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بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة

ِ ِ ِِ ِ
ِ
زّ
احلمد هلل الذي بعث كل نيب بلسان قومه ،فقال عزلل مزن قا زلَ { :وَمزا أ َْر َسز ْلََا م ْزن َر ُسزول إَِّل بِل َسزان قَز ْومزه ليُبَز ِ َ
()1
ضززل اللَززه مززن ي َشززا ويزهز ِزدي مززن ي َشززا وهززو الْع ِليززل ْ ِ
ََلززم فَزي ِ
ايمز الززذي أو
زيم }  ،والصز و والسز ى علززيب الَّززيب ّ
ُ َ ْ َ ُ ََْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ُْ ُ
احلَكز ُ
جوامع ال َكلِم ،ومعاقد احلِ َكم ،حممد املصطفيب ايمّ ،بعثه اهلل ليَذر بلسزان عزر ّ مبزّ ،فقزال سزب انهَ { :وإِنَزهُ لَتَزَْ ِلي ُزل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين .بِلِ َسززان َعز َزرِ ي ُمبِززّ }( ،)2وعلززيب هلززه و ززب ه
َر ِ
ّ  .نَز َزلَل بِززه الززرو ُ ْايَمز ُ
ب الْ َعززالَم َ
زَّ .علَززيب قَز ْلبز َ لتَ ُكززو َن مز َزن الْ ُمَْززذر َ
والتابعّ َلم بإحسان إىل يوى الدين ،أما بعد:
فززإ ّن الززدعوو إىل اهلل تكززون بالبيززان ،وأألاتززه ايقززو اللسززان ،وفصززاحتهم كمززا قززال موسززيب عليززه الس ز ى مل زا محّززل
مسؤولية الدعوو ،قزال{ :وأ َِخز هزارو ُن هزو أَفْصز ِم ِزّ لِسزاناا فَأَرِسز ْله معِز ِرْأل ا يصز ِدقُِّ إِ ِّن أَخزا ُ أَ ْن ي َكز ِذب ِ
ون }(،)3
َ
َ ْ َُ َ ا َُ
ُ ُ
َ ُ َُ َ ُ
َ
( )
ِ
ِ
زّ }  ،وقزد ثبز
ومل يسلم من طعن فرعزون مزع كلز فقزد قزال { :أ َْى أَنَزا َخْيززر م ْزن َهز َذا الَزذي ُه َزو َم ِهزّ َوَّل يَ َك ُ
زاأل يُبِ ُ
عن الَيب  ملا جا ه رج ن( ) من املشزر وخطبزا ،قزال " :إ ّن مزن البيزان لسز را"( ) ،وع ّزل هزذا املقصزد ابزن القزيّم
-رمحززه اهلل -حززّ قززال" :حكززم اهلل ورس زوله يىهززر علززيب أربعززة ألسززَة :لسززان ال زراوي ،ولسززان املفززك ،ولسززان احلززاكم،

ولسززان الشززاهدم فززالراوي يىهززر علززيب لسززانه لفززر حكززم اهلل ورس زوله ،واملفززك يىهززر علززيب لسززانه معَززاه ومززا اسززتَب مززن
لفىه ،واحلاكم يىهر عليب لسانه اإلخبار حبكم اهلل وتَفيذه ،والشزاهد يىهزر علزيب لسزانه اإلخبزار بالسزبا الزذي يثبز
حكم الشارع"( ).
مززن هَززا كانز لوززة القززوى وسززيلة ألعززوإم إىل اإلسز ى ،وإن كانز اإل ززارو والفعززل يفيززدان كززذل إّلّ أ ّن تأثريمهززا
ألون تأثري اللوة ،لذا بعث اهلل رسله بلوة قومهم حىت ّل يُكز ِذبوا الرسزل حبةزة أ زم ّل يفقهزون مزا يقولزون ،كمزا تعلّزل بزه
ِ ِ
زول وإِنَزا لَََززرا َ فِيََزا ِ
َ
ضزعي افا َولَ ْزوَّل َرْهطزُ َ لََرَجَََْزا َ َوَمزا أَنْز َ
قوى عيا ورا وكذب ا{ ،قَالُوا يَا ُ َعْي ُ
ا َما نزَ ْف َقهُ َكث اريا ِمَا تَز ُق ُ َ َ
َعلَْيزََا بِ َع ِليل}( ).

( )1سورو إبراهيم ،اآلية ( ).
( )2سورو الشعرا  ،اآليتّ (.)19 – 192
( )3سورو القصص ،اآلية ( .)3
( ) سورو اللخر  ،اآلية (.) 2
( ) الرج ن مها :اللبرقان بن بدر التميم  ،وعمرو بن ايهتم التميم رض اهلل عَهما .انىر قصتهما يف :تاريخ املديَة ّلبن بة ص
(.) 2 /2
( ) َخَرجه من حديث ابن عمر رض اهلل عَهما :البخاري يف ي ه ،كتاب الَكا  ،باب اخلطبة ( .)19/
( ) إع ى املوقعّ عن رب العاملّ ( .)191/
( ) سورو هوأل ،اآلية (.)91
3

ِمزن هَززا رهززرا احلاجززة إىل اّلعتَززا باللوززة ،وإجاألإززا لتبليززع رسززالة اإلسز ى علززيب أحسززن الوجززهم ينززه وإن كززان
القرهن إمنا نزلل بلوزة عربيزة فصزي ة إّل أ ّن اإلسز ى للَزاك كافزة علزيب اخزت ألزوا م وأعزراقهم وبلزدا م وقبزا لهم ،قزال
تعززاىل{ :ومززا أَرسز ْلََا َ إَِّل َكافَزةا لِلَز ِ ِ
زريا َونزَ ِزذ ايرا َولَ ِكز َن أَ ْكثَز َزر الَز ِ
زاك َّل يزَ ْعلَ ُمززو َن }( ،)1أي :إّل إىل َجيززع اخللز مززن
ََ ْ َ
زاك بَشز ا
املكلفّ(.)2
اللوززة مززن هيززاا اهلل الىززاهرو ،قززال تعززاىل{ :وِمززن هياتزِ ِزه خ ْلز ال َسززماو ِ
اا َو ْاي َْر ِ
اخززتِ َ ُ أَلْ ِسززََتِ ُك ْم
واخززت
ض َو ْ
َ ْ َ َ ُ ََ
ِ
ِ
ِ ِِ
ّ}( ،)3واختذ الَيب َ من يتعلّم اللوة العربية ليتوا زل معهزم ،ففز حزديث يزد بزن
َوأَلْ َوان ُك ْم إِ َن ِيف كَل َ َآليَاا ل ْل َعالم َ

ثابز ز رضز ز اهلل عَ ززه "أ ّن الَ ززيب  أم ززره أن يَز زتعلّم كت ززاب اليهز زوأل ،ق ززال ي ززد :ح ززىت كتب ز ز للَ ززيب  كتب ززه ،وأقرأت ززه
كتبهم"( ).
ويوجد يف ساحل العاج أكثر مزن سزتّ لوزة وَلةزة مو عزة علزيب قبا زل و زعوب متةانسزةّ ،ل غيزد ثز لوزاا
مَها إّل قلة مَهم ،ويف خض ّزم هزذا التعزدأل اللوزوي املبَيزة علزيب الروايزة ألون الكتابزة فرضز اللوزة الفرنسزية هيمَتهزا علزيب
اجملتمع العاج بسبا املستعمر الفرنس  ،والذي جعلهزا لوزة التعلزيم ملزا تتمتزع بزه مزن خا زية الكتابزة ،فسزهل عمليزة
التخاطا والتفاهم بّ هذه القبا ل كلها ،واعتمدا لوة رمسية للب ألم ِمزا جعزل تعلّمهزا ضزرورو لسزكان سزاحل العزاج،
ويف إجاألإززا تَفززت بوابززة الو ززول إىل َجيززع القبا ززل والشززعوب يف سززاحل العززاج ،وبولز با ززا تَ صززر الززدعوو يف قبا ززل
الداعية ومن غيد لوته ،مزن هَزا كزان اجلهزل زذه اللوزة عا قزا رزاهرا أمزاى مز ّد جسزر الزدعوو يف الزب أل ،ومشزكلة مهزدألو
لسري الدعوو ،وهو مزا أيزّده خرغزو اجلامعزة اإلسز مية الزذين قزابلتهم ،وو عز اسزتبانة الدراسزة علزيهم ،ومزع كلز فهز
مشززكلة ززري مستعصززية إلمكززان إغززاأل حلززول عمليززة َلززا ،فأحبب ز أن أسززهم ززذا الب ززث يف عززرض واقززع هززذا العززا
الززذي ز ّد مززن امتززداأل الززدعوو إىل أ لززا ززعوب البلززد ،و ا ّززة الدارس زون مززَهم ،ويضززي جمززال عمززل الداعيززة ،وأبززّ
سززبا عرقلتهززا لسززري الززدعوو ،وأثرهززا يف التخلّزف الززدعوي ،وأقز ّدى احللززول الوقا يززة والع جيززة َلززذه املشززكلة العارضززة أمززاى

خرغ ز اجلامع ززة اإلس ز مية ،واهلل أس ززأل أن ي ززوفقّ في ززه ،ويفي ززد ززذه الدراس ززة كاتبه ززا وقار ه ززا واملهتم ززّ ب ززأمر ال ززدعووم
لتتكاتف اجلهوأل يف تطبي هذه احللول عليب الساحة الدعوية.
أهداف البحث:
يهد هذا الب ث إىل حتقي ما يأ :
-1بيان مد حاجة اخلرغّ إىل اللوة الفرنسية يف ساحل العاج يألا رسالة اإلس ى إىل الَاك كافة.
-2تشخيص أثر اللوة الفرنسية يف عرقلة ألعوو احل ّ .
-3بيان ايسباب الك ساعدا يف جعل اللوة الفرنسية عرقلة أماى الدعوو يف ساحل العاج.
( )1سورو سبأ ،اآلية ( .)2
( )2انىر :تفسري القرهن العىيمّ ،لبن كثري ( .) 1 /
( )3سورو الروى ،اآلية (.)22
خرجه اإلماى البخاري يف ي ه ،كتاب ايحكاى ،باب ترَجة احلكاى ،وهل غو ترَجان واحد (.) /9
( ) ّ

تقدمي حلول وقا ية وع جية ملشكلة اللوة الفرنسية يف اجملتمع العاج .أهمية البحث:

أوّل ،والزك هز وريفزة املرسزلّ ،والعلمزا كوي البصزا ر يف الزدِين ،قزال
تأ أمهية هذا املوضوع من أمهية الدعوو ا
تعزاىل{ :ومزن أَحسزن قَززواّل ِِمَزن ألعزا إِ َىل اللَ ِزه وع ِمززل ِ
ِ
ِِ
ّ}( ،)1وقزال الَزيب " : فزواهلل ين
زاحلاا َوقَ َ
ََ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ
زال إِنَِزّ م َزن الْ ُم ْسزلم َ
ََ َ َ
()2
يهززدي اهلل ب ز رجز ا واحززدا خززري ل ز مززن أن يكززون ل ز ُمحزر الزَز َعم"  ،وكززذا مززن ألور اللوززة يف الززدعوو إىل اهلل تعززاىل
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ّ }( ،)3أضف إىل كل :
والك أ األ ا الشارع احلكيم يف حمكم تَليله { َوَما أ َْر َس ْلََا م ْن َر ُسول إَِّل بِل َسان قَز ْومه ليُبَز ِ َ
-1كشززفه عززن حاجززة الززدعاو إىل اللوززة الفرنسززية يف سززاحل الع ززاج لَشززر ال ززدعوو يف َجيززع أرجا ه ززا ،ويف َجيززع
اجملتمعاا.
-2تص ي ه مفاهيم خاطئة عن لوة الدعوو يف ساحل العاج.
 -3تضمَه احللول التطبيقية إل الة مشكلة اللوة الفرنسية من طري الدعوو يف ساحل العاج.
سبب اختيار الموضوع:
تأمل يف معوقاا الدعوو أماى خرغز اجلامعزة اإلسز مية مزن سزاحل العزاج وجزدا أ ّن إمهزال اللوزة الفرنسزية
بعد ّ
مهم ،يكثزر احلزديث فيزه بزّ اخلزرغّ يف ملتقيزاإم ،ويف الزب أل عَزد عزوألإم ،وتتأسزف فئزة مزَهم لشزعوره بزالعةل
عا
ّ
عززن الت ززد ززذه اللوززة وكتابتهززا ،حززىت إ ّن بع ز املثبطززّ أثززر يف بع ز طلبززة العلززم ِمززا جعلهززم ير بززون عززن الدراسززة
العربية ،من هَا ونىرا ملا سب من بيان أمهية املوضوع ،وايهدا الك ققها ،علمز علزيب الكتابزة فيزه ضزمن املسزابقة
الب ثية الك يتي لَا كرس مساحة الشيخ عبزد العليزل بزن عبزد اهلل هل الشزيخ للخزِرغّ مزن فر زة عزرض هزذه املشزكلة،
وتقدمي حلول َلام عسيب أن يَفع اهلل به كاتبه ،وقار ه ،وكل من يطلع عليب هذه الدراسة.
مشكلة البحث وتساؤالته:
تىهر مشكلة الب ث يف كون خرغ اجلامعة اإلس مية غيدون لوة قومهم ،ومع كل ف اجزة القبا زل ايخزر
إليهم قا مة من أجزل اجلزوار تزارو ،وعزدى وجزوأل َمزن يزدعو يف تلز القبا زل مزن جهزة أخزر  ،كمزا غزا عزن التسزا ّلا
اآلتية:
-1ما واقع اللوة الفرنسية علزيب احليزاو الدعويزة يف سزاحل العزاج ،وهزل يُعز ّد اجلهزل زذه اللوزة عا قزا حقيقيّزا أمزاى
الدعوو أى أ ّ ا راهرو عارضة؟
( )1سورو فصل  ،اآلية (.)33
خرجه من حديث سعد بن سهل الساعدي -رض اهلل عَه -الشيخان يف ز ي يهما :البخزاري يف كتزاب اجلهزاأل والسزري ،بزاب
(ّ )2
ألعا الَيب  الَاك إىل اإلس ى والَبوو ،) / (..ومسزلم يف كتزاب فضزا ل الصز ابة رضز اهلل تعزاىل عزَهم ،بزاب مزن فضزا ل
عل بن أ طالا ...واللفر له ( .)1 2/
( )3سورو إبراهيم ،اآلية ( ).

-2ما ايسباب الدافعة إىل نصا اللوة الفرنسية عا قة يف طري الدعوو مع أ ّ ا وافدو عليب اللواا احمللية؟
-3ما احللول املقرتحة إل الة عا إمهال اللوة الفرنسية أماى خرغ اجلامعة اإلس مية يف ساحل العاج؟
حدود البحث:

إ ّن َلذا الب ث ح ّدا مكانيّا ،وح ّدا مانيّا ،وح ّدا موضوعيّا:
فالحد المكاني ،هو ألولة ساحل العاج (كوا أليفوار) ،وتقع يف رب القارو ايفريقية.
والح ددد النم دداني يب ززدأ م ززن ع زوألو خرغ ز اجلامع ززة اإلس ز مية لَش ززر ال ززدعوو يف س ززاحل الع ززاج م ززن س ززَة 1 11

(19 9ى)( ،)1إىل تاريخ كتابة هذا الب ث 1 3ه ( 211ى)(.)2

والحد الموضدوعي يف كزون إمهزال اللوزة الفرنسزية عا اقزا أمزاى خرغز اجلامعزة اإلسز مية يف نشزر الزدعوو ،وكلز

بتشخيص الواقع ،وبيان أسبابه ،واقرتا حلول َلذه الىاهرو.
مجتمع البحث:
خرغو اجلامعة اإلس مية باملديَة املَورو.
األدوات واألساليب اإلحصائيات:

يتطلا هذا الب ث أألواا متَوعة وأساليا متعدألو ،أمهها :التقارير ،واّلستباناا ،واملقاب ا..
الدراسات السابقة:

هزذه الدراسززة ميدانيززة ،مل أعثززر بعززد الب زث علززيب عَزوان علمز ّ مسززتقل موسزوى ب ز" إمهززال اخلززرغّ للوززة الفرنسززية
عقبزة يف سززبيل ألعززوإم يف سزاحل العززاج " ،ومل أجززد مؤلَفزا تَزاول موضززوعاته بالدراسززة حسززا اخلطزة الززك رمستهززاِ ،
ومززن
هَا يأ هذا الب ث إضافة جديدو يف عَوانه ،وموضوعه ،ويف أسلوب عرض مسا له ،فاهلل أسأل أن يَفع به.
خطة البحث:

يتألف هذا الب ث من مق ّدمة ،ومتهيد ،وث ثة مباحث ،وخامتة ،وفهارك علمية:

المق ّدمد ددة وفيه ززا اّلفتتاحي ززة ،وأه ززدا الب ززث ،وأمهيت ززه ،وس ززبا اختي ززاره ،ومش ززكلته وتس ززا ّلته ،وح ززدوأله،
وجمتمعه ،وأألواته ،والدراساا السابقة فيه ،وخطته ،ومَهةه ،ومصطل اته.
التمهيد :في التعريف بساحل العاج وواقع المسلمين فيها وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :التعريف بساحل العاج ،وعدأل سكا ا ،ومَاطقها ،ولواا عو ا ،وألخول اإلس ى إليها.
( )1أول خريج اجلامعة اإلس مية من ساحل العاج ،خترج يف كلية اللوة العربية عاى  ،1 11انىزر :التقريزر السزَوي املزوجل عزن اجلامعزة
اإلس مية.
( )2يشري التقرير ايخري عن الط ب باجلامعة بأن عدأل اخلرغّ (  )2بالَسبة للكلياا ،وث ثون من الدراساا العليا .راجع :ألليل
اخلرغّ للعاى  1 3 -1 3الدفعة الثانية واخلمسون.

وحتته ث ثة فروع:
الفرع ايول :التعريف بساحل العاج ،وعدأل سكا ا ،ومَاطقها.
الفرع الثاّن :لواا عوب ساحل العاج.
الفرع الثالث :ألخول اإلس ى إىل ساحل العاج ،ونسبة املسلمّ فيها.
المطلب الثاني :واقع الدعوو يف ساحل العاج ،وألور اخلرغّ يف نشرها.

وحتته ث ثة فروع:
الفرع ايول :واقع الدعوو يف مدن ساحل العاج.

الفرع الثاّن :واقع الدعوو يف قر وأريا ساحل العاج.
الفرع الثالث :واقع الدعوو اإلس مية بّ امللل والَ ل املتع ّدألو.

