
 واقع اللغة العربية يف أفريقيا جنوب الصحراء

  عمر عبد الفتاح . د

  : مقدمة 

شهدت اللغة العربية خالل تارخيها فترات من االزدهار واالنتشار ختطت فيها حدود جماهلا العريب 

إىل آفاق ومناطق واسعة وذلك يف عدد غري قليل من البلدان خارج نطاق العربية وخاصة يف 

 وقد متتعت اللغة العربية بوضع ومكانة متميزة على اخلريطة اللغوية. بلدان القارة األفريقية

ألفريقيا ؛ حيث استقرت العربية يف غالبية أحناء أفريقيا منذ وقت طويل يسبق دخول أي لغة من 

. اللغات األوربية إىل أفريقيا ، وحتدث ا عدد كبري من األفارقة وانتشرت بينهم انتشاراً كبرياً

جع هذه وقد ترسخت هذه املكانة بشكل خاص يف غالبية دول شرق أفريقيا وغرا ، بينما تترا

  . املكانة تدرجييا كلما اجتهنا صوب وسط القارة وجنوا

وقد كان لإلسالم الدور األبرز يف انتشار اللغة العربية ؛ حيث سارت العربية مع اإلسالم جنباً إىل 

فاستخدمت العربية يف أداء العبادات والشعائر . جنب وحلقت معه أينما حل وحيثما ارحتل

الم ، وازداد إقبال معتنقي اإلسالم على تعلمها رغبة يف التعمق يف الدين عن الدينية ملن يعتنق اإلس

طريق الرجوع ملصادره األساسية عرب قراءة ومدارسة مصنفات الفقه واحلديث والتفسري وغريها 

وقد أدى هذا االرتباط الوثيق بني اعتناق االسالم وتعلم العربية إىل أنه جعل . من العلوم الشرعية

كما كان للهجرات العربية . درجة من االنتشار يف كل املناطق اليت تضم مجاعات مسلمةللعربية 

ألفريقيا دوراً يف نشر اللغة العربية ، كذلك كان للتجار وللطرق الصوفية وللدعاة وللمعلمون 

جهوداً صادقة يف نشر اإلسالم واللغة العربية يف أفريقيا ؛ وذلك عن طريق السلوك القومي 

احلسنة والدعوة الصادقة والتعليم ، حيث قاموا بإنشاء املساجد وفتح املدارس يف كثري والقدوة 

  . من البقاع ، كما أم صاهروا أهل البالد واندجموا فيهم

ومل يتوقف األمر عند إملام مسلمي أفريقيا باللغة العربية للقيام بالشعائر الدينية أو إتقان بعضهم 

انتشرت العربية يف كثري من األقطار األفريقية حىت إا استخدمت  لقواعد العربية وعلومها ، بل

بني القوميات املختلفة القاطنة يف هذه الدول ، كما  lingua francaكلغة تواصل مشتركة 
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استخدمت كلغة للتعليم وللثقافة ولألدب وظهرت الكتب واملصنفات اليت وضعها كثري من 

عربية يف شىت جماالت العلم وخاصة العلوم اللغوية والشرعية ، العلماء األفارقة املسلمني باللغة ال

كذلك دونت عشرات من اللغات األفريقية باحلرف العريب ، بل واألكثر من ذلك أن العربية 

استخدمت كلغة لإلدارة واحلكم يف كثري من الدول األفريقية فوضعت ا املراسيم وصيغت ا 

  . كاتبات احلكوميةالقوانني وصارت لغة املراسالت وامل

إال أن اللغة العربية شهدت تراجعاً ملحوظاً على الصعيد األفريقي وخاصة يف أعقاب قدوم 

االستعمار األوريب لألراضي األفريقية وما صاحبه من فرض ونشر للغات املستعمر ، وحماربة لنفوذ 

كبري الذي حققته اللغة فتوقف االمتداد ال. وتفوق وانتشار اللغة العربية على الساحة األفريقية

العربية خالل عصور التفوق احلضاري اإلسالمي ، وبدء احنسار وتراجع اللغة العربية أمام تقدم 

ومل يتوقف األمر على الدول األفريقية خارج نطاق العربية ، بل امتد اخلطر إىل . اللغات األوربية

املغرب العريب ، حيث تعرضت هذه  قلب االمتداد والنفوذ العريب يف مشال أفريقيا وخاصة يف دول

الدول هلجمة فرنسية شرسة كادت أن تفقد فيها هويتها ولساا العريب ، لوال محالت التعريب 

  . اليت خاضتها تلك الدول عشية استقالهلا عن االستعمار الفرنسي

، ويف السطور التالية سنحاول رصد وضع اللغة العربية وواقعها يف أفريقيا جنوب الصحراء 

  . وذلك دف تبيان مكانتها وتوضيح استخداماا احلالية يف الدول األفريقية خارج نطاق العربية

  : حضور اللغة العربية يف أفريقيا جنوب الصحراء 

رغم ما تعرضت له اللغة العربية من حتديات ومعوقات منذ قدوم االستعمار األورويب ألفريقيا 

حققتها فيما مضى ، إال أن حضورها يف القارة األفريقية جنوب وفقداا لكثري من اإلجنازات اليت 

الصحراء ال زال مشهوداً وماثالً يف احلاضر ، وإن تفاوت هذا احلضور من منطقة ألخرى ومن 

فما زالت اللغة العربية والثقافة اإلسالمية تتمتعان حبضور قوي يف بلدان شرق أفريقيا . بلد آلخر

ويف دول غرب . وجزر القمر وإريتريا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغنداوخاصة يف الصومال وجيبويت 

أما يف وسط أفريقيا فباستثناء . أفريقيا وخاصة يف السنغال ومايل والنيجر وجامبيا وغينيا ونيجرييا

تشاد ومشال الكامريون ، ال نكاد جند للغة القرآن الكرمي أثراً كبرياً يف بقية بلدان وسط أفريقيا 
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جنويب أفريقيا فيصل حضور اللغة العربية ألقل معدالته يف دول القارة األفريقية  أما يف دول.

، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن اإلسالم ميثل دين األقلية يف هذه البلدان ، وحنن ) ١(تقريباً

وهناك بعض . نعلم أن خريطة اإلسالم تطابق يف الغالب خريطة الثقافة اإلسالمية واللغة العربية

لتقديرات ألعداد املسلمني يف قارة أفريقيا تتوافق مع هذا الرأي وتعضده حيث تشري إىل أن ا

من عدد السكان ، أما يف % ٨٢.٣املسلمني يتركزون يف مشال القارة حيث تبلغ نسبتهم حوايل 

، وتنخفض % ٥٢.٧، ويف شرقها تصل النسبة حلوايل % ٦٢.٧غرب القارة فتبلغ النسبة 

، وجنويب أفريقيا حيث تبلغ %١٥.٤يف كل من وسط أفريقيا حيث تبلغ نسبة املسلمني 

٢% (١٠.٢ .(  

وفيما يلي نتناول أهم أدوار واستخدامات اللغة العربية يف أفريقيا جنوب الصحراء ؛ مع التركيز 

على دورها الديين وواقعها وحضورها يف التعليم واإلعالم مع اإلشارة إىل وضعها كلغات رمسية 

  . وبيان أهم هلجاا وتنوعاا يف السياق األفريقي جنوب الصحراء أو وطنية

  : الدور الديين للغة العربية يف أفريقيا جنوب الصحراء

يعد الدور الديين للغة العربية من أهم األدوار اليت تقوم ا اللغة العربية على اإلطالق يف دول 

نية للمسلمني هناك ؛ فهي لغة القرآن الكرمي أفريقيا جنوب الصحراء حيث تعترب العربية اللغة الدي

ولغة الشعائر الدينية وا تقام الصالة وتلقى خطب اجلمعة والعيدين ويف بعض األحيان تلقى ا 

ولذا فإا تتمتع مبكانة كبرية يف نفوسهم وهم ينظرون إليها نظرة . دروس العلم يف املساجد

الفكر واحلضارة والتاريخ ، ولغة الرسالة اليت  احترام وتقديس ، وهي يف نظر كثري منهم لغة

حيملوا يف احلياة ، وهي لغة علمائهم وفقائهم وأئمتهم ، وهي بالنسبة إليهم ليست لغة قبيلة 

معينة ، أو شعب معني ، ولكنها لغة األمة واإلسالم ، مهما اختلفت لغام وألوام وأوطام 

هم حيرصون على تعلم العربية وذلك ألن معرفة اللغة ولذا جند أن الكثريين من). ٣(وأزمام

العربية ال تزال مالزمة حلفظ القرآن الكرمي وفهمه وضرورة لفهم واستيعاب تعاليم اإلسالم من 

وأي مسلم بصرف النظر عن لغته األم البد له من اإلملام ببعض العبارات . مصادره األساسية

السالم "أو عبارة التحية " إال اهللا وأن حممد رسول اهللاأشهد أن ال إله "العربية مثل الشهادتني 
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أو البسملة أو غريها ، كما جيب عليه حفظ الفاحتة وبعض اآليات القرآنية باللغة العربية " عليكم

ومن أراد أن يزداد تفقهاً يف شئون دينه فعليه أن يزداد علماً باللغة . حىت يستطيع أن يؤدى صالته

ؤلفات الدينية املختلفة من كتب الفقه والشروح والتفاسري وكتب احلديث العربية ليطلع على امل

  . اخل…

وقد أدى هذا االرتباط الوثيق بني اعتناق االسالم واللغة العربية إىل أنه جعل للعربية درجة من 

االنتشار يف كل املناطق اليت تضم مجاعات مسلمة ، ولذا ميكن القول أن درجة حضور اللغة 

مكان ما غالبا ما ترتبط بعدد املسلمني ألنه يضمن ، إىل حد كبري ، إملامهم بطرف ولو العربية يف 

يسري منها ، وكلما زاد عدد املسلمني كانت فرصة إقامة حلقات العلم واملدارس اإلسالمية أكرب ، 

  . األمر الذي يستتبع إجياد تعليم إسالمي ومن مث انتشار للغة للعربية

اإلطار أن نشري إىل أن كون املرء مسلماً ال يستوجب بالضرورة إتقانه  ولكن ال يفوتنا يف هذا

ولذا جند أن األفراد يف الدول . للعربية إتقاناً تاماً بل يكفيه معرفة ما يقيم به شعائر دينه فقط

األفريقية جنوب الصحراء خيتلفون يف مدى إملامهم وإتقام للغة العربية فمنهم من يفهمها 

تام ويستطيع استخدامها يف احلياة اليومية ، ومنهم من يستطيع تالوة القرآن  ويتحدثها بشكل

الكرمي واحلديث يف األمور الدينية وميكنه فهم اخلطب باللغة العربية لكنه ال يستطيع استخدامها 

ومنهم من تقتصر معرفته ا على إقامة الشعائر الدينية فقط ويتوقف كل ذلك . يف حياته اليومية

دار ما تعلمه من اللغة العربية يف املساجد أو يف اخلالوي والكتاتيب أو يف املدارس على مق

  . اإلسالمية أو يف غريها من املؤسسات اليت يتم فيها تعليم اللغة العربية

وهكذا نرى أنه كما ساهم االسالم يف نشر اللغة العربية يف أفريقيا جنوب الصحراء ساهم عدد 

