
 



 



 



  



 

 

مة املركز  مقدّ

ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  بســـم ـــرمحن ال اهللا ال

ــه  ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس والص

ــني  ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط الطيِّب

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ــدَ  جِ ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق،  منهــا وألجلهــا وُ ــوْ الكَ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت املعرفــة  ــعَ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل وال أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري

ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وك لمـتُهم كلِّ من رآهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فرا ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي حـــوا قراراهتـــا وب
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بعضــها  يُســطِّرون الكــذب واالفــرتاءات عليــه والتــي جــاوز

ــت  ــٰىل بي ــبِّ ع ــد املنص ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.

ـــن ـــام احلس ـــز اإلم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم ــٰى بش ــي تُعنَ ــات الت  Qاملخطوط

كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل  ونشـــرها يف

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة األُخ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إٰىل النش باإلض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات 

ت العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل واملســابقا
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وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت

د احلسن املجتبٰى   .Qاملظلوم أيب حممّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

ــن املج ــام احلس ــٰى شخصــيَّة اإلم ــيئة  Qتب ــا املض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى 

 اهللا التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة احلسينية املقدَّ

صية Qمركز اإلمام احلسن               للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                        
  



 

 

 

 املقدمة

يتخـــذ مفهـــوم األمـــن اإلنســـاين مـــن الفـــرد وحدتـــه 

التحليـل بحيـث يصـبح حمـور أي سياسـة أمنيـة األساسية يف 

أو اقتصــادية أو سياســية، وهــو حتقيــق أمــن األفــراد، وذلــك 

نســانية للقـرارات االقتصــادية ل مراعــاة األبعـاد اإلمـن خـال

والسياســـية والعســـكرية... وإجيـــاد آليـــات تلـــزم الدولـــة 

 .)١(بتنفيذ تعهداهتا نحو السعي لتحقيق أمن األفراد

) حممد أمني، خدجية عرفة، األمن اإلنساين املفهوم والتطبيق يف الواقع ١(

 .١١م)، ص٢٠٠٩للعلوم األمنية، العريب، (الرياض، جامعة نايف العربية 
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ينصـب عـىل  ×كان جـل اهـتامم اإلمـام احلسـن املجتبـى

حتقيق األمـن اإلنسـاين للفـرد املسـلم بتـوفري احليـاة الكريمـة 

ي، وحريــة ـالتــي تشــمل العــيش الكــريم، واألمــن الشخصــ

ـــالقوة  ـــدي ب ـــاول التص ـــذلك ح ـــل، ل ـــراد يف التنق األف

ــق، ــلطة احل ــن س ــارجني ع ــكرية للخ ــا  العس ــن مل ــه م يمثلون

نســاين، لكنــه ملــا أيقــن متــام اليقــني هتديــد خطــري لألمــن اإل

ــ ــام ال ـبتش ــة، أدرك ب ــه يف الكوف ــعف قاعدت ــه، وض رذم جيش

ــذا  ــل ه ــفيان بمث ــن أيب س ــة ب ــة معاوي ــك أن حمارب ــل الش يقب

يش، واالســتناد إىل تلــك القاعــدة ســيزيد مــن أمــد اجلــ

ــن  ــدة م ــاحات جدي ــمل مس ــا، فتش ــع نطاقه ــرب، ويوس احل

ــؤدي  ــلمني، في ــن أرواح املس ــري م ــتنزف الكث األرض، ويس

ــدالً  ــاين ب ــن اإلنس ــار األم ــك إىل اهني ــذا  ذل ــه، وهل ــن حفظ م

ــن ــام احلس ــطر اإلم ــ ×اض ــة بش ــل اهلدن ــو ـأن يقب روط ه
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يضــعها كــان اهلــدف منهــا حفــظ األمــن اإلنســاين، وحتقيــق 

ــبل  ــوفري س ــؤمنني، وت ــة أرواح امل ــع، ومحاي ــالم للمجتم الس

 م.العيش الكريم هل

ــا  ــي انتهجه ــق الت ــي الطري ــلمية ه ــة الس ــت املقاوم كان

ملواجهــة التحــديات واألخطــار التــي  ×اإلمــام احلســن

هتــدد األمــن اإلنســاين يف ربــوع دولــة اإلســالم، وقــد جتســد 

ــه  ــو يل، فرتكت ــا ه ــازعني حق ــة ن ــه: (وإن معاوي ــك بقول ذل

ــدماء  ــن ال ــت أن حق ــا... رأي ــن دمائه ــة وحق ــالح األم لص

ـــفكها، وأرد ـــن س ـــري م ـــا خ ـــون م ـــالحكم وأن يك ت ص

 .)١(صنعت حجة عىل من كان يتمنى هذا األمر

هـ)، كتاب مجل من أنساب ٢٧٩) البالذري، أمحد بن حييى (ت١(

، ٣م)، ج١٩٩٦األرشاف، حتقيق: سهيل زكار، (بريوت، دار الفكر، 

 .٢٨٨ص
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هـدفها اجلـوهري  لذلك فقد وضـع عـىل معاويـة رشوطـاً 

ــة  ــاء يف وثيق ــلمني، إذ ج ــاين للمس ــن اإلنس ــق األم ــو حتقي ه

اهلدنــة: (النــاس آمنــون حيــث كــانوا مــن أرض اهللا تعــاىل يف 

شــامهم ويمــنهم وعــراقهم وحجــازهم، وعــىل أن أصــحاب 

ــيل ــائهم  ×ع ــواهلم ونس ــهم وأم ــىل أنفس ــون ع ــيعته آمن وش

 .)١()وأوالدهم حيث كانوا

قصـب  ×ليس مـن املسـتغرب أن يكـون لإلمـام احلسـن

ــل أن تتطــرق ريع األمـــالســبق يف إقــرار وتشــ ن اإلنســاين قب

ــ ــه هي ــرن إلي ــات الق ــا يف هناي ــدة ومواثيقه ــم املتح آت األم

ــن  ــام احلس ــنهم اإلم ــت وم ــل البي ــار أه ــايض، ألن أفك امل

هـ)، الفصول املهمة ٨٥٥) ابن الصباغ، عيل بن حممد بن أمحد املكي (ت١(

وت، املجمع العاملي ألهل يف معرفة األئمة، حتقيق: جعفر احلسيني، (بري

 .٢٤٠م)، ص٢٠١١، Kالبيت
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رها فهـي أفكـار إهليـة عـابرة ـأفكـار سـابقة عصـ ×املجتبى

وضــعية ذات نظــرة ضــيقة  للــزمن، ولــو كانــت أفكــاراً 

لتموضـــعت يف موضـــعها ومل يكتـــب هلـــا االســـتمرار، ومل 

ــور،  ــات والعص ــل األوق ــيالئم ك ــالحيتها ل ــر ص ــد عم يمت

ــل  ــول يف ك ــة املفع ــالحية ناجع ــددة الص ــار متج ــي أفك فه

منبعهـا القـرآن والسـنة نـزل هبـا زمان، ألهنـا ببسـاطة أفكـار 

 .|الروح األمني عىل خاتم األنبياء

إن تناولنــا هلــذا املوضــوع جــاء مــن كــون مفهــوم األمــن 

ــن  ــتحق م ــا يس ــل م ــبياً مل ين ــديثاً نس ــاً ح ــاين مفهوم اإلنس

ــراز املعاجلــات  ــة يف إب البحــث والدراســة، فضــال عــن الرغب

، يف حتقيــق األمــن اإلنســاين ×التــي وضــعها اإلمــام احلســن

يف الوقــت نفســه  ،لصــيانة حقــوق األفــراد وحفــظ كــرامتهم
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ــن  ــق األم ــدي يف حتقي ــر املحم ــذا الفك ــي ه ــوة لتبن ــي دع ه

اإلنسـاين يف هــذا الوقـت الــذي نعـاين فيــه مـن انفــراط عقــد 

 األمن الوطني واإلنساين.

ــوم،  ــذا املفه ــارخيي هل ــور الت ــذا: التط ــا ه ــا يف بحثن تناولن

ــف  ــم موق ــاين، ث ــن اإلنس ــف األم ــنوتعري ــام احلس  ×اإلم

ــة رشوط  ــل واملقارن ــا بالتحلي ــبابه، وتناولن ــلح وأس ــن الص م

ــن ــام احلس ــات ×اإلم ــاهيم ومقوم ــن مف ــمنته م ــا تض ، وم

 األمن اإلنساين يف العرص احلديث.

 * * 
  



 

 

 

 التطور التارخيي ملفهوم األمن اإلنساين

ــان يف اإل ــه اهللا لإلنس ــي خص ــزة الت ــه املتمي ــالم مكانت س

تعاىل هبا من سائر خملوقاتـه، فسـخر لـه كـل املوجـودات حبـا 

بــه وكرامــة لــه وحرصــا عليــه، فحــرم دمــه وهــدر كرامتــه، 

ـــل  ـــني ك ـــمى ب ـــوق األس ـــذلك املخل ـــان ب ـــان اإلنس فك

ــ ــبح حم ــذلك أص ــة ل ــات، ونتيج ــات اخللوق ــل التكليف ور ك

ــ ــذل ـوالتش ــن ال ــه م ــدف إىل إخراج ــي هت ــة الت ريعات االهلي

ــ ــد ح ــة، وق ــزة والرفع ــهوة إىل الع ــىل  رصوالش ــالم ع االس

صـــيانة حيـــاة اإلنســـان مـــن التلـــف وعـــدها مـــن أشـــد 

 املحظورات ورتب عليها أشد العقوبات.
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ــأثرة باإلســالم وغــريـوقــد ســعت األمــم املتحضــ  هرة مت

ــان  ــوق اإلنس ــرتام حق ــة إىل اح ــم واملعرف ــد العل ــن رواف م

ــ ــنفس البش ــيانة ال ــان ـوص ــاط، وك ــف واالنحط ــن التل رية م

ــا  ــه فظهــر م ــق األمــن واألمــان ل مــن ضــمن مســاعيها حتقي

 يعرف بمفهوم األمن اإلنساين.

يتخـــذ مفهـــوم األمـــن اإلنســـاين مـــن الفـــرد وحدتـــه 

منيـة األساسية يف التحليـل بحيـث يصـبح حمـور اي سياسـة أ

أو اقتصادية أو سياسـية هـو حتقيـق أمـن األفـراد وذلـك مـن 

ــادية  ــرارات االقتص ــانية للق ــاد اإلنس ــاة األبع ــالل مراع خ

والسياســية والعســكرية، وإجيــاد آليــات تلــزم الدولــة بتنفيــذ 

 .)١(تعهداهتا نحو السعي لتحقيق أمن األفراد

 .١١) حممد أمني، األمن اإلنساين: ص١(
                                                           



 ١٧ ................................... التطور التارخيي ملفهوم األمن اإلنساين

ن اإلنســاين نقطــة حتــول يف يعــد ظهــور مفهــوم األمــ

ــة، وذلــك مــن خــالل االنتقــال مــن أمــن  الدراســات األمني

ــل  ــون داخ ــن يعيش ــن م ــدود واألرض إىل أم ــة واحل الدول

 .)١(الدولة ويف إطار حدودها وعىل أرضها

ر بعـد أن فاقـت ـكان مـن الطبيعـي العـودة إىل أمـن البشـ

ر كــل التوقعــات، فقــد تأكــد أنــه بــرغم زيــادة ـمعانــاة البشــ

ر ـبعادهــا العســكرية والسياســية فــأمن البشــبأتــأمني الدولــة 

 .)٢(مل يتحقق بأمن الدولة

) العدوي، حممد أمحد عيل، األمن اإلنساين ومنظومة حقوق اإلنسان ١(

دراسة يف املفاهيم والعالقات املتبادلة، (القاهرة، مركز االعالم الوطني، بال) 

 .٤ص

 .٤ص ن، ) م،٢(

                                                           



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ١٨

يتخـــذ مفهـــوم األمـــن اإلنســـاين مـــن الفـــرد وحدتـــه 

ــرغم  ــدول ب ــن ال ــن أن أم ــا م ــل انطالق ــية يف التحلي األساس

أمهيتـــه مل يعـــد ضـــامنا أو كفـــيال بتحقيـــق أمـــن األفـــراد، 

واألكثــر مــن ذلــك أنــه يف أحيــان كثــرية تفقــد الدولــة 

 .)١(الرشعية، فتتحول ضد أمن مواطنيها

ــاج  ــة إلدم ــاين يف حماول ــن اإلنس ــوم األم ــروز مفه ــاء ب ج

ــك  ــن، وذل ــوم األم ــمن مفه ــردي يف ض ــد الف ــق أو البع الش

بــالرتكيز عــىل حتقيــق أمــن األفــراد داخــل احلــدود وعربهــا، 

ــة ــن الدول ــىل أم ــز ع ــن الرتكي ــدال م ــاء  ب ــا ج ــو م ــه، وه ذات

ــهدهتا  ــي ش ــوالت الت ــن التح ــرية م ــة كب ــا ملجموع انعكاس

البيئة الدوليـة يف مـا بعـد احلـرب البـاردة التـي كشـفت عـن 

عمــق مصــادر هتديــد أمــن األفــراد وخطورهتــا، وعــدم 

 .٣األمن اإلنساين، ص) حممد أمني، ١(
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مالئمـة االقـرتاب التقليـدي لألمــن لتحديـد السـبل الكفيلــة 

 .)١(بتحقيق أمن األفراد

 هاألمـن اإلنسـاين جيـد جـذور أن مفهـوممـن وعىل الرغم 

الراســخة يف مفــاهيم أخــر يف العالقــات الدوليــة والقــانون 

الــدويل كحقــوق اإلنســان واألمــن اجلامعــي الــدويل، وعــىل 

أن األفكــار التــي اســتلهم منهــا كانــت قــد مــن الــرغم 

رية، ـنضجت عرب ما يقـرب القـرن والنصـف مـن عمـر البشـ

ــفه مفه ــالتبلور بوص ــذ ب ــا أخ ــام ذكرن ــه ك ــه لكن ــه كيان ــا ل وم

ــذ  ــاردة، فمن ــرب الب ــد احل ــداً بع ــطلحا جدي ــتقل ومص املس

ــ ــعينات القــرن العش ــن اإلنســاين ـتس رين اســتعملت األم

عــدد كبــري مــن الــدول واملــنظامت وســيلة للــربط بــني عــدد 

كبــري مــن املبــادرات السياســية وإضــفاء املزيــد مــن التناســق 

 .٣ن، ص ) م.١(
                                                           



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٢٠

ــ ــرؤ ح ــن ال ــد م ــت العدي ــا إذ انبثق ــاد عليه ول رضورة إجي

التحــديات اجلديــدة خاصــة تلــك ذات  دأ لألمــن يواجــهمبــ

الصــلة بالتنميــة االقتصــادية، فجــاء مفهــوم األمــن اإلنســاين 

الذي يتمحـور حـول ضـامن أمـن األفـراد ليعمـل إىل جانـب 

ــامن  ــول ض ــور ح ــي تتمح ــة الت ــة التقليدي ــورات األمني التص

ــه أو  ــل بدولت ــع يتمث ــار أوس ــمن إط ــن ض ــرد لك ــن الف أم

 .)١(جمتمعه

مصــطلح األمــن اإلنســاين مصــطلحا جديــدا لكــن يبــدو 

ا قــد ظلــت تتبلــور، ومنــذ قــرن األفكــار التــي اســتلهم منهــ

ــدئ ــف ب ــنة  ونص ــر س ــليب األمح ــة للص ــدة الدولي باملعاه

) يوسف، خولة حمي الدين، األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون الدويل ١(

العام، بحث منشور يف جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 

 .٥٢٥م)، ص ٢٠١٢، (دمشق، ٢، العدد٢٨مج
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م مــرورا بــاإلعالن العــاملي حلقــوق اإلنســان وصــوال ١٨٦٤

ــنة  ــف س ــدات جني ــي ١٩٤٩إىل معاه ــة الت ــا املرجعي م، أم

ر، فمقاربــة ـي ســالمة البشـيسـتند اليهــا األمـن اإلنســاين فهـ

 .)١(بالتهديدات غري التقليدية األمن اإلنساين تعنى
وكام أسلفنا بـرز مفهـوم األمـن اإلنسـاين نتاجـا ملجموعـة 
من التحوالت التـي شـهدهتا حقبـة مـا بعـد احلـرب البـاردة، 
كمفهـــوم جديـــد يرتكـــز باألســـاس عـــىل ضـــامن كرامـــة 

ــد  ــن التهدي ــواهر م ــري ظ ــة لتفس ــان كمحاول ــي مل اإلنس األمن
يكــن مــن املمكــن التعامــل معهــا وفقــا لألدبيــات التقليديــة 
ملفهوم األمن، ويمكـن تتبـع جـذور مفهـوم األمـن اإلنسـاين 

اإلنساين يف ) موسى، غادة عيل، إعادة النظر يف اسرتاتيجيات األمن ١(

املنطقة العربية أوراق خمتارة قدمت خالل املؤمتر الدويل لألمن اإلنساين يف 

/ (عامن، ٢٠٠٥/ ٣/ ١٥ - ١٤الدول العربية املنعقد يف عامن للمدة من 

 .١١م)، ص٢٠٠٥
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يف بعــض املبــادرات املحــدودة لطــرح هــذا املفهــوم إال أنــه مل 
ــىل  ــوم ع ــرح املفه ــؤثر يف ط ــري ودور م ــد كب ــا ص ــن هل يك

م ظهــرت ١٩٦٦أجنــدة العالقــات الدوليــة، ففــي عــام 
، ويف عـام )١(ظرية سـيكولوجية كنديـة باسـم األمـن الفـردين

ــه ١٩٦٦ ــز) رؤيت ــدي (بالت ــاديمي الكن ــرح األك ــاً ط م أيض
ــ ــن الف ــول األم ــض  رديح ــاين بع ــن اإلنس ــه (األم يف كتاب

ـــوم  ـــية يف أن مفه ـــيته األساس ـــت فرض ـــأمالت)، ومتثل الت
األمن هـو مفهـوم شـامل يضـم العالقـات االجتامعيـة كافـة 

ت واملجتمعــات، ومتثــل تعويضــا أو التــي تــربط اجلامعــا
بــديال عــن الشــعور الــذايت بغيــاب األمــن مــن خــالل قبــول 

) أمحد عبد اجلبار، عواد، منى جالل، الديمقراطية واألمن اإلنساين، ١(

 ، (بغداد،٤٦اسية، جامعة بغداد، العددبحث منشور يف جملة العلوم السي

 .٦م)، ص٢٠١٣
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ــلطة ــن الس ــة م ــامط معين ــة )١(أن ــز) أن الدول ــد (بالت ــد أك ، وق
األفــراد اآلمنــني أو حتقيــق أمــن  رورةـبالضــ ىاآلمنــة ال تعنــ

ــري  ــتو النظ ــىل املس ــد ع ــل أول حت ــا مث ــو م ــراد، وه األف
للفكر التقليدي القـائم عـىل حموريـة أمـن الدولـة، أو أن أمـن 
الدولــة هــو األســاس يف حتقيــق أمــن كــل مــا بــداخلها مــن 
ــدال  ــذاك ج ــز) آن ــة (بالت ــر نظري ــك مل تث ــرغم ذل ــراد، وب أف

ــ ــاين، وه ــن اإلنس ــوم األم ــول مفه ــياق ح ــم يف س ــا يفه و م
ــرب  ــروف احل ــت وظ ــائدة يف ذاك الوق ــة الس ــة الدولي البيئ

 .)٢(الباردة

 .٢١) حممد أمني، األمن اإلنساين، ص١(

، شنني، حممد املهدي، حتوالت ٢١) حممد أمني، األمن اإلنساين، ص٢(

رؤية خمتلفة بتاريخ  ،مفهوم األمن اإلنساين، بحث منشور عىل موقع بحوث

 .٥، ص١٠/٧/٢٠١١

                                                           



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٢٤

ــ ــرن العش ــن الق ــات م ــبعينات والثامنين ــالل الس رين ـوخ

أُثري احلديث عـن مفهـوم أمـن الفـرد أو األمـن اإلنسـاين مـن 

خالل مناقشة ابـرز حتـديات هتديـد أمـن األفـراد ومصـادره، 

ــض  ــارير بع ــأعامل وتق ــك ب ــض وذل ــتقلة وبع ــان املس اللج

أعامل املـؤمترات الدوليـة، وهـو مـا جـاء باألسـاس يف سـياق 

حمورين تعلـق األول مـنهام بـالربط بـني األمـن والتنميـة، أمـا 

ــة  ــن والتنمي ــايا األم ــني قض ــربط ب ــاء ف ــاين فج ــور الث املح

 .)١(واإلنفاق عىل التسليح

ر واألفـــراد يف ـثـــم أعيـــد إحيـــاء مفهـــوم أمـــن البشـــ

ملختلفـــة ممـــا أد إىل شـــيوع مفهـــوم األمـــن املجتمعـــات ا

اإلنسـاين، وطغـى عــىل مفـاهيم أخــر كـاألمن االجتامعــي، 

رية ـواألمــن الــوطني، بعــد صــدور تقريــر عــن التنميــة البشــ

 .٢١اإلنساين: ص) حممد أمني، األمن ١(
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ــام  ــي ع ــدة اإلنامئ ــم املتح ــامج األم ــل برن ــن قب ، )١(م١٩٩٤م

أكــد هــذا التقريــر عــىل أن جــوهر األمــن اإلنســاين يكمــن يف 

ــر امل ــيش، إذ ظه ــاهيم التهم ــة املف ــن منظوم ــزءا م ــطلح ج ص

ــة ــة للتنمي ــن )٢(الكلي ــانية واألم ــة اإلنس ــني التنمي ــط ب ، ورب

ي التخفيــف مــن ـاإلنســاين، وإن األمــن اإلنســاين يقتضــ

ر، وتؤكـــد مقاربـــة ـكافـــة رضوب اخـــتالل ســـالمة البشـــ

ــي أن  ــن ال ينبغ ــاين، إن األم ــن اإلنس ــانية لألم ــة اإلنس التنمي

بـل ينبغــي أن يعنـى كــذلك  ر عـىل الــدول واألقـاليم،ـيقتصـ

، سامل مها ٥) العدوي، األمن اإلنساين ومنظومة حقوق اإلنسان، ص١(

رحيم، شبكة احلامية االجتامعية واألمن اإلنساين يف العراق يف إطار السياسة 

، ٤االجتامعية، بحث منشور يف جملة كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، العدد

 .١١٣٦م)، ص٢٠١٢(بغداد، 

 .١١٣٦شبكة احلامية االجتامعية: ص) سامل، ٢(
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ــو ــذين يكون ــاألفراد ال ــل  نب ــة، ب ــاغل األمني ــميم املش يف ص

وأكثــر مــن ذلــك إذ ينبغــي أن يعنــى كــذلك بــاألفراد الــذين 

يف صميم املشـاغل األمنيـة، بـل وأكثـر مـن ذلـك إذ  نيكونو

ــع  ــاءات والواق ــة الفض ــراد إىل كاف ــد أمــن األف ينبغــي أن يمت

 .)١(ة وبيئةمن سكن ومشغل وشارع ومجاعة حملي

ــاين  ــي مفهــوم األمــن اإلنس ــدول يف تبن أخــذت بعــض ال

كأحـــد أدوات سياســـتها اخلارجيـــة، ومـــن بينهـــا اليابـــان 

ـــــام  ـــــدا، ويف ع ـــــاد األوريب ٢٠٠٥وكن ـــــرح االحت م ط

ــق  ــة لتحقي ــرتاتيجية األوربي ــا (االس ــق عليه ــرتاتيجية أطل اس

 .)٢(األمن اإلنساين)

 * *

 .١١) موسى، اعادة النظر يف اسرتاتيجيات األمن اإلنساين: ص١(

 .٤) حممد أمني، األمن اإلنساين: ص٢(

                                                           



 

 

 

 تعريف األمن اإلنساين

ــابق  ــتاين الس ــة الباكس ــر املالي ــق وزي ــوب احل ــرف حمب ع

ــامج األمــم املتحــدة اإلنامئــي  واخلبــري االقتصــادي لــد برن

األمــن اإلنســاين بقولــه: إن حمــور األمــن جيــب أن ينتقــل إىل 

ضـــامن أمـــن األفـــراد مـــن خمـــاطر متنوعـــة عـــىل رأســـها 

ــام  ــود نظ ــدرات، ووج ــر واملخ ــاب والفق ــراض واإلره األم

وذلــك مــن طريــق حتقيــق التنميــة عــاملي غــري عــادل، 

وإصــالح املؤسســات الدوليــة، وعــىل رأســها األمــم املتحــدة 

واملــنظامت االقتصــادية العامليــة كصــندوق النقــد الــدويل 
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والبنـك الــدويل للتعمـري، والتنميــة عــرب رشاكـة حقيقيــة بــني 

 .)١(دول العامل كلها

ــدة،  ــم املتح ــة لألم ــاين التابع ــن اإلنس ــة األم ــه جلن وعرفت

ر بطرائـق تعـزز ـاية اجلـوهر احليـوي حليـاة مجيـع البشـبأنه مح

ـــه، ورأت أن  ـــان لذات ـــق اإلنس ـــان وحتقي ـــات اإلنس حري

ر هـــو جمموعـــة احلقـــوق ـاجلـــوهر احليـــوي حليـــاة البشـــ

واحلريات األولية التـي يتمتـع هبـا األفـراد، وضـامن محـايتهم 

مـــن أوضـــاع قاســـية قـــد جيـــدون أنفســـهم فيهـــا، ومـــن 

 .)٢(التهديدات واسعة النطاق

 .٢٥٦) يوسف، األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون الدويل: ص١(

 .١١٤٢) سامل، شبكة احلامية االجتامعية: ص٢(
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ــويف  ــدة ك ــم املتح ــابق لألم ــام الس ــني الع ــيام رأ األم ف

ــه مــا هــو  ــان: أن األمــن اإلنســاين يتضــمن بأوســع معاني عن

العنيفـة، فهـو يشـمل  راعاتـأكثر بمراحل مـن انعـدام الصـ

حقوق اإلنسـان، واحلكـم الرشـيد، وإمكانيـة احلصـول عـىل 

التعلـــيم، والرعايـــة الصـــحية، وكفالـــة وإتاحـــة الفـــرص 

ــوة يف  ــل خط ــه، وك ــق إمكانات ــرد لتحقي ــل ف ــارات لك واخلي

هذا االجتاه هي أيضـاً خطـوة نحـو احلـد مـن الفقـر، وحتقيـق 

 راعات، والتحـــرر مـــنـالنمـــو االقتصـــادي، ومنـــع الصـــ

الفقـر، والتحـرر مـن اخلــوف، وحريـة األجيـال املقبلــة يف أن 
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ترث بيئة طبيعية صـحية هـي اللبنـات املرتابطـة التـي يتكـون 

 .)١(منها أمن اإلنسان، واألمن القومي

وهنـاك تعريـف آخـر يصـف األمـن اإلنسـاين بأنـه احلالـة 

ــي  ــية، والت ــة األساس ــات املادي ــة احلاج ــا تلبي ــتم فيه ــي ت الت

فيهـــا الكرامـــة اإلنســـانية بـــام يف ذلـــك يمكـــن أن حتقـــق 

ــزأ  ــيل ال يتج ــكل ك ــع بش ــاة املجتم ــة يف حي ــاركة الفعال املش

٢(دون أن يتم تطبيق ذلك لصالح فئة دون أخر(. 

ــن  ــتحق م ــا يس ــاه م ــل أعط ــن ب ــالم األم ــل اإلس مل هيم

ــي  ــان الت ــاة اإلنس ــليمة حلي ــة الس ــوفر البيئ ــه ي ــتامم لكون االه

ــة فيهــا يســتطيع أن يــامرس كافــة نشــاطاته ا لعباديــة والدنيوي

، ٥٢٨ -٥٢٧ه يف القانون الدويل، ص) يوسف، األمن اإلنساين وأبعاد١(

 .٣شنني، حتوالت مفهوم األمن اإلنساين: ص

 .١١٤٤) سامل، شبكة احلامية االجتامعية: ص٢(
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بشكل سليم، وأن جينـي ثـامر هـذا العمـل، لـذا وردت كلمـة 

، وقــد )٢(، وســبع مــرات بصــيغة آمنــني)١(األمــن مخــس مــرات

وردت يف بعضـــها األمـــن مقابـــل اخلـــوف والـــذي يعنـــي 

ــىل  ــاده ع ــا عب ــه اهللا ســبحانه وتعــاىل فيه ــد نب ــان، وق االطمئن

ــاة كــام  ــه إلدامــة احلي ــة األمــن ورضورت ــه تعــاىل: أمهي يف قول

ي﴿ مْ  الَّذِ هُ مَ عَ نْ  أَطْ وعٍ  مِ مْ  جُ نَهُ آمَ نْ  وَ فٍ  مِ وْ  .)٣(﴾خَ

؛ سورة البقرة: ٨٢-٨١؛ سورة األنعام: اآلية ٨٣) سورة النساء: اآلية ١(

 .٥٥؛ سورة النور: اآلية ١٢٥اآلية 

؛ سورة ٨٢، ٤٦؛ سورة احلجر: اآلية ٩٩) سورة يوسف: اآلية ٢(

؛ سورة ١٨؛ سورة سبأ: اآلية ٣١؛ سورة القصص: اآلية ١٤٦الشعراء: اآلية 

 .٥٥الدخان: اآلية 

 .٤) سورة قريش: ٣(
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ــن  ــر ع ــد ورد يف األث ــة فق ــة املبارك ــنة النبوي ــا يف الس أم

رسولنا الكـريم انـه قـال: (مـن أصـبح مـنكم آمنـا يف رسبـه، 

معاىف يف جسده، عنده قـوت يومـه، فكـأنام حيـزت لـه الـدنيا 

ــذافريها) ــول )١(بح ــديث رس ــ، وح ــذا خيتص ــكل ـاهللا ه ر بش

دقيق كل مفاهيم األمـن اإلنسـاين وتعريفاتـه التـي عنيـت بـه 

ر األمــن ـاألمـم املتحــدة بعــد طــول عنــاء، فالرســول مل يقصــ

عــىل االطمئنــان، والبعــد عــن اخلــوف، وإنــام ربطــه باحلالــة 

ـــات  ـــن املقوم ـــا م ـــادي، ومه ـــن االقتص ـــحية، واألم الص

 الرضورية لتحقيق األمن اإلنساين.

هـ)، سنن الرتمذي، (بريوت، دار الغرب ٢٧٩) الرتمذي، أبو عيسى (١(

 .١٦٧، ص٤م)، ج١٩٩٦اإلسالمي، 
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ــت  ــن كان ــت أن يكــون األم ــد اقتض ــالمية ق ــة اإلس الرؤي

ــت  ــل جعل ــرد، ب ــا الف ــد دني ــه عن ــف طمأنينت ــا ال تق اجتامعي

ــردي،  ــار الف ــه يف اإلط ــبيل لتحقق ــه الس ــه واجتامعيت مجاعيت

ــد جتــاوز ــة ق ــذه الرؤي ــإن ه ــق  تف ــاق احل ــة األمــن نط بأمهي

ــا، ورضورة  ــا رشعي ــة، وواجب ــة إهلي ــه فريض ــاين لتجعل اإلنس

العمـران اإلنسـاين، بـل جعلـت هـذه من رضورات اسـتقامة 

ـــة اإلســـالمية إقامـــة مقومـــات األمـــن  االجتامعـــي الرؤي

بــاألمن  نياعــىل صــالح الــد تاألســاس إلقامــة الــدين فرتبــ

 .)١(عىل مقومات االجتامع اإلنساين فيها صالح الدين

 * * 

 

ة، دار الرشوق، ) عامرة، حممد، اإلسالم واألمن االجتامعي، (القاهر١(

 .١٧م)، ص١٩٩٨

                                                           



 

  



 

 

 

 يف حتقيق األمن اإلنساين Qجهود اإلمام احلسن 

مـن هــذه الرؤيــة اإلســالمية التـي جتعــل األمــن اإلنســاين 

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــق اإلم ــا انطل ــا رشعي ــعيه  Qواجب يف س

، فحـاول جاهـدا أن Nلتحقيق األمـن ألمـة جـده املصـطفى 

ي عــىل مســببات اخلــوف والــذعر، وإشــاعة الفــوىض، ـيقضــ

ــأول  ــدأ ب ــلمني، وب ــاد املس ــدمري اقتص ــني، وت ــع اآلمن وتروي

اخلطــوات أن دعــا النــاس للجهــاد، فاجلهــاد يف نظــر اإلمــام 

ــن  ــاين  Qاحلس ــن اإلنس ــق األم ــرق لتحقي ــع الط ــان أنج ك

ــاء ــون يف األرض  بالقض ــانوا يعيث ــذين ك ــطني ال ــىل القاس ع

فســـاداً، وال يتورعـــون عـــن ارتكـــاب اجلـــرائم، وانتهـــاك 



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٣٦

خـرج  Qأن اإلمـام احلسـن  )١(املحرمات، فقـد ذكـر الطـربي

ــن  ــام احلس ــة، أن اإلم ــاة معاوي ــدائن ملالق ــاس إىل امل  Qبالن

ـــر  ـــيام ذك ـــة، ف ـــاة معاوي ـــدائن ملالق ـــاس إىل امل ـــرج بالن خ

لعلمـه بأهـل الكوفـة كـان  Qأن اإلمـام احلسـن  )٢(املسعودي

ــه إىل  ــرهم بالتوج ــذا أم ــاد، ول ــدقهم يف اجله ــن ص ــا م مرتاب

 املعسكر يف النخيلة، فركب وختلف عنه أكثر الناس.

هـ)، تاريخ األمم وامللوك، (بريوت، دار ٣١٠) حممد بن جرير (ت ١(

 .٣٣٠، ص٣م)، ج٢٠١٠األمرية، 

هـ)، اثبات الوصية لإلمام عيل بن أيب ٣٤٦) عيل بن احلسن بن عيل (ت٢(

 .١٦٨م)، ص٢٠٠٩، (النجف األرشف، دار األندلس، Q طالب
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وتوالــت خيانــات قــادة اجلــيش، فمــرة رجــل مــن كنــدة، 

ــراد ــن م ــل م ــر رج ــويب)١(وأخ ــر اليعق ــام  )٢(، وذك أن اإلم

ــن  ــيش  Qاحلس ــىل راس ج ــاس ع ــن العب ــد اهللا ب ــه عبي وج

ر الفـا، فـرتك جيشـه وانحـاز إىل معاويـة بعـد ـقوامه اثنا عشـ

أن جعل له ألـف ألـف درهـم، وأخـريا مـا حـدث لإلمـام يف 

ساباط مـن وثـوب النـاس عليـه، وطعنـه يف فخـذه وانتهـاب 

 .)٣(متاعه

ــن ــل؟ وبم ــف يقات ــه، فكي ــام خالفت ــال أي ــو احل ــذا ه  ه

ــ ــق النص ــأي روح حيق ــل؟ وب ــا ـيقات ــة كياهن ــظ لألم ر، وحيف

 .١٦٨ن، ص ) م.١(

هـ)، تاريخ اليعقويب، تعليق: ٢٩٢بن إسحاق بن واضح (ت ) أمحد ٢(

 .١٤٩، ص٢هـ)، ج١٤٢٥خليل منصور، (طهران، مطبعة مهر، 

 .١٤٩، ص٢ن، ج ) م.٣(
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ــروف  ــذه الظ ــل يف ه ــا مل نفص ــق أنن ــا؟ واحل ــالمة أبنائه وس

ــىل  ــى ع ــي ال ختف ــة الت ــور املعلوم ــن األم ــبحت م ــا أص ألهن

 أحد، وليس من وكد البحث اخلوض فيها.

ــن  ــام احلس ــم اإلم ــن ه ــول إىل  Qمل يك ــة، والوص اخلالف

ام كـان هدفـه مـن اخلالفـة السلطة والتـأمر عـىل النـاس، وإنـ

ــ ــق الش ــاس وف ــني الن ــوي ب ــن اهللا، وأن يس ــيم دي ريعة ـأن يق

املقدسة من إقامـة العـدل، وإشـاعة األمـن، وهتيئـة الظـروف 

املناســبة لنهــوض األمــة واالرتقــاء باإلنســان املســلم، وملــا مل 

روع أن يسـتمر قـرر اإلمـام ـتكن الظـروف تسـمح هلـذا املشـ

ــن  ــ Qاحلس ــة بش ــد اهلدن ــا ـأن يعق ــتخلص م ــى يس روطه حت

ــراثن معاويــة حتقيقــا  يســتطيع استخالصــه للمســلمني مــن ب

لألمــن اإلنســاين، ولــيس ضــعفا أو جبنــا عــن القتــال، وقــد 

ذلـك بقولـه: (يـا عجبـا مـن قـوم ال  Qعلل اإلمـام احلسـن 



 ٣٩ .......................... يف حتقيق األمن اإلنساين Qجهود اإلمام احلسن 

ــو  ــا واهللا ل ــدرة، أم ــدرة إىل غ ــن غ ــن م ــم وال دي ــاء هل حي

بـه أيَّ  وجدت أعوانـا لقمـت هلـذا األمـر اي قيـام، وهنضـت

 .)١(هنوض)

ــن  ــام احلس ــالم  Qواإلم ــلحة االس ــب مص ــدما يغل عن

عنـدما هـادن  Qالعليا إنام يسري عىل هنـج أمـري املـؤمنني عـيل 

، مغلبـا Nالقوم الـذين ابتـزوا حقـه عـىل خالفـة رسـول اهللا 

مصــلحة الـــدين، وســـاعيا إىل وحـــدة املســـلمني، فصـــدع 

ــن أ ــها اب ــد تقمص ــا واهللا لق ــهورة: (أم ــه املش ــة بقولت يب قحاف

منهـا حمـل القطـب مـن الرحـى، ينحـدر  حمـيلوانه لـيعلم أن 

ــي الســيل وال يرقــى إيل الطــري، فســدلت دوهنــا ثوبــا  عن

وطويــت عنهــا كشــحا، وطفقــت أرتئــي بــني أن أصــول بيــد 

جذاء أو أصرب عىل طخيـة عميـاء هيـرم فيهـا الكبـري ويشـيب 

 .١٦٩) املسعودي، اثبات الوصية، ص١(
                                                           



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٤٠

فيها الصـغري ويكـدح فيهـا مـؤمن حتـى يلقـى ربـه، فرأيـت 

ــ ــذ، أن الص ــني ق ــربت ويف الع ــى، فص ــا أحج ــىل هات رب ع

ــا) ــي هنب ــجى أر تراث ــق ش ــها )١(ويف احلل ــالظروف نفس ، ف

عــىل الصــرب، واملجتمــع نفســه  Q اً التــي أجــربت اإلمــام عليــ

ى للباطــل أن ـر احلــق، وقنــع بالــذل، وارتضـــالــذي مل ينصــ

: (ألســلمن مــا ســلمت Qيســود، حتــى قــال أمــري املــؤمنني 

ــور امل ــلمني، ومل أم ــيلّ س ــور إال ع ــا ج ــن فيه ــة) يك ، )٢(خاص

وهي الظروف واملواقـف نفسـها التـي دعـت اإلمـام احلسـن 

هـ)، رشح ٦٥٦) ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهللا املدائني (ت ١(

إبراهيم، (بريوت، الدار اللبنانية للنرش،  هنج البالغة، حتقيق: حممد أبو الفضل

 .١١٢، ص١م)، ج٢٠٠٨

 .٢٦٦، ص٦ن، ج ) م.٢(
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إىل القـــول: (وإن معاويـــة نـــازعني حقـــا هـــو يل، فرتكتـــه 

 .)١(لصالح األمة، وحقن دمائها)

ــر  Qكــان اإلمــام احلســن  يســعى بكــل جهــده لقطــع داب

 القاسطني، ومل يـألُ جهـدا يف ذلـك، إال أنـه ملـا رأ اخلـذالن

رة ـالعافيـــة والســـالمة عـــىل نصـــ ميف أصـــحابه، وإيثـــاره

ــار أن هيــادن حلقــن دمــاء املخلصــني مــن األمــة،  احلــق، اخت

ــ ــتم والتش ــن الي ــال م ــاء واألطف ــظ النس ــار ـوحف رد، واخت

 ألمته ما هو أفضل لعلمه بعاقبة األمور.

بطــال للحــرب، وبطــال يف حتقيــق  Qكــان اإلمــام احلســن 

ــر أن  األمــن اإلنســاين، ولــيس الســالم فقــط، فقــد كــان ي

السالم واألمـن اإلنسـاين يتحقـق بإرغـام معاويـة عـىل قبـول 

ــد أن رأ خــذالن  ــر، أمــا بع ــان لــويل األم ــق واإلذع احل

 .٢٨٨،ص٣) البالذري، أنساب األرشاف، ج١(
                                                           



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٤٢

النــاس وتشــتت معســكره خيانــة وهربــا وتقاعســا، ورأ أن 

معاويــة وحزبــه يغــريون عــىل بــالد املســلمني، فيقتلــون 

ــالل،  ــون الغ ــال، وحيرق ــيوخ واألطف ــاء والش ــون النس وينهب

مـن أن معاويـة فـرق  )١(الثروات وهـو مـا أشـار إليـه الطـربي

جيوشه عـىل أطـراف دولـة اإلمـام يقتلـون ويـدمرون النسـل 

 واحلرث.

مــن أن يقــف بوجــه  Qنقــول كــان البــد لإلمــام احلســن 

هذا املـد األمـوي الـذي أخـذ يـدمر أرض املسـلمني، وينـزو 

ــاس  ــامن الن ــل إي ــا، ويقت ــدما وختريب ــالم ه ــاليم اإلس عــىل تع

 Qبعظمة الرسالة وحـق الواليـة، لـذلك آثـر اإلمـام احلسـن 

أن يشــيع األمــن اإلنســاين، والســلم االجتامعــي ليقطــع عــىل 

ــه وا ــل بيت ــو وأه ــرغ ه ــق، ويتف ــة الطري ــن معاوي ــص م خلل

 .٣١٦،ص٣) تاريخ األمم وامللوك: ج١(
                                                           



 ٤٣ .......................... يف حتقيق األمن اإلنساين Qجهود اإلمام احلسن 

أصحابه للمقاومـة السـلمية بفضـح أسـاليب معاويـة، فكـان 

بطـل املقاومـة السـلمية التـي أثمـرت عـن  Qاإلمام احلسـن 

ــني  ــام احلس ــورة اإلم ــروف لث ــاع الظ ــىل Qإين ــت ع ، وأبق

املخلصــني مــن أتباعــه الــذين واجهــوا محلــة حتريــف الــدين 

التــي كــان يقــوم هبــا معاويــة ببــث األحاديــث املــزورة التــي 

ت معــامل الــدين، فوقــف أصــحاب اإلمــام عــىل الــرغم غــري

رون ـمن كل الظروف يبثـون علـوم أهـل بيـت النبـي، وينشـ

ــها  ــلطة طمس ــت الس ــي حاول ــاهرة الت ــرتة الط ــائل الع فض

ــان  ــر، فك ــارة أخ ــوة ت ــارة، وبالرش ــف ت ــاإلكراه والتخوي ب

 .Qذلك من أعظم ثامر اهلدنة التي قررها اإلمام احلسن 

لوجــدنا ذات اخلــط  Qم احلســن ولــو ســربنا حيــاة اإلمــا

ـــؤمنني  ـــري امل ـــوه أم ـــه أب ـــذي انتهج ـــة  Qال ـــه فاطم وأم

يتجســد مــرة أخـر يف ســريته الرســالية حيــث مل  Pالزهـراء



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٤٤

يــر مصــلحة فــوق مصــلحة اإلســالم العليــا، وال قيمــة 

كــل يشء يف  Qيء أكــرب مــن قيمتهــا، بــل لقــد أرخــص ـلشــ

 .)١(سبيلها ألهنا سبيل اهللا وكلمته العليا

ــت  ــم فكان ــلمني أه ــاء املس ــالم وحقــن دم ــلحة اإلس مص

ــن  ــام احلس ــد اإلم ــن  Qعن ــي وم ــر والنه ــلطة األم ــن س م

ــاً  زخــرف الــدنيا، فاحلفــاظ عــىل أرواح املســلمني كــان واجب

أن  Qرشعيـا مقدســا ال يمكــن إلنســان مثــل اإلمــام احلســن 

يتوانى يف احلفاظ عليه، وهـذا مـا أثبتتـه اهلدنـة، فقـد حققـت 

ــ ــان لش ــتقرار واألم ــه، ومل االس ــدة حيات ــول م ــام ط يعة اإلم

 حياً. Qيصل اليهم معاوية ما دام اإلمام احلسن 

 * * 

) املقدادي، فؤاد كاظم، اإلمام احلسن ومصلحة اإلسالم العليا، بحث ١(

 .٨٤هـ)، ص١٣٧٦، (٢٢منشور يف جملة رسالة الثقلني، العدد

                                                           



 

 

 رشوط اهلدنة

جتاهل الكثـري مـن املـؤرخني رشوط اهلدنـة التـي وضـعها 

فلـم يـذكروها، والـذي ذكرهـا إنـام ذكرهـا  Qاإلمام احلسن 

جمملـــة ومل يفصـــل فيهـــا، ومل تتفـــق املصـــادر عـــىل هـــذه 

روط ـروط، ونحن يف بحثنـا هـذا سـنأخذ مـن هـذه الشــالش

 Qمــا يوافــق موضــوعنا فقــط، وهــو ســعي اإلمــام احلســن 

لتحقيــق األمــن اإلنســاين، فقــد تنــاول عــدد كبــري مــن 

ل، ممــا يغنــي عــن روط بالنقــد والتحليـــالبــاحثني هــذه الشــ

تناولــه، وكــي ال يتشــعب املوضــوع وخيــرج عــن صــلبه، لــذا 

ــىل الشــ ــنركز ع ــن واألمــان ـس ــي تضــمنت األم روط الت

 لشيعة اإلمام خاصة وللمسلمني عامة.
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اشــرتط عــىل  Qأن اإلمــام احلســن  )١(ذكــر الــبالذري

ــهم  ــىل أنفس ــانوا ع ــا ك ــث م ــون حي ــاس آمن ــة أن: (الن معاوي

  من أصحابه). اً وأمواهلم وذرارهيم وال خييف أحد

ال يطلــب أحــدا أروط: (ـذكــر ابــن عبــد الــرب مــن الشــو

يء كــان يف ـمـن أهـل املدينـة واحلجــاز وال أهـل العـراق بشـ

 .)٢(أيام أبيه، وأن يكون األمر من بعده لإلمام احلسن)

؛ ينظر: (السيوطي، جالل الدين ٢٨٧، ص٣) أنساب األرشاف، ج١(

هـ)، تاريخ اخللفاء، اعتناء: وائل حممود ٩١١عبد الرمحن بن أيب بكر (ت 

 .١٢٣م)، ص ٢٠٠٨الرشقي، بريوت، دار الكتب العلمية، 

هـ)، االستيعاب يف ٤٦٣) أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي (ت٢(

م)، ٢٠٠٢األصحاب، حتقيق: عادل مرشد، (عامن، دار االعالم، معرفة 

؛ ينظر: (احلسني، هاشم معروف، سرية األئمة االثني عرش، (بريوت، ١٨٠ص

 .٥٢٤، ص١م)، مج٢٠٠٩مطابع بريوت احلديثة، 

                                                           



 ٤٧ ............................................................ رشوط اهلدنة

ابـن الصـباغ فـذكر مـا نصـه: (ولـيس ملعاويـة بـن أيب  أما

سفيان أن يعهـد إىل أحـد مـن بعـده عهـدا، بـل يكـون األمـر 

ــون  ــاس آمن ــىل أن الن ــلمني، وع ــني املس ــور ب ــده ش ــن بع م

ـــنهم  ـــامهم ويم ـــاىل يف ش ـــن أرض اهللا تع ـــانوا م ـــث ك حي

ــيعته  ــيل وش ــحاب ع ــىل أن أص ــازهم، وع ــراقهم وحج وع

نســائهم وأوالدهــم حيــث آمنــون عــىل أنفســهم وأمــواهلم و

كـــانوا، وعـــىل معاويـــة بـــن أيب ســـفيان بـــذلك عهـــد اهللا 

 .)١(وميثاقه)

، ينظر: (ابن عقيل، حممد بن عقيل K ) الفصول املهمة يف معرفة األئمة١(

، النصائح الكافية، حتقيق: غالب الشابندر، هـ)١٣٥٠بن عبد اهللا العلوي (ت 

 .٢٤٨م)، ص٢٠٠٦(طهران، مطبعة ستارة، 

                                                           



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٤٨

ــني ــيخ آل ياس ــر الش ــد ذك ــة:  )١(وق ــمن رشوط اهلدن يف ض

(أن يفــرق يف أوالد مــن قتــل مــع أمــري املــؤمنني يــوم اجلمــل 

وأوالد من قتـل معـه بصـفني ألـف ألـف درهـم، وأن جيعـل 

النــاس آمنــون حيــث بجــرد، وعــىل أن اذلــك مــن خــرج دار

ـــازهم  ـــراقهم وحج ـــامهم وع ـــن أرض اهللا يف ش ـــانوا م ك

ويمــنهم، وأن يــؤمن األســود واألمحــر، وأن يتحمــل معاويــة 

ى، وأن ـما يكـون مـن هفـواهتم، وأن ال يتبـع أحـدا بـام مضـ

ــ ــراق بإحن ــل الع ــذ أه ــيل ةال يأخ ــحاب ع ــان أص ــىل أم ، وع

حيــث كــانوا، وأن ال ينــال أحــدا مــن شــيعة عــيل بمكــروه، 

ن أصــحاب عــيل وشــيعته آمنــون عــىل أنفســهم وأمــواهلم وأ

ونســـائهم وأوالدهـــم، وأن ال يتعقـــب علـــيهم شـــيئا، وال 

م)، ٢٠١٠، (بريوت، األعلمي للمطبوعات، Q ) رايض، صلح احلسن١(

 .٢٣٣ص

                                                           



 ٤٩ ............................................................ رشوط اهلدنة

ــق  ــل ذي ح ــل إىل ك ــوء، ويوص ــنهم بس ــد م ــرض جلاح يتع

 .)١(حقه، وعىل ما أصاب أصحاب عيل حيث كانوا)

روط التـي اشـرتطها اإلمـام ـيمكن أن نقـول إن جـل الشـ

ــن  ــالمية،  Qاحلس ــة اإلس ــص األم ــت خت ــا كان ــل وأمهه ب

روط كانـت تتحـدث عـن األمـن واألمـان، بـل ـفمعظم الشـ

ــالم،  ــىل أرض اإلس ــيش ع ــن يع ــاين مل ــن اإلنس ــق األم حتقي

ــيل  ــحاب ع ــة ألص ــة خاص ــى أمهي ــالطبع  Qوأعط ــه ب ملعرفت

ـــأر  اجلـــاهيل الـــذي يطبـــع أخـــالق معاويـــة، وســـعيه للث

ل مــا أويت بكــ Qوالتنكيــل، وكــذلك ســعى اإلمــام احلســن 

من قوة خللـق املنـاخ املناسـب وإتاحتـه ألصـحاب اإلمـام أن 

، املوسوي، ٢٣٤ص  ٢٣٣، ص Q ) آل ياسني، صلح احلسن١(

، حتقيق: مصطفى Q مصطفى، الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن

 .١٠٣م)، ص١٩٧٥(طهران، دار املعلم،  الرضوي،
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ــ ــة ـينش ــاليم املحمدي ــيل، والتع ــالمي األص ــر اإلس روا الفك

ــذلك  ــن ل ــن األم ــو م ــة يف ج ــدثوا بحري ــحيحة، ويتح الص

نــر التأكيــد الكبــري ملصــطلح األمــان ألصــحاب عــيل، ألن 

اهلــدف األســمى مــن اهلدنــة كــان احلفــاظ عــىل الــدين 

يف مواجهــة الــدين األمــوي الــذي شــوه اإلســالم،  املحمـدي

ــد  ــي متج ــة الت ــابع اجلاهلي ــه بط ــن تعاليم ــري م ــع الكث وطب

العــادات عــىل حســاب العقــل والــوحي، ويمكننــا أن نرتــب 

الرشوط عىل وفق مـا استخلصـناه مـن هـذه النصـوص عـىل 

 النحو اآليت:

ــاىل يف  -١ ــن أرض اهللا تع ــانوا م ــث ك ــون حي ــاس آمن الن

وحجــازهم ويمــنهم، وأن يــؤمن األســود شــامهم وعــراقهم 

 واألمحر، وأن يتحمل معاوية ما يكون من هفواهتم.
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ــيل  -٢ ــان أصــحاب ع ــا كــانوا، وأن ال  Qأم حيــث م

ــيل  ــحاب ع ــروه، وأن أص ــيل بمك ــيعة ع ــن ش ــداً م ــال أح ين

وشـــيعته آمنـــون عـــىل أنفســـهم وأمـــواهلم ونســـائهم 

ـــرض  ـــيئا، وال يتع ـــيهم ش ـــب عل ـــم، وأن ال يتعق وأوالده

 ألحد منهم بسوء.

 أن يوصل إىل كل ذي حق حقه. -٣

ــوم  -٤ ــؤمنني ي ــري امل ــع أم ــل م ــن قت ــرق يف أوالد م أن يف

درهـم، وأن د من قتـل معـه بصـفني ألـف ألـف اجلمل وأوال

 بجرد.جيعل ذلك من خراج دارا

ســعى أول مــا ســعى لتحقيــق األمــن  Qفاإلمــام احلســن 

ــه  ــام ستامرس ــه ب ــة، لعلم ــيعته خاص ــم لش ــاس، ث ــة الن لعام

 السلطة ضد معارضيها.
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ـــن  ـــام احلس ـــن اإلم ـــا م ـــب  Qوإدراك ـــة اجلان بأمهي

، وأن األمــن االقتصــادي يف حتقيــق اجلانــب األمنــي وتكاملــه

ال يستتب مـع الفقـر والعـوز، فقـد أكـد اجلانـب االقتصـادي 

 ورضورة توفري احلياة الكريمة للفرد املسلم.

وكــذلك تــوفري مســتلزمات احليــاة الالئقــة لألرامـــل 

واأليتــام الــذين فقــدوا آبــاءهم يف حــريب اجلمــل وصــفني، إذ 

ــام مــن مســؤولياته  ــة هــؤالء االيت كــان اإلمــام يــر أن إعال

ــرب ــق الك ــالم وبح ــة اإلس ــا بعدال ــيال مؤمن ــق ج ، وليخل

 احلياة الكريمة.

حــق الفــرد املســلم بحريــة  Qوأكــد اإلمــام احلســن 

ــن  ــوف م ــن دون خ ــه م ــن آرائ ــري ع ــق التعب ــد، وح املعتق

روط ـسلطة، أو بطش مـن سـلطان جـائر، فكانـت هـذه الشـ
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ــات  ــميم مقوم ــن ص ــة وم ــة متكامل ــرتطها مرتابط ــي اش الت

 الذي سعى اإلمام إىل حتقيقه.حتقيق األمن اإلنساين 

 * * 
  



 

  



 

 

 

 مقومات األمن اإلنساين

ــارخيي لتطــور مصــطلح  ــا عــىل الســياق الت بعــد أن تكلمن

ــرباء  ــا أن نعــرف أنَّ اخل األمــن اإلنســاين وتعريفــه، ينبغــي لن

ــدة  ــات عدي ــعوا مقوم ــد وض ــن ق ــاين رأوا م ــن اإلنس لألم

روري توافرهـا لتحقيـق األمـن اإلنسـاين، إذ مـن دوهنـا ـالض

ــر ــه، ويف ــاين قيمت ــن اإلنس ــد األم ــذه  غيفق ــواه، وه ــن حمت م

ــات  ــول-املقوم ــالغ يف الق ــ -إن مل نب ــي الش ــها ـه روط نفس

ــن  ــام احلس ــرتطها اإلم ــي اش ــق  Qالت ــة ليحق ــة اهلدن يف وثيق

ــد  ــده حمم ــة ج ــاين يف أم ــن اإلنس ــذه  ،Nاألم ــن دون ه إذ م

روط ســتكون اهلدنــة جمــرد مرحلــة انتقاليــة تنتقــل فيهــا ـالشــ
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ــة  ــذه اهلدن ــد ه ــم تفق ــن ث ــر، وم ــاكم إىل آخ ــن ح ــلطة م الس

ــا  ــوغات وجوده ــد مس ــع، وتفق ــدهتا للمجتم ــا وفائ أمهيته

ــن  ــام احلس ــرع اإلم ــا جت ــن أجله ــي م ــن  Qالت ــرع م ــا جت م

اآلالم، ومـــن أهـــم مقومـــات األمـــن اإلنســـاين يف الفكـــر 

 يث:احلد

 األمن االقتصادي: – ١

ــت  ــل ثاب ــأمني دخ ــادي ت ــن االقتص ــق األم ــب حتقي يتطل

 .)٢(، أي ضامن احلد األدنى من املدخول لكل فرد)١(للفرد

هذا اجلانب يف ضمن رشوطه التي  Q وضع اإلمام احلسن

، واملقصود )٣(اشرتطها: أن يوصل معاوية إىل كل ذي حق حقه

 .١١٤٣سامل، شبكة احلامية االجتامعية، ص  )١(

 .٣شنني، حتوالت مفهوم األمن اإلنساين، ص )٢(

 .٢٣٤ص ٢٣٣، صQ آل ياسني، صلح احلسن )٣(
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ــان  ــالم لإلنس ــه اإلس ــذي فرض ــاء ال ــن العط ــه م ــذلك حق ب

ــوا  ــدما فتح ــلمني بع ــىل املس ــاء اهللا ع ــا أف ــة م ــلم نتيج املس

ـــراق  ـــبة يف الع ـــىل األرايض اخلص ـــيطروا ع ـــار، وس األقط

ــ ــام ومص ــم ـوالش ــىل األم ــة ع ــراج واجلزي ــوا اخل ر، وفرض

املغلوبـــة، ففرضـــت الدولـــة العطـــاء للمســـلمني، فكـــانوا 

نـــون مـــا حيتـــاجون إليـــه يف حيـــاهتم اليوميـــة بـــذلك يؤمّ 

واملعاشية، وكان النـاس سـواء يف العطـاء منـذ أن تسـنّم أمـري 

ــريب  Q املــؤمنني ــني ع ــرق ب ــة اإلســالم، ال ف ــلطة يف دول الس

 وأعجمي.

ــ ــذا الش ــة ه ــالف معاوي ــد خ ــام ـوق ــاة اإلم ــد وف رط بع

أن معاويــة كتــب إىل  )١(فقــد نــصَّ ابــن أيب احلديــد Q احلســن

لـه ن ســخة واحـدة إىل مجيــع البلـدان: (أنظــروا مـن قامــت عامّ

 .٢٩، ص١١رشح هنج البالغة، ج )١(
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عليه البينة أنـه حيـب عليـاً وأهـل بيتـه، فـاحموه مـن الـديوان، 

 واسقطوا عطاءه ورزقه).

 األمن الغذائي: – ٢

ويقصـــد بـــه أن تكـــون لـــد مجيـــع النـــاس يف مجيـــع 

ــذاء  ــىل الغ ــادياً ع ــاً واقتص ــول مادي ــة احلص ــات إمكاني األوق

 .)١(األسايس

ــبة  ــو وبالنس ــيس ه ــذاء ل ــوافر الغ ــإن ت ــدة ف ــم املتح لألم

رائية ـاملشــكلة بقــدر مــا هــي يف توزيعــه ونقــص القــدرة الشــ

عند األفـراد، ومـن هنـا يـرتبط معاجلـة هـذه املشـكلة بتـأمني 

 .)٢(الدخل املناسب للفرد وتأمني األمن االقتصادي

 .١٢العدوي، األمن اإلنساين ومنظومة حقوق اإلنسان: ص )١(

 .١١٤٣سامل، شبكة احلامية االجتامعية: ص )٢(
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ــتمكن  ــى ي ــلم حت ــرد املس ــب للف ــدخل املناس ــأمني ال ولت

لـــالزم لـــه ولضـــامن أمنـــه مـــن احلصـــول عـــىل الغـــذاء ا

يف  Q االقتصــادي فقــد اشــرتط اإلمــام احلســن املجتبــى

ـــل  ـــهداء يف اجلم ـــأوالد الش ـــة ب ـــل معاوي ـــة أن يتكف اهلدن

رط فضـالً عـن أنـه حيقـق األمـن الغـذائي ـوصفني وهذا الش

هــو ضــامن اجتامعــي هلــذه األرس التــي فقــدت مــن يعوهلــا يف 

ــة: (أن ي ــة اهلدن ــاء يف وثيق ــد ج ــروب، فق ــك احل ــرق يف تل ف

ــن  ــل وأوالد م ــوم اجلم ــؤمنني ي ــري امل ــل مــع أم أوالد مــن قت

 .)١(قتل معه يف صفني ألف ألف درهم)

ــاة  ــرية يف حي ــة كب ــن أمهي ــذائي م ــن الغ ــا لألم ــوم م ومعل

املجتمع كلـه، فمشـكلة اجلـوع متثـل واحـداً مـن التهديـدات 

؛ ينظر: (األمحد، فؤاد، اإلمام ٢٣٣: صQ آل ياسني، صلح احلسن )١(

 ).٨٣م)، ص١٩٩١احلسن القائد والتاريخ، (بريوت، دار البيان، 
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ــدول ــن ال ــد م ــنظم يف العدي ــية لل ــهده )١(األساس ــا تش ، وم

ـــن  ـــا م ـــض دول أفريقي ـــبع ـــة، وتفش ـــار املجاع ي ـانتش

األمــراض نتيجــة ســوء التغذيــة، وعجــز الكثــري مــن النــاس 

ــدها نقــص  عــن مزاولــة األعــامل نتيجــة األمــراض التــي ولّ

 الغذاء يعد وصمة عار يف جبني اإلنسانية.

 األمن الشخيص: – ٣

ــة عــىل العنــف  ــة مــن التهديــدات املنطوي ويتضــمن احلامي

ــن  ــادر ع ــلوك ص ــن س ــاً ع ــان نامج ــواء أك ــن س ــة أم ع الدول

ــات  ــد الفئ ــاً ض ــان موجه ــيام إذا ك ــهم، والس ــراد أنفس األف

ــال ــاء واألطف ــاطر كالنس ــة للمخ ــر عرض ــذلك )٢(األكث ، وك

ــ ــن الشخص ــدف األم ــداء ـهي ــن االعت ــرد م ــة الف ي إىل محاي

 .١٢العدوي، األمن اإلنساين ومنظومة حقوق اإلنسان: ص )١(

 .٥٣٣لدويل: صيوسف، األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون ا )٢(
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ــاألمن الشخصــ)١(الــداخيل ــمَّ ف ــر أبعــاد ـ، ومــن ثَ ي يعــد أكث

األمـــن أمهيـــة لإلنســـان؛ فهـــو يتعلـــق بســـالمته بشـــكل 

 .)٢(مبارش

ــــ ــــن الشخص ــــب األم ــــام ـويف جان ــــرتط اإلم ي اش

ــن ــن أرض اهللا يف Qاحلس ــانوا م ــثام ك ــون حي ــاس آمن : أن الن

م، وأن يــؤمن األســود  ــنِهِ مَ شــامهم وعــراقهم وحجــازهم ويَ

 .)٣(واألمحر وأن يتحمل معاوية ما يكون من هفواهتم

ــة  ــان معاوي ــد ك ــويب: (وق ــر اليعق ــدد ذك ــذا الص ويف ه

حــبس امــرأة عمــرو بــن احلمــق بدمشــق، فلــامّ أتــى برأســه 

ــن  ــة أول م ــان معاوي ــا...، وك ــع يف حجره ــه فوض ــث ب بع

 .١١٤٤سامل، شبكة احلامية االجتامعية: ص )١(

 .١٤العدوي، األمن اإلنساين ومنظومة حقوق اإلنسان: ص )٢(

 .٢٣٣: صQ آل ياسني، صلح احلسن )٣(
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ــال) ــر الرج ــاء بجرائ ــبس النس ــذكر أن )١(ح ــربي ف ــا الط ، أم

برس بن أيب أرطاة أخذ ولـد زيـاد بـن أبيـه، وحبسـهم وكتـب 

 .)٢(ىل أمري املؤمنني أو ألقتلنَّ بنبيك)إىل زياد: (لتقدمنَّ ع

ـــاقر ـــام الب ـــار اإلم ـــد أش ـــم  Q وق ـــل هل ـــا حص إىل م

ىل إ، وQ وألوليــائهم مــن الشــيعة بعــد مــوت اإلمــام احلســن

روط التـي حقـن ـرط وغـريه مـن الشــنكث معاوية هلذا الشـ

دمـاء أهـل بيتـه وشـيعته؛ ممـا يؤكـد بـام  Q هبا اإلمام احلسـن

، وأمهيـة موقفــه يف Q م احلســنال يقبـل الشـك حكمــة اإلمـا

ــد ــن أيب احلدي ــد أورد اب ــاين، فق ــن اإلنس ــق األم ــن  )٣(حتقي ع

ــاقر ــام الب ــتذل  Q اإلم ــت نس ــل البي ــزل أه ــم مل ن ــه: (ث قول

 .١٦١، ص٢تاريخ اليعقويب: ج )١(

 .٣٣٤، ص٣تاريخ األمم: ج )٢(

 .٢٨، ص١١رشح هنج البالغة: ج )٣(
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ى ونمــتهن، ونحــرم ونقتــل ونخــاف وال ـونستضــام، ونقصــ

ـــا، ووجـــد الكـــاذبون  ـــا ودمـــاء أوليائن ـــأمن عـــىل دمائن ن

ــ ــعاً يتقرب ــودهم موض ــذهبم وجح ــدون لك ــه إىل اجلاح ون ب

ل الســـوء يف كـــل بلـــد،  ـــائهم وقضـــاة الســـوء وعـــامّ أولي

ــا مــا  ثوهم باألحاديــث املوضــوعة املكذوبــة، ورووا عنّ فحــدَّ

ــم  ــان عظ ــاس)، وك ــونا إىل الن ض ــه؛ ليُبَغِّ ــا مل نفعل ــه وم مل نقل

 .Q ذلك وكربه زمن معاوية بعد موت احلسن

 األمن السيايس: – ٤

وهيــتم بتحقيــق حيــاة اإلنســان يف جمتمــع حيــرتم حقــوقهم 

اإلنســانية... بــام يضــمن ديمقراطيــة احليــاة السياســية يف 

ــة واملعارضــة الســلمية... ومــن املعــروف أن انتهــاك  التعددي

حقــوق اإلنســان يصــبح أكثــر شــيوعاً يف أثنــاء القالقــل 

ـــات،  ـــراد واجلامع ـــع األف ـــع قم ـــالتوازي م ـــية وب السياس
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ـــأ احل ـــذلك تلج ـــة عـــىل وك ـــرض الرقاب كومـــات إىل ف

ــار ــية )١(األفك ــان السياس ــوق اإلنس ــية حق ــك أن قض ، وال ش

 ــتو ــىل املس ــارة ع ــايا املث ــن القض ــة م ــة والثقافي واالجتامعي

ــبحت  ــام أص ــط، وإن ــة فق ــدول املتقدم ــيس يف ال ــاملي، ل الع

ــدول  ــنظم يف ال ــن ال ــد م ــة للعدي ــادات مواجه ــاك انتق هن

 بحقــوق اإلنســان يف الناميــة، وذلــك لعــدم اهتاممهــا الكــايف

ــتها ــاهتا وسياس ــاف )٢(ممارس ــامً خت ــتبدة دائ ــدول املس ، وألن ال

ــا  ــدهتا، فإهن ــالف عقي ــي خت ــد الت ــة، والعقائ ــار املعارض األفك

ــم أشــد  ــزل هب ــني، وتن ــع املعارض ــف بقم ــا تتعس ــامً م دائ

ــن ــام احلس ــإن اإلم ــذلك ف ــات؛ ل ــرة  Q العقوب ــرتك ثغ مل ي

ــيل ــام ع ــيعة اإلم ــع ش ــة يف قم ــة  إال Q ملعاوي ــرق وثيق أن خي

 .١١٤٤سامل، شبكة احلامية االجتامعية: ص )١(

 .١٦العدوي، األمن اإلنساين ومنظومة حقوق اإلنسان: ص )٢(
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ــام  ــه أم ــىل نفس ــا ع ــي قطعه ــاأليامن الت ــث ب ــة، وحين اهلدن

املســلمني، فقــد أكــدت الوثيقــة رضورة معاملــة شــيعة أمــري 

ــؤمنني ــز بســبب  Q امل ــاف، وعــدم التميي بالعــدل واإلنص

ــان  ــىل: (أم ــة ع ــت الوثيق ــية؛ فنص ــة والسياس ــول املذهبي املي

عته أصــحاب عــيل حيــثام كــانوا، وأن ال ينــال أحــداً مــن شــي

بمكــروه، وأن أصــحاب عــيل وشــيعته آمنــون عــىل أنفســهم 

ـــيهم  ـــم، وأن ال يتعقـــب عل وأمـــواهلم ونســـائهم وأوالده

 .)١(شيئاً، وال يتعرض ألحد منهم بسوء)

ــيل ــام ع ــيعة اإلم ــرض ش ــب تع ــذا اجلان ــد  Q ويف ه ألش

ـــاها ـــات وأقس ـــت  العقوب ـــة، وكان ـــلطة احلاكم ـــن الس م

ــل، فقــد  ــي اختــذت بحقهــم مل يســبق هلــا مثي اإلجــراءات الت

ــيل  ــن شــيعة ع ــزوا ألحــد م ــه: أال جيي ل ــة إىل عامّ كتــب معاوي

 .٢٣٣: صQ آل ياسني، صلح احلسن )١(
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ــهادة ــه ش ــل بيت ــد)١(وأه ــن أيب احلدي ــر اب ــة  )٢(، وذك أن معاوي

الة هــؤالء القــوم فنكلــوا اكتــب أيضــاً: (مــن اهتمتمــوه بمــو

ــن  ــم يك ــدموا داره، فل ــه، واه ــه ب ــر من ــد وال أكث ــبالء أش ال

ــيعة  ــن ش ــال م ــى أن الرج ــة؛ حت ــيام بالكوف ــالعراق، والس ب

ــه رسه،  ــي إلي ــه، فيلق ــدخل بيت ــه، في ــق ب ــن يث ــه م ــيل ليأتي ع

وخيــاف مــن خادمــه ومملوكــه، وال حيدثــه حتــى يأخــذ عليــه 

 األيامن الغليظة ليكتمنَّ عليه).

ــد ــن أيب احلدي ــب  )٣(وأورد اب ــال: (كت ــه ق ــدائني أن ــن امل ع

لـه بعـد عـام اجلامعـة: أن برئـت معاو ية نسخة واحـدة إىل عامّ

ــه،  ــل بيت ــراب وأه ــل أيب ت ــن فض ــيئاً م ــن رو ش ــة مم الذم

 .٢٩، ص١١ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ج )١(

 .٣٠ص ٢٩، ص١١ن: ج م. )٢(

 .٢٩، ص١١ن: ج م. )٣(
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وكان أشـد النـاس بـالء حينئـذ أهـل الكوفـة لكثـرة مـن هبـا 

 ).Q من شيعة عيل

ر اإلمـام البـاقر مـا كـان يالقيـه الشـيعة مـن  Q وقد صـوّ

ذلــك عظــم الــبالء عــىل يــد األمــويني بقولــه: (وكــان عظــم 

، فقتلــت شــيعتنا Q وكـربه زمــن معاويــة بعــد مــوت احلســن

بكــل بلــدة، وقطعــت األيــدي واألرجــل عــىل الظنــة، فكــان 

مــن يــذكر بحبنــا واالنقطــاع إلينــا ســجن، أو هنــب مالــه، أو 

 .)١(هدمت داره)

وكــان ممــن قتــل مــن خيــار رجــاالت الشــيعة حجــر بــن 

أن زيــاد بــن  )٢(عــدي الكنــدي وأصــحابه، فقــد أورد الطــربي

ــن  ــر ب ــال حج ــالة، فق ــر الص ــة، وأخ ــب يف اجلمع ــه خط أبي

 .٢٨، ص١١ن: ج م. )١(

 .٣٧٧، ص٣تاريخ األمم وامللوك: ج )٢(
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ى يف خطبتـــه ثـــم قـــال الصـــالة، ـعـــدي الصـــالة، فمضـــ

ــ ـــفمض ــام خش ــه، فل ــالة ـى يف خطبت ــوت  الص ــر ف ي حج

ــار  ــالة، وث ــار إىل الص ــا وث ــن احلص ــف م ــده إىل ك رضب بي

الناس معه، فلـامّ رأ ذلـك زيـاد نـزل، فصـىلّ بالنـاس، فلـام 

 ة يف أمره وكثر عليه.فرغ من صالته كتب إىل معاوي

واحلــق أن هــذه احلادثــة ليســت وحــدها الســبب الــرئيس 

 Kيف مقتل حجر، بـل حبّـه وانـتامؤه إىل مدرسـة أهـل البيـت

وصالبته يف قـول احلـق هـي مـا أزعجـت السـلطات، ورأت 

يف وجوده هتديداً لكياهنـا وإثـارة للـرأي العـام عـىل سياسـتها 

إىل القمعيـــة، لـــذلك بمجـــرد وصـــول حجـــر وأصـــحابه 

هــ، وكـان ملقتـل ٥١معاوية أمـر بقـتلهم بمـرج عـذراء سـنة 

ا عـرف عـن ورعـه وتقـواه  حجر وقع كبري يف أمة اإلسـالم ملـِ

وجهاده يف سـبيل اإلسـالم، حتـى روي أن عائشـة ملـا لقيـت 
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ــن  ــك ع ــان حلم ــن ك ــة أي ــا معاوي ــت: ي ــة قال ــة بمك معاوي

، )١(رين رشــيدـحجــر؟ فقــال هلــا: يــا أم املــؤمنني مل حيضــ

أيـن عـزب عنـك حلمـك ودهـاؤك الـذي مـا فتئـوا  ونقول:

ــميم  ــابق تص ــن س ــه ع ــك قتلت ــام؟ إال أن ــا هب عون آذانن ــدّ يص

وإرصار ملِا يمثله مـن خطـر عـىل كيـان السـلطة األمويـة وإال 

فقــد روت عائشــة  N أمل يســمع معاويــة بحــديث رســول اهللا

قولـــه: (يقتـــل بمـــرج عـــذراء نفـــر يغضـــب هلـــم أهـــل 

 .)٢(الساموات)

 .٣٧٧، ص٣ن: ج م. )١(

، نجف، حممد أمني، ١٦١، ص٢اليعقويب، تاريخ اليعقويب: ج )٢(

، (بريوت، دار املتقني، K شخصيات مهمة من أصحاب النبي واألئمة

 .١٣٠م)، ص٢٠١٣
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بـن أبيـه قطعـت أيـدي الشـيعة يف الكوفـة  ويف عهـد زيـاد

ــى  ــس حت ــرب، فجل ــىل املن ــب ع ــد أن حص ــدواناً بع ــامً وع ظل

أمسكوا، ثم دعا قومـاً مـن خاصـته وأمـرهم فأخـذوا أبـواب 

ــه، وال  ــم جليس ــل معك ــل رج ــذ ك ــال: ليأخ ــم ق ــجد، ث املس

يقولنَّ ال أدري من جلييس، ثـم أمـر بكـريس فوضـع لـه عـىل 

بعـة حيلفـون بـاهللا مـا منـا مـن باب املسجد، فدعاهم أربعـة أر

حصــبك، فمــن حلــف خــاله، ومــن مل حيلــف حبســه وعزلــه 

ــع  ــني، فقط ــانوا ثامن ــل ك ــال ب ــني، ويق ــار إىل ثالث ــى ص حت

 .)١(أيدهيم عىل املكان

 

؛ مسكويه، أبو عيل أمحد ٣٧٧، ص٣الطربي، تاريخ األمم وامللوك: ج )١(

هـ)؛ جتارب األمم، حتقيق: أبو القاسم امامي، ٤٢١ازي (تبن حممد الر

 .٢٠، ص٢م)، ج٢٠٠١(طهران، دار رسوش، 
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 األمن املجتمعي: – ٥

ــع يف  ــدرة املجتم ــىل ق ــي ع ــن املجتمع ــوم األم ــز مفه يرك

ــة  ــة وهوي ــة وثقاف ــن لغ ــة م ــه التقليدي ــىل نامذج ــاظ ع احلف

وعــادات... وأهــم مصــدر مــن مصــادر هتديــد األمــن 

راع بــني االثنيــات والعرقيــات ـاملجتمعـي مهــا اهلجــرة والصــ

، وهيــــدف األمــــن املجتمعــــي إىل مواجهــــة )١(املختلفــــة

التهديدات املوجهـة نحـو احليـاة االجتامعيـة كاملخـاطر التـي 

 .)٢(هتدد النسيج االجتامعي يف دولة ما

عــالج هــذه النقطــة ومل قــد  Q واحلــق أن اإلمــام احلســن

ــدت أن  ــي أك ــة الت ــمنها رشوط اهلدن ــه، فض ــن بال ــب ع تغ

يـؤمن األسـود واألمحــر، وأن أصـحاب عــيل وشـيعته آمنــون 

 .١٨حممد أمني، األمن اإلنساين: ص )١(

 .٥٣٣يوسف، األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون الدويل: ص )٢(
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ـــم، وأن ال  ـــائهم وأوالده ـــواهلم ونس ـــهم وأم ـــىل أنفس ع

ــوء ــنهم بس ــد م ــرض ألح ــيئاً، وال يتع ــيهم ش ــب عل ، )١(يتعق

كـان خـالف  Q ولكن مـا جـر بعـد مـوت اإلمـام احلسـن

امــاً، فقــد حــاول معاويــة تــدمري النســيج االجتامعــي ذلــك مت

ـــ ـــة والبص ـــة الكوف ـــكانية ملدين ـــة الس ـــري الرتكيب رة، ـوتغي

فهجــرت العديــد مــن العوائــل الشــيعية عــن ديارهــا، ونفــي 

ــوا  ــدة، وحرم ــاطق بعي ــيعة إىل من ــاالت الش ــن رج ــد م العدي

 من العودة إىل مدهنم.

ــعبة  ــن ش ــرية ب ــه املغ ــا أوىص ب ــة مم ــة معاوي ــح سياس تتض

م عـىل  ـه والـرتحّ واليه عىل الكوفـة: (ال تـرتك شـتم عـيل وذمّ

 .٢٣٣: صQ آل ياسني، صلح احلسن )١(
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ـــيل  ـــب عـــىل أصـــحاب ع ـــه والعي عـــثامن واالســـتغفار ل

 .)١(واإلقصاء هلم)

ــبالذري ــدد أورد ال ــذا الص ــم وىلّ  )٢(ويف ه ــه: (ث ــا نصّ م

 زيــاد بــن أيب ســفيان الربيــع بــن زيــاد احلــارثي ســنة إحــد

ل معـه مـن أهـل املصـ رين زهـاء مخسـني ألفـاً ـومخسني وحـوّ

بعيــاالهتم، وكــان مــنهم بريــدة بــن احلصــيب األســلمي أبــو 

عبد اهللا وبمرو تويف أيـام يزيـد بـن معاويـة، وكـان أيضـاً أبـو 

هـ)، الكامل يف التاريخ، ٦٣٠ابن األثري، عيل بن حممد الشيباين (ت )١(

م)، ١٩٨٧حتقيق: أيب الفداء عبد اهللا القايض، (بريوت، دار الكتب العلمية، 

 .٣٢٦، ص٣مج

؛ ينظر: (ابن ٣٩٦م)، ص١٩٨٨فتوح البلدان، (بريوت، دار اهلالل،  )٢(

: ثروة عكاشة، هـ)؛ املعارف، حتقيق٢٧٦قتيبة، عبد اهللا بن مسلم (ت 

 .٣٠٠هـ)، ص١٤٢٧(طهران، مطبعة رشيعت، 
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ــكنهم  ــات وأس ــا م ــلة وهب ــن نض ــد اهللا ب ــلمي عب ــرزة األس ب

 دون النهر).

ــد ــن أيب احلدي ــا )١(وأورد اب ــا ك ــح م ــة توض ــه رواي ن يالقي

ريد زمـن معاويـة بقولـه: ـ، مـن التشـQ شيعة أمـري املـؤمنني

ــ ــه البص ــم إلي ــمية وض ــن س ــاد ب ــيهم زي ــتعمل عل رة، ـ(فاس

فكــان يتتبــع الشــيعة هــو هبــم عــارف ألنــه كــان مــنهم أيــام 

، فقــتلهم حتــت كــل حجــر ومــدر، وأخــافهم وقطــع Qعــيل

األيــدي واألرجــل، وســمل العيــون وصــلبهم عــىل جــذوع 

ــردهم ــل، وط ــا  النخ ــقِ هب ــم يب ــراق، فل ــن الع ــم ع ده ورشّ

 معروفاً منهم).

ــاد بــن أبيــه عبــد اهللا بــن خليفــة الشــرتاكه مــع  ونفــى زي

ــه،  ــاتم مكان ــن ح ــدي ب ــذ ع ــدما أخ ــدي بع ــن ع ــر ب حج

 .٢٩، ص١١رشح هنج البالغة: ج )١(
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وساومه عىل إطـالق رساحـه عـىل أن يـأيت بخليفـة فقـال لـه: 

ه مــن الكوفــة أخــيل ســبيلك عــىل أن جتعــل يل لتنفيــإين 

قــال: نعــم فرجــع وأرســل إىل عبــد  ولتســري بــه إىل اجلبلــني،

اهللا بــن خليفــة أخــرج، فلــو قــد ســكن غضــبه لكلمتــه فيــك 

ــاء اهللا ــع إن ش ــى ترج ــي)١(حت ــبيل ط ــق بج ــرج وحل  )٢(، فخ

ــل ــي إىل املوص ــف اخلثعم ــن عفي ــريم ب ــة ك ــى معاوي ، )٣(ونف

ــى  ــعبة نف ــن ش ــرية ب ــقالين أن املغ ــر العس ــن حج ــر اب وذك

 .)٤(صعصعة بن صوحان إىل جزيرة أو إىل البحرين

 .٣٨٢، ص٣الطربي، تاريخ األمم، ج )١(

 .٣٣١، ص٣ابن األثري، الكامل يف التاريخ: مج )٢(

 .٣٨٧، ص٣الطربي، تاريخ األمم، ج )٣(

هللا بن عبد أمحد بن عيل (ت)، االصابة يف متييز الصحابة، حتقيق: عبد ا )٤(

 .٣١١، ص٥م)، ج٢٠٠٨املحسن الرتكي، (القاهرة، بال، 
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ــمس  ــد ش ــن عب ــب ب ــوىل حبي ــن رسح م ــعيد ب ــان س وك

، فلـامّ قـدم زيـاد الكوفـة طلبـه Q شـيعة لعـيل بـن أيب طالـب

مسـتجرياً بـه، فوثـب زيـاد  Q وأخافه، فأتى احلسن بـن عـيل

ــه فحبســهم، وأخــذ مالــه ونقــض  عــىل أخيــه وولــده وامرأت

داره، فكتب احلسـن بـن عـيل إىل زيـاد فلـم يسـتجب لطلبـه، 

ــاد، فعنفــه واســتجاب إلرادة فكتــب إىل معاويــ ة مــا فعــل زي

 .)١( Q اإلمام احلسن

 * * 
  

 .٢٩٨، ص١٦ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ج )١(
                                                           



 

 

 

 اخلامتة

ـــن ـــام احلس ـــد أن رأ اإلم ـــوهن يف  Q بع ـــل وال الفش

ــه  ــهم يف جيش ــة واندساس ــوالني ملعاوي ــول امل ــحابه، ودخ أص

ــا  ــلحة العلي ــاعة، رأ أن املص ــون اإلش ــم ويبث ــون اهلم يثبط

تقتيض إقرار اهلدنـة وتسـليم األمـر ملعاويـة لـيحفظ اإلسـالم 

ــوي  ــد األم ــة امل ــتمراره يف مواجه ــه واس ــدي وديمومت املحم

ــد ــف ال ــالم، وحتري ــويه اإلس ــاول تش ــذي حي ــفاء ال ين، وإض

 طابع اجلاهلية، وإلباس الدين ثوب القبلية.

ــن ــام احلس ــربّ اإلم ــد ع ــذي  Q وق ــع ال ــه للواق ــن رؤيت ع

ــن  ــني م ــل املخلص ــة بقت ــىل األم ــة ع ــه معاوي ــد أن يفرض يري



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٧٨

الرجال، فتنقطع الصـلة بـني األمـة والرسـالة املحمديـة التـي 

ـــا يف  ـــا ومبادئه ـــون أفكاره ـــال حيمل ـــؤالء الرج ـــان ه ك

ــدورهم،  ــيت أن ص ــال: (إين خش ــوا، فق ــنام حلّ ــا أي ويبثوهن

األرض، فـــأردت أن يبقـــى  جيتـــث املســـلمون عـــن وجـــه

، وقــال أيضــاً: (وقــد رأيــت أن حقــن الــدماء )١()للــدين نــاعٍ 

ــــالحكم  ــــذلك إال إص ــــفكها، ومل أرد ب ــــن س ــــري م خ

 .)٢(وبقاءكم)

وأهنــا أدخلــت عــىل وعنــدما عوتــب عــىل إمضــائه اهلدنــة 

ــال ــذل، ق ــيعة ال ــي Q الش ــؤمنني ولكن ــذالً للم ــت م : (لس

احلسني، شهاب الدين، املصلحة اإلسالمية يف منهج أئمة أهل  )١(

من اإلمام احلسن إىل اإلمام الرضا، بحث منشور يف جملة رسالة  Kالبيت

 .٢٠٠م)، ص٢٠٠٢، (طهران، ٣٣التقريب، العدد

 .٢٠٠ن، ص م. )٢(
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ــدما  ــل عن ــع القت ــاحلتي إال أن أدف ــا أردت بمص ــزهم، م مع

 .)١(تباطأ أصحايب ونكوهلم عن القتال)

ســليامن بــن رصد عنــدما  Q وقــد أجــاب اإلمــام احلســن

سـلّم عليـه بقولـه: السـالم عليـك يـا مـذل املـؤمنني، بكـالم 

ـــه: (إين ـــل من ـــائكم طوي ـــن دم ـــتم إال حق ـــام رأي  مل أرد ب

 .)٢(وإصالح ذات بينكم)

ــن ــام احلس ــإن اإلم ــالح ف ــذا االص ــق ه رأQ   ولتحقي

ــ ــب بص ـــبثاق ــه املتبص ــالمي أن ـره وبقراءت ــع اإلس رة للواق

ــن  ــه األم ــا تكــون إىل األمــن، وأي أمــن؟ إن األمــة أحــوج م

اإلنســاين الــذي يــوفر كــل مــا حيتاجــه اإلنســان، فــاألمن يف 

 .١٠٤ومصلحة اإلسالم العليا: ص Q املقدادي، اإلمام احلسن )١(

م)، ٢٠٠٩ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، (بريوت، دار الكتب العلمية،  )٢(

 .١٣٤، ص١ج
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لــيس األمـن مــن اخلـوف فقــط، وإن  Q اإلمــام احلسـننظـر 

أن  Q كــان هــذا مهــام ورضوريــا، بــل أدرك اإلمــام املجتبــى

ــوخه،  ــتقراره ورس ــائم اس ــوفر دع ــق إن مل تت ــن ال يتحق األم

ي ـفــربط األمــن بالعامــل االقتصــادي والســيايس والشخصــ

والبيئــي، فكــان بــذلك قــد ســبق الفكــر احلــديث يف إرســاء 

ين، وإن مل يصـــبغ هبـــذه الصـــبغة، قواعـــد األمـــن اإلنســـا

 ويسمى هبذا االسم، فاملعنى واحد والنتيجة واحدة.

لــذا ال عجــب أن تركــز رشوط اهلدنــة فضــالً عــن حتقيــق 

ـــاء  ـــوال والنس ـــىل األم ـــاظ ع ـــىل رضورة احلف ـــن ع األم

واألطفـــال ومـــوارد الـــرزق، وأن ال فـــرق يف ذلـــك بـــني 

ــاء اإلســالم، وأن توصــل احلقــ وق األســود واألمحــر مــن أبن

ــذلك  ــاىل، فتحقــق ب ــنام كــانوا يف أرض اهللا تع إىل أصــحاهبا أي

طـول حيـاة  Q األمن واالستقرار لشـيعة أمـري املـؤمنني عـيل



 ٨١ .................................................................. اخلامتة

، ومل جيــرؤ معاويــة عــىل قتــل أو ســجن أحــد مــن Q اإلمــام

 حياً. Q املعارضني ما دام اإلمام احلسن

ــدم  ــه: (ومل يق ــك بقول ــاحثني إىل ذل ــد الب ــار أح ــد أش وق

 قتـل أحـد إال بعــد رحيـل اإلمـام احلســن نظـام معاويـة عــىل

إىل املأل األعىل، أما يف حياتـه فلـم يتجـرأ عـىل قتـل أو سـجن 

أحـــد مـــن املعارضـــني وخصوصـــاً مـــن الشـــيعة أنصـــار 

 .)١(اإلمام)

ــام  ــة اإلم ــىل حكم ــاك أدل ع ــيس هن ــول ل ــام نق ويف اخلت

ــن ــة،  Q احلس ــلحة األم ــخيص مص ــة يف تش ــه الثاقب ونظرت

ألفرادهـــا، مـــن قـــول اإلمـــام  وحتقيـــق األمـــن اإلنســـاين

 .٢٠١: صK حلسيني، املصلحة اإلسالمية يف منهج أهل البيتا )١(
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كـان خـرياً  Q : (واهللا للذي صـنعه احلسـن بـن عـيلQالباقر

 .)١(هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس)

 * * 
  

 .١٠٥ومصلحة اإلسالم العليا: ص Q املقدادي، اإلمام احلسن )١(
                                                           



 

 

 

 املصادر

 القرآن الكريم

، Q إثبــات الوصــية لإلمــام عــيل بــن أيب طالــب – ١

ـــدلس،  ـــف األرشف، دار األن ـــعودي، ٢٠٠٩(النج م)، املس

 هـ).٣٤٦عيل بن احلسن بن عيل (ت 

ــادل  – ٢ ــق: ع ــحاب، حتقي ــة األص ــتيعاب يف معرف االس

م). ابـن عبـد الـرب، أبـو ٢٠٠٢مرشد، (عـامن، دار االعـالم، 

 هـ).٤٦٣عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي (ت 



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٨٤

ــن  – ٣ ــد اهللا ب ــق: عب ــحابة، حتقي ــز الص ــابة يف متيي اإلص

م). ابـن حجـر ٢٠٠٨عبد املحسـن الرتكـي، (القـاهرة، بـال، 

 هـ).٨٥٢العسقالين، أمحد بن عيل (ت 

ــة،  – ٤ ــب العلمي ــريوت، دار الكت ــة، (ب اإلمامــة والسياس

 هـ).٢٧٦م) ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم (ت٢٠٠٩

ـــريوت، – ٥ ـــوك، (ب ـــاريخ األمـــم واملل ـــرية،  ت دار األم

 هـ).٣١٠م). الطربي، حممد بن جرير (ت ٢٠١٠

ــ – ٦ ــود الش ــل حمم ــاء: وائ ــاء، اعتن ــاريخ اخللف رقي، ـت

م). الســــيوطي، ٢٠٠٨(بــــريوت، دار الكتــــب العلميــــة 

 هـ).٩١١جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (ت 

تــاريخ اليعقــويب، تعليــق: خليــل منصــور، (طهــران،  – ٧

ليعقــويب، أمحــد بــن إســحاق بــن هـــ). ا١٤٢٥مطبعــة مهــر، 

 هـ).٢٩٢واضح (ت 



 ٨٥ ................................................................. املصادر

ـــامي،  – ٨ ـــم إم ـــو القاس ـــق: أب ـــم، حتقي ـــارب األم جت

ــران، دار رسوش،  ــد ٢٠٠١(طه ــيل أمح ــو ع ــكويه، أب م). مس

 هـ).٤٢١بن حممد الرازي (ت 

رشح هنـــج البالغـــة، حتقيـــق: حممـــد أبـــو الفضـــل  – ٩

ــة للنشــإبــراهيم، (بــريوت، الــد م). ابــن ٢٠٠٨ر، ـار اللبناني

 هـ).٦٥٦احلميد بن هبة اهللا املدائني (ت أيب احلديد، عبد

 م).١٩٨٨فتوح البلدان، (بريوت، دار اهلالل،  – ١٠

، حتقيــق: K الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة – ١١

ـــل  ـــاملي أله ـــع الع ـــريوت، املجم ـــيني، (ب ـــر احلس جعف

حممــد بــن أمحــد ). ابــن الصــباغ، عــيل بــن ٢٠١١، Kالبيــت

 هـ).٨٥٥املكي (ت 



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٨٦

ــد اهللا  – ١٢ ــداء عب ــق: أيب الف ــاريخ، حتقي ــل يف الت الكام

م). ابــن ١٩٨٧القــايض، (بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 

 هـ).٦٣٠األثري، عيل بن حممد الشيباين (ت 

كتــاب مجــل مــن أنســاب األرشاف، حتقيــق: ســهيل  – ١٣

ــر،  ــريوت، دار الفك ــار، (ب ــبالذري، أ١٩٩٦زك ــد م). ال مح

 هـ).٢٧٩بن حييى بن جابر (ت 

ـــران،  – ١٤ ـــة، (طه ـــروة عكاش ـــق: ث ـــارف، حتقي املع

 هـ).١٤٢٧مطبعة رشيت، 

ـــابندر،  – ١٥ ـــب الش ـــق: غال ـــة، حتقي ـــائح الكافي النص

م). ابــن عقيــل، حممــد بــن ٢٠٠٦(طهــران، مطبعــة ســتارة، 

 هـ).١٣٥٠عقيل بن عبد اهللا العلوي (ت 

 * * 
  



 

 املراجع

 األمحد، فؤاد

القائــد والتــاريخ، (بــريوت،  Q اإلمــام احلســن – ١٧

 م).١٩٩١دار البيان، 

 احلسني، هاشم معروف

ــ – ١٨ ــي عش ــة االثن ــرية األئم ــابع ـس ــريوت، مط ر، (ب

 م).٢٠٠٩بريوت احلديثة، 

 عامرة، حممد

ـــاهرة، دار  – ١٩ ـــي، (الق ـــن االجتامع ـــالم واألم اإلس

 م).١٩٩٨الرشوق، 
  



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٨٨

 حممد أمني، خدجية عرفة

األمن اإلنساين املفهوم والتطبيـق يف الواقـع العـريب،  – ٢٠

 م).٢٠٠٩(الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 املوسوي، مصطفى

ــن – ٢١ ــام احلس ــب اإلم ــن خط ــارة م ــع املخت ، Q الروائ

حتقيــــق: مصــــطفى الرضــــوي، (طهــــران، دار املعلــــم، 

 م).١٩٧٥

 نجف، حممد أمني

ــــي  – ٢٢ ــــحاب النب ــــن أص ــــة م ــــيات مهم شخص

 م).٢٠١٣، (بريوت، دار املتقني، Kواألئمة

 آل ياسني، رايض

، (بـــــريوت، األعلمـــــي Q صـــــلح احلســـــن – ٢٣

 م).٢٠١٠للمطبوعات، 



 

 

 

 الدوريات

 أمحد عبد اجلبار، عواد، منى جالل

ــور يف  – ٢٤ ــث منش ــاين، بح ــن اإلنس ــة واألم الديمقراطي

، (بغــداد، ٤٦جملـة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد 

 م).٢٠١٣

 احلسني، شهاب الدين

 مــــنهج أئمــــة أهــــل املصــــلحة اإلســــالمية يف – ٢٥

، بحــث L مــن اإلمــام احلســن إىل اإلمــام الرضــا Kالبيــت

، (طهــران، ٣٣منشــور يف جملــة رســالة التقريــب، العــدد

 م).٢٠٠٢



 واألمن اإلنساين Qاإلمام احلسن املجتبى  ................................ ٩٠

 سامل، مها رحيم

شــبكة احلاميــة االجتامعيــة واألمــن اإلنســاين يف  – ٢٦

ــور يف  ــث منش ــة، بح ــة االجتامعي ــار السياس ــراق يف اط الع

، (بغـداد، ٤جملة كلية الرتبيـة للبنـات، جامعـة بغـداد، العـدد 

 م).٢٠١٢

 شنني، حممد املهدي

ــور  – ٢٧ ــن اإلنســاين، بحــث منش حتــوالت مفهــوم األم

 .١٠/٧/٢٠١١عىل موقع بحوث رؤية خمتلفة بتاريخ 

 العدوي، حممد أمحد عيل

ـــان  – ٢٨ ـــوق اإلنس ـــة حق ـــاين ومنظوم ـــن اإلنس األم

ــز  ــاهرة، مرك ــة، (الق ــات املتبادل ــاهيم والعالق ــة يف املف دراس

 االعالم الوطني، بال).



 ٩١ ...............................................................الدوريات

 املقدادي، فؤاد كاظم

ومصلحة اإلسالم العليا، بحث  Q اإلمام احلسن – ٢٩

 هـ).١٣٧٦، (٢٢منشور يف جملة رسالة الثقلني، العدد

 موسى، غادة عيل

ــاين يف  – ٣٠ ــن اإلنس ــرتاتيجيات األم ــر يف اس ــادة النظ اع

املنطقــة العربيــة أوراق خمتــارة قــدمت خــالل املــؤمتر الــدويل 

ــدة  ــامن للم ــة املنعقــد يف ع ــدول العربي ــاين يف ال لألمــن اإلنس

 م).٢٠٠٥م (عامن، ١٥/٣/٢٠٠٥-١٤من 

 يوسف، خولة حمي الدين

ـــدويل  – ٣١ ـــانون ال ـــاده يف الق ـــاين وأبع ـــن اإلنس األم

ام، بحـــث منشـــور يف جملـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم العـــ

ـــج ـــة، م ـــادية والقانوني ـــدد٢٨االقتص ـــق، ٢، الع ، (دمش

 م).٢٠١٢
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