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أكدج

قػاعدج القدنوػ الدجلل اإلوسدنو فد الظ ادعدن

إوشددن أليد للليد ى ددػل

الطسدمة الجلليد كنفد عمد

عنلد رصددنلن أشدخاا الظدداي لططنلد ردػاشظ أشدخاا

الظداي رغ الطجوييغ لالعسكخةيغ أثظن ف خ الظداي الطسمن لهػ رن ىدع ىسدطي ب ظطدن الجللد

الةنري ل طكديغ شخفد الظدداي ردغ رػاصدم الةدػا

لالجللد الةنريد هد لللد رةنادج ال

للل اخخى ليست شخفن ف الظداي لعيظهن أطج أشخاا الظداي ،لةقبمهن الخصع لىػافق عمد

الا الطهددن الطسددظج إل د الجلل د الةنري د ال د ى طحددي ف د ططنل د رصددنلن أش دخاا الظ دداي
ل عنلنهن الطػجػلل ف اقميع العدجل أ الجللد الةنريد ى ط ده مطهدن لالدع الظصدن فد

رجنل ىظفيح اطكن القنوػ الجلل االوسنو مطػجب اىفنقين

جظيف اال بع لعن 1949

لبخىػكػلهن االضنف االلل الطمةق هن لعن  ،1977طيث ىكمف الجللد الةنريد خعنلد

رصددنلن أش دخاا الظ دداي خنص د رصددنلن ألددخى الةددخا لالطددجوييغ ،للددحلظ ىسددنهع الجلل د

الةنريد فد ال صبيدق الطرنلدخ لقػاعدج القدنوػ الدجلل االوسدنو لىشدخا عمد ردجى ال د اد

أشخاا الظداي صبيق قػاعج القنوػ الجلل االوسنو

الكمسات السفتاحية :الجلل الةنري ؛ القنوػ الجلل االوسنو ؛ اىفنقين
االططخ

جظيف؛ لمصميب
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Abstract

The rules of international humanitarian law in all international
armed conflicts stressed on the need to establish an international
mechanism that takes care of the interests of the parties of conflict and
the protection of civilians and military citizens of parties of conflict
during the period of armed conflict, which was called the system of
Protecting State to enable the parties of conflict to continue the
dialogue. The Protecting State is a neutral country or another country
that is not a party of conflict concerned by one of the parties of conflict,
and the opponent accepts it and agrees to perform the tasks assigned to
the Protecting State which is to protect the interests of the parties of
conflict and their nationals located in the enemy's territory. The
Protecting State has wide-ranging tasks in the implementation of the
provisions of international humanitarian law under the Four Geneva
Conventions of 1949 and its first additional protocol annexed to it in
1977, whereby the Protecting State is mandated to take care of the
interests of the parties of conflict, especially those of prisoners of war
and civilians. Therefore, the Protecting State contributes to the direct
application of the rules of International Humanitarian Law and
supervises the extent of commitment of the parties of conflict to the
application of the rules of International Humanitarian Law.
Keywords: Protecting state; International humanitarian law; Geneva
Conventions; the Red Cross.
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السقجمة
عنوت الرشخة رظح القدج ردغ لةدا

الةدخلا لهطجي هدن و يجد الصدخاي الدجا ع ديغ

الدجلل ،لعمد الدخمع ردغ لجدػل الكحيدخ ردغ القػاعدج القنوػويد الجلليد لةطنلد ضدةنلن هدح
الظ ادعدن  ،إال أ

الطشدكم ىكطدغ فد ردجى ىصبيدق هدح القػاعدج خدال ىمدظ الظ ادعدن

لضطن اط خارهن لاالل اد مب ،للحلظ أكج القنوػ الجلل االوسنو ف الظداعن

الجلليد كنفد عمد ضدخل إوشدن أليد للليد ى دػل

الطسمة

عنلد رصدنلن أشدخاا الظدداي لططنلد

ر دػاشظ أشد دخاا الظ دداي ر ددغ الطددجوييغ لالعس ددكخةيغ ف د أثظ ددن الظ دداي الطس ددمن لهددػ ر ددن ى ددع
ىسطي ب ظطن الجلل الةنري ل طكيغ شخف الظداي رغ رػاصم الةػا  ،لةشرب هحا الظطن

إل طج رن وطن الجلل الططحم لطصنلن مج رعيغ عظج اوقصني العاقن
أىسية البحث:

الج مػرنلي

لعج وطن الجلل الةنري لليم قنوػوي فعنل لضطن ىظفيح أطكن القدنوػ الدجلل
االوسدنو لال لديطن فيطدن ا عمدق مةطنلد ضدةنلن الظ ادعدن
طقدػ للاجردن

الطسدمة الجلليد  ،لهد ىط مدظ

كفم هدن لهدن قػاعدج القدنوػ الدجلل االوسدنو ل كدػ ألا فعنلد فد اوجدن

الجل الطظنط هن لهػ الةفنظ عم رصنلن الجلل الط ةن ب لعم

عنلنهن مشكي لط

لطينلي

مذكمة البحث:
أ رشددكم الرةددث ىكطددغ فد عددج ىفعيددي المجددػ الد ىصبيددق وطددن الجللد الةنريد
ف د الظ ادعددن

الطسددمة مددع الددظز عميددب ف د االىفنقيددن

الجللي د لبنل ةجاددج ف د اىفنقيددن

جظيف اال به لعن  1949لالبخىػكدػل االضدنف الطمةدق منىفنقيدن

جظيدف لعدن ،1977

طيث ا ىعييغ أشخاا الظداي للل طنري ليسنهع مشكي كبيدخ فد ططنلد رصدنلن عنلدن

أش دخاا الظ دداي رددغ خددال االل دخاا الطرنلددخ عم د ىظفيددح قػاعددج القددنوػ الددجلل االوسددنو
لطحهع عم االل اد هن لعميب كن رغ الضخل ي الػقػا عم الرنا وج المجدػ الد

وطددن الجلل د الةنري د لرعػقددن

ىصبيقددب ،لبيددن ر دػاشغ الضددعف ف د الظطددن الط ددحكػ ،

لاق خاح الةمػل الطظنلر ل فعيي ىصبيق هحا الظطن

:
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مشيجية البحث:
ل الد د ه ددحا الطػض ددػي ى صم ددب اىر ددني الط ددظهل ال ةميمد د لةك ددػ

الظصػص القنوػوي الطػجػل ف االىفنقيدن

ل ددظ ر ددغ خ ددال ىةمي ددي

الجلليد لال د عنلجدت رػضدػي وطدن الجللد

الةنريد لردغ ثدع الػقددػا عمد ركدنرغ الضددعف فد ىمدظ الظصددػص ،لاع طدجون كدحلظ فد

ل الد ظن عمد الطددظهل ال ددن ةخ رددغ خددال يددن االلددن
ف القػاعج العخفي ال

هيكمية البحث:

لرقت االىفنقين

ال ددن ةخ لظطددن الجللد الةنريد

الجللي

ىقػ هيكمي الرةث عم ىقسيطب ال ثاث ررنطث:

السبحث االول :التعخيف بشطام الجولة الحامية.

السبحث الثاني :وضائف نطام الجولة الحامية وتصبيقاتو.

السبحث الثالث :بجائل الجولة الحامية ومعػقات تصبيقيا.

:
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املبحث االول
التعزيف بنظام الدولت احلاميت
إ الةدخا طسدب ردن ا اخهدن فقهدن القدنوػ هد عاقد للل ر ظدنطخ ال عاقد أفدخال

اظ طػ ال هح الجلل( ،)1لف لبيي العطي عم عج ار جال عاق العجا ديغ الدجلل يغ
ال رػاشظ الخصع ،لطكغ لمجلل الط ةن ب لاوصاقن رغ ربجأ ال قميدي ردغ ارضد اخ الد

أقصد د ط ددج رطك ددغ ،لطك ددغ أ ا ف ددق الصخف ددن عمد د ىعي دديغ لللدد أل للل رةنا ددج  ،ىكف ددي

ططنل عنلن كي رظهطدن لدجى الصدخا االخدخ ،لهدحا ردن لعدخا ظطدن الجللد الةنريد الدحي
وطددع مطػجددب أطكددن الق ددنوػ الددجلل االوسددنو (عبدددج عمدددي  8102صدددفحة )071

فنلجللد الةنريد فد لقددت الةددخا ىسد صيه أ ىقددػ لبطعدددل عددغ ررعػثيهددن الج مػرنلددييغ

لالقظص د ددمييغ ع د ددغ شخة د ددق الطظ د ددجلبيغ ال د ددحاغ ىعي د ددظهع مطػافقد د د الص د ددخا الطة د ددن ا ال د ددحاغ

لضصمعػ رعب مطهط الخقنم عم ىصبيق القنوػ الجلل اإلوسدنو (العشبكدي 8101

صفحة )374

لال ظنلاً ال رن لبق لرغ أجي االطنش منلطػضػي لػا و ظدنلل ال عخةدف ظطدن

الجلل الةنري رغ خال ىقسيع الطرةدث الد ثاثد رصنلدب ،ا ظدنلل الطصمدب االلل وشد
وطن الجلل الةنري لىصػ ارن الطصمدب الحدنو ف ودب ا ظدنلل ىعخةدف الجللد الةنريد  ،فد

طيغ ا ظنلل الطصمب الحنلث رجى االل اد منلمجػ ال ىصبيق وطن الجلل الةنري
السصمب األول :نذأة نطام الجولة الحامية
لطكددغ لم ددجلل الط ةن بد د لاوصاقددن ر ددغ رفه ددػ ع ددج ار ددجال الع ددجا الد د رػاشظيه ددن،

لىقميي االض اخ ال أقص طج رطكغ ،أ ى فق عم ىعييغ للل أل للل رةناج  ،ىكفدي
ططنل عنلن كي رظهطن لجى الصخا االخدخ (عبدج عمد  ،8112 ،صدفة  )171فعظدجرن
ى ددجهػ العاق ددن

دديغ للل دديغ الجللد د (أ) لالجللد د (ا) ر ددحا الد د ط ددج قص دده العاق ددن

الج مػرنلددي كددن الطع ددنل أ ىصمددب الجلل د (أ) رددغ للل د ثنلح د الجلل د (ت) رددحا ل ةط د

رصنلةهن لرصنلن عنلنهن لدجى الجللد (ا) مطػافقد هدح الجللد االخيدخ لا ا وشدب ودداي
معجهن يغ الجلل يغ (أ ،ا) كن الط لػا أ ىس طخ الجلل (ت) ف

:
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الجلل د (أ) الددحاغ لجددجل أوفسددهع ف د عاق د هع منلجلل د (ا) ف د لضدده عنلددن العددجل أل

(رع قميغ) أل(ألخى طخا) لعم رخ السظيغ ىصػ

هح االركنوي ل صرن عخفن رسد ق اخ

(خػني "دور السشطسات غيخ الحكػمية في تصبيق القدانػن الدجولي اسندداني" The
role of non-governmental organizations in the implementation
 of international humanitarian lawرسدالة ماجددتيخ  8100صدفحة

 )78للددحلظ فقددج رددخ وطددن الجلل د الةنري د مط اخطددي عجاددج رددغ خددال ىصبيقددب ف د أثظددن
الظ ادعددن

الطسددمة ال د لقعددت دديغ الددجلل ،لقددج ألى لددظ ال د ىصددػ هددحا الظطددن  ،رددغ

خددال ىضددطيظب فد اىفنقيددن

الظطن

للليد ى ددػل لضدده قػاعدج قنوػويد ىددظطع شخةقد ىصبيددق هددحا

عمي ددب وقس ددع ه ددحا الطصم ددب الد د ثاثد د ف ددخلي و ظ ددنلل فد د الف ددخي االلل وط ددن الجللد د

الةنري ف ضي القػاعج الجلليد العخفيد لو ظدنلل فد الفدخي الحدنو هدحا الظطدن فد اىفنقيد
جظيددف لعددن  1989لفد الفددخي الحنلددث لكددػ لظطددن الجللد الةنريد فد اىفنقيددن

لعن  1949لالبخىػكػل االضنف االلل لعن 1977

جظيددف

الفخع األول :نطام الجولة الحامية في ضل القػاعج الجولية العخفية
إ وطددن الجلل د الةنري د لجددج ألنلددب ال ددن ةخ ف د القػاعددج العخفي د  ،ال لدديطن ف د

رجددنل ىصبيددق القػاعددج الخنص د م لددخى الةددخا ،لىخجدده وش د ىب الد القددخ السددنل
ففد

لددظ الػقددت لددع ىكددغ هظددنل لددفن ا

عشددخ

اال لمددجلل الكبيددخ لكنوددت الددجلل الصد يخ ىصمددب

اليهددن عنل د رصددنلةهن ف د الطظددنشق ال د لددع ىكددغ رطحمد فيهددن (خددػني "دور السشطسددات

غيددخ الحكػميدددة فدددي تصبيدددق القدددانػن الددجولي اسندددداني" The role of non-
governmental organizations in the implementation of
 international humanitarian lawرسالة ماجدتيخ  8100صفحة )78
لقج ضهخ فكخ ىكميف للل ثنلح (مطهط ططنل ألخى أطج االشدخاا) لمطدخ االللد فد

الةددخا الفخوسددي االلطنوي د عددن ( ،)1271إ خصددز هددحا الددجل لبخةصنويددن فيطددن ا عمددق

منرلددخى الفخوسددييغ ف د الطنويددن ،لكددحلظ خددال الةددخا الصدديظي الينمنوي د لددظ ()1294
طيث قنرت الػاللن

الط ةج االرخةكي جل الجللد الةنريد  ،لفد أثظدن الةدخا الينمنويد

:
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الخللددي لددظ ( )1914ىددع ططنلد االلددخى الينمددنوييغ رددغ قبددي الػاللددن

رغ قبي فخوسن (سػادي  8107صفحة )031

الط ةددج لالددخل

لبنلخمع رغ إمفنل اىفنقي الهني الخامع لال ة هن الخنص مقػاويغ لأعدخاا الةدخا
البخةد ( )1917-1299رلد الددن الد رصددصمن للل الجللد الةنريد  ،فقددج اضددصمعت
معس الجلل الطةنادج فد الةدخا العنلطيد ارللد الد ظنلا الد الططن لدن