فاظ على استقرار وثبات اللغة العربية هناك ، بصرف النظر عن مستوى املسلمني الكبري يف احل

اتقام هلا ، فعدد املسلمني الكبري ال يزال من أهم عوامل استقرار وثبات اللغة العربية يف البلدان 

  . األفريقية خارج نطاق العربية

  : وضع اللغة العربية يف مؤسسات التعليم بأفريقيا جنوب الصحراء
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األول هو التعليم : يم املؤسسات التعليمية يف دول أفريقيا جنوب الصحراء إىل قسمني ميكن تقس

احلكومي ويضم املؤسسات التعليمية احلكومية الرمسية ، والثاين هو التعليم األهلي اخلاص الذي 

 وسنعرض فيما يلي لوضع اللغة العربية يف كال. ميوله إما األفراد أو اجلمعيات واملنظمات األهلية

  . النوعني من املؤسسات التعليمية

  : اللغة العربية يف مؤسسات التعليم احلكومي الرمسي

يتباين وضع اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية احلكومية يف دول أفريقيا جنوب الصحراء ، 

ويل فهناك دول تدرس العربية يف كل أو معظم مراحل التعليم ، وهناك دول تدرسها يف التعليم األ

وهناك دول ال وجود للغة العربية يف مناهجها على اإلطالق ، . فقط ، أو يف املرحلة اجلامعية فقط

  . وهي يف الغالب البالد اليت ميثل املسلمون فيها أقلية حمدودة للغاية

وللغة العربية حضور يف التعليم احلكومي يف دول شرق أفريقيا ، ولكنه ال يسري على منط واحد 

ففي إثيوبيا مل يكن للعربية حضور يف التعليم . لف شكل هذا احلضور من دولة ألخرىحيث خيت

الذي بنيت علي أساسه السياسة التعليمية للدولة ، واليت  ١٩٩٤احلكومي حىت صدور دستور 

منحت كل إقليم يف االحتاد الفيدرايل احلق يف حتديد لغات التعليم اخلاصة به يف مرحلة التعليم 

أما . فاختار إقليم بين شنقول ـ جوموز اللغة العربية كلغة تعليم يف مرحلة التعليم األويل .األويل

على مستوى التعليم اجلامعي فقد مت تأسيس شعبة للغة العربية يف جامعة أديس أبابا منذ عدة 

  . سنوات ، ولكن هذه الشعبة مل تبدأ عملها بشكل كامل حىت اآلن

العربية يتم تدريسها كمادة دراسية يف املرحلة األولية ويف املرحلة  ويف إريتريا جند أن اللغة

وطبقا للسياسة التعليمية للحكومة اإلرترية فإن لكل قومية احلق يف استخدام لغتها كلغة . الثانوية

 بينما تستخدم اإلجنليزية كلغة تعليم يف مراحل التعليم التالية ، يف. تعليم يف مرحلة التعليم األويل

وهؤال الطالب الذين درسوا بالتيجرينية يف املرحلة . حني تدرس اللغات األخرى كمواد دراسية

األولية سيدرسون العربية كمادة دراسية ، ويف مقابل ذلك فإن الطالب الذين درسوا بالعربية يف 

تر ونظراً ألن أي من القوميات مل خت). ٤(املرحلة األولية سيدرسون التيجرينية كمادة دراسية
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العربية كلغة تعليم يف املرحلة األولية ، فإن العربية يف الواقع الفعلي تدرس يف كال املرحلتني 

  . كمادة دراسية

ويف جيبويت تدرس اللغة العربية يف املدارس احلكومية مع اإلجنليزية ابتداء من الصف السابع ، هذا 

وقد ذكر ). ٥(٢٠٠٢سست عام اليت تأ Paulباإلضافة إىل إنشاء قسم عريب يف جامعة بول

مستشار وزارة العدل اجليبوتية القاضي عبد الرمحن بشري يف حديث له مع قناة اجلزيرة أن الرئيس 

اجليبويت قد أصدر قراره لوزارة التعليم بأن تقرر مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية ضمن املنهج 

ت املدارس اليت تدرس باللغة العربية كاملة ضمن كما أدجم. التعليمي ابتداء من املرحلة االبتدائية

أما يف أوغندا فيتم تدريس اللغة العربية يف جامعة ماكرييري . نطاق املؤسسة التعليمية الرمسية

احلكومية ، وقد بدأ تدريس العربية يف هذه اجلامعة يف سبعينيات القرن املاضي ولكنها مل تكن 

يدرسها الراغبون كمادة إضافية ، ولكن تدريسها توقف تدرس كمادة منهجية للطالب إمنا كان 

م ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ويف عام . مع تغري النظام السياسي بسقوط حكومة عيدي أمني ١٩٧٩عام 

متت املوافقة على عودة تدريس العربية باجلامعة رمسياً ، وذلك بعد توفر جهة متول برنامج تعليم 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ تدريس العربية . ية العامليةالعربية يف اجلامعة وهي مجعية الدعوة اإلسالم

ويف . بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب ، وقد توسع القسم فيما بعد ليشمل كلية التربية أيضا

كذلك أُفتتح نادي ثقايف . أفتتح القسم مرحلة الدبلوم العايل يف التربية باللغة العربية ٢٠٠٦عام 

الب الدارسني بالقسم ، وتلقى فيه احملاضرات والدروس بالعربية ، عريب يف اجلامعة جيمع كل الط

وتناقش فيه مسائل ثقافية واجتماعية ختص الطلبة املسلمني باجلامعة خاصة واتمع األوغندي 

طالباً  ٧١إىل  ٢٠٠٦وقد وصل عدد الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية يف عام . بصورة عامة

  ). ٦(تربية واآلداب باجلامعةوطالبة من منتسيب كلييت ال

ويف الصومال ورغم اعتماد العربية لغة رمسية إىل جانب الصومالية ، إال أن اللغة الصومالية هي 

). ٧(ويتم التدريس بالعربية فقط يف املدارس األهلية. املسيطرة على التعليم احلكومي بشكل كبري

دراسية يف التعليم احلكومي ، وذلك يف املرحلة ويف زجنبار بتنزانيا يتم تدريس اللغة العربية كمادة 

  ). ٨(اإلبتدائية بداية من الصف الرابع ويف املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية 
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ويبدو أن واقع اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية احلكومية يف غرب افريقيا أسعد حاالً منها يف 

والنيجر وغينيا وجامبيا ونيجرييا إدراج تعليم  شرق أفريقيا ؛ فقد قررت كل من مايل والسنغال

  . اللغة العربية ضمن برامج املدارس احلكومية ا 

ففي مايل تتم دراسة اللغة العربية يف التعليم احلكومي بشكل بارز ؛ ففي التعليم اإلبتدائي تدرس 

، وهي تدرس مع ) العربية-الفرنسية(العربية من الصف األول حىت السادس باملدارس ثنائية اللغة 

وجيب أن نشري هنا إىل أنه يتم تدريس العربية . اللغة الفرنسية على حد سواء باعتبارمها لغة تعليم

وذلك استناداً إىل املادة اليت ، يف هذه املدارس باعتبارها لغة فقط دون ربطها بالدين اإلسالمي 

ومن ناحية أخرى يرسل أولياء . تنص على علمانية الدولة وعلمانية التعليم يف دستور دولة مايل

إذ يعتقدون أن تعليمهم مبادئ اللغة يساعدهم ، األمور أطفاهلم إىل هذه املدارس لغرض ديين 

الصف السابع والثامن (ويف املرحلة اإلعدادية . ويسهل عليهم قراءة القرآن، على فهم اإلسالم 

حيث يترك للتلميذ حرية اختيار ، جنبية تتحول العربية ملادة اختيارية من بني اللغات األ) والتاسع

وأما يف الواقع العملي فال ، وهذا على املستوى النظري العام فقط ، اللغة اليت يرغب يف تعلمها 

يوجد يف هذه املرحلة عدا اإلجنليزية والعربية ، وخيصص هلذه املادة االختيارية ثالث ساعات 

ية كلغة اختيارية مع لغة أجنبية أخرى ؛ ويتم اختيار ويف املرحلة الثانوية تستمر العرب. أسبوعياً

اللغة األوىل وفقا للغة اليت درسها التلميذ يف املرحلة اإلعدادية ، اإلجنليزية أو العربية ، وغالبا ما 

  . تبقى اللغات األخرى دائما يف االختيار الثاين

  

 ١٩٩٧فقد أُفتتح يف عام . كذلك للعربية حضور يف املعاهد التربوية ويف التعليم اجلامعي مبايل

معهد اهلجرة التربوي يف مدينة تنبكت ، وهو معهد حكومي لتلبية حاجة املدارس العربية من 

. زياءمدرسي العربية سواء يف مواد اللغة العربية أو املواد العلمية كالرياضيات والكيمياء والفي

كما ، وتدرس اللغة الفرنسية كمادة دراسية ، وتعترب اللغة العربية هي لغة التدريس يف هذا املعهد 

. والرسم، والتربية املدنية ، تستخدم الفرنسية أيضا كوسيط يف تدريس بعض املواد كالفلسفة 

ما تدرس أيضا يف شعبة ك. ويف التعليم اجلامعي جند العربية تدرس يف املدرسة العليا إلعداد املعلمني
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اللغة العربية بكلية اآلداب واليت تضم ختصصني ، األول يف اللغة العربية فقط ، والثاين يف اللغتني 

وتدرس اللغة العربية يف اجلامعة بأشكال أخرى فتدرس كمادة اختيارية يف . العربية واإلجنليزية

حلقوق والعلوم السياسية يف وكذلك تدرس يف كلية اإلدارة وا، األقسام والشعب األخرى 

  ). ٩(والرابعة، الثالثة : السنتني 

  

ويف السنغال تدرس لغة القرآن الكرمي حالياً يف كل املؤسسات التعليمية العمومية من املرحلة 

م ١٩٩٩وقد بلغ عدد مدرسي اللغة العربية احلكوميني يف سنة . االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية

عدد كبري من املدارس العربية الفرنسية واملؤسسات التعليمية العامة  وهناك. مدرساً) ١٢٢٣(

  : اليت تدرس فيها العربية يف السنغال وهي تتوزع حسب تقرير أويل لأليسيسكو على النحو التايل

  . تلميذاً ٩٥٤٧٥٨مدرسة عدد التالميذ ا  ٣٠٥١: املرحلة االبتدائية . ١

  . تلميذاً ١٤٩٤٣٩دد التالميذ ا مدرسة ع ٣٠٨: املرحلة اإلعدادية . ٢

  . تلميذاً ٤٦٣٥٨مدرسة عدد التالميذ ا  ٥٦: املرحلة الثانوية . ٣

من التالميذ يفضلون العربية كلغة % ٨١يف داكار ، إىل أن  ١٩٩٩ويشري استطالع نشر سنة 

ساماً للتعليم وتضم جامعات داكار أق. اختيارية ويصنفوا غالباً يف املرتبة األوىل بعد الفرنسية

