
١ 
 

  اهللا الرمحن الرحيمبسم

    وما عليهاهلا وما ٢٠١١-١٩٩١ للعلوم التكنولوجيا السودان التعريب يف جامعة جتربة 
   قسم اللغة العربية ،كلية اللغات ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا- حممد داؤد حممد داؤد األستاذ املشارك د

  : الورقةملخص
السودان للعلوم والتكنولوجيا يف تعريب التعليم العايل، وتوضيح ما  الورقة إىل تبيني جتربة جامعة دف

وتعاجل الورقة هذه القضايا . الزمها من ختطيط وتنفيذ، وما نتج عن ذلك من آراء ومناقشات بني القبول والرفض
وفق منهج وصفي مدعوم مبنهج تارخيي، مع الوصف والتحليل، وتتناول مراحل تطور جامعة السودان، وما 

مث تتحدث الورقة عن مفهوم . لتنظيميةاحب هذا التطور من حتول وتغير يف اجلوانب األكادميية، واإلدارية، واص
التعريب، ونظرة اتمع السوداين إليه، واألسباب اليت دفعت إىل تبنيه، واملراحل اليت مر ا منذ استقالل السودان 

يلي ذلك بيان أهداف تعريب التعليم العايل . عليم العايل حيث أعلنت سياسية تعريب الت١٩٩٠م إىل ١٩٥٦يف 
املخطط هلا يف جامعة السودان، وما صاحب تنفيذه من متغريات، يف والوسائل، واملناهج، والوقوف على الندوات 
واملؤمترات وورش العمل اليت عقدت، وما متخض عنها من مقررات وتوصيات، وما نفِّذ من هذه املقررات 

 الدالة على جناحها وقبوهلا، الشواهد و-وهي كثرية-واإلجيابيات اليت صاحبت التجربة . وتقومي ذلكوالتوصيات 
والسلبيات البادية يف التجربة بعد هذه النقاط تأيت النتائج اليت توصلت إليها الورقة، وأمهها أن اتمع السوداين 

  .ية واملراحل والتخصصاتبكل قطاعاته يوافق على مبدأ التعريب ويتحفظ بعضهم يف الكيف
  :مقدمة

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا من إحدى وعشرين كلية ومعهدين متخصصني ومخسة مراكز تتألف
متنح الدبلوم يف ستني .. وثالث عمادات، جبانب الوحدات اإلدارية األخرى، ومتنح خمتلف الدرجات العلمية

ات، منها ختصصات وكليات الوجود هلا يف بقية اجلامعات  يف مائة ختصص وستة ختصصوالبكالريوسختصصاً، 
كلية الفنون اجلميلة والتطبيقية، وكلية التربية الرياضية، وكلية املوسيقى والدراما، وكلية هندسة : السودانية، مثل

االتصال وتكنولوجيا املياه ومعهد الليزر، فضالً عن ختصصات التصوير والسينما والوسائط املتعددة يف كلية علوم 
وعدد . جبانب برامج الدراسات العليا اليت تتجاوز مائة برنامج بالبحث أو بالدراسة والبحث. واهلندسة النووية
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أعضاء هيئة تدريسها ألف وثالمثائة ومخسة عشر أستاذًا من بينهم أربعة وأربعون أستاذًا دكتورا، ويبلغ عدد طالا 
  .ستني ألف طالب وطالبة

وترتبط نشأا باحملاوالت األوىل للتعليم الفين ). العاصمة( أحد عشر جممعاً يف مدينة اخلرطوم  اجلامعة يفتتوزع
 معهد حتم أصب١٩٧٥م، مث تطورت يف منتصف الستينيات إىل مخس كليات، ويف عام ١٩٥٠املهين يف عام 

من ) ١٥( ومبوجب القرار رقم م١٩٨٩ويف ديسمرب . الكليات التكنولوجية بقرار من الس القومي للتعليم العايل
قرارات ثورة التعليم العايل يف ظل حكومة الرئيس البشري، مت ترفيع املعهد ليكون جامعة السودان للعلوم 

وقد شهدت اجلامعة الوليدة تطوراً أكادميياً وإدارياً مقدراً جعلها تتبوأ املرتبة الثانية من بني اجلامعات ، والتكنولوجيا
  . اإلسهام املعريف، ورغبة االلتحاق االسودانية من حيث
 اجلامعة قوانينها وأهدافها من واقع السياسة التعليمية العامة للسودان، وفق موجهات التعليم استمدت

تأكيد هوية األمة وتأصيلها من خالل مناهج اجلامعة التعليمية، وتقوية : العايل، ومن أهم األهداف اليت تبنتها
 والعمل على تدريب الطالب على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة نتاج،اإلالتعاون مع مؤسسات 

حباجات اتمع املختلفة واملتجددة يف سبيل خدمته واالرتقاء به، واالهتمام بقضايا الفكر والثقافة والتنمية يف 
  . العاملني العريب واألفريقي

جملس اجلامعة، وجملس األساتذة، وله جلان متخصصة يعمل من :  اإلداري واألكادميي للجامعة منيكل يتكون اهل
. التنفيذية واملالية، وجلنة السياسات وترقية املستويات األكادميية، واللجنة االستشارية، وجلنة التمويل: خالهلا، وهي

ام الساعات واستهلت اجلامعة تقوميها األكادميي بالنظام السنوي، مث حتولت للنظام الفصلي، واليوم تتبع نظ
ولغة التدريس املعتمدة للمرحلة اجلامعية هي اللغة العربية يف كل الربامج، ما عدا برنامج دبلوم الطريان . املعتمدة

 واإلجنليزية يف لعربيةوتعتمد اللغتان ا، وبرنامج املختربات الطبية اللذين يدرس فيهما معظم املواد باللغة اإلجنليزية
الت احملكمة، ويغلب استخدام اللغة العربيةالدراسات فوق اجلامعية ووللجامعة . ما تكتب األوراق العلمية يف ا

عالقات خارجية متميزة حيث أبرمت أربعة ومخسني اتفاق تعاون مع مؤسسات حملية وإقليمية وعاملية يف الفترة 
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ت العربية، واحتاد جمالس احتاد اجلامعا: وتتمتع اجلامعة بعضوية ثالثة عشر احتاداً مثل. م٢٠١٠ -٢٠٠٢من 
   (١).البحث العلمي العريب، ويتقدم تصنيفها عاماً بعد عام

  وسياسة التعريباجلامعة

 السودان مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تستمد سياساا من موجهات الدولة، وحري بنا جامعة
ودان فهو قطر خيتلف وضعه اللغوي قبل احلديث عن سياسة التعريب فيها أن نتحدث عن سياسة التعريب يف الس

لغة ثانية % ٨٠من السكان لغة أماً، و% ٥٣,٣ يتكلمها ١٩٩٣فاللغة العربية حىت عام . عن كافة األقطار العربية
 ومعلوم أنه إحدى املستعمرات ،(١)أو ثالثة، إىل جانب ذلك جند ثالثاً من أربع أسر لغوية يف إفريقيا ممثلة فيه

م، وكانت اللغة اإلجنليزية هي لغة التدريس يف املرحلتني الثانوية واجلامعية ولغة ١٩٥٦قالله عام الربيطانية ونال است
م فلقد فطنت اللجنة الدولية ١٩٥٥بدأت بوادر التفكري يف تعريب لغة التدريس منذ فرباير "و. املعامالت الرمسية

ويف ابريل  "(٢) .بداء الرأي خبصوص التعليم الثانوي الربيطانية إلمةللتعليم الثانوي يف السودان اليت استدعتها احلكو
م حىت جاء ١٩٥٨م عينت جلنة للنظر يف أمر تعريب املناهج وكيفية تنفيذه يف فترة تنتهي يف مارس ١٩٥٧من عام 

