واقع وآفاق التعليم العربي في نيجيريا وسبل النهوض بها
األستاذ املشارك الدكتور إبراهيم إسحاق أواليووال
قسم اللغة العربية-جامعة إبراهيم بابنغدى-نيجرييا
ملخص البحث
يهدف البحث إىل التعرف على واقع اللغة العربية يف نيجرييا وما يواجه التعليم العريب من التحديات -الداخلية واخلارجية-طرأت عليه
أزمات كبرية ،حالت دون حتقيق أهدافها الثقافية واإلجتماعية برغم جهود املتخصصني يف تعليم اللغة العربية وتطويرها واالهتمام بكل
ما يفيد الدارس وميكنه من اتقان مهاراهتا األساسية .يتناول هذا البحث بعض القضايا املهمة يف التعليم العريب كالتحديات واملعوقات
اليت تواجه املدرسني يف املدارس وتأثريها يف الدارسني ،واملناهج واملقررات الدراسية املستخدمة ،مث تطرق البحث إىل بعض اجلهود اليت
أخريا تناول الباحث رؤية جديدة لتطويرها يف ضوء احتياجات اجملتمع النيجريي املعاصر.
تبذل من قبل جهات املعنية .لتحسني الوضع ،و ً
وهذا ،ولقد الحظ اجلميع هذا التدهور املؤسف عليه .وطاملا فكرت يف األمر وتسألت ما هذه الظاهرة للغة العربية يف نيجرييا؟ وماذا
ينبغي القيام به إلعادة اللغة العربية إىل ما كانت عليه يف عصرها الذهيب؟ لقد كنت يف هذه احلالة حىت جاءتين الدعوة للمشاركة يف
املؤمتر امليمون الذي له عالقة مباشرة باملوضوع ،ورأيت أنه من املناسب أن أشارك فيه هبذا البحث املتواضع .لعل اهلل حيدث بعد ذلك
أمرا بنتائجه يف رفع املستوى التعليمي للغة العربية يف نيجرييا خاصة ويف الدول اإلسالمية عامة.
ً
أساسا على نوعني من املصادر :أوالً :على خربات العاملني يف امليدان ،من خالل عقد املقابالت واملناقشات
وقد اعتمد هذا البحث ً
العلمية معهم ،وجل منهم من اخلرباء املدرسني واملديرين سبق هلم أن باشروا التدريس يف املراحل املختلفة ،وقد متت اإلحالة وعزو اآلراء
إىل أصحاهبا يف ثنايا البحث .ثانيًا :على كتب وحبوث منشورة وغري منشورة هلا عالقة باملوضوع ،كما هو احلال يف كل حبث ،وقد أشرت
إىل املواضع اليت نقلت منها كل نقطة يف ثنايا البحث ،وقسمت البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث وخامتة .وجاء تقسيم املباحث على
النحو التايل:
 أولية اللغة العربية يف نيجرييا.
 مزية اللغة العربية قبل االستقالل.
 اللغة العربية ومكانتها يف نيجرييا.
 واقع وآفاق اللغة العربية يف نيجرييا.
 جامعات نيجرييا والتعليم العريب
 حتديات اللغة العربية واحللول املقرتحة هلا.

مقدمة:
تعترب اللغة العربية من بني اللغات الواسع االنتشار يف بعض األقاليم والدول العاملية .وقد استمرت هذه اللغة يف الوجود بفعل العديد من
العوامل لعل أبرزها كوهنا لغة القرآن الكرمي ولغة علوم الدين 1،واعتبارها مفتاحا لفهم القرآن وفهم هذه العلوم هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى كوهنا لغة احلضارة اإلسالمية اليت سادت العامل لقرون عديدة ومل ميض على أفول مشسها سوى زمن يسري من القرون.
واليوم بعد ما أصبحت الزيادة والغلبة للدول الغربية أصبحت تفرض-حبكم تطورها العسكري واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي-لغتها
وثقافتها على باقي الدول ،وقد تزايدت وطأة هذا التأثري بفعل العوملة وانتشار استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وكذا انتشار
الشركات املتعددة اجلنسيات اليت صارت تستثمر يف كل بقعة من العامل مشكلة بذلك سوق عمل جديدة تتطلب التحكم يف اللغات
األجنبية وخاصة اللغة اإلجنليزية.
مزية اللغة العربية قبل االستقالل:

ويف نيجرييا اليت هي حمور هذا البحث حاول االستعمار الربيطاين منذ دخوله سنة (1906م) 2طمس هوية الشعب النيجريي ويف
مقدمتها اللغة العربية ،ولكنه مل يتمكن من ذلك بفعل إخالص الغيورين على اللغة العربية من الرجال املخلصني أمثال :الشيخ عثمان
بن فودي والشيخ عبد اهلل بن فودي والشيخ حممد اجلامع املشهور بـ تاج األدب والشيخ حممد كمال الدين حبيب اهلل األديب ،والشيخ
آدم عبد اهلل اإللوري ،والشيخ حممد ناصر كرب ،والشيخ إبراهيم صاحل ميدغوري ،والشيخ علي أبوبكر طاهر ،والشيخ الدكتور شيخو
سعيد غالدنث ،والشيخ عبد الرحيم أمني اهلل األديب ،والشيخ مصطفى السنوسي ،وينضم إىل هؤالء العلماء أساتذة اجلامعات والكليات
اليت فيها أقسام اللغة العربية ملا ينشرونه من املقاالت العلمية وغريهم من األبطال ،وكذلك العتبارها لغة القرآن وعلوم الدين ،ورغم ذلك
فإن االستعمار خلف وراءه تركةً ما تزال آثارها قائمة ومستمرة إىل اليوم تتمثل يف وجود فئات من الشعب النيجريي املثقف بثقافة العربية
خاص ة يف جنوب البالد تفضل بأن تتحدث باللغة اإلجنليزية وتفتخر هبذه الثقافة على حساب اللغة العربية .كما بدل لنا تدبري اإلدارة
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باللغة اإلجنليزية.
وعلى الرغم من احملاوالت الرامية إىل حمو الثقافة العربية فإن بعض املراكز القضائية يف مشال البالد تتعامل يف غاليتها ( )٪80باللغة العربية
(مثل حمكمة استئناف شرعية ،أما يف املؤسسات االقتصادية والشركات واإلدارية و ٪80من القضائية ،والصحية فنجد اللغة اإلجنليزية
هي السائدة وال جند أي اعتبار للغة العربية إال يف داخل الفصل يف املراحل التعليمية (املعاهد ،والكليات واجلامعات).
وقد ت زايد استخدام اللغة األجنبية مع دخول الشركات األجنبية وحتول االهتمام يف سوق العمل الناتج عن ذلك إىل إعطاء األولوية للغة
اإلجنليزية والفرنسية.
ولإلشارة فإننا كلما اجتهنا حنو الشمال يتناقص استخدام اللغة اإلجنليزية يف أواسط الشعب وذلك لقلة نفوذ االستعمار يف هذه املنطقة
ولتمسك الشماليني باإلسالم.
أولية اللغة العربية يف نيجرييا:
وصلت اللغة العربية إىل األراضي اليت تسمى اآلن نيجرييا منذ زمن قدمي ،وذلك قبل دخول اإلسالم ،وهذا ،ومن اخلرب الذي
مر الدهور هو كيفية بداية تعلم وتعليم اللغة العربية يف البالد خاصة ويف غرب
قد انتشر بني الناس واشتغل بالتنقيب عنه الباحثون على ّ
إفريقيا عامة.