  ). ١٠(واألحباث بالعربية 

م مت إقرار ماديت اللغة العربية والتربية اإلسالمية ضمن ١٩٧٧ويف جامبيا جند أنه منذ عام 

ويف نيجرييا يتم تدريس اللغة ). ١١(مقررات املدارس احلكومية كلها مبا فيها املدارس الكنسية

ويف ). ١٢(الصف األول حىت الصف السادسالعربية يف التعليم احلكومي كمادة اختيارية من 

النيجر تدرس اللغة العربية من خالل املدارس ثنائية اللغة ، كما تدرس أيضا يف التعليم اجلامعي 

  . احلكومي وذلك يف قسم العلوم اإلسالمية جبامعة نيامي

) ةعربي –فرنسية (وقد أنشأت غالبية حكومات غرب أفريقيا مؤسسات تعليمية ثنائية اللغة 

Franco-Arabic education . ومضت مايل والنيجر أبعد من البلدان األخرى يف
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أما يف . هذا اال ، ففي مايل توجد مؤسسات ثانوية فرنسية عربية يف مدن باماكو ومتبكتو وبنامبا

مؤسسة ) ١٩٠(النيجر فقد بلغ عدد املؤسسات الفرنسية العربية حسب دراسة أولية لأليسيسكو

مؤسسات للتعليم الثانوي ، بينما يقدر العدد اإلمجايل للتالميذ املنتسبني إىل هذه منها ثالث 

وقد اختذت ). ١٣(تلميذاً موزعني على خمتلف املستويات التعليمية ٢٧.٦١٤املؤسسات بـ 

هذه صوراً شيت يف التطبيق من دولة ألخرى ؛ " العربية –الفرنسية "فكرة املدارس ثنائية اللغة 

ساعة توزع ) ٣٠(وناكري جند أن الساعات الدراسية املقررة يف األسبوع تصل لـ ففي غينيا ك

مناصفة بني مواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية ومواد التعليم الفرنسي بواقع مخسة عشر ساعة 

بينما يف بوركينا فاسو تصل الساعات املقررة للتدريس يف األسبوع لست وثالثني . لكل جمموعة

  ). ١٤(ب اللغة العربية والتربية اإلسالمية منها مخس ساعات فقط ساعة نصي

وال شك فإن هذا احلضور الواضح للغة العربية يف التعليم احلكومي لغالبية دول غرب أفريقيا 

يعكس االهتمام الكبري باللغة العربية يف هذه الدول سواء على املستوى الشعيب أو الرمسي ، كما 

 يشري كذلك للتقدم الواضح الذي أحرزته اللغة العربية يف مؤسسات التعليم احلكومي يف غرب

أفريقيا ، وخاصة يف ضوء التجربة االستعمارية القاسية اليت عاشتها تلك املنطقة ، وما صاحبها من 

  . حجر واقصاء على تعليم العربية وخاصة يف مؤسسات التعليم احلكومي

أما عن واقع اللغة العربية يف التعليم احلكومي يف جنويب أفريقيا فنالحظ تراجعه إىل حد كبري يف 

ففي دولة جنوب أفريقيا جند أن هناك . اإلقليم مع حضور ضعيف يف البعض اآلخر غالبية دول

حركة وجتاوب لتعليم اللغة العربية يف مدارس جنوب إفريقيا من قبل احلكومة ، وإذا ما وجدت 

طالباً يف املدارس الثانوية ، فإن احلكومة تم بتدريس اللغة العربية هلم  ٢٠عدداً مناسباً أي حوايل 

ي حساا ، كما أن الدراسات اإلسالمية تقدم حاليا كمادة اختيارية غري ممتحنة يف مدارس عل

أما يف التعليم اجلامعي فقد مت افتتاح قسم للغة العربية يف جامعة ديربن ، وهذا القسم . الدولة

 ويف زميبابوي مت تأسيس كرسي للدراسات اإلسالمية والعربية يف) .١٥(يقوم بتدريب املعلمني

وفيما عدا ذلك تكاد اللغة العربية ختتفي من على خريطة التعليم احلكومي ). ١٦(جامعة زميبابوي

  . يف هذا اإلقليم
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  : اللغة العربية يف مؤسسات التعليم األهلي

للغة العربية حضور مكثف يف التعليم األهلي يف دول أفريقيا جنوب الصحراء ، فال تكاد ختلو 

الصحراء من نظام تعليمي إسالمي أهلي مواز للتعليم احلكومي  دولة من دول أفريقيا جنوب

  : وميكن تقسيم املؤسسات التابعة للتعليم األهلي لنوعني . الرمسي

  : املؤسسات التعليمية اإلسالمية التقليدية : النوع األول

ا دور وقد كان هل، يعد هذا النوع من املدارس من أقدم املؤسسات التعليمية اإلسالمية وأعرقها 

هام يف نشر اإلسالم واللغة العربية يف أفريقيا ، وهي عادة ما تكون ملحقة باملساجد ، أو تكون 

وغالبا ما تنتشر يف املناطق الريفية أو البدوية ، وتقل إىل حد كبري يف املدن . تابعة لبعض املشايخ

كُتاب يف مصر ، وهلذه املؤسسات تسميات عديدة يف دول أفريقيا فهي ال. واملناطق احلضرية

واخللوة يف السودان ، والدكسي يف الصومال ، واحملضرة يف موريتانيا ، والدارة يف السنغال 

وتلتزم هذه املؤسسات بالشكل التقليدي ، فلم تسر على النظام . وبعض دول غرب أفريقيا

. ذلكاحلديث من حتديد مراحل تعليمية ، ووضع مناهج متطورة ونظم امتحانات حديثة وحنو 

  . كما أن هذه املؤسسات األهلية ال ختضع يف الغالب إلشراف احلكومة وال حتظى باعترافها

واهلدف األساسي لتعليم . ويتم تعليم اللغة العربية يف هذا النوع من املؤسسات بشكل بدائي

الوة العربية فيها هدف ديين يف املقام األول حيث يتم التعليم من أجل متكني الطالب من قراءة وت

وغالباً ما تنتهي هذه املرحلة خبتم . القرآن الكرمي والنصوص الدينية األخرى املكتوبة بالعربية

  . الطالب للقرآن الكرمي

ونظراً ألن هذه املدارس القرآنية ال تفي مبتطلبات العصر احلديث حيث أا ال تدرس املواد 

، كما أا ال حتظى ) اخل…يزية تاريخ ـ جغرافيا ـ كيمياء ـ لغة إجنل(احلديثة املختلفة 

باإلعتراف الرمسي لذلك أخذت هذه املدارس يف فقد الكثري من أمهيتها ومل يعد هلا مكان يف نظام 

ورغم ذلك فما زالت هذه املؤسسات التقليدية حتظى حبضور شعيب واسع يف . التعليم احلديث

  . الدول األفريقية جنوب الصحراء
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  : تعليمية اإلسالمية النظاميةاملؤسسات ال: النوع الثاين

نظراً للمآخذ اليت وجهت للتعليم التقليدي اإلسالمي ، أصبح من الواجب إجياد موائمة بني 

املدارس القرآنية التقليدية واملدارس احلديثة وخاصة يف املناطق ذات الكثافة املسلمة ، ومن أجل 

دارس عادة ما تقوم بتعليم اللغة العربية وهذه امل. هذا ظهرت املدارس اإلسالمية النظامية احلديثة

والقرآن الكرمي باإلضافة إىل تدريس املواد احلديثة ، والبعض منها تتبع منهج ومقررات وزارة 

وهذا النوع من . وقد تتبع هذه املدارس منظمات ومجعيات تشرف عليها أو تتبع أفراداً. التعليم

راء ، وجتد هذه املدارس قبوالً كبرياً من مسلمي املدارس منتشر يف أكثر بالد القارة جنوب الصح

أفريقيا نظراً ملا تتمتع به من إمكانيات تعليمية أكثر تقدماً وألا ذات مستوى تعليمي أفضل ، 

  . باإلضافة إىل أن عدد من احلكومات األفريقية اعترفت ا وبالشهادات اليت متنحها

امية يف خمتلف أحناء الدول األفريقية جنوب وينتشر هذا النوع من املدارس اإلسالمية النظ

ففي شرق أفريقيا تلقى هذه املدارس انتشاراً . الصحراء وهي تستوعب عدداً كبرياً من الطالب

واضحاً ، ففي الصومال ورغم الظروف الصعبة اليت متر ا إال أن املدارس واملعاهد األهلية 

مت تأسيس رابطة التعليم النظامي  ١٩٩٩نذ عام وم. املتخصصة يف تعليم اللغة العربية تنتشر ا

األهلي يف الصومال دف توحيد اجلهود وتنسيقها إلجياد نظام تعليمي موحد وامتحانات مركزية 

واألمر اهلام أن الرابطة اختذت من اللغة العربية لغة رمسية هلا على قدم . وشهادات معترف ا

س مجيع املواد الدراسية يف معظم املدارس اليت تنضوي املساواة مع اللغة الصومالية ، ويتم تدري

حتت الرابطة باللغة العربية ، إضافة إىل أن مواد اللغة العربية تعد أساسية يف خمتلف املراحل 

  ). ١٧(والصفوف حسب منهج هذه املدارس

، وهي  ويف إثيوبيا أقام املسلمون الكثري من املدارس العربية اإلسالمية النظامية مبجهود شعيب

وهذه املدارس عادة ما تقوم بتعليم اللغة العربية والقرآن . Madrasa" مدرسة"تعرف باسم 

وهذا النوع من املدارس ينتشر إىل . الكرمي باإلضافة إىل أا تتبع منهج ومقررات وزارة التعليم

ة هرر حد ما سواء يف القرى الصغرية أو يف املدن الكربى حيث توجد ست مدارس منها يف مدين

وعشرين مدرسة يف ديرداو وعشرة مدارس يف أديس أبابا وأعداد صغرية أخرى يف غريها من 
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كذلك هناك نوع ثان من هذه املدارس وهو املدارس العربية اإلسالمية التابعة للجاليات . املدن

يم اللغة العربية وهذه املدارس تقوم بتعل. العربية واإلسالمية يف إثيوبيا ، مثل اجلالية اليمنية والليبية

كذلك توجد بعض املعاهد اإلسالمية ). ١٨(والتربية اإلسالمية ، كما أا تدرس املنهج احلكومي

مثل معهد أوبدال الفين اإلسالمي يف إقليم هروجي ، كما تكثر اخلالوى والكتاتيب يف كل مناطق 

  ). ١٩(املسلمني

هلية اليت تعتمد العربية لغة للتدريس ويف جيبويت مت التوسع مؤخراً يف املدارس الثانوية األ

وال خيتلف الوضع كثرياً يف إرتريا عن بقية دول املنطقة حيث تنتشر املدارس واملعاهد ). ٢٠(فيها

اإلسالمية النظامية احمللية أو اليت تدعمها مجعيات أو منظمات عربية كاألزهر الشريف أو اجلماعة 

املعاهد واملدارس اإلسالمية اليت تدرس اللغة العربية يف ومن أهم . السلفية أو غريها من املؤسسات

إريتريا املعهد الديين اإلسالمي بأمسرا ، ومدرسة النهضة اإلسالمية بأمسرا ، واملعهد الديين 