المطلب الثالث :ألور خرغ اجلامعة اإلس مية يف نشر ال ّدعوو من ساحل العاج.
وحتته ث ثة فروع:

الفرع ايول :ألور اخلرغّ يف نشر الدعوو عن طري القوافل الدعوية.
الفرع الثاّن :ألور اخلرغّ يف نشر الدعوو عن طري وسا ل اإلع ى.
الفرع الثالث :ألور اخلرغّ يف نشر الدعوو عن طري احلوار.
المبحث األول :دور تعلّم اللغة الفرنسية في الدعوة إلى اهلل في ساحل العاج.

وفيه مطلبان:

المطلب األول :واقع اللوة الفرنسية يف ساحل العاج يف اّلندماج اّلجتماع  ،وأثرها يف ألعوو ري املسلمّ.
وحتته ث ثة فروع:
الفرع ايول :واقع اللوة العربية يف اّلندماج يف اجملتمع العاج .
الفرع الثاّن :واقع اللوة الفرنسية يف اجملال اإلع م .
الفرع الثالث :أثر اللوة الفرنسية يف ألعوو ري املسلمّ.
فروع:

المطلدب الثدداني :واقزع خرغز اجلامعززة اإلسز مية يف التفاعززل مزع اجملتمزع العززاج  ،وأثزره يف الززدعوو ،وحتتزه ث ثززة
الفرع ايول :حصر جمتمع ألعوو اخلريج.
الفرع الثاّن :س ّد باب تعيّ اخلريج يف الورا ف الديَية يف البلد.

الفرع الثالث :مَع اخلريج من الربامج املتلفلو واملذاعة.

المبحث الثاني :سبب تعثر خريجي الجامعة اإلسالمية باللغة الفرنسية.
وحتته ث ثة مطالا:

المطلب األول :إمهال املدارك اإلس مية للوة الفرنسية يف مَاهةها ،وقطع لة خرغ املعاهد الثانوية
بالفرنسية يف املراحل اجلامعية.
المطلب الثاني :لو اللوة الفرنسية للواا احمللية.
المطلب الثالث :تصدر ري املؤهلّ للمَا ا الدعوية.
المبحث الثاني :الحلول المقترحة إلزالة عقبة إهمال اللغة الفرنسية عن طريق الخريجين في الدعوة.

وحتته ث ثة مطالا:

المطلددب األول :الحددل الوقددائي للددعف اللغددة الفرنسددية لددد طلبددة المدددار العربيددة وطلبددة الجامعددات
اإلسالمية وتحته ثالثة فروع:
الفرع ايول :إألراج مَهج و ارو التعليم والرتبية يف مَاهج املدارك اإلس مية.
الفرع الثاّن :تضمّ اللوة الفرنسية يف مَاهج كلياا اجلامعة اإلس مية ماألو اختيارية.
الفرع الثالث :إنشا مركل تأهيل لووي ألاخل املؤسساا التعليمية.
المطل ددب الث دداني :الح ددل العالض ددي لل ددعف اللغ ددة الفرنس ددية ل ددد خريج ددي الم دددار العربي ددة وخريج ددي
الجامعات اإلسالمية وتحته ثالثة فروع:
الفرع األول :إتاحة فر ة التأهيل يف مراكل تعليم اللوة الفرنسية خلرغ اجلامعة اإلس مية.
الفرع الثاني :تقدمي مَ ألراسية خلرغ اجلامعة لدراسة اللوة الفرنسية.
الفرع الثالث :إنشا مركل التأهيل اللووي يف بلد اخلرغّ.
الخاتمة :وفيها أهم الَتا ج والتو ياا.
الفهار العلمية ،وتتضمن:
-1ثب املصاألر واملراجع.
-2فهرك اآلياا القرهنية.
-3فهرك ايحاأليث الَبوية ،واآلثار.
فهرك املوضوعاا.منهج البحث:

اتبع يف هذا الب ث املَهج التارخي والو ف  ،وكل بعرض تاريخ الب أل وتاريخ رجوع أوا ل الطلبزة العزاجيّ
باجلامعة اإلس مية إىل الب أل لَشر الدعوو ،وو ف الواقع الذي كان عليه الوضع إلثبزاا مكانزة اللوزة الفرنسزية ،وكزون
إمهاَلززا عا قز ا لبلززور رسززالة الززدعوو كافززة مكونززاا اجملتمززع العززاج  ،وكلز مززن خز ل تو يززع اّلسززتباناا ،وَجززع التقززارير،
وعقد املقاب ا ،مع مراعاو قواعد الب ث العلم حيث قم مبا يأ :
 -1علوا اآلياا القرهنية إىل سورها يف املص ف الشريف ،بيان اسم السورو ،ورقم اآلية.

خرجز ايحاأليززث واآلثززار خترغز ا علميّز ام وحكمز عليهززا ببيززان ألرجزة كز ّزل مززن حيززث الصز ة أو الضززعف
ّ -2
مستضيئ ا بك ى نقاأل احلديث ،إّل ما يف كان مَها يف الص ي ّ أو أحدمها.
 -3رح ريا الكلماا رح ا موجلا ،وعرفّ باملصطل اا العلمية وايماكن والبلدان تعريف ا خمتصرا.
 وثق الَصوص من مصاألرها اي يلة ،ومراجعها الثانوية عَد التعذر ،أو للتَويع. راعي ع ماا الرتقيم ،وضبط الكلماا احملتملة بالشكل إل الة اّللتباك. ترَج لألع ى ري املشهورين ترَجة خمتصرو. كيل الب ث بفهارك علمية ،مرتبة حسا ما تقتضيه قواعد الب ث يف كل فهرك.مصطلحات ومفاهيم:
"-1اجلامعة" عَد اإلط ه اجلامعة اإلس مية باملديَة املَورو.
"-2الفرنس ززية"" ،اإلجنليلي ززة"" ،اإلس ززبانية" ،يز زراأل ززا :اللو ززاا ،أي :اللو ززة الفرنس ززية ،واللو ززة اإلجنليلي ززة ،واللو ززة
اإلسبانية.
"-3أليوّل" ،ه لوة "أليوّل" لوزة قبيلزة مانزدي ،وَلزا فزروع زىت مَهزا" :انكزو"" ،بامبزارا" "مانزديَكو" "مانيكزا"،
وه مَتشرو ،بسبا كو ا لوة التداول والتباألل.
"اخلريج"" ،اخلرغون"" ،خرغو اجلامعة" ،يراأل ا :خريج اجلامعة اإلس مية باملديَة املَورو."كوا أليفوار" ه اسم ساحل العاج باللوة الفرنسية ،وهو اّلسم الرمس للب أل."-الكرس " هو كرس مساحة الشيخ عبدالعليل بن عبداهلل هل الشيخ للخِرجّ.
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التمهيد :في التعريف بساحل العاج وواقع المسلمين فيها
وفيه ثالثة مطالب:
المطل ددب األول :التعري ددف بس دداحل الع دداج وع دددد س ددكانها ومناطقه ددا ولغ ددات ددعوبها ودخ ددول
اإلسالم إليها وتحته ثالثة فروع:
الفرع األول :التعريف بساحل العاج وعدد سكانها ومناطقها.
الفرع الثاني :لغات عوب ساحل العاج.
الفرع الثالث :دخول اإلسالم إلى ساحل العاج ونسبة المسلمين فيها.
المطلب الثاني :واقع الدعوة في ساحل العاج ودور الخريجين في نشرها وتحته ثالثة فروع:
الفرع األول :واقع الدعوة في مدن ساحل العاج.

الفرع الثاني :واقع الدعوة في قر وأرياف ساحل العاج.

الفرع الثالث :واقع الدعوة اإلسالمية بين الملل والنحل المتع ّددة.

المطلب الثالث :دور خريجدي الجامعدة اإلسدالمية مدن سداحل العداج فدي نشدر الد ّدعوة وتحتده ثالثدة
فروع:
الفرع األول :دور الخريجين في نشر الدعوة عن طريق القوافل الدعوية.
الفرع الثاني :دور الخريجين في نشر الدعوة عن طريق وسائل اإلعالم.

الفرع الثالث :دور الخريجين في نشر الدعوة عن طريق الحوار.
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المطلب األول :التعريف بساحل العاج وعدد سكانها ومناطقها ولغات عوبها
ودخول اإلسالم إليها.
مبا أ ّن حدوأل الب ث املكاّن ساحل العاج ،فسيكون احلديث عَه من خ ل ث ثة فروع:
الفرع األول :التعريف بساحل العاج وعدد سكانها ومناطقها.

سززاحل العززاج ،ه ز إحززد ألول قززارو أفريقيززا( ،)1وتعزوأل تسززميّتها إىل أ ّن التةززار ايفزريقيّ كززانوا غمعززون أنيززاب
ِ
الفيَلززة ،ويعرضززو ا للبيززع يف أك زواى كبززريو علززيب س زواحلهام فأخززذا امسهززا ِمززن ززارو العززاج( ،)2وتعززر باللوززة الفرنسززية

بز ز(كززوا أليف زوار) ،وتقززع حتديززدا يف ززرب أفريقيززا ،وحت ز ّدها مززن الشززر ألولززة " انززا" ،ومززن الوززرب " يَيززا كونززاكري"،
و"ليبرييززا" ،ومززن الشززمال "مززاي" ،و"بوركيَززا فاس ززو" ،وتشززر مززن اجلَ ززوب علززيب خلززيج يَيززا ،واحمل ززي ايطلس ز (،)3
وعا ززمتها السياسززية مديَززة "ياموسززوكرو " ،ومديَززة "أبيززدجان" هز العا ززمة اّلقتصززاألية وتقززع يف جَززوب الززب أل ،و ززا
الدوا ر احلكومية ،واملمثلياا الدبلوماسية ،ومساحتها تقدر بز)322 2( :كلم.) ( ) (2
حصز ز ز ز ز ز ززل علز ز ز ز ز ز ززيب اسز ز ز ز ز ز ززتق َلا مز ز ز ز ز ز ززن فرنسز ز ز ز ز ز ززا يف عز ز ز ز ز ز ززاى (13 1هز ز ز ز ز ز ز ز) املواف ز ز ز ز ز ز ز للسز ز ز ز ز ز ززابع مز ز ز ز ز ز ززن ز ز ز ز ز ز ززهر
أ س ززطم ع ززاى 19 1ى ،فهز ز مس ززتعمرو فرنس ززية ،ويرأس ززها حاليّز زا احلس ززن وت ززارا( ) ،وال ززذي س ززاهم يف تَى ززيم ززف
ايول فززيلكم هوي ز ب زواني بززّ ايع زواى (1 13-1 11ه)
أيززاى توليززه ملَصززا ر اسززة الززو را يف حكومززة الززر يم ّ
املواف (1993 - 1991ى).
ويبل ز ززع ع ز ززدأل س ز ززكا ا اثَز ز زّ وعشز ز زرين مليونز ز ز ا ،وس ز ززتما ة وواح ز ززد وس ز ززبعّ ألفز ز ز ا ،وث مثا ز ززة وواح ز ززدو وث ثز ز زّ
)1 1
) )22. 1.331نسمة ،مَهم سبعة عشر مليون ا وما ة ومخسة وسبعون وأربعما زة وسزبعة ومخسزون (
عاجيّز ا ،ومخسززة مليززون وأربعما ززة وتسززعون ألف ز ا وما تززان واثَززان وعشززرون ( ) 91222أجَبيّز ا ( ) ،أ لززبهم مسززلمون،

( )1راجع :املل رقم (.)1
( )2انىر :الوجيل يف جورافية العامل اإلس م  ،حممد حمموأل السرياّن ص (.)2 9
( )3انىر :الوجيل يف جورافية العامل اإلس م  ،ص ( ،)2 9وراجع املل (.)1
( ) راجع :تقرير اللةَة الوطَية إلحصا السكان والسكىن يف موقعهم الرمس http://www.ins.ci/n :
( ) انىرHistoire-Geographie Afrique,15 :
( ) هززو :احلسززن ألرمززان وتززارا ،ولززد عززاى 13 1ه (19 2ى) مبديَززة ألكبززوكرو( )DIMBOKROيف ززر سززاحل العززاج ،و ززول
مَص ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا ر ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززيم و را ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززوا أليفز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زوار ،وه ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززو ال ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززر يم احل ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززاي لس ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززاحل الع ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززاج راج ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززع
موقعwww.wikpdia.org/wiki/alassane-ouattara :
( ) أجريز اإلحصززا ية ايخززريو للسززكان والسززكىن يف اخلززامم عشززر مززن ززهر مززايو ،عززاى 1 3ه ( 211ى) .راجززع تقريززر اللةَززة
الوطَية إلحصا السكان والسكىن يف موقعهم الرمس http://www.ins.ci/n :
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وهز ززؤّل موّعز ززون علز ززيب إحز ززد وث ثز ززّ ( )31مَطقز ززة ،ومقز ززاطعتّ حسز ززا التقسز ززيم اجلديز ززد يف العز ززاى 2111ى(،)1

فاملقاطعتان مها:
-1مقاطعة أبيدجان ).(Abidjan
-2مقاطعة ياموسوكرو ) .(Yamoussoukro

واملَززاط ه ز -1 :إنززلي )-2 ،(N’ziإيفززو )-3 ،(Iffouبيليي ز )- ،) Bélierمورونززو )- ،(Moronou
إنززديّ جززووابيلّ ) - ،(Indénié-Djuablinززيد كومززوي )- ، (Sud-Comoéفولززون )- ، (Folon
كابززاألو و ) -9 ،(Kabadougouززووه )-11 ،(Gôhلوجيبزوا )-11 ،(Lôh-Djibouaأيززيب تياسززا (Agnéby-
)ّ-12 ،Tiassaلميز ) -13 ، (La Méزران بززون )-1 ، (Grands Pontsتززونكيب )-1 ، (Tonkpi
)-1 ،(Haut-Sassandraمز ز ززاراهوي
كافز ز ززاي) -1 ، (Cavallyيمز ز ززون )-1 ، (Guémonهوساسز ز ززاندرا
)-19 ،(Marahouéبززورو )-21 ،(Poroتش زولو و )-21 ،(Tchologoبززا وي )-22 ، (Bagouéنززاو
)-23 ،(Nawaسزانبيدرو ) -2 ،(San-Pédroزووكل )-2 ، (Gbôkléهزانبول ) -2 ،(Hambolزويك
)-2 ،(Gbêkêبزريي )-2 ، (Béréبزافّ )-29 ، (Bafingوروألو زو )-31 ، (Worodougouبونكزاّن
) -31،(Bounkaniونتو و).) ( (Gontougo
الفرع الثاني :لغات عوب ساحل العاج.
ززعو ا ،وهززو سزَّة اهلل وهيتززه يف
يرجززع تَعززدأل لوززاا وَلةززاا سززكان سززاحل العززاج إىل تَعززدأل قبا لهززا ،واخززت
زاك إِنَزا َخلَ ْقََزا ُك ْم ِم ْزن كَ َكزر َوأُنْزثَزيب َو َج َع ْلََزا ُك ْم ُ زعُوباا َوقَزبَا ِ َزل لِتَز َع َزارفُوا إِ َن أَ ْك َزرَم ُك ْم ِعَْ َزد
خلقه ،قال اهلل تعاىل{ :يَا أَيز َهزا الَ ُ
()3
َِ
ِ َ ِ ِ
أهم هذه اللواا إىل جمموعة قبا ل أربع ِماثلة تارخييّا ه :
الله أَتْز َقا ُك ْم إ َن اللهَ َعليم َخبري }  ،وترجع ّ
 -1جمموعة أكان ( )AKANومتثّل مثانيزة وث ثزّ باملا زة ( )%3 .1مزن السزكان ،ويعيشزون يف زر الزب أل وجَزوب
رقها.
 -2جمموعة كرو ( )KROUومتثل ( )%11.3ويعيشون يف جَوب رب الب أل ،واجلَوب.
 -3جمموعززة مانززدي ( )MANDEوتَقسززم قسززمّ :أ-مانززدي الشززمال ،ومتثززل ( )%19ب-مانززدي اجلَززوب ،ومتثززل
(.)%9.1
 -جمموعة ور ( ،)GOURSومتثل ( ،)%21.1ويسكَون يف مشال الب أل( ).

( )1انىر :املرجع الساب .
( )2راجع :املل رقم (.)1
( )3سورو احلةراا ،اآلية (.)13
( ) راجع :املل رقم (.)2
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عامز ززة تُبز ززث فيهز ززا مز ززوجل أخب ز ززار ال ز ززب أل
وبتوسز ززعة قاعز ززدو هز ززذه اجملموعز ززاا فإ ز ززا تصز ززل إىل تسز ززع عش ز ززرو ( )19لوز ززة ّ

( )NOUVELLES DU PAYSيف التلفزا الزوطّ( ،)1أسزبوعيّ ا مزن اّلثَزّ إىل اجلمعزة ،مزا بزّ السزاعة اخلامسزة إىل
الساعة الساألسة مسا ا ،وه :

 -1لز ززو ( -2 .)LOBIأليز ززوّل ( -3 .)DIOULAسز ززونوفو ( - .)SENOUFOكوّلنوز ززو (.)KOULANGO
 ألان ( - .)DANمز ززاليَك ( - .)MALINKEز ززورو ( - .)GOUROبز ززاوي ( -9 .)BAOULEبيز ززك( -11 .)BETEز ز ز ز ززريي ( -11 .)GUEREب ز ز ز ز ززاكوي ( -12 .)BAKOUEك ز ز ز ز ززرو ( -13 .)KROUز ز ز ز ز زوألي
( -1 .)GODIEأليززدا ( -1 .)DIDAأ ( -1 .)ABEهيبريي ز ( -1 .)EBRIEأتيي ز (-1 .)ATTIE

أني ( -19 .)AGNIأبرون (.)2( )ABRON

واستطاع اللوة الفرنسية أن تفزرض نفسزها علزيب ك ّزل هزذه اللهةزاا ملكزان كتابتهزا وسزهولة تَعلمهزا فأ زب
اللوززة الرمسيززة يف الززب أل( ،)3فبهززا تلقززيب الززدروك يف املززدارك ،واجلامعززاا ،وه ز املتداولززة يف اإلألاراا ،واملراس ز ا ،ويف
الززو اراا وايس زوا  ،وإىل جانبهززا لوززة "أليززوّل" ،فه ز لوززة التةززارو والتبززاألل ،وأ لززا املسززلمّ غيززدو ا ،ولززو مززن قبا ززل
أخززر  ،حززىت إنّززه فهززم خط زأا يف وق ز مضززيب أ ّن اإلس ز ى و"أليززوّل" وجهززان لعملززة واحززدو ،فكززان يُطل ز أهززل القبا ززل
ايخززر علززيب َمززن أسززلم مززَهم أنززه أ ززب "أليززوّل" ،ويريززدون أنزّزه أ ززب مسززلم ا( ) ،وهززو واقززع مشززاهد ،ولتصز ي هززذا
اخلطأ يَبو التَبيه بأ ّن اإلس ى ألين اهلل خللقه عليب اخت ألوا م وألسزَتهم وعلزيب اخزت الشزعوب والقبا زل ،وإىل
جانا اللوة الفرنسية وأليوّل ،جند اللوة العربية لوة تل ّق الدروك يف املدارك اإلس مية ،وه مَتشرو يف أحنا الب أل.
الفرع الثالث :دخول اإلسالم إلى ساحل العاج ونسبة المسلمين فيها.

