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abstract
The research on the subject of Arabic language education in Ghana addresses
challenges and solutions. It highlights the challenges faced by Arabic language
education in Ghana from (Al-kuttab) , schools, institutes and universities, and presents
possible solutions to challenges through the use of the analytical and analytical
approach. Living in Ghana, with no official bodies responsible for the development of
Arabic in schools, the development of curriculum development and development, the
status and development of teachers, and the lack of adequate support from Arab
countries for Arabic, as do their counterparts in Ghana, such as French and Germans
And its Chinese and other living languages that seek to revive their language at the
official level
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امللخص
يتناول البحث موضوع تعليم اللغة العربية في غانا التحديات و الحلول فهو يسلط الضوء على
التحديات التي يواجهها تعليم اللغة العربية في غانا ابتداءا من الكتاب واملدارس واملعاهد
 وطرح حلول ممكنة لتك التحديات من خالل استخدام املنهج االوصفي التحليلي،والجامعات
وتوصل البحث إلى عدم إنزال العربية منزلتها بين اللغات الحية فيي غانا مع عدم وجود جهات
رسمية مسؤولة عن تطور اللغة العربية في املدارس و القيام بما ينبغي من وضع املناهج وتطويرها
ووضع املدرسين وتطويرهم وعدم وجود دعم كاف من الدول العربية للعربية كما يفعل نظرائها
للغاتها في غانا كالفرنسية و األملانية و الصينية و غيرها من اللغات الحية التي تسعى إلحياء لغاتها
. على املستوى الرسمي
 التحديات، غانا، تعليم اللغة العربية:الكلمة املفتاحية
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املقدمة
الحمد هلل رب العاملين ،منزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين  .والصالة و السالم على النبي
عربي ،والقرآن ٌ
لثالث :ألني ٌ
عربي ،وكالم أهل الجنة عربي
العربي املبين الذي قال ( :أحبوا العربية ٍ
ّ
العربية ّ ،
ّ
ألن أقل ما يحتاج
(الطبراني سليمان 1404 .ه  ) 185/11 :فال ّبد للمسلم من تعلم
ّ
العربية ما يتعبد به رّبه في الصلوات املفروضة ،وغيرها من النوافل ،وقال اإلمام
إليه املسلم من
ّ
ْ
الشافعي في الرسالة  (( :فعلى ّ
كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ،حتى َيش َهد به
ِّ
ُ
ً
ْأن ال إله إال هللاَّ ،
َ
َ
محمدا عبده ورسوله ،ويتلو به كتاب هللا ،وينطق بالذكر فيما افت ِّرض عليه
وأن
ُ
وغير ذلك .وما ازداد من العلم باللسان ،الذي جعله
والتشهد،
التسبيح،
من
به
مر
وأ
من التكبير،
ِّ
َ َ َ َُّ
َ
ْ
ُ
هللا َ
لسان َم ْن خ َتم به نبوته ،وأن َز َل به آخر كتبه :كان ً
خيرا له .كما عليه يتعلم الصالة والذكر فيها،
ُ
ُ
ُ
َ
البيت ،وما أ ِّمر بإتيانه ،ويتوجه ِّملا ُو ِّ ّجه له .ويكون َتب ًعا فيما افت ِّرض عليه ،وندب إليه ،ال
ويأتي
ً
َّ
تحديات ومعيقات كثيرة،
متبوعا ))  )3( .إال َّأن تعليم العربية يواجه في دولة غانا مجموعة من
َّ
َّ
َّ
التحديات
العربية في غانا
أريد أن أعرضها لكم خالل هذا البحث املتواضع بعنوان  (( :تعليم اللغة
َّ
و الحلول)) املحور الثالث :استخدام اللغة بين الواقع و املأمول ))
وقد وضعت للبحث خطة علمية مكونة من مقدمة وفصلين وخاتمة.
املقدمة :فيها بيان أهمية البحث وسبب اختياره ،وأهدافه ،والدراسات السابقة ،ومشكلته
وأسئلته ومنهجه.
الفصل األول :التعريف املوجز بدولة غانا ،وتحته مبحثان .
املبحث األول  :التعريف الجغرافي
ّ
ّ
الرسمية في غانا
املبحث الثاني :اللغة
ّ
ّ
َّ
التحديات و الحلول ،وتحته أربعة مباحث:
العربية في غانا
الفصل الثاني  :.تعليم اللغة
ّ
املبحث األول :دخول
العربية في غانا
ُ
َّ
ّ
العربية في الك َّتاب
املبحث الثاني  :تحديات تعليم اللغة
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ُ
املبحث الثالث :الحلول املقترحة لتعليم اللغة العربية في الك َّتاب
املبحث الرابع  :تحديات تعليم اللغة العربية في املدارس
-1االبتدائية
-2املتوسطة
-3الثانوية
-4معاهد اللغات
املبحث الخامس :الحلول املقترحة لتعليم اللغة العربية
املبحث السادس  :تحديات تعليم اللغة العربية في الجامعات .
-1جامعة غانا.
-2جامعة وينيا .
املبحث السابع  :الحلول املقترحة لتعليم اللغة العربية في الجامعات.
الخاتمة وتتضمن النتائج التي توصل إليها الباحث.
أهداف البحث  :يهدف هذا البحث إلى كشف التحديات التي تواجه اللغة العربية في غانا
وطرح حلول يمكن االعتماد عليها في التغلب على املشكالت التي تواجه اللغة العربية في غانا
الدراسات السابقة:
توجد مجموعة من البحوث العلمية حول اللغة العربية و ما تواجهها من تحديات
وحلول ،منها على سبيل املثال :
من قضايا التعليم العربي و اإلسالمي بغرب أفريقيا لألستاذ الدكتور  /هارون املهدي
ميغا2014،م إال أنها اتسمت بذكر القضايا العامة التي تتعلق باللغة العربية ،وهذا البحث يخت
ص بذكر أمور خاصة بدولة غانا و التحديات التي تواجه اللغة العربية و طرح الحلول لذلك .
أسئلة البحث :
ماهي التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية قديما وحديثا في غانا ؟
ما هي الحلول املقترحة لتحديات تعليم اللغة العربية قديما وحديثا في غانا ؟
مشكلة البحث :
إن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ،ويستعملها
املسلمون في كثير من عباداتها ،فهي لغة يحتاج إليها املسلمون في غانا  ،كما أنها لغة
تواجه مجموعة من التحديات في جمهورية غانا ذات النسبة للمسلمين التي ال تقل  35في املائة ،فأ
ردت من خالل هذا البحث تسليط الضوء على مشكالتها و طرح مجموعة من الحلول املمكنة . .
منهج البحث  :و املنهج املتبع لعالج هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي .
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املبحث األول  :التعريف الجغرافي لغانا
تقع غانا في غرب القارة األفريقية ،تحدها من الشرق دولة توجو ،ومن الغرب ساحل العاج ،ومن
الشمال بوركينا فاسو ،ومن الجنوب املحيط األطلس ي (خليج غينيا) ،ومساحتها 93,000 :ميل مربع .
ومناخ غانا استوائي يميل إلى االعتدال في معظم أشهر السنة في الجنوب إذ تغطيه الغابات وممطر في
الفترة من إبريل إلى أكتوبر من كل عام.
وأما عن أصل كلمة غانا ،فقد ذهب بعض املؤرخين إلى ّأن كلمة (غانا) لقب يطلق على امللك وعلى
أمير الجيوش ،وقيل إن أصلها من الغنى وأن التجار املسلمين أطلقوا هذا االسم على هذه البالد لوجود
الذهب في أرضها ،وأصبحت الكلمة متداولة في املجتمع املحلي .ومهما كان أصل الكلمة فقد أصبحت
تطلق في التاريخ املعاصر على الجمهورية الغانية بساحل خليج غينيا في غرب أفريقيا ،و أطلق عليها
هذه التسمية ر ًّ
سميا الرئيس األول للبالد (كوامي إنكروما) (محمد شهر ).إذ كانت تعرف قبل ذلك بـ
ساحل الذهب (أبو عبيد).
ظهرت دولة غانا بحدودها الحالية إلى الوجود في السادس من شهر مارس من عام 1957م ،وهو
اليوم الذي نالت غانا استقاللها السياس ي عن بريطانيا ،وهي أول دولة تستقل من االستعمار األوروبي
في غرب أفريقيا بعد ليبيريا التي سبقتها بنحو قرن من الزمان)1( .
وتضم جمهورية غانا عشرة أقاليم وهي على النحو اآلتي:
 -1منطقة أكرا الكبرىGreater Accra Region (Accra).
 -2املنطقة الوسطى)Central Region (Cape Coast
 -3املنطقة الشرقيةEastern Region (Koforidua).
 -4إقليم أشانتيAshanti Region (Kumasi).
 -5إقليم برونغ أهافو )Brong-Ahafo Region (Sunyani
 -6إقليم الشماليNorthern Region (Tamale).
 -7إقليم الغرب األعلى (وا))Upper West Region (Wa
 -8إقليم الشرق األعلىUpper East Region (Bolgatanga).
 -9إقليم فولتا. Volta Region (Ho).
 -10اإلقليم الغربيWestern Region (Sekondi-Takoradi):
املبحث الثاني :اللغة الرسمية في غانا:
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أما اللغات؛ فاللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية للدولة،ألن غانا مستعمرة بريطانية كما سبق ،وهي
متداولة على نطاق واسع في كل مجاالت الحياة ،وتوجد إلى جانب اإلنجليزية لغات محلية للمناطق
املختلفة ،إذ لكل قبيلة رئيسة لغة محلية )1(.
واللغة العربية من ضمن اللغات التي تدرس في املدارس األهلية واملدارس التي اعترفت بها الحكومة م
ن املراحل االبتدائية و املتوسطة و الثانوية  .كما أن العربية يدرسها املسلمون في املجالس العلمية ال
تي كانت منتشرة في البالد ،و التي تقلصت شيئا فشيئا للظروف االجتماعية وقلة املقبلين على العلم و
العربية في غانا .
الفصل الثاني  :.تعليم اللغة العربية في غانا تحدياتها وحلولها :
املبجث األول :دخول العربية في غانا
يذكر املؤرخون بأن العرب قد وصلوا إلى أفريقيا قبل اإلسالم،ملا تتمتع به القارة من الثروات
الطبيعية من الذهب والفضة و غيرهما من املعادن الثمينة ،وعلى هذا الرأي يمكن القول بأن العربية
وصلت إلى أفريقيا قبل وصول اإلسالم (هارون).
ويذهب بعض املؤرخين بأن العربية وصلت إلى أفريقيا مع اإلسالم،ألن التجار املسلمين حملوا معهم
رسالة اإلسالم في املناطق التي يتجرون فيها.وعلى القول بأن العربية وصلت إلى أفريقيا مع اإلسالم يمكن
أن ننظر إلى دخول اإلسالم في غانا الحديثة في القرن الخامس الهجري ،وذلك من أطراف الحدود
الشمالية حيث تحرك جيش املرابطين نحو الجنوب ململكة غانا القديمة ،حتى (( أتم فتح شمال
السنغال و داهومي و شمال غانا و شمال نيجيريا)))2( .
ّ
وتقدر نسبة املسلمين في غانا بما يقارب  %35باملائة ،حسب اإلحصاءات املتوفرة ؛ألن اإلسالم هو
أكثر األديان انتشارا في العالم وبخاصة في القارة األفريقية  ،وباألخص دولة غانا ألنها دولة فيها حرية
الديانة ،وأن الشعب الغاني شعب مسالم)3( .
وبهذا نقرر بأن العربية دخلت غانا الحديثة منذ القرن الخامس الهجري  ،وذلك بدخول اإلسالم حيث
إن املسلم يحتاج إلى أن يتعلم ما يتعبد هللا به في صلواته وأذكاره ونوافله ،وكان نظام التعليم في
املجالس العلمية التي يتصدر فيها املعلم بتعليم الناس القرآن الكريم ،ويخصص ذلك في الغالب لألوالد
وغيرهم.
ُ
َّ
املبحث الثاني :تعليم اللغة العربية في الكتاب و تحدياتها .
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إن اللغة العربية هي اللغة التي تدرس بها العلوم اإلسالمية و العلوم العربية على حد سواء في املجالس
ُ
العلمية و الك َّتاب و دهاليز العلماء على مختلف املستويات قبل االستعمار وبعده ،وهي لغة دين اإلسالم
(عمرو)1996 .
)  ،1لذا كان اإلقبال عليها شديدا حيث إن اآلباء الغيورين على دينهم يقبلون على أن يتعلم أبناؤهم
ُّ
اللغة العربية في الكتاب وينشؤوا عليها ،وكان لكل عالم طريقته في التعليم ،إال أن الطريقة السائدة في
الكتاتيب بعد أن يتمكن الطالب من القراءة و الكتابة يخصص له بعض الكتب حسب التخصصات
التي يرغب الطالب القراءة فيها فهناك الكتب التي يقرأها طالب العلوم الشرعية من الفقه والتوحيد
وكتب يقرأها طالب علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والعروض و البالغة واملنطق والتاريخ
والجغرافيا والفلك و غيرها من التخصصات (موس ى ) 2003 .والفقه وأصوله يدرسون الكتب اآلتية
في املذهب املالكي :املدونة الكبرى ،ومختصرالخليل و املنتقى للباجي ،وغيرها من الكتب،وكذلك إذا كان
التخصص الحديث و علومه و السيرة النبوية و القراءات والتوحيد والتنجيم واملنطق (محمد ،عبد
الصمد).
َّ
وأما اللغة العربية بفنونها املختلفة فيدرسون في النحو :اآلجرومية وملحة اإلعراب للحريري،
وقطرالندي وشذور الذهب ،وبلوغ األرب ،وخالصة ابن مالك والبهجة املرضية للسيوطي ،واملنهج
السالك لألشموني ،وشرح قطر الندى للمردييني ،والفريدة للسيوطي ،و التحقة الوردية وشرحها،
ومختصر ابن الحاجب وتسهيل ابن مالك.وفي اللغة واألدب يدرسون العشرينات والوتريات و الشعراء