 م بعد ثورة أكتوبر لتتخذ وزارة التربية والتعليم قرارها بتعريب مناهج التعليم الثانوي فكان القرار أول١٩٦٥عام 
-وافقت جامعة اخلرطوم " على ذلك وبناًء(٣)".خطوة إجيابية، وعملية يف سبيل تعريب التعليم الثانوي بالبالد

م غري أن اجلامعة ١٩٥٨ على مبدأ التعريب منذ أن توىل قيادا أول مدير سوداين عام -اجلامعة الوحيدة آنذاك
  : م يف١٩٦١خلصها الدكتور النذير دفع اهللا عام وقفت يف تلك النقطة وأخذت تقدم رجالً وتؤخر أخرى ألسباب 

  .  عدم وجود أعداد كافية من األساتذة السودانيني-١

  . االعتماد على املراجع االجنليزية-٢

                                                             

 -، دار جامعة السودان للطباعة والنشر والتوزيع، اخلرطوم٢٠١٠-٢٠٠٩دليل اجلامعة . د جاد اهللا عبد اهللا احلسن وآخرون. ملزيد من املعلومات والتفاصيل يرجى مراجعة أ (١)

 .مسي على الشبكة الدولية موقع اجلامعة الر-م٢٠٠٠م وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، خمتصر تعريفي ٢٠١٠السودان، ط الثالثة
 ١٠-٩ ص٢٠٠٦د يوسف اخلليفة، أوضاع اللغة يف السودان، معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية، اخلرطوم ط األوىل، .األمني أبو منقة وأ.د. أ (١)
 .٤٠، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية ص ١٩٨١اين العدد األول أغسطس سيد حامد حريز، تعريب التعليم اجلامعي يف السودان، الة العربية للدراسات اللغوية، الد الث.  د (٢)
 .٣٢م ص ١٩٨٨ اخلرطوم، ط األوىل ة قاسم عثمان نور،التعريب يف الوطن العريب مع إشارة خاصة للسودان، دار جامع (٣)
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  (٤)." وضع طالب األقاليم اجلنوبية-٣

ية لغة  التعريب واستعمال اللغة العربةم نادى الربوفيسور النذير مدير جامعة اخلرطوم بضرور١٩٦٦ عام ويف
.  ومت تعريب املعامالت اإلدارية والرمسية ا، وعربت بعض األقسام يف الكليات النظرية،(٥)تدريس جبامعة اخلرطوم

واستمر هذا احلال وقد زاد عدد اجلامعات، إىل أن تفجرت ثورة التعليم العايل بقيادة إبراهيم أمحد عمر يف ظل 
م وفق فلسفة واضحة املالمح والرؤى ١٩٩٠ليم العايل يف فرباير حكومة البشري اليت أصدرت قرار تعريب التع

مل يكن االهتمام بالتعريب قضية ثانوية حياول فيها صاحب مهنة أو فن واه وإمنا :"خلصها إبراهيم أمحد عمر بقوله
)  كتابأهل(هي قضية مرتبطة مبصدر من مصادر املعرفة بل املصدر األول للمعرفة ولعل تسمية املؤمنني بأم 

كالم اهللا فالدراسة بالعربية والبحث العلمي : تذكري هلم بأن مصدر املعرفة األول يف سبقهم الفكري هو الكتاب
باللغة العربية يؤديان إىل إحياء هذه اللغة ويف إحيائها وجتديدها استعداد وآلة لفهم القرآن واحلصول على كنوزه 

 حال نريد أن ننبه إىل أن التعريب الذي تبنته جامعاتنا، وصرب عليه رغم على أية: " ويفصل أكثر قائالً(١)"علميةال
املعاناة األساتذة السودانيون األجالء، مل يدخل يف التعليم العايل عبثاً، وإمنا ألننا نريد أن ندخل املصدر األول 

  .(٢)"نا لكل ااالت العلمية أول مصادر املعرفة عند- وسنةقرآنا–للمعرفة يف أسسنا العلمية نريد أن يكون الوحي 

 النظرة تقرر أن التعريب الذي تبنته اجلامعات السودانية يعد مدخالً لتأصيل العلوم وأسلمتها، أو ما يعرف ذه
ولكن التعريب : "قراءة الوحي وقراءة الكون، وهذا ما يشري إليه إبراهيم أمحد عمر بقوله: باجلمع بني القراءتني

فالدراسات اللغوية املعاصرة واللغات الرمزية املنطقية ... عدو أن يكون مدخالً إىل مرحلة أخرىمبستواه احلايل ال ي
والرياضية اليت تطورت وأصبحت أدوات البحث العلمي ال بد من ربطها باللغة العربية فإن املرحلة األوىل املتمثلة 

ي جاء بلسان عريب مبني ال بد أن تلحقها يف استخراج الرؤية القرآنية للكون بفهم ما جاء عنه يف القرآن الذ
مرحلة أخرى تستغل فيها اللغات الفنية واألدوات الرياضية واملنطقية يف استخراج معلومات كنوزه يف القرآن 

 عالٍ يف حكومة البشري هو خطوة أساسية تفتح باب املعرفة من تعليم فالتعريب يف نظرة أول وزير (٣)."الكرمي
                                                             

 .٣٧ ص ١٩٨٥خالد املبارك، التعليم العايل بالسودان، دار النجار بريوت ط األوىل .  د (٤)
 .٣٥ قاسم عثمان نور، ص  (٥)
 .٤، إدارة التأصيل بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، اخلرطوم السودان ص ١٩٩٥إبراهيم أمحد عمر، العلم اإلسالمي على طريق البناء، جملة التأصيل العدد الثاين مايو . د. أ (١)
 .٥-٤ إبراهيم أمحد عمر، العلم اإلسالمي على طريق البناء ص  (٢)
 .٥ إبراهيم أمحد عمر، العلم اإلسالمي على طريق البناء ص  (٣)
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 فتحناه دخلنا على عوامل جديدة من املعلومات ال توجد إالّ عندنا ألننا نعرف أن اخلرب وإذا" منطلق إسالمي 
  (٤)"الصادق علم

 تلك املوجهات استلهمت جامعة السودان رؤيتها يف التعريب وعليها قامت رسالتها، مثلما جاء يف خطاب من
ودان للعلوم والتكنولوجيا بقضايا التعريب لقد آمنت جامعة الس:"مديرها األسبق عز الدين حممد عثمان عندما قال

وأسلمة املعرفة وتنحو حنو التطبيق اجليد واألمثل هلا، لتحقيق منهاج وأهداف وسياسة وإستراتيجية الثورة التعليمية 
  (١)".ذلك بغية ضة اجلامعة وتطور األداء

 عن مصادر اختاذ القرار واملراكز  كانت قضية التعريب تناقش يف السودان قبل جميء حكومة اإلنقاذ بعيداًوقد
 من خالل واجهات سياسية ونقابية ناقشإن التعريب كان ومازال ي: "العلمية كما يؤكد ذلك حامد حريز بقوله

ترتبط بالروح العاطفية واملطلبية وتبتعد ذه املشكلة عن النظرة العلمية اليت جيب أن تسود تفكرينا يف هذا 
   (٢)"العصر

م املؤمتر األول لنقابة معلمي املدارس الثانوية يف السودان ونادى بضرورة تعريب ١٩٦٥يل عام  عقد يف أبروقد
  من اللقاءات واملؤمترات،وعة وتال ذلك جمم(٣).املناهج يف املدارس الثانوية واستعمال اللغة العربية لغة للتدريس

