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  الصراع�اللغوي�0ي�إفريقيا�0ي�ظل�العو�ة

  –لغة�َيْوُروبا�0ي�نيج%Oيا�نموذجا� –
  د/�عبدالرحمن�بن�أحمد��مام

  نيج>;يا�،إلورن�،رئيس�قسم�النحو�والصرف�سابقا،�ووكيل�كلية�العلوم�Dنسانية��سبق،�جامعة�الحكمة

 ا�قدمة�

ّد�انتباÑي�إ«ى�ا-وضوع،�كونه�بدعا��ي�مجاله،�شحيح�تناوله�ب>ن�الباحث>ن،�نادر
ُ

�ش
� �وباÈخص �العلمية، �ا-وضوعات �من �كغ>;ه �حقه �لغات�إيفاؤه �من �بلغة ربطه

�ا-وضوع،� �لهذا �إعدادي �وعند �معدوما، �يكن �لم �إن �ندرة �أشد �يكون إفريقيا
Pت���ي�العو-ة�Pوالبحث��ي�بطون�الكتب�الحديثة،�لم�أجد�كتابا�معينا،�بل�مقا�

Pو� �الجوع �عن �كث>;�م�Õا �فلذ�يغ�� �جديد��ايسمن، �ا-وضوع �إن �نقول: �أن يمكن
�ذه�الوريقات�تكون�فاتحة�أمام�الزم�ء�الباحث>ن.يستحق�عناية�الباحث>ن،�ولعل�ه

�من� �و�ÉÈا �Dفريقية، �القبائل �ك`;ى �إحدى �لغة �أ�Éا ��ي �يوروبا �لغة �أهمية وتكمن
القبائل�ا-ؤثرة��ي�نيج>;يا�سياسيا�واقتصاديا�واجتماعيا،�ويعرف�القارئ�الكريم�ما�

�صر�وجنوب�إفريقيا��ي�شمال�إفريقيا�وجنو§�ا،لنيج>;يا�من�تأث>;ات�قوية��ي�إفريقيا�السمراء،�مثلما�كانت�-
P� �الث�ث �الدول �هذه �الدور �فدور �عن �الناحية�تقل �من �و�قتصادية،��الريادة �و�جتماعية السياسية

�اللغة �عولم �قد �إفريقيا�وDس�م �وجنوب �النيج>;ي>ن �لغات �وبقيت �رسمية، �مصر�لغة �اتخذ��ا �ال°� �.العربية
��ما�الرسمية؟�فمن�هنا�جاءت�أهمية�هذا�ا-وضوع،�فبما�أن�موضوع�البحث�كيف�يمكن�للدولت>ن�عو-ة�لغا

�دولة� ��ي �بأن �علما � �يوروبا)، �(لغة �وÑي: �ا-حلية �اللغات �إحدى �سنقتصر�ع�ى � �فنحن �محلية �بدراسة �çتم
  .�Igbo،�وإيغبو�Yoruba،�ويوروبا�Hausaلغة،�اُتخذت�ث�ثا�م�Õا�رسمية�Ñي:�هوسا�١٢٠نيج>;يا�أك½;�من�

  هيد�:�التعريف�ببعض�مفردات�البحثالتم

�اللغة�ك�م�البشر�ا-نطوق�أو�اللغة �قال��ي�ا-وسوعة�العا-ية: ا-كتوب،�وÑي�نظام��تصال��ك½;�شيوعا��:
�أو �والتعب>;�نطقا �بعض �مع �بعضهم �التحدث �للناس �تتيح ��ÉÈا �البشر، �...��ب>ن �وآرا�Îم �أفكارهم �عن كتابة

��١٩تدخل�اللهجات��ي�إطار�هذا�العدد،�وتوجد�نحو�ي�العالم�اليوم�وPلغة�منطوقة���٣٠٠٠وهناك�حوا«ي�
�ما �م�Õا �بكل �يتكلم ��لغة �نسمة)�٥٠يربو�ع�ى �و�ك½;)١(مليون �وDنجل>Âية،��، �العربية، �Ñي: �إفريقيا ��ي انتشارا

  والفرنسية،�والسواحيلية،�والهوسا.

�التس�العو-ة �انتشر��ي �(مصطلح �العا-ية: �ا-وسوعة ��ي �قال �عملية�: �ع�ى �يطلق �العشرين �القرن ��ي عينيات
�أينتج�عن�ذلك�من�تأث>;�ثقا�ي�وسيا¶���واقتصادي،�وقد�نش�التداخل�الثقا�ي�ب>ن�أنحاء�العالم�ا-ختلفة،�وما

�العو-ة� �وتحدث �أو�الحضارية، �الثقافية �ا-ؤثرات �بتوّحد �العالم �توّحد �به �ويقصدون �الغرب �من ا-صطلح
بسرعة�لم��ائل��تصال�ب>ن�ا-جتمعات�والدول�وانتقال�ا-ؤثرات�من�بلد�إ«ى�آخرنتيجة�التطور�الهائل��ي�وس

                                                           
  ٢١/١٢٢ج م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩عام  ٢ط/ ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،املوسوعة العربية العاملية   -١
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Pلم�تكن�متوازية�و� �عملية�التداخل�هذه متساوية�بل�طغت�ثقافة�الغرب�ع�ى��يسبق�لها�مثيل،�وإن�كانت
  ��)�.١(الشعوب�بشكل�استعماري�سلم��بدون�س�ح

ة)�مشتقة�من�(فوعلة)�وÑي�صيغة�لم�أجد�لها�مثي���ي��ي�تعريف�ا-وسوعة�نجد�أن�لفظة�(عو-�راجعناوإذا�
ْوَعل)�كتاب�سيبويه�و�Pاشتقاقها��ي�كتب�اللغة،�ففي�اللغة�(بيطر

َ
ْيَعل،�وف

َ
وغاية�ما��،)٢(وحوقل)�ع�ى�وزني�(ف

ة�من�أعطيت:
ّ
��ي�كتاب�سيبويه�مما�يشبه�هذا�الوزن�وليس�منه�هو�قوله��ي�مسائل�التدريب�(وتقول��ي�فْوعل

وّ 
َ
ومدلول�(العو-ة)�أيضا���ðء�مستحدث،�ويع���هذا�أن�كلمة�(عو-ة)�)�٣(�ÉÈا�من�عطْوُت)�ة�ع�ى��صل،َعْوط

مستحدثة�لفظا�ومع�Ã.�والتعريف�الذي�أرتضيه�لنف���üبعد��ط�ع�ع�ى�كث>;�من�التعريفات�من�كّتاب�العرب�
�ال�Âا �Ñي �العو-ة �(إن �قولنا: �هو �ا-صادر، �من �يدي �تحت �وقعت �مما �الشعوب�والعجم �ثقافات �ب>ن وج