وال خيتلف االثنان يف أن اللغة العربية بدأت بواسطة التجارة اليت أقيمت فيما قبل القرن التاسع امليالدي 4.ولقد انتشرت هذه اللغة يف
هذا العهد حىت تعهدها الناس وصفقوا يستعملوهنا يف جتارهتم ،مث بدأت تزدهر ويتسع نطاقها ،والدور الذي ّأداه القرآن والدين اإلسالمي
وكذا إسهامات العلماء واألدباء جدير باحلفظ يف أذهاننا إىل األبد ،إذ بواسطة جهودهم وبذهلم كل ما يف وسعهم لتثقيف أبناء املسلمني
يف مشارق البالد ومغارهبا مت انتشار الدين واللغة العربية.
ويف القرن التاسع عشر ،بدأ هالل الدين يتسع نوره الواضح وريشه الناهض املنطلق ،وذلك يف العهد العثماين أو ما يشار إليه بإمارات
صوكتو يف هذا الطور من الزمن .وهلذا ،ألفوا ،وصنفوا ،ونظروا إىل مجيع جماالهتا ،فأرغوا طاقاهتم تعبريا عن حبهم العميق للغة العربية.
اللغة العربية في نيجيريا:
ال ينكر كل من له أدىن إملام بالتعليم العريب النيجريي بضرورة إجياد املرونة الكافية يف املؤسسات مبا يسمح مبزيد من التطور لكي نشوق
اللغة العربية إىل اجليل الناشئ بتيسري مناهجها وطرق تدريسها واستعمال األجهزة احلديثة لتعليمها ،ولقد رفعت العربية شكواها عرب
لسان خليل جربان حيث قالت:
تقول ألهلها الفصحى أعدل ** لربكم اغـرتايب بـني أهـلي
ألست أنا بدمـي وروحـي ** غذت منهم وأمنت كل طـفل
أنا العربية املشهـود فضلي ** أأغدوا اليـوم واملغمور فضلي
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إذا ما القوم باللغـة استخفوا ** فضاعت ما مصري القوم قل يل
ولطول باعي يف جمال تعليم اللغة العربية وآداهبا يف املراحل املختلفة ،وإين ألشد ميالً إىل تدريس هذه اللغة بطريقة تعتىن
بالتطبيق وهتتم بالتدريب ،وتغرس الذوق األديب ،وتنمى احلاسة اللغوية يف أفئدة الدارسني.
أما طريقتنا احلاضرة يف معظم املدارس فهي طريقة قاصرة تعتين بالشكل دون املضمون ،وبالقاعدة دون التطبيق وبتأدية االمتحان دون
تقومي اللسان طريقة ال تسمن وال تغين من جوع.
وهذا ،يرجع تاريخ تعليم اللغة العربية واألدب العريب يف نيجرييا إىل القرن احلادي عشر امليالدي حينما دخل اإلسالم والعلوم العربية يف
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مملكة برنو ،وأصبح التعليم العريب يتقدم تق ّدما سر ًيعا ،قرنا بعد قرن يف برنو وأقاليم هوسا وما جاورها من البالد اليت تعرف اليوم بنيجرييا.
وكان الغرض األساسي من تعلم وتعليم اللغة العربية يف هذه املنطقة هو الغرض الديين ،وبأدق العبارة إن اإلملام بالعربية ضروري كي
يساعدهم على تعمق يف فهم الدين اإلسالمي وبلغت اللغة العربية منتهاها شرقًا وغربًا مشاالً وجنوبًا يف الوطن .فكثرت املدارس العربية
واإلسالمية لكن على منهج التقليد يف مثل الكتاتيب أمام البيوت واملساجد وقلما وجدت يف هذا العصر مثلها كما كان من قبل.
مكانة التعليم العربي في نيجيريا:
ومما ال خيامره الشك أن اللغة العربية تتمتع مبكانة مرموقة ال تقل عن مكانة اللغات األخرى ،وذلك ملا متتاز هبا من األمهية التارخيية
واحلضارية والثقافية والعلمية واالقتصادية والسياسية والدبلوماسية فهي إحدى وسائل التفاهم يف احملافل واملؤمترات وامللتقيات والندوات
الدولية ،جنبا إىل جنب مع اللغات العاملية الرئيسة األخرى .وهي قبل ذلك ،كانت الوعاء الذي حافظ على ما جادت به احلضارات

