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الحمد هلل رب العالمين وبو نستعين وصلى اهلل على عبده ورسولو سيدنا محمد 
. وعلى  ميي  لو وصبحو وسلم تسليمًا  كيراً 

السالم علي م أييا ال مي ال ريم ورحمة اهلل تعالى وبر اتو 
: وبعد

فاسمحوا لي في مستيل حديث إلي م أن أز ي وافر الش ر والتقدير إلى م مي 
اللغة العربية األردني على ما يقوم بو عمل رائد و يود متصلة في خدمة اللسان 
العربية وأن أخص بالش ر رئيسو األستاذ العالمة الد تور عبدال ريم خليفة على 
نو لُيعسدنا في الييئة العليا للتعريب بالسودان أن  ريادتو ليذا المسعى الحميد، وا 

ن ون من بين من شارك في محاضرات الموسم الكقافي الخامس عشر ليذا 
. الم مي

 ذلك أ د لزامًا علي من قبل أن أنصرف إلى موضوع محاضرتي أن أغتنم 
فرصة مكولي أمام م ألعرب ل مع م ال ريم عما يختلج في أفئدة إخوان م 

السودانيين من تقدير عميق وشعور طيب بالمودة واإلخاء نحو األردن الشقيق 
ممكاًل في مؤسساتو و ماعاتو على وقفتيم الباسلة مي أىلييم في السودان في 

. ساعة العسرة
يا م باإلسالم وينصر عباده الصالحين في  نا وا  فالتحية ل م سائلين اهلل أن ُيعزَّ

.  ل م ان، واهلل غالٌب على أمره
اللغة العربية "أما موضوع محاضرتي فيو  ما حدده خطاب الدعوة عن 

". في الحاضر مي نظرة إلى المستقبل- والتعريب ال امعي في السودان
ولّما  ان ىذا الموضوع يحتمل مباحث متشعبة رأيت أن أ عل الحديث في 
أمر اللغة العربية مقتصرًا على العوامل التي أّدت إلى عروبة السودان كم أ عل 

سائر حديكي من بعد منحصرًا في شأن التعريب ال امعي في السودان في حاضره 
. مي نظرٍة إلى مستقبلو

فأقول وباهلل التوفيق ،،،، 
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متى عرف السودان اللغة العربية؟ 

إن السودان قد عرف اللغة العربية منذ زمن قديم عن طريق ى رات عربية 
سابقة لدخول اإلسالم إليو، فقد  اء خبر ذلك في عدٍد من المصادر الموكوق بيا 

رغم أن  تابات المحدكين عن تاريخ السودان غالبًا ما تت اوز الحديث عن البدايات 
األولى الستعراب السودان، وقد لخص اإلداري المؤرخ ماك مايلك في ال زء األول 

م مل ما انتيت إليو الدراسات في " تاريخ العرب في السودان"من  تابو الشيير 
:  والتر مة بتصرف من عندي–ىذا الشأن بالعبارة التالية 

لقد أصبح من الحقائق التي ال خالف علييا أن استيطان العرب المسلمين "
في السودان أدَّى إلى تغيير عميق في األصول العرقية لس انو األصليين، بيد أن 

ىذه الحقيقة األولى ال ي ب أن تح ب الحقيقة الكانية التي تتساوى معيا في 
من )األىمية وىي أن القبائل العربية  انت منذ زمن بعيد قبل ظيور اإلسالم تعبر 

". ، إلى السودان كم إلى مصر( ية الشرق
فالسفر على شواطئ البحر األحمر الشرقية والغربية  ان في الماضي أمرًا 

ميسورًا بل إن الت ار العرب وصلوا في ذلك الزمان البا ر إلى نير النيل من  ية 
الشرق، و انت المنطقة إلى  نوب مصر تعد منطقة اختالط بين العرب والس ان 

األصليين، حيث استق  كير من العرب العابرين عن طريق أريتيريا والبحر األحمر 
. في السودان ل ونو األقرب إلى طبيعة بالدىم

ولعل انييار سد مأرب في الزمان الماضي  ان بمكابة االنف ار ال بير الذي 
فرق القبائل اليمنية أيدى سبأ وبعد بين أسفارىم في أيما ات اه، فمنيم من عبر إلى 
السودان عن طريق الحبشة، ومنيم من واصل سيره إلى الغرب في أقصى الشمال 
اإلفريقي،  ما فعل إفريقس بن ابرىة ذي المنار وىو الذي غزا السودان من  ية 
الحبشة وواصل سيره إلى بالد المغرب ابتنى فييا مدينة إفريقس التي نسب إلييا 

. اسم القارة
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ويؤيد  ل من المسعودي وابن خلدون الرأي القائل بأن قبائل صنيا ة في 

. شمال إفريقيا ىي من أصول حميرية

لصاحبو محمد علي مادون تفصيل مفيد للي رات " عروبة البربر"وفي  تاب 
ن الصلة القديمة بين الحبشة و نوب  العربية ألرض إفريقية لمن أراد المزيد، ىذا وا 

. ال زيرة العربية أمر معلوم لل افة
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ولعل فيما ذ رنا ما يعزز نظرية حديكة لألستاذ الد تور عبداهلل الطيب حيث 
إن ى رة المسلمين األولى من م ة الم رمة إلى أرض الحبشة  انت في : يقول

حقيقتيا ى رة إلى أرض السودان، إذ إن إقليم الحبشة عندئذ  ان يمتد حتى الشالل 
الرابي على نير النيل الرئيسي شمال الخرطوم، ويدلل األستاذ الد تور عبداهلل 

الطيب بشواىد من خبر الميا رين المسلمين في األرض التي حّلوا بيا، وقد شايي 
األستاذ الد تور عبداهلل الطيب في نظريتو ىذه  ماعة بعضيم من تالميذه، واهلل 

! أعلم حيث ذلك  ان
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الهجرات العربية بعد اإلسالم 

أمَّا مو ات الي رة العربية التي أدت بالفعل إلى عروبة السودان فقد  اء 
معظميا بعد دخول اإلسالم إليو في عيد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن 

الخطاب كم لّما ُقتل عمر وتوّلى الخالفة عكمان بن عفان عزل عمرو بن العاص 
عن والية مصر وولى بداًل عنو ابن أبي سرح الذي أرسل ابنو عبداهلل إلى السودان 

غازيًا لتنتيي حمتلو إلى إقامة عيد بينو وبين ُرماة الحدق من ملوك دنقال في 
التي أمنت " بمعاىدة البقط"شمال السودان وذلك بعد تناوش، عرف ىذا العيد 

للمسلمين حقيم في اإلقامة وممارسة شعائرىم وعدم التقرض ليم من حد أرض 
. أسوان شمااًل إلى حد علوة  نوباً 

بعدىا توالت ى رات القبائل العربية المسلمة إلى السودان على مر القرون 
التالية وعبر العيود اإلسالمية المختلفة لتستقر القبائل الوافدة على ضفاف النيل، 

كم اضطرىم ضيق األرض إلى التوغل  نوبًا في محاذاة النيل كم انتشروا شرقًا إلى 
أن التحموا بقبائل الُب ا، كم ات يوا إلى أواسط السودان وىناك و دوا أرضًا واسعًة 

قليلة الس ان أ واؤىا تضاريسيا شبيية بأحوال ال زيرة العربية وبيا من أسباب 
العيش ما ي عليا خير مستقر ليم، وتواصلت الي رات العربية متوغلًة في السودان 
 نوبًا وغربًا إلى أن صدتيم طبيعة األرض والمناخ االستوائي و كافة الس ان من 