الستة ومقصورة ابن دريد واملقامان للحريري والحكم العطائية،وفي العروض والقوافي يدرسون الرامزة
والدرر اللوامع و الخزرية ،وفي البالغة يدرسون تلخيص املعاني وألفية املعاني والجوهراملكنون وشرح
النقابة للسيوطي وتلخيص املفتاح ومختصر السعدي وصغرى السنوس ي ونظم ابن مقرعة وشرح
الجزائرية)2( .
وهذا يؤكد لنا غزارة العلم الذي يدرس في الكتاتيب و بيوت العلماء في أفريقيا بحيث إن الذي يتخرج
على هذا املنهج تجده قويا في العربية و جامعا لجميع الفنون العلمية كما سبق ،وال يزال يوجد من
العلماء من يتصدرون للتدريس على هذا النمط في مدينة كوماس ي وقد اشتهر من العلماء من يتصدرون
للتدريس في الزمن القريب املاض ي الشيخ نور الدين سيس ى -رحمه هللا  ، -والشيخ آدم بك -رحمه هللا -
 ،و الشيخ رشاد -أطال هللا في عمره  -املشهور بالكبريت األحمر و الذي ال يزال على قيد الحياة.ويالحظ
أن هذه الطريقة محفوفة بعدة تحديات ومعيقات يكمن في عدم تصنيف الكتب على أسس علمية
()1غنمي ،عمرو وضع ع ع ععايععة اليابير الارفا و بورجينععا يععااع ع ع ععو  ،منبععة وليععا ا ععاماععة ا ا ع ع ع ع ميععة بععالنينر  ،الاععد  1996 2م
ص . 291
()2ينظر محمد ،عبد الصمد ،الشارالارفا و غرفا أيريقيا منذ االايامار ،السنغال ونينيريا ،ماجسيير،ص .62-61
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تربوية مما يجعل الطالب قد ينهي عمره في تعلم هذه الكتب من املشايخ بالترجمة من العربية إلى اللغة
املحلية ،وتجد الطالب ناضجا علميا لكن يصعب عليه التحدث باللغة العربية الفصحى و إن نطقها
فعلى مستوى ضعيف( . )1
ُ
املبحث الثالث :الحلول املقترحة لتعليم اللغة العربية في الك َّتاب.
ُ
إن الدراسة في الك ّتاب وفي املجالس العلمية تحتاج إلى إعادة ترتيب في طريقة تعليم الكتب للطالب ا
ُ
لذين يقبلون على مثل هذا النوع من التعليم حيث إن الكتب التي تدرس في الك َّتاب و في املجالس العل
مية كنب عالية املستوى قد ال تتناسب مع مستوى الطالب من الناحية العمرية و اإلدراكية وبخاصة
فيما يتعلق باللغة العربية وموادها التخصصية ،لذا نقترح إعادة ترتيب هذه الكتب في التدريس حتى
يتناسب مع الطالب من الناحية العمرية والناحية العصرية التي نعيشها في القرن الحادي و العشرين
،كما أن وجود مثل هذه املجالس في املجتمع املسلم يثري اللغة العربية إلى جانب العلوم الشرعية.و ال
ترتيب املقترح في النحو على النحو اآلتي :متن اآلجرومية ثم قطرالندي ثم شذور الذهب ،ثم خالصة ا
بن مالك  ،ثم املنهج السالك لألشموني ،مختصر ابن الحاجب وتسهيل ابن مالك.والترتيب املقترح في ا
للغة واألدب  :العشرينات ثم الشعراء الستة ثم مقصورة ابن دريد ثم املقامان للحريري .والترتيب ال
مقترح في العروض و القوافي  :الرامزة ثم الدرر اللوامع .
والترتيب املقترح في البالغة  :تلخيص املعاني ثم ألفية املعاني ثم تلخيص املفتاح ومختصر السعدي
.والسبب من هذا االقتراح ألن في الترتيب القديم تكرارا في بعض الكتب والعصر الحاضر يحتاج إلى نو
ع من االختصار في التعليم ملواكبة الظروف.
املبحث الرابع :تحديات تعليم اللغة العربية في املدارس :
-1االبتدائية :
املرحلة االبتدائية في املدارس اإلسالمية في غانا يبدأ فيها الطالب و عمره ست سنوات ،ويدرس
الطالب في هذه املرحلة بعض مواد اللغة العربية و املواد اإلسالمية ،فإذا كان الطالب في هذه املرحلة
يدرس املواد العربية و اإلسالمية فقط وال يدرس املواد العصرية باإلنجليزية فالغالب أنه يجيد العربية
ويتحدث بها بطالقة ،ولكن الحكومة الغانية تسعى أن تدمج الدراسة العصرية بالدراسة اإلسالمية،
فبعد االعتراف باملدرسة اإلسالمية من إدارة التعليم فإن العربية تكون مادة تدرس كأي مادة من املواد
االنجليزية ،أو أن تخصص للمواد العربية و اإلسالمية من الساعة السابعة صباحا إلى التاسعة و
النصف صباحا  ،وتكون هذه الفترة مخصصة لتدريس املواد العربية و اإلسالمية من الهجاء و القراءة
العربية والفقة والتوحيد والقرآن الكريم،وال شك أن هذه املدة ال تناسب املواد التي يحتاج الطالب
( )1ايظ  ،محمد  ،اليابير الارفا ا ا ما وتطوره و غرب أيريقيا ،منبة قراءا أيريقية  ، 32ص  ،74أبريل –يونيه 2017م.
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دراستها في هذه املرحلة ،لذا فإن من أكبر املعيقات والتحديات التي تحول دون تطور العربية في املدارس
اإلسالمية في املرحلة االبتدائية هي عدم وجود مناهج دراسية مناسبة للوضع وللبيئة الدراسية في غانا،
وهذا الكالم له عالقة باملراحل األخرى التي ستمر بنا .
و التحديات واملعيقات التي تواجه املدارس ترجع إلى عدة عوامل :
العامل االقتصادي  :إن املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية في غرب أفريقيا وفي دولة غانا تعاني
من الضعف االقتصادي حيث إن املدارس على مستوى متدن في املباني الدراسية ،وجميع اللوازم التي
يجب أن يتوفر للمدرسة  ،و إذا أرادت إدارة املدرسة الرفع من الرسومات الدراسية إلعادة بناء الفص
ول صعب على اآلباء تلبية ذلك ،وكذلك من ناحية رواتب املدرسين تحد بأن املدارس العربية و اإلسال
مية ال تستطيع إعطاء مدرس ي اللغة العربية راتبا يكفيه ويجعله يشتغل بالعلم ،وعدم تفرغ مدرس ا
للغة العربية للتدريس يؤثر في مستواه الدارس ي وفي مستوى الطلبة أنفسهم الذين يتلقون الدراسة ،و
ملا أرادت الحكومة الغانية االستفادة من أبناء املسلمين وفتح باب التعليم أمامهم في مدارسهم اإلسالم
ية لم تستطع أن توفر فرصا وظيفية ملدرس ى اللغة العربية و إنما خططت أن يعين لكل مرحلة مدرسا
واحدا و هذا بالطبع ال يغطي الحاجة القائمة ،كما أن الوضع ينتهي بتالش ي اللغة العربية في املدارس ا
إلسالمية وضغفها وفيطلق على املدرسة بأنها عربية إسالمية وهي خال عن العربية و هللا املستعان .
العامل اإلداري :إن املدارس اإلسالمية خالية عن كوادر إدارية التي تقوم بتنظيم شؤون املدرسة من
حيث التسجيل و دفع الرسوم الدراسية و عمل دراسة واقعية لوضع املدرسة و الدخل اليومي و