�والقيم� �ا-ادية، �التقنية �من �الحياة �نمط �جميع �يشمل �والحضارة) �(الثقافة �ا-صطلحان �وهذان وحضارا��ا،
�تفصيله،� �وطرق �واللباس �تحض>;ه، �وطرق �و�كل �والتجارة، �والدين، �اللغة، �مث�: �فم�Õا �جتماعية،

ي�البيت�و�ي�الحرب�والسلم،�والصناعات�بأنواعها،�وا-وسيقى�والرقص�وطرق�أدا�Îما،�و�دوات�ا-ستعملة��
�أفكار �تنتجه �ما �إ«ى �إضافة �بتقنيا��ا، �تطورها��وا-نتجات �وتاريخ �تدوي�Õا، �وكيفية �العلوم �من �الشعوب تلك

�وازدهاراإرهاصا �وا-نتوجات،�، �والثقافة �الناس �حركة �تسهيل �العو-ة: �وغاية �ونضوجا، �وإحياء �وانحطاطا، ،
 .�)٤(الحدود،�بدون�أي�إعاقة�ة�ع`;و�فكار،�والسياس

:�هو�تداخل�مفردات�اللغات�ا-تعددة�بعضها��ي�بعض،�إما�بسبب��قتصاد،�أو�السياسة،�أو�الصراع�اللغوي 
�أو�غ>; �أو�الديانة، �ا-ؤثر�أو�الحرب، �قوة �حسب �ويظهر�تأث>;�الصراع �سبق، �مما �ا-تأثر�وفقدان��ذلك قبول

�ا-ؤثر، �ثقافة ��ي �وانصهاره �الغرب��الهوية �ثقافة ��ي �القومية ��نصهار�وذوبان �بشكل �العالم �اندمج وقد
وأنماطها،�وأك½;�دول�الغرب�سيطرة�ع�ى��وقومي�Úم،�لغة�وثقافة�وحضارة�واقتصادا،�بل�وجميع�نظم�الحياة،

م�العالم�Ñي�دولة�أمريكا�ال°��غزت�ح°�Ãالدول�الك`;ى�بثقاف�Úا�ولغ�Úا�بواسطة�تفوقها�تقنية،�وإع�ما،�فأف� 
P� �أمريكا �وأجهزة �أسرة، �عقر�دار�كل ��ي �وع`;��تستغ��أمريكا �ا-تقدمة، Ã°ح�Pو� �الدول�الفق>;ة �ف�م��ع�Õا

والسلع�عو-ْت�أمريكا�اللغة�Dنجل>Âية�فسيطرت�Dنجل>Âية�ع�ى�لغات�العالم،�فأصبحت�لغة�العو-ة،�وثقاف�Úا�
�ال �قاومت �وقد �العو-ة، �حضارة �وحضار��ا �العو-ة، �ضعيفة�ثقافة �ا-قاومة �لكن �السيطرة �هذه �الك`;ى دول

�تيار �و�Pأمام �بالقوة �ليست ��ÉÈا �دو�Éا، �الحكومة �حالت �مهما �الشعوب، �أفراد �لدى �ا-تقبل �الهائل �العو-ة
بالعنف،�وإنما�Ñي�الحاجة�والضرورة�وتسهيل�الحياة،�وكل�شخص�يتشوق�إ«ى�تسهيل�حياته،�بل�هو�ضالته�

يتشبث�بوطنية�أو�قومية�أو�لغة،�ورد��ي�مجلة�البيان:�(انحسر�نطاق�بعض�يأخذها�حيث�وجدها�بدون�أن�
وأفادت�تقارير��مم�ا-تحدة�أن�نصف�اللغات�ا-حلية��ي�العالم��ي�طريقها��،اللغات�واندرس�بعضها�بالكلية

رون�أن�)�لغة�أصلية�معاصرة�كليا�ويحذ٢٣٤إ«ى�الزوال�مما��çدد�الثقافات�والبيئة��ي�آن�واحد،�وقد�اختفت�(
  .)٥()%�من�اللغات�ا-حلية��ي�العالم�سوف�تختفي��ي�القرن�الحادي�والعشرين٩٠نحو�

:�Ñي�القارة�الخضراء،�الثانية�من�حيث�ا-ساحة،�والثالثة�من�حيث�السكان،�وتضم�ث�ثة�وخمس>ن�إفريقيا�
�أك`;٥٣( �والسودان �مستق�، �قطرا �ومص�) �السكان، �كثافة �أك½;ها �ونيج>;يا �مساحة، �تاريخ�دولها ر�أقدمها

                                                           
  ١٦/٧٢١املوسوعة العربية العاملية ، املرجع السابق ، ج   -١
 ٤/٣٢٨كتاب سيبويه ط/هارون      -٢
  ٤/٤١٤كتاب سيبويه ، املرجع السابق     -٣
 تعريف جامع شامل مانع كما يراه الباحث، واهللا أعلم .   -٤
، مقالة د/هيثم بن جـواد احلـداد عميـد كليـة الشـريعة يف جامعـة أم القـرى سـابقا، وأسـتاذ رتنتاإلنانظر: العوملة اللغوية يف موقع جملة البيان على شبكة     -٥

 العقيدة يف الكلية نفسها حاليا.  
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ودول�إفريقيا�Ñي�أك½;�الدول�تقب��للغزو�.�)١(�حضارة،�وجنوب�إفريقيا�أك½;ها�تقنية،�وسشيل�أصغرها�مساحة
�التجنس؛� �مقابل �الغرب، �إ«ى �وكوادرها �عباقر��ا �وهجرة �رؤسا�Îا، �وفساد �ا-ادية، �إمكانا��ا �لضعف الخار�ي،

�السي �و�ضطهاد �والجهل، �وا-رض، �الفقر، �من �انصهار�الدول�هروبا �سرعة ��ي �ساعد �ومما �والدي��، ا¶��
�أك½;�من� �إفريقيا �ففي �الواحدة، �الدولة �لغات �تعدد �الخار�ي �الفكري �الغزو �مع �كلية �واندماجها Dفريقية

مليون�نسمة،��٢٩٠واللغات�Dفريقية:�يتحدث�§�ا�حوا«ي��.)�لغة١٢٠،��ي�نيج>;يا�وحدها�نحو�()٢()�لغة٨٠٠(
�الصحراء �جنوبي �والنيلية�يسكنون �الكردفانية، �النيجرية �رئيسة: �عائ�ت �ث�ث �إ«ى �اللغات �هذه �وتنقسم ،