اإلسالمي يف مصوع ، واملعهد الديين اإلسالمي بكرن ، واملعهد السلفي حبقات ، واملعهد الديين 

اإلسالمي مبنصورة ، واملعهد اإلسالمي بوادي شالب ، واملعهد  اإلسالمي باغردات ، واملعهد

  ). ٢١(اإلسالمي بأفعبت ، وغريها من املعاهد واملدارس اإلسالمية

ويف زجنبار بتنزانيا تقوم املنظمات اإلسالمية احمللية احلكومية واألهلية واملنظمات األهلية العربية 

فباإلضافة للمدارس اإلسالمية . مي النظامي ومدارسهواإلسالمية بدور بارز يف دعم التعليم اإلسال

األهلية النظامية احمللية ، قامت منظمة الدعوة اإلسالمية ببناء عشر مدارس قرآنية منوذجية يف كل 

وتقوم هذه املدارس حاليا بتعليم اللغة العربية وحتفيظ القرآن الكرمي . من جزيرة أنغوجا وبيمبا

  ). ٢٢(كما تقوم بفتح أبواا مساء للطالب الكبارلألوالد والبنات صباحاً ، 

مدارس قرآنية مبنهج موحد وتضم  ٨بإدارة " جلنة مسلمي افريقيا"كذلك تقوم مجعية العون املباشر

كما استطاعت اللجنة إنشاء وإدارة مدرسة ثانوية اإلحسان للبنات . طفل ١٩٧٧هذه املدارس 

باإلضافة إىل مدرسة الرب القرآنية . طالبة ٢٤٠وتضم  ٢٠٠٢واليت بدأت الدراسة فيها عام 

كما تعد كلية التربية اجلامعية بزجنبار من أهم . ومركز هريرة الثقايف ومدرسة الصديق اإلبتدائية

، وتوجد ا ختصصات خمتلفة يف  ١٩٩٨إجنازات اللجنة واليت بدأت تستقبل الطالب منذ عام 
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ة إىل ختصصات يف التاريخ واجلغرافيا، والرياضيات، الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ، إضاف

  ). ٢٣(والفيزياء، والكيمياء وعلم األحياء

ويف وسط أفريقيا تنتشر املدارس العربية اإلسالمية وخاصة يف دولة تشاد ، واليت بلغ عدد 

م ، ستة منها ثانوية ٢٠٠٠مدرسة وذلك يف سنة  ٣١٧املدارس العربية األهلية النظامية فيها 

وغالبا ما تطبق هذه املدارس الثانوية املنهج . طالب وطالبة ٢٩.٦٣٧تضم هذه املدارس حوايلو

أما املدارس العربية . الدراسي األزهري مثل الثانوية التابعة ملركز امللك فيصل اإلسالمي باجنمينا

يطبق املنهج االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية ، فبعضها يطبق املنهج الدراسي السوداين ، وبعضها 

السعودي أو املنهج اجلزائري أو املنهج اللييب أو املنهج املصري الوزاري وبعضها اآلخر يسري بال 

كذلك يوجد ). ٢٤(وتشرف وزارة التربية الوطنية على التعليم عموما يف تشاد. منهج حمدد املعامل

عض املؤسسات يف الدول يف تشاد عدد من املعاهد العربية اإلسالمية اليت تأسست بالتعاون مع ب

العربية ، حيث قامت رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة بإنشاء معهد إسالمي يف مدينة 

  ). ٢٥" (جنامينا"وآخر يف العاصمة " ابتشه"

ويف دول غرب أفريقيا لقى إنشاء املدارس العربية واإلسالمية اخلاصة التشجيع من قبل كثري من 

ففي دولة مايل ، على سبيل املثال ، بلغ عددها . بشكل ملحوظأصحاب القرار ، فانتشرت 

، وبلغ إمجايل عدد التالميذ ذه املدارس حوايل  ٢٠٠٥مدرسة وذلك يف عام  ١٠٧٨

أما بوركينا ). ٢٦(من الطالب الدارسني يف مجهورية مايل% ٢٠تلميذاً ، أي ما ميثل  ١٨٢٧٤٤

ملرحلة الثانوية ، ويبلغ إمجايل التالميذ املنتسبني من ا ٣١مدرسة عربية ، منها  ٢١٩فاسو فلديها 

  ). ٢٧(تلميذ ٣٥٠٠٠إليها 

ويف سرياليون أنشأت اجلمعيات الدينية اإلسالمية احمللية والعربية عدداً من املدارس اإلسالمية ، 

معاهد عربية حبتة ، : كذك تأسس عدد من املعاهد اإلسالمية تدرس فيها اللغة العربية وهلا نوعان 

وهي متد املدارس االبتدائية واإلعدادية ، وهي تتخذ اللغة العربية لغة تدريس جلميع املواد فيها 

والنوع الثاين هو املعاهد األجنلو عربية ، وهي املعاهد . والثانوية مبدرسي العلوم الدينية والعربية

اإلجنليزية كلغة تدريس اليت أنشئت خصيصاً لتدريس العلوم الغربية جبانب العلوم اإلسالمية باللغة 
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وغالبية هذه املعاهد تعتمد على منهج وزارة التربية . وتدرس اللغة العربية فيها كمادة دراسية، 

والتعليم باإلضافة إىل منهج خاص بالعلوم اإلسالمية واللغة العربية ومبادئها ، وقد وجدت هذه 

البلد وشهاداا معترف ا يف  املعاهد تشجيعاً من قبل احلكومة والشعب وهي منتشرة يف ربوع

  . سرياليون

مدرسة ومعهد  ٢٧حوايل  ٢٠٠٥وقد بلغ عدد املدارس واملعاهد اإلسالمية يف سرياليون يف عام 

ومن أهم هذه املؤسسات املعهد . يضم معظمها املراحل التعليمية املختلفة من اإلبتدئية حىت الثانوية

نة بو ، ومعهد األنصار اإلسالمي بفريتاون ، ومعهد بدر اإلسالمي العريب مبدينة ماجبوراكا ومبدي

الدين اإلسالمي يف مدينة كنيما ، ومدرسة النورية مبدينة صيفادو ، ومعهد احلركة اإلسالمية 

ألهل السنة واجلماعة بفريتاون ، ومعهد جربيل اإلسالمي مبدينة كنيما ، ومعهد التربية والعلوم 

  ). ٢٨(العربية واإلسالمية بفريتاون

ويف جامبيا تنتشر املدارس العربية اإلسالمية يف مجيع أحناء غامبيا ، ورغم حداثة عهد املدارس 

 ٤٩٦من من جمموع %  ٣٩.٣٠فإن عدد هذه املدارس بلغ حوايل . العربية واإلسالمية هناك

تلميذا  ١٣٤.٧٠٥من جمموع %  ٧.٩٠يف حني وصل عدد التالميذ إىل . مدرسة جبامبيا

 ١٢.٦٠معلما ومعلمة يعمل حوايل  ٤٩٩٧ملعلمني واملعلمات فنجد أنه من جمموع أما ا. جبامبيا

  ). ٢٩(يف املدارس العربية

ومن أهم املدارس العربية اإلسالمية يف غامبيا مدارس االحتاد اإلسالمي الغاميب ، ومدرسة عمر بن 

، ومدرسة مسلم اخلطاب ، واملعهد اإلسالمي بربكاما ، ومركز الدراسات اإلسالمية بسركندا 

وتتبع هذه املدارس مناهج متعددة فمدارس االحتاد . هاي اسكول ، ومدرسة كوتو املتوسطة

اإلسالمي يغلب عليها املنهج السعودي ، ومدرسة عمر بن اخلطاب يغلب عليها املنهج املصري ، 

ويتم تدريس . ومعهد بركاما يغلب عليها املنهج اللييب ، وقليل منها تطبق املنهج احلكومي كامالً

اللغة العربية يف كافة هذه املدارس وذلك بعد إقرار ماديت اللغة العربية والتربية اإلسالمية ضمن 

  ). ٣٠(مقررات مجيع املؤسسات التعليمية يف مجهورية غامبيا 
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 وباإلضافة إىل املدارس العربية اإلسالمية السابقة الذكر ، أنشأت ليبيا واإلمارات العربية معا أربعة

مايل ، توغو ، بوروندي ، (مراكز إسالمية يف أفريقيا جنوب الصحراء يف وسط وغرب أفريقيا 

. ومتتاز هذه املراكز بأا تطبق الربنامج التعليمي لبلدان املقر مستعملة اللغة الفرنسية). ورواندا

م العربية والفرق الوحيد بينها وبني املؤسسات التعليمية احلكومية هي أن طلبتها ملزمون بتعل

  ). ٣١(ومبتابعة دروس التربية اإلسالمية بالنسبة للمسلمني منهم

ويف دول جنويب أفريقيا تنتشر املدارس اإلسالمية بشكل أقل من بقية أحناء أفريقيا جنوب 

الصحراء ، ففي دولة جنوب أفريقيا بنيت كثري من املدارس اإلسالمية اخلاصة واليت تدرس اللغة 

سية ، كما يوجد عدد كبري من مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ويلتحق الطالب العربية كمادة درا

. املسلمني ا يف املساء ، ويوجد معهد للشريعة اإلسالمية يف منطقة الكيب بدولة جنوب أفريقيا

كذلك شهدت دولة جنوب أفريقيا ما بعد التفرقة العنصرية تأسيس مدارس أجنبية تركية ومصرية 

املصرية يف مدارس األزهر وتدرس الدراسات اإلسالمية والعربية فيها بالعربية  ، وتتمثل املدارس

بواسطة شيوخ مصريني ، بينما تدرس املواد احلديثة باإلجنليزية بواسطة مدرسني من جنوب 

  ). ٣٢(أفريقيا

يضم مدرسة إسالمية تقليدية  Chanyikaويف زميبابوي يوجد مركز إسالمي يف تشانيكا

وقد جنح مسلمو زميبابوي يف احلصول علي أذن من احلكومة ينص على أن كل . وأخرى حديثة

أسرة يسمح هلا بإنشاء مدرسة قرآنية خاصة ا ، وهم أيضا ميتلكون حق  ٥٠جمموعة تتكون من 

مسجد رئيس يف القطر ، باإلضافة إىل مئات  ١٠٠بناء مساجد يف مناطقهم ، كما أن هناك 

ويف ). ٣٣(لحقة بكل واحد منها مدرسة لتدريس القرآن الكرمي أخرى من املساجد الصغرية ، م

ماالوي مت السماح بدراسة الديانات يف املدارس مما مكن املسلمني أن تكون هلم حصص يف التربية 

اإلسالمية كما للمسيحيني ، كما مت السماح للمنظمات اإلسالمية بالعمل فـي مالوي مما ساهم 

  ). ٣٤(يف بناء املدارس

  : يم اجلامعي األهلي التعل
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مل تقتصر املؤسسات العربية اإلسالمية يف دول أفريقيا جنوب الصحراء على املدارس مبراحلها 

املختلفة فقط ، بل أمكن يف بعض البالد إنشاء جامعات إسالمية أهلية ، ففي غرب أفريقيا أنشئت 

