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 چکیده

افزایش سطح المللی و بینهای بشری های جدید پیرامون بحرانها و چالشبروز نگرانی یلبه دلقرن حاضر 
موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحوالت شگرفی در مقایسه با قرن پاسخگویی مناسب، به برایانتظارات جهانی 

ها برای مداخله در امور داخلی سایر دولت حقوق بشرهای بزرگ از مفهوم . استفاده ابزاری قدرتاستگذشته 
یت مداخله درخصوص نحوه، زمان و مشروعنظر عمیق و جدی اختالف و تأمین اهداف و منافع ملی جهت

های بشری به یکی از موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران یجامعه جهاننظامی توسط 
در اجالس « یتحما یتمسئول»در این زمینه، تصویب دکترین المللی تبدیل شود. پویاترین مباحث بین

حکایت از گام مهم  المللی،ده بینشر پذیرفتههنجا و تبدیل آن به 2005سران سازمان ملل متحد در سال 
آزمون عملی هرچند المللی داشت. های بشری بینبرای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران یجامعه جهان

های انتقاداتی را متوجه قدرت یگربار داین دکترین در بحران لیبی و تالش برای تکرار این الگو در سوریه، 
صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین  داریتصالحعنوان مرجع به یتمنا یشورااعضای دائم ویژه به ،بزرگ
، رویکرد یتحما یتمسئولآن است تا ضمن بررسی دکترین سعی بر  مقاله در اینکرد. « یتحما یتمسئول»

 تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد. طوربههای لیبی و سوریه در قبال بحران یتامن یشورااعضای دائم 
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 جستارگشایی

را در مرکفز   حقفوق بشفر  های بشری در مناطق مختلف  جهفان،   پایان جنگ سرد و وقوع بحران

ها موجبات تحدیفد  بشردوستانه برای مقابله با این بحرانو تأکید بر مداخله  قراردادتوجه جهانی 

ایفن  هفای بفزرگ از   اما استفاده ابزاری قدرت ،ها را فراهم آوردهرچه بیشتر حاکمیت ملی دولت

 شفان یملف منظفور تفأمین اهفداف و منفافع     ها بفه مفهوم برای مداخله در امور داخلی سایر دولت

ص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله بشردوستانه های مختل  در خصوگیری دیدگاهموجب شکل

جامعفه  عمیق و اصولی،  نظراختالف لیبه دلها آمده میان دولتوجودبههای تنش جهیدرنتشد و 

 .قرارداد دستور کاردر  آنفصل واقداماتی را برای حل متحد و در رأس آن سازمان ملل یجهان

ملل برای یفافتن زمینفه مشفترر در     وقت سازمان کلریدب، کوفی عنانمتعاقب درخواست 

کمیسفیون  »حمایت از اصول منشور و اقدام در جهت دفاع از انسفانیت مشفترر، دولفت کانفادا     

تأسفی  کفرد و بفا ترییفر حفق       2001را در سفتتامبر  « هفا المللی مداخله و حاکمیت دولتبین

ای کفه متضفمن   گونفه ها بفه ، حاکمیت دولت«تیحما تیمسئول»مداخله بشردوستانه به مفهوم 

امفا تصفویب ایفن     ،ها شود، بفازتعری  شفد  حمایت برابر از شهروندان یک کشور در مقابل بحران

المللفی  کارگیری آن در عرصفه بفین  های بهو فراهم نمودن زمینه 2005مفهوم در اجالس سران 

د قرار گیرد. هرچن یجامعه جهان رشیموردپذمفهوم در قالب یک هنجار مهم، این موجب شد تا 

 های پ  از تصویبآمده طی سال به وجودهای بشری آن در جریان بحران کردن یاتیعملنحوه 

رویکفرد   مفورد هفا در  نگرانفی  ویژه در بحران لیبی و تالش برای تکفرار آن در سفوریه، بفه   به ،آن

دامفن زده   تیف امن یشفورا اعضفای دائفم   ویژه به ،های بزرگقدرت طلبانهطلبانه و قدرتمنفعت

 است.

پاسخگویی بفه ایفن پرسفش اسفت کفه آیفا نحفوه اعمفال دکتفرین           به دنبالوشتار حاضر ن

، قابلیفت تسفری بفه    تیف امن یشفورا در لیبی با توجه به رویکرد اعضای دائفم   تیحما تیمسئول

منظور پاسخگویی به این پرسش، ضفرورت دارد تفا در ادامفه، ابتفدا بفه      بحران سوریه را دارد؟ به

و بررسی تطبیقفی   تیحما تیمسئولگیری دکترین های شکلمینهچارچوب نظری و ست  به ز

پرداختفه  ( 2011-2014)های لیبی و سفوریه  در قبال بحران تیامن یشورارویکرد اعضای دائم 

 شود.

 . چارچوب نظری1

به اعمفال   تیامن یشوراویژه پنج عضو دائم های بزرگ بهرویکرد قدرت لیوتحلهیتجزکه آنجا از

مستلزم ارزیابی این موضوع در چارچوب نظفری   سوریه،در لیبی و « یت حمایتمسئول»دکترین 

بفرای ارزیفابی جایگفاه، رفتفار و      مناسفبی ای است که بتواند از قفدرت تبیینفی   دقیق و سنجیده
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بفا مطالعفات    بنفابراین،  الملل برخفوردار باشفد،  های بزرگ در عرصه روابط بینرویکردهای قدرت

« گرایی تهفاجمی واقع»پرداز ترین نظریهعنوان مهمات جان مرشایمر به، نظریشدهانجامگسترده 

 .عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب گردیدبه

اتحفاد  المللی همچفون پایفان جنفگ سفرد و فروپاشفی      وقوع تحوالت مهمی در عرصه بین

جدیفدی  ، شرایط 2001ستتامبر در سال  11و نیز حادثه  1990شوروی در اوایل دهه  ریجماه

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پدید آورد. ترییر ساختار  ازجملهرا در فضای ژئوپلیتیک جهان 

بفروز   خفود یخفود بفه فروپاشی نظام دوقطبی و دگرگونی معادله قدرت  جهیدرنتالملل نظام بین

داشت و موجبفات ترییفر رفتفار و مواضفع سیاسفی،       یدر پهمکاری یا تعارض میان بازیگران را 

منظور پیگیفری اهفداف و   های نفوذ جدید بهبازتعری  حوزه به همراهها منیتی و اقتصادی دولتا

هفای  منافع ملی را فراهم آورد. متعاقفب فروپاشفی نظفام دوقطبفی دوران جنفگ سفرد، پرسفش       

ویفژه  بفه  ،های بفزرگ در آن الملل و جایگاه قدرتبسیاری در خصوص نوع ساختار آتی نظام بین

شد. مرشایمر که مبنای نظری خود را در قالب دوران پ  از جنفگ سفرد مطفرح    آمریکا مطرح 

بفه اعتقفاد    .(Huntington, 1999: 37)قطبی بودن این نظام را رد کرده است نموده، هرگونه تک

چراکفه در کنفار آمریکفا     نیستاما هژمون جهانی  ،وی، اگرچه آمریکا هژمون نیمکره غربی است

م اقتصادی جهان، دو قدرت بزرگ چین و روسیه نیفز وجفود دارنفد کفه     عنوان قدرت برتر نظابه

ای، امکان مبارزه و مراتب کمتر از آمریکا، برخورداری از تسلیحات هستهقدرت نظامی به اوجودب

دهد و نیز توانایی هرچنفد محفدودی   را به آنها می شانینیسرزممقابله با حمله آمریکا به قلمرو 

 .(Mearsheimer, 2002: 186)گذارد تیار آنها میبرای نمایش قدرت در اخ

هفا،  ا بفا اتکفا بفه روش   آن اسفت تف   یدر پف ای کنفونی  عنوان تنها هژمفون منطقفه  آمریکا به

هفای قفانونی و حقفوقی    ظرفیفت  ازجملفه المللفی  های موجود در سطح بینظرفیتو  سازوکارها

در برابر رقبا و نیز دستیابی به سازمان ملل در راستای افزایش قدرت و نفوذ خود  تیامن یشورا

صفالحیت   نکفرد اهداف و منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود گفام بفردارد. نامحفدود تلقفی    

کفارگیری ایفن رویفه توسفط     المللفی و بفه  امنیت بینوویژه در حوزه حفظ صلحبه تیامن یشورا

تفا شفورا    شدهموجب های پ  از جنگ سرد در بحران ژهویهای بزرگی همچون آمریکا، بهدرتق

المللفی، بفیش از   امنیت بینوبرخالف دوران جنگ سرد و با اتکا بر مسئولیت خود در حفظ صلح

-Hurrell, 2005: 19) کنفد  فصل هفتم منشور ملل متحد اتخفاذ  بر اساسگذشته تصمیماتی را 

جرایفی  فصل هفتم منشور ملل متحد که از قدرت ا 42و  41به مواد  تیامن یشورااستناد  .(21

سیاسی، اقتصادی و نظفامی   مجازات در اعمالبیشتری در مقایسه با فصل ششم برخوردار است، 

 بوده است. مؤثرالمللی امنیت بینوبیشتر علیه کشورهای هدف به بهانه تهدید صلح
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های بزرگ برای دسفتیابی بفه چهفار هفدف     قدرت گرایی تهاجمی،واقع یهامؤلفه بر اساس

عنوان مبنفای قفدرت   ای، افزایش قدرت اقتصادی بهشدن به هژمون منطقهتبدیل یعنی ،اساسی

از قفدرت   سهمشفان رسفاندن  بفه حفداک ر  نظامی، برتری یافتن در موازنه قدرت زمینی با هفدف  

 (.115-119 :1389کنند )مرشایمر، تالش میای بر رقبایشان تفوق هستهنهایت درو  نظامی

تفوان  مفی « گرایفی تهفاجمی  واقع»افع ملی در نظریه با توجه به اهمیت اصل خودیاری و من

کنند و هرگفز  منافع ملی خود عمل می بر اساسها طبق اصل خودیاری و اذعان داشت که دولت

المللفی خوانفده   اصطالح جامعه بفین ها یا منافع آنچه بهمنافع ملی خود را تابع منافع دیگر دولت

آمریکفا   ازجمله تیامن یشوراص پنج عضو دائم دهند. اصول یادشده در خصوشود، قرار نمیمی

و روسیه نیز کامالً صادق است. چراکه آنها در یک نظام مبتنی بر اصل خودیاری، گاهی حتی به 

به دهند. آنها هم منظور دستیابی به منافع خود تن درمیهای موقتی بهتشکیل اتحادها و ائتالف

الملفل،  اصل خودیاری در نظفام بفین   بودنحاکمز ترس و نگرانی از نیات غایی یکدیگر و نی لیدل

داننفد  شفدن بفه قدرتمنفدترین دولفت ایفن نظفام مفی       بهترین شیوه تضمین بقای خود را تبدیل

(Mearsheimer, 2006: 74). های بزرگ همچفون آمریکفا و روسفیه همفواره بفه      ، قدرترونیا از

تا سهم خود از قفدرت جهفانی را   کنند نحوه توزیع قدرت در میان خود توجه داشته و تالش می

 ،آمده در مناطق مختل  جهان وجودبههای های اخیر از بحرانبرسانند. آنها طی سال به حداک ر

انفد  کفرده استفاده  موازنه قواعنوان فرصتی برای ترییر به قایشمال آفرویژه منطقه خاورمیانه و به

های ان افزایش دهند. رویکرد این قدرتتا معیارها و عوامل جنبی قدرت خود را نسبت به رقیبش

به نفع خفود بفه ابزارهفای متففاوت      موازنه قوادهنده آن است که هریک برای ترییر بزرگ نشان

هفای دیگفر را دچفار    حتی اگر بفا ایفن کفار دولفت     ،شونداقتصادی، سیاسی و نظامی متوسل می

 سوءظن کرده و یا حتی با خود دشمن سازند.

بفر  عفالوه  ،منظور حفظ بقا و افزایش قدرت جهفانی خفود  هریک به پنج قدرت بزرگ جهان،

هفا و  ای از اهداف غیرامنیتی نظیفر اففزایش رففاه داخلفی، تفرویج ارزش     اهداف امنیتی، مجموعه

. کننفد های غربی در جهفان را نیفز پیگیفری مفی    و گسترش ایدئولوژی یحقوق بشرهنجارهای 

ش برای کسب قدرت نسبی اسفت. همکفاری ایفن    تعقیب این اهداف غیرامنیتی گاهی مکمل تال

گسترش صلح و عدالت در جهفان در عمفل معنفایی     هدف باالمللی برای ایجاد نظم بین هاقدرت

بفه ایفن هفدف و برقفراری نظفم باثبفات        دنیرسف  درجز افزایش سهم خود از قدرت نفدارد کفه   

هفا و  جلوگیری از وقوع بحرانتالش بر  بنابراین،. هستند تعارضالمللی همواره با یکدیگر در بین

، پفنج  جفه ینت درهایی است که منافع استراتژیک آنها را در معرض خطر قفرار داده اسفت.   جنگ

و نه تعهد بفه ایجفاد نظفم جهفانی     « قدرت نسبی»محاسبات دقیق  بر اساسقدرت بزرگ جهان 
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-56 :1388، شوند )مرشایمرگرفتن منافع حیاتی خود وارد عرصه عمل میدر نظراخالقی بدون 

52.) 

سفازی آن  های بزرگ غربی سعی در گسترش و نهادینهغیرامنیتی که قدرت یکی از اهداف

، حقوق بشراست. اگرچه این دکترین تحول مهمی در حوزه « تیحما تیمسئول»دارند، دکترین 

حقوق بشردوستانه و حمایفت از غیرنظامیفان در کشفورهای درگیفر بحفران بشفری اسفت، امفا         

های غربی از این مقوله برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی، امنیتی، ری سیاسی قدرتبردابهره

کننده است. مداخله نظامی ناتو در لیبی که بفا رایزنفی،   اقتصادی و استراتژیک خود بسیار نگران

 یشفورا عنوان اعضفای دائفم   ای و تحرکات گسترده آمریکا، فرانسه و انگلی  بهتبلیرات ماهواره

حمایت از غیرنظامیان لیبیایی در  باهدفصورت پذیرفت، اگرچه در ظاهر  2011ر سال د تیامن

برابر حامیان رژیم قذافی انجام شد، اما هدف واقعی و اصلی، دستیابی به منابع غنی انرژی لیبفی  

برای تأمین اهداف اقتصادی غرب و رهایی از فشارهای روسیه در حوزه مبادالت انرژی بفا اروپفا   

شرایط رکود و بحران اقتصادی در غفرب، هرگونفه دسترسفی بفه منفابع سرشفار انفرژی        بود. در 

های اقتصادی، سیاسفی،  های غربی در بسیاری از حوزهتوجهی را برای قدرتتواند ثروت قابلمی

سزایی در افزایش قدرت مفانور و  آورد که همین امر تأثیر به به همراهامنیتی، نظامی و اجتماعی 

توسفط   یطورجفد بفه ای کفه  الملفل دارد. مسفئله  های عرصه بفین قابل سایر قدرتزنی در مچانه

مخالففت   لیبه دلشود. آمریکا ویژه انگلی  و فرانسه پیگیری میبه اروپا هیاتحادکشورهای عضو 

خود با مداخله در لیبی و نیز حضور در عراق و افرانستان نقش محفدودی در ایفن    یافکار عموم

پیمانانش در این سفازمان احالفه   جایی که مسئولیت خود در ناتو را نیز به همتا  کردمداخله ایفا 

از  عدم اسفتفاده تأکید بر  اوجودگرفت. روسیه و چین نیز ب بر عهدهای کرد و خود، نقشی حاشیه

شدن آن ویژه با مداخله نظامی ناتو و هشدار در مورد احتمال تبدیلزور برای ترییر رژیم لیبی به

المللفی  المللی ترجیح دادند اعتبار و وجهه بفین فضای خاص بین لیبه دلالمللی، بین هیروکیبه 

دور داشت که ایفن دو کشفور در مفواردی کفه      نظر ازخود را حفظ کنند. البته نباید این نکته را 

 ها هستند.حاضر به معامله با سایر قدرت ،منافع استراتژیک آنها در معرض خطر قرار ندارد

مداخلفه  هفای  توان دریافت کفه منفافع برخفی دولفت    سادگی میحوالت لیبی بهبا بررسی ت

دالیل متعفدد داخلفی و یفا     بنا بهآنها . بنابراین، کننده بودعضو ناتو در لیبی بسیار تعیین کننده

المللی درصدد برآمدند تا مداخله در لیبفی را همچفون مداخلفه    کسب/ تقویت وجهه و نفوذ بین

نوعی اقدامی در راستای حفظ جان غیرنظامیفان توجیفه   میالدی به 90دهه نظامی در کوزوو در 

 تیف امن یشورا، «هاالمللی مداخله و حاکمیت دولتکمیسیون بین»مطابق نظر  آنجاکه ازکنند. 

نقش پفنج   بنابراین،برای صدور مجوز مداخله نظامی است،  دارتیصالحسازمان ملل تنها مرجع 
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 المللفی برمبنفای منفافع   گیری پیرامون اینکه آیا جامعه بفین یمعضو دائم شورا در خصوص تصم

. در این میان، کشفوری  استکننده ملی و یا مالحظات سیاسی مداخله کند یا خیر، بسیار تعیین

 تیف امن یشفورا مقتدر خواهد بود که بتواند در مورد زمان و نحوه انجفام مداخلفه در چفارچوب    

سترده، همراهی سایر کشورها را نیز جلب نماید. البته بایفد  های گو با رایزنی کردهگیری تصمیم

المللفی  ای و بینتوجه داشت که نوع بحران و تأثیرگذاری آن بر منافع ملی و قدرت مانور منطقه

عوامل بسیار مهم در استفاده  ازجملهالمللی های بزرگ و نیز گستره واکنش بینهریک از قدرت

 هی با سایر اعضا در تصویب قطعنامه شورا هستند.برخی اعضا از حق وتو و یا همرا

برای صفدور مجفوز    تیامن یشوراگیری تجربه مداخله نظامی ناتو در لیبی، هرگونه تصمیم

چراکفه تفسفیر موسفع از     ،دشفوار خواهفد کفرد    شیازپشیبهای بشری آتی را مداخله در بحران

ایش قدرت و تأمین منافع و اهفداف  منظور افزبه 1973در قطعنامه « کلیه اقدامات الزم»عبارت 

از  توسفعه درحفال هفای  های غربی به ترییفر رژیفم لیبفی منجفر شفد. نگرانفی دولفت       ملی دولت

هفای  ها نسبت به انگیزه و نیات دولفت های غربی از مأموریت یادشده، سوءظنسوءاستفاده دولت

های بشری آتفی خواهفد   انکننده را هرچه بیشتر افزایش داده و مانع از تکرار آن در بحرمداخله

عنوان یک هنجار بفانفوذ  به« تیحما تیمسئول»از توسعه دکترین  خودیخودبهشد. این مسئله 

هفا بفه ایفن    و هرگونفه ارجفاع دولفت    آورده عمفل بهو قوی برای نجات جان غیرنظامیان ممانعت 

چراکه نگرانفی   ؛ردهای بشردوستانه آتی را با تردید و اعتراض مواجه خواهد کدکترین در بحران

هفای  المللی برای برخورد بفا دولفت  ای بینشدن تجربه لیبی به رویهای نسبت به تبدیلگسترده

غیرهمسو با منافع غرب وجود دارد. مواضع روسیه و چفین در خصفوص احتمفال الگفوبرداری از     

دو  اقدام ناتو در سوریه و هشدار جدی نسبت به تبعات آن نیفز حفاکی از مخالففت جفدی ایفن     

 .(Morris, 2013: 1276)کشور با مداخله نظامی در بحران سوریه است 

ها و ورود آمریکفا  ، نگرانی روسیه و چین از تکرار مداخله نظامی ناتو در سایر بحرانواقع در

رفتن منافع استراتژیک در منفاطق  از دست یمعنابهو متحدانش به حیات خلوت آنها که مسلماً 

المللی آنهفا در برابفر اففزایش    ای و بینبهتر، کاهش قدرت و نفوذ منطقه به عبارتمهم جهان و 

بفه   تیف امن یشوراای در قدرت رقباست، موجب شده تا در بحران سوریه مانع از صدور قطعنامه

المللی شوند. در بحران سوریه، چین و روسیه با جفدیت مخالففت   بهانه تهدید صلح و امنیت بین

تفر  رعایفت جفدی  »قهری علیه سوریه ابفراز کردنفد و حتفی روسفیه بفر      خود را با اتخاذ اقدامات 

شفواهد گویفای آن اسفت کفه     تأکیفد نمفود.   « لل توسط جامعه جهانیالمهنجارهای حقوق بین

موازنه قوا و برقراری تعادل استراتژیک با آمریکا در خاورمیانه و دریای مدیترانفه   به دنبالروسیه 

دادن چراکفه از دسفت   ؛نند لیبی بفا آمریکفا معاملفه کنفد    است و حاضر نیست بر سر سوریه هما
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نگرانفی   معنای قطع خطوط مهم ارتباطی و نفوذ روسیه از این منطقه مهم جهان است.سوریه به

روسیه نسبت به پیشینه عملکفرد نفاتو و اقفدامات آتفی آن موجفب شفده تفا بفا نگرشفی کفامالً           

 گرایانه به جهان بنگرد.واقع

المللی بلکه سازمان های بینتنها سازمانپ  از جنگ سرد، نه هایسالبا توجه به تحوالت 

رفتفار کننفد.    کشفان یاستراتژهای بزرگ را وادار نماید تا برخالف منافع تواند قدرتملل نیز نمی

ان نهاده و به آنها شکل ها را بنیالملل، این سازمانها در نظام بین، قدرتمندترین دولتدرهرحال

هایی برای نمفایش  چیزی جز صحنهها این سازمانتوان اذعان داشت که می جموعدرمدهند. می

ش آمریکفا و متحفدان   بنفابراین، (. 385-386 :1388های بزرگ نیستند )مرشفایمر،  قدرت دولت

نوعی المللی را که بهاند تا عملکرد موردنظر خود در مورد موضوعات مهم بینهمواره تالش کرده

در  تیف عفدم موفق دهد، اعمال کننفد و در صفورت   الشعاع قرار میا را تحتمنافع استراتژیک آنه

تنهایی و یا در قالب ائتالففی از  المللی، آنها را نادیده انگاشته و بههای بینکسب همراهی سازمان

بنفابراین، ایفن بفاور کفه      .دارنفد های همسو در راستای تفأمین منفافع ملفی خفود گفام بفر      دولت

ها به همکاری بفا  دولت سوق دادنلی و در رأس آنها سازمان ملل توانسته با الملهای بینسازمان

جفای تردیفد    یتفا حفد   های امنیتی را کاهش داده و صلح جهانی را ارتقا بخشندیکدیگر، رقابت

عالوه، ممکن است همین نفوذ اندر سازمان ملل بفر کشفورها   (. به385: 1388د )مرشایمر، دار

بفا تفسفیر    تیامن یشوراگیری آن یعنی زیرا هسته اصلی تصمیم ؛رودهم در قرن جدید از بین ب

افزایش سطح اختیفارات و وظفای  خفود     و درنهایت یگذارقانونموسع از منشور، ورود به حوزه 

 ویژه پنج عضو دائم گام برداشته است.های بزرگ بهبیشتر در جهت تأمین منافع قدرت

 تحمای پیشینه تاریخی دکترین مسئولیت. 2

مداخلفه   مفورد هفا در  دولفت  90دهفه  را بایفد در گفتگوهفای   « حمایت مسئولیت»ریشه مفهوم 

را  حقفوق بشفر  های ففاحش  درصدد بود تا نقض تیامن یشوراکه بشردوستانه جستجو کرد؛ چرا

معرفی نماید تا از این طریق بتوانفد در   یالمللنیبشرایط خاص، تهدیدی علیه صلح و امنیت  در

امفا  ؛ هفتم منشور ملل متحد، اقداماتی را در رابطه با کشورهای خاطی اتخاذ کندچارچوب فصل 

به نتایج  اغلب تیامن یشوراو عمل وجود داشت، اقدامات  نظریهای میان شکاف عمده آنجاکه از

. ضفمن آنکفه مداخلفه بشردوسفتانه،     شفد ویژه در رواندا و یوگسالوی سابق منجفر  به ،باریتأس 

تضعی   لیبه دلمفهومی مطرح بوده و هست که اتخاذ آن علیه برخی کشورها، عنوان همواره به

 .(Feller, 2005) است ها دامن زدهنظر میان دولتها به اختالفحاکمیت دولت

 نیمف وچهفار پنجفاه وقت سفازمان ملفل در سفخنرانی     کلریدبدر همین راستا، کوفی عنان، 

دورنمفای امنیفت انسفانی و    »طرحی را از  ،1999ملل متحد در ستتامبر  یمجمع عموماجالس 
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 ،در روانفدا و کفوزوو   تیف امن یشفورا های شکست ضمن بیانو  دکرارائه « مداخله طی قرن آتی

ای مشترر برای حمایت از منشور و اقدام در یافتن زمینه» برایهای عضو سازمان ملل را دولت

در گفزارش هفزاره خفود بفه      وی همچنفین، به چالش کشید. « راستای دفاع از انسانیت مشترر

د کنف گونه مطرح و تکرار مفی این دوبارههای قرن حاضر را ، چالش2000در سال  یمجمع عموم

هاست، پ  ما چگونه به حاکمیت دولت رشیپذرقابلیغای اگر مداخله بشردوستانه، خدشه»که: 

فهفم   آزاردهنفده که  در رواندا و یوگسالوی سابق حقوق بشریافته باید به نقض فاحش و سازمان

 .(Thakur and Weiss, 2010: 134) «ما از انسانیت مشترکمان است، پاسخ دهیم؟

را « حمایفت  مسئولیت»دکترین کانادا  خارجه، وزیر 1آکسورثیلیود  در پاسخ به این چالش

 توسفط  قفومی  یپاکسفاز کشفی و  حمایت از مردم جهفان در مقابفل نسفل    برایعنوان تعهدی به

در راستای تکمیل طرح پیشنهادی خود دولت کانادا  .(Savage, 2005)نمودح هایشان مطردولت

المللفی مداخلفه و حاکمیفت    کمیسفیون بفین  »با اعفالم تأسفی     رسماً ،2000در ستتامبر سال 

 دف اصفلی از تشفکیل  فد. هف فبرآمف  دهفشرحفمطه چالش فدی بف، درصدد پاسخگویی ج«هادولت

ت توجیفه اقفدامات و مفداخالت بشردوسفتانه بفود      ه راهفی جهف  فابی بف ف، دستیف کمیسیون نفای

(Thakur, 2002: 325). عنفوان  بفا از مفهوم سنتی حاکمیت  کمیسیون تعری  متفاوت بر اساس 

 کفه یدرصورتو  باشندها موظ  به حمایت از اتباع خود میدولت، «م ابه مسئولیتحاکمیت به»

جامعفه  لت بفه  ، مسئولیت دوده نمایدتفاارات حاکمیتی خود اساز اختی و یا نتواند دولتی نخواهد

 .(Chandler, 2004: 65) شودمی واگذار یجهان

و  3مسفئولیت واکفنش   2،مسئولیت پیشگیریحمایت دارای سه مسئولیت فرعی،  لیتمسئو

ترین نکات مطروحفه  یکی از مهم .دربرگیرنده تعهداتی استیک هر که است 4مسئولیت بازسازی

علفل  پفنج اصفل    بفر اسفاس  ر قالب مسئولیت واکنش است که باید در گزارش، مداخله نظامی د

 عنفوان  بفا  کفه  9و دورنمفای معقفول   8ابزارهفای متناسفب   7،آخرین حربه 6،نیت صحیح 5،مشروع

در همین رابطه، کمیسیون قاطعانفه اعفالم    .شوند، صورت پذیردشناخته می« اصول پیشگیرانه»

                                                                                                                                        
1. Lioyd Axworthy 

2. Responsibility to Prevent 

3. Responsibility to Reaction 

4. Responsibility to Rebuild 

5. Just Cause 

6. Right Intention 

7. Last Resort 

8. Proportional Means 

9. Reasonable Prospects 
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حمایفت از   باهفدف صفدور مجفوز مداخلفه     ایبفر  دارتیصالحتنها مرجع  تیامن یشورا داردمی

 .(ICISS, 2001: 39-40) استبشریت 

 المللیو سایر اسناد بین 2005در سند اجالس سران « حمایت مسئولیت» .2-1

رتبفه  هیئت عالی 2004در قالب گزارش دسامبر « حمایت مسئولیت»استقبال رسمی از مفهوم 

، تیف درنها وصفورت گرففت   « لیت مشترر مفا تر: مسئوجهانی امن» تحت عنوان یمجمع عموم

سفوی توسفعه، امنیفت و    برای آزادی بیشتر: به» عنوان باوقت سازمان ملل گزارش خود  کلریدب

نقطفه  هفا و  رتبفه و نیفز دیفدگاه   گزارش هیئت عفالی  قرار دادنرا با مبنا « برای همه حقوق بشر

آن مورد  135را در بند « تیماح تیمسئول»ارائه کرد و مفهوم  2005کشورها در مارس  نظرات

 تیمسفئول »شفدن موضفوع   رسمیت شفناخته به با زمانهم .(Pattison, 2010: 3)تأکید قرار داد 

در  یمجمفع عمفوم  و تصفویب آن در اجفالس سفران     در سازمان ملل بارنینخستبرای « تیحما

 جفرائم کشفی،  نسفل  جرائماز غیرنظامیان در برابر  تیحما تیمسئولها سران دولت ،2005سال 

. یافتنفد اصفولی دسفت    بفه تواففق  قومی و جنایت علیه بشریت را پذیرفتفه و   یسازپارجنگی، 

 مفورد  صراحتسند پایانی اجالس سران به 139و  138در بندهای « تیحما تیمسئول»موضوع 

 .(A/RES/60/1, 24 October 2005)است  قرارگرفته اشاره

 یتامن یشورادر اسناد « یتحما یتمسئول» .2-1-1

 عنفوان  بفا  1674قطعنامه ، «تیحما تیمسئول»یک سال پ  از تصویب دکترین  تیامن یشورا

به تصویب رسفاند و   اتفاق آرابه 2006در سال را « حمایت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه»

 قطعنامفه در د. اهمیت ایفن  کرسند اجالس سران نیز تأکید  139و  138در آن بر مفاد بندهای 

« تیف حما تیمسفئول »ضوابطی برای مداخالت بشردوستانه و اشاره صریح به تعهد اعضا به وضع 

خصوص تنها به صدور یک قطعنامه در تیامن یشورااما (S/RES/1674, 28 April 2006).  است

و  (S/RES/1738) 2006در دسفامبر  نیفز  اکتفا نکرده و دو قطعنامه دیگفر  « تیحما تیمسئول»

هفا عفالوه   د. شورا در این قطعنامهکربا همان عنوان قبلی تصویب  (S/RES/1894) 2009نوامبر 

در منازعفات مسفلحانه را    تیف تحت حمادادن عمدی غیرنظامیان و سایر افراد بر آنکه هدف قرار

خواند، حتی ارتکفاب اعمفالی از ایفن    می حقوق بشرالملل بشردوستانه و نقض فاحش حقوق بین

المللی معرفی کرده و بر آمادگی خود برای بررسفی و  و امنیت بیننوع را نیز تهدیدی علیه صلح 

 کند.گونه موارد تأکید میاقدام مقتضی در این



 ... امنیت شورای دائم اعضای رویکرد تطبیقی بررسی: حمایت مسئولیت دکترین 68

 

 یمجمع عمومدر اسناد « یتحما یتمسئول». 2-1-2

، سفخنرانی را در  «تیف حما تیمسئول»ارتقای دکترین ترویج و در راستای  سازمان مللدبیرکل 

، مفهومی برای مداخالت بشردوستانه «تیحما تیمسئول»اینکه انجام داد مبنی بر  2008ژوئیه 

در  کفل ریف دبنخستین گفزارش   م ابه مسئولیت است.نیست، بلکه برداشت م بتی از حاکمیت به

بر معنا، محدوده، مفهوم و تنظیم با تمرکز « تیحما تیمسئولاجرای » تحت عنوان 2009سال 

 اتخفاذ ه گردید و در آن بر اهمیفت پیشفگیری و   ارائ تیحما تیمسئولجامع برای اجرای  راهبرد

تمهیدات پیشگیرانه تأکیفد   تیعدم موفقتمهیداتی متناسب با شرایط خاص هر مورد در صورت 

دومین گزارش دبیرکفل بفا    .(Report of Secretary General, 2009, para.10 (a) and 12) شد

بففا تمرکففز بففر طففرح  2010در سففال « تیففحما تیمسففئولهشففدار اولیففه، ارزیففابی و »عنففوان 

جلفوگیری از  »و « تیف حما تیمسفئول »در رابطه بفا ایجفاد دفتفر مشفترر بفرای       ییهاشنهادیپ

دبیرکفل و   . پیگیفری (Report of Secretary General, 2010, para 18)ارائفه شفد   « کشفی نسل

رانجام های دفتر مشفترر، سف  با فعالیت تیحما تیمسئولدر امور  های مشاور ویژهادغام فعالیت

در دسفامبر  « حمایفت  کشی و مسئولیتدفتر جلوگیری از نسل» با عنواندفتر مشترر جدیدی 

 .تأسی  شد یمجمع عمومتوسط کمیته پنجم  2010
ای نقش ترتیبات منطقه»با تمرکز بر « تیحما تیمسئول»سومین گزارش دبیرکل در مورد 

هفا  به دولفت  ین ترتیبات در کمکنقش ا بیان اهمیتمنتشر شد. گزارش ضمن « ایو زیرمنطقه

هایی همچون حمایفت  های ملل متحد، به ارائه نمونهشبرای اجرای این دکترین و حمایت از تال

هفای حففظ صفلح در    های میانجیگرانه کوفی عنان در کنیا، هدایت تالشاتحادیه آفریقا از تالش

علیفه لیبفی، نقفش مهفم      تیف امن یشفورا  1973نقش ناتو در اجرای قطعنامه  ،سومالی و دارفور

هفای عربفی و شفورای    و نقفش اتحادیفه دولفت    در ارتباط با وضعیت میانمار آن.دیتلماتیک آ.سه

 Report of Secretary)ففارس در لیبفی، یمفن و سفوریه نیفز پرداختفه اسفت        همکفاری خلفیج  

General, 2011).  دارد. تمرکفز  « تیف حما تیمسئولگانه ابعاد سه»چهارمین گزارش دبیرکل بر

گانفه و وابسفتگی   دن ارتباط میان ابعاد سهکرتأکید دارد: مشخص مهماین گزارش بر چهار نکته 

« حمایفت  مسفئولیت »ذیل دو بعد نخست  صورت گرفتههای که تالشجایی متقابل میان آنها تا

باید ضرورت اجرای بعد سوم را کاهش دهد؛ شناسایی ابزارهای در دسترس سازمان ملفل بفرای   

خ قاطع و فوری شناسایی شرکای مهم در امر حفاظت با تأکید بر نقفش اقفدام بشردوسفتانه،    پاس

 .(Report of Secretary General, 2012)ای و جامعه مدنی حفظ صلح، ترتیبات منطقه
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 در لیبی «حمایت مسئولیت»دکترین شدن عملیاتیو  امنیت شورای. 3

، ی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاهای عربهای گسترده مردمی در برخی کشورمتعاقب خیزش

با اعتراضات و تظفاهرات گسفترده مردمفی در بنرفازی و      2011بحران لیبی نیز در اواسط فوریه 

بود،  شدهخارجسرعت از کنترل قذافی و نیروهای وابسته به وی شهرهای شرقی این کشور که به

از همفان ابتفدا بفا    بفود کفه   ذافی ساله معمر قف  42سرنگونی حکومت هدف معترضان، آغاز شد. 

های سنگین همچفون  کارگیری سالحو بهآمیز نیروهای نظامی وابسته به قذافی واکنش خشونت

 مواجه شدند.برای سرکوب معترضان توپخانه و هواپیماهای جنگی 
ها در لیبی، هریک از ارکان سازمان ملل متحد در واکفنش  گرفتن خشونتبا شدت زمانهم

اقفدام  هفا در ایفن کشفور    هایی در محکومیفت خشفونت  رانی لیبی به انتشار بیانیهبه وضعیت بح

بفا صفدور    2011فوریفه   22سازمان ملل ابتفدا در   حقوق بشردند. در این میان، کمیسر عالی کر

مند علیه شفهروندان  ها شد و تأکید کرد حمالت گسترده و نظامای خواستار توق  خشونتبیانیه

بفا   نیفز  حقفوق بشفر  . شفورای  شفود ز مصادیق جنایات علیه بشریت قلمفداد  تواند اغیرنظامی می

دهنفده و  تکفان »، خشونت و سرکوب در این کشور را 2011فوریه  25ای در تشکیل جلسه ویژه

تر شدن اوضفاع در  نگرانی از وخیم ضمن ابراز ایبا تصویب قطعنامه و توصی  کرد 10«رحمانهبی

مجمفع  شده را محکوم نمود. عالوه بفر ایفن، شفورا بفه     زارشگ یحقوق بشرهای لیبی قویاً نقض

آن، عضفویت   جفه یدرنتتا اخراج لیبی از عضویت شورا را بررسی نماید کفه   دکرپیشنهاد  یعموم

 .(A/HRC/S-51/1, 25 February 2011)لیبی در شورا از اول ماه مارس به حالت تعلیق درآمد 

ای نیفز نقفش   هفای مهفم منطقفه   ی سفازمان بر سازمان ملل متحد و ارکفان آن، برخف  عالوه

اتحادیفه   تیف امن یشفورا توجهی در واکنش به تداوم فاجعه انسفانی در لیبفی ایففا کردنفد.     قابل

، حقفوق بشفر  العاده شورای های عربی و دبیرکل اتحادیه عرب پیش از برگزاری جلسه فوقدولت

بفار علیفه غیرنظامیفان در    فوریه در محکومیت حمالت خشفونت  20-23هایی را در تاریخ بیانیه

منظفور برقفراری   لیبی صادر کردند و خواستار برگزاری گفتگوهای فوری میان طرفین مناقشه به

اما در ایفن  ؛ ارهای میانجیگرانه برای بحران لیبی شدندهکب  و همکاری در راستای ارائه راآتش

 بفه حالفت تعلیفق درآورد.    اتحادیفه را سابقه، عضویت لیبی در میان، اتحادیه عرب در اقدامی بی

هایی به بحران لیبی و صدور قطعنامه تیامن یشوراهای الزم برای ورود کلیه این اقدامات زمینه

 کرد.فراهم را علیه رژیم قذافی  1973و  1970همچون 

                                                                                                                                        
10. Shocking and Brutal 



 ... امنیت شورای دائم اعضای رویکرد تطبیقی بررسی: حمایت مسئولیت دکترین 70

 

 در برابر فاجعه انسانی لیبی امنیت شورایعملکرد  .3-1

ای در قبفال بحفران لیبفی بیفانگر     مللی و منطقهالهای بینها و تصمیمات نهادها و سازمانبیانیه

المللی نسبت به فاجعفه انسفانی در ایفن کشفور و ایجفاد شفرایط الزم       نگرانی فزاینده جامعه بین

فوریفه بفود. در خفالل ایفن      26 جلسهبررسی بحران در  از تیامن یشوراحمایت قاطع  منظوربه

 یشفورا در ایفن قطعنامفه،    یب کردنفد. تصفو  اتففاق آرا بهرا  1970جلسه، اعضای شورا قطعنامه 

در ایفن   حقوق بشرمند عمیق از مناقشه لیبی، از نقض فاحش و نظام یاظهار نگرانضمن  تیامن

و سفازمان   قفا یآفر هیف اتحاد، عفرب  هیف اتحادکشور ابراز تأس  نموده و از محکومیت لیبی توسط 

رنظامیان را محکوم کرده همکاری اسالمی استقبال کرد. این قطعنامه همچنین کشتار عمدی غی

دارای  1970از شهروندان توسط مقامات لیبفی شفد. قطعنامفه    « تیحما تیمسئول»و خواستار 

تحفریم تسفلیحاتی    المللفی کیففری،  لیبی به دیوان بین که ارجاع قضیه استچندین محور مهم 

بشردوسفتانه   هفای ارائه کمک لزوم ،ترانزیت مزدوران از سایر کشورها به لیبی عدم اجازهلیبی و 

. انفد از آن جملفه اعمال تحریم علیفه مقامفات برجسفته رژیفم     ، مردم لیبیی هاکاهش رنج برای

ضرورت نظارت بر آن، کمیته تحریم را ایجاد کفرد  اهمیت اجرای این تحریم و  لیبه دلقطعنامه 

 بفر . (SC/RES/1970, 26 February 2011)هفا نظفارت نمایفد    تا بر کلیه مراحل اجفرای تحفریم  

هفای  توان دریاففت کفه شفورا در کنفار اعمفال تحفریم      می تیامن یشورا 1970قطعنامه  اساس

عنوان هنجفار جدیفد   به« حمایت مسئولیت»توجه علیه دولت این کشور و اشاره به دکترین قابل

 ترین و تندترین برخورد را با قضیه لیبی اتخاذ کرده است.المللی، جدیبین

بفا   2011مفارس   17در  تیامن یشورا 1973ها، قطعنامه ریدرگی گرفتنشدتبا  زمانهم

دامنفه ایفن    رأی ممتنع چین، روسیه، آلمان، برزیل و هند به تصویب رسید. 5رأی م بت و  10

بر ففراز آسفمان    پروازممنوعآن، اعمال منطقه  بر اساسبوده و  1970قطعنامه فراتر از قطعنامه 

اطق غیرنظامی تصویب شد. این قطعنامه بفر هشفدار در   تداوم بمباران شهرها و من لیبه دللیبی 

های مفالی مقفرر در   مورد ورود مزدوران به لیبی، ممنوعیت کلیه پروازها به لیبی، تشدید تحریم

های ارسالی به مقصد لیبفی، تفداوم   ، تقویت مجوز کشورها برای بازرسی محموله1970قطعنامه 

کارشناسفان پیگیفری و اجفرای    هیئفت   گیفری شکلهای کلیه مقامات رژیم لیبی، دارایی انسداد

« تیف حما تیمسئول»دکترین  شدن یاتیعملها در کنار کمیته تحریم قطعنامه پیشین و تحریم

 .(SC/RES/1973, 17 March 2011) ده استکربا صدور مجوز مداخله نظامی در لیبی تأکید 
ت امی در یفک دولف  بار مجفوز مداخلفه نظف   برای نخستین 1973در قطعنامه  تیامن یشورا

هفا  صادر کرد و اسفتفاده از زور توسفط ائتالففی از دولفت     را یدولتمستقل بدون رضایت مقامات 

تحت نظارت ناتو را تحت شرایطی خاص، مجاز اعالم نمفود. نخسفت اینکفه، مطفابق تصفمیمات      
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برای حمایت از غیرنظامیفان و منفاطق غیرنظفامی در     11«کلیه اقدامات ضروری» تیامن یشورا

استقرار نیروهای اشرالگر خارجی در  یبه معنا. البته این اقدامات شد رض تهدید حمله اتخاذمع

کشور لیبی نبوده و مجوز استفاده از زور و کاربرد نیروی نظامی در ایفن قطعنامفه صفرفاً شفامل     

، منطقفه  تیف امن یشفورا تصفمیم   بنا بفه . دوم، استاستفاده از نیروی نظامی هوایی و نه زمینی 

منظور حمایت از غیرنظامیان ایجاد شود و نفاتو مجفاز بفه اتخفاذ     بر فراز لیبی باید به ممنوعپرواز

اعمال فشفار بفر رژیفم لیبفی     ممنوعیت بر پروازها با هدف  جهت اعمال« کلیه اقدامات ضروری»

، هفا متعاقب اففزایش نگرانفی  و حقوق بشردوستانه بود.  حقوق بشرهای فاحش نقض توق جهت 

قفرار گرففت تفا بفه مداخلفه نظفامی        تیف امن یشفورا مورد استناد « حمایت لیتمسئو»دکترین 

برای جلوگیری از وقوع فجایع موجود و احتمالی در آینفده شفکل دهفد.     شدهیطراحالمللی بین

به مداخله بشردوستانه مشفهور اسفت    آنچه ازبه بحران لیبی، فصل نوینی  یجامعه جهانواکنش 

 مداخله بشردوستانه با اتکا بر این دکترین است.بی، نخستین را گشود. عملیات نظامی در لی

 در قبال بحران لیبی امنیت شورایمواضع اعضای دائم  .3-2

نفوع واکفنش    لیبه دلاز منابع استراتژیک انرژی فراوان، برخوردار  یعنوان کشوربحران لیبی به

المللفی محسفوب   بین در عرصه یحقوق بشرهای خاص بحران ءجز تیامن یشوراسریع و قاطع 

اجمفاع  های بفزرگ  شود. در خصوص نحوه برخورد با رژیم حاکم بر لیبی، از ابتدا میان قدرتمی

 های نیروهای قذافی در لیبی، وضعیت ترییر کرد.وجود نداشت اما با افزایش خشونت نظر

در این  عملیات در لیبی، با لحنی محتاطانه از مداخله نظامی آغاز مقامات آمریکایی قبل از

این کشفور بفا آغفاز جنگفی      یافکار عمومترین علت آن، مخالفت گفتند که مهمکشور سخن می

کشفور را مجبفور   سیطره بر منابع انفرژی، ایفن    نهیزم درویژه به ،اما حفظ منافع آمریکا؛ تازه بود

نظفامی  ، نیروهفای  جمهور آمریکفا رئی دستور  بنا به در این راستا،را همراهی کند.  کرد ائتالف

در حمایفت از قطعنامفه    2011مفارس   19حمالت علیه اهفداف نظفامی لیبفی را در    این کشور 

 2011مارس  19ها، عملیات نظامی آمریکا در لیبی در اما با تشدید خشونت؛ آغاز کردند 1973

ماهیفت، مفدت و دامنفه محفدود و درصفدد حمایفت از ائفتالف         به لحفا  آغاز شد، عملیاتی که 

 تیف امن یشفورا  1973اجرای مففاد قطعنامفه    برای« کلیه اقدامات الزم»ای اتخاذ المللی بربین

 سازمان ملل بود.

قیام مردم لیبی، انگلی  در چرخشی ناگهانی علیه دولفت لیبفی موضفع گرففت و      به دنبال

 بفه همفراه  انگلفی    شفد. قذافی از قدرت گیری کشور خواستار کنارهوزیر دیوید کامرون، نخست

 به علفت ، تیامن یشورادر آسمان لیبی در  پروازممنوعدر تصویب قطعنامه طرح منطقه فرانسه 
                                                                                                                                        
11. To Use All Necessary Measures 
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های دیگفر  لزوم دستیابی به بخشی از منابع نفت لیبی، بیش از دولتو لیبی  یکیتیژئوپلاهمیت 

هماننفد   اروپفا  هیف اتحاد درمجموع. کشورهای اروپایی و ل به مداخله نظامی در لیبی داشتندتمای

ایفن  کننده مهم نفت و گاز طبیعی به مدت طوالنی مصرفیش از بروز بحران در لیبی ا تا پآمریک

گیری بحران در لیبی ابفراز اطمینفان   ها بعد از شکلبودند، اگرچه مقامات ارشد این دولت کشور

بفا تصفمیم    زمفان هفم کردند که قطع عرضه انرژی به بازار اروپا پیامدهای مهمی نخواهد داشت. 

علیفه   دارهفدف های مبنی بر اعمال تحریم تسلیحاتی و تحریم 2011فوریه  28در  اروپا هیاتحاد

به حالت تعلیفق درآمفد    هانامهموافقتمعمر قذافی، خانواده و برخی از طرفداران مهم وی، کلیه 

(EU Council Decision 2011/137/CFSP and Council Regulation 204/2011). 

خواسفتار   ،تیف امن یشفورا در جلسفه   1973به قطعنامه  رأی ممتنع اوجودروسیه و چین ب

و حقفوق   یحقفوق بشفر  هفای  ای علیفه غیرنظامیفان و سفایر نقفض    حملفه  گونفه هرتوق  فوری 

 ،حفل تفرین راه روسیه در رابطه با بحران لیبی، ارائفه سفریع  موضع  بودند.المللی بشردوستانه بین

ایفن دو کشفور ضفمن تأکیفد بفر       .(S/PV.6498, 17 March 2011) بود« ب  فوریآتش»یعنی 

کفاربرد زور در  »را مخالففت بفا    1973رأی ممتنع به قطعنامه حمالت علیه غیرنظامیان،  خاتمه

 19از  آنهفا همچنفین  . های عربی و آفریقایی اعفالم کردنفد  ی دولتهاو دیدگاه« المللروابط بین

ده و کفر ب  فوری تأکیفد  آتشقرار داده و بر  انتقاد موردنظامی ائتالف را  اتیعمل 2011مارس 

 .(Gutterman, 2011)تداوم مناقشه هشدار دادند  جهیدرنتثباتی کشورهای همسایه نسبت به بی
دن تهاجم نظامی ناتو به لیبی از نوعی سیاست فعال در قبفال  کر، روسیه ضمن محکومدرمجموع

 و نیفز  و مخالففان او ناپفذیری قفذافی   سفازش  لیبه دلکه  گری بهره برداین بحران برای میانجی

ب  کامل و های کرملین جهت برقراری آتشتالش عمالًتمایل غرب به برکناری قذافی از قدرت 

 نتیجه ماند.فصل دیتلماتیک بحران بیواستفاده از تمام وسایل برای حل

در برابر لیبی از منظر دکترین  امنیت شورایارزیابی عملکرد  .4
 «حمایت مسئولیت»

در  تیف امن یشفورا منفافع و اراده سیاسفی اعضفای دائفم      کننفده نقش مهم و تعیفین با توجه به 

ویفژه در  های حقوقی بفه المللی از طریق روشهای بینفصل بحرانوحلهای شورا، گیریتصمیم

یفک بحفران تأثیرگفذار اسفت،      شفدن یطفوالن های بزرگ در خاتمفه یفا   مواردی که منافع قدرت

توانفد بیفانگر اراده   به بحران لیبفی مفی   تیامن یشورااکنش سریع و. پذیر نیستراحتی امکانبه

؛ باشفد مبتنی بر خاتمه بحران لیبفی و سفرنگونی رژیفم قفذافی بفوده       شورا اعضای دائمسیاسی 

بفا تصفمیمات سفریع و قفاطع      یزمان مدتترین ها در کوتاهبحرانی که در مقایسه با سایر بحران

هرچند انتقفادات بسفیاری نسفبت بفه نحفوه       ؛دشفصل ولو مداخله نظامی ناتو ح تیامن یشورا
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« تیف حما تیمسفئول »ها با معیارهای دکتفرین  عملکرد شورا و مداخله ناتو در لیبی و انطباق آن

 شود.وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته می« اصول پیشگیرانه» تحت عنوان

 ازها اساس گزارش مسلماً بر تیامن یشوراالزم به ذکر است که « علل مشروع» رابطه بادر 

در تردیدها و ابهامات بسفیاری  آنکه حال ؛دهکرصادر  یفصل هفتم قطعنامه ،شدگانشمار کشته

گیری جهفت  شورا برای تصمیمشده وجود دارد. با توجه به واکنش سریع و فوری آمار ارائهمورد 

ائفم شفورا بفا ارائفه آمارهفای      شود که برخی اعضای د، این ظن و گمان بیشتر تقویت میمداخله

کسب مجوز مداخله نظفامی در ایفن    به دنبالغیرواقعی از کشتار مردم توسط رژیم قذافی صرفاً 

نیفز  « نیفت صفحیح  »صورت نتذیرد. در مفورد   یافکار عمومکشور بودند تا مخالفتی نیز از سوی 

ن کشفور صفورت   حمایت از غیرنظامیفان ایف   باهدفباید گفت که مداخله نظامی در لیبی گرچه 

واقعفی   یبفه معنفا   آنهفا پفذیر اسفت کفه نیفات     عنفوان در صفورتی امکفان   این اما اطالق  ،گرفت

توان فارغ از نیات، منافع و اهداف کشورهای آنکه مداخله در لیبی را نمیحال ،بشردوستانه باشد

 ردتوجفه مو شیازپف شیبمنابع غنی نفت  لیبه دلویژه آنکه لیبی گرفت به در نظر مداخله کننده

کننده در لیبفی  برخی کشورهای غربی مداخله ضمن آنکه،کشورهای غربی نیازمند انرژی است. 

سخن از ترییفر   ،همچون آمریکا، انگلی  و فرانسه پیش از آغاز مداخله نظامی ناتو در این کشور

رض تعفا  بلکفه در ، 1973 ف مندرجات قطعنامهتنها برخالنه ،راندند که این مسئلهرژیم لیبی می

 .است« تیحما تیمسئول»با اصول اخالقی مداخله بشردوستانه و دکترین 

ر لیبفی و  تفا پفیش از مداخلفه نظفامی د     یجامعه جهفان ، «حربه نیآخر»در خصوص معیار 

هفای  همچفون اعفزام هیئفت   ای جویانفه راهکفار دیتلماتیفک و صفلح    ،مورد هدفبمباران مناطق 

، اتخفاذ سفازوکارهای الزم بفرای حمایفت از     ب آتش یربرقرا، ی مذاکرهالمللی برارتبه بینعالی

کمفک بفه    بفرای المللفی  ناظران بین تحت نظارتنهایت برگزاری انتخابات آزاد  در غیرنظامیان و

مداخلفه  خود قرار نفداد و تردیفدها نسفبت بفه نیفات       دستور کاررا در  یمل یآشتتشکیل دولت 

، شفدت و وسفعت   «ابزارهفای متناسفب  »عنفی  ی ،افزایش داد. در مورد معیار چهفارم  ار کنندگان

ای از غیرنظامیفان نیفز   عفده  ،نظامی اتیعملبود که حتی در جریان  یبه حدمداخله نظامی ناتو 

 شفدن کشتهبلکه با  ،تنها با بمباران برخی مناطق غیرنظامیانهدف ناتو نه بنابراین، .کشته شدند

هفای  ابفزار  عفدم تناسفب  رفت که نشفانگر  زیرسوال  یطورکلبهقذافی و ترییر رژیم در این کشور 

نیفز بایفد گففت    « دورنمفای معقفول  »در رابطه بفا معیفار    .(Thakur, 2011: 22) استاتخاذشده 

چراکه موجب بازگشت ثبات و امنیفت در ایفن کشفور     ؛مداخله نظامی ناتو در لیبی م بت نبوده

توانفد  ی کشفور مفی  امنیتف  -هفا و سفاختار سیاسفی   نشده است. ضع  فرایند بازسازی زیرساخت

ایفن  توان نمی بنابراین،دور شود.  چنداننهای ای در آیندهقبیله -قومی یهاساز وقوع تنشزمینه
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در صدور مجوز مداخله بدون توسل بفه   تیامن یشورانادیده گرفت که واکنش سریع را واقعیت 

دکتفرین  گفذاردن تحقفق عملفی    بفه آزمفون  تفوجیهی جفز   دیتلماتیک و غیرنظامی، راهکارهای 

 توسفعه درحفال ویفژه کشفورهای   بفه  ،جهان یافکار عمومو ارزیابی واکنش « تیحما تیمسئول»

 داشته باشد.

 و بحران سوریه امنیت شورای. 5

بار در برخی کشفورهای منطقفه خاورمیانفه و شفمال     خشونت متعاقب وقوع منازعات مسلحانه و

شهرهای مختل  سوریه شکل گرففت و  در  2011ای نیز از ماه مارس آفریقا، اعتراضات گسترده

ثبفاتی و گسفترش   میان ارتش سوریه و مخالفان موجبات ناامنی، بفی  یبارهای خشونتدرگیری

گیری اعتراضات و تبدیل آن به بحفران در  بحران را فراهم آورد. عوامل داخلی متعددی در شکل

هفای  المللی بر بخفش بیناند که اقتصاد ضعی  و تأثیر منفی بحران اقتصادی سوریه نقش داشته

انتظفارات   گفرفتن  دهیف نادمختل  زندگی مردم، کاهش سطح رفاه، فساد مالی و اداری گسترده، 

مناسب به مطالبات مردم برای اصالحات سیاسی، معضفالت قفانونی    ییعدم پاسخگونسل جوان، 

راضفات  صفحیح اعت  تیریعدم مفد مردم و  یخواه یدموکراسبه روند  عدم توجهو  یگذارقانونو 

 .(Arimatsu, 2014: 7) انداز آن جملهآن به بحران گسترده  اولیه و تبدیل
سرعت به های مسلح شورشی بهاما اعتراضات آرام داخلی معترضان علیه دولت با ورود گروه

گیفری  بفا اوج  زمفان هفم  تیف امن یشفورا های گسترده و منازعات مسلحانه منتهی شفد.  خشونت

جدی از ایفن وضفعیت و    یابراز نگرانصادر کرد و ضمن  2011اوت  3در  ای راها بیانیهدرگیری

ها توسط طفرفین دعفوا و احتفرام    ، خواستار خاتمه خشونتحقوق بشرنقض گسترده  محکومیت

الملفل شفد   و رعایت تعهداتشان مطفابق قواعفد حقفوق بفین     حقوق بشرمقامات دولت سوریه به 

(S/PRST/2011/16, 3 August 2011) .تیف امن یشفورا ها در سوریه، با تداوم خشونت انزمهم 

 شود.که در ادامه به آنها اشاره می قراردادخود  دستور کارمجموعه اقدامات عملی بسیاری را در 
 در بحران سوریه امنیت شورایاقدامات عملی  .5-1

 گیری بحران، برخی کشورها همچون آمریکا و متحدان غربیش کفه عضفویت دائفم   از ابتدای اوج

های جدی در شورا، فشار بیشتری بفر بشفار   را نیز دارند، تالش کردند تا با فعالیت تیامن یشورا

هفایی توسفط   نفوی  قطعنامفه  تفوان بفه تهیفه پفیش    هفا مفی  این تالش ازجملهاسد وارد نمایند. 

اشفاره کفرد کفه هفر سفه       2012و فوریفه و ژوئیفه    2011اکتبفر   4کشورهای عربی و غربی در 

 ,UN Department of Public Information) روسفیه و چفین وتفو شفدند     نفوی  توسفط  پفیش 

در  بیف بفه ترت  2043و  2042هفای  هفا در سفوریه، قطعنامفه   با تشدید خشونت زمانهم. (2011

نخسفتین قطعنامفه مصفوب     2042تصویب شدند. قطعنامه  2012آوریل  21آوریل و  14تاریخ 
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 هیف اتحادز فرسفتاده مشفترر سفازمان ملفل و     که در آن، ضمن حمایت ا استشورا علیه سوریه 

که  -عنان ای کوفیماده 6در امور سوریه به تعهد این کشور نسبت به اجرای پیشنهاد طرح  عرب

در مسفئله   عفرب  هیف اتحادعنوان نماینده مشترر سفازمان ملفل و   به 2012فوریه  23در تاریخ 

ارائفه   تیف امن یشورابند به  6طرح صلحی مبتنی بر  2012مارس  16سوریه منصوب شد و در 

توسفط   حقفوق بشفر  شود. در این قطعنامه عالوه بفر محکومیفت نقفض گسفترده     اشاره می -کرد

هفا توسفط طفرفین    تر خشونتهای مسلح، خواستار توق  هرچه سریعمقامات سوری و نیز گروه

قفع  دولت سوریه نیز وا رشیموردپذ. طرحی که (S/RES/2042, 14 April 2012)شود دعوی می

بفه   2012آوریفل   21، دومین قطعنامه شفورا علیفه سفوریه در تفاریخ     2043قطعنامه  گردد.می

 300مرکفب از   12«هیئت نظارت سازمان ملل در سوریه»این قطعنامه،  موجببهتصویب رسید. 

روزه  90تا طی یک دوره زمفانی   شدنفر از ناظران غیرمسلح نظامی و شماری غیرنظامی تشکیل 

هفای مسفلح و نیفز    های مسلحانه از سوی دولت و گفروه عملیات نظامی و خشونتبر روند توق  

 .(S/RES/2043, 21 April 2012)ای کوفی عنان نظارت کنند ماده 6اجرای کامل طرح 

بفه  هفای یفاد شفده    قطعنامهعلیه سوریه پ  از  تیامن یشوراهای فرایند تصویب قطعنامه

توسفط روسفیه و    2012ژوئیفه   19یگری در تاریخ نوی  قطعنامه پیشنهادی دوتوی پیش لیدل

های پیشفین  . وجه تمایز این قطعنامه با قطعنامه(SC/10714, 19 July 2012)چین متوق  شد 

که مطفابق آن، اقفدام در    استالمللی عنوان تهدید صلح و امنیت بیندر اعالم وضعیت سوریه به

، تعیفین  تفه مهفم ایفن قطعنامفه    گفردد. نک چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تسفهیل مفی  

توجهی که هرگونه بی استقطعنامه توسط دولت سوریه  4روزه برای اجرای بند  10االجل ضرب

از فصل هفتم منشور ملل متحفد را بفاز    41ماده  بر اساسبرای اقدام  تیامن یشورابدان، دست 

کفارگیری  و بفه  هفا در سفوریه  . بفا تفداوم خشفونت   (S/2012/538, 19 July 2012)گذاشته است 

 تیف امن یشفورا های شیمیایی علیه غیرنظامیان در این کشور و تالش برخی اعضای دائفم  سالح

برداری از این مسئله در راستای مداخله نظامی، سرانجام روسیه طرحفی را مبنفی بفر    بهره برای

میایی های شفی سالح آن، بر اساستا های شیمیایی سوریه مطرح کرد المللی بر سالحنظارت بین

سوریه به روسیه یا کشور دیگر انتقال یابد. توافق آمریکا و روسیه در مورد طرح پیشنهادی ففوق  

، کشفورهای  آمفده عمفل بفه پ  از توافق د. شوموجب شد تا طرح حمله نظامی به سوریه متوق  

عربستان سعودی، ترکیه، فرانسه و امارات متحفده عربفی   برخی کشورها همچون  به همراهغربی 

در تکرار الگوی لیبی در سوریه با شکسفت و ناکفامی مواجفه شفده بودنفد، خواسفتار صفدور        که 

سفوریه بفه    الفزام  هفدف  با تیامن یشورافصل هفتم منشور ملل متحد در  بر اساسای قطعنامه

                                                                                                                                        
12. United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS) 
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های شیمیایی شدند تا در صورت نقض تعهد، جهت امحای سالح المللیهمکاری با بازرسان بین

ای بفه پیشفنهاد   ، قطعنامهتیدرنهاالمللی قرار گیرد. بین دستور کاروریه در اقدام نظامی علیه س

مطرح شفد کفه    تیامن یشوراشیمیایی سوریه در  خلع سالحآمریکا، انگلی  و فرانسه پیرامون 

در  2118های روسیه و چفین در قطعنامفه، سفرانجام قطعنامفه     تأمین نظرات و دیدگاه جهیدرنت

 رسید. تیامن یشوراهای عضو ه تصویب دولتب 2013ستتامبر  27تاریخ 

کففاربرد تحففوالت سففوریه،  بففه موضففوعات متعففددی همچففون 2118 مقدمففه قطعنامففهدر 

بفدون ذکفر نفام گفروه خاصفی       2013 اوت 21در حومه دمشفق در تفاریخ    شیمیایی هایسالح

 دهشف  اشفاره عملکرد سازمان ملفل و شفورای امنیفت    نحوه و عنوان مسئول حمالت شیمیایی به

جمهفوری   در سفوریه،  شفیمیایی  هفای سفالح کاربرد شدید  ضمن محکومیتقطعنامه این  .است

جهفت امحفای   المللفی  بازرسفان بفین  با  ها و همکاریبه تحویل این سالحموظ  را  عربی سوریه

 یعفدم همکفار  در صفورت   میالدی کرده اسفت.  2014های شیمیایی خود تا اواسط سال سالح

دیگفری در   مشفروط بفه تصفویب قطعنامفه     زوربفه هرگونه توسفل  لمللی، ابین سوریه با بازرسان

 بفه همفراه  چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد شده که بدون تردید وتوی روسیه و چفین را  

های شیمیایی در حومفه  خواهد داشت. تأکید قطعنامه بر شناسایی عامل یا عامالن کاربرد سالح

های مسلح نظامی در سوریه به مدارر مسفتندی دال  حامیان گروه یابیعدم دستدمشق گویای 

هفای  به ممنوعیت تسلیح و تجهیز گروه 2118قطعنامه  ضمناًبودن دولت سوریه است. بر مقصر

کفه هرگونفه نقفض آن ففوراً در      کفرده اشفاره های شیمیایی از سوی غرب مسلح سوری به سالح

 .(S/RES/2118, 27 September 2013)گیفرد  و رسیدگی قفرار مفی   یبررس مورد تیامن یشورا

حائز اهمیت است که شورا با ایجاد پیوند  جهت آن ازشورا  2118نکات مهم مندرج در قطعنامه 

برداشفتن در جهفت عرففی    شیمیایی و فصل هفتم منشور ملل متحد و نیز گام خلع سالحمیان 

هفای عضفو و   هفا اعفم از دولفت   های شیمیایی توسط کلیفه دولفت  سالح عدم اشاعهدن قاعده کر

تنهفا در خصفوص   های شیمیایی و همچنین بفازیگران غیردولتفی، نفه   غیرعضو کنوانسیون سالح

المللی نیز حکم کلی را صفادر کفرده اسفت کفه     های آتی بینبلکه در مورد بحران ،بحران سوریه

در دوران  تیف امن یشفورا هفای  از جهت گستره اقدامات، اختیارات و صالحیت توجهقابلاقدامی 

 از جنگ سرد است. پ 

فوریه  22را در تاریخ  2139ورهای غربی و عربی قطعنامه اما با تداوم بحران در سوریه، کش

جانبفه  انعکفاس رویکردهفای یفک    لیف بفه دل نوی  این قطعنامه به تصویب رساندند. پیش 2014

عنفوان  ر اسفد بفه  های مسلح سوری و محکومیت دولفت بشفا  های غربی در حمایت از گروهدولت

هفای روسفیه و   یفدگاه لحا  د جهیدرنتکشور با مخالفت روسیه مواجه شد. مسئول اصلی بحران 
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جفدی از   یابراز نگرانقطعنامه ضمن  به تصویب رسید. این اتفاق آرا، قطعنامه با اعمال اصالحات

سفازی منطقفه، بفر تعهفد     ثبفات افزایش شمار پناهندگان و آوارگفان داخلفی و تفأثیر آن در بفی    

پایفان دادن   و حقفوق بشفر  الملفل بشردوسفتانه و   رگیر به رعایت الزامات حقوق بینهای دطرف

هفای  ها و نیز محکومیت جدی حمالت فزاینده تروریستی افراد و سازمانفوری به کلیه خشونت

در نبفود  ضفمن آنکفه،   است.  تأکید کردههای تروریستی در سوریه مرتبط با القاعده و سایر گروه

وخیم ادامه خواهد یافت که ایفن   یبه شکلرای حل بحران سوریه، وضعیت حل سیاسی بیک راه

ای برمبنای فصل هفتم منشفور و اسفتناد   های غربی در تصویب قطعنامهناکامی دولت گرامر نشان

ن از نکات بفارز  به بهانه حمایت از غیرنظامیا زوربهجهت توسل « حمایت مسئولیت»به دکترین 

 .(S/RES/2139, 22 February 2014)این قطعنامه است 

 در قبال بحران سوریه امنیت شورایمواضع اعضای دائم  .5-2

شفدت بفر   بفه  شفورا  اعضای دائفم منافع  ،تیامن یشوراگرایانه از رفتارهای تحلیل واقع بر اساس

عنفوان یفک کفل دارای شخصفیت     بفه  تیامن یشوراعملکرد این نهاد سایه افکنده است. اگرچه 

شفود شفورا   می موجبآنها  مواضع مختل اما  ،دهنده آن استعضای تشکیلحقوقی مستقل از ا

بفا اعمفال حفق وتفو توسفط هریفک از اعضفای دائفم، نفاتوان شفود            داصلی خو فهیوظ انجامدر 

در قبفال بحفران    تیف امن یشفورا منظفور ارزیفابی عملکفرد    (. به24: 1392زاده و رنجبر، )موسی

 قرار گیرد. یبررس موردئم شورا سوریه، ضرورت دارد تا مواضع اعضای دا

 یشفورا هفای پیشفنهادی علیفه سفوریه در جلسفات      وتوی قطعنامه لیبه دلروسیه و چین 

طور شوند. این دو کشور بهها مواجه میبا انتقادات بسیار شدیدی از سوی بانیان قطعنامه تیامن

دادن مفدل  لگو قفرار ای علیه سوریه هستند که با اقاطع و جدی مخال  تصویب هرگونه قطعنامه

های مداخله نظامی در این کشور را فراهم آورد. ایفن دو کشفور در توضفیح مواضفع     لیبی، زمینه

انفد کفه   علیه لیبفی اظهفار داشفته    1973ای از نوع قطعنامه خود در مخالفت با تصویب قطعنامه

تنهفا   این،بنفابر  .تواند سوریه را در مسیر جنفگ داخلفی قفرار دهفد    ای میصدور چنین قطعنامه

حل بحران این کشور پاسخ دادن بفه خواسفت مشفروع مفردم سفوریه در محیطفی عفاری از        راه

کفه الزامفات اقتصفادی و اسفتراتژیک انکارناپفذیری      حفالی اسفت. در  حقوق بشرخشونت و نقض 

کننده فراسوی سیاست روسیه در قبال سوریه وجود دارد، تداوم مخالفت روسیه و چین منعک 

کشفورهای قدرتمنفد    تیف موردحماای سیاسفی و رد رویفارویی مسفلحانه داخلفی     تضاد رویکرده

. در مجموع، روسیه و چین هرگونه اقدام در چارچوب فصل هففتم منشفور ملفل    استالمللی بین

دانسفته و   رشیپفذ رقابلیغساز تحریم و مداخله نظامی در سوریه خواهد شد، متحد را که زمینه

، عرب هیاتحادضمن حمایت از اقدامات  آنهااند. شده بحران این آمیزفصل مسالمتوخواستار حل
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ای کوفی عنان و مأموریت سازمان ملل در سفوریه، بفر احتفرام بفه حاکمیفت ملفی،       ماده 6طرح 

حفل بحفران سفوریه    ده و مفذاکره را بهتفرین راه  کفر استقالل و تمامیت ارضی این کشور تأکیفد  

 اند.خوانده

آمیفز و  از زمفان آغفاز بحفران در سفوریه، اقفدامات خشفونت       زنیف فرانسه، انگلی  و آمریکا 

در این کشور را وحشیانه و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده و مواضع تندی علیه  سرکوبگرانه

های مالی و سیاسفی  ها و حمایتبا ارائه کمک ،سوکیبشار اسد و دولت وی اتخاذ کردند. آنها از 

بفا   ،به انواع تسلیحات جدید و پیشرفته و از سفوی دیگفر   های مسلح شورشی و تجهیز آنهاگروه

جهت تصویب نهفایی در قالفب    تیامن یشوراهای متعدد و ارائه آن به قطعنامه نوی تهیه پیش

ویفژه  ها در سوریه بفه جبهه واحدی علیه سوریه وارد عمل شدند. این کشورها با تشدید خشونت

 متوجه کردنشمار زیادی از غیرنظامیان و  شدنکشتهپ  از حمله شیمیایی به حومه دمشق و 

؛ مسئولیت آن به دولت بشار اسد، در مواضعی تند خواستار اقدام نظامی علیه این کشفور شفدند  

مفانع   یافکار عمومفشار  لیبه دلبا اقدام نظامی علیه سوریه اما رأی پارلمان بریتانیا در مخالفت 

هفای سیاسفی و   رایزنفی  که ییجا شد تا تیامن یشورااز پیشبرد اهداف و منافع سه کشور عضو 

. فضفای  (Gavin, 2013) قفرار گرففت   دستور کفار حل منطقی در دیتلماتیک برای دستیابی به راه

کشفورهای  هفای  امی در سفوریه در کنفار مخالففت   جهان علیه اقفدام نظف   یافکار عمومحاکم بر 

هفای  قطعنامفه   نفوی پفیش  وتفوی مکفرر   ویژه کشفورهای اسفالمی و درنهایفت   به توسعهحالدر

سفتتامبر   9پیشنهادی به شورا از سوی چین و روسیه موجفب شفد آمریکفا و روسفیه در تفاریخ      

های شیمیایی المللی بر ذخایر سالحدر مورد طرح پیشنهادی روسیه مبنی بر نظارت بین 2013

تیک از حملفه  دیتلمابا طرح یک راهکار سیاسی  بیترت نیبدسوریه و امحای آنها توافق کنند و 

هرچنفد ایفن پایفان     .(Gearan and Wilson, 2013) عمفل آمفد  بفه نظامی به این کشور ممانعت 

تضاد منافع و اهداف آنها در  لیبه دلهای بزرگ در سوریه ها میان قدرتماجرا نبوده و کشمکش

 و شمال آفریقا همچنان ادامه خواهد داشت. انهیخاورممنطقه 

 فرجام

هفای لیبفی و سفوریه    بفه بحفران   تیامن یشورابیقی رویکرد اعضای دائم در راستای بررسی تط

و حففظ بقفا    یقفدرت نسفب  ملی، دستیابی به همچون اهداف و منافع  ییهامؤلفهنقش توان نمی

را  مفورد هفدف  در کشورهای  کنندهمداخلههای عنوان عوامل تأثیرگذار در نحوه مداخله دولتبه

ویفژه در قالفب   یکرد و نوع ارتباط آن بفا مداخلفه بشردوسفتانه بفه    نادیده انگاشت. ارزیابی این رو

گرایانفه  منطقی میان برداشت واقع عدم انطباقگویای وجود نوعی « حمایت مسئولیت»دکترین 

ایفن  کفه مداخلفه بشردوسفتانه در قالفب     ها و مداخله بشردوستانه اسفت. درحفالی  از رفتار دولت
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همچون جنایفت   یجرائمها در برابر هروندان دیگر دولتاقدام نظامی برای حمایت از شدکترین، 

امفا در مقابفل،   شفود  قفومی تعریف  مفی    یسفاز پفار کشفی و  علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل

گرایی تهاجمی هرگونه کاربرد زور و اقدام نظامی بفرای دسفتیابی بفه قفدرت جهفت تفأمین       واقع

اتخاذ چنفین رویکفردی    جهیدرنتداند. میپذیر اهداف و منافع ملی و نیز حفظ بقا را امری امکان

توان از احتمال سوءاستفاده و رویکرد گزینشی نسفبت بفه مداخلفه    نمی ،های بزرگتوسط قدرت

 پوشی کرد.اف و منافع خاص چشمبشردوستانه برای دستیابی به اهد

منفافع ملفی و    هایی نظیفر سفوریه و لیبفی نیفز بایفد اذعفان داشفت کفه        در رابطه با بحران

ها و مذاکرات دهی به رایزنیهای بزرگ نقش بسیار مهمی در شکلهای استراتژیک قدرتنینگرا

اسفتراتژیکی و   بفه لحفا   ایفا کرده است. رژیم لیبفی   آتی گیریتصمیمهرگونه و  تیامن یشورا

برخفورداری از منفابع نظفامی     لیبه دلتری از سوریه قرار داشت. لیبی نظامی در موقعیت ضعی 

ه ارتش و فرار نظامیان؛ حمایت قذافی از خشونت؛ انزوای رژیفم در سفطح منطقفه و    اندر؛ تجزی

احتمال اندر ورود همسایگان لیبی به جنگ در دفاع از رژیم فاقد اعتبار این کشور بفا مداخلفه   

مندی از منابع نظامی مهم؛ انسجام و مواجه شد و در مقابل، سوریه با بهره تیامن یشورانظامی 

های اطالعاتی امنیتی سوریه و حمایت جدی از حکومت اسفد  هان نظامی و سروی اتحاد فرماند

های ارتش، همچنان مقاومت برخفی  شدت عمل سرکوب جهیدرنتمخالفان  و پراکندگی پیروزی

 اعضای دائم شورا در قبال تصویب قطعنامه و مداخله نظامی در این کشور را موجب شده است.

شفود، از  یفاد مفی  « تیحما تیمسئول»ن آزمون عملی دکترین عنوابحران لیبی که از آن به

به این بحران در مقایسفه بفا سفایر     تیامن یشوراواکنش سریع و قاطع  همچونبسیاری جهات 

تحفت فصفل هففتم     ،1973ویژه قطعنامه های متعدد بهصدور قطعنامه ،های بشری جاریبحران

 ،بفرای حمایفت از غیرنظامیفان   « تیف حما تیمسفئول »منشور ملل متحفد و اشفاره بفه دکتفرین     

، نقطفه عطف    تاً سفقوط رژیفم قفذافی   ساز اقدام نظامی نیروهای ناتو علیه این کشور و نهایزمینه

. این قطعنامه از جهت صدور مجوز استسازمان ملل  تیامن یشوراهای مهمی در تاریخ فعالیت

ای جدیفد در  بفه رویفه   های داخلی یک کشور و احتمال تبدیل آندر مورد خشونت زوربهتوسل 

های بشری و مداخله در امور داخلفی کشفورهای غیرهمسفو بفا غفرب      آینده در قبال سایر بحران

کننده باشد. لیبی با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان واجد اهمیت تواند نگرانمی

دی در این کشور حضور ج یدر پکه آمریکا و متحدانش همواره جایی بسیاری برای غرب بوده تا

تبفع  افزایش قدرت اقتصادی و بفه  هدف بابرداری از ذخایر عظیم انرژی این کشور منظور بهرهبه

و  بفار نینخسفت گذاردن عملی این دکترین بفرای  بر به آزمونعالوه آنهااند. آن قدرت نظامی بوده

بفه هفدف    مسفلمان،  توسعهدرحالویژه در یک کشور آن بهی اجراهای جهانی به ارزیابی واکنش
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ای و جهفانی در برابفر کفاهش    خیز لیبی و افزایش قدرت و نفوذ منطقهمهم تسلط بر کشور نفت

یعنی چین و روسفیه در معفادالت جهفانی دسفت یافتنفد.       ،زنی رقبای دیرینه خودقدرت و چانه

سفت  های بزرگ اهمیت دارد، تأمین اهداف و منافع ملفی ا آنچه بیش از همه در مناسبات قدرت

 شیازپف شیبف عنفوان زیربنفای قفدرت نظفامی     که این امر با دسفتیابی بفه قفدرت اقتصفادی بفه     

 .است یافتنیتحقق

موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیفک از همفان ابتفدای آغفاز بحفران بفا        لیبه دلنیز سوریه 

 البه دنبچراکه آنها  ؛ویژه آمریکا و متحدان غربیش مواجه شدهای بزرگ بهواکنش خاص قدرت

ای هفای منطقفه  اجرای الگوی لیبی و ترییر رژیم در این کشور بودند تا از این طریق سایر قدرت

وتفوی مکفرر   بفا   هرچنفد  ؛ای کنفار زننفد  رقابفت منطقفه   پیمفان دولفت بشفار اسفد را از دور    هم

راهکارهای دیتلماتیفک و سیاسفی پیشفنهادی    و ارائه  علیه سوریههای پیشنهادی غرب قطعنامه

با  کرد تانیز تالش شده بازماندند. دولت سوریه یه و چین از دستیابی به هدف تعیینتوسط روس

های خفارجی از بحفران داخلفی ایفن     اصالحات گسترده سیاسی مانع از سوءاستفاده دولت انجام

ر و تجهیفز آنهفا بفه انفواع     هفای مسفلح شورشفی در ایفن کشفو     کشور شود، هرچند حضور گروه

و  کفرده تفر  های غربی همچنان اوضاع داخلی این کشور را پیچیدهتنظامی توسط دولهای سالح

ای جفز مقابلفه نیروهفای    انداختن امنیت شهروندان سوری و ثبات در این کشور، چفاره خطربا به

گفذاری اقتصفادی، سیاسفی و    سفرمایه ، هرحفال بفه  هفا بفاقی نگذاشفته اسفت.    گروهاین دولتی با 

دادن حفظ بازارهای استراتژیک تسلیحات متعاقب از دسفت ویژه به ،در سوریه روسیه استراتژیک

مانع از معامله روسیه بر سر منافع خود با غرب شفده اسفت. سفوریه، میزبفان نیفروی      بازار لیبی 

ارتقا و تقویت  به لحا ای برای روسیه دریایی روسیه در پایگاه طرطوس است که از اهمیت ویژه

وهای جنگی خود در منطقه و اعالم تداوم حضور فعفال  پایگاهی برای حضور نیروهای نظامی و نا

هفای  بفا سفایر قفدرت    موازنفه قفوا  بفرداری از آن در جهفت   المللی و بهفره های بینروسیه در آب

از سففوی دیگففر، منففافع اقتصففادی، سیاسففی و  اسفت. برخففوردار همچففون آمریکففا  یامنطقففهففرا 

گردد کفه امنیفت و ثبفات متحفد     ن میزمانی تأمینیز استراتژیکی آمریکا و متحدانش در منطقه 

های که این امر جز در پرتو اتخاذ تمهیدات و سیاستیعنی اسرائیل تضمین شود  ،ای آنهامنطقه

بنفابراین،   .متناسب جهت ایجاد هرگونه ترییری در وضعیت آتفی منطقفه حاصفل نخواهفد شفد     

مفت اسفد بفا هفدف     گذاشفتن تفدریجی حکو  کنفار استراتژی آمریکا و متحدانش در قبال سوریه، 

هفا و  های تروریستگسترش فعالیت دلیلبهای افتادن امنیت متحدان منطقهخطربهجلوگیری از 

 و نیز تضمین امنیت انرژی است.های مسلح شورشی گروه
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از آمریکفا و متحفدانش   موسفع   ریتفسف بفا  تکرار سفناریوی لیبفی در سفوریه    به هر ترتیب، 

توانفد  حمایفت از غیرنظامیفان مفی    بفه بهانفه  ظامی خارجی اقدام ن و تیامن یشوراهای قطعنامه

کشفی قفومی و   ، نسلنقاط مختل  جهانپیامدهای ناگوارتری همچون سیل انبوه پناهندگان به 

اهلل لبنفان و ورود احتمفالی آنهفا بفه     تحریک و برانگیختن حفزب ، ثباتی در خاورمیانهبی ،مذهبی

ه ایجفاد موازنفه قفوا در منفاطق تحفت نففوذ       بف ای ای و فرامنطقفه رقبای منطقفه تحریک ، جنگ

 داشته باشد. یدر پمرزها را برای منطقه  شکل رییتر، و در بدترین حالتاستراتژیک 
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