الجللد د الةنريد د إم ددن ىم ددظ الة ددخا -ل دديذ ددجل ص ددعػبن

السدنمق دجل

فد د ض ددي ي ددنا الظص ددػص

الطظطط د لهددحا الظشددنط  -ل لددظ رددغ أجددي رطن ل د وددػي رددغ الخقنم د عم د ىصبيددق القػاعددج
القميم د الط عمق د مةطنلد د ألددخى الة ددخا ال دػا ل ف د ىم ددظ االىفنقي د
الجللي د لمصددميب االطط ددخ عم د أ

كط ددن طصددمت المجظد د

ر ددغ لددج الطة ددن بيغ الخ يسددييغ لم ي ددن دةددن ا

رعسدك اخ ارلدخى لكددحلظ ةدن رعسدك اخ الطة جددةغ الطدجوييغ لا لدنل معحددن

الد د

الد ىمددظ

الطعس ددك اخ لم ع ددخا عمد د ألض ددني االل ددخى لالطة جد ددةغ (العشبكددددي  8101صددددفحة
)344

لقج اىصفت الةخا العنلطي االلل

عجل الجلل الةنريد طيدث ىدع ططنلد االلدخى

الفخوس ددييغ فد د الطنوي ددن ر ددغ قب ددي ال ددرنوين لاالل ددخى االلط ددن فد د فخوس ددن ر ددغ قب ددي الػالل ددن
الط ةددج االرخةكيد للػةسدخا ،لااللددخى البخةصددنوييغ فد الطنويددن رددغ قبددي الػاللددن

الط ةددج

لبعددج عددن  1917ر ددغ قبددي الددجلل االل ددكظجونفي  ،لقددج ألى الق د اخ االلط ددنو لق ددح مع ددج

االع خاا رظح عن  1914مصف الجلل منلظسر لمعجاج رغ البمجا الط ةن ب ال

اط مت

أقنليطه ددن ر ددغ قب ددي للل الع ددجل ألى ل ددظ الد د طخر ددن ( )%71ر ددغ أل ددخى الة ددخا ر ددغ
الجلل د الةنري د (س دػادي  8107صددفحة  )031لةطكظظددن القددػل اوددب عم د

رسددنعجا

الخمع رغ عج لجػل اىفنقين
الظداعن

الطسمة ال

رغ الظداعن

ال الططن لن

لللي ف هح الطخطم ىظطع عطي الجلل الةنري ف اثظن

ىقه يغ الجلل ،اال أوب ىدع ىصبيدق وطدن الجللد الةنريد فد كحيدخ

الطسمة الجللي لأ خ هن الةخا العنلطيد االللد إ ىدع هدحا ال صبيدق الد ظنلا
السنمق منع رن هن قػاعج لللي عخفي
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الفخع الثاني :نطام الجولة الحامية في إشار اتفاقية جشيف لعام 0181
الددجلل أ ىددخى وطددن الجلل د الةنري د رظصػصددن عميددب ف د لثيق د

لبعددج لددظ أ ال

لللي لهػ رن طجث ف عن اىفنقي جظيدف لعدن 1989الخنصد مطعنرمد ألدخى الةدخا
للقددج طددجل

هددح االىفنقي د لل الددجلل الةنري د مشددكي اجطددنل ف د الطددنل ( )28لةع بددخ

لددظ رددغ ال ججاددجا

هددن االىفنقي د عظددجرن وصددت عم د ىخىيددب قنم د

الطهط د ال د جددن

فعميد د لرظططد د ل صبيقه ددن لق ددج رظة ددت ه ددح الخقنمد د الد د ال ددجلل الةنريد د أي الد د ال ددجلل
الطةناج لالطكمف

 )071لق ددج ث ددن

طحيي رصنلن الصخا القنىي لجى عدجل (عبج عمي  8102صدفحة
رس ددنل الجللد د الةنريد د مص ددػ أكح ددخ ىعقي ددجا خ ددال الة ددخا العنلطيد د

الحنوي د  ،ل لددظ مسددبب العددجل الكبيددخ رددغ االلددخى الطقبددػل عمدديهع ،لكنوددت الةنل د أكحددخ
ىعقيجا مسبب عج ىصبيق اىفنقي عن  1989عم ألخى معس الجلل طيث لع ىكدغ كدي

رددغ للددين لالصدديغ لالينمددن أش اخفددن ف د الطعنهددج ( )8للددحلظ فددب ىصبيددق وطددن الجلل د

الةنري د ف د الةددخا العنلطي د الحنوي د كشددف عددغ الجددب قصددػ هددح الةطنل د رددغ جػاوددب

ر عجل (سانجو  8111صفحة  ،)180لدحا وجدج ا اىفنقيد عدن  1989لدع ىصبدق اال
مشددكي جد د ف د الةددخا العنلطي د الحنوي د  ،لخصػصددن ف د العاق د دديغ كددي رددغ للددين
لالطنوين ،لحلظ فدن االلدخى الدحاغ لقعدػا فد قرضد كدا الصدخفيغ عخفدػا البد

لالطصديخ

الاإوس ددنو  ،فط ددغ رجط ددػي ( )11رمي ددػ جظ ددجي اص ددرةػا ال ددخى ل ددجى رخ م ددف االشد دخاا
الط ةن ب ال فنل ا بع راايغ اليخ رظهع فقط رغ اىفنقي جظيف عن ( 1989سدػادي

 8107صفحة )010
لره او شن

قع الظداي كدن ال ردنً عمد الدجلل القميمد ال د ضمدت عمد الةيدنل ا

ىػافددق عم د ا ىصددرن للالً طنري د ركحددخ رددغ مددج لقددج ىخىددب عم د عددج اع دخاا الجلل د

الةنجد جلل الطظش ا ضي كحيخ رغ الخى الةخا جل للل طنري  ،لعنو الطجويػ

الحاغ لقعػا ف ااجي العجل الج الطعنون ردغ اف قدن هع الد لللد رةنادج  ،رده عدج ىفكيدخ

اي جه د رددغ الجهددن

ف د ىددػفيخ اي وددػي رددغ او دػاي الةطنل د (جددػيمي  )8114عميددب

لطكددغ القددػل ا الةددخا العنلطي د الحنوي د كشددفت ألجددب القصددػ ف د ىصبيددق وطددن الجلل د

الةنري لسبب قج ال لكدػ ر عمقدنً منىفنقيد عدن  1989الخنصد م لدخى الةدخا مقدج ردن
:
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هػ ر عمق م لرنا أخخى أ خ هن عج اوضطن كحيخ ردغ أشدخاا الظدداي الد هدح االىفنقيد

أل عج اع خاا أطج أشخاا الظداي منلصخا االخخ

الفخع الثالث :نطام الجولة الحامية في إشار اتفاقيات جشيف لعام  0131والبختػكػل
االضافي االول لعام 0177
معدج ال صدػ ال دج ةج لطهدػ وطدن الجللد الةنريد منع رن هدن للديم

قػاعددج القددنوػ الددجلل االوسددنو فقددج ىددع ىصددػةخ هددحا الظطددن ف د جمسددن
الج مػرنل د ف د عددن 1949؛ لىددع اق د اخ ف د اىفنقيددن

قن يد إلوفددن

ر د ىطخ جظيددف

جظيددف اال بدده لعددن  1949كطددن

ىضطغ البخلىػكػل االضنف االلل وصػصن ألنلدي ججادج إلىطدن وطدن الجللد الةنريد

(حبيب و ججيع  8101صدفحة  )441لقدج لجهدت المجظد الجلليد لمصدميب االططدخ
اه طنرهددن معددج الةددخا العنلطيد الحنويد عمد ثدداث وقددنط كددد عميهددن لهد ىػلدديه وصددن
ربددجأ ال دخاا الددجلل الةنري د مةيددث لط ددج ليشددطي االىفنقيددن

جطيعهددن ،لاىخددن ال خىيرددن

الا ر إلطال الجلل الةنريد ال د لدع لعدج مطقدجل هن العطدي أل ال صدخا لفدخل الخقنمد

اجرن ا (مبخػتة و قيخع  8102الرفحات )888-880

لفعددا ىبظددت أممددب الددجلل وفددذ لجه د وطددخ المجظ د الجللي د لمصددميب االططددخ ،ا
ى ددظز الطد دػال ( )9،2،2،2الطشد د خك دديغ اىفنقي ددن

جظي ددف اال ب دده عمد د ىعي دديغ الجللد د

الةنري  ،لوصهن "ىصبق هح االىفنقي مطعنلو لىةدت الدخاا الدجلل الةنريد ال د ىكمدف
خعنل رصنلن أشخاا الظداي لشمرن لهح ال نل  ،لجػ لمجلل الةنري ا ىعيغ ،مخداا

رػضفيهن الج مػرنلييغ أل القظصمييغ ،رظجلبيغ رغ عنلنهن أل عنلدن للل اخدخى رةنادج

لةخضدده ىعيدديغ ه د ال الطظددجلبيغ لطػافق د الجلل د ال د لددي لل لاجرددنىهع لددجاهن" لعم د
أشدخاا الظ دداي ىسددهيي رهط د رطحم د أل رظددجلب الجللد الةنري د  ،ال د اقص د طددج رطكددغ

لةجددب اال ا جددنل رطحمددػ الددجلل الةنري د أل رظددجلبػهن ف د اي طددنل رددغ االط دػال طددجلل

رهط هع مطق ض هح االىفنقي  ،لعميهع مصف خنص رخاعن رق ضين

أرغ الجلل ال د

لقػر ددػ فيه ددن ػاجر ددنىهع ،لال لج ددػ ىقيي ددج وش ددنشنىهع اال ا ا الد د جعت ل ددظ الض ددخل ا

الةخبي لطجهن ،لةكػ

لظ مصف ال حظن ي لر ق (جشيف )0131

:
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لقج ىع ىظطيع رسنل الجلل الةنري مصخةق رفصدم فد اىفنقيد جظيدف الحنلحد لعدن

 1949طيددث ىقددػ الجلل د الةنري د لفقددن لاىفنقي د ددجل رهددع ف د االل دخاا عم د ىصبيددق

أطكددن اىفنقي د ألددخى الةددخا لأونشددت هددن لضددن ف ر عددجل  ،لىش د خط الطددنل السددنمع رددغ
االىفنقيد مصدا ال ظددن ال

الفخللد لمطةددن بيغ عدغ االلد فنل ردغ هددح الظصدػص لجددجاخ

منلحكخ ا البخىػكػل االضنف االلل لعن  1977قج ىضطغ وصػصنً ججاج طػل وطدن

الجلل د الةنري د ل اف د معددس الح د اخ ال د اع ددخ وطددن الجلل د الةنري د ف د اىفنقيددن

جظيددف اال بدده ل لددظ ف د الطددنل الخنرس د رددغ البخىػكددػل لةددخى الددرعس أ وددز الطددنل
الخنرسد رددغ البخلىػكددػل االضددنف االلل قددج رددظن الددجلل الةنريد رسد للي كفنلد اط د اخ
لىصبيددق أطكددن االىفنقيددن

لالبخلىػكددػل االضددنف ارلل ،ف كددػ

الةنري لمص ردللج  ،لمص الػليط لالةن

ددحلظ قددج رظةددت الددجلل

 ،ا إوهدن لجدب ا ىكدػ للديصن رةنادجا

د دديغ اش د دخاا الظ د دداي ،لف د د الػقد ددت ى اخقد ددب الطسد ددن ي الطخىرص د د

االوسنو " (عتمع  8101صفحة )811

صبيد ددق القد ددنوػ الد ددجلل

عم الخمع رغ اهطي لضن ف الجلل الةنري لرن لطكغ ا ى للب رغ لل جػهخي

ف رجنل الخقنم عم ىظفيح القنوػ الجلل االوسنو ف الظداعن
الظداعن

الطسمة  ،اال ا هح

لرظح او هن الةخا العنلطي الحنوي لع ىشهج ىصبيقن عطمين ط ي ين لهح االلي اال

ف عجل رةجلل رغ الظداعن

الطسمة

الجلل الةنري ف خطس وداعن

فطظح ىبظ اىفنقين

جظيف لعن  1949ىع ىعييغ

رسمة فقط مع العجل الكبيخ لمظداعن

الطسمة ال

طجثت ف العنلع خال العقػل االخيخ ل لظ ف العجلا الحاث عم رصخ عن 1918
لف صخاي ظد

يغ فخوسن لىػوذ عن  1981لصخاي مػا يغ الهظج لالبخى نل ف

عن  1981لالةخا الرنكس نوي الهظجل عن  1971لطخا جد الطنلػةغ(الفػكاوج)
يغ خةصنوين لاال جظ يغ ف عن ( 1928سعادة  8102الرفحات )41-40

:
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السصمب الثاني :تعخيف الجولة الحامية
رددغ أجددي االطنش د مطفهددػ الجلل د الةنري د اظر د رظددن يددن ىعخةفهددن االصددصاط

لالقنوػو ( ،)1لهحا رن لظػضةب ف الفخلي القنلر
الفخع األول :التعخيف االصصالحي
هظنل عج ىعخةفن

لضعهن الرنطحيغ لمجلل الةنري وحكخ معضن رظهن ،فقدج عخفهدن

االل ن الجك ػ عطخ لعج هللا م وهن "للل رةناج ىػافق ف طنل قصده العاقدن

العنللد

يغ للل يغ ر ةن ب يغ ،عمد ىطحيدي رصدنلن شدخا فد الظدداي لدجى الصدخا االخدخ لعمد

ال د د عجالهن عم د د لجد ددب الخصد ددػص لاضد ددصاي منلطهطد ددن

اىفنقين

االوسد ددنوي الصد ددنمه مطػجد ددب

جظيف اال به لعن  ،"1949لبحلظ ىسهع الجلل الةنري ف ال اد اشخاا الظداي

م ددنط اخ الق ددنوػ ال ددجلل اإلوس ددنو (سدددعج

عخفهن الجك ػ عنرخ الدرنل م وهن" :للل ى دػل

 0117الردددفحات  )082-087كط ددن
عنلد رصدنلن لللد ردن لرصدنلن عنلدن

هدح الجللد لدجى لللد أخدخى مطػافقد هدنىيغ الدجلل يغ" (الدمدالي  0117صددفحة ،)22
لكحلظ عخفهن الجك ػ دمحم اػلدف عمدػا منوهدن" لللد رةنادج ىعهدج اليهدن لللد شدخا فد

الظ دداي ططنل د رصددنلةهن لددجى للل د اخددخى شددخا ف د الظ دداي" (عمددػان  ،)0117لالض دنً
عخفت الجلل الةنري م وهن "الصخا الط عنقج الطةناج الحي ا فدق شخفدن الظدداي عمد ىعييظدب

لخعنلد رصددنلن اطددجهطن لددجى االخددخ ا ا لددع ا ػصددا لصددخا رةناددج لطكددغ المجددػ لمبددجاي،
لهػ هي اوسنوي رةناج رحي المجظ الجللي لمصميب االططخ ،لىقضد اىفنقيدن
اال به م

جظيدف

اطكنرهن ىصبق مطسنعج الجلل الةنري الطكمف خعنل رصنلن اشخاا الظداي،

لىةت رخاقر الجلل الةنري " (فيسي  8100صفحة )001
الفخع الثاني :التعخيف القانػني
عظددج الخجددػي إل د الصددكػل الجللي د

ا

العاقد  ،وجددج أ اىفنقيددن

جظيددف ار بدده

لعن  1949قدج ىصخقدت فد ثظنلنهدن إلد وطدن الجللد الةنريد فد أكحدخ ردغ رػضده ،دي
إوهن قضت م

لكدػ أردخ ىصبيدق أطكدن هدح االىفنقيدن

مطسدنعج لىةدت إلدخاا الدجلل

الةنري الطكمف خعنل رصنلن أشخاا الظدداي (أبدي صدعب ( ،)0174حبيدب و جدجيع

:
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 8101صفحة  ،)443للكظهن جن
الطػال ( )9 ،2 ،2 ،2رغ اىفنقين

خنليد ردغ لضده ىعخةدف رةدجل لهدن ،فقدج اك فدت
جظيف لعن 1949عم ال ػال  ،منإللن ال الجللد

الةنري عظج الةجاث عغ ىصبيدق االىفنقيد ل لدظ مدنلقػل (

الجللد الةنريد ال د ىكمدف

خعنل رصنلن اشخاا الظداي ) (عبج عمي  8102صفحة  )042اررخ الحي لعدن

لاض ددع البخلىػك ددػل االض ددنف ارلل لع ددن  1977الخ ددنص مةطنلد د ض ددةنلن الظ ادع ددن

الطسمة الجللي إل ىجا ل هحا الدظقز لبيظدػا ردجلػل الجللد الةنريد  ،فقدج "وصدت الطدنل

( /8فددق ت) رددغ البخلىػكددػل االضددنف االلل عم د ىعخةددف الجلل د الةنري د م وهددن "للل د

رةناددج أل لللد اخددخى ليسددت شخفددن فد الظدداي لعيظهددن أطددج أشدخاا الظدداي لةقبمهددن الخصددع
لىػافد ددق عم د د الا الطهد ددن الطسد ددظج ال د د الجلل د د الةنري د د لفق د دنً لاىفنقيد ددن

(البخلىػكػل)"

ارددن "البخلىػكددػل االضددنف الحددنو فقددج جددن خنلي دنً رددغ كددخ أي ل د

لهد ددحا المةد ددق
رطنثددي عددغ

وطددن الجلل د الةنري د  ،ل دػا رددغ طيددث ىعخةفهددن ،أل االطكددن الخنص د هددن" (الجشدددا،شي

 8102صددفحة  ،)807لهظددن احددن ىسددن ل رهددع عطددن ا ا كددن منإلركددن ال د خجا لي د
كهددح (الجلل د الةنري د ) أل ل د

لددبيب هددن ف د و دداي رسددمن لاخم د

لكطددن هددػ رعمددػ ا

االخيددخ رةكددػ مددنلبخلىػكػل االضددنف الحددنو الددحي لصبددق ف د الظ ادعددن

الجللي د

الطسددمة ميددخ

إ عددج الددظز عم د الجلل د الةنري د ف د البخلىػكددػل االضددنف الحددنو  ،لعظ د

لمػهم د االلل د عددج اركنوي د ال د خجا اآللي د الطددحكػ  ،لهظددنل رددغ اددخى اوددب ال رددنوه رددغ
المجػ ال الجلل الةنري ف الفخل الطدحكػ  ،لدظ ا البخلىػكدػل االضدنف الحدنو إ
لع اظز عم اآللي السدنمق ف ودب فد

الػقدت لدع لطظده ردغ المجدػ اليهدن ،لعميدب وجدج

ا

اركنوي د إعطددنل اآللي د الطددحكػ ف د طنل د الظ ادعددن
لخلط ىعييغ الجلل الةنري – فا ل

الطسددمة الجاخمي د – ف د طنل د ى دػافخ

لطظه االشخاا رغ قبػل ىعييغ للل طنري عغ

شخةددق اىفددن خددنص أل ررددنل المجظد الجلليد لمصددميب االططددخ الد العطددي كبددجاي لمجللد

الةنري إ لطكظظن ا و صػ لجػل الخى أل رع قميغ أل جخط لجى االشخاا الط ظن ع

ف د و دداي لاخم د  -الق دػا

الةكػري د لالق دػا

الطظشددق عم د لددبيي الطحددنل -االرددخ الددحي

لةقددق ال نل د الطخجددػ رددغ لجددػل للل د طنري د لىقددػ خعنل د رصددنلن االش دخاا الط ظن ع د
:
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لدػا كنوددت اش اخفددن للليد  ،أل ىظ طد الد للل د لاطددج كطددن هددػ الةددنل فد الظدداي الطسددمن

الدجاخم  ،ميدخ أ الػاقده العطمد اددحهب لخصػصدنً رددغ جنودب القدػا
الةددجاث عددغ ىعيدديغ للل د طنري د ف د وصددن الظ ادعددن

الةكػريد الد ا

الطسددمة الجاخمي د لعددج رددغ قبيددي

ال ددجخي فد لد لوهن الجاخميد  ،االرددخ الددحي لجعددي رددغ الظددنل ىعيدديغ لللد كهددح فد رحددي

ىمظ الظداعن

(عبج عمي  8102صفحة )023

السصمب الثالث :مجى االلدام بالمجػء الى تصبيق نطام الجولة الحامية
عم د الددخمع رددغ أ اىفنقيددن

جظيددف لعددن  1949أقددخ الصبيع د االل ادري د لظطددن

الجللد د الةنريد د  ،اال أ ىعي دديغ ه ددح الجللد د ق ددج ض ددي خنض ددعنً ل شد دخاا الحاثد د الطعظيد د
(شخفد د الظد دداي لالجللد د الةنريد د ) مةي ددث مقد د ر ددغ الظنطيد د العطميد د خنض ددعنً لس ددمص ىم ددظ

االشخاا لال ى ػافخ فيب الصبيع االلداري اال رغ الظنطي الظطخة  ،فطجخل فس أطج ىمظ
االشخاا ليكػ

لظ مطحنم وسف لظطن الجلل الةنري لرهنرهن( )4لة ضن رغ خال

وز الطػال الطش خك الىفنقين

جظيف ( )9،2،2،2منوهن رظةت الةق فد ىعيديغ الجللد

الةنري د  ،اال اوهددن لددع ىددحكخ الي د رةددجل لرمدر د ل عيدديغ ىمددظ الجلل د  ،االرددخ الددحي أمقنهددن
خنضع إل ال االشخاا الحاث الطعظيد  ،لدحا ىشديخ الططن لدن

الجلليد الد الد رعنل فكدخ

ىعيدديغ الددجلل الةنري د مصددػ ىمقن ي د لبطجددخل وشددػا و دداي للل د ل لددظ لكػوهددن ىصددصج

مطسد د ل الس ددينل (حبيدددب و جدددجيع  8101صدددفحة  ،)470مي ددخ أ الط ددنل ( )1ر ددغ
البخلىػكػل االضنف االلل طنللت لج الح د اخ ال د اع دخ وصدػص اىفنقيدن
فقج أكج

رن ام :

جظيدف،

عم الصبيع االلداري لظطن الجلل الةنريد  ،لبطصنلعد ودز هدح الطدنل ىبديغ

" 1الفقخ االلل ىظز عم اوب "لكػ رغ لاجب أشخاا الظداي ا ىعطي رظح جال
الظدداي ،عمد ىددنريغ اط د اخ لىظفيددح االىفنقيددن

لظ

لهددحا البخلىػكددػل صبيددق وطددن الجلل د

الةنريد خنصد فيطدن ا عمدق عيديغ لقبددػل هدح الدجلل الةنريد شرقدن لمفقد اخ ال نليد ،
لىكمف الدجلل الةنريد خعنلد رصدنلن أشدخاا الظدداي" ،لعمد هدحا الظةدػ طػلدت هدح

الفقخ الي الجلل الةنري ال الي الداري رشخاا الظداي

:
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 8ل ل الضن ف الفقخ الحنوي رغ الطنل الخنرس عم "لجػا ا لعيغ كدي شدخا ردغ
أشخاا الظداي لل امصن للل طنري رظح جال الظداي"

 1لا ا لع ا ع ىعيديغ أل قبدػل لللد طنريد رظدح جالد الظدداي فدن الفقدخ الحنلحد ردغ الطدنل

الخنرس د د اعصد ددت المجظ د د الجللي د د لمصد ددميب االططد ددخ الةد ددق ف د د ا ىبد ددحل رسد ددنعيهن

الةطيددج دديغ أش دخاا الظ دداي رددغ اجددي ىعيدديغ للل د طنري د لل امصددن اػافددق عميهددن

أش دخاا الظ دداي ،لرددغ اجددي ددحل هددح الطسددنع رددغ الططكددغ لمجظ د الجللي د لمصددميب
االططددخ ا ىقددج قن ط د ىة ددػي عم د خطددذ للل ىخ ددن رظهددن الددجلل االش دخاا ف د

الظداي الجلل الةنري

 4ل مع رن ىقج  ،فن الفقخ الخامع رغ الطنل الخنرسد وصدت عمد اودب فد "طدنل عدج

ال ػصدي الد ىعيديغ لللد طنريد  ،فنوددب لجدػ لمجظد الجلليد لمصددميب االططددخ أل اي

رظطط د اخددخى ى ددػفخ فيهددن كنف د ضددطنون

الةنري "
جددن

الةيددنل لالفنعمي د مددن ىعطددي كبددجاي لمجلل د

إ رددن جددن مددب الفقد اخ ( )4 ،1رددغ الطددنل الطددحكػ  ،لطحددي ىججاددجاً لاضددنف لطددن
مددب االىفنقيددن اال بدده ،رددغ طيددث ا الفق د اخ الطددحكػ الجبددت المجددػ ال د وطددن

الجلل الةنري عغ شخةق اجرن اشخاا الظداي المجػ الد البدجا ي الطظصدػص عميهدن فد

الفق اخ السنمق  ،لة كج كي رن كخ ف الطنل ( )1الطحكػ وفنً ،عمد الصبيعد االلداريد
ل عي د دديغ الجللد د د الةنريد د د فد د د ض د ددي البخلىػك د ددػل االض د ددنف ارلل (الدددددجاحػل 0112

الرددفحات  )810-811اال ا رددن ىجددج االلددن اليددب هظددن اوددب ط د ا ا كددن اخ يددن

الجللد الةنري د هددغ رشددي اشدخاا الظ دداي  ،اال اوددب مبركددن الددجلل ال يددخ ا ىشددجه ىمددظ
االشخاا عم المجػ ال هحا الظطن لػا ىقدجلع اق اخطدن

لهدحا ال دخل لكدي رظهطدن ،أل

مشةح اه طن االرع الط ةج (إبخاهيع  8101صفحة )04

:
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املبحث الثاني
وظائف نظام الدولت احلاميت
ا الجللد الةنريد ليسدت ركمفد ػقدف االعطدنل الق نليد  ،للكدغ رهط هدن ال كدج ردغ
ططنلد الضدةنلن خددال قيدن الظ ادعدن
الظ ادعددن

الطسددمة  ،للدحلظ أكدج القددنوػ الدجلل االوسدنو فد

الطسددمة الجلليد كنفد عمد ضددخل اوشددن وطددن الجللد الةنريد ل طكدديغ شخفد

الظ دداي رددغ رػاصددم الة دػا  ،لهددحا الظطددن لعددج للدديم قنوػوي د فعنل د لضددطن ىظفيددح أطكددن
القنوػ الجلل االوسنو لال ليطن فيطن ا عمق مةطنل ضةنلن الظداعن

الطسمة الجللي

لكػ رغ لاجب أشخاا الظداي رظدح جالد الظدداي أ ىعطدي عمد ىعيديغ لللد طنريد

ىكددػ رهط هددن الخقنم د عم د ىظفيددح أطكددن القددنوػ الددجلل االوس دنو  ،طيددث ىددظز الط دػال

 11،11،9،2الطشد خك دديغ اىفنقيددن
هددح االىفنقيددن
الظ ادعددن

جظيددف اال بدده لسددظ  1949عمد "لجددػا ىصبيددق

مطعنلو د لىةددت ال دخاا الجلل د الةنري د

لعميددب ىقددػ الجلل د الةنري د ف د

الطسددمة ػضيفد ردللجد  ،ا ىسددهع رددغ خددال رظددجلبيهن فد ال صبيددق الطرنلددخ

لمقنوػ الجلل االوسدنو

ػليهدن أعطدنل االمنثد لالةطنلد لصدنلن الضدةنلن ،لىشدخا فد

الػقت وفسب عم لفن أشخاا الظداي منل دارنىهن لىكػ الطهن الطػكم إل الجلل الةنري

االلخنص الطةطييغ مطػجب االىفنقي يغ الحنلحد

لالع الظصن لر ظػع وط اخ الط ينجن

لالخامع ػجب خنص" ،لةطكغ ا اخ اهع لضن ف الجلل الةنري ف الطصنلب القنلر
السصمب األول :بحل السداعي الحسيجة والػساشة والتػفيق بيغ أشخاف الشداع

ىقددػ الجلل د الةنري د أل ددجامهن ددجل رهددع ف د الخقنم د عم د ىظفيددح قػاعددج القددنوػ

الددجلل االوسددنو  ،منع رن هددن جهد رةناددج عددغ أشددخاا الظدداي ،طيددث ىعطددي عمد ال ػلددط
دديغ االشد دخاا الط ظن عد د لال ػفي ددق ي ددظهع لب ددحل الطس ددنع الةطي ددج ل ددخل ىظفي ددح قػاع ددج

القنوػ الجلل االوسنو  ،لف هحا االشن ىظز الطنل ( )11رغ اىفنقيد جظيدف االللد

لسظ  1949عم أ "ىقدج الدجلل الةنريد رسدنعيهن الةطيدج ردغ أجدي ىسدػة الخافدن
ف د جطيدده الةددنال

ال د ىددخى فيهددن أ

لددظ ف د رصددمة ارلددخنص الطةطيدديغ ،لعم د

:
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عج اىفن أشخاا الظداي عم ىصبيق أل ىفسيخ أطكن هدح االىفنقيد

(بغ عسخان  8101صفحة )11

هحا لى جسج الي الطسنع الةطيج لالػلنش كآلي رغ الين
االوسنو ف الجل الطظػط منلجلل الةنري مطػجب اىفنقين

لالبخلىػكددػل االضددنف االلل لسددظ  1977الط عمددق منلظ ادعددن
لطكددغ لمددجلل ا ىطددن

ال

ىظفيح القنوػ الجلل

جظيدف اال بده لسدظ 1949
الطسددمة الجللي د  ،طيددث

فد لقددت السددمع وددػي رددغ الخقنمد عمد ىصبيددق االىفنقيددن

الجلليد

ىخبصهن ره الجلل االخخى عغ شخةق معحنىهن الج مػرنلي لالقظصمي  ،لىضصمه هح

الطهط د د الجلل د د الةنري د د ف د د لقد ددت الظ د دداي الطسد ددمن مطعد دددل عد ددغ ررعػثيهد ددن الج مػرنلد ددييغ
لالقظصددمييغ ،ل لددظ عددغ شخةددق الطظددجلبيغ الددحاغ ىعيددظهع مطػافق د الصددخا الطةددن ا الددحاغ

لضدصمعػ رعددب مطهطد الخقنمد عمد ىظفيدح القددنوػ الددجلل اإلوسدنو (العشبكددي 8101

صفحة )341

لرددغ رطددنهخ لضيفد ددحل الطسددنع الةطيددج الددحي ىضددصمه مددب الجللد الةنري د أل
ددجامهن ،هددػ رددن وصددت عميددب الطنلىددن ( )84،14رددغ اىفنقي د جظيددف الخامع د لسددظ 1949

الط عمق د مةطنل د الطددجوييغ اثظددن الظ ادعددن

الطسددمة  ،لالم ددن ى كددجا عم د لضيف د الجلل د

الةنريد د أل الب ددجاي عظه ددن فد د ىق ددجلع رس ددنعيهطن الةطي ددج ل س ددهيي اوش ددن رظ ددنشق لرػاق دده
االل شد ددفن لاالرد ددن لال د د ىد ددظطع مكيجي د د ىسد ددطن مةطنل د د الجخط د د لالطخض د د لالعجد ددد

لالطس د ددظيغ لاالشف د ددنل لل الخنرسد د د عش د ددخ لالةػار د ددي لاره د ددن

االشف د ددنل لل الس د ددنمع

لاالع خاا هح الطظنشق ،للهن الضن الطػافق عم ااػا االشفنل الدحاغ ىي طدػا أل اف خقدػا

عغ عػا مهع ف

مج رةناج شػال رج الظداي (عبج عمي  8102صفحة )001

للإلل ددن ف ددن الجللد د الةنريد د أل الب ددجاي عظه ددن ىعط ددي فد د إش ددن ىق ددجلع رس ددنعيهن

الةطيج لالػلنش يغ االشخاا الط ظن ع عم :

 اق د دخاح القي ددػل ال د د ىف ددخل لطص ددمة أل ددخي الة ددخا ،خنصد د عمد د الص ددخلل الفخللد دلالجطنعي د ال د ا مقػوهددن ،ردده ىددنريغ الصددخلل االلددخى أل الطع قمدديغ ف د طنل د ىعددح
ال ين حلظ رغ قبي الجلل الطعظي رلرنا ى عمق منلعطمين

 -وقي جطيه الطس ظجا

الةخبي

أل االل ا أل الػثن ق الطػجه ال االلخى لالطع قميغ
:
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 -االشدداي عم د االل طنلددن

لالشددكنلى الطقجر د رددغ قبددي االلددخى أل الطع قمدديغ مش د

ألخي االلخ لوطن االع قنل الخنضعيغ اليب

 -اخصددن الجللد ال د ا رعهددن االلددخى مصمرددن

عجد ونىل عغ العطي لجى الجلل الةنجد
ال يددن ػالددص رطحميهددن مددبج اخ ال ةخةددن

الصنل مةق االلخى لالطع قميغ

الدخاهع مددنل عػةس عددغ االصددنم أل اي
لىف ددير عددغ لددجي العقػبددن

ال لابي د

 -ىعييغ رةن ل ليخ أل لخز رةط  ،ف طنل عج اخ ين االخيخ رةنرين لب (عبج

عم  ،8112 ،صفة )129

لكطددن ىعطددي الجلل د الةنري د عم د ىقددجلع رسددنعيهن الةطيددج لالػلددنش دديغ اش دخاا

الظدداي ،فهد ىعطددي الضددن عمد ال ػفيددق دديغ االشدخاا الط ظن عد خجرد لضددةنلن الظ ادعددن

الطس د د ددمة (بدددددددغ عسدددددددخان  8101صدددددددفحة  )14لله د د ددحا ال د د ددخل" ى د د ددظز الطد د د دػال
( )18،11،11،11الطشد خك فيطددن دديغ اىفنقيددن
"

جظيددف اال بدده لسددظ  1949عمد اوددب:

لجػ لكي لللد طنريد أ ىقدج رشدخاا الظدداي ،ظدن عمد لعدػ اطدج االشدخاا أل
اىهن ،اق خاطن منج طني رطحميهن ،لعم االخز رطحم السدمصن

الطسد لل عدغ

رغ ىمقن

أ ل رةناج ىخ ن مصخةق رظنلر  ،لىم د اشخاا الظداي ظفيح الطق خطن

ىقج لهن

الجخط د لالطخض د  ،لكددحلظ أف دخال رددغ الخددجرن

الصبي د لالجاظي د  ،عظددج االق ضددن عم د

ىة يقددن لهددحا ال ددخل ،للمددجلل الةنري د ا ىقددج  ،ا ا ا

ال

ضددخل لددحلظ ،اق اخطددن لخضدده

لطػافقد اشدخاا الظدداي ددجعػ لددخز اظ طد الد لللد رةناددج أل ىفػضددب المجظد الجلليد

لمصددميب االططددخ لال د خال ف د هددحا االج طددني" كددحلظ لطكددغ لمجلل د الةنري د ا ا كنوددت
رظ جم د رددغ قبددي شخف د الظ دداي ا ى د لي لل الةكددع فيطددن دديغ اش دخاا الظ دداي مةيددث ىط ددج
لالا ه ددن ل شد ددطي الخقنم د د عم د د جػاو ددب ىصبيدددق االىفنقيدددن

(العشبكي  8101صفحة )1()341

لالبخلىػك ددػل االضدددنف االلل

ا ضن ردغ خدال ردن لدبق ا الجللد الةنريد لالبدجاي عظهدن ،ىد لي لل ا رهطدن فد

ىظفي ددح قػاع ددج الق ددنوػ ال ددجلل االوس ددنو ر ددغ خ ددال ال ي ددن منلطس ددنع الةطي ددج لالػل ددنش
لال ػفيق يغ أشخاا الظداي
:
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السصمب الثاني :االشخاف والخقابة عمى تشفيح القػاعج الخاصة بحساية أسخي الحخب
أ رهطد د الجللد د الةنريد د فد د الخقنمد د عمد د ىصبي ددق لىظفي ددح اطك ددن رعنرمد د ال ددخى

الةخا ر عجل لميخ رةجلل  ،لةخجه لظ إل

ر الجلل الط عنقج فد اعصدن الفخصد

الا ر لمجلل الةنري كمطن اركغ لدظ ط د ىد طكغ ردغ الجدنل الةمدػل الطظنلدر لمطسدن ي

ال د ىحددػ عظددج ىصبيددق اىفنقيد جظيددف الحنلحد الخنصد مةطنلد االلددخى (أمشددة 8103

صفحة ( ،)18بمعير  8112صفحة  )088لةطكظظن أ وجطدي اهدع لضدن ف الجللد

الةنريد ف د رجددنل االل دخاا لالخقنمد عم د ىظفيددح القػاعددج الخنصد مةطنل د الددخى الةددخا
منالى (جشيف :)8()0131

" -1لططحمد د الجللد د الةنريد د الةخةد د الطصمقد د فد د اخ ي ددن االر ددنكغ ال د د اخمب ددػ فد د
ةن ىهددن ،لال لجددػ لمجللد اآللددخ ىةجاددج رددج هددح الدةددن ا  ،كطددن ال لجددػ رظعهددن اال

رل ددرنا ىق ض دديهن الض ددخل العس ددكخة لال لك ددػ ل ددظ اال اجد د اخ ً الد د حظن ين لر ق ددن،
لصدخطت االىفنقيد لططحمد الجللد الةنريد الضدن منلدحهنا الد اردنكغ عطدي االلددخى

لارنكغ رخل هع للصػلهع ،لببركن هد ال الططحمديغ رقن مد االلدخى أل رطحمديهع لل

قيب ارن لخصين أل ػالص ر خجع ،لعم الجلل الةنريد ال ةقدق ردغ عدج خدخلت

الجلل د اآللددخ عم د اطكددن االىفنقي د لف د طنل د ثبددػ اي رخنلف د رطكددن االىفنقي د

فعميهن ا ىػجب وطخ الطس لليغ ف الجلل اآللخ ال ىمظ الطخنلف ل جا كهن لالعطدي

عم رظعهن لعج ىك اخ هن" (جشيف )7()0131
 -8رخاقر اج اخ ا

رةنكط الط هطيغ رغ ارلخى ،لاالجد اخ ا

القضدن ي ال د ى خدحهن

الجللد االلدخ ضدج االلدخى الط هطديغ مطجددخل اخصن هدن دحلظ ،كطدن لجدب العطدي عمد
ىعييغ رةن ل ليخ الط هع ،لةةطخ رطحمهن جمسن

الطةنكط  ،لعظج امامهن مصػ

االطكد ددن الصد ددنل ضد ددج ه د د ال االلد ددخى فعميه د دن رخاقر د د ىظفيد ددحهن ،لال اظفد ددح اي طكد ددع
منإلعجا اال معج اخصن الجلل الةنري

 -1لجػ لمجلل الةنري ظن عم شمب االشخاا أل رغ ىمقن
ر دده رطحمد د الس ددمصن

اىهن ،ا لج طه رطحمهدن

الطسد د لل ع ددغ ال ددخى الة ددخا عمد د ا ل لللد د رةنا ددج اد د ع
ظفيددح الطق خطددن

اخ ين هددن ،لىم ددد الددجلل الط ظن عد

:

ال د ىقددج اليهددن رددغ قبددي الجللد
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الةنريد  ،لةطكددغ لعددػ لددخز رددغ لللد رةناددج أل رظددجلا رددغ قبددي المجظد الجلليد

لمصميب االططخ ىػافق عميب اشخاا الظداي االلد خال فد االج طدني (عسدخ 8101

صفحة )2

 -4ىف ددير طسددنمن

االلددخى ،لااللدخاا عمد خصنمددن

لةهع لعجلهن لاالعنون

إ ا طنلد ددت العطميد ددن
ال ددػكيا

ال

االلددخى ال د ىصددي إلدديهع رددغ

ىقج إليهع لىدػفيخ الػلدن ي الا رد لظقدي ىمدظ الصدخلل

الةخبي د د لل قيد ددن الد ددجلل الطخ ص د د د ددحلظ ،لىقد ددػ مبلصد ددنل

القضددن ي لالػصددنلن ال د ىسد مطهن رددغ االلددخى الد

لجي العقػبن

ال لابي لجى كي قن ج رعسكخ

 -1ال كددج رددغ جطيدده الطعمػرددن

لةهددع ،لال ف ددير فد

الطفيددج الخنصد منلػضدده الج اخفد لطعسددك اخ الددخى

الة ددخا ،لىدلة ددج الص ددخا االخ ددخ ه ددن ل ددخل ىظفي ددحهن ،لال ك ددج ر ددغ الطر ددنل الطنليد د

الطجفػع د رل ددخى الةددخا ل ددهخةن رددغ قب ددي الجللد د اآللددخ لك ددحلظ عددغ وس ددر االج ددخ

الي ددػر الط ددجفػي ل ل ددخى لق ددن العط ددي ال ددحي ا للو ددب ل ددجى الجللد د اآلل ددخ  ،لىق ددجلطهن
الطسنعج رلخى الةخا ف ىةػةي الطرنل ال
لال ارهن صػ ا رغ طسدنمن

لةصمػ عميهن ال

مجهع االصم

االلدخى الطػجدػل لدجى الجللد االلدخ أل الدحاغ او هد

الددخهع ري لددبب كددن  ،لىقددجلطهع شمددب ال عددػةس عددغ االصددنم أل العجددد مسددبب

العطي الحي ا عخل اليب االليخ ال

مج االصم

 -8ىجيد الطنل ( )2رغ اىفنقي جظيف الحنلح وقي االلدخى الد لللد اخدخى ىكدػ شخفدن
فد االىفنقيد  ،ا ا ىدع االىفددن

يظهطدن عمد

لددظ ،ميدخ ا ىمددظ الجللد ا ا قصددخ فد

ىظفيح اي ارخ رهع ردغ أطكدن االىفنقيد  ،فدن عمد الجللد ال د وقمدت االلدخى مطجدخل

اخصن هن ػالص الجلل الةنري ا ىصةن الطػقف ،أل ىصمب اعنل االلدخى اليهدن،
لكددحلظ االىفددن ردده الجلل د اآللددخ عظددج ددج االعطددنل العجا ي د عم د ىةجاددج الطرددنل

الظقجل ال

لطكغ ل لخى االط فنظ هن ،لرعخف الرنا فس الجلل اآللخ اع طنل

اطددج الددخى الةددخا ىددع او خنمددب رددغ قبددي را ددب رطددحا عددظهع ،لالد ا ال قددن ةخ ال د

ى ضددطغ ىة يقددن عددنجا عددغ كددي لفددن أل اصددنم خصيددخ ىةددجث لددجى الددخى الةددخا،

:
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لكددحلظ الػفددن ال د ال لعددخا لددببهن لفيطددن اىخددح

جطيدده االج د اخ ا

الطس لليغ عغ لظ ا ال (سػادي  8107صفحة )014
 -7ا عيغ عم الجلل الةنري ا ىخصخ الجلل ال

القنوػوي د ضددج

ا رعهن االلخى مكدي رخنلفد ىحبدت

لهن عظج قينرهن مطهن الخقنم لااللخاا عم ىظفيح االىفنقي  ،ره ىدلةجهن منلطعمػرن

الا ر هحا الش

 -2االلد دخاا عم د د ىػ ة دده لد ددنال

الطس د فيجاغ رظهددن لىػ ةدده لددنال

االللة د د لالطه ددن الصبي د د لرسد د مدرن

ال ردددنل ال د د

االمنث د عم د االلددخنص الطةطدديغ لاالىفددن ردده

للل د االط د ال عم د اونش د هددح الطهط د ال د للل د رةناددج ال ال د المجظ د الجلليد د

لمصميب االططخ

لبنلطقن ي عم رطحم الجللد الةنريد ال ددارهع معدج ىجدنل طدجلل الطهدن الطكمفديغ

هددن ،لر اخعددن رق ضددين

االرددغ الضددخل ة ال د ا صمبهددن ارددغ للددار الجللد اآللددخ ،لال

لطكغ ىقييج جهػلهع اال ا ا ال جعت لظ الضخل ا

الةخبي القهخةد لةكدػ

لدظ مصدف

ال حظن ي لر ق (سػادي  8107صفحة  )017لى عنل الجلل الةنري رده اشدخاا

الظداي ف ىسػة اي خاا لجخي يظهع طػل ىفسيخ اطكدن هدح االىفنقيد  ،لىقدػ مدبما
الجلل ال

ا رعهن االلخى مكي رن ا عمق مش لوهع لالطخنلفدن

ال د ىكشدفهن اثظدن قينرهدن

منإللخاا عم ىصبيق هح االىفنقي (الفار  0171صفحة  380وما بعجىا)

السصمب الثالث :االشخاف والخقابة عمى تشفيح القػاعج الخاصة بحساية السجنييغ
ىددظز اىفنقي د جظيددف الخامع د الخنص د مةطنل د السددكن الطددجوييغ لعددن 1949عم د

العجاددج رددغ رهددن الجللد الةنريد  ،لال د ىددجل طددػل هددجا لاطددج ا طحددي فد لعددع لرخاقرد

ىظفيد ددح القػاعد ددج الخنص د د مةطنل د د الطد ددجوييغ رد ددغ الظ ادعد ددن
(الصخشاوي  8101صفحة :)07

الطسد ددمة لرد ددغ هد ددح الطهد ددن

أوالً :العط ددي عمد د اوش ددن لىس ددهيي اوش ددن رظ ددنشق لرػاق دده االل ش ددفن لاالر ددن  ،لىس ددهيي
اع خاا الجلل الطعظي هح الطظشآ (جشيف )2()0131

:
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لالطػال ال حا يد لالطامدذ عمد السدكن الطدجوييغ

ثانياً :االلخاا عم ىػ ةه الطسنعجا
لرخاقر لظ لاعصن االشط ظن لمجلل االشخاا ال د ىسدطن مطدخل ىمدظ الطسدنعجا
منوهن لغ ىس خج رمخال اخخى قج ىسبب اض اخ لهن (جظيف)9()1949 ،

ثالثددا :ىمق د شمرددن

للددكنلى الطددجوييغ (جظيددف )11()1949 ،لفةددز شمرددن

ل لددخنص الطةطيدديغ ال د ىددع فضددهن رددغ قبددي لددمصن
الرنا فضهن لصمرن

االط د ال لال عددخا عم د

الط دنل (جظيدف ،)11()1949 ،لهدحا لطحدي ططنلد اضدنفي

ل لددخنص الطددجوييغ فد اال اضد الطة مد الددحاغ ا قددجرػ مصمرددن
لددمصن

الط ددنل

ر ددنل لىدخفس

االط د ال ر ددنل ىهع ،لهددحا اإلج د اخ ى ضددن اهطي ددب ف د وقددي الجلل د الةنري د

اخرن ه ال االلخنص لعن اىهع لطكػرنىهع لرعخف رصيخهع ف ىمظ الطخلا"

الطنليد ل لدخنص ميددخ القدنل ةغ عمد الكسددب رلدرنا صددةي

رابعداً :ىقدجلع الطسددنعجا
أل لػجػلهع ىةت ليصخ لدمص االطد ال ؛ ففد رحدي هدح الطدخلا الجبدت اىفنقيد

جظيددف الخامع د عم د الجللد الةنري د ال ددجخي لددجى اش دخاا الظ دداي إللجددنل فددخص عطددي

له ال االلخنص مشخلط ريسخ لبد جخ رظنلدب ،لأ ىقدػ

ر د ددغ رعػو د ددن

)18()0131

له د ددع ر د ددغ ر د ددػشظهع االص د ددم أل ر د ددغ جط ي د ددن

سدميطهع ردن لصدي اليهدن
االمنثد د د (جشيدددددف

خامددددا :رعخف د الددطن االلددخنص الطع قمدديغ ف د اال اض د الطة م د لامددا طكػرددنىهع
االصمي مطػقفهع القنوػو ؛ ا وصت اىفنقي جظيف الخامع عم ضخل ال اد للل

االط د ال مددن ىبم د الجلل د الةنري د م لددطن االلددخنص الددحاغ اع قم دػا لكددحلظ الددحاغ

افخت عظهع لق اخ ا

سادسا :رخاقر عطمين

الطةنكع لالمجن ال

ىظطخ ف قضنلن االع قنل ()11

وقي لاخا االلخنص الطةطييغ ال

لاوهدن ىد ع لفدق اىفنقيد جظيدف الخامعد ؛ا ا اجدن

فد طدنال

ىقػ هدن لللد االطد ال
الضدخل العسددكخة أل

رلددرنا ارظي د ى عمددق م د رغ السددكن الطددجوييغ لجللد االط د ال أ ىقددػ ظقددي السددكن

الطةطي دديغ إلد د ار ددنكغ اقنرد د اخ ددخى؛ مش ددخط أ ى د دػافخ فيه ددن كنفد د االط ينج ددن

ر ددغ

صددة لارددغ لمددحا عم د أ ا د ع ر اخعددن لطددج العن م د الػاطددج لا لكددػ الظقددي ف د
طجلل اال اض الطة م مقج االركن (جشيف )14()0131

:
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سابعا :رخاقر رن ىع اىخن رغ اج اخ ا
د ددحلظ لر نمع د د اج د د اخ ا

قضدن ي ضدج السدكن الطدجوييغ مطجدخل اخصن هدن

الطةنكط د د لجطيد دده االج د د اخ ا

االخد ددخى ال د د ى خد ددح ضد ددج

االلخنص الطةطييغ (جشيف  )11()0131لا ا لع لقج الط هع عم اخ يدن رةدن
ىعدديغ ل ددب الجللد د الةنريد د رةنري ددن (جشيدددف  ،)18()0131منإلض ددنف الد د ض ددخل

طضددػ رطحم د الجلل د الةنري د لجمسددن

اي رةكط د ىةددنكع لخصددن رةطيددن ،اال ا ا

جددخ الطةنكط د مصددف ال د حظن ي مصخةق د ل دخة ر اخعددن ررددغ للل د االط د ال ال د

ا عيغ عميهن ف هح الةنل ا ىخصخ الجلل الةنري حلظ (جشيف )17()0131

لأخي اًخ وجدج أ رهدن الجللد الةنريد ىق صدخ عمد االلدخاا الفعمد عمد الطدخلا

ف االرنكغ ال

اػلي هن الجخط لالطخض  ،لكحلظ ىمظ ال

ىخصز إلقنرد الدخى

الةددخا ،لالطع قمدديغ الطددجوييغ لىش د يمهع ،أل عم د الػضدده الصددة لمسددكن الطددجوييغ ف د

اقميع رة ي لرجى ىػافخ الط

ال حا ي الضدخل ة لهدع ،اردن منلظسدر ري اوشدص الدخافي

ى عمددق منرعطددنل الق نلي د لالقػاعددج السددن ة ف د هددحا الصددجل دديغ الطقددنىميغ ،فبوهددن ل د كػ

اوشددص عخضددي لميددخ ررنلددخ فد أفضددي ارطدػال فطهددن الجللد الةنريد ال ىشددطي عددنل

ال ةقيددق فيطددن ا ا كنوددت الهجطددن

قددج وفددح

شرقددن لقػاعددج القددنوػ الددجلل االوسددنو ل بطددن

كن االل حظن الػطيج رغ لظ هػ ال عطنل االلمة الكيطين ي  ،ا ا الضةت ال جخب أ
اثن هحا االل خجا ىطي منقي لرعس الػقت ف الطظصق الطس هجف لاوب لطكدغ لطظدجلب

للل د طنري د أل رظطط د جام د رحمطددن لطكددغ ري اطددج اخددخ اج د اخ ىةقيددق ف د هددحا الش د

(كالديػفغ و تدغمفج  8113صفحة )047

:
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املبحث الثالث
بدائل الدولت احلاميت ومعىقاث تطبيقها
إ الف ددخ ال د اعقبددت الةددخا العنلطي د الحنوي د  ،لرددن لددهجىب رددغ و ادعددن

رسددمة

عم الطس ػى الجلل االقميط  ،اضهخ مصدػ جميد القصدػ الدحي اع دخى وطدن الجللد
الةنري الحي جدن

مدب اىفنقيد جظيدف لعدن  1989الخنصد مةطنلد الدخى الةدخا رطدن

جعددي الطشددخي الددجلل لفكددخ جميددن ف د الجددنل ددجاي عددغ هددحا الظطددن  ،لرددغ هظددن كددن رددغ
الةكط د الددظز عم د اركنوي د ىعيدديغ ددجا ي لمجلل د الةنري د ضددطغ الط دػال الطش د خك دديغ

االىفنقي ددن

اال ب دده لع ددن  )11،11،11،11( 1949عمد د ال خىي ددب ،ال د د ىقضد د منو ددب"

ل شخاا السنري الط عنقج ا ى فق ف اي لقت عم ا ىعهج ال هي ى ػفخ فيهن كي
ضطنون

منلطهن ال

الةيج لالكفن

ىمقيهن هح االىفنقي عم عنىق الجلل الةنري " أي

ىةي رةي الجلل الةنري هي ى ط ه مكي ضطنون
 8102صفحة )881

الةيج لالفعنلي

(مبخػتدة و قيدخع

لعم الخمع رغ ا وطن الجلل الةنري لبجا مهن ىع ىظطيطب مطػجب قػاعج قنوػويد
لللي ر طحم منىفنقين

جظيف اال بده لكدحلظ البخىػكدػل االضدنف االلل لعدن  1977اال

ا ىصبيق هحا الظطن ف اثظن لقػي وداعن

ال

رظعت رغ ىصبيقب

رسدمة للليد قدج لاجدب الكحيدخ ردغ الع ردن

لر ددغ أج ددي ي ددن رػض ددػي ددجا ي الجللد د الةنريد د اظر د د ال عخة ددف ب ددجا ي الجللد د

الةنري (الطصمب االلل) لرعػقن

ىصبيق وطن الجلل الةنري (الطصمب الحنو )

:
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السصمب األول :التعخيف ببجائل الجولة الحامية
ل خل االطنش مطػضػي جا ي الجلل الةنري لي ع ال صخ لطفهدػ دجا ي الجللد

الةنري ف الفخي االلل ف طيغ لكػ الفخي الحنو عغ المجظ الجلليد لمصدميب االططدخ
كبجاي لمجلل الةنري
الفخع األول :مفيػم بجائل الجولة الحامية
لقصددج بددجاي الجلل د الةنري د ال د هي د رةناددج أل للل د رةناددج ىظدديط هددن الجلل د

الةددنجد رهط د االضددصاي ػضددن ف الجلل د الةنري د لبددجال رددغ هددح االخيددخ ا ا اخفقددت
االش دخاا الط ظن ع د

عيدديغ الجلل د الةنري د شرقددن لظصددػص االىفنقيددن

(العشبكدددي  8101صددددفحة  )330فق ددج ك ددن لاض ددع اىفنقي ددن
 1949عم لع كبيخ منلصعػبن

العطمي ال

لالبخىػكددػل ارلل

جظي ددف اال ب دده ع ددن

لطكغ ا ىطهخ ف اشدن ىعيديغ لللد

طنري  ،لرغ هظن كن رغ الةكط الظز عم اركنويد ىعيديغ ردغ لةدي رةمهدن اي ىعيديغ
د ددجا ي طنري د د (الذدددداللجة  8111صددددفحة  )487للد ددحلظ لعد ددج الطشد ددخلي الد ددحي قد ددج

لمط ىطخ الج مػرنل لعن  1949مخصػص البجاي ،خاص لجهػل الخب اخ لالطخ صيغ

ف د رجددنل القددنوػ الددجلل االوسددنو  ،لالددحي لقض د مبركنوي د اىفددن االش دخاا الط عنقددج
عم د ىعيدديغ ددجاي لظطددن الجلل د الةنري د ا ط دده مكددي ضددطنون

لطكددغ رش دخاا الظ دداي ا ىقددػ

الةيددج لالفعنلي د

لهكددحا

عيدديغ هي د جام د لرس د قم  ،رفضددم النهددن عم د الددجلل

الطةناددج  ،االرددخ الددحي لسددطن ل شدخاا اخ يددن ا للدديذ رجددخل اركنويد جامد ال ىظصبددق اال

ف طنل الفشي ف اخ ين للل طنري (سانجو  8111صفحة )187
لرعظد

رغ اىفنقين

لددظ ا الظصددػص الطشد خك فد الطدػال ( )11،11،11،11عمد ال دػال

جظيف اال به لعن ،1949اخح

ف ر ىطخ لد ػكهػلع ر ػجهد فد

معيغ االع رن رق خطن

الػفدػل الطشدن ك

لدظ الد ىعدةدد وطدن الخقنمد لالةطنلد  ،اال ا البدجاي

الة يق لمجلل الةنريد  ،هدػ ردن ل ل فد الفقدخ الحنويد ردغ الطدنل ( )11الطشد خك  ،طيدث
جن ف الفقخ الحنويد " :لا ا لدع اظ فده الجخطد لالطخضد  ،افدخال الخدجرن

الصبيد لالجاظيد

أل ىػقف او فنعهع ري لبب كن مجهدػل لللد طنريد أل هي د رعيظد لفقدن لمفقدخ االللد

:
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اعا  ،فعم الجلل الةنجد ا ىصمب ال للل رةناج أل ال هي د ردغ هدحا القبيدي ،ا
ىضصمه منلػضن ف ال

ىظيصهن هح االىفنقي منلجلل الةنري ال

ىعيظهن اشخاا الظدداي"

لالددحي لش د خط فيددب ال يددن مبمنث د لىقددجلع الطسددنعج لمجخط د لالطخض د  ،فف د هددح الةنل د
ا بدديغ ا لضيف د البددجاي ا

شبيع د اوسددنوي منرلددن  ،أي اوددب اػجددج ف د وهنل د الفقددخ

لجػا اضصاي البجاي ػضن ف الجلل الةنري لفق اطكن االىفنقيد (مبخػتدة و قيدخع

 8102صفحة  )481لهدػ ردن لفهدع رظدب ضدطظنً مد

لقدػ البدجاي مكدي الػضدن ف ال د

طجلىهن الطنل الحنرظ الطش خك الط عمق جل الجلل الةنري  ،كنلطسنعج لااللخاا عم

ىصبيق االىفنقي ل عنل رصنلن اشخاا الظداي (جشيف )12()0131

كطدن ىددػ ل الفقددخ الحنلحد رددغ الطدنل العنلددخ االلد عنو هي د اوسددنوي فد

يددنا اي

اىفددن طددػل وطددن الجلل د الةنري د أل ال د هي د لللي د خنص د  ،لةكددػ لل هددح الهي د

االوسددنوي االضددصاي منلطهددن االوسددنوي لل ميخهددن رددغ الطهددن االخددخى ال د ىقددػ هددن
الجلل الةنري وط اخ لخصػصي هح الهي د  ،لال ىقدج هدح الفقدخ فد ىعخةفهدن لهدح الهي د

ال ىفنصيي ىدةج عغ لصفهن منإلوسنوي فقط ،للكظهن ىػ ل المجظ الجللي االططخ كطحنل،
لال د

ددجل هن ىعطددي مطػجددب وطددن الجلل د الةنري د مصددف هن ددجلاً أل لددرب ددجاي ،ال ا

ىعطي مصف هن الشخصي خن ت هحا الظطدن (مبخػتدة و قيدخع  8102صدفحة )840
ل ا عيغ عم الجلل الةنجد رغ جه هن ،قبػل العخلل الطقجر رغ اطجى هح الهي ن

ف اثظن ى لل رهنرهن ،مصف هن جلا لمجلل الةنري أل ال هي اوسنوي اخخى (جشيف

)19()0131

كطن يغ البخلىػكػل االلل لعن  1977اوب إ ا ىدع ال ػصدي الد ىعيديغ رظططد ردن

كبجاي عغ الجلل الةنري فبوهن ىكػ رخػل مةكدع القدنوػ لمعطدي كبدجاي ،لال يدن مطهطد
ططنل د رصددنلن الص دخفيغ لرخاقر د رددجى ىظفيددح كددي رظهطددن الل دارنىددب للك د ىطددن

ىمددظ

الطظطط وشنشهن كبجاي عدغ الجللد الةنريد فنودب لجدب ا ا دػافخ فيهدن لدخشن النلدين
لهطددن رػافقد االشدخاا عمد عطددي هددح الطظططد معددج ا ىقددج هددح االخيددخ كددي ضددطنون

الةيج لالكفن  ،لا ىكػ هح الطظطط البجام رس عج لقنل عمد ال قيدج مجطيده اطكدن
اىفنقين

جظيف الط عمق ظشنشن

الجلل الةنري (جشيف )81()0131
:
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جظي ددف اال ب دده لك ددحلظ البخلىػك ددػل االلل ال د د

لىج ددج االل ددن الد د أ اىفنقي ددن

وصت عم وطن الجلل الةنري ىشيخ ف رعخل وصػصهن ا
الجلل د الةنري د ىظصددخا ااظطددن كددخ ف د االىفنقيددن

الصدم الد ا عردن

أل البخلىػكددػل ال د

ددجا ي الجلل د

الةنري د ألضددن (جشيددف  )81()0131لف د هددحا االشددن لطكددغ لمجظ د الجللي د لمصددميب
االططددخ ا ىعددخل رسددنعيهن الةطيددج عم د اش دخاا الظ دداي رددغ اجددي ىعيدديغ للل د طنري د
لل امصددن اػافددق عميهددن اش دخاا الظ دداي ،ل لددظ لل الطسددن
رةناج اخخى ف ال ين منلطهط

مةددق اي رظطط د اوسددنوي

اىهن (أمشة  8103صفحة )28

الفخع الثاني :المجشة الجولية لمرميب االحسخ كبج،ل لمجولة الحامية
لددع ىشددهج الظ ادعددن

الطسددمة الجلليد ىعيدديغ اي رظططد

لكد ىعطددي كبددجاي لمجللد

الةنري د  ،مخدداا الددجل الددحي لعب ددب المجظ د الجللي د لمصددميب االططددخ ف د هددحا الطجددنل،
طيث خهظت مطن فيب الكفنل ف العجادج ردغ الطد اخ عمد فعنلي هدن لعدج ىةيدهدن ىجدن اي

رغ االشدخاا الط ظن عد (لدنوجل ،8111 ،صدفة  )111كطدن ا البخلىػكدػل االضدنف

االلل لع ددن  ،1977ص ددنمهن -المجظد د الجلليد د لمص ددميب االطط ددخ -فد د اطكنر ددب كطح ددنل
لمطظطط د االوسددنوي ال د ى ددػفخ فيهددن كددي ضددطنون

الةيددنل لالفعنلي د  ،االرددخ الددحي ابدديغ

ػضددػح قددج هددح الطظطط د عم د االضددصاي مطهددن الددجلل الةنري د (مبخػتددة و قيددخع

 8102صفحة ( ،)848جشيف  )88()0131لال ظنلا ال

لظ لطكغ لمجظ الجللي

لمصدميب ارططدخ أ ىقدػ مطهدن طصدخة عظدج رطن لد هن لطهنرهدن كبدجاي عدغ الجللد

الةنري إرن مةكع الظصػص القنوػوي أل مةكع الػاقه (خػني  8107صفحة )801
مةكدع الظصدػص القنوػويد فد

اىفنقيدن

جظيدف ار بده ،لالظطدن ارلنلد

الجلليد لمصدميب ارططدخ لطدظن ىفػةضدن طصدخةن اللديطن فد

لمجظد

ةدن أردنكغ االع قدنل

لالطع قميغ الطجوييغ فمطظجلب المجظ الةق ف الػصػل إل الطع قميغ لل لجدػل قيدب

عم خاا الطظططن

االوسنوي ارخخى ال

ىدل الطع قميغ مةضدػ

ل ل فد الطدنل ) )141ردغ اىفنقيد جظيدف الخامعد عمد

قيدب ل لدظ ردن

أودب لصدخح لططحمد أل رظدجلب

الدجلل الةنريد منلدحهنا إلد جطيده ارردنكغ ال د اػجدج هدن ألدخنص رةطيدػ لعمد

ارخز أرنكغ االع قنل ل الةجد لالعطي ،لةكدػ لهدع طدق الدجخػل فد جطيده الط اخفدق
:
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ال د لسد عطمهن ارلدخنص الطةطيدػ  ،للهدع أ ا ةدجثػا رعهدع دجل
مط دخجع عظدج الضدخل

قهخةد  ،لال لكدػ

لال ىطظده هدح الدةدن ا

قيدب مناللد عنو

إال رلدرنا ىق ضديهن ضدخل ا

عسدكخة

لدظ إال مصدف الد حظن ي لر ق د لال لجدػ ىةجادج ىدػاىخ لردج هدح

الدةدن ا  .لىعصد الةخةد الكنرمد لططحمد لرظدجلب الدجلل الةنريد فيطدن ا عمدق منخ يدن
ارردنكغ ال د اخمبدػ

دةن ىهدن ،للمجللد الةدنجد أل لللد االطد ال أ ى فدق رده الجللد

الةنريد  ،لعظدج االق ضدن رده لللد رظشد ارلدخنص الط دػخ
لطػاشظ الطع قميغ منالل خال ف الدةن ا
منالر يدن ا

ةدن ىهع ،عمد السدطنح

لةظ فه رظجلبػ المجظ الجللي لمصميب ارططخ

وفسدهن  .لةخضده ىعيديغ هد ال الطظدجلبيغ لطػافقد الدجلل ال د

لمص هن اال اض ال

ا عيغ عميهع رطن ل أوشدص هع فيهدن ،لةظصبدق الشد

ألخى الةخا (جشيف  )81()0131لىهجا هح الدةدن ا

الجل الةطن

لقده ىةدت
اىدب عمد

ال د ىطحدي جنوردن رهطدن ردغ

لمجظ الجلليد إلد مدخل إوسدنو مةدت ا طحدي فد الةفدنظ عمد السدار

البجوي لالطعظػة لمطة جدةغ ،لرظه اي ىعسف لال ديقغ ردغ ىدػافخ ضدخلا اط جدن رنللد

لوفسددي ال قد عمد وةددػ رددن لكفمددب القددنوػ لمطة جددةغ (كالددديػفغ و تدددغمفج 8113

صفحة )21

لةطكددغ الق ددػل ا المجظ د الجلليد د عطمددت اكح ددخ كبددجاي طي ددث اضددصمعت فد د لاق دده

االرددخ مطعطددع الطهددن االوسددنوي الطػكػل د ال د الددجلل الةنري د (بفشدددخ  8111صدددفحة

 ،)31فطغ خال هحا الدجل ىقدػ المجظد الجلليد لرظدح وشد ىهن منلػلدنش الةطيدج لىعطدي
عمد ضددطن ططنلد الطددجوييغ لر نمعد رددخل لىػ ةدده الطسددنعجا

لىقددج الطسددنعجا

االوسددنوي مصددػ ررنلددخ  ،ط د ف د الظ ادعددن

االوسددنوي مصددػ رظددب

الطسددمة الجاخمي د رطددن

ا كج ا المجظ الجللي لمصميب االططخ ىع بخ ردغ اهدع دجا ي وطدن الجللد الةنريد الدحي
لعج لليم فعنل ل ظفيح الةق ف الةصػل عم الطسنعجا

الطسمة (أبػ خبات  8111صفحة )041

:

االوسنوي ف اثظن الظ ادعدن
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السصمب الثاني :معػقات تصبيق نطام الجولة الحامية
لطكغ ال ػصي مسهػل رغ خال ىدجقيق الظطدخ ظصدػص االىفنقيدن

االلل ا

لالبخلىػكدػل

الصددم رجطم د ال د و يج د رفنلهددن ممر د الصددنمه اال الي عم د الصددنمه الطمددد
مب ىمظ الظصػص فقج ضي هحا الظطن لف قج ال

لظطن قنم الجلل الةنري الحي جن

للدديم ىطكددغ اش دخاا الظ دداي رددغ ىعيدديغ الجلل د الةنري د مصددػ الي د لرس د قم عددغ ا ال
الجلل الةنجد  ،منع رن ا رحي هحا الةدي الميب اخلد لصدصج رده اع ردن ا

السدينل للقده

العاق ددن الجلليد د  ،فس ددػا لط ددي ىػضي ددف وط ددن الجللد د الةنريد د لب ددجا مهن رخىهظد دنً م ددب ال
اشخاا الظداي ف الطقن االلل االردخ الدحي لفقدج الد فنعميد (العشبكدي  8101صدفحة
)334

ا الظصد ددػص الةنكط د د رلي د د الد ددجلل الةنري د د ف د د الػقد ددت ال د دخاهغ ه د د رد ددن ل ل
منىفنقين

جظيدف اال بده لعدن  ،1949لال د لدع ىصبدق فد الػاقده العطمد اال فد طدنال

قميم ال د لدبق كخهدن ،لط د فد الةدنال

ال د شرقدت فيهدن هدح االليد فبوهدن لدع ىصبدق

مش ددكي ر ددخل ل ه ددجاا الطخج ددػ رظه ددن طي ددث ل ددع ىقب ددي مع ددس االشد دخاا ىصبي ددق ه ددح

االطكدن  ،لاع خضددت اخدخى عمد قيددن االليد فد رػاجهد لللد رعيظد مدنلظداي عمد لددبيي
الطحنل ف طدخا السدػةذ قنردت لػةسد اخ دجل الدجلل الةنريد لطصدنلن كدي ردغ خةصنويدن
لفخوسددن فد رصددخ عمد طدديغ قنرددت الهظددج خعنلد رصددنلن رصددخ لددجى خةصنويددن لفخوسددن،

وط اًخ لخفس رصخ قيدن اي اىصدنال

رده الد اخ يي ،فدن هدح االليد ىعصمدت فيطدن ا صدي

مطص ددخ لالد د اخ يي فد د اثظ ددن ه ددحا الظد دداي لا ا ر ددن اض ددفظن الظص ددػص الد دػا ل م ددنلبخلىػكػل

االضدنف االلل لعددن  1977فبوهدن لددع ىػضدده معدج رػضدده االخ رددن فد اي ودداي رسددمن،
لبنل ددنل ال وسد د صيه ا وةك ددع عمد د ر ددجى فنعميد د اطكنر ددب اإلض ددنفي (عدددتمع 8101

الرددددفحات  )814-818لكط ددن أل ددمفظن ل ددنمقن ،ى ددع ىصبي ددق وط ددن الجللد د الةنريد د فد د
الظداعن

الجللي خطذ ر اخ فقط رظح عن  ،1949لهػ العجل الحي ال ا ظنلب ره عجل

الظ ادعددن

رظددح لددظ ال ددن ةب لا ألددرنا وددج ال د خجا هددحا الظطددن ر ش د ر لكحيددخ وددحكخ

رظهن:

:
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الطسد ددمة الجاخمي د د

أوالً :عدددج فعنلي د د وطد ددن الجلل د د الةنري د د ف د د ض ددي ضهد ددػ الظ ادعدددن
الةجاح د  ،طيددث لصبددق وطددن الجلل د الةنري د الطظصددػص عميددب ف د اىفنقيددن
لسظ  1949عم الظداعن
ف الظ ادعدن

جظيددف

الطسمة يغ الجلل ،لكغ هحا الظطدن أثبدت عدج فعنلي دب

الطسدمة الةجاحد ال د ال ى عدجى وصدن إقمديع لللد لاطدج فدا لعقدي أ

وطنري د ىنمع د لمجلل د لقددػ رعن ض د

ىعدديغ للل د طنري د ف د و دداي رسددمن دديغ ق دػا
ّ
رظشق رظهن ،أل ف وداي يغ جطنعن رسمة فيطن يظهن ،مع أ ف هح الظ ادعدن

إّوطدن

لل عدغ لد
لعخا فيهن او هنكن جسيط لمقدنوػ الدجلل االوسدنو  ،لهدحا إ ّ
اددجل عم د عددج رػاكر د وطددن الجلل د الةنري د لطس د ججا الظ ادعددن الطسددمة الةجاح د

(نبيل و ياسيغ  8104صفحة )71

ثانيداً :وطدن الدجلل الةنريد  ،لبصدف خنصد معدج اع طدنل الطدنل الخنرسد فد البخلىػكدػل
االضددنف االلل ،جعددي رددغ الجللد الةنري د صددنطر اخ صددنص عمد كددي رددن ا عمددق
منلق ددنوػ ال ددجلل االوس ددنو اثظ ددن الظ ادع ددن

الطس ددمة لىػل دديه ه ددح االخ صنص ددن

لس مد رغ الجلل الةنريد ىدنريغ الدخنص رد هميغ ،لىةطدي ىكمفد االو قدنل ،ل لاىدب
ه ال االلخنص ،طيث لصرن رغ الصعػب ا ى ةطي ريداوي الجلل ال يدن مطهطد

الجلل الةنري (عبجالخضا  8104الرفحات  )12-17للدحلظ فدن رهدن الجللد
الةنري د د منلرد ددن رد ددن ىكد ددػ ركمف د د جد ددجا ف د ددخلل الد ددجلل ف د د اىخد ددن رحد ددي هد ددحا الق د د اخ
منلطصددن ةف فد ضددي ريداويد ضدديق خنصد اوددب لددغ لكددػ منإلركددن ىعددػةس الجللد

الطعيظ د لمددجلل الةنري د لجطيدده الطصددن ةف ال د ىكبددجىهن ارخيددخ (سددعادة 8102

الرفحات )41-42

ثالث داً :كددحلظ رددغ االلددكنلين

ال د ىع ددخل ىظفيددح هددح االليد ربددجا لددينل الجللد  ،فنلددجلل

االشد دخاا فد د الظد دداي الطس ددمن ىد دخفس الخض ددػي إللد دخاا لللد د اخ ددخى فد د الطس ددن ي

الطخىرصد

صبيددق اطكددن القددنوػ الددجلل االوسددنو  ،لهددح االلددكنلي هد لددط رطيددد

لجطيه االليدن

الخقن يد الطػجدػل منىفنقيدن

جظيدف اال بده لعدن  1949لالبخلىػكدػل

االضد د ددنف االلل لعد د ددن ( 1977عددددددتمع  8101صددددددفحة ( ،)814عبجالخضددددددا
 8104صفحة )017

:

111

حسدة نافع ود .فارس دمحم حديغ

دور الجولة الحامية في تشفيح قػاعج..

رابعاً :ا صمب ىعييغ للل طنري رػافق شخف الظداي عم ىعييظهن لهػ االرخ الحي لطكدغ
ا لشددكي ىة ددجي ارددن اشد دخاا الظد دداي ف د طنلدد الد د جال االخ افددن

لالة ددخا لع ددج

رػافق د اي رددغ االش دخاا عم د الجلل د ال د ىخى يهددن الجلل د االخددخى كجلل د طنري د أل
مسبب اوقصني العاقن

يغ الجلل الط ةن ب  ،لرحدنل لدظ عمد

لدظ عدج ل رصدخ

عمد د ىعي دديغ ال د د اخ يي لهػلظ ددجا كجلل د د طنريد د لطصد ددنلةهن فد د رص ددخ ام ددن العدددجلا
الحاثد  ،اضددف الد

لددظ ا ىعيدديغ لللد طنريد لددع لكددغ ليع بددخ اللػةد النلددي فد

الةخا خنص عظجرن ىقػ المجظ الجللي لمصميب االططخ منلردن كبدجاي فعمد لمجللد

الةنريد د أل عظ ددج قينره ددن مططن لد د العجا ددج ر ددغ االوش ددص الط عمقد د مطه ددن الطس ددنعج
لالةطنلد فد طددنال

الظ ادعددن

الطسددمة م ددس الظطددخ عددغ ىعيدديغ لللد طنريد ا ال

مشدخةص رػافق د اش دخاا الظ دداي ال د ظنلا لمطددنل ال نلددع الطش د خك رددغ االىفنقيددن

كطددن

طددجث ف د و دداي جددد رددنلػةغ (الفػكاوددج) عددن ( 1928سدددعادة  8102صدددفحة

)47

خامد داً :الخددػا رددغ ا اظطددخ ال د ىعيدديغ لللد طنري د منع رددن اع اخفددن مددنلصخا االخددخ
طيحطن ال لكػ هحا الصخا رع خفن مب ،لرحنل لظ رن طصي ف طخا السػةذ عن

 ،1918طيددث اوددب مددنلخمع رددغ ىصبيددق فكددخ الجلل د الةنري د ف د العاق د دديغ رصددخ
لالططمك الط ةج رغ جه  ،لبيغ رصخ لفخوسدن ردغ جهد اخدخى ،فنودب لدع ىصبدق فد

العاق د دديغ رصددخ لال د اخ يي ،مسددبب عددج اع دخاا رصددخ مبل د اخ يي كجلل د ف د

لددظ

الػق ددت لك ددحلظ فد د طنلد د ط ددخا الهظ ددج-الرنكسد د ن الش ددخقي ( ددظ الط) ل ددع ىسد د صه
ددظ الط ىعيدديغ للل د طنري د لهددن مسددبب عددج اع دخاا الهظددج هددن كجلل د ف د الطقددن

ارلل (شخيف  8101صفحة )20

سابعاً :ىخػا الجلل عم الا لل الجلل الةنري طيث ا الطهط الطمقدن عميهدن ىع بدخ
رخهق لر صمر لطسنل لينلين ف خنشخ الجلل من ىصرن ر ػ ش ف الظداي أل ا

ا د ع اىهنرهددن معددج الةينلل د أل ال ددجخي ف د الش د ل الجاخمي د لهددػ االرددخ الددحي رددغ
الططك ددغ ا لة ددخت الجللد د الةنريد د لينل ددين فد د عاقنىه ددن الجلليد د رط ددن لجع ددي ال ددجلل

:
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ر ددخلل ف د قبددػل هددح الطهظ د الحقيم د ال د ال ىكسددب الددػل لالجطيددي لاوطددن ىعخضددهن

لخصخ الػصف ضطظين أل عمظين كعجل (سعادة  8102الرفحات )41-42

ثامشاً :الطةنفط عم العاقن

الج مػرنلي يغ االشخاا الط ةن ب  ،فنلظداعن

الطعنصدخ رددغ الظدنل ا ىد لي الد قصدده العاقدن

الطسدمة

الج مػرنلددي مشدكي كنرددي مخداا رددن

كن عميب الةنل قجلطن ،طيث كنوت ى دػل طيظهدن لللد أل اكحدخ ردغ ميدخ اشدخاا الظدداي،

ططنلد د رص ددنلن ال ددجلل الط ص ددن ع ث ددع ىض ددصمه مص ددػ ىمقن يد د ىقخةر ددن ػاجر ددن

الةنري د (حسدددادة  )8101لبنل ددنل فنوددب لطكددغ لمرعحددن

الج مػرنلددي مددن ىس د طخ ف د

عنل د رصددنلن اش دخاا لاالل دخاا عم د ىصبيددق اطكددن االىفنقيددن

الطةطييغ رغ رػاشظيهع اي رغ الخعنلن ال نمعيغ لمجلل ال
صفحة )333
لةظر

الجللد د

الط عمق د منرلددخنص

لطحمػوهن (العشبكدي 8101

االلن ال أوب لفد رةنللد رظدب ل فعيدي اليد الجللد الةنريد  ،فقدج الد رعج

البخلىػك ددػل االض ددنف االلل معض ددن ر ددغ االل ددرنا الط ددحكػ وفد دنً ،طي ددث و ددز عمد د ا
ىعييغ لقبػل الجلل الةنري

ال ا ثخ ف الػضه القنوػو رشخاا الظداي ،أل عم الػضه القنوػو ري اقميع ألدن كدن

مطن ف

لظ االقميع الطة دي (جشيدف  ،)84()0131لبدحلظ لكدػ البخلىػكدػل االلل قدج

ا ال طج الخػا رغ ا اظطخ ال ىعييغ للل طنري عم اوب اع خاا مدنلصخا االخدخ

(الصخشاوي  8101صفحة  )032كطن وز البخلىػكػل وفسب عم ا االمقدن عمد
العاقن

الج مػرنلي يغ اشخاا الظداي ال لةػل لل ىعييغ للل طنري  ،رسد رعجا دحلظ

رن ل ف ا هن الكحيخةغ رغ ا هح االلي ليذ لهن ربخ شنلطن ا هظدنل طدجا الود
رغ االىصنال

الج مػرنلي يغ اشدخاا الظدداي ،لاخيد اخ فقدج ودز البخلىػكدػل االلل عمد

الداري هح االلي (جشيف )81()0131
اضددنف ال د

لددظ لكطددن رددخ ظددن لددنمقن فقددج الجددج

االلل جلا لظطن الجلل الةنري ف الةنال

اىفنقيددن

جظيددف لالبخلىػكددػل

ال د ا عدح العطدي هدحا الظطدن اردن مسدبب

عج ىعييغ للل طنري لارن مسبب عجد الجللد الةنريد عدغ ال يدن ػضن فهدن ا طحدي هدحا

البددجاي فد لللد رةناددج اخددخى أل رظططد للليد  ،ىع بددخ المجظد الجلليد لمصددميب االططددخ
:
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اهع البجا ي الفعمي لالقنوػوي الجلل الةنري  ،لرغ الطهع االلن ال ا الجل الدحي ألىدب
المجظ ال لس ظج ال وصػص اىفنقين

لاوط ددن الد د ظنلا الص دداطين

جظيف أل مةكع الػاقه جلا لمجللد الةنريد فقدط،

الطخػلد د اليهدددن مةس ددب وطنره ددن ال ددجاخم أل الد د ظنلا لمط د دنل

ال نل ددع رشد د خك دديغ االىفنقي ددن

الط ددحكػ وفد دنً الخنصد د مططن لد د المجظد د لمعجا ددج ر ددغ

االوشد ددص الط عمق د د منلةطنل د د لالطسد ددنعج لجخط د د لرخض د د الةد ددخا (سددددعادة 8102

الرفحات )71-41

الخاتسة

معج أ او هيظن رغ مةث رػضػي وطن الجللد الةنريد فقدج ىػصدمظن الد رجطػعد

رغ االل ظ نجن

لةطكغ أ وػ لهن كنالى :

 1ا الجللد الةنريد طسددب قػاعدج القددنوػ الددجلل االوسددنو هد الصددخا الطةناددج الددحي
ا فق شخفن الظداي عم ىعييظب لخعنل رصنلن اطجهطن لدجى االخدخ طيدث لطكدغ لمدجلل

الط ةن ب د لاوصاقددن رددغ رفهددػ عددج ار ددجال العددجا ال د ر دػاشظيهع ،لىقميددي االض د اخ

ال اقص طج رطكغ ،ا ى فق عم ىعيغ للل أل للل رةناج  ،ىكفي ططنلد عنلدن

كددي رظهطددن لددجى الصددخا االخددخ ،ل لس د ظج وطددن الجلل د الةنر د إل د اىفنقيددن

جظيددف

ار بدده لعددن 1949لالبخلىػكددػل اإلض دنف ارلل عددن  ،1977لقددج اقددخ الصبيع د

االلداريد لظطددن الجللد الةنريد  ،اال ا ىعيدديغ هددح الجللد قددج ضددي خنضددعنً ل شدخاا
الحاث الطعظي (شخف الظداي لالجلل الةنري )

 8الي د الخقنم د لاالل دخاا لظطددن الجلل د الةنري د ل ظفيددح قػاعددج القددنوػ الددجلل االوسددنو ،
ل مددب عميددب وددػي رددغ الرسددنش لعددج الفعنليد وطد اخ لمددجلافه السينلددي ال د ىةدديط هددحا

الظطن  ،رطن لفسن الطجنل ارن رظططن

اوسنوي اخخى لم ين هحا الدجل  ،ر طحمد فد

المجظد د الجلليد د لمص ددميب االطط ددخ ،لق ددج عطم ددت ه ددح االخي ددخ رظ ددح ع ددن  1949عمد د

الصددعيج العطم د مصددف هن الخنص د  ،ل هبددت ال د رددجى معيددج ف د ىقطددز هددحا الددجل
كبجاي لمجلل الةنري لال ين مطهنرهن رن ىعمق رظهن منلجنوب االوسنو

 1رغ خدال ىدجقيق الظطدخ ظصدػص االىفنقيدن

لالبخلىػكدػل االلل ا

الصدم ظطدن

الجللد الةنريد رجطمد و ػصددي الد و يجد رفنلهددن ممرد الصددنمه اال الي عمد الصددنمه
:
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الطمد لظطن قنم الجلل الةنري

لشنلطن أ أشخاا الظدداي ال لطكدغ لهدع ىعيديغ لللد

طنريد د مص ددػ اليد د لرسد د قم ع ددغ ا ال أشد دخاا الظد دداي منع ر ددن ا رح ددي ه ددحا الة ددي
لصددصج ردده اع رددن ا

السددينل للاقدده العاقددن

الجللي د  ،فسددػا لطددي ىػضيددف وطددن

الجلل الةنري لبجا مهن رخىهظنً مب ال أشخاا الظداي ف الطقدن االلل االردخ الدحي لفقدج
فنعمي ب

 4رغ اجي جعي وطن الجلل الةنري أكحخ فنعمي ف وب عم الجلل أ ىعج لىهيئ لقت
السمع أفخالا ر هميغ لم ين مطهدن رظدجلب الدجلل الةنريد

العاقن

لةجدب أال ىكدػ رػاصدم

الج مػرنلي يغ شخفد الظدداي رنوعدن ردغ ىعيديغ الجللد الةنريد خنصد إ ا

كنوت الةطنل الطصمػب لالطقخ ف اىفنقين

ف إشن العاقن

جظيف لالبخىػكدػل ارلل ميدخ ر دػفخ

الج مػرنلي  .لوق دخح كدحلظ أ لكدػ وطدن الجللد الةنريد وطدن

إلدار لال لخضه لقبػل لا ال أشخاا الظداي.

:
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الهىامش والمصادر
( )0يقػل الفقيو األلساني بمػتذكي في مجونتو الخاصة بالقانػن الجولي" الحخب ىي عالقة بيغ
الجول وليذ بيغ األفخاد والجول الستحاربة ىي متعادية بالسعشى الجقيق لمكمسة أما مػاششػ
أعجاء ال فيسا بيشيع وال بالشطخ الى الجولة الخرع"، .شطخ( :عبج عمي
ىحه الجول فميدػا
ً
 0114صفحة )017
( )8وقج تدبب ذلظ بكارثدة بالشددبة ألسدخى السحدػر فدي ،دج روسديا حيدث ان ( )0481111مميدػن
اسيخ الساني مدات أو اختفدى وكدحلظ( )44111ألدف اسديخ ايصدالي مدات أو اختفدى مدغ مجسدػع
( )71111ألف اسديخ والقدى نفدذ السرديخ أسدخى كدل مدغ اليابدان والسانيدا وروسديا .فقدج مدات
مميػنان وثالثسائة ألف اسديخ روسدي فدي السانيدا بددبب مدخى الحسدى الردفخاء وكدحلظ بالشددبة
ألسخى الحمفاء الح،غ ألقت اليابان القبس عمييع فقج مات ( )04ألف أسديخ مدغ مجسدػع ()34
ألف أسيخ، .شطخ( :سػادي  8107الرفحات .)010-011
4
ِ
اعة مغ اْل َج ْدير
َص َحابو في اْل َحْخب َواْل َج َس َ
( ) الحامية لغ ًة ( :الحامية) مؤنث الحامي َوالخجل يحسي أ ْ
ِ
فددال ان عمدددى حاميدددة اْلَق ْددػم هخدددخ مددغ يحسدددييع ِفددي انيدددداميع، .شطدددخ:
ددال َ
َت ْحسددي َنفددد اًخ أو َبَمددجاً َوفيَقد ف
(مرصفى و هخخون (بجون تاريخ) صفحة .)810
( )3في حيغ ،خى اخخون انو ال ،ػجج التدام قانػني عمى االشخاف الستعاقجة فدي ضدل اتفاقيدات جشيدف
لدددشة  0131لتعيدديغ أو قبددػل خددجمات الجولددة الحاميددة وان ذلددظ مجددخد الت ددام اخالقددي ،شطددخ:
(الجاحػل  0112صفحة  )470نقال عغ (عبج عمي  0114صفحة .)001
( )1ويشطخ  :الفقخة الثانية مغ عبارة نز السػاد ( )08 00السذتخكة فيسا بيغ االتفاقيات.
(، )4شطخ السادة ( )00مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام .0131
(، )7شطخ السادة ( )084مغ اتفاقية جشيف الثالثة.
( )2انطخ الفقخة ( )4مغ السادة ( )03مغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .0131
( )1انطخ الفقخة ( )4مغ السادة ( )84مغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .0131
( )01انطخ الفقخة ( )0مغ السادة ( )41مغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .0131
( )00انطخ الفقخة ( )4مغ السادة ( )14مغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .0131
( )08السادة ( )41مغ اتفاقيات جشيف الخابعة لعام .0131
( )04الفقخة ( )8مغ السادة ( )34مغ اتفاقيات جشيف الخابعة لعام .0131
( )03السادة ( )31مغ اتفاقيات جشيف الخابعة لعام .0131
( )01السادة ( )70مغ اتفاقيات جشيف الخابعة لعام .0131
( )04الفقخة ( )8مغ السادة ( )78مغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .0131
( )07السادة ( )73مغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام .0131
( )02السادة ( )2السذتخكة ما بيغ اتفاقيات جشيف االربع لعام .0131
:

111

جملت دراساث إقليميت ،السنت  ،15العدد  ،49متىس 2021
()01
()81
()80
()88
()84
()83
()81

الفقخة ( )3السادة( )01السذتخكة ما بيغ اتفاقيات جشيف لعام .0131
،شطخ :السادة ( )8الفقخة ( )4مغ البخوتػكػل االضافي االول لعام .0177
ويشطخ :الفقخة الخامدة مغ نز السػاد ( )00 01السذتخكة فيسا بيغ اتفاقيات جشيف.
،شطخ :السادة ( )1الفقخة ( )3البخوتػكػل االضافي االول لعام .0177
السادة ( )084مغ اتفاقية جشيف الثالثة.
انطخ الفقخة ( )1مغ السادة ( )1مغ البخوتػكػل االضافي االول لعام .0177
،شطخ السادة ( )1مغ البخوتػكػل االضافي االول لعام .0177
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إبخاهيع مرصفى و هخخون(( .بجون تاريخ))" .السعجع الػسيط" The Intermediate
 .Dictionaryالقاىخة :دار الجعػة.
اتفاقيات جشيف" .)0131( .اتفاقيات جشيف األربع لعام 0131والبختػكػل اسضافي األول
السمحق باتفاقيات جشيف لعام The Four Geneva Conventions of "0177
1949 and the Additional Protocol 1 Supplement to the 1977
.Geneva Conventions
أحسج دمحم الصخشاوي" .)8101( .هليات نفاذ قػاعج القانػن الجولي اسنداني بيغ الشطخية
Mechanisms for accessing the rules of international
والتصبيق"
 humanitarian law between theory and practicalرسالة ماجدتيخ .جامعة
األزىخ /غدة غدة.
أدمحمي بػزيشة أمشة" .)8103( .هليات تشفيح القانػن الجولي اسنداني" Mechanisms
.for the implementation of international humanitarian law
اسسكشجرية :دار الجامعة الجج،ج.
Towards
إيف سانجو" .)8111( .نحػ إنفاذ القانػن الجولي اسنداني"
 ( international humanitarian lawالصبعة األولى) .القاىخة :دار السدتقبل
العخبي.
بمقيذ عبجالخضا" .)8104( .الحساية الجولية لمسجنييغ خالل الشداعات السدمحة"
 ( International protection of civilians during armed conflictالصبعة
األولى) .بيخوت :الحمبي الحقػقية.
بغ نػناس إبخاهيع" .)8101( .اآلليات الجولية لتشفيح القانػن الجولي اسنداني
International mechanisms for the implementation of international
 humanitarian lawرسالة ماجدتيخ .جامعة عبجالحسيج بغ باديذ مدتغانع قدع
القانػن العام كمية الحقػق والعمػم الدياسية الجدائخ.

:

111

دور الجولة الحامية في تشفيح قػاعج..

.2

.1

.01
.00
.08

.04
.03
.01
.04
.07

حسدة نافع ود .فارس دمحم حديغ

بػجميل نبيل و بػعشاني ياسيغ" .)8104( .عػارى تشفيح قػاعج القانػن الجولي
اسنداني" The hindrances of the implementation of the rules of
 international humanitarian lawرسالة ماجدتيخ .جامعة ميخة  -بجاية كمية
الحقػق والعمػم الدياسية الجدائخ.
تػني بفشخ( .حديخان " .)8111هليات ونيج مختمفة لتشفيح القانػن الجولي اسنداني
وحساية ومداعجة ضحايا الحخب" Machines and different approaches to
the implementation of international humanitarian law, protection
 .and assistance victims of warالسجمة الجولية لمرميب األحسخ (السجمج) (العجد
.)273
جػرج أبي صعب" .)0174( .تعديد نطام تصبيق قػاعج القانػن الجولي اسنداني"
Strengthening the application of the rules of international
 .humanitarian lawمجمة القانػن العدكخي لمعقػبات وقانػن الحخب (السجمج .)08
International
خالج مرصفى فيسي" .)8100( .القانػن الجولي اسنداني"
 .humanitarian lawاسسكشجرية :دار الفكخ الجامعي.
د .أحسج مبخػتة و د .عامخ قيخع" .)8102( .الفئات السذسػلة بالحساية في القانػن
الجولي اسنداني" Categories covered by protection in international
 ( humanitarian lawالصبعة األولى) .اسسكشجرية :دار الفكخ الجامعي.
International
د .إنراف بغ عسخان" .)8101( .السشطسات الجولية"
 . organizationsعسان :دار ومكتبة الحامج لمشذخ والتػزيع.
د .حيجر كاضع عبج عمي( .هذار " .)0114نطام الجولة الحامية"  .السحقق الحمي لمعمػم
القانػنية والدياسية (السجمج األول) (العجد األول).
د .حيجر كاضع عبج عمي" .)8102( .هليات تشفيح القانػن الجولي اسنداني"
Mechanisms for the implementation of international humanitarian
 ( lawالصبعة األولى) .بيخوت :مشذػرات زيغ الحقػقية.
د .سعيج سالع جػيمي" .)8114( .تشفيح القانػن الجولي اسنداني" Implementation
 .of international humanitarian lawالقاىخة :دار الشيزة العخبية.
د .شخيف عتمع" .)8101( .دور المجشة الجولية لمرميب األحسخ في إنساء تصػيخ قػاعج
The role of the ICRC in the growth
القانػن الجولي اسنداني"
 .development basis of the international humanitarian lawالقاىخة:
مشذػرات المجشة الجولية لمرميب األحسخ.
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د .عامخ الدمالي" .)0117( .مجخل إلى القانػن الجولي اسنداني" Introduction to
 ( Law Humanitarian Statesالصبعة الثانية) .تػنذ :السعيج العخبي لحقػق
اسندان.
د .عبجالػاحج دمحم ،ػسف الفار" .)0171( .أسخى الحخب (دراسة فقيية وتصبيقية في نصاق
Prisoners of war study
القانػن الجولي العام والذخيعة اسسالمية)"
jurisprudence and practical in the scope of General International
 .law and Islamic lawالقاىخة :عالع الكتب.
د .عالء فتحي عبجالخحسغ الجشا،شي" .)8102( .السداعجات اسندانية الجولية في ضػء
القانػن الجولي والذخيعة اسسالمية" International humanitarian assistance
 ( Islamic Law & in the light of international lawالصبعة األولى) .دار
الفكخ الجامعي.
د .دمحم ،ػسف عمػان" .)0117( .حقػق االندان"  .Human Rightsمحاضخات ألقيت
عمى شمبة الجراسات األولية جامعة اليخمػك كمية القانػن.
The
د.عسخ سعج " .)0117( .تصػر تجويغ القانػن الجولي اسنداني"
( Codification Development of International Humanitarian Law
الصبعة األولى) .تػنذ :السعيج العخبي لحقػق اسندان.
International
د.ندار العشبكي" .)8101( .القانػن الجولي اسنداني"
 ( humanitarian lawالصبعة األولى) .عسان :دار وائل لمشذخ.
عبج عمي دمحم سػادي" .)8107( .حساية أسخى الحخب في القانػن الجولي اسنداني"
 ( Protection of prisoners of war in international lawالصبعة األولى).
القاىخة :السخكد العخبي لمجراسات والبحػث العمسية.
عبجالكخيع دمحم الجاحػل" .)0112( .حساية ضحايا الشداعات الجولية السدمحة" Victims
أشخوحة

Protection from the International Armed disputations
دكتػراه .جامعة القاىخة كمية الحقػق.
 .84عدي عسخ" .)8101( .هليات تصبيق القانػن الجولي اسنداني" Mechanisms for
 international humanitarian lawرسالة ماجدتيخ .جامعة أبي بكخ بمقا،ج
السمحقة الجامعية -مغشية -قدع الحقػق.
 .87فاشسة بمعير" .)8112( .حساية اسخى الحخب في القانػن الجولي اسنداني"
Protection of prisoners of war in international humanitarian law
رسالة ماجدتيخ .جامعة حديبة بغ بػ عمي كمية العمػم القانػنية واسدارية الجدائخ.

 .82فخيتذ كالديػفغ و ليدابيث تدغمفج" .)8113( .ضػابط تحكع خػى الحخب مجخل
القانػن الجولي اسنداني" Adjustment control engage in war Entrance to
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( .Humanitarian Lawأحسج عبجالعميع الستخجسػن) جشيف :مشذػرات المجشة الجولية
لمرميب األحسخ.
قري دمحم خالج حسادة" .)8101( .وسائل تشفيح القانػن الجولي اسنداني" Means of
 implementation of international humanitarian lawرسالة ماجدتيخ.
جامعة بيخوت كمية الحقػق والعمػم الدياسية.
ليث صالح الج،غ حبيب و أركان دمحم ججيع( .هذار " .)8101نطام الجولة الحامة في
State protector system in international
القانػن الجولي اسنداني"
 .humanitarian lawمجمة جامعة األنبار لمعمػم اسندانية(العجد األول).
ماىخ جسيل أبػ خبات" .)8111( .السداعجات اسندانية الجولية" International
 .humanitarian assistanceالقاىخة :دار الشيزة العخبية.
International
دمحم فياد الذاللجة" .)8111( .القانػن الجولي اسنداني"
 .humanitarian lawاسسكشجرية :مشذأة السعارف.
مشيخ خػني" .)8100( .دور السشطسات غيخ الحكػمية في تصبيق القانػن الجولي
The role of non-governmental organizations in the
اسنداني"

 implementation of international humanitarian lawرسالة ماجدتيخ.
جامعة الجدائخ كمية الحقػق.
 .43مشيخ خػني" .) 8107 1 83( .الجولة الحامية هلية غيخ فعالة أم ألية يجب تفعيميا
لتصبيق القانػن الجولي اسنداني" The protector state is an ineffective
mechanism or mechanism should be activated for the practiced of
 .international humanitarian lawاألستاذ الباحث لمجراسات القانػنية.
 .41ورنيقي شخيف" .)8101( .حساية أسخى الحخب في القانػن الجولي اسنداني"
Protection of prisoners of war in international humanitarian law
رسالة ماجدتيخ .جامعة زيان عاشػر كمية الحقػق والعمػم الدياسية.
 .44وفاء خميل سعادة" .)8102( .اآلليات العاقجيةلتصبيق وتشفيح القانػن الجولي اسنداني"
Contractual mechanisms for the application and implementation
 of international humanitarian lawرسالة ماجدتيخ .جامعة بيخزيت
فمدصيغ.
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