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ملخظ :اللغت هي اليائً الخي اإلاؿاٖض ٖلى الخىانل و منها الٗغبيت التي لها حظوع في
اللاعة ؤلافغيليت بفٗل الهجغاث والغخالث واهدكاع ؤلاؾالم ،لىً الاؾخٗماع و الٗىإلات
خاعبها فتراحٗذ واليىم يكهض الٗالم ؤلاؾالمي اهخفايت إلٖاصتها إلى ما واهذ ٖليه .
كلماث مفتاحيت :لغت ؛عربيت؛ إفريقيا ؛ اهتشار؛ جراجع.
Abstract: Language is a means of communication just as the
arabic language which has some roots in africacoming from the
impact of trades andynvasions,and the spread of the islamic
religion,but i twas faught by colonialization and globalization ,and
now aday the islamic world wants to revive.
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.1املقذمت:
اللغت هي طلً اليائً الخي ،اإلامازل لٗىاعى الصحت والؿلم والىمى واللىة والًٗف
واإلاىث والؼواٌ ،هي الُغيلت اإلاثلى للخىانل بحن الكٗىب و الىاؽ ٖلى ازخالف ألانىٌ
و الٗغكياث ويٗغفها ابً الجني بلىله إنها أنىاث يٗبر بها الىاؽ ًٖ أغغايهم ،بما فيها
اللغت الٗغبيت التي حٗخبر إخضي اللغاث الٗاإلايت الغؾميت اإلاٗترف بها لضي ألامم
اإلاخدضة،وهي اللغت الغؾميت في حمي٘ الضوٌ الٗغبيت ،حٗض مً أكضم اللغاث اإلاٗانغة وال
جمثل مىُلت مٗيىت ،فلض واهذ اللغت الغؾميت في ألاهضلـ وإخضي اللغاث الغؾميت في
آؾيا الىؾُى وبالص فاعؽ وأعميييا والبللان ومماليً إفغيليا ،أما الخِ الٗغبي فلض
هخب به الٗغب وغحر الٗغب ،اإلاؿلمىن وغحرهم.
يغوم هظا اإلالاٌ أن يجؿض نىعة ٖامت ًٖ اللغاث في إفغيليا ،وإبغاػ جىانل اهدكاع
اللغت الٗغبيت فيها،زم أؾباب جغاح٘ هظه اللغت و الخدضياث التي جىاحهها للبلاء.
.2اللغاث في إفريقيا:
.1.2الفطائل اللغويت من حيث القرابت:
لُاإلاا أصث اللغت صوعا مهما في خياة ألامم وجاعيسها ،فال وحىص لها بغحر اللغت،فهي وٖاء
الثلافت وأبغػ ججلياث الهىيت ،وحٗضصث في إفغيليا إط يىحض بها ما يؼيض ًٖ زالزت آالف
لغت أنليت مىػٖت بحن صوٌ و أكلياث بدىىٕ ألاحىاؽ واللبائل .ويهىف بٌٗ الباخثحن
1
هظه اللغاث إلى فهائل و مجمىٖاث لغىيت هبري وفم لللغابت وهظه الفهائل هي :
فهيلت اللغاث الىيجغو وىوغىيت فهيلت اللغاث آلافغو آؾيىيت فهيلت لغاث الخىيؿان فهيلت اللغاث الىيليت الصحغاويت فهيلت اللغاث آلاؾتروهحزيتوكض حٗضث الضعاؾاث خىٌ اللغاث في هظه اللاعة ألهضاف ٖضيضة منها الغخلت و
اإلاغامغة ،أو البدث في الٗلىم الُبيٗيت مً هباجاث و َيىع وخيىاهاث أو للخبكحر
اإلاؿيخي،فيان جهييف الٗالم صيتريل ويؿترمان 2للغاث ؤلافغيليت في صعاؾت
أهثروبىلىحيت للمجخمٗاث ؤلافغيليت 1940مغجبا فيها ألاؾغ اللغىيت ؤلافغيليت.
.2.2اللغاث من حيث التقسيم الاجتماعي:
منها

جاعيش اللغت الٗغبيت في إفغيليا  ،خفيٓت بكاعف

-1اللغاث اليىيؿاهيت
-2اللغاث الؼهجيت و جىلؿم إلى زالزت أكؿام:
 ،ج-اللغاث الىيليت
أ-لغاث الؿىصان  ،ب -اللغاث البا بيخىيت
-3اللغاث الحاميت الؿاميت و جىلؿم إلى كؿمحن:
أ-لغاث خاميت  ،ب-لغاث ؾاميت
.3.2اللغاث من حيث الامتذاد الجغرافي:
هما حكحر صعاؾاث أزغي إلى أن أهبر اللغاث في إفغيليا و أهمها جخمدىع خىٌ ؾذ لغاث
3
أؾاؾيت هي :
-1الؿىاخليت:و يمخض هفىطها مً قغق إفغيليا إلى غغبها و حٗخبر لغت عؾميت في الٗضيض مً
هظه البلضان.
 -2الهاوؾا :اهدكغث في هيجحريا و اليامغون و الىيجغ و الؿىصان و غاها
-3اليىعوبا :جياص جىدهغ في هيجحريا مً خيث الاؾخٗماٌ والاهدكاع
-4الفىالهيت أو البىالعيت :حؿخٗمل هظه اللغت في غيييا والؿىغاٌ وؾحراليىن و غامبيا ومالي
و بىعهيىافاؾى والىيجغ وهجحريا واليامغون و الدكاص ومىعيخاهيا .
-5اإلااهضيديىيت :و هي أيًا لغت اجهاٌ مىدكغة في مالي و غيييا و ؾاخل الٗاج و
ؾغياليىن .
-6الىلىفيت :جىدكغ بهىعة هبحرة في الؿىغاٌ و بٌٗ صوٌ ؤلافغيليت مثل غامبيا و
مىعيخاهيا.
