����ا انتهجه المحتل األوروبي
من سياسات إلقصائها عن المجاالت الحيوية
من الحكم والقواني����ن والتعليم ،وفرض لغاته
مكانه����ا ،وإحالل الح����رف الالتيني بدالً عن
الحرف العربي.
إن ه����ذا الصمود للغ����ة العربية في وجه
التحديات يُ َع ّد من أهم المؤش����رات  -بجانب
مؤشرات أخرى  -التي ّ
تبشر بما ينتظر اللغة
العربية من مستقبل يشي بازدهارها وتطورها.
تلك هي المحاور التي حرصت المجلة على
أن يتضمنها ملف هذا العدد عن اللغة العربية
في إفريقي����ا ،وإثرائها بقراءات متع ّمقة لنخبة
المتخصصين الباحثين والكتّاب ،وتأكيدها
من
ّ
بعرض نماذج لواقعها في بعض أنحاء القارة،
وتنتظم هذه المحاور التي تمثل أبعاداً متعددة
لتؤلف وحدة متكاملة في ملف تضيفه المجلة
قدمته من ملفات متنوعة في الش����أن
إلى ما ّ
اإلفريقي وف����ا ًء لهذه القارة ،وإب����رازاً لمعالم
ش����خصيتها وحضارتها اإلس��ل�امية العربية،
وتوعي ًة ألبنائها من المسلمين وغيرهم باللغة
العربية ودوره����ا البنائي الحضاري والتنموي،
وواقعه����ا اليوم ،وارتب����اط مس����تقبل القارة
به����ا ،وهو ما يقتضي االهتم����ام بها ومعالجة
ما تواجهه من مش����كالت ع����رض لها بعض
وقدموا لها ما يرونه من الحلول.
الباحثينّ ،
ويسعدنا بعد هذ العرض الموجز لطبيعة
ه����ذا الملف وأهدافه ،وأبرز م����ا تض ّمنه ،أن
ندع ق ّراء المجلة مع ما ت ّم بس����طه على أيدي
الباحثين والكتّاب حول هذه المحاور.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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كبرى اللغات بإفريقيا وأثرها في نشر
التعليم اإلسالمي
د .شيخ صمب

*

مقدمة:

إلفريقيا خصوصي���ة بتع ّدد
األجن���اس البش���رية واللغ���ات
الوطني���ة واألجنبي���ة وتنوعها ،ما
جعله���ا بوتقة متوترة وملتهبة بأل���وان من الصراعات
الفكري���ة والثقافي���ة والحضاري���ة ،ومع ه���ذا التنوع
والتع ّدد لم يعد ذلك الك ّم العظيم من اللغات واللهجات
مستخدماً في التعبير األدبي وأدبيات التعليم النظامي
إال م���ا يعد باألصاب���ع ،كاللغة العربي���ة والصومالية
والسواحلية والهوسوية ..إلخ.
إال أن تلك اللغات ساهمت بقسط مق ّدر في عملية
التعليم اإلس�ل�امي غير النظامي للجماهير من خالل
تفس���ير القرآن والشروح الدينية واللغوية بصفة عامة
من العربية إلى اللغات الوطنية ،باستثناء العربية التي
كانت تُ َع ّد أول لغة تس���تعمل وس���يلة تعليم ومراسالت
وإدارة وتأليف ،بجانب استخدام حروفها بكتابة اللغات
الوطنية لمحو األمية في حدود معينة ،وفيما بعد ظلّت
اللغات الوافدة على إفريقيا هي القوالب والوس���ائط
التعليمية النظامية ف���ي غالبية الدول اإلفريقية ،مثل
اإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية ،على مدى قرون من
الزمان.
ويثبت علماء اللغة أن أكث���ر لغات العالم موجودة
في إفريقيا ،الش���يء الذي دفعهم إلى اعتبارها غابة
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(*) أستاذ مساعد وباحث جامعي ومك ّون في كلية علوم وتقنيات
التربية والتكوين بجامعة شيخ أنت جوب بكار.

من اللغات((( ،حيث يق ّدر عددها بثمانيمائة لغة ،بينما
تق ّدرها خريطة مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن
بنحو  1500لغة ،ومعن���ى ذلك أيضاً أن هناك لهجات
عديدة وصعبة الع ِّد((( ،ومن س���مات اللهجات أن عدداً
كبيراً منها يتحدث بها عدد قليل من الس���كان ،وهذه
الكثرة أدت إلى التداخل اللغوي في القارة اإلفريقية.

�أُ َ�سر اللغات الإفريقية:

اللغات اإلفريقية المحلي���ة :هي مجموعة اللغات
المحلية التي يتكلمها المواطنون في إفريقيا ،وتختلف
وتتنوع باختالف وتنوع الجماعات البشرية في إفريقيا
جنوب الصحراء وجنوبي شرقيها.
وتنقس���م اللغات اإلفريقية إلى أربع أس���ر لغوية،
وهي:
أس���رة اللغات اإلفريقية اآلس���يوية :وهي واحدة
من األس���ر الس���بع عش���رة التي تكون مجموع لغات
العالم((( ،وتضم هذه األس���رة عدداً من الفروع وعدد
( )1من هؤالء (باسكوم وهرسكوفيث) حين يقوالن« :إن إفريقيا
من الناحية اللغوية من أشدّ المناطق تعقيداً في العالم ،وقد
ال ينافسها في ذلك سوى سكان أمريكا الجنوبية» ،انظر :جامعة
إفريقيا العالمية ،المؤتمر الدولي ،اإلسالم في إفريقيا ،الكتاب
السابع2006 ،م ،ص .170
( )2يرى اللغويون أن ك ً
ال من اللغة واللهجة وسيلة تفاهم ،غير أن
األولى لها قواعد إمالء ونحو وصرف ،أما الثانية فتفتقر إليها،
وإن كان لها نظام خاص لما يصحبها من تحوير أو تغيير في
النظام اللغوي جراء تنقالت القبيلة أو بعض أفرادها من إقليم
إلى آخر ،ومن ثم ال توجد لغات دون لهجات في الغالب ،وك ّل
لغات العالم فيها لهجات متنوعة تبعاً الختالف األقاليم ،انظر:
اإلسالم في إفريقيا ،أ.د .محمد عبد الغني سعودي :مكان اللغة
العربية ومكانتها والتحديات التي تواجهها في إفريقيا ..نظرة
استراتيجية ،الكتاب السابع ،ص .169
( )3التداخل والتواصل في إفريقيا ،أوراق المؤتمر العلمي ،ملتقى
الجامعات اإلفريقية ،د .الطاهر محمد داود ،عشيرة اللغات
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لغاتها  241لغة ،وتوجد في الش���رق األوسط ،وشمالي
إفريقيا وشرقيها وحول بحيرة تشاد ،ومن أهم لغاتها:
العربية ،وتليها في كثرة المتحدثين بها لغة هوس���ا في
شمال نيجيريا وجنوب النيجر ،ثم األمهرية وأورمو في
إثيوبيا ،والعبرية في إس���رائيل ،والتمازيغية في شمال
إفريقيا ،والصومالية والتق���راي والبجا في الصومال
وإريتريا والس���ودان على التوالي ،ومنها اللغة المصرية
القديمة(((.
أسرة اللغات النيجر كردفانية :عدد لغاتها 1064
لغة ،وتنتش���ر في وس���ط القارة اإلفريقي���ة وجنوبيها
وغربيها ،ومن أشهر لغاتها :الفوالني ،والولوف وسيرير
في السنغال ،ويوربا وإيبو في نيجيريا ،والسواحلي في
شرقي إفريقيا ،والماندنك وسونينكا وبامبرا في غربي
إفريقيا ،والبانتو وزولو في جنوب إفريقيا ،وأشانتي في
غانا ،وإيوي في توغو ،وزندي في جنوب السودان وفي
الزائير (كونغو).
أس���رة النيلية الصحراوية :وعدد لغاتها  138لغة،
وهي في وس���ط إفريقيا ،ومن أشهر لغاتها :الكانوري
في شمال شرق نيجيريا ،والنوبة في السودان ومصر،
والفور ودينكا وشلك في السودان ،والسنغاي والماسي،
وغيرها.
أسرة اللغات الخويسانية :وعدد لغاتها الحية 31
لغة ،توجد في دول جن���وب إفريقيا :ناميبيا ،وأنغوال،
وبتسوانا وتنزانيا ،ومن أشهرها لغة ناما.

نماذج بع�ض اللغات المحلية:

ولصعوبة تن���اول جميع اللغات اإلفريقية المحلية،
برغ���م أهميته���ا ودورها الب���ارز في تقدي���م التعليم
اإلسالمي ألبنائها ومتحدثيها بصفة عامة ،فإن الباحث
اختار بعض اللغات ف���ي مناطق جغرافية معينة لتمثل
عينة لبقية لغ���ات تلك المنطقة ،وهي( :الس���واحلية
اإلفريقية اآلسيوية ،الكتاب األول ،جامعة إفريقيا العالمية،
الخرطوم ،يناير 2006م ،ص .181
( )1التداخل والتواصل في إفريقيا ،المرجع السابق نفسه ،ص .180

والهوسا والصومالية والفوالنية والولوفية والعربية)(((.
أوالً :اللغة السواحلية:
ه���ي إحدى اللغات الرئيس���ة ف���ي العالم ،ولفظ
«السواحلي» لغ ًة :نسبة من «السواحل» جمع «ساحل»،
بمعنى س���كان الس���واحل ،والمقصود بها الس���واحل
الش���رقية اإلفريقي���ة ،وه���م خليط م���ن اإلفريقيين
والعرب((( بحكم جوار القرن اإلفريقي للمحيط الهندي
والبحر األحم���ر ،وهي من اللغ���ات البانتوية ،وترجع
أهميته���ا إلى عدد المتحدثين به���ا ،إذ يق ّدر بماليين
من الن���اس ،بين من يتحدث بها بوصفه���ا اللغ ًة األ ّم؛
أو من يتحدث بها لغ ًة ثاني ًة ش���أنها شأن بقية اللغات
اإلفريقية ،وقد ازدادت أهميتها بعد االستقالل ،حيث
أصبحت اللغة الرسمية لحكومة تنزانيا وكينيا ،ويمتد
توزيعها الجغرافي ليش���مل رواندا وبوروندي وش���رق
الكونغو ،أما على الس���احل فتمتد من جنوب الصومال
إلى شمالي موزمبيق(((.
كانت الس���واحلية تُكتب بالحرف العربي ،إلى أن
جاء االس���تعمار فاس���تبدل به الحرف الالتيني ،وبقي
اس���تخدامه في أوساط الشيوخ والفقهاء للتعليم ،وهي
لغة التعليم في تنزانيا في جميع المراحل الدراس���ية،
وت���درس بصفتها مادة لغوية في ك ٍّل من كينيا ويوغندا،
وكذلك تستعمل في جميع المجاالت الفكرية والثقافية
واإلعالمي���ة ،حت���ى تدرس ف���ي عدد م���ن المعاهد
المتخصصة والجامعات في أوروبا وآسيا وأمريكا.
ّ
ثانياً :اللغة الهوسوية:
لغة الهوس���ا من أهم اللغات ف���ي غربي إفريقيا،
( )2وهي جزء من اللغات التي اختيرت في الملتقى حول العالقات
بين اللغات اإلفريقية واللغة العربية ،المنعقد بداكار في شهر
أبريل 1984م ،حيث ركزت األبحاث في اللغة العربية باعتبارها
مستعملة في القارة اإلفريقية غربيها وشرقيها شمالي الصحراء
وجنوبيها ،ولكنني سأنتقي بعضاً منها كنماذج إلبراز دور لغات
إفريقيا في التعليم اإلسالمي.
( )3محمد عبد الغني سعودي ،مرجع سابق ،ص .178
( )4محمد عبد الغني ،المرجع نفسه ،ص .178
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وهي في األصل اس���م قبيلة قبل أن تكون اس���م لغة،
ثم أصبحت فيما بعد علماً على معظم س���كان شمال
نيجيريا ،وما جاورها من النيجر.
وقد انتش���رت في نيجيريا والنيجر وغانا وغربي
إفريقيا بفع���ل عوامل ،منها عام���ل التجارة والزراعة
والهجرة ،ألجلها انتش���رت لغتهم معه���م أينما حلّوا(((،
وهي اللغ���ة األ ّم لما بين  15مليون نس���مة فما فوق،
باإلضافة إلى  15مليوناً آخرين ليس���وا من الهوسا(((،
وبجانب دورها في النش���ر والتأليف بالحرف العربي
فهي لغ���ة التعليم في ش���مال نيجيريا م���ن المرحلة
التخصص فيها،
االبتدائي���ة حتى الجامعية لم���ن أراد
ّ
فقد جاء في التقرير الس���نوي عن التعليم لعام 1934م
بأن لغ���ة التعليم في نيجيريا هي الهوس���ا في معظم
المنطقة الشمالية.
وتبثّ به���ا العديد م���ن المواد عب���ر المحطات
التلفازية واإلذاعية ،كما تصدر بها مئات الكتب ،بعضها
مترجمة من لغات أخرى ،وبعضها مؤلفات المتحدثين
بها في ش���تى فروع األدب ،وترجمت بها معاني القرآن
الكري���م ،من إنجاز العالم أبي بك���ر جومي الذي حاز
جائزة الملك فيصل رحمه الله ،كما أن الهوس���ا تُدرس
المتخصصة والجامعات في أوروبا
في بعض المعاهد
ّ
وأمريكا وآسيا.
ثالثاً :اللغة الصومالية:
يتح���دث بها حوالي  7784434ف���ي الصومال ،و
 29207ف���ي جيبوتي((( ،و  250000ف���ي كينيا ،وهي
غنية باآلداب الش���عبية ،وبخاصة الشعر وما يتعلق به،
وكانت تكتب بالحرف الالتيني في الس���نوات األخيرة،
وق���د اهتمت بها الدولة ،حتى خطت في ذلك خطوات
( )1محمد عبد الغني ،المرجع نفسه ،ص .180
( )2اإلسالم في إفريقيا ،أ.د .محمد عبد الغني سعودي ،مرجع سابق،
ص .181
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( )3محاضرات أ.د .أبومنقه األمين ،جامعة إفريقيا العالمية عام
1992م.

ج���ادة ،ما يؤكد هذا الق���ول أن في عام 1979م صدر
نصت الم���ادة الثانية منه
الدس���تور الصومالي ،حيث ّ
على أن اللغة الصومالية هي لغة الشعب الوحيدة التي
يتفاهم بها الصوماليون ،أما اللغ���ة العربية فتربطهم
باألمة العربية ،لذا فهما اللغتان الرس���ميتان لجمهور
الصومال الديمقراطية(((.
وتُس���تعمل ف���ي جمي���ع المج���االت اإلعالمية
والتعليمي���ة ،وكانت العربية تنافس���ها في ذلك ،ولكن
الصومالية تبقى هي المسيطرة على غالبية المجاالت
العلمية واألدبية.
رابعاً :اللغة الفوالنية:
لها انتشار واس���ع في غربي إفريقيا من السنغال
م���روراً بغامبيا وغينيا ومالي وبوركينافاس���و والنيجر
وشمال نيجيريا وتش���اد والكاميرون ،مع وجود جيوب
لها في جنوب موريتانيا وش���مال غانا والسودان حتى
مرتفعات إثيوبيا.
والجدي���ر بالذك���ر أن الخالف���ة الصكت َّية التي
كانت تحكم باإلس�ل�ام في جن���وب الصحراء (1804م
 1903م) قام���ت على أكت���اف الفوالنيين ،غير أنهمكانوا يستعملون لغة الهوس���ا في الغالب ،ولها حضور
واسع في مجال المنظومات األدبية والدينية من علماء
الخالف���ة الصكت َّية وتالمذتهم فيما بعد ،ولم تنل حظاً
في مجال التعليم النظامي ،ويذكر أنها تدرس في بعض
المتخصصة في أوروبا وآس���يا وأمريكا ،وإن
المعاهد
ّ
كان ذلك بصورة محدودة جداً.
خامساً :اللغة الولوفية:
يكاد ينحصر انتش���ار اللغة الولوفية في السنغال
وغامبيا ،م���ع وجود روافد لها ف���ي موريتانيا والدول
المج���اورة بحكم عام���ل التجارة والتنقّ���ل ،حيث لم
يكن نظام الحزب االش���تراكي السابق برئاسة سنغور
( )4جامعة إفريقيا العالمية ،المؤتمر الدولي ،اإلسالم في إفريقيا،
الكتاب الثالث ،د .كمال محمد جاه الله ،وضع اللغة العربية في
(دول القرن اإلفريقي) 2006م ،ص .224

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

يش���جعها ،وما زال���ت تعاني سياس���ة التهميش برغم
العناي���ة التي وجدتها مؤخ���راً ،وخصوصاً في حكومة
عبد الله واد.
وفي الوقت الحاضر نالت حظاً وفيراً من األجهزة
اإلعالمية الوطنية المختلفة من إذاعة وصحف وتلفاز،
وتُس���تخدم بصورة أوس���ع في األوس���اط الشعبية مع
الحرف العربي وبخاصة أهل الق���رآن ،وتمت ترجمة
معاني القرآن الكريم بها بالحرف العربي (من شيخنا
لوح) ،وطبعته جمعي���ة الدعوة اإلس�ل�امية العالمية،
بجانب أعمال أكاديمية ،إلعداد معجم ثنائي (عربي -
ولوفي) ،قام بها دارس���ون سنغاليون من خريجي معهد
الخرطوم الدولي على مستوى الماجستير.
كما نال���ت اهتماماً كبيراً في الدعايات االنتخابية
والمجال االقتصادي والثقافي والفكري ،بجانب إصدار
مؤلف���ات بالحرف الالتيني والعرب���ي ،كما تدرس في
المتخصصة في جامعة دكار
بعض المعاهد اإلعالمية
ّ
بصورة محدودة ،غير أن هناك سياس���ة وطنية ترمي
إلى نش���رها وتعليمها ومحو األمية بها في جميع ربوع
البالد ،وهذه السياس���ة لم تقتصر على الولوفية فقط
بل على ك ّل اللغات الوطنية في السنغال ،ولكن بطريقة
متباطئة مع إرادة سياسية غير جادة.
سادساً :اللغة العربية:
وهي من اللغات الوطنية في إفريقيا ،لخصوصيتها
الدينية ،ما أعطاها أهمية قصوى ،يقول البروفيس���ور
يوس���ف الخليفة أبوبك���ر الخبير اللغ���وي في معهد
الخرطوم الدولي ،قب���ل عقدين من الزمن :إن العربية
يتكلمها باعتبارها لغة أماً حوالي  125مليون نسمة ،ما
يعادل ربع سكان إفريقيا الذين كانوا  500مليون نسمة
وقتئذ ،وهؤالء هم سكان مصر والسودان وليبيا وتونس
والجزائر والمغرب ،ومجموعة من القبائل العربية التي
تعيش في غربي إفريقيا ،مثل قبيلة الشوا في نيجيريا،
والحس���انية في موريتانيا ،وجزء من السنغال ومالي،
وقبيلة وداي في تش���اد ،وإل���ى جانب هؤالء هناك من
يلوكه���ا بوصفها لغة ثانية ف���ي إفريقيا الذين يق ّدرون

بـنس���بة  %10من مجموع سكانها ،وهي لغة رسمية في
موريتانيا وتش���اد وجيبوتي ،وكم���ا يُتحدث بها بصورة
واس���عة في ش���رقي إفريقيا ،مثل الصومال وإثيوبيا
وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزنجبار((( ،وهذا
يش���ير إلى أن العربية قد انتش���رت بفضل اإلس�ل�ام
في إفريقيا ش���ماالً وغرباً وش���رقاً منذ القرن السابع
الميالدي.
وانته���ى األم���ر إل���ى قيام ع���دد م���ن الممالك
والس���لطنات اإلسالمية ،في ش���رقي وشمالي وغربي
إفريقيا ،التي اتخذت من العربية لغ ًة رس���مية ،ولهذا
أش���ار الحس���ن الوزان في كتابه (وصف إفريقيا) إلى
أن الكت���ب التي كانت تباع في الس���ودان الغربي أكثر
من التج���ارات األخرى رواجاً ،وه���ذا يعني أن حركة
التأليف ومؤسس���ات العلم والتعليم وكث���رة المؤلفين
واستجالب الكتب من األقطار اإلسالمية األخرى كان
نشطاً ومعلوماً ومشهوراً((( وهكذا كانت  -وما زالت -
لغة التعليم والحضارة واالقتصاد والثقافة والسياسة،
واستمر الحال حتى نهاية القرن الثامن عشر الميالدي،
وجزء من القرن التاسع عشر الميالدي.

دور اللغة العربية في التعليم والدعوة:

وقد عرفت ش���عوب إفريقيا اللغة العربية نتيجة
االتص���ال التجاري بي���ن العرب واألفارق���ة منذ عدة
قرون ،قبل ظهور اإلس�ل�ام((( ،ثم جاء الفتح اإلسالمي
لشمالي إفريقيا ،فس���اعد على انتشار اللغة العربية،
بفضل العديد من العلماء والدعاة الذين صاحبوا الفتح
اإلسالمي يعلّمون الناس أمور دينهم ،وكان الخلفاء في
دار الخالف���ة يحرصون على إرس���ال الدعاة والعلماء
إلى مناطق الفتح في ش���مال إفريقي���ا ،فهذا عمر بن
عبد العزيز يرسل عشرة من كبار التابعين ممن ُعرفوا
( )1كمال محمد جاه الله ،المرجع نفسه ،ص .242 - 241
( )2أ.د .عبدالحي عبدالحق :القرابة اللغوية أو العربية1997 ،م،
مرجع سابق ،ص .8
( )3كمال محمد جاه الله ،مرجع سابق ،ص .221
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بالعلم والفضل إلى ب�ل�اد المغرب؛ لتعليم الناس أمور
مؤس���س
دينهم ،ومنهم إس���ماعيل بن عبيد األنصاري ّ
جامعة الزيتونة(((.
وبهذه البداي���ة الناصعة انطلق���ت اللغة العربية
بصحبة اإلسالم حيثما ح ّل ،تارك ًة آثاراً عميقة في نفوس
اإلفريقيي���ن بفضل القرآن الكريم ،حتى خلطوا بينهما
في كثير من األحيان ،وقبلوها أ ّيما تقبل ولم يرفضوها
كما رفضوا اللغات األوروبية ف���ي بداية أمرها ،حيث
منحتهم حضارة عظيمة ،تم ّثلت في الممالك اإلسالمية
المنتشرة في أرجاء القارة ،وأسلوب الحياة ،وفيما بعد
تم ّكن علم���اء العرب بجانب العلماء األفارقة من إقامة
مساجد ملحقة بها زوايا لتعليم القرآن الكريم والثقافة
اإلسالمية واللغة العربية.
نذك���ر من أولئك العالم المغربي الش���هير محمد
بن عبد الكريم المغيلي التلمس���اني (ت 1504م) الذي
وص���ل إلى كانو في عهد الملك محم���د ُرومفَا((( على
رأس نخبة من العلماء ،كان لهم القدح المعلى في دفع
عجلة اإلس�ل�ام في منطقة غرب���ي إفريقيا ،ويقال إن
المغيلي ج���اء بمجموعة من الكتب وأمر محمد رومفا
ببناء مسجد لصالة الجمعة ،وبقطع الشجرة المقدسة
وبناء مئذنة في مكانها.
وعندما تأس���س اإلس�ل�ام وتعدد الفقهاء وانتشر
الدين اإلس�ل�امي في بالد هوس���ا وم���ا جاورها قفل
المغيل���ي عائداً إلى مصر تاركاً وراءه (س���يدي فرى)
لكي ينوب عنه ،األمر الذي أدى إلى تبحر األفارقة في
العربية وفروعها من نحو وصرف وبالغة ،وفي فنونها
( )1التعليم العربي والثقافة اإلسالمية في إفريقيا جنوب الصحراء
[الواقع واآلفاق] ،جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ،الطبعة
األولى2009 ،م ،ص .30
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( )2محمد رومفا (1463م 1499 -م) :من ملوك دولة (كانو) ،وفي
عصره شهدت الدولة حركة إصالحية قوية ،وص��ادف ذلك
المفسر الجزائري (محمد عبد الكريم المغيلي
قدوم الفقيه
ّ
التلمساني) ،وكان كثير الترحال والتنقل في إفريقيا ،وتعد كانو
وكاتسينا في القرن 14م قلب بالد الهوسا ،فاألولى لكونها مركزاً
للتجارة ،والثانية لشهرتها بالعلم.

من شعر ونثر بعد أن درسوا اللغة العربية وآدابها(((.
بفضل تلك الجهود انتشرت اللغة العربية لغة تعليم
لماليين من مسلمي إفريقيا حتى الوقت الحاضر ،إلى
درج���ة أنه ال تخلو قرية أو مدينة في إفريقيا إ ّال وفيها
سلسلة من المدارس العربية اإلسالمية بجميع مراحلها
من األس���اس حتى الثانوية ،حيث تنافس الفرنس���ية
واإلنجليزي���ة في مجال التعليم والتربية في الدول ذات
األغلبية المس���لمة ،وتُ َع ّد الجامعات اإلفريقية العربية
والمؤسس���ات العلمية في إفريقيا من الروافد الكبرى
للثقافة العربية.
وقد تبنّ���ت اللغ���ات اإلفريقية الكب���رى الحرف
العرب���ي ،وأنتجت به في مختلف المعارف إنتاجاً رفيع
المس���توى ،وم���ن األفارقة علماء ه���م موضع اعتزاز
للثقافة العربية واإلس�ل�امية ،فإن اإلس�ل�ام امت ّد في
إخاء وتعاون ،وقد ظلّت اللغة العربية ،وهي أكبر اللغات
اإلفريقي���ة وأقدمها كتابة ،لغة العلم والثقافة ألكثر من
ثمانية قرون(((.
ل����م تكن العربي����ة وحدها قادرة عل����ى تقديم التعليم
اإلسالمي لعامة الناس ،وبخاصة األم ّيون الذين ال يتقنونها
وال يعرف����ون فنونه����ا ،ومن هنا جاء ال����دور الثاني للعلماء
المحليين في اس����تعمال الحرف العربي بواس����طة اللغات
المحلية لتعليم الناس التوحيد والفقه وجميع العبادات.

تناغم العربية واللغات الإفريقية في عملية
التعليم الإ�سالمي:

ك���ون اللغة العربية واحدة م���ن اللغات اإلفريقية،
وس���بقها اللغات االس���تعمارية المنتش���رة في القارة
اإلفريقية ،وكونها الوعاء األساسي لإلسالم ،والوسيلة
العلمي���ة والعملية لمعرف���ة تعاليم���ه ،ك ّل تلك األمور
( )3دراس��ات إفريقية ،مجلة بحوث نصف سنوية ،مركز البحوث
والترجمة  -جامعة إفريقيا العالمية ،ع  11مايو 1994م ،ص
.143
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أتاحت لها الفرصة المناسبة للتعايش بسلم مع اللغات
اإلفريقية ،جنب���اً إلى جنب ،ولذا ف���إن العربية تحت ّل
مكانة محترمة بين مسلمي إفريقيا.
والعالقة بين اللغة العربية وإفريقيا عالقة قديمة
ترج���ع إلى االش���تراك في األصل ف���ي بعض مناطق
إفريقيا ،وهي كذلك عالقة اتصال وتعامل في بعضها
اآلخر ،فلم يدخل العرب إفريقيا غازين ،وإنما تفاعلوا
وامتزجوا وأسس���وا دوالً مش���تركة ،ومن���ذ أن دخلت
العربي���ة مناطق إفريقيا الغربي���ة ،أصبحت لغة ثقافة
وإدارة وتجارة ومراسالت ووسيلة لالتصاالت الرسمية.
اس���تفادت معظم لغ���ات الق���ارة اإلفريقية كثيراً
من االندماج باللغة العربي���ة المتمثل في كون الحرف
العربي يمثل جانباً تراثي���اً إفريقياً ،وما يزال متداوالً
ل���دى كثير من مثقفي األفارقة ،ويتم التعامل به وكتابة
المراسالت والمخطوطات الدينية والدواوين الشعرية،
كم���ا أن الحرف العربي أثبت جدارته وانس���جامه مع
اللغات المحلي���ة ،إذ ُكتبت به أكثر مخطوطات العلماء
والدواوين الش���عرية منذ مئات الس���نين ،لذا ما زال
أغلب الشعوب اإلفريقية متمسكة بالحرف العربي على
الرغم من القرارات الواردة عن كتابة اللغات اإلفريقية
بالحروف الالتيني���ة ،وتؤكد الم���ادة ( )29من ميثاق
منظمة الوحدة اإلفريقية أهمية الحرف العربي ،حيث
تنص على أن« :الحرف العربي تراث إفريقي ،ينبغي أن
ّ
(((
يق ّدم على أي حرف آخر لكتابة اللغات اإلفريقية» .
وفي هذا السياق يشير س���ينغور رئيس جمهورية
الس���نغال األس���بق  -برغ���م مواقفه الداعم���ة للغة
الفرنس���ية  -قائ ً
ال في محاض���رة أمام الرئيس جمال
عبد الناصر بمعهد األزهر الش���ريف« :إن أهم عامل
موحد بين العرب واألفارق���ة هو اللغة العربية والدين
ّ
اإلسالمي» ،وأجاب في زيارة للجمهورية التونسية عام
1970م  -ل ّما ُس���ئل عن مستقبل العربية في السنغال
( )1التعليم العربي والثقافة اإلسالمية ،المرجع نفسه ،ص – 144
.145

« :إن اللغ���ة العربية لغة فرضت نفس���ها في إفريقياالسوداء».

�أثر اللغة العربية في اللغات الإفريقية:

لق���د أثرت اللغ���ة العربية في اللغ���ات اإلفريقية
المذكورة سابقاً بش���كل واضح ،وإن اختلف هذا األثر
من لغة إل���ى أخرى حجماً وعمقاً ،وذل���ك بقدر تعلّق
أهل تلك اللغات باللغة العربية تعلّماً وتحصي ً
ال ،ودرجة
تمسك أهلها بالتعاليم اإلسالمية سلوكاً وعبادة.
أش���ار بعض علماء اللغة إل���ى أن تلك العالقة قد
ترجع إلى عالقة االش���تراك في أصل واحد ،كما في
األس���ر اللغوية المذكورة س���ابقاً ،أو عالقة االتصال
المباش���ر بين اللغتين ،حيث يعي���ش المتحدثون بهما
في م���كان واحد ،كما في عدد م���ن الدول اإلفريقية،
حيث تعيش القبائل العربي���ة والقبائل اإلفريقية جنباً
إلى جنب.
أما العالقة غير المباشرة بين اللغتين؛ فتتم ّثل في
الكلمة المكتوبة ،دون أن يعي���ش متحدثو هذه اللغات
في م���كان واحد تحت ظروف تس���مح بالتأثر اللغوي
المكثف(((.
انحص���ر أثر اللغة العربية ف���ي اللغات اإلفريقية
في معظم جوانبه ف���ي عملية االقتراض ،أي اقتراض
الكلم���ات العربية وانتس���ابها إلى اللغ���ات اإلفريقية،
وقد حدثت العملية في غالبي���ة اللغات اإلفريقية من
بينها (الس���واحلية والصومالية والهوساوية والفوالنية
والولوفي���ة وغيرها) ،وهذه العملية كانت ج ّد نش���طة،
وذل���ك من خالل أربعة قرون م���ن االتصال عن طريق
اإلس�ل�ام واألدب العرب���ي والتجارة وبع���ض المناحي
األخرى للحياة ،كانت تكفي للسماح لمعظم اللغات في
غربي إفريقيا ،كالهوس���ا والفوالنية ،باس���تيعاب كمية
عظيمة من الكلمات واأللف���اظ والعبارات العربية من
المصدرين الشفهي والتحريري.
( )2دراسات إفريقية ،مرجع سابق ،ع  - 11مايو 1994م ،ص .135
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كان هذا االقت���راض في أغل���ب األحيان يحدث
مباش���رة من اللغ���ة العربية ،إال أن هن���اك عدداً غير
يسير منه وجد طريقه إلى الهوسا عبر لغات وسيطة،
أهمه���ا لغات البربر والكانوري والفوالني والس���نغاي،
وقد غطت هذه الكلمات بنسب متفاوتة عدداً كبيراً من
الحقول الداللية ،أهمها :الدين اإلس�ل�امي ،واألحوال
الش���خصية ،التجارة ،األدوات المنزلية والملبوسات،
نظام الحكم ،الترقيم والتوقيت ،والمقاييس والموازين،
النحو والحس���اب ،المنتجات العضوية والمحصوالت
النباتية ،القراءة والكتابة ،المعادن واألحجار الكريمة،
أشياء مجردة وعامة(((.
لقد تكيف���ت الغالبية العظمى م���ن هذه الكلمات
العربي���ة مع النظام الصوتي والصرفي ّللغة الهوس���ية
الولوفية الفوالنية ،وتم اس���تيعاب بعض تلك الكلمات
ً
كام�ل�ا في ه���ذه اللغ���ات لدرجة يصع���ب معها على
الش���خص العادي أن يتبين أنها عربية األصل ،ومعظم
الكلمات العربية المقترضة ف���ي تلك اللغات ما زالت
محتفظة بمعانيها القاموسية األصلية ،ولكن هناك ما
طرأ عليه بعض التغييرات الداللية كوسيلة للتكيف مع
البيئة االجتماعية فيما يعرف بعلم اللغة الداللي.
ومن الطرق التي كانت تتم بها عملية االقتراض:
 - 1عالقة التجاور والتصاهر :حيث تتجاور بطون
من القبائل المتباينة ف���ي اللغات واللهجات وتتصاهر
فيما بينها ،وال ش���ك بأن ذلك س���يترك أثراً قوياً في
التداخل اللغوي.
 - 2عام���ل التجارة :للتجار دور عظيم في نش���ر
اإلس�ل�ام من خالل القدوة الحس���نة ،وكذلك بواسطة
تب���ادل المنتج���ات والمحص���والت ،وأدوات ال���وزن
والمقياس ،وأس���ماء البضائع الت���ي ربما ال توجد لها
مسميات في البالد المستهلكة ،فأدى ذلك إلى استعارة
تلك األس���ماء ،وبم���رور األيام تتم عملي���ة االقتراض
اللغوي.
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( )1دراسات إفريقية ،ع  ،11المرجع نفسه ،ص .14

 - 3عامل التعليم :التعليم من العوامل المس���اعدة
في عملية االقت���راض ،وبخاصة التعليم الذي كان يتم
 وما يزال  -من العربي���ة إلى اللغات اإلفريقية ،كأنيش���رح الش���يخ أو العالم الكلم���ات العربية من خالل
اللغ���ات المحلية ،بما أن اللغة العربية من أغنى اللغات
البش���رية ،فإن المدرس أو الخطيب في بعض األحيان
ال يجد الكلم���ة المقابلة باللغة المحلية؛ فتبقى الكلمة
في هذه اللحظة كما هي بشكلها اللفظي والداللي في
اللغة المحلية ،مع مالحظة أن تلك الكلمات قد تلحقها
تغيي���رات في داللتها المعجمية إلى مفهوم أوس���ع ،أو
بالعكس ،حيث تكتسب مفهوماً أضيق.
 - 4النقل والترجمة :بدأت مرحلة النقل والترجمة
في بداية القرن التاسع عشر ،أي نقل المواد ذات الصلة
المباش���رة بعامة المجتمع والتي سبق أن ُكتبت باللغة
العربية نثراً ،وترجمتها إلى اللغات المحلية في ش���كل
منظومات((( ،ولكن بجانب النقل والترجمة كان الشيوخ
يقومون خالل هذه الفترة أيض���اً بتأليف المنظومات
باللغات المحلية مباشرة ،وبخاصة المواعظ ،ك ّل هذا
كان بحكم االحتف���اظ بكثير من األلف���اظ والعبارات
العربي���ة كما هي ،غي���ر مترجمة ،وهو م���ا أدى إلى
مضاعفة الكلمات العربية المقترضة في لغة الهوسا.
ويرجع ع���دم ترجمة هذه األلفاظ إلى أس���باب،
منه���ا أن بعض هذه األلفاظ ليس له مقابل في اللغات
اإلفريقية ،وليس من السهل ترجمته مهما بلغت ثقافة
المترج���م ،مثل كلمات «تعالى» و «ج ّل» و «كرامة» ،كما
أن بعض األلف���اظ لها مقابل في اللغات اإلفريقية ،إال
أن اللفظ العربي قد يكون أكثر دقة في التعبير ،وبعض
الكلمات العربية تس���تخدم لضرورة ال���وزن والقافية،
وأحياناً تس���تخدم الكلمات العربية عمداً لتعكس مدى
معرف���ة المؤلف بهذه اللغة وفصاحته فيها ،ولكي تميز
أسلوب الشعر عن الكالم العادي(((.
( )2دراسات إفريقية ،ع  ،11المرجع نفسه ،ص .145
( )3دراسات إفريقية ،ع  ،11مرجع سابق ،ص .150
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�أثر اللغات الإفريقية في ن�شر التعليم
الإ�سالمي:

استعمل علماء الدين والدعاة والمعلمون والكتاب
اللغات اإلفريقية في مجاالت شتى ،ومن أهمها التعليم
والتربية ،وذلك باعتبارها وس���ائط تعليمية من العربية
إلى المتلقين الناطقين بتلك اللغات ،من وعظ وش���رح
ش���فهي ،ولما كانت العدي���د من اللغ���ات اإلفريقية،
كالهوسا والسواحلية والفوالنية والولوفية وغيرها من
اللغات في إفريقيا الغربية ،دون حروف مكتوبة ،ساهم
الحرف العربي المدون بها بقس���ط كبير في التثقيف
والتعليم بها فيما بعد.
ول���وال وجود اللغة العربية لم يك���ن ألهل إفريقيا
الس���مراء أن يتعلموا دينهم اإلس�ل�امي م���ن منابعه
الصافية ،وال أن ينعم���وا بنعمة التدوين والكتابة ،وفي
هذا يقول الدكتور علي عبد الله الخاتم« :يعتبر الحرف
العربي من أكثر معطيات الحضارة اإلسالمية إيجابية
في حيز المنفعة بالنس���بة لش���عوب غرب���ي إفريقيا،
حيث فتح لهم الطريق الس���تيعاب أساليب جديدة على
حضارتهم التقليدية التي أثمرت نش���اطاً فكرياً فاع ً
ال
في كثير من أجزاء غربي إفريقيا في حقب تلت ذلك.
وبتعل���م اإلفريقيين الكتابة العربي���ة انتقل تاريخ
غربي إفريقيا من مرحلة الرواية الش���فهية إلى مرحلة
التدوين ،كما وجدت اللغات القومية في الحرف العربي
األبجدية الحفيظة على تلك األلسن»(((.
كانت العربية لغة تعليم ونظم ،وبلغ علماء إفريقيا
ش���أواً عظيماً فيها ،وكتبوا به���ا المئات من المؤلفات
والمنظوم���ات ،إ ّال أن هذا النه���ج ال يفي بالمتطلبات
المرحلية لهدفهم األساس���ي وهو التغيير االجتماعي،
فالتغيي���ر الذي يرومونه يس���تهدف عامة الناس ويتم
بهم ،وال بد أن يبدأ بتغيير الفرد منهم وإعادة صياغته
وإعداده وتهيئته للمرحلة القادمة ،أي مرحلة التنفيذ،
( )1المجلة العربية اللغوية ،المجلد الثالث  -العدد األول – ذو القعدة
1404هـ  /أغسطس 1984م ،ص .18

وهذا ال يتأتى إال بتعليمه األمور األساس���ية في دينه،
وبم���ا أن العامة ف���ي المجتمع أم ّي���ون يجهلون اللغة
العربية؛ فكان لزاماً على قادة الحركة الدعوية البحث
عن وس���يلة أخرى أكثر عملية إليصال المعلومة إليهم،
فما كان هناك طريق سوى اللجوء إلى اللغات المحلية.
مظاهر أثر اللغات اإلفريقية في التعليم اإلسالمي:
إن واقع األمة اإلس�ل�امية الي���وم ال يعكس صورة
اإلس�ل�ام الحقيقية ،ما دام مع���دل األمية يتراوح بين
 60و  %70من مجموع س���كان البلدان اإلسالمية التي
إفريقي���ا جزء منها ،بل يصل هذا المعدل إلى  %80في
النس���اء ،وخصوصاً في األري���اف والمناطق النائية(((،
وهذا سبب كاف الس���تعمال اللغات المحلية في تعليم
هؤالء األميين أمور دينهم ودنياهم.
أثر لغة الهوسا:
يجتهد العلماء والدعاة المسلمون في نيجيريا في
نشر تعاليم اإلسالم في أوساط المسلمين ،وتدريسها
لألف���راد والعا ّمة ،وذلك باس���تعمال لغة الهوس���ا في
حلقات العلم ،ومن بين الكتب التي تدرس كتب الس���نّة
النبوية ،وعلى قدر ما يملك الش���يخ من المادة العلمية
وما يس���تظهر من س���ائر فنون العلم والمعرفة يشرح
لهم معاني األحاديث المقروءة على التالميذ ،وهو في
غالب األحي���ان ما تلقاه هو أيضاً من ش���يخه ،وتجد
مفردات الترجمة تكاد تك���ون واحدة ال تتب ّدل ،وصيغ
الجم���ل ال تتغير ،إذ ترجمة تل���ك الكتب عندهم أمر
يُتلقى ش���فهياً ،وليست عن اجتهاد مجتهد ،وقد يعتذر
الش���يخ لعدم تدريس كتاب ما ألنه لم يتلقه من شيخه
في أثناء طلبه للعلم(((.
وقد أش���ار محمد الثاني بن عمر موس���ى إلى أن
هناك كتباً حديثية يتم االعتناء بها غالباً في الحلقات
العلمية والدروس العا ّمة ،ومن أشهرها:
( )2التقرير الدولي عن المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم
2013/8 /8م.
( )3انظرhttp//sh.rewayat2.com :

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية

41

 كتب الس���نّة ،وهي :صحيح البخاري ،وصحيحمسلم ،وسنن أبي داود ،وسنن الترمذي ،وسنن النسائي
وس���نن ابن ماجه ،وقد اعتنى بها غير واحد من علماء
هوس���ا تعلّماً وتعليماً ،فمن هؤالء الش���يخ ( َمالَ ْم سابو
زاغ���ي) رحمه الله ،ويقال إن���ه كان يحفظ هذه الكتب
عن ظهر قلب ،ويصحح قراءة تالميذه من حفظه ،وكان
يد ّرس���ها في حلقاته العلمية بلغة الهوس���ا ،وقد خلفه
ابنه في حلقته(((.
 كت���اب الموط���أ لإلمام مال���ك :وألهميته عندالمالكية اهتم به علماء الهوسا النتمائهم إلى المذهب
نفس���ه ،فكان من كتب الحديث التي اعتنوا بتدريسها
لتالميذهم ونقلها إليهم بلغة الهوس���ا ،ومنهم الش���يخ
مالَ ْم يحي���ى الضرير رحمه الله ،ع���اش بمدينة كانو،
وتوفي قبل ثالثين عاماً تقريباً ،ومنهم َمالَ ْم الشيخ نوح
في كانو.
 كتاب (األربعون حديثاً للنووي) :وقد درج العلماءفي بالد الهوسا على ع ّد هذا الكتاب أول كتاب يدرسه
التلميذ على ش���يخه في الحديث ويفق���ه معانيه بلغة
الهوسا.
وهن���اك كتب أخرى ،مثل كت���اب (بلوغ المرام من
أدلة األحكام) البن حجر العس���قالني ،وكتاب (رياض
الصالحين) للنووي ،وكتاب (لباب الحديث) للسيوطي(((،
وصفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم ،الذي يدرسه
دعاة الس���لفية في بالد الهوسا ،وهناك مجموعة كتب
أخرى تدرس لطالب العلم وعامة الناس ليعرفوا أمور
دينهم ،باإلضافة إلى استخدام لغة الهوسا في الوعظ
وتفسير القرآن والخطب الجمعية كما في بقية الدول
اإلفريقية.
وألهمية اللغات المحلية في نشر الدعوة والتعليم
اإلس�ل�امي أرس���لت الجهات المس���ؤولة في األزهر
الشريف بعثة أزهرية من  10دعاة إلى النيجر ليتعلموا
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لغة الهوس���ا في دورة نظمتها الندوة العالمية للشباب
اإلسالمي ،لكي يتمكنوا من إيصال معاني اإلسالم إلى
األهالي والس���كان المحليين بلغته���م المحلية ،وكذلك
للعمل على كس���ر حاجز اللغة التي تعوق هؤالء الدعاة
للتواصل مع المسلمين المحليين(((.
أثر اللغة السواحلية:
للغة الس���واحلية دور كبير في عملية التواصل بين
أفراد الش���عوب القاطنة في الق���رن اإلفريقي ،حيث
يتخاطب بها ماليين من البشر يعيشون في دول ،مثل:
تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،وروندا ،وبروندي ،وألجل هذا
ت ّمت ترجم���ة معاني القرآن الكري���م ،حتى من أعداء
اإلس�ل�ام لتحريف المفاهيم المشرقة العميقة للقرآن
الكريم ،ولع ّل المرء يستغرب حين يسمع أن أول ترجمة
كاملة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الس���واحلية قام
بها القس���يس جود فري ديل ،وهو رئي���س المبعوثين
الذين أرسلوا إلى جامعة إفريقيا الوسطى ،وكان مقيماً
ف���ي زنجبار (تنزانيا) في الفترة بين س���نتي 1889م و
1897م ،ممث ً
ال للجمعية التبش���يرية المس���يحية ،كما
ترجمت إلى السواحلية على يد مبلغ للقاديانية ،وكذلك
فرقة األحمدية(((.
وفي وس���ط هذا الج���و المل ّبد بطم���س الهوية
والمفهومات الدينية؛ قامت منظمة الدعوة اإلسالمية
بطباع���ة  36.500كت���اب باللغة الس���واحلية لعدد 5
عناوين إس�ل�امية ،ويُذكر أن ع���دد المراكز التعليمية
الدعوية بلغ حتى اآلن أكث���ر من  1400مركزاً ،موزّعاً
عل���ى  18إقليماً في الق���رن اإلفريقي ،كما يصل عدد
المس���تفيدين في تلك المراكز إلى ما يقارب 70٫000
دارس ودارسة ،حيث يتم تدريس الكتب المترجمة إلى
اللغة السواحلية في جميع فروع المعرفة اإلسالمية(((.
( )3انظر82013/www.muslm.com1 :

( )1انظرhttp://sh.rewayat2.com :

( )4انظر2013/8/imamreza.net/ar/imamreza php1 :

( )2انظرhttp://www.shamela.ws :

( )5انظر2013/8/aldaawa.info7 :
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وأقام المكتب التعاوني للدعوة واإلرش���اد وتوعية
الجالي���ات بش���مال الري���اض فص ً
ال دراس���ياً لتعليم
المس���لمين الجدد الناطقين باللغة السواحلية ،رجاالً
ونس���اء ،وتش���مل المواد المدروس���ة :القرآن الكريم،
والعقيدة ،والفقه ،وما ال يس���ع المس���لم جهله ،ويقوم
بتقديمها الش���يخ الداعية ياس���ين طه حسن (تنزاني
الجنسية)(((.
ومن العلماء البارزين في نقل العلوم اإلس�ل�امية
وترجمتها إلى الس���واحلية عبد الله بن صالح الفارس
ال���ذي ولد في زنجبار (تنزانيا) بتاريخ 1912/12/2م،
ونتيج���ة لتعليمه المزدوج اس���تطاع  -رحمه الله  -أن
أهلته ألن
ينهل من المصادر اإلس�ل�امية والغربية التي ّ
يحت ّل موقع���اً فريداً ومتميزاً ،مقارنة بالعلماء اآلخرين
في عصره ،وأصبح أس���تاذاً في التفسير والفقه واللغة
العربية والمنطق والفلك ،قضى معظم أوقاته في قراءة
أعمال السلف ،وترجمتها إلى اللغة السواحلية ،بجانب
دوره في تصحيح كثير من المغالطات العقدية(((.
ومن ه���ؤالء العلم���اء الذين ترجم���وا النصوص
اإلس�ل�امية إلى اللغة الس���واحلية األمين المزروعي،
وكذلك محس���ن برواني الذي ترجم تفسير المنتخب،
وراجعت الترجمة وأقرتها البحوث اإلسالمية باألزهر
الشريف(((.
ومن خالل االط�ل�اع والتصفح لمواقع الش���بكة
العنكبوتية وجدت أن بعض العلماء في القرن اإلفريقي
يستغلون القنوات الفضائية والمحطات اإلذاعية إللقاء
دروس إس�ل�امية باللغة السواحلية ،كما هي الحال في
بقية الدول اإلفريقية.
أثر اللغة الفوالنية:
تعد اللغ���ة الفوالنية من أكثر اللغ���ات اإلفريقية

انتش���اراً في إفريقيا ،حيث يمت���د وطنهم من البحر
األحمر ش���رقاً إلى المحيط األطلسي غرباً ،فهي لغة
تخاطب أبناء األمة الفوالنية ،بجانب القبائل المجاورة
والمتزاوجة معهم في كثير من الدول اإلفريقية.
وللعلماء الفوالنيين دور في نشر اإلسالم من غربي
إفريقيا إلى ش���رقيها ،أمثال الشيخ عمر الفوتي تال،
والشيخ عثمان بن فوديو الذي ترك بصماته في خدمة
اإلسالم بلغة الهوسا ،وغيرهما ،ثم أبنائهم وأحفادهم
فيما بعد(((.
ولقد قام العلماء الفوالنيون بأعمال جليلة ،وأ ّلفوا
في العلوم اإلس�ل�امية (التوحي���د ،والفقه ،والعبادات،
والجهاد ،والمعام�ل�ات ،والمواع���ظ) باللغة العربية،
نثراً ونظماً بغية هداي���ة المجتمع ،ولكن اتضح لهؤالء
العلم���اء فيما بعد أن ما كان���وا يكتبونه باللغة العربية
وحدها ال يف���ي بغرضهم بالصورة المطلوبة ،ذلك ألن
المس���تهدفين بهذا العمل (الهوسا والفوالنيين الرعاة)
أم ّيون ال معرفة لهم باللغ���ة العربية ،لذلك بحثوا عن
وس���يلة أخرى أكثر فعالية ،لتبليغ رسالتهم التعليمية،
وهي اللجوء إلى اللغة الفوالنية.
ومع بداية القرن التاس���ع عشر بدأت مرحلة نقل
العلوم ذات الصلة المباش���رة بعام���ة المجتمع ،والتي
س���بق أن حرروها باللغة العربية ،وبخاصة المواعظ،
وقد كانت أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي هي التي
تقوم بترجمة قصائد والدها م���ن اللغة الفوالنية إلى
الهوسا(((.
ويظه���ر دور علماء الفوالنيين ف���ي العالم الغيني
الش���هير (جيرن صم���ب مومييزا) ،ف���ي مطلع القرن
التاس���ع عش���ر ،لما أقبل على ترجمة كت���اب (مروج
الذهب) للمس���عودي إلى اللغة الفوالني���ة ،هذا ول ّما
بدأ النقاد يحتقرونه بش���أن هذا العمل المهم؛ أجابهم
بقوله« :س���واء كانت اللغة عربي���ة ،أم فوالنية ،أو أي

( )2انظر2013/8/http://www.iumsolinenet 11 :

( )4انظر82013/www.aljazeera.net/news8 :

( )3انظرhttp://afrcainlongs.onlinegoo.com :

( )5انظرhttp:/ vb.mediu.edu.my :

( )1انظرwww.muslm.com :
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لسان آخر ،فإن ك ّل لغة نبيلة ،ألنها تع ّبد طريق المعرفة
اإلنسانية»(((.
ويُذكر هنا أن الفوالنيين كانوا مختلطين بالهوسا،
وأن أكث���ر األعم���ال العلمي���ة الجليلة الت���ي قام بها
الفوالنيون في ديار هوس���ا كانت بأيدي أمثال :عثمان
بن فوديو وأوالدهم ثم أحفادهم.
أثر اللغة الصومالية:
كانت اللغ���ة الصومالية مكتوبة بالحرف العربي -
شأن غالبية لغات الشعوب اإلسالمية  -لفترة ناهزت
مائة س���نة ،كما ذكر الخبير اللغوي يوسف الخليفة أبو
بكر ،واستمر هذا األمر إلى أن جاء االستعمار الغربي،
فاستبدل بالحرف العربي الحرف الالتيني ،ومنذ ذلك
كتبت اللغة الصومالية بهذا الحرف األخير.
تشتهر الصومال بالحلقات العلمية التي تُ َع ّد جزءاً
من العملية التربوية والتعليمية الس���ائدة الهادفة إلى
نشر الثقافة اإلس�ل�امية ،وعلى الرغم من ظهور طرق
جديدة للتعليم ونشر الثقافة؛ فإن تلك الحلقات ال تزال
هي المفضلة لتعليم ش���ريحة عريضة من طلبة العلم
عامة(((.
وتعق���د الحلق���ات العلمية في المس���اجد ،وعلى
الطالب أن يدرس أوالً كتاب (تعليم المتعلم) عن طريق
ش���يخه باعتباره أول كتاب يعلّمه احترام الشيخ والعلم
معاً ،وكانت طريقة النقل والترجمة هي التي تسود في
الحلقات العلمية ،يقول الش���يخ عب���د الله علي جيله:
«منذ مئات السنين كان علماؤنا يعتمدون على الترجمة
م���ن العربية إلى الصومالية لقص���د البيان ،بناء على
���ول ِإ َّال ِبل َِسانِ َق ْومِ هِ ِليُ َب ِّي َن
اآليةَ { :و َما أَ ْر َس���لْنَا مِ ن َّر ُس ٍ
لَ ُه��� ْم[ }...إبراهيم  ،]4 :ونظ���ام الترجمة عندهم ال
يس���ير باالعتباط ،بل دقيق يراعي خصائص التراكيب
العربية ،مثل اإلعراب وعلم البيان ..فعند قراءة النص
( )1جورتي سيسي ،السنغال والثقافة اإلسالمية ،دار شمس المعرفة
1989م ،ص .20
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( )2انظر82013/www.aljazeera.net/ news 8 :

تفهم مواضع اإلضافة وعط���ف البيان والبدل ،بحيث
تقدر عل���ى الحكم على مدى معرف���ة المترجم باللغة
وقواعدها من خالل ترجمته ،وهذا يكتس���ب بالدربة
والممارسة»(((.
أثر اللغة الولوفية:
وه���ي م���ن اللغ���ات ذات األهمي���ة االجتماعية
والثقافي���ة واالقتصادية في غرب���ي إفريقيا ،وبخاصة
منطقة سنغامبيا (الس���نغال وغامبيا) ،ولها وجود في
موريتانيا ،وقد أجرى مركز اللسانيات التطبيقية التابع
لجامعة دكار دراس���ة حول اللغات المحلية ،فأش���ارت
النتيجة إلى أن  %83من السنغاليين يتكلمون الولوفية،
فهي بذلك أوسع انتشاراً من كل اللغات((( المنطوقة في
السنغال ،ألنها لغة تعامل وتواصل بين أفراد المجتمع
السنغالي ،وليس���ت لغة لقبيلة معينة ،وبذلك تُ َع ّد لغة
قومية في السنغال.
ويظهر أثرها التثقيف���ي والتعليمي في أنها كانت
من بين اللغات المحلية الت���ي تُكتب بالحرف العربي،
ويتبادل بها األهالي رس���ائلهم وشعرهم الشعبي ،وهذا
النوع من الشعر هو أقدم تجربة لألفارقة ،ثم ل ّما تعلم
بع���ض المثقفين نثر اللغة العربية وش���عرها وأتقنوها
بدؤوا يع ّبرون بها(((.
ومن العلماء الذين كتبوا بالولوفية :الشيخ موسى
كاه الشاعر العمالق الذي ق ّدم ألمته أعماالً جليلة في
زمان���ه ،ل ّما نقده بعض الناس ف���ي اتجاهه هذا قال:
«العربي���ة أو الولوفي���ة ،ك ّل لغة جميل���ة ،ألنها تعكس
( )3انظر82013/somaliatodaynet/8 :
( )4الصراع اللغوي بين العربية والفرنسية في السنغال الواقع
والمأمول ،محمد كانجي ،بحث مقدم لنيل شهادة الكفاءة لتدريس
في المدارس االبتدائية ،كلية علوم وتقنيات التربية والتكوين ــ
جامعة دكا 2013م ،ص .11
( )5القاضي والشاعر (مجختي َكلَه) مود جختي ،بحث لنيل شهادة
(الكفاءة للتعليم اإلعدادي) ،كلية علوم وتقنيات التربية والتكوين
2007م 2008 -م ،ص .71
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فضائل وعلوم بني االنسان»(((.
وقد أ ّل���ف العلم���اء الس���نغاليون ف���ي العقيدة
والفقه والتفس���ير واألخ�ل�اق والتص���وف ،والتاريخ،
وعل���وم النجوم ،واآلداب باللغات اإلفريقية (الهوس���ا،
والفوالنية ،والولوفية) ،باإلضافة إلى األدب الش���عبي
والتاريخي االجتماعي (كقصائد الشيخ محمد الهادي
توري ،والشيخ موس���ى كاه ،والشيخ امباي جختي من
السنغال)((( ،ولهذا قال ش���يخ اإلسالم الحاج إبراهيم
نياس الس���نغالي في مقالته« :اللغة الولوفية بالسنغال
أصبح���ت بفضل القرآن أداة تثقي���ف وتربية ،ثم يأتي
الحرف العربي الذي اتخذه المسلم السنغالي مثل أخيه
اإلفريقي منذ قرون لتدوين ما يريد بلغته الولوفية»(((.
أما المساجد والجوامع وبيوت الشيوخ والمدرسين
وظالل األش���جار ،فقد كانت أماكن تت���م فيها عملية
تعليم الناس لدينهم اإلس�ل�امي ،وخصوصاً في ش���هر
رمضان الذي يفسر فيه العلماء القرآن الكريم والفقه
اإلسالمي ،وخصوصاً على مذهب اإلمام المالكي األكثر
انتش���اراً في غربي إفريقيا ،وإن كانت العقود األخيرة
من القرن العشرين شاركت فيها الجماعات اإلسالمية
السنّية والسلفية في ميدان التعليم والتربية ،وساهمت
مس���اهمة كبيرة في إحياء دور المساجد والجوامع في
نشر الدعوة اإلسالمية على نهج السلف الصالح ،عبر
الحلقات العلمية التي ت���درس فيها أمهات الكتب في
الحديث والتفس���ير ،بجانب الخطب الدينية الجمعية،
مثل حلقات الدكتور محمد أحمد لوح في كتب السنّة،
واالمام أبي بكر صال في السيرة والتفسير ،وغيرهما،
وك ّل ذلك كان يت���م باألخذ من الكتب الدينية المكتوبة
المفسرة باللغات المحلية.
باللغة العربية
ّ
( )1صمب ،شيخ :مشكالت تعليم اللغة العربية في المدارس العربية
األهلية بالسنغال ،رسالة الدكتوراه  -غير منشورة ،جامعة إفريقيا
العالمية العالمية  -الخرطوم2000 ،م ،ص .82
( )2التعليم العربي والثقافة اإلسالمية في إفريقيا جنوب الصحراء،
مرجع سابق ،ص .360
( )3دراسات إفريقية ،أبريل 1987م ،ص .21

ال�سيا�سة اللغوية في �إفريقيا:

المقصود من السياسة اللغوية هنا الخطوات التي
يج���ب أن تتخذها الدول اإلفريقية ف���ي كيفية اتخاذ
سياسة ورؤية واضحة نحو تطوير اللغات المحلية ،من
حيث تقعيدها وتنميط حروفها وأصواتها وقواميس���ها
اللغوية ،بالحرف العربي لما له من حضور أوس���ع في
االستعمال.
ولم تكن تلك الدول تتش���جع في هذا المجال بعد
االستقالل حتى وقت قريب ،كما كانت الحال في الهند،
ألن مجاالت التربية التي كانت اللغة اإلنجليزية تغطيها
بدأت تتراجع وتحل محلها اللغة الهندية وخصوصاً في
مجال التعليم االبتدائي(((.
ويخال���ف الوضع اإلفريقي وض���ع الهند مخالفة
تش���جع اللغات
كبي���رة ،ألن الحكوم���ات اإلفريقية لم
ّ
الوطنية باعتبارها وس���يلة للتعلي���م ،وإن كانت بعض
المح���اوالت في هذا االتجاه نجحت ف���ي تنزانيا ،بل
إن التق ّدم الذي حققته السياس���ة اللغوية في إفريقيا
الشرقية أحسن كثيراً من التق ّدم الذي أحرزته السياسة
اللغوية ف���ي إفريقيا الغربية ،وتكاد اللغة الس���واحلية
تغط���ي على معظ���م إفريقيا الش���رقية ،وبخاصة في
كينيا وتنزاني���ا ،وكذلك اللغة الصومالية التي أصبحت
لغة التعليم بش���قيه األدبي والعلمي ،ولغة التقريني في
إثيوبيا .فإن الشعور القومي اللغوي في إفريقيا بصفة
عام���ة أقل مما يالح���ظ في أماك���ن كماليزيا والهند
وبنغالدي���ش .فإن الوضع االقتصادي اإلفريقي يتصف
باالس���تعمال المتزايد للغتين اإلنجليزية والفرنس���ية
بخالف بعض الدول اإلفريقية مث���ل :غانة ونيجيريا،
حيث أدى انتش���ار التعليم إلى طلب متزايد على اللغة
اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية.
وفي الس���نغال كان الوضع أسوأ ،ألن سنغور أول
رئيس لدولة الس���نغال كان من أكث���ر المدافعين عن
( )4القومية والدول الجديدة في إفريقيا ،الجزء الثاني ،مرجع سابق،
ص .165

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية

45

استعمال اللغة الفرنسية ثقافة وحضارة؛ بوصفها لغة
عالمية يمكن استعمالها من ق َبل الذين كانوا تحت حكم
فرنسا وسيل ًة للمس���اهمة في الحضارة العالمية على
نحو أوضح ،إذ يقول« :في الواقع أن اللغة الفرنس���ية
جعلت من الممكن لنا أن ننقل إلى إخواننا وإلى العالم
أجمع تلك الرسالة التي لم يسمع بها أحد ،والتي نحن
فقط نس���تطيع أن نكتبها ،لقد س���محت لنا أن نقدم
مس���اهمة للحض���ارة العالمية ،والت���ي بدونها ما كان
لحضارة القرن العشرين أن تكون عالمية»(((.
إن اللغتين اإلنجليزية والفرنس���ية ال تقدران على
دفع التنمي���ة اإلفريقية الحديث���ة ،وبالرغم من أنهما
ربطت���ا إفريقيا بالثقافة العالمية فإنهما ال تس���اعدان
بالض���رورة على التغلب على أزمة الوحدة القومية التي
تم ّثل إحدى المعضالت السياسية الجوهرية التي تواجه
األقطار اإلفريقية ،بل هم���ا لغتان للمثقفين فقط ،أما
ألغراض التفاهم بين األجناس المختلفة على الصعيد
المحلي للعامة فإن اللغات األوروبية غير مؤهلة لذلك،
األمر الذي يدعو لليأس لمواجهة هذا التحدي الضخم.
ومما يدل على ذلك أن���ه لما أثار بعض المثقفين
مسألة تبنّي لغة إفريقية لغة رسمية لالتحاد اإلفريقي
أمام أحد رؤساء القارة؛ ر ّد هذا األخير بانفعال قائ ً
ال:
إن تلك اللغة ليس���ت لغة علم((( ،ففي السبعينيات من
الق���رن الماضي ف ّكرت الحكومة الس���نغالية في كتابة
اللغات المحلية ،وحاولت اس���تطالع رأي الشعب ،وفي
ذلك صرح الوزير الس���نغالي السابق (األمين جاك) أن
يفضلون كتابة اللغة المحلية بالحرف
معظم المواطنين ّ
العربي ،إ ّال أن الس���لطة السياس���ية ف���ي تلك الفترة
تجاوزت اإلرادة الشعبية ،واتخذت من الحرف الالتيني
وسيلة لكتابة اللغات المحلية(((.
( )1القومية والدول الجديدة ،المرجع نفسه ،ص .166
( )2التعليم العربي والثقافة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .369
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( )3ندوة التعليم اإلسالمي في إفريقيا ،د .عبد الرحيم علي محمد،
عبد القيوم عبد الحيم الحسن ،جامعة إفريقيا العالمية 1988م،

اللغات الأوروبية الوافدة على �إفريقية:

دخل األوروبيون القارة اإلفريقية بثقافتهم ولغاتهم،
وعلى رأسها اإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية ،نتيجة
لسياس���ات لغوية ،فرضها المستعمر لتدعيم لغته في
مس���تعمراته اإلفريقية((( ،وقد ظلت تلك اللغات لغات
التعليم الرس���مي في العديد من الدول اإلفريقية ،وهو
ما أدى إلى مواجهة الدول اإلفريقية صعوبات ج ّمة في
تحديد هويتهم اللغوية ،فهناك من يتحدث بها بصفتها
لغه أولى ،كما يتحدث به���ا آخرون بصفتها لغة ثانية،
وتب ّين التقديرات أن المتحدثين بالبرتغالية يصلون إلى
عشرين مليوناً ،والفرنسية ال يقل عدد المتحدثين بها
عن خمس���ين مليوناً ،وأن اإلنجليزية هي األخرى يصل
عدد المتحدثين بها إلى مائة مليون شخص(((.
كانت الفترة التي قضاها االس���تعمار الغربي في
إفريقيا فترة عمل تبش���يري مك ّث���ف ،وإدخال مفاهيم
إدارية واجتماعية واقتصادي���ة وتربوية لغوية جديدة،
وه���و ما أدى إلى فرض لغة أجنبي���ة مضايقة للثقافة
اإلس�ل�امية واللغة العربية ،واللغات المحلية ،إذ سلكت
ٌّ
كل من السلطات االس���تعمارية البريطانية والفرنسية
سياس���ة خاصة بها إزاء التعليم اإلس�ل�امي والعربي،
فقد حاول أول حاكم لغربي إفريقيا الفرنسية إكساب
المدارس القرآنية الطابع الغربي وإدخال الفرنس���ية
فيها لغ ًة دراس���ة ،وذلك منذ 1857م ،ولكن الش���عب
الس���نغالي رف���ض ه���ذه المحاولة فكررت الس���لطة
الفرنسية مساعيها سنة 1870م و 1896م و 1903م و
1905م ،لكن هذه المحاوالت أخفقت جميعها فابتعدت
الس���لطة الفرنس���ية عن المدارس القرآنية وأنشأت
مدارس عربية فرنس���ية في المدن الكبرى((( ،ونجحت
ص .145
( )4اإلسالم في إفريقيا ،داود عبد القادر إيليغا ،وضع اللغة العربية
وخطط نشرها في إفريقيا ،ص .115
( )5امباي لو بشير ،مرجع سابق ،ص .18 – 17
( )6المجلة العربية للدراسات اللغوية ،مرجع سابق ،ص .16
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في األخيرة؛ ألنها تمكنت من س���حق اللغات المحلية
ومحاصرة اللغة العربية وفرض الفرنس���ية لغ ًة رسمي ًة
للعديد م���ن البالد الناطقة بالفرنس���ية في إفريقية،
والواقع شاهد على ذلك.
ووصل األمر في مايو عام 1911م وس���بتمبر من
العام نفس���ه إلى إصدار وليام بونتي منشوره الخاص
بمن���ع اس���تعمال اللغ���ة العربية ،حتى ف���ي المحاكم
اإلس�ل�امية ،في كل م���ن مدينة دكار وس���انت لويس
وغيرها من المدن((( ،بل كانت السلطات تشن حمالت
شرسة على اللغات المحلية والعربية مع وصف السكان
بالس���فاهة والخمول وفقدان الذاك���رة ،وقال« :ليقرأ
نصاً من القرآن الكريم قراءة صحيحة يلزمه
اإلفريقي ّ
على األقل عش���رون سنة من العمر المستمر ،وثالثون
س���نة من الجهد والدراس���ة لفهم النصوص وتحليلها
تحلي ً
ال سليماً ،ثم إن التعليم الذي يقوم به زعماء الدين
والدعاة ليس له أي فائدة عملية في حياة الطالب؛ ألنه
يتوجه رأساً إلى العقول ،بخالف الفرنسية التي تعطي
اإلفريقي إمكانات واسعة للمحادثة والنقد والنطق بها،
إذ يكفي س���تة أش���هر ليكون الفرد قادراً على التعبير
وتف ّهم مقاصده»(((!
أما البريطانيون؛ فقد اتبعوا سياس���ة تم ّثلت في
إقام���ة تعليم إنجلي���زي صرف ،وإنش���اء مدارس في
جميع المراحل األساس���ية ،مع إهمال التعليم العربي
اإلسالمي ،فال يتدخل في شأنه وال تق ّدم له معونة وال
تعطى لخ ّريجيه وظيفة أو عمل رسمي؛ باستثناء التعليم
القرآني والقضاء الشرعي وخدمة بالط األمراء(((.
ويبقى الس���ؤال المل��� ُّح والمطروح :مت���ى ينتهج
األفارقة سياسية ناضجة وإرادة ذاتية نحو ّ
فك الخناق
( )1ندوة التعليم اإلسالمي في إفريقيا 1988م ،مرجع سابق ،ص
.227
( )2مجلة األمة ،اإلسالم في ظل المستعمرات الفرنسية في غربي
إفريقيا.
( )3المجلة العربية للدراسات اللغوية ،مرجع سابق ،ص .16

المط��� ّوق للحرف العرب���ي واللغ���ات المحلية ،لتأخذ
س���يرها الطبيعي من جديد ،وتج ّدد عالقتها العضوية
باللغة العربية؟!