القدمية من املنطق والطبيعة والكيمياء والطب والصيدلة والزراعة واحلساب واجلرب واهلندسة والفلك والتنجيم واجلفرافيا والرياضية وغريها
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من العلوم املرتمجة من العربية إىل اللغات األوروبية.
ويضاف إىل ما سبق أن العربية هي اللغة الرمسية يف مجيع الدول العربية ،وهي لغة التخاطب والتفاهم بني شعوهبا ووسيلة التعليم يف مجيع
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مدارسها ومعاهدها ومعظم كلياهتا اجلامعية ،وهي أيضا لغة اإلذاعة والصحافة والتلفاز والقضاء والتأليف يف هذه األقطار.
كما يضاف إىل ذلك أن العربية هي اللغة الدينية اإلسالمية الوحيدة يف العامل اإلسالمي ،ويعين ذلك أهنا اللغة الوحيدة الصاحلة ألداء
طبعا أن املسلمني خارج البالد العربية مبا فيها غرب أفريقيا غيورون
الصلوات املفروضة وإقامة الشعائر اإلسالمية الواجبة .ومن املعروف ً
كما أسلفنا-على اللغة العربية وحريصون على حرمتها فهم يتعلموهنا على حساهبم وعلى الرغم من حكوماهتم ،ويكابدون يف سبيلذلك شىت أنواع الصعوبات واملشاكل والتحديات .ومن هنا تأيت موضوعية هذه الورقة وأمهيتها وصلتها بالواقع الذي كانت عليه اللغة
العربية يف نيجرييا وسبل النهوض هبا.
وقد قامت اللغة العربية بدور حيوي ملموس يف منو وارتقاء ويف تطورها سواء كان ذلك يف ماضيها العريق أو يف حاضرها اجمليد .فاملمالك
واإلمرباطوريات اليت قامت يف غرب أفريقيا قبل االستعمار الربيطاين والفرنسي والربتغاىل كانت قوامها اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ،إذ
أن هذه األمرياطوريات واملمالك اعتمدت على اللغة العربية كوسيلة رمسية للتخاطب والتعامل مع الدول العربية اجملاورة هلا يف مشال إفريقيا
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وتشمل هذه الدول ما يعرف اآلن جبمهورية مصر العربية ،واجلماهريية الليبية ،واجلمهورية اجلزائرية واململكة املغربية واجلمهورية التونسية.
ومن املمالك واإلمرباطوريات اليت رفرفت ألواهنا وراحت أسواقها يف غرب إفريقيا قبل االستعمار إمرباطورية غانا وامرباطورية مايل وإمرباطورية
صنغاي وإمرباطورية كامن-برنو وإمارات صوكوتو و إلورن وغريها 10.وقد تركت اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بصماهتا على هذه املمالك
واإلمرباطوريات من حيث منوها الديين والروحي واالقتصادي واللغوي واألديب واالجتماعي وغري ذلك من نواحى النمو والتطور املختلفة.
واقع وآفاق التعليم العريب يف نيجرييا وسبل النهوض هبا:
لقد فرضت التحوالت الكبرية يف احلياة املعاصرة أمناطا وحتديات كبرية على العاملني يف جمال التعليم ،فالثورة املعرفية وما جنم عنها من
تأثريات ثقافية وحضارية مباشرة وغري مباشرة على املعلم ،جعلت التعليم يف بؤرة اهتمام املسؤولني يف كثري من دول العامل .هذا االهتمام
خصوصا يف الواليات املتحدة تنادي بوضع معايري
حتول إىل مبادرات تربوية وتعليمية يف تلك البلدان .ولذلك بدأت حركة قوية يف الغرب
ً
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نظرا القتصار الدراسة على واقع التعليم العريب يف الشرق.
واضحة لتدريب املعلمنيً ،
جامعات نيجيريا والتعليم العربي:
مل تكن هناك يف نيجرييا قبل االستقالل غري جامعة واحدة فقط أال وهي جا معة إبادن اليت أسست يف سنة 1947م ،ومل
يضف إليها قسم الدراسات اإلسالمية والعربية إال يف سنة 1961م .لذا أصبح يف املاضي الطريق الوحيد املفتوح أمام الطلبة النيجرييني
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الراغبني يف دراسة اللغة العربية على املستوى اجلامعي .
وبعد االستقالل ،ومبجهود بعض الغيورين على اللغة العربية من أعضاء الربملانات على مستوى حكومات الواليات املختلفة
واحلكومة الفدرالية اللذين فطنوا إىل احتياجات شعبهم وشعروا بضرورة النهوض بالعربية ملستوى اجلامي مث افتتاح جامعات يف الدولة حىت
بلغ عددها اليوم أكثر من مائة ومثانية وعشرين جامعة حكومية وخصوصية ومن بينهم أكثر من عشرين جامعات فيها قسم أو شعبة
للغة العربية تتدرس فيها اللغة العربية وآداهبا كما يف اجلدول اآليت:

الموقع االلكتروني

رقم

اسم الجامعة

المستوى

1

جامعة بايرو ،كانو

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//cms.buk.edu.ng

2

جامعة عثمان بن فودي ،ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.udusok.edu.ng

3

جامعة إبراهيم بدماصي ليسانس
بابنغدا ،لىب

http/www.ibbul/.edu.ng

4

جامعة أمحد بللو زاريا

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.abu.edu.ng

5

جامعة إلورن

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.unilorin.edu.ng

6

جامعة إبادن

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.ui.edu.ng

7

جامعة ميدغوري

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.unimaid.edu.ng

8

جامعة الجوس

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.unilag.edu.ng

9

كلية الدفاع األكادميي ليسانس
النيجريية

http//ww.ndaw.edu.ng

10

جامعة جلوس

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

11

جامعة أبوجا

ليسانس

12

جامعة عمر موسى يرأدوا ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.umyu.edu.ng

13

جامعة والية غوميب

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.gomsu.edu.ng

14

جامعة والية صوكتو

ليسانس

http//www.ssu.edu.ng

15

جامعة والية نسروا

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.nsuline.net

16

جامعة والية كوغي

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

17

جامعة بكر أب إبراهيم

ليسانس

18

جامعة والية كوارا

ليسانس

http/www.kwasu.edu.ng

19

جامعة والية بوشى

ليسانس

http//bauuniversity.power.com

20

جامعة كثينة

ليسانس

http//katsinauniversityportal

21

جامعة احلكمة ،إلورن

ليسانس ،ماجستري دكتوراه

http//www.alhikmah.edu.ng

22

جامعة الجوس

ليسانس ،ماجستري،دكتوراه

http//www.unilag.edu.ng

http//www.unijos.edu.ng
http//www.uniabuja.edu.ng

http//www.ksuportal.com
http//www.baiu.edu.ng

فهذه اجلامعات تؤدي أدوارا ملموسة يف نشر اللغة العربية محايتها عن طريق أقسام التابعة هلا .كما تلعب فرص املؤمترات دولية ودولية
ونشرحبوثومقاالت أكادميية دورا يف نشر اللغة العربية وآداهبا .وهذا وإليك معوقات اليت تعوق مسرية تعليم اللغة العربية.
مفهوم التعليم:

وقبل الشروع يف هذا املوضوع جيدر بنا الوقوف على مفهوم التعليم ،والتعليم له عدة وظائف يف اجملتمع املعاصر :وإحدى هذه الوظائف
من دون شك هو إعداد الطالب للمسامهة يف اجملتمع األوسع 12عن طريق تزويدهم باملهارات واملعرفة الضرورية للعمل املنتج ،لكن عندما
ننظر إىل هذه الوظيفة على أهنا متثل غاية الغايات حبيث ترتجم يف سياق خمطط ملنهج دراسي يتضمن معرفة مهارات حمددة سلفا على
أساس من االحتكار التنافسي الفردي تصبح عندئذ غري فعالة كما يراد أن تكون هلا ،وما هو أسوأ من ذلك أهنا تصبح نسخة متكررة
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للتعليم مبعناه الشمويل.
والتعليم كما قال محزة بللو فيما يراه عند الدكتور حمي الدين وزمالؤه هو :عملية نقل املعلومات واحلقائق واملفاهيم 14...من جيل إىل
جيل آخر ،وعلى ضوء ما سبق فالتعليم إذا وظيفة أساسية للكائن احلي بصفة عامة واإلنسان بصفة خاصة حبيث أنه يعين تعديالً لسلوك
الكائن احلي ويساعده على حتليل مشكلة صادفته ويرغب يف خمرج منها باإلضافة إىل أنه تعديل سلوك الفرد الكتساب خربة مهنية تزيد
على منوه وفهمه للعامل احمليط به.
التحديات التي تواجه التعليم العربي في نيجيريا:
مر التعليم العريب يف هذه البالد بأطوار شىت وأبرزها اليت ختص العصر الراهن الذي فيه العوملة اليت أكتسحت مشارق
وقد ّ
األرض ومغارهبا ففنت املسلمون دون محاية لغتهم العربية؛ وتعىن بالعوملة جمموعة من العمليات ،اليت تغطي أغلب الكواكب 15،ومن هنا
فالعوملة هلا بُعد مكاين كما أن العوملة تتضمن تعمي ًقا يف مستويات التفاعل واالعتماد املتبادل بني الدول واجملتمعات واليت تشكل اجملتمع
العاملي ،وهي من حيث التحليل تتعلق باالقتصاد والسياسة والثقافة وااليدلوجيات وتداخل الصناعات واألفكار بني األمم والشعوب.
ونيجرييا دولة هلا جذور إسالمية عريقة ،ولكن مع ذلك وجد التعليم العريب فيها بصورة عامة الصعوبة يف االنتشار وخاصة يف جنوب
نظرا لوجود تيارات معادية النتشار التعليم العريب؛ فالعوملة يف حقيقة األمر حماولة طبع وتطبيع كل شيء بطابع القوة الكربى ،حىت
البالد ً
وإن مل يكن التأثر بدرجة كبرية جدا ،فإنه على األقل تصبح اجملتمعات املقدرة ذيال وتبعا للقوى الكربى .ولذا فإن مناقشة سلبيات العوملة
يف إطار تربوى له أمهيته البالغة ،ألن الرتبية ذات ثالثة أوجه ،فهي ميكن أن تكون وسيلة للتمهيد للعوملة والرتتيب لقبوهلا ،كما ميكن أن
تكون وسيلة للنظر فيها وتنمية معايري لتقوميها مث قبول ما يتفق ورفض ما خيالفها.
إن هذا املعىن هو ما ينبغي أن تتبناه اجلامعات واملؤسسات التعليمية لتخلص من سلبيات العوملة ،إذ قد أدت هذه اإلشكاليات إىل تأخر
التعليم العريب يف نيجرييا .ولذلك لعدم ضمان الكهرباء وغريها من الصعوبات.
ويضاف إىل ما سبق أن اخلصائص العربية اليت ينبغي توافرها يف النظم التعليمية يف نيجرييا مل يتوافر هلا املناخ املناسب لتنمو وتنتشر يف
املؤسسات التعليمية اجلامعية برغم من وجود الرتبة اخلصبة واجلذور األصلية لتعرضها لتيارات جارفة أمثال االستعمار الداخلي واحلمالت
التبشريية العاملية.
وال خيفى على من كان بصريا اليوم يف نيجرييا مدى الغزو اإلعالمي الدويل الرهيب ضد اللغة العربية يف املرئيات واملسموعات واملنشورات،
ويضاف إىل ذلك الغزو الفكرى والثقايف.
وهناك نقطة مهمة يف هذا اجملال والبد من ذكرها وهي تدريس اللغة العربية باللغة اإلجنليزية يف بعض اجلامعات مما أدت إىل سلطنة اللغة
اإلجنليزية اليت تباري اللغة العربية حىت يف مهدها ووكرها.