  .��)٣(الصحراوية،�والخويسانية،�ومن�هذه�الث�ث�تتفرع�لغات�ولهجات�أخرى 

  ا�بحث�3ول:��قبيلة�َيْوُروبا�:��أصلهم،�لغ¸{م،�عددهم،�منطق¸{م،�تفريعا·{م،�ثقافا·{م،�حضارا·{م

ل�قبائل�يوروبا�:�ينسبون�أنفسهم�إ«ى�العرب�وبالتحديد�يعرب�بن�قحطان!،�وبعض�علماء�أص��قبيلة�َيْوُروبا�:
َيْوُروبا)�تحريف��Yorubaوغ>;ه�يؤيدون�ذلك�بأن�كلمة�(�– )ر(كالشيخ�آدم�نما�ي��- العربية�ممن�كتب�ع�Õم�

ؤرخون�قد�اختلفوا�وبذلك�يكون�ا-�،�لوري�يخالفهم��ي�ذلكآدم�عبد�هللا�)،�والشيخ�Ya’rubuلكلمة�(َيْعرُب 
�إ«ى��قوال�التالية �َيْوُروبا�مثل�(سمويل��:)٤(�ي�تحديد�أصل�قبائل�يوروبا �تاريخ ذهب�ا-ؤرخون�الذين�كتبوا

� )�واسمه�(أودودوا�Ile Ifeجونسن)�إ«ى�أن�الجد��ع�ى�للقبيلة�نزح�من�الجزيرة�العربية�إ«ى�مدينة�(إ«ي�إيفي
Oduduwa(إ«ي�إيفي)�هو�(مدينة�Ãا�اتسعت�ا-دن�إ«ى�بقية�العالم�)�ومع��Õ٥(�!الحب،�أو�مدينة�التوسعة)�أي�م(.  

وقال�إنه�قريب�إ«ى�الخرافات�منه�إ«ى�الحقيقة�العلمية،�وذهب�هو��،وقد�نقد�الشيخ��لوري�هذا�الزعم  - أ
�أو�طردهم�يعرب�ةإ«ى�أن�أصلهم�يمكن�أن�يكون�من�العرب�العاربة�الذين�نزحوا�من�اليمن�إ«ى�إفريقيا�طواعي

بن�قحطان�قسرا،�فÂåلوا��ي�أعا«ي�النيل�بمصر،�ثم�طردهم�ا-صريون�إ«ى�ب�د�النوبة،�ثم�نزحوا�من�السودان�
�الزعم�ببعض�ا-تشا§�ات�تاريخيا،�حيث�زعم�أن�القبيلة�قد�تكون�من�القبائل� إ«ى�محلهم�الحا«ي،�وأّيد�هذا

هو�الذي���فزعموا�أن�محمدا�الرسول��ال°��ا�Éزمت�أمام�الجيش�Dس�مي�بقيادة��عقبة�بن�نافع�الفهري،
طردهم�من�مكة�وأتبعهم�بمن�يسم�Ãشعيب�لتعق��م،�فهم�قتلوه�وأخذوا�مصحفه�غنيمة�فلذا�كانوا�يعبدون�

��لور  �الشيخ �وأيد ��ن، Ã°ح� �(إليفي) �مدينة ��ي �ا-صحف �رح�ته��يهذا ��ي �شاهد �مما �بخ`;اته �هذا مذهبه
�الوجه �وشم �كاتفاق ��ستكشافية، �الكلمةالعلمية �Ñي �وأ�Éا �السودان ��ي �(هندودوة) �قبيلة �ووجود ا-حرفة��،

Pسم�الجد��ع�ى�لقبيلة�يوروبا،�وPتفاق�بعض�ا-فردات�اللغوية�ب>ن�قبيلة�هندودوة،�وقبيلة�يوروبا�ا-نتسبة�
 �.)٦()،�واتفاق�بعض�العادات�والثقافات(Oduduwa)إ«ى�(أودودوا

يمكن�البت�فيه�علميا�وقد�ذكر��ي�كتاباته��)�إ«ى�أن�أصلهم�Pويميل�ا-ؤرخ�Dنجل>Âي�بروفيسور�(بيل  - ب
 ���.)٧(أيضا�أن�ا-ؤرخ��أحمد�تمبكتو�قد�ذكر��ي�القرن�السابع�عشر��بأن�قبيلة�يوروبا�ف¾�م�مسلمون�قليلون 

ويرى�الباحث�أنه�من�ا-مكن�الجمع�ب>ن�رأي�بروفيسور(بيل)�ورأي�الشيخ�آدم��لوري��وهو�أن�البّت��ي�  - ت
يلة�يوروبا���ðء��مستصعب��إن�لم�يكن�مستحي�،�ذلك�Èن�الكتابة�لم�تنشأ�ف¾�م�إ��Pي��وقت�متأخر�أصل�قب

عام��،)إنفاق�ا-يسور (جدا،�Èن�أول�ما�ع½;�عليه�من�تاريخهم�هو�ما�رواه�لنا�السلطان�محمد�بلو��ي�كتابه�

                                                           
  ٣٨٢ - ٢/٣٣٧املوسوعة العربية العاملية ، املرجع السابق ج   -١
 ٢/٣٤٥املوسوعة العربية العاملية ، املرجع السابق ج   -٢
 ٢/٣٤٥املرجع السابق  ،عامليةاملوسوعة العربية ال   -٣
  ١٠٩ص  ،الطبعة الثانية ،أصل قبائل يوروبا والقبائل ااورة هلا يف نيجرييا ، حبث ودراسة الشيخ آدم عبد اهللا األلوري   -٤
 ١٠٩املرجع السابق ص ، أصل قبائل يوروبا    -٥
 . ١٢٠-٩٠املرجع السابق ص  ،أصل قبائل يوروبا   -٦
 م.٩/٤/٢٠٠٩يوروبا عند زيارته جلامعة احلكمة.  بريطاين متخصص يف تاريخ بالد معه ، وهومقابلة شفهية    -٧
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�أخب١٨٢١ ��ي �(أزهار�الربا �كتابه ��ي �مس�� �بن �محمد �كشناوي �عالم �نق��عن �يوروبا)م. ��ار�ب�د م.�١٦٦٧عام
� �عام �باØنجل>Âية �يوروبا �تاريخ �كتب �من �أول �ذكره �هو�ما �الثاني �جونسن)�١٨٩٧وا-عثور �وهو�(صمويل م.