نتائج الدرا�سة:

 - 1أن اللغات المحلية في إفريقيا متع ّددة وكثيرة،
حتى اعتبرها علماء اللغة غابة من اللغات.
 - 2وبرغم تع ّددها فإنها تختلف فيما بينها ،ألنها
تنتمي إلى أس���ر لغوية مختلفة ،وك ّل واحدة منها تتفرع
إلى فروع متباينة.
 - 3وأن اللغة العربي���ة لها دور في مجال التعليم
والدعوة والتأليف ،وعالقتها باللغات اإلفريقية واضحة
في الكلمات العربية المقترضة في تلك اللغات.
 - 4كما أ ّكدت الدراس���ة دور اللغات المحلية في
نشر التعليم اإلسالمي في أوساط المسلمين بواسطة
الحلق���ات العلمية التي تُعقد عادة في المس���اجد في
األيام العادية ،والدروس الرمضانية ،والخطب الجمعية
المفس���رة باللغات المحلية ،بجان���ب بثّ تلك الدروس
ّ
في الفضائيات المحلية ومحطات الموجات القصيرة،
وتسجيلها في األقراص الصوتية وأشرطة الفيديو.
 - 5وأن اللغات الغربية ال تسطيع تحقيق التنمية
اإلفريقية الحديثة؛ ألنها لغات للنّخبة فقط.

تو�صيات البحث:

 - 1ضرورة االهتمام باللغات الوطنية بإفريقيا من
قِ َبل الحكومات الوطنية؛ بأن تكون هناك سياسة لغوية
واضحة لدراستها دراس���ة علمية ،ثم تقعيدها وكتابة
معاجمها ،واتخاذ القرارات الالزمة الستعمالها رسمياً.
 - 2إتاح���ة فرصة للمواطنين ليتعلموا بها بجانب
اللغات الوافدة.
 - 3العناي���ة باللغة العربي���ة بوصفها واحدة من
لغاتنا الثقافية ،لغة اإلسالم ،ولغة علمية كبقية اللغات
العالمية.
 - 4مواصلة إجراء مزيد من الدراسات ذات الصة
بالموضوع لتع ّم الفائدة.
ثقافية فصلية َّ
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مشكالت تعليم اللغة العربية
وتع ّلمها في إفريقيا
د .أحمد محمد بابكر النور

*

على الرغم من انتشار اللغة
العربية في إفريقي���ا ،ووجودها
الفاع���ل ف���ي كثير م���ن بلدان
القارة ،وعلى الرغم من االهتمام
المتعاظ���م بها ،والرغبة القوية لدى أبناء هذه البلدان
ف���ي تعلّمها ،فإننا نالحظ أن واق���ع اللغة العربية في
إفريقيا م���ا يزال بحاجة إلى الدراس���ة العلمية التي
يمكنها من أن تس���هم في تحديد كثير من المشكالت
التي تعترض مسيرة العربية انتشاراً وتعليماً وتعلّماً.
كتب عن هذه المش���كالت خب���راء كثر ،وأجريت
حولها دراس���ات عديدة((( ،وهذه المشكالت منها ما
يرتب���ط برؤية حكوم���ات هذه البل���دان وموقفها من
اللغ���ة العربية ،ومنها ما يتعل���ق بالمناهج والمق ّررات
الدراس���ية ،والمعلم ،وأس���اليب التدري���س وتقنياته،
وغيرها(((.
وق���د الحظ الباحث غياب كثي���ر من المعلومات
ح���ول واقع تعليم اللغة العربي���ة وتعلّمها في إفريقيا،
كما الحظ أن كثيراً من المش���كالت التي كشفت عنها
بعض الدراس���ات منذ عقود ما تزال موجودة ،وهو ما
دفع الباحث إلى الوقوف على واقع تعليم اللغة العربية
(*) األستاذ المساعد بمعهد تعليم اللغة العربية  -جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية.
( )1الخضر عبدالباقي محمد :اللغة العربية في إفريقيا ،الواقع
والتحديات ،المركز الثقافي اإلعالمي للشيخ سلطان بن زايد آل
نهيان ،أبو ظبي2010 ،م ،ص .1
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( )2علي القاسمي :اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين
بلغات أخرى.

ف���ي إفريقيا تعليماً وتعلّماً؛ لتحدي���د ما يواجهها من
مشكالت ومعوقات.

م�شكلة الدرا�سة:

ما يزال تعليم اللغ���ة العربية وتعلّمها في إفريقيا
يواجه مش���كالت عديدة ،ش ّكلت في مجملها معوقات
أقعدت العربية عن االنتش���ار المنش���ود ،وقلّلت من
فرص زيادة ع���دد الناطقين به���ا ،مقارنة بما تجده
اللغات األخرى من انتشار ،مثل اإلنجليزية والفرنسية
وغيرهم���ا ،األمر الذي جعل العربية عرضة ألن تفقد
كثيراً من أراضيها.
وتتضح المشكلة من خالل األسئلة اآلتية:
 - 1ما واقع اللغة العربية في إفريقيا؟
 - 2ما المش���كالت التي تواجه اللغة العربية في
القارة ،وما أسبابها؟
 - 3ما المعالجات المناسبة لهذه المشكالت؟

�أهداف الدرا�سة:

تهدف الدراسة إلى اآلتي:
 - 1الوق���وف على واقع اللغة العربية في إفريقيا
تعليماً وتعلّماً.
 - 2الكش���ف عن األسباب التي أدت إلى حدوث
هذه المشكالت.
 - 3اقتراح الحلول والمعالجات المناس���بة لهذه
المشكالت.

منهج الدرا�سة و�أداتها:

اتبعت الدراس���ة المنهج الوصفي التحليلي ،كما
اس���تخدمت االستبانة أداة لجمع المعلومات ،حيث ت ّم
بناء استبانة اس���تهدفت الطالب عينة الدراسة ،وهم
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متعلمو اللغ���ة العربية في معهد تعلي���م اللغة العربية
لغي���ر الناطقين بها بجامعة اإلمام محمد بن س���عود
اإلس�ل�امية ،وطالب الجامعة الناطقين بغير العربية
الذين يدرس���ون في كليات الجامع���ة المختلفة ،حيث
وجه الباحث أس���ئلة اس���تطالعية لطالب المستوى
ّ
الثان���ي ،والثال���ث ،والراب���ع بالمعهد ،الستكش���اف
المش���كالت وتصنيفها إل���ى مج���االت ،بعدها أع ّد
الباحث اس���تبانة ،عرضها على مجموعة من الخبراء
للتثب���ت من صدقها ،ثم ط ّبقه���ا على عينة من طالب
المعه���د ،ث���م أعاد تطبيقه���ا لتحقيق الثب���ات ،وقد
اشتملت االس���تبانة على  24فقرة ،توزّعت على سبعة
مجاالت ،هي :البيانات الش���خصية ،مؤسسات تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها ،المق ّررات الدراس���ية،
المعلّمون ،أساليب التدريس وتقنياته ،البيئة التعليمية،
ثم المشكالت والمقترحات.

عينة البحث:

بلغ عدد أفرادها  50طالباً ،يش ّكلون عدداً مق ّدراً
من مجموع طالب معهد اللغة العربية لغير الناطقين
بها بجامعة اإلمام محمد بن س���عود اإلسالمية ،وقد
توزّع أف���راد العينة على المس���تويين الثالث والرابع،
وطالب الدبلوم بالمستويين األول والثاني ،إضافة إلى
عدد من الطالب األفارقة بكليات الجامعة المختلفة.
ينتمي الطالب عينة البحث إلى  25دولة إفريقية،
هي :توج���و ،غامبيا ،الغاب���ون ،الكامي���رون ،مالي،
السنغال ،تش���اد ،س���احل العاج ،النيجر ،بنين ،غانا،
غينيا كوناكري ،سيراليون ،إفريقيا الوسطى ،ليبيريا،
أوغندا ،كينيا ،بورندي ،رواندا ،الكونغو ،بوركينا فاسو،
تنزانيا ،الصومال ،جيبوتي ،وجزر القمر.

الو�سائل الإح�صائية:

اس���تخدم الباحث ك ً
ال من التكرارات والنس���بة
المئوية ،ويش���ير الباحث إلى أن االستبانة قد أتاحت
للمستجيب أكثر من أربعة خيارات في بعض الفقرات؛
حيث يمكنه اختيار أكثر من فقرة.

عر�ض النتائج وتف�سيرها:

جدول رقم ()1
مؤسسات تعليم اللغة العربية في بالدكم

االستجابة مدارس مراكز
إسالمية

النسبة
المئوية

%42

%19

معاهد

%18

مساجد المجموع

%21

%100

يب ّي���ن الجدول رقم ( )1أن نس���بة المدارس التي تعلّم
اللغ���ة العربية لغير الناطقين بها في دول عينة البحث تبلغ
( ،)%42وهي تم ّثل النسبة األعلى كما أوردها أفراد العينة،
األم���ر الذي يعكس انتش���ار المدارس في الق���ارة مقارنة
بالمؤسسات األخرى التي نجدها متقاربة النسبة ،وإن كانت
المساجد تأتي في المرتبة الثانية بنسبة تبلغ ( ،)%21بينما
نجد المعاهد في المرتبة األخيرة بنسبة تبلغ (.)%18
هذه النتيجة تكش���ف عن االهتمام باللغة العربية في
إفريقي���ا من حي���ث :التنظيم ،وتوفير اإلمكان���ات؛ إذ تبلغ
نس���بة المؤسس���ات المتخصصة ( ،)%60وهي نسبة جيدة
مقارن���ة بإمكاناتها؛ لذلك تحاول أن تعوض ذلك عن طريق
اس���تغالل المساجد في تعليم اللغة العربية الذي ربما يو ّفر
للطلبة أوقاتاً تناسبهم لتعلّم العربية في الفترتين الصباحية
والمس���ائية ،ولكن قد ينتج عن ذلك تعليم ناقص أو ضعيف
نوعاً م���ا؛ ألن الوقت الذي يُتاح للطلبة والمعلمين قد يكون
قصي���راً جداً قياس���اً بالوقت الذي يحتاج إلي���ه البرنامج
التعليمي ليحقّق أهدافه.
وتشير النتيجة إلى إفادة هذه المجتمعات من المراكز
اإلسالمية واس���تغاللها لتعليم العربية بنسبة متقاربة ،وأن
ذلك يؤكد أهمية تنويع مؤسسات تعليم العربية في إفريقيا،
ألن ذل���ك من ش���أنه أن يتيح فرص تعلّ���م العربية لك ّل من
يرغب ،وبما يناسب إمكاناته وظروفه.
مما س���بق؛ يمكننا تأكيد حاجة مؤسسات تعليم اللغة
العربية في القارة إلى الدعم والتنظيم ،وأن تتبنّى مؤسسات
تعلي���م العربية لغي���ر الناطقين بها هذه المؤسس���ات ،وأن
تق ّدم له���ا ما يلزمها من دعم مادي وعيني وفني ،خصوصاً
في ظروف منافس���ة اللغات األخ���رى للغة العربية في هذه
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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البالد وتق ّدم مناهجها ومق ّرراتها الدراسية ،وتطور أساليب
التدريس وتقنياته ،وتوافر المعلمين المؤهلين األكفاء فيها،
إضافة إلى الدعم المادي والفن���ي الكبير الذي تجده تلك
اللغات المنافسة للعربية في إفريقيا.
جدول رقم ()2
نوع مؤسسات تعليم اللغة العربية في بالدكم
االستجابة

حكومية

أهلية

خيرية

المجموع

النسبة المئوية

%28

%57

%15

%100

يب ّين الجدول رقم ( )2أعاله أن نصف مؤسسات تعليم
العربية لغير الناطقين بها في إفريقيا هي مؤسسات أهلية
( ،)%57في حي���ن تصل المؤســـس���ات الحكومية نصفها
تقريب���اً ( ،)%28وتبلغ المؤســس���ات الخيرية فيها (،)%15
وهذا يشيــر إلى الدعم الكبير الذي تق ّدمه المؤســــسات
الخيرية لتعليم العربية ف���ي القارة ،ولكــن بدرجة ال ترقى
لمستوى الدعم الذي تجــده اللغات التي تنـــافس العربية؛
إذ تتواف���ر له���ا إمـــكانات كبـــيرة ،وتق ّدم لها تس���هيالت
حكومية بوصفها لغات رس���مية فيها ،مثل :اإلنجليزية في
نيجـــيريا وغانا ،والفرنــس���ية في الس���نغال ومالي وجزر
الـــقمر ،والبرتغــالية في أنجوال وموزمبيق ،ولكون اإلسالم
ربما يش ّكل لدى كثير منها دين أقلية.
وتكش����ف النتائ����ج أن المؤسس����ات الحكومية قليلة
إلى ح ٍّد ما ،بل تواجه هذه المؤسس����ات إهم����االً متع ّمداً
من حكومات بعض الدول كما ذك����ر أواليووال((( ،وتحاربها
دول أخ����رى((( ،األمر الذي يدفعنا إل����ى تنبيه نظر الدول
العربية لبذل مزيد من الجهود لمساعدة البلدان اإلفريقية
واآلس����يوية في جعل العربية لغة يتم تعليمها في المدارس
الحكومية.
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جدول رقم ()3
عدد مؤسسات تعليم اللغة العربية
االستجابة

كثير

قليل

متوسط

المجموع

النسبة المئوية

%30

%45

%25

%100

يب ّين الجدول رقم ( )3أن ( )%45من أفراد العينة يرون
أن عدد مؤسسات تعليم العربية قليل ،في حين يرى ()%30
أنها كثيرة ،ويرى ( )%25أنها متوسطة العدد.
على أن الج���دول يعكس الحاجة إل���ى عدد أكبر من
مؤسس���ات تعليم العربية في إفريقيا ،ولعل هذا ما نادى به
كثير من الباحثــين الـــذين أكد بعــضهم ضــرورة إنشــاء
مدارس عــــربية إسالمية ببالدهــم ،كما أشــار لذلك ٌّ
كل
من محمد األمــين الكاميـــروني((( ،وعبـدالعزيز(((.
جدول رقم ()4
توافر فرص تعليم اللغة العربية بهذه المؤسسات
االستجابة

لجميع الراغبين

لمعظم الراغبين

النسبة المئوية

%33

%41

لقليل من

المجموع

الراغبين

%26

%100

يش���ير الجدول رقم ( )4على أن النس���بة األعلى
( )%41ب ّين���ت توافر الفرص لمعظ���م الراغبين ،وهذا
يؤكد أن تنوع مؤسس���ات تعليم العربية في إفريقيا أتاح
الفرص لكثير من الراغبين في تعلّمها ،ونجد أن حوالي
( )%26م���ن أفراد العينة أن الف���رص تتوافر لقليل من
الراغبي���ن ،وأن الكثيرين محرومون م���ن تعلّم العربية
لعدم توافر مقاعد للدراسة ،وتؤكد أن الطلبة ما يزالون
بحاجة لمزيد من الفرص لاللتحاق بمؤسس���ات تعليم
العربية في إفريقيا ،األمر الذي يد ّل على أهمية إنشاء
مزيد من المدارس والمعاهد لتستوعب العدد المتزايد

( )1إسحق إبراهيم أوالي���ووال :معوقات تعليم اللغة العربية في
المدارس العربية الثانوية في جنوب نيجيريا ،بحث ماجستير
(غير منشور) معهد الخرطوم الدولي للغة العربية1997 ،م ،ص
.140

( )3محمد األمين بن أحمد الكميروني :مشكالت تعليم اللغة العربية
بالكاميرون ،بحث ماجستير (غير منشور) معهد الخرطوم الدولي
للغة العربية2000 ،م ،ص .134

( )2مامادو ساكو :مشكالت التعليم في المدارس العربية األهلية في
مالي ،بحث ماجستير (غير منشور) معهد الخرطوم الدولي للغة
العربية2000 ،م ،ص .94

( )4عبدالعزيز نظر محمد :مشكالت تعليم اللغة العربية في المدارس
األهلية في أفغانستان ،بحث ماجستير (غير منشور) معهد
الخرطوم الدولي للغة العربية2001 ،م ،ص .120
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من الراغبين في تعلّم العربية ،وهذا ما تؤ ّكده توصيات
الباحثين(((.
جدول رقم ()5
كلفة الدراسة بمؤسسات تعليم اللغة العربية في
بالدكم
االستجابة

مجان ًا

النسبة المئوية

%22

برسوم دراسية

برسوم دراسية

مناسبة

عالية

%53

%25

المجموع

%100

يب ّي����ن الجـــدول رق����م ( )5أن تعـــلّ����م العربية في
إفريـــقيا يتطـــلب أن يدفع الطلبـــة رس����وماً دراس����ية
عالـــية كما يرى ( )%25من عينة الدراسة ،ويرى ()%22
مــنه����م أن الدراس����ـــة مجان ّية ،في حي����ن يرى ()%53
منـــهم أن الدراسة تتطـــلب دفع رســوم مناســـبة ،ولعل
ذلك يؤكــــد مدى رغبة الطلـــب����ة في تــــعلّم العربية،
وأنهـــم في س����بـيل ذلك قد يضطــرون ألن يدفــعـــوا
أمواالً تفوق طاقــــاتهم ،فيرهـــقون أنفس����هم وأسرهم
(((
كثيراً ،وهذا ما يؤ ّكــــده باحثون كثر ،منهم صــمبـــوي
وآدم((( ،وهو أمر يدعو إلى القــلق ،ويدفع إلى البحـــث
عن معـــالجات سريعة ،تم ّكننا من تيســـير تعلّم العربية
على الراغبــــين ف����ي ذلك ،وبخاصــــة الفـــقراء منهم
الذين يشــ ّكل المسلــــمون الغالبية العظمى منهم فــــي
إفريقي����ا ،وه����و مطـــلب ليس بعيد المــن����ال في ظــ ّل
���ـــجعة للذين يتعــلمون العربية بالمجـــان
النسبة المش� ّ
في إفريقيا ( ،)%22وهذا يقودن����ا إلى الـقول بأهميـــة
توفير الدعــ����م المادي للراغبين في تعــــلّم العربية في
إفريقـــيا.
( )1علي يعقوب عثمان :مشكالت التعليم العربي اإلسالمي في
المدارس الحكومية بالنيجر ،بحث ماجستير (غير منشور) معهد
الخرطوم الدولي للغة العربية2000 ،م ،ص .85
( )2علي خميس صمبوي :وضع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
في مدارس التهذيب اإلسالمية في بوجمبورا بورندي ،بحث
ماجستير (غير منشور) معهد الخرطوم الدولي للغة العربية،
2007م ،ص .167
( )3آدم عبد السالم :مرجع سابق ،ص .68

جدول رقم ()6
سكن الطلبة الذين يدرسون بمؤسسات تعليم اللغة
العربية في بالدكم
االستجابة

سكن

مع أقاربهم

الطلبة

النسبة المئوية

%17

%53

يؤجرون

أخرى

سكن ًا

حددها

%27

%3

المجموع

%100

يب ّين الج���دول رقم ( )6أع�ل�اه أن ( )%53من الطلبة
يس���كنون مع أقاربهم ،يليها الذين يقيمون في سكن الطلبة
يؤجرون سكناً ،ومن يستضيفهم
( ،)%17ويش ّكل ( )%27من ّ
أقاربه���م أو غيرهم من الخ ّيري���ن ( ،)%3وهذا يؤ ّكد وجود
مشكلة ترتبط بتوفير السكن المالئم للطلبة ،بما يمكنهم من
االس���تقرار للتفرغ للدراسة ،وهذا يعكس ضعف اإلمكانات
ف���ي إفريقيا؛ لذا ق ّدم األقارب ح ًال لهؤالء بتوفير الس���كن
لهم ،أما من ال يتوافر لهم ذلك؛ فيضطرون الستئجار سكن،
األمر الذي يرهق أسرهم التي يعاني كثير منها الفقر.
وم���ن هنا نجد أن���ه ال بد من دعم هذه المؤسس���ات
ببناء مس���اكن تتبع لها ،وزيادة عدد المؤسس���ات ،وتوزيعها
جغرافياً ،حتى يستطيع الراغبون في تعلّم العربية االلتحاق
بها والسكن مع أسرهم ،وتوفير المعينات التي تم ّكن الطلبة
والمعلمين من االستقرار واالنتظام واالنضباط في الدراسة.
جدول رقم ()7
اإلشراف الفني على مؤسسات تعليم اللغة العربية
في بالدكم
االستجابة

وزارة التربية

النسبة المئوية

%32

منظمات

أخرى

خيرية

حددها

%35

%33

المجموع

%100

يب ّين الجدول رقم ( )7أن النسبة األعلى في اإلشراف
الفني على مؤسسات تعليم العربية في المنظمات الخيرية،
كالجمعيات اإلس�ل�امية في بوركينافاسو أو منظمات اتحاد
الم���دارس اإلس�ل�امية في س���احل العاج ،تليه���ا الجهات
الحكومية المعنية ممثلة في وزارة التربية ،ثم جهات أخرى،
مثل إدارات هذه المؤسسات نفسها أو رئيس المؤسسة.
وتعكس البيانات أن دور الحكومات ضعيف إلى ح ٍّد ما
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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من حيث اإلش���راف الفني واإلداري على هذه المؤسسات،
وهو ما يدل على ضعف االهتمام بها ،وتتطابق هذه النتيجة
توصل إلي���ه باحثون على مدى أكثر من ثالثة عقود،
مع ما ّ
(((
ففي ثمانينيات القرن العشرين ذكرها إبراهيم عمر الدين ،
وفي تســعينيات أكدها أواليووال((( ،كما ظلّت المشكلة كما
هي في األلفية الثالثة ،كما أ ّكدها مرة أخرى محمد األمين
الكاميرون���ي((( ومؤمن((( ،وهو ما يجعل هذه المؤسس���ات
في ظ ّل ضعف اإلش���راف أو غيابه عرضة للمشكالت التي
ربما تتسبب في عدم قدرتها على تحقيق األهداف المرجوة
منه���ا ،كما أن نجاح المؤسس���ة أو إخفاقها يرتبط إلى ح ٍّد
كبير بمن يشرف عليها ال بالنظام ،وهذا سالح ذو حدين ال
يمكن االعتماد عليه؛ لذا ال بد من التفكير في تكوين هيئات
فنية وإدارية تش���رف على المؤسسات التي تعاني الضعف
في هذا الجانب.
جدول رقم ()8
طبيعة الدراسة بمؤسسات تعليم اللغة العربية في
بالدكم
االستجابة

نظامية

غير نظامية

النسبة المئوية

%34

%19

نظامية وغير

وانــضباط ،ونجد أن المؤسس���ات غي���ر النظامية تبلـــغ
( ،)%19وهي نسبة كبيرة ولكنها يمكن أن تكـــون مهمة في
إفريقيا لقدرتـــها عل���ى توفير فرص تـــعلّم العربية لكثير
م���ن الراغبين الذيـــن يصعب عليهم االنتظام في دراس���ة
تتطلب تف ّرغاً ،فيلتحقون بالمؤسس���ات غي���ر النظاميــة،
كالكـــتاتيب أو الخالوى على سبيل المثال ،لتعلّم العربية.
ولع���ل هذا يش���ير إل���ى الحـــاجة إلى زي���ادة عدد
المؤسس���ات النظامي���ة ،أو تطوير المؤسس���ات التقليدية
غير النظـــامية ،حتى تق ّدم تعليم���اً ف ّعاالً يحقّق األهداف
المرجـــ���وة منه���ا؛ إذ كثيراً م���ا تفتح الم���دارس العربية
بصــــ���ورة غير منتظمة إن لم نقل عش���ــوائية في القرى
واألحياء الحضرية الفقيرة ،حيث ال تتوافر لها الح ّد األدنى
من المستلزمات المادية والتربوية(((.
جدول رقم ()9
مدى تم ّكن الخريجين من مواصلة دراستهم بناء على
الشهادات الممنوحة لهم
االستجابة

المجموع

نظامية

%47

%100

يب ّين الجدول رقم ( )8أن مؤسسات تعليم العربية لغير
الناطــقين بها تجمع ما بين النظامية وغير النظامية بنسبة
بلغ���ت ( ،)%47وهذا يعكس تنوع المؤســـس���ات ،أما التي
تقتصر على المؤسسات النظامية فتبلغ ( ،)%34وهي قليلة
قياساً بما ينـــبغي أن يتوافر لهذه المؤسسات من استقرار
( )1إبراهيم عبدالله عمرالدين :أوضاع اللغة العربية في إريتريا،
بحث ماجستير (غير منشور) معهد الخرطوم الدولي للغة
العربية1984 ،م ،ص .118
( )2إسحق إبراهيم أواليووال ،مرجع سابق ،ص .141
( )3محمد األمين بن أحمد الكاميروني ،مرجع سابق ،ص .133
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( )4عبدالرحمن مؤمن على :المشكالت التي تواجه تعليم اللغة
العربية في المدارس الثانوية الحكومية في جيبوتي ،بحث
ماجستير (غير منشور) معهد الخرطوم الدولي للغة الغربية،
2004م ،ص .81

النسبة المئوية

تمكنهم من

تمكنهم من

تحرمهم

الدراسة

الدراسة

مواصلة

بالمؤسسات

بالمؤسسات غير

الدراسة

الحكومية

الحكومية فقط

بشهاداتهم

%27

%44

%29

المجموع

%100

يب ّي���ن الجدول رق���م ( )9أن الطلب���ة المتخرجين في
مؤسس���ات تعليم العربية قد تم ّك���ن ( )%27منهم فقط من
الدراسة في المراحل الدراس���ية الحكومية األعلى ،وهذا
يؤك���د ضعف االهتمام الحكومي بما يؤول إليه أمر خريجي
هذه المؤسسات ،كما يشير إلى أنه ربما ال تعترف الجهات
المعنية فيها بالش���هادات الممنوحة لهم ،ألسباب ربما تعود
إلى اختالف المناهج بين المدارس الحكومية ومؤسس���ات
تعليم العربية التي يتبع معظمها للتعليم األهلي والخيري ،بل
غير النظامي في بعض األحيان؛ لذا تتيح المؤسسات غير
الحكومية (األهلية) بنسبة كلية تبلغ ( ،)%44وهذا يشير إلى
( )5بكري دارمي :حضور اللغة العربية في بلدان إفريقيا الفرانكفونية
الواقعة جنوب الصحراء2010 ،م ،ص .7
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أن ما يقرب من نصف خريجي هذه المؤسسات يكون خارج
النظام التعليمي الحكومي ،األمر الذي يجعلهم عرضة لكثير
من المشكالت بعد تخ ّرجهم.
ولكن ما يدعو للقلق مش���كلة أن تحرم هذه الشهادات
الخريجين من مواصلة دراستهم ،سواء في المرحلة الثانوية
أو المرحلة الجامعية ،إذ تبلغ نس���بتهم ( ،)%29وهذا يتفق
مع ما ذكره ساتي بقوله« :يعاني َح َملة الشهادات العربية في
مقابل الشهادات الفرنسية ،وحتى الشهادات غير الفرنسية
من دول أوروبا الش���رقية ،األمر الذي يس��� ّد الطريق أمام
حملة تلك الش���هادات ،وهو ما يعكس آثاره الس���لبية على
نفس���ية هؤالء الطالب»((( ،وقد أكد هذه المعضلة يوسف
الخليفة أبوبكر ،وزاد عليها أن هذه المؤسسات تعاني عدم
االعتراف بها وبش���هاداتها في الداخل والخ���ارج((( ،ولعل
ذلك يعود إلى ع���دم اعتراف النُّظ���م التعليمية الحكومية
بالش���هادات الممنوحة لخريجيها ،وه���ذا األمر يدعو إلى
ضرورة البحث عن حلول تس���اعد الخريجين في الحصول
تش���جع الراغبين في
على التعليم في المراحل العليا؛ حتى
ّ
تعلّم العربية لاللتحاق بهذه المؤسسات.
جدول رقم ()10
مدى تم ّكن الخريجين من العمل بنا ًء على الشهادات
الممنوحة لهم
االستجابة

النسبة المئوية

تمكنهم من

تمكنهم من

يحرمون

العمل بالقطاع

العمل بالقطاع

من العمل

الحكومي

الخاص

بشهاداتهم

%30

%36

%34

المجموع

%100

يب ّين الجدول رق���م ( )10أن ( )%30فقط من خريجي
مؤسسات تعليم العربية للناطقين بغيرها تمكنهم شهاداتهم
م���ن العمل في القطاع الحكومي ،وهو ما يعني حرمان أكثر
من ثلثي حملة ش���هادات هذه المؤسس���ات من العمل في
( )1مهدي ساتي صالح :مؤسسات التعليم اإلسالمي والعربي في
السنغال ،المركز اإلسالمي اإلفريقي ،الخرطوم ،شعبة البحوث
والنشر1990 ،م ،ص .79
( )2يوسف الخليفة أبوبكر :مرجع سابق ،ص .120

القطاع الحكومي ،فيضطرون إلى االلتحاق بوظائف ليست
تخصصهم في القطاع الخاص ،في حين
ذات صل���ة بمجال ّ
ال يجد ( )%34منهم وظائف في القطاعين الخاص والعام،
وهو ما يش���ير إلى ارتفاع مع ّدل البطال���ة بين الخريجين،
األمر ال���ذي يجعلهم عرضة للحاج���ة والفقر ،فيضطرون
لتجنّب االلتحاق بمؤسسات تعليم العربية في بلدانهم.
ونالحظ أن القطاع الخاص يو ِّفر فرص العمل لنس���بة
( )%36فحس���ب من الخريجين في إفريقيا ،ولعل ذلك يعود
الهتمام المجتمع بهم ،وتش���جيع القطاع الخاص لهم ،وقد
يعود إلى ارتف���اع معدل الفقر ،ونرى أن ه���ذه الفئة تم ّثل
مش���كلة كبيرة ربما تتس���بب في امتناع الراغبين في تعلّم
العربية عن االلتحاق بمؤسس���ات تعليم العربية ،وتش���جيع
أس���رهم لهم لاللتحاق بالتعليم الحكومي الذي قد يحرمهم
من تعلّم اللغة العربية.
ولع���ل هذا ما دف���ع بعض خريجي هذه المؤسس���ات
للتعبير عن هذه المعضلة من خالل معايش���ته لها ،س���واء
واجهها هو أو زمالؤه ،فيقول« :تحتل مشكلة عدم التوظيف
التي يعانيها متعلمو العربية مكان الصدارة أمام المشكالت
األخرى ،وهي نتيجة للسياسة الرسمية الهادفة إلى تهميش
العربي���ة للتقليل من إقبال الناس عل���ى تعلّمها ،بدعوى أن
أولئك ال يجيدون اللغة الرس���مية للدولة  -الفرنس���ية أو
اإلنجليزية – بالشكل المطلوب ،ورغم وجاهة هذا االدعاء
إال أن هناك تطبيقاً تعسفياً من حيث ال تنطبق تلك القاعدة
على كثير ممن يحظون باهتمام الحكومة»(((.
كما يرى يوس���ف الخليفة أبوبكر أن���ه «عند محاولة
التحاق خريجي هذه المؤسس���ات بالجامعات اإلس�ل�امية
يعجز الكثير منهم عن مواصلة دراس���اتهم ،ويقضي بعضهم
عدداً من السنين في دراسة تمهيدية قبل الجامعة ،ويتخرج
فيها ،ليعود إلى بلده ليجد الطريق مس���دوداً أمامه ،فيعمل
أعماالً ال تتس���اوى مع مؤهالته الجامعية ،وفي درجة أقل

( )3غنمي عمرو :وضعية التعليم العربي في بوركينافاسو ،حولية
الجامعة اإلسالمية بالنيجر ،العدد الثاني1996 ،م ،ص .298

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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بكثير من رصيفه خريج الجامعات الغربية أو الشرقية»(((.
ل���ذا ال بد من العمل على معالجة هذه المش���كلة بما
يضمن لهؤالء الراغبين وأس���رهم تعلّ���م العربية مع ضمان
مس���تقبلهم المهني ،إما بتطوير المناهج الدراس���ية بهذه
المؤسس���ات ،حيث يمتلكون من خاللها الكفايات الالزمة
بتخصصهم ،وبما ال يجعلهم أقل مستوى
للمهن التي ترتبط ّ
ّ
وحظاً من رصفائهم خريجي جامعات بالدهم أو الجامعات
األوروبية غربها وش���رقها ،أو توفي���ر فرص العمل لهم في
مجتمعاتهم تتالءم مع الشهادات التي يحملونها.
جدول رقم ()11
إعداد المق ّررات الدراسية في مؤسسات تعليم اللغة
العربية
االستجابة

يتم في بلدي

النسبة المئوية

%25

يتم استجالبها

ال توجد

من الخارج

مقرّرات

%45

%30

المجموع

%100

يب ّي���ن الجدول رق���م ( )11أن ( )%45م���ن المق ّررات
يتم اس���تجالبها من خارج البل���دان اإلفريقية ،في حين أن
المق��� ّررات التي يتم إعدادها في هذه البلدان ( ،)%25وهي
نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة المق ّررات التي يتم استجالبها
م���ن الخارج ،ويؤكد ( )%30من عينة الدراس���ة عدم وجود
المق ّررات ،وهذا يشير إلى غياب الخبراء والكوادر المؤهلة
التي تستطيع إعداد مق ّررات دراسية تناسب ك ّل بلد إفريقي،
ولعل هذا م���ر ُّده إلى غياب النظرة بعيدة المدى التي تعمل
على تأهي���ل خبراء يمكنهم إعداد مق��� ّررات تعليم العربية
للناطقين بغيرها ،بما يعالج مش���كالت غياب المق ّررات في
بعض ال���دول ،بل وتباينها في دول أخ���رى ،حيث نجد في
الدولة الواحدة عدداً من المق ّررات المس���تجلبة من جهات
عديدة.
كم���ا أن االعتماد على المعلمي���ن – وكثير منهم غير
مؤه���ل – في إعداد المق ّررات الدراس���ية يجعلهم يلجؤون
إلى األخذ من مصادر غير مالئمة ،وتكون النتيجة مق ّررات
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( )1يوسف الخليفة أبوبكر ،مرجع سابق ،ص .121

تتس ّبب في مشكالت تعليمية وتعلّمية يعانيها الطلبة ،وغالباً
ما تؤدي إلى أن يتركوا الدراسة.
وقد اشتملت نتائج كثير من الدراسات وتوصياتها على
هذه المش���كلة بوصفها من أشد معوقات تعليم العربية في
إفريقيا ،ويكفي أن نطالع دراسات ك ٍّل من مامادو((( ،ومحمد
خير البشر((( وعيس���ى((( ومحمد الكاميروني(((؛ لذا ال بد
من االهتم���ام بإعداد المعلمين والخبراء وتدريبهم ،وتقديم
الدعم الفني الالزم لهذه المؤسس���ات من خالل المساهمة
في إعداد مق ّررات دراسية لك ّل دولة أو مجموعة من الدول
المتش���ابهة ،أو تزويدها بمق ّررات تناسبها ،أو غير ذلك من
المعون���ات المادية التي تم ّكن هذه المؤسس���ات من إعداد
مق ّرراتها.
جدول رقم ()12
مق ّرر فهم المسموع في مؤسسات تعليم اللغة العربية
االستجابة

له كتاب خاص

النسبة المئوية

%25

ليس له

ال أدري

المجموع

كتاب خاص

%29

%46

%100

يب ّين الجدول رقم ( )12أن دروس فهم المس���موع التي
تس���تهدف تنمية مهارة االس���تماع لدى المتعلمين ليس لها
كتاب أو مادة دراس���ية مق ّررة ،بنس���بة بلغت ( )%29يُضاف
إليها الذي���ن أجابوا (ال أدري) بالنس���بة ( ،)%46وقد علّل
هؤالء هذه اإلجابة بأنه ال يوجد مق ّرر لفهم المس���موع ،أو
لالستماع في مؤسسات تعليم العربية للناطقين بغيرها في
بالدهم ،لذلك فهم ال يعرفون ما االستماع ،وأنهم عرفوا أنه
توجد دروس لفهم المسموع بعد التحاقهم بمعهد تعليم اللغة
( )2مامادو ساكو :مرجع سابق ،ص .161
( )3محمد خير البشر حسن :أوضاع اللغة العربة في سيريالنكا،
بحث دبلوم (غير منشور) معهد الخوطوم الدولي للغة العربية،
 ،1984ص .59
( )4عيسى رضوان :المشكالت العامة في تدريس اللغة العربية في
تنزانيا ،بحث دبلوم (غير منشور) معهد الخوطوم الدولي للغة
العربية ،1987 ،ص .36
( )5محمد األمين بن أحمد الكاميروني ،مرجع سابق ،ص .123
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العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،في حين
أقر ( )%22.5من عينة الدراسة بوجود كتاب مق ّرر لدروس
فهم المسموع.
ل���ذا؛ يرى الباحث ض���رورة معالجة هذه المش���كلة،
بالمس���اعدة في تطوير المناهج الدراس���ية بمؤسس���ات
تعليم العربية ،وتدريب معلميها على أس���اليب تدريس فهم
المسموع ،ودعمها بالمعينات المادية والفنية.
جدول رقم ()13
مق ّرر المحادثة في مؤسسات تعليم اللغة العربية في
بالدكم
االستجابة

له كتاب خاص

ليس له كتاب خاص

ال أدري

المجموع

النسبة المئوية

%25

%29

%46

%100

يب ّي���ن الجدول رق���م ( )13ما ذكره الباح���ث عن الجدول
الس���ابق ،ولعل هذا التطاب���ق في النتائج بي���ن الجدولين
مر ُّده إلى االرتباط الوثيق بين مهارتي االس���تماع والكالم،
أي منهما يعن���ي تعليم األخرى وتعلّمها؛ لذا فإن
وأن تعليم ٍّ
البرامج التقليدية وطرائق التدريس التقليدية هي الس���بب
في إهمال هاتين المهارتين ،األمر الذي يوجب علينا التنبيه
لهذه المشكلة التي تش��� ّكل خطراً على نجاح اللغة العربية
في إفريقيا ،ويدعونا إل���ى العمل على تضمين دروس فهم
المس���موع والتعبير الش���فوي في مناهج مؤسسات تعليم
العربي���ة ،وتدري���ب المعلمين على تعليمه���ا وتنميتها لدى
المتعلمين.
جدول رقم ()14
مق ّرر القراءة في مؤسسات تعليم اللغة العربية
االستجابة

له كتاب خاص

ليس له كتاب خاص

ال أدري

المجموع

النسبة المئوية

%45

%33

%22

%100

يب ّي���ن الجدول رقم ( )14أن دروس القراءة في إفريقيا
بغض النظر عن
يتوافر لها كتاب مق ّرر بنسبة بلغت (ّ ،)%45
كونه تم إعداده من قبل المؤسسات المعنية أو تم استجالبه
من جهات أخرى ،وه���ذا يدل على االهتمام بمهارة القراءة

مقارنة بمهارتي االستماع والكالم.
ولكن مما يبعث على القلق أن ( )%33من عينة الدراسة
ق���د ذكروا أنه ال يوج���د كتاب مق ّرر ل���دروس القراءة ،إذ
يعتمد كثير من المعلمين ف���ي دروس القراءة على نصوص
يختارونه���ا ،أو يتم اختيارها لهم م���ن كتب التراث واألدب
العربي.
وبالنظ���ر إلى الفئة التي أجابت بـ (ال أدري) بنس���بة
بلغت ( ،)%22فقد يشير ذلك إلى عدم وجود كتاب مق ّرر ،أو
أن���ه يوجد كتاب للمعلم فقط ،وأن اإلمكانات في بعض دول
القارة قد تحرمها م���ن توفير كتاب لك ّل طالب ،وهذا يعني
أن المش���كلة ما زالت قائمة ،متم ّثلة في الحاجة إلى إعداد
مق ّررات دراس���ية ،وأن يتوافر لك ّل طالب كتابه ،ولك ّل معلم
كتابه أو مرشده التدريسي.
جدول رقم ()15
مق ّرر الكتابة في مؤسسات تعليم اللغة العربية
االستجابة

له كتاب خاص

النسبة المئوية

%44

ليس له

ال أدري

المجموع

كتاب خاص

%31

%25

%100

يب ّين الجدول رقم ( )15أن نس����بة من أفادوا بوجود
كتاب خاص لدروس الكتاب����ة والتعبير التحريري (،)%44
وم����ن أفادوا بع����دم وجوده ( ،)%31في حين تبلغ نس����بة
الذين ال يدرون ( ،)%25ولعل هذا يش����ير إلى مش����كلة
كبيرة تعانيها مؤسس����ات تعليم العربية للناطقين بغيرها
ف����ي إفريقيا ،إذ يعل����م الجميع أن تعلي����م اللغات يتطلب
توافر كتب ومواد تعليمية؛ إذ ال بد منها لتحقيق األهداف
المنش����ودة من أي برنامج تعليمي ،وأن����ه في حين يتمتع
متعلم����و اللغات األجنبية المنافس����ة للعربي����ة في القارة
بتوافر المناه����ج والكتب والمواد التعليمية ،فإننا نجد أن
مؤسسات تعليم العربية ومعلميها وطلبتها محرومون من
هذا الحق؛ لذا ينبغي علينا أن نسعى بقوة وبسرعة لتوفير
هذه المق ّررات ،س����واء بالمشاركة في إعدادها بالتنسيق
مع المؤسسات التي بحاجة إليها ،أو بتوفير الدعم الفني
والمادي الذي يم ّكنها من ذلك.
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جدول رقم ()16
مق ّرر القواعد (الصرف والنحو) في مؤسسات تعليم
اللغة العربية
االستجابة

له كتاب خاص

ليس له كتاب خاص

المجموع

النسبة المئوية

%64

%36

%100

يب ّي���ن الجدول رقم  16أن ( )%64من أف���راد العينة أفادوا
بتوافر كتاب خاص ل���دروس قواعد اللغة (الصرف والنحو) ،في
حين أفاد ( )%36منهم بعدم وجود كتاب لهذا المق ّرر في بالدهم.
ولعل ما يثير االهتمام ارتفاع نسبة الخيار األول مقارنة
بالجداول الثالثة السابقة ،وربما يعود السبب إلى أن كثيراً
من مؤسس���ات تعليم العربية للناطقين بغيرها في إفريقيا
تر ّكز في تعليم قواعد اللغة النحوية والصرفية ،استناداً إلى
اعتمادها المناهج واألساليب التقليدية في تعليم العربية.
ونالحظ هنا أن إفريقيا يتوافر في كثير من مؤسساتها
كتاب القواعد ،ولكن ذلك قد ال يكون ّ
مؤش���راً على التطور،
ب���ل ربما يدل على تغلغل األس���اليب التقليدية في المناهج
والتدريس ،تلك األس���اليب المعتم���دة على حفظ القواعد
سواء كانت منثورة أو منظومة.
ولك���ن هذا ينبغ���ي أال يجعلنا نغفل النس���بة المق ّدرة
للمؤسس���ات التي ليس لها كتب خاصة لتعليم القواعد ،إذ
ترتف���ع بدرجة كبيرة في القارة ،وه���و أمر يدعو إلى التن ّبه
لهذه المشكلة التي تع ّد معوقاً أساسياً لبرامج تعليم العربية
في إفريقيا ،األمر الذي يجعلنا ننادي بضرورة السعي الجاد
لمعالجة هذه المش���كلة ،وذلك بتقدي���م الدعم الالزم لهذه
المؤسس���ات حتى تتمكن من أن يكون لك ٍّل منها كتاب خاص
لدروس القواعد الصرفية والنحوية.
جدول رقم ()17
مدى تم ّكن المعلمين من اللغة العربية في هذه
المؤسسات
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االستجابة

بدرجة عالية

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة

المجموع

النسبة المئوية

%37

%46

%17

%100

يب ّي���ن الجدول رقم ( )17أن معلمي مؤسس���ات تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها متوسطو المستوى في اللغة
العربية ،كما أش���ار ( )%46من أفراد العينة ،في حين أفاد
( )%37منهم أنهم متمكنون في اللغة العربية بدرجة عالية،
بينما أكد ( )%17أنهم ضعيفو المس���توى ،ولعل هذا يشير
إلى أن هذه المؤسسات بحاجة ماسة إلى تطوير مستويات
المعلمين في اللغة العربية.
وقد كشفت دراس���ات كثيرة مدى عمق مشكلة ضعف
مستوى المعلمين ،س���واء في اللغة العربية ،أو في كفايات
ً
مث�ل�ا يبلغ عدد
تدرس���يها للناطقين بغيرها ،ففي تش���اد
المعلمين في المدارس العربية بمراحلها الثالث (االبتدائية
والمتوس���طة والثانوية)  3.966معلماً ،يبلغ عدد المؤهلين
منه  701معل���م فقط ،في حين يبلغ ع���دد غير المؤهلين
 3.265معلماً((( ،وبس���بب قلّة عدد المعلمين المؤهلين من
أبناء البلدان اإلفريقية يلتحق «غير المتخصصين في اللغة
العربي���ة وآدابها من حملة الش���هادات في مجاالت أخرى،
مثل العلوم الش���رعية والعلوم االجتماعي���ة والتربية واللغة
اإلنجليزية ،ببرامج تعليم اللغ���ة العربية للناطقين بغيرها،
إضافة إلى نقص التأهيل عند خريجي أقسام اللغة العربية
تخصصهم؛ لضيق
بالجامعات والمعاهد العليا في مجاالت ّ
وقت البرنامج الدراس���ي ،ولضعف بعضه���م في المعرفة
باللغ���ة من حيث الكفاية اللغوي���ة ،والنقص في المعلومات
الصرفية والنحوية»(((.
وقد أفاد كثي���ر من الطالب أن كثي���راً من المعلمين
يس���تخدمون اللغة األ ّم في التدريس ،وال يستخدمون اللغة
العربي���ة  -اله���دف – إال عندما يق���رؤون أو يعملون على
تحفي���ظ الطالب النصوص والقواعد اللغوية؛ لذا ال بد من
العمل على معالجة هذه المش���كلة التي تش ّكل خطراً كبيراً
( )1مصطفى أحمد علي :التعليم العربية اإلسالمي في جمهورية
تشاد تاريخه وآفاقه ،مجلة دراسات إفريقية ،جامعة إفريقيا
العالمية ،الخرطوم ،العدد  ،16يناير 1997م ،ص .36
( )2عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي :أساسيات تعليم اللغة العربية
للناطقين بلغات أخرى ،الرياض ،سلسلة بحوث اللغة العربية
وآدابها ،معهد البحوث العلمية ،ط  ،1جامعة أم القرى2002 ،م،
ص .262
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على نجاح هذه المؤسس���ات في تحقي���ق أهدافها ،وذلك
بتش���جيع المتمكنين في اللغة العربية لاللتحاق معلمين في
هذه المؤسسات ،أو بالتش ّدد في تعيين المعلمين ،أو بتأهيل
المعلمين ضعيفي المستوى.
وق���د ق ّدمت دراس���ات عديدة توصي���ات ومقترحات
يمكن أن تس���هم في تحقيق مواصفات النجاح لمعلم اللغة
العربي���ة للناطقين بغيرها ،مبرزة أهمية التأهيل والتدريب،
وتنمية االستعدادات وصقل المواهب ،وإكساب المهارات(((،
وللباحث دراس���ة حول كفايات معلم العربية لغير الناطقين
بها(((.
جدول رقم ( )18
البالد التي يأتي منها المعلمون الذين يد ّرسون في
مؤسسات تعليم العربية
االستجابة

من بلدي

النسبة المئوية

%40

من البالد

من بلدي ومن

أخرى

العربية

البالد العربية

حددها

%10

%30

%13

المجموع

%100

يب ّين الجدول رق���م (  )18أن ( )%40من أفراد العينة
قد أكدوا أن المعلمين الذين يد ّرس���ون في مؤسسات تعليم
العربي���ة للناطقين بغيرها يت���م اختيارهم من بالدهم ،في
حين ذك���ر ( )%30منه���م أن المعلمين يت���م اختيارهم من
بالدهم ،ومن البالد العربية مثل الس���ودان ومصر وسوريا،
أما ( )%13فيذكرون أن المعلمين يتم اس���تجالبهم من غير
البالد العربية ،أما النسبة المتبقية ( )%10فيؤكدون أنه يتم
استجالبهم من البالد العربية.
وبالمقارنة؛ تش���ير النتيجة إلى ض���رورة العمل على
تطوير مستويات هؤالء المعلمين في إفريقيا وإعداد مزيد
( )1أحمد شيخ عبد السالم :مواصفات المعلم الناجح في تعليم
العربية بوصفها لغة ثانية ،المجلة العربية للدراسات اللغوية،
الخرطوم ،معهد الخرطوم الدولي لغة العربية ،العدد  ،25ديسمبر
2006م ،ص .63
( )2أحمد محمد بابكر :الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم اللغة
العربية لغير الناطقين بها وبناء برنامج في ضوئها ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة ،جامعة إفريقيا العالمية ،كلية التربية،
2004م.

منه���م ،حتى يأتي يوم يت���م فيه توطين عملي���ات اإلعداد
والتدريب والتطوير في الق���ارة ،حتى ينهضوا بمهمة تعليم
العربية ونش���رها بكفاية ،ومن هنا ينبغي التفكير في إعداد
الخط���ط ،وتوفير ال ّدع���م الفني ،وتموي���ل برامج اإلعداد
والتدريب في البلدان اإلفريقية.
جدول رقم ()19
طرائق التدريس المستخدمة في هذه المؤسسات
مقارنة بمعهد جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية
االستجابة

حديثة

قديمة

النسبة المئوية

%25

%40

الطرائق

أخرى

نفسها

حددها

%22

%13

المجموع

%100

يب ّين الجدول رق���م (  )19أن ( )%40من أفراد العينة
قد أفادوا بأن طرائق التدريس المستخدمة في تعليم اللغة
العربي���ة في بلدانه���م قديمة وتقليدي���ة ،ويؤكد ذلك نتائج
دراس���ات عديدة ،منها دراس���ة ش���هودي((( ،ودراسة عمر
الدين((( ،ودراسة صمبوي((( ،ودراسة مؤمن(((.
ويرى ( )%25أن الطرائق المستخدمة حديثة ،وهذا هو
المطلوب ،إذ ال بد م���ن اإلفادة من التطور العلمي التربوي
والتقن���ي في تعليم العربية لغي���ر الناطقين بها ،بينما يرى
( )%22م���ن أفراد العينة أن ال فرق بي���ن طرائق التدريس
المس���تخدمة في بلدانهم وتلك المستخدمة في معهد اللغة
العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وهو أمر
طيب يجعلنا نطمئن إلى ما يتم في هذه المؤسسات.
وتُستخدم في إفريقيا الطرائق القديمة والحديثة معاً
في المؤسس���ة الواحدة بنس���بة تبلغ ( ،)%13وهو ما يدل
على تباين المق ّررات الدراس���ية وتنوعها ،وتباين مستويات
المعلمين ومس���تويات تأهيلهم وتدريبهم ،كما يش���ير إلى
أهمية توحيد طرائق التدري���س ،وتوحيد المدارس اللغوية
( )3عبد الرشاد شهودي ،مرجع سايق ،ص .55
( )4إبراهيم عبد الله عمر الدين ،مرجع سابق ،ص .118
( )5علي خميس صمبوي ،مرجع سابق ،ص .162
( )6عبد الرحمن مؤمن علي ،مرجع.48 ،
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والتربوية التي يس���تند عليها النظام التعليمي لمؤسس���ات
تعليم العربية للناطقين بغيره���ا في العالم ،وهو ما يوجب
علين���ا العمل عل���ى معالجته بما يؤدي إل���ى تدريب هؤالء
المعلمين على الطرائق واألساليب الحديثة في التدريس.
جدول رقم ()20
الوسائل التعليمية المستخدمة في هذه المؤسسات
مقارنة بمعهد جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية
االستجابة

حديثة

قديمة

الطرائق نفسها

أخرى حددها

المجموع

النسبة المئوية

%19

%46

%22

%13

%100

يب ّين الجدول رقم ( )20أن ( )%46من أفراد العينة قد
أشاروا إلى أن الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس
قديمة وتقليدية ،وهذا يعكس مدى المش���كالت التي يعانيه
مي���دان تعليم العربية للناطقين بغيرها في القارة ،كما يب ّين
ضع���ف اإلمكانات المادية والفنية لدى هذه المؤسس���ات،
ويتفق مع ما أشارت إليه دراسات نبيل غالي((( ،وشهودي(((،
وأواليووال((( ،وعلي يعقوب(((.
ويؤكد ( )%19اس���تخدام الوس���ائل الحديثة ،و ()%22
يرون استخدام الوس���ائل التعليمية المستخدمة في معهد
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها نفس���ها ،وهذا يعكس
الجانب المش���رق لبعض المؤسسات ،وأنه ال بد من دراسة
هذه المؤسس���ات ،واإلفادة من تجاربها لتطوير المؤسسات
الت���ي تعان���ي أوضاع���اً مليئ���ة بالمش���كالت ذات الصلة
بالتدري���س ومعيناته ،في حين أفاد ( )%13من أفراد العينة
أن المؤسس���ات في بلدانهم تستخدم الوس���ائل التعليمية
والحديثة والقديمة معاً.
ونالحظ أنها النس���بة عينها الت���ي وردت في الجدول
( )1نبيل غالي :اللغة العربية وعصر المعلومات ،مجلة دراسات
إفريقية ،جامعة إفريقيا العالمية ،العدد  ،23يونيو  ،2000ص
.14

الس���ابق ،كما تعكس ع���دم توافر الكتاب المق��� ّرر للمعلم
والطلب���ة ،وضعف اإلمكانات المادي���ة والفنية ،وعدم قدرة
المؤسسات والمعلمين على مواكبة التطور التربوي والتقني،
واس���تخدام طرائق تدريس تقليدي���ة ال توظف أي نوع من
التقنيات التعليمية.
إن إفريقيا ما زالت بحاجة إلى محو األم ّية التقنية في
كثير من بلدانها ،وبخاصة المعلمون.
جدول رقم ()21
غرف الدراسة في هذه المؤسسات مقارنة بمعهد جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
االستجابة

حديثة

قديمة

النسبة المئوية

%20

%46

الغرف

أخرى

نفسها

حددها

%20

%14

%100

يب ّي����ن الجدول رقم ( )21أن ( )%46من العينة أفادوا
بأن غرف الدراسة في بلدانهم قديمة ،وهذا يعكس سوء
البيئة التعليمية في هذه المؤسس����ات ،ويؤكد ما كشفت
عنه دراس����ات عديدة ،مثل دراسة مامادو((( ،ودراسة آدم
عبد الس��ل�ام الذي ذكر أن «المباني غير مالئمة ،وبعيدة
عن س����كن الطالب ،والفصول قليل����ة ما يضطر الطالب
إلى التناوب عليها»((( ،ويكش����ف ع����ن ضعف اإلمكانات،
واإلهم����ال الذي تعاني����ه هذه المؤسس����ات ،في ظروف
تواجه فيها العربية منافس����ة شديدة من اللغات األخرى
التي تحاول بشتى الس����بل أن تحل محلها ،لما للبيئة من
تأثي����ر قوي في جذب الطلبة ،لذلك ال بد من العمل بقوة
على تأهيل هذه المؤسس����ات ،وتوفير احتياجاتها المادية
والتجهيزات الالزمة للتعلي����م الفاعل ،حتى تحقّق تعليماً
ف ّعاالً.
كم���ا يوضح الجدول أن ( )%20من هذه المؤسس���ات
تتوافر بها غرف دراس���ية حديث���ة ،ولعلّها تتوافر في بعض
البلدان ذات القدرات االقتصادية العالية ،ونجد نسبة قليلة

( )2عبد الرشاد شهودي ،مرجع سابق ،ص .55
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المجموع

( )3إسحق إبراهيم أواليووال ،مرجع سابق ،ص .141

( )5مامادو ساكو ،مرجع سابق ،ص .94

( )4على يعقوب عثمان ،مرجع سابق ،ص .85

( )6آدم عبد السالم ،مرجع سابق ،ص .68
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من البلدان اإلفريقـــية تتوافر فيها غرف دراس���ية حديثة
وقديمة معاً ( ،)%14وهذا مرده إلى تباين األقاليم في البلد
اإلفريقي الواح���د ،أو أن بعض البل���دان يوجد فيها أنواع
مختلفة من المؤسس���ات ،كالمدارس والمساجد والمعاهد
والمراكز اإلس�ل�امية وغيرها .وعل���ى ك ٍّل ال بد من العمل
على تحس���ين البيئة التعليمية وتطويرها ،حتى ال يأتي يوم
نجد فيه الراغبين في تعلّم العربية قد تركوها وتحولوا إلى
لغات أخرى منافسة ،بسبب عدم مواجهة مثل هذا النوع من
المشكالت التي نعلم أننا قادرون على حلّها.
جدول رقم ()22
عدد الساعات الدراسية في هذه المؤسسات
االستجابة

النسبة المئوية

خمس

ست

سبع

أخرى

ساعات

ساعات

ساعات

حددها

%41

%20

%21

%18

المجموع

%100

يب ّي���ن الجدول رق���م ( )22تبايناً في عدد الس���اعات
الدراس���ية لليوم الدراس���ي ،حيث أف���اد ( )%41من أفراد
العينة أن عدد الس���اعات يبلغ خمساً ،في حين أكد ()%27
منهم أنها ست ساعات ،فيما ذكر ( )%23أنها سبع ساعات،
وذكر آخرون أربع ساعات ،ومن يتأمل هذا التباين يكتشف
اختالفاً كبيراً في النُّظم التي تعتمدها هذه المؤسس���ات،
وهو أمر ينس���جم مع تنوع المؤسس���ات م���ا بين مدارس
ومعاهد ومراكز إسالمية و ُكتاب ،فلك ٍّل منها نظامه الخاص
في المق ّررات الدراس���ية ،وفي اليوم الدراسي ،وفي توزيع
الدروس.
كم���ا أن المتعلمين يختلف���ون في ظروفه���م العملية
واالجتماعية ،ولكن هذا ال يمنع البحث عن أفضل الس���بل
لتنظي���م اليوم الدراس���ي بطريقة علمية ،وه���و ما يدفعنا
إلى البحث عن اتّباع األس���لوب العلم���ي في تنظيم العملية
التعليمية برمتها ،بحيث تو ّفر لكل متعلّم ما يناسبه من تعليم
يراعي ظروفه ،وبم���ا يجعله يتعلم العربية من دون أن تؤثر
في عمله وحياته االجتماعية ،ولع ّل هذا يتطلب تأهي ًال لمن
يديرون هذه المؤسس���ات ،ولمعلميها ،وتدريباً على تنظيم
المناهج ،واإلدارة التربوية ،واإلشراف التربوي.