أو إلى خط  (في  نوب السودان )القبائل النيلية من أن يصلوا إلى عمق القارة 
لى تشاد . االستواء فات و بعضيم غربًا إلى شمال دار فور وا 

وى ذا تش لت المنطقة العربية في السودان  ما نعرفيا اليوم وقامت ليم فييا 
مارات ودويالت  انت في البداية مستقلًة، بعضيا عن بعض . ممالك وا 

وقد أّدى توّطُن العرب في السودان ومخالُطتيم للس ان األصليين إلى انتشار 
اإلسالم وغلبة اللسان العربي في شمال السودان ووسطو، على أن بعض اللي ات 



  

 108 

السودانية القديمة لم تندكر إلى اليوم ال سّيما في المناطق األقل اختالطًا بالعناصر 
. العربية

وفي الحقيقة استمرت الي رات العربية ال بيرة تصل إلى السودان حتى القرن 
. الكامن عشر، مكل قبائل الرشايدة والزبيدية الذين حّلوا في شرق السودان

على أنو  انت تصل إلى السودان عن طريق حدوده الغربي  ماعاٌت أخرى 
من بالد المغرب ومن بالد شنقيط في تطوافيم أل ل الدعوة أو في طريقيم إلى 

الحج،  كيرون من ىؤالء استقروا بالسودان و ونوا أسرًا  اليات ظلت معروفة إلى 
. حين أن انصيرت وأصبحت بعضًا من النسيج العربي في السودان

 ذلك  اءت إلى السودان وفادة  بيرة من دول غرب إفريقيا ال سيما من قبائل 
. اليوسا المسلمة من شمال ني يرا حّلوا في ِبقاع متفرِقة من السودان
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 (أو السلطنة الزرقاء)دولة الفنج بالسودان 

لعل أىم ما حدث من تطور ُىويَّة السودان وعروبتو منذ أن أصبح ميا ر 
م حيث خضعت 1505القبائل العربية من  زيرتيم  ان قيام دولة الفنج في سنة 

. ليا المنطقة العربية في السودان بأسرىا

واتخذت دولة الفنج مدينة سنار في وسط السودان عاصمُة ليا، وبسطت 
. سلطانيا شمااًل إلى حدود مصر

ولقد انمحت في عيد دولة الفنج  كار المّد المسحي الذي سبق إلى السودان ال 
سيما بعد فتح  خر معقل لسلطان المؤسسة المسيحية بالسودان بسقوط عاصمتيم 

. ال نوبية سوبا التي تقي على مرمى ح ر إلى ال نوب من مدينة الخرطوم

لقد  ان من أظير سمات دولة الفنج لسانيا العربي والتزاميا باإلسالم دينًا 
. وشريعة وسلو اً 

فقد انتشرت في عيدىا مدارس حفظ القر ن وحلقات تعليم الفقو و كرت  -
 حتى أصبح –مقامات العلماء واألولياء ممن اشتيروا بالعلم والزىد والصالح 

. يشار إلى عيد الفنج  ّلو بعيد الصالحين

وقد حوى  تاب الطبقات لود ضيف اهلل ترا م لعدد  بير من مشاىير العلماء  -
وأىل ال رامات في ذلك العيد، وسادت من السودان من قراءات القر ن رواية 
الدوري عن أبي عمرو بن أبي العالء، واشتير بينيم المذىب المال ي في 

الفقو والطريقة القادرية بين المتصوفة، واتخذت دولة الفنج ليا رواقًا في األزىر 
عرف برواق السِّنارية، وأقاموا أوقافًا ليم بالمدينة المنورة وركتيا من بعدىم 

 .الح ومات السودانية
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. و انت دولة الفنج على صلة وكيقة ب ميي العواصم اإلسالمية من حوليا

وظلت دولة الفنج مستقرة أل كر من كالكمئة سنة حيث زالت دولتيم  -
عن  (إحدى وعشرين من القرن التاسي عشر الميالد)م 1821في سنة 

 .(التر ي المصري)طريق الغزو العكماني 

 :ومن الحقائق التي ال مراء فييا عندي -

إن العروبة واإلسالم توطنًا في السودان وش ال قبلتو الف رية وانتماءه  -
الحضاري بفضل الكوابت التي أرستيا دولة الفنج، وىي بحق تعد 

 .الدولة العربية المسلمة األولى في السودان

ومن الع ب أن ت د بعض ال تاب والمؤرخين في شك من أصول  -
الفنج ودولتيم ويتساءلون أىم من العرب أم الزنج من القبائل النيلية أم 

 ىم من بني أمية الذين ىا روا إلى السودان بعد سقوط دولتيم؟

بينما أخبار دولة الفنج حية في ذا رة األمة وملو يم معروفون واحدًا واحدًا 
بأسمائيم العربية وبأقواليم وأفعاليم المسنودة بمدونات ومخطوطات، حيث لم يمض 

تاريخ السودان : انظر)على انتياء دولتيم على يد الغزو العكماني زمن الطويل 
. (أبو سليم، و تاب السودان عبر القرون لم يي شبي ة:  تحقيق–لنعيم شقير 
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العهد العثماني 

ميما ي ن فبعد زوال دولة الفنج سنة إحدى وعشرين من القرن التاسي عشر 
استطاع الح م العكماني أن يوسي من سلطانو في  (م1821سنة )الميالدي 

السودان وأن يمد حدوده  نوبًا إلى خط االستواء وصواًل إلى منابي النيل في 
. البحيرات االستوائية التي ىي اآلن  زء من دولة يوغندة

وقد ميدت ىذه الفتوح إلى وصول اللغة العربية واإلسالم إلى  نوب - 
لى شمال يوغندة . السودان، وا 

ولّما أن وقعت مصر تحت النفوذ األ نبي ُعيِّن غردون باشا المبشر - 
اإلن ليزي حا مًا عامًا على السودان، و لب ىذا معو مستشارين لو من أىل ملتو 

. وبذلك أصبح الوالي على السودان من غير المسلمين بل من أىل ال بد ليم
فلقد استفز ىذا التعيين مشاعر المسلمي وأدى سوء السياسة واإلدارة إلى - 

. م1885قيام الكور الميدية في السودان كم انتصاره في عام 
ومرة أخرى عادت الدولة السودانية إسالمية المظير والمخبر وعربية اللسان - 

ول ن دولة الميدية شغلت بالحروب والمش الت الداخلية، وال يد الخار ي الذي 
م، بوساطة  يوش الغزو األ نبي 1898أدى إلى زواليا ىي أيضًا في سنة 

اإلن ليزي "، وى ذا دخل السودان في نير االستعمار الحديث (اإلن ليزي المصري)
عربي اللسان يدين س انو  (أي السودان)وىو " فعاًل واإلن ليزي المصري ح ماً 

باإلسالم، باستكناء بعض القبائل النيلية الوكنية في  نوبو وحتى ىؤالء فقد أصبحت 
اللغة العربية وسيلة للتخاطب فيما بينيم وذلك لتفرد  ل قبيلة منيم بلي اتيا 

. الخاصة
فماذا صني االستعمار بلغة أىل السودان العربية بعد أن استتب لو أمر  - 
الح م؟ 
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 (الحكم الثنائي)اللغة العربية في عهد الحكم األجنبي 

لم ي ن للغة العربية حظ  بير في مؤسسات التعليم الحديث التي أنشأتيا دولة 
الح م الكنائي في السودان مي بداية القرن العشرين، حيث  ان االعتماد على اللغة 

 بوصفيا لغة الح م الرسمية، فليس ع بًا أن استعملت اللغة اإلن ليزية ةاإلن ليزي
لتدريس  ميي مناىج المرحلة الكانوية من التعليم العام ما عدا مادتي الدين واللغة 
العربية، واستمر الحال  ذلك إلى نياية الح م األ نبي بعيد منتصف ىذا القرن 