مً زالٌ هظه الخلؿيماث هجضأن اللغاث ؤلافغيليت حٗضصث مً مهىف آلزغ،فالبٌٗ
كؿمها باٖخباع ٖضص الىاَلحن بها،وآزغ يغي أنها مىخىبت وغحر مىخىبت هما يغي آزغون أن
بًٗها مهضص باالهضزاع ألنها حكيى غغبت في مىاَنها.لىً ما غاب ًٖ هظه الخهاهيف هى
اللغت الٗغبيت ،فهل هي خضيثت الاهدكاع ،هىان أم أنها قهضث جغاحٗا ما.
.3عوامل اهتشار اللغت العربيت في إفريقيا :
إن بىاصع الٗالكاث بحن ألافاعكت و الٗغب كضيمت حضا،فلض واهذ َغق الاجهاٌ بحن قبه
الجؼيغة الٗغبيت وإفغيليا ميؿىعة بحن َغيم باب اإلاىضب و قبه حؼيغة ؾيىاء ،هما واهذ
ؾىاخل اإلاديِ ؤلافغيليت والٗغبيت جمثل هلاٍ جىانل هامت بحن الًفخحن،و في وؾِ
الصحغاء لٗبذ ؤلابل صوعا في الاجهاٌ البر م٘ حىىب الصحغاء و قمالها ،فلامذ
الهالث وجىَضث الٗالكاث بدىم الجىاع الجغغافي و بدىم الخىلل و الخجاعة وهؿب
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الٗيل أو الاؾخُالٕ الجغغافي ،و بهظا ٖغفذ اللغت الٗغبيت َغيلها إلى إفغيليا ما أصي إلى
الخأزحر و الخأزغ بحن الجاهبحن زانت أن هؤالء الٗغب واهىا أهثر جلضما وعكيا مً أهل البالص
ألانليحن " وكض ْلذ إفغيليا مغجبُت اعجباَا كضيما بدًاعة الٗغب كبل ؤلاؾالم وبٗض
انهياع ؾض مأعب هاحغث كبائل ٖغبيت مً الجؼيغة الٗغبيت ٖبر باب اإلاىضب إلى قغق
إفغيليا واججهذ مجمىٖاث منها ٖبر عخلت َىيلت مغوعا بالحبكت و الؿىصان الكغقي و
فؼان و اؾخلغث بغغب إفغيليا ". 4
لىً هظه الهجغاث و الغخالث لم جخضٖم إال باهدكاع ؤلاؾالم في هظه اإلاىُلت ،فلىيذ
هظه الهالث بٗض ْهىع هظا الضيً الجضيض واهخهى اإلاُاف بيكأة مجخم٘ ٖغبي إفغيلي
هخج ًٖ التزاوج والخماػج الثلافي بحن الٗغب والؿيان ألانليحن .وبما أن لغت هظا الضيً
هي الٗغبيت فلض ٖمذ بىنفها عافض اللغآن و خاملت للٗلم و اإلاٗغفت،ولفترة ليؿذ
ببٗيضة واهذ الٗغبيت ألاهثر اؾخسضاما في هثحر مً الضوٌ ؤلافغيليت التي اٖخمضث الحغف
الٗغبي في مٗٓم لغاتها و لهجاتها  " .فاهدكاع اللغت الٗغبيت وان قيئا ملؼما بالًغوعة
اهدكاع الضيً ؤلاؾالمي فديثما جىحه ؤلاؾالم و اؾخلغ اؾخلغث مٗه لغت اللغآن التي هي
أصاة يغوعيت لفهم الىحي والخجزيل ٖىض اإلاؿلمحن و يغوعيت أيًا ألصاء فًيلت الهالة و
خفٔ الؿىع و كغاءة ألاوعاص " 5أما ًٖ الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى اهدكاع الٗغبيت هظهغ :
.1.3العامل الذًني :
أزغث ٖضة ٖىامل في اهدكاع وجغؾيش اللغت الٗغبيت بحن اإلاؿلمحن مً غحر الٗغب،و أغلب
هظه الٗىامل وأبغػها يٗىص إلى صواف٘ صيييت هديجت اٖخىاق هظه الكٗىب لٗليضة ؤلاؾالم
الىاَلت بالٗغبيت يلىٌ ابً زلضون مٗلال طلً " هما هجغ الضيً اللغاث ألاعجميت و وان
له لؿان اللائمحن بالضولت ؤلاؾالميت ٖغبيا هجغث ولها في حمي٘ ممالىها فهاع اؾخٗماٌ
الٗغبي مً قٗائغ ؤلاؾالم و َاٖت الٗغب و هجغ ألامم لغاتهم وألؿىتهم في حمي٘ ألامهاع
و اإلامالً و ناع اللؿان الٗغبي لؿانهم ختى عسخ طلً لغت في حمي٘ أمهاعهم و ناعث
ألالؿىت ألاعجميت صزيلت فيها وغغيبت ". 6
فمٗغفت الٗغبيت مً الضيً لظلً ػاص إكباٌ الىاؽ ٖلى حٗلمها و وَضث أعوانها واهههغوا
فيها إط لً يخمىً ؤلافغيلي مً فهم هظا الضيً إال إطا أزظ كؿُا وافغا مً اللغت الٗغبيت
فهظا الثٗالبي يلىٌ ":إن مً أخب هللا أخب عؾىله مدمضا نلى هللا ٖليه و ؾلم و مً