ها جهود األستاذ الدكتور دفع اهللا عبد  هذه اجلهود هناك جهود فردية، أسهمت يف مسرية التعريب من أمهجبانب
رئيس اهليئة العليا للتعريب الذي بدأ مشوار التعريب منذ ستينيات القرن املاضي وكان حينها عميدا "اهللا الترايب 

 آرائه يف مشكالت ومن (٤)"لكلية اهلندسة جبامعة اخلرطوم، ومازال حيمل على كاهله قضية التعريب ومهومها
 وكتب املراجع بالقدر الذي يليب نهجيةعدم توفر الكتب العلمية امل: سات التعليم العايل السودانيةالتعريب يف مؤس

حاجات التدريس باللغة العربية إما لقلة املنشور أو لصعوبة احلصول عليها، وكذلك ضعف مشاركات األساتذة 
م، مع قلة صدور دوريات علمية باللغة يف التأليف والترمجة، وعدم وصول الدوريات العلمية إىل اجلامعات بانتظا

                                                             

 ١٧ إبراهيم أمحد عمر، إستراتيجية تأصيل الكتاب التطبيقي واجلامعي، ندوة تأصيل الكتاب اجلامعي وأسلمته، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ص  (٤)
 .٩ة تأصيل الكتاب اجلامعي وأسلمته ص  كلمة مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ندو (١)
 .٣٨ سيد حامد حريز ص  (٢)
 .٤١ سيد حامد حريز ص  (٣)
 .٩٠١ ص ٢٠١٢صديق آدم بركات، تعريب العلوم يف السودان،جمموعة حبوث املؤمتر الدويل أسلمة العلوم من منظور متعدد، جامعة الشافعية اإلسالمية جاكرتا يوليو .  د (٤)
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. العربية، وكثري من الكتب املنشورة باللغة العربية قلما تراجع حبيث تصدر يف طبعات جديدة الحقة منقحة ومزيدة
ومن مقترحاته حلل هذه املشكالت يري ضرورة االشتراك يف الدوريات العلمية، وتعميم استخدام شبكة االتصال 

ن يشمل التعريب الدراسات العليا، ووضع مقررات منوذجية للمناهج لتحقيق املضمون األساس العاملية، والدعوة أل
 (٥)"للمادة العلمية، وإتاحة الفرص لألساتذة للمشاركة يف مؤمترات التعريب وندواته على النطاق احمللي واإلقليمي

: يده أربعة مواقع مهمة للتعريب هيوتتلخص يف حتد) رمحه اهللا(ومن اجلهود جهود األستاذ الدكتور عبد الطيب 
 القومي وذلك أن اللغات عنوان لألمم والقوميات ولشخصية الفرد واموعة، واملوقع التعليمي وهو ثالثة عاملوق

أبواب باب التعليم األويل وال ينبغي أن يعدو مذهب القدماء يف البداية بالقرآن واملرحلة الثانوية واجلامعية وموقع 
 يف اجلامعة ويوشك اإلمجاع أن يكون قائماً على ضرورة التعريب أي تعليم الطلبة بالعربية وقد لغة التدريس

أخذت بالد ذا الوجه بإلزام سياسي، ولكن أمرين هامني ال يزال مغفوالً عنهما يف جممعنا هذا ويف سائر جمامع 
 اإلفرنج وقد عندتماد على الرموز املستعملة األول إجياد معجمات للرموز عربية ال تعتمد كل االع. اللغة العربية

واألمر الثاين املغفول عنه هو الترمجة وحنن يف جممعنا يف اخلرطوم قد . يقال أن الرموز نفسها يف العلوم احلديثة لغة
 وهذا ورابع املواقع األربعة اجلانب اإلعالمي. آثرنا أن تقدم الترمجة وأمر متابعتها تقوم به اهليئة العليا للتعريب

خطري للغاية يف مجيع أبوابه يف اإلذاعة والصحافة والتلفزة، وال ريب أن عدداً من اإلعالميني أولو قدم يف صحة 
. العربية واحلفاظ على حسن أساليبها ولكن الغالب اآلن نوع من األسلوب املتساهل يف تراكيب اجلمل العربية

  . وهذه اآلراء قدمية عنده جددها يف عهد حكومة اإلنقاذ احلالية(١)."ولإلعالم دور مهم يف التعليم اليوم لو يقوم به

 الشخصيات ذات النظرة الثاقبة يف اجلانب اإلجرائي الفين يف جمال التعريب الدكتور جعفر مريغين صاحب ومن
جيمع مبراعاة احلفاظ على قياس اللغة قبل الكلم والنوع وينبغي ملن أراد تعريب األلفاظ أن : "الرأي القائل 

ال أراين داعياً من يزاولون تعريب :" ويقول أيضاً (٢) "املتآخيات املقترنات من حيث املعىن قبل اإلقدام على تعريبها
املصطلحات العلمية إىل تعلم اللغتني اإلغريقية القدمية والالتينية، وإال داعيهم كذلك إىل أن يأخذوا املصطلحات 

ؤوا تعريب القوائم الرمسية عند العلماء الغربيني اليت اتفقوا على إبقائها باللغة من أصوهلا الالتينية مباشرة، وأن يبد

                                                             

 . بتصرف٩٠٣-٩٠٢ات ص  آدم بركصديق (٥)
 . بتصرف١٤٨-١٤١ اخلرطوم السودان ص ١٩٩٧عبد اهللا الطيب، التعريب والترمجة، جملة جممع اللغة العربية، العدد الثاين . د. أ (١)
 .٢٢ اخلرطوم الدويل للغة العربية ص م معهد١٩٨٤ الد الثاين العدد الثاين يونيوللغويةجعفر مريغين، قواعد تعريب األلفاظ، الة العربية للدراسات ا.  د (٢)
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وال ينبغي لواضع منهج التعريب أن خيليه من حماضرات يف التعريف مبذاهب تلكما اللغتني يف تصريف ... الالتينية
. (٣)" كله وبني أقيسة العربيةاألمساء وال من اإلملام بأصواا وهيئة تركيب مفرداا وال من مقابلة خراج ذلك

 وكان يوم ١٩٦٥يضاف إىل هؤالء األعالم الشيخ بدوي مصطفى الذي أصدر قرار تعريب التعليم العام يف عام 
 الدكتور إبراهيم أمحد عمر الذي قاد ثورة التعريب يف حكومة عمر البشري منذ ألستاذذاك وزير التربية والتعليم، وا

 وغريها من املؤمترات اليت استهدفت موضوع التعريب ميكن إمجال إجيابيات التعريب جبمع هذه اجلهود.١٩٨٩عام 
   (٤):عند السودانيني يف اآليت

  .  تنمية الشعور القومي وتقوية الروابط الثقافية بني الطالب-١

  .  حل املشكالت املتصلة بتدريس العلوم واملواد باللغة االجنليزية-٢

  . الوحدة الوطنيةاسكسودان مما يقوي مت توحيد لغة التدريس يف ال-٣

 االهتمام بالتراث العريب والثقافة العربية مما يؤدي إىل تقوية اللغة العربية بني األفراد واموعات والتحدث ا -٤
  .يف كل املوضوعات وجعل اللغة العربية لغة تعليم وختاطب خاصة يف مناطق التداخل اللغوي

ة واكتساب اللغة العربية على مستويات خمتلفة يف املناطق واجلماعات اليت ال متثل اللغة  االرتفاع مبستوى العامي-٥
  .مما يؤدي إىل خلق لغة مشتركة يتحدث ا اجلميع. العربية فيها لغة أماً

 التدريس باللغة العربية يسهل كثرياً يف التحصيل العلمي واالكتساب التربوي وجيعل من عملية التدريس عملية -٦
  .تعة للطالب واألستاذمم

