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)1( التعليم وتطوره في غرب أفريقيا     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

)2( 

  المقدمة 
 :عىل عباده الذين اصطفى, ومن بآثارهم اقتفى, وبعداحلمد هللا وكفى, وصالته وسالمه 

عدُّ من أنفع الوسائل التي تعني عـىل تسـيري حركـة  فإن نرش التعليم بشتى فروعه املعرفية يُ
بـني  −السـيام العلـم الرشـعي−احلياة البرشية نحو التقدم واالزدهار, ذلـك ألن نرشـ العلـم 

ر تقدمها وتطورها, وعلة بقائهـا وسـيادهتا الشعوب واألمم هو سبيل سعادهتا وفالحها, وحمو
 . وقيادهتا, فأوفر بالد اهللا حظا يف السعادة هي أحظاها هبذا التعليم

ومنطقة الغرب اإلفريقي من املناطق التارخيية التي شهدت أوجها متنوعة مـن احلضـارات 
ن أكثـر أيامهـا الرشقية والغربية التي تناغمت بشكل أو بآخر مع أنامط احلياة املحلية, وكان مـ

 "غانـا"رقيا وازدهارا تلك التي انتظمت فيها املنطقة حتت احلكم اإلسالمي إبان قيـام مملكـة 
اإلسالميتني اللتني شملتا كل إفريقيا الغربية, فقام يف املنطقة تعليم أصيل أخـرج  "صنغيي"و

 "بـري" , ويف مجهوريـة مـايل "متبكوتو"مثل –الناس من الظلامت إىل النور, فاشتهرت مدهنا 
)PIRE  ( يف قلب السنغال بالعلم الغزير فرحلت إليهام العديد من املشارقة الطامعني يف األخـذ

والعطاء, غري أن تاريخ هذه املنطقة وتاريخ التعليم بل وواقع التعليم فيهـا ظـل جمهـوال لفـرتة 
أهلهـا,  طويلة, بسبب ما تعرضت له املنطقة من محالت االسـتعامر واالسـتعباد أهنكـت قـو

لت أبناءها بتارخيهم  .وهنبت ثرواهتا وعملت عىل حمو الكثري من أجمادها, وجهَّ
ومن هنا تشكر لرابطة العامل اإلسالمي هذا اجلهد املبارك يف تنظيم هذه الندوة التـي هتـدف 

 .إىل تشخيص واقع التعليم وتطوره يف غرب إفريقيا
 / وضوعها أما هذه الورقة التي أسهم هبا يف هذه الندوة فم

 .السنغال نموذجا: التعليم العام ومناهجه 
مقدمـة , ومتهيـد, وفصـلني, وخامتـة, : واخلطة التي اقتضـته الدراسـة تـم رسـمها عـىل 

 .وفهارس
 .وهي يت بني يديك:  املقدمة − 1

 .تناولتُ فيها دولة السنغال من حيث املوقع والسكان: التمهيد − 2



 
)3( التعليم وتطوره في غرب أفريقيا     

 .     وحتته ثالثة مباحث التعليم العام يف السنغال,: الفصل األول  − 3
 .تاريخ التعليم يف السنغال:  املبحث األول
 .واقع التعليم العام يف السنغال: املبحث الثاين
 .سامت التعليم العام بعد االستقالل: املبحث الثالث

 .مناهج التعليم العام يف السنغال, وحتته ثالثة مباحث: الفصل الثاين −4
 .تعليم العام يف السنغال واقع مناهج ال: املبحث األول
 .املنهج العريب والديني يف التعليم العام: املبحث الثاين
 .حتديات التعليم العام ومناهجه: املبحث الثالث

أما اخلامتة فلخصت فيها أهم نتائج البحث مع ما ظهر يل من توصيات, مذيِّال ذلك ببعض 
 .املالحق

ت العربيــة والغربيــة واملواقــع أمــا الفهــارس فاكتفيــت فيهــا بفهــرس للمراجــع شــمل
 .اإللكرتونية, وآخر للموضوعات



 

)4( 

  :التمهيد عن دولة السنغال 
يقع السـنغال يف أقىصـ امتـداد القـارة اإلفريقيـة إىل الغـرب, وحتـدها شـامالً اجلمهوريـة 
اإلسالمية املوريتانية, وجنوباً غينيا كوناكري وغينيا بساو, ورشقاً مجورية مايل, وغرباً املحـيط 

 .ألطليسا

وتتكون معظم األرايض السنغالية من سهول منبسطة متتابعة ال يزيد ارتفاعها عـن سـطح 
, وتوجد هضبات مرتفعة يف جنوهبا الرشقي, أمـا السـواحل عمومـاً  650البحر أكثر من  قدماً

فعبارة عن منخفضات رملية بني مصب هنر السنغال والرأس األخرض قرب العاصـمة داكـار, 
 .كلم مربع197,167ألرايض السنغالية ب وتقدر مساحة ا

 :وتوجد يف السنغال أربعة أهنار

هنر السنغال الذي ينبـع مـن فوتاجـالون بغينيـا كنـاكري وجيـري يف احلـدود الرشـقية  −1
 كم1750والشاملية, وهو من أهم أهنار إفريقيا الغربية يبلغ طوله 

 كم300لههنر كاسامانس الذي يروي القسم اجلنويب للسنغال, طو   −2
هنر سني سامل الذي يرتامى عىل الرمال واملناطق الزراعية اجلنوبية عىل امتـداد مسـافة    −3

 . طويلة قرب البحر, وهو يف احلقيقة ساعدان للمحيط األطلنطي
هنر غامبيا الذي جيري داخل أرايض غامبيا ويدخل إىل األرايض السنغالية فقط عنـدما  −4

 .كم1050له يصل إىل مستواه العلوي, وطو

ويبلغ عدد سكان السنغال حوايل أحـد عرشـ مليونـا, نحـو مليـون مـنهم مـن اجلاليـات 

 .(1)والباقي وثنيون ونصار% 95املهاجرة إىل السنغال, ونسبة املسلمني منهم تزيد عىل 

إن السنغال يف الواقع يمثل بوابة رئيسة هامة لبالد الغرب اإلفريقي, وذلك ألن هذا القطر 
ظل يـؤدي دوراً −ب كونه الباب األمامي ألوروبا نحو غرب إفريقيا وأمريكا اجلنوبيةإىل جان−

                                                 
وعبد / م1989/دارشمس املعرفة/مرص/10−9السنغال والثقافة اإلسالمية ص: انظر جوريت سييس   (1)

  هـ1/1406ط/ 12كتاب األمة رقم / قطر/25−24القادر سيال املسلمون يف السنغال ص



 
)5( التعليم وتطوره في غرب أفريقيا     

فعاال ومؤثراً يف التقاء ثقافات الشامل واجلنوب يف املنطقة مـن أزمـان سـحيقة, وقـد بلـغ هـذا 
−الدور مداه بدخول هذا القطر يف التاريخ من أوسع األبواب باعتنـاق بعـض قبائلـه العريقـة 

سالم وتبنِّي مجاعاهتم مسار الدعوة اإلسـالمية عـن طريـق النهـوض بـالتعليم اإل−كالتكرور 
اإلسالمي ونرشه بني القبائل املجاورة, وباختاذهم لغة القـرآن الكـريم لغـة رسـمية وثَّقـوا هبـا 
نوا أشعارهم وحماوراهتم األدبية, واتصلوا من خالهلا بالعامل اخلارجي اتصـاالت  أحداثهم ودوَّ

 .املها جلية يف فرتة وجيزةثقافية ظهرت مع



 

)6( 

  .التعليم العام في السنغال، وتحته ثالثة مباحث: الفصل األول 
  .تاريخ التعليم في السنغال: المبحث األول

ير معظم الكتاب واملؤرخني السـنغاليني أن بـدايات التعلـيم يف السـنغال غـري معلومـة 
تي عاجلت موضـوع التعلـيم قبـل بالتحديد, وذلك راجع إىل ما نالحظه من شح يف املراجع ال

 ) احلادي عرش امليالدي(القرن الرابع اهلجري 
حـديثا مفصـال ربـط بـني ) السـنغال(ومن املرجح أن أول جغرايف حتدث عن الصنهاجة 

دخول اإلسالم إىل هذه املنطقة وبني شيوع التعليم إىل حد ما هـو أبـو عبيـد عبـد اهللا بـن عبـد 
وكتـاب  "املسالك واململك" يف كتبه ككتاب ) م1094= ـ ه487ت(العزيز البكري األندليس 

 ."املغرب يف ذكر إفريقيا واملغرب"
كـون السـنغال واحـداً مـن −عـىل نـدرهتا–وقد تأكد لنا من خالل تلك املصادر التارخيية 

املناطق الرئيسة التي عملت عىل نقل تعاليم اإلسالم من طور التلقي إىل مرحلة تأسيس املاملك 
اإلسالمية, فأصبح ضفاف هنر السنغال بـذلك منطقـة كـرب مـن منـاطق النفـوذ  واإلمارات

التي امتدت عىل ضـفتي ) صنغيي(فليست مملكة صنغانا (1)اإلسالمي يف بالد الغرب األفريقي
هنر السنغال إال شاهداً بارزاً عىل عراقة اإلسالم يف هـذه املنطقـة, حيـث أورد البكـري وصـفاً 

اعتنق اإلسالم وأقر  "وارجايب"كنها الزنوج السودانيون, وأن ملكهم لصنغانا اململكة التي س
−بالرشيعة اإلسالمية يف بالده, وجعل اإلسالم الدين الرسمي لدولته وشعبه, وذكر أهنم اليوم 

.مسلمون كلهم −القرن اخلامس اهلجري
(2) 

 م, وحـديث البكـري هنـا1040=هــ 432وتويف امللك املذكور حسب رواية البكري سنة
 .يتعلق فقط بإسالم امللك وإقراره شعبه عليه ومل يقصد تاريخ دخول اإلسالم إىل املنطقة

                                                 
 J.S.Trimingham :Islam in west Africa  p.34   oxford 1962  انظر(1)

 .مكتبة املثنى/ بغداد/ فام بعدها 146املُغرب يف ذكر بالد أفريقيا واملغرب ص: البكري (2)



 
)7( التعليم وتطوره في غرب أفريقيا     

ورغم أننا ال نتوفر عىل مصادر موثَّقة تصف لنا بدقة أسامء وتواريخ قادة الدعوة اإلسالمية 
 ورواد التعليم من بداية دخول اإلسالم إىل السنغال إال أننا نعلم أن نرش الـدعوة اإلسـالمية يف