مث أضف إىل ذلك اعتبار اللغة العربية لغة دينية حمضة ،على رغم ما متتاز به من االمتيازات التارخيية والعلمية والعقلية واالقتصادية والثقافية
واحلضارية واالجتماعية والدبلوماسية والسياسية وغري ذلك.
أيضا إمهال احلكومات لواجبها جتاه التعليم العريب واملدارس العربية احلكومية واألهلية يف نيجرييا.
ومن ذلك ً
كما يعتري نظ ام القبول غريبا من نوعه حيث يتطلب ممن يريد التحاق بقسم اللغة العربية النجاح يف املادة اإلجنليزية وإال فال .ورحم اهلل
الشيخ آدم عبد اهلل اإللورى حيث قال:
...أليس من املضحك املبكى أن يكون تدريس اللغة العربية يف اجلامعات باإلجنليزية (أي يف
اجلنوب)؟ وأن يرشح الطالب الذي يلتحق هبذا القسم على أساس مستواه يف اإلجنليزية فيدرس
العربية ملدة أربع سنوات فيحصل على الليسانس مث ال يقدر أن يتكلم العربية بطالقة ولكنه بلبل
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صدوح يف اإلجنليزي.
ومما ال ريب فيه وجود املؤمرات الدولية والدعاية العاملية الصاخبة ضد املدارس العربية ،خاصة بعد احداث  11من سبمترب أثر واقعي
على ما تواجه تعلم وتعليم هذه اللغة من التحديات.
كما أن إغراء الشباب املسلمني بأسباب الرتف اليت تلهيهم عن االهتمام بدينهم وبلغة ،هذا حتدي من التحديات .وأضف على ما
خصوصا ،إذ تدل اإلحصائيات
سبق هذا الفقر املوقع الذي ميثل عقبة تصد معظم أبناء املسلمني عن التعلم عموما ،وعن التعلم العريب
ً
الواردة على أن عدد األشخاص املسلمني يف املؤسسات التعليمية أقل بكثري من عدد األفراد العاجزين عن التسجيل 17،ولرمبا كانت
نسبة املسلمني من العاجزين متثل نصيب األسد يف اجملموع الكلي هلذا العدد.
كما نعاين من مشكلة عزوف الدارسني عن تعلم اللغة العربية يف جنوب نيجرييا وقلة روادها من البنات ،متمثال يف البعد عن
القراءة باللغة العربية والزهد عن التحدث هبا ظنني أهنا ال تتساير مع ركب الثقافة املعاصرة متناسني أن هذا العزوف تعبري عن خلل
جسيمة يف قصور فهمهم دور اللغة العربية يف بناء شخصيتهم بل دور اللغة العربية يف احلضارات القدمية واحلديثة.
وفيما يتعلق بالعامل المنهجي:
املنهج التعليمي كما يقال ميثل اجلهاز العصىب يف جسم العملية الرتبوية وهي أحد املكونات األساسية للنظام الرتبوي وأهم الوسائل
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الفعالة يف حتقيق أغراضه الرتبوية داخل اجملتمع.
ونظرا يف أن الرتبية عملية إنسانية اجتماعية ثقافية ،تشتغل يف بيئة جمتمع من اجملتمعات البشرية ،فمن الضروري أن يكون بني الرتبية
وبيئتها عالقة صدق وانتماء تنعكس على هندسة العملية الرتبوية وحمدداهتا من حيث الفلسفة واألهداف والطرائق واألساليب واألدوات
وغريها واملنهج مبفهومه احلديث ،هو نظام متكامل ،له بنيته ومكوناته يف فلسفته وأهدافه ومضمونه وخرباته الراجعة حلينه وتطويره.
التحديات المنهجية:
لعل الظروف التعليمية اليت مير هبا الوطن من جهة وسرعة التغريات يف عصر املعلوماتية والعوملة من جهة ثانية ،تظهران أن اللغة العربية
عاجزة عن مسايرة التطورات احلاصلة يف العامل أدت إىل هذه الظاهرة .ومما زاد طني بلة متسك معظم املدارس العربية باملناهج التعليمية
القدمية ،مما جيعل خرجيها حباجة دائمة إىل سد الثغور الناشئة من هذا املنهج املعاصر.

ك ما أن التدهور امللحوظ يف مستوى الطلبة بوجه عام ،ويف مستوى طلبة اللغة العربية بوجه خاص ،نتيجة لقصور هذا املنهج ،كما أن
نتائج امتحانات الثانوية العامة املنشورة يف اآلونة األخرية تدل على أن نسبة الطلبة الناجحني فيها أقل من  ،٪30مأساة ال تبشر خبري
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ملستقبل.
وهذا وميكن أن جنمل ما تبقى من هذه التحديات فيما يلي:
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 -1هذه احلروب الباردة والساخنة اليت يشنها االستعمار اجلديد ضد الثقافة العربية عرب العامل.
 -2عدم االهتمام بتعليم البنات يف معظم األقطار اإلسالمية الشمالية.
 -3التفرقة التعليمية القائمة ضد معظم خرجيي املدارس العربية حيث يعاملون معاملة خمالفة للمعاملة اليت يتمتع هبا خرجو املدارس
اإلجنليزية.
 -4استعمال احلرف الالتيين لكتابة اللغة العربية وهي نوع من الغزو الثقايف العريب.
 -5هذه القلة يف عدد املدرسني املؤهلني لتدريس اللغة العربية واستعمال أحداث طرق التدريس يف مجيع املراحل الدراسية.
 -6قلة التخاطب اليوم باللغة العربية بني دارسي اللغة العربية يف هذه الديار.
 -7هذه املرتبة الوضعية اليت حتتلها اللغة العربية بني املواد الدراسية األخرى يف منهج املدارس الثانوية احلكومية حيث تعد اللغة العربية
من املواد اإلضافية ،بدالً من أن تكون مادة أساسية.
 -8هذه القلة يف فرص العمل والتّوظيف خلرجيي املدارس العربية ،حيث إن معظمهم يعانون من البطالة بال رجاء.
 -9هذه القلة يف عدد الطالب الراغبني يف تعلم اللغة العربية ،وهذه القلة يف عدد املؤاهلني لدراستها.
 -10ضرورية توحيد املناهج يف املراحل التعليمية النيجريية وإليك مناذج من املناهج العربية يف إحدى اجلامعات النيجريية.
جدول لمنهج اللغة العربية:

املستوى األول :الفرتة األويل:
رقم الكورس

عنوان

قيمته

عدد الساعات

عرب 101

القواعد العربية

إجباري

3

عرب 103

التدريبات اللغوية

إجباري

3

عرب 105

مقدمة يف علم الفنولوجيا

إجباري

3

عرب 107

مقدمة يف علم البالغة

إجباري

2

عرب 109

القواعد العربية الصرف

إجباري

3

الفرتة الثانية
عرب 102

التدريبات اللغوية

3

عرب 104

األدب اجلاهلي وصدر اإلسالم

إجباري

3

عرب 106

مقدمة يف علم املوفولوجيا

إجباري

3

عرب 108

تاريخ العرب واللغة العربية

إجباري

3

عرب 110

القراءة والرتمجة

إجباري

2

املستوى الثاين :الفرتة األويل:
رقم الكورس

عنوان

قيمته

عدد الساعات

عرب 201

القواعد العربية على مستوى عايل

إجباري

3

عرب 203

القراءة والرتمجة واإلنشاء

إجباري

3

عرب 205

علم األصوات

إجباري

3

عرب 207

دراسات لبعض النصوص القرآنية

اختيارى

3

عرب 209

األدب يف صدر اإلسالم واألموي

إجباري

2

عرب 212

النثر األديب األموي والعباسي

إجباري

2

الفرتة الثانية
عرب 202

األدب العباسي األول والثاين

إجباري

3

عرب 204

دراسات يف علم املعاجم

إجباري

3

عرب 206

التدربيات اللغوية

إجباري

3

عرب 208

علم البالغة (البيان)

إجباري

3

عرب 210

مقدمة يف علم احلديث

إجباري

2

عرب 212

القراءة والرتمجة

إجباري

2

املستوى الثالث :الفرتة األويل:
رقم الكورس

عنوان

قيمته

عدد الساعات

عرب 301

دراسات يف علم اإلنشاء

إجباري

3

عرب 303

خمتارات من احلديث النبوي

إجباري

3

عرب 305

علم العروض والقافية

إجباري

3

عرب 307

النقد األديب

اختيارى

3

عرب 309

علم دراما ومسرحية

إجباري

3

عرب 311

تاريخ اللغة العربية يف نيجرييا

إجباري

2

عرب 313

القراءة والرتمجة على مستوى عايل

إجباري

2

الفرتة الثانية

عرب 302

األدب العريب األندلسي

إجباري

3

عرب 304

قراءة يف نصوص القرآن

إجباري

3

عرب 306

علم البالغة "املعاين"