 يوفر التدريس باللغة العربية الكثري من الوقت يستفاد منه يف تلقي موضوعات جديدة بدالً من إضاعة الوقت -٧
  .يف تكرار ما سبق أن درسه الطالب يف مرحلة سابقة

                                                             

 .٢٥ د جعفر مريغين ص  (٣)
 .٣٤-٣٣ قاسم عثمان نور ص  (٤)
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 مقدرته الذهنية  للطالبتهيب ال يتهيب الطالب املادة لصعوبة فهمها باللغة اإلجنليزية إمنا يكون مقياس ال-٨
  .واستعداده النفسي يف فهم املادة يف حد ذاا

 إن اللغة العربية اليوم هي اللغة الرمسية يف السودان ولغة املواطن العادي حيث تصدر كل التقارير والدراسات -٩
  .يف املؤسسات واهليئات احلكومية باللغة العربية، وبذلك تتوفر املعلومات باللغة العربية

هناك مؤيدين للتعريب بالطبع سيكون هناك معارضون، وتتلخص احلجج اليت ساقوها حول موضوع  أن مبا
  :(١)التعريب يف السودان عموماً يف النقاط اآلتية

  . عدم توفر الكتب واملراجع باللغة العربية خاصة يف بداية عهد التعريب-١

  . عدم توفر أساتذة العلوم الطبيعية-٢

  . العربيةللغةالسودانيني التدريس با يتهيب بعض األساتذة -٣

  . ال متثل اللغة العربية لغة أماً بالنسبة لقطاعات من السكان خاصة مناطق التداخل اللغوي-٤

  .حاجة الطالب إىل اللغة االجنليزية على مستوى جيد ميكنهم من مواصلة دراسام العليا يف اخلارج دون تعثر-٥

  .ا اامع اللغوية العربية غرابة بعض املصطلحات اليت أصدر-٦

 وفرة املصطلحات واستعمال أكثر من مصطلح يف اللغة العربية تبعاً ملا يصدر عن كل جممع لغوي أو جامعة أو -٧
  .مركز حبثي

  . صعوبة فهم املصطلحات العربية وشيوع املصطلحات األجنبية اليت أصبح بعضها متداوالً حىت بني عامة الناس-٨

                                                             

 ٣٤ قاسم عثمان نور ص  (١)
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 ما كان مشكلة مرحلة، ومنها ما هو مقدور عليه، وبالرجوع إىل مداوالت أساتذة جامعة  هذه النقاطومن
السودان ومناقشام نلحظ أن حجج املعارضني للتعريب منهم تتسم بشيء من املوضوعية ومن تلك احلجج اليت 

  :ساقها األساتذة

  .النقص حني استعماهلا االجنليزية لغة العلم واحلضارة حقيقة مسلم ا وال مسوغ للشعور ب-١

  . ضعف أو انعدام مسامهة العرب يف اإلضافة للتراث اإلنساين-٢

  . مشكلة املصطلح العلمي الذي تعاين منه العربية جيعلها بطيئة اخلطى يف مواكبة مستجدات العلوم والفنون-٣

  .  النفور من الشعارات الدينية املصاحبة للدعوة للتعريب-٤

وما ينفرد به املعارضون . ج هي اليت تتردد يف أوساط الرافضني للتعريب يف العامل العريب تكون جل هذه احلجرمبا
  :يف السودان نقطتني

أن اللغة العربية ال متثل لغة أماً لسكان السودان فهناك مناطق تداخل لغوي يف مشال السودان وشرقه :  األوىل
  .وغربه وجنوبه باستثناء الوسط كما مر يف هذه الورقة

هي النفور من الشعارات الدينية، ومرد هذا النفور أن الدولة السودانية عندما انتهجت سياسة :  الثانيةالنقطةو
ويبدو واضحاً " كما ورد يف مسودة جامعة السودان متهاالتعريب كانت تنظر إىل ما بعده وهو تأصيل العلوم وأسل
إال بعد اكتمال عملية تعريب العلوم والوصول إىل مرحلة أنَّ التأصيل هو مرحلة الحقة للتعريب لن تتحقق نتائجها 

وأن . (١)"اإلسهام يف احلركة العلمية العاملية من قبل مفكرين وعلماء يعتمدون العربية لغة للفكر والتعبري عنه
 )الكتاب والسنة(الطالب الذي يتعلم ذه املناهج سيكون تفكريه وفكره نابعني من صميم أصول الدين اإلسالمي 

  .وحينها سيكون فهمه قريباً من فهم اجلماعة املسلمة

  : التعريب ووسائله يف اجلامعةأدوات

                                                             

 ٤م ص ٢٠١٢سعدية موسى عمر وآخرون، ورقة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا للمؤمتر القومي التعليم .  د (١)
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 صدور قرار التعريب شرعت اجلامعة يف وضع سياسة واضحة لتنفيذه، وأول ما بدأت به هو إنشاء وحدة للغة بعد
م ١٩٩٢ة عملها يف عام بدأت الوحد.العربية لتدريس الطالب مهارات اللغة وتدريبهم على الكتابة العلمية

 بتدريس الطالب غري املختصني يف كليات اجلامعة مجيعاً من الفرقة األوىل حىت الرابعة، بواقع عشر ساعات يف
مث أصبحت ست ساعات مع اعتماد النظام الفصلي واستقرت أخرياً يف ست ساعات معتمدة . فترتني خالل العام
دين الناطقني بغري العربية ليتمكنوا من االخنراط يف الدراسة مع  تدريس الطالب الوافالوحدة جبانب ذلك تولت

  .رفقائهم الناطقني ا
 أن مفردات املقرر وأهدافه بنيت على األساس الفلسفي الذي قام عليه التعريب، وهو التأصيل إذ جاء يف ويالحظ

ئ الروحية، وتقوية ملكة املخاطبة أن يعتز الطالب بلغته تأكيداً ألصالته، ويتشبع الطالب باملباد: أحد األهداف
وقد اعتمد املنهج يف حمتوى مادته على التراث العريب . لدى الطالب وتنمية قدراته يف التفكري والفهم السليم

 كلية اللغات، وأنشأت الكلية وحدة توتوسعت الوحدة فيما بعد وأصبح. والنصوص القرآنية ليتمثل التأصيل
وقد أسهم الربنامج والوحدة يف ترمجة كتب علمية ومنهجية . ري يف الترمجة العامةالترمجة جبانب برنامج املاجست

علم األرصاد اجلوية لروات زوالنجيا، وإدارة املراعي : ذات عالقة مباشرة مبا يدرسه الطالب يف اجلامعة مثل
  .للدكتور عوض عثمان أبو سوار، أساسيات علم احلاسوب، وكتب يف علوم الغابات

عمال الداعمة ملسرية التعريب اليت أجنزا اجلامعة ممثلة يف وحدة اللغة العربية مؤمتر تدريس اللغة العربية  أهم األمن
اللغة العربية يف التعليم العايل ما بني التأصيل : (م وكان شعارها١٩٩٥بالكليات العلمية والتطبيقية يف يناير 

ابتداع الوسائط اليت جتعل من : ست عشرة توصية منها، وقدمت فيه ست أوراق عمل، وخرج املؤمتر ب)والتحديث
 ومالنجاح يف اللغة العربية يف الكليات العلمية التطبيقية شرطاً ملنح اإلجازة العلمية، وضرورة تدريب أساتذة العل

 زوإنه ملهم إنشاء جها. والعلوم التطبيقية على التدريس باللغة العربية الفصحى، ويكون ذلك يف دورات متتابعة
  .(١)يتوىل دراسة األوضاع اللغوية يف السودان ويعمل على التخطيط اللغوي