جدول رقم ()23
فترات الوقت المخصص للدراسة في هذه
المؤسسات
االستجابة

صباحي

صباحي مسائي

المجموع

النسبة المئوية

%51

%49

%100

يب ّي���ن الجدول رق���م ( )23أن ( )%51من أفراد العينة
قد أفادوا بأن الدراس���ة صباحية ،فيما ذكر ( )%49منهم
أنها صباحية ومس���ائية ،وهذا يدل على تنوع المؤسس���ات
من جهة ،وعلى تنوع عدد الس���اعات الدراسية فيها أيضاً،
كما يش���ير إلى أنه ال توجد دراسة مس���ائية في إفريقيا،
بعكس القارات األخرى التي تتوافر الدراس���ة المسائية في
بعض مؤسساتها ،بنسبتين متقاربتين ،األمر الذي يدل على
أن معظم المتعلمين متفرغين للدراس���ة ،وعلى ك ٍّل فإن هذا
التن���وع أمر طيب ،ولكننا بحاجة إل���ى التأكد من أنه يوفر
تعليما ف ّعاالً.
جدول رقم ()24
عدد أيام الدراسة في هذه المؤسسات
االستجابة

ستة أيام

خمسة أيام

أخرى حددها

المجموع

النسبة المئوية

%26

%54

%20

%100

يب ّين الجدول رقم ( )24أن من أفادوا بأن أيام الدراسة
خمسة أيام بلغت نسبتهم ( ،)%54ومن أفادوا أنها ستة أيام
( ،)%26هذا يعود إل���ى أن معظم البلدان في إفريقيا تكون
العطلة األس���بوعية فيها يومين اثني���ن أو يوماً واحداً ،في
حي���ن أفاد ( )%20بأن أيام الدراس���ة تتراوح ما بين يومين
هما الخميس والجمعة ،وبين أربعة أيام ،وهذا التباين يفسر
تباين عدد الس���اعات الدراس���ية في اليوم الواحد ،وتباين
فترات الوقت المخصص للدراس���ة ،وك ّل هذا يشير إلى أنه
ال بد من االتفاق على معيار مح ّدد تلتزم به مؤسسات تعليم
العربي���ة في إفريقيا ،لضمان تواف���ر معايير التعليم الجيد
الذي يتيح لخريجي هذه المؤسسات االنتقال إلى المراحل
العليا في التعليم الحكوم���ي أو األهلي في بلدانهم ،أو بما
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يمكنهم من الحصول على فرص العمل بنا ًء على الشهادات
الممنوحة للخريجين.

النتائج:

توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة ،يمكن إجمالها في
اآلتي:
 - 1تتنوع مؤسس���ات تعليم اللغ���ة العربية للناطقين
بغيرها ما بين مدارس تش��� ّكل غالبية المؤسسات ،معاهد،
ومراكز إسالمية ،مساجد.
 - 2تش ّكل المؤسس���ات األهلية النسبة الغالبة ،تليها
المؤسس���ات الخيرية ،بينما تحتل المؤسس���ات الحكومية
المرتبة األخيرة ،وهذه تواجه إهماالً ،قد يكون متعمداً في
بعض األقطار خاصة.
 - 3كش���فت الدراسة عن الحاجة إلى زيادة مؤسسات
تعليم اللغ���ة العربية للناطقين بغيرها ف���ي إفريقيا ،إذ إن
عددها ما يزال دون طموحات أبنائها الراغبين في تعلّمها.
 - 4عل���ى الرغم م���ن تنوع مؤسس���ات تعليم العربية
فإن كثيراً م���ن الراغبين في تعلّمها ما يزالون عاجزين عن
االلتحاق بها لعدم حصولهم على الفرص في ظ ّل تزايد عدد
الراغبين في تعلّمها.
 - 5كلف���ة تعلّم اللغة العربية ف���ي القارة تتوزع ما بين
الدراس���ة المجانية ،والدراسة برس���وم مناسبة ،وبرسوم
دراس���ية عالية ،ولكن نالحظ أن الرس���وم العالية تش��� ّكل
( ،)%25وهو ما يرهق كثيراً من األسر المسلمة التي تش ّكل
الغالبية العظمى من س���كان الق���ارة ،إضافة الرتفاع مع ّدل
الفقر في إفريقيا.
 - 6كثير من الطالب بحاجة إلى توفير سكن قريب من
المؤسسات التي يتعلمون العربية فيها ،إذ يضطر معظمهم
إلى اس���تئجار س���كن ،أو اإلقامة مع أقاربهم ،ويسكن قليل
منهم مع الخ ّيرين من أبناء بلدهم.
 - 7كش���فت الدراسة ضعف اإلشراف الفني واإلداري
الحكومي على مؤسسات تعليم اللغة العربية ،إذ ينهض بهذه
المهم���ة المنظمات الخيرية وإدارات هذه المؤسس���ات أو
أصحاب الخبرة من أبناء هذه البلدان.
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 - 8تتوزّع مؤسس���ات تعليم اللغ���ة العربية من حيث
طبيعتها ما بين مؤسس���ات نظامي���ة ،وأخرى غير نظامية،
وق���د نجد النظامية وغير النظامية معاً في القطر الواحد،
وهو تن ّوع يس���هم في توفير الفرص للراغبين ،ولكنه يؤطر
للتقليدي���ة في تعليم العربية ،إذ إن كثيراً من المدارس تفتح
بصورة غير منتظمة أو عش���وائية ،حيث ال يتوافر لها الحد
األدنى من المستلزمات المادية والتربوية.
 - 9يواج���ه الطلبة المتخ ّرجون في مؤسس���ات تعليم
اللغ���ة العربية لغير الناطقين بها في إفريقيا مش���كلة عدم
االعتراف بش���هاداتهم ،األمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من
مواصلة تعليمهم في المؤسسات الحكومة ،بل إن كثيراً منهم
يُحرمون من الدراسة في المراحل التعليمية األعلى.
 - 10تحتل مش���كلة عدم التوظيف الت���ي يعانيها متعلمو
العربية مكان الص���دارة أمام المش���كالت ،إذ يعاني ثلثا حملة
شهادات مؤسس���ات تعليم اللغة العربية الحرمان من العمل في
القطاع الحكومي ،بس���بب عدم االعتراف بشهاداتهم ،في حين
يعمل ثلثهم فقط في القطاع الحكومي ،ويحرم ثلثهم في إفريقيا.
 - 11كش���فت الدراس���ة ع���ن أن معظم مؤسس���ات
تعلي���م اللغة العربية للناطقين بغيرها تس���تجلب المق ّررات
الدراسية من خارج البلدان اإلفريقية ،بل إن عدداً من هذه
المؤسس���ات ال توجد فيها مق ّررات دراسية ،في حين تع ّد
مؤسسات قليلة المق ّررات الدراسية في بلدانها ،ونجد في
بعض البلدان بل في المؤسسة الواحدة تنوعاً في المق ّررات
الدراسية المستجلبة من جهات عديدة.
 - 12تب ّين من الدراسة أن دروس فهم المسموع ودروس
التعبير الشفوي اللتين تس���تهدفان تنمية مهارتي االستماع
والكالم تعانيان إهماالً كبيراً كما يرى الغالبية العظمي من
الطالب عينة الدراسة ،إذ يقر بوجودها (.)%22.5
 - 13أوضحت الدراس���ة أن ( )%45من المؤسس���ات
يتواف���ر لها كتاب مق��� ّرر لدروس القراءة ،ف���ي حين بلغت
نس���بة تلك التي ال يتوافر لها كتاب مق ّرر ( ،)%33أما بقية
المؤسسات فقد كش���ف الطالب أفراد العينة أنه ال يوجد
كتب لدروس القراءة ،بل يوجد كتاب لدى المعلم فقط.
 - 14توصلت الدراسة إلى أن دروس الكتابة والتعبير
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التحري���ري لها كتاب خاص في عدد مق ّدر من مؤسس���ات
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،كما كش���فت عن أن
مؤسسات أخرى ال يوجد فيها كتاب خاص لهذه الدروس.
 - 15عكس���ت الدراسة اهتمام المؤسسات في القارة
ب���دروس قواعد اللغة العربية (الصرف والنحو)؛ حيث تب ّين
توافر الكتاب المق ّرر لدى كثير من المؤسس���ات ،ولكن مع
ذلك فإ ّن عدداً مق ّدراً من مؤسس���ات تعلي���م اللغة العربية
للناطقين بغيرها ال يوجد فيها كتاب مق ّرر لقواعد اللغة.
 - 16كش���فت الدراس���ة عن أن غالبية المعلمين في
مؤسس���ات تعليم اللغ���ة العربية للناطقي���ن بغيرها يتراوح
مس���توى تم ّكنهم ف���ي اللغ���ة العربية ما بين المتوس���ط
والضعي���ف ،وأن معظم هؤالء المعلمين لم يخضعوا لبرامج
تأهيلية أو تدريبية ،وأن كثي���راً منهم غير متخصصين في
اللغة العربية.
 - 17توصلت الدراس���ة إلى أن ( )%40من المعلمين
العاملين في مؤسس���ات تعليم العربية للناطقين بغيرها في
إفريقيا هم من أبناء البلد نفس���ه ،ف���ي حين تلجأ ()%30
من المؤسسات إلى اس���تجالب معلمين من بعض األقطار
العربية لس���د النقص ،بينما تعتمد ( )%10من المؤسسات
على المعلّم العربي تمام���اً ،وتلجأ ( )%18منها إلى معلمين
من بلدان مجاورة لهم من خارج الوطن العربي.
 - 18توصلت الدراس���ة إلى أن معظم مؤسسات تعليم
العربية تس���تخدم طرائق تدريس ووسائل تعليمية تقليدية
قديمة ،وأن بعضها تس���تخدم طرائق تدريس���ية ووس���ائل
تعليمية حديثة ،وأن بعضها اآلخر يستخدم طرائق التدريس
والوسائل التعليمية نفس���ها التي تُستخدم في معهد تعليم
اللغة العربية لغير الناطقي���ن بها بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.
 - 19كش���فت الدراس���ة عن فقر البيئة التعليمية في
معظم مؤسس���ات تعليم العربية ف���ي إفريقيا ،وأن بعضها
يتمت���ع ببيئة غنية وراقية ،وبعضها اآلخر يتمتع بالبيئة التي
يتمتع بها طالب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 - 20تتباي���ن مؤسس���ات تعليم العربية ف���ي إفريقيا

في عدد الساعات الدراس���ية لليوم الواحد ،ما بين خمس
س���اعات كما يرى معظم الطالب ،وس���ت س���اعات وسبع
س���اعات كما أش���ار ( )%20و ( ،)%21في حين ذكر ()%18
منهم أنها أربع ساعات فقط ،مما يكشف اختالفاً كبيراً في
النّظم التي تعتمدها هذه المؤسسات.
 - 21تقارب���ت المؤسس���ات في الوق���ت المخصص
للدراس���ة ما بين صباحي في ( )%51من المؤسس���ات في
إفريقيا ،في حين اتبعت ( )%49من المؤسس���ات اإلفريقية
فترتين صباحية ومسائية لليوم الدراسي الواحد.
 - 22كذلك كشفت الدراس���ة أن مؤسسات تعليم اللغة
العربي���ة للناطقي���ن بغيرها في القارة تتباي���ن في عدد أيام
الدراسة في األسبوع ،فنجدها في غالبية المؤسسات خمسة
أيام ( ،)%54أو س���تة أي���ام ( ،)%26ونجدها يومي الخميس
والجمعة من ك ّل أسبوع كما في بعض المؤسسات اإلفريقية.
 - 23س���يطرة اللغات األجنبية األخ���رى اإلنجليزية
والفرنس���ية وغيرهما ،وع���دم االعتراف بكف���اءة متعلمي
العربية ،والتمييز ضد تعليم العربية مقابل اللغات األجنبية
األخرى.
 - 24بع���ض المعلمي���ن غير متخصصي���ن في اللغة
العربية ،بل هم خريجو كليات الش���ريعة والقانون ،والدعوة،
كما يعان���ي المعلمون ضع���ف العائد الم���ادي ،فيلتحقون
بوظائف أخرى لمواجهة احتياجاتهم المعيشية.
 - 25نظم الدراسة الحكومية تجبر المدارس العربية
على زيادة س���اعات تدريس اللغات األخرى امتثاالً لشروط
قبول طالبها بالجامعات ،وهو ما يُضعف مستوى االهتمام
بالعربية.

التو�صيات:

توصلت الدراسة إليها يمكننا أن
بناء على النتائج التي ّ
نوصي باآلتي:
 - 1أن تتبنّ���ى مؤسس���ات تعليم اللغ���ة العربية لغير
الناطقين بها في الوطن العربية ،خصوصاً تلك الرائدة في
ه���ذا المجال ،مثل :معهد الخرط���وم الدولي للغة العربية،
ومعهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية ،ومعهد تعليم
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اللغة العربية لغير الناطقي���ن بها بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلس�ل�امية ،وغيرها من المعاهد الرائدة ،أن تتبنّى
مؤسس���ات تعليم اللغة العربية في إفريقيا ،وتعينها بالدعم
العلم���ي والفني والمادي الذي يم ّكنها م���ن مواكبة التطور
الكبير الذي يحدث دائماً في ميدان تعليم اللغات.
 - 2دعوة الدول العربية إلى بذل الجهود الدبلوماسية
لتوطيد أواصر العالقات والصداقة مع األقطار اإلفريقية،
وتوقيع االتفاقيات العلمية والفنية التي ت ّيس���ر نشر العربية
وتعليمها وتعلّمها في هذه األقطار.
 - 3زي���ادة عدد مؤسس���ات تعليم اللغ���ة العربية في
القارة اإلفريقية؛ حتى يتمكن ك ّل راغب في تعلّم العربية من
الحصول على تعلّم ف ّعال.
 - 4توفير الدعم المادي للطالب في هذه المؤسسات،
بما يم ّكنهم وأس���رهم من تح ّمل الرس���وم الدراس���ية التي
ترهقهم مادياً ،وتم ّكن بعض األس���ر الفقيرة – التي يش ّكل
المس���لمون الغالبية العظمى منها – من توفير فرصة تعلّم
العربية ألبنائها.
 - 5تكوين هيئات فنية وإدارية تشرف على مؤسسات
تعليم اللغ���ة العربية ،وبخاصة تلك التي تعاني مش���كالت
ضعف اإلشراف الفني واإلداري أو عدم وجوده أص ًال.
 - 6العم���ل على االعتراف بش���هادات الخريجين في
مؤسسات تعليم العربية ،وتطوير هذه المؤســـسات لتواكب
نظ���م التعـليم الحكومي في إفريقي���ا ،ليتمــ ّكن الخريجون
من مواصلة دراس���اتهم في المراح���ل األعلى ،والحصول
على فرص عمل تناس���ب مؤهالته���م ،والعمل على ضمان
المستـــقبل العلمي والمهني للخريجين.
 - 7االهتم���ام بإعداد المعلمي���ن والخبراء وتدريبهم،
وتقدي���م الدعم الفن���ي والمادي الالزم لمؤسس���ات تعليم
العربية للناطقين بغيرها؛ من خالل المس���اهمة في إعداد
مق ّررات دراس���ية ل���ك ّل دولة ،أو ل���ك ّل مجموعة من الدول
المتشابهة ،أو تزويدها بمق ّررات تناسبها ،وغير ذلك.
 - 8إدخال دروس فهم المس���موع والتعبير الشفوي في
مناهج المؤسس���ات التي تهملها ،وتدريب المعلمين والخبراء
على تعليمها وتنمية مهارتي االس���تماع والكالم لدى الطالب،

والعمل على إعداد مق ّررات دراسية تستهدف هاتين المهارتين.
 - 9توفير كتب الق���راءة والكتابة لجميع الطالب في
جميع مؤسسات تعليم العربية في القارة اإلفريقية.
 - 10زي���ادة االهتمام بدروس قواع���د اللغة العربية،
وتطوير أس���اليب تدريسها ،وإعداد مناهج خاصة بالطالب
الناطقين بغير العربية في إفريقيا.
 - 11تشجيع المتمكنين في العربية للعمل بمؤسسات
تعليم العربية ،والتش��� ّدد في اختي���ار المتقدمين لوظائف
ألي منهما من المعلمين
المعلمين ،وتأهي���ل من هم بحاجة ٍّ
العاملين في هذه المؤسسات وتدريبهم.
 - 12االهتم���ام بإع���داد المعلمين م���ن أبناء البلدان
اإلفريقي���ة وتدريبه���م ،وتوطين عمليات إع���داد المعلمين
وتدريبه���م ،وأهمي���ة التفكير في إع���داد الخطط ،وتوفير
الدعم الفني ،وتموي���ل برامج إع���داد المعلمين وتأهيلهم
وتدريبهم في البلدان.
 - 13تطوير طرائ���ق التدريس والوس���ائل التعليمية
المس���تخدمة في مؤسس���ات تعلي���م اللغ���ة العربية لغير
الناطقين به���ا ،وتدريب المعلمين على اس���تخدام الطرق
والوسائل التعليمية الحديثة.
 - 14العمل على تحسين البيئة التعليمية في المؤسسات،
وتحديث المباني ،وتوفير غرف الدراس���ة المالئمة الكافية،
والتجهيزات واألجهزة والمعدات الالزمة لك ّل مؤسسة.
 - 15أن يبذل خريجو المعاهد والجامعات العربية من
أبناء القارة جهوداً كبيرة لتطوير تعليم العربية في بلدانهم،
ودفع بلدانهم إلى أن تدعم حكوماتهم المدارس العربية.
 - 16إتاحة الفرص إلقامة الطالب فترات في البالد
العربية إلتقان تعلّمهم للغة العربية.
 - 17زي���ادة فرص قبول الطالب بمعاهد تعليم العربية
في البل���دان العربية ،وقبول خريجي الم���دارس الدينية في
الجامعات العربية ،لتوفير معلمين تخرجوا في البالد العربية.
 -18دعم المدارس اإلس�ل�امية الت���ي تختص بتعليم
الق���رآن الكري���م والحديث الش���ريف في بع���ض البلدان
اإلفريقية ،والعمل على تطويرها لتخدم تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها.
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إشكالية اللغة في إفريقيا ..ترميم ذاكرة
أ .هارون باه

مقدمة:

*

تكاد مسألة اللغة تختزل تاريخ
أي جنس من األجناس البشرية التي
عاش���ت على مس���رح الكون حيناً من
أخص الخصائص التي يتم ّيز بها البش���ر
الدهر ،فهي من ِّ
ع���ن غيرهم ،حتى فيما بينهم ،وهي الجس���ر الواصل بين
الماضي الغابر واليوم الحاضر.
وقد ترك ك ّل جيل سابق لألجيال الالحقة على سجل
التاريخ ما أنتجه من معرفة وعلم عبر أشكال مختلفة ،تارة
باآلثار واألط�ل�ال ،وأخرى بالتماثيل والرس���وم ،لكن أوثق
معرفة هي تلك التي ُد ِّون���ت بلغة من اللغات ،فبقيت بذلك
خالدة مخلّ���دة إلرث من تركوها وش���اهدة على صنيعهم،
وألن المعرفة متحرك ٌة وغير جامدة ،فقد ظلّت تتراكم يوماً
بعد يوم وعقداً بعد عقد ،وهكذا دواليك ،واشت ّدت الحاجة
إلى مس���ايرة ما يفي���ض به الفكر اإلنس���اني على الجنان
من علوم ومعارف في ش���تّى المجاالت ومختلف الميادين
ومواكبته ،تساهم فيه ك ّل أ ّمة تطويراً وتعميقاً وتنقيحاً ،إلى
أن تبلغ تلك العلوم ذروة كمالها وتتر ّبع على عرش مملكتها.
وم����ا ذكر هو ما يجعل حاجة الن����اس اليوم إلى أن
يتواصل����وا بلغاتهم األ ّم فيما بينهم أش���� ّد إلحاحاً إثباتاً
منهم لوجودهم الحقيقي ،وإثرا ًء للفكر البشري ،وتوسعة
لفضاء الوجود اإلنساني ،حيث يشارك فيه ك ّل جنس بما
تج����ود به قريحته ،ويوحي به جنانه ،ويس����يل به يراعه،
سعياً الندماج علمي ومعرفي أفقي وعمودي تحت مظلة
ال غالب وال مغلوب.
(*) باحث سنغالي في العلوم السياسية.

لك���ن المتتبع لحاالت اللغات واللهجات العالمية يلمس
بَ ْوناً شاسعاً فيما بينها ،ذلك البون الذي يشتد كلّما أشرقت
الش���مس في الوجود لتفصح عنه ،لغات مغلوبة على أمرها
وكأنها تُساق إلى مصيرها المحتوم نحو االختفاء واالندثار
راضية مستسلمة وقد سلّمت أمرها لباريها ،بالمقابل؛ نجد
لغات أخرى تصول وتجول متح ّكمة في مصير العالم ،يُد ّون
بها ك ّل شاردة وواردة ،ويُق ّيد بها ك ّل صغيرة وكبيرة في شأن
من شؤون العالم ،ولم يبق لها إال أن تتكلم بها العجماوات.
ه���ذا الوضع غير الس���وي في ميزان الق���وى اللغوية
اللسانية في عالمنا المعاصر يس���تلزم دراسة متأنية لهذا
الواقع المرير ،وإعادة ترتيب األولويات للحيلولة دون طمس
هويات ش���عوب العالم وتذويبها ،علم���اً أن القضايا اللغوية
والعرقية قد عادت في اآلونة األخيرة بعد سقوط المعسكر
الشيوعي ،وانتصار الليبرالية الغربية وهيمنتها على الساحة
الدولي���ة ،وتف ّكك القوميات وتناحر العرقيات ،والتنقيب من
جديد ع���ن الهويات والمرجعيات ،في وقت تس���عى القوى
الغربية بم���ا تمتلكه من منجزات علمية وتقنية إلى الترويج
لرؤيته���ا للكون والحياة مس���تندة للفكر الم���ادي الوضعي
العلماني الذي بدا السائد في العالم ،بالرغم من أنه يُدرك
وجود جبهات معاكس���ة تقاومه في رؤيته ومشاريعه؛ وكان
ه���ذا المخاض إيذاناً بدخول حقبة م���ن التاريخ رأى فيها
بعض ِّ
منظري العالق���ات الدولية حقبة الحرب الحضارية،
ما يعني العمل على إعداد األس���لحة الحضارية للمواجهة
(اللغة  -الثقافة الشعبية  -التراث  -الهوية) ،هذه الصورة
المش��� ّوهة تتجلّى بوضوح وبش���كل مكش���وف في إفريقيا
السمراء.

الو�ضع اللغوي في �إفريقيا:

من المثير للدهش���ة ف���ي إفريقيا كث���رة لغاتها وتنوع
أجناس���ها وأعراقها واتس���اع أراضيها ووفرة خيراتها ،في
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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الوق���ت ال���ذي لم تُترجم في���ه تلك العوام���ل الجاذبة إلى
معطي���ات جيوبوليتيكية ِّ
وتره���ب عند اقتضاء
ترغب بها ّ
المصلح���ة ،حيث يكاد أال توجد لغة قومية وطنية رس���مية
فيها ،أما على مستوى النظام اإلقليمي اإلفريقي فال توجد
سوى اللغة العربية ،فض ًال عن حضور لغاتها على المستوى
الدولي كلغات دولية ،فكيف يمكن للمهتم بالشأن اإلفريقي
تفسير هذه الظاهرة فض ًال عن تسويغها؟

اللغات اإلفريقية قادرة على مواكبة
التطورات اإلقليمية والدولية مهما
قيل عنها
بل إن لغاتها مصنّفة على أنها لغات ميتة في مقابل لغة
المس���تعمر الحية ،إن موت اللغة وحياتها أمر نسبي يخضع
لعوامل ذاتية وموضوعية تتس���ع وتضي���ق مدة بعد أخرى،
واألقرب إل���ى منطق الصواب القول :لغة محلية وأصلية أو
لغة أجنبية ودخيلة.
على أن هذا التصنيف يُفصح عن ماضي االس���تعمار،
ويش���ي بنظرية االس���تعالء والتفوق على الشعوب األخرى
سيراً على خطى أسالفهم من الرومان وغيرهم في تعاملهم
مع األجانب ،وهذا من مخلَّفات الدراس���ات األنثربولوجية
التي كانت مدداً لالس���تعمار في تحقيق مآربه ،والذي رأى
في ش���عوب المنطقة مجرد مختبرات ألبحاثه ،وقد تش ّكلوا
من األس���اتذة الجامعيين والمختصين من أمثال دوالفوس
 Delafosseوغيره ،ويصدق عليهم قول الباحث الس���نغالي
إمباي لو بشير« :مهندسي الفكر االستعماري»(((.
وللتذكير؛ فإن البرتغاليين هم أول من احت ّكوا بشعوب
القارة في القرن الخامس عش���ر ،فكان م���ن الطبيعي أن
تطرق مس���امعهم لغات القوم الذين حلّ���وا عليهم من غير
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( )1إمباي لو بشير :قضايا اللغة والدين في األدب اإلفريقي ،مركز
دراسات المستقبل اإلفريقي القاهرة ،الطبعة األولى 1417م –
1996م ،ص .38

س���ابق إذن ،لكنّهم لم يتناولوها بالدراسة؛ إذ كانوا معنيين
أساساً باس���تعمار البالد ونهب خيراتها وتوطيد دعائمهم،
وكان األلم���ان هم من برع���وا وحازوا قصب الس���بق في
الدراسات اللغوية اإلفريقية ،وممن اهتموا بدراستها :وليام
هاينريش بلي���ك في مؤلفه (النحو المق���ارن للغات جنوب
إفريقيا) ،وكذلك كارل ماينهوف ،وهو أول من ط ّبق المنهج
التاريخي المقارن في دراسة اللغات اإلفريقية((( ،وديتريش
ويسترمان وكذلك كتابات اإلنجليزي دوك ،ومن أهم إسهامه
في دراسة اللغات اإلفريقية أن نادى باستخدام مصطلحات
لغوي���ة خاصة باللغ���ات اإلفريقية ،مس���تقلة عن تلك التي
تُس���تخدم في دراس���ة اللغات األوروبية ،باعتبار أن لألولى
خصائص لغوية ال توجد في الثانية((( ،ثم تط ّورت الدراسات
اللغوية اإلفريقية بعد ذلك.
وباختصار م ّرت الدراسات اللغوية اإلفريقية بمرحلتين:
 - 1مرحلة االستعمار:
وق���د غلب عليها الطابع التبش���يري التنصيري ،وكان
المتص��� ّدرون لهذه الدراس���ات هم الموظف���ون اإلداريون
والمنص���رون ،ونذكر هنا دوالفوس ،وهو من أبرز من تناول
ّ
لغات هذه المنطقة من بين مجموع اإلداريين الفرنس���يين،
حيث ش���ملت أعماله عدداً كبيراً من هذه اللغات ،ض ّمنها
مجل���ده الضخم (ألفاظ مقارنة ألكث���ر من 60لغة أو لهجة
متح ّدثة في ساحل العاج وفي األقاليم المجاورة)(((.
 - 2مرحلة ما بعد االستعمار:
وقد اتس���مت بارتخاء الطابع التبش���يري برغم أنه لم
المنصري���ن ،حيث أخذت البحوث
يغ���ب كلية عن هواجس
ّ
مجراها األكاديمي إلى ح ٍّد ما س���اهم في بلورة دراس���ات
لغوية إفريقية.
وألي ش���عب في العالم أن يتح���دث بلغته األ ّم دون أن
تُفرض عليه لغة أخرى ،وتكتسي اللغات األ ّم طابعاً خاصاً،
( )2يوسف الخليفة أبو بكر وآخ��رون :اللغات في إفريقيا ،مقدمة
تعريفية ،ملتقى الجامعات اإلفريقية ،الخرطوم2006 ،م ،ص .22
( )3المرجع السابق ،ص .23
( )4المرجع السابق ،ص .30
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من حيث أنها تو ّفر لإلنس���ان األداة الت���ي تم ّكنه من البدء
بالنط���ق تعبيراً عن العالم ،كما تو ّفر ل���ه الرؤية التي تتيح
ل���ه إدراك العالم للمرة األولى((( ،فه���ي تعبير عن الوجود
من داخل البيئ���ة التي يعيش فيها ،ومن هنا اختلفت الرؤى
باختالف الزاوية المنظور منها.

كان للغة العربية الفضل في إلهام
كتابة اللغات المحلية بأبجديات
عربية ،وهو ما شهد به العديد من
الباحثين وينطق به التاريخ
بنا ًء على ذلك؛ فإ َّن تمسك الش���عوب بلغاتها الوطنية
دليل استقاللها وحضور ذاكرتها الجماعية ،وتمتعها بسيادة
ثقافتها وتقاليدها وأعرافها ،ومئنة تشبثها بماضيها ،وبارقة
أمل في تبوأ مكانتها الالئقة بها بين األمم ،وحسب رأي د.
عبد الحميد أبو س���ليمان فإن قدرة اإلنسان على اإلدراك
وقدرته اللغوية التي م ّكنته من إيجاد الرموز وإطالقها على
المسميات (وهي األس���ماء) وقدرته على استخدامها؛ إنما
هي أصل قدرة اإلنسان الحضارية والعمرانية((( ،فهي وعاء
الحضارة وذاكرة المجتمع ،وينبني على هذا أن س���كان ك ّل
بيئة جغرافية أقدر عل���ى صياغة المصطلحات والمفاهيم
التي تتناس���ب وبيئتهم ،كونها تؤدي دوراً جوهرياً في تطوير
المف���ردات وإصباغها معاني خاص���ة ،ك ّل لغة تُ َع ّد مصدراً
فري���داً للمعان���ي الالزمة لفهم الواق���ع والتعبير عنه كتابة
وشفاهة(((.
( )1إيرينا بوكوفا :رسالة المديرة العامة لليونسكو بمناسبة اليوم
الدولي للغة األ ّم  21فبراير 2011م ،ص .1
http://www.un.org/ar/events/
2011/04/motherlanguageday/pdf/DG11.pdf28
( )2عبدالحميد أحمد أبوسليمان :اإلنسان بين شريعتين ،رؤية
قرآنية في معرفة الذات ومعرفة اآلخر ،المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،
الطبعة األولى 1423م – 2003م ،ص .9
( )3إيرينا بوكوفا ،مرجع سابق ،ص .1

فتحديد اللغة الرس���مية – عن���وان الهوية – في أي
مجتم���ع أمر مصي���ري ،وال ينبغي التس���اهل فيه تحت أي
ظرف ،فالمجتمعات التي استطاعت فرض لغاتها بالجدارة
واالس���تحقاق ولي���س بالغلب���ة والقهر ظلّ���ت متفاعلة مع
محيطها الجغرافي مؤ ّث���رة ومتأ ّثرة ،األمر الذي ضمن لها
الثراء والغنى بفعل االحتكاك والتداخل الممتد عبر الزمان
والمكان واألجيال ،فاللغة س���لّم ومرق���اة إلى جميع العلوم،
من لم يعلم اللغة فال س���بيل له إلى تحصي���ل العلوم ،فإن
من أراد أن يصعد س���طحاً عليه تمهيد المرقاة أوالً ثم بعد
ذلك يصعد(((.
عل���ى أنه جدي���ر بالتذكي���ر أن إفريقي���ا ،قبل دخول
المس���تعمر إليها وف���رض هيمنته عليه���ا بالحديد والنار
اللذين اس���تطاع بهما التح ّكم فيه���ا وإخضاعها لجبروته
وطغيانه ،كانت تعرف لغات محلية واس���عة االنتشار ،فمث ًال
في غ���رب إفريقيا كانت لهجات مثل :الماندنكو ،الفوالنية،
الهوسا ،اليوربا ،وفي ش���رق إفريقيا السواحيلية وغيرها،
وفي الوس���ط الس���انجو والياوندي وفي الجنوب النيانجا،
وهك���ذا كانت لغات إقليمي���ة متداولة بين الس���اكنة التي
تجمعهم روابط عرقية واجتماعية تتعزز بالمصالح والمنافع
المتبادلة ،وهو ما جعل االندماج يتم بشكل تلقائي ،ومن هنا
ل���م تعرف إفريقيا الحروب القبلية مثلما عرفتها بعد انتهاء
الفترة االستعمارية.
وقد كان للغة العربية الفضل ف���ي إلهام كتابة اللغات
المحلي���ة بأبجديات عربية ،وهو ما ش���هد ب���ه العديد من
الباحثي���ن وينطق به التاريخ وتؤك���ده الوثائق وتبرهن عليه
الكتابات والمؤلف���ات ..هذا ،ولقد اتخ���ذت اللغة العربية
طريقه���ا إلى إفريقيا في وقت مب ّكر قبل ظهور اإلس�ل�ام،
وذلك بحك���م العالقات التجارية بين العرب وإفريقيا بحكم
الجوار ،ثم جاء االنتش���ار الواس���ع لهذه اللغة بعد انتشار
اإلسالم في إفريقيا ،فأضحت اللغة العربية جزءاً ال يتجزأ
( )4السيد محمد عقيل بن علي المهدي :المنهج الفلسفي عند
الغزالي وديكارت للوصول إلى الحقيقة ،دار الحديث القاهرة،
الطبعة الثانية (دون تاريخ) ،ص .28
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من تراث هذه القارة(((.
إال أن االس���تعمار ق ّوض ذل���ك التواصل اللغوي وأخ َّل
بالتوازن القائم ،وقد سعى جاهداً إلى محاربة ك ّل تراث في
إفريقيا يمكن أن يفنّد مقول���ة األوروبيين الذين ا َّدعوا بأن
األفارق���ة ال حضارة لهم ،وأنهم – هم الذين  -أتوا لنش���ر
رس���الة حضارية ،وهو الش���عار الذي رفعوه ،لكن الحقيقة
كانت خالف ذلك.
ول ّم���ا كانت نفس اإلنس���ان هي هويت���ه ،وهويته هي
حصيل���ة ماضيه القريب والبعيد ،أو ق���ل التراث والتاريخ،
ارتأى االستعمار لنفسه نهج طمس هذا التاريخ ورفضه بأ ّن
«الشعوب الس���وداء ال مكانة لها في مسرح التاريخ»((( ،ومع
ذلك ال يمكن إطالقاً إقصاء شعب من التاريخ أو حرمانه من
أن يعيش في تاريخه ،ومن ثم أن يرويه لنفس���ه ،ألنه يعيش
فيه داخل وجدانه((( ،هكذا عاش���ت القارة أيام االستعمار،
فماذا ج ّد بعد رحيله؟
مرحلة ما بعد االستقالل:
ها هي ذي إفريقيا بعد خمس���ين س���نة من استقالل
أغلب دولها ،لم يتس��� َّن لها بع ُد فك االرتباط اللس���اني مع
الغرب ،وهذا القيد المتبقي من أغالل الحقب االستعمارية
هو ما يك ّرس التبعية للدول الرأسمالية الغربية ،لقد فتحت
إفريقيا أعينها بعد االستقالل ،وبدأت تبحث عن شخصيتها
وثقافتها ومق ّومات استقاللها ،فوجدت نفسها تعلّم أبناءها
بلغة غير لغتها ،وتتصل بالعالم عبر لغات المستعمرين(((.
فالحقيق���ة أ َّنها لم تحقق بعد اس���تقالالً لغوياً علمياً
يضم���ن لها الوقوف على قدميها ،باألحرى المش���اركة في
السباق ،فاليوم الذي تتكلم فيه بلسان قومها ،وتع ّبر به ع ّما
يجيش في صدرها ووجدانها ،وتعمل على صياغته مشروعاً
( )1بابكر حسن قدماري :كتابة اللغات اإلفريقية بالحرف العربي،
جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطوم ،الطبعة األولى 2006م ،ص .6
( )2امباي لو بشير ،مرجع سابق ،ص .38
( )3بوباكرباري :سنغامبيا :دفاع من أجل تاريخ جهوي ،ترجمة:
مصطفى أعشى وأحمد لقمهري سيفيس (هولندا) – مركز
الدراسات األفروآسيوية (البرازيل) ،ص .25
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( )4يوسف الخليفة أبو بكر ،مرجع سابق ،ص .101

نهضوياً تأسيسياً ،عندئذ س���تبزغ شمس العافية ،وتتماثل
صحت األجسام بالعلل.
الجراح للشفاء ،وربما ّ
وم���ن المفارقات أنه ف���ي الوقت ال���ذي تك ّرس فيه
المعاه���دات الدولية حرية التعبير والرأي ،وتجعل من ذلك
عالمة من عالمات المجتمع الس���وي ،ب���ل إن دوالً جعلت
من ش���روط التعامل الدولي مع بع���ض دول العالم الثالث
احت���رام هذا المبدأ؛ نجد أنها تفرض لغاتها على ش���عوب
وأمم أخرى ،ونس���يت أو تناست أن أكبر قمع وحيلولة دون
حرية ال���رأي والتعبير هو انتزاع اللس���ان الذي هو المع ِّبر
الحقيقي عن أي إنس���ان ،وذلك بفرض لغات أجنبية عليه،
ال تنتمي ولو إلى العائلة اللغوية نفسها التي ينحدر منها ،إن
أول شرط لحرية الرأي والتعبير هو امتالك أدوات التعبير
نفس���ها ،وما من شك في أن اللغة تأتي على رأس القائمة،
وإال فم���ا الجدوى من التش���دق بهذا المب���دأ؟ وهذا ليس
دعوة إلى حرب اللغات بقدر ما هو سعي النتزاع االعتراف
باللغات المحلي���ة والوقوف أمام التج ّبر اللغوي اإلمبريالي،
واالنطالق السليم نحو العوالم المتع ّددة ،بدءاً من اللغة األ ّم
وهو الطريق إلى رفض التبعية.

معادلة اللغة والتبعية:

تتش���ابه الدول اإلفريقية بهذا الخصوص مع كثير من
دول أمريكا الالتينية في كون لغاتها القومية ليست هي اللغة
الرسمية للبالد ،بخالف العديد من دول جنوب شرق آسيا
مث ًال ،حيث إن أغلب دولها ،وإن كانت اللغة اإلنجليزية فيها
متداولة على نطاق واسع في الحياة اليومية بشتى تجلياتها،
سواء على المستوى السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي
أو حت���ى الثقافي ،فإن لغاتها المحلية معترف بها رس���مياً،
ويتم التعامل معها على نحو يس���عفها في البقاء على حلبة
المنافس���ة ،وإن كان عليها أن تتحم���ل الضربات واللكمات
الموجه���ة إليها من قبل اللغات المنافس���ة ،ومن هنا يطرح
التس���اؤل اآلتي :هل كان التخلي عن اللغ���ات الوطنية في
هذه البلدان وتهميشها السبب الحقيقي وراء أزمة التخلّف
وأخواتها ،أو أنه مجرد عامل مك ّمل ومساعد على مثل تلك
األوضاع المزرية التي تئن تحتها تلك الشعوب المستضعفة؟

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

إن إبعاد اللغات القومية يعني إقصاء غالبية ش���رائح
المجتم���ع في صنع القرار السياس���ي وبلورته ،األمر الذي
يخلّف أثراً سيئاً على مسلسل التنمية ،إذ أن المواطن أدرى
باحتياجات���ه وأقدر على تلبيتها ،وهو أيض���اً ما يتيح لتلك
الفئة القليلة التسلط والنفوذ والتح ّكم في مفاصل السياسة
باس���م الكفاءة والجدارة ،ومستندهم في ذلك إتقان اللغات
األجنبية (كلمة السحر).
ومن يحاول قراءة ما تقوم به بعض البلدان األوروبية
تجاه مستعمراتها القديمة في إفريقيا لدعم لغاتها ونشره
يدرك أن األمر لم يعد مجرد دعم ومس���اندة فقط ،وإنما
تحول إلى مسألة حياة أو موت سياسي ،فقد أعلن الرئيس
الفرنسي األسبق فرانسوا ميتران في القمة الفرانكفونية
1989م بدكار أن فرنسا س���وف تلغي ال َّدين العام للبلدان
اإلفريقية الخمسة والثالثين األفقر ،وهو  16بليون فرنك
في جملته ،وفي المقابل يُنتظر من هذه البلدان أن تستمر
في ضمان ال���دور المتفوق للغة الفرنس���ية في الحكومة
والتعليم((( ،فهذه المقايضة التي تبدو على شكل مساعدة
هي التي تس���تأصل ش���أفة التق ّدم والتط ّور من جذوره،
وتضع معادلة سياسية قوامها :مساعدة مقابل تبعية.

اللغات المحلية استطاعت أن تلج
عالم التكنولوجيا عن طريق مواقع
الشبكة العنكبوتية ،مثل :الهوسا
والسواحيلية وغيرها
فما تنفقه فرنس���ا مث ًال على سياس���ات التعليم للغتها
في بعض البلدان يؤ ّكد حيوية هذا المجال في بعده الدولي
لفرنسا ،وهو ما يضمن لها توس���يع م ّدها الحضاري فيما
وراء البحار عبر من يتواصلون بتلك اللغة ،وهذا يستلزم ردة
فعل على مس���توى التح ّدي لهذا المسخ الحضاري من قادة
اللغة لتلك السياسات الماكرة على مستقبل أبنائهم.
( )1المرجع السابق ،ص .133

والواقع أن اتفاقيات التعاون الثقافي ،وإن س���يطرت
على خاصي���ات الجمهورية اإلفريقية ،ف���إن أبعادها كانت
تقضي بحماية اللغة الفرنسية والسهر على انتشارها ،ومن
ثم م ّد النفوذ الفرنس���ي((( ،ففي هذه الحاالت فإن القضايا
اللغوية تتجاوز التواص���ل والتفاهم إلى التعبير عن دالالت
الهيمنة والسيادة ،واكتساح مساحات جيوسياسية.

ِّ
الح�ضاري لمتح ِّدثيها:
ربط ال ُّلغة بالو�ضع

اللغات اإلفريقية قادرة على مواكبة التطورات اإلقليمية
والدولي���ة مهما قيل عنها ،فكثير من لغات الغرب اليوم قبل
قرني���ن من الزمان كانت مجرد لهجات ،ولم تكن بأحس���ن
ح���ال من هذه اللغات في وضعيتها الراهنة ،حدث كثيراً أن
ازدهار الكتابة جرى بتبني المتحدثين بلغات عامية أسلوب
الكتابة للغة احت ّكوا بها ،ليكتبوا لغتهم بحروفها ،وفي حالة
أوروبا الغربية بقيت الالتينية زمناً طوي ًال لغة العلم األولى،
ولكنها أزيحت للمرتبة الثانية وراء اللغات األوروبية العامية
بنهاية العصور الوسطى(((.
لذا فإن اللهجات اإلفريقية أيضاً قادرة على المضي قدماً
في سبيل تحقيق حلم أبنائها ،وذلك شرط األخذ باألسباب التي
تساعد على بلوغ األهداف الكبرى وفق خطة محكمة ،تأخذ في
الحسبان ك ّل االحتماالت التي يمكن ورودها ،ومنها:
 العمل على إحياء التراث بك ّل أشكاله. تقعيد اللغ���ات وتأصيلها ،واالس���تفادة من تجارباللغات التي ط ّورت نفسها حديثاً.
 إح���داث جائزة اآلداب اإلفريقية ،وتش���جيع األدباءوالترجمة.
 العمل على تقليل اس���تعمال لغة المس���تعمر إال فيالحاالت القصوى.
( )2عبدالحميد الصنهاجي :التعاون الفرنسي اإلفريقي بين حيثيات
التنظير وإكراهات التطبيق 1960م – 1990م ،منشورات معهد
الدراسات اإلفريقية ،الرباط 2007م ،ص .91
( )3عثمان كان :المثقفون اإلفريقيون المتحدثون بلغات غير أوروبية،
ترجمة مركز البحوث العربية واإلفريقية (القاهرة) ،منشورات
المجلس اإلفريقي لتنمية البحوث االجتماعية (داكار) 2005م،
ص .40
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 تدوين الحكم واألمثال الشعبية ،وتدريسها ابتدا ًء منالمستويات االبتدائية.
 متابع���ة الجهود الت���ي تم بذلها في ه���ذا المجالوتطويرها.
 إنش���اء أكاديمي���ة إقليمية تعنى بالوضع اللس���انيللشعوب اإلفريقية.
وال ينبغ���ي أن يفوتن���ا هنا التنبيه عل���ى أن اللغة هي
الترجم���ان الحقيقي لواقع الناس ،فهي ليس���ت مس���تقلة
وبعيدة عن هموم من يتكلمون بها وآمالهم ،وإنما تتحرك في
محيط ال يمكن فصل بعضه عن بعض ،ما يعني أنه للنهوض
باللغة ال بد من النهوض بالمجاالت األخرى ،ألنها في نهاية
المطاف ليست س���وى انعكاس للبيئة االجتماعية أل ّمة من
األمم في لحظة من تاريخها اإلنس���اني ،ومرآة تجلي وجه
حي،
صاحبها في مختلف سيرته البش���رية ،إ َّن اللغة كائن ّ
أي كائن من ع���وارض ،ويخضع لتقلّبات
يعتري���ه ما يعتري ّ
الزمن نتيجة للتطورات التي تقع ،وللمتغ ّيرات التي تحدث،
وللمستجدات التي تطرأ ،وحياة اللغة من حياة أبنائها ،وهي
تقوى أو تضعف حين يقوون أو يضعفون.
ّ
واللغ���ة عنصر فاعل في الحض���ارة ،وعامل مؤثر في
النهضة((( ،ولعل بعض اللغات المحلية اس���تطاعت أن تلج
عالم التكنولوجيا عن طريق مواقع الشبكة العنكبوتية ،مثل:
الهوس���ا والسواحيلية وغيرها ،وهذا ما يدفع إلى رفض ك ّل
ترويج للغات األجنبية.

الترويج ال�ستعمال اللغات الأجنبية:

يحاول بع���ض من أبناء القارة اإلفريقية ،ممن عصفت
بهم أعاصير الحضارة الغربية ،وغش���ي أعينهم بريق الفكر
الغربي ،االدعاء بأن اس���تعمال اللغات اإلفريقية ال يضمن
التواصل بين ش���عوبها على ح ّد م���ا يعتقده مر ِّوجو التبعية
اللغوي���ة ،وأن تداولها قد يؤدي إل���ى نزاعات قبلية بين من
يتكلم���ون عدة لغات مختلفة فيما بينه���م ،وهذا كلّه فزّاعة
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( )1الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري :مستقبل اللغة العربية.
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/
avarabe/index.php27l0402011

ل���ب ،وهل خلت إفريقيا
سياس���ية ينبغي أال تخدع ك ّل ذي ّ
من تلك المش���كالت؟ والحال أن لغاتها مغ ّيبة تماماً ،فعلم
من ذلك أن ه���ذا االفتراض ال يعدو أن يكون مجرد مكيدة
ودسيسة للتَّخويف ،أليس النموذج الهندي في التع ّدد اللغوي
منا بقريب؟
ّ
عالوة على ذلك؛ فإن كل المجتمعات اإلنسانية تعرف
تباينات وتناقضات لغوية أو غيرها ،وعمل النخبة السياسية
ينبغ���ي أن يتوجه إلى إيجاد الح��� ّل ورأب الصدع وتقليص
الفجوة لتلك التناقضات ،وليس أن يترك الباب مشرعاً لمن
يتصيد ويتربص ،بل يجب الوقوف دون من يريدون المتاجرة
بمثل تلك القضايا.
ثم إن هذا التع ّدد يكش���ف ع���ن الكنوز التي تزخر بها
القارة ،فهو نعمة وليس نقمة ،إن أُ ِ
حس��� َن استثما ُره ،وكثير
م���ن أبناء القارة يتكلّم أكثر من لغة ،كما أ ّن هذا التع ّدد في
بعض جوانبه كان من نتائج سياسة االستعمار نفسه ،حيث
ِّ
والمبشرون الدينيون إلى
عمد موظفو اإلدارة االس���تعمارية
رفع لهجات بسيطة إلى مرتبة اللغات ،ورفع جماعات محلية
صغيرة إلى درجة القبائل؛ لدواعي التسهيل اإلداري أحياناً
أو ألسباب التبش���ير الديني((( ،على أنه ال يوجد في العالم
منطق���ة إال وتعرف التع ّدد اللغوي كث���رة وقلّة ،فها هي ذي
أوروب���ا ممثلة في نظامها اإلقليمي «االتحاد األوروبي» تربو
فيه اللغات المتداولة على  20لغة رس���مية ،تنتمي غالبيتها
إلى العائلة الجرمانية ،مع وجود لغات أخرى جهوية.
وغير بعي���د من حال أوروب���ا اللغوي���ة الصين ،فهي
تبرز مش���هداً مماث ًال من حيث التع ّدد اللغوي ،ففيها لغات
قومية متع ّددة ،ولم يمنع ذلك من اس���تخدام إحداها (اللغة
الماندريني���ة) لتنمية البالد وتطويره���ا ،فهذا من الدروس
البليغ���ة التي يمكن أن تس���تفيد منه���ا إفريقيا في تجربة
الصي���ن المعاصرة في بناء ذاته���ا بذاتها ،وتلك أمثال لمن
يدرسون التاريخ بقلوب واعية ملؤها تحقيق نهضة شاملة.
بعد هذا كله نتس���اءل :ما أنس���ب اللغات للقيام بهذا
( )2تقرير التنمية البشرية للعام 2004م ،الحرية الثقافية في عالمنا
المتنوع ،ص .63
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الدور؟ وهو مما ال ريب فيه مرتبط أساس���اً بالسياس���ات
اللغوية للدول اإلفريقية.

لغات الو�صل وال�سيا�سات اللغوية:

ه���ي مجموعة من اإلج���راءات الت���ي تتخذها الدولة
أو منظم���ة تجاه اللغ���ات المتداولة في بل���د أو مجموعة
من البلدان قد يتم تبنيها بش���كل رس���مي أو بشكل عرفي
يج���ري به العمل ،ومهما كانت السياس���ات اللغوية المتبعة
فإن هدفها األسمى يتوقع منه أن يكون الحفاظ على وحدة
البالد وتماس���ك البناء االجتماعي ،ف���ذاك مدار نجاح أي
سياسة لغوية.
غير أ َّن واقع السياس���ات اللغوية في الدول اإلفريقية
يظهر من خالل ما هو ملموس أن الدول اإلفريقية لم تنظر
إلى هذه المس���ألة بع ُد بجدية ،ولم تحس���ب لها حساباتها
الالزمة ،ولعلّه ال يلوح في أفق السماء اللغوية اإلفريقية أي
دولة تشق طريقها إلى تخطي هذه العقبة التي طالما كانت
لها عواقب ذات حساس���ية على مستقبل القارة وأوضاعها
الراهنة؛ باس���تثناء جنوب إفريقيا التي تُ َع ّد من أكثر الدول
اإلفريقية تق ّدماً واهتماماً بالسياس���ة اللغوية خصوصاً بعد
االنتق���ال الديمقراط���ي الذي كان في التس���عين َّيات ،وت ّوج
بانتخاب نيلسون مانديال رئيساً للبالد ،مما أدى إلى َد ْستَ َرة
اللغات واللهجات المحلية ،وكثيراً ما كان التعليم مس���رحاً
للصراع بين التوجهات السائدة في بلد من البلدان ،تمتطي
ظه���ره طوائف على حس���اب طوائف أخ���رى لقطف ثمار
سياس���ية ،كما أن بعض المنظمات الدولية لم تكن استثنا ًء
من هذا األمر ،وهو ما كان يحصل بالفعل في جنوب إفريقيا
أيام الفصل العنصري.
تجدر اإلشارة إلى أ َّنه ال يتم تداول اللغات أو اللهجات
المحلية في إفريقيا على درجة واحدة؛ من حيث المتحدثون
بها أو من حيث تواجدها ،ويمكن أن نميز بين ثالثة أصناف:
النص عليها في دستور
 - 1اللغة الرس���مية :التي يتم ّ
البالد ،وهي لغة النخبة الحاكمة والمثقفة بالدرجة األولى،
وتتداول بش���كل محدود ،ويتم بها نق���اش اجتماع الوزراء،
وتقديم نش���رة األخبار الرس���مية من الدول���ة ،والحديث

بها في المحافل الدولية باس���م البلد ،وكذا على مس���توى
التمثي���ل الدبلوماس���ي ،وتك���ون واحدة من لغ���ات الدول
المستعمرة ،وهناك دول لها لغتان رسميتان مثل الكاميرون
(اإلنجليزية والفرنسية) ،وجزر القمر (العربية والفرنسية)،
وأخرى ثالث لغات وهي رواندا((( (الفرنس���ية السواحيلية
والرواندية) ،وأغ���رب حالة في إفريقيا ه���ي دولة جنوب
إفريقيا التي تعترف بإحدى عشرة لغة.
 - 2اللغ���ة المش���تركة :أو لغة التواص���ل بين غالب
فئات الش���عب ،وقد ال يُعترف بها لغة رسمية كالولوف في
السنغال ،وكما هو الحال بالنسبة لبمبرا في مالي ،بخالف
الس���واحيلية مث ًال في بعض دول شرق إفريقيا ،وقد تتع ّدد
في الدولة الواحدة باختالف الجهة الجغرافية في خريطة
اللغ���ات المحلية ،أو باعتبار العنصر األكثر انتش���اراً فيها،
هذا ،وتتميز بكونها تكتس���ح الساحة اللغوية ،وتش ّكل جزءاً
من الهوية ،ب���ل إنها تصل إلى ح ّد أن تك���ون الفيصل بين
السكان المحليين والوافدين عليها.
 - 3اللغ���ات الوطنية أو القومي���ة المتبقية :وهي تلك
الت���ي ال تمتد على رقعة جغرافية كبيرة داخل البالد ،وهذا
األم���ر يختلف من ُقطر آلخر ،فقد تك���ون لغ ٌة ما أقلي ًة في
دولة وأغلبي ًة في دولة مجاورة؛ بفعل المبضع االس���تعماري
الذي ش ّق جسد القارة.
السياس���ات اللُّغوية بإفريقيا يمكن
بعد توضيح معالم ِّ
السؤال المطروح عن اللغات اإلفريقية المرشحة
اإلجابة عن ُّ
للقيام بدور الجس���ر والوصل ..إ َّن ذلك يقتصر على بعضها
دون بع���ض ،واللغات الواس���عة االنتش���ار لديه���ا لهجاتها
الخاصة ،بها تق ّل وتكثر حس���ب اللغة ،فقد ت ّمت اإلش���ارة
في تقرير التنمية البش���رية الصادر سنة  2004إلى وجود
 15لغة إفريقية هي األكثر تداوالً بين باقي اللغات ،يتكلَّمها
حوالي  %85من س���كان القارة بوصفها لغة أساسية((( ،منها
( )1انظرStéphane rosière، géographie politique:
& géopolitique، ellipses Edition marketing،
.s.a ،2003 paris، p :67
( )2تقرير التنمية البشرية للعام 2004م ،الحرية الثقافية في عالمنا
المتنوع ،ص .63
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مث ًال :الهوس���ا ،اليوربا ،الماندينكا ،الفوالنية ،السواحيلية،
واألمهرية ،ونغوني ،وتسوانا ،وإيبو ،ولوو ،وكيتارا ،وغيرها،
ويمكن االنتقاء من بين هذه اللغات األصلح واألس���هل حتى
تتم بها البداية وتنطلق المس���يرة ،ولو قدر لعلماء اللغة عبر
الحدود القومية في إفريقيا جنوب الصحراء أن يعملوا معاً
لتوحيد المفردات؛ ألمكن استخدام هذه اللغات في التعليم،
ال للصفوف الثالثة األولى في المرحلة االبتدائية فحسب،
بل للصفوف األعلى في نهاية األمر(((.
ويمكن للغة العربية بوصفها مكوناً أصي ًال من مك ّونات
التراث اإلفريقي أن يكون لها النصيب األوفر ،فقد أبانت عن
صمودها في حفظ الذاكرة اإلفريقية من النسيان ،وقاومت
االس���تعمار بالتص ّدي له علمياً وثقافياً ،وها هي ذي اليوم
تصاحب مسيرة الشعوب بعد االستقالل ،وهكذا استطاعت
العربية برغم إزاحتها من اإلدارة والتعليم الرسمي أن تتطور
وتنتشر بفضل الدعم الشعبي خالل الفترة االستعمارية(((.