الشهري و غير ذلك من األمور اإلدارية التي تحتاج إليها املدارس  ،وبما أن أغلب هذه املدارس من إنشاء
األفراد فإن الهدف االقتصادي للمدرسة ال تعدو القيام بما يحتاج إليه املؤسس وبعض املدرسين  ،و
هذا ال شك عائق كبير ال يحعل للمدرسة أي طموحات مستقبلية.
العامل املنهجي :املدارس العربية و اإلسالمية في غانا ليست لها مناعج دراسية معتمدة لدي الحكومة،
وال مناهح معتمدة بين املدارس أنفسها ،مما يعيق الدراسة العربية في تلك املدارس  ،وال يسمح بتوحيد
الجهود ،وقد قامت بعض األفراد بجهود مشكورة بالسعي للحصول على مناهج دراسية معتمدة بين
املدراس اإلسالمية للآلن لم تر هذه الجهود النور ،فواقع املدارس من جيث املنهج أن كل مؤسس
ملدرسة من املدارس يأخذ منهح الدولة التي درس فيها فخريجو الجامعات السعودية يعملون باملناهج
الدراسية للسعودية و خريجو الجامعات املصرية يعملون بمناعج جمهورية مصر العربية وهكذا  ،وال
شك أن هذه الجهود املبذولة ال تحقق األهداف املرحوة من أن نرى اللغة العربية لغة تدرس في املدارس
اإلسالمية الغانية على جميع املستويات من إمكانية االختبار فيها في الشهادات الدراسية املعتمدة في
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الدولة مما يتيح للطالب الذي تعلم العربية أن يوظف و يعمل في الدوائر الحكومية وهو متسلح بسالح
العلمين العربي و االنجليزي 1 .
-2املرحلة املتوسطة :املرحلة املتوسطة املعروفة في نظام التعليم العام بالثانوية الدنيا ( )J.S.Sوهي
مرحلة يمض ي فيها الطالب ثالث سنوات دراسية ،يدرس فيها الطالب املواد العربية بمعدل ثالث ساعات
يوميا و املواد العامة األنجليزية إال أن العائق الذي يجول دون تطور اللغة العربية عدم وجود مناهج
دراسية معينة من قبل الوحدة التعليمة اإلسالمية ،حيث إن إدارة املدرسة تسعى من عندها بتقرير
مناهج يؤمن بها قد تكون مناهج من السعودية أو من مصر العربية أو من ليبيا وهكذا ثم إن الحكومة
لم تجعل العربية من ضمن املواد التي تختبر فيها الطلبة مما يجعل الجهود املبذولة في تدريس بعض
املواد في اللغة العربية غير معتبرة ،وهذا عائق كبير أمام اللغة العربية في غانا ،إال أن بعض الغيورين
يسعون لتطبيق االختبار في املواد العربية في االختبارات العامة ( . )BECوللتغلب على ذلك فال بد من
إيجاد مناهج موحدة للمدارس العربية املعترفة لدى الحكومة ،و القيام بتدريب مدرس ي اللغة العربية
بشكل مستمر حتى يستطيعوا مواكبة التطورات في التعليم ،وكذلك اخراج كوادر تعليمة مكيفة ببيئة
التعليم العام في غانا حتى نستطيع تحقيق املطلوب .
-3الثانوية (  ) S.S.Sالثانوية العليا :وأما املرحلة الثانوية فقد جعلت فيها العربية من املواد املختارة
كاملادة الفرنسية على مستوى دول غرب أفريقيا ،وكان هذا النظام مطبقا في نيجيريا و غامبيا
وسيراليون،كما أنه مطبق في غانا في فترة مضت وعلقت فيها لسبب غير معروف و بتوفيق من هللا تم
تفعيل إرجاع االختبار في مواد اللغة العربية على مستوى دول غرب أفريقيا في غانا وكانت أول دفعة
اختبرت هذه السنة الدراسية  2017-2016بسبب جهود بعض املسلمين في غانا ،وال زالت الدولة
بحاجة إلى وقوق الدول العربية لدعم اللغة العربية على هذا املستوى حيث إن املسلمين يسعون إلى
تفعيل اختبار املواد العربية من املرحلة االبتدائية و االعدادية حتى تكتمل مسيرة اللغة العربية في
غانا من املراحل األولى إلى املراحل العليا.
 -4معاهد اللغات :والعربية في معاهد اللغات كانت قوية في األوقات املاضية ثم بدأت تضعف،والس
بب في ذلك في زعمي عدم وجود دعم خارجي لتدريس اللغة العربية من الدول العربية ،وقل اإلقبال ع
لى تعليم اللغة العربية في معاهد اللغات املنتشرة في غانا ابنداء من أكرا وكوماس ي وتمالى و سنياني و غ
يرها من املناطق التي فتحت فيها الحكومة معاهد اللغات ،فأكبر عائق في رأيي ضعف الدعم رسميا من
الدول العربية مما يؤدي بالجكومة الغانية إلى قلة العناية بالعربية مما يجعلها تعيين مدرسا واحدا أو
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أكثر مما ال يغطي بالحاجة وهذا أثر تأثيرا تدريجيا حتى عزف الطالب عن التسجيل في معاهد اللغات
لتعليم العربية .
املبحث الخامس  :الحلول املقترحة لتعليم للغة العربية في املدارس :
ال شك أن املطلع على أوضاع اللغة العربية في مدارس غانا يعرف بأن اللغة العربية تمر بتحديات ب
جب أن نضع لها حلوال جذرية من
الناحية االقتصادية و املنهجية و اإلدارية حتى تقوم اللغة العربية على ساعديها وتتماش ى مع العص
ر وظروفه ويظهر من الحلول ما يأتي:
الحلول النظامية:يجب أن يسعى املسلمون سعيا حثيثا يوضح للحكومة الغانية منزلة اللغة العربية
بالنسبة للمسلمين فإن املسلم يجب أن يتعلم دينه باللغة العربية فلذا يجب أن تكون للمدارس اإلس
المية التي تحث الحكومة أوضاعا خاصة من حيث اإلدارة و املتابعة وأن يكون للمدرسين الذين يأتون
للتدريس في املدارس اإلسالمية من غير املسلمين توعية لألوضاع فال بد من جدول زمني خاص باملدار
س اإلسالمية في اإلدارة العامة وأن يناط ذلك وضع الجداول الزمنية بالوحدة التعليمية اإلسالمية من
االبتدائية إلى الثانوية العامة  ،فاملدرسة التي تقوم بدراسة لغتين مستقلتين فكل لغة تحتوي على موا
د خاصة بها فال بد أن تكون لذلك اعتباره ووضعه في الحسبان في التشغيل و العمل .
وأقترح للمراحل مفردات منهجية على النحو اآلتي 1
الجانب االنجليزي في الساعات األخرى في املدرسة :
االبتدائية :السنة األولى اإلبتدائية
امللحوظة
مفردات املادة
م املادة
جميع السنة
الناس إلى سورة األعلى
 1القراءة املجودة والحفظ
من (أ) إلى (ي)
 2تهجئة الحروف العربية
من 100 -1
 3األعداد العربية
بعض الكلمات العربية
 4القراءة العربية
ومعانيها
بعض الكلمات و الحروف
 5اإلمالء و الخط
السنة الثانية االبتدائية :
ملحوظة
مفردات املادة
املادة
م
من سورة النبأ إلى الطارق
القراءة و الحفظ
1
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2