رض ز اهلل للَ ززاك أن يعب ززدوه مس ززلمّ ،فةع ززل ال ز ِدين كلّززه يف اإلس ز ى ،ق ززال اهلل تع ززاىل{ :الْيَ ز ْزوَى أَ ْك َم ْل ز ُ لَ ُك ز ْزم
( )
ِ
ِ
ِأليز ززََ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ز ز ُ َعلَز ز ْزي ُك ْم نِ ْع َمز ز ِزك َوَر ِضز ززي ُ لَ ُكز ززم ِْ
ِين ِعَْز ز َزد اللَز ز ِزه
اإل ْس ز ز َ َى أليَاز ززا }  ،وقز ززال يف موضز ززع هخز ززر{ :إ َن ال ز زد َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإل ْسز َ ُى}( ) ،وحز ّذر مززن اتبززاع ززريه ،فقززال تعززاىلَ { :وَمز ْزن يزَْبتَز ِع َْي ززر ِْ
ِْ
اإل ْسز َ ِى أليَاززا فَزلَز ْزن يزُ ْقبَز َزل مَْززهُ َوُهز َزو ِيف ْاآلخز َزرِو مز َزن
َ

( )1هَزا لوززاا أخززر تبززث ززا مززوجل أخبززار الززب أل " ،"NOUVELLES DU PAYSاكتفيَززا هَززا بأمههززا ،راجززع املوقززع اآل :
www.rti.ci
( )2راجع :املل رقم (.)2
نص ألستور َجهورية كوا أليفوار يف املاألو التاسعة والعشرين ( )29من البَد الثاّن بزأن "اللوزة الرمسيزة للزب أل ،هز اللوزة الفرنسزية،
(ّ )3
وللقانون أن دأل روط ا لتعليل وتطوير اللواا الوطَية"ص (.)11
( ) راج ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززع :اإلسز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ى ،تارخي ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززه واحلداث ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززة يف س ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززاحل الع ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززاج (مرج ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززع فرنسز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ) ص () 3
Islam, histoire et modernité en Cote d'Ivoire, Marie Miran, p:43
( ) سورو املا دو ،اآلية (.)3
( ) سورو هل عمران ،اآلية (.)19
13

()1
ْ ِ
الرسززل واينبيززا حممززد املصززطفيب ايمززّ  برسززالة اإلس ز ى واَلززد  ،فَشززرها إىل أن
ين}  ،وقززد جززا خامتززة ُ
اخلَاس ز ِر َ

بلوز أقطززار العززامل بأسززره ،وقززد ألخززل اإلسز ى إىل سززاحل العززاج بواسززطة التةززار املسززلمّ الززذين طرق زوا أراض ز مشززال
ر ساحل العاج يف حزدوأل القزرن اخلزامم اَلةزري (احلزاألي عشزر املزي ألي) ،حيزث لزوحر رهزور اإلسز ى هَزا (،)2
ويف القزرنّ السززاألك والسززابع اَلةزريّ (الثززاّن والثالززث عشززر املي أليززّ) ،اسززتوطن ززار املسززلمّ مززن قبيلززة مانززدي يف
زيعم ك ّزل الشزمال ،فَمز احلركزة التةاريزة يف القزر الزك
مشال الب أل ،فا ألاأل وجزوألهم وقزوي نشزاطهم التةزاري ،وامتز ّد ل ّ
اسززتقروا فيهززا ،كمززا أ ززم عمززدوا إىل تأسززيم ُمززدن جديززدو يف الطززر الززك كان ز تسززلكها القوافززل التةاريززةم ليصززب وا
أسززياأل هززذه املززدن والقززر  ،فعمروهززا باملسززاجد ،كمززا أنشززأوا الكتاتيززا يف وايززا تلكززم املسززاجد لتعلززيم ايوّلأل واملعتَقززّ
اجلززدأل اإلس ز ى :ق زرا و القززرهن الك ززرمي ،والفقززه اإلس ز م  ،ولكززن اإلس ز ى مل يَتش ززر بش ززكل واس ززع إّل يف بدايززة الق ززرن

العا ر اَلةري (اخلزامم عشزر املزي ألي)( ،)3وبزدأ يشزهد انتشزارا مزا بزّ القزرنّ احلزاألي عشزر والثالزث عشزر اَلةزريّ
(الساألك عشر إىل الثامن عشر املي أليّ) حيث بدأ يف اّل ألهار واّلنتشار عليب نطزا واسزع( ) ،ويف السزبعيَيّاا مزن
املي أل ،أخزذا الصز وو اإلسز مية يف اّلنتشزار ،و ا زة يف أوسزاا الشزباب املسزلمّ يف املزدارك العموميزة الفرنسزية،
واملززورفّ يف الززدوا ر احلكوميززة ،ويرجززع التقز ّدى السزريع لالسز ى يف هززذه املرحلززة إىل عزوألو خرغز اجلامعززاا اإلسز مية
والعربية يف العامل العر  ،وا اههم إىل العمل يف الساحة الدعوية عرب املؤسساا التعليميزة اإلسز مية ،والزدروك الديَيزة
الك كان تبثّها اإلكاعة والتلفليون الوطَيّ ،واملؤمتراا والَدواا وامللتقيزاا حزول اإلسز ى ،وكزذل الزرح ا الدعويزة
الك تَافس اجلمعياا يف تَىيمها يف الثمانيَياا من املي أل( ).

وِمززا ّل ز ّ فيززه هززو سززب اإلس ز ى للَص زرانية يف سززاحل العززاج ،والززك جززا ا مصززاحبة ل سززتعمار( ) ،حيززث
و ل إىل ساحل العاج يف الَصف ايخري من القرن الثالث عشر اَلةري (التاسع عشر املي ألي).
وتصل نسبة املسلمّ إىل اثَّ وأربعزّ باملا زة ( ،)% 2بيَمزا يشزكل الَصزار أربعزةا وث ثزّ باملا زة ( ،)%3

ونسبة املسلمّ ايجانا اثَان وسبعون باملا ة (.) ()% 2
وهؤّل مو عون عليب قبا ل متَوعةِ ،ما غعل عمل الداعية الك ّل غيزد هزذه اللوزاا زعبا ،إّل أن غزد مزا يوَيزه
كل هذه اللهةاا ،وه اللوة الفرنسية ،فإن من تعلّمها ّل يعدى مرتَجا.
عن تعلّم ّ
( )1سورو هل عمران ،اآلية ( ).
( )2انىر :التعليم اإلس م يف كوا أليفوار ،أبوبكار فوفانا (مرجع فرنس ) ص (.)3
l'Enseignement Islamique en Cote d'ivoire, Aboubacar Fofana, 1996. P.3
( )3التعليم اإلس م يف كوا أليفوار ،أبوبكار فوفانا (مرجع فرنس ) ص (.)3
( ) انىر :اإلس ى ،تارخيه واحلداثة يف ساحل العاج (مرجع فرنس ) ص (.) 3
( ) انىر :التعليم اإلس م يف كوا أليفوار ،أبوبكار فوفانا (مرجع فرنس ) ص (.)3
( ) انىر :التعايش اإلس م املسي يف إفريقيا الوربية كوا أليفوار ص (.) 9
( ) راجع :تقرير اللةَة الوطَية إلحصا السكان والسكىن يف موقعهم الرمس http://www.ins.ci/n :
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المطلب الثاني :واقع الدعوة في ساحل العاج ودور الخريجين في نشرها.
خيتلززف وضززع الززدعوو يف سززاحل العززاج مززن مززد ا إىل قراهززا وأريافهززا أكززا اخززت

 ،وفيمززا يززأ بيانززه مززن خ ز ل

ث ثة فروع:
الفرع األول :واقع الدعوة في مدن ساحل العاج.

إ ّن ال ززدعوو يف م ززدن س ززاحل الع ززاج نش ززطة ،وس ززبلها متَوع ززة ،ووس ززا لها متع ززدألو ،فه ز ِمثل ززة يف توعي ززة اجملتم ززع،

وإر األ الَاك ووعىهم ،وتدريم املواأل الديَية من تفسري القرهن ،و ر متون ايحاأليزث ،وإلقزا ألروك الفقزه والسزريو،
وتززَىم هززذه اينشززطة -يف الوالززا -اجلمعيززاا اإلس ز مية( ،)1واملؤسسززاا التعليمززة( ،)2باإلضززافة إىل اجله زوأل الفرأليززة،
وكل من خ ل اآل :
-1إقامة املخيّماا العلمية الك تدوى ث ثة أياى إىل أسبوع تقريبا.

 -2تَىيم ايياى الثقافية ،ملدو يوى واحد ،تكون مفعمةا بالدروك واحملاضراا وايسئلة وايجوبة.
إم اجملتمع يف العباألاا واملعام ا.
 -3عقد احملاضراا ،والَدواا يف موضوعاا ّ
ختصز زص بعض ززها ززارا،
العام ززة ،ويف املعاه ززد التعليمي ززةّ ،
وتق ززاى ه ززذه اينش ززطة ألاخ ززل املس ززاجد ،ويف الس ززاحاا ّ
وبعضها بّ املورب والعشا  ،أو بعد العشا كذل مل ّدو ساعة والَصف أو ساعتّ.
وخلرغز اجلامعززة اإلسز مية ألور بززار يف إألارو هززذه اجلمعيززاا ،واملشززاركة يف هززذه اينشززطة املتَوعززة ،والززك تتززي
َلم فر ة تص ي العقا د ،وتبيّ احل ّ فيما خيتلف فيه البا ،وإقَاع بع الكفار ّلعتَا اإلس ى.
باإلضافة إىل برامج إكاعية ،وتلفليونية أسبوعية خا ة بالربامج الديَية ،مع جريزدو إسز ى إنفزو (أخبزار اإلسز ى)
إم القرا مبقابلة الدعاو ،ونشر مقاّلإم يف هذه اجلريدو.
الك تتَاول موضوعاا ّ
إّل أن الس ززاحة الدعوي ززة يتةاك ززا طرف ززان :ال ززرواف م ززن خز ز ل إقام ززة بع ز ز اينش ززطة الدعوي ززة يف مراك ززلهم،
والصززوفيّة مززن طززر هخززر مززن خ ز ل عقززد جلسززاا ايككززار وايوراأل ،وبززّ هززذين الطززرفّ ززد أهززل السززَة واجلماعززة
وسط ا يف بيان احل باحلكمة ِما س ّد الباب أماى بع املورضّ واملت مسّ لالسا و إىل ايبريا .
فالززدعوو يف املززدن يف أوج نشززاطها ،وتززأ الوف زوأل مززن الززدول العربيززة واإلس ز ميةم ملسززاندو إخ زوا م العززاجيّ يف
تكوين الدعاو وتأهيلهم.
تامة ألون ضووا رزاهرو ،زري أ ّن ايحزدا اإلرهابيزة ايخزريو الزك وقعز يف زاط
حبرية ّ
ومتارك هذه اينشطة ّ

"باساى" جعل احلكومة العاجية تتخذ بع

اإلجرا اا اّلستثَا ية يف متابعة الوافدين عليب الب أل.

( )1مثل َجعياا الشزباب املسزلمّ مثزلَ :جعيزة الشزباب املسزلمّ يف كزوا أليفزوار ( ،)AJMCI( ،)JMCIورابطزة الزدعاو يف كزوا
أليفزوار ( ،)LIPCIوَجعيزة أهزل السزَة واجلماعززة ( ،)AMSCIواجلمعيزاا الَسزوية املسزلمة مثززل احتزاأل الَسزا املسزلماا يف كززوا
أليفوار(...)UFAMCIاخل
( )2مثززل املززدارك واملعاهززد اإلس ز مية كمدرسززة السززلف الصززاا ،ومدرسززة ألار الثقافززة اإلس ز مية ،وجامعززة الفرقززان اإلس ز مية ،ومعهززد
تكوين اي مة.
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الفرع الثاني :واقع الدعوة في قر وأرياف ساحل العاج.
رلّ احلركة الدعوية يف القر وايريا خاملة مَذ عهد بعيد ،وكل لقلّة الدعاو القزاطَّ فيهزا مزن ناحيزة ،أو
انص زرافهم أحيان ز ا إىل ايعمززال اللراعيززة ،والتززدريم يف املززدارك ،ولعززا اللوززة مززن ناحيززة أخززر  ،باإلضززافة إىل انشززوال
الدعاو مبن حوَلم.
لكززن توجززد هَززا قوافززل ألعويززة تت ززر مززن عوا ززم املززدن الكززرب يف خمتلززف املَززاط للي زارو القززر اجملززاورو َلززا
وايريزا ِ ،مزا رهزر أثرهزا الطيّزا يف نشزر اإلسز ى يف تلز القزر حيزث يعتَز مئزاا الزوثَيّ وال أليَيزّ اإلسز ى مززن
خ ل هذه القوافل ،ولفضيلة الدكتور مصطفيب س يعقوب( )1قصزا السزب يف حتريز القوافزل إثزر عوألتزه مزن اجلامعزة

اإلسز مية يف حززدوأل الثمانيَيزاا( )2إىل قززر القبا ززل الوثَيززة اجملززاورو ملديَززة "ألال زوا" كززان مززن مثارهززا إس ز ى بعز
بأكملها ،والذين أرسلوا أوّلألهم مع فضيلته ليتتلمذوا عليه.
فاينشطة الدعوية حمزدوألو يف القزر  ،وهز أراضز خصزبة للزدعوو ،يَبوز العمزل لوضزع خطزة اسزرتاتيةية ملتابعزة
تطور اإلس ى يف هذه القر ِمن خ ل قبول أبَا هم يف املدارك اإلس مية واجلامعاا ،وإنشا مراكل إس مية فيها.
ّ
القززر

الفرع الثالث :واقع الدعوة اإلسالمية بين الملل والنحل المتع ّددة.

إ ّن من سَن اهلل تعاىل يف خلقه تقسيمهم بزّ مزؤمن ،وكزافر ،قزال اهلل تعزاىلُ { :ه َزو الَ ِزذي َخلَ َق ُك ْزم فَ ِمزَْ ُك ْم َكزافِر
وِمَْ ُكم م ْؤِمن واللَه ِمبَا تَزعملُو َن ب ِ
صري}( ،)3وبّ الَيب  أن أمته سزتفرت كزذل إىل فِ َزر ّزىت ،ففز حزديث أ هريزرو
َ ْ ُ َ ُ َْ َ

رضز اهلل عَززه قززال :قززال رسززول اهلل " : افرتقز اليهزوأل علززيب إحززد أو ثَتززّ وسززبعّ فرقززة ،وتفرقز الَصززار علززيب
إحد أو ثَتّ وسبعّ فرقة ،وتفرت أمك عليب ث وسبعّ فرقة"( ).
فيوجد بسزاحل العزاج نانزا الز ِدين اإلسز م  ،الَصزار الزذين تبلزع نسزبتهم أربعزةا وث ثزّ باملا زة ( ،) ()%3
وعلززيب الززر م ِم زن قلّ زة نسززبتهم مقارنززة بَسززبة املسززلمّ( ) إّل أ ّن َلززم أنش زطةا متةززدأل او يف اجملتمززع ،وَلززم اهتمززاى خززاص
( )1مصززطفيب سز يعقززوب مززن أوا ززل خرغز اجلامعززة اإلسز مية يف مرحلززة الززدكتوراه مززن كليززة احلززديث الشزريف والدراسززاا اإلسز مية
باجلامعة.
( )2خترج عاى 1 1هز ،وهو أول من حصل عليب الدكتوراه من ساحل العاج  .راجع :التقرير السَوي للةامعة.
( )3سورو التوابن ،اآلية (.)2
( ) خرجه أبو ألاوأل يف سََه ،كتاب السَة ،باب ر السَة (  ،)19 /والرتمذي يف جامعزه ،أبزوب اإلكزان ،بزاب مزا جزا يف افزرتا
هززذه ايم ززة (  ،)322 /وابززن ماج ززه ،كتززاب الف ز  ،بززاب اف زرتا ايمززم ( ،)1322 /2واإلم ززاى أمحززد يف مس ززَده ( ،)12 /1
واحلززاكم يف املسززتدر  ،كتززاب اإلكززان ( ،)21 /1وابززن حبززان يف ز ي ه ،بززاب بززد اخلل ز  ،ككززر اف زرتا اليهزوأل والَصززار فرقززا
خمتلفززة (  ،)1 1/1قززال عَززه الرتمززذي" :حززديث حسززن ز ي " ،وقززال احلززاكم" :هززذا حززديث ز ي علززيب ززرا مسززلم ،ومل
خيرجاه ،وله واهد" ،ووافقه الذهيب .وانىر :ي اجلامع الصوري و ياألته (.)2 /1
( ) راجع :تقرير اللةَة الوطَية إلحصا السكان والسكىن يف موقعهم الرمس http://www.ins.ci/n :
( ) كثلون اثَّ وأربعّ باملا ة (.)% 2
1

بززالقر وايريززا حيززث يتولولززون يف ال ُقزر وايريززا  ،وكلكززون خززربوا يف التززأقلم مززع البيئززاا املتبايَززة ،كمززا يسززعون يف

محز ا تبش زريية إىل خمتلززف املَززاط  ،كمززا يوجززد وثَيززون عبززدو اي ززَاى الززذين كثّلززون أربعززة باملا ززة (  ،)%وال أليَيززون
وكثّلون تسعة عشر باملا ة ( ،)%19وباق ايأليان واحد باملا ة (.)1()%1
وجند تَفر املسزلمّ إىل فِ َزر ُمتعزدِألو ومتَاو زة أحيانز ا ،فهَزا الط ُزر الصزوفية وعلزيب رأسزها التةانيزة ،فتةزد َمزن
ومن يُل ِقا نفسزه ب ز(خزاألى الرسزول  ،(إىل زري كلز ِمزن يلقبزون ب ز(الشزيخ
يَتس َميب مَهم بز(اخلليفة الوطَية للتةانية)َ ،

املق ّدى) والذين بزدأوا يكثزرون يف اآلونزة ايخزريو ،حزىت إ ّ زم أحزدثوا أنشزطة أخزر لليزاراا ايضزرحة يف اململكزة املوربيزة،
وَجهوريزة السززَوال ،ويوجززد لفيززف مززن الفرقززة ايمحديززة اإلجنليليزة ،وفِز َزر مززن الززرواف الززذين بززدأوا يف تعليززل نشززاطهم يف
اجملتم ززع الع ززاج بإقام ززة امل ززدارك واجلامع ززاا ،واستض ززافة اينش ززطة الدعوي ززة ل ززبع اجلمعي ززاا اإلس ز مية يف مراك ززلهم،

وتَىيم بعثاا احلج يف موامسه.
ومززع كل ز م فززإ ّن هَززا إقب ززاّلا متوا ز ا للمسززلمّ علززيب ألعززوو احل ز ّ  ،وإقبززاّلا مل ور زا مززن الَصززار وال ززوثَيّ
وال أليَيززّ إىل اإلس ز ى كززذل  ،حيززث ّل متز ّزر َجعززة إّل ويسززلم مززا ّل يقز ّزل عززن عش زرين خص زا يف املززدن الكززرب يف
بعامزة ،وخرغز اجلامعزة اإلسز مية ا ّزة ،وهزذا مزا
ساحل العاج ،و ماى الدعوو احل ّ بيزد خرغز اجلامعزاا اإلسز مية ّ
يفززر القلززام لكززن امللف ز للَىززر أن أ لززا هززؤّل املعتَقززّ لالس ز ى ّل غيززدون إّل اللوززة الفرنسززية وَلةززاإم القبليززة،
والززك ّل غيززدوها اخلرغززون يف الوالززاِ ،مززا يصززعا التوا ززل واملتابعززة بعززد إسز مهم ،وقززد أألا هززذه الىززاهرو إىل إمهززال
بعضهم للدِين فارتدوا.
م ززن هَ ززا تىه ززر أمهيّززة اللو ززة الفرنس ززية يف الو ززول إىل قل ززوب ه ززؤّل وبي ززان العقي ززدو الص ز ي ة َل ززمم ل ززئ تَللز ز
أقدامهم مع ِ
الفر ايخر الك ا تبه عليه ايمور ،فاتبعوا تأوي ا فاسدو يف باب العقيدو والعمل.
وتوجد وحشة بّ أتباع هزذه ِ
الفزَر وامللزل ،لكزن مزن زري أن تزؤألي إىل تصزاألى وتقاتزلم بزل مزع هزذا اّلخزت

يوجززد تفززاهم ،وقززد غتمعززون يف بعز
من اّلخت .