أي مكان اليتم بمعزل عن حركة تعليمية جـادة, وهنـاك احـتامل قـوي بـأن اتصـاالت أمـراء 
املاملك اإلسالمية بالعـامل العـريب يف وقـت الحـق كـان لـه دور فعـال يف تسـيري هـذه احلركـة 

 "جلوف"م أن ملك وأعيان إمارة 1506فقد الحظ أحد الرحالة األوروبيني سنة  "التعليمية,
كان لدهيم شيوخ بيض من أئمة اإلسالم ودعاته, وكـانوا يعلمـون أوالدهـم كانوا مسلمني, و

القراءة والكتابة, ويأيت هؤالء الشيوخ من بلدان بعيدة هبدف إدخال السـود إىل عقيـدهتم عـن 
  )1(طريق الدعوة والتعليم

ويف فرتة الحقة ظهر بوضوح أن تقويـة التعلـيم اإلسـالمي متـت بواسـطة أسـفار احلـج, 
ت العلمية التي أتاحت للعديد من أهل املنطقة فرصة االتصال بـإخواهنم يف املرشـق وبالرحال

اإلسالمي والشامل اإلفريقي, فأصبحت اللغة العربية بواسطة هـذا الـدعم األخـوي هـي لغـة 
الكتابة ولغة املعامالت الرسمية, ونـتج عـن ذلـك قيـام احلركـة التعليميـة القديمـة فأنشـئت 

حفيظ القرآن الكريم, كام أدت املساجد دورها اخلالد يف إرسـاء قواعـد لت) الكتاتيب(الدارات 
عىل أن تطور التعليم اإلسالمي العـريب ((  :يقول األستاذ عبد القادر سيال )2(التعليم اإلسالمي,

مل يسلك طريقاً ذا اجتاه واحد, وإنام كان أخذاً وعطاء, فكان املسـلمون يرسـلون أوالدهـم إىل 
ة, وملا كثر املتخرجون يف جمالس تلك البالد أسسوا بدورهم املدارس العربيـة موريتانيا للدراس

التي أصبحت تستقبل طلبة العلم, حتى انترشت املراكز العلميـة يف كـل مكـان, بـل وقامـت 

                                                 
 La confrerie seneglaise des Mourides p35 paris 1969     : انظر شيخ تيجان يس ) 1(
دار الغرب / 2/388م 12إىل القرن  10نهاجية من القرن الدولة الص: انظر اهلادي روجي إدريس ) 2(

 .نقله إىل العربية محادي الساحيل/ اإلسالمي



 

)8( 

جامعات تواءمت حتت كياهنا مجيع األعراق, وشهد تاريخ البالد عددا من تلك املراكز الكبرية 
 )1( "ريب"وقرية  "فوتا"يف مدن 

قـام السـنغاليون : (( كام رضبوا أمثلة غاية يف الروعة يف جمال الرحلة يف طلب العلم, حيث
منذ فجر التاريخ بمغامرات مثرية عىل األرجل وعىل ظهور اخليول واإلبل بحيث كان الـبعض 
 منهم يقطع املسافة الفاصلة بني بالده وأرايض احلجاز يف بحر سبع أو ثامين سنوات مشـياً عـىل

ضـني أنفسـهم ألخطـر ) موريتانيا(األقدام, أو يتسللون إىل شنقيط أو إىل املغـرب ومرصـ معرِّ
وذلك كله العتبارهم اللغة العربية مستودعاً هاماً للمعرفة اجلوهرية, ونتيجة لذلك  املصاعب,

 )2(. وجد يف السنغال علامء تضلعوا يف الثقافة العربية وتعمقوا يف دراستها

العمق التارخيي للغة العربية يف هذه املنطقة أن وثائق البالد التارخيية وأخبار ومما يؤكد هذا 
األمراء وامللوك املسلمني وغريهم باتت تُدون باللغة العربيـة ال بغريهـا لفـرتة طويلـة, وكـان 

هو العرص الذهبي لتلك املعلومـات التـي قـدمها ) الرابع عرش امليالدي(القرن التاسع اهلجري 
الذين قدموا وصفاً للبالد وتارخيها, ثم تبلور يف مطلع القرن احلادي عرش اهلجـري  اجلغرافيون

 )3( .وما تاله أدبٌ أصيل اختذ من اللغة العربية أداة للتعريف بنفسه) السابع عرش امليالدي(
ويؤكـد ذلـك أن معظـم الرسـائل التــي وجههـا ملـوك السـنغال األوائـل إىل الســلطات 

حتالل كانت حترر باللغة العربية, وتوجد حالياً يف مصلحة املحفوظـات االستعامرية يف بدء اال
 "لتجــور جــوب"حــوايل مــائتي رســالة مــن رســائل امللــك ) اآلرشــيف الــوطني(الوطنيــة 

ـلِ " القـايض كلهـا باللغـة العربيـة معظمهـا بخـط) م1886= هــ 1303ت(  "مـور أنتـا صَ

                                                 
 17املسلمون يف السنغال ص  ) 1(
 17السنغال والثقافة اإلسالمية ص  ) 2(
ملحة عن املخطوطات العربية السنغالية يف القسم اإلسالمي باملعهد : انظر مصطفى انجاي  ) 3(

 I.F.A.N يا السوداءاألسايس ألفريق



 
)9( التعليم وتطوره في غرب أفريقيا     

لَه "والقايض تي كَ َخَ لـبالط لتجـور, كـام اضـطر االسـتعامر إىل , وقد كان كل منهام كاتباً "جمَ
 )1(. تعيني كتَّاب من املثقفني بالعربية ليتولوا التحرير والرد عىل الرسائل الواردة إليهم

بـدأ −مرحلة الشعور بوجود كفاءات حملية−وببلوغ التعليم اإلسالمي العريب هذه املرحلة
, فقامت املراكز الثقافية املتمثلة يف ا ملسـاجد وجمـالس الشـيوخ والكتاتيـب يتخذ منحى جديداً

القرآنية تؤدي دوراً أكثر فاعلية, وكان الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يأخذه وليـه إىل املعلـم 
الذي يتكفل برتبيته وتعليمه, دون مقابل, وكان أولياء التالميذ يقطعون صالهتم بأبنائهم منـذ 

عه أمـام جلنـة وصوهلم إىل يد الشيخ إىل أن حيفظ الكتاب العزيز وي نسخه عن ظهر قلب, ويسمِّ
من كبار احلفاظ, وكانوا هيدفون من وراء هذه املعاملة التي قد تبدو قاسية إىل ترويض أبنـائهم 
عىل حتمل املسئولية وجماهبة مشاكل احلياة يف املستقبل, وكـانوا يقومـون بـأعامل جانبيـة شـاقة 

رف وتكسبهم بعض املهارات  .عىل األعامل الزراعية ونحوها أحياناً تعلمهم بعض احلِ

وبعد حفظ القرآن عىل الطالـب أن يمـر بمـنهج درايس مرسـوم قبـل أن يتخـرج ويتـوىل 
التدريس هو اآلخر, وهذا املنهج يف أغلب املراكز العلمية واحللقـات الدراسـية كـان يتضـمن 

 :املواد التالية
ما تُفتتح بمسـائل التوحيـد,  وكانوا يكتفون بمقدمات كتب الفقه التي غالباً : التوحيد −1 

 .ثم يقرأون السنوسية يف العقيدة األشعرية الكالبية

يدرسون متن األخرضـي, والعشـاموية, وابـن العـارش, واملقدمـة العزيـة, ثـم : الفقه −2
 .الرسالة للقريواين, فمخترص خليل بن إسحاق, وكلها يف فروع مذهب اإلمام مالك

 . ت للجويني غالبايدرسون متن الورقا: أصول الفقه −3
 .كانوا يقرأون اجلامع الصغري للسيوطي:احلديث −4

                                                 
 21جوريت سييس املصدر السابق ص: انظر للمزيد  ) 1(



 

)10( 

يبدأون باآلجرومية البن آجروم الصنهاجي, ثم ملحة اإلعراب للحريري, ثم : النحو −5 
يَّة لـ كِّ بَهْ جوب"املقدمة الكُ مْ ه كُ جَّ الككي السنغايل, ثم األلفية البن مالـك األندليسـ,  "مور قُ

 .بن بونه الشنقيطيأو االمحرار ملختار 
يقرأون كتاب الترصيف أليب أديح املوريتاين, ثم المية األفعال البـن مالـك : الرصف−6 

 .رشح ابنه بدر الدين

يدرسون المية العرب, والمية العجم للغفرائي,وبانت سعاد لكعب بن : اللغة واألدب−7
يـويس, والقصـيدة زهري ثـم مقصـورة ابـن دريـد األزدي, والقصـيدة الداليـة أليب احلسـن ال

الشمقمقية ألمحد بن الونان, ثم مقامات احلريـري, ثـم املعلقـات السـبع, وقـد يتخلـل ذلـك 
 .صىل اهللا عليه و آله و سلم قصيدة الربدة واهلمزية للبوصريي يف مدح النبي 

 .اجلوهر املكنون, لألخرضي: البالغة −8
الشـافية يف العـروض والقافيـة, للخزرجـي, ثـم رساج الطالـب : العروض والقوايف −9 
لَه السنغايلللمسا  .ري, ثم مبنيِّ اإلشكال, للقايض جمختي كَ
 .السلم املنورق لألخرضي: املنطق −10 
يقـرأون كتـب الغـزايل, وابـن عطـاء اهللا السـكندري, وبعـض مؤلفـات : التصوف  −11 

 .الشاذلية والقادرية

 ويف النهاية يعكف الطالب عىل تفسري القرآن عىل شيخه, وغالبـاً مـا يتخـذون تفسـري−12
 .التفسري فالن: فيقال له ))التفسري(( اجلاللني كمرجع, ثم يطلق عليه بعد هذه اجلولة لقب

ورغم جدية هذا املنهج وما يتطلبه من جهد كانوا يبذلونه يف التحصـيل حيـث كـان جـلُّ 
اعتامدهم عىل احلفظ فأد إىل ظهور نبغاء يف علوم اللغة واألدب رغم ذلك كلـه يالحـظ عـىل 