يف فرباير ) تأصيل الكتاب اجلامعي وأسلمته( األعمال ذات الصلة بقضية التعريب اليت نفذا اجلامعة ندوة ومن
، وورقة )بيةأصول كتابة علم التشريح ومنافع األعضاء باللغة العر(م، ومن األوراق اليت قدمت ورقة ١٩٩٨

  ). نظرة منهجية-تعريب املصطلح العلمي يف الكتاب اجلامعي(

                                                             

  وما  بعدها٥ ص ١٩٩٥ر تدريس اللغة العربية بالكليات العلمية والتطبيقية، دار متيم للطباعة اخلرطوم،ط األوىل  امتثال الطيب عبد الرمحن، كتاب مؤمت (١)
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التعريب  (الفين الندوة باالهتمام بالترمجة، ووضع منهجية وضوابط حمددة لتعريب املصطلح العلمي ووأوصت
حة لترمجة والرموز واملعادالت الرياضية لسد حاجة املؤسسات العلمية احلديثة، ووضع مبادئ ملنهجية واض) اللفظي

السوابق واللواحق وتعريبها، واالهتمام بالتعريب واللغة العربية وترفيع اهليئة العليا للتعريب، وجممع اللغة العربية 
  .(٢)واإليفاء باحتياجاما 

 اجلهود املشتركة يف جمال التعريب أصدرت اجلامعة تعاوناً مع اهليئة العليا للتعريب وجامعات أخرى، املعجم ومن
م ليكون نواة للتعريب العلمي اهلندسي يف السودان والعامل العريب ١٩٩٣يف عام )  عريب-اجنليزي(دسي املوحد اهلن
تقتضي خطة توحيد املصطلح العلمي بالصورة اليت سردناها ضرورة التنسيق مع "و:  إذ تقول- ترى اهليئةكما–

ومات معهم حىت تكون اللغة العلمية اليت تقرها مجيع مراكز التعريب يف الوطن العريب، وتبادل اخلربات واملعل
موحدة على النطاق الداخلي ومستقرة على ما اتفقت عليه هيئات التعريب واامع العلمية يف سائر البالد 

  (٣)."العربية

جع  هذا املعجم بعد عمل مضنٍ يف رحاب اجلامعة بكلية اهلندسة، إذ متت االستعانة بالكتب العلمية واملراأجنز
 كل مصطلح على حدة شوالقواميس املتخصصة ونوقشت احلصيلة يف األقسام خالل عدد من اللقاءات، ونوق

وخضع ملراجعة علمية ولغوية فاحصة، مث قدمت حصيلة هذا العمل إىل ندوة توحيد املصطلح يف العلوم اهلندسية 
: ة خبمسة عشر معياراً منهجيا منهاوقد استرشدت الندو. م١٩٩٢ فرباير ٢١اليت عقدت يف رحاب اجلامعة يف 

تفضيل الكلمات العربية الفصيحة على الكلمات املعربة وتفضيل الصيغة اجلزلة الواضحة، وجتنب النافر واحملظور 
  .(١)من األلفاظ جبانب أربعة معايري مستفادة من منهجية مكتب تنسيق التعريب بالرباط ومن جتارب عربية أخرى

مركز البحث العلمي الذي يهدف إىل تشجيع البحوث : ت عملية التعريب يف اجلامعة املراكز اليت دفعومن
أن يتسم العمل بالدقة : املشتركة واجلماعية، وله عدد من االت احملكمة والئحة للتأليف والنشر ومن موجهاته

ة، تعمل اجلامعة على التأكيد  من املتخصصني العارفني باملاداملترجمالعلمية والسالمة اللغوية وأن يكون املؤلف أو 
من املراجعة اللغوية مراجعة دقيقة، والبد من ذكر املصطلح األجنيب املقابل للمصطلح العريب يف أول وروده يف 

  .(٢).الكتاب أو الورقة

                                                             

ة والنشر عصام حممد عبد املاجد، ود الصادق حسن الصادق، وعبد الوهاب عبد اهللا حممد، كتاب حبوث ندوة تأصيل الكتاب اجلامعي وأسلمته، دار جامعة السودان للطباع. د.  أ (٢)
 .١٧٢و١٣١ و١١٧م ص ١٩٩٨والتوزيع، اخلرطوم ط األوىل 

 . تصدير الكتاب٣م ط األوىل ص ١٩٩٣ املوحد، اخلرطوم ندسي العليا للتعريب، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مشروع املعجم اهلاهليئة (٣)
 . وما بعدها٥ اهليئة العليا للتعريب املقدمة ص  (١)
 . وما بعدها٢٢٢ حممد عبد املاجد وآخرون، قوانني اجلامعة ولوائحها، دار جامعة السودان للنشر والطباعة اخلرطوم ط األوىل ص عصام. د. أ (٢)



١٢ 
 

 مفهوم التعريب وأمهيته يف اجلامعة فنقول إنه ال خيتلف عن املفهوم السائد الشائع املتعارف عليه يف األوساط وعن
العلمية العربية خاصة الشرقية الذي يتلخص يف أن تكون اللغة العربية لغة العلم والعمل والفكر واإلدارة والشعور، 

   (٣)اد مقابالت عربية للمفاهيم اجلديدةوهو أيضا نقل نصوص أجنبية إىل اللغة العربية وإجي
م أجازت جلنة التأليف والنشر والترمجة املنبثقة من الس التابعة إدارياً ملكتب نائب مدير ٢٠١٢ هذا العام ويف

مخسة عناوين منها لكتب باللغة اإلجنليزية، وعنوان لترمجة كتاب، والبقية باللغة : اجلامعة اثنني ومخسني عنواناً
ثالثة عشر عنواناً يف اهلندسة، واثنا عشر يف الزراعة :  كاآليتاية تقدم ا أعضاء هيئة التدريس لتأليفها، تصنيفهالعرب

ومن مناذج تلك . والغابات ومخسة عناوين يف البيطرة، وبقية العناوين يف الدراسات اإلنسانية واالجتماعية
 العمارة، وحتليل أنظمة التحكم اخلطية، وتكنولوجيا إنتاج تصميم حمركات الطائرات، وتقانة التصميم يف: العناوين

الشعريات النسيجية، وأساسيات احملاصيل احلقلية يف املناطق اجلافة، ومقدمة يف علوم وتكنولوجيا األغذية، وامللوحة 
  (٤).والصودية يف احملاصيل الزراعية

بية لغة القرآن واحلديث والتراث األديب والعلمي  أمهية دينية، فالعره عن أمهية التعريب فترى اجلامعة أن لوأما
الفكري، كما له أمهية قومية ألن اللغة العربية متثل بوتقة النصهار األمة العربية، وله أمهية وطنية إذ يعد أهم 
 مرتكزات اهلوية العربية للسودان، وله أمهية موضوعية فقد أمجع العلماء على أن فيه تعزيز لقدرات املتعلمني على
اكتساب املعرفة ألن اللغة األم هي أفضل لغة يتعلم ا املتعلم وهي الوسيلة الفضلى النتقال األفكار واإلبداع من 

  .(٥)املبدعني إىل العامة

 من وضوح رؤية اجلامعة حول التعريب وأمهيته إال أا دفعت بأسباب أخرى لتبنيها سياسة التعريب تتمثل بالرغم
توصية املنظمة العاملية للتربية : حيث وردت اإلجابة يف أربع نقاط هي.. ب؟ملاذا التعري: يف إجابتها عن السؤال

وموافقة . باستخدام اللغة األم يف التعليم جبميع مراحله مىت ما كان ذلك ممكناً) اليونسكو(والثقافة والعلوم 
والتعليم باللغة . احل التعليمية املختلفةمؤمترات القمة العربية على جعل اللغة العربية الفصيحة لغة التعليم يف املر