. العشرين

وفي عيد الح م الكنائي  ان العمل في غالب دواوين الدولة مرتبطًا بمعرفة 
اللغة اإلن ليزية التي ىيمنت مي طول فترة االستعمار على  كير من أنواع التعامل 
وأو و النشاط الت اري واالقتصادي،  ما أخذت تسيطر على بعض منابر الكقافة 

العامة في البالد، كم سن الح م الكنائي قانون المناطق المقفلة ليحاصر اللغة 
العربية والدين اإلسالمي ويحد من األكر العروبي في شمال البالد من أن ينمو 

قامة المدارس  ويتقوى في ال نوب، بينما أطلق لل نائس من  ل ملة حرية التبشير وا 
- التنصيرية بدعم مالي يؤخذ في  كير من األحايين من موارد الشمال المسلم

! فتأمل

 ذلك لّما قامت بعض مؤسسات التعليم العالي في السودان في الفترة بين 
الحربين العالميتين اعتمدت اللغة اإلن ليزية لغة التدريس ل ميي المناىج سوى قلة 

من التخصصات التي ال سبيل ألدائيا بغير اللغة العربية، على أنو  ان ىناك 
معيد علم عالي للدراسات اإلسالمية، أنشأه نفر من  بار مشايخ الدين في عام 

حين أحسوا الخطر على اليوية اإلسالمية، -  لي ون على غرار األزىر–م 1912
وقيم الدين من أن ُتضيَّي تحت النظام التعليمي ال ديد، ول ن دولة الح م الكنائي لم 
تعارض قيام ىذا المعيد  ما أنيا لم تأبو بو  كيرًا حيث لم ي ن للمتخر ين منو حق 
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معلوم في العمل بمؤسسات الدولة، وىو المعيد الذي تطور فيما بعد استقالل 
. السودان إلى  امعة أم درمان اإلسالمية

م ىذه األوضاع، وسرعان ما عّربت 1956ورث السودان المستقل في عام - 
الح ومات الوطنية دواوين الدولة،  ما عربت مناىج المرحلة الكانوية في التعليم 
العام واستردت اللغة العربية م انتيا فيما سوى التعليم العالي الذي ظلت مناى و 

.  ميعيا تدرس باللغة اإلن ليزية باستكناء أقسام الشريعة واللغة العربية

ولم ي ن السودان بدعا في ىذا الشأن بين البالد العربية إذ إن أ كرىا حتى 
التي لم تقي تحت الح م األ نبي المباشر ظلت مؤسسات التعليم العالي فييا تعول 

.  في التدريس على اللغة األ نبية فرنسية  انت أم إن ليزية

م 1919ويستكنى من ذلك سوريا التي التزمت العربية لغة للتعليم العالي منذ عام 
عقب انيزام قوى المحور في الحرب العالمية األولى وذىاب الح م التر ي العكماني 

. عنيا

ولقد شارك السودان على مدى األربعين سنة الماضية في ملتقيات الم امي العلمية 
العربية، وفي مؤتمرات التعريب التي عقدتيا المنظمة العربية للتربية والكقافة والعلوم 
وت ررت قرارات المؤتمرات وتوصياتيا بأن التعويل على اللغة العربية في تدريس 

العلوم الحديكة فيو منطلق للعقول واستقالل ليا من التقليد، وتم ين ليا من اإلبداع 
واالختراع، ذلك أن اللغة ىي طريقة للتف ير بقدر ما ىي وسيلة للتعبير وأن المقلد 
تابي متخلف، ل ن رغم توصيات المؤتمرات بحتمية التعريب فإننا ال ن د انع اس 

.ىذه التوصيات على واقي التعليم العالي إال في القليل
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حاضر التعليم الجامعي في السودان 

م، أصدرت الدولة السودانية قرارًا 1990من عام  (شباط)في شير فبراير 
سياسيًا بإلزام  ميي مؤسسات التعليم العالي باستعمال اللغة العربية لتدريس المناىج 

. ولم تستكن أحداً 

ورغم أن القرار اتخذ بوعي  امل لواقي التعريب على مستوى العالم العربي وبعد 
موازنة إلم انات تطبيقية إاّل أن صدوره أحدث دويًا ىائاًل بين أساتذة ال امعات 

دارتيا واستعظمتو طوائف أخرى من عامة المكقفين في السودان . وا 

فقد وضي القرار السياسي حين صدر حدًا فاصاًل لل دل العقيم المطّول حول 
قضية التعريب في السودان ونقليا من طور اليم والنظر إلى حيز الفعل والنفاذ، 
علمًا بأنو في محاذاة قضية التعريب  ان ىنالك حوار دائر في الساحة السودانية 
بين دعاة التأصيل وطوائف أخرى من الداعين إلى أنواع من المذىبية المتأكرة 

. بم تسبات فترة االستعمار من األف ار الدخيلة

ومي ىذا فقد تر ت الدولة ألىل ال امعات  يفية استيعاب ىذا القرار في 
. مؤسسات التعليم العالي السودانية

فأخذ التعريب حّظو من نقاش مستفيض في مؤتمر  امي تبعتو ندوات 
. متخصصة حول مستقبل اللغة األ نبية ومستقبل اللغة العربية في التعليم العالي

وأنشئت الييئة العليا للتعريب لت ون أداة للتنسيق والمتابعة، وقام ليا م لس 
مؤلف من مديري ال امعات أو ممكلييا باإلضافة إلى عدد من المتخصصين في 
التعليم العالي واللغة العربية،  ما أنشئ في ىذه األكناء م مي اللغة العربية في 

، وقام مر ز للتر مة (وىو الخامس تأسيسًا بين الم امي العربية)السودان 
اإلسالمية ب انب ما  ان مو ودًا قباًل في بعض ال امعات من وحدات التر مة 

. والتعريب، فيذه إذن  ملة من المنابر المستحدكة لمساندة ىذا التحول ال بير
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من خالل حوار قاصد طور منيج تطبيق التعريب على مؤسسات التعليم العالي 
بالسودان، ول ن من قبل أن نستعرض من التفصيل معالم منيج التعريب ي در بنا 
أن نتعرف على  راء المناىضين لو والعقبات التي يرت زون علييا في دعواىم بعدم 

: تطبيقو أو تأ يلو، فيم يشيرون إلى العقبات التالية

. عدم توحيد المصطلح العلمي واالختالف حولو -1

التعريب يعزل الدارس عن علوم الغير ومعارفيم والعرب في ىذا الزمان  -2
 .ليسوا أىل ريادة علمية ال سيما في علوم التقانة

 .ضعف الم تبة العلمية العربية في تخصصات  كيرة -3

مصادر العلوم الحديكة مو ودة في اللغات األ نبية فِلَم عدم األخذ منيا  -4
 .مباشرة

فلنستصحب إذن ىذه العقبات ونحن نستعرض أىم معالم منيج التعريب 
. ال امعي في السودان وقضاياه
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معالم منهج التعريب الجامعي بالسودان 

التدرج في التطبيق - 1

وىذا أمر قد  ان، فلقد بدأ تعريب مناىج السنة األولى في  ميي  امعات - 
. 1990/1991السودان في العام الدراسي 

كم تصاعد التعريب في المنياج الدراسي عامًا بعد فعامًا، لي تمل في أربي أو - 
خمس أو ست من السنوات حسب طول المنياج المقرر لنيل الدر ة في 

التخصصات المختلفة، وفي ىذا التدرج تيسير على األستاذ والطالب الستيعاب 
. مقتضيات التحول المنشود