صور يف حق فنونٍ من العلم غايةٍ يف األمهية, ويتعلق األمر هنا بمعرفة ما كتبه علامء هذا املنهج ق
نه علامء السنة يف خدمـة احلـديث النبـوي الرشـيف وعلومـه,  السلف يف أصول الدين, وما دوَّ

لْ ثلمة−ودراسة الفقه اإلسالمي عىل ضوء األدلة الرشعية, فكانت ثغرة ظهـرت آثارهـا −أو قُ
قريب يف ثقافة هؤالء النبغاء, ويف اجتاهاهتم الفكرية , كام ظهرت عىل املد البعيـد عىل املد ال
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يف عقليات بعض األبناء التي حتجرت فظنوا أن األجداد بلغوا من الكامل درجة المزيد عليهـا, 
فكان سبباً يف عرقلة املسرية العلمية التي بدأها هؤالء, ولئن كـان األجـداد معـذورين ألن مـا 

إليه هو املمكن يف ذلك الوقت, لعدم وصـول هـذه العلـوم والكتـب املؤلفـة فيهـا إىل وصلوا 
اً و فإن اجليل الالحق   286:البقرة }اليكلف اهللا نفساً إال وسعها{املنطقة إال يف وقت متأخر جدّ
 ..غريمعذور إطالقاً لزوال العذر

قامـت عليهـا ثقافـة واخلالصة أن التعليم العريب اإلسالمي كـان األرضـية الصـلبة التـي 
السنغاليني يف هذه احلقبة من الزمن, واستمر هذا الوضع قائام دون عراقيل هتدد كياهنم الثقـايف 
ووجودهم احلضاري إىل أن جاء املستعمر فعمل عىل حتويل هذه املناهج ورسم أهدافه املرحلية 

يـة إىل تغيـري هـذا والبعيدة, ووضع الوسائل الكفيلة بتحقيق تلـك األهـداف ممـا أد يف النها
 .الوضع وإحالل وضع جديد حمله



 

)12( 

  .واقع التعليم العام في السنغال: المبحث الثاني
إىل دخـول املسـتعمر  "التعلـيم العـام"يعود تاريخ ما يمكن أن نطلق عليـه اليـوم تعبـري 

 سـاعيا إىل حتقيـق) امليالدي 18منتصف القرن = اهلجري  13يف القرن (الفرنيس إىل هذه املنظقة 
 :أهداف رسمت بدقة متناهية, يمكن تلخيصها يف

 .إجياد ظروف مناسبة لتنصري البلدان اإلسالمية − 1

 .علمنة التعليم العريب يف البالد اإلسالمية − 2

رة − 3  .بسط احلضارة الغربية وتقاليدها واستبداهلا بحضارات األمم املستعمَ
 .ضالتإجياد أسواق استهالكية إلنتاجه الوافر بعد إحالل اآللة حمل الع −4

 .استغالل موارد إفريقيا االقتصادية الغنية بالثروات واملعادن يف دعم بنيتهم التحتية − 5

رغبة أوروبا يف استعباد البالد الضعيفة صناعيا, واالعـتامد عـىل املسـتعبَدين يف بنائهـا  − 6
 .)1( احلضاري واالقتصادي

 هذه املنطقة باعتبار وحتى حيقق املستعمر أهدافه عمد إىل إرساء قواعد التعليم الفرنيس يف
إن :  (( التعليم البديل أفضلَ وسيلةٍ تستخدم من أجل التغيري احلضاري يقول الباحث عيل فال

اهلدف من التعلـيم زمـن االسـتعامر كـان مـن أجـل مسـخ اهلويـة القوميـة وإبـداهلا بالثقافـة 
واليـاً عامـاً  باعتبـاره"موريس دالفوس"واستدل عىل ذلك بمقالة كتبها )  )) هكذا.(الغربية

الـذي كـان يف  "جـورج هـاردي"م وكـذلك 1917= هـ 1335سنة ) AOF(عىل املنطقة يف جملة 
:  خياطبان املعلمني الفرنسيني آنذاك بقوهلام )2(ذلك الوقت يشغل منصب مدير التعليم العمومي 

لُّهـم مؤمنـون −إن السبيل الوحيد لتغيري املجتمعات البدائيـة يف مسـتعمراتنا((... بغايتنـا  وجُ
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 م2004
م وكان معروغا بعداوته 1919−1912عمل هاردي مديرا للرتبية والتعليم يف السودان الفرنيس فيام بني) 2(

 .سالملإل
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هو توفري التعليم للمواطنني منذ صغرهم حتى يتكيفوا مع عاداتنا  −ومسامهون يف تنفيذ براجمنا
 .)1())العملية واخللقية 

م  1933= هــ 1351الذي كان حاكامً عاماً عىل الغرب اإلفريقـي سـنة  "بريفي"ويتحدث 
ــا إضــافة إىل املتطل: (( عــن أهــدافهم بشــكل أوضــح فيقــول بــات السياســية إن مــن واجبن

 :واالقتصادية أن يكون لنا هدفان من التعليم
 .تكوين كفاءات وطنية خلدمتنا يف كل املجاالت: األول
 .)2())تغيري نمط حياهتم حتى يتوافق مع مقاصدنا احلضارية : الثاين

احلاكم العام قـرارا هبـذا اخلصـوص  "فيدرب"وبناء عىل هذا املرشوع الكبري فقد أصدر 
ن احلاكم يف السنغال وكل من يعملون معي باسم فرنسا نعلم أن أكرب يشء جيـب نح: (( فقال

علينا أن نسيطر عليه هو تربية أوالد املسلمني يف البلدان املسـتعمرة, باإلضـافة إىل أن احلكومـة 
الفرنسية التي هتتم بشئون البنية العائلية واألرسية ال يمكن أن تبقى مكتوفة األيدي أمـام تربيـة 

 .)3()) املسلمني عىل هذا النحو  أبناء
إلنزال هذا الربنامج التعليمي العام عىل أرض الواقع قام املسـتعمر بفـتح أول مدرسـة يف 

مدرسـة "م , ثم شيدوا مدرسة أخـر باسـم 1850= هـ 1266عام  )4( "سانت لويس"مدينة 
 .م1903= هـ 1320يف املدينة نفسها عام  "أبناء املعتقلني

=    هــ 11/12/1325: بتاريخ "مدرسة أبناء زعامء القبائل"أخر باسم  ثم أسسوا مدرسة
م وكان اهلدف من تأسيس هذه املدرسة بالـذات مـا الحظـوه مـن تقـاعس أبنـاء 15/1/1908

                                                 
)1 (  Alioune Fall l'impact du milieu a travers les systemes educatifs recus au Senegal 

.ENS.juin 1980 p.25-26 
 ) 10/5/1924= هـ 5/10/1342الفصل األول من النظام التأسييس العام بتاريخ (  ) 2(
بحث تكمييل /م 1995−1960التعليم العريب الرسمي يف السنغال من سنة :احلاج موسى فال  ) 3(

 20جامعة داكار ص −القسم العريب–لشهادة الباكلوريوس 
 .العاصمة األوىل لدول السودان الفرنيس كام كانوا يطلقون عىل دول غرب إفريقيا  ) 4(



 

)14( 

الزعامء والشيوخ عن االنخراط يف سلك هذا التعليم الدخيل, فأرادوا استقطاهبم وإخضاعهم 
الكتاتيب القرآنية واملجـالس العلميـة, وملـا وجـدوا أن لربامج املدرسة الفرنسية ورصفهم عن 

هذه احليلة مل تنفع جلأوا إىل تبني اسرتاتيجية جديدة هتدف إىل حتقيق أهـدافهم يف احتـواء أبنـاء 
 :املسلمني بصورة مالئمة, وتلميع صورة املستعمر أمام املسلمني, وتتمثل هذه اخلطة يف 

املدرسـة العربيـة "إىل  "اء زعـامء القبائـلمدرسة أبنـ"تغيري اسم املدرسة من اسم  − 1
 ."الفرنسية

تقديم مساعدات مالية لكل املعلمني الـذين قبلـوا إدخـال مـادة اللغـة الفرنسـية يف  − 2
 .براجمهم

 .إدخال مادة اللغة العربية يف مناهج التعليم الثانوي الفرنيس − 3

اصب احلكومية, اعتبار اللغة الفرنسية رشطاً يف احلصول عىل وظيفة يف املدارس واملن −4
وكانوا قبل ذلك يوظفون املثقفني بالعربية بوصفهم قضاة لألحوال الشخصـية يف املحـاكم, أو 

 .مرتمجني

غري أن إجراءات الرتغيب واملراوغة تلك مل تكن كافية لصد املسلمني عن تعليم كتاب اهللا 
يف احلـد مـن التعلـيم ولغته العربية, مما أد إىل اختاذ تدابري أخر مصاحبة أكثر رصامة وشدة 

=  هــ 29/10/1273:قانونه الشهري بتـاريخ "فيدرب"العريب , فأصدر احلاكم العام الفرنيس 
 :م والذي ينص عىل اآليت 22/6/1857

 .ال يسمح ألحد بإلقاء دروس إال بعد احلصول عىل رخصة موقعة من احلاكم العام − 1
انت لـويس, أو يكـون كل من يريد فتح مدرسة يلزمه أن يكون مواطناً من أصل س − 2

 .قد أقام هبا سبع سنوات عىل األقل

 .كل من يريد فتح مدرسة عربية عليه أن جيتاز امتحاناً أمام جلنة يرأسها عمدة البلدية − 3

يتحتم عىل معلمي العربية املرخصني أن يصطحبوا تالميـذهم البـالغني مـن العمـر  −4
 .اثنتي عرشة سنة إىل مدرسة فرنسية مسائية
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إلسالمية قابلة لإلغالق يف أي حلظة إذا رأ ذلـك احلـاكم العـام, أو هذه املدارس ا − 5
 .مدير الشئون الداخلية

عىل كل صاحب مدرسة إسالمية مرخصة أن يرسل تقارير دورية عن أسامء تالميذه  − 6
 .وحاالهتم االجتامعية والصحية كل ثالثة أشهر إىل مدير الداخلية

س اإلسالمية إذا كانت أعامرهـم تـرتاوح ال يسمح بقبول مزيد من التالميذ يف املدار − 7
 .يف أوقات الدوام يف املدارس الفرنسية 15−6بني 

كل من خيالف بنداً من هذه البنود سيحاكم ويطبق عليه أقىص العقوبـات املـذكورة  − 8
 )1(م 26/4/1845باملرسوم الصادر يف 