أخب الغؾىٌ الٗغبي أخب الٗغب و مً أخب الٗغب أخب الٗغبيت التي هؼٌ بها أفًل
الىخب ٖلى أفًل العجم و الٗغب،و مً أخب الٗغبيت ٖني بها و زابغ ٖليها ونغف همخه
إليها ومً هضاه هللا لإلؾالم وقغح نضعه لإليمان و أجاه خؿً ؾغيغة فيه اٖخلض أن
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مدمضا نلى هللا ٖليه وؾلم زحر الغؾل و ؤلاؾالم زحر اإلالل والٗغب زحر ألامم و الٗغبيت
زحر اللغاث و ألالؿىت و ؤلاكباٌ ٖلى جفهمها مً الضياهت ،إط هي أصاة الٗلم و مفخاح
الخفله في الضيً و ؾبب إنالح اإلاٗاف واإلاٗاص زم هي إلخغاػ الفًائل والاخخىاء ٖلى
اإلاغوءة وؾائغ أهىإ اإلاىاكب والييبىٕ للماء والؼهض للىاع ". 7
ووان الفًل في اهدكاع لغت الضيً للفاجدحن والُغق الهىفيت و اللىافل الخجاعيت و
الٗلماء والضٖاة،فالفاجدىن وٖلى عأؾهم ٖلبت بً هاف٘ الفهغ الظ جىلى قماٌ إفغيليا
مغهؼ اهُالق الضٖىة و أؾلمذ ٖلى يضه ٖضة كبائل إفغيليت منها غيييا وغاهاوالخىغو ،زم
حاءث صٖىاث اإلاغابُحن " فلض قهض اٖخىاق ؤلاؾالم اػصياصا هبحرا بٗض اؾديالء اإلاغابُحن
بلياصة أبي بىغ بً ٖمغ ٖلى اللؿم ألاهبر مً إمبراَىعيت غاها و إؾلاَهم ٖانمتها ؾىت
 1076وأؾلم ملىن غاها و ٖغف أهلها بٗضئظ بدماؾهم لإلؾالم و الضٖىة له في غغب
إفغيليا ". 8
و يغح٘ الفًل إلى جلً الفخىح في كيام ممالً إؾالميت هممالً" غاها و مالي ونىغي
وواهم بغهى و وصا وباكغمي والفىع وجللي" ، 9فلض وان للٗىهغ اإلاغغبي و اإلاكغقي و اإلادلي
أيًا الضوع الهام في وكغ هظا الضيً ،فاألزحر جمثل في أوالئً ألافاعكت الظيً أخبىا هظا
الضيً و اٖخىلىه َىاٖيت إلاا وحضوا فيه ٖضٌ و إخؿان و جىغيم لإلوؿان ،أما الثاوي
فخمثل في طلً الخيِ الغابِ بحن اإلاكغق واإلاغغب ال ؾيما كىافل الحج و ٖلماء اإلاىُلت
الظيً وان إقٗاٖهم باعػا في أهل هظه اإلاىاَم واإلمام حالٌ الضيً الؿيىَي .10
وأما ألاوٌ فله صوع مهم في الىؾاَت بحن هؤالء و أوالئً ،فما وان ؤلاؾالم أن يؿخلغ لىال
وحىص اإلاغاعبت مً أبىاء الكماٌ ؤلافغيلي ولىا مثاٌ في َاعق بً ػياص و ٖبض هللا بً ياؾحن
الجاػولي صاٖيت و الظ ٖهض لىفؿه مداعبا باإليافت ليكغ الضٖىة و ؤلاؾالم الؿني
الصحيذ و مداعبت البضٕ و الخىاعج ويؤؾـ عباَه الظ أَلم ٖليه اؾم "صاع
اإلاغابُحن".11
أما باليؿبت للهىفيت فخمثلذ في الؿىىؾيت والؼعوكيت والكاطليت والىانغيت والخيجاهيت
واللاصعيت والتي ؾاهمذ في وكغ هظا الضيً وحٗليم لغخه مً زالٌ ٖلماء خملىا ٖلى
ٖاجلهم هظه اإلاؿؤوليت و هظهغ منهم "الكيش اإلاسخاع بً أخمض الىىتي وٖبض الىغيم اإلاغيلي
فكيضث اإلاؿاحض و بىيذ الؼوايا واإلاضاعؽ اللغآهيت وصٖذ إلى الدؿامذ الضيني و إٖخاق
الٗبيض وحٗليمهم مباصيء الضيً ليٗملىا ٖلى وكغه بالُغق اإلاظوىعة آهفا.
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وفيما يسو اللىافل الخجاعيت فلض ٖمل الخجاع ٖلى وكغ هظا الضيً وطلً ًٖ َغيم
اإلاغاهؼ الخجاعيت التي ونلذ إلى غاها الىزييت وغحرها ،هما ٖملىا أيًا ٖلى بىاء اإلاضاعؽ
واإلاغاس ي واإلادايغ الضيييت .
وإطا جدضزىا ًٖ صوع الٗلماء و الفلهاء فيخجلى طلً مً زالٌ الخأزحر اإلاباقغ بخىاحضهم
في أعى الؿىصان* أو اإلاجيء في اإلاغغب أو غحر مباقغ بىاؾُت الىخب و اإلاؤلفاث ،وواهذ
عخالث الٗلماء إلى الؿىصان الغغبي َيلت ٖلىص الخاعيش ؤلاؾالمي بضءا مً الجاػولي إلى
اإلاىعاص إلى السجلماس ي إلى الؿيىَي و الضوالي .