والقيمة احلقيقية ألي . القومية ميثل تصوراً أفضل للذات وسهولة أكثر يف التعبري مما يعطي قدرة أكرب على اإلبداع

                                                             

 .١د سعدية موسى وآخرون ص  .  (٣)
 ٢٠١٢لمية واملنهجية، قائمة  نائب مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جلنة التأليف والنشر والترمجة، إجراءات إجازة الكتب العمكتب (٤)
 .١ سعدية موسى وآخرون ص د (٥)



١٣ 
 

عمل علمي هي استيعاب املواطن لتقنيته واالستفادة من مردوده ويصعب تفعيل ذلك بلغة أجنبية يف أي بلد 
  (١).كان

 اللغة العربية نلفى مثة قواسم مشتركة ع نظرة التعريب يف جامعة السودان مع نظرة األردن املتمثلة يف جممنةومبقار
فأمهية التعريب يف اجلامعة هي أمهية التعريب يف . يف الرؤى وتوافق يف خطوات العمل مع بعض الفوارق اليسرية

القرآن الكرمي، تكون جوهر أمتنا ووحدة انتمائها على مر أن اللغة العربية الفصيحة هي لغة "امع اليت تتلخص يف 
وأيضاً البدء بتعريب . (٢)"العصور وأن ال سبيل لنهضة هذه األمة ووحدا يف العصر احلاضر إال من خالل لغتها

ان العلمية مرحلية التجربة، وسياسة التقومي قبل االنتقال إىل مرحلة تالية، ودقة اختيار اللج،كتب العلوم األساسية، 
املتخصصة واشتراط امع أن ينتهي كل كتاب بثبت املصطلحات العلمية اليت استخدمت فيه وبوضع مقابالا 

 وهذا ما نفذَّ يف املعاجم والكتب اليت أُلِّفت يف السودان، وقد تواصلت التجربة السودانية، وتعثرت (٣)العربية
  .طبوعات امع اللغوي األردينالتجربة األردنية ألسباب ميكن مراجعتها يف م

  :  التجربةتقومي
. اجلانب األول هو رأي اهليئة العليا للتعريب من واقع إفادات اجلامعات:  التجربة نستصحب ثالثة جوانبلتقومي

فقد درجت اهليئة على تقومي عملية التعريب باستمرار فقد قدمت تقريراً للندوة اخلامسة للمسئولني عن تعريب 
م تقومياً شامالً لتجربة ١٩٩٧لقد أجرت اهليئة العليا للتعريب يف عام "العايل يف الوطن العريب جاء فيه التعليم 

 العايل يف السودان، وذلك بعد مضي ست سنوات من بدء تطبيقه، اعتمد يف ذلك تعليمالتعريب يف مؤسسات ال
وترى اهليئة العليا للتعريب وقد . لعريقةالتقومي على إفادات وردت من حنو عشرين جامعة مشلت مجيع اجلامعات ا

مضت ست سنوات أخرى منذ التقومي األول ضرورة أن جتري تقومياً شامالً ثانياً، للوقوف على مدى رسوخ 
اتضح من " وفصل التقرير املعلومات اخلاصة بالتعريب وقد (٤).جتربة التعريب على واقع التعليم العايل يف السودان

 أوضاع التعريب قد ختتلف بني كلية وأخرى يف اجلامعة الواحدة فضالً عن اختالفها بني جامعة  أنريرقراءة التقا
بل قد تتباين أقسام الكلية الواحدة يف مدى التزامها بتدريس مناهجها باللغة العربية، ذلك تبعاً لطبيعة . وأخرى

اهليئة التدريسية فيه، وملكات األساتذة الفردية املنهج الدراسي والبيئة العلمية يف الشعبة والقسم، باإلضافة ألوضاع 

                                                             

 .٢ د سعدية موسى وآخرون ص  (١)
 . املقدمة٥ يف العصر احلديث، من منشورات جممع اللغة العربية األردين ط الثانية عمان األردن ص والتعريبعبد الكرمي خليفة، اللغة . د. أ (٢)
  بتصرف١٥٩-١٥٢عبد الكرمي خليفة، ص . د. أ (٣)
دفع اهللا عبد اهللا الترايب، تقومي سري التعريب يف مؤسسات التعليم العايل بالسودان، الندوة اخلامسة للمسئولني عن تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب، املركز العريب للتعريب . د. أ (٤)

 .٣٤ -٣٣م ص ٢٠٠٤العليا للتعريب السودان والترمجة والتأليف والنشر بدمشق بالتعاون مع وزارة التعليم العايل اهليئة 



١٤ 
 

كما اتضح من قراءة التقارير أن اجلامعة قد تكون ملتزمة . يف خماطبة الطالب يف ختصصام العلمية باللغة العربية
  . (١)"بالتعريب يف معظم كلياا عدا واحدة أو اثنتني

 أجابت عنها اجلامعات وما يهمنا هو إجابات جامعة  جدوالً من جمموعة أسئلةير هذه املقدمة استعرض التقربعد
إنه متوفر : وعن الكتاب املعرب قالت. مت تعريب كل املناهج: السودان يف حمور املناهج جاءت إجابة اجلامعة

. صعوبة احلصول عليه): جامعة١٤(يف حني كانت إجابة معظم اجلامعات . ويتحصل عليه الطالب بسهولة ويسر
ويف حمور . جامعات) ١٠(متَّ تعريبه وتوحيده وقبوله وجاء بشكل جزئي يف : طلح كان اجلوابويف جانب املص

األستاذ اجلامعي ومدى استجابته وإسهامه يف التأليف والترمجة، تفوقت جامعة السودان على بقية اجلامعات فدرجة 
لكتب العلمية واملنهجية وكذلك  أمجعت عليها اجلامعات عدم توفري االيتاالستجابة فيها جيدة، ومن العقبات 

 يؤكد جناح التجربة يف جامعة السودان وما (٢).أمجعت التقارير على أن املستويات ترتفع بالتعريب وال ختفض به
  .هو متكن خرجييها من مواصلة دراسام العليا خارج القطر دون عناء أو حاجة إىل أي معاجلات

 أخرى وهي اجلانب الثاين ولعل من راساتدارية فحسب بل مشلتها د يتوقف تقومي التجربة على التقارير اإلومل
جهود التعريب يف بعض اجلامعات السودانية على ضوء فلسفة التعليم العايل ودورها يف (أمهها دراسة املاجستري 

 جامعات فقد عرضت الباحثة بيانات االستبانة اخلاصة بإجابات الطالب اليت أجرا على ثالث) العملية التعليمية
اهلندسة، والزراعة، : من بينها جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، واختارت أربع كليات علمية منها هي

من طالب العينة املبحوثة يوافقون على % ٣٣أن : والعلوم، وعلوم األشعة الطبية، وخلصت إىل النتائج اآلتية
 التعليم العام، يف حني وصلت نسبة الطالب ةعربية هي لغضرورة تعريب التعليم اجلامعي ويعللون ذلك بأن اللغة ال

  %.٣٨والطالب الذين ال يوافقون % ٢٩من جامعة السودان الذين يوافقون إىل حد ما إىل 

من الطالب أن الدراسة باللغة العربية أسهل % ٣٢ السؤال حول إجيابيات قرار تعريب التعليم العايل، وافق وعن
  %.٣٥والذين ال يوافقون نسبتهم % ٣١ونسبة الذين يوافقون إىل حد ما هي منها باللغة اإلجنليزية، 

                                                             

 .٣٥دفع اهللا عبد اهللا الترايب، تقومي سري التعريب يف مؤسسات التعليم العايل بالسودان ص. د. أ (١)
 . بتصرف٤١- ٣٦دفع اهللا عبد اهللا الترايب، تقومي سري التعريب يف مؤسسات التعليم العايل بالسودان ص . د. أ (٢)



١٥ 
 

 الباحثة إىل أنه بالرغم من موقف الطالب السليب جتاه التعريب، إال أم يفضلون الدراسة باللغة العربية، وخلصت
وهذا يؤكد أن . ذةإذا مت حل املشكالت املتعلقة بالكتب واملراجع والترمجة والتأليف واملعاجم وتدريس األسات

  .(١) يعود إىل النواقص يف ااالت املذكورةاسلبية املوقف جتاه التعريب ال يعود إىل التعريب يف حد ذاته بقدر م
  : اجلامعة تقومي جتربتها ذاتياً من واقع جتربة القطر عموماً وهذا هو اجلانب الثالث وتوصلت إىل اآليتوحاولت

ه يف معظم الكليات النظرية ولكن الكليات العلمية تعثرت شيئاً ما ففي جمال الطب  أنه بعد صدور القرار مت إنفاذ
مل جتر غري حماولة وحيدة يف جامعة اجلزيرة وميكن إمجال أسباب ذلك التعثر يف أنه مل تلتزم كل املؤسسات سياسة 

ربية، وندرة املراجع والدوريات التعريب مما أدى النعزال امللتزم، وعدم التزام كل األساتذة بالتدريس باللغة الع
العربية وعدم توفرها، صاحب ذلك اجتهاد فردي يف ترمجة بعض املصطلحات وعدم االلتزام مبا جاء يف املعاجم 
املعتمدة، وعدم رضا بعض الطالب عن التعريب وختوفهم من أن يعاملوا كأطباء من الدرجة الثانية بعد خترجهم، 

 هي اإلجنليزية وكذلك لغة التدريس يف الدراسات العليا، وعدم مقدرة األساتذة على  املتاحةماتولغة مصادر املعلو
التدريس باللغة العربية الفصحى، ألم تعلموا باإلجنليزية ومل يتدربوا على التدريب بالعربية، وضعف االعتمادات 

م املتابعة اإلدارية اللصيقة ملسرية املالية واحلوافز املشجعة على التعريب واإلحساس بفوقية القرار وسياسيته، وعد
  .(٢)التجربة

إن اجلامعة جتاوزت "عبد الرمحن الزبري أمني الشؤون العلمية جبامعة السودان عن التجربة .  السياق ذاته قال دويف
مرحلة تنفيذ القرار إىل مرحلة جتويده، وعمليات التقومي اليت جتري باستمرار اهلدف منها الوقوف على السلبيات 

وما يذكر هناك أننا أبقينا املعادالت والرموز كما تكتب باللغة . يتهاملعاجلتها، وتلمس جوانب الضعف لتقو
االجنليزية من اليسار لليمني لتقليل العزلة العملية للطالب، ووجهنا بتدريس مقرر واحد يف املستوى الثالث والرابع 

ف يف مستوى اللغة اإلجنليزية الذي تدهور ال بسبب سياسات يف الكليات العلمية باللغة اإلجنليزية، لتاليف الضع
ويالحظ أيضاً أن التأليف والترمجة يسريان ببطء . التعريب وإمنا بسبب زيادة أعداد الطالب املقبلني يف اجلامعات

ية ممثلة يف السودان بني احلكومة واحلركة الشعب) نيفاشا(لتقليل الدعم املايل بعد توقيع اتفاقية السالم الشامل 
 مهمة التمويل للجامعة، وهناك جهود لترمجة عشرين كتاباً يف جمال اهلندسة أوصت ا أسندتللجنوب، حيث 

جلان العمل اهلندسي، فثقة الطالب اهلندسي يف الكتاب املترجم أفضل من الكتاب املُؤلَّف، ومل يتم العمل لضعف 
جه اليوم هو الدعم املادي ومواصلة تدريب األساتذة على التنسيق مع بعض اجلهات يف العامل العريب، فما حنتا

                                                             

، كلية التربية جامعة )غري منشورة  ( رسالة ماجسترييمية،يق، جهود التعريب يف بعض اجلامعات السودانية على ضوء فلسفة التعليم العايل ودورها يف العملية التعل بلقيس حممد صد (١)
 . بتصرف١١٢ -٦٢-٥٤ ص ٢٠٠٥ العاملية، اخلرطوم السودان، ريقياإف

 .٣سعدية موسى وآخرون ص .  د (٢)



١٦ 
 

عمر : وحديثه هذا يؤكد حديث آخرين أمثال. (٣)"التدريس باللغة العربية الفصحى وحنن يف حاجة إىل والوسائل
ويف اعتقادي أن البحث يف أمهية التعريب، ) :" يف شرف العربية(عبيد حسنه الذي يقول يف تقدميه لكتاب األمة 

أن ال ينصب على املبدأ واألساس، ألنه من املسلمات العقلية، والعلمية، واحلضارية، والثقافية، والذي يتعلق جيب 
 ودور هذا املخزون ستقبلاملاضي مبخزونه الثقايف، واحلاضر وعالقته به، وامل: بأصل الوجود، بأبعاده الثالثة

التطبيق، فال ميكن أن يتحقق النمو والنهوض والبناء التارخيي، يف تشكيله، وإمنا ال بد أن يتجه إىل الوسيلة و
  (١)"واالستقراء التارخيي، وقراءة احلاضر، يدالن على أنه ال يوجد بلد ارتقى بغري لغته. احلضاري، بغري اللغة

 بالتعريب ترى اجلامعة ضرورة إقناع األساتذة املختصني يف العلوم لالخنراط فيه وأن تكون هناك حركة وللنهوض
ة علمية واسعة متعددة املصادر، وأن يستنفر العلماء للتأليف باللغة العربية وحتفيزهم على ذلك واالهتمام ترمج

بتجويد اللغة اإلجنليزية واللغات األخرى ذات املردود العلمي واالهتمام الفائق بالبحث العلمي املكتوب باللغة 
واجلدير ذكره .ية باملصطلحات احلديثة وتوحيدها بني الدول اللغة العربءالعربية وضمان نشره واالستفادة منه وإغنا

العلوم، وعلوم األشعة الطبية، والطب البيطري، واإلنتاج : أن كليات اجلامعة العلمية اليت عربت مناهجها هي
  .احليواين، واهلندسة، والزراعة، وعلوم احلاسوب، وال كلية للطب البشري أو الصيدلة يف اجلامعة

العرض ميكن القول أن قضية التعريب قضية تفوق إمكانات القطر الواحد وهي يف حاجة إىل  من خالل هذا 
تضافر اجلهود العلمية والعملية واملادية والسياسية، وهي قضية م كل العرب واملسلمني، بغض النظر عن وضع 

محل اللواء وقطع أشواطاً العربية لديهم فبلد كالسودان شحيح املوارد قليل التجهيزات العلمية قبل التحدي و
  .وحقق بعض النجاح فحري أن يدعم وحيفز ولو بكلمة وفاء

  :اخلامتة

وماهلا وما عليها، ) ٢٠١١-١٩٩١( الورقة جتربة التعريب يف جامعة السودان للعوم والتكنولوجيا عرضت
تلفة، ويتحفظ بعض وخلصت إىل أن اتمع السوداين بأسره يوافق على مبدأ التعريب وجدواهـ من منطلقات خم

أفراد اتمع على ما يعرب ،وكيفيته وزمانه، والحظت الورقة أن التعريب ومناقشاته يف السودان خيتلف يف 
نقطتني عنه يف سائر البالد العربية أن األوىل هي أن التعريب ميثل وسيلة من وسائل تأصيل العلوم وأسلمتها، وهو 