إجباري

3

عرب 308

القراءة والرتمجة (دراسة تطبيقية)

إجباري

3

عرب 310

طرق البحث يف اللغة العربية

إجباري

3

عرب 312

الشعر والنثر عند العلماء النيجرييني

إجباري

2

عرب 314

األدب العريب يف عصر االحنطاط

إجباري

2

املستوى الرابع :الفرتة األويل:
رقم الكورس

عنوان

قيمته

عدد الساعات

عرب 401

األدب احلديث

إجباري

3

عرب 403

األدب العريب األمريكي

إجباري

3

عرب 405

مقدمة يف األدب املقارنة

إجباري

3

عرب 407

يف القراءة يف القصة والرواية

اختيارى

3

عرب 409

االجتاهات احلديثة يف اللغة العربية

إجباري

2

عرب 411

األدب العريب يف بالد السودان

إجباري

2

الفرتة الثانية
عرب 402

فلسفة اللغة العربية

إجباري

3

عرب 404

علم اللغة املقارنة وحتليل اإلخطاء

إجباري

3

عرب 406

علم البالغة (البديع)

إجباري

3

عرب 408

دراسات يف اختبارات اللغة والتقومي

إجباري

3

عرب 410
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المعالجات والحلول:
واليوم تشتكي احلكومة الفدرالية والوالئية من ضعف مستوى طالب اللغة العربية ،وقد قضت السنوات اليت قضوها يف دراستها،
فالهم جييدون الكالم حني يتحدثون هبا والهم جييدون التعبري حني يكتبون هبا مث ماذا؟ سطحية يف التفكري ،وتفاهة يف التعبري ،وإعراض
عن القراءة ونفور من التزود باملعرفة تلك هي األمية الفكرية اليت تشتكي منها جمتمعنا املعاصر ،وبعد هذا نرى اليوم شبابا مشغولني ال
يتفرغون بالقراءة إال مبشاهدة هذه األفالم اهلابطة واجملالت اجلنسية وما إىل ذلك.

وإذا أردت أن تعرف قيمة الوقت عندنا فتأمل النوادي ( )Show Clubاليت تتأثر على قارعة الطريق ،وانتشرت يف أواسطنا كاحلريق
يشاهدون فيها املبارات األوروبية واألمريكية اجل نوبية تفيض بالصخب ،ومتوج بالشغب ومتتلئ بالساقط من القول ولغو من الكالم .مث
يتسأل املرء :أين مثرات الدراسة؟ ،وحصاد الرتبية؟ وهناية املطاف؟.
والشك يف أن السلف الصاحل يكرهون أن تضيع األيام سدى ،وأن متضى األوقات َسبَهلال وكان عمر بن اخلطاب يقول مثبتًا بذلك:
"أن اهلل يكره أن يكون أحدكم سبهلال يف عمل الدنيا وال يف عمل األخرة" 22،كما جاء يف أدب الدين والدنيا للمرودي" :من أمضى
يومه يف غري حق قضاه ،أو فرص يف أداء ،أو جمد أثله ،أو محد حصله ،أو علم اقتسبه فقد عق يومه وظلم نفسه".23
فيما يتعلق بسبل النهوض بالتعليم العريب يف نيجرييا خاصة ويف غرب أفريقية عامة ،ينبغي إعادة النظر يف تعليم املادة جذرية وخاصة يف
املدارس الثانوية احلكومية واألهلية.
أوالً :علينا أن ندرك بأن اللغة يف األصل منطوقة وليست مكتوبة ،وبرنامج اللغة يهدف إىل الكالم إذن البد من االهتمام بدقة تدريس
األ صوات حىت يف املستويات املتقدمة ،حيث إن املفردات بالشك تسهم بدور كبري يف تعليم اللغات األجنبية وفهمها والتحدث هبا.
ولقد أشار الدرويش (2000م) إىل أمهية تعلم املفردات نقال عن ( )Wilkisحينما قال:
"بدون القواعد ال ينقل إىل القليل عن املعىن وبدون املفردات ال ميكن نقل أي شيء ألبته" ،كما ينبغي لنا تدريبهم على حفظ كالم
العرب القدمي ،اجلاري على أساليبهم ،من القرآن واحلديث ،وخماطبة فحول العرب يف أشعارهم ويف غري ذلك حىت ينـزل لكثرة حفظهم
لكالمهم منـزلة من نشأ بينهم ،ومنـزلة من لقن العبارة عن املقاصد منهم كي يتصرفوا بعد ذلك يف التعبري عما يف ضمريهم على حسب
عباراهتم ،وإىل ذلك أشار ابن خلدون قائالً:
" ...ووجه التعليم ملن يبغي ملكة اللغة العربية ،ويـَُروم حتصلها أن يأخذ نفسه حبفظ كالم العرب ،وبذلك حتصل
له هذه اململكة هبذا احلفظ واالستعمال وتزداد كثرهتا رسونا وقوة ...وعلى قدر احلفظ وكثرة االستعمال تكون
24
ونثرا"...
جودة العبارة املصنوعة نظما ً
واقع التعليم ومسؤولية الدارس:
ولقد أورد ابن خلدون يف مقدمته أن موهبة اللسان العريب والقدرة على النطق باللغة العربية الفصيحة شيء ،ومعرفة علوم اللغة شيء
ناقدا ألساليب البيان ،لتكون عندك القدرة على التعبري العريب،
آخر ،فال يكفى أن تكون عاملا بالنحو أو أستا ًذا يف علوم البالغة ،أو ً
بل البد من املمارسة ،والتدريب على األساليب تدريبًا عمليًا" 25دعين أشرح لك أيها القارئ العزيز بلغة العصر ما يريد أن يذهب إليه
ابن خلدون :فكأنه يقول بأنه ال يكفي ملن يريد أن يتعلم السباحة أن يقرأ كتابًا عن كيفية السباحة ،بل البد ملن يريد ذلك أن ميارس
هذه الرياضة ممارسة عملية ،وكذلك ال يكفي ملن يريد أن يتعلم سياقة السيارة أن يستمع إىل شرح خبري يف سياقة السيارات فحسب،
كثريا من جهابذة من حيسن هذه امللكة وجييد فن املنثور واملنظوم
بل البد له مع ذلك أن يسوقها وأن يتمرن على ذلك طويالً؛ هلذا جند ً
صحيحا أحيانًا على البديهية ،والواقع أن ذلك مل حيدث بني يوم وليلة بل هو نتيجة ملمارستهم هلذه اللغة.
ومع ذلك ينطقون كله
ً
ثانيًا :ولتغلب على حتديات العوملة واحلضارة وإغراء الشباب املسلمني هبا جيب حتذير أفراد األمة واجملتمع من آفات هذه التحديات ،مع
توعية هؤالء األفراد توعية ثقافية إسالمية بالغة تفنيهم من ردود الفعل السلبية املرتبطة هبذه التحديات ،وتنبههم على مواطن اخلطر