الثقافة اإلسالمية

القراءة العربية
3
اإلمالء والخط
5
السنة الثالثة اإلبتدائية
املادة
م
القراءة و الحفظ
1
الثقافة اإلسالمية
2
القراءة العربية
3
اإلمالء والخط
5
السنة الرابعة اإلبتدائية :
املادة
م
القراءة و الحفظ
1
الثقافة اإلسالمية
2
3

قواعد اللغة العربية

القراءة العربية
5
اإلنشاء
6
السنة الخامسة اإلبتدائية :
املادة
م
القراءة و الحفظ
1
الثقافة اإلسالمية
2

مسائل التوحيد ومسائل
الوضوء ومسائل الصالة .
بعض املوضوعات املناسبة
بعض املوضوعات املناسبة
مفردات املادة
من امللك إلى املرسالت
مسائل في األداب ومعرفة هللا ومعر
فة النبي صلى هللا عليه وسلم .
بعض املوضوعات املناسبة
بعض املوضوعات املناسبة

ملحوظة

مفردات املادة
من سورة الرحمن إلى التحريم
مسائل التوحيد ومسائل
الوضوء ومسائل الصالة .
الكالم املفيد ،أجزاء الكالم،املذكر و املؤنث ،
الفعل وأقسامه  ،الجملة اإلسمية والجملة الفع
لية
بعض املوضوعات املناسبة
كتابة الرسائل
مفردات املادة
من سورة األحقاف إلى القمر
نماذج من األحاديث في األعمال وم
سائل الفقه و مسائل في
التجويد .
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3

قواعد اللغة العربية

القراءة العربية
4
اإلنشاء
5
التاريخ
6
السنة السادسة اإلبتدائية
املادة
م
القراءة و الحفظ
1
الثقافة اإلسالمية
2

3

قواعد اللغة العربية

القراءة العربية
4
اإلنشاء
5
التاريخ
6
املتوسطة  :الصف األول املتوسط

املذكر و املؤنث واملفرد واملثنى وتق
سيم الجمع ،وإعراب املثنى وجمع املذ
كر السالم وجمع املؤنث السالم وجم
ع التكسير
واملبتدأ والخبر ،واألفعال إلى
استعمال الضمائر.
بعض املوضوعات املناسبة
كتابة الرسائل
سيرة الخلفاء الراشدين
مفردات املادة
من سورة غافر إلى الجاثية
نماذج من األحاديث في األخالق وم
سائل الفقه و مسائل في
التجويد .
النكرة و املعرفة ـ العلم ،املعرفة بال
إضافة إعراب املضاف إليه ،الضمير
املتصل و الضمير املنفصل ،األسماء ا
لخمسة ،واألمثلة الخمسةـ نصبها وج
زمهاـ
الفاعل ونائبه واملستثنى وظرف الزم
ان واملكان  ،الحال ونصب الفعل الم
ضارع وأدوات الجزم وأدوات الشرط ا
لجازمة والنعت الحقيقي والعطف .
بعض املوضوعات املناسبة
كتابة الرسائل
سيرة الخلفاء الراشدين
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م
1
2

املادة
القراءة و الحفظ
الثقافة اإلسالمية

3

قواعد اللغة العربية

النصوص األدبية
4
املطالعة
5
التاريخ
6
الصف الثاني املتوسط
املادة
م
القراءة و الحفظ
1
2

الثقافة اإلسالمية

3

قواعد اللغة العربية

مفردات املادة
من سورة سبأ إلى الزمر
نماذج من األحاديث في األعمال وم
سائل الفقه و مسائل في
التجويد .
املبني و املعرب ،أنواع الخبر،
األفعال الناسخة ،أفعال
املقاربة ،إن وأخواتها،كسر همزة إن
وفتحها،وعمل ال النافية للجنس ،ال
فعل الالزم و املتعدي إلى جزم املضار
ع ونصبها
.
بعض املوضوعات املناسبة
موضوعات مناسبة
تاريخ العرب القديم
مفردات املادة
من سورة القصص إلى
األحزاب
نماذج من األحاديث ومسائل
الفقه و مسائل في
التجويد .
اتصاالت األفعال بضمائر الرفع البا
رزة ،إسناد الفعل املاض ي الصحيح و
املعتل إلى ضمائر الرفع البارزة ،الفاع
ل ،املفعول به ،املفعول املطلق ،ما ي
نوب عن املفعول املطلق ،املفعول من
أجله إلى باب البدل .
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النصوص األدبية
4
املطالعة
5
اإلنشاء
6
الصف الثالث املتوسط
املادة
م
القراءة و الحفظ
1
الثقافة اإلسالمية
2

