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  ‘‘الصراع المسلح’’و‘‘ النزاع المسلح’’في 

  السعيد املعتصم
  

 armed conflict’’تباينت يف الفرتة األخرية املقابالت العربية املستخدمة لرتمجة مصطلح   

ــــــرةيف ‘‘  ــــــت تســــــتخدم عبــــــارة  دائ ــــــورك. فبعــــــد أن كان ــــــزاع املســــــلح’’الرتمجــــــة العربيــــــة بنيوي ‘‘ الن
إن مل يكـن  ،، أصبحت ترد يف بعـض الوثـائقاملصطلحى هذا للداللة عل‘‘ املنازعات املسلحة’’و

  ‘‘.الصراعات املسلحة’’و‘‘ الصراع املسلح’’بعبارة  ،يف معظمها
اســتخدام الكلمــة يف  نســتجليودومنــا حاجــة إىل رصــد نقطــة التحــول هــذه، حســبنا أن   

ـــ ـــاألمم النصـــوص الشـــارعة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل، وبعضـــها صـــادرعن أقســـام الرتمجـــة العربي ة ب
املتحــــــدة، وأن نشــــــفعه باســــــتقراء ســــــريع لــــــبعض النصــــــوص الفقهيــــــة املتاحــــــة بشــــــكليها الــــــورقي 

  .واإللكرتوين
  النصوص الشارعة للقانون اإلنساني الدولي 

من النصوص األساسـية الـيت تشـكل قـانون احلـرب وحتكـم األعمـال العدائيـة زمـن احلـرب   
 ٨ن ان املؤرخــاوبروتوكوالهــا اإلضــافي ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢اتفاقيــات جنيــف األربــع املؤرخــة 

  )١(وقد ترمجت هذه االتفاقيات إىل اللغة العربية يف إطار األمم املتحدة. .١٩٧٧حزيران/يونيه 
أساسا يف املـادة الثالثـة املشـرتكة بـني االتفاقيـات ‘‘  armed conflict’’ولقد وردت عبارة   
الربوتوكـولني عنـواين تكرر استخدام هـذه العبـارة يف . و  )٢(‘‘النزاع املسلح’’بعبارة وترمجت األربع. 

__________ 

: حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية، اجمللد األول (اجلزء الثاين)، صكوك عاملية، األمم املتحدة، نيويورك انظر  )١(  
 وما يليها. ٩٥٥، الصفحة ١٩٩٣

  املشرتكة بني االتفاقيات األربع ما يلي: ٣ورد يف املادة   )٢(  
بأن  النزاع امية املتعاقدة، يلتزم كل طرف يف ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف الس نزاع مسلح يف حالة قيام ’’

 ....‘‘يطبق كحد أدىن األحكام التالية: 
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. واملالحـــظ يف الـــنص العـــريب أنـــه جيـــنح إىل اســـتخدام عبـــارة علـــى الســـواء ومتنهمـــا )٣(اإلضـــافيني 
  .)٥(يف حالة املفرد‘‘ النزاع املسلح’’يف حالة اجلمع واستخدام عبارة )٤(‘‘املنازعات املسلحة’’

والــيت ال  لقانونيــة الــيت جــاءت بعــد هــذه النصــوصوعلــى هــذا املنــوال ســارت الرتمجــات ا  
نظام روما ’’هو آخرها يف هذا الصدد لعل و  سبيل إىل اإلتيان على ذكرها حصرا يف هذا املقام. 

 ت عبــارةخدمفمــن خــالل اســتعراض نصــه يتبــني أنــه اســتُ ‘‘. األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
  يف اجلمع. )٧(‘‘املنازاعات املسلحة’’ عبارةت خدميف املفرد كما استُ  )٦(‘‘النزاع املسلح’’

علـى النصـوص ‘‘ املنازعـات املسـلحة’’و‘‘ النزاع املسلح’’ومل يقتصر استخدام مصطلح   
املرتمجــة يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، بــل تعــداها إىل الوكــاالت املتخصصــة مــن قبيــل منظمــة 

عايتهــا والــيت هلــا عالقــة بالقــانون ني ذلــك مــن النصــوص الــيت صــيغت حتــت ر بــكمــا يت  اليونيســكو
. وقــــد استنســــخت جلنــــة الصــــليب األمحــــر الدوليــــة نصــــوص القــــانون الــــدويل )٨(اإلنســــاين الــــدويل

ا علــى صــفحتها بشــبكة االنرتنــت. وهــي  )٩(اإلنســاين بصــيغتها املرتمجــة يف األمــم املتحــدة ونشــر
  ما أسلفنا. ك‘‘ املنازعات املسلحة ’’و‘‘ النزاع املسلح’’نصوص توظف عباريت 
  المصطلح من خالل النصوص الفقهية

أن مثـة اجتاهـا راجحـا حنـو بـلعل استعراض بعض النصوص الفقهية املتاحة يف املقر يوحي   
  ‘‘. النزاع املسلح’’استخدام مصطلح 

قـانون احلـرب، عكسـت إىل حـد مـا  تناولـتفأمهات كتب القانون الدويل التقليدية الـيت   
ــــارخيي. فبين صــــريورة املصــــطلح مــــن خــــالل ــــار بعضــــها مــــاتطــــوره الت احلــــرب ’’احلــــديث عــــن  اخت

__________ 

آب/أغسطس  ١٢الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف ’’عنوانا الربوتوكولني مها كالتايل:   )٣(  
ربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف ال’’و‘‘ , ، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية١٩٤٩

 ‘‘.، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢املعقودة يف 

  ، مثال.١من املادة  ٤من ديباجة الربوتوكول اإلضايف األول والفقرة  ٤الفقرة    )٤(  
،  ٣١من املادة  ٤و  ٣، والفقرتان ٢يف األول والفقرة (ب) من املادة الفقرة األخرية من ديباجة الربوتوكول اإلضا  )٥(  

 مثال.  ٣٥من املادة  ١والفقرة 

 ، مثال.  ٨) من املادة ٢من ديباجة نظام روما األساسي. والفقرة ( ٩الفقرة    )٦(  

 ، مثال.٢١، واملادة ‘ ١’(ب)،  ٨املادة   )٧(  

بروتوكول من ’’و‘‘ ١٩٥٤مايو/أيار  ١٤الهاي،  ، الثقافية يف حالة نزاع مسلح اتفاقية محاية املمتلكات’’منها مثال:   )٨(  
  ‘‘.١٩٥٤ مايو/أيار ١٤أجل محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح الهاي, 

   http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/section_ihl_databases?OpenDocumentأنظر املوقع التايل:   )٩(  
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بصـــيغته تلـــك، اختـــار الـــبعض اآلخـــر منهـــا متحاشـــيا احلـــديث عـــن النـــزاع املســـلح  )١٠(‘‘واحليـــاد
ومل يشــذ عــن هــذه القاعــدة مــن . )١١(‘‘قــانون النزاعــات املســلحة ’’ه بـــااحلــديث صــراحة عمــا أمســ

ويل العــام إال حممــد حــافظ غــامن الــذي أورد يف اســتخدام املؤلفــات اجلامعيــة التقليديــة للقــانون الــد
  يف تعريفه للحرب. )١٢(‘‘الصراع املسلح’’يتيم عبارة 

ويل، فتقطــع بــرأي واضــح يف أمــا الكتــب املتخصصــة الــيت تناولــت القــانون اإلنســاين الــد  
 دون مواربــة. وحنــت حنوهــا )١٣(‘‘قــانون النزاعــات املســلحة الدوليــة’’املوضــوع حيــث تتحــدث عــن 

ــا )١٤(‘‘النــزاع املســلح’’معظــم الدراســات املتخصصــة إذ وظفــت مصــطلح  ، وإن بصــورة يف كتابا
ــــيت  هنــــا اإلحاطــــة املتعــــذرمــــن  ولعــــل .غــــري متســــقة ــــواردة يف هــــذا البــــاب وال بكــــل الدراســــات ال
ــــا، بيــــد‘‘ النــــزاع املســــلح’’ فيهــــا عبــــارة تاســــتخدم اســــتخدام  ذاك هاأن اســــتخدام بكــــل متغريا

  .على األرجح ليهمكرس ومتعارف ع
  توصية

  كرسته ترمجات سابقة لنصوص أساسية؛‘‘النزاع املسلح’’حيث إن مصطلح   -١
نصــوص شــارعة تــرهن مـــا ‘‘ النـــزاع املســلح’’وحيــث إن الوثــائق الــيت ورد فيهــا مصــطلح   -٢

بعــدها وتنبــين عليــه صــكوك بالغــة األمهيــة مــن قبيــل نصــوص القــانون اإلنســاين الــدويل ونظــام رومــا 
  سي ووثائق احملكمة اجلنائية الدولية؛األسا
وحيث إن املصطلح بصيغته املذكورة شائع لدى منظمـات أخـرى تشـاطر األمـم املتحـدة   -٣

  بعض أنشطتها وحتيل وثائق األمانة العامة إىل بعض نصوصها (اليونيسكو)؛
__________ 

ا ‘‘ للحرب واحلياد’’خصص على صادق أبو هيف قسما   )١٠(   بني القوات املسلحة لكل نضاال  ’’وعرف احلرب بكو
أنظر: علي صادق ‘‘. ومصاحله يف مواجهة الطرف اآلخرمن الفريقني املتنازعني، يرمي به كل طرف إىل صيانة حقوقه 

  .٧٩٧، الصفحة ١٩٧٥، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ‘‘القانون الدويل العام’’أبو هيف: 
أنظر: ‘‘. النزاعات المسلحة قانون’’، وفيه أفرد فصال لــ‘‘واحليادالنزاعات المسلحة ’’خصص حامد سلطان بابا لـ  )١١(  

، ١٩٧٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ‘‘القانون الدويل العام’’اتب وصالح الدين عامر، حامد سلطان وعائشة ر 
  وما يليها. ٧٢٥الصفحة 

ا   )١٢(   بني دولتني أو بني فريقني من الدول، ويكون الغرض منها   صراع مسلح’’عرف حممد حافظ غامن احلرب بأ
 ‘‘. الدفاع عن حقوق ومصاحل الدول احملاربة

النطاق الزمين)، كلية احلقوق جامعة عني مشس،  –(املدخل ‘‘ قانون النزاعات املسلحة’’: حازم حممد عتلم أنظر  )١٣(  
 ، الطبعة الثانية.٢٠٠٣

، ‘‘احملكمة اجلنائية الدولية: مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطين للنظام األساسي’’حممود شريف بسيوين،   )١٤(  
وما يليها. وانظر أيضا دراسته املنشورة يف االنرتنيت  ١٧٧، الصفحة ٢٠٠٤القاهرة، الطبعة األوىل، دار الشروق، 

وهي متاحة على العنوان التايل: ‘‘. جرائم احلرب، ما ينبغي على اجلمهور معرفته’’حتت عنوان 
c/legal6.htmhttp://www.crimesofwar.org/arabi  .  
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م؛‘‘ النزاع املسلح’’وحيث إن مصطلح   -٤   كرسه مجهور الفقهاء يف كتابا
تقيـــد الالحـــق بالســـابق مقتضـــيات االتســـاق يف ترمجـــة النصـــوص تســـتوجب  وحيـــث إن  -٥
  يا للوضوح وصونا ملصداقية الرتمجة ودرءا للبس؛توخ

مقـابال لعبـارة ‘‘ النـزاع املسـلح’’فإنه هلذه األسباب ولكل غاية مفيدة، ُيستصوب التـزام مصـطلح 
’’armed conflict ‘‘.يف السياق القانوين على األقل  
  