عـدد الكتاتيـب أدت إىل تناقص −بني القسوة والليونة−والواقع أن هذه السياسة املزدوجة 
القرآنية وانحسار التالميذ يف هذه الكتاتيب عىل املد القريب واملتوسط, كام نالحـظ ذلـك يف 

 :اجلدول النموذجي اآليت خالل ثالث سنوات فقط
 

 عدد التالميذ عدد الكتاتيب العام
1904 20420910 
1907 10919013 

تاب اهللا والعلوم الرشعية املتاحـة, ومع ذلك كله مل يتوقف املسلمون عن حتفيظ أوالدهم ك
وإن كان بعضهم قد خضع هلذه اإلجراءات اإلدارية إال أن عدداً غري قليل مـنهم آثـر االنتقـال 

 .من املدن واستوطنوا البوادي واألرياف التي يصعب عىل املراقبني أن يصلوا إليها
كثر املدن السنغالية وإن نجحت يف أ−الريب أن هذه السياسات االستعامرية التعسفية(( و 

فقد ثبت فشلها يف القضاء عىل ذلك املد يف القر النائيـة حيـث جلـأ −يف تطويق املد اإلسالمي

                                                 
 Paul Marty: Etudes sur l’Islam au Senegal  p98 Paris /1913   :انظر  ) 1(



 

)16( 

املعلمون إىل إقامة الكتاتيب داخـل البيـوت, مـع املبـادرة إىل إخفـاء األوالد كـل مـا أحسـوا 
 .باقرتاب حتركات الفرنسيني منهم

جوا جيالً من حفظة القرآن الكـريم ومحلـة الثقافـة وعىل هذا النوع من املقاومة الباردة خرَّ 
 .)1()) اإلسالمية العربية وإن مل يبلغوا شأو املتقدمني الذين درسوا حتت ظل احلرية الكاملة 

وبقي الرصاع قائام بني الفئتني, وبقي االستعامر بإمكاناته اهلائلة يسري دائبا يف سـبيل إنشـاء 
: كانت متثل حوارض السـنغال بـل غـرب إفريقيـا كلهـا, وهـياملدارس يف املدائن األربع التي 

, "روفيســـك"و) العاصـــمة احلـــارضة(وداكـــار ) العاصـــمة القديمـــة(ســـانت لـــويس 
 ."غوري"وجزيرة

م بإنشاء مدرسة عليا يف غرب إفريقيا, ويكـون مقرهـا 14/1/1918إىل أن صدر مرسوم يف 
من صبغة إىل أخـر إىل أن حتولـت إىل  داكار, وتم تنفيذ هذا القرار وبقيت هذه املدرسة تنتقل

 .)2(م , وهي اليوم من أرقى اجلامعات يف إفريقيا24/2/1957جامعة باملعنى احلديث يف 

                                                 
م 1998=هـ 1418:دكار 38مي يف السنغال بني الواقع واملأمول,ص التعليم اإلسال: حممد أمحد لوح.د) 1(

 .مطبوع باحلاسوب 
 30ص) 1(انظر امللحق رقم ) 2(



 
)17( التعليم وتطوره في غرب أفريقيا     

  .سمات التعليم العام بعد االستقالل: المبحث الثالث
حتى نقدم صورة واضحة عن واقع التعليم يف فرتة ما بعد االسـتقالل سـوف نقسـم هـذه 

 :احلالفرتة إىل ثالث مر
 م 1971=هـ1390إىل سنة  1960=  هـ1380امتدت عقداً كامالً من سنة  :المرحلة األولى

يف هذه املرحلة كان النظام الدرايس خالياً من مقومات اهلوية الوطنية; ألنه مل يكن من صنع 
, مـع مـا حيتويـه مـن ثقافـة  املحليني, وإنام حاكه االستعامر وفرضه عىل البالد املستعمرة فرضاً
بعيدة عن ثقافات هذه الشعوب, كانت املناهج الدراسية زاخرة بمواد خاصة بفرنسا وشؤوهنا 

 −وكيفية دعم العالقات وسبل التبادل التجاري معها , ففي امتحـان هنايـة املرحلـة االبتدائيـة 
 .كان ال بد من سؤالني أو أكثر يتعلق بفرنسا−مثال 

نسا ومستعمراهتا يف إفريقيا عىل نحو مثري , حيث ويف املرحلة اإلعدادية  تم الرتكيز عىل فر
توجد يف مقررات هذه املرحلة الدراسية من بني فصوله األربعة والعرشين ستة فصـول تتعلـق 

 ..كلها بفرنسا دولة ومدنا وسكانا وزراعة وجتارة وصناعة وصيدا
ركيبيـاً وكذلك كانت اجلامعات اإلفريقية هي األخر عند االسـتقالل مرتبطـة ارتباطـا ت

كليـات مـا وراء "بنظام اجلامعات يف أوروبا, فكانوا يف الغرب يطلقون عىل هـذه املؤسسـات 
فكلية ماكريري يف يوغندا, والكلية اجلامعية يف إبادن بنيجرييـا, والكليـة اجلامعيـة يف  "البحار

قبلـون يف ليجون بغانا, كلها كانت فروعا فيام وراء البحار تابعة جلامعة لندن, وكان الطـالب ي
 .هذه الكليات عىل أسس ومتطلبات القبول التي حتددها جامعة لندن

وكانت جامعة داكار أشد ارتباطا بالنظام اجلامعي الفرنيسـ, حيـث كـان باإلمكـان نقـل 
ليواصوا عملهم التعليمـي يف جامعـة داكـار, وبإمكـان  "بوردو"أو  "باريس"األساتذة من 

وا كلياهتم يف فرنسا ليتابعوا دراساهتم بنفس التخصصـات الطالب الفرنسيني الراغبني أن يرتك
 .يف داكار
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: حيث قـال "جان مارك إيال "فكان أدق وصف هلذه املرحلة ما أطلقه الكاتب الكمروين 
 .)1("كان املنهج الدرايس استعامرياً "

مل  فلم يكن هناك بدٌّ للحكومة وال لألساتذة من تطبيق هذا املنهج االستعامري بحرفيته, بل
 .يكن هناك وعي وطني حيفز املسؤولني عىل السعي يف سبيل إجياد البديل املناسب

لكن مع جتدد األفكار الداعية إىل التجديد ظهرت يف املثقفني ثلة تدعو إىل إعـادة النظـر يف 
هذا املنهج ورضورة إدخال تعديالت جذرية عليه مما يقيض بإعطاء اهلويـة الوطنيـة حقـاً كـان 

 :ب رضوخ البلد حتت وطأة االستعامر, وكان ذلك متهيداً للمرحلة التاليةمسلوباً بسب
= هــ1420م إىل سـنة1971=هــ 1390وقد امتدت ثالثة عقود مـن سـنة  :المرحلة الثانية

 م 2000
س يف املدارس السنغالية ال يتامشى مع متطلبـات  بدأت هذه املرحلة عندما تأكد أن ما يُدرَّ

 .فهم وعاداهتماملواطنني وحاجياهتم وظرو
ويف هذا السياق وبعد عقد عدد من امللتقيات والورشـات وتقـديم عـدد مـن التوصـيات 

ــرقم ــة ذو ال ــة الوطني ــه للرتبي ــانون التوجي ــة جــاء ق ــة والتعليمي ــاريخ 71/36: الرتبوي : والت
م ليمثل ميثاقا خليار الدولة يف تأسـيس تعلـيم ذي طـابع إفريقـي متأصـل بظروفـه 3/6/1971

ولكي تتاح الفرصة لكل فرد قادر كـي يسـهم يف قولبـة املسـار إىل إنتـاج خمرجـات  اإلفريقية,
 . مناسبة للبيئة اإلفريقية

: وبعد عرشين سنة من صدور هذا القانون تم اسـتبداله بقـانون تـوجيهي آخـر ذي رقـم
هذه الوثيقة اجلديـدة حافظـت عـىل املبـادئ ) هـ21/7/1411=(م 6/2/1991: وتاريخ 91/33

لقانون األول, وأكدت جمددا عىل خصائص التعليم املقررة يف السابق, ومنها أن يكـون العامة ل

                                                 
)1 (  Jean Marc Ela :la plume et la pioche reflextion sur l'enseignement et la societe 

dans le developpement de l'Afrique noir Edution CLE Yaounde 1971 p:8 
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التعليم علامنياً ديمقراطياً وذا طابع إفريقـي , وأكـدت الوثيقـة كـذلك يف الفصـل األول عـىل 
رضورة إعداد الظروف التعليمية والرتبوية املناسبة لبناء تنمية وطنية شاملة تسعى إليها األمة , 

 ..يان القيم التي تؤسس هويتها وترفع من مستو الشعب الثقايفمع ب
ومع ذلك فإن النتائج املتوقعة من هـذه اإلجـراءات مل تتحقـق إال يف  جـزء يسـري ممـا هـو 

هــ 1417مرسوم وخمطط, ذلك ما قرره أعضاء ورشة تربوية قامت بتقويم وضعية التعليم سـنة 
خمرجــات املــدارس واجلامعــات وبــني  م حيــث قــررت الورشــة أن ال جتــانس بــني1997= 

 .الطموحات الشعبية والوطنية
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه إضافةً إىل قوانني التوجيه املشار إليها قد تم يف هذه املرحلة عقـد 

للتباحث حـول مضـامني الرتبيـة ) هـ1401=(م 1981العديد من املؤمترات كاملؤمتر املنعقد سنة 
ــ ــذي انعقــد مــرتني والتكــوين يف الســنغال, وامل ــة والتكــوين ال ؤمتر العــاملي لتحســني الرتبي

= م 1990سـنة  "الرتبيـة للجميـع"واملؤمتر العاملي حول ) هـ1401/1404) =(م1981/1984(
 ., كلها كانت تدعو إىل التجديد والتطوير يف املناهج)هـ1410(

ت وطنية برضورة جعـل إذاً اإلشكالية يف هذه املرحلة مل تعد تعني االفتقار إىل وجود قناعا
النظام الدرايس أكثر مطابقة للهوية القاريـة والوطنيـة وأكثـر مواءمـة مـع القناعـات العقديـة 

 وهذه التوجيهـات  "الثاقبة"والتطلعات املستقبلية لألمة, لكن اإلشكالية يف ترمجة هذه الرؤ
 .إىل واقع ملموس "السديدة"