 أخذت تتخرج بتوفيق اهلل األفواج األولى من الطالب 95/96ومنذ سنة - 
ال امعييبن الذين تلقوا م مل دراساتيم باللغة العربية، وذلك في ال ليات العلمية 

والمينية مكل اليندسة والبيطرة والطب والزراعة وعلوم الفيزياء وال يمياء 
والرياضيات وعلوم األرض، فضاًل عن العلوم اإلنسانية مكل ال غرافية واال تماع 

. واالقتصاد التي  انت تدرس قباًل باللغة العربية
وى ذا فقد بلغت مسيرة التعريب إحدى غاياتيا في إحالل اللغة العربية بداًل - 

عن اللغة األ نبية لتدريس المناىج ال امعية، على أن مقاصد التعريب تتعدى 
م رد مخاطبة الطالب باللغة العربية في قاعات الدرس، والعبرة في أن يوطَّن العلم 

لفًة ومعايشُة وابت ارًا  والتقانة الحديكة في األرض العربية ولنستنبط بيا فيمًا وا 
بداعًا،  ما قال شحادة الخوري . وا 

الفصحى الميسرة لغة التدريس - 2

تقرر أن يلتزم األساتذة بالفصحى الميسرة في التدريس ال امعي تفاديًا للفظ - 
العامي المبتذل أو الحوشي الغريب المستعصي، وذلك أدعى ألن يحترم الطالب 

العلم الذي يتلقاه  ما أنو يرفي من مستوى لغة ال تابة والخطاب لدى الطالب 
. واألستاذ معاً 
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دراسة مواد في اللغة األجنبية - 3

تقرر أن يدرس  ميي طلبة ال امعة على اختالف تخصصاتيم أربعة مقررات في 
اللغة اإلن ليزية، بمعدل مقرر في  ل عام ألربي سنوات، لي ون من ذلك نافذٌة على 

. علوم الغير ولتم ينيم من طلب المعلومة في مظانيا من المصادر األ نبية
فال ح ة لمن يقول بأن التعريب يعزل الطالب عن مسارات العلم الحديث على 

 .نطاق العالم
دراسة مواد في اللغة العربية - 4

 ذلك تقرر أن يدرس الطالب ال امعي أيًا  ان تخصصو أربعة مقررات في 
اللغة العربية؛ لتم ينو من التعامل بلغة عربية سليمة في حوار الدرس وعند 

لى مكل ىذا تشير توصيات م مي اللغة العربية  ممارستو العمل بعد تخر و، وا 
. م1997بالقاىرة في ختام دورتو الكالكة والستين لسنة 

األبقاء على الرموز والصيغ الرياضية على هيئاتها األجنبية -5

تقرر اإلبقاء على الرموز والصيغ الرياضية على ىيائتيا في اللغة األ نبية 
لى أن تعتاد ألسنتيم على أنواع  تيسيرًا على الطالب واألستاذ في ىذه المرحلة، وا 

لى أن تنشأ بينيم وبين االصطالحات ال ديدة اإللفة  التعبير العربي العلمي السليم وا 
.  والوئام

لجان التعريب بالجامعات - 6

تقرر أن ُت ّون ل اٌن للتعريب في  ميي ال ليات واألقسام العلمية، وأن تنشأ 
إدارات للتعريب في  ل  امعة يعين ل ل منيا مدير بدر ة عميد  لية، ويمكل مدير 
إدارة التعريب  امعتو في م لس الييئة العليا للتعريب، ىنالك إذن خطوط واصلة 

. بين األستاذ والييئة عبر  ليتو أو إدارة التعريب ب امعتو
دارات ال امعات . والتنسيق أصبح بتوفيق اهلل قائمًا على و و حسن بين الييئة وا 
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قضايا وحلول 

لنقف اآلن على بعض قضايا التعريب ومش التو التي صاحبت تطبيقو في 
. السودان والحلول والوسائل التي اتبعت في معال تيا

: القضية األولى ىي

: األستاذ الجامعي- 1
لقد  ان األستاذ وليس الطالب ىو المش ل األول في مسألة التعريب في بدايات 

. تطبيقو
: فقد  ان خلف ذلك

. دراساتُو ال امعية السابقة التي تلقاىا  ميعًا باللغة األ نبية -
محاضراتو المصاغة  ميعًا من مصادر أ نبية فيو يلقييا على الطالب  -

بذات التعابير والصيغ العلمية التي تلقاىا بيا وال تقي عليو مسؤولية في 
 .الصياغة أو ح بتيا

خشيُتو من الم يول فيو لم يسبق لو أن درس فضاًل على أن ي ون قد  -
درَّس مادتو العلمية باللغة العربية، وىو واكق من تفوقو على الطالب في 

 .اللغة األ نبية بح م دراساتو العليا بالخارج، ويفقده التعريب ىذه الميزة

من األساتذة المخذِّلين إلخوانيم ييولون ليم " الرافضة"ىناك طائفة  -
مش الت التعريب، وانفراط األمر عند تطبيقو، وأن االرتداد عنو ال بد 

 . ٍت مستقبالً 

قد حمل الناس على ىذا األمر سواٌء، -  وتلك ىي ميزُتو–ول ن القرار السياسي 
المعارض منيم والمؤيد، وسرعان ما ا تشف  كير من األساتذة أنفسيم في اللغة 

 المحدودة في اللغة العربية وأدر وا أن مقدراتيم ال امنة تتفوق على حقيقة معرفتيم
. األ نبية
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ولقد أ سبيم الف اك من أسر اللغة األ نبية تحرًا في الف ر وكقًة بالنسف واعتمادًا 
. على الذات

فياىم اليوم قد أقبلوا على أعمال التر مة والتأليف بعد مضي ست سنوات فقط 
من بداية تطبيق التعريب، حيث بلغت  ملة مؤلفاتيم المنشورة التي تحت الطبي أو 

اإلعداد مئة وخمسين مصنفًا أو تزيد بينما لم تصدر فيما نعلم عن األساتذة ال امعيين 
في السودان  تب في م االت العلوم الحديكة على مدى األربعين عامًا الفائتة أي منذ 
إنشاء ال ليات العلمية في السودان، ولئن  ان فاتنًا شيء مما قد  تبوا فيو بال ريب ال 

. يبلغ معشار ما قد أن ز في بضي سنوات بعد التعريب
. وليس غير حا ز اللغة من سبب لذلك القصور أو ىذا التطور

ومن حسنات التعريب الظاىرة الباىرة ازدياد معرفة األساتذة بلغتيم وتفقييم فييا 
 ما أنيم ازدادوا علمًا في تخصصاتيم العلمية، فمسؤولية التأليف تستو ب علييم 

. التدقيق والضبط واإلحاطة
ولقد تحقق من ىذا النشر العلمي بعض أىداف التعريب في توطين ىذه العلوم 

تاحتيا ليم ليأخذ  ل منيم حسب  في اللغة العربية وتقريب المعرفة العلمية من ال افة وا 
. حا تو أو طاقتو

. وىذه كمرة لو لم ي ن من فائدة للتعريب إاّلىا ل فتو
ومما ت در اإلشارة إليو أن زاحمت حر ة التعريب في السودان تطورات  بيرة 
أخرى ألقت بأعباء إضافية على أساتذة ال امعات، فقد توسعت الدولة في إنشاء 

ال امعات حتى بلغ عددىا خمسة أضعاف ما  انت عليو قبل التعريب، فيي اآلن 
كالكون  امعة غير ال ليات ال امعية األىلية،  ذلك ازداد عدد الطالب المستوعبين 

