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كممة العدد  
 انو لمف دواعي السرور والفخر أف يصدر العدد الثاني لممجمة 

في موعده المضروب، حافؿ بالبحوث والدراسات المتنوعة، ليغطي 
ومف فضؿ اهلل عمينا أف استجاب عدد مقدر مف . عدة فروع لممعرفة

وقد راعت ىيئة . الباحثيف داخؿ وخارج الكمية بالبحث العممي الرصيف
التحرير في اختيار البحوث المحكمة لمنشر، حداثة المعمومة، 
وارتباطيا بقضايا المجتمع الحية، وتنوع حقوؿ المعرفة، والتزاـ 

كما التزمت ىيئة التحرير بالتوثيؽ . المنيجية العممية الصارمة لمبحث
وقامت بتعديؿ كؿ البحوث لتواكب ىذا الخط، فنرجو في . الرقمي

مقبؿ األياـ التزاـ الباحثيف الذيف يودوف النشر في ىذه المجمة بالتوثيؽ 
. الرقمي

كما تشكر ىيئة التحرير كؿ الذيف اتصموا بإدارة الكمية أو ىيئة 
التحرير مينئيف ومشيديف بالعدد األوؿ، ونعدىـ باالستمرار في 

. العطاء، شعارنا التميز والموضوعية
وفي الختاـ تزجي ىيئة التحرير جزيؿ الشكر لعطائكـ الثر في 
تطوير المجمة مف خبلؿ أرائكـ ومقترحاتكـ التي تجد منا أذنًا صاغية 

. وقبواًل حسناً 
 

واهلل من وراء القصد وهى يهدي السبيل ،، ،، ،، 

 
 رئيس التحرير
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جملة النيل األبيض للدراسات والبحوث 
White Nile Journal for Studies and Scientific Research 

حُغٞدحٕ - ًٞعظ٠  
: ٗززٙ ػٖ حُٔـِش 

جمؾةًاؾـقؾًاألبقضًؾؾدراداتًواؾلوقثًاؾعؾؿقةًجمؾةًحمؽؿةًـصػًدـققةًتصدرًعـًؽؾقةً .1

.ًاؾـقؾًاألبقضًؾؾعؾقمًواؾمؽـقؾقجقاً

: حألٛذحف  

ـشرًاؾلوقثًواؾدراداتًادللمؽرةًواؾيتًقعدفاًاؾلاحنقنًيفًاجملاالتًاؾعؾؿقةًؿـًأجؾًإثراءً .1

.ًوتـؿقةًاؾلوثًاؾعؾؿلًوخؾؼًحقارًبـاءًبنيًاؾلاحننيًوصاـعلًاؾؼرارً

 .ربطًاؾلوقثًواؾدراداتًبؼضاقاًاجملمؿعً .2

تقػريًوضؿانًحرقةًاألحباثًواإلبمؽارًألعضاءًفقكةًاؾمدرقسًواؾلاحننيًداخؾًاؾؽؾقةً .3

 وخارجفاًوتقرقدًاؾصالتًاؾعؾؿقةًواؾػؽرقةًبنيًاؾؽؾقةًوـظرياتفاًؿـًاجلاؿعاتًاألخرىً

: هٞحػذ حُ٘ؾش 

واؾيتًتمقاػرًػقفاًاألصاؾةًً(باؾؾغمنيًاؾعربقةًواإلٌؾقزقةًً)تـشرًاجملؾةًاؾلوقثًواؾدراداتً .1

واؾيتً.ًواإلبمؽارًإتلاعًادلـفهقةًاؾيؾقؿةًواؾمقثقؼًاؾعؾؿلًؿعًدالؿةًاؾػؽرةًواؾؾغةًواألدؾقبً

ملًقؿًـشرفاًدابؼًاًوملًتؽـًؿؼدؿةًؾـقؾًدرجةًعؾؿقةًأوًؿؼدؿةًؾؾـشرًيفًجمالتًأوًدورقاتً

وقؾزمًعـدًتؼدقؿًاؾلوثًؾؾؿهؾةًتؼدقؿًإؼرارًخطكًؿـًاؾلاحثًبأنًملًقيلؼًؾفًأنً.ًأخرىً

.ًًعـدًؼلقلًاؾـشرًيفًوعاءًآخرً–ـشرًوؾـًقـشرً

االوىلً:ًتردؾًـيىمانًؿـًاؾلوقثًواؾدراداتًوؿراجعةًاؾؽمبًواؾمؼارقرًإىلًرئقسًاؾمورقرً .2

 (ً.CD  ً)ؿطلقعةًعؾكًاؾقرقًواؾناـقةًعؾكًؼرصًًؿضغقطً

صػـوةًؿـًاؾؼـطعًً(30ًً)تؽــقنًاؾلوــقثًواؾدراداتًادلؼدؿةًحبــهؿًالًقزقدًعـً .3

ؽؿاًالًتزقدًؿراجعةً.ًمباًًػقفاًادلصادرًواجلداولًواؾردقمًاؾمقضقوقةًً( A4 )ادلمقدـطً

 simplifiedعشرةًصػواتًوانًقؽقنًؿؽمقباًعؾكًاؾؽؿلققترًباخلطًًاؾؽمبًواؾمؼارقرًعؾك

Arabicًًًؾؾغةًاؾعربقةًواخلط14ًحبهؿTimes New Romanًًًواؾعـاوقـ14ًحهؿ

ًوقمؿ12ًًأدقدًعرقضً،ًواهلقاؿشًواحلقاذلًبـػسًمنطًاخلطًحهؿ16ًاؾرئقيقةًحبهؿً

ًدؿ3.17ًًدؿًأميـ5.7ًدؿًأقير6.9ًًدؿًدػؾك2.45ًعؾقيً:ًإعدادًاؾصػوةًؽاآلتلً

 ًدؿًاؾػؼرةًتلاعدًؼلؾ6ًسًتذققؾًاؾصػوة1.27ًرأسًاؾصػوةً

 

 

 

 

 .ًدؿ1.3ًًدؿًًتلاعدًاألدطرًؿمعددًبؼدر3ًًًًًًًًوبعدً
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ًؽؾؿةً،ًعؾكًأنًقؽقنًؿؽمقبا150ًقرػؼًاؾلاحثًؿؾىصاًعـًاؾلوثًالًتزقدًؽؾؿاتفًعـً .4

 .بـػسًؾغةًاؾلوثًؿعًترمجمفًؾؾغةًاإلٌؾقزقةً،ًؿصوقباًباؾؽؾؿاتًادلػماحقةًباؾؾغمنيً

قؽمبًيفًورؼةًؿيمؼؾةًباؾؾغمنيًاؾعربقةًواالٌؾقزقةًعـقانًاؾلوثًوإدؿًاؾلاحثًوصػمفً .5

 .اؾعؾؿقةًووجفةًعؿؾفًوعـقاـفًورؼؿًاهلاتػًواؾربقدًاإلؾؽرتوـلً

 .يفًحاؾةًوجقدًأؽنرًؿـًؿؤؾػًقمؿًؿرادؾةًاإلدؿًاؾذيًقردًأوالًيفًترتقبًاألمساءًً .6

تدرجًؼائؿةًادلراجعًيفًآخرًاؾلوثًوالًتقضعًػقفاًإالًتؾؽًادلراجعًاؾيتًمتًاإلذارةًأؾقفاًيفً .7

 .ؿنتًاؾدرادةًأوًاؾلوثًؿعًإتلاعًاؾؼقاعدًاؾعؾؿقةًؾؾمقثقؼًاؾرؼؿلً

 .تقثقؼًاجلداولًواؾردقمًاؾمقضقوقةًادليمعارةًوغريفاًبادلصادرًاألصؾقةً .8

 اؾلوقثًواؾدراداتًاؾيتًالًتعدًوػؼًؼقاعدًاؾـشرًوذرورفًالًقـظرًػقفاًوالًتعدًإىلًأصوابفاً .9

تؾمزمًاجملؾةًبإعالمًاؾلاحثًبإدمالمًحبنفًخاللًأدلقعنيًؿـًتارقخًإدمالؿفً،ًثؿًإعالؿفً .10

 .باؾؼلقلًأوًعدمًاؾؼلقلًيفًؿدةًأؼصافاًثالثةًأذفرًؿـًتارقخًاؾميؾقؿً

ختضعًمجقعًاؾلوقثًواؾدراداتًادلؼدؿةًؾؾموؽقؿًاؾعؾؿلًادلقضقعلًؿـًؼلؾًحمؽؿنيً .11

ؿمىصصنيًؿـًذوىًاخلربةًوادلؽاـةًاؾعؾؿقةًادلمؿقزةً،ًوقلؾغًاؾلاحثًبـمائجًاؾموؽقؿً

واؾمعدقالتًادلؼرتحةًؿـًؼلؾًاحملؽؿنيًإنًوجدتًخاللًأدلقعنيًًؿـًتارقخًادمالمًردودً

وؾؾؿهؾةًأنًتطؾبًإجراءًتعدقالتًعؾكًاؾلوثًحيبًآراءًاحملؽؿنيًؼلؾً.ًؽؾًاحملؽؿنيً

 .ؼلقلًاؾلوثًواؾـشرً

 .باؾمقؼقعًعؾكًإدمؿارةًاؾـشرًً(اؾلاحنقنًً)يفًحاؾةًؼلقلًاؾلوثًؾؾـشرًقؾمزمًاؾلاحثً .12

تصلحًاؾلوقثًواؾدراداتًؿؾؽاًؾؾؿهؾةًوتيمقجبًإعادةًـشرفاًيفًأؿاؽـًأخرىًبعدًاحلصقلً .13

 .عؾكًؿقاػؼةًؽمابقةًؿـًاجملؾةً

مجقعًاآلراءًاؾقاردةًيفًاجملؾةًتعربًعـًآراءًؽاتلفاًوالًتعربًباؾضرورةًعـًوجفةًـظرًاجملؾةً .14

 .وترتقبًمجقعًاؾلوقثًوػؼًإعملاراتًػـقةًالًعالؼةًهلاًمبؽاـةًاؾلاحثًأوًحبنفً

 .اجملؾةًًالًتؼدمًعائدًاًؿادقًاًؿؼابؾًـشرًأيًعؿؾً .15

 :عؾكًً(Hard Copy & Soft Copy ً)ًؿـًـيىمنيًثتردؾًاؾلوق .16
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التحديات والميددات التي تواجو االقتصاد السوداني بعد اإلنفصال  
 كمية النيؿ األبيض لمعموـ والتكنولوجيا قسـ االقتصاد –صبلح محمد إبراىيـ / د

والعموـ االدارية  
 (منسؽ اإلقتصاد والدراسات المصرفية  )أستاذ مساعد 

:  مستخمص الدراسة 
 تيدؼ ىذه الدراسة لمعرفة األثار المترتبة عف إنفصاؿ دولة جنوب 

نفبلتات أمنية وتأـز في  السوداف وما خمفتو مف أزمة إقتصادية وتوترات قبمية وا 
األوضاع السياسية ومشكبلت حدودية وضغوط دولية وتعقيدات إقتصادية 

رتفاع األسعار والغبلء الطاحف والفقر والبطالة  متمثمة في شح النقد األجنبي وا 
نخفاض  وتراجع معدالت النمو االقتصادي بتدني الدخؿ القومي الحقيقي وا 
معدالت الناتج المحمي االجمالي وتدني متوسط دخؿ الفرد وظيور ظواىر 

نخفاض سعر صرؼ  اقتصادية سالبة كالكساد والبطالة وارتفاع نسبة التضخـ وا 
قيمة العممة المحمية مقابؿ الدوالر وظيور الحمقة المفرغة لمفقر والعوز وسوء 
االوضاع االقتصادية وكؿ ذلؾ مرده لمأالت تدني وضعؼ االيرادات العامة 

لمدولة بسبب االنفصاؿ وفقداف نسبة كبيرة تتجاوز ثمثي عائدات صادرات 
. البتروؿ التي تغذي الخزينة العامة

 
Abstract:  

This study aims to determine the implications of the separation 

of the State of South Sudan and the legacy of the economic crisis and 

tensions tribal Anfelataat security and worsen the political situation 

and the problems of border and international pressures and 

complexities of the economic represented by the scarcity of foreign 

exchange and rising prices and high cost of living in grinding poverty 

and unemployment and declining rates of economic growth, the 

decline in real national income and low rates of GDP and low per 

capita income and the emergence of economic phenomena negative 

Kalexad , unemployment and high rate of inflation and exchange rate 

depreciation of the value of the local currency against the dollar and 

the emergence of the vicious cycle of poverty and destitution and poor 

economic conditions, and all this is due to Malate low and weak 

overall revenues of the state because of separation and loss of a large 
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proportion exceed two-thirds of revenues oil exports that feed the 

public treasury . 
. 

 
 

 
 

:  مقدمة 
 يعتبر السوداف قبؿ اإلنفصاؿ مف أكبر الدوؿ األفريقية مساحًة حيث 

 مميوف نسمة عمي 44تبمغ مساحتو أكثر مف مميوف ميؿ مربع ويبمغ عدد سكانو 
حسب آخر إحصاء سكاني موارده متعددة ومتنوعة مف تربة خصبة وموارد 
طبيعية وبشرية وجباؿ وأودية وأنيار ومصادر مياه وثروة حيوانية وسمكية 

وحيوانات برية ومراعي طبيعية ومواقع آثرية سياحية وغابات ومناخ سافنا غنية 
وىو قطر شاسع ومترامي األطراؼ وتحدىا تسع دوؿ افريقية وبيا موانئ بحرية 

. ونيرية وسكؾ حديدة وطرؽ برية وخطوط جوية 
والسوداف دولة نامية ويصنؼ مف الدوؿ األقؿ نموءًا عمي حسب تصنيؼ األمـ 

المتحدة ولكف بعد إنفصاؿ جنوب السوداف فقد السوداف ثمث أراضيو وسكانو 
.  وثبلث أرباع موارده وثرواتو

:  مشكمة الدراسة 
 تكمف مشكمة الدراسة في اآلثار الناجمة عف االنفصاؿ وما ترتب عمييا 

مف مشكبلت وأزمات وتدىور إقتصادي مريع شمؿ تدني اإليرادات العامة 
ختبلؿ في ميزاف المدفوعات والميزاف  وضعؼ عائدات صادرات السوداف وا 
التجاري الذي يحتوي عمي سياسات الصادرات والواردات وبالذات عائدات 

صادرات البتروؿ التي تكاد اف تنعدـ تمامًا في األعواـ االخيرة بعد أف كانت 
مف إيرادات الببلد مف العمبلت األجنبية مما كاف لو األثر % 85تساوي نسبة 

في أزمة النقد األجنبي بخزينة الدولة والبنؾ المركزي والمصارؼ التجارية 
نخفاض قيمة  والمتخصصة والتنمية واالستثمار والمؤسسات المالية والصرافات وا 

  .العممة الوطنية المحمية مقابؿ العمبلت االجنبية الدوالر واليورو 
:  أىمية الدراسة 
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 تيتـ ىذه الدراسة بمعرفة إقتصاد السوداف قبؿ وبعد اإلنفصاؿ والمسار 
التاريخي والميددات والتحديات التي تواجو إقتصاد السوداف والمعوقات والعقبات 
التي أفرزىا اإلنفصاؿ وقراءات الحالة االقتصادية قبؿ وبعد االنفصاؿ كتسمسؿ 
تاريخي يعكس مؤشرات إقتصادية سالبة وظواىر إقتصادية ليا ما بعدىا مف 
أحداث تشكؿ منعطفًا حادًا في المسار التاريخي لمسوداف المنفصؿ والمؤثرات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية خبلؿ حقبة زمنية معينة بحكـ تداخؿ وتشابؾ 
معطيات السياسي واالقتصادي واالجتماعي وتعقيداتو والتي ال يمكف أف تنقسـ 
بسيولة وسبلسة بمجرد انفصاؿ جنوب السوداف عف السوداف بموجب إتفاقية 

ـ ودستور 2011ـ وحؽ إستفتاء تقرير المصير في أبريؿ 2005السبلـ عاـ 
ـ الذي يؤدي إلي اتفاؽ 2005ـ وقانوف السوداف 2005السوداف االنتقالي 

سياسي أممتو ظروؼ سياسية ومرتبطة بمرحمة تاريخية معينة  
وتستعرض ىذه الدراسة المؤشرات االقتصادية لمعرض االقتصادي لمسوداف 

. ـ 2013- 2001خبلؿ فترة الدراسة 
:  أىداف الدراسة 

معرفة الوضع المتذبذب لبلقتصاد السوداني الذي يؤدي إلي ضعؼ  .1
بنيات ىيكمو ومف ثـ ما يعتريو مف إختبلالت مزمنة وظواىر اقتصادية 

. سالبة 
رصد التضخـ الذي يؤدي إلي االرتفاع المستمر لممستوي العاـ لبلسعار  .2

والمعاناة وتردي االوضاع االقتصادية لمسواد األعظـ مف الشعب 
السوداني وضعؼ الدخؿ القومي الذي يقود إلي إنخفاض متوسط دخؿ 

 .الفرد وتدني االنتاج واالنتاجية 

وضع التدابير البلزمة لمعالجة األوضاع االقتصادية في السوداف  .3
مستقببًل بدراسة طبيعة وكيفية مواجية المشكبلت السياسية واألمنية 

والعبلقات الدولية المتدىورة والخروج مف الحصار االقتصادي المفروض 
. 
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مقدرة االقتصاد السوداني عمي إمتصاص آثار االنفصاؿ واالختبلؿ  .4
نتشالو مف ىذا الضعؼ والتدىور  نعاشو وا  الييكمي الذي يعاني منو وا 

 .المريع عبر اإلصبلحات االقتصادية 

:  فرضيات الدراسة 
 ىذه الدراسة تفترض عدة فرضيات وتثير عدة تساؤالت البد مف إيجاد 

االجابة ليا وىي كيفية تطور مسار االقتصاد السوداني تاريخيًا ؟ وما ىي أثار 
إنفصاؿ الجنوب عميو ؟ وما ىي الرؤية والحموؿ التي تـ وضعيا لمخروج مف 

النفؽ المظمـ كرؤية مستقبمية عمي ضوء الواقع الجديد الذي أفرزه ذلؾ االنفصاؿ 
؟ 

 واالجابة عف ىذه األسئمة تشكؿ أىدافًا إستراتيجية يمكف تحقيقيا عبر 
:  ىذه الدراسة وعمييا تنبني الفرضيات اآلتية 

كيفية معالجة الضعؼ واإلختبلؿ الذي الـز االقتصاد السوداني خبلؿ  .1
ىذه الحقبة الزمنية وتقوية البناء الييكمي لمقطاعات االقتصادية والبنيات 

. التحتية 
لماذا ال تيتـ الدولة بمعالجة الظواىر االقتصادية السالبة كالتضخـ  .2

 .والبطالة وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ومكافحة الفقر ورفع المعاناة 

لماذا لـ تيتـ الدولة باآلثار االقتصادية وذلؾ بوضع رؤية واضحة  .3
متصاص التردي المريع في ىيكؿ االقتصاد السوداني   .وا 

كيفية إيجاد آلية الستخداـ النظرية االقتصادية لحؿ االزمات والتعقيدات  .4
االقتصادية وتسخير كافة االمكانات واالستخداـ االمثؿ ليا وفؾ 
الضائقات عبر رؤية إقتصادية ثاقبة ومتأنية لمخروج باالقتصاد 

السوداني مف بؤر المستنقعات اآلسنة وحؿ التشابكات عبر الموضوعية 
 .والواقعية 

:  منيجية الدراسة 
. تنتيج الدراسة المنيج الوصفي التاريخي اإلحصائي التحميمي 

:  مصادر بيانات الدراسة 
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تستمد مصادر ىذه الدراسة عمي المراجع والتقارير واالراء والدوريات 
. والنشرات والعروض االقتصادية والمشاىد والمبلحظات 

:  حدود الدراسة 
قتصاد  ترتكز ىذه الدراسة عمي الحدود الجديدة لمسوداف بعد االنفصاؿ وا 

. السوداف قبؿ وبعد االنفصاؿ 
:  تبويب الدراسة 

:   تشتمؿ ىذه الدراسة عمي أربعة مباحث أساسية عمي النحو اآلتي 
. القطاعات اإلقتصادية في ظؿ التحديات والمؤثرات : المبحث االوؿ 
. موقؼ االقتصاد السوداني بعد االنفصاؿ : المبحث الثاني 
. الرؤية المستقبمية والبدائؿ المتوفرة والتحديات والميددات  : المبحث الثالث 
. تحميؿ أداء اإلقتصاد السوداني قبؿ وبعد االنفصاؿ : المبحث الرابع 
:  القطاعات االقتصادية في ظل التحديات والمؤثرات :المبحث االول 

 الشؾ أف االقتصاد السوداني يتمتع بموارد طبيعية وبشرية وثراء وتنوع 
مواردي تحسده عميو الكثير مف البمداف عمي مستوي العالـ ككؿ ، وتجعمو 

عرضة لؤلطماع الخارجية  والتاريخ يحدثنا أف ذلؾ غالبًا كاف عامبًل حاسمًا في 
تدفؽ اليجرات السكانية إليو عبر الزماف مف مناطؽ وأقاليـ مختمفة مف خارجو ، 

مثمما كاف عامبًل حاسمًا في تعرضو لموجات إستعمارية عديدة  ومنذالحقبة 
االستعمارية وطواؿ فترات العيد الوطني تطور االقتصاد السوداني عبر مراحؿ 

. مختمفة شكمت مقوماتو وحددت مبلمح أدائو وأفرزت مشكبلتو 
 في ىذا المحور وقبؿ الحديث عف أداء االقتصاد السوداني قبؿ وبعد 

مف إعطاء خمفية عف اقتصاد السوداف مف حيث قطاعاتو ، انفصاؿ الجنوب البد 
وطبيعة وجذور المشكبلت التي يعاني منيا  

:  قطاعات االقتصاد السوداني وتطوره التاريخي : المطمب االول 
 لف تأتي ىذه الدراسة بجديد وىي تتحدث عف قطاعات االقتصاد 

السوداني ألف تمؾ القطاعات تكاد تكوف معمومة لمجميع غير أف ضرورة 
تشخيص واقع االقتصاد السوداني وتأثيرات إنفصاؿ الجنوب عميو وعمي مآالتو 
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المستقبمية تقتضي الوقوؼ عمي تمؾ القطاعات ، ليس بالتفصيؿ ولكف مف 
. خبلؿ إشارات عامة 

 إف أبرز قطاعات االقتصاد السوداني ، كما ىو معروؼ ، ىو القطاع 
الزراعي بشقيو النباتي والحيواني ، فقطاع الزراعة ىو القطاع األكبر مساىمة 

وىو % 45و % 35في الناتج المحمي اإلجمالي ، وذلؾ بنسبة تتراوح ما بيف 
القطاع االوؿ كما أف النسبة االكبر مف السكاف ترتبط أعماليـ وأنشطتيـ بيذا 

يعتمد  (قبؿ إكتشاؼ البتروؿ  )القطاع فيما ظؿ قطاع الصادر لعقود عديدة 
بدرجة كبيرة عمي منتجاتو ، ويتعزز ىذا الوضع الذي ينفرد بو القطاع الزراعي 

في االقتصاد السوداني بفضؿ ما يتمتع بو السوداف مف موارد زراعية كبيرة 
تتضمف أتساع مساحة االراضي الصالحة لمزراعة ، وتعدد مصادر المياه مف 
أنيار وأمطار ومياه جوفية ، وكذلؾ تنوع المناخات في أقاليـ الببلد المختمفة 

وىذه جميعيا عوامؿ تعكس فرص التنوع المحصولي الذي ينطوي عمييا الناتج 
الزراعي في السوداف في شقو النباتي ، والذي يتسع ليشمؿ إنتاج قطاع الغابات 

في رقعتو الواسعة التي تنتشر في مناطؽ مختمفة مف الببلد أضؼ الي ذلؾ 
. قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بمختمؼ مكوناتيا 

قبؿ انفصاؿ  ) إف االرقاـ المرصودة حوؿ إمكانات السوداف الزراعية 
مميوف فداف ، فيما  (200)تقدر األراضي الصالحة لمزراعة بحوالي  (الجنوب 

مميوف فداف أما حجـ الثروة  (400)تقدر حجـ المراعي والغابات بحوالي 
 وبالنسبة لمموارد [10]مميوف رأس  (160)الحيوانية بمختمؼ أنواعيا فيقدر بحوالي 

 3مميار ـ (18.5)المائية فإف حصة السوداف مف مياه نير النيؿ وروافده تبمغ 
 فضبًل عف 0 3مميار ـ (12.2)في العاـ ، ال يستغؿ السوداف منيا فعميًا سوي 

ذلؾ ىناؾ مساقط المياه والودياف والخيراف بجانب المياه الجوفية التي تنتشر في 
 3مميار ـ (15.2)مف مساحة السوداف الكمية ، ويقدر مخزونيا بنحو  (50%)
[4] .

 يشكؿ النشاط الصناعي قطاعًا أخر مف قطاعات االقتصاد السوداني 
وىو القطاع الثاني غير أف أثره ظؿ محدودًا عمي مستوي البناء الييكمي 
لؤلقتصاد القومي ، وعمي مستوي إستيعاب القوي العاممة ، وعمي مستوي 
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وحتي النصؼ  (1956عاـ )المساىمة في ىيكؿ الصادرات فمنذ االستقبلؿ 
االوؿ مف تسعينات القرف الماضي لـ تتجاوز نسبة مساىمة القطاع الصناعي 

  كما أف نسبة [12]في أحسف االحواؿ  % 9في الناتج المحمي االجمالي الػ 
القوي العاممة في ىذا القطاع تبقي ضئيمة جدًا مقارنة بما ىو الحاؿ في القطاع 

قبؿ إكتشاؼ وتصدير  )الزراعي فضبًل عف أف ىيكؿ الصادرات السودانية 
بإستثناء سمعة السكر وبنسبة ضئيمة ) خبل مف أي منتجات صناعية  (البتروؿ 

 . )
 لقد ظؿ دور القطاع الصناعي في االقتصاد السوداني محدودًا ، 

بإستثناء الفترة التي دخؿ فيو النفط ، وما إرتبط بو مف قياـ مصافي لتكريره ، 
 – وما يزاؿ –في دائرة النشاط االقتصادي السوداني حيث ظؿ ىذا القطاع 

يعتمد عمي بعض الصناعات التحويمية الخفيفة المرتبطة باالنتاج االستيبلكي 
المباشر مثؿ صناعة السكر والصناعات الغذائية االخري وصناعة النسيج 

وصناعة االسمنت وغيرىا مف الصناعات التقميدية واألنشطة الحرفية والتطور 
الوحيد الذي حدث في ىذا القطاع بجانب صناعة تكرير النفط ىو قياـ صناعة 

تجميع السيارات واآلليات التي تولتيا شركة جياد ضمف أنشطتيا الصناعية 
المتعددة  وبفضؿ ىذا التطور قفزت مساىمة القطاع الصناعي في الناتج 

  كما أنو ومنذ [19]%(34% - 21)المحمي اإلجمالي إلي نسبة تتراوح ما بيف 
مف % 90ـ أصبح يساىـ عف طريؽ النفط ومشتقاتو بأكثر مف 1999العاـ 

 اف ىذا القطاع فشؿ في تحقيؽ األىداؼ اإلقتصادية [17]صادرات السوداف 
 )المنشودة عمي مستوي إحبلؿ كثير مف الواردات ، وتحسيف موقؼ الصادرات 

وخمؽ فرص عمؿ واسعة وحقيقية ، لـ يستفد بشكؿ كبير  (بإستثناء النفط 
ومؤثر مف الفرص الواسعة في مجاؿ التصنيع الزراعي بحكـ الخمفية الزراعية 

لبلقتصاد السوداني وربما يعزي ذلؾ الي جممة مف المشكبلت المزمنة التي ظؿ 
يعاني منيا ىذا القطاع طواؿ عقود مف الزماف ، أبرزىا مشكمة عدـ كفاية 
الطاقة الكيربائية البلزمة لضماف تشغيؿ مستمر لممصانع القائمة ، وكذلؾ 

المشكبلت المتعمقة بنوعية التكنولوجيا المستخدمة في تمؾ المصانع ، فضبًل عف 
المشكبلت المرتبطة بالسياسات الحكومية في جانبيا المالي والنقدي ، 
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كالضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وسعر الصرؼ غير المستقر ، باالضافة 
رتفاع تكمفة االنتاج الصناعي ومنافسة المنتجات  الي مشكبلت التمويؿ وا 

. [7]الصناعية األجنبية 
 والقطاع الثالث مف القطاعات الوليدة التي يدور حوليا حديث كثير ، 

بإعتبار اإلمكانيات الكبيرة التي يزخر بيا السوداف في مجاليا ، ىو قطاع 
التعديف حيث تشير الدراسات واالبحاث األولية التي اجريت في ىذا المجاؿ إلي 

وجود أنواع عديدة مف المعادف في باطف األراضي السودانية أبرزىا الذىب 
واليورانيوـ فبالنسبة لمذىب عمي وجو الخصوص بدأ النشاط التعديني الخاص بو 
بصورة جادة و واسعة منذ تسعينات القرف الماضي في شرؽ السوداف بواسطة 
شركة أرياب الفرنسية ، ثـ تبع ذلؾ خبلؿ السنوات االخيرة الماضية إنتشار 

نشاط التعديف األىمي في مناطؽ مختمفة مف السوداف شممت واليات نير النيؿ 
والشمالية وكردفاف وبعض واليات درافور  وتشير بعض التقارير الرسمية إلي اف 

صادرات السوداف مف الذىب آخذة في التصاعد بشكؿ ممموس ، ويتوقع أف 
تساىـ عائداتو مف العممة الصعبة في بناء احتياطي مف النقد االجنبي في 
المرحمة المقبمة أما عائدات اليورانيوـ فإف أحاديث كثيرة تدور حوؿ توفره 

بكميات إقتصادية في أراضي دارفور الواسعة وتزعـ بعض األوساط التي تناولت 
أزمة دارفور االخيرة أف االىتماـ الدولي بتمؾ االزمة وما شيدتو مف تدخبلت 

بعض الدوؿ الكبري فييا ما كانت إال بسبب االعتقاد السائد لدي الكثيريف حوؿ 
 ولكنيا [13]كميات اليورانيوـ وبعض المعادف الخري التي يزخر بيا إقميـ درافور

تبقي مجرد مزاعـ ال يمكف التعويؿ عمييا ما لـ تكف ىنالؾ دراسات مؤكدة معد 
.  ليا 

 القطاع الرابع مف قطاعات االقتصاد السوداني ىو قطاع الخدمات 
وىو القطاع الوحيد مف بيف . االقتصادية كالنقؿ واالتصاالت والمصارؼ 

قطاعات االقتصاد السوداني الذي حدثت فيو تطورات نوعية خبلؿ العقديف 
 ففي قطاع النقؿ مثبًل 0الماضييف مقارنة بما حدث في القطاعات االخري 

يبلحظ أنو عمي الرغـ مف التردي الواضح في مجاالت السكؾ الحديدية والنقؿ 
 إال اف تحسنًا واضحًا حدث في مجاؿ النقؿ [15](والبحري الي حد ما  )البري   
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ستقطاب مواعيف حديثة لنقؿ  البري مف حيث إنشاء بعض الطرؽ القومية وا 
كما حدث تحسف محمدود في مجاؿ  (بصات وشاحنات  )الركاب والبضائع 

دنقبل ، الفاشر ، نياال  )النقؿ الجوي مف خبلؿ تحديث بعض المطارات الوالئية 
ومف خبلؿ السماح لبعض الشركات الخاصة بالعمؿ في مجاؿ  (وبورتسوداف 

النقؿ الجوي الداخمي فضبًل عف عودة شركات الطيراف االجنبية لمعمؿ في 
. السوداف في مجاؿ النقؿ الجوي الخارجي 

 أما قطاع اإلتصاالت فيو اإلستثمار األكثر وضوحًا مف حيث التطور 
الذي حدث فيو وذلؾ بفضؿ اإلستثمارات الكبيرة التي قاـ بيا القطاع الخاص 

االجنبي والمحمي منذ منتصؼ تسعينات القرف الماضي حيث أصبحت خدمات 
اإلتصاالت تغطي أجزاء واسعة مف مناطؽ السوداف المختمفة وتعد الخدمات 

التي تقدميا الشركات العاممة في ىذا المجاؿ ىي األفضؿ واألكثر تطورًا مقارنًة 
. بعدد مف الدوؿ العربية واالفريقية 

 بالنسبة لقطاع الخدمات المالية فإف تطورًا ممحوظًا حدث فيو منذ أف 
عرؼ السوداف النشاط المصرفي فقد إزداد عدد المصارؼ العاممة في السوداف 
خبلؿ العقود الثبلثة الماضية كما إتسع نطاؽ اإلنتشار المصرفي عبر الفروع 
الكثيرة التي أنشأتيا تمؾ المصارؼ لتغطي بخدماتيا المصرفية مدف وأقاليـ 

. [17]السوداف المختمفة
 القطاع الخامس مف قطاعات االقتصاد السوداني ىو قطاع السياحة ، 
جبؿ مرة  )حيث يمتمؾ السوداف إمكانات سياحية كبيرة ومتنوعة تتوزع بيف غربو 

) وشرقة ( حظيرة الدندر) و وسطة ( البجرواية والمناطؽ األثرية ) وشمالو  (
ىذه جميعيا وغيرىا  (قرية عروس والحدائؽ المرجانية وسواحؿ البحر األحمر 

تشكؿ مناطؽ جذب سياحي كبير اذا ما تـ إستثمارىا بشكؿ جيد وكؼء ومف ثـ 
يمكف ليذا القطاع أف يمعب دورًا مقدرًا في االقتصاد السوداني ، عمي عكس ما 
ىو حادث عمي أرض الواقع حاليًا حيث تمثؿ مساىمة السياحة في االقتصاد 
القومي نسبة ضئيمة تكاد ال تذكر ، عمي الرغـ مف وجود وزارة مختصة بيا 
وربما يعود ذلؾ الي ضعؼ االىتماـ بيذا القطاع وعدـ وجود خطط وبرامج 
ف وجدت تمؾ  وسياسات جديدة لتطويره وزيادة مساىمتو في الناتج المحمي وا 
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الخطط والبرامج فإنيا تفتقر الي االرادة السياسية النافذة التي تحيميا الي واقع 
.  معاش 

والقطاع السادس ىو مورد إقتصادي ميـ يتمتع بو السوداف ويشكؿ 
قطاعًا أساسيًا مف قطاعات االقتصاد السوداني وىو قطاع القوي العاممة ، حيث 
يعتبر السوداف مف الدوؿ المأىولة بالسكاف مقارنة بدوؿ إفريقية وعربية اخري ، 

قبؿ  ) مميوف نسمة 44فقد بمغ عدد سكانو حسب بعض المصادر حوالي 
 ، تشكؿ القوي العاممة نسبة كبيرة  صحيح أف نسبة االمية [18](إنفصاؿ الجنوب 

حسب إحصاء عاـ %61)وسط ىذا العدد الكبير مف السكاف عالية نوعًا ما 
، مما يؤثر عمي نوعية المورد البشري وعمي مدي إمكانية االستفادة  (ـ 2003

منو إقتصاديًا لجية تحقيؽ التنمية والتقدـ االقتصادي ، غير اف مجيودًا كبيرًا 
 لتحسيف نوعية ىذا المورد مف خبلؿ التوسع في التعميـ العاـ – وما يزاؿ –بذؿ 

بأنواعو المختمفة وفي التعميـ العالي بمجاالتو المتنوعة والمتعددة  وعمي الرغـ 
مما يقاؿ حوؿ جودة مخرجات العممية التعميمية في السوداف بمستويييا العاـ 
والعالي ، إال انيا تظؿ عممية ذات أثر في ما يتعمؽ بتحسيف نوعية المورد 

البشري ورفع قدراتو وتنمية مياراتو وال شؾ أف السوداف يممؾ قاعدة عريضة في 
نتياءًا بالخبراء وذلؾ في شتي  مجاؿ الموارد البشرية بدءًا مف العمالة الماىرة وا 
المجاالت المينية وال يختمؼ اثناف حوؿ الدور الذي لعبو السودانيوف العامموف 
بالخارج في بناء نيضة العديد مف الدوؿ ، وما زاؿ الكثيروف منيـ يساىموف 

.  بكفاءة في خدمة مجتمعات تمؾ الدوؿ 
ما تقدـ كاف إستعراضًا عامًا ومقتضبًا لمقطاعات الرئيسة التي يشتمؿ 

. عمييا االقتصاد السوداني ومدي االستفادة المحدودة منو 
:  المالمح الرئيسية لإلقتصاد السوداني : المطمب الثاني 

 لقد مر االقتصاد السوداني منذ االستقبلؿ بمراحؿ عديدة تطور مف 
خبلليا  زوقد تـ تطبيؽ نظـ إقتصادية مختمفة عبر تمؾ المراحؿ كاف ليا أثرىا 

الواضح في صياغة مبلمح ذلؾ االقتصاد ، فعقب االستقبلؿ مباشرًة آثرت 
النخبة الوطنية التي تولت حكـ الببلد السير عمي نفس النسؽ االقتصادي الذي 
كاف سائدًا خبلؿ الفترة االستعمارية ، حيث لـ تقـ بإحداث أي تغيير جوىري في 
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النظاـ االقتصادي الذي ورثتو مف االستعمار ، والذي كاف نظامًا راسماليًا يعمؿ 
بطبيعة الحاؿ عمي إستنزاؼ موارد السوداف االقتصادية لصالح القتصاد 

البريطاني فالمعروؼ تاريخيًا أف االدارة الستعمارية التي كانت تحكـ السوداف 
قبؿ إستقبللو عممت عمي بناء ىيكؿ اقتصادي آحادي يعتمد بدرجة كمية عمي 
قطاع انتاج أولي ىو القطاع الزراعي وركزت فيو عمي إنتاج القطف كمحصوؿ 

نقدي رئيسي يصدر الي بريطانيا ليستخدـ كمدخبلت إنتاج لمصانع النسيج 
 وقد أنشئ مشروع الجزيرة كأكبر مشروع اقتصادي في السوداف [16]البريطانية 

خصيصًا لتحقيؽ ىذا اليدؼ  وبداًل مف أف تعمؿ الحوكمات الوطنية التي 
اعقبت االستقبلؿ عمي إعادة بناء ىيكؿ االقتصاد السوداني عمي أساس التعدد 

والتنوع والتوازف حتي ينمو ويزدىر ويقوي عوده  تبنت الييكؿ االقتصادي 
الموجود منذ الفترة االستعمارية وعممت عمي تطويره في نفس االتجاه  والدليؿ 
القوي عمي ذلؾ اف برامج وخطط التنمية التي انتيجت بعد االستقبلؿ وخبلؿ 
عد الستينات مف القرف المنصـر قامت عمي النموذج الرأسمالي الغربي الذي 

يركز عمي االستثمارات التي تعظـ االرباح ، فقد كاف إىتماـ تمؾ البرامج 
والخطط منصبًا بدرجة كبيرة عمي مشروعات القطاع الزراعي وفي مناطؽ معينة 
بحكـ توفر الموارد البلزمة لنجاح تمؾ المشروعات فييا بشكؿ أكبر مف المناطؽ 

. و القطاعات االخري
 وقد كاف ذلؾ خصمًا عمي مجمؿ األداء االقتصادي في السوداف بحكـ 

ريادة القطاع الزراعي فيو كما اف القطاع الصناعي الذي كاف يعوؿ عميو كثيرًا 
في إحداث التغيير البنيوي المطموب في ىيكؿ االقتصاد السوداني الذي فشؿ 
في تحقيؽ ما ىو مطموب منو خاصة مشروعات التصنيع الغذائي التي اولتيا 
خطط وبرامج التنمية اىتمامًا خاصًا ، وذلؾ بسبب عوامؿ عديدة أبرزىا التعقيد 
والروتيف والبيروقراطية الحكومية التي كانت تدار بيا تمؾ المشروعات ولـ يكف 
قطاع الخدمات االقتصادية بأحسف حااًل في تمؾ الحقبة إذ لـ تشيد مجاالتو 

سوي تطور  (النقؿ ، االتصاالت ، الطاقة ، المصارؼ وغيرىا  )المختمفة 
. محدود 
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 لقد أدخؿ نظاـ القتصاد الموجو ، القائـ عمي التدخؿ الحكومي 
والتخطيط المركزي ، االقتصاد السوداني في نفؽ الجمود والتكيس خبلؿ حقبتي 
السبعينات والثمانينات  وقد أدي ذلؾ الي بروز مشكبلت اقتصادية عديدة عاني 
منيا السوداف كثيرًا أبرزىا تفاقـ الديوف الخارجية بشكؿ مضطرد نتيجة لئلعتماد 
عمي القروض الخارجية لتمويؿ مشروعات تنموية ذات عائد منخفض فشمت في 

نياية األمر في تحقيؽ أي تقدـ تنموي يستفاد منو في سداد قيمة وفوائد تمؾ 
القروض ، مما يؤكد مدي العجز المؤسسي في تخطيط وتنفيذ مشروعات 

  ومف جانب اخر فقد تراجع االنتاج بصورة ممحوظة وبشكؿ اثر عمي [1]التنمية
نمو الناتج المحمي االجمالي ، حيث ظؿ يسجؿ معدالت نمو سالبة في معظـ 

سنوات حقبة السبعيات والثمانينات مف القرف الماضي ،وذلؾ بسبب جمود 
 وقد أدي ذلؾ إلي [2]االستثمارات وارتفاع تكمفة االنتاج وىجرة رأس الماؿ الوطني

حدوث حالة مف الركود االقتصادي إمتدت لسنوات عديدة جرت في ركابيا 
مشكبلت اخري مزمنة مثؿ ارتفاع معدالت التضخـ والبطالة وتدىور قيمة 

العممة الوطنية في مقابؿ العمبلت االجنبية وقد كاف ذلؾ تعبيرًا عف حالة عدـ 
التوازف الداخمي والخارجي التي كانت سمة غالبة في االقتصاد السوداني خبلؿ 

. تمؾ الفترة 
 المرحة الرئيسية الثالثة في المسار التاريخي لئلقتصاد السوداني بدأت 

عتماد منيج إقتصاد 1992في العاـ  ـ بتطبيؽ سياسة التحرير االقتصادي وا 
السوؽ كنظاـ إقتصادي حر وقد إقتضي ذلؾ التقميص التدخؿ لحكومي في 

قتصار ذلؾ فقط عمي التدخؿ عف طريؽ السياسات وفي ىذا االطار  االقتصاد وا 
تـ تنفيذ برنامج واسع لمخصخصة ضمف بيع وتصفية معظـ المؤسسات 
والشركات والييئات االقتصادية الحكومية ، حيث إستيدؼ ىذا التوجو 

االقتصادي الجديد تحريؾ الجمود االقتصادي الذي ظؿ يعاني منو االقتصاد 
السوداني ردحًا مف الزمف عف طريؽ تحجيـ سيطرة القطاع العاـ عمي النشاط 