ة  اخلطـة العرشـية "م وتعـرف باسـم 2008 إىل 1999وهي التي متتد من  :المرحلة الثالث
وقد استوحت هذه املرحلة كثـريا مـن خطواهتـا مـن معطيـات التجـارب  "للرتبية والتكوين

السابقة, حيث وضعت وزارة الرتبية هذا املرشوع قيد التنفيذ لفائدة املدرسـة السـنغالية طبقـا 
 :للمحاور اخلمسة التالية

 .تطوير التعليم االبتدائي بغية تعميمه − 1
 .حتسني مستو التعليم اإلعدادي والثانوي − 2



 

)20( 

حتســني القــدرة عــىل إدارة املؤسســات التعليميــة بواســطة تطــور شــامل للخريطــة  − 3
 .املدرسية

 .العمل عىل مطابقة التعليم مع احتياجات التنمية وسوق العمل −4

 .)1( دعم البحث العلمي والفني فيام خيص التعليم العايل − 5

جعل السنغال دولة متصاعدة يف املجال "ع بأنه هيدف إىل وتم حتديد اهلدف من هذا املرشو
 .)2( "الصناعي والتكنولوجي والديمقراطي, فعالة يف ظل العوملة

ومما يميز هذه املرحلة اخلطوة اجلريئة التـي قامـت هبـا احلكومـة الليرباليـة احلاليـة بقيـادة 
مدارس التعليم العام, وهـي  م من إدخال التعليم الديني يف2000الرئيس عبد اهللا واد منذ سنة 

وإن كانت خطوة مباركة لكنها جـاءت متـأخرة, ونطاقهـا مـازال ضـيقا ال يتجـاوز املرحلـة 
االبتدائية, أما أهداف إدخال هذا النوع من التعليم يف املدارس الرسمية والرضورة التي أجلأت 

 .)3(احلكومة الليربالية إليه فسوف أشري إليها الحقاً 
ضا أن الدولة نجحت إىل حد بعيد يف إرساء قواعد البُنـى التحتيـة, وإن كنـا ومما يميزها أي

نسلم بأن دولة السنغال منذ استقالهلا اعتربت القطاع التعليمي الرتبوي وسيلة أساسية وفعالـة 
لتقدمها, غري أهنا يف هذه املرحلة راهنت عىل التعليم وركزت بصفة استثنائية عىل ذلك القطاع 

من ميزانيتها للتعليم, فأصـبحنا نشـاهد تزايـدا واضـحا يف املـدارس % 40ص مما جعلها ختص
االبتدائية, واإلعدادية, والثانوية , كام أن احلكومة اهتمت باألطفال الصغار الذين مل يصلوا إىل 

وهي عبارة عـن بيـوت مبنيـة  "أكواخ لكل الرباعم "سن السابعة, فأسست هلم ما يعرف ب
 الكـوخ اإلفريقـي التقليـدي,تم جتهيزهـا بكـل متطلبـات البنـاء بشكل هرمي مجيل يرمـز إىل

                                                 
 www.education.gouv.sn: للمزيد يمكن القيام بزيارة هذا املوقع)  1(
إبراهيم جالو, النظام الدرايس السنغايل خيارات وحتديات, بحث تكمييل تقـدم بـه الباحـث إىل : انظر)  2(

  6م ص2005/2006قسم اللغة العربية  −كلية العلوم وتقنيات الرتبية والتكوين
 .من هذا البحث)   25−24(انظر صفحة )  3(
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كام أسست وكالة خاصة لإلرشاف عىل هذه املؤسسة,  )1(الرتبوي مع ما يلزم من وسائل الرتفيه
وال يعكر صفو هذه األكواخ سو ما يغلب عىل طابع براجمها من تدريب األطفال عـىل فنـون  

 .)2(يهالغناء والرقص والوقاحة بشكل مبالغ ف
أضف إىل هذه اخلطوات أن  احلكومة قفزت من جامعتني حكوميتني إىل مخس جامعـات, 

 . "جامعة مستقبل إفريقيا"وبدأ العمل يف تنفيذ مرشوع جامعة أطلق عليها 
ولعلنا نلقي ضوء عىل جامعة داكار التي سبق أن قلنا أهنا من أرقى اجلامعـات اإلفريقيـة, 

شـيخ أنـت "لتي أطلق عليها مؤخراً اسم العامل السـنغايل الشـهري تقع هذه اجلامعة ا: وأقدمها
عىل حزام ممتد عىل طول الكورنيش الغريب ملدينة داكار املـوازي للمحـيط األطليسـ,  "جوب

عدد الطالب والطالبات  "مدينة جامعية"عىل مساحة كبرية جداً يصدق عليها أن تسمى بحق 
وحـدة تعليميـة, بـني كليـات, ومعاهـد  34ن إىل ألـف ينتمـو 60يف هذه اجلامعة يبلغ حوايل 

واجلدول اآليت يقدم فكرة عن طبيعة الكليات ..متخصصة يف البحث العلمي والفني والتدريب
 :)3(فقط وأقسامها, دون ذكر املعاهد وجزئياهتا نظرا لكثرهتا

 عدد األقسام اسم الكلية     
 6 كلية العلوم والتقنيات

 12 نسانيةكلية اآلداب والعلوم اإل
 3 كلية القانون والعلوم السياسية
 5 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 6 كلية الطب والصيدلة
 )4(  12 كلية العلوم وتقنيات الرتبية والتكوين

                                                 
 31ص)  2( انظر امللحق رقم   ) 1(
 /http://www.case-toupetit.sn:  للمزيد يمكن القيام بزيارة هذه الصفحة)  2(
 /http://www.ucad.sn: للمزيد من املعلومات عن هذه اجلامعة قم بزيارة هذا املوقع) 3(
 30ص 1انظر امللحق رقم )  4(
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  .مناهج التعليم العام في السنغال، وتحته ثالثة مباحث: الفصل الثاني
  .سنغال واقع مناهج التعليم العام في ال: المبحث األول

لقد شهدت العملية التعليمية يف ظل احلكومة الليربالية احلالية تطورات هامة يف املنـاهج , 
شملت كل املراحل الدراسية, فبعد وصـول املحـامي عبـد اهللا واد إىل السـلطة بانتخابـه عـام 

وهي مـع كوهنـا حمـل  "أهداف جديدة"م تم إعالن ما يمكن أن نطلق عليه 2000= هـ 1420
بق إال أن هذه احلكومة أرادت أن تراهن عىل الرتكيز عليها كمبادئ تتامشـى مـع اعتبار يف السا

العقيدة الليربالية التي يعد الرئيس واد من خمرضميها يف الوقت احلارض بمقاييس عامليـة, ومـن 
 :هذه األهداف

    م2010االبتدائي قبل عام  تعميم التعليم − 1
 .قبل ذلك التاريخ دائيةمن ميزانية التعليم للمرحلة االبت% 49ختصيص   − 2

  .تشجيع دخول اإلناث يف التعليم لكل املراحل وإزالة التفاوت بني اجلنسني − 3

  . مضاعفة عدد املتعلمني يف املراحل املتوسطة والثانوية −4

 .التعليم والبحث العلمي يف التعليم العايل وزيادة كفاءة النظام التعليمي حتسني نوعية − 5

  . قطاعتبني خطة المركزية يف هذا ال − 6

 .اسرتاتيجية عامة للربامج التعليمية حتى تتحقق تلك األهداف وضع − 7

وهيمنا يف هذا املبحث بالدرجة الثانية أن نقدم خالصة عن منهج التعلـيم العـام يف جانبـه  
الثانوية, ثم نفصل القول يف حظ  −اإلعدادية −االبتدائية −التمهيدية:الفرنيس بمراحله األربع 

إلسالمي من التعليم العام يف السنغال, وهو األمـر الـذي هيمنـا هنـا بالدرجـة التعليم العريب ا
 .األوىل

 :التعليمية  المراحل  

سنوات  5 −  3ويلتحق هبا األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  :  قبل االبتدائي مرحلة ما 
ملســتو , وا 2, واملســتو التمهيــدي  1املســتو التمهيــدي : وتنقســم إىل ثالثــة مســتويات 
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  3التمهيدي 

ويلتحق هبا الطالب من سن السابعة إىل الثانية عرشة, ومـدة الدراسـة  : املرحلة االبتدائية 
 دروس : ( CE1 )  دروس حتضـريية  : ( CP1)تلقـني  : ( C1 ) : سـنوات مقسـمة إىل فيها ست

 متقدمـة دروس : ( CM1 ) دروس ابتدائيـة , ومسـتو ثـاين  ( CE2 ):ابتدائية, ومستو أول

وتشـمل املـواد يف هـذه املرحلـة اللغـة . دروس متقدمـة مسـتو ثـاين  (CM2)مستو أول و 
  .الفرنســــية واحلســــاب والتــــاريخ واجلغرافيــــا والــــدين طبقــــا للمــــنهج اجلديــــد

وهو امتداد ) 3−4−5−6) ( من السادس إىل الثالث ( سنوات  ومدهتا أربع : املرحلة املتوسطة 
ــــة االبتدا ــــي للمرحل ــــاً طبيع ــــمل حالي ــــة وتش ــــذ% 20ئي ــــوع التالمي ــــن جمم   .م

مـن خرجيـي املرحلـة % 40دراسية, ويلتحق هبا حوايل  ومدهتا ثالث سنوات :املرحلة الثانوية 
ويشـمل اللغـات  ( L2- L1 ) :مقسوما هو اآلخر إىل  " L " املتوسطة, وينقسم إىل قسمني أديب

علـوم اقتصـادية : ومن حمتوياتـه ( S2- S1 ) :وينقسم إىل قسمني ( S ) األجنبية, وقسم علمي
  . )الثانوية(البكالوريا وجتريبية ورياضيات, ثم حيصل الطالب عىل شهادة

   : والتدريب المهني التعليم الفني

والتدريب املهني وحمو األمية يف  السنغال كثـرية إن املعاهد الفنية التي تعنى بالتعليم التقني 
معهداً عدا املعاهد املشار إليهـا  30جداً وال يمكن حرصها, ففي العاصمة وحدها ما يزيد عىل 

سابقاً ضمن منظومة الوحدات التعليمية يف جامعة داكار, منها التجارية والزراعية والصناعية, 
هادة اإلعدادية أو الثانوي; برشط أال يقل عمره عن الش  ويلتحق هبا الطالب بعد احلصول عىل