3

قواعد اللغة العربية

بعض املوضوعات املناسبة
موضوعات مناسبة
رسائل االعتذار والرجاء واألحزان .
مفردات املادة
من مريم إلى إلى النمل
نماذج من األحاديث في األعمال وم
سائل الفقه و مسائل في
التجويد .
باب اإلضافة إلى باب اسم اآللة

ملحوظة

استعمال الضمائر.
بعض املوضوعات املناسبة
املطالعة العربية
4
سورة النبأ إلى الناس
التفسير
5
تعريف الفعل املعتل إلى باب
الصرف
6
التصغير
الثانوية :وأما املرحلة الثانوية العامة قيعتمد فيها على مناهج لجنة االختبارات في غرب أفريقيا ومنا
هجها معروفة وقوية تؤثر العربية في الطالب و تعطي الطالب ملكة عربية مناسبة يسمح للطالب بال
تحدث بها و كتابتها و فههما بكل وضوح .1
املواد التي تدرس في املرحلة الثانوية
ملحوظة
املادة
م
النحو
1
الصرف
2
املحادثة
3
األدب ونصوصه
4
اإلنشاء العربي
5
الترجمة
6
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املادة  :النحو
مفردات املنهج :
املوضوعات
م
الكالم و أنواعه
1
األسماء ،املفرد ،والجمع بأنواعه
2
أسماء اإلشارة واألسماء املوصولة،
الضمائر بأنواعها
املذكر و املؤنث
3
حروف الجر والجر باإلضافة
4
الصفة و املوصوف( النعت
5
واملنعوت) و العطف والبدل و
التوكيد
أقسام الفعل:املاض ي واملضارع و
6
األمر
الجوازم و النواصب
7
الجملة االسمية والجملة الفعلية
8
النواسخ كان وأخواتها ،إن
9
وأخواتها ،ظن وأخواتها.
املعرب واملبني ،وبناء الفعل
1
وعالمات اإلعراب في األفعال
0
واألسماء و اإلعراب التقدير و
أسبابه
الالزم و املتعدي
1
1
املنصوبات:املفعول به واملفعول
1
معه و املفعول فيه ( الظرف) و
2
املفعول ألجله واملفعول املطلق و
الحال والتمييز واملستثنى واملنادى

الترميز

15
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املادة :الصرف .مفردات املنهج :
الوحدات
الترميز
م املوضوعات
 1الالزم واملتعدي واإلعالل
وتصريف الفعل
 2العدد (من واحد إلى ثالثة)
 3الفاعل ونائبه (املعلوم واملجهول)
 4املصدر واسم الفاعل واسم
املفعول واسم التفضيل والصفة
املشبهة
 5الفعل الجامد و املشتق
 6اسم التصغيرواسم اآللةواسم
الزمان واملكان والنسب
املادة :النصوص العربية لغرب أفريقيا  .املفردات  :النصوص العربية لغرب أفريقيا (أ).
 -1ثالث قصائد من شعر عبد هللا بن فودي( رثاء املصطفى ،ووقعة قار والرد على قصيدة غوني
البرناوي ـ من كتابه تزيين الورقات.
 -2ثالث قصائد من شعر سليمان أحمد ( السطور العاطرة ،نشيد مركز أمهات املؤمنين ،وحفلة
الزفاف  ،و العلم عطاء اإلسالم ).
 -3الفصل األول و الثاني من كتاب مستقبل اللغة العربية في نيجيريا  ،ص.11-1:
املفردات:الشعر والنثر في العصور الحديث ( -1798إلى يومنا)( .ب).
 -1ثالث قصائد من شعر أحمد شوقي " وصف زلزال بطوكيو"و "مدح الجراح على إبراهيم" و
الثعلب و الديك"
 -2ثالث قصائد من شعر إيليا أبو ماض ي " وصف الكريم و "لم تشتكي"
 -3قصة اليتيم و قصة الحجاب ملصطفى لطفي املنفلوطي في كتابه العبرات.
املفرادات:الشعروالنثر في العصور اإلسالمية(1798-610م)(ج).
 -1قصيدة حسان بن ثابت في فتح مكة " عدمنا خيلنا"
 -2قصيدتا الفرزدق من شعره " لنا العزة الغلباء" ومدح اإلمام زين العابدين"
 -3قصيدتا جرير من شعره :أشحان الهوى" و الفرزدق فاسق"
 -4قصيدتا أبي العتاهية من شعره :أنا لهو" و أال إننا كلنا بالد"
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 -5النبي محمد صلى هللا عليه وسلم "الوداع".
 -6الخليفة علي بن أبي طالب (رض ي هللا عنه) وخطبته في الجهاد بإخالص .
املفردات :الشعر والنثر في العصور اإلسالمية (610-500م)(د)
 -1عمرو بن كلثوم و فخره النونيي؟
 -2زهير بن أبي سلمى و قصيدته الحكمية امليمية ( 10أبيات).
 -3تماضر الخنساء وقصيدته من مراثيها " صخر الندى" و الذكر الدائم"
 -4هشام بن عبد مناف وخطبتان من خطبة " جوار بيت هللا و مكارم األخالق ( .املفصل ج
ص.)89-88:
الكتب املقررة ملادة األدب:
 -1عبد هللا بن محمد بن فودى  :تزيين الورقات  ،مطبعة جامعة إبادن  ( 1963أو أي طبعة أخرى
).
 -2سليمان أديبايو أحمد  :السطور العاطرة  ،مطبعة إبراهيم كيوليرى اإلسالمية ( لورن 1418هـ
1998م) . -3مرتض ى بدماص ي  :مستقبل اللغة العربية في نيجيريا .دار النشر اإلسالمية  ،الغوس1997،م .
 -4مصطفى لطفي املنفولوطي :العبرات  ،بيروت و القاهرة .
 -5أحمد اإلسكندربي و اآلخرون :املفصل في تاريخ األدب العربي .األول و الثاني ،وزارة املعارف
العمومية  ،القاهرة .
 -6عبد الرحيم عيس ى األول  :الكشاف في األدب العربي للمدارس الثانوية بغرب أفريقيا ،م يـ يـ
شومولو ،الغوس2000 ،م زكريا حسين  ،املادية األدبية لطالب العربية في غرب أفريقيا ،دار النور،
أوتش ي 2000م .
املقررات في مادة اإلنشاء واملحادثة و الترجمة :
 -1سيد حمزة مالك :املرشد في اإلنشاء العربي ،الكتاب األول و الثاني ،دار النشر اإلسالمي،
الغوس 1982م .
 -2بشير أحمد محي الدين و املرتض ى مختار املرتض ى  :املطالعة الواضحة ،شركة دنالمي و أبناؤه،
كنو.
 -3إسحاق أوغنبيه :القصص الشعبية عن السلحفاة عند اليورباويين ،إبادن و كنو.
 -4عبد الفتاح صبري بك و علي عمر بك  :القراءة الرشيدة :الجزء  4-1دار املعارف  ،القاهرة.
 -5محمد بديع شريف وسليم حكيم و الحاج حسين آدمو  :العربية الجديدة في نيجيريا ،الكتاب
الثالث.لوتغمان ،إكيجا ،الغوس .
17