معوقات تطوّر اللغات المحلية:

يمك���ن إرجاع عدم تط ّور اللغات المحلية إلى مجموعة
من العوامل المتداخلة فيما بينها تارة ،والمتمايزة أحياناً ما
بين المحلي والجهوي والدولي.
 - 1العامل المحلي:
يعتبر عامل عدم االس���تقرار وغياب األمن في إفريقيا
إحدى المعضالت األساسية التي تفت في عضد كل إصالح
وتحول دون بلورة وتطوير المش���اريع أياً كان نوعها ،وحتى
تلك المتعلقة بقضايا الثقافة واللغة وهو ما يجعل أي تفكير
خارج طوق األمن مس���ألة ترف ،فال تكاد تجربة بازغة ترى
النور حتى تجهض من بدايتها وتوأد في مهدها ،وال تستمر
من الوقت ما يكفي للحك���م لها أو عليها ،كذلك يُع ُّد غياب
االس���تراتيجية والرؤية الواضحة للسياسات اللغوية عام ًال
( )1المرجع السابق نفسه.
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( )2السيد بكري درام��ي :حضور اللغة العربية في بلدان إفريقيا
الفرنكفونية الواقعة جنوب الصحراء ،ندوة الفرنكفونية والعالم
العربي :حوار الثقافات ،معهد العالم العربي جامعة الدول العربية
2000م ،ص .111

مكم ًال للفوضى اللغوية التي تعرفها القارة.
م���ن العوامل الس���لبية المحل َّية أيضاً تغ��� ُّرب النّخب
الحاكمة التي تعيش في انفصام تام عن محيطها الحضاري،
فهي ال ترى في اإلصالح إال نقل ما لدى الغرب واستنساخه،
وتطبيقه بحذافيره وإن عفا عليه الزمن ،فما دام منقوالً من
الغرب فهو مق ّدس وال يطاله الخطأ ،وإن ظهر عدم مالءمته
للواقع المراد تغييره يرون الخلل في الس���اهرين على تنفيذ
ذلك البرنامج وليس فيما ت ّم استيراده ،وبعبارة وجيزة يرون
الخلل في الممارسة والتطبيق وليس في الفكرة والنظرية.
 - 2العامل الجهوي:
يتجلّ���ى هذا العام���ل في عدم وج���ود رغبة جامحة،
س���واء من القادة السياس���يين أو األكاديميين ،في البحث
له���ذه اللغات ع���ن مواطئ قدم راس���خة داخ���ل المجال
بحجة الخوف من التوترات واالنقسامات،
اإلفريقي ،وذلك ّ
إن االنقس���امات اللغوية الناجمة عن اإلرث االس���تعماري
اإلنجليزي والفرنسي والبرتغالي واإلسباني في إفريقيا قد
عملت بش���كل متزايد بصفتها حواجز أمام تدفق المعرفة
أفقياً عبر الحدود ،وهو ما أدى إلى المزيد من تبعثر بحوث
العلوم االجتماعية الناش���ئة في إفريقيا بعد االستقالل(((،
فالق���ارة تعاني انقس���اماً لغوياً مزدوجاً ناتج���اً عن الواقع
المحلّي اإلفريقي ،وآخر متو ّلد من اختالف القوى األجنبية
الواف���دة على الق���ارة بثقلها التاريخي االس���تعماري ،وهو
أحد األس���باب الحقيقية في تعميق اله��� ّوة بين أبناء القارة
اإلفريقية ،ويترتب عليه أن جنساً أو عرقاً ينتمي إلى قبيلة
واحدة قد تجد نفسها مشتّتة بين لغات استعمارية متع ّددة،
مثل الهوس���ا في نيجيريا والنيجر ،فإنهم منقس���مون بين
اإلنجليزية والفرنس���ية ،في الوقت الذي تخسر فيه الهوسا
مكانها في األوس���اط الرسمية على أرضها وبين ذويها وفي
عقر دارها ،ومثل ذلك في مناطق أخرى في غرب إفريقيا،
مثل الولوف في السنغال وغامبيا.
بل نجد دولة واحدة تُستخدم فيها لغتان استعماريتان،
كحالة الكاميرون في ش���مالها وباقي المناطق فيها ،ما بين
( )3وثيقة الخطة االستراتيجية للفترة 2007م – 2011م ،ص .11
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اإلنجليزية والفرنسية ،فهذا الشتات اللغوي ال مس ّوغ له في
دولة نامية ،ويحق للباحث أن يتس���اءل ماذا كانت محصلة
هذه التعددية غير الطبيعية غير المس���اهمة في تقس���يم
المقس���م وتجزئة المجزَّأ ،وقد ال يوجد ما يماثل ما يحصل
ّ
في الكاميرون سوى ما في جنوب إفريقيا؟!
وم���ن المفارقة في ظ ّل هذا الش���تات اللغوي المفتَعل
تنص���ب جهود المجلس اإلفريق���ي لتنمية بحوث العلوم
أن
َّ
االجتماعية (كوديسريا) لتعزيز موقع البرتغالية ذات الوجود
الصغيرة ،إضافة إلى
َّ
الضئيل ف���ي إفريقيا بمس���تعمراتها َّ
الس���واحيلية
أ َّن بعضها تتح َّدث لغات إفريقية كبيرة ،كحال َّ
بشمال موزمبيق((( ،ألم يكن األحرى تقليص مساحات وجود
اللغات األجنبية إلى أكبر ح ٍّد ،باس���تبعاد البرتغالية ودعم
اللهجات اإلفريقية األكثر انتش���اراً ،األمر الذي يوفر عليهم
عناء موارد مالية وبشرية وفترة زمنية أقصر؟! فالسواحيلية
ذات انتش���ار واسع في ش���رق القارة ،بل هي اللغة األولى
الس���ائدة من بين جميع اللغات ،فه���ي لغة تتجاوز األعراق
واألوطان لتصبح إرثاً إنس���انياً مش���تركاً بين من يعيشون
فوق تلك األراضي ،ما َّأهلها لالنتشار في ك ٍّل من الصومال
وكينيا وتنزاني���ا ورواندا وزامبيا وجزر القمر ومدغش���قر
وزائي���ر وبورندي ،كما أضحت اللغة الس���واحيلية تُبث في
إذاع���ات عالمية((( ،بكلمة واحدة ه���ي لغة البر والبحر في
شرق القارة.
وهذا يؤ ّكد م ّرة أخرى أن الرجوع إلى اللغات المحلية،
وال س���يما السواحيلية والهوس���ا ،لم يعد خياراً بل ضرورة
لغوية حضارية يفرضها الواقع وتش ّد من أزرها المصلحة.
 - 3العامل الدولي:
نلم���س ذل���ك العامل ف���ي التف���وق العظي���م للدول
االس���تعمارية الت���ي فرضت لغاته���ا على مس���تعمراتها،
وأم ّدتها بالدعم والمس���اندة وهو ما يرسخ بقاءها وتف ّوقها،
( )1انظرFrançoise le Guennec – Coppens et pat:
caplan، les swahili entre Afrique et Arabie، credu
. – Karthala، Edi 1991، p : 13
( )2بابكر حسن قدماري ،مرجع سابق ،ص .79

فمعظ���م القارة اتخ���ذت من اللغة اإلنجليزية والفرنس���ية
قاسماً مش���تركاً للتفاهم بين تنوعاتها االجتماعية واللغوية
الكثيرة((( ،كما كانت تدخالت المنظمات الدولية ،مثل البنك
الدول���ي خاصة خالل العقود األخيرة ،ذات آثار ملموس���ة،
تهدف إلى توطيد دعائم االقتصاد الرأس���مالي الحر عبر
المخصصة للتعليم.
المساعدات
ّ
وتأت���ي أهم َّية العامل الدولي في أن العالم يعرف بزوغ
منظمات دولية وجهوية تعنى بقضايا العلم والمعرفة ،مثل:
منظمة األم���م المتحدة للعلم والثقاف���ة والتربية ،ومنظمة
المؤتمر اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة ،وكذا المنظمة
العربي���ة للتربي���ة والثقافة والعلوم التابع���ة لجامعة الدول
العربي���ة ،وهي تح���اول ملء الفراغ فيم���ا يخص الجوانب
وتوجه أهدافه.
العلمية ك ّل حسب المرجعية التي تحكمه ّ
عليه؛ فإ َّن من واجب اللغات المحلية االستفادة من هذه
الفرص الراهنة لتدفع بنفسها إلى األمام.

م�ستقبل القارة لغوي ًا:

يبدو من خ�ل�ال الخريطة اللغوية العالمية أن جزءاً ال
يُس���تهان به من التراث اإلنساني معرض لالختفاء بما فيها
اللهجات اإلفريقية بفعل س���يل العولمة الجارف؛ إذا لم يتم
تحول دون ذلك ،وقد
تدارك الموقف باألخذ باألسباب التي ُ
تق ّدم ذكر بعضها.
بي���د أنه يمكن قراءة مس���تقبل إفريقي���ا للخروج من
عتمة التبعية اللغوية واللس���انية بالتس���لّح بالعلم والمعرفة
على مس���توى شبابها الذين يش��� ّكلون أغلبية سكانها ،وهي
ظاهرة صحية ،ذلك أن تعليم الشباب وتسلّحهم بالعلوم هو
أقوى ّ
مؤش���ر على صحة القارة وتعافيها من جراحها التي
اس���تعصت على العالج ،وبمعالجة الج���راح اللغوية الغائرة
تكون إفريقيا ق���د قطعت منتصف الطري���ق للوصول إلى
الهدف المنش���ود بالتصالح مع ذاكرتها واسترجاع ذكرياتها
المجيدة.
( )3عاطف إسماعيل أحمد :الهوية العربية واإلفريقية في مواجهة
جديدة – لغوياً  ،-مجلة البحوث والدراسات اإلفريقية ،السنة
األولى ،العدد السادس (الصيف) 1378م و.رـ 2010م ،ص .22
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الفرنكفون َّية وتحدياتها للغة العربية
في بالد غرب إفريقيا
د .علي يعقوب

*

مقدمة:

إ َّن اللغة بصفة عامة تؤ ّدي دوراً مهماً في بناء الحضارات
وإنمائها ،وهي انعكاس حقيقي لتق ّدم األمم أو تخلّفها ،وإن مدى
تداولها هو الكفيل بإحيائها وتطويرها ،أو قتلها ودفنها ،فهي ال
تتجزأ عن الهوية الثقافية أل ّمة من األمم.
واللغة العربية من اللغ���ات العالمية التي بنت الحضارات
ف���ي مش���ارق األرض ومغاربها ،وذلك لم���ا اختارها الله لخير
كتبه ،وخير رس���له صلى الله عليه وس���لم ،فكانت لغة اإلسالم
والمسلمين في العالم اإلسالمي ،وقد شهدت عصرها الذهبي
قبل االستعمار الغربي للعالم اإلسالمي ،وخصوصاً في إفريقيا
الغربية ،حيث استطاعت أن تفرض تفوقها على اللغات األخرى
في المنطقة ،قبل مجيء االس���تعمار الفرنس���ي ،وغيره ،الذي
وضعها فيما بعد تحت إدارته ،وفرض عليها حالة من العزلة.
إن إفريقيا جنوب الصحراء قد عرفت اإلس�ل�ام في وقت
مب ّك���ر من تاريخه ،وذلك مع ظه���ور األفواج األولى من معتنقي
اإلس�ل�ام في القرن الهجري األ َّول (السابع الميالدي) ،وتحو ّلت
اللغة العربية في غرب إفريقيا من لغة التجارة إلى لغة العبادات
والعل���وم والثقافة ،ولغة التعبير الرس���مي في عهد إمبراطورية
غانا اإلسالمية ،ثم في عهد إمبراطورية مالي اإلسالمية )فيما
بين القرنين الحادي عش���ر والثاني عش���ر الميالديين) ،وبلغت
ذروة مجدها في عهد إمبراطورية سنغي اإلسالمية التي حكمت
ج َّل أراضي غرب إفريقيا ،وكانت تمتد من مدينة أغاديس شرقاً
إل���ى ما وراء تنبكتو غرباً ،ومن أزواد  AZWADش���ماالً إلى
الغابات جنوباً ،وكانت هي اللغة السائدة في الممالك المختلفة
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(*) الجامعة اإلسالمية بالنيجر.

الت���ي تعاقبت في الجزء الغربي من القارة ،وهي الس���ائدة في
اإلدارة والقضاء ،وفي المراسالت الرسمية ،سواء كانت محلية
أم خارجية.
ولكن مع دخول االستعمار الغربي ،وبخاصة الفرنسي ،إلى
المنطقة ،في نهايات القرن التاس���ع عشر الميالدي ،أصبحت
اللغة الفرنس���ية لغة التعليم واإلدارة والتواصل الرسمي في ج ّل
دول غرب إفريقي���ا ،وبذلك بدأت مرحلة ع���زل اللغة العربية
وتنحيتها من ك ّل المواقع الرسمية ،لكنها مع ذلك وجدت المالذ
اآلمن عند الس���كان المحليين ،وهو ما كتب لها البقاء في دائرة
ضيقة في بعض الدول.
ظ��� ّل تعليم اللغة العربية يتق ّدم بخطى ثابتة ،برغم الوجود
االستعماري وهيمنته على التعليم ومحاربته للتعليم العربي ،في
إطار النظام التعليمي التقليدي ذي الشقين :المدارس القرآنية
ومجالس التعليم اإلس�ل�امي األهلي والتعليم النظامي األهلي،
والحكومي في بعض دولها.
وبعد اس���تقالل الدول اإلفريقية حاول بعض حكامها أن
يعيدوا للغة العربية مكانتها في المجتمع اإلفريقي اإلس�ل�امي،
ولكن وقف أمام المحاولة الفرنكفونيون (دارسو اللغة الفرنسية)
الذين تبوؤوا المناصب العليا بعد ذهاب االس���تعمار ،وهم من
أبناء القا َّرة ،ولكن عقولهم وأفكارهم فرنس���ية ،بل كان بعضهم
أش���د ضراوة وعداوة في محاربة اللغة العربية من الفرنسيين
أنفسهم ،لكن الشعوب لم تقف مكتوفة اليد أمام هذه الفئة ،بل
قاومتها بإنش���اء المدارس العربية النظامية العصرية ،وما زال
الك��� ّر والف ّر بين الفئتين ،ك ّل فئة تحاول أن تثبت لغتها وثقافتها
على أرض الواقع.

الفرنكوفونيَّة :ال َّن�ش�أة وال َّتطوُّر والأهداف:

يعود مصطلح الفرنكوفون َّية  Francophonieفي نشأته
إلى العالِم الجغرافي الفرنس���ي «أونزيم ريكلوس» Onesime

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

1837( Recluseم – 1916م) ال���ذي وض���ع ه���ذا المصطلح
منذ عام 1880م ،وذلك في دراس���ته للغات العالَم ،وأشار بهذا
المصطلح إلى ظاهرة التوزيع الجغرافي للغة الفرنس َّية في شتى
أجزاء القارات الخمس ،ونظ���راً للمحيط العلمي البحت الذي
ُوض���ع مصطلح الفرنكوفون َّية في إطاره؛ فإن هذا المصطلح لم
العلمي والثقافي
الس���ريان والش���يوع ال في المحيط
يُكتب له َّ
ِّ
اللَّ َذين نشأ فيهما ،وال في مجاالت علم َّية أو معرف َّية أخرى.
الفعلي؛
أما اكتساب هذا المصطلح بع َده الجديد وحضوره
َّ
فقد حدث ف���ي أوائل النِّص���ف الثاني من القرن العش���رين،
ياس���ي والثقافي عبر
الس
وبالتَّحديد عام 1962م في الوس���ط ِّ
ِّ
كتاب���ات وتنظي���رات رجاالت سياس��� َّية مؤ ِّثرة م���ن غير أبناء
فرنسا ،على رأسهم :ليوبولد سيدار سنغور Leopold Sedar
 Senghorرئي���س دولة الس���نغال األ َّول بعد اس���تقاللها عام
1960م ،والحبيب بورقيبة رئيس جمهور َّية تونس ،وملِك كمبوديا
األمير نورودم س���يهانوك  ،Norodom Sihanoukوحماني
دي���وري  Hamani Dioriرئيس جمهورية النيجر ،وش���ارل
حل���و  ،Charles Helouوجان م���ارك ليجير Jean-Marc
 Legerم���ن كندا الفرنس���ية (كيبيك) ،ال���ذي أصبح – فيما
الس���كرتير العام للجمعية ال َّثقاف َّية التقنية الفرنكوفون َّية
بعد – ِّ
(.)ACTF
عليه؛ فإ َّن الفرنكوفون َّية سرعان ما تح َّولت إلى حركة فكرية
ذات بُعد أيديولوجي ،تهدف إلى تخليد قيم (فرنسا األ ّم) في ك ّل
مستعمراتها التي خرجت منها عسكرياً ،وذلك من خالل اعتماد
اللغة الفرنس���ية بوصفها ثقافة مشتركة بين الدول الناطقة بها
كلياً أو جزئي���اً((( ،وكان المنبر الفكري الذي صدح عليه أولئك
السياس���يون وأمثالهم ،ور َّوجوا للفكر الفرنكوفوني من خالله،
ِّ
الخاص المعنون
مجل���ة «روح» ( ،)Espritخصوصاً في عددها
ِّ
«اللغة الفرنس َّية لغة ح َّية» ،Le Francais langue vivante
إ ْذ أشاد فيه «س���نغور» وأمثاله باللغة الفرنس��� َّية بوصفها لغة
العولمي
الفكر والحضارة الحقَّة ،ود َع���وا إلى ضرورة تعميمها
ِّ
في جميع مجاالت الفكر والثقافة ،خصوصاً في المس���تعمرات
( )1انظر :مجلة البيان ،العدد  17 ،177يوليو  -أغسطس 2002م،
ص .29

الفرنس َّية ُّ
والشعوب التي ما زالت في سبيل النُّهوض الحضاري.
وهكذا؛ يظهر جل ّياً تبل ُور هذا المصطلح على أيدي رجاالت
ٍ
علمي ٍ
مختلف عن إطاره
حديث
السياسة ،وتج ُّدد بعثه في إطارٍ ٍّ
األص���ل ،ومن َّ
الطبيعي أن تصاحب هذا االنزياح االس���تعمالي
وتوس��� ٌع مفهومي في أبعاده ،أبسط
للمصطلح
ٌ
إضافات معنو َّية ُّ
َّوسع البحت
هذا التَّوس���ع أن الفرنكوفون َّية لم تعد تشير إلى الت ُّ
للناطقين بالفرنس��� َّية ف���ي مختلف بقاع األرض فحس���ب ،أو
بتعبير «أونزيم» نفسِ ���ه «ال ُّدول ذات االستخدام المشترك للغة
الفرنس َّية» (Les Pays ayant en commun l’usage du
المبسط،
 ،)Francaisلم تعد الفرنكوفون َّية تعني هذا المفهوم َّ
ولكنها اكتسبت  -فوق ذلك  -أبعاداً سياس َّية ،وثقاف َّية ،وفكر َّية
متعدِّدة ،ما زالت تتبل َور وتتَّضح معالمها يوماً بعد يوم ،وتتَّس���ع
الفرنكوفوني.
لتوسع التَّنظيم
طبقاً ُّ
ِّ
مؤسسةٍ إمبريال َّية ذات
والفرنكوفون َّية – ش���أنها شأن ِّأي َّ
مؤسسات متشعبة سياس َّية
اهتمامات وأهداف مختلفة – تشمل َّ
وثقاف َّية وفكر َّية حتى دين َّية ،ويخ���دم أهدافها وبرامجها أفرا ٌد
ومجموعات كثيرة قد تستعصي على ال َّرصد والحصر.
ٌ
مؤسساتها ال َّثقاف َّية والتَّعليم َّية المباشرة ما يأتي:
غير أ َّن من َّ
 مؤسس���ة األوبيل���ف ( :)AUPELFوه���ي منظم���ةالجامع���ات الناطقة جزئ ّياً أو كل ّياً بالفرنس���ية ،أُنش���ئت عام
1961م ،وتش���مل الجامعات والمعاهد العليا التي تد ِّرس باللغة
الفرنس���ية ،وتش���رف على برامج المنح الدراس��� َّية واألبحاث
العلمية في ش���تى المجاالت ،وقد أُطلِق عليها مؤخَّ راً مس��� ّمى
«الوكالة الفرنكوفون َّية».
 اللجنة العليا للغة الفرنس��� َّية أو المفوض َّية العا َّمة للغةالفرنس��� َّية ( :)HCLFأُنش���ئت ع���ام 1966م ،وتضم الخبراء
واألكاديميين ،ومه َّمتها تقديم االستشارات في سبيل الدِّفاع عن
الفرنس َّية ،والترويج لها.
 الفيدرال َّية الدولية ل ُكتَّاب اللغة الفرنس َّية (:)FIDELFوهي جمعية أنش���أتها كندا في مونتريـال عام 1982م ،الحتواء
مزيدٍ من ال ُكتاب الفرنكوفون ِّيين ،وصرفِ هم إلى االهتمام باألدب
الكندي ،والترويج له.
 جمع َّية كتاب اللغة الفرنس َّية ( :)ADELFوهي جمعيةقامت عل���ى أنقاض ما ُعرِ ف س���ابقاً باس���م «جمعية الكتاب
ثقافية فصلية َّ
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المس���تعمرين» ()Association of Colonial Writers
عام 1926م.
 الوكال���ة الفرنكوفون َّية للتعليم العال���ي والبحث العلمي( :)AUPELF-UREFمق ُّره���ا مونتريـال بكن���دا ،ومه َّمتها
تطوير الدِّراسات واألبحاث العلم َّية بالفرنسية.
الفرنكوفوني يس���تند إلى تاريخ طويل من
هذا ،وإ َّن الفكر
َّ
العرقي واللُّغوي المهيمن على الفرنس��� ِّيين ،ولع َّل
االس���تعالء
ِّ
االستعماري  -خير من ترجموا
األدباء الفرنس ِّيين – في العصر
ِّ
ه���ذه النَّزعة بج�ل�اء ،وأفصحوا عنه بال موارب���ة ،ومن أولئك
الكاتب الفرنس���ي روالند ليب���ل  Roland Lebelواضع أه ِّم
بالفرنس���ية
مجموعة من المختارات األدب َّية اإلفريق َّية المكتوبة
َّ
بعنوان (إفريقي���ا الغرب َّية في األدب الفرنس���ي منذ 1870م)،
وكان ذلك عام 1925م ،وص��� َّرح أ َّن الهدف من هذه المجموعة
هو خدمة األهداف االس���تعمار َّية ،قال« :س���وف تتض َّمن قيم ًة
اثنوغراف َّية (عرق َّية) ،وتترجم عن نفسيات األجناس في المجال
وحب االس���تطالع الطبيعي ذاك ،يكتسب أهم َّي ًة
االستعماريُّ ،
مح��� َّددة ،أال وه���ي :التَّعبير عن حاجة المعرف���ة المع َّمقة عن
األرض وعن ساكنيها ،وهي معرفة ملزمة لهيمنتا»(((.
وقب���ل ذل���ك ص��� َّرح األدي���ب الكالس���يكي فولتي���ر
1700(Voltaireم – 1788م) أن الفرنس���ية قد وصلت نقطة
االكتم���ال واالصطفاء على أيدي كبار أدبائه���ا ،أمثال :موليير
1622( Moliereم – 1673م) ،وراس���ين 1639( Racineم –
ألي زيادةٍ أو
1699م) ،وأنها غير قابل���ةٍ  -بعد هذه المرحلة ِّ -
نقصان ،بل زعم «ريفارول» بقوله عن الفرنسية ونقائها« :إ َّن ك ّل
الصارمة
ما ليس واضحاً فليس بفرنس��� َّية» ،كما أ ّن االعتبارات َّ
في اختيار أعضاء مجمع اللُّغة الفرنس��� َّية ،ومراس���م تعيينهم،
ِّ
المجمعي
توضح هذا المنحى المتش���دِّد ،من ذلك أن���ه يُلبس
ُّ
الجديد حلَّة خضراء ،ويقلَّد س���يفاً كأ َّنه مقد ٌم على قتال عد ٍّو
مترصد باللغة الفرنس َّية(((.
ِّ
وما نزال نرى هذا الحرص َّ
الش���ديد م���ن ل ُدن المثقفين
( )1انظرBelinda Jack، Francophone Literature، p.11 :
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( )2انظرJean-Louis Jubert، La Francophonie، p.13 :

الفرنكوفون ِّيي���ن في الحفاظ على نقاء ه���ذه اللُّغة((( ،وما زالت
تلك هي ال ُّرؤية الفرنس َّية نحو لغتها وثقافتها ،وإ َّن دراسة ِّأي لغة
أخرى أو البحث ف���ي ثقافة أخرى إ َّنما تهدف لتكريس الهيمنة
الشعوب ،فإ َّن الفرنكوفون َّية ،بال ٍّ
الفرنس��� َّية على تلك ُّ
شك ،هي
األداة الفاعلة في هذا المضمار ،تسعى فرنسا بها إلى تهميش
الثقافات واللغات والظهور على حسابها ،لذلك فإ َّن فرنسا في
االس���تعماري لم تتوا َن ف���ي محاربة اللُّغات المحل َّية في
العصر
ِّ
ّ
ُّ
ك ِّل بلد تحكمت فيها ،وس���عت إلى حظر تدريس تلك اللغات أو
التَّعامل بها في المحافل ال َّرسم َّية.
ُّ
هذا ،ولم يخْ فَ موقف االستعمار الفرنسي المعادي للغة
العرب َّية وال َّثقافة اإلس�ل�ام َّية في مستعمرات فرنسا؛ بوصف
اللُّغة العرب َّية وال َّثقافة اإلس�ل�ام َّية ج���زءاً ال يتجزأ من تراث
الش���عوب وحضارته���اَّ ،
تلك ُّ
والش���واهد التَّاريخ َّية في هذا
َ
المج���ال كثيرة ،بل إ َّن الواقع الماثل يش���هد بذلك في ترويج
الفرنكوفوني للغة العرب َّي���ة وثقافتها بأ َّنها مجرد لهجة
الفكر
ِّ
أو لغة ميتة ن���ادرة ومهجورة ،وضعها يش���به وضع الالتينية
اليونانية القديمة ،فهي غير مقروءة وصعبة ،معقدة غير قابلة
لالس���تيعاب ،وال تؤدي وظيفة التواص���ل ،وال تالئم الحضارة
المعاص���رة ،وإ َّنما تنحصر في مجال العبادة فحس���ب ،يقول
وليام مارس���ي« :إن اللغة العربية لغ���ة المحكومين ال بد أن
تختف���ي ،فتترك مج���االً للغ���ة الحاكمين ،الفرنس���ية أكثر
وضوحاً ونجاعة ،واألقدر على تس���يير االنتقال إلى الحضارة
الحديثة»(((.
مجم���ل القول؛ إ َّن الفكر الفرنكفوني عليه مآخذ واضح ٌة،
تنطل���ق من طبيع���ة تأسيس���ه ،وأهدافه المعلنة ،وسياس���اته
المرس���ومة ،وتؤ ِّكد تل���ك المآخذ أ َّن الفرنكفون َّي���ة لَهي تهدي ٌد
مباش ٌر للُّغة العرب َّية ،ولغيرها من اللُّغات بإفريقيا أو في غيرها
الموجه���ة للفرنكفون َّية ما
من المناطق ،وم���ن تلك االنتقادات َّ
سيأتي.
َّ
صور هذه الحساس َّية اللُّغوية لدى غير الفرنس ِّيين
()3
لعل من ُ
الفرنكوفون ِّيين ما قام به ال َّرئيس سنغور عندما منع عرض فيلم
محلِّي في السنغال ألنه لم يرقه تهجئة عنوان ذلك الفيلم ،انظر:
جريدة «لوموند  ”Le Mondeالخميس  7فبراير2002 ،م.
( )4انظرwww.la francophonie.org :
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أوالً« :الفرنكفون َّية» مصطل ٌح ُمضلِّل:
إ َّن أ َّول نق���دٍ يتن���اول الفكر الفرنكوفون���ي هو المصطلح
نفس���ه ،فهو مصطلح – كما سبق  -نشأ نشأ ًة علم َّية بحتة على
يد واضعه أ .ريكلوس ،وعنى به التَّوزيع الجغرافي النتشار اللُّغة
الفرنس���ية خارج حدود األرض الفرنس��� َّية ،ولك َّن اجتالب هذا
المصطلح إلى حقله الجديد ،وإكسابه أبعاداً سياس َّية وثقاف َّية،
وخدمته المباش���رة لل َهيْ َمنة الفرنسية؛ جعل كثيراً من المف ِّكرين
والسياس ِّيين يس���تاؤون من هذه «المحور َّية الفرنس َّية»
واألدباء ِّ
ً
ف���ي الفرنكوفون َّية ،وألج���ل ذلك أيضاُ ،وجِ ���د ُكتَّاب مرموقون
رفضوا االنخراط في هذه المؤسسة ،ورأوا في هذا االصطالح
وصاي ًة فرنس َّية على إبداعاتهم األدب َّية ،يُذكر من أولئك الكاتبة
الجنوب-هندية «ماري���ز كوندي»  ،Maryse Condeوالكاتب
نبيل فارس (المغاربي).
ثانياً :الفرنكوفون َّية أداةٌ حديثة لإلمبريال َّية الفرنس َّية:
يوجه إلى الفرنكوفون َّية كونها جهازاً لتحقيق
إ َّن أكبر م���ا َّ
اس���تمرار َّية هيمنة اإلمبرال َّية الفرنس َّية ،وتأمين سيطرة فرنسا
على ُّ
الش���عوب الناطقة بلغتها ،وفي ذلك يقول الشاعر المغربي
عبد اللطيف اللعبي« :إ َّن الفرنكوفون َّية تش ِّكل حجر االرتكاز في
االستراتيج َّية االس���تعمار َّية الجديدة ،فبحكم تجربتنا بوصفنا
طبيعي
مستعمرين ،فإ َّن الفرنكوفون َّية بالنِّسبة لنا تتوافق بشكلٍ
ٍّ
الس�ل�ام ،والسوق المش���تركة :المحصلة التي تعني
مع بحيرة َّ
(((
انبعاث اإلمبراطور َّية الفرنس َّية» .
ثالثاً :الفرنكوفون َّية أداةٌ لحماية فرنسا وتأمين مصالحها:
يُؤخذ عل���ى الفرنكوفون َّية أيضاً  -إل���ى جانب كونها أداة
جدي���دة لالس���تعمار الفرنس���ي  -كونُها أدا ًة لحماية فرنس���ا
وبخاصة ثقافة فرنس���ا وسياستها ض َّد التَّكتُّالت
ومصالحها،
َّ
العالمية الجبارة التي تهدِّد وجود فرنس���ا لغ ًة وثقافة ،من ذلك
َّوس���ع الكبير للثقافة األنجلوساكس���ونية ،واللغة اإلنجليز َّية،
الت ُّ
على حساب التَّقلُّص الفرنكوفوني لغ ًة وثقاف ًة وسياسة.
هذا ،وقد أوضح ال َّرئيس الفرنس���ي ميتران هذا المنحى
إيضاحاً جل ّياً في ق َّمة الفرنكوفون َّية في جزيرة موريشيوس Ile
( )1مجلة اآلداب2001 12-/11 ،م ،ص  ،94نق ً
ال عن مجلة «أنفاس»
( ،)Soufflesمارس -أفريل1970 ،م.

المؤسسة في ص ِّد
 Mauriceعام 1993م ،حين ذ َّكر بدور هذه َّ
َّوس���ع األنجلوفوني ،والح ِّد من اس���تحواذ الواليات المتَّحدة
الت ُّ
األمريك َّية األحادي للقيادة العالمية بفرض ما تس ِّميه «عولمة»،
الغات مث ًال).
وما تمليه من قوانين تجار َّية عالم َّية (قانون ْ
ِّ
ه���ذا ،وعل���ى الرغم م���ن ك ِّل التَّحدي���ات الت���ي تمثلها
الفرنكفون َّي���ة أمام اللُّغة العربية وال َّثقافة اإلس�ل�ام َّية بإفريقيا
الغربية أو بغيرها ،فإ َّن ُّ
الظ���روف ما زالت مواتية للغة العرب َّية
للتَّغلُّ���ب على تحدي���ات العولمة ،من ذل���ك أ َّن الحماس للفكر
الفرنكفوني وللغة الفرنس��� َّية وأدبها وثقافتها في ترا ُج ٍع َّ
مطرد،
ِّ
وانحسارٍ ملحوظ ،مع تزايُد توسع األنجلوساكسون َّية في اإلعالم
والسياس���ة واالقتصاد ،وحس���ب تصريح نائب رئيس المجلس
الوطني الفرنسي ،فإ َّن ذلك ليس حاص ًال في المجتمعات خارج
فرنسا فحسب ،بل في فرنسا نفسِ ها(((.
يُزاد على ذلك أ َّن تزايد الوعي بالتَّمس���ك بالهو َّية ورفض
االنس�ل�اخ قد دعا الكثيرين إلى التَّنازل عن الفرنس��� َّية وتبنِّي
لغاتهم األصلية ،يس���توي في ذلك الحكومات واألفراد ،وتبرز
ه���ذه الظاهرة في أجل���ى ُص َورها لدى ُكتَّ���اب عرب (مغاربة
خاصة) ناجحين تو َّقفوا عن الكتابة بالفرنس َّية وشرعوا بالكتابة
َّ
بالعرب َّية ،من أولئك :عبد الكبير خطيبي ،وعبد اللطيف اللعبي
(المغرب َّيين) ،وس���مير مرزوقي ،وعبد الوهاب مدب ،وصالح
غرمدي (التونس ِّيين) ،وصالح س���تيتية الجزائري((( ،لك َّن في
حين نش���اهد انحس���ار الحماس للفرنكفون َّية بك ِّل أش���كالها
وأبعادها؛ فإ َّن محاولة حكومة عرب َّية خليج َّية مؤخَّ راً لالنضمام
المؤسسة يُنذر بما تسعى إليه الفرنكفون َّية من أهداف
إلى هذه َّ
بعيدة شاملة.

الفرنكفونيَّة ومظاهر تح ِّدياتها:

إ َّن التَّح���دي الفرنكفوني للغة العربية ،ولغيرها من اللُّغات
بإفريقيا وثقافاتها ،له جذو ٌر بعيدة في المس���يرة االستعمار َّية
واإلمبريال َّية الفرنس��� َّية ُّ
للش���عوب ،ومن أبرز مظاهر المحاربة

( )2انظرPierre-André Wiltzer. « Les Paradoxes :
de la Francophonie »، La Gazette de la Presse
.Francophone، No. 96، p1
( )3مجلة اآلداب األجنبية ،عدد (1999 ،)22م ،ص .24
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غرس
االستعمار َّية الفرنس َّية للغة العرب َّية بإفريقيا َّ
خاصة ،هي ُ
المستعمِ ر في نفوس المثقفين بال َّثقافة الفرنس َّية معاداة مقيتة
للغة العربية والثقافة اإلس�ل�امية ،سواء كانوا مسلمين أم غير
مسلمين ،فأبعد اللغة العربية عن الساحة الفكرية والسياسية،
وفرض لغته ورفعها على غيرها ،وجعل دارس اللغة الفرنس���ية
كاألمي
هو المثقف الحقيقي ،وأما دارس اللغة العربية فيُعامل
ّ
مهم���ا بلغت رتبته العلمية والثقافية ،وم���ن هنا أبعدوه عن أية
مشاركة في العمل الثقافي والسياسي واالجتماعي واالقتصادي
في بالده ومجتمعه ،وجعلوا المكان المناس���ب له هو المسجد
فحسب!!
بالمقاب���ل؛ فإ َّن النخب���ة «الم َف ْرنَ َس���ة» ( )franciséهي
ياس���ية وال َّثقاف َّية ،وال يه ُّم
صاحبة الحظ في ك ِّل المجاالت ِّ
الس َّ
أن تعيش هذه النُّخبة مغتربة وس���ط أهله���ا ،بعيدة عن الواقع
االجتماع���ي والثقافي واالقتصادي لمجتمعاتها ،موالية بإطالق
للثقافة الفرنس��� َّية التي ينتمون إليها((( ولغتها الفرنسية ،وهي
مقتلع���ة من جذورها ومنقطع���ة عن هموم ش���عبها ،متباهين
بتقاليد فرنسا وعادات أهلها ،بل رسخ في أذهانهم أن ال ثقافة
وال تاريخ خارج ثقافة فرنسا ولغتها.
عليه؛ ال يخفى أ َّن تحديات هذه النخبة «الم َف ْرنَ َس���ة» لَمِ ْن
أكب���ر التحديات التي تواجه اللغة العربية ودارس���يها في غرب
إفريقيا ،ألن مقاليد األمور ،س���واء كانت سياس���ية أو تعليمية
السياس���ات التَّعليم َّية،
أو ثقافي���ة بأيديهم ،يتحكمون في وضع ِّ
والبرامج ال َّثقافية والتربو َّية كما يحلو لهم.
كذل���ك ،يظه���ر التَّح���دي أمام اللُّغ���ة العرب َّية م���ن قِ َبل
المؤسسات الكنس َّية المسيح َّية الخادمة ألهداف الفرنكفون َّية،
َّ
الس���خ َّية في جميع المجاالت
في توفيرها ُس���بل العلم بالمنح َّ
المؤسس���ات التَّعليم َّية
العلم َّي���ة ،وتوفير ُفرص العمل لخريجي َّ
الفرنس َّية.
أ َّم���ا دارس اللُّغ���ة العرب َّي���ة ،إ ْن ُو ِّفق ف���ي الحصول على
منح���ة في بالدٍ عربية وجامعات إس�ل�ام َّية؛ ف�ل�ا يجد أمامه
تخصصي���ن :اللغة العربية ،أو الدراس���ات الش���رعية ،وال
إال ُّ
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بأس بذلك ف���ي ح ِّد ذاته ،ولك َّن ال َّز َّج بجمي���ع َّ
الطلبة األفارقة
ٍ
إش���كاالت كثيرة
تخصصين اثنين فحس���ب يثير
الوافدين في ُّ
لهم ف���ي ُد َولهم ،أقلُّها أ َّن أب���واب التَّوظيف توصد في وجههم،
حتى المنظمات اإلس�ل�ام َّية لل َّدعوة تعجز عن استقطاب معظم
أولئ���ك الخريجين ف���ي مجاالت ال َّدع���وة والتَّدريس ،ومن هنا
المؤسس���ات التَّعليمي���ة العالية العربية عالة على
يصبح خ ِّريج َّ
مجتمعه ،وال يكون حاله قدوة لغيره من الش���باب الذين يرغبون
في الدِّراسات اإلسالم َّية.
بإس���هام مه ٍّم
خالص���ة القول؛ إ َّن اللغة العرب َّية قد قامت
ٍ
في نهضة إفريقيا وتق ّدمها ،وتأ َّلقت فيها الحضارة اإلس�ل�ام َّية
وسنغي ،وال ُّدول
قديماً في ممالكها المسلمة ،مثل :مملكة ماليُ ،
التي جاءت بعدهما حتى حضور المستعمر الغربي ،والذي أعلن
منذ مجيئه حرباً ضروساً على ال َّثقافة اإلسالم َّية واللغة العرب َّية
التي كانت لغة ال َّثقافة والسياسة بممالك غرب إفريقيا.
ماض في هذه
ه���ذا ،وإ َّن الفرنكفون َّية لهي أداةٌ وس�ل�ا ٌح ٍ
الحرب القديمة المعلنة على اللُّغة العربية وال َّثقافة اإلس�ل�ام َّية
بإفريقي���ا الغربية ،وبغيرها من المناط���ق ،ويتعاظم خطر هذا
الفرنكفوني باستخدام فرنسا «جنوداً مجنَّدة» من أبناء
التَّحدِّي
ِّ
إفريقيا أنفس���هم للقيام بهذه الحرب؛ بما غرس���ه في نفوسهم
من انبهارٍ باللُّغة وال ّثقافة الفرنس��� َّية ،وازدراءٍ بما دون ذلك من
اللُّغات وال َّثقافات.
علي���ه؛ ال يمكن التَّصدِّي له���ذه التَّحدِّيات الت���ي تم ِّثلها
الفرنكفون َّي���ة في وجه اللُّغ���ة العرب َّية وغيرها م���ن اللُّغات إال
المؤسس���ة بجميع أش���كالها
بالمعرف���ة الحقيق َّي���ة ل ُكنه هذه َّ
ومداخلها ،ومن ث َّم مواجهتُها بالوس���ائل الحقيق َّية المناس���بة،
وذل���ك أم ٌر ممك ٌن  -ب���إذن الله -؛ أل َّن كثيراً م���ن ُّ
الظروف ما
زالت في مصلحة اإلسالم واللُّغة العرب َّية ،مثل :اإلقبال َّ
الطبيعي
من ل ُدن ُّ
الش���عوب المس���لمة بإفريقيا على دراسة العرب َّية على
ال ُّرغم من اإلغراءات الكثيرة المعروضة لدارس���ي الفرنس��� َّية،
الفرنكفوني ثقاف ّياً
ومنها أيضاً :ضعف حماس ُّ
الش���عوب للفكر
ِّ
األنجلوساكس���وني للُّغة الفرنس��� َّية
وسياس��� ّياً ،ومنها التَّحدِّي
ِّ
العربي
اإلسالمي
و َّثقافتها ..ك ُّل ذلك يح ِّفز القائمين على العمل
ِّ
ِّ
لمواجه���ة التَّحديات التي تم ِّثلها الفرنكفون َّية في وجه انتش���ار
اللُّغة العرب َّية بإفريقيا.
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وضع اللغة العربية في دول القرن اإلفريقي
د .كمال محمد جاه الله

*

مقدمة:

اللغة العربية لغ����ة أصيلة في
ق����ارة إفريقي����ا ،تتكلم بها ش����عوب
وقبائل إفريقية بوصفها اللغة األ ٍّم،
ال بوصفه����ا لغة ثاني����ة أو أجنبية ،ليس ذلك في ش����مال
إفريقيا وحس����ب ،بل في وس����طها وغربها وشرقها ،وهذا
وضع ال تتمتّع به ٌّأي م����ن اللغات األوروبية المختلفة التي
تتبوأ مجال اللغات الرس����مية في عدد مق ّدر من األقطار
اإلفريقية اليوم.
وقد عرفت ش����عوب إفريقي����ا اللغ����ة العربية نتيجة
لالتص����ال التجاري ال����ذي ت ّم بين الع����رب واألفارقة منذ
عدة قرون ،قبل ظهور اإلس��ل�ام وبعده ،فقد التقط التجار
األفارقة من التجار العرب ألفاظاً وكلمات انتشرت بينهم،
ومع التواصل التجاري المس����تمر ،ونمو العالقة المباشرة
بين التجار الع����رب واألفارقة ،أخ����ذت العبارات والجمل
العربية في االنتشار واالندماج في اللغات المحلية ،فنشأت
إثر ذلك عالقة متميزة بين اللغة العربية وعدد من اللغات
اإلفريقية في مناطق إفريقيا المختلفة.
ولدول الق����رن اإلفريقي خصوصية في هذا المجال،
حي����ث م ّثلت منطق����ة القرن اإلفريقي بم����ا تميزت به من
مزايا جغرافية واستراتيجية ملتقى تواصل بشري وتجاري
وحضاري بينها وبين ش����به الجزي����رة العربية منذ عصور
قديمة ،وق����د كان التجار العرب أول م����ن نقل المؤثرات
العربية إلى شعوب هذه المنطقة.
كذلك فإن بعض الهجرات البشرية قد شقّت طريقها
قبل ظهور اإلس��ل�ام وبعده ،وازدادت أهمية هذه الهجرات
(*) نائب عميد الدراسات العـليا  -جامعة إفريقيا العالمية -
السودان.

وفاعليتها بظهور اإلس��ل�ام الذي أعطاها الس����ند الروحي
والمضمون السياس����ي من أوسع أبوابهما ،فوجدت العربية
منذ القدم موطأ قدم لها في هذه المنطقة.
يس����عى هذا المقال إل����ى تناول وضع اللغ����ة العربية
(ماضيها وحاضرها ومس����تقبلها) في دول القرن اإلفريقي
الذي يض ّم أربع دول ،وفقاً للتعريف الس����ائد في األدبيات
المختلفة في العلوم السياس����ية والجيوسياس����ية ،والذي
اس����تمر حتى بداية النهاية للحرب الباردة ،وهي :جيبوتي
والصومال وإريتريا وإثيوبي����ا ،وقد ضُ ّم إلى هذه المنطقة
أخيراً السودان وكينيا(((.
يب����دأ المقال بعرض س����ريع حول اللغ����ة العربية في
إفريقيا ،ثم دخول اإلسالم واللغة العربية للقرن اإلفريقي،
تمهيداً لتناول وضع اللغة العربية في دول القرن اإلفريقي،
ابت����دا ًء من جيبوتي ثم الصومال ثم إريتريا ثم إثيوبيا ،عبر
الولوج إلى وضع اللغ����ة العربية في ك ّل قطر على حدة ،ثم
تتناول الورقة خالصة تق����ارن وضع اللغة العربية في دول
القرن اإلفريقي مجتمعة ،لتختتم بتوصيات.

اللغة العربية في قارة �إفريقيا:

أظهر أحدث تقارير األمم المتحدة فيما يخص اللغات
في العالم أن  %50من سكان األرض يتحدثون ثماني لغات
فقط من أصل ستة آالف لغة تستخدم اليوم في المعمورة،
وأورد ه����ذا التقرير أن اللغة العربي����ة من بين هذه اللغات
الثمان����ي ،وقد جاءت متفوقة على اللغة الفرنس����ية واللغة
البرتغالية من حي����ث عدد المتحدثين بها((( ،فال عجب أن
صارت اللغة الرسمية السادسة في األمم المتحدة في عام
1974م.
وفي الوطن العربي تُ َع���� ّد اللغة العربية اللغة األصلية

(See: http//en.wikipedia.org/wiki/horn- of- )1
Africa
(See : http//www.Kikah.com/Index arabic.asp )2
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ألكث����ر من  20قط����راً ،تبدأ من المغ����رب وتنتهي بالخليج
العرب����ي ،وتُ َع ّد أيض����اً اللغة األولى ألكث����ر من  195مليون
نس����مة ،وعلى األقل يتحدث بها  35مليون نسمة بوصفها
لغة ثانية(((.
أما إفريقياً؛ فاللغة العربية هي اللغة الرس����مية لتسع
أم����م (دول) إفريقية ،هي مصر وليبيا والس����ودان وتونس
والجزائ����ر والمغ����رب وموريتانيا وتش����اد وجيبوتي ،ويتم
التحدث بها بصورة واس����عة في وس����ط إفريقيا وشرقها،
مثل الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى
وتنزانيا (زنجبار).
وتم ّثل اللغة العربية لغة ش����عائر دينية ألكثر من 430
مليون مس����لم في قارة إفريقيا ،وتُستخدم اللغة الفصحي
(م����ن العربية) في الكت����ب والصحف والتلف����زة والراديو
ولألغراض الرس����مـية والعالمية وفي األعمال والسياسة،
كما أن معظم األدب يُكتب بها(((.
وقد ارتبط انتش����ار اللغة العربية في إفريقيا بانتشار
اإلس��ل�ام ،وحيث تكون هناك كثافة في السكان المسلمين
تكون هناك اللغة العربية ،ويك����ون هناك اهتمام بها تعلّماً
وتعليماً ،وهي في زيادة مطردة مع زيادة عدد المسلمين(((،
وقد اس����تطاعت اللغة العربية أن تتبوأ بجدارة مكان اللغة
الموح����دة في عدد كبير من أقط����ار إفريقيا ،وت ّم لها ذلك
ّ
بس����يرورتها المباش����رة وانتش����ارها الكبير في القارة ،ثم
بتالقحها مع اللغات اإلفريقي����ة ،حيث أخذت هذه اللغات
الكثي����ر من مفرداته����ا مـن اللغة العربي����ة وخصوصاً في
مجاالت الدين والتجارة واإلدارة(((.
(http//arabworld.nitle.org/introduction. )1
php?module. id=1

See:

See: http//en.wiKipedia.org/wiki /Arabic
()2
language
( )3انظر :يوسف الخليفة أبوبكر (1990م) :مكانة اللغة العربية في
لغات إفريقيا وثقاقاتها ،من قضايا اللغة العربية المعاصرة،
إعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس :مطبعة
المنظمة ،ص (.)237
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( )4انظر :صالح عبدالسالم عبدالله البغدادي (2006م) :اللغة
العربية في إفريقيا :الكتاب الثالث ،ملتقى الجامعات اإلفريقية،

دخول الإ�سالم واللغة العربية �إلى القرن
الإفريقي:

إ َّن العالقة بين شبه جزيرة العرب التي انطـلق منــها
اإلسالم وقارة إفريقيا (وال سيما منطقة القرن اإلفريقي)
كانت قائمة قبل ظهور اإلسالم بعدة قرون.
وللقرن اإلفريقي بدوله المختلفة خصوصية في هذا
المجال ،وذل����ك بحكم جواره من البحر األحـمر الذي م َّثل
فيم����ا بعد أقدم المعابر التي عبر منها اإلس��ل�ام إلى قارة
إفريقيا ،وقد تأكدت عالقة ش����به جزي����رة العرب بالقرن
اإلفريقي بظهور اإلسالم في بداية القرن السابع الميالدي،
وازداد اتصال الع����رب ووجودهم في المنطقة منذ التاريخ
المب ّكر عن طريق الهجرة والتجارة في تلك البالد ،وأقاموا
سلطنات إسالمية كانت تُعرف باسمسص «ممالك الطراز
اإلسالمي» في منطقة القرن اإلفريقي((( ،ألنها (الممالك)
كانت على ساحل البحر كالطراز لتلك المنطقة.
وأصبح���ت هذه المنطق���ة بحك���م موقعها على
الس���احل المقابل لجن���وب الجزي���رة العربية المجال
الحيوي للجماعات الت���ي خرجت من الجزيرة العربية
للتجارة وطلب ال���رزق ،أو التخاذ مناطق جديدة هرباً
من حاالت الذعر التي سادت الجزيرة العربية والعالم
اإلس�ل�امي بس���بب حروب الردة ،ثم حروب األمويين
والعباس���يين مع العلويين((( ،وال شك أن هذه الهجرات
وتلك الس���لطنات كان لها فضل كبير في نش���ر اللغة
العربية والثقافة اإلسالمية في هذه المنطقة منذ تلك
العص���ور ،لدرجة أن معظم أهلها م���ا زالوا يتحدثون
العربية بجانب لغاتهم المحلية حتى اآلن(((.
فيما يلي نس����تعرض وضع اللغة العربية في جيبوتي
جامعة افريقيا العالمية ،السودان ،يناير ،ص (.)34
( )5انظر :محمد عثمان أبوبكر (د ت) :جذور الثقافة العربية والتعليم
في إريتريا ،القاهرة  -المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ،ص
(.)46
( )6انظر :عثمان صالح سبي (1977م) :تاريخ إريتريا  ،د .ن .ط (،)3
ص (.)117
( )7انظر :محمد عثمان أبوبكر ،مرجع سابق ،ص (.)46
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والصوم����ال وإريتريا وإثيوبيا على التوال����ي ،ك ّل دولة على
حدة.

�أو ًال :و�ضع اللغة العربية في جيبوتي:

عندما نال����ت جمهورية جيبوتي اس����تقاللها في يوم
1977/6/27م كان بها مدرستان ثانويتان وخمس مدارس
إعدادية ،وجميع مدرسيها من فرنسا ،والدراسة فيها باللغة
الفرنس����ية ،وغير مسموح فيها بالتدريس باللغة العربية أو
اللغات المحلية ،وهذا يش����ي بأن المستعمر عبر سياساته
كان يُبعد اللغة العربي����ة واللغات المحلية في هذا المجال
الحيوي (التعليم) ،ويسعى إلى فرض لغته.
تحس����ن الموقف التعليمي من ناحية الكم
فيما بعدّ ،
فتوس����ع التعليم االبتدائي وغيره،
في عهد الحكم الوطنيّ ،
لكن ظ ّل المنهج الفرنس����ـي هو السائد ،ولغة التدريس هي
الفرنس����ية ،وبرغم إدخال اللغة العربية مادة دراسية إال أن
معلميه����ا ال يزيدون على  29معلماً في ك ّل المدارس البالغ
عددها  46مدرس����ة ،أي بنسبة معلّم لك ّل مدرستين ،بينما
كان للمدرس����ة الواحدة  10معلمين للفرنس����ية ،علماً بأن
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أحضرت معلمين
تونسيــين لتدريس اللغة العربية (في تلك الفترة) ،ولكنهم
لم يجدوا مناهج أو وس����ائل تدري����س للعربية ،وكانوا هم
أنفسهم أص ًال مدرس����ين للغة الفرنسية ،لذا سايروا الم ّد
وأصبحــوا جزءاً من حركة تدريس اللغة الفرنسية(((.
في نهاية سبعين َّيات وثمانين َّيات القرن الماضي ظلّت
اللغة الفرنس����ية في جيبوتي هي لغة السياس����ة والتعليم
واإلدارة ،وين����در أن تج����د مس����ـؤوالً أو وزي����راً جيبوتياً
يتح����دث اللغة العربية ،وبرغم صدور توجيه سياس����ي في
1977/6/28م ،أي الي����وم التال����ي ليوم االس����تقالل ،بأن
اللغة العربية س����تصبح اللغة الرس����مية في جيبوتي ،فإ َّنه
ل����م يتم اتخاذ خط����وات فعلية في ه����ذا المضمار ،وذلك
لتردد السلطة التنفيذية المش����بعة بالثقافة الفرنسية في
( )1انظر :حسن مكي (د ت) :السياسات الثقافية في الصومال الكبير
(قرن إفريقيا) 1887م – 1986م ،الخرطوم :دار سولو للطباعة
والنشر ،ص ص (.)199 - 198

تنفيذ القرار؛ حيث ال يتماشي مع توجهاتها ،ولكن صدرت
ق����رارات بتقوية وضع اللغة العربية ،حيث أُدخلت ألول مرة
على مس����توى مناهج المرحلة المتوسطة ،كما تم إدخالها
حديثاً مادة دراس����ية في منهج المرحلة األولية ،ابتدا ًء من
الفصل الثاني ،حيث ينبغي ،نظرياً ،أن يتلقّى الطالب خمس
حصص أسبوعياً(((.
لكن ك ّل ذلك لم يشفع في تالفي تد ّني مستويات اللغة
العربي����ة ،وقتها ،ويُرد ذلك إلى قلّ����ة معلّمي اللغة العربية
وعدمهم في بعض المدارس.
وعندما تخلّى الدور الرس����مي عملياً عن دعم العربية
برزت جهود شعبية لنشر الثقافة العربية (واللغة العربية)،
وذلك من خالل حلق المساجد والمدارس القرآنية ومدارس
تعليم اللغة العربية الش����عبية المنتـشرة ،كما أخذت تظهر
المدارس األهلية العربية النظامية(((.
أم����ا جيبوتي في عهد الرئيس إس����ماعيل عمر قيلي
الذي بدأ حكمه في عام 1999م؛ فقد شهد اهتماماً كبيراً
بالثقافة العربية واإلسالم على نحو عملي ،فأصبحت اللغة
العربية مع اللغة الفرنس����ية لغتين رس����ميتين للدولة ،كما
أرست الدولة سياسات داعمة للعربية وثقافتها.
وعلى مس����توى التعليم؛ فقد ت ّم التوسع في المدارس
الثانوي����ة األهلية التي تعتمد العربية لغ����ة للتدريس فيها،
وأصبح����ت اللغ����ة العربية ف����ي الم����دارس الحكومية مع
اإلنجليزية ابتدا ًء من الصف السابع ،ومن المقرر أن يشهد
هذا الع����ام 2006م ،أو العام الق����ادم ،بداية تدريس اللغة
العربية منذ الصف األول ،هذا باإلضافة إلى إنش����اء قسم
تأسس����ت قبل أربعة أعوام
عربي لجامعة بول  Paulالتي ّ
تقريباً.
وقد أخذ اإلعالم دوره في هذا األمر ،إذ ت ّم التوس����ع
في البث باللغة العربية ،فالتلفزيون الرس����مي يبث ساعة
لألخبار باللغة العربية يومي����اً ،كما يفرد للبرامج الثقافية
س����اعات معتمدة بالعربية ليومين في األس����بوع ،وللبرامج
( )2المرجع نفسه ،ص (.)200
( )3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الدينية س����اعات معتمدة بالعربية لثالثة أيام أس����بوعياً،
أما اإلذاعة فتبث  3س����اعات بالعربية ف����ي اليوم للبرامج
المختلفة ،باإلضافة إلى س����اعة لألخب����ار بالعربية ،هذا
باإلضاف����ة إلى إصدار جريدة «الق����رن» الناطقة بالعربية،
وهي تصدر مرتين في األسبوع(((.
إن الوضع اللغوي في جيبوتي الذي تتصارع فيه خمس
لغات يبدو أنه في مصلحة اللغة العربية وتيار العروبة ،ألن
اللغة العربية تبرز بوصفها مخرجاً وح ًال وس����طاً ،في وقت
تُعلن فيه جيبوتي أنها دولة عربية ،وتأتي إليها مس����اعدات
اقتصادية ضخمة من الخليج والمملكة العربية السعودية،
كم����ا تضم جالية عربية ،مع وجود قدر من الحرية ،وإقبال
نس����بي على االس����تماع إلى إذاعة مصر والمملكة العربية
الس����عودية ،في ظروف صحوة إس��ل�امية إقليمية((( ،هذا
باإلضاف����ة إلى انتش����ار موج����ة مش����اهدات الفضائيات
اإلخبارية الناطقة بالعربية كالجزيرة والعربية والفضائيات
األخرى التي تنتقل عبر عربسات ونايلسات.
وبالرغم من ذلك إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة
داعمة للعربية فإن مستقبلها في هذا البلد سيكون محفوفاً
بمخاطر التراجع ،وهو أمر تحتاج إليه الفرنس����ية لتفرض
سيطرتها على جميع مجاالت االستخدام من جديد.
مما س����بق عرضه نخلص إلى أن وضع اللغــة العربية
يتحس����ن باس����تمرار ،مقارن����ة بماضيها ،إذا
في جيبوتي ّ
اس����تمرت سياس����ة الدولة الداعمة له����ا ،وأن وضعها في
اإلعالم والتعليم يش����ي بأن مس����تقبلها سيكون مزدهراً ما
دام����ت عملياً  -في عهد الرئيس الحالي  -لغة رس����مية
للبالد بالتساوي مع الفرنس����ية التي كانت تسيطر تقريباً
على جميع مجاالت االستخدام.

ثاني ًا :و�ضع اللغة العربية في ال�صومال:

اس����تخدم الصومالي����ون في الماضي اللغ����ة العربية

( )1المعلومات الخاصة بعهد الرئيس الجيبوتي  /إسماعيل عمر
قيلي أخذت من مقابالت مع بعض الطالب الجيبوتيين بجامعة
إفريقيا العالمية ،بتاريخ 2006/7/12م.
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( )2انظر :حسن مكي (د ت) ،مرجع سابق ،ص (.)201

وس����يلة للمخاطبة والمراسلة والمعامالت التجارية وتوثيق
العقود وتأكيد المواثيق ،وغير ذلك من المعامالت الدينية
والدنيوية ،كما كانت أداة نش����ر العلوم الدينية وتعليمها بين
أفراد المجتمع الصومالي(((.
وتم ّيزت اللغة العربية  -كما يقول بيرند هايني – بصفة
خاصة في مجال األدب ،كما اس����تخدمها المستعمرون في
بدايات االس����تعمار في المعامالت الرسمية مع الموظفين
الصوماليي����ن ،و ُكتبت ك ّل اتفاق����ات الحماية بها ،ويضيف
هاين����ي أن العربية الي����وم تم ّثـل إحدى اللغات الرس����مية
الث��ل�اث بجانب اإلنجليزية واإليطالية ،وتُس����تخدم في ك ّل
الوثائ����ق ،والدوري����ات ،ومكاتبات الدول����ة ،باإلضافة إلى
األعمال واألنش����طة الخاصة((( ،ويضي����ف هايني أيضاً أن
اللغة العربية منتش����رة بصورة عام����ة في ك ّل أنحاء البالد،
ووضعها شبيه بوضع استخدامها في مناطق أخرى جنوب
الصحراء ،فقد انتش����رت بوصفها لغة ثانية في ك ّل المدن
في الصومال ،إال أن اس����تخدامها كان محظوراً عند بعض
األسر(((.
وع����ن ه����ذا الحظ����ر يق����ول أندرزفيس����كي ِ
( )Andrzajewskiإن الصوماليي����ن كانوا يمنعون بناتهم
من تعلّ����م اللغات األجنبي����ة بصورة عامة ،ل����ذا فلم يكن
للنساء الصوماليات مدخل لتعلّم اللغة العربية ،وفي البيت
ال يتح����دث األطفال إال اللغ����ة الصومالية ،وقد كان الرأي
السائد وسط الكبار أن استخدام العربية يجب أن يقتصر
على الحياة العامة والشؤون الدينية(((.
( )3انظر :ورقة السكرتارية المركزية لحملة تقوية اللغة العربية في
الصومال ،مؤتمر تقوية اللغة العربية ،المنعقد في مقديشو بتاريخ
1986/6/22م ،ص (.)1
( )4انظر :بيرند هايني (2006م) :وضع واستخدام اللغات اإلفريقية
المشتركة ،ترجمة األمين بومنقا محمد وأحمد الصادق أحمد،
الخرطوم ،دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة ،ص (.)123
( )5المرجع نفسه ،ص (.)122
See:
Andrzejwski،B.W.(1962):
(Speech )6
and writing dichotomy as the pattern of
multilingualism in the Somali Republic، In
Cloqoue sur le mulcilinguisme، Brazzaville (177
..)- 181)، P (179
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ويذهب أندرزفيس����كي إلى أن تطور اللغة العربية في
الصومال ارتبط بالحركة اإلس��ل�امية واألنش����طة العلمية
المصاحبة لها ،كما هو الحال في كثير من المناطق األخرى
في إفريقيا ،فمن خالل المدارس القرآنية والمؤسس����ات
التعليمي����ة األخرى وصلت المعرف����ة باللغة العربية والدين
اإلس��ل�امي إل����ى ك ّل الق����رى النائية ،وكان عل����ى الفقهاء
والخطباء ورجال الدين تعلمه����ا ،ويُقاس تط ّورهم المهني
بقدر معرفتهم لها ،وبه تتحدد مكانتهم(((.
لق����د واجهت اللغ����ة العربية وحرفها ف����ي الصومال
محاربة واس����عة منذ مجيء المستعمرين؛ إذ م ّثلت محاربة
الحرف العربي جوهر السياس����ات الثقافية االستعمارية،
ثم قام االس����تعمار بمحاربة اللغة العربية وإحالل اللغتين
اإليطالية واإلنجليزية محلها ،واتخاذهما لغتي إدارة وتعليم،
باإلضافة إلـى محاوالت التزييف التاريخي والحضاري(((.
وفي عام 1950م رفع زعماء الشعب الصومالي مذكرة
لإلدارة اإليطالية في الصومال مطالبين فيها بحسم مسألة
اللغة الرس����مية للدولة باتخاذ العربية (لهذا الدور) ،وقد
تم اختيار اللغة العربية في المذكرة لغة ش����عبية رس����مية،
بوصفه����ا اللغة التي اختارها الش����عب باإلجماع لتكون لغة
البالد الرسمية والشعبية((( ،وبعد أن استقل الصومال عن
إيطالي����ا لم يكن هناك ب ّد من أن تخضع الدولة من منظور
عمل����ي لثالثية لغوي����ة ،تتكون من اإليطالي����ة واإلنجليزية
والعربية ،وهدأت مس����ألة اللغة ولم تظهر اللغة الصومالية
بقوة في هذا المضمار.
غير أن الح����ال تغ ّير فجأة ،إذ تب ّن����ت حكومة الثورة
(1969م – 1991م) سياس����ة لغوية جديدة ،ضمنتها خلق
الظروف المناس����بة لتطوي����ر أبجدية للغ����ة الصومالية،
(Ibid، p. 178 )1
( )2انظر :حسن مكي ،مرجع سابق ،ص (.)167
( )3انظر :جمهورية الصومال الديمقراطية ،اللجنة الوطنية العليا
لحملة تقوية اللغة العربية ونشرها ،استراتيجية تقوية اللغـة
العربية والخطة الخمسية األولى ،مقديشو ،المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ،مقديشو ،سبتمبر (1981م) ،ص .ص
(.)11 – 10

وفي الذك����رى الثالثة للثورة أعل����ن الرئيس الصومالي أنه
س����يعمل باللغة الصومالية ،وأنه اعتباراً من اليوم ستكون
اللغة الرس����مية الوحي����دة للدولة ،وتم اعتم����اد األبجدية
الالتينية لكتابة اللغة الصومالي����ة العتبارات عملية ،وفي
يناير 1973م أصبحت اللغ����ة الصومالية لغة التدريس في
المدارس االبتدائية بدالً عن العربية(((.
وبهذه السياس����ة الجديدة أصبح����ت العربية ضحية
لتوجهات حكومة الثورة ،كما أن العربية خسرت كثيراً بتبنّي
كتابة اللغ����ة الصومالية باألبجدية الالتينية ،ويبدو أ َّن هذه
السياس����ة قد أصابت الحكومة الصومال َّية ببعض الحرج
الصومال إل����ى جامعة الدول العربية في عام
إثر انضمام ُّ
1974م ،فماذا فعلت لتالفي هذا الحرج؟
بعد حوالي س����بع س����نوات من اتخاذ قرار تبنّي اللغة
الصومالية لغة رسمية وحيدة للدولة وما ترتّب عليها ،وربما
توجه جديد ارتضه حكومة الرئيس الصومالي
انسجاماً مع ّ
س����ياد بري ،ت ّم إقرار حملة لتقوية اللغة العربية ،ففي عام
ونصت المادة الثانية منه
1979م صدر الدستور الصومالي ّ
عل����ى أن اللغة الصومالية هي لغة الش����عب الوحيدة التي
يتخاط����ب بها ويتفاه����م بها الصومالي����ون ،واللغة العربية
ه����ي لغة الش����عب الصومالي التي تربط����ه باأل ّمة العربية
التي هو ج����زء منها ،وهما اللغتان الرس����ميتان لجمهورية
الصومال الديمقراطية ،وأعقب ذلك حملة رس����م َّية لتقوية
اللغة العربية عام 1980م ،خُ ِّصصت فيها س����اعات معينة
لتعليم اللغة العربية في المصالح للعمال والموظفين ،وفي
المدارس((( ،لك َّن هذه الحملة قد أخفقت في عهد الحكومة
الوطنية من جديد ،فما وضع اللغة العربية بعد أن تفككت
الدولة المركزية في عام 1991م؟
بصورة عام����ة ال يوجد تغيـير كبير ف����ي وضع اللغة
العربية في مرحلة ما بعد سياد بري ،فالصومالية تسيطر
عل����ى جمي����ع المجاالت ،إن اإلع��ل�ام ب����ك ّل أجهزته يبث
( )4انظر :حسن مكي ،مرجع سابق ،ص (.)170
( )5انظر :جمهورية الصومال الديمقراطية ،اللجنة الوطنية العليا
لحملة تقوية اللغة العربية .مرجع سابق ص (.)18
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بالصومالية ،وحتى إذاعة القرآن الكريم تبث القرآن الكريم
بالعربية ولك����ن تدخل الصومالية كواس����طة في التقديم،
كم����ا ال توجد صحف بالعربية ،وعلى مس����توى التعليم يتم
التدريس بالعربية فقط في المدارس األهلية(((.
أما حالياً؛ فيتم التعلي����م باللغة العربية عفوياً وبجهد
شعبي غير منظم ،وانتشرت المعاهد األهلية المتخصصة
لتعليم اللغة العربية ،وفي عام 1999م تم تأس����يس رابطة
التعليم النظامي األهلي ف����ي الصومال بهدف توحيد تلك
الجهود وتنس����يقها إليجاد نظام تعليمي موحد وامتحانات
مركزية وشهادات معترف بها.
والمهم في المس���ألة أن الرابط���ة اتخذت من اللغة
العربية لغة رس���مية لها عل���ى قدم المس���اواة مع اللغة
الصومالية ،ويتم التدريس في معظم المدارس التي تنضوي
تحت الرابط���ة باللغة العربية لجميع المواد الدراس���ية،
إضافة إلى أن مواد اللغة العربية تُ َع ّد أساسية في مختلف
المراحل والصفوف حسب منهج هذه المدارس(((.