املَاسززباام نىزرا ين الدولززة حتززرتى َجيززع ايأليززان واملعتقززداا ،وحتززثهم علززيب احلززد

المطلب الثالث :دور خريجي الجامعة اإلسالمية في نشر ال ّدعوة من ساحل العاج.

مهم ا يف نشر الدعوو يف ساحل العاج ،يف ىت مياأليَها كمزا سزيأ بيانزه ،ويرجزع كلز إىل
يؤألي اخلرغون ألورا ّ
جهزوأل أوا ززل اخلززرغّ مَززذ عززاى 1 11ه ،واسززتمرا إىل هززذا العصززر 1 3ه مززع تطز ّزور ،وككززن تشززخيص جهزوألهم
الك َلا ع قة باللوة الفرنسية يف جمال الدعوو يف ث ثة فروع:

الفرع األول :دور الخريجين في نشر الدعوة عن طريق القوافل الدعوية.

ألأب ال ززدعاو يف املش ززاركة يف القواف ززل الدعوي ززة إىل خمتل ززف مَ ززاط س ززاحل الع ززاج ،والتولو ززل يف أعم ززا الق ززر ،

واّلنسززياب إىل ايريززا تبليوزا لرسززالة اإلسز ى ،ويقزوأل خرغززو اجلامعززة اإلسز مية هززذه القوافززل أحيانزا ،ويشززاركون فيهززا
( )1راجع :تقرير اللةَة الوطَية إلحصا السكان والسكىن يف موقعهم الرمس http://www.ins.ci/n :
1

ألعاو أحيان ا ،إّل أن اللوة تبقيب عا اقا بّ مبا رو الدعاو للدعوو يف بعز هزذه املَزاط ِ ،مزا زوجهم إىل اختزاك مرتَجزّ،
ويف حالززة تعز ّذر كلز يلةززأون إىل انتقززا القززر الززك غيززد سززاكَوها لوززة "أليززوّل" ،وأر أ ّن كلز وإن كززان يعطز أُكلززه
الطيا إّل أن جانب ا من اجملتمع يىل مهم ا ،مع أنه ككن يف الا ايحوال تدار كل بتعلم اللوزة الفرنسزية والزك ّل
مهمزة للداعيزة
تكاأل د قرية إّل وفيها من غيدها ِمن ككزَهم الرتَجزة إىل لوزتهم عَزد احلاجزة ،مزن هَزا تىزل هزذه اللوزة ّ

يف هزذه الززب أل متعزدألو اللهةززاا ،يقزول ابززن القززيم رمحزه اهلل" :إكا مل يعززر املفزك لسززان السزا ل ،أو مل يعززر املسززتفك
لسان املفك أجلأ ترَجة واحد بيَهمام ينّه خرب حم فيُكتفيب فيه بواحد كأخبار الدياناا"(.)1
ومززا ألاى أن تعلّززم الفرنسززية يسز ّزهل الرتَجززة ويوززّ عززن تعلززم عش زراا اللوززاا ،فتتأكززد احلاجززة إىل اّلهتمززاى ززذه
اللوة تعلما وتأهي ا.
وقد أ ّكد ي جمموعة من اخلرغّ أ ّ م يَتقون القر ملشكلة اللوة من جهة ،وللةهل بلوة سكا ا أحيانا.

الفرع الثاني :دور الخريجين في نشر الدعوة عن طريق وسائل اإلعالم.

ُكثززل اإلع ز ى السززلطة الرابعززة يف الززد َول ،ومززن هَززا أ ززب اإلع ز ى ضززرورو ألعويّزة ووسززيلة حتميّ زة لتعمززيم رسززالة

اإلس ى وألعوته ونشرها يف أرجا الب أل يف وق حدوأل ،مع قلة اجلهوأل ،و ا ّة أ ّن الدولة تتي فر زة للزدعاو واي مزة
إلر األ اجملتمع وتوعيته ،حيث خصصوا برامج تلفليونية وإكاعية للمسلمّ أسبوعيّا.
ففز التلفززا الززوطّ برنززامج "اهلل أكززرب" الززذي يبززث ليلززة اجلمعززة أسززبوعيّا علززيب القَززاو ايوىل ،وقززد وّعزوا برناجمهززا

علززيب "حماضززرو" تلقززيب بالفرنسززية ملززدو  21ألقيقززة وتلخززص يف مخززم ألقززا بلوززة"أليززوّل" باإلضززافة إىل فقزراا أخززر مثززل
(س زؤال إمززاى)( ،اإلس ز ى والَسززا ) كلتامهززا بالفرنسززية( ،التززدريا علززيب الق زرا و)( ،خطبززة اجلمعززة) بالفرنسززية( ،أنشززطة
املسلمّ)...اخل.
كمززا يوجززد برنززامج (اهلل أكززرب) يف اإلكاعززة الوطَيززة كززل ليلززة َجعززة كززذل  ،وقززد خصصزوا َلززا ثز لوززاا :اللوززة
الفرنسية ،ومن مث امللخص بلوك "أليوّل" ،و"أني ".
وهَززا إكاعززاا إس ز مية ،مثززل :إكاعززة البيززان يف مديَززة أبيززدجان ،وتوط ز أ لززا املَززاط  ،وإكاعززة الف زرألوك يف
مديَززة ب زؤاكيب ،توط ز املديَززة ومززا جاورهززا ،وإكاعززة الفرقززان يف مديَززة "مززان" توط ز املَطقززة ومززا حوَلززا ،باإلض ززافة إىل
إكاعاا حمدوألو البث..
وتوج ززد جري ززدو أخب ززار اإلس ز ى ( )ISLAM INFOوه ز جري ززدو أس ززبوعية ،تَش ززر ك ززل أربع ززا  ،وتتض ززمن أخي ززار
املسلمّ ،وبرامج لقا اا مع العلما واي مة ،وه تصدر باللوة الفرنسية.
زث ،وفر ززة اإللقززا باللوززاا ايخززر ضززئيلة ،فايمهيززة تعطززيب جمليززدي
وهززذه الزربامج تركززل علززيب اللوززة الفرنسززية للبز ّ
اللوة الفرنسية يف هذه الربامج ،وجند مشزاركة خرغز اجلامعزة اإلسز مية ضزئيلة فيهزا ،حيزث ّل تتةزاو العشزر ()%11

رب العاملّ ( .)19 /
( )1إع ى املوقعّ عن ّ
1

وإن كززان هَززا عوامززل أخززر ّإّل أن مززا يرجززع إىل عامززل اللوززة هززو البززار  ،فه ز الززك تعرقززل سززريهم يف اسززتخداى هززذه
الوسا ل اإلع مية الواسعة اّلنتشار.

الفرع الثالث :دور الخريجين في نشر الدعوة عن طريق الحوار.

أوىل اإلس ز ى اهتمام زا بالو زا بززاحلوار باعتب ززاره الطري ز املثلززيبم إلب ز ر ألي ززن اهلل ،وإقَززاع الَ ززاك بص ز حية تع ززاليم

فمهد لثقافة احلوار برسم ضوابطه ،ورفع معاملهم مبزا يضزمن جناحزه،
كل مان ومكانّ ،
حلل مشك ا احلياو يف ّ
اإلس ى ّ
وُ ّق ز ايتززه يف اإلقَززاع ،وح ز ّذر مززن مع ِوقززاا احل زوار ،فقززد بعززث اهلل الرسززل بال َكلمززة الطيّبززة ،ولززّ اجلانززا ،واحلكمززة
واملوعىززة احلسززَة ،واجملاأللززة بززالك ه ز أحسززن ،قززال اهلل تعززاىل{ :فَز ُقز َزوّل لَززهُ قَز ْزواّل لَيِزَاززا لَ َعلَززهُ يزَتَ ز َذ َك ُر أ َْو َخيْ َشززيب}( ،)1وقززال
ِ
احلسزَ ِة وج ِ
احلِكْم ِزة والْمو ِعىَ ِ
َاك حسَاا }( ،)2وقال عزل وجزلْ { :األعُ إِ َىل سزبِ ِيل ربزِ َ بِ
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َح َس ُن إِ َن َربَ َ ُه َو أ َْعلَ ُم مبَ ْن َ
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هَ أْ
ّ
ّ
ض َل َع ْن َسبيله َوُه َو أ َْعلَ ُم بالْ ُم ْهتَد َ
ر الْ َق ْلز ِ
زا َّلنْز َفضزوا ِمز ْزن َح ْولِز َ }( )،
أسززلوب عرضززه وتعاملززه بقولززه{ :فَبِ َمززا َر ْمحَززة ِمز َزن اللَز ِزه لَِْز َ ََلزُ ْزم َولَز ْزو ُكَْز َ فَىًّززا َلِززي َ
ووجززه إىل أسززلوب احلزوار ،نززرب خززاطر احملززاور ،فقززال تعززاىل{ :قُززل مززن ي ززر قُ ُكم ِمززن ال َسززماو ِ
اا َو ْاي َْر ِ
ض قُز ِزل اللَززهُ َوإِنزَزا أ َْو
ّ
ْ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َ
َ
( )
ض َ ل ُمبِّ } .
إِيَا ُك ْم لَ َعلَيب ُه اد أ َْو ِيف َ
وقززد خززاض الَززيب  احلزوار بززأرقيب ايسززاليا ،فززأرهر فيززه هألابزا َجّززة ،وسززلوكا قوكزا ،ف ززاور َجيززع فئززاا اجملتمززع
وتَوع حاّلإم اّلجتماعية.
عليب اخت انتما اإم الدِيَية ،والعُ ْمريةّ ،
وسززار علززيب هززذا املززَهج الر ززّ يف ززرك ثقافززة احل زوار الص ز ابةُ مززن بعززده ،حززىت إ ّن عليًّزا بززن أ طالززا ،وابززن
مسز ززعوأل رض ز ز اهلل عَهمز ززا كك ز زرا لل ز زوار ضز ززابطّ ،فقز ززال ايول" :ح ز زدِثوا الَز ززاك مبز ززا يعرفز ززون أحتبّز ززون أن يُك ز ز ّذب اهلل
ورسوله"( ) ،وقال الثاّن" :ما أن مبُ ِد قوما حديثا ّل تبلع عقوَلم إّل كان لبعضهم فتَة"( ).
مؤهلززون لل زوار ،مبززا تعلّمززوه مززن ايأللززة ،ومززا يتمتعززون بززه مززن احلكمززة ،إّل أ ّن اللوززة
وخرغززو اجلامعززة اإلس ز مية ّ
تعيقهم أحيانا من خوض حواراا مثمرو ،متكَهم من إقَاع املخالفّ َلم يف املَهج ،واملعتقد ،والدِين ،بل تكزون هَزا
بزرامج يطلززا فيززه رأي أ ز اب الززدياناا املختلفززة ّل يززدعيب إىل املشززاركة فيهززا إّل املززرب يف اللوززة الفرنسززية بوز الَىززر
عما مله من العلم الشرع  ،وما يتمتع به من الفهم الثاقا ،لزذا يى ّزل مطلزا اللوزة الفرنسزية ضزرورية خلرغز اجلامعزة
اإلس مية يف هذه اآلونة ليلبّوا حاجة العصر ،وما متليه السياساا احملاكة يف اجملتمع.

( )1سورو طه ،اآلية ( ).
( )2سورو البقرو ،اآلية (.) 3
( )3سورو الَ ل ،اآلية ( .)12
( ) سورو هل عمران ،اآلية (.)1 9
( ) سورو سبأ ،اآلية ( .)2
( ) خرجه اإلماى البخاري يف ي ه ،كتاب العلم ،باب من خص بالعلم قوما ألون قوى كراهية أن ّل يفهموا (.)3 /1
خرجه اإلماى مسلم يف ي ه ،باب الَه عن احلديث بكل ما مسع يف مقدمته (.)11/1
( ) ّ
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المبحث األول :دور تعلم اللغة الفرنسية في الدعوة إلى اهلل في ساحل العاج.

المبحث الثاني :سبب تعثر خريجي الجامعة اإلسالمية باللغة الفرنسية.

المبحد ددث الثالدددث :الحلد ددول المقترحد ددة إلزالدددة عقبد ددة إهمد ددال اللغدددة الفرنسد ددية عد ددن طريد ددق
الخريجين في الدعوة.
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المبحث األول :دور تعلم اللغة الفرنسية في الدعوة إلى اهلل في ساحل العاج.
وفيه مطلبان:

المطلب األول :واقع اللغدة الفرنسدية فدي سداحل العداج فدي االنددماج االضتمداعي وأثرهدا فدي دعدوة

غير المسلمين.
وتحته ثالثة فروع:
الفرع األول :واقع اللغة العربية في االندماج في المجتمع العاضي.
الفرع الثاني :واقع اللغة الفرنسية في المجال اإلعالمي.
الفرع الثالث :أثر اللغة الفرنسية في دعوة غير المسلمين.
المطلددب الثدداني :واقددع خريجددي الجامعددة اإلسددالمية فددي التفاعددل مددع المجتمددع العدداضي وأثددر فددي
الدعوة وتحته ثالثة فروع:
الفرع األول :حصر مجتمع دعوة الخريج.
الفرع الثاني :س ّد باب تعيين الخريج في الوظائف الدينية في البلد.

الفرع الثالث :منع الخريج من البرامج المتلفنة والمذاعة.

21

المبحث األول :دور تعلم اللغة الفرنسية في الدعوة إلى اهلل في ساحل العاج.
وفيه مطلبان:

المطلب األول :واقع اللغة الفرنسية في ساحل العاج في االندماج االضتماعي وأثرها في دعوة
غير المسلمين.

قززد ض زرب الفرنكوفيونيززة( )1نززذورها يف سززاحل الع زاجِ ،مززا جعززل لوززة املسززتعمر مسززيطرو علززيب اللوززاا احملليززة،
حيززث امح ز اللهةززاا إىل مضززي يصززعا معززه اّلعتززداأل ززا يف اجملززامع ،واملؤسسززاا ،وفيمززا يززأ بيززان واقززع اللوززة
الفرنسية يف اندماج ايفراأل يف اجملتمع ،وأثرها يف ألعوو القبا ل املتعدألو ،وكل يف ث ثة فروع:
الفرع األول :واقع اللغة الفرنسية في االندماج في المجتمع العاضي.
باإلضافة إىل العاألاا والتقاليزد واللهةزاا احملليزة تُعز ّد اللوزة الفرنسزية واسزطة عقزد اّلنزدماج يف اجملتمزع العزاج ،
و ا ّ ززة يف املززدن الكززرب  ،واملؤسسززاا اّلجتماعيززة والتعليميززة ،حي ززث ُمتثّززل نسززبة الَززاطقّ ززا أربعززة وث ث زّ باملا ززة
(  )2()%3من السكان.
تبوأإززا اللوززة الفرنسززية يف اجملتمززع العززاج  ،رلّ ز البوابززة الر يسززة ل نززدماج الكامززل يف
ونى زرا َلززذه املكانززة الززك ّ
اجملتمزع العززاج  ،واملَتىزر مززن الداعيززة يف هزذا اللمززان هززو اّلنزدماج الكامززلم ليفزت هفاقزا واسززعةا للو زول إىل أكززرب عززدأل
زدعوين ،ولقلّززة ون ززدرو ع ززدأل ال ززدعاو ،وال ززذي ّل يُوط ز َجي ززع ُم زدن س ززاحل الع ززاج الب ززالع (  ) 19مديَ ززة
ِمك ززن م ززن امل ز ّ
وقرية(.)3
تعم فا دو ألعوته يف ساحل العاج.
وهذا اّلندماج ّل خيص الدعاو العاجيّ فق  ،بل كل َمن يريد أن ّ
( )1الفرنكوفونيزة :مَىمززة تُعزىن باللوززة الفرنسززية لكز يتسززع نطززا اسزتخدامها ،ويُت ز ّد ززا وتُفهزم بصززورو أفضززل علزيب ززعيد العززامل،
وتضززطلع بعمليززاا تروغيززة ت ززم خمتلززف املتلقززّ ،وحتززرتى التعززدأل اللوززوي ،وحتتززل اللوززة الفرنسززية املرتبززة التاسززعة بززّ اللوززاا ايكثززر
نطقا يف العامل ،واملرتبة ايوىل ،مع اللوة اّلجنليلية ،من حيث الَط يف القاراا اخلمم ،وإد املَىمة مَذ نشزأإا سزَة 19 1
إىل سزيم تضززامن نشززي بززّ الز ّدول واحلكومززاا السززبعّ الززك تتك ّزون مَهززا ( عضزوا و 21مراقبززا) [ وهززو مززا كثززل أكثززر مززن
ثلث الزدول ايعضزا يف مَىمزة ايمزم املت زدو] والزك تضزم  91مليزون نسزمة مزن بيزَهم  221مليزون يَطقزون بالفرنسزية ،وتُعز ّد
الفرنس ززية لو ززة رمسي ززة يف  32ألول ززة عض ززو :راج ززع تقري ززر املَىم ززة الفرانكوفوني ززة (جز زوا ) ،للع ززاى 2113ى ص  ،وراج ززع موقعه ززا:
http://www.francophonie.org/-Donnees-et-statistiques-sur-la-.html
( )2راجززع تقريززر املَىمززة يف موقعهززاhttp://www.francophonie.org/-Donnees-et-statistiques-sur- :
la-.htmlم http://www.jeuneafrique.com/40545/politique/francophonie-o-parle-
/t-on-le-plus-fran-ais-en-afriqueم
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_ayant_le_fran%C3%A7ais_pour_lan
gue_officielle
( )3راجع تقرير اللةَة الوطَية إلحصا السكان والسكىن يف موقعهم الرمس www.ins.ci/n :
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الفرع الثاني :واقع اللغة الفرنسية في المجال اإلعالمي.
اإلع ى يف ساحل العاج يشمل املكتوب ،واملسموع ،واملر  ،أما اإلع ى املكتزوب ،فلوتزه حمصزورو يف الفرنسزية،
فةريدو أخبار اإلس ى ،عليب الر م من اهتمامه باإلس ى واملسلمّ يف ساحل العاج إّل أ ّ ا حمزررو باللوزة الفرنسزيّة ،وّل
لعل السبا يف كلز راجزع إىل عةزل الَزاطقّ زذه اللوزة
تستخدى لوة "أليوّل" الك تُع ّد اللوة الثانية يف ساحل العاج ،و ّ

ع ززن كتابته ززا ،حي ززث رلز ز لو ززة رواي ززة ونق ززل إىل أن ان ززرب الش ززيخ س ززليمان ك ززانىت ب ززاقرتا خط ززوا َل ززا ،وكتبته ززا ع ززاى
19 2ى(.)1
ولززذا قلّ ز مشززاركة خرغ ز اجلامعززة اإلس ز مية فيهززا باملقززاب ا العلميززة ،واملقززاّلا الديَيززة ،ويف حززاّلا نززاألرو
ر مقاب ا مع من ّل غيد الفرنسية لترتجم بعد كل إىل الفرنسية وتَشر.
ّأمززا يف اإلكاعززاا والتلفززا فخمسززة وتسززعون باملا ززة ( ِ )%9مززن براجمهززا باللوززة الفرنسززية ،وهَززا تضززيي لَطززا
اللواا ايخر  ،عليب الر م ِمن انتشار بعضها ،كلوة "أليوّل".
موسززع للوززاا ايخززر و ا ززة أهززم
واإلكاعززة الوطَيززة علززيب زرار التلفززا  ،أمززا يف اإلكاعززاا اإلس ز مية فاجملززال ّ

لواا ساحل العاج ،إّل أن الفرنسية البة عليب براجمها كذل .
ومهما اتّسع اجملال لوري الفرنسيةم فإ ّن جمال التأثري يبقيب حمدوألا ،ومقيّدا ،ايمر الذي يضي حمي الدعوو.
الفرع الثالث :أثر اللغة الفرنسية في دعوة غير المسلمين.

وجهة إىل املسلمّ ،وإىل ري املسلمّ كزذل  ،و الزا هزؤّل ِمزن ّل غيزد لوزة "أليزوّل" لوزة الز ّدعوو يف
ال ّدعوو ُم ّ
وإمزا وثَيّزون أو
ساحل العاج ،لكَّهم غيدون الفرنسية ،أو من ككزن أن يزرتجم مزن الفرنسزية إلزيهمم ي ّ زم ّإمزا نصزار ّ ،
ّل أليَيزون مزن ززري قبا زل مانزدي يف الوالززا ،وّل خيفزيب مزا يف هدايززة زري املسزلمّ مززن نزوال كمزا قززال الَزيب " فزواهلل
ين يهدي اهلل ب رج ا واحدا خري ل من أن يكون ل محر الَز َعم"(.)2
وقد قابل ُ طالا ِع ْلم يف الثانوية من املدارك الَىامية احلكومية اعتَز اإلسز ى بعزد ثز سزَواا ِمزن الزرتّألألم
يجزل عزا اللوزة بيَزه وبززّ بعز الزدعاو الزذين قزابلهم مززن قبزل ،فهزو مزن قبيلزة "بززاوي" وّل غيزد لوزة "أليزوّل" وقزد قزرأ
يئا عن اإلس ى يف الكتيباا املرتَجة إىل الفرنسية ،فمن قزابلهم مزن قب ُزل مل يكونزوا غيزدون الفرنسزية ،وبَزا ا عليزه بقز
عليب حاله ،إىل أن وجد َمن مت ّكن من إ الة العقبة أمامه(.)3

( )1راج ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززع امل ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززوقعّ اآلتي ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززّhttps://fr.wikipedia.org/wiki/N%27ko :م
http://www.kanjamadi.com/index.htm
( )2سب خترغه.
( )3مقابلة مع ايخ عبداهلل أ ياوو ،يف مديَة أبوبو ،عاى 211ى.
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مث إن مززن املززورفّ والززو را مززن ّل غيززدون مززن اللوززاا إّل الفرنسززية ،أو يفضززلو ا علززيب َلةززتهم ،وَلززم اهتمززاى
بززالع باإلسز ى ،وحززرص علززيب معرفززة تعاليمززه ،وقززد أكززد كلز َجيززع مززن أجززاب عززن اسززتبانة الدراسززة ،حيززث ككززر أربعززة
وتسعون مَهم أن اللوة الفرنسية ضرورو ،وستة مَهم أ ا حاجيّة(.)1
ِمزن هَززا كززان أثززر اللوززة الفرنسززية مفتززا الداعيززة لفززت موززالي قلززوب الززوثَيّ ،وتَززوير بصززا ر املسززلمّ الززذين ّل
غيزدون إّل هزذه اللوزةِ ،مزا جعزل خطزا اجلمعزة تلقزيب باللوزة الفرنسزية اآلن يف املزدن ،أو تلخزص باللوزة الفرنسزية ،حزىت
من بع من ّل غيدها إّل قرا و فتكتا له ،و ا ّة يف عا مة الب أل اّلقتصاألية مديَة أبيدجان.

المطلب الثاني :واقع خريجي الجامعة اإلسالمية في التفاعل مع المجتمع العاضي وأثر في
الدعوة.
ان ززتهج خرغز زو اجلامع ززة اإلسز ز مية م ززَهج التفاع ززل م ززع اجملتم ززع ،ك ز ّزل خز زريج حس ززا موقعز زه ،ورضز زوا ب ززالواقع يف
الوالا ،فانتىموا يف اجلمعياا القا مزة ،و زاركوا يف اينشزطة الدعويزة ،فزأثْروا السزاحة الدعويزة بعلزوى نافعزة ،وحتقيقزاا
ألقيقززة ،كشززفوا عززن اخلرافززاا ،وقمع زوا البززدع ،ونبّه زوا علززيب كثززري ِم زن ايخطززا  ،فَشززروا ال زدِين احل ز ّ  ،وكززانوا ززعاع ا يف
الى ى ،أضا وا طري الصواب لكثري من املسلمّ و زريهم ،زري أ ّن جانبز ا مزن اجملتمزع العزاج ر ّزل يف تعطّزش إىل خزري
ِ
ومعرفتهم بسبا َعقبة اللوة الفرنسية ،حيث تليد اللواا احمللية عليب ستّ لوة ،وّل غيد اخلريج مَهزا أكثزر مزن
ع ْلمهم َ
لوتززّ يف متوسززطهم ،مززن هَززا كززان تعلّززم الفرنسززية ِمززا يوززّ عززن تعلّززم أ لززا هززذه اللوززاا لوج زوأل مززن يززرتجم أو يفهززم

مبا ززرو ،لززذام وإن كززان لززدعوإم أثززر حممزوأل ،لكززن يبقززيب هززذا اجلانززا حباجززة إىل معاجلززة فيمززا يسززتقبل مززن اللمززان ،فززإ ّن
تامة ستفت أماى اخلرغّ هفاق ا واسعةا ،وتكمل الَقص املوجوأل ،بيانه يف ث ثة فروع:
إجاألو اللوة الفرنسية إجاألو ّ
الفرع األول :حصر مجتمع دعوة الخريج.
ايول ،مززن هثززار اجلهززل باللوززة الفرنسززية ،أو ضززعف العلززم ززا ،هززو حصززر اجملتمززع
بَززا ا علززيب مززا سززب م فززإ ّن ايثززر ّ
ومن غيد لوزة "أليزوّل" مزن زريهم ،وهزؤّل وإن
املستفيد من خرغ اجلامعة ،حبيث تَ صر ألعوإم يف قبا ل املسلمَّ ،
كانوا ُكثِلون نسبةا معتربو مزن سزكان الزب أل ،حيزث تصزل نسزبتهم إىل ث ثزّ باملا زة ( )%31مزَهم تقريبزا ،لكزن البزاق

يبقيب أكثر ،وهو ما يقارب سبعّ باملا ة ( ،)% 1من القبا ل ايخر  ،وسكان الب أل.
ِ
وسززع ألا ززرو ألعززوإم إىل معتقززداإم ،ونشززرها يف
هتمززة باللوززة الفرنسززية ِمززا ّ
ويف الوقز نفسززه جنززد الفززر ايخززر ُم ّ
أرجا الب أل ،ويف وسا ل اإلع ى املختلفة واملتَوعة.
وهززذا يُؤّكززد احلاجززة إىل تعلّززم هززذه اللوززة مززن خرغ ز اجلامعززة اإلس ز ميةم ملواكبززة الركززا ،يف مقاومززة الباطززل مززن
جهة باحلكمة واملوعىة احلسَة ،ونشر اخلري يف هفا واسعة من جهة أخر .
ولقززد تعثززر بعز كبززار خرغز اجلامعززة بعقبززة اللوززة الفرنسززية ،ملززا كززان َلززم مززن جهزوأل مضززَية يف الززدعوو إىل اهلل،
لكن يف حدوأل لوتهم ،وقد ّر ي كثري مَهم أنه لو كان جميدا للوة الفرنسية لعم فا دو ألعوته َجيع فئاا اجملتمع.

( )1راجع املل

رقم (.)3
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الفرع الثاني :سد باب تعيين الخريج في الوظائف الدينية في البلد.
يوجد يف ساحل العاج إألارو لألأليان ،وه تُعىن نميع ايأليان يف البلد ،وير ّ للعمزل يف أقسزاى هزذه اإلألاراا
م ززن ك ز ّزل أليان ززة َم ززن يك ززون الواس ززطة ب ززّ اإلألارو وب ززّ املس ززلمّ يف تَى ززيم ززؤو م ،مث ززل بعث ززة احل ززج الرمسي ززة ،وتَى ززيم
اجلمعياا الديَية ،ومَها اإلس مية.
وّل ز ز ّ أن خرغ ز ز اجلامعز ززة اإلس ز ز مية ِمز ززن تض ز زلّعوا ب ززالعلوى الشز ززرعية ،ومَ ززاهج الز ززدعوو أوىل بالرت ز ز َلز ززذه
املَا ززام لكززن الواقززع ززري كلز  ،فَةززد َمززن ختصصزوا بعلززوى أخززر  ،واهتمزوا بززايمور الديَيززة هززم الززذين يُعيَّززون إلألارو
هذه ايعمال.
وكززذل يف ر اسززة بعثززاا احلززج الرمسيززة ،فإنززه يُعززّ ألا مز ا مززن غيززد اللوززة الفرنسززية حت ز ّدث ا وكتابززة ،أمززا ززريهم مززن
املتفوقّ يف العلوى الشرعية ِمن ّل غيدها ف يقع اّلختيار عليه ،وّل يعّ َلذا املَصا.
أضف إىل كل ر اسة بع اجلمعياا اإلس مية كاا الصي  ،تشرتا يف ر سا ها إجاألو اللوة الفرنسزية ،وقزد
حززدثّ أحزد خرغ ز اجلامعززة اإلسز مية ،أنززه عمززل يف إحززد اجلمعيززاا الدعويززة يف الززب أل سززَّ عديززدو ،حززىت إكا مززا
ُر ّ ز إلألارو اجلمعيززة ،رفض ز إألارو جملززم اجلمعيززة مر ّ ز اإلألارو املبززّ علززيب الَىززاى الززداخل حبةززة أنززه ّل غيززد اللوززة
الفرنسية(.)1
حززىت إ ّن السززفاراا العربيززة يف سززاحل العززاج ّل تُر ّ ز َمززن ّل غيززد اللوززة الفرنسززية مززن خرغ ز جامعاإززا ،ايمززر
الذي يوقف الَارر الَاقد يف تدار هزذا الزَقص لزتعم فا زدو اخلزريجم فزإ ّن الزدعوو تكزون بزالك ى وبالقزدوو كزذل  ،ومزن
تبوأ هذه املَا ا وإألارإا وف تعاليم اإلس ى بالصد وايمانة والَلاهة.
القدوو ّ
ولززيم هززذا ف سززا ،بززل إ ّن هَززا َمززن ُمَع زوا مززن إمامززة بع ز املسززاجد اجلوامززع حبةززة أنزّزه ّل سززن الفرنسززية،
وبَا ا عليه فلن يتم ّكن من إلقا اخلطبة بالفرنسية ،وّل إلقا احملاضراا ا(.)2
الفرع الثالث :ضيق نطاق مشاركة الخريج في البرامج المتلفنة والمذاعة.

يُوطّ التلفليون الوطّ أ لا مدن وقر ساحل العاج ،وكذل اإلكاعة ،فَفعهما كبزري ،وألورمهزا رزاهر يف تبليزع
رس ززالة اإلس ز ى ،م ززع انتش ززار اجله ززل بال زدِين وتعاليم ززه ،وقي ززاى احلاج ززة إىل تفقي ززه اجملتم ززع ،لك ززن اجله ززل باللو ززة الفرنس ززية
والضززعف فيهززا أثّزر سززلبا يف مشززاركة أ لززا اخلززرغّ يف هززذه ال زربامج الديَيززة املتلفززلو واملذاعززة ،والززك تعتمززد يف مخسززة
وتسعّ باملا ة (  )%9عليب الفرنسزية يف بثّهزا ،وح ّزىت لزو أتي ز فر زة نقزل حماضزراإم بلوزاا أخزر  ،كمزا هزو احلزال
ىل املستفيدون حمدوألين.
يف اإلكاعاا اإلس مية الك تتي فر ا أكرب يف اللواا احملليةم فسي ّ

( )1مقابلة خا ّة مع احا القصة ،عاى 211هز .حيث ّر يف املقابلة تأثره ذا القرار ِما جعلزه يفكزر يف إنشزا َجعيزة أخزر ،
وهو اليوى يدير َجعية مشهورو يف الب أل.
( )2مقابلة مع أحد أ مة املساجد ،والذي ككر أنه فضل عليب ريه من أجل إجاألته اللوة الفرنسية.
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زث جعززل أ لززا اخلززرغّ يعتززذر عززن بع ز ال زربامج املتلفززلو واملذاعززة ،أو أن مززدير
واعتمززاأل اللوززة الفرنسززية لوززة بز ّ
الزربامج كَعززه مززن املشززاركة بسززبا اللوززة ،وهززذا الوضززع تززاج إىل تصز ي و ا ّززة إكا عززر أن ال ِفزَر املخالفززة للهززدي
الَبوي ،تكثر املشاركة يف هذه الربامج ،وتستول هذه الفر ة لَشر معتقداته املشبوهة.

2

المبحث الثاني :سبب تعثر خريجي الجامعة اإلسالمية باللغة الفرنسية.

وتحته ثالثة مطالب:

المطلددب األول :إهمددال المدددار اإلسددالمية للغددة الفرنسددية فددي مناهجهددا وقطددع ددلة
خريجي المعاهد الثانوية بالفرنسية في المراحل الجامعية.

المطلب الثاني :غنو اللغة الفرنسية للغات المحلية.

المطلب الثالث :تص ّدر غير المؤهلين للمنا ب الدعوية.
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المبحث الثاني :سبب تعثر خريجي الجامعة اإلسالمية باللغة الفرنسية.
إن معرفززة السززبا يبطززل العةززا ،ويسززاعد يف إغززاأل حلززول لى زواهر عارضززة ،ومشززك ا قا مززة ،وعقززدا هززذا
املب ززث لتشززخيص مكمززن ضززعف اخلززرغّ يف اسززتخداى اللوززة الفرنسززية ،وبيززان حماولززة إقصززا هم بسززبا عززدى إجززاألإم
َلا ،وكل يف ث ثة مطالا:

المطلب األول :إهمال المدار اإلسالمية للغة الفرنسية في مناهجها وقطع لة خريجي
المعاهد الثانوية بالفرنسية في المراحل الجامعية.
يرجززع س ززبا ضززعف خرغ ز اجلامع ززة اإلس ز مية يف اللوززة الفرنسززية  -م ززن حي ززث العم ززوى  -إىل ضززعف امل ززَهج
خترج زوا فيهززا قبززل اّللت ززا باجلامعززة ،فززإ ّن هززذه املعاهززد جعل ز اللوززة
الفرنس ز املعتمززد خطّززة ألراسززته يف املعاهززد الززك ّ

مكملززة ،حيززث يرجززع وضززع مَهةززه إىل مززدرك املززاألو ،كمززا رززل ايمززر يف مززدارك كثززريو ،بززل مززن
الفرنسززية مززاألو ثانويززة ّ
املعاهد َمن أ فل مزاألو "اللوزة الفرنسزية" بتاتز ا يف مَاهةزهِ ،مزا سزاعد يف إمهزال الطز ب للمزاألو ،وجهلوهزا ،فاستصز بوا
هذا اجلهل والضعف إىل اجلامعة اإلس مية.
كمززا يرجززع إىل خلز ّزو مَزاهج كليّزاا اجلامعززة اإلسز مية كززذل مززن مقززرر "اللوززة الفرنسززية" ،حيززث الدراسززة فيهززا
باللوة العربية ،وحىت يف مركل املهاراا التابعزة للةامعزة اإلسز مية مل تزدرج اللوزة الفرنسزية فيهزا إّل يف السزَواا ايخزريو،
زدرك يزتم اختيزاره مزن بزّ طز ب اجلامعزة نفسزها ،واملزَهج لزه ضزواب يَبوز
وبشكل زري مَزتىم ،ومَهةزه موكزل إىل م ّ
اعتماأله من جلان متخصصة يف وضع الربامج التعليمية ،و ا ة التأهيلية مَهام ِما يشةع اّللت ا ا.

باإلضززافة إىل مسززؤولية الطالززا نفسززه ،حيززث يتعلّززل بعززدى وج زوأل فر ززة كافيززة لتعلززيم اللوززة الفرنسززية مززن خ ز ل
برامج خارجية ،اتباع ا لسَن َمن سبقه من الط ب ،و ا ّة أ ّن التعلزيم حباجزة للت فيزل والتشزةيع ،واستشزعار مسزؤولية
مستقبل الدعوو يف الب أل.

المطلب الثاني :غنو اللغة الفرنسية للغات المحلية.
ووج زد لوززاا ززعو ا ُمتع ز ِدألو ،ولززيم بيَهززا لوززة مكتوبززة ،وإمنززا كان ز العربيّززة
جززا املسززتعمر إىل سززاحل العززاجَ ،
مستخدمةا بّ املسلمّ يف نطا ضزيّ  ،يف التزدريم ،وبزّ طلبزة العلزم ،فزا تَم املسزتعمر فر زة خل ّزو السزاحة ِمزن لوزة
جامعز ززة لفز ززرض لوتهز ززا بتأسز ززيم مز ززدارك ،واسز ززتقطاب أف ز زراأل اجملتمز ززع للتعلز ززيم ألاخز ززل فرنسز ززا ،وكل ز ز ليُ ْمل ز زوا أوامز ززرهم،
ويستكشززفوا أس زرارهم ،ويتعززارفوا علززيب عززاألاإم وتقاليززدهم ،فيززدركوا السياسززة ال قززة ززم ،وقززد جعززل املسززتعمر التعلززيم
إللاميّ ا يف ساحل العاج و ا ة يبَزا امللزو  ،وأبَزا ر سزا القبا زل ،وقزد أ زار إىل كلز الشزيخ "سزليمان كزانىت"مقزرت
خطوا لوة "انكزو" الزك تُعز ّد ّأى لوزاا مانزدي  ،قزال" :إكا أنعمَزا الَىزر يف تعلزيم املسزتعمر الفرنسز لألفارقزة ،جنزد أنزه
زروض أحززدنا بقرتززه ليسززتخدمها يف احلراثززة ،وكلز
كززان تعلززيم تززروي مززن أجززل أن يسززتخدمهم بشززكل أفضززل ،كمززا يز ّ
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بسزبا الَىززر يف سزريو خمرجززاا املززدارك اّلسزتعمارية ،مقارنزةا بزلم هم مززن الفرنسززيّ ،)1("...وهزذا الكز ُى وإن كانز

تصرفاا املستعمر بعزد رحيلزه مزن الزب أل ملزن تَأ َمزل تعاملزه مزع ايحزدا  ،وسياسزتها زاه هزذه الزدول،
فيه قسوو إّل أ ّن ّ
تأمل كل يُص ِد هذا الك ى ،وغده ك ى حملّل ومف ّكر ،احا ر ية نافذو.
َمن ّ
زةع املسززتعمر الفرنس ز لوتهززا ،وق ّدسززها ملتعلميهززا ،حززىت هثروهززا علززيب لوززتهم ،وفضززلوها علززيب َلةززتهم،
وقززد ز ّ
فأخرجوها لوة ِعلم ،وتَق ّدى ،و َاعة ،وجعلوا ريها لوة رجعية وختلّف.
أسسز زوا مَىم ززة أطلق زوا عليه ززا (الفرنكوفوني ززة) تعم ززل عل ززيب ت ززرويج اللو ززة
وللم افى ززة عل ززيب نف ززوك اللو ززة الفرنس ززية ّ
وتشةعها ،وتساعد يف نشرها ،وتدعم املشاريع املتعلقة ا.
الفرنسية،
ّ
وِمززا يززد ّل علززيب سززيطرو اللوززة الفرنسززية علززيب اللوززاا احملليززة مززا جززا يف ألسززتور َجهوريززة كززوا أليف زوار يف ماألإززا

التاسززعة والعش زرين ( )29مززن البَززد الثززاّن مززن أ ّن "اللوززة الرمسيززة للززب أل ،ه ز اللوززة الفرنسززية ،وللقززانون أن ُ زدأل ززروطا
لتعليل وتطوير اللواا الوطَية"(.)2
حيث أرجع تعليل وتطوير اللواا احمللية إىل قوانّ تتخذ يف حّ احلاجة إىل كل ِ ،من هَا كزان إمهزال الفرنسزية
عقبة يف سري الدعوو من ناحيتّ :ايوىل :عدى إتاحة الفر ة ملن ّل غيزدها يف إيصزال رسزالته إىل أكزرب عزدأل ِمزن يفهزم
لوززة الداعيززة احملليززة ،والثانيززة :عززدى تطززوير اللوزاا احملليززة ِمززا يسززهم يف نشززرها يف نطززا واسززع ،فتىززل متداولززة بززّ قبا ززل
معيَة ّل تتعداهم إىل ريهم إّل بصفة ناألرو.

المطلب الثالث :تصدر غير المؤهلين للمنا ب الدعوية.
ص زا بع ز
نَ َ

َمززن تص ز ّدر املَا ززا الديَيززة اللو زةَ الفرنسززية عقب زةا يف سززبيل ال ز ّدعوو ِمززا سززاهم يف إقصززا خرغ ز

اجلامعززة اإلسز مية مززن بعز املَا ززا القياأليززة ،وإمنززا عُز ّد هززذا سززبب ام إلمكززان اّلسززتعانة بززاملرتَجّ يف إيصززال الرسززالة،
وإمنزا جلزأوا إىل كلز حفارز ا علزيب مَا ززبهمم فهزم إمنزا كانز ألراسزتهم بالفرنسزية ،وتعلّمزوا قلزي ا مزن العربيززة ،فعُيَِزوا بَززا ا
العامززة يف سززاحل العززاج فقيهز ا يف
علززيب حتز ّدثهم بالعربيززة مززع الفرنسززية ،كلز أن كز ّزل َمزن كانز لوززة ألراسززته العربيززة َعز ّده ّ
أليززن اهلل ،فز غعلززون فرقز ا بززّ العربيززة واإلسز ى ،بززل يززذها بعضززهم أبعززد مززن هززذا ،فكز ّزل مززن ألرك يف الززدول العربيززة
يعتززربه فقيهز ا ،وإن كان ز ألراسززته يف تل ز الززدول العربيززة بالفرنسززية ،واإلجنليليززة كمززا نل ززر يف خرغ ز اململكززة املوربيززة،
العامة يف أمور أليَهم للفتو واّلستفسار عن احللول الشرعية ملشزاكلهم اليوميزة
وتونم ،ومصر ،والسوألان ،وتقصدهم ّ
ومعززام إم املتَوعززةم جززاهلّ أ ّن مززن هززؤّل َمززن كان ز ألراسززته بالعربيززة لكَززه ختصززص يف اللوززة العربي زة ،أو يف التززاريخ

واجلورافيا ،أو يف احملاسبة واّلقتصاأل ،أو القانون الدوي ،أو يف الرتَجزة ،زافلّ أ ّن بعضزهم كانز لوزة ألراسزته الفرنسزية،
ص وا هذا اخلطأ لد اجملتمزع ،بزل رضزوا بلقزا "الشزيخ" ،و"املفزك"،
العامية ،وهؤّل مل يُ ّ
وهو ّل غيد من العربية إّل ّ
و"اإلماى" رضوا ذه ايلقاب فت ّملوا مسؤولياا أليَية بدون أهليّة معتربو ،وتزوافر زروا مطلوبزة ،كلز ملزا يلقزون مزن
( )1انىر :مرجع بلوة انكو (ماألو وتية مسةلة).
( )2راجع ألستور َجهورية كوا أليفوار (مرجع فرنس ) ص (.)11
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احزرتاى اجملتمززع ،فاسززتكربوا اللوزة الفرنسززية ونصززبوها ززرط ا ملَزع املتخصصززّ مززن حقززوقهم يف تزوي هززذه املَا ززا الديَيززة

خلدمة اجملتمع.
ونل زر كلز يف ر اسزة بعز اجلمعيزاا اإلسز مية ،أو يف الرت ّ ز ملَصزا ر اسززة بعثزاا احلززج ،أو مَا ززا يف
التخصص ،ومبزا أ ّ زم غيزدون اللوزة الفرنسزية،
إألارو مؤسساا أليَية ،فهم يعرفون أ ّ م ّل يست ّقون هذه املَا ا لعدى
ّ

زةعون إقص ززا َم ززن ّل غي ززدهام ل ززئ يفق ززدوا
والدول ززة تؤيزّ زدها ،وفت ز َل ززم أب زواب احلكوم ززاا وال ززو اراا ،جعله ززم يش ز ّ
ختصص بع هؤّل القزاألو الزديَيّ يف أثَزا ألراسزتهم ،وعملهزم بعزد خت ّزرجهم قبزل أن يَصزبوا
مَا بهم ،وإكا كُكر ل
ّ
يف هززذه املَا ززا يززذها ب ز اّلسززتوراب مذاهب زه ،ولكززن سززرعان مززا يززلول اسززتوراب إكا عرف ز الىززرو الززك نصززبوا
فيها ،وقد متكن بعضهم من جرب الَقص يف نفسه ،ورل بعضهم عليب حاَلم من القصور يف العلم الشرع .
عم نف ززع اخل ززرغّ يف َجي ززع
ومززا جعل ززوه عقب زةا ككززن إ احته ززا ،فم ززا املززانع م ززن وض ززع خط ز اس زرتاتيةية تتب ززع ،ل ززي ّ
اجملاّلا ،ويسرتجعوا حقوقهم املسلوبة.
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المبحث الثالدث :الحلدول المقترحدة إلزالدة عقبدة اللغدة الفرنسدية عدن طريدق الخدريجين فدي

الدعوة.

وتحته ثالثة مطالب:

المطلب األول :الحل الوقائي للعف اللغة الفرنسية لد طلبدة المددار العربيدة وطلبدة
الجامعات اإلسالمية وتحته ثالثة فروع:

الفرع األول :إدراج منهج وزارة التعليم والتربية في مناهج المدار اإلسالمية.

الفرع الثاني :تلمين اللغة الفرنسية في مناهج كليات الجامعة اإلسالمية مادة اختيارية.
الفرع الثالث :إنشاء مركن تأهيل لغوي داخل المؤسسات التعليمية.

المطلددب الثدداني :الحددل العالضددي للددعف اللغددة الفرنسددية لددد خريجددي المدددار العربيددة
وخريجي الجامعات اإلسالمية وتحته ثالثة فروع:

الفددرع األول :إتاحددة فر ددة التأهيددل فددي مراكددن تعلدديم اللغددة الفرنسددية لخريجددي الجامعددة

اإلسالمية.

الفرع الثاني :تقديم منح دراسية لخريجي الجامعة اإلسالمية لدراسة اللغة الفرنسية.
الفرع الثالث :إنشاء مركن التأهيل اللغوي في بلد الخريجين.
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المبحث الثالث :الحلول المقترحة إلزالة عقبة إهمال اللغة الفرنسية عن طريق الخريجين في
الدعوة.
بعززد عززرض املشززكلة وتشززخيص الززدا  ،نصززل إىل و ززف الززدوا  ،إل الززة العقبززة يف طريز الززدعوو ليسززري اخلرغززون
باطمئَان يف تبليع الرسالة ،ويتولوا املَا ا الديَية خلدمة جمتمعهم يف ضو تعزاليم الزدين اإلسز م بَشزر فقزه الكتزاب
والسَة ،والعمل ما قدوو حسَة يف اجملتمع ،وعقدا لذل مطلبّ:

المطلب األول :الحل الوقائي للعف اللغة الفرنسية لد خريجي الجامعة.
من احلكم املأثورو أن "الوقاية خري مزن العز ج" ،ومبزا أن العقزد مَزتىم ،والَىزاى الدراسز مسزتمر ،فيَبوز تزدار
عامززة ،ورسززم ر يززة مسززتقبليّة خلرغ ز اجلامعززة
الوضززع حتسززب ا للمسززتقبل ،ولززو بشززكل انتقززا  ،وكل ز برسززم اس زرتاتيةية ّ

اإلسز مية ،ملواكبززة ركززا اجملتمززع والتكيّزف معززه ،و ا ّززة مززع التقززدى التقززّ الززذي يشززهده العززامل واجملتمعززاا ،ولززذا نبززدأ
باحلل الوقا  ،وهو مبثابة التطعيماا الطبية الك تعطيب لألطفال لئ يتعرضوا لألمراض ،وكل من خ ل ث ثة فروع:
الفرع األول :إدراج منهج وزارة التعليم والتربية في مناهج المدار اإلسالمية.
يبدأ هذا العمل يف معهد التعليم اّلبتدا واملتوس قبل تعليزله يف التعلزيم الثزانوي وتكميلزه يف التعلزيم اجلزامع ،
وكلز باعتمزاأل مزَهج و ارو التعلززيم والرتبيزة يف سزاحل العزاج ضززمن مَزاهج التعلزيم العزر اإلسز م  ،وكلز بعزد ألراسززة
متأنيززة تأخززذ يف اّلعتبززار َجيززع ايبعززاأل مززن حيززث السززلبياا واإلغابيززاا وطززر إيصززال املعلومززة ،وإكا اقتضززيب ايمززر إىل
ختصززيص بعز ايقسززاى بززذل يف املَىومززة املدرسززية للتةربززة فهززو ايوىل ،وإّل فززيمكن اختزلال املززَهج كززذل مبززا خيززدى

تعليم اللوة وإجاألإا ألون املهاراا ايخر يف املقرر مثل الفيليا والكيميا  ،والرياضياا...اخل
وقززد بززاألرا و ارو التعلززيم والرتبيززة بعززرض مَهةهزا الفرنس ز علززيب املززدارك العربيززة اإلسز مية ،لتدرجززه يف خطتهززا
التعليميززة وفز ززروا حمززدألو ،وض زواب معيَززة ،مَهززا :الززدعم املززاألي املوززري للمززدارك الززك تَفززذ املززَهج الكامززل سززَويّا،

فتكززاثرا طلبززاا اّلع زرتا مززن قبززل القززا مّ علززيب هززذه املززدارك ،وقززد و ززل َعززدأل املززدارك املصززرحة َلززا مززن الع زاى
()1
احلل الزذي أق ّدمزه لزيم
لكن
و
،
2111ى حىت عاى 211ى ،ث مثا ة ومخم وستون (  )3مدرسة ،من قبل الو ارو
ّ
هزذا الواقزعم ملزا خيلفزه مزن ضزعف اللوزة العربيززة وهةرهزا يف طريز الطلزا للموا ززلة يف املعاهزد الفرنسزية الزك ّل متز إىل
العربية بصلة ،فيتخرج الطالا ريبا عليب اللوة العربية بعد سَّ عديدوم ين بعضهم يَقطع عزن الدراسزة بعزد الشزهاألو

اّلبتدا ية ،والبع اآلخر بعد الشهاألو اإلعداألية.
لكززن احلززل الززذي أق ّدمززه يأخززذ باّلعتبززار مسززتقبل الطالززا الززذي مززل مسززؤولية موا ززلة الدراسززة بالعربيززة مززع
إجاألته اللوة الفرنسزية حتزدثا وكتابزة ،حزىت يلت ز بزبع اجلامعزاا اإلسز مية ،ويرجزع ليفيزد جمتمعزه يف َجيزع اجملزاّلا،
وهذا كما قل

تاج إىل ألراسة متأنية ووضع خط حمكمة لذل .

( )1راجع موقع الو ارو:
وانىر كذل http://plumelibre.net/209-nouvelles-ecoles-integrees-dans-le-systeme-officiel:
،http://www.education-ci.org/portail/index.
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الفرع الثاني :تلمين اللغة الفرنسية في مناهج كليات الجامعة اإلسالمية مادة اختيارية.
ِم زن احللززول الوقا يّزة إألراج كليّزاا اجلامعززة اإلس ز مية مقززرراا إضززافية واختياريززة للط ز ب ايجانززا مثززل :اللوززة
وجززه الطز ب العززاجيون لتعلزيم اللوززة
الفرنسزية ،واإلجنليليززة ،واّلسزبانية ،حسززا اعتماألهزا لوزةا رمسيزة يف بلززدان الطلبزة ،ويُ ّ
الفرنسزية مبسززتوياإا الث ثززة( :املسززتو اّلبتززدا  ،واملسززتو املتوسز  ،واملسززتو املتقز ّدى) حسززا املسززتو الزواقع لكز ّزل

ؤهلهم لتلبية حاجة اجملتمع العاج يف املستقبل.
طالا ،مبا يُ ّ
وكلز بوضزع مفزرألاا مؤهلزة لتمكززّ الطز ب مزن إجززاألو اللوزة الفرنسززية بعزد ختزرجهم ،وكلز بإضزافة سززاعاا
ألراسية يف املَهج الدراس العاى ،وجعل اللوزة الفرنسزية مزن متطلبزاا ختزرج الطز ب العزاجيّ ،وككزن كلز عَزد إعزاألو
الَىر يف املَاهج اجلامعية.
زاص ،ايمززر الززذي يتعلز بززه جنززا
وخيتززار ةبززة مززن املتخصصززّ يف تززدريم اللوززة الفرنسززية لوضززع هززذا املززَهج اخلز ّ
الربنامج ،فإ ّن مضمون املقرر إكا مل كم ،لن ق اَلد املَشوأل مَزه ،وكلز باختيزار مدرسزّ كوي اخلزرباا املؤكزدو
يف التدريم ،وككن اّلستفاألو من مذكراا تفاهم اجلامعة اإلس مية مزع اجلامعزاا ايخزر يف حتقيز كلز مزن خز ل
برامج تباألل املدرسّ أو إعارإم ،أو التعاقد معهم.
وهذه التةربة جن يف بع اجلامعاا العربيزة كةامعزة أفريقيزا العامليزة بزاخلرطوى ،واجلامعزة اإلسز مية بزالَيةر،
وجامعززة الليتونززة بتززونم ،بززل إ ّن مززن الكليززاا الشززرعية مززا عززل الفرنسززية ضززرورية ،مثلهززا مثززل امل زواأل املسززاندو ايخززر

كالَ و ،والصر .

الفرع الثالث :إنشاء مركن تأهيل لغوي داخل المؤسسات التعليمية.