ALMAKRIFAH, Vol. 15 (1) April 2018

 -6عبد هللا الطيب سمير التلميذ ،الجزء األول و الثاني  ،مكتب النشر ،الخرطوم.
 -7نائي سليمان والي :النور الدالل في ترشيد األطفال.
 -8زكريا حسين  :املطالعة اإلفريقية  ،مطبعة شييبأوتما ،إجيبو أودي .2000
 -9قاموس جيد  :عربي ـ أنجليزي ـ عربي.
املقررات في النحو و الصرف.
 -1محمد أجروم الصنهاجي :متن األجرومية .
 -2علي الجارم ومصطفى أمين :النحو الوضح ملدارس املرحلة األولية الجرء  ، 3-1دار املعارف ،
القاهرة.
 -3محمد عبد الحليم العربية الحديثة  .الجزء  ، 2-1دار النشر اإلسالمي  ،الغوس .
ومن الناحية اإلدارية فال بد من تفعيل إدارة وحدة التعليم اإلسالمي وإعادة صالحيات واسعة إليها
من توظيف املدرسيين حسب
حاحة املدرسة إلى مدرسين من الناحية االعربية و الناحية االنجليزية وتخويل تنظيم دورات تدريبية
للمدرسين تحت هذه الوحدة بالتعاون مع اإلدارة العامة وإعادة تأهيل بعض مدرس ي العربية و غير ذ
لك من األشياء التي تخص املدارس العربية اإلسالمية.
ومن الناحية االقتصادية :ولعل توظيف مدرس ي اللغة العربية من الحكومة سيقلل من عبء املدرس
ة وأن يكون ملؤسس ي املدارس
اإلسالمية اعتبار خاص و تعامل خاص يضمن لهم العيش الكريم حسب األوضاع
و أن يكون ملا يضمن سالمة الفصول الدراسية وضمان إصالحات الالزمة التي تضمن استمرار االس
تفادة منها.
املبحث السادس  :تعليم اللغة العربية في الجامعات تحدياتها ومعيقاتها .
-1جامعة غاناUNIVERSITY OF GHANA .
وإذا نظرت إلى الجامعات الغانية وواقع اللغة العربية فيها لوجدت أن اللغة العربية في طور النشوء
فيها حيث إن الجامعات التي تدرس اللغة العربية في مراحلها املختلفة هي جامعة غانا التي فتحت قسما
بمسمى قسم اللغات الحديثة ومن ضمن اللغات التي تدرس في ذلك القسم قسم اللغة العربية ،ويقوم
القسم بتدريس اللغة العربية كتخصص للطلبة الذين اختاروا اللغة العربية ،ويقوم الطالب بدراسة
العربية من الهجاء إلى إمكانية القراءة والكتابة و في نهاية الدراسة يقوم القسم بترشيح بعض الطلبة
لالستمرار بدراسة اللغة العربية في جمهورية مصر العربية لفترة دراسية معينة ،ثم يعود الطالب بعد
إنهاء الدراسة في الخارج بمواصلة الدراسة في البرنامج الذي اختاره ويتخرج وفي شهادته ما يؤكد دراستة
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للغة العربية ،وللتطور باللغة العربية في جامعة غانا فتحوا برنامج املاجستير في اللغة العربية ،كما
أنهم أيضا في صدد افتتاح برنامج الدكتوراه في اللغة العربية.
-2جامعة التربية ،وينيا UNIVERSITY OF EDUCATION,WINNEBA-KUMASI .
CUMPUS
أما جامعة وينيبا فرع كوماس ي فقد فتحوا برنامج التربية العربية تحث قسم التخصصات املختلفة
ثم بعد ذلك فتحوا قسم اللغات التربوية الذي يضم لغتبين االنجلزية و العربية ـ وبرنانج تعليم اللغة
العربية هو املعني في هذا البحث وهو برنامج إلعداد معلمي اللغة العربية في غانا.
وجامعة وينيبا جامعة متخصصة في إعداد املعلم الكفء في جميع التخصصات التربوية ،وقد رأت
الجامعة أن الحاجة قائمة على إيجاد برنامج إلعداد معلمي اللغة العربية بعد أن تأكدت من إيجاد
مدارس إسالمية تجت إدارة الوحدة التعليمية اإلسالمية املعترفة لدى الحكومة،وهذه املدارس بحاجة
إلى مدرسين أكفاء مدربين أحسن تدريب ،باإلضافة إلى وجود الثانويات اإلسالمية املعترفة لدى
الحكومة التي تعج بأبناء املسلمين ،و بجهود املخلصين من املسلمين أعادت الحكومة املواد العربية من
ضمن املواد املختبرة فيها على مستوى دول غرب أفريقيا ،مما يتيح لهؤالء الطلبة املتخرجين من
الثاونويات العامة مع وجود مواد اللغة العربية في كشوفاتهم و نجاحهم فيها من االلتحاق ببرنامج
التربية العربية مباشرة (ميغا ،هارون) 2014 .
واليزال البرنامج يعاني من قلة الطلبة امللحقين به لعدم وجود مناهج عربية معتبرة في غانا تتيح
للطالب من اختيار اللغة العربية من االبتدائية إلى الثانوية ومن ثم االلتحاق ببرنامج التربية
العربية،وأرى أن الجهود مبذولة لدى حكومة غانا لترى العربية قائمة في الدولة إال أن الدول العربية
بحاجة إلى النظر إلى هذه الجهود و الوقوف وراءها لترى العربية النور في دولة غانا،وقد مض ى على
البرنامج ثالث سنوات لآلن وكان عدد الدفعة األولى  14طالبا وطالبة و الدفعة الثانية أيضا  14 :طالبا
وطالبة  ،و الدفعة الثالثة 12 :طالبا،والدفعة الرابعة قد زاد فيها عدد الطالب إلى  50طالبا وطالبة .
واألعداد في السنة األولى و الثانية و الثالثة غير مشجعة للجامعة باالستمرار بالبرنامج ،ولكن العدد
في السنة الرابعة من بدء البرنامج عدد مشجع ،ونرجو أن تكون إعادة مواد اللغة العربية في املواد
املختبرة فيها على مستوى دول غرب أفريقيا نقطة انطالق لتحسين وضع البرنامج و زيادة أعداد الطلبة
امللتحقين بالبرنامج واليتحقق ذلك إال بدعم الدول العربية ألمثال هذه البرامج التي ترفع من قيمة
العربية في العالم ،و في غانا خاصة  ،و الجدير بالذكر أنه توجد مؤسسة تعليمية يسمى معهد الدرة
للغات التابع ملؤسسة الدرة باألردن تعاونت مع الحامعة في تطبيق مادة من املواد التي قررت من ضمن
مفردات املواد لطالب السنة الثالثة وهي مادة تطبيق اللغة(  )LANGUAGE IMMERSIONوكان