والنقطة الثانية أن اخلريطة اللغوية يف . ام احلكم اإلسالمي يف السودانهدف مرتبط ارتباطاً مباشراً بفلسفة نظ
السودان تعد هي األعقد مقارنة والبلدان العربية األخرى به ثالث من أربع أسر لغوية إفريقية يتحدث ا أكثر من 
                                                             

 . جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا٢٤/٦/٢٠١٢ الزبري، أمني الشئون العلمية، مقابلة يف مكتبه بتاريخ نعبد الرمح.  د (٣)
 . املقدمة٣٠هـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الدوحة قطر ص ١٤١٥ط األوىل ) ٤٢( د إبراهيم السامرائي، يف شرف العربية، كتاب األمة  (١)
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قة مشكالت وأمجلت الور. وثلة من هؤالء يدعمون سياسة التعريب من منطلق ديين ال قومي. لغة أما% ٣٠
التعريب يف جامعة السودان يف نقاط هي عدم التزام كل األساتذة بالتدريس باللغة العربية الفصحى، وندرة املراجع 
والدوريات العربية وعدم توفرها صاحب ذلك اجتهاد فردي يف ترمجة بعض املصطلحات، وعدم االلتزام مبا جاء 

التعريب، ولغة مصادر املعلومات املتاحة هي اإلجنليزية وكذلك يف املعاجم املعتمدة، وعدم رضا بعض الطالب عن 
لغة التدريس يف الدراسات العليا، وضعف االعتمادات املالية واحلوافز املشجعة على التعريب واإلحساس بفوقية 

ة لتلك القرار وسياسيته، وعدم املتابعة اإلدارية اللصيقة ملسرية التجربة، واقترحت الورقة بعض احللول املناسب
ضرورة االشتراك يف الدوريات العلمية، وتعميم استخدام شبكة االتصال العاملية، والدعوة ألن : املشكالت وهي

يشمل التعريب الدراسات العليا، ووضع مقررات منوذجية للمناهج لتحقيق املضمون األساس للمادة العلمية، 
واته على النطاق احمللي واإلقليمي، والسعي اجلاد  يف مؤمترات التعريب ونداركةوإتاحة الفرص لألساتذة للمش

  .للبحث والتأليف يف القضايا اليت ختص اتمعات العربية يف الضرع والزرع بدالً من السري يف دروب اآلخرين

  : التوصيات

  : التوصيات اليت تراها الورقةومن

 والترمجة واجلامعات املهتمة يبتعر اتفاقات التعاون العلمي وتطوير أدوات التنسيق بني مراكز التفعيل - ١
  .بالتعريب يف الوطن العريب

 يف البحث والتأليف على مشكالت العامل العريب وحماولة التوفيق بني مناهج البحث فيها واملناهج التركيز - ٢
 .األجنبية مبا يناسب اتمع يف البيئة والعرف والدين

 .طلحات العلمية يف كافة التخصصات إقامة العديد من املؤمترات ملناقشة كيفية توحيد املص - ٣
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   املراجع واملصادرقائمة

، إدارة ١٩٩٥ التأصيل العدد الثاين مايو لة أمحد عمر، العلم اإلسالمي على طريق البناء، جمإبراهيم .١
 .التأصيل بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، اخلرطوم السودان 

هـ وزارة األوقاف والشئون ١٤١٥ط األوىل ) ٤٢(ب األمة  السامرائي، يف شرف العربية، كتاإبراهيم .٢
  . الدوحة قطرة،اإلسالمي

 الطيب عبد الرمحن، كتاب مؤمتر تدريس اللغة العربية بالكليات العلمية والتطبيقية، دار متيم للطباعة امتثال .٣
  ١٩٩٥اخلرطوم،ط األوىل 

د الدراسات األفريقية واآلسيوية، اخلرطوم  أبو منقة ويوسف اخلليفة، أوضاع اللغة يف السودان، معهاألمني .٤
  . م٢٠٠٦ط األوىل، 

 حممد صديق، جهود التعريب يف بعض اجلامعات السودانية على ضوء فلسفة التعليم العايل ودورها بلقيس .٥
، كلية التربية جامعة إفريقيا العاملية، اخلرطوم السودان، )غري منشورة(يف العملية التعليمية، رسالة ماجستري 

  . م٢٠٠٥

، دار جامعة السودان للطباعة والنشر ٢٠١٠-٢٠٠٩دليل اجلامعة .  اهللا عبد اهللا احلسن وآخرونجاد .٦
  م ٢٠١٠ السودان، ط الثالثة-والتوزيع، اخلرطوم

  م٢٠٠٠ السودان للعلوم والتكنولوجيا، خمتصر تعريفي جامعة .٧

ية الد الثاين العدد الثاين  مريغين، قواعد تعريب األلفاظ، الة العربية للدراسات اللغوجعفر .٨
  . م معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية١٩٨٤يونيو
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  . م١٩٨٥ املبارك، التعليم العايل بالسودان، دار النجار بريوت ط األوىل خالد .٩

 اهللا عبد اهللا الترايب، تقومي سري التعريب يف مؤسسات التعليم العايل بالسودان، الندوة اخلامسة دفع .١٠
 تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب، املركز العريب للتعريب والترمجة والتأليف والنشر للمسئولني عن

 . م٢٠٠٤بدمشق بالتعاون مع وزارة التعليم العايل اهليئة العليا للتعريب السودان 

 للعلوم والتكنولوجيا للمؤمتر القومي التعليم ان موسى عمر وآخرون، ورقة جامعة السودسعدية .١١
 م ٢٠١٢

 حامد حريز، تعريب التعليم اجلامعي يف السودان، الة العربية للدراسات اللغوية، الد يدس .١٢
  .، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية١٩٨١الثاين العدد األول أغسطس 

 آدم بركات، تعريب العلوم يف السودان،جمموعة حبوث املؤمتر الدويل أسلمة العلوم من صديق .١٣
  . م٢٠١٢لشافعية اإلسالمية جاكرتا يوليو منظور متعدد، جامعة ا

 جامعة السودان ٢٤/٦/٢٠١٢ بتاريخ مكتبه الرمحن الزبري، أمني الشئون العلمية، مقابلة يف عبد .١٤
  .للعلوم والتكنولوجيا

 الكرمي خليفة، اللغة والتعريب يف العصر احلديث، من منشورات جممع اللغة العربية األردين عبد .١٥
  .ط الثانية عمان األردن

 اخلرطوم السودان ١٩٩٧ اهللا الطيب، التعريب والترمجة، جملة جممع اللغة العربية، العدد الثاين عبد .١٦
.  

 حممد عبد املاجد وآخرون، قوانني اجلامعة ولوائحها، دار جامعة السودان للنشر والطباعة عصام .١٧
  .اخلرطوم ط األوىل 
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اب عبد اهللا حممد، كتاب حبوث  حممد عبد املاجد، ود الصادق حسن الصادق، وعبد الوهعصام .١٨
ندوة تأصيل الكتاب اجلامعي وأسلمته، دار جامعة السودان للطباعة والنشر والتوزيع، اخلرطوم ط األوىل 

  .م١٩٩٨

 العريب مع إشارة خاصة للسودان، دار جامعة اخلرطوم، ط الوطن عثمان نور،التعريب يف قاسم .١٩
  .م١٩٨٨األوىل 

للعلوم والتكنولوجيا، جلنة التأليف والنشر والترمجة، إجراءات  نائب مدير جامعة السودان مكتب .٢٠
  .٢٠١٢إجازة الكتب العلمية واملنهجية، قائمة 

  . اجلامعة الرمسي على الشبكة الدوليةموقع .٢١

 العليا للتعريب، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مشروع املعجم اهلندسي املوحد، اهليئة .٢٢
  .م ط األوىل ١٩٩٣اخلرطوم 

 

 