اإلسالمي خلدمة اتمعات هـ بقرار من منظمة املؤمتر ١٤٠٦اجلامعة اإلسالمية يف النيجر عام 

كما أنشئت جامعة امللك فيصل يف وسط أفريقيا يف . اإلسالمية يف غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية

اجلامعة اإلسالمية يف : ويف شرق أفريقيا أنشئت جامعتان. وهي جامعة إسالمية أهلية، دولة تشاد 

، وجامعة مقديشو األهلية يف  هـ١٤٠٤أوغندة اليت أنشأا منظمة املؤمتر اإلسالمي عام 

  ). ٣٥(الصومال

هـ ، وتضم كليتا اللغة العربية ١٤٠٦وقد تأسست اجلامعة اإلسالمية بساي يف النيجرعام 

طالباً أغلبهم من البلدان الفرانكفونية  ٥٠٠والدراسات اإلسالمية ، ومها تستقبالن حوايل 

  ). ٣٦(ية كلغة ثانيةوتلقى الدروس باللغة العربية وتدرس الفرنس. باملنطقة

، وهي مؤسسة إسالمية علمية غري  ١٩٩١أما جامعة امللك فيصل اإلسالمية فقد تأسست عام 

ودف اجلامعة لنشر اللغة . حكومية ختضع إلشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتشاد

ن بني اللغة العربية العربية والثقافة واحلضارة اإلسالمية يف تشاد وغرب أفريقيا ، وإحداث تواز

واللغة الفرنسية يف اال اإلداري والتعليمي، وإعداد معلمني مؤهلني يف جمال اللغة العربية 

والتربية اإلسالمية وتضم اجلامعة عدداً من الكليات هي كلية اللغة العربية وكلية التربية ومركز 

ويوجد يف . رس الفرنسية كلغة ثانيةاملدينة املنورة للتدريب ، وتلقى الدروس باللغة العربية وتد

  ). ٣٧(طالباً  ٦٧٦اجلامعة طالب من خمتلف أحناء القارة األفريقية ويبلغ عددهم حوايل

طالباً  ٨٠، بعدد  ١٩٨٨أما اجلامعة اإلسالمية بأوغندا فقد بدأت الدراسة بشكل رمسي يف عام 

اجلامعة مؤخراً وأنشأت كليات وقد توسعت . بكليتني فقط للدراسات اإلسالمية واللغة العربية

، » العلوم الطبيعية«، » العلوم اإلدارية«، » اآلداب والعلوم االجتماعية«جديدة هي كليات 

كما أدخلت اجلامعة . إضافة إىل تأسيس مركز خاص للدراسات العليا ، وآخر للتدريب املهين

املشروعات ، وصوال إىل علوم ختصصات متنوعة ؛ بدءا من إدارة تنمية املوارد البشرية ، وختطيط 
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، وينتمي هؤالء  ٢٠٠٥طالبا وذلك يف عام  ٢٦٨٢وقد بلغ إمجايل عدد اخلرجيني . احلاسب اآليل

  . دولة أفريقية ١٥اخلرجيون إىل 

. م تأسست جامعة مقديشو كأول جامعة أهلية يف تاريخ الصومال احلديث١٩٩٦ويف عام 

واللغة اإلجنليزية هي لغة الدراسة يف . لغة اإلجنليزيةولغات التدريس ا هي اللغة العربية وال

كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية ، واحلاسوب وتكنولوجيا املعلومات والتمريض وقسمي 

الرياضيات والفيزياء واألحياء والكيمياء يف كلية التربية وقسم اللغة اإلجنليزية يف كلية اآلداب 

لعربية هي لغة الدراسة يف بقية الكليات اليت تضم كلية الشريعة والعلوم اإلنسانية ، بينما اللغة ا

والقانون ، وكلية العلوم السياسية واإلعالم ، وكلية التربية أقسام الدراسات اإلسالمية ، واللغة 

العربية ، والعلوم االجتماعية ، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أقسام اللغة العربية وآداا ، 

  ). ٣٨(ضارة والتاريخ واحل

  : حضور اللغة العربية يف وسائل اإلعالم 

تستخدم اللغة العربية يف وسائل اإلعالم يف دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسب متفاوتة من دولة 

ورغم . ألخرى ، كما تتباين نسبة حضورها يف وسائل اإلعالم احلكومية عن نظريا اخلاصة

ل دولة من الدول يف هذه الورقة ؛ إال أننا سنحاول صعوبة تتبع هذا احلضور بشكل تفصيلي لك

  . رصد بعض األمثلة فقط كمؤشر حلضور العربية يف وسائل اإلعالم يف أفريقيا جنوب الصحراء

ففي دول شرق أفريقيا جند أن اللغة العربية حتظى حبضور ملحوظ على الساحة اإلعالمية بشكل 

 نالتها اللغة العربية يف العقد األخري ، ازدادت ففي جيبويت وبعد السياسات الداعمة اليت. عام

املساحة اإلعالمية للغة العربية ومت التوسع يف البث باللغة العربية ، فالتلفزيون الرمسي يبث ساعة 

لألخبار باللغة العربية يومياً ، كما يفرد للربامج الثقافية ساعات معتمدة بالعربية ليومني يف 

ية ساعات معتمدة بالعربية لثالثة أيام أسبوعياً ، أما اإلذاعة فتبث ثالث األسبوع ، وللربامج الدين

ساعات بالعربية يف اليوم للربامج املختلفة ، باإلضافة إىل ساعة لألخبار بالعربية ، هذا باإلضافة إىل 

ويف إثيوبيا ). ٣٩(احلكومية الناطقة بالعربية وهي تصدر مرتني أسبوعيا " القرن"إصدار جريدة 

صص اإلذاعة اإلثيوبية ساعة يومياً من إرساهلا تقدم باللغة العربية ، وتتناول هذه الفترة األخبار خت
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احمللية والعاملية كما تتضمن بعض الربامج واألغاين العربية ، كما تصدر عدة صحف إثيوبية باللغة 

م وهي صحيفة حكومية تصدر عن وزارة اإلعال" العلم"العربية ومن هذه الصحف صحيفة 

وحىت  ١٩٤٢اإلثيوبية ، ويزيد عمرها عن نصف قرن ومل تتوقف عن الصدور منذ نشأا يف عام 

وهناك أيضا بعض الصحف واالت العربية واإلسالمية املستقلة اليت تصدر يف إثيوبيا مثل . اآلن

ثيوبيا ، وهي جملة إسالمية شهرية تعكس وجهة النظر اإلسالمية واتمع املسلم يف إ" بالل"جملة 

وهي جملة إسالمية تصدرها مجعية إسالمية باللغة العربية واللغة " الرسالة"وكذلك تصدر جملة 

وبالنسبة إلرتريا ). ٤١(أما التلفزيون فال يقدم أي برامج دينية إسالمية أو عربية). ٤٠(األمهرية

" إريتريا احلديثة"ي فوضع اللغة العربية يف اإلعالم يكاد ينعدم باستثناء صحيفة حكومية وحيدة ه

واألمر الالفت للنظر ). ٤٢(، باإلضافة إىل وجود رمزي وحمدود للغة العربية يف اإلذاعة يف إريتريا

هو غياب حضور العربية إعالمياً يف دولة الصومال العربية فاإلعالم بكافة أجهزته يبث بالصومالية 

، وحىت إذاعة  BBCالربيطانية  ، وهناك فقـط ثالث ساعات تبث بالعربية عرب هيئة االذاعة

القرآن الكرمي اليت تبث القرآن الكرمي بالعربية ولكن تدخل الصومالية كواسطة يف التقدمي ، كما 

  ). ٤٣(ال توجد صحف بالعربية 

ففي مايل . ويف دول غرب أفريقيا جند كذلك حضوراً للغة العربية يف وسائل اإلعالم املختلفة

ة والتليفزيون والصحافة ، فتستخدم يف بث األخبار يف اإلذاعة الوطنية تستخدم العربية يف اإلذاع

، مرة يف األسبوع كغريها من اللغات األجنبية ، إضافة إىل برامج تعليم اللغة العربية عرب اإلذاعة 

كذلك ظهرت بعض الصحف العربية ، وتستخدم أيضا يف اإلذاعات احلرة للغرض نفسه 

كذلك تستخدم للتوعية أحيانا عرب إصدار بعض . اخل...جم والصداقة والن، كاملستقبل

ويف سرياليون يوجد ). ٤٥(ويف نيجرييا تبث إذاعة صوت نيجرييا بالعربية). ٤٤(املنشورات

حضور حمدود للعربية يتمثل يف منشورة شهرية تصدر يف فريتاون دف تنمية عادة القراءة بني 

  ). ٤٦(ر دعم مشروع التعليم العريب التالميذ واملعنني بالعربية وذلك يف إطا

ويف دول جنوب أفريقيا يقل حضور العربية بشكل كبري يف وسائل اإلعالم املختلفة ، ففي دولة 

مثل جنوب أفريقيا واليت شهدت فترة ما بعد التفرقة العنصرية نشاطاً إعالمياً موسعاً من قبل 

طبعت االت وأصدرت الصحف املسلمني يف جمال الدعوة لإلسالم ، فنشرت امللصقات و
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ورغم ). ٤٧(وافتتحت بعض احملطات اإلذاعية والقنوات التليفزيونية ودشنت املواقع اإللكترونية

هذا كله فلم يستخدم يف هذا النشاط اللغة العربية بل مت استخدام اللغة اإلجنليزية يف غالبية 

  . اً يف ذلك اإلقليم بشكل عاماألحيان ، وهو ما يدل على تراجع وضعف حضور العربية إعالمي

  : استخدام اللغة العربية كلغة رمسية

اللغة املستخدمة يف إدارة وتسيري األعمال  official languageيقصد باللغة الرمسية 

احلكومية واليت تتم ا املكاتبات واملراسالت وكافة أعمال الدولة ، وغالباً ما ينص دستور الدولة 

  ). ٤٨(وحيدد لغتها أو لغاا الرمسية ، ويف أحيان قليلة أخرى ميسك عن ذكرها

قية ، وخاصة الدول األفريقية جنوب والالفت للنظر يف هذا الشأن أن غالبية الدول األفري

الصحراء ، تبنت اللغات األوربية كلغات رمسية هلا حيث جند أن هناك ثالث وأربعون دولة ، من 

بني ثالث ومخسني دولة أفريقية ، تستخدم اللغات األوربية كلغات رمسية ؛ حيث اختارت اثنتان 

بينما توجد تسع عشرة دولة أفريقية وعشرون دولة أفريقية اللغة الفرنسية لغة رمسية هلا ، 

تستخدم اللغة اإلجنليزية لغة رمسية هلا ، يف حني اعتمدت مخس دول أفريقية اللغة الربتغالية لغة 

وهناك بعض الدول ). ٤٩(رمسية هلا ، أما اللغة األسبانية فقد أقرا دولة واحدة لغة رمسية هلا 

  . ثانية إىل جانب إحدي هذه اللغات العاملية اليت اختارت لغة أفريقية كلغة رمسية أوىل أو

أما عن الدول اليت اختارت اللغة العربية كلغة رمسية هلا يف أفريقيا فنجد أا مل تقتصر فقط على 

