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! UN, Shame On You
امليزان :هذه الأداة الإلهية الوجود ،الإن�سانية الت�صنيع ،لها دالالت متعددة تغطي م�ساحات وا�سعة
يف كافة املجاالت ،الدينية ،والأخالقية ،والقانونية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والثقافية،
والعلمية ،وال�صناعية ،والتجارية ،والع�سكرية� ... ،إلخ .من هذه الأداة ا�شتقت الكلمة الذهبية (التوازن) ،التي
تدل ،هي الأخرى ،على كل فعل نبيل و�شريف ورفيع ،يرفع من كرامة الإن�سان وي�ضمن له الطم�أنينة ،وال�سكينة،
وال�سالم ،ويبعد عنه كل منغ�صات احلياة.
وملا كان العامل يقوم ،يف الأ�صل ،على التنازع والرغبة يف الهيمنة وال�سيطرة وب�سط النفوذ وقهر
و�إذالل القوي لل�ضعيف ،ف�إن توازن القوى الدولية هو املعادلة الذهبية �أو ال�سحرية ،التي حتد من نزوع الدول
القوية نحو ا�ستغالل وقهر ال�شعوب ،وتكبح جماح �شهوتها ال�ستباحة كرامة ودماء املقهورين ،وتعمل على �ضمان
ال�سلم والأمن الدوليني.
وكما هو معلوم ،فقد مرت عملية توازن القوى الدولية ،منذ مطلع الع�صر احلديث وحتى يومنا هذا،
ويف مدى زمني يتجاوز القرون الأربعة ،ب�ست مراحل ،على النحو الآتي:
 )1مرحلة اال�ستعمار الغربي (اختالل توازن القوى) من عام 1500م1917 -م� 417 -سنة.
 )2مرحلة �إرها�صات توازن القوى (االحتاد ال�سوفيتي) (.)19945 -1917
	�أدركت دول الغرب اال�ستعمارية ،بفطرتها النازعة لقهر ال�شعوب وا�ستغاللها وا�ستعبادها� ،أن
الأيديولوجية النا�شئة (اال�شرتاكية) �ستكون معول هدم حقيقي لوجودها يف الدول امل�ستعمرة ،و�أنها
(الأيديولوجية)� ،ستعمل على ا�ستنهاظ ال�شعوب املقهورة وتدفعها للتحرر واالنعتاق من نري اال�ستعمار .فوجدت
ظالتها يف ال�صحوة الإ�سالمية التي ظهرت يف م�صر يف ع�شرينيات القرن املا�ضي ،حتت ا�سم الإخوان امل�سلمني،
باعتبارها الإيديولوجية املناه�ضة للإيديولوجية اال�شرتاكية ،فعملت على احتوائها وتغيري م�سارها.
وعندما عجزت بريطانيا من القيام مبهامها جتاه جماعة الإخوان امل�سلمني عهدت بها للواليات
املتحدة الأمريكية ،التي وجدت ،هي الأخرى ،فيها ظالتها ،وازداد الأمر تعقيد ًا عندما تعززت عالقتها (امريكا)
باململكة ال�سعودية ،وكما هو معلوم ،ف�إن الدول القوية ،ال تكتفي بامل�صالح االقت�صادية وال�سيا�سية التي حتققها
من خالل عالقتها بالدول ،التي تدور يف فلكها ،بل تعمل ،من خالل �أجهزة ا�ستخباراتها بدرا�سة البنية الثقافية
والتاريخية لتلك الدول حتى ت�ضمن بقاءها وا�ستمرارها فيها ،فوجدت بغيتها يف املذهب �أو الفكر الوهابي،
الأكرث مغاالة يف �أرائه الفقهية ،ف�أ�صبح لديها �أيديولوجية بجناحني ،الإخوان والوهابية ،قوية ميكن �أن
ت�ستخدم يف امل�ستقبل ف�أبقتهما يف غرف التحنيط ال�سيا�سي حتى يحني موعد ا�ستخدامها الذي �ستتم الإ�شارة
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�إليه الحق ًا.
 )3البداية الفعلية لتوازن القوى الدولية (.)1960 - 1945
 بروز االحتاد ال�سوفيتي كقوى يف ال�ساحة ال�سيا�سية الدولية ب�أيديولوجية مناه�ضة لدول اال�ستعمار. ت�شكل ع�صبة الأمم املتحدة ،املنوط بها �ضمان حتقيق الأمن وال�سلم الدوليني عن طريق حماية �سيادةوا�ستقالل الدول الأع�ضاء.
 بدء دعوات التحرر من اال�ستعمار والرجعية. )4ا�ستمرار عملية توازن القوى الدولية( ،)1985-1960يف هذه املرحلة انق�سم العامل �إىل مع�سكرين تقريب ًا،
املع�سكر الر�أ�سمايل اال�ستعماري املناه�ض لتحرر وا�ستقالل ال�شعوب ،وتدور يف فلكه القوى اال�ستبدادية
والرجعية يف العامل .واملع�سكر الثاين هو املع�سكر اال�شرتاكي الداعم لقوى التحرر واال�ستقالل يف العامل.
عمل هذا املع�سكر على احلد من غطر�سة وتغول دول املع�سكر الر�أ�سمايل ،وعلى وجه اخل�صو�ص الواليات
املتحدة الأمريكية.
دخل الطرفان يف حرب باردة ا�ستمر ت لأكرث من عقدين ،عمل كل من املع�سكرين الر�أ�سمايل
واال�شرتاكي على تقلي�ص متدد نفوذ الآخر يف العامل ،ولكن اخلطاب الر�أ�سمايل كان �أكرث ت�أثري ًا يف وجدان عامة
�شعوب العامل الثالث .و�شعوب املنطقة العربية على وجه اخل�صو�ص ،ومتكنت امل�ؤ�س�سات اال�ستخباراتية الغربية،
وعلى ر�أ�سها �أمريكا ،من �إخراج الأيديولوجية ال�سيا�سية الإ�سالموية (الإخوان والوهابية) من غرف التحنيط
ال�سيا�سي ،وعملت على �إحيائها وا�ستخدامها �ضد العدو الأيديولوجي (االحتاد ال�سوفيتي).
وعلى الرغم من التحذير ،الذي قدم للواليات املتحدة ،من خطورة انقالب هذا الفعل عليها� ،إال
�أنها كانت مطمئنة على جناح م�شروعها ،الذي �ستتمكن من خالله الق�ضاء على االحتاد ال�سوفيتي .والباعث
على اطمئنان �أمريكا من عدم انقالب الإ�سالم ال�سيا�سي عليها ،يكمن يف �إدراكها جلوهر التداعي الدياليكتيكي
لالجتاه ال�سيا�سي الإ�سالموي ،املتمثل يف ا�ستحالة قبول اجلماعات الإ�سالموية لبع�ضها البع�ض ،من منطلق (1
من  /2ال جتتمع للحق ر�آيتان) �أو (1من  /70الفرقة الناجية) امل�شهورة يف الفكر الإ�سالمي ،فكان �أن قدمت
�أمريكا لل�صراع ال�سيا�سي الدائر بينها وبني االحتاد ال�سوفيتي� ،إىل جانب عمليات ا�ستخباراتية اخر ،تنظيم
القاعدة ،الذي حقق الن�صر للغرب يف افغان�ستان.
 )5فقدان توازن القوى ال�سيا�سية الدولية (� :)2010-85شهدت هذه املرحلة انهيار االحتاد ال�سوفيتي،
وانتهاء احلرب الباردة ،وخ�ضوع العامل ،كل العامل الر�أ�سمايل ومن يف فلكه ،لقوة و�سيطرة القطب
الواحد (الواليات املتحدة الأمريكية) ،ودخل العامل يف نظام جديد ،الذي �سمي بالفعل النظام العاملي
اجلديد ،وبرزت �إىل العلن تداعيات فقدان توازن القوى ،ف�أ�صبحت �أمريكا هي من ي�ضع املعايري الأخالقية
وال�سيا�سية للعامل ،وهي حامية احلرية ،وهي امل�صدر احل�صري للدميوقراطية ،وهي من يقرر �أي من دول
العامل يحق له البقاء و�أي منها يجب �أن يختفي من ال�ساحة ال�سيا�سية الدولية ،لقد �أ�صبحت �أمريكا ،وهذا
لي�س بخايف على �أحد ،هي القا�ضي واجلالد يف �آن واحد؛ فما تريده يكون وما حتلم به يتحقق .الأنكى
من هذا كله� ،أن دول اال�ستعمار القدمي (دول �أوروبا الغربية)� ،أ�سلمت قيادها لأمريكا ،و�أ�صبحت ،كدول
الرجعية واال�ستبداد يف املنطقة ،املفتقرة لأب�سط �صور القوة والت�أثري ،ت�سري خلف الواليات املتحدة ،ذليلة
منك�سرة ،عدمية الت�أثري اجليو�سيا�سي يف العامل.
انعك�س هذا الو�ضع ال�سيا�سي الدويل املفتقر لتوزان القوى ال�سيا�سية العاملية ،بظالله على احرتام
املجتمع الدويل ،املتمثل يف الأمم املتحدة وجمل�س الأمن ،لذاته ،و�أ�صبح فاقد ًا لأب�سط القواعد املنظمة لوجوده
وعمله ،و�أ�صبحت هيئاته ومنظماته تباع يف �سوق النخا�سة.
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 )6البدايات الأوىل ال�ستعادة توازن القوى الدولية :لقد كان النهيار االحتاد ال�سوفيتي وتقطع �أو�صاله وخيبة
�أمله يف تهاوي قوى الن�ضال والتحرر يف العامل املقهور ،وان�ضواء معظم قادتها حتت لواء العدو التاريخي
لل�شعوب ،تداعيات خطرية على م�ستقبل ال�شعوب والأمم الفقرية ،والتي املحنا �إليها يف ال�سطور ال�سابقة.
ولكن الر�صيد التاريخي وال�سيا�سي والع�سكري لالحتاد ال�سوفيتي ،وت�أثريه العاملي ال�سابق ،ال ميكن ب�أي حال
من الأحوال� ،أن يذهب هدر ًا وي�سلب هذا املارد �إرادته ،ويحرمه من قوى ا�ستنها�ضه ،و�إعادته �إىل �ساحة
الت�أثري ال�سيا�سي الدولية ،فكان �أن نه�ض على قيادة هذا اجلزء من العامل(رو�سيا االحتادية) فالدميري
بوتني ،الذي ن�ش�أ يف ظل القوة العاملية اجلبارة (ال�شرقية) ،يف مقابل القوة العاملية اجلبارة (الغرب)،
و�ساهم يف حتمل جزء ًا من م�س�ؤوليات العمل فيه.
هذا القائد الرو�سي عا�ش زمن القوة واملناف�سة ،و�شهد انهيار دولته العظيمة ،ويعلم علم اليقني
�أ�سباب ذلك االنهيار ،ويحمل �أحالم �شعبه ،با�ستعادة جمده ال�سابق .لذا وجدناه لي�س من النوع ،الذي يقبل
االنكفاء والبقاء على هام�ش الت�أثري ال�سيا�سي الدويل ،ويرتك املجال ال�سيا�سي الدويل لغريه ،ير�سم خريطته
ويقرر م�صريه ،فما كان منه �إال �أن و�ضع اللبنات الأ�سا�سية ال�ستعادة توازن القوى ،ويقف ند ًا لقوى الهيمنة
العاملية (�أمريكا) ،وجند ت�أثريه ال�سيا�سي الدويل بد�أ يظهر على ال�ساحة الدولية بالتدريج ،و�أ�صبحت ال�ساحة
ال�سيا�سية العاملية اليوم تتخل�ص من الالعب الفرد وت�ستقبل العب ًا �آخر فيها ،له م�صالح يرعاها وال يقبل من
�أحد جتاوزها.
هذا الو�ضع ال�سيا�سي الدويل اجلديد -توازن القوى� -سيعيد كفّتي امليزان �إىل و�ضعهما الطبيعي،
الذي �سي�ؤدي ،يف نهاية املطاف �إىل �إعادة الدور الريادي للأمم املتحدة ،ويحررها ويحرر منظماتها من االرتهان
والعجز عن �أداء واجباتها املحددة يف ميثاقها.
و�ستجد عزيزي القارئ �إحدى درا�سات هذا العدد ،درا�سة ت�سلط ال�ضوء على واحدة من �أهم منظمات
الأمم املتحدة ،والتي حاول الباحث فيها بيان وظيفتها ومهامها ،كما ينبغي �أن تكون ولي�س كما هو و�ضعها احلايل
حتت الو�صاية والهيمنة الأمريكية.
	�إىل جانب الدرا�سة ال�سابقة توزعت درا�سات هذا العدد على موا�ضيع خمتلفة؛ منها ما تناول �إدارة
اجلودة يف امل�صارف اليمنية ،ومنها ما تعر�ض بالنقا�ش للحقوق واحلريات ،ومنها ما ركز على بع�ض اجلوانب
الفقهية والعقدية ،وهكذا.
يف اخلتام� ،أرجو �أن يجد القارئ والباحث يف هذا العدد ما ي�شبع نهمه العلمي وميكنه من متابعة �أعماله العلمية.

رئا�سة التحرير
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يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة
من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف
« درا�ســــة تطبيقيـــة»
د .فهمي �سعيد حممد

امللخ�ص:

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة مدى تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية من وجهة
نظر العاملني فيها ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف تقوم بتطبيق مبادئ
�إدارة اجلودة ال�شاملة مع تفاوت م�ستوى تطبيق تلك املبادئ ،من متو�سط
�إىل جيد ،ومت و�ضع التو�صيات التي تكفل زيادة فعالية وكفاءة تطبيق
هذه املبادئ يف امل�صارف.
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املقدمة

ي�شهد العامل اليوم مناف�ســـة �شديدة يف ظل ظهور التكتالت االقت�صادية ،واملنظمات العابرة
�سواء كانت تقدم ال�سلع �أو اخلدمات،
للقارات ،والتطورات التي فر�ضتها العوملة ،على منظمات الأعمال
ً
الأمر الذي انعك�س على نوعية وموا�صفات اخلدمة �أو ال�سلعة التي يجب �أن تقُدم �إىل الأ�سواق املحلية
�أو العاملية ،وزيادة عدد املنظمات التي تفر�ض على مورديها تطبيق معايري اجلودة يف ال�سلع واخلدمات،
وهذا الأمر بال�ضرورة قد فر�ض على امل�صارف تطبيق معايري وموا�صفات اجلودة يف اخلدمات التي تقدمها
من �أجل البقاء واال�ستمرار يف ظل بيئة تناف�سية وا�سعة و مفتوحة ،ونظر ًا ملا ي�شكله القطاع امل�صريف
يف اليمن من دور هام وبارز يف رفد اقت�صاد الدولة باملوارد املالية واحلفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي،
ف�إنه يتطلب من هذه امل�صارف تطبيق معايري اجلودة ال�شاملـــة لكي تتمكن من ال�صمود واال�ستمرار يف
وبناء على ما تقدم جاءت هذه الدرا�ســة بهدف معرفة مدى تطبيق امل�صارف
لعب هذا الدور املحوري،
ً
التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية ملعايري �إدارة اجلودة ال�شاملـــة يف اخلدمات التي تقدمها.

 .1م�شكلة الدرا�سة

من خالل ما تقدم  ،ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�سي التايل “ :هل يوجد
تطبيق ملبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية” ؟ وينبثق
عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية التالية:
 أهل يوجــد تطبيق ملبد�أ دعم الإدارة العليا يف امل�صـارف التــجارية العـاملة يف اجلمـهوريةاليمـنية؟
 بهل يوجد تطبيق ملبد�أ التخطيط اال�سرتاتيجي يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
 تهل يوجد تطبيق ملبد�أ القيادة اال�سرتاتيجية يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
 ثهل يوجد ت�سحني م�ستمر للعمليات يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية؟ جهل يوجد تطبيق ملبد�أ املوارد الب�شـــرية يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية؟بناء على احلقائق والأنظمة املعلوماتية يف امل�صارف التجارية العاملة
 حهل يتم اتخاذ القرارات ًيف اجلمهورية اليمنية؟
 خهل يوجد تطبيق ملبد�أ االهتمام باملوردين يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
 دهل يوجد تطبيق ملبد�أ الرتكيز على العمالء يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
			
جامعة امللكة �أروى

8

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

� .2أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من اجتاه عدد كبري من املنظمات ومنها امل�صارف يف جميع �أنحاء
العامل لتطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة الأمر الذي �أدى �إىل زيادة حدة املناف�سة من حيث اجلودة،
وبالتايل معرفة املرحلة التي قطعتها امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية نحو تطبيق
هذه املبادئ  ،ثم تقدمي جمموعة من املقرتحات التي ت�ساهم يف تطبيق هذه املعايري.

� .3أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�ســـة �إىل التعرف على مدى تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة يف امل�صارف
التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية  ،ثم و�ضع مقرتحات لتطبيق هذه املعايري بغر�ض زيادة
وحت�سني اخلدمات التي تقدمها يف مواجهة امل�صارف اخلارجية والعابرة للقارات وبالتايل �صمودها يف
�سوق املناف�سة.
1 .1فر�ضيات الدرا�سة
 أاليوجد تطبيق ملبد�أ دعم الإدارة العليا يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
 ب اليوجد تطبيق ملبد�أ التخطيط اال�سرتاتيجي يف امل�صارف التجارية العاملة يفاجلمهورية اليمنية؟
 تال يوجد تطبيق ملبد�أ القيادة اال�سرتاتيجية يف امل�صارف التجارية العاملة يفاجلمهورية اليمنية؟
 ثال يوجد ت�سحني م�ستمر للعمليات يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية؟ جاليوجد تطبيق ملبد�أ املوارد الب�شـــرية يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
بناء على احلقائق والأنظمة املعلوماتية يف امل�صارف التجارية
 حال يتم اعتماد القرارات ًالعاملة يف اجلمهورية اليمنية؟
 خاليوجد تطبيق ملبد�أ االهتمام باملوردين يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
 داليوجد تطبيق ملبد�أ الرتكيز على العمالء يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهوريةاليمنية؟
2 .2منهجية و�أداة الدرا�سة
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة مت اتباع املنهج الو�صفي التحليلي  ،بغر�ض معرفة مدى
�إمكانية تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة يف امل�صارف ،ومتثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبيان مكون من( )45
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فقرة مت �إعداده بعد االطالع على العديد من التجارب والكتب والدرا�سات ذات ال�صلة()1
3 .3جمتمع وعينة الدرا�سة
�أ .جمتمع الدرا�سة
ي�ضم جمتمع الدرا�سة املوظفني العاملني يف املراكز الرئي�سية للم�صارف التجارية مبا فيهم
املدراء والبالغ عددها ( )15م�صرف جتاري ت�ضمنت املراكز الرئي�سية لها.
ب .عينة الدرا�سة
مت اختيار عينة مكونة من ( )300موظف يعملون يف امل�صارف التجارية ،با�ستخدام �أ�سلوب
املعاينة الغر�ضية ( ،)Purpose Sampleويو�ضح اجلدول رقم ( )1عدد اال�ستبانات املوزعة
وامل�ستعادة و�أفراد العينة الذين مت اختيارهم
جدول ()1
اختيـــــار العينــة من موظفي امل�صارف التجاريـــــة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ا�سم امل�صرف
البنك اليمني للإن�شاء والتعمري
البنك الأهلي اليمني
البنك العربي
يوناتيد بنك(United bank
)limited
كاليون كريديت �أجريكول
()Calyon Credit Agricole
بنك الرافدين
بنك اليمن الدويل
بنك اليمن والكويت
البنك التجاري اليمني
بنك اليمن واخلليج
بنك اليمن والبحرين ال�شامل
بنك قطر الوطني
بنك �سب�أ الإ�سالمي
بنك الت�ضامن الإ�سالمي الدويل
البنك الإ�سالمي اليمني للتمويل
واال�ستثمار
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عدد
الإ�ستبانات
املوزعة يف
امل�صرف
30
30
30

29
25
22

20

30

28

20

20

30

24

20

20
20
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30
30
30

22
30
23
22
25
28
25
26
28

20
20
20
20
20
20
20
20
20

20

30

30

20

عدد �أفراد
العينة
املطلوبة
20
20
20

10

عدد
الإ�ستبانات
امل�ستعادة

عدد الإ�ستبانات
ال�صاحلة للتحليل
وفق ًا للعينة
املطلوبة
20
20
20
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املجموع

300

387

450

300

* اجلدول من �إعداد الباحث بناء على تقارير البنك املركزي اليمني

 .4الدرا�سات ال�سابقة

�أ .درا�سة بدرية املعتز عبدالكرمي البلبي�سي()2
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على مدى تطبيق امل�صارف التجارية يف الأردن ملفهوم �إدارة اجلودة
ال�شاملة وم�ستويات التطبيق� ،إ�ضافة �إىل التعرف على طبقة ودرجة العالقة بني عنا�صر �إدارة اجلودة
ال�شاملة والأداء امل�ؤ�س�سي لهذه امل�صارف ،و�أثر الثقافة التنظيمية على التطبيق ال�سليم ملفهوم اجلودة
 ،متثلت �أداة الدرا�سة الإ�ستبيان على كل من املوظفني واملدراء وعمالء امل�صارف التجارية يف الأردن،
تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عديدة �أهمها  :تبني امل�صارف التجارية يف الأردن ملفهوم �إدارة اجلودة
ال�شاملة بكافة عنا�صره مع تفاوت م�ستويات التطبيق لهذه العنا�صر ،وكذا وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني التزام امل�صارف التجارية الأردنية بعنا�صر �إدارة اجلودة ال�شاملة والأداء امل�ؤ�س�سي،
كما �أظهرت الدرا�سة عدم اختالف ت�أثري عنا�صر �إدارة اجلودة ال�شاملة على حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي
للم�صارف التجارية يف الأردن “مقا�س ًا بالربحية والإنتاجية وكفاءة الت�شغيل ،ك ًال على حدة” باختالف
الثقافة التنظيمية لهذه امل�صارف.
ب .درا�سة �صالح حممد كرامة اجلريري()3
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على الأهمية التي تعطيها �إدارة امل�صارف للت�سويق الداخلي
والعمل على تفعيل وحت�سني �أ�ساليب الت�سويق يف امل�صارف ،متثلت �أدارة الدرا�سة يف اال�ستبيان ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل نتائج عديدة منها :عدم �إعطاء امل�صارف �أهمية كبرية لتلبية احتياجات ورغبات العاملني،
وجود نظام يت�سم بالعدالة للحوافز واملكاف�آت قائم على م�ستوى الإجناز ،كما يوجد تفوي�ض للمر�ؤو�سني
ب�صالحيتهم واتخاذ القرارات يف امل�سائل املتعلقة مب�شاكل الزبائن ،كذلك عدم �إعطاء اهتمام للإبداع
واالبتكار من قبل الإدارة للعاملني ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباط قوية بني الت�سويق
الداخلي وجودة اخلدمة.
ج .درا�سة )4( B.Lewis & A. Smith
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة طبيعة نطاق االهتمام بخدمة العمالء ،و تقومي جودة اخلدمة
من منظور مقدمي اخلدمة ،ومتثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبيان للعاملني يف �أحد البنـوك الربيطانية وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عديدة �أهمها� :أن العوامل التي تركز على العميل تتمثل يف :زيادة ر�ضا
العميل ،و�أن العميل دائما هو �أ�سا�س اال�سرتاتيجية امل�صرفية ،و�أن هناك تغري م�ستمر يف رغبات العمالء
ب�سبب اجلودة  ،و تطوير اخلدمات امل�صرفية مبا يتالءم مع احتياجات العمالء؛ �إقامة عالقة قوية
وم�ستمرة مع العمالء؛ و�أن العوامل التي تركز على اخلدمة امل�صرفية تتمثل يف جودة اخلدمة ،اخلدمة
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ال�شخ�صية ،تقدمي اخلدمة للعميل ب�أ�سلوب يقوم على الود وال�صداقة واالهتمام.
د .درا�سة )5( D.Buswell
هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س اجتاهات عمالء امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية نحو تقييم جودة
اخلدمة املقدمة لهم ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أهم العوامل امل�ستخدمة يف التقومي تتمثل يف :املعرفة
الوظيفية املتوفرة لدى موظفي امل�صرف� ،سال�سة وقدرة االت�صال ،خربة موظفي امل�صرف ومهاراتهم،
ت�صميم فروع امل�صرف ،قدرة و�إمكانية امل�صرف يف ت�صميم نظام ميكن من خالله تقدمي خدمات تتما�شى
مع التطورات التكنولوجية واملعلوماتية من خالل عمليات حتويل الأموال و�أ�ساليب متويل التجارة
اخلارجية وغريها.
ه .درا�سة )6( Moss & S.Richard .C
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة التعامل والتفاعل بني مقدمي اخلدمة والعمالء و�شملت ()12
عامل من �أوجه التعامل بني مقدمي اخلدمة وامل�ستفيدين منها� ،أي درا�سة جودة اخلدمة املقدمة ومدى
تفاعل العمالء معها ،باعتبارها من العوامل احلا�سمة يف ر�ضا العميل ،وقد تو�صلت الدرا�سة لبعدين
هامني للجودة يتمثل البعد الأول يف جودة العر�ض املقدم والناجت عن  :درا�سة احتياجات ورغبات
العميل وما يتوقعه من امل�صرف� ،إ�ضافة �إىل تطبيق نظام مراقبة اجلودة الفعال وتكييفه وفقا لرغبات
العمالء ،ويتمثل البعد الثاين يف تفاعل العميل مع اجلودة والذي يتحقق عن :تو�صيل املعلومات للعميل
يف وقتها ،و التوجه العقالين واملفتوح على العمالء� ،إ�ضافة �إىل وجود نظام فعال للتجاوب مع اقرتاحات
و�شكاوي العمالء

 .4الإطار النظري للدرا�سة

 .أمفهوم اجلودة يف اخلدمات امل�صرفية ()7
تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم اجلودة بح�سب املدار�س والرواد الذين بحثوا يف جمال
اجلودة  ،وميكن عر�ض بع�ض هذه التعاريف التي تناولها بع�ض الباحثني يف مراجع خمتلفة كما يلي :
•يعرفها فينجوم ب�أنها ( الر�ضا التام للعميل)  ،وعرفها كرو�سبي ب�أنها  ”:املطابقة مع املتطلبات” ،
ويعرفها دمينغ ب�أنها “الدرجة املتوقعة من التنا�سق واالعتماد التي تنا�سب ال�سوق بتكلفة منخف�ضة”،
كما يرى جوران ب�أنها “ دقة اال�ستخدام ح�سب ما يراه امل�ستفيد”.
وتبع ًا للأراء املتعددة يف تناول مفهوم اجلودة ،تعددت الآراء واالجتاهات �أي�ض ًا يف تعريف �إدارة
اجلودة ال�شاملة وميكن عر�ض بع�ض هذه التعاريف كما يلي:
•وفق ًا للمعهد الفيدرايل الأمريكي ف�إنها تعني “ �أداء العمل ب�شكل �صحيح من املرة الأوىل ،مع
االعتماد على تقييم امل�ستفيد املعرفة مدى حت�سن الأداء” ،كما عرفها جوزيف جابلون�سك ب�أنها “
�شكل تعاوين لأداء الأعمال يعتمد على القدرات امل�شرتكة لكل من الإدارة والعاملني ،بهدف التح�سني
امل�ستمر يف اجلودة والإنتاجية وذلك من خالل فرق العمل”
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كما تعددت التعريفات التي تناولت مفاهيم اجلودة واجلودة ال�شاملة بح�سب املدار�س واالجتاهات
فقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم اجلودة يف اخلدمات امل�صرفية ،ووفق ًا للتعاريف التي قدمت من
قبل العلماء والباحثني ف�إنه ميكن �إجمال هذه التعريفات ب�أن جودة اخلدمات امل�صرفية تعني “ قدرة
اخلدمة امل�صرفية على تلبية احتياجات ورغبات العمالء وبالتايل حتقيق �إ�شباع تام له�ؤالء العمالء”
 .ب�أهمية �إدارة اجلودة ال�شاملة
ينتج عن تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�صارف العديد من الفوائد ميكن عر�ض
�أهمها كما يلي:
•تخفي�ض تكاليف الإنتاج والعمليات
•تقليل الأخطاء ،وزيادة الإنتاجية.
•زيادة القدرة التناف�سية للم�صرف وبالتايل زيادة الأرباح
•حت�سني �سمعة امل�صرف داخلي ًا وخارجي ًا ،وبالتايل زيادة والء العمالء للم�صرف ،وانتماء العاملني.
 .تمبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة
تختلف مبادئ ومعايري اجلودة ال�شاملة من منظمة �إىل �أخرى باختالف املبادئ التي �أوردها
الرواد والباحثون وهيئات الرقابة على تطبيق اجلودة ،فمنهم من ذكر �سبعة مبادئ لإدارة اجلودة
ال�شاملة ومنهم من �أوردها يف �أقل من �سبعة ،ومنهم من �أوردها يف �أكرث من ذلك ،و�سيتم تناول �أهم املبادئ
التي ترتكز عليها �إدارة اجلودة ال�شاملة يف ثمانية مبادئ رئي�سية ،ميكن عر�ضها كما يلي:
•مبد�أ دعم الإدارة العليا
يعد هذا املبد�أ من �أهم العوامل التي ت�ساعد على �إجناح عملية تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة
ال�شاملة ،ويتطلب من الإدارة العليا �أن تكون على قناعة بتطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة و�إعالنها
ب�شكل مكتوب ووا�ضح ،والعمل على ح�شد وتن�سيق كافة املوارد مبا يتوافق مع �إجناح تطبيق مبادئ
�إدارة اجلودة ال�شاملة ،وبدون توفر قناعة الإدارة العليا ودعمها لتطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة
الميكن للم�صرف �أن يحقق تقدم ملمو�س يف تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة.
•التخطيط اال�سرتاتيجي
يجب على املدراء يف الإدارة العليا للم�صارف و�ضع خطة منهجية تر�سم اخلطوط العري�ضة
بدء من �إدراج تطبيق اجلودة يف اخلدمة امل�صرفية �ضمن ر�سالة
لتطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة ً
ور�ؤية امل�صرف وو�ضع االلتزام باجلودة كمبد�أ من مبادئ الثقافة التنظيمية للم�صرف ،ثم �صياغة
الأهداف اال�سرتاتيجية التف�صيلية خلطوات �إجناح الر�سالة والر�ؤية حيث يعترب هذا املبد�أ حمدد هام
ومرتكز �أ�سا�سي لإجناح عملية تطبيق اجلودة ال�شاملة يف امل�صرف.
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•القيادة
	�إن جناح عملية تطبيق اجلودة ال�شاملة يتطلب وجود قادة يف امل�صارف قادرين على تو�ضيح
ر�ؤية امل�صرف نحو تطبيق اجلودة و�إقناع بقية العاملني باتباعها ،و�أن يكون ه�ؤالء القادة قادرين
على تفوي�ض الأخرين ب�صالحيتهم ومتمكنني من تطوير �شبكة ات�صاالت غري ر�سمية بجانب ال�شبكة
الر�سمية للت�أكد من التقدم نحو تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة من عدمه ،كما يتطلب �أن يكون ه�ؤالء
القادة قادرين على ا�ستخدام الذكاء بجانب القوة يف تطبيق القرارات �إ�ضافة �إىل التزامهم بخطط
اجلودة التي مت و�ضعها والإعالن عنها.
•الرتكيز على العمالء
يعترب ر�ضا العمالء ركيزة �أ�سا�سية من ركائز جناح امل�صرف وا�ستمراره يف �سوق العمل ،و يجب
على امل�صرف �أن ي�ضع يف قائمة �أولوياته �أن العميل �أهم �شخ�ص لدى امل�صرف والعمل على تلبية وا�شباع
حاجاته ورغباته ،من خالل تقدميه خدمات ذات جودة ت�شبع حاجة ورغبة العميل.
•التح�سني امل�ستمر للعمليات
يعترب التح�سني امل�ستمر للعمليات مبد�أ هام من مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة  ،حيث يجب
�إ�شراك جميع العاملني يف حت�سني العمليات الداخلية للم�صرف من خالل فرق حت�سني العمل ومبنهجية
تطبيق فعالة ووا�ضحة ،كما يجب على امل�صرف �أن يكون �سباق ًا يف تقدمي خدمات متطورة وحديثة
ليتمكن من حتقيق ميزة تناف�سية واحلفاظ على عمالئه ومركزه املايل ،كما يجب �أن يهتم بتح�سني
ابتداء من االهتمام ب�شكل ومظهر امل�صرف والعاملني فيه وكذا تقليل
كل ما يحيط باخلدمة امل�صرفية
ً
وقت انتظار العمالء للح�صول على اخلدمة ،ثم االهتمام بتطوير اخلدمات الثانوية امل�صاحبة للخدمة
الرئي�سية مثل القيام بدرا�سة جدوى مل�شاريع العمالء ،حتى يتمكن من �إجناح تطبيق اجلودة ال�شاملة يف
جميع اخلدمات التي يقدمها.
•الرتكيز على املوارد الب�شرية
حتى تتمكن الإدارة امل�صرفية من �إجناح عملية تطبيق خطط اجلودة التي قامت ب�صياغتها
يجب عليها �أن تقوم باالهتمام باملوارد الب�شرية التي تعترب مرتكز �أ�سا�سي يف تطبيق مبادئ �إدارة
اجلودة ال�شاملة ،ابتداء من عملية االختيار والتعيني ،و�إعطائهم املقابل املادي الذي يكفل لهم العي�ش
الكرمي ويحفزهم نحو بذل مزيد من اجلهد والوقت لإجناح عملية تطبيق اجلودة ال�شاملة وبالتايل
جناح امل�صرف� ،إ�ضافة �إىل �إحلاقهم بالدورات التدريبية ومنحهم احلوافز واملكاف�أة ب�شكل عادل ...الخ.
بناء على احلقائق واملعلومات
•اتخاذ القرارات ً
يجب على الإدارة امل�صرفية تطوير نظام معلوماتي ي�سهم بتو�صيل املعلومات وحتليل البيانات
بال�شكل الأمثل الذي ي�ساعد يف اتخاذ القرارات ال�صحيحة وبدون توفر تلك الأنظمة الميكن للإدارة
بناء على معلومات غري
التقدم خطوة واحدة نحو تطبيق اجلودة ال�شاملة ،حيث �أن القرار الذي يتخذ ً
�صحيحة ي�ؤدي �إىل الف�شل على كافة النواحي.
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4 .4حتليل ومعاجلة البيانات

من �أجل احل�صول على نتائج حتليل البيانات مت ا�ستخدام جمموعة من الأ�ساليب الإح�صائية التي
تتوافق والدرا�سة با�ستخدام برنامج احلزم الإح�صائية يف العلوم االجتماعية) “ “ SPSSعلى النحو
التايل:
 .أ التكرارات با�ستخدام املتو�سطات ،حيث مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي ( )MEANبغر�ض
التعرف على مدى موافقة عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة املطروحة عليهم .
 .ب بعد ح�ساب املتو�سط احل�سابي  ،مت حتديد االجتاه ح�سب قيم املتو�سط املرجح –تبع ًا ملقيا�س
ليكرت اخلما�سي كما يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( )2حتديد االجتاه با�ستخدام املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحاور
امل�ستوى(االجتاه)
غري موافق ب�شدة
غري موافق
حمايد
موافق
موافق ب�شدة

املتو�سط املرجح
من � 1إىل 1,79
من � 1,80إىل 2.59
من � 2.60إىل 3.39
من � 3,40إىل 4,19
من � 4,20إىل 5

 .ج اختبار ( ،)z-testملعرفة �صحة �أو عدم �صحة الفر�ضيات من خالل حتليل ما �إذا كان متو�سط �أراء
�أفراد العينة على كل فقرة من فقرات اال�ستبانة وكذلك على املحاور �إجما ًال يختلف �إح�صائي ًا
عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف ا�ستبانة الدرا�سة وهو الدرجة(.)3
5 .5مناق�شة النتائج واختبار �صحة الفر�ضيات
 .أنتيجة اختبار الفر�ضية الأوىل
تن�ص الفر�ضية على مايلي “ اليوجد تطبيق ملبد�أ دعم الإدارة العليا يف امل�صارف التجارية
العاملة يف اجلمهورية اليمنية”.
مت اختبار الفر�ضية الأوىل من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال الأول املوجه للموظفني على
الفقرات من ( �Y1إىل )Y4با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
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جدول رقم ()3
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال الأول  Z1حول تطبيق مبد�أ الإدارة العليا

م

رمز
الفقرة

1

y1

2

y2

3

y3

4

y4

الفقـرة
يوجد لدى امل�صرف خطة للح�صول على �شهادات معتمدة يف
تطبيق اجلودة مثل الإيزو .2000\9001
يوجد خطة ا�سرتاتيجية عليا لتطبيق مبادئ اجلودة
ال�شاملة
تعترب الإدارة اجلودة مرتكز �أ�سا�سي لنجاح امل�صرف
خطط تطبيق اجلودة معلنة ووا�ضحة لكل العاملني يف
امل�صرف
�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور

املتو�سطات

االجتاه

3.6033

مواافق

4.3100

موافق ب�شدة

4.7600

مواقق ب�شدة

3.8194

موافق

4.123175

موافق

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية للفقرات الأربعة كانت �أكرب من املتو�سط
احل�سابي ( )3وتندرج �ضمن االجتاهني موافق وموافق ب�شدة مما يدل على وجود تطبيق جيد لهذا
املبد�أ.
• بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)4.123مما ي�شري �إىل املوافقة
بالإيجاب على ال�س�ؤال الأول للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ دعم الإدارة العليا
يف امل�صارف ،وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن متو�سط �أراء �أفراد عينة الدرا�سة
على كل فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف
ا�ستبانة الدرا�سة وهو الدرجة ( )3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند م�ستوى معنوية ،)5%( Sig
حيث بلغت قيمة  )47.061(Zومب�ستوى معنوية  ).000( Sigوكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه،
مما يدل على رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ دعم الإدارة
العليا يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية.
جدول رقم ()4
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول الفقرات على املحور الأول
املتو�سط
4.123

			

قيمةZ
47.061

م�ستوى الداللة*SIG
000.

* م�ستوى املعنوية=5%
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العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

 .بنتيجة اختبار الفر�ضية الثانية
تن�ص الفر�ضية على ما يلي “ اليوجد تطبيق ملبد�أ التخطيط اال�سرتاتيجي يف امل�صارف
التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية”.
مت اختبار الفر�ضية الثانية من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال الثاين املوجه للموظفني على
الفقرات من ( �Y5إىل )Y13با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
جدول رقم ()4
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال الثاين  Z2حول تطبيق مبد�أ التخطيط اال�سرتاتيجي
م
1
2

رمز
الفقرة
Y5
Y6

3

Y7

4

Y8

5
6
7

Y9
Y10
Y11

8

Y12

9

Y13

الفقـرة
يتم ترجمة ر�سالة امل�صرف �إىل �أهداف حمددة
يوجد لدى امل�صرف ر�سالة وا�ضحة تعرب عن ر�ؤيته و�أهدافه
يتم مراعاة جميع الأطراف ذات امل�صلحة �أثناء �صياغة
التوجه اال�سرتاتيجي للم�صرف
يتم ن�شر و�إعالن التوجه اال�سرتاتيجي للم�صرف جلميع
العاملني يف امل�صرف
�أهداف امل�صرف دقيقة وقابلة للقيا�س
�أهداف امل�صرف تت�سم بالطموح والواقعية
�أهداف امل�صرف حمددة بتوقيت زمني لإجنازها
يلتزم امل�صرف بامل�صداقية والنزاهة يف جميع �سيا�ساته
وقراراته ومعامالته داخل وخارج امل�صرف
يوجد لدى امل�صرف نظام ملراقبة تطبيق املمار�سات
االخالقية املهنية على كافة امل�ستويات (االلتزام  ،االمانة ،
التعامل مع الزمالء  ،املدراء ،حفظ �أ�سرار العمالء )
�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور

املتو�سطات

االجتاه

3.3167
4.2700

مواافق
موافق ب�شدة

3.2833

حمايد

3.2600

حمايد

3.1500
4.3000
3.4733

حمايد
موافق ب�شدة
موافق

3.2233

حمايد

3.2800

حمايد

3.5063

موافق

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية للفقرات املتعلقة باملحور كانت يف �أغلبها متيل
نحو اجتاه احلياد ،ماعدا ثالث فقرات ،ح�صلت على موافق وموافق ب�شدة ،مما يدل على وجود تطبيق
جيد لهذا املبد�أ مع الإ�شارة �إىل وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التتطبيق ،كما هو مو�ضح يف اجلدول
�أعاله.
• بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)3.506مما ي�شري �إىل املوافقة بالإيجاب
على ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ التخطيط اال�سرتاتيجي يف
امل�صارف ،وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن متو�سط �أراء �أفراد عينة الدرا�سة على
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العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

كل فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف
ا�ستبانة الدرا�سة وهو الدرجة ( ، )3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند م�ستوى معنوية ،)5%( Sig
حيث بلغت قيمة  )39.863(Zومب�ستوى معنوية  )0.000( Sigوكما هو مو�ضح يف اجلدول
�أدناه ،مما يدل على رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ
التخطيط اال�سرتاتيجي يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية
جدول رقم ( ) 5
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول فقرات املحور الثاين
املتو�سط
3.506

			

قيمةZ
39.863

م�ستوى الداللة*SIG
0.00

* م�ستوى املعنوية=5%

 .تنتيجة اختبار الفر�ضية الثالثة
تن�ص الفر�ضية على ما يلي “ اليوجد تطبيق ملبد�أ القيادة اال�سرتاتيجية يف امل�صارف
التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية”.
مت اختبار الفر�ضية الثالثة من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال الثالث املوجه للموظفني على
الفقرات من ( �Y14إىل )Y16با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
جدول رقم ()6
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال الثالث  Z3حول تطبيق مبد�أ القيادة

م
1
2
3

رمز
الفقرة
Y14

الفقـرة

يقوم املدراء بتفوي�ض العاملني يف امل�صرف بكامل �صالحياتهم.
يقوم املدراء يف امل�صرف بتطوير �شبكة ات�صاالت غري ر�سمية
 Y15بجانب ال�شبكة الر�سمية للح�صول على تقارير ب�إجراءات
التنفيذ للجودة من قبل العاملني
يقدم املدراء يف الإدارة العليا منوذج لاللتزام بتطبيق اجلودة
 Y16يعمل كحافز للموظفني لبذل املزيد من اجلهد يف �سبيل �إجناح
التطبيق
�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور

املتو�سطات

االجتاه

3.0933

حمايد

4.0067

موافق

3.2333

حمايد
موافق

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية للفقرات املتعلقة باملحور كانت يف �أغلبها
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العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

متيل نحو اجتاه احلياد ،ماعدا ثالث فقرات ،ح�صلت على موافق وموافق ب�شدة  ،مما يدل على وجود
تطبيق جيد لهذا املبد�أ مع الإ�شارة �إىل وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التتطبيق مثل تفوي�ض العاملني
ب�صالحيتهم ،وكما هو مبني يف اجلدول �أعاله
• بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)3.444مما ي�شري �إىل املوافقة بالإيجاب
على ال�س�ؤال الثالث للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ القيادة اال�سرتاتيجية يف
امل�صارف ،وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن متو�سط �أراء �أفراد عينة الدرا�سة على
كل فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف
ا�ستبانة الدرا�سة وهو الدرجة ( ، )3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند م�ستوى معنوية ،)5%( Sig
حيث بلغت قيمة  )20.854(Zومب�ستوى معنوية  )000.( Sigوكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه،
مما يدل على رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ القيادة
اال�سرتاتيجية يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية
جدول رقم ( ) 7
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول فقرات املحور الثالث
املتو�سط
3.444

قيمةZ
20.854

م�ستوى الداللة*SIG
.000

م�ستوى املعنوية=5%

			

 .ثنتيجة اختبار الفر�ضية الرابعة
تن�ص الفر�ضية على ما يلي “ اليوجد حت�سني م�ستمر للعمليات يف امل�صارف التجارية العاملة
يف اجلمهورية اليمنية”.
مت اختبار الفر�ضية الرابعة من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال الرابع املوجه للموظفني على
الفقرات من ( � y17إىل )y23با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
جدول رقم ()8
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال الرابع  Z4حول تطبيق مبد�أ التح�سني امل�ستمر للعمليات
م

رمز
الفقرة

1

Y17

2

Y18

الفقـرة
يوجد لدى امل�صرف خطط معلنة لعمليات التح�سني وجدولة
العمليات
يوجد لدى امل�صرف فرق عمل لتح�سني العمليات
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املتو�سطات

االجتاه

3.1800

حمايد

3.0800

حمايد

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

3
4
5
6
7

يقوم امل�صرف مبراجعة اخلدمات التي يقدمها وت�سحينها
Y19
باملوازاة مع التطور احلا�صل يف بيئة العمل امل�صرفية
ي�ستخدم امل�صرف النماذج والطرق الإح�صائية حلل م�شاكل
Y20
اجلودة
يتم ت�شكيل حلقات جودة ملناق�شة م�شاكل العمل يف �إدارات
Y21
امل�صرف
 Y22يوجد يف امل�صرف نظام للموا�صفات واملقايي�س
ي�ؤمن امل�صرف ب�سيا�سية االبتكار والتطوير يف تقدمي خدمات
Y23
جديدة
�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور

3.8733

موافق

3.1767

حمايد

3.1067

حمايد

3.2633

حمايد

4.0100

موافق

3.3843

حمايد

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية للفقرات املتعلقة باملحور كانت يف �أغلبها متيل
نحو اجتاه احلياد ،ماعدا فقرتان ،ح�صلت على موافق ،مما يدل على وجود تطبيق متو�سط لهذا املبد�أ
مع الإ�شارة �إىل وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التتطبيق ،كما هو مو�ضح باجلدول �أعاله.
• بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)3.384مما ي�شري �إىل املوافقة
بالإيجاب على ال�س�ؤال الرابع للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ التح�سني امل�ستمر
للعمليات يف امل�صارف ،وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن متو�سط �أراء �أفراد عينة
الدرا�سة على كل فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا عن متو�سط املقيا�س
امل�ستخدم يف ا�ستبانة الدرا�سة وهو الدرجة ( ،)3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند م�ستوى معنوية
 ،)5%( Sigحيث بلغت قيمة  )27.343(Zومب�ستوى معنوية  )0.000( Sigوكما هو مو�ضح
يف اجلدول �أدناه ،مما يدل على رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يوجد حت�سني
م�ستمر للعمليات يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية.
جدول رقم ( ) 9
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول فقرات املحور الرابع
املتو�سط
3.384

			

قيمةZ
27.343

م�ستوى الداللة*SIG
0.000

* م�ستوى املعنوية=5%

 .جنتيجة اختبار الفر�ضية اخلام�سة
تن�ص الفر�ضية على ما يلي “ اليوجد تطبيق ملبد�أ املوارد الب�شرية يف امل�صارف التجارية
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مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

العاملة يف اجلمهورية اليمنية”.
مت اختبار الفر�ضية اخلام�سة من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال اخلام�س املوجه للموظفني على
الفقرات من ( � y24إىل )y36با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
جدول رقم ()10
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال اخلام�س  Z5حول تطبيق مبد�أ املوارد الب�شرية
م

رمز
الفقرة

1

Y24

2

Y25

3

Y26

4

Y27

5

Y28

6
7

Y29
Y30

8

Y31

9

Y32

10

Y33

11
12
13

Y34
Y35
Y36

الفقـرة
يحدد امل�صرف ب�شكل علني ووا�ضح املعايري وامل�ؤهالت
واالجراءات املتعلقة باختيار املوظفني
يحدد امل�صرف املهام والواجبات املناطة بكل موظف ح�سب
تخ�ص�صه وم�ؤهالته العلمية وي�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان
املنا�سب
يقوم امل�صرف بتقومي فاعلية موارده الب�شرية عن طريق
تقييم ادائهم بانتظام.
يتوفر لدى امل�صرف العدد الكايف من العاملني الفنيني واملهنيني
ذوي اخلربة والكفاءة يف االدارات امل�ساندة واخلدمية
يوجد للم�صرف �سيا�سة وا�ضحة جتاه ا�ستقطاب عمال من ذوي
االخت�صا�ص واملهارات العالية.
يتم تقدمي الأجور العادلة جلميع العاملني
بناء على تقارير الإجناز والأداء.
يتم منح املكاف�آت واحلوافز َ
يتم �إحلاق العاملني يف امل�صرف بدورات تدريبية متخ�ص�صة يف
جمال اجلودة ورفع الأداء.
يتم تطبيق مبد�أ الثواب والعقاب ب�شكل عادل من قبل
الإدارة.
يقوم امل�صرف ب�إجراء ور�ش عمل بغر�ض ن�شر ثقافة اجلودة
والت�أكيد على تطبيقها.
يتم توفري بيئة �صحية �أمنة للعاملني يف امل�صرف
يقدم امل�صرف خدمة الت�أمني ال�صحي للعاملني
يتم �إ�شراك املوظفني �ضمن فرق العمل
�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور

املتو�سطات

االجتاه

4.0100

موافق

4.0067

موافق

4.0033

موافق

4.0167

موافق

3.9900

موافق

3.1500
3.2533

حمايد
حمايد

3.0867

حمايد

3.2000

حمايد

3.1433

حمايد

3.1867
3.1633
3.2441
3.4956

حمايد
حمايد
حمايد
موافق

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن �ست فقرات من عبارات املحور كانت �ضمن االجتاه موافق بينما
�سبع فقرات كانت �ضمن االجتاه حمايد ،مما يدل على وجود تطبيق جيد لهذا املبد�أ مع الإ�شارة �إىل
�ضعف يف بع�ض جوانب التتطبيق كما هو مو�ضح باجلدول �أعاله.
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مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)3.496مما ي�شري �إىل املوافقة
بالإيجاب على ال�س�ؤال اخلام�س للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ املوارد الب�شرية يف
امل�صارف ،وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن متو�سط �أراء �أفراد عينة الدرا�سة على كل
فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف ا�ستبانة
الدرا�سة وهو الدرجة ( ،)3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند م�ستوى معنوية  ،)5%( Sigحيث بلغت
قيمة  )34.061(Zومب�ستوى معنوية  )0.000( Sigوكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،مما يدل على
رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ املوارد الب�شرية يف امل�صارف
التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية.
جدول رقم ( ) 11
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول فقرات املحور اخلام�س
املتو�سط
3.496

			

قيمةZ
34.061

م�ستوى الداللة*SIG
0.000

م�ستوى املعنوية=5%

 .حنتيجة اختبار الفر�ضية ال�ساد�سة
بناء على احلقائق والأنظمة
تن�ص الفر�ضية على ما يلي “ ال يتم اعتماد القرارات ً
املعلوماتية يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية “.
مت اختبار الفر�ضية ال�ساد�سة من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال ال�ساد�س املوجه للموظفني على
الفقرات من ( � y37إىل )y38با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
جدول رقم ()12
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال ال�ساد�س  Z6حول اتخاذ القرارات
بناء على احلقائق والأنظمة املعلوماتية

م
1
2

رمز
الفقرة

الفقـرة

تعتمد الإدارة على نظام معلومات لتوفري املعلومات الالزمة
Y37
التخاذ القرارات
يوجد لدى امل�صرف نظام معلومات يخت�ص بدرا�سة البيئة
Y38
اخلارجية والداخلية للم�ساعدة يف اتخاذ القرارات
�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور

املتو�سطات

االجتاه

3.6767

موافق

3.7633

موافق

3.72

موافق

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
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العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016
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يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن عبارات املحور كانت �ضمن االجتاه موافق ،مما يدل على وجود
تطبيق جيد لهذا املبد�أ و�إن كان هناك �ضعف يف بع�ض جوانب التتطبيق كما هو مو�ضح باجلدول �أعاله.
بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)3.72مما ي�شري �إىل املوافقة
بناء على احلقائق
بالإيجاب على ال�س�ؤال ال�ساد�س للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أنه يتم اتخاذ القرارات ً
والأنظمة املعلوماتية .
وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن متو�سط �أراء �أفراد عينة الدرا�سة على كل
فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف ا�ستبانة
الدرا�سة وهو الدرجة ( ، )3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند م�ستوى معنوية  ،)5%( Sigحيث بلغت
قيمة  )17.697(Zومب�ستوى معنوية  )000.( Sigوكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،مما يدل على
بناء على احلقائق والأنظمة
رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يتم اتخاذ القرارات ً
املعلوماتية يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية.
جدول رقم ( ) 13
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول فقرات املحور ال�ساد�س
املتو�سط
3.72

			

قيمةZ
17.697

م�ستوى الداللة*SIG
000.

م�ستوى املعنوية=5%

 .خنتيجة اختبار الفر�ضية ال�سابعة
تن�ص الفر�ضية على ما يلي “ اليوجد تطبيق ملبد�أ االهتمام باملوردين يف امل�صارف التجارية
العاملة يف اجلمهورية اليمنية”.
مت اختبار الفر�ضية ال�سابعة من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال ال�سابع املوجه للموظفني على
الفقرات من ( � y39إىل )y40با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
جدول رقم ()14
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال ال�سابع  Z7حول مبد�أ االهتمام باملوردين

م
1
2

رمز
الفقرة
 Y39يتم اعتماد اجلودة يف الطلبيات بد ًال من ال�سعر املنخف�ض
 Y40يحتفظ امل�صرف بعالقات جيدة مع املوردين
�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور
الفقـرة

املتو�سطات

االجتاه

3.9833
4.8800
4.43165

موافق
موافق ب�شدة
موافق ب�شدة

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
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مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن عبارات املحور جاءت �ضمن املحورين موافق وموافق ب�شدة ،مما يدل
على وجود تطبيق جيد لهذا املبد�أ كما هو مو�ضح باجلدول �أعاله.
بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)4.432مما ي�شري �إىل املوافقة
بالإيجاب على ال�س�ؤال ال�سابع للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق
مبد�أ االهتمام باملوردين ،وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن متو�سط �أراء �أفراد عينة
الدرا�سة على كل فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا عن متو�سط املقيا�س
امل�ستخدم يف ا�ستبانة الدرا�سة وهو الدرجة ( ، )3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند م�ستوى معنوية Sig
( ،)5%حيث بلغت قيمة  )73.161(Zومب�ستوى معنوية  )000.( Sigوكما هو مو�ضح يف اجلدول
�أدناه ،مما يدل على رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يتم تطبيق مبد�أ االهتمام
باملوردين يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية.
جدول رقم ( ) 15
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول فقرات املحور ال�سابع
املتو�سط
4.432

			

قيمةZ
73.161

م�ستوى الداللة*SIG
000.

*م�ستوى املعنوية=5%

 .دنتيجة اختبار الفر�ضية الثامنة
تن�ص الفر�ضية على ما يلي “ اليوجد تطبيق ملبد�أ الرتكيز على العمالء يف امل�صارف التجارية
العاملة يف اجلمهورية اليمنية “.
مت اختبار الفر�ضية الثامنة من خالل نتائج �إجابات ال�س�ؤال الثامن املوجه للموظفني على
الفقرات من ( ) Y45 to Y41با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واختبار  z-testكما هو مو�ضح �أدناه:
جدول رقم ()16
نتائج التحليل الو�صفي ملتغريات ال�س�ؤال الثامن  Z8حول تطبيق مبد�أ الرتكيز على العمالء
م
1
2
3

رمز
الفقرة
Y41
Y42
Y43

4

Y44

5

Y45

الفقـرة
يتم ا�ستقبال طلبات وت�سا�ؤالت العمالء والرد عليها
يتم ا�ستقبال �شكاوي العمالء وحلها �أول ب�أول
يتم التوا�صل مع العمالء يف املنا�سبات والأحداث الهامة
يتم �أخذ �أراء وانطباعات العمالء عن املنتجات التي
يقدمها امل�صرف
يتم تلبية احتياجات ورغبات العمالء وك�سب ر�ضاهم
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املتو�سطات

االجتاه

4.4667
4.4200
4.4467

موافق ب�شدة
موافق ب�شدة
موافق ب�شدة

4.4933

موافق ب�شدة

4.5467

موافق ب�شدة

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

4.47466

�إجمايل املتو�سط احل�سابي املرجح لفقرات املحور

موافق ب�شدة

بناء على خمرجات برنامج SPSS
*اجلدول من �إعداد الباحث ً
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن فقرات املحور كانت �ضمن االجتاه موافق ب�شدة ،مما يدل على
وجود تطبيق جيد لهذا املبد�أ كما هو مو�ضح باجلدول �أعاله.
بلغ املتو�ســط احل�سابي املرجح لفقرات املحور جمتمعة ( ،)4.475مما ي�شري �إىل املوافقة
بالإيجاب على ال�س�ؤال الثامن للدرا�سة وبالتايل ن�ستنتج �أنه يوجد تطبيق ملبد�أ الرتكيز على العمالء
يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية ،وبغر�ض الت�أكد مما مت التو�صل �إليه من حيث �أن
متو�سط �أراء �أفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات الفر�ضية يف اال�ستبانة يختلف �إح�صائي ًا
عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف ا�ستبانة الدرا�سة وهو الدرجة ( ، )3مت ا�ستخدام اختبار ( )Zعند
م�ستوى معنوية  ،)5%( Sigحيث بلغت قيمة  )83.695(Zومب�ستوى معنوية  )0.000( Sigوكما
هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،مما يدل على رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يوجد
تطبيق ملبد�أ الرتكيز على العمالء يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية.
جدول رقم ( ) 17
نتائج اختبار ( )Z-testملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول فقرات املحور الثامن
املتو�سط
4.475

قيمةZ
83.695

م�ستوى الداللة*SIG
0.000

* م�ستوى املعنوية=5%
			
من خالل النتائج ال�سابقة ميكن وب�شكل عام الو�صول �إىل �أن امل�صارف التجارية العاملة يف
اليمن تقوم بتطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة وب�شكل جيد مع وجود ق�صور يف بع�ض اجلوانب  ،مما
يدل على رف�ض فر�ضية العدم الرئي�سية وقبول الفر�ضية البديلة �أي �أنه يوجد تطبيق ملبادئ �إدارة
اجلودة ال�شاملة يف امل�صارف التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية.

النتائج والتو�صيات
�أو ًال :النتائج

1 .1تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ الإدارة العليا وب�شكل جيد.
2 .2تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ التخطيط اال�سرتاتيجي
وب�شكل جيد مع وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التطبيق.
3 .3تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ القيادة اال�سرتاتيجية
وب�شكل جيد مع وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التطبيق.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

4تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ التح�سني امل�ستمر للعمليات
وب�شكل متو�سط مع وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التطبيق.
5تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ املوارد الب�شرية وب�شكل
جيد مع وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التطبيق.
6تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ اتخاذ القرارات بناء على
احلقائق ونظم املعلومات وب�شكل جيد مع وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التطبيق.
7تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ االهتمام باملوردين وب�شكل
جيد مع وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التطبيق.
8تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف التجارية يف اليمن تقوم بتطبيق مبد�أ االهتمام بالعمالء وب�شكل
جيد مع وجود �ضعف يف بع�ض جوانب التطبيق.
9بينت نتائج الدرا�سة �إجما ًال �أن امل�صارف التجاريـــة يف اليمن تقوم بتطبيق مبادئ اجلودة ال�شاملة
وب�شكل جيد مع وجود نقاط �ضعف يف بع�ض جوانب تطبيق تلك املبادئ.

ثاني ًا :التو�صيات

1 .1يجب على امل�صارف التجارية بذل مزيد من اجلهد يف �إجناح تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة،
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق مببد�أ التح�سني امل�ستمر للعمليات ،والتوجه باملوردين ،وكذا زيادة فعالية
وكفاءة التخطيط اال�سرتاتيجي ،والقيادة ،والرتكيز على املوارد الب�شرية ب�شكل كبري حيث تعترب
مرتكز �أ�سا�سي لنجاح عملية التطبيق.
2 .2تو�صي الدرا�سة الباحثني يف جمال تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف اخلدمات امل�صرفية �إجراء
املزيد من الأبحاث والدرا�سات وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق مبدى �إدراك العمالء جلودة اخلدمة
امل�صرفيــــة.
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مــــدى تطبيق امل�صـــارف التجاريــــة العاملة يف اليمن ملبـــــــادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر العاملني يف امل�صـــــارف

قائمة املراجع
 _1 .1ملى في�صل ا�سرب ،مدخل مقرتح لرفع الكفاءة والفعالية امل�صرفية من منظور �إدارة اجلودة
ال�شاملة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة ت�شرين� ،سوريا.2009 ،
املقايي�س النوعية وامل�ؤ�شرات الكمية ل�ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية �أع�ضاءاالحتاد ،احتاد اجلامعات العربية ،الأمانة العامة،م�صر.2002،
غادة زكريا �صادق ،قيا�س جودة اخلدمات امل�صرفية يف البنوك امل�صرية ،ر�سالة ماج�ستريمن�شورة ،كلية التجارة ،جامعة عني �شم�س،م�صر.1997،
زيدان حممد و قورين حاج قويدر ،جامعة �20أوت�55سكيكدة–امل�ؤمتر العلمي الدويل الثالثحول “اجلودة و التميز يف منظمات الأعمال 7-8،مايو2007-
2 .2البلبي�سي بدرية املعتز عبدالكرمي� ،إدارة اجلودة ال�شاملة والأداء :درا�سة تطبيقية على قطاع
امل�صارف التجارية يف الأردن ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،اجلامعة
الأردنية ،الأردن2000 ،م.
3 .3اجلريري �صالح حممد كرامة� ،أثر الت�سويق الداخلي وجودة اخلدمات يف ر�ضا الزبون :درا�سة
تطبيقية على عينة من امل�صارف اليمنية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية االقت�صاد ،ق�سم �إدارة
الأعمال ،جامعة دم�شق� ،سوريا.2006،
44. Lewis Barbare.R & Smith Anne .M, Customer Care in Financial
service Organizations, International of bank Marketing , Vol 7, N°5
, PP: 13 – 22
55. Buswel .D, Measuring the quality of in branch Customer service,
International of bank Marketing, Vol 2, N°1 , PP: 26- 40.
66. Moss. C.D& Soon.R , Customer Satisfaction – the key to successful
and legally unfettered trading- European journal of Marketing , Vol
19, N: 6 , Paris , 1985 , P : 5
 -7 .7م�أمون �سليمان الدراكة� ،إدارة اجلودة ال�شاملة وخدمة العمالء ،دار �صفاء ،عمان .2006 ،
 خي�ضر كاظم حمودة� ،إدارة اجلودة ال�شاملة ،دار امل�سرية للن�شر ،الطبعة الأوىل عمان.2000 ، حممد ماجد خ�شبة ،اجلودة ال�شاملة وتناف�سية امل�شروعات� ،سل�سلة اجتماعات اخلرباء ،املعهدالعربي للتخطيط ،الكويت،العدد .2005 ،15
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�أهميــــة املنظمات الإقليميــــة
يف ت�سويــة املنازعات الدوليـــــة
د .نبيل غالب الزعيرتي

ا�ستاذ القانون الدويل العام واملنظمات الدولية امل�شارك
رئي�س ق�سم القانون العام -كلية ال�شريعة والقانون -جامعة احلديدة

املقدمة:

كانت قواعد القانون الدويل التقليدي تعرتف باحلرب بو�صفها
و�سيلة م�شـروعة من و�سائل املنازعات الدولية ،ثم بد�أت تربز �ضرورة
التقيد بقوانني عامة لل�صـراعات والت�سويات ال�سلمية بني الدول ،ومع
ن�ش�أت الدبلوما�سية احلديثة بد�أت تظهر فر�ص �إيجاد حلول �سلمية
للمنازعات الدولية .حيث تطورت الدبلوما�سية والقوانني والأعراف
الدولية الناظمة للعالقات الدولية لت�صبح ج�سد ًا قانوني ًا مرتابط ًا
يعرف بالقانون الدويل العام املعا�صر ،والذي مبوجبه يعترب احلل ال�سلمي
للخالفات الدولية �أحد املبادئ الأ�سا�سية لهذا القانون ،وهو ي�شكل يف نهاية
املطاف جزء ًا ال يتجز�أ من �أُ�س�س التعاي�ش ال�سلمي والتعاون بني الدول على
اختالف �أنظمتها ال�سيا�سية.
ف�أثناء العالقات بني الدول ميكن �أن تن�ش�أ خالفات معينة ومنازعات
ي�ستوجب حلها ومعاجلتها ،وحلل اخلالفات بني الدول ،تقوم الو�سائل ال�سلمية
املتاحة مبحاولة لإيجاد احللول قبل تفاقم الأو�ضاع وتفجرها يف حروب
مدمرة �أو توترات تزيد من تفاقم الأو�ضاع ،وتعرف اخلالفات بني الدول
ولكل منها
بالنزاعات الدولية؛ والنزاعات الدولية تكون قانونية �أو �سيا�سيةٍ ،
و�سائل حلها ،وهي قد تكون بني طرفني �أو �أكرث(. )1
 )1د /وليم ن�صار :القانون الدويل واللجوء �إىل التحكيم ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية
العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2008/18م� ،ص .92-91
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لقد �أٌن�شئت منظمة الأمم املتحدة عقب ظهور النتائج ال�سلبية التي خلّفتها احلرب العاملية
الثانية ،ك�أر�ضية م�شرتكة لتجاوز حمنة احلروب والنزاعات الدولية امل�سلحة عن طريق تعزيز القدرة
على حفظ ال�سلم والأمن الدوليني� .إن الهدف الأ�سا�سي املعلن من �إن�شاء منظمة الأمم املتحدة هو جتاوز
الفو�ضى الدولية ،و�إر�ساء الهياكل الأ�سا�سية للحد من النزاعات الدولية ،وعليه يفرت�ض �أن تتحرك
�أجهزة الأمم املتحدة تبع ًا للتحديات والإكراهات اجلديدة التي فر�ضها مفهوما الأمن وال�سلم الدوليان؛
�إذ يجب عدم اختزال املفهومني يف غياب النزاعات واحلروب فقط.
	�إن املنازعات التي تخ�ضع ت�سويتها لقواعد القانون الدويل العام ،هي املنازعات النا�شبة بني
الدول،ومع �أن و�سائل ت�سويتها متاحة ومعروفة� ،إال �أن الإ�شكالية تكمن يف �أن هناك بع�ض النزاعات
و�إن كانت داخلية يتعذر ت�سويتها طبق ًا لقواعد القانون الداخلي ،وال�سبب عائد لوجود عوامل دولية –
خارجية – متنع ذلك ،ومن �ش�أن ا�ستمرارها قد ي�شكل تهديد ًا لل�سلم والأمن الإقليميني والدوليني .فهل
�أ�صبحت قواعد ت�سوية املنازعات الدولية �أكرث مالءمة وفاعلية يف �إيجاد احللول املنا�سبة لها؟
	�إن �أهمية البحث تكمن يف �أن م�أزق عدم اال�ستقرار الداخلي يف املنطقة العربية انعك�س يف
�صياغة بيئة �إقليمية م�ضطربة تتنازعها املحاور املت�صارعة ،ولعل امتداد عدم اال�ستقرار الداخلي �إىل
املحيطني الإقليمي والدويل يدفع �إىل مع�ضلة وعدم ا�ستقرار ممتدة ،خا�صة و�أن الأطراف الداخلية
املت�صارعة ت�سعى الجتذاب م�ؤيدين لها من خارج الدول ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل حالة من عدم اال�ستقرار
الإقليمي والدويل� ،إ�ضافة �إىل �أن العامل �شهد يف العقود الأخرية تقلبات �سيا�سية واقت�صادية� ،أدت �إىل
حدوث نزاعات دولية م�سلحة وا�ضطرابات وانهيار لبع�ض الأنظمة والدول ،فعندما يتعلق الأمر بتوترات
ونزاعات دولية م�سلحة ،ف�إن املجتمع الدويل واملنظمات الدولية العاملية والإقليمية ت�صبح ُملزمة بتقدمي
حلول لف�ض وت�سوية هذه النزاعات؛ جلعل الو�ضع �أكرث �أمان ًا وا�ستقرار ًا على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
الهدف من البحث هو التعريف مبفهوم مبد�أ ت�سوية املنازعات الدولية ،ودور جمل�س الأمن
الدويل يف ت�سوية املنازعات الدولية التي ت�شكل تهديد ًا للأمن وال�سلم الدوليني وفق ميثاق الأمم
املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل �إبراز جدوى �إن�شاء املنظمات الإقليمية ودورها يف حماولة بذل اجلهود لإيجاد
ت�سويات �سلمية للنزاعات النا�شبة بني �أع�ضائها� ،أو تلك النزاعات الداخلية التي قد تن�شب يف حميطها
وت�شكل تهديد ًا �إقليمي ًا ودولي ًا ،ولدرا�سة مو�ضوع �أهمية املنظمات الإقليمية يف ت�سوية املنازعات
الدولية� ،سيتم ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي نظر ًا ملالءمته لطبيعة هذا البحث ،بهدف التو�صل
�إىل ا�ستنتاجات علمية ومو�ضوعية ،وعليه ارت�أينا تق�سيم الدرا�سة �إىل مبحثني اثنني:
املبحث الأول :مفهوم مبد�أ ت�سوية املنازعات الدولية.
املبحث الثاين :دور املنظمات الإقليمية يف ت�سوية املنازعات الدولية.
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املبحث الأول

مفهوم مبد�أ ت�سوية املنازعات الدولية
	�إن التطور الذي حظيت به قواعد ت�سوية املنازعات الدولية ،و�أهميتها يف العالقات الدولية،
جعلتها تتجه لأن تكون فرع ًا م�ستق ًال من فروع القانون الدويل العام وذات طبيعة خا�صة خمتلفة.
كما �أن التطور الذي حظيت به العالقات الدولية وتنوعها وزيادة عدد الدول امل�ستقلة ،وان�ضمامها
�إىل املجموعة الدولية – بان�ضمامها �إىل منظمة الأمم املتحدة – �أدى �إىل زيادة املنازعات الدولية وتنوعها،
فقد �شملت – املنازعات الدولية – جميع الدول بغ�ض النظر عن حجمها وموقعها وت�أثريها يف ال�سيا�سة
الدولية .كما �أن ت�شعب العالقات الدولية والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي يف كافة املجاالت ،وبروز
ع�صـر التنظيم الدويل وظهور املنظمات الدولية العاملية والإقليمية ،هي عوامل �ساهمت يف تنوع املنازعات
الدوليةوتعميقها(.)2
كما �أ�صبح من ال�ضـروري بعد حترمي ا�ستخدام القوة يف ميدان العالقات الدولية االهتمام
بتو�ضيح وحتديد الو�سائل الكفيلة بحل املنازعات الدولية بالطرق ال�سلمية ،والإكثار منها لف�ض
املنازعات(.)3
	�إ َّ
ال �أن املنازعات الدولية لي�ست ذات طبيعة واحدة ،فهناك بع�ض املنازعات ال تتم ت�سويتها �إال
بطريقة معينة تنا�سبها ،فاختالف املنازعات الدولية ي�ؤدي بالطبع �إىل اختالف طرق ت�سويتها.
املطلب الأول

التعريف مببد�أ ت�سوية املنازعات الدولية
	�إن لكل نزاع و�سيلة خا�صة تعمل على ت�سويته ،وهذا يتطلب قبل كل �شيء حتديد املنازعات
الدولية ،وتو�ضيح ما �إذا كان النزاع القائم �سيا�سي �أو قانوين �أو فني ،حيث رافق التطور يف تنوع املنازعات
الدولية تطور يف و�سائل ت�سويتها.
والت�سوية تفرت�ض وجود طرفني على الأقل ،يعمالن لإيجاد اتفاق بينهما يلبي بع�ض املطالب
املطروحة ،كما تتطلب موافقتهما لت�صبح نافذة .وميكن �أن ت�أتي الت�سوية عادلة ،فتحقق مطالب
�أطرافها ب�شكل متوازن .كما ميكن �أن َّ
تخل بالعدالة ،فتحقق غلبة فريق على �آخر نظر ًا النعدام توازن
القوى بينهما� ،أو نتيجة ظروف خارجية �ضاغطة .ومما ال �شك فيه �أن بلوغ الت�سوية بعد نزاع طويل،
يتطلب تفاو�ض ًا وو�ساطات وات�صاالت قد تطول بقدر ما يكون النزاع عميق ًا .وهذا يفرت�ض توفُّر خربة
وثقافة عميقني عند املفاو�ضني ،فاملفاو�ضات لي�ست �سهلة يف منعطفاتها الكثرية(.)4
)2د� /سهيل ح�سني الفتالوي :املنازعات الدولية ،بغداد ،دار القاد�سية ،ال�سل�سلة القانونية ( ،)11الطبعة الأوىل1986 ،م� ،ص .15
 )3د /حممد حافظ غامن :الوجيز يف القانون الدويل العام ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية1973 ،م� ،ص .521
)4عدنان ال�سيد ح�سني� :أين عدالة الت�سوية؟ املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2010/28م� ،ص .4
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ومبوجب املادة ( )4/2من ميثاق الأمم املتحدة ،فقد حظر على الدول الأع�ضاء ب�شكل
عام ا�ستخدام القوة لف�ض النزاعات الدولية النا�شبة ،وقد ت�ضمن ميثاق الأمم املتحدة جمموعة من
القواعد واملبادئ العامة التي يتعني على الدول احرتامها وال�سري على طريقها ،ويف مقدمتها التعهد بعدم
ا�ستخدام القوة وما يرتتب على ذلك من �ضرورة اللجوء �إىل الو�سائل ال�سلمية وحدها حلل هذه امل�شاكل
واملنازعات .بالإ�ضافة �إىل جمموعة من الآليات �أن�ش�أها امليثاق مل�ساعدة الدول على ت�سوية املنازعات
التي قد تندلع فيما بينها بالطرق ال�سلمية.

�أو ًال :ت�سوية املنازعات وميثاق الأمم املتحدة

	�إن التطور يف ميدان حل النزاعات الدولية �سار مبدئي ًا نحو �إدانة ا�ستخدام القوة يف حل املنازعات
الدولية ،وقد ن�صت على هذا املبد أ� عدة اتفاقيات ومعاهدات و�إعالنات دولية(.)5ثم �إن ميثاق الأمم املتحدة
ن�ص يف املادة ( )4/2على �أن "ميتنع �أع�ضاء املنظمة جميع ًا يف عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة
�أو ا�ستخدامها �ضد �سالمة الأرا�ضي �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة �أو على وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد الأمم
املتحدة"(.)6
وفر�ضت املادة ( )3/2على الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �أن "يف�ض جميع �أع�ضاء املنظمة
منازعتهم الدولية بالو�سائل ال�سلمية على وجه ال يجعل ال�سلم والأمن الدويل عر�ضة للخطر"( .)7وجدير
بالذكر �أن امليثاق هنا قد ربط بني الت�سوية ال�سلمية وبني العدل الدويل مبا يوحي �أن �أية ت�سوية �سلمية لكي
تكون مقبولة من وجهة نظر امليثاق ،ف�إنه يتعني �أن تكون عادلة.
لذلك فاخلالفات بني الدول يقع حلها باملفاو�ضات فيما بينها ،ويف حالة ما �إذا مل يكن من املمكن
التو�صل �إىل هكذا مفاو�ضات �أو مل تف�ضي املفاو�ضات �إىل �أية نتيجة مرجوة ،فيقع اللجوء �إىل طرق
تختلف بو�سائلها وما قد ت�سفر عنه من نتائج للتو�صل لإيجاد حلول للخالف القائم ،ويف هذا ال�سياق
ميكن للأمني العام للأمم املتحدة �أو اجلمعية العامة� ،أو ملجل�س الأمن �أن ي�ؤدوا �أدوار ًا منفردة �أو م�شرتكة
مل�ساعدة الأطراف املتنازعة على اختيار �أن�سب الو�سائل ال�سيا�سية �أو القانونية للت�سوية� ،أو حتى اقرتاح
هذه الو�سائل من خالل �ضوابط معينة ن�ص عليها امليثاق (.)8

ثاني ًا :دور جمل�س الأمن يف ت�سوية املنازعات

	�إن املنظمة تتوىل بذاتها ف�ض املنازعات ،بف�ضل االت�صاالت التي ت�سمح ب�إجرائها بني �أع�ضائها ،ومما
متلكه من حق التدخل يف �أي نزاع قد يبدو لها �أنه يهدد ال�سلم والأمن الدوليني.
ووفق ًا ملا يخوله ميثاق الأمم املتحدة ملجل�س الأمن الدويل من اخت�صا�صات و�سلطات و�صالحيات
�أُقرت له مبوجب الف�صل ال�ساد�س لف�ض املنازعات الدولية ي�ستطيع جمل�س الأمن �أن يو�صي بحل النزاع
)5د /غازي ح�سن �صباريني :الوجيز يف مبادئ القانون الدويل العام ،ع َّمان ،دار الثقافة للن�شـر والتوزيع ،الطبعة الأوىل2005 ،م� ،ص .77
)6املادة ( )4/2من الف�صل الأول من ميثاق الأمم املتحدة.
)7املادة ( )3/2من الف�صل الأول من ميثاق الأمم املتحدة.
)8د /ح�سن نافعة :الأمم املتحدة يف ن�صف قرن ،عامل املعرفة ،الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،العدد (1995/10 ،)202م� ،ص
.124
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�إذا طلبت منه �أطراف النزاع ذلك ،املادة ( )38لكن يحق للدول الأع�ضاء �أو غري الأع�ضاء وكذلك الأمني
العام واجلمعية العامة للأمم املتحدة تنبيه جمل�س الأمن �إىل �أي نزاع �أو موقف من �ش�أنه تعري�ض ال�سلم
والأمن الدوليني للخطر ،املواد ( )37 ،35 ،11 ،99بل ملجل�س الأمن �أن يتدخل من تلقاء نف�سه لبحث
�أي نزاع �أو موقف قد ي�ؤدي �إىل احتكاك دويل �أوقد يثري قتا ًال ،املادة ( .)34ويف جميع هذه احلاالت
ي�ستطيع املجل�س �أن يو�صي مبا يراه مالئم ًا من الإجراءات وطرق الت�سوية ال�سلمية التي ميكن �أن يلج�أ
�إليها �أطراف النزاع ،ولكن دون �أن يو�صي بحل مو�ضوعي للنزاع نف�سه ،ويف جميع احلاالت ف�إن عليه �أن
يراعي �أن يتم عر�ض املنازعات القانونية من جانب �أطرافها على حمكمة العدل الدولية ،املادة (.)36
ف�إذا ما �أخفقت و�سائل الت�سوية ال�سلمية التي جل�أ �إليها الأطراف من تلقاء �أنف�سهم �أو تلك التي �أو�صى
بها جمل�س الأمن ف�إن ملجل�س الأمن يف هذه احلالة �أن يو�صي مبا يراه مالئم ًا حلل النزاع� ،أي يقرتح هو
�إطار الت�سوية و�شروطها ،املادة ( .)37لكن يف جميع هذه احلاالت تعترب القرارات ال�صادرة عن جمل�س
الأمن جمرد تو�صية موجهة للدول الأع�ضاء ولي�ست لها قوة� إلزامية(.)9
وجدير بالذكر �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة قد �أ�صدرت يف 1963/4/24م ،الربوتوكول
االختياري املتعلق بالت�سوية الإلزامية للمنازعات الإقليمية ،ودخل حيز التنفيذ يف 1985/6/21م،
وهو مكون من ع�شـرة مواد ،م�ضمونه جلوء الدول املتنازعة حلل خالفاتها للوالية الإلزامية ملحكمة
العدل الدولية ،وقد �أ�شارت املادة ( )2من الربوتوكول �إىل �أنه "يجوز للطرفني املتنازعني يف ع�ضون
�شهرين �إ�شعار �أحدهما للطرف الآخر بوجود نزاع بينهما ،ويدعوه �إىل االتفاق على الرجوع �إىل هيئة
حتكيم بد ًال من حمكمة العدل الدولية"(�.)10أما عند ن�شوء اخلالفات واملنازعات التي ُتعر�ض ال�سلم
والأمن الدوليني للخطر ،ف�إن املفاو�ضات التي �أ�شارت �إليها املادة ( )33من ميثاق الأمم املتحدة ُتعد �أول
الو�سائل الدبلوما�سية التي ينبغي اتباعها(.)11
املطلب الثاين

حترمي اللجوء للقوة ك�أ�سا�س للت�سوية ال�سلمية
لقد ورد م�صطلح التهديد با�ستعمال القوة يف العالقات الدولية �إىل جانب اال�ستخدام احلقيقي
لها �ضمن املادة ( )4/2من امليثاق .وقد يكون من ال�صعب حتديد ما ُيعد تهديد ًا باللجوء �إىل القوة ،على
الرغم من و�ضوحه يف بع�ض احلاالت والتي توجه فيه دولة ما �إنذار ًا لدولة �أخرى بالتلويح با�ستخدام
القوة(.)12والتهديد ي�ؤدي �إىل نوع من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي للدول ،فقد يكون التهديد من ِقبل
دولة �ضد دولة �أخرى �ضمن النظام الإقليمي �إ َّما مبا�شر ًا �إىل حد �شن حرب م�سلحة� ،أو عرب �أ�شكال
 )9د/ح�سن نافعة :املرجع ال�سابق� ،ص .103
)10املادة ( )2من الربتوكول االختياري املتعلق بالت�سوية الإلزامية للمنازعات الإقليمية.
)11د /علي عبد القوي الغفاري :الدبلوما�سية القدمية واملعا�صرة ،دم�شق ،الأوائل للن�شـر والتوزيع ،الطبعة الأوىل2002 ،م� ،ص .129
)12د /بورا�س عبد القادر :التدخل الدويل الإن�ساين وتراجع مبد�أ ال�سيادة الوطنية ،الإ�سكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة2009 ،م� ،ص .130
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�سيا�سية ودعائية ،وقيود جتارية� ،أو تخريب وتدمري با�ستغالل الأقليات العرقية والدينية �أو جماعات
معار�ضة لتحقيق �أهداف معينة ،مما ي�ساعد يف تفكك النظام ،ال �سيما عند غياب �آلية جماعية لف�ض
النزاع �سلمي ًا �أو االنق�سام حوله .وقد يكون خارجي ًا �ضد دولة �أو النظام القائم لدى تهديد م�صاحله ،مما
ي�ؤدي النق�سامه وتهديد ا�ستقراره� ،إىل حد اندالع حرب و�صراع �إقليمي(.)13
ووفق ًا مليثاق الأمم املتحدة ف�إن ا�ستخدام القوة �أو اللجوء �إليها يف العالقات الدولية �أو حتى
التهديد بها ُيعد �أمر ًا حمظور ًا يف القانون الدويل ،وبح�سب ن�ص املادة ( .)4/2ومن خالل التم ُّعن يف ن�ص
املادة ي�ستنتج حتم ًا ما �إذا كان احلظر يق�صد به م�صطلح ا�ستخدام القوة امل�سلحة �أو التهديد بها فقط� ،أم
ميتد لي�شمل حظر ًا ال�ضغوط االقت�صادية �أو التهديد بها �أي�ض ًا.

�أو ًال :الطبيعة القانونية لتحرمي اللجوء للقوة يف العالقات الدولية

يرى الفقيه "رونزيتي" �أن ن�ص املادة ( )4/2تن�صـرف فقط لتحرمي ا�ستخدام القوة امل�سلحة
�أو التهديد بها دون �إمكانية �إدراج ال�ضغوط االقت�صادية ،وذلك بح�سب التف�سري املنطقي للمادة .وميكن
الإ�شارة �أي�ض ًا �أن عدم ا�ستخدام القوة �أو اللجوء �إليها يف العالقات الدولية يعني حترمي ا�ستخدامها
�ضد �سالمة اال�ستقالل ال�سيا�سي لأي دولة من طرف الدول �أو املنظمات الدولية مما يهدد �أمن هذه
الدولة ويعر�ضه للخطر .ويرى جانب من الفقه �أن لفظ القوة ين�صـرف فقط لي�شمل القوة امل�سلحة
دون الأ�شكال الأخرى كال�ضغط ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وعلى النقي�ض يرى البع�ض الآخر �إمكانية �إدراج
الأ�شكال الأخرى �ضمن م�صطلح ا�ستخدام القوة .وفيما يتعلق بالقوة امل�سلحة ف�إن الكثري من الفقهاء
يحاول �أن ي�شمل �أي�ض ًا القوات غري النظامية واملجموعات امل�سلحة ،وعدم ق�صر الأمر على القوات
امل�سلحة النظامية فقط(.)14
وبالرجوع �إىل امليثاق يت�ضح �أن املق�صود با�صطالح ا�ستخدام القوة هي القوة امل�سلحة بحكم
ورود ذلك يف ديباجة امليثاق ،ويف بع�ض احلاالت ال يبدو التهديد وا�ضح ًا ،ومثال على ذلك ت�سارع دولة
ما �إىل الت�سلُّح ب�صورة جدية ومكثفة ،فهل هذا من �ش�أنه �أن يهدد �أمن وا�ستقرار الدول املجاورة لهذه
الدولة؟
	�إال �أن حمكمة العدل الدولية يف حكم لها عند نظرها لق�ضية الأن�شطة احلربية و�شبه احلربية
يف "نيكاراجوا"(� )15أو�ضحت عدم اعتبار ذلك من �أنواع التهديد با�ستخدام القوة امل�سلحة ،حيث ال ُيعد
تهديد ًا با�ستخدام القوة �أي ا�ستعمال �أو مبا�شرة حلق معني .فعلى �سبيل املثال �إذا �أقدمت دولة ما ب�إجراء
مناورات يف البحر العام ،ف�إن ذلك ُيعد ا�ستخدام ًا حلرية �أعايل البحار ،وال ميكن اعتباره من قبيل التهديد
)13د /نادية �سعد الدين :انعدام اليقني "�أي م�ستقبل للنظم الإقليمية يف ظل بيئة عدم االستقرار" ،ملحق السياسية الدولة،

القاهرة ،مركز الأهرام ،ال�سنة ( ،)50العدد (2014/7 ،)197م� ،ص .20
)14د /بورا�س عبد القادر :املرجع ال�سابق� ،ص .132 130-
)15لقد ذهبت املحكمة يف حكمها اخلا�ص بق�ضية "نيكاراجوا" �ضد "الواليات املتحدة"� ،إىل القول ب�أنه "ال توجد يف القانون الدويل قاعدة قانونية تفر�ض
على الدول ذات ال�سيادة حتديد ت�سليحها ما مل يكن ذلك مقرر ًا مبوجب قاعدة اتفاقية �أو عرفية تقبلها الدول املعنية ،هذا املبد�أ ي�سري على كافة الدول
دون متييز".
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با�ستخدام القوة.
فالتهديد با�ستخدام القوة يف �إطار العالقات الدولية يكون حمظور ًا �إذا ُمور�س �ضد ال�سالمة
الإقليمية �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لدولة ع�ضو يف الأمم املتحدة �أو جاء مناق�ض ًا ملقا�صد الأمم املتحدة.
وقد وردت بع�ض التف�سريات القانونية والعلمية للمادة ( )4/2والتي تذهب �إىل حماولة فهم هذه
املادة مبفهوم املخالفة فرتف�ض بذلك ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية والتهديد بها كلما كان ذلك ال
مي�س ال�سالمة الإقليمية �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لدولة ما ،كهدف التهديد با�ستعمال القوة وا�ستخدامها
القتطاع جزء من �إقليم دولة �أخرى� ،أو امل�سا�س بوحدة ا�ستقاللها ال�سيا�سي بقلب نظام احلكم فيها ،ف�إن
ذلك ي�صبح عندئذ و�ضع وا�ضح يف نطاق احلظر الذي تقرره املادة ( )4/2من امليثاق(.)16

ثاني ًا :عالقة الأمن وال�سلم الدوليني بت�سوية املنازعات الدولية

ي�صعب �إعطاء تعريف حمدد وجامع ملفهومي الأمن وال�سلم الدوليني� ،إذا �أنهما يثريان �صعوبات
نظرية وتطبيقية ،فعلى �صعيد ال�صعوبات النظرية ،مت الرتكيز خالل الفرتات ال�سابقة على املعطى
ال�سيا�سي لتحديد املق�صود بالأمن وال�سلم الدوليني ،وغابت املعطيات االقت�صادية واالجتماعية عن
التحليل ،وهو ما ي�ستلزم �إعادة النظر يف حتديد املفهومني مع ًا .وعلى �صعيد ال�صعوبات التطبيقية ،ال يخفى
على �أحد �أن "حق النق�ض" الذي تتحكم فيه الدول اخلم�س الأع�ضاء الدائمني يف جمل�س الأمن يحول دون
تطبيق املفهومني مع ًا( .)17الأمر الذي قد يحد من �إمكانية قيام جمل�س الأمن مبهامه املناطة به وفق امليثاق
يف ف�ض كافة النزاعات الدولية التي قد ت�شكل تهديد ًا للأمن وال�سلم الدوليني ،وجتعله مقيد ًا بع�ض ال�شـيء
– عدم اال�ستجابة ال�سـريعة للقيام مبهامه يف ف�ض النزاعات الدولية �.-إن حق النق�ض ،الذي تتم�سك به
الدول الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن يحبط كل حماولة جادة لإيجاد خمرج للأزمات والنزاعات
الدولية ،ال �سيما عندما تتقاطع م�صالح هذه الدول .فقد حددت املادة( )1من امليثاق �أهداف الأمم املتحدة
ومقا�صدها ،واملتمثلة يف:
1 .1حفظ ال�سلم والأمن الدوليني.
�2 .2إمناء العالقات الودية بني الأمم.
3 .3حتقيق التعاون الدويل يف حل امل�سائل الدولية يف امليادين الأخرى.
4 .4تن�سيق الأن�شطة الدولية وتوجيهها خلدمة �أهداف املنظمة(.)18
وبناء عليه ،ميكن الت�أكيد على �أن امليثاق و�ضع مفهومي الأمن وال�سلم على ر�أ�س الأولويات
ً
واملقا�صد التي ت�سعى املنظمة �إىل حتقيقها ،وهو م�ضمون املادة ( )1امل�شار �إليها �آنف ًا .كما �أن املادة ()1/1
ت�شري �إىل جمموعة من �إجراءات حفظ ال�سلم والأمن الدوليني ،وهي اتخاذ �إجراءات جماعية وقائية،
)16د /بورا�س عبد القادر :املرجع ال�سابق� ،ص .134 133-
�)17شكراين احل�سني :املادة ( )99من ميثاق الأمم املتحدة "الأمني العام والبعد البيئي" ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية العربية
للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2010/26م� ،ص .180
)18املادة ( )1من الف�صل الأول من ميثاق الأمم املتحدة.
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و�إجراءات �إزالة املخاطر املهددة لل�سلم ،و�إجراءات قمعية ملجابهة حاالت العدوان �أو تهديد ال�سلم
والإخالل به .وتتذرع بالو�سائل ال�سلمية ،وفق ًا ملبادئ العدل والقانون الدويل حلل املنازعات الدولية
التي قد ت�ؤدي �إىل الإخالل بال�سلم �أو لت�سويتها.
وت�شري املادة ( )1/33من امليثاق �إىل طرق ت�سوية املنازعات الدولية ،حيث ن�صت على "يجب
على �أطراف �أي نزاع من �ش�أن ا�ستمراره �أن يعر�ض حفظ ال�سلم والأمن الدويل للخطر �أن يلتم�سوا حله
بادئ ذي بدئ عن طريق املفاو�ضات والتحقيق والو�ساطة والتوفيق والتحكيم والت�سوية الق�ضائية،
�أو �أن يلج�أوا �إىل الوكاالت والتنظيمات الإقليمية �أو غريها من الو�سائل ال�سلمية التي يقع عليها
اختيارهم"( .)19وا�ستناد ًا �إىل ما تقدم يت�ضح �أن للأمني العام للأمم املتحدة وظائف مهمة ومتنوعة
يف جمال حل املنازعات الدولية بالو�سائل ال�سلمية ،فهو يقوم يف �إطار امليثاق وبالو�سائل املتاحة له،
بتقدمي امل�ساعدة و�إتاحة الت�سهيالت لي�س فقط �إىل الهيئات الرئي�سية للأمم املتحدة ،بل �أي�ض ًا �إىل
جميع م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة العاملة ،واملنظمات الدولية املتخ�ص�صة املرتبطة بها .كما ق�ضت بذلك
املادة ( )98من امليثاق  ...؛ كما ي�ؤدي الأمني العام وظائف دبلوما�سية �أو حتكيمية بتكليف من الأمم
املتحدة �أو مببادرة منه� ،أو بطلب من �أطراف النزاع.

املبحث الثاين

دور املنظمات الإقليمية يف ت�سوية املنازعات الدولية
ُتع َّرف املنظمات الدولية الإقليمية ب�أنها "كل جتمع لعدد من الدول يف كيان متميز ودائم
يتمتع بالإرادة الذاتية وبال�شخ�صية القانونية الدولية حني تتفق جمموعة من الدول على �إن�شائها
كو�سيلة من و�سائل التعامل االختياري فيما بينها يف جمال �أو جماالت معينة يحددها االتفاق املن�شئ
للمنظمة"(.)20
	�إن الق�ضايا التي ت�ؤكد املحافظة على ال�سلم والأمن والت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية قد
اكت�سبت �أهمية خا�صة� ،إذ �أ�صبحت من املهام الأولية لأية منظمة دولية عاملية �أو �إقليمية ،وتوافرت القناعة
لدى الدول ب�أن وجود نظام قوي وف َّعال يخت�ص بعملية ت�سوية املنازعات الدولية بالطرق ال�سلمية ُيعد من
بني املقومات املو�ضوعية العامة التي تنه�ض عليها املنظمات الدولية العاملية والإقليمية ،و�أ�صبحت املدار
العملي جلميع ن�شاطاتها الأخرى ،وعلى الرغم من هذه القناعة ،ف�إن مبد�أ الت�سوية ال�سلمية للمنازعات
وقت قريب ،مو�ضوع ًا للجدل واخلالف ملوقعه على قائمة �أولويات الأهداف التي
الدولية ظل حتى ٍ
ت�سعى املنظمة الدولية �إىل حتقيقها ،والفقه الدويل ُي�سلم بوجود نوعني من الأهداف لأية منظمة
)19املادة ( )1/33من الف�صل ال�ساد�س من ميثاق الأمم املتحدة.
)20د /نبيل غالب الزعيرتي التنظيم الدويل "النظرية العامة واملنظمات الدولية العاملية والإقليمية"� ،صنعاء ،مكتبة التفوق ،الطبعة الأوىل2015 ،م� ،ص
.10
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دولية عاملية �أو �إقليمية ،الأول :الأهداف ال�سيا�سية التي ترتبط بالأمن والدفاع والت�سوية للمنازعات
الدولية ،والثاين :الأهداف التي تت�صل بق�ضايا التنمية والرفاهية .وي�ؤكد البع�ض على الأهداف
ال�سيا�سية للمنظمات الدولية العاملية والإقليمية ،على اعتبار �أن الغاية التي ي�ستهدفها التنظيم الدويل
هي تلك التي تت�صل مبا�شرة بدافع الأمن ملنع حدوث النزاع امل�سلح ،وت�سوية �سلمية للمنازعات الدولية،
و�أن الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية لي�ست �سوى هدف ثانوي يندرج حتت الهدف الأعم(.)21
و ُتعد املنازعات الإقليمية  -كالنزاع بني ال�صني والهند حول �إقليم الهماليا مما �أدى �إىل ن�شوب
حرب احلدود بني البلدين يف عام 1962م -من �أخطر املنازعات الدولية و�أكرثها تهديد ًا لل�سلم والأمن
الدوليني .ال �سيما و�أنها كانت �سبب ًا يف معظم احلروب والنزاعات امل�سلحة(.)22
املطلب الأول

دور منظمة الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية يف حفظ ال�سلم والأمن الدوليني
	�إن الت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية تعترب �إحدى املبادئ الأ�سا�سية ملختلف �أ�شكال املنظمات
الدولية ،بحيث ت�ضمنته غالبية مواثيق املنظمات الدولية ،و�إن بع�ض املنظمات الدولية ذهبت �إىل �أبعد
من ذلك ،فقد و�ضعت نظام ًا خا�ص ًا لقواعد ت�سوية املنازعات الدولية بالطرق ال�سليمة .ووفق هذا اهتمت
املنظمات العاملية بت�سوية املنازعات الدولية ،و�أ�صبح ذلك من �أوىل واجباتها الأ�سا�سية لكونها عام ًال مهم ًا
حلفظ ال�سلم والأمن الدوليني.
كما �ساهمت املنظمات الإقليمية يف ت�سوية املنازعات النا�شبة بني الدول الأع�ضاء ،حيث تبنت
بع�ض املنظمات الإقليمية و�سائل معينة طبق ًا لظروف املنظمة والعالقات بني الدول الأع�ضاء فيها(.)23
حيث تواجه جمموعة من الدول منازعات �أو م�شاكل من نوع خا�ص� ،أو جتمعها �أهداف ذات طبيعة واحدة
�أو متقاربة ،الأمر الذي ي�ستوجب قيام م�ؤ�س�سة قانونية دولية تعمل على تذليل ال�صعوبات التي تواجهها
هذه الدول ،و�إيجاد �صيغة �أو �أ�سلوب لت�سوية املنازعات التي قد تن�شب فيما بينها� ،أو بينها وبني الدول
الأخرى ،ولهذا فقد عمدت كل جمموعة من هذه الدول على االن�ضمام �إىل منظمات دولية خا�صة ،يطلق
عليها املنظمات الإقليمية .وال تتعار�ض هذه املنظمات مع املنظمات العاملية يف ت�سوية املنازعات ،بل على
العك�س من ذلك ،ف�إن للمنظمات الإقليمية دورها الأ�سا�سي يف ت�سوية املنازعات النا�شبة بني �أع�ضائها(،)24
ولهذا فقد �أكد ميثاق الأمم املتحدة على دور املنظمات الإقليمية يف هذا املجال ،واعترب وجود الأمم
املتحدة ال ُيعد حائل �أمام قيام املنظمات الإقليمية يف جمال ت�سوية املنازعات املتعلقة بحفظ ال�سلم
والأمن الدوليني ،متى ما كانت الت�سوية ال�سلمية يف العمل الإقليمي �صاحلة فيها ومنا�سبة ،وما دامت
)21د� /سهيل ح�سني الفتالوي :املرجع ال�سابق� ،ص .87
)22د /عبد الواحد النا�صر :العالقات الدولية "العنا�صر الأ�سا�سية يف النظام الدويل ومدى تطوره بعد حرب اخلليج" ،الرباط ،من�شورات امل�ستقبل،
1991م� ،ص .33-32
)23د� /سهيل ح�سني الفتالوي :املرجع ال�سابق� ،ص .88-87
)24د� /سهيل ح�سني الفتالوي :املرجع ال�سابق� ،ص .115
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هذه املنظمات ون�شاطاتها متالئمة مع مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها .بل �أوجب امليثاق �أن يبذل �أع�ضاء
املنظمات الإقليمية كل جهدهم من �أجل الت�سوية ال�سلمية للمنازعات النا�شبة بني الدول الأع�ضاء قبل
يكتف ميثاق الأمم املتحدة بال�سماح بن�شوء املنظمات الإقليمية،
عر�ضها على جمل�س الأمن الدويل .مل
ِ
�إذ وجدت تلك الإباحة مقابلها ال�ضـروري يف تكليفني �أُوكل بهما امليثاق ذاته �إىل تلك املنظمات يف
جماالت حفظ ال�سلم والأمن الدوليني .وقد متخ�ض هذان التكليفان يف �إ�سناد ميثاق الأمم املتحدة �إىل
املنظمات الإقليمية مبهمتي الت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية ،من جانب ،واتخاذ تدابري القمع ،من
جانب �آخر.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �سماح امليثاق لهذه املنظمات الإقليمية مل يكن ليعني عدم �إخ�ضاعها
لرقابة املنظمة العاملية ،حيث تخ�ضع االتفاقيات الإقليمية لرقابة جمل�س الأمن ،وذلك �سواء فيما
يتعلق مبمار�ساتها اخلا�صة بالت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية �أو فيما يتعلق باتخاذ �إجراءات
القمع ،على النحو الذي حدد يف املادتني ( )54 ،53من ميثاق الأمم املتحدة(.)25

�أو ًال :اجلدل الفقهي حول جدوى وقدرة املنظمات الإقليمية على ت�سوية املنازعات الدولية

الواقع �أن االعرتاف بفعالية وجدوى ن�شوء املنظمات الإقليمية يف عامل يقوم على �أ�سا�س
النظام الدويل العاملي مل يلق دائم ًا ت�أييد جموع الفقه الدويل �إذ يرى جانب من هذ الفقه� ،أن وجود
هكذا منظمات ميثل ثغرة يف البناء الدويل العاملي القائم على �أُ�س�س من التعاون الدويل من جانب،
و�ضمان كفالة ال�سلم والأمن الدوليني ،من جانب �آخر .وحجته يف ذلك �أن قيام املنظمات الإقليمية
ي�ؤدي لي�س فح�سب �إىل تغليب امل�صالح وااللتزامات الإقليمية للدول الأع�ضاء يف تلك املنظمات على
ح�ساب م�س�ؤولياتها التي يفر�ضها عليها النظام الدويل� .إمنا وجودها ميثل �أي�ض ًا خطر ًا يهدد العامل
باالنق�سامات والتكتالت ،الأمر الذي ي�ساعد على قيام النزاعات ويتعار�ض مع فكرة التنظيم الدويل،
وف�ض ًال عن ذلك ال ميكن للمنظمات الإقليمية – بح�سب هذا الر�أي – �أن ت�ؤدي دور ًا هام ًا يف ميدان
العالقات الدولية؛ لأن �أغلب الأزمات الدولية يجب �أن حتل على نطاق عاملي .فاملنازعات املحلية تكون
يف كثري من الأحوال نتيجة ملنازعات دولية �أو�سع نطاق ًا ،واحلروب الأهلية تتحول يف ع�صـرنا هذا �إىل
حروب عاملية ،وامل�شاكل االقت�صادية املحلية لي�ست �إال �صدى لأزمات االقت�صاد العاملي.
بينما يرى جانب �آخر من الفقه الدويل �أن تلك املنظمات ميكن اعتبارها �أداة ف َّعالة
لتحقيق �إعمال الأهداف واملبادئ التي ارت�ضتها اجلماعة الدولية ،وذلك
�سواء على امل�ستوى العاملي �أو
ً
الإقليمي(.)26ويرى الكثري من الباحثني ال�سيا�سيني �أن الأمم املتحدة بعد احلرب الباردة قد تورطت يف
العديد من الأزمات وال�صـراعات ،التي كان من الأف�ضل �أن تت�صدى لها املنظمات الإقليمية �إعما ًال بقاعدة
توزيع االخت�صا�صات يف �إطار التنظيم الدويل ،وخا�صة تلك املتعلقة بالنزاعات امل�سلحة الإقليمية
وامل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان وغريها من امل�شاكل ،والتي تكون املنظمات الإقليمية �أقدر على حلها.
 )25د /حازم حممد عتلم :املنظمات الدولية الإقليمية واملتخ�ص�صة ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية2000 ،م� ،ص � ،131ص .163
)26د /حازم حممد عتلم :املرجع ال�سابق� ،ص .163
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ومن جهة �أخرى ،ت�صـر الدول الكربى على عر�ض كل كبرية و�صغرية من امل�شاكل والأزمات الدولية على
الأمم املتحدة بهدف �إ�ضعاف دور املنظمات الإقليمية حتى ت�ضمن لنف�سها الهيمنة وال�سيطرة على
جمريات الأحداث الدولية والداخلية ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت الأمم املتحدة �صاحلة للت�صدي لها
من عدمه(.)27

ثاني ًا :املنظمات الإقليمية والت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية

بعد �أن �أجازت املادة ( )1/52من ميثاق الأمم املتحدة �إن�شاء املنظمات والوكاالت الإقليمية
متى كانت �أن�شطتها و�أغرا�ضها متالئمة مع مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها ،جاءت الفقرات ()4 ،3 ،2
من نف�س املادة على النحو التايل:
•يبذل �أع�ضاء "الأمم املتحدة" الداخلون يف مثل هذه التنظيمات �أو الذين تت�ألف منهم تلك الوكاالت
كل جهدهم لتدبري احلل ال�سلمي للمنازعات املحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية �أو بوا�سطة
هذه الوكاالت وذلك قبل عر�ضها على جمل�س الأمن.
•على جمل�س الأمن �أن ي�شجع على اال�ستكثار من احلل ال�سلمي لهذه املنازعات املحلية بطريق هذه
التنظيمات الإقليمية �أو بوا�سطة تلك الوكاالت الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر� ،أو
بالإحالة عليها من جانب جمل�س الأمن.
()28
•ال تعطل هذه املادة بحال من الأحوال تطبيق املادتني (. )35 ،34
يكتف ب�إ�سناد مهمة مبد�أ الت�سوية
يت�ضح من ن�ص هذه الفقرات �أن ميثاق الأمم املتحدة مل
ِ
ال�سلمية للمنازعات الدولية – وهو املبد�أ الذي ت�ضمنته �صراحة كل من املادتني ( )3/2( ،)1/1من
امليثاق ذاته – �إىل جهازيه الرئي�سيني ،جمل�س الأمن واجلمعية العامة ،طبق ًا للأ�س�س املن�صو�ص عليها
ب�صـراحة يف الف�صل ال�ساد�س منه� .إمنا �أوكل �أي�ض ًا ميثاق الأمم املتحدة �إىل املنظمات الإقليمية مبهمة
الت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية الإقليمية التي تثور يف نطاق �إعمال االتفاقات الإقليمية .غري
�أن املادة ( )52والتي اعرتفت للمنظمات الدولية بهذا الدور ،قد جاءت �صياغتها على نحو يكفل من
كل من منظمة الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية .ويثري من
جانب ،تنازع االخت�صا�ص يف هذا ال�ش�أن بني ٍ
جانب �آخر ،الت�سا�ؤل حول مدى ا�ضطالع املنظمات الإقليمية بالت�سوية ال�سلمية "للمواقف الدولية" �إذ
ي�ستخل�ص من �صريح ن�ص املادة (� )2/52أن اخت�صا�ص املنظمات الإقليمية لهويف هذا ال�صدد اخت�صا�ص
�أ�صيل وهو الأمر الذي يعززه عدم تعليق تلك الفقرة ملمار�سة هذا االخت�صا�ص من جانب املنظمات
الإقليمية على تدخل جمل�س الأمن من جانب ،و�إباحة تلك الفقرة للمنظمات الإقليمية النظر يف
الت�سوية للمنازعات الإقليمية قبل عر�ضها على جمل�س الأمن ،من جانب �آخر .ويف املقابل ف�إن النتيجة
العك�سية ميكن �أي�ض ًا ا�ستخال�صها من �صريح املادة ( )4/3/52حيث يبدو الأمر هنا كما لو كنا ب�صدد
)27د /ناجي عبد النور :الأزمة املالية يف الأمم املتحدة و�سبل عالجها ،ال�سيا�سة الدولية ،القاهرة ،مركز الأهرام ،ال�سنة ( ،)44العدد (،)174
2008/10م�،ص .52
)28املادة ( )52من الف�صل الثامن من ميثاق الأمم املتحدة.
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اخت�صا�ص تبعي للمنظمات الإقليمية يتوقف يف البدء على الإرادة التحكيمية ملجل�س الأمن .ومن جهة
ثانية ،وعلى عك�س الو�ضع يف ظل املادة ( )34والتي تعطي ملجل�س الأمن احلق يف نظر �أي نزاع �أو موقف
يكون من �ش�أنه تهديد ال�سلم والأمن الدوليني ،ف�إن املادة ( )52مل توكل �صراحة للمنظمات الإقليمية
�إال مبهمة الت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية(.)29
املطلب الثاين

املنظمات الإقليمية وت�سوية املنازعات ك�أ�سا�س للأمن الإقليمي
يف هذا املطلب �سنحاول التطرق �إىل دور جامعة الدول العربية يف ت�سوية املنازعات بني
�أع�ضائها� ،إ�ضافة �إىل جتربة جمل�س التعاون اخلليجي يف حماولة ت�سوية الأزمة اليمنية قبل �أن تتحول
�إىل نزاع م�سلح – دخلت فيه دول جمل�س التعاون طرف ًا �أ�سا�سي ًا فيه� -أ�صبح ي�شكل تهديد ًا �إقليمي ًا ودولي ًا.
وعلى الرغم من املزايا التي تت�صف بها املنظمات الإقليمية فيما يتعلق بحل املنازعات وال�صـراعات
الإقليمية فمن املالحظ �أن "تنوع ال�شعوب" والنزعة �إىل الإقليمية تبدو فيها القيم العاملية مو�ضوع
خالف ،يثري �إ�شكالية يف القانون الدويل ،ومن املالحظ �أن النزعة �إىل التجزئة و�إىل الإقليمية عامل
قوي للتعاون الدويل ولكنها لي�ست بال�ضـرورة دفعة يف اجتاه تطور القانون الدويل( ،)30وي�شري مدخل
تكوين النزاع الإقليمي �إىل �أن النزاعات يف بع�ض املناطق قد تكون عابرة للحدود بطبيعتها ،و�أن �شبكات
النزاع جتعلها مرتابطة يف �إقليم جغرايف يتجاوز احلدود ال�سيا�سية ،وهذه النزاعات تغذي بع�ضها
البع�ض(.)31
ويقوم نظام الأمن الإقليمي وفق اتفاقات �إقليمية تتم بني جمموعة من الدول تقع يف منطقة
جغرافية واحدة� ،أو ما ا�ستقر عليه عرف ًا بو�صفها �إقليم ًا ،وترتبط فيما بينها بروابط معينة ،وتتفق
ب�شكل طوعي على ت�شكيل نظام �أمني حلل منازعاتها بالطرق ال�سلمية ،وتعمل على حفظ الأمن يف هذا
الإقليمي(.)32

�أو ًال :دور اجلامعة العربية يف ت�سوية املنازعات بني �أع�ضائها

	�أ�سهمت اجلامعة العربية منذ �إن�شائها عام 1945م،بفعالية يف ت�سوية بع�ض النزاعات �أو
احلد من ت�صعيدها ،كالنزاع الكويتي -العراقي عام 1961م ،واحلرب الأهلية يف اليمن عام1963م،
)29د/حازم حممد عتلم :املرجع ال�سابق� ،ص .165-164
)30د /حممد بوبو�ش :املخاطر النا�شئة عن جتز�ؤ النظام القانوين الدويل ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية،
العدد 2009/23م� ،ص .19
)31د /ح�سن احلاج علي �أحمد� :أكرب من دارفور "الأمن الإقليمي لل�سودان على حدوده الغربية" ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية
العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2009/23م� ،ص.12
�)32سليمان عبد اهلل احلربي :مفهوم الأمن "م�ستوياته و�صيغه وتهديداته" "..درا�سة نظرية يف املفاهيم والأطر" ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت،
اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2008/19م� ،ص .21
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وما بعدها ،احلرب بني �شطري اليمن عام 1972م ،احلرب الأهلية اللبنانية عام 1975م ،وما بعدها،
احلرب امل�صـرية – الليبية عام 1977م.كذلك تدخلت اجلامعة لت�سوية بع�ض النزاعات ،و�إن كانت
مل حتقق جناح ًا كبري ًا فيها ك�أزمة ال�ضفة الغربية عام1950م ،والنزاع بني لبنان والأردن من ناحية
واجلمهورية العربية املتحدة من ناحية ثانية عامي 1962 ،1961م ،وكذلك احلرب املغربية -
اجلزائرية عام 1963م.
على الرغم من ذلك ف�إن كفاءة جامعة الدول العربية يف ت�سوية املنازعات العربية تفوق
كفاءة الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد.
حيث �أن الأمني العام للجامعة قد قام بدور حا�سم يف ت�سوية عدد من املنازعات رغم القيود التي
يفر�ضها امليثاق ،كدوره يف الأزمة العراقية –الكويتية عام 1961م ،واحلرب بني �شطري اليمن عام 1972م.
فاجلامعة قد ا�ستحدثت دبلوما�سية القمة يف ت�سوية العديد من املنازعات العربية ،حيث لعبت اجتماعات
القمة دور ًا يف ت�سوية املنازعات من خالل �صورتني:
الأوىل :تخلق االجتماعات املناخ املنا�سب للتفاهم بني ر�ؤ�ساء الدول الأطراف يف النزاع حتى
و�إن مل يكن الهدف الرئي�سي من االجتماع هو ت�سوية النزاع القائم.
وال�صورة الثانية :اجتماع قيادات الدول العربية يف �إطار اجلامعة من �أجل ت�سوية نزاع عربي
قائم( ،)33كاجتماع القمة العربية يف 1976/10م ،للنظر يف احلرب الأهلية اللبنانية ،وهو االجتماع
الذي �أ�سفر عن و�ضع الت�شكيل النهائي لقوات الردع العربية يف لبنان(.)34
واجلامعة قد جتاوزت ميثاقها يف جمال حل املنازعات العربية ،فميثاق اجلامعة مل ين�ص
�سوى على و�سيلتني فقط حلل املنازعات ،هما الو�ساطة والتحكيم ،وهو ما يربز من ن�ص املادة (" :)5ال
يجوز االلتجاء �إىل القوة لف�ض املنازعات بني دولتني �أو �أكرث من دول اجلامعة ،ف�إذا ن�شب خالف ال يتعلق
با�ستقالل الدولة �أو �سيادتها �أو �سالمة �أرا�ضيها ،وجل�أ املتنازعون �إىل جمل�س اجلامعة لف�ض هذا خلالف،
كان قراره عندئذ نافذ ًا وملزم ًا .ويف هذه احلالة ال يكون للدول التي وقع بينها اخلالف اال�شرتاك يف
مداوالت املجل�س وقراراته ،ويتو�سط املجل�س يف اخلالف الذي يخ�شى منه وقوع حرب بني دولة من دول
اجلامعة وبني �أية دولة �أخرى من دول اجلامعة �أو غريها للتوفيق بينهما .وت�صدر قرارات التحكيم
والقرارات اخلا�صة بالتو�سط ب�أغلبية الآراء"(.)35
وفيما يتعلق ب�آلية الوقاية من املنازعات و�إدارتها وت�سويتها فقد ا�ستحدثت اجلامعة �آلية
للوقاية من املنازعات ،والهدف منها هو الوقاية من النزاعات بني الدول العربية ،والعمل حال وقوعها
على احتوائها واحلد من �آثارها وت�سويتها ،والتعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية الأخرى عند
االقت�ضاء ،مع الأخذ يف االعتبار املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها ميثاق جامعة الدول العربية،
)33للمزيد انظر ،حممد ال�سيد �سليم :دور اجلامعة العربية يف �إدارة املنازعات بني الأع�ضاء" ،ندوة جامعة الدول العربية الواقع والطموح" ،بريوت ،مركز
درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية1992/6 ،م� ،ص .174 173-
)34للمزيد انظر ،د� /أحمد علي �سامل :الرتتيبات الأمنية يف غزة يف �ضوء الأدوار الع�سكرية للمنظمات الدولية ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت،
اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2009/22م� ،ص .98-95
)35املادة ( )5من ميثاق جامعة الدول العربية.
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وب�صفة خا�صة مبادئ احرتام �سيادة الدول الأع�ضاء و�سالمة �أرا�ضيها وعدم التدخل يف �شئونها
الداخلية ،وت�سوية املنازعات الدولية بالو�سائل ال�سلمية .لقد �سبقت املوافقة من حيث املبد�أ يف م�ؤمتر
القمة عام 1996م ،على �إن�شاء �آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات و�إدارتها وت�سويتها،
و�أُحيلت �إىل جمل�س اجلامعة ،حيث متت املوافقة على �إن�شائها عام 2000م ،من جانب وزراء اخلارجية
العرب(.)36وبخ�صو�ص حل النزاعات �أعطى امل�شـروع اجلديد مليثاق اجلامعة قدر ًا �أكرب من حرية
احلركة� ،إذ ن�صت املادة ( )2/23على �أنه "�إذا مل يتو�صل �أطراف النزاع �إىل اتفاق فيما بينهم حول
طريقة حلله ،فلم�ؤمتر القمة �أو جمل�س وزراء اخلارجية حكم ًا �أو يطلب من الدولة �أو الدول املعنية،
اتخاذ قرار فيما يرى حلل النزاع" .بالإ�ضافة �إىل ذلك ا�ستحدث امل�شـروع يف املادة (� )3/23إلزام
الدول العربية باللجوء �إىل اجلامعة قبل غريها من املنظمات لت�سوية النزاعات العربية ،ون�صت املادة
( )1/24على �أنه "ملجل�س وزراء اخلارجية �أن ي�ستعني يف حل النزاعات بني الدول الأع�ضاء مهما كانت
طبيعتها بلجنة ت�سمى جلنة الت�سوية ال�سلمية للنزاعات العربية"(.)37
	�أما فيما يتعلق بت�سوية النزاع العراقي  -الكويتي يف العام 1990م ،فدور اجلامعة يكاد يكون
حمدود ًا ،حيث مل يتجاوز �سوى عقد ب�ضعة جل�سات على م�ستوى القمة العربية ،مل تخرج ب�أكرث من
�إدانة و�شجب ومطالبة العراق باالن�سحاب ،والعودة بالو�ضع �إىل ما قبل ن�شوب الأزمة .مبعنى �آخر،
مل ت�سفر اجلهود املبذولة عن �شيء ،غري �أنها كانت عبارة عن غطاء لتحركات وقرارات جمل�س الأمن
الدويل بهذا ال�ش�أن.

ثاني ًا :جمل�س التعاون اخلليجي والأزمة اليمنية

�شكَّل جمل�س التعاون اخلليجي ،جهاز ًا لت�سوية املنازعات ي�سمى "هيئة ت�سوية املنازعات"،
ويتوىل املجل�س الأعلى ت�شكيل هذه الهيئة من بني الدول الأع�ضاء يف املجل�س عند حدوث نزاع معني،
وهذا يعني �أنه ال توجد هيئة دائمة لت�سوية املنازعات� ،إمنا تن�ش�أ بح�سب احلاجة يف حالة ن�شوء نزاع
بني الدول الأع�ضاء ،وقد حاول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إيجاد ت�سوية �سلمية للأزمة ال�سيا�سية بني
الأطراف اليمنية� ،سميت باملبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية – قبل �أن تدخل دول املجل�س طرف ًا يف
النزاع – برعاية �إقليمية ودولية ،مت التوقيع عليها يف "الريا�ض" بتاريخ 2011/11/21م ،وقد ن�صت
على االنتقال ال�سلمي لل�سلطة و�إجراء �إ�صالحات د�ستورية ومعاجلة هيكل الدولة والنظام ال�سيا�سي من
خالل فرتة انتقالية ،ومن �ضمن ما ن�صت عليه �إجراء ت�سوية �سيا�سية ،وفق ًا لقرار جمل�س الأمن الدويل
رقم ( )2014لعام 2011م ،وكذا اتخاذ اخلطوات الالزمة من قبل احلكومة لوقف جميع �أ�شكال العنف
وانتهاك القانون الدويل الإن�ساين ،ووقف اال�شتباكات بني القوات امل�سلحة والت�شكيالت امل�سلحة وامللي�شيات
واجلماعات امل�سلحة الأخرى ،وحماية املدنيني وغريها من التدابري الالزمة لتحقيق الأمن واال�ستقرار
)36د� /صالح يحيى ال�شاعري :ت�سوية النزاعات الدولية �سلمي ًا ،القاهرة ،مكتبة مدبويل ،الطبعة الأوىل2006 ،م� ،ص .143
)37د� /أحمد فار�س عبد املنعم :جامعة الدول العربية 1985 - 1945م "درا�سة تاريخية �سيا�سية" ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية� ،سل�سلة الثقافة
القومية ( ،)4الطبعة الأوىل1986/5 ،م� ،ص � ،105ص .118-117
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وب�سط �سيطرة الدولة ،وتي�سري وت�أمني و�صول امل�ساعدات الإن�سانية و�إ�صدار تعليمات قانونية و�إدارية
�إىل جميع فروع القطاع احلكومي لاللتزام الفوري مبعايري احلكم الر�شيد و�سيادة القانون واحرتام حقوق
الإن�سان � ...إلخ ،كما وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات جمل�س الأمن الدويل وجمل�س حقوق
الإن�سان والأعراف واملواثيق الدولية ذات ال�صلة(.)38

اخلامتـــة

لقد �شهد العامل يف العقود الأخرية تقلبات �سيا�سية واقت�صادية� ،أدت �إىل حدوث نزاعات
دولية م�سلحة وا�ضطرابات وانهيار لبع�ض الأنظمة والدول .فعندما يتعلق الأمر بنزاعات وتوترات
دولية ،ف�إن املجتمع الدويل واملنظمات الدولية العاملية والإقليمية ت�صبح ُملزمة بتقدمي حلول لت�سوية
هذه النزاعات جلعل الو�ضع �أكرث �أمن ًا وا�ستقرار ًا على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
	�إن تعزيز الأمن وال�سلم الدوليني ،وتفعيل دور جمل�س الأمن الدويل لال�ضطالع مبهامه
الأ�سا�سية – احلفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني – دون ازدواجية يف املعايري وانتقائية يف معاجلة
بع�ض النزاعات الدولية دون الأخرى كفيل بحل معظم ال�صـراعات القائمة .حيث ُيعد االنخراط
يف ال�صـراعات الدولية �أحد �أهم م�ؤ�شرات عدم اال�ستقرار الإقليمي والدويل ،كونها – ال�صـراعات –
ت�ستنزف املوارد املخ�ص�صة للتنمية االقت�صادية ،وترتتب عليها خ�سائر مادية وب�شـرية غري حمدودة،
ف�ض ًال عن ت�سببها يف ت�أجيج عدم اال�ستقرار الداخلي بفعل ال�ضغوط االقت�صادية الناجمة عن
النزاعات.
	�إ�ضافة �إىل احلد من الت�سابق املتنامي للقوة الع�سكرية لبع�ض الأنظمة الإقليمية والدولية؛
لأن اختالل التوازن قد يرتتب عليه التغيري املتالحق يف توزيع القوة على امل�ستويني الإقليمي والدويل،
حيث ترتاجع مكانة الدول التقليدية املت�صدرة للم�شهد ال�سيا�سي الدويل ،وبالتايل �صعود قوى جديدة
ت�سعى القتنا�ص مكانة دولية تتنا�سب مع قوتها .الأمر الذي ي�ؤدي لتوترات �إقليمية ودولية ممتدة
ومظاهر ل�سباق الت�سلح و�أ�شكال و�أمناط اال�ستقطاب الإقليمي والدويل.
وعليه ومما تقدم ف�إننا نخل�ص �إىل التو�صيات التالية:
1 .1عدم انتهاك قواعد القانون الدويل ،فعدم امتثال بع�ض الدول ملقت�ضيات قواعده ،و�إخفاق امل�ؤ�س�سات
الدولية �أو تقاع�سها عن ردع هذه االنتهاكات ،من خالل فر�ض عقوبات على الدول املخالفة – املنتهكة
–ي�ؤدي �إىل �صدام ونزاعات بني الدول بفعل تناق�ض امل�صالح ،وعدم وجود قواعد ملزمة الحتواء
وت�سويةالنزاعاتالدولية.
2 .2جتاوز املفهوم التقليدي للأمن وال�سلم الدوليني ،الذي يرتكز يف الأ�سا�س على العوامل الع�سكري
وال�سيا�سية حلل املنازعات الدولية .وعليه ميكن جتاوز مفهوم الأمن اخل�شن� ،إذ هو مفهوم
تقليدي يرتكز على الطابع الع�سكري للأمن� ،إىل مفهوم الأمن الناعم الذي يهتم بالق�ضايا غري
)38انظر ن�ص املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية ب�ش�أن اليمن.
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�أهميــــة املنظمات الإقليميــــة يف ت�سويــة املنازعات الدوليـــــة

.3

.4

.5

.6

الع�سكرية.
3تعزيز الدبلوما�سية الوقائية ،مبعنى حتديد النزاعات ،والتحرك �إزاء تطورها ،بهدف الوقاية
من بدء �شرارة العنف واندالع الأزمة ،ق�صد التحكم يف بدايتها وال�سيطرة على الو�ضع قبل �أن
يتفاقم.
4تقوية دور املنظمات الدولية الإقليمية ،حيث �أن �ضعف دورها ي�ؤدي �إىل عدم قدرتها على
فر�ض القواعد الدولية املتوافق عليها� ،أو عجزها عن تنظيم التفاعالت بني الدول يف ق�ضية
خالفية ما ،قد يت�سبب يف ت�أجيج التوتر الدويل ،وتناق�ضات يف امل�صالح ،مما ي�ؤدي ل�سيادة
الفو�ضى الدولية واندالع النزاعات.
5تقوية دور التحالفات وامل�ؤ�س�سات التكاملية الإقليمية ،حيث �أن �ضعف �أو انهيار هذه التحالفات،
وتفكك م�ؤ�س�سات التكامل الإقليمي يعدان م�ؤ�شر ًا على عدم انتظام التفاعالت بني �أطراف تلك
الكيانات ،ومن ثم ت�آكل القواعد والقيم املنظمة لل�سلوك الدويل مما ي�ؤدي �إىل ن�شوب نزاعات
بني الدول.
6و�ضع حلول عملية وحا�سمة لل�صـراعات والنزاعات الإقليمية ،وعدم �إثارة الق�ضايا اخلالفية ،وحلها
بالطرقال�سلميةوالتفاهمامل�شرتكل�ضماناال�ستقرارالداخلي للدول.
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احلقوق واحلريات يف اليمن بني النظرية والتطبيق
"حتديــات الواقع و�آمال امل�ستقبــل"
د .ف�ؤاد ح�سني �أحمد �شرهان

ا�ستاذ ورئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية واالدارية
جامعة امللكة اروى

املقدمة:

تعد م�سالة حقوق االن�سان من اهم امل�سائل التي ين�شغل بها كل من
املجتمع الدويل واملجتمعات الداخلية على حد �سواء ولذا مل يكن غريبا
ان ين�شغل بها كل باحث من خالل الزاوية التي ينظر منها ايل هذه امل�سالة
والنبالغ اذا قلنا ان جميع الدرا�سات �سواء على امل�ستوى الدويل ام على امل�ستوى
الداخلي تهدف جميعا ايل حماية االن�سان.
ولقد ا�صبحت م�سالة حقوق االن�سان منذ نهابة احلرب العاملية
الثانية تقريبا وبعد ان�شاء االمم املتحدة على وجه اخل�صو�ص احدى الو�سائل
التي اكت�سبت ال�صفة الدولية فاحد االهداف التي قامت لتحقيقها االمم
املنحدة واملتمثل يف هدف حفظ ال�سلم واالمن الدوليني ويعد ذلك هدفا
رئي�سيا من ان�شا هذه املنظمة الدولية ،كذلك العبارات ال�صريحة التي وردت
يف ديباجة ميثاقها (وان ن�ؤكد من جديد امياننا باحلقوق اال�سا�سية لالن�سان
وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والن�ساء واالمم كبريها و�صغريها من
حقوق مت�ساوية).
وكون م�سالة حقوق االن�سان من الق�ضايا التي ت�ستخدمها الدول
الكربى يف �سيا�ساتها اخلارجية ونخ�ص بالذكر الواليات املتحدة املرتبعة على
عر�ش النظام الدويل اجلديد والتي ت�ستخدم هذه الق�ضية بعدم حيادية
تامة وبازدواجية فجة حيث تقوم بتوظيف ق�ضية حقوق االن�سان توظيفا
�سيا�سياومبا يخدم م�صلحتها الوطنية.
ونظرا الن ق�ضية حقوق االن�سان ا�صبحت من الق�ضايا الهامة ويف
اولوية املو�ضوعات والق�ضايا التي تتناولها العالقات الدولية وخا�صة مع
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بداية الت�سعينات من العقد االخري من القرن املن�صرم  ،وهذا مادعى الباحث للكتابة حول هذا املو�ضوع
الهام والذي �سيقوم فيه الباحث بالتعرف على مدى التطابق بني االقرار واالعرتاف بحقوق االن�سان يف
الطار القانوين والد�ستوري للجمهورية اليمنية ومقارنة ذلك على امل�ستوى التطبيقي والواقع العملي
بهف الو�صول الجابة مر�ضية لهذه امل�شكلة البحثية متبعا يف ذلك خطوات البحث العلمي املتبعة
الثبات اونفي ذلك.

الهدف من الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة ايل التعرف على احلقائق التالية:
اوال :العالقة بني الدميقراطية واحلقوق واحلريات
ثانيا :حقوق الإن�سان يف اليمن يف جانب الإقرار واالعرتاف بها (اجلانب النظري)من خالل مايلي:
1 .1االطار القانوين والد�ستوري ال�سيا�سي للجمهورية اليمنية
2 .2االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي �صادقت عليها اجلمهورية اليمنية
3 .3م�ؤ�س�سات حقوق االن�سان احلكومية
4 .4م�ؤ�س�سات حقوق االن�سان الغري حكومية العاملة يف اليمن
ثالثا :حقوق الإن�سان يف اليمن (اجلانب التطبيقي)

م�شكلة الدرا�سة :

تكمن م�شكلة الدرا�سة وتتمحور حول ال�س�ؤال الرئي�سي التايل:
هل يوجد هناك تطابق فيما يتعلق بحماية احلقوق واحلريات بني االقرار بها على امل�ستويني
النظري والتطبيقي وهذا ما�ستحاول الدرا�سة تتبعه ومن خالل املباحث الرئي�سية التالية :
املبحث االول :العالقة بني الدميقراطية واحلقوق واحلريات
البحث الثاين:حقوق الإن�سان يف اليمن يف جانب الإقرار واالعرتاف بها (اجلانب النظري)
املبحث الثالث:حقوق الإن�سان يف اليمن (اجلانب التطبيقي)
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املبحث االول:

العالقة بني الدميقراطية وحقوق الإن�سان
�إن الأ�صل يف مو�ضوع احلقوق واحلريات �أن لكل مواطن حقوق وحريات �أ�سا�سية ال ت�ستطيع
ال�سلطة احلاكمة �أن تتدخل فيها �أو تقيدها ،ففي الدائرة التي يحق لل�سلطة �أن ت�شرع فيها ف�إنه يجب
�أن يكون للأفراد واجلماعات الو�سائل التي ي�ستطيعون بها مقاومة هذه ال�سلطة �إذا تع�سفت باحلقوق
واحلريات ،وهذه الو�سائل تتمثل يف منح الأفراد حقوق ًا يقفون بها كقوة يف مواجهة ال�سلطة حتى ال
تع�سف بحقوقهم وحرياتهم ،ويف مقدمتها حق املقاومة  ..واملقاومة هنا ال تعني يف اال�صطالح العنف،
بل تعني �سلوك املواطن الواعي �سيا�سي ًا الذي ال مانع عنده �أن ميتثل لل�سلطة القائمة يف املجتمع على
�أ�سا�س �أنه يعرف �إىل �أي مدى التزمت هذه ال�سلطة بالقيم الأ�سا�سية والأهداف العليا للمجتمع ف�إن
اقتنع بجورها عبرَّ عن ذلك ب�أعمال واعية �أي�ض ًا ومنها حق التظاهر ال�سلمي.
وقيام ال�سلطة يف املجتمع �شرط الزم لقيام النظام االجتماعي ككل ،واحلرية ال تقوم �إال يف
ظل هذا النظام ،ومن ثم فهناك تالزم بني ال�سلطة واحلرية ،وهو تالزم املت�ضادات ويعرب عنه بالتناق�ض
بني ال�سلطة واحلرية.
والعلوم ال�سيا�سية يف حا�ضرها ت�سعى للك�شف عن حلول لهذا التناق�ض كم�س�ألة من �أعقد
م�سائل املجتمعات ال�سيا�سية و�أقدمها ،ال من حيث �أنها ظاهرة مر�ضية بل من حيث �أنها ظاهرة �صعبة
ال تخلو منها املعوقات ال�سيا�سية ويكون ال�سعي هنا يف كيفية التوفيق بني متناق�ضني ،حيث ال ت�ستبد
ال�سلطة باحلرية �أو تطيح احلرية بالنظام االجتماعي فت�ؤدي �إىل الفو�ضى.
�إن الدميقراطية احلقة هي التي تعني ال�صراع ال�سيا�سي املتكافئ بني ال�سلطة والأفراد وال
نق�صد هنا تكاف�ؤ القوة املادية بينهما ،بل وجود �سلطة منظمة حل�ساب املجتمع وب�ضمانات �أكيدة ل�صالح
الأفراد ،وهي �ضمانات ممار�سة الفرد لن�شاطاته ال�سيا�سية للت�أثري على ال�سلطة باجتاهاته و�سلوكه
الفردي من ناحية� ،أو باال�شرتاك مع غريه عن طريق الأحزاب ال�سيا�سية لغزو ال�سلطة �أو الت�أثري
عليها عن طريق االنتخابات ك�ضمانة �سلمية ،ولن يت�أتى ذلك �إال مبنحه حقوق ًا وحريات منها احلقوق
ال�سيا�سية كحق التعبري عن الر�أي ،وهو يعني حرية انتقاد ال�سيا�سة العامة للدولة داخلية كانت �أم
خارجية بطريقة مو�ضوعية وب�ضوابط معينة ،وحق التجمع �أو التظاهر ال�سلمي ،ويعني حق االحتجاج
بطريقة �سلمية ومنظمة ،وحق االجتماع والتنظيم ،ويعني حق الفرد يف تكوين الأحزاب والنقابات
واالحتادات والروابط والنوادي ،وحق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة للدولة �إما مبا�شرة فيمار�سه
الفرد بنف�سه �أو عن طريق ممثلني ينتخبهم هو بحرية ،وهناك حق الت�صويت (االنتخاب) ،النتخاب
الربملان ورئي�س الدولة  ..وحق الرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب عند بلوغ �سن الثالثني �أو لرئا�سة
الدولة عند بلوغ �سن الأربعني ،وهو نف�سه حق تويل الوظائف العامة مادام الفرد �أه ًال لها.
ومن هنا ي�صبح ال�صراع يف املجتمع على وجهني� :صراع بني ال�سلطة والأفراد ،حيث ت�أمر
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ال�سلطة بالقرار ال�سيا�سي ويتفاعل معها الأفراد من ناحية  ..و�صراح بني الأفراد واجلماعات لغزو
ال�سلطة �أو الت�أثري عليها من ناحية �أخرى.
ويت�أتى ال�صراع املتكافئ بني ال�سلطة والأفراد حيث تنظم ال�سلطة بد�ستور م�سبق فت�صبح
م�شروعة ،وحني تلتزم بقيم املجتمع الأ�سا�سية و�أهدافه العليا فت�صبح �شرعية ،ومينح الأفراد يف
مواجهتها حقوق ًا وحريات ك�شرط �ضروري لتحقيق الدميقراطية.
وجملة القول هنا ،ف�إن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني الدميقراطية واحلقوق واحلريات للأفراد
نظري ًا وعملي ًا ،فال حياة دميقراطية �سليمة من دون احرتام وتعزيز تلك احلريات واحلقوق.
والدول التي جنحت يف �إجناز عملية التحول الدميقراطي ،كما يف بلدان �أوروبا ال�شرقية
وبع�ض بلدان �أمريكا الالتينية ودول جنوب �شرق �آ�سيا ،قد دفعت مبو�ضوع احلقوق واحلريات للأفراد
�إىل الأمام.
�إن للدميقراطية مقومات وركائز عديدة البد من توافرها ،وهي يف النهاية ركائز حلقوق
الإن�سان مبعنى �آخر ركائز للحقوق واحلريات للأفراد ،وتتمثل هذه الركائز على �سبيل املثال ولي�س
احل�صر يف النقاط التالية:
�1 .1أن تكون ال�سلطة النهائية يف يد ال�شعب ،حيث ي�أتي ال�شعب بال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية
عن طريق االنتخابات ،ومن ثم فهو يحدد �سلمي ًا من الذي �سيحكم وملدة زمنية معينة حتى
يعود الأمر �إليه من جديد فيقرر من الذي �سيحكم ،ويف هذا ال�ش�أن البد �أن يقر �أي د�ستور
يو�ضع للبلد �أن ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات ،وكما هو معلوم يف الد�ستور اليمني احلايل الذي
يقر حق الت�صويت االنتخابي والرت�شيح وحق تويل الوظائف العامة �سيتم الإ�شارة �إىل ذلك
الحق ًا.
2 .2تفتيت ال�سلطة بني العديد من الهيئات ،حتى ال تقوم هيئة واحدة على كل ال�سلطات فت�ستبد،
ويف هذا �ضمانة حلريات وحقوق الأفراد.
3 .3وجود ق�ضاء م�ستقل للرقابة على د�ستورية القوانني واللوائح ال�صادرة عن ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية ك�ضمانة لعدم وجود قوانني مقيدة للحريات من ناحية ،وحماية
للحريات واحلقوق �إذا ما اُنتهكت من ناحية �أخرى.
4 .4وجود و�سائل �إعالم حره يعتمد عليها املواطنون يف معرفة الف�ساد وحماربته ،والرقابة على
احلكومة انطالق ًا من حق ال�شعب يف �أن يعرف كيف تعمل احلكومة ،فيحكم على �أدائها ويف هذا
�ضمانة �أهلية لتطبيق الدميقراطية.
5 .5وجود جمتمع مدين قوي ي�ستطيع فيه الأفراد ممار�سة ن�شاطاتهم خارج نطاق ال�سلطة ،بحيث
يوفر لهم م�ساحة كبرية من الإبداع وممار�سة حق التنظيم واالجتماع.
ومن جملة ما �سبق ف�إن الدميقراطية هي نظام حكم وطريقة �سلمية لإدارة �أوجه االختالف يف
الر�أي والتعار�ض يف امل�صالح داخل املجتمع ،ويتم ذلك من خالل �إقرار املجتمع بحماية ممار�سة احلقوق
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واحلريات ال�سيا�سية �أو دون متييز بني �أفراد املجتمع ب�سبب دين �أو مذهب �أو عرق.
ويكون االنتخاب كطريقة �سلمية هو الو�سيلة لالختيار بني النخب ال�سيا�سية بحث ًا عن �أكرثها
كفاءة يف رعاية امل�صلحة العامة ،و�أف�ضلها ر�ؤية وقدرة على قيادة املجتمع نحو حياة يتمتع فيها كل
مواطن بحقوق كاملة غري منقو�صة ،وي�ؤدي يف نف�س الوقت واجباته كاملة غري منقو�صة.
ونالحظ مما �سبق �أن هناك عالقة طردية بني الدميقراطية واحلقوق واحلريات للأفراد (حقوق
الإن�سان) ،فات�ساع وتعميق نطاق الدميقراطية من خالل �ضمانات ممار�سة حقوق الإن�سان ،والرتاجع
والردة عن الدميقراطية يهددان حقوق الإن�سان ،ومن ثم فحقوق الإن�سان ترتبط مبدى ما يتم فع ًال يف
عملية التحول الدميقراطي.

احلقوق واحلريات للأفراد ون�ش�أة النظم ال�سيا�سية الليربالية:

لقد هدفت فل�سفات القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر يف غرب �أوروبا لكل من« :لوك،
مونت�سكيو ،ورو�سو) �إىل غاية واحدة هي حماية و�صيانة حقوق وحريات الأفراد ،وهذه الغاية
الواحدة هي اخلط العري�ض لتلك الفل�سفات والتي ان�صهرت يف بوتقة واحدة هي الفل�سفة الليربالية
وحمورها حماية حريات الأفراد وو�ضع ال�ضمانات لذلك.
كما انتهت هذه الفل�سفات الغربية �إىل جمموعة مبادئ للتنظيم ال�سيا�سي ،ومن ثم حتولت تلك
الأفكار الفل�سفية لكل من (لوك ،مونت�سكيو ،ورو�سو) �إىل مبادئ للتنظيم ال�سيا�سي ،ومبعنى �آخر �صيغت
تلك الأفكار �إىل �شكل مبادئ عمل قابلة للتطبيق ،وذلك من ثنايا الإعالنات الثورية ،ويف مقدمة هذه
الإعالنات الثورية يف الغرب �إعالن اال�ستقالل الأمريكي �سنة 1776م على �إثر قيام الثورة الأمريكية
عام 1776م ،و�إعالن حقوق الإن�سان واملواطن الفرن�سي عام 1789م على �إثر قيام الثورة الفرن�سية
عام 1789م.
ولقد ت�ضمنت هذه الإعالنات الثورية �أفكار كل من (لوك ،مونت�سكيو ،ورو�سو) على �أ�سا�س �أنها
�أهداف ًا ينبغي على كل نظام �سيا�سي العمل على حتقيقها ،فلقد �آمن وا�ضعو هذه الإعالنات ب�أن النا�س
ولدوا �أحرار ًا مت�ساوين ،و�أن لهم حقوق طبيعية خالدة يف مقدمتها احلرية ،و�أن كل �سيادة ترتكز يف
الأمة ،و�أن القانون مظهر الإرادة العامة ،و�أن كل هيئة اجتماعية ال تف�صل بني ال�سلطات هي هيئة ال
د�ستور لها.
�إن الليربالية هي �أيدلوجية ذات نزعة فردية حرة ت�ستهدف حماية و�صيانة حقوق وحريات
الأفراد الطبيعية .ولقد ورث العامل الغربي عن الإغريق (فكرة احلرية الفردية) ،حيث اعترب
الإغريق احلكومات اال�ستبدادية وحكومات الأقلية حكومات غري �صاحلة (طاغية) لأنها تع�سف
باحلريات ثم تطورت هذه الفكرة بعد ذلك و�أ�صبحت مذهب ًا �سيا�سي ًا يف النه�ضة الأوروبية ،حيث �أثمر
هذا الع�صر عن فكرة الفرد احلر ،الذي لي�س له �سيد ،فالإن�سان اعترب يف هذا الع�صر هو نقطة االلتقاء
فيما يتعلق بالآراء والأفكار واحلياة بعد �أن �أدار الإن�سان الأوروبي ظهره لتقاليد الكني�سة.
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وهذا املذهب ال�سيا�سي احلر (الليربالية) يقوم على الت�أكيد على حق الإن�سان يف احلرية
(حرية �شخ�صية مدنية) ويف حق امللكية ك�أهم حق يف احلريات االقت�صادية ،مع ارتباط ذلك كله
باملنفعة ،فالفرد ي�سعى �إىل حتقيق م�صاحله اخلا�صة ،وهو يف �سبيل ذلك يوازي بني م�صلحته ال�شخ�صية
وامل�صلحة العامة ،لأنه ال ي�ستطيع �أن يتمتع بها �إال �إذا �أقر ذلك املجتمع ،وهذا �إقرار مببد�أ احلرية من
ناحية ،وبامل�ساواة من ناحية �أخرى.
والنظم ال�سيا�سية الليربالية (التحررية  )Liberalismهي النظم ذات النزعة الفردية
(احلرة) التي تقوم على �أ�سا�س �إعمال وهدف �أ�سمي هو حماية و�صيانة حقوق وحريات الأفراد ،وهو
الهدف النهائي الذي تقوم م�ؤ�س�سات هذه النظم على �إعماله.
نعود على الت�أكيد ب�أن الأفكار ال�سيا�سية لفال�سفة الغرب احلديث من ثنايا الإعالنات الثورية
مت �صياغتها �إىل مبادئ للنظم ال�سيا�سية يف الغرب ،وارتكزت �إليها النظم الغربية يف قيامها  ..وهذه
املبادئ هي:
�أو ًال :مبد�أ ال�شرعية  ..ثاني ًا :مبد�أ �سيادة الأمة  ..ثالث ًا :مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.ولقد �أفرزت لنا
هذه املبادئ الرئي�سية للتنظيم ال�سيا�سي الليربايل ثالثة �أنظمة �سيا�سية ،وهي:
1 .1النظام الربملاين وخ�صائ�صه.
2 .2النظام الرئا�سي وخ�صائ�صه.
3 .3النظام املختلط (�شبه الرئا�سي).

املبحث الثاين:

احلقوق واحلريات يف اليمن يف جانب االقرار واالعرتاف بها ( اجلانب النظري)
وهنا �سنتطرق �إىل ما و�صلت �إليه اليمن يف جمال حقوق الإن�سان من جانب الإقرار واالعرتاف
بحقوق الإن�سان من ناحية ،ومن جانب توفري ال�ضمانات القانونية وال�سيا�سية ملمار�سة حقوق الإن�سان من
ناحية �أخرى حيث يعترب مو�ضوع حقوق الإن�سان من املوا�ضيع الهامة التي نالت اهتمام اليمنُ ،
منذ قيام
اجلمهورية اليمنية يف  22مايو 1990م.
وي�أتي ان�ضمام اجلمهورية اليمنية ملنظمة حقوق الإن�سان لي�ؤكد التزامها بكل ما ي�صدر عنها
كميثاقها و�إعالنها العاملي حلقوق الإن�سان الذي �أكت�سب �صفة القانون العريف الدويل لأن الدول قد
تفهمت واحرتمت الإعالن و�أعلنت التزامها به كقانون وذلك وفق ًا ملا �أوردته املادة ال�ساد�سة من د�ستور
اجلمهورية اليمنية ما ن�صه( :ت�ؤكد الدولة العمل مبيثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة).
كان الإن�سان وما يزال الركيزة الأ�سا�سية لكل فعل حيوي مبدع يف �شامل حياتنا االقت�صادية
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وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،و�سيظل على الدوام حمور تن�شده املجتمعات ومن دونه ا�ستحالة
�إدراك �شيء ذي قيمة ومعنى ،وقد بات مو�ضوع حقوق الإن�سان من �أ�شد املوا�ضيع ح�سا�سية و�أكرثها
�أهمية يف راهن عاملنا املعا�صر.
ومل تعد �ضرورة احرتام تلك احلقوق اليوم �ش�أن ًا وطني ًا داخلي ًا ،بل �ش�أن ًا عاملي ًا يحظى برعاية
مناء �شام ًال (وطن ًا و�إن�سان ًا) حتى �أ�صبح من الأمور ال�شائعة
املجتمع الدويل و�سائر املجتمعات التي تن�شد ً
تقييم �سلوك احلكومات مبدى احرتامها حقوق الإن�سان داخلي ًا وخارجي ًا.
واليمن واحدة من هذه الدول التي �أخذت على عاتقها م�سئولية �أعمال حقوق �إن�سانها
واحرتام ما التزمت به من قيم ومبادئ د�ستور ًا وقانون ًا و�إ�شاعة مناخاتها والتوعية بها ان�سجام ًا مع
اخليار الدميقراطي الذي �صاغته فكرة ومبد�أ ،وتعهدت مبوجبة وطني ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ب�صون حقوق
النا�س وحمايتها من �أي تطاول �أو اخرتاق.
ووزارة حقوق الإن�سان كانت قد �أعدت التقرير الوطني واملتجدد �إ�صداره �سنوي ًا يف �سبيل
التوعية والتعريف بجهود اجلمهورية اليمنية يف ميدان حقوق الإن�سان ومدى تنفيذها �أحكام القوانني
الوطنية واالتفاقيات والعهود الدولية التي �صدقت عليها لت�صويب امل�سار ومعاجلة مواطن الق�صور
وبلوغ املرام.
وملا كانت جتربة حقوق الإن�سان يف بالدنا حديثة عهد وم�س�ألة انتهاك بع�ضها �أمر ًا وارد ًا،
فقد جتنبت التقارير ر�صد حاالت فردية �أو ق�ضايا بعينها وركزت على اجتاهات وظواهر عامة ،كونها
جتربة بحاجة �إىل مزيد من الرعاية والتعهد الدائمني ون�شر الوعي بقيمها ومبادئها حتى ترت�سخ
�سلوك ًا وممار�سة يف حياة النا�س اخلا�صة والعامة.
وتبقى ق�ضية حقوق الإن�سان يف اليمن جمرد ت�صوير عام لواقع حقوق الإن�سان تتطلب الكثري
من املتابعة والت�صويب يف ظل ال�صعوبات واملعوقات القائمة و�أبرزها غياب قاعدة البيانات واملعلومات
الدقيقة والوافية وتقادم املتوافر منها والذي مل يطر�أ عليها �أي حتديث ُ
منذ �إعداد امل�سوحات
والدرا�سات املنجزة قبل �سنوات والتي ي�صعب معها قيا�س مالمح التطور واجتاهاته �أو درجات النكو�ص
والرتاجع يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان ف�ض ًال عن تردد بع�ض الهيئات يف توفري املعلومات والبيانات
ال�ضرورية.
ف�إننا جندُ �أن اهتمام ًا خا�ص ًا وكبري ًا يجب �أن يوىل يف �سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإن�سان
واحرتامها وجعلها �سبي ًال �أمثل �إىل ازدهار التجربة الدميقراطية و�إحداث التنمية ال�شاملة.
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الفرع االول

حقوق الإن�سان يف الإطار القانوين والد�ستوري
�أو ًال :احلقوق واحلريات املدنية:

1 .1حق التمتع بالأمن:
•ال�شرطة هيئة مدنية نظامية ت�ؤدي واجبها خلدمة ال�شعب وتكفل للمواطنني الطم�أنينة
والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة ،مــادة ( )39الد�ستور.
•ال يجوز القب�ض على �أي �شخ�ص �أو توقيفه �أو حجزه �إال يف حالة التلب�س ،مــادة ( )48فقرة
“ب” الد�ستور.
•ال يجوز ت�سليم �أي مواطن ميني �إىل �سلطة �أجنبية ،مــادة ( )45الد�ستور.
2 .2حق املواطنة:
•ينظم القانون اجلن�سية اليمنية وال يجوز �إ�سقاطها عن ميني �إطالق ًا وال يجوز �سحبها ممن
�أكت�سبها �إال وفق ًا للقانون ،مادة ( )44الد�ستور.
•اجلن�سية اليمنية ال يجوز �إ�سقاطها عن ميني �إطالق ًا طبق ًا للد�ستور ،ولكن يجوز �سحبها ممن
�أكت�سبها وفق ًا للأحكام املبنية يف هذا القانون ،مــادة ( ،)17قانون اجلن�سية اليمنية رقم ()6
ل�سنة 1990م.
3 .3احلق الطبيعي للإن�سان يف احلياة:
•التعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية �أركان �أ�سا�سية لبناء املجتمع ،مــادة ( )32الد�ستور.
•الرعاية ال�صحية حق جلميع املواطنني وتكفل الدولة هذا احلق ب�إن�شاء خمتلف امل�ست�شفيات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية والتو�سع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتو�سع يف اخلدمات ال�صحية
املجانية ون�شر الوعي ال�صحي بني املواطنني ،مــادة ( )55الد�ستور.
•تكفل الدولة توفري ال�ضمانات االجتماعية للمواطنني كافة يف حاالت املر�ض �أو العجز �أو
البطالة �أو ال�شيخوخة �أو فقدان العقل ،كما تكفل ذلك ب�صفة خا�صة لأ�سر ال�شهداء ،مــادة
( )56الد�ستور.
4 .4حق التعليم:
•التعليم حق للمواطنني جميع ًا تكفله الدولة وفق ًا للقانون ب�إن�شاء خمتلف املدار�س وامل�ؤ�س�سات
الثقافية والرتبوية والتعليم يف املرحلة الأ�سا�سية �إلزامي ،وتعمل الدولة على حمو الأمية
وتهتم بالتو�سع يف التعليم الفني واملهني ،كما تهتم الدولة خا�صة برعاية الن�شء وحتميه من
االنحراف وتوفر له الرتبية العقلية والبدنية وتهيئ له الظروف املنا�سبة لتنمية ملكاته يف
جميع املجاالت ،مــادة ( )54الد�ستور.
5 .5حماية الأمومة والطفولة:
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•حتمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى الن�شء وال�شباب ،مــادة ( )30الد�ستور.
6 .6احلرية يف ال�سالمة ال�شخ�صية:
•تكفل الدولة للمواطنني حريتهم ال�شخ�صية وحتافظ على كرامتهم و�أمنهم ويحدد القانون
احلاالت التي تقيد فيها حرية املواطن وال يجوز تقيد حرية �أحد �إال بحكم من حمكمة
خمت�صة ،مــادة ( )48فقرة (�أ) الد�ستور.
•احلرية ال�شخ�صية مكفولة وال يجوز اتهام مواطن بارتكاب جرمية وال تقيد حريته �إال ب�أمر
من ال�سلطة املخت�صة وفق ما جاء بهذا القانون مــادة ( )11من قانون الإجراءات اجلزئية
رقم ( )12ل�سنة 1994م.
7 .7حترمي التعذيب واملعاملة القا�سية:
•وكل �إن�سان تقيد حريته ب�أي قيد يجب �أن ت�صان كرامته ويحظر التعذيب ج�سدي ًا �أو نف�سي ًا
�أو معنوي ًا ويحظر الق�سر على االعرتاف �أثناء التحقيقات للإن�سان الذي تقيد حريته احلق
يف االمتناع عن الإدالء ب�أية �أقوال �إال بح�ضور حمامية ويحظر حب�س �أو حجز �أي �إن�سان يف
غري الأماكن اخلا�ضعة لقانون تنظيم ال�سجون ويحرم التعذيب واملعاملة غري الإن�سانية عند
القب�ض �أو �أثناء فرتة االحتجاز �أو ال�سجن مــادة ( )48فقرة (ب) الد�ستور.
•يحظر تعذيب املتهم �أو معاملته بطريقة غري �إن�سانية و�إيذائه بدني ًا �أو معنوي ًا مــادة ()6
قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )12ل�سنة 1994م.
8 .8امل�ساواة �أمام القانون:
•املواطنون جميعهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،مــادة ( )41الد�ستور.
•املواطنون �سواء �أمام القانون وال يجوز تعقب �إن�سان �أو الأ�ضرار به ب�سبب اجلن�سية �أو
العن�صرية �أو الأ�صل �أو اللغة �أو العقيدة �أو املهنة �أو درجة التعليم �أو املركز االجتماعي.
مــادة ( )5قانون الإجراءات اجلزئية رقم ( )12ل�سنة 1994م.
•تكفل الدولة تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا وت�صدر
القوانني لتحقيق ذلك ،مــادة ( )24الد�ستور.
•يقوم املجتمع اليمني على �أ�سا�س الت�ضامن االجتماعي القائم على العدل واحلرية وامل�ساواة
وفق ًا للقانون ،مــادة ( )25الد�ستور.
9 .9م�ساواة املر�أة بالرجل:
•الن�ساء �شقائق الرجال ولهن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�شريعة
وين�ص عليه القانون ،مــادة ( )31الد�ستور.
1010حق العائلة يف التمتع بحماية املجتمع والدولة:
•الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي
�أو�صالها ،مــادة ( )26الد�ستور.
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1111حقوق امللكية الفكرية والأدبية:
•تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإجنازات الأدبية والفنية والثقافية املتفقة وروح
و�أهداف الد�ستور كما توفر الو�سائل املحققة لذلك وتقدم الدولة كل امل�ساعدات لتقدمي
العلوم والفنون ،كما ت�شجع االخرتاعات العلمية والفنية والإبداع الفني وحتمي الدولة
نتائجها ،مــادة ( )27الد�ستور.
1212احلرية يف ممار�سة العمل:
•العمل حق و�شرف و�ضرورة لتطور املجتمع ولكل مواطن احلق يف ممار�سة العمل الذي يختاره
لنف�سه يف حدود القانون وال يجوز فر�ض �أي عمل جرب ًا على املواطنني �إال مبقت�ضى قانون
ولأداء خدمة عامة ومبقابل �أجر عادل وينظم القانون العمل النقابي واملهني والعالقة بني
العامل و�أ�صحاب العمل ،مــادة ( )29الد�ستور.
•العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه ب�شروط وفر�ص و�ضمانات وحقوق
متكافئة دون متيز ب�سبب اجلن�س �أو ال�سن �أو العرف �أو اللون �أو اللغة ،وتنظم الدولة بقدر
الإمكان حق احل�صول على العمل من خالل التخطيط املتنامي لالقت�صاد الوطني ،مــادة (،)5
قانون العمل رقم ( )5ل�سنة 1995م.
1313حق امللكية اخلا�صة:
•حماية واحرتام امللكية اخلا�صة فال مت�س �إال لل�ضرورة ومل�صلحة عامة وبتعوي�ض عادل وفق ًا
للقانون ،مــادة ( )7فقرة “ج” الد�ستور.
1414حرمة ال�سكن:
•للم�ساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ال يجوز مراقبتها �أو تفتي�شها �إال يف احلاالت التي
يبينها القانون ،مــادة ( )52الد�ستور.
•للم�ساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فال يجوز مراقبتها �أو تفتي�شها �إال مبقت�ضى �أمر
م�سبب من النيابة العامة ،مــادة ( )12فقرة “�أ” قانون الإجراءات اجلزائية رقم ()12
ل�سنة 1994م.
1515حرية املرا�سالت و�سريتها:
•حرية و�سرية املوا�صالت الربيدية والهاتفية والربقية وكافة و�سائل االت�صاالت مكفولة وال
يجوز مراقبتها ،مــادة ( )53الد�ستور.
•حرية و�سرية املرا�سالت الربيدية وال�سلكية والال�سلكية وكافة و�سائل االت�صال مكفولة
وفق ًا للد�ستور وال يجوز مراقبتها �أو تفتي�شها �أو �إف�شاء �سريتها �أو ت�أخريها �أو م�صادرتها �إال
يف احلاالت التي يبينها القانون ب�أمر من النيابة العامة �أو من املحكمة املخت�صة ،مــادة ()12
فقرة “ ”2قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )12ل�سنة 1994م.
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1616حرية التنقل:
•حرية التنقل من مكان �إىل �آخر يف الأرا�ضي اليمنية مكفولة لكل مواطن وال يجوز تقيدها
�إال يف احلاالت التي يبينها القانون ملقت�ضيات �أمن و�سالمة املواطنني وحرية الدخول �إىل
اجلمهورية واخلروج منها ينظمها القانون وال يجوز �أبعاد �أي مواطن عن الأرا�ضي اليمنية �أو
منعة من العودة �إليها ،مــادة ( )57الد�ستور.
1717حرية الن�شاط االقت�صادي:
•يقوم االقت�صاد واملواطن على �أ�سا�س حرية الن�شاط االقت�صادي مبا يحقق م�صلحة الفرد
واملجتمع ومبا يعزز اال�ستقالل للمواطنني ،مــادة ( )7الد�ستور.
1818احلق يف اللجوء �أمام الق�ضاء:
•يحق للمواطن �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء حلماية حقوقه وم�صاحله امل�شروعة وله احلق يف تقدمي
ال�شكاوي واالنتقادات واملقرتحات �إىل �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ب�صورة مبا�شرة وغري
مبا�شرة ،مــادة ( )51الد�ستور.

ثاني ًا :احلقوق واحلريات ال�سيا�سية:

1 .1حرية الر�أي والتعبري:
•لكل مواطن حق الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وتكفل
الدولة حرية الفكر والأعراب عن الر�أي بالقول والكتابة والت�صوير يف حدود القانون ،مــادة
( )42الد�ستور.
•حرية املعرفة والفكر وال�صحافة والتعبري واالت�صال واحل�صول على املعلومات حق من حقوق
املواطنني ل�ضمان الإعراب عن فكرهم بالقول �أو الكتابة �أو الت�صوير �أو الر�سم �أو ب�أية و�سيلة
�أخرى من و�سائل التعبري وهي مكفولة جلميع املواطنني وفق �أحكام الد�ستور ،مــادة ( )3قانون
ال�صحافة واملطبوعات رقم ( )25ل�سنة .1990
2 .2حق ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية:
•يقوم النظام ال�سيا�سي للجمهورية على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية وذلك بهدف تداول
ال�سلطة �سلمي ًا ،وينظم القانون الأحكام والإجراءات اخلا�صة بتكوين التنظيمات والأحزاب
ال�سيا�سية وممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي وال يجوز ت�سخري الوظيفة العامة �أو املال العام مل�صلحة
خا�صة بحزب �أو تنظيم �سيا�سي معني ،مــادة ( )5الد�ستور.
•وفق ًا لأحكام املادة ( )39من د�ستور اجلمهورية تعترب احلريات العامة مبا فيها التعددية
ال�سيا�سية واحلزبية القائمة على ال�شرعية الد�ستورية حق ًا وركن ًا من �أركان النظام ال�سيا�سي
االجتماعي للجمهورية اليمنية وال يجوز �إلغا�ؤه �أو احلد منه �أو ا�ستخدام �أي و�سيلة تعرقل
حرية املواطنني يف ممار�سة هذا احلق كما ال يجوز لأي حزب �أو تنظيم �سيا�سي �إ�ساءة ممار�سة
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.3

.4

.5

هذا احلق مبا يتعار�ض مع مقت�ضيات امل�صلحة الوطنية يف �صيانة ال�سيادة والأمن واال�ستقرار
والوحدة الوطنية ،مــادة ( )3قانون الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية رقم ( )66ل�سنة
1991م.
3احلق يف االنتخابات:
•للمواطن حق االنتخاب والرت�شيح و�إبداء الر�أي يف اال�ستفتاء وينظم القانون الأحكام املتعلقة
مبمار�سة هذا احلق ،مــادة ( )43الد�ستور.
•يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانية ع�شر �سنة �شم�سية كاملة ،مــادة ()3
قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء رقم ( )13ل�سنة 2001م.
•يحق لكل ناخب �أن ير�شح نف�سه يف الدائرة التي بها مواطنة االنتخابي ،مــادة ( )56قانون
االنتخابات العامة واال�ستفتاء رقم ( )13ل�سنة 2001م.
4حق ت�شكيل اجلمعيات والنقابات:
•للمواطن يف عموم اجلمهورية مبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص الد�ستور احلق يف تنظيم �أنف�سهم
�سيا�سي ًا ومهني ًا ونقابي ًا واحلق يف تكوين املنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالحتادات
الوطنية مبا يخدم �أهداف الد�ستور وت�ضمن الدولة هذا احلق ،كما تتخذ جميع الو�سائل
ال�ضرورية التي متكن املواطنني من ممار�سته وت�ضمن كافة احلريات للم�ؤ�س�سات واملنظمات
ال�سيا�سية والنقابية والعلمية واالجتماعية ،مــادة ( )58الد�ستور.
•للعمال و�أ�صحاب الأعمال احلق يف تكوين منظماتها واالن�ضمام �إليها طواعية بغية مراعاة
م�صاحلهم والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم وللنقابات العمالية ومنظمات �أ�صحاب الأعمال احلق
يف ممار�سة ن�شاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل يف �ش�ؤونها والت�أثري عليها ،مــادة ()151
قانون العمل رقم (1997 )25م.
5حق تقلد الوظيفة العامة:
•اخلدمة العامة تكليف و�شرف للقائمني بها وي�ستهدف املوظفون القائمون بها يف �أدائهم
لأعمالهم امل�صلحة العامة وخدمة ال�شعب ويحدد القانون �شروط اخلدمة العامة وحقوق
وواجبات القائمني بها ،مــادة ( )28الد�ستور.
•يقوم �شغل الوظيفة العامة على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص واحلقوق املت�ساوية جلميع املوظفني دون
متيز ،وتكفل الدولة و�سائل الرقابة على تطبيق هذا املبد�أ ،مـادة ( )2فقرة “ج” قانون
اخلدمة املدنية رقم ( )19ل�سنة 1991م.
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الفرع الثاين
االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي �صادقت عليها اجلمهورية اليمنية
�ooصكوك عامة.
�ooصكوك متعلقة بالتعذيب والإبادة اجلماعية وجرائم احلرب املرتكبة �ضد الإن�سانية.
�ooصكوك متعلقة مبكافحة التمييز.
�ooصكوك متعلقة باملر�أة والطفل.
�ooصكوك متعلقة بالزواج والأ�سرة وال�شباب.
�ooصكوك متعلقة بالرق والعبودية وال�سخرة والأعراف واملمار�سات املت�شابهة.
�ooصكوك متعلقة باجلن�سية وانعدام اجلن�سية وامللج�أ والالجئني.
�ooصكوك متعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين.
�صكوك عامة(:)1
م

ا�سم ال�صك

1

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

2

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية

3

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية

تاريخ امل�صادقة امل�ضمون
مبوجب تتفق الدول على حق كل �إن�سان بالتمتع
1994/9/29م
بكافة احلقوق واحلريات دون �أي متييز.
مبوجب تعهد الدول الأطراف باحرتام احلقوق
1978/2/9م فيما يتعلق باجلانبني ال�سيا�سي واملدين وكفالتها
جلميع الأفراد دون متييز.
تركيز مواد العهد على مبد�أ احلق يف تقرير
امل�صري جلميع ال�شعوب وال�سعي لتحقيق منوها
1978/2/9م االقت�صادي واالجتماعي والثقايف مع تعهد الدول
بجعل ممار�سة هذه احلقوق بريئة من التمييز
العن�صري.

�صكوك متعلقة بالتعذيب والإبادة اجلماعية وجرائم احلرب املرتكبة �ضد الإن�سانية:
م

1

تاريخ امل�صادقة امل�ضمون
ا�سم ال�صك
من �أجل التخل�ص من هذه الآفة البغي�ضة
واخل�سائر التي �أحلقتها بالإن�سانية �أقرت الأمم
اتفاقية منع جرمية الإبادة
1978/2/9م
املتحدة اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية
اجلماعية واملعاقبة عليها
واملعاقبة عليها.

 )1اجلمهورية اليمنية ،املركز الوطني للمعلومات� ،صنعاء ،وللمزيد انظر موقع املركز ب�شبكة االنرتنت الدولية.
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2

اتفاقية ب�ش�أن عدم تقادم جرائم
احلرب واجلرائم املرتكبة �ضد 1978/2/9م
الإن�سانية

مبوجب هذه االتفاقية ال ي�سري �أي تقادم على
جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية.

3

اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهنية

مبوجب هذه االتفاقية تلتزم الدول الأطراف
ب�أن تتخذ كافة الإجراءات الت�شريعية �أو
الإدارية الفعالة ملنع التعذيب يف �إقليمها و�أن
تقدم مرتكبيه للم�سائلة.

�صكوك متعلقة مبكافحة التمييز:
ا�سم ال�صك

م

االتفاقية الدولية للق�ضاء على
1
جميع �أ�شكال التمييز العن�صري

تاريخ امل�صادقة
1972/10/18م

االتفاقية الدولية لقمع جرمية
 2الف�صل العن�صري واملعاقبة 1978/8/17م
عليها

�صكوك متعلقة باملر�أة والطفل:
م

ا�سم االتفاقية

1

االتفاقية الدولية ب�ش�أن
احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة

1987/2/9م

2

اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة

1984/5/30م

3

اتفاقية حقوق الطفل

1991/5/1م
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م�ضمونها
مبوجب هذه االتفاقية تلتزم الدول الأطراف
فيها ب�شجب التمييز العن�صري وتتعهد ب�أن تنتهج
بكل الو�سائل املنا�سبة دون �أي ت�أخري �سيا�سة
الق�ضاء على التمييز العن�صري بكافة �أ�شكاله
(توقيع االتفاقية ال يعني االعرتاف ب�إ�سرائيل).
مبوجب هذه االتفاقية تعلن الدول الأطراف �أن
الف�صل العن�صري جرمية �ضد الإن�سانية .وهي من
اجلرائم التي تنتهك مبادئ القانون الدويل.
م�ضمونها
ً
مت توقيع هذه االتفاقية �إعماال مببد�أ امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء يف احلقوق الواردة يف ميثاق الأمم
املتحدة.
ت�ؤكد االتفاقية �أن التمييز �ضد املر�أة ي�شكل
انتهاك ًا ملبد�أي امل�ساواة يف احلقوق واحرتام كرامة
الإن�سان.
ت�شمل االتفاقية على احلقوق الأ�سا�سية للطفل
وتتعهد الدول الأطراف مبوجبها بحماية تلك
احلقوق.
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�صكوك متعلقة بالزواج والأ�سرة وال�شباب:
م

ا�سم االتفاقية

م�ضمونها
هي تطبيق للمادة ( )16من الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،وتن�ص �أن للرجل واملر�أة متى �أدركا �سن
البلوغ حق التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة ،و�أي�ض ًا ت�ضمنت
االتفاقية على مبد�أ الر�ضا بني الطرفني حال الزواج
بح�ضور ال�شهود.

تاريخ امل�صادقة

اتفاقية الر�ضا بالزواج واحلد
 1الأدنى ل�سن الزواج وت�سجيل 1987/2/9م
عقود الزواج

�صكوك متعلقة بالرق والعبودية وال�سخرة والأعراف واملمار�سات املت�شابهة:
تاريخ امل�صادقة م�ضمونها
م ا�سم االتفاقية
1

االتفاقية الدولية
املتعلقة بالرق

1987/2/9م

2

اتفاقية حظر االجتار
بالأ�شخا�ص وا�ستغالل
دعارة الغري

1989/4/6م

مبوجب هذه االتفاقية تعهدت الدول الأطراف
املتعاقدة مبنع االجتار بالرقيق واملعاقبة عليه والعمل
بال�سرعة املمكنة للق�ضاء كلي ًا على الرق بجميع �صوره.
مت �إبرام االتفاقية ال�ستكمال احلماية التي �أ�ضفتها
الأمم املتحدة على املمار�سات املتنافية مع الكرامة
الإن�سانية ملا للدعارة واالجتار بالأ�شخا�ص ما يتنافى مع
كرامة الإن�سان وقدره.

�صكوك متعلقة باجلن�سية وانعدام اجلن�سية وامللج�أ والالجئني:
م

1

تاريخ امل�صادقة م�ضمونها
ا�سم االتفاقية
مبوجب هذه االتفاقية تطبق الدول املتعاقدة االلتزامات
االتفاقية اخلا�صة بو�ضع
1980/1/8م اخلا�صة بحماية الالجئني دون متييز ب�سبب العرق �أو
الالجئني
الدين �أو بلد املن�ش�أ.

�صكوك بالقانون الدويل الإن�ساين:
م

ا�سم االتفاقية

1

اتفاقيات جنيف الأربع 1949
وبروتوكوليها الإ�ضافيني لعام
1977م
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م�ضمونها
تاريخ امل�صادقة
مبوجب هذه االتفاقيات الأربع تتعهد الدول
االتفاقيات يف
1970/7/16م باحرتام طائفة احلقوق الأ�سا�سية للجرحى
والربوتوكولني يف واملر�ضى والأ�سرى وكذا املدنيني العاملني يف
1990/4/17م القوات امل�سلحة.
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الفرع الثالث
م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان احلكومية وغري احلكومية
يمُ ثل ت�أ�سي�س وزارة م�ستقلة حلقوق الإن�سان مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )105ل�سنة
2003م ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة وت�سمية �أع�ضائها اجلهاز احلكومي الرئي�سي املعني بحماية حقوق
الإن�سان وتعزيزها ،تتويج ًا جلهود عدة �سبقت ت�أ�سي�س الوزارة يف هذا الف�صل ن�ستعر�ض �أهم مراحل
تطور الآليات احلكومية املعنية بتعزيز حقوق حكومية ركزت جمال اهتمامها على احلقوق املدنية
وال�سيا�سية مع ق�ضايا حقوق الإن�سان زاد الإدراك ب�أهمية مبد�أ تكاملية احلقوق بجميع جماالتها
ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة.
و�سيناق�ش هذا املبحث مراحل هذا التطور وي�ستعر�ض جمموعة من الآليات الرديفة لوزارة
حقوق الإن�سان:

�أو ًال :تطور الآليات احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان(:)2

1 .1جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية:
ت�شكلت هذه اللجنة مبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )95ل�سنة 1997م بهدف
حتديد موقف بالدنا من االتفاقيات والعهود الدولية التي �صادقت عليها ،و�أ�سندت �إىل اللجنة
مهام تلقي تقارير مفو�ضية حقوق الإن�سان الدولية والرد عليها.
2 .2اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان:
ت�شكلت مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )20ل�سنة 1998م ،الذي مت تعديله بالقرار
اجلمهوري رقم ( )92ل�سنة 1999م ،وكانت برئا�سة اجلمهورية وع�ضوية عدد من الوزارات هي
اخلارجية ،الداخلية ،العدل ،ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،الإعالم ،ال�ش�ؤون القانونية ،وكذلك
ر�ؤ�ساء عدد من الأجهزة الق�ضائية والأمنية ،كالنائب العام واجلهاز املركزي للأمن ال�سيا�سي،
بالإ�ضافة �إىل ممثلي مكتب رئا�سة اجلمهورية ،ومكتب رئا�سة الوزراء  ..ا�سند �إىل اللجنة مبوجب
قرار ت�شكيلها عدد من املهام� ،أهمها و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج الكفيلة ب�صيانة حقوق
الإن�سان يف اجلمهورية اليمنية وتعزيز دور اجلهات املعنية يف معاجلة ق�ضايا حقوق الإن�سان
وحمايتها بوجه عام وفق ًا للد�ستور والقوانني النافذة واالتفاقيات واملعاهدات التي متت امل�صادقة
عليها ،الإ�شراف على ح�سن و�سالمة تطبق املعاهدات الدولية املت�صلة بحقوق الإن�سان من قبل
اجلهات الوطنية املعنية ،الإ�شراف على �إعداد التقارير التي ُترفع من اجلهات الوطنية املعنية
�إىل املنظمات الدولية عن م�ستوى تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات واملعاهدات والتقارير ذات ال�صلة
بحقوق الإن�سان.
 )2اجلمهورية اليمنية ،وزارة حقوق الإن�سان� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة الإنرتنت الدولية.
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وقد ت�ضمن قرار ت�شكيل اللجنة الن�ص على ت�شكيل جلنة فرعية دائمة �ضمت يف قوامها
ممثلني عن �أع�ضاء اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة التي تعقد اجتماعاتها مرة كل �شهر
�أو كلما دعت احلاجة  ..وقد �أوكلت �إليها جمموعة من املهام منها تلقي البالغات من ال�شخ�صيات
والهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والرد عليها �أو ًال ب�أول.
وفق ًا لل�ضوابط والأ�س�س التي ت�ضعها اللجنة العليا يف هذا ال�ش�أن وتتبع املن�سق العام
�سكرتارية تكونت من عدد من موظفي وزارة اخلارجية تتوىل التح�ضري الجتماعات اللجنة
الفرعية الدائمة والهيئة اال�ست�شارية ،كما ت�ضمن قرار الت�شكيل الن�ص على ت�أ�سي�س هيئة
ا�ست�شارية �ضمت عدد ًا من ال�شخ�صيات االجتماعية والأكادميية واملخت�صني يف جمال حقوق
الإن�سان ،وكذلك عدد ًا من ممثلي م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�صلة وممثلي النقابات واالحتادات
العمالية واملهنية.
وبعد ا�ستحداث من�صب وزير دولة ل�ش�ؤون حقوق الإن�سان يف عام 2001م مت �إعادة
ت�شكيل اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )89ل�سنة 2001م
لريتفع م�ستوى متثيلها وت�صبح برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء ،م�ضاف ًا �إىل ع�ضويتها وزير الدولة
ل�ش�ؤون حقوق الإن�سان (�أمين ًا عام ًا) و�ألغى هذا القرار ع�ضوية رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي
واكتفى بتمثيل وزير العدل يف اللجنة العليا.
وقد نفذت اللجنة بعد �إعادة ت�شكيلها عدد ًا من املهام املت�صلة مبجال عملها .فقد نظمت
العديد من الفعاليات والأن�شطة يف جمال التوعية بحقوق الإن�سان ويف جمال تدريب وت�أهيل الكادر
الوظيفي ،ونفذت اللجنة �أي�ض ًا الربنامج ال�شامل للزيارات امليدانية لكافة ال�سجون ودور الرعاية
االجتماعية وامل�صحات النف�سية يف جميع حمافظات اجلمهورية .ويف جمال ال�شكاوى والبالغات
تلقت اللجنة �أعداد ًا متزايدة من ال�شكاوى الداخلة يف نطاق اخت�صا�صها ور�صدت وتابعت ما تن�شره
ال�صحف اليومية والأ�سبوعية حول االنتهاكات املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والت�أكد من �صحتها
واتخذت الإجراءات الكفيلة مبعاجلتها .وتولت اللجنة م�سئولية �إعداد و�صياغة جمموعة من
التقارير الدولية التي �صادقت عليها ،كما نفذت م�شروع “�إدارة ق�ضاء الأحداث” بالتعاون مع
املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان.
3 .3وزارة حقوق الإن�سان:
على الرغم من �أن وزارة حقوق الإن�سان تعترب اجلهاز احلكومي الرئي�س املعني بحماية
حقوق الإن�سان وتعزيزها ،وهي بحكم طبيعتها القانونية تعد �أحد مكونات هيكل ال�سلطة
التنفيذية ،غري �أن بناءها التنظيمي واملهام واالخت�صا�صات التي تتوىل تنفيذها تتفق مع كثري من
املبادئ املت�صلة مبركز وعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان (مبادئ باري�س)
التي �أقرتها جلنة حقوق الإن�سان مبوجب قرارها رقم ( )54/1992امل�ؤرخ يف  3مار�س 1992م،
و�سريد �إي�ضاح ذلك التوافق بني مهام الوزراء ومبادئ باري�س عند ا�ستعرا�ض اخت�صا�صات الوزارة
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ومكونات هيكلها التنظيمي ومهامه املنفذة.

�أهداف وزارة حقوق الإن�سان واخت�صا�صاتها:

ن�ص املبد�أ الأول من مبادئ باري�س على �أن «تخت�ص امل�ؤ�س�سات الوطنية بتعزيز حقوق الإن�سان
وحمايتها» ،وهو ما يتوافق مع �أوجبته املادة ( )2من الالئحة التنظيمية التي ن�صت على «تهدف وزارة
حقوق الإن�سان �إىل تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات والهيئات املخت�صة،
وتفعيل �آليات احلماية الوطنية حلقوق الإن�سان وتعزيزها مبا ي�ؤكد التزام بالدنا باالتفاقيات
واملواثيق والعهود الدولية التي �صادقت عليها»  ..ولتحقيق هذا الهدف حددت املادة ذاتها جمموعة من
املهام واالخت�صا�صات التي ت�سعى من خاللها �إىل حتقيق �أهدافها وتتلخ�ص تلك املهام يف:
 .1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط والربامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها
وتنفيذها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 .2درا�سة الت�شريعات والقوانني ومعرفة مدى ان�سجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيات واملعاهدات
الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان وم�صادقة بالدنا على موادها واقرتاح التعديالت الالزمة يف
ن�صو�ص الت�شريعات الوطنية املختلفة وفق ًا للد�ستور والقوانني النافذة.
 .3تلقي ال�شكاوى املرفوعة من املواطنني والهيئات وامل�ؤ�س�سات ودرا�ستها ومعاجلة ما يدخل �ضمن
اخت�صا�ص الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 .4تنمية الوعي القانوين للمواطن ب�إر�شاده �إىل حقوقه املكفولة د�ستور ًا وقانون ًا ون�شر ثقافة
حقوق الإن�سان يف �أو�ساط املجتمع مبختلف و�سائل التوعية وتعزيز جماالت التعاون مع
منظمات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان.
� .5إعداد التقارير الدورية حول التزامات بالدنا الدولية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 .6التن�سيق مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان وتنمية جماالت التعاون معها.
 .7جمع املعلومات وحتليلها وتوثيقها فيما يت�صل مبجاالت حقوق الإن�سان و�سيا�سة احلكومة
جتاهها.
4 .4جلنة القانون الدويل الإن�ساين:
مت �إن�شاء هذه اللجنة بقرار جمهوري رقم ( )408ل�سنة 1999م ،وتتوىل مراجعة
الت�شريعات النافذة ذات العالقة وحتديد مدى توافقها مع ن�صو�ص القانون الدويل الإن�ساين وتقدمي
املقرتحات الهادفة �إىل تطوير هذه الت�شريعات مبا يكفل مواكبتها امل�ستجدات والتطورات التي ي�شهدها
القانون الدويل الإن�ساين ،وكذا �إقرار اخلطط والربامج الكفيلة بن�شر �أحكام القانون الدويل الإن�ساين
وتعميمها والعمل على تنمية الوعي القانوين ب�أحكامه بني �صفوف خمتلف �شرائح املجتمع ومتابعة
تنفيذها وحتديد الآليات والتدابري والإجراءات الكفيلة بتنفيذ م�ضامني القانون الدويل الإن�ساين
وو�ضع �أحكامه مو�ضوع التنفيذ العملي والإ�شراف على تنفيذ �أحكام القانون رقم ( )43ل�سنة 1999م
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ب�ش�أن تنظيم �شارتي الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر ومنع �إ�ساءة ا�ستخدامهما .كما تتوىل اللجنة
عقد الندوات و�سائر الفعاليات املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين على امل�ستوى الوطني وكذا امل�شاركة
يف امل�ؤمترات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العالقة ،وامل�شاركة يف درا�سة ومراجعة م�شروعات
االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت يف جمال القانون الدويل الإن�ساين وتقدمي املقرتحات املنا�سبة
ب�ش�أنها ،والعمل على تنمية التعاون وتبادل اخلربات مع املنظمات الإقليمية والدولية العاملة يف جمال
القانون الدويل الإن�ساين وم�ساعدة اجلهات احلكومية ذات العالقة على �إعداد الدرا�سات والتقارير
التي تتطلبها تلك املنظمات� ،إىل جانب التن�سيق بني اجلهد احلكومي والدويل يف جمال القانون الدويل
الإن�ساين.
و�أكد التقرير ال�سنوي الثاين عن تطبيق القانون الدويل الإن�ساين على ال�صعيد العربي حتى
العام 2004م �أنه يف جمال ن�شر �أحكام القانون الدويل الإن�ساين مت تدري�س القانون الدويل الإن�ساين
كل من جامعتي عدن وتعز ،ويدر�س حالي ًا يف كليات ال�شريعة والقانون يف
بكليات ال�شريعة والقانون يف ٍ
�صنعاء واحلديدة.
وتنظم حما�ضرات خا�صة عن القانون الدويل الإن�ساين وم�ضامينه لطلبة ال�سنة اخلام�سة
بكلية الطب .كما مت �إدخال م�ضامني ومفاهيم القانون الدويل الإن�ساين �ضمن املناهج الدرا�سية لتلك
الكليات ومت عقد دورات درا�سية بالتن�سيق مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف �صنعاء �أهمها دورة
عن القانون الدويل الإن�ساين لأع�ضاء النيابة والق�ضاة ،وكذلك مهرجان الطفل الذي �أُقيم يف ثالث
مديريات مبحافظة �إب خ�ص�ص خاللها حيز ًا لإلقاء حما�ضرات عن القانون الدويل الإن�ساين وور�شة
عمل نظمتها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر لأع�ضاء جمل�س النواب يف اجلمهورية اليمنية عن النظام
الأ�سا�س ملحكمة اجلنايات الدولية.
5 .5اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الالجئني:
	�أولت اجلمهورية اليمنية اهتمام ًا كبري ًا بق�ضايا اللجوء ا�ست�شعار ًا منها بامل�سئولية الإن�سانية
امللقاة على عاتقها جتاه الالجئني ،ي�أتي هذا االهتمام من خالل ان�ضمام بالدنا �إىل اتفاقية 1951م،
وبروتوكول 1967م اخلا�صني بو�ضع الالجئني مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )24وتاريخ
1978/11/19م ،و�صادقت على بروتوكول 1967م امللحق باتفاقية 1951م ،مبوجب وثيقة
نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية بتاريخ 1979/7/1م ،و�سعي ًا منها نحو التطبيق الفعال مل�ضامني
االتفاقية و�إيجاد �آلية م�ؤ�س�سية لالهتمام بق�ضايا الالجئني على ال�صعيد الوطني قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )64لعام 2000م ب�إن�شاء جلنة وطنية ل�ش�ؤون الالجئني.
ويف �إطار التعاون بني اليمن واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني مت تنفيذ عدة برامج
م�شرتكة كربنامج ت�سجيل الالجئني ال�صوماليني املنت�شرين يف عموم حمافظات اجلمهورية ،وكذلك
�إ�صدار وثائق هوية لهم ،ومت ت�سجيل ( )47.000الجئ ،كما �أن العمل جار لإن�شاء �ستة مراكز ت�سجيل
دائمة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.
			
جامعة امللكة �أروى

63

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

احلقوق واحلريات يف اليمن بني النظرية والتطبيق "حتديــات الواقع و�آمال امل�ستقبــل"

جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ال توجد حتى الآن �إح�صاءات دقيقة �أعداد الالجئني ال�صوماليني،
وما ي�ؤكد هذا االعتقاد هو النزوح املتوا�صل وامل�ستمر ،حيث بلغ عدد الالجئني اجلدد خالل الفرتة من
بناء على �إح�صائيات مركز ميفعة فقط.
1999م حتى �أبريل 2004م حوايل ( )60.857الجئ ًا ً
و�سعت احلكومة واملفو�ضية �إىل رفع م�ستوى وعي كل املتعاملني مع الالجئني بحقوق وواجبات
الالجئني ،حيث قامت احلكومة بتوقيع مذكرة تفاهم م املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،ويف عام 2004م مت �إعادة التوقيع على املذكرة ونفذت العديد من الدورات التدريبية �شملت
خمتلف اجلهات احلكومية العاملة يف جمال اللجوء يف خمتلف املحافظات ،كما قامت املفو�ضية بتوقيع
مذكرة تفاهم �أخرى مع كلية ال�شريعة والقانون بجامعة �صنعاء لتدري�س مواد الهجرة واللجوء وحقوق
الإن�سان .كما قامت وزارة حقوق الإن�سان ب�إر�سال فرق ميدانية متخ�ص�صة للإطالع على و�ضع مراكز
ا�ستقبال الالجئني مبديرية ميفعة مبحافظة �شبوه ومنطقة الب�ساتني مبحافظة عدن ومنطقة خرز.
وتعكف اليمن حالي ًا على �صياغة قانون جلوء وطني تقوم ب�إعداده جلنة فنية متخ�ص�صة
تنفيذ ًا لقرار رئي�س الوزراء رقم ( )46لعام 2003م.
6 .6اللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني:
	�أُن�شئت اللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني مبوجب توجيهات رئي�س اجلمهورية
بتاريخ 2000/12/6م برئا�سة رئي�س املحكمة العليا ونيابة مدير مكتب رئا�سة اجلمهورية وع�ضوية
عدد من الوزارات والهيئات ذات العالقة كوزارات الداخلية والعدل وحقوق الإن�سان وال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ومكتب النائب العام .وتتوىل اللجنة جمموعة من املهام ،منها درا�سة �أو�ضاع
ال�سجناء وم�شكالتهم وو�ضع احللول املنا�سبة لها .اقرتاح امل�ساعدات املالية لل�سجناء املع�سرين.
وقد و�ضعت اللجنة جمموعة من املعايري للإفراج عن ال�سجناء قبل نهاية املدة ،كما �أنها
تنفذ زيارات ميدانية لل�سجون وكان من نتائج عملها �أن مت الإفراج عن �أعداد كبرية من ال�سجناء خالل
الأعوام القليلة املا�ضية ممن ق�ضوا ثالثة �أرباع املدة املحكومة بها واال�ستفادة من امل�ساعدات التي بها
رئي�س اجلمهورية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املقدمة من فاعلي اخلري ،حيث مت الإفراج عن ()2.274
�سجين ًا يف عام 2001م ،و( )1.500يف عام 2002م ،و( )2.539يف عام 2004م.
	�إىل جانب اللجان احلكومية ال�سابقة الذكر توجد جلان يف جهات وهيئات حكومية �أخرى
تدخل اخت�صا�صاتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان عامة ،وتلقي ال�شكاوى املقدمة من الأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات خا�صة ومن �أبرز هذه امل�ؤ�س�سات.
7 .7مكتب رئا�سة اجلمهورية(:)3
يويل مكتب رئا�سة اجلمهورية جانب ال�شكاوى �أهمية كبرية من خالل املراجعات وااللتما�سات
والتظلمات املرفوعة �إىل رئي�س اجلمهورية من املواطنني ،باعتبار �أن ما يرفع من املواطنني واجلهات
ذات العالقة لي�س جمرد طلبات �إن�صاف �أو احل�صول على توجيهات فح�سب بل متثل �أحد امل�ؤ�شرات التي
 )3اجلمهورية اليمنية ،مكتب رئا�سة اجلمهورية� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة الإنرتنت الدولية.
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تعطي تقييم ًا حول مدى وجود الق�صور يف �أداء اجلهات املعنية من عدمه ،وكذا م�ستوى حالة املواطن
االجتماعية واالقت�صادية وكل ما يتعلق بق�ضايا حقوقه وحرياته الأ�سا�سية ،وتوجد مبكتب رئا�سة
اجلمهورية �إدارة عامة للحقوق واحلريات ،تتوىل تنفيذ جمموعة من املهام التي تت�صل باحلقوق
واحلريات العامة ،ووفق ذلك ت�أتي مهام واخت�صا�صات هاتني الإدارتني كما يلي:
•الإدارة العامة للحقوق واحلريات:
وتتوىل جمموعة من املهام واالخت�صا�صات �أهمها( :تلقي ومتابعة التقارير والبالغات
وال�شكاوى املت�صلة بق�ضايا احلقوق واحلريات يف بالدنا وحتليلها و�إبداء املالحظات والتو�صيات
الالزمة ب�ش�أنها ور�صد التجاوزات املخلة باحلقوق واحلريات العامة وغريها من انتهاكات حقوق
الإن�سان ومتابعة الإجراءات املتخذة يف حق مرتكبيها والعر�ض ب�ش�أنها ،ومتابعة وتقييم ال�سيا�سات
والقرارات والإجراءات ذات العالقة بق�ضايا حقوق الإن�سان وتقدمي املقرتحات والتو�صيات التي ت�سهم
يف تعزيز وتفعيل دور اجلهات املعنية يف معاجلة هذه الق�ضايا وحماية احلقوق واحلريات بوجه عام،
ومراجعة التقارير الدورية املرفوعة عن م�ستوى تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة
بحقوق الإن�سان التي �صادقت عليها بالدنا بالتعاون والتن�سيق مع الدوائر املعنية باملكتب ومتابعة
وتقييم م�ستوى العالقات التي تربط بالدنا باملنظمات والهيئات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان
و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها ودرا�سة م�شروعات القوانني واالتفاقيات واللوائح والقرارات املتعلقة
باحلقوق واحلريات و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها.
•الإدارة العامة لل�شكاوى:
وتتوىل جمموعة من املهام واالخت�صا�صات �أهمها تلقي وفح�ص ال�شكاوى املرفوعة �إىل رئي�س
اجلمهورية �إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة للت�صرف فيها طبق ًا للأو�ضاع القانونية املقررة والرد على
�أ�صحابها بالإجراءات التي متت ب�ش�أنها ،و�إعطاء املواطنني التوجيهات والإر�شادات وتعريفهم باجلهات
التي يجب الرجوع �إليها حلل ق�ضاياهم يف حالة عدم لزوم تقدمي �شكواهم �إىل رئي�س اجلمهورية،
وعر�ض ملخ�ص لل�شكاوى املطلوب عر�ضها على رئي�س اجلمهورية.
8 .8مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء(:)4
يوجد يف مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء �إدارتان الأوىل خا�صة بتلقي �شكاوي املواطنني وتتعامل
معها وفق �إجراءات حمددة ،والأخرى دائرة املجتمع املدين وحقوق الإن�سان متار�س جمموعة من
االخت�صا�صات املتعلقة مبنظمات املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.
•�إدارة ال�شكاوى:
تتوىل هذه الإدارة تلقي �شكاوى الأفراد املرفوعة من املواطنني �إىل رئا�سة الوزراء وفح�صها
و�إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة طبق ًا للأو�ضاع القانونية املقررة ومتابعة الإجراءات التي متت ب�ش�أنها
 )4اجلمهورية اليمنية ،مكتب جمل�س رئا�سة الوزراء� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة الإنرتنت الدولية.
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والرد على �أ�صحابها بنتائج ما مت فيها.
كذلك تتوىل حتليل اجتاهات ال�شكاوى مبا ي�ساعد على و�ضع احللول املنا�سبة لإزالة �أ�سبابها
وتقوم برفع ال�شكاوى الهامة �إىل مدير مكتب رئا�سة الوزراء ليقوم بدورة بع�ضها على رئي�س جمل�س
الوزراء �أو نوابه التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.
•دائرة املجتمع املدين وحقوق الإن�سان:
وتتوىل جمموعة من املهام املت�صلة بحقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين من املهام متابعة
ق�ضايا حقوق الإن�سان والتقارير التي ي�صدرها املنظمات املحلية والإقليمية والدولية ورفع التقارير
وامللخ�صات ب�ش�أنها ومتابعة اجلهات ذات العالقة عن م�ستوى تنفيذها و�أوامر جمل�س الوزراء ذات ال�صلة
ورفع التقارير ب�ش�أنها ورفع الت�صورات الهادفة �إىل تطوير منظمات املجتمع املدين وتفعيل دورها.
9 .9وزارة العدل:
تتبع وزارة العدل هيئة التفتي�ش الق�ضائي التي تتوىل الرقابة على ح�سن �أداء الق�ضاء
ووفق ذلك تتبع الهيئة الإدارة العامة لل�شكاوي وتتوىل تلقي ال�شكاوي املقدمة من املواطنني املتعلقة
باملخالفات املن�سوبة �إىل الق�ضاء ودرا�ستها وفح�صها والت�أكد من �صحة ما ورد فيها وترفع النتائج �إىل
رئي�س الهيئة الذي بدورة يحيلها �إىل جلان متخ�ص�صة تخاطب الق�ضاة من خالل مذكرات �إر�شادية.
كما تقوم تلك اللجان بتنفيذ نزول ميداين للتحقيق يف الأحوال التي تت�ضح فيها �صحة ال�شكوى وعدم
ا�ستجابة الق�ضاء للإر�شادات املوجهة لهم من قبل الهيئة.

ثاني ًا :جلان حقوق الإن�سان يف جمل�س النواب وال�شورى:

1 .1جمل�س النواب(:)5
لقد حر�صت ال�سلطة الت�شريعية املتمثلة يف جمل�س النواب على تكوين جلان داخلية تعني
ب�شكاوي وتظلمات املواطنني وق�ضايا حقوق الإن�سان عامة.
ولتحقيق هذا الغر�ض �أن�شئت جلنتان جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان وجلنة العرائ�ض
وال�شكاوي .وتتكون “جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان” من ( )15ع�ضو ًا من �أع�ضاء جمل�س النواب
ومتار�س عدد ًا من املهام تتمثل يف مراجعة ودرا�سة ومتابعة كل ما يتعلق بالق�ضايا اخلا�صة باحلريات
العامة وحقوق الإن�سان والدفاع عنها وفق ًا للد�ستور والقوانني النافذة .الرقابة على اجلهات املعنية
للت�أكد من �ضمان �سالمة تطبيق القوانني املتعلقة باحلريات العامة وحقوق الإن�سان وعدم انتهاكها.
	�أما “جلنة العرائ�ض وال�شكاوي” فتتكون من ( )13ع�ضو ًا من �أع�ضاء جمل�س النواب وتتوىل
مراجعة وفح�ص ال�شكاوي والعرائ�ض املرفوعة �إىل جمل�س النواب وتقدمي تقرير ب�ش�أنها �إىل رئي�س
املجل�س �أو من ينوب عنه مت�ضمن ًا ما تراه من مقرتحات و�آراء ملعاجلة مو�ضوعات ال�شكاوي كذلك تتوىل
متابعة اجلهات املعنية بتنفيذ املقرتحات والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س وهيئة رئا�سته ب�ش�أن ال�شكاوي
 )5اجلمهورية اليمنية ،جمل�س النواب� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
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والعرائ�ض وتقدمي تقارير دورية ب�ش�أنها �إىل املجل�س.
2 .2جمل�س ال�شورى(:)6
واتخذت خطوات مماثلة يف �إطار هيكلية جمل�س ال�شورى فقد ا�شتملت التعديالت الد�ستورية
عام 2001م الن�ص على �إن�شاء جمل�س ا�ست�شاري يتكون من ( )111ع�ضو ًا حتددت �صالحياته وفق املواد
( )127 – 125من الد�ستور ،وت�شكل يف �إطاره عدد من اللجان مبوجب القانون رقم ( )39ل�سنة 2002م
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى منها جلنة حقوق الإن�سان و احلريات العامة واملجتمع املدين
تتوىل تنفيذ جمموعة من املهام املت�صلة بحقوق الإن�سان و منظمات املجتمع املدين ففي جمال حقوق
الإن�سان واحلريات العامة تخت�ص اللجنة مبهام عديدة منها رعاية حقوق الإن�سان واحلريات ومراجعة
وتوثيق حقوق الإن�سان التي ن�ص عليها الد�ستور والقوانني النافذة و�إبداء الر�أي فيما يتعلق بتطبيقاتها
ومدى االلتزام بها من قبل الأجهزة الر�سمية وال�شعبية والنقابية والقطاع اخلا�ص وغريها.
	�إبداء الر�أي وامل�شورة �إىل اجلهات املخت�صة يف الدولة بهدف تفعيل الت�شريعات املت�صلة
باحلقوق واحلريات وامل�ساهمة يف تقدمي معاجلات لالختالالت التي قد تكون موجودة يف تلك القوانني
وتطبيقها واالهتمام بحقوق املر�أة والطفل وتعزيز م�ساهمة املر�أة يف احلياة العامة.
	�أما يف جمال م�ؤ�س�سات املجتمع املدين غري احلكومية فتتوىل اللجنة رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وتفعيل دورها وتقدمي الر�أي ب�ش�أن تذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض ا�ضطالعها مبهامها وتخت�ص
بتقدمي الر�أي ب�ش�أن الت�شريعات املت�صلة باملنظمات غري احلكومية وتفعيلها وامل�ساهمة يف تطويرها
ور�صد التوجيهات الدولية والإقليمية واملحلية يف جمال املنظمات غري احلكومية وحتليلها وتقدمي
الر�أي ب�ش�أنها وتوطيد العالقة مع املنظمات الدولية والإقليمية املعنية باملنظمات غري احلكومية يف
اليمن وتبادل الر�أي واخلربات معها.

ثالث ًا :الهيئات املعنية بحقوق املر�أة والطفل:

توجد جمموعة من اللجان واملجال�س العليا املتخ�ص�صة تعمل يف جماالت املر�أة والطفل ،و�سيتم
هنا تقدمي ا�ستعرا�ض مقت�ضب لها حيث �سن�ستعر�ض مهام واجنازات هذه الهيئات بالتف�صيل يف الف�صل
اخلا�ص بحقوق املر�أة.
1 .1املجل�س الأعلى للمر�أة:
ت�شكل املجل�س مبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )68ل�سنة 2000م بهدف النهو�ض
ب�أو�ضاع املر�أة يف خمتلف املجاالت و�أعيد ت�شكيلة مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )35ل�سنة 2003م،
برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء وع�ضوية جمموعة من الوزراء الذين تت�صل جماالت عمل وزاراتهم
بق�ضايا املر�أة ب�شكل عام كوزارات (التخطيط والتعاون الدويل ،ال�شباب والريا�ضة ،اخلدمة املدنية
والت�أمينات ،الرتبية والتعليم ،ال�شئون االجتماعية والعمل ،ال�صحة العامة وال�سكان ،وحقوق الإن�سان)،
 )6اجلمهورية اليمنية ،جمل�س ال�شورى� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
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بالإ�ضافة �إىل رئي�سة اللجنة الوطنية للمر�أة التي �أ�سندت �إليها مهمة مقررة املجل�س  ..كما ي�ضم يف
ع�ضويته نائب رئي�س اللجنة الوطنية للمر�أة وممث ًال عن الغرف التجارية و�ست �شخ�صيات ن�سائية
عامة.
ومبوجب هذا القرار �أ�صبحت اللجنة الوطنية للمر�أة جهاز ًا تنفيذي ًا وا�ست�شاري ًا للمجل�س
يتمتع با�ستقاللية �إدارية ومالية.
2 .2اللجنة الوطنية للمر�أة:
ت�شكلت عام 1996م مبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء ا�ستجابة لتو�صيات م�ؤمتر بكني
املنعقد عام 1995م الذي دعا احلكومات �إىل ت�شكيل جلان وطنية خا�صة باملر�أة ومبوجب قرار ت�شكيل
اللجنة حتددت لها جمموعة من الأهداف �أهمها الإ�سهام يف �إعداد واقرتاح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
واخلطط اخلا�صة باملر�أة والنهو�ض ب�أو�ضاعها يف املدينة والريف وحتديد �أولويات امل�شروعات التنموية
اخلا�صة باملر�أة.
3 .3املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة:
ت�شكل املجل�س بداية حتت م�سمى “املجل�س اليمني للأمومة والطفولة” مبوجب قرار رئي�س
اجلمهورية رقم ( )53ل�سنة 1991م برئا�سة وزير الت�أمينات وال�شئون االجتماعية �آنذاك وع�ضوية
عدد من وكالء الوزارات املت�صل جمال عملها مبو�ضوع الأمومة والطفولة كوزارات (ال�صحة ،الإعالم،
والرتبية والتعليم) ،كما �ضم املجل�س يف ع�ضويته �أمني عام جمعية الهالل الأحمر و�أمني عام اليون�سكو
 ..ويف عام 1999م �أُعيد ت�شكيل املجل�س مبوجب قرار جمهوري �صدر يف  20دي�سمرب 1999م لي�صبح
�أ�سمه “املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة” وارتفع م�ستوى متثيله لي�صبح برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء
وع�ضوية ثمانية وزراء ممن تت�صل جماالت عمل وزاراتهم مبو�ضوع الأمومة والطفولة ،منها وزارات
الت�أمينات وال�شئون االجتماعية والرتبية وال�صحة والثقافة واملالية والإعالم.
كما �ضم املجل�س يف ع�ضويته �أمين ًا عام ًا للمجل�س و�أمني عام املجل�س الوطني لل�سكان و�أربعة
ممثلني للمنظمات غري احلكومية  ..كما �صدر قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )20ل�سنة 2000م
مت�ضمن ًا ت�أكيد ال�شخ�صية االعتبارية والذمة املالية امل�ستقلة للمجل�س ،وحدد القرار مهام عدة للمجل�س
�أهمها و�ضع اال�سرتاتيجيات ور�سم ال�سيا�سة العامة فيما يتعلق بالأمومة والطفولة مبا يتفق مع الد�ستور
والقوانني النافذة وا�سرتاتيجيات الدول للتنمية الب�شرية.
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الفرع الرابع

املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان
�شهدت الأعوام املا�ضية تطور ًا يف �إعداد منظمات املجتمع املدين وبروز دور العديد من املنظمات
النوعية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،والتي متار�س العديد من الأن�شطة املتعلقة برفع وعي خمتلف
�شرائح املجتمع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واملدنية والتنموية ،كما ي�ؤدي بع�ضها
دور ًا هام ًا يف مراقبة مدى احرتام الأجهزة احلكومية املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان و�إىل جانب
�سواء من قبل اجلهات احلكومية �أو املنظمات
دورها يف ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان تقوم بر�صد االنتهاكات ً
�شبه احلكومية �أو حتى الأفراد وبالتوازي مع الدور املتنامي ملنظمات حقوق الإن�سان بد�أت بع�ض ال�صحف
احلزبية تخ�ص�ص �أبواب ًا ثابتة لر�صد وقائع انتهاك حقوق الإن�سان الفردية واالجتماعية.
•من �أهم املنظمات غري احلكومية(:)7
 .أملتقى املر�أة للدرا�سات والتدريب:
وهي منظمة غري حكومية ت�أ�س�ست عام 2000م برتخي�ص �صادر من وزارة الثقافة وتر�أ�سها
الأ�ستاذة� /سعاد القد�سي ويعاونها جمل�س �إدارة وجمموعة من املن�سقني والن�شطاء ومقرها الرئي�سي
مدينة تعز اليمنية وتزاول ن�شاطها يف خم�س حمافظات حتى الآن.
 .باملركز الوطني حلقوق الإن�سان وتنمية الدميقراطية:
وهو منظمة غري حكومية ال ت�سعى �إىل الربح وتهدف لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان وتنمية
الدميقراطية ومقرها الرئي�س يف �صنعاء ويجوز �أن يفتح لها فروع يف جميع �أنحاء اجلمهورية.
 .تاملدر�سة الدميقراطية:
وهي منظمة غري حكومية يف اليمن تهتم بحقوق الإن�سان واحلقوق الدميقراطية وحقوق الطفل.
 .ثحركة الدفاع لر�صد ومناه�ضة انتهاكات حقوق املر�أة يف اليمن.
 .جمنتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان.
 .حعني على اليمن.
 .خالهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات (هود).

 )7ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان �شبكة االنرتنت الدولية.
			
جامعة امللكة �أروى

69

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

احلقوق واحلريات يف اليمن بني النظرية والتطبيق "حتديــات الواقع و�آمال امل�ستقبــل"

املبحث الثالث

حقوق الإن�سان يف اليمن يف الواقع واملمار�سة(اجلانب التطبيقي )
من خالل اطالع الباحث للعديد من الدرا�سات والتقارير املتعلقة بر�صد وتتبع حماية حقوق
االن�سان يف الوطن العربي عموما ويف اليمن خ�صو�صا ميكن القول بان اليمن تراجعت عن مركز ال�صدارة
كم�سرح للعمليات الإرهابية بعد �أن تبو�أه طيلة الأعوام املا�ضية حيث ا�ستمرت التفجريات واال�شتباكات
على �أنحاء متفرقة ،كما ا�ستمرت االعتقاالت الع�شوائية ومطاردة مئات من الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم،
وظل �أكرث من (� )200شخ�ص حمتجزين دون اتهام �أو حماكمة وتابعت ال�سلطات اعتقال وطرد مئات
الأجانب للعام الثاين على التوايل.
وتابعت ال�سلطات القب�ض على مئات من الأجانب �أغلبهم يدر�سون يف املعاهد الدينية
والإ�سالمية وقامت بطردهم خارج البالد ،وو�صل عدد ه�ؤالء املبعدين ُ
منذ بدء هذه الظاهرة يف العام
2002م طبق ًا مل�صادر حزب امل�ؤمتر ال�شعبي (احلاكم �سابق ًا) ( )2800مبعد.
ويف جمال احلق يف احلياة لقي ع�شرات الأ�شخا�ص م�صرعهم خالل مطاردات قوات الأمن لهم
يف �إطار مكافحة الإرهاب ومن ذلك �أعلنت ال�سلطات يف يونيو 2002م م�صرع �سبعة �أ�شخا�ص و�إ�صابة
الع�شرات من املت�شددين الإ�سالميني الذين ينتمون لقوات جي�ش (عدن – �أبني) الإ�سالمي.
كذلك ا�ستمرت الألغام الأر�ضية املزروعة م�صدر ًا النتهاك احلق يف احلياة فقتل ( )4ن�ساء
وطفل وجرح الع�شرات نتيجة انفجار لغم يف  9دي�سمرب 2002م كان مزروع ًا �أمام منزل يف حمافظة
تعز ،و�أُجريت حتقيقات لك�شف مالب�سات احلادث.
ويف جمال احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي �أعلنت ال�سلطات اليمنية اعتقال عدد من
امل�سلحني من جي�ش عدن �أبني الإ�سالمي وجهت �إليهم اتهامات مب�سئوليتهم عن الهجوم على فريق طبي
�أثناء قيامه بعمل �إن�ساين �أ�سفر عن �إ�صابة م�سئول طبي باجلي�ش وم�ساعدوه اخلم�سة.
كما اعتقلت القوات اليمنية يف � 9سبتمرب 2002م املواطن ال�سعودي الهارب «بندر الغامدي»
�أحد املطلوبني للحكومة ال�سعودية على قائمة الــ 19امل�شتبه يف تدبريهم هجمات الريا�ض ،كما اعتقلت
يف � 3أكتوبر 2002م ثمانية �أ�شخا�ص ي�شتبه يف انتمائهم لتنظيم القاعدة يف حمافظة عدن وبعد
حتذيرات تلقتها ال�سلطات من ال�سفارة الأمريكية.
ووا�صلت احلكومة مطاردة املتهمني بتفجري املدمرة الأمريكية كول و�ألقت القب�ض على �أحدهم
يف � 6أكتوبر 2002م ،كما �ألقت القب�ض على �آخر منهم وهو حممد الأهدل امللقب «�أبوعا�صم املكي» يف
 25نوفمرب 2002م.
كما �أعلنت �أجهزة الأمن اليمنية يف  30نوفمرب  2002عن �إحباط خمطط تخريبي كان
ي�ستهدف عدد ًا من من�ش�آت احلكومة االقت�صادية والإعالمية و�أنها عرثت على كميات من املواد املتفجرة
بحوزة �أ�شخا�ص.
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ومن ناحية �أخرى و�سعت ال�سلطات الأمنية من �إجراءات ت�سليم وت�سلم امل�شتبه فيهم مع عدة
بلدان عربية و�أجنبية وخا�صة مع م�صر وال�سعودية.
وقد �أطلقت ال�سلطات يف  25دي�سمرب 2003م �سراح بريطانيني م�سلمني كانا م�سجونني بتهم
تتعلق بالإرهاب بعد انق�ضاء مدة �سجنهما وهما «�شاهدبات و�سرمد �أحمد» ،وكانت حمكمة مينية
�أدانتهما عام 1999م� ،إ�ضافة �إىل �ستة بريطانيني �آخرين من �أ�صول باك�ستانية وعربية بتهمة ت�شكيل
جمموعة م�سلحة لتنفيذ �أعمال �إرهابية يف اليمن.
وقد تبنت احلكومة حوار �أيديولوجيا مع املتهمني يف جرائم �إرهابية وقام بهذا احلوار علماء
دين �إ�سالميني وذلك ملحاولة �إعادة تثقيفهم و�إعالن توبتهم وا�ستنكارهم للعمل الإرهابي وتعهدهم
باحرتام قوانني الدولة واحرتام الأديان الأخرى واالمتناع عن مهاجمة الأجانب ،ووفق ًا لهذا احلوار
مت الإفراج عن حوايل ( )100حمتجز تعهدوا مبا ُطلب منهم ،وبقي (� )50شخ�ص رف�ضوا كتابة هذه
التعهدات.
ويف نوفمرب 2003م ت�ضمن العفو الرئا�سي مبنا�سبة �شهر رم�ضان الإفراج عن حوايل ()90
حمتجز ًا يف �شبهات �إرهابية ،وذلك لعدم ثبوت االتهامات �ضدهم.
ويف جمال احلق يف املحاكمة العادلة فمازالت احلكومة م�ستمرة يف الربنامج الذي �أعلن عنه
عام 1997م لتطوير وحتديث الق�ضاء يف اليمن ،وخالل عام 2003م قرر جمل�س الق�ضاء الأعلى الذي
ير�أ�سه رئي�س اجلمهورية �آنذاك �إنهاء خدمة �أكرث من ( )12قا�ضي وع�ضو ًا يف النيابة العامة لف�شلهم يف
تطبيق القانون ،وكان هذا املجل�س قد اتخذ قرارات مماثلة عام 2002م �شملت ( )35قا�ضي ًا وع�ضو ًا يف
النيابة العامة.
وقد ح�ض رئي�س اجلمهورية على �إ�صالح االختالالت وحماربة الف�ساد داخل ال�سلطة
الق�ضائية و�إجراء تقومي �شامل عن الو�ضع الق�ضائي والإداري لل�سلطة الق�ضائية مبو�ضوعية بعيد ًا عن
املجاملة واملحاباة وال�سرعة يف �إجناز الق�ضايا واالهتمام بدور املر�أة يف جمال الق�ضاء وت�شجيعها طبق ًا
للقوانني والأنظمة وال�شريعة الإ�سالمية ،و�أ�شار �إىل وجود قلة من الق�ضاة غري �صاحلني ينبغي �إبعادها
عن ال�سلك الق�ضائي.
وفيما يتعلق بق�ضية اغتيال املرحوم /جار اهلل عمر – ع�ضو املنظمة والأمني العام امل�ساعد
للحزب اال�شرتاكي املعار�ض – فقد �أ�صدرت حمكمة �شمال �صنعاء االبتدائية يف � 14سبتمرب 2003م
ُحكم ًا بالإعدام على «جار اهلل ال�سعواين» املتهم الأول بعد اعرتافه بارتكاب اجلرمية بها وحب�س �ستة
من �أع�ضاء املجموعة التي يتزعمها ملدة ترتاوح بني ثالثة �إىل ع�شر �سنوات ،وبر�أت املحكمة �سبعة
�آخرين من �أع�ضاء املجموعة التي بد�أت حماكمتها يف �إبريل 2003م.
ويف جمال معاملة ال�سجناء وغريهم من املحتجزين مازالت �أحوال ال�سجون �سيئة وال تتفق
مع املعايري الدولية وتعاين من التكد�س و�سوء التغذية وتفتقر �إىل الرعاية ال�صحية وتتف�شى فيها
الر�شوة ،ومازالت �أحوال �سجن الن�ساء �سيئة للغاية.
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وقد �شكلت جلنة حكومية من جمل�س الق�ضاء الأعلى ووزارات العدل ،حقوق الإن�سان ،ال�صحة
العامة وال�سكان ،الرتبية والتعليم ،والداخلية للقيام مبراقبة �أو�ضاع ال�سجون يف عدة حمافظات،
و�سجل تقرير هذه اللجنة العديد من امل�شاكل التي ترجع �إىل ندرة االعتمادات املالية التي ت�سمح
بتح�سني �أو�ضاع ال�سجون وو�ضع برامج تدريب لل�سجناء مل�ساعدتهم على �إيجاد فر�ص عمل يف امل�ستقبل.
كما بد�أت احلكومة االهتمام مبو�ضوع ال�سجناء املعاقني ذهني ًا ،و�أعلن رئي�س اجلمهورية يف
يوليو 2003م الإفراج عن امل�سجونني املعاقني ذهني ًا وو�ضعهم يف م�ؤ�س�سات للأمرا�ض العقلية  ..ومع هذا
ف�إن هذا القرار واجه عدة عقبات لعدم قدرة امل�ؤ�س�سات على ا�ستيعابهم ب�صورة كافية.
وقد �سمحت ال�سلطات خالل عام 2003م لبع�ض منظمات حقوق الإن�سان املحلية والدولية
بزيارة بع�ض ال�سجون ،لكن جهاز الأمن ال�سيا�سي رف�ض متام ًا ال�سماح بزيارة مراكز االحتجاز التابعة
له .ومازالت م�شكلة ال�سجون اخلا�صة التابعة لزعماء القبائل م�شكلة مل جتد احلل املنا�سب فمازال
ال�سجناء يف هذه ال�سجون بدون حماكمة عادلة �أو حتى جمرد حماكمة �صورية وال يعرفون ملاذا �سجنوا
ومتى �س ُيفرج عنهم ،ومازالت هناك �إدعاءات بوجود �سجون خا�صة داخل بع�ض املن�ش�آت احلكومية.
وخالل عام 2003م قدم حوايل ( )40من رجال الأمن للمحاكمة الت�أديبية ب�سبب قيامهم
بانتهاكات حلقوق الإن�سان خالل ت�أدية عملهم و�صدرت �أحكام بال�سجن ترتاوح بني ( )20يوم ًا �إىل
ع�شرة �أعوام ،كما ا�ستمرت خالل العام حماكمة ثالثة �ضباط �أمن قاموا بتعذيب �شابني يف مدينة
ح�ضرموت وحماكمة مدير �أمن يف مدينة ذمار قام بتعذيب بع�ض املقبو�ض عليهم وتلقى ر�شوة من ذويهم
لوقف التعذيب ،وحتى نهاية عام 2003م مازالت هذه املحاكمات م�ستمرة.
ويف جمال احلريات العامة ا�ستمرت احلكومة يف الت�ضييق على حرية الر�أي والتعبري
وال�صحافة ،فبالرغم من �أن الد�ستور ين�ص على حرية التعبري وحرية ال�صحافة ف�إن احلكومة حتد من
حرية ال�صحافة وحتاول الت�أثري على العمل ال�صحفي من خالل فر�ض عقوبة ال�سجن على ال�صحفيني
الذين ين�شرون �أخبار ًا تتعلق ب�إهانة الدولة ملدة ت�صل �إىل خم�س �سنوات وجترم �أي�ض ًا �إهانة احلكومة
�أو امل�ؤ�س�سات الربملانية ون�شر الأنباء الكاذبة التي تهدد ال�سلم وامل�صالح العامة وكذلك الأنباء الكاذبة
التي ت�ؤثر على عالقات الدولة مع الدول العربية والأجنبية ال�شقيقة وال�صديقة.
ُ
ومنذ �أن �أعلن رئي�س اجلمهورية يف يوليو 2002م بوقف الإجراءات الق�ضائية التي اتخذت
�ضد كل ال�صحفيني املقدمني �إىل املحاكم ف�إن ال�ضغوط التي كانت متار�سها احلكومة على ال�صحف
امل�ستقلة و�صحف �أحزاب املعار�ضة قلت ب�شكل وا�ضح يف عام 2003م غري �أن مراقبة ال�صحف وحماولة
الت�أثري على رجال الإعالم ا�ستمرت خالل عام 2003م.
ومازالت وزارة الإعالم ت�ؤثر على العمل ال�صحفي عن طريق امتالكها لو�سائل طبع ال�صحف
والدعم الذي يوجه لهذه ال�صحف ،بالإ�ضافة �إىل امتالك الدولة للإذاعة والتلفزيون ،ومازال
ال�صحفيون يفر�ضون على �أنف�سهم رقابة ذاتية عند تعر�ضهم لبع�ض املوا�ضيع احل�سا�سة.
وقد ذكر بع�ض ال�صحفيني �أنهم تلقوا تهديدات من �أجهزة �أمنية �إن مل يغريوا من �أ�سلوب
			
جامعة امللكة �أروى

72

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

احلقوق واحلريات يف اليمن بني النظرية والتطبيق "حتديــات الواقع و�آمال امل�ستقبــل"

تناولهم لبع�ض الق�ضايا و�ضرورة البعد عن بع�ض املوا�ضيع احل�سا�سة.
وقامت وزارة الإعالم يف بع�ض الأحيان خالل عام 2003م مب�صادرة بع�ض �أعداد من �صحف
املعار�ضة التي ت�ضمنت نقد ًا للحكومة ،ويف يناير 2003م قررت حمكمة النق�ض يف �صنعاء تربئة «جمال
�أحمد عامر» من التهمة التي وجهت �إليه عام 2000م بكتابة مقاالت نقدية �ضد احلكومة ال�سعودية،
كما مت خالل العام �إغالق ملف االتهام الذي وجه �ضد رئي�س حترير جملة ال�شموع عام 2001م.
ومازال مركز حرية ال�صحافة وتدريب ال�صحفيني وهو منظمة غري حكومية مل يح�صل حتى
الآن على ت�صريح بالعمل ُ
منذ �أن تقدم بذلك عام 2002م ويهتم املركز مبتابعة االنتهاكات �ضد رجال
الإعالم.
ويف جمال احلق يف التجمع ال�سلمي ف�إن احلكومة حتد عملي ًا من حرية التجمع وتدعي احلكومة
ب�أنها متنع وتفرق بع�ض املظاهرات حتى ال يتطور الأمر �إىل �شغب �أو وقوع �ضحايا وتطلب احلكومة
احل�صول على �إذن م�سبق قبل القيام باملظاهرات ،ويف العادة ف�إنها ت�سمح بذلك فيما عدا حاالت معينة
وب�صفة عامة تتم مراقبة هذه التجمعات وتدعي املعار�ضة �أن احلكومة يف بع�ض الأحيان تلقي القب�ض
على بع�ض الن�شطاء امل�شاركني يف هذه التجمعات وتقوم با�ستجوابهم قبل �إخالء �سبيلهم.
ويف مار�س 2003م ت�سببت قوات الأمن يف قتل و�إ�صابة ( )4من املتظاهرين املحتجني على
العدوان على العراق بينهم طفل يف احلادية ع�شر من عمره ،حيث ا�ستخدمت الأ�سلحة والقنابل امل�سيلة
للدموع لتفرقة املتظاهرين ،كما احتجزت واعتدت بال�ضرب على بع�ض املتظاهرين ،وقد طالبت املنظمة
العربية حلقوق الإن�سان ب�إجراء حتقيق ق�ضائي يف وقائع القتل وحما�سبة امل�سئولني عنه ،وحترتم
احلكومة احلق يف تكوين اجلمعيات ويعد من الأعمال الروتينية ح�صول اجلمعية على �إذن بالعمل من
وزارة ال�شئون االجتماعية �أو من وزارة الثقافة.
ويف جمال احلق يف التنظيم ي�شرتط قانون الأحزاب ال�سيا�سية �أال يقل عدد امل�ؤ�س�سني لتكوين
حزب جديد عن (� )75شخ�ص ًا و�أال يقل عدد الأع�ضاء عن ( )2500ع�ضو ًا ،وقد ذكرت م�صادر املعار�ضة
�أن هذه ال�شروط ت�ضع العراقيل �أمام الأحزاب نظر ًا لأن بع�ض �أحزاب املعار�ضة جتد �صعوبة يف �أن يكون
لديها هذا العدد من الأع�ضاء.
ويف جمال احلق يف امل�شاركة �شهدت البالد يف � 27أبريل 2003م ثالث انتخابات نيابية ُ
منذ
توحيد البالد عام 1990م وتناف�س يف االنتخابات ( )1536مر�شح ًا على مقاعد املجل�س البالغة
( )301مقعد ًا بينهم ( )11امر�أة فقط رغم �أن الن�ساء ي�شكلن نحو  40%من الناخبني.
و�شارك يف الت�صويت نحو  76%من �أ�صل  7،5مليون ناخب يحق لهم الت�صويت و�أ�شار املراقبون
�إىل عدة خروقات خالل العملية االنتخابية مثل م�شاركة بع�ض الأطفال يف الت�صويت واقرتاع �أ�شخا�ص
دون هوية ووقعت حوادث �إطالق نار متفرقة �أدت �إىل وفاة (� )4أ�شخا�ص و�إ�صابة حوايل (� )10آخرين
ح�سب م�صادر املعار�ضة.
وا�شتكى عدد من املر�شحني امل�ستقلني �إىل املنظمة من حرمانهم من حقهم يف الرت�شيح رغم
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ا�ستيفائهم لكل �شروط الرت�شيح الد�ستورية بينهم مر�شحة انتهى فرز الأ�صوات ب�إعالن جناحها يف
دائرتها غري �أن اللجنة املركزية امل�شرفة على االنتخابات �أعلنت جناح مناف�س لها وجرى تهديدها ملنعها
من الطعن على النتيجة.
وفاز حزب امل�ؤمتر ال�شعبي (احلاكم �سابق ًا) بعدد ( )214مقعد ًا وتاله التجمع اليمني
للإ�صالح حاز على ( )45مقعد ًا ،ثم احلزب اال�شرتاكي حاز على �سبعة مقاعد ،وح�صل احلزب الوحدوي
النا�صري وحزب البعث العربي اال�شرتاكي على مقعدين لكل منها ،وفاز امل�ستقلون ب�أربعة ع�شر مقعد ًا
وانخف�ضت ح�صة الن�ساء �إىل مقعد واحد بعد �أن كن ميثلن مبقعدين يف الربملان ال�سابق.
وقد �أورد تقرير للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية �شكوى
بع�ض املر�شحني من عملية تزوير لنتيجة االنتخابات يف بع�ض الدوائر مبحافظة عدن ،حيث طعنوا يف
كل من املعال وخور مك�سر.
نتائج الفرز ل�صناديق يف ٍ
ورغم �أن الد�ستور ي�سمح للربملان ب�أن يقرتح قوانني �إال �أن ذلك ال يحدث ويكتفي الربملان
مبناق�شة امل�شاريع وال�سيا�سات التي تقدمها احلكومة.
كما زادت حدة انتقاد الربملان للحكومة وخا�صة يف جمال �سيا�ستها جتاه املحتجزين واملعتقلني
كما وجه النقد ل�سيا�سة احلكومة جتاه حملتها ملناه�ضة الإرهاب.
ورغم �أن انتخابات املحليات �أُجريت عام 2001م �إال �أن هناك جمال�س حملية مل يتم تكوينها
للقيام بدورها حتى نهاية عام 2003م.
ويالحظ �أي�ض ًا �أن بع�ض املجال�س املحلية غري قادرة على القيام بدورها ب�سبب تدخل زعماء
القبائل للت�أثري عليها وعلى قراراتها.
وخالل دي�سمرب 2003م مت حل اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان التي كانت ترفع
تقاريرها �إىل رئي�س الوزراء وحولت اخت�صا�صاتها �إىل وزارة حقوق الإن�سان وذلك مبوجب القرار
اجلمهوري الذي حدد اخت�صا�صات الوزارة.
وتعر�ض م�سئولون مينيون ملحاوالت اغتيال �سقط خاللها بع�ض ال�ضحايا ومن ذلك �أ�صيب
حمافظ �شبوه بجروح بينما قتل �شقيقه «ر�صا�ص �أحمد ر�صا�ص»الذي يعمل �ضابط ًا يف اال�ستخبارات
يف  4دي�سمرب ،و�أعلنت جماعة �إ�سالمية م�سئوليتها عن احلادث ،وتعر�ض «العميد /عبدالقادر ال�شامل»
ملحاولة الغتياله يف  4يناير 2004م جنا منها و�أ�صيب حار�سه و�سائق �سيارته  ..كما �سقط ع�شرات
الأ�شخا�ص بني قتيل وجريح يف ال�صراع لل�سيطرة على امل�ساجد يف �أربعة مواقع متفرقة على الأقل
بينها م�سجد يف حمافظة حلج وم�سجدان يف حمافظة ذمار ،وا�ستخدمت يف الهجمات القنابل اليدوية
والأ�سلحة الأوتوماتيكية وراح �ضحيتها ( )15قتي ًال و�أكرث من ( )40جريح ،كما �سقط ع�شرات القتلى
يف ا�شتباكات بني القبائل وبني القوات احلكومية وجمموعات قبلية يف �أنحاء متفرقة من البالد.
ويف  3مار�س 2004م اعتقلت قوات الأمن جمموعة من امل�سلحني يف حمافظة �أبني بينهم
«عبدالر�ؤوف ن�صيب» الذي يو�صف ب�أنه من قيادات القاعدة ،وعلى �صلة مبكافحة الإرهاب �أيدت
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حمكمة اال�ستئناف يف �صنعاء يف  5فرباير 2005م حكم ًا ابتدائي ًا بالإعدام على اليمني « حزام �صالح
املجلي» املتهم بتزعم املجموعة التي نفذت تفجري ناقلة النفط الفرن�سية ليمبورغ عام 2002م ،و�شددت
املحكمة �أحكام ال�سجن التي �أ�صدرتها املحكمة اجلزائية االبتدائية املتخ�ص�صة بق�ضايا �أمن الدولة عام
2004م بحق بقية �أفراد املجموعة التي ت�ضم (� )15شخ�ص ًا.
وا�ستبدلت عقوبة الإعدام بحق املتهم «فواز الربيعي» �إىل ال�سجن ع�شر �سنوات ،و�شددت عقوبة
�أثنني من املتهمني من � 10إىل  15عام ًا ،بينما �أقرت بقية الأحكام التي تراوحت بني ال�سجن ثالثة �إىل
ع�شرة �أعوام ،كان «الربيعي» اعرتف �أمام املحكمة يف دي�سمرب ب�صلة املتهمني بتنظيم القاعدة ،وقال
�أنهم تعهدوا لزعيمه «�أ�سامة بن الدن» بقتل الأمريكيني يف اليمن ،و�أدانت املحكمة املتهمني بالتورط
فيما و�صف ب�أن�شطة �إرهابية �أخرى منها التخطيط الغتيال ال�سفري الأمريكي ب�صنعاء وتنفيذ هجمات
على عدد من ال�سفارات الغربية.
وثبتت حمكمة اال�ستئناف اليمنية يف  27فرباير 2005م احلكم بالإعدام ال�صادر يف 29
�سبتمرب 2004م بحق املتهم «عبدالرحيم النا�شري» الذي ُيحاكم غيابي ًا نظر ًا لأنه معتقل يف الواليات
املتحدة بعدما ت�سلمته من الإمارات.
وكانت املحكمة قد خف�ضت احلكم ال�صادر عن املحكمة االبتدائية على «جمال البدوي» �إىل
� 15سنة كما مل ت�ؤيد املحكمة حكم الإعدام الذي طالب به املدعي العام بحق متهمني اثنني �آخرين
هما «م�أمون �أحمد �سعيد( 30عام ًا) ،وفهد الق�صع ( 30عام ًا)» وق�ضت مبعاقبتهما بال�سجن لثمان وع�شر
�سنوات على التوايل.
وكانت وجهت للمتهم الأول تهمة تزوير وثائق ر�سمية زور بها االنتخابات ،والثاين تهمة
امل�شاركة يف جمموعة م�سلحة والتقاط �صور للهجوم على املدمرة الأمريكية «كول» يف �أكتوبر 2000م،
والذي �أدى �إىل مقتل ( )17جندي ًا �أمريكي ًا وتبناه زعيم تنظيم القاعدة «�أ�سامة بن الدن».
وق�ضت حمكمة بال�سجن عامني على �ستة مينيني بتهمة تزوير وثائق �سفر يف حماولة لالن�ضمام
للمقاومة يف العراق ،يف حني ق�ضت برباءة خم�سة �آخرين يف نف�س الق�ضية وبرئ املتهمون جميع ًا من
تهمة �أخرى هي ت�شكيل جماعة م�سلحة لتنفيذ هجمات يف اليمن ،و�أنكر املتهمون معظم التهم املوجهة
�إليهم ،غري �أن بع�ضهم �أقر تزوير جوازات �سفر مينية و�سعودية وعراقية ومن بني املدنيني ( )3ت�سلمهم
اليمن من ال�سعودية و( )2ت�سلمهم من �سوريا.
وتنتقد املنظمات احلقوقية عدم جتاوب املحاكم مع طلبات الدفاع والتحقيق فيما يرد على
ل�سان املتهمني من وقوع تعذيب خالل التحقيقات الأمنية  ..ويف �إطار تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
�أقر الربملان اليمني تعدي ًال على قانون ال�سلطة الق�ضائية ي�صبح مبوجبه رئي�س املحكمة اال�ستئنافية
العليا �أعلى هيئة ق�ضائية يف البالد رئي�س ًا ملجل�س الق�ضاء الأعلى والذي كان يرت�أ�سه رئي�س اجلمهورية.
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اخلامتة

من خالل العر�ض ال�سابق امل�ؤيد باالدلة والرباهني واحلجج التي مت �سردها يف املباحث
الثالثة ال�سابفة والتي حاولت االجابة على الت�سا�ؤل الرئي�سي للدرا�سة واملتمثل يف  :مامدى التطابق
بني االقرار واملمار�سة فيما يتعلق بحماية حقوق االن�سان يف اليمن فقد ات�ضح لنا �أنه فيما يتعلق
بالإقرار ف�إن اليمن قد �أوفت بذلك �ش�أنها �ش�أن باقي الدول العربية ذلك من خالل ما ت�ضمنته البنود
الد�ستورية والقانونية املتعلقة ب�إقرار احلقوق واحلريات يف اجلمهورية اليمنية ،وكذلك قامت اليمن
ب�إن�شاء العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية والغري ر�سمية املتخ�ص�صة يف جمال حقوق الإن�سان� .إال �أنه فيما
يتعلق باملمار�سة والتطبيق مل تكن على ال�شكل الأمثل كما هو �ش�أن الدول املتقدمة ،ولذا ف�إنه قد �شابها
بع�ض االنتهاكات والتي من امل�ؤمل �أن تتالفاهايف ال�سنوات القادمة ولذا فان الباحث يو�صي ب�ضمانات
جديدة يجب توافرها يف الد�ستور اليمني اجلديداملزمع ان�شا�ؤه حيث يجب �أن يقر الد�ستور ويقدم
�ضمانات قانونية حلماية و�صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم من خالل ما يلي:
�1 .1أن ين�ص �صراحة على �أن ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات ،ويف هذا �ضمانة لل�شعب للمحافظة على
حقوقه وحرياته من ع�سف القائمني على ال�سلطة ،مبعنى �أن ين�ص على «�أن �سيادة القانون
�أ�سا�س احلكم يف الدولة»� ،سيادة القانون هي �أ�سا�س م�شروعية ال�سلطة وهي ال�ضمانة الأكيدة
حلماية احلقوق واحلريات.
�2 .2أن ين�ص الد�ستور على �أن ا�ستقالل الق�ضاء وح�صاناته �ضمانان �أ�سا�سيان حلماية احلقوق
واحلريات ،وعلى �أن ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،و�أن الق�ضاة م�ستقلون وغري قابلني للعزل.
�3 .3أن يكفل الد�ستور �صراحة حق التقا�ضي للمواطنني ،وي�ؤكد على �أن اجلرائم يف حقوق الإن�سان
ال ت�سقط بالتقادم من خالل و�ضع مواد فيه ت�شري �إىل ذلك.
�4 .4أن يت�ضمن الد�ستور اجلديد �إن�شاء املحكمة الد�ستورية العليا كما هو معمول به لدى الأ�شقاء
والأ�صدقاء يف دول العامل ،وذلك ك�ضمانة قانونية هامة حلماية و�صيانة حقوق وحريات
الأفراد من �أي قانون �أو الئحة تقيدها �أو حتد منها ،مبا معناه �أن ين�ص على �أن املحكمة
الد�ستورية العليا هي هيئة ق�ضائية م�ستقلة قائمة بذاتها وتتوىل الرقابة الق�ضائية دون
غريها على د�ستورية القوانني واللوائح.
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قائمة امل�صادر
اوال -الوثائق:

1 .1اجلمهورية اليمنية ،املركز الوطني للمعلومات� ،صنعاء ،وللمزيد انظر موقع املركز ب�شبكة
االنرتنت الدولية.
2 .2اجلمهورية اليمنية ،وزارة حقوق الإن�سان� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
3 .3اجلمهورية اليمنية ،مكتب رئا�سة اجلمهورية� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت
الدولية.
4 .4اجلمهورية اليمنية ،مكتب جمل�س رئا�سة الوزراء� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت
الدولية.
5 .5اجلمهورية اليمنية ،جمل�س النواب� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
6 .6اجلمهورية اليمنية ،جمل�س ال�شورى� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
7 .7ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان� ،شبكة االنرتنت الدولية.
8 .8التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2002م ،املنظمة العربية حلقوق
الإن�سان القاهرة 2002م.
9 .9التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2003م ،املنظمة العربية حلقوق
الإن�سان القاهرة 2003م.
1010التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2004م ،املنظمة العربية حلقوق
الإن�سان القاهرة 2004م.
1111التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2005م ،املنظمة العربية حلقوق
الإن�سان القاهرة 2005م.

ثانبا -الكتب :

.1
.2
.3

1عادل فتحي ثابت ،الدميقراطية وحقوق االن�سان يف م�صر،جامعة اال�سكندرية  ،اال�سكندرية
2008،
2حممد عبد القادر حامت ،العوملة مالها وما عليها ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب القاهرة
2005،
3ا�سماعيل �صربي مفلد  ،العالقات ال�سيا�سية الدولية النظرية والواقع  ،القاهرة 2001،

			
جامعة امللكة �أروى

77

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

			
جامعة امللكة �أروى

78

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

درا�ســة مقارنة لبع�ض الأمـــالح املعدنية لدى مت�ســـابقى
جرى امل�سافات الطويلة و�سباحي امل�سافات الطويلة
وعالقتها باحلـــــد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجـــني
د .ع�صام احمد عبد اللة املروعي
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �ألعاب القوى بكلية الرتبية الريا�ضية –
جامعة �صنعاء

امللخ�ص:

يهدف هذا البحث �إىل التعرف على ن�سبة التغري فى م�ستوى تركيز
بع�ض الأمالح املعدنية (الكال�سيوم – الفو�سفور – املاغن�سيوم) فى الدم قبل
وبعد �أداء املجهود البدنى لدى كل من مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة
و�سباحى امل�سافات الطويلة  .واي�ض ًا التعرف على ت�أثري اختالف الو�سط
الذى ميار�س فيه كل من مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات بني الأمالح
املعدنية فى الدم قبل املجهود وبعده ثم التعرف على العالقة بني الأمالح
املعدنية واحلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني فى الدم لدى مت�سابقى اجلرى
وال�سباحة مل�سافة طويلة.
مت اختيار عينة البحث عمدي ًا من العبني مت�سابقى جرى امل�سافات
الطويلة و�سباحى امل�سافات الطويلة ،يتم �سحب عينة الدم قبل املجهود لدى
عينة البحث ثم بعد املجهود (الأداء على الدراجةالأرجوميرت).
وقد ا�سفرت النتائج عن انخفا�ض املاغن�سيوم لدى مت�سابقى اجلرى
عن �سباحى امل�سافات الطويلة قبل املجهود وزيادة تركيز ك ًال من الكال�سيوم
والفو�سفور لدى عينة البحث بعد املجهود عنه قبل املجهود .كما �أظهرت
النتائج وجود عالقة بني املاغن�سيوم واحلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني
لدى كل من مت�سابقى اجلرى و�سباحى امل�سافات الطويلة وقد �أو�صى الباحث
ب�ضرورة الإهتمام بتناول املاغن�سيوم �إما فى ال�شراب �أو فى الوجبات الغذائية
�أو بتناوله كحبوب وذلك لتعوي�ض الفاقد �أثناء املجهود لفرتات طويلة.
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م�شكلة البحث:

	�إن التقدم العلمى والتكنولوجى للبحث العلمى فى القرن احلاىل يدفع بالباحثني لدرا�سة
جماالت متعددة مرتبطة بالأن�شطة الريا�ضية وخا�صة فى اجلانب الف�سيولوجى ك�أف�ضل امل�ؤ�شرات
للداللة على ما يتتمتع به الالعب ذو الكفاءة البدنية العالية .ولعل ما ن�ستقرئه الأن من �إعجاز
فى حتطيم الأرقام القيا�سية ب�صورة م�ستمرة يدل على مدى التقدهم العلمى فى �إعداد الالعبني
وخا�صة الإهتمام بت�شكيل حمل التدريب املقنن والذى ينعك�س على بيولوجية اجل�سم فى �شكل تكيفات
ف�سيولوجية ب�إختالف نظم �إنتاج الطاقة لأداء العمل الع�ضلى.
وقد �إهتم العديد من العلماء بدرا�سة التغريات احليوية الناجتة عن التدريب والتكوينات
املالئمة لأداء املجهود الع�ضلى وذلك من �أجل تطوير طرق ونظريات التدريب الريا�ضى وحتديد م�صادر
الطاقة الالزمة .وقد �أمكن تق�سيم هذه التغريات طبق ًا للمجهود الع�ضلى �إىل تغريات هوائية وتغريات
ال هوائية.
ومتثل الأمالح املعدنية الرئي�سية جانب ًا هام ًا من تكوينات الكائنات احلية بالرغم من �أنها
تتواجد بن�سبة �ضئيلة  ،فهى تدخل فى تكوين مكونات كيموحيوية عديدة او فى بع�ض الأنظمة
الأنزميية.
وتكون الأمالح املعدنية ما يقارب من  1%من حمتوى الربوتوبالزم وهى توجد فى حالة
مت�أينة وبذلك تك�سب بروتوبالزم اخللية الن�شاط الكيميائى والفيزيائى وهى ت�شتمل على الأمالح
املعدنية التى يحتاجها اجل�سم بكميات كبرية مثل الكال�سيوم ،البوتا�سيوم ،ال�صوديوم  ،الفو�سفور،
احلديد  ،املاغن�سيوم وت�شمل اي�ض ًا على �أمالح يحتاجها اجل�سم بكميات قليلة كاليود والنحا�س والزنك
والكوبلت واخلار�صني واملنجنيز ()9( )2001
فم�ستوى تركيز الفو�سفور فى الدم مهم فى جميع تفاعالت امليتابوليزم فى اجل�سم وخا�صة
�أثناء الن�شاط الريا�ضى حيث �أن التحول الفو�سفورى للجلوكوز وهو اخلطوة الأوىل للتمثيل الغذائى له
كما يدخل فى تركيب  ATPو  PCوهى املركبات امل�سئولة عن �إنتاج الطاقة باجل�سم  ،كما ينظم عملية
�إمت�صا�ص ونقل الدهون والتوازن احلم�ضى القلوى فى اجل�سم  )8( )1991( ،كما �أن الفو�سفور موجود
فى جميع خاليا اجل�سم ويتحد �أغلبه مع الكال�سيوم لتكوين العظام والأ�سنان و�أن �أى تناول للكال�سيوم
يعنى تناو ًال للفو�سفور اي�ض ًا ( )9( )2001ويو�صى بع�ض املدربني بتناول بع�ض امل�شروبات الفو�سفورية
�أم ًال فى حت�سني الأداء وذلك لأن نق�ص الفو�سفور ي�ؤثر على �أداء الالعب.
اما عن الكال�سيوم وم�ستوى تركيزه فى الدم فهو مهم لتنظيم وظائف القلب والع�ضالت
والأع�صاب  ،كما ان هذا ي�ساعد على افراز هرمون الأن�سولني نتيجة لوجوده فى املحاليل البنكريا�سية
مما ي�سهم فى الت�أثري الإيجابى للمحافظة على م�ستوى اجللوكوز بالدم �أناء الن�شاط الريا�ضى  ،كما
يعمل على تن�شيط العديد من الأنزميات التى تعمل على انطالق الطاقة من الكربوهيدرات مثل
			
جامعة امللكة �أروى

80

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

درا�ســة مقارنة لبع�ض الأمـــالح املعدنية لدى مت�ســـابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحي امل�سافات الطويلة...

 ، Hdrohnes Succinicdeكذلك فهو �ضرورى لتجلط الدم ولنقل ال�سوائل عرب اغ�شية اخللية
 ،كما ي�ساعد على منع احلمو�ضة والقلوية الزائدة فى الدم و�أي�ض ًا يلعب دور ًا بالغ ًا فى �أداء اع�صاب
الع�ضالت.)9( )2001(، )8( )1991( ،
ويعترب املاغن�سيوم من العنا�صر ال�ضرورية جل�سم الإن�سان حيث �أنه يلعب دور ًا حيوي ًا فى
ميتابوليزم اجللوكوز وذلك بت�سهيل تكوين جليكوجني الع�ضالت والكبد ،كما ي�سهم فى حتليل الأحما�ض
الدهنية والأحما�ض الأمينية لأنه �ضرورى لعمل كثري من الأنزميات امل�سئولة عن ميتابوليزم من هذه
املواد .كذلك الأنزميات التى تدخل فى نقل الطاقة مثل الكربوك�سيليز  Carboxilaseحيث يرتكز
املاغن�سيوم فى اخلاليا وفى امليتاكوندريا  ،كما انه مهم فى �إتزان اجلهاز الع�صبى الع�ضلى فهو ي�ساعد على
ا�سرتخاء الع�ضالت ،كما ان له عالقة بتنظيم درجة حرارة ()8( )1991( ، )15( )1981
ولقد �أو�ضحت الدرا�سات التى �أجريت فى هذا املجال مدى �إهتمام الباحثني بدرا�سة
ت�أثري اجلهد البدنى على تركيز االمالح املعدنية فى الدم حيث تعترب درا�سة العمليات او التغريات
الف�سيوبيوكيميائية التى ت�صاحب الن�شاط الريا�ضى مبختلف �أنواعه واحدة من �أهم الدرا�سات التى
حتظى ب�إهتمام الكثري من الباحثني  .وهذه التغريات �سواء كانت وقتية او م�ستمرة فهى ت�ساعد كثري ًا
فى اختيار الالعبني وتطور طرق التدريب وتنوعها واي�ض ًا امل�ساهمة فى الإرتقاء مب�ستوى �أداء الالعبني
عامة وامل�ستوى الرقمى خا�صة مع الوقوف على حالتهم التدريبية حيث تت�أثر كافة النظم احليوية
مبمار�سة الن�شاط الريا�ضى وتعدل من وظائفها وتتكيف مع الأحمال البدنية الواقعة عليها.
وترجع �أهمية �إختيار الأمالح املعدنية (الكال�سيوم – الفو�سفور – املاغن�سيوم) فى الدم
لدورهم الهام فى كثري من العمليات احليوية باجل�سم وخا�صة �أثناء الن�شاط الريا�ضى وذلك لتحديد
امل�ستويات الإيجابية مل�ستويات تركيز هذه الأمالح املدنية فى الدم حتت ت�أثري الأن�شطة الريا�ضية
حيث ان تغري م�ستوياتها بالزيادة او النق�صان قد تكون عوامل ايجابية وفى نف�س الوقت ميكن ان
تكون عوامل �سلبية .وقد �أو�ضحت نتائج البحوث التى �أجريت حول ت�أثري الن�شاط الريا�ضى على
م�ستوى الأمالح املعدنية فى الدم (الكال�سيوم – الفو�سفور -املاغن�سيوم) وجود اختالفات كبرية وفق ًا
مل�ستوى ن�شدة املجهود املبذول وفرتة ا�ستمراره مثل درا�سة رو�س و�أخرون )1990( Rose et al
( ، )24برج�سرتوم واخرون  ، )11( )1999( Bergstromروفيزيوم و�أخرون Resfsum et al
( ، )23( )1999جونفال و�أخرون  ، )20( )2007( Ljunghallليندبريج و�أخرون Lindberg
( ، )19( )2009جوجليملينى و�أخرون .)17( )2011( Guglielmini et al
وقد متت درا�سة فى م�سابقات امليدان وامل�ضمار مت فيها قيا�س نق�ص بع�ض الأمالح املعدنية فى
الدم لدى  10من مت�سابقى امل�سافات الطويلة عند �أدائهم فى جو دافئ جد ًا حيث قاموا باجلرى مل�سافة
تكفى لفقد  3%من وزن اجل�سم على �شكل ماء كل يوم وملدة خم�س ايام متوا�صلة ومت قيا�س الأمالح فى
الغذاء اخلا�ص بهم وقد لوحظ وجود توازن ايجابى لكل من الأمالح املعدنية الثالثة التى مت قيا�سها ،
وحتت ظروف هذه الدرا�سة كان هناك زيادة فى الأمالح املعدنية نتيجة للوجبة الغذائية الأمريكية
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لتعوي�ض كل ما يفقد مع العرق  ،حيث ان الوجبة املتزنة والوظائف العادية “للكلى” �سوف توفر كل ما
يحتاجه اجل�سم لتعوي�ض الأمالح املعدنية خالل ممار�سة الأن�شطة العنيفة ()7( )1989
كما متت درا�سة عن ت�أثري �سباحة البطن ( 50م –  800م) على بع�ض العنا�صر املعدنية
فى الدم ( )6( )1992وكان من �أهم النتائج �أن �سباحة الزحف على البطن (800م) �أدى �إىل زيادة
م�ستوى تركيز الفو�سفور فى الدم و�إىل �إنخفا�ض فى م�ستوى تركيز الكال�سيوم واملاغن�سيوم.
كما قامت مها �شكرى و�أخرون  )22( )1995( Maha et alبدرا�سة للماغن�سيوم وعالقته
ب�أداء التدريب فى الريا�ضيني امل�صريني وقد �أظهرت النتائج التى متت على ع�شرون ريا�ضي ًا من فرق
امل�صارعة نق�ص ًا معنوي ًا فى ن�سبة املاغن�سيوم للريا�ضيني فى الراحة من غري الريا�ضيني.
وهذه الدرا�سات ال�سابقة التى متت فى هذا املجال جند �أنها �إما لدرا�سة م�ستوى تركيز الأمالح
املعدنية ك�أحد املتغريات التى حتدث نتيجة لأداء املجهود البدنى �أو لدرا�سة ت�أثري التدريب الريا�ضى
املنظم على تركيز هذه الأمالح املعدنية.
وبالنظر �إىل ت�شابه النظم الوظيفية فى الأداء الفنى �أثناء املناف�سات بكال الن�شاطني (جرى
و�سباحة امل�سافات الطويلة) جند �أنها ترجع �إىل العمل الهوائى والعمل الالهوائى �إال ان �إختالف
الو�سط املمار�س وخ�صو�صية التدريب ت�ؤثر على النتائج اخلا�صة بكل �سباق وبناء ًا على ذلك ف�إن هذه
الدرا�سة حماولة للتعرف على ت�أثري التدريب الريا�ضى ب�إختالف ظروفه وطبيعة الأداء املمار�س لكل
من مت�سابقى اجلرى و�سباحة امل�سافات الطويلة والتى تتطلب الإحتياج امل�ستمر للأك�سجني فى ظروف
العمل الهوائى وت�أثريهما على النواحى الوظيفية وتركيز الكال�سيوم والفو�سفور واملاغن�سيوم فى
الدم حتى ميكن توجيه وتر�شيد عملية التدريب الريا�ضى مبا يتنا�سب مع طبيعة كل م�سابقة ملحاولة
الإ�ستفادة من الربامج التدريبية لكل ن�شاط فى رفع الكفاءة الوظيفية لدى الالعبني حيث �أن الإنتظام
فى التدريب ي�ؤدى �إىل حدوث تغريات وظيفية فى الأجهزة احليوية فيزيد من معدالت الن�شاط
الوظيفى ب�صورة متكن هذه الأجهزة من التكيف مع الأحمال البدنية املختلفة ويختلف ذلك تبع ًا ملقدار
�شدتها كما تختلف هذه الت�أثريات بن�سب متفاوتة طبق ًا لإجتاه وهدف التدريب .
وفى حدود علم الباحث يت�ضح ندرة الدرا�سات فى جمال التعرف على التغريات فى تركيز
الأمالح املعدنية فى الدم بالرغم من �أهميتها لذا ف�إن هذه الدرا�سة تهدف �إىل �إلقاء ال�ضوء على تغريات
بع�ض الأمالح املعدنية الكال�سيوم – الفو�سفور – املاغن�سيوم) فى الدم لدى العبى جرى امل�سافات الطويلة
و�سباحي امل�سافات الطويلة لأهميتهم فى كثري من العمليات احليوية والوظيفية املت�صلة بالأداء البدنى
و�أي�ض ًا درا�سة العالقة بني م�ستوى تركيزهم فى الدم وباحلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني.

�أهداف الدرا�سة:

 .1التعرف على م�ستوى تركيز بع�ض الأمالح املعدنية (الكال�سيوم – الفو�سفور -املاغن�سيوم) فى الدم
قبل وبعد �أداء املجهود البدنى لدى كل من مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة و�أي�ض ًا
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العينة الكلية للبحث (جرى� -سباحة)
 .2التعرف على ن�سبة التغري فى تركيز الكال�سيوم والفو�سفور واملاغن�سيوم فى الدم لدى مت�سابقى
اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة.
 .3التعرف على ت�أثري اختالف الو�سط الذى ميار�س فيه كل من مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات
الطويلة على م�ستوى تركيز الكال�سيوم والفو�سفور واملاغن�سيوم فى الدم قبل وبعد �أداء املجهود
البدنى.
 .4التعرف على العالقة الإرتباطية بني احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني وكل من الكال�سيوم
والفو�سفور واملاغن�سيوم فى الدم لدى مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة.

ت�سا�ؤالت البحث:

 .1هل يوجد �إختالف فى م�ستوى تركيز الكال�سيوم والفو�سفور واملاغن�سيوم فى الدم قبل وبعد �أداء
املجهود البدنى لدى كل من مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحى امل�سافات الطويلة ،والعينة
الكلية للبحث؟
 .2ما هى ن�سبة التغري فى م�ستوى تركيز الكال�سيوم او الفو�سفور واملاغن�سيوم فى الدم بعد �أداء
املجهود البدنى بالن�سبة حلالة الراحة لدى مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحى امل�سافات
الطويلة هل ي�ؤثر �إختالف الو�سط الذى ميار�س فيه كل من مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات
الطويلة على تركيز الكال�سيوم والفو�سفور واملاغن�سيوم فى الدم قبل وبعد اداء املجهود البدنى؟
 .3هل توجد عالقة بني احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني وكل من تركيز الكال�سيوم والفو�سفور
واملاغن�سيوم فى الدم لدى مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحى امل�سافات الطويلة ؟

�إجراءات البحث:

املنهج امل�ستخدم :املنهج التجريبى

عينة البحث:
مت اختيار عينة البحث عمدي ًا من العبي مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحى امل�سافات
الطويلة وعددهم ( )14مق�سمني �إىل جمموعتني عدد ( )7مت�سابقني جلرى امل�سافات الطويلة وعدد
( )7مت�سابقني ل�سباحة امل�سافات الطويلة.
�شروط �إختيار العينة:
•الإ�شرتاك فى البطوالت الر�سمية.
•عدم تناول اى اقرا�ص حتتوى على الأمالح املعدنية وخا�صة الكال�سيوم والفو�سفور واملاغن�سيوم
ملدة اربع ا�سابيع قبل اجراء التجربة.
•ميار�س مت�سابقى �سباحة امل�سافات الطويلة  4وحدات ا�سبوعية بواقع �ساعتني فى كل وحدة
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يومية ،بينما ميار�س مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة  4وحدات ا�سبوعية بواقع �ساعتني فى كل
وحدة يومية وذلك فى �ضوء الربامج التدريبية املو�ضوعة لهم .
ويو�ضح اجلدول رقم ( )1خ�صائ�ص عينة البحث واجلدول رقم ( )2تو�صيف عينة البحث
فى بع�ض املتغريات الف�سيولوجية.
جدول رقم ( )1يو�ضح خ�صائ�ص عينة البحث
املعاجلات الإح�صائية
اخل�صائ�ص
ال�سن (�سنة)
الوزن (كجم)
الطول (�سم)
العمر التدريبى (�سنة)

مت�سابقى جرى امل�سافات
الطويلة
ن7 =1
 ±ع1
�س1
3.919 27.900
9.444 75.778
3.232 173.800
1.364
6.111

�سباحى امل�سافات الطويلة
ن7 =2

�س2
26.444
79.800
177.333
8.667

ت

 ±ع2
4.799
5.333
5.958
3.536

0.705
1.113
1.564
2.023

يت�ضح من اجلدول رقم ( )1عدم وجود فروق معنوية بني مت�سابقى اجلرى و�سباحى امل�سافات
الطويلة فى كل من ال�سن  ،الوزن  ،الطول  ،العمر التدريبى
جدول رقم ()2
يو�ضح املتو�سط احل�سابى والإنحراف املعيارى والداللة الإح�صائية لإختبار (ت) فى املتغريات
الف�سيولوجية لتو�صيف عينة الدرا�سة
املعاجلة الإح�صائية
املتغريات الف�سيولوجية
ا�ستهالك الأك�سجني فى الراحة
(لرت/ق)
احلد الأق�صى لإ�ستهالك
الأك�سجني املطلق (مل/ق)
احلد الأق�صى لإ�ستهالك
الأك�سجني الن�سبى (مل/كجم/ق)
الهيموجلوبني فى الراحة Hb
)(g/di
الهيموجلوبني فى الراحة Hb
)(g/di
الهيماتوكريت فى الراحة
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مت�سابقى جرى
امل�سافات الطويلة
ن7 =1
 ±ع1
�س1

مت�سابقى جرى
امل�سافات الطويلة
ن7 =2
�س2
�س2

العينة الكلية
ت

ن= 14
�س

±ع

0.290

0.049

0.254

0.34

1.811

0.272

0.045

3.924

1.054

4.877

0.729

*2.23

4.401

1.007

50.978

8.219

60.879

6.217

*2.88

55.929

8.714

14.789

0.533

15.300

0.447

*2.20

15.044

0.545

15.133

0.644

15.678

0.331

*2.26

15.406

0.570

44.22

1.856

45.00

1.732

0.92

44.611

1.787
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الهيماتوكريت بعد املجهود

45.30

1.414

45.60

1.509

0.44

45.444

1.423

* ت اجلدولية عند م�ستوى 2.12 = 0.05
** ت اجلدولية عند م�ستوى 2.92 = 0.01
يت�ضح من جدول ( )2وجود فروق معنوية بني مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحى
امل�سافات الطويلة فى كل من احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني املطلق واحلد الأق�صى لإ�ستهالك
الأك�سجني الن�سبى  ،الهيموجلوبني فى الراحة  ،كما يت�ضح من النتائج من النتائج عدم وجود فروق
معنوية فى كل من ا�ستهالك الأك�سجني فى الراحة والهيماتوكريت بعد الراحة والهيماتوكريت بعد
املجهود.

القيا�سات امل�ستخدمة وطرق قيا�سها:

	�أجريت القيا�سات اخلا�صة بالبحث عام2016م فى معمل مركز الطب الريا�ضي للدكتور/
احمدعطية ب�إحلديدة وحتت �إ�شراف طبيب متخ�ص�ص لتحيل عينة الدم التى مت جمعها وحفظها فى
�أنابيب معقمة مع املحافظة على درجة حرارتها ثابتة مدة  20دقيقة حتى تو�صيلها �إىل معمل التحاليل
 .وقد ا�ستخدم جهاز الفوتوميرت  Spectro Photometerلتحديد م�ستوى تركيز (املاغن�سيوم –
الكال�سيوم – الفو�سفور)

ا�ستهالك الأك�سجني فى الدقيقة ):(Vo2

مت جمع هواء الزفري فى جهاز “اجلازوميرت” لفرتة زمنية قدرها  3ق اثناء الراحة وفى
الدقيقة الأخرية من املجهود  ،حيث يتم تعيني حجم وح�ساب حجم هواء الزفري فى الدقيقة الواحدة
وذلك عن طريق هواء الزفري بعد خلطه ملعرفة ن�سبة تركيز غازى الأك�سجني وثانى اك�سيد الكربون
بوا�سطة جهاز الرابوك�س والكايتوجراف  ،ثم يتم حتديد ن�سبة الأك�سجني احلقيقية True O2
بوا�سطة نوموجرام كون�سالزيو  Consolazioاملو�ضح مبرفق رقم ( )1ب�إ�ستخدام ن�سبة الأك�سجني
وثانى اك�سيد الكربون الناجتة من حتليل هواء الزفري (كما مت حتديد قيمة  )S.T.P.Dعن طريق
قيا�س درجة حرارة املعمل وال�ضغط اجلوى وذلك بالرجوع �إىل اجلدول املو�ضح مبرفق رقم ()2

ا�ستهالك الأك�سجني فى الدقيقة:
حجم هواء الزفري  /ق × ن�سبة تركيز الأك�سجني احلقيقية فى S.T.P.D
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
100
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()13( )1984
احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني املقا�س :Vo2 max
نف�س معادلة ا�ستهالك الأك�سجني فى الدقيقة وح�سابه اثناء �أداء اق�صى جهد
احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني الن�سبى:
مت ح�سابه باملعادلة الأتية:
احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني الن�سبى مل /كجم  /ق=
احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني املقا�س )(Vo2 max

قيا�س الهيموجلوبني:

ت�ضاف  20ميكرولرت  20 Mlمم 0.02 = 2ملى من عينة الدم �إىل  5ملى درابكني ثم ترتك
لفرتة  10ق  ،يلى ذلك قراءة الرتكيز ب�إ�ستخدام جهاز �سبكرتوفوتوميرت Spectrophotometer
على موجة طولها  540ومت قيا�سة اثناء الراحة وبعد املجهود.

حتديد م�ستوى الكال�سيوم والفو�سفور واملاغن�سيوم فى الدم:

مت ا�ستخدام طريقة روبريت�سون و�أخرون  )1999( Roberston et alوجنيدلر واخرون
2004( Gindler et alم) لتحديد م�ستوى الكال�سيوم فى الدم والقيمة الطبيعة ترتاوح ما بني
 10.2 -8.8ميلجرام  100 /ميليلرت من الدم  .ولتحديد م�ستوى املاغن�سيوم فى الدم والقيمة الطبيعية
ترتاوح ما بني  2.55 -1.5مليجرام 100/مليلرت من الدم كما مت ا�ستخدام طريقة جولدينربج واخرون
 )2007( Goldenbergلتحديد م�ستوى الفو�سفور فى الدم والقيم الطبيعية ترتاوح ما بني 5 – 2.5
ميلجرام  100 /ميليلرت من الدم  ،واملحاليل امل�ستخدمة م�أخوذه عن �شركة بيومريي Biometrieux

التجربة الأ�سا�سية:

•مت عمل ك�شف طبى مبدئى بوا�سطة طبيب متخ�ص�ص للت�أكد من �سالمة افراد عينة البحث قبل
�سحب عينة الدم  ،كما مت قيا�س الطول والوزن وح�ساب العمر التدريبى.
•�أجريت القيا�سات فى الفرتة ال�صباحية مع مراعاة �صيام افراد العينة ملدة � 8ساعات قبل اجراء
التجربة.
•مت �سحب عينة الدم بوا�سطة طبيب متخ�ص�ص مقدارها ( 5مللى) من الوريد امام املرفق من كل فرد
من افراد العينة اثناء الراحة  ،كما مت قيا�س ا�ستهالك الأك�سجني فى الراحة.
•مت حتديد احلمل البدنى على عجلة الأرجوميرت لكل فرد من افراد عينة البحث على حدة
•مت تنفيذ احلمل البدنى املتدرج من خالل عجلة الأرجوميرت الإليكرتونية وفق ًا للخطوات التالية:
•يبد�أ الالعب فى التبديل على عجلة الأرجوميرت ملدة دقيقتني مع بقاء م�ؤ�شر املقاومة على ال�صفر
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(بدون مقاومة ك�إحماء عام للج�سم) مع املحافظة على �سرعة التبديل عند  60لفة  /ق وتردد
املقاومة مبعدل  40وات وي�ستمر فى ذلك حتى ي�صل الالعب �إىل حالة الإجهاد الق�صوى وعندما
تنخف�ض �سرعة التبديل لأقل من  50لفة  /الدقيقة يقف عن التبديل لأداء املجهود البدنى.
•وفى الدقيقة الأخرية من املجهود البدنى يتم جمع هواء الزفري فى جهاز اجلازوميرت ويتم تعيني
حجمه  ،ثم يحلل بعد خلطه ملعرفة ن�سبة تركز الأك�سجني وثانى اك�سيد الكربون بوا�سطة جهاز
الرابوك�س والكاتبوجراف حل�ساب احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني  ،كما مت �أثناء جتميع هواء
الزفري فى الدقيقة الأخرية �سحب عينة دم مقدارها  5مللى من الوريد �أمام املرفق.
•مت ت�سجيل احلمل الأق�صى لكل العب على حدة حيث تراوح من ( 160-280وات) وبلغ متو�سطه
احل�سابى وانحرافه املعيارى لدى مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة ( 46.38 ± 212وات) ولدى
�سباحى امل�سافات الطويلة ( 57.194 ± 224وات)
•مت ف�صل عينة الدم بجهاز الطرد املركزى خالل  10ق من جمعها.

املعاجلات الإح�صائية:

 املتو�سط احل�سابى (�س) الإنحراف املعيارى (ع) الن�سبة املئوية للتغري ()% اختبار (ت) اختبار (ت) الفروق -معامل الإرتباط الب�سيط (ر)

عر�ض النتائج:

يتم عر�ض نتائج هذه الدرا�سة فى �ضوء الإجابة عن ت�سا�ؤالت البحث حيث ت�شري النتائج
باجلدول ارقام (� )5 ، 4 ، 3إىل الإجابة عن الت�سا�ؤلني الأول والثانى جدول رقم (� )6إىل الإجابة عن
الت�سا�ؤل الثالث � ،أما نتائج اجلدول رقم ( )7فت�شري �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤل الرابع.
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جدول رقم ()3
يو�ضح املتو�سط احل�سابى والإنحراف املعيارى واختبار (ت) الفروق والن�سب املئوية لتغري الأمالح
لدى مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة
املعاجلات
الإح�صائية
الأمالح املعدنية
املاغن�سيوم
الكال�سيوم
الفو�سفور

جرى امل�سافات الطويلة
ن= 7
قبل
بعد املجهود
املجهود
�س±1ع� 1س±1ع1
1.293
1.588
0.169± 0.287±
11.267
10.30
0.503± 0.548±
3.711
3.467
0.429± 0.354±

متو�سط
الفروق
ن=7

�س±1ع1
0.2940.175±
0.967
0.357±
0.233
0.150±

(ت)
الفروق
*0.504
*8.126
*4.66

الن�سبة املئوية
للتغري%
ن=7
�س±1ع1
17.619
8.094±
9.478
3.746±
6.616
3.967±

(ت)
الفروق
للن�سبة املئوية
*6.530
*7.591
*5.003

* ت اجلدولية عند م�ستوى 2.36 = 0.05
** ت اجلدولية عند م�ستوى 0.05
يت�ضح من نتائج جدول ( )3انخفا�ض م�ستوى املاغن�سيوم بعد املجهود وقد ظهرت فروق لها
داللة معنوية عند م�ستوى  0.05لهذا الإنخفا�ض بينما ازداد كل من الكال�سيوم والفو�سفور بعد املجهود
وهذه الفروق دالة عند م�ستوى  0.5بالن�سبة ملت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة.
جدول رقم ()4
يو�ضح املتو�سط احل�سابى والإنحراف املعيارى واختبار (ت) الفروق والن�سبة املئوية لتغري الأمالح لدى
مت�سابقى �سباحة امل�سافات الطويلة.
املعاجلات
الإح�صائية

جرى امل�سافات الطويلة
ن= 7

قبل املجهود
الأمالح املعدنية �س±2ع2
1.851
املاغن�سيوم
0.209±
10.778
الكال�سيوم
0.0.487±
3.633
الفو�سفور
0.274±

* معنوى عند م�ستوى 0.5
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بعد املجهود
�س±2ع2
1.612
0.191±
11.711
0.0.408±
3.944
0.343±

متو�سط
الفروق
ن=7
�س±2ع2
0.2390.149±
0.933
0.0.387±
0.311
0.136±

88

(ت)
الفروق
4.812
*7.233
*6.87

الن�سبة
املئوية
للتغري%
ن=7
�س±2ع2
12.655
7.609±
8.761
3.913±
8.527
3.523±

(ت)
الفروق
للن�سبة
املئوية
*4.989
*6.717
*7.261
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يت�ضح من نتائج اجلدول رقم ( )4انخفا�ض م�ستوى املاغن�سيوم بعد املجهود وقد ظهرت فروق
لها داللة معنوية عند م�ستوى  0.05لهذا الإنخفا�ض كما يت�ضح اي�ض ًا من النتائج وجود فروق دالة
معنوي ًا عند م�ستوى  0.05لزيادة كل من الكال�سيوم والفو�سفور بعد املجهود لدى �سباحى امل�سافات
الطويلة.
جدول رقم ()5
يو�ضح املتو�سط احل�سابى والإنحراف املعيارى واختبار (ت) الفروق والن�سبة املئوية للتغري و(ت)
الفروق للن�سب املئوية للأمالح املعدنية قبل املجهود وبعد املجهود للعينة الكلية للبحث
املعاجلات
الإح�صائية
الأمالح
املعدنية
املاغن�سيوم
الكال�سيوم
الفو�سفور

قبل
املجهود

بعد
املجهود

متو�سط
الفروق

ن=14
�س±ع
1.719
0.279±
10.539
0.559±
3.55
0.319±

ن=14
�س±ع
1.453
0.239±
11.489
0.499±
3.828
0.395±

ن=14
�س±ع
0.2670.161±
0.950
0.362±
0.272
0.145±

قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى 2.12 = 0.05
* معنوى عند م�ستوى 0.5

(ت)
الفروق

7.036
*11.134
*7.959

الن�سب
املئوية
للتغري %
ن=14
�س±ع
15.137
8.038±
9.119
3.734±
7.571
3.770±

(ت)
الفروق
للن�سبة املئوية
*7.989
*10.361
*8.520

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )5إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا للأمالح املعدنية قبل املجهود
وبعد املجهود للعينة الكلية للبحث  ،كما ت�شري النتائج �إىل وجود داللة للفروق فى الن�سب املئوية للتغري
فى الأمالح املعدنية (املاغن�سيوم – الكال�سيوم -الفو�سفور)
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جدول رقم ()6
يو�ضح اختبار (ت) للأمالح املعدنية بني مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة
املعاجلات الإح�صائية
الأمالح املعدنية
املاغن�سيوم
الكال�سيوم
الفو�سفور

�إختبار (ت) بني مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة
التغري احلادث بني قبل
بعد املجهود
قبل املجهود
وبعد املجهود
0.718
*2.58
*2.222
1.194
2.057
2.048
1.156
1.273
1.113

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )6إىل وجود فروق معنوية عند م�ستوى ( )0.05بالن�سبة
للماغن�سيوم قبل املجهود وبعد املجهود لدى مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة بينما مل
تظهر فروق معنوية لكل من الكال�سيوم والفو�سفور  ،كما ت�شري النتائج اي�ض ًا �إىل عدم وجود فروق معنوية
فى التغري احلادث بني قبل املجهود وبعد املجهود للأمالح املعدنية لدى مت�سابقى اجلرى وال�سباحة
للم�سافات الطويلة .
جدول رقم ()7
يو�ضح معامالت الإرتباط الب�سيط بني احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سدين والعنا�صر املعدنية لدى
مت�سابقى اجلرى و�سباحى امل�سافات الطويلة

معامالت الإرتباط الب�سيط (ر)
جرى امل�سافات الطويلة �سباحة امل�سافات الطويلة
ن=7
ن= 7
*0.707
**0.822
*0.724
**0.847
0.1930.5630.1790.3360.197
0.171
0.096
0.281

املعاجلات الإح�صائية
الأمالح املعدنية
احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني
مع املاغن�سيوم
احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني
مع الكال�سيوم
احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني
مع الفو�سفور

قبل املجهود
بعد املجهود
قبل املجهود
بعد املجهود
قبل املجهود
بعد املجهود

(ر) اجلدولية عند م�ستوى 0.666 =0.05
(ر) اجلدولية عند م�ستوى0.798=0.01

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )7إىل وجود ارتباط معنوى عند م�ستوى  0.01بالن�سبة للحد
الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني مع املاغني�سيوم قبل املجهود وبعد املجهود لدى مت�سابقى جرى امل�سافات
الطويلة  ،كما ت�شري نتائج اجلدول �إىل وجود ارتباط معنوى عند م�ستوى  0.05لدى �سباحى امل�سافات
الطويلة بالن�سبة للحد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني مع املاغن�سيوم قبل وبعد املجهود.
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مناق�شة النتائج:

يت�ضح من نتائج اجلداول ارقام ( )5 ، 4 ، 3ان معدل تركيز املاغني�سيوم فى الدم ينخف�ض
بعد املجهود فى كل من اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة واي�ض ًا يت�ضح هذا الإنخفا�ض بالن�سبة
للعينة الكلية للبحث  ،وهذا الإنخفا�ض له داللة معنوية عند م�ستوى  0.05بالن�سبة للراحة  ،ويعزى
الباحث ذلك �إىل �أن جميع حاالت املجهود البدنى ت�ؤدى �إىل زيادة ن�شاط الإنزميات داخل كرات الدم
احلمراء ومعظمها يحتاج �إىل عن�صر املاغن�سيوم الذى يندفع �إىل داخل اخللية فيق الدم .وتتفق
هذه النتائج مع ما جاء بدرا�سة ريفرزيوم واخرون  )1999( Refusm et alحيث ارجع النق�ص
فى تركيز املاغن�سيوم بعد املجهود اىل انتقال املاغن�سيوم الأريقرو�سيت  Ethrocytesاثناء املجهود
وينتقل ب�سرعة عائد ًا �إىل �سريم بعد فرتة من املجهود وهذا يو�ضح دور املاغن�سيوم فى الإنتقال بني
ال�سائل خارج اخللية وال�سائل اخللوى ب�صفة عامة وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة كل من رو�س
 ، )1990( Rossريفرز واخرون ( ، )1999بيالر واخرون  .، )2001( Bellar et alبينما فى
درا�سة برج�ستوم واخرون  )2007( Bergstorm et alلتغريات الألكرتوليت فى الن�سيج الع�ضلى
الب�شرى الحظوا عدم تغري فى تركيز املاغن�سيوم اثناء املجهود ال�شاق رغم ان املجهود انتهى بعد 20
ق  .وت�شري درا�سة جوجليمينى � )1990( Guglielminiإىل �أن املجهود البدنى فى ريا�ضة التحمل
ي�ؤثر على اتزان املاغن�سيوم اما بزيادة الكمية املطلوبة او النق�ص فى املاغن�سيوم كما ي�ضيف ريفرزيوم
واخرون ( )1999ان املاغن�سيوم يكون تركيزه اعلى فى اخلاليا ذات الن�شاط امليتابوليزم العاىل عنه
فى اخلاليا ذات الن�شاط امليتابوليزم الأقل وقد يكون �إنتقال املاغن�سيوم نتيجة للحاجة ال�شديدة فى
اخلاليا ذات الن�شاط املتزايد اثناء التدريب للع�ضالت املدربة .ومن املعروف ان الزيادة فى تركيز
ال�سريم من الهرمونات املختلفة يعمل على اختزال تركيز املاغن�سيوم فى ال�سريم.
كما ا�شار ريفزيوم واخرون�إىل �أن هناك درا�سات اخرى ظهر فيها زيادة تركيز كل من هرمون
الدو�ستريون  ،الكورتيزول  ،هرمون النمو ،والثريوك�سني  ،ورمبا يكون واحد او اكرث من هذه الهرمونات له
ميل لإنتقال املاغن�سيوم من ال�سائل فوق خلوى �إىل اخلاليا  ،كما ان الزيادة فى افراز هرمون اجللوكاجون
امل�صحوب باملجهود الريا�ضى ال�شديد رمبا يكون عامل م�ؤثر او م�شارك.
ويالحظ من ذلك �أن ت�أثري امليكانيكية مييل �إىل تقليل او اختزال تركيز املاغن�سيوم بالدم
ب�صورة اقوى من ت�أثري حركة املاغن�سيوم .Mg – Mobilizing
ويرجع رو�س واخرون  )1991( Ross et alزيادة تركيز الكال�سيوم فى الدم �إىل زيادة
حمو�ضة الدم نتيجة املجهود البدنى مما ي�ؤدى �إىل زيادة خروج الكال�سيوم من داخل اخللية �إىل
ال�سوائل املحيطة بها مبا فى ذلك الدم.
وي�شري احمد حممد التابعى وزينب �شحاته (� )2008إىل �أن هرمون الغدة الدرقية ي�ؤدى
�إىل رفع م�ستوى الكال�سيوم فى الدم و�أنه يقوم بدوره عن طريق الت�أثري على التخليق احليوى حلام�ض
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الريبونوكليك حامل ال�شفرة ) (m RNAالذى يدخل فى تخليق الربوتينات داخل اخلاليا وتكون
الزمة لت�سهيل نقل الكال�سيوم والفو�سفات.
وي�ضيف بهاء الدين (� )2010إىل �أن هذا الهرمون يعمل على �إخراج الكال�سيوم والفو�سفور من
العظم وبذلك ي�سبب زيادة فى تركيز الكال�سيوم فى الدم.
وت�ؤكد نتائج الدرا�سة احلالية ذلك حيث ت�شري نتائج اجلداول (� )4 ، 3إىل زيادة ن�سبة التغري
للكال�سيوم والفو�سفور فى الدم بعد املجهود البدنى بن�سبة  % 6.616 ، 9.478%على التواىل لدى
مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة وبن�سبة  % 8.527 ، 8.761%لدى �سباحى امل�سافات الطويلة  ،كما
ا�شارت نتائج جدول رقم (� )5إىل �أن ن�سبة التغري لدى العينة الكلية (جرى و�سياحة) بن�سبة 9.119%
والفو�سفور  % 7.571وهذه الفروق فى الن�سب لها داللة معنوية  ،وميكن ارجاع ذلك اىل زيادة افراز
الباراثرمون الذى يقلل عملية ارجاع الفو�سفات من “الكلى” �إىل الدم مما ي�ؤدى �إىل عدم تغيري م�ستوى
تركيز الفو�سفات فى الدم ،و�إن حدثت هذه الزيادة ف�ستكون زيادة طفيفة  ،توما�س و�أخرون . 1998
وقد ا�شارت النتائج اي�ض ًا فى اجلداول ارقام (� )5 ، 4 ، 3إىل �إنخفا�ض ن�سبة املاغن�سيوم فى الدم لدى
مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة بن�سبة  % 17.619ولدى �سباحى امل�سافات الطويلة بن�سبة 12.655
 ، %بينما انخف�ضت هذه الن�سبة لدى العينة الكلية (جرى و�سباحة) بن�سبة  % 15.137وهذه الفروق
فى الن�سب لها داللة معنوية .وتتفق هذه النتائج مع ما ا�شار اليه لوكا�سكى واخرون Lukaski et al
(� )2007إىل �أن م�ستويات املاغن�سيوم تنخف�ض عند عدائى املاراثون وامل�سافات الطويلة  ،والنتائج
ال�سابقة حتقق الإجابة عن الت�سا�ؤلني الأول والثانى.
	�أما فيما يتعلق بالإجابة عن الت�سا�ؤل الثالث فت�شري نتائج جدول رقم (� )6إىل �أن م�ستوى
تركيز املاغن�سيوم قبل املجهود لدى جرى امل�سافات الطويلة اقل من �سباحى امل�سافات الطويلة وهذه
الفروق دالة اح�صائي ًا.
وميكن تف�سري ذلك بعدة احتماالت وهى �أن توازن املاغن�سيوم يتم ب�إحدى طريقتني �إما كمية
متزايدة من املاغن�سيوم لتفى بحاجة الأن�شطة البيولوجية اخللوية املتزايدة او الفاقد املتزايد فى
املاغن�سيوم اما فى البول او فى العرق ،واما ان ترجع فى العادات الغذائية ال�سيئة او املناخ احلار للو�سط
الذى ميار�س فيه مت�سابقى اجلرى والذى يزيد من الفاقد ال�سطحى للمعادن من خالل العرق .ويحدث
كل من الفاقد ال�سطحى للمعادن بوا�سطة اندماج كل من العرق و�إفرازات الغدة  ، Sebaceousكو�ستيل
وميللر  ، )2001( Costill & Millerلوكا�سكى واخرون  ، )2007( Lukaski et alوقد امتدت
مفقودات العرق من املاغن�سيوم فى الريا�ضيني اثناء تدريبات التحمل بحواىل  1%من املحتوى الكلى
للج�سم.
وفى هذا ال�صدد ي�شري �سعيد من�صور بهلول ( )2000ان كو�ستيل واخرون Costile et al
قاموا بدرا�سة عن ت�أثري زيادة افراز العرق على معدل املاء والأمالح املعدنية داخل اجل�سم  ،كما �أ�شارت
درا�سة كو�ستيل و�سبارك�س � Costill & Sparksإىل ان مت�سابقى املاراثون يفقدون اكرث من لرت من
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العرق عند اداء ال�سباق فى درجة حرارة  24 -20وهذا ي�ؤدى بدوره �إىل نق�ص الوزن بن�سبة 8-10%
حيث متثل ن�سبة املاء فى اجل�سم  60%من الوزن الكلى .وغالب ًا ما يكون الوزن املفقود على ح�ساب �سوائل
اجل�سم والأمالح املعدنية وبالتاىل ميكن ان ت�ضعف الكفاءة البدنية والعقلية.
وقد ظهر اي�ض ًا من نتائج جدول رقم ( )6وجود فروق دالة معنوي ًا بني اجلرى وال�سباحة
للم�سافات الطويلة بعد املجهود بالن�سبة للماغن�سيوم �إال �أن مقدار التغري احلادث بني قبل وبعد املجهود
للأمالح املعدنية (املاغن�سيوم  ،الكال�سيوم ،الفو�سفور) غري دال معنوي ًا  ،وقد يرجع ذلك �إىل �أن ممار�سة
اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة حتدث لدى املت�سابقني تكيف مزمن فى فرتة الراحة (قبل
املجهود) فى نق�ص املاغن�سيوم وزيادة كل من الكال�سيوم والفو�سفور �إال �أن التكيف امل�ؤقت (يعد املجهود)
لدى املت�سابقني والذى ينتهى ب�إنتهاء املجهود قد �أو�ضح عدم وجود فروق معنوية وهذا يدل على الق�صور
فى و�ضع الربامج التدريبية التى يجب �أن تكون م�ؤ�شر ًا لتو�ضيح الفرق فى ت�أثري هذه الربامج بالن�سبة
لإختالف الو�سط بني املت�سابقني على تركيز الأمالح املعدنية حيث �أن �سباحة امل�سافات الطويلة تعترب
من الأن�شطة التناف�سية التى تتطلب جهد ًا بدني ًا متوا�ص ًال لفرتة طويلة فى البيئة غري الطبيعية
للإن�سان ومع �إنخفا�ض درجة حرارة املاء تزداد املتطلبات الف�سيولوجية على جميع اجزاء اجل�سم � ،أبو
العال احمد ويحيى م�صطفى ( ، )1999وما �سبق يو�ضح الإجابة عن الت�سا�ؤل الثالث.
وفيما يتعلق بالإجابة عن الت�سا�ؤل الرابع فيت�ضح من نتائج اجلدول رقم ( )7وجود ارتباط
معنوي بني احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني مع املاغن�سيوم قبل املجهود وبعد املجهود لدى كل من
مت�سابقى اجلرى و�سباحة امل�سافات الطويلة.
ويعزى الباحث وجود العالقة بني احلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني مع املاغن�سيوم �إىل
�أن احلكم على مدى كفاءة احلالة الوظيفية للفرد وكفاءة ان�سجة الع�ضالت يرجع �إىل احلد الأق�صى
لإ�ستهالك الأك�سجني والذى يعترب م�ؤ�شر ًا لذلك ،ويذكر المب � )2011( Lampأن مقدرة الأن�سجة
الع�ضلية يجب �أن تكون على درجة عالية من الكفاءة فى ا�ستخال�ص الأك�سجني الذى ي�صل �إليها  ،اى
تتوفر فى اجل�سنم اج�سام من امليتوكوندريا بكثافة كبرية وذات ن�شاط فعال لإنتاج الطاقة املطلوبة
ب�أكرب قدر كما ا�شارت ايزي�س عازر نوار واخرون (� )1990إىل �أن املاغن�سيوم يتواجد مركز فى
امليتوكوندريا ويبلغ م�ستواه فى بالزما الدم حواىل  1-3.5جمم  100 /مل دم.
لذلك ف�إن التدريب الريا�ضى ي�ؤدى اىل زيادة قدرة الع�ضالت العاملة على ا�ستخال�ص
الأك�سجني من الدم  ،ويرجع ذلك �إىل التح�سن فى توزيع تدفق الدم �إىل الع�ضالت املدربة  ،كما ي�ؤدى
�إىل الزيادة فى القدرة الهوائية على م�ستوى اخللية.
وقد �أكدت درا�سة لوكا�سكى واخرون  )2007( Lukaski et alعن العالقة بني املاغن�سيوم
فى البالزما واحلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني فى الريا�ضيني املدربني �أنه قد يكون للماغن�سيوم دور ًا
فى الأي�ض اثناء التدريب عن دوره املعروف كعامل م�شارك للعديد من الإنزميات فى الوظيفة الع�صبية
الع�ضلية.
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ويذكر كا�سومى واخرون  )1990( Casomi et alان املاغن�سيوم ميكن �أن ي�شارك فى نقل
الأك�سجني للع�ضلة بوا�سطة انتاج  3 ، 2ثنائى فو�سفوجلي�سريدات ) (2,3 DPGفى الأريرثو�سيت وهذا
يو�ضح وجود هذه العالقة بني املاغن�سيوم واحلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني واي�ض ًا ت�ؤدى درا�سة مها
�شكرى واخرون ( )2012وجود الإرتباط بني املاغن�سيوم واحلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني ،وهكذا
ميكن ان ن�ستنتج �أن للماغن�سيوم دور فى حت�سني الأداء للريا�ضيني رغم انه قد ال يكون للعامل الوحيد.

الإ�ستخال�صات:

•انخفا�ض املاغن�سيوم لدى مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحى امل�سافات الطويلة قبل
املجهود.
•انخفا�ض تركيز املاغن�سيوم بعد املجهود عنه قبل املجهود البدنى لدى مت�سابقى جرى امل�سافات
الطويلة و�سباحى امل�سافات الطويلة واي�ض ًا العينة الكلية.
•زيادة تركيز الكال�سيوم والفو�سفور لدى عينة البحوث بعد املجهود عنه قبل املجهود.
•عدم وجود فروق فى تركيز املاغن�سيوم والكال�سيوم والفو�سفور فى مقدار التغري احلادث بني قبل
وبعد املجهود لدى كل من مت�سابقى اجلرى وال�سباحة للم�سافات الطويلة.
•وجود عالقة بني املاغن�سيوم واحلد الأق�صى لإ�ستهالك الأك�سجني لدى كل من مت�سابقى جرى
امل�سافات الطويلة و�سباحى امل�سافات الطويلة.

التو�صيات

•الإهتمام بقيا�س ن�سبة تركيز املاغن�سيوم لدى مت�سابقى جرى امل�سافات الطويلة و�سباحى امل�سافات
الطويلة فى بداية املو�سم التدريبى كم�ؤ�شر للكفاءة البدنية للريا�ضيني.
•الإهتمام بتناول املاغن�سيوم �أما فى ال�شراب او فى الوجبات الغذائية او بتناوله كحبوب وذلك
لتعوي�ض الفاقد اثناء املجهود لفرتات طويلة.
• يو�صي الباحث بتطبيق هذاالبحث.
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التعنت عند نقاد احلديث �شيوخه وموا�ضعه
د.حممد هزبر �سعيد املخاليف
�أ�ستاذ احلديث امل�شارك  -كلية الرتبية املحويت -جامعة �صنعاء

املقدمة:

من املعروف لدى علماء الإ�سالم �أن اجلهود التي بذلها نقاد احلديث يف
و�ضع قواعد التوثيق والتجريح كانت منقطعة النظري على م�ستوى الإن�سانية كلها
يف خمتلف الع�صور والأزمان  ،ومل يكن ذلك مب�ستغرب من نقاد احلديث بالذات؛
لأن الأمة الإ�سالمية �أمة ال�سند– �أي ال ت�أخذ الأحاديث �إال �إذا كانت م�سندة �إيل
حمدث ثقة وعن حمدث ثقة يبلغ بها �إيل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم – كما
و�صفها بذلك العلماء واملحدثون .
لقد تعامل ه�ؤالء ال�شيوخ مع قواعد التجريح والتوثيق بو�ضوح وتر ٍو
وكان الهدف منها احلفاظ على الن�صو�ص احلديثية ،حيث هناك �شبه اتفاق فيما
بينهم على طبيعة املنهج الذي اتبعوه لتحقيق الأهداف التي و�ضعوها ،لكنهم و�إن
اتفقوا على �أكرث قواعد هذا الفن  ،فقد تباينت وجهات النظر فيما بينهم يف �إطالق
�أحكام التجريح والتوثيق ،وما ترتب عليه من اختالف يف �إطالق هذه الأحكام،
وهذا يعنى �أن بع�ض نقاد احلديث رمبا كانت لهم ميول وقناعات خا�صة �أبرزت
نوعا من التباين يف وجهات النظر يف �إطالق �أحكام التجريح والتوثيق خمالفة ملا
ً
مظهرا من مظاهر
هو عليه الكثري من نقاد احلديث والتي �شكلت يف نهاية املطاف
ً
االختالف بع�ضه قد يكون معقو ًال م�ستند �إيل دليل يف توثيقهم لأحد الرواة ،
وبع�ضه الآخر قد يكون غري معقو ًال وال م�ستند �إيل دليل يف حالة جتريحهم لأحد
الرواة  ،بال حجة �أو �سبب مف�سر للجرح .
ومن هنا كانت احلاجة ما�سة �إيل درا�سة واقع ه�ؤالء ال�شيوخ لنتمكن
من حتديد مدى مو�ضوعية منهجهم ،ومدى موافقتهم جلمهور العلماء من نقاد
احلديث ،وللك�شف عن بع�ض جوانب منهجهم العلمي يف نقد الرواة  ،لنكون على
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بينة من الأمر يف تعاملنا معهم يف ميدان نقدهم للرواة  ،وح�سب علمي �أن هذا املو�ضوع مل يدر�س حتى
الآن ،لذا ارت�أيت �أن �أك�شف عن بع�ض معامل املنهج التعنتي عندهم يف نقد الرواة الثقات  ،وما هي الأ�سباب
التي حملتهم على ذلك التعنت  ،هذا وقد تكونت الدرا�سة من ثالثة مباحث هي :
املبحث الأول  :التعنت عند نقاد احلديث و�أ�سبابه
وا�صطالحا .
�أو ًال :تعريف التعنت لغة
ً
وا�صطالحا.
ثان ًيا :تعريف النقد لغة
ً
ثال ًثا  :منهج نقاد احلديث يف التوثيق والتجريح.
راب ًعا :نقاد احلديث بني متعنت يف التجريح ومت�شدد يف التوثيق والتعديل .
خام�سا � :أ�سباب ودوافع التعنت عند نقاد احلديث للرواة الثقات .
ً
املبحث الثاين � :شيوخ التعنت عند نقاد احلديث .
املبحث الثالث  :موا�ضع التعنت لدي ه�ؤالء ال�شيوخ .

املبحث الأول

التعنت عند نقاد احلديث و�أ�سبابه
وا�صطالحا :
�أو ًال :تعريف التعنت لغة
ً
 -تعريف التعنت لغة :

التعنت � :إدخال امل�شقة والأذى على الغري ،والعنت  :دخول امل�شقة والف�ساد والهالك والإثم
والغلط واخلط�أ على الإن�سان ولقاء ال�شدة يقال � :أعنت فالن فال ًنا �إعنا ًتا �إذا �أدخل عليه عن ًتا �أي
م�شقة  ،وروى املنذري عن �أبي الهيثم �أنه قال :العنت يف كالم العرب اجلور والإثم والأذى  ،قال فقلت
له  :التعنت من هذا ؟ قال :نعم ،يقال  :تعنت فالن فال ًنا �إذا �أدخل عليه الأذى  ،وجملة العنت ال�ضرر
ال�شاق (.)1

ا�صطالحا :
 تعريف التعنتً

التعنت من املنظور اال�صطالحي :ميكننا القول :ب�أنه �إحلاق الأذى واجلور والغلط واخلط�أ على
الرواة ب�إطالق �أحكام ال�ضعف �أو الكذب �أو اجلهالة عليهم وهم ثقات من باب الت�سرع �أو العداوة ب�سبب
االختالف يف املعتقد �أو احل�سد� ،أو املناف�سة بني الأقران � ،أو عدم املعرفة التامة ب�أحوال الرواة .

 )1راجع  :ل�سان العرب ،البن منظور .61،62 /2
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وا�صطالحا :
ثان ًيا :تعريف النقد لغة
ً
 -تعريف النقد لغة:

النقد واالنتقاد هو التمييز بني الأ�شياء بق�صد الف�صل بني ج ِّيد الأ�شياء ورديئها و�إخراج ما
فيها من الزيف ،ومنه قول ال�شاعر :
()2
تنفي يداها احل�صى يف كل هاجرة نفي الدنانري تنقاد ال�صياريف .

 -تعريف النقد يف ا�صطالح املحدثني :

هو علم يبحث يف متييز الأحاديث ال�صحيحة من ال�ضعيفة  ،وبيان عللها واحلكم على رواتها
جرحا وتعدي ًال ب�ألفاظ ذات دالئل معلومة عند �أهل الفن (.)3
ً

ثال ًثا  :منهج نقاد احلديث يف التوثيق والتجريح :

نوعا من االختالف والتباين بني نقاد احلديث
�إن الناظر يف م�صنفات التجريح والتوثيق يجد ً
يف الأحكام التي �أ�صدروها على بع�ض الرواة ،حيث ي�صدر �أحد نقاد احلديث حك ًما على �أحد الرواة
خمال ًفا بذلك بع�ض �أحكام �أ�صدرها نقاد �آخرون ،ومر َّد ذلك �إىل �أن القواعد التي و�ضعها النقاد اجتهادية،
منها ما هو مبني على ا�ستقراء تام ومنها– وهو �أغلبها– ما هو مبني على ا�ستقراء غري تام لذلك يقع
االختالف فيها ،كما �أبان �أمر ذلك و�أو�ضحه ابن الأمري ال�صنعاين قائ ًال  »:قد يختلف كالم �إمامني من
�أئمة احلديث يف الراوي الواحد ،ويف احلديث الواحدَ ،ف ُي َ�ض َّع ُف هذا حدي ًثا ،وهذا ي�صححه ،ويرمي هذا
رج ًال من الرواة باجلرح ،و�آخر ُيعدَّ له ،وذلك مما ُي�شعر �أن الت�صحيح ونحوه من م�سائل االجتهاد التي
اختلفت فيها الآراء»( )4وقال املنذري »:واختالف املحدثني يف اجلرح والتعديل كاختالف الفقهاء ،كل
ذلك يقت�ضيه االجتهاد  ،ف�إن احلاكم �إذا ُ�شهدَ عنده بجرح �شخ�ص  ،اجتهد يف �أن ذلك القدر م�ؤثر �أم ال
؟ وكذلك املحدَّ ُث �إذا �أراد االحتجاج بحديث �شخ�ص  ،و ُنقل �إليه فيه جرح  ،اجتهد فيه  :هل هو م�ؤثر
جرحا يف تف�سري اجلرح وعدمه  ،ويف ا�شرتاط العدد يف ذلك كما
�أم ال ؟ ويجري الكالم عنده فيما يكون
ً
يجري عند الفقيه «( ،)5وقال الرتمذي »:وقد اختلف الأئمة من �أهل العلم يف ت�ضعيف الرجال ،كما
اختلفوا يف �سوى ذلك من العلم ،)6(»...وقال الذهبي »:وقد يكون َن َف ُ�س الإمام– فيما وافق مذهبه� ،أو
وحكَّام الق�سط ،ولكن
يف حال �شيخه– �ألطف منه فيما كان بخالف ذلك ،والع�صمة للأنبياء وال�صديقني ُ
هذا الدين م�ؤ ّيد حمفوظ من اهلل تعاىل ،مل يجتمع علما�ؤه على �ضاللة ،ال عمدً ا وال خط�أ،فال يجتمع
اثنان على توثيق �ضعيف،وال على ت�ضعيف ثقة ،و�إمنا يقع اختالفهم يف مراتب القوة� ،أو مراتب ال�ضعف
وا َ
اكم منهم يتكلم بح�سب اجتهاده وق َّوة معارفه ،ف�إن قدر خط�ؤه يف نقده فله �أجر واحد»( ،)7ومن
حل ُ
 )2راجع  :ل�سان العرب ،البن منظور .425 /3
 )3راجع  :تاريخ ابن معني ،مقدمة املحقق .5/1
 )4راجع � :إر�شاد النقاد �إيل تي�سري االجتهاد ،لل�صنعاين � ،ص .108
 )5راجع  :ر�سالة يف اجلرح والتعديل ،للمنذري � ،ص . 47
 )6راجع  :العلل  ،للرتمذي � ،ص .756
 )7راجع  :املوقظة  ،للذهبي �ص . 84 ، 83
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ثم جاءت �ألفاظهم يف احلكم على الراوي متفقة حي ًنا وخمتلفة حي ًنا �آخر تب ًعا الختالف اجتهاداتهم
يف هذه الأحكام ،وتباينت �آرا�ؤهم وتعددت يف هذه الق�ضية ما بني م�ؤيد وخمالف ،وت�صريحات �أئمة
احلديث-على كون التجريح والتوثيق اجتها ًدا -كثرية جدً ا.

راب ًعا :نقاد احلديث بني متعنت يف التجريح ومت�شدد يف التوثيق والتعديل :

�إن من النقاد من هو متعنت يف اجلرح مت�شدد يف التعديل  ...بحيث يقدح الراوي بالغلطة
والغلطتني لكنه ال يوثق �إال من ا�ستحق ذلك بالفعل ،فمثل هذا يعتمد بتوثيقه دون جتريحه ،وخا�صة
ريا من الرواة قد جرحوا يف وقت
�إذا انفرد بالتجريح من غري بيان ال�سبب ،وحتى ال يتوهم �أحد �أن كث ً
كانوا فيه �أحق بالتوثيق  ،ال ب�أ�س من الت�أكيد على �إن �أكرث النقاد وامل�صنفني ك�أ�صحاب ال�سنن كان من
مذهبهم �أن ال يرتك الرجل حتى يتفق اجلميع على ترك حديثه ،واملتتبع ل�صنيع املحدثني يرى �أنه
مل يجتمع اثنان من علماء هذا ال�ش�أن على توثيق �ضعيف� ،أو ت�ضعيف ثقة ،وهذا ما �أكده احلافظ
الذهبي وهو من �أهل التتبع واال�ستقراء التام يف نقد الرجال ( ،)8مع العلم �أن مذهب الأئمة مل يكن
مت�س ًعا �إىل درجة �أنهم كانوا يروون عن كل �ضعيف ،كما قد يتبادر �إىل الذهن ،وكم من �ضعيف تركه
غري واحد ،فلم يرو عنه و�إن مل يجمع على �ضعفه ،كما هو م�شهور عن الن�سائي يف �آخرين( ،)9ويقابل هذا
ال�صنف من النقاد �صنف مت�سامح مييل �إىل الت�ساهل �إىل حد ما يف التوثيق ،وهو �إىل ذلك �أقرب منه �إىل
الت�ضعيف كالرتمذي ،واحلاكم ،ومثل هذا ال�صنف ينبغي �أن ال ي�صار �إىل اعتماد �أقوالهم يف التوثيق يف
ً
جرحا
احتياطا وبني هذين �صنف ثالث معتدل يذكر الراوي مبا هو �أهله
حال التفرد ،خال ًفا للتجريح
ً
وتعدي ًال كالإمام �أحمد بن حنبل ،والبخاري يف �آخرين ،و�أح�سب �أن هذا ال�صنف من النقاد ميثل الغالبية
العظمى من �أهل النقد يف احلديث( ،)10ولذلك ق�سم الإمام الذهبي رجال اجلرح والتعديل �إيل ثالثة
�أق�سام :
الأول  :املت�شددون يف التوثيق املتعنتِّون يف التجريح � :أمثال  :يحيى بن �سعيد ،وابن معني ،و�أبو
حامت ،وابن خزمية وغريهم  ،و�أدلل علي ذلك مبا قاله الإمام الذهبي حيث يقول يف ترجمة  :حرب
بن �شداد الإمام الثقة احلافظ  ،وثقة �أحمد بن حنبل وغريه ،وقال ابن معني� :صالح ،وقال الفال�س:
كان يحيى بن �سعيد ال يحدث عنه ،قلت :هذا من تعنت يحيى يف الرجال وله اجتهاده فلقد كان حجة
يف نقد الرواة  ،احتج به �أ�صحاب ال�صحاح كلهم( ،)11وقال الذهبي � »:إذا وثق �أبو حامت رجال فتم�سك
بقوله ف�إنه ال يوثق �إال رج ًال �صحيح احلديث و�إذا لني رج ًال �أو قال فيه ال يحتج به فتوقف حتى ترى ما
قال غريه فيه ف�إن وثقه �أحد فال تنب على جتريح �أبي حامت ف�إنه متعنت يف الرجال قد قال يف طائفة
 )8راجع  :املوقظة  ،للذهبي �ص . 84 ، 83
 )9راجع  :نزهة النظر ،البن حجر� ،ص ،299والنكت على ابن ال�صالح ،البن حجر.76 ،75 /1
 )10راجع  :كتاب ذكر من يعتمد قوله  ،للذهبي � ،ص .159 ،158
 )11راجع  :ميزان االعتدال ،للذهبي .211،212/2
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من رجال ال�صحاح لي�س بحجة لي�س بقوي �أو نحو ذلك ( ، )12وقال الذهبي يف ترجمة � :أحمد بن �صالح
امل�صري احلافظ الثبت �أحد الأعالم ثقة جبل  ،وثقه البخاري  ،و�أحمد بن حنبل  ،و�أبو حامت ،وغريهم،
وقال يحيى بن معني :كذاب يتفل�سف ،ومل يلتفت �إىل قول يحيى بن معني فيه ...وما ر�أيت �أحدً ا يتكلم
فيه بحجة وتكلم فيه ابن معني بكالم �ضعيف ( ،)13وقال يف ترجمة  :مقاتل بن حيان :الإمام العامل
املحدث الثقة ط َّوف وجال  ،وكان من العلماء العاملني ذا ن�سك وف�ضل �صاحب �سنة ،وثقه يحيى بن معني
 ،و�أبو داود ،ومروان بن حممد وغريهم  ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،وذكره ابن حبان يف الثقات� ،أما
ابن خزمية  ،فقال :ال �أحتج به ( ، )14وقال يف ترجمة  :عبد اهلل بن خباب الأن�صاري  ،وثقه �أبو حامت،
والن�سائي ،وغريهم  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن عدي :حدث عنه �أئمة النا�س وهو �صدوق
ال ب�أ�س به  ،وقال اجلوزجاين :فلم �أرهم يتفقون على حديثه ومعرفته  ،وقد رد عليه الذهبي بقوله:
بل هو ثقة معروف وثقه �أبو حامت وح�سبك ،وقال ابن حجر  :ثقة ( ، )15وقال يف الذهبي يف ترجمة
 :الزبري بن بكار :الإمام العالمة احلافظ الثقة ،وثقه الدارقطني ،واخلطيب،و�أبو القا�سم البغوي ،ال
يلتفت �إىل قول �أحمد بن علي ال�سليماين حيث ذكره  :يف عداد من ي�ضع احلديث ،وال يدري ما ينطق به
 ،وهذا جرح مردود  ،وقال ابن حجر :ثقة �أخط�أ ال�سليماين يف ت�ضعيفه(،)16وقال الذهبي يف ترجمة:
القا�سم بن مالك املزين :ثقة �شهري احتج به البخاري وم�سلم� ،ض َّعفه زكريا ال�ساجي وحده  ،وال وجه
لت�ضعيفه ؛ بل ما هو يف �إتقان غندر ،وقد وثقه العجلي ،وابن عمار ،و�أبو داود ،وابن �سعد  ،وقال �أبو حامت
ً
�صدوقا ،وذكره ابن حبان يف الثقات(،)17وقال يف ترجمة :طالوت بن
� :صالح احلديث  ،وقال �أحمد :كان
عباد ال�شيخ املحدث املعمر الثقة ،قال �أبو حامت� :صدوق  ،ف�أما قول �أبي الفرج بن اجلوزي �ض ّعفه علماء
النقل فهفوة من كي�س �أبي الفرج ف�إىل ال�ساعة ما وجدت �أحدً ا �ض ََّعفه وح�سبك بقول املتعنت يف النقد
�أبي حامت فيه( ،)18وقال الذهبي يف ترجمة � :أحمد بن الفرات �أبو م�سعود ،وثقه ابن معني ،و�أبو نعيم
 ،واخلطيب ،واخلليلي ،واحلاكم ،وابن حبان ،وقال عبد الرحمن بن خرا�ش ََّ
كذاب ،فرد عليه ابن عدي
بقوله  :وهذا حتامل وال �أعرف لأبي م�سعود رواية منكرة وهو من �أهل ال�صدق واحلفظ ،وقال الذهبي:
ف�آذى ابن خرا�ش نف�سه بذلك؛ بل هو حافظ ثقة حجة ،من كبار الأئمة الأثبات فال يعرج على قول ابن
()19
خرا�ش فيه يكذب عمد ًا ،وقال ابن حجر :ثقة حافظ تكلم فيه بال م�ستند ،فبطل قول ابن خرا�ش
،وقال الذهبي يف ترجمة � :أحمد بن عبيد اهلل بن احل�سن العنربي :قال ابن القطان :جمهول  ،مل
تثبت عدالته ،ذكره ابن حبان يف الثقات فقال :روى عن ابن عيينة ،وعنه ابن الباغندي  ،قال الذهبي،
 )12راجع � :سري �أعالم النبالء ،للذهبي .260 / 13
 )13راجع ترجمته يف  :ميزان االعتدال ،للذهبي  ،241،242 /1والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب،للذهبي �ص .46
 )14راجع :ميزان االعتدال ،للذهبي  ،503،504/6وتهذيب التهذيب ،البن حجر .248 /10
 )15راجع  :ميزان االعتدال ،للذهبي  ،88/4والكا�شف ،للذهبي .548/1
 )16راجع  :ميزان االعتدال ،للذهبي .97،89 /3
 )17راجع  :ميزان االعتدال ،للذهبي .459-458 /5
 )18راجع  :ال�ضعفاء ،البن اجلوزي  ،62 /2و�سري �أعالم النبالء  ،للذهبي  ،26-25 /11وميزان االعتدال ،للذهبي .457/3
 )19راجع  :ميزان االعتدال ،271 /1والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب�،ص،55وتقريب التهذيب ،البن حجر� ،ص .83
			
جامعة امللكة �أروى

101

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

التعنت عند نقاد احلديث �شيوخه وموا�ضعه

وابن حجر :وابن القطان :تبع ابن حزم يف �إطالق التجهيل على من ال يطلعون حاله وهذا الرجل
ب�صري �شهري وهو ولد عبيد اهلل القا�ضي امل�شهور( ،)20وقال الذهبي يف ترجمة� :إبراهيم بن حممد بن
يو�سف الفريابي :قال �أبو حامت وغريه� :صدوق  ،وذكره بن حبان يف الثقات ،وقال الذهبي :بل هو
�صدوق  ،وقال االزدي وحده� :ساقط  ،وال يلتفت اىل قول االزدي ف�إن يف ل�سانه يف اجلرح رهق ًا(،)21وقال
ابن حجر يف ترجمة � :أحمد بن �شبيب– بعد �أن نقل عن الأزدي قوله فيه »:غري مر�ضي «،فرد عليه
ابن حجر بقوله »:مل يلتفت �أحد �إيل هذا القول ،بل الأزدي غري مر�ضي»(.)22وقال يف ترجمة  :عبد
الرحمن بن �شريح� ،أبو �شريح  ،قال �أحمد ،وابن معني ،والن�سائي ،والعجلي  :ثقة  ،زاد �أحمد :لي�س
به ب�أ�س ،وقال �أبو حامت :ال ب�أ�س به ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقال الذهبي :ثقة متفق على
حديثه ،و�ض َّعفه ابن �سعد وحده فقال  :منكر احلديث  ،وقال ابن حجر  :ثقة فا�ضل مل ي�صب ابن
�سعد يف ت�ضعيفه( ،)23وقال الذهبي يف ترجمة  :احل�سني بن ذكوان املعلم العوذي ،وثقه ابن معني و�أبو
حامت  ،والن�سائي ،وابن �شاهني ،والدارقطني ،وابن �سعد ،والعجلي ،و�أبو بكر البزار ،وقال �إذنه� :ضعيف
م�ضطرب احلديث  ،وقال �أبو زرعة :لي�س به ب�أ�س ،وقال الذهبي :حافظ حجة �أحد الثقات امل�شهورين
�ض َّعفه �إذنه بال حجة ،وقال ابن حجر :ثقة ( ،)24وقال الذهبي يف ترجمة� :سليمان بن عبد الرحمن بن
عي�سى ،و َّثقه ابن معني  ،و�أبو حامت ،وبن حبان ،والن�سائي،والعجلي  ،والدارقطني ،ولو مل يذكره �إذنه
يف كتاب ال�ضعفاء ملا ذكرته ف�إنه ثقة مطلق ًا( ،)25ونختم الكالم مبا قاله و�أكده اللكنوي الهندي حيث
يقول »:هذا اجلارح توثيقه معترب وجرحه ال يعترب؛ �إال �إذا وافقه غريه ممن ين�صف ويعترب فمنهم
�أبو حامت ،والن�سائي ،وابن معني ،ويحيى القطان ،وابن حبان ،وغريهم ف�إنهم معروفون بالإ�سراف يف
اجلرح والتعنت فيه فليثبت العاقل يف الرواة الذين تفردوا بجرحهم وليتفكر فيه «(،)26وقال الذهبي
يف ترجمة� »:سفيان بن عيينة مع �أن يحيى متعنت جدً ا يف الرجال و�سفيان فثقة مطل ًقا»( ،)27وقال
يف ترجمة � :سويد ابن عمرو الكلبي بعد �أن نقل توثيقه عن ابن معني وغريه� ،أما ابن حبان ف�أ�سرف
واجرت�أ ،فقال :كان يقلب الأ�سانيد وي�ضع على الأ�سانيد ال�صحاح املتون الواهية ال يجوز االحتجاج به
بحال ،وقال ابن حجر :ثقة �أفح�ش ابن حبان القول فيه ومل ي�أت بدليل(،)28وقال يف ترجمة� :سعيد
بن عبد الرحمن اجلمحي ،بعد �أن نقل توثيقه عن :ابن معني وغريه ،و�أما ابن حبان ف�إنه خ�ساف ق�صاب
 )20راجع  :الثقات  ،البن حبان  ،31 /8وميزان االعتدال ،للذهبي ،37 / 8ول�سان امليزان ،البن حجر .218/1
 )21راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل ،البن �أبي حامت ،131 /2والثقات ،77 /8وتهذيب الكمال ،للمزي  ،193-191 /2وميزان االعتدال ،للذهبي
.186 /1
 )22راجع ترجمته يف  :تهذيب التهذيب ،البن حجر .36 /1
 )23راجع ترجمته يف :الطبقات الكربى ،البن �سعد  ،516/7وتهذيب الكمال ،للمزي  ،169-167 /17وميزان االعتدال ،للذهبي  ،289/4وتقريب
التهذيب ،ال بن حجر � ،ص342
 )24راجع ترجمته يف :ال�ضعفاء الكبري ،للعقيلي ،250/1وتذكرة احلفاظ ،للذهبي ،174،175 /1وميزان االعتدال ،للذهبي .288 /2
 )25راجع ترجمته يف  :ال�ضعفاء الكبري ،للعقيلي  ،132 /2وتهذيب الكمال ،للمزي  ،31-26/12وميزان االعتدال ،للذهبي .301/3
 )26راجع  :الرفع والتكميل  ،للكنوي الهندي .275 /1
 )27راجع  :ميزان االعتدال  ،للذهبي . 350 ،247 / 3
 )28راجع ترجمته يف:املجروحني ،البن حبان،351/1وتهذيب الكمال ،للمزي  ،263،264 /12وميزان االعتدال ،للذهبي  ،350/3وتقريب التهذيب،
البن حجر� ،ص. 260
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فقال :روى عن الثقات �أ�شياء مو�ضوعة يتخايل �إىل من �سمعها �أنه كان املعتمد لها ،وقال �أبو حامت:
�صالح ،وقال �أحمد ،والن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،وقال ابن حجر� :صدوق له �أوهام و�أفرط ابن حبان يف
(.)29
ت�ضعيفه
()30
الثاين :املعتدلون املن�صفون� :أمثال البخاري ،و�أحمد بن حنبل ،و�أبي زرعة،وابن عدي وغريهم .
الثالث  :املت�ساهلون � :أمثال �أبي عي�سى الرتمذي ،و�أبي عبد اهلل احلاكم ،و�أبي بكر البيهقي(.)31
خام�سا � :أ�سباب ودوافع التعنت عند نقاد احلديث للرواة الثقات :
ً
�إن الناقد ال بد �أن يكون عار ًُفا ب�أحوال الرواة ومروياتهم ،حتى يتو�صل �إىل و�صف الراوي
وقاد  ،وعلى درجة كبرية من النباهة واليقظة؛
مبا ي�ستحقه يف ميدان الرواية،وال بد �أن يكون ذا ذكاءٍ
ٍ
و�إال فكم من ناقد ال يعول على قوله �أما لتعنته �أو لت�سرعه يف الرجال ،ك�أن ي�ضعف �أو يكذب الناقد من
ه�ؤالء ال�شيوخ من هو �أوثق منه ،وما �إيل ذلك من دواعي التجريح ،وال�شك �أن لذلك �أ�سبا ًبا كثرية لعل
من �أهمها :
خ�صو�صا على اعتبار �أنها
-1الغرية املفرطة لديهم على الإ�سالم عمو ًما وعلى ال�سنة النبوية
ً
امل�صدر الثاين من م�صادر الت�شريع الإ�سالمي والتي تبنى عليها الكثري من الأحكام ال�شرعية وهذا يف�سر
لنا �سبب ت�شددهم وتعنتهم �أو ت�سرعهم يف �إطالق مثل هذه الأحكام على مثل ه�ؤالء الرواة ب�سبب الغلطة
�أو الغلطتني ،كقول �أبو حامت يف� :إبراهيم بن خالد بن �أبي اليمان :يتكلم بالر�أي فيخطئ وي�صيب لي�س
حمله حمل امل�سمعني يف احلديث فرد عليه الذهبي بقوله :وثقه الن�سائي والنا�س ،و�أما �أبو حامت فتعنت
كعوائده وقال :يتكلم بالر�أي فيخطئ وي�صيب لي�س حمله حمل امل�سمعني يف احلديث فهذا غلو من �أبي
حامت �ساحمه اهلل وقد �سمع �أبو ثور من �سفيان بن عيينة وتفقه بال�شافعي وغريه ،وقال ابن حجر :ثقة
()32
 ،روى له م�سلم و�أبي داود وابن ماجة .
 -2العداوة املفرطة ب�سبب االعتقاد  :كقول ال�سليماين يف الف�ضل بن احلباب �أبو خليفة
اجلمحي � :أنه من الراف�ضة ،فرد عليه الذهبي بقوله  »:كان ثقة عاملًا ما علمت فيه لينا؛ �إال ما قال
ال�سليماين� :أنه من الراف�ضة ،فهذا مل ي�صح عن �أبي خليفة «( ،)33وقول ال�سليماين يف  :م�سعر بن كدام بن
ظهري بن عبيدة :كان من املرجئة ،فرد عليه الذهبي  :بقوله  :م�سعر حجة �إمام  ،وثقه يحيى القطان،
وابن معني،و�أبو حامت ،و�أبو زرعة ،و�أبو نعيم ،و�أحمد بن حنبل  ،والعجلي ،وذكره ابن حبان يف الثقات
 ،وقال ابن عمار  :حجة ومن بالكوفة مثله ،وال عربة بقول ال�سليماين كان من املرجئة ، ...وقال ابن
حجر  :ثقة ثبت فا�ضل ،والإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء ال ينبغي التحامل على قائله ،روى له
 )29راجع ترجمته يف  :املجروحني ،البن حبان ،323 /1وميزان االعتدال  ،216 /3وتقريب التهذيب� ،ص .238
 )30راجع  :املوقظة  ،للذهبي � ،ص . 84 ، 83
 )31راجع  :املوقظة  ،للذهبي � ،ص . 84 ، 83
 )32يراجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل ،البن �أبي حامت  ،97/2والثقات ،البن حبان  ،74 /8وتهذيب الكمال ،للمزي  ،83-80/2وميزان
االعتدال  ،148،149 /1والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ،للذهبي � ،ص  ،41وتقريب التهذيب ،البن حجر � ،ص89
 )33راجع  :ميزان االعتدال ،للذهبي . 425 /5
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اجلماعة

(.)34

 -3احل�سد املفرط بني البع�ض من نقاد احلديث والذي تولد عنه العداوة فيما بينهم :وي�ؤيد
(.)35
ذلك قول �سليمان بن حرب يف عمرو بن مرزوق  »:جاء مبا لي�س عندهم فح�سدوه»
 -4املناف�سة القوية وال�صراع القائم بني الأقران ونعني بذلك �أن يج َّرح الراوي ملج َّرد �أنه
املجرح :كقول� :إذنه يف حممد بن �إبراهيم بن املنذر احلافظ� :صاحب الت�صانيف العدل
قرين لل�شيخ
ِّ
ال�صادق� :أنه َّ
كذاب ،حيث كان يحمل عليه وين�سبه �إىل الكذب،فرد عليه الذهبي بقوله»:و�أما �إذنه
فكالمه من قبيل كالم الأقران بع�ضهم يف بع�ض مع �أنه مل يذكره يف كتاب ال�ضعفاء ،وقال �أبو احل�سن
القطان :ال يلتفت �إىل كالم �إذنه فيه «( ،)36وكالم ابن منده يف �أبو نعيم  ،وكالم �أبو نعيم يف ابن منده،
حيث قال اخلطيب :وكالم ابن منده يف �أبي نعيم فظيع ما �أحب حكايته وال �أقبل قول كل منهما يف
الآخر؛ بل هما عندي مقبوالن ال �أعلم لهما ذن ًبا  ،وقال ابن طاهر املقد�سي :ا�سخن اهلل عني �أبي نعيم
يتكلم يف �أبي عبد اهلل بن منده وقد �أجمع النا�س على �إمامته  ،وقال ابن حجر :كالم الأقران بع�ضهم
يف بع�ض ال يعب�أ به وال �سيما �إذا الح لك �أنه لعداوة �أو ملذهب �أو حل�سد ال ينجو منه �إال من ع�صم اهلل وما
(.)37
ع�صرا من الإع�صار �سلم �أهله من ذلك �سوى النبيني وال�صديقني «
علمت �أن
ً
 -5الت�سرع والإ�سراف والإفراط يف �إ�صدار مثل هذه الأحكام وعدم التثبت واال�ستقراء التام
حلالة الراوي ،وهناك مناذج عديدة ذكرها النقاد :كقول ابن حجر  :وممن مل يقبل العلماء قوله يف
النقد عفان بن م�سلم( ،)38والف�ضل بن دكني ( ،)39لت�سرعهما  ،وهما من كبار املحدثني ،ويبدو �أن لهما قي
النقد �أقوا ًال كثرية  ،كما يوحي بذلك الناقد اجلهباذ علي بن املديني بقوله :كما نقل عنه ابن حجر
قوله  :فكم من ناقد علي جاللة قدره  ،ور�سوخ قدمه ال يعول على نقده ك�أبي نعيم وعفان بن م�سلم ،
حيث كانا ال يدعان �أحدً ا؛ �إال ووقعا فيه(, )40وي�ؤكد ذلك ما قاله العجلي والذهبي وابن حجر يف  :وهب
بن جرير بن حازم �أبو العبا�س اجله�ضمي  ،وثقه ابن معني  ،وابن �سعد ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س،
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال العجلي :ثقة كان عفان يتكلم فيه  ،وقال الذهبي :ثقة حمتج به،
وقال ابن حجر  :ثقة وكان عفان يتكلم فيه ( ،)41ومن ه�ؤالء � ً
أي�ضا� -أبو الفتح الأزدي( ،)42وهو ممن
 )34راجع ترجمته يف :التاريخ الكبري ،للبخاري  ،13 / 8ومعرفة الثقات ،للعجلي  ،274/2واجلرح والتعديل ،البن �أبي حامت  ،368/8والثقات ،البن
حبان  ،507،508/7وتهذيب الكمال ،للمزي  ،468-461 /27وميزان االعتدال ،للذهبي  ،409 /6وتقريب التهذيب ،البن حجر � ،ص
. 528
 )35راجع  :ميزان االعتدال  ،للذهبي .345/5
 )36راجع  :ميزان االعتدال  ،للذهبي . 38،39/6
 )37راجع  :ل�سان امليزان  ،البن حجر . 201/1
 )38عفان بن م�سلم بن عبد اهلل الباهلي �أبو عثمان ال�صفار الب�صري ثقة ثبت قال ابن املديني  :كان �إذا �شك يف حرف من احلديث تركه  ،راجع  :تقريب
التهذيب � ،ص  ،393و�ست�أتي ترجمته بالتف�صيل يف املبحث الثاين .
 )39الف�ضل بن دكني بن عمرو بن حماد بن زهري الكويف الأحول �أبو نعيم املالئي :م�شهور بكنيته ثقة ثبت ،راجع  :تقريب التهذيب � ،ص  ،446و�ست�أتي
ترجمته بالتف�صيل يف املبحث الثاين .
 )40راجع  :تهذيب التهذيب  ،البن حجر . 207 /7
 )41راجع :تهذيب الكمال ،للمزي،124-121 /31وميزان االعتدال ،للذهبي،142 ،145،146/7وتقريب التهذيب،البن حجر �ص 585
 )42حممد بن احل�سني املو�صلي احلافظ  :جمع و�صنف وله كتاب كبري يف اجلرح وال�ضعفاء عليه فيه م�ؤاخذات  ،راجع  :ميزان االعتدال ،للذهبي ، 118/ 6
 ،117 /1و�ست�أتي ترجمته بالتف�صيل يف املبحث الثاين .
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ي�سرف و�أفرط يف اجلرح والتعديل  ،كقوله يف �أبان بن �إ�سحاق الأ�سدي :مرتوك احلديث :فرد عليه
الذهبي بقوله  :ال يرتك فقد وثقه �أحمد  ،والعجلي  ،و�أبو الفتح ي�سرف يف اجلرح وله م�صنف كبري
�إىل الغاية يف املجروحني جمع فاوعى وجرح خل ًقا بنف�سه مل ي�سبقه �أحد اىل التكلم فيهم وهو املتكلم
فيهم ،وقال ابن حجر :ثقة تكلم فيه الأزدي بال حجة ( ،)43وقوله يف عبد اهلل بن �شريك العامري :
خمتاري كذاب ،فرد عليه الذهبي بقوله  :وثقه �أحمد ،وابن معني ،و�أبو زرعة ،ويعقوب بن �سفيان،
ولينه الن�سائي ،والدارقطني ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،و�أما اجلوزجاين فقد �أفرط فقال :خمتاري
(. )44
َّ
كذاب ،وقال ابن حجر� :صدوق �أفرط اجلوزجاين فكذّ به
 -6عدم العلم واملعرفة الكاملة بحالة بع�ض الرواة  ،وذلك ك�أن يج َّرح را ٍو من الرواة من قبل
بع�ض ال�شيوخ لأنه ال يعرفه :كقول �أبو حامت يف :نوح بن املختار  »:ال يعرف  ،فرد عليه الذهبي وابن
حجر بقولهما  :قوله  :ال يعرف لي�س بجرح فقد عرفه يحيى بن معني ووثقه» ( ،)45وكقول ابن حزم يف
املحلي يف� »:إ�سماعيل بن حممد بن �إ�سماعيل ال�صفار� :أنه جمهول ،فرد عليه الذهبي بقوله  :ال�صفار:
ثقة �إمام م�شهور :حدث عن احل�سن بن عرفة ،و�أحمد بن من�صور الزيادي والكبار ،وانتهى �إليه علو
الإ�سناد ،وروى عنه الدارقطني ،وابن مندة ،واحلاكم ووثقوه� ،أما ابن حزم فقال� :إنه جمهول ،وهذا هو
رمز ابن حزم يلزم منه �أن ال يقبل قوله يف جتهيل من مل يطلع هو على حقيقة �أمره ومن عادة الأئمة
�أن يعربوا يف مثل هذا بقولهم ال نعرفه �أوال نعرف حاله و�أما احلكم عليه باجلهالة بغري زائد ال يقع
�إال من مطلع عليه �أو جمازف(، )46وقول :ابن حزم يف »:حف�ص بن بغيل الهمداين  :جمهول  ،وقول ابن
القطان :ال يعرف له حال ،فرد عليهما الذهبي بقوله  :مل �أذكر هذا النوع يف كتابي هذا ف�إن ابن القطان
يتكلم يف كل من مل يقل فيه �إمام عا�صر ذاك الرجل �أو �أخذ عمن عا�صره ما يدل على عدالته وهذا �شيء
كثري ففي ال�صحيحني من هذا النمط خلق كثري م�ستورون ما �ضعفهم �أحد وال هم مبجاهيل ( ، )47و�أقوال
ه�ؤالء وغريهم كثرية يف كتب الرجال من يتتبعها ال يجد ؛ �إال القليل من هذه الأقوال ب�سبب الأعرا�ض
عنها على ما يظهر وغري ه�ؤالء كثري �سوف نذكرهم يف املبحث الثاين من هذا البحث .

 )43راجع :تهذيب الكمال ،للمزي  ، 6 ، 5 /2وميزان االعتدال ،للذهبي  ،118 ،117 /1وتقريب التهذيب البن حجر � ،ص . 86
 )44راجع� :أحوال الرجال ،للجوزجاين�،ص ،49وتهذيب الكمال ،للمزي،87/15وميزان االعتدال ،للذهبي،119/4وتقريب التهذيب ،،البن حجر �ص
. 307
)45راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل،البن �أبي حامت ،483 /8وميزان االعتدال ،للذهبي ،55 /7ول�سان امليزان،البن حجر .175 /6
 )46راجع ترجمته يف:املحلى ،البن حزم ،296 /9و�سري �أعالم النبالء ،للذهبي  ،441 ،440/15ول�سان امليزان 432 /1
 )47راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل  ،البن �أبي حامت  ،170 /3وتهذيب الكمال ،للمزي  ،5،6 /7والكا�شف  ،للذهبي  ،340/1وميزان االعتدال،
للذهبي  ، 317 /2وتهذيب التهذيب ،البن حجر  ،342 / 2وتقريب التهذيب  ، ،البن حجر �ص . 172
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املبحث الثاين

�شيوخ التعنت عند نقاد احلديث
يعترب علم التجريح والتوثيق �أحد الأ�س�س التي يقوم عليها علم م�صطلح احلديث و�أحد �أعمدة
علم احلديث دراية لتناوله الرواة بالبحث والدرا�سة بهدف حتديد �أهلية ه�ؤالء الرواة ،ومدى قدرتهم
على رواية احلديث ،وهذه الأهمية �شكلت لدى نقاد احلديث القناعة الكاملة والعناية التامة بالرواة
جرحا وتعدي ًال ،ال تقل �أهمية عن عنايتهم بالفنون احلديثية الأخرى ،وهذا ما �أظهرته م�ؤلفاتهم
ً
احلديثية التي ا�شتملت على الكثري من الق�ضايا احلديثية الكثرية التي كان من �أهمها �إ�سهاماتهم الوا�سعة
يف ميدان الت�صنيف يف الرواة واحلكم عليهم ،وهذا يتطلب من املحدث الناقد الدراية الكاملة بالرواة
وما ي�شرتط فيهم من �شروط قبول الرواية �أو ردها ،وكل ذلك قد ك�شف مبا ال يدع جمال لل�شك �أن ه�ؤالء
فاعل يف ت�أ�صيل وتقرير قواعد التجريح
ال�شيوخ الأعالم يعدون من نقدة احلديث الذين �أ�سهموا بدور ٍ ٍ
جرحا وتعدي ًال  ،ولكن جتريحهم للرواة الثقات بال حجة كان هو
والتوثيق وقد �أكرثوا القول يف الرواة
ً
الغالب و�أقوالهم يف ذلك �أكرث من �أن حت�صى ويكفي للتدليل على ذلك م�صنفاتهم يف هذا الفن ،ف�ض ًال عما
نقل عنهم مما مل نقف عليه يف كتبهم وهي موجودة يف كتب الرتاجم والطبقات الأخرى .
جتدر الإ�شارة �إيل �أن �أقوالهم �سواء منها املوجودة يف م�ؤلفاتهم التي وقفنا عليها �أو املخطوطة
واملفقودة التي مل نقف عليها ،وهي مبثوثة ومتناثرة يف كتب التوثيق والتجريح والرتاجم والطبقات،
والتي تعد من امل�صادر الأ�صلية التي اعتمدها كل من جاء بعدهم ممن تكلموا �أو �صنفوا يف نقد الرجال
 .ثم �أن ه�ؤالء ال�شيوخ قد عرفوا وا�شتهروا بالتعنت يف �إطالق عبارات ال�ضعف والكذب واجلهالة على
الرواة الثقات بال حجة  ،كما كانوا على درجات من التباين واالختالف يف مناهجهم فيما يتعلق بالتعنت
والت�سرع يف جتريح الرواة الثقات بال�ضعف والكذب واجلهالة ،والت�شدد يف توثيق الرواة ،وهذا الأمر
وا�ضحا عند كل من كتبوا يف نقد الرجال  ،حيث و�صفوهم بالتعنت والت�سرع يف جتريح الرواة الثقات
بات
ً
املجمع على ثقتهم عند �أغلب النقاد الذين عرفوا وا�شتهروا ،وو�صفوا بالتو�سط واالعتدال والإن�صاف
يف التوثيق والتجريح  ،ومن �أجل ذلك و�ضعت �أقوالهم يف جتريح الرواة مو�ضع ال�شك والريبة ،حيث
ثبت �أنهم متعنتون يف التجريح  ،ومتثبتون يف التعديل والتوثيق ،ف�إذا وثقوا الراوي ينبغي التم�سك
بتوثيقهم ،و�إذا �ضعفوا الراوي فينبغي �أن ينظر هل وافقهم غريهم �أم ال ؟ ف�إن وافقهم غريهم يف ذلك
مف�سرا ،ومن ه�ؤالء ال�شيوخ الذين ا�شتهروا وعرفوا بالتعنت
القول قبل قولهم ،وال يقبل جتريحهم؛ �إال
ً
يف جتريح الرواة الثقات بال حجة ،ح�سب علمي وتتبعي وا�ستقرائي لأقوالهم يف م�ؤلفاتهم التي وقفت
عليها ،وكذا �أقوالهم املتناثرة يف كتب الرتاجم والطبقات ،التي مل يتي�سر يل العثور عليها يف م�ؤلفاتهم،
ال�شيوخ التالية �أ�سمائهم :
� -1إبراهيم بن يعقوب بن �إ�سحاق �أبو �إ�سحاق ال�سعدي اجلوزجاين نزيل دم�شق وحمدثها :
روى عن عبد اهلل بن بكر ال�سهمي ،وزيد بن احلباب ،وعفان وجماعة ف�أكرث الرتحال والكتابة ،وروى
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عنه �أبو داود  ،والرتمذي ،والن�سائي  ،و�أبو زرعة الرازي ،و�أبو حامت وابن خزمية وجماعة  ،و ّثقه �أحمد
بن حنبل والن�سائي ،وقال الدارقطني :كان من احلفاظ امل�صنفني واملخرجني الثقات ،لكن فيه انحراف
عن علي اجتمع على بابه �أ�صحاب احلديث ف�أخرجت جارية له فروجه لتذبحها فلم جتد من يذبحها
 ،فقال� :سبحان اهلل فروجه ال يوجد من يذبحها وعلي يذبح يف �ضحوة ني ًفا وع�شرين �ألف م�سلم ،وقال
ً
حافظا للحديث؛ �إال �أنه من
ابن حبان  :كان حروري املذهب ومل يكن بداعية وكان �صل ًبا يف ال�سنة
�صالبته رمبا كان يتعدى طوره ،وقال ابن عدي :كان �شديد امليل �إىل مذهب �أهل دم�شق يف امليل على علي
 ،وكتابه يف ال�ضعفاء يو�ضح مقالته  ،وقال ابن حجر :ثقة حافظ رمي بالن�صب (ت 259هـ) (.)48
�-2أحمد بن علي بن عمرو بن حمد بن �إبراهيم ال�سليماين البخاري �أبو الف�ضل الإمام احلافظ
املحدث� :سمع حممد بن حمدويه بن �سهل املروزي ،وعلي بن �سختويه،و�صالح بن زهري البخاري ،وعبد
اهلل بن جعفر بن فار�س وطبقتهم ،وحدث عنه جعفر بن حممد امل�ستغفري ،وحممد بن جعفر وجماعة
ً
وحفظا ودراية و�إتقا ًنا وكان
 ،له الت�صانيف الكبار رحل �إىل الآفاق ومل يكن له نظري يف زمانه �إ�سنا ًدا
ي�صنف يف كل جمعة �شي ًئا ويدخل �إىل بخارى ويحدث مبا �صنف ،وقال الذهبي :وقفت له على ت�أليف
يف �أ�سماء الرجال وعلقت منه ،ور�أيت لل�سليماين كتا ًبا فيه حط على كبار فال ي�سمع منه ما �شذ فيه
(ت404هـ) (.)49
 -3زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي ال�ساجي ال�ضبي �أبو يحيى :الإمام
الثبت احلافظ حمدث الب�صرة و�شيخها ومفتيها� ،سمع طالوت بن عباد ،و�أبا الربيع الزهراين ،وعبيد
اهلل بن معاذ العنربي ،وعبد الواحد بن غياث وخل ًقا بالب�صرة ومل يرحل فيما �أح�سب ،وجمع و�صنف،
وحدث عنه �أبو �أحمد بن عدي ،و�أبو القا�سم الطرباين ،و�أبو ال�شيخ بن حيان وخلق �سواهم  ،وكان من
�أئمة احلديث ،و�أخذ عنه �أبو احل�سن الأ�شعري مقالة �أهل احلديث وال�سلف ،وله كتاب اختالف العلماء،
وكتاب علل احلديث يدل على تبحره وحفظه يف هذا الفن ،ومل تبلغنا �أخباره كما يف النف�س وقد هم
مبن �أدخل عليه (ت307هـ)(.)50
 -4جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن ابن اجلوزي ،الإمام العالمة
احلافظ عامل العراق وواعظ الآفاق �صاحب الت�صانيف ال�سائرة يف فنون العلم� :سمع من �أبي الفتح
بن البطي ،و�أبي زرعة ،و�أحمد بن املقرب وغريهم ،وحدث عنه الكمال علي بن و�ضاح ،و�أبو الفرج ابن
الزين وغريهم ،وكان كثري النوادر حلو الدعابة لزم البطالة والنذالة مدة ثم لزم الن�سخ ولي�س خطه
جيدً ا وكان متعف ًفا يخدم نف�سه وينال من �أبيه ورمبا غل من كتبه ،قال ابن نقطة :هو �صحيح ال�سماع
ثقة كثري املحفوظ ح�سن الإيراد ،وقال ابن النجار :وعظ يف �صباه ،وكان كثري امليل �إىل اللهو واخلالعة
فرتك الوعظ وا�شتغل مبا ال يجوز و�صاحب املف�سدين �سمعت �أباه يقول� :إين لأدعو عليه كل ليلة وقت
)48راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل  ،148 / 2والثقات  ،82-81/ 8وتذكرة احلفاظ  ،549 / 2وتهذيب الكمال ،للمزي  ،245-244 /2وميزان
االعتدال ،للذهبي  ،201 /1وتهذيب التهذيب ،البن حجر  ،159-158 /1وتقريب التهذيب ،البن حجر � ،ص . 95
 )49راجع ترجمته يف :تذكرة احلفاظ ،للذهبي  ،1036،1037 /3و�سري �أعالم النبالء ،للذهبي .202-200 /17
 )50راجع ترجمته يف :تذكرة احلفاظ،للذهبي،710 ،709/2و�سري �أعالم النبالء  ،197/14وك�شف الظنون ،حلاجي خليفة .32/1
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ال�سحر ومل يزل على طريقته �إىل �آخر عمره وكان ال يقبل �صلة ويكتب يف اليوم ع�شرة كراري�س ،وهو
قليل املعرفة ،وقال الذهبي :ال يو�صف ابن اجلوزي باحلفظ عندنا باعتبار ال�صنعة بل باعتبار كرثة
اطالعه وجمعه (ت630هـ) (.)51
 -5عبد الرحمن بن يو�سف بن �سعيد بن خرا�ش املروزي � ،أبو حممد البغدادي احلافظ البارع
الناقد� :سمع عبد اجلبار بن العالء املكي ،وعمرو بن علي الفال�س  ،وعلي بن خ�شرم وطبقتهم  ،وكان �أحد
الرحالني يف احلديث �إىل الأم�صار بالعراق وال�شام وم�صر وخرا�سان وممن يو�صف باحلفظ واملعرفة،
وحدث عنه �أبو �سهل القطان  ،و�أبو العبا�س بن عقدة  ،وبكر بن حممد ال�صرييف وغريهم  ،قال بكر بن
حممد �سمعته يقول� :شربت بويل يف هذا ال�ش�أن خم�س مرات  ،وقال �أبو نعيم بن عدى :ما ر�أيت �أحدً ا
خرج ابن خرا�ش مثالب ال�شيخني وكان راف�ض ًيا  ،وقال ابن
�أحفظ من ابن خرا�ش  ،وقال �أبو زرعة ًَ :
عدى :ذكر ب�شيء من الت�شيع و�أرجو �أنه ال يتعمد الكذب  ،وقال ابن عدى �سمعت عبدان يقول  :روى
مرا�سيل و�صلها ومواقيف رفعها ،قلت  :جهلة الراف�ضة مل يدروا احلديث وال ال�سرية  ،ف�أما �أنت �أيها
احلافظ البارع الذي �شربت بولك �إن �صدقت يف الرتحال فما عذرك عند اهلل مع خربتك بالأمور ف�أنت
زنديق معاند للحق فال ر�ضي اهلل عنك (ت 283هـ) (.)52
-6عفان بن م�سلم بن عبد اهلل ال�صفار�،أبو عثمان الب�صري :روى عن �شعبة ،واحلمادين
وغريهم ،وروى عنه البخاري ،و�أحمد بن حنبل ،وعلي بن املديني و�آخرون ،و َّثقه ابن معني ،و�أحمد
بن حنبل ،والعجلي ،و�أبو حامت ،وابن �سعد ،وابن خرا�ش  ،وابن قانع ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال
�أحمد بن حنبل :ما ر�أيت الألفاظ يف كتاب �أحد من �أ�صحاب �شعبة �أكرث منها عند عفان -يعني�-أنب�أنا
و�أخربنا ،و�سمعت ،وحدثنا ،وقال علي بن املديني� :أبو نعيم وعفان �صدوقان ال �أقبل كالمهما يف الرجال
ه�ؤالء ال يدعون �أحدً ا �إال وقعوا فيه ،وقال ابن عدي :عفان �أ�شهر و�أ�صدق و�أوثق من �أن يقال فيه �شيء،
و�أحمد �أروى النا�س عنه وال �أعلم لعفان؛ �إال �أحاديث مرا�سيل عن احلمادين وغريهما و�صلها و�أحاديث
موقوفة رفعها والثقة قد يهم يف ال�شيء وعفان ال ب�أ�س به �صدوق وقد رحل �أحمد بن �صالح امل�صري من
م�صر �إىل بغداد وكانت رحلته �إىل عفان خا�صة  ،وقال الذهبي :احلافظ الثبت الذي يقول فيه يحيى
القطان وما �أدراك ما يحيى القطان �إذا وافقني عفان ال �أبايل من خالفني ،ف�آذى ابن عدي نف�سه بذكره
له يف كامله و�أجاد ابن اجلوزي يف حذفه ذكر ابن عدي قول �سليمان بن حرب ترى عفان كان ي�ضبط
عن �شعبة واهلل لو جهد جهده �أن ي�ضبط يف �شعبة حدي ًثا واحدً ا ما قدر كان بطي ًئا رديء احلفظ بطيء
الفهم ،عفان �أجل و�أحفظ من �سليمان �أو هو نظريه وكالم النظري والأقران ينبغي �أن يت�أمل ويت�أنى روى
له ال�ستة (ت220هـ)(. )53
-7علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم ،الإمام العالمة احلافظ الفقيه املجتهد :ن�ش�أ حياة مرتفة،
 )51راجع ترجمته يف � :سري �أعالم النبالء ،للذهبي . 353 ،352 / 22
 )52راجع ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ  ،686-684 / 2وطبقات احلفاظ � ،ص  ،301وك�شف الظنون .1382 /2
 )53راجع ترجمته يف :التاريخ الكبري  ،72 / 7واجلرح والتعديل  ،30 / 7ومعرفة الثقات  ،140 / 2والثقات  ،522 / 8وتذكرة احلفاظ 379/ 1
 ،-381وميزان االعتدال  ،104-102 / 5وتهذيب التهذيب . 208-205/ 7
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وتقلد الوزارة يف �شبابه؛ لكن ذلك مل ي�شغله عن طلب العلم،والتبحر فيه ،وكان �أول �سماعه من �أحمد
بن احل�سور،ويو�سف بن عبد اهلل القا�ضي وخلق �سواهم  ،وروى عنه �أبو عبد اهلل احلميدي ف�أكرث ،ووالد
القا�ضي �أبي بكر بن العربي وطائفة،وكان �صاحب فنون وورع وزهد و�إليه املنتهى يف الذكاء واحلفظ
و�سعة الدائرة يف العلوم مع تو�سعه يف علوم الل�سان والبالغة وال�شعر وال�سري والأخبار وغري ذلك ،قال
ابنه الف�ضل� :أنه اجتمع عنده بخط �أبيه �أبي حممد من تواليفه �أربعمائة جملد ت�شتمل على قريب من
ثمانني �ألف ورقة .
لكن غريته املفرطة ،وانت�صاره ملذهبه ،و�إنكاره ال�شديد على خ�صمه  ،وا�ستخدامه للعبارات
الفجة يف الرد والتي رمبا و�صلت �إيل حد ال�سب وال�شتم ،يف املناق�شات التي جرت بينه وبني فقهاء
املالكية حتى قالوا فيه :ل�سان ابن حزم ،و�سيف احلجاج �شقيقان ،كل ذلك جعله يف نظرهم عد ًوا
وخ�ص ًما عنيدً ا البد من حماربته ،ف�إذا عيب عليه يف بع�ض الوجوه ،وجدت له الكثري من الثناءات من
وجوه �أخرى ،وهو ما جعل الكثري من العلماء ميتدحونه� ،أمثال :الذهبي حيث يقول :ويل �أنا ٌ
ميل �إىل
�أبي حممد ملحبته يف احلديث ال�صحيح ومعرفته به و�إن كنت ال �أوافقه يف كثري مما يقوله يف الرجال
أكفره وال �أ�ضلله و�أرجو له
والعلل وامل�سائل الب�شعة يف الأ�صول والفروع و�أقطع بخطته ما م�س�ألة ولكن ال � ّ
العفو وامل�ساحمة وللم�سلمني ،وقال � ً
أي�ض�أ :فال نغلو فيه وال جنفو عنه وقد �أثنى عليه قبلنا الكبار ،وقال
يف مو�ضع �آخر  :ابن حزم رجل من العلماء الكبار فيه �أدوات االجتهاد كاملة تقع له امل�سائل املحررة
وامل�سائل الواهية كما يقع لغريه وكل �أحد ي�ؤخذ من قوله ويرتك �إال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،
ً
ً
م�ستنبطا للأحكام من الكتاب وال�سنة متفن ًنا يف
حافظا للحديث وفقهه
وقال احلميدي :كان ابن حزم
علوم جمة عام ًال بعلمه ما ر�أينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء و�سرعة احلفظ ،وقال ابن عبد ال�سالم:
لقد جمع ابن حزم يف املحلي بني الفقه واحلديث ،وهذه من خ�صائ�ص املحدثني ،ويقول ابن حجر عنه:
كان وا�سع احلفظ جدً ا ؛ �إال �أنه لثقته بحافظته كان يهجم على القول يف التعديل والتخريج وتبني
�أ�سماء الرواة فيقع له من ذلك �أوهام �شنيعة (ت456هـ )(. )54
-8علي بن حممد بن عبد امللك بن يحيى احلمريي ال�شهري بابن القطان �أبو احل�سن :احلافظ
العالمة الناقد قا�ضى اجلماعة� :سمع �أبا عبد اهلل حممد بن الفخار ف�أكرث عنه ،و�أبا احل�سن بن الفرات
وطبقتهم ،قال الآبار عنه  :كان من �أب�صر النا�س ب�صناعة احلديث و�أحفظهم لأ�سماء رجاله و�أ�شدهم
در�س وحدَّ ث ،وقال بن م�سدى :كان معرو ًفا
عناية بالرواية ر�أ�س طلبة العلم مبراك�ش ،وله ت�صانيف َّ
باحلفظ والإتقان ومن �أئمة هذا ال�ش�أن ،وكان �شيخ �شيوخ �أهل العلم يف الدولة امل�ؤمنة ،وقال الذهبي:
طالعت كتابه امل�سمى بـ» بيان الوهم والإيهام « ،الذي و�ضعه على كتاب» الأحكام الكربى» لعبد احلق
يدل على حفظه وفهمه وقوة ذكائه و�سيالن ذهنه وب�صره بالعلل ،لكنه تعنت يف �أحوال رجال فما
�أن�صف بحيث �أنه �أخذ يلني ه�شام بن عروة ،و�سهيل بن �أبي �صالح ونحوهما ،وقد تعقب كتابه هذا يف
توهيمه لعبد احلق تلميذه احلافظ الناقد املحقق �أبو عبد اهلل حممد بن الإمام يحيى بن املواق يف
 )54راجع ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ  ،1154-1146 / 3و�سري �أعالم النبالء ، 202-184/18ول�سان امليزان.198 / 4
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كتاب �سماه بـ» امل�أخذ احلقال ال�سامية عن م�أخذ الإهمال يف �شرح ما ت�ضمنه كتاب « بيان الوهم والإيهام
« ،من الإخالل والإغفال وما �أن�ضاف �إليه من تتميم و�إكمال تعق ًبا ظهر فيه كما قاله ال�شيخ الق�صار
�إدراكه ونبله وبراعة نقده(ت 628هـ)(.)55
 -9الف�ضل بن دكني بن عمرو بن حماد بن زهري الكويف التيمى �أبو نعيم الأحول احلافظ
الثبت� :سمع الأعم�ش ،وزكريا بن �أبي زائدة ،و�شعبة وخالئق ،وروى عنه �أحمد بن حنبل ،ويحيى بن
معني ،والبخاري وعدة ،قال �أحمد :هو �أقل خط�أ من وكيع  ،وهو �أعلم بال�شيوخ و�أن�سابهم وبالرجال،
ووكيع افقه منه ،وقال ابن معني :ما ر�أيت اثبت من رجلني -يعنى يف الأحياء� -أبي نعيم وعفان ،وقال
�أحمد بن �صالح :ما ر�أيت حمد ًثا ا�صدق من �أبي نعيم  ،وقال يعقوب الف�سوي� :أجمع �أ�صحابنا �أن �أبا
نعيم :كان غاية يف الإتقان ،وقال �أبو حامت� :أبو نعيم حافظ متقن ،وقال الفراء :كنا نهاب �أبا نعيم
�أ�شد من هيبة الأمري ،وقال يحيى القطان� :إذا وافقني هذا الأحول ما �أبايل من خالفني ،وقال العجلي:
ثقة ثبت يف احلديث  ،وقال الذهبي  :كان يف �أبي نعيم ت�شيع خفيف ،وقال �أحمد بن مالعب :حدثني
ثقة قال :قال� :أبو نعيم ما كتبت على احلفظة �أين �سببت معاوية وبلغنا عن �أبي نعيم �أنه قال :حب
علي ر�ضي اهلل عنه عبادة وخري العبادة ما كتم (ت 219هـ) (.)56
 -10حممد بن �إدري�س بن املنذر بن داود� ،أبو حامت الرازي :احلافظ الكبري �أحد الأئمة :
روى عن حممد بن عبد اهلل الأن�صاري  ،وعفان بن م�سلم ،وعبد اهلل بن �صالح العجلي وطبقتهم وخلق
ممن بعدهم  ،وروى عنه البخاري  ،و�أبو داود  ،والن�سائي ،وابن ماجة  ،وابنه عبد الرحمن و�آخرون،
قال �أبو بكر اخلالل� :أبو حامت �إمام يف احلديث ،وقال ابن خرا�ش :كان من �أهل الأمانة واملعرفة  ،وقال
ً
حافظا له
الن�سائي :ثقة  ،وقال �أبو نعيم � :إمام يف احلفظ  ،وقال الاللكائي :كان �إما ًما عاملًا باحلديث
متق ًنا ثب ًتا ،وقال اخلطيب :كان �أحد الأئمة احلفاظ الأثبات م�شهو ًرا بالعلم مذكو ًرا بالف�ضل ،وقال
�أحمد بن �سلمة :ما ر�أيت بعد �إ�سحاق وحممد بن يحيى �أحفظ للحديث وال �أعلم مبعانيه من �أبي حامت
ميا وكتب بها وكتبت عنه
 ،وقال م�سلمة  :كان ثقة وحديثه م�ستقيم  ،وقال ابن يون�س :قدم م�صر قد ً
 ،وقد ذكر ابن �أبي حامت يف مقدمة اجلرح والتعديل لوالده ترجمة مليحه فيها �أ�شياء تدل على عظم
قدره وجاللته و�سعة حفظه (ت 277هـ) (.)57
 -11حممد بن �إ�سحاق بن خزمية� :أبو بكر الني�سابوري احلافظ احلجة الفقيه �شيخ الإ�سالم
امللقب ب�إمام الأئمة� :صاحب الت�صانيف ،وعني يف حداثته باحلديث والفقه حتى �صار ي�ضرب به املثل
يف �سعة العلم والإتقان � ،سمع من �إ�سحاق بن راهويه ،وعلي بن حجر  ،و�أحمد بن منيع وطبقتهم ف�أكرث
وجود و�صنف وا�شتهر ا�سمه وانتهت �إليه الإمامة واحلفظ يف �آالف بخرا�سان ،وحدَّ ث عنه ال�شيخان
خارج �صحيحيهما  ،وحممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم �أحد �شيوخه ،و�أبي علي الني�سابوري وخلق ال
يح�صون  ،قال �أبو عثمان ال�صاحب� :إن اهلل ليدفع البالء عن �أهل ني�سابور بابن خزمية ،وقال �أبو علي
 )55راجع ترجمته يف :تذكرة احلفاظ  ،1407 /4و�سري �أعالم النبالء  ،307 ،306 ، 22والر�سالة امل�ستطرفة  ،للكتاين � ،ص.178
)56راجع ترجمته يف:اجلرح والتعديل ،61/7وتذكرة احلفاظ ،374-372/1و�سري �أعالم النبالء157-142/10ومعرفة الثقات .205/2
 )57راجع ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ  ،569-567 /2والكا�شف  ،155 /2وتهذيب التهذيب . 29-28 /9
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الني�سابوري :كان ابن خزمية يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ ال�سورة ،وقال ابن حبان:
ما ر�أيت على وجه الأر�ض من يح�سن �صناعة ال�سنن ويحفظ �ألفاظها ال�صحاح وزياداتها حتى ك�أن ال�سنن
كلها بني عينيه؛ ابن خزمية فقط ،وقال الدارقطني :كان ابن خزمية �إما ًما ثب ًتا معدوم النظري ،وقال
احلاكم :ف�ضائل ابن خزمية جمموعة عندي يف �أوراق كثرية وم�صنفاته تزيد على مائة و�أربعني كتا ًبا
�سوى امل�سائل ،وامل�سائل امل�صنفة مائة جزء  ،وله فقه حديث بريرة يف ثالثة �أجزاء  ،وقال عبد اهلل بن
خالد الأ�صبهاين �سئل عبد الرحمن بن �أبي حامت عن ابن خزمية ؟ فقال :ويحكم هو وال ن�س�أل عنه هو
�إمام يقتدي به (ت311هـ) (.)58
 -12حممد بن حبان بن �أحمد بن حبان التميمي الب�ستي �أبو حامت :احلافظ الإمام العالمة،
م�ؤرخ ،جغرايف ،حمدث ،وم�ؤلف كتابي اجلرح والتعديل ،وغري ذلك كان من �أئمة زمانه وطلب العلم على
ر�أ�س الثالثمائة� :سمع من �أبي عبد الرحمن الن�سائي ،و�أبي عبد اهلل بن مندة ،و�أبي بكر بن خزمية و�أمما
ال يح�صون  ،وحدث عنه �أبو عبد اهلل احلاكم  ،ومن�صور بن عبد اهلل اخلالد وخلق ،قال الإدري�سي :كان
من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عاملًا بالطب والنجوم وفنون العلم ر� ًأ�سا يف معرفة احلديث � ،صنف امل�سند
ال�صحيح  ،والتاريخ  ،وكتاب ال�ضعفاء ،وفقه النا�س ب�سمرقند  ،وقال اخلطيب  :ذكر م�سعود بن نا�صر
ال�سجزي ت�صانيف ابن حبان  ،ثم قال :وهذه التواليف �إمنا يوجد منها النزر الي�سري ،وقال احلاكم:
كان من �أوعية العلم يف الفقه واللغة واحلديث والوعظ ومن عقالء الرجال ،ثم ذكر رحلته وت�صانيفه
ُ
يرحتل �إليه ل�سماع كتبه ،وقال اخلطيب:
فقال خرج له من الت�صنيف يف احلديث ما مل ي�سبق �إليه ،وكان
كان ثقة نبي ًال فه ًما  ،وقال �أبو عمرو بن ال�صالح :رمبا غلط الغلط الفاح�ش يف ت�صرفاته ،و�صدق �أبو
عمرو  ،وله �أوهام كثرية تتبع بع�ضها احلافظ �ضياء الدين وقد بدت من ابن حبان هفوة فطعنوا فيها
له  ،وقال يحيى بن عمار :كان له علم كثري ومل يكن له كبري دين قدم علينا ف�أنكر احلد هلل ف�أخرجناه،
قال الذهبي :كالهما خمطئ �إذ مل ي�أت ن�ص ب�إثبات احلد وال بنفيه ومن ح�سن �إ�سالم املرء تركه ما ال
يعنيه (ت354هـ) (.)59
 -13حممد بن احل�سني بن �أحمد بن عبد اهلل املو�صلي� ،أبو الفتح الأزدي احلافظ  :حدث عن
�أبي يعلى املو�صلي ،وحممد بن جرير ،و�أحمد بن احل�سن بن عبد اجلبار ال�صويف وطبقتهم  ،وجمع و�صنف
 ،وحدث عنه �إبراهيم بن عمر الربمكي ,و�أبو نعيم احلافظ ,و�أحمد بن الفتح و�آخرون ،قال اخلطيب :يف
ً
حافظا �صنف يف علوم احلديث� ،ض ّعفه الربقاين ،وقال عبد الغفار الأرموي :ر�أيت
حديثه مناكري ،وكان
�أهل املو�صل يوهنون �أبا الفتح وال يعدونه �شي ًئا ،وقال ابن معني :لي�س بثقة  ،وقال الذهبي  :له م�صنف
كبري يف اجلرح وال�ضعفاء وهو قوى النف�س يف اجلرح وهاه جماعة بال م�ستند طائل  ،وعليه يف كتابه (يف
(. )60
ال�ضعفاء) م�ؤاخذات ف�إنه َ�ض َّعف جماعة بال دليل؛ بل قد يكون غريه قد وثقهم (ت �سنة 374هـ)
 )58راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل  ،196 / 7وتذكرة احلفاظ  ،731-720 /2و�سري �أعالم النبالء .382-365 / 14
 )59راجع ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ  ،923-920 / 3و�سري �أعالم النبالء  ،104-92 / 16وميزان االعتدال  ،100-98 / 6ول�سان امليزان  ،البن
حجر  ، 114-112 /5وطبقات احلفاظ  ،لل�سيوطي � ،ص .375،376
 )60راجع ترجمته يف :تذكرة احلفاظ  ،968 ،967 / 3و�سري �أعالم النبالء  ،348 ،347/ 16وميزان االعتدال .118 /6
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 -14حممد بن �سعد بن منيع الها�شمي �،أبو عبد اهلل ،كاتب الواقدي و�صاحب الطبقات ،و�أحد
احلفاظ الكبار الثقات املتحرين :روى عن ه�شيم ،وابن عيينة ،وخلق كثري ،وروى عنه �أحمد بن حنبل،
وابن �أبي الدنيا ،واحلارث بن �أبي �أ�سامة و�آخرون ،قال اخلطيب :كان من �أهل العلم والف�ضل والفهم
ريا يف طبقات ال�صحابة والتابعني �إىل وقته ف�أجاد فيه و�أح�سن ،وقال �أبو
والعدالة �صنف كتا ًبا كب ً
حامت :ي�صدق ر�أيته جاء �إىل القواريري و�س�أله عن �أحاديث فحدّ ثه ،وقال اخلطيب :حممد عندنا
من �أهل العدالة وحديثه يدل على �صدقه ف�إنه يتحرى يف كثري من رواياته ،وقال �إبراهيم احلربي:
كان �أحمد بن حنبل يوجه يف كل جمعة بحنبل بن �إ�سحاق �إىل ابن �سعد ي�أخذ منه جز�أين من حديث
الواقدي فينظر فيهما �إىل اجلمعة الأخرى ثم يردهما وي�أخذ غريهما ،وقال احل�سني بن فهم :كان كثري
العلم كثري احلديث والرواية كتب احلديث وغريه من كتب الغريب والفقه ،وقال ابن حجر� :صدوق
فا�ضل ،روى له �أبو داود (ت230هـ)(.)61
 -15حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن نعيم� :أبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري
ريا باعتناء �أبيه
يعرف بابن البيع ،الإمام احلافظ الناقد العالمة �شيخ املحدثني ،طلب احلديث �صغ ً
وخاله رحل وجال يف خرا�سان ما وراء النهر ،وحلق الأ�سانيد العالية بخرا�سان والعراق  ،وما رواء
النهر ،و�سمع من نحو �ألفي �شيخ ينق�صون �أو يزيدون ،روى عن �أبيه  ،وحممد بن عبد اهلل ال�صفار ،و�أبي
علي احلافظ وخلق كثري ،وحدث عنه الدارقطني ،و�أبو يعلى اخلليلي ،و�أبو بكر البيهقي وخالئق ،قال
اخلليل :هو ثقة وا�سع العلم بلغت ت�صانيفه قري ًبا من خم�سمائة جزء  ،وقال عبد الغافر بن �إ�سماعيل
 :هو �إمام �أهل احلديث ،وت�صانيفه امل�شهورة تطفح بذكر �شيوخه  ،واخت�ص ب�صحبة �إمام وقته �أبي
بكر ال�صبغي فكان يراجعه يف ال�س�ؤال واجلرح والتعديل والعلل ،واتفق له من الت�صانيف ما لعله يبلغ
قري ًبا من �ألف جزء  ،ولقد �سمعت م�شايخنا يذكرون �أيامه ويقدمونه على �أنف�سهم ويراعون حق ف�ضله
ويعرفون له احلرمة الأكيدة  ،ومن ت�أمل كالمه يف ت�صانيفه وت�صرفه يف �أماليه ونظره يف طرق احلديث
�أذعن بف�ضله واعرتف له باملزية على من تقدمه و�أتباعه من بعده وتعجيزه الالحقني عن بلوغ �ش�أوه
عا�ش حميدً ا ومل يخلف يف وقته مثله ،وقال اخلطيب :ثقة  ،وكان مييل �إىل الت�شيع  ،وكان �صا ً
حلا عاملًا،
ً
حفظا،
وقال احلافظ �أبو حازم العبدوي :كان �أمام �أهل احلديث ،وقال الدارقطني :ابن البيع �أتقن
وقال الذهبي� :إمام �صدوق لكنه ي�صحح يف م�ستدركه �أحاديث �ساقطة ويكرث من ذلك فما �أدري هل
خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلك  ،و�إن علم فهذه خيانة عظيمة ثم هو �شيعي م�شهور بذلك تعر�ض
لل�شيخني  ،وقال �إ�سماعيل بن عبد اهلل الأن�صاري� :إمام يف احلديث راف�ضي خبيث ،فرد عليه الذهبي
بقوله  :اهلل يحب الإن�صاف ما الرجل براف�ضي بل �شيعي فقط  ،ف�أما �صدقه يف نف�سه ومعرفته بهذا
ال�ش�أن ف�أمر جممع عليه(ت405هـ)(.)62
 -16حممد بن عمرو بن مو�سى بن حماد �إذنه العقيلي� ,أبو جعفر املكي الإمام احلافظ � ،صاحب
 )61راجع ترجمته يف  :تاريخ بغداد  ،للخطيب البغدادي  ،321 /5وتهذيب الكمال  ،257-255/25وتهذيب التهذيب  ،161،162 / 9وتقريب
التهذيب � ،ص ، 480وطبقات احلفاظ  ،لل�سيوطي � ،ص .186
 )62راجع ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ  ،1044 1039- / 3و�سري �أعالم النبالء  ،177-162 / 17وميزان االعتدال .216 /6
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كتاب ال�ضعفاء الكبري� :سمع جده لأمه يزيد بن حممد بن �إذنه  ،وحممد بن �إ�سماعيل ال�صائغ ،وحممد
ريا ،وحدث عنه �أبو احل�سن حممد بن نافع اخلزاعي ،ويو�سف بن الدخيل امل�صري،
بن خزمية وخل ًقا كث ً
و�أبو بكر بن املقرئ و�آخرون  ،قال م�سلمة بن قا�سم  :كان �إذنه جليل القدر عظيم اخلطر ما ر�أيت مثله
وكان كثري الت�صانيف فكان من �أتاه من املحدثني قال اقر�أ من كتابك وال يخرج �أ�صله فتكلمنا يف ذلك
وقلنا �إما �أن يكون من �أحفظ النا�س  ،و�إما �أن يكون من �أكذب النا�س  ،فاجتمعنا عليه فلما �أتيت بالزيادة
والنق�ص فطن لذلك ف�أخذ مني الكتاب و�أخذ القلم ف�أ�صلحها من حفظه فان�صرفنا من عنده وقد طابت
�أنف�سنا وعلمنا �أنه من �أحفظ النا�س  ،وقال احلافظ القطان :ثقة جليل القدر عامل باحلديث مقدم يف
احلفظ (ت322هـ) (.)63
 -17يحيى بن �سعيد بن فروخ القطان� ،أبو �سعيد الأحول الإمام الكبري احلافظ �أمري امل�ؤمنني
يف احلديث ثقة حجة :روى عن �سليمان التيمي ،وه�شام بن عروة  ،ومالك وغريهم ،وحدث عنه من
�شيوخه �شعبة ،وال�سفيانان وخلق كثري  ،وعني بهذا ال�ش�أن �أمت عناية ورحل فيه و�ساد الأقران وانتهى
�إليه احلفظ وتكلم يف العلل والرجال وتخرج به احلفاظ ،وروى عنه ابنه حممد  ،و�أحمد بن حنبل ،
وعلي بن املديني وخلق كثري ،ومل يعرف له ت�أليف �إال ما ذكره �صاحب ك�شف الظنون من �أن له « كتاب
املغازي « ،قال ابن مهدي :ما ر�أيت �أح�سن � ً
أخذا للحديث وال �أح�سن طل ًبا له من يحيى القطان  ،وقال مرة
 :ال ترى عيناك مثله ،وقال ابن املديني :مل يكن ممن طلب وعني باحلديث و�أقام عليه ومل يزل فيه؛
�إال ثالثة القطان ،و�سفيان بن حبيب ،ويزيد بن زريع ،وما ر�أيت �أعلم بالرجال من يحيى القطان  ،وقال
�أحمد  :حدثني يحيى القطان وما ر�أت عيناي مثله  ،وكان �إليه املنتهى يف التثبت بالب�صرة  ،وقال ابن
معني :يحيى القطان �أثبت من ابن مهدي يف �سفيان ،وقال ابن عمار :كنت �إذا نظرت �إىل يحيى القطان
ظننت �أنه ال يح�سن �شي ًئا ف�إذا تكلم �أن�صت له الفقهاء ،وقال ابن �سعد :كان ثقة م�أمو ًنا رفي ًعا حجة ،
وقال العجلي :ثقة يف احلديث وكان ال يحدث؛ �إال عن ثقة ،وقال �أبو زرعة :كان من الثقات احلفاظ ،
وقال �أبو حامت :حجة حافظ  ،وقال الن�سائي :ثقة ثبت مر�ضي  ،وقال ابن حبان :كان من �سادات �أهل
زمانه ً
وورعا وفه ًما وف�ض ًال ودي ًنا وعل ًما وهو الذي مهد لأهل العراق ر�سم احلديث و�أمعن يف البحث
حفظا ً
عن الثقات وترك ال�ضعفاء ومنه تعلم �أحمد  ،ويحيى ،وعلي و�سائر �أئمتنا ،وقال اخلليلي :هو �إمام بال
مدافعة وهو �أجل �أ�صحاب مالك بالب�صرة وكان الثوري يتعجب من حفظه واحتج به الأئمة كلهم وقالوا
من تركه يحيى تركناه (ت 198هـ) (.)64
 -18يحيى بن معني بن عون بن زياد البغدادي� ،أبو زكريا ،من �أئمة احلديث ورجاله  ،ونعته
الذهبي ب�سيد احلفاظ  ،و�إمام اجلرح والتعديل :روى عن عبد اهلل بن املبارك  ،وابن عيينة  ،وعبد
الرحمن بن مهدي وخلق ،وروى عنه ال�ستة  ،و�أحمد بن حنبل و�آخرون  ،قال ابن املديني :ما �أعلم
�أحدً ا كتب ما كتب يحيى بن معني  ،وقال مرة :دار حديث الثقات على �ستة ثم قال ما �شذ عن ه�ؤالء
 )63راجع ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ  ،834 ،833 / 3و�سري �أعالم النبالء  ،236،239/ 15وطبقات احلفاظ� ،ص.348
 )64راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل ،150 /9ومعرفة الثقات  ،353 /2وتذكرة احلفاظ  ،300-298/1و�سري �أعالم النبالء ،191-175 /9
وتهذيب الكمال  ،342-329 /31وطبقات احلفاظ�،ص  ،131وك�شف الظنون .1460/2
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ي�صري �إىل اثني ع�شر ثم �صار حديث ه�ؤالء كلهم �إىل ابن معني ،وقال �أبو زرعة  :مل ينتفع به لأنه
كان يتكلم يف النا�س ويروى هذا عن علي من وجوه  ،وقال �أبو عبيد القا�سم بن �سالم :ربانيو احلديث
�أربعة ف�أعلمهم باحلالل واحلرام �أحمد بن حنبل  ،و�أح�سنهم ً
�سياقا للحديث و�أداء له علي بن املديني
 ،و�أح�سنهم و�ض ًعا للكتاب ابن �أبي �شيبة و�أعلمهم ب�صحيح احلديث و�سقيمه يحيى بن معني ،وقال عمرو
الناقد :ما كان يف �أ�صحابنا �أعلم بالإ�سناد من يحيى بن معني ما قدر �أحد يقلب عليه �إ�سنا ًدا قط ،وقال
�أحمد بن حنبل :كان ابن معني �أعلمنا بالرجال ،وال�سماع من يحيى بن معني �شفاء ملا يف ال�صدور ،وقال
يحيى القطان :ما قدم علينا مثل هذين الرجلني �أحمد بن حنبل ،ويحيى بن معني  ،وقال �أبو حامت� :إذا
ر�أيت البغدادي يحب �أحمد فاعلم �أنه �صاحب �سنة و�إذا ر�أيته يبغ�ض ابن معني فاعلم �أنه َّ
كذاب ،وقال
الفال�س� :إذا ر�أيت الرجل يقع يف ابن معني فاعلم �أنه َّ
كذاب �إمنا يبغ�ضه ملا بني من �أمر الكذابني ،وقال
�إبراهيم بن هانئ :ر�أيت �أبا داود يقع يف يحيى بن معني  ،فقلت :تقع يف مثل يحيى بن معني ،فقال :من
جر ذيول النا�س جروا ذيله  ،وقال فيه بع�ض �أهل احلديث :ذهب العليم بعيب كل حمدّ ث وبكل خمتلف
من الإ�سناد وبكل وهم يف احلديث وم�شكل –يعني -به علماء كل بالد  ،وقال اخلطيب :كان �إما ًما ربان ًيا
ً
حافظا ثب ًتا متق ًنا ،وقال ابن حبان :كان من �أهل الدين والف�ضل وممن رف�ض الدنيا يف جمع ال�سنن
عاملًا
وكرثت عنايته بها وجمعه وحفظه �إياها حتى �صار عل ًما يقتدي به يف الأخبار و�إما ًما يرجع �إليه يف
الآثار ،وقال العجلي :ما خلق اهلل تعاىل �أحدً ا كان �أعرف باحلديث من يحيى بن معني ولقد كان يجتمع
مع �أحمد ،وابن املديني ونظرائهم فكان هو الذي ينتخب لهم الأحاديث ال يتقدمه منهم �أحد ولقد
كان ي�ؤتى بالأحاديث قد خلطت وتلب�ست فيقول هذا احلديث كذا وهذا كذا فيكون كما قال ،وقال ابن
حاجا �سنة (233هـ) (. )65
حجر� :إمام اجلرح والتعديل ثقة حافظ م�شهور ،تويف يف املدينة ً
املبحث الثالث

موا�ضع التعنت لدي ه�ؤالء ال�شيوخ مناذجه و�شواهده
�إن املت�أمل يف �أحوال نقاد احلديث يرى �أنهم يف حكمهم على الرواة ميثلون ثالثة �أنواع بالنظر
وبناء على تتبع تلك الأحكام  ،ومدى موافقتها لواقع
�إيل ما يذكرون به من تعنت �أو ت�شدد �أو ت�ساهل ،
ً
املذكورين بها من الرواة  ،وجد �أن هناك مت�شددين يف التوثيق متعنتني ومت�سرعني يف التجريح  ،رمبا
غمزوا الراوي بالغلطتني والثالث كابن معني ،وهناك مت�ساهلون يف التوثيق  ،ورمبا وثقوا من كان �إيل
ال�ضعف �أقرب كالرتمذي ،وهناك معتدلون لي�سوا من ه�ؤالء وال �أولئك كالبخاري ( ،)66وهذا ال�صنف
الأخري هو الأقرب �إيل ال�صواب و�أكرث �إن�صا ًفا وعدالة ومو�ضوعية يف نقد الرجال وهو ما عليه جمهور
نقاد احلديث  ،فمن �أي ه�ؤالء كان ه�ؤالء ال�شيوخ ؟ وما الر�أي يف اعتماد �أقوالهم ؟ .
 )65راجع ترجمته يف :التاريخ الكبري  ،307 / 8واجلرح والتعديل  ،318 314- / 1والثقات ،263-262 /9وتهذيب الكمال ،568-543 / 31
وتهذيب التهذيب  ،252-246 / 11ول�سان امليزان  ،437 / 7وتقريب التهذيب � ،ص . 597
 )66راجع  :ذكر من يعتمد قوله  ،للذهبي � ،ص  ،159 ،158بت�صرف .
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قبل احلديث عن هذه الق�ضية البد من الإ�شارة �إيل �أن هذا الأمر يحتاج �إيل تتبع وا�ستقراء
�أقوال ه�ؤالء ال�شيوخ يف نقد الرجال وعر�ضها على �أقوال نقاد احلديث الآخرين  ،وهو ما حر�صت
ً
حفاظا على احلقيقة التي ظهرت يل  ،وت�أكيدً ا على ما تو�صلت �إليه ،من خالل ا�ستعرا�ضي
على فعله ،
لأقوالهم والت�أمل فيها؛ على �أين ال �أزعم �أنني قمت بعر�ض �أقوالهم كلها على �سبيل احل�صر ،و�إمنا قمت
بعر�ض ودرا�سة �أغلبها على �سبيل التمثيل �إيل احلد الذي �أو�صلني �إيل قناعة تامة ب�أن ه�ؤالء ال�شيوخ
قد �أ�سرفوا و�أفرطوا يف التعنت يف �إطالق عبارات ال�ضعف والكذب واجلهالة يف �أغلب الأحيان على
الرواة الثقات.
كما �أود الإ�شارة �إيل �أنني -ومن خالل البحث والتفتي�ش يف كتب الرتاجم والطبقات التي وقفت
عليها – مل �أجد ً
بع�ضا من م�ؤلفات ه�ؤالء ال�شيوخ التي حوت �أقوالهم يف التجريح للرواة الثقات ؛ لأن
البع�ض منهم مل يقف �أحد من �أ�صحاب الرتاجم والطبقات له على م�ؤلف و�إمنا وجدت �أقواله مبثوثة
يف كتب نقد الرجال والرتاجم الأخرى كيحيى بن �سعيد القطان ،والبع�ض الآخر منهم رمبا فقد كتبه
�أو ال تزال حبي�سة املكتبات ومل تخرج �إيل النور ،وهذا ما �أكده الإمام الذهبي �أثناء ترجمته لبع�ض
ال�شيوخ الذين نحن ب�صدد احلديث عنهم كقوله �أثناء ترجمته لل�سليماين  »:وقفت له على ت�أليف يف
�أ�سماء الرجال وعلقت منه « ،وقال يف مو�ضع �آخر »:ور�أيت لل�سليماين كتا ًبا فيه حط على كبار فال ي�سمع
منه ما �شذ فيه «(.)67
و�سوف �أذكر ً
بع�ضا من النماذج والأمثلة التي تدلل على ظاهرة تعنت ه�ؤالء ال�شيوخ  ،كعينة
للدرا�سة  ،و�س�أعتمد يف عر�ض �أقوالهم على كتبهم التي وقفت عليها ،والتي مل �أقف عليها من كتبهم ،
�س�أعتمد على نقل �أقوالهم  ،و�أحكامهم التعنتية يف ت�ضعيف وتكذيب الرواة الثقات يف �أغلب الأحيان
ربا  ،مثل « ميزان االعتدال يف نقد
على كتب الرتاجم ونقد الرجال عل ًما ب�أين �سوف �أذكر مرج ًعا معت ً
الرجال» ،للإمام الذهبي الذي جمع فيه الكثري من �أقوال ه�ؤالء ال�شيوخ املتعنتون يف جتريح الرواة
الثقات وهذا ما �أكده يف مقدمته التف�سريية لكتابه حيث قال  :وقد قمت يف عمل هذا امل�صنف -يعني-
ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجاللته ب�أدنى لني وب�أقل جتريح فلوال
�أن م�ؤلفي كتب اجلرح ذكروا ذلك ال�شخ�ص ملا ذكرته لثقته «( ،)68يف توثيق ما �أذكره من �أقوال ه�ؤالء
ال�شيوخ التي مل �أقف عليها يف م�ؤلفاتهم � ،أو مل يت�سر يل الوقوف على كتبهم لنقل تلك الأقوال منها
ف�سوف �أعزو �أقوالهم �إيل املراجع التي ذكرتها �آن ًفا ،ومن الأمثلة والنماذج التي تدلل على ظاهرة تعنت
ه�ؤالء ال�شيوخ يف جتريح الرواة يف كثري من الأحيان بدون وجه حق وبال حجة النماذج الآنية :

 )67راجع  :تذكرة احلفاظ ،للذهبي  ،1036 /3و�سري �أعالم النبالء ،للذهبي .202 /17
 )68راجع  :ميزان االعتدال ،للذهبي .110 ،109/1
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�أو ًال :النماذج التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند اجلوزجاين يف كتابه
�أحوال الرجال:

 -1قال اجلوزجاين يف ترجمة� :إ�سماعيل بن عبد الرحمن ال�سدي الكبري الأعور :هو كذاب
�شتام ،فرد عليه الذهبي بقوله :و َّثقه �أحمد ،والعجلي وغريهم ،وقال القطان :ال ب�أ�س به ،وقال
الن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،وقال ابن عدي :هو عندي م�ستقيم احلديث �صدوق ال ب�أ�س به،وقال ال�ساجي:
�صدوق  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،كما رد عليه ابن حجر بقوله� :صدوق يهم ورمي بالت�شيع،روى له
م�سلم والأربعة(ت127هـ)(. )69
 -2قال اجلوزجاين :يف ترجمة :زبيد بن احلارث اليامي :كعوائده يف فظاظة عبارته كان من
�أهل الكوفة قوم ال يحمد النا�س مذاهبهم وهم ر�ؤو�س حمدثي الكوفة مثل �أبي �إ�سحاق ،ومن�صور ،وزبيد
اليامي والأعم�ش وغريهم من �أقر�أنهم احتملهم النا�س ل�صدق �أل�سنتهم يف احلديث وتوقفوا عندما
�أر�سلوا ،فرد عليه الذهبي بقوله :بل هو من ثقات التابعني فيه ت�شيع ي�سري ،و َّثقه يحيى القطان ،وابن
معني ،و�أبو حامت ،والن�سائي ،ويعقوب بن �سفيان ،وابن �سعد ،والعجلي ،وابن حبان ،روى له اجلماعة(ت
122هـ)(.)70
� –3صع�صعة بن �صوحان بن حجر العبدي  :ذكره اجلوزجاين يف ال�ضعفاء وعده من جملة
اخلوارج  ،فرد عليه الذهبي بقوله  :ثقة معروف  ،و َّثقه الن�سائي ،وابن �سعد ،وغريهم ،وذكره ابن حبان
يف الثقات ،وذكره ابن عبد الرب يف ال�صحابة ،ومل ي�صح �أنه من اخلوارج ،ورد عليه ابن حجر بقوله:
تابعي كبري خم�ضرم ف�صيح ثقة مات يف خالفة معاوية (.)71
-4قال اجلوزجاين يف ترجمة :عبد اهلل بن خباب الأن�صاري� :س�ألتهم عنه فلم �أرهم يتفقون
على حديثه ومعرفته ،وقد رد عليه الذهبي بقوله :بل هو ثقة معروف ،و َّثقه �أبو حامت ،والن�سائي وابن
حبان وغريهم وح�سبك،وقال ابن عدي :حدَّ ث عنه �أئمة النا�س وهو �صدوق ال ب�أ�س به  ،كما رد عليه
ابن حجر بقوله :ثقة روى له اجلماعة(.)72
 -5قال الذهبي يف ترجمة :عبد اهلل بن �شريك العامري الكويف :بعد �أن نقل توثيقه عن
�أحمد بن حنبل ،وابن معني ،و�أبو زرعة ،ويعقوب بن �سفيان ،وابن حبان  ،والن�سائي ،والدارقطني
وغريهم  ،و�أما اجلوزجاين فقد �أفرط فقال  :خمتاري كذاب  ،ورد عليه ابن حجر بقوله � :صدوق يت�شيع
�أفرط اجلوزجاين فكذبه ،روى له الن�سائي يف خ�صائ�ص علي حدي ًثا ( ،)73وهناك �أمثلة كثرية تدلل على
 )69راجع ترجمته يف� :أحوال الرجال،للجوزجاين� ،ص ،80-78واجلرح والتعديل  ،623 /3والثقات  ،341 /6وتهذيب الكمال  ،292-289/9و�سري
�أعالم النبالء  ،298-296/5وميزان االعتدال  ،97/3وتقريب التهذيب � ،ص .108
 )70راجع ترجمته يف� :أحوال الرجال،للجوزجاين � ،ص ،80-78والطبقات الكربى ،309/6ومعرفة الثقات  ،367 /1واجلرح والتعديل /3
،623والثقات  ،21 ،20 /4وتهذيب الكمال  ،292-289/9وميزان االعتدال  ،97/3وتهذيب التهذيب .268/3
 )71راجع ترجمته يف� :أحوال الرجال،للجوزجاين � ،ص ،35-33واجلرح والتعديل ،446/4والثقات  ،382،383/4واال�ستيعاب  ،717/2والطبقات
الكربى  ،221/6وتهذيب الكمال  ،167،168/13وميزان االعتدال  ،432 /3وتقريب التهذيب�،ص. 276
 )72راجع ترجمته يف :التاريخ الكبري  ،79/5واجلرح والتعديل ،43 /5والثقات  ،11/5وتهذيب الكمال  ،449/14وميزان االعتدال ،88/4
والكا�شف ،548/1وتهذيب التهذيب  ،172/5وتقريب التهذيب� ،ص. 301
 )73راجع ترجمته يف � :أحوال الرجال  ،للجوزجاين� ،ص ،49والثقات  ،22،23 /5واملجروحني ،البن حبان ،26/2والكامل يف �ضعفاء الرجال ،البن عدي
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ظاهرة تعنت اجلوزجاين يف ت�ضعيف الرواة وتكذيبهم بال حجة ميكن الرجوع �إليها(.)74

ثان ًيا :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند �أحمد بن علي
ال�سليماين:

 -1قال ال�سليماين يف ترجمة � :إ�سحاق بن الفرات بن اجلعد �أبو نعيم امل�صري :منكر احلديث
 ،فرد عليه الذهبي بقوله  :ثقة يغرب ،ما ذكرته؛ �إال لأن غريي ذكره مت�شبث ًا ب�شئ ال يدل  ،وهو قول
�أبي حامت� :شيخ لي�س بامل�شهور نعم ،ما هو مب�شهور باحلديث بلى هو م�شهور بالإمامة يف الفقه ،و َّثقه �أبو
عوانة ،وقال ابن احلكم :ما ر�أيت فقي ًها �أف�ضل منه وكان عاملًا ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،ورد عليه ابن
حجر بقوله � :صدوق فقيه ،روى له الن�سائي (ت 204هـ) (. )75
 - 2قال الذهبي يف ترجمة  :الزبري بن بكار بن عبد اهلل  :الإمام العالمة احلافظ الثقة كان
من �أوعية العلم ال يلتفت �إىل قول �أحمد بن علي ال�سليماين حيث ذكره يف كتاب ال�ضعفاء :يف عداد
من ي�ضع احلديث ،وقال مرة :منكر احلديث ،وال يدري ما ينطق به ،وهذا جرح مردود ولعله ا�ستنكر
�إكثاره عن ال�ضعفاء مثل حممد بن ح�سن بن زبالة  ،وعمرو بن �أبي بكر امل�ؤملي ،وعامر بن �صالح الزبريي
وغريهم ف�إن يف كتاب الن�سب عن ه�ؤالء �أ�شياء كثرية منكرة ،وثقه الدارقطني ،واخلطيب ،و�أبو القا�سم
البغوي وغريهم  ،وقال ابن حجر :ثقة �أخط�أ ال�سليماين يف ت�ضعيفه ،روى له الرتمذي( ت 256هـ) (.)76
 -3قال الذهبي يف ترجمة :عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز� ،أبو القا�سم البغوي احلافظ
الثقة الكبري م�سند العامل  :قال ابن عدي :كان �صاحب حديث ،وقال الدارقطني :ثقة جبل �إمام من
الأئمة ثبت �أقل امل�شايخ خط�أ ،قلما يتكلم على احلديث ف�إذا تكلم كان كالمه كامل�سمار يف ال�ساج ،وقال
اخلطيب :كان ثقة ثب ًتا مك ً
رثا فه ًما عار ًفا ،وقال اخلليلي  :حافظ عارف �صنف م�سند عمه وقد ح�سدوه
يف �آخر عمره فتكلموا فيه ب�شيء ال يقدح فيه ،وقال مو�سى بن هارون  :لو جاز �أن يقال للإن�سان �أنه
فوق الثقة لقيل لأبي القا�سم ،وقال فيه ال�سليماين :يتهم ب�سرقة احلديث  ،فرد عليه الذهبي بقوله :
احتج به عامة من خرج ال�صحيح والدارقطني والربقانى فالرجل ثقة مطل ًقا فال عربة بقول ال�سليماين
(ت317هـ ) (.)77
ً
�صادقا
 -4قال الذهبي يف ترجمة :حممد بن جرير بن يزيد �أبو جعفر الطربي :كان ثقة
ً
حافظا ر� ًأ�سا يف التف�سري �إما ًما يف الفقه والإجماع واالختالف عالمة يف التاريخ و�أيام النا�س عار ًفا
بالقراءات وباللغة وغري ذلك ،فيه ت�شيع ي�سري ومواالة ال ت�ضر �أقذع �أحمد بن علي ال�سليماين فقال:
 ،174/3وتهذيب الكمال ،للمزي  ،87،88/15وميزان االعتدال  ،119/4و تقريب التهذيب�،ص . 307
 )74يف �أحوال الرجال  ،للجوزجاين � ،ص  ،168 ،186 181- ،176 ،141 ، 85 ، 51،56،55،59وميزان االعتدال 4 ،134-133/ 2
. 425 ، 311،312 ، 124،125، 7 ، 3 / 7، 527 ،283،284 /6 ،142 ،-141/5 ،215،379/
 )75راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل  ،231 /2والثقات  ،110/8وتهذيب الكمال ،468-466 /2و�سري �أعالم النبالء ،505-503 /9وميزان
االعتدال  ،348 /1والكا�شف ،للذهبي  ،238 /1وتقريب التهذيب� ،ص . 102
 )76راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل  ،585/3والثقات  ،257 /8وتهذيب الكمال  ،298-293 /9و�سري �أعالم النبالء ، 315-311/12وميزان
االعتدال  ،97،89 /3وتقريب التهذيب�،ص.214
 )77راجع ترجمته يف:تاريخ بغداد ،للخطيب  ،116-111/10وتذكرة احلفاظ  ،740-737/ 2وميزان االعتدال .186-185/4
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كان ي�ضع للرواف�ض كذا قال ال�سليماين وهذا رجم بالظن الكاذب؛ بل ابن جرير من كبار �أئمة الإ�سالم
املعتمدين وما ندعي ع�صمته من اخلط�أ وال يحل لنا �أن ن�ؤذيه بالباطل والهوى ف�إن كالم العلماء بع�ضهم
يف بع�ض ينبغي �أن يت�أنى فيه وال �سيما يف مثل �إمام كبري فلعل ال�سليماين �أراد الآتي  :حممد بن جرير
بن ر�ستم �أبو جعفر الطربي :راف�ضي خبيث ،وقال اخلطيب� :أحد الأئمة يحكم بقوله ويرجع �إىل
ً
حافظا لكتاب اهلل
ر�أيه ملعرفته وف�ضله جمع من العلوم ما مل ي�شاركه فيه �أحد من �أهل �آالف فكان
ريا باملعاين فقي ًها يف �أحكام القر�آن عاملًا بال�سنن وطرقها �صحيحها و�سقيمها نا�سخها ومن�سوخها عار ًفا
ب�ص ً
ريا ب�أيام النا�س و�أخبارهم له الكتاب الكبري امل�شهور يف تاريخ الأمم ،
ب�أحوال ال�صحابة والتابعني ب�ص ً
وله كتاب التف�سري الذي مل ي�صنف مثله  ...وله يف الأ�صول والفروع كتب كثرية وله اختيار من �أقاويل
الفقهاء وقد تفرد مب�سائل حفظت عنه ،وقال �إمام الأئمة ابن خزمية  :ما �أعلم على �أدمي الأر�ض �أعلم
من حممد بن جرير ولقد ظلمته احلنابلة(ت310هـ) (.)78
 -5قال ال�سليماين يف ترجمة :حممد بن يحيى بن علي الكناين� ،أبو غ�سان املدين :حديثه
منكر ،فرد عليه الذهبي بقوله :قال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،و َّثقه الدارقطني ،وال�شاطبي ،وابن
حبان ،ومل يتابع ال�سليماين على هذا ،ورد عليه ابن حجر بقوله :ثقة مل ي�صب ال�سليماين يف ت�ضعيفه
(،)79وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على ظاهرة تعنت ال�سليماين يف ت�ضعيف الرواة الثقات وتكذيبهم ميكن
الرجوع �إليها(.)80

ثال ًثا :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ال�ساجي:

 -1قال الذهبي يف ترجمة � :إبراهيم بن �أبي حرة  :مل �أر من �ض َّعفه؛ �إال ال�ساجي فقط ،ومل
ينقل ابن عدي ت�ضعيفه ؛ �إال عنه ،و َّثقه ابن معني ،و�أحمد ،و�أبو حامت ،وزاد �أبو حامت :ال ب�أ�س به،
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وذكر البخاري يف �شيوخ ابن �أبي ليلى (.)81
 -2قال الذهبي يف ترجمة � :إبراهيم بن عبد امللك الب�صري � :ض َّعفه ال�ساجي بال م�ستند ،قال
الن�سائي :ال ب�أ�س به ،وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :يخطئ ،روى له الرتمذي والن�سائي (.)82
 -3قال ال�ساجي يف ترجمة� :إبراهيم بن املنذر بن عبد اهلل بن املنذر عنده مناكري ،فرد عليه
الذهبي بقوله :وثقة ابن معني ،والدارقطني،وابن و�ضاح ،وابن حبان ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س،
واخلطيب بقوله� :أما املناكري فقل ما توجد يف حديثه؛ �إال �أن يكون روي عن املجهولني ومن لي�س مب�شهور
عند املحدثني ،ومع هذا ف�إن يحيى بن معني وغريه من احلفاظ كانوا ير�ضونه ويوثقونه،وقال الزبري
بن بكار :كان له علم باحلديث ،ورد عليه ابن حجر بقوله� :صدوق تكلم فيه �أحمد لأجل القر�آن(ت
 )78راجع ترجمته يف :تاريخ بغداد ،167-162 /2وتذكرة احلفاظ ،716-710 /2وميزان االعتدال .90 /6
 )79راجع ترجمته يف :تهذيب الكمال ،638-636/26وميزان االعتدال ،364 /6وتقريب التهذيب�،ص .513
 )80ميزان االعتدال ،للذهبي.445 ،66 /7 ،409،523 ،229 /384،6 /5، 425 ،420 ،199،315 /5،321،322،4/2
 )81راجع ترجمته يف :التاريخ الكبري،281/1والثقات ،9 /6والكامل يف �ضعفاء الرجال،266 /1وميزان االعتدال .145 /1
 )82راجع ترجمته يف :تهذيب الكمال ،140/2وميزان االعتدال  ،168،169 / 1وتهذيب التهذيب. 123/1
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236هـ)(.)83
 - 4قال الذهبي يف ترجمة :القا�سم بن مالك املزين :ثقة �شهري احتج به البخاري وم�سلم،
و�ض َّعفه زكريا ال�ساجي وحده ،وال وجه لت�ضعيفه ؛ بل ما هو يف �إتقان غندر ،و َّثقه العجلي ،وابن عمار
ً
�صدوقا،
املو�صلي ،و�أبو داود  ،وابن �سعد ،وابن حبان ،وقال �أبو حامت� :صالح احلديث  ،وقال �أحمد  :كان
روى له اجلماعة �سوى �أبي داود (.)84
 – 5قال الذهبي يف ترجمة:يحيى بن عباد ال�ضبعي �أبو عباد الب�صري :ثقة �صدوق �ض َّعفه
ال�ساجي وحده ،وقال �أحمد :كي�س يذاكر احلديث وكتبت عنه ،وال �أعلم عليه حجة ،وقال ابن معني:
�صدوق  ،وقال �أبو حامت :لي�س به ب�أ�س ،وقال الدارقطني :يحتج به ،وقال ال�ساجي� :ضعيف حدث عنه
�أهل بغداد ومل يحدّ ث عنه �أحد من �أ�صحابنا بالب�صرة ال بندار وال ابن املثنى ،وقال اخلطيب :ترك �أهل
الب�صرة الرواية عنه ال يوجب رد حديثه وح�سبك برواية �أحمد بن حنبل و�أبي ثور عنه ،ومع هذا فقد
منكرا ،وذكره ابن حبان يف
احتج بحديثه البخاري ،وم�سلم و�أحاديثه م�ستقيمة ال نعلمه روى حدي ًثا ً
()85
الثقات ،وقال ابن حجر� :صدوق ،روى له البخاري وم�سلم والرتمذي والن�سائي(ت198هـ) ،وهناك
�أمثلة �أخرى تدلل على ظاهرة تعنت ال�ساجي يف ت�ضعيف الرواة الثقات بل تكذيب بع�ضهم يف بع�ض
الأحيان ميكن الرجوع �إليها (.)86

راب ًعا:النماذج التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابن اجلوزي يف كتابه
ال�ضعفاء املرتوكني:

 -1قال ابن اجلوزي يف ترجمة  :ثابت بن هرمز �أبو املقدام احلداد  :روى عن التابعني يتكلمون
فيه ،وقال مرة  :جمهول  ،فرد عليه الذهبي بقوله  :وما �أبعد �أن يكون ثاب ًتا �أبا املقدام ،وهو ثابت بن
هرمز :يروي عن ابن امل�سيب  ،وهو ثقة احتج به الن�سائي ،و َّثقه ابن املديني ،و�أحمد  ،وابن معني ،و�أبو
داود  ،والن�سائي ،ويعقوب بن �سفيان ،و�أحمد بن �صالح وغريهم  ،وزاد �أحمد بن �صالح  :كان ً
�شيخا عال ًيا
�صاحب �سنة  ،وقال ابن القطان :ثابت ثقة ،وقال �أبو حامت� :صالح ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،روى له
�أبو داود والن�سائي وابن ماجة حدي ًثا واحدً ا  ،وزاد ابن ماجة حدي ًثا �آخر يف التف�سري(.)87
 -2قال الذهبي يف ترجمة  :طالوت بن عباد �أبو عثمان :ال�شيخ املحدث الثقة :حدث عن
الربيع بن م�سلم ،وحماد بن �سلمة وجماعة وله ن�سخة م�شهورة عالية  ،قال �أبو حامت � :صدوق  ،ف�أما
 )83راجع ترجمته يف :الثقات ،73،74/ 8وتاريخ بغداد ،179/6وتهذيب الكمال  ،211-207 /2و�سري �أعالم النبالء  ،691-689/10وميزان
االعتدال  ،193،194 /1وتقريب التهذيب� ،ص .94
 )84راجع ترجمته يف  :معرفة الثقات  ،211 /2واجلرح والتعديل ،121/7وتهذيب الكمال  ،425-422/23وميزان االعتدال ،459-458 /5
والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب� ،ص.150
 )85راجع ترجمته يف  :التاريخ الكبري  ،292/8واجلرح والتعديل ،173/9والثقات  ،256/9وتاريخ بغداد  ، 144/14وتهذيب الكمال -395/31
 ،397وميزان االعتدال  ،192،193/7وتقريب التهذيب � ،ص.592
 )86يف ميزان االعتدال .34،450، 33/ 425،5/ 410،3 ،217 /2
 )87راجع ترجمته يف :ال�ضعفاء واملرتوكني ،البن اجلوزي،159/1والتاريخ الكبري  ،171/ 2واجلرح والتعديل  ،459/2وتهذيب الكمال ،380،381/4
وميزان االعتدال  ،90/2وتهذيب التهذيب .15/2
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قول �أبي الفرج ابن اجلوزي �ض َّعفه علماء النقل فهفوة من كي�س �أبي الفرج ف�إىل ال�ساعة �أفت�ش فما
وجدت �أحدً ا �ض َّعفه وح�سبك بقول املتعنت يف النقد �أبي حامت فيه (ت 238هـ)(.)88
 -3قال ابن اجلوزي يف ترجمة  :حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم �أبو عبد اهلل َّ :
كذبه
الربيع بن �سليمان فرد عليه الذهبي بقوله � :صدوق ،وثقه ابن �أبي حامت ،والن�سائي ،وقال الن�سائي يف
مو�ضع �آخر� :صدوق ال ب�أ�س به وهو �أظرف من �أن يكذب ،وقال �أبو بكر بن خزمية :ما ر�أيت يف فقهاء
الإ�سالم �أعرف ب�أقاويل ال�صحابة والتابعني منه (ت268هـ) (.)89
 -4قال الذهبي يف ترجمة :حممد بن حمبب بن �إ�سحاق �أبو همام الدالل :ثقة غلط ابن
اجلوزي يف �إيراده يف ال�ضعفاء ،وقال  :قال يحيى :كذاب عدو اهلل  ،وثقه �أبو حامت ،و�أبو داود ،والعحلي
،واحلاكم ،والبغوي ،وم�سلمة بن قا�سم ،وابن حبان ،وقال ابن حجر :ثقة ،روى له �أبو داود والن�سائي
()90
وابن ماجة(ت221هـ)
 -5قال الذهبي يف ترجمة  :يحيى بن وا�ضح �أبو متيلة املروزي احلافظ  :وثقه ابن معني،
و�أحمد ،و�أبو حامت ،وابن �سعد ،والن�سائي ،و�صالح جزرة وغريهم  ،وقال ابن خرا�ش� :صدوق  ،وذكره ابن
حبان يف الثقات ،وقال الذهبي  :وقد وهم �أبو حامت �إذ زعم �أن البخاري تكلم فيه وذكره يف ال�ضعفاء
فلم �أر ذلك وال كان ذلك ف�إن البخاري قد احتج به ولوال �أن ابن اجلوزي ذكره يف ال�ضعفاء ملا �أوردته ؛
بل �إن البخاري قد لينه  ،وقال ابن حجر  :ثقة  ،روى له اجلماعة (.)91وهناك �أمثلة �أخرى كثرية تدلل
على ظاهرة تعنت ابن اجلوزي يف ت�ضعيف الرواة وتكذيبهم ميكن الرجوع �إليها (.)92

خام�سا :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند عبد الرحمن
ً
بن خرا�ش:

 -1قال ابن خرا�ش يف ترجمة � :سليمان بن داود الأزدي العتكي �أبو الربيع الب�صري  ،فال
ي�ساوي ال�سماع ف�أنه قال تكلم النا�س فيه وهو �صدوق  ،فرد عليه الذهبي بقوله  :بل هو �إمام حافظ
حمدّ ث كبري �أحد الثقات� ،أجمعوا على االحتجاج به ،و ًّثقه يحيى بن معني ،و�أبو حامت  ،و�أبو زرعة،
والن�سائي وابن قانع ،وم�سلمة بن قا�سم  ،وابن حبان وغريهم  ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :ثقة مل يتكلم
فيه �أحد بحجة  ،وال �أعلم �أحدً ا تكلم فيه بخالف ما زعم ابن خرا�ش ،وروى له الن�سائي (ت234هـ)
(.)93
 )88راجع ترجمته يف :ال�ضعفاء واملرتوكني ،البن اجلوزي  ،62 /2والتاريخ الكبري  ،363 /4واجلرح والتعديل ،495/4والثقات  ،329 /8و�سري �أعالم
النبالء  ،26-25 /11وميزان االعتدال .457/3
 )89راجع ترجمته يف:اجلرح والتعديل ،300/7وتهذيب الكمال  ،499-497 /25وميزان االعتدال .219،220 /6
 )90راجع ترجمته يف :ال�ضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي ،95 /3ومعرفة الثقات ،434/2واجلرح والتعديل ،96/8والثقات ، 81/9وتهذيب
الكمال ،368-365/26وميزان االعتدال  ،319 /6والكا�شف  ،214/2وتقريب التهذيب� ،ص .505
 )91راجع ترجمته يف :ال�ضعفاء البن اجلوزي ،205/3وتاريخ بغداد ،126 /14واجلرح والتعديل ،194/9والثقات ،601/ 7وميزان االعتدال /7
،225،226وتهذيب التهذيب  ،257 /11وتقريب التهذيب � ،ص .598
 )92يف ال�ضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي  ،151 ،141 ،91 /2 ،193،311،292 ،147/1والعلل املتناهية.188-187/1
 )93راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل ،113/4والثقات  ،278 /8وتهذيب الكمال  ،423،424 /11و�سري �أعالم النبالء  ،677-676 /10وتهذيب
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 -2قال ابن خرا�ش يف ترجمة� :أحمد بن عبدة بن مو�سى ال�ضبي :تكلم النا�س فيه  ،فرد عليه
الذهبي بقوله :وثقه �أبو حامت ،والن�سائي ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،فلم ي�صدق ابن خرا�ش يف قوله
هذا فالرجل ثقة حجة ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :ثقة ،تكلم فيه ابن خرا�ش فلم يلتفت �إليه �أحد
للمذهب ،روى له م�سلم والأربعة(ت245هـ) (.)94
 -3قال الذهبي يف ترجمة � :أحمد بن الفرات بن خالد �أبو م�سعود :قال �أحمد� :صدوق،
ووثقه ابن معني ،واخلطيب ،واخلليلي ،واحلاكم ،و�أبو ال�شيخ ،وابن �أبي �شيبة ،و�أبو نعيم ،وابن حبان،
وقال حجاج بن ال�شاعر :ما �أعرف �أحذق بهذه ال�صناعة منه ،وقال ابن عقدة �سمعت عبد الرحمن بن
خرا�ش يحلف �إنه يكذب ،وقال ابن عدي :وهذا حتامل وال �أعرف لأبي م�سعود رواية منكرة وهو من �أهل
ال�صدق واحلفظ ،ف�آذى ابن خرا�ش نف�سه بذلك؛بل هو حافظ ثقة حجة من كبار الأئمة الأثبات فال
يعرج على قول ابن خرا�ش فيه يكذب عمد ًا ،وقال ابن حجر  :ثقة حافظ تكلم فيه بال م�ستند ،فبطل
قول ابن خرا�ش(ت 258هـ)(.)95
 -4قال الذهبي يف ترجمة  :جميل بن مرة ال�شيباين الب�صري  :ثقة وقد وثقه �أبو حامت،
ويحيى بن معني ،والن�سائي ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،و�أما ابن خرا�ش فقد قال  :يف حديثه نكرة ،
(.)96
وقال ابن حجر  :ثقة  ،روى له �أبو داود والن�سائي يف م�سند علي وابن ماجة
 -5قال الذهبي يف ترجمة  :علي بن عثمان بن الحق الالحقي :ثقة حافظ �صاحب حديث،
وقال �أبو حامت :ثقة ،و�أما ابن خرا�ش فقال فيه اختالف ،وقال ابن حجر :وذكره ابن حبان يف الثقات
وقال روى عنه بندار و�أهل الب�صرة ،وما كان ينبغي للم�ؤلف �أن يذكر قول ابن خرا�ش فما هو بعمدة
(ت228هـ)( ،)97وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على ظاهرة تعنت ابن خرا�ش يف ت�ضعيف الرواة ميكن
()98
الرجوع �إليها

�ساد�سا  :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند عفان بن
ً
م�سلم :

 -1قال الذهبي يف ترجمة  :حميد بن الأ�سود بن الأ�شقر :ثقة ،وثقه �أبو حامت ،وابن حبان
وغريهم ،وقال �أحمد� :سبحان اهلل ما �أنكر ما يجيء به ،وقال �إذنه يف ال�ضعفاء :كان عفان يحمل عليه
منكرا ،وقال القواريري  ،وال�ساجي  ،والأزدي � :صدوق  ،وقال الدارقطني  :لي�س به
لأنه روى حدي ًثا ً
التهذيب ،166/4وتقريب التهذيب� ،ص .251
 )94راجع ترجمته يف :الثقات،23 / 8وتهذيب الكمال ،399-397/1وميزان االعتدال ،259 /1ومن تكلم فيه� ،ص  ،37والكا�شف  ،199/1وتقريب
التهذيب�،ص .82
 )95راجع ترجمته يف :الثقات  ،36 /8وتهذيب الكمال  ،425-422/1ومن تكلم فيه � ،ص  ،38وميزان االعتدال ،271 /1والرواة الثقات املتكلم فيهم
مبا ال يوجب�،ص  ،55وتقريب التهذيب� ،ص .83
 )96راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل ،518 /2والثقات  ،146 /6وتهذيب الكمال ،130،131 /5وميزان االعتدال ، 56 /2والكا�شف،297/1
وتهذيب التهذيب ، 98/2وتقريب التهذيب�،ص .142
 )97راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل  ،196/ 6والثقات  ،465/ 8و�سري �أعالم النبالء  ،568،569/10وميزان االعتدال.174/5
 )98يف ميزان االعتدال ،85،86،187 / 546،547،7، 180،465/6، 24، ،13،14/4ول�سان امليزان .469/1
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ب�أ�س  ،وقال ابن حجر� :صدوق يهم قليال  ،روى له البخاري والأربعة (.)99
 -2قال عفان يف ترجمة  :روح بن �أ�سلم الباهلي �أبو حامت الب�صريَّ :
كذاب ،فرد عليه الذهبي
بقوله � :ضعيف  ،وقال البخاري :يتكلمون به ،وقال �أبو حامت  :لني احلديث ،وقال ابن معني  :لي�س
بذاك ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن املديني :ذهب حديثه ،وقال الدارقطني ،والن�سائي :
�ضعيف مرتوك  ،وقال البزار  :ثقة  ،ورد عليه ابن حجر بقوله � :ضعيف ( ت 200هـ)(. )100
 -3قال عفان يف ترجمة :عدي بن ثابت الأن�صاري الكويف :كان �شعبة يقول :عدي بن ثابت
من الرقاعني ،فرد عليه الذهبي بقوله  :ثقة  ،وثقه �أحمد  ،والعجلي ،والن�سائي ،والدار قطني ،وقال
�أبو حامت� :صدوق  ،وذكره ابن حبان  ،وابن �شاهني يف الثقات  ،وقال ابن معني � :شيعي مفرط ،وقال
اجلوزجاين :مائل عن الق�صد ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :ثقة  ،روى له اجلماعة(ت 116هـ)(.)101
 -4قال عفان يف ترجمة  :عمر بن علي بن عطاء الب�صري املقدمي :مل �أكن �أقبل منه حتى
ريا ،
يقول حدثنا ،فرد عليه الذهبي بقوله :ثقة �شهري لكنه رجل مدل�س  ،ذكره �أحمد ف�أثنى عليه خ ً
وو َّثقه ابن �سعد ،وال�ساجي ،والعجلي ،وقال �أبو حامت :حمله ال�صدق  ،وقال ابن عدي � :أرجو �أنه ال
ب�أ�س به  ،وذكره ابـن حبان يف الثقات  ،وقال ابن حجر  :ثقة وكان يدل�س �شديدً ا  ،روى له اجلماعة
(ت192هـ) (.)102
 -5وهب بن جرير بن حازم �أبو العبا�س اجله�ضمي :كان عفان يتكلم فيه  ،فرد عليه الذهبي
بقوله  :ثقة حمتج به ،و َّثقه ابن معني  ،والعجلي ،وابن �سعد ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س  ،وذكره ابن
حبان يف الثقات ،وقال �أحمد  :ما ر�ؤى وهب عند �شعبة قط  ،ولكن كان وهب �صاحب �سنة  ،وقال ابن
حجر :ثقة وكان عفان يتكلم فيه ،روى له اجلماعة (ت 206هـ) (.)103

�ساب ًعا :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابن حزم يف
كتابه املحلي وغريه من م�ؤلفاته:

� -1أبان بن �صالح بن عمري بن عبيد �أبو بكر املدين :قال ابن عبد الرب� :ضعيف ،وقال ابن
حزم يف احلج من املحلى :لي�س بالقوي ،وقال يف الطهارة :لي�س بامل�شهور ،فرد عليهما الذهبي بقوله:
وثقه ابن معني  ،والعجلي ،و�أبو زرعة ،و�أبو حامت ،ويعقوب بن �شيبة وغريهم  ،وقال الن�سائي :لي�س به
ب�أ�س ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وهذه غفلة منهما وخط�أ تواردا عليه فلم ي�ض ّعف �أبان هذا �أحد قبلهما
 )99راجع ترجمته يف:التاريخ الكبري،357 /2واجلرح والتعديل ،218 /3والثقات،190/6وتاريخ �أ�سماء الثقات�،ص،70والكا�شف،352 /1وميزان
االعتدال ،383/2وتهذيب التهذيب،32/3وتقريب التهذيب�،ص .181
 )100راجع ترجمته يف :التاريخ الكبري ،310 /3والثقات ،243/ 8وتاريخ �أ�سماء الثقات�،ص  ،87والكا�شف ،398 / 1وميزان االعتدال ، 85/3
وتهذيب التهذيب ،251 / 3وتقريب التهذيب � ،ص .211
 )101راجع ترجمته يف  :تاريخ �أ�سماء الثقات� ،ص  ،177وتهذيب الكمال،523 ،522 /19والكا�شف ،15 /2وميزان االعتدال  ،78،79/5وتهذيب
التهذيب  ،149 / 7وتقريب التهذيب � ،ص.388
 )102راجع ترجمته يف :تهذيب الكمال 473 470- /21وميزان االعتدال  ،258/5وتقريب التهذيب� ،ص.416
 )103راجع ترجمته يف :التاريخ الكبري  ،169 /8واجلرح والتعديل ،28 /9والثقات  ،228 /9ومن تكلم فيه � ،ص ،192تهذيب الكمال -121 /31
 ،124وميزان االعتدال  ،142 ،145،146/7وتقريب التهذيب.585 /1
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ويكفيه قول ابن معني ومن تقدم معه ،ورد عليهما ابن حجر بقوله:وثقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهله
وابن عبد الرب ف�ض َّعفه ،ا�ست�شهد به البخاري وروى له الباقون �سوى م�سلم ،ومات �سنة ب�ضع ع�شرة وثالث
(.)104
مائة
� -2أ�سد بن مو�سى بن �إبراهيم بن الوليد احلافظ امللقب ب�أ�سد ال�سنة  :ذكره ابن حزم يف كتاب
ال�صيد فقال :منكر احلديث ،وقال مرة � :ضعيف ،فرد عليه الذهبي بقوله  :وهذا ت�ضعيف مردود ،فقد
قال فيه البخاري :هو م�شهور احلديث ،وقد ا�ست�شهد به البخاري واحتج به الن�سائي و�أبو داود وما
علمت به ب�أ�سـًا ،ووثقه الن�سائي ،وابن يون�س ،وابن قانع ،والعجلي ،والبزاز ،زاد العجلي �صاحب �سنة ،
(.)105
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال اخلليلي � :صالح (ت 212هـ)
� -3إ�سماعيل بن حممد بن �إ�سماعيل بن �صالح ال�صفار الثقة الإمام النحوي امل�شهور  :قال ابن
حزم يف املحلي� :أنه جمهول  ،فرد عليه الذهبي بقوله  :حدث عن احل�سن بن عرفة  ،و�أحمد بن من�صور
الزيادي والكبار ،وانتهى �إليه علو الإ�سناد ،وروى عنه الدارقطني ،وابن مندة ،واحلاكم ووثقوه  ،وهذا
هو رمز ابن حزم يلزم منه �أن ال يقبل قوله يف جتهيل من مل يطلع هو على حقيقة �أمره ومن عادة
الأئمة �أن يعربوا يف مثل هذا بقولهم ال نعرفه �أوال نعرف حاله  ،و�أما احلكم عليه باجلهالة بغري زائد ال
(. )106
يقع ؛ �إال من مطلع عليه �أو جمازف(ت341هـ)
� -4إ�سرائيل بن يون�س بن �أبي �إ�سحاق ال�سبيعي �أحد الأعالم  :من ثقات الكوفيني وعلمائهم
وال �سيما بجده �أبي �إ�سحاق ف�أنه ب�صري بحديثه احتج به ال�شيخان،و َّثقه �أحمد بن حنبل ،و�أبو حامت
،والعجلي ،ويعقوب بن �شيبة ،وابن منري ،وابن �سعد والنا�س ،وال يلتفت �إىل ابن حزم يف رده حلديثه
وت�ضعيفه ،وقال �أبو داود :ثبت احلديث ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،وذكره ابن حبان يف الثقات،
و�أطلق ابن حزم �ضعف �إ�سرائيل ورد به �أحاديث من حديثه فما �صنع �شي ًئا � ،إ�سرائيل اعتمده البخاري
وم�سلم يف الأ�صول وهو يف الثبت كالأ�سطوانة فال يلتفت �إىل ت�ضعيف من �ض َّعفه  ،نعم �شعبة �أثبت منه
�إال يف �أبي �إ�سحاق  ،وقد طول ابن عدي ترجمته و�سرد له جملة �أحاديث �أفراد و قال هو ممن يحتج به،
(.)107
وقال ابن حجر :ثقة تكلم فيه بال حجة ،روى له اجلماعة (ت162هـ)
 -5قال الذهبي يف ترجمة :را�شد بن �سعد املقرىء احلم�صي :ثقة �شذ ابن حزم فقال� :ضعيف،
و َّثقه ابن معني ،و�أبو حامت ،والعجلي ،ويعقوب بن �شيبة  ،والن�سائي ،وابن �سعد ،وقال الغالبي :من �أثبت
�أهل ال�شام  ،وقال �أحمد  ،والدارقطني  :ال ب�أ�س به  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن حجر :ثقة،
روى له البخاري يف الأدب وروى له الباقون �سوى م�سلم (ت 123هـ) (.)108
 )104راجع ترجمته يف :املحلى  ، 137 / 7 ،198 /1ومعرفة الثقات ،198/1واجلرح والتعديل  ،297 /2والثقات  ،67 /وتهذيب الكمال،11-9 / 2
وميزان االعتدال  ،10،11 /8وتقريب التهذيب � ،ص .87
 )105راجع ترجمته يف :املحلى  ،377/10ومعرفة الثقات  ،221 /1واجلرح والتعديل  ،338 /2والثقات ،136 / 8وتهذيب الكمال،512،513 / 2
وميزان االعتدال  ،363،364 /1وتقريب التهذيب� ،ص.104
 )106راجع ترجمته يف :املحلى ،296 /9و�سري �أعالم النبالء ،441 ، 440/15ول�سان امليزان .432 /1
 )107راجع ترجمته يف :املحلى ،208،209 /6ومعرفة الثقات  ،222/1واجلرح والتعديل  ،330/2والثقات ،79 /6وتهذيب الكمال /2
،524-515وميزان االعتدال،365،367 /1والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب�،ص،66،67وتقريب التهذيب� ،ص. 104
 )108راجع ترجمته يف :املحلى  ،413 /7والتاريخ الكبري ،292 / 3ومعرفة الثقات،347/1واجلرح والتعديل،483/ 3والثقات ،233 / 4وتهذيب
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وميكننا القول� :إن ف�ضل الإمام الرتمذي معلوم لدى كافة العلماء ،ولكن ما يزيد الأمر عج ًبا
�أن ابن حزم قد ن�ص على �أن الرتمذي جمهول يف كتابه املحلى ويف غريه من كتبه ،وهذا التجهيل من
ابن حزم للرتمذي ال ي�ضر الرتمذي وال ي�ؤثر فيه ،و�إمنا عاد �ضرره على ابن حزم ،ف�إن العلماء كافة
قد وثقوه وا�ستغربوا هذا ال�صنيع منه كما مر معنا،ولعلك تلحظ هنا �أن ابن حزم له منهجه اخلا�ص يف
التجهيل ي�ؤدي به �إيل جتهيل مثل الرتمذي وغريه من الرواة الثقات املعرفني امل�شهورين حتى ولو طالع
كتبهم ومروياتهم فلعله قد وجدها ال تكفي من وجهة نظره يف احلكم على الرتمذي وغريه بالثقة،
وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على ظاهرة تعنته يف جتهيل الرواة الثقات وت�ضعيفهم وتكذيبهم ميكن
الرجوع �إليها(.)109

ثام ًنا  :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابن القطان:

 -1قال ابن القطان يف ترجمة � :أحمد بن عبيد اهلل بن احل�سن العنربي :جمهول مل تثبت
عدالته  ،فرد عليه الذهبي وابن حجر بقولهما  :ذكره ابن حبان يف الثقات فقال  :روى عن ابن عيينة،
وروي عنه ابن الباغندي ،وابن القطان تبع ابن حزم يف �إطالق التجهيل على من ال يطلعون على حاله ،
وهذا الرجل ب�صري �شهري وهو ولد عبيد اهلل القا�ضي امل�شهور (.)110
 -2قال ابن القطان يف ترجمة  :حف�ص بن بغيل الهمداين املرهبي الكويف  :ال يعرف له حال
،فرد عليه الذهبي بقوله :روى عن �إ�سرائيل ،والثوري وجماعة ،وروى عنه �أبو كريب  ،وعبد الرحمن
بن �صالح  ،ومل �أذكر هذا النوع يف كتابي هذا ف�إن ابن القطان يتكلم يف كل من مل يقل فيه �إمام عا�صر
ذاك الرجل �أو �أخذ عمن عا�صره ما يدل على عدالته وهذا �شيء كثري ففي ال�صحيحني من هذا النمط
خلق كثري م�ستورون ما �ض َّعفهم �أحد وال هم مبجاهيل  ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :م�ستور ،روى له �أبو
داود (. )111
 -3قال ابن القطان يف ترجمة� :سليمان بن كي�سان �أبو عي�سى اخلرا�ساين :حاله جمهولة ،فرد
عليه الذهبي بقوله :ذا ثقة روى عن احل�سن الب�صري،وال�ضحاك بن مزاحم ،وروى عنه حيوة بن �شريح،
و�سعيد بن �أبي �أيوب ،وابن لهيعة وجماعة ،ووثقه ابن حبان ،وقال ابن حجر :مقبول ،روى له �أبو داود
(.)112
 -4قال ابن القطان يف ترجمة :قليب بن حرمل بن كليب احل�ضرمي :ال يعرف حاله وال
يعرف ،فرد عليه الذهبي بقوله  :بلى روى عنه حيوة بن �شريح والليث  ،وابن لهيعة وغريهم  ،ثقة له
الكمال ،،11-8 /9والكا�شف ،388/1وتقريب التهذيب� ،ص.204
 )109يف املحلى ال بن حزم /7 ،277 ،219 ، ،213/5 ،13/180،181،185،186،189،269،4 /2 ،98،176،214،231 ،22/1
،199 /241،11 ،240 /10 ،57،119،376 ،49،55/9 ،92/8 ،471، 425 ،402،419 ،210والإحكام البن حزم . 549 /4
 )110راجع ترجمته يف  :الثقات  ،31 /8وميزان االعتدال  ،37 / 8ول�سان امليزان .218/1
 )111راجع ترجمته يف  :تهذيب الكمال  ،5،6 /7والكا�شف ،340/1وميزان االعتدال ،317 /2وتقريب التهذيب �،ص.172
 )112راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل ،137/4والثقات ،392/6وتهذيب التهذيب ،214 /12وتقريب التهذيب� ،ص .663
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�أحاديث ،وثقه ابن حبان  ،وقال ابن حجر  :مقبول  ،روى له �أبو داود والن�سائي وابن ماجة (. )113
 – 5قال ابن القطان يف ترجمة عا�صم بن حميد ال�سكوين احلم�صي :ال يعرف بتوثيق ،فرد
عليه الذهبي بقوله  :وثقه الدارقطني وغريه  ،وذكره ابن حبان يف الثقات و�أخرج له م�سلم ،وقال ابن
حجر� :صدوق  ،روى له �أبو داود ،والرتمذي يف ال�شمائل ،والن�سائي ،وابن ماجة ( ، )114وهناك �أمثلة
�أخرى كثرية تدلل على ظاهرة تعنت ابن القطان يف جتهيل الرواة الثقات ميكن الرجوع �إليها(.)115

تا�س ًعا :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند الف�ضل بن
دكني �أبو نعيم:

� -1أحمد بن حممد بن رميح الن�سويى �ض ّعفه �أبو نعيم  ،فرد عليه الذهبي بقوله  :احلافظ
�صاحب الت�صانيف ذاكر العلماء وكان معدو ًدا يف حفاظ احلديث� ،سمع �أبا العبا�س ال�سراج  ،و َّثقة ابن
�أبي الفوار�س ،واخلطيب البغدادي  ،واحلاكم  ،وقد حدَّ ث عنه الدارقطني (ت 357هـ)(.)116
� -2أ�سباط بن ن�صر الهمداين �أبو يو�سف :قال �أبو حامت � :سمعت �أبا نعيم ي�ض ّعفه وقال
�أحاديثه عامية �سقط مقلوب الأ�سانيد  ،فرد عليه الذهبي بقوله :قال فيه البخاري � :صدوق  ،وذكره
ابن حبان ،وابن �شاهني يف الثقات  ،وقال ال�ساجي  :روى �أحاديث ال يتابع عليها عن �سماك بن حرب،
وقال ابن معني :ثقة  ،وقال
مو�سى بن هارون :مل يكن به ب�أ�س ،وقال ابن حجر � :صدوق  ،روى له اجلماعة والبخاري يف
الأدب (.)117
 - 3علي بن حممد بن �سعيد املو�صلي �شيخ �أبي نعيم احلافظ  :قال �أبو نعيم َّ :
كذاب  ،وقال ابن
الفرات حممود (ت 359هـ) (.)118
 -4حممد بن �إ�سحاق بن يحيى بن منده �أبو عبد اهلل الأ�صبهاين :قال فيه الذهبي  :احلافظ
اجلوال �صاحب الت�صانيف كان من �أئمة هذا ال�ش�أن وثقاتهم �أكرث من الرحلة يف طلب احلديث �إيل بالدنا
العامل الإ�سالمي مثل  :ني�سابور وبغداد ،ودم�شق ومكة وم�صر ،وبخارى  ،ومرو وبلخ وطوف الأقاليم
وكتب بيده عدة �أحمال وحدث بالكثري وكان من دعاة ال�سنة وحفاظ الأثر ،وقال الباطرقاين� :إمام
الأئمة يف احلديث ،وقال جعفرامل�ستغفري :ما ر�أيت �أحفظ من ابن منده � ،أقذع احلافظ �أبو نعيم يف
جرحه ملا بينهما من الوح�شة ونال منه واتهمه فلم يلتفت �إليه ملا بينهما من العظائم ن�س�أل اهلل العفو،
فقال �أبو نعيم :هو حافظ من �أوالد املحدثني ،اختلط يف �آخر عمره فحدث عن �أبي �أ�سيد وعبد اهلل ابن
 )113راجع ترجمته يف :تهذيب الكمال  ،72،74/13والكا�شف،497 /1وميزان االعتدال  ،409،410/ 3وتقريب التهذيب�،ص .273
 )114راجع ترجمته يف:الثقات،235/5وتهذيب الكمال ،481 /13وميزان االعتدال ،131 ،130/8وتقريب التهذيب�،ص .285
 )115يف ميزان االعتدال،173،212 ،131 ،130 ،77 ، ،61،68 ،31،32 ،19/8 ،408 ،324/359،7/63،5 /105،106،4 /3
 ،213ومن تكلم فيه � ،ص ،60وتهذيب التهذيب .314/5
)116راجع ترجمته يف :تاريخ بغداد للخطيب  ،6،7 / 5وميزان االعتدال .280 / 1
)117راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل ،332 /2والثقات ،85 / 6وتاريخ �أ�سماء الثقات � ،ص ،43وتهذيب الكمال ،357،359 / 2وميزان االعتدال /1
 ،325ومن تكلم فيه� ،ص  ،41وتقريب التهذيب� ،ص .98
)118راجع ترجمته يف :ميزان االعتدال ،1/5و ل�سان امليزان .255 /4
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�أخي �أبي زرعة وابن اجلارود بعد �أن �سمع منه �أن له عنهم �إجازة وتخبط يف �أماليه ون�سب �إىل جماعة
�أقوا ًال يف املعتقدات مل يعرفوا بها ،ولقد نال ابن منده من �أبي نعيم و�أ�سرف ،البالء الذي بني الرجلني هو
االعتقاد(ت 395هـ)(.)119
 -5بزيع بن عبد اهلل� ،أبو خازم  :كان �أبو نعيم �شديد احلمل عليه  ،و�إمنا روى بزيع هذا �أحر ًفا
ي�سرية ؛ �إال �أن فيها مناكري ال ت�شبه حديث الأثبات فوجب جمانبته يف الروايات ،وقال �أبو حامت :يقرب
من الأجلح -يعنى -يف اللني( ،)120وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على تعنت �أبو نعيم يف الت�ضعيف ميكن
الرجوع �إليها (.)121

عا�شرا :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند �أبو حامت
ً
الرازي يف كتابه اجلرح والتعديل :

-1قال �أبو حامت يف ترجمة� :أحمد بن يزيد بن �إبراهيم احلراين� :ضعيف احلديث ،فرد
عليه الذهبي بقوله :وثقه م�سلمة بن قا�سم وغريه،وذكره ابن حبان يف الثقات ،روى له البخاري حدي ًثا
()122
وهو دليل على توثيقه .
 -2قال الذهبي يف ترجمة  :ب�شري ابن نهيك �أبو ال�شعثاء الب�صري العامل الثقة  ،حديثه يف
الكتب ال�ستة �شذ �أبو حامت  ،فقال :ال يحتج به �أو بحديثه ،و َّثقة �أحمد  ،والعجلي ،والن�سائي ،وابن
�سعد ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن حجر :ثقة  ،روى له اجلماعة (. )123
 -3قال �أبو حامت يف ترجمة  :عباد بن عباد ابن حبيب الأزدي العتكي الب�صري �أبو معاوية:
ال يحتج به  ،فرد عليه الذهبي بقوله :احلافظ الثقة وكان �سر ًيا نبي ًال حجة من عقالء الأ�شراف
وعلمائهم تعنت �أبو حامت كعادته وقال  :ال يحتج به� ،أبو حامت متعنت يف الرجال ،وقد احتج �أرباب
ال�صحاح به ،وقد قال فيه �أحمد :لي�س به ب�أ�س وكان رج ًال عاق ًال �أدي ًبا ،و َّثقة ابن معني ،ويعقوب بن
�شيبة ،و�أبو داود ،والن�سائي ،وابن خرا�ش ،والعجلي ،والعقيلي ،و�أبو �أحمد املروزي  ،وابن قتيبة ،وذكره
ابن حبان يف الثقات  ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :ثقة  ،روى له اجلماعة (ت 179هـ) (.)124
 -4قال �أبو حامت يف ترجمة  :عبد اهلل بن حبيب بن �أبي ثابت الكويف :ال يحتج به ،فرد عليه
الذهبي بقوله :ثقة ،و َّثقة يحيى بن معني ،والعجلي ،وابن �شاهني  ،والدارقطني ،وابن منري ،وذكره ابن
حبان يف الثقات ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س  ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :ثقة  ،روى له م�سلم حدي ًثا
 )119راجع ترجمته يف� :سري �أعالم النبالء،193-188 / 14وميزان االعتدال .67-66 / 6
 )120راجع ترجمته يف:التاريخ الكبري،130 /2واجلرح والتعديل ،346 ،420/2واملجروحني .200-199 /1
 )121يف ميزان االعتدال  ،18،23،39،58،173،174 /8 ،323 / 6 ،6،152 /247،2 ،197 /1والكا�شف. 127 /2
)122راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل ،82/2والثقات  ، 8 ،7/8وتهذيب الكمال  ،520،521/1وميزان االعتدال .311/1
 )123راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل ،379/2ومعرفة الثقات  ،249/1والثقات  ،70،71/4وتهذيب الكمال  ،181،182/4و�سري �أعالم النبالء
 ،480،481 /4ميزان االعتدال  ،45/2وتقريب التهذيب � ،ص .125
 )124راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل  ،82 /6والثقات ،161 /7وتهذيب الكمال  ،131-128/14و�سري �أعالم النبالء  ،296-294 /8والرواة
الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب� ،ص ،112وتقريب التهذيب �،ص.290
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والن�سائي يف خ�صائ�ص علي حدي ًثا ،بقي �إىل بعد اخلم�سني ومائة (.)125
 -5قال �أبو حامت يف ترجمة  :نوح بن املختار :ال يعرف  ،فرد عليه الذهبي ،وابن حجر
عرفه يحيى بن معني ووثقه ( ، )126وهناك �أمثلة �أخرى تدلل
بقولهما  :قوله ال يعرف لي�س بجرح فقد ّ
()127
على تعنت �أبو حامت يف ت�ضعيف الرواة ميكن الرجوع �إليها .

احلادي ع�شر  :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابن
خزمية:

 -1قال ابن خزمية يف ترجمة� :إ�سحاق بن را�شد اجلزري :ال يحتج بحديثه ،فرد عليه
الذهبي بقوله :ثقة وثقه ابن املديني ،وابن معني ،والعجلي ،وقال الف�سوي� :صالح احلديث ،وقال
الن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،وذكره ابن حبان ،وابن �شاهني يف الثقات،ورد عليه ابن حجر بقوله :ثقة ،روى
(. )128
له اجلماعة �سوى م�سلم
 -2قال ابن خزمية يف ترجمة  :جعفر بن برقان الكالبي  :ال يحتج بحديثه  ،فرد عليه
الذهبي بقوله � :صدوق م�شهور  ،و َّثقة �أحمد بن حنبل  ،وابن معني  ،وابن منري  ،ويعقوب بن �سفيان  ،وابن
�سعد  ،وابن عيينة ،وابن عدي  ،ومروان بن حممد  ،والدارقطني ،وقال الن�سائي :ال ب�أ�س به  ،وذكره ابن
()129
حبان يف الثقات ،روى له البخاري يف الأدب والباقون(ت154هـ) .
 –4حممد بن جعفر بن �أبي الأزهر :قال فيه الذهبي � :شيخ م�شهور ،وثقه الن�سائي وابن
حبان  ،وم�سلمة بن قا�سم وغريهم  ،وقال ابن خزمية وحده � :ضعيف  ،وقال فيه ابن حجر � :صدوق (ت
()130
209هـ) .
 -5قال ابن خزمية يف ترجمة  :مقاتل بن حيان �أبو ب�سطام :ال �أحتج به ،فرد عليه الذهبي
بقوله :بل هو الإمام العامل املحدث الثقة طاف وجال  ،وكان من العلماء العاملني ذا ن�سك وف�ضل
�صاحب �سنة ،وثقه يحيى بن معني ،و�أبو داود  ،ومروان بن حممد  ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س  ،وقال
الدارقطني � :صالح احلديث  ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،ورد عليه ابن حجر بقوله � :صدوق فا�ضل
(.)131

و�أختم القول مبا قاله الذهبي �أثناء ترجمته البن خزمية والذي يدلل داللة وا�ضحة على
 )125يراجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل  ،37/5والثقات  ،144 /7وميزان االعتدال  ،80 /4وتقريب التهذيب � ،ص .299
 )126راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل  ،483 /8وميزان االعتدال  ،55 /7ول�سان امليزان .175 /6
 )127يف اجلرح والتعديل ،244 ،188 /5 ،229،355،356/4 ،314/3 ،333،352،353 ،213،299، 151 ،148 ،118 ،52،66 /2
.233/9 ،318 ،81 ،24 /8 ،304،300 ،291 ،267 ،167 ،138 ،109 /7 ،22/6
 )128راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل  ،219 /2ومعرفة الثقات  ،217/1والثقات  ،51/6وتاريخ �أ�سماء الثقات� ،ص ،35وتهذيب الكمال
،419،423/2وميزان االعتدال  ،41/1وتقريب التهذيب � ،ص .100
 )129راجع ترجمته يف  :معرفة الثقات ،268/1واجلرح والتعديل ،474/2والثقات،136 / 6وتهذيب الكمال  ،18-11/5وميزان االعتدال ،129/2
ومن تكلم فيه  ،للذهبي� ،ص ، 59وتهذيب التهذيب .73 / 2
 )130راجع ترجمته يف  :الثقات  ،108/9وتهذيب الكمال  ،213/25وميزان االعتدال .151،152/ 6
 )131راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل  ،353/8والثقات ،508/7و�سري �أعالم النبالء  ،340/ 6والكا�شف  ،290 /2وميزان االعتدال
 ،503،504/6وتهذيب التهذيب  ،248 /10وتقريب التهذيب � ،ص.544
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تعنت ابن خزمية يف ت�ضعيف الرواة الثقات وعدم االحتجاج بهم مع �أن غريه من نقاد احلديث املعتدلني
ً
ريا بالرجال فقال فيما رواه
قد وثقوهم واحتجوا بهم حيث يقول  »:وقد كان هذا الإمام
جهبذا ب�ص ً
عنه �أبو بكر حممد بن جعفر �شيخ احلاكم ل�ست �أحتج ب�شهر بن حو�شب وال بحريز بن عثمان ملذهبه وال
بعبد اهلل بن عمر وال ببقية وال مبقاتل بن حيان وال ب�أ�شعث بن �سوار وال بعلي بن جدعان ل�سوء حفظه
وال بعا�صم بن عبيد اهلل وال بابن عقيل وال بيزيد بن �أبي زياد وال مبجالد وال بحجاج بن �أرط�أة �إذا
قال عن  ،وال ب�أبي حذيفة النهدي ،وال بجعفر بن برقان ،وال ب�أبي مع�شر جنيح  ،وال بعمر بن �أبي �سلمة
وال بقابو�س بن �أبي ظبيان ثم �سمى خلقا دون ه�ؤالء يف العدالة ف�إن املذكورين احتج بهم غري واحد
()133
()132
«  ،وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على تعنت ابن خزمية يف ت�ضعيف الرواة ميكن الرجوع �إليها .

الثاين ع�شر :النماذج التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابن حبان يف كتابه
املجروحني:

 -1قال ابن حبان يف ترجمة� :أفلح بن �سعيد القبائي :يروي عن الثقات املو�ضوعات ال يحل
االحتجاج به وال الرواية عنه بحال ،وقد رد الذهبي عليه بقوله  :ابن حبان رمبا ن�صب الثقة حتى
ك�أنه ال يدري ما يخرج من ر�أ�سه ،وقد غفل مع ذلك فذكره يف الطبقة الرابعة من الثقات � ،صدوق احتج
به م�سلم ور�أيت ابن حبان يف احلط عليه بال م�ستند ،وقد وثقه ابن معني ،وابن �سعد ،وقال الن�سائي:
لي�س به ب�أ�س ،وقال �أبو حامت� :شيخ �صالح احلديث  ،ورد عليه ابن حجر بقوله� :صدوق ،روى له م�سلم
()134
والن�سائي (ت156هـ) .
 -2قال الذهبي يف ترجمة � :سعيد بن عبد الرحمن اجلمحي القا�ضي املدين :بعد �أن و َّثقه
ونقل توثيقه عن ابن معني ،وابن منري  ،ومو�سى بن هارون ،والعجلي واحلاكم �أبو عبد اهلل وغريهم،وقال
ابن عدي له غرائب ح�سان و�أرجو �أنها م�ستقيمة ،و�أما ابن حبان ف�أنه خ�ساف ق�صاب فقال :روى عن
الثقات �أ�شياء مو�ضوعة يتخايل �إىل من �سمعها �أنه كان املعتمد لها ،وقد لينه الف�سوي ،وقال �أبو حامت:
�صالح ،وقال �أحمد :لي�س به ب�أ�س ،وقال الن�سائي :ال ب�أ�س به ،وقال ابن حجر � :صدوق له �أوهام و�أفرط
ابن حبان يف ت�ضعيفه  ،روى له البخاري يف خلق �أفعال العباد وم�سلم و�أبي داود والن�سائي وابن ماجة (ت
()135
176هـ) .
-3قال ابن حبان يف ترجمة� :سالم بن �أبي مطيع �أبو �سعيد اخلزاعي :كان �سيء الأخذ ال
يجوز االحتجاج به �إذا انفرد ،فرد عليه الذهبي :ثقة قدوة احتج به ال�شيخان وال ينحط حديثه عن
درجة احل�سن ،وقد وثقه �أحمد ،و�أبو داود ،وزاد �أحمد� :صاحب �سنة ،وقال �أبو حامت� :صالح احلديث،
 )132راجع ترجمتهم يف � :سري �أعالم النبالء ،للذهبي .373/ 14
 )133يف ميزان االعتدال،156 ،62 /8،9،5/4 ،391-368،389/ 54،3-45/405،2-400/1و�سري �أعالم النبالء 14 ،472/9، 204/6
.373/
 )134راجع ترجمته يف :املجروحني،176،177 /1وتهذيب الكمال  ،324-323/3والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب�،ص ،71وميزان االعتدال
 ،440،441 /1وتهذيب التهذيب،321 /1وتقريب التهذيب�،ص .114
 )135راجع ترجمته يف  :املجروحني ،323 /1وميزان االعتدال  ،216 /3وتقريب التهذيب� ،ص .238
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وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،وقال ابن عدي :لي�س مب�ستقيم احلديث عن قتادة خا�صة ،ومل �أر �أحدً ا
من املتقدمني ن�سبه �إىل ال�ضعف و�أكرث ما فيه �أن روايته عن قتادة فيها �أحاديث لي�ست مبحفوظة وهو مع
هذا كله عندي ال ب�أ�س به ،وقال البزار :كان من خيار النا�س وعقالئهم ،ورد عليه ابن حجر بقوله:ثقة
�صاحب �سنة يف روايته عن قتادة �ضعف،روى له البخاري وم�سلم و�أبي داود يف امل�سائل والرتمذي
()136
والن�سائي وابن ماجة (ت173هـ) .
 -4قال الذهبي يف ترجمة � :سويد بن عمرو �أبو الوليد :بعد �أن نقل توثيقه عن ابن معني،
والن�سائي ،والعجلي وغريهم  ،وزاد العجلي  :ثبت يف احلديث  ،و�أما ابن حبان ف�أ�سرف واجرت�أ فقال :
كان يقلب الأ�سانيد وي�ضع على الأ�سانيد ال�صحاح املتون الواهية ال يجوز االحتجاج به بحال  ،وقال ابن
حجر :ثقة �أفح�ش ابن حبان القول فيه ومل ي�أت بدليل ،روى له م�سلم والرتمذي والن�سائي وابن ماجة
()137
(ت203هـ)
 -5قال الذهبي يف ترجمة :جماهد بن جرب املقرىء املف�سر� :أجمعت الأمة على �إمامة جماهد
واالحتجاج به ،و َّثقه ابن معني ،و�أبو زرعة ،و�أبو داود  ،وابن �سعد ،والعجلي ,وقال النباتي :ذكر جماهد
يف كتاب ال�ضعفاء البن حبان الب�ستي ،ومل يذكره �أحد ممن �ألف يف ال�ضعفاء  ،ثم قال :جماهد ثقة بال
()138
مدافعة ،وقال ابن حجر  :ثقة �إمام يف التف�سري ويف العلم  ،روى له اجلماعة (ت104هـ)  ،وهناك
(.)139
�أمثلة �أخرى تدلل على تعنت ابن حبان يف ت�ضعيف الرواة ؛ بل يف تكذيبهم ميكن الرجوع �إليها

الثالث ع�شر :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند �أبو
الفتح الأزدي:

 -1قال الأزدي يف ترجمة� :أبان بن �إ�سحاق الأ�سدي :مرتوك احلديث  ،فرد عليه الذهبي
بقوله :ال يرتك ،فقد و َّثقه �أحمد ،والعجلي ،وابن حبان ،وقال ابن معني وغريه :لي�س به ب�أ�س ،و�أبو
الفتح الأزدي ي�سرف يف اجلرح وله م�صنف كبري �إىل الغاية يف املجروحني جمع ف�أوعى وج َّرح خل ًقا
بنف�سه مل ي�سبقه �أحد �إىل التكلم فيهم وهو املتكلم فيهم ،ورد عليه ابن حجر بقوله :ثقة تكلم فيه
()140
الأزدي بال حجة،روى له الرتمذي .
� -2إبراهيم بن حممد بن يو�سف الفريابي � :صدوق  ،قاله �أبو حامت وغريه  ،وذكره ابن حبان
 )136راجع ترجمته يف  :املجروحني ،341/1و�سري �أعالم النبالء  ،428،429/7والكا�شف ،474 /1وتهذيب الكمال  ،300-298 /12وتهذيب
التهذيب  ،252 /4وتقريب التهذيب� ،ص.261
 )137راجع ترجمته يف:املجروحني،351 /1وتهذيب الكمال،263 /12وميزان االعتدال ،350/3وتقريب التهذيب� ،ص.260
 )138راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل  ،319/8والثقات،419/5وتهذيب الكمال ،235-228 /27وميزان االعتدال ، 25 /6وتهذيب
التهذيب ،40 38-/10وتقريب التهذيب � ،ص.520
 )139يف املجروحني ،279،282، 145،146،213،240 ، 231 ،230 ،120 ،117، 53/33،363،2، ،232،233 ،99،233،261 /1
. 357 ،146 ، 120،145 ،105 ،93-89 ،13،14،56 /3
 )140راجع ترجمته يف :معرفة الثقات،198/1واجلرح والتعديل ،299 /2والثقات،130 /8وتهذيب الكمال ، 6، 5 /2وميزان االعتدال ،117 /1
،118وتهذيب التهذيب ،81/1وتقريب التهذيب� ،ص .86
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()141

يف الثقات ،وقال الأزدي وحده � :ساقط  ،وال يلتفت �إىل قول الأزدي ف�إن يف ل�سانه يف اجلرح رهق ًا .
 -3قال الأزدي يف ترجمة� :أيوب بن مو�سى بن عمرو الأ�شدق �أبو مو�سى املكي  :ال يقوم �إ�سناد
حديثه ،فرد عليه الذهبي بقوله :فال عربة بقوله لأنه وثقه �أحمد ،وابن معني  ،و�أبو زرعة ،و�أبو داود،
والن�سائي ،والعجلي ،وابن �سعد ،والدارقطني وجماعة ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،ورد عليه ابن حجر
بقوله  :ثقة ،و�شذ الأزدي فقال  :ال يقوم �إ�سناد حديثه وال عربة بقول الأزدي  ،روى له اجلماعة(ت
()142
132هـ) .
 -4ال�سري بن يحيى بن �إيا�س �أبو الهيثم ال�شيباين :ذكره الأزدي يف ال�ضعفاء فقال :حديثه
منكر ،فرد عليه الذهبي بقوله :ثقة ،قال فيه �شعبة :ما ر�أيت �أ�صدق منه ،وقال �أحمد :ثقة ثقة ،وكذا
و َّثقه يحيى بن �سعيد ،وابن معني ،و�أبو زرعة ،والن�سائي ،ويون�س بن حبيب ،وقال �أبو حامت� :صدوق ال
ب�أ�س به �صالح احلديث ،وذكره ابن حبان ،وابن �شاهني يف الثقات ،ف�آذى �أبو الفتح نف�سه وقد وقف �أبو
عمر بن عبد الرب على قوله هذا فغ�ضب �أبو عمر وكتب ب�إزائه ال�سري بن يحيى �أوثق من م�ؤلف الكتاب-
يعني-الأزدي مائة مرة،وقال ابن حجر :ثقة �أخط�أ الأزدي يف ت�ضعيفه ،روى له البخاري يف الأدب
()143
والن�سائي(ت 167هـ) .
� -5سعد بن �أو�س العب�سي �أبو حممد الكاتب الكويف � :ض ّعفه �أبو الفتح الأزدي فقط  ،ووثقه
العجلي  ،وقال �أبو حامت � :صالح ،وقال يحيى بن معني  :لي�س به ب�أ�س  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،
()144
وقال ابن حجر  :ثقة مل ي�صب الأزدي يف ت�ضعيفه  ،روى له البخاري يف الأدب املفرد والأربعة ،
وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على تعنت �أبو الفتح الأزدي يف ت�ضعيف الرواة الثقات بل يف تكذيبهم ميكن
الرجوع �إليها(. )145

الرابع ع�شر :النماذج التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند ابن �سعد يف كتابه
الطبقات الكربى:

 -1قال ابن �سعد يف ترجمة :حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأن�صاري املدين :كان قليل
احلديث وال يحتجون بحديثه ،فرد عليه الذهبي بقوله :ثقة ح�سن احلديث ،و َّثقه العجلي ،والرتمذي،
وابن خزمية ،وابن حبان وغريهم ،ورد عليه ابن حجر بقوله � :صدوق ،روى له الأربعة (.)146
 )141راجع ترجمته يف:اجلرح والتعديل ،131 /2والثقات ،77 /8وتهذيب الكمال ،193-191 /2وميزان االعتدال . 186 /1
 )142راجع ترجمته يف  :التاريخ الكبري ،422/1ومعرفة الثقات ،241 /1واجلرح والتعديل  ،257/2والثقات ،53 / 6وتهذيب الكمال -494 /3
 ،497وميزان االعتدال  ،465 /1وتقريب التهذيب � ،ص .119
 )143راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل ،143/1وتاريخ �أ�سماء الثقات�،ص ، 103وتهذيب الكمال  ،،234-232 /10وميزان االعتدال ، 175 /3
وتهذيب التهذيب ،400/3وتقريب التهذيب � ،ص .230
 )144راجع ترجمته يف  :التاريخ الكبري ،53/4ومعرفة الثقات  ،389 /1واجلرح والتعديل  ،80 /4والثقات  ،377 / 6وتهذيب الكمال -254/10
 ،257واملغني يف ال�ضعفاء� ،ص ، 254وتقريب التهذيب�،ص.230
 )145ميزان االعتدال /5 ،332 /28،4-26 ،18 /3 ،437 ،357 ، 333 ،159 ،151 ،.80 ،37،79/2 ،323،365 ، 262 ،240 /1
.44-40،41/7 ، 13،576 ،6،7 /6 ،508 ،483،503 ، 390،461-389
 )146راجع ترجمته يف :الطبقات الكربى الق�سم املتمم� ،ص  ،298ومعرفة الثقات ،316/1واجلرح والتعديل ،202 /3والثقات ،214 /6وتهذيب
الكمال،193،194 /7وميزان االعتدال  ،352/2وتقريب التهذيب�،ص.176
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 -2قال ابن �سعد يف ترجمة :زفر بن الهذيل العنربي  :مل يكن يف احلديث ب�شيء  ،فرد عليه
الذهبي بقوله � :أحد الفقهاء والعباد �صدوق  ،و َّثقه ابن معني وغري واحد (ت 158هـ )(.)147
 -3عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ،قال فيه الذهبي :الثقة ،و َّثقه العجلي
والن�سائي  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال ابن �سعد وحده � :ضعيف ولي�س يحتج به ،وقال ابن حجر:
ثقة مل ي�صب ابن �سعد يف ت�ضعيفه ،روى له اجلماعة (.)148
 -4عبد الرحمن بن �شريح� ،أبو �شريح امل�صري :قال فيه الذهبي :ثقة متفق على حديثه،
وثقه �أحمد  ،وابن معني ،والن�سائي ،والعجلي ،وزاد �أحمد :لي�س به ب�أ�س ،وقال �أبو حامت  :ال ب�أ�س به،
وذكره ابن حبان يف الثقات  ،و�ض ّعفه ابن �سعد وحده فقال  :منكر احلديث  ،وقال ابن حجر  :ثقة فا�ضل
()149
مل ي�صب ابن �سعد يف ت�ضعيفه ،روى له اجلماعة(ت 167هـ)
 -5قال ابن �سعد يف ترجمة  :املف�ضل بن ف�ضالة بن عبيد �أبو معاوية امل�صري :منكر احلديث،
فرد عليه الذهبي بقوله  :ثقة �إمام جماب الدعوة  ،و َّثقه ابن معني ،و�أبو �سعيد بن يون�س  ،والف�سوي،
وغريهم ،وقال �أبو زرعة  :ال ب�أ�س به ،وقال �أبو حامت ،وابن خرا�ش� :صدوق يف احلديث ،ورد عليه ابن
()150
حجر بقوله  :ثقة فا�ضل عابد �أخط�أ ابن �سعد يف ت�ضعيفه  ،روى له اجلماعة (ت 181هـ)  ،وهناك
�أمثلة �أخرى تدلل على تعنت ابن �سعد يف ت�ضعيف الرواة الثقات ميكن الرجوع �إليها (.)151

اخلام�س ع�شر :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند �أبو
عبد اهلل احلاكم يف كتابه امل�ستدرك وغريه من م�ؤلفاته:

� - 1أحمد بن �إبراهيم �أبو حازم العبدوي :احلافظ احلجة :ال ي�سمع قول احلاكم يف
اتهامه(.)152
 -2قال احلاكم يف ترجمة :بكر بن عمرو املعافري  :ينظر يف �أمره  ،فرد عليه الذهبي بقوله:
كان ذا ف�ضل وتعبد حمله ال�صدق واحتج به ال�شيخان ،وقال �أبو حامت� :شيخ  ،وقال الدارقطني :يعترب
به ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقال ابن حجر� :صدوق عابد ،روى له اجلماعة ،مات بعد الأربعني
(.)153
 )147راجع ترجمته يف :الطبقات الكربى  ،387 /6واجلرح والتعديل  ،608 /3والثقات ،339/6وميزان االعتدال .105 /3
 )148راجع ترجمته يف  :الطبقات الكربى  ،275 /5ومعرفة الثقات ،74/2واجلرح والتعديل ،220/ 5والثقات  ،77/5وتهذيب الكمال -23 /17
 ،25وميزان االعتدال  ، 267،268/ 4وتقريب التهذيب�،ص.337
 )149راجع ترجمته يف :الطبقات الكربى  ،516/7واجلرح والتعديل  ،243/5والثقات  ،86/7وتهذيب الكمال ،169-167 /17وميزان االعتدال
 ،289/4وتقريب التهذيب�،ص.342
 )150راجع ترجمته يف  :الطبقات الكربى  ،517 /7واجلرح والتعديل ،317/8وتهذيب الكمال  ،418-415 /28والكا�شف  ،289/2وميزان
االعتدال  ،501،502/6وتقريب التهذيب�،ص.544
 )151يف الطبقات الكربى،226،290،254 ،208 /7 ،386 ،269 /6 ،502، 387،501 ،283 292-249،287 ،128،129، 6 /5
،483،502 ،455 ،356 ،346 ،344 ،312،31والطبقات الكربى الق�سم املتتم.408 ،147،341،398،399/1
 )152راجع ترجمته يف  :املغني يف ال�ضعفاء  ،للذهبي .33/1
 )153راجع ترجمته يف :امل�ستدرك ،183،184 /1واجلرح والتعديل  ،390/2والثقات  ،103 /6وميزان االعتدال  ،63 /2وتهذيب التهذيب ،426/1
وتقريب التهذيب � ،ص .127
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-3قال احلاكم يف ترجمة:عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة �أبو حممد� :أجمعت الأمة على �أن
القتبي َّ
كذاب ،فرد عليه الذهبي بقوله� :صاحب الت�صانيف �صدوق قليل الرواية ،وهذه جمازفة قبيحة
وقلة ورع وكالم من مل يخف اهلل ،فما علمت �أحدً ا اتهمه بالكذب قبل هذه املقولة؛ بل قال اخلطيب �إنه
ثقة،وقد قال حماد احلراين �أنه �سمع ال�سلفي ينكر على احلاكم يف قوله ال جتوز الرواية عن ابن قتيبة
ويقول ابن قتيبة من الثقات و�أهل ال�سنة ثم قال لكن احلاكم ق�صده لأجل املذهب ،قلت عهدي باحلاكم
مييل �إىل الكرامية(ت 276هـ )(.)154
 -4قال احلاكم يف ترجمة  :حممد بن �إبراهيم �أبو �أمية الطر�سو�سي :كثري الوهم ،فرد
عليه الذهبي بقوله :حمدث رحال ثقة ،و َّثقه �أبو داود ،وم�سلمة بن قا�سم ،وابن حبان ،وقال �أبو بكر
اخلالل� :إمام يف احلديث رفيع القدر جدً ا مقد ًما يف زمانه ،وقال ابن يون�س :كان من �أهل الرحلة فهما
باحلديث وكان ح�سن احلديث ،وقال ابن حجر � :صدوق �صاحب حديث يهم (ت 272هـ) (.)155
 -5قال الذهبي يف ترجمة:حممد بن الفرج بن حممود �أبو بكر الأزرق :ثقة ،تكلم فيه
احلاكم ملجرد �صحبته احل�سني الكرابي�سي وهذا تعنت زائد مع �أنه يروى عن الدارقطني �أنه قال :ال
ب�أ�س به فطعن عليه يف اعتقاده ،وقال اخلطيب� :أما �أحاديثه ف�صحاح ورواياته م�ستقيمة ال �أعلم له
فيها ما ي�ستنكر(ت 282هـ)( ، )156وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على تعنت احلاكم يف ت�ضعيف الرواة ميكن
الرجوع �إليها(.)157

ال�ساد�س ع�شر :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند
العقيلي يف كتابه ال�ضعفاء الكبري:

 -1احل�سني بن ذكوان املعلم :قال فيه الذهبي  :حافظ حجة �أحد الثقات امل�شهورين ،و َّثقه
ابن معني ،و�أبو حامت ،والن�سائي،وابن �شاهني ،والدارقطني ،وابن �سعد ،والعجلي ،و�أبو بكر البزار،
وابن حبان ،وقال �أبوزرعة :لي�س به ب�أ�س� ،ض َّعفه �إذنه بال حجة ،وقال ابن حجر :ثقة ،روى له
(. )158
اجلماعة(ت145هـ)
-2قال الذهبي يف ترجمة�:سليمان بن عبد الرحمن بن عي�سى :و َّثقه ابن معني ،و�أبو حامت،
والن�سائي،والعجلي ،والدارقطني ،زاد �أبو حامت� :صدوق م�ستقيم احلديث ال ب�أ�س به ،وذكره ابن حبان
يف الثقات،ولو مل يذكره �إذنه يف كتاب» ال�ضعفاء» ،ملا ذكرته ف�إنه ثقة مطلق ًا ،روى له الباقون �سوى م�سلم
(.)159
(ت233هـ)
 )154راجع ترجمته يف � :سري �أعالم النبالء ،302-296 /13وميزان االعتدال .198،199 /4
)155راجع ترجمته يف:اجلرح والتعديل،187 /7وتهذيب الكمال ،330-328/24وميزان االعتدال،34،35/5وتقريب التهذيب�،ص .466
 )156راجع ترجمته يف :الثقات  ،144،145 /9وميزان االعتدال  ،294،295/6وتهذيب التهذيب.354 /9
 )157يف امل�ستدرك  ، 225،226 /1ومعرفة علوم احلديث� ،ص  ،95وميزان االعتدال /3 ، 364-125،126،360 ،87 /262،2/1
.210 ،165 /8 ،180 ،129/7 ،173،252 ،38/5، 259،260
 )158راجع ترجمته يف� :ضعفاء ،للعقيلي  ،250/1واجلرح والتعديل  ،52 /3والثقات  ،206 /6وتاريخ �أ�سماء الثقات� ،ص  ،62وتهذيب الكمال
 ،375-372/6وتذكرة احلفاظ  ،174،175 /1وميزان االعتدال ،288 /2وتقريب التهذيب� ،ص. 166
 )159راجع ترجمته يف  :ال�ضعفاء الكبري ،للعقيلي  ،132 /2والتاريخ الكبري  ،24/4واجلرح والتعديل  ،128/4والثقات  ،386،387/ 6وتهذيب
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 -3قال �إذنه يف ترجمة :عبد العزيز بن �أبي حازم � ،أبو متام املدين الفقيه� :ضعيف ،فرد
عليه الذهبي بقوله :بل هو ثقة حجة يف �أبيه وقد يكون غريه �أقوى واثبت منه ،وقد احتج به �أرباب
ال�صحاح ،وثقه ابن معني ،والن�سائي ،والعجلي ،وابن منري ،وقال �أبو حامت � :صالح احلديث ،وذكره ابن
حبان يف الثقات  ،ورد عليه ابن حجر بقوله � :صدوق فقه  ،روى له اجلماعة (ت 184هـ) (. )160
 -4قال الذهبي يف ترجمة  :عمران بن م�سلم املنقري �أبو بكر الب�صري الق�صري  :ثقة ،تناكد
�إذنه و�أورده يف ال�ضعفاء  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقد روى � ً
أي�ضا عن عطاء ور�أى �أن�سا �أخذ عنه
حماد بن م�سعدة ويحيى القطان وب�شر بن املف�ضل ،ووثقه �أحمد وابن معني ،روى له اجلماعة �سوى ابن
ماجة(.)161
 -5قال الذهبي يف ترجمة :حممد بن �إبراهيم بن املنذر احلافظ العالمة� :صاحب الت�صانيف
عدل �صادق فيما علمت �إال ما قال فيه م�سلمة بن قا�سم الأندل�سي كان ال يح�سن احلديث ون�سب �إىل �إذنه
�أنه كان يحمل عليه وين�سبه �إىل الكذب وكان يروي عن الربيع بن �سليمان عن ال�شافعي ومل ير الربيع
وال �سمع منه ذلك  ،وال عربة بقول م�سلمة ،و�أما �إذنه فكالمه من قبيل كالم الأقران بع�ضهم يف بع�ض مع
�أنه مل يذكره يف كتاب «ال�ضعفاء» ،وقال �أبو احل�سن القطان :ال يلتفت �إىل كالم �إذنه فيه(ت 318هـ)
( ،)162وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على تعنت العقيلي يف ت�ضعيف الرواة الثقات بل يف تكذيبهم ميكن
الرجوع �إليها (.)163

ال�سابع ع�شر :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند يحيى
بن �سعيد القطان:

 - 1قال يحيى القطان يف ترجمة�:إبراهيم بن �سعد بن �إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف �أبو
�إ�سحاق املدين� :ضعيف  ،فرد عليه الذهبي بقوله� :أحد الأعالم الثقات ،ثقة بال ثنيا من �أئمة العلم
وثقات املدنيني ،وقد اتفق �أرباب ال�صحاح على االحتجاج ب�إبراهيم بن �سعد مطل ًقا  ،و َّثقه �أحمد ،وابن
معني ،و�أبو حامت ،والعجلي ،وقال ابن خرا�ش� :صدوق ،وقال ابن عدي :هو من ثقات امل�سلمني حدَّ ث عنه
جماعة من الأئمة ومل يختلف �أحد يف الكتابة عنه وقول من تكلم فيه حتامل وله �أحاديث �صاحلة
م�ستقيمة عن الزهري وغريه ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :ثقة حجة تكلم فيه بال قادح  ،روى له
(. )164
اجلماعة(ت 183هـ)
الكمال  ،31-26/12وميزان االعتدال  ،301/3وتهذيب التهذيب 182/4
 )160راجع ترجمته يف  :ال�ضعفاء الكبري ،للعقيلي  ، ،10/3ومعرفة الثقات  ،95 /2وتهذيب الكمال  ،124-120/18وتذكرة احلفاظ /1
 ،268،269وميزان االعتدال  ،362، 361/4وتقريب التهذيب� ،ص . 356
)161راجع ترجمته يف� :ضعفاء للعقيلي ،305 /3والثقات،242 /7وميزان االعتدال ،295،296/5وتهذيب التهذيب .122 /8
 )162راجع ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ ،782،783/3و ميزان االعتدال .38،39/6
 )163راجع ذلك يف  :ال�ضعفاء الكبري ،للعقيلي  ،199 ،104 /4، 405 ،17/3 ،337، 214،267، 175، 160/2وميزان االعتدال -246/3
.515 ،221 /6 ،373 ، 311، 126،127 /4 ،247،254،255،419،420
 )164راجع ترجمته يف :اجلرح والتعديل ،101/2والثقات ،4/4وتهذيب الكمال ،94-88 /2والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب�،ص،37،38
وميزان االعتدال  ،153،154/1وتقريب التهذيب�،ص.89
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 -2قال الذهبي يف ترجمة :حبيب بن املعلم �أبو حممد الب�صري وهو حبيب بن �أبي امل�ساجد
 ،وا�سمه زائدة  :ثقة حجة تعنت يحيى بن �سعيد فكان ال يحدث عنه  ،حديثه يف الكتب كلها وح�سني
املعلم �أثبت منه ،وقد و َّثقه ابن مهدي  ،و�أحمد ،وابن معني  ،و�أبو زرعة  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،
وقال ابن حجر � :صدوق  ،روى له اجلماعة (ت 135هـ) (.)165
 -3قال الذهبي يف ترجمة :عبد ربه بن نافع الكناين �أبو �شهاب احلناط الكويف  :يروي عن
خالد احلذاء و�أمثاله متفق على ثقته ؛ �إال ما كان من تعنت القطان ،حيث قال  :مل يكن �أبو �شهاب
احلناط باحلافظ ومل ير�ض يحيى �أمره ،وقد و َّثقه ابن معني  ،ويعقوب بن �شيبة ،والعجلي ،وابن منري،
والبزار ،وابن �سعد ،وقال ابن خرا�ش ،وال�ساجي ،والأزدي � :صدوق ،روى له اخلم�سة �سوى الرتمذي (ت
172هـ)(.)166
–4قال يحيى القطان يف ترجمة :قي�س بن �أبي حازم� ،أبو عبد اهلل الكويف :منكر احلديث ،فرد
عليه الذهبي بقوله :فلم ي�صنع �شي ًئا قي�س �إمام ثقة حجة ،كاد �أن يكون �صحاب ًيا ،و َّثقه ابن معني،و�أبو
�سعيد ،وابن منري ،والعجلي والنا�س ،وحديثه يف جميع دواوين الإ�سالم ،وقد �أجمع املحدثني على
االحتجاج به ومن تكلم فيه فقد �آذى نف�سه ن�س�أل اهلل العافية وترك الهوى ،وقال ابن حجر:ثقة،روى
له اجلماعة(ت 98هـ)(.)167
 –5معاوية بن �صالح بن حدير احل�ضرمي  :كان يحيى القطان يتعنت وال ير�ضاه ،وهو ممن
احتج به م�سلم دون البخاري  ،و َّثقه �أحمد بن حنبل ،وابن معني ،و�أبو زرعة ،وابن مهدي ،والعجلي،
والن�سائي ،وابن �سعد ،والبزار ،وذكره ابن حبان يف الثقات،وقال �أبو حامت� :صالح احلديث ح�سن
احلديث  ،وقال ابن عدي :له حديث �صالح وما �أرى بحديثه ب�أ�سا وهو عندي �صدوق ،روى له البخاري
يف جزء القراءة وم�سلم والأربعة (ت 158هـ)( ،)168وهناك �أمثلة �أخرى تدلل على ظاهرة تعنت يحيى
بن �سعيد القطان يف ت�ضعيف الرواة ميكن الرجوع �إليها (. )169

الثامن ع�شر :النماذج وال�شواهد التي تدلل على ظاهرة تعنت الرواة الثقات عند يحيى
بن معني يف تاريخه وغريه من م�ؤلفاته:

� -1أحمد بن عي�سى بن ح�سان امل�صري الت�سرتي �أبو عبد اهلل الع�سكري  :قال �أبو داود :كان

 )165راجع ترجمته يف  :اجلرح والتعديل  ،101 /3وتهذيب الكمال  ،412،413 /5وميزان الإعتدال ،194/2والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال
يوجب � ،ص ،79،وتهذيب التهذيب ،170 /2وتقريب التهذيب� ،ص .152
)166راجع ترجمته يف :معرفة الثقات ،71/2والثقات ،154/7وتهذيب الكمال،487-485/16وميزان االعتدال.566 /255،256،6 /4
 )167راجع ترجمته يف :معرفة الثقات ،220 /2وتهذيب الكمال ،16-10 /24وميزان االعتدال ،477 ،476 /5والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال
يوجب�،ص ،153وتقريب التهذيب�،ص .456
 )168راجع ترجمته يف  :معرفة الثقات  ،284 /2اجلرح والتعديل ،382 /8والثقات  ،470 /7وتهذيب الكمال  ،193-186/28وميزان االعتدال
 ،456،457/6وتهذيب التهذيب .189،190 /10
 )169يف ميزان االعتدل،372،376 ،334، 247،265-246/3، 139-136/130،131،194،195،365،2 /1
527،565 ،208،209،256،258/6 ،512-480،509 ،345،349، 251 ،121،122 63/306،5/4 ،389،391،445،446
. 79، 78، 77/ -566،7
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ابن معني يحلف �أنه َّ
كذاب ،وقال الن�سائي :لي�س به ب�أ�س ،وقال اخلطيب :ما ر�أيت ملن تكلم فيه حجة
توجب ترك االحتجاج بحديثه ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال الذهبي� :إمنا �أنكروا عليه ادعاء
ال�سماع ومل يتهم بالو�ضع ولي�س يف حديثه �شيء من املناكري ،تكلم فيه بال حجة  ،وقد احتج به �أرباب
ال�صحاح ومل �أر له حديثـ ًا منكر ًا ف�أورده (ت243هـ) (. )170
 - 2قال يحيى بن معني يف ترجمة :عبد الرحمن بن �أبي نعم البجلي� :ضعيف  ،فرد عليه
الذهبي بقوله :وهذا مل يتابعه عليه �أحد  ،كان من الأولياء الثقات  ،و َّثقه ابن �سعد ،والن�سائي  ،وذكره
ابن حبان يف الثقات وقال  :كان من عباد �أهل الكوفة ممن ي�صرب على اجلوع الدائم �أخذه احلجاج
ليقتله و�أدخله بي ًتا مظل ًما و�سد الباب خم�سة ع�شر يو ًما ثم �أمر بالباب ففتح ليخرج فيدفن فدخلوا
عليه ف�إذا هو قائم ي�صلي فقال له احلجاج �سر حيث �شئت ،روى له اجلماعة (.)171
 -3قال يحيى بن معني يف ترجمة  :عبد العزيز بن املختار الدباغ الب�صري  :لي�س ب�شيء،
فرد عليه الذهبي بقوله :ثقة حجة ،وما عرفت �سبب قول ابن معني فيه لي�س ب�شيء  ،وثقه �أبو حامت
 ،والعجلي ،وابن الربقي ،والدارقطني  ،وقال �أبو زرعة  :ال ب�أ�س به  ،وقال الن�سائي  :لي�س به ب�أ�س ،
(. )172
وذكره ابن حبان يف الثقات  ،ورد عليه ابن حجر بقوله  :ثقة مكرث ،روى له اجلماعة
 - 4قال يحيى بن معني يف ترجمة :القا�سم بن حممد بن حميد :كذاب خبيث ،وقال عثمان
الدارمي :لي�س هو كما قال يحيى و�أنا �أدركته ببغداد ،ووثقه قتيبة ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال
ابن حجر� :صدوق نقل عثمان الدارمي �أن ابن معني َّ
كذبه ومل يثبت ذلك ،روى له البخاري يف خلق �أفعال
العباد(ت 228هـ)(.)173
 -5قال الذهبي يف ترجمة :يو�سف بن يزيد �أبو مع�شر الرباء � :صدوق � ،ض َّعفه يحيى بن معني
بال وجه و�أثنى عليه غري واحد  ،وقال �أبو حامت  :يكتب حديثه  ،وقال علي بن اجلنيد  :ثقة  ،وذكره
ابن حبان يف الثقات  ،وقال ابن حجر� :صدوق  ،روى له البخاري وم�سلم( ، )174وهناك �أمثلة �أخرى كثرية
تدلل على تعنت يحيى بن معني يف ت�ضعيف الرواة الثقات ؛ بل تكذيبهم ميكن الرجوع �إليها (. )175
ويف نهاية هذا البحث ميكننا القول � :إن هذه جمرد مناذج – وهي مبجموعها – وغريها من
وا�ضحا ال �شك فيه على �شدة تعنت ه�ؤالء ال�شيوخ  ،وتدل داللة وا�ضحة على
النماذج – ُتعطي دلي ًال
ً
�إ�سرافهم وت�سرعهم يف �إطالق �أحكام ال�ضعف والكذب واجلهالة على الرواة الثقات بال حجة .
 )170راجع ترجمته يف  :تهذيب الكمال  ،421-417/1وميزان االعتدال  ،269، 268 /1والكا�شف .200 /1
 )171راجع ترجمته يف  :تاريخ ابن معني (رواية الدوري)  ،530/3والتاريخ الكبري،356/5واجلرح والتعديل ،123/3والثقات ،112/5وتهذيب الكمال
 ،456،457/17وميزان االعتدال .323/4
 )172راجع ترجمته يف  :معرفة الثقات  ،98 /2واجلرح والتعديل ،393/5والثقات ،115/7وتهذيب الكمال  ،196-195 /18والكا�شف،658/1
وميزان االعتدال  ، 372/4وتقريب التهذيب�،ص.359
 )173راجع ترجمته يف  :التاريخ الكبري ،158 /7واجلرح والتعديل،119 / 7والثقات ،15/ 9وتهذيب الكمال  ،437/ 23وميزان االعتدال /\ 5
 ،459وتهذيب التهذيب  ،301 /8وتقريب التهذيب � ،ص.452
 )174راجع ترجمته يف  :من كالم �أبي زكريا يف الرجال� ،ص  ،28اجلرح والتعديل ،234/9والثقات  ،637،638/ 7وميزان االعتدال ،309 / 7
والكا�شف ،401/2وتقريب التهذيب� ،ص .612
 )175من كالم �أبي زكريا يف الرجال �،ص ،70وتاريخ ابن معني (رواية الدوري272، 182، 171/3 ،193 ،138،170، 129 ،52/ 1
.484 ،444، 317 ،161 ،21،105/ 4، 408 ،313،384،
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كما تبني لنا بعد طول نظر بالتتبع واال�ستقراء التام يف جملة الرواة الذين تناولهم ه�ؤالء
ال�شيوخ بالنقد ،وملن ذكروهم بالتوثيق  ،ووافقهم عليه نقاد احلديث ولو يف اجلملة  ،بان يل �أنهم ال
�شخ�صا ؛ �إال �إذا كان كذلك يف الواقع
يوثقون ؛ �إال من وثقه عامة نقاد احلديث  ،مبعنى �أنهم قلما يوثقون
ً
؛ بل �إين مل �أقف لهم على راو واحد وثقوه وهو عند جمهور نقاد احلديث �ضعي ًفا �أو كذا ًبا �أو جمهو ًال غري
معروف،وهذا ي�ؤكد لنا �أن ه�ؤالء ال�شيوخ مت�شددون يف التوثيق  ،وقلما يهادنون يف هذه الناحية � ،أمـا يف
جمال التجريح فهم متعنتون ومت�سرعون ومفرطون يف الت�ضعيف والتكذيب والتجهيل للرواة الثقات.
لكن املالحظ على ه�ؤالء ال�شيوخ �أن دائرة التجريح للرواة الثقات املعروفني عندهم فيها �سعة،
مبعنى �أنهم يكرثون من ت�ضعيف من ال ي�ستحقون الت�ضعيف ولو يف اجلملة؛ بل �إنهم �ضعفوا رواة ثقات
�صريحا
ُيعد حديثهم يف ال�صحيحني كما مر معنا يف النماذج ال�سابقة ،وكان التوثيق يف حق كثري منهم
ً
يف �أقوال �أكرث نقاد احلديث � ،أو على الأقل رمبا مال �أكرثهم �إيل توثيقه  ،بحيث ميكن �أن يكون ما فيه
�أنه �صدوق – بلغة الناقد ابن حجر -وقد ينزل عن ذلك قلي ًال  ،لكنه مع ذلك يبقى ممن ُيحكم بقبول
حديثه .
وهنا ميكننا القول� :إن ه�ؤالء ال�شيوخ كانوا يتجاوزون يف �إطالق عبارات ال�ضعف والكذب
واجلهالة على الرواة الثقات؛ �أي �أنهم مت�شددون يف التوثيق متعنتون �أو مت�سرعون ومفرطون وم�سرفون
يف جتريح الرواة الثقات ،وهذا ما �أكده الكثريون من �أ�صحاب الرتاجم والطبقات الذين ترجموا له�ؤالء
ال�شيوخ ،ونقلوا �أقوالهم يف الرواة  ،كما �سبق لنا عر�ض �أقوالهم فيما مر معنا يف املباحث ال�سابقة،
وه�ؤالء ال�شيوخ من نقاد احلديث هم الذين يقبل قولهم يف توثيق الرواة وبع�ضي عليه بالنواجذ  ،لكن
ال يقبل منهم التجريح بال�ضعف والكذب واجلهالة �إذا تفردوا ،بل البد من موافقة الآخرين لهم يف هذا
التجريح .

نتائج البحث

من خالل هذه الدرا�سة ظهر لنا عمق اجلوانب املنهجية والنقدية لدي ه�ؤالء ال�شيوخ
وتقعيدهم لعلم التجريح والتوثيق على الكثري من قواعد �أهل هذه ال�صنعة يف نقد بع�ض الرواة ،كما
ظهر لنا تعنتهم وت�ساهلهم يف جتريح الرواة الثقات وت�شددهم بالتوثيق ،هذه خال�صة البحث �أما عن
نتائج البحث فمن �أهمها:
1 .1جتلي منهجهم النقدي يف التجريح والتوثيق يف حر�صهم على بيان البع�ض من �أحوال الرجال
ودرجاتهم بعبارات �صريحة قوية ذات دالالت نقدية عالية  ،وا�ضحة املعامل  ،حمددة الأهداف
 ،تتنا�سب  -يف بع�ض الأحيان يف جمموعها  -مع ما اتفق عليه الأئمة الفحول يف هذا الفن ب�إظهار
�صورة الراوي بكل �أبعادها مقدِّ ًمني التجريح الأقوى يف �أغلب الأحيان .
�2 .2أثبتت الدرا�سة �إن ه�ؤالء ال�شيوخ يف بع�ض الأحيان قد �ض ّعفوا بع�ض املحدثني ب�سبب غلط ي�سري
وقع فيه ال وزن له بجانب العدد الكثري من الأحاديث ال�صحيحة التي رواها  ،ورواها عنه املحدثون
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امل�شهود لهم بالثقة والعدالة � ،أو و ّثقه الأئمة الفحول يف هذا الفن ،وقد يو ِّثقوا يف �أحيا ًنا �أخرى
حمد ًثا على الرغم من كرثة �أوهامه و�أخطائه؛ بل رمبا هناك �شبه �إجماع من قبل الأئمة على
ت�ضعيفه وتوهني �أمره .
�3 .3أثبتت الدرا�سة �إن ه�ؤالء ال�شيوخ مت�شددون يف توثيق الرواة ومتعنتون يف الت�ضعيف والتجهيل
للرواة الثقات املعروفني عندهم فيها �سعة ،مبعنى �أنهم يكرثون من ت�ضعيف من ال ي�ستحقون
ريا
الت�ضعيف ولو يف اجلملة؛بل �إنهم �ضعفوا رواة ثقات ُيعد حديثهم يف ال�صحيحني،وقد تفردوا كث ً
مبثل ذلك .
ريا يف ت�ضعيف وتكذيب وجتهيل الرواة الثقات املعروفني  ،ورمبا طال ذلك بع�ض الأئمة
4 .4جتاوزوا كث ً
الكبار وهذا من �أ�شد ما �أخذ عليهم .
5 .5موافقتهم لنقاد احلديث يف ا�ستعماالتهم لألفاظ التجريح والتوثيق ودالالته  ،بحيث مل �أتو�صل
�إيل ما يفيد �أن له�ؤالء ال�شيوخ م�صطلحات خا�صة بهم  ،كما هو �ش�أن بع�ض نقاد احلديث .
هذه جملة نتائج ظهرت يل  ،راج ًيا من اهلل تعاىل �أن �أكون قد وفقت يف االختيار والعر�ض
والنتائج  ،و�أن يغفر يل ما مل �أكن قد وفقت فيه يف عملي هذا �أنه نعم املوىل ونعم الن�صري .
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قائمة امل�صادر واملراجع
� -1أحوال الرجال  ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين (ت 259هـ) حتقيق �صبحي البدري
ال�سامرائي  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت 1405 ( ،هـ) .
� -2إر�شاد النقاد �إيل تي�سري االجتهاد ،ملحمد بن �إ�سماعيل الأمري ال�صنعاين(ت 1182هـ)  ،حتقيق
�صالح الدين مقبول  ،الدار ال�سلفية  ،الكويت ط 1405 ( 1هـ) .
 -3تاريخ �أ�سماء الثقات،لأبي حف�ص عمر بن �أحمد الواعظ(ت 385هـ) ،حتقيق �صبحي ال�سامرائي،
الدار ال�سلفية  ،الكويت ،ط 1404 (1هـ1984 -م).
 -4تاريخ بغداد ،لأحمد بن علي �أبو بكر اخلطيب البغدادي (ت 463هـ)  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -5تاريخ ابن معني (رواية الدوري ) ،ليحيى بن معني العطفاين البغدادي (ت 233هـ) ،حتقيق
.د� .أحمد حممد نور �سيف ،مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث الإ�سالمي  ،مكة املكرمة  ،ط
1399(1هـ).
 -6التاريخ الكبري،ملحمد بن �إ�سماعيل البخاري (ت 256هـ) ،حتقيق ال�سيد ها�شم البدوي ،دار الفكر .
 -7تذكرة احلفاظ ،للحافظ حممد بن �أحمد الذهبي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،بدون تاريخ .
 -8تقريب التهذيب ،للحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ( ت 852هـ )  ،حتقيق حممد عوامة،
دار الر�شيد� ،سوريا  ،ط ( 1406هـ 1986-م).
 -9تهذيب التهذيب ،لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،دار الفكر بريوت(1404هـ1984-م).
 -10تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،جلمال الدين �أبي احلجاج يو�سف املزي( ت 742ه ) ،حتقيق د.
ب�شار عواد معروف  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،لبنان ،ط 1400 ( 1هـ1990 -م ) .
 -11الثقات  ،ملحمد بن حبان بن �أحمد بن �أبي حامت (ت  354هـ)  ،حتقيق ال�سيد �شرف الدين �أحمد،
دار الفكر  ،ط 1395 (1هـ1975 -م ) .
 -12اجلرح والتعديل ،لعبد الرحمن بن �أبي حامت ،دار الفكر ،الهند ،ط 1371(1هـ1952 -م ).
 -13ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل  ،للحافظ حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي(ت 748هـ)
 ،حتقيق عبد الفتاح �أبو غدة ،دار القر�آن الكرمي  ،بريوت  ،ط  ,1بدون تاريخ .
 -14ر�سالة يف اجلرح والتعديل  ،لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري (ت 656هـ ) ،حتقيق عبد
الرحمن عبد اجلبار  ،مكتبة دار الأق�صى  ،الكويت ،ط 1406( 1هـ ).
 -15الر�سالة امل�ستطرفة  ،للإمام حممد بن جعفر الكتاين ( ت 1345هـ )  ،حتقيق حممد املنت�صر
حممد الزمزمي الكتاين ،دار الب�شائر الإ�سالمية بريوت  ،ط  1406 ( 4هـ – 1986م ) .
 -16الرفع والتكميل  ،ملحمد عبد احلي اللكنوي الهندي ( ت 1304هـ) ،حتقيق عبد الفتاح �أبو غدة،
مكتبة املطبوعات الإ�سالمية  ،حلب  ،ط 1407( 3هـ ) .
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 -17الرواة الثقات املتكلم فيهم مب ال يوجب  ،للحافظ حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748هـ)،
حتقيق حممد �إبراهيم املو�صلي  ،دار الب�شائر الإ�سالمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 1992 (1م).
� -18سري �أعالم النبالء ،ل�شم�س الدين حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748هـ ) ،حتقيق �شعيب
الأرن�ؤوط  ،وحممد نعيم  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،ط 1413 ( 4هـ) .
� -19صحيح ابن خزمية  ،ملحمد بن �إ�سحاق بن خزمية � ،أبو بكر ال�سلمي الني�سابوري (ت 311هـ)،
حتقيق  .د .حممد م�صطفى الأعظمي  ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت1390( ،هـ1970 -م).
� -20صحيح ابن حبان  ،ملحمد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت التميمي الب�ستي ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط
 ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،ط 1414 ( 2هـ1993 -م) .
 -21ال�ضعفاء الكبري  ،ملحمد بن عمرو بن مو�سى بن حماد العقيلي( ت 322هـ) ،حتقيق .د عبد املعطي
قلعجي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 1404 ( 1هـ1984 -م ) .
 -22ال�ضعفاء واملرتوكني  ،لعبد الرحمن بن علي بن حممد بن اجلوزي ( ت 597هـ )  ،حتقيق �أبو
الفداء القا�ضي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 1406 ( 1هـ1986 -م ) .
 -23ال�ضعفاء واملرتوكني  ،للإمام �أحمد بن علي بن �شعيب الن�سائي ( ت 303هـ ) ،حتقيق حممود
�إبراهيم زايد  ،دار الوعي  ،حلب  ،لبنان  ،ط 1369 ( 1هـ ) .
-24طبقات احلفاظ  ،لعبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1403(1هـ).
 -25الطبقات الكربى  ،لأبي عبد اهلل حممد بن �سعد بن منيع الها�شمي (ت 230هـ)،دار �صادر ،بريوت.
 - 26الطبقات الكربى  ،الق�سم املتمم ،لأبي عبد اهلل حممد بن �سعد بن منيع الها�شمي (ت 230هـ)،
حتقيق زياد حممد من�صور  ،مكتبة العلوم واحلكم  ،املدينة املنورة  ،ط 1408 ( 2هـ).
 -27علل احلديث  ،لعبد الرحمن بن �أبي حامت الرازي ( ت 327هـ ) ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،دار
املعرفة  ،بريوت 1405 ( ،هـ1985 -م ) .
 -28العلل لأبي عي�سى بن �سورة الرتمذي ( ت 279هـ )  ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر  ،دار �إحياء الرتاث
العربي  ،بريوت ( 1357هـ1928 -م ) .
 -29الكا�شف يف �أحوال الرجال  ،للحافظ حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي( ت 748هـ)  ،حتقيق
حممد عوامة  ،دار الثقافة الإ�سالمية م�ؤ�س�سة علو  ،جدة  ،ط 1413 ( 1هـ1992 -م).
 -30الكامل يف �ضعفاء الرجال  ،لأبي �أحمد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين (ت 365هـ )  ،حتـقيق يحيى
خمتار غزاوي  ،دار الفكر  ،بريوت  ،لبنان ،ط 1409 ( 3هـ1988 -م ) .
-31ك�شف الظنون ،حلاجي خليفة (ت 1067هـ) دار الكتب العلمية  ،بريوت 1413( ،هـ1992-م ).
 -32ل�سان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت 711هـ) ،دار �صادر ،بريوت،ط.1
 -33ل�سان امليزان ،للحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ( ت 852هـ ) ،حتقيق عبد املوجود
و�آخرون  ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،ط 1416( ،2هـ1986 -م ) .
 -34املجروحني من املحدثني وال�ضعفاء واملرتوكني ،ملحمد ين جبان بن �أحمد �أبي حامت (ت 354هـ)،
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حتقيق حممود �إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب  ،بدون تاريخ .
 -35املحلى  ،لعلي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري ( ت 456هـ) ،حتقيق جلنة �إحياء الرتاث
العربي ،دار الآفاق اجلديدة  ،بريوت  ،بدون تاريخ .
 -36امل�ستدرك على ال�صحيحني يف احلديث ،لأبي عبد اهلل حممد الني�سابوري احلاكم (ت 405هـ)،
حتقيق م�صطفى عبد القادر  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ( 1397هـ – 1977م) .
 -37معجم البلدان ،لأبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي (ت 626هـ) ،دار الكتب الفكر ،بريوت .
 -38معرفة الثقات  ،لأبي احل�سن �أحمد بن عبد اهلل بن �صالح العجلي الكويف (ت 261هـ) ،حتقيق عبد
العليم عبد العظيم الب�ستوي  ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة  ،ط 1405( 1هـ1985 -م).
 -39معرفة علوم احلديث ،لأبي عبد اهلل حممد الني�سابوري احلاكم (ت 405هـ) ،حتقيق ال�سيد
معظم ح�سني  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط 1411 (2هـ – 1990م) .
-40املغني يف ال�ضعفاء،للحافظ حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ،حتقيق نور الدين عرت ،بدون دار
ن�شر.
 -41من تكلم فيه  ،للحافظ حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي( ت 748هـ)  ،حتقيق حممد �شكور
�أمرير املياديني  ،مكتبة املنار ،الزرقاء  ،الأردن  ،ط1406( 1هـ).
 -42من كالم �أبي زكريا يف الرجال ( رواية طهمان ) ،ليحيى بن معني العطفاين البغدادي (ت 233هـ)،
حتقيق .د� .أحمد حممد نور �سيف ،دار امل�أمون للرتاث  ،دم�شق ،عام ( 1400هـ).
 -43ميزان االعتدال يف نقد الرجال  ،للحافظ حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748هـ) ،
حتقيق علي حممد معو�ض و�آخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت  ،لبنان ،ط 1416( 1هـ1995 -م).
 -44املوقظة  ،للحافظ حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748هـ) ،حتقيق عبد الفتاح �أبو غدة
 ،دار الب�شائر الإ�سالمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 1405 ( 1هـ).
 -45النكت على ابن ال�صالح  ،للحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ( ت 852هـ ) ،حتقيق ربيع
ابن هادي  ،املجل�س العلمي باجلامعة الإ�سالمية  ،املدينة املنورة ،ط 1984 (1م) ،هدي ال�ساري ،
املطبعة ال�سلفية القاهرة ( 1380هـ) .
 -46نزهة النظر �شرح نخبة الفكر  ،للحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ( ت 852هـ )� ،ضمن
جمموعة الر�سائل الكمالية  ،مكتبة املعارف الطائف .
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تعــدد الزوجات يف الأنظمة القدميــــة
وال�شريعــــة الإ�سالميـــــة
د .حممد عبد احلميد عبد املجيد العلوي

�أ�ستاذ القانون اخلا�ص امل�ساعد -كلية احلقوق – جامعة عدن

امللخ�ص:

يتلخ�ص البحث يف غاية الأهمية التي تكون م�شكله �أ�سا�سية عانتها
كثري من ال�شعوب و الأديان على الرغم �أنها كانت موجودة منذ �إن وجدت
الب�شرية .
دلت املعطيات والإح�صائيات ال�سكانية للعامل �إن ن�سبة الن�ساء �أكرث
من الرجال يف كافة املراحل والع�صور املختلفة و �إن الرجال معر�ضون للخطر
على حياتهم فتارة يلجئون �إىل الهجرة و تارة �أخرى يقعون يف املوت �أو القتل
و له �أ�سباب متعددة منها احلروب و غريها و �أ�سباب �أخرى تتعلق يف التكوين
البيولوجي للمر�أة الذي يختلف عنه الرجل بيولوجيا و نف�سيا ومن هنا وجد
الرجل نف�سه �أمام خيارات متعددة �أما �إن يقبل بالر�ضا  ,وهذا يرتتب عليه
ت�أثريات كثرية �أو اللج�ؤ �إىل �أبواب �أخرى متنعها القوانني والأديان منذ فجر
التاريخ ,و من ثم حددنا املنهجية التي ترتكز عليها موا�ضيع البحث ونلخ�ص
بحثنا يف اختيار البحث بهذا العنوان يحمل داللة كبرية على �إجابة كثري من
الت�سا�ؤالت التي تظهر بني احلني والأخر لدى الغرب  ,لذا نوهنا يف املقدمة �شي
من التاريخ فيما يتعلق يف هذا املو�ضوع ثم ا�ستعر�ضنا اخلطة التي تت�ألف من
ثالثة مباحث ففي املبحث الأول الأهمية القانونية لنظام تعدد الزوجات و
الذي �شرحنا فيه الكثري من امل�سائل منها مفهوم و�أهمية نظام تعدد الزوجات
يف املجتمع  ,وهذا يف املطلب الأول � ,أما يف املطلب الثاين تناولنا نظام تعدد
الزوجات كعرف قانوين ثم �شرحنا �أ�سباب تعدد الزوجات يف املطلب الثالث ,
�أما يف املبحث الثاين تناولنا العرف القانوين يف تطبيق نظام تعدد الزوجات
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قبل الإ�سالم و�شرحنا فيه طبيعة تعدد الزوجات يف املجتمع البدائي و نظامه يف قوانني ال�شرق القدمي
وكذلك يف القوانني امل�صرية القدمية ثم �شرحنا ذلك عند اليهود و العرب قدميا و تناولناه بالتف�صيل
يف نظام الت�شريع الإ�سالمي من خالل ال�ضوابط الفقهية لنظام تعدد الزوجات و�شروطه  ,ثم انهينا
بحثنا بالتو�صيات واخلامتة وقائمة بامل�صادر واملراجع.

�أهمية املو�ضوع:

	�إن التعرف لتاريخ هذا النوع من �أنواع الزواج ملا له من �أهمية ال تقت�صر ايجابياتها يف تلك
الأمم بل �أي�ضا قد ت�سهم يف معاجلة الكثري من امل�شاكل التي تعانيها املجتمعات وال�سيما �أن وان املر�أة
تعر�ضت و تتعر�ض للعزوف عن الزواج .
	�إن النتيجة املرتتبة على عدم الزواج تظهر �أثارها لي�س على �أركان الدولة بل على املجتمع
مبختلف مكوناته لذا وجدنا �أن تطور القانون يف املجتمعات القدمية كان �أكرث و�ضوحا فيما يتعلق بهذا
النوع من الزواج �إذ �أوجد املجتمع البدائي حلوال لهذه امل�شكلة و من خالل املقارنة القانونية بني القوانني
الأوىل و ما بعدها من مراحل تاريخية طويلة  ,ميكنا القول �إن تلك املرحلة اجلوهرية التي تو�صل �إليها
تلك الأمم كانت حاال نادرة و قوية .

�أ�سباب اختيار املو�ضوع:

� – 1أهمية املو�ضوع تكمن من الناحية القانونية و االجتماعية قدميا و حديثا .
� - 2إظهار مراحل تطوره عرب الع�صور املختلفة.
 - 3تناول املو�ضوع �ضمن الدرا�سات القانونية �أملختلفة .
 - 4احلاجة للتعرف على طبيعته و مدى تطبيقه بني الأمم .
� - 5إبرازه كحق قانوين و اجتماعي منظم و معالج مل�شكلة اجتماعية و تنموية و قانونية .

منهج البحث� :أ  -الأول :منهج الباحث:

1 .1االعتماد على منهج اال�ستقراء مل�صادر املو�ضوع.
2 .2التمهيد لكل مفهوم مبا يو�ضحه البحث .
ب  -الثاين  :منهج التعليق والتهمي�ش:
1 .1االلتزام بقواعد الكتابة البحثية و املتعارف عليها �أكادمييا .
2 .2العودة �إىل امل�صادر  ,وذلك بذكر ا�سم الكتاب  ،و م�ؤلفه و دار الطباعة بالن�ص :واجلزء
وال�صفحة.
3 .3تبيني الألفاظ الغريبة  ،وامل�صطلحات التي حتتاج �إىل بيان ،مع توثيق كل ذلك من م�صادره
املعتمدة ،و�ضبط ما ي�شكل من الكلمات.
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ج  -الثالث :الناحية ال�شكلية والتنظيمية ،ولغة الكتابة:
1 .1االعتناء ب�صحة املكتوب و�سالمته من الناحية اللغوية ،والإمالئية ،والنحوية.
2 .2العناية ب�ضبط الألفاظ  ،ال�سيما الألفاظ امل�شكلة� ،أو التي يرتتب على عدم �ضبطها غمو�ض
والتبا�س.
3 .3العناية بعالمات الرتقيم ،وو�ضعها يف موا�ضعها ال�صحيحة.
4 .4العناية بانتقاء حرف الطباعة يف العناوين ،و�صلب املو�ضوع والهوام�ش وبدايات الأ�سطر.
5 .5االهتمام باجلانب ال�شكلي للبحث على وجه العموم .

املقدمة:

�إن للزواج �أنواعا و منه الزواج امل�ألوف و هو الزواج القائم على اخلطبة و املهر  ,و على الإيجاب
وهو ما ي�سمى بزواج البعولة  ,وهو زواج منظم يكون الرجل مبوجبه بعال للمر�أة فهي يف حمايته و يف
رعايته  ,وعرف يف اجلاهلية حق الزوج يف زواج الن�ساء ما �أحب من غري ح�صر  ,وله �أن يكتفي بزوجة
واحدة  ,و هذا كان �سائدا يف جزيرة العرب �إىل �أن ظهر الت�شريع الإ�سالمي فنظم هذا الأمر بالتحديد
ب�أربع من الن�ساء و ربط ذلك ب�شروط .
منذ الأزل عرفت ال�شعوب مبد�أ تعدد الزوجات وقبل ذلك كانت الإباحية اجلن�سية �سائدة �إذ
هدفت �إىل وجود احلماية و التنمية االقت�صادية و ذلك من خالل التكاثر الب�شري �إال �إن ذلك كانت
غري منظمة و تفتقد االنتماء الأبوي �إذ و ظل حم�صور االنتماء �إىل ا�سم �شيخ الع�شرية  ,ومع تطور
الأ�ساليب اجلديدة يف املقومات االقت�صادية غري القن�ص وال�صيد وما �شابه ذلك ظهر اكت�شاف الزراعة
والتي متكن الإن�سان من خاللها �إن يجد لنف�سه قواعد عرفية تعمل على �ضبط املجتمع وذلك بوجود
رئي�س الع�شرية ومن ثم رب البيت الذي �أ�س�س �أ�سرة مكونة من الزوجة والأوالد فات�سعت الأهمية من
خالل توزيع املهام بني جميع �أفراد الأ�سرة فالرجل يتحمل م�سئولية القن�ص وال�صيد و حماية �أهل بيته
وع�شريته واملر�أة والأطفال مهمتهم العمل يف الزراعة ورعي املا�شية � ,أال �إن احلاجة امللحة للعمالة
�أكرث انعك�ست بال�سماح يف تطبيق نظام تعدد زوجات �أخريات وبالتايل �أوجد املجتمع اجلاهلي خيار يف
تطبيق هذا النظام وهو احلل الأمثل لهذه امل�شكلة االجتماعية بل و كان مبثابة عن�صر هام يف معاجلة
الإباحة اجلن�سية املنت�شرة يف �أو�ساط املجتمع اجلاهلي  , .ولذا �سوف نتناول يف هذا البحث املباحث
�آالتية :
املبحث الأول :تعدد الزوجات ك�شكل من �أ�شكال الزواج
املبحث الثاين � :أهمية تعدد الزوجات يف الأنظمة القدمية
املبحث الثالث :تعدد الزوجات بني ال�شعوب و الأنظمة القدمية
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املبحث الأول

تعدد الزوجات ك�شكل من �أ�شكال الزواج
متهيد:

يعد نظام تعدد الزوجات كنوع من �أنواع الزواج و وفقا لل�شروط التي بينتها ال�شريعة
الإ�سالمية �أهمها حفظ النف�س الب�شرية و متتني العالقات االجتماعية و الإن�سانية  ,فالزواج هو �سنة
من �سنن اهلل يف اخللق و التكوين .للإن�سان �أو احليوان �أو النبات و لت�أكيد ذلك قول اهلل تعاىل َ ( :و ِم ْن
ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َخ َل ْق َنا َز ْو َجينْ ِ َل َعلَّ ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ ) 1اية  49الذاريات  ,ومعنى الآية� :أن اهلل تعاىل خلق من جميع
الكائنات زوجني� ،أي� :صنفني متقابلني .كالذكر والأنثى ،والليل والنهار ،واحلر والربد ..الخ .وذلك يدل
على كمال قدرة اهلل تعاىل الذي يخلق ما ي�شاء ،فيخلق ال�شيء ويخلق ما يخالفه يف ال�صفات .قال
الطربي رحمه اهلل" :واختلف يف معنى َ
(خ َل ْق َنا َز ْو َجينْ ِ ) فقال بع�ضهم :عنى به :ومن كل �شيء خلقنا
نوعني خمتلفني كال�شقاء وال�سعادة ،والهدى وال�ضاللة ،ونحو ذلك.
قال جماهد :الكفر والإميان ،وال�شقاوة وال�سعادة ،والهدى وال�ضاللة ،والليل والنهار ،وال�سماء
والأر�ض ،والإن�س واجلن.
وقال �آخرون :عنى بالزوجني :الذكر والأنثى .و�أوىل القولني يف ذلك قول جماهد ،وهو �أن
اهلل تبارك وتعاىل ،خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له خمالفا يف معناه ،فكل واحد منهما زوج للآخر،
ولذلك قيل :خلقنا زوجني .و�إمنا نبه جل ثنا�ؤه بذلك على قدرته على خلق ما ي�شاء خلقه من �شيء،
و�أنه لي�س كالأ�شياء التي �ش�أنها فعل نوع واحد دون خالفه� ،إذ كل ما �صفته فعل نوع واحد دون ما عداه
كالنار التي �ش�أنها الت�سخني ،وال ت�صلح للتربيد ،وكالثلج الذي �ش�أنه التربيد ،وال ي�صلح للت�سخني ،فال
يجوز �أن يو�صف بالكمال ،و�إمنا كمال املدح للقادر على فعل كل ما �شاء فعله من الأ�شياء املختلفة واملتفقة
"انتهى من" تف�سري الطربي "( .)440-439 / 22وقال ابن كثري رحمه اهلل:يف هذه الآية َ (" :و ِم ْن
ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َخ َل ْق َنا َز ْو َجينْ ِ ) �أي :جميع املخلوقات �أزواج� :سماء و�أر�ض ،وليل ونهار ،و�شم�س وقمر ،وبر
وبحر ،و�ضياء وظالم ،و�إميان وكفر ،وموت وحياة ،و�شقاء و�سعادة ،وجنة ونار ،حتى احليوانات ،جن
و�إن�س ،ذكور و�إناث ،والنباتات ،ولهذا قال( :لعلكم تذكرون) �أي :لتعلموا �أن اخلالق واحد ال �شريك له
"انتهى من" تف�سري ابن كثري "( .)424/7وقال القرطبي رحمه اهلل:يف "قوله تعاىلَ ( :و ِم ْن ُك ِّل َ�ش ْيءٍ
َخ َل ْق َنا َز ْو َجينْ ِ )� :أي �صنفني ونوعني خمتلفني قال ابن زيد� :أي ذكرا و�أنثى ،وحلوا وحام�ضا ونحو ذلك
وقال جماهد :يعني الذكر والأنثى ،وال�سماء والأر�ض ،وال�شم�س والقمر ،والليل والنهار ،والنور والظالم،
وال�سهل واجلبل ،واجلن والإن�س ،واخلري وال�شر ،والبكرة والع�شي ،وكالأ�شياء املختلفة الألوان من الطعوم
والأراييح والأ�صوات� .أي جعلنا هذا كهذا داللة على قدرتنا ،ومن قدر على هذا فليقدر على الإعادة
"انتهى من" تف�سري القرطبي "( )53/17وقال ابن جزي رحمه اهلل�" :أي نوعني خمتلفني ،كالليل
 -1الآية � ,49سورة الداريات
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والنهار ،وال�سواد والبيا�ض ،وال�صحة واملر�ض وغري ذلك" انتهى من "تف�سري ابن جزي" ( .)310/2و�أما
قوله تعاىل( :ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني) الرعد .3 /
قال ابن كثري�" :أي :من كل �شكل �صنفان" انتهى من "تف�سري ابن كثري" ( .)431/4وقال
القرطبي" :مبعنى �صنفني قال �أبو عبيدة :الزوج واحد ،ويكون اثنني .وقيل :معنى "زوجني" نوعان،
كاحللو واحلام�ض ،والرطب والياب�س ،والأبي�ض والأ�سود ،وال�صغري والكبري "انتهى من" تف�سري القرطبي
"( )280/9وقال ابن عطية رحمه اهلل" :الزوج يف هذه الآية :ال�صنف والنوع  ...ومنه قوله تعاىل:
الَ ْر ُ
�ض َو ِم ْن �أَ ْنف ُِ�سه ِْم َوممِ َّ ا اَل َي ْع َل ُمونَ ) ي�س  ،36 /ومثل هذه
اج ُكلَّ َها ممِ َّ ا ُت ْن ِبتُ ْ أ
( ُ�س ْب َحانَ ا َّل ِذي َخ َل َق ْ أ
الَ ْز َو َ
الَ ْر َ
ِيج ) ق .7 /وهذه الآية تقت�ضي
الآيةَ ( :و ْ أ
�ض َمدَ ْد َناهَ ا َو َ�أ ْل َق ْي َنا ِفي َها َر َو ِ
ا�س َي َو�أَ ْن َب ْت َنا ِفي َها ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج َبه ٍ
�أن كل ثمرة فموجود منها نوعان ،ف�إن اتفق �أن يوجد يف ثمرة �أكرث من نوعني فغري �ضار يف معنى الآية ...
الَ ْر َ
�ض
ويقال� :إن يف كل ثمرة ذكرا و�أنثى "انتهى من" تف�سري ابن عطية "( .)293/3وقال تعاىلَ ( :و ْ أ
ِيج) ق  .7 /قال ابن كثري�" :أي :من جميع الزروع
َمدَ ْد َناهَ ا َو�أَ ْل َق ْي َنا ِفي َها َر َو ِ
ا�س َي َو�أَ ْن َب ْت َنا ِفي َها ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج َبه ٍ
والثمار والنبات والأنواع" انتهى من "تف�سري ابن كثري" ( .)396/7وقال ال�سعدي رحمه اهلل�" :أي :من
كل �صنف من �أ�صناف النبات ،التي ت�سر ناظرها ،وتعجب مب�صرها ،وتقر عني رامقها ،لأكل بني �آدم ،و�أكل
بهائمهم ومنافعهم" انتهى من "تف�سري ال�سعدي" (�ص  .)804 /فالزوج :ال�صنف ،والزوجان ال�صنفان
املتقابالن ،كاحللو واحلام�ض ،والعذب وامللح ،فالتفاح �صنف ،والربتقال �صنف ،ولكل �صنف طعم ولون.
وميكن �أن يكون الزوجان من ال�صنف الواحد ،كالربتقال والتفاح والبلح والعنب ،ففيها الذكر والأنثى،
اجا) النب�أ ،8 /
وال�صغري والكبري ،والأنواع املختلفة اللون والطعم .و�أما قوله تعاىلَ ( :و َخ َل ْق َن ُاك ْم �أَ ْز َو ً
اج ُك ْم َب ِن َ
ني َو َح َفدَ ًة َو َر َز َق ُك ْم
اجا َو َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن �أَ ْز َو ِ
فهو كقوله عز وجلَ ( :واللهَّ ُ َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن �أَنْفُ ِ�س ُك ْم �أَ ْز َو ً
مِنَ َّ
اطلِ ُي�ؤْ ِمنُونَ َو ِب ِن ْع َم ِت اللهَّ ِ هُ ْم َي ْك ُف ُرونَ ) النحل  ،72 /وقولهَ ( :واللهَّ ُ َخ َل َق ُك ْم ِم ْن
ات� ،أَ َف ِبا ْل َب ِ
الط ِّي َب ِ
اجاَ ،و َما تحَ ْ م ُِل ِم ْن �أُ ْن َثىَ ،و اَل َت َ�ض ُع �إِ اَّل ِب ِع ْلم ِِهَ ،و َما ُي َع َّم ُر ِم ْن ُم َع َّم ٍر َو اَل
اب ُث َّم ِم ْن نُطْ َف ٍة ُث َّم َج َع َل ُك ْم �أَ ْز َو ً
ُت َر ٍ
ري ) فاطر  ،11 /وقولهَ ( :و ِم ْن �آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن
اب� ،إِنَّ َذ ِل َك َع َلى اللهَّ ِ َي ِ�س ٌ
�ص ِم ْن ُع ُم ِر ِه �إِ اَّل فيِ ِك َت ٍ
ُي ْن َق ُ
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّرونَ ) الروم.21 /
اجا ِل َت ْ�س ُكنُوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة� ،إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آ
ل َي ٍ
�أَنْفُ ِ�س ُك ْم َ�أ ْز َو ً
فاخلطاب هنا لبني �آدم ،واملعنى :خلقناكم ذكورا و�إناثا من جن�س واحد ،لي�سكن كل منهما �إىل الآخر،
فتكون املودة والرحمة ،وتن�ش�أ عنهما الذرية" .تف�سري ابن كثري" (" ،)302/8تف�سري ال�سعدي" (�ص /
 .)906واهلل �أعلم 2.و بتايل فان الزواج هو الأ�سلوب الذي اختاره اهلل للتوالد و التكاثر  ,و ا�ستمرار
احلياة  ,بعد �أن �أعد كال الزوجني ز هي�أهما  ,بحيث يقوم كل منهما بدور �إيجابي يف حتقيق هذه الغاية
وعليه ف�إننا �سوف نتناول ذلك مبطلبني على النحو الأتي:
املطلب الأول :ملحة تاريخية لتعدد الزوجات
املطلب الثاين� :أ�شكال الزواج يف الأنظمة القدمية
 ,, https://islamqa.info/ar/223457 -2متت العودة لهذا املرجع بتاريخ 2016/6/20م (الرعد  , 3 /ي�س  ،36 /ق  .7 /النب�أ ،8 /
النحل  ،72 /فاطر 11 /الروم ),21
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املطلب الأول

ملحة تاريخية لتعدد الزوجات
يعود تاريخ تعدد الزوجات منذ ت�شكل الع�شرية والقبيلة الأوىل والتي كانت تهتف �إىل غايات
كبرية ت�صب يف تطوير الو�ضع الذي كان �سائدا �آنذاك و بتايل فان القوة الب�شرية ال ت�أتي �إال عن طريق
التنا�سل و هناك �أمورا �أخرى و التي قد ت�سبب ن�سبة ارتفاع الن�ساء و اختفاء الرجال �أما اثنا احلروب �أو
الهروب �أو الهجرة �أو غري ذلك و يف حقيقة الأمر ف�إن هذا النظام كان �سائدا قبل الإ�سالم يف �شعوب كثرية
منها العربانيني و العرب يف اجلاهلية و �شعوب ال�صقالبة �أو ال�سالفيون و هي التي ينتمي �إليها معظم �أهل
البالد التي ن�سميها �أالن  :رو�سيا ,ليتوانيا ليثونيا  ,ا�ستونيا  ,بولونيا  ,ت�شيكو�سلوفاكيا  ,يوغ�سالفيا ,
وعند بع�ض ال�شعوب اجلرمانية و ال�سك�سونية التي ينتمي �إليها معظم �أهل البالد التي ن�سميها �أالن املانيا
و النم�سا و �سوي�سرا و بلجيكا و هولندا و الدمنارك و ال�سويد والرنويج و اجنلرتا � ,إذن فلي�س ب�صحيح
ما يدعونه من الإ�سالم هو الذي قد �أتى بهذا النظام  .واحلقيقة كذلك ال عالقة للدين امل�سيحي يف
�أ�صله بتحرمي التعدد  .و ذلك انه مل يرد يف الإجنيل ن�ص �صريح يدل على هذا التحرمي  .و �إذا كان
ال�سابقون الأولون �إىل امل�سيحية من �أهل �أوروبا قد �ساروا على نظام وحدة الزوجة فما ذاك �أال الن
معظم الأمم الأوروبية الوثنية التي انت�شرت فيها امل�سيحية يف �أول الأمر – وهي �شعوب اليونان ,
و الرومان – كانت تقاليدها حترم تعدد الزوجات املعقود عليهن  ,وقد �سار �أهلها – بعد اعتناقهم
امل�سيحية – على ما وجدوا عليه �أباهم من قبل �.إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظاما طارئا ,
�إذ جاء به الدين اجلديد الذي دخلوا فيه  ,و �إمنا كان نظاما قدميا جرى عليه العمل يف وثنيتهم الأوىل
 ,وكل ما هنالك �أن النظم الكن�سية امل�ستحدثة بعد ذلك قد ا�ستقرت على حترمي تعدد الزوجات و
اعتربت هذا التحرمي من تعاليم الدين  ,على الرغم من �أن �أ�سفار الإجنيل نف�سها مل يرد فيها �شي على
3
هذا التحرمي.
املطلب الثاين

�أ�شكال الزواج يف الأنظمة القدمية
عرفت ال�شعوب القدمية قبل الإ�سالم �أ�شكال متعدد للزواج و يف كل �شكل و من هذه الأ�شكال
كانت هناك �أ�سباب منها ايجابيه و �أخرى �سلبية  ,فااليجابية هدفت �إىل زيادة و كرب حجم الأ�سرة و
التنمية االقت�صادية و �ألأمنية للأر�ض و العر�ض وغري ذلك من الأهداف التي نتجت عن الزواج مثل
�إيجاد روابط �أ�سريه متينة تهدف �إىل احلماية امل�شرتكة بني الع�شائر و القبائل �أما �أل�سلبيه هي تلك
التي تتعلق يف الزواج الذي يتم عن طريق الإكراه �أو بال�سلب ,حيث عرفت تلك ال�شعوب �أنواع كثرية
 - 3ال�سيد �سابق :فقه ال�سنة  ,املجلد الثاين  ,الطبعة الرابعة 1983 ,م �ص110:
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توارثتها فيما بعد الأجيال الأخرى و من هذه الأنواع على النحو الأتي:
 زواج اخلطف �أو الأ�سر :يعتمد هذا النوع على اخلطف �أو الأ�سر وذلك يعود لعدم وجود الر�ضاء منطرف املر�أة فتخطف �أثناء الغارات.
زواج ال�شغار (الزواج املتبادل) :يتم هذا النوع مببد�أ املبادلة بني الرجلني �أي كل واحد منهم �أن
يتزوج من �أخت �أو ابنة الآخر �أو �إحدى قريباته.
 زواج الت�سري :يعتمد هذا النوع من الزواج يتم بني رجل وامر�أة على �أن ال ترتقي �إىل مرتبة الزواجوال يرتتب عليه من �آثار الزواج ,حيث تقر ال�شرائع القدمية لل�سيد احلق يف االنتفاع بارتقائه
وجود املنفعة التي يح�صلون عليها وهذه احلقوق هي :احلق يف معا�شرة املر�أة "الرق" وخا�صة
عندما مينع القانون من تطبيق نظام تعدد الزوجات كما يبيح القانون فيما بعد للرجل املتزوج �أن
يعا�شر �أخرى غري متزوجة وقد يخول له العرف هذا احلق على �أن يعرتف بن�سب الأوالد الذين
يولدون منها كحق مكت�سب ب�صفة الأوالد ال�شرعية.4
 زواج الرتا�ضي (زواج ال�صلة) :وهذا النوع هو الذي مت باالتفاق بني الأ�سرتني وفق ًا لل�شروط املتفقعليها حيث يتم الزواج بالرتا�ضي وهذا النوع كان نادر ًا �إال انه ا�ستقر يف �أواخر الع�صر البدائي يف
�ضل التطورات احلا�صلة يف املجتمع وخا�صة عندما حتول اهتمام الإن�سان يف الزراعة ومت تعميم
هذا النظام على القبائل حتى �أ�صبح زواج هذا النوع معدم متام ًا � 5إال �إن هناك مازالت القبائل
يف �إفريقيا وا�سيا متار�س هذا النوع من الزواج ولكن يف الغالب يكون من باب العادة �أو العرف املتبع
وهو اخلطف.
 نكاح اخلدن :يتخذ هذا النوع من االنكحة �شرط رئي�سي وهو ال�سرت �أي انه ما كان م�سترتا فالبا�سبه و ما ظهر منه فهو ل�ؤم وهو املذكور يف قول اهلل تعاىل ) و ال متخذات �أخدان )
 نكاح البدل :وهو �أن يقول الرجل للرجل  :انزل يل عن �أمر�آتك و �أنزل عن �آمراتي و�أزيدك .رواهالدار قطني عن �أبي هريرة ب�سند �ضعيف جدا .
ورد يف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها غري هذين النوعني فقالت  :كان النكاح يف اجلاهلية على
�أربعة �أنحاء وهي :
1 .1نكاح النا�س اليوم  :يخطب الرجل �إىل الرجل وليته �أو ابنته  ,في�صدقها ثم ينكحها .
2 .2نكاح اال�ستب�ضاع  :كان الرجل يقول لأمرته �إذا طهرت من طمثها �أر�سلي �إىل فالن فا�ستب�ضعي منه
و يعتزلها زوجها حتى يتبني حملها ف�إذا تبني �أ�صابها �إذا �أحب  .و�إمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة
الولد وي�سمى هذا نكاح اال�ستب�ضاع
3 .3نكاح �أخر :يجتمع الرهط ( ما دون الع�شرة ) على املر�أة فيدخلون كلهم ي�صيبها  ,ف�إذا حملت و
و�ضعت  ,و مر عليها ليال � ,أر�سلت �إليهم  ,فلم ي�ستطيع رجل منهم �أن ميتنع  ,حتى يجتمعوا عندها :
� -4سهيل ح�سني الفتالوي – تاريخ النظم القانونية 1997م �ص.25
� - 5صويف ح�سن �أبو طالب – تاريخ النظم القانونية واالجتماعية – دار النه�ضة العربية – القاهرة – 1975م – �ص.35
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فتقول لهم  :قد عرفتم ما كان من �أمركم  ,و قد ولدت  ,فهو ابنك يا فالن  ,ت�سمي من �أحبت با�سمه
فيلحق به الولد  ,ال ي�ستطيع �أن ميتنع منه الرجل و هذا النوع يف وجهة نظري انه �أ�شبه بنكاح
تعدد الأزواج الذي موجود لدى قبائل التبت و بع�ض املناطق الهندية � ,سوف نتناوله ب�شكال �أكرث يف
مطلب التعدد يف القوانني الهندية.
4 .4نكاح �أخر:
وهو النكاح الذي يجتمع عليه نا�س كثري  ,فيدخلون على املر�أة ال متتنع ممن جاءها -وهن البغايا
– ين�صنب على �أبوابهن رايات  ,عبارة عن علما  ,فمن �أرادهن دخل عليهن  .ف�إذا �إحداهن وو�ضعت جمعوا
لها  ,و دعوا لهم الكافة ثم احلقوا ولدها بالذي يرون فالتقط به  ,و دعي ابنه ال ميتنع من ذلك ,و �أنا
�أرى �أن هذا النوع �أي�ضا �أ�شبه بتعدد الأزواج الذي حتدثنا عنه �سلفا �إال �أن ال يحمل ال�صفة الر�سمية
التي وجدت وما زالت لدى قبائل التبت والقبائل الهندية  ,,و�ضلت هذه االنكحة �سارية حتى بعث اهلل
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم باحلق وهدم نكاح اجلاهلية �إال نكاح النا�س اليوم و هذا النظام الذي ابقي
عليه الإ�سالم  ,ال يتحقق �أركانه من الإيجاب و القبول و ب�شرط الإ�شهاد  .و بهذا يتم العقد الذي يفيد
حل ا�ستمتاع كل من الزوجني بالأخر على الوجه الذي �شرعه وبه تثبت احلقوق و الواجبات التي تلزم
6
كال منهما..

املبحث الثاين

�أهمية تعدد الزوجات و�أ�سبابه يف الأنظمة القدمية
تكمن الأهمية القانونية لنظام تعدد الزوجات يف احلفاظ على النوع الب�شري و الوقاية
الأ�سا�سية من اجلرائم التي تنتج من ممار�سة الفاح�شة وتوابعها عرب مراحل التاريخ القدمي وحتى
يومنا هذا  ,و �سوف نتناول يف هذا املبحث املطالب الآتية :
املطلب الأول :حكمة تعدد الزوجات يف الأنظمة القدمية
املطلب الثاين� :أ�سباب تعدد الزوجات يف الأنظمة القدمية

 - 6ال�سيد �سابق  :فقه ال�سنة :مرجع �سابق �ص , 7,6:راجع� :شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين ج ,9:دار املعرفة – بريوت لبنان 1379ه �ص:
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املطلب الأول

حكمة تعدد الزوجات يف الأنظمة القدمية
	�إن احلكمة التي ا�ستدعت وجود التعدد منذ القدم هو احلاجة التي تعزز القوة يف الب�شر و
االقت�صاد و املكانة  ,فمن خالل امل�صاهرة و القرابة و توطيد املودة و املحبة بني الأ�سر ,و مل يتحقق
ذلك �إال من خالل الزواج �سوا كان من زوجة واحدة �أو يف �ضل تطبيق نظام تعدد الزوجات فذلك يعد
احد �أهم هذا الو�سائل فمنها زيادة الأبناء ومنها اخلوف من مهاوى الزنا ومنها اال�ستفادة من الن�ساء
يف العمل  , ,فكثريا من احلروب و اجلهاد الذي كان يرتكز على الكرثة من الرجال  ,واىل جانب ذلك كان
التعدد حال واقعي بالن�سبة للن�ساء اللواتي فقدن �أزواجهن يف احلروب �أو غري ذلك  ,فرتكهن من دون ذلك
كان فيه خوف عليهن من االنزالق يف ال�شهوات الغري م�شروعة  ,كما �أي�ضا �أعطى الفر�صة للمتزوجني من
ن�ساء قد يكون فيهن عيبا كاملر�ض �أو العقم و بتايل فان الرغبة بالأطفال ت�ستدعي الزواج من �أخرى يف
7
�ضل �أن يحتفظ بالأوىل �إذا رغبت .
	�إن �أهم ما يف تلك الأنظمة القدمية هي االقتناع ب�أن �إن مبد�أ القوة والكرثة والعمل الإنتاجي
يف نطاق الع�شرية و القبيلة ال يكمن �إال بوجود العدد الأكرب من الأبناء  ,و لذا ف�إن الرجل يف املجتمع
البدائي تو�صلوا �إىل احلل و �إن �أهم �أ�سباب احل�صول على كرثة الن�ساء كان غايته تلك التي ذكرناها ومن
هنا ف�إن نظام تعدد الزوجات كان مباحا و مبقت�ضاه يكون للرجل احلق يف �أن يكون يف ع�صمته �أكرث من
زوجة واحدة وقد �أخذ بهذا النظام كثري من املجتمعات القدمية .
املطلب الثاين

�أ�سباب تعدد الزوجات يف الأنظمة القدمية
ومن �أ�شهر ال�شعوب التي �أخذت هذا النمط يف الع�صر اجلاهلي هم العرب والعربانيني� ,إذ تعود الأ�سباب
التي �أدت �إىل تطبيق نظام تعدد الزوجات يف املجتمعات القدمية �إىل الأتي:
 الرغبة يف احل�صول على �أبناء كرث  ,و الذي ي�ستحال �أن يح�صل عليهم من امر�أة واحدة �أو �إنها غريقادرة على الإجناب و يرغب باالحتفاظ بالأوىل وقد ي�صل الأمر �إىل تطليقها .
 اال�ستفادة من املر�أة التي متتزج فيها اخل�صائ�ص العامة �أي كزوجة و عاملة  ,فاملر�أة لها دور كبري يفالإعمال الزراعية فهي ت�ساعد زوجها يف خدمة املحا�صيل الزراعية ورعي املا�شية وكذلك تقوم يف
�أعمال البيع وال�شراء يف ال�سوق وهذا كان منت�شرا يف �إفريقيا  ,وقد يقت�ضي الرجل بالزواج مرة
�أخرى وهكذا يكون الهدف ذاته.
 توثيق العالقات مع الأ�سر �أو الع�شائر الأخرى  ,ف�إذا نظرنا �إىل العامل ال�سيا�سي ف�إن الزواج يلعب� -7شفيق اجلراح �:سل�سلة من املوا�ضيع احلقوقية علما و عمال ,جامعة دم�شق 1972 ,م �ص52:
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دورا كبريا وقد يتو�صل �إىل حل م�شاكل عديدة كالث�أر  ,لذا فان زواج �شيوخ الع�شائر ,كان يهدف
�إىل تدعيم العالقات االجتماعية بني ال�شيوخ و الأ�سر �أو الع�شائر الأخرى  ,فقد يزوج �أحد �شيوخ
الع�شائر ابنته �أو �أخته وكلما تزوج ال�شيخ �أو �أبنا�ؤه من بنات امل�شايخ الع�شائر يزداد نفوذا ومكانة .
 ح�ضر العالقات بني الزوج وزوجته  ,وهذا الأمر يكمن يف فرتات معينة لدى املر�أة كاحلي�ض �أو يفحال الو�ضع وما ترتتب عليه من فرتة الإبعاد  ,ويف مثل هذه احلالة ل يجد الزوج الرغبة يف زوجة
�أخرى ت�ؤدي الهدف الذي ي�سعى له .
 ت�أديب الزوجة الأوىل  ,وهذا الت�أديب عادة يتم عندما تخرج عن حدود الأدب لدى زوجها �أو �أهلهكنوع من �أنواع الت�أديب �أن يتزوج عليها  ,وبذلك يخفف من غلوها وتكربها فتتحول �إىل لينة ونادرا
ما حتث املتزوجة زوجها على �إن يتزوج عليها وهذا يتم عندما تدرك �أن قدراتها قد �شاخت وتعبت
من م�سايرة زوجها يف �أعمال احلياة اليومية وت�أدية رغبات وجها اجلن�سية فت�شري على زوجها �أن
يتخذ زوجة �أخرى �أ�صغر و�أكرث قوة � .إال �أن الزوجة الأوىل يف العرف ال�سائد لها حقوق غري
احلقوق التي تتح�صل عليها الثانية  ,ومن هذه احلقوق �أن يكون لها امتيازات خا�صة  ,وهذا يعود
لكرب �سنها وخربتها يف احلياة لذا فهي متار�س هذا النفوذ على الأخريات � .إما الرجل كان ميتلك
حقوق و واجبات نحو زوجاته  ,وهي على النحو الآتي :
 يعد الرجل لكل زوجة من زوجاته بيتا خا�صا . يوزع وقته بينهن بالعدل8
 -الإن�صاف يف الإنفاق

املبحث الثالث

تعدد الزوجات بني ال�شعوب و الأنظمة القدمية
متهيد :

متكن ال�شعوب قبل الإ�سالم من �إيجاد عرف ي�سمح لهم بتطبيق نظام تعدد الزوجات و
خا�صة العرب وذلك للحاجة التي كانت ملحة الختيار هذه الأعراف  ,و التي اتخذت يف بادئ الأمر
حق االمتالك و التمتع بالن�ساء وال�سيما من القبائل املتناحرة معها وي�ؤخذ ذلك املبد�أ من الغنائم التي
يتح�صل عليها الطرف املنت�صر �أي الذي ا�ستوىل على تلك القبيلة و ما متتلكه من �أمالك و من ثم ترتب
على ذلك وجود �أعراف منظمة لذلك الذي اظهر �إ�شكاال متعددة من النتائج التي �أفرزتها تلك الأعراف
يف بناء الأ�سرة و االقت�صاد والأمن والقوة املتبادلة وهذه الأعراف نظمت �أي�ضا �شكل الزواج حتى
�أ�صبح ما نحن عليه من توارث يف �شكله املعروف يف اختيار الزوج �شريكة حياته الأ�سرية و بناء الأ�سرة
و املجتمع و لأجل التو�سع يف معرفة ذلك �سوف نتناول يف هذا املبحث املطالب الآتية :
 - 8حممود �سالم زناتي  :نظم العرب – القبيلة املعا�صرة  ,اجلزء الأول  ,الطبعة الأوىل 1993م �ص18 :
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املطلب الأول :تعدد الزوجات عند العرب قدميا( اجلزيرة العربية )
املطلب الثاين :تعدد الزوجات يف �أنظمة بالد الرافدين.
املطلب الثالث :تعدد الزوجات يف الأنظمة الفرعونية.
املطلب:الرابع تعدد الزوجات يف الأنظمة الهندية.
املطلب الأول

تعدد الزوجات عند العرب قدميا
هناك �شواهد ت�شري �أن بع�ض قبائل العرب قبل الإ�سالم طبقت نظام تعدد الأزواج � ,أي �أن
يكون �أكرث من زوج للمر�أة الواحدة وهذا وجد على منطني الأول يتزوج الإخوة امر�أة واحدة وين�سب
الأوالد للأخ الأكرب والنمط الأخر ي�شرتك غرباء يف امر�أة واحدة ويتقا�سمون معها الأيام و�إذا رغب
�أجد منهم يف الأبناء كان لرياما على املر�أة �أن حتر�ص يف حتديد الوقت له  ,لكي حتمل منه  ,كما �أن هناك
عادات معينة للكيفية ق�ضاء احلاجة �إليها  .و هذه الظاهرة كانت دخيلة عليهم واملرجح �أنها انتقلت من
الهند والتي مازالت عند بع�ض القبائل اجلبلية متار�سها بينما اختفت عند العرب ب�صورة عك�سية متاما
�أي �أنه �أ�صبح للرجل الواحد عدة ن�ساء  ,ف�إذا قارنا ما بني قبائل العرب و التبت قبل الإ�سالم يف م�سالة
تطبيق التعدد يف الزواج لوجدنا �أن يف قبائل الهند طبقت النوعني و�سوف نتناوله يف مطلب خا�ص يف
ذلك وهو نظام تعدد الزوجات و لكن الأمر الأخر الذي يقت�ضي تو�ضيحه هو م�سالة تعدد الأزواج �أي �أن
يكون عدد من الرجال يتزوجون امر�أة واحدة فقط ولكن هذا ينطبق بني الإخوة فقط و الأ�سباب تعود
انه االقت�صادي بحث �أي �سعيا لأجل احلفاظ على املال امل�شرتك بني الإخوة �أو الذي ورثوه �أو ا�شرتكوا
جميعا يف ت�أ�سي�سه كالأر�ض لذا من وجهة نظرهم �إن احلفاظ على ذلك يزيدوا القوة و التما�سك داخل
�إطار الأ�سرة وان �إذا انفرد كل واحد من الإخوة يف تكوين �أ�سرة خا�صة به لأ�صبح م�ستقبل هذه امللكية
يف ال�ضياع � ,أما م�سالة الأوالد التي تنجبهم الزوجة امل�شرتكة فينت�سبوا �إىل الأخ الأكرب و مازالت هذه
9
الظاهرة حتى اليوم عند قبائل التبت و بع�ض القبائل الهندية املحاذية جلبال لهماليا.
عرف العرب قبل امليالد مل ت�ستمر هذه الظاهرة �إذ اختفت متاما و عملوا على عك�س ذلك
متاما و هو تطبيق نظام تعدد الزوجات ومن دون قيود وهذا يعود لأ�سباب زيادة الن�ساء عن الرجال
الذين يتعر�ضون للقتل يف احلروب �أو الهجرة البعيدة �أو الهروب �أو التعر�ض للعقوبات التي يتحولون
ب�سبب الديون �إىل عبيد وغريه �إذ كانوا يبالغون يف احل�صول على الكثري من الن�ساء  ,و الذي يدخل فيه
عن�صر املباهاة والفحولة مما يو�صلهم �إىل ع�شرون وثالثون امر�أة و �إىل جانب ذلك يت�سلون باملح�صيات
ولكن ذلك مرهون لذوي القدرة والإمكانيات بل مزج العرب يف اجلمع بني الأختني وا�ستمر ذلك طويال
�إال �أن �أبطل الإ�سالم ذلك وحدد عدد الزوجات ب�أربع من الن�ساء فح�سب و �إ�ضافة �إىل ذلك ارتبط الأمر
 ,, https://islamqa.info/ar/223457 -9متت العودة لهذا املرجع بتاريخ 2016/6/20م
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بال�شرط الذي �ألزمه اهلل تعاىل والذي �أ�شار فيها وم�ؤكدا عدم العدل ولو حر�صوا .
	�إن الهدف من تعدد الزوجات مل يكن اال�ستمتاع بالن�ساء بل هو احل�صول على كرثة الأوالد
و�إنقاذ املر�أة من العنو�سة وتزوج الأرامل وال�سيما اللواتي فقدن �أزواجهن يف احلروب �أو املوت  ,و لذلك
فان العرب قبل الإ�سالم كانوا يعتربون ذلك كمعاجلة مل�شاكل الأ�سرة وخراب البيوت كما �أن�صف العرب
الن�ساء اللواتي كانوا يعانون املر�ض �أو العقم فراءو �أنها متتلك احلق يف التمتع يف احلياة الزوجية  10.يف
11
ظل وجود �شريكة لها مع زوجها �إذا رغبت بعدم االنف�صال.
املطلب الثاين

تعدد الزوجات يف �شرائع بالد الرافدين
مل يكن النظام القانوين لبالد الرافدين ي�سمح للرجل ب�أن يتزوج ب�أخرى �إال �أنه كان يتخذ
بدائل �أخرى  ,وهي ح�صوله على املح�صيات �أو اجلواري و�أحيانا ترتفع مكانة املح�ضية �إىل مرتبة
الزوجة �إذا �أعلن ذلك الزواج �أمام ال�شهود ويف وثيقة ر�سمية .
كما �أعطى له احلق �إذا كانت زوجته مري�ضة كالعاقر �أو ما �شابه ذلك على �أن يتخذ لنف�سه
زوجة ثانية �شريطة �أن ال يطلق الأوىل  ,وت�شري �شريعة حمو رابي �إىل املركز الأدنى للزوجة الثانية
التي يتعني عليها احرتام الزوجة الأوىل وغ�سل �إقدامها .
ويرمي البع�ض �أنه كان من حق الزوج �إن يتزوج �إذا كانت الأوىل غري قادرة على الإجناب �أو
من �أحد حا�ضياته وال ي�ستطيع �أن يتزوج بالثانية �إذا �أح�ضرت زوجته حم�ضية له قادرة على الإجناب
وتعود قناعة البابليني �أن التعدد يفقد العدل بني الزوجات والأبناء ,لذا ف�إن الأمل يف القانون البابلي
فيما يخ�ص م�س�ألة ا لزواج وهي فردية � ,أما تعدد الزوجات فهي م�س�ألة ا�ستثنائية يف بالد الرافدين.
�سمح القانون الأ�شوري للرجل ب�أن يتزوج �أخت زوجته �إذا ماتت الأوىل وعليه ف�إن قوانني بالد
الرافدين مل تقف موقفا من نظام تعدد الزوجات فمنهم من حرم اجلمع بني الزوجات جاعال من وحدة
الزوجة هي القاعدة املطلقة ومنها ما �سمح بتعدد الزوجات دومنا قيود  12.وقانون التعدد الزوجات يف
بالد الرافدين له عدة �صور يف القوانني �آالتية :
 قانون لبت ع�شتار  :يت�ضمن هذا القانون بع�ض الن�صو�ص التي ت�سمح للرجل اجلمع بني زوجتني يفنف�س الوقت �إال �أن الزوجة الأوىل تظل لها خ�صو�صية ومكانة �أ�سمى من الزوجة الثانية بالرغم
من متتع هذه الأخرية باخلطوة عنده .
 قانون �أ�شنونا  :يف هذا القانون �سمح بتعدد الزوجات �إال �إذا كانت الأوىل غري قادرة على الإجنابولكن يظل حتت القيود .
� -10سهيل ح�سني الفتالوي :مرجع مكرر �ص370 :
 -11حممد نور عبدا لهادي �شحاته  :تاريخ النظم القانونية واالجتماعية  -القاهرة بدون �سنة ن�شر � ,ص323:
 -12حممد نور عبد الهادي �شحاتة  :مرجع مكرر �ص 213 :
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 قانون حمو رابي � :إن القاعدة العامة يف قانون حمو رابي هو نظام الزوجة الواحدة ومع ذلك فقد�سمح القانون للرجل باتخاذ زوجة ثانية يف بع�ض احلاالت وتعد حاالت ا�ستثنائية وي�شرتط فيها
ال�شروط الآتية :
�1 .1س�ؤ �سلوك الزوجة � :أعطى قانون حمو رابي احلق للرجل بالزواج بالثانية �إذا كانت
زوجته الأوىل �سيئة الأخالق ومثال على ذلك خروجها من املنزل بدون �إذن �إىل بيت �أهلها
فيحق له ب�أن يتزوج عليها .
2 .2عقم الزوجة  :ورد يف القانون ال�سماح للرجل �أن يتخذ زوجة ثانية �إذا كانت الأوىل
عاقرا وقد تعرت�ض الزوجة الأوىل يف ذلك وهذا حق لها �شريطة �إن حت�ضر له حم�ضية
قادرة على الإجناب وبذلك ال ي�ستطيع �أن يتزوج بالثانية .
3 .3مر�ض الزوجة � :أو�ضح القانون حمو رابي �إذا مر�ضت الزوجة يعد �سببا كافيا وعذرا
13
مقبوال لكي يتزوج عليها
املطلب الثالث

تعدد الزوجات يف ال�شرائع و القوانني الفرعونية
مل تعرف القوانني امل�صرية القدمية فكرة تعدد الزوجات كما ورد عند �ألفقهاء امل�صريني
القدماء �أال �إن الفيل�سوف ديودور ال�صقلي نوه ب�أن تعدد الزوجات يف م�صر كان �سائد بينما ظاهرة
الزوجة الواحدة و هي م�س�ألة قا�صرة على رجال الدين دون �سواهم.
كما ت�شري الأدلة والوثائق التي تك�شف عن وجود نظام تعدد الزوجات وذلك من خالل عقود
الزواج وال�شروط التي كانت تطالب الزوجة الأوىل من زواجها زوجها ب�أن مينحها التعوي�ض �إذا �أراد
الزواج عليها.
دلت الوثائق واحلجج التي ا�ستند �إليها الفقهاء من خالل النقو�ش التي �أو�ضحت نظام تعدد
الزوجات يف العهد الإقطاعي والتدهور احل�ضاري وهذه النقو�ش �أظهرت كيف كان الزوج حماط
بزوجاته � ,إذ ح�صل امل�ؤرخون على العديد من عقود الزواج التي ت�ضمنت القيود وال�شروط من قبل
الزوجة جتاه زوجها بحيث ال يتزوج بامر�أة �أخرى �أو يدفع لها التعوي�ض  ,و هذه التعوي�ض التي يدفعها
الزوج م�ضمونة ومرهونة ب�أموال الزوج و�سمي بالرهن العام الذي يبد�أ من تاريخ عقد الزواج ويكفل
الزوجة التقدم على بقية دائني الزوج � .أظهرت القوانني امل�صرية مركزا قانونيا للزوجات املتعددات
لرجل واحد ب�أن ي�ضمن القانون لهن حقهن وان �أوالدهن �أوالد �شرعيني كما �ألزم القانون الرجل �أن
مينح امل�ساواة جلميع الأبناء والزوجات� ,إذ ظهرت يف النقو�ش املكت�شفة لرجل حتاط و حوله �ست من
الن�ساء يف الأ�سرة ال�ساد�سة لأحد الأمراء وهن جميعهن حوله �إال واحدة هي الأكرث قربا من ج�سده
 -13حممد نور عبدا لهادي  :مرجع مكرر �ص218 :
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�أما الأخريات وك�أنهن يقدمن له الوالء والطاعة له ولزوجته واملرجح �أن تلك املر�أة التي بجانبه هي
ال�سيدة الأوىل  ,وهذا يعك�س القوانني امل�صرية العدل وامل�ساواة يف احلياة االجتماعية وال�سيما بني
14
الزوجات املتعددات .
	�إن نظام تعدد الزوجات هو �أن يكون للرجل الواحد �أكرث من زوجة �إذ غرف يف م�صر الفرعونية
�س�ؤ بالن�سبة للملوك �أو الأمراء �أو عامة ال�شعب  ,ومما يدل على ذلك ما جاء يف النقو�ش والربديات
15
اخلا�صة (مرى عا ) وهو �أحد �أمراء الأ�سرة ال�ساد�سة .
وكذلك عرف نظام تعدد الزوجات يف الع�صر البطلمي �إال �أن يف م�صر انت�شرت ظاهرت احل�صول
على املح�ضيات ولكنه كان حم�صورا على القادرين  ,والفرق بني تعدد الزوجات واملح�ضيات هو �أن الأول
يحمل �صيغة عرفية وقانونية وهو الزواج وكل ما يرتتب من ذلك يحمل ال�صفة ال�شرعية �أما املح�ضيات
الهدف منها هو التمتع ال غري وهي �أقل منزلة من الزوجة لكن �إذا ترتب من وراء ذلك وجود �أطفال يعد
16
غري �شرعيني �إال �إذا اعرتف بهم �أمام ال�شهود.
املطلب الثالث

تعدد الزوجات يف ال�شرائع و القوانني الهندية
	�أرى �أن من �أ�صعب القواعد القانونية اخلا�صة يف الأحوال ال�شخ�صية هي تلك القواعد التي
ورد يف القوانني الهندية و ذلك ب�سبب تنوعها و اختالفها الذي يعك�س اختالف احلالة االجتماعية و
الطائفية و مما ذكر يف م�سالة تعدد الزوجات كان هناك �صور خمتلفة للزواج نذكر منها تعدد الأزواج و
الذي املحنا �شي منه يف مطلب �سابق وهذا النوع كان يرتكز بالأ�سا�س على هدف اقت�صادي بحث �أال وهو
كيفية احلفاظ على املال امل�شرتك بني الإخوة وان ما يهدد الأ�سرة من تفكك هو االنفراد بذلك امللك
امل�شرتك فت�ضيع الإخوة والأ�سرة ب�سبب الزواج الفردي  ,واىل جانب ذلك عرفت القوانني الهندية يف
�إطار الأحوال ال�شخ�صية �إىل مبدءا الطاعة للأب فان مات ينتقل �إىل الأخ الأكرب الذي تنت�سب �إليه
جميع �أفراد الأ�سرة الواحدة في�شرتكون يف زوجة واحدة على �أن ينت�سب الأبناء �إىل الأخ الأكرب وما
زال هذا النمط حتى الوقت الراهن ,ومن خالل ذلك نتناول يف هذا املطلب الفروع الآتية:
الفرع الأول  :ظاهرة تعدد الأزواج و �أ�سبابها
الفرع الثاين  :تطبيق نظام تعدد الزوجات

 -14فتحي املر�صفاوي  :تاريخ القانون امل�صري 1987م – دار النه�ضة العربية – القاهرة �ص 62 :
 -15منذر الف�ضل :تاريخ القانون الطبعة الأوىل – عمان 1996م �ص97 :
 -16نذر الف�ضل :مرجع مكرر �ص 106
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الفرع الأول

ظاهرة تعدد الأزواج و �أ�سبابها
تعد هذه الظاهرة منحطة �أخالقيا للإن�سانية و حتط من مكانة املر�أة وت�ضيع احلقوق اخلا�صة
و العامة وبالتايل فان هذا الأمر ال يقت�صر على بع�ض القبائل الهندية بل وجدت هذه الظاهرة يف
�أماكن عديدة من العامل و عليه تناولنا الهند منوذجا و يف �سبيل الذكر عن البلدان الأخرى ذات ال�صلة
 ,بينما تعترب منافية للأديان و ال�شرائع التي جاءت لتنظم احلياة االجتماعية تنظيما عادال ,وبذلك
�سوف نتناول ذلك من خالل الآتي :

اوال  :ظاهرة تعدد الأزواج

مل تختفي هذه العادات يف عاملنا اليوم �إذ �إننا ال نزال جندها يف بلدان عدة ال�سيما يف الهند
وحتديدا يف منطقة  Jaunsarالبوار ،حيث ال يزال ميار�س هذا النوع من الزواج ب�شكل طبيعي من
قبل جماعة من النا�س ت�سمى " "Paharisورثوا ذلك عن �أجدادهم الذين كانوا ي�سكنون يف جبال
الهمااليا .ومن املتعارف يف تلك املجتمعات �إن تتزوج املر�أة من الأخ الأكرب يف العائلة وتغدو بعد ذلك
زوجة لإخوانه الأ�صغر �سنا يف الوقت عينه (تعدد الأزواج الأخوي) على �إن ي�شرتك جميع الأخوة
ب�شكل مت�ساو يف املر�أة دون امتيازات لأحدهم على الآخر.
يف الإطار عينه� ،أفادت �صحيفة ذا �صن الربيطانية �أن امر�أة هندية وتدعى "رادجو فارما"
( 21عاما) تعي�ش يف كوخ م�ؤلف من غرفة واحدة مع �أزواجها اخلم�سة وهم �أخوة .وت�شري ال�صحيفة
�إىل �أن الأخوة يتناوبون على ق�ضاء الليل معها �.أما "رادجو" فتعترب �أنها �إن�سانة حمظوظة كونها تلقى
االهتمام والرعاية من قبل �أزواجها جميعا .لكن امل�شكلة الوحيدة التي تواجهها "رادجو" هي �أنها ال
تعرف حتى اليوم هوية الأب البيولوجي البنها ال�شاب.
كما تناولت مو�ضوع تعدد الأزواج حمطة نا�شي ونال جيوغرافيك ف�أجرت وثائقيا حول ذلك
يف التبت ،و�أفادت من خالله هذا الوثائقي �أن ظاهرة تعدد الأزواج ما زالت موجودة يف مناطق عدة من
العامل مثل :القطب ال�شمايل الكندي ،الأجزاء ال�شمالية من النيبال و نيجرييا ،يف "بوتان" و بع�ض
مقاطعات ال�صني مثل "�سي�شوان" و عند قبائل املا�ساي يف كينيا و�شمال تنزانيا وعند �سكان �أمريكا
الأ�صليني.
واجلدير بالذكر �أن اغرب مظاهر هذا الزواج يتجلى يف منطقة "بنجاب" الهندية حيث
ي�شرتك عدد من الأ�شخا�ص يف عقد قرانهم يف الآن نف�سه على امر�أة واحدة ،وي�سار �إىل االتفاق م�سبقا
يف ما بينهم على توزيع الليايل التي �سوف يق�ضيها كل عري�س معها؟! وقد يبلغ عدد �أزواج املر�أة الواحدة
�إىل �ستة �أو رمبا �أكرث �.أما يف حال حملت الزوجة ،فيكون الولد الأول من ن�صيب اكرب الأزواج �سنا،
والثاين للذي يليه وهكذا دواليك.
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ومن البلدان الأفريقية التي تنت�شر فيها هذه الظاهرة �أي�ضا� ،أوغندا ،حيث تعمل املر�أة يف
�أماكن خمتلفة داخل البالد وخارجها ،الأمر الذي ميكنها من "توفري" �أزواج لها يف �أكرث من مكان!
و�أما يف حال الإجناب ،ف�إن الطفل ين�سب �إىل �أمه� ،إذ ال يهم مطلقا ن�سبه �إىل �أبيه .واجلدير
بالذكر �إن الرجل الأوغندي ،ب�شكل عام ،ال يحب العمل بل يف�ضل البقاء يف املنزل ،تاركا هذه املهمة
للزوجة التي تتوىل م�صاريف املنزل ،بينما يهتم هو بالتنظيف ورعاية الأوالد.

ثانيا � :أ�سباب تعدد الأزواج

بح�سب درا�سة �أعدت من قبل "كاثرين �ستاركويزر" من جامعة مي�سوري و "رميوند هامز" من
جامعة نربا�سكا ،تبني �أن تعدد الأزواج كان يف �آ�سيا م�سموحا بهدف احلفاظ على ملكية الأرا�ضي �ضمن
العائلة .ففي والية هيما�شال برادي�ش (يف الهيمااليا) مثال وهي ذات الأغلبية الهندو�سية� ،إن �سبب
اعتماد مبد�أ زواج الإخوة من امر�أة واحدة يعود لقلة امل�ساحات الزراعية وندرة الأعمال كما وحلر�ص
الأهايل على عدم تق�سيم الأرا�ضي بني الإخوة ،حفاظا على قيمتها العقارية.
ومن امللفت �أي�ضا� ،أن يف بع�ض احل�ضارات الأخرى ،يكون الزوج هو �صاحب القرار بتزويج
�شريكته من رجل ثان ،و غالبا ما يختار �شقيقه ،وذلك ليحل حمله عند غيابه ويحمي الزوجة ويحافظ
على م�صالح العائلة.
يف املو�ضوع عينه ،يقول عامل االجتماع ال�شهري "حلمي �ضياء � ,أن الأ�سباب التي دفعت املر�أة
يف التبت �إيل االرتباط ب�أكرث من رجل على مر الع�صور هي ذات طابع اقت�صادي ،حيث �إنه ،يف اعتقاد
التبتيني� ،أن زواج املر�أة من �أكرث من زوج من �ش�أنه �إن يقل�ص من عدد الأطفال ،الأمر الذي يوفر للأجيال
القادمة م�ستقبال �أف�ضل.
	�إن م�سالة تعدد الأزواج التي كانت مربرة �سابقا ،نظرا لوجود عدد قليل من الن�ساء مقارنة
بعدد الرجال يف الهند و ال�صني خفت ن�سبتها على مر ال�سنني� .إذ مع تطور املجتمعات ،انقلبت تلك
املفاهيم ،بحيث باتت م�شكلة تفوق عدد الرجال على الن�ساء يف هذين البلدين ،حتل ب�أ�ساليب �آخري:
مثال من خالل �صدور قرارات من قبل ال�سلطة احلاكمة يق�ضي ب�إر�سال عدد من الرجال �إىل الكهنوت� ،أو
�إىل احلرب� ،أو حتى برتحيلهم من البالد , 17.بينما توجد طوائف �أخرى حمافظة على اختيار الزوجة
الواحدة.
الفرع الثاين

تطبيق نظام تعدد الزوجات

ا�شرتط قانون مانعو �شرط الكفاءة يف الزوج على �أن يكزن من نف�س الطبقة االجتماعية
مت�صفا بالف�ضيلة والأخالق احل�سنة وجعل الزواج �إجباريا �إذ �أخذ القانون مببد�أ تعدد الزوجات ولكنه
 http://hayatouki.com/social-phenomena/content/1834615 -17مت تناول هذا املو�ضوع بتارخ 2016/6 /25م
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ا�شرتط على الرجل �إذا �شاء �أن يتزوج ثانية �أن يح�صل على موافقة زوجته الأوىل �إذا كانت زوجة
فا�ضلة وحميدة ال�سرية ومنجبة الأطفال � ,أما �إذا كانت �سيئة الأخالق �أو كانت عقيمة �أو مري�ضة فله
�أن يتزوج دون ر�ضاها و�إذا كانت الثانية �أدنى من طبقة الزوجة الأوىل يف امل�أكل وامل�سكن واالحرتام
�أي�ضا يحق له �أن يتزوج كت�أديب للزوجة الأوىل �أما �إذا كان الزوج عقيما فيحق لأخيه �أو احد �أقربائه
�إن يط�أ زوجته ف�إذا حملت فال يحق له وط�ؤها بعد ذلك وين�سب الولد �إىل الزوج � , 18.إىل �أن �شريعة مانو
اعتربت املر�أة من الدنا�سة كونها ترتبط بال�شهوة وتعاقب بحرق ج�سدها بالنار وهي على قيد احلياة
19
بعد وفاة زوجها.
ق�سم مانو املجتمع الهندي �إىل عدة طبقات ويف هذا التق�سيم �أظهر نظام تعدد الزوجات بطريقة
الأف�ضلية ومبعنى �أخر من لدية القدرة املالية والكفاءة واظهر ذلك على النحو �آالتي :
 �أباح تعدد الزوجات ب�أربع من الن�سوة لطبقة الرباهمة �أي احلكام �أباح تعدد الزوجات بثالث من الن�سوة لطبقة املحاربني �أباح تعدد الزوجات باثنتني لطبقة الزراع والتجار20
� -سمح القانون لطبقة العمال الزواج بواحدة فقط.

املبحث الثالث

تعدد الزوجات قبل وبعد ال�شريعة و اليهودية امل�سيحية
املطلب الأول

تعدد الزوجات يف اليهودية و امل�سيحية
	�أظهرت ال�شريعة اليهودية و امل�سيحية �إباحة زواج التعدد وهذا ما ورد يف التوراة وكان اليهود
ي�سريون عليه �إال �إن مت حتريف التوراة بل كان نظام تعدد الزوجات �سائدا قبل التنزيل � ,إىل جانب
ذلك يوجد لرجل كثريا من املح�ضيات كما �ألزمت ال�شريعة اليهودية الأخ �أن يتزوج بزوجة �أخيه �إذا
مات والغر�ض من ذلك �إذا �أجنبت ين�سب املولود للمتوقي �إذا مل يخلف �أو كان عقيما .
و يف ال�شريعة اليهودية �ضل التعدد موجودا حتى الع�صر الو�سيط حيث �أ�صدر احلرب غر�شوم
اال�شكناري ( 1040 – 960م ) التحرمي يف بداية القرن احلادي ع�شر  ,جاء يف �سياق الإ�صالحات التي
قام بها غر�شوم يف القوانني اليهودية و التي اتفقت عليها جميع املجتمعات اليهودية مبا فيها الطوائف
التي تتبع البالد العربية  ,ما عداء يهود اليمن ح�سب تعليمات غر�شوم ميكن للرجل �أن يتزوج ب�أخرى
 -18يحي قا�سم ال�سهل  :ال�سهل يف تاريخ القانون 2001م دار جامعة عدن للن�شر �ص92 :
 -19حممد بن حممد �شتات � ,ص 109
 -20منذر الف�ضل  :مرجع مكرر� ,ص35 :
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�إذا اقتنع احلاخامني ب�أن الظروف تطلب ذلك وهذه الظروف مثل رف�ض الزوج الطالق الغري مربر �أو
غياب املر�أة فرتة طويلة �أو مر�ض متنع منها املوافقة على الطالق يف الدول التي حتظر قوانينها تعدد
الزوجات فيخ�ضع احرتاما احلاخامني اليهود تلك القوانني املحلية و ال ي�سمحون بالزواج و التمتع من
امر�أة ثانية �إذا كان يعد خمالفة للقانون املحلي .
تعد �شريعة مو�سى عليه ال�سالم �شريعة ربانية � ,إذ مل متنع تعدد الزوجات �شريطة العدل
�شرعا  ,ولكنه �ضاع واقعا و عمال  ,و مل يكن للتعدد حدود يف ال�شريعة املو�سوية و لي�س يف �شريعة عي�سى
21
ابن مرمي عليه ال�سالم ما ينفي ,ومل يورد �أن حرم التعدد ولكن رجال الكني�سة هم من حرم فيما بعد
عرفت طائفة املورمون �أحدى الطوائف امل�سيحية نظام تعدد الزوجات و مطلق احلد  ,بينما
متتنع الطوائف الأخرى من تطبيق التعدد يف الزواج و هذه الطوائف امل�سيحية الكربى هي الكاثوليكية
و الأرثوذك�سية و الربوت�ستانتية التقليدية .
ارتبط م�ضمون تطبيق تعدد الزوجات يف ال�شريعة امل�سيحية يف مطلع ظهورها تبعا للتعدد
الذي جاءت به ال�شريعة اليهودية ولكن للجمع بني اجتاه امل�سيحية للرهبنة و بني �ضرورة الزواج ,
هو خوف الزنا ,ف�أ�صبح الزواج مباحا من واحدة فقط و ال يجوز الطالق �إال يف حالة الزنا ف�إذا مت
طالق ب�سبب الزنا ال يجوز لأي من الزوجني �أن يتزوج  ,وهم يف م�س�ألة الطالق  ,وذلك بغر�ض خمافتهم
اليهودية الآي جتيز الطالق بدون زنا و هناك حالة �أخرى غري الزنا يجوز الطالق يف امل�سيحية و تلك
�إذا كان احد الزوجني غري م�سيحي في�صح التفريق عند تهاجرهما و عدم الألفة بينهما .22وبتايل
ال�شريعة اليهودية ت�ضمنت يف �شريعتها النظم القانونية بينما تخلفت ال�شريعة امل�سيحية التي �أخذت
بها و احتفظت باجلوانب التي �أهملها اليهود وهي الت�سامح و احلب و الزهد �إال انه يالحظ �أن الفكر
الغربي يهاجم ال�شريعة الإ�سالمية يف ما يتعلق يف تطبيق نظام تعدد الزوجات كثريا و هناك م�سائل
�أخرى نحن ل�سنا ب�صدد ذكرها حتى لأنه خرج عن �إطار البحث املتعلق بتعدد الزوجات ف�إذا نظرنا �أن
�إىل التعاليم التي كانت �سائدة يف ال�شريعتني اليهودية و امل�سيحية لوجدنها قد تغري منها الكثري بفعل
العامل الزمني واحلاجة االجتماعية عرب مراحل تاريخية متدرجة والتي قلبت عليها امل�صالح التي ال
تتعار�ض مع رغبات الب�شر �إال ما �أمرت به ال�شريعة اليهودية و امل�سيحية  ,لذا ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية
وا�ضحة الهدف من التعدد وهو الهدف ذاته التي �أو�ضحته �شروط الزواج �أوال و من ثم جاءت لتعالج
�آثار �سلبية ظهرت يف �إطار العالقات االجتماعية و يكمن معاجلتها يف �إطار تطبيق نظام تعدد الزوجات
 ,فالغاية من ذلك هو حفظ النف�س الب�شرية من االنزالقات التي يعاقب عليها اهلل يف الدنيا و الآخرة
و بتايل فان احلكم يقت�ضي يف �أوامر اهلل يف �آياته املبينة �سلفا  .لذا جند الفاح�شة منت�شرة يف البلدان
الأوروبية كثريا ونعطي مثال �إىل ال�سويد لوجدنا �أن عدد الأبناء الغري �شرعيني كبريا �إىل درجة انه
�أ�صبح م�ألوفا حتى يف ال�صفوف التعليمية جتد التلميذات منتفخة البطون من الثمرة املحرمة وال�سويد
 - 21حممد بن حممد �شتا �أبو �سعد ,تعدد الزوجات �أعجاز ت�شريعي يوقف املد اال�ست�شراقي �ص� :ص20 :
� - 22أحمد �شلبي  :مقارنة الأديان -امل�سيحية  ,الطبعة العا�شرة – القاهرة 1998م �ص236 :
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ما هي �إال �صورة م�صغرة من الدول الأوروبية و االمريكية ,23بينما الإ�سالم يحقق �أهداف للحفاظ
على الزواج الناجح يف �ضل الزوجة الواحدة �أو �ألتعددي كنظام �شامل كامل حمافظ على كيان الأ�سرة
من التفكك و ال�ضياع ذلك لأنه يعترب غاية الزواج تطوير املجتمع من دوافع االنحراف ثم �إجناب
الن�سل الذي يحمل �أمانة اهلل و لذلك ن�سمع كالم نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم (( تزوجا الودود
24
الولود)...
املطلب الثاين

تعدد الزوجات يف حياة �ألأنبياء قبل الإ�سالم
لو نظرنا للتعدد الزوجات يف حياة الأنبياء و ال�صاحلني لوجدنا �إن احلكمة من ذلك التعدد هو
�إ�صالح النا�س و تربيتهم تربيه �صاحلة ونعطي �أمثلة على ذلك من خالل الفروع �آالتية :
ميكننا �أن نوجز ذلك يف الآتي :
 زواج النبي �إبراهيم عليه ال�سالم من �سارة و هاجر  ,و يف ذلك ق�ص�ص و عرب وتربية وخا�صة مع ابنه�إ�سماعيل وكيف كان ين�صحه مع زوجته  ,والتي مل يرى خريا يف الأوىل من ترحاب و�سعة نف�س
فقال لها ردي يل ال�سالم لإ�سماعيل و اخربيه �آن يغري عتبة الدار  ,و حني اقبل �إ�سماعيل و علم
باخلرب رد عليها انه �أبي ي�أمرين �أن �أطلقك فطلقها و تزوج بغريها وحني حال احلول عاد النبي
�إبراهيم عليه ال�سالم فوجدها طيبه و�شاكره لربها و زوجها فاخربها النبي �إبراهيم �آن تبلق
�إ�سماعيل ال�سالم وان يثبت عتبة الدار وحني عاد �إ�سماعيل اخربها انه �آبي ي�أمرين �آن احتفظ
بك .
 زواج النبي يعقوب عليه ال�سالم ب�أربع ن�ساء هن ليا  ,راحيل  ,بلهه  ,زلفاء. زواج النبي جدعون بن يوا�ش كثري من الن�ساء و خلفن له �سبعون ابنا  ,و نب�ؤة جدعون جئت يفالإ�صحاح ال�ساد�س و ال�سابع من �سفر الق�ضاة .
 النبي داود عليه ال�سالم قد تزوج ن�ساء كثريات منهن منحال بنت �شاول ثم تزوج يف نف�س الوقت ن�ساء�أخريات هن �أحينتام  ,نيبال ,معكا �أبنت تلمي ملك جا�شور و حجيت و ابيطل وعجالء على ما جاء
يف الباب الثالث من �سفر �صموئيل الثاين ( )16/14/3بل ورد يف الآية الثالثة ع�شرة من الباب
اخلام�س من هذا ال�سفر  ,واخذ داود �أي�ضا ن�سوانا و �سراري من �أور�شليم من بعد �إن �أتى من جربون
و ولد لداود �أي�ضا بنون وبنات بل تزوج يف �أخر عمره �شابه عذراء �أخرى تدعى ب�شاغ ال�شونامية .
 النبي �سليمان عليه ال�سالم  ,تزوج ب�ألف امر�أة منهن ثالثمائة امر�أة من اجلواري و �سبعمائة حراتوهن من بنات ال�سالطني على ما هو ثابت يف �سفر امللك الأول .
 -23حممد املجذوب :ت�أمالت يف املر�أة و املجتمع – م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت � 1390ص55:
 - 24حديث �شريف  :رواه الرتمذي – انظر �إىل  :جمع الفوائد4083 / ,
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املبحث الرابع

تعدد الزوجات يف الت�شريع الإ�سالمي
	�إن احلكمة التي �أطلقها الت�شريع الإ�سالمي التي جاءت مبثابة �أمر من اهلل تعاىل يف �آيته:
اب َل ُك ْم مِنَ الن َِّ�ساءِ َم ْث َنى َوثُلاَ َث َو ُر َبا َع َف�إِنْ ِخ ْف ُت ْم �أَ اَّل
( َو�إِنْ ِخ ْف ُت ْم �أَ اَّل ُتق ِْ�س ُطوا فيِ ا ْل َي َتا َمى َفا ْن ِك ُحوا َما َط َ
احدَ ًة �أَ ْو َما َم َل َكتْ �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم َذ ِل َك �أَ ْد َنى �أَ اَّل َت ُعو ُلوا ) , 25فالت�شريع وا�ضح املعامل وال يحتاج �إىل
َت ْع ِد ُلوا َف َو ِ
تف�سري  ,وكان الهدف هو تنظيم املجتمع الفو�ضوي الذي انت�شرت فيه يف بادئ الأمر الإباحية اجلن�سية
ومن ثم �أوقفتها تلك القواعد القانونية التي ظهرت يف �أعرافهم ولكن ا�ستمر عند البع�ض والذين
ميتلكون القدرة على الإن�صاف والقوة حتى جاء الإ�سالم منظما لهذه العملية حمدد ب�أربع من الن�ساء
وما زاد على ذلك يطلقها ليتزوجها غريه من مل ي�ستطيعوا �إن يتزوجوا ل�ضيق حالهم املادي واملعي�شي .
	�أن العدل ال يتحقق بالكمال فالكمال هلل  ,ومع ذلك �أن الأوامر وا�ضحة ف�إذا نظرنا للعالقة مع
قواعد الأخالق ف�إننا نتو�صل �إىل �أن ال�ضمري الإن�ساين يدرك متاما �أن ال�ضرورة ملحة يف كافة اجلوانب
احلياة كما �أن هناك حق للرجل يف ذلك ارتبط �أي�ضا هذا احلق للمر�أة ولكن من ناحية �أخرى  ,الرجل
له احلق يف الزواج طاملا هو قادر وللمر�أة حق �أن�ساين يف الزواج .
حثنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على التكاثر � ,أي بالزيادة الب�شرية �إذ قال � :إين مباهي
بكم يوم القيامة بني الأمم  ,والق�صد عنا هو بالتكاثر نح�صل على القوة والتما�سك والعزم الذي ي�ؤدي
�إىل احلماية  ,الأر�ض والعر�ض والنف�س واملال وغري ذلك الذي يعك�س على التطور يف كافة املجاالت
احلياة اليومية يف املجتمع  .حر�ص اهلل تعاىل مو�ضوع تعدد الزوجات �إذ يهدف هدفا �سام و�ضروري
ولكن هنا حمذورا يف �أن يكون ال�شرط الرئي�س العدل� ,إذ نوه يف ذلك عدم اال�ستطاعة يف العدل  ,لذا
فان العدل �أمر مرتوك ل�صدق النية وهنا ينبغي للرجل احلر�ص والدراية الكاملة بقدراته املادية
واملعنوية  ,فالعدل من �صفات اهلل تعاىل فقط �أما الإن�سان كان بذلك جهول  26.و�إ�ضافة �إىل ذلك فقد
كان العرب �أهل زراعة وجتارة فكانوا ي�ستغلون الطاقة التي ميتلكها الن�ساء يف �ألإعمال الزراعية
والتجارية  .وعليه �سوف نتناول يف هذا املبحث املطالب الآتية:
املطلب الأول � :أهمية تعدد الزوجات
املطلب الثاين� :أ�سباب التعدد الزوجات
املطلب الثالث :نظام تعدد الزواجات يف حياة الر�سول �صلى عليه و�سلم و ال�صاحلني
املطلب الرابع :ال�ضوابط الفقهية لنظام تعدد الزوجات و�شروطه

� -25سورة الن�ساء � :إيه 3
 - 26حممد نور عبدا لهادي �شحاتة :مرجع مكرر �ص516 :
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املطلب الأول

�أهمية تعدد الزوجات يف الت�شريع الإ�سالمي
يعرف تعدد الزوجات ب�أنه نوع من �أنواع الزواج  ,و الذي يبنى على موافقة رجل و امر�أة يف
حق النكاح والغاية منه امل�شاركة يف احلياة الزوجية واحلياة العامة على �أن تكون املر�أة التي وافقت
تدرك �إنها ت�شارك امر�أة �أخرى يف ذلك الرجل (الزوج) .
ر�أى كثريا من علماء االجتماع و م�ؤرخو احل�ضارات �أن �أهمية نظام تعدد الزوجات الذي جاء
ب�صورة مبكرة منذ ن�ش�أة املجتمعات الأوىل .ما هو �إال نظام جاء ل�صحح الأخطاء التي كانت �سائدة
�أو�ساط �شعوبهم.
	�إن نظام التعدد �سارت عليه تلك ال�شعوب مبا كان ينا�سبها من قواعد عرفية وقانونية غري
خمافة لقوانني املعابد و الإلهة و البيئة االجتماعية� ,أال �إن ظهرت ال�شرائع اليهودية و امل�سيحية و
الإ�سالمية �إذ �أباحت كل منهما نظام تعدد الزوجات وذلك ب�صيغة ربانية ال يجوز خمالفتها �إال �إن
اليهود خالفوا ذلك مبنعهم زواج التعدد فيما بعد.
هدفت ال�شرائع ال�سماوية لغر�ض تنظيم ال�شعوب املفككة واملتناحرة ويف م�ضمون زواج التعدد
كان اليهود والعرب يحبون كثريا ال�سيطرة على كثري من الن�ساء والعبيد  ,و هذا االحتواء كان لغر�ض
املفاخرة وا�ستغالل طاقاتهم يف �ألإعمال اخلا�صة بال�سيد ومن هنا جاءت الأديان ال�سماوية لتنظيم
هذه الأمور مثل ق�ضية الإباحة اجلن�سية التي كانت منت�شرة يف املجتمعات القدمية حتى ظهور و تطبيق
الأعراف والتقاليد والأنظمة امللزمة .
	�إن الأ�سباب الأ�سا�سية التي ترتبت على التعدد هو زيادة ن�سبة الن�ساء وقلة الرجال ب�سبب
احلروب واالختفاء والهجرة  ,لذا فان االلتزام يقع على املر�أة �أكرث منه على الرجل  ,وذلك �أن املر�أة
منذ ظهور الأنظمة و ال�شرائع �أدركت �أن الرجل الذي وافقت عليه يف الزواج �سوف ت�شاركها �أخريات من
الن�ساء و عليه ف�إن هذه احلقوق الزوجية تكون �أكرث دقة بعد الزواج التي حر�صت عليها الأديان  ,ومن
ثم ترتبت عليها الغاية التي ي�سعى �إليها القانون واملجتمع ومبجرد حتقيق ذلك يكون القانون واملجتمع
قد نال حقوقه بذلك .
تال�شت الإباحة اجلن�سية التي �سادت املجتمع البدائي يف عهد التقاليد الدينية وهذا يعود
�إىل قواعد القانونية التي عملت على تنظيم املجتمع وفقا الهتماماته يف الزراعة �إذ عرف �أن ن�شاط
العبيد واملر�أة ين�صب يف الزراعة ويظل دور الرجال من�صب على القن�ص وال�صيد وحماية الع�شرية ومن
هنا ظهر نظام الزواج بهدف التنا�سل والتكاثر واال�ستفادة منهم  ,ويف بادئ الأمر كان جميع الأبناء
يت�سمون �إىل ا�سم رئي�س الع�شرية ويحتفظوا ب�أ�سمائهم احلقيقية يف نطاق الأ�سر .
	�إن ظاهرة التعدد الزوجات تعد ظاهرة عامة يف املجتمع البدائي  ,وذلك ملا تطلبه الزراعة من
الأيادي العاملة ف�أ�صبح دور الأوالد يف رعي املا�شية والن�ساء يف الأعمال الزراعية  ,غري �إن ارتفاع مهر
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الزواج كان حمبطا للبع�ض مما �أثر يف عدم انت�شار �إباحة زواج التعدد وظل مق�صورا على ذوي القدرة
املالية ومع تطور املجتمع رافقت تطورات القواعد القانونية التي تنظم امل�سائل التي تدخل يف نطاق
الزواج ومها م�س�ألة تعدد الزوجات فظهرت تلك القواعد التي حتدد الكيفية يف معاملة الزوجات  ,وما
لهم من حقوق وواجبات  ,ومن تلك احلقوق �أن الزوجة الأوىل لها خ�صو�صية خا�صة فلها الأف�ضلية وذلك
بحكم ال�سن واخلربة التي �سبقتهن يف مو�ضوع الزواج من نف�س الرجل  27وظل هذا الأمر قائما حتى ظهور
الإ�سالم الذي نظم كافة القواعد القانونية يف �شريعة متما�سكة و متنا�سقة تعمل على تنظيم احلياة
العامة تنظيما عادال و �إن�سانيا و من بينها نظام تعدد الزوجات الذي �أرتبط تعدد �ألزوجات يف �ألإ�سالم
مبنهج رباين �إذ جاء ل�صحح ت�صورات الب�شر و مل ي�أتي لكي يكون طوع �إرادة الب�شر  ,و لذ ف�إن كافة �أحكام
�أل�شريعة الغراء هي �أحكام هداية ,تقود و ال تنقاد ت�ؤثر و ال ت�أثر  ,ترفع الب�شر �إىل �أمل�ستوى الكرمي
�ألذي �أراده �أهلل دون �أن تعوقها �ألت�صورات �ألب�شرية �ألقا�صرة �أو �أل�شهوات �ألإن�سانية �أملدمرة �28 ,إذ يعد
�ألقران الكرمي �أمل�صدر �ألأول لتطبيق �شريعة �أهلل � ,إذ �شرع �أهلل تعاىل تعدد الزوجات وذكره يف القران
الكرمي فهذه داللة وا�ضحة و قاعدة �أمره و خا�ضعة للخيار الذاتي ,قال اهلل تعاىل :
29
( ُث َّم َج َع ْل َن َ
اء ا َّل ِذينَ اَل َي ْع َل ُمونَ ) � ,إن من يت�أمل
اك َع َلى َ�ش ِري َع ٍة مِنَ ْ أ
الَ ْم ِر َفا َّت ِب ْع َها َو اَل َت َّت ِب ْع �أَ ْه َو َ
الن�ص القر�آين حتذير قول اهلل تعاىل يف ولن تعدلوا �أي �أن الإلزام �أن يكون العدل ال �سواه  ,فالقدرة
على العدل يوجب الق�صر على واحدة �إال يف حاالت ال�ضرورة 30التي ا�شرنا �إليها يف ال�صفحات ال�سابقة.
	�إن ال�شرط الأ�سا�سي الذي رمى �إليه الت�شريع الإ�سالمي هو القدرة على العدل ف�إن كان يعلم
بعدم قدرته �أي ال ي�ستطيع �أن يعدل بينهن �أو يخ�شى �أن ال يعدل بينهن فال يجوز له �أن يتزوج غري امر�أة
واحدة وذلك �إن الآية الثالثة من �سورة الن�ساء �سايرت ال�شريعة الإ�سالمية منطقها اخلا�ص و�سايرت
الطبيعة الب�شرية و جاءت متفقة مع القر�ض من الزواج حينما قررت �إباحة وتنظيم نظام تعدد
الزوجات  .ف�أما �أن يكون ال�شريعة الإ�سالمية قد �سايرت منطقها اخلا�ص فذلك �أن ال�شريعة الإ�سالمية
حرمت الزنا وتعاقب عليه �أ�شد العقوبة حتى �إنها لتعاقب الزانية والزاين املح�صنان عقوبة القتل
ودونهما باجللد �إذ �شدد اهلل تعاىل باال ت�أخذكم يهما رحمة .
	�إن الهدف من هذه العقوبة التي ف�سرها فقهاء الت�شريع الإ�سالمي هي احلر�ص الكبري على
تنظيم املجتمع املثايل الذي ي�سوده الأخالق احلميدة وان الهدف ال�سامي جئ ليعالج م�سائل عدة
عجز عنها الأولون  ,فمن ينظر �إىل العامل يجد �إن الن�ساء هن الأكرث تعدادا للأبد من �إيجاد معاجلات
حقيقية لذلك و�إال انت�شرت الفاح�شة التي ترتتب عليها م�شاكل متعددة �أبرزها وجود اجلرائم املختلفة
ول�سنا ب�صدد تناولها يف هذا البحث.
	�إن ال�صعوبات التي كانت تعانيها املر�أة يف تكوين �أ�سرة كانت كبرية وذلك لأ�سباب متعددة منها
� -27صويف �أبو طالب  :مرجع مكرر � ,ص68 :
 -28حممد بن حممد �شتا �أبو �سعد,مرجع مكرر �ص15 :
� - 29سورة اجلاثية  :الآية 18
 - 30عبدا ل�سالم الرتمينيني  :الو�سيط يف تاريخ القانون والنظم القانونية 1990م – من�شورات جامعة حلب �سوريا �ص568:
			
جامعة امللكة �أروى

162

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

تعــدد الزوجات يف الأنظمة القدميــــة وال�شريعــــة الإ�سالميـــــة

على �سبيل احل�صر هو غياب الرجل املنا�سب �أو املفقود �أو الطريد من وجه العدالة �أو املحكوم عليه ب�أي
نوع من العقوبات وهجرة الرجل �إىل البالد البعيدة �أو تعر�ضت للإمرا�ض اخلطرية �أو الإ�صابة والقتل
يف احلروب و�أخريا ابتعاد الرجل عن م�س�ؤولية تكوين الأ�سرة لذا فان نظام تعدد الزوجات كان من�صفا
ملعاجلة هذه امل�شكلة .
	�إن نظرية ال�شريعة الإ�سالمية يف تعدد الزوجات قد القت انتقادات من القوانني الو�ضعية
حتى �أالن وتركوها لغر�ض الطعن يف الإ�سالم و ظل ذلك طويال حتى خ�سرت �أوروبا كثريا من الرجال
يف احلرب العاملية الأوىل والثانية فبدءوا البحث عن �إيجاد حلول لهذه امل�شكلة  ,وبدءوا يفكرون
يف م�شكلة العبو�سة بتطبيق نظام التعدد �إال �أنهم واجهوا م�شكالت يف ذلك فرتكوا الأمر بيد احلرية
املطلقة يف الإباحة اجلن�سية دون �إكراه �أي بوجود رغبة موافقة وخا�صة الأ�شخا�ص الغري متزوجون
واعترب ذلك من باب التح�ضر ومعتربين تعدد الزوجات من التخلف و جلئوا �إىل حل م�شاكلهم اجلن�سية
حتت م�سمى العالقات ال�شخ�صية يف �ضل وجود قانون ال يعاقب على االنفتاح يف العالقات اجلن�سية وغري
ذلك وان كان هناك �أطفال من ال�سفاح يكون مكانهم ال�شوارع ,31لذلك �أرى �إن حل امل�شكلة الرئي�سية يف
كل البلدان التي تعاين من مثل هذه امل�شاكل ومل يجدوا حال لذلك ولن يجدوا �إال بتطبيق نظام تعدد
الزوجات فقط  ,و مما ال �شك فيه �إنه �سيت�سع نطاقه يف العامل و الأخذ و اال�ستفادة منه لو�ضع معاجلات
 ,فكلما تقدمت املدنية ات�سع نطاق احل�ضارة  ,فلي�س ب�صحيح �إذن ما يزعمون من �أن نظام تعدد الزوجات
مرتبط بت�أخر احل�ضارات بل عك�س ذلك متاما هو املتفق مع الواقع ,وباخت�صار فان تعدد الزوجات يعترب
�أمرا �شائعا يف كل قارات العامل وعدد ال�شعوب التي تعرتف بتعدد الزوجات كنظام طبيعي يف حياتها
االجتماعية الذي يفوق بكثري عدد ال�شعوب التي يرتبط بها الرجل بزوجة واحدة  ,وقد كان من
32
الطبيعي �أن ي�صري نظام تعدد الزوجات اعم مما هو عليه �إال �أن بع�ض الأحوال ال�صعبة حتول دونه.
ظهر يف كاليدونيا اجلديدة �أن الرجل كان يتزوج من ع�شرة �إىل ثالثني وهذا كان يهدف �إىل
االحتياج �إىل الطاقة العاملة يف ت�شغيلهن يف الأعمال الأر�ض واحلرث وال�سقاية  ,واخلروج �إىل م�ساقات
بعيدة لتحمل الأخ�شاب  ,واملاء وبناء على ذلك ف�إن كرثة الزوجات عند �أولئك الأقوام مبثابة كرثة
33
الأرقاء واخلدم .
عرفت كثري من ال�شعوب نظام التعدد الزوجات منذ قبل امليالد ومل يكن حم�صورا على العرب
�أو دول ال�شرق القدمي بل تعدى �إىل ذلك يف الهند والرومان و ت�أثرت احل�ضارة الفرعونية و لكن مل
ي�ستمر ذلك طويال .

 -31عبدا لقادر عودة  :الت�شريع الإ�سالمي – مقارنا بالقانون الو�ضعي -اجلزء الأول – ال�شركة املتحدة للتوزيع 1989م �ص52:
 -32عماد الدين ح�سني  :زوجة واحدة ال تكفي – كلية القران للطباعة والن�شر الريا�ض  ,بدون �إ�شارة �سنة الإ�صدار �ص24:
 -33عماد الدين ح�سني  :مرجع مكرر �ص25 :
			
جامعة امللكة �أروى

163

العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2016

تعــدد الزوجات يف الأنظمة القدميــــة وال�شريعــــة الإ�سالميـــــة

املطلب الثاين

�أ�سباب التعدد يف ال�شريعة الإ�سالمية
كان العرب قبل الإ�سالم يعددون زوجاتهم بغري حد �إذ كان ال�شخ�ص الواحد يتزوج بع�شرة
و�أكرث وظل ذلك �سائد �إىل �أن جاء الإ�سالم الذي �أن�ش�أ حد لنظام تعدد الزوجات والذي مل ي�ستح�سنه
ولكنه �أباحه يف حدود خا�صة و بقيود متعددة  ,ف�أباح للرجل �أن يجمع يف ع�صمته يف وقت واحد �أكرث
من زوجة معقود عليها على �إن ال يتجاوز الأربع من الن�ساء  34.من �أ�شهر ال�شعوب الأخرى التي ت�سري
عليه يف الوقت الراهن هي الأمم الإ�سالمية وكثري من �سكان �إفريقيا والهند وال�صني واليابان وجدنا �أن
نظام تعدد الزوجات من �أهم الأنظمة الإن�سانية التي تهدف �إىل معاجلة هذه الظاهرة� ,إذ وجدت ن�سبة
كبرية لبع�ض الدول التي عاجلت تلك الظاهرة بتطبيق تعدد الزوجات ففي الهند يوجد عدة قوميات
و �أديان ف�إذا نظرنا �إىل القبليني فقد طبقوا التعدد بن�سبة  7,97%بينما البوذيني بن�سبة 6,72%
و عند اجلينز  2,8%و بينما مل ت�صل �إليها امل�سلمون يف الهند �سواء . 1,5%35و باملقابل هناك ن�سبة
طالق كبرية ففي عام 1975م يف غرب �أوربا بلغت الن�سبة  50%و اقرتبت يف اجنلرتا �إىل  , 75%و
36
بلغت ن�سبة املواليد بدون زواج �شرعي بن�سبة 43%و �أن من بني مائة امر�أة متزوجة  43امر�أة تطلق
و هذا كان �سائدا يف معظم �أوربا .
	�أن العمق الأ�سا�سي ملعرفة الأ�سباب التي ت�ؤدي �أيل التعدد تكمن يف الأتي:
 عندما يختلف بع�ض الرجال بزيادة القدرة اجلن�سية  ،فال تكفيه زوجة واحدة فيتزوج ب�أخرىمع االحتفاظ بالأوىل
 كراهيتها للجماع و لزوجها كراهية الرجل للمر�أة� ،إما ب�سبب نزاع بينه وبينها� ،أو بينه وبني �أهلها لكرب �سنها و �س�ؤ طباعها مر�ضها �أو عقم املر�أة حكمة اهلل بالتعدد غايتها امل�صالح العظمى التي تعود على الزوجني والأمة. زيادة ن�سبة الن�ساء عن الرجال عامليا تعر�ض الرجل �إىل الهجرة بحثا عن حت�سني و�ضعه املادي تعر�ض الرجل للقتل واجلروح �أثر احلروب واجلرمية وغريه االختالف البيولوجي والهرموين بني الرجل واملر�أة الق�ضاء على املخالفات ال�شرعية والتي تظهر بفعل الفاح�شة والزنا وغري ذلك .� -34أحمد فرج ح�سني � :أحكام الزواج يف ال�شريعة الإ�سالمية 1986م ب ط �ص 182-181 :
 -35حممد بن حممد �شتا  ,مرجع مكرر �ص17 :
 -36حممد بن حممد �شتا  ,مرجع مكرر �ص19 :
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املطلب الثالث

نظام تعدد الزواجات يف حياة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
	�إن حكمة التعدد يف ال�شريعة الإ�سالمية جاءت وا�ضحة يف كتاب اهلل تعاىل يف القران الكرمي
و يف ال�سنة النبوية املطهرة � ,إذ �أظهرتا املعاجلة فيما يتعلق بالزواج املطلق و دون اعتبار العوامل امل�ؤثرة
جتاه النف�س الب�شرية و التي ترتك �أثرا وا�ضحا وخا�صة بني الن�ساء وهذا كان �سائدا بني �أو�ساط العرب
و غريهم �إىل �أن ظهرت ال�شريعة الإ�سالمية حمددة بال�ضوابط الفقهية منطلقني من مراعاة اجلوانب
النف�سية و االجتماعية و التي يف �أحيانا كثرية ما ترتك �أثر �سلبي فجاءت ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة
مبعاجلة تلك الظاهرة و ملزمة كعرف قانوين و رباين من كان مي�سك ب�أكرث من �أربعة من الن�ساء فيتخلى
عنهن و يبقي لنف�سه �أربع من الن�ساء  ,فقد روي عن احلارث بن قي�س �أنه ا�سلم و عنده من الن�ساء ثمان
فذكر ذلك للنبي �صلى اهلل عليه و �سلم فقال له النبي اخرت منهن �أربع  ,و روي �أي�ضا عن عبدا هلل بن عمر
ر�ضي اهلل عنهما �أن غيدان بن �سلمه الثقفي ا�سلم وله ع�شر من الن�ساء ف�أ�سلمن معه ,ف�أمر النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أن يتخري �أربع منهن  ,و روي �أي�ضا عن نوفل بن معاوية قال � :أ�سلمت و حتتي خم�س ن�سوة
37
ف�س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و �سلم فقال فارق واحدة وخذ الأربع
املطلب الرابع

ال�ضوابط الفقهية لنظام تعدد الزوجات و �شروطه
	�أدرك الت�شريع الإ�سالمي �أهمية تعدد الزوجات يف املجتمع امل�سلم  ,بل و للب�شرية جمعا
وخا�صة و �إن كثريا من تلك امل�سائل التي �أخفقت بها ال�شعوب الأوىل يف هذه اجلوانب وعدم متكنهم
من �إيجاد �ضوابط ف�صليه تف�صل ما يتعلق بهذه اجلوانب ومن هنا �سوف نتو�سع يف هذا املطلب من خالل
الفروع الآتية :
الفرع الأول  :ال�ضوابط الفقهية
الفرع الثاين  :ال�شروط
الفرع الأول

ال�ضوابط الفقهية

	�أجمع فقها الإ�سالم ال�ضوابط الفقهية لتطبيق نظام تعدد الزوجات و �أن الأمر ال يقت�صر على
املتعة فح�سب فالأمر �أبعد بكثري من ذلك فنزول الآية كان وا�ضحا و�ضوح ال�شم�س  ,الذي ين�صب على
العدل ال دونه  ,وطاملا �أن احلكمة هي املعاجلة فان الأمر يقت�ضي االمتثال �إىل ذلك من امل�شاركة التي
 -37حممد بن حممد �شتات  ,مرجع مكرر �ص30:
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ت�أتي ل�صاحبها مردودا �إيجابيا �سواء كان يف الدنيا �أو الآخرة  ,ففي الدنيا النية ت�سبق العمل وذلك
بوجود العدل بالأن�صاف بني املتزوجات و�آخر هو الإ�سهام يف احلفاظ على النوع الب�شري  ,وذلك من
خالل البناء املجتمعي يف تثبيت القواعد الأخالق احلميدة حتى ال تهوى �أمام احليوانات الب�شرية
املفرت�سة فت�صبح الفاح�شة كما نوهنا يف ما ت�أتي من �أثار �سلبية على املجتمع الإ�سالمي ومن هنا ف�إن
الت�شريع الإ�سالمي قد نظم هذا الأمر ب�صيغة ربانية � ,إذ ورد يف احلديث  ( :ومن كانت له امر�أتان
مييل لإحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر �أحد �شقيه �ساقطا �أو مائال ) كما ا�شرتط �أي�ضا �إن
يقيم عند الزوجة اجلديدة البكر �سبعا من الأيام وثالث �إذا كانت ثيبا ثم يعود �إىل ن�سائه � 38.إال �أن
�إباحة التعدد جاءت كجواب لل�شرط اخلوف من عدم الإق�ساط وهو �شرط يو�ضح �إباحة التعدد مقرتنة
بال�ضرورة �أمر يتعلق ب�ضمري الفرد و �شعوره بحاجته ثم ثقته بقدرته على الإق�ساط و ظاهر من ذكر
اليتامى يف �صدر الآية �سبب نزولها وهو �أن بعث �أوليا اليتيمات كانوا ي�سارعون �إىل الزواج منهن ك�ضرورة
يف الرغبة يف �أموالهن فيعر�ضهن �إىل بع�ض املظامل  ..فجاءت الآية مانعة لهذا الت�صرف ووجهت النا�س
39
�إىل طريق العدالة ال�صحيحة و ذلك ب�أن منعت زواج الرجل باليتيمة ملجرد الرغبة املادية.
كما حثت ال�شريعة الإ�سالمية على االلتزام بالنفقة �أكانت غنية �أو فقرية فالنفقة تعادل
40
حب�س املر�أة نف�سها يف بيت زوجها و منح نف�سها ال�ستمتاع زوجها بها �إذا رغب
الفرع الثاين

ال�شروط

لأجل التعرف على ال�شروط البد لنا �أن نتعرف �أوال على �شروط النكاح  ,و ذلك كون نظام
تعدد الزوجات �أحد �أنواع الزواج والذي ظهر قبل الإ�سالم وقد تناولنا �أ�سباب التعدد يف تلك الع�صور
ما قبل الإ�سالم وعرفناها وان كان العرف ما زال مرتبط بحياة امل�سلم �إال �أن الغاية التي مت فيها ظهور
الإ�سالم هي لأجل العدل وتغيري تلك الأنظمة التي �سار فيها الظلم واجلهل ومن هنا فان ال�شروط النكاح
التي �أباح اهلل عز وجل فيها للرجل �أن يتزوج ب�أربع ن�ساء فح�سب وذلك ب�شروط و هي على النحو الأتي:
 القدرة البدنية و اجلن�سية و املالية التي يتمكن بها من الإنفاق. �ألقدرة على العدل بني الزوجات ف�إن خاف �أن ال يعدل بني زوجاته ،فلي�س له �أن يتزوج �إال واحدة،�أو ما ملكت ميينه؛ لأن ملك اليمني ال يجب عليه الق�سم لها .
41
 �أن تكون هناك م�صلحة م�شروعة . -38ابوبكر جابر اجلزائري  :منهاج م�سلم – املكتبة التوفيقية – ب ط ع �ص413 :
 - 39حممد جمذوب :ت�أمالت يف املر�أة و املجتمع -م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت -1390
 - 40عبدا هلل عبد املح�سن الطريقي  :االقت�صاد الإ�سالمي  ,الطبعة ال�سابعة  ,الريا�ض 2001م �ص110:
 -41حممد بن حممد �شتا �أبو �سعد ,مرجع مكرر � ,ص 16 :
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اخلامتة :

 �أباحت جميع الأديان التعدد املطلق �إال ال�شريعة الإ�سالمية التي ا�شرتطت يف الأربع العدل ف�إنمل يتحقق هذا ال�شرط فواحدة � ,إذ �أن تاريخ التعدد منذ ما قبل امليالد كان ينظر �إليه من خالل
�أهداف معينة وهي يف الغالب التنمية االقت�صادية التي تتم من خالل زواج كثري من الن�ساء بغر�ض
احل�صول على الأوالد والذي بدوره يح�صلون على قوى عاملة تتوزع مهامها بني الن�ساء والأوالد يف
�أعمال الزراعة والرعي � ,إال �أن الإن�سان الأول مل يخفي الهدف الآخر وهو املتعة امل�شرتكة التي
يتقا�سمها الرجل واملر�أة .
 �أرى �أن ال�ضرورة التي كان ت�سعى لها تلك الأمم ال�سالفة انعدمت �شرعيا يف الع�صر احلديث يف �أوروباخا�صة وظلت يف الدول الإ�سالمية م�سموح بها �شرعا ولكنها غري مفعولة وذلك لت�أثرها بالغرب ,
لذا فان ال�ضرورة ت�ستدعي يف �ألإ�سهام يف و�ضع معاجلات لتلك املعاناة التي يعانيها كثري من ال�شعوب
و التقدم يف خطوة �إىل ال�صواب و ال�سماح بالتعدد الزوجات بدال من اجل�ؤ �إىل ذلك بدون �أي
وجه �شرعي يذهب نتيجة ذلك م�س�ؤولية مدنية و جنائية فيما ينتج عن العالقات الغري ر�سمية و
التي ينتج عنها الأوالد  ,لذا �ضرورة العودة �إىل تطبيق التعدد الزواج الذي كان �سائد يف بلدانهم
و �أديانهم و �شرائعهم القدمية و�إنا �أرى �إن احلل الأمثل هو الأخذ مبا جاء به من �شروط يف
الت�شريع الإ�سالمي ,دون �إن يتقا�ضى عنها يف زمن تلعب القوانني الغربية على تطبيق قوانينها
بداخل القوانني العربية و الإ�سالمية .

النتائج و التو�صيات:
-

-

-

�إظهار ال�صور املختلفة لتعدد الزوجات يف املراحل التاريخية لل�شرائع و الأنظمة القدمية .
�أرى �أن �ضرورة النظر �إىل مو�ضوع التعدد الزوجات كنظرة ايجابية و فاعلة يف معاجلة كثري من
امل�سائل الأ�سرية .
نو�صي باللجوء بالتعدد الزوجات ال ل�شي من �أ�صناف املتعة بل للم�ساهمة يف حل امل�شاكل التي
تتعلق لذوي امل�شاكل الإجنابية و املتعلقة �سواء كانت عند الرجل �أو املر�أة �,إذ يكون للزوج حق
االحتفاظ بزوجته العاقر و يتزوج عليها و �إن كان العك�س �أي �أن الزوج هو العاقر فاخليار يعود
للزوجة الراغبة بالأطفال �إما �أن تظل دون ذلك �أو تخلع زوجا و تتزوج بغريه .
للزوج ذات الكفاءة املختلفة بالزواج �إذا ر�أى �إن زوجته ال تتحلى بالكفاءة التي ميتلكها .
�أرى �أن الإ�سهام و القبول يف هذا الأمر ي�سهم يف معاجلة كثري من الأمور و ال�سيما �إذا كان هناك
منق�صات للحياة الزوجية كاملر�ض وغريه.
ال�سعي �إىل معاجلة ظاهرة العنو�سة والعزوف عن الزواج  ,وكذلك ظاهرة الطالق املتف�شية وكذلك
املرتمالت �أي اللواتي فقدا �أزواجهن ب�سبب �أو بغري �سبب .
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-

-

نو�صي امل�شرع فيما يتعلق يف الأحوال ال�شخ�صية �أن زواج التعدد لي�س للمتعة ولكن التعمق والتقيد
بال�شروط التي جاءت بها ال�شريعة الإ�سالمية .
نو�صي باالهتمام ون�شر الوعي البناء فيما يتعلق بهذا اجلانب والت�شجيع عليه ملا له من فائدة كبرية
للمجتمع .
�ضرورة االقتداء بالدول التي ر�أت �أن تطبيق تعدد الزوجات هو مبثابة معاجلة ارتفاع ن�سبة
الن�ساء عن الرجال و خا�صة يف ارتريياء و التي مت ا�صدار فتوى قانونية و قرار الدولة ب�إلزامية
ذلك.
�أرى �أن كثريا من دول العامل ي�ؤمن ب�أن مو�ضوع تعدد الزوجات هو املو�ضوع الأمثل حلل الإ�شكاليات
التي تعانيها الأمم و لكن ثمة �أمرا هام بالن�سبة لهم و هو وجود �صراع داخلي و ديني و خا�صة
الغري م�سلمني �أي من �أديان �أخرى ثمة تفكري خاطئ �أن املوافقة يف ذلك قد يقودهم �إىل بوابة لن
تغلق وهو اتقادهم �أن هذا النظام يعد احد الأنظمة الإ�سالمية ال�صرفة و بتايل الأخذ به مبثابة
املوافقة على الإ�سالم و بتايل تنبثق منه م�شكله مع الأديان اخلا�صة بهم � ,إال �إن الأمر لي�س كذلك
ف�إذا نظروا بعني احلقيقة لوجدا �إن التاريخ ما قبل الإ�سالم كان يطبق هذا النظام و يف كل الأمم.
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Recommendation for Further Research
1. As this study explored the challenges facing M&E in the World Bank
Education projects in Yemen, Further research needs to be carried out
to explore the challenges facing other World Bank projects in Yemen in
order to obtain more holistic information on these challenges.
2. A study could be conducted to investigate how to strengthen primary
stakeholders in education projects particularly how to ensure the beneficiaries can participate effectively in monitoring and evaluating their
projects.
3. Another study could be carried out using a qualitative approach to understand the challenges facing M&E in the World Bank Education projects
in Yemen to obtain in-depth views of the challenges.
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including M&E tools, methods, approach and concepts. Such training
should be done more often so as to cope with the ever changing project
environment and changing challenges.
2. The project managers should ensure that they employee staff with
the required technical expertise with the required number for the
implementation of M&E activities and offer them the necessary training
to carry out the M&E function effectively.
3. Raising the level of awareness and knowledge of the project teams as
well as beneficiaries on projects monitoring and evaluation to be more
supportive and responsive to M&E results and requirements.
4. Awareness and understanding among the beneficiaries of the purposes of
M&E and of the importance and benefits of the data they provide should
be established and ensured.
5. Creating strong sense of ownership of the beneficiaries of the project and
involving them in the process of M&E to share the responsibility for the
success of the project and assist the long term sustainability
6. Project management should ensure clarity in the procedures contained in
the projectmanagement processes to ensure the continued participation of
the beneficiaries in the M&E process.
7. Careful identification of risks in a timely manner, assessment the
challenges in a realistic way and following up pending issues.
8. Documentation of lessons learned from the monitoring and evaluation
process.
9. A mechanism for the use of information produced by the M&E efforts
should be established and followed to determine progress toward
achieving the goals and objectives of the project.
10. Transparency in highlighting the shortcomings that might lead to reducing
the chances of learning from lessons.
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•

•

•

•

•

capacity to implement M&E”. It was the most challenging factor in
terms of the inadequate quantity and quality of M&E staff and the limited
training opportunities provided.
Stakeholders’participation in project M&E is another dominant challenging
factor which was manifested in beneficiaries’ misunderstanding,
practices, behavior and attitudes towards M&E function in the World
Bank education projects.
M&E contribution to project’s success is another challenging factor
facing M&E in Education Projects. It was the third challenging factor in
order including challenges that might limit project’s success in terms of
the political and security environment, shortcomings in M&E function
and project management practices and function.
A forth challenging factor, in importance, facing M&E in education projects
was “Monitoring and Evaluation System” in terms of lack of understanding
of M&E logical framework by projects’ staff, inappropriateness of some
performance indicators and some of the data collection tools and M&E
systems not being subjected to periodic review.
Another challenging factor that came fifth in importance is “Project
Management Support and Response to M&E Results” through challenges
associated with the lack of some competencies of project management
and some negative practices and attitudes towards M&E.
“Reporting requirements by donors (W.B)” represented the least
challenging factor facing M&E in the World Bank Education Projects in
Yemen with challenges relating to nonfulfillment of and nonadherence to
some reporting requirements.

Recommendations
Upon the conclusion of the study and after careful examination of the
findings, the researchers recommend the following:
1. M&E staff in education projects should be trained so as to contribute
to the effectiveness of the Monitoring and Evaluation in their projects.
Training should be tailored towards the knowledge and skills needed
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6
D4
Reporting 18.18
3.03
5.62
The questionnaire as a
244.21
3.35
43.77
whole
From the results shown in the above table (13) it can be observed
that the means of the dimensions’ total scores show that (2) dimensions
occupy the highest rank in the order of respondents’ agreement indicating
that “Technical capacity to implement M&E” represents the 1st challenging
factor and “Stakeholders participation in project M&E” representing the 2nd
challenging factor with means (3.52), (3.47) respectively.
The other (4) dimensions come next in terms of the relative agreement
of respondents where their means ranged between (3.03) and (3.42)
indicating overall agreement by respondents that they represent to some
extent challenging factors. However, as it appears from the above results,
these challenging factors come in order i.e. “M&E contribution to project’s
success” occupies the 3rd challenging factor, “Monitoring and Evaluation
System” represents the 4th challenging factor. While the 5th challenging
factor is “Project management support and response to M&E results”, the
least challenging factor is “Reporting requirements by donors (W.B) as it
occupies the 6th and last in rank order of the means.

Conclusions
On the basis of the findings of this study, some conclusions can be
drawn by the researchers as follows:
• The findings of this study demonstrated the high level of respondents’
assent to almost half of the challenges as representing challenges and an
assent to some extent that the other half as representing challenges facing
M&E in the World Bank education projects.
• From the study findings, it can be concluded that M&E in the World Bank
Education Projects in Yemen faced several challenging factors with some
varying degrees.
• The findings demonstrated that the first factor in which the challenges
facing M&E in Education projects were prominent was “Technical
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preparing the annual project plan and the failure to involve M&E staff in
management’s meetings with concerned officials.
The results shown by this study on the challenges relating to “M&E
contribution to project’s success” could be partly explained by the limited
opportunities and practices that might limit the effective contribution of
M&E to projects success such as the political situation in the country, the
inappropriate implementation of M&E, not benefiting from M&E results in
and efforts in improving decision making’ the inappropriate communication
and dissemination of M&E results, and above all the lack of understanding
of the role that M&E can play in improving projects management.
Having explored the challenges within each dimension through
answering the research questions, it might be useful to explore the relative
agreement of respondents at the level of the total scores of the questionnaire
and each dimension. Therefore means of the total score of each dimension
were computed and the mean of each dimension was divided by the number
of items belonging to it for the purpose of obtaining means that correspond to
the questionnaire’s responses i.e. Strongly Agree (5), Agree (4), Fairly Agree
(3), Disagree (2), Strongly Disagree (1) so that rank ordering them becomes
meaningful. On the basis of this process the dimensions were rank ordered
from the highest to the lowest mean in the following table (4.8).
Table (13) Means and Standard Deviations of the dimensions’ total scores
rank ordered from the highest to the lowest mean
Total
Response
Rank
D. No
Name
scores
ST
Mean
and No of Mean
Technical
1
D3
capacity
38.71
3.52
7.08
to
2
D2
41.66
3.47
9.34
3
D6
M&E
58.16
3.42
11.96
4
D1
45.95
3.28
10.08
5
D5
Project
41.55
3.20
11.70
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As it can be seen from the results of the above table (12) the means
of the items listed ranged between (2.95)- Fairly Agree and (4.16)- Agree.
Among the seventeen items comprising the above dimension, (11) items
are positioned within the response “Agree” where their means ranged
between (3.46) and (4.16) indicating respondents’ consent that they represent
challenges relating to M&E contribution to project’s success. Among
these (11) challenges comes, as the means indicate, the “difficult security
conditions, conflicts and wars” to occupy the first challenge in this dimension
followed by the challenges regarding the irregular field visits to ascertain the
quality of works and that they are going properly, the lack of identifying risks
in a timely manner, the deficiencies in the quality of data collected that help
in taking sound decisions and the absence of integration between M&E and
the rest of the project’s departments and the non-reliance of each department
on other department’s outputs. Next come the challenges that are concerned
with the lack of benefit from the accumulated data and information from
previous M&E, the absence of documentation of lessons learned from the
M&E process, lack of assessing the challenges facing project implementation
in a realistic way, lack of following up pending issues. Finally, among the
(11) challenges, come the challenges concerning the absence of a clear
mechanism for the use of information produced by the M&E efforts to
determine progress toward achieving the goals and objectives of the project
and the failure to prepare the required reports in a timely manner.
With regard to the remaining (6) items relating to “M&E contribution
to project’s success’ it can be noticed that their means ranged between
(2.95) and (3.38) indicating that respondents agreed to some extent that they
represent challenges. These challenges revolve around the non-receipt of
project implementing entities effective feedback from the results of M&E for
use in the planning process, the weakness in communication mechanisms of
the results of M&E activities to the beneficiaries, the lack of communication
between the management of information and M&E staff, the dissemination of
M&E reports in English prevents the project’s beneficiaries benefiting from
them, M&E process not providing adequate information for the purpose of
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5

Item66

6

Item70

7

Item69

8

Item59

9

Item58

10

Item63

11

Item60

12

Item67

13

Item62

14

Item68

15

Item65

16

Item64

17

Item61

The absence of integration between M&E
and the rest of the project’s departments and
non-reliance of each department on other
.department’s outputs
The lack of benefit from the accumulated
data and information from previous M&E
.activities
The absence of documentation of lessons
.learned from the M&E process
Lack of assessing the challenges in a realistic
.way
.Lack of following up pending issues
The absence of a clear mechanism for
the use of information produced by the
M&E efforts to determine progress toward
achieving the goals and objectives of the
.project
Failure to prepare the required reports in a
.timely manner
Non-receipt of project implementing entities
effective feedback from the results of M&E
.for use in the planning process
Weakness in communication mechanisms
of the results of M&E activities to the
.beneficiaries
Lack of communication between the
.management of information and M&E staff
The dissemination of M&E reports in
English prevents the project’s beneficiaries
.benefiting from them
M&E process does not provide adequate
information for the purpose of preparing the
.annual project plan
Failure to involve M&E staff in
management’s meetings with concerned
.officials
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that are connected with the weakness of teamwork by the project management
and M&E staff, not enabling M&E staff to perform their duties as they should,
the weakness of project management conviction of the benefit from M&E
information and its impact on the success of the project, the lack of project
management reliance on information provided by the M&E in the decisionmaking and the weakness of project manager’s commitment to oversee and
provide the necessary support for M&E process.
Results revealed by this study seem to reflect management non
utilization of M&E results in taking corrective actions as well as the lack
of understanding of the importance of monitoring and evaluation and its
objectives in improving projects’ performance.
Some of the results regarding the challenges in this dimension “Project
management support for M&E and response to its findings” tend to agree
with the results of the study conducted by Wanjiru (2013) whose findings
indicated that the role of management in the operations of the M&E affects
the effectiveness of the M&E.
6. Challenges related to “M&E contribution to project’s success”:
This dimension consisted of (17) items. Means and Standard Deviations
were computed for these items and were rank ordered from highest to lowest
mean and presented in the following table (12)
Table (12) Means and Standard Deviations of the items related to M&E
contribution to project’s success rank ordered from the highest to the lowest
mean
Item
Rank
Item (Challenge)
Mean ST
No
Difficult security conditions, conflicts and
1
Item71
4.16 1.137
.wars in the country
Irregular field visits to ascertain the quality
2
Item72
3.94 979.
.of works and that they are going properly
3
Item57 .Lack of identifying risks in a timely manner 3.73 970.
Deficiencies in the quality of data collected
4
Item73
3.66 918.
.that help make sound decisions
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Not enabling M&E staff to perform their
2.97 1.063
.duties as they should
Weakness of project management
conviction of the benefit from M&E
11
Item55
2.97 1.112
information and its impact on the success
.of the project
Lack of project management reliance on
12
Item53 information provided by the M&E in the
2.97 1.045
.decision-making
Weakness of project manager’s
13
Item44 commitment to oversee and provide the
2.96 1.186
.necessary support for M&E process
From the results presented above it can be noticed that the means of the
(13) items ranged between (2.96)- Fairly Agree and (3.75)- Agree. However,
among the (13) items listed in the table above, the means show that only (3)
items respondents tended to agree as representing challenges facing M&E
in W.B Education Projects. These challenges have to do with the lack of
specialists within project management in policies and strategies formulation
to improve performance and to contribute to the change and improvement
decisions in the light of monitoring and evaluation results, the lack of taking
reward and punishment actions according to the results of M&E reports and
the failure of the steering committee to search for treatments and solutions
for problems to assist project management in decision-making.
All the remaining ten items that relate to “Project Management
Support for M&E and Response to its findings” seem to fall within the
response ‘Fairly Agree” indicating they are to some extent considered by
respondents as representing challenges. These challenges involve failure to
review the M&E reports by the Steering Committee, the weakness of the
project management’s enthusiasm for M&E reports as they often focus on
the negative deviations, the engagement of project management in routine
operational tasks, the lack of addressing project’s deviations and failures
shown by M&E process by the project management and poor cooperation
from staff and colleagues with M&E officer. Then come next the challenges
10

Item51
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Response to its Findings”:
This dimension consisted of (13) items. Means and Standard Deviations
were computed for these items and were rank ordered from highest to lowest
and presented in the following table (11).
Table (11) Means and Standard Deviations of the challenges related to
“Project Management Support and Response to M&E Results” rank ordered
from the highest to the lowest mean
Rank Item No Item (Challenge)
Mean
ST
Lack of specialists within project
management in policies and strategies
1
Item48 formulation to improve performance and to 3.75
967.
contribute to the change and improvement
.decisions in the light of M&E results
Lack of taking reward and punishment
2
Item54 actions according to the results of M&E
3.74 1.050
.reports
The failure of the steering committee to
search for treatments and solutions for
3
Item47
3.61
971.
problems to assist project management in
.decision-making
Failure to review the M&E reports by the
3.43 1.074
4
Item46
.Steering Committee
The weakness of the project management’s
5
Item49 enthusiasm for M&E reports as they often
3.42 1.026
.focus on the negative deviations
Engagement of project management in
3.42 1.105
6
item56
.routine operational tasks
Lack of addressing project’s deviations
7
Item52 and failures shown by M&E process by the 3.27 1.089
.project management
Poor cooperation from staff and colleagues
3.26 1.110
8
Item45
.with M&E officer
The weakness of teamwork by the project
9
Item50
3.24 1.034
.management and M&E staff
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Reporting requirements in English cast a
3.13 1.068
.burden on M&E officer
Non-adherence to constant pattern and
4
Item41
3.11 1.053
.requirements for the preparation of reports
The lack of models with the Bank for
5
Item39 reports preparation in the light of which
2.91 1.157
.the task of M&E staff is facilitated
The lack of consensus between the donor
and the project management about the
2.85 1.111
6
Item38
requirements for obtaining a meaningful
.M&E report
The results presented in the above table show that the means of the
(6) items ranged between (2.85) and (3.53) indicating that they fall under the
responses “Agree” and “Fairly agree”. However only one item among the (6)
items which came on top of the items belonging to ‘Reporting Requirements
by Donors (W.B)” that respondents tended to agree as representing a
challenge. It is concerned with the avoidance of those reporting M&E results
to highlight the shortcomings that might lead to reducing the chances of
learning from lessons.
As for the remaining 5 items the means indicate that respondents
tended to agree to some extent that they represent challenges. These items
are concerned with the difficulty in obtaining information that meet certain
reporting requirements in some cases, reporting requirements in English cast
a burden on M&E officer, non-adherence to constant pattern and requirements
for the preparation of reports, the lack of models with the Bank for reports
preparation in the light of which the task of M&E staff is facilitated and the
lack of consensus between the donor and the project management about the
requirements for obtaining a meaningful report.
Although most of the items of this dimension do not seem to be
considered as major challenges by respondents, results shown in this dimension
might reflect projects’ staff misconception of the role and objectives of M&E
including learning from lessons.
5. Challenges related to “Project Management Support for M&E and
3

Item40
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skills of many of those working in the M&E and the low level of awareness
and knowledge of the project team in M&E system.
The remaining 2 items rank ordered 10thand 11th, as the means indicate
(3.37) and (3.16) respectively, respondents tend to agree to some extent that
they represent challenges. They are concerned with inadequacy of external
training for the needs of those working in M&E and the lack of willingness
in self-learning in the field of M&E.
Some of the above findings in relation to “Technical Capacity to
Implement M&E” could be attributed by the researcher to the insufficient
attention given by projects to capacity building of those involved in M&E
activities.
This study in terms of the results found tend to agree with the findings
of several previous studies such as Mark's study (2007), which revealed that
the lack of expertise as one of the most significant challenges, Mugambi’ s
study (2013) which found poor skills on results-based M&E, Otieno’ s study
(2014) which found that the lack of expertise was among the most significant
challenges and Mutua’ s study (2015) which also found that among the factors
affecting effective M&E lack of training of those tasked with M&E activities.
4. Challenges related to “Reporting Requirements by Donors (W.B)”:
Means and Standard Deviations for the (6) items composing this
dimension were computed and their means were rank ordered from highest
to lowest mean and presented in the following table (10)
Table (10) Means and Standard Deviations of the challenges related to
‘Reporting Requirements by donors (W.B) rank ordered from the highest to
the lowest mean
Rank Item No Item (Challenge)
Mean
ST
The avoidance of highlighting the
1
Item43 shortcomings that might lead to reducing
3.53 1.096
.the chances of learning from lessons
The difficulty in obtaining information that
2
Item42 meets certain reporting requirements in
3.37
955.
.some cases
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The limited financial resources allocated
3.78
929.
.for the training of the M&E staff
Lack of adequate training of beneficiaries
4
Item36
3.75
980.
.on projects M&E
The Limited human resources assigned for
5
Item35
3.64 1.009
.the implementation of M&E activities
The inadequacy of the financial resources
6
Item34
3.62
970.
.allocated for M&E process
Lack of experience of those who work in
7
Item28
3.53
990.
.M&E of projects
Weakness of the analysis capacity and
8
item27 skills of many of those working in the
3.49 1.054
.M&E
The low level of awareness and knowledge
9
Item31
3.47
977.
.of the project team in M&E system
Inadequacy of external training courses
10
Item30 that are held for some of those engaged in
3.37 1.094
.the M&E for their needs
The lack of willingness in self-learning in
3.16
947.
11
Item29
.the field of M&E
The means in the above table show clearly that the majority of items
relating to the “Technical Capacity to Implement M&E” occupy the top in
rank order where respondents tend to agree to (9) out of the (11) items as
representing challenges where means ranged between (3.47) and (3.84).
When examining the nature of these items, it was found that on top of these
items come the challenges of the limited training for the M&E staff followed
by the weakness of beneficiaries’ awareness and knowledge of the importance
of M&E, the limited financial resources allocated for the training of the M&E
staff and the lack of adequate training of beneficiaries on projects M&E. Next
come the challenges concerning the limited human resources assigned for the
implementation of M&E activities, the inadequacy of the financial resources
allocated for M&E process and the lack of experience of those who work in
projects M&E. Finally, among the items respondents agree as representing
challenges in this dimension, come the weakness of the analysis capacity and
3

Item32
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The means of (4) of the items ranged between (3.13) and (3.32)
indicating that respondents tended to agree to some extent that they
represent challenges. These challenges include the limited opportunities for
beneficiaries to provide constructive views on the progress of projects work,
the negligence of beneficiaries’ views and suggestions, non-involvement of
project beneficiaries in the planning and the implementation processes.
Such findings could be attributed in some aspects to the lack of
beneficiaries’ awareness regarding their roles in the project implementation
process and the lack of understanding the purposes of M&E and the position
of project M&E as important components of the projects’ functions. Also
some of the above results could be due to lack of effective involvement of
beneficiaries in M&E and project implementation processes.
The results revealed by this study regarding the challenges concerned
with “Stakeholders participation in project M&E” generally agreed with the
study done by Mutua (2015) which revealed that the limited involvement of
primary stakeholders as one of the factors affecting M&E. The challenges
identified by this study are also partially supported by Karani et al. (2014)
where they found that M&E plan has been a success with stakeholders being
involved in the planning.
3. Challenges related to “technical capacity to implement M&E”:
Eleven items were included under this dimension “Technical capacity
to implement M&E”. Means of the respondents’ scores on these items were
computed and rank ordered in the following table (9).
Table (9) Means and Standard Deviations of the challenges related to
“Technical Capacity to Implement M&E rank ordered from the highest to the
lowest mean
Rank Item No Item (Challenge)
Mean
ST
Limited training for the monitoring and
1
Item33
3.84
940.
.evaluation staff
The weakness of beneficiaries’ awareness
2
Item37
3.82
958.
.and knowledge of the importance of M&E
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Lack of clarity in the procedures contained
in the project management processes
7
Item15 to ensure the continued participation of
3.46 1.010
the beneficiaries in the monitoring and
.evaluation process
The negative impression of the beneficiaries
8
Item24 that M&E reports are not being used
3.46
971.
.seriously in taking correct actions
Limited opportunities for beneficiaries to
provide constructive views on the progress
3.32 1.000
9
item23
of work, which may contribute to the
.improved performance
Negligence of beneficiaries’ views and
10
Item25
3.27 1.040
.suggestions, if any
Non- involvement of project beneficiaries
11
Item20
3.24 1.168
.in the planning process
Non-involvement of the projects
12
Item21
3.13 1.136
.beneficiaries in the implementation process
From the results shown in the above table it is clear that the respondents
tend to agree that the majority of the items relating to “Stakeholders
participation in project M&E” where the means of (8) out of (12) items,
representing (67%) of the items ranged between (3.46) and (3.97). When
looking at the nature of these items it is clear that they are challenges
concerning the beneficiaries’ misconception of M&E function, the unclear
understanding of the beneficiaries of the benefits from their provision of data,
deficiencies in the provision of the required data by beneficiaries on time, and
the negative feeling among some beneficiaries that they are not responsible
for the success of the project. Come next the challenges concerned with
the disagreements between the beneficiaries on the implementation of the
project, weak sense of ownership of the beneficiaries of the project, lack of
clarity in the procedures contained in the project management processes to
ensure the continued participation of the beneficiaries in the M&E process
and the negative impression of the beneficiaries that M&E reports are not
being used seriously in taking corrective actions.
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systems. The findings of this study are supported by the study of Karani et al.
(2014) which showed that M&E plan has been a success with stakeholders
being involved in the planning.
2. Challenges related to “Stakeholders participation in project M&E”:
The dimension “Stakeholders participation in project M&E” consisted
of (12) items. Means and Standard Deviations for these items were computed
and rank ordered in the following table (8).
Table (8) Means and Standard Deviations of the challenges related to
stakeholders participation in M&E rank ordered from the highest to the
lowest mean
Rank Item No Item (Challenge)
Mean
ST
Misconception among many beneficiaries,
which makes monitoring and evaluation as
1
Item16
3.97
847.
an audit function and not a tool to ensure
.the achievement of project objectives
The absence of a clear understanding of
3.86
916.
2
Item18 the beneficiaries of the benefits from their
.provision of data
Deficiencies in the provision of
3
Item17
3.83
889.
.beneficiaries the required data on time
Negative feeling among some beneficiaries
that they are not responsible for the success
3.63 1.123
4
Item22
of the project as long as they are not
.assigned official duties
The disagreements between the
5
Item26 beneficiaries on the implementation of the
3.61
993.
.project
Weak sense of ownership of the
beneficiaries of the project as a result of not
3.54 1.141
6
Item19
involving them in the process of monitoring
.and evaluation
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The lack of timely specified performance
3.12 1.139
.indicators
From the results shown in the above table (7), it can be noticed that
the means of the (14) items ranged between (3.12) and (3.60). Item (9) has
the highest mean (3.60) within this dimension indicating that respondents
tend to agree that “Lack ofinvolvement of project staff in the development
ofM&Eplan” represents a challenge. All the means of the remaining (13)
items indicate that respondents tend to agree to some extent that they represent
challenges relating to M&E system.
When examining the focus of these items it can be observed that
they are challenges concerning the weak link of M&E system to reality, the
difficulty of understanding the projects’ M&E matrix by some officials, and
the lack of effective management information system(MIS).Also among
the items that respondents tend to agree to some extent that they represent
challenges facing M&E come the shortcoming in determining the desired
information to be collected through M&E, lack of appropriateness of some
of the data collection tools with performance indicators, weak attention to
electronic MIS by project’s team and the absence of periodic review of the
M&E system. Next in order come the challenges that are concerned with
the lack of continually verifying that performance indicators are specific and
measurable, the non-compliance with the data collection tools determined by
M&E system when collecting the data, the presence of unmeasurable targets
or indicators, the difficulty of collecting some of the specified data in M&E
system, the weakness in continuous monitoring of the project’s performance
and the lack of timely specified performance indicators.
Such results might indicate shortcomings regarding the involvement
of project staff in the development ofM&E plan. They also could be attributed
to project staff negligence on the study and understanding of project
documentation as well as the deficiencies in staff training.
Some of the findings revealed by this study tend to agree with some
findings of previous studies such as the study of Wanjiru (2013) where his
findings indicated that there are difficulties in the application of the M&E
14

Item2
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Table (7) Means and Standard Deviations of the challenges related to M&E
system rank ordered from the highest to the lowest means
Rank Item No Item (Challenge)
Mean ST
Lack of involvement of project’s staff in the
1
Item9 development of monitoring and evaluation
3.60 989.
.plan
2
Item4 .Weak link of M&E system to reality
3.46 1.101
The difficulty of understanding the M&E
matrix of projects by some of the staff,
3.41 990.
3
Item10
especially the results framework, objectives
and outputs
Lack of effective management information
4
Item3
3.40 1.098
.)system (MIS
Deficiencies in determining the desired
5
Item6 information to be collected through
3.39 962.
.monitoring and evaluation
Lack of appropriateness of some of the data
3.37 978.
6
Item14
.collection tools with performance indicators
Weakness in paying attention to electronic
7
Item7 management information systems by project 3.37 1.015
.working teams
The absence of periodic review of the
3.35 1.004
8
Item12
.monitoring and evaluation system
Not continually verifying that performance
9
Item1
3.34 1.008
.indicators are specific and measurable
Non-compliance with the data collection
10
Item13 tools determined by M&E system when
3.33 996.
.collecting the data
The presence of unmeasurable targets or
11
Item5
3.25 1.080
.indicators
The difficulty of collecting some of the
12
Item11 specified data in monitoring and evaluation
3.23 891.
.system
Weakness of the continuous monitoring of
13
Item8
3.22 1.094
.the project’s performance
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30
31
32
33
34
35
36
37

Item31 3.47
977.
67
Item51
2.97
1.063
Item4
3.46
1.101
68
Item55
2.97
1.112
Item15 3.46
1.010
69
Item53
2.97
1.045
Item60 3.46
1.072
70
Item44
2.96
1.186
Item24 3.46
971.
71
Item61
2.95
1.153
Item46 3.43
1.074
72
Item39
2.91
1.157
Item49 3.42
1.026
73
Item38
2.85
1.111
item56 3.42
1.105
It can be seen from the above table that the means of the scores of
the (73) items ranged between (2.85) “Fairly Agree” and (4.16) “Agree” and
that the above results show that none of the means fall in any of the other
responses i.e. “Strongly Agree”, “Disagree”, “Strongly Disagree”.
The means in the above table show clearly that respondents tend to
“agree” to (34) items representing about (47%) of the total items as challenges
facing M&E in their projects where the means of these items ranged between
(3.46) and (4.16). The means of the remaining (39) items, representing
(53%) of the items, indicate that respondents tend to “Fairly Agree” that they
represent challenges where their means ranged between (2.85) and (3.43).
Having presented a very general picture of the results in terms of
the means of all items’ scores without examining the nature and type of
the challenges, the results below are presented and discussed sequentially
according to the research questions.
1. Challenges related to “Monitoring and Evaluation System”:
The first dimension “Monitoring and Evaluation System” consisted
of (14) items (challenges). Means and Standard Deviations for these items
were computed, rank ordered from highest to lowest mean and included in
the following table (7).
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Table (6) Means and Standard Deviations (ST) for questionnaire items rank
ordered from the highest to the lowest means for the responses of the sample
Rank
Item
Mean
ST
Rank
Item
Mean
ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Item71
Item16
Item72
Item18
Item33
Item17
Item37
Item32
Item48
Item36
Item54
Item57
Item73
Item66
Item35
Item22
Item70
Item34
Item47
Item26
Item69
Item9
Item59
Item58
Item19
Item43
Item28
Item63
item27

4.16
3.97
3.94
3.86
3.84
3.83
3.82
3.78
3.75
3.75
3.74
3.73
3.66
3.64
3.64
3.63
3.62
3.62
3.61
3.61
3.60
3.60
3.58
3.57
3.57
3.53
3.53
3.52
3.49

1.137
847.
979.
916.
940.
889.
958.
929.
967.
980.
1.050
970.
918.
953.
1.009
1.123
871.
970.
971.
993.
972.
989.
1.081
1.046
1.046
1.096
990.
998.
1.054
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Item10
Item3
Item6
Item67
Item62
Item42
Item30
Item14
Item7
Item12
Item1
Item13
item23
Item52
Item25
Item45
Item5
Item50
Item68
Item20
Item11
Item8
Item29
Item40
Item21
Item65
Item2
Item41
Item64

3.41
3.40
3.39
3.38
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.35
3.34
3.33
3.32
3.27
3.27
3.26
3.25
3.24
3.24
3.24
3.23
3.22
3.16
3.13
3.13
3.12
3.12
3.11
2.99

990.
1.098
962.
993.
969.
955.
1.094
978.
1.015
1.004
1.008
996.
1.000
1.089
1.040
1.110
1.080
1.034
1.100
1.168
891.
1.094
947.
1.068
1.136
1.206
1.139
1.053
1.000
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following table (5).
Table (5) Values of Cronbach’s Alpha for the total questionnaire and its
Dimensions
Questionnaire Cronbach’s Number Questionnaire
Dimensions
Alpha
of items Dimensions
D1
0.92
14
D4
D2
0.93
13
D5
D3
0.87
11
D6
Total
0.98
74
Questionnaire

Cronbach’s
Alpha
0.88
0.93
0.94

Number
of items
6
13
17

It can be seen from the above table that the Cronbach’s values for
the questionnaire dimensions ranges between (0.88) and (0.98) which are
appropriate values indicating the reliability of the questionnaire.
The value of reliability coefficient resulted from using Split have
method was (0.887), which also indicates that the questionnaire in general is
characterized by a high degree of reliability.
It should be pointed out that the total number of the final closed-ended
questionnaire’s items become (73) representing challenges that might face
M&E in the World Bank Education Projects in Yemen. These items were
distributed on the six dimensions: “Monitoring and Evaluation System” (14)
items, “stakeholders’ participation in project M&E” (12) items, “technical
capacity to implement M&E” (11) items, “reporting requirements by donors
(W.B)” (6) items, “project management support and response to M&E results”
(13) items, and “M&E contribution to project’s success” (17) items.
Data Analysis
The data were analyzed using SPSSwhere the following statistical
methods were used: Means, standard deviations, One Sample T-Test Pearson
correlation coefficients,Cornbach’s Alpha and Spilt Have Method.
Results and discussion
For the purpose of generalizability of the challenges descriptive
statistics, Means and Standard Deviations were computed for each item
(Challenge) for the total sample and were rank ordered from the highest to
the lowest mean of the scores as shown in the following table ( 6 ).
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D4 Reporting requirements
by donors (W.B) (6) items

D5 Project management
support and response to
M&E results” (13) items

D6 M&E contribution to
project’s success (17) item

33
39
40
41
45
46
47
48
49
50
51
58
59
60
61
62
63
64
65
66

**698.
**838.
**852.
**716.
**797.
**604.
**692.
**675.
**648.
681.
**720
**637.
**674.
**701.
**655.
**638.
**624.
**681.
**660.
**598.

000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.

42
43
44
52
53
54
55
56
57

**845.
**733.
**650.
**773.
**694.
**785.
**669.
**822.
601.

000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.

67
68
69
70
71
72
73
74

**704.
**784.
**739.
**750.
**805.
**427.
**651.
**581.

000.
000.
000.
000.
000.
007.
000.
000.

**Correlation is significant at the 0.01level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
Looking at the correlation coefficients between dimensions’ scores
and items’ scores belonging to them it can be noticed that all the correlation
coefficients are significant at (0.01) or (0.05). This indicates that each
dimension of the questionnaire has an internal consistency and hence it can
be concluded that the items in each dimension are suitable for data collection.
Instrument Reliability
Reliability was computed by two methods, Cronbach's Alpha and Spilt
Have method using SPSS. The value of Cronbach's Alpha was computed for
the questionnaire and its dimensions. The values computed are shown in the
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**Correlation is significant at the 0.01level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
The results indicate clearly that all the correlation coefficients are
significant at 0.01 or 0.05 except item number (27) which was not correlated
with the total score of the questionnaire. Therefore, it was deleted from the
questionnaire.
Correlation coefficients were also calculated between the scores of
the items and the total scores of each dimension to which they belong. The
results are shown in the following table ( 4 ).
Table (4) Correlation coefficients between total score of each Dimension and
its items
Item
No
1
2
3
4
D1Monitoring and
5
Evaluation System (14) items
6
7
15
16
17
D2 Stakeholders
18
participation in project M&E
19
(13) items
20
21
28
29
D3 Technical capacity to
30
implement M&E (11) item
31
32
Dimension
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Pearson

Sig

**680.
**599.
**639.
**654.
**775.
**783.
*383.
**754.
**770.
**754.
**621.
**841.
**756.
**666.
**694.
**710.
**515.
**590.
*389.

000.
000.
000.
000.
000.
000.
015.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
000.
016.

195

Item
No
8
9
10
11
12
13
14
22
23
24
25
26
27
34
35
36
37
38

Pearson

Sig

**733.
**419.
**606.
**724.
**655.
**647.
**709.
**819.
**837.
**710.
516.
**642.
**552.

000.
007.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
000.
000.

**695.
**775.
**578.
**430.
**486.

000.
000.
000.
006.
001.
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were used to compute correlation coefficients between the score of each
item and the total score of the questionnaire and between the score of each
item and the total score of the dimension it belongs to. Pearson’s Correlation
Coefficient between each item’s score and the total score of the questionnaire
are shown in the following table (3).
Table (3) Correlation coefficients between total score of the Questionnaire
and each item’s scores
Item No Pearson
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

**695.
**522.
**687.
**616.
**657.
**745.
*392.
**677.
**416.
**549.
**688.
**645.
**617.
**692.
**669.
**574.
*393.
**417.
**515.
**604.
*356.
*344.
**503.
**452.
**578.

Sig

ItemNo Pearson

000.
001.
000.
000.
000.
000.
012.
000.
008.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
015.
008.
001.
000.
026.
032.
001.
004.
000.
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**441.
128.
**728.
**732.
**496.
**533.
**429.
**483.
**496.
**602.
**647.
*404.
*351.
**720.
**750.
**527.
**504.
**618.
**607.
**620.
**425.
**622.
**560.
**751.
**641.
196

Sig
005.
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000.
000.
002.
001.
007.
002.
001.
000.
000.
011.
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000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
008.
000.
000.
000.
000.
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No
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Pearson

Sig

**637.
8*593.
**687.
**690.
**513.
**656.
**670.
**526.
**587.
**717.
**538.
**552.
**590.
**573.
**601.
**445.
**555.
**558.
**608.
**597.
**678.
*356.
*364.
*372.

000.
000.
000.
000.
001.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
005.
000.
000.
000.
000.
000.
026.
021.
018.
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of unstructured questions to generate challenges i.e. constraints, difficulties
and obstacles facing M&E in Education projects in relation to the following
dimensions:
a) Monitoring and Evaluation system.
b) Stakeholders’ participation in monitoring and evaluating the project.
c) Technical capacity to implement Monitoring and Evaluation.
d) Reporting requirement by donors (W.B).
e) Project management’ support and response to M&E results.
f) M&E contribution to project’s success.
Step 3 A pilot study was conducted using the open-ended questionnaire
where it was administered to (11) persons from different education projects
and World Bank staff overseeing education projects in Yemen.
Step 4 On the basis of the results obtained from the pilot study and the
literature review (90) items were generated that represent possible challenges
facing M&E in World Bank Education Projects in Yemen.
These items were grouped under the above identified (6) dimensions:
“Monitoring and Evaluation System” (15) items, “stakeholders participation
in project M&E” (16) items, “technical capacity to implement M&E”
(13) items, “reporting requirements by donors (W.B)” (9) items, “project
management support and response to M&E results” (16) items, and “M&E
contribution to project’s success” (21) items.
Step 5 A draft closed ended questionnaire including the above (90)
items was validated to determine its suitability for collecting data on the
challenging factors facing M&E using “Content Validity Method” where it
was reviewed by (5) refereeswho have experience in projects.As a result of
the experts review, the items were reduced from (90) to (74).
Step 6 Closed-ended questionnaireincluding (74) item was developed
requesting respondents to respond to each item in the questionnaire on a fivepoint scale:Strongly Agree (5), Agree (4), Fairly Agree (3), Disagree (2),
Strongly Disagree (1).
Step 7 For further examination of the research instrument’s validity
it was subjected to “Internal Consistency”where the data of (40) respondents
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Social Fund Project for Development (SFD) was excluded from participation
in the survey due to lack of cooperation with the researcher. Therefore, the
individuals involved in the implementation in the three projects (Second
Basic Education Development Project (BEDP), Higher Education Quality
Improvement Project (HEQIP) and Public Works Project (PWP)) formed the
accessible population from which the samplewas selected.
Study Sample
Having had three Education Projects with a total of (187) employee, a
purposive sample from each project was selected including those individuals
who could provide the information needed to answer the research questions.
The purposive sample consisted of (80) individuals involved in projects
implementation and being involved in M&E processes in one way or another.
The numbers of the purposive samples selected from each project are shown
in table (2).
Table (2) size of the purposive study sample
Name of the Project
Number of participants
Second Basic Education Development Project
25
Higher Education Quality Improvement Project
25
Public Works Project
30
Total Sample
80
Study Instrument
The closed-ended questionnaire was used because structured or
closed-ended questions are convenient easy and take less time to answer
since a list of alternatives that include all the possible responses are available
to the respondents from which they select options that best describe or reflect
their feelings, opinions, attitudes, or situation. The structured questions also
facilitate data analysis (Gay, L.R., 1996). The design of the questionnaire
went through the following steps:
Step 1 Reviewing the available literature and previous studies for the
purpose of identifying the questionnaire’s dimensions. Six dimensions were
identified for this purpose.
Step 2 An open-ended questionnaire was developed included a number
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However, some of them used a combination of both descriptive and inferential
statistics such as Regression Analysis and Analysis of Variance (ANOVA).
Generally speaking the previous studies represented a general frame
work that directed and helped the researchers in determining the position of
this study among those studies. Specifically, previous studies have benefited
the researchers in different aspects: they provided the researchers with an
insight that helped in deciding on the suitable research instrument for this
study, helped in identifying and determining the dimensions adopted for the
research instrument and helped in its design. The results of previous studies
helped the researchers in analyzing the data and discussing the results of the
current study.
Research Methodology
The research method that was used is descriptive survey methodthrough
which information concerning the current status of the phenomena was
obtained (Gliner, etal, 2009), because it is an appropriate for collecting data
from a large population besides the structured questionnaire was used as a
research instrument for data collection.
Study Population
The target population of the study includes four World Bank Education
Projects in Yemenas shown in the following table (1)
Table (1) target population of the study
Name of the Project
No. of projects employees
Second Basic Education Development Project
42
)(BEDP
Higher Education Quality Improvement Project
55
)(HEQIP
)Public Works Project (PWP
90
)Social Fund for Development (SFD
300
Total Sample
487
Source: Projects
However, it was not possible to include the four Education projects, where
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weakness of M&E, lack of management support on the project functions, and
political interference especially in Africa and developing countries.
Discussion
From the previous studies presented above it can be concluded that
most of the previous studies tended to agree to a large extent on the objectives
of the focused on. They aimed at determining factors affecting M&E of the
projects studied. Only two studies focused on various aspects related to
M&E: “M&E Practices and Challenges” (Mark, 2007), “Guiding Principles,
Importance and Challenges of M&E” (Kariuki, 2014), but they tended to
share a common objective i.e. identifying the challenges faced in carrying out
M&E. The remaining two studies assessed the effectiveness of monitoring
and evaluating projects (Karani et al, 2014). Or assessed whether various
attributes affect project success (Kamau et. al, 2015).
The current study tends to differ to a large extent from the above studies
in terms of objective and the type of projects subjected to the investigation. It
is totally focusing on the challenging factors facing M&E in the World Bank
Education Projects in a different context with a broad view to the challenging
factors (any circumstance, fact, or an influence that involves difficulties,
obstacles, or constraints contributing to M&E ineffectiveness of the World
Bank funded projects implemented in Yemen) in relation to wider aspects
than those dealt with in the studies reviewed.
The research methodology employed by the majority of previous
studies was descriptive survey research method using structured questionnaires
as data collecting instruments.
Most of the previous studies that used surveys with questionnaires as
the research tools used purposive sampling methods in selecting respondents
or participants (Mark, 2007), (Karani et al, 2014), Otieno (2014), (Mwangi et
al, 2015), or they used stratified sampling method (Wanjiru, 2013).
Most of the previous studies that used questionnaires as data gathering
instruments the researchers analyzed the data using descriptive statistics such
as Percentages, Means, Mode, Median, Standard Deviations and correlations.
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Multiple regression analysis was used to determine the effectiveness of
Monitoring and evaluation for CDF projects. The model was able to explain
85.6% of the variances in Effectiveness in Monitoring and evaluation thus it’s
a significant tool on CDF projects at 5%. This implies that the monitoring and
evaluation will be ineffective if there was no technical persons involved, no
stakeholder participation and no budgetary allocation for capacity building
and monitoring and evaluation activities.
8. Mutua (2015) in his study entitled “Factors Affecting the
Effectiveness of Monitoring and Evaluation of Constituency Development
Fund Projects in ChangamweConstituency, Kenya”. The research had five
guiding objectives. These were to determine the influence of level of training,
budgetary allocation, stakeholder participation, politics and institutional
framework on effective M&E of CDF projects. A descriptive survey research
using questionnaire design was used to collect data from purposively
targeted 31 respondents. Data were analyzed using descriptive statistics.
The results showed that there were several factors affecting effective M&E
of Constituencies Development Fund. These included lack of training of
those tasked with M&E activities, other factors included not incorporating
monitoring and evaluation budget into project budgets, limited involvement
or primary stakeholders and political interference.
9. Kamau et al. (2015), in their study entitled “Efficacy of Monitoring
and Evaluation Function in Achieving Project Success in Kenya: A Survey
of County Government’s Projects”, have examined the efficiency of M&E
function and its effect in achieving project success. This was done by
assessing whether various attributes M&E such as; strength of monitoring,
monitoring approach adopted, political influence and project lifecycle stage
affects project success. Each of these attributes was regressed against the
project success. The study found out that all the M&E attributes assessed
had some impact in achieving the Project success. This study concluded that
a number of projects that fail were as a result of weak M&E function which
was partly contributed by lack of management support. The study established
that projects may be unsuccessful despite having M&E function due to the
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inferential statistics. The main findings of the study show that M&E practices
of the NYS fell short of the best practices. Planning of the monitoring and
evaluation was adequately and consistently done by the respondents. The study
also identified quite a number of the challenges the NYS faced in carrying
out monitoring and evaluation of the youth empowerment projects. These
challenges made it hard for the NYS to effectively monitor and evaluate the
projects they implement. The most significant challenges include inadequate
funds, lack of expertise, and lack of baseline data.
6. Kariuki (2014) in his paper entitled “An Exploration of the Guiding
Principles, Importance and Challenges of Monitoring and Evaluation of
Community Development Projects and Programs” has analysed the purposes
and steps in monitoring of community development projects/programs. Using
desk review and his wide experiences in M&E of community development
projects, the writer analyses the importance and challenges of monitoring and
evaluating development projects. Various approaches, principles, techniques,
purposes and importance of project/program monitoring and evaluation
are discussed. The paper concludes that M&E is part of ensuring project
accountability and ensuring projects meet the intended purpose. However
M&E neither present the total picture of effectiveness of development
projects nor is it a panacea for the challenges facing development projects.
Given that M&E has become one of the most important topics in community
development studies and in program planning and project management, this
paper provides an important implications in community development theory
and practice.
7. Mwangi et al (2015) carried out a study entitled “Factors Affecting
the Effectiveness of Monitoring and Evaluation of Constituency Development
Fund Projects In Kenya: A Case of Laikipia West Constituency” which sought
to establish the factors affecting M&E on the (CDF) projects with reference
to technical capacity, political influence, stakeholders’ participation, and
budgetary allocation of CDF projects in Kenya. Data was collected from a
stratified random sample using questionnaires. Descriptive and inferential
statistics were used. Mean, standard deviation, correlation, ANOVA and
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role of management in the operations of the M&E system also affects the
effectiveness of the M&E system. Training in the M&E systems contributed
to the effectiveness of the M&E system as well as to the competence of
the staff. The M&E training was also found to be an important contributor
towards induction of local M&E experts in addition to increasing the quality
and quantity of the M&E human resource. The technical expertise of the
team even though termed as one of the least factor contributing to difficulties
in using M&E ystems, it determines the echelon of success of the M&E
system. The respondents advocated for M&E training as the best approach to
improve effectiveness in M&E system.
4. Karani et al (2014) conducted a study entitled “Effective use
of Monitoring and Evaluation Systems in Managing HIV/AIDS Related
Projects: A case study of local NGOS in Kenya” have sought todetermine
how effectively the HIV/AIDS projects implemented by NGOs in Kenya
are monitored and evaluated as laid downby the current National HIV/AIDS
M&E Framework found in the Kenya National AIDS Strategic Plan2009-10/
13/2012 (KNASP III). The research considered several factors that affect the
effective use of M&E by project managers in NGOs with HIV/AIDS projects
in Kenya. These include lack of commitment by theproject managers,
incompetency on the use of the Monitoring and Evaluation systems by project
managers, stringent donorrequirements and capacity constraints of the NGOs.
The study showed that M&E plan has been a success with stakeholders being
involved in the planning. The Project M&E process implementation has
helped in ensuring that the funds are properly used and the staff has adequate
training to enable them tackle health issues. These have helped reduce the
challenges being faced by these projects.
5. Otieno (2014) also conducted a case study on the “Determinants of
Effective Monitoring and Evaluation Systems in the National Youth Service
Empowerment Projects (Nairobi region)”, aimed at finding out factors
influencing effective M&E of the National Youth Service empowerment
projects. Data were collected using questionnaire which was administered
to managers and supervisors. The data were analyzed using descriptive and
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1. Mark (2007), in his study, entitled “Monitoring and Evaluation
Practices and Challenges of Gaborone Based Local NGOs Implementing
HIV/Aids Projects in Botswana”sought to investigate the ’M&E practices of
the NGOs and compared them with the best practices. It also sought to identify the challenges the NGOs faced in carrying out M&E. A questionnaire
was administered to project managers and M&E officials of the NGOs. The
results of the study show that the M&E practices of the local NGOs fell short
of the best practices. Planning for M&E was inadequately done and inconsistently by respondents. Implementing the monitoring and evaluation process
was not effectively done by the respondents. The study also identified quite a
number of challenges the NGOs faced in carrying out M&E of the projects.
The most significant ones included; inadequate finances, lack of expertise,
stringent and multi-donor reporting requirements, lack of baseline data.
2. Mugambi (2013) carried out a study entitled “Determinants
of Effective Monitoring and Evaluation of Strategy Implementation of
Community Based Projects”. The study aimed at determining factors
affecting monitoring and evaluation of community based projects. Desk
research was used in carrying out this study. The findings indicate that M&E
of community based projects is affected by factors such as; lack of and
understanding of the importance of monitoring and evaluation, poor skills
on results-based monitoring and evaluation, the purposes of evaluation, the
actual M&E process and objectives of monitoring and evaluation. Field visits
and budgeting also determine the effectiveness of M&E. Communicating
M&E results can also affect the effectiveness of M&E.
3. Wanjiru (2013) conducted a study entitled “Determinants of Effective
Monitoring and Evaluation Systems in Non-Governmental Organizations
within Nairobi County, Kenya” which looked at the determinants influencing
the effectiveness of M&E systems in NGO’s within Nairobi County, Kenya.
A questionnaire was administered to the project managers or the M&E staff
from each NGO through a stratified random sample from 200 NGOs.The
findings indicated that there are difficulties in the application of the M&E
systems, which was mainly attributed to the tools and techniques used. The
2016 ) دي�سمرب- العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو

204

			
جامعة امللكة �أروى

Challenging Factors Facing Monitoring and Evaluation in the World Bank Education Projects-Yemen

Evaluation
Evaluation is “the systematic and objective assessment of an ongoing
or completed project, its design, implementation and results” to determine the
relevance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness,
impact, and sustainability (World Bank, 2007). Evaluation is not a continuous
activity as the case with monitoring; it is usually carried out midterm and at
end of the project.
World Bank
The term "World Bank" refers only to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Development
Association (IDA). The term "World Bank Group" incorporates five closely
associated entities that work collaboratively toward poverty reduction: the
World Bank (IBRD and IDA), and three other agencies, the International
Finance Corporation (IFC), the Multilateral Investment Guarantee Agency
(MIGA), and the International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID) (The World Bank Group (http://web.worldbank.org).
Project
Project in the context of this research is defined as a temporary
endeavor to achieve an objective Project Management Institute (Project
Management Institute (PMI), 2004). Temporary means the project has a time
frame within which it should have achieved its set objective within a fixed
budget, usually funded by the W.B.
Education Projects
Education Projects in the context of this research is defined as
temporary endeavors to achieve certain objectives relating to public basic
education and higher education in Yemen. Temporary means the projects
have time frames within which they should have achieved their set objectives
within fixed budgets, usually funded by the W.B.
Previous Studies
There are a number of studies which seem to be related to the current
study. This section is dedicated to summarizing and briefly discussing these
studies.
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5. What are the challenges related to “Project managementsupportfor M&E
and responding toits findings”
6. What are the challenges related to “M&E contribution to project’s success”
Delimitations of the Study
The research is limited to studying the challenges facing monitoring
and evaluation in the World Bank education projects implemented in Yemen.
Definitions of Terms
The key terms used in the study are defined within the context of the
research in this study as follows:
Challenges
The word “Challenge” is defined by the Cambridge English Dictionary as (difficult job), (The situation of being faced with) that needs great mental or physical effort in order to be done successfully and then test person’s
ability. (Cambridge English Dictionary, 2015): http://dictionary.cambridge.
org
For the purpose of this study challenges are defined as any difficulty,
obstacle, and constraint facing M&E and making it ineffective.
Factors
The word “Factor” is defined by the Cambridge English Dictionary as
a (circumstance, fact, or influence) that contributes to a result or outcome.
For the purpose of this study challenging factors will be defined as
any circumstance, fact, or an influence that involves difficulties, obstacles, or
constraints contributing to M&E ineffectiveness of the World Bank funded
projects implemented in Yemen.
Monitoring
Monitoring is the routine continuous collection and analysis of
information to track project implementation progress against set plans with
the aim of providing the project management and main stakeholders with
early indications of progress, or lack thereof, in the achievement of results and
to assist project management in taking any corrective actions, making timely
decisions, guarantee accountability, and provide the basis for evaluation and
learning.
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2. The findings of this study could also be provided to projects implementing
entities to improve the M&E of their projects and consequently improve
the performance of the projects and their accountability to the stakeholders
in terms of resource use and impact of the projects they implement.
3. It will be a source for researchers and a reference material that could be
used by them and would provide a foundation of empirical knowledge
on the basis of which it would be possible to generate areas for further
research in the field of M&E in particular and project management in
general.
Objectives of the Study
This study aims at achieving the following objectives:
1. 1. To find out the challenges facing Monitoring and Evaluation in the
World Bank education projects in Yemen.
2. 2. To determine the challenging factors that affect the effective use of
monitoring and evaluation in the World Bank education projects in Yemen.
Research Questions
Based on the problem statement, the research questions are set forward
to further guide research. The main research question the current study sought
to answer can be stated as follows:
What are the challenging factors facing the Monitoring and Evaluation
in the World Bank projects in Yemen?
From the above main question the following sub questions can be
stated:
1. What are the challenges related to “Monitoring and Evaluation System”?
2. What are the challenges related to “Stakeholders participation in project
M&E”?
3. What are the challenges related to “technical capacity to implement
M&E”?
4. What are the challenges related to “reporting requirements by donors
(W.B)”?
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contributes enormously to projects success (Kusek, et al. (2004). As a
management tool, effective Monitoring and Evaluation is needed to determine
whether the resources provided by the World Bank are being used efficiently
and effectively, whether the projects are within schedule and to determine
any problems that may be hindering the successful implementation.
Since M&E during implementation leads to projects success,
researchers in another countries have paid a lot of attention to determinants of
effective projects M&E (Otieno,2014), (Wanjiru,2013), others have explored
the factors affecting the effectiveness of M&E (Mwangi, etal, 2015), (Mutua,
2015), and some researchers have focused on issues and challenges in projects
M&E (Justine, 2015), (Mark, 2007).
Although proper M&E leads to project success, there are still projects
not seeing success in Yemen according to the World Bank Information Center
(BIC, 2013) despite the presence of M&E activities. This raises the question
as to whether the M&E employed is effective enough to achieve projects
success. Therefore, to enhance the effectiveness of World Bank education
projects M&E practices and to promote projects success there is a need for an
exploration of the challenging factors facing M&E in World Bank education
projects in Yemen, especially in the absence of scientific studies on the M&E
of World Bank projects in general and education projects in particular.
In light of the above background, the problem of the current study can
be stated by the following question:
What are the challenging factors facing Monitoring and Evaluation in
the World Bank education projects in Yemen.
Significance of the Study
1. This study will provide the World Bank, projects management, with
information that could assist them in understanding the challenges that
make it difficult to use M&E effectively as a powerful management
tool to improve projects performance and hence help them find ways of
addressing or tackling those challenges to improve M&E and make it
more effective to achieve projects success.
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Research Problem
It can be noticed that huge amount of funds are provided by the World
Bank either in the form of grants or loans to projects that can play a big role
in the development in the country. However,it was pointed out by BIC that
Yemen has not been able to absorb all the money that the Bank has provided
and that certain projects have had more success than others with respect to
implementation and results. Consequently, the Bank plans to re-evaluate and
restructure its existing portfolio in the country keeping the “good” projects
and canceling others that were not seeing success (BIC, 2013).
Needless to say that Education projects are of utmost importance in
the development process since education can serve as a powerful instrument
in the human and societal development. The current education projects
contribute very much in assisting the Government of Yemen in improving
student learning and equitable access to basic education and in creating the
enabling conditions for the enhancement of the quality of specific university
programs and graduate employability in government universities. As well
as assisting and supporting the Ministry of Education (MoE) in providing
equal opportunities for males and females, in the urban and rural areas by
means of building new schools to serve well the students, repairing and
improving educational facilities, improving educational environment to
become motivating and supporting to the students' growth and encouraging
for enrolment and stability in the school, adding classrooms and service
buildings for existing facilities to mitigate denseness and furnish and equip
educational buildings that enable better performance and more stability for
the educational process.
Success in the implementation of education projects and the attainment
of their objectives for which the funds were allocated are vital in promoting
development and improving the welfare and wellbeing of the Yemeni people.
However, proper projects management that pays adequate attention to the
implementation of projects is crucial to utilize the resources provided by the
World Bank and to ensure success of the projects. One of the most crucial
management tools is Monitoring and Evaluation, and whose effectiveness
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activity” (UNDP, 2002, p.6). The Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) (2010) defines monitoring and evaluation as a
“continuous function that uses the systematic collection of data on specified
indicators to provide management and the main stakeholders of an ongoing
development intervention with indications of the extent of progress and
achievement of objectives and progress in the use of allocated funds” (OECD,
2010, p. 27).
According to the World Bank, regular collection of information
through continuous monitoring assist project managers in making timely
decisions, guarantee accountability, and provide the basis for evaluation and
learning. The purpose of carrying out monitoring is to enhance accountability
by management on the resources employed and the results achieved and to
make informed decisions on the project.
World Bank (2007) defined evaluation as “the systematic and
objective assessment of an ongoing or completed projectand its design,
implementation and results” ( World Bank, 2007, para. 5). The aim of
evaluation is to determine the relevance and fulfillment of objectives, project
efficiency, effectiveness, impact, and sustainability. According to the World
Bank, an effective evaluation should provide information that is plausible and
helpful, enabling the integration of lessons learned into the decision making
process of both project management and donors. Evaluation is also described
by UNDP (2002) as “a systematic and objective examination concerning the
relevance, effectiveness, efficiency and impact of activities in the light of
specified objectives” (UNDP, 2002, p.6).
Evaluation is described as a rigorous and independent assessment of
either completed or ongoing activities to determine the extent to which they
are achieving stated objectives and contributing to decision making. (UNDP,
2009).
A good evaluation process helps the project managers to draw
conclusions about relevance, value, competence, impact and sustainability of
a project and is carried out at various stages of project implementation.
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(1.687.320.000) in which the World Bank’s contribution amounting to US$
(1.016.840.000). (BIC,http://www.bankinformationcenter.org, 2015)
Although the funds that were provided to Yemen have been supporting
projects that have been designed to respond to the development challenges,
the country has not been able to absorb all the money that the Bank has given
it and the World Bank is considering canceling unsuccessful projectswhere
it was pointed out in a study prepared by the BIC (2013) that the Bank plans
to re-evaluate and restructure its existing portfolio in the country keeping
the “good” projects and canceling others that were not seeing success (BIC,
2013).
Project management has the task of establishing sufficient controls
over a project to ensure that it stays on track towards the achievement of its
objectives. This is done by monitoring (internal), which is the systematic
and continuous collection, analysis and use of information for management
control and decision-making. Project monitoring is an integral part of day-today management. It provides information by which management can identify
and solve implementation problems, and assess progress.
Although, project success is achieved as a result of various contributing
factors, one of the major factors leading to project success is monitoring and
evaluation. There seems to be a consensus by various scholars that monitoring
and evaluation is one of the contributing factors to project success. In a study
by Kamau, and Bin Mohamed, (2015 ), it was concluded that a number of
projects that fail were as a result of weak monitoring and evaluation function
which was partly contributed by lack of management support (Kamau, & Bin
Mohamed, 2015).
Monitoring is defined by the World Bank (2007) as a “continuing
function that aims primarily to provide the management and main stakeholders
of an ongoing intervention with early indications of progress, or lack thereof,
in the achievement of results”. (World Bank, 2007, para. 2) Further the
United Nations Development Program (UNDP) (2002) defines Monitoring
as “a continuous assessment aiming at providing all stakeholders, with
early detailed information on the progress or delay of the ongoing assessed
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in the 4th place. In the 5th place come the challenges relating to “Project
management support and response to M&E results” and least challenges
facing M&E in the World Bank Education projects in Yemen were those
challenges relating to “Reporting requirements by donors (W.B) as it occupied
the 6th and the last place. In general, the results indicated that all kinds of
challenges were important except the challenges associated with “Reporting
requirements by donors (W.B)” which were considered to be challenges of
medium importance facing M&E in the World Bank projects in Yemen.
INTRODUCTION
The Republic of Yemen is one of the poorest and least developed
countries in the world. According to the UNDP’s Human Development Report 2013, Yemen ranks 160 of 172 countries and an estimated 50 percent
of the people are poor. In 2012, the U.N. Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs estimated that half of the population lives in extreme
poverty(Bertelsmann Stiftung, BTI, 2014).
Health indicators in Yemen are on the low side by the Middle East
and North Africa Region (MENA) and Sub-Saharan Africa standards (The
World Bank (W.B), 2013). Highrates of dropout particularly among females
in primary education isobserved and low quality at the primary and secondary
education levels. The higher education sector is expanding, but its quality
and relevance lingers at low levels (The World Bank, 2010).
Several donors support Yemen’s development in various fields. The
World Bank is one of the largest donors supporting development efforts in
Yemen not only in terms of the amount of lending it provides, but also in
administrating and managing some of the other donors’ funds(The World
Bank Information Center (BIC), 2013).
It can be said that the World Bank is a key influencer of the development process in Yemen, currently funding 36 active projects in Education (Basic and Higher Education), Health care, infrastructural development (Roads,
Ports), Electricity, Water, and Institutional support and Capacity building.
These projects are currently in the implementation phase costing in total US$
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Abstract:

This study focuses on the challenging factors facing
Monitoring and Evaluation in the World Bank Education
Projects in Yemen. A closed-ended questionnaire
consisting of (73) items (Challenges) was designed as a
tool for collecting data for this research. Its validity and
reliability were determined following the appropriate
procedures.A purposive sample was selected consisting of
(80) individuals involved in projects implementation and
Monitoring and Evaluation processes. The data collected
were analyzed utilizing SPSS and using the appropriate
statistical methods. The results indicate that respondents
tend to agree to about half of the items as representing
challenges facing M&E in education projects and
somewhat agree to the other half as representing challenges
facing M&E in their projects. The results also show that
challenges relating to “Technical capacity to implement
M&E” represents the highest on the list of challenges and
could be considered as the 1st challenging factor, followed
by the challenges relating to “Stakeholders participation
in project M&E”. While the challenges concerned with
“M&E contribution to project’s success” come in the 3rd
place representing the 3rd challenging factor, challenges
relating to “Monitoring and Evaluation System” come
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Conclusion
		 To sum up, the English teachers in the FEIT did not understand what
students’ needs were, they also lacked suitable materials and familiarity with
disciplines, and they were totally unfamiliar with the tasks of teaching the
language. They were most of the time not aware what departments they were
teaching. Accordingly, the aforementioned solutionsand strategieshave been
suggested to prevail over difficulties of learning ESP, present a good quality of
teaching and make the ESP programme more sensitive to the learners’ needs
and interests. They are applicable and workable to all ESP/EAP teachers in
all ESL/ EFL contexts.
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Cooperation means that “the language teacher taking the initiative in asking
questions and gathering information about the students’ subject course, how
English fits into their course and what the department and students see as
priorities”. In collaboration, the language and subject teachers work together
outside the classroom “to prepare students for particular tasks or courses”.
Team teaching refers to “the actual working together in the classroom of the
subject and language specialists” (4245-). All these will also contribute to the
rising of the status of the EAP teachers.
		 In the materials issue, ESP teacher should take a reasonable decision
from a number of options: whether to use a published textbook or design
in-house materials, whether to adopt a content or a skills approach, whether
materials should be process- or product- oriented, whether they should
be authentic or simplified, and how he can contextualise them properly
(Kuo,1993). Dudley-Evans (2001) argues that ESP is a “material-led field”
(135). This means that ESP teachers prepare most of the materials for their
particular situation. However, Dudley-Evans and St John (1998) recommend
that “adapting and modifying materials can be a better route than writing
something completely new” (221). In many cases “less adaptation and
supplementation would be necessary if the textbook had been selected
more carefully” (McGrath, 2002, 4). ESP teachers are also encouraged to
implement information technology (IT) with all its facets and breakthroughs,
such Information and Communication Technology (ICT) and ComputerAssisted Language Learning (CALL) in teaching these courses and to collect
and analyse authentic language for and in their classes for developing their
expertise and materials.
		
Finally, Dudley-Evans and St John (1998) highlight the question of
the status of ESP teachers in tertiary institutions several times in their book.
They suggest that team teaching, contacts with subject area faculty and “the
possibility for research into disciplinary communication” (42) often help to
raise the status of ESP specialists in the eyes of academia.
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entertain the learners to enhance learning and their motivation.
		 To get a solution to ISKD, Stervens (1988, as quoted in Robinson, 1991,
84) recommends: “Become familiar with the language of the subject and refers
to the ‘educated layman’’’. In discussing this point, Robinson also suggests
some key variables which should be born in mind, like students’ experience
in their specialisation, the sponsors’ requirement from the teaching of the
ESP course and the availability of help to the ESP teacher, etc. Hutchinson
and Waters state that ESP teachers “have to struggle to master language and
subject matter beyond the bounds of their previous experience” (160), but
not learn specialist subject knowledge. At the end, the ESP teacher is aware
that s/he is a language specialist and not a subject expert. S/he “should not
become a teacher of the subject matter, but rather an interested student of the
subject matter”(163).
		
Getting assistance and help from the other parties or stakeholders
of teaching process, viz., students and specialised teachers will increase the
relation with students and overcome anti-science biasproblem. Johns and
Dudley-Evans (1980) associate the relationship between the student, the
subject teacher and language teacher as three angles of a triangle, in which
“each needs a certain type of assistance and feedback from the other two”
(141). Swales (1985) express this relationship in the following schematic
triangle.
Figure 1.A schematic triangle of parties of the teaching process in
ESP (Swales, 1985, 138)
Subject-teacher
Language-teacher Student
		
Cooperation, in some way or another, with content specialists will, in
turn, help the ESP teacher to get more orientation to the students’ specialism,
to discuss the difficult specialised points which s/he may face,to facilitate
the teaching process inside the classroom and to overcome the suspicion and
hostile of the two parties. Dudley-Evans and St John (1998) suggest three
levels of cooperation, viz. Cooperation, Collaboration and Team-teaching.
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language and ... in designing language courses” (p.1).
		 Teacher training can take many types, such as pre-service courses
for new graduates and in-service courses for experienced teachers, so GE
teacher can be an ESP teacher through in-service training courses. Kennedy
(1979, cited in McDonough, 1984) maintains that trainee’s characteristics
determine training courses. These characteristic are “ experience of teaching
EFL; training in EFL; experience of teaching ESP; native/non-native speaker
of English; knowledge of science and technology”(135).
		 Many implementing organizations and institutions, such as British
Council give teacher development a central role in their activities. For
example, as part of its global vision for English, the British Council has
launched the programme ‘Project English’ in India and Sri Lanka (Sen,
2009). The main aim of this programme is that every teacher and learner of
English in the world will have access to skills, ideas, and materials they need
from UK by 2010. The British Council is also committed to train, directly or
indirectly, 75,000 English teachers in India till 2013. Furthermore, the Indian
edition of English Teaching Professional, a magazine for English teachers
in the UK,has been launched in November 2008. The magazine will reach
500,000 teachers across India by 2010 (ibid).
		 Davies (2006) and Robinson consider large classes a common problem
in ESP and ELT worldwide, and the solution to it, according to Robinson, can
be through “both political and economic change at government level” (83).
		 Hutchinson and Waters consider motivation as one of the most important
characterises of any learner, in general and ESP learner, in particular and in
the development of ESP itself. It is also a more common and worldwide
problem not only in GE, but also in ESP (Robinson). More communicative
activities and authentic interesting materials will be helpful in increasing
students’ motivation, self-confidence and self-esteem. Hutchinson and Waters
(1987) consider selection of appropriate teaching materials as one of the most
important characteristics of ESP in practice. They suggest that “The medicine
of relevance may still need to be sweetened with sugar of enjoyment, fun,
creativity and a sense of achievement” (48). Furthermore, there is a need to
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that global solutions or course books can never meet local needs, since
every context is unique. What is specific and appropriate in one part of the
world may not be elsewhere.
8. The belittled status of ESP teachers. It is one of the main problems which
face them. Many ESP practitioners address this problem in their literature. To name but a few, Robinson (1991) states that college EAP teachers seem to be particularly concerned about status, although “status, pay
and conditions” (82) are problems which concern all teachers all over the
world. This problem, as Johns and Dudley-Evans (1980, quoted in Fanning, 1993, p. 165) put it, is that “most of the English staff are part-time
and paid only for actual hours spent in the classroom”. Besides, the question of status comes to the fore when problems such as timetable clashes,
room bookings, the use of equipment, etc. (Jordan, 1997) are disputed
between ESP teachers and content lecturers.
Solutions
		 This section presents interrelated suggestions of solutions which can
help the ESP/EAP teachers in the FEIT and in any other context to overcome
the aforementioned and other problems.Stervens (1988, as cited in Robinson,
1991, 96) suggests that “becoming an effective teacher of ESP requires more
experience, additional training, extra effort, a fresh commitment, compared
with being a teacher of General English” [original’s italics].
		 Training. One of the solutions presented to upgrade the ESP teachers’
qualities, and to develop their professional competence and skillsis training
and only training. It can help them to be competent ESP teachers. It will
also contribute to the rising of the status of the EAP teachers.Many ESP
practitioners highlight the importance of training in bringing change to ESP
teachers (e.g., Robinson (1991); Hutchinson & Waters (1987); McDonough,
1984). More recently, Finney (2002) claims that “the aim of teacher-training
courses must be to develop teachers who are researchers, not just technicians
and deliverers of the syllabus” (77). Robinson identifies three main training
needs of the ESP practitioners: “in ways of describing language ... in teaching
2016 ) دي�سمرب- العدد ال�سابع ع�شر ( يوليو

220

			
جامعة امللكة �أروى

Challenges and Problems that Face ESP/EAPTeachers inside Classrooms

aspects, but it was high with general topics.The teacher of the second level,
on the other hand,had some orientation about ESP and students’ needs, as he
was teaching in some private medical institutions and had a good experience,
as he is an inspector. His mode of involvement was also good in comparison
with the first year teacher. Nonetheless, he was still using traditional methods
of teaching and less subject-specific materials. Therefore, he did not bring a
great change to the teaching situation.
2. The large classes;and most of English classes were placed in bad slots of
the timetable,such as Thursday afternoons, or afternoons of other days
after two or three specialised classes.
3. The students’ little motivation and low proficiency ofEnglish.
4. ‘In-class Subject Knowledge Dilemma’ (ISKD) or ESP teachers’ dilemma (Wu and Badger, 2009). One of the most controversial aspects related
to an ESP teacher is to what extent s/he should know the students’ specialism. Unlike GE teacher, s/he needs some knowledge of, or at least access
to information on, whatever it is with which students are professionally
involved, for instance, engineering, physics, economics, etc.Wu and Badger contend that one of the distinctive features of most ESP contexts is
that “the teachers often have to deal with areas of knowledge with which
they are not completely familiar. This is what we call ESP teachers’ dilemma” (20). Johns and Price-Machado also assert that contextual ESP
content and communication are two main challenges faced by an ESP
teacher, so s/he should be context- and student- sensitive.
5. Anti-science bias, along with the difficulty of mastering the specialised
language itself, the ESP teacher may have an anti-science bias, as a result
of his/her earlier literature-oriented background, so this may affect the
relation with the students (Ewer &Hughs-Davies, 1971).
6. The cooperation and collaboration with content or specialised lecturersmay be faced with many challenges in the parts of attitudes of both parties, which can be described as ‘suspicious’ and ‘hostility’ (Dudley-Evans
& St John, 1998).
7. There is no a huge amount of ESP materials, and there is a general accord
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“teacher as facilitator or teacher as consultant” (149 [original emphasis]). To
achieve this role, Littlewood (1981) suggests a variety of specific roles which
teacher may need to perform separately or simultaneously, such as classroom
manager and ‘co-communicator’ (93) with the learners. This can also be
achieved when the ESP teacher has some content knowledge of learners and
master ability of the target language. As language is communication, teachers
must develop in their learners the ability to communicate effectively in a
wide range of professional and social contexts. ESP Teachers in ESL/EFL
contexts can be a good model to their students by using the target language,
as far as possible, when interacting with them. As a result, the crucial role of
the language teacher is to provide a situation very near to a natural one.
Challenges and Problems
		
There are many problems which havefaced the ESP teachers in the
FEIT. The following challenges and problems have been derived from the
results of classroom observation, the interviews with these teachers and
alsofrom the related literature. They may face anyESPteacher around the
world, especially in ESL/EFL contexts.
1. Lack of ESP experience. The whole teaching process in the FEIT is still
teacher-centred, where only the teacher asks and the learners answer, and
there were not communicative tasks. The teachers still use traditional
teaching methods, so there were no pairs and groups work. As a result,
the lectures of second year students have been reduced from three hours
to two hours only. Moreover, like a GE teacher, an ESP teacher is not an
ideal or typical user of the target language in the target situations. In many
EFL contexts, as Johns and Price-Machado (2001) point out, the ESP
teacher “is not a native-speaker of English; this, too, will influence the
type of ESP curriculum designed” (46).
In the FEIT, the teacher of the first level did not realise the importance
of ESP, so he was not able to fulfil students’ needs or even to discuss them,
when they wanted to discuss. He himself considered the course completely
GE. His mode of involvement, therefore, was very low with ESP/EAP
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facial expressions).
		
However, the role of the ESP teacher differs from those teaching
General English (GE). Several advocates of ESP consider ESP teaching
extremely varied, so for this reason they use the term ‘practitioner’ rather than
‘teacher’ (e.g. Swales, 1985; Dudley-Evans & St John, 1998). The reason
behind that is to reflect the big scope of ESP and, as Dudley-Evans and St
John say, “to emphasise that ESP work involves much more than teaching”
(13). Hutchinson and Waters (1987) claim that the ESP teacher should have
the same qualities as the GE teacher and should possess (a) English language
knowledge, (b) thorough command of the course design and (c) expert
knowledge of the related field of science. In other words, the ESP teacher
should have the general good teaching qualities besides the specific ones.
		
Typically, an ESP teacher is one who has experience in teaching
English as ESL or EFL. Thus, he can exploit and adopt his background
knowledge in ESP class, but with adapting them in line with ESP class, so
this is flexibility or adaptability. Flexibility in ESP also means a willingness to
try new approaches and methods in all stages of the whole teaching process.
It is, therefore, one of the prime qualities of the ESP teacher. Jarvis (1983,
as cited by Jordon, 1997) proposes eleven overall abilities and tasks needed
by an ESP teacher. They start with analysing specific purpose language and
situations and end with assessment of achievement of objectives. Johns and
Price-Machado (2001) conclude their chapter about ESP under sub-title ‘ESP
and the Future’ like this:
“There is considerable demand for ESP teachers who can perform a
verity of needs assessment tasks, such as collecting authentic discourses and
analysing them, making appropriate observations, and consulting various
stakeholders– and then produce curricula sensitive to students and contexts”
(52).
Their words summarise the tasks that an ESP teacher should fulfil in
analysing students’ needs.
		 The ESP teacher has also to play the role of a facilitator while teaching
the ESP course. Dudley-Evans and St John (1998) consider this role as
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Introduction:
		
Experienced and well-qualified teachers are the great demand of
English for Specific Purposes(ESP) andEnglish for Academic Purposes (EAP)
today, because teachers’ characteristics may affect students’ achievements
either positively or negatively.ESP“requires teachers of more advanced
experience and training. It is emphatically not a quick and easy option for
below-average teachers” (Strevens,1978, 108). Therefore, the nature of the
teacher who will be involved in ESP/EAP programme is a vital issue to be
considered. For Midlane (2010), the world of EAP opens up potential new
opportunities for teachers. He considers it a shifting to new area of teaching
where job security and financial rewards may be better. However, teachers will
be expected to enhance their skills and qualifications.More exploration of the
topic can help us to understand it more fully from different angles and point
of views. Therefore, this paper explores the most important characteristics
required by an ESP/EAP teacher, challenges of the profession and solutions
as investigated by many ESP practitioners.
		
As the main goal of this study is toexamine the ESP/EAP teachers’
professional skills in an ESP/EAP programme which is supposed to improve
students’ language proficiency, the researcher attended English classes in
Faculty of Engineering and Information Technology, Taiz University, Yemen
(hereafter, FEIT, TU) as a non-participant observer during the year 2011.Nonparticipant, systematic and in-depth observations were used. Semi-structured
interviews were also used to explore the teachers’ perceptions, qualities and
their mode of involvement.
Characteristics, Roles and Qualities of theESP/EAP Teacher
		
In general, Vaughn (2001, as cited in Lin, 2007, pp.44-45) points out
three important characteristics for teachers:
a) clarity (i.e., to present information to students clearly by using some instruments, such as chalkboard, overhead projections, etc.).
b) variability (using more than one or two teaching methods).
c) enthusiasm (showing excitement about the topic through, for example,
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Abstract:

This paper explores the most important challenges
which face ESP/EAP teachers and the solutions to these
problems as investigated by many ESP practitioners.
It aims,therefore, (a) to explore the perceptions of the
teachers, their mode of involvement and the problems
which they face, (b) to evaluate the teaching methods
currently in use in the FEIT by those teachers for
purposes of teacher self- and professional development
and (c) to suggest solutions from the correlations results
of (a) and (b) and also the related literature for raising
the awareness of ESP/EAP teachers in the classroom. It is
carried out within the framework of ESP.
Key words: English for Specific Purposes (ESP);
English for Academic Purposes (EAP) ; General English
(GE) ; Practitioners
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