ووان لٗلماء جىاث زانت أهل هىخت الفًل الٗٓيم في إعؾاء كىاٖض هظا الضيً ولؿاهه
فىظهغ منهم ٖبض الىغيم اإلاغيلي ناخب الخهاهيف والغؾائل،هما وان مً أوائل مً
عؾمىا زُىٍ الؿياؾت الكغٖيت و إنالح أمىع اإلاجخم٘ الضيييت والخٗليميت والثلافيت
وجيىيً ألائمت والضٖاة "فلض هجح هؤالء في إصزاٌ الىاؽ في الضيً هللا أفىاحا وكض أصي
هظا إلى جيىيً صولت إؾالميت في مىاَم هثحرة مً اللاعة وبسانت في غغبها وطلً ٖلى
12
أهلاى صولت وزييت"
.2.3العامل اللغوي :
يٗلل بٌٗ الباخثحن ؾبب اهدكاع الٗغبيت بهىعة ؾغيٗت في افغيليا إلى حكابهها وكغبها
مً اللغاث الؿاميت في هثحر مً اإلاحزاث الىدىيت و الهىجيت واللفٓيت و فلض واهذ حىبا
إلى حىب م٘ اللغاث اإلادليت ختى إنها أيفذ هىٖا مً الىخضة الثلافيت بحن مسخلف
اللبائل و ألاٖغاق اإلاىحىصة في اللاعة .وإطا ٖضها إلى أنل الؿاميت فئنها جىلؿم إلى
كؿمحن 13ؾاميت غغبيت قماليت و ؾاميت غغبيت حىىبيت،هظه ألازحرة لغخحن هما اللغت
الٗغبيت و اللغت الحبكيت " وهي اللغت التي جيلم بها ؾيان حىىبي قبه الجؼيغة الٗغبيت
خيث اهخللىا ٖبر بدغ الٗغب واإلاديِ الهىض إلى الهىماٌ و أزيىبيا بالص الحبكت ،وكض
ازخلُىا بأهلها الحاميحن و َغذ لغتهم ٖلى لغت هؤالء ألاكىام وكض جمذ هظه الهجغة إلى
الحبكت كبل اإلايالص بىكذ َىيل وحؿمى لغتهم أيًا الجٗؼيت وؿبت إلى إخضي كبائل
الٗغب 14"...هظا مثاٌ ًٖ الاهههاع الظ ؾاص آهظان بحن اللغت الٗغبيت وغحرها،ويغي
الٗالم ألاإلااوي قلىجغ أن أنل اللغاث يٗىص إلى ؾام وخام و يافث أبىاء هىح ٖليه الؿالم
"وكض زبذ أن هىان صعاؾاث خضيثت ٖغبيت و أوعبيت جثبذ إزباجا كاَٗا زُأ اؾخٗماٌ
اإلاهُلححن ؾامي وخامي وجهغ ٖلى اؾدبضالهما بٗغبي ألهه في هٓغ هؤالء الباخثحن أنل
15
الؿامحن والحاميحن واخض مىبثم مً أنل واخض الظ هى ألانل الٗغبي "
.3.3العامل الحضاري :
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بما أن اللغت الٗغبيت لم حؿض في اللاعة ؤلافغيليت باللهغ و الغلبت فئن ؾيانها اخخًىىا
هظه اللغت وأبضٖىا بلؿانها وجمىىىا مً كىاٖضها ،ولىا في طلً أؾماء هثحرة ولم يىفخدىا
ٖليها حٗلما و كغاءة فدؿب بل واهذ الٗغبيت لغت الخساَب بحن كبائل ههف اللاعة
ؤلافغيليت هما كاٌ  :جىماؽ أعهىلض 16هما جىؾلىا بالحغف الٗغبي في هخابت لغاتهم
الؾيماالهىؾا ولغت الىىعما والفالهيت والؿىاخليت وألاماػيغيت وغحرها ،وهظا ما ؾهل في
اهدكاعها في عبىٕ اللاعة و"للهغ اللغاث اإلادليت في إفغيليا كبل ونىٌ ؤلاؾالم ًٖ
اؾديٗاب اإلافاهيم الحًاعيت اإلاسخلفت وان مً بحن ألاؾباب الهامت التي فخدذ الُغيم
أمام اهدكاع الٗغبيت في اللاعة ".17
ووان الؾخسضام الٗغبيت خًىع واؾ٘ وحلي ٖلى اإلاؿخىياث الثلافيت و الحًاعيت ؾىاء
في قماٌ اللاعة خيث نى٘ الٗغب م٘ البربغ مؼيجا خًاعيا زانا ٖغف "باإلاىعيت" أو في
قغكها هما خضر في أزيىبيا وأعجحريا وهيييا ومضغكلغ وٖغفذ اإلاىُلت باؾم "ؾاخل
الؼهج" وْهغث اإلاماليً والضوٌ ؤلاؾالميت مً أقهغها (ؾلُىتقىا اإلاسؼوميت -896
1285م)ومملىت(باث) التي ؾاهمذ في وكغ ؤلاؾالم والثلافت الٗغبيت في اإلاىاَم
الؿاخليت والضازليت وبضأث مٗها مىحت مً الحًاعة والغقي بٗض الاؾخلغاع الٗغبي ٖلى
َىٌ الؿاخل الكغق إفغيلي وان الٗغب الٗماهيىن هم ماصتها ألاؾاؾيت.18
وباإلميان مالخٓت ألازغ الٗغبي في البىاء و الٗماعة و الُٗام و الٗاصاث والخلاليض وألاؾماء
،وٖلى مؿخىي اللباؽ خيث يلحٔ اهدكاع الضقضاقت واليىفيت الٗماهيت ،وفي اإلاىؾيلى
هجض الخأزغ بفىىن الُغب واؾخسضام آالث ٖغبيت والٗىص واللاهىن.
ولىً م٘ صزىٌ اإلاؿخٗمغ اللاعة ؤلافغيليت خضر جغاح٘ في اؾخسضام اللغت الٗغبيت فأوٌ
ما كام به ألاوعوبي بٗض نهب الثرواث مداعبت اللغت الٗغبيت و حشجي٘ اللهجاث اإلادليت
لللًاء ٖلى أ أزغ زلافي ٖغبي،وهظا لٗؼٌ الكٗىب ؤلافغيليت ًٖ مديُها الُبيعي وإلاى٘
أ جلاعب ٖغبي إفغيلي ،ولم يؤص زغوج اإلاؿخٗمغ إلى ٖىصة اللغت الٗغبيت و الحغف
الٗغبي ألهه أبلى ٖلى لغخه وزلافخه و ؾعى للحفاّ ٖليها بكتى الىؾائل .