في مؤسسات التعليم العالي في  ل عام، فمن نحو خمسة  الف طالب في عام 
م، و ان على األساتذة ب انب 1996م، إلى أ كر من كالكين ألفُا في عام 1989

است ابتيم لمطلوبات التعريب أن يقوموا بإدارات ىذه ال امعات  ليا والتدريس بيا، 
فانخفضت نسبة األساتذة إلى الطالب إلى ما دون المعدالت المتعارف علييا، وتسعى 

الدولة اآلن لتدارك ىذا النقص بشتى الوسائل،  ما اتخذت تداير معينة للتقليل من 
 . كار ىذه المفارقة على الدراسات ال امعية
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: القضية الثانية ىي

: تعريبو وتوحيده- المصطمح العممي

ال يزال تعريب المصطلح العلمي وتوحيده ىو مدار حر ة التعريب على امتداد 
. الوطن العربي

تتعاون عليو م امي اللغة العربية ومرا ز التعريب وىيئاتو وتقوم المنظمة العربية 
للتربية والكقافة والعلوم بعمل  بير في ىذا الصدد عن طريق م تب تنسيق التعريب، 

. وذلك بإصدار المعا م الموحدة لمصطلحات العلوم في الم االت المختلفة

ولقد شيدت العقود األخيرة زيادة  بيرة في المنشور من ال تب العلمية وقواميس 
. المصطلحات بحيث شملت ىذه المؤلفات مختلف م االت العلوم الحديكة

وىذه الذخيرة من المعا م وال تب العلمية ىي التي ىيأت الن اح لحر ة 
. التعريب في السودان

قد  علت الييئة العليا للتعريب في السودان أمر المصطلح العلمي على رأس 
اىتماماتيا ذلك ان ال امعات أصبحت في موا ية حقيقة مي الحا ة المماكلة 

. للمصطلح المعرب في التدريس
لذلك أقبلنا على صناعة المعا م الموحدة للمصطلحات في علوم األساس والعلوم 

د اللغة العلمية داخل السودان في األقل . التطبيقية، و انت الغاية أن، نوحِّ
وألزمنا أنفسنا باألخذ ب ميي ما أ معت عليو المعا م العربية من - 

لغة  (العربية)مصطلحات حيث ال م ال لقطرية أو شعوبية في شأن اللغة فيي 
القر ن وخزانة قيم الدين والموروث الحضاري  لو، وىي من أ بر عناصر توحيد 

. األمة وا تماعيا
 ذلك ألزمنا أنفسنا بذات المعايير والقواعد التي أقرتيا م امي اللغة العربية - 

الختيار المصطلح، من تفضيل ال لمة الفصيحة على المعربة، وال لمة الواحدة 
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على ال لمتين، التي تقبل االشتقاق على ال امعدة إلى  خر ما ىو معلوم في ىذا 
. الباب

ول ن حين وقي االختالف حول المصطلح في مصادره المختلفة أو متى ما لم 
ن د تر مة أو تعريبًا لمصطلح بعينو ا تيدنا لألخذ بما نقدره أفضل الو وده لمقابلة 

. المصطلح الغائب أو المختلف عليو، كم أكبتنا اختيارنا في المع م الخاص بذلك
: وفي ىذا الصدد أصدرنا
. مع م الفيزياء الموحد
. مع م ال يمياء الموحد

.  مع م الرياضات الموحد
والمع م الموحد لمصطلحات الحاسوب  تحت الطبي 

ومع م علوم األرض    تحت الطبي 
. والطبعة الكانية من مع م الرياضيات الموحد

 ما أصدرنا مع مًا في االصطالحات ال امعية العامة التي تدور بين م الس 
. ال امعة وىيئاتيا

. وىناك عدد  خر من المعا م في مراحل مختلفة من اإلعداد
حدى ال امعات  ولقد ىدانا اهلل ألن ن عل صناعة المع م شر ًة بين الييئة وا 
السودانية كم يندى على أىل ذلك الفن في  ل ال امعات ومرا ز البحوث ليشتر وا 

 ميعًا في ل ان اإلعداد والصياغة، فيم إذن ملزمون بعدئذ بالمصطلحات 
. المشمولة في المع م أل ل التدريس أو التأليف

وتشترك الييئة العليا للتعريب في  ميي ندوات التعريب وتقدم الدراسات على 
مشروعات المعا م التي يبعث بيا م تب تنسيق التعريب بالمغرب توطئة إل ازاتيا 

. الحقًا في مؤتمرات التعريب ال امعة التي تدعو إلييا المنظمة
تعريب المصطلح العلمي وتحيده رىين باستعمالو في التدريس فإذا ما التزمت 

 امعات عربية أخرى بالتعريب فمن المأمول أن يتحقق التوحيد المصطلحي 
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المطلوب في وقت قصير، ذلك أن االختالف القائم اآلن حوليا إنما ىو القليل 
. (الذي ال تزيد نسبتو على العشرين في المئة)

كم إن استعمال المصطلح وتداولو ىو الذي ي شف ضعفو أو قوتو والمصطلح 
يتطور بالمراس التداول وُيي ر المفضول منو ليبقى األصلح وىذه سنة متبعة منذ 

. القدم

: فقد  ان يقال لمقابلة المصطلح األ نبي

Pendulum -نواس - رقاص كم إلى- وتطورت اللفظة إلى- بندول
  مبيوتر تطورت إلى حاسب إل تروني كم إلى Computer:و ذلك في 

. حاسوب

.  نابض– كم إلى –قيل عنو ياي - Springوفي المصطلح 

وقديمًا  ان األسالف يقولون أركماطيقا كم قالوا علم الحساب، وقالوا ابتداء 
. روطاريقا كم تر مت إلى الخطابة

ذلك  ان مذىبيم في حر ة التر مة األولى في اإلسالم فقد ت اوزوا أخطاء 
المتر مين سواء في اللغة أو المسميات المصطلحية وبعد أن يستوعبوا األف ار 

. المنقولة يعودون إلصالح أخطاء النقل في اللغة أو في اإلصطالحات
و انت القاعدة أاّل ي ون المصطلح ح ر عكرة في حر ة نقل العلوم إلى العربية، 

وقد أشار إلى مكل ذلك الد تور  ميل المالئ ة في محاضرة سابقة ليذا 
. الم مي

ومما ىو  دير بالمالحظة أن و ود الترادف في مقابلة بعض المصطلحات ال 
يضر بالتعريب، فالترادف أمر واقي في اللغات العلمية العالمية فيقولون في 

. antenna  ما يسمونو aerial: اإلن ليزية لليوائي
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: ويقولون
Cross girders, transverse beams, floor beams, secondary beams. 