دول مشال أفريقيا الناطقة بالعربية واليت تضم مصر وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب باإلضافة إىل 

لتضم أربع دول أفريقية أخرى اختارت اللغة العربية لغة رمسية هلا  السودان وموريتانيا ؛ بل تعدا

إىل جانب لغات أخرى وهذه الدول هي تشاد ، وجزر القمر ، وجيبويت واليت تبنت العربية كلغة 

رمسية إىل جانب الفرنسية ، والصومال اليت اختارت العربية كلغة رمسية إىل جانب اللغة 

لدول األفريقية اليت اختارت العربية لغة رمسية هلا إحدى عشر دولة ليصري بذلك عدد ا. الصومالية

  . أفريقية

وجتدر اإلشارة إىل أن تبين اللغة العربية كلغة رمسية إىل جانب اللغة الصومالية يف الصومال ، وإىل 

جانب اللغة الفرنسية يف كل من تشاد وجزر القمر وجيبويت ، يشري إىل حتسن وضع العربية 
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ا بعض ما فقدته خالل فترة استعمار تلك الدول ، واليت مت فيها حترمي استخدام اللغة واستعاد

وخاصة يف ظل االستعمار الفرنسي . العربية سواء يف شئون اإلدارة أو التعليم أو اإلعالم أو غريها

نسية ، وسياسة االستيعاب اليت اتبعها يف مستعمراته ، واليت منع مبوجبها استخدام أي لغة غري الفر

حملية كانت أو غري حملية ، يف أي جمال كان سواء يف اإلدارة أو التعليم أو اإلعالم أو التجارة أو 

  . اخل...القضاء أو احملاكم 

ولذلك مل يكن اختيار العربية كلغة رمسية هلذه الدول األربع بالقرار اليسري يف كافة احلاالت ، بل 

وذلك ألن قرار اختاذ . يف وسياسي حىت بعد االستقاللاحتاج أحيانا جلهد وكفاح بل وصراع ثقا

لغة ما لغة رمسية للدولة يترتب عليه قرارت سياسية وسياسات لغوية وتعليمية وثقافية وإعالمية ، 

وتكفي اإلشارة إىل أنه . كما ينبين عليه تشكيل اهلويات وحتديد االنتماءات الثقافية والسياسية

م ، استمر العمل باللغة الفرنسية ٢٧/٦/١٩٧٧تقالهلا يف يوم عندما نالت مجهورية جيبويت اس

واستمر احلال على ماهو عليه طوال سبعينات ومثانينات القرن املاضي فظلت . كلغة رمسية للدولة

اللغة الفرنسية يف جيبويت هي لغة السياسة والتعليم واإلدارة ، وندر أن جتد مسـئوالً أو وزيراً 

م ، أي ٢٨/٦/١٩٧٧لعربية ، على الرغم من صدور توجيه سياسي يف جيبوتياً يتحدث اللغة ا

اليوم التايل ليوم االستقالل ، بأن اللغة العربية ستصبح اللغة الرمسية يف جيبويت ، ولكن مل يتم اختاذ 

خطوات فعلية يف هذا املضمار ، وذلك لتردد السلطة التنفيذية املشبعة بالثقافة الفرنسية يف تنفيذ 

  . يث أنه مل يكن يتماشي مع توجهااالقرار ح

مع تويل الرئيس إمساعيل عمر جيلي مقاليد السلطة يف جيبويت ،  ١٩٩٩ومل يتغري احلال إال يف عام 

حيث شهدت جيبويت اهتماماً كبرياً بالثقافة العربية واإلسالم على حنو عملي فأصبحت اللغة 

، كما أرست الدولة سياسات داعمة للعربية العربية مع اللغة الفرنسية لغتني رمسيتني للدولة 

ويكفي أن نشري إل أن الرئيس جيلي هو ). ٥٠(وثقافتها وخاصة على مستوى التعليم واإلعالم

خيطب يف الناس يف احتفاالت رمسية كيوم  ١٩٧٧أول شخصية رمسية منذ استقالل البالد عام 

  . يسبقه إىل ذلك أحد االستقالل وعيدي األضحى والفطر وخيطب باللغة العربية ومل
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ويف موريتانيا ورغم عروبتها فقد خاض مناصري اللغة العربية طريقاً شاقاً لالعتراف باللغة العربية 

كلغة رمسية للبالد بدالً من الفرنسية ، وقد وصل األمر إىل درجة حدوث اإلضطرابات 

، ومل ينته  ١٩٦٦م والصدامات بينهم وبني مؤيدي اللغة الفرنسية داخل املدارس كما حدث عا

  ). ٥١(مع إعالن العربية لغة رمسية للدولة ١٩٧٨األمر إال يف عام 

وال يعين اقتصار إقرار اللغة العربية كلغة رمسية يف هذه األقطار اإلحدى عشر فقط ، عدم 

وجودها القوي يف دول أفريقية أخرى ؛ بل للعربية وجود قوي يف عدد آخر من البلدان األفريقية 

  . لصحراء إال أن هذا الوجود يتخذ أشكاالً أخرى كما سنرى الحقاجنوب ا

  . استخدام اللغة العربية كلغة وطنية وكلغة تعامل مشتركة

ال يعد وجود اللغة العربية كلغة رمسية يف بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء الشكل الوحيد 

عتبارها لغة وطنية حلضورها هناك ، بل جندها حاضرة بقوة يف عدد من الدول األخرى با

national language ا حبيث تتحدث هذه القوميات اللغة ) ٥٢(لبعض القوميات ،

العربية كلغة وطنية خاصة ا فتستخدمها يف التعامل فيما بني أفرادها ، أو تستخدمها كلغة إدارة 

  . لإلقليم الذي تقطنه ، أو تستخدمها يف بعض مراحل التعليم ا

ل جند أن دولة إثيوبيا ، اليت حوربت فيها اللغة العربية لفترات طويلة ومت العمل فعلى سبيل املثا

على حتجيمها من قبل ملوك وحكام إثيوبيا رغم عدد املسلمني الكبري ا ، شهدت مؤخراً 

االعتراف باللغة العربية كلغة وطنية إلقليم بين شنقول ـ جوموز املتحدث بالعربية وااور 

نية ، والذي اختار اللغة العربية كلغة لإلدارة والعمل باإلقليم ، وكلغة تعليم يف للحدود السودا

ونص  ١٩٩٤وذلك طبقا للدستور اإلثيويب الذي صدر يف عام . مرحلة التعليم األويل مبدارسه

على اعتبار األمهرية لغة العمل واإلدارة للحكومة الفيدرالية اإلثيوبية ، مع إعطاء وضع متساو 

للغات اإلثيوبية ، كما منح كل إقليم يف االحتاد الفيدرايل احلق يف حتديد لغات العمل اخلاصة لكل ا

  ). ٥٣(به

ويف دولة مايل جند أن اللغة العربية املتمثلة يف اللهجة احلسانية تعد من اللغات الوطنية األساسية 

املتضمن كيفية ترقية اللغات الوطنية ، والذي حرره واعتمده  ٩٦-٠٤٩املفصلة يف القانون 
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، وتولت رئاسة  ١٩٩٦الس الوطين للنواب يف جلسته املنعقدة يف الثاين من أغسطس 

وبناء على هذا القانون تتمتع هذه اللهجة بكافة احلقوق املكفولة لسائر . مهورية نشره وإذاعتهاجل

وتلعب األدوار نفسها كالتوعية ونشرة األخبار يف اإلذاعة والتلفزة الوطنية ، اللغات احمللية 

، إال  ١٩٨٩كما تعد اللغة العربية إحدى اللغات الوطنية يف النيجر كما ورد يف دستور ). ٥٤(

من عدد السكان  ٠.٣% أن نسبة متحدثيها كلغة أم يف النيجر قليلة نسبياً حيث تصل حلوايل

إال أن استخدامها األهم يتمثل يف التعليم الرمسي واحمللي نظراً ). ٥٥(مليون نسمة ٨البالغ 

  . ألمهيتها الدينية لدى مسلمي النيجر

ية كلغة وطنية يف بعض دول أفريقيا جنوب كذلك توجد بعض القوميات اليت تستخدم اللغة العرب

، وكذلك احلال مع ) ٥٦(الصحراء مثل قومية الشوا يف نيجرييا واليت تتحدث العربية كلغة أم

قبيلة احلسا نية العربية اليت تنتشر يف موريتانيا وأجزاء من السنغال ومايل ، وقبائل الوادي يف 

اللغة العربية كلغة وطنية وذلك على  Rashidaويف إريتريا يتحدث الرشيدة ). ٥٧(تشاد

  ). ٥٨(طول ساحل البحر األمحر من حول إمبريمي وشعيب حىت كارورا

كذلك تتخذ اللغة العربية شكالً آخر للحضور يف املشهد اللغوي األفريقي جنوب الصحراء ، 

، وتظهر هذه األمهية  lingua francaوهواستخدامها كلغة ثانية أو كلغة تعامل مشتركة

شكل خاص بني املسلمني من القوميات والقبائل األفريقية الذين يتحدثون لغات خمتلفة حيث تعد ب

وجيب هنا أن نشري أنه من النادر أن جتد من غري . العربية وسيلة التفاهم املشتركة بينهم مجيعاً

ماعات املسلمني من يتحدث اللغة العربية كلغة تعامل فهي مرتبطة إىل حد كبري باألقاليم واجل

  . املسلمة

إال أن وضع اللغة العربية كلغة تعامل مشتركة يف دول أفريقيا جنوب الصحراء آخذ يف التراجع 

أمام انتشار وسيطرة اللغات األفريقية احمللية الكربى كالسواحيلية والصومالية واألمهرية يف شرق 

م التقدم والنفوذ الكبري للغات افريقيا واهلوسا والفوالنية واملاندينجو يف غرا من ناحية ، وأما

  . األوربية الرمسية يف تلك الدول من ناحية أخرى
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أما يف بقية الدول األفريقية جنوب الصحراء اليت ال تستخدم فيها العربية كلغة رمسية أو كلغة 

وطنية ، فنجد أن حضورها قد يكون ماثالً أيضا من خالل دورها الديين ومن خالل وجودها يف 

  . تعليم احمللي أو التعليم الرمسي، كما ذكرنا من قبلمنظومة ال

  : مستويات العربية وتنوعاا اللهجية يف أفريقيا جنوب الصحراء 

تتنوع مستويات اللغة العربية املستخدمة يف دول أفريقيا جنوب الصحراء حبيث جند ثالثة أنواع 

  : للعربية وهي 

  . اللغة العربية الفصحى -

  . احمللية اللهجات العربية -

  . اللغات اهلجني املبنية على اللغة العربية -

ولكل نوع من هذه األنواع طبيعته ووظيفته اليت يتمايز ا عن غريه ، فالعربية الفصحى يقتصر 

استخدامها على الشئون الرمسية ويف التعليم والكتب والصحف واإلذاعة والتليفزيون ويندر أن 

  . التعامل يف أفريقيا جنوب الصحراءجند من يستخدمها كلغة للحديث و

بينما تستخدم اللهجات العربية احمللية يف التواصل بني اجلماعات املتحدثة بالعربية ، ويالحظ يف 