 .4أسباب جراجع اللغت العربيت في القارة إلافريقيت :
.1.4العامل الاستعماري:
إن اللغت هي لؿان ألامت و هىيتها وحىهغها ،فال يمىً أن جيكأ صولت مؿخللت لها ؾياصة و
خًاعة وزلافت صون لغت جمحزها ،وكض خٓيذ الحًاعة ؤلاؾالميت ببىاء خًاع ٖغيم في
فترة الحىم ؤلاؾالمي ألن اإلاؿلمحن ٖملىا ٖلى إٖالء قأن لغتهم .لىً م٘ اإلاىحت
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الاؾخٗماعيت التي قهضها الٗهغ الحضيث و التي لم جلم ٖلى الاؾخٗماع الؿياس ي
والاكخهاص فلِ بل حٗضاه إلى الضيً واللغت،وكض نمض ألافاعكت َىيال لىنهم انهؼمىا في
آزغ اإلاُاف فلض جمىً ألاوعوبيىن مً إػالت صوٌ و إماعاث إؾالميت مً قغق اللاعة و
غغبها وَمـ وحىصها وطلً مً زالٌ اؾدبضاص ٖؿىغ وصيني نليبي خامال مٗه
الىىائـ واإلاضاعؽ واإلاغاهؼ الصحيت والاحخماٖيت والخٗليميت ،ول هظا إلاداعبت ؤلاؾالم و
مى٘ اهدكاعه و ونىله إلى كبائل اللاعة ؤلافغيليت في الضازل ،ولم جؼص هظه اإلاداعبت إال
ملاومت في هفىؽ ألافاعكت وػياصة جمؿىهم باللغت الٗغبيت واٖخباعها لغت ملضؾت ٖلى
اإلاؿخىي الغؾمي أو الكٗبي فلض واهذ لغت الضولت الغؾميت ولغت الكٗىب ،لهظه
ألاؾباب خىعبذ اللغت الٗغبيت وٖمل اإلاؿخٗمغ ٖلى جضمحرها واكخالٖها مً اللاعة هما
اكخلٗذ مً ألاهضلـ واكخل٘ مٗها ؤلاؾالم وكض اؾخٗمل لظلً وافت الُغق و الىؾائل
منها :
خًغ اؾخٗماٌ الٗغبيت في ول اإلاغافم الاكخهاصيت و ؤلاصاعيت واؾدبضالها بلغت اإلاؿخٗمغ. فغى الاؾخٗماع في بٌٗ اإلاىاَم ؤلافغيليت كيىص ناعمت ٖلى صزىٌ الىخب الٗغبيتإلى جلً اإلاىاَم .
إلغاء الىخاجيب و اإلاضاعؽ اللغآهيت خيث واهذ مىدكغة بىثرة في غغب إفغيليا .فغى ووكغ لغت اإلاؿخٗمغ وي جدل مدل الٗغبيت مثل الاهجلحزيت و الفغوؿيت و الايُاليتوالبرحغاليت
حٗظيب الٗلماء و اإلاٗلمحن و كخلهم و هفيهم . هخابت اللغاث ؤلافغيليت بالحغف الالجيني واللغت الؿىاخليت و لغت الهىؾا بٗض أن واهذجىخب بالحغف الٗغبي .
وكض هبه اللغىيىن إلى زُىعة هظا الخٗضص اللغى و بيىىا أهه يؿخلؼم بالًغوعة ييإ
اللغت اللىميت التي هي إخضي ملىماث ألامت ألاؾاؾيت و ممحزاتها ،20ولم يىً هظا
الخىبيه ناصعا ًٖ اللغىيحن و الٗلماء فلِ بل ختى الؿاؾت واللاصة عأوا أن تهميل
اللغت الىَىيت وفً الاؾخلغاع اللغى هاجج ًٖ هظا الخٗضص اللؿغ .
حشجي٘ اللهجاث اإلادليت لللًاء ٖلى أ أزغ ٖغبي ولٗؼٌ الكٗىب ؤلافغيليت ًٖ بًٗهاالبٌٗ ،فىما يغي الىلاص أهه "يجب أال ييىن للمجخم٘ لغخان إخضاهما هالميت أ ٖاميت
وألازغي مىخىبت أ فهخى ألن هديجت هظه الحاٌ أن اللغت اإلاىخىبت جىفهل ًٖ اإلاجخم٘
فخهبذ هأنها لغت الىهان التي ال جخلى إال في اإلاٗابض و يىلُ٘ الاجهاٌ الفحزيىلىجي بينها
وبحن اإلاجخم٘ ،ولهظا يجب أن جيىن غايدىا جىخيض لغتي الىالم والىخابت فىأزظ مً

.
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الٗاميت أهثر ما وؿخُي٘ و هأزظ مً الفهخى للىالم أهثر ما وؿخُي٘ ختى ههل إلى
جىخيضهما ".21
وليـ لخمؼيم إلاجخمٗاث و جفخيتها أهثر مً هظا فيدضر الازخالف و الخباٖض بحن الكٗىب
،بل ختى بحن فئاث الكٗب الىاخض .
.2.4العامل املعرفي:
إْهاع اللغت الٗغبيت بمٓهغ الٗاحؼ ًٖ خمل الٗلم واإلاٗغفت بيل أنىافها بٗض أن واهذالغافض ألاؾاس ي لغقي هظه اإلاجخمٗاث وخًاعتها ووان الدكيي٘ ٖليها " وقً خمالث
إٖالميت وجًليليت لدكىيهها وجىفحر ألافاعكت منها واتهامها بالٗلم والخسلف وال جهلح
إلاىاهبت الٗهغ وال يمىً أن حؿاٖض ٖلى جُىيغ هظه الكٗىب التي يغاص جدًحرها
ومضهيتها في ػٖمهم 22 ".وبالخىاػ م٘ طلً ٖغف خًىع الٗغبيت بئفغيليا اهضخاعا هبحرا
وؾِ مكهض لغى خافل بأهثر مً ألف لغت مخضاولت ويٗىـ طلً الجاهب اإلاٗلض
الحامل لىثحر مً ؤلاقياالث التي ججٗل خياة اللغت الٗغبيت بئفغيليا ٖؿحرة،هما ٖغفذ
جغاحٗا ختى زالٌ اإلاىاَم التي واهذ لغتها ألاؾاؾيت ( مالي ،هيييا) التي جسلذ ًٖ
الٗغبيت بٗض ما واهذ لغتها الغؾميت في اإلااض ي .