". روافد متقاطعة أو عارضات كانوية أو أعتاب مستعرضة"

أنيميا فال  anemiaفإذا ما قلنا عوز الدم أو نقص الدم أو فقر الدم في مقابلة 
. ي ب أن يترتب على ىذه التر مات سوء فيم

م انيات التوليد فييا  بيرة  دًا ولك في  فاللغة العربية إلصاقية اشتقاقية وا 
الم از والتر يب المز ي والنحت واإلبدال والقلب والحذف في تعريب اللفظ ما 
يسعفك بمدد غزير من األلفاظ للتفريق بين المعاني المتقاربة وليس ىنا م اٌل 

. للتمكيل ل ميي  ذلك

ول نَّا و دنًا من خالل الممارسة أنو مما يعين على اختيار المصطلح ب انب 
المعرفة اللصيقة باللغة المنقول منيا واللغة المنقول : وىي)شروط التر مة المعيودة 

ضرورة أن يضاف علييا شرط  (إلييا واإللمام بالمادة المنقولة وبفنيات تعريب اللفظ
". شرط ال ماعة" خر، ىو 

فال ماعة من نحو خمسة من المختصين ىم أقدر على التحري وأحرى أن - 
 –يقعوا أو يقي أحدىم وىم م تمعون على المصطلح المعبر أو الحد ال امي الماني 

. من ضرور اال تيادات الفردية

فإن لو دورًا ىامًا في اختيار المصطلح، ف كيرًا ما ينفر " االستحسان"و ذلك 
الناس من بعض المصطلحات بل قد يستينونيا رغم  ونيا من ال لم الفصيح، ولقد 

التي  اءت في " المعك لة"نفر بعض أطبائنا في السودان نفورًا  بيرًا من  لمة 
المع م الطبي الحديث لمقابلة لفظة بن رياس األ نبية، أكاروا حوليا ض ة  برى 

. وحررت حوليا مقاالت طوال في الصحافة المحلية
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وىي أيضًا بالمع م الطبي الحديث في مقابلة " خمج"وزاد الطين بلة  لمة 
 وىذه وتلك  ادوا بيما أن يزىدوا الناس في المع م Infectionالمصطلح األ نبي 

المتفرد الذي أ مي غالب أساتذة الطب في الوطن العربي على  ونو المصدر 
. األساسي لمصطلحات العلوم الطبية

وبعض األطباء ن دىم من أشد المناىضين لحر ة التعريب، ولعل أن تخفف من 
غلوائيم م اىدات ىيئة الصحة العالمية إلقليم الشرق األوسط التي ال تزال ترمي 
. بكقليا من أ ل تعريب مناىج الطب في ال امعات العربية قبيل نياية ىذا القرن

في السودان من ت ربة وضي المصطلح عدم التقيد بحرفية ... ومما أفدناه
النص األ نبي عند وضي مقابلة، بل ي ون التر يز على المدلول العلمي، وىي 

التر مة بالمعنى على طريقة حنين بن إسحاق شيخ النقلة في عيد التر مة األول، 
 بالعبارة angel echoفعلى سبيل المكال ن د ىنالك من تر م المصطلح األ نبي 

والمراد حقيقة أنو صدى م يول المصدر فلو قيل في مقابلة " صدى مالئ ي"
angel echo" ل ان أولى" صدى مبيم .

وو دنا أنو للتفريق عند وضي المصطلحات متقاربة المعنى ال بد من 
. استعراض  ميي ىذه المصطلحات المتقاربة معاً 

: فياذ مكال لعدة مصطلحات متقاربة في المعنى

 Aberrationزيغ 

 Deviationحيدان 

 Translationانتقال 
 Displacementإزاحة 
 Deformationتشوه 
 Distorsionتشويو 



  

 127 

 movementsتحر ات 
 Deflectionانزياح، سيم 

 Changesتغيرات 
 Swayانحراف 
 Diffractionحيود 

 :وىذا مكال  خر من ىندسة المياه

 Flowتدفق،  ريان 

 Flow, steam line ريان، انسيابي 

 Flow, steady ريان مستقر 

 Flow, unsteady ريان غير مستقر 

 Flow, turbulent ريان مضطرب 

 Flow, transient ريان عابر 

 Flow, sugreتدفق طامي 

ميما ي ن فصناعة المعا م عمل مستمر ويم ِّن من تدارك اللفظ المفضول 
في الطبعات الالحقة للمع م لذلك  علنا في السودان ل نة دائمة من األوصياء 

عادة طبعو ليوا ب حر ة العلوم  ل ل مع م، ليضطلعوا بمرا عتو وتحديكو وا 
. المتطورة
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الكتاب المنهجي المقرر 

صعوبات الحصول على ال تاب العلمي المني ي المعرب لعدد من المواد 
الدراسية  ان من بعض مش الت التعريب ال امعي في السودان عند بدايتو، 

ولتدارك ىذا النقص سعت ال امعات السودانية للحصول على حا اتيا من  تب 
المناىج من لدى ال امعات السورية والعراقية ذات الت ربة الطويلة الممتدة مي 

قضايا التعريب، وى ذا حصلت  امعات السودان على  زء  بير من  تب المناىج 
بل حصلت علييا بأسعار رمزية أو عن طريق اإلىداء كم تبارك  امعات السودان 

. في تزويد م تباتو بال تب العلمية من  ميي المصادر المتاحة

وقد الحظ األساتذة وقوع االختالف بين م موعات ال تب التي حصلوا علييا -
من حيث عدم التزام المؤلفين بمصطلحات المعا م الصادرة من المنظمة العربية 
للتربية والكقافة والعلوم،  ما أن ىناك فروقًا بينيا في مستوى الطباعة واإلخراج 
حيث بعضيا صدر في طبعات قليلة الت لفة لي ون في متناول الطالب غير 

. الموسرين

فإذا ما أخذت  امعات عربية أخرى بتطبيق التعريب فإن ال تاب العلمي - 
العربي سي د روا ًا  بيرًا، فيو سيصبح متاحًا لمئتي مليون عربي أو قل ل امعاتيم 

ومكقفييم، وىذا التفاعل الواسي مي ازدىار سوق ال تب سوف ي ون من العوامل 
. التي تؤدي إلى الطفرة العلمية المنشودة إن شاء اهلل

البن خلدون رأي طريف حول ال تاب الدراسي يحسن الوقوف عنده فيو - 
، وذلك من اختالفاتيم في المنيج "إن  كرة التصانيف مضرة بالمتعلم: "يقول

والبراىين وتفريعاتيا مما يشوش على المبتدئين، وعندي أنو بالنسبة لطالب الدر ة 
يحسن االلتفاف حول  تب مختارة متدرِّ ة مي تقدم " أي اإل ازة ال امعية"األولى 

الطالب في دراساتو، أما المتخصصون وطلبة الدراسات العليا الذين يبغون اصطياد 
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ن  الشوارد ودقائق الن ات فليس علييم أال أن يطلعوا على مصادر متعددة وا 
. اختلفت

ويبدو أن طريقة المتقدمين في تدريس النحو أو العلوم اإلسالمية مكل الفقو - 
.  انت مؤسسة على ىذا النيج الذي أشار إليو ابن خلدون

ال يزال ىذا سعُي  كيٍر من ال امعات شرقًا وغربًا باالعتماد على  تب مقررة - 
ل ل مادة في مستوياتيا المختلفة، النقطة ال وىرية في ىذا األمر ىي التدقيق في 
تخصيص بعض ال تب المقررة للمواد الدراسية والكبات علييا مي إدخال التعديالت 

. التي تقتضييا طبيعة العلوم ال ونية المتطورة

 



  

 130 

كتب المراجع واألمهات 

الم تبة العلمية العربية في حا ة ماسة لل تب المر عية الشاملة لألصول في 
  ما ىي بحا ة إلى الموسوعات العلمية التي توا ب تسارع علوم –العلوم المختلفة 
.   التقانة الحديكة

وىنا ال بد أن نحمد لم مي اللغة العربية األردني عنايتو بتر مة عدد من 
المصادر المعرفية ونشرىا، وىي  ميعًا على در ة عالية من ال ودة في الطباعة 
واإلخراج، ومما يبشر بخير أن عددًا من الم امي ومرا ز التعريب ات و إلى سد 
ىذه الكغرات بتبني التر مة ل تب المرا ي والموسوعات العلمية وعسى أن يتم 
تنسيق في ىذا األمر ربما على مستوى المنظمة العربية للتربية والكقافة والعلوم 

. لتفادي ت رار ال يود ولضمان تمويل خاص لتحقيق ىذه الغاية
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تقويم تجربة التعريب السودانية 