مخسة عرش عاما, ويلتحق هبا الطالب حسب رغبته, ومعظم امللتحقني هبذه املعاهد هم الطلبـة 
املنقطعون عن الدراسة العامة لظروف معينة, واهلدف من إنشائها إعطاء هؤالء فرصة للتعليم 

فاعال يف جمتمع يعاين من فشو البطالة, وتكـون  وتنمية املهارات حتى يكون الفرد عضوا منتجا
 .دراسة نظرية وتطبيقية وباللغات املحلية والفرنسية ملدة أربع سنوات



 

)24( 

 ."وزارة التعليم الفني والتدريب املهني"وهلذا النوع من التعليم وزارة خاصة تسمى 
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  .المنهج العربي والديني في التعليم العام: المبحث الثاني

الذي كان وقتئذ نائبـاً يف الربملـان  −"لوبول سدار سنغور"م دعا 1947=  هـ1366يف عام 
إىل رضورة إدراج اللغـة العربيـة يف منـاهج التعلـيم اإلعـدادي والثـانوي العـام يف  −الفرنيس 

السنغال, باعتبارها لغة ثقافةٍ وأدب وحضارة, وألن هذا اإلجراء يعد وسيلة لتوطيد العالقات 
العربية, السيام دول شامل إفريقيا الناطقة بالعربية والراضخة حتـت وطـأة بني السنغال والدول 
 .)1(741)) وتم بالفعل إدراجها يف املناهج يف نفس العام (( االستعامر الفرنيس, 

التي متنح الشـهادات اإلعداديـة والثانويـة  "فرنكو عرب"كام أنشأت السلطات مدرسة 
اللغة العربية يف التعليم العام, وال زالت هذه املدرسة خلرجييها, والتي هتدف إىل ختريج مدريس 

 .قائمة إىل اليوم

ويبدو أن هذا اإلجراء من الرئيس سنغور كان اهلدف من ورائه كسب عالقات وديـة مـع  
العامل العريب الذي كان يشهد هنضة يف ثروات بعض دوله جعلت الكثري يسعون إىل كسب وده; 

عىل اإلطالق; إذ كيف يبـدأ الطالـب دراسـة اللغـة العربيـة مـن ذلك ألن التعليم مل يكن جادا 
املرحلة اإلعدادية فالثانوية دون أن يمر هبا يف املرحلة االبتدائية, باإلضـافة إىل كونـه اختياريـا, 
وملدة ساعة واحدة يف األسبوع, ونتيجة هلذا العبث الصوري مل نجد يف تاريخ الـبالد مـن أتقـن 

 ..ملدارساللغة العربية من هذه ا

وبعد االستقالل الحظت الدولة هذا اخللل فقـررت إدخـال التعلـيم العـريب يف املـدارس 
االبتدائية العمومية, خالياً من أي لون أو مظهر ديني, حتى إن مـدرس اللغـة العربيـة يف هـذه 

وكـان التعلـيم اختياريـاً مـن جانـب ! املدارس مل يكن جيرؤ عىل كتابة البسـملة عـىل سـبورته
                                                 

ورقة عمل تقدم  4ص/ برنامج ومناهج:العريب الفرنيس العام يف السنغال  التعليم/ انظر شيخو امبو) 1(
الواقع :التعليم العريب والثقافة اإلسالمية يف إفريقيا الساحلية "هبا الباحث إىل ندوة إقليمية حتت عنوان 

 .واآلفاق



 

)26( 

تعليامته اخلاصة بمبادرته الشـهرية  "واد"ميذ, وظل الوضع عىل هذا حتى أصدر الرئيس التال
 :والتي تتلخص يف

 .دمج الرتبية الدينية يف مناهج التعليم العام − 1
 .توسيع نطاق التعليم العريب يف مراحل التعليم العام − 2

 .حتديث املدارس القرآنية − 3

مؤمتراً عاماً دعـت إليـه القيـادات الدينيـة ويف سبيل تنفيذ هذه اخلطة نظمت وزارة الرتبية 
ونقابات املستعربني, وممثيل أولياء التالميذ, لدراسـة تعلـيامت الـرئيس, وذلـك يف الفـرتة مـن 

م وخرج املـؤمترون بتوصـيات 2002/ 20/7 −/ 16/7: هـ التي توافقها10/5/1423 −6/5
 :هامة منها

أكتـوبر = هــ 1423اء من شـهر رجـب إدخال الرتبية الدينية يف املدارس العمومية ابتد − 1
 .م 2002
 .تلبية لرغبة الشعب السنغايل) عربية فرنسية(إنشاء مدارس  − 2

 .تعديل قانون التوجيه للرتبية والتعليم لصالح هذه املبادرة− 3

واجلدير بالذكر أنه منذ التاريخ املنصوص عليه يف هذه التوصيات تم إدراج برنامج الرتبية 
  )1(.امالدينية يف التعليم الع

و  "كـاولخ": كام أنشئت مـدارس عربيـة فرنسـية عموميـة يف عـدد مـن األقـاليم هـي 
فصـالً  21حيـث تـم فـتح  "مـاتم"و "سانت لـويس"و "كولدا"و "لوغا"و "جوربيل"

 .)2( فصل 108إىل  2006للتجربة, ثم ارتفع العدد يف 

                                                 
 .مع مالحظة أن الرتبية الدينية هنا تشمل اإلسالم والنرصانية عىل حد سواء) 1(
 8وص 5مصدر سابق ص: ظر شيخو امبوان) 2(
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سـاس مـن وراء ويبدو من خالل القراءات الفاحصة والقريبـة مـن املشـهد أن اهلـدف األ
إدراج املواد الدينية يف التعليم رغم العلامنية الرادكالية التي عرفت هبا الدولة منذ نشأهتا عىل يـد 

خاصـة يف املرحلـة  )1(الفرنسيني ومن تربوا عىل أيدهيم إنام هو السعي إىل رفع نسـبة التمـدرس 
ون فيها سنويا, مـع الكثافـة االبتدائية التي تعاين من تراجع مستمر يف عدد الالميذ الذين يسجل

العددية التي تشهدها املدارس العربية ومدارس حتفيظ القرآن األهلية, حيث ظلت احلكومات 
املتعاقبة تعاين من هذا االنحسار العـددي السـنوي طيلـة أربعـة عقـود إىل أن جـاءت مبـادرة 

إىل املـدارس  الرئيس واد التي تعد حماولة جديـدة يف كسـب ثقـة املسـلمني إلرسـال أوالدهـم
 .)2( العمومية

 :عىل أية حال بذلت احلكومة احلالية جهودا يف سبيل تنفيذ خطتها تتجىل يف
م تسعة 1963= هـ 1382بينام كان عدد مدريس اللغة العربية يف التعليم العمومي عام  − 1

 .مدرساً  3785م  2007= هـ 1427مدرسني صار عددهم يف 

هــ 1427م وعام 1996= هـ 1416العربية بني عام ارتفع عدد املكونني الرتبويني للغة  − 2
 .)3( مدرب تربوي 400مدرباً إىل  50م من 2007= 

م ارتفع عدد مفتيش اللغة العربيـة 2007= هـ 1427م إىل 2000= هـ 1420ومن عام  − 3
 )4(.مفتشاً  45مفتشاً تربوياً إىل  22يف التعليم العام من 

                                                 
وأشار األستاذ شيخو امبو الذي يشغل منصب رئيس قسم التعليم العريب بوزارة الرتبية إىل هذا اهلدف ) 1(

 7يف ورقته سالفة الذكر ص
حتديات التعليم "انظر األدلة عىل عدم جدية إدخال الرتبية الدينية يف املدارس العمومية يف مبحث ) 2(

 .من هذه الورقة)  24 ( ص) العام
)3 ( قامت حكومة كندا بتمويل برنامج لتكوين املدرسني املتطوعني للعربية والفرنسية يف خطة طويلة املد

 .حيث تستمر عرش سنوات 
 http://www.igen.education.sn: يمكن مراجعة هذه الصفحة) 4(



 

)28( 

عربيـة, سـتة للغـة العربيـة, وسـتة للرتبيـة كتابا ملنهج وبرنامج اللغة ال 12تم تأليف  −4
 .الدينية بمشاركة عدد من خرباء التعليم العريب خالل ورشات تم تنظيمها هلذا الغرض

فصل درايس للمرحلة االبتدائيـة, منهـا سـتون للتعلـيم العـريب  100تم بناء وجتهيز  − 5
 "لوغـا"و "يـلجورب"الفرنيس, وثالث مدارس إعدادية للتعليم العريب الفرنيس يف كل من 

 .)1( "كولخ"و

أما برامج املدارس العربية الفرنسية يف املدارس االبتدائية فتهدف إىل ختريج نوعية خاصـة 
يتوفر فيها التمكن من اللغة الفرنسية إىل جانب إتقان اللغة العربية, مع عدم إغفال العلوم التي 

 : ة إىل أربع وحداتحيتاجها التلميذ يف هذه املرحلة , وتنقسم برامج هذه املرحل
 .وحدة اللغة العربية − 1

 .وحدة اللغة الفرنسية − 2

 .وحدة الرتبية الدينية − 3

 .وحدة العلوم االجتامعية −4

  .)2(باللغة الفرنسية% 50باللغة العربية, و% 50ولكل وحدة مواد خاصة هبا 

 :واجلدول اآليت يوضح اخلطة التنفيذية هلذا املنهج الدرايس

                                                 
 .كان بتمويل البنك اإلسالمي للتنمية 5و4ما ذكر يف   ) 1(
 9املصدر السابق ص/ شيخو امبو : انظر  ) 2(
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ــواد  املواد الدينية ــةامل ــة:اللغوي / عربي
 فرنسية

 السنوات الدراسية املواد العلمية واالجتامعية

 من األوىل إىل السادسة احلساب التعبري −املحادثة القرآن الكريم
 = = = الرتبية البدنية القراءة احلديث
 = = =  األناشيد واملحفوظات العبادات
 = = =    التوحيد
 من الثالثة إىل اخلامسة   السرية

 السادسة فقط  اإلنشاء لتاريخ اإلسالميا
 من األوىل إىل الثالثة  اخلط 
 من الثالثة إىل السادسة العلوم اإلمالء 
 = = = اجلغرافية النحو 
 = = = الرتبية الوطنية الرصف 
 = = = التاريخ العام املفردات 
 من اخلامسة إىل السادسة  الشكل 