ومً حهت زاهيت واحه غغب إفغيليا مىظ ولىج الاؾخٗماع مًايلاث في هياهه و زلافخه
،ألهه –الاؾخٗماع -عأي أن ػواله مغهىن بخلضم اللغت الٗغبيت و أن الخُغ آث مً
اهدكاعه في عبىٕ اللاعةٖ،لما أن الثلافت الٗغبيت ؤلاؾالميت كض الءمذ بكيل هبحر جلاليض
ألافاعكت اإلاىعوزت هما أنهم لم يخأزغوا بأيت خًاعة وزلافت مثل الحًاعة ؤلاؾالميت
،فاجسظوها حؼءا مً زلافتهم و هخج ٖنها امتزاج أصي إلى ْهىع زلافت ٖغبيت افغيليت
،لظلً البض مً الىكىف أمام هظا اإلاض الحًاع الٗىيف وطلً بخغلغل الىفىط
23
الههيىوي جاعة،و البٗثاث الخىهحريت جاعة أزغي وهى الحاٌ في غاها "
.3.4العامل الثقافي:
ولئن واهذ هظه ألاؾباب التي أصث إلى اهدؿاع وجغاح٘ اللغت الٗغبيت في إفغيليا إال أن
هىان ؾبب حىهغ يىمً في الىي٘ الحًاع والثلافي للٗغب،ففي الىكذ الظ واهذ
أوعوبا جخلضم فيه وجغسخ أكضامها في اللاعة ،وان الٗغب في خالت مً الخأزغ و الخسلف
الحًاع ،ووان لهظا ألازغ الىبحر للضوع الثلافي للٗغب في اإلاىُلت ،هما أصي إلى فلضان
الىثحر مً اإلالاَٗاث التي واهذ جدذ ؾيُغة اللؿان الٗغبي،فاهدكاع اللغت وجلضمها
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عاح٘ إلى جلضم أصحابها وجفىكهم،فبٗض أن واهذ ول اللاعة مغهؼ إقٗإ لها اهدهغث
مغاهؼها في ألاػهغ الكغيف وحام٘ الؼيخىهت .
ولم يىً الخدض للغت الٗغبيت ًٖ َغيم الاخخيان الحًاع وال الاؾخٗماع وال
الامبرياليت فلِ،فلض حاءث الٗىإلات لخً٘ جدضيا آزغ جمثل في ؾياصة لغت مً لغاث
الضوٌ اإلاهيمىت في الٗالكاث الخجاعيت و الاكخهاصيت و ما يدب٘ طلً مً ؾياصة زلافتها
وكيمها الخانت ، 24ألن اللغت ليؿذ مجغص وؾيلت لالجهاٌ بحن ألافغاص والجماٖاث
فأهميتها جفىق طلً بىثحر فهي ججؿض الهىيت الشخهيت و الثلافيت،لظلً يغي مٗاعيى
الٗىإلات "أن الاهجلحزيت لغت كاجلت جىدكغ والىباء الثلافي والحًاع في أهداء الٗالم خاطفت
ألانىاث اإلامحزة و الهىياث الحًاعيت ".25
فالقً أهه أنبذ لالهجلحزيت خًىع كى واؾخٗماٌ واؾ٘ في الٗالم الٗغبي لظلً فئن
صعاؾت هظه اللغت ومماعؾتها َىٖا أو هغاهيت يٗني صعاؾت الحًاعة والثلافت والفىغ
الغغبي الظ يؤزغ خخما ٖلى اإلاجخمٗاث التي جخضاولها ،لهظا يؿهل اللىٌ إن الٗىإلات حٗض
أزُغ جدض جىاحهه اللغت الٗغبيت ،فلض قم مكغوٕ الٗىإلات َغيله إلى الخىفيظ مً زالٌ
الخضزل في اإلاىاهج التربىيت و الخٗليميت خيث باجذ الىثحر مً اإلاؤؾؿاث جخسظ مً
الاهجلحزيت لغت أؾاؾيت بضٌ الٗغبيت ،وطلً لهيمىت الىٓام الٗالمي الجضيض الظ يؿعى
لفغى لغت ألاكىي بدىم اللىة الؿياؾيت و الثلل الاكخهاص و الؿبم اإلاٗلىماحي ،ألامغ
الظ يجٗل مً اإلاجخمٗاث الٗغبيت اليىم كانغة ًٖ الخهض إلاثل هظه ألازُاع و هظه
الهجماث التي تهضص اإلاغجىؼاث الثلافيت والحًاعيت للضوٌ الٗغبيت . 26
وعغم أنها اللغت الغؾميت في ألاكُاع الٗغبيت و لغت الضيً و الٗباصة و الترار و الحًاعة
والثلافت للغون ٖضيضة ،فئنها جىاحه أقغؽ الخدضياث في وحه حٗلها لغت اإلاجخم٘ و
الٗلم واإلاٗغفت و طلً ألنها أبخليذ بىسبت مغتربت و مؿخغغبت ال جؤمً بيل ما هى
وَني ...جىاكٌ ؾياؾاث الضوٌ في جضبحر اإلاؿألت اللغىيت باإلكهاء اإلامىهج للغت الٗغبيت
مً مؤؾؿاث الضولت والفًاء الٗام والخام وغياب ؾياؾت ٖمىميت لخُىع الٗغبيت
وجىميتها ولغت عؾميت أولى في البالص،الحغوب اللغىيت وأٖضاء اللغت الٗغبيت مً صٖاة
الفغهيىفىهيت وصٖاة ألاماػيغيت وصٖاة الٗاميت .24
ومً زالٌ هظا هغي أن ألاػمت التي حٗيكها الٗغبيت اليىم حاءث هديجت ٖىامل صازليت
وزاعحيت ،حؿخضعي جضزال مً الضوٌ الٗغبيت و مؤؾؿاتها الثلافيت و الؿياؾيت و
الاكخهاصيت إلهلاطها مً هظا الىي٘ الهٗب.