هذه اللهجات أا إما أن تكون ذات صبغة حملية نتيجة تأثر اللغة العربية باللغات احمللية األفريقية 

لهجات متأثرة بإحدى هلجات الدول العربية نتيجة اليت تعايشت معها ، أو أن تكون هذه ال

األصول العربية القدمية لبعض هذه اجلماعات أو نتيجة هلجرات قدمية أو نتيجة للجوار اجلغرايف 

فعلى سبيل املثال جند أن . وعوامل االتصال واالحتكاك بني تلك اتمعات وجرياا من العرب

رق إثيوبيا والصومال متيل للهجة العربية اليمنية ، بينما متيل العربية املتحدثة يف إرتريا وجيبويت وش

العربية يف تشاد وغرب إثيوبيا وبعض أحناء إرتريا للهجة السودانية ، ومتيل العربية املتحدثة يف 

جزيرة زجنبار للهجة العمانية ، أما العربية املتحدثة يف غرب أفريقيا فغالباً ما متيل لعربية مشال 

  . أفريقيا
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فهي اللغة اليت ليس هلا متحدثني أصليني ؛ أي ال  pidgin languageما اللغة اهلجني أ

. يتحدثها أحد كلغة أوىل ، ولكنها تستخدم كلغة بديلة للتواصل داخل اتمعات متعددة اللغات

وهي تتكون نتيجة استمرار التواصل بني اجلماعات البشرية اليت ال جتمعها لغة مشتركة ، حيث 

للغة اهلجني نتيجة احتياج هؤالء اجلماعات لوسيلة للتواصل الكالمي ، رمبا ألغراض تنشأ ا

وتتميز هذه اللغة اهلجني من حيث التركيب بعدد مفردات حمدود نسبياً وقواعد ). ٥٩(جتارية

ومن أمثلة اللغات العربية اهلجني عربية جوبا يف السودان ويتحدث ا كلغة تعامل رئيسة . مبسطة

). ٦٠(حدثي اللغات املختلفة يف اإلقليم االستوائي وحىت حبر الغزال وأقاليم أعايل النيلبني مت

وهكذا تتنوع مستويات استخدام العربية يف دول أفريقيا جنوب الصحراء وتتخذ هلجات 

  . وتنوعات متعددة من قطر آلخر

  : اخلامتة 

يف الواقع املعاش ، وإن تفاوت هذا  ال يزال حضور اللغة العربية يف أفريقيا جنوب الصحراء ماثالً

وأهم ما نالحظه هو ذلك االرتباط القوي بني اإلسالم . احلضور من إقليم آلخر ومن بلد آلخر

فعدد املسلمني . واللغة العربية ؛ فحضور اإلسالم يستتبع وجود اللغة العربية بشكل شبه تلقائي

العربية ، يف حني تقلص هذا احلضور  الكبري يف شرق وغرب القارة ضمنت حضوراً ملموساً للغة

  . وتراجع مع اخنفاض نسبة املسلمني يف وسط وجنوب القارة

ولكن هذا احلضور ال يعين جريان العربية على األلسنة وفهمها وتداوهلا بشكل موسع يف كافة 

 فحضور العربية يف غالبية أحناء أفريقيا جنوب الصحراء هو حضور ديين. أماكن جتمعات املسلمني

يف الغالب، وتعليمي يف املرتبة الثانية باعتبار العربية اللغة األساسية يف التعليم اإلسالمي األهلي ، 

أما استخدام اللغة العربية . وبشكل أقل باعتبارها مادة دراسية كبقية املواد يف التعليم احلكومي

القمر وجيبويت مع  كلغة رمسية فهو شكلي يف األساس وهو ما نالحظه يف الصومال وتشاد وجزر

تباينات نسبية ، والواقع الفعلي يوضح أن الصومالية يف الصومال والفرنسية يف بقية تلك الدول 

كذلك فإن . هي اللغة الرمسية الفعلية ، وإن كان وضع العربية يف جيبويت آخذ يف التحسن النسيب

رقية املختلفة يف أفريقيا جنوب الدور التارخيي للغة العربية كلغة تواصل مشتركة بني اجلماعات الع
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الصحراء يتعرض هو اآلخر للتآكل يف مقابل تنامي دور اللغات احمللية الوطنية الكربى يف كافة 

  . أرجاء القارة ، وتعاظم دور اللغات األوربية الرمسية لغالبية دول املنطقة

رد لتوصيات وختاماً ودون جلد للذات أو إلقاء بالتبعة على الغرب واالستعمار ودون س

واقتراحات ، ميكن القول أن العربية يف أفريقيا جنوب الصحراء قد استعادت بعض عافيتها بعد 

مرور حوايل نصف قرن على رحيل االستعمار ، ولكن ليس هذا هو أقصى ما تطمح إليه العربية 

انة أعز من فاللغة العربية مبا هلا من مكانة يف نفوس مسلمي أفريقيا مرشحة لتبوء مك. من منزلة

ذلك بشرط أن ترتبط مبصلحة من يتعلمها ؛ وأن تضمن له حراكاً اجتماعياً وتوفر له فرص عمل 

  . مناسبة ، وبعبارة أخرى أن تكون اللغة العربية لغة دنيا ولغة دين دون إفراط أو تفريط

  : احلواشي واملراجع 

  

ني يف دول جنويب أفريقيا إىل أن أعلى نسبة للمسلم) ٢٠٠٥لعام (تشري بعض التقديرات  - ١

، مث سوازيالند  ١٦.٦%يف كل من ماالوي وموزمبيق ، تليهما موريشيوس%  ٢٠تصل إىل 

أما أدىن نســبة للمسلميـن فتمثلها بالتساوي كل من أجنوال  ٧% ، فمدغشقر ١٠% 

% بـ ، وبني أعلى نسبة وأدىن نسبة تأيت نامبيا ١% وبتسوانا وزامبيا وزميبابوي ، وذلك بنسبة

  . على التوايل ١.٥%وجنوب إفريقيا بـ  ٢% وليسوتو بـ ٣

، " أوضاع املسلمني يف اجلنوب اإلفريقي يف العقدين األخريين) : "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد 

السودان ، ص  –أعمال املؤمتر الدويل اإلسالم يف أفريقيا ، الكتاب العاشر ، جامعة أفريقيا العاملية 

١١٣ .  

حتديات اإلسالم ) : "٢٠٠٦(عبدالرمحن أمحد ، مصطفي ، أحالم عبدالرحيم أمحد عثمان ، - ٢

، أعمال املؤمتر الدويل اإلسالم يف أفريقيا ، الكتاب العاشر ، " واملسلمني يف إفريقيا املعاصرة

  . ٣٠٦-٣٠٢السودان ، ص ص  –جامعة أفريقيا العاملية 
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اللغات يف أفريقيا "، يف " ربية يف أفريقيااللغة الع) : "٢٠٠٦(أبو بكر ، يوسف اخلليفة  - ٣

  . ١٠٣السودان ، ص  –، جامعة أفريقيا العاملية " مقدمة تعريفية

٤ - Hailemariam, Chefena, etal.(1999) : “Multilingualism 

and Nation Building: Language and Education in Eritrea”, 

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 

Vol. 20, No. 6, 1999,p. 489 .  

، أعمال " وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  - ٥

السودان ، ص  –املؤمتر الدويل اإلسالم يف أفريقيا ، الكتاب الثالث ، جامعة أفريقيا العاملية 

٢٣٤ . 

وضع اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية احلكومية ): "٢٠٠٦(سايل ، إبراهيم علي  - ٦

، أعمال املؤمترالدويل اإلسالم يف أفريقيا ، الكتاب الثامن ، " جامعة ماكرييري أمنوذجا: بأوغندا 

  . ١٧٣-١٧٢السودان ، ص ص  –جامعة أفريقيا العاملية 

  . ٢٤٣، ص " ضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقيو): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  - ٧

تطور التعليم اإلسالمي يف زجنبار دور املنظمات ) : " ٢٠٠٦(زيدي ، عيسى احلاج  - ٨

" حتدياا وإجنازاا :  ٢٠٠٦ –م ١٩٧٢اإلسالمية غري احمللية يف إحياء التعليم اإلسالمي ما بني 

السودان ،  –قيا ، الكتاب السابع ، جامعة أفريقيا العاملية ، أعمال املؤمترالدويل اإلسالم يف أفري

  . ٤٢٢ص ص 

، أعمال " وضع اللغة العربية يف مجهورية مايل): "٢٠٠٦(سيسي ، عبدالرمحن عبداهللا  - ٩

السودان ، ص ص  –املؤمترالدويل اإلسالم يف أفريقيا ، الكتاب الثامن ، جامعة أفريقيا العاملية 

٣٨٧- ٣٨٣ .  

حضور اللغة العربية يف بلدان أفريقيا الفرنكفونية جنوب الصحراء :"درامي ، بكري  -١٠

  ". الواقعة جنوب الصحراء
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http://www.11c11.com/vb/showthread.php?t=7086 .  

 -١٩٦٥تطور التعليم اإلسالمي والعريب يف غامبيا يف الفترة من : "موسي ، حيدر هجو  -١١

١٩٩٥ ." 

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=55   

 

١٢- Adegbija, Efurosibina (2004) : “Language Policy and 

Planning in Nigeria”, in “Current Issues in Language 

Planning”, Vol. 5, No. 3, 2004. p.218 .  

فرنكفونية جنوب الصحراء حضور اللغة العربية يف بلدان أفريقيا ال:"درامي ، بكري  -١٣

 ". الواقعة جنوب الصحراء

http://www.11c11.com/vb/showthread.php?t=7086 .  

 . خارطة الطريق للتعليم العريب اإلسالمي يف إفريقيا: " بشري ، عبد الواحد بشري  -١٤

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=63   

أوضاع املسلمني يف اجلنوب اإلفريقي يف العقدين ) : "٢٠٠٦(ل حممد جاه اهللا ، كما-١٥

 . ١٣٤، ص " األخريين

أوضاع املسلمني يف اجلنوب اإلفريقي يف العقدين ) : "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -١٦

  . ١٥٥، ص " األخريين

  . ٢٤٤، ص" وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد -١٧
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خلفيات االنتشار وعوامل : اللغة العربية يف إثيوبيا ) : "٢٠٠٦(عبد الفتاح ، عمر السيد  -١٨

 –، أعمال املؤمتر الدويل اإلسالم يف أفريقيا ، الكتاب اخلامس ، جامعة أفريقيا العاملية " االحنسار

  . ٥٢١،  ٥٢٠ص ص . السودان

  ". دولــة إثيوبيــا : "حممود ، مصطفى ؛ حممد ، على حممود  -١٩

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=39   

، ص " وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٢٠

٢٣٤ . 