املفروض أن بسافر الطالب إلى دولة عربية ملدة ثالثة أشهر ولكن املعهد بالتعاون مع جامعة املدينة
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للعلوم و التكنلوجيا استعانت تكوين ييئة عربية لتحقيق هذا الهدف  ،فمثل هذه املؤسسات تؤدي
دورها  ،وهناك أفراد ايضا ساهموا في هذا البرنامج  ،لكن نتطلع تعاونا أكثر فاعلية في املستقبل
القريب.
وما زال برنامج االنغماس اللغوي بحاجة إلى دول عربية تقوم بالتعاون مع الجامعة بتوفير منح
دراسية للطالب النجاز برنامج االنغماس اللغوي  ،وأو توفير بيئة عربية في أي دولة من الدول اإلسالمية
.
املبحث السابع :الحلول املقترحة لتعليم اللغة العربية في الجامعات :
يظهر لي أن أرضية غانا أرضية خصبة صالحة للتطور و التقدم في مجال العلم و التعلم  ،إال أن
عقلية بعض املسؤولين في غانا بأن اللغات األجنبية تحتاج إلى داعمين من أصحاب اللغات  ،و الحكومة
الغانية من دورها إتاحة الفرص لفتح أقسام علمية لتلك اللغات ،فلو جئت إلى جامعة غانا لوجدت
اهتمام دول للغاتها مثل الفرنسية لها قاعات و نوادي لتطوير اللغة و تشيجع الطالب إلى اختيارها كلغة
يكمل بها دراستها وكذلك اللغة الصينية التي بدأت متأخرة في جامعة غانا بالنظر إلى اللغة العربية التي
افتتح قسمها قبل الصينية إال أن امللتحقين بها من الطالب في الجامعة أكثر بكثير من الطالب الذين
يختارون اللغة العربية و السبب يرجع إلى عدم الدعم السخي من الدول العربية.
وال يختلف الوضع عن اللغة العربية في جامعة التربية التي يعتبر أن تدريس اللغة العربية فيها بدأت
عام  2014ه وهذه السنة هي سنة تخريج الدفعة األولى من الطالب فيها ،و القسم بحاجة إلى دعم
الدول العربية من حيث املنح الداخلية و إتاحة الفرصة للطالب بالدراسة في جامعاتها في برنامج
االنغماس اللغوي الذي يعد من متطلبات التخرج في جامعة التربية و غير ذلك من مجاالت التعاون
لتطوير اللغة العربية في غانا ألنها من مصاف اللغات العاملية ،بل من اللغات الحية في غانا .
الخاتمة وتتضمن النتائج التي توصل إليها الباحث.
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات و الصالة و السالم على النبي العربي املبين محمد بن عبد هللا
صلوات هللا وسالمه عليه  ،وبعد ،،فإن الناظر في وضع اللغة العربية في أفريقيا وفي غانا بصفة خاصة
ليجد بأن العربية لها جذور قديمة في املنطقة من أجل العالقات التجارية و البيئية التي تربط بين
املنطقتين عبر القرون املاضية ،ثم جاء اإلسالم ليؤكد حاجة املسلم إلى تعلم العربية على أقل تقدير
أن يعرف ما يؤدي به فرائض هللا عليه من الصلوات املفروضة و األدعية الواجبة قراءتها بالعربية في
الصلوات ،وباإلضافة إلى شرف تعلم العربية  ،فقامت الجهود الجبارة منذ القدم لفتح باب تعلم
العربية حسب الظروف ،فكان تدريس العربية ابتداء باملسجد و مجالس العلم و دهاليز العلماء و
الكتاب ثم وصل األمر بالعربية أن تدرس دراسة نظامية على غرار تدريس االنجليزية و الفرنسية و
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غيرهما من اللغات الحية التي تدرس ،إال أن العربية تمر بعدة تحديات ومعيقات في أفريقيا وفي دولة
غانا بشكل خاص و هي على النحو اآلتي:
ّ
-1عدم إنزال العربية منزلتها بين اللغات الحية بحيث يعد متعلم اللغة العربية له وزنه و اعتباره كما
يعد ملتعلم اللغة االنجليزية ،ويسمح له بالعمل بكامل الحرية في الدوائر الحكومية وغيرها من املجاالت
التي يمكن أن يعمل فيها .
-2عدم وجود جهات رسمية مسؤولة عن تطور اللغة العربية في املدارس و القيام بما ينبغي من وضع
املناهج وتطويرها ووضع املدرسين وتطويرهم (أ اندو ،ايس ى ) 2016
-3الحكومة تقوم ببعض الحاجات نظرا لحاجتها هي وليس لحاجة العربية  ،لذا لونظرنا إلى إيجاد
وحدة التعليم اإلسالمي وإتاحة الفرصة لتعيين مدرس ي العربية في الحكومة ،ليس لتطوير العربية
بذاتها ،و إنما سعي الحكومة لتحقيق هدفها وهو انخراط أبناء املسلمين في التعليم العام،وليس هدفها
خدمة العربية ،وإنها أعطت هذه الفرص كوسيلة إلى تحقيق هدفها وقد تحققت لها ذلك (عبد الس م,
)2013
-4عدم دعم كاف من الدول العربية للعربية كما يفعل نظرائها للغاتها في غانا كالفرنسية و األملانية
و الصينية و غيرها من اللغات الحية التي تسعى إلحياء لغاتها على املستوى الرسمي .
-5عدم إيجاد مناهح تتضمن متطلبات التعليم العام التي تكون باالنجليزية،وما يحتاج إليه العربية
حتى يكون الطالب املسلم يتسلح باللغتين العربية واالنجليزية على حد سواء .
 -6محاولة الغرب من علمنة اللغة العربية وتجريدها عن اإلسالم ،وقد قام مجموعة من الناس في
دول غرب أفريقيا إلى الدعوة بتجريد اإلسالم من العربية.
-7من أهم الحلول لبعض التحديات قيام الغيورين من املسلمين في دولة غانا إلى السعي لدى الحك
ومة لتوفير متطلبات املدارس اإلسالمية من تعيين مدرسين وإعطاء وحدة التعليم اإلسالمي الصالحيا
ت الكفيلة بتشغيل املدارس اإلسالمية من املرحلة االبتدائية إلى املرحلة الثانوية ودعم العربية كذلك
في الجامعات التي لها أقسام تقوم بتدريس اللغة العربية .
-8قيام الدول العربية بالعناية باللغة العربية في دول غرب أفريقيا وفي غانا خاصة بكل ما تعني كلمة
العناية من معنى .
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