الكاملة فيها ،وال مانع من أن تكون هذه التوعية مربجمة يف الدروس املقررة لطالب املدارس العربية ،ويف برامج اإلذاعة والتلفاز واجلرائد
والصحف اليومية واجملالت ،وضمن احملاضرات اليت تلقى يف جلسات الدعوة واإلرشاد ويف خطب اجلمعة واألعياد.
ثالثًا :وملواجهة املؤمرات الدولية والدعاية العاملية الصاخبة والغزو اإلعالمي واحلروب الباردة الساخنة ضد اللغة العربية ونظام تعلمها
وتعليمها ميكن تبين أسلوب التوعية املربجمة املذكورة يف الفقرة السابقة ،حبيث تقوم فئة من املسؤليني بصد هجومات املتآمرين ،بالتحذير
والتنبيه عن طريق الوسائل االعالمية املثار إليها آن ًفا .وينفع األسلوب يف دفع الدعاية اخلاصة جتعل اللغة العربية حمضة .وأن مدارسها هي
مدارس ارهابية.
ابعا :نوصي بتعليم البنات.
رً
التوصيات:
بناء على املالحظات السابقة ،وعلى ضوء احلقائق املذكورة آن ًفا:
نوصي مبا يلي:
 -1إن العصر احلديث يستدعي إنشاء كيان موحد عرب الكفاءات املتوافرة يف األمة ،املؤمنة بالتغيري على غري صعيد ،والناطقة بلسان
واحد يسهل سبل التفاهم واالتفاق والعودة إىل اجلذور ورسم املنطلقات.
 -2ضرورة االهتمام بالتعليم العريب اإلسالمي ،وإن اهنيارمها هو اهنيار لألمة وبقاؤها بقاء للوجود واهلوية واخلصوصية واألديان.
 -3علينا أن نأخذ التحديات الراهنة على حممل اجلد يف مجيع اجملاالت كاإلعالم واالقتصاد والرتبية واإلدارة واألمناء واملصطلحات
والتعريب واالعتماد على اللغة العربية يف ذلك كله.
 -4جيب توحيد املناهج الدراسة للمدارس العربية ،وإعادة النظر يف حمتوياهتا َويَ ْستلزم ذلك تكوين جلان ذات أهداف مشرتكة لتحقيق
غايات هذه املدارس ومآرهبا .كما جيب مراعاة السياسية الرتبوية احلكومية حىت تتضمن هذه املناهج متطلبات احلكومية الرمسية،
وبناء على تيار العصر الراهن يوجب على طالب اللغة العربية إجادة اللغة اإلجنليزية والفرنسية باإلضافة إىل إجادة اللغة العربية،
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وذلك ليتمكنوا من املشاركة الفعالة مع خرجيي املدارس احلكومية ،وللتغلب على عقدة النقص اليت تصاب هبا معظم.
 -5تقع على عاتق كل حكومة من حكومات الوالياة ومسؤلية النهوض بواجبها جتاه املدارس العربية وتأييدها باإلمدادات املادية
واملعنوية والبشرية ،إذ من واجبها تقدير مجيع النشاطات التعليمية حق قدرها ،ألن هبا حتقيق آمال األمم والشعوب يف التهية
واالرتقاء.
 -6وإذا متتعت املدارس التعليمية بدعم حكومي مستمر فإن ما هبا من الفاقة تزول بني عيشة وضحاها ،فتتمكن من توظيف
املدرسني املؤهلني ،مع دفع رواتبهم وحقوقهم املالية ،ومن بناء الفصول واسترياد املراجع واملصادر والكتب الدراسية الالزمة،
وإقامة املختربات اللغوية ،واقتناء آالت كمبيوتر واملطابع العربية باألعداد املناسبة.
الخاتمة:

احلقيقة األساسية اليت جيب أن نضعها حنن أمة اللغة العربية اليوم أمام أعيننا هي أنه مامل تتغري أساليب التعليم العريب يف املراحل
على حنو يصحح وضعه وحيقق عربيته ،فإن أي جهد يبذل من أجل بناء (املشروع احلضاري اإلسالمي) هذا اجلهد ضائع والتعليم حلقة
من بناء متكامل قوامه الرتبية والثقافة والتعليم ،ومن شأنه بناء الدارس عقليا وروحيا وجسميا.
فال غرابة أن اللغة العربية تشرتك مع غريها من اللغات يف أن هلا بنيتها الرتكيبية اخلاصة هبا (أي طريقها اخلاصة يف بناء اجلملة
بأمناطها مثل الرتتيب بني الفعل والفاعل ،واملثتثىن واملثتثىن منه مما ال يشاركها فيها غريها من اللغات ،كما أهنا تتميز عن كثري من اللغات
يف وجود نظام حنوي وهو ما يسمى االعراب أو العامل النحو .هلذا ،فالبد ألي نظام تعليمي من سياسية تعليمية ورؤية وهدف حمدد.
ويف غياب هذه األساسية كما هو معلوم تسيطر العشوائية على العملية التعليمية .وكيف تنجح مؤسسة إذا كانت قائمة على االعتباطية؟
فمنهج اللغة العربية يقوم يف معظم املدارس على دراسة اإلعراب ومظاهره يف اجلملة العربية فهذه الطريقة تضع املنهج عادة يف موقف
صعبة للغاية.
ولسنا اآلن يف مقام تفصيل هذا املنهج ،أو احلديث الطويل عنه كما أسلفنا ،لكننا ال منلك أن نعرب هذه النقطة دون أن نشري إىل أن
هذا املنهج الذي سيطر على التفكري العلمي ملدة طويلة من التاريخ ،مل يكن أمثل املناهج ،وعلى هذا األساس تناقش هذه الورقة أمهية
وتعلما.
تعليما ً
اللغة العربية وفوائدها ً
فاملقام يقتضي إيضاح ذلك لتعلم جهات معنية قدر لغتهم فيقبلوا على درسها بل ويسهموا يف األعمال على دعمها بعزم أكرب .وأنه
ليجدر أن أوجه نظر السادة أعضاء مدرسى اللغة العربية يف املراحل املختلفة يف املوطن إىل أن القصد هبذا البحث هو توحيد العمل يف
العامل لرفع مستوى تعليم وتعلم اللغة العربية عن طريق إظهار كفاءة هذه اللغة واستخدامها يف التعبري العلمي احلديث ،ليكون مع رسالتنا
أال وهو تذليل الصعاب أمام الدراسني والدراسات حىت ال يشطط النوى ومتزق هبم النـزعات.
المراجع والهوامش:
-1
-2
-3
-4