م، تقويمًا شاماًل لمسيرة 1996أ رت الييئة العليا للتعريب في أواخر عام 
التعريب في مؤسسات التعليم العالي بالسودان منذ االلتزام بمقتضيات القرار السياسي 

. م1990الصادر في شير فبراير من عام 
استند التقويم على تقارير وردت من عشرين  امعة سودانية شملت  برى 

ال امعات وال امعات الحديكة التي ا تملت الدراسات فييا إلى السنوات النيائية في 
. منيا يا

وقد حوت التقارير ردود ال امعات على محاور محددة بحيث تم ن من التقويم 
. السليم لحصيلة ت ربة التعليم في السودان

:  اءت محاور التقيوم  اآلتي
. شمول التعريب للمناىج الدراسية في  ليات ال امعة وأقساميا المختلفة -1
 :المشا ل التي وا يت التعريب من حيث -2

. وضي األستاذ -أ 
 .ال تاب ال امعي -ب 

 .المصطلح العلمي -ج 

 .أي عقبات أخرى -د 

تقويم مدى استيعاب الطالب للعلوم باللغة العربية مقارنة بمستويات الطالب  -3
. قبل التعريب

كم أ رى م لس الييئة نقاشًا واسعًا حول فحوى التقارير واستعراض  ميي ما 
ت تمي لديو من البيانات األخرى ذات الصلة بيذا التقويم، وخلص إلى نتائج 

 .وتوصيات ن تفي منيا بخالصات مو زة على محاور التقويم
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شمول التعريب 

أخذ الم لس علمًا بأنو قد ا تمل تعريب مناىج الدر ة بال امعات السودانية 
:  ميعيا في التخصصات العلمية اآلتية

الرياضيات والفيزياء وال يمياء وعلم األحياء والموارد : عموم األساس -1
. الطبيعية

 .اليندسة والزراعة والطب البيطري وعلوم األرض: العموم التطبيقية -2

 :عموم الطب -3

ال زيرة وأم درمان اإلسالمية : ا تمل تعريب مناىج الطب في  امعات -أ 
وشندي وأعالي النيل و ليتي طب األسنان والصحة في  امعات 

. الخرطوم
 لية الطب ب امعة الخرطوم و لية الصيدلة :  لم ي تمل تعريب الطب في -ب 

حيث اقتصر فييما على السنة األولى وبعض المواد في . ب امعة الخرطوم
 .السنوات المتقدمة

تستعمل اللغتان العربية واإلن ليزية في تدريس الطب في  امعتي  ردفان  -ج 
 .والزعيم األزىري

- ا تمل تعريب مناىج العلوم اإلنسانية في ال امعات السودانية: العموم اإلنسانية- 4
 .مكل االقتصاد واال تماع وال غرافيا والتاريخ وغيرىا

الجامعات بجنوب السودان 

قلة األساتذة الذين ي يدون اللغة العربية حّد من شمول التعريب في اكنين من 
ال امعات الكالث ب نوب البالد، مما  عل تطبيق التعريب غير م تمل فييما، 
ومن المأمول أن تم ن التدابير المتخذة من ت اوز عقبات التعريب في ىاتين 

. ال امعتين أو في غيرىما في وقت قصير إن شاء اهلل
الجامعات والكليات األهلية 



  

 133 

مؤسسة التعليم العالي األىلية ملزمة ىي أيضًا بسياسة التعريب ولقد است اب العدد 
األ بر من ىذه المؤسسات است ابة  املة لقرار التعريب ول ن بعضيا لم يلتزم 

. بالتعريب  زئيًا أو  ليًا ألسباب مختلفة
المصطلح العلمي 

عبَّرت ال امعات من خالل تقاريرىا عن المصطلح العلمي لم يعد مش لة تعوق 
. التدريس باللغة العربية ألي من مناى يا

. وأشارت إلى غير ذلك  امعتان فقط- 

يصح القول بأن مسيرة التعريب في السودان قد ت اوزت مش لة المصطلح - 
. العلمي، وما  ان يعزى إليو من عقبات وغرابة أو  ونو غير موحد أو غير مح م

الكتاب المنهجي 

أشارت بعض التقارير إلى أن الحا ة ما زالت قائمة إلى تيسير أمر الحصول 
على العدد المناسب من ال تاب المني ي في بعض التخصصات، وىذه مسألة 
تتعلق بح م االعتمادات المالية لبند في ميزانيات ال امعات،  ما تتعلق بسيولة 

. الحصول على ال تاب المني ي في الم تبات أو دور النشر المحلية
األستاذ الجامعي 

عّبر م لس الييئة عن إشادتو بالدور المبدع الذي قام بو أساتذة ال امعات 
دارتيا في تر مة سياسة التعريب إلى واقي ماكل رغم األعباء اإلضافية بسبب  وا 

. اختالل نسبة األساتذة إلى الطلبة في ال امعات

 ما تقرر أن ت ون من المسؤولية على  ل أستاذ  امعي تأىيُل نفسو - 
. للتدريس باللغة العربية في م ال تخصص
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مدى استيعاب الطالب للعلوم باللغة العربية 

ا تمعت تقارير ال امعات على أن استيعاب الطالب للعلوم باللغة العربية فاق - 
. بقدر ملحوظ ما  ان عليو استيعابيم قبل التعريب

. وقد انع س ذلك إي ابًا على نتائج االمتحانات- 

يشير األساتذة إلى أن التعريب أفضى إلى التم ين من تدريس المادة المقررة - 
في فترة تقل عما ىو متاح ليا في ال دول الدراسي ما م نيم من التوسي في محتوى 

. المادة وزيادة التحصيل

. والنتي ة أن المستويات ترتفي بالتعريب وال تنخفض بو- 

: أصدر مجمس الييئة التوصيات التالية من خالل تقويمو لتجربة التعريب
لم يعد ىناك مبرر لتدريس أي من مناىج اإل ازة ال امعية أو الدبلوم - أ -1

. بغير اللغة العرربية في  ميي مؤسسات التعليم العالي السودانية

إن التصديق إلنشاء أي  امعة أو  لية أىلية ينبغي أن ي ون مشروطًا  -ب 
. بااللتزام ال امل بسياسة التعريب في التدريس

ينبغي اتخاذ التدابير الالزمة للتقيد التام بمقتضى قرار التعريب في  -ج 
 .المؤسسات السودانية القليلة التي لم ي تمل فييا تعريب المناىج

تش يعًا لحر ة التأليف يوصي الم لس بمضاعفة م افآت األساتذة على -2
. أعمال التأليف والتر مة لسد الحا ة القائمة من  تب المناىج الدراسية

التقدم بمذ رة لل امعات السودانية في شأن اعتماد ال تب المؤلفة  -3
 مضافًا وفق نصوص الئحة التأليف والنشر التي أعدتيا الييئة)والمتر مة 

، ضمن مفردات البحث (إلييا أية شروط أخرى تضعيا ال امعات
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العلمي عند النظر في ترقية أعضاء ىيئة التدريس لمرتبتي األستاذ 
 .واألستاذ المشارك

التعريب لما بعد المرحلة الجامعية 

يوصي الم لس بأن يتم التنسيق مي الييئات وال معيات العلمية  -4
والمؤسسات المينية في البالد العتماد اللغة العربية في  ميي أنواع 

. التعامل وفي الممارسات المينية بيا
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نظرة إلى المستقبل 

اكتمال التعريب - 1
لقد ا تمل بفضل اهلل لتعريب في السودان من حيث إحالل اللغة العربية بداًل من 