ثالث ًا :و�ضع اللغة العربية في �إريتريا:

ال شك أن الثقافة العربية عامة واللغة العربية خاصة
قديمة العهد في إريتريا ،ترجع إلى ما قبل اإلسالم ،وهذا
البع����د التاريخي أش����ار إليه صاحب البربلي����وس (الدليل
المالحي للبحر اإلريت����ري) ،حيث أورد معلومات غاية في
األهمي����ة عن العربية ووظيفتها في تلك الفترة الموغلة في
القدم(((.
إن ظهور اإلس��ل�ام يم ّثل أبرز تح���� ّول في تاريخ اللغة
العربية وانتش����ارها في اآلفاق ،وبانتش����ار اإلس��ل�ام في
الممالك واإلمارات اإلريترية التي دخلها اإلسالم في فجر
( )1مقابلة مع عدد من الطالب الصوماليين ،بجامعة إفريقيا
العالمية ،بتاريخ األربعاء 2006/7/19م.
( )2انظر :رابطة  :التعليم األهلي في الصومال ،وثيقة تعريفية
للرابطة ،ص ص (.)4 - 3
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( )3انظر :إدري��س محمود حامد موش (2005م) :اللغة العربية
وعالقتها باللغات اإلريترية (الجعزية والتجرية والتجرينية)
الجذور واالمتداد ،طرابلس ،كلية الدعوة اإلسالمية ،سلسلة
الرسائل الجامعية ( ،)13ص (.)87

الدعوة اإلس��ل�امية ،أضحى الدين الرس����مي لها ،وصارت
اللغة العربية اللغة الرس����مية فيه����ا ،وهو ما أعطاها بعداً
ثقافياً واجتماعياً(((.
فيما بعد ،انتش����رت اللغة العربية في إريتريا بجميع
األنح����اء ،وخصوصاً ف����ي المدن والمناطق اإلس��ل�امية،
وتمس����ك بها اإلريتريون المسلمون بوصفها لغة دينهم ،كما
ّ
أن التجار العرب س����اهموا في نش����رها في المنخفضات
اإلريترية والمدن ،في ك ٍّل من أسمرا ومصوع وعصب وكرن
وأغوردات(((.
حديث����اً ،عندما قدم المس����تعمر اإليطالي وجد أن
اللغة العربية لغة الحياة الثقافية والسياس����ية والتجارية
بي����ن اإلريتريين ،فاضطره ذلك إل����ى التعامل بها معهم
ف����ي المواثيق والمعاه����دات واالتفاقات والمنش����ورات
والمراس��ل�ات مع السالطين وش����يوخ القبائل((( ،وخالل
فترة االحت��ل�ال البريطاني كانت اللغ����ة العربية تدرس
في المناطق ذات األغلبية المس����لمة((( ،وعلى الرغم من
انتش����ار اللغة العربية لغة ثقافة وتعليم وتخاطب وإحياء
دين فإ َّن الس����كان ظلّوا في أغلبه����م يتحدثون لهجاتهم
المحلية ،وباألخص التقري التي تنتشر في شرق إريتريا
وغربها وش����مالها ،وهي ف����رع من الجع����ز ولكنها غير
مكتوبة ،وتزخر بكثير م����ن المفردات واأللفاظ العربية،
وتُ َع ّد لغة الشعر الراقي(((.
والحق؛ أن االستعمار اإليطالي قد اضطر إلى التعامل
م����ع اإلريتريين عبر اللغة العربي����ة ،ولكنَّه ضاق ذرعاً بها،
ويبدو أنه اتخذها مرحل����ة انتقالية لفرض اللغة اإليطالية
 فيم����ا بعد – في المدارس االبتدائية التي أقامها ،وه ّدد( )4المرجع نفسه ،ص (.)89
( )5انظر :إبراهيم عثمان حامد (د ت) :المقاومة السياسية في
إريتريا ،الخرطوم :دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة ،ص
(.)18
( )6انظر :إدريس محمود حامد موشى ،مرجع سابق ،ص (.)102
( )7انظر :إبراهيم عثمان حامد ،مرجع سابق ،ص (.)18
( )8انظر :محمد عثمان أبوبكر ،مرجع سابق ،ص (.)95
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بإغالق الم����دارس األهلية والمعاه����د الدينية التي كانت
تدرس علوم العربية والثقافة اإلسالمية بلغة القرآن الكريم،
ولم يكن اعترافه باللغة العربية إال مرحلياً لجذب الطالب
ودغدغة عواطف األهالي ضمن استراتيجية طويلة األمـد،
تم ّثلت في ش ّل اللغة العربية جزئياً وعبر مراحل(((.
ونتيجة إلصرار االس����تعمار اإليطال����ي على تجاهل
العربية؛ اس����تمرت مقاطع����ة األهالي للم����دارس بصورة
متصاعدة حتى اضطرت بعض المدارس إلى قفل أبوابها،
وبرغم اإلغراءات بمجانية التعليم والمساعدات االجتماعية
لألطفال والفقراء وغير ذلك لجذب التالميذ إلى المدارس
الحكومية؛ استمر األهالي في منع إرسال أبنائهم إلى تلك
المدارس ،وفي ظ ّل تل����ك المقاطعة المتصاعدة اضطرت
السلطات االستعمارية إلى االعتراف أخيراً باللغة العربية
لغة رسمية ،فقررت طبقاً للمادة  32من القانون األساسي
لع����ام 1936م جعل اللغ����ة العربية إلزامي����ة خصوصاً في
المناطق ذات األغلبية المسلمة(((.
أما االس����تعمار البريطاني؛ فلم يتخ���� ّل عن دوره في
ّ
والحط من
إهم����ال اللغتين الوطنيتين العربي����ة والتقرينا،
شأنهما ومحاربتهما ،بل يمكن القول ،وفقاً إلدريس موشى،
إن����ه تعامل معهما حس����ب مدى موافقتهم����ا مع مصالحه
وأهدافه االستعمارية ،وذلك بإعطائهما هامشاً من الحرية
في التعليم والصحافة(((.
غي����ر أن نجم ك ٍّل من اللغة العربية والتجرينية برز من
جديد؛ إذ تم اعتمادهما لغتين رس����ميتين إلريتريا حسب
الم����ادة  38من الدس����تور اإلريتري ال����ذي ص ّدقت عليه
الجمعي����ة العامة لألم����م المتحدة في العاش����ر من يوليو
1952م ،وأقرهم����ا البرلمان اإلريتري في تلك الفترة ،وقد
اس����تخدمت اللغتان في جميع نش����اطات الدولة في بداية
العه����د الفيدرال����ي حتى ت����م إلغاؤهما من قبل س����لطات

االحتالل اإلثيوبي(((.
وق����د بدأ صراع بين اللغتين العربي����ة والتجرينية ،إذ
وجدت اللغ����ة العربية في إريتريا الحديثة معارضة ضارية
بوصفه����ا لغة أجنبي����ة فيها ،ففي األربعيني����ات من القرن
الماض����ي تحركت قومية التقرينيا ف����ي إريتريا ممثلة في
األقطــاب الطائفية ،أمثال «القس ديمطروس» و «أس����فها
ولد ميخائي����ل» في تلك الفترة ،مطالب����ة بأن تكون اللغة
الرس����مية في إريتري����ا ب����ك ّل أبعادها األكس����ومية اللغة
التجرينية ،وعلى الغالبية اإلس��ل�امية أن تنصهر في إطار
هذا المش����روع القومي ،والذي كان يقف من ورائه س����دنة
فجر هذا االتجاه بالمقابل
الكنيسة الكبيرة في أسمرا ،وقد ّ
حمية المس����لمين ووقف����وا بصالبة ضد ذلك المش����روع،
وأعلنوا بأن من حق الغالبية المسلمة في إريتريا أن تطالب
بسيادة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية أيضاً للبالد(((.
وضمن هذا اإلطار نش����أت الرابطة اإلسالمية بقيادة
الزعيم الوطني إبراهيم سلطان ،وتمكنّت هذه الرابطة من
هزيمة ذلك المش����روع ،واس����تمر هذا المشكل اللغوي ،ما
بين االكتف����اء بإقرار اللغة التجرينية لغة رس����مية ووطنية
إلريتريا إلى رفض العربية ،حتى تم اعتماد اللغتين العربية
والتجرينية لغتين وطنيتين في إريتريا(((.
لكن اللغة العربية قد ش����هدت تراجع����اً في كثير من
الميادين بعد س����يطرة الجبهة الش����عبية لتحرير إريتريا،
فاللغة السائدة اليوم في إريتريا هي اللغة التجرينية ،وذلك
بحكم األمر الواقع((( ،لكن يبقى األمل في تلك العوامل التي
حافظت على حياة اللغة العربية في إريتريا عبر العصور.

رابع ًا :و�ضع اللغة العربية في �إثيوبيا:

تمتعت اللغة العربية – تاريخياً – بمكانة رفيعة ووضع
متميز في إثيوبيا ،وقد س����بقت اللغات األوروبية إلى هذه
( )4انظر :محمد عثمان أبوبكر ،مرجع سابق ،ص (.)176

( )1انظر :إدريس محمود حامد موشى ،مرجع سابق ،ص (.)103

( )5المرجع نفسه ،ص ص (.)114 - 113

( )2المرجع نفسه ،ص (.)113

( )6المرجع نفسه ،ص ص (.)115 - 114

( )3المرجع نفسه ،ص (.)126

( )7انظر :إبراهيم عثمان حامد ،مرجع سابق ،ص (.)18
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البقعة من إفريقيا ،ووجدت فرصة واسعة لالنتشار ،وتكلم
بها عدد مق���� ّدر من اإلثيوبيين ،ومن المس����لّم به أن اللغة
العربي����ة عرفت طريقها إلى إثيوبيا قبل ظهور اإلس��ل�ام،
وبعد مجيء اإلس��ل�ام وقيام ممالك إسالمية في الحبشة
شهدت اللغة العربية ازدهاراً كبيراً.
وقد ترتّب على ه����ذا التراكم التاريخي لحضور اللغة
العربية في إثيوبيا أن أصبحت لها عدة استخدامات ،منها:
 - 1أنها صارت اللغة األ ٍّم لعدد من اإلثيوبيين يصعب
حصرهم.
 - 2أنها أصبحت وس����يلة للتفاهم بين أفراد الشعب
الذين يتكلمون لغات مختلفة.
 - 3أنه����ا أضح����ت لغة تج����ارة ،إذ يتعام����ل بها في
األس����واق ،ألن معظم األسواق تقع في المناطق التي ينتشر
فيها المسلمون.
 - 4أنها لغة الدين اإلسالمي ،فهي بالنسبة للمواطن
اإلثيوبي الذي يعتنق اإلس��ل�ام لغة ش����عائر دينية ال يمكن
االس����تغناء عنها لتأدية تلك الش����عائر الدينية ،ولدراس����ة
القرآن الكريم والس����نّة النبوية ،ولمعرفة أصول الحضارة
اإلسالمية(((.
ه����ذا ،وعلى الرغم من االنحس����ار الذي تتعرض له
اللغة العربية في إثيوبيا بفعل تأثير السياس����ات اللغوية
التي ظلّ����ت تتبعها الدولة ،وبفعل تأثير اللغات األوروبية،
باإلضافة إل����ى تأثير فعل الوضع الحض����اري والثقافي
المتردي للمس����لمين في إثيوبيا ،ف����إن اللغة العربية ما
تزال تحتفظ بوضع ومكانة متميزة ،إذ تم ّثل إحدى لغات
التعامل اليومي في إثيوبيا ،كما تُس����تخدم لغة ش����عائر
دينية(((.
وإذا انتقلنا إلى اللغة العربية في مجال التعليم
في إثيوبي���ا؛ فنالح���ظ أن اللغة العربي���ة ال يتم
التدريس بها في التعليم الحكومي بمختلف مراحله،
( )1لمزيد من التفاصيل انظر :راجية محمد عفت ،مرجع سابق ،ص
ص (.)5 - 4
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(.)See: Bender، M.L. et al، P . (18 ( )2

فهي فقط يتم التدريس بها في المدارس القرآنــية
التقليدية ،أو في المدارس اإلس�ل�امية الخاصة(((؛
لذلك يظهر من خالل المعايش���ة لحركة الخطاب
اللغ���وي داخل إثيوبيا قلّة اس���تخدام اللغة العربية
لغة تواصل بين اإلثيوبيين حتى المس���لمين منهم،
وربما يرجع ذلك لقوة الصراع الثقافي اإلس�ل�امي
المسيحي ،ولجوء المسيحيين المتحدثين باألمهرية
الستخدام لغتهم ،خصوصاً في أعقاب فرض اللغة
األمهرية لغة رسمية للدولة في عهد هيالسالسي(((.
أما النقل���ة النوعية والكمية ف���ي الوضع اللغوي
اإلثيوبي؛ فق���د حدثت في عهد حكومة مليس زيناوي
(1991م – 2006م) ،والتي ما زالت مس���تمرة عندما
أش���ار دستور  8ديسمبر 1994م ،وهو الدستور الرابع
في سلس���لة تاريخ التطور الدستوري في إثيوبيا ،في
فصله األول  /المادة ( )5في فقرتين ،هما:
( )1ك ّل اللغات اإلثيوبية ستتمتع باعتراف رسمي
متساو.
( )2األمهرية ستكون لغة عمل الحكومة االتحادية،
وأعضاء االتح���اد (األقاليم اإلدارية) بالقانون يق ّررون
لغة عملهم الخاصة.
ولعل هذا الوضع الجديد (الفيدرالية اللغوية) قد
أفرز عدة مؤشرات ،منها:
( )1أنها أتاحت المس���اواة اللغوية بين القوميات،
وأنتجت نوعاً من الثقة واالعتبارية والندية.
( )2ش���رعت القومي���ات اإلثيوبي���ة الكبرى في
استخدام لغاتها كلغات عمل داخل قومياتها(((.
( )3انظر :عمر السيد عبدالفتاح عامر (2002م) :اللغة العربية في
إثيوبيا ،دراسات إفريقية ،العدد  ،28ديسمبر ،ص (.)86 – 85
( )4انظر :عبدالوهاب الطيب البشير (2006م) :التعددية الدينية
في إثيوبيا :تجارب التعايش والصراع اإلثني ..الدين ومستقبل
الوحدة الوطنية ،ورقة مقدمة لورشة عمل الكنيسة السودانية:
دعم الوحدة الوطنية ،أقامتها مؤسسة اتجاهات المستقبل
للدراسات االستراتيجية والحوار بالتعاون مع وزارة اإلرشاد
واألوقاف ،بقاعة الصداقة ،الخرطوم بتاريخ  26يونيو ،ص (.)20
( )5المرجع نفسه ،ص ص (.)22 – 21
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وبرغم ما تعرضت له اللغة العربية في إثيوبيا من
مشكالت فإنها ما تزال حاضرة بصورة غير متناسبة
م���ع الحضور المس���لم بالبالد ،فهي غي���ر موجودة
في التعلي���م الحكومي بمختلف مراحل���ه ،وإنما فـي
المدارس القرآنية التقليدية ،وفي المدارس اإلسالمية
الخاصة ،كما لها حضور رم���زي في اإلعالم ،ويبدو
أن اللغة العربية حالياً تحاول أن تس���تفيد من دستور
 8ديس���مبر 1994م الذي أت���اح «فيدرالية لغوية» في
البالد ،األمر الذي يتيح للغة العربية فرصة لالنتشار
من جديد.
إن مس���تقبل اللغ���ة العربية ف���ي إثيوبيا مرتبط
بإصالح وضع المسلمين الحضاري والثقافي المتردي،
ومرتبط أيضاً باغتنام فرصة السياس���ة اللغوية التي
أتاحها دستور  8ديسمبر 1994م.
تلخيصاً لجميع ما س���بق؛ فإ َّن هذه الدراس���ة قد
تناول���ت أوضاع اللغ���ة العربية (ماضيه���ا وحاضرها
ومستقبلها) في دول القرن اإلفريقي الذي يضم الدول
اآلتي���ة :جيبوتي والصوم���ال وإريتري���ا وإثيوبيا ،وقد
خلصت إلى النقاط اآلتية:
أوالً :أن اللغ���ة العربية لغة عرفت طريقها إلى
منطقة الق���رن اإلفريقي منذ ق���رون ،ترجع إلى
اتصال العرب بهذه المنطقة قبل وصول اإلس�ل�ام
وبعده ،وأصبحت آنذاك لغة تجارة وتفاهم وتعامل
يومي في كثير من المناطق ،وهي بهذا قد س���بقت
اللغ���ات األوروبي���ة المختلفة إلى ه���ذه المنطقة
بفترات طويلة.
ثاني���اً :بمجيء المس���تعمر األوروب���ي (اإليطالي
والبريطاني والفرنس���ي) إلى هذه المنطقة س���عى إلى
فرض لغته على الس���كان المحليين وبحكم الواقع ،في
أغلب األحيان ،تعامل مع العربية في اتصاله بالس���كان
المحليي���ن ،ولكنه تعامل مرحلي ،قص���د منه التمهيد
لفرض لغته.
ثالثاً :تعرض���ت اللغة العربية فـ���ي عهـد الحكم
الوطني ،بعد أن اس���تقلت بلدان المنطقة ،إلى سياسة

لغوي���ة ،إما لدعم لغة محلية (غي���ر العربية) ،أو لغات
محلية ،قصد منها ،ف���ي الغالب ،محاربة اللغة العربية
وإبعادها عن مجاالت االستخدام المختلفة.
رابع���اً :يُ َع ّد حض���ور اللغة العربية ف���ي التعليم
الحكومي (الرس���مي) واإلعالم الحكومي الرسمي..
إلخ ،إذا وجد ،ضعيفاً في شتى بلدان القرن اإلفريقي،
غير أن لها حضوراً في التعليم األهلي الش���عبي وفي
المدارس القرآني���ة وغير ذلك ،وهذا وحده غير كاف
في ترس���يخ هذه اللغة ف���ي المجتمع���ات المختلفة
بالمنطقة.
خامساً :أن مس���تقبل اللغة العربية في دول القرن
اإلفريقي ،وفقاً لمعطيات الواقع ،ال ّ
يبش���ر في مجمله
بانتشار وشيك لهذه اللغة في ظ ّل سياسات لغوية داعمة
 بال ح���دود  -للغة محلية وحي���دة ،أو لغات إقليميةكبرى ،أو لغة أوروبية مس���يطرة ،فهذه اللغة لكي تنتشر
فإنها تحتاج إلى فرص واس���عة ف���ي التعليم بمراحله
المختلفة ،واإلعالم بوس���ائله المتباين���ة ،وفي الحياة
العامة.
بنا ًء على تلك النتائج؛ فإ َّن هذه الدراسة ترى القيام
باإلجراءات اآلتية:
أوالً :إعداد المدرس���ين المختصي���ن في تدريس
اللغة العربية للناطقين بغيرها.
ثانياً :تطوير مناهج تدري���ب اللغة العربية وبرامج
تعليمها.
ثالثاً :دعم المدارس القرآنية واألهلية وتوسيعها.
رابعاً :وضع خطة لتعلي���م اللغة العربية عن طريق
المذياع والتلفاز والحاسوب ،ودعم أقسام اللغة العربية
في الجامعات الموجودة في دول القرن اإلفريقي.
خامس���اً :تدعيم الروابط األكاديمية بين جامعات
القرن اإلفريق���ي والجامعات العربي���ة ،وتقديم المنح
للدارسين الراغبين في القيام بأبحاث في اللغة العربية
تتطلب وجودهم في الجامعات العربية.
سادساً :دعم مشروع محو األمية باللغات اإلفريقية
بالحرف العربي ،ودعم محاوالت تطوير الحرف العربي.
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مفاهيم يجب أن تصحّ ح حول تعليم
اللغة العربية في نيجيريا
د .علي أبوالجي عبدالرزاق

*

مقدمة:

من مستلزمات تق ّدم الحياة

عن���د أي مجتمع بش���ري تكوين

مجموعة م���ن المفاهيم والتص��� ّورات النمطية عن
ظواهر الحياة المختلفةِّ ،
صحة
بغض النظر عن مدى ّ
هذه المفاهيم والتص��� ّورات أو خطئها ،ولع ّل ظاهرة

تعليم اللغة العربية في المجتمع النيجيري ليست بدعاً
من هذه الظواه���ر الحياتية التي ك ّون عنها المعن ّيون

من أفراد المجتمع النيجيري مفاهيم مختلفة.

فإن هذه المقالة تس���عى لتسليط الضوء
عليه؛ َّ

على بعض هذه المفاهيم؛ بغي���ة تقويم المعو ّج منها

على ضوء ما أسفرت عنه تجربة الباحث المتواضعة
في مي���دان تعليم اللغة العربية ف���ي مختلف مناطق
البالد ،وعلى ذلك ستدور محاور المقالة على مناقشة

تيسر للباحث ضبطه من هذه المفاهيم المترامية
ما ّ

األبعاد ،وعلى الله قصد السبيل.

( )1التعليم العربي في الكتاتيب:

أ ّول م���ا ّ
حطت اللغ���ة العربية في���ه رحالها في

نيجيري���ا كان���ت الكتاتيب بأش���كالها المختلفة ،من

حلقات في المس���اجد ودهاليز بيوت المشايخ وتحت

ظالل األش���جار الوارفة وأجنح���ة خاصة في قصور
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(*) قسم الدراسات العربية واإلسالمية ،جامعة والية كوغي  -نيجيريا.

بعض األمراء والزعماء المس���لمين((( ،فهي الحاضنة
األولى لتعليم اللغة العربية ،وهكذا الش���أن في غير
نيجيري���ا من بل���دان العالم اإلس�ل�امي التي دخلها
اإلسالم مصحوباً باللغة العربية(((.
ل���م تأل ه���ذه الكتاتيب جهداً في إم���داد األ ّمة
بجهابذة العلماء والمش���ايخ الذين يقودونها في أمور
دينها ودنياها في بدء األمر ،ففي حضنها تخ ّرج رواد
الدولة اإلس�ل�امية وقادتها في نيجيريا ،أمثال الشيخ
عثمان بن فودي���و وأخيه الش���يخ عبدالله بن فوديو
وغيرهما ،ثم تغ ّير الحال فاقتصر دور الكتاتيب على
تخريج رجال الدين الذين لم يعد لهم نفوذ في سياسة
الشعب وتس���يير أموره ،وذلك بعد دخول االستعمار
البريطاني مس���تصحباً معه التبشير الصليبي الذي
جعل التعليم الغربي الجديد إحدى أدواته في تنصير
أبناء الشعب النيجيري المسلم وغير المسلم.
( )1 – 1تقلّ���ص نفوذ خ ّريجي الكتاتيب بين الس���نة
الكونية والمؤامرة االستعمارية:
من المفاهيم الش���ائعة لدى بعض الدارسين أن
االستعمار البريطاني بمؤامراته المستم ّرة ودسائسه
الخبيثة هو العامل األساس���ي أو الوحيد وراء تقلّص
نفوذ خ ّريج���ي الكتاتيب في سياس���ة الدولة ،حيث
يزعمون أن سقوط الدولة اإلسالمية ومن ث ّم انحصار
س���لطة رجال الدي���ن لم يكن ليكون لوال اس���تهداف
( )1آدم عبد الله اإللوري :نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم
اإلسالمي ،دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان،
ط 1981 ،3م ،ص .35
( )2لمعرفة المزيد عن االرتباط بين اإلسالم واللغة العربية في
نيجيريا راجع :شيخو أحمد غالدنت :حركة اللغة العربية وآدابها
في نيجيريا ،دار المعارف  -القاهرة ،ص .59 - 55
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االستعمار البريطاني لهذا الدين الحنيف.
ال يُنْ َكر صحة بعض جوانب الدعوى السابقة ،لكن
اإلشكال يكمن في ع ّدها العامل األساسي أو الوحيد
في األمر ،فهل نيجيريا الحديثة بكاملها كانت مسلمة
حين دخول االس���تعمار البريطاني؟ إذا كان الجواب
الَ ،فلِ��� َم لم يختلف األمر في ش���مال البالد – حيث
س���يطرة الدولة اإلس�ل�امية  -عنه في جنوب البالد
وشرقها  -حيث انتشار الوثنية بأصنافها المختلفة ،-
فكما سقطت دولة رجال الدين اإلسالمي في الشمال
سقطت دولة زعماء الوثنية في الجنوب والشرق.

مسوغ ًا مقنع ًا للنظام
نكاد أال نجد
ّ
الذي ال تزال بعض الجامعات
النيجيرية تسير عليه ،حيث تفرض
على طالب الدراسات العربية
كتابة بحوثهم الجامعية باللغة
اإلنجليزية!
من هنا يعتقد الباحث أن المسألة أقرب إلى سنّة
الله في الكون منها إلى المؤامرة االس���تعمارية ،فقد
كانت الكتاتيب اإلسالمية في مدن الشمال المنضوية
تحت لواء الدولة اإلس�ل�امية بعلومها النقل ّية والعقل ّية
المتوافرة آنذاك تخ ّرج علماء أكفاء في تسيير شؤون
البالد الديني���ة منها والدنيوية ،تماماً كما أن مدارس
الكهانة والعرافة والش���عوذة ف���ي الجنوب  -إن صح
إطالق لف���ظ المدارس ف���ي هذه الحال���ة  -تخ ّرج
م���ا تقتضيه حاجات الش���عوب من الق���ادة الدينيين
والدنيويين وفق األوض���اع الثقافية والحضارية التي
تعيش فيها ش���عوب هذه الم���دن النيجيرية في تلك
المرحلة التاريخية ،فإذا كان اإلسالم ديناً ودولة لدى
مسلمي الشمال ،فالوثنية هي األخرى كانت ديناً ودولة
ل���دى وثنيي الجنوب والش���رق  -إن ص ّح التعبير عن

معتقداتهم الوثنية بلفظ الدين تجاوزاً  ،-أليس تولية
الملوك وتعيين الزعماء لدى وثنيي الجنوب والش���رق
تتم بعد استش���ارة رجال الدين الوثنيين وموافقتهم؟!
إضافة إلى أن من المواصفات الالزمة لمن يتر ّبع على
عرش الحكم لدى الوثنيين أن يتضلع في الشعوذة إلى
أقصى درجة ممكنة.
وبعد دخول االس���تعمار البريطان���ي بحضارته
العلماني���ة التي تفصل بين الدي���ن والدولة كان ال ب ّد
أن يتقلّص نفوذ رجال الدين المس���لمين في الشمال
الس���واء ،ك ّل ما في األمر أن سقوط
وفي غيره على َّ
دولة رجال الدين كان حتمي���ة كونية تابعة للحضارة
الغربية ذات الطبيعة العلماني���ة التي تؤمن بالمقولة
«أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله» ،وبعبارة أخرى؛
لم يُسقط االس���تعما ُر البريطاني الدول َة اإلسالمية،
ولم يقض عل���ى نفوذ الكتاتيب بس���بب انتمائها إلى
اإلسالم ،بل بسبب انتمائها إلى السلطة الدينية التي
تع ّد أكبر أعداء الحضارة الغربية العلمانية التي ير ّوج
لها االستعمار األوروبي بر ّمته بريطانياً أو فرنسياً أو
برتغالياً أو غير ذلك ،حيث لم يثبت أن المس���تعمرين
في م ّرة من الم ّرات حاولوا فرض دينهم على أحد وإن
كانوا يعرضونه على الناس بشتّى المغريات ،ولع ّل بقاء
الكتاتيب واستمرار المس���لمين في ممارسة شؤونهم
الديني���ة ،بل حت���ى إدخال بعض المواد اإلس�ل�امية
ف���ي مق ّررات المدارس الحكومية ،وإرس���ال البعثات
التعليمية إلى الدول اإلس�ل�امية إ ّبان فترة االستعمار
البريطاني في ش���مال نيجيريا ،أبرز دليل على هذا
القول.
خالصة ما في األمر أن لالس���تعمار البريطاني
دوره غير المباش���ر في القض���اء على الكتاتيب ،لكن
العامل األساس���ي يع���ود إلى عدم تلبي���ة مخرجات
الكتاتيب لحاجات الش���عوب المعاصرة((( ،فالتفكير
( )1شيخو أحمد غالدنت :حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،
ص .100
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في ط���رق اإلصالح ومالءمة العصر أفضل من تعليق
مشكالتنا على مش���اجب االستعمار البريطاني الذي
قد أتى وانجلى منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

( )2التعليم العربي في المدار�س العربية
النظامية بين الع�شوائية والمهنية:

88

قد يتب���ادر إلى أذهان بعض الن���اس أن التعليم
العربي في الكتاتيب عش���وائي ،وأن���ه في المدارس
العربية النظامية ّ
منظم كاس���مه ومتّس���م بالمهنية،
لكن هذا التص ّور غي���ر صحيح في كثير من جوانبه،
فالمش���ايخ ل���م يُقيموا نظ���ام الكتاتيب ف���ي البالد
عش���وائياً ،بل العكس كان لهم منهج واضح يسيرون
عليه ف���ي تعليم تالميذه���م اللغة العربي���ة والمواد
اإلس�ل�امية المختلفة ،وه���ذا المنه���ج وإن لم يعد
صالحاً لتلبية المتطلبات الراهنة حقّق األهداف التي
ُوضع م���ن أجلها ولم يزل يحقّقها إلى اليوم مع بعض
ُ
اصطلح
التحفّظات ،لكن أكثر المدارس العربية التي
على تسميتها باسم «النظامية» ظلّت تتّسم بالفوضى
والعشوائية وعدم المهنية في كثير من شؤونها.
( )1 - 2فوضى تأسيس المدارس:
لع���ل من أبرز مظاهر الفوضى والعش���وائية في
أكثر ه���ذه المدارس التي يُزعم أنه���ا «نظامية» كون
ودب يس���تطيع إنش���اء مدرسة من هذا
هب ّ
ك ّل من ّ
ِّ
بغ���ض النظر عن مدى تمتّع���ه بالمواصفات
القبيل
المهني���ة والمؤهالت العلمية للمدي���ر الناجح ،مع أن
إنشاء المدرسة من قِ َبل َم ْن ال خبرة له بشؤون اإلدارة
المدرسية ليس عيباً في ح ّد ذاته إذا كان يكتفي بدور
المؤس���س ويس���ند أمور اإلدارة إلى المؤهلين علمياً
ّ
ومهنياً للقيام بها ،لكن مسألة توريث المدرسة لألبناء
كثيراً م���ا يحول دون القيام به���ذه الخطوة األخيرة،
فمن هنا ال ندري هل األهداف من وراء إنش���اء هذه
الم���دارس النظامية العش���وائية ديني���ة جماعية أو
تجارية فردية؟
( )2 - 2ضبابية أهداف المدارس العربية النظامية:

من أبرز مظاهر عشوائية أكثر المدارس العربية
النظامية التي تحتاج إلى التصحيح أيضاً عدم وضوح
أهدافها ،األمر الذي جعل هذه المدارس تخبط خبط
عش���واء في مختلف المناهج المس���توردة من الدول
العربية((( ،ما بين مدرسة تسير على المنهج األزهري
وأخرى تط ّبق المنهج الس���عودي ،فكأني بمديري هذه
المدارس قد نسوا أو تناسوا أنهم يخ ّرجون التالميذ
ليعيشوا عيشة كريمة في المجتمع النيجيري بالدرجة
األول���ى قبل التفكي���ر في إعداده���م لاللتحاق بهذه
الجامع���ة العربية أو تلك ،فكأن القبول في الجامعات
العربية هدف في ح ّد ذاته وليس مجرد وسيلة كغيرها
من وسائل السعادة الدنيوية واألخروية.
من هنا ندعو إلى وضع أهداف مدارسنا العربية
النظامية وتوضيحها من منطلق أهداف التعليم للدولة
بشكل عام ،ثم وضع مق ّررات خاصة بأبنائنا تع ّبر عن
ثقافة نيجيريا وتنطلق م���ن ثوابتها القومية((( ،فكون
مدارس���نا عربية إس�ل�امية ال ينبغ���ي أن يعمينا عن
أدوارنا بوصفنا مواطنين في هذا الوطن لنا وعلينا ما
لغيرنا وعليهم من الحقوق والواجبات ،أضف إلى ذلك
كلّه أن المناهج المستوردة المشار إليها أعاله ُوضعت
ألبناء العرب الذين تع ّد اللغة العربية اللغة األ ّم أو لغة
أولى عندهم ،ونحن في نيجيريا ندرس اللغة العربية
بوصفها لغة أجنبية ،وشتّان ما بين منهج هذه وتلك.
( )3 - 2عشوائية توظيف المعلمين:
من نتائج غياب المهنية في التعليم العربي بأكثر
الم���دارس النظامية االعتقاد الخاط���ئ بأن ك ّل من
تعلّم العربية والدراسات اإلسالمية يصلح بالضرورة
( )1س��راج الدين ب�لال :التعليم اإلسالمي في نيجيريا ..تاريخ
وعقبات وحلول( ،مجلة أنيغبا للدراسات العربية واإلسالمية،
قسم الدراسات العربية واإلسالمية ،جامعة والية كوغي ،المجلد
الرابع ،ع2009 ،1/م) ،ص .128
( )2صالح محمد جمعة :نحو تطبيع اللغة العربية بالطابع النيجيري،
(مجلة أينغبا للدراسات العربية واإلسالمية ،قسم الدراسات
العربية واإلسالمية ،جامعة والية كوغي ،المجلد الرابع ،ع،2/
2010م) ،ص .95
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معلّماً ف���ي مجال التعليم العرب���يِّ ،
بغض النظر عن
مدى اس���تعداده الفطري وخبرته المهنية في مجال
التعلي���م ،فلو كان األمر كما زعم ه���ؤالء لما كانـــت
هناك حاجة إلنش���اء كليات المعلمين وكليات التربية
بتخصصاتها المتع��� ّددة ،إضــافة إلى معاهد خاصة
ّ
في إعداد معلم���ي اللغة العربية وتدريبهم ،فأ ّنى ألي
معلّم لم يجـــتز كلي���ة المعلــمين أو كلية التربية ولم
يخضع لبرنامج إعداد المعلمين أو تدريبهم ،أ ّنى له أن
يدرك الفرق بين طرق تعليم اللغة األولى وطرق تعليم
اللغة الثاني���ة أو األجنبية؟ ومن له بإدراك أن المق ّرر
الصالح لبيئة م���ا ال يصـــلح بالضرورة لبيئة أخرى؟
إلى آخر ما هنالك من القضايا المتعلّقة بتعليم اللغة
العربية مما ال يدركه غير الخبراء التربويين في مجال
تعليم اللغة.

( )3ت�صحيح مفاهيم �شائعة ب�ش�أن اللغة
العربية وطرق تعليمها:

مم���ا ال يكاد يدع مجاالً للش���ك أن اللغة العربية
حكي حوله���ا في نيجيريا ما لم يح���ك حول اللغات
األجنبية األخ���رى من الحكايات الخرافية والمفاهيم
المغلوطة ،س���واء من المعنيين بش���أنها أو البعيدين
عن اختصاصاتها ،وس���نتع ّرض لتصحيح بعض هذه
المفاهيم المغلوطة في المحاور اآلتية:
( )1 - 3اللغة العربية بين الدين والحياة:
لعلّنا ال نبالغ إذا زعمنا أن أعقد إشكالية تواجهها
اللغة العربية في مختلف دول العالم اإلس�ل�امي غير
العربي���ة بما فيها نيجيريا هي إش���كالية التردد بين
اعتبارها لغة كالس���يكية تُما َرس بها الشعائر الدينية
اإلسالمية شأن الالتينية((( والسنسكريتية والعبرانية
القديمة وغيرها ،وبين اعتبارها لغة معاصرة ودولية
شأن اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية وغيرها.
الحقيقة أن اللغة العربية تصلح لكال االعتبارين،
( )1قاي كوك :علم اللغة التطبيقي ،تر :يوسف بن عبد الرحمن
الشميمري ،جامعة الملك سعود2008 ،م ،ص .40

وتزول اإلشكالية بمج ّرد ما يح ّدد الدارس هدفه وبأي
االعتبارين الس���ابقين يريد تعلّ���م اللغة العربية ،وهو
األمر الذي ال يزال الكثيرون يتخبطون فيه إلى اليوم،
ابتدا ًء من مس���توى التعليم العام إلى مستوى التعليم
العال���ي ،ولع ّل م���ن األولى في هذا الصدد تس���ليط
بعض األضواء على مظاه���ر التخبط في تحديد أي
االعتبارين تُعلم العربية من أجله في نيجيريا بالرغم
من أهمية هذا التحديد.
أوالً :في مراحل التعليم العام:
ال ش���ك أن المتو ّقع من م���دارس التعليم العام
يؤهل���ه مبدئياً الختيار واحد
إعداد التالميذ بش���كل ّ
التخصصية المتع ّددة في مراحل التعليم
من البدائل
ّ
الجامعي ،فخ ّريج القسم العلمي في المرحلة الثانوية
مث ً
تخصصية مختلف���ة ،مثل الطب
ال أمام���ه بدائل ّ
والهندس���ة والزراعة والبيولوجيا وعل���وم الكمبيوتر
وغيره���ا ،كم���ا أن خ ّريج القس���م التج���اري يصلح
مبدئياً
للتخصص في االقتصاد والمحاس���بة والعلوم
ّ
اإلدارية وغير ذلك ،وخريج القس���م األدبي يتو ّقع منه
التخصص ف���ي اللغة أو القان���ون أو التاريخ أو غير
ّ
صح ما أثبتنا في الفقرة الس���ابقة من أن
فإذا
ذلك،
َّ
اللغة العربية تصلح للدراس���ة بأحد االعتبارين؛ فإ ّن
القيام بمسح عش���وائي لمحتويات مق ّررات المدارس
العربي���ة النظامية في نيجيريا يكش���ف لنا أن هذه
تنصب ف���ي صالح تعليم اللغ���ة العربية
المق��� ّررات
ّ
باعتبارها لغة كالس���يكية ،ي���كاد دورها ينحصر في
إطار خدمة الدراسات اإلسالمية وحسن التعامل مع
الكت���ب التراثية ،ومن أوض���ح األدلة على ذلك تركيز
محتوي���ات هذه المق ّررات على ما يُطلق عليه في علم
اللغة االجتماعي (فصحى التراث) ،س���واء في ذلك
المق��� ّررات اللغوية من نحو وص���رف وأدب وبالغة
ومطالعة وإنشاء ..إلخ ،والمق ّررات غير اللغوية من فقه
وحديث وتوحيد وسيرة وتاريخ وأصول فقه ومصطلح
حديث ..إلخ؛ مم���ا يجعل خ ّريجي هذه المدارس في
الغالب يمتلك���ون رصيداً لغوياً ثر ّي���اً في المفردات
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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التراثية ،ويفتقرون في الوقت نفسه إلى الح ّد األدنى
من مفردات الحي���اة اليومية ،ولم يكن ذلك ليكون لو
أتيح المجال لبعض المق ّررات التي من ش���أنها تزويد
التالميذ بمفردات العربية المعاصرة وتراكيبها ،مثل
اتخاذ بعض القصص والرواي���ات العربية المعاصرة
مق��� ّررات في مادت���ي القراءة والمطالع���ة ،والتخلّي
عن التركيز المفرط في الش���عر في مادة النصوص
األدبي���ة؛ فهناك أجناس أدبية أخ���رى ال تق ّل أهمية
عن جنس الش���عر وخصوصاً في إطار اعتبار العربية
لغة معاصرة ودولية تصلح للممارس���ات اليومية شأن
اإلنجليزي���ة والفرنس���ية ،مثل أجن���اس النثر الفني
والقصة والرواية والمسرحية.

أكثر المدارس العربية التي ُ
اصطلح
على تسميتها باسم «النظامية»
ظ ّلت ت ّتسم بالفوضى والعشوائية
وعدم المهنية في كثير من
شؤونها
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ثانياً :في مراحل التعليم الجامعي:
لق���د أثبتن���ا س���ابقاً أن اللغة العربي���ة تصلح
العتبارها لغة كالسيكية ّ
توظف لخدمة اإلسالم ،كما
يمك���ن اعتبارها لغة حية تُمارس بها ش���ؤون الحياة
اليومية ،ولع ّل هذه الفك���رة كانت حاضرة في أذهان
الرعيل األول من واضعي مناهج أقس���ام الدراسات
العربية واإلس�ل�امية فجمعوا القسمين معاً ،كما هو
النظام في بعض الجامع���ات ،مثل جامعة إبادن وفي
جامعة والية كوغي بأنيغبا حالياً ،بهدف دراسة اللغة
العربي���ة باالعتبار األول ،ولع��� ّل الذين جعلوا العربية
وحدة في أقسام اللغات اإلفريقية أو اللغات األجنبية
كما ف���ي جامعة أحمد بللو بزاريا (بالرغم من أن في
هذه الجامعة قس���ماً مس���تق ً
ال للغة العربية) ،أو في

أقس���ام اللس���انيات واللغات كما هو المعمول به في
جامعة والية نسراوا بكيفي ،لعلهم أرادوا بذلك تحقيق
أهداف دراسة اللغة العربية باالعتبار الثاني.
لك���ن يبدو – والله أعلم  -أن محتويات مق ّررات
هذه األقسام في الوضع الراهن ال تع ّبر تعبيراً دقيقاً
عن أهداف هذا االعتبار أو ذاك؛ فالذين جمعوا اللغة
العربية والدراسات اإلسالمية تحت مظلة قسم واحد
(هو قسم الدراسات العربية واإلسالمية) قد انحرفوا
عن سبل تحقيق أهدافهم بتقسيم القسم إلى وحدتي
اللغة العربية وآدابها من جانب والدراسات اإلسالمية
م���ن جانب آخ���ر ،على أن هذا التقس���يم ال بأس به
في ح ّد ذاته لو تركوه إلى مرحلتي الدراس���ات العليا
ليتخصص الطالب في وحدة اللغة العربية وآدابها أو
وحدة الدراسات اإلسالمية(((.
توسعت
وإذا زعم أحد أن الدراس���ات العربية قد
ْ
ماسة
آفاقها اليوم أكثر من ذي قبل مما يجعل الحاجة ّ
التخصص فيه���ا من مرحلة البكالوريوس ،فواقع
إلى
ّ
المق ّررات في هذه األقسام يك ّذب هذا الزعم ،فأغلب
مق ّررات مرحلة البكالوريوس هي نفسها المق ّررة في
مرحلتي الماجستير والدكتوراه ،فكم من هذه األقسام
تدرس مق ّررات من قبيل اللس���انيات الحديثة وتحليل
الخطاب واألس���لوبية ولس���انيات النص والتداولية
وغيرها من العلوم اللغوي���ة الحديثة ،إضافة إلى أن
محتويات ه���ذه المق ّررات ال ت���زال تخدم «فصحى
التراث» فقط ،وال تكاد تعير العربية المعاصرة عناية
كافية ،ومن ثم فهي إلى خدمة الدراس���ات اإلسالمية
أق���رب منها إلى خدم���ة العربية بوصفه���ا لغة ح ّية
ومعاصرة.
وف���ي هذه الحال���ة؛ فمثل خ ّريج���ي أمثال هذه
المنبت ال���ذي ال أرضاً قطع وال ظهراً
األقس���ام مثل
ّ
( )1تسمح بعض الجامعات (مثل جامعة إبادن)  -اختيارياً ال إجبارياً
تخصصي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في
 بالجمع بينّ
مرحلة البكالوريوس.
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أبقى ،فال الدراس���ات اإلس�ل�امية خدموا بعربيتهم
الكالس���يكية التراثية التي ل���م تنتج لنا إلى اليوم في
الغالب أكثر من ناظمي األشعار بغ ِّثها وسمينها ،فكأني
بالدراسات العربية في نيجيريا ال شأن لها غير الشعر
قرضاً ودراسة وتحلي ً
ال ،وال العربية المعاصرة أتقنوا
ليثبتوا للناس أنها لغة ح ّية ومعاصرة ال تق ّل شأناً عن
نظائرها اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية.
أم���ا الجامعات التي ت���درس العربية فيها تحت
مظلة أقس���ام اللس���انيات واللغات ،أو أقسام اللغات
اإلفريقي���ة أو األجنبية ،فالواقع يش���هد أن مق ّرراتها
العربية ت���كاد أال تبعد عن محتوي���ات نظائرها في
أقس���ام الدراسات العربية واإلس�ل�امية ،فأ ّنى لهذه
الجامع���ات والحالة هذه أن تحقّق األهداف المتوخّ اة
من دراس���ة العربية بوصفها لغة ح ّية معاصرة ال لغة
كالسيكية!
توهم صعوبة اللغة العربية:
(ّ )2 - 3
من األوهام ما بلغ من الش���يوع درج ًة تق ّربها من
توهم الناس صعوبة
الحقائق ،ولع ّل هذا هو الشأن في ّ
خاصة وربم���ا خرافية في اللغ���ة العربية ،الحقيقة
حسب معطيات الدراسات اللغوية الحديثة أنه ليست
هناك لغة صعبة بطبيعتها أو س���هلة ،فمر ّد الصعوبة
أو الس���هولة إلى عوامل((( ال عالقة لها باللغة نفسها،
ومن أبرز هذه العوامل ما سيأتي.
( )3 - 3اللغة العربية والمهارات اللغوية األربع:
أجمع المختصون في مجال تعليم اللغات على أن
المهارات األساس���ية في ك ّل لغة بشرية متق ّدمة هي
مهارات االس���تماع والتح ّدث والقراءة والكتابة ،وعلى
أن ه���ذه المهارات األربع ال تكتس���ب بدرجة واحدة
من الصعوبة أو السهولة ،فترتيبها من حيث السهولة
واألولوية بالنّس���بة للّغ���ات الح ّي���ة والمعاصرة هو:
االستماع فالتح ّدث فالقراءة فالكتابة ،وبالنسبة للغات
( )1انظرR.O.Y Opega: Language Arts Methods: :
An Introduction، Aboki Publisher، 2008، p. 32

الكالسيكية فترتيبها من حيث السهولة واألولوية هو:
القراءة فالكتابة فاالستماع فالتحدث.
وإذا فحصن���ا واق���ع مخرجات التعلي���م العربي
بمس���توييه (التعلي���م الع���ام والتعلي���م الجامعي)؛
فالحاص���ل أن التركيز كلّه كان ف���ي مهارتي القراءة
والكتابة باخساً حق مهارتي االس���تماع والتح ّدث(((،
وهذا إن د ّل على ش���يء فإنما ي���د ّل على أن التعليم
العربي في نيجيريا يعام���ل اللغة العربية في الغالب
باعتبارها لغة كالسيكية قديمة ال عالقة لها بالحياة
المعاص���رة ،ولع ّل ذلك هو ما جعل اإلنتاج األدبي في
نيجيريا إلى اليوم يكاد ينحصر في الش���عر العمودي،
وإن كانت هناك في اآلونة األخيرة محاوالت شحيحة
وخجولة في كتابة القصص والروايات والمسرحيات؛
ألن هذه الفنون األدبية األخيرة تتطلب إلماماً عميقاً
بمفردات الحي���اة اليومية ،وهذا ما لم تحقّقه مناهج
التعليم العربي في نيجيريا إلى اليوم.
هذا ،ومما ال ينبغ���ي إغفاله في هذا الصدد أن
مهارتي االستماع والتح ّدث ال يمكن تحقيقهما داخل
ج���دران الفصل((( ،فعن طريق الممارس���ات اليومية
للغ���ة العربية تتهيأ بيئ���ة اصطناعية  -على األقل -
لممارسة التالميذ لهذه اللغة ،تساعدهم على اكتساب
أكبر ما يمكن من الطالقة فيها استماعاً وتح ّدثاً(((.
( )4 - 3اللغ���ة العربية بين تعلي���م اللغة والتعليم عن
اللغة(((:
م���ن المفارقات العجيب���ة في التعلي���م العربي
الراهن في نيجيريا أن أكث���ر المدارس العربية التي
( )2هكتر هامرلي :النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها
العملية ،ترجمة :راشد بن عبد الرحمن الدويش ،جامعة الملك
سعود1994 ،م ،ص .77 - 75
( )3سوزازم جاس ،ووالري سلنكر :اكتساب اللغة الثانية مقدمة عامة،
ص .482
( )4انظرR.O.Y Opega: Language Arts Methods: An :
Introduction، p. 47
( )5انظرIbid، p. 38 :
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يتو ّقع منه���ا تعليم اللغة ينص���ب تركيزها أكثر على
التعليم عن اللغة ،وذلك بس���بب تركيزها المفرط في
مق ّررات نظرية تعلّم قواعد اللغ���ة العربية أكثر مما
تعلّم ممارس���ة العربية نفس���ها ،مثل النحو والصرف
والبالغة وقواعد اإلمالء والتجويد.
على أننا ال نقلّل من شأن هذه المق ّررات في ح ّد
ذاتها ،فمحتوياته���ا ذات أهمية كبيرة لطالب مرحلة
التعليم العام ،لكن المقترح  -حس���ب رؤية كاتب هذه
المقال���ة  -أن يتم تدريس هذه المق ّررات تطبيقياً من
ماس���ة
خالل مق ّررات أخرى ،فليس���ت هناك حاجة ّ
لتخصيص حصص مس���تقلة لم���ادة البالغة ،فل َم ال
تضاف حصصها إلى حصص النصوص األدبية مث ً
ال؟!
فال شك أن المد ّرس الج ّيد للنصوص األدبية ال يقوم
بتحليل النصوص دون أن يع ّرج على الصور البالغية،
ومن ثم يتم تدريس البالغة تطبيقياً ال نظرياً ،إضافة
إلى أن طبيعة علم البالغ���ة فيما يبدو غير خاضعة
للتقعي���د في المرحل���ة الثانوي���ة ،وإن كان ال ب ّد من
الدراس���ة النظرية للبالغة ،أليس من األولى تأجيل
التخصص في المرحلة الجامعية؟!
ذلك إلى حين
ّ
ومما يُس���تأنس به في ه���ذا الصدد أن مق ّررات
إسالمية نظرية ،مثل أصول الفقه ومصطلح الحديث
وعلوم القرآن ،من الممكن دراستها تطبيقياً من خالل
مق ّررات الفقه والحديث والتفس���ير بطريقة تطبيقية
في المرحلة الثانوية.
أم���ا مق��� ّررات النحو والص���رف واإلمالء فعلى
الرغم من الحاجة إل���ى تخصيصها بحصص خاصة
فإن���ه ينبغي عدم اإلفراط في ذل���ك ،بل يجب إتاحة
أكثر الحصص لمق ّررات اإلنش���اء والتعبير والقراءة
والمطالع���ة ،حيث إن المد ّرس الج ّيد لهذه المق ّررات
س���يقوم حتماً بتدري���س النحو والص���رف واإلمالء
بطريقة تطبيقية.
( )5 - 3مناه���ج اللغ���ة العربية ف���ي الجامعات بين
المبتدئين والمتقدمين:
كان قس���م الدراس���ات العربية واإلسالمية في

جامعة إبادن لفترة مع ّينة من الزمن ،ولمقتضى ظروف
ال تزال قائمة إل���ى اليوم ،يعمل بمنهجين ،أطلق على
أحدهما «المنهج أ» للمتقدمين ،وعلى اآلخر «المنهج
ب» للمبتدئي���ن ،فتض ّمن المنهج األول من المحتويات
ما يتالءم مع مس���توى الطالب الذين عندهم خلفية
ال بأس بها في اللغة العربية ،واش���تمل المنهج اآلخر
على ما يناسب مستوى المبتدئين الذين لم يسبق لهم
دراسة اللغة العربية ،فنجح هذا المنهج وذاك في تلك
الفترة أيما نجاح.
حالت أحوال ال مجال لتفصيلها هنا ،فتو ّقف
ثم
ْ
العمل بالنظام الس���ابق بالرغم من أن الظروف التي
اقتضت إنشاءه ال تزال قائمة (وربما لن تزول) ،ولع ّل
التلفيق بين المنهجين الس���ابقين هو العامل وراء ما
يج���ري في النظ���ام الراهن من اش���تمال المق ّررات
على محتويات ال مس��� ّوغ لوجودها لوال تلبية حاجات
المبتدئين ،ومحتويات أخرى ال يفهمها غير المتقدمين
في دراسة العربية قبل االلتحاق بالجامعة ،وفي هذه
الحال���ة التلفيقي���ة تضيع أوقات المتقدمين س���دى
عند النزول إلى مس���توى المبتدئين ،وال يكاد هؤالء
يستفيدون شيئاً عند االرتقاء إلى مستوى المتقدمين.
ولع��� ّل األفـــضل ف���ي هذه الحال���ة العودة إلى
نظ���ام جامعـــة إبادن الس���ابق م���ع تعديل طفيف،
وه���و أن يــــك���ون «المنهج ب» للطالب الدارس���ين
تخصصاتهم
في
التخصص���ات األخرى ممن اقتضت ّ
ّ
معرفة ش���ـــيء من العربية ،وف���ي هذه الحالة يجب
تأليف كتــب خاصة تتالءم مع مستوى هؤالء الطالب
تخصصاتهم المختلفة.
وطبيعة ّ
( )6 - 3الدراسات العربية في الجامعات واإلنتاجات
المحل ّية:
ال يخفى على أحد أن القرون التي عاش���ت فيها
اللغة العربية ف���ي نيجيريا قد أنتج���ت جهابذة من
العلم���اء الفحول الذين ال يقلّون ق���دراً عن نظرائهم
العرب قديماً وحديثاً ،وأن هؤالء العلماء القدامى منهم
والمعاصرين لهم من المؤلف���ات العلمية واإلنتاجات
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األدبية ما يستحق أن يُكتب بماء الذهب قيمة ومكانة،
األمر الذي حتّ���م على واضعي مناهج التعليم العربي
في نيجيريا تضمين بعض هذه المؤلفات واإلنتاجات
في مق ّررات التعليم العربي في مستويي التعليم العام
والتعليم الجامعي ،وال ش���ك أن لهذا الصنيع مس ّوغه
التربوي والعلمي والقومي.
ومم���ا يثير القل���ق في هذا الصدد أن دارس���ي
العربية ف���ي نيجيريا اليوم أصبحوا يغالون ويفرطون
في تبجيل بع���ض اإلنتاجات المحلي���ة ومنحها أكثر
مما تستحق ،إما بدعوى العصبية القبلية أو القومية
أو غي���ر ذلك ،فصارت هن���اك مقاالت في المجالت
العلمية ورسائل جامعية عن بعض اإلنتاجات المحلية
التي ال ترتقي إلى مس���توى ما يستحق النظر فض ً
ال
عن تخصيصه بدراسة أدبية تُنال بها درجات علمية،
واألده���ى واألم ّر ف���ي األمر أن بع���ض الدكاترة بلغ
به���م الغرور أن صاروا ال يق��� ّررون على طالبهم غير
اإلنتاج���ات المحلية في مق ّررات ذات طبيعة إبداعية
وتطبيقية ،مثل القصص والروايات والمسرحيات.
نغض بهذا من قدر اإلنتاجات المحلية التي ال
ال ّ
شك أن منها الغثّ والسمين ،لكن الذي ننكره في هذا
الصدد هو تضييق نطاق الدراس���ات والبحوث على
طالبنا ،فبدل تقييدهم بإطار اإلنتاجات المحلية التي
تد ّمر بعضها العربية بركاكتها أكثر مما تط ّورها؛ يلزم
إطالعه���م على عيون إنتاجات علماء األقطار العربية
وأدبائهم ،فتتس���ع أمامهم آفاق الدراسات والبحوث،
وترتقي أساليبهم في التعبير.
( )7 - 3األدب العربي في نيجيريا أو األدب النيجيري
في اللغة العربية:
مم���ا يكثر حوله الجدل في أوس���اط دارس���ي
العربية إشكالية المصطلح المالئم لإلنتاجات األدبية
المكتوبة باللغة العربية في نيجيريا ،فقد ش���اع بين
الكثيرين تسميته باس���م «األدب العربي النيجيري»،
ويبدو أن الحجة الوحيدة ل���دى هذه الفئة أن ك ّل ما
أُنت���ج بالعربية فهو عربي ،وه���م بذلك أعطوا لعامل

اللغ���ة التي أنتج بها األدب حجم���اً أكبر م ّما للعوامل
األخرى ،مثل عوامل الثقافة والبيئة والدين والقومية
والقبلي���ة وغير ذلك ،أما الذي���ن يذهبون إلى إطالق
مصطل���ح «األدب النيجيري في اللغة العربية» ،فيبدو
أن مستندهم في ذلك هو أن اللغة التي أُنتج بها األدب
إن ه���ي إال عامل واحد من بي���ن الكثير من العوامل
التي تطبع األدب بطابع خ���اص ،وهذه العوامل غير
اللغوية (مثل الثقافة والبيئة والدين والقومية والقبلية
ترجح كاف���ة إطالقهم مصطل���ح «األدب
وغيره���ا) ّ
(((
النيجيري في اللغة العربية» على اإلنتاجات األدبية
في نيجيريا.
هذا ،ومم���ا يؤ ّيد ه���ذا المذهب ما ش���اع في
أدبيات الدراس���ات اإلنجليزية من التفريق بين األدب
اإلنجلي���زي  English Literatureواألدب ف���ي
اإلنجليزي���ة ((( ،Literature in Englishحي���ث
يُقصد بالمصطلح األول ما أنتجته الش���عوب الناطقة
باللغة اإلنجليزية بوصفها اللغة األ ّم ،وبالثاني إنتاجات
األمم غير الناطق���ة باللغة اإلنجليزي���ة ،مثل الدول
اإلفريقية الناطقة باإلنجليزية بوصفها لغة ثانية.
وعل���ى الرغم من أن كات���ب المقالة يميل إلى رأي
الفئ���ة القائل���ة بمصطلح «األدب النيجي���ري في اللغة
العربية» من ناحية؛ فإن في النفس ش���يئاً تجاه الوضع
الذي ال تزال اإلنتاجات األدبية بالعربية تعيش فيه إلى
اليوم في نيجيريا مقارنة بنظائرها المنتجة باإلنجليزية،
حي���ث يب���دو أن اإلنتاج���ات بالعربية ف���ي األغلب لم
تصل بعد إلى مس���توى التعبير ع���ن آالم األ ّمة وآمالها
ش���أن األدب في ك ّل أمة ،فكأن مح���اكاة األدب العربي
(الشعر منه خاصة) هي السمة الغالبة على أغلب هذه
( )1مسعود راجي :تجدد األدب العربي في نيجيريا ..األدب النيجيري
في اللغة العربية (مجلة دراس��ات عربية وإسالمية ،قسم
الدراسات الدينية بجامعة جوس  -نيجيريا ،المجلد ،2ع،2/
2001م) ،ص .62 - 50
( )2انظرR.O.Y Opega: Language Arts Methods: An :
Introduction، pp.121 - 122
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اإلنتاجات ،األمر الذي قلّل من صدقها الفنّي ،فما أكثر
المتأدبين إلى جانب األدباء المطبوعين ،أو قل ما أكثر
المتشاعرين إذا قارنتهم بالشعراء الموهوبين.
أض���ف إلى ذل���ك أن فن���ون القص���ة والرواية
والمسرحية التي تتمتع بأعلى شعبية بين األمم اليوم،
والتي ضربت فيها اإلنتاجات األدبية باللغة اإلنجليزية
بأس���همها في نيجيريا منذ عقود من الزمن ،ال يزال
األدباء باللغة العربية يَ ْحبُون فيها حبْواً ،وال يخفى أن
هذه الفنون األخيرة أقدر عل���ى التعبير عن الطوابع
المحلية من الشعر العمودي التقليدي(((.
الب���ت بصالحي���ة إطالق
ومن هن���ا يصع���ب
ّ
مصطل���ح «األدب النيجيري في اللغ���ة العربية» على
ه���ذه اإلنتاجات مقارنة بنظائره���ا اإلنجليزية ،ومن
ثم نقترح تسميتها باس���م «األدب العربي النيجيري»
ال «األدب العرب���ي في نيجيريا»؛ ريثم���ا ترتقي إلى
مس���توى أداء وظيفتها في التعبير عن الخصوصيات
المحلية النيجيرية شأن أعمال وولي شوينكا وتشينو
أتشيبي وإيموس توتوأوال ،وغيرهم من منتجي األدب
النيجيري باللغة اإلنجليزية.
ولعلّي ال أبالغ إذا قلت باس���تحالة وصول األدب
المنتج بالعربية ف���ي نيجيريا إلى هذه الدرجة ما لم
ترتق العربي���ة إلى درجة أن تصبح لغ���ة تُمارس بها
الش���ؤون اليومية ،فتصطبغ بالطابع المحلي ش���أن
اإلنجليزية ،وأ ّنى لها ذلك في ظ ّل الظروف الراهنة؟!
( )8 - 3أهمية اللغة اإلنجليزية للدراسات العربية:
ال أح���د ينك���ر اليوم م���ا للغ���ة اإلنجليزية من
قيم���ة ثقافية وعلمية أو مكانة اجتماعية وسياس���ية
على مس���توى العالم ،وفي نيجيري���ا بوجه خاص ال
يصنّف اإلنس���ان في عداد المثقفين دون هذه اللغة،
إضاف���ة إلى أن التم ّكن ف���ي أي مجال من المجاالت
العلمية اليوم ال يس���تغني عن االطالع على المصادر
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( )1عبود شلتاغ :األدب والصراع الحضاري ،دار المعرفة ،دمشق (د.
ت) ،ص .89

اإلنجليزية ،ك ّل هذه حقائق ال ينكرها إال مكابر جاحد،
أما أن يصل األمر إلى مستوى التضحية بالمتطلبات
بالتخصص فهذا ما نالحظه اليوم في مجال
الخاصة
ّ
الدراسات العربية.
ً
المتخصص في الدراس���ات
فإذا كان مقبوال من
ّ
اإلسالمية أن يكتب بحوثه الجامعية ومقاالته العلمية
باللغ���ة اإلنجليزية بحكم أن الق���در الضروري له من
العربية هو مه���ارة القراءة والفهم ،حيث إنه إذا أتقن
التعامل مع أمهات الكتب في الدراس���ات اإلسالمية
ق���راءة وفهماً((( ،فذلك يغنيه عن مهارات االس���تماع
والمحادثة والكتابة باللغة العربية التي ال يفهمها كثير
من العوام الذين يش��� ّكلون جمهوره((( بوصفه مرشداً
دينياً في نيجيريا.
وإذا كان مغتف���راً
للمتخص���ص في الدراس���ات
ّ
اإلس�ل�امية عدم إتقان���ه لغير مهارة الق���راءة والفهم
من المهارات اللغوي���ة األربع؛ فإن ذلك مرفوض جمل ًة
وتفصي ً
المتخصص في اللغة العربية ،صحيح
ال في حق
ّ
أن ه���ذا األخير ه���و اآلخر ليس في غن���ى عن اللغة
اإلنجليزية بمهاراتها األرب���ع ،لكن دون أن يطغى ذلك
على اللغة العربية التي يحمل فيها درجاته العلمية.
ومن هنا نكاد أال نجد مس ّوغاً مقنعاً للنظام الذي
ال تزال بعض الجامعات النيجيرية تس���ير عليه حتى
اآلن((( ،حيث تفرض على طالب الدراس���ات العربية
( )2انظرABDULGANIY O Oloruntele: RELIANCE :
ON TRANSLATED ISLAMIC SOURCES
FROM ARABIC TO OTHER LANGUAGES:
A CRITIQUE،
(AL-LISAN،
JOURNAL
OF THE NIGERIA ASSOCIATION OF
TEACHERS OF ARABIC IN COLLEGES OF
EDUCATION AND ALLIED INSTITUTIONS
(NATACEDAI)، 3RD EDITION، 2005) p 2
( )3عبد الله مسعود غاتا :ثنائية اللغة وأهميتها في مجال الدعوة،
(مجلة أنيغبا للدراسات العربية واإلسالمية ،قسم الدراسات
العربية واإلسالمية  -جامعة والية كوغي ،المجلد الثالث ،ع،2/
2008م) ،ص .120
( )4مما يثلج الصدور أن الغيورين على اللغة العربية في جامعة
إبادن قد أفلحوا أخيراً في إقناع السلطة العليا في الجامعة
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كتابة بحوثهم الجامعية باللغ���ة اإلنجليزية ،في حين
أن العك���س هو الذي يجب أن يك���ون ،أي جعل كتابة
البح���وث بالعربية إجباري���ة ال اختيارية على دارس
اللغة؛ ألنه إن لم يت���درب على الكتابة بهذه اللغة في
هذه المرحلة فأ ّنى له ذلك فيما بعد؟!
هذا ،ومن المؤس���ف ج���داً أن بع���ض المق ّررات
العربي���ة من نحو وبالغة وأدب وغيرها تدرس في هذه
الجامعات باللغة اإلنجليزية على منهج المستش���رقين
الذين ال يخامرني ش���ك في أنه���م أحدثوا هذا النظام
المتخصصي���ن من أهل لغتهم ،فكتابات
لمخاطبة غير
ّ
أكثرهم باللغة العربية ،أمثال «نالينو» (أستاذ طه حسين
الذي مكث س���نوات يحاضر في الجامعات المصرية)،
و «فيرث» (صاح���ب أول فكرة في تأليف معجم عربي
تاريخ���ي لم يس���تطع العرب القيام به بع���د وفاته إلى
اليوم) ،تد ُّل عل���ى أنهم أكيس من إقرار نظام ملفّق من
هذا القبيل ،أليس من المضحك المبكي أن يقوم دكتور
في اللغ���ة العربية في نيجيري���ا (ال بريطانيا) بتأليف
كتاب في عل���م العروض العربي باللغة اإلنجليزية ،فإذا
كان المس���تهدف بهذا الكتاب ال يتقن العربية إلى ح ِّد
فهم كتاب في الع���روض بالعربية فما حاجته إلى هذا
العلم إذن؟! أليس علم العروض موضوعاً لدراسة أوزان
الش���عر العربي ،والش���عر بطبيعته ال يتعامل معه غير
المتمكن في اللغة؟!