مهم زا يف تأهيززل املتززدربّ يف إجززاألو اللوززاا املتَوعززة خ ز ل
إ ّن املراكززل
ّ
املتخصصززة يف تعلززيم اللوززاا ت زؤّألي ألورا ّ
م ّدو وجيلو ،من ث ثة أ هر إىل ستة أ هر فتسعة يف الوالا ،وقد يليد حسا الربنزامج وككزا الطالزا واجتهزاأله ،لزذا
تخصزص يلت ز بززه الطز ب العززاجيون ،وكز ّزل َمزن
ككززن
زوي ُم ّ
ّ
للمؤسسززاا التعليميززة كاجلامعززة اإلسز مية إنشززا مركززل لوز ّ
يهمهززم ايمززر للتأهيززل اللوززوي يف الفرنسززية ،أو اإلجنليليززة ،أو اإلسززبانية ،أو ريهززا حسززا احلاجززة ،وتسززتطيع اجلامعززة
ّ
تطبي كل بطر مَها:
ايوىل :فززت قسززم اللوززاا ايجَبيززة يف معهززد تعلززيم اللوززة العربيززة للَززاطقّ بوريهززا ،مززع تعززديل التسززمية إىل مززا
يوافز اَلززد اجلديزد مثززل "معهزد التكززوين اللوزوي املطززور" ،فيتزوىل القسززم تَفيزذ برنززامج اللوزة الفرنسززية للعزاجيّ ،ومززن
يف حكمهم ،وكذا يف اّلجنليلية واّلسبانية.
والثانيززة :تبززّ برنززامج لوززوي متكامززل يف مركززل املهززاراا باجلامعززة ،ويقز ّدى بصززفة مسززتمرو للط ز ب ايجانززا كززل

حبسا لوته الرمسية يف بلده.
مث تشززةع اجلامعززة الطلبززة العززاجيّ علززيب اّللت ززا بززدروك اللوززة الفرنسززية ،وتقززدى مَ زا ألراسززية َلززم يف كل ز ،
وكل لعىم املسؤولية الك قد ختفيب عليب بع الطلبة.
33

وككن للمدارك الثانوية ختصيص مثل هزذه الزربامج يف حقا زا متَوعزة تزدرك خز ل فزرتاا لتأهيزل الطز ب يف
استخداى اللوة الفرنسية حت ّدث ا وكتابة ،ونىزرا ملزا تعانيزه املزدارك مزن ضزعف إألارو املزوارأل ككزن ألعزم َمزن يُقز ّدى مَهزا خطّزة
مشروع طمو نميع تفصي ته ،والَتا ج املتوقع مَه ،والبدا ل املقرتحة عَد العةل.
ذا ةدى الدعوو يف ساحل العاج بطريقة ناج ة ،يعم نفعها الب أل والعباأل ،وتقل الشكاو .

المطلب الثاني :الحل العالضي للعف اللغة الفرنسية لد خريجي المدار العربية وخريجي
الجامعات اإلسالمية.

ّل يأك يف احلال القا مة ،فإنه ككن تداركه من خ ل حلول عملية ،وخطواا تطبيقية ،أَجلها يف ث ثة فروع:
الفرع األول :إتاحة فر ة التأهيل في مراكن تعليم اللغة الفرنسية لخريجي الجامعة اإلسالمية.
إ ّن التأهيزل املسززتمر ِمزن ُمتطلّبززاا تطزوير الززذاا والقزدراا ،باكتسززاب مهزاراا جديززدو ،وكلكزم يليززد يف حسززن
ايألا وتطززوير وسززا له ،وتوجززد مراكززل متخصصززة ككززن أن حتتضززن خرغز اجلامعززة اإلسز مية لتطززوير مهززارإم يف اللوززة
خترجهم مبا رو ،فما كان من هذه املراكل قا اما يف اجلامعزة اإلسز مية ِمزا ككزر يف احللزول الوقا يزة ككزن أن
الفرنسية إثر ّ
يستفيد مَها اخلرغون ،وكل بإتاحة فر ة إكماَلم ألراسة اللوة الفرنسية خ ل ث ثة أ هر ،أو سزتة أو تسزعة ،وكلز
مبَ ززة مززن اجلامعززة ،إمززا يف معهززد التطززوير اللوززوي الززذي أ ززري إىل إنشززا ه ،وإمززا يف برنززامج اللوززة الفرنسززية يف مركززل تَميززة
املهاراا.
كما ككزن تزوجيههم إىل املراكزل التابعزة للسزعوألية يف بعز الزدول العربيزة ،كمركزل امللز فهزد للرتَجزة يف اململكزة
املوربية ،عليب مَ ة ليتكونوا ملدو سَة أو سَتّ بعد خترجهم.
أو تتا َلم فر ة اّللت ا مبعهد تعليم اللوة الفرنسزية لوزري الَزاطقّ زا يف سزاحل العزاج ،مبَ زة مزن السزعوألية
والك تقدر فصليّا مببلع قدره ما تا ألف فرن سزيفا ( ، )211111لكزل مسزتو  ،ويتكزون مزن ث ثزة مسزتوياا ،لكزن
الصعوبة يف هذا ايخري أنه قد يكون مَاسزبا للخزرغّ اجلزدأل الزذين مل يرتبطزوا باينشزطة الكثزريو بعزدم ين الدراسزة فيزه
يوميّة من اّلثَّ إىل اجلمعة.
الفرع الثاني :تقديم منح دراسية لخريجي الجامعة اإلسالمية.
نى زرا ملززا يُعانيززه كثززري مززن اخلززرغّ ِمززن قلّززة يززد قززد حتززول ألون إنفززا مبززالع ا ززدو يف تسززديد رسززوى تعلززيم اللوززة
الفرنسزية يف مراكلهزا ،وبَزا ا علززيب اتسزاع ألا زرو مسزؤوليّاإم بعززد عزوألهم إىل أرض الزوطنِ ،مزا يصززعا معزه اّلنقطزاع عززن
أنش ززطتهم ،للتف ززرر َل ززذه الدراس ززاا ،ف ززإ ّ م إكا أعط زوا مَ ز ز ا ألراس ززية كامل ززة س ززهل عل ززيهم العز زوألو إىل املقاع ززد للتك ززوين

والتأهيززل ،وأعززر بع ز خرغ ز اجلامعززة اإلس ز مية مززن الشززباب احلريصززّ علززيب تطززوير الززذاا ،الت ق زوا مبركززل التعلززيم
وخترجزوا فيززه ،وانززدجموا يف اجملتمززع انززدماج ا
اللوززوي يف جامعززة فززيلكم هوفيز بزواي يف أبيززدجان علززيب حسززا م اخلززاص ّ
كام ا.
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يتيسززر للكثزريين ،ملزا سززب ككززره مززن عراقيززل ،ومززن أجززل تعمززيم الفا ززدو ،واتبززاع اسزرتاتيةية تكويَيززة،
وهززذا مززا ّل ّ

وبَا ر ية مستقبلية طموحة ،واعتمزاأل رسزالة واضز ةم صزر عزدأل اخلزرغّ مزن سزاحل العزاج الزرا بّ يف تطزوير لوزتهم
الفرنسززية ،أو تعليمهززا ،وتسززةيلهم يف مراكززل تعلززيم اللوززة بززدعم مززن كرس ز اخلززرغّ ،مززع متززابعتهم عززن طري ز مشززرفّ
ميدانيّ ،وكل ليلت قوا ذه الربامج اللووية ويتأ ّهلوا ل نزدماج الكلز يف اجملتمزع العزاج  ،فبهزذا تزلول العقبزة يف وجزه
متيسر يف هذا الوق .
الدعوو إىل اهلل أماى اخلرغّ ،وهو أمر ّ

الفرع الثالث :إنشاء مركن التأهيل اللغوي في بلد الخريجين.

يُعز ّد هززذا احلز ّزل مشززروعا قا م زا بذاتززهم ينزّزه سززيق ّدى احلز ّزل احمللّز والَززاجع ب زإكن اهلل ملشززكلة طاملززا رّألألهززا اخلرغززون

وناقشوها يف ندواإم وخلواإم ،وكل ببَا مركل ثقايف تربوي يُعزىن بتأهيزل اخلزرغّ وتزدريبهم بصزفة مسزتمرو ،يف تعلزيم
اللوة الفرنسية ،برعاية الكرس وإ رافه املبا ر ،ويكون باتباع اخلطواا اآلتية:
 -1وضزع مززَهج تعلززيم اللوزة الفرنسززية ملسززتوياا ثز  :مبتززد  ،ومتوسز  ،ومتقز ّدى ،بإ زرا ايسززاتذو اخلزربا
يف تدريم اللوةم مراعاو لىرو اخلرغّ.
 -2وضع جدول مَاسا للخرغّ ،وككن اعتماأل ث فرتاا ،فرتو باحية ،فرتو رهرية ،وفرتو مسا ية.
 -3تر ي مدرسّ مؤهلّ لتدريم املواأل ِمن لديهم الفر ة واخلربو.
 فت باب القبول للرا بّ يف التسةيل وحتديد مستوياإم. حتديد من التكوين للمقبولّ ،ووضع جدول لذل مو عا عليه اخلطة الدراسية. تعيّ مشرفّ عليب املركلِ ،من لديهم اخلربو الكافية يف اإلألارو وايمانة. تعيّ مراقبّ عليب املركل من سفارو خاألى احلرمّ الشريفّ يف أبيدجان.افتتا املركل حبضور أستاك الكرس وبع معاونيه. -9وضع ميلانية تشويلية للمركل ،ومتابعة رفه.
احلل سزيم ّكن اخلزِرغّ ِمزن اسزتدرا مزا فزاإم مزن التكزوين اللوزوي وتعليمزه ،وِمزن املشزاركة يف تبليزع رسزالة
وهذا ّ
اإلس ى يف َجيع اجملاّلا ،ألون هلكة نفسية ،وّل قل  ،وألون معاناو عقبة يف سبيل الدعوو.
وككن بد املشروع باستئةار مبان جاهلو ،وقاعاا امعدو قبل بَا مقر أساس للمركل.
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الخاتمة
احلمززد هلل علززيب مززا أنعززم ووفّز إلكمززال هززذا الب ززث ،والص ز و والس ز ى علززيب الرمحززة املهززداو حممززد بززن عب زد اهلل
وعليب هله و به أَجعّ ،أما بعد:
فبعد رحلة علمية مفعمة بفوا د َجة ،وحقا مؤكدو ،ومقاب ا مثمرو ،ككن إَجال نتا ج الب ث يف اآل :
زيب بلسززان
-1أ ّن للوززة ألورا ّ
مهمزا يف تبليززع رسززالة اإلسز ى ،وإيصززاَلا إىل الَززاك كافّززة ،وقززد بعززث اهلل تعززاىل كز ّزل نز ّ
قومه ،وأمر الَيب  يد بن ثاب رض اهلل عَه بتعلّم لوة اليهوأل ليتوا ل معهم ،وخياطبهم مبا يفهمون.
-2أ ّن اللوة الفرنسية لا َلةاا ساحل العاج ولواإا لتصب لوة الدراسة واحلوار بّ خمتلزف زعو ا وقبا لهزا
سهل قبوَلا لد اجملتمع العاج واعتمدها لوة الب أل الرمسية.
ِما ّ
-3أن تعلّززم اللوززة الفرنسززية يسززهم يف اّلنززدماج يف اجملتمززع العززاج  ،ويف الززدعوو إىل اهللم ملززا تفت ززه مززن قَ زواا

توا زل متعززدألو ،عززرب وسززا ل اإلع ز ى املر ز واملسززموع واملكتززوب ،وملززا حتققززه مززن ألعززوو ززري املسززلمّ إىل اإلسز ى إمززا
مبا رو ،وإما بواسطة مرتَجّ.
أن اجلهل باللوة الفرنسية وعدى إتقا ا يعرقل سري الدعوو يف بع مَزاط سزاحل العزاج ،ويعيز تعميمهزا يفجمززاّلا ززىت ،لززذا يَبوز اّلهتمززاى ززا إل الززة العقبززة أمززاى اخلززرغّم الززذين أمهززل أ لززبهم هززذه اللوززة أو ضززعف حتصززيلهم
فيها.
أن هَززا حلززوّلا عمليززة وقا يززة وع جيززة ملشززكلة ضززعف اللوززة الفرنسززية لززد اخلززرغّ ،كشززف الب ززث عَهززاوككن تطبيقها للقضا عليب املشكلةم لتعم فا دو اخلرغّ يف الب أل.
أما عن التو ياا فه :
-1متابعززة نتززا ج هززذه الدراسززة بوضززع خطززة مرحليززة لتَفيززذها ،وتعميمهززا علززيب طلبززة املسززتعمراا الفرنسززية يف
أفريقيام لتشابه املشكلة.
-2تَىيم ندوو خا ّة مبوضوع اندماج خرغ اجلامعة يف بلدا م"اللوة الرمسية أمنوكجا" الواقع واملأمول.
-3وضززع جزوا ل تشززةيعية ملززن يبززذل جهززدا يف تطززوير نفسززه واّلنززدماج يف جمتمعززه انززدماجا كززام ا ،ولعززل جزوا ل
التميل املتبَاو من الكرسز تسزهم يف كلز  ،زري أ ّن حزديث اإلنسزان عزن نفسزه قزد يصزعا أحيانزا ،فلزو فزت اجملزال ملزن
يتَاول أحد اخلرغّ الَاج ّ يف رأيه ،ويكتا عَه لكان أوىل.
و ليب اهلل عليب نبيَّا حممد ،وعليب هله ،و

به ،وسلّم تسليما كثريا.
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دراسة االستبانة وتحليلها:
اسزتهدف الدراسززة َجيززع خرغز اجلامعززة اإلسز مية مززن سززاحل العززاج ،و ززار يف اإلجابززة عززن اّلسززتبانة املعز ّدو
َلززذا الوززرض ما ززة مززَهم ،مززَهم واحززد ومثززانون مززن خرغز املرحلززة اجلامعيززة والززدبلوى ،وث ثززة عشززر مززن الدراسززاا العليززا
الدكتوراه ،وستة مَهم مل دألوا املرحلة الك خترجوا فيها ،وقد تَوع كلياإم كذل حيث كان الَسزبة ايعلزيب مزَهم
يف كليززة الش زريعة الززك متثززل سززبعة وأربعززّ (  )%باملا ززة ،تليهززا كليززة الززدعوو وأ ززول الززدين بسززتة وعش زرين ( )%2
باملا ززة مززَهم ،كمززا مثلز كليززة احلززديث الش زريف أحززد عشززر ( )%11باملا ززة مززن املشززاركّ ،وسززبعة (  )%باملا ززة مززن
كليزة القزرهن الكزرمي والدراسزاا اإلسز مية ،وأربعزة (  )%باملا زة مزن كليزة اللوزة العربيزة ،وهَزا مخسزة (  )%باملا زة مل
دألوا كلياإم.
وقد مشل الدراسزة لوزة أى املسزتهدفّ ،وقزد أ زار اثَزان وتسزعون مزَهم أ زم غيزدون لوزة "أليزوّل" والزك هز لوزة
قبيلة "ماندي" يف ساحل العاج ،ولوة املسزلمّ ،كمزا انتشزر كلز يف اجملتمزع العزاج  ،وتوجزد لوزاا حمليزة أخزر قليلزة
اإلجززاألو مززن اخلززرغّ ،مَهززا :أنززدو ،وياقوبززا ،وبززاوي ،وبيززك ززري أّن مل أجززد مززَهم الكثززري ،لك زن الززذين غيززدون تل ز
اللواا من اخلرغّ غيدون لوة "أليوّل " كذل .
ومشل ز الدراسززة مززدن إقامززة هززؤّل اخلززرغّ أيض ز ام ملززا يف هززذا مززن ال ّدقززة يف بيززان احلاجززة إىل اللوززة الفرنسززية يف
خمتل ززف م ززدن س ززاحل الع ززاج ،وإن كان ز احلاج ززة إليه ززا تتةل ززيب يف العا ززمة اّلقتص ززاألية أبي ززدجان ،ويوج ززد ززا أ ل ززا
اخل ززرغّ م ززن اجلامع ززةم نىز زرا ين أ ل ززا س ززكان ال ززب أل مقيم ززون فيه ززا ،فَةز زد أ ّن تس ززعة وث ث ززّ ( )%39باملا ززة م ززن
اخلززرغّ يقطَززون يف أبيززدجان ،تليهززا مديَززة بززؤاك سززبعة عشززر (  )%1باملا ززة ،مث مديَززة ألال زوا تسززعة ( )%9باملا ززة،
ويوجززد س ززتة عشززر (  )%1باملا ززة ِمززن أج ززابوا عززن اّلس ززتبانة يقيم ززون يف م ززدن أخ ززر  ،أو ق ززر  ،كم ززا جن ززد أن س ززبعة
(  )%باملا ة مَهم مل ُ دألوا موطن إقزامتهم ،ويشزمل َمزن يعيشزون خزارج سزاحل العزاج ،ومزن مل يزروا احلاجزة إىل ككزر

أماكن إقامتهم لسبا أو آلخر ،وهذه طبيعة اّلستباناا ،ومع هذا التَوع والتع ّدأل جزا ا ايجوبزة متقاربزةِ ،مزا يضزف
مصداقية عليب هذه املشكلة ،كما أ ّن هذا التَوع يسهم يف تشزخيص املشزكلة ،وبيزان أمهيزة ألراسزتها ،واحلاجزة إىل إغزاأل
حلول َلاز

مث كززان الس زؤال ايسززاك الززذي هززو عززن إجززاألو اخلززرغّ للوززة الفرنسززية ،وقززد أثبت ز الدراسززة أن سززتة ومخسززّ
(  )%باملا زة مززَهم ّل غيزد لوزة الززدعوو يف العا ززمة ،ويف أ لززا مزدن سززاحل العزاج ،وهزذه الَتيةززة ليسز مبسززتوربة
إكا نىرن ززا إىل ايسز زباب ال ززك س ززاعدا يف ه ززذا ،وإكا أض ززيف إىل ه ززذه الَسز زبة نسز زبة احمل ززاولّ ال ززك تص ززل إىل عش ززرو
( )%11باملا ززة ككززن أن ةلززص إىل نتيةززة جامعززة بززأن سززتة وسززتّ (  )%باملا ززة مززن اخل زرغّ يف خمتل زف مراحززل
الدراسززة ،وعلززيب تعززدأل الكليززاا ،وأمززاكن إقززامتهم ،واخ زت لو زة أمهززم ّل غيززدون اللوززة الفرنسززية ،بززل قززد تليززد هززذه
الَسزبة -وّل ز  -لززو اتسززع الدراسززة لتشززمل َجيززع اخلززرغّ والززذين ق زد يصززل عززدألهم إىل مززا تّ ومخسززة وسززبعّ
(  )2خرغ زا ،وه زذا يع زّ أن الززذين ززاركوا يف اإلجابززة علززيب اّلس زتبانة كثلززون أكثززر مززن ثل زث اخلززرغّ تقريب زا ،وهززذه
الَسززبة يف مقابززل نسززبة اجمليزدين للوززة الفرنسززية مززن اخلززرغّ والززك تصززل إىل أربعززة وث ثززّ (  )3باملا ززة ،وجهزوأل هززؤّل
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رززاهرو باأليززة يف السززاحة ،س زوا يف كل ز مبشززاركاإم يف ال زربامج اإلكاعيززة ،أى املتلفززلو ،أى يف الكتابززة يف اجلرا ززد وحضززور
مقاب إا ،وكذل يف إقامة احملاضراا وإلقا اخلطا يف أوساا ط ب اجلامعاا ،ويف أندية املورفّ.
كما جند أن أربعة وتسزعّ (  )%9مزن اخلزرغّ مزن اجمليزدين واحملزاولّ والزذين ّل غيزدون يزرون أن احلاجزة إىل
اللوة الفرنسية لَشر الدعوو يف نطا واسع يف ساحل العاج ضرورو.
بيَما ير البع أن احلاجة إليها ّل تصل مرحلة الضرورو لكن تىل يف احلاج  ،وقد كها سزتة (  )%باملا زة
من عيَة الدراسة إىل هذا ،ومل يقل خزريج واحزد مزَهم بأنزه ّل حاجزة للداعيزة إىل اللوزة الفرنسزية يف سزاحل العزاج ،ولزذا
نقول بأنَا إكا نىرنا إىل نسبة القا لّ بأ ا ضرورية ،والقا لّ بأ ا حاجية ،واحلاجة قزد تَزلل مَللزة الضزرورو ،نقزول :إنزه
ّل بزُزد مززن رسززم خطززة استشزرافية ،ووضززع ر يززة مسززتقبلية ّلسززتدرا الوضزع ،وهززو ِمكززن ،بتطبيز اآلليزاا الززك رمسَاهززا،
واحللول الك قدمَاها ،واهلل وي التوفي  ،وعليه التك ن.
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وتتضمن:

الفهار العلمية.