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.5سبل و مقترحاث لحماًت اللغت العربيت وجطويرها في إفريقيا:
إن الكائ٘ بحن البكغ أهه ال ؾبيل للخىنل إلى مٗغفت ألاقياء وهنهها إال بخىؾِ اللغت
،فهي الىيان ألاهثر خًىعا واعجباَا باإلوؿان لىثرة اؾخٗماله لها ومٗاقغجه إياها ،فهظا
اليائً الخي يٗيل في ؤلاوؿان يترحم فىغه وؾلىهه وَغق ٖيكه وخياجه،لهظا فئن
وحىصه مغجبِ أؾاؾا بىحىص هظه اللغت الؾيما إطا واهذ الٗغبيت ،و التي حٗخبر الىقاج
الغابِ بحن الكٗىب الٗغبيت وؤلاؾالميت التي قاعهذ في اػصهاع الثلافت ؤلاؾالميت وىنها
لغت اللغآن،مً هظا اإلاىُلم البض أن يدضر الىفاق الٗغبي و الخًامً ؤلاؾالمي لخضٖيم
27
مياهت الٗغبيت وخمايتها و الٗمل ٖلى جُىيغها ووكغها وحٗليمها ٖلى هُاق واؾ٘ .
ولخجاوػ هظه اإلاٗىكاث البض مً اجساط الخضابحر آلاحي طهغها :
.1.5التمكين اللغوي:
وييىن طلً بخضعيـ الُفل لغخه الٗغبيت مىظ وٗىمت أْافغه( مغخلت عياى ألاَفاٌ)
بٗيضا ًٖ الاػصواحيت اللغىيت والترهحز ٖلى لغخه الىَىيت ٖبر اوغماؽ مبىغ ،أما الاهفخاح
28
ٖلى اللغاث ألاحىبيت فييىن في ؾً الخاؾٗت أو بٗضها .
جُىيغ اللغت وجىميتها ًٖ َغيم بٗث الهىاٖت و الهياغت فيها ،وهي حؿاٖض ٖلى طلً إلاافيها مً إمياهيت الاقخلاق و اإلاجاػ واحتهاص الاهفخاح و الخٗغيب،وهى ألامغ الظ لم يغفًه
مجم٘ اللغت الٗغبيت،وله في الٗغب ألاكضمحن كضوة إط كالىا "الترياق" و "اللىلىج" و هما
ولمخان يىهاهيخان ،ألاوٌ صواء مغهب يُلم ٖلى ماله هف٘ ٖٓيم ،والثاوي مغى
مٗى ...ومً حاهب آزغ الىعي بأهميت وكغ اللغت الٗغبيت زاعج الىًَ الٗغبي ،فهي أصاة
مً أصواث ؤلاهخاج "واالكخهاص جماما" .29
لهظا حٗخبر كًيت إؾتراجيجيت جمـ ألامً الثلافي و الحًاع لألمت،فالليام باؾخهضاع
كغاعاث مؿؤولت جهىف الخُأ اللغى ٖلى أهه حغيمت يٗاكب ٖليها اللاهىن أمغ بالغ
ألاهميت ولً يخأث هظا إال بئخياء اللغت الٗغبيت و الخساَب بها ،وحٗلها لغت الىثحر مً
الٗلىم وججضيض البدث اللغى فيها ،و إجاخت الفغنت إلاسالُت الضعاؾاث اللغىيت
الحضيثت ،وؤلافاصة مً مُٗياتها و وؾائلها الٗمليت بغيت جُىيغ الٗغبيت ، 30وجدمل
الضوٌ و اإلاجخمٗاث الٗغبيت إلاؿؤوليتها واملت في الحمايت والخأهيل لهظه اللغت في مسخلف
مياصيً الحياة أواهذ الحياة الٗامت أو الحياة اإلاٗغفيت أو الحياة الاحخماٖيت أو
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الاكخهاصيت أو ؤلاٖالميت ...وهظا للخهض إلاىحت اهدكاع الٗاميت اإلاهضصة للٗغبيت مً زالٌ
ؤلاٖالم ،وإيلاف جدىيل اللهجاث اإلادليت مً اإلاؿخىي الكفى إلى اإلاؿخىي الىخابي في
الخٗليم .
.2.5املحافضت على ضفاء اللسان:
 ملاومت اهدكاع لغت الخىانل الاحخماعي بحن أبىاء ألامت الٗغبيت وطلً بخٗؼيؼ الاهخماءلألمت و اإلادافٓت ٖلى نفاء اللؿان الٗغبي والٗمل ٖلى اهدكاعه والاهخمام بمؿحرة
الخٗغيب و الترحمت وصٖمها ،جيكيِ اإلادخىي الٗغبي ووكغ البدىر والىخب ٖلى قبىت
الاهترهيذ .
أيف إلى طلً أن مىاحهت الٗىإلات اإلاهضصة للهىيت ال جخم إال بالفٗل اإلالمىؽ اهُالكا مً
الىاك٘ و بأصواث الٗهغ مً جلىياث وٖلىم خضيثت بضءا مً جُىيغ إٖضاص مٗلم الٗغبيت في
اإلاضاعؽ وجُىيغ اإلاىاهج ٖلى أـؿـ ٖلميت ،وجفٗيل البرامج التربىيت اللغىيت ٖلى قبىت
الاهترهيذ و الحىاؾيب وؤلاكالٌ مً الخٗليم ألاحىبي واإلاضاعؽ ألاحىبيت بحن أبىاء ألامت
الٗغبيت.
ولخجاوػ ألاػمت الضازليت والخاعحيت لهظه اللغت يلترح جلغيغ الخىميت ؤلاوؿاهيت الٗغبيت
لؿىت  2003حملت مً اإلالترخاث والحلىٌ في أفم الضزىٌ في صوعة الخىميت والحًاعة
مً حضيض  31و طلً باجساط اللغاعاث و الخضابحر الىفيلت باؾخٗماٌ اللغت الٗغبيت في ول
مجاالث الخىانل و الخٗليم بيل مغاخله و أَىاعه و جسههاجه .
وي٘ خض للؿياؾاث اللغىيت اإلاؼصوحت واللائمت ٖلى ؾياؾت عؾميت في اللىاهحنوالىهىم الدكغيٗيت التي حٗخبر اللغت الٗغبيت لغت عؾميت للضولت،وؾياؾت أزغي واكٗيت
كائمت ٖلى الاؾخٗماٌ الفٗلي للغاث ألاحىبيت ،و الظ ييىن أخاصيا في اإلاٗامالث
الاكخهاصيت وؤلاصاعيت والخٗليم الٗلمي والخلني الجامعي ،وباإلالابل جبني ؾياؾت لغىيت
جىٓغ إلى اللغت الىَىيت الغؾميت ٖلى أنها مؿألت هىيت وزهىنيت وؾياصة وخًاعة
وجاعيش مغجبُت بالخىميت الكاملت للىًَ وألامت .
