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 الملخص

عرفت البشریة النزاعات المسلحة غیر الدولیة منذ عصور قدیمة، ومع ذلك فقد ظلت بعیدة عن أي تنظیم قانوني 
خطورة ھذه الفئة من النزاعات، وما تتسم بھ من طابع  لھا بما في ذلك القانون الدولي للحرب، حتى تنبھ المجتمع الدولي الى

مأساوي نتیجة انتشار العنف واألسلحة فیھا واالنتھاكات الخطیرة للمبادئ األساسیة للقانون الدولي اإلنساني؛ ومن ثم فقد 
ات جنیف حصلت الكثیر من التطورات على صعید ھذا األخیر طوال النصف الثاني من القرن العشرین، تجسدت باتفاقی

، فضالً عن مجموعة األدوات القانونیة األخرى والمبادئ 1977وكذلك بروتوكوالتھا األول والثاني لعام  1949األربع لعام 
العرفیة، وبالرغم من ذلك مازال ھناك جدالً محتدماً في األوساط الفقھیة والقانونیة الدولیة حول مفھوم النزاعات المسلحة 

بد وأن یكون لھ تأثیر على تطبیق القانون الدولي اإلنساني. على ھذا األساس، جاءت ھذه الدراسة غیر الدولیة، وھذا ما ال
بعنوان "مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثره على تطبیق القانون الدولي اإلنساني"، للبحث في أبعاد ھذه المسألة، 

في والتحلیلي. وقد تبین من خالل ھذه الدراسة أن الفقھ إزاء والتعرف على األثر الناجم عنھا، وذلك باتباع المنھج الوص
تحدید مفھوم النزاع المسلح غیر الدولي ذھب في اتجاھین: اتجاه ذھب إلى تضییق مفھوم ھذه النزاعات وحصرھا بالحروب 

لداخلیة المسلحة؛ األھلیة، واتجاه آخر ذھب إلى التوسع في تعریفھا لتشمل أنواعاً متعددة من االضطرابات والصراعات ا
وأن عدم ورود نص محدد لتعریف ھذه النزاعات قد أبقى على المفھوم التقلیدي للحرب األھلیة قائماً، وھذا یتبین من تعریف 

، في حین أن المفھوم الذي نص علیھ البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1949المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف لعام 
ن حدود المفھوم التقلیدي للحرب األھلیة، كما خلصت الدراسة الى أن الجھود التي بذلت وانتھت بما , ال یخرج ع1977

نص علیھ نظام محكمة روما، ما تزال غیر كافیة إلزالة الغموض الذي یدور حول مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة. 
دراك الفقھي والقانوني لإلشكالیات التي تثیرھا مسألة وأوصت الدراسة بضرورة عقد مؤتمرات دولیة تستند إلى الوعي واإل

تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة، واألبعاد المتصلة بتمییزھا عن غیرھا من النزاعات، خاصة في تلك اإلشكالیات 
 التي ظھرت مؤخراً والتي تثیرھا مفھوم ووقائع النزاعات الداخلیة المدولة.

، 1977، البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1949لح غیر الدولي، اتفاقیات جنیف عام : النزاع المس الرئیسیة البحث كلمات
 النزاع المسلح غیر الدولي في القانون الدولي اإلنساني .