واقع التعليم العربي في نيجيريا ،بمس���تويي التعليم
الع���ام والتعلي���م الجامعي ،على ض���وء المالحظات
الواردة في صميم البحث.
 - 2إعادة النظر في مناهج أقسام اللغة العربية
ف���ي الجامعات وكليات التربية النيجيرية بهدف جعل
مخرجاتها تستجيب لمقتضيات العصر.
 - 3إنش���اء معاهد خاصة بإع���داد معلمي اللغة
العربية وتدريبهم بوصفها لغة أجنبية في نيجيريا.
 - 4إنش���اء هيئة من الخب���راء والمختصين في
شؤون التعليم لمتابعة سير أعمال التطوير في التعليم
العربي.
 - 5إنش���اء مديري���ة خاصة بالتعلي���م العربي
ف���ي وزارات التعليم أو وزارات الش���ؤون الدينية في
الواليات ذات األغلبية المسلمة في البالد ،هذا على
األقل إن لم يتيس���ر ذلك على المس���توى الفيدرالي
العتبارات معينة ،ولست أدري لماذا لم تعد الحكومة
النيجيري���ة تعمل بما ذكر عنها في الس���نوات األولى
بعد االستقالل من «تعيين موظف مسؤول عن تنظيم
الدراسات العربية في وزارة التربية»(((.
 - 6ربط أقس���ام أو وحدات الدراسات العربية
والمؤسس���ات العربية ذات
ف���ي نيجيريا بالجامعات
ّ
التوج���ه التربوي ،وذلك للتم ّكن م���ن االطالع الدائم
على مستجدات الدراسات العربية في العالم العربي
بدل االنغالق على دراسات عقيمة عفا عليها الزمن،
والدوران في حلقات مفرغة من البحوث المك ّررة.
 - 7تشجيع دارسي العربية على إتقان اإلنجليزية
إل���ى أقصى درجة ممكنة من أجل تحقيق االعتبارات
المحلية.
ه���ذا ،والله من وراء القصد ،وله الحمد من قبل
ومن بعد.

بالسماح لطالب الدراسات العربية بكتابة بحوثهم الجامعية باللغة
العربية في مرحلة الماجستير فقط دون مرحلتي البكالوريوس
والدكتوراه ،والمرج ّو مضاعفة الجهود لتحقيق أكثر من ذلك في
المستقبل القريب.

( )1محمد زكرياء عيسى :تدريس اللغة العربية في والية برنو..
مشاكل وحلول ( ،مجلة اللسان ،جمعية مدرسي اللغة العربية في
كليات التربية والمعاهد المماثلة بنيجيريا (،)NATACEDAI
ع2005 ،3/م ) ،ص .113

الخاتمة:

بعد ه���ذه الج���والت مع كثي���ر م���ن المفاهيم
والتص ّورات الخاطئة والشائعة عن اللغة العربية وطرق
تعليمها في نيجيري���ا ،نتقدم بالمقترحات المتواضعة
اآلتية ،ع ّل العمل بها سيغ ّير الوضع إلى حال أفضل:
 - 1تنظيم مؤتمرات ون���دوات وملتقيات لتقييم

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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اللغة العربية في جنوب السودان
ما بعد االنفصال
د .أبوبكر عبدالله شعيب

*

جنوب ال�سودان:

جنوب الس���ودان دولة انفصلت
حديثاً عن الجس���د األم (السودان)،
لديها حكومتها وقواتها العس���كرية،
وتُ َع ّد مدينة جوبا عاصمتها وأكبر مدنها ،ومن أشهر مدنها
واو ومل���كال ورومبيك وأويل وياي ،ويُ َع��� ّد هذا اإلقليم من
النقاط الس���اخنة في العالم لما يوجد من خالفات بشأنه
قبل االنفصال وبعده.
يقع جنوب الس���ودان بين خطي عرض  10و  4شمال
خط االس���تواء ،ومس���احته تساوي ربع مس���احة السودان
تقريباً ،وس���كانه يُ َق ّدرون بحوالي ربع س���كان الس���ودان
أيضاً((( ،وتبلغ مس���احة الرقعة الجغرافية لجنوب السودان
 250ألف ميل مربع(((.

عالقة اللغة العربية بالجنوب:

«عربي���ة جوبا» هي لهجة هجين���ة ،تك ّونت من امتزاج
اللغات اإلفريقية المحلية واللغة العربية في جنوب السودان
في القرن التاس���ع عش���ر بين أحفاد العس���اكر وموظفي
الخدمة المدنية مختلف���ي األصول ،وقد كانت مدينة جوبا
كبرى مدن جنوب الس���ودان مس���رحاً لتش��� ّكل هذه اللغة،
واقترن بها اس���مها ،ويُعتَقد بأنها منح���درة أص ًال من لغة
(*) قسم اللغة العربية  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
( )1ماكور مرول أوات مرول :مشكلة جنوب السودان وأثرها على
األمن واالستقرار بالجنوب ،بحث لنيل درجة الزمالة أكاديمية
الشرطة العليا – السودان ،ص 1999 ،2م 2000 -م.
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( )2د .محجوب الباشا :التنوع العرقي والسياسة الخارجية في
السودان ،ص .33

قبيلة باري ،وهي لهجة واس���عة االنتش���ار ،وتُستخدم في
التعامالت اليومية ،ومنذ ثمانينيات القرن الماضي أُطلقت
إذاعة ناطقة بهذه اللغة ،وتُ َعد جزءاً من اللهجة السودانية.
ومن المده���ش جداً معرفة أن معظم س���كان جنوب
الس���ودان في القرن الثامن عشر كانوا من المسلمين حتى
حضور المستعمر البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر،
يفسر انتشار اللغة العربية وسرعة تداولها وكونها
وهذا ما ّ
مفهومة بدرجة كبيرة لدى سكان أواسط السودان ،والدليل
المهم على الحضور القوي للثقافة العربية في كيان س���كان
جنوب السودان هو وجود نسبة كبيرة من السكان أسماؤهم
وأس���ماء آبائهم نصرانية ولكن أس���ماء أجدادهم إسالمية
ً
(مث�ل�ا تجد من يكون اس���مه :بيتر مجوك عب���د الله ،أو
سايمون دينق حسين)(((.
إحدى المزاعم التي كانت تُساق لتسويغ فصل الجنوب
عن الش���مال أن العالقة بين الشمال والجنوب لم تكن على
وفاق ،دائماً ،وإنما ه���ي تاريخ من الحروب الطويلة ،ولهذا
األجدر أن يتوقف شالل الدم بأن ينفصل الجنوب!
والح ّق أن األصل في العالقة بين ش���مال الس���ودان
وجنوبه لم تكن على ال���دوام عالقة حرب ،بل كانت عالقة
تعايش وتعامل في غالبها ،ألكثر من خمس���ة قرون ..بينما
الح���رب األخيرة طارئ���ة ،وتاريخها ال يتج���اوز  50عاماً،
صحي ٌح أنه كانت تنش���ب حروب في بع���ض فترات التاريخ
كالحرب بين الش���لك والفون���ج ،أو بين القبائ���ل العربية
والقبائل الجنوبية ،إال أن ذلك لم يكن أمراً ش���اذاً ع ّما كان
يحدث في بقية الس���ودان بين المشيخات والمماليك ،وبين
القبائل ،ب���ل حتى بين القبائل الجنوبية نفس���ها! ولم يكن
( )3موقع وكيبيديا.
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ظاهرة تسم العالقة بين الشمال والجنوب بالعدوان!
حاولت اإلدارة البريطانية في أثناء فترة الحكم الثنائي
للسودان (1898م – 1956م) عزل جنوب السودان عن شماله
ألهداف اس���تعمارية وتنصيرية ،فس���نّت «قانون المناطق
المقفولة» الذي منعت بموجبه الش���ماليين من االنتقال إلى
الجنوب أو العمل فيه إال بترخيص خاص ،ومنعت الجنوبيين
من التس ّمي باألسماء اإلس�ل�امية ،أو لبس الثياب العربية،
المؤسس���ات الكنسية والتنصيرية لتتو ّلى تعليم
وأطلقت يد
ّ
الجنوبيين وتنصيرهم ،وهو ما أوجد نخبة جنوبية مرتبطة
ثقافياً ودينياً باالس���تعمار البريطاني ،لكن بالرغم من ذلك
ظ ّل المسلمون يفوق تعدادهم عدد النصارى في الجنوب مع
بقاء األغلبية من الوثنيين.
على الرغم من هذه السياسات؛ فإن الجنوبيين اختاروا
في مؤتمر جوبا 1947م الوقوف مع وحدة السودان ،وص ّوتوا
الحق���اً في عام 1955م من داخل البرلمان مع الش���ماليين
لصالح استقالل السودان.

اال�ستعمار و�صناعة الكراهية:

موجهات السياسة البريطانية تجاه جنوب
يمكن تحديد ّ
السودان في الفترة من 1919م إلى 1946م فيما يتعلق باللغة
والدين والثقافة العربية واإلسالمية ،وذلك في اآلتي:
 إنشاء وحدات قبلية في الجنوب ،تعتمد على تنظيميستند إلى العرف والتقاليد والتراث الفكري والعقلي.
 التخلّص م���ن الموظفي���ن والمهنيين الش���ماليينتدريجياً ،واالستعاضة عنهم بأبناء الجنوب.
 اس���تخدام اإلنجليزية إذا تع ّذر اس���تخدام اللهجاتالمحلية إقصا ًء للغة العربية.
 حظر التنقل بين الش���مال والجنوب بموجب «قانونالمناطق المقفولة»(((.
لم يك���ن هناك عداء بين الش���ماليين والجنوبيين ،إال
أن السياس���ة البريطانية أوجدت نوعاً من التباين المصنوع
والمرعي اس���تعمارياً في مس���ألتي اللغة والدين ،وإن كان
( )1عبد العزيز خالد :جنوب السودان إلى أين ،ص .66

ه���ذا التأثير قد طال النّخب الجنوبي���ة فقط دون العامة،
إال أنه كان األس���اس الذي أسهم في تغذية مشكلة الجنوب
الحقاً ،وقد فطن لذلك مبكراً مؤتمر الخريجين الذي طالب
من���ذ أربعينيات القرن الماض���ي – قبل خروج االحتالل –
بتوحيد التعليم في الشمال والجنوب باعتماد اللغة العربية
لغة قومية للتعليم ،والحقاً خط���ا الفريق عبود (1958م –
1964م) خط���وات عملية بفرض اللغ���ة العربية في التعليم
بالجنوب ،وطرد القساوس���ة األجانب لدورهم السالب في
تأجيج مشكلة الجنوب ،وت ّمت سودنة وظائف الكنيسة.
وخالل تج ّدد الحرب منذ خمس���ينيات القرن الماضي،
وحتى مطلع القرن الحالي ،ظ ّل الجنوبيون ينزحون نحو الشمال
بأعداد تفوق نزوحهم إلى دول الجوار اإلفريقي بأعداد كبيرة،
وفي هذا  -إضافة لما سبق  -داللة على أن الشمال والجنوب
لم يكن بينهما عداء على أساس عرقي أو طائفي ّ
قط.
لم تقف الحرب حجر عثرة في أن تترسخ أقدام اللغة
العربية والثقافة العربية ،فنش���أ ،الحقاً ،أطفال في المدن
الرئيس���ة لجنوب الس���ودان (وهي جوب���ا وواو وملكال) ال
يعرف���ون غير اللغة العربية ،خصوصاً في فترة س���بعينيات
وثمانينيات القرن الماضي.
ّ
والمطل���ع عل���ى تفاصيل بن���ود اتفاقية أدي���س أبابا
(1972م) ،واتفاقية السالم السودانية (1997م) ،وبرتوكول
مشاكوس (2002م) ،واتفاقية الس�ل�ام الشامل (2005م)،
وغيرها ،يجد إصرار النّخب الجنوبية على التركيز في إيراد
اللغات المحل ّية في بنود واضحة المعالم ،ولكن س���رعان ما
يت ّم وضعها في ح ّيز التنظي���ر وال تبارح هذا الح ّيز ،لغياب
اآللي���ات التي يمكن أن تنفذ تلك البن���ود ،فتضحى اللغات
المحل ّي���ة بعيدة عن القيام ب���أدوار مه ّمة في مجال التعليم
واإلع�ل�ام واإلدارة والحياة العامة ،فاس���حة المضمار للغة
العربية واإلنجليزية اللغتين اللتين تم ّثالن جوهر السياس���ة
اللغوية في السودان(((.
( )2د .كمال محمد جاه الله (2010م) :اللغات المهدَّ دة باالنقراض،
ورقة مقدّمة لورشة العمل حول جمع تراث اللغات القومية
السودانية المهدّدة باالنقراض ،أقامها مجلس تطوير وترقية
اللغات 15 - 14 ،يوليو ،ص (.)10 - 7
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�أو�ضاع اللغة العربية في جنوب ال�سودان:

اللغ���ة العربية (عربي جوبا أو عربي منقال) في جنوب
السودان ،تـت ّبع عشاري أحمد محمود (1983م)  -في مؤ َّلفه
عن العربية في جنوب الس���ودان  -مراحلها التاريخية التي
م ّرت بها ،مؤ ِّرخاً لبداية نشأتها وتط ّورها واألدوار التي تقوم
بها ،كما ق ّدم دراسة لغوية مه ّمة عن هذه اللغة((( التي كادت
تكمل حوالي مائتي عام باكتمال عام 2010م.
وعلى النسق نفس���ه ق ّدم «بول شول دينق» (2005م)،
في مؤ َّلفه المهم عن «عامية جوبا العربية» ،دراس���ة مه ّمة
عن ه���ذه العربية ،وفي ه���ذا الكتاب يذهب «بول ش���ول
دينق» إلى أنه بالرغم من االتص���ال المب ّكر لبعض القبائل
الجنوبية القاطنة في حدوده الش���مالية (كالشلك والدينكا)
بالقبائل العربية؛ فإن بداية الدخول الفعلي للغة العربية إلى
الجنوب ،عفوياً ،وبصورتها الدارجة كان في العهد (التركي
– المصري) على يد ثالثة عناصر أساس���ية ،هي :الجالبة،
والفقراء ،والجنود المصريون(((.
وبعيداً عن تناول تاريخ هذه اللغة وتط ّورها في جنوب
السودان؛ يمكن القول إن هذه اللغة م ّثلت في العقود األخيرة
اللغة التواصلية الكبرى ،والوحيدة في المدن الرئيس���ة في
الجنوب وحواضره ،وأصبحت لغة المخاطبة في التج ّمعات
السياسية والثقافية ،حتى وصلت إلى أن تكون لغة التخاطب
وسط الجيش الش���عبي لتحرير السودان ،وقد ص ّرح بذلك
عدد من قادة الحركة الش���عبية أنفس���هم ،وعلى رأس���هم
مؤسسها «جون قرنق».
ّ
وقد ب ّثت وسائل اإلعالم قبل أشهر عديدة من انتخابات
أبريل 2010م تدشين الحملة اإلعالمية للحركة الشعبية في
جوبا باللغة العربية دون غيرها من اللغات!
وعلى الرغم من ال���دور المتعاظم الذي تقوم به اللغة
العربية من التواصل في جنوب السودان فإنها لم تسلم من
( )1عشاري أحمد محمود :العربية في جنوب السودان1983( ،م).
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( )2بول دينق شول (2005م) :لهجة جوبا العربية ،الخرطوم :الدار
السودانية للكتب ،ص  ،22وانظر أيضاً :عشاري أحمد محمود
(1983م) ،مرجع سابق ،ص (.)36 - 27

حرب ال هوادة فيها ،خصوصاً م���ن قِ َبل الصفوة الجنوبية
تفض���ل عليها اللغة اإلنجليزية ما اس���تطاعت
التي كانت ّ
إلى ذلك س���بي ًال ،فهذا الخبير التربوي عمر يوسف نيقور
يتح��� ّدث للجزيرة ع���ن أن حكومة جنوب الس���ودان بدأت
منذ وق���ت مب ّكر في تغيير المناه���ج باللغة اإلنجليزية في
المدارس العامة بالجنوب(((.
لقد جرت وتجري عمليات تجفيف ّ
منظمة للغة العربية
م���ن التعليم في الجنوب ،بوصفه���ا لغة للتدريس في أغلب
الم���دارس ،وأصبحت تد ّرس بصفتها م���ادة على مضض،
وت ّمت االستعانة بأس���اتذة من كينيا ويوغندا للتدريس في
الجنوب بعد أن تم إبعاد األس���اتذة الش���ماليين ممن كانوا
يد ّرسون العربية ،بل ذهبت وزارة التربية والتعليم العام في
حكومة جنوب السودان إلى أبعد من ذلك ،حيث ذكرت أنها
تنوي «التخلّص» من المناهج التي تستخدم اللغة العربية في
جميع مدارس الجنوب ،إلى جانب المناهج األجنبية األخرى
القادمة من شرق إفريقيا(((.
وأما اللغة اإلنجليزية في جنوب السودان؛ فقد دخلت
إليه بعد ستة عقود تقريباً من دخول اللغة العربية ،غير أنها
(أي اإلنجليزية) لم تتغلغل وس���ط عامة الشعب مثلما فعلت
العربية ،إذ ارتبطت اإلنجليزية بالصفوة والمتعلمين.
وتخبرن���ا ع���دد من المؤلف���ات التي أ ّرخ���ت لجنوب
الس���ودان ،في بداية القرن العش���رين إل���ى منتصفه ،بأن
المستعمر البريطاني حاول جهده أن يق ّدم اللغة اإلنجليزية
بدي ًال للغة العربية الس���تعمالها ف���ي مجال التعليم واإلدارة
والمحاكم ..إلخ ،غير أن المس���تعمر لم يحقّق نجاحاً كام ًال
في هذا المجال ،وبعد االس���تقالل حملت الصفوة الجنوبية
الراية ،وما تزال ،لكس���ر ش���وكة اللغة العربية ،وقد حقّقت
لألسف شيئاً من النجاح في هذا المجال.
وفي غي���اب اللغ���ات المحل ّية في جنوب الس���ودان،
( )3انظر :برنامج اللغة العربية والتحديات التي تواجهها في الجنوب،
http://www.aljazeera.net
( )4جريدة الرأي العام ،السبت 2011/4/9م الموافق  6جمادى األول
1432ه ،العدد .476191

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

وتمركزه���ا في الفص���ول الدني���ا من مرحلة األس���اس،
أصبحت الس���احة مهيئ���ة لالصطراع بين اللغ���ة العربية
واللغ���ة اإلنجليزية ،ولع ّل آخر حلبة ت ّم فيها هذا االصطراع
كانت اتفاقية السالم الشامل (2005م)؛ إذ حوت بنود هذه
االتفاقية ما يأتي:
 اللغة العربية بصفتها لغة رئيسية على الصعيد القوميواللغة اإلنجليزية س���تكونان اللغتين الرسميتين ألداء أعمال
الحكومة القومية ،وهما لغتا التدريس في التعليم العالي.
أي لغة منهما على
التعصب ضد اس���تخدام ّ
 ال يجوز ّ(((
أي مستوى من المستويات الحكومية أو التعليمية .
ّ
وب���ذا تك���ون االتفاقية قد س���اوت أو كادت بين اللغة
العربي���ة واللغ���ة اإلنجليزية ،خصوصاً في مج���ال التعليم
العال���ي الذي تم تعريبه في فبراير م���ن عام 1990م ،وفي
اإلعالم الذي كان حكراً (إال قلي ًال) على اللغة العربية ..إلخ.

حديث خبراء اللغة العربية ب�أنها ت�صلح لغة
تعليم بمناطق التداخل اللغوي:

تح��� ّدث د .أحمد محم���د بابكر رئي���س مجمع اللغة
العربية بالخرط���وم للجزيرة نت عن س���عي دولة الجنوب
إلقام���ة عالقات مع جميع الدول العربي���ة ،وأنه «ليس من
الصواب إلغاء العربية من مناهجه���ا التعليمية» ،وأضاف:
«هناك آالف الطالب درسوا في جامعات الشمال ،وبالتالي
يج���ب أن تتنب���ه حكومة الجنوب لألم���ر ،خاصة وأن دوالً
عدي���دة غير عربية تحرص على تدري���س العربية من أجل
التواصل مع ال���دول الناطقة بها ،واللغات عموماً وس���يلة
تواصل ،ومن الخطأ قطع هذه الوسيلة».
وتاب���ع رئيس مجم���ع اللغة العربية بالس���ودان« :أهل
الجنوب ال يريدون القطيعة مع الش���مال ،وفي ظننا هناك
ارتباط ثقافي واجتماعي واقتصادي وسيلته اللغة العربية».
أما وزير الش���ؤون الدينية الس���ابق وأحد أبناء الجنوب
المتخصص ف���ي اللغة العربية
الدكتور عب���د الله دينق نيال
ّ
فقال :إن العربية سوف تستمر لغ ًة تخاطب وتفاهم في مجتمع
( )1انظر :اتفاقية السالم الشامل بين جمهورية السودان والحركة
الشعبية 2005م.

الجنوب لعقود طويلة ،وقد تُقصى من المدارس ،لكنها ستظل
في وجدان الناس ،ومن مصلحة حكومة الجنوب أن تظ ّل اللغة
العربي���ة بالجنوب من أجل التواصل مع العالم العربي ،فهناك
فوائ���د اقتصادية وسياس���ية ،وليس م���ن المصلحة محاربة
اللغات ألنها ظواهر إنسانية وليست سياسية.
من جهته قال أس���تاذ التاريخ الحدي���ث بجامعة أم درمان
اإلس�ل�امية عطا محمد أحمد :إن حاكم إقليم كردفان السابق
«نيوبولد» البريطاني الجنسية ذكر أن لغة التدريس ترتبط باللغة
الش���ائعة في المجتمع ،وقارن بين اللغتين العربية واإلنجليزية
التي كانت س���ائدة في التدريس بالسودان ش���ماالً وجنوباً من
حيث فائدتها لمجتمعات التداخل اللغوي في السودان.
وأردف عطا« :اإلنجليزي���ة تعتبر لغة عالمية ،لكنها في
واقع األمر عديمة الفائدة حيث يصعب فهمها ،وما يس��� ّمى
«عربي جوبا» تم ّدد بشكل واسع على نطاق الجنوب ،وتتفاهم
به معظ���م اإلثنيات الجنوبية ،وهو ما يس���توجب تبنّي اللغة
العربية في التعليم ،وسبق أن شهد خبراء في اللغة اإلنجليزية
ب���أن العربية تصلح لغة تعليم في مناطق التداخل اللغوي في
جنوب السودان وجبال النوبة نظراً لتداولها وفعاليتها».
أما وكي���ل جامعة بحر الغزال الس���ابق الفاتح األمين
فيؤكد أن االنتقال المباشر للتدريس باللغة اإلنجليزية دون
التد ّرج فيه اس���تحالة وصعوبة وتحدي���ات كبيرة؛ ألن اللغة
العربية س���بقت جميع اللغات تاريخياً وإنسانياً في جنوب
السودان.
أم���ا الخبير باللغات واإلعالم���ي ماجوك فقد تح ّدث
لقن���اة الجزيرة عن اللغة العربية ف���ي الجنوب باآلتي« :إن
انتش���ار اللغة وم ّدها وجزرها له صلة بالناس واستخدامهم
لها وعالقتهم بها»(((.

ت�صوّر �أو�ضاع اللغة في الجنوب بعد االنف�صال:

هذا ،وقد وردت مسألة اللغة في أثناء تصريحات بعض
قادة الحركة الش���عبية في تص ّورهم لمآالت جنوب السودان
بعد اس���تفتاء يناي���ر 2011م ،وإذا كان م���ن الصعوبة حصر
(http://www.aljazeera.net )2
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تل���ك التصريحات التي تتفق في التضييق على اللغة العربية،
والتنكر للدور الكبير الذي ظلّت تقوم به تاريخياً في الجنوب،
واالنحي���از للغة اإلنجليزية التي ينحص���ر دورها في النّخبة
وع���دد من المتعلمي���ن ،وإهمال اللغة المحلي���ة ،فإن هناك
تصريحين مه ّمين يتحتم علينا الوقوف عندهما ومناقشتهما:
أما التصريح األول؛ فيُنس���ب إليزكي���ل لول جاتكوث،
رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن ،حيث يشير
إلى أن الدولة الجدي���دة المرتقب اإلعالن عنها في جنوب
السودان عقب استفتاء يناير 2011م ستكون اللغة الرسمية
والمعتمدة فيها هي اللغة اإلنجليزية ،وستكون اللغة العربية
هي اللغة الثالثة أو الثانية(((.
وأم���ا التصريح الثاني؛ فيخص لوكا بيونق الذي يقول:
إنه يتوقع أن يتبنّى الجنوب اللغة الس���واحيلية لغة أساسية
في حال االنفصال(((.
إن التصريحين الس���ابقين مه ّمان في تص ّور مستقبل
أوضاع اللغة في جنوب السودان بعد استفتاء يناير 2011م،
واعتماد اللغة اإلنجليزية لغة رس���مية ومعتمدة في الجنوب
مس���ألة يقتضيها االنفتاح على شرق إفريقيا ،إذ لهذه اللغة
ش���أن في تلك المنطقة ،فهي لغة رس���مية ليوغندا ،ولغة
رسمية باإلضافة إلى اللغة السواحيلية في كينيا.
كما أن اللغة اإلنجليزية هي لغة صفوة جنوب السودان،
ولغة التعليم ف���ي عدد معتبر من الم���دارس في الجنوب،
وعادة ما كانت تس���تخدمها تلك الصف���وة في حربها ضد
اللغة العربية في الجنوب ،وفي الش���مال ،حتى س���اوتها أو
كادت باللغ���ة العربية في التعلي���م العالي ،وبعض الوظائف
األخرى ،وفقاً لبعض بنود اتفاقية الس�ل�ام الشامل 2005م،
كما ُذكر سابقاً.
وجعل اللغ���ة العربية لغة ثالث���ة أو ثانية في الجنوب
أم���ر يصعب تحقيقه ف���ي الوقت الحال���ي ،خصوصاً في
مدن الجنوب الكبرى وحواضرها ،حي���ث ظلّت تم ّثل اللغة
الوسيطة والمش���تركة في المناطق ذات التع ّدد اللغوي ،بل
( )1انظر :صحيفة األحداث ،بتاريخ 2010/8/12م ،ص .1
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( )2انظر :صحيفة الصحافة ،بتاريخ 2010/9/19م.

ّ
توطدت جذورها في بع���ض المناطق ،وأصبحت اللغة األ َّم
لكثير من الجنوبيين.
أما اللغة السواحيلية التي تم إيرادها في تصريح لوكا
بيونق كلغة أساس���ية في الجنوب؛ فقد تم طرحها من قبل
لغة قومية للجنوب في عام 1980م ،بواس���طة الس���ر أناي
كيلويلجان���غ Sirr Anai Kelueljangال���ذي كت���ب في
صحيفة «نايل مي���رور» ،التي كانت تصدر في مدينة جوبا،
مقاالً بعنوان «فلنجعل السواحيلية اللغة القومية» ،وأبان في
هذا المقال أن «اتفاقية أديس أبابا» قد حلّت قضية الحكم،
ولكن بقيت القضية الثقافية دون ح ّل ،وأن حلّها رهن بجعل
لغة إفريقية متط ّورة (السواحيلية) اللغة القومية(((.
لكن دعوة كليولجانغ لجعل اللغة السواحيلية لغة قومية
لجنوب الس���ودان وجدت صدى واسعاً ،قبوالً ورفضاً ،ومن
رفضها أش���ار إلى أنها ال تتمثل فيها شروط اللغة القومية:
الجذور المعروف���ة ،والتأصيل التاريخ���ي للمتحدثين بها،
والش���عبية ،واألصل الميالدي المحلي ،ومنهم من رأى أنها
لغة أجنبية ،ومن قبلها أشار إلى أنها ممكنة التعلّم من قِ َبل
المتعلمين وغير المتعلمين في ثالثة أش���هر ،ومنهم من رأى
أنها لغة إفريقية متط ّورة.
إن طرح اللغة الس���واحيلية لغة أساسية ،في جنوب ما
بعد استفتاء يناير 2011م ،ينسجم تماماً مع االنفتاح رسمياً
وشعبياً مع دول ش���رق إفريقيا ،وضرورة تمليها التعامالت
التجاري���ة مع تلك ال���دول ،مع العلم بأن ه���ذه اللغة يغلب
انتشارها في إقليم االس���توائية لتجاوره مع يوغندا وكينيا
والكونغو الديمقراطية ،وهذا األمر يُ َع ّد تحدياً لقبائل مه ّمة
كالدينكا والشلك التي لها نزاعات تاريخية مع هذا اإلقليم.
وأم���ا اللغات المحل ّية في الجن���وب؛ فقد ت ّم تجاهلها
لحساس���ية اختيار لغة منها وفرضه���ا على اآلخرين ،وقبل
ثالثين عاماً قال عنها كليويلجانع (عام 1980م تحديداً) إنها
غير متط ّورة ،وليس���ت للجنوب الموارد لتطويرها ،والزمن
ليس في مصلحة الجنوب ،إذ يقوى فيه تيار الثقافة العربية
( )3انظرSirr Anai Kelueljang (1980): Make Swahili :
the national language، Nile Mirror ، February16
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ك ّل يوم ،وحيث إن الس���عي إلى تنمية اللغات المحلية يضيع
فيه وقت طويل.
وعلى ذلك؛ فإن موضوع اللغات في جنوب السودان من
الموضوعات المه ّمة التي تم التن ّبه إليها ،واقترح بعضها للقيام
بدور معين ،ال سيما اللغة اإلنجليزية واللغة السواحيلية ،غير
أن اللغة العربية تعيش ف���ي مرحلة تجفيف بطيء من بعض
الوظائف التي ظلّت تؤديه���ا تاريخياً ،وبقيت اللغات المحل ّية
الجنوبي���ة على حالها ،تؤدي أدواراً في أضيق نطاق ،ويتم في
الغالب تجاهلها لحساسية عملية االختيار من بينها(((.

�أهم نتائج هذا البحث:

 أن أوض���اع اللغات في جنوب الس���ودان ينعكس فيلغات محل ّية (عددها قرابة خمس���ين لغ���ة) ،تقع الغالبية
العظمى منها تحت دائ���رة التهديد باالنقراض ،وعدد منها
غير مد ّون وغير موصوف على مستويات اللغة جميعاً.
كم���ا ينعكس في اللغة العربية (عربي جوبا) ،وهي لغة
أكملت قرنين من الزمن في الجنوب ،واس���تطاعت أن تقوم
بدور اللغة الوسيطة المشتركة بين المجموعات اإلثنية في
الجنوب ،وينعكس أيضاً في اللغة اإلنجليزية التي تمحورت
حول الصفوة الجنوبية ،وعدد مهم من المتعلمين.
كما ينعكس أيضاً في اللغة السواحيلية التي يتو ّقع لها
دور مهم في هذا اإلقليم مس���تقب ًال إذا ت ّم قبولها في بقية
أنحاء الجنوب.
 أن م���آالت أوض���اع اللغة في جنوب الس���ودان بعداالنفص���ال معقدة ،فهذا الجنوب بما في���ه من تع ّدد لغوي
وإثني وأيديولوجي ال يس���تطيع تبنّي لغ���ة أو لغات يرضى
عنها الجميع ،فإذا تبنّى اللغة اإلنجليزية فس���تنقطع الصلة
بين الصفوة والعامة ،وإذا تبنّى اللغة السواحيلية فستغضب
القبائل الت���ي ال تنتمي إلى إقليم االس���توائية ،وإذا حاول
اختيار لغة أو لغات محل ّية فل���ن ترضى الجماعات اإلثنية
التي لم يتم اختيار لغاتها ،وإذا تبنّى اللغة العربية فس���تكون
( )1د .كمال محمد جاه الله :ورقة استقراء تصور مآالت أوضاع اللغة
في الجنوب في سودان ما بعد استفتاء يناير 2011م  -مركز
البحوث والدراسات اإلفريقية  -جامعة إفريقيا العالمية.

هن���اك معارضة ال هوادة فيها من قب���ل الصفوة والمتبنين
استئصال رمزية ربطها باإلسالم والعروبة ،إال أنها ستبقى
لغة العامة فيما بينهم ،ولغة التخاطب بين القبائل المختلفة،
ولغة السياسيين والصفوة مع عامة الشعب ردحاً من الزمان.
 خطورة إبعاد اللغة العربية في المدارس والجامعاتفي جنوب السودان بعد االنفصال ،وسيكون إبعادها سياسة
غير حكيمة من السياسيين وصنّاع القرار.
 م���ن الواضح أن اللغة اإلنجليزية تترس���خ يوماً بعديوم في جنوب الس���ودان على المستوى الرسمي والتعليمي،
وستبقى اللغة العربية على الرغم من ذلك في الجنوب لغة
قومية ولغة تواصل بين القبائل المختلفة.
التطلعات:
بعد انفصال الجنوب وتحقّق للجنوبيين ما أرادوا ،وبعد
ينصب االهتمام في
أن تذهب السكرة وتأتي الفكرة ،نرى أن
ّ
جانب اللغة العربية في اآلتي:
 تفعيل أقسام اللغة العربية في دولة جنوب السودانوتدعيمها.
 تواصل الدعم المالي والفني لمد ّرسي اللغة العربيةفي جنوب الس���ودان ،وإعطاؤهم فرص التطوير والتدريب
أسوة بالمدرسين في جمهورية السودان.
 إقامة اتفاقيات تعاون بين وزارتي التربية التعليم فيالبلدين من أجل تطوي���ر مناهج اللغة العربية في الجنوب،
وتدريب المعلمي���ن والتربويين واإلداريي���ن وتطويرهم في
المؤسسات التربوية في دولة جنوب السودان.
ّ
 ينبغي إزالة الجفوة بين اللغة العربية والمثقفين فيالجنوب الذين يرون أن اللغة العربية هي لغة المس���تعمرين
(الجالب���ة) (أي العرب) ،وينبغي أن يعلموا أن اللغة العربية
لغة ك ّل العرب في الخليج ومص���ر والمغرب العربي ،وأنها
لغة أكثر من  350مليون نسمة ،وهي لغة عالمية معترف بها
في األمم المتحدة.
 ن���رى أن���ه يجب أن يك���ون للمنظمتي���ن اإلقليميتين(المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون (ألكسو) والمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو)) دور فاعل في
تعليم اللغة العربية ونشرها في دولة جنوب السودان.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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تشخيص
ال ُّلغة العرب َّية بإفريقيا..
ٌ
لواقعها واستشراف لمستقبلها
د .آد َم بَمبا

*

مقدمة:

يروم هذا المق���ال اإلجابة عن
جوهري عن اللغ���ة العرب َّية
س���ؤال
ٍ
ٍّ
الصحراء :تُرى ماذا
بإفريقيا جنوب َّ
يُتو َّق���ع أن تؤول إليه اللُّغة العرب َّية بإفريقيا في ظ ِّل رهانات
الحاضر؟ أو :ما مس���تقبل اللُّغة العرب َّي���ة بإفريقيا جنوب
الصحراء؟
َّ
وهذا س���ؤا ٌل وجيه؛ بوصف اللغة كائناً ح ّياً غير ٍّ
منفك
والسقم ،والنُّمو واالضمحالل ،والتَّم ُّدد
عن عوارض ِّ
الصحة َّ
والضعف ،بل الموت واالندثار.
واالنكماش ،والق َّوة َّ
الس���ابق عن اللُّغة العرب َّية ع َّدة دراسات
السؤال َّ
طرح ُّ
الس���ياق العربي نفسه ،أي:
في س���ياقات متنوعة ،بما فيه ِّ
ُ
مستقبل اللُّغة العرب َّية في ُعقر ديارها ،كما طرح في سياق
ٍ
لغات أخرى كاإلنجليز َّية والفرنس َّية ،وغيرهما من اللُّغات(((.
والس���ؤال مه ٌّم للغاية إذا اس���تصحبنا ظرف العولمة
الت���ي ته���دِّد اللُّغات وال َّثقاف���ات في وجوده���ا ،ولم تبالغ
بعض الدِّراس���ات ف���ي وصفها العولمة بم���رض ُعضال..
«إ َّن العالَ���م يعاني من مرض عض���ال :العولمة ،إ َّن دينام َّية
األخذ والعطاء ف���ي العولمة قد أ َّدت بال ُّدول اإلفريقية إلى
(*) كاتب وباحث ،وأكاديمي من ساحل العاج.
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( )1من تلك الدراسات على سبيل المثال :أحمد بن النعمان ،مستقبل
اللغة العربية بين محاربة األع��داء وإرادة السماء ،دار األمة،
2008م ،ومحمد الصالح صديق ،مستقبل اللغة العربية بأقالم
كبار العلماء واألدباء والكتاب في القرن العشرين ،دار هومة،
2007م ،وكتاب :اللغة العربية :أسئلة التطور الذاتي والمستقبل،
مركز دراسات الوحدة العربية2005 ،م ،وكتاب :مستقبل اللغة
العربية في أمريكا :دراسة لغوية اجتماعية1985 ،م.

أن تعط���ي أكثر من أن تأخذ :لغاتها ،وثقافتها ،وهو َّيتها»(((،
ولم يبالغ آخرون إذ أطلقوا عل���ى اللُّغة اإلنجليز َّية واللُّغات
األوروب َّية  -وهي صاحبة الحظوة في مش���روع العولمة -
لق���ب ( )Glottophagous، Killer Languagesأي
اللُّغات القاتلة((( ،كم���ا أطلقوا على العمل َّية التي تقوم بها
تلك اللُّغات مصطلح ( ،)linguicideأي :إبادة لغو َّية.
الس���ياق إذن؛ كان ال ب َّد له���ذا المقال – في
في هذا ِّ
س���بيل النَّظر في مستقبل العرب َّية بإفريقيا  -من االنطالق
من رؤي���ة عا َّمة في واقع اللُّغات اإلفريقية نفس���ها ،ورؤية
مماثلة من اس���تقراء حاضر اللُّغة العرب َّية ببُع َديه ال َّداخلي
العربي وخارجه ،خصوصاً في
والخارجي ،أي في الوط���ن
ِّ
إفريقيا ،ومن ث َّم النَّظر فيما يمكن أن يت َّم بين اللُّغة العرب َّية
وبين اللُّغات اإلفريقية من تبا ُدل وأخذ وعطاءٍ في ظ ِّل هذا
ِّيات ُكثيرة ،تهدِّد ُّ
العصر المشحون بتحد ٍ
الشعوب ومق ِّومات
بقائها؛ من عقيدة ودين ولغة وثقافة وفن.
وبن���ا ًء على ك ِّل ذلك؛ من المكتس���بات التَّاريخ َّية ،وحقائق
الواق���ع العربي بإفريقيا ،يمكن الوص���ول إلى تك ُّهن مقبول لما
يُحتم���ل أن تصير إليه العرب َّية بإفريقي���ا ،ومحاولة التَّدخُّ ل في
ه���ذا المصير المحتمل م���ن خالل تعديل مس���ار العرب َّية في
الحاضر ،وتوجيهها الوجهة التي يُراد لها أن تؤول إليه بإفريقيا.
تجدر اإلش���ارة إلى أ َّن مقالنا هذا تعوِزه الدِّراس���ات
الميدانية الحديثة ،الستطالع آراء األفارقة ومواقفهم حول
اللُّغة العرب َّية ،بمختلف شرائح المجتمع وطبقاته وعقائده،
( )2انظرAzadeh Shafaei، Mehran Nejati. Global :
.Practices of language teaching، 10
( )3ان��ظ��رCecile B. Vigouroux، Salikoko S. :
Mufwene. Globalization and Language Vitality :
.Perspectives from Africa، 171
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الصورة الكل َّية لوضع
من أجل تكوين تص ُّور عا ٍّم ،واستكمال ُّ
اللُّغة العرب َّية بإفريقيا في حاضرها ،وما يمكن أن يتمخَّ ض
عنه هذا الوضع في مستقبلها.

�أوَّال :ال ُّلغات الإفريقية :مالمح و�إ�شكاالت:

تحكم اللُّغات اإلفريقية ظروف متشابهة ومتماثلة في ظ ِّل
احتكاكها باللُّغات األخرى ،وتدخُّ ل عوامل اجتماع َّية وسياس َّية
ع َّدة في مس���ار تلك اللُّغات ..إ َّن معرفة العوامل المؤ ِّثرة في
اللُّغات اإلفريقي���ة ،والتَّحديات المحدقة به���ا ،ضرور َّية في
مش���روع األخذ والعطاء ،والشراكة المأمولة بين اللُّغة العرب َّية
وبين اللُّغات اإلفريقية في الحاضر والمستقبل.
ُّ
وفيما يأتي تحدي��� ٌد لبعض تلك العوام���ل والظروف
والتَّحدِّيات المتل ِّبسة باللُّغات اإلفريقية:
لغات وافرة العدد:
أٌ -
تُع ُّد إفريقي���ا أوفر القارات في التَّن ُّوع اللُّغوي؛ إذ تفيد
اإلحص���اءات أ َّن لغ���ات العالم تبلغ حوال���ي ( )6700لغة،
وأ َّن بإفريقي���ا – وحدها  -أكثر م���ن ( )2000لغة ،أي أ َّن
حوالي ( )%30من لغ���ات العالم موجودة بإفريقيا((( ،ويحوز
الغرب اإلفريقي نصيب األس���د في هذا التَّوزيع اللُّغوي؛ إذ
يبلغ عدد اللُّغات به حوال���ي ( )1200لغة ،كذلك ،فإ َّن أه َّم
( )130لغة بهذه المنطقة ،أي تلك التي يربو المتحدِّثون بها
على ( )200،000نس���مة ،تض ُّم أكثر من ( )%80من س���كان
المنطقة ،باإلضافة إل���ى أ َّن أكبر خمس لغات من بين تلك
اللُّغات الكبرى المائة وال َّثالثين (هوس���ا ،ويوربا ،وفوالني،
وإيبو ،ومادينغ) ،يفوق المتحدِّثون بها – مجتمعين )120( -
مليون نسمة ،هذا ،وتظهر أهم َّية هذا اإلحصاء إذا ُعلم أ َّن
تعداد سكان غرب إفريقيا هو ( )308،700مليون نسمة.
مثا ٌل آخر ،وهو المثال النِّيجيري؛ إذ توجد بها ما بين
( )500 - 400إثن َّي���ة لغو َّية؛ لك َّن اللُّغات ال َّثالث الكبرى بها
(هوس���ا ،ويوربا ،وإيبو) ،تم ِّثل نسبة ( )%65من عدد اللُّغات
بنيجيريا(((.
( )1انظرHeine and Nurse (ed). African Languages: :
.An Introduction، (Cambridge Unv. Press، 2002)، 1
( )2انظرAkintunde، Oyetade. Ethno-Linguistic :

وال���دول اإلفريقية أحاد َّي���ة اللُّغ���ة ،أو ذات بضع ٍ
لغات
فحس���ب ،قليلة نادرة ،ور َّبما ش���اذة عن قاعدة التَّع ُّدد اللُّغوي،
الصومال ،وبها لغة واحدة ،ومدغش���قر (المالجاشية)،
كحال ُّ
وجزر القمر ،وبها السواحل َّية والقمر َّية (ينظر الجدول رقم .)1
لغات ذوات ا ِّتساع ديموغرافي كبير:
بٌ -
خالفاً لما قد يوه���م القول بكثرة اللُّغات بإفريقيا من
احتمال تخ ُّبط وخروج عن االنضباط ،وفوضى في المستوى
التواصل���ي ،فإ َّن ثمة حقيقة تحد من هذا االحتمال ،هي أن
بين تلك اللُّغات لغات «عمالقة» كاللُّغات الخمس المذكورة
آنفاً ،وتبعاً للواقع الدِّيموغرافي ُّ
للش���عوب اإلفريقية الذي
ال يخض���ع – البتَّ���ة  -للتَّوزيعات القطري���ة الحديثة؛ فإ َّن
السياس َّية
أكثر َّية اللُّغات اإلفريقية أيضاً ال تعترف بالحدود ِّ
الوهم َّية العش���وائ َّية ،وهذا المح���دد – بال َّذات  -هو الذي
اعتمدت���ه األكاديم َّية اإلفريقية للغات((( في تصنيفها للغات
اإلفريقية ،وهي بهذا االعتبار ثالثة أصناف:
 - 1لغات غالب���ة عابرة للحدود :وه���ي اللُّغات التي
يُتح َّدث بها في أكث���ر من قطر إفريقي ،ولها متحدِّثون ُكثر
نس���ب ّياً في معظم تلك ال ُّدول التي تع ُّد الموطن األصل لتلك
اللُّغات ،ومن تلك اللغات :لغة الهوسا ،والفُلفدي ،والمادينغ
(في غرب إفريقي���ا) ،ولغة لينْغاال ،وبيت���ي فانْغ (Beti -
ْ
( ،)Fangفي وس���ط إفريقيا) ،ولغة ْ
وسيشوانا
شيش��� َوا،
(( )Sishewa، Setswanaف���ي الجن���وب اإلفريق���ي)،
والسواحلية (في الشرق اإلفريقي).
 - 2لغ���ات غالبة عابرة الحدود محدودة :وهي اللُّغات
التي يُتح َّدث بها بش���كل محدود في دولَتَين أو أكثر ،أو هي
لغ���ة غالبة في دولة واحدة ،ومحدودة في دولة أخرى ،ومن
نماذجها :لغة يوربا ،ولغة سيشوانا ،فاألولى يَتَح َّدث بها في
نيجيريا حوالي ( ،)20،3ولكنَّها في جمهور َّية بنين لغة أقل َّية،
competition in the Giant of Africa، in: Andrew
.Simpson، Language Vitality in Africa، 172 - 198
( )3األكاديمية اإلفريقية للغات African Academy of
 ، Languages، ACALANأنشئت عام 2001م ،ومقرها
جمهورية مالي ،وهي مؤسسة قار َّية تعنى بدراسة اللغات
اإلفريقية وسبل تطويرها ،ووضع الخطط والسياسات اللغوية،
وحماية اللغات المهددة باالندثار.
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أ َّما لغة سيشوانا فهي غالبة في بوتسوانا ( ،)%80وهي في
الوقت نفسه لغة محدودة في جنوب إفريقيا.
لغ���ات غالب���ة غير عابرة للح���دود :وهي اللغات
-3
ٌ
الس���واد األعظم في دولة إفريقية واحدة،
التي يتح َّدث بها َّ
وليس لها وجو ٌد م ْعتَبر في دولة أخرى ،ومن نماذجها :اللغة
األمهر َّية في الحبش���ة ،ولغة كيكوكو في كينيا ،ولغة الزُّولو
في جمهور َّية جنوب إفريقيا ،والولوف في السنغال.
السياس َّية
وكما سبق تقريره؛ فإ َّن العالقة بين الحدود ِّ
المفتعل���ة ،وبين اللُّغات المنضوية ف���ي حيز تلك الحدود،
عالقة س���البة؛ لذلك فإ َّن التَّقسيمات السابقة ليست ثابتة؛
إذ قد تكون اللُّغة منتشر ًة في أكثر من دولة إفريقية ،ولكنَّها
غير غالبة في واحدة منها ،وقد أشار الباحث إيبونوس في
هذا المقام إلى وجود حوالي ( )45لغة مشتركة بين نيجيريا
وبين جاراتها(((.
ج  -لغات مه َّددة باالضمحالل أو االندثار:
ُّ
في ظ ِّل تسا ُرع وتيرة التَّهديد الذي تم ِّثله «اللغات القاتلة»
ض َّد اللُّغات األق ِّل مناع ًة في عصر العولمة والمعلومات َّية ،فإ َّن
بشكل من األشكال.
ك َّل لغة بإفريقيا هي مه َّددة ٍ
على س���بيل المث���ال؛ تذهب الدِّراس���ات إلى أ َّن عدد
اللُّغ���ات ف���ي العالَم في عص���ر ما قبل التَّاري���خ ،كان بين
( )600،000 - 31،000لغة ،وق���د تقلَّص هذا العدد اليوم
إلى حوالي ( )7 - 6آالف لغة ،وإذا ما امت َّدت الحال على ما
هي عليه اآلن فإ َّن الباحثين يذهبون إلى االعتقاد أ َّنه بنهاية
الق���رن األ َّول م���ن األلف َّية الحال َّية (2100م) س���وف تندثر
نس���بة ( )%50من اللُّغات العالم َّية ،بل إ َّن بعض المتشائمين
يرفعون هذه النِّس���بة إلى حوالي ( ،((()%90أ َّما في إفريقيا؛
فإ َّن الباحث روالند بريتون أكثر تشاؤماً؛ إذ تو َّقع أن التَّح ُّول
الكامل من اللُّغات اإلفريقية إلى اللُّغات االستعمار َّية سوف
( )1انظرSimpson، Andrew. Language Vitality in :
.Africa، Op. cit. 172 – 198
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( )2انظرZaline Makini، Roy-Campbell. The State :
of African Languages and the Globalization
Language Politics، 36th Annual Conference on
.African Languistics، 2006 Sumerville، 21

أجيال من اآلن(((.
يت ُّم في غضون ثالثة ٍ
الس���ياق ،تذهب الدِّراس���ات إلى أ َّن اللُّغات
في هذا ِّ
اإلفريقي���ة هي األكث���ر عرضة لالندثار ف���ي هذا العصر،
ٍ
ْياس وزميلَيه،
وفي
إحصاءات منذ عام 1991م ،للباحث مات ْ
َ
تب َّي���ن أ َّن ( )54لغة إفريقية قد اندث��� َرت في غضون عقد
من الزَّم���ن ،وأ َّن ( )49كانت تحتضر آنذاك((( ،ومن األمثلة
الصدد حال أس���رة اللُّغات
القريب���ة األكث���ر وروداً به���ذا َّ
الخويْس���ان َّية ( ،)Koisanفقد وجد الباحث توم غولدمان
وزميله ورايْنير فاس���ي ْن Tom Guldman & Rainer
 Vassenأ َّن لغات ه���ذه المجموعة كانت تربو على المائة
ُق َبيل االس���تعمار ،ولكنَّها تقلَّصت في غضون قرن فحسب
إلى حوالي الثُّلث ،أي ( )35لغة(((.
لغات تشكو ُغربة في مواطنها:
دٌ -
لقد ُمنيت اللُّغات اإلفريقية بغربة بائس���ة في مواطنها
عل���ى ال ُّرغم من أ َّن بعض تلك اللُّغات تحظى برمز َّية عميقة
للهو َّية الوطن َّية لل َّدولة  /ال ُّد َول التي تتح َّدث بها في تاريخها
واجتماعها وثقافتها ،كاألمهر َّية ف���ي إثيوبيا ،والصومال َّية،
ولغة ُشوانا في بوتسوانا وفي ج .جنوب إفريقيا ،والتِّغريت َّية
ف���ي إريتريا ،ولغة مادين���غ في مالي وغينيا ،وهوس���ا في
نيجيريا وكاميرون وغانا.
مثال ما س���بق؛ أ َّن اللُّغات المحل َّية ف���ي دول إفريقيا
الصحراء ( 48دولة) ،ال يُعترف بها في ٍّأي من تلك
جن���وب َّ
ال ُّدول بوصفها لغ ًة رس���م َّية ،اللَّهم إ َّال في تسع عشرة دولة
فحس���ب (جدول رقم  ،)1وإ َّنما العبرة باللُّغات االستعمار َّية
التي ال تم ِّثل – في أحس���ن أحوالها  -إال نسب ًة ضئيل ًة بين
السكان((( ،وهذه النِّسبة الضئيلة هي نخبة
( )%15 - 10من ُّ
( )3ان��ظ��رRoland J. L. Breton. Language in a :
.Globalizing World، 214
( )4انظرBamgbose Ayo. African Languages Today: :
The Challenge، 3
( )5انظرHeine and Nurse، op. cit. 99 :
( )6انظرAzadeh Shafaei، Mehran Nejati. Global :
Practices of Language Teaching: Proceedings of
.the 2008 International Conference

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

المثقَّفين ،ومعلوم أ َّن اللُّغات االستعمار َّية تلك ليست لغ ًة أ ٍّم
لهذه النُّخبة المثقَّفة(((.
حتى إذا وردت اإلشارة إلى اللُّغات المحل َّية في ال ُّدستور
في بعض البالد اإلفريقية ،فإ َّنما هي إشارة خجولة كما في
ينص على وجود ٍ
«لغات
دستور ساحل العاج (2000م) ،الذي ُّ
تن���ص الما َّدة األولى من
وطن َّي���ة» دون ذكر ٍّأي منها ،بينما
ُّ
(((
ال ُّدستور على أ َّن لغة ال َّدولة ال َّرسم َّية هي الفرنسية .
ويتب َّدى عمق اإلش���كال في كون اللُّغات االس���تعمار َّية
الوافدة ف���ي ك ٍّل من ال ُّدول ،هي لغ���ة التَّعليم في المراحل
التَّعليم َّي���ة كلِّها ،أ َّما اللُّغات المحل َّية فال تتجاوز رس���م َّيتها
الس���ماح باس���تعمالها ف���ي المجالس
– ف���ي الغال���ب َّ -
البرلمان َّي���ة ،وفي المحاكم ،وفي ال َّدوائ���ر الحكوم َّية ،وفي
بعض البرامج اإلعالم َّي���ة ،وك ُّل ذلك في حيزٍ ض ِّيق ،ور َّبما
الضرورة ،فاللُّغة االس���تعمار َّية الوافدة هي – في
في حال َّ
فوصفُ اللُّغة المحل َّية
الواق���ع العملي  -صاحبة الحظ���وةْ ،
بأ َّنها رس���م َّية ال يعني ش���يئاً ذا بال ف���ي حقيقة األمر ،بل
الس���ياقات
إ َّنها قد تكون حجر عثرة أمام المتحدِّث بها في ِّ
والمواقف المذكورة.
أيض���اً؛ فإ َّن اللغة االس���تعمار َّية ،وإن ل���م تكن ضمن
اللُّغات ال َّرس���مية بال َّدولة اإلفريقية ،فإنها تحظى باالختيار
السياسات اللُّغو َّية على حساب اللُّغات القوم َّية المحل َّية،
في ِّ
ومن مظاهر ذلك – مث ًال  -اعتماد بعض ال ُّدول (المستعمرة
اإلنجليز َّية) اللُّغ َة الفرنس َّي َة بوصفها لغة ثانية في المراحل
المتوس���طة أو ال َّثانو َّية من التَّعلي���م ،مع وجود لغة أو ٍ
لغات
ِّ
محل َّية يُ َّدعى أ َّنها «رس���م َّية» ،ولكنَّها ال تُ ْعتَ َمد في التَّعليم!
وفوق ذلك ،نجد ندرة حا َّد ًة في معلمي اللغة الفرنس��� َّية في
تلك البالد ،ور َّبما نفرة وعزوفاً من قِ َبل ال َّدارسين في تعلُّم
الفرنس��� َّية ،ولك ْن على ال ُّرغم من ذلك كلِّه ،فإ َّن الفرنس َّية أو
ْ
ولوف بالسينغال يتحدَّ ث بها أكثر
( )1من األمثلة في ذلك أن لغة
من ( )90%من السكان ،بينما ال يتجاوز متحدثو الفرنسية
()15%؛ لكن الفرنسية هي اللغة الرسمية ،ولم تعدَّ لغة ولوف
بع ُد لغة رسمية إلى جانب الفرنسية ،ينظرColonization، :
.Globalization: Language vitality in Africa، 13
( )2انظرLanguage and National Identity in Africa، :
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اإلنجليز َّي���ة تُعتمد في التَّعليم ،وتب���ذل ال َّدولة الجهود غير
العاد َّية في سبيل تدريسها ،وفوق ذلك تلجأ بعض ال ُّدول إلى
اختيار أكثر من لغة استعمار َّية بوصفها لغ ًة رسم َّية متجاهلة
عشرات اللُّغات المحل َّية ،كالكاميرون ،وموريشيوس ،وغينيا
االستوائ َّية (الجدول رقم .)2
لغات غير مكتوبة:
هـ ٌ -
يرد وصف إفريقيا في بعض الدِّراس���ات بأ َّنها «القا َّرة
َّ
الشفاه َّية» إش���ارة إلى أ َّن تاريخها وثقافتها ومعارفها إ َّنما
هي شفاه َّية غير مد َّونة ،أو أ َّن لغاتها على كثرتها لم تعرف
أنظمة كتاب َّية ،هذا الوص���ف صحيح في ذاته ،وإن لم يكن
ذلك يعن���ي تفضي ًال للمجتمعات الكتاب َّية على الش���فاه َّية،
فاللُّغات المكتوبة بإفريقيا قليلة ،وهي حديثة باستثناء كتابة
األمهر َّية ،ومن نماذجها :ألفبائ َّية بامون ( )Bamunوضعها
الس���لطان إبراهيما انْجويا في الكاميرون في أواخر القرن
فاي ( ،)Vaiوهي من
التَّاسع عشر الميالدي ،وألفبائ َّية لغة ْ
فروع المادينغ في ليبيريا وسيراليون ،وضعها (Momolu
 )Douwalou Boukeleعام 1833م ،وألفبائ َّية ماس���ابا
( )Masabaلل َبمبارا بمنطقة كآ ْرتا في مالي اخترعت عام
1930م عل���ى ي���د ( ،)Woyo Couloubayiوألفبائ َّيات
لوما ( ،)Lomaوكبيلي ( )Kpelleوغورو ( )Guroوإبيبيو
( ،)Ibibioوألفبائ َّية انْكو وضعها َّ
الش���يخ س���ليمان كانتيه
1949م(((.
لذلك ،اس���تثنى الباحث روالند بريت���ون ،حين ذهب
ٍ
وش���يك للُّغات اإلفريقي���ة ،لغات في
إل���ى التَّن ُّب���ؤ باندثارٍ
َّ
وبخاصة :األمهر َّية ،والتغريت َّية،
الش���رق اإلفريقي من ذلك،
َّ
والصومال َّي���ة والس���واحل َّية ،وكينياروان���دا ،وكيرونْ���دي،
ُّ
ومالجاش���ي؛ لكونها ٍ
لغات مكتوب ًة ومستخدم ًة في اإلدارة
واإلعالم(((.
باإلجمال؛ فإ َّن اللُّغات اإلفريقية تعاني تهديداً حقيق ّياً
( )3انظرGerard Galtier. Un Example d’Ecriture:
»Traditionnelle Mandingue : Le «masaba
des Bambara-Masasi du Mali، Journal des
.266 - 255 ،)1987( ،2-Africanistes، Vol.57، No.1
( )4انظر.Roland J. L. Breton. Op. cit. 214 :

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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السياس���ات اللُّغو َّية
في مواطنها ،وذلك جراء إقصائها في ِّ
الحكوم َّية عن المشاركة الحقيق َّية في مشروع التَّنمية؛ على
ٍ
وإمكانات
ال ُّرغم م���ن أ َّن تلك اللُّغات تضطل���ع بخصائص
ع َّدة ِّ
ترش���حها – بل تجعل مش���اركتها ضرور َّية  -للنُّهوض
بإفريقيا ،وتأكيد استقاللها ال َّثقافي والفكري.

ثاني ًا :ال ُّلغة العربيَّة ح�ضورها ومكانتها ب�إفريقيا:

إ َّن نظر ًة عجلى في الخريط����ة اللُّغو َّية بإفريقيا تضع
أناملنا على الوضع الحقيقي للُّغة العرب َّية بالقارة اإلفريقية،
وتكش����ف عن العالقات المتش����ابكة بين اللُّغات اإلفريقية
وبين العرب َّية.
(((
ً
ُّ
يتمظه����ر هذا أ َّوال في العالقة العضو َّية بين اللغة
العرب َّية وبين مجموعة كبيرة من اللُّغات اإلفريقية؛ إذ إ َّن
الس����ام َّية التي هي تف ُّرع
العرب َّي����ة تقع ضمن المجموعة َّ
من أس����رة اللُّغات األفروآسيو َّية (عددها  ،)371أ َّما بق َّية
األس����ر اللُّغو َّية اإلفريقية ال َّثالث ،فهي :أس����رة اللُّغات
الصحراو َّية (،)196
النيجركونغو َّية ( ،)1،436والنيل َّي����ة َّ
الخويسا ْن (.((()35
الس���ريعة فيما سبق؛ أ َّن اللُّغة العرب َّية
والمالحظة َّ
تقع ضمن األسرة ال َّثانية من حيث الكثرة ،وفوق ذلك تع ُّد
العرب َّية أكثر اللُّغات األفروآسيو َّية األكثر انتشاراً؛ حيث
يبلغ عدد المتحدِّثين بها أكثر من ( )150مليون نسمة(((،
ومعظمهم بإفريقيا َّ
الشمال َّية ،أ َّما عن انتشارها بإفريقيا
تحديداً؛ فتفيد اإلحصاءات أ َّن من بين ( )1030مليون
نسمة بإفريقيا ،بحسب إحصاءات عام 2011م ،تتح َّدث
بالعرب َّية نسبة تقارب ( )%17من هذا العدد((( ،بينما ال
( )1العالقة العضو َّية :تعني أوجه َش َبه وتماثُل كثيرة في المفردات،
واالشتقاقات ،ونظام الجمل ،وغيرها من عناصر اللُّغة.
( )2انظرR. Blench. Archeology، Language، and the :
.African Past، (Rowman Altamina، 2006)، 91
( )3انظرBernard Comri (ed)، The Major Language :
of South Asia، The Middle East and Africa، in:
.Cornelis H. M. Versteegh، 226
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( )4قد ال تكون هذه المقولة دقيقة؛ لكون هذا اإلحصاء يشمل دول
إفريقيا الشمالية ،لكن حتى بطرح تلك الدول من اإلحصاء فإن

يتح َّدث بالس���واحل َّية إ َّال حوالي ( ،)%10والهوسا (،)%5
وهما اللُّغتان األكثر انتش���اراً بالقارة ،فالعرب َّية – بلغة
األرقام  -هي أكثر لغات القارة اإلفريقية انتشاراً.
عالقات وظيف َّية ٍ
ٍ
بلغات إفريقية
كذلك ،فإ َّن للغة العرب َّية
كثيرة في األسر األخرى ،من ذلك :عالقتها مع لغات األسرة
الصحراو َّية (كان���وري ،كانيمبو ،زغاوة ،)...واللغات
النِّيل َّية َّ
النيجر َّية الكونغو َّية (بمبارا ،جوال ،سوسو ،سوننكي ،كبيلي،
ولوف ،فلفلدي ،تمني ،بساري.)...
ُّ
ٍ
عالق���ات تاريخ َّية عميقة بهذه اللغات
إ َّن للغة العرب َّية
(((
وتأثيراً واضحاً فيها  ،وهو تأثي ٌر وصفه الباحث سال ُوو في
مستوى االقتراض بأ َّنه ()flood of words؛ أي« :طوفان»
من المفردات العرب َّية في اللُّغات اإلفريقية(((.
باإلضاف���ة إلى تل���ك اإلحصاءات المؤ ِّك���دة للحضور
العربي بإفريقي���ا ،فإ َّن حضور اللُّغة العرب َّي���ة بالقا َّرة ،من
ِّ
ناحية تاريخ َّية ،حضو ٌر قديم ،س���بق ظهور اإلس�ل�ام بها،
وذلك في مناطق َّ
الش���رق اإلفريق���ي ،وبالتَّحديد :منطقة
الق���رن اإلفريقي ،أ َّما في المناط���ق ال َّداخل َّية األخرى فإ َّن
اإلسالمي في حدود
العربي بها قد رافق الحضور
الحضور
َّ
َّ
القرن الثاني الهجري (ال َّثامن الميالدي).
أيضاً ،تظهر مكانة العرب َّي���ة بإفريقيا باعتمادها على
سياس���ي رفيع؛ لتكون لغ ًة رسم َّية َّ
بمنظمة الوحدة
مستوى
ٍّ
اإلفريقية ،وذلك مع اللُّغات االستعمار َّية ال َّثالث (اإلنجليز َّية
والفرنس َّية والبرتغال َّية) المعتبرة «لغات عمل» (working
 )paperرس���م َّية بالمنظم���ة ،وبذلك فإ َّن اللُّغ���ة العرب َّية
والسواحل َّية هما اللُّغتان غير االستعمار َّيتين المعترف بهما
المنظمة ،ومنذ ع���ام 1986م ارتأت َّ
بهذه َّ
المنظمة اعتماد
للعرب َّية بإفريقيا جنوب الصحراء حضوراً ال بأس به ،غير أننا ال
نملك إحصا ًء عن ذلك.
( )5انظرBatibo، Herman. Language Decline and :
Death in Africa: Causes Consequences and
.Challenges، (Multilingual Matters)، 1 - 15
( )6انظرAdewuni Salawu. “The Spread of Revealed :
Religions in West Africa and Its implications
for the Development of Translation”، Journal of
.Translation، Vol.3، No.2، 2007، 30
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ٍ
لغات إفريقية كبرى بوصفها لغات عمل رس���م َّية بالمنظمة،
(((
ولكن هذا المشروع لم يتحقَّق في الواقع  ،هذا من جانب.
جانب آخر؛ فإ َّن حضور اللُّغة العرب َّية في بلدان إفريقيا
من ٍ
بوصفها لغ ًة رس���م َّية حضو ٌر ضعيف ،فهي رسم َّية – وحدها -
الس���ودان ،وموريتانيا ،وجاء االعت���راف بها بموريتانيا عن
في ُّ
ٍ
ٍ
واضطراب���ات بين مناصري
احتجاجات
طريق عس���يرٍ عب���ر
ٍ
(((
الفرنكوفون َّية ومناصري العرب َّية  ،كما أ َّن اللُّغة العرب َّية رسم َّي ٌة
إلى جانب اإلنجليز َّية والفرنس��� َّية في ك ٍّل من :تش���اد ،وجنوب
السودان ،وجزر القمر ،وجيبوتي ،أو إلى جانب لغة وطن َّية ،في:
والصومال ،فالحاصل أ َّن العرب َّية رس���م َّية في ثماني
إريتري���اُّ ،
ُد َو ٍل إفريقية ما عدا ال ُّدول المغارب َّية (جدول رقم .)1
بنا ًء على المعطيات المذكورة وغيرها من االعتبارات؛
ف���إ َّن مجموع ًة من المف ِّكرين األفارقة ،س���واء داخل القا َّرة
أو خارجها من أفارقة َّ
الش���تات في الكاريبي وأمريكا ،حين
الحاجة إلى اعتم���اد لغةٍ إفريقية مش���تركة إ ّبان
ظه���رت
َّ
ُّ
َّ
اس���تقالل ال ُّدول اإلفريقية ،قد رش���حوا اللغة العرب َّية ألن
تكون اللُّغة المشتركة الجامعة لل ُّدول اإلفريقية الحديثة.
السياق؛ فإ َّن من أبرز المف ِّكرين في تلك الحقبة
في هذا ِّ
الم���ؤ ِّرخ إدوارد بلي���دن (1852م – 1912م) Edward W.
 ، ،Bleydenوقد ذهب إلى ترش���يح اللُّغ���ة العرب َّية بوصفها
لغة مش���تركة لحركة إفريقيا الكبرى (،)Panafricanism
وحركة النِّيغرتود ( ،)Negritudeودعا إلى تعميمها بوصفها
لغ���ة غير غريبة على القا َّرة ،وغير حامل���ة لألوزار التي تنوء
بها اللُّغات االس���تعمار َّية ..يقول« :إ َّن لَم َّما يؤسى له في حال
اإلنجليز َّية ،وغيرها م���ن اللُّغات األوروب َّية في هذا الجزء من
إفريقيا ،أ َّنها قد أتت إلى شعوب إفريقيا وهي مقرون ٌة بالفُرقة
روحي ،بينما ينظر األفارقة إلى
والقهر ،وخالية من ِّأي محتوى ٍّ
(((
العربية بوصفها لغة دين وإعمار ،وأ َّنها لغة روح َّية»  ،وتظهر
(Bamgbose Ayo. African Languages Today: The )1
.Challenge، 11

أهم َّية هذا الموقف من ل ُدن بليدن لكونه مسيح ّياً ،ليس له في
موقفه المنصف من العرب َّية واإلسالم أدنى مصلحة شخص َّية،
ديوب كان من أحالمه الكبيرة إيجاد لغة
كذلك ،فإ َّن شيخ أنتا ْ
ينص على العرب َّية
إفريقية مش���تركة غير استعمار َّية ،لكنَّه لم َّ
تحديداً بوصفها لغة مشتركة إلفريقيا(((.
موقفٌ أكث���ر تأكيداً في اإلعالن عن الهو َّية اإلفريقية،
وتحديدها باإلسالم ،نجده عند المفكر علي المزروعي؛ إذ
ذهب إلى اإلعالن عن فك���رة «إفريقيا الكبرى» Greater
 ، Africaي َّدعي فيها أ َّن الجزيرة العرب َّية جزءٌ من إفريقيا،
وإ َّنما ت َّم فصلها عن إفريقيا على يد اإلمبريال ِّيين في مؤتمر
برلي���ن ع���ام 1888م ،حتى يفصلوا بين بع���ض العرب عن
بعضهم اآلخر ،وينزعوا اإلسالم عن الهو َّية اإلفريقية(((.
بالعك���س؛ نجد موقفاً متصلِّباً – لع��� َّل عدائ ّياً  -ض َّد
اللغة العرب َّية واإلسالم من لدن طائفة من ال ُكتَّاب والمفكرين
األفارق���ة ،نذكر منه���م هنا الروائي وول س���وينكا Wole
 Soyinkaحامل نوبل في األدب؛ إذ يقول« :اإلس�ل�ام ليس
ديان��� ًة إفريقية ،وإ َّنه ليس إال مثل المس���يح َّية ..عندنا في
القارة األ ِّم اإلسالم ليس إ َّال َّ
محطة ال ب َّد لنا من العبور منها
للسود»((( ،ومن المفارقة
قبل الحصول على ال ُّروح الحقيق َّية ُّ
أن يدعو س���وينكا إلى اعتماد اللُّغة السواحل َّية لغة مشتركة
إلفريقي���اَّ ،
والظاهر أ َّنه قد ألجِ ���ئ إلى حيلة المغلوب؛ فما
كان منه إال ترش���يح السواحل َّية فراراً من شبح العرب َّية ولغة
الهوسا القريبة منه بنيجيريا.

ثالث ًا :ال ُّلغة العربيَّة وتح ِّديات م�ستج َّدة:

عل���ى ال ُّرغم من المق ِّوم���ات ال َّذاتية الت���ي تتمتَّع بها
اللُّغ���ة العرب َّية بوصفها لغ ًة قو َّية ثابت���ة ،مؤ ِّثرة في غيرها،
Alamin M. English in Africa: After the Cold
War، (Clevedon: Multilingual Matters، 2004)،
.66
( )4انظرCecile B. Vigouroux. Globalization and :
.Language Vitality، op. cit. 184

( )2خلف ،عبد الرحمن :اللسان العربي بين االنتشار واالنحسار،
سلسلة دعوة الحق (عدد  ،)101مكة :رابطة العالم اإلسالمي،
ص .83

( )5ان��ظ��رStephanie. West African :
.Literatures: Ways of Reading، 47

( )3انظرBleyden، (1994، 70)، quoted in: Mazrui، :

( )6انظر.Op. Cit. 48 :

Newell،

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية

107

108

روحي كبي���ر ،فإ ّنها تعاني تحد ٍ
ِّي���ات كبيرة
لزخ���م
حاوية
ٍ
ٍّ
في ظ��� ِّل ُّ
الظروف الجديدة الت���ي تفرضها الع ْولمة وعصر
المعلومات َّية ،وغيرها من مستج َّدات العصر.
ونستعرض بعض تلك التَّحدِّيات في الفقرات أدناه:
المحلي والعالمي:
أ  -ضعف الحضور
ِّ
ما سبقت اإلشارة إليه من غربة للُّغات اإلفريقية داخل
العربي،
أوطانها يكاد يص ُدق في اللُّغ���ة العرب َّية في الوطن
ِّ
فالمجتمع���ات العرب َّية تعاني «غزو» اللُّغات األجنب َّية لها في
المؤسس���ات التَّعليم َّية،
مختلف الميادين :في اإلعالم ،وفي َّ
السوق َّ
والشارع.
وفي ُّ
أ َّما ضعف الحضور العربي في المستوى ال ُّدولي؛ فإ َّن
له عالقة بالنَّظرة ال ُّدونية لمتحدِّثي العربية إلى أنفس���هم،
وقد الحظ الكثير من الدِّبلوماس ِّيين أ َّن حضور اللُّغة العرب َّية
مث ًال ف���ي اجتماعات األم���م المتحدة إ َّنما ه���و في إلقاء
الخط���ب وترجمتها ،أ َّما في أروقة االجتماع ،وفي المحافل
أنفس��� ُهم يتخاطب���ون فيما بينهم
المصاحب���ة ،فإ َّن العرب َ
باإلنجليز َّية أو الفرنس��� َّية ،وإذا َ
خاط َبه���م غيرهم بالعرب َّية
فكثيراً ما ير ُّدون عليه باإلنجليز َّية أو بلغة أجنب َّية!
ب  -مزاحمة اللَّهجات القُطر َّية للفصحى:
تعاني اللُّغة العرب َّية الفصحى «تس ُّو ً
س���ا» وهجمة داخل َّية
من لدن دع���اة العاميات القطر َّية في ك ِّل ٍ
عربي ،وتتجاوز
بلد ٍّ
هذه ال َّدعوة استخدام اللَّهجات المحل َّية في المستوى المحكي
اليومي إلى استخدامها في مستوى الكتابة والتأليف والتَّربية
ِّ
والتَّعليم ،ومن مخاط���ر هذه ال َّدعوة أنها تفضي إلى تقويض
مق ِّومة أساس َّية في اللُّغة العرب َّية ،قلَّما حظيت بها لغة أخرى
من اللُّغات البشر َّية الحال َّية ،أال وهي خاص َّية ال َّثبات وال ُّرسوخ
التي لزمت اللُّغة العرب َّية من���ذ أكثر من ألف وأربعمائة عام؛
جذري في ِّأي مستوى من مستوياتها
إذ لم يطرأ عليها تغيير
ٌّ
اللُّغو َّي���ة تفضي إلى تفكيكها إل���ى لهجات أو – حتى ٍ -
لغات
متباينة كما الحال في ال َّالتين َّية مث ًال.
إ َّن وج���ود اللَّهج���ات في أ َّية لغة ظاه���رةٌ طبيع َّية في
التَّن���وع المو َدع في اآلفاق واألنف���س واللُّغات ،وتلك ظاهرةٌ
ماثلة اآلن بشكل ٍّ
متفش في اإلنجليز َّية والفرنس َّية تحديداً،
فهناك إنجليز َّية أمريك َّية ،وبريطان َّية ،وأسترال َّية ،وهند َّية...

وفرنس��� َّية بلجيك َّي���ة ،وكند َّية ،وفرنس��� َّيات إفريقية؛ لذلك
ً
مث�ل�ا ،لمحاولة الح ِّد من
وج���دت مبادرات في اإلنجليز َّية
«انزياح» اإلنجليز َّيات وتبا ُعدها ،بل محاولة توحيد األشكال
لغوي نموذجي مش���ترك؛
اإلنجليز َّية المتج ّذرة في ش���كل ٍّ
(((
وبخاصة اإلنجليز َّية البريطان َّية ،واألمريك َّية ،واألسترال َّية .
َّ
ُّ
علي���ه؛ فإ َّن تش���جيع العام َّيات ال يخ���دم تقوية اللغة
ٍ
مي ،خصوصاً ف���ي هذا العصر
العرب َّي���ة على
صعي���د عالَ ٍّ
َّ
الذي هي أح��� َوج ما تكون فيه إلى التَّكتُّل وجمع الش���تات
في مواجهة غيرها من اللُّغات التي تعتمد على استراتيج َّية
التَّج ُّمع ،واستقواء بعضها ببعض.
ج  -تهميشها في التَّعليم الجامعي والبحث العلمي:
م���ن التَّحدِّيات الت���ي تواجه اللُّغة العرب َّية تهميش���ها
ف���ي التَّعليم الجامعي ،فهي يوماً بع���د يوم تفقد بعضاً من
المخصصة لها تقليد ّياً
المساحات والمساقات الدِّراس��� َّية
َّ
والمؤسس���ات التَّعليم َّي���ة العرب َّية ،بالمقابل
في الجامعات
َّ
تتَّس���ع دائرة اعتماد اللُّغة اإلنجليز َّية في أروقة الجامعات،
وقد كان ذل���ك في العقود الماضية مقتص���راً على المواد
َّ
الطبيع َّي���ة في الطب والهندس���ة وغيرهما ،ولم تفلح جهود
التَّعريب ف���ي مواجهة هذا التَّحدي ،وف���ي الوقت الحالي
اتَّسع اإلشكال وتعقَّد ،فأصبحت اإلنجليز َّية تطغى على لغة
الدِّراسة في اإلنسان َّيات.
بُع ٌد آخر من التَّحدِّي يكمن في مجال النَّش���ر والبحث
العلم���ي؛ إذ ال يُعت���رف باللُّغة العرب َّية في النَّش���ر العلمي
بالمجالت العالم َّية ،فالباحث واألس���تاذ الجامعي في اللُّغة
العلمي في بعض الجامعات
العرب َّية مث ًال ال مجال له للتَّر ِّقي
ِّ
العرب َّية إ َّال عبر النَّشر باللُّغة اإلنجليز َّية أو غيرها من اللُّغات
العالَم َّية.
د  -عزوف الجيل الجديد عن تعلُّمها:
ع���زوف الجيل الجديد عن تعلُّم اللُّغ���ة العرب َّية ظاهرةٌ
ٍ
أس���باب كثيرة ،لعل أبرزها:
دراسات ع َّدة ،وله
مس���جلة في
ٌ
َّ
( )1انظرMiriam A. Locher، Jurg Strassler، Standard :
and Norms in the English Language، in:
Crystal، David. English as a Global Language،
.(Cambridge University Press، 1997)، 48
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تخص���ص العرب َّية،
ضيق ف���رص التَّوظيف أم���ام خريجي ُّ
والنَّظرة ال ُّدونية َّ
الش���عب َّية إلى مد ِّرسيها ،وشكوى ال َّدارسين
من صعوبتها ،يس���توي ف���ي ذلك الع���رب وغيرهم ،وهذه
اإلشكاالت وأمثالها ليس���ت بنيو َّية في اللُّغة العرب َّية نفسها،
إف���رازات ألوضاع خارجة عن طبيع���ة العرب َّية،
وإ َّنم���ا هي
ٌ
فالقول بصعوبة العرب َّية – مث ًال  -ألص ُق بطرق التَّدريس منه
الضعيفة هي المسؤولة عن
باللُّغة نفس���ها ،فطرق التَّدريس َّ
تقديم العرب َّية لل َّدارسين مش���حون ًة بالقواعد واآلجروم َّيات
الملغزة ،والمس��� َّميات الوظيف َّية العميقة ،واألمر أش��� ُّد إذا
كان ال َّدارس���ون من غير العرب ،بينما نجد اللُّغات األخرى
ٍ
مس���افات
خاصة) قد قطعت في تدريس لغاتها
(األوروب َّية َّ
شاسعة ،ور َّكزت في تدريسها وتقديم قواعدها على األشكال
النَّمط َّية المحك َّية ،أو ما يصطلَح عليه َّ
بالطريقة المباش���رة
( )Direct Methodفي تدريس اللُّغات.
هـ  -تأثرها الواضح بالمعلومات َّية:
َّ
أدى شيوع ش���بكة اإلنترنت واتنشار استعمال الشباب
واضح في اللُّغة العرب َّية الحديثة ،وقد أطلق
لها إلى تأثي���رٍ
ٍ
بعض الباحثين على هذا النَّمط من العرب َّية (،)e - Arab
«عرب َّية إلكترون َّية» ،وهي العربية المس���تعملة في اإلنترنت
وال َّرسائل القصيرة في الهواتف النَّقالة.
ومن بعض مالمح هذه العرب َّية:
 اقتراض المفردات الكثيرة من اإلنجليز َّية والفرنس َّيةخاصة ،اقتراضاً غير مس��� ّوغ في معظ���م األحيان((( ،ومن
َّ
نماذج تلك المف���ردات :كوبي ( ،)copyكليك (cliquer /
 ،)clickفورمات (.)format
 التَّح ُّول اللُّغوي من العرب َّي���ة إلى اإلنجليز َّية والمزجبينهما.
َّ
 اس���تعمال األرقام الالتين َّي���ة؛ للتعويض عن أصواتعرب َّية ،مثل (.)9iyam ،6ayib ،7abibi ،3rabi
( )1ان��ظ��رDaoudi، Anissa. Globalization and :
E-Arabic: The Emergency of a New Language
at the Literal and Figurative Levels، in:
Rodopi، (ed)، Language Contact in Times of
Globalization، (N.Y: Editions Rodopi، 2011)، 61
.- 76

 استعمال الحرف ال َّالتيني لكتابة النُّصوص العرب َّية. عدم االنصياع للقواعد اللُّغو َّية اإللزام َّية في العرب َّية.وفي هذا تقول الباحثة أنيس���ة داودي« :إ َّن أه َّم سمة
للعرب َّية اإللكترون َّية هي مسخ اللُّغة»((( ،وحتى في المستوى
األدبي من ال َّذوق والخيال والتَّش���بيه ،فإ َّن ث َّم تح ُّوالً واضحاً
في العرب َّية ،كما في المثال اآلتي« :المواطن َّ
معطل ،ال يوجد
عليه اي شي ،فال بد من الفرمتة من الفيروسات حتى يرجع
مخُّ ه جديد ونظيف كما كان»((( ،فاللُّغة هنا ممس���وخ ٌة ح ّقاً
في مستوى المفردات والتَّراكيب والخيال.

ر�ص و�إجراءات لنجاحات م�ستقبليَّة:
رابع ًاُ :ف ٌ

على ال ُّرغم من اإلش���كاالت الكثيرة المحفوفة باللُّغات
اإلفريقي���ة ،والتَّحدِّيات الت���ي تعترض اللُّغ���ة العرب َّية في
العربي ،فإ َّن ثمة فرصاً موجودة يفضي
إفريقيا وفي الوطن
ِّ
حقيقي للغة العرب َّية بإفريقيا.
مستقبل
استغاللها إلى
ٍ
ٍّ
ع���رض لبعض تل���ك الفُرص
وف���ي الفق���رات اآلتية
ٌ
واإلمكانات:
أ  -بعث العرب َّية بوظائفها المتعدِّدة:
الصحراء بكونها
تمتاز اللُّغة العرب َّي���ة بإفريقيا جنوب َّ
متعدِّدة الوظائف ،وقد يبدو ذل���ك بده ّياً وعا َّماً بين جميع
اللُّغات البش���ر َّية؛ لك َّن هذه الميزة في اللغة العرب َّية تنفرد
بظهورها بق َّوة على جميع مستوياتها وأبعادها متزامن ًة ،فهي
والسياسة والدِّين وال َّثقافة في الوقت نفسه.
لغة التِّجارة ِّ
ُّ
عليه؛ فإ َّن مستقبل اللغة العرب َّية مرهو ٌن بمدى نجاحها
الصع���د ،خصوصاً في المجاالت
ف���ي الظهور في مختلف ُّ
التي يتم َّيز بها عصر المعلومات َّية ،فإذا أثبت متحدِّثو العرب َّية
أ َّنها جديرةٌ باالس���تخدام في ميادين اال ِّتصال ،والمعامالت
التِّجار َّي���ة ،والبثِّ
اإلعالمي ،ف���إ َّن تبنّي مجتمعات إفريقية
ِّ
أو غيرها من المجتمعات للغة العرب َّية في تلك المناش���ط
الحيات َّية سوف يكون سلساً.
تجدر اإلش���ارة إلى أ َّن اختزال العرب َّي���ة في المجال

( )2انظر.Daoudi، Anissa. Op. cit :
( )3انظر.Daoudi، Op. cit. 73 :
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الكلي
خاصة قد وقع في عصور َّ
الدِّيني بإفريقي���ا َّ
الضعف ِّ
لأل َّمة اإلس�ل�ام َّية ،وليس الوضع ال َّراه���ن إ َّال نتيجة لهذا
الضع���ف ،فإفريقيا اليوم ال يعوزه���ا حفظة المقامات ،وال
َّ
ُّ
الشعراء الفطاحل ،وال النَّحو ُّيون الجهابذة ،مع أهمية ذلك،
ولكنَّه���م – حتى في هذا المجال  -ال يزالون يعيش���ون في
القوالب المستهلكة؛ ال يبدعون وإ َّنما يجت ُّرون.
والتَّحدِّي القائم هو :كيف نخرج بالعرب َّية بإفريقيا من لغة
حي نشط منتج ف َّعال؟ على سبيل المثال؛
«محنَّطة» إلى ٍ
كائن ٍّ
عربي ،وانتشرت على
فإ َّن لغة السواحلية التي نشأت من ٍ
رحم ٍّ
السواحل َّ
الشرق َّية اإلفريقية وفي وسطها ،حين أثبتت
امتداد َّ
وجوده���ا وجدارتها ،بوصفها لغة تج���ارة بامتياز ،فإ َّن ال ُّدول
الحديثة في ش���رق إفريقيا ،إ ّبان استقاللها ،لم تر غضاضة
في اختيار هذه اللُّغة لغ ًة رس���م َّية بش���كلٍ من األشكال ،بدأ
ذلك بالزَّعيم نيريري ( )Julius Nyerereالذي اتَّخذ قراراً
سياس ّياً ُشجاعاً بترسيم الس���واحلية لغ ًة وطن َّية لتنزانيا ،أما
كيني���ا ويوغندا وبورندي ورواندا وكونغو  -كينشاس���ا (زائير
س���ابقاً)؛ فقد اعتمدت الس���واحلية لغة وطن َّي���ة إلى جانب
اإلنجليز َّية االستعمار َّية (الجدول رقم .)1
ب  -توظيف العرب َّية في جميع فروع العلم والمعرفة:
تق َّدم في استعراض سمات اللُّغات اإلفريقية وخصائصها
أ َّنها لغات كثيرة كثر ًة قد توصف بأ َّنها فاحش���ة ،لكن من بين
السمة يمكن استثمارها في
تلك اللُّغات لغات عمالقة ،إ َّن هذه ِّ
عالق���ة اللُّغة العرب َّية بتلك اللُّغات؛ إذ قد ثبت أيضاً أ َّن اللُّغات
العظمى بالقارة هي ذات عالق���ة قو َّية بالعرب َّية :إما عضو َّية
بكونها في مجموعة أس���ر َّية واحدة م���ع العرب َّية ،أو وظيف َّية
بسبب طول احتكاك تلك اللُّغات بالعرب َّية وتأ ُّثرها بها.
في هذا الجانب؛ فإ َّن اللغة العربية قد تضع لنفس���ها
قدم���اً ثابتة بإفريقيا إذا ّ
وظفت نفس���ها في فروع المعرفة
المعاصرة ،وسوف ينتج عن ذلك اقتراض اللُّغات اإلفريقية
الكبرى من العرب َّية في تلك المجاالت الحديثة ،بل س���وف
يتع��� َّدى التَّأثير من االقتراض المحض إلى تأ ُّثر تلك اللُّغات
بالعرب َّية في المستويات اللُّغو َّية الخطاب ّية األخرى ،وسيم ِّهد
لهذا التَّأثر ويس��� ِّهله العالقة العضو َّية القائمة بين العرب َّية
وبين اللُّغات اإلفريقية.

ج  -دعم اللُّغات ذوات العالقة بالعرب َّية:
ألي عنصر
الصبغة الكتل َّية ال يمكن ِّ
ف���ي هذا العالَم ذي ِّ
من عناصره ُّ
الظهور والهيمنة وحده إ َّال من خالل االس���تقواء
بغيره ،بل إ َّن قانون هذا العالم الكتلي يرفض االنزواء ،ويهدِّد
ك َّل عنصرٍ منعزل فيه باالندثار وال���زَّوال ،وهكذا ،فإ َّن اللغة
العرب َّية ،أو غيرها من اللُّغات ،ال يمكنها أن تبقى في المعترك
غوي ال َّراهن ،أو أن تتب ّوأ مكانة لنفسها ،وهي منعزلة ،وإ َّنما
اللُّ ِّ
يتحقَّق ذلك عبر شراكة و «تحالفات لغو َّية» كبيرة.
هذا ،وال َّ
شك أ َّن دعم أ َّية لغةٍ إفريقية كبرى ،لَهو دع ٌم
غير مباش���ر للغ���ة العرب َّية؛ لما قد س���بق بيانه من عالقةٍ
عضو َّي���ة بين معظم تلك اللُّغات وبين العرب َّية ،على س���بيل
المثال؛ فق���د تن َّبه بعض الباحثين إل���ى أ َّن االرتقاء باللُّغة
الس���واحل َّية بوصفها لغ���ة وطن َّية بتنزاني���ا وكينيا قد أ َّدى
إل���ى ترك الكثير من المف���ردات المقترضة من اإلنجليز َّية
واس���تعمال مفردات عرب َّي���ة مكانه���ا ،أي أ َّن هناك تح ُّوالً
«س���فل ّياً» من اإلنجليز َّية إلى العرب َّية عن طريق السواحل َّية،
ُ
خاصة،
واإلعالم
ِّجارة
ت
وال
والعلوم
اإلدارة
مج���ال
في
وهذا
َّ
فالكلمة ( )ripotiأي :تقرير ،ق���د ُغ ّيرت إلى ()taarifu
تعريفة ،وكلمة ( )kortiالمقترضة من اإلنجليزي َّة (،)court
ُغ ّيرت إلى ( ،)mahkamaوكذلك كلمة ( )jajiالمقترضة
من كلمة (ُ )judgeغ ّيرت إلى العربية ( ،)hakimuوكلمتا
( )elimujamii، elimunafsiق���د اقتُرِ ضتا من العرب َّية
ُ
وطرحت اإلنجليز َّية (.((( )sosholojia، saikoloji
د  -االستثمار في الفُصحى بإفريقيا:
إذا كان���ت العرب َّي���ة واللُّغات اإلفريقية كلتاهم���ا مه َّددتَين
باإلنجليز َّي���ة الساكس���ون َّية ،ف���إ َّن العرب َّية تنف���رد بأ َّنها مه َّددة
بالعام َّي���ات القطر َّية ،كما تنفرد اللُّغ���ات اإلفريقية بأ َّنها مه َّددة
باللُّغات االس���تعمار َّية األخرى ،حتى أضعف تل���ك اللُّغات ،أي:
اإلسبان َّية التي ال وجود لها إ َّال في دولةٍ واحدة (غينيا االستوائية).
وعلى الرغم م���ن ذلك فإ َّن ك ًّال م���ن العرب َّية واللُّغات
( )1انظرVersteegh، Cornelis H. M.، Versteegh Kees :
V. The Arabic Language، (Edingurgh University
.Press، 2001)، 230
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اإلفريقية له���ا الكثير من ُفرص العط���اء واألخذ في هذا
السياق ،ويظهر هذا فيما يأتي:
ِّ
 أ َّن وض���ع العرب َّية بإفريقيا – عا َّمة  -وض ٌع ج ِّيد ،بلإ َّن النَّظرة إليها في المجتمعات المسلمة ما زالت تقديس َّية،
عليه ،ف���إ َّن العرب َّية ليس���ت أمامها عقبة في «اس���تمالة»
شعبي
األفارقة إلى نفسها ،وينبغي أن يبدأ ذلك في مستوى ٍّ
سمي باللُّغة
ٍّ
جماهيري ،وإذا ما تحقَّق ذلك فإ َّن االعتراف ال َّر َّ
ً
العرب َّية سيكون تحصيال للحاصل.
 أ َّن إفريقيا َّمرشحة بأن تكون أرض َّية خصب ًة لمواجهة
الهجمة العام َّية ضد الفصحى؛ ما دام أ َّنها منطقة «محايدة»،
أو أرض «فطرة لغو َّية» ،لم ُ
تشبْها شائبة العام َّيات القطر َّية.
هذا ،ومن اإلجراءات الممكنة القريبة المنال في هذا
الوقت اس���تثمار ال ُّدول العرب َّية في الجامعات اإلسالم َّية /
العرب َّية الحديثة التي بدأت تش���يع في ال��� ُّدول اإلفريقية،
ونعني بـ «االس���تثمار» معناه العلم���ي ال َّدقيق الذي يُراد به
إعطاء القليل وأخذ الكثير.
هـ  -عولمة الحرف العربي:
س���بقت اإلشارة إلى أ َّن من إشكاالت اللُّغات اإلفريقية
أ َّنها ما زالت في طور الش���فاه َّية ،وقد يكون هذا اإلشكال
مدخ ًال مه ّماً ،وب َّواب ًة مفتوحة أمام العرب َّية؛ إلس���داء خدمة
نظام
تاريخ َّية إلى اللُّغات اإلفريقي���ة ،ويتحقَّق ذلك بوضع ٍ
العربي ،وال َّ
ش���ك أ َّن ذلك
كتابي للُّغات اإلفريقية بالحرف
ِّ
ٍّ
ُّ
يعود على اللغة العرب َّية نفس���ها بالنَّف���ع الكثير في العصر
ال َّرقمي الذي نحن فيه.
تجدر اإلش���ارة إلى أ َّن العرب َّية قد س���بقت إلى إمداد
بعض اللُّغات اإلفريقية بنظامها الكتابي األ َّول قبل الحضور
األوروبي إلى القارة و ُعرِ ف بــ «ال َع َجمي»؛ لذلك حين وفدت
تلك اللُّغات االس���تعمار َّية إلى إفريقيا؛ فإ َّن أ َّول ما قامت به
العربي عن تلك اللُّغات واستبدلت به الحرف
إزاحة الحرف
ِّ
ال َّالتيني ،حدث ذلك في الس���واحل َّية ،والهوس���ا ،واليوربا،
والفلفلدي ،والماندي���غ ،وغيرها من الكتابات((( ،كما حدث
( )1انظرJacques Maurais، Michael A. Morris. :
Language in a Globalizing World، (Cambridge

في غير إفريقيا في إندونيسيا وتركيا.
لك���ن هذه المب���ادرة كانت من أصحاب تل���ك اللُّغات
تواصلي ض ِّي���ق (دعوة
أنفس���هم ،ومحص���ورة في نط���اق
ٍّ
السمة الغالبة
ومراس�ل�ات ،وتدوين مذكرات)؛ لذلك ،فإ َّن ِّ
في تل���ك «العجم َّيات» أ َّنها غير ُم َمنْهج���ة ،وغير ثابتة في
اإلمالء؛ حيث يختلف هجاء األصوات والكلمات بين منطقة
وأخرى ،ومن
شخص آلخر((( ،وطبقاً إلحصاءات اليونسكو
ٍ
ف���إ َّن أكثر من ( )%50من ال َّراش���دين بمنطقة س���نيغامبيا
(الس���نغال ،وغينيا بيس���ا ْو ،وغامبيا) ،من قبائل ماندينْكا،
بشكل من األشكال ،وهذا رأسمال مه ٌّم في
يكتبون بالعجمي ٍ
الصحراء.
مشروع تطوير «العجم َّية» بإفريقيا جنوب َّ
نظام
إذن ،توج���د ُف ٌ
���رص كبيرة بح���وزة العرب َّية لوض���ع ٍ
موس���ع
كتابي ش���املٍ للُّغات اإلفريقية ،والمش���اركة في برنامج َّ
ٍّ
لمحو األم َّية ،ولع َّل المه َّمة أس���هل من ذي قب ُل بتق ُّدم الوس���ائل
التكنولوج َّية ،ووفرة الدِّراسات اللِّسان َّية عن لغات إفريقيا ،ووجود
َح َملة شهادات عليا في الدِّراسات العربية في ك ِّل بلدٍ إفريقي.
أيض���اً ،تجدر اإلش���ارة إلى أ َّن منظمة «إيسيس���كو»
ٍ
بمش���روعات مش���كورة في هذا
 ، ISESCOق���د بادرت
ُّ
المج���ال ،غير أ َّنه���ا محصورة باللغات الكبرى التي س���بق
نحت منحى تجزيئ ّياً للُّغات ،وكان
وجود «عجم َّيات» بها ،كما ْ
األجدر – في رأينا  -توحيد الجهود في ٍ
جهد ش���امل ج َّبار
يغطي كبريات لغات القارة.

خاتمة:

من خالل اس���تنطاق واقع ك ٍّل م���ن اللُّغات في إفريقيا
ٍ
اس���تنتاجات
العربي؛ تب َّينت جملة
واللُّغة العرب َّية في الوطن
ِّ
على النَّحو اآلتي:
خصب لتفا ُعل اللُّغات وتالقحها،
 أ َّن إفريقي���ا مجالٌ
وأخ���ذ بعضها من بعض ،وقد تحقَّ���ق ذلك في القديم بين
.)University Press، 2005

( )2انظرVydrin، Valentin. The Arabic Script in :
Africa: Usage Diversity and Dynamics of a
Writing System، A Workshop، University of
.2010 ،7-Cologne، April 06
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العرب َّية واللُّغات اإلفريقية الكبرى.
 أ َّن اللُّغات اإلفريقية تش���هد تهديداً حقيق ّياً ،وهجم ًةشرسة من لدن اللُّغات االستعمار َّية (اإلنجليز َّية الساكسون َّية
خاصة) ،هجمة تهدِّد وجود اللُّغات اإلفريقية.
َّ
 أ َّن العالقة بين اللُّغة العرب َّية وبين إفريقيا عالق ٌة ج ُّدوثيقة ،عميقة الجذور متشابكة الخيوط؛ بكون العرب َّية جزءاً
في فصيلة اللُّغات اإلفريقية  -اآلس���يو َّية ،وأخذ الكثير من
اللُّغات اإلفريقية عناصر كثيرة من العرب َّية.
انطالقاً من المعطيات المذكورة ،يجيب هذا المقال عن
السؤال المطروح في مسته ِّل المقال :ما مستقبل اللُّغة العرب َّية
ُّ
الصح���راء؟ بالقول :إ َّن ُفرص النَّجاح في
جنوب
إفريقيا
في
َّ
المس���تقبل مفتوحة على مصراعيها أمام العرب َّية بإفريقيا،
غير أ َّن هذا النَّجاح ٌ
منوط بمستلزمات ومقدِّمات ،منها:
 حسن توظيف الفُرص التي يتيحها عصر العولَمة منتكثيف في التَّواصل واألخذ والعطاء بين ال َّثقافات ،وسرعة
في نشر المعلومات ،وشيوع الوسائل التكنولوجية.
 دعم اللُّغ���ات اإلفريقية الكبرى القريبة من العرب َّية،والصومال َّية.
كالسواحل َّية ،والهوساُّ ،
 تقدي���م العرب َّية إل���ى إفريقيا في صورته���ا الكل َّيةالحضاري ،واالس���تثمار الحقيقي في
المس���توعبة للوعاء
ِّ
وسائل التَّواصل ال َّرقمي بالعرب َّية في إفريقيا.
موقع متم ِّيزٍ للوفاء بمس���تلزمات
إ َّن اللُّغ���ة العرب َّية لفي ٍ
النَّجاح المنشود بإفريقيا واستحقاقاته؛ بما تحويه العرب َّية من
طاقات ذات َّية وروح َّية؛ ِّ
لتخطي عقبات المستقبل وتحدِّياته.
الجداول:
جدول ( :)1اللغات الوطنية الرسمية بالدول اإلفريقية
جنوب الصحراء
الدولة

إثيوبيا

اللُّغة الرَّسميَّة
استعمارية

إنجليز َّية

إريتريا
بوتسوانا
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وطنيَّة قوميَّة

أمهر َّية
عرب َّية

إنجليز َّية

سيشُ وانا

بوروندي

فرنس َّية

كيروندي

تانزانيا

إنجليز َّية

سواحل َّية

عربية ،سوكوما

تشاد

فرنس َّية

عربية (تُرك)

كانوري ،سارا

جنوب

إنجليز َّية

السودان
جزر القمر
جنوب
إفريقيا
جيبوتي
رواندا
سوازيالند

تغرين َّية

دينكا ،نوير ،باري ،زانْدي ،شلك

فرنس َّية

عرب َّية

القمر َّية

إنجليز َّية

( 9لغات)

زولو ،اندبِيلي ،سوسا

فرنس َّية

عرب َّية

عفر ،صومالية

فرنسية

كينيا رواندا

سواحل َّية

إنجليز َّية

سيسواتي
ْ

سيسوتو ،نيانْجا ،لوزي ،تونْغا

عرب َّية

السودان

عرب َّية،

الصومال

صومال َّية

إنجليز َّية ،إيطال َّية

كينيا

إنجليز َّية

سواحلية

كيكويو ،كامبا ،ليو ،أرومو ،لويا

ليسوتو

إنجليز َّية

سيسوتو

سوسا ،زولو

مدغشقر

فرنس َّية

مالجاشي
عرب َّية

موريتانيا
إنجليز َّية

نيجيريا

هوسا ،يوربا،
إيبو

ولوف ،سوننكي ،بوال ْر
فوالني ،إبيبيو

جدول ( )2اللغات االستعمار َّية ال َّرسمية بال ُّدول
(((
اإلفريقية جنوب الصحراء
الدَّولة

الدُّول

إنجليز َّية

بوتسوانا ،ليسوتو ،مالوي ،ناميبيا ،ج .إفريقيا ،سوازيالند،
زامبيا ،زيمبابوي
إثيوبيا ،كينيا ،جنوب السودان ،تنزانيا ،يوغندا ،كاميرون ،غامبيا،
غانا ،ليبيريا ،سيراليون ،نيجيريا ،موريشيوس ،سيشل

فرنس َّية

بوروندي ،جيبوتي ،رواندا ،كاميرون ،ج .وسط إفريقيا ،كونغو
 برازفيل ،كونغو الديمقراطية ،إفريقيا الوسطى ،غابون ،توغو،بنين ،بوركينا فاسو ،ساحل العاج ،غينيا ،مالي ،نيجر ،السنغال،
جزر القمر ،مدغشقر ،موريشيوس ،غينيا االستوائية

لغات محليَّة

عفر ،أرومو ،سيدامو ،صومالية،

سواحلي

برتغالية

أنغوال ،موزامبيق ،ساو تومي ،كاب فير ْد ،غينيا بيساو

إسبان َّية

غينيا االستوائ َّية

إنجليز َّية ،إيطالية ،تغر ،عفر،
كونما ،أمهر َّية
كاالنْغا

( )1انظرAdapted from: Africa Institute of South :
Africa. Africa at a Glance: Facts and Figures،
15th Edition، http:site.ebrary.com/id/10574658

العدد الثامن عشر  /شوال  -ذو الحجة 1434هـ  ،أكتوبر  -ديسمبر 2013م

خاتمة ملف ال ُّلغة العرب َّية بإفريقيا
ترج���و مجلة قراءات أن يكون هذا الملف خطوة
نح���و الوقوف على أح���وال اللغة العربي���ة واللغات
الوطني���ة في القارة اإلفريقي���ة ،للعمل على معالجة
مشكالتها والنهوض بها ،لتسترد مكانها الطبيعي في
حياة شعوب القارة اإلفريقية الذي سلبته منها اللغات
االستعمارية.
حرصت المجلة على أن يكون الملف ش���ام ً
ال –
قدر اإلمكان – لجوانب الموضوع ،قريباً من ش���عوب
القارة اإلفريقية في واقع لغاتهم ومشكالتها ،واقعياً
في تقديم المقترحات والحلول.
س���لّط جانب م���ن الملف الض���وء على عالقة
اللُّغ���ة العرب َّية بإفريقيا ،وذ ّكرنا بتلك العالقة الوثيقة
العريق���ة بينهما ،وكيف أنها عالقة ذات جذورٍ غائرة
في زمان القارة اإلفريقية ومكانها ،ش���رقها وغربها
ً
مث�ل�ا  -مناطق
وجمي���ع أرجائها ،تش���هد بذلك –
التَّم���اس والتَّمازج والتَّفاعل النَّش���ط بي���ن إفريقيا
وبي���ن القبائل العرب َّي���ة التي هاجرت م���ن الحجاز
اإلفريقي ،وبوس���طها أيضاً
واليمن َّ
وتوطنت بالقرن
ِّ
في تش���اد والنِّيجر الحالية تحديداً ،وبغرب إفريقيا،
حتى الجنوب األقصى من القا َّرة ،كما تش���هد بذلك
العالقات الوظيف َّية القائمة بي���ن اللُّغة العرب َّية وبين
األس���ري ،وفي مس���توى
لغات إفريقيا في االنتماء
ِّ
المفردات ،والتَّعبير ،واألدب.
هذه العالقة بين العرب َّية وإفريقيا كان لها – وما
ت���زال  -تأثيرات متعدِّدة جل َّي���ة ،اجتماع َّية وثقاف َّية
وسياس َّية وعمران َّية ،فاللُّغة العرب َّية وثقافتها ،والدِّين
جوهري في الحضارة
اإلسالمي بش���موليته ،مك ّون
ٌّ
ُّ
اإلفريق َّية ،بل ه���ي حجر زاوية ال يمكن زعزعته في
اإلفريقي.
البناء
ِّ
كما ألق���ى الملف الض���وء على واق���ع اللُّغات
اإلفريق َّية واللُّغة العرب َّية ،حيث كش���ف عن إشكاالت

ج َّمة ،ومنها  -على سبيل المثال  -أن إفريقيا توصف
لكن
بأ َّنه���ا أكثر القارات تع ُّدداً في اللُّغات واإلثنياتَّ ،
المفارقة أن تظ ّل تلك اللُّغات القوم َّية بإفريقيا مه َّمشة
بتمثيل في المحافل
في المستوى ال َّرسمي ،ال تحظى
ٍ
ال ُّدول َّية ال َّرسم َّية ،أو في البرلمانات ووسائل اإلعالم
ومؤسسات التَّعليم داخل إفريقيا نفسها.
المحل َّية
َّ
أض���ف إلى ذل���ك وجود ح���رب ض��� َّد اللُّغات
اإلفريق َّية م���ن ل ُدن المتغربين م���ن الزُّمرة المثقَّفة
من أبن���اء القا َّرة ،ومن ُص َور هذه الحرب تفانيهم في
الفرنكوفوني الذي يم ِّثل تحدِّياً فكر ّياً
خدمة المشروع
ِّ
وإيديولوج ّي���اً حقيق ّياً للُّغات اإلفريق َّي���ة وثقافاتها،
ولسائر مق ِّومات الحياة فيها ،ويكمن ذلك في فرض
اللُّغة الفرنس َّية وال ُّرؤية الفرنس َّية للعالَم على ُّ
الشعوب
اإلفريق َّية ،بالوسائل غير العادية ،بما في ذلك التَّهديد
واإلكراه ،وبالحرب المعلنة على اللُّغة العرب َّية واللُّغات
اإلفريق َّية التي تحاول أن تسترد مكانها في المجتمع
اإلفريقي ،هذا ليخلو الج ُّو للفرنس َّية لتنتشر وتسود،
ِّ
ويت َّم تطويق ال ُّدول المس��� َّماة بالفرنكفون َّية بإفريقيا،
السيف والبارود االستعماري.
وتحقيق ما قصر عنه َّ
وباإلضافة إلى ه���ذه الهجمة الفرنكوفون َّية على
السياس���ات
العرب َّية ولغ���ات إفريقيا القوم َّية؛ َّ
فإن ِّ
الحكوم َّية تزيد ِّ
الطين بلَّة ،خصوصاً في ال ُّدول التي
لها عالقة تاريخ َّي���ة عميقة بالع���رب ،وال ُّدول ذات
العضو َّية في جامعة ال ُّدول العرب َّية؛ حيث يت ُّم إقصاء
اللُّغة العرب َّية وتهميش���ها عمداً في سياس���ات بعض
هذه ال ُّدول.
كذل���ك ألقى المل���ف الضوء على واق���ع تعليم
ٍ
مشكالت مزمنة،
اللُّغة العرب َّية بالقارة ،وكش���ف عن
السياس���ات اللُّغو َّي���ة الحصيفة ،وندرة
مث���ل غياب ِّ
المؤسس���ات التَّعليم َّية في بع���ض األقطار ،وضعف
َّ
اإلشراف الفني واإلداري ،والتَّخ ُّبط الواضح في طرق
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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التَّعليم ،وفي إعداد معلِّمي اللغة العرب َّية ،والعجز في
الكتاب المدرسي وفي وسائل التَّعليم المعينة ،وهذا
قصور واض ٌح في جميع أركان البناء التَّعليمي.
وفي ظ ِّل ذلك كلِّه فإ َّن مخرجات المدارس العرب َّية
بإفريقيا ال تل ِّبي حاجات التَّنمية في البالد اإلفريق َّية،
يظه���ر ذلك في أجلى ُصوره ف���ي الواقع النِّيجيري –
مث ً
ال  ،-حيث تقف نيجيريا في طليعة ال ُّدول اإلفريق َّية
في كث���رة الكل َّي���ات العرب َّية واإلس�ل�ام َّية بجامعاتها
الوطن َّية ،إ َّال أ َّن تلك الكثرة لم تتعد  -في مضمونها -
االنكفاء على فصحى التُّراث ،وتخريج ناظمي األشعار
وحفظة المقامات ،ولم تشمل مناهج تلك المؤسسات
التعليمية العلوم اللُّغو َّية والعربية الحديثة التي تس���هم
العربي والعالَم الدولي ،وق ْل
في ربط نيجيريا بالعالَم
ِّ
مثل ذلك فيما دون نيجيريا من ال ُّدول اإلفريق َّية جنوب
الصحراء في تعليم اللُّغة العرب َّية.
َّ
وفي جان���ب آخر ق ّدم الملف ع���دداً من الرؤى
والحلول لمعالجة تلك المش���كالت ،حيث رأى بعض
أن تلك المش���كالت ال تخ���رج عن نطاق
الباحثي���ن َّ
بدعم
َّ
السيطرة وإيجاد الحلول ،فاللُّغة العرب َّية تحظى ٍ
قوي بإفريقيا ،وبق َّوة ذاتية تم ّكنها من القيام
ش���عبي
ٍّ ٍّ
السبق
صاحبة
ة
ي
العرب
كانت
فقد
ش���أن،
بمه َّمةٍ ذات
َّ
َّ
في إمداد ٍ
لغات إفريق َّية كثيرة بأبجد َّيتها قبل الحضور
االس���تعماري ،وحافظت بذلك على ال َّذاكرة الجمع َّية
ِّ
اإلفريق َّية من النس���يان والتَّالش���ي واالضمحالل،
األوروبي
لذلك كان من أوائل مش���روعات المستعمر
ِّ
محاربة اللغة العرب َّية؛ أل َّنه���ا تفنِّد مزاعمهم القائلة
بأن األفارقة ال حضارة لهم.
َّ
الملحة في الس���احة اإلفريق َّية
الحلول
من
إذن؛
َّ
حقيقي للُّغة العرب َّية في
تفعيل
والسعي نحو
ٍ
المبادرة َّ
ٍّ
متخصصة
والسياسة ،وإنشاء معاهد
ِّ
اإلعالم ،والفنِّ ،
ف���ي تدريب معلِّم���ي اللُّغة العرب َّي���ة؛ بوصف المعلِّم
الحقيقي للعمل َّي���ة التَّحديث َّية في التَّعليم،
المح��� ِّرك
َّ
وال ب��� َّد أن يرافق ذلك تحديث مناهج أقس���ام اللُّغة
العرب َّية والدِّراسات اإلسالم َّية بالقارة حتى تستجيب

مخرجاتها لمقتضي���ات العصر ،وال يكون خ ِّريجوها
عا َّلة على المجتمع.
المتخصصة وتحديث
وال يكف���ي بناء المعاه���د
ِّ
مناهجه���ا ،وإ َّنما ينبغي لذل���ك أن يت َّوج ويُدعم ببناء
مؤسسات تعليم اللُّغة العرب َّية ال َّرائدة
شراكة حقَّة بين َّ
َّ
َّ
كمنظمتي إيسيس���كو
ومنظماتها،
العربي
في الوطن
ِّ
مؤسسات التَّعليم اإلفريق َّية ،وذلك من
وأليسكو ،وبين َّ
والفني والمادي أيضاً لتلك
العلمي
أجل تقديم ال َّدعم
ِّ
ِّ
المؤسسات ،فال ِّرعاية المستم َّرة ضرور َّية.
َّ
َّوجه إل���ى توفير
ت
ال
ف���ي
يكم���ن
آخ���ر
ج
ع�ل�ا
ٌ
ُّ
َّخصص���ات بجمي���ع أفرعه���ا :ش���رع َّية وأدب َّية
الت ُّ
وعلم َّية وتطبيق َّية أمام َّ
اإلفريقي ،سواء في
الش���باب
ِّ
العربي أو
الجامعات العرب َّية واإلس�ل�امية في الوطن
ِّ
في الجامعات اإلس�ل�ام َّية التي بدأت تكثر بإفريقيا،
فإن الخريج المس���لم الم َّثقف ثقافة إسالم َّية
وبذلك َّ
عرب َّية يجد فرص التَّوظيف متكافئة بينه وبين غيره
من المثقَّفين باللُّغات االستعمار َّية ،بل ستكون ُف َر ُصه
أكبر ،ومشاركته في مشروعات اإلنماء اإلفريق َّية أكثر
فاعل َّية ،وكذلك س���تزيد ُفرصه ف���ي تقلُّد المناصب
تم���س مصير اللُّغة
القيادية وصن���ع القرارات التي
ُّ
العرب َّية وثقافتها بإفريقيا.
فإن دعم مش���روع مح���و األم َّية باللُّغات
كذلكَّ ،
العربي يع ُّد
المحل َّية اإلفريق َّية مع اس���تخدام الحرف
ِّ
مشروعاً ضرور ّياً لدعم اللُّغة العرب َّية نفسها بالقا َّرة،
وقد حقَّقت اللُّغات اإلفريق َّية الكبرى نجاحاً مشهوداً
كالسواحل َّية والهوسا.
في هذا المجالَّ ،
السياس���ات واإلجراءات المذكورة
بتحقيق هذه ِّ
ال حقيق ّياً
وغيرها فإ َّننا نتوقع للُّغة العرب َّية مس���تقب ً
بالقا َّرة ،ال يقف عند مس���توى كونها لغ ًة ش���ائع ًة في
القارة اإلفريق َّية فحس���ب ،بل يتع���دى إلى أن تكون
لغة مس���اهمة في اإلنماء اللغ���وي والحضاري ،وفي
إمداد اللُّغ���ات اإلفريق َّية بالحلول والتطوير ،وضماناً
ٍ
تهديد
لصمودها أم���ام ما تواجهه تلك اللُّغ���ات من
باالندثار واالضمحالل في عصر التغريب والعولمة.
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أهم األحداث  :يوليو  -سبتمبر

عام 2013م 1434 -هـ

■ االتحاد اإلفريقي يعلّق مش���اركة مصر في أنشطته بعد عزل الجيش
للرئيس المنتخب «محمد مرسي»:
ص��� ّوت االتحاد اإلفريقي بأغلبية كبيرة لقرار تعليق ك ّل أنش���طة
مص���ر في االتحاد بعد عزل الجيش للرئيس المصري المنتخب محمد
مرسي.
وتعليق األنش���طة هو اإلجراء المعتاد ال���ذي يتخذه االتحاد عند
وق���وع انقالب وتعطيل العمل بأحكام الدس���تور ف���ي أي دولة عضو،
وقال ادموري كامبودزي أمين عام مجلس الس���لم واألمن عقب اجتماع
المجلس« :يق ّرر مجلس السلم واألمن باالتحاد اإلفريقي تعليق مشاركة
مصر في جميع أنشطة االتحاد لحين استعادة النظام الدستوري ،وذلك
وفقاً لآلليات ذات الصلة التي يكفلها االتحاد اإلفريقي».
وعلّق االتح���اد اإلفريقي في مارس عضوي���ة جمهورية إفريقيا
الوس���طى بعد أن أطاح متمردون بالحكومة ،كما سبق أن اتخذ االتحاد
اإلجراء نفسه ضد مدغشقر ومالي.
وكالة رويترز 2013/7/6 -م
■ تنديد أمريكي بتأخّ ر التنمية بجنوب السودان:
ن ّدد مس���ؤولون أمريكيون سابقون ،كانوا قد دعموا بقوة انفصال
جنوب الس���ودان قبل عامين ،بعدم تحقي���ق أي تق ّدم في الخدمات أو
البنى التحتية ،وبما وصفوها باالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في
هذا البلد.
وفي رسالة نُشرت عشية الذكرى الثانية النفصال جنوب السودان؛
رأى المسؤولون أن مس���تقبل هذه الدولة الناشئة غير واضح المعالم،
وبع���د أن أدانوا «األدلة الواضحة» على الفس���اد دعوا إلى «إصالحات
عميقة» .ومن المو ّقعين على الرسالة المدير السابق للشؤون اإلفريقية
في مجلس األمن القومي األمريكي جون بردر غاست ،والممثل الخاص
الس���ابق في وزارة الخارجية للس���ودان روجر وينتر والمسؤول السابق
في وزارة الخارجية الذي كان مستش���اراً لفت���رة وجيزة لحكومة جوبا
تيد داغني.
الجزيرة نت 2013/7/10 -م
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■ هيومن رايتس :متمردو الكونجو ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب ورواندا
تدعمهم:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق اإلنس���ان :إن
متمردي جماعة  23مارس في ش���رق جمهورية الكونجو الديمقراطية
قتلوا العشرات واغتصبوا نساء وجنّدوا رجاالً وفتية بالقوة وتلقوا دعماً
من رواندا المجاورة.
وخل���ص باحثو هيومن رايت���س ووتش ،الذين أج���روا مقابالت
مع أكث���ر من  100مدني ومقاتل س���ابق في جماع���ة  23مارس منذ
ش���هر مارس الماض���ي ،إلى أن المتمردين أعدموا  44ش���خصاً على
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األق��� ّل؛ بعضهم بتهمة التعاون مع ميليش���يات الهوتو أعداء جماعة 23
مارس ،وقالت المنظمة إن إعدامات أخرى اس���تهدفت مقاتلين حاولوا
االنس���حاب من صفوف المتمردين ،وسجناء تم ضبطهم وهم يحاولون
الف���رار ،مضيفة أنها علمت بنحو  61حالة اغتصاب نفّذها مس���لّحون
بجماعة  23مارس ،وه��� ّددوا ضحاياهم بالقتل إن ه ّن أبلغن عن األمر
أو سعين للعالج.
وكالة رويترز 2013/7/23 -م
■ وفاة فارس العمل الخيري بإفريقيا:
توفي الداعية الكويتي ومؤس���س «لجنة مسلمي إفريقيا» الدكتور
«عبد الرحمن الس���ميط» إثر معاناة طويلة م���ع المرض ،تنقّل خاللها
بي���ن الكويت ودول أخرى كألمانيا لتلقي العالج ،بعد أن س���اءت حالته
الصحية نتيجة ألزمة قلبية وارتفاع في ضغط الدم.
ونال السميط عدداً من األوس���مة والجوائز والدروع والشهادات
التقديري���ة مكافأة له على جه���وده في األعمال الخيري���ة ،ومن أرفع
ه���ذه الجوائز جائ���زة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلس�ل�ام ،والتي
تب��� ّرع بمكافأتها ،وهي ( 750ألف ريـال س���عودي) ،لتكون نواة للوقف
التعليمي ألبن���اء إفريقيا ،ومن عائد هذا الوقف تلقت أعداد كبيرة من
أبن���اء إفريقيا تعليمها في الجامعات المختلفة ،وأس���لم على يديه أكثر
من  11مليون شخص في إفريقيا بعد أن قضى أكثر من  29سنة ينشر
اإلسالم في القارة السمراء قبل أن يصبح ناشطاً في العمل الخيري.
صحيفة االقتصادية السعودية 2013/8/15 -م
■ ميشال جوتوديا يؤدي اليمين رئيساً إلفريقيا الوسطى:
أدى ميش���ال جوتوديا اليمين رئيساً لجمهورية إفريقيا الوسطى،
في بداية فترة تستمر  18شهراً إلدارته االنتقالية إلعادة النظام وتنظيم
انتخاب���ات في البالد ،وكان جوتوديا مس���ؤوالً ع���ن البالد في أعقاب
س���يطرة المتمردين على الس���لطة في إفريقيا الوسطى بعد إطاحتهم
برئيس البالد السابق فرانسوا بوزيز.
وقال جوتوديا« :أداء اليمين مرحلة مه ّمة في مس���تقبل جمهورية
إفريقيا الوسطى ،وأتعش���م أن أكون آخر شخص في بني وطني يحمل
الس�ل�اح من أجل الوصول للسلطة» ،وأكد جوتوديا بعد أداء اليمين أنه
لن ّ
يرشح نفسه في االنتخابات في نهاية المرحلة االنتقالية.
ودخ���ل اآلف من مقاتل���ي ائتالف «س���يليكا المتم���رد» بقيادة
جوتوديا العاصمة بانجي في  24مارس مجبرين بوزيز على الفرار إلى
الكاميرون ،وع ّين البرلمان فيما بعد جوتوديا.
وكالة رويترز 2013/8/19 -م
■ دول الجنوب اإلفريقي تق ّر انتخاب موجابي رئيساً لزيمبابوي:
أق ّر زعم���اء دول جنوب القارة اإلفريقية انتخ���اب رئيس زيمبابوي
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روبرت موجابي لوالية جديدة غير عابئين بحملة حركة التغيير الديمقراطي
المعارضة التي تقول إن االنتخابات ُز ّورت وينبغي إلغاء نتائجها.
وأفسح قرار مجموعة تنمية الجنوب اإلفريقي التي تضم  15دولة
السبيل لموجابي ( 89عاماً) كي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لخمس
س���نوات أخرى ،وقال مس���ؤول في وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا
ف���ي بيان« :هنّأت القمة فخامة روب���رت موجابي بفوزه في االنتخابات
في زيمبابوي».
وكالة رويترز 2013/8/19 -م
■ بعد فوزه في االنتخابات الرئاس���ية في مالي ..كيتا يتعهد بتش���كيل
حكومة كفاءات:
تعه���د إبراهيم أبو بك���ر كيتا ،بعد فوزه رس���مياً في االنتخابات
الرئاس���ية في مالي ،باختيار حكومة بناء على معيار الكفاءة ال االنتماء
الحزبي أو الروابط األس���رية ،في إش���ارة إلى أنه يعتزم كس���ر عرف
تشكيل حكومات توافقية ضعيفة.
ُ
وفاز كيتا بنس���بة  %78من األصوات في االنتخابات التي أجريت
في  11أغس���طس ،وهي انتخابات أعقب���ت انقالباً وقع العام الماضي
والحرب المدعومة من فرنس���ا على مسلحين طوارق كانوا قد سيطروا
على شمال البالد.
وتعهد كيتا بتحقيق المصالحة وإش���اعة السالم في البالد ،وبأنه
سيش ّكل حكومة كفاءات بحتة ،وقال كيتا« :نحن في حاجة إلى أن ندفع
مالي إلى العمل ،وهذا العمل لن يتم إال عن طريق هؤالء الذين يتمتعون
بالكفاءة ،ولن تكون المسألة مسألة عائالت أو أحزاب سياسية».
وكالة رويترز – 2013/8/22م
■ البرلمان الكيني يُص ِّوت باالنسحاب من محكمة الجنايات الدولية:
ص َّوت نواب البرلمان الكيني بأغلبية كبيرة ،في العاصمة نيروبي،
لمشروع قانون غير ُملزِ م للحكومة يسمح بانسحاب بالدهم من المحكمة
الجنائية الدولية؛ في الوقت الذي تستعد فيه هذه المؤسسة القضائية
األممية في هولندا لمحاكمة رئيس كينيا الحالي أوهورو كينياتا ونائبه
ويليم روتو خالل الشهر الجاري بتهم ارتكاب جرائم حرب.
المحكمة التي أعلنت أنها لن تتراجع عن محاكمتهما مهما كانت
نتيج���ة التصويت في البرلمان تجد نفس���ها أمام حالة غير مس���بوقة
بتعاطيها مع ش���خصيتيْن سياس���يتيْن ما زالتا في ُس َّدة ال ُحكم عكس
جميع المحاكمات السابقة.
والرئيس الكيني ونائبُه مالحقان م���ن قِ بل القضاء الدولي بتهم
تنظي���م وارتكاب جرائم حرب طيلة ش���هريْن نهاي َة ع���ام 2007م ،إثر
اتخذت
انتخابات وقعت فيها عمليات تزوير ،وانتهت إلى أحداث فظيعة
ْ
طابعاً قبلياً راح ضحيتَها حوالي  1200كيني.
قناة يورونيوز – 2013/9/5م

■ الجيش النيجيري يقتل  50مقات ًال من بوكو حرام في معقلهم:
قال متحدث باسم الجيش :إن جنوداً نيجيريين الحقوا وقتلوا 50
عضواً في جماعة بوكو حرام في معقلهم بشمال شرق البالد.
ونف���ذت وحدات الجي���ش العملية بعد أن قتل مقاتلون يش���تبه
أنهم أعضاء في بوكو حرام  20ش���خصاً في هجومين على قرى بوالية
بورنو بش���مال شرق البالد ،وقال صغير موسى المتحدث باسم الجيش
للصحافيي���ن في مايدوجوري« :الحقت الق���وات عناصر الجماعة إلى
معسكراتهم ،وبدعم جوي قتل نحو  50شخصاً من الجماعة في إطالق
النار».
ويقول سكان في والية بورنو وجماعات حقوقية إن الجيش يبالغ
ف���ي بعض األحيان في النجاحات التي يحققها ويقلل من إصاباته ومن
مقتل المدنيين ،وقال موس���ى إن عدد اإلصابات في صفوف المدنيين
نتيجة لهجوم الجيش األخير لم يُعرف بعد.
وكالة رويترز – 2013/9/8م
■  72قتي ًال في هجوم على مركز تجاري بنيروبي ،و «الشباب الصومالية»

تعلن مسؤوليتها:
ً
ُقتل  72ش���خصا على األقل وأصيب العش���رات؛ في هجوم شنّه
مسلحون مرتبطون بـ «حركة شباب المجاهدين الصومالية» على مركز
للتس ّوق في العاصمة الكينية نيروبي.
وتبنّت «حركة الش���باب» الهجوم الذي استهدف المركز التجاري
الواقع في حي «وس���ت الند» بنيروبي ،مشيرة إلى أنه كان «انتقاماً من
الجرائم التي ارتكبتها القوات الكينية في الصومال».
وتحدثت الس���لطات الكينية عن مش���اركة  16مس���لّحاً في
الهجوم ،وكان هؤالء المس���لّحون قد دخلوا المركز التجاري وقتلوا
عدداً من رواد المركز ،واحتجزوا آخرين قبل أن تتمكن الس���لطات
الكينية من تحريرهم .ش���كينياتا وخطيبته ،ومن األجانب كنديان
وفرنس���يتان وثالثة بريطانيين وهولندية وصينية وهندي وبيروفي
وجنوب إفريقي وغاني وكورية جنوبية ،في حين أن هناك خمس���ة
أمريكيين من بين الجرحى.
ُ
وقال مس���ؤولون كينيون إن خمسة من المهاجمين قتلوا ،في حين
اعتقل  11مشتبهاً ،بينهم بريطاني من أصل صومالي ،كان يعتزم مغادرة
البالد على طائرة تابعة للخطوط التركية.
ولم تر ّد السلطات بعد على ما أُثير بشأن مشاركة سيدة بريطانية
مسلمة تلقّب بـ «األرملة البيضاء» وأمريكيين مسلمين في العملية ،كما
لم توضّ ح الطريقة التي أدخلت بها كمية كبيرة من السالح والمتفجرات
إلى المركز الذي انهار جزء منه بسبب االنفجارات واالشتباكات.
الجزيرة نت 2013/9/26 -م
ثقافية فصلية َّ
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ذاكرة التاريخ
■ اكتشاف جغرافيا نهر النيل عبر العصور:
أولى محاوالت تسجيل المعرفة عن نهر النيل محاولة بطليموس
اإلس���كندري في القرن الثان���ي للميالد ،وظلّت خريط���ة النيل التي
تضمنّها األطلس ،المرافق للمجلدات الثمانية للمجموعة الجغرافية،
الخريطة المقبولة حتى منتصف القرن التاسع عشر ،ولم يكن رسمها
مبنياً على مسح جغرافي.
تظهر الخريطة النيل نابعاً من بحيرتين جنوب خط االس���تواء،
كان يُعتق���د أنهما تحصالن على مياههما من ثلوج جبال القمر ،تردد
اس���م البحيرتين في مؤلفات قديمة باسمي بحيرة التماسيح وبحيرة
الش�ل�االت ،وتظهر الخريطة النهرين الخارجين من البحيرة يلتقيان
عند خط ع���رض  2ليك ّونا نهر النيل ال���ذي يلتقي عند خط عرض
 12برافد األس���طابوس (النيل األزرق) ال���ذي يظهر نابعاً من بحيرة
يصب في النهر فرع األسطابورا
كولو (تانا) ،وإلى الش���مال من ذلك ّ
(العطبرة) من الجنوب الشرقي.
وأحسوا أن لها
عرف العرب ش���يئاً عن البحيرات االس���توائيةّ ،
صلة بالنيل وإن لم يس���تطعوا إثبات ذلك ،وتص ّور اإلدريسي (1154م
تقريباً) أن هذه البحيرات منابع النيجر أيضاً ،وظلّت فكرة الربط بين
نهري النيجر ونهر النيل سائدة مدة طويلة ،وعندما وصل البرتغاليون
لخليج السنغال في 1445م ظنوا أن نهر السنغال فرع من فروع النيل.
حتى منتصف القرن التاسع عشر لم يستطع أحد اختراق مجرى
النيل وراء مس���تنقعات الس��� ّد ،لصعوبة المالحة وانتشار األمراض،
مؤس���س مصر
ويع���ود فضل استكش���اف المنطقة إلى محمد علي ّ
الحديثة ،فقد قام بحملة لفتح الس���ودان لتأمين منابع النيل التي كان
االستعمار الغربي يرغب في وضع يده عليها ،وكان تأمين منابع النيل
مه ّماً لمصر التي كانت قد بدأت في إدخال نظام الري المستديم في
التوسع في زراعتها.
بعد فتح الس���ودان أرسل محمد علي سلس���لة بعثات بإشراف
سليم قبطان الستكش���اف منابع النيل ،غادرت أوالها الخرطوم سنة
1839م م���ارة بفم الس���وباط فبحيرة نو ،ودخل���ت بحر الجبل ،حتى
وصل���ت إلى خط عرض  6-30عند مدينة ب���ور ،أما البعثتان الثانية
والثالث���ة فكانتا في 1840م و 1842م ،ووصلتا إلى الرجاف عند خط
عرض  ،4-42ولم تس���تطع البعثات أن تذه���ب أبعد من ذلك ،لكنها
أنهت فكرة أن منابع النيل األبيض تقع إلى الغرب ،والتي س���ادت في
معظ���م خرائط النيل في أوائل الق���رن  ،19وخريطة كتاب بوركهات
الشهير (رحالت في بالد النوبة) في 1813م.
كان من نتيجة هذه البعثات إنشاء مستوطنات في أعالي النيل،
فتحت طريق الهجرة والتجارة ،وساعدت في استكشاف منطقة بحر
الغزال التي ت ّم عبور نهرها الرئيس وأنهارها األخرى بواس���طة جون
بثريك مهندس المناجم وآنس���ة المجتمع تين���ي فيما بين 1853م و
1865م ،بعد ذلك قام جورج ش���وينفورت الرحال���ة برحلة عبر بحر
الغ���زال ف���ي 1869م – 1871م ،وأصدر عنها كتابه الش���هير (قلب

إفريقيا) ،وممن ش���اركوا في دراسة بحر الغزال جسي باشا اإليطالي
الذي ُع ّين حاكماً للمنطقة.
في 1858م حاول المستكش���فان البريطانيان س���بيك وبرتون
الوصول إلى منابع النيل في رحلة بدأت من ش���رق إفريقيا ،فوصال
بحيرة تنجانيق���ا ثم عادا ،وفي منتصف الطريق حالت ظروف برتون
الصحية دون االستمرار ،فواصل سبيك حتى بلدة موانزا جنوب بحيرة
فكتوريا ،وقد نش���ر سبيك مقاالً بعد عودته إلى إنجلترا سنة 1859م
عن هذه البحيرة التي أس���ماها بحيرة نيانزا ،وتخ ّيل أنها منبع النيل،
وحصل س���بيك على معاونة الجمعي���ة الجغرافية الملكية البريطانية
الس���تكمال استكش���افاته ،فعاد إلى إفريقيا في 1860م مع جرانت
لتأكيد اكتش���افه ،ونشر سبيك َف ْور عودته إلى إنجلترا مقاالً يعلن فيه
اكتش���افه لمنابع النيل ،أثار المقال ثائرة برتون واعتبره تخميناً ،فلم
يكن سبيك قد أبحر في البحيرة التي ا ّدعى أن النيل ينبع منها أو تتبع
مخارجها ،وامتد الخالف بينهما إلى الدوائر العلمية والصحافة التي
انقس���مت بين مؤيد ومعارض لس���بيك ،حتى استقر األمر على عقد
اجتماع يحضره كبار العلماء لمناقشة الموضوع والحكم فيه بالجمعية
البريطانية لتق ّدم العلوم في س���بتمبر 1864م ،لكن سبيك لم يحضر،
و ُعثر عليه بعد ذلك منتحراً.
وفي الوقت نفس���ه ش��� ّق صموئيل بيكر طريقه من غوندوكورو
إلى بحيرة ألب���رت في 1864م ،فكان أول من رآه���ا من األوروبيين،
وق���ام الخديوي إس���ماعيل بتعيينه في 1869م حاكم���اً على إفريقيا
االس���توائية ،ففتح مناطق جديدة في المنطقة االس���توائية 1869م
وض ّمها لمصر.
وخ�ل�ال س���بعينيات القرن التاس���ع عش���ر زاد اهتمام مصر
باستكشاف منابع النيل ،فأرسلت عدداً كبيراً من الخبراء من مختلف
الجنسيات إلى األرجاء التي فتحتها ،وشقّت الحكومة المصرية بقيادة
إس���ماعيل أيوب ممراً مالحياً وسط منطقة السد ،وفي 1874م ُع ّين
الجنرال جوردون حاكماً على المنطقة االستوائية خلفاً لصموئيل بيكر
فش���جع على استكشافها ،وأرس���ل في 1874م و 1875م المهندسين
ّ
البريطانيين واطسن وش���بندال الستكشاف مجرى النهر حتى بحيرة
ألبرت ،وفي 1876م اس���تطاع اإليطالي جس���ي أن يبحر في بحيرة
ألبرت ويحدد مساحتها التي كان صموئيل بيكر قد بالغ في تقديرها.
وف���ي عام 1874م ق���ام األميراالي لون���ج األمريكي (كان ممن
استعان بهم الخديوي إس���ماعيل إلعادة تنظيم الجيش المصري ،ثم
أصبح مساعداً لجوردون) بتتبع مخرج النيل من بحيرة فكتوريا وحتى
بحيرة كيوجا (التي أس���ماها بحيرة إبراهيم نسبة إلى إبراهيم باشا
والد الخديوي إس���ماعيل) ،ومنها إلى بحيرة ألبرت ،وبهذه الرحلة تم
استكش���اف منابع النيل ومجراه الرئيس في الهضبة االستوائية ،وقد
قام ستانلي بالدوران حول بحيرة فكتوريا في عام 1875م واستكشاف
بحيرة إدوارد في 1888م.
المراجع :كتاب نهر النيل ،رشدي سعيد
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ﻗﺎﻟﻮ ﺍ ﻋﻦ ...
«إفريقي���ا تملك م���ن المقومات
واإلمكاني���ات الطبيعي���ة والم���وارد
العظيمة والطاقات البشرية ما يؤهلها
لدور اقتصادي فاعل ،وبلدانها تزخر
بمؤهالت كبيرة في إنتاج الغذاء ،إال أن
أعداداً كبيرة من البشر فيها يعصف
بهم البؤس والحرمان ،وتعاني معظم
البلدان اإلفريقية عجزاً وقصوراً في
تمويل مش���روعات البنيات التحتية،
األمر الذي ش��� ّكل ويش ّكل عائقاً أمام
التنمية ،وهي المش���كلة التي تتطلب
تعاوناً وتعاضداً إفريقياً».
الرئيس السوداني عمر
البشير ،في كلمته أمام وزراء المالية
األفارقة2013/8/13 ،م
«إنن���ي أدعو بل���دان إفريقيا إلى
توس���يع الطبقات الوس���طى ،ويبدو
لي أن م���ن الجدير بن���ا نحن القادة
األفارقة أن نحف���ز النمو ،ونصاحب
تطور الطبقات الوسطى ..يجب تنفيذ
سياسات جديدة لوقف انتشار الفقر
ف���ي القارة ،حيث إن ثلث���ي األفارقة
يعيش���ون في فقر مدقع مع أقل من
دوالرين يومي���اً ..وأن نح ّمل طبقاتنا

المتوس���طة المتزايدة مسؤوليتها في
تطوير روح المبادرة والتجديد بقصد
اإلسهام في مستقبل جماعي أفضل».
الرئيس الكونغولي دنيس
ساسو نغيسو ،في كلمته خالل افتتاح
منتدى فوربس إفريقيا 2013م،
2013/7/24م
«إن مش���وار إفريقي���ا خ�ل�ال
الس���نوات الخمس���ين الماضية كان
صعباً ،وتخللته تحديات كبيرة ،ويتعين
االس���تفادة من التج���ارب والدروس
خالل الفت���رة الماضية؛ بهدف التغلب
على التحديات خالل مس���يرة القارة
من أجل التنمي���ة ...إن إفريقيا بدأت
تقترب من الهن���د والصين في النمو
الديمغرافي ،وتقت���رب من نحو مليار
نس���مة ،ولهذا ال بد م���ن العمل على
توفير التعليم للجميع والغذاء والسكن
والبنى األساسية».
رئيس بنك التنمية
اإلفريقي دونالد كابروكا ،في كلمة له
خالل االحتفال بالذكرى الخمسين
لتأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية،
2013/5/26م

 ..ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻹﻓـﺮﻳﻘﻲ

ﻓــﺮﻕ ﻭ ﺃﺩﻳﺎﻥ

األس����اقفة الكاثولي����ك في بنين يطالب����ون الحكومة
الجديدة بالحوار وبناء الثقة:
طالب مجلس أس����اقفة جمهورية بني����ن ،في الغرب
اإلفريقي ،في رس����الة وجهوها إل����ى الحكومة الجديدة،
«بالح����وار وبن����اء الثق����ة المتبادلة في ضوء التماس����ك
الوطني» ،وتوجهوا بالرسالة بش����كل خاص إلى الحكومة
الجديدة التي ت ّم تأليفها مؤخراً.
وأعرب أعضاء الكنيس����ة الكاثوليكي����ة في بنين عن
قلقهم بس����بب حالة التوتر واالنقس����امات التي تشهدها
الب��ل�اد خ��ل�ال ه����ذه الفت����رة ،باإلضافة إل����ى األحوال
االقتصادية السيئة ،مشددين على ضرورة الحوار.
وأ ّكد األساقفة بأن الحوار يس����اعد على نمو الثقة،
قائلي����ن« :إن ش����عبنا عط����ش لرؤية مس����ؤولين يزرعون
الثق����ة واألمل ،قادري����ن على التص����رف بطاقتنا وذكائنا
لبناء مس����تقبل أفضل» ،ومعتبرين أنه ليس لدى الكنيسة
ح���� ّل ،بل من واجبها التذكير ب����أن التغيرات في الحكومة
الديمقراطية لم تحمل يوماً مصلحة الش����عب ،بل التوتر
والفقر.
وكالة زينيت العالمية 2013/8/22 -م
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قيادات دينية نيجيرية تدعوا للعمل معاً والتعاون من
أجل استقرار البالد:
قال����ت مص����ادر صحافية إن عدداً من المس����ؤولين
الدينيين النيجيريين دعوا الشباب المسيحي والمسلم إلى
الحوار من أجل «التعاون وتأمين الس��ل�ام واالستقرار في
البالد».
وحس����ب صحيفة األوس����يرفاتوري رومانو ،الناطقة
باسم الفاتيكان ،فقد ش����ارك في هذه الدعوة الكاردينال
جون أولورونفيمي أوناييكان رئيس أساقفة أبوجا ،واإلمام
فاود أديموال أدييمي ،واإلمام الحاجي عبد لله كارش����ي،
وذلك في الجامع الموجود في وس����ط أبوجا ،وتم تنظيم
هذه الدعوة من قبل «المجلس الوطني لمنظمات الشباب
المسلم» بالتعاون مع «منظمة الشباب الكاثوليكي».
وحثّ اإلمام أدييمي على ضرورة التعايش الس����لمي
بين أبناء البلد الواحد ،مؤكداً أن اإلس��ل�ام يدعو للتعاون
بغض النظر عن دياناتهم ،مع ّبراً عن
والتعايش مع اآلخرين ّ
رفضه للعنف الطائفي في البالد.
كما دعا الكاردينال أوناييكان الش����باب المس����يحي
والمس����لم إلى ضرورة العمل معاً على ضمان اس����تقرار
نيجيريا وس��ل�امتها ،لكي يعيش الجميع في أمان وسالم،
مشيراً إلى أن المسيحية تحض على السالم والمحبة.

من جانبه قال وزير الش����باب والتق���� ّدم االجتماعي
الحاجي إينووا عبد القدير :تحت����اج الحكومة النيجيرية
لعون جميع المس����ؤولين الدينيين للعمل على اس����تقرار
البالد وأمنها.
وكالة زينيت العالمية 2013/9/12 -م
مس����لمو إثيوبيا يحتجون على التدخل في ش����ؤونهم
الدينية:
خرج المس����لمون في إثيوبيا ف����ي احتجاجات عقب
صالة العيد الفطر ضمن حملة بدأت منذ عامين ضد ما
يقولون إنه تدخل الحكومة في شؤونهم الدينية ،في حين
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة اإلثيوبية إلى التوقف
عن قمع االحتجاجات ،ورفع المحتجون الفتات ُكتب عليها
«احترموا الدس����تور» في إش����ارة إلى أن الحكومة تحاول
التأثير في أكبر هيئة إس��ل�امية في البالد ،وهي المجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية في إثيوبيا.
وقال المتحدث باس���م الحكومة شيميليس كمال :إن
«هؤالء كانوا عناصر س���لفية حاولوا إثارة اضطرابات مع
عودة الناس إلى منازلهم» ،زاعماً بأن المحتجين ال يملكون
أنصاراً في أوساط السكان« ،لكنهم حاولوا جعل األمر يبدو
كأنه احتجاج» ،مشيراً إلى أنه تم اعتقال عدد «ضئيل».
وينظ����م بعض المس����لمين اعتصامات بالمس����اجد
واحتجاجات في ش����وارع العاصمة من����ذ عامين تقريباً،
ويتهمون الحكومة بدع����م طائفة األحباش التي يعتبرونها
«غريبة» عن اإلسالم.
وطالبت منظم����ة العفو الدولي����ة الحكومة اإلثيوبية
بالتوق����ف ع����ن اس����تخدام التكتي����كات القمعي����ة ضد
المتظاهري����ن ،بع����د تواتر تقارير عن اعتقاالت واس����عة
النطاق لمتظاهرين مسلمين خالل احتفاالت عيد الفطر،
وقالت المنظم����ة في بيان إن ثمة أربع����ة حوادث وقعت
العام الماضي تش����ير إلى استخدام القوة المفرطة ،برغم
أن االحتجاجات المس����تمرة منذ  18شهراً كانت سلمية،
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن قوات األمن اإلثيوبية
فتحت نيران أس����لحتها على أشخاص غير مسلحين كانوا
يتظاهرون احتجاجاً على اعتقال أعضاء جالية مس����لمة
محلي����ة ،مما أ ّدى إلى مقتل نحو  14ش����خصاً منهم ،من
بينهم ثالثة أطفال ،وأعربت كير بس����تون باحثة الش����ؤون
اإلثيوبية في المنظمة عن قلقها إزاء التقارير الصادرة من
إثيوبيا عن اعتقاالت جديدة جرت على نطاق واس����ع في
أوساط المتظاهرين المسلمين.
الجزيرة نت 2013/8/8 -م
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فعاليات
■ «اتحاد علماء إفريقيا» ّ
ينظم مؤتمر «التمويل اإلسالمي في إفريقيا – الفرص والتحديات»:
انعقد ،في العاصمة الرواندية كيجالي ،خالل الفترة من  29 - 28ش���وال 1434هـ الموافق  5 - 4س���بتمبر
2013م ،مؤتمر «التمويل اإلس�ل�امي في إفريقيا – الفرص والتحديات» ،شارك في المؤتمر نخبة من األكاديميين
والمختصين في المصرفية اإلس�ل�امية ورجال األعمال ،ونُ ّظم المؤتمر بمبادرة من اتحاد علماء إفريقيا بالشراكة
مع الهيئة اإلس�ل�امية العالمية لالقتصاد والتمويل ،وبرعاية البنك اإلسالمي للتنمية ،وبالتعاون مع جمعية مسلمي
رواندا.
وافتتح المؤتمر بحضور وزير المالية والتخطيط االقتصادي الرواندي ،ومفتي مسلمي رواندا ،ورئيس اتحاد
علماء إفريقيا ،وممثل الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل ،وممثل البنك اإلسالمي للتنمية ،باإلضافة إلى
كثير من ممثلي الهيئات والجمعيات اإلس�ل�امية العاملة في إفريقيا ،وعدد من الس���فراء المعتمدين لدى جمهورية
رواندا.
ويهدف المؤتم���ر إلى التعريف بالتمويل اإلس�ل�امي ومزاياه ،والتعريف بالبيئ���ة التنظيمية الالزمة للتمويل
اإلسالمي ،وبيان مالئمة البيئة اإلفريقية لتطبيق صيغ التمويل اإلسالمي.
ُعقدت خالل أيام المؤتمر ثالث جلس���ات علمية ،وورش���تين حواريتين نافعتين تفاعل معهما جميع الحضور،
وخرج المؤتمرون بعدد من التوصيات لمناقشة الموضوعات المطروحة حول أهداف المؤتمر وسبل تحقيقها.
وأكدت التوصيات أهمية التعليم والتأهيل ونش���ر الوعي من أجل تنمية اإلنس���ان الذي يم ّثل األساس للتنمية
االقتصادية الناجحة ،وفي مجال المؤسس���ات والمنتجات المالية اإلس�ل�امية دعت التوصيات إلى ضرورة إنشاء
المؤسس���ات المالية غير الربحية ودعمها ،مثل بيت الزكاة ،ومؤسس���ات القرض الحس���ن ،وصناديق ومؤسسات
األوقاف ،من أجل بناء الترابط االجتماعي ،والتخفيف من آثار سوء توزيع الثروة ،مما يوجد األساس المالئم لعمل
المؤسسات اإلسالمية الربحية.
وفي مجال األنظمة والتش���ريعات طالبت التوصيات بوضع مس���ودة لقوانين التعامالت المالية اإلس�ل�امية
والصك���وك والتكافل ،بحي���ث يمكن تحويرها لك ّل دولة بما يناس���ب احتياجاتها وظروفه���ا ،والعمل على معالجة
اإلشكاالت الضريبية التي تعيق تطبيق المنتجات المالية اإلسالمية ،مع تأكيد الشفافية والوضوح.
■ المنتدى اإلسالمي يقيم ندوة حول «التمويل اإلسالمي الصغير» بالعاصمة الرواندية كيجالي:
أقام المنتدى اإلس�ل�امي ،يوم الجمعة  30شوال 1434هـ الموافق  6من سبتمبر 2013م ،ندوة حول «التمويل
اإلس�ل�امي الصغير» ،في العاصمة الرواندية كيجالي ،بمش���اركة نخبة من العلماء والمهتمين بالش���أن اإلفريقي
ومديري المنتدى اإلس�ل�امي وش���ركائه في إفريقيا ،وذلك على هامش مؤتمر «التمويل اإلس�ل�امي في إفريقيا –
الفرص والتحديات» الذي ّ
نظمه اتحاد علماء إفريقيا.
وت���ر ّأس الندوة األمين العام للمنتدى اإلس�ل�امي األس���تاذ خالد بن عبدالله الف���واز ،وحاضر فيها عدد من
المختصين في المصرفية اإلسالمية والعمل الخيري اإلسالمي في إفريقيا.
وس���عت الندوة لتس���ليط الضوء على أهمية قضية التمويل الصغير للمشروعات التنموية المختلفة الزراعية
والتجارية والحرفية لخدمة المس���لمين ،والتي يستفيد منها مئات اآلالف في القارة اإلفريقية ،وتساهم في تنفيذ
العديد من المش���اريع التنموية الصغيرة لألس���ر المتعففة والمحتاجة والفقيرة ،وتوفير فرص عمل ومصدر دخل
للفقراء ،حتى تس���اعدهم على العمل واإلنتاج ،وهذه المش���اريع أثبتت الدراس���ات االقتصادية جدواها ،وتعد من
التنمية المس���تدامة في العمل الخيري ،فهي تهدف إلى أن يكون الفقير اآلخذ معطياً ومنتجاً بعد فترة بس���يطة،
وقادراً على توفير مصدر دخل ثابت له؛ بدالً من تر ّقب المساعدات ،وانتظار من يمد له العون بشكل مستمر.
دعا المش���اركون في الندوة إلى ضرورة مواجهة الفقر بروح الجدية اإلنتاجية والتمكين الذاتي ،وباالعتماد على
حلول وتصورات إسالمية ،تعمل على تدوير القروض الحسنة بين المسلمين بشكل يضمن الكفاف في ح ّده األدنى ،مع
تأكيد أهمية ش���مول بعض أدوار المؤسسات والجمعيات الخيرية اإلسالمية لعمليات تقديم القروض الحسنة ،والعمل
على توس���يع دائرة المستفيدين من برامج التمويل اإلسالمي الصغير ،مثل المشاريع المد ّرة للدخل ،واالهتمام بتقديم
برامج في بناء القدرات والتأهيل المهني والحرفي والفالحي والسمكي لضمان نجاعة تسديد القروض الصغيرة ،سواء
كانت تمويالت مادية لمش���اريع صغيرة ،أو متناهية في الصغ���ر ،أو قروض عينية بالمعدات أو الحيوانات
وغيرها ،وفق السياقات البيئية في ك ّل بلد على حسبه.
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هي المحمية البريطانية السابقة روديسيا الشمالية ،سيطرت
عليها بريطانيا بعد أن ك ّون سيس���ل رودس «ش���ركة جنوب إفريقيا
البريطاني���ة» ،وهاجر البريطانيون إليها ،ثم تنازلت «ش���ركة جنوب
إفريقيا» عن حقوقها إلى الحكومة البريطانية في س���نة (1307هـ
1881 /م) ،فأعلنت قيام مستعمرتي روديسيا الشمالية والجنوبية.
اس���تقلت في س���نة 1964م ،و ُعرفت بعد اس���تقاللها باسم
«جمهورية زامبيا» ،نسبة إلى نهر الزمبيزي الذي يخترق أرضها.
العاصمة :لوساكا.
الموقع:
توجد زامبيا في وس���ط جنوبي الق���ارة اإلفريقية ،وهي دولة
داخلية ال س���واحل لها ،تح ّدها تنزانيا من الشمال الشرقي وزائير
من الشمال ،وأنجوال من الغرب ،ومالوي وموزمبيق من الشرق ،ومن
الجنوب زمبابوي وبتسوانا ونامبيا.
المساحة :تبلغ مساحة زامبيا ( 752.614كم.)2
األرض:
أرض زامبيا هضبة في جملتها ،يتراوح ارتفاعها بين تسعمائة
متر وألف وخمس���مائة متر ،تشقها روافد نهرية عديدة ،تتجمع في
نه���ر الزمبيزي ،ومن أب���رز هذه الروافد لوانج���وا ،وأقيم على نهر
الزمبيزي سد كاريبا بين زامبيا وزمبابوي.
المناخ:
برغ���م وقوع زامبيا في النطاق الم���داري فإن مناخها معتدل،
وذلك بس���بب موقعها وارتفاع أرضها ،وتنقسم السنة بها إلى ثالث
فص���ول ،فصل ب���ارد من أبريل إلى أغس���طس ،وآخ���ر جاف من
أغس���طس إلى نوفمبر ،وثالث مطير ،وتكثر بها حش���ائش السافانا
البس���تانية التي تتخللها األشجار ،كما تكثر بها المستنقعات ،وتنمو
بأرضها بعض الغابات.

السكان:
يبلغ عدد س���كان زامبيا  11،261،795نس���مة ،ويتكون سكان
زامبيا من حوالي س���بعين قبيلة من زن���وج البانتو ،أبرزها جماعات
تونجا وبمبا ونيانجا ولوزي ،ومعظم المس���لمين من جماعة اللوزي،
وهناك جماعات مهاجرة من اآلسيويين ،ومن زائير ،ومن مالوي.
الدين:
ينص الدس���تور في زامبي���ا على كونها دولة مس���يحية ،لكن
ّ
المجتمع الزامبي بش���كل عام يتق ّبل المس���لمين ،واليوم فإن هناك
 563،089مس���لم في زامبيا ،يش��� ّكلون نحو  %5من مجموع السكان
البالغ عددهم  11،261،795نس���مة ،وهن���اك توجه متزايد العتناق
اإلسالم بين السكان األصليين لزامبيا ،واستناداً إلحصائيات أُجريت
عام 2000م فنسبة الديانات األخرى %1 :هندوس %87 ،مسيحيون،
و  %7أديان ومعتقدات مختلفة.
اللغة:
اإلنجليزية لغة البالد الرسمية ،وإلى جانبها تسود لغات أخرى
للبانت���و ،ومنها لغة تونجا ( ،)Tongaوبمب���ا ( ،)Bembaونيانجا
( ،)Nyangaولوزي (.)Lozi
السكان والنشاط البشري:
يعمل س���كان زامبيا في الزراعة ،ويعمل به���ا  %70من القوة
العاملة في المناط���ق القبلية ،وتزرع الحاص�ل�ات الغذائية كالذرة
الرفيع���ة ،واألرز ،والكاس���افا ،وتمارس الزراع���ة المتقدمة بجوار
خطوط السكك الحديدية ،حيث تزرع الحاصالت التجارية.
هذا ،ويعمل بعض الس���كان في حرف التعدين ،واس���تخالص
النحاس الذي يش��� ّكل  %90من صادرات البالد ،ويُستخرج من نطاق
النحاس قرب حدود زامبيا الش���مالية ،وإلى جانبه يستخرج الزنك،
والرصاص ،وتمارس حرفة الرعي بطرق بدائية ،وثروتها الحيوانية
س���نة (1408هـ 1988 /م) ق ّدرت بحوالي  2684000من األبقار ،و
 49ألفاً من األغنام ،و  420ألفاً من الماعز.
التاريخ:
ِّ
المنصر األس���كتلندي ديفيد لفينجستون
في عام 1851م عبر
زامبيا من الجنوب ،وقضى  20عاماً مستكش���فاً المنطقة ،في عام
1911م أطلقت شركة سيسل رودس ،واسمها «شركة جنوب إفريقيا
البريطانية» ،اس���م «روديسيا الش���مالية» على المنطقة ،وفي عام
1924م اس���تولت الحكومة البريطانية على إدارة روديسيا الشمالية،
وع ّين���ت حاكماً لهاُ .عرف تعدين النحاس ف���ي المنطقة منذ مئات
السنين ،وعند اكتشاف خامات وفيرة للنحاس في أواخر عشرينيات
القرن العشرين هرع العديد من األوروبيين إلى المنطقة ،وبعد عشر
سنوات أصبح التعدين صناعة مهمة في المنطقة.
في 1953م أنش���أت بريطانيا اتحاداً بين روديس���يا الشمالية
وروديسيا الجنوبية ونياس���االند ،عارض اإلفريقيون االتحاد لهيمنة
األقلي���ة األوروبية على الحكم في روديس���يا الجنوبية ،وفي 1963م
أعلن���ت بريطانيا ح��� ّل االتحاد ،وفي  24أكتوب���ر 1964م أصبحت
روديسيا الشمالية دولة زامبيا المستقلة ،انتخب كينيث كاوندا رئيساً
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لها في 1964م ،ثم أعيد انتخابه في أعوام 1968م1973 ،م1978 ،م،
1983م و 1988م.
وظ ّل «حزب االس���تقالل الوطني المتحد» الحزب السياس���ي
الوحي���د خالل الفترة من 1972م إل���ى 1990م ،وفي أكتوبر 1991م
فاز تجم���ع األحزاب الديمقراطي���ة باالنتخابات ،وف���از فريدريك
وتنحى كاوندا عن رئاسة حزبه في
تش���يلوبا برئاس���ة الجمهوريةّ ،
ديسمبر 1991م .بعد ح ّل االتحاد ُعرفت «روديسيا الجنوبية» باسم
«روديس���يا» ،وفي عام 1965م أعلنت روديس���يا االستقالل تحدياً
لبريطانيا ،وتوترت العالقات بين زامبيا وروديس���يا ،لرفض حكومة
األقلية البيضاء إعطاء األغلبية اإلفريقية صوتاً مسموعاً في الحكم.
تعرضت زامبيا لمش���كالت اقتصادية خطيرة في س���بعينيات
وثمانيني���ات القرن العش���رين ،فقد حظرت روديس���يا نقل زامبيا
لبضائعها عبر إقليم روديس���يا ،وبذلك حرم���ت زامبيا من منفذها
الرئيس إلى البحر ،ثم رفعت روديس���يا الحظر سريعاً ،ولكن زامبيا
ظلت ترفض حتى 1978م نقل بضائعها عبر روديسيا.
كذلك عانى اقتصاد زامبيا تد ّني أس���عار النحاس في األسواق
العالمية ،وانخفاض احتياطي البالد من النحاس .س���يطر األفارقة
على الحكم في روديسيا في عام 1980م ،وتم تغيير اسم البالد إلى
«زمبابوي» ،ثم تحسنت العالقات بين زامبيا وزمبابوي.
ف���ي عام 1990م س���محت زامبيا بعمل األحزاب السياس���ية
المعارض���ة ،وفي عام 1991م ف���ازت بنتائج االنتخاب���ات الحركة
الديمقراطي���ة للتعددية الحزبية بزعامة فريدريك تش���يليوبا الذي
ألحق الهزيمة بكاوندا ،حازت الحركة أكثر مقاعد الجمعية الوطنية،
وفي عام 1996م أعيد انتخاب تش���يليوبا مرة أخرى ،وفي انتخابات
ديس���مبر 2001م فاز لفي باتريك موانا واس���ا برئاسة الجمهورية،
وفي ع���ام 2006م أعيد انتخاب موانا واس���ا ،وأجريت االنتخابات
البرلماني���ة ف���ي التاريخ نفس���ه ،وف���از حزب «الحرك���ة من أجل
الديمقراطية التعددية» بأغلب المقاعد.
كيف وصل اإلسالم إلى زامبيا:
كان أول وصول اإلسالم إلى زامبيا ومنطقة وسط إفريقيا عن
طريق ساحل ش���رقي إفريقيا ،فقد تأسست إمارات إسالمية على
طول هذا الس���احل ،كان منها «إمارة كلوا» في عهد الشيرازيين في
القرن الرابع الهجري ،وامتد نفوذها إلى موزمبيق ،ثم انتقلت الدعوة
اإلس�ل�امية إلى الداخل نتيجة توغل التجار العرب والس���واحليين،
حتى وصل اإلسالم إلى مالوي (نياساالند سابقاً) ،وأقام المسلمون
األوائل المساجد على طول الطرق بين الساحل والداخل.
هذا ،وقد انتش���ر اإلس�ل�ام بهذه المنطقة أي���ام إمبراطورية
الزن���ج ،وأثناء حكم العمانيين أيام دولة آل س���عيد ،وقبل االحتالل
البريطاني لزامبيا كانت الدعوة اإلسالمية تنتشر عن طريق التجار
والدع���اة الذين توغلوا في قلب النص���ف الجنوبي إلفريقيا ،وهكذا
انتقل اإلس�ل�ام إلى زامبيا عن طريق جيرانها ،من تنزانيا ،ومالوي،
وموزمبيق ،فلقد هاجرت بعض القبائل المس���لمة إلى زامبيا خالل
القرن  14الهجري ،ووفد إليها ألوف من الصوماليين والكينيين.

وفي عهد االحتالل البريطاني استقدمت السلطات عماالً من
الهنود والباكس���تانيين المسلمين لم ّد خطوط السكك الحديدية في
وس���ط إفريقيا وجنوبها ،وامتدت م���ن جمهورية جنوب إفريقيا إلى
(روديس���يا الجنوبية) زمبابوي ،ثم إلى (روديسيا الشمالية) زامبيا،
فازدادت الدعوة اإلس�ل�امية تدعيماً بهؤالء العمال ،ول ّما ش���عرت
س���يوحد القبائل اإلفريقية ضدهم؛ عمدت
بريطانيا بأن اإلس�ل�ام
ّ
الس���لطات البريطانية إلى عرقلة انتشار الدعوة اإلسالمية بزامبيا،
فلقد ش ّكل زعماء المسلمين حكماً محل ّياً بين القبائل.
وهكذا نجد أن من بين األقلية المس���لمة بزامبيا مسلمين من
األفارقة المواطنين ،ومسلمين من اآلسيويين العرب الذين احترفوا
التجارة قديماً واستقروا بهذه المنطقة ،وكذلك من اآلسيويين الذين
اس���تقدموا للعمل بزامبيا أيام االحتالل ،هذا ويش��� ّكل المسلمون
اآلسيويين نسبة ال بأس بها من مسلمي زامبيا.
والمجموعة الثانية من المس���لمين تتكون م���ن الصوماليين،
وهؤالء عملوا في خط أنابيب البترول بين دار السالم وزامبيا ،ولقد
بدأت السلطات في ترحيل بعضهم.
والمجموع���ة الثالث���ة من المس���لمين تتكون م���ن الزائيريين
والمالويين ،وهم أفقر العناصر المس���لمة ،كذل���ك بين الزامبيين،
ويتركز ه���ؤالء في مدن منطق���ة حزام النحاس ،ويش��� ّكلون أغلب
المس���لمين بهذه المنطقة في مدن لوالوا نش���يا ،وندوال ،وكيتوي،
وموفليري ،وشنقوال ،وشيليال ،وتولوشي ،وكابرلموشي.
مؤسسات المسلمين في زامبيا:
في زامبيا العديد من المؤسس���ات والجمعيات اإلس�ل�امية،
أهمها:
 الجمعية اإلس�ل�امية :وتش���رف على المس���اجد وش���ؤونالعاملين.
 جمعية الش���باب المسلم :وينتمي معظم أعضائها إلى الهندوالباكستان.
 رابطة المسلمات. جمعية العون المباشر :وهي جمعية ذات غرض دعوي تقومعلى مساعدة األيتام والفقراء.
وف���ي زامبيا  19هيئة ومؤسس���ة إس�ل�امية عرقية ومنظمة
إسالمية ،وهناك مشروع إلقامة مركز إسالمي جديد في العاصمة
(لوس���اكا) ،وتنتشر المس���اجد في مناطق التجمعات ،وتقام بجهود
فردية ،وبلغ عدد المس���اجد وأماكن الصالة في زامبيا  67مسجداً
ومصلى ،تنتشر في مناطق تجمعات األقلية المسلمة.
التحديات التي تواجه المسلمين في زامبيا:
جهل المس���لمين في بعض المناطق بقواعد اإلسالم ،التح ّول
في العقيدة ،الزواج المختلط ،التح ّدي النصراني من جانب البعثات
التنصيرية ،كثرة الجمعيات والهيئات اإلس�ل�امية ،تح ّدي المذاهب
الخارجة عن اإلسالمّ ،
تفش���ي الجهل بين أبناء المسلمين األفارقة
لقلّة المدارس.
المصادر :معجم بلدان العالم ،محمد عتريس ،موقع ويكيبيديا
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تقارير وشخصيات

حملة المنتدى اإلسالمي الطبية
الخامسة لجراحة وقسطرة قلب األطفال
«مؤسسة راف»
في المغرب  ..بمشاركة
ّ
التقرير إعداد :تحرير المجلة
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اختتم���ت (حملة المنتدى اإلس�ل�امي الطبية
الخامسة لجراحة وقسطرة قلب األطفال ،بالتعاون
مؤسس���ة الش���يخ ثاني بن عبدالله للخدمات
مع ّ
اإلنسانية «راف») أعمالها ،والتي أقيمت في فاس
بالمملكة المغربية ،م���ن 2013/9/26-21م ،في
المركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
ش���ارك في الحملة فريق طب���ي متط ّوع مك ّون
من  31عضواً ،ما بين أطباء استشاريين وجراحين
وأخصائيين وفنيين وممرضين وإداريين ،برئاس���ة

الدكت���ور /جمي���ل العطا استش���اري أمراض قلب
التخصصي بجدة.
األطفال بمستشفى الملك فيصل
ّ
ب���دأت الحملة بوص���ول الفري���ق الطبي إلى
المركز االستش���فائي الجامعي الحسن الثاني مق ّر
إقامة الحملة ،واجتماعهم لمناقشة جميع الحاالت
التي ت ّم الكشف عليها  -والتي قاربت  75حالة ،-
وعرضها قبل البدء في إجراء عمليات القس���طرة
أو الجراحة.
وبعد ذلك بدأ الفريق الطبي بالعمل ،حيث ت ّم
 بحمد الله وتوفيقه  -إجراء عمليات قلب لـ 35ال ،منهم  12طف ً
طف ً
ال خضعوا لعمليات جراحة قلب
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مفتوح كبرى ،تنوعت ما بين
ثقوب في القلب ،وانسداد
في الصمامات ،وتشوهات
ف���ي الش���رايين ،اس���تمر
بعضها ست ساعات.
بينم���ا خض���ع الـ 23
ً
طف�ل�ا الباق���ون لعملي���ة
قس���طرة القلب ،وبحمد الله تعال���ى تكلّلت جميع
العمليات بالنجاح.
«مؤسسة راف» ،يتق ّدمهم
وزار الحملة وفد من
ّ
الشيخ عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس
أمناء «راف» ومديرها العام.
كما ش��� ّرف الحملة حضور سعادة السيد عبد
الله بن فالح الدوسري سفير دولة قطر بالمملكة
المغربية.
حيث قام الجميع بتفقّد حاالت األطفال الذين
ت ّم إجراء العمليات له���م وعالجهم بغرفهم داخل
مستشفى الحس���ن الثاني الجامعي بمدينة فاس،
وأبدوا سعادتهم وهم يرون هذا النجاح الباهر لمثل
هذه العمليات الخاصة لحملة القلوب الصغيرة.
م���ن جانبه أثنى الش���يخ خالد الف���واز أمين
عام المنتدى اإلس�ل�امي على نج���اح هذه الحملة،
واعتبرها نموذجاً حياً على نجاح المشاريع اإلنسانية

الت���ي تتضافر فيها الجهود،
وتتوح���د فيه���ا الطاقات،
مق ّدماً شكره الجزيل باسمه
وباسم المنتدى وباسم أسر
األطف���ال للفري���ق الطبي
المتط���وع وللقائمي���ن على
مؤسس���ة الش���يخ ثاني بن
ّ
عبد الله للخدم���ات اإلنس���انية «راف» ،والمركز
االستش���فائي الجامعي الحس���ن الثان���ي على ما
و ّف���روه من دعم؛ حتى نجحت هذه الحملة وحققت
األه���داف المرجوة« ،فبهذه الجه���ود المتضافرة،
وهذا التنس���يق الراس���خ والقوي والمتكامل ،رأينا
هذا المس���توى من النجاح ،وهذه الوجوه الصغيرة
التي كانت باألمس تعاني ،ها هي ذي اليوم تتعافى
لتعود إلى حياتها الطبيعية ،تلعب وتجري وتضحك،
تماماً كغيرهم من األطفال اآلخرين».
كما أعرب مدير عام المستشفى البروفيسور
«خال���د آيت طالب» عن ش���كره وتقديره للمنتدى
ولمؤسسة الش���يخ ثاني بن عبد الله
اإلس�ل�امي
ّ
للخدم���ات اإلنس���انية «راف» ،وللفري���ق الطبي
المتميز؛ عل���ى جهودهم في إنق���اذ حياة أطفال
صغار من الموت ،وعل���ى ما و ّفروه من دعم مالي
لنجاح هذه الحملة.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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إمام العمل الخيري في إفريقيا..
عبدالرحمن السميط
خالد بن عبدالله الف ّواز

*

ُرزئ����ت األمة اإلس��ل�امية
وقطاع العم����ل الخيري بفقد
شخصية بارزة من شخصيات
العمل الخي����ري الدولي الذين
أس����هموا في ريادة العمل الخي����ري في إفريقيا؛
الدكتور عبدالرحمن السميط(((.
أس����س «لجنة مسلمي إفريقيا» التي
فهو من ّ
(((
أصبحت فيما بعد «جمعية العون المباش����ر» ،
(*) أمين عام المنتدى اإلسالمي.
( )1عبدالرحمن بن حمود السميط ( 15أكتوبر 1947م 15 -
ومؤسس «جمعية العون
أغسطس 2013م) :داعية كويتي،
ّ
المباشر» (لجنة مسلمي إفريقيا – سابقاً  )-ورئيس مجلس
إدارتها ،ورئيس مجلس البحوث والدراسات اإلسالمية ،أسلم
على يديه أعداد غفيرة في إفريقيا ،بعد أن قضى أكثر من 29
عاماً ينشر اإلسالم في القارة السمراء.
قبل أن يصبح ناشطاً في العمل الخيري كان طبيباً
متخصصاً في
ّ
األمراض الباطنية والجهاز الهضمي ،تخ ّرج في «جامعة بغداد»
بعد أن حصل على بكالوريوس الطب والجراحة ،ثم حصل على
دبلوم أمراض مناطق حارة من «جامعة ليفربول» عام 1974م،
متخصصاً
واستكمل دراساته العليا في «جامعة ماكجل الكندية»
ّ
في األمراض الباطنية والجهاز الهضمي ،انظر :موقع الجمعية
على اإلنترنت  ، /http://direct-aid.org/cmsوموقع
وكيبيديا.
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( )2جمعية العون المباشر :جمعية دعوية تقوم بأعمال خيرية ،وتتخذ
من الكويت مقراً لها ،تتبع أسلوباً جديداً في عملها ،يعتمد على م ّد
يد العون إلى الشعوب اإلفريقية التي تعاني الظروف االقتصادية
واالجتماعية السيئة ،وهو ما يدفع اآلالف من اإلفريقيين إلى
اعتناق اإلسالم ،بدأت الجمعية أعمالها في 1981م كمؤسسة
تطوعية غير حكومية ،تهتم بالتعليم بكل أنواعه كوسيلة لتغيير
الوضع المأساوي لإلنسان في إفريقيا ،رافعة شعار «التعليم حق
مشروع لك ّل طفل في إفريقيا» ،تم تسجيل الجمعية في األمم
المتحدة كهيئة إغاثية تعمل في أكثر من  40دولة إفريقية منذ
نشأتها ،انظر :موقع الجمعية على اإلنترنت http://direct-
 ، /aid.org/cmsوموقع وكيبيديا.

وظ ّل طوال س����نين حياته يبن����ي هذا الكيان لبنة
مؤسس����ة خيرية
لبنة ،وخطوة خطوة ،حتى أقام ّ
يُشار إليها بالبنان.
كم����ا أنه بنى منظومة م����ن منظومات العمل
الخي����ري الدولي في القارة اإلفريقية ،اتس����مت
بصورة ُمثلى من المصداقية والحضور الميداني
الفاعل ،ورس����مت صورة مشرقة من صور العمل
الخي����ري ،وكان لها قصب الس����بق في كثير من
مجاالته.
يسر الله لي اللقاء بالدكتور عبدالرحمن
وقد َّ
السميط في عدة مناس����بات ،سواء عند زيارتنا
ل����ه في الكويت أو عند زيارت����ه لنا في الرياض،
وكذلك المش����اركة معه في عدد من المؤتمرات
الخليجية والدولية ،ولما لمس����ته في ش����خصية
الدكتور عبدالرحمن الس����ميط القائد والداعية
واألب؛ فإن����ي أس� ّ
���طر هذه
والطبي����ب واإلداري
ّ
الوقف����ات حول تجربته الخيري����ة والدعوية ..لن
أتح����دث عن الجوائز العالمية التي حصل عليها،
وال عن مؤلفاته ،ولن أع ّدد منجزاته ،فقد كفاني
ه����ذا األمر الكثير ممن كتب ع����ن الفقيد؛ لكني
سأقف وقفات حول شخصيته التي اتضحت لي
م����ن خالل لقاءاتي به ،على أن تفيدني وتفيد من
يقرأ هذه الكلمات.
(خ����ادم الدعوة في إفريقي����ا) لم يتخرج في
متخصصة في العلم الش����رعي والدعوي،
جامعة
ّ
كالجامعة اإلسالمية بالمدينة وأ ّم القرى واألزهر،
وإنما تخ ّرج في جامعة بغداد طبيباً ،وهي جامعة
عريقة ،لكنها كانت ف����ي فترة حكم حزب البعث
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العربي ف����ي العراق الذي ُع����رف بمحاربته ألي
اتجاه متدين ،ليس في الجامعة فحس����ب ،بل في
نواحي العراق كلها.
عاش السميط رج ً
ال بسيطاً في هيئته ،وفي
مس����كنه ،وفي حركته ،وفي تعامله مع الناس ،ما
حفر محبته في قلوب الناس ،كبيرهم وصغيرهم،
غن ّيهم وفقيرهم ،مسؤولهم وعا ّمهم ،فرسم بذلك
صورة للداعية المحس����ن الذي يرى اآلخرين هم
أصحاب المعروف عليه ،سواء كانوا محسنين أو
كانوا فقراء محتاجين ،وربما يكون هذا س ّراً من
أسرار القبول الذي وهبه الله لهذا الرجل.
برغم بس����اطة الس����ميط وتواضع����ه فإنه
كان قوياً ف����ي الحق ،ال يرض����ى أن يُهان العمل
الخيري ،ويس����تميت في الدفاع عنه في مواجهة
أعت����ى العتاة ،وقد حدثن����ي بقصة أذكرها ،وهي
أن «حكومة الس����نغال في عه����د الرئيس عبدو
ضيوف أغلق����ت عدداً من الجمعي����ات الخيرية
اإلس��ل�امية في ظ ّل التوج����ه الفرانكفوني الذي
تنتهجه الحكومة ،وكان من بين من شملها القرار
مكتب «لجنة مسلمي إفريقيا» ،فغضب السميط
من هذا الق����رار األهوج القاض����ي بإغالق هذه
الجمعي����ات التي جاءت لتحم����ل الخير للمجتمع
الس����نغالي ،وكانت «لجنة مس����لمي إفريقيا» لها
جه����ود مبارك����ة في إقلي����م «كازامان����س» الذي
تنش����ط فيه حركة انفصالية يقودها مسيحيون
يطالبون باالنفصال عن الس����نغال ،فثار األهالي
المس����لمون من قرار اإلغالق (وه����م المؤيدون
للحكومة) ،وضغطوا على الحكومة بأن مش����اريع
«لجنة مسلمي إفريقيا» التنموية في المنطقة هي
أهم عوامل االس����تقرار للمسلمين في المنطقة،
وبالتالي مواجهة دع����اوى االنفصاليين ،فوافقت
الحكومة على إعادة افتتاح المكتب ،لكن السميط
رفض افتت����اح المكتب تأديب����اً للحكومة ،فازداد
ضغط األهالي على الحكومة ما اضطر الرئيس

عبدو ضيوف إلى االتصال بالشيخ جابر (رحمه
الله) للتوسط لدى السميط بإعادة فتح المكتب،
ما كان له أبلغ األثر في تأديب حكومة الس����نغال
من جراء هذا القرار األهوج».
كان الدكتور عبدالرحمن الس����ميط ير ّكز في
المش����اريع طويلة المدى التي تهتم ببناء اإلنسان
واالس����تثمار في تنميت����ه ،وهي من المش����اريع
النوعية التي تحتاج لط����ول نفس وصبر ومثابرة
قد ال يقوى عليه����ا كثير من النفوس التي تبحث
عن الثمار الس����ريعة؛ لذا فقد كان لهذا النوع من
المش����اريع األثر الواضح في التنمية وتحس����ين
حال المجتمعات الفقيرة ف����ي القارة اإلفريقية،
ومن األمثلة الواضحة على ذل����ك :كفالة األيتام
التي تراعي تكامل البناء اإلنساني للفرد ،وال ّ
أدل
على أن من بين األيتام الذين تر ّبوا في مش����اريع
الجمعية َمن تولى مناصب وزارية في دولهم ،ومن
أصبح س����فيراً لبلده في الكويت ،وهذا النوع من
االستثمار في رأس المال البشري ال شك في أنه
أخذ وقتاً طوي ً
ال حتى تم قطف ثماره.
كان السميط يعيش لقضيته وتحقيق أهداف
جمعيت����ه ،فكان رفيقاً لها ،وكانت الجمعية رفيقة
له تسعى وتأكل وتش����رب معه في ك ّل أوقاته ،ما
أورثه براع ًة في تس����ويق مشاريعه ،وال أذكر أني
التقيت الس����ميط إال وكانت بصحبته مش����اريع
ليس���� ّوقها للجمعية ،ورجل به����ذه الصفات وهذا
االس����تيعاب الكامل للتفاصيل كان خير مس���� ّوق
لمشاريع هذه الجمعية.
كان السميط مستغرقاً في كثير من تفاصيل
العمل الذي تقوم به الجمعية ،حتى لم يعد المتابع
يف ّرق بين الس����ميط والجمعية ،وكأنهما اسمان
لكيان واحد ،وهذا االس����تيعاب الكامل للتفاصيل
ومجري����ات عمل الجمعية أورث الس����ميط قدرة
عالية على تمثيلها في مختلف المحافل ،بل كان
خير من يتح ّدث عن جمعيته.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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استثمر الدكتور عبدالرحمن السميط كثيراً
ف����ي التعليم؛ ش����عوراً منه بالعوز الذي تعيش����ه
المجتمعات اإلس��ل�امية في إفريقيا في موضوع
التعليم وضعف تأهيل أبناء المس����لمين ،ومن ثَ ّم
ضعف مس����تواهم االقتصادي ،وضعف مستوى
التأثي����ر في مجتمعاتهم ،وم����ن هنا فقد ر ّكز في
إنشاء المش����اريع التعليمية المميزة في مختلف
المراحل ،س����واء ف����ي التعليم الع����ام أو التعليم
الجامعي أو المهني ،كما أنه انتهج سياسة راشدة
تتيح لهذه المنش����آت التعليمية تس����يير نفس����ها
بنفسها ،فال تش���� ّكل عبئاً تشغيلياً على الجمعية
التوسع في مشاريع مماثلة.
قد يعيق
ّ
برغم أن نش����اط الس����ميط بدأ تحت مظلة
«لجنة مسلمي إفريقيا» ،وهي إحدى لجان «جمعية
النجاة الخيرية»؛ فإن النمو المطرد لهذه اللجنة
أوصلها إلى التفوق عل����ى «جمعية النجاة» ،حتى
أصبحت أكبر من الجمعية األ ّم وأكثر شهرة منها،
وقد كان عامل إيقاف تس����جيل جمعيات خيرية
جدي����دة في الكويت حجر عثرة أمام الس����ميط،
لكنه لم يستس����لم ،وظ ّل ينافح عن جمعيته حتى
حصل على موافقة (تُعد اس����تثنائية) من الشيخ
جاب����ر  -رحمه الل����ه  -إلنش����اء «جمعية العون
المباشر» عام 1999م ،وهذا أعطى للمشروع قوة
قانونية وتسويقية ،س ّهلت للجمعية االنطالق إلى
آفاق جديدة من العمل الخيري الرحب.
ل����م يعش عب����د الرحمن الس����ميط في ه َّم
العم����ل الخيري وحده ،بل ع ّيش معه  -في دعمه
ومس����اندته وتنشئة أبنائه – أس����رته ،والتي كان
لدور زوجت����ه (أ ّم صهيب) فيها أبلغ األثر في بثّ
ح����ب العمل الخيري والمس����اهمة فيه ،وقد كان
الصطحاب الس����ميط أس����رته معه في إفريقيا
لفت����رات طويلة أبل����غ األثر في تحويل األس����رة
جميعها إلى خلية نحل في خدمة هذه الرس����الة
الخالدة ،وهذا بدوره يس���� ّهل على الداعية مهمته

الكبيرة ،وتتحول أسرته بدالً من أن تكون ش ّكاءة
من انش����غاله وكثرة غيابه؛ إلى أن تكون سنداً له
ومعيناً في تحقيق رسالته.
كان م����ن توفيق الله للدكت����ور عبد الرحمن
الس����ميط انطالق عمله الخيري من بيئة حاضنة
���جعة عليه كالبيئة الكويتية،
للعمل الخيري ومش� ّ
فحب العم����ل الخيري والمس����اهمة فيه إحدى
ّ
س����مات المجتمع الكويتي ،ولما للكويت من باع
طويل في العمل الخيري ،ولما لجهود الس����ميط
من خير مشهود في الوقت نفسه ،قد يشتبه على
الناظر األمر؛ هل البيئة الكويتية هي التي دعمت
السميط ،أو أن السميط هو الذي أسهم في دمج
المجتمع الكويتي في العمل الخيري ،أو هما معاً!
أسهم عبد الرحمن السميط في تسويق اسم
الكويت عالمياً ،ما ه َّيأ لها س����معة في المحافل
الدولية تفوق حجمها الجغرافي والسكاني ،وأذكر
أ ّني التقيت وفداً برلمانياً كويتياً في إحدى الدول
اإلفريقية ،فقالوا لي لقد ش����هدنا عن قرب أثر
العمل الخيري الكويتي في تس����ويق اسم الكويت،
وتحقيق امتداد ش����عبي ودولي للكويت بس����بب
عملن����ا الخيري ،ومن أكبر رواده د .عبد الرحمن
وقدرت للدكتور
الس����ميط ،ولقد حفظت الكويت َّ
الس����ميط هذا الجهد المبارك ،ولغيره من رجال
جمعيات العمل الخيري الكويتي.
وفي الختام:
كلمات مترابطة ..ال تستطيع أن تفصل بينها:
(الس����ميط ،إفريقيا ،العمل الخي����ري ،الكويت)،
س� ّ
���طرها في س����جل التاريخ رج ٌل نحسبه والله
حسيبه وال نز ّكي على الله أحداً ،با َع دنياه بآخرته،
فكسب الدنيا واآلخرة إن شاء الله تعالى.
أس����أل الله أن يرفع درجت����ه في عليين ،وأن
يجزي����ه خير الجزاء على ما ق ّدم ،وأن يبارك في
ذريته ،وفي منارات الخير التي بناها ،وأن يُسكنه
فسيح جناته ،إنه سميع مجيب.
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