و مً وؾائل جُىيغها أيًا في اللاعة الؿمغاء يغوعة إوكاء مٗاهض إلٖضاص مخسههحن
في حٗليم الٗغبيت للىاَلحن بغحرها ٖلى غغاع مٗهض الخغَىم الضولي للغت الٗغبيت .
الاهخمام بسلم هماطج ومىاهج لغىيت جخالئم والبيئت ؤلافغيليت و جغاعي حىاهب الازخالف،وهظا يخُلب الاؾخٗاهت باإلاسخهحن باإلاىاهج وَغق الخضعيـ وٖلماء اللغت واللؿاهياث
والخلىياث الخٗليميت .
.3.5إوشاء مراكز للتذريب اللغوي:
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الٗمل ٖلى جأؾيـ وإوكاء أكؿام اللغت الٗغبيت في الجامٗاث ؤلافغيليت ،إن واهذ هىانبىاصع ٖمل مً بٌٗ اإلاؤؾؿاث الخُىٖيت غحر الحيىميت فئن ألامغ يل٘ ٖلى ٖاجم
الحيىماث وما يدب٘ طلً جضعيجيا مً إوكاء و جأؾيـ هغاس ي بدثيت للغت الٗغبيت في
الجامٗاث ؤلافغيليت ،جيىن مؿؤولت ًٖ إيجاص بغهامج جضعيس ي زابذ إلاٗلمي الٗغبيت جغٖاه
وجمىله اإلاىٓماث الٗغبيت التي حٗنى بالتربيت والثلافت لخخضٖم الغوابِ ألاواصيميت بحن
الجامٗاث ؤلافغيليت والٗغبيت وجلضيم اإلاىذ للضاعؾحن الغاغبحن في الليام بأبدار جُىيغيت
للغت الٗغبيت ،وأيًا حشجي٘ الىخاب الٗغبي بيل الىؾائل وحشجي٘ كيام الجمٗياث
ألاهليت لحمايت الٗغبيت والضفإ ٖنها .
.6خاجمت:
بٗض هظا البدث اللهحر في اللغت الٗغبيت في إفغيليا ،يمىً الخغوج بالىلاٍ الخاليت :
حٗضص اللغاث في إفغيليا عاح٘ إلى حٗضص ألاحىاؽ و اللبائل أبغػها الؿىاخليت والهاوؾاوالفىالهيت واإلااهضجيىيت واليىعبا والىلىفيت.
 اهدكغث اللغت الٗغبيت في هظه اللاعة كبل مجيء ؤلاؾالم بفتراث َىيلت ،وطلً ًَٖغيم الجىاع و الاخخيان و الخجاعة والهجغاث .
 اػصهاع اللغت الٗغبيت هىان عاح٘ الهدكاع ؤلاؾالم و جبييه مً كبل ألافاعكت ما أصي إلىإوكاء مجخم٘ ٖغبي إفغيلي وكيام خًاعاث وصوٌ ٖغيلت همالي وجيمبىخى وغيييا وغحرها
،وهظا الاهدكاع الىؿيذ عاح٘ لٗىامل صيييت ولغىيت وخًاعيت ،ما حٗل ألازغ الٗغبي باعػ
ٖلى هُاق واؾ٘ في اللؿان والبىاء والٗماعة والُٗام والٗاصاث والخلاليض وألاؾماء وختى
ٖلى مؿخىي اللباؽ ،لىً م٘ صزىٌ الاؾخٗماع الحضيث لللاعة جغاح٘ اؾخسضام اللغت
الٗغبيت وهظا يٗىص لٗضة أؾباب منها:
 هضم الحًاعة الٗغبيت ًٖ َغيم مداعبت اللغت والضيً واللغآن . إػالت الضوٌ وؤلاماعاث ؤلاؾالميت مً قغق اللاعة وغغبها عغم نمىص ألافاعكت وملاومتهملهظا الاخخالٌ الضيني الهليبي الؿياس ي والاكخهاص وكض اؾخٗان بٗضة خيل إلادى
الٗغبيت منها -:
 مى٘ صزىٌ الىخب الٗغبيت ،إلغاء الىخاجيب و اإلاضاعؽ اللغآهيت ،فغى لغتاإلاؿخٗمغ،حٗظيب الٗلماء و اإلاٗلمحن اإلاؿلمحن ،هخابت اللغاث ؤلافغيليت بالحغف الالجيني
،إخياء اللهجاث الٗامت ،إْهاع اللغت بمٓهغ الٗاحؼ اإلاخسلف ًٖ الغهب الحًاع
،اهدكاع ْاهغة الٗىإلات .
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لهظه ألاؾباب جلىم اليىم حهىص لحمايت اللغت الٗغبيت في إفغيليا و إٖاصتها لهىعة اإلاثلى
التي واهذ ٖليها مً زالٌ بٌٗ الىلاٍ -:
 جُىيغ مىاهج الخٗليم مً الغياى إلى الجامٗاثجىميت اللغت الٗغبيت ًٖ َغيم الاقخغاٌ ٖليها بالهىاٖت والهياغت الخهض إلاىحت اهدكاع اللهجاث اإلادليت ملاومت اهدكاع لغت الخىانل الاحخماعي التي حٗىـ نىعة ؾلبيت للمجخمٗاثالٗغبيت .
 الخهض لٓاهغة الٗىإلات مً زالٌ جلىيت وجُىيغ الٗلىم الحضيثتإُٖاء اللغت الٗغبيت مياهتها بجٗلها اللغت الغؾميت في البالص الٗغبيت. يغوعة إوكاء مٗاهض مخسههت إفغيليا لضعاؾت الٗغبيت وحشجي٘ اللغاءة و الىخابالٗغبي.
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