ن هذه املدارس الفرنسية العربيـة فقـد وضـع لـه املـنهج أما التعليم اإلعدادي والثانوي م
 )1(: التايل

                                                 

شـعبة األدب واحلضـارة وشـعبة : بأنـه ال توجـد حتـى اآلن سـو ثانويـة واحـدة ذي شـعبتني علامً ) 1(
 . العمليات



 

)30( 

ـــــــــــــــــــــــا )1(املواد الدينية  واد مل
 فرنسية/عربية=اللغوية

 )2(املواد العلمية 

 الرياضيات األدب الرتبية الدينية
 علوم األرض واألحياء اإلنشاء السرية والتاريخ اإلسالمي

 يخ واجلغرافياالتار املفردات واإلمالء احلضارة اإلسالمية
 الفيزياء والكيمياء النحو والرصف 
 اإلنجليزية الشكل 
 اقتصاد العائلة الرتمجة والتعريب 
 الرتبية البدنية  
 الفلسفة  

واجلدير بالذكر أن شهادات اإلعداديـة والثانويـة يـتم تنظيمهـا مـن قبـل كـل مـن قسـم 
 .اجلامعةاالمتحانات يف وزارة الرتبية, وإدارة االمتحانات يف 

 .وحلملة الثانوية من هذه األقسام حق االلتحاق بأي كلية من كليات اجلامعة

وبعد هذا العرض  يمكن أن نقر أنه بجهود الدولة يف هذه املرحلة من تاريخ التعليم العـام 
يف السنغال, وبفضل العالقات الطيبة مع الدول الصديقة, واملؤسسات التنموية الشـقيقة التـي 

لية يف دعم التعاون الرتبوي فإن املدرسة السـنغالية متكنـت مـن توسـيع شـبكتها أسهمت بفعا

                                                 
 .وتكون باللغة العربية) 1(
 .وتكون باللغة الفرنسية) 2(
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التعليمية والتدريبية فقفزت قفـزة عريضـة شـملت العديـد مـن االختصاصـات بمسـتويات 
 .خمتلفة

ومع ذلك كله ال زالت البُنى التحية لقطاع التعليم العام تعدُّ حمدودة باملقارنة مع التطلعات 
 :قي بعض الضوء عىل ذلك يف املبحث التايلوالطموحات, وسنل

 



 

)32( 

  .تحديات التعليم العام ومناهجه: المبحث الثالث
واجهت احلكومات السنغالية املتعاقبة حتـديات كبـرية يف سـبيل تنفيـذ براجمهـا التعليميـة 

 :والرتبوية ولعل من أبرز هذه التحديات
 .حمدودية عدد املدارس واملعاهد يف مقابل االحتياجات  − 1

 .م املواءمة الكاملة بني خمرجات املدارس وبني متطلبات سوق العملعد − 2

عدم توفر فرص عمل كافية للخرجيني ممـا يكـون لـه تـأثري سـلبي يف احلـد مـن عـدد  − 3
 .اخلرجيني

عزوف كثري من أولياء األمور عن إرسال أوالدهم إىل مـدارس التعلـيم العـام نتيجـة  −4
األغلبية املسلمة املثقفة بالعربية, وهي سياسة  االستمرار يف سياسة التهميش التي مورست ضد

قديمة بدأت مع بدء االستعامر الذي حارب التعليم اإلسالمي بكل قواه املاديـة واملعنويـة, ممـا 
خلف عقدة مستحكمة يف نفوس املسلمني, ويف قلوب من تولوا احلكم بعد االستقالل, حيـث 

سـبيل التنميـة الوطنيـة, كـام أن اإلغـراق يف  ير هؤالء أن هذا النوع من التعليم يعد عقبة يف
ترسيخ املبادئ اإلسالمية يتناىف مع ما تصبو إليه الدولة يف مرشوع تعميم العلامنية والديمقراطية 
عىل النمط الغريب البحـت, وظهـرت عالئـم هـذا التهمـيش يف  عـدم االعـرتاف بالشـهادات 

ه خرجيي هذه املدارس, وجتـدر اإلشـارة إىل العربية, وبالتايل إقصاء أي نوع من االلتزامات جتا
ر من وزارة الرتبية الوطنية ملعرفـة نسـبة األميـة ظلـت تـدرج  أن اإلحصاءات التي كانت جتُ
املثقفني باللغة العربية يف قائمة األميني إىل وقت قريب, حيث خاطر أحد وزراء الرتبية الوطنية 

علنـاً وعـرب وسـائل اإلعـالم ممـا أد إىل بنقد هذا الترصـف  −"إبا دير تشام"وهو األستاذ –
اعتبارهم خارجني من دائرة األمية املطلقة , وليس معنى ذلك ترقيتهم إىل درجة املثقفني باللغة 
الفرنسية, هذا املوقف املوروث من االستعامر كان له رد فعل قوي مضـاد مـن طـرف قيـادات 

فرنسية والذين بأيدهيم مقاليد احلكم عىل األغلبية املسلمة, حيث ينظرون إىل هؤالء املثقفني بال
أهنم ورثة االستعامر, والقـائمون عـىل تنفيـذ خمططاتـه, وأن مقصـدهم األعـىل حماربـة الـدين 
اإلسالمي وإحـالل النرصـانية حملـه ترضـية لسـادهتم املسـتعمرين, ونتيجـة هلـذين املـوقفني 
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م إىل املـدارس العموميـة, املتضادين فقد رفض عدد غري قليل من السنغاليني إرسـال أوالدهـ
ووقع أن بعض املدراس التي قامت احلكومة بإنشـائها يف بعـض القـر امتنـع األهلـون عـن 
إرسال أوالدهم إليها حتى إذا يئست احلكومة ورصفت نظرها عنهم فتحوها للتعلـيم العـريب 

 .اإلسالمي

ومن حيث الكثافة ويف مدينة طوبا التي تعد ثاين مدينة بعد العاصمة من حيث سعة الرقعة 
السكانية إذ يبلغ تعداد سكاهنا نحو مليون نسمة يف هذه املدينة ال وجود ملدرسة حكومية حتـى 

ال يسمحون بفتح مدرسة من هذا النـوع, واملحاولـة التـي ) اخللفاء(اآلن ألن الزعامء الدينيني 
تسعة وأربعـني قامت هبا احلكومة قبل مخسة عرش عاما باءت بالفشل حني بنت احلكومة خفية 

فصالً دراسياً جمهزة مع ملحقاهتا من دورات ونحوها يف فرتة قياسة, وكادت ترشع يف افتتاحها 
الذي رسعان ما أصدر أمره بإغالقها, وعوض احلكومـة عـن ) اخلليفة(قبل أن يصل اخلرب إىل 

إىل  وحوهلـا كلهـا..مرصوفاهتا اإلنشائية والتجهيزية التي كانت قـد رصفـت يف هـذه العمليـة
 .كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم

وكانت احلكومات السابقة تسعى إىل التقليل من شعبية املدارس العربية وكتاتيـب حتفـيظ 
د الناس أن يشاهدوا يف وقت  القرآن بأسلوب يغلب عليها الطابع السلبي اإلقصائي, حيث تعوَّ

املـدارس القرآنيـة وتظهـر افتتاح املدارس من كل عام مسلسالت من التلفاز الوطني تنفر مـن 
تالمذهتا ومنسوبيها يف صور سيئة خمزية, وهذا النـوع مـن احلمـالت السـاذجة مل يكـن ليصـد 

 .املسلمني عن تعليم أوالدهم كتاب اهللا املجيد
إىل أن جاء الرئيس واد فأعلن مبادرتـه التارخييـة التـي سـبق أن حتـدثنا عنهـا, فكانـت يف 

حسن نيته, وبالتخيل عـن سياسـة اإلقصـاء التـي درج عليهـا احلقيقة أجد يف إقناع الشعب ب
أسالفه, فشهد عهده كثافة عددية يف التالميذ خالل عقد من الزمن مل يتحقق ملـن قبلـه يف أكثـر 

 .من مائة عام
غري أن هذه املبادرة التي تقيض بإدخال الرتبية الدينيـة يف منـاهج التعلـيم العـام حتتـاج إىل 

تثبت للخاصة جديتها, وأهنا ليست جمرد خدعـة مرحليـة لتغيـري  خطوات عملية أخر حتى
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صورة املدرسة الفرنسية يف املنظور العام, وليس أدل عىل هشاشة هذه املبـادرة افتقارهـا إىل مـا 
 :ييل

تعميمها لتصل إىل التعليم اإلعدادي والثانوي العام وليس يف مدرسـتني أو ثـالث ممـا  − 1
 )فرانكو عرب(عرف بـ

ليم الديني اختياري إذا شاء التلميذ أن حيرضه حرض وإال انرصف إىل أموره أن هذا التع − 2
 .أثناء دخول معلم الرتبية الدينية

 .أنه ليس عىل هذا التعليم درجات ذات أثر يف نجاح التلميذ أو رسوبه − 3

أن هذا التعليم إىل اآلن ليس له مستند قانوين, بل اكتُفي فيـه بقـرار فـردي مـن رئـيس  −4
فمن يدري قد يأيت بعده غريه فيلغيه , ومعلـوم أنـه  "املؤقت"ال يرفع عنه صفة  الدولة, وهذا

لو كان قراراً من الربملان الرتفع عنه تلك الصفة, وال يمكن إزالته إال بقرار أغلبية برملانية وهو 
 .أمر يف غاية الصعوبة إن مل يكن من املستحيل

درسون اجلادون اغتنموها فرصـة ذهبيـة ومهام يكن من أمر فإن هذه املبادرة قد نفعت, فامل
لنرش اإلسالم الصحيح يف املدرسة احلكومية, فبات أثر ذلك واضحاً يف جوانب كثـرية, نسـأل 

 .اهللا أن يديم نعمه عىل املسلمني وأن يزيدهم من فضله
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  :الخاتمة والتوصيات 
اجلمهوريـة  يقع السنغال يف أقىص امتداد القارة اإلفريقية إىل الغرب, وحتـدها شـامالً  

اإلسالمية املوريتانية, وجنوباً غينيا كوناكري وغينيا بساو, ورشقاً مجورية مايل, وغرباً املحـيط 
 .األطليس

ويبلغ عدد سكان السنغال حوايل أحد عرش مليوناً , نسبة املسلمني منهم تزيـد عـىل  
95. % 