االستكناءات المحدودة في قلة من )اللغة األ نبية في تدريس  ميي المناىج ال امعية 
. (ال امعات يم ن تدار يا في وقت قريب إن شاء اهلل باتخاذ تدابير مناسبة

المرحلة القادمة ىي مرحلة الت ويد واإلتقان ورفي ال فاية العلمية في ال امعات 
. والمعاىد العليا

الدراسات الوجب القيام بيا لدعم سياسة التعريب والتمكين ليا في المستقبل - 2

الرموز العممية - أ

إذا  ان تعريب المصطلح العلمي وتوحيده يعد المرت ز األول في توطين العلم 
الحديث في اللغة العربية، فإن إح ام  تابة الرموز العلمية والصيغ الرياضية باللغة 
العربية يعد المرت ز الكاني في مسألة التعريب، إذ من دونو يصبح التعريب عماًل 

. ناقصًا ومبتوراً 

ذلك أن علوم التقانة  اليندسة وعلوم الرياضيات والفيزياء ال سبيل لتعلميا 
. دون أن تستخدم الرموز

فإذا ظلت الرموز في أش اليا األ نبية في طيات ال تاب العربي فإن ذلك 
يحدث تشويشًا على القارئ وتداخاًل مشينًا بين اللغتين دعت م امي وىيئات عيدة 

. بضرورة التخلص منو

نصت التوصية السادسة من توصيات الدورة السابعة والخمسين لم مي القاىرة 
، و اء مكل ذلك في ورقة "  زء عربي و زء أ نبي–بأال ت ون  تبنا من  زئين "
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بضرورة وضي قائمة تشتمل على الرموز والمختصرات "للد تور محمد ىيكم الخياط 
.  على حد قولو تمسُّ الحا ة إليو–بالعربية وىو باب 

ال امي في تاريخ العلوم "ويقول الد تور محمد عبدالرحمن مرحبًا في  تابو 
إن عدم تطور الرموز عند العرب  ان نقصًا خطيرًا و ان سببًا مباشرًا " عند العرب

. في عدم تسارع الحر ة العلمية عند العرب والمسلمين

ولقد سبق لي أن أشرت إلى تعريب الرموز في ورقة منشورة في م لة اللسان 
العربي من قبل نحو عشرين عامًا في محاولة مني لمعا لة بعض ىذه الرموز في 

. اللغة العربية

الرموز العلمية وطريقة "ولعل أوسي دراسة حديكة في ىذا الشأن ىي  تاب 
الذي أعد لو م مي اللغة العربية األردني كم أ ازه اتحاد " أدائيا في اللغة العربية
. م1987م امي العربية في عام 

ولقد أولت الييئة العليا للتعريب بالسودان أمر الرموز عناية  بيرة ودراسة 
. واسعة مستصحبة في ذلك ما  اء من مقترحات في  تاب الرموز األردني

ندعو إلى ضرورة االلتفات إلى أمر الرموز العلمية والصيغ الرياضية و يفية 
لى عقد  ولة أخرى من التداول حوليا . أدائيا في اللغة العربية وا 

وبما أن الرموز األساسية محدودة العدد ويم ن  معيا مي شروحيا في  تاب 
. واحد من الح م المتوسط فمن المأمول الوصول إلى در ة عالية من الوفاق حوليا

المختصرات - ب
ىي ضرب من االختصار للعبارة الطويلة أو للعناوين المت ونة من  لمات 

. متعددة وىي ال تدخل عادة في الصيغ الرياضية
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ولقد ي د المتأمل في صياغات بعض المختصرات الحديكة شيئًا من مظاىر 
الع مة وذلك منذ أن  عل الناس ينحتون ىذه المختصرات من  مي الحروف األولى 

. من  لمات العبارة أو العنوان المر و اختصاره
فإذا ما قرأت بعدئذ ال لمات المولدة بيذه الطريقة ألسماء الشر ات أو المؤسسات 

. أو الييئات لقلت إنيا ال تمت إلى  الم العرب في شيء
فالنحت غير طيِّي إاّل للذواقة من العرب المفطورين، ومن المنحوت المستساغ 

بسملة وحوقلة وعبشمي ذلك في القديم وحديكًا في قولك لوحدة الزاوية نصف : قولك
. القطرة نقّية

أّما ماسبيو وا تومايو وسونا ومكيالتيا من المسميات التي ظيرت في عيد سابق 
بالسودان فيي في تقديرنا من النحت المستقل غير المستساغ، ومن أبشي النحت ما 

أصابنا من إلحاق المقطي  و بالمختصرات،  ما أشار إلى ذلك الد تور محمد توفيق 
الرخاوي، فأصبح لدينا  ما يقول من أسماء الشر ات عصام و وصادق و، ولك أن 

ن شئت يونس و ومكيالتيا . تضيف إلى ذلك أرام و، و يسس و وألي سو وا 
يضاف إلى ذلك ال مي بين الحروف المتنافرة في ال لمة المولدة  تتابي الدال 

. والزاي وال مي بين الصاد وال يم، والقاف وال يم في ال لمة المولدة
ولقد استكقل بعض العلميين االختصارات من أنواع التر يب المز ي مكل 

.  يرومغناطيسية وفضلوا علييا  يربية مغناطيسية
. واستساغوا نحو برمائي وال مائي والسل ي والالمر زية ومكيالتيا وذلك لخفتيا

 إلصالح موضوع المختصرات يحتاج إلى عناية خاصة من م امي اللغة العربية
. شأنيا
 
 

ىناك دراسات متممة أو مكممة لمتعريب نذكر منيا - ج
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نظم نقل أسماء األعالم من اللغة العربية إلى اللغات األ نبية وبالع س حيث - 1
ير ى االلتفاف حول نظام ُيلتزم بو في  ميي البالد العربية، وذلك لتيسير التدوين 

. واالستر اع في المصادر العلمية العربية
وقد أصدرت الييئة العليا للتعريب ورقة في ىذا المبحث في مؤتمر التعريب السابي 

. م1994فبراير / الذي عقد بالخرطوم في يناير
توحيد نظام المقاييس والم اييل والموازين لتيسير تبادل ال تب ال امعية بين بلد - 2
. و خر
العمل على توحيد المواصفات بين البالد العربية لتش يي أنواع التعامل والتبادل - 3

. الصناعي والسلعي فيما بينيا
تش يي ال معيات العلمية والمؤسسات المينية لعقد الندوات والمؤتمرات - 4

للمتخصصين في البالد العربية لنشر المعرفة العلمية بينيم بما يفضي إلى توحيد 
شاعتيا على أوسي نطاق بين أىل ىذه التخصصات . المصطلحات وبكيا وا 

صدار الم الت العلمية - 5 العمل على تش يي النشر العلمي، ب تابة البحوث وا 
باللغة العربية وبتر مة ال تب العلمية النافعة وال تب األميات والتنسيق في ذلك بين 

. م امي اللغة ومرا ز التعريب وىيئاتو
إن تحقيق مشروع التعريب ىو المدخل ل عل اللغة العربية لغة عالمية للتدريس 
ذ اء روح اإلبداع وتوطين العلوم  والبحث العلمي وىو الطريق إلى تحرير الف ر وا 
ال ونية الحديكة في لغة األمة، فاللغة العربية ىي  صرة العروبة وعروتيا وخزانة 

. الموروث الحضاري ووعاء أصول الدين ومنبي كقافتنا وحضارتنا المشتر ة
 بو نسأل اهلل التوفيق إلى تمام ىذا األمر على و و يرضيو وتعزُّ بو األمة ويعلو

. شأنيا في العالمين
والسالم علي م ورحمة اهلل وبر اتو،،،
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