االقتصادي وكسر إحتكاراتو في ىذا المجاؿ وتحرير االقتصاد مف القيود 
 ، وفتح الباب واسعًا أماـ القطاع الخاص ليتولي زماـ المبادرة [14]المختمفة
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االقتصادية ويقود النشاط االقتصادي نحو تحقيؽ أىداؼ وغايات االقتصاد 
 . [3]القومي

 لقد شيد االقتصاد السوداني خبلؿ تمؾ المرحمة عدة تطورات ، منيا ما 
كاف سالبيًا ومنيا ما كاف إيجابيًا ، ففي السنوات االربع االولي لتطبيؽ سياسة 
التحرير االقتصادي حدث إضطراب واضح في أداء االفتصاد القومي عبرت 

عنو عدة مؤشرات كمية أبرزىا االرتفاع المضطرد في معدالت التضخـ ، والتي 
ـ وكذلؾ التدىور الكبير في قيمة العممة 1996في العاـ % 166وصمت إلي 

الوطنية والتشوىات الواضحة في سعر الصرؼ ، كما تراجع معدؿ نمو الناتج 
ـ ، فيما 1991عاـ % 1.8المحمي االجمالي إلي مستويات متدنية بمغت 

، في الوقت الذي % 50إنخفضت إعتمادات التنمية في الموازنة العامة إلي 
 مميار 17ـ حوالي 1996تضاعفت فيو الديوف الخارجية حتي بمغت في العاـ 

. ـ 2012 مميار في العاـ 57 وبمغت [14]دوالر
 غير أف تحسنًا واضحًا طرأ عمي أداء االقتصاد السوداني بعد ذلؾ 

بفضؿ اإلصبلحات التي جرت في السياسات االقتصادية الكمية منذ يوليو 
ـ في إطار تطبيؽ إستراتيجية االصبلح الييكمي االقتصادي الشامؿ 1996

ـ ومف مظاىر ذلؾ التحسف الستقرار النسبي 2002 –ـ 1996خبلؿ الفترة مف 
الواضح الذي حدث في االقتصاد السوداني خبلؿ تمؾ الفترة وما بعدىا ، حيث 

 فقد إنخفضت معدالت 0أظيرت مؤشرات األداء الكمي لئلقتصاد تطورًا ممحوظاً 
ـ بعد أف كانت 2000عاـ % 8التضخـ إلي مستويات متدنية جدًا بمغت 

ـ كما شيد سعر الصرؼ إستقرارًا كبيرًا ولمدة تزيد عف 1996عاـ % 166
الثبلث سنوات ، فيما عاد معدؿ نمو الناتج المحمي االجمالي الي االرتفاع ، 

 وقد [14]ـ2000- 1997خبلؿ السنوات % 6حيث بمغ في المتوسط حوالي 
ـ ضمف المكونات 1998ساعد عمي ذلؾ التحسف دخوؿ النفط منذ العاـ 

القطاعية لبلقتصاد السوداني ، فضبًل عف دخولو ضمف ىيكؿ الصادرات 
ـ وقد ضمف ىذا الوضع المتحسف نوعًا مف اإلستقرار 1999السودانية منذ العاـ 

ـ ، عمي الرغـ مف حدوث 2008النسبي في االقتصاد السوداني حتي العاـ 
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أزمات سياسية داخمية عكست عمي السوداف تبعات وخيمة عمي مستوي الجبية 
. الداخمية وعمي مستوي عبلقاتو الخارجية ، كما فعمت أزمة دارفور 

 غير أف ذلؾ االستقرار النسبي الذي تمتع بو االقتصاد السوداني أخذ 
ـ تحت تأثير عوامؿ عديدة ، أبرزىا التوسع الكبير 2009في الرتاجع منذ العاـ 

بسبب العديد مف اإلستحقاقات  (غير التنموي  )في اإلنفاؽ الحكومي الجاري 
التي فرضتيا الظروؼ السياسية منذ توقيع إتفاقية السبلـ الشامؿ في العاـ 

حتواء مشكمة شرؽ السوداف ، 2005 ـ ، وكذلؾ متطمبات مواجية أزمة دارفور وا 
ـ 2008فضبًل عف تداعيات اثار االزمة المالية العالمية التي ظيرت في العاـ 

متدت إلي ما بعد ذلؾ حيث كاف إلنخفاض أسعار البتروؿ في األسواؽ  وا 
ـ جراء تمؾ االزمة ، إنعكاساتو عمي الموازنة العامة في 2009العالمية في العاـ 

السوداف ، باالضافة إلي تأثير الواردات السودانية بحكـ تأثير تمؾ االزمة عمي 
الدوؿ التي يستورد منيا السوداف وقد شكمت تمؾ األثار ضغطًا كبيرًا عمي 

االيرادات العامة التي تغذي خزينة الببلد مما أضطر الحكومة إلي زيادة فئات 
ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوـ وجبايات جديدة عمي المستوييف االتحادي 
والوالئي ، االمر الذي أدي إلي زيادة تكاليؼ اإلنتاج ومف ثـ أسيـ في إحداث 

 .  [8]حالة مف الركود االقتصادي
 إف أبرز مبلمح التحوالت في النظاـ االقتصادي السوداني خبلؿ 

العشريف عامًا الماضية بجانب التحوؿ الي نظاـ اقتصاد السوؽ ، ىو التوجو 
نحو تعميؽ أسممة النظاـ المصرفي حيث تـ إعتماد نظاـ الصيرفة اإلسبلمية 

. بشكؿ كامؿ في تعامبلت المصارؼ 
:  موقف االقتصاد السوداني بعد االنفصال : المبحث الثاني 

 ترتب عمي إنفصاؿ الجنوب عف دولة السوداف الموحد العديد مف االثار 
االقتصادية شكمت في مجمميا ىزة قوية لئلقتصاد السوداني ، سيعاني منيا 
نما  ردحًا مف الزمف حيث ال يستطيع أحد تقدير مداه بشكؿ قاطع ومحدد ، وا 
االمر كمو يتوقؼ عمي فاعمية السياسات والتدابير االقتصادية التي ستتخذىا 

. الحكومة السودانية لمعالجة تمؾ اآلثار 
:  أثر االنفصال عمي الموارد االقتصادية : المطمب االول 
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إف االثار االقتصادية المترتبة عمي ذلؾ االنفصاؿ يمكف إجماليا في 
:  اآلتي 

مف المساحة الكمية % 33% - 30 تقدر مساحة الجنوب ما بيف 
مف % 23لمسوداف قبؿ االنفصاؿ ، كما أف أبناء الجنوب كانوا يمثموف أكثر مف 

سكاف السوداف الموحد ، وذلؾ وفقًا لتقديرات حديثة تقدر عدد سكاف السوداف 
 مميوف نسمة ىـ أبناء 10.6 مميوف نسمة منيـ حوالي 44قبؿ االنفصاؿ بحوالي 

 ىذه الحقائؽ تعني أف السوداف فقد بإنفصاؿ الجنوب عنو موادرًا [18]الجنوب
إقتصادية مقدرة فأراضي الجنوب الشؾ غنية بثرواتيا التي كانت تشكؿ رصيدًا 
ف لـ تكف تستغمو بشكؿ كامؿ وبإنفصاؿ  موارديًا لدولة السوداف الموحد ، حتي وا 

الجنوب فقد السوداف مساحة مقدرة مف االراضي الزراعية والمراعي الطبيعية 
والغابات كما فقد أعدادًا مف الثروة الحيوانية مع أف نسبتيا منخفضة نوعًا ما 
بالنظر إلي حجـ الثروة الحيوانية التي يممكيا السوداف  كذلؾ فقد السوداف 
أعدادًا كبيرة مف الحيونات البرية التي كاف يمكف أف تشكؿ رصيدًا لنشاط 

السياحة في الببلد ، واالىـ مف كؿ ذلؾ ىو فقداف السوداف لمموارد النفطية ، 
حيث توجد معظـ حقوؿ النفط السوداني في الجنوب وسنوضح أثر ذلؾ ببعض 

. التفاصيؿ في موضع الحؽ مف ىذه الدراسة 
 مف الموارد االقتصادية الميمة التي يحتمؿ أف تتأثر بعممية االنفصاؿ 

ىي الموارد المائية فدولة جنوب السوداف بعد انفصاليا عف السوداف قد أصبحت 
دولة ممر لمياه النيؿ ، وىذا االمر قد يترتب عميو وضعًا جديدًا في ىذا الشأف 
وعمي الرغـ مف أف قضية المياه لـ تثر بشكؿ صريح وجاد مف قبؿ دولة جنوب 

السوداف ، ضمف القضايا المترتبة حاليًا عمي االنفصاؿ والعالقة إلعتبارات 
 إال أف ىذه القضية ربما تثار مستقببًل في ظؿ [9]مرحمية تتعمؽ بتمؾ الدولة

الصراع حوؿ المياه بيف دوؿ حوض النيؿ الذي فجرتو دوؿ المنبع منذ مؤتمر 
ـ والمتعمقة بإعادة النظر في إتفاقية مياه 2007كيجالي برواندا في فبراير 

 حيث يتوقع أف تنحاز دولة جنوب السوداف إلي موقؼ دوؿ المنبع التي [6]النيؿ
ستبداليا بإتفاقية جديدة تقوـ عمي مبدأ  تنادي بإلغاء إتفاقية مياه النيؿ وا 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

اإلستخداـ العادؿ لمياه النيؿ ومف المحتمؿ أف يضر ذلؾ بنصيب السوداف مف 
. [9]مياه النيؿ

 عمي صعيد الموارد البشرية فإف إنفصاؿ أبناء الجنوب بدولتيـ يعني 
تقريبًا وىي نسبة ال % 23تناقص حجـ المورد البشري السوداني بما نسبتو 

ف كاف  يستياف بيا بالنظر الي أىمية المورد البشري بالنسبة الي إقتصاد وا 
البعض يقمؿ مف أىمية ىذا األثر بحكـ نوعية القوي العاممة الجنوبية وضعؼ 

إنتاجيتيا غير أنو ال يمكف النظر إلي ىذا األمر بيذه الطريقة المبسطة ، 
فالمورد البشري أي كانت نوعيتو يعتبر رصيدًا لمدولة وليس خصمًا عمييا ، 

عمي االقؿ مف الناحية االقتصادية ، ناىيؾ عف الناحية السياسية ، خاصة في 
ظؿ توجيات العولمة التي تدعو أقميـ ومناطؽ العالـ المختمفة لمعمؿ بقوة عمي 

وفي ىذا . بناء تكتبلت إقتصادية تسعي الي تحقيؽ االندماج االقتصادي 
: وذلؾ لسببيف أساسييف . السياؽ ينظر الي المورد البشري بكثير مف االعتبار 

فيو مف جية مورد إنتاجي ميـ وضروري ومفيد اذا ما تمت تنميتو وتوظيفو 
لصالح التنمية ، كما أنو مف جية اخري محرؾ أساسي لمطمب الكمي عمي 
السمع والخدمات ، وىذا أمر ضروري لجية تحريؾ االستثمارات واستغبلؿ 

الموارد االقتصادية االخري كعممية حتمية تقتضييا ضرورات التنمية والحاجة 
إلي احراز تقدـ ممموس في الميداف االقتصادي ، وما أحوج لسوداف الي كؿ 

. ذلؾ 
:  أثر االنفصال عمي الموارد المالية : المطمب الثاني 

 سبقت االشارة في ىذه الدراسة إلي فقداف السوداف لمورد اقتصادي ميـ 
وقد ترتب عمي ذلؾ عدة آثار ابرزىا االثر . جراء إنفصاؿ الجنوب ، وىو النفط 

مف إيراداتو النفطية % 75السيما وأف السوداف قد فقد بسبب االنفصاؿ . المالي 
ويتضح أثر ذلؾ عمي الموارد المالية لحكومة السوداف اذا عممنا أف عائدات . 

.  [11]مف إيرادات الخزينة العامة % 50النفط تمثؿ أكثر مف 
 لقد واجيت الموازنة العامة لمحكومة السودانية خبلؿ الربع االخير مف 

ـ صعوبات بالغة اضطرت معيا 2012ـ والنصؼ االوؿ مف العاـ 2011العاـ 
الحكومة الي اتخاذ تدابير مالية واقتصادية قاسية ، تضمنت إجراء تعديبلت 
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جوىرية في الموازنة العامة وفي السياسة المالية ، قضت برفع نسبة كبيرة مف 
الدعـ عف المحروقات وخفض بعض جوانب اإلنفاؽ العامكسياسة تقشفية 

ترشيدية ، رامية بذلؾ الي مواجية العجز الكبير الذي ظير في الموازنة العامة 
وستظؿ آثار تمؾ السياسات . نتيجة لفقدانيا إيرادات النفط بسبب االنفصاؿ 

وسنتطرؽ . مصدر معاناة لممواطف السوداني ردحًا مف الزمف غير معموـ المدي 
. لتمؾ االثار بشئمف المتفصيؿ في المطمب القادـ

:  أثر األنفصال عمي األوضاع االقتصادية : المطمب الثالث 
 إتضح جميًا إنعكاس آثاراإلنفصاؿ عمي االوضاع االقتصادية العامة في 

:  السوداف مف خبلؿ المؤشرات التالية 
بسبب عجز الموازنة العامة الناجـ عف فقداف عائدات النفط مف جية  : التضخم

وبسبب تراجع اإلنتاج الزراعي والصناعي في ظؿ االعتماد الكبير عمي النفط 
وعدـ توظيؼ عائداتو لصالح القطاعات اإلنتاجية مف جية أخري ، أخذ معدؿ 

ـ ، إلي أكثر مف 2012التضخـ في االرتفاع المستمر حتي وصؿ في أغسطس 
حسب تقديرات الخبراء ،وثبت ذلؾ مف خبلؿ االرتفاع المريع والمستمر % 41.6

وقد أدي ذلؾ إلي حدوث . لممستوي العاـ لؤلسعار بشكؿ يصعب التحكـ فيو 
نتشار المضاربات فييا،  كما أدي الي  فوضي وعدـ إستقرار في األسواؽ وا 

نخفاضيا بنسبة عالية بمغت  ، االمر الذي أدي إلي % 45تراجع قيمة النقود وا 
نخفاض ارباحيا بشكؿ قد يؤثر في المستقبؿ  تأكؿ رؤوس امواؿ المصارؼ وا 

نخفاض . القريب عمي مراكزىا المالية  فضبًل عف تراجع القطاع الخاص وا 
إستثماراتو بسبب المخاوؼ الناجمة عف حالة عدـ اإلستقرار وفقداف التوازف التي 

ومف جانب آخر فقد ادت تمؾ اآلثار التضخمية . يعيشيا االقتصاد السوداني 
إلي إنخفاض القيمة الحقيقية ألجور ومرتبات العامميف بالقطاعيف العاـ والخاص 

وقد ساىـ . والدخوؿ المكتسبة بواسطة أصحاب األعماؿ الحرة ومافي حكميما 
. ذلؾ بشكؿ مباشر في إتساع دائرة الفقر بشكؿ أكبر مما كانت عميو 

فقد نجـ عف فقداف السوداف لعائدات  : تدني حجم االحتياطي من النقد األجنبي
النفط التي كانت تشكؿ المصدر الرئيسي لتدفؽ العمبلت األجنبية ، تناقص 
. حجـ إحتياطيو مف النقد االجنبي ومف ثـ حدوث شح في العمبلت األجنبية 
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األمر الذي لو تأثيره المباشر والكبير عمي سعر الصرؼ في ظؿ إرتفاع الطمب 
نخفاض المعروض منيا ، حيث تدىورت قيمة الجنيو  عمي العمبلت األجنبية وا 

السوداني بشكؿ ميدد أماـ الدوالر األمريكي واليورو األوروبي وغيرىا مف 
فقد وصؿ سعر . عمبلت الدوؿ التي ليا معامبلت إقتصادية مع السوداف 

 8.5ـ ووصؿ الي 2012الدوالر مثبًل إلي أكثر مف ست جنييات خبلؿ العاـ 
.   جنيو في نفس العاـ9ـ واليورو الي 2013جنيو في العاـ 

ففي ظؿ إرتفاع سعر الصرؼ إرتفعت قيمة  : إرتفاع العجز في الميزان التجاري
الواردات ومف ثـ تزايد العجز في الميزاف التجاري ، خاصة في ظؿ تراجع قيمة 
نخفاض حجـ الصادرات  الصادرات السودانية بسبب خروج النفط مف جية ، وا 

النفطية مف جية اخري ألسباب عديدة مف بينيا إرتفاع تكمفة إنتاج السمع 
. الداخمة فييا تحت تأثير أرتفاع سعر الصرؼ 

 ولكؿ ما تقدـ يظير بوضوح مدي تأثر االقتصاد السوداني بإنفصاؿ 
الجنوب ، وفقداف كثير مف المكاسب االقتصادية التي كانت قد تحققت خبلؿ 

وبذلؾ . العقديف الماضييف أدت إلي حالة مف االستقرار النسبي قبؿ االفنصاؿ 
يكوف االقتصاد السوداني قد تراجع خطوات كبيرة إلي الوراء تحت تأثير ىزة 

وربما يحتاج الي كثير مف الزمف حتي يتمكف مف إستيعاب تداعيات . اإلنفصاؿ 
متصاص آثارىا والرجوع الي مربع المكاسب االقتصادية مف جديد  . تمؾ اليزة وا 

:  الرؤية المستقبمية والبدائل المتوفرة والتحديات والميددات : المبحث الثالث 
 مف خبلؿ العرض إتضح كيؼ كاف مسار االقتصاد السوداني وكيؼ 
تطور منذ االستقبلؿ ، وما ىي النتائج التي إنتيي إلييا ذلؾ المسار ، 

مستصحبيف في ذلؾ ما ترتب عمي إنفصاؿ جنوب السوداف مف آثار عميقة عمي 
وميما يكف . االقتصاد السوداني وضعتو في مسار حرج ومنعطؼ شديد الخطورة 

مف أمر فبلبد مف سبيؿ لمخروج مف ىذا الوضع المتأـز ، واالنتقاؿ الي وضع 
جديد ومستقبؿ أفضؿ ولف يكوف ذلؾ إال بإستغبلؿ الفرص والبدائؿ المتوفرة في 

. االقتصاد السوداني ، وبذلؾ يتمكف مف تجاوز التحديات التي تواجيو 
:  البدائل المتوفرة : المطمب االول 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

 يتسـ االقتصاد السوداني بعوامؿ عديدة تشكؿ عناصر قوتو التي اذا ما 
تـ التعامؿ معيا بالرشد والكفاءة المطموبة فإنيا ستكوف الطريؽ المميد لخروج 
:  السوداف مف وىدتو االقتصادية ، وأبرز تمؾ الفرصوالبدائؿ تتمثؿ في اآلتي 

غير أف المستغؿ مف . يتفرد السوداف بموارد زراعية ال تقارف وال جداؿ فييا - أ
وال يزاؿ القطاع الزراعي يمثؿ . تمؾ الموارد يكاد يمثؿ نسبة ضئيمة مف جممتيا 

وذلؾ . القاعدة الرئيسة والمرتكز األساسي ومصدر النمو لئلقتصاد السوداني
وطالما األمر . إعتمادًا عمي حجـ ونوعية الموارد المتوفرة لو في ىذا الجانب 

كذلؾ فإنو مف الحكمة وحسف التدبير االقتصادي أف يتـ التعامؿ مع ىذه 
الحقائؽ بما تستحقو مف إىتماـ وعناية كبيرييف ، بداًل مف إتباع سياسات زراعية 

. غير رشيدة ومدمرة ، قائمة عمي شعارات وأىداؼ عالية الطموح وغير واقعية
وفي ىذا الشأف يجب أف تبذؿ الدولة العناية الكافية واالىتماـ المطموب لكؿ مف 

فمثمما تفرض . الزراعة الحديثة والزراعة التقميدية ، كؿ بما يناسبو ويستحقو 
مقتضيات التحديث والتطويروالمواكبة إيبلء إىتماـ خاص لمقطاع الزراعي 

فإف معطيات وحقائؽ الواقع تفرض إيبلء إىتماـ أكبر . الحديث في السوداف 
لقطاع الزراعة التقميدية ، فيي األكبر حجمًا واألكثر إنتشارًا في مختمؼ مناطؽ 
السوداف ، كما أنيا األكثر إستقطابًا لمعمالة ، والمصدر األكبر لمغذاء بالنسبة 
لغالبية السكاف ، وما زالت الحاجة ماسة وكبيرة لمواجية الطمب المتزايد عمييا 

. في ظؿ أزمة الغذاء التي يواجييا العالـ منذ فترة 
 لكؿ ما تقدـ ذكره يجب تبني إستراتيجية زراعية واقعية وأضحة المعالـ 

واالىداؼ ، تقوـ عمي فكرة إصبلح اوضاع الزراعة في السوداف مف خبلؿ 
تطوير البنيات األساسية وتحسيف كفاءة إستغبلؿ الموارد الزراعية ، خاصة في 

والفرصة . القطاع  التقميدي كخطوة اولي نحو النيوض بالزراعة في الببلد 
سانحة لتحقيؽ ذلؾ في ظؿ الرغبة الحقيقية لدي مختمؼ الدوؿ العربية ذات 
العبلقة الوطيدة في االستفادة مف موارد السوداف الزراعية في تحقيؽ األمف 

. الغذائي في المنطقة العربية والعالـ بأسره
البد أف تمكف السوداف مف إستغبلؿ موارده الزراعية المتنوعة واالستفادة - ب

مف ذلؾ في تحسيف وتطوير إنتاجو الزراعي يعني بالضرورة تييئة الفرصة 
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إلحداث تقدـ كبير في مجاؿ التصنيع الزراعي باالستفادة مف مخرجات قطاع 
الزراعة كمدخبلت إنتاج صناعي ، وال شؾ أنو إذا حدث ىذا فإنو سينعكس 

إيجابًا عمي موقؼ القطاع الخارجي والميزاف التجاري مف خبلؿ إحبلؿ الواردات 
. ، خاصة الغذائية منيا  حيث تشكؿ عبئًا كبيرًا عمي الميزاف التجاري السوداني 
وكذلؾ مف خبلؿ تقوية ىيكؿ الصادرات السودانية وتعزيز القدرة التنافسية لتمؾ 

. الصادرات في األسواؽ العالمية 
 لقد إستفادت دوؿ ماليزيا وسنغافورة مثبًل ، ودواًل أخري غيرىا مف 

النمور االسيوية مف التصنيع الزراعي في تحقيؽ قيمة مضافة عمي إنتاجيا 
والفرصة . الزراعي ومف ثـ تحسيف موقؼ صادراتيا وزيادة حجـ العائد منيا 

مؤاتية لمسوداف ليحزوا حزو ىذه الدوؿ اذا ما ارتفع بأداء القطاع الزراعي فيو 
وتمكف مف تحقيؽ التكامؿ المطموب بيف قطاعي الزراعة والصناعة مف خبلؿ 

التركيز عمي التصنيع الزراعي والتوسع في مشروعاتو ، سواء عف طريؽ القطاع 
الخاص أو القطاع المشترؾ الذي تمثؿ شركة سكركنانة حالة نموذجية مف 

. حاالتو التي يمكف االقتداء بيا 
 ومف الجدير بالذكر اإلنتباه ألىمية وضرورة التكامؿ بيف القطاعيف 

الزراعي والصناعي مف خبلؿ التصنيع الزراعي تـ في السوداف منذ ستينات 
حيث يبلحظ ذلؾ مف خبلؿ إىتماـ خطط التنمية . وسبعينات القرف المنصـر 

االقتصادية واالجتماعية التي تـ إتباعيا في تمؾ الفترة فيما يتعمؽ بيذا األمر 
عبر المشروعات التي تضمنتيا ، مثؿ مصنع ألباف بابنوسة ومصنع تجفيؼ 
البصؿ بكسبل ومصنع البمح بكريمة، باالضافة إلي عدد كبير مف مصانع 

غير أف كؿ تمؾ المشروعات . النسيج التي قامت في مناطؽ مختمفة مف الببلد 
فشمت ألسباب مختمفة ، مف أبرزىا البيروقراطية الحكومية التي كانت تدار بيا 

ومع ذلؾ فإف التصنيع الغذائي يصبح . وضعؼ دراسات الجدوي اإلقتصادية
واحدًا مف الفرص المتاحة لمسوداف لمنيوض بإقتصاده ، السيما وأف تجاربو في 

. مجاؿ صناعة السكر حققت نجاحًا منقطع النظير 
في قطاعي التعديف والنفط تبدو الفرصة مؤاتية ألف يحقؽ السوداف تقدمًا - ج

في مجاؿ إستخراج الذىب بكميات اقتصادية ، حيث بدأ عدد الشركات العاممة 
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وبحسب . في ىذا المجاؿ يزداد ، بجانب تنامي نشاط التعديف األىمي فيو 
التوقعات األولية لمسؤولي البنؾ المركزي بأف عائدات صادرات الذىب قد تصؿ 

فضبًل عف ذلؾ فإف جيودًا كبيرة تبذؿ لزيادة .  مميارات دوالر امريكي 3إلي 
إنتاج النفط في الببلد مف خبلؿ العمؿ عمي إدخاؿ حقوؿ نفطية جديدة إلي دائرة 

وميما يكف مف إختبلؼ أو إتفاؽ مع ىذه . اإلنتاج خبلؿ األعواـ القادمة 
التوقعات ، إال أف الفرص الكامنة في قطاعي التعديف والنفط في السوداف 

. تصبح فرصًا واعدة بالكثير إذا ما تـ التعاطي معيا بالجدية والكفاءة البلزمتيف 
سبقت اإلشارة في جزء سابؽ مف ىذه الدراسة إلي اإلمكانيات السياحية التي - د

يتمتع بيا السوداف  وفي عقود ماضية كانت حركة السياحة نشطة نوعًا ما  
وعمي الرغـ مف الركود الذي أصاب . وكانت مصدرًا لمنقد األجنبي في السوداف 

ىذا القطاع ألسباب مختمفة ، عمي رأسيا عدـ اإلستقرار السياسي الذي عاني 
منو السوداف خبلؿ العقود الثبلثة الماضية بسبب النزاعات والحروب الداخمية  

إال أف الفرصة ما زالت سانحة لزيادة حركة السياحة وتطوير النشاط المتعمؽ بيا 
ويتطمب ذلؾ تطوير البنيات األساسية في مجاؿ السياحة وتحديثيا ومواءمة . 

التشريعات الخاصة بيا مع قيـ وثقافة المجتمع السوداني ، وتبني سياسات 
. تطويرية تنيض بيذا القطاع وتزيد مف مساىمتو في االقتصاد القومي 

 ىذه الفرص جميعيا ترتبط بالنشاط اإلنتاجي الحقيقي الذي يرتبط 
وىذه ليست فرصًا جديدة . مباشرة بالناتج المحمي االجمالي والمساىمة في نموه 

نما ىي قائمة منذ أمد بعيد وقد نبو إلييا الخبراء كثيرًا مف قبؿ ، وانتبو الييا  وا 
كذلؾ القائموف عمي األمر اإلقتصادي في السوداف عبر الحقب المختمفة ، إال 
أف مستوي التعامؿ معيا لـ يكف بالكفاءة والفعالية التي تمكف مف تعظيـ حجـ 

.  االستفادة منيا لصالح االقتصاد القومي 
 اف المصدر االساسي لؤلزمات والمشكبلت التي غالبًا ما يقع فييا 

االقتصاد السوداني ىو الخمؿ الكامف في بنيتو الييكمية ف ال سيما اعتماده 
ومعالجة ىذا . الكبير عمي قطاع اإلنتاج االولي المتمثؿ في القطاع الزراعي 

اإلشكاؿ الجوىري ال تتـ إال عف طريؽ توسيع وتنويع قاعدة االنتاج وتقوية 
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ىياكمو ، والفرص متاحة لمسوداف تمكنو مف ذلؾ في حاؿ التعامؿ معيا بجدية 
رادة حقيقية  . وا 

 ومف حسف الطالع اف الخدمات االقتصادية المساندة لمقطاعات 
االنتاجية والداعمة ليا شيدت تحسنًا كبيرًا ، خاصة في مجاؿ اإلتصاالت والنقؿ 

. والخدمات المصرفية ، األمر الذي لـ يكف متاحًا مف قبؿ بيذا القدر 
:  التحديات والميددات : المطمب الثاني

 في إعتقادنا أف ىنالؾ فرصًا كامنة في االقتصاد السوداني يمكف 
إستغبلليا بتصحيح مساره والخروج بو مف أزمتو الحالية ، إال أف ىذا يتطمب 

و .بالضرورة مواجية عدد مف التحديات السياسية واالقتصادية وتجاوزىا 
: التحديات السياسية التي تواجو السوداف تتمثؿ في اآلتي 

 مف خبلؿ معالجة االزمات الداخمية ، تحقيق االستقرار السياسي - أ
خاصة تمؾ المتعمقة بالبؤر الساخنة في كؿ مف دارفور وجنوب كردفاف 
وجنوب النيؿ االزرؽ ، فإحراز اي تقدـ فيما يتعمؽ بمعالجة المشكبلت 
القائمة في تمؾ المناطؽ وتحقيؽ االستقرار فييا يعني تييئة الظروؼ 

فمف المعروؼ أف تمؾ . لئلستفادة مف االمكانات الزراعية المتوفرة لدييا 
المناطؽ ىي مناطؽ الزراعة التقميدية كما أف بعضيا يمثؿ أيضًا منطقة 

 . (كما ىو الحاؿ في درافور  )جذب سياحي     
 مع دولة جنوب السوداف وتحسيف  العمل عمي معالجة القضايا العالقة - ب

حيث يمثؿ ىذا . عبلقات الجوار معيا عمي أساس المصالح المشتركة 
االمر أحد التحديات الكبيرة التي تواجو الحكومة السودانية في الوقت 
الراىف ، والوصوؿ الي حموؿ نيائية لتمؾ المشكبلت يفتح الباب واسعًا 

أماـ فرص التعاوف المشترؾ بيف الدولتيف في مجاالت اقتصادية مختمفة 
وسيحقؽ السوداف مف ذلؾ . اىميا النفط والتجارة ، وربما مستقببًل المياه 

مكاسب إقتصادية عديدة تساىـ ولو بشكؿ نسبي في تجاوزه ألوضاعو 
 .القتصادية المتأزمة حاليًا 

ىو تطبيع وتطوير العبلقات مع العناصر التحدي السياسي الثالث  - ت
. الفاعمة والمؤثرة في المجتمع الدولي كالدوؿ الكبري والمنظمات الدولية 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

فقد تدىورت عبلقات السوداف مع معظـ تمؾ العناصر ووصمت الي حد 
وال شؾ . المقاطعة االقتصادية والسعي الي نسؼ الستقرار في السوداف 

أف لذلؾ تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشرعمي األوضاع االقتصادية في 
السوداف ، حيث ييدد إمكانية استفادتو مف الفرص االقتصادية الواعدة 
التي أشرنا الييا ،خاصة واف االستقبلؿ الكؼء واالمثؿ لتمؾ الفرص 

يحتاج لتدفقات رأسمالية أجنبية سواء عف طريؽ القروض أو 
وىذه لف تتوفر  بالقدر البلـز إال مف خبلؿ . االستثمارات المباشرة 

 .تطبيع وتطوير العبلقات مع العناصر المؤثرة في الساحة الدولية 

 تتمثؿ التحديات االقتصادية التي يمـز تجاوزىا مف حيث :التحديات االقتصادية 
استغبلؿ السوداف لفرصو االقتصادية ، بغية الخروج مف أزمتو وتصحيح مساره 

:  االقتصادي في اآلتي 
 ، البد أف تبذؿ الحكومة أقصي جيدىا إستعادة التوازن االقتصادي - أ

النفاذ برنامجيا االسعافي الثبلثي اليادؼ الي استعادة التوازف الداخمي 
والخارجي لبلقتصاد السوداني مف خبلؿ السيطرة عمي التضخـ وخفض 

ستقرار سعر الصرؼ عند سعر موحدومنخفض نسبيًا   .معدالتو ، وا 

فالحكومة السودانية مطالبة بتحقيؽ تنمية متوازنة تحديات التنمية ،  - ب
قطاعيًا وجغرافيًا تستيدؼ تحسيف مستوي المعيشة والحد مف الفقر 

ويتطمب ذلؾ جيدًا تنمويًا كبيرًا يتضمف . وخفض معدالت البطالة 
إصبلح القطاع الزراعي واالستفادة مف كؿ الفرص المتاحة فيو ، 

الصناعي إستنادًا الي فرص التصنيع الزراعي المتاحة  وتطوير القطاع 
في السوداف، وكذلؾ إيبلء اىتماـ أكبر وجاد لقطاعي التعديف والسياحة 

ولتحقيؽ كؿ ذلؾ البد مف جذب اإلستثمارات نحو القطاعات . 
االنتاجية ، وتقوية الجياز المصرفي بمزيد مف االصبلحات  عمي 
مستوي السياسات وعمي مستوي الوحدات المصرفية ، والعمؿ عمي 
. تحقيؽ مزيد مف التحسينات والتطوير عمي مستوي البنيات األساسية 
وفي جانب الخدمات االجتماعية فإف مزيدًا مف الجيد يجب أف يبذؿ 
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لتحسيف أوضاع التعميـ و الصحة الرتباط ذلؾ بشكؿ مباشر بتنمية 
 .الموارد البشرية 

 
 
 

: تحيل أداء االقتصاد السوداني قبل وبعد اإلنفصال : المبحث الرابع 
 في ىذا المبحث سنتناوؿ تحميؿ أداء االقتصاد السوداني قبؿ إنفصاؿ 

الجنوب وبالتحديد خبلؿ السنوات العشر االخيرة التي سبقت تحوؿ دولة السوداف 
وسنعتمد في ىذا . الموحد الي دولتيف منفصمتيف ومستقمتيف عف بعضيما تمامًا 

السياؽ عمي أداء المؤشرات االقتصادية الكمية بشكؿ عاـ والتي تعكس نتائج 
أداء االقتصاد السوداني خبلؿ الفترة المعينة وعمي رأسيا معدؿ نمو الناتج 

المحمي االجمالي ومعدؿ نمو متوسط دخؿ الفرد وموقؼ التضخـ واداء القطاع 
. الخارجي  وموقؼ سعر الصرؼ 

 لقد سبقت اإلشارة في جزء سابؽ مف ىذه الدراسة الي التحسف الممموس 
ـ 1997الذي حدث في مجمؿ األداء االقتصادي الكمي في السوداف منذ العاـ 

ـ 2009ـ ، ثـ التراجع الذي شيده ذلؾ االداء منذ العاـ 2008وحتي العاـ 
وبنظرة عامة ألداء المؤشرات االقتصادية الكمية عف تمؾ الفترة تبدو الصورة 

أكثر وضوحًا وجبلءًا حوؿ ما اشارت اليو الدراسة في ىذا الخصوص ، 
:  والجدوؿ التالي يشير الي ذلؾ بشئ مف الوضوح التفصيؿ عمي النحو التالي 

 (ـ 2011 –ـ 2001)يوضح المؤشرات االقتصادية الكمية لمسوداف  (1)جدوؿ رقـ 
 (بالنسبة المئوية )

 

معدؿ نمو السنة 
الناتج المحمي 

معدؿ نمو 
متوسط دخؿ 

الفرد 

الميزاف معدؿ التضخـ 
التجاري 

سعر الصرؼ 
مقابؿ الدوالر 

 2.5 4.7 18 4 6ـ 1999
 2.6 4.4 7 5.3 8.3ـ 2000
 2.6 4.6 7.4 5 6.2ـ 2001
 2.6 4.5 8.0 5.2 5.4ـ 2002
 2.6( 4.2) 8.1 5.0 7.1ـ 2003
 2.6( 4.7) 7.5 3.0 5.1ـ 2004
 2.4( 3.8) 7.5 3.0 6.3ـ 2005
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 2.1( 9.9) 8.4 4.1 11.3ـ 2006
 2.0( 3.8) 8.1 7.7 10.2ـ 2007
 2.1( 0.8) 13.3 4.5 6.8ـ 2008
 2.3( 5.8) 11.2 2.2 .4ـ 2009
 2.4( 4.7) 13.1 2 2.4ـ 2010
 2.9( 4.3) 34 1.5 3.3ـ 2011
2012 1.3 2 37 (5.7 )4.3 

 [17]م 2011تقارير بنك السودان وتقارير البنك الدولي حول التنمية في إفريقيا : المصدر
بقراءة البيانات الواردة في الجدوؿ أعبله حوؿ بعض المؤشرات 

االقتصادية الكمية التي تعكس أداء االقتصاد السوداني خبلؿ العشر سنوات 
: الماضية ، يمكف مبلحظة اآلتي 

بالنسبة لنمو الناتج المحمي اإلجمالي ، فقد ظؿ يحقؽ معدالت إيجابية طواؿ - 
ـ 2007ـ ، 2006الفترة المعنية ، حيث وصؿ أفضؿ حاالتو في العاميف 

غير أنو أخذ في التراجع وبشكؿ . عمي التوالي % 10.2و % 11.3بمعدؿ بمغ 
ـ حيث حقؽ معدالت متدنية بمغت ادني حد ليا في 2008ممحوظ منذ العاـ 

ويدؿ ذلؾ . عمي التوالي % 3.3و% 2.4ـ بمعدؿ 2011ـ و2010العاميف 
عمي تراجع أداء اإلقتصاد الكمي خبلؿ االربع سنوات الخيرة ، بعد أف كاف قد 

سجؿ تصاعدًا ممحوظًا في السنوات الست االولي مف الفترة كنتيجة لئلصبلحات 
. االقتصادية التي تمت خاصة في النصؼ الثاني مف تسعينات القرف المنصـر 
ويعزي ذلؾ التراجع إلي تأثيرات األزمة المالية العالمية التي ألقت بظبلليا في 

فضبًل عف تأثيرات .ـ وعمت تداعياتيا كؿ إقتصاديات دوؿ العالـ 2008العاـ 
األوضاع السياسية التي كانت تعيشيا الببلد والتي اقتضت التوسع في اإلنفاؽ 

. الحكومي الجاري عمي حساب اإلنفاؽ التنموي واإلستثماري 
ف كانت ىنالؾ ثمة  مبلحظات ضرورية البد مف إبدائيا في ىذا   وا 

الجانب ، فيي تتعمؽ بمساىمة القطاعات االنتاجية في الناتج المحمي االجمالي 
، حيث تراجعت نسبة مساىمة القطاع الزراعي فيو بدرجة كبيرة ، فبعد أف كانت 

ـ والي 2008عاـ % 26.2ـ إنخفضت الي 2003عاـ % 38.8النسبة حوالي 
أما القطاع الصناعي فقد إرتفعت نسبة مساىمتو في . ـ 2009عاـ % 29.7

الناتج المحمي اإلجمالي بفضؿ دخوؿ صناعة النفط ضمف مكوناتو منذ العاـ 
ـ ، حيث يبلحظ تزايد تمؾ النسبة عامًا بعد عاـ خبلؿ العشر سنوات 1998
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، ثـ أخذت في التصاعد % 21ـ حوالي 2002فقد كانت في العاـ . الماضية 
% 26ـ ، قبؿ أف ينخفض إلي 2008عاـ % 34مف سنة ألخري حتي بمغت 

:  والجدوؿ التالي يؤكد ما تـ ذكره عمي النحو التالي . ـ 2009عاـ 
يوضح نسبة مساىمة كل من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي  (2)جدول رقم 

بماليين الدينارات  (م 2009 –م 2002)في الناتج المحمي اإلجمالي 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002السنة / القطاع 

 29.7 26.2 28.1 30.1 32 35.2 38.8 41.9الزراعي 
 26 34 31.2 29.2 28.3 35.8 22 21الصناعي 

 

The World Bank Africa Development Indicators 2011 [19]: المصدر 
 

 ، فإنو تبلحظ تسجيمو لمعدالت متذبذبة بالنسبة لنمو متوسط دخل الفرد- 
ـ تراجع في عامي 2003عاـ % 5وغير مستقرة ، فبعد أف حقؽ معداًل بمغ 

في % 8.9عمي التوالي ، ثـ قفز إلي %4.1و % 3ـ ليبمغ 2005ـ و 2004
ـ 2008ـ و 2007ـ ، ثـ أخذ في اإلنخفاض المتوالي خبلؿ أعواـ 2006عاـ 

والمعروؼ أف . عمي التوالي % 2.2و% 4.5،% 7.2ـ بمعدالت بمغت 2009و
نمو متوسط دخؿ الفرد يرتبط بمعدؿ نمو الدخؿ القومي ومعدؿ نمو السكاف ، 

ولذلؾ فإف التذبذب في معدالت نمو متوسط دخؿ الفرد في السوداف خبلؿ الفترة 
المعنية ربما يفسره عدـ التوافؽ بيف نمو الدخؿ القومي والنمو السكاني في الببلد 

 .
 –ـ 2001 ، فقد شيدت معدالتو إستقرارًا خبلؿ السنوات مف بالنسبة لمتضخم- 

غير % 8.4و % 7.2ـ ، حيث ظؿ لفترات طويمة رقـ آحادي تروح بيف 2007
ـ ، حيث بدأ معدؿ التضخـ 2008أف ذلؾ اإلستقرار أخذ في التراجع منذ العاـ 

، ثـ إنخفض بعض الشئ في العاميف % 14.3في اإلرتفاع ليصؿ في ذلؾ العاـ 
. ـ 2011التالييف ليعاود الصعود مف جديد وبشكؿ حاد خبلؿ العاـ 

بالنسبة ألداء قطاع التجارة الخارجية ، فإف موقؼ الميزاف التجاري يعكس - 
عجزًا مستمرًا ومتناميًا في بعض األحياف ، في أداء ىذا القطاع ، حيث لـ 

بؿ أف  . (ـ 2009 –ـ 2003)تسجؿ حالة فائض واحدة خبلؿ سبع سنوات 
نسبة عجز الميزاف التجاري إلي الناتج المحمي اإلجمالي وصمت في عامي 
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وىذه النسب تعكس حجـ الفجوة % . 10.9و % 9.9ـ إلي 2006ـ و 2005
في الميزاف التجاري أي أف قيمة الواردات أكبر بكثير مف قيمة الصادرات ، مما 
يعني أرتفاع درجة إعتماد االقتصاد السوداني عمي العالـ الخارجي ، وفي نفس 

ويجب أف ال ينظر إلي . الوقت يعني ضعؼ األداء العاـ لئلقتصاد السوداني 
ـ 2008اإلنخفاض الكبير في نسب العجز في الميزاف التجاري الذي حدث عاـ 

بإعتباره مؤشرًا لتحسف األداء االقتصادي في السوداف ، % 0.8، والذي بمغ 
ألنو مف الواضح أف ذلؾ اإلنخفاض إنما يرجع إلي إرتفاع عائدات صادرات 

. النفط نتيجة إلرتفاع أسعاره في األسواؽ العالمية في ذلؾ العاـ 
 ، فقد سجؿ إستقراًر نسبيًا خبلؿ العشر سنوات بالنسبة لسعر الصرف- 

، حيث إستقر في األربع سنوات االولي مف  (ـ 2011 –ـ 2001)الماضية 
 جنييًا مقابؿ الدوالر االمريكي ، ثـ سجؿ إنخفاضًا ممحوظًا 2.6تمؾ الفترة عند 

 جنييًا مقابؿ الدوالر االمريكي في 2في السنوات الثبلث التالية  إلي أف بمغ 
ثـ أخذ في اإلرتفاع مف عاـ ألخر خبلؿ األربع سنوات االخيرة . ـ 2007العاـ 

ويعود . ـ 2011 جنييًا مقابؿ الدوالر عاـ 2.9مف الفترة المعنية إلي أف بمغ 
االستقرار النسبي في سعر الصرؼ خبلؿ معظـ سنوات تمؾ الفترة إلي تمكف 

السوداف مف بناء إحتياطي نقدي مقدر باالستفادة مف عائدات الصادرات النفطية 
. مف جممة عائدات الصادرات السودانية % 90التي بمغت 

 
: النتائج : المطمب األول 

 إذًا ومف خبلؿ التحميؿ السابؽ لؤلداء العاـ ألىـ مؤشرات االقتصاد 
الكمي في السوداف خبلؿ العشر سنوات التي سبقت إنفصاؿ الجنوب ، يمكننا 

:  إستخبلص النتائج التالية 
التحسف النسبي الذي طرأ عمي أداء االقتصاد السوداني يعود بدرجة أساسية  .1

إلي دخوؿ النفط ضمف مكونات االقتصاد السوداني ، وليس بسبب أي 
تغيير جذري في بنية االقتصاد أو تحسف نوعي في أداء ىياكمو القائمة ، 

ال لما ظؿ العجز قائمًا ومستمرًا في الميزاف التجاري لمسوداف ، ولما  وا 
. تدىورت فيمة الجنيو السوداني 
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عمي الرغـ مف اآلثار االيجابية لئلصبلحات االقتصادية التي اجريت منذ  .2
تسعينات القرف المنصـر عمي أداء االقتصاد السوداني ، إال اف االزمة 

 .المالية العالمية أثبتت مدي تجذر اإلختبلؿ الييكمي فيو 

إتسـ المسار التاريخي لتطور االقتصاد السوداني بالتذبذب بيف حاالت مف  .3
ويرجع ذلؾ بصورة أساسية إلضطراب السياسات . االستقرار والبلإستقرار

االقتصادية والتنموية مف جية ، ولعدـ االستقرار السياسي طواؿ فترات 
 .الحكـ الوطني مف جية أخري 

عمي الرغـ مف الجيود التنموية واالصبلحية التي بذلت لتحسيف وضعية  .4
االقتصاد السوداني إال أنو ما زاؿ يعاني مف إختبلالت جوىرية تتعمؽ ببنائو 

 .الييكمي 

ينطوي االقتصاد السوداني عمي فرص إقتصادية كبيرة اذا احسف التعامؿ  .5
ستغبلليا بالكفاءة البلزمة فإف مف شأنيا أف تضعو في المسار  معيا وا 

 .الصحيح وتجعمو قادرًا عمي إمتصاص اليزات التي تواجيو 

ىنالؾ عدد مف التحديات السياسية واالقتصادية البد مف مواجيتيا والعمؿ  .6
عمي تجاوزىا حتي نتمكف مف االستفادة القصوي مف الفرص القتصادية 

 .الكبيرة المتوفرة في االقتصاد السوداني 

:  التوصيات : المطمب الثاني 
:  وعمي ضوء النتائج فإنو يمكن تقديم التوصيات اآلتية 

اإلىتماـ الجاد بمعرفة تجارب الماضي الخاصة بمسار االقتصاد  .1
ستخبلص الدروس والعبر منيا وتجنب تكرار أخطائيا  . السوداني وا 

العمؿ بجدية ومسئولية عمي معالجة االختبلالت الييكمية التي ظؿ  .2
يعاني منيا االقتصاد السوداني منذ االستقبلؿ بتبني إستراتيجيات 

وبرامج تنموية واقعية تعمؿ عمي تقوية البناء الييكمي لبلقتصاد وتنويع 
 .قاعدتو اإلنتاجية 

بذؿ الجيد لتجاوز التحديات السياسية واالقتصادية التي تواجو  .3
 .االقتصاد السوداني و تحوؿ دوف تحسف أوضاعو 
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إتخاذ التدابير والسياسات المناسبة والفاعمة لبلستفادة مف الفرص  .4
 .االقتصادية الواسعة المتوفرة لبلقتصاد السوداني 

حؿ كافة القضايا العالقة مع دولة جنوب السوداف وتذليؿ العقبات التي  .5
تواجو فتح المعابر وتنشيط حركة االقتصاد وتفعيؿ االتفاقيات التجارية 

 .والبرتكوالت والمصفوفات األمنية 

تطبيع العبلقات الدولية مع الدوؿ الكبري ذات السيادة االقتصادية  .6
 .والسياسية والمالية والتجارية 

:  الخاتمة 
 ونجـز القوؿ أف أنفصاؿ جنوب السوداف عف دولة السوداف الموحد منذ 

ـ سيعزز مف األحداث التي تشكؿ منعطفًا حادًا في 2011التاسع مف يوليو 
ذلؾ أف آثاره السياسية واالقتصادية . المسار التاريخي لمدولة السودانية الحديثة 

واالجتماعية ستظؿ قائمة ومستمرة فترة زمنية ال يتوقع أف تكوف قصيرة  بحكـ 
تداخؿ وتشابؾ معطيات الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي وتعقيداتو ، 

والتي ال يمكف أف تحسـ بسيولة ويسر بمجرد إنفصاؿ الدولة التي تشكمت عبر 
قرنيف مف الزماف إلي دولتيف مستقمتيف عف بعضيما بقرار أو إتفاؽ سياسي 

. أممتو ظروؼ سياسية مرتبطة بمرحمة تاريخية معينة 
نتشارًا مف بيف مختمؼ   ستصبح اآلثار اإلقتصادية ىي األكثر صيتًا وا 

نما  اآلثارالتي خمفيا اإلنفصاؿ ، ليس فقط بالنسبة لمسوداف الموحد عمي حدا وا 
السيما إف تمؾ اآلثار ربما ستكوف عمي حساب . أيضًا بالنسبة لمدولة الوليدة 

كثير مف المكاسب االقتصادية التي تحققت بشكؿ نسبي خبلؿ سنوات عديدة 
وربما ال تقتصر تمؾ اآلثار عمي الواقع االقتصادي المعاش . سبقت االنفصاؿ 

في الفترة التي تمي االنفصاؿ ، بؿ يتوقع اف تمتد لتمقي بظبلليا الكثيفة عمي 
. مستقبؿ االوضاع االقتصادية في السوداف 

 لقد أصبح السوداف بعد االنفصاؿ دولة ذات واقع جديد ، وبيا معطيات 
. وتعقيدات وتحديات جديدة ، كما أف مستقبميا االقتصادي غير واضح المعالـ 

وقد أفرز ىذا الواقع وضعًا إقتصاديًا يكتنفو الغموض ومتأزمًا وغير مستقرًا وربما 
 .يطوؿ أمده في كؿ االحواؿ 
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   و اتخاذ القراراتالتنقيب في البيانات
 (نموذج تطبيقي لخزان خشم القربة)

Data mining and decision-making (An Applied Study on 

KhashmAlgirba Dam) 
 

( أستاذ علوم الحاسوب المشارك)سيف الدين عثمان فتوح.د
 (بكلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا)

 (أستاذ مساعد)الشفيع جعفر محمود .د
 (جامعه المجمعه،كليه العلوم اإلنسانية بالغاط، قسم تقنيه المعلومات)

 
 

 :المستخلص

 يف مجيع اجملاالت القدرة مؤسساتيوفر لل التنقيب يف البيانات اتإف استخداـ تقٍت
على استكشاؼ ك الًتكيز على أىم ادلعلومات يف قواعد البيانات، كما تركز تقنيات 

 على بناء التنبؤات ادلستقبلية ك استكشاؼ السلوؾ ك  يف البيانات كذلكالتنقيب
 .االذباىات شلا يسمح بازباذ القرارات الصحيحة ك يف الوقت ادلناسب

تنقيب البيانات ، التنبؤ ، البيانات : كلمات مفتاحيه
 

Abstract 

The use of techniques Data mining provides for institutions in all areas 

the ability to explore and focus on the most important information in 

the databases, also focusing techniques data mining as well as to build 

a future forecasts and exploration behavior and trends, which allows to 

take the right decisions and taken in a timely manner. 

http://www.c.i.a.facebook.com/
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Keywords: Data mining, Forecasting, Data  

 :مقدمة

بالسيل العظيم ك االنتشار  (عصر االنًتنيت ك االقتصاد الرقمي)يتميز عصرنا الراىن 
 من ادلستحيل على احملللُت استخالص معلومات صبحالواسع النطاؽ للبيانات حىت أ

 .ذات معٌت باللجوء فقط إىل ادلداخل التقليدية للتحليل التمهيدم للبيانات
مع كجود كميات كبَتة من البيانات ادلخزنة يف قواعد البيانات ك سلازف البيانات 

ازدادت احلاجة إىل تطوير أدكات سبتاز بالقوة لتحليل البيانات ك استخراج ادلعلومات ك 
ادلعارؼ منها، من ىنا ظهر ما يسمى بالتنقيب يف البيانات كتقنية هتدؼ إىل 

حديثة فرضت نفسها تقنية  ك ىي .استخراج ادلعرفة من كميات ىائلة من البيانات
بقوة يف عصر ادلعلوماتية، ك استخدامها يوفر للشركات ك ادلنظمات يف مجيع اجملاالت 

القدرة على استكشاؼ ك الًتكيز على أىم ادلعلومات يف قواعد البيانات، كما تركز 
تقنيات التنقيب على بناء التنبؤات ادلستقبلية ك استكشاؼ السلوؾ ك االذباىات شلا 

ك اليت تعترب بدكرىا . يسمح بازباذ القرارات الصحيحة ك ازباذىا يف الوقت ادلناسب
مرحلة من مراحل عملية أكثر تعقيدا ىي استكشاؼ ادلعرفة يف قواعد البيانات، ك 

حيث . ادلرتبطة إىل حد بعيد بعملية تطوير أخرل مهمة جدا ىي مستودعات البيانات
أف الكثَت من الشركات ك ادلنظمات الرائدة اليـو تستخدـ عملية استكشاؼ ادلعرفة يف 

قواعد البيانات بشكل منهجي ك منظم بوصفها تشكل جوىر العمل الذم يعتمد 
 .عليو يف تفعيل النشاط ك ربقيق ادليزة التنافسية

: أهمية أسلوب تنقيب البيانات
عملية ربليلية لالستكشاؼ كالبحث يف بيانات ضخمة كىائلة الستخراج  (1

 . أمناط مفيدة كإجياد العالقات كمدم االرتباط بُت عناصرىا

 .من اجل ربليل البيانات للحصوؿ علي عالقات جديدة كغَت متوقعة (2

 القرار التحليل متخذكا فيو عامل افًتاضي ديارس إيل الواقعي األنظمةنقل عامل  (3
 العالية الدقة قب ذات القدرة الرسوميككاختبار الفرضيات علي شاشات احلاس
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 من فهم كقناعات قبل ازباذ القرارات إليو ما يطمحوف إيل يصلوا أف إيل
 . من أنظمةيدرسونوبشأف ما 

 .التنبؤ كمن مث استنتاج إجابات مقدرة تقديرا إحصائيا لكميات (4

: أهداف أسلوب تنقيب البيانات
إف التنقيب يف قواعد البيانات يهدؼ إيل انتزاع كاستخالص أمناط مفيدة،  (1

كىي تكنولوجيا حديثة، أصبحت مهمة يف ظل التطور السريع كانتشار 
 .استخداـ قواعد البيانات

استخدامها يوفر للمؤسسات كأجهزة األمن يف مجيع اجملاالت القدرة علي  (2
 .استكشاؼ، كالًتكيز علي أىم ادلعلومات يف قواعد البيانات

تركز تقنيات التنقيب علي بناء التنبؤات ادلستقبلية كاستكشاؼ السلوؾ  (3
كاالذباىات، شلا يسمح بتقدير القرارات الصحيحة كازباذىا يف الوقت 

 .ادلناسب

ذبيب تقنيات التنقيب علي العديد من األسئلة، كيف كقت قياسي، خباصة  (4
تلك النوعية من األسئلة اليت يصعب اإلجابة عليها، إف مل يكن مستحيال، 

باستخداـ تقنيات اإلحصاء الكالسيكية، كاليت كانت إف كجدت فإهنا 
 .   تستغرؽ كقتا طويال كالعديد من اإلجراءات

 اإلطار النظري   

 (Data Mining) البياناتفيمفهوم التنقيب : أوال

 يف منتصف التسعينات يف الواليات ادلتحدة ت يف البياناب     ظهر مصطلح التنقي
قواعد البيانات، ) اإلعالـ تاألمريكية، كىو جيمع ما بُت اإلحصاء ك تكنولوجيا

 (.  ...« Machine Learning »، التعلم اآليل مالذكاء االصطناع
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االستكشاؼ : " ، حيث ديكن تعريفها بأهنا توجد عدة تعريفات ذلذا ادلفهـو منهاك
 : أهنا ،أك(1)"اآليل أك ادلؤسبت ألمناط شائقة ك غَت جلية سلفية يف قاعدة بيانات معينة

إجراءات ربليل دقيقة كذكية، تفاعلية ك تسلسلية، تسمح دلسَتم النشاطات عند " 
استخداـ  ىذه اإلجراءات بازباذ قرارات كالقياـ بأعماؿ مالئمة يف صاحل النشاط 

 عبارة عن ربليالت لكمية : "، أك أهنا(2)"ادلسؤكلُت عنو ك ادلؤسسة اليت يعملوف هبا
كبَتة من البيانات بغرض إجياد قواعد ك أمثلة ك مناذج اليت ديكن أف تستخدـ تقود ك 

: ، كما ديكن تعريفها كذلك بأهنا(3)"تدؿ أصحاب القرار، ك تتنبأ بالسلوؾ ادلستقبلي
ربليل جملموعات كبَتة احلجم من البيانات ادلشاىدة للبحث عن عالقات زلتملة ك " 

   .(4)"تلخيص للبيانات يف أشكاؿ جديدة لتكوف مفهومة ك مفيدة دلستخدمها
إف التنقيب يف قواعد البيانات يهدؼ إىل من خالؿ التعريفات السابقة ديكن القوؿ 

مجيع اجملاالت  يف استخدامها يوفر للمؤسساتكاستخالص ادلعلومات ادلخبأة فيها، 
، باإلضافة إيل كثرة البيانات يف قواعد على استكشاؼ، كالًتكيز على، أىم ادلعلومات

، أصبحت (database)البيانات ادلوجودة كادلخزنة يف ما يسمي بقواعد البيانات 
موضوع تساؤؿ من عديد من الباحثُت لالستفادة منها ، كمع زيادة انتشار 

، أصبح من (data warhousees)مستودعات التخزين الضخمة ما يدعي 
الضركرم إجياد تقنيات كطرؽ ككسائل الستخالص ادلعلومات كادلعرفة من مثل ىذه 
البيانات ادلكدسة كاستغالذلا يف حل ادلشاكل كازباذ القرارات، باستخداـ تطبيقات 

يفكر " حديثة ذكية قائمة علي جعل احلاسوب ااحلاسوب احلديثة كاليت تعترب تكنولوجي
جاءت فكرة الكشف كالتنقيب علي " كما يفكر اإلنساف كيفعل كما يفعل اإلنساف 

كتعترب خطوة . ىذه البيانات بطرؽ ذكية للمساعدة يف حل ادلشاكل كازباذ القرارات
. من خطوات استكشاؼ ادلعرفة من قواعد البيانات

العوامل المحركة لثورة التنقيب في البيانات : ثانيا
(5 ):ديكن تقسيم العوامل احملركة لثورة التنقيب يف البيانات إىل قسمُت رئيسيُت مها

 

 Predictive)النماذج التنبؤية : نماذج التنقيب في البيانات نوعاف

Data Mining) يحاوؿ إيجاد أفضؿ التنبؤات اعتمادا عمي 
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المعطيات ويعتمد ىذا التنقيب عمي استخداـ المعمومات القديمة لتوقع 

 Descriptive Data)ما سيحدث في المستقبؿ،  والنماذج الوصفية 

Mining) تعتمد عمي إعادة تنظيـ البيانات والتنقيب في أعماقيا 

.  الستخراج المؤشرات الموجودة فييا
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   أنواع وميام تقنية تنقيب البيانات1 :شكل رقم

 

Mining Introductory and Advanced Topics, Prentice Hal 
2003 

النماذج التنبؤية : مناذج التنقيب يف البيانات كتنقسم إيل نوعاف 1 :شكؿ رقـتناكؿ 
(Predictive) كالنماذج الوصفية (Descriptives)،  كىناؾ عدة أدكات

 :للتنقيب يف البيانات، نذكر أمهها
   Time Series Analysis السالسل الزمنية    .1

السلسلة الزمنية ىي عبارة عن قيم ظاىرة من الظواىر يف سلسلة تواريخ متالحقة، 
 سنوات كاذلدؼ من كراء ربليل سلسلة زمنية ىو دراسة التغَتات اليت أك أشهرا أك أياما

 أك كنتائجها أسباهباتكوف قد طرأت علي الظاىرة اليت سبثلها خالؿ فًتة زمنية كربليل 
  .(6) ادلاضي للمستقبلحوادثالتنبؤ اعتمادا علي فكرة من 

اذلدؼ من دراسة السلسلة الزمنية كربليلها ىو تعّرؼ التغَتات اليت طرأت على الظاىرة 
اليت سبثلها يف مدة من الزمن، مث ربليل أسباهبا كنتائجها كربديد اذباىها حىت ديكن 

استخدامها للتقدير كالتنبؤ بادلستقبل، كللتنبؤ بسلوؾ مسار االذباه العاـ للظاىرة يف 
ادلستقبل جيب استخداـ أحد منحنيات النمو ادلعرب عنها بعالقة رياضية أك بنموذج 

رياضي كباستخداـ ىذا النموذج الرياضي ديكن ربديد معدؿ منو السلسلة الزمنية 
موضوع الدراسة كربديد االذباه العاـ ذلذه السلسلة كربديد القيمة اليت ديكن أف يصل 

 .إليها ىذا االذباه يف ادلستقبل
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كربليل السالسل الزمنية ىي تقدير منوذج رياضي ديكنو أف حياكي تقريبا التدرج 
التارخيي لتلك الظاىرة حبيث ديكنو أف يقدر بدقة قيم السلسلة الزمنية كديكن 

.  (7)استخدامو بالتنبؤ بقيم مستقبلية ذلذه الظاىرة 
  : (Classification)التصنيف .2

ىذه . يتمثل التصنيف يف تفسَت أك التنبؤ خباصية فرد ما من خالؿ خصائص أخرل 
ك ديكن اصلاز التصنيف باالعتماد على األساليب . (7)اخلاصية ىي عموما كيفية

اإلحصائية القددية مثل االضلدار ك التحليل التمييزم، أك باالعتماد على أساليب 
 .حديثة نسبيا مثل قول االرتباط  ك االستنتاج ادلستند إىل احلالة ك الشبكات العصبية

 : (Prediction)  التنبؤ .3

يشبو التنبؤ التصنيف أك التقدير، ما عدا أف البيانات تصنف على أساس التنبؤ 
حيث أف ادلتغَت التابع ادلتنبأ بو ىو .  (8)بسلوكها ادلستقبلي أك تقدير قيمتها ادلستقبلية

: ك من األدكات التقليدية ادلستخدمة يف التنبؤ نذكر على سبيل ادلثاؿ. متغَت كمي
أما األساليب اجلديدة فتشتمل على قواعد . االضلدارات بأنواعها ك التحليل التمييزم

  .االرتباط ك شجرة القرار ك الشبكات العصبية ك اخلوارزميات الوراثية
 :(Summarization) التلخيص .4

يشَت التلخيص إىل أساليب تفتيت كتل البيانات الكبَتة إىل مقاييس موجزة، توفر 
: ك من األمثلة على أساليب التلخيص نذكر. (6)كصفا عاما للمتغَتات ك عالقاهتا

ادلتوسطات، ك اجملاميع، كاإلحصائيات الوصفية اليت تتضمن مقاييس النزعة ادلركزية 
 .مثل ادلتوسط احلسايب ك الوسيط كادلنواؿ، كمقاييس التشتت مثل االضلراؼ ادلعيارم

: (Clustering)  أو التجزئةدةالعنق .5
قطاعات يف البحث عن رلموعات متجانسة  التجميع العنقودم أك التجزئة إىل سبثلم

إىل عملية ك يشَت التجميع العنقودم أك التجزئة إىل قطاعات . (9)يف رلتمع من األفراد
سر، ك ذلك باالستناد أ قطاعات مؤلفة من أفراد أك أصحاب أكتشكيل رلموعات 

ك الغرض من التجميع . إىل معلومات متضمنة يف رلاميع  من ادلتغَتات اليت تصفهم
 زبائنالعنقودم ادلساعدة على تطوير برامج تسويقية مصممة على مقاسات اؿ
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 ذهأنفسهم، ك اليت باإلمكاف استخدامها الستهداؼ أعضاء لكل قطاع من ق
. (10) موالُتزبائنالقطاعات على أمل ترغيبهم يف تكرار الشراء أك التحوؿ إىل 

 كتتم أساليب التجميع العنقودم غالبا دبساعدة أساليب التحليل العنقودم 
 ك الشبكات العصبية ك ،اإلحصائية ك األساليب ادلستندة إىل شجرة القرار

. اخلوارزميات الوراثية
:  (Rule Analysis)تحليل االرتباط .6

. (11)يتمثل االرتباط يف البحث عن عالقات أك ارتباطات موجودة بُت عدة خصائص
يشَت ربليل االرتباط إىل رلموعة من األساليب اليت تستخدـ لربط أمناط الشراء عرب ك 

نوع من ) يقـو أسلوب ربليل سلة السوؽ فمثال. القطاعات ادلتقاطعة أك عرب الوقت
 باستخداـ ادلعلومات الكامنة يف السلع اليت اشًتاىا ادلستهلكوف فعليا (أنواع االرتباط

للتنبؤ بالسلع احملتمل شراؤىم إياىا إذا ما مت تقدمي عركض خاصة ذلم أك إذا مت 
. (12)تعريفهم هبذه السلع

 Change and)ات فالكشف عن التغيرات أو االنحرا .7

deviation detection)  

يرتكز على استكشاؼ التغَتات ادلهمة جدا يف البيانات  من خالؿ قياسات سابقة 
 .أك قيم  معيارية

 مراحل عملية التنقيب في البيانات: ثالثا

 (13):ديكن تلخيص مراحل ك خطوات عملية التنقيب يف البيانات كما يلي

يعترب ادلطلب األكؿ : (Business Understanding)فهم طبيعة األعمال  .1
ك دبعٌت . الكتشاؼ ادلعرفة ىو فهم ادلشاكل ك ادلسائل اليت تواجهها األعماؿ

أخر، كيف ديكن ربقيق ادلنفعة األعظم من التنقيب يف البيانات، شلا يتطلب 
 . كجود صيغة كاضحة ك زلددة ألىداؼ األعماؿ

تعترب مسالة معرفة ماىية :   (Data Understanding) فهم البيانات .2
. كطبيعة البيانات عامل مهم يف صلاح عملية التنقيب يف البيانات ك اكتشاؼ ادلعرفة

حيث أف معرفة البيانات بصورة جيدة تعٍت مساعدة ادلصممُت على استخداـ 
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ك ىذا يقود إىل . اخلوارزميات أك األدكات ادلستخدمة للمسائل احملددة بدقة عالية
ك ال  .تعظيم فرص النجاح باإلضافة إىل رفع الفعالية ك الكفاءة لنظاـ اكتشاؼ ادلعرفة

ربتاج عملية التنقيب يف البيانات إىل ذبميع البيانات يف مستودع البيانات، أما إذا كاف 
مستودع البيانات موجود يف ادلنظمة، فمن األفضل عدـ احتكار ادلستودع بشكل 

 .مباشر لغرض التنقيب يف البيانات
 :ك ديكن تلخيص اخلطوات الضركرية لعملية فهم البيانات كاآليت

 تجميع البيانات(Data Collection) : ك ىي اخلطوة ادلوجهة ضلو 
ربديد مصدر البيانات يف الدراسة دبا يف ذلك استخداـ البيانات العامة 

 .اخلارجية مثل الضرائب ك غَتىا

 توصيف البيانات(Data Description)  : ك ىي اخلطوة اليت تركز على
 .توصيف زلتويات ادللف الواحد من ادللفات أك اجلداكؿ

 جودة البيانات و تحقيقها(Data Quality and Verification)  :
ىذه اخلطوة ربدد ما إذا كاف تقليل أك إمهاؿ بعض البيانات غَت الضركرية أك 

ألف النموذج اجليد حيتاج إىل . كوهنا رديئة اجلودة ك قد ال تنفع يف الدراسة
 .بيانات جيدة شلا يتوجب أف تكوف البيانات صحيحة ك ذات مضموف دقيق

 التحليل االسترشادي للبيانات (Exploratory Analysis of 

Data) : تستخدـ األساليب مثل اإلظهار ادلرئي أك التصور أك عملية
ك . اليت تؤدم إىل إجراء التحليل األكيل للبيانات (OLAP)التحليل ادلباشر

تعترب ىذه اخلطوة مهمة ك ضركرية ألهنا تركز على تطوير الفرضيات ادلتعلقة 
 .بادلشكلة قيد الدراسة

 :ك تشمل اخلطوات التالية:  (Data Preparation)تهيئة البيانات .3
 االختيار(Selection)  ك تعٍت اختيار ادلتغَتات ادلتوقعة ك حجم العينة. 
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 صياغة المتغيرات و تحويلها(Construction and 

Transformation Variables) حيث جيب دائما أف تصاغ 
 .ادلتغَتات اجلديدة لبناء النماذج الفعالة

 تكامل البيانات(Data Integration) : حيث أف رلاميع البيانات يف 
دراسة التنقيب عن البيانات من ادلمكن خزهنا يف قواعد بيانات متعددة 

 .األغراض اليت تكوف حباجة إىل توحيدىا يف قاعدة بيانية كاحدة

 تصميم و تنسيق البيانات(Data Formatting)   حيث تتعلق ىذه
اخلطوة يف إعادة ترتيب حقوؿ البيانات كما يتطلب يف منوذج التنقيب يف 

 .البيانات

 Model Building and)صياغة نماذج الحل و ثبوتها .4

Validation) 

إف بناء ك صياغة منوذج احلل السليم ك الدقيق يتم من خالؿ عملية اخلطأ ك الصواب، 
حيث كثَتا ما ربتاج مثل ىذه العملية إىل مساعدة ادلختصُت يف التنقيب عن البيانات 
هبدؼ اختبار ك فحص سلتلف البدائل للحصوؿ على أفضل منوذج حلل ادلشكلة قيد 

 .الدراسة

 :  (Evaluation and Interpretation)التقييم و تعليل نتائج النموذج .5

حادلا يتم صياغة النموذج ك التحقق من ثباتو ك صدقو، ذبرم مباشرة عملية التحقق 
كدبا أف نتاجات ىذه . من ثبات حزمة البيانات اليت يتم تغذيتها بواسطة النموذج

البيانات معركفة، لذا فاف النتائج ادلتوقعة تقارف مع النتائج الفعلية يف ثبات حزمة 
 .ك تؤدم ىذه ادلقارنة أك ادلفاضلة إىل التحقق من دقة النموذج. البيانات قيد التشغيل

  : (Model Deployment)نشر و توزيع النموذج .6

حيث تشتمل ىذه اخلطوة على نشر ك توزيع النموذج داخل ادلنظمة دلساعدة عملية 
 ك أف النموذج الصاحل جيب أيضا أف حيقق الرضا لدل ادلستفيدين طادلا .صنع القرار
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أف اختيار النموذج البد أف يتم من خالؿ الدراسة االسًتشادية أك منوذج مصغر من 
. الدراسة الشاملة



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

 :اإلطار التطبيقي
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تـ الحصوؿ عمى بيانات الدراسة مف إدارة خزاف خشـ القربة وىي عبارة عف 
المناسيب السنوية مقاسو بالمتر المكعب، تـ تطبيؽ البيانات لمسمسمة 

ىي مجموعة مف المشاىدات الخاصة بظاىرة فاقد الترعة الرئيسية لمفترة )الزمنية
والنتائج المتحصؿ عمييا باستخداـ تقنية تنقيب البيانات  (ـ1981-2007

 تمر بالمراحؿ 6-4أسموب السبلسؿ الزمنية كما تمر بالمراحؿ كما بالشكؿ 
: التالية

 أوال التشخيص
ولتوضيح األسس السابقة كما باإلطار النظري تـ تطبيؽ متغير فاقد الترعة 

الرئيسية والذي يمثؿ بياناتو سمسمة زمنية وىي عبارة عف مناسيب قراءات يومية 
لممياه لمخزاف البد مف رسـ السمسمة بيانيا باستخداـ شكؿ السمسمة الزمنية عبر 

. الزمف كما في الشكؿ التالي

 

 رسم Error! No text of specified style in document.-1:شكل رقم
بيانات السمسمة الزمنية لفاقد الترعة 
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 البياني لمسمسمة متغير فاقد الترعة عدـ 15-4يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ 
وجود اتجاه عاـ و ىذا يعني إف السمسمة مستقرة في وسطيا و كذلؾ نبلحظ 

. عدـ وجود تغيرات منتظمة في السمسمة
مف تطبيؽ أدوات التشخيص لمعرفة نوع النموذج تحصمنا عمي نموذج مف 

 .الدرجة األولي وعند تشخيصية اتضح انو النموذج المناسب
 ثانيا تقدير معممات النموذج 

ولتقدير معممات النموذج البد مف معرفة النموذج وتحديد رتبتو والتأكد مف ثباتو 
 :واستقرار التبايف كما موضحة كالتالي

 بعض Error! No text of specified style in document.-1:جدول رقم
  اإلحصائية لمنسوب فاقد الترعةسالمقايي

 Std.deviation Mean Maximum Minimum فاقد الترعة

 1.986 4.348 8.848 1.195 

 

 رسم Error! No text of specified style in document.-2:شكل رقم
بيانات السمسمة الزمنية لمنسوب فاقد الترعة 
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 إف المتغير فاقد الترعة الرئيسية إف جميع 16-4يبلحظ مف الرسـ شكؿ رقـ 
معامبلت االرتباط الجزئي تقع داخؿ فترة الثقة، وىذا يدؿ عمي إف السمسمة 

 .(البيانات عشوائية)الزمنية ساكنة 
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 (فاقد الترعة الرئيسية)ثالثا فحص مدي مالئمة النموذج 
لفحص مدي مبلئمة النموذج نقوـ بإجراء فحص البيانات الوصفية لمنسوب 

الفاقد واختبار المحاكاة لنموذج االنحدار الذاتي لسمسمة لمنسوب فاقد الترعة كما 
 :يمي

 Error! No text of specified style in document.-2:جدول رقم
  الذاتي من الدرجة األولي لسمسمة فاقد الترعةرنموذج االنحدا

الخطأ  المقدرات فاقد الترعة
 المعياري

القيمة  ت-اختبار 
 االحتمالية

AR1 .7307 .03858 18.939 .0000 
constant 4.3423 .28213 15.391 .0000 

  أف 8-4ثالثا لفحص مدي المبلئمة واختبار المحاكاه نجد مف الجدوؿ رقـ 
 تساوي أصفار و ىذا يعني أف جميع AR2القيـ االحتمالية المقدرات لمنموذج 

 .المقدرات معنوية و ليا تأثير ذو داللة إحصائية
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راتعا انتُثؤ نًُسىب انسهسهح انسيٍُح نًُسىب خهف انترعح 

انرئٍسٍح 

م لمنسوب لفاقد الترعة الرئيسية 2007التنبؤ لمعام 
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علي رم ادلساحات كبالتايل سلبا شلا يؤثر نالحظ إف القيم ادلتوقعة متزايدة لفاقد الًتعة 
 .ينعكس علي إنتاج احملاصيل يف ادلشركع

 :الخالصة

 إىل توفر  قاد إدماج مزايا تكنولوجيا ادلعلومات مع الطرؽ اإلحصائية ك اخلوارزمياتإف
اإلمكانات الالزمة  للتنبؤ بالسلوؾ ادلستقبلي ك من مث كضع احللوؿ ادلناسبة 

للمشكالت قبل كقوعها يف حاؿ إمكاف حدكثها، أك من باب التنبؤ هبدؼ التطوير ك 
 يفالتحديث بشكل عاـ يف شىت اجملاالت كل ذلك باستخداـ تقنيات التنقيب 

البيانات اليت تشكل مرحلة من مسار أمشل ىو استكشاؼ ادلعرفة يف قواعد البيانات 
ك اليت أصبحت من اذلمـو الكبَتة اليت تقع على عاتق الدكؿ بكافة مؤسساهتا بشكل 

 .عاـ
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انًستخهص  

ك٢  (684ٙ)      ٛزٙ حُذسحعش طٜذف ا٠ُ حٌُؾق ػٖ دٝس كخصّ حُوشهخؿ٢٘

ادسحى ٗٔو ُٞكذس حُوق٤ذس حُظو٤ِذ٣ش، رخإلكخدس ٓٔخ سحًٔٚ ػِٔخء حُؼشد حُغخرو٤ٖ 

ُٚ، ٝرٔخ ٗوِٞٙ ٖٓ ٓـٜٞدحص أسعطٞ ك٢ طشحرو حُ٘ـ، ٝهذ طؼذد ٓلخٝالص 

ػِٔخء حُؼشر٤ش ُخِن حالكغخط رظشحرو حُوق٤ذس حُؼشر٤ش، ٝحُظ٢ ُْ طشم ا٠ُ 

ظٜشص حُذسحعش إ كخصٓخ ػٔذ أٓغظٟٞ حُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش ؽؤٕ رو٤ش حُلٕ٘ٞ، ٝهذ 

٣ٝش، ٕع٤ش، ٝٓغفعظ٘ذ ا٠ُ هخػذس ١ٕ ،ا٠ُ حُظخط٤و ُِٞكذس طخط٤طخًا ٛش٤ٓخًا 

 ط٘نخّ ًَ ٛزٙ حُٔوٞٓخص ٝطظٌخَٓ ُخِن عٝأعِٞر٤ش،ٝٗظ٤ٔش، ٝك٤٘ش، ك٢

حالكغخط رخُٞكذس، ٓظخز٣ٖ ٖٓ ٗـ ُِٔظ٘ز٢ ٤ٓذحٗخ ُِظطز٤ن، ٝخِقض حُذسحعش 

ا٠ُ إٔ حُٞكذس حُظ٢ عخهٜخ كخصّ، ٝكذس طغِغ٤ِش ال ٝكذس طٌخ٤ِٓش، كنال ػٖ 

حعظؼخمش ٝكذس حُٞػزخص رذال ٖٓ ٝكذس حألر٤خص، ًٔخ ٝمق ؿ٤ِخًا إٔ كخصٓخ هذ 

حُؼوخكش   ٖٓ ؿخٗذ، ٖٝٓحعظو٠ ٗظشطٚ ُٞكذس حُوق٤ذس ٖٓ حُؼوخكظ٤ٖ حُؼشر٤ش

 ٖٓ ؿخٗذ آخش، رخإلكخدس ٖٓ ط٘خ٢ٓ حُلذع ٝطشحرطٚ ك٢ حُظشحؿ٤ذ٣خ ح٤ُٞٗخ٤ٗش

 ٝح٤ٌُٓٞذ٣خ، طشحرطخًا ٣لن٢ ا٠ُ حُؼوذس ٝحالػخسس حُل٤٘ش 

 كخصّ حُوشهخؿ٢٘            حُظغ٣ْٞ            حُظلـ٤َ            :      انكهًاخ انًفتاحٍح
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Abstract 

the study aims to reveal  the role of  for the 

Hazim Elgortigani to comprehend the pattern for the 

traditional poem unity and hoe he benefited  from 

accumulation of the latest Arab scholars knowledge 

besides what they got from Aristotle's efforts on the 

text unity. In fact the scholars a Hempted a lot to 

create a sense for the poem unity. The study reveals 

that Hazim in tented to integrative unity planning this 

unity hadn't been achieved as an integrated unity like 

the other linguistic arts. The study also showed that 

Hazim intended to plan for this unity in a hieradical 

way that depended on ppsychlogical and moral base , 

in addition to stylistic, orgnizational and artistc way so 

as to gather  all these traits in order to create the 

following of unity. To Hazim's contexts for 

experimentation . 

 the study found that Hazim's unity  was serial 

unit not an integrative unity in addition in addition to 

……. revolution  unity  instead of verse unity . 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

he clearly explains that Hazim's had extracted his 

views about poem unity from culture of the Arabic 

and the greek. 

 

 

 

 

 

 

أهذاف انذراسح 

ٕ ُِوق٤ذس حُؼشر٤ش ٝكذس رحص هز٤ؼش خخفش رؤطٜذف حُذسحعش ا٠ُ حإلكخدس       

طظ٘خعذ ٓغ حُـ٘ظ حُؾؼش١ حُؼشر٢، هذ طظٞحكن ٓغ ؿ٤شٛخ ٖٓ حألؿ٘خط حألخشٟ 

ٝهذ طخظِق، ًٔخ طٜذف ُٔؼشكش ػٔخ ارح ًخٕ كخصّ هذ حعظو٠ هش٣وظٚ ك٢ حُٞكذس 

ٖٓ حُٔٞسٝع حُؼشر٢، أّ ًخٕ ٓظؤػشح رخُٞكذس حألسعط٤ش ٖٓ خالٍ ٓـٜٞدحص 

. كالعلش حالعالّ

يُهح انذراسح 

    حػظٔذص حُذسحعش ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ حالعظوشحث٢ ك٢ طظزغ حُظخٛشس حُظ٢ 

، ٖٓ خالٍ سفذ حُٔلخٝس حألعخع٤ش ُٔٞمٞع (حُٜٔ٘خؽ)حعظزطٜ٘خ كخصّ ك٢ ًظخرٚ

حُذسحعش أك٤خٗخًا، ٝطظزغ طلخف٤ِٚ ٝؿضث٤خطٚ أك٤خٗخًا أُخش، ٖٝٓ ػْ ٓالكظش ؿزٝس 

. حُظخٛشس ػ٘ذ ػِٔخء حُزالؿش، ٝحُ٘وذ، ٝحُلالعلش

يشكهح انذراسح 

طلخٍٝ حُذسحعش حُ٘ظش ك٢ ٓؼخُـش ٓؾٌَ ٓلذد، ٝٛٞ ٝفْ حُزؼل حُ٘وذ      

حُؼشر٢ رخُؼوْ، ٝػذّ حُوذسس ػ٠ِ حعظ٘طخم حُ٘ـ حُؾؼش١ حُؼشر٢، ال ع٤ٔخ ك٢ 

 حُظ٢ طـخررض ر٤ٖ طِٔظ حألػش حُ٘لظ ُِؾخػش، ٝحُؼخدس ٓغؤُش حُٞكذس حُؼن٣ٞش،

.  ٛزٙ حالطٜخّ كـخءص حُذسحعش ًخؽلش ػٖ ٗل٢حُظ٢ دسؽ ػ٤ِٜخ حُؾؼشحء،اُخ،
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  انًقذيح

 ػ٠ِ دسحعش حُٞكذس حُؼن٣ٞش ُِوق٤ذس، حًا        دسؽ ػِٔخء حُؼشر٤ش هذ٣ٔخًا ٝكذ٣غ

ٝٗلٞح ك٤ٜخ ٓ٘خك٢ ؽظ٠، مخُظْٜ ك٤ٜخ أٜٗخ طٔؼَ خالفش طـخسد حُؾؼشحء ك٢ 

طز٤ِؾ سعخُش حُؾؼش، ٝظِض ٓـٜٞدحطْٜ ك٤ٜخ طظشحٝف  ر٤ٖ كذٝد حُـِٔش، ٝر٤ٖ 

حُز٤ض حُٞحكذ، هزَ إٔ طشطو٢ ُظؾَٔ حُوق٤ذس رؤعشٛخ، ك٢ عز٤َ رُي، ٝظلٞح ًَ 

ٓؼ٤٘خص حُخطخد حُؾؼش١ ُخِن حالكخط رٞكذس حُوق٤ذس، ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ رُي 

ظِض ٓـٜٞدحطْٜ هخفشس ُزِٞؽ حُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش حُٔ٘ؾٞدس ُِ٘ـ، مٖٔ ٛئالء، 

ٜٓ٘خؽ )حُز١ ط٘خٍٝ هن٤ش حُٞكذس ٖٓ خالٍ ًظخرٚ  (684ٙ)كخصّ حُوشهخؿ٢٘

حُز١ ؿؼِٚ ٓق٘لخ ٣غظوشة ك٤ٚ حُؾؼش حُؼشر٢ رخُظلغ٤ش  (حُزِـخء ٝعشحؽ حالدرخء

ٝحُظل٤َِ، ٝهذ ًخٗض حُٞكذس طٔؼَ خالفش طخ٤ُلٚ ُِٜٔ٘خؽ، ُزح حهِغ ػ٢ِ ٓخ سحًٔٚ 

حُؼِٔخء حُغخرو٤ٖ ُٚ ٓؾلٞػخ رخُٞحكذ ٓٔخ ٗوِٚ حُؼِٔخء ٝحُلالعلش ٖٓ ٓـٜٞدحص 

حالعِٞر٤ش ٝحُ٘ظ٤ٔش، : سعطٞ ك٢ ٝكذس حُ٘ـ، ُظلو٤ن رُي ٝظق ًَ حُٔؼ٤٘خصأ

ُلغٖ ٓطِغ  ٝحعظؼخٕ رخٓٞس ٝص٤ٗش ٝهل٣ٞش، ٝرخالرؼخد حُ٘لغ٤ش ُِٔظِو٢، ٝخطو 

ؿضحء حُز٤ض حُٞحكذ ٝر٤ٖ ؿ٤شٙ ٖٓ حألر٤خص، أحُوق٤ذس ُٜٝ٘خ٣ظٜخ، ُِٝظشحرو ر٤ٖ 

، ٝهذ (حُظغ٣ْٞ ٝحُظلـ٤َ)كٌشط٢ ٝؽلغ ُٞكذس حُ٘ـ ُٞكش ؿٔخ٤ُش رخرظٌخسٙ 

ػ٠ِ ر٘خء ٛش٢ٓ، هخػذطٚ ًَ ٓؼ٤٘خص حُخطخد  ػ٘ذٙ حسطٌضص كٌشس حُٞكذس 

حُظ٢ ال طظؤط٠ اال ٖٓ خالٍ حالكغخط رٞكذس  حُؾؼش١، ٝسحعٚ طز٤ِؾ سعخُش حُؾؼش

ٝطٔخعي حُ٘ـ، ُٝٔخ ٝؿذ فؼٞرش ك٢ خِن حالكغخط رخُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش ألر٤خص 

. حُوق٤ذس، حعظؼخك ػٜ٘خ رٞكذس طغِغ٤ِش هٞحٜٓخ حُٞػزخص ال حألر٤خص
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االطار انُظري نقضٍح انىحذج : أوال

انىحذج عُذ تعض انعهًاء / أ

طشددص ًِٔش حُ٘ظْ ػ٘ذ حُزالؿ٤٤ٖ هزَ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخ٢ٗ ، كؤرٞ ٛالٍ 

ٝكغٖ " حُؼغٌش١ ك٢ حُق٘خػظ٤ٖ أكشد ُٜخ ٓغخكش ٝكذد ٓؼ٘خٛخ رؼل حُظلذ٣ذ 

ٌَّٖ ك٢ أٓخًٜ٘خ ، ٝال ٣غظؼَٔ ك٤ٜخ  حُشفق إٔ طٞمغ حألُلخظ ك٢ ٓٞحمؼٜخ ٝطٔ

حُظوذ٣ْ ٝحُظؤخ٤ش ٝحُلزف ٝحُض٣خدس اال كزكخًا ال ٣ُلغذ حٌُالّ ٝال ٣ُؼ٢ٔ حُٔؼ٠٘ ، 

ٝعٞء حُشفق طوذ٣ْ ٓخ ٣٘زـ٢ . ٝطنْ ًَ ُلظش ا٠ُ ؽٌِٜخ ٝطنخف ا٠ُ ُلظٜخ 

طؤخ٤شٙ ٜٓ٘خ ، ٝفشكٜخ ػٖ ٝؿٜٞٛخ ٝطـ٤٤ش ف٤ـظٜخ ٝٓخخُلش حالعظؼٔخٍ ك٢ 

"ٗظٜٔخ 
[5]

. 

ٛخ ٛٞ حرٖ حألػ٤ش ٣غٞم كذ٣ؼخ ػٖ مشٝسس حُٔ٘خعزش ر٤ٖ حالعظٜالٍ ٝ

ٖٝٓ أدد ٛزح حُ٘ٞع، أال ٣زًش حُؾخػش ك٢ حكظظخف "ٝحُـشك حألف٢ِ ُِوق٤ذس 

هق٤ذطٚ رخُٔذ٣ق ٓخ ٣ظط٤َّش ٓ٘ٚ ٝٛزح ٣شؿغ ا٠ُ أدد حُ٘لظ ال ا٠ُ أدد 

.  [1]"حُذسط

ُِؾؼش كقٍٞ "ًٝزح حرٖ هزخهزخ ُْ ٣خطت ك٢ طوذ٣ش ٛزٙ حُٔغؤُش 

ًلقٍٞ حُشعخثَ ، ك٤لظخؽ حُؾخػش ا٠ُ إٔ ٣قَ ًالٓٚ ػ٠ِ طقشكٚ ك٢ ك٘ٞٗٚ 

ٝحمق إٔ حُ٘ظْ ٛٞ أٍٝ ِٓٔق ك٢ ر٘خء حُؾؼش رقلش ػخٓش ، [5]"فِش ُط٤لش

م ر٤ٖ ٗٔٞرؽ ٝآخش، كظ٠ ُٞ حطلوخ ك٢ ٓخدس حُظ٣ٌٖٞ ،  ٝٛزح حُظؾ٤ٌَ ٛٞ حُز١ ٣لشَّ

ؽ دحخَ اهخس ٝؽٌَ ٓخ ، ُٜٝزح حعظٔذ حألعِٞد  َّٞ كخُٔخدس ال طؼ٢٘ ؽ٤جخًا ٓخ ُْ طظ

كخػ٤ِظٚ ػ٘ذ حُ٘وخد، كبرح عشٗخ ػ٠ِ ٛزح حُ٘غن، أُل٤٘خ حؿظٜخدحص ٓوذسس طلخٍٝ إٔ 

طظِٔظ آػخسح حُٞكذس ك٢ حُوق٤ذس حُظو٤ِذ٣ش، كْٜٔ٘ ٖٓ طٞخ٠ حُلزس ٖٓ ٓلخؿؤس 
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حُغخٓغ ٣ٔخ ال٣٘خعذ حُـشك، ك٢ ك٤ٖ ؿ٘ق حُزؼل ا٠ُ ٝؿٞد سفق حُؼزخسس 

حُؾؼش٣ش ٝكن ٓوظن٠ حُـشك، ٝػذّ ٓخخُلش ٓخ دسؽ ػ٤ِٚ ػشف حُؼشد، ٝحرٖ 

.  حألػ٤ش ؽلغ حُلٌشس رخُظ٘خعذ ر٤ٖ حُٔٞمٞػخص حُٔظؼذدس ُِ٘ـ ٝٓظطِزخص حُ٘لظ

      أٓخ حُ٘ظْ ػ٘ذ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخ٢ٗ، كوذ أفزق أًؼش طلذ٣ذحًا ٝٝمٞكخًا ، كوذ 

 حعظو٠ ٖٓ حُٔ٘طن كٌشس حسطزخه حألُلخظ ،حعظو٠ ٓلٜٞٓٚ ٖٓ ٓ٘خٛؾ ًؼ٤شس

رخُٔؼخ٢ٗ ، كخسطوض ا٠ُ حُزلغ ػٖ عش ؿٞدس حٌُالّ حُٔ٘ظّٞ ال ٖٓ ك٤غ ؿشط 

أُلخظٚ ، رَ ٖٓ ك٤غ حثظالف ٓؼخ٤ٗٚ ػ٠ِ ٝؿٚ خخؿ ٣ٌٕٞ ٌُِالّ رٚ كنَ ٓض٣ش 

 حُٞكذس  كؤهخّ، ػْ حعظو٠ ٖٓ حُ٘لٞ ك٢ حالسطزخه حُٔؼ١ٞ٘ ر٤ٖ حُؼخَٓ ٝحُٔؼٍٔٞ،

حُ٘ظ٤ٔش ك٢ كذٝد حُـِٔش، ٝحسطزخه حُؼخَٓ رخُٔؼٍٔٞ ػْ هٞسٛخ ا٠ُ حُز٤ض 

ٝحػِْ إٔ حألفَ إٔ طظخز "حُؾؼش١ ، ُْٝ طشم ا٠ُ ٓغظٟٞ حُوق٤ذس رؤًِٜٔخ 

ٍٕ ٜٓ٘خ رؤٍٝ ، ٝإٔ  أؿضحء حٌُالّ ٣ٝذخَ رؼنٜخ ك٢ رؼل ، ٣ٝؾظذ حسطزخه ػخ

٣لظخؽ ك٢ حُـِٔش ا٠ُ إٔ ٣نؼٜخ ك٢ حُ٘لظ ٓٞمؼخًا ٝحكذحًا ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ كخُي 

..." كخٍ حُزخ٢ٗ ٣نغ ر٤ٔ٤٘ٚ ٜٛ٘خ ك٢ كخٍ ٣نغ ر٤غخسٙ ٛ٘خى 
[11]

ٝرُي ألٕ  

حُظ٢ - حُٞكذس ٓؼَ حُظ٢ ٣ش٣ذٛخ كالعلش حإلعالّ حُز٣ٖ حعظوٞٛخ ٖٓ ٓلخًخس أسعطٞ

ُْ طٞؿذ ك٢ حُوق٤ذس حُؼشر٤ش - ُٞ حخظَ ٖٓ حُوق٤ذس ؿضء ٝحكذ كغذ ك٤ٜخ حُ٘ظْ 

حُوذ٣ٔش، كٞؿذٝح إٔ أسعطٞ ًخٕ ٣ؼٍٞ ًؼ٤شحًا ػ٠ِ ٝكذس حُؼَٔ حُؾؼش١ ك٢ 

ك٤ِظ ٖٓ "اظٜخس ؿٔخٍ حُ٘ـ، ٣ٝـؼِٜخ ٤ٔٓضحًا ُِؼَٔ حُؾؼش١ ط٤ٔضحًا ًخٓالًا 

حُقٞحد ك٢ ؽ٢ء إٔ ٣وخٍ إٔ ٛزٙ حُظشحؿ٤ذ٣ش ؿ٤ش طِي أٝ أٜٗخ ٠ٛ ٠ٛ حػظٔخدحًا 

ػ٠ِ إٔ حُوقش ٝحكذس أٝ ٓخظِلش ، رَ ٣قق رُي ارح ًخٗض حُؼوذس ٝحكذس ٝحُلَ 

" ٝحكذ
[4]

.   

حُْٜٔ ك٢ حألٓش إٔ ٛ٘خُي خطٞحص ػ٤ِٔش ك٢ ػ٤ِٔش ر٘خء حُوق٤ذس طذحُٜٝخ 

 حُز١ ططشم ا٠ُ حُـضء ،حُلٌش حُلِغل٢ حُٔظؤػش رٔلخًخس أسعطٞ ، ٓؼَ حرٖ ع٤٘خ

حُخخؿ رٞكذس حُلذع ك٢ حُٔلخًخس ػ٘ذ أسعطٞ ، ٣ؾ٤ش ا٠ُ هن٤ش حُظ٘خعن 

ك٤ـذ "ٝحُظشط٤ذ ر٤ٖ أؿضحء حُوق٤ذس ، رل٤غ طقزق حُوق٤ذس ًخُز٘خء حُٔشفٞف 

إٔ ٣ٌٕٞ طو٣ْٞ حُؾؼش ػ٠ِ ٛزٙ حُقلش ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓشطزخًا ك٤ٚ أٍٝ ٝٝعو ، ٝآخش 

ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُٔوقٞد ٓلذدحًا ال ٣ظؼذٟ ٝال ٣ُخِو رـ٤شٙ ٓٔخ ال ٤ِ٣ن رٜزح حُٞصٕ ... 
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، ٣ٌٕٝٞ رل٤غ ُٞ ٗضع ٓ٘ٚ ؿضء ٝحكذ كغذ ٝحٗظول ، كبٕ حُؾ٢ء حُز١ كو٤وظٚ 

ٍَّ ػ٘ٚ حُظشط٤ذ ُْ ٣لؼَ كؼِٚ ٝرُي ألٗٚ ًَ ، ٣ٌٕٝٞ حٌَُ ؽ٤جخًا  حُظشط٤ذ ارح ص

" ٓللٞظخًا رخألؿضحء
[3]

.  

أٓــخ حرٖ سؽــذ كوذ طوذّ خطٞس ٌُٜ٘خ طظَ ك٢ دٝس حإلؿٔخٍ ٝحُ٘ظشس 

كؤٓخ أؿضحء ف٘خػش حُٔذ٣ق ٖٓ رخد ح٤ٌُل٤ش كوذ طٌِٔ٘خ ك٤ٜخ ، "حُؼٔـ٤ٓٞش ٣وٍٞ 

حُـضء حألٍٝ ، ٣ـش١ ػ٘ذْٛ : كخُز١ ٣ٞؿذ ٜٓ٘خ ك٢ أؽؼخس حُؼشد ك٠ٜ ػالػش 

ٓـشٟ حُقذس ك٢ حُخطزش ، ٝٛٞ حُز١ ٣زًشٕٝ ك٤ٚ حُذ٣خس ٝح٥ػخس ٣ٝظـضُٕٞ ك٤ٚ 

، ٝ حُـضء ، أًؼش حُٔذ٣ق ، ٝ حُـضء حُؼخُغ ، حُز١ ٣ـش١ ٓـشٟ حُخخطٔش ك٢ 

" حُخطذ ، ٝٛزح أًؼش ٓخ ػ٘ذْٛ آخ دػخء ُِٔٔذٝف ، ٝآخ طوش٣ع حُؾؼش حُز١ هخُٚ

كٜٞ ٣ش٣ذ طلغ٤ش حُز٘خء ك٢ حُؾؼش حُؼشر٢ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٣ز٠٘ ػ٤ِٚ حُؾؼش . [2]

ح٤ُٞٗخ٢ٗ ، ك٢ رُي ٣شٟ حُذًظٞس فلٞص حُخط٤ذ إٔ ٓلخُٝش حُظلغ٤ش رخهِش 

الخظالف هز٤ؼش حُؾؼش٣ش ، اال أٜٗخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓوزُٞش ارح أُخز ٜٓ٘خ ٓخ ٣خـ 

ػِْ حُؾؼش حُٔطِن 
[9]

 ُٝؼَ حرٖ سؽذ ٣لخٍٝ طِٔظ أػش ُِٞكذس ك٢ حُ٘ٔٞرؽ ،

حُؼشر٢ ُِوق٤ذس، ٖٓ خالٍ حُٔوخسٗش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٝحُلَ ٝحُشرخه ك٢ حُؾؼش 

حُٔغشك٢، ُؼِٚ أدسى إٔ ًَ ٓذ٣ق ػ٘ذ ح٤ُٞٗخٕ، كٔ٘ٚ ٓخ ك٤ٚ سرخه ر٤ٖ أؿضحثٚ 

ٝٓ٘ٚ ٓخ ك٤ٚ كَ ، ٝٛزح حُشرخه حُٔٞؿٞد ك٢ أؽؼخسْٛ إٔ ٣ٌٕٞ أهشد ٓٔخ ٣غ٠ٔ 

  .رؼ٤شٙ ٖٓ حألؿشحكػ٘ذٗخ رخالعظطشحد ، ٝٛٞ سرو ؿضء حُ٘غ٤ذ 

٣ظِٔظ خطخٙ - كظ٠ ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ– ظَ حُ٘وذ ػ٠ِ ٓش حُؼقٞس 

ك٢ عز٤َ خِن حالكغخط رخُٞكذس، كطٚ كغ٤ٖ، ٣ؾ٤ش ا٠ُ ٝكذس حُوق٤ذس  ٖٓ ٗلٞ 

ٕ حُؾؼش حُؼشر٢ حُوذ٣ْ ًـ٤شٙ ٖٓ أُغض أس٣ذ إٔ أرؼذ ك٢ حُظذ٤َُ ػ٠ِ : " ٓخ 

حُؾؼش هذ حعظٞك٠ كظٚ ٖٓ ٛزٙ حُٞكذس حُٔؼ٣ٞ٘ش، ٝؿخءص حُوق٤ذس ٖٓ هقخثذٙ 

ؽذٙ ٓالثٔش ُِٔٞع٤وخ حُظ٢ أًِٔٚ، ٝأِٓظلٔش حالؿضحء هذ ٗغوض أكغٖ ط٘غ٤ن ٝ

كل٢ ٛزح اؽخسس ا٠ُ حُؾؼش [10]طـٔغ ر٤ٖ ؿٔخٍ حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ ٝحُٞصٕ ٝحُوخك٤ش 

٣لظوذ ا٠ُ حُٞكذس حُؼن٣ٞش حُٔظٌخِٓش رخُ٘طش ا٠ُ ؿ٤شٙ ٖٓ حألؽؼخس، ٝٛزح  حُؼشر٢

حُظ٤ِٔق ُون٤ش حُٞكذس، ٣قشف رٚ ٓقطل٠ رذ١ٝ، كوذ أفش ػ٠ِ حُٔؼخدُش ر٤ٖ 

- ػ٠ِ كذ طؼش٣ل٘خ ُٜخ-ٕ ؿ٤خد حُٞكذس حُؾؼش٣ش ا" حُـٞدس حُل٤٘ش ٝحُٞكش حُؼن٣ٞش
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ك٢ حُوق٤ذس حُؼشر٤ش حُوذ٣ٔش ظخٛشس كو٤و٤ش ؿذ٣شٟ رخُٔالكظش ٝحُظؤَٓ، ٝال ؽي 

ٕ حُؾؼش أٜٛٔخ أإٔ ػٞحَٓ ػذس عخػذص ػ٠ِ ح٣ـخد ٛزٙ حُظخٛشس، سرٔخ ًخٕ 

 طغظخذّ ك٤ٚ حألُلخظ رٌَ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ هٟٞ ،حُؼشر٢ حُوذ٣ْ ك٢ ؿٞٛشٙ ؽؼش طوش٣ش١

ٝسرٔخ ٣شؿغ ؿ٤خد حُٞكذس .... طوش٣ش٣ش ، ٝطٌخد ال طغظـَ ك٤ٚ حٌٓخ٤ٗخطٜخ حال٣لخث٤ش 

ٕ طـخسد حُؾؼشحء حُؼشد حُوذح٠ٓ ًخٗض طـخسد ٓلذٝدس ، ًِٜٝخ أحُؾؼش٣ش ح٠ُ 

ٖٓ حُ٘ٞع حُزغ٤و حُلغ٢ حُٔزخؽش، ُٝزح ٣شػٞح ك٢ حُـضث٤خص حُؾؼش٣ش دٕٝ 

ٝحُـذ٣ش رخُٔالكطش، ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ طذحٍٝ حُون٤ش هذ٣ٔخًا  [7]٣لووٞح حُٞكذس ح٤ٌُِش 

 ك٢ كغٜٔخ، ٢ٛٝ ال طؼذٝ حًا  ٝحمقحًا ٝكذ٣ؼخًا ٖٓ ػِٔخء حُؼشر٤ش، اال إٔ ٛ٘خُي طزخ٣ٖ

ٛخ، ُٝؼَ ٝحُٔلخٝالص حُـخدس ُالكغخط دأ،  ػ٘ذ حُزؼلإٔ ط٘لقش ك٢ حُظزش٣شحص

كخصٓخًا ٖٓ حُز٣ٖ طزِٞسص ػ٘ذْٛ كٌشس حُٞكذس رؼذ ٓشحؿؼخص ُٜخ ك٢ حُؼوخكش 

 .حُؼشر٤ش ٝح٤ُٞٗخ٤ٗش

وحذج انقصٍذج عُذ حازو انقرطاخًُ / ب

       طزِٞسص كٌشس ٝكذس حُوق٤ذس ػ٘ذ كخصّ رؼذٓخ ػخػ طـخسد حُ٘وخد حُغخرو٤ٖ 

، ٝرذص ُٚ حُلٌشس أًؼش فؼٞرش ارح عخس رٔلخرحطْٜ، ك٢ ظَ طلخد١ حُزؼل ططز٤ن 

حُٞكذس حُ٘ظ٤ٔش ػ٠ِ حُوق٤ذس ًِٜخ ٓؼَ حُـشؿخ٢ٗ، ٝحُٔؾٌَ اٗٚ ٓنطُش ُ إٔ 

٣غظؼ٤ش حُٔؼخٍ حُز١ ٣لظز٣ٚ ٖٓ خخسؽ كذٝد حألدد حُؼشر٢ ، دٕٝ إٔ ٣ـل 

حُطشف ػٖ خقٞف٤ش حُؾؼش حُؼشر٢ ، ٝٓـٜٞدحص حُ٘وخد حُغخرو٤ٖ ُٚ حُز٣ٖ 

خخمٞح ك٢ ٝكذس حُوق٤ذس حُؼشر٤ش ، ٖٓ ٛزح حُٔ٘طِن طلخٍٝ حُذسحعش ط٘خٍٝ 

ٓٞهق كخصّ ك٤خٍ ٛزٙ حُون٤ش، ُٝؼَ كخصّ حُوشهخؿ٢٘ ًخٕ ٖٓ أكنَ حُ٘وخد 

٣ـذ حٕ : " حُؼشد حُز٣ٖ كِِٞح ر٤٘ش حُوق٤ذس ٖٓ ك٤غ طش٤ًزٚ أر٤خطٜخ ك٤غ ٣وٍٞ

طؼِْ حٕ حر٤خص حُؾؼش ٝحٕ ًخٗض حٝحثِٜخ ٓ٘لقِش ػٖ حٝحخشٛخ ، كخٕ حُ٘ظخّ ك٤ٜخ 

ك٢ طوذ٣ش حالطقخٍ ػ٠ِ حعظذحسس، حر ًخٕ ٝمغ حالٝصحٕ حُؾؼش٣ش ٝطشط٤زٜخ طشط٤زخ 

صٓخ٤ٗخ ال ٣ٌٔ٘ي ك٤ٚ ٖٓ حٕ طشؿغ رخُٜ٘خ٣ش ح٠ُ صٓخٕ حُٔزظذأ ، رَ طٌٕٞ ر٤ٜ٘ٔخ 

كغلش ٖٓ حُضٓخٕ، ٝال رذ ٝطشط٤ذ حُز٤ض حُٔنشٝد طشط٤ذ ٌٓخ٢ٗ، حرح رذأص ك٢ 

ح١ ٓٞمغ ٓ٘ٚ ػْ دسص ػ٤ِٚ طؤط٠ ُي حٕ طشؿغ ح٠ُ حُٔٞمٞع حُز١ رذأص ٓ٘ٚ 

 ٕار[6]ٓغظذ٣شس ػ٠ِ حطقخٍ ٖٓ ؿ٤ش حٕ طٌٕٞ ر٤ٖ حُٔزظذأ ٝحُٜ٘خ٣ش كغلش 

حُوق٤ذس ػ٘ذ كخصّ ًْ ال٣ٌٖٔ طـضثظٚ، ك٤غ ٣شطزو حُز٤ض رٔخ رؼذٙ ٝرٔخ هزِٚ ٝكن 
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ه٤ذ ٌٓخ٢ٗ ٝصٓخ٢ٗ كخٍ حُظِلع رٚ، كخألر٤خص طظؼخهذ رؾٌَ طشحطز٢ ٝرضٓخٕ 

طؼخهز٢، ك٤ـذٝ حُ٘ـ حُؾؼش١ ك٢ حٗذ٣خف طخّ، ر٤٘ٔخ حُزؼذ حُ٘لغ٢ ُِٔظِو٢ ٣ٔؼَ 

حُنخٖٓ العظٔشحس ٛزح حالٗذ٣خف، ٌُٖٝ ٣ـذ حُظ٘زٚ ا٠ُ إٔ كخصٓخ ُْ ٣ٌٖ ٣وقذ 

رخُز٤ض رحى حُز٤ض حُٔؤُٞف حُز١ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ؽطش٣ٖ، رَ ًخٕ ٣وقذ رٚ حُلضّ 

حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحُ٘لغ٤ش حُظ٢ طشطزو ٓوقذ ٝحكذ، ٝحُشرخه حُز١ ٣ؾ٤ش ا٤ُٚ، سرخه 

ٝكذس حُوق٤ذس، حُظ٢ حعظزطٜ٘خ ٍحُٞكذص ال سرخه حألر٤خص، رٜزٙ حُطش٣وش حُٔزظٌشس 

. ك٢ ٜٓ٘خؿٚ، ٣ـؼِٚ سحثذح ك٢ ٛزح حُٔـخٍ

محّدًدا وواضًحا؛ فقد سعى إلى استنباط  (منياجو)كاف ىدؼ حاـز في        
قوانيف كّمية تستوعب  الشعر العربي، ويبدو أّف عممو ىذا كاف تكميمًيا لعمؿ 

أرسطو وفبلسفة العرب، كالفارابي، وابف سينا، وقد : الحكماء الذيف سبقوه أمثاؿ
تناوؿ عممية الصناعة اإلبداعية لمشعر مف خبلؿ مبادئ عاّمة تسيـ في تكويف 

اإلبداع الشعري، فكاف عممو تنظيرًيا بالدرجة األولى، لكنو قابؿ لمتطبيؽ، 
وسنشير بإيجاز إلى أبرز القواعد النظرية التي استنبطيا في بناء النّص، 

. ووظيفة األسموب وأىّميتو في إنتاج الشعر وتماسؾ النّص، ومف ثـ التطبيؽ
 

  شروط بناء النّص الشعري
لمنيج الرابع ا ، وذكر       تحّدث حاـز عف بناء القصيدة في صورتيا الكمية

في اإلبانة عف كيفية العمؿ في إحكاـ مباني القصائد وتحسيف ىيئاتيا، وما 

 اً  لمنفوس أو منافراً تعتبر بو أحواؿ الّنظـ في جميع ذلؾ مف حيث يكوف مبلئـ

ليا، وىو أحد النقَّاد القبلئؿ الذيف أّكدوا ضرورة النَّظر إلى العمؿ األدبي كامبًل، 

ويقوـ بناء القصيدة عند حاـز عمى ثبلث وحدات أساسية تتضاـ وتتفاعؿ في 

وحدة اإليقاع الخارجي، ووحدة البناء الداخمي، ووحدة : تماسؾ عضوي ىي

 .الشعور النفسي
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تعود إلى الوزف الذي يمّيز الشِّعر عف النثر،   :وحدة اإليقاع الخارجي/  أ

؛ أي ال بدَّ فيو مف  ال بدَّ في المنظوـ حتى يعّد شعًرا أف يكوف مستطاًبا، والوزف

معايير الجودة والتناسب بيف المحتوى والمقاصد واألغراض والمعاني التي يريد 

إلى خصوصية الشعر - بالنظر إلي اإليقاع- ، وقد انتصرالشاعر التعبير عنيا

العربي، حيث شفع الفكرة بالبعد النفسي، وكسب تجاوب المتمقي، حيف ينيط 

في خواتـ أشعارىـ، وفي ذلؾ مناسبة زائدة تستجد  (الروي)الشاعر حـر الترنـ 

 . نشاط النفس، وتضمف توالي النص عمى نسؽ واحد

ٝطظؼِّن رخألعِٞد ٝرخَُّ٘ظْ حُذحخ٢ِ؛ أ١ إٔ طظشحرو  :وحذج انثُاء انذاخهً/ ب

حألر٤خص، ٝط٘غـْ حُٔؼخ٢ٗ، ٝطظالكْ حُلقٍٞ ك٢ مشد ٖٓ حالُظلخّ ػـ٤ذ؛ 

رل٤غ ال ٣ٌخد حُٔظِو٢ ٣ؾؼش رخُظوطّغ أٝ حُظٞهق ك٢ أ١ ٓٞهغ ًخٕ ٖٓ حُوق٤ذس، 

ّٕ حألعِٞد ٛٞ  ٣ٝٔؼَّ ٛزح خالفش ٓخ طّٞفَ ا٤ُٚ حألعِٞر٤ٕٞ حُٔؼخفشٕٝ ٖٓ أ

آ٤ُش ر٘خء حُ٘قٞؿ، ٛٞ حُؼالٓش ح٤ُّٔٔضس ُ٘ٞػ٤ش ٓظٜش حٌُالّ دحخَ كذٝد 

. حُخطخد

ُٝٔخ ًخٕ حألٓش حُٔؼظزش ك٢ ر٘خء حُظشحؿ٤ذ٣خ : وحذج انشعىر انُفسً (ج)

ػ٘ذ أسعطٞ ، ٛٞ حُؼوذس ، كوذ حٛظْ كخصّ رذٝس ٓخدس حُؾؼش ٝر٘خثٚ ٝحألػش حُ٘لغ٢ 

ُِؾخػش ٓنخكخًا ا٤ُٚ حُظخ٤٤َ ، ٝرزح ٣ٌَٔ دحثشس حُظؤػ٤ش ك٢ ٗلظ حُٔظِو٢ ػ٠ِ ٗلٞ 

ٓخ طلؼِٚ حُوقش ك٢ حُظشحؿ٤ذ٣خ حألسعط٤ش ، خخفش ارح أمل٘خ ك٢ حالػظزخس حُـشك 

ػْ ٣ؼٞد ٓزًشحًا رؤكٞحٍ حُ٘لظ ٓؼذدحًا أٝؿٜٚ ٝٓخ ٣ـذ ،حُز١ ٣وقذٙ حُؾخػش

ٓشحػخطٚ ك٢ حُز٘خء حُؾؼش١، ػ٠ِ مٞء ًَ ٝؿٚ ٜٓ٘خ ، ك٤زًش ٖٓ ٓذسًخص 

حُلظ ًخُؼ٘خم ٝحُِؼْ ، ٖٝٓ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طلٔذ ك٢ حألكٞحٍ حُغخسس ٗلٞ ٓـخُظ 

حألٗظ ، ٝٓؾخٛذ حألػشحط ، ٖٝٓ حألكٞحٍ حُؾخؿ٤ش ، ٗلٞ اػوخد حُظ٘ؼْ رخُلز٤ذ 

رخُظؤُْ ُلشحهٚ ، ٝؿٞس حُضٓخٕ ٝخٕٞ حألخٞحٕ ، ًٝؼ٤شحًا ٓخ ًخٕ أرٞ حُط٤ذ 

حُٔظ٘زت ٣وقذ ٛزح حُنشد 
[6]

 . 
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رٜزح ال ٣ٌٖٔ حُـضّ إٔ كخصٓخًا حعظٞك٠ حُ٘ظشس حُـٔخ٤ُش ا٠ُ حألعِٞد 

حُؾؼش١ ٖٓ حُظشحع ح٤ُٞٗخ٢ٗ ،  ٝإ ًخٕ ٓظؤػشح رطش٣وش أسعطٞ ك٢ ٓغؤُش 

ك٢ حُظشحؿ٤ذ٣خ، ار إٔ ُِلٌشس فذٟ ك٢ حُظشحع حُؼشر٢،  (حُؼوذس ٝحُشرخه ٝحُلَ)

ألٕ حخظالف هش٣وش حُز٘خء ر٤ٖ حُؾؼش٣ٖ حُؼشر٢ ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ ُٚ حػظزخس ك٢ ٛزح 

حُٔوخّ ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗالكع أفٞالًا ُٔؼَ ٛزٙ حُ٘ظشحص  حُـٔخ٤ُش ك٢ حُ٘وذ حُؼشر٢ 

ػ٘ذٓخ ط٘خٍٝ كخصّ هن٤ش ر٘خء حُوق٤ذس ٗظش ا٤ُٜخ ٖٓ ك٤غ حُظش٤ًذ ٖٓ 

حُوخػذس ا٠ُ حُؤش ، أ١ ر٘خء ٛش٢ٓ ٣زذأ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ حُؾؼش ٝأُلخظٚ ٝحٗظٜخءًا رز٘خء 

حُوق٤ذس ، ار إ ٓؼخ٢ٗ حُؾؼش طقزق عخرؿش ػ٘ذٙ ال ط٘ظغذ ا٠ُ حُلٖ ك٢ ؽ٢ء ، 

ارٕ كوذ أدسى كخصّ حالسطزخه ر٤ٖ ٓؼخ٢ٗ حُؾؼش ٝطؾ٤ٌَ ر٘خثٚ خخفش ار هُِشٕ رُي 

.  رخٗلؼخالص حُؾخػش رٔٞمٞػٚ

ٝكخصّ ٣ٌخد ٣طزن حألعظ حُـٔخ٤ُش حُخخفش رق٤خؿش حُؼزخسس ٖٓ حُظ٘خعذ 

ٝحُظ٣ٞ٘غ ٝحُظش٤ًذ ك٢ ػشك حألكٌخس ٝحُٔؼخ٢ٗ دٕٝ حالهظقخس ػ٠ِ كخٍ دٕٝ 

كخألعِٞد ٤ٛؤطٚ طلقَ ػٖ حُظؤ٤ُلخص حُٔؼ٣ٞ٘ش، ٝحُ٘ظْ ٤ٛؤطٚ "كخٍ ٝحكذس 

طلقَ ػٖ حُظؤ٤ُلخص حُِلظ٤ش ، ُٝٔخ ًخٕ حألعِٞد ك٢ حُٔؼــــــخ٢ٗ ربصحء حُ٘ظْ 

ك٢ حألُلخظ، ٝؿذ إٔ ٣اُلكع ك٤ٚ ٖٓ كغٖ حالهشحد ٝحُظ٘خعذ ٝحُظِطق ك٢ 

حالٗظوخٍ ٖٓ ؿٜش ا٠ُ ؿٜش ٝحُق٤شٝسس ٖٓ ٓوقذ ا٠ُ ٓوقذ ٓخ ٣الكع ك٢ حُ٘ظْ 

ٖٓ كغٖ حالهشحد ٖٓ رؼل حُؼزخسحص ا٠ُ رؼل ، ٝٓشحػخس حُٔ٘خعزش ُٝطق 

" حُ٘وِش
[6]

  

ٌُٖٝ ٣ظَ حُلخسم ػ٤ٔوخًا ر٤ٖ حُظو٤ٖ٘ حُ٘وذ١ ػ٘ذ كخصّ، ٝر٤ٖ حإلؽخسحص 

حُؼـ٠ِ ػ٘ذ حُغخرو٤ٖ ، ًٔخ ع٤ظنق رؼذ ، ٣ٝلقق كخصّ ػٖ هش٣وظٚ ك٢ ر٘خء 

، ك٤ٖ ٣شٟ إٔ حُؾخػش ٣زذأ [6]حُوق٤ذس ٓغظشؽذحًا رٞف٤ش أر٢ طٔخّ ُِزلظش١

رخُظخط٤و حُؼخّ ك٢ طلذ٣ذ حُٔوقذ ، ػْ حألكٌخس، ػْ حُؼزخسس ػٖ حألكٌخس ، ػْ طلذ٣ذ 

حُلقٍٞ ٝطشط٤زٜخ ػْ ٝصٕ حُؼزخسحص ٝٝمغ حُوٞحك٢ ، ٝٓلخُٝش طظزغ حُوق٤ذس رؼذ 

ػ٤ِٔش حُٔشحؿؼش حُؼخٓش ٝحُظ٘و٤ق ، ٝرٜزح ٣زظؼذ ًؼ٤شحًا ػٖ دٝس حُطزغ ك٢ اٗؾخء 

.  حُؾؼش 
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ٛزٙ حُطش٣وش حُٜش٤ٓش حُٔلٌٔش ٝحالعظوقخء حُذه٤ن ألرؼخد ػ٤ِٔش حُ٘ظْ 

 طظ٘خعذ ٓغ سؿزظٚ ك٢ طو٤ٖ٘ حُؾؼش حُؼشر٢، ٝٝمغ ٜٓ٘خؽ ٣ٜظذ١ رٚ ،حُؾؼش١

.  حألدرخء ٝحُؾؼشحء ػ٠ِ كذ عٞحء 

ارح ًخٗض حألكٞحٍ حُ٘لغ٤ش ك٢ ر٘خء حُوق٤ذس ٠ٛ حُٔؼظزشس ػ٘ذ كخصّ ، كٔخ 

ٝؿٚ حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ُزُي ؟ رُي إ حألٓٞس حُ٘لغ٤ش طغ٤ش ؿ٘زخًا ٓغ ٓوقذ 

حُؾخػش، ٝال ٝؿٚ ٣لٞم ح٥خش اال ٓشحػخس حُٔوخّ ، ػ٤ِٚ كبٕ اكٌخّ ر٘خء حُوق٤ذس 

ػ٘ذ كخصّ ٣وّٞ ػ٠ِ عِغِش ٖٓ حُلضّ حُ٘لغ٤ش ك٢ حُشرو ر٤ٖ كقٍٞ حُوق٤ذس ، 

كٖٔ حُٞحمق إٔ حُؾخػش ال :ٝهذ أؽخس ا٠ُ رُي حُذًظٞس ٓقطل٠ ع٣ٞق روُٞٚ 

٣٘ظوَ ٖٓ ر٤ض ا٠ُ ر٤ض ٌُ٘ٚ ٣٘ظوَ ٖٓ ٝػزش ا٠ُ ٝػزش ، ٖٝٓ رُي ٗغظ٘ظؾ إٔ 

حُوق٤ذس ٖٓ ك٤غ ٠ٛ ػَٔ د٣٘خ٢ٓ طظؤُق ٖٓ ٝػزخص ال ٖٓ أر٤خص ، ٖٝٓ ٛ٘خ 

ًخٗض حُٞػزش ٠ٛ ٝكذس حُوق٤ذس ٤ُٝظ حُز٤ض ٛٞ حُٞكذس ًٔخ ٛٞ ؽخثغ ػ٘ذ حُ٘وخد 

.  [13]حُؼشد رٞؿٚ خخؿ

ٝٓؾٌِش كخصّ ك٢ ٗظشطٚ ُٞكذس حُوق٤ذس ٖٓ خالٍ حُ٘وخد حُؼشد، أٗٚ ُْ 

٣ـذ ٓخ ٣ؾؼشٙ رخُٞكذس حُلو٤و٤ش ، كظ٠ إٔ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخ٢ٗ ٗلغٚ أهخّ حُٞكذس 

حُ٘ظ٤ٔش ك٢ كذٝد حُـِٔش ٝحسطزخه حُؼخَٓ رخُٔؼٍٔٞ ػْ هٞسٛخ ا٠ُ حُز٤ض 

حُؾؼش١ ، ُْٝ طشم ا٠ُ ٓغظٟٞ حُوق٤ذس رؤًِٜٔخ، ر٤٘ٔخ ٝؿذ ك٢ حُظشحع ح٤ُٞٗخ٢ٗ 

ٓظغؼخًا ُزُي رلٌْ هزخثغ حألؿ٘خط حألدر٤ش ػ٘ذْٛ الع٤ٔخ حُٔالكْ رحص حُطٍٞ 

حُخشحك٢ ، حُظ٢ ٠ٛ أكٞؽ ٓخ طٌٕٞ إلكٌخّ ر٘خء كقُٜٞخ ر٘خءًا ك٤٘خًا ُظٌٕٞ أًؼش 

طـخٝرخًا ٝطؤػ٤شحًا ك٢ حُٔظِو٢ ، ػ٤ِٚ ًخٕ ٓلّٜٞ حُٞكذس ػ٘ذْٛ ٣ذٝس ك٢ ٓـِٔٚ 

.  كٍٞ ط٘خعذ حألؿضحء ٝحطقخٍ ٝكذس حُلذع 

ارٕ كخألػش حألسعط٢ ٣ؼٞد رظؤُن ٝحمق ػ٘ذ كخصّ ٖٓ خالٍ هن٤ش 

حُٞكذس حُؼن٣ٞش ُِوق٤ذس، ٝحٌُخٓ٘ش ك٢ طٞحفَ حألؿضحء ٝطغِغِٜخ ًٔخ ٣ؾ٤ش 

ٝأٓخ حُِٔلٔش " ٝٛٞ ٣غظقلذ خقٞف٤ش حُـ٘ظ حألدر٢ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ،رزُي أسعطٞ

ك٤ٌٖٔ رلنَ أعِٞرٜخ حُشٝحث٢ ٝحُغشد١ إٔ ٣ئط٠ ك٤ٜخ رؤؿضحء ًؼ٤شس طلقَ ك٢ 

ٝهض ٝحكذ ، ٝٛزٙ حألؿضحء ارح أكٌْ سرطٜخ رخُٔٞمٞع صحدص حُوق٤ذس رٜخءًا ، 

ٝحٓظ٤خص حُِٔلٔش ٖٓ ٛزٙ حُ٘خك٤ش ٣ُلن٢ ا٠ُ حٓظ٤خص رشٝػش حُظؤػ٤ش ٝحُظ٘وَ رخُغخٓغ 
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، ٝطخل٤ق حُوقش رِٞحكن ٓخظِلش كبٕ حُظؾخرٚ عشػخٕ ٓخ ٣لذع حُغؤّ ، ٣ٝئد١ 

.  [4]"رخُظشحؿ٤ذ٣خ ا٠ُ حُغوٞه

ٝال ٣ٌٖٔ حُـضّ رؤٕ كخصٓخًا ٝكذٙ حُز١ أدسى ه٤ٔش حُظ٘خعذ ك٢ هن٤ش 

حُٞكذس ، اال إٔ ط٘خُٝٚ ُٜخ ًخٕ ػ٠ِ ٗلٞ ٣زذٝ أًؼش طلق٤الًا ُٔٞحهٖ ٛزح حُظ٘خعذ 

ٝٓـخالطٚ ، كخُٞكذس ػ٘ذٙ ًٔخ أعِل٘خ طزذأ ٖٓ حُؼالهش ر٤ٖ حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ ، ػْ 

حُؼالهش ر٤ٖ حُق٤خؿش ٝحُٔٞمٞع ، ػْ ػالهش حألر٤خص ٝطشط٤زٜخ ٓؼخًا رل٤غ ٣زذٝ 

حُلقَ ٖٓ كقٍٞ حُوق٤ذس ٓظٔخعي حُز٤٘ش ، ٝٛزح ٝحمق ٖٓ خالٍ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ 

.  ٝمؼٜخ كخصّ ٓلخٝالًا ػزشٛخ حُٞفٍٞ ا٠ُ طلو٤ن حُٞكذس ك٢ ر٘خء حُوق٤ذس 

ٝهزَ حإلكخدس ػٖ، رُي ٗؾ٤ش ا٠ُ هٍٞ حُذًظٞس ؽٌش١ ػ٤خد، ُٔخ ُٚ ٖٓ 

ٝؿذ كخصّ ٓـخالًا ُظطز٤ن كٌشس حُٞكذس : "ه٤ٔش ك٢ هن٤ش حُٞكذس حُلخص٤ٓش ٣وٍٞ 

ػ٠ِ هقخثذ حُؾؼشحء ، الع٤ٔخ حُٔظ٘ز٢ ، ٌُٖٝ حُٞكذس حُظ٢ سعٜٔخ ُْ طٌٖ ٝكذس 

.  [4]"طٌخَٓ ًظِي حُظ٢ سعٜٔخ أسعطٞ ، رَ ًخٗض ٝكذس طغِغَ

 .  كب٠ُ أ١ ٓذٟ ٣ٌٖٔ حٗضحٍ حُظ٘ظ٤ش ُون٤ش حُٞكذس ا٠ُ حُٞحهغ         

 االطار انتطثٍقً نىحذج انقصٍذج عُذ حازو:       ثاٍَا
ٓغظشؽذحًا ، كوذ كخٍٝ ر٘خء ٝكذس ٓظٌخِٓش ُِوق٤ذس ، أٓخ كخصّ حُوشهخؿ٢٘ 

ٌُٖٝ حُٞكذس حُذه٤وش حُظ٢ أسحدٛخ أسعطٞ ٖٓ ،ك٢ كذٝد م٤وش رآسحء أسعطٞ 

خالٍ ٓخ ػشف ػٖ ح٤ُٞٗخٕ ٖٓ ٝكذس حُلذع أٝ حُؼوذس ك٢ حُخشحكش ٝحُٔغشك٤ش 

ألٜٗخ طوّٞ ػ٠ِ طشحرو أؿضحء حُ٘ـ كظ٠ ارح ،فؼزش حُظطز٤ن ػ٠ِ حُؾؼش حُؼشر٢ 

ًٝخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظِٔظ ططز٤ن كٌشس حُٞكذس . حٗظول ٓ٘ٚ ؿضء ٝحكذ كغذ ٝطؾٞػ 

ؿ٤ش إٔ حُٞكذس حُظ٢ عخهٜخ ك٢ دسعٚ ،  ٝكذس ،ػ٠ِ ٗٔخرؽ ٖٓ حُؾؼش حُؼشر٢ 

. طغِغ٤ِش ٤ُٝغض ٝكذس طٌخ٤ِٓش ًٔخ ٛٞ ػ٘ذ أسعطٞ 

ٝحُٞحهغ إٔ ًظخد حُٜٔ٘خؽ ٣ٞؽي إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓـِٔٚ ٓغخشحًا ُِٞفٍٞ 

ٖٓ ٛ٘خ حعظٔذص هن٤ش ٗظْ حُوق٤ذس ، ا٠ُ اػطخء حُٜٔ٘ؾ حُٔؼخ٢ُ ُز٘خء حُوق٤ذس

٢ٛٝ خالفش رلظٚ ك٢ ًظخرٚ حُز١ ؿؼِٚ ٜٓ٘خؿخًا ٝعشحؿخًا  ،ٌٓخٗظٜخ ػ٘ذ كخصّ

. ٣ٜظذٟ رٚ

حطخز كخصّ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢ حُزخث٤ش ك٢ ٓذف ًخكٞس حألخؾ٤ذ١ أٗٔٞرؿخًا 

ط٤َٔ ا٠ُ طلق٤َ حُذسحعش ُظطز٤ن كٌشس حُ٘ظْ حُؾؼش١، ططز٤وخًا اؿٔخ٤ُخًا، ُٝؼَ ٛزٙ 
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ٓخ أؿِٔٚ، ٝأٍٝ ٓظخٛش حُٔؼخُـش ُِلٌشس طظٜش ك٢ طوغ٤ٔٚ ُِوق٤ذس ا٠ُ ػذس 

ٝطشط٤ذ ، حالٛظٔخّ رخُٔطخُغ ٝحُٔوخهغ :  هنخ٣خ ؿِٜخ طظؼِن رخُز٘خء حُؾؼش١ ٓؼَ

 ٝهن٤ش حُٞكذس ر٤ٖ ،(حُظلـ٤َ ٝحُظغ٣ْٞ)ٝهن٤ش ، حألر٤خص دحخَ حُلقَ حُٞحكذ 

.  ٝا٤ُي ر٤خٕ رُي . كقٍٞ حُوق٤ذس 

كخُؼ٘خ٣ش رٜٔخ   (حُٜ٘خ٣خص)حالٛظٔخّ رخُٔطخُغ ٝ حُٔوخهغ : انقضٍح األونً

حٗظقخس ُِلٖ ٝحُـٔخٍ حُز١ ٣ض٣ذ ٖٓ كظٞظ حُ٘ـ ك٢ ٓخ٤ِش حُٔظِو٢، ٝ عش 

حالٛظٔخّ رخُٔطخُغ ألٕ حُ٘لظ حُزؾش٣ش طزظٜؾ ٝطظـخٝد ٓغ ًَ ؽ٢ء رشٝػش 

٣ٝغظٔش ك٢ ر٤خٕ ٓخ ٣ـذ ٓشحػخطٚ ك٢ حُٔطخُغ ٌُٜٞٗخ سحثذس ٓخ رؼذٛخ ، حالرظذحء

ٝ إ ُْ طوزِٜخ ًخٗض ، كبرح هزِظٜخ حُ٘لظ طلشًض ُوزٍٞ ٓخ رؼذٛخ "، ا٠ُ حُوِذ 

 [6]خ٤ِوش إٔ ط٘وزل ػٔخ رؼذٛخ

٣ٝلزس ٖٓ ًَ ، ٝحُـذ٣ش رخُٔالكظش أٗٚ ٣شٝؽ ُلغٖ حالٛظٔخّ رخُٔوخهغ 

 ،رَ ٣ذػٞ ا٠ُ ٓؼخ٣ؾظٜخ كٌشحًا ٝططز٤وخًا ، ُْٝ ٣ٌظق رٔـشد حُظ٘ز٤ٚ ، هزق ٣ؾٞرٜخ 

ٝأٓخ ٓخ " ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ّ عٞحء ًخٗض ك٢ حُؼزخسحص أ،رظلذ٣ذ حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ُٜخ

ٝٛٞ إٔ طٌٕٞ حُؼزخسس ك٤ٚ ، ٓخ ٣شؿغ ا٠ُ ؿِٔش حُٔقشحع ... ٣ـذ ك٢ حُٔطخُغ 

ٝإٔ طٌٕٞ حُذحُش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ ؽش٣لخًا طخٓخًا ، كغ٘ش ؿضُش 

ٝإٔ طٌٕٞ حألُلخظ حُٞحهؼش ك٤ٚ الع٤ٔخ حأل٠ُٝ ٝحُٞحهؼش ك٢ ٓوطغ ، ٝحملش 

ًَ ٛزح ، ]6[ٓغظلغ٘ش ؿ٤ش ًش٣ٜش ٖٓ ؿٜش ٓغٔٞػٜخ ٝٓلٜٜٞٓخ، حُٔقشحع

٢ٛ حُنخٖٓ ُظٞعالص ٣ظؤط٠ ألٕ حُ٘لظ حُزؾش٣ش ك٢ حٗـزحرٜخ أٝ ك٢ ٗلٞسٛخ، 

، ٕ حُ٘لظ طٌٕٞ ٓظطِؼش ُٔخ ٣غظلظق ُٜخ حٌُالّ رٚ اف،  ػ٘ذ كخصّ حُؾؼش ُِٔظِو٢

  [6]ك٢ٜ ط٘زغو العظوزخُٜخ حُلغٖ أٝالًا ٝط٘وزل العظوزخُٜخ حُوز٤ق أٝالًا أ٣نخًا 

ٝأر٤خص حُٔظ٘ز٢ حُظ٢ حكظظق رٜخ هق٤ذطٚ  ؿخءص ٝكن ٓخ ٣خطو ُٚ كخصّ 

ٝحألُلخظ ؿخءص ،ٝٛٞ حُذػخء ، كٜٞ ٣لظظق رؤؽشف حُٔؼخ٢ٗ ، ٖٓ كغٖ حالرظذحء 

ٝال ٣خل٠ ػ٤ِي كغٖ حُظقش٣غ حُز١ ٣ؤخز رخُوِٞد ، ٓظقخُلش ٓغ حُغٔغ ٝحُلْٜ 

:  ٣وٍٞ ، رال حعظجزحٕ 

أؿخُذ ك٤ي حُؾٞم ٝحُؾٞم أؿِذ   ٝأػـذ ٖٓ رح حُٜـش 

ٝحُٞفَ أػـذ  
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أٓــخ طـِـــو حأل٣خّ كــ٢ رـخٕ أسٟ   رـ٤نـــخًا طــ٘خثـــ٢ أٝ 

كـــــز٤زخًا طوــــشد 

ٝهلل عــــ٤شٟ ٓــــخ أهــــَ طج٤ــش   ػؾــ٤ش ؽـــشه٢ حُلــذح٠ُ 

ٝؿـــشد 
[12]

 

ُْٝ ٣٘غخم ٝسحء حُٔؤػٞس ٖٓ ، حكظظق حُؾخػش هق٤ذطٚ رخُز٤ض حُٔقشع 

خ٢ِ٤ِ ، أٝ هلخ : ٓظلخد٣خًا هش٣وظْٜ ك٢ ػذّ طشد٣ذ ػزخسحطْٜ ٓؼَ ، ًالّ حُؼشد ك٤ٚ 

ٝٓخ ؽخًَ رُي امخكش ا٠ُ أٗٚ هذّ ك٢ فذس ، أٝ  ٝهٞكخًا رٜخ فلز٢ ، ٗزي 

ٝٛٞ حُظؼـذ ، ٝٓلظخكخًا ُؾ٤ٜش حُ٘لظ ، حُٔقشحع ٓخ ًخٕ ٓ٘خعزخًا ُـشك حٌُالّ 

 أٗغذ ك٢ حُٔؾخسًش (أؿخُذ)كٌخٗض ػزخسس ، ٖٓ ؽذس ؽٞهٚ حُز١ ٣ٌخد ٣قشػٚ 

ٖٝٓ رُي ٓخ ٣شؿغ ا٠ُ ،  ٝٛزح ٓخ دػخ ا٤ُٚ كخصّ ،ػٖ ػ٘خث٤ش حُؾٞم ٝحُقزش

حٌُِٔش حُٞحهؼش ك٢ ٓوطغ حُٔقشحع ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخظخسحًا ٓظٌٔ٘ش كغ٘ش دحُش 

ػ٢ِ حُٔؼ٠٘ طخرؼش ُٚ 
[6[

ًخٗض ، ٝأكٌخٓخًا ُشرو أر٤خص فذس حُوق٤ذس رزؼنٜخ 

ٓظقخُلش ٓغ ٓوقذٙ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ حُز١ حكظظلٚ رخُذػخء ، ػزخسس أػـذ

، ٝحُظ٢٘ٔ، رؤٕ طخخُق حأل٣خّ هز٤ؼظٜخ كظزؼذ حُزـنخء ػ٘ٚ ٝطوشد ا٤ُٚ حألكزخء 

ًخٗض حُذٛؾش ٝحُظؼـذ ٖٓ عشػش ع٤شٙ دٕٝ رِٞؽ حُٔشحد ك٢ ، ُٝٔخ ُْ ٣ظْ رُي 

.  حُز٤ض حُؼخُغ 

أٓـخ ػـٖ حُٔـٞع٤و٠ حُ٘خطــش ػـٖ طـ٘خؿْ حُؼشٝك ٝحُنـشد كـ٢ 

ٓخ ٣ـؼَ حُ٘لظ أًؼش حٗـزحرخًا ، (أػـذ– أؿِذ ) كال طخطجٜخ حُؼ٤ٖ ،حُظقـش٣ـغ

كـخء حُٔطِغ ٓٞحكوخًا ُؾشٝه حُظقش٣ق ، ُظ٢ِٔ حُـٔخٍ حُٔ٘زؼغ ٖٓ حُٔغٔٞع ك٤ٜٔخ

  .حُظ٢ دػخ ا٤ُٜخ كخصّ،

ٝعؼ٠ ، (أٝحخش حُوق٤ذس)حٛظْ رخُٔوخهغ ، ٝػ٠ِ ٗلٞ حٛظٔخٓٚ رخُٔطخُغ

ك٤شٟ إٔ حإلعخءس ك٤ٚ ،ألٗٚ ٓ٘وطغ حٌُالّ ٝخخطٔظٚ ،إلرشحص حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ك٤ٜخ

ٝالؽ٢ء أهزق ٖٓ ًذس رؼذ ، ٓؼل٤ش ػ٠ِ طؤػ٤ش حإلكغخٕ حُٔظوذّ ػ٤ِٚ ك٢ حُ٘لظ 

ٓٞالس حٌُالّ ، ٝأ٠ُٝ ٓشحكَ حالٛظٔخّ رخُٔوطغ. [6]ٝطش٤ٓذ رؼذ اٗنخؽ، فلٞس 

ُلظخًا ٝٓؼ٠٘ ٓغ ؿشك حُوق٤ذس ٝػ٠ِ حُؾخػش إٔ ٣ـخٗظ ر٤ٖ حألُلخظ حُغِٜش 

ٝحألُلخظ حُو٣ٞش ،ٝحُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طشٝم ُِ٘لظ، إ ًخٕ حُٔوخّ ٓذكخًا أٝ ؿضالًا 
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ٌٝٛزح خظْ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ رذأ رٚ ،ٝحألعِٞد حُـضٍ ك٢ ٓوخّ حُلخش 

: حُٔطخُغ ٣وٍٞ حُٔظ٘ز٢  ك٢ آخش حُوق٤ذس 

ٝطؼزُـ٢٘ كـ٤ي حُوــٞحك٢ ٝٛٔـظ٢   ًؤٗــ٢ رٔــذف هـزَ ٓذكــي 

ٓـزٗذ  

ٌُٝــ٘ٚ هــخٍ حُطش٣ن ُٝـْ ٣ـضٍ   أكـظؼ ػـٖ ٛــزح حٌُــالّ 

٣ٜٝ٘ــذ 

كؾشم كظ٠ ٤ُظ ُِؾشم ٓؾـشم   ٝؿشد كظ٠ ٤ُظ ُِـشد 

ٓـشد    

كخُٞدحع آخش ٓخ ٣زو٠ ، ٣ٝلظشص كخصّ عٞء حالرظذحء ك٢ ٓوطغ حُوق٤ذس 

ك٢ حُ٘لظ ٝحالٛظٔخّ رٚ د٤َُ حُظقخُق ٓغ ٗلظ حُٔظِو٢، كظ٠ ُٝٞ عجْ حالعظطشحد 

٣ز٤ٖ رُي رظللظٚ ك٢ أٍٝ ر٤ض حُٞحهغ ٓوطؼخًا ُِوق٤ذس ٖٓ ًَ ، ك٢ ٓظٖ حُوق٤ذس 

ٓخ ٣ٌشٙ ُٝٞ ظخٛش ٓخ طٞٛٔٚ دالُش حُؼزخسس أٝالًا 
[6]  

آؼخٗخ ك٢ ؽذس طشحرو حُوق٤ذس ٝ حُظآخ٢ - ٣ِضّ كخصّ حُؾؼشحء ٝحُ٘وخد 

 رنشٝسس طلش١ حُٔؼ٠٘ حُؼخّ ٝػذّ حُؾزٝر ػٜ٘خ ك٢ خظخّ حُوق٤ذس -ر٤ٖ كقُٜٞخ

٣ؼنذ ، ٝإٔ ٣شطزو رٔخ هزِٚ ٖٓ أر٤خص حُوق٤ذس رؤ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع حالسطزخه ، 

 حكظوخسحًا ٣ـؼِٜخ ،أر٤خص حُوق٤ذس ؿ٤ش ٓلظوشس ا٠ُ ٓخ هزِٜخ حُلٌشس ك٤ٖ ٣ـؼَ أٝحخش

ٛزح ٝحمق ك٢ خظخّ حألر٤خص عخُلش ، ؿ٤ش ٓغظوِش رؤٗلغٜخ أٝ ك٢  هٞس حُٔغظوِش 

كخُؾخػش ٗلغٚ ٓلظوشحًا ا٠ُ – حُٔذف – كـخءص ٓظآخ٤ش ٓغ ؿشك حُوق٤ذس ، حُزًش 

٣ٝ٘ذد كظٚ حُؼخػش ػ٘ذٓخ ، ٓذف حأل٤ٓش حكظوخسحًا ًشط ُٚ ٛٔظٚ ٝٓٞٛزظٚ حُؾؼش٣ش 

. أؿٜذ ٗلغٚ ك٢ ٓذف ؿ٤شٙ، ٝٛزح ك٢ كذ رحطٚ ؿشّ ال ٣ـظلش 

:  ترتٍة األتٍاخ داخم انفصم انىاحذ : انقضٍح انثاٍَح 

، ٖٓ حُٔشحكَ حُظ٢ ط٘خُٜٝخ كخصّ ُظشع٤خ ٓلّٜٞ حُ٘ظْ ٝر٘خء حُوق٤ذس

٢ٛٝ ػ٘ذٙ رٔؼخرش كضّ ٗلغ٤ش ٓقـشس ، طشط٤ذ حألر٤خص دحخَ حُلقَ حُٞحكذ 

حُٔ٘خعزش حُظ٢ ، ٝأٍٝ ٓخ ٣ِلض حالٗظزخٙ ا٤ُٚ ،طظـغذ ك٤ٜخ ٖٓ ٓوٞٓخص حُوق٤ذس 

ٝإٔ ٣ؤط٢ ٓغ ،ك٤لذ إٔ ٣زذأ ٜٓ٘خ رخُٔؼ٠٘ حُٔ٘خعذ ُٔخ هزِٚ "طـٔغ أر٤خص حُلقَ 

ٝحُز١ ُٚ ٗقخد حُؾشف ًخٕ ، ٛزح إٔ ٣ٌٕٞ رُي حُٔؼ٠٘ ٛٞ ػٔذس ٓؼخ٢ٗ حُلقَ
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" أر٠ٜ ُٞسٝد حُلقَ ػ٠ِ حُ٘لظ
[6]

ٝحمق أٗٚ ٣ٜظْ رز٘خء حُوق٤ذس ٓشكِش . 

ؽؤٕ حُٔؼٔخس١ حُز١ ٣ٜظْ رخُظلخف٤َ دٕٝ إٔ ، ٓشكِش دٕٝ إٔ ٣٘غ٠ حُؾٌَ حُؼخّ 

 .   حُؼخ٣ّـلَ ؿٔخٍ حإلخشحؽ

ٝػ٠ِ حُؾخػش إٔ ٣غظلنش ، حُلقَ ػ٘ذ كخصّ ُٞكش ك٤٘ش هخثٔش رزحطٜخ

ٝأال ٣قذٜٓخ رلٌشس ٓؾ٘ٞءس ٝال رؤُلخظ ، ك٢ طـشرظٚ حُلخُش حُ٘لغ٤ش ُِٔظِو٢ 

ٝػ٤ِٚ إٔ ،ٝإٔ ٣شحػ٢ ك٢ أٍٝ حُلقَ حُٔؼخ٢ٗ ًخُذػخء ٝحُظؼـذ ، ٓغظٌشٛش

ألٕ ٤ٛٔ٘ش حإلكغخط حُٞحكذ د٤َُ حُٞكذس حُؼن٣ٞش ، ٣غٞم أكٌخسٙ ربكغخط ٝحكذ

ٝحُؾخػش حُلخرم ػ٘ذ كخصّ ٛٞ حُز١ ٣غظَٜ كقِٚ رٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓزذأ ،ُِلقَ 

ٝإٔ طٌٖٔ ٓغ ٛزح إٔ ٣٘خه رٚ ٓؼ٠٘ ٣لغٖ ٓٞهؼٚ ٖٓ حُ٘لٞط رخُ٘غزش ، حُلقَ 

ا٠ُ حُـشك، ًخُظؼـذ ٝحُظ٢٘ٔ ٝحُذػخء ٝطؼذ٣ذ حُؼٜٞد ٝحُغٞحُق ٝٓخ أؽزٚ رُي 

ًخٕ أكغٖ 
[6]

كٜٞ ٣زذأ حُلقَ رخُظؼـذ ، ٝح٤ُي أر٤خص حُٔظ٘ز٢ حُظ٢ طظٜش رُي. 

: ٣وٍٞ ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حٌُآرش ٝحألكضحٕ ال ط٘لي طالصٓٚ،ٖٓ عؼخدس حألٗخّ رخُؼ٤ذ

٣نخكـي ك٢ رح حُؼ٤ذ ًَ كز٤زٚ  كـزحث٢ ٝأرٌــ٢ ٓـــٖ أكذ ٝأٗــذد 

  [12]أكٖ  ا٠ُ أ٢ِٛ ٝأٟٛٞ ُوخءْٛ  ٝأ٣ٖ ٖٓ حُٔؾظخم ػ٘وخء ٓـشد

ٝكذس حُٔٞمٞع ٝحُـشك ػ٘قش أعخع٢ ك٢ حإلكغخط رظٔخعي حُلقَ 

ٝٛزح ال ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ طِٔظ آػش آخش إلظٜخس طٔخعي حُلقَ ٓوخسٗش رزخه٢ ، حُٞحكذ 

ٝحُٞؿٚ حُالثن ك٢ رُي ٣ـذ إٔ ٣شدف حُز٤ض حألٍٝ ٖٓ حُلقَ رٔخ ، حُلقٍٞ 

٣ٌٕٞ الثوخًا رٚ ٖٓ رخه٢ ٓؼخ٢ٗ حُلقٍٞ، ٓؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرالًا ُٚ ػ٠ِ ؿٜش ٖٓ 

أٝ طلغ٤شحًا ُٚ، أٝ ٣ٌٕٞ ٓوظن٢ ٓؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغززخًا ػ٘ٚ ... ؿٜخص حُظوخرَ 
[6]

 ، 

طشٟ ٤ًق ؿخء حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٓشطزو أؽذ ، رخُشؿٞع ا٠ُ حألر٤خص عخُلش حُزًش 

كٜٞ ٣لَٔ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حألكزش ٓغ هذّٝ ، حالسطزخه رخُز٤ض حألٍٝ ٓلظظق حُلقَ 

ٝٛزح أٗغذ ُٔؼ٢٘ ، حُؼ٤ذ ٌُٖٝ ٤ٜٛخص حُِوخء  كال ٓـ٤ذ اال حُذٓٞع ٝحألكضحٕ 

ٝأ٣ٖ ٖٓ حُٔؾظخم ػ٘وخء ، حُز٤ض حُظخ٢ُ ُٚ حُز١ ٣لَٔ ك٢ ه٤خطٚ ح٤ُؤط ٖٓ حُِوخء

 ٝحالعظلٜخّ حإلٌٗخس١ أدٍ ػ٢ِ حُظؾخإّ العظلخُش طلو٤ن ٓخ ًخٕ ٣ؤَٓ ك٤ٚ ؟ٓـشد

 .

: ػْ ٣ٌَٔ حُلقَ رخألر٤خص حُظخ٤ُش 

كبٕ ُْ ٣ٌٖ اال أرٞ حُٔغي أٝ ْٛ       كخٗي حكِـ٢ ٓـٖ كٞحد١ ٝأػــزد 
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ٝٛزح أ٤ُن رخُٔذ٣ق - ًٔخ ٣٘ؾذ كخصّ - كؤط٠ رخُظوخرَ رٔخ عزن ٖٓ أر٤خص 

كخُزًش٣خص حأل٤ُٔش عشػخٕ ٓخ طظالؽ٠ ك٢ ٓؼ٤ش ًخكٞس حُز١ ، حُز١ ٣٘ؾذٙ حُؾخػش 

. ٛٞ ٗللش ٖٓ ٗللخص حُٔغي ٝسٝػش ٝهالٝس ك٢ حُوِذ 

كخُٔؼ٠٘ حُخطخر٢ حُٜٔٔٞس ، ػْ ٣ض٣ٖ حُلقَ رض٣٘ش حُٔؼخ٢ٗ ػ٘ذ كخصّ 

رخُلٌٔش ػالٓش رخسصس ك٢ حُظؤػ٤ش ألٗٚ ٣لَٔ حُلنٞس حُز٢٘ٛ ٝحُؼخهل٢ ؿ٘زخًا ا٠ُ 

: روُٞٚ ، ؿ٘ذ 

ًَٝ حٓشة ٢ُٞ٣ حُـ٤َٔ ٓلزذ   ًٝــَ ٌٓــخٕ ٣٘زض حُؼــض هـ٤ذ 

أكٌْ حُؾخػش حُشرو ، كٌخٕ ٛزح حُلقَ ػالٓش رخسصس ك٢ ع٤خم حُوق٤ذس 

ار حعظِٜٚ حُؾخػش رؼٔذس ، رٔخ عزوٚ ٖٓ كقَ ٓغ ػ٘خ٣ظٚ رٚ ًٞكذس هخثٔش رزحطٜخ 

ٝحُٞحؿذ ك٢ ٛزح ، حُٔؼخ٢ٗ حُظل٤ِ٤ِش ٝخظٔٚ رؤؽشف حُٔؼ٠٘ حُخطخر٢ حإله٘خػ٢ 

كخٕ حألكغٖ ُٚ إٔ ٣لظظق ، كؤٓخ ٖٓ ٣شدف حألهٞحٍ حُؾؼش٣ش رخُخطخر٤ش ، ػ٘ذٙ 

ٝا٠ُ ٛزح ًخٕ ، ٣ٝخظٔٚ رؤؽشف ٓؼخ٢ٗ حإله٘خع ، حُلقَ رؤؽشف ٓؼخ٢ٗ حُٔلخًخس 

ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ ًالٓٚ – سكٔٚ هللا – ٣زٛذ أرٞ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ 
[6]

ٝهذ ط٘زٚ ، 

حُذًظٞس ؽٌش١ ػ٤خد ا٠ُ هش٣وش كخصّ حُذحػ٤ش ا٠ُ سكغ دسؿش حُظؤػ٤ش ك٤غ أؽخس 

ا٠ُ إٔ كخصّ هذ ؿٞص إٔ ٣غظخذّ حُؾخػش حُٔؼخ٢ٗ حُخطخر٤ش ارح فخؿٜخ ك٢ ػزخسس 

.  [4]ٓخ٤ِش

انتسىٌى و انتحدٍم  : انقضٍح انثانثح 

ٖٓ حُٔالٓق حُل٤٘ش ك٢ ر٘خء حُوق٤ذس ٓخ ٣طِن ػ٤ِٜخ كخصّ حُظغ٣ْٞ ٝ 

حُظلـ٤َ 
[6]

٣ؤط٢ رُي ك٢ اهخس ٓخ ٣ئٖٓ رٚ كخصّ ٖٓ حُقِش حُٞػ٤وش ر٤ٖ أعِٞد ، 

 طِي مشٝسس ، ٝحُـٔخٍ حُز١ ٣ض٣ذ ٖٓ حالٗلؼخٍ ٝحُظلخػَ ٓغ حُ٘ـ،ر٘خء حُوق٤ذس

ٖٝٓ ػْ ًغذ طـخٝرٜخ رٜزح حُظ٣ٞ٘غ خخفش ارح ، ؿٔخ٤ُش العظـذحد ٗؾخه حُ٘لظ 

، أسطزو رق٤خؿش ٓظ٤ٔضس طظٜش ه٤ٔظٜخ ٝطٌٕٞ اؽخسس ا٠ُ رذح٣ش حُلقَ ٜٝٗخ٣ظٚ 

، ُزُي كوذ حػظ٘ٞح رخعظلظخكخص حُلقٍٞ ر٤ٜجخص طلغٖ ُٜخ ٓٞحهؼٜخ ٖٓ حُ٘لٞط 

ٝطٞهع ٗؾخهٜخ ُظِو٢ ٓخ ٣ظزؼٜخ ٣ٝظقَ رٜخ ٝفذٝسٛخ رخألهخ٣َٝ حُذحُش ػ٠ِ 

. حالٗلؼخالص ٝحُظؤػ٤شحص

،  (حُظغ٣ْٞ)ٝٛزح حُٔلظظق حُـٔخ٢ُ ُزذح٣ش حُلقَ حُز١ ٣طِن ػ٤ِٚ كخصّ 

، ك٢ اؽخسس ٝحملش ا٠ُ إٔ حُلقَ ػزخسس ػٖ ٝػزخص ٗلغ٤ش مخرطٜخ ؿٔخ٢ُ ك٢٘ 
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ٝإٔ ٣ٌٕٞ رُي ، حُٞحؿذ ك٤ٚ إٔ ٣زذأ ك٢ رذح٣ش حُلقَ رخُٔؼ٠٘ حُٔ٘خعذ ُٔخ هزِٚ 

ٝحُز١ ًخٕ ُٚ ٗقخد حُؾشف ًخٕ أر٠ٜ ُٞسٝد ، حُٔؼ٠٘ ٛٞ ػٔذس ٓؼخ٢ٗ حُلقَ 

حُلقَ ػ٢ِ حُ٘لظ 
[6]

 .

٢ٛٝ ٝكذس  خخفش رخُلقَ ٌُٖٝ ، رٜزح ٣ؼظزش كخصّ حُـٔخٍ ك٢ حُٞكذس 

٢ٛٝ هطؼخًا ٝكذس طغِغ٤ِش حعظؼخك رٜخ ، ُٜخ اعٜخٜٓخ ك٢ حُٞكذس حُؼخٓش ُِوق٤ذس 

٢ٛٝ ، حُظ٢ ط٘ؼذّ ك٢ حُوق٤ذس حُظو٤ِذ٣ش – ًٔخ ٓشص ر٘خ – ػٖ حُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش 

ٝػ٠ِ حُؾخػش إٔ ٣زذأ رؤؽشف حُٔؼخ٢ٗ حُظخ٤ِ٤ش ٝهذ ، ٝكذس ٝػزخص ال ٝكذس أر٤خص 

ألٗٚ أظٜش أر٤خص حُلقَ ، ط٤ٔ٘خًا رغ٤ٔخ حُلشط  (حُظغ٣ْٞ)أهِن ػ٤ِٜخ كخصّ 

، ٝإٔ ٣خظْ رخألر٤خص حُظ٢ طلَٔ حُلٌٔش ٝحُذالالص حُؼو٤ِش ، ٝأسٝػٜخ ػ٠ِ حُ٘لظ 

، ٗغزش ا٠ُ حُلـٍٞ حُز٤نخء ػ٠ِ هٞحثْ حُلشط  (حُظلـ٤َ )ٝهذ أهِن ػ٤ِٚ 

ٜٝٓخسس حُؾخػش طٌٖٔ ك٢ ا٣ـخدس حُشرو ، كظقزق حُوق٤ذس رحص ٓؼخُْ ٝحملش 

.  ر٤ٜ٘خ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ أر٤خص رٞػزخص ٗلغ٤ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش ٝف٤خؿ٤ش

 ٖٓ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢، حُز١ رذأ كقِٚ ،ٝٛزح ٣٘طزن ػِى٠ ٛزٙ حُـضث٤ش

: ٣وٍٞ ، رخُظؼـذ ٖٓ كخٍ ؿشرظٚ ػ٘ذ كٍِٞ حُؼ٤ذ ٓوخسٗش رلخٍ رو٤ش حُ٘خط 

٣نخكي ك٢ رح حُؼ٤ذ ًَ كز٤زٚ   كزحث٢ ٝأر٢ٌ ٖٓ أكذ 

ٝأٗذد  

أكٖ ا٠ُ أ٢ِٛ ٝأٟٛٞ ُوـخءْٛ   ٝأ٣ٖ ٖٓ حُٔؾظخم ػ٘وخء 

ُٓـشد  

كخٕ ُْ ٣ٌٖ اال أرٞ حُٔغي أُْٝٛ   كبٗي أك٢ِ ٖٓ كــئحد١ 

ٝأػزد  

أرشصٙ حُؾخػش ٓقلٞرخًا رخُظؼـذ ٖٓ ، ُلقَ حٓؼخ٢ٗ  حُز٤ض حألٍٝ ػٔذس

، كقخس رزُي ٓلو أٗظخس حُٔظِو٢ ٝٓلظخف ؽ٤ٜظٚ ، ؿشرش حُ٘لظ ك٤خٍ حُؼ٤ذ 

ك٤قزق حُلقَ ٓلٌٞٓخًا ك٢ رذح٣ظٚ ، ٣ٝغظٔش ا٠ُ إٔ ٣خظْ حُلقَ رخُلٌٔش 

:  ٣وٍٞ، رخُظغ٣ْٞ ٝك٢ ٜٗخ٣ظٚ رخُظلـ٤َ 

ًَٝ حٓشة ٣ُٞـ٢ حُـٔـ٤َ ٓلـزذ  ًٝــَ ٌٓـخٕ ٣ُ٘ــزض حُؼــــض 

هــ٤ُذ  
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٣ُــش٣ذ ري حُلغــخد ٓـخ هللا دحكـــٌغ   ُٝعٔــش حُؼٞحُــ٢ ٝحُلـذ٣ذ 

حُٔـزسد  

 َُ ٝدٕٝ حُز١ ٣زـٕٞ ٓخ ُٞ طخِقٞح   ا٠ُ حُؾ٤ذ ٓ٘ٚ ِػؾَض ٝحُطل

أؽ٤ُذ  

ك٤غ خِٞؿ حألػذحء ، ٝال أسٝع ػ٠ِ ٗلظ حُٔٔذٝف ٖٓ ٛزح حُظز٤٣َ 

رٜزح ٣ئًذ حُذػٞس حُلخص٤ٓش ا٠ُ طز٤٣َ ، ا٤ُٚ ٓغظل٤َ حعظلخُش ؽ٤ذ حُُٞذحٕ 

كبرح ر٣ِض أٝحخش حُلقٍٞ رخألر٤خص ، حُلقَ رخألر٤خص حُل٤ٌٔش ٝحالعظذال٤ُش 

صحدص حُلقٍٞ رٜخءًا ٝكغ٘خًا ، كٌخٕ رُي رٔ٘ضُش حُظلـ٤َ ، حُل٤ٌٔش ٝحالعظذال٤ُش 

ٝٝهؼض ك٢ ٗلٞط أكغٖ ٓٞهغ 
[6]

مٖٔ ، كِٞ عخسص حُوق٤ذس ػ٢ِ ٛزح حُ٘لٞ . 

حُؾخػش طـخٝد حُٔظِو٢  

انىحذج تٍٍ أخساء انقصٍذج  : انقضٍح انراتعح 

 حُٞكذس حُظ٢ طلٌْ أؿضحء حُؼَٔ حُؾؼش١، طؼذ ػٔشس ؿٜذ كخصّ ٖٓ طؤ٤ُلٚ 

 طلٌْ ػ٤ِٔش حُز٘خء حُؾؼش١،   هٞح٤ٖٗك٤ٜخ  ُٝٚ، حُٜٔ٘خؽ 

. حعظـخدس ٓٞحد حُلقٍٞ ٝحٗظوخء ؿٞحٛشٛخ  : القانون األول

٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓظ٘خعزش حُٔغٔٞػخص ٝحُٔلٜٞٓخص ، طظْ ػ٘ذٙ ًخألط٢ 

ؿ٤ش ٓظ٤ٔض رؼنٜخ ػٖ رؼل حُظ٤ٔض ، ؿ٤ش ٓظخخرُش حُ٘غ٤ؾ ، كغ٘ش حالهشحد 

ال ٣ؾِٔٚ ٝؿ٤شٙ ٖٓ حألر٤خص ر٤٘ش ُلظ٤ٚ ، حُز١ ٣ـؼَ ًَ ر٤ض ًؤٗٚ ٓ٘لخص ر٘لغٚ 

ٝحُوقخثذ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٗٔو حُلقَ ٓ٘خعزخًا ُِـشك كظؼظٔذ ك٤ٚ ... أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش 

حُـضحُش ك٢ حُلخش ٓؼالًا ٝحُؼزٝرش ك٢ حُ٘غ٤ذ 
[6]

ٝٛزح ٣ظـ٠ِ مٔ٘خًا ػ٘ذ حُظطز٤ن . 

 .ُزو٤ش كقٍٞ حُوق٤ذس 

  ترتٍة تعض انفصىل إنى تعض داخم انقصٍذج : انقاَىٌ انثاًَ 

ٝخالفش ، حٛظْ كخصّ رٜزٙ حُـضث٤ش ألٜٗخ ؿٔخع ٓـٜٞدٙ ك٢ حُٜٔ٘خؽ 

عؼ٤ٚ ٤ُٔالد هق٤ذس ػشر٤ش ٓلٌٔش حُز٘خء آخزس رضٓخّ رؼنٜخ حُزؼل ٖٓ رذح٣ظٜخ 

، كٜٞ طشط٤ذ رؼل حُلقٍٞ ا٠ُ رؼل ، أٓخ حُوخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ : ٣وٍٞ ،كظ٠ ٜٗخ٣ظٜخ 

ك٤ـذ إٔ ٣وذّ ٖٓ حُلقٍٞ ٓخ ٣ٌٕٞ ُِ٘لظ رٚ ػ٘خ٣ش رلغذ حُـشك حُٔوقٞد 

٣ٝظِٞٙ حألْٛ . ٣ٌٕٝٞ ٓغ رُي ٓظؤط٤خًا ك٤ٚ كغٖ حُؼزخسس حُالثوش رخُٔزذأ ، رخٌُالّ 
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كخألْٛ ا٠ُ إٔ طظقٞس حُظلخطٚ ٝٗغزش ر٤ٖ كق٤ِٖ طذػٞ ا٠ُ طوذ٣ْ ؿ٤ش حألْٛ ػ٠ِ 

حألْٛ 
[6]

  .

كظزذأ رخُظؼـذ ػْ ، ٣شٟ كخصّ إٔ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢ طِظضّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

ٝٛزح ؿشك الثن رخٛظٔخّ حُ٘لظ ٝ ٝٓلظظق ٓ٘خعذ ُؾ٤ٜش ، حُذػخء ػ٠ِ حُٔٔذٝف 

حُٔٔذٝف الع٤ٔخ إٔ حُٔذف حُٔٞمٞع حألعخع٢ ُِوق٤ذس كٜٞ ُْ ٣ٜـْ ػ٢ِ 

ٖٝٓ ػْ ػشؽ ا٠ُ ٓٞمٞع أهَ ، رَ طذسؽ هزَ حُذخٍٞ ك٤ٚ ، ٓٞمٞػٚ ٓزخؽشس 

:  ٣وٍٞ ، أ٤ٔٛش ٝٛٞ رًش ؿٞحدٙ ٝ حُظلٖ٘  ك٢ حٗظوخء فلخطٚ 

أؿخُذ ك٤ي حُؾٞم ٝحُؾٞم أؿِذ   ٝأػـذ ٖٓ رح حُٜـش 

ٝحُٞفَ أػـذ  

أٓــخ طـِــو حأل٣ــخّ كــ٢ رـؤٕ أسٟ  رـ٤نـــخًا ط٘خثـــ٢ أٝ كـــــز٤زخًا 

طوـــــشد  

: ا٠ُ إٔ ٣وٍٞ 

ٝهخى سدٟ حألػذحء طغش١ ػ٤ِْٜ   ٝصحسى كـــــ٤ٚ رٝ حُـــَذالٍ 

َلـــــزُذ   ُٔ حُ

: ػْ ػٖ ؿٞحدٙ

ُٚ كنِش ػـٖ ؿغٔـٚ ك٢ اٛـــخرٚ   طـــ٢ء ػِـ٠ فـذس سك٤ذ 

ٝطزٛذ  

ؽووُض رٚ حُظِٔــخء أُدٗـــ٢ ِػَ٘خُٗٚ   ك٤طـــ٠  ٝأسخـــ٤ٚ ٓــشحسحًا 

ك٤ِؼــذ  

ٝأفــشع أ١ حُــٞكؼ هل٤ظٚ رـٚ   ٝأٗــضٍ ػــ٘ٚ ٓؼِــٚ كـــ٤ٖ 

أسًـــذ  

امخكش ا٠ُ طشط٤ذ حُلقٍٞ ٣ؾ٤ش كخصّ ا٠ُ أٝؿٚ حطقخُٜخ ٝهشحثق طشط٤زٜخ 

ٝٛزح ٛٞ حُوخٕٗٞ حُشحرغ حُخخؿ رٞفَ رؼل حُلقٍٞ رزؼل ، ٝحُظ٘خعذ ك٤ٜخ ، 

: كخُظؤ٤ُق ك٢ رُي ػ٠ِ أسرؼش أمشد ، 

مشد ٓظقَ حُؼزخسس دٕٝ - 2     . مشد ٓظقَ حُؼزخسس ٝحُـشك  -1

. حُـشك 
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مشد ٓظقَ حُـشك - 4   . مشد ٓظقَ حُـشك دٕٝ حُؼزخسس -3

.  ٝحُؼزخسس

ٝٗلغذ أٗٚ ، [6]ٝأكنَ حُنشٝد ػ٘ذٙ ٓظقَ حُـشك دٕٝ حُؼزخسس

رٜزح حُظشؿ٤ق ٣ُؼ٢ِ ٖٓ ه٤ٔش حُٞػزخص حُ٘لغ٤ش رحص حالسطزخه حُٔؼ١ٞ٘ حُز١ ٣٘ظظْ 

عخثش أؿضحء حُوق٤ذس  ٓٔخ ٣ـؼَ ًَ كقَ ٓشطزو رخ٥خش ك٢ طقخُق ٗلغ٢ 

. ٝٓؼ١ٞ٘ 

٣شٟ إٔ طخِـ حُٔظ٘ز٢ ٖٓ ، ٝػٖ حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ُلٌشس ر٘خء  حُوق٤ذس

ٝطٞعو رّ حُذ٤ٗخ ر٤ٜ٘ٔخ، اال حٗظقخس ، رًش حُخ٤َ حُز١ خزش فلخطٚ ا٠ُ حُٔذ٣ق

ٝاػالءًا ُو٤ٔش حُنشد حُخخؿ رخطقخٍ ، ُِٞكذس ٝطشحرو حألكٌخس ك٢ حُ٘ـ

. حُـشك دٕٝ حُؼزخسس 

حُظ٢ طلظخؽ ، حُلقَ حُغخرن حُز١ حٗظ٠ٜ رزًش فلخص حُخ٤َ حألف٤ِش 

ٝٛزح كخٍ حُذ٤ٗخ حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ٖٓ ػشًٜخ ، ا٠ُ خز٤ش ٓـشد ػشف فلخطٜخ

ٛزٙ حُٔؼشكش ًل٤ِش رٔ٘لٚ حُخزشس حٌُخك٤ش ُٔذف ًخكٞس ٝطوش٣ظٚ ، ٝخزش أعشحسٛخ 

ارٕ ُسؿْ حُظزخػذ حُظخٛش ر٤ٖ حُٔٞمٞػخص اال ، ٝحإلعٜخد ك٢ فلخطٚ حُل٤ٔذس 

.  ٣ـٔغ ر٤ٜ٘خ طظٔؼَ ك٢ حُخزشس رخألؽ٤خء ٝٓؼشكش كوخثوٜخ حًا  ٓؼ١ٞ٘حًا سرخه حإٔ ٛ٘خُي 

. ٝا٤ُي حألر٤خص حُظ٢ ٣ؾ٤ش ا٤ُٜخ 

ٝٓخ حُخ٤َ اال ًخُقـــذ٣ن ه٤ِِـــش   ٝإ ًؼشص ك٢ ػ٤ٖ ٖٓ ال 

٣ـشد  

: ػْ ٣وٍٞ سحرطخًا 

ُلخ هللا ر١ حُذ٤ٗخ ٓ٘خخخًا ُشحًــذ   كٌـَ رؼــ٤ذ حُٜـــْ ك٤ٜــــخ 

ٓؼــــزد  

أال ٤ُض ؽؼش١ َٛ أهٍٞ هقــ٤ذس   كـــال أؽظٌــ٢ ك٤ٜــــخ ٝال 

أطؼــــظذ  

: ػْ ٣خِـ ا٢ُ حُٔذ٣ق 

ٝأخالم ًخكــٞس ارح ؽجض ٓذكـــٚ  ٝإ ُــْ أؽؤ طِٔــ٢ ػِـــ٢ 

ٝأًــظذ  
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ارح طــشى حإلٗغــخٕ أٛــال ٝسحءٙ   ٣ٝــــْٔ ًــخكـــٞسحًا كٔـــخ 

٣ظــــــشد  

كظـ٠ ٣ٔــال حألكؼخٍ سأ٣خًا ٝكٌٔـش   ٝٗــخدسس أ٣ــخٕ ٣شمـــ٠ 

٣ٝـنــذ  

ك٤شٟ كخصّ إٔ حُٞؿٚ حألٓؼَ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ رظؼذ٣ذ كنخثَ ، أٓخ حُٔذ٣ق 

، ٝرًش أ٣خٓٚ ك٢ أػذحثٚ ، ٝحٕ ٣ظ٢ِ رُي رظلذ٣ذ ٓٞحهٖ رؤعٚ ًٝشٓش ، حُٔٔذٝف 

طؾل٤غ رًش ٓآػشٙ رزًش ٓآػشْٛ ػْ ٣خظْ رخُظ٤ٖٔ ، ٝارح ًخٕ ُِٔٔذٝف عٌِق كغٖ 

ُِٔٔذٝف ٝحُذػخء ُٚ رخُغؼخدس ٝدٝحّ حُ٘ؼٔش ٝحُظٜٞس ػ٠ِ حألػذحء ٝٓخ ٗخعذ 

رُي
[6]  

ك٤وٍٞ ، ٗلغذ إٔ حُٔظ٘ز٢ ٣غ٤ش ك٢ رحص حالطـخٙ حُز١ دػخء ا٤ُٚ كخصّ 

: ك٢ فلخص ًخكٞس 

ارح طشى حإلٗغخٕ أٛالًا ٝسحءٙ   ٣ْٝٔ ًخكٞسحًا كٔـــــــــــخ 

٣ظـشد  

كظ٠ ٣ٔأل حألكؼخٍ سأ٣خ ٝكٌٔش   ٝٗخدسس أ٣خٕ ٣شم٠ ٣ٝـنذ 

[12]
 

ٖٓ ك٤غ طشط٤ذ ٓٞمٞػخطٚ ، هذ عِي حُٔظ٘ز٢ حُٞؿٚ حألٓؼَ ك٢ حُٔذف 

ٝأ٣خٓٚ ػ٢ِ أػذحثٚ ، كٜٞ ٣٘ظوَ ٖٓ رًـش فلخص حُٔٔـذٝف ، ٝٓٞحالس  حُشرو ر٤ٜ٘خ 

كزؼذ إٔ أرخٕ فلـخص ٓٔذٝكٚ . ٣ٝخظْ رُي حُلقَ رخُلٌٔش ، ا٠ُ رًش أكنخُٚ ، 

خِـ ُزًش أكنخُٚ ٝؿالثَ أػٔخُٚ ٓظ٘خٝالًا دٝحّ ٌِٓٚ حُز١ ؽخدٙ رلٌ٘ظٚ ،

: ٣وٍٞ ٓشدكخًا ، ٝكٌٔظٚ 

٣ــش٣ذ ري حُلغـــخد ٓـخ هللا دحكــغ   ٝعٔــش حُؼٞحُـ٢  ٝحُلـــذ٣ذ 

ُد  حُٔــَزسًا

ٝدٕٝ حُز١ ٣زـٕٞ ٓخُٞح طخُِقٞح   اُـ٠ حُؾــ٤ذ ػؾــّض 

ٝحُطلــَ أؽــ٤ُّذ  

ارح هِزٞح ؿذٝحى أػطٞح ُٝكٌٔٞح   ٝ إ هِزٞح حُلنَ حُز١ ك٤ي 

ُخ٤ٌزٞح 
[12]
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،  (ًَٝ آشة ٢ُٞ٣ حُـ٤َٔ ٓلزذ )، إ خظخّ حُلقَ حُغخرن رخُلٌٔش 

ُٜٞ أٗغذ الرظذحء حُلقَ حُؼخ٢ٗ ، ٢ٛ رال ؽي طـخسد اٗغخ٤ٗش ٝٗظشحص طؤ٤ِٓش 

كِْ ٣ِؾ ك٤ٚ هزَ إٔ ٣ٜٔذ ُٚ ، حُز١ خقٚ ُظوش٣ع أكؼخٍ حُٔٔذٝف ٝؿالثَ أػٔخُٚ 

 ٝدكغ كغذ ،رٔخ ٣٘خعذ حُلقَ حُز١ حٗظ٠ٜ رٚ رزًش هذسس هللا ػ٠ِ ف٤خٗش ٌِٓٚ

٣ٝغظٔش ك٢ رًش ، ك٤غظل٤َ ح٤َُ٘ ٓ٘ٚ كظ٠ ٣ؾ٤ذ حُُٞذحٕ ، حُلغخد ػٖ ٓٔذٝكٚ

: أكنخٍ حُِٔي روُٞٚ 

ُٝٞ ؿخص إٔ ٣لٞٝح ػالى ٝٛزظٜــخ  ٌُٝـٖ ٓــٖ حألؽ٤خء ٓخ ُـ٤ظ 

٣َُٞٛذ 

ٝأظِْ أَٛ حُظِْ ٓـٖ رخص كــخعذحًا  ُٔـــٖ رخص كــ٢ ٗؼٔــــــــخثٚ 

٣ظوِـذ 

ٝأٗض حُز١ سر٤ض رح حُِٔي ٓشمؼخًا  ٤ُٝـــــظ ُــــــٚ أّ  ٛـــ٘خى 

ٝال أد  

ك٤٘زـ٢ إٔ ٣غظخذّ ك٤ٜخ حُؾخػش أخـ حُٔؼخ٢ٗ ، أٓخ خظخّ حُوق٤ذس 

ٝحألُلخظ حُظ٢ ط٘خعذ ؿشك حُوٍٞ ٝ كخُ٘ؾخه حُز١ طـذٙ حُ٘لظ ك٢ ٓغظَٜ 

ٝكخصّ ٗلغٚ ٣شكل ، ٣ـذ أال ٣خٔذ ك٤ٜخ ٢ٛٝ طظخرغ خظخّ حُوق٤ذس ، حُوق٤ذس 

ٝطش٤ٓذ رؼذ اٗنخؽ ، ٝال ؽ٢ أهزق ٖٓ ًذِس رؼذ فلٞس ، رُي 
[6]

 ُزح ؿخء ،

ٍٕ عخسس ك٤ٔخ هُقذ رٚ حُظٜخ٢ٗ ، حالٛظٔخّ رخظخّ حُوق٤ذس  ك٤٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ رٔؼخ

٣ٝ٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ، ًٝزُي ٣ٌٕٞ حالخظظخّ ك٢ ًَ ؿشك رٔخ ٣٘خعزٚ ... ٝحُٔذ٣ق 

كبٕ حُ٘لظ ػ٘ذ ٓ٘وطغ حٌُالّ طٌٕٞ ، حُِلع ك٤ٚ ٓغظؼزرخًا ٝحُظؤ٤ُق ؿضالًا ٓظ٘خعزخًا 

ٓظلشؿش ُظلوذ ٓخ ٝهغ ك٤ٚ ؿ٤ش ٓؾظـِش رخعظج٘خف ؽ٢ء آخش 
كـخء حُخظخّ رٔخ ، [6]

: ٣وٍٞ ، ٣الثْ رُي 

ٝطؼزُ٘ـ٢ كـــ٤ي حُوـــٞحك٢ ٝٛٔظ٢  ًؤ٢ٗ رٔــذفٍ هــزَ ٓذكــي 

ٓــزٗذ  

ؼِـــ٠ أٝ خـــزخٌء  ُٓ ارح هِـظٚ ُْ ٣ٔــظ٘غ ٓــٖ ٝفُٞـــٚ  ؿـــذحٌس 

ٓطــ٘ذ  
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كؼ٠ِ ٛزح حُ٘لٞ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُٔآخز ك٢ حعظلظخكخص : ٣وٍٞ كخصّ 

ٝٛزح حُلٖ ٖٓ حُق٘خػش سًٖ ػظ٤ْ ٖٓ ، ٝٝمغ رؼنٜخ ٖٓ رؼل ، حُلقٍٞ 

كٖٔ ... أسًخٕ حُق٘خػش حُ٘ظ٤ٔش ال ٣غٔٞ ا٤ُٚ اال ٖٓ ه٣ٞض ٓخدطٚ ٝكخم هزؼٚ 

حٛظْ رٔخ سعٔظٚ ك٢ رُي ُْ ٣نَ إ ؽخء هللا 
[6]

 . 

  

 

 

 

 انخالصح

إ حُ٘ظشس حُلخص٤ٓش ُشكِش ر٘خء حُوق٤ذس ، حعظٔذص كٌشطٜخ ٖٓ حُٔٞسٝع 

ٓخ حعظوخٙ د رُي  ٝؽلغحُؼشر٢ ٝحُٔلخٝالص حُٔغظٔشس إل٣ـخد طلغ٤ش ُؼٔٞد حُؾؼش،

.  ٖٓ حُٞكذس حألسعط٤ش حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ حعظقلخد حُخشحكش ٝحُِٔلٔش ٝحُٔغشك٤ش 

ٓلخُٝظٚ حُـخدس إلدسحى ، ٝرخُ٘ظش ا٠ُ دسحعش كخصّ ُِٔٞمٞع طظنق

ٝكذس حُٔٞمٞع ، ٝكذس حُٔؾخػش ٝٓخ ٣غظِضٜٓخ ٖٓ : حألرؼخد حُٔخظِلش ُِٞكذس 

 حرظذحءًا رخُظخط٤و حُؼخّ ٝحٗظٜخءًا رؤش ،طشط٤ذ حُقٞس ٝحألكٌخس طشط٤زخًا طقخػذ٣خًا 

.  حإلػخسس حُ٘لغ٤ش ، ٓٔخ ٣ٞك٢ رؤٕ حُوق٤ذس ػ٘ذٙ كٖ ٣ئػش طؤػ٤شحًا رخُـخًا ك٢ حُٔظِو٢ 

إ ٓلّٜٞ كخصّ ُِٞكذس حُؾؼش٣ش ٓظقَ رٔلّٜٞ حُٞكذس ػ٘ذ أسعطٞ ، 

ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ حؿظٜذ حُؼِٔخء حُوذٓخء ك٤ٚ ، ٌُٖٝ كخصّ ٣ظـخٝص حؿظٜخدحص حُغخرو٤ٖ 

ا٠ُ ٓلخُٝش ططز٤ن ٓلّٜٞ حُٞكذس حألسعط٤ش ػ٠ِ ٗٔخرؽ ٖٓ حُؾؼش حُؼشر٢ ، 

 حُوق٤ذس حُؼشر٤ش هذ ططٞسص ػ٘ذ حُٔلذػ٤ٖ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ ، إحُز١ أػخٗٚ ػ٠ِ رُي

طشحرو حألؿضحء ، ٝهذ أؽخس ا٠ُ إ ؽؼشحء حُٔلذػ٤ٖ ًخٗٞح أكغٖ ٓؤخزحًا ك٢ 

حُظخِـ ٝحالعظوشحس ٖٓ حُوذٓخء، ُزُي ُْ ٣ـذ فؼٞرش ك٢ ططز٤ن ٓلّٜٞ حُٞكذس 

.  ػ٠ِ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢

ٝهذ حطنق إٔ كخصٓخًا هذ ٝكن ك٢ خِن حإلكغخط رٞكذس حُوق٤ذس ألٕ 

 ُٞ ُْ ٣ُِق ،حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُٔلّٜٞ حألسعط٢ ٝحُؾٌَ حُظو٤ِذ١ ُِوق٤ذس ٣لوذ ه٤ٔظٚ

ػ٠ِ مشٝسس حُظ٘ٞع ك٢ حُوق٤ذس حُٞحكذس، ُٝٞ ُْ ٣لخٍٝ طزش٣ش ٛزح حُظ٘ٞع 
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طزش٣شحًا ؿٔخ٤ُخًا ٝطزش٣شحًا ٗلغ٤خًا ، ك٢ طلغ٤ش ُٚ ٓئدحٙ إٔ حُ٘لظ ُؿزِض ػ٠ِ كذ 

حُ٘وِش ر٤ٖ حألؽ٤خء حُٔٔظؼش ، ٝارح ًخٗض حُ٘لظ طغؤّ حالعظٔشحس ٓغ حُؾ٢ء حُزغ٤و 

حُز١ ال ط٘ٞع ك٤ٚ ٝططِذ ؿ٤شٙ حُز١ ال ٣ُلن٠ ا٠ُ حُشطخرش ، كال رذ ُٜزٙ حُ٘لظ إٔ 

طُؼـذ رخُوق٤ذس حُظ٢ طظشًذ ٖٓ أًؼش ٖٓ ؿشك ، خخفش ارح طشطزض حألؿشحك 

 ٌُٖٝ حُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش رٔلّٜٞ أسعطٞ فؼزش ،ك٢ ٗظخّ ٓظؾخًَ ٝطؤ٤ُق ٓظ٘خعن

كخعظؼخك رٜخ حُٞكذس ،  ُطز٤ؼش حخظالف حُـ٘غ٤ٖ ،حُظطز٤ن ػ٠ِ حُؾؼش حُؼشر٢

 .ٝرٜزح ٣ٌٕٞ ٖٓ  أًؼش  ٗوخد حُؼشر٤ش ؽؼٞسحًا رٞكذس حُوق٤ذس حُظو٤ِذ٣ش، حُظغِغ٤ِش 

 

 

 

 انُتائح

 طخط٤و حُٞكذس ػ٘ذ كخصّ ٗظخّ ٓظٌخَٓ طوّٞ ػ٠ِ حُظخط٤و حُذه٤ن، ٝٛٞ/ 1

 ط٘نخّ ع٣ٝش، ٝأعِٞر٤ش،ٝٗظ٤ٔش، ٝك٤٘ش، ك٢ٕع٤ش، ٝٓغفعظ٘ذ ا٠ُ هخػذس ١ٕٛش٢ٓ 

 .ًَ ٛزٙ حُٔوٞٓخص ٝطظٌخَٓ ُخِن حالكغخط رخُٞكذس

إ ٓلّٜٞ كخصّ ُِٞكذس حُؾؼش٣ش ٓظقَ رٔلّٜٞ حُٞكذس ػ٘ذ أسعطٞ ، ػ٠ِ / 2

 عخرو٤َُٖ  حُ٘ظش٣شؿظٜخدحصحال طـخٝص ٙٗلٞ ٓخ حؿظٜذ حُؼِٔخء حُوذٓخء ك٤ٚ ، ٌُٖٝ

 ، أػخٗٚ ػ٠ِ رُيٓخا٠ُ ططز٤ن ٓلّٜٞ حُٞكذس ػ٠ِ ٗٔخرؽ ٖٓ حُؾؼش حُؼشر٢ ، ،

 .ٕ حُوق٤ذس حُؼشر٤ش هذ ططٞسص ػ٘ذ حُٔلذػ٤ٖ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ طشحرو حألؿضحءأ

ٝؿذ كخصّ فؼٞرش ك٢ ططز٤ن حُٞكذس حألسعط٤ش، ألٜٗخ ٝكذس طٌخ٤ِٓش طوّٞ / 3

ػ٠ِ طشحرو أؿضحء حُ٘ـ، كظ٠  ُٝٞ حخظَ ٓ٘ٚ ؿضء ٝحكذ كغذ حُ٘ـ ٝطؾٞػ، 

 .ُزح حعظؼخك ػٜ٘خ رٞكذس طغِغ٤ِش هٞحٜٓخ حُٞػزخص ال حألر٤خص

أُق كخصّ اُلخكخًا ؽذ٣ذحًا ػ٠ِ حُـٞحٗذ حُ٘لغ٤ش ك٢ ٗظشطٚ ُِٞكذس، ٢ٌُٝ ٣شكغ / 4

٢ٛٝ ٓغخُش  ك٤٘ش ُخِن حإلكغخط  (حُظغ٣ْٞ ٝحُظلـ٤َ)حُظؤػ٤ش ك٢ حُٔظِو٢، حرظٌش  

رٞكذس حُوق٤ذس ، كنالًا ػٖ حػظٔخدٙ حُٔلخعٖ حُظؤ٤ُل٤ش ، ٣ٝؤر٠ اال إٔ ٣غـَ 

 .ُِؾؼش حُؼشر٢ طلشدٙ رخإلرذحع ك٢ ٛزح حُٔـخٍ 
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 ألٕ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُٔلّٜٞ ، ك٢ خِن حإلكغخط رٞكذس حُوق٤ذس كخصّٝكن/ 5

 ُٞ ُْ ٣ُِق ػ٠ِ مشٝسس حُظ٘ٞع ،حألسعط٢ ٝحُؾٌَ حُظو٤ِذ١ ُِوق٤ذس ٣لوذ ه٤ٔظٚ

 ، ٗلغ٤خًا  ٝك٢ حُوق٤ذس حُٞحكذس، ُٝٞ ُْ ٣لخٍٝ طزش٣ش ٛزح حُظ٘ٞع طزش٣شحًا ؿٔخ٤ُخًا 

ٝٗلغذ إٔ ٛزح حُ٘ٔو ٖٓ حُظل٤ٌش ٣ُزشس ُقخكزٚ حُظغ٤ِْ رٞكذس حُوق٤ذس سؿْ 

 ٝٝكذطٚ ٓغ ،ط٘ٞع أؿشحمٜخ ، ًٔخ ٣زشس ُٚ ك٢ حُٞهض ٗلغٚ ٝكذس حُز٤ض ك٢ رحطٚ

رخه٢ حألر٤خص ك٢ طؤ٤ُق ٓظ٘خعن ، ًٔخ ٛٞ ٝحمق ػ٘ذ حُظطز٤ن ػ٠ِ هق٤ذس 

. حُٔظ٘ز٢ 

 :أٝفض حُذسحعش رخ٥ط٢ : انتىصٍاخ

الحاجة الممحة إلى استنطاؽ جديد النص الشعري العربي، والواضح أنو  - 1

 كوحدة القصيدة، التي تصمح لدراسات قديمة متجددة، يكتنز بكثير مف المحاور

الشعري، ونظرية الحجاج العقمي، والذرائعية التداولية، إلى  (المحاكاة)التخييؿ

. غير ذلؾ مف الموجود الذي لـ يدرؾ بعد

ضرورة إذابة الجفوة بيف الموروث األدبي العربي، والنقاد المحدثيف، وىي -  2 

جفوة ال مبرر ليا، فاألولى االلتفات إلى مناجـ التراث الشعري العربي، 

.  واستخبلص الدر الكامف فيو

انًراخع 

   

 ك٢ أدد حٌُخطذ ٝحُؾخػش ، ٗؾش ٣ل٠٤ حُذ٣ٖ ػزذ حُٔؼَ حُغخثش:  حرٖ حألػ٤ش -1 

 .،د ص1ؽ حُل٤ٔذ ، حُوخٛشس ،

ٓلٔذ ع٤ِْ عخُْ . طِخ٤ـ ًظخد أسعطٞ هخ٤ُظ ك٢ حُؾؼش ، طق د: حرٖ سؽذ- 2 

ّ 1967حإلعال٤ٓش ، حُوخٛشس ،  ، ه حُٔـِظ حألػ٠ِ ُِؾئٕٝ 

ه حُٜ٘نش حُؼشر٤ش حُلذ٣ؼش،  (مٖٔ أسعطٞ كٖ حُؾؼش)حُؾلخء : حرٖ ع٤٘خ- 3

. 1953ّحُوخٛشس،
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طلو٤ن ؽٌش١ ػ٤خد ، ه . كٖ حُؾؼش ، طشؿٔش ٓظ٠ رٖ ٣ٞٗظ: أسعطٞ - 4 

. 1967ّحٌُظخد حُؼشر٢ ُِ٘ؾش ، حُوخٛشس ، 

ٓلٔذ صؿٍِٞ عالّ ، د ه ، . حرٖ هزخهزخ، ػ٤خد حُؾؼش ، طق هٚ حُـخرش١ ، د-5

1956ّ. 

 ، دحس حٌُظذ 1، هٜٓ٘خؽ حُزِـخء ٝعشحؽ حالدرخء : كخصّ حُوشهخك٢٘ - 6  

 .1966حُؾشه٤ش ، طٞٗظ ، 

، 1حُؼشر٤ش، حُٔئعغش حُؼشر٤ش ُِذسحعخص،ؽ ر٤٘ش حُوق٤ذس: س٣ظخ ػٞك- 7  

2009ّ. 

ؽٌش١ ػ٤خد ، ٓلون ًظخد أسعطٞ كٖ حُؾؼش ، طشؿٔش ٓظ٠ رٖ ٣ٞٗظ ، طق - 8

ّ 1967حإلعال٤ٓش ، حُوخٛشس ،  ٓلٔذ ع٤ِْ عخُْ ، ه حُٔـِظ حألػ٠ِ ُِؾئٕٝ . د

ٗظش٣ش كخصّ حُوشهخؿ٢٘ ك٢ مٞء حُظؤػ٤شحص : فلٞص ػزذ هللا حُخط٤ذ - 9

. 1983ّح٤ُٞٗخ٤ٗش ، ه ٜٗنش حُؾشم، حُوخٛشس، 

ًظخد حُق٘خػظ٤ٖ ، ٗؾش حُزـخ١ٝ ، حُوخٛشس ، . حُؼغٌش١: حُق٘خػظ٤ٖ- 10 

1952 ّ

 .1963ّ ، 1 ، ؽ 11كذ٣غ حالسرؼخء ، حُوخٛشس ، ه: ٙ كغ٤ٖه- 11

دالثَ حإلػـخص ، ػِن ػ٤ِٚ ، . دالثَ حإلػـخص ،: ػزذ حُوخٛش حُـشؿخ٢ٗ - 12

ٓلٔٞد ؽخًش ، ٓطزؼش حُخخٗـ٢ ، حُوخٛشس ، د ص 

 هزؼٚ ٓقطل٠ حُغوخ ٝآخشحٕ، ه  ،1ؽ، ؽشف د٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ : حُؼ٤ٌش١ - 13

 .دحس حُلٌش، حُوخٛشس، دص

حألعظ حُ٘لغ٤ش ُإلرذحع حُل٢٘ ك٢ حُؾؼش خخفش ، ه :  ٓقطل٠ ع٣ٞق-14  

. 2007ّحُٜ٘نش حُؼشر٤ش حُلذ٣ؼش، حُوخٛشس،
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 ممخص الدراسة

             ىذه الدراسة تبحث في األثر الذي خمفتو السياسات المالية عمى ميزاف 
فترضت الدراسة أف السياسات 2011-1990الفترة   المدفوعات السوداني خبلؿ ـ ، وا 

السوداني خبلؿ فترة الدراسة ، وبعد  المالية ذات مردود إيجابي عمى ميزاف المدفوعات 
نتائج مفادىا أف   إجراء القياسات البلزمة باستخداـ الحاسب اآللي توصمت الدراسة إلى 

 زيادة عجز الموازنة كاف ذا أثر سمبي عمى ميزاف المدفوعات ، ألف ىذا العجز كانت 

تعالجو الحكومة مف خبلؿ اإلستدانة مف الجياز المصرفي ، األمر الذي أدى إلى زيادة 
عرض النقود ، وبالتالى زيادة التضخـ ، مما إنعكس سمبًا عمى قدرة الصادرات عمى 

 .المنافسة الخارجية 
أخيرًا أوصت الدراسة بتقميؿ تكمفة اإلنتاج ، وتحقيؽ السبلـ العادؿ في السوداف             

وتقميؿ اإلستدانة مف الجياز المصرفي ، كؿ ذلؾ في رأينا يؤدي إلى تحسيف صورة ميزاف 
 .المدفوعات السودانى 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This study investigates the impact of financial policies 

on the balance of payments . 
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 In Sudan during the period 1990-2011 , it hypothesized 

that these policies have a positive impact on balance of 

payments during the period of the study . After doing the 

necessary computation using the computer facilities the study 

found that the increase in budget defect had a negative impact 

on  the balance of payments . This is resulted from the fact that 

this defect was manipulated by borrowing from the banking 

system which lead to an increase in money supply which inturn 

aggravated rates of inflation and reduced the competing ability 

of exports . 

          Finally , the study recommended that the situation of 

Sudanese balance of payments could be improved by reduction 

of production cost achievement of fair peace in Sudan and 

reducing borrowing from the banking system . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 :مشكمة الدراسة 

تجارية ، )           يجسد ميزاف المدفوعات السوداني المعامبلت اإلقتصادية 
لدولة السوداف مع العالـ الخارجي ، وبالتالي فيو يشمؿ قطاعًا ذو  (رأسمالية 

أىمية كبرى ومكمؿ لمقطاعات اإلنتاجية األخرى ، وتتمخص مػشكمة البحث في 
معرفة األثر الكمي والنوعي الذي أحدثتو السياسات المالية عمى مفردات ومكونات 
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ميزاف المدفوعات خبلؿ فترة الدراسة بما يوفر خبلصات معينة تساعد في توجيو 
 .أداء مكونات ميزاف المدفوعات خبلؿ فترة الدراسة مستقببلً 

 :أىداف الدراسة 
 :   تيدؼ ىذه الدراسة إلى اآلتي 

 .التعرؼ عمى مفيوـ السياسات المالية ، وميزاف المدفوعات بصورة عامة  .1

حساب جاري ،  )دراسة أثر السياسة المالية عمى ميزاف المدفوعات السوداني  .2
 .(وحساب رأس الماؿ ، واإلحتياطيات 

التعرؼ عمى دور ىذه السياسات المالية وأثرىا عمى مناخ اإلستثمار ،  .3
 .وبالتالي عمى ميزاف المدفوعات السوداني 

شممت ىذه الفترة حدثيف ميميف ىما سياسة التحرير اإلقتصادي ، ودخوؿ  .4
البتروؿ ضمف المكونات األساسية لمصادرات السودانية ، وبالتالي تيدؼ تمؾ 

 .الدراسة لمتعرض ليذيف الحدثيف 

 :أىمية الدراسة 
 :ليذه الدراسة أىمية تنتج مف اآلتي          
تعتبر محاولة جديدة لئلضافة في أدبيات السياسات اإلقتصادية الكمية فيما يخص  .1

 .قطاع المعامبلت الخارجية 

شيدت الفترة األخيرة التركيز عمي السياسة المالية كأداة أساسية إلحداث النمو في  .2
اإلقتصاد    السوداني ، عمى عكس التأثير عف طريؽ التدخبلت المباشرة في فترات 
سابقة ، وبالتالي تعتبر ىذه الدراسة محاولة لتقييـ ىذه السياسة ومدى فاعميتيا عمى 

 .أداء ميزاف المدفوعات السوداني 

 :فروض الدراسة 
 :    تحاوؿ الدراسة اختبار الفروض العممية اآلتية 

ـ ىي ذات مردود إيجابي عمى ميزاف 2011-1990السياسات المالية في الفترة  .1
 .المدفوعات السوداني مقارنة باألداوات المستخدمة قبؿ ىذه الفترة 

السياسة المالية خبلؿ ذات الفترة أثرت تأثيرًا إيجابيًا عمى الناتج المحمي  .2
اإلجمالي ، األمر الذى أفرز فائضًا في ميزاف المدفوعات السوداني في تمؾ 

 .الفترة 
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 :منيج الدراسة 
             اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المعتمد عمى تحميؿ بيانات ميزاف 

المدفوعات خبلؿ فترة الدراسة ، بغرض الكشؼ عف تأثير السياسات المالية 
المطبقة خبلؿ تمؾ الفترة عمى األداء الكمي لميزاف المدفوعات السوداني ، بحيث 

 .تصؿ إلى نتائج محددة تساعد في توجيو تمؾ السياسات مستقببلً 
 :مصادر المعمومات 

          تعتمد الدراسة عمى المصادر الثانوية لمبيانات والتقارير والدوريات 
والنشرات ذات الصمة بموضوع الدراسة ، ونبلحظ عمى دوريات بنؾ السوداف عدـ 

 .تبريرىا لمتذبذبات التي تحدث في بيانات الموازنات والميزاف في بعض األعواـ 
 :فترة الدراسة 

ـ وذلؾ نظرًا 2011ـ وحتى العاـ 1990         تغطي الدراسة الفترة مف العاـ 
 :لآلتي 

تعتبر ىذه الفترة ، مف الفترات التي طبقت فييا سياسة التحرير اإلقتصادي ،  .1
 .ودخوؿ البتروؿ إلى قائمة الصادرات السودانية 

شيدت ىذه الفترة توقيع إتفاقية السبلـ الشامؿ مع جنوب السوداف ، مما تتطمب  .2
ذلؾ توسيع الموازنات بشكؿ يؤدي إلى الوحدة الجاذبة ، ويؤكد ذلؾ مدى أىمية 

 .دراسة ىذه السياسات وأثرىا عمى الميزاف 

 .تعتبر مدة أكثر مف عاـٍ ىي كافية إلجراء اإلختبارات وفقًا لمتحميؿ اإلقتصادي  .3

 :اإلطار النظري لمدراسة 
 :مقدمة 

              تؤثر السياسات المالية في ميزاف المدفوعات ، والتي تستخدـ سياسة 
االنفاؽ الحكومي والضرائب لمتأثير عمى الطمب الكمي ، ومف المعموـ أف اإلنفاؽ 

، ويعتبر أثر ىذا اإلنفاؽ (الطمب الكمي )الحكومي ىو أحد مكونات اإلنفاؽ الكمي 
مباشرًا عمى الطمب الكمي ، أما الضرائب فتأثيرىا يكوف بصورة غير مباشرة عمى ىذا 
الطمب ، إذا أنيا تؤثر في الدخؿ ،  ومف ثـ تؤثر عمى اإلستيبلؾ ، وبالتالي تؤثر 

عمى الطمب الكمي ، وتستخدـ ىاتاف السياستاف معًا في الدولة الواحدة ، ولذا البد مف 
 .التنسيؽ بينيما ، حتى تؤديا الفوائد المرجوة منيما 
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في ىذا اإلطار النظري سنتحدث عف مفيوـ ميزاف المدفوعات ، وعف السياسة المالية 

 :، فيما يمي 
 :مفيوم ميزان المدفوعات : أواًل 

             يفرؽ عادة بيف مفيوميف لميزاف المدفوعات ، أحد ىذيف المفيوميف يسمى ميزاف 
 والثاني يسمى ميزاف Accounting Balance of Paymentsالمدفوعات الحسابي 
 ، ويعرؼ األوؿ عمى أنو حساب Market Balance of Paymentsالمدفوعات السوقي 

سنوي لكافة المعامبلت اإلقتصادية التي تمت مف خبلؿ فترة معينة بيف األشخاص المقيميف 
  ،[1] في بمد معيف واألشخاص المقيميف في الببلد األخرى

أما مصطمح ميزاف المدفوعات السوقي ، فيركز عمى ميزاف المدفوعات عند فترة زمنية معينة 
، وليس خبلؿ فترة زمنية ، ويعتبر ىذا المفيوـ الثاني مفيدًا في تحديد أوضاع التوازف ، أو 

عدـ التوازف في ميزاف المدفوعات ، ونظرًا ألف المدفوعات بيف الدوؿ تستمـز عادًة شراء 
وبيع العمبلت األجنبية ، ليذا فإف المفيوـ الثاني يقابؿ ما يحدث في سوؽ الصرؼ 

  .[2]األجنبي
       يتألؼ ميزاف المدفوعات مف ثبلثة أقساـ رئيسة ، أوليا ميزاف العمميات الجارية ، 

وثانييا ميزاف رؤوس األمواؿ الطويمة األجؿ ، وثالثيا ميزاف الذىب وحركات رؤوس األمواؿ 
 .قصيرة األجؿ 

 :ميزان العمميات الجارية  . أ

         يتألؼ ىذا الميزاف مف عنصريف األوؿ الحساب التجاري ، ويتعمؽ بتجارة السمع 
، أي بصادرات السمع ووارداتيا خبلؿ الفترة محؿ الحساب ، ويطمؽ عمى الفرؽ بيف قيمة 
الصادرات وقيمة الواردات اصطبلح الميزاف التجاري ، والثاني ىو الميزاف الخدمي ومحمو 
خدمات قدمت أو أستوفيت خبلؿ الفترة نفسيا ، ومثاؿ ذلؾ خدمات المبلحة والسياحة ، 
والتأميف والخدمات المالية والمصرفية ، والفوائد واألرباح التي تحصؿ عمييا الدولة مقابؿ 
خدمات رؤوس أمواليا المستثمرة في الخارج أو التي تدفعيا عف خدمات رؤوس األمواؿ 

 .[1]المستثمرة فى ببلدىا
 :رؤوس األموال طويمة األجل  . ب
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         إف معامبلت الدولة مع الخارج التقتصر عمى تجارة وتبادؿ السمع والخدمات 
فقط ، فيناؾ حركات رؤوس األمواؿ التي تنتقؿ مف بمد إلى آخر بقصد توظيؼ أمواؿ 
اإلستثمار ألجؿ طويؿ ، وتتمثؿ ىذه الحركات في شراء األسيـ والسندات األجنبية أو 

القياـ باإلستثمارات المباشرة في الخارج ، وتنعكس ىذه الحركات في ميزاف رؤوس 
األمواؿ طويمة األجؿ حيث يسجؿ التغيرات التي تطرأ عمى مركز الدولة كدائنة أو مدينة 

 .لمخارج ألجؿ طويؿ 
 :ميزان الذىب ورؤوس األموال قصيرة األجل . ج

في الذىب النقدي أو  (تصدير)           قد تتضمف عبلقات الدولة بالخارج عف خروج 
أو عف انسياب رؤوس األمواؿ قصيرة األجؿ مف الداخؿ إلى الخارج  (استيراده )دخولو 

أو العكس ، وليذا العنصر مف ميزاف المدفوعات أىمية ، ليس فقط لما لحركات الذىب 
ورؤوس األمواؿ القصيرة األجؿ مف تأثير عمى األمواؿ النقدية والمصرفية في الببلد ، 

 .[3]ولكف أيضًا لدوره الميـ في موازنة إيرادات الدولة ومدفوعاتيا 
رغمًا أف ىذا التقسيـ السابؽ يغطي معظـ المعامبلت الميمة فى ميزاف المدفوعات ، إال 

 :أف ىناؾ قميبًل مف النقاط اإلضافية التي يجب أخذىا في الحسباف الستكماؿ الصورة 
 :إيرادات األصوؿ األجنبية والخدمات العمالية  .1

قمنا سابقًا إف حساب الخدمات يشمؿ البنود غير الممموسة مثؿ خدمات النقؿ          
والتأميف والمبلحة والسياحة وغيرىا ، ولكف ىذا الحساب قد يشمؿ معامبلت ربما 

تعتبر غربية نوعًا ما ، مثؿ الفائدة واألرباح وحقوؽ الممكية المحصمة كنتيجة إلمتبلؾ 
األسيـ والسندات واألصوؿ األخرى األجنبية يمكف حسابيا كمدفوعات لمخدمات 

 .المصدرة ، والعكس يحسب كخدمات مستوردة 
 :الجدؿ حوؿ المقر  .2

        وىذا يختص بكيفية معاممة الشركة التابعة لمنشأة وطنية أو التي تعمؿ في 
دولة أخرى أو فروع ألحد البنوؾ الوطنية والذي يعمؿ في دولة أخرى ، وبالمثؿ كيفية 

معاممة صندوؽ النقد الدولي الذي يقع مقره بواشنطوف ، أو مقر األمـ المتحدة في 
 .نيويورؾ ، في ميزاف المدفوعات األمريكية 

عميو تكوف المنشأة التابعة لمنشأة وطنية وتعمؿ بالخارج تعتبر مقيمًا أجنبيًا إذا كانت 
ممموكة بالكامؿ لممنشأة الوطنية ، وليذا إذا قامت المنشأة الوطنية األـ بشحف سمع 
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ليذه المنشأة التابعة ، فإف المعاممة تعامؿ كصادرات ، أما إذا قامت ىذه المنشأة 
التابعة بشراء سمع في المدينة األجنبية التى تستوطف بيا فإف ىذه المعاممة ال تقيد 

في ميزاف المدفوعات الوطني ألنيا معاممة بيف طرفيف أجنبييف ، ويعامؿ المنظمات 
 .مثؿ صندوؽ النقد الدولي واألمـ المتحدة كأنيا منشآت أجنبية 

 :السيو والخطأ أو التناقض اإلحصائي  .3

كثير مف المعامبلت اإلقتصادية قد تسقط مف التسجيؿ كميًة في ميزاف        
المدفوعات وفي بعض األحياف قد يسجؿ الجانب المديف فيما ال يسجؿ الجانب 

وليذا قد يحدث عدـ تساوي كؿ مف الجانب المديف ، والجانب  (أو العكس )الدائف 
التناقض )أو  (بالسيو والخطأ)الدائف ، وعميو يجب إدخاؿ قيد تصحيحي يسمى 

 .يجعؿ الجانبيف متساوييف  (اإلحصائي 
 :المعامبلت الحكومية  .4

      تؤثر الحكومة تأثيرًا كبيرًا عمى المناخ اإلقتصادي داخؿ الدولة مف خبلؿ 
تطبيقاتيا لمسياسة المالية أو النقدية أو أي سياسات أخرى ، وىذا بدوره يكوف لو 

تأثير غير مباشر عمى ميزاف المدفوعات مف خبلؿ تأثيراتو عمى الحوافز و 
المعامبلت الخاصة ، ولمحكومة أيضًا تأثير عمى ميزاف المدفوعات مف خبلؿ 

 .معامبلتيا الدولية المباشرة 
        يمكف تقسيـ المعامبلت الحكومية إلى نوعيف ، يسمى األوؿ بالمعامبلت 

الحكومية المعتادة ، والتي تشمؿ كؿ مشترياتيا ومبيعاتيا الدولية مف السمع والخدمات 
واألصوؿ غير تمؾ التي خصصت لمتأثير عمى مستوى سعر الصرؼ ، والثانى 

يسمى بالمعامبلت الرسمية أو الحكومية ، وىو ما نسميو بالتدخؿ الحكومي في سعر 
 .[2]الصرؼ 

 :ميزاف تمويؿ العجز أو الفائض  .5

        وتتـ عف طريؽ ىذا الميزاف تسوية رصيد ميزاف المدفوعات ككؿ فائضًا كاف 
 .أـ عجزًا ، عف طريؽ تحركات الذىب والعمبلت الحرة 

       فإذا كاف الرصيد يمثؿ فائضًا فإنو يمكف لمدولة حينئٍذ شراء كمية مف الذىب 
 .معادلة ليذا الرصيد مف الخارج 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

         أما إذا كاف الرصيد يمثؿ عجزًا فإننا يمكف أف نتصور عددًا مف الوسائؿ 
التي يمكف بيا زيادة اإلستيراد عمى التصدير مثبًل فقد يتوفر لدى الدولة أرصدة 

متراكمة مف العمبلت األجنبية أو الذىب يمكف السحب عمييا لتمويؿ ىذا العجز ، أو 
تحاوؿ الحصوؿ عمى قرض مف الخارج لتمويؿ الزيادة ، وفي بعض األحياف تنشأ 
الدولة إلتزامًا عمييا لعممتيا المحمية لحساب المصدر األجنبي ، أو تستخدـ فائض 
اإلستيراد لتسديد قروضيا المستحقة عمى الدوؿ األخرى أو تحصؿ عميو كيبة أو 

 .[4]معونة 
 :Fiscal policyالسياسات المالية : ثانيًا 

       نستعرض ىنا دور السياسة المالية لعبلج حالتي التضخـ 
 .واالنكماش ثـ فعالية السياسة المالية 

 :دور السياسات المالية  . أ

         يرى كينز أف عدـ االستقرار اإلقتصادي ، مرده األساسي ىو 
التقمبات الحادة في الطمب الكمي ، فإذا تمكنت الدولة مف تخفيض إستقرار 
في مستوى الطمب الكمي بنحٍو يكوف منسجمًا مع التوظؼ الكامؿ ، فإنيا 
في ىذه الحالة ستتمكف مف إزالة أغمب التشوىات الشديدة في إقتصاديات 

 .السوؽ 
       كاف الحاؿ قبؿ كينز ىو سيطرة مبدأ توازف الموازنة عمى معظـ فكر 
اإلقتصادييف ، أي تساوي اإليرادات العامة مع النفقات العامة ، بإعتبار أف 

 ذلؾ يدلؿ عمى كفاءة اإلدارة المالية ،
أما كينز وأتباعو فيروف أف سياسات الضرائب واإلنفاؽ يجب أف تتخذ مف 

خبلؿ إحتياجات الطمب في االقتصاد القومي وليس بمجرد الرغبة في تحقيؽ 
، نرى دور السياسة المالية لعبلج [5]التساوي بيف اإليرادات الذاتية والنفقات 

 :حالتي التضخـ واإلنكماش مف خبلؿ اآلتي 
 :السياسة المالية التوسعية  .1
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     تستخدـ في ىذه السياسة ، إحدى أداتيف ىما ، زيادة اإلنفاؽ الحكومي 
 .، أو تخفيض الضرائب ، وذلؾ لحفز الطمب الكمي 

         فاألداة األولى تقـو الدولة بزيادة اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ 
والصحة والدفاع واألمف واإلنشاءات المختمفة مف طرؽ وكباري وبنى تحتية 
، وىذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطمب الكمي عمى السمع والخدمات ، ومف 
المعروؼ أف زيادة اإلنفاؽ الحكومي تودي إلى زيادة الدخؿ الكمي مف 
خبلؿ تأثير المضاعؼ ، ولكف لزيادة االنفاؽ الحكومي ، يجب زيادة 

الضرائب وىذه الزيادة في الضرائب تعمؿ عمى تخفيض الدخؿ المتاح ، 
األمر الذى يؤدي إلى تخفيض اإلنفاؽ اإلستيبلكي ، مما يخفض الدخؿ 

 الكمي ، فإذف كيؼ يتـ زيادة االنفاؽ الحكومي دوف زيادة الضرائب ؟
        اإلجابة ىي أف تقـو الدولة بإنتياج أسموب التمويؿ مف خبلؿ خمؽ 
عجز الموازنة العامة ، أو ما يسمى بالعجز المخطط في الموازنة العامة ، 
ولتمويؿ ىذا العجز يتـ المجوء لئلقتراض مف المصارؼ أو المنشآت المالية 

 .، أو عف طريؽ إصدار سندات وأوراؽ مالية حكومية لتمويؿ ىذا العجز 
          يرى بعض اإلقتصادييف ، أف اإلستثمار ينخفض بشدة أثناء 

الكساد ، ولمعالجة ىذا األمر يروف أنو يمكف خفض الضرائب عمى أرباح 
األعماؿ والشركات ، وبعضيـ يرى أف منح إعفاءات ضريبية لئلستثمار 
ىي األسموب األمثؿ لممعالجة ، كما يرى طريؽ ثالث أف سياسة تعجيؿ 

اإلىبلؾ ، ىي السياسة المناسبة ، وتعني ىذه األخيرة إحداث تغيرات في 
صيغ اإلىبلؾ أو المدى الزمني الذي يتـ فيو تخفيض قيمة المصانع 

 .والمعدات واآلالت 
       تشير قرائف األحواؿ إلى أف السياسات الثبلثة ، يمكف أف تنشط 

اإلستثمار ، ومع ذلؾ فإف اإلعفاءات الضريبية وتعجيؿ اإلىبلؾ يعتبرأف 
أكثر فعالية مف التخفيض فى معدالت الضرائب عمى الشركات ، إف 
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السبب الرئيسي الذي يجعؿ خفض الضريبة أكثر كمفو عمى الخزينة ىو أف 
يخفض االيرادات الضريبية عمى الدخؿ المتولد عمى رأس الماؿ القائـ بينما 

 .[6]األسموباف اآلخراف ليس ليما نفس األثر 
 

 :السياسة المالية المقيدة  .2

يعرؼ اإلقتصاديوف الفجوة التضخمية بأنيا الكمية التي يزيد فييا الطمب     
الكمي عف مستوى الدخؿ الذي يتحقؽ عند مستوى العاممة الكاممة واستقرار 
األسعار ، ولعبلج ىذه الفجوة تستخدـ الدولة سياسة مالية مقيدة ، وذلؾ 
بشرط أف استخداـ ىذه السياسة قبؿ أف تبدأ قوى التضخـ في العمؿ ، 
فتخفيض اإلنفاؽ الحكومي يؤدي إلى إنقاص الطمب الكمي مباشرة ، 

، كماىو واضح في (C+I+G)وبالتالي يتراجع منحنى االنفاؽ الكمي إلى 
:الرسـ التالي 

 

     رسم بياني لمفجوة التضخمية    
   يتضح مف الرسـ السابؽ أف الطمب الكمي المفرط مثؿ واضح مف خبلؿ 

يؤدي إلى ارتفاع األسعار ويمكف لصناع القرار أف  (C+I+G)2المنحنى 
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يواجيوا مثؿ ىذا الطمب مف خبلؿ سياسة عممية مقيدة ولذا يخفض الطمب 
 ( .C+I+G)1الكمي إلى 

 :فعالية السياسة المالية  (ب)
               يعتقد الكينزيوف أف السياسة المالية ذات فعالية لتحقيؽ 

اإلستقرار اإلقتصادي بينما يرى النقديوف أف السياسات المالية غير فعالة ، 
ولكؿ فريؽ حججو التي يعتمد عمييا ، ولكف حتى لوكانت السياسة المالية 
فعالة فقد التكوف محققة لئلستقرار اإلقتصادي ، وذلؾ راجع إلى الفجوات 
الزمنية لمسياسة المالية التي قد تكوف طويمة أو متغيرة بدرجة تجعؿ ىذه 

 .السياسة غير محققة لئلستقرار 
         ىذه الفجوات تنسحب عمى السياسة المالية والنقدية ، أما في 

السياسة المالية ، فيمكننا التمييز ثبلث فجوات ، ىي فجوات اإلدراؾ وىي 
الفترة بيف الوقت الذي تظير عنده الحاجة إلى العمؿ والوقت الذي تدرؾ 
عنده الحاجة إلى العمؿ ، أما الفجوة الثانية وىي فجوة اإلنجاز ، وىي 
الفترة الزمنية التي يتطمبيا العمؿ لتغيير السياسة ، أما الفجوة الثالثة 

واألخيرة فيي فجوة اإلستجابة ، وىي فترة التغير الفعمي في السياسة والوقت 
 .الذي تؤثر عنده السياسة الجديدة عمى اإلقتصاد تاثيرًا فعمياً 

          خبلصة ىذا األمر ىذه الفجوات قد تعيؽ فعالية السياسة المالية ،  
وعادة يفرؽ اإلقتصاديوف بيف نوعيف مف أدوات السياسة المالية األوؿ 
 .يطمؽ عميو األدوات التمقائية واآلخر يطمؽ عميو األدوات المقصودة 
         تعرؼ األدوات التمقائية عمى أنيا تمؾ التي تحقؽ اإلستقرار 

اإلقتصادي بطريقة تمقائية أو ذاتية دوف تدخؿ مف السمطات المعنية، بحيث 
في حالة  (أو تقميؿ الفائض )أنيا تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة 

في حاالت الرواج وىذه  (أو تقميؿ العجز)الكساد وتؤدي إلى زيادة الفائض 
 :األدوات تتمثؿ فى اآلتي 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

  نظاـ الضريبة التصاعدية: 

         تمؾ التي ترتفع معدالتيا مع تزايد الدخؿ ، فتعمؿ ىذه الضريبة 
عمى تحقيؽ اإلستقرار اإلقتصادي ، فعندما يخفض الدخؿ واالنتاج في 

أوقات الكساد تنخفض حصمية الضريبة تمقائيًا ، ويخفؼ ذلؾ مف 
إنخفاض الدخوؿ الشخصية واإلنفاؽ ، وفي أوقات التضخـ تزاد حصيمة 
الضرائب مما يقمؿ مف الدخوؿ واإلنفاؽ ومف ثـ الطمب الكمي مما يحد 

 .مف االرتفاع المستمر لؤلسعار 
 

 
 

 

 مدفوعات الضمان اإلجتماعي:  

      ىي تمؾ المدفوعات التي تقدميا دائمًا الحكومات لؤلفراد ليس 
مقابؿ خدمات قاموا بيا ، ومنيا إعانات البطالة ، ومساعدات التكافؿ 
اإلجتماعي لؤلسر منخفضة الدخؿ ، وىذه المدفوعات المقصود بيا 

 .محاولة توزيع الدخؿ 
 سياسات دعم القطاع الزراعي:  

        ىي سياسات تتبعيا الحكومة دائمًا لمحد مف التقمبات في دخوؿ 
المزارعيف ، ففي حالة الكساد عندما يقؿ الطمب عمى المنتجات الزراعية 

، تقؿ ىذه األسعار ، وتنخفض تبعًا لذلؾ دخوؿ المزارعيف ، وتقـو 
 .الحكومة بالتدخؿ لصالح ىؤالء المزارعيف 

       أما األدوات المقصودة ىي سياسات تتبعيا الجيات المالية ، 
والقصد منيا القياـ بعمؿ واضح ومقصود لمتأثير في النشاط االقتصادي 

 .مف خبلؿ إجراء بعض التغييرات في الضرائب واإلنفاؽ الحكومي 
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تطورات ميزان المدفوعات السودانى والسياسة المالية في السودان 
 :م 2011-م1990

        تعتبر السياسات المالية التي تصمميا الدوؿ ، وبالتالي فإف مدى قدرة 
الدولة عمى معالجة خمؿ اإلقتصاد الناتج عف الخمؿ الذي تحدثو بعض 

العناصر المحددة لمطمب الكمي ، تعتمد عمى قدرة الدولة عمى التحكـ في 
 .أداء السياسة المالية 

         سنتطرؽ ىنا لتطورات السياسة المالية في السوداف وميزاف 
وسنرى تأثير السياسة المالية عمى ميزاف ، المدفوعات السوداني 

 .المدفوعات في فترة الدراسة 
  ( :2011-1990 )المدفوعات السوداني  تطورات ميزان: أواًل 

بغرض ، ـ 1992        تبنت الدولة سياسة تحرير اإلقتصاد في العاـ 
تحريؾ جمود اإلقتصاد السوداني مف خبلؿ حشد الموارد وتوجيييا نحو زيادة 

، في ظؿ تراجع القروض والمنح ، وذلؾ اعتمادًا عمى الموارد الذاتية ، اإلنتاج 
، مما شكؿ عبئًا كبيرًا عمى الموارد المتاحة في ظؿ تزايد النفقات العامة لمدولة 

مما جعميا تعتمد بصورة كبيرة عمى الجياز المصرفي في توفير التمويؿ البلـز 
وقد تأثر ميزاف المدفوعات كغيره مف المتغيرات ، لمقطاعات اإلقتصادية المختمفة 

وما ترتب عمى ذلؾ مف تغيرات ميمة في معدالت ، بأداء الدولة المالي والنقدي 
 .التضخـ وأسعار الصرؼ وغيرىا مف المتغيرات الكمية 

 :فيما يمي تطورات ميزاف المدفوعات السوداني في فترة الدراسة المذكورة 
القيمة بمبلييف )ـ 2011-1990موقؼ ميزاف المدفوعات السوداني  ( 1)جدوؿ رقـ 

 (الدوالرات األمريكية
 البيان

 السنة

الميزان 
 التجاري

 حساب

 الخدمات

 الحساب

 الجاري

 حساب

 رأس المال

 أخطاء ومحذوفات

 اإلستثمار الخاص

 التحركات

 النقدية
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1990 -244,4 256,8 12,4 169 -257,5 76,1 

1991 -585,3 79,1 -488,2 735,6 -348,7 101,3 

1992 -501,6 135,7 -365,9 334,6 -26,8 58,1 

1993 -527,6 70,9 -456,7 186,6 -232,4 37,7 

1994 -559,9 13,2 -546,7 210 354,6 -17,9 

1995 -629,1 52,9 -576,2 340,6 228,5 7,1 

1996 -884,2 11,2 -872,8 90,1 719 63,9 

1997 -827,7 0,4 -827,3 182,7 608,4 36,2 

1998 -1136,3 179,09 -957,41 379,1 603,4 -25,1 

1999 -476,1 44,69 -431,41 413,2 129,4 -111,5 

2000 440,29 -957,76 -517,47 328,06 314,22 -124,8 

2001 -326,14 -958,79 -1284,93 490,45 666,88 -127,6 

2002 -344,72 -628,84 -973,56 841,45 432,14 -300,03 

2003 -108,99 -413,36 -522,35 1389,93 -445,02 -422,56 

2004 191,57 -1009,8 -818,23 1353,88 194.53 341,12 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

2005 -1121,7 -1708,6 -2830,3 -403,1 933,6 -530,53 

2006 -1448,1 -3471,3 -4919,4 4611 99,8 208,6 

2007 1156,8 -4425 -3268,2 2945,5 40,7 282 

2008 3441,1 -5016,8 -1575,7 1218,6 378,2 -21,1 

2009 -270,9 -1906,5 -2177,4 3116,9 1441,5 502 

2010 2564,9 -2310,1 254,8 610,2 -919,2 -54,2 

2011 -4755 -517,5 -5272,5 3982,8 1289,8 -0,1 

 

 2011-1990تقارير بنؾ السوداف المختمفة : المصدر 
  تعني زيادة األرصدة اإلحتياطية  (-)عبلمة. 

سجؿ ميزاف  ، 2011 وحتى العاـ 1957        خبلؿ األعواـ 
وعشريف حالة فائض وحالة توازف ، المدفوعات خمس وثبلثيف حالة عجز 

 124,8ـ حقؽ ميزاف المدفوعات فائض قدره 2000وفي العاـ ، واحدة 
 440,29مميوف دوالر وذلؾ ناتج عف الفائض في الميزاف التجاري بمقدار 

مميوف دوالر نظرًا لمزيادة الكبيرة في الصادرات الناتجة عف دخوؿ البتروؿ 
 .مميوف دوالر   (1350,76)السوداني لقائمة الصادرات بمبمغ 

( 422,56)ـ سجؿ ميزاف المدفوعات فائضًا مقداره 2003في العاـ 
، مميوف دوالر  (1389,93)وسجؿ حساب رأس الماؿ ، مميوف دوالر 

 .نظرًا لمتدفقات الكبيرة لئلستثمارات األجنبية 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

 282 سجؿ ميزاف المدفوعات عجزًا مقداره 2007       في العاـ 
 مميوف 4425مميوف دوالر وذلؾ نظرًا لعجز حساب الخدمات بمقدار 

دوالر األمر الذي أثر سمبًا عمى الحساب الجاري إذ بمغ عجزه 
  .( مميوف دوالر 3268,2)

 0,1)ـ سجؿ ميزاف المدفوعات فائضًا مقداره 2011      فى العاـ 
، وذلؾ نظرًا النفصاؿ جنوب السوداف عف الدولة األـ  (مميوف دوالر 

، األمر الذي أدى إلى عدـ مساىمة صادرات البتروؿ في (السوداف)
 .الميزاف التجاري 

 :تطور سياسات النقد األجنبي لمعالجة إختالل الميزان 
أعمنت الدولة إنتياج سياسة التحرير اإلقتصادي 1992       في فبراير 

، إلجراء إصبلحات ىيكمية عمى جسد اإلقتصاد السوداني ، وتعني ىذه 
السياسة أف السوؽ ىو المحرؾ األساسي لمموارد اإلقتصادية لمواجية 
طمبات المستيمكيف وتعظيـ عائد اإلستثمارات ، األمر الذي يؤدي إلى 
إزالة التشوىات التي عمقت باإلقتصاد السوداني ، وتيدؼ ىذه السياسة 

 :إلى اآلتي 
تحرير أسعار سعر الصرؼ لتحقيؽ فوائد مجزية لممصدريف تساعد  .1

 .عمى تحريؾ الصادرات وانسيابيا 

العمؿ عمى تحفيز وتشجيع المستثمريف السودانييف واألجانب ، األمر  .2
 .الذي يؤدي إلى زيادة االنتاج ، وزيادة الصادرات 

تحرير أسعار السمع والخدمات لتشجيع القطاعات المختمفة إلى زيادة  .3
اإلنتاج عمى المستوى األفقي والرأسي ، األمر الذي يدفع إلى 

 .اإلكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات 

عميو انتيجت الدولة سياسات تتعمؽ بالنقد األجنبي ، استنادًا عمى 
 :تطبيؽ سياسات التحرير اإلقتصادي تمثمت في اآلتي 
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 :سعر الصرؼ  ( أ)

          بعد أف ساد لسنوات طويمة نظاـ تثبيت وتعدد أسعار الصرؼ ، 
ـ ، وبناًء عمى ذلؾ تـ 1992أدخؿ نظاـ موحد لسعر الصرؼ في فبراير 

إلغاء النظاـ الذي يعتمد عمى سوؽ الصرؼ الرسمي والحر لمعمبلت إضافة 
جنيو  90لسوؽ التجنيب ، واستبدؿ ذلؾ بالسعر الموحد والذي حدد ب

سوداني لمدوالر ، وتـ إتخاذ ىذا اإلجراء لفؾ الضغوطات المتتالية 
لممدفوعات الخارجية ، والتي انعكست في انخفاض إحتياجات الصرؼ 
رتفاع وتراكـ متأخرات المدفوعات  نخفاض االستيراد ، وا  األجنبي ، وا 

 .الخارجية 
       جدير بالذكر أف الحكومة لـ تستطع الحفاظ عمى السعر الموحد إال مف 

 Demand Management Policiesخبلؿ تشديد سياسات إدارة الطمب 
بدرجة كبيرة ، وذلؾ كاف اليتأتى إال بتخفيض كبير في عجز الموازنة ، 

حتواء السيولة الداخمية ، غير أف الحكومة فشمت في تسويؽ ىذه السياسات  وا 
 فى ظؿ الحصار  Contractionary fiscal policiesالمالية المشددة 

الخارجي والمشاكؿ الداخمية ، فعادت الضغوط مرة أخرى كسعر الصرؼ ، 
وبدأ يتصاعد بمعدالت فاقت كؿ التصورات ، ولـ تستطع الحكومة المجوء إلى 
مزيد مف المرونة فى وضع السعر الموحد ، وذلؾ بسبب خشية زيادة التضخـ 

ـ ، طبؽ نظاـ مزدوج لسعر الصرؼ يعتمد عمى 1993، وبعد ذلؾ في إكتوبر 
 .سعر السوؽ الرسمية 

 :سياسة التخصيص  ( ب)

      يعني ذلؾ تنازؿ بنؾ السوداف عف النقد األجنبي الناتج مف العمميات 
التصديرية لمقابمة إلتزامات أو سدادات محددة ، تخص بنؾ السوداف أو المصدر 

أو طرؼ ثالث بموافقة بنؾ السوداف ، وقد حمت ىذه السياسة محؿ سياسة 
 .التجنيب الممغاة وفقًا لسياسات التحرير اإلقتصادي
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ـ ثـ عادت مرة أخرى عاـ 1993       وقد ألغيت ىذه السياسة في أكتوبر 
ـ ، وقد ساعدت ىذه السياسة في توفير موارد لسمع اإلستيراد 1994

اإلستراتيجة كالبتروؿ والقمح والسكر والمدخبلت الزراعية ، وجزء منيا كاف 
 .يذىب لسداد بعض الديوف الخارجية 

         رغـ ميزات ىذه السياسة إال أف لدييا بعض المشاكؿ مثؿ رفع أسعار 
بعض السمع مثؿ الضأف ، وأف المصدريف يتحايموف عمى تقدير القيمة الفعمية 

لصادراتيـ ، مما يؤدي إلى أف يفوؽ الصادر المخصص فاتورة الوارد ، وبالتالي 
 .عدـ استجبلب جزء مف حصيمة الصادر إلى داخؿ الببلد 
الئحة تنظيـ أعماؿ الصرافة )        الحقًا صدرت مجموعة مف اإلجراءات والموائح 

بيدؼ استكماؿ توحيد بناء سوؽ النقد األجنبي مثؿ التجنيب الكامؿ  (ـ 2002لسنة 
لحصيمة الصادرات ، والغاء نظاـ اإلقرار الجمركي ، واإلعبلف عف مزادات النقد 

نشاء غرؼ التعامؿ بالنقد األجنبي ، وتبسيط إجراءات الصادر والوارد ،  األجنبي ، وا 
وقد أسيمت ىذه الخطوات في تبلشي الفرؽ بيف سعر الصرؼ في السوؽ الرسمي 

 .وسعر الصرؼ في السوؽ الموازي 
ـ قاـ البنؾ المركزي بالتنازؿ عف العديد مف الموارد لصالح 2005فى عاـ 

المصارؼ التجارية والصرؼ وذلؾ لتحقيؽ استقرار سعر الصرؼ مف خبلؿ 
 :مايمي 

  توسيع سوؽ النقد األجنبي مف خبلؿ توفير موارد لو تمكنو مف اإلستجابة
 .ألي مستويات طمب لمعممة األجنبية 

  إزالة الفرؽ بيف األسعار المختمفة لسعر الصرؼ مف خبلؿ توحيد سوؽ النقد
 .األجنبي 

  تحسيف المناخ اإلستثماري بالببلد مف خبلؿ المحافظة عمى استقر ار سعر
 .الصرؼ وتوفير الموارد لئلستيراد وتحويؿ أرباح الشركات المستثمرة بالببلد 
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  ـ ، تحوؿ السوداف مف الدوالر األمريكي إلى العمبلت 2007فى عاـ
األجنبية الحرة األخرى ، إلعتبارات إقتصادية وسياسية ، منيا الحظر 

ـ ، وضغط الواليات 1997اإلقتصادي األمريكي عمى السوداف منذ عاـ 
المتحدة عمى شركاتيا بتقميؿ تعامبلتيا التجارية مع السوداف ، إضافة 

لفؾ إرتباط عمبلتيا  (الصيف وماليزيا )إلتجاه عدد مف الدوؿ مثؿ 
 .المحمية بالدوالر األمريكي 

  ـ ، ضربت العالـ ما يسمى باألزمة المالية العالمية 2008فى عاـ
وبالتالي كاف البد لمسمطات المعينة مف مواكبة ىذا الحدث ، ففى بداية 

ىذا العاـ بدأ بنؾ السوداف المركزي بتطبيؽ عممية التحوؿ لمعمبلت 
األخرى فعميًا ، ولقد استجاب القطاع العاـ بصورة واضحة ليذا التحوؿ 

، إال أف القطاع الخاص لـ يستجب بالصورة المطموبة ، وقاـ البنؾ 
المركزي بتطوير عبلقاتو مع مراسميو بالخارج بيدؼ تسييؿ عممياتو 
الخارجية مع شركائو التجارييف بعمبلت مختمفة خاصة مع دوؿ شرؽ 

 .آسيا 
  ـ ،وفى ظؿ تداعيات ىذه األزمة العالمية ، تناقص النقد 2009فى عاـ

األجنبى بصورة واضحة مما حدا بالبنؾ المركزي إلتخاذ اإلجراءات 
 :التالية 

 % .100رفع ىامش اإلستيراد النقدي المدفوع إلى  .1

 .وضع ضوابط لمتحويبلت الخاصة بالسفر والمعامبلت األخرى  .2

منع الصرافات مف القياـ بالتحويؿ بغرض نقدية حساباتيا مع المراسميف  .3
 .بالخارج 

منع الصرافات مف التعامؿ مع الييئات الدبموماسية واألجنبية والمنظمات  .4
 .الدولية واألقميمية العامة بالسوداف  بصفتيا اإلعتبارية 
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بيف سعر الشراء والبيع لكافة العمبلت األجنبية % 0,04تطبيؽ ىامش  .5
 .القابمة لمتحويؿ 

 .حظر المصارؼ مف شراء النقد األجنبي مف الصرافات  .6

 .تحديد  سمع محددة لئلستيراد يقـو بنؾ السوداف بتمويؿ استيرادىا  .7

قصر فتح اإلعتمادات الخاصة باستيراد المواد البترولية عمى البنؾ  .8
 .المركزي دوف البنوؾ التجارية 

تحديد مبمغ عشرة آالؼ دوالر كحد أقصى لحممو نقدًا بواسطة المسافريف  .9
 .لمخارج عبر المواني المختمفة 

  ـ ، أصدر البنؾ المركزي جممة مف التعديبلت 2010في عاـ
الجديدة عمى ضوابط النقد األجنبي ، وذلؾ بمنح حافز لكؿ مف 
يبيع نقدًا أجنبيًا لممصارؼ والصرافات مف أي مصدر كاف ، 

بنسبة مئوية قابمة لمتعديؿ ، ومثبًل سجمت نسبة الحافز في يـو 
  %.16,29ـ بنسبة 22/11/2010

      شممت التعديبلت آنذاؾ إلغاء شرط ربط فتح الحسابات الحرة 
بوجود تحويؿ مف الخارج ، وسمح بفتحيا بما اليقؿ عف خمسة آالؼ 

يورو أو ما يعادليا مع تقديـ ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة 
 .لمحساب المفتوح 

  ـ ، أتخذت بعض اإلجراءات لتقميؿ آثار األزمة 2011في عاـ
 :المالية العالمية مف خبلؿ اآلتي 

  اإلستمرار في نظاـ سعر الصرؼ المرف وذلؾ لميزتو في تحييد
اآلثار السالبة عمى االقتصاد المحمي الناتجة مف التغيرات الخارجية 

. 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

  في األداء  (محميًا وأجنبيًا )المحافظة عمى ثقة المستثمريف
االقتصادي المحمي ، وذلؾ لضماف إستمرارية جذب اإلستثمارات 

 .وذلؾ مف  خبلؿ  إستقرار سعر الصرؼ 

  اإلستمرار في إدارة اإلحتياجات الرسمية مركزيًا وفؽ أولويات
 .السبلمة والسيولة والعائد ومقابمة احتياجات الببلد 

 :تطورات السياسات المالية 
        يعتبر أداء الميزانية العامة ، فيما يخص عجز الموازنة 
ومصادر تمويميا ، مف أىـ أسباب التضخـ إذا تمجأ الدولة غالبًا 
لتمويؿ عجز الموازنة بالمجوء لئلقتراض مف الجياز المصرفي أو 

تسييؿ األرصدة األجنبية ، األمر الذي يؤدي إلى زيادة الكتمة النقدية 
 .في اإلقتصاد الوطني ، مما يؤدي إلى التضخـ 

ـ حوالي 1991         تصاعدت معدالت التضخـ حيث كانت عاـ 
بينما % 164,7ـ 1996وقفزت مرة أخرى لتبمغ في أغسطس % 121

فقط ، وكانت معدالت التضخـ في % 39ـ 84/1985كانت في العاـ 
، ومعدالت التضخـ لكؿ % 2,4ـ 1996الواليات المتحدة في العاـ 

 . [1]ـ 1996عاـ % 13الدوؿ النامية مجتمعة حوالي 

          جدير بالذكر أف ىذه المعدالت المتصاعدة لمتضخـ ، صاحبيا 
عجز مواٍز في الموازنات العامة ، مؤكدًا الخمؿ الحادث في السياسة 
المالية ، ولكي تقؼ عمى حجـ الخمؿ المالي في ىذه الموازنات يجب 

عمينا الرجوع لييكؿ الموازنات العامة خبلؿ فترة الدراسة ، وكذلؾ دراسة 
المحددات التي أثرت عمى جانبي اإليرادات العامة والمصروفات العامة ، 

 .وكذلؾ أىـ السياسات المالية في السوداف 
 90/91تنفيذ الميزانية خبلؿ األعواـ  ( 2 )فيما يمى صورة عف الموازنات العامة جدوؿ رقـ 

 :ـ 2011 –
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 البياف

 العاـ

جممة 
 اإليرادات

 جممة

 المصروفات

فائض او عجز 
 الميزانية

 مصروفات

 التنمية واالستثمار

 العجز الكمي

 أوالفائض

 لمقطاع العاـ

 التمويؿ

 الخارجي

 عجز مغطى

 أوفائض

90/91 1384 1350 +34 234 -200 82 -118 

91/92 3456 2513 -1757 767 -2524 338 -2186 

92/93 7974 7589 +385 2267 -1882 1751 -131 

93/94 11415 9915 +1500 2137 -637 1123 +486 

94/95 21917 22325 -408 1046 -1454 249 -1205 

 3763- 661 4424-  1653 2771- 20105 17334 95انتقالية 

1996 69777 83019,6 -13242,6 7884 -21126,6 10671 -10455,6 

1997 108559 117383 -8824 1234 -10058 18,6 -10039,4 

1998 159203 157482 +1721 1247 +474 13,1 +487,1 

1999 209014 196419 +12595 1130 +11465 45,8 +11510,8 

2000 331404,2 299995,8 +31408,4 1130 +42538,4 16,5 +42554,9 

2001 365198,7 342733,3 +22465,4 575 +42554,9 575 +43129,9 

2002 472,2 377 +95,2 140,8 -45,6 8,3 -37,3 
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2003 703,6 563,3 +140,3 172,9 -32,6 22,4 -10,2 

2004 1023,9 793,6 +230,3 310,3 -79,9 49,9 -30 

2005 1218,4 1043,5 +174,9 341,2 -166,3 48,1 -118,2 

2006 15075 14713 +362 3540 -3758 967 -2211 

2007 18462,4 17403,3 +1059,1 3567,9 -2508,8 1731,8 -777 

2008 24707,9 22440,1 +1983,1 3260,8 -1277,7 811,4 -466,3 

2009 18370,5 21950,3 -3579,8 5097,7 -8677,5 4691,5 3986 

2010 20737,9 24162,1 -3424,2 4161,9 -7586,1 706,6 -8292,7 

2011 22766,9 28578,3 -5811,4 3614,7 -9426,1 -37,4 -4963,5 

  بمبلييف الدينارات 2007 وحتى 90/91القيمة . 

  [8]ـ القيمة بمبلييف الجنييات السودانية2011 وحتى 2007القيمة. 

          يتضح مف الجدوؿ السابؽ العجوزات المتكررة لميزانية الدولة ، وذلؾ نظرًا 
لضعؼ اإليرادات العامة وعدـ القدرة الواسعة عمى ضغط االنفاؽ الحكومي ،  ففي 

 5 عجزًا مقابؿ 17خبلؿ األثنتيف والعشريف  سنة  الماضية وىي مدة الدراسة حدث 
فوائض لمميزانية  وقد حاولت وزارة المالية  سد ىذا العجز عف طريؽ مصادر 
داخمية ، ومصادر خارجية ، وقد تناقصت المصادر الخارجية ، نظرًا لتراكـ 

متأخرات الديوف الخارجية ، مما أفقد السوداف ثقة المؤسسات الدولية فيو ، األمر 
الذي جعؿ الدولة تعتمد عمى المصادر الداخمية بصورة واسعة لسد العجز في 
الميزانيات ، وقد بدأت عبلقة السوداف تتحسف بالمؤسسات الدولية تدريجيًا بعد 

منتصؼ التسعينات مف القرف الماضي بعد إيفاء السوداف ببعض ديوف الخارجية ، 
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وىذا جاء بعد أف أوقؼ صندوؽ النقد الدولي تعاممو مع السوداف نيائيًا في العاـ 
 .ـ 1984

             تميزت فترة التسعينات مف القرف الماضى ، بالعديد مف العوامؿ التي أدت 
ـ مثبًل تراجع مستوى االيرادات وعجزت 1993إلى ضغوطات مالية كبيرة ففي عاـ 

مصمحة الضرائب عف تحصيؿ الضرائب عمى أرباح األعماؿ ، وكانت أيضًا 
اإليرادات غير الضريبية منخفضة ويعزى ذلؾ بجانب ضعؼ األداء في بعض 

المؤسسات العامة إلى القرار الذي اتخذتو وزارة المالية بالسماح لموزارات بالتصرؼ 
في اإليرادات المصمحية بداًل مف توريدىا لحساب الحكومة كما ينص عمى ذلؾ 

 .قانوف االجراءات المالية وما يتطمبو مبدأ وحدة الميزانية 
 

  مف العوامؿ التي ساعدت عمى تراجع اإليرادات العامة عدـ مراجعة سعر
الصرؼ ألغراض تقديرات الرسوـ الجمركية ، وقد كانت ىناؾ فجوة واضحة 

بيف سعر الصرؼ الحقيقى السائد في السوؽ وبيف السعر الرسمي الذي تتعامؿ 
بو سمطات الجمارؾ في تقييـ الواردات ، وىذا األمر قد أفقد خزينة الدولة 

 .ايرادات معتبرة 

        في النصؼ األوؿ مف التسعينات أفرز أداء الميزانية تطورات واسعة في 
االقتصاد السوداني فقد استمر معدؿ التضخـ في اإلرتفاع وارتفع سعر الدوالر مقابؿ 

الجنيو ، وكانت ىناؾ فجوة بيف السعر الرسمي والسعر الموازي وتدىورت قاعدة 
يوضح تطورات سعر الصرؼ والتضخـ  (3)الضرائب العامة ، والجدوؿ التالي  رقـ 

 :عبر السنوات 
 سعر الصرف الرسمي التضخم العام

1992 119,2 0,1 

1993 101,2 0,1328 

1994 115,9 0,2160 

1995 69 0,4000 
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1996 130,4 1,2464 

1997 47,2 1,5765 

1998 17 1,9945 

1999 16,2 2,5160 

2000 8 2,5714 

2001 4,9 2,5870 

2002 8,5 2,6334 

2003 7,4 2,6082 

2004 8,7 2,5826 

2005 8,3 2,4358 

2006 7,3 2,1715 

2007 8,1 2,0159 

2008 14,3 2,0913 

2009 11,2 2,3115 

2010 13 2,3170 

2011 18 2,660 

 .[7]بنؾ السوداف المركزي : المصدر 
 
 

 

 م2011-1990أثر السياسات المالية عمى ميزان المدفوعات 
             يمكف استعراض أثر السياسات المالية في ىذه الفترة عمى ميزاف المدفوعات 

يركز األوؿ عمى أثر اإليرادات عمى ميزاف : خبلؿ الفترة أعبله مف خبلؿ محوريف 
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لتزامات الديوف الخارجية  المدفوعات خبلؿ تمؾ الفترة ، فيما يركز الثانى عمى أثر النفقات وا 
 .عمى الميزاف في نفس الفترة 

 :(م 2011-1990)أثر اإليرادات عمى ميزان المدفوعات السوداني : أوالً 
          أثرت السياسات التي تحكـ اإليرادات في ىذه الفترة عمى ميزاف المدفوعات 

السوداني ، فيذا الضعؼ الواضح في اإليرادات ، أدى إلى حدوث عجز في ميزانية الدولة 
، خاصة إذا أخذنا في اإلعتبار تناقص النفقات العامة ، وقد أدى ىذا العجز في الميزانيات 
العامة إلى ارتفاع حدة التضخـ األمر الذي كاف لو أثر واضح في ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج 

وبالتالي عدـ قدرة صادراتنا السودانية عمى المنافسة الخارجية ، وىذا بالطبع أثر سمبًا عمى 
 الميزاف التجاري ، وبالتالي عمى أداء ميزاف المدفوعات السوداني في تمؾ الفترة ،

إذا أف الدولة لجأت في معظـ األحياف إلى تغطية ىذه العجوزات عف طريؽ إلغاء الدعـ 
لغاء اإلعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المؤسسات  عمى بعض السمع الضرورية ، وا 

والمنظمات ، إذا أف إلغاء الدعـ عمى بعض السمع الضرورية كالبتروؿ عالج وقتيًا الخمؿ 
الناجـ عف عجز الميزانيات ، ولكف أدى عمى الجانب األخر إلى ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج 
والنقؿ ، مما أثر عمى المنافسة الخارجية لمصادرات السودانية ، مما انعكس سمبًا عمى 

 .الميزاف التجاري وبالتالي ميزاف المدفوعات 
 :أثر النفقات العامة والديون الخارجية عمى ميزان المدفوعات في فترة الدراسة :ثانيًا 

         قابؿ تدىور أداء اإليرادات العامة في فترة الدراسة ، تزايدًا في النفقات العامة حتى 
بمغت ثبلثة أضعاؼ اإليرادات العامة ، وذلؾ خبلؿ النصؼ األوؿ مف التسعينات ، وقد تـ 

تمويؿ ىذا العجز عف طريؽ تراكـ الديوف المستحقة كمتأخرات واإلستدانة مف النظاـ المصرفي 
في شير أغسطس مف % 164,4، وقد أدى ىذا العجز إلى بموغ التضخـ نسب عالية بمغت 

 .ـ ، األمر الذي أثر سمبًا عمى الميزاف التجاري ، وكذلؾ ميزاف المدفوعات 1996العاـ 
         أما مسالة الديوف الخارجية في فترة التسعينات كمثاؿ فقد شيدت ىذه الفترة تطورًا 

سالبًا في تدفقات القروض والمعونات الخارجية ، نظرًا لسوء استغبلؿ القروض في ىذه 
الفترة السابقة وكذلؾ نظرًا لتوظيؼ جؿ ىذه القروض في مشروعات القطاع العاـ التي 
كانت تعاني مف مشاكؿ إدارية ، ولذا عجزت ىذه المشاريع عف توليد موارد مالية تدعـ 
موارد الدولة وتساعد عمى مقابمة إلتزامات تمويميا ، وعجزت الدولة كذلؾ عف مقابمة 
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إلتزاماتيا التي أخذت تتراكـ في شكؿ متأخرات تشكؿ أعباء عمى ميزاف المدفوعات 
 .وضغوطًا متزايدة عمى الحساب الخارجي 

        مع ىذا الوضع في مسالة القروض الخارجية ، كاف ىناؾ عجٌز في الموازنات 
العامة ، إذ زاد االنفاؽ العاـ نظرًا لزيادة الصرؼ عمى حرب الجنوب وزيادة الصرؼ أيضًا 

 .عمى مستويات الحكـ االتحادية والوالئية والمحمية 
        أثرت أيضًا الصدمات الخارجية التي تتعرض ليا الدوؿ النامية عمومًا ومف بينيا 
السوداف ، مثؿ األزمة المالية العالمية إلى تدىور شروط تبادؿ التجارة الخارجية ، وارتفاع 
أسعار الفائدة عمى الديوف الخارجية ، وانحسار تدفقات المساعدات والموارد الخارجية ، كؿ 

ذلؾ بالطبع أدى إلى وجود خمؿ بيف العرض والطمب الكمييف ، فمثبًل انحسار الموارد الخارجية 
في السوداف ، أثر عمى مقدرة الدولة عمى تشغيؿ القدرات اإلنتاجية بكفاءة وبالتالي أدى ذلؾ 

إلى نقص في العرض الكمي ، وبالتالي حدثت فجوة بيف الطمب الكمي والعرض الكمي ، 
وبالتالي أدى ذلؾ إلى عدـ التوزاف في االقتصاد الكمي وتبعو إرتفاع معدالت التضخـ وتذبذب 
سعر صرؼ العممة الوطنية ، وكؿ ذلؾ أدى إلى ضعؼ القدرة التنافسية لمصادرات السودانية 

 .في األسواؽ األجنبية ، مما أثر سمبًا عمى ميزاف المدفوعات السوداني 
        ىناؾ أيضا عبلقة وثيقة بيف القطاع الخارجي والسياسة المالية في كثير مف الدوؿ 

النامية ومف بينيا السوداف  ، إذ تعتمد ىذه الدوؿ عمى اإليرادات العامة بصفة أساسية الرسوـ 
الجمركية المتحصمة مف مصادر التجارة الخارجية ، لذا فإف أي تراجع أو تذبذب في الحساب 
الخارجي عف طريؽ الصدمات الخارجية ينعكس أثره فورًا عمى الموازنات العامة ، وقد أدى 

ذلؾ في السوداف إلى وجود فجوة بيف اإليرادات العامة والنفقات العامة فاضطر السوداف 
آنذاؾ إلى سد العجز باإلستدانة مف النظاـ المصرفي أو تسييؿ األرصدة األجنبية ، األمر 

الذي يؤدي إلى زيادة حجـ السيولة في المجتمع ، مما شكؿ أثرًا سالبًا عمى ارتفاع حدة 
 .التضخـ ، ومف ثـ الضغط عمى ميزاف المدفوعات 

  :توصيف النموذج
ختبلؿ ميزاف المدفوعات يمكننا وضع النموذج  الختبار العبلقة بيف السياسات المالية وا 

 :التالي 
Y=a+b1x1 

 حيث
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Y (ميزاف المدفوعات ) تعبر عف المتغير التابع. 
X1 (المتغير المستقؿ) تعبر عف عجز الميزانية.  
Aتمثؿ المقدار الثابت  . 
 

 

 ىو التابع فالمتغير النموذج، في الطبيعي الموغريثـ لىإ البيانات تحويؿ تـ
. الموازنة عجز ىو المستقؿ والمتغير المدفوعات ميزاف موقؼ

 
 

Variables Entered/Removed
a

 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

لوغ عجز الموازنة 1
b

 . Enter 

 

a. Dependent Variable: المدفوعات ميزاف لوغ 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .563
a

 .317 .283 3.94762 2.360 

 

a. Predictors: (Constant), الموازنة عجز لوغ 
b. Dependent Variable: المدفوعات ميزاف لوغ 

 أف يعني وىذا% 32 يساوي( R2 )التحديد معامؿ السابؽ الجدوؿ مف
 النسبة وباقي المدفوعات ميزاف موقؼ في التغير مف% 32 يفسر الموازنة عجز
 واطسوف -ديربف إحصائية. النموذج في المدرجة غير األخرى لممتغيرات% 68
 في الذاتي االرتباط ظاىرة وجود عدـ إلى تشير تقريباً  وىي(  2.360 )ىي

. مقبولة بدرجة عميو االعتماد يمكف أي النموذج
 
 
 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 144.731 1 144.731 9.287 .006
b
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Residual 311.674 20 15.584   

Total 456.404 21    

 
a. Dependent Variable: لوغ ميزان المدفوعات 

b. Predictors: (Constant), لوغ عجز الموازنة 

 معنوية وىي 9.287   تساوي( f )قيمة أعبله التبايف تحميؿ جدوؿ مف
. تفسيرية قدرة وذا معنوي النموذج أف يعني وىذا صفر مستوى عند

Coefficients
a

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.660- .934  -.707- .488 

 006. -3.048- -563.- 119. -364.- لوغ عجز الموازنة

 
a. Dependent Variable:  لوغ ميزان المدفوعات

 وىذا( 0.660- )يساوي الثابت الحد نجد أعبله المعامبلت جدوؿ مف
 كما  عامة أسباب إلى أو  تمقائياً  يتحسف المدفوعات ميزاف موقؼ أف يعني
( t )قيمة أف إال ، العجز في االنخفاض أي الثابت لمحد السالبة اإلشارة تشير
 وجود إلى الموازنة عجز معامؿ يشير كما(. 0.488 )معنوية غير الثابت لمحد

 أي المدفوعات ميزاف وموقؼ الموازنة عجز بيف( 0.364- )عكسية عبلقة
 معنوية والعبلقة المدفوعات ميزاف موقؼ تدىور إلى يؤدي الموازنة عجز زيادة

 ميزاف موقؼ أف( الواحد مف أقؿ )المعامؿ قيمة مف أيضاً  ويبلحظ( 0.006)
 .الميزانية في لمتغيرات بالنسبة مرف غير المدفوعات
 
 
 

Residuals Statistics
a

 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4.5362- 2.9620 .5710 2.62525 22 
Residual -7.47395- 6.12340 .00000 3.85248 22 

Std. Predicted Value -1.945- .911 .000 1.000 22 
Std. Residual -1.893- 1.551 .000 .976 22 

 

a. Dependent Variable: المدفوعات ميزاف لوغ 
: كاآلتي الواقعية الدراسة خبلؿ مف المقدر النموذج كتابة يمكف عميو

Y = - 0.660 – 0.364 X1 

 :اختبار الفروض 
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 :افترض البحث الفروض اآلتية 
ـ ىي ذات مردود إيجابي عمى ميزاف 2011-1990السياسة المالية في الفترة مف /1

 .المدفوعات السوداني مقارنة باألدوات المستخدمة قبؿ ىذه الفترة 
السياسة المالية خبلؿ ذات الفترة أثرت تأثيرًا إيجابيًا عمى الناتج المحمي اإلجمالي ، / 2

 .األمر الذي أفرز فائضًا في ميزاف المدفوعات السوداني في تمؾ الفترة 
 :ومف خبلؿ القياس الذي قمنا بو آنفًا ، اختبرنا الفروض العممية لمدراسة كما يمي 

 :اختبار الفرض األوؿ / 1
         اتضح مف خبلؿ الدراسة أف عجز الموازنات العامة قد استمر لسنوات 
عدة خبلؿ فترة الدراسة ، وذلؾ راجع بصفة أساسية إلى عدـ مواكبة اإليرادات 
العامة لئلنفاؽ العاـ ، نظرًا لضعؼ اإليرادات غير الضريبية وعدـ القدرة عمى 

تحصيؿ الضرائب عمى أرباح األعماؿ ، وكذلؾ لمقرار الذي سمحت بموجبو وزارة 
المالية لبعض المؤسسات بالتصرؼ في بعض اإليرادات المصمحية بداًل مف 

توريدىا لحساب الحكومة فيما عرؼ الحقًا بالتجنيب ، وعدـ مراجعة سعر الصرؼ 
ألغراض تقدير الرسوـ الجمركية ، وقابؿ ذلؾ أيضًا إرتفاع في اإلنفاؽ العاـ بسبب 

الصرؼ خارج الموازنة                 عمى األمف والدفاع وكذلؾ الدعومات 
لبعض السمع الضرورية ، وضعؼ الرقابة عمى الماؿ العاـ والصرؼ اإلجتماعي 

 .عمى بعض القطاعات التي تضررت مف سياسة التحرير 
         أدى ىذا العجز المتكرر لمموازنات خبلؿ فترة الدراسة إلى تدىور ميزاف 

المدفوعات السوداني ، ألف عجز الموازنات عالجتو الدولة مف خبلؿ اإلستدانة مف 
الجياز المصرفي مما أدى إلى زيادة عرض النقود ، وبالتالي زادت معدالت 
التضخـ وأدت ىذه الزيادة المتصاعدة لمتضخـ إلى إضعاؼ قدرة الصادرات 

السودانية عمى المنافسة الخارجية ، األمر الذي جعؿ ميزاف المدفوعات السوداني 
 .يشيد عجزًا في معظـ سنوات الدراسة 

        لذا نرفض الفرض األوؿ ألف السياسات المالية لـ تؤد إلى نتائج إيجابية 
 .عمى ميزاف المدفوعات السوداني 

 :اختبار الفرض الثاني / 2
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ـُ بالصورة التي           مف خبلؿ الدراسة اتضح أف الناتج المحمي اإلجمالي لـ ين
تجعؿ صادرات السوداف تزداد بصورة كبيرة وذلؾ يرجع لتذبذب مساىمة الصادرات 

الزراعية السودانية في إجمالي الصادرات ، وذلؾ لتذبذب الناتج في القطاع 
الزراعي ، نظرًا لمظروؼ المناخية التي تحكمو ، وكذلؾ تعامؿ الدولة بنظاـ سعر 
الصرؼ الرسمي الذي تعامؿ بو سمع نقدية رئيسية كالقطف والصمغ العربي وحجز 
جزء مف حصيمتيا لتباع إلى بنؾ السوداف بسعر غير مجز ، مما أدى إلى ضعؼ 
مساىمة ىاتيف السمعتيف في الصادرات السودانية ، وكذلؾ تدىور القطاع الصناعي 

 .أدى إلى عدـ مساىمة مخرجاتو في الصادرات السودانية 
        كؿ ذلؾ جعؿ الناتج المحمي ال ينمو بصورة تجعؿ الصادرات السودانية 

تزداد ، وذلؾ راجع لعدـ تأثير السياسات المالية عمى حجـ الناتج المحمي اإلجمالي 
وبالتالي لـ تزدد الصادرات السودانية ، وبالتالي لـ يتحسف موقؼ ميزاف المدفوعات 

. 
      عميو لـ تنجح الزيادات في الناتج المحمي اإلجمالي إلى إحداث زيادات في 

 .الصادرات بالدرجة المرجوة ، ولذا نرفض ىذا الفرض أيضًا 
 
 
 
 

 :الخاتمة 
        حاوؿ البحث توضيح مسيرة ميزاف المدفوعات السوداني والسياسات المالية 

ـ بعد أف تـ التمييد لذلؾ 2011-1990ومدى تأثيرىا عمى ىذا الميزاف خبلؿ الفترة 
 .بخمفية عف تطورات الميزاف والسياسات المالية التي تؤثر عميو 

        وضح البحث اإلطار النظري لميزاف المدفوعات وكذلؾ السياسات المالية ، 
ومف خبلؿ التطورات اإلقتصادية لميزاف المدفوعات السوداني ، وكما إتضح أف 
ىذه السياسات المالية لـ تؤثر في ميزاف المدفوعات السوداني وذلؾ لمعديد مف 

األسباب منيا عدـ إنتياج سياسة مالية مستقرة ومدروسة ، وكذلؾ موقؼ السوداف 
ـ ، الذي أثر 1990السياسي مف العالـ الخارجي وخاصة في حرب الخميج عاـ 
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سمبًا عمى تدفقات العوف الخارجي إلى السوداف ، مما أثر سمبًا عمى المكوف 
األجنبي ، األمر الذي أثر سمبًا عمى إستيراد المدخبلت اإلنتاجية ، مما أدى إلى 

ضعؼ الصادرات نظرًا لتدىور اإلنتاج ، األمر الذي انعكس سمبًا عمى ميزاف 
 .المدفوعات 

        توصؿ البحث أيضًا إلى أف اإلنفبلت في السياسة المالية قد ساىـ في عدـ 
 .إستقرار سعر الصرؼ وترتب عمى ذلؾ ضغوط عمى الحساب الخارجي 

          في ختاـ البحث تـ اختبار العبلقة بيف السياسة المالية وميزاف المدفوعات 
السوداني بإستخداـ البيانات المتاحة ، و تـ إثبات أف عجز الموازنة مسؤوؿ عف  

 %  68بينما   (عجز ميزاف المدفوعات  )مف التغير في المتغير التابع  %  32
فقط مف التغير في ميزاف المدفوعات مسؤولة عنو العوامؿ األخرى التي لـ تضمف 

 .في النموذج الذي كوناه 
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تأثير التسميد العضوي والكيميائي  عمى النمو الخضري في 
 محصول القمح

 في المناطق الجافة
 بخيت دفع اهلل الزين.                             م        قمرالدولة عبدالمطمب أحمد   . د

 المممكة – كمية النيل األبيض لمعموم والتكنولوجيا              و        مؤسسة البواردى الزراعية 
      العربية السعودية 
 :المستخمص 

أجريت التجربة في أصص لموسمييف زراعييف متتالييف لمعاـ 
بالمممكة العربية السعودية لدراسة تأثير  ( 2006/2007)و (2005/2006)

 Triticum)األسمدة العضوية والكيميائية عمى النمو الخضري لمحصوؿ القمح 

aestivum L.) صنؼ بيكورا روجو(Yecora Rojo. ) 
    زرعت النباتات في ست معامبلت مختمفة الجرعة التي استعممت مف السماد 

كجـ 420ومف السماد الكيميائي -روث البقر– (ىػ/طف 10)العضوي بمعدؿ 
 :سمفات البوتاسيوـ والمعامبلت ىي -ىػ / كجـ سماد150و-يوريا-ىػ /سماد
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- 5روث بقر  - 4سمفات بوتاسيوـ  -3 (نتروجيف%46)يوريا-2كنتروؿ -1
 . يوريا%50+روث بقر%50- 6سمفات بوتاسيوـ   %50+روث بقر% 50

صممت ىذه التجربة بإتباع تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة مع 
 .استخداـ أربع مكررات 

، عدد األوراؽ،مواصفات النمو الخضري التي تمت دراستيا ىي طوؿ النبات 
عدد ، وكذلؾ مواصفات اإلنتاجية ىي طوؿ السنبمة،  وزف النبات الجاؼ

نتاجية 100وزف الحبوب في السنبمة ووزف الػ،السنيببلت في السنبمة  حبة وا 
 .الحبوب في وحده المساحة

أظيرت النتائج أف التسميد العضوي المخموط بالكيميائي لو تأثير معنوي 
عدد األوراؽ والوزف الجاؼ ،عمي طوؿ النبات في المراحؿ األخيرة مف النمو 

 .لمنبات حيث سجمت ىذه المعايير اعمي مستوياتيا مقارنو بالتسميد الكيميائي 
توصمت النتائج إلى أف معامبلت التسميد العضوي كاف ليا تأثير معنوي 

 .عمي النسبة المئوية لمنتروجيف والفسفور المأخوذ بواسطة النبات 
مف جية أخري خمصت ىذه الدراسة إلى أف التسميد العضوي ذو أىمية أكبر 
مف التسميد الكيميائي في ظروؼ األراضي الجافة بالمممكة العربية السعودية 

 .لرفع إنتاجية القمح وتحسيف خواص التربة مقارنة بالتسميد الكيميائي
 يوريا ، سوبر فوسفات ،   بيكورا روجو: كممات مفتاحية 

 
 

ABSTRACT 
     A pot experiment was conducted at Saudi Arabia during 

season 2005/2006  and 2006/2007 to investigate the effect of 

organic and inorganic fertilizer on some soil properties and 

yield at wheat (Triticum aestirum L.) plant ev. Yecora rojo . 

     The plants were sown in six different treatments organic 

fertilizer dosage used was (10ton/ha) cattle manure –

chemical fertilizer dosage used was (150kg/ha) –potassium 

sulphate. The different treatment used as follows: 

1- control  2- Urea  46% N  3-Potassium sulphate . 4- Cattle 

manure   5- 50% cattle manure + 50%Potassium sulphate.  

6- 50% cattle manure + 50%urea. 
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      The treatments were arranged in complete randomized 

block design with four replications the growth parameters 

measured were :  plant hight , number of leaves and shoot 

dry weight. Some soil properties also measured. more over 

up take of nitrogen and phosphorus were determined. 

    The results showed that componation of organic and 

chemaical fertilizer had significant effect on plant hight in 

the late stage of growth ,number of leaves and shoot dry 

weight .in addition all growth parameters measured in this 

study were recorded highly compared with the chemical 

fertilizer. 

     The results also  revealed that organic application had 

significant effect on leaves and seeds nitrogen and 

phosphorus  content. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المقدمة 

 فاعمية كبيرة خاصة وأصبح الغذاء في الوقت الحاضر سبلحا ذ   
 غذائيا عمى مصادر فينسبة كبيرة بفي دوؿ العالـ الثالث التي تعتمد 

 أخرى خارجية األمر الذي يعطي ىذا السبلح مزيدا مف القوة 
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ال لؤلقوى ومما ال شؾ إوالفاعمية في عالـ اصبح كالغابة ال بقاء فيو 
فيو أف ىناؾ دوال كثيرة افاقت مف غفوتيا وتنبيت الى ىذا الخطر 

فمذا كاف البد مف الداىـ األتي مف خارج الحدود عمى شكؿ غذاء 
إتباع أفضؿ السبؿ لؤلستخداـ األمثؿ لؤلراضي التي يمكف 

استصبلحيا حيث أف األراضي السودانية ذات صبلحيات متفاوتة 
حسب ما  تتطمبو مف جيد واستصبلح  لئلستزراع وتحقيؽ  األمف 

ٓزذأ "ًظذ طٞٓخط ٓخُظٞط ًظخرخ ػٖ و . الغذائي واإلنتاج المجزي

ُذحُش ٝرًش ك٤ٚ إٔ ص٣خدس حُغٌخٕ ك٢ حُؼخُْ طضدحد هزوخ " ص٣خدس حُغٌخٕ 

ك٢ ك٤ٖ إٔ ص٣خدس حألسك حُضسحػ٤ش ٝحإلٗظخؽ حُضسحػ٢ طضدحد  أع٤ش
 . هزوخ ُؼالهش خط٤ش رغ٤طش ال طـخس١ حُض٣خدس ك٢ طؼذحد حُغٌخٕ

       الغرض مف ىذه التجربة ىو  إرساء استيراتيجية سمادية تأخذ   
بعيف اإلعتبار الحفاظ عمى خصوبة التربة وزيادة اإلنتاجية مف ناحية 

 . وحماية البيئة مف الناحية األخرى 
 

 

 المواد وطرق البحث
Materials and Methods 

 :موقع الدراسة 

لى          كـ عمي خط 70تقع منطقة الخرج جنوب الرياض وتبعد عنيا بحوا 
شماال وىي تعتبر مف أىـ ° 24'   11شرقا وخط عرض ° 47'   15طوؿ 

المناطؽ الزراعية المنتجة لمقمح بالمممكة ، وتتبع ىذه المنطقة عدة قرى وتقع 
 20جميعيا في الجزء الشرقي مف ىضبة نجد التي تمتد مف دائرة العرض 

 شماال والتي تمتاز طبوغرافيتيا باإلنبساط وتتخمميا بعض 28شماأل وحتي 
 .الجباؿ مف أىميا سمسمة جباؿ طويؽ وبعض الودياف الموسمية 

 
 

 :المواد المستخدمة والمضافة إلى التربة تحت الدراسة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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  ، تقاوي قمح صنؼ بيكورا روجو،  (pots)تربة ، أ صص ببلستيكية  )   
 (سماد عضوي ، سماد يوريا ، سمفات بوتاسيوـ ، سوبر فوسفات 

.     وإلجراء ىذه الدراسة تـ أخذ عينات التربة مف عشرة أماكف ممثمة لممزرعة 
  وكانت نتائج التحاليؿ قبؿ .وأجريت عمييا التحاليؿ الفيزيائية والكيميائبة 

 .الزراعة 
 

 (1)جدول 
 :التحميل الكيميائي لمتربة قبل الزراعة

N 

 % 
Mg 

meq/l 
Ca 

meq/l 
Na  

meq/l 
K  

meq/l 
Ece 

dS/m 
pH Depth 

0.02 0.35 6.0 9.4 0.76 8.9 8.5 0-30 
 

-  صفر  )   ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ جمعت عينات تربة مف الطبقة السطحية 
خط )والكوريؾ مف مزرعة اـ الشعاؿ  (Auger)بواسطة بريمة التربة  ( سـ30

بمنطقة الخرج  (  °47   '7"   40  وخط طوؿ  °24    '6"   30عرض    
وىي تمثؿ األراضي الزراعية . بالمممكة العربية السعودية حيث اجريت التجربة

 . السائدة في المنطقة الوسطي  مف المممكة 
   جففت عينات التربة ىوائيا ثـ طحنت و مررت مف خبلؿ منخؿ قطر ثقوبو  

 ممـ وخمطت عينات التربة خمطا جيدا لضماف تجانسيا ثـ حفظت في أواني 2
   أصيص24  كما تـ تجييز  . ونقمت لممعمؿ لمتحميؿ  ببلستيكية نظيفة 

رتفاعو  28قطره   ( pots)ببلستيكية سـ ومميئت بالتربة مف  منطقة 30 سـ وا 
وأجريت عمييا عمميات التحضير قبؿ الزراعة . المجففة ىوائيا ( كجـ8)الدراسة 

 . وزرعت بتقاوي القمح . كالري وغيرىا
 :تاريخ الزراعة 

في  (2006/2007)و (2005/2006)     وتمت الزراعة لموسميف متتالييف 
المواعيد المحددة  لتمؾ المنطقة في األوؿ مف ديسمبر كما اضيؼ سماد السوبر 

 ىكتار لكؿ معاممة عدا الكنتروؿ / كجـ سماد400فوسفات قبؿ الزراعة بمعدؿ 
. 
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 (Cattle Manure): السماد العضوي روث البقر
وتمت  ( Cat)  أستخدـ في المعاممة األولي سماد روث البقر ويرمز لو بالرمز

اضيفت جرعة  pot )جـ لكؿ أصيص74 )ىكتار بواقع/ طف10اضافتو بمعدؿ 
 .واحدة قبؿ الزراعة وخمطت جيدا مع التربة 

 
  % Urea 46:سماد اليوريا 

وتمت  ( U)ويرمز لو بالرمز%  46 أستخدـ في المعاممة الثانية سماد يوريا 
  أضيفت pot ) جـ لكؿ أصيص2.1ىكتار بواقع / كجـ420إضافتو بمعدؿ 

 يوـ مف الزراعة 35عمي ثبلث دفعات  الدفعة األولي عند الزراعة والثانية بعد 
حيث أف النبات يمتص .  يوـ مف الدفعة الثانبة 35نثراُ  و الدفعة األخيرة بعد 

 النتروجيف بصورة مستمرة حتي مرحمة نضج الحبوب 
 K2SO4 :سماد سمفات البوتاسيوم 

(   SK)  إستخدـ في المعاممة الثالثة سماد سمفات البوتاسيوـ ويرمز لو بالرمز
  ( pot جراـ لكؿ أصيص 0.5  )ىكتاربواقع/كجـ 150وتمت اضافتو بمعدؿ 

 دفعة واحدة قبؿ الزراعة
 + Cattle manure) %50   (  يوريا+ روث البقر )%50سماد 

Urea  
ويرمز لو  ( يوريا+ روث البقر )%50سماد   إستخدـ في المعاممة الرابعة 

 جراـ مف السماد العضوي روث البقر 37وتمت اضافة   ( Cat+U)بالرمز
ىكتار وخمطت / طف 5بمعدؿ  (نصؼ الكمية المستخدمة في المعاممة األولي)

نصؼ الكمية ) جراـ مف اليوريا 1جيدا مع التربة قبؿ الزراعة ثـ اضيؼ 
لكؿ  ( جراـ لكؿ دفعة 0.5)عمي دفعتيف  (المستخدمة في المعاممة الثانية

 . potأصيص
 Cattle) %50(  سمفات بوتاسيوم+روث البقر)%50سماد 

manure + K2SO4) 
(  سمفات بوتاسيوـ+روث البقر)%50  أستخدـ في المعاممة الخامسة سماد 

 جراـ مف السماد العضوي 37وتمت اضافة   ( Cat+SK)ويرمز لو بالرمز
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وخمطت جيدا مع التربة قبؿ  (نصؼ الكمية المستخدمة في المعاممة األولي)
نصؼ الكمية المستخدمة في ) جراـ مف السمفات 0.25الزراعة ثـ أضيؼ 

 . pot عمي دفعتيف لكؿ أصيص  (المعاممة الثالثة
Controlكنترول  

لـ تستخدـ أي مف   (C)ويرمز لو بالرمز (الشاىد  )   في معاممة الكنتروؿ 
األسمدة السابقة بؿ تمت زراعة تقاوي القمح  مف صنؼ البيكورا روجو 

Yecora Rojo مف  أصناؼ قمح الخبز مبكرة النضج  مباشرة  . 
 : طريقة اجراء التجربة 

 ممـ 2      جففت عينات التربة ىوائيا ثـ مررت مف خبلؿ منخؿ قطر ثقوبو  
وخمطت عينات التربة خمطا جيدا لضماف تجانسيا وحفظت في أوعية ببلستيكية 
مناسبة  ثـ أجريت عمييا التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية وذلؾ باستخداـ الطرؽ 

 القياسية
 24فكونت  (4*6)      وقسمت الى ست معامبلت لكؿ معاممة اربع مكررات 

Pots(أصيص) 
وكاف .  كجـ مف التربة الجافة ىوائيا 8 حوالى  pot(أصيص)وضع في كؿ 

 .التوزيع عشوائي عمى األصص 
 :التصميم 

  تـ تصميـ التجربة بطريقة التصميـ العشوائي الكامؿ حيث تـ توزيع األصص 
 .عشوائيا في ستة أعمدة لكؿ عمود اربعة مكررات 

 :خريطة التجربة
 (2)الجدول 

T6                   T5         T4  T3

 T2

 T1 

 C  كنتروؿ

 
Cat.+SK  Cat. +U  سماد سمفات

البوتاسيوم  
S.K 

سماد اليوريا 
U 

سماد عضوي 
روث 
 (.Cat)البقر

1R 1R 1R 1R 1R 1R 
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2R 2R 2R 2R 2R 2R 
3R 3R 3R 3R 3R 3R 
4R 4R 4R 4R 4R 4R 

 Yecora       وجيزت بحيث يتـ زراعتيا بالقمح مف صنؼ البيكورا روجو 

Rojo  مف  أصناؼ قمح الخبز مبكرة النضج . 
                وأجريت عمييا كافة التحضيرات األولية المتبعة عند الزراعة 

 .بمحصوؿ القمح 
لموسميف زراعييف متتالييف في المواعيد المحددة  لتمؾ المنطقة    وتمت الزراعة 

 نبات لكؿ 20 بواقع 2ـ/ نبات400في األوؿ مف ديسمبر بكثافة نباتية قدرىا 
ستمرت متابعة المحصوؿ مف حيث التسميد والري وأخذ القياسات  أصيص وا 

  يوـ مف الزراعة 130حتي  فترة الحصاد بعد 
  Agronomic Parameters:معايير النمو الخضري 

 Plant height (cm )   :     (بالسم  )طول النبات 

   تختار خمس نباتات عشوائيا مف كؿ اصيص لقياس طوؿ النبات بداية مف 
وحتى ورقة العمـ    ونثبت ىذه النباتات لقياس  (قاعدة الساؽ )سطح التربة 

 سـ ثـ بعد 50الطوؿ حتى نياية  النمو الخضري وذلؾ بواسطة مسطرة خشبية 
 ذلؾ يحسب المتوسط

 : Number of leaves / plantعدد األوراق في النبات 

   تستخدـ الخمس نباتات السابقة وتحسب عدد األوراؽ فييا ثـ يحسب المتوسط 
 

  Dry weight:وزن النبات الجاف 
نباتات عشوائيا مف كؿ اصيص وتجفؼ في الفرف في درجة حرارة  تؤخذ خمس

  ساعة وبعد ذلؾ توزف ثـ يحسب المتوسط48 درجة مئوية لمدة 80 – 75
 : (بالسم  )طول السنبمة 

   تستخدـ الخمس نباتات السابقة ثـ يحسب المتوسط 
 Number of spikelets / spike:عدد السنيبالت في السنيمة 
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نباتات عشوائيا مف كؿ اصيص بعد النضج وتقطع سنابميا بحذر  تؤخذ خمس
وتحمؿ إلى المعمؿ ثـ تفصؿ بطريقة حذرة السنيببلت مف كؿ سنبمة ويحسب 

 .المتوسط 
 Grain weight / spike (gm):وزن الحبوب في السنبمة 

  تستخدـ الخمس نباتات السابقة وتوزف حبوب كؿ سنبمة عمى حدة ثـ يحسب 
 المتوسط

  seed weight (gm) – 100: حبة 100وزن الـ 
  نحسب وزف مائة حبة مف النباتات التي أخذت لدليؿ الحصاد باستخداـ 

 الميزاف اإللكتروني 
 

 :تقديرالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت في النبات 

  اخذت عينات مف أوراؽ النبات بعد اكتماؿ النضج مف كؿ المعامبلت 
 Kjeldal ووضعت في اكياس وتـ تحميميا معمميا باستخداـ طريقة كجاداؿ 

 لتحديد نسبة النتروجيف في أوراؽ A.O.A.C,(1970) القياسية وذلؾ حسب
لتحديد نسبة الفوسفور  ( Vinado Molgbdale)واستخدمت طريقة . النبات 

(A.O.A.C,1970)  كما استخدمت طريقة التحميؿ الوزني
(A.O.A.C,1970)  تفاصيؿ ىذه . لتحديد نسبة الكبريتات في أوراؽ النبات

 .الطرؽ موضحة في الممحؽ 
 :التحميل  اإلحصائي 

  Completely randomized designستخدـ التصميـ التاـ العشوائية ا
واجري التحميؿ باستخداـ الحاسب اآللي بواسطة . واربع مكررات لكؿ معاممة 

يتـ حساب Analysis Of Variance   إلجراء  تحميؿ التبايف  SPSSبرنامج 
المتوسطات ومف ثـ تحمؿ النتائج احصائيا بتحميؿ التبايف بيف المعامبلت 
% 5باسنخداـ الحد األدنى لمفرؽ المعنوي بيف المتوسطات عند مستوى معنوية 

 .(Least Significant Defferenc 
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 النتائج 
Results 

 :تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى مواصفات النمو الخضري 
Effect of organic and inorganic fertilizers on 

growth parameters    

 :طول النبات 
أشارت النتائج أف متوسط طوؿ النبات يزداد بتقدـ عمر النبات في كؿ مف   

( 2006/2005) سـ لموسـ 36.5المعامبلت المستخدمة حيث بمغ أقصى طوؿ 
 يوـ مف الزراعة عند 75وذلؾ بعد  (2007/2006)سـ لموسـ 27.1و   

 (سمفات بوتاسيوـ + روث بقر )إضافة خميط مف السماد العضوي والكيميائي 
عمما بأف طوؿ النبات  (Cat. +50% S.K %50)لكؿ منيما % 50بنسبة 

سجؿ أعمى مستوياتو في مراحؿ النمو المختمفة عند إستخداـ ىذه المعاممة 
( 1)وشكؿ  (3)مقارنة بالتسميد الكيميائي المنفرد والشاىد في الموسميف جدوؿ 

. 
      نتائج التحميؿ اإلحصائي أوضحت أف اإلختبلؼ  بيف متوسط طوؿ 
النبات لممعامبلت  المضافة لو داللة معنوية في جميع فترات النمو خبلؿ 

في ىذا السياؽ أعطت النباتات التي سمدت بخميط مف السماد . الموسميف 
العضوي والكيميائي أعمى طوؿ لمنبات معنويا خاصة في المرحمة األخيرة مف 

 .في حيف انخفض طوؿ النبات معنويا عند التسميد الكيميائي . النمو 
 :عدد األوراق في النبات 

    أظيرت النتائج أف متوسط عدد األوراؽ كانت لو زيادة في مراحؿ النمو 
حيث  (2007/2006)و  (2006/2005)المختمفة لممعامبلت المضافة لموسـ 

 ( .2)وشكؿ  (4)جدوؿ ،  ورقة مقارنة مع  الشاىد 11أكبر عدد لؤلوراؽ 
     وضحت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف اإلختبلؼ بيف متوسط عدد األوراؽ 

 يوـ مف الزراعة 30 و 15لممعامبلت المستخدمة لو داللة معنوية ما عدا بعد 
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في الموسـ األوؿ بينما كاف ذو داللة معنوية في جميع فترات النمو في الموسـ 
حيث نبلحظ أف النباتات التي سمدت بخميط السماد العضوي . الثاني 

والكيميائي أعطت معنويا أعمى عدد لؤلوراؽ في مراحؿ النمو المتقدمة مقارنة 
 بالتسميد الكيميائي 

 : الوزن الجاف لمنبات 
  بينت النتائج أف متوسط الوزف الجاؼ يزداد في جميع المعامبلت المضافة في 

وكاف أعمى وزف . مقارنة بالشاىد  (2007/2006)و  (2006/2005)موسـ 
( 5) جـ لمموسـ األوؿ والثاني عمى التوالي جدوؿ 2.59 جـ و2.42جاؼ 
 (3)وشكؿ 

مف نتائج التحميؿ اإلحصائي وضح أف اإلختبلؼ بيف متوسط الوزف الجاؼ في 
وفي ىذا اإلطار . النبات لممعامبلت المختمفة لو داللة معنوية في الموسميف 

نبلحظ أف النباتات التي تـ تسميدىا عضويا مخموط بالسماد الكيميائي سجمت 
 .أعمى وزف جاؼ مقارنة بالتسميد الكيميائي المنفرد 

 

 (3)خذول 

 (سى )تأثٍر األسًذج انعضىٌح وانكًٍٍائٍح عهً  يتىسظ طىل انُثاخ 

نًحصىل انقًح خالل فتراخ ًَى يختهفح نًىسًٍٍ زراعٍٍٍ 

  (2007/2006)و  (2006/2005)يتتانٍٍٍ 
Days after Sowing Treatment 

S
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n
  

2
0
0
5

/2
0
0
6

 

75 60 45 30 15 

32.8c 28.6b 25.7c 15.6c 8.1 c Control 

32.9c 29.5ab 25.8bc 19.5b 10.7 b U 

34.0b 29.7a 25.9bc 20.9b 10.8 b S.K 

35.9a 29.9a 26.0bc 21.5ab 11.2ab Cat. 

36.5a 30.2a 27.5a 23.6a 12.8 a 50%Cat.50% 

S.K 

36.2a 30.0a 26.3bc 22.4ab 11.8ab 50%Cat.50% 

U 

0.93 1.08 0.8 2.2 1.7 L.S.D 

Days after Sowing Treatment 
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 75 60 45 30 15 

15.7d 13.7e 10.6d 7.2c 5.2b Control 
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18.9c 15.8d 12.3d 9.2b 7.9b U 

19.2c 18.2c 15.4c 9.5b 8.1b S.K 

22.0b 19.5c 16.7c 10.0a 8.6b Cat. 

27.1a 23.8a 21.3a 11.1a 10.4a 50%Cat.50% 

S.K 

23.3b 20.7b 17.4b 10.4a 8.9b 50%Cat.50% 

U 

1.8 1.9 1.9 1.5 1.09 L.S.D 

 حُلشٝف حُٔظؾخرٜش طؼ٢٘ إٔ حُٔظٞعطخص ٤ُظ ر٤ٜ٘خ كشٝم ٓؼ٣ٞ٘ش

 

 

 

 

 

 

 

 (أ-1)شكؿ 

 (سى )تأثٍر األسًذج انعضىٌح وانكًٍٍائٍح عهً  يتىسظ طىل انُثاخ 

الموسم األول )2006/2005(
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Days after sowing 
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الموسم الثاني)2007/2006(
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 (4)خذول 

تأثٍر األسًذج انعضىٌح وانكًٍٍائٍح عهً  يتىسظ عذد األوراق  

نًحصىل انقًح خالل فتراخ ًَى يختهفح نًىسًٍٍ زراعٍٍٍ 

  (2007/2006)و  (2006/2005)يتتانٍٍٍ 
Days after Sowing Treatment 
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75 60 45 30 15 

5.0e 5.0e 5.0e 4.8a 2.0a Control 

8.0d 7.0d 6.0d 4.8a 2.1a U 

9.0c 8.0c 7.0c 4.8a 2.1a S.K 

9.0c 8.0c 7.0c 4.8a 2.1a Cat. 

11.0c 10.0a 9.0a 4.9a 2.1a 50%Cat.50% 

S.K 

10.0c 9.0b 8.0a 4.8a 2.1a 50%Cat.50% 

U 

Days after sowing 
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0.27 0.29 0.11 0.24 0.19 L.S.D 

Days after Sowing Treatment 
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75 60 45 30 15 

5.0e 5.0e 4.0e 2.2d 2.0d Control 

8.0d 7.0d 6.0d 3.1c 2.1cd U 

9.0c 8.0c 7.0c 3.2c 2.4bc S.K 

9.0c 8.0c 7.0c 3.4c 2.4bc Cat. 

11.0a 10.0a 9.0a 5.5a 4.0a 50%Cat.50% 

S.K 

10.0b 9.0b 8.0b 3.8b 2.6b 50%Cat.50% 

U 

0.27 0.29 0.13 o.39 0.33 L.S.D 

 حُلشٝف حُٔظؾخرٜش طؼ٢٘ إٔ حُٔظٞعطخص ٤ُظ ر٤ٜ٘خ كشٝم ٓؼ٣ٞ٘ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثٍر األسًذج انعضىٌح وانكًٍٍائٍح عهً  يتىسظ عذد األوراق

 (أ-2)شكؿ 
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 (5)خذول 

تأثٍر األسًذج انعضىٌح وانكًٍٍائٍح عهً  يتىسظ وزٌ انُثاخ 

 ٌىو يٍ انسراعح نًىسًٍٍ زراعٍٍٍ يتتانٍٍٍ 75تعذ  (خى)انداف

  (2007/2006)و  (2006/2005)
 

Season Treatment 

2006/2007 2005/2006 

1.32e 1.46c Control 

1.44de 1.73bc U 

1.85c 1.75bc S.K 

1.87c 1.96b Cat. 

2.59a 2.42a 50%Cat.50% S.K 

2.24b 1.96b 50%Cat.50% U 

0.18 0.29 L.S.D 

 حُلشٝف حُٔظؾخرٜش طؼ٢٘ إٔ حُٔظٞعطخص ٤ُظ ر٤ٜ٘خ كشٝم ٓؼ٣ٞ٘ش

 

تأثٍر األسًذج انعضىٌح وانكًٍٍائٍح عهً  يتىسظ وزٌ انُثاخ 

 (خى)انداف

 (3)شكؿ 
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تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى محتوى األوراق والحبوب 
 :من النتروجين والفسفور 

 :النسبة المئوية لمنتروجين والفسفور في األوراق 
 -0.63   أظيرت  نتائج الدراسة أف النسبة المئوية لمنتروجيف تراوحت ما بيف 

والنسبة المئوية لمفوسفور المأخوذ بواسطة النبات % 2.87- 1.54و %  1.54
لمموسميف الزراعييف عمى  % 1.04 – 0.62و  % 1.82ػ % 1.0مابيف 

وفي ىذه الفترة  . (9)وشكؿ  (6)جدوؿ ،  يوـ مف الزراعة 75التوالي وذلؾ بعد 
مف عمر النبات تـ الحصوؿ عمى أعمى نسبة مئوية لمنتروجيف والفوسفور عند 

مف % 50إستخداـ المعامبلت التي احتوت عمى تسميد عضوي مخموط بنسبة 
 .التسميد الكيميائي  مقارنة بالشاىد والتسميد الكيميائي لوحده 

 
 

 (6)جدول 
تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط محتوى األوراق 

لموسمين زراعيين  (%)لنبات القمح من النتروجين والفسفور
  (2007/2006)و  (2006/2005)متتاليين 

Season Treatment 
2006/2007 2005/2006 

%P %N %P %N 

0.62 1.54 1.0 0.63 Control 
0.72 1.89 1.0 0.93 U 
0.88 2.24 1.22 1.20 S.K 
1.0 2.38 1.22 1.40 Cat. 

1.04 2.87 1.44 11.87 50%Cat.50% S.K 
1.04 2.38 1.82 1.54 50%Cat.50% U 
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 تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط محتوى األوراق
 :من النتروجين والفسفور 

 (9)شكؿ 
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 :النسبة المئوية لمنتروجين والفوسفور في الحبوب 
   أوضحت النتائج أف النسبة المئوية لمنتروجيف المأخوذ يواسطة النبات 

والنسبة المئوية لمفسفور ما %  2.9 – 1.9و  % 2.5- 1.8تراوحت مابيف 
، لمموسميف الزراعييف عمى التوالي %   2.1- 0.8و  %  2.0 – 0.6بيف 

يبلحظ أف أعمى نسب لمعنصريف سجمت لممعامبلت . (10)وشكؿ   (7)جدوؿ 
كما دلت  نتائج التحميؿ . التي أستخدـ فييا التسميد العضوي مع الكيميائي 
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اإلحصائي عمى أف اإلختبلؼ بيف متوسط نسبة النتروجيف والفوسفور في 
 .الحبوب لو داللة معنوية في جميع المعامبلت المستخدمة في كبل الموسميف 

 
 
 
 
 
 

 ( 7)جدول 
تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط محتوى الحبوب  

لموسمين زراعيين  (%)لنبات القمح من النتروجين والفسفور
  (2007/2006)و  (2006/2005)متتاليين 

 
Season Treatment 

2006/2007 2005/2006 
%P %N %P %N 

0.8 c 1.9 c 0.6 c 1.8 b Control 
1.6 b 2.0 bc 1.5 b 1.9 b U 
1.7 b 2.3 b 1.6 b 1.9 b S.K 
1.7 b 2.7 a 1.6 b 2.3 a Cat. 
2.1a 2.9 a 2.0 a 2.5 a 50%Cat.50% S.K 
1.8 b 2.9 a 1.7 b 2.5 a 50%Cat.50% U 
0.27 0.33 0.29 0.32 L.S.D 

 الحروؼ المتشابية تعني أف المتوسطات ليس بينيا فروؽ معنوية
 

 تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمي  متوسط محتوى الحبوب
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(  10)شكؿ
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 المناقشة
Discussion 

 :تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى مواصفات النمو الخضري 
الزيادة في طوؿ النبات عند إستخداـ خميط مف التسميد العضوي والكيميائي 
يعزى لوجود عناصر غذائية ضرورية مما أتاح لمنبات اإلستفادة منيا بكفاءة 

عموما يساعد النتروجيف عمى النمو مف خبلؿ أثره . عالية خاصة النتروجيف 
ليو  كما أنو  . [4]عمى عدد الخبليا وسرعة إنقساميا وىذا يوافؽ ما أشارا 

نتاجبة عالية في األراضي الفقيرة حيث كاف  العنصر الغذائي الذي يعطي نمو وا 
العنصر األساسي لمنشاط المرستيمي وبالتالي عمميات النمو الخضري فيزيد مف 

الزيادة المعنوية في  . [12]طوؿ السبلميات والذي بدوره يزيد مف طوؿ النبات 
طوؿ النبات ناتجة مف نوعية المعاممة المستخدمة والتي احتوت عمى سماد 

وخميط مف عنصري الكبريت والبوتاسيوـ فعنصر الكبريت  (روث البقر )عضوي 
يعتبر متطمب أساسي لمنبات لكي يعمؿ النتروجيف بصورة صحيحة داخؿ النبات 

يزيد مف  (روث البقر ) بأف المادة العضوية خاصة [15]وىذا يماثؿ ماذكره . 
. حركة العناصر الغذائية اآلخرى وتزيد مف كفاءة النبات باإلستفادة فييا 

إنخفاض طوؿ النبات معنويا عند إستخداـ التسميد الكيميائي مقارنة بالتسميد 



 2014ّ حُؼذد حُؼخُغ ٓخسط                      ٓـِش ح٤َُ٘ حألر٤ل ُِذسحعخص ٝحُزلٞع 

العضوي يعزى لفقداف النتروجيف في ظروؼ التجربة إلرتفاع نسبة كربونات 
 بأف [10] و [13]وىذا يطابؽ ماتوصؿ إليو كؿ مف . الكالسيوـ ودرجة الحرارة 

الظروؼ السائدة في معظـ مناطؽ المممكة العربية السعودية مف إرتفاع في 
كربونات الكالسيوـ ودرجات الحرارة يؤدي إلى الفقداف العالي والسريع لعنصر 

يبدوا أف طوؿ النبات يتأثر بعدة عوامؿ منيا الصنؼ المزروع . النتروجيف 
وىذا ما حدث في ىذه [1]والمناخ السائد والرعاية التي يجدىا المحصوؿ 

 .الدراسة 
األثر اإليجابي لزيادة عدد األوراؽ في ىذه الدراسة وفي ظروؼ ترية فقيرة 

ومناخ جاؼ راجع إلى فعالية المادة العضوية المستخدمة مخموطة بعنصري 
الكبريت والبوتاسيوـ فيي مصدر أساسي لمنتروجيف والكبريت والفوسفور في 

أيضا الزيادة  . [3]و [2]الصورة الصالحة لئلمتصاص وىذا يتفؽ مع كؿ مف 
المعنوية في عدد األوراؽ يعزى لدور عنصر الكبريت والبوتاسيوـ  حيث إحتفظ 
. النبات بكميات كبيرة مف الماء والذي بدوره زاد مف سرعة إنقساـ وعدد الخبليا

  بأف الكبريت يزيد مف تحمؿ النبات لمجفاؼ [5]وىذا يماثؿ ما أشار إليو 
بيدأ أف الزيادة المعنوية في المراحؿ . والبوتاسيوـ يزيد مف حركة الماء بداخمو 

نطبلؽ  األخيرة لمنمو يعزى لمتحمؿ الجيد لممادة العضوية في ىذه الفترة وا 
 .العناصر الغذائية الضرورية 

       الزيادة والتحسف في الوزف الجاؼ لمنبات ويوضح مدى اإلستجابة 
اإليجابية لمعايير النمو عند معامبلتيا بالنتروجيف كما يعزى لمدور اإليجابي 
لممادة العضوية وعنصر النتروجيف واألثر المتبادؿ بينو وبيف الفوسفور في 

بأف ىناؾ تفاعؿ متبادؿ بيف النتروجيف و [7]المادة العضوية وىذا ما أكده 
الفوسفور والعناصر األخرى في المادة العضوية يؤدي إلي زيادة إيجابية في 

أيضا الزيادة المعنوية لموزف الجاؼ مقارنة بالتسميد . معايير النمو الخضري 
الكيميائي المنفرد يعزى لنوعية المعاممة المستخدمة حيث إحتوت عمى سماد 

والذي ذكر [18]عضوي باإلضافة لعنصري الكبريت والبوتاسيوـ وىذا يوافؽ 
بأف التسميد الذي تتوفر فيو العناصر األساسية يؤدي إلى زيادة في الكتمة 
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عندما أشار إلي أف إضافة الكبريت مع التسميد [17]وأكده . الجافة لمنبات 
 .النتروجيني يزيد مف المادة الجافة لمنبات 

تأثير األسمدة العضوية والكيميائية عمى محتوى األوراق والحبوب من النتروجين 
 :والفسفور 

   يبلحظ أف معامبلت التسميد المزدوج أظيرت كفاءة عالية بالرغـ مف إحتوائيا 
عمي نسبة نتروجيف أقؿ  مقارنة باليوريا حتى عند اضافتيا بكميات متساوية 
ويعزى ذلؾ لوجود عنصر البوتاسيوـ والكبريت القابؿ لئلمتصاص المباشر 

وفي وجود النتروجيف العضوي والذي يتحوؿ . والذي يعطي قيمة أضافية لمسماد 
أف امتصاص النتروجيف [9]وىذا ييماثؿ ماذكره . إلى الصورة المفضمة لمنبات 

  حيث ذكر أف [11]كما أكده ، يكوف افضؿ عند وجود عنصر البوتاسيوـ 
اضافة البوتاسيوـ لمتربة تزيد مف أمتصاص النتروجيف وزيادة محتواه في األوراؽ 

إال أف محتوى النبات مف النتروجيف  . [17]وىذا ما توصؿ إليو . والحبوب  
ومف جية أخرى وكما ىو متوقع ارتفاع نسبة . يزداد في وجود الكبريت 

وقد  (روث البقر )النتروجيف في المعامبلت التي يدخؿ فييا التسميد العضوي 
مما ، يكوف ذلؾ ناتج مف زيادة التيوية والذي نتج عنو زيادة في تيسر الماء 

أدى إلى إتاحة فرصة أكبر لجذور النباتات بالتغمغؿ أكثر داخؿ التربة وبالتالي 
 وبالتالي تيسر [8]وىذا يتفؽ مع . تأميف قدر اكبر مف الرطوبة لمنبات 

العناصر الموجودة في المحموؿ األرضي وتعزى الزيادة في محتوى النتروجيف 
 .لمعبلقة اإليجابية بيف السماد ونسبة النتروجيف المأخوذ بواسطة النبات  

  أما إنخفاض نسبة النتروجيف الممتص بواسطة النبات في معاممة التسميد 
باليوريا يعزى لفقداف جزء مف ىذا العنصر بالتطاير باإلضافة إلى أف في 

ظروؼ ىذه التجربة تتحوؿ إلى كربونات أمونيوـ تحت الظروؼ القاعدية التي 
 .بدورىا تتأكسد إلى نترات ومف ثـ يسيؿ فقدىا بواسطة الغسيؿ 

   المعامبلت التي أظيرت نسب عالية مف الفسفور في األوراؽ والحبوب 
احتوت عمى عنصر الكبريت والنتروجيف والمذاف رفعا درجة اإلمتصاص وزيادة 

 أف إمتصاص الفسفور تزيد نسبتو  [14]نسبتو في النبات وىذا يماثؿ ما ذكره 
في محموؿ التربة التي تحتوي عمى عنصر الكبريت والنتروجيف  وأف اضافة 
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الكبريت مع التسميد النتروجيني ترفع مف درجة امتصاص الفسفور وزيادة نسبتو 
كما كاف ليذا التسميد العضوي األثر المعنوي اإليجابي لزيادة نسبة ، في النبات 

الفسفور في النبات حيث وجد أف نسبة الفوسفور المأخوذة بواسطة النبات ليا 
 .عبلقة إيجابية وتأثرت معنويا عند إضافة السماد البمدي 

 

 الممخص والتوصيـات
     في ىذه الدراسة اجريت تجربة حقمية لموسميف زراعييف متتالييف خبلؿ 

وذلؾ لمعرفة تأثير األسمدة العضوية  (2007/2006)و  (2006/2005)العاـ
 . والكيميائية عمي النمو  الخضري لمحصوؿ  القمح 

    مف نتائج ىذه  الدراسة وضح باف التسميد العضوي لو عبلقة إيجابية ومؤثرة 
عمى نمو وانتاجية محصوؿ القمح كما لو األثر الفعاؿ في تحسيف بعض 

حيث نبلحظ أف أفضؿ النتائج سجمتيا المعامبلت التي استخدـ . خواص التربة 
 فييا التسميد

العضوي سواء كاف في معايير النمو أو اإلنتاجية ومكوناتيا أو في بعض 
 . الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمتربة  مقارنة بالتسميد الكيميائي المنفرد 
    وبالتالي نجد أف المعامبلت التي أستخدـ فييا نصؼ الجرعة السمادية 

عمى . العضوية والكيميائية مخموطة ببعضيا البعض كاف ليا األثر الئليجابي 
النقيض مف ذلؾ فإف المعامبلت التي استخدـ فييا فقط الجرعة الكاممة مف 

أما التسميد العضوي المنفرد فقد . السماد الكيميائي كانت نتائجيـ ضعيفة 
وبالتالي نوصي . أحرزت معاممتو نتائج طيبة ولكف يفضؿ المخموط بالكيميائي 

 :باألتي 
استخداـ التسميد العضوي مخموط بالكيميائي المحتوي عمى عناصر  -1

 .غذائية أساسية لؤلراضى الفقيرة 

والبيولوجى  (الكمبوست)لتأكيد عمى ضرورة استخداـ التسميد العضوى ا -2
 .كوسائؿ آمنة مكممة لبرامج األسمدة بشتى أنواعيا 

عدـ استخداـ السماد الكيميائي الذي ال يحتوي عمى عنصر النتروجيف  -3
 .في األراضي الفقيرة لعدـ فعاليتو 

 (روث البقر  )يفضؿ في التسميد العضوي استخداـ السماد البمدي  -4
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استخداـ السماد الكيميائي الذي يحتوى عمى النتروجيف خاصة سماد  -5
اليوريا لؤلراضي الفقيرة  لفترات طويمة ثـ يعقبو استخداـ السماد 

 .العضوي

 .المزيد مف الدراسة في ىذا المجاؿ لموصوؿ لنتائج أفضؿ  -6
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