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قرن حاضر به دلیل بروز نگرانیها و چالشهای جدید پیرامون بحرانهای بشری بینالمللی و افزایش سطح
انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب ،بهموقع و هدفمند به آنها ،شاهد تحوالت شگرفی در مقایسه با قرن
گذشته است .استفاده ابزاری قدرتهای بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولتها
جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختالفنظر عمیق و جدی درخصوص نحوه ،زمان و مشروعیت مداخله
نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحرانهای بشری به یکی از
پویاترین مباحث بینالمللی تبدیل شود .در این زمینه ،تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجالس
سران سازمان ملل متحد در سال  2005و تبدیل آن به هنجار پذیرفتهشده بینالمللی ،حکایت از گام مهم
جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحرانهای بشری بینالمللی داشت .هرچند آزمون عملی
این دکترین در بحران لیبی و تالش برای تکرار این الگو در سوریه ،بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرتهای
بزرگ ،بهویژه اعضای دائم شورای امنیت بهعنوان مرجع صالحیتدار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین
«مسئولیت حمایت» کرد .در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت ،رویکرد
اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحرانهای لیبی و سوریه بهطور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
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جستارگشایی
پایان جنگ سرد و وقوع بحرانهای بشری در مناطق مختلف جهفان ،حقفوق بشفر را در مرکفز
توجه جهانی قرارداد و تأکید بر مداخله بشردوستانه برای مقابله با این بحرانها موجبات تحدیفد
هرچه بیشتر حاکمیت ملی دولتها را فراهم آورد ،اما استفاده ابزاری قدرتهفای بفزرگ از ایفن
مفهوم برای مداخله در امور داخلی سایر دولتها بفهمنظفور تفأمین اهفداف و منفافع ملفیشفان
موجب شکلگیری دیدگاههای مختل در خصوص نحوه ،زمان و مشروعیت مداخله بشردوستانه
شد و درنتیجه تنشهای بهوجودآمده میان دولتها به دلیل اختالفنظر عمیق و اصولی ،جامعفه
جهانی و در رأس آن سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حلوفصل آن در دستور کار قرارداد.
متعاقب درخواست کوفی عنان ،دبیرکل وقت سازمان ملل برای یفافتن زمینفه مشفترر در
حمایت از اصول منشور و اقدام در جهت دفاع از انسفانیت مشفترر ،دولفت کانفادا «کمیسفیون
بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتهفا» را در سفتتامبر  2001تأسفی

کفرد و بفا ترییفر حفق

مداخله بشردوستانه به مفهوم «مسئولیت حمایت» ،حاکمیت دولتها بفهگونفهای کفه متضفمن
حمایت برابر از شهروندان یک کشور در مقابل بحرانها شود ،بفازتعری شفد ،امفا تصفویب ایفن
مفهوم در اجالس سران  2005و فراهم نمودن زمینههای بهکارگیری آن در عرصفه بفینالمللفی
موجب شد تا این مفهوم در قالب یک هنجار مهم ،موردپذیرش جامعه جهانی قرار گیرد .هرچند
نحوه عملیاتی کردن آن در جریان بحرانهای بشری به وجود آمده طی سالهای پ

از تصویب

آن ،به ویژه در بحران لیبی و تالش برای تکفرار آن در سفوریه ،بفه نگرانفیهفا در مفورد رویکفرد
منفعتطلبانه و قدرتطلبانه قدرتهای بزرگ ،بهویژه اعضفای دائفم شفورای امنیفت دامفن زده
است.
نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی بفه ایفن پرسفش اسفت کفه آیفا نحفوه اعمفال دکتفرین
مسئولیت حمایت در لیبی با توجه به رویکرد اعضای دائفم شفورای امنیفت ،قابلیفت تسفری بفه
بحران سوریه را دارد؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش ،ضفرورت دارد تفا در ادامفه ،ابتفدا بفه
چارچوب نظری و ست

به زمینههای شکلگیری دکترین مسئولیت حمایت و بررسی تطبیقفی

رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحرانهای لیبی و سفوریه ( )2011-2014پرداختفه
شود.

 .1چارچوب نظری
از آنجاکه تجزیهوتحلیل رویکرد قدرتهای بزرگ بهویژه پنج عضو دائم شورای امنیت به اعمفال
دکترین «مسئولیت حمایت» در لیبی و سوریه ،مستلزم ارزیابی این موضوع در چارچوب نظفری
دقیق و سنجیده ای است که بتواند از قفدرت تبیینفی مناسفبی بفرای ارزیفابی جایگفاه ،رفتفار و
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رویکردهای قدرتهای بزرگ در عرصه روابط بینالملل برخفوردار باشفد ،بنفابراین ،بفا مطالعفات
گسترده انجامشده ،نظریات جان مرشایمر بهعنوان مهمترین نظریهپرداز «واقعگرایی تهفاجمی»
بهعنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب گردید.
وقوع تحوالت مهمی در عرصه بین المللی همچفون پایفان جنفگ سفرد و فروپاشفی اتحفاد
جماهیر شوروی در اوایل دهه  1990و نیز حادثه  11ستتامبر در سال  ،2001شرایط جدیفدی
را در فضای ژئوپلیتیک جهان ازجمله منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پدید آورد .ترییر ساختار
نظام بین الملل درنتیجه فروپاشی نظام دوقطبی و دگرگونی معادله قدرت بفهخفودیخفود بفروز
همکاری یا تعارض میان بازیگران را در پی داشت و موجبفات ترییفر رفتفار و مواضفع سیاسفی،
امنیتی و اقتصادی دولتها به همراه بازتعری حوزههای نفوذ جدید بهمنظور پیگیفری اهفداف و
منافع ملی را فراهم آورد .متعاقفب فروپاشفی نظفام دوقطبفی دوران جنفگ سفرد ،پرسفشهفای
بسیاری در خصوص نوع ساختار آتی نظام بینالملل و جایگاه قدرتهای بفزرگ در آن ،بفهویفژه
آمریکا مطرح شد .مرشایمر که مبنای نظری خود را در قالب دوران پ

از جنفگ سفرد مطفرح

نموده ،هرگونه تکقطبی بودن این نظام را رد کرده است ) .(Huntington, 1999: 37بفه اعتقفاد
وی ،اگرچه آمریکا هژمون نیمکره غربی است ،اما هژمون جهانی نیست چراکفه در کنفار آمریکفا
به عنوان قدرت برتر نظا م اقتصادی جهان ،دو قدرت بزرگ چین و روسیه نیفز وجفود دارنفد کفه
باوجود قدرت نظامی به مراتب کمتر از آمریکا ،برخورداری از تسلیحات هستهای ،امکان مبارزه و
مقابله با حمله آمریکا به قلمرو سرزمینیشان را به آنها میدهد و نیز توانایی هرچنفد محفدودی
برای نمایش قدرت در اختیار آنها میگذارد

).(Mearsheimer, 2002: 186

آمریکا بهعنوان تنها هژمفون منطقفهای کنفونی در پفی آن اسفت تفا بفا اتکفا بفه روشهفا،
سازوکارها و ظرفیتهای موجود در سطح بینالمللفی ازجملفه ظرفیفتهفای قفانونی و حقفوقی
شورای امنیت سازمان ملل در راستای افزایش قدرت و نفوذ خود در برابر رقبا و نیز دستیابی به
اهداف و منافع سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خود گفام بفردارد .نامحفدود تلقفیکفردن صفالحیت
شورای امنیت بهویژه در حوزه حفظ صلحوامنیت بینالمللفی و بفهکفارگیری ایفن رویفه توسفط
قدرتهای بزرگی همچون آمریکا ،بهویژه در بحرانهای پ

از جنگ سرد موجب شده تفا شفورا

برخالف دوران جنگ سرد و با اتکا بر مسئولیت خود در حفظ صلحوامنیت بینالمللفی ،بفیش از
گذشته تصمیماتی را بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اتخفاذ کنفد (Hurrell, 2005: 19-