، أعمال "معوقات الدعوة اإلسالمية يف إرتريا) : "٢٠٠٦(آدم ، عبده حسبو حممد  -٢١

السودان ، ص  –ويل اإلسالم يف أفريقيا ، الكتاب احلادي عشر ، جامعة أفريقيا العاملية املؤمترالد

  . ٣٠٥-٣٠٤ص 

تطور التعليم اإلسالمي يف زجنبار دور املنظمات ) : " ٢٠٠٦(زيدي ، عيسى احلاج  -٢٢

" زاا حتدياا وإجنا:  ٢٠٠٦ –م ١٩٧٢اإلسالمية غري احمللية يف إحياء التعليم اإلسالمي ما بني 

  . ٤٢٣، ص

تطور التعليم اإلسالمي يف زجنبار دور املنظمات ) : " ٢٠٠٦(زيدي ، عيسى احلاج  -٢٣

" حتدياا وإجنازاا :  ٢٠٠٦ –م ١٩٧٢اإلسالمية غري احمللية يف إحياء التعليم اإلسالمي ما بني 

  . ٤٢٤، ص

  ". الشعوب اإلسالميةآفاق تطوير اللغة العربية لدى : "املاحي ، عبد الرمحن عمر  -٢٤

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Langue_arab

e/p23.htm   
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، وزارة األوقاف والشئون  ٢٠٠٦ديسمرب ٢٣،  ٤٩٣جملة الوعي اإلسالمي ، العدد  -٢٥

 . الكويت - الدينية 

، ص " وضع اللغة العربية يف مجهورية مايل): "٢٠٠٦(سيسي ، عبد الرمحن عبد اهللا  -٢٦

٣٨٩ .  

  حضور اللغة العربية يف بلدان أفريقيا الفرنكفونية جنوب :"درامي ، بكري  -٢٧

  ". الصحراء الواقعة جنوب الصحراء

http://www.11c11.com/vb/showthread.php?t=7086 .  

جهود املسلمني يف نشر اللغة العربية يف إفريقيا جنوب ) :"٢٠٠٦(توري ، علي عثمان  -٢٨

، أعمال املؤمترالدويل اإلسالم يف أفريقيا ، جامعة أفريقيا العاملية " الصحراء دولة سرياليون منوذجا

 . السودان –

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=62   

 - ١٩٦٥تطور التعليم اإلسالمي والعريب يف غامبيا يف الفترة من :"موسي ، حيدر هجو  -٢٩

١٩٩٥ ." 

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=55   

 - ١٩٦٥تطور التعليم اإلسالمي والعريب يف غامبيا يف الفترة من :"موسي ، حيدر هجو  -٣٠

١٩٩٥ ." 

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=55   
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حضور اللغة العربية يف بلدان أفريقيا الفرنكفونية جنوب الصحراء :"درامي ، بكري  -٣١

 ". الواقعة جنوب الصحراء

http://www.11c11.com/vb/showthread.php?t=7086 .  

نوب اإلفريقي يف العقدين أوضاع املسلمني يف اجل) : "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٣٢

 . ١٣١، ص " األخريين

أوضاع املسلمني يف اجلنوب اإلفريقي يف العقدين ) : "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٣٣

  . ١٥٥،  ١٥١، ص ص " األخريين

أوضاع املسلمني يف اجلنوب اإلفريقي يف العقدين ) : "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٣٤

  . ١٤٠، ص " األخريين

  ". الواقع والتطلعات: التعليم اإلسالمي يف أفريقيا : "خالد عبد اللطيف  -٣٥

http://sudansite.net/index.php?view=article&id=480%3A--

-&option=com_content&Itemid=70   

حضور اللغة العربية يف بلدان أفريقيا الفرنكفونية جنوب الصحراء :"درامي ، بكري  -٣٦

 ". الواقعة جنوب الصحراء

http://www.11c11.com/vb/showthread.php?t=7086 .  

 ". مناهج العلوم اإلسالمية يف إفريقيا: "صاحل ، حممد عثمان  -٣٧

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=75   

 . املوقع اإللكتروين جلامعة مقديشيو -٣٨

http://www.mogadishuuniversity.com/arabic/index.htm   
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، ص ص " وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٣٩

٢٣٥- ٢٣٤ . 

خلفيات االنتشار وعوامل : اللغة العربية يف إثيوبيا ) : "٢٠٠٦(عبد الفتاح ، عمر السيد  -٤٠

  . ٥١٦- ٥١٥، ص" االحنسار

  ". ولــة إثيوبيــاد: " حممود ، مصطفى ؛ حممد ، على حممود  -٤١

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=39   

، " وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٤٢

 . ٢٥٣ص

، ص " وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٤٣

٢٤٣ .  

، ص " وضع اللغة العربية يف مجهورية مايل): "٢٠٠٦(يسي ، عبد الرمحن عبد اهللا س -٤٤

٣٨٢ .  

٤٥-Abubakre, R.D. (2002) : ”Survival of Arabic in Difficult 

Terrains”, Unilorin Press , University of Ilorin, Nigeria. 

P.6 .  

اللغة العربية يف إفريقيا جنوب جهود املسلمني يف نشر ) :"٢٠٠٦(توري ، علي عثمان  -٤٦

 ". الصحراء دولة سرياليون منوذجا

http://www.mubarak-

inst.org/stud_reas/research_view.php?id=62   
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" أخبار املسلم"من أهم الصحف اإلسالمية اليت تصدر يف جنوب أفريقيا جند صحيفة  -٤٧

Muslim News اليت تصدر يف مدينة الكاب ، وصحيفة القلمAl Qalam  اليت تصدر

اليت تصدر  Al- Rasheedيف مدينة ديربن ومها صحيفتني يوميتني ، وكذلك صحيفة الرشيد 

راديو : وكذلك تتعدد احملطات اإلذاعية والقنوات التلفزيونية ومن أمهها .فــي الترانسفال 

٧٨٦)Radio 786 (وصوت الكاب ،Voice of Cape  يف الكاب الغربية ، وراديو

، وراديو  Gautengيف جاوتنج  the voice، والصوت Radio Islamاإلسالم 

 Channed Islam، وقناة اإلسالم العاملية  Al-Ansaar Radioاألنصار

International ناتال-يف كوازولو .. 

أوضاع املسلمني يف اجلنوب اإلفريقي يف العقدين ): "٢٠٠٦(انظر جاه اهللا ، كمال حممد (

  ). ١٣٢، ص " األخريين

تنص معظم دساتري الدول على لغة أو لغات الدولة الرمسية وحتددها ، إال أنه يف بعض  -٤٨

والدستور اإلرتري احلايل ، على سبيل . احلاالت ميسك الدستور عن حتديد لغة الدولة الرمسية

 املثال ، ال ينص على لغة أو لغات بذاا كلغات رمسية للدولة ، بل أنه منح مجيع اللغات احمللية

مكانة متساوية أمام الدستور دون حتديد هلذه اللغات ، يف حني أنه وفقاً للدستور اإلرتري لعام 

  . كانت اللغة العربية لغة رمسية إىل جانب اللغة التيجرينية ١٩٥٢

٤٩-Lodhi, Abdulaziz Y. (1993) : “The Language Situation 

in Africa Today”, in “Nordic Journal of African Studies”, 

2(1), Sweden. p.80 .  

رمبا يظهر تناقض ظاهري بني امجايل عدد الدول املستخدمة للغات األوربية كلغات رمسية وبني  -

توزيع هذه اللغات على الدول ، وهو تناقض يظهر نتيجة تعدد اللغات الرمسية املستخدمة يف كثري 

 . ة أكثر من لغة رمسية يف ذات الوقتمن الدول األفريقية ؛ حيث تستخدم بعض الدول األفريقي

، ص " وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي): "٢٠٠٦(جاه اهللا ، كمال حممد  -٥٠

٢٣٤ .  
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، سلسلة دعوة " اللسان العريب بني االنتشار واالحنسار) : "١٩٩٠(خلف ، عبد الرمحن  -٥١

  . ٨٣ص . مكة املكرمة –، رابطة العامل اإلسالمي  ١٠١احلق ، عدد 

فاألوىل ، كما أشرنا ، هي . جيب أن نفرق هنا بني مفهومي اللغة الرمسية واللغة الوطنية -٥٢

اللغة املنصوص عليها يف الدستور واليت تدار ا أعمال الدولة ومراسالا الرمسية ، أما اللغة 

وال يعين بالضرورة الوطنية فهي اللغة اليت تتحدثها قومية أو مجاعة لغوية معينة داخل دولة ما ، 

أا لغة األغلبية فهناك دول كثرية ليست ا أغلبية لغوية باملعىن احلقيقيي للكلمة بل تسودها عدة 

  . لغات وطنية

، الطبعة الثانية ، دار الثقافة " مدخل إىل علم اللغة) :"١٩٧٨(انظر حجازي ، حممود فهمي (

  ). ١٦للنشر والتوزيع ـ القاهرة ، ص 

٥٣- Constitution of The Federal Democratic Republic of 

Ethiopia (FDRE), Article 5. 

http://www.telecom.net.et/~apap/EthiopianLagalDocs.HT

M .  

، ص " وضع اللغة العربية يف مجهورية مايل): "٢٠٠٦(سيسي ، عبد الرمحن عبد اهللا  -٥٤

٣٨٢ . 

٥٥-Wolf, Ekkehard (2003):” The issue of language in 

democratization: the Niger experience in literacy and 

basic education”, pp.191-214 in “Towards a Multilingual 

Culture of Education”, Ouane, Adama |(ed.), UNESCO 

Institute for Education. pp193, 200 .  
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وجناال وران وجايبو يف مقاطعة البورنو ، تنتشر عربية شوا يف مدن وقرى ديكوا وجوامبور  -٥٦

وهي قريبة للعربية الفصحى على العكس من هلجة املستوطنني العرب الطرابلسيني يف كانو وغريها 

 . من األماكن

- Abubakre, R.D. (2002) : ”Survival of Arabic in Difficult 

Terrains”, Unilorin Press , University of Ilorin, Nigeria. 

P.6 .  

اللغات يف أفريقيا "، يف " اللغة العربية يف أفريقيا) : "٢٠٠٦(أبو بكر ، يوسف اخلليفة  -٥٧

 . ٩٨السودان ، ص  –، جامعة أفريقيا العاملية " مقدمة تعريفية

٥٨-Hailemariam, Chefena, etal.(1999) : “Multilingualism 

and Nation Building: Language and Education in Eritrea”, 

p. 485 .  

متتعت العربية لفترة طويلة يف إرتريا بوضع اللغة الرمسية إىل جانب اللغة التيجرينية منذ صدور  -

وحىت انفصال واستقالل إريتريا عن إثيوبيا ، وإىل جانب استتخدامها كلغة عمل  ١٩٥٢دستور 

رينية اليت يفضلها مسيحيو وإدارة كانت تعد اللغة املفضلة لدى مسلمي إريتريا يف مقابل التيج

 . إرتريا كلغة هلم

٥٩- Webb,Vice, and Kembo-Sure (2001):”African Voices”, 

Oxford university press. p.101 .  

٦٠- 

http://www.ethnologue.com/14/show_language.asp?code=

PGA  
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أوضاع اللغة يف " ) :٢٠٠٦(انظر وكذلك أبو منقة ، األمني ، أبو بكر ، يوسف اخلليفة .

 –، معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ) العدد العاشر(سلسة الدراسات اللغوية ، " السودان

  . ١٨٠ص . جامعة اخلرطوم
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