سـالم إىل حديثاً مفصالً ربط فيـه بـني دخـول اإل) السنغال(أول جغرايف حتدث عن  
  ). م1094= هـ 487ت(هذه املنطقة وبني شيوع التعليم إىل حد ما هو أبو عبيد البكري 

مما يؤكد العمق التارخيي للغة العربية يف هذه املنطقة أن وثائق البالد التارخيية وأخبار  
كـان األمراء وامللوك املسلمني وغريهم باتت تُدون باللغة العربيـة ال بغريهـا لفـرتة طويلـة, و

القرن التاسع اهلجري الرابع عرش امليالدي هو العرص الذهبي لتلك املعلومـات , ثـم تبلـور يف 
مطلع القرن السابع عرش امليالدي وما تاله أدبٌ أصيل اختـذ مـن اللغـة العربيـة أداة للتعريـف 

 .بنفسه

إىل دخـول املسـتعمر  "التعلـيم العـام"يعود تاريخ ما يمكن أن نطلق عليـه اليـوم  
املـيالدي سـاعيا إىل حتقيـق  18منتصـف القـرن = اهلجري  13رنيس إىل هذه املنطقة يف القرن الف

أهداف رسمت بدقة متناهية, وحتى حيقق املستعمر أهدافـه عمـد إىل إرسـاء قواعـد التعلـيم 
 .الفرنيس يف هذه املنطقة باعتبار التعليم أفضلَ وسيلةٍ تستخدم للتغيري احلضاري

م بإنشاء مدرسة عليا يف غرب إفريقيا, ويكـون مقرهـا 14/1/1918صدر مرسوم يف   
داكار, وتم تنفيذ هذا القرار وبقيت هذه املدرسة تنتقل من صبغة إىل أخـر إىل أن حتولـت إىل 

التـي تعـد اليـوم  "شيخ أنت جوب"م , وهي جامعة 24/2/1957جامعة باملعنى احلديث يف 
 .من أرقى اجلامعات يف إفريقيا 

ل كان النظام الدرايس خاليا من مقومات اهلوية الوطنيـة; ألنـه مل يكـن بعد االستقال 
, مع ما حيتويه مـن  من صنع املحليني, وإنام حاكه االستعامر وفرضه عىل البالد املستعمرة فرضاً
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ثقافة بعيدة عن ثقافات هذه الشعوب,حيث كانـت املنـاهج الدراسـية زاخـرة بمـواد خاصـة 
 .بفرنسا وشئوهنا

د األفكار الداعية إىل التجديد ظهرت يف املثقفـني ثلـة تـدعو إىل إعـادة لكن مع جتد  
النظر يف هذا املنهج ورضورة إدخال تعديالت جذرية عليه مما يقيض بإعطاء اهلوية الوطنية حقا 
كان مسلوبا بسبب رضوخ البلد حتت وطأة االسـتعامر, وكـان ذلـك متهيـداً لـدخول مرحلـة 

 .تارخيية جديدة

م صدرت عـدد مـن 1991= هـ 1411م وبني عام 1960= هـ 1380ل عام بني االستقال 
القرارات اإلصالحية والتوجيهات التطويرية يف جمال الرتبية والتعليم, ومع ذلـك فـإن النتـائج 

 .املتوقعة من تلك اإلجراءات مل تتحقق إال يف  جزء يسري مما هو مرسوم وخمطط 
ة الليربالية احلاليـة تطـورات هامـة يف لكن شهدت العملية التعليمية يف ظل احلكوم  

املناهج, شملت كل املراحل الدراسية, كام شهد التعليم الفني والتدريب املهني توسعا وتطورا 
 .كبريين

يف السابق عملت الدولة عىل إدخال التعليم العريب يف املدارس االبتدائية العموميـة,  
اريا من جانب التالميذ, وظل الوضع عـىل خاليا من أي لون أو مظهر ديني, وكان التعليم اختي

 :هذا حتى أصدر الرئيس واد تعليامته اخلاصة بمبادرته الشهرية والتي تتلخص يف

 .دمج الرتبية الدينية يف مناهج التعليم العام .1
 .توسيع نطاق التعليم العريب يف مراحل التعليم العام .2

 .حتديث املدارس القرآنية .3

حصة والقريبة من املشـهد أن اهلـدف األسـاس مـن وراء يبدو من خالل القراءات الفا √
إدراج املواد الدينية يف التعليم رغم العلامنية الرادكالية التي عرفت هبا الدولة منذ نشأهتا عىل يـد 
الفرنسيني ومن تربوا عىل أيدهيم إنام هو السـعي إىل رفـع نسـبة التمـدرس خاصـة يف املرحلـة 
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, مـع الكثافـة االبتدائية التي تعاين من تراجع  مستمر يف عدد الالميذ الذين يسجلون فيها سنوياً
 .العددية التي تشهدها املدارس العربية ومدارس حتفيظ القرآن األهلية

 :عىل أية حال بذلت احلكومة احلالية جهوداً غري منكورة يف سبيل تنفيذ خطتها تتجىل يف  √
مدرساً بحلـول عـام  3785إىل زيادة عدد مدريس اللغة العربية يف التعليم العمومي  .1
 م2007= هـ 1427

هــ 1427م وعام 1996= هـ 1416ارتفع عدد املكونني الرتبويني للغة العربية بني عام  .2
 .مدرب تربوي 400مدرباً إىل  50م من 2007= 

م ارتفع عدد مفتيش اللغة العربيـة 2007= هـ 1427م إىل 2000= هـ 1420ومن عام  .3
 .مفتشاً  45تشاً تربوياً إىل مف 22يف التعليم العام من 

 .كتاباً ملنهج اللغة العربية, ستة للغة العربية, وستة للرتبية الدينية 12تم تأليف  .4

فصل درايس للمرحلة االبتدائيـة سـتون منهـا للتعلـيم العـريب  100تم بناء وجتهيز   .5
 "وغـال"و "جوربيل"الفرنيس, وثالث مدارس إعدادية, للتعليم العريب الفرنيس يف كل من 

 . "كولخ"و

واجهت احلكومات السنغالية املتعاقبة حتديات كبرية يف سبيل تنفيـذ براجمهـا التعليميـة  √
 :والرتبوية ولعل من أبرز هذه التحديات

 .حمدودية عدد املدارس واملعاهد يف مقابل االحتياجات  − 5

 .عدم املواءمة الكاملة بني خمرجات املدارس وبني متطلبات سوق العمل − 6

ر فرص عمل كافية للخرجيني ممـا يكـون لـه تـأثري سـلبي يف احلـد مـن عـدد عدم توف − 7
 .اخلرجيني

عزوف كثري من أولياء األمور عن إرسال أوالدهم إىل مـدارس التعلـيم العـام نتيجـة  − 8
 .االستمرار يف سياسة التهميش التي مورست ضد األغلبية املسلمة املثقفة بالعربية

الرتبية الدينية يف املـدارس العموميـة فتحـت آفاقـا  بإدخال "واد"غري أن مبادرة الرئيس 
جديدة وأعادت الثقة إىل قلوب عدد غري قليل من املسـلمني, واملدرسـون اجلـادون اغتنموهـا 
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فرصة ذهبية لنرش اإلسالم الصحيح يف املدرسة احلكومية, فبات أثر ذلك واضـحاً يف جوانـب 
 .كثرية
الدولة يف هذه املرحلـة مـن تـاريخ التعلـيم  وبعد هذا العرض  يمكن أن نقر أنه بجهود √

العام يف السنغال, وبفضل العالقات الطيبة مع الدول الصديقة, واملؤسسات التنموية الشـقيقة 
التي أسهمت بفعالية يف دعم التعاون الرتبوي فإن املدرسة السنغالية متكنت من توسيع شبكتها 

عديـد مـن االختصاصـات بمسـتويات التعليمية والتدريبية فقفزت قفـزة عريضـة شـملت ال
 .خمتلفة

 .نسأل اهللا أن يديم نعمه عىل املسلمني وأن يزيدهم من فضله
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  :التوصيات
بام أن رابطة العامل اإلسالمي هلا مكانتها الشعبية يف العامل اإلسالمي, مع ما هلـا مـن صـورة 

ت العملية اهلادفـة حسنة يف نفوس وقلوب قيادات األمة وحكامها ينتظر منها مزيدا من اخلطوا
 :إىل تطوير التعليم وآلياته بشتى فروعه املعرفية والفنية والتدريبية يف إفريقيا, طبقاً ملا ييل

خماطبة من هيمهم األمر يف اجلهات العليا يف اململكة يف أمر إنشاء كرايس للدراسـات  .1
 .اإلسالمية يف بعض اجلامعات اإلفريقية,وخاصة العريقة منها

ات األقسام العربية يف اجلامعات اإلفريقية تعاين من ضـعف ملحـوظ إن معظم مكتب .2
يف الوسائل بينام توجد لألقسام األخر من يقوم برعايتها والعناية بشؤوهنا, فينتظر من الرابطة 

 .تزويد هذه املكتبات بالكتب واملراجع الالزمة

ا تعانيـه هـذه ملـ تبني مرشوع صياغة منهج جديد للمدارس اإلفريقية األهلية, نظـراً  .3
 .املدارس من احلاجة إىل منهج مناسب, مما أد إىل ضعف التعليم يف هذه املدارس بشكل عام

بإقامـة معهـد  −اجلامع بني املـنهج اإلسـالمي واحلكـومي −تشجيع التعليم املزدوج .4
 نموذجي يف بلد ختتاره الرابطة, ليكون منطلقا يف إقامة معاهد مماثلة يف دول أخر. 

ات تدريبية للمرشفني عىل املخطوطات العربية يف املكتبات اإلفريقية مثـل متويل دور .5
يف مجهوريـة  "متبكوتـو"ومكتبـة  " (I.F.A.N)املعهد األسايس إلفريقيا السوداء  "خمطوطات 

مايل, حيث إن هذه املكتبات حتتوي عىل آالف املخطوطات النفيسة , ومعظمها معرضة للتلف 
 .ى من ظروف العناية باملخطوطاتنظرا لعدم توفر احلد األدن

أعود فأشكر الرابطة عىل تنظيم هـذه النـدوة املباركـة , وعـىل إتاحـة فرصـة املشـاركة يل 
 .ولزمالئي سائال املوىل عزوجل أن يوفق القائمني عليها ويسدد خطاهم يف خدمة الدين واألمة

 .يعنمجوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أ
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