)� �هو�عام �الث�ثة �التواريخ �هذه �من �التواريخ �أبعد �بأن �القارئ �فس>;ى �النصراني، �وقبيلة�١٦٦٧القسيس م)
�هذا�بقرون،�بدليل�أن�التار  ��يش>;�إ«ى�أن�منطق�Úميوروبا�موجودة�قبل أي�جنوبي�ملتقى��Éر�نيجر�و�Éر�–يخ

ق�م.�ومن�حضارة��٣-٦عامرة�بالسكان�منذ�حضارة�(نوك)�ب>ن�القرن�السادس�والثالث�قبل�ا-ي�د��-بينوي�
�وÑي� �صوروها، �-ا �تماما �موافقة �وأحجام �بأشكال �والحيوانات �Dنسان �هيئة � �ع�ى �العم�قة �التماثيل نوك

 D� �تماثيل �ذكرأقدم �كما �تاريخا ��)١(ا-ؤرخون �فريقية �مدن�٢٥/٥٨٧(ا-وسوعة �إحدى ��ي �موجودة �وÑي ،(
ي

َ
أجد�ما�يؤيد�هذه��ويزعم�بعضهم�أ�Éم�بشر�مسخوا�لغضب�من�هللا!،�و�esie(،�Pيوروبا��ن�بمدينة�(إيسيئـ

P� �جد�Pبأنه �سلمنا �إذا �لكن �علميا. �الشهية �التخ�يجوز �الرواية �يجوز �لكن �أصلهم، ��ي �بتخمينات�البت م>ن
P� �التاريخ �ما��يؤيدها �الحقيقة �إ«ى �التخمينات �وأقرب �الفلوكورية، �والقصص �الخرافات �ع�ى �ا-ب�� التخم>ن

ذكره�الشيخ��لوري��ي�أ�Éم�نزحوا�من�اليمن،�أو�طردهم�يعرب�بن�قحطان�فÂåلوا�مصر�،�ثم�نزلوا��ي�ب�د�
 ا�اليوم.النوبة��ي�أعا«ي�النيل،�ثم�نزحوا�إ«ى�الجنوب�حيث�كانو 

َيْوُروبا)�ع�ى�القبيلة�واللغة�والعادة�والدين�ع�ى�حد�سواء،�هذا�ما��Yoruba:�يطلق��سم�نفسه�(لغة�يوروبا
�الكلمة �لهذه �تفس>;�لغوي �إيجاد �حاولوا �الذين �اليوروباوي>ن �الباحث>ن �بعض �إليه �فصيلة�)٢(ذهب �من �وÑي ،

)� �أو�نيجر�كونغو(Benue Congoبينيو�كونغو�الك`;ى ،(Niger congo)� �الصغرى �نيجر) �(كوا �وفصيلة (kwa 

Niger)غرنبغ�� �تقسيم ��ي �وذلك ،(Greenbergإفريقيا� �لغات �لفصائل �أن�)٣() �سبق �أخرى �تقسيمات �وهناك ،
ذكرناها�عند�الحديث�عن�لغات�إفريقيا،�وكانت�حروف�لغة�يوروبا�تكتب�بالعربية�قبل��ستعمار،�واستبدل�

��ستعمار، �بعد �ال�تينية ��Pبالحروف �وصوامت �وحركات �بأصوات �و-نظمة� وتنفرد �العربية. ��ي توجد
وÑي�جهود�بدأ��ا��،إيسيسكو��ي�مقرها�با-غرب�الفضل�الكب>;��ي�إعادة�مجد�كتابة�اليوروبا�بالحروف�العربية

نرجو�أن�يكتب�هللا�لهم�النجاح��ي�ذلك�بالتعاون�مع�بعض�الباحث>ن�من�أبناء��.ا-نظمة��ي�السنوات��خ>;ة
�اللغةتل �()٤(ك �ماي�ي: �العربية ��ي �مقابل �لها �وليس �يوربا ��ي �ا-وجودة ��صوات �ومن ،E, E, G, GBومن�� (

  )�فاÈحرف�ا-تشا§�ة�أو�الحركات�تتم>�Âبأن�إحداها�تكون�معجمة�تحتية.E , E, O , Oالحركات�ما�ي�ي�(

�٥(تفريعات�لغا·{م�ولهجا·{م جات�عدة،�وال°��اتخذ��ا�الحكومة�لغة�متفرعة�إ«ى�له��١٢٠ي�نيج>;يا�أك½;�من�)�:
�ع�ى� �أقف �ولم �يوروبا، �لغة �Ñي �م�Õا ���منا �وال°� �وDيبو) �واليوروبا، �(الهاوسا، �فقط: �لغات �ث�ث �Ñي رسمية

يوروبا�إيفي���-وهللا�أعلم��–معّ>ن�يحدد�لنا�تفريعات�لغة�يوروبا�ولهجا��ا،�لكن�أهمها�حسب�علم���مصدر
)Ife)وإيغبا�،(Egba)��°وإيكي�،(Ekiti)وأوندو�،(Ondo)وكابا�،(Kabba)وإبولو�،(Ibolo)وإغبومينا��،(Igbomina�(

�انتشارها��ÉÈا�لغة�الدولة�(مملكة�أويو )�ال°��دامت�نحو�ث�ثة�Oyo Empayerوغ>;ها�وأويو�أفصحها�وأك½;ها
يوروبا�كلغة�شوك�Úا��ستعمار��ي�القرن�العشرين،�وبقي�ملكها�رمزا�ل�ح�;ام�فقط،�وتتخذ�لغة� قرون،�وكّسر

�برازيل،�وتعرف�بـ(أناغو)( ��ي �ولغة�دينية�أيضا��ي�كوبا،�وتعرف�بـ(لوكومي)(Anagoدينية�مقدسة (Lukumi�،(
مليون�نسمة�موزع>ن��ي��٤٠وتنتشر�أيضا��ي�بعض�دول�جنوب�أمريكا،�ويبلغ�عدد�الناطق>ن�باليوروبا�نحو�

                                                           
  )   .٢٥/٥٨٧املوسوعة العاملية ، املصدر السابق (    -١
    Asa ati Ise Yoruba C.L. Adeoye pp 1-5 انظر: العادات وتقاليد يوروبا املسمى :   -٢
٣-  The Kingdom of the  Yoruba : Robert S. Smith pp 9-10 Encyclopedia American Int. Edition vol. 29. 1976  p69   
اللغـة العربيـة جلمعيـة مدرسـي اللغـة العربيـة  يغـدوما يف مـؤمتر حبـث قدمـه د/ عبـدالغين أكوريـدي عبداحلميـد أغبـار ،انظـر مقالـة كتابـة يوروبـا باللغـة العربيـة   -٤

م. ، وقد تعـاون الباحـث املـذكور مـع منظمـة (إيسيسـكو) يف وضـع الرسـوم العربيـة الـيت سـتتفق عليهـا ٢٠٠٩بووالدراسات اإلسالمية يف نيجرييا أوشو 
  م.٢٠٠٨مستقبال، يف كتابة لغة يوربا على جهاز احلاسوب عام 

  ٧٠الربا وأزهار   ١٥٠وموجز تاريخ نيجرييا   ١٨٠ونسيم الصبا  ٢٠٠انظر: اإلسالم يف نيجرييا للشيخ آدم األلوري ؟؟ ص    -٥



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٧

17 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

لهجات�يوروبا�إ«ى�ث�ث�لهجات�رئيسة�حسب��ا-دن�و�رياف.�لكن�بعض�الباحث>ن�من�اليورباوي>ن�يقسمون 
  �.)١(ا-ناطق،�وÑي�دراسة�غ>;�دقيقة�كما�صّرح�به�الباحث�نفسه

 وPية�نيج>;ية،�٣٦:�تقع�ب�د�يوربا��ي�جنوب�غرب�نيج>;يا،�تتمثل��ي�سبع�وPيات�من�ب>ن�مناطق�وجود�يوروبا

�وأوشن، �وأويو، �Pجوس، �Ñي: �الوPيات �دولة��وبعض�وأوندو،�وإيك°�،�وهذه �شرق �و�ي ي، �ك̄و �وبعض كوارا،
  �.بن>ن،�وتوجد�جاليات�لقبيلة�يوروبا��ي�دول�غرب�إفريقيا�ويعرفون�بمصطلحات�مثل:�أناغو،�وبا�َيْر�َبْي 

�هو�الوثنية�منذ�قرون،)٢(ثقافة�يوروبا�وحضار·{م �يوروبا �الرسم��لقبيلة �الدين فكما�أن�للعرب�الجاهلية��:
دماء�آلهة�لكل�حاجة�وشعور،�فكذلك�كان�ليوروبا�أصنام�اتخذوها�زلفى�صنما،�ول�غريق�الق�٣٥٠أك½;�من�

م.�عن�طريق�شمال�نيج>;يا�من�٨٠٠إ«ى�الخالق��وÑي�كث>;ة،�ثم�دخل�عل¾�م�Dس�م���ي�القرن�الثامن�ا-ي�دي�
��ستعمار �مع �النصرانية �دخلت �وأخ>;ا �القديمة، �ما«ي �دولة �أي �(ما«ي) �ال>)٣(منطقة �ا-ثل �يقول �فلذا ;باوي�،

)Aye laba Ifa aye laba Imole osan gangan ni Igbagbo woledeالوثنية�� �Ñي �ا-وروثة ��ديان :Ãبمع�� (
�مستحدث �فدين �النصرانية �أما �مث��(إي��)٤(وDس�م، � �أصنامهم: �ومن ،Ela�Pو(أوباتا� (Obatalaوَيْيماجا�� ،

Yemaja� �و(إيفا ،Ifaو(إيغنغن� ،Egugunو(أورو� ،(Oroأغيم)و� �أوكو)، �و(أوريشا �و(أوريشا�Orisa Okoا)، ،(
ْو�Orisa Ibejiإبي�ي

َ
�و(َسْنغ ،(Sangoبانا

ْ
ن

َ
�و(ش ،Sanpona و(أوغن� ،(Ogunإيشو� �و( ،(Esu()ب�د�  .)٥� واقتصاد

�تصدير�الكاكاو( �ع�ى �يتوقف �وثمار�القات(cocoaيوروبا (OBI) (Cola)� �واليام ،(ISU)النخيل� �وزيوت ،(Epo 

Pupa)والقطن� ،(Owuويل� �ركبتيه،�)، �إ«ى �جبة �تحته �رداء �يتقمص �فالرجل �ا-لبوسات �من �البسيط بسون
)Agabada-Etu)� � �شخص>ن! �يسع �قد �سرو��فضفاضا �ر Sokoto Kembe)ثم �ع�ى �طاقية �ثم �بشكل¾�ا�أ) سه

)� Ãا-سم� �ا-سمFila-Gobi)Ãالطويلة �الكلب �أذن �فراش�أو�ذات �جناح �أو�ذات (Fila, Abeti-Aja.( نظام�� أما
أو�أك½;،�وأزواج��امرأة)�٤٠وقف�ع�ى�التعدد�إ«ى�ما��ÉPاية،�فرجل�واحد�قد�يكون��ي�حوزته�نحو�(�سرة:�فيت

�نحو( �التاريخ �سجل �فقد �أك½;�، �أزواجهم�٦٠٠ا-لوك �ع�ى �يفرضون �وا-لوك �واحد!!، �ملك �صلب �من �ولد (
)Ãتسم� �زوج�Úم��و«ى�ال°� �ويتحتم�هذا�ع�ى فالنساء�يعملن��ي��)Ayabaقتلهن�ودف�Õن�مع�ا-لك�عند�وفاته،

�سواق،�والرجال�يعملون��ي�زراعة��رض،�ونظام�التوريث�عندهم�يتوقف�ع�ى�عدد��زواج�ويسم�Ãنظام�
الشجرة،�فا-رأة�مع�أوPدها�قسم�واحد�مهما�يكن�لها�من��طفال،�وا-رأة��خري�شجرة�واحدة�وإن�كان�لها�

�وذو  �واحد، �طفل �ذات �ب>ن �بالتساوي �فيقسم �واحد، �Pطفل �يوروبا �عند �الحكم �ونظام �أطفال!. �عدة  ات

�داحس� �فاليوم �أسباب، �بدون �طاحنة �فحروب �ل�قوى، �البقاء �الجاهلية، ��ي �العرب �عند �ما �عن يختلف
�بسوس، �وغدا � وغ`;اء، �(كري�ي � �حرب �يوروبا: �عند �أيضا �مثلها �ونجد �قار، �ذي �يوم �و(إيكي°��Kirijiوبعدها (

ذلك،�ونظام�الحكم�يعتمد�ع�ى�النظام�ا-لكي�ا-وروث�كابرا�عن� )�وغ>;Jalumi)�و(جالومي��Ekiti parapoبارابو
تقرأ� ويوروبا�أمة�أمية�P كابر،�وحوله�قواد�الجيش�ورؤساء�الكهنة،�وحواشيه،�الذين�يمنحونه�الوPء�التام.

Pتأصي و� ��ي �بالتاريخ �ا-مزوجة �والخرافات ��غاليط �ك½;ت �ولذا �شفاها، �تروى �علومهم �وأغلب ل�تكتب،
�السحر �هو�علم �يوروبا �لدى �انتشارا �وأك½;�العلوم ��نساب،� قبيل�Úم، �وعلم ��يام، �حساب �وعلم والكهانة،

�وغ>;� �والصباغة، �والحدادة، �كالزراعة، �والصناعة، �الحرف، �علومهم: �من �يعّد �وقد �شفاها، �تروى وجميعها
  �.ذلك،�وكل�هذه�تتناقل�بالتعليم�اليدوي 

                                                           
    Yoruba Language and Literature  Edited by  Adebisi Afolabi  pp207 - 224كتاب: لغة يوروبا وآداا املسمى:   انظر    -١
       Asa ati Ise Yoruba C.L. Adeoye.  Pp. 1-340 ملخص من كتاب العادات وتقاليد يوروبا املسمى :   -٢
٣

،  ٣٤، ونسـيم الصـبا يف أخبـار اإلسـالم وعلمـاء بـالد يوروبـا ص   ١٨للشـيخ آدم عبـد اهللا اإللـوري ص  خ عثمان بن فوديـواإلسالم يف نيجرييا والشي    -
   ٢٦-٢٣وأزهار الربا يف أخبار بالد يوروبا مصطفى زغلول السنوسي ص 

٤-  Interplay of Arabic Yoruba By R.D.Abubakr pp 200    
  Asa Ati Orisa Ile Yoruba . By  Olu Daramola ati A.Jeje  pp 240-296بالد يوروبا املسمى :  انظر كتاب : العادات وأصنام   -٥
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  لغة�يوروبا�حديثا��ا�بحث�الثاني��:�كيفية�عو�ة

�وتقاليدها�سلميا�من�خ�ل�الحركة� يمكن�للشعب�اليوروباوي�Dفادة�من�حركة�العو-ة��ي�نشر�لغة�يوروبا
�الباحث�أن�بعض�ألفاظ�يوروبا� �أثبتت�الدراسة�ا-يدانية�ال°��قام�§�ا التجارية�ا-عو-ة��ي�هذا�العصر،�قد

ا-ناطق��ي�لندن�ا-ملكة��ي�دولة�بريطانيا،�وخاصة��ي�بعض��تغلغلت�إ«ى�اللغة�Dنجل>Âية�من�خ�ل�التجارة
)،�وبعض�Brixton)،�و(بريكس�نDeckam،�فقد�وجدنا�ك½;ا�من��طعمة�اليورباوية��ي�منطقة�(ديكام�ا-تحدة

 )،�و(شارع�ليفاربول  Dalston)،�أما�ا-�بس�فنجد�ا-�بس�اليورباوية��ي�(دالس�ن Dalstonا-ح�ت��ي�(دالس�ن

Liverpool Street�،سابقا� �ا-ذكورة �بأصنافها �النيج>;ية ��طعمة �ف¾�ا �تجد �ا-ذكورة، �ا-ناطق �هذه �وجميع ،(
بة،�وبعضها�

ّ
وبأسما�Îا�أيضا،�وبعضها�أجريت�عل¾�ا�تعدي�ت�خارجية،�وخاصة��طعمة،�فجعلوا�بعضها��معل

هة�بنكهة�أوروبية،�وأغل��ا�أبقيت�ع�ى�ونضار��ا،�أما�أغلب�ا-�ب
ّ

لكن�ا-شكلة�ال°�� س�فأبقيت�ع�ى�تليدي�Úا.منك
� �هذه �التجارية �ا-فردات �بعض �عو-ة �وا-�بس�-تواجه ��غذية �-من �النيج>;ية،� �الدولة �قصور وعدم� Ñي

�فردية�من�التجار�اليورباوي>ن،�مع�أن�للدولة�م>Âة� �فأغلب�هذه�البضاعة�مجهودات اهتمامها�§�ذه�الناحية،
  الدولة�لم�تحرك�ساكنا��ي�ذلك.�)�لكنGAATان�Úاز�فرصة��(غات�

:�تتوقف�جهود�دولة�نيج>;يا��ي�عو-ة�لغا��ا�الث�ث�ا-حلية��مجهودات�حكومة�نيج%Oيا�0ي�عو�ة�لغة�يوروبا
(يوروبا،�وهوسا،�وإيبو)�تتوقف��ي�التعاون�مع�الدول�العالم��ي�إرسال�البعثات�العلمية�أو�استقبالها��ي�تعلم�

�ع`; �وتعليمها �اللغات �الحكومة�ا هذه �كون �أن: �يوروبا �قبيلة �كث>;�من �ويظن �الدبلوما¶��، �الثقا�ي لتعاون
نيج>;يا�يتعاقب�عل¾�ا�حكام�من�الشمال�أي�من�قبيلة�(هوسا)�جعلت�الحكومة���تم�أك½;��ي�عو-ة�لغة�هوسا�

��¶� �Ùبي)� �إذاعة �مثل �العالم، �دول �كث>;�من ��خبار��ي
َ
�لغة �كانت ��يBBCحيث �وكذلك �هاوسا، �لغة �قسم (�

 ع�ى�قناة�خارجية�تنشر�-فيما�أعلم��-)�ومونتكارلو،�وصوت�الص>ن�الشعبية،�ولم�أقف�VOAصوت�أمريكا�(

� �أحد ي
ّ
�تو« �وبعد �القاهرة، �صوت �غ>;�إذاعة �يوروبا �حكومة�أ�خبار�بلغة �نيج>;يا �حكومة �يوروبا �قبيلة فراد

  �.ديموقراطية،�ولم�يحرك�ساكنا��ي�هذا�ا-وضوع

  تحيل�دون�عو�ة�لغة�يوروبا�ا�بحث�الثالث�:��عقبات

من�أك`;�العوائق�ال°��تعيق�دون�تحقيق�عو-ة�لغة�يوروبا:�ما�يسم�Ãعلماء�النفس�بـ(انفصام��اللغة�والهوية:
الشخصية)�ويسميه�علماء�السياسة�(فقدان�الهوية)،�فالشعب�اليورباوي�من�أك`;�شعوب��فارقة�ثقافة،�

ا،�أو�الفرنسية��ي�دولة�بن>ن�من�حيث�توجد�قبيلة�يوروبا،�لك�Õم�غ>;�سواء�الثقافة�Dنجل>Âية��ي�دولة�نيج>;ي
�القبائل،� �بقية �أك½;�من ��جنبية �الثقافة ��ي �ويندمجون �بسرعة �هوي�Úم �يخلعون �فهم �للغ�Úم، متحمس>ن
ويعدون�ذلك�تثقيفا�وحضارة،��ولم�ينت��وا�إ«ى�هذه��فة�إ�Pبعد��ستق�ل،�حيث�قد�فات��وان،�ولعل�من�

باب�سرعة�تقبلهم�لحضارة�الغرب�أن��ستعمار�وطأ�قدمه�أو��Pي�ب�د�يوروبا�عن�طريق�ا-حيط��طل���üأس
من�جنوب�نيج>;يا��ي�القرن�السابع�عشر�من�جهة�(باداغري��ي�وPية�Pجوس�الجنوبية)،�أما�الشماليون�من�

مار�إل¾�م�إ«ى�ما�بعد��ستق�ل،�قبيلة�هوسا،�فإ�Éم�ظلوا�يقاومون�ثقافة�الغرب�وحضار��ا�منذ�دخول��ستع
فاللغة�Dنجل>Âية�عندهم�محرمة�إ��Pي�الدوائر�الحكومية�واللباس�Dنجل>Âي�ممقوت،�والتحايا�Pبد�أن�تكون�
إس�مية،�بخ�ف�الشعب�اليوروباوي�الذي�يفتخر�بانح�ل�الهوية،�بل�ويحرم�لغته�اليوروباوية�ع�ى�أطفاله��ي�

�ب ��تصال �فلغة �Ñي�عقر�داره، �الجامعية Ã°ح� �الروضة �من �التخاطب �ولغة �Dنجل>Âية، �Ñي �أسرته �وب>ن ينه
ن�بعض�ا-ثقف>ن�م�Õم،�فحرموا�ع�ى�أطفالهم�التخاطب�

ّ
�ي�عقر��ةباØنجل>ÂيDنجل>Âية،�و�ي��ونة��خ>;ة�تفط

ات�فقط،�كما�دارهم،�بل�فرضوا�عل¾�م�لغة�يوروبا،�واقتصروا�ع�ى�التخاطب�باØنجل>Âية��ي�ا-كاتب�والجامع
�)�Ãنسان�عبدالغ���ا-سمDفعل�ا-حامي�العالم��ا-دافع�عن�حقوق�Gani Fawehinmi.وغ>;ه��(  

:�ومن�العوائق�أيضا�أن�قبيلة�يوروبا�قد�صبغت�مجتمعها�بالثقافة�الغربية،�فتجد�نظام�الثقافة�والحضارة
�فالجا �الغرب، �مستعار�من �اللباس �ونظام �غربية، � �بصبغة �مصبوغ �والكرافتاالتحايا ��ي� كيت �العنق) (ربطة
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الشوارع�كأنك��ي�الغرب،�والكاسيات�العاريات�ا-مي�ت��ي�سفور�وت`;ج��غربي�داع>ن�إ«ى��نح�ل�الخلقي،�
�فالحشمة�ا-عروفة�لدى�الشعب�اليورباوي�سابقا�رجا�Pونساء،�منسية�ومرمية��ي�ا-حيط ونظام��نكحة�.

�ا-حا �بنكاح �ومستبدل �مستهجن، �عند�القديم ��شياء �أغ�ى Ã°ح� �القاعات، ��ي �والتجمع �العروس �ولبس كم
  .البشر�وهو(الدين)�فقد�عولم��Èن�الدين�ا-وروث�عند�اليوروبا�هو�Dس�م�والوثنية

ومن�العوائق�دون�تحقيق�عو-ة��لغة�يوروبا�(هجرة�العقول�والكوادر)�إ«ى�الغرب�خوفا�من��الفقر�والهجرة�:
تجد�أن�أمهر�Dخصائي>ن،�و�طباء�وا-هندس>ن،�وح°�Ãالرياضي>ن،��ي�كث>;�من�دول��الفقر�ا-دقع��ي�نيج>;يا،

��ستعمار�منذ� �نّصرهم �ممن �اك½;هم �لكون �هناك، �تربوا �أجدادهم �Èن �ذلك �يوروبا، �قبيلة �من �هم الغرب
وألحق�القرن�السابع�عشر،�فأوPدهم�درسوا�هناك��ي�الغرب،�وأحفادهم�رفضوا�العودة�إ«ى�أرض�الوطن،�بل�

  §�م�ذري�Úم�الذين�درسوا��ي�أرض�الوطن،�واستفادوا�من�الوطن،�وتربوا��ي�الوطن،��ثم�رفضوا�خدمة�وط�Õم�!.

�مقارنة�التعليم �صعوب�Úا �بحجة �ا-دارس، ��ي �لغ�Úم م
ّ
�تعل �ع�ى �القبيلة �أبناء �إقبال �عدم �أيضا �العوائق �ومن :
� �و�لفاظ�غ>;�مستعملة �النغمات، �قواعد �بسبب �عدم�باØنجل>Âية، ��ي �قديما �السبب �كان �وقد �سن>ن، منذ

م�لغة�يوروبا�أن�التعليم�لم�يفرق�ب>ن�(اللغة،�والثقافة�أو��دب)،�فالذي�يدرس�
ّ
إقبال�كث>;�من��بناء�ع�ى�تعل

�وتقاليد� �وأخبار��صنام، �الشرك �عن ��Pينفك �الذي �اليوروباوي ��دب �يدرس �أن �له �Pبد �سابقا �يوروبا لغة
م�هذه�ا-ادة�الشركية.الوثني>ن،�فمنع�كث>

ّ
  ;�من�ا-سلم>ن�والنصارى�أبناءهم�من�تعل

�وو«ي�شوينكا�ال�Oجمة �يتمتع�الشعب�اليوروباوي�بوجود�كوادر�علمية��ي�أفرادهم،�فم�Õم�مث��بروفيسور : 

)Wole Shoyinkaولو� �Dنجل>Âي ��دب ��ي �(نوبل) �العا-ية �الجائزة �نال �الذي �أن� ) �استطاعوا �وأمثاله � أنه
موا�العلوم�البحتة�إ«ى�لغة�يوروبا،�Èفادوا�شع��م�أك½;،�فقد�وجدنا�كث>;ا�من�الدول�ترجموا�هذه�العلوم�ي�;ج

إ«ى�لغ�Úم�ا-حلية،�وح°�Ãأصعب�هذه�العلوم،�فما�دولة�سوريا�عنا�ببعيد��ي�ترجمة�العلوم�الطبية�إ«ى�العربية�
�جا �مجهودات �وكذلك �ا-�;جمة، �ا-صطلحات �بتلك �جامعا��ا �محاولة�وال�Âام ��ي �مشكورة �العربية �الدول معة

�إ«ى� �لغ�Úم�وطوروها تعريب�لغة�الهندسة�والرياضيات،�ولو�فعل�علماء�الشعب�اليوروباوي�مثل�هذا�Èفادوا
  لغة�العو-ة.�

� �وحجر�:�داري الفساد �ا-شك�ت، �نيج>;يا��هو�مشكلة �و�ي �عامة، �النامية �الدول ��ي �تقدم �كل �أمام ع½;ة
�ا �مجهودات �فمع �مث��(خاصة، �م�Õا �حكومية، �هيئة �أك½;�من �بإنشاء �الفساد �مكافحة ��ي )�.E.F.C.Cلحكومة

�ومحاسبة�.I.C.P.Cو( �العامة، �ا-كاتب ��ي �الخلقي �وانح�ل �العام، �ا-ال �مراقبة �الهيئت>ن �هات>ن �ومهام ،(
�Õا�لم�ت½ن�ا-فسدين�عن�فسادهم�وخاصة�الطواغيت�م�Éأ�Pم.��فكل�ا-قصرين،�ومقاضا��م�أمام�العدالة،�إ

Pى�إ«ى�متطلبات�الحكومة.�وكث>; مجهودات�الحكومة��ي�تعميم�اللغة�ا-حلية�الث�ث�تبوء�بالفشل،�وtمن� تر
  محاوPت�الوزارة��ي�طباعة�ا-قررات�الدراسية�أو�تطويرها�أو�نشرها�يعيقها�الفساد�Dداري.�

  الخاتمة،�والتوصيات

لفظا�ومع�Ã،�وعرفنا�أن��مستحدثةأن�لفظ�(العو-ة)�كلمة�من�خ�ل�الجولة�القص>;ة�ع`;�هذا�البحث،�عرفنا�
علم�التاريخ�الحديث�عن��لفظ�(يوروبا)�يطلق�ع�ى�القبيلة�واللغة�لقوم�يقطنون�جنوب�غربي�نيج>;يا،�وعجز

�نحو� �§�ا �الناطق>ن �ويبلغ�عدد �والصواب، �الخطأ �يحتمل �الذي �التخم>ن �طريق �إ�Pعن �أصلهم، �٤٠تحديد
�وتتنشر�ه �نسمة، �دول�مليون �إ«ى �النخاسة �ع`;�سوق �وانتشرت �الشعبية، �وبن>ن �نيج>;يا �دول°� ��ي �اللغة ذه

،�خاصة�دول°��برازيل�وكوبا،�واُتخذت�كلغة�دين�هناك،�وقد�قامت�مملك�Úم�ب>ن�القرن�التاسع�أمريكاجنوب�
 �� �قبل �وتقاليدهم �عادا��م �ولهم �شوك�Úا، �يكّسر��ستعمار�الغربي �أن �قبل �عشر�ا-ي�دي ستعمار،�والتاسع

��ستعمار �مع �النصرانية �عل¾�م �دخلت �ثم �الزمن، �قديم �منذ �وDس�م �بالوثنية �السابع��ويدينون �القرن �ي
Pفارقة�ثقافة،�لكن�مثقف¾�م�لم�يفيدوا�شع��م�و�� لغ�Úم�بما�يمكن�أن�يكون� عشر،�وهم�من�أك½;�شعوب

�ترد �ذلك �أسباب �من �ولعل �القادمة، �ل�جيال �ا-قننة �العو-ة �وتف���ïخيوط �البلد، ��ي �ا-عيشية ��وضاع ي
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�للثقافة� �تقّبلهم �إ«ى �أدت �وغ>;ها ��سباب �هذه �مستورد، �نظام �كل �وتقديس �Dداري �وفساد �وا-رض، الجهل
�وهوي�Úم�الثقافية�والحضارية،�وإن�كانت�هناك��ي��ونة��خ>;ة�محاوPت�جادة� الغازية�وفقدان�شخصي�Úم

 `;��ن�;نت�تعلما�وتعليما.�ي�ال�Õوض�§�ذه�اللغة�وعو-�Úا�ع

  ومن�التوصيات�ال«��يرغب�الباحث�تقديمها�لهذا�الشعب�ما�يLي:

�وطرق� .١ �أغذية �من �البحث: ��ي �ا-ذكورة �أنماطها �جميع ��ي �والحضارية �الثقافية �بأصال�Úم �عتداد
�ومنتوجا��ا� �وصناعات �تأسيسها، �وطرق �وأسرة �ولبسها، �تفصيلها �وطرق �وألبسة �وتناولها، إعدادها

  طرق�تطويرها.و 

�عقر .٢ �من �بدءا �§�ا �والتحدث �القومية، �بلغ�Úم �و�ل�Âام����عتداد �الهوسا، �أخ�Úم �فعلت �كما ديارهم،
�رفض��ةباØنجل>Âي �وعدم �التليد، �الحفاظ�ع�ى �من �ُيعّد �فهذا �فقط، �الدوائر�الرسمية ��ي �يكون إنما

 الطارف،�بل�تجديده.

بيق�قواعد�علم�اللغة�التطبيقي�ع�ى�لغة�يوروبا،�تشجيع�ال�Õضة�الحديثة��ي�اتجاه�الباحث>ن�إ«ى�تط .٣
ذلك،�يمكن�تشجيع� وكذلك�بقية�فروع�علم�اللغة:�من�نحو�وصرف،�وأدب،�وب�غة،�وفقه�اللغة،�وغ>;

 هذا��تجاه،�وتوج¾�ه�واستثمار�طاقات�كوادرها،�سواء�من�قبل�الحكومة�أو�ا-نظمات�غ>;�الحكومية.

�نظ .٤ �من �Dفادة �نيج>;يا �لحكومة �(غاتيمكن �الجمركية�GAATام �Dجراءات �تسهيل ��ي �التجاري (
P�Ã°تتوقف�الجهود�ع�ى��فراد. بتصدير�ا-نتوجات�النيج>;ية�ع`;�ا-طارات�وا-يناءات�الدولية،�ح 

يجب�التعاون�مع�الحكومة��ي�مكافحة�الفساد��جتماéي�وDداري،�Èن�ذلك�عقبة��ي�ال�Õضة�باÈمة،� .٥
 �Úا.�وعو-ة�لغ�Úا،�ونشر�ثقاف

�-عيشة� .٦ �تسهي� �التحتية Ãالُب�� �بتحس>ن �الخارج �إ«ى �كوادرها �هجرة �وقف �نيج>;يا �لحكومة يمكن
�إ«ى� �بالعودة �Dخصائيون �يفكر�ا-هاجرون �قد �ف��ذا �و�تصاPت �والطرق �وا-ياه �كالكهرباء ا-واطن>ن

 وط�Õم،�وال�Õوض�به.�

 