-5
-6

علي أبوبكر ،الثقافة العربية يف نيجرييا ،من 1960-175م ،بريوت بدون اسم الناشر ،لبنان ،الطبعة الثانية1972 ،م ،ص:
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أواليووال ،إبراهيم إسحاق "معوقات تعلم وتعليم اللغة العربية يف جنوب نيجرييا :عرض وحتليل" ،حبث قدمه إىل جامعة الدول
العربية لنيل درجة املاجستري يف تعليم العربية للناطقني بغريها1997 ،م ،ص103 :
املرجع نفسه ،ص121 :
أمني إبراهيم لريى2009( ،م) "مشكالت تدريس اللغة العربية يف اجلامعة النيجريية اخلصوصية" مقالة مقدمة يف امللتقى األول
للجامعات االفريقية املعنية بتدريس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف الدول الناطقة بغري العربية ،املقام باجلامعة األمسرية للعلوم
اإلسالمية يف ليبيا ،يف الفرتة 2009/12/24-22م.
أمحد أمني ،فجر اإلسالم ،القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية بدون تاريخ.
أوالدوشو ،عبد الغين عبد السالم (الربوفيسور) "التحديات اليت تواجه اللغة العربية واألدب العريب يف غرب افريقيا يف القرن
احلادي والعشرين" ،مقالة القاها يف الندوة الدولية األوىل اليت نظمها قسم الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة والية كوغي،
أينغا-نيجرييا يف الفرتة 2010-28-26م ،ص37-5 :
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أواليووال ،إبراهيم إسحاق ،املرجع السابق ،ص210 :
أبوبكر ،عيسى أليب ،اللغة العربية وآداهبا يف نيجرييا آفاق واإلزدهار ،مقالة علمية ،مقالة ألقاها يف املؤمتر اخلامس جمللس اللغة
العربية ،ديب ،دولة اإلمارات العربية ،ص2 :
املرجع نفسه ص20 :
أوالدوشو ،عبد الغين عبد السالم (الربوفيسور) "التحديات اليت تواجه اللغة العربية واألدب العريب يف غرب افريقيا يف القرن
احلادي والعشرين" ،املرجع السابق ،ص.37-5 :
علي أبوبكر ،الثقافة العربية يف نيجرييا ،من 1960-175م ،املرجع السابق ،ص195 :
أوالدوشو ،عبد السالم عبد الغين( ،الربوفيسور) املرجع السابق ،ص22 :
أواليووال ،إبراهيم إسحاق ،مستوى طالب اللغة العربية يف جنوب نيجرييا :معوقات وحلول ،جملة القرطاس ،من منشورات قسم
اللغة العربية ،جامعة والية كدونا ،اجمللد الثاين ،العدد  ،2ص192-175 :
بللو ،نور الدين محزة ،مشكالت تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف نيجرييا ،الدراسات العربية واإلسالمية يف افريقيا
الغربية وحتديات القرن احلادي والعشرين ،من منشورات قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة والية كوغي ،نيجرييا،
2013م ،ص73 :
أواليووال ،إبراهيم إسحاق ،مستوى طالب اللغة العربية املرجع نفسه ،ص21 :
أواليووال ،إبراهيم إسحاق "معوقات تعلم وتعليم اللغة العربية يف جنوب نيجرييا :عرض وحتليل" ،حبث قدمه إىل جامعة الدول
العربية لنيل درجة املاجستري يف تعليم العربية للناطقني بغريها1997 ،م ،ص218 :
األول ،عيسى عبد الرحيم (الربفيسور) ،اللغة العربية ومستقبل طالهبا يف نيجرييا :إعادة النظر يف قضية تضمني الثقافة اإلجنليزية
يف مناهج املدارس العربية احلديثة ،مقالة يف جملة اللسان ،تصدر عن مجعية مدرسي اللغة العربية وآداهبا يف نيجرييا (نتال سابقا)،
ص37-19 :
جعفر بن كمال" :األساس التكنولوجي يف صناعة مناهج تعليم اللغة العربية" ثورة وضرورة يغرضها املشهد الرتبوي املعاصر مقالة
القاها يف املؤمتر الرابع للغة العربية يف ديب ،اجمللد الثاين ،ص195 :
أواليووال ،إبراهيم إسحاق ،معوقات تعلم وتعليم اللغة العربية يف جنوب نيجرييا :عرض وحتليل ،املرجع السابق ،ص.210:
أوالدوشو ،عبد الغين عبد ا لسالم (الربوفيسور) "التحديات اليت تواجه اللغة العربية واألدب العريب يف غرب افريقيا يف القرن
احلادي والعشرين" ،املرجع نفسه ،ص37-5:
دليل لطالب درجة الليسانس يف اللغة العربية (جامعة أىب ىب ،لىب ،نيجرييا) .ص21،
األول ،عيسى عبد الرحيم (الربفيسور) اللغة العربية ومستقبل طالهبا يف نيجرييا :إعادة النظر يف قضية تضمني الثقافة اإلجنليزية
يف مناهج املدارس العربية احلديثة ،املرجع نفسه والصفحة نفسها
املرجع السابق .والصفحة نفسها.
خليل عبد الرمحن جربان ،مقدمة ابن اخللدون ،بريوت( ،ب ،ت) ص429 :
خليل عبد الرمحن جربان ،مقدمة ابن اخللدون ،بريوت( ،ب ،ت) ص429 :

 -26أوالدوشو ،عبد السالم عبد الغين( ،الربوفيسور) املرجع السابق ،ص37-5 :