 -1ثبت المصادر والمراضع.
 -2فهر اآليات القرآنية.

 -3فهر األحاديث النبوية واآلثار.
 -7فهر الموضوعات.
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-1ثبت المصادر والمراضع.
المصحف الشريف ،برواية حفص عن عا م.



 .1إعالم الموقعين عن رب العالمين ،حملمد بن أ بكر بن أيوب بزن سزعد مشزم الزدين ابزن قزيم اجلو يزة

(ا 1 :ه ز ز) ،حتقيز ز  :حمم ززد عب ززد السز ز ى إبز زراهيم ،ألار الكت ززا العلمي ززة ،ي ززريوا الطبع ززة :ايوىل:
1 11هز 1991 -ى.

 .2ت دداريم المدين ددة ،لعم ززر ب ززن ززبة (وامس ززه ي ززد) ب ززن عبي ززدو ب ززن ريط ززة الَم ززريي البص ززري ،أب ززو ي ززد (ا:
2 2هز) ،حتقي  :فهزيم حممزد زلتوا ،طبزع علزيب نفقزة :السزيد حبيزا حممزوأل أمحزد ،جزدو عزاى الَشزر:
 1399هز.

 .3التعددايا اإلسددالمي المسدديحي فددي إفريقيددا الغربيددة كززوا أليفزوار "منوكجززا" :كونززا أرنززا ،حبث،مقززدى
لَيززل ألرجززة الززدكتوراه يف ايألب ،كليززة اآلألاب والعلززوى اإلنسززانية ،جامعززة عبززد امللز السززعدي ،اململكززة
املوربية1 2 :ه211 -ى.

 .تفسددير القددرآن الع دديم ،ي الفززدا إمساعيززل بززن عمززر بززن كثززري القر ز البصززري مث الدمشززق (ا:

ه ز ز) ،حتقيز ز  :س ززام ب ززن حمم ززد سز ز مة ،ألار طيب ززة للَش ززر والتو ي ززع ،الطبع ززة الثاني ززة1 21 :ه ز ز -
 1999ى.

 .التقريدر السدنوي المدوضن عززن اجلامعزة اإلسز مية ،مَشزور سزَوي يصززدر عزن عمزاألو التطزوير ايكززاألك
واإلألاري باجلامعة اإلس مية باملديَة املَورو ،اململكة العربية السعوألية.
 .سددنن ابددن ماضدده ،أ عبززد اهلل حممززد بززن يليززد ،القززلويّ ،وماجززة اسززم أبيززه يليززد (ا2 3 :ه ز) ،حتقيز :
حممد فؤاأل عبد الباق  ،ألار إحيا الكتا العربية ،فيصل عيسيب البا احلليب.

 .سددنن أبددي داود ،ي ألاوأل سززليمان بززن اي ززعث بززن إس ز ا بززن بشززري بززن ززداأل بززن عمززرو اي ألي
ال ِس ِة ْستاّن (ا2 :هز) ،حتقي  :حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،يدا ،بريوا.
 .سددنن الترمددذي (اجلززامع الكبززري) حملمززد بززن عيسززيب بززن َسز ْزورو بززن موسززيب بززن الض ز ا  ،الرتمززذي ،أبززو
عيس ززيب (ا2 9 :ه ز ز) ،حتقيز ز  :بش ززار عز زواأل مع ززرو  ،ألار الوز زرب اإلسز ز م  ،ب ززريوا ،س ززَة الَش ززر:
199ى.

.9

حيح ابن حبدان = اإلحسزان يف تقريزا ز ي ابزن حبزان ،حملمزد بزن حبزان بزن أمحزد بزن حبزان بزن
بد ،التميمز  ،أبزو حزاا ،الزدارم  ،البُسزك (ا3 :ه ز) ،ترتيزا :ايمزري عز الزدين علز
معاك بن َم ْع َ
ابن بلبان الفارس (ا 39 :هز) ،حتقي  ::عيا ايرنؤوا ،مؤسسة الرسالة ،بريوا .أل.ا.ا

 .11دحيح البخداري (اجلزامع املسزَد الصز ي املختصزر مززن أمزور رسزول اهلل  وسزََه وأيامزه) ،حملمزد بززن
إمساعيزل أبززو عبزداهلل البخززاري اجلعفز  ،حتقيز  :حممززد هززري بزن نا ززر الَا ززر ،ألار طزو الَةززاو ،الطبعززة
ايوىل1 22 :هز.

 .11ددحيح الجددامع الصددغير وزياداتدده ،ي عبززد الززرمحن حممززد نا ززر الززدين ،ابززن احلززاج نززو بززن جنززا بززن
هألى ،اي قوألري ايلباّن (ا1 21 :هز) ،املكتا اإلس م  ،أل.ا.ا
 .12ددحيح مس ددلم (املس ززَد الص ز ي املختص ززر بَق ززل الع ززدل ع ززن الع ززدل إىل رس ززول اهلل  ،)ملس ززلم ب ززن
احلةززاج أبززو احلسززن القشززريي الَيسززابوري (ا2 1 :هز ز) ،حتقي ز  :حممززد ف زؤاأل عبززد البززاق  ،ألار إحيززا
الرتا العر  ،بريوا.
 .13المسددتدرع علددى الصددحيحين ،ي عبززد اهلل احلززاكم حممززد بززن عبززد اهلل بززن حممززد بززن محدويززه بززن نُعززيم
ب ززن احلك ززم الض ززيب الطهم ززاّن الَيس ززابوري املع ززرو ب ززابن البي ززع (ا 1 :ه ز ز) ،حتقي ز  :مص ززطفيب عب ززد

القاألر عطا ،ألار الكتا العلمية ،بريوا ،الطبعة ايوىل 1 11 :ه1991 -ى.
 .1مسددند اإلمددام أحمددد بددن حنبددل ،ي عبززد اهلل أمحززد بززن حممززد بززن حَبززل بززن ه ز ل بززن أسززد الشززيباّن
(ا2 1 :هز) ،حتقي  :زعيا ايرنزؤوا ،عزاألل مر زد ،وهخزرين ،إ زرا  :أل عبزد اهلل بزن عبزد احملسزن
الرتك  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة ايوىل 1 21 :هز 2111 -ى.
 .1الوضين في ضغرافية العالم اإلسالمي :ألراسة مل م ايقطار اإلس مية ومشاكل ايقليزاا املسزلمة يف
العززامل ،للززدكتور حممززد حمم زوأل الس زرياّن ،ألار عززامل الكتززا ،فهرسززة مكتبززة املل ز فهززد الوطَيززة ،الطبعززة

ايوىل1 1 :هز199 -ى .
مراجع أجَبية:
.1
.1
.1

Histoire-Geographie Afrique.

Islam, Histoire et Modernité en Cote d'Ivoire, Marie Miran, Editions
Karthala,2006 Paris, France.
l'Enseignement Islamique en Cote d'Ivoire ,brochure présenté à la
première conférence ordinaire de conseil supérieur des imams, par
Aboubacar Fofana: du 28 au 29 Septembre 1996

مواقع الشبكة العَكبوتية:

http://plumelibre.net/209-nouvelles-ecoles-integrees-dans-le-systeme- .19
officiel
http://www.education-ci.org/portail/index.
.21
http://www.francophonie.org/-Donnees-et-statistiques-sur-la-.html

.21
http://www.ins.ci/n
.22
http://www.jeuneafrique.com/40545/politique/francophonie-o-parle-t- .23
/م on-le-plus-fran-ais-en-afrique

http://www.kanjamadi.com/index.htm

.2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_ayant_le_fran%C3%A7ais_p .2
our_langue_officielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%27ko
.2
http://www.rti.ci/n

www.wikpdia.org/wiki/alassane-ouattara

.2
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-2فهر اآليات القرآنية.
اآلية

السورة

{ َوقُولُوا لِلَ ِ
َاك ُح ْسَاا }
ِ
ِين ِعَْ َد اللَ ِه ِْ
هل عمران
اإل ْس َ ُى }
{إ َن الد َ
{ َوَمز ْزن يزَْبتَز ِع َْي ززر ِْ
اإل ْسز َ ِى ِأليَاززا فَزلَز ْزن يزُ ْقبَز َزل ِمَْززهُ َوُهز َزو ِيف ْاآل ِخز َزروِ ِمز َزن
َ
هل عمران
ْ ِ
ين}
اخلَاس ِر َ
ر الْ َق ْل ِ
زا َّلنْز َفضزوا
{فَبِ َما َر ْمحَة ِم َن اللَ ِه لَِْ َ ََلُ ْم َولَ ْو ُكَْ َ فَىًّا َلِزي َ
هل عمران،
ِم ْن َح ْولِ َ }
{الْيَ ز ْزوَى أَ ْك َم ْلز ُ لَ ُكز ْزم ِأليززََ ُك ْم َوأَْمتَ ْمز ُ َعلَز ْزي ُك ْم نِ ْع َمز ِزك َوَر ِضززي ُ لَ ُكز ُزم
املا دو
ِْ
اإل ْس َ َى ِأليَاا }
ِ
ضززعِي افا
ا َمززا نزَ ْف َقززهُ َكثِز
زريا ِِمزَزا تَز ُقز ُ
زول َوإِنزَزا لَََ ز َزرا َ فيََززا َ
ا
{قَززالُوا يَززا ُ ز َزعْي ُ
هوأل
َولَ ْوَّل َرْهطُ َ لََرَجَََْا َ َوَما أَنْ َ َعلَْيزََا بِ َع ِليل}
زان قَزوِمز ِزه لِيب ز ِزّ ََلززم فَزي ِ
{ومززا أَرسز ْلََا ِمززن رسززول إَِّل بِلِسز ِ
ضززل اللَززهُ َمز ْزن
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ َُ
ََ ْ َ
ْ
ْ
َ
إبراهيم
ي َشا ويزه ِدي من ي َشا وهو الْع ِليل ْ ِ
يم }
َ ُ ََْ َ ْ َ ُ َ َُ َ ُ
احلَك ُ
احلِكْم ِة والْمو ِعىَِة ْ ِ ِ ِ َِ ِ
ِ
ِ ِ
{ ْاألعُ إ َىل َسب ِيل َربِ َ ب ْ َ َ َ ْ
احلَ َسََة َو َجاأل َْلُ ْم بالك هز َ
ِ
ض ز ز َزل َع ز ز ْزن َس ز ز زبِيلِ ِه َوُه ز ز َزو أ َْعلَ ز ز ُزم الَ ل
َح َس ز ز ُزن إِ َن َربَز ز ز َ ُه ز ز َزو أ َْعلَ ز ز ُزم مبَز ز ْزن َ
أْ
ِ ِ
ين}
بالْ ُم ْهتَد َ
طه
{فَز ُق َوّل لَهُ قَز ْواّل لَيِزَاا لَ َعلَهُ يزَتَ َذ َك ُر أ َْو َخيْ َشيب}
{وإِنَه لَتَزَْ ِليل ر ِ ِ
الشعرا
ّ}
ب الْ َعالَم َ
َ ُ َُ
ِ
ِ
الشعرا
ّ}
{ نزََلَل بِه الرو ُ ْايَم ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
الشعرا
ين} .
{ َعلَيب قَز ْلب َ لتَ ُكو َن م َن الْ ُمَْذر َ
الشعرا
{ بِلِ َسان َعَرِ ي ُمبِّ }
البقرو

{وأ ِ
صز ز ُ ِم ز ِزّ لِ َس ززاناا فَأ َْرِسز ز ْلهُ َمعِز ز َ ِرْأل اا
َخز ز َه ز
زارو ُن ُه ز َزو أَفْ
َ
ُ
َ
القصص
يص ِدقُِّ إِ ِّن أَخا ُ أَ ْن ي َك ِذب ِ
ون }
َ
َُ
ُ ُ

{وِمن هياتِِه خ ْل ال َسماو ِ
اا َو ْاي َْر ِ
اخزتِ َ ُ أَلْ ِسزََتِ ُك ْم َوأَلْ َزوانِ ُك ْم
ض َو ْ
َ ْ َ َ ُ ََ
ِ
ِ ِِ
ّ}
إِ َن ِيف َكل َ َآليَاا ل ْل َعالم َ
{قُززل مززن ي ززر قُ ُكم ِمززن ال َسززماو ِ
اا َو ْاي َْر ِ
ض قُز ِزل اللَززهُ َوإِنَززا أ َْو إِيَززا ُك ْم
ْ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َ
ض َ ل ُمبِّ }
لَ َعلَيب ُه اد أ َْو ِيف َ
{ومززا أَرسز ْلََا َ إَِّل َكافَزةا لِلَز ِ ِ
زريا َونزَ ِزذ ايرا َولَ ِكز َن أَ ْكثَز َزر الَز ِ
زاك َّل
ََ ْ َ
زاك بَشز ا

رقم اآلية

الصفحة

3

19

19

13
1

1 9

19

3

13

91

3
،3

12

19
19

192

3

193

3

19

3

19

3

3

3

الروى

22

سبأ

2

سبأ

2
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اآلية

السورة

رقم اآلية

الصفحة

يزَ ْعلَ ُمو َن}

{ومززن أَحسززن قَززواّل ِِمزَزن ألعززا إِ َىل اللَز ِزه وع ِمززل ز ِ
زال إِنزَ ِزّ ِمز َزن
زاحلاا َوقَز َ
ََ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ
ََ َ َ
ِِ
ّ}
الْ ُم ْسلم َ

ِ
ِ
ّ}
{أ َْى أَنَا َخْيزر م ْن َه َذا الَذي ُه َو َم ِهّ َوَّل يَ َك ُ
األ يُبِ ُ

زاك إِنَززا َخلَ ْقََ ززا ُك ْم ِم ز ْزن كَ َك ززر َوأُنْزثَززيب َو َج َع ْلََ ززا ُك ْم ُ ززعُوباا
{يَززا أَيز َه ززا الَز ُ
َوقَزبَا ِ َل لِتَز َع َارفُوا إِ َن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعَْ َد اللَ ِه أَتْز َقا ُك ْم إِ َن اللَهَ َعلِيم َخبِري}
{ ُهز َزو الَز ِزذي َخلَ َق ُكز ْزم فَ ِمزَْ ُك ْم َكززافِر َوِمزَْ ُك ْم ُمز ْزؤِمن َواللَززهُ ِمبزَزا تَز ْع َملُززو َن
بِ
صري}
َ

فصل

33

اللخر

2

3

احلةراا

13

12

التوابن

2

1

-3فهر األحاديث النبوية واآلثار.
الراوي

الصفحات

طرف الحديث أو األثر
افرتق اليهوأل عليب إحد أو ثَتّ وسبعّ فرقة........

أبو هريرو

1

إ ّن من البيان لس را..................................
أ ّن الَيب  أمره أن يَتعلّم كتاب اليهوأل.................

ابن عمر

3

حدِثوا الَاك مبا يعرفون أحتبّون أن يُك ّذب اهلل ورسوله......
فواهلل ين يهدي اهلل ب رج ا واحدا خري ل .........

ما أن مبُ ِد قوما حديثا ّل تبلع عقوَلم.............

9

يد بن ثاب
عل (أثر)

19

سعد بن سهل

23

ابن مسعوأل (أثر)

19

-7فهر الموضوعات
الصف ة

املوضوع

املقدمة3 .................................................................................................
أهدا الب ث........................................................................................ :
أمهية الب ث.......................................................................................... :
سبا اختيار املوضوع.................................................................................. :
مشكلة الب ث وتسا ّلته...............................................................................:
حدوأل الب ث......................................................................................... :
جمتمع الب ث......................................................................................... :
ايألواا وايساليا اإلحصا ياا........................................................................ :
الدراساا السابقة......................................................................................:
خطة الب ث.......................................................................................... :
مَهج الب ث..........................................................................................:
مصطل اا ومفاهيم9 ...................................................................................:
التمهيد :يف التعريف بساحل العاج ،وواقع املسلمّ فيها 11 ..................................................
املطلا ايول :التعريف بساحل العاج ،وعدأل سكا ا ،ومَاطقها ،ولواا عو ا11 ........................... .
الفرع ايول :التعريف بساحل العاج ،وعدأل سكا ا ،ومَاطقها11 ............................................ .
الفرع الثاّن :لواا عوب ساحل العاج12 ................................................................ .
الفرع الثالث :ألخول اإلس ى إىل ساحل العاج ،ونسبة املسلمّ فيها13 ...................................... .
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الفرع ايول :واقع الدعوو يف ُم ُدن ساحل العاج1 ...........................................................
الفرع الثاّن :واقع الدعوو يف قر وأريا ساحل العاج1 ................................................... .
الفرع الثالث :واقع الدعوو اإلس مية بّ املِلَل والَِ َ ل املتع ّدألو1 ............................................ .
املطلا الثالث :ألور خرغ اجلامعة اإلس مية يف نشر ال ّدعوو من ساحل العاج1 ..............................
الفرع ايول :ألور اخلرغّ يف نشر الدعوو عن طري القوافل الدعوية1 ....................................... .
الفرع الثاّن :ألور اخلرغّ يف نشر الدعوو عن طري وسا ل اإلع ى1 ........................................ .
الفرع الثالث :ألور اخلرغّ يف نشر الدعوو عن طري احلوار19 ............................................... .
املب ث ايول :ألور تعلم اللوة الفرنسية يف الدعوو إىل اهلل يف ساحل العاج22 ...................................
املطلا ايول :واقع اللوة الفرنسية يف ساحل العاج يف اّلندماج اّلجتماع  ،وأثرها يف ألعوو ري املسلمّ22 ..... .
1

الفرع ايول :واقع اللوة الفرنسية يف اّلندماج يف اجملتمع العاج 22 ........................................... .
الفرع الثاّن :واقع اللوة الفرنسية يف اجملال اإلع م 23 ...................................................... .
الفرع الثالث :أثر اللوة الفرنسية يف ألعوو ري املسلمّ23 ................................................... .
املطلا الثاّن :واقع خرغ اجلامعة اإلس مية يف التفاعل مع اجملتمع العاج  ،وأثره يف الدعوو2 ..................
الفرع ايول :حصر جمتمع ألعوو اخلريج................................................................. .
الفرع الثاّن :سد باب تعيّ اخلريج يف الورا ف الديَية يف البلد........................................... .
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