) .21استناد شورای امنیت به مواد  41و  42فصل هفتم منشور ملل متحد که از قدرت اجرایفی
بیشتری در مقایسه با فصل ششم برخوردار است ،در اعمال مجازات سیاسی ،اقتصادی و نظفامی
بیشتر علیه کشورهای هدف به بهانه تهدید صلحوامنیت بینالمللی مؤثر بوده است.
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بر اساس مؤلفههای واقعگرایی تهاجمی ،قدرتهای بزرگ برای دسفتیابی بفه چهفار هفدف
اساسی ،یعنی تبدیل شدن به هژمون منطقه ای ،افزایش قدرت اقتصادی بهعنوان مبنفای قفدرت
نظامی ،برتری یافتن در موازنه قدرت زمینی با هفدف بفه حفداک ررسفاندن سهمشفان از قفدرت
نظامی و درنهایت تفوق هستهای بر رقبایشان تالش میکنند (مرشایمر.)115-119 :1389 ،
با توجه به اهمیت اصل خودیاری و منافع ملی در نظریه «واقعگرایفی تهفاجمی» مفیتفوان
اذعان داشت که دولتها طبق اصل خودیاری و بر اساس منافع ملی خود عمل میکنند و هرگفز
منافع ملی خود را تابع منافع دیگر دولتها یا منافع آنچه بهاصطالح جامعه بفینالمللفی خوانفده
میشود ،قرار نمیدهند .اصول یادشده در خصوص پنج عضو دائم شورای امنیت ازجمله آمریکفا
و روسیه نیز کامالً صادق است .چراکه آنها در یک نظام مبتنی بر اصل خودیاری ،گاهی حتی به
تشکیل اتحادها و ائتالفهای موقتی به منظور دستیابی به منافع خود تن درمیدهند .آنها هم به
دلیل ترس و نگرانی از نیات غایی یکدیگر و نیز حاکمبودن اصل خودیاری در نظفام بفینالملفل،
بهترین شیوه تضمین بقای خود را تبدیل شفدن بفه قدرتمنفدترین دولفت ایفن نظفام مفیداننفد
) .(Mearsheimer, 2006: 74از اینرو ،قدرتهای بزرگ همچفون آمریکفا و روسفیه همفواره بفه
نحوه توزیع قدرت در میان خود توجه داشته و تالش میکنند تا سهم خود از قفدرت جهفانی را
به حداک ر برسانند .آنها طی سالهای اخیر از بحرانهای بهوجود آمده در مناطق مختل جهان،
بهویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهعنوان فرصتی برای ترییر موازنه قوا استفاده کفردهانفد
تا معیارها و عوامل جنبی قدرت خود را نسبت به رقیبشان افزایش دهند .رویکرد این قدرتهای
بزرگ نشان دهنده آن است که هریک برای ترییر موازنه قوا به نفع خفود بفه ابزارهفای متففاوت
اقتصادی ،سیاسی و نظامی متوسل میشوند ،حتی اگر بفا ایفن کفار دولفتهفای دیگفر را دچفار
سوءظن کرده و یا حتی با خود دشمن سازند.
پنج قدرت بزرگ جهان ،هریک بهمنظور حفظ بقا و افزایش قدرت جهفانی خفود ،عفالوهبفر
اهداف امنیتی ،مجموعه ای از اهداف غیرامنیتی نظیفر اففزایش رففاه داخلفی ،تفرویج ارزشهفا و
هنجارهای حقوق بشری و گسترش ایدئولوژی های غربی در جهفان را نیفز پیگیفری مفیکننفد.
تعقیب این اهداف غیرامنیتی گاهی مکمل تالش برای کسب قدرت نسبی اسفت .همکفاری ایفن
قدرتها برای ایجاد نظم بینالمللی با هدف گسترش صلح و عدالت در جهفان در عمفل معنفایی
جز افزایش سهم خود از قدرت نفدارد کفه در رسفیدن بفه ایفن هفدف و برقفراری نظفم باثبفات
بین المللی همواره با یکدیگر در تعارض هستند .بنابراین ،تالش بر جلوگیری از وقوع بحرانهفا و
جنگ هایی است که منافع استراتژیک آنها را در معرض خطر قفرار داده اسفت .در نتیجفه ،پفنج
قدرت بزرگ جهان بر اساس محاسبات دقیق «قدرت نسبی» و نه تعهد بفه ایجفاد نظفم جهفانی
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اخالقی بدون در نظرگرفتن منافع حیاتی خود وارد عرصه عمل میشوند (مرشایمر-56 :1388 ،
.)52
یکی از اهداف غیرامنیتی که قدرت های بزرگ غربی سعی در گسترش و نهادینهسفازی آن
دارند ،دکترین «مسئولیت حمایت» است .اگرچه این دکترین تحول مهمی در حوزه حقوق بشر،
حقوق بشردوستانه و حمایفت از غیرنظامیفان در کشفورهای درگیفر بحفران بشفری اسفت ،امفا
بهرهبرداری سیاسی قدرت های غربی از این مقوله برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی ،امنیتی،
اقتصادی و استراتژیک خود بسیار نگران کننده است .مداخله نظامی ناتو در لیبی که بفا رایزنفی،
تبلیرات ماهواره ای و تحرکات گسترده آمریکا ،فرانسه و انگلی

بهعنوان اعضفای دائفم شفورای

امنیت در سال  2011صورت پذیرفت ،اگرچه در ظاهر باهدف حمایت از غیرنظامیان لیبیایی در
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
بود .در شرایط رکود و بحران اقتصادی در غفرب ،هرگونفه دسترسفی بفه منفابع سرشفار انفرژی
میتواند ثروت قابل توجهی را برای قدرتهای غربی در بسیاری از حوزههای اقتصادی ،سیاسفی،
امنیتی ،نظامی و اجتماعی به همراه آورد که همین امر تأثیر بهسزایی در افزایش قدرت مفانور و
چانهزنی در مقابل سایر قدرتهای عرصه بفینالملفل دارد .مسفئلهای کفه بفهطورجفدی توسفط
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهویژه انگلی

و فرانسه پیگیری میشود .آمریکا به دلیل مخالففت

افکار عمومی خود با مداخله در لیبی و نیز حضور در عراق و افرانستان نقش محفدودی در ایفن
مداخله ایفا کرد تا جایی که مسئولیت خود در ناتو را نیز به همپیمانانش در این سفازمان احالفه
کرد و خود ،نقشی حاشیهای بر عهده گرفت .روسیه و چین نیز باوجود تأکید بر عدم اسفتفاده از
زور برای ترییر رژیم لیبی بهویژه با مداخله نظامی ناتو و هشدار در مورد احتمال تبدیلشدن آن
به یکرویه بینالمللی ،به دلیل فضای خاص بین المللی ترجیح دادند اعتبار و وجهه بفینالمللفی
خود را حفظ کنند .البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که ایفن دو کشفور در مفواردی کفه
منافع استراتژیک آنها در معرض خطر قرار ندارد ،حاضر به معامله با سایر قدرتها هستند.
با بررسی تحوالت لیبی بهسادگی می توان دریافت کفه منفافع برخفی دولفتهفای مداخلفه
کننده عضو ناتو در لیبی بسیار تعیینکننده بود .بنابراین ،آنها بنا به دالیل متعفدد داخلفی و یفا
کسب /تقویت وجهه و نفوذ بین المللی درصدد برآمدند تا مداخله در لیبفی را همچفون مداخلفه
نظامی در کوزوو در دهه  90میالدی بهنوعی اقدامی در راستای حفظ جان غیرنظامیفان توجیفه
کنند .از آنجاکه مطابق نظر «کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتها» ،شورای امنیفت
سازمان ملل تنها مرجع صالحیتدار برای صدور مجوز مداخله نظامی است ،بنابراین ،نقش پفنج
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عضو دائم شورا در خصوص تصمیم گیری پیرامون اینکه آیا جامعه بفینالمللفی برمبنفای منفافع
ملی و یا مالحظات سیاسی مداخله کند یا خیر ،بسیار تعیینکننده است .در این میان ،کشفوری
مقتدر خواهد بود که بتواند در مورد زمان و نحوه انجفام مداخلفه در چفارچوب شفورای امنیفت
تصمیمگیری کرده و با رایزنیهای گ سترده ،همراهی سایر کشورها را نیز جلب نماید .البته بایفد
توجه داشت که نوع بحران و تأثیرگذاری آن بر منافع ملی و قدرت مانور منطقهای و بینالمللفی
هریک از قدرت های بزرگ و نیز گستره واکنش بینالمللی ازجمله عوامل بسیار مهم در استفاده
برخی اعضا از حق وتو و یا همراهی با سایر اعضا در تصویب قطعنامه شورا هستند.
تجربه مداخله نظامی ناتو در لیبی ،هرگونه تصمیمگیری شورای امنیت برای صفدور مجفوز
مداخله در بحرانهای بشری آتی را بیشازپیش دشفوار خواهفد کفرد ،چراکفه تفسفیر موسفع از
عبارت «کلیه اقدامات الزم» در قطعنامه  1973بهمنظور افزایش قدرت و تأمین منافع و اهفداف
ملی دولت های غربی به ترییفر رژیفم لیبفی منجفر شفد .نگرانفی دولفتهفای درحفالتوسفعه از
سوءاستفاده دولتهای غربی از مأموریت یادشده ،سوءظنها نسبت به انگیزه و نیات دولفتهفای
مداخله کننده را هرچه بیشتر افزایش داده و مانع از تکرار آن در بحرانهای بشری آتفی خواهفد
شد .این مسئله بهخودیخود از توسعه دکترین «مسئولیت حمایت» بهعنوان یک هنجار بفانفوذ
و قوی برای نجات جان غیرنظامیان ممانعت بهعمفل آورده و هرگونفه ارجفاع دولفتهفا بفه ایفن
دکترین در بحران های بشردوستانه آتی را با تردید و اعتراض مواجه خواهد کرد؛ چراکه نگرانفی
گستردهای نسبت به تبدیل شدن تجربه لیبی به رویهای بین المللی برای برخورد بفا دولفتهفای
غیرهمسو با منافع غرب وجود دارد .مواضع روسیه و چفین در خصفوص احتمفال الگفوبرداری از
اقدام ناتو در سوریه و هشدار جدی نسبت به تبعات آن نیفز حفاکی از مخالففت جفدی ایفن دو
کشور با مداخله نظامی در بحران سوریه است ).(Morris, 2013: 1276

در واقع  ،نگرانی روسیه و چین از تکرار مداخله نظامی ناتو در سایر بحرانها و ورود آمریکفا
و متحدانش به حیات خلوت آنها که مسلماً بهمعنای از دسترفتن منافع استراتژیک در منفاطق
مهم جهان و به عبارت بهتر ،کاهش قدرت و نفوذ منطقهای و بینالمللی آنهفا در برابفر اففزایش
قدرت رقباست ،موجب شده تا در بحران سوریه مانع از صدور قطعنامهای در شورای امنیفت بفه
بهانه تهدید صلح و امنیت بینالمللی شوند .در بحران سوریه ،چین و روسیه با جفدیت مخالففت
خود را با اتخاذ اقدامات قهری علیه سوریه ابفراز کردنفد و حتفی روسفیه بفر «رعایفت جفدیتفر
هنجارهای حقوق بین الملل توسط جامعه جهانی» تأکیفد نمفود .شفواهد گویفای آن اسفت کفه
روسیه به دنبال موازنه قوا و برقراری تعادل استراتژیک با آمریکا در خاورمیانه و دریای مدیترانفه
است و حاضر نیست بر سر سوریه همانند لیبی بفا آمریکفا معاملفه کنفد؛ چراکفه از دسفتدادن
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سوریه بهمعنای قطع خطوط مهم ارتباطی و نفوذ روسیه از این منطقه مهم جهان است .نگرانفی
ال
روسیه نسبت به پیشینه عملکفرد نفاتو و اقفدامات آتفی آن موجفب شفده تفا بفا نگرشفی کفام ً
واقعگرایانه به جهان بنگرد.
با توجه به تحوالت سالهای پ

از جنگ سرد ،نهتنها سازمانهای بینالمللی بلکه سازمان

ملل نیز نمیتواند قدرت های بزرگ را وادار نماید تا برخالف منافع استراتژیکشفان رفتفار کننفد.
درهرحال ،قدرتمندترین دولتها در نظام بین الملل ،این سازمانها را بنیان نهاده و به آنها شکل
میدهند .درمجموع میتوان اذعان داشت که این سازمانها چیزی جز صحنههایی برای نمفایش
قدرت دولت های بزرگ نیستند (مرشفایمر .)385-386 :1388 ،بنفابراین ،آمریکفا و متحفدانش
همواره تالش کرده اند تا عملکرد موردنظر خود در مورد موضوعات مهم بینالمللی را که بهنوعی
منافع استراتژیک آنها را تحتالشعاع قرار میدهد ،اعمال کننفد و در صفورت عفدم موفقیفت در
کسب همراهی سازمانهای بینالمللی ،آنها را نادیده انگاشته و بهتنهایی و یا در قالب ائتالففی از
دولت های همسو در راستای تفأمین منفافع ملفی خفود گفام بفردارنفد .بنفابراین ،ایفن بفاور کفه
سازمانهای بینالمللی و در رأس آنها سازمان ملل توانسته با سوق دادن دولتها به همکاری بفا
یکدیگر ،رقابت های امنیتی را کاهش داده و صلح جهانی را ارتقا بخشند تفا حفدی جفای تردیفد
دارد (مرشایمر .)385 :1388 ،به عالوه ،ممکن است همین نفوذ اندر سازمان ملل بفر کشفورها
هم در قرن جدید از بین برود؛ زیرا هسته اصلی تصمیمگیری آن یعنی شورای امنیت بفا تفسفیر
موسع از منشور ،ورود به حوزه قانونگذاری و درنهایت افزایش سطح اختیفارات و وظفای خفود
بیشتر در جهت تأمین منافع قدرتهای بزرگ بهویژه پنج عضو دائم گام برداشته است.

 .2پیشینه تاریخی دکترین مسئولیت حمایت
ریشه مفهوم «مسئولیت حمایت» را بایفد در گفتگوهفای دهفه  90دولفتهفا در مفورد مداخلفه
بشردوستانه جستجو کرد؛ چراکه شورای امنیت درصدد بود تا نقضهای ففاحش حقفوق بشفر را
در شرایط خاص ،تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی نماید تا از این طریق بتوانفد در
چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد ،اقداماتی را در رابطه با کشورهای خاطی اتخاذ کند؛ امفا
از آنجاکه شکاف عمدهای میان نظریه و عمل وجود داشت ،اقدامات شورای امنیت اغلب به نتایج
تأس باری ،بهویژه در رواندا و یوگسالوی سابق منجفر شفد .ضفمن آنکفه مداخلفه بشردوسفتانه،
همواره بهعنوان مفهومی مطرح بوده و هست که اتخاذ آن علیه برخی کشورها ،به دلیل تضعی
حاکمیت دولتها به اختالفنظر میان دولتها

دامن زده است ).(Feller, 2005

در همین راستا ،کوفی عنان ،دبیرکل وقت سفازمان ملفل در سفخنرانی پنجفاهوچهفارمفین
اجالس مجمع عمومی ملل متحد در ستتامبر  ،1999طرحی را از «دورنمفای امنیفت انسفانی و
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مداخله طی قرن آتی» ارائه کرد و ضمن بیان شکستهای شفورای امنیفت در روانفدا و کفوزوو،
دولتهای عضو سازمان ملل را برای «یافتن زمینه ای مشترر برای حمایت از منشور و اقدام در
راستای دفاع از انسانیت مشترر» به چالش کشید .همچنفین ،وی در گفزارش هفزاره خفود بفه
مجمع عمومی در سال  ،2000چالشهای قرن حاضر را دوباره اینگونه مطرح و تکرار مفیکنفد
که« :اگر مداخله بشردوستانه ،خدشهای غیرقابلپذیرش به حاکمیت دولتهاست ،پ

ما چگونه

باید به نقض فاحش و سازمانیافته حقوق بشر در رواندا و یوگسالوی سابق که آزاردهنفده فهفم
ما

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

در پاسخ به این چالش لیود آکسورثی ،1وزیر خارجه کانادا دکترین «مسئولیت حمایفت» را
بهعنوان تعهدی برای حمایت از مردم جهفان در مقابفل نسفلکشفی و پاکسفازی قفومی توسفط
دولتهایشان مطرح نمود) .(Savage, 2005دولت کانادا در راستای تکمیل طرح پیشنهادی خود
در ستتامبر سال  ،2000رسماً با اعفالم تأسفی

«کمیسفیون بفینالمللفی مداخلفه و حاکمیفت

دولتها» ،درصدد پاسخگویی جفدی بفه چالش مطفرحشفده برآمففد .هففدف اصفلی از تشفکیل
ایفن کمیسیون ،دستیففابی بففه راهفی جهفت توجیفه اقفدامات و مفداخالت بشردوسفتانه بفود
) .(Thakur, 2002: 325بر اساس تعری متفاوت کمیسیون از مفهوم سنتی حاکمیت بفا عنفوان
«حاکمیت بهم ابه مسئولیت» ،دولت ها موظ به حمایت از اتباع خود میباشند و درصورتیکفه
دولتی نخواهد و یا نتواند از اختیارات حاکمیتی خود استفاده نماید ،مسئولیت دولت بفه جامعفه
جهانی

واگذار میشود ).(Chandler, 2004: 65

مسئولیت حمایت دارای سه مسئولیت فرعی ،مسئولیت پیشگیری 2،مسفئولیت واکفنش 3و
مسئولیت بازسازی 4است که هریک دربرگیرنده تعهداتی است .یکی از مهمترین نکات مطروحفه
در گزارش ،مداخله نظامی در قالب مسئولیت واکنش است که باید بفر اسفاس پفنج اصفل علفل
مشروع 5،نیت صحیح 6،آخرین حربه 7،ابزارهفای متناسفب 8و دورنمفای معقفول 9کفه بفا عنفوان
«اصول پیشگیرانه» شناخته میشوند ،صورت پذیرد .در همین رابطه ،کمیسیون قاطعانفه اعفالم

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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میدارد شورای امنیت تنها مرجع صالحیتدار بفرای صفدور مجفوز مداخلفه باهفدف حمایفت از
بشریت است ).(ICISS, 2001: 39-40

« .1-2مسئولیت حمایت» در سند اجالس سران  2005و سایر اسناد بینالمللی
استقبال رسمی از مفهوم «مسئولیت حمایت» در قالب گزارش دسامبر  2004هیئت عالیرتبفه
مجمع عمومی تحت عنوان «جهانی امنتر :مسئولیت مشترر مفا» صفورت گرففت و درنهایفت،
دبیرکل وقت سازمان ملل گزارش خود با عنوان «برای آزادی بیشتر :بهسفوی توسفعه ،امنیفت و
حقوق بشر برای همه» را با مبنا قرار دادن گزارش هیئت عفالیرتبفه و نیفز دیفدگاههفا و نقطفه
نظرات کشورها در مارس  2005ارائه کرد و مفهوم «مسئولیت حمایت» را در بند  135آن مورد
تأکید قرار داد ) .(Pattison, 2010: 3همزمان با بهرسمیت شفناختهشفدن موضفوع «مسفئولیت
حمایت» برای نخستینبار در سازمان ملل و تصفویب آن در اجفالس سفران مجمفع عمفومی در
سال  ،2005سران دولتها مسئولیت حمایت از غیرنظامیان در برابر جرائم نسفلکشفی ،جفرائم
جنگی ،پارسازی قومی و جنایت علیه بشریت را پذیرفتفه و بفه تواففق اصفولی دسفت یافتنفد.
موضوع «مسئولیت حمایت» در بندهای  138و  139سند پایانی اجالس سران بهصراحت مفورد
اشاره قرارگرفته است ).(A/RES/60/1, 24 October 2005

« .1-1-2مسئولیت حمایت» در اسناد شورای امنیت

شورای امنیت یک سال پ

از تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» ،قطعنامه  1674بفا عنفوان

«حمایت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه» را در سال  2006بهاتفاق آرا به تصویب رسفاند و
در آن بر مفاد بندهای  138و  139سند اجالس سران نیز تأکید کرد .اهمیت ایفن قطعنامفه در
وضع ضوابطی برای مداخالت بشردوستانه و اشاره صریح به تعهد اعضا به «مسفئولیت حمایفت»
است ) .(S/RES/1674, 28 April 2006اما شورای امنیت تنها به صدور یک قطعنامه درخصوص
«مسئولیت حمایت» اکتفا نکرده و دو قطعنامه دیگفر نیفز در دسفامبر  (S/RES/1738) 2006و
نوامبر  (S/RES/1894) 2009با همان عنوان قبلی تصویب کرد .شورا در این قطعنامههفا عفالوه
بر آنکه هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و سایر افراد تحت حمایفت در منازعفات مسفلحانه را
نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر میخواند ،حتی ارتکفاب اعمفالی از ایفن
نوع را نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده و بر آمادگی خود برای بررسفی و
اقدام مقتضی در اینگونه موارد تأکید میکند.
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« .2-1-2مسئولیت حمایت» در اسناد مجمع عمومی

دبیرکل سازمان ملل در راستای ترویج و ارتقای دکترین «مسئولیت حمایفت» ،سفخنرانی را در
ژوئیه  2008انجام داد مبنی بر اینکه «مسئولیت حمایت» ،مفهومی برای مداخالت بشردوستانه
نیست ،بلکه برداشت م بتی از حاکمیت بهم ابه مسئولیت است .نخستین گفزارش دبیفرکفل در
سال  2009تحت عنوان «اجرای مسئولیت حمایت» با تمرکز بر معنا ،محدوده ،مفهوم و تنظیم
راهبرد جامع برای اجرای مسئولیت حمایت ارائه گردید و در آن بر اهمیفت پیشفگیری و اتخفاذ
تمهیداتی متناسب با شرایط خاص هر مورد در صورت عدم موفقیت تمهیدات پیشگیرانه تأکیفد
شد ) .(Report of Secretary General, 2009, para.10 (a) and 12دومین گزارش دبیرکفل بفا
عنففوان «هشففدار اولیففه ،ارزیففابی و مسففئولیت حمای فت» در سففال  2010بففا تمرکففز بففر طففرح
پیشنهادهایی در رابطه بفا ایجفاد دفتفر مشفترر بفرای «مسفئولیت حمایفت» و «جلفوگیری از
نسلکشفی» ارائفه شفد ) .(Report of Secretary General, 2010, para 18پیگیفری دبیرکفل و
ادغام فعالیتهای مشاور ویژه در امور مسئولیت حمایت با فعالیتهای دفتر مشفترر ،سفرانجام
دفتر مشترر جدیدی با عنوان «دفتر جلوگیری از نسلکشی و مسئولیت حمایفت» در دسفامبر
 2010توسط کمیته پنجم مجمع عمومی تأسی

شد.

سومین گزارش دبیرکل در مورد «مسئولیت حمایت» با تمرکز بر «نقش ترتیبات منطقهای
و زیرمنطقهای» منتشر شد .گزارش ضمن بیان اهمیت نقش این ترتیبات در کمک به دولفتهفا
برای اجرای این دکترین و حمایت از تالشهای ملل متحد ،به ارائه نمونههایی همچون حمایفت
اتحادیه آفریقا از تالشهای میانجیگرانه کوفی عنان در کنیا ،هدایت تالشهفای حففظ صفلح در
سومالی و دارفور ،نقش ناتو در اجرای قطعنامه  1973شفورای امنیفت علیفه لیبفی ،نقفش مهفم
دیتلماتیک آ.سه.آن در ارتباط با وضعیت میانمار و نقفش اتحادیفه دولفتهفای عربفی و شفورای
همکفاری خلفیج ففارس در لیبفی ،یمفن و سفوریه نیفز پرداختفه اسفت

(Report of Secretary

) .General, 2011چهارمین گزارش دبیرکل بر «ابعاد سهگانه مسئولیت حمایفت» تمرکفز دارد.
این گزارش بر چهار نکته مهم تأکید دارد :مشخصکردن ارتباط میان ابعاد سهگانفه و وابسفتگی
متقابل میان آنها تا جاییکه تالشهای صورت گرفته ذیل دو بعد نخست «مسفئولیت حمایفت»
باید ضرورت اجرای بعد سوم را کاهش دهد؛ شناسایی ابزارهای در دسترس سازمان ملفل بفرای
پاسخ قاطع و فوری شناسایی شرکای مهم در امر حفاظت با تأکید بر نقفش اقفدام بشردوسفتانه،
حفظ صلح ،ترتیبات منطقهای و جامعه مدنی ).(Report of Secretary General, 2012
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 .3شورای امنیت و عملیاتیشدن دکترین «مسئولیت حمایت» در لیبی
متعاقب خیزشهای گسترده مردمی در برخی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا،
بحران لیبی نیز در اواسط فوریه  2011با اعتراضات و تظفاهرات گسفترده مردمفی در بنرفازی و
شهرهای شرقی این کشور که به سرعت از کنترل قذافی و نیروهای وابسته به وی خارجشده بود،
آغاز شد .هدف معترضان ،سرنگونی حکومت  42ساله معمر قفذافی بفود کفه از همفان ابتفدا بفا
واکنش خشونت آمیز نیروهای نظامی وابسته به قذافی و بهکارگیری سالحهای سنگین همچفون
توپخانه و هواپیماهای جنگی برای سرکوب معترضان مواجه شدند.
همزمان با شدتگرفتن خشونت ها در لیبی ،هریک از ارکان سازمان ملل متحد در واکفنش
به وضعیت بحرانی لیبی به انتشار بیانیههایی در محکومیفت خشفونتهفا در ایفن کشفور اقفدام
کردند .در این میان ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابتفدا در  22فوریفه  2011بفا صفدور
بیانیهای خواستار توق خشونتها شد و تأکید کرد حمالت گسترده و نظاممند علیه شفهروندان
غیرنظامی میتواند از مصادیق جنایات علیه بشریت قلمفداد شفود .شفورای حقفوق بشفر نیفز بفا
تشکیل جلسه ویژهای در  25فوریه  ،2011خشونت و سرکوب در این کشور را «تکفاندهنفده و
بیرحمانه» 10توصی کرد و با تصویب قطعنامهای ضمن ابراز نگرانی از وخیمتر شدن اوضفاع در
لیبی قویاً نقضهای حقوق بشری گزارش شده را محکوم نمود .عالوه بفر ایفن ،شفورا بفه مجمفع
عمومی پیشنهاد کرد تا اخراج لیبی از عضویت شورا را بررسی نماید کفه درنتیجفه آن ،عضفویت
لیبی در شورا از اول ماه مارس به حالت تعلیق درآمد ).(A/HRC/S-51/1, 25 February 2011
عالوهبر سازمان ملل متحد و ارکفان آن ،برخفی سفازمانهفای مهفم منطقفهای نیفز نقفش
قابل توجهی در واکنش به تداوم فاجعه انسفانی در لیبفی ایففا کردنفد .شفورای امنیفت اتحادیفه
دولت های عربی و دبیرکل اتحادیه عرب پیش از برگزاری جلسه فوقالعاده شورای حقفوق بشفر،
بیانیههایی را در تاریخ  20-23فوریه در محکومیت حمالت خشفونتبفار علیفه غیرنظامیفان در
لیبی صادر کردند و خواستار برگزاری گفتگوهای فوری میان طرفین مناقشه بهمنظفور برقفراری
آتشب

و همکاری در راستای ارائه راهکارهای میانجیگرانه برای بحران لیبی شدند؛ اما در ایفن

میان ،اتحادیه عرب در اقدامی بی سابقه ،عضویت لیبی در اتحادیفه را بفه حالفت تعلیفق درآورد.
کلیه این اقدامات زمینههای الزم برای ورود شورای امنیت به بحران لیبی و صدور قطعنامههایی
همچون  1970و  1973علیه رژیم قذافی را فراهم کرد.

10. Shocking and Brutal
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 .1-3عملکرد شورای امنیت در برابر فاجعه انسانی لیبی
بیانیهها و تصمیمات نهادها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای در قبفال بحفران لیبفی بیفانگر
نگرانی فزاینده جامعه بین المللی نسبت به فاجعفه انسفانی در ایفن کشفور و ایجفاد شفرایط الزم
بهمنظور حمایت قاطع شورای امنیت از بررسی بحران در جلسه  26فوریفه بفود .در خفالل ایفن
جلسه ،اعضای شورا قطعنامه  1970را بهاتففاق آرا تصفویب کردنفد .در ایفن قطعنامفه ،شفورای
امنیت ضمن اظهار نگرانی عمیق از مناقشه لیبی ،از نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر در ایفن
کشور ابراز تأس نموده و از محکومیت لیبی توسط اتحادیفه عفرب ،اتحادیفه آفریقفا و سفازمان
همکاری اسالمی استقبال کرد .این قطعنامه همچنین کشتار عمدی غیرنظامیان را محکوم کرده
و خواستار «مسئولیت حمایت» از شهروندان توسط مقامات لیبفی شفد .قطعنامفه  1970دارای
چندین محور مهم است که ارجاع قضیه لیبی به دیوان بینالمللفی کیففری ،تحفریم تسفلیحاتی
لیبی و عدم اجازه ترانزیت مزدوران از سایر کشورها به لیبی ،لزوم ارائه کمکهفای بشردوسفتانه
برای کاهش رنجهای مردم لیبی ،اعمال تحریم علیفه مقامفات برجسفته رژیفم از آن جملفهانفد.
قطعنامه به دلیل اهمیت اجرای این تحریم و ضرورت نظارت بر آن ،کمیته تحریم را ایجاد کفرد
تا بر کلیه مراحل اجفرای تحفریمهفا نظفارت نمایفد ) .(SC/RES/1970, 26 February 2011بفر
اساس قطعنامه  1970شورای امنیت می توان دریاففت کفه شفورا در کنفار اعمفال تحفریمهفای
قابلتوجه علیه دولت این کشور و اشاره به دکترین «مسئولیت حمایت» بهعنوان هنجفار جدیفد
بینالمللی ،جدیترین و تندترین برخورد را با قضیه لیبی اتخاذ کرده است.
همزمان با شدتگرفتن درگیریها ،قطعنامه  1973شورای امنیت در  17مفارس  2011بفا
 10رأی م بت و  5رأی ممتنع چین ،روسیه ،آلمان ،برزیل و هند به تصویب رسید .دامنفه ایفن
قطعنامه فراتر از قطعنامه  1970بوده و بر اساس آن ،اعمال منطقه پروازممنوع بر ففراز آسفمان
لیبی به دلیل تداوم بمباران شهرها و مناطق غیرنظامی تصویب شد .این قطعنامه بفر هشفدار در
مورد ورود مزدوران به لیبی ،ممنوعیت کلیه پروازها به لیبی ،تشدید تحریمهای مفالی مقفرر در
قطعنامه  ،1970تقویت مجوز کشورها برای بازرسی محمولههای ارسالی به مقصد لیبفی ،تفداوم
انسداد داراییهای کلیه مقامات رژیم لیبی ،شکلگیفری هیئفت کارشناسفان پیگیفری و اجفرای
تحریم ها در کنار کمیته تحریم قطعنامه پیشین و عملیاتی شدن دکترین «مسئولیت حمایفت»

با صدور مجوز مداخله نظامی در لیبی تأکید کرده است ).(SC/RES/1973, 17 March 2011
شورای امنیت در قطعنامه  1973برای نخستینبار مجفوز مداخلفه نظفامی در یفک دولفت
مستقل بدون رضایت مقامات دولتی را صادر کرد و اسفتفاده از زور توسفط ائتالففی از دولفتهفا
تحت نظارت ناتو را تحت شرایطی خاص ،مجاز اعالم نمفود .نخسفت اینکفه ،مطفابق تصفمیمات
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شورای امنیت «کلیه اقدامات ضروری» 11برای حمایت از غیرنظامیفان و منفاطق غیرنظفامی در
معرض تهدید حمله اتخاذ شد .البته این اقدامات به معنای استقرار نیروهای اشرالگر خارجی در
کشور لیبی نبوده و مجوز استفاده از زور و کاربرد نیروی نظامی در ایفن قطعنامفه صفرفاً شفامل
استفاده از نیروی نظامی هوایی و نه زمینی است .دوم ،بنا بفه تصفمیم شفورای امنیفت ،منطقفه
پروازممنوع بر فراز لیبی باید بهمنظور حمایت از غیرنظامیان ایجاد شود و نفاتو مجفاز بفه اتخفاذ
«کلیه اقدامات ضروری» جهت اعمال ممنوعیت بر پروازها با هدف اعمال فشفار بفر رژیفم لیبفی
جهت توق نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بود .متعاقب اففزایش نگرانفیهفا،
دکترین «مسئولیت حمایت» مورد استناد شفورای امنیفت قفرار گرففت تفا بفه مداخلفه نظفامی
بینالمللی طراحیشده برای جلوگیری از وقوع فجایع موجود و احتمالی در آینفده شفکل دهفد.
واکنش جامعه جهانی به بحران لیبی ،فصل نوینی از آنچه به مداخله بشردوستانه مشفهور اسفت
را گشود .عملیات نظامی در لیبی ،نخستین مداخله بشردوستانه با اتکا بر این دکترین است.
 .2-3مواضع اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران لیبی
بحران لیبی بهعنوان کشوری برخوردار از منابع استراتژیک انرژی فراوان ،به دلیل نفوع واکفنش
سریع و قاطع شورای امنیت جزء بحرانهای خاص حقوق بشری در عرصه بینالمللفی محسفوب
می شود .در خصوص نحوه برخورد با رژیم حاکم بر لیبی ،از ابتدا میان قدرتهای بفزرگ اجمفاع
نظر وجود نداشت اما با افزایش خشونتهای نیروهای قذافی در لیبی ،وضعیت ترییر کرد.
مقامات آمریکایی قبل از آغاز عملیات در لیبی ،با لحنی محتاطانه از مداخله نظامی در این
کشور سخن میگفتند که مهمترین علت آن ،مخالفت افکار عمومی این کشفور بفا آغفاز جنگفی
تازه بود؛ اما حفظ منافع آمریکا ،بهویژه در زمینه سیطره بر منابع انفرژی ،ایفن کشفور را مجبفور
کرد ائتالف را همراهی کند .در این راستا ،بنا به دستور رئی جمهور آمریکفا ،نیروهفای نظفامی
این کشور حمالت علیه اهفداف نظفامی لیبفی را در  19مفارس  2011در حمایفت از قطعنامفه
 1973آغاز کردند؛ اما با تشدید خشونت ها ،عملیات نظامی آمریکا در لیبی در  19مارس 2011
آغاز شد ،عملیاتی که به لحفا ماهیفت ،مفدت و دامنفه محفدود و درصفدد حمایفت از ائفتالف
بین المللی برای اتخاذ «کلیه اقدامات الزم» برای اجرای مففاد قطعنامفه  1973شفورای امنیفت
سازمان ملل بود.
به دنبال قیام مردم لیبی ،انگلی

در چرخشی ناگهانی علیه دولفت لیبفی موضفع گرففت و

دیوید کامرون ،نخستوزیر کشور خواستار کنارهگیری قذافی از قدرت شفد .انگلفی

بفه همفراه

فرانسه در تصویب قطعنامه طرح منطقه پروازممنوع در آسمان لیبی در شورای امنیت ،به علفت
11. To Use All Necessary Measures
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اهمیت ژئوپلیتیکی لیبی و لزوم دستیابی به بخشی از منابع نفت لیبی ،بیش از دولتهای دیگفر
تمایل به مداخله نظامی در لیبی داشتند .کشورهای اروپایی و درمجموع اتحادیفه اروپفا هماننفد
آمریکا تا پیش از بروز بحران در لیبی به مدت طوالنی مصرفکننده مهم نفت و گاز طبیعی ایفن
کشور بودند ،اگرچه مقامات ارشد این دولتها بعد از شکلگیری بحران در لیبی ابفراز اطمینفان
کردند که قطع عرضه انرژی به بازار اروپا پیامدهای مهمی نخواهد داشت .هفمزمفان بفا تصفمیم
اتحادیه اروپا در  28فوریه  2011مبنی بر اعمال تحریم تسلیحاتی و تحریمهای هفدفدار علیفه
معمر قذافی ،خانواده و برخی از طرفداران مهم وی ،کلیه موافقتنامهها به حالت تعلیفق درآمفد
).(EU Council Decision 2011/137/CFSP and Council Regulation 204/2011
روسیه و چین باوجود رأی ممتنع به قطعنامه  1973در جلسفه شفورای امنیفت ،خواسفتار
توق فوری هرگونفه حملفهای علیفه غیرنظامیفان و سفایر نقفضهفای حقفوق بشفری و حقفوق
بشردوستانه بینالمللی بودند .موضع روسیه در رابطه با بحران لیبی ،ارائفه سفریعتفرین راهحفل،
یعنی «آتشب

فوری» بود ) .(S/PV.6498, 17 March 2011ایفن دو کشفور ضفمن تأکیفد بفر

خاتمه حمالت علیه غیرنظامیان ،رأی ممتنع به قطعنامه  1973را مخالففت بفا «کفاربرد زور در
روابط بینالملل» و دیدگاههای دولتهای عربی و آفریقایی اعفالم کردنفد .آنهفا همچنفین از 19
مارس  2011عملیات نظامی ائتالف را مورد انتقاد قرار داده و بر آتشب

فوری تأکیفد کفرده و

نسبت به بیثباتی کشورهای همسایه درنتیجه تداوم مناقشه هشدار دادند ).(Gutterman, 2011
درمجموع ،روسیه ضمن محکومکردن تهاجم نظامی ناتو به لیبی از نوعی سیاست فعال در قبفال
این بحران برای میانجیگری بهره برد که به دلیل سفازشناپفذیری قفذافی و مخالففان او و نیفز
تمایل غرب به برکناری قذافی از قدرت عمالً تالشهای کرملین جهت برقراری آتشب

کامل و

استفاده از تمام وسایل برای حلوفصل دیتلماتیک بحران بینتیجه ماند.

 .4ارزیابی عملکرد شورای امنیت در برابر لیبی از منظر دکترین
«مسئولیت حمایت»
با توجه به نقش مهم و تعیفینکننفده منفافع و اراده سیاسفی اعضفای دائفم شفورای امنیفت در
تصمیمگیریهای شورا ،حلوفصل بحرانهای بین المللی از طریق روشهای حقوقی بفهویفژه در
مواردی که منافع قدرتهای بزرگ در خاتمفه یفا طفوالنیشفدن یفک بحفران تأثیرگفذار اسفت،
به راحتی امکانپذیر نیست .واکنش سریع شورای امنیت به بحران لیبفی مفیتوانفد بیفانگر اراده
سیاسی اعضای دائم شورا مبتنی بر خاتمه بحران لیبفی و سفرنگونی رژیفم قفذافی بفوده باشفد؛
بحرانی که در مقایسه با سایر بحرانها در کوتاهترین مدت زمانی بفا تصفمیمات سفریع و قفاطع
شورای امنیت و مداخله نظامی ناتو حلوفصل شد؛ هرچند انتقفادات بسفیاری نسفبت بفه نحفوه
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عملکرد شورا و مداخله ناتو در لیبی و انطباق آنها با معیارهای دکتفرین «مسفئولیت حمایفت»
تحت عنوان «اصول پیشگیرانه» وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
در رابطه با «علل مشروع» الزم به ذکر است که شورای امنیت مسلماً بر اساس گزارشها از
شمار کشته شدگان ،قطعنامه فصل هفتمی صادر کرده؛ حالآنکه تردیدها و ابهامات بسفیاری در
مورد آمار ارائه شده وجود دارد .با توجه به واکنش سریع و فوری شورا برای تصمیمگیری جهفت
مداخله ،این ظن و گمان بیشتر تقویت میشود که برخی اعضای دائفم شفورا بفا ارائفه آمارهفای
غیرواقعی از کشتار مردم توسط رژیم قذافی صرفاً به دنبال کسب مجوز مداخله نظفامی در ایفن
کشور بودند تا مخالفتی نیز از سوی افکار عمومی صورت نتذیرد .در مفورد «نیفت صفحیح» نیفز
باید گفت که مداخله نظامی در لیبی گرچه باهدف حمایت از غیرنظامیفان ایفن کشفور صفورت
گرفت ،اما اطالق این عنفوان در صفورتی امکفانپفذیر اسفت کفه نیفات آنهفا بفه معنفای واقعفی
بشردوستانه باشد ،حال آنکه مداخله در لیبی را نمی توان فارغ از نیات ،منافع و اهداف کشورهای
مداخله کننده در نظر گرفت بهویژه آنکه لیبی به دلیل منابع غنی نفت بیشازپفیش موردتوجفه
کشورهای غربی نیازمند انرژی است .ضمن آنکه ،برخی کشورهای غربی مداخلهکننده در لیبفی
همچون آمریکا ،انگلی

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

رژیم لیبی میراندند که این مسئله ،نهتنها برخالف مندرجات قطعنامه  ،1973بلکفه در تعفارض
با اصول اخالقی مداخله بشردوستانه و دکترین «مسئولیت حمایت» است.
در خصوص معیار «آخرین حربه» ،جامعه جهفانی تفا پفیش از مداخلفه نظفامی در لیبفی و
بمباران مناطق مورد هدف ،راهکفار دیتلماتیفک و صفلحجویانفهای همچفون اعفزام هیئفتهفای
عالیرتبه بینالمللی برای مذاکره ،برقراری آتشب  ،اتخفاذ سفازوکارهای الزم بفرای حمایفت از
غیرنظامیان و در نهایت برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت ناظران بینالمللفی بفرای کمفک بفه
تشکیل دولت آشتی ملی را در دستور کار خود قرار نفداد و تردیفدها نسفبت بفه نیفات مداخلفه
کنندگان را افزایش داد .در مورد معیار چهفارم ،یعنفی «ابزارهفای متناسفب» ،شفدت و وسفعت
مداخله نظامی ناتو به حدی بود که حتی در جریان عملیات نظامی ،عفدهای از غیرنظامیفان نیفز
کشته شدند .بنابراین ،هدف ناتو نه تنها با بمباران برخی مناطق غیرنظامیان ،بلکه با کشتهشفدن
قذافی و ترییر رژیم در این کشور بهطورکلی زیرسوال رفت که نشفانگر عفدم تناسفب ابفزارهفای
اتخاذشده است ) .(Thakur, 2011: 22در رابطه بفا معیفار «دورنمفای معقفول» نیفز بایفد گففت
مداخله نظامی ناتو در لیبی م بت نبوده؛ چراکه موجب بازگشت ثبات و امنیفت در ایفن کشفور
نشده است .ضع فرایند بازسازی زیرساختهفا و سفاختار سیاسفی -امنیتفی کشفور مفیتوانفد
زمینهساز وقوع تنشهای قومی -قبیلهای در آیندهای نهچندان دور شود .بنابراین ،نمیتوان ایفن
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واقعیت را نادیده گرفت که واکنش سریع شورای امنیت در صدور مجوز مداخله بدون توسل بفه
راهکارهای دیتلماتیک و غیرنظامی ،تفوجیهی جفز بفه آزمفونگفذاردن تحقفق عملفی دکتفرین
«مسئولیت حمایت» و ارزیابی واکنش افکار عمومی جهان ،بفهویفژه کشفورهای درحفالتوسفعه
داشته باشد.

 .5شورای امنیت و بحران سوریه
متعاقب وقوع منازعات مسلحانه و خشونت بار در برخی کشفورهای منطقفه خاورمیانفه و شفمال
آفریقا ،اعتراضات گسترده ای نیز از ماه مارس  2011در شهرهای مختل سوریه شکل گرففت و
درگیریهای خشونتباری میان ارتش سوریه و مخالفان موجبات ناامنی ،بفیثبفاتی و گسفترش
بحران را فراهم آورد .عوامل داخلی متعددی در شکل گیری اعتراضات و تبدیل آن به بحفران در
سوریه نقش داشته اند که اقتصاد ضعی و تأثیر منفی بحران اقتصادی بینالمللی بر بخفشهفای
مختل زندگی مردم ،کاهش سطح رفاه ،فساد مالی و اداری گسترده ،نادیفده گفرفتن انتظفارات
نسل جوان ،عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم برای اصالحات سیاسی ،معضفالت قفانونی
و قانونگذاری و عدم توجه به روند دموکراسی خواهی مردم و عدم مفدیریت صفحیح اعتراضفات
اولیه و تبدیل آن به بحران گسترده از آن جملهاند ).(Arimatsu, 2014: 7
اما اعتراضات آرام داخلی معترضان علیه دولت با ورود گروههای مسلح شورشی بهسرعت به
خشونتهای گسترده و منازعات مسلحانه منتهی شفد .شفورای امنیفت هفمزمفان بفا اوجگیفری
درگیریها بیانیهای را در  3اوت  2011صادر کرد و ضمن ابراز نگرانی جدی از ایفن وضفعیت و
محکومیت نقض گسترده حقوق بشر ،خواستار خاتمه خشونتها توسط طفرفین دعفوا و احتفرام
مقامات دولت سوریه به حقوق بشر و رعایت تعهداتشان مطفابق قواعفد حقفوق بفینالملفل شفد
) .(S/PRST/2011/16, 3 August 2011همزمان با تداوم خشونتها در سوریه ،شفورای امنیفت
مجموعه اقدامات عملی بسیاری را در دستور کار خود قرارداد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
 .1-5اقدامات عملی شورای امنیت در بحران سوریه
از ابتدای اوج گیری بحران ،برخی کشورها همچون آمریکا و متحدان غربیش کفه عضفویت دائفم
شورای امنیت را نیز دارند ،تالش کردند تا با فعالیتهای جدی در شورا ،فشار بیشتری بفر بشفار
اسد وارد نمایند .ازجمله این تالشهفا مفیتفوان بفه تهیفه پفیشنفوی

قطعنامفههفایی توسفط

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

توسفط روسفیه و چفین وتفو شفدند

(UN Department of Public Information,

) .2011همزمان با تشدید خشونتهفا در سفوریه ،قطعنامفههفای  2042و  2043بفه ترتیفب در
تاریخ  14آوریل و  21آوریل  2012تصویب شدند .قطعنامه  2042نخسفتین قطعنامفه مصفوب
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شورا علیه سوریه است که در آن ،ضمن حمایت از فرسفتاده مشفترر سفازمان ملفل و اتحادیفه
عرب در امور سوریه به تعهد این کشور نسبت به اجرای پیشنهاد طرح  6مادهای کوفی عنان -که
در تاریخ  23فوریه  2012به عنوان نماینده مشترر سفازمان ملفل و اتحادیفه عفرب در مسفئله
سوریه منصوب شد و در  16مارس  2012طرح صلحی مبتنی بر  6بند به شورای امنیفت ارائفه
کرد -اشاره میشود .در این قطعنامه عالوه بفر محکومیفت نقفض گسفترده حقفوق بشفر توسفط
مقامات سوری و نیز گروههای مسلح ،خواستار توق هرچه سریعتر خشونتهفا توسفط طفرفین
دعوی میشود ) .(S/RES/2042, 14 April 2012طرحی که موردپذیرش دولت سوریه نیز واقفع
میگردد .قطعنامه  ،2043دومین قطعنامه شفورا علیفه سفوریه در تفاریخ  21آوریفل  2012بفه
تصویب رسید .بهموجب این قطعنامه« ،هیئت نظارت سازمان ملل در سوریه» 12مرکفب از 300
نفر از ناظران غیرمسلح نظامی و شماری غیرنظامی تشکیل شد تا طی یک دوره زمفانی  90روزه
بر روند توق عملیات نظامی و خشونتهای مسلحانه از سوی دولت و گفروههفای مسفلح و نیفز
اجرای کامل طرح  6مادهای کوفی عنان نظارت کنند ).(S/RES/2043, 21 April 2012
فرایند تصویب قطعنامههای شورای امنیت علیه سوریه پ
دلیل وتوی پیشنوی

از قطعنامههفای یفاد شفده بفه

قطعنامه پیشنهادی دیگری در تاریخ  19ژوئیفه  2012توسفط روسفیه و

چین متوق شد ) .(SC/10714, 19 July 2012وجه تمایز این قطعنامه با قطعنامههای پیشفین
در اعالم وضعیت سوریه بهعنوان تهدید صلح و امنیت بینالمللی است که مطفابق آن ،اقفدام در
چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تسفهیل مفیگفردد .نکتفه مهفم ایفن قطعنامفه ،تعیفین
ضرباالجل  10روزه برای اجرای بند  4قطعنامه توسط دولت سوریه است که هرگونه بیتوجهی
بدان ،دست شورای امنیت برای اقدام بر اساس ماده  41از فصل هفتم منشور ملل متحفد را بفاز
گذاشته است ) .(S/2012/538, 19 July 2012بفا تفداوم خشفونتهفا در سفوریه و بفهکفارگیری
سالح های شیمیایی علیه غیرنظامیان در این کشور و تالش برخی اعضای دائفم شفورای امنیفت
برای بهره برداری از این مسئله در راستای مداخله نظامی ،سرانجام روسیه طرحفی را مبنفی بفر
نظارت بینالمللی بر سالحهای شیمیایی سوریه مطرح کرد تا بر اساس آن ،سالحهای شفیمیایی
سوریه به روسیه یا کشور دیگر انتقال یابد .توافق آمریکا و روسیه در مورد طرح پیشنهادی ففوق
موجب شد تا طرح حمله نظامی به سوریه متوق شود .پ

از توافق بفهعمفلآمفده ،کشفورهای

غربی به همراه برخی کشورها همچون عربستان سعودی ،ترکیه ،فرانسه و امارات متحفده عربفی
که در تکرار الگوی لیبی در سوریه با شکسفت و ناکفامی مواجفه شفده بودنفد ،خواسفتار صفدور
قطعنامهای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد در شورای امنیت با هفدف الفزام سفوریه بفه
)12. United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS
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همکاری با بازرسان بینالمللی جهت امحای سالح های شیمیایی شدند تا در صورت نقض تعهد،
اقدام نظامی علیه سوریه در دستور کار بینالمللی قرار گیرد .درنهایت ،قطعنامهای بفه پیشفنهاد
آمریکا ،انگلی

و فرانسه پیرامون خلع سالح شیمیایی سوریه در شورای امنیت مطرح شفد کفه

درنتیجه تأمین نظرات و دیدگاههای روسیه و چفین در قطعنامفه ،سفرانجام قطعنامفه  2118در
تاریخ  27ستتامبر  2013به تصویب دولتهای عضو شورای امنیت رسید.
در مقدمففه قطعنامففه  2118بففه موضففوعات متعففددی همچففون تحففوالت سففوریه ،کففاربرد
سالحهای شیمیایی در حومه دمشفق در تفاریخ  21اوت  2013بفدون ذکفر نفام گفروه خاصفی
به عنوان مسئول حمالت شیمیایی و نحوه عملکرد سازمان ملفل و شفورای امنیفت اشفاره شفده
است .این قطعنامه ضمن محکومیت شدید کاربرد سفالحهفای شفیمیایی در سفوریه ،جمهفوری
عربی سوریه را موظ به تحویل این سالحها و همکاری با بازرسفان بفینالمللفی جهفت امحفای
سالحهای شیمیایی خود تا اواسط سال  2014میالدی کرده اسفت .در صفورت عفدم همکفاری
سوریه با بازرسان بینالمللی ،هرگونه توسفل بفهزور مشفروط بفه تصفویب قطعنامفه دیگفری در
چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد شده که بدون تردید وتوی روسیه و چفین را بفه همفراه
خواهد داشت .تأکید قطعنامه بر شناسایی عامل یا عامالن کاربرد سالحهای شیمیایی در حومفه
دمشق گویای عدم دستیابی حامیان گروههای مسلح نظامی در سوریه به مدارر مسفتندی دال
بر مقصربودن دولت سوریه است .ضمناً قطعنامه  2118به ممنوعیت تسلیح و تجهیز گروههفای
مسلح سوری به سالح های شیمیایی از سوی غرب اشفارهکفرده کفه هرگونفه نقفض آن ففوراً در
شورای امنیت مورد بررسی و رسیدگی قفرار مفیگیفرد ).(S/RES/2118, 27 September 2013
نکات مهم مندرج در قطعنامه  2118شورا از آن جهت حائز اهمیت است که شورا با ایجاد پیوند
میان خلع سالح شیمیایی و فصل هفتم منشور ملل متحد و نیز گامبرداشفتن در جهفت عرففی
کردن قاعده عدم اشاعه سالحهای شیمیایی توسط کلیفه دولفتهفا اعفم از دولفتهفای عضفو و
غیرعضو کنوانسیون سالح های شیمیایی و همچنین بفازیگران غیردولتفی ،نفهتنهفا در خصفوص
بحران سوریه ،بلکه در مورد بحرانهای آتی بین المللی نیز حکم کلی را صفادر کفرده اسفت کفه
اقدامی قابلتوجه از جهت گستره اقدامات ،اختیارات و صالحیتهفای شفورای امنیفت در دوران
پ

از جنگ سرد است.
اما با تداوم بحران در سوریه ،کشورهای غربی و عربی قطعنامه  2139را در تاریخ  22فوریه

 2014به تصویب رساندند .پیشنوی

این قطعنامه بفه دلیفل انعکفاس رویکردهفای یفکجانبفه

دولتهای غربی در حمایت از گروههای مسلح سوری و محکومیت دولفت بشفار اسفد بفهعنفوان
مسئول اصلی بحران کشور با مخالفت روسیه مواجه شد .درنتیجه لحا دیفدگاههفای روسفیه و
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اعمال اصالحات ،قطعنامه با اتفاق آرا به تصویب رسید .این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی جفدی از
افزایش شمار پناهندگان و آوارگفان داخلفی و تفأثیر آن در بفیثبفاتسفازی منطقفه ،بفر تعهفد
طرفهای درگیر به رعایت الزامات حقوق بین الملفل بشردوسفتانه و حقفوق بشفر و پایفان دادن
فوری به کلیه خشونت ها و نیز محکومیت جدی حمالت فزاینده تروریستی افراد و سازمانهفای
مرتبط با القاعده و سایر گروههای تروریستی در سوریه تأکید کرده است .ضفمن آنکفه ،در نبفود
یک راهحل سیاسی برای حل بحران سوریه ،وضعیت به شکلی وخیم ادامه خواهد یافت که ایفن
امر نشانگر ناکامی دولتهای غربی در تصویب قطعنامهای برمبنای فصل هفتم منشفور و اسفتناد
به دکترین «مسئولیت حمایت» جهت توسل بهزور به بهانه حمایت از غیرنظامیان از نکات بفارز
این قطعنامه است ).(S/RES/2139, 22 February 2014
 .2-5مواضع اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران سوریه
بر اساس تحلیل واقعگرایانه از رفتارهای شورای امنیت ،منافع اعضای دائفم شفورا بفهشفدت بفر
عملکرد این نهاد سایه افکنده است .اگرچه شورای امنیت بفهعنفوان یفک کفل دارای شخصفیت
حقوقی مستقل از اعضای تشکیلدهنده آن است ،اما مواضع مختل آنها موجب میشفود شفورا
در انجام وظیفه اصلی خود بفا اعمفال حفق وتفو توسفط هریفک از اعضفای دائفم ،نفاتوان شفود
(موسیزاده و رنجبر .)24 :1392 ،بهمنظفور ارزیفابی عملکفرد شفورای امنیفت در قبفال بحفران
سوریه ،ضرورت دارد تا مواضع اعضای دائم شورا مورد بررسی قرار گیرد.
روسیه و چین به دلیل وتوی قطعنامههفای پیشفنهادی علیفه سفوریه در جلسفات شفورای
امنیت با انتقادات بسیار شدیدی از سوی بانیان قطعنامهها مواجه میشوند .این دو کشور بهطور
قاطع و جدی مخال تصویب هرگونه قطعنامهای علیه سوریه هستند که با الگو قفراردادن مفدل
لیبی ،زمینه های مداخله نظامی در این کشور را فراهم آورد .ایفن دو کشفور در توضفیح مواضفع
خود در مخالفت با تصویب قطعنامهای از نوع قطعنامه  1973علیه لیبفی اظهفار داشفتهانفد کفه
صدور چنین قطعنامهای می تواند سوریه را در مسیر جنفگ داخلفی قفرار دهفد .بنفابراین ،تنهفا
راه حل بحران این کشور پاسخ دادن بفه خواسفت مشفروع مفردم سفوریه در محیطفی عفاری از
خشونت و نقض حقوق بشر اسفت .درحفالی کفه الزامفات اقتصفادی و اسفتراتژیک انکارناپفذیری
فراسوی سیاست روسیه در قبال سوریه وجود دارد ،تداوم مخالفت روسیه و چین منعک کننده
تضاد رویکردهای سیاسفی و رد رویفارویی مسفلحانه داخلفی موردحمایفت کشفورهای قدرتمنفد
بینالمللی است .در مجموع ،روسیه و چین هرگونه اقدام در چارچوب فصل هففتم منشفور ملفل
متحد را که زمینه ساز تحریم و مداخله نظامی در سوریه خواهد شد ،غیرقابلپفذیرش دانسفته و
خواستار حلوفصل مسالمتآمیز این بحران شدهاند .آنها ضمن حمایت از اقدامات اتحادیه عرب،
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طرح  6ماده ای کوفی عنان و مأموریت سازمان ملل در سفوریه ،بفر احتفرام بفه حاکمیفت ملفی،
استقالل و تمامیت ارضی این کشور تأکیفد کفرده و مفذاکره را بهتفرین راهحفل بحفران سفوریه
خواندهاند.
فرانسه ،انگلی

و آمریکا نیفز از زمفان آغفاز بحفران در سفوریه ،اقفدامات خشفونتآمیفز و

سرکوبگرانه در این کشور را وحشیانه و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده و مواضع تندی علیه
بشار اسد و دولت وی اتخاذ کردند .آنها از یکسو ،با ارائه کمکها و حمایتهای مالی و سیاسفی
گروههای مسلح شورشی و تجهیز آنها به انواع تسلیحات جدید و پیشرفته و از سفوی دیگفر ،بفا
تهیه پیشنوی

قطعنامههای متعدد و ارائه آن به شورای امنیت جهت تصویب نهفایی در قالفب

جبهه واحدی علیه سوریه وارد عمل شدند .این کشورها با تشدید خشونتها در سوریه بفهویفژه
پ

از حمله شیمیایی به حومه دمشق و کشتهشدن شمار زیادی از غیرنظامیان و متوجه کردن

مسئولیت آن به دولت بشار اسد ،در مواضعی تند خواستار اقدام نظامی علیه این کشفور شفدند؛
اما رأی پارلمان بریتانیا در مخالفت با اقدام نظامی علیه سوریه به دلیل فشار افکار عمومی مفانع
از پیشبرد اهداف و منافع سه کشور عضو شورای امنیت شد تا جایی که رایزنفیهفای سیاسفی و
دیتلماتیک برای دستیابی به راهحل منطقی در دستور کفار قفرار گرففت

)2013

 .(Gavin,فضفای

حاکم بر افکار عمومی جهان علیه اقفدام نظفامی در سفوریه در کنفار مخالففتهفای کشفورهای
درحالتوسعه بهویژه کشفورهای اسفالمی و درنهایفت وتفوی مکفرر پفیشنفوی

قطعنامفههفای

پیشنهادی به شورا از سوی چین و روسیه موجفب شفد آمریکفا و روسفیه در تفاریخ  9سفتتامبر
 2013در مورد طرح پیشنهادی روسیه مبنی بر نظارت بینالمللی بر ذخایر سالحهای شیمیایی
سوریه و امحای آنها توافق کنند و بدین ترتیب با طرح یک راهکار سیاسی دیتلماتیک از حملفه
نظامی به این کشور ممانعت بفهعمفل آمفد ) .(Gearan and Wilson, 2013هرچنفد ایفن پایفان
ماجرا نبوده و کشمکشها میان قدرتهای بزرگ در سوریه به دلیل تضاد منافع و اهداف آنها در
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان ادامه خواهد داشت.

فرجام
در راستای بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت بفه بحفرانهفای لیبفی و سفوریه
نمیتوان نقش مؤلفههایی همچون اهداف و منافع ملی ،دستیابی به قفدرت نسفبی و حففظ بقفا
بهعنوان عوامل تأثیرگذار در نحوه مداخله دولتهای مداخلهکننده در کشورهای مفورد هفدف را
نادیده انگاشت .ارزیابی این رویکرد و نوع ارتباط آن بفا مداخلفه بشردوسفتانه بفهویفژه در قالفب
دکترین «مسئولیت حمایت» گویای وجود نوعی عدم انطباق منطقی میان برداشت واقعگرایانفه
از رفتار دولت ها و مداخله بشردوستانه اسفت .درحفالیکفه مداخلفه بشردوسفتانه در قالفب ایفن
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دکترین ،اقدام نظامی برای حمایت از شهروندان دیگر دولتها در برابر جرائمی همچون جنایفت
علیه بشریت ،جنایت جنگی ،نسلکشفی و پفارسفازی قفومی تعریف مفیشفود امفا در مقابفل،
واقعگرایی تهاجمی هرگونه کاربرد زور و اقدام نظامی بفرای دسفتیابی بفه قفدرت جهفت تفأمین
اهداف و منافع ملی و نیز حفظ بقا را امری امکانپذیر میداند .درنتیجه اتخاذ چنفین رویکفردی
توسط قدرتهای بزرگ ،نمیتوان از احتمال سوءاستفاده و رویکرد گزینشی نسفبت بفه مداخلفه
بشردوستانه برای دستیابی به اهداف و منافع خاص چشمپوشی کرد.
در رابطه با بحران هایی نظیفر سفوریه و لیبفی نیفز بایفد اذعفان داشفت کفه منفافع ملفی و
نگرانیهای استراتژیک قدرتهای بزرگ نقش بسیار مهمی در شکلدهی به رایزنیها و مذاکرات
شورای امنیت و هرگونه تصمیمگیری آتی ایفا کرده است .رژیم لیبفی بفه لحفا اسفتراتژیکی و
نظامی در موقعیت ضعی تری از سوریه قرار داشت .لیبی به دلیل برخفورداری از منفابع نظفامی
اندر؛ تجزی ه ارتش و فرار نظامیان؛ حمایت قذافی از خشونت؛ انزوای رژیفم در سفطح منطقفه و
احتمال اندر ورود همسایگان لیبی به جنگ در دفاع از رژیم فاقد اعتبار این کشور بفا مداخلفه
نظامی شورای امنیت مواجه شد و در مقابل ،سوریه با بهره مندی از منابع نظامی مهم؛ انسجام و
اتحاد فرماندهان نظامی و سروی های اطالعاتی امنیتی سوریه و حمایت جدی از حکومت اسفد
و پراکندگی پیروزی مخالفان درنتیجه شدت عمل سرکوبهای ارتش ،همچنان مقاومت برخفی
اعضای دائم شورا در قبال تصویب قطعنامه و مداخله نظامی در این کشور را موجب شده است.
بحران لیبی که از آن بهعنوان آزمون عملی دکترین «مسئولیت حمایت» یفاد مفیشفود ،از
بسیاری جهات همچون واکنش سریع و قاطع شورای امنیت به این بحران در مقایسفه بفا سفایر
بحرانهای بشری جاری ،صدور قطعنامههای متعدد بهویژه قطعنامه  ،1973تحفت فصفل هففتم
منشور ملل متحفد و اشفاره بفه دکتفرین «مسفئولیت حمایفت» بفرای حمایفت از غیرنظامیفان،
زمینهساز اقدام نظامی نیروهای ناتو علیه این کشور و نهایتاً سفقوط رژیفم قفذافی ،نقطفه عطف
مهمی در تاریخ فعالیتهای شورای امنیت سازمان ملل است .این قطعنامه از جهت صدور مجوز
توسل بهزور در مورد خشونتهای داخلی یک کشور و احتمال تبدیل آن بفه رویفهای جدیفد در
آینده در قبال سایر بحرانهای بشری و مداخله در امور داخلفی کشفورهای غیرهمسفو بفا غفرب
میتواند نگران کننده باشد .لیبی با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان واجد اهمیت
بسیاری برای غرب بوده تا جاییکه آمریکا و متحدانش همواره در پی حضور جدی در این کشور
بهمنظور بهره برداری از ذخایر عظیم انرژی این کشور با هدف افزایش قدرت اقتصادی و بفهتبفع
آن قدرت نظامی بودهاند .آنها عالوهبر به آزمونگذاردن عملی این دکترین بفرای نخسفتینبفار و
ارزیابی واکنشهای جهانی به اجرای آن بهویژه در یک کشور درحالتوسعه مسفلمان ،بفه هفدف
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مهم تسلط بر کشور نفت خیز لیبی و افزایش قدرت و نفوذ منطقهای و جهفانی در برابفر کفاهش
قدرت و چانهزنی رقبای دیرینه خود ،یعنی چین و روسفیه در معفادالت جهفانی دسفت یافتنفد.
آنچه بیش از همه در مناسبات قدرتهای بزرگ اهمیت دارد ،تأمین اهداف و منافع ملفی اسفت
که این امر با دسفتیابی بفه قفدرت اقتصفادی بفه عنفوان زیربنفای قفدرت نظفامی بفیشازپفیش
تحققیافتنی است.
سوریه نیز به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیفک از همفان ابتفدای آغفاز بحفران بفا
واکنش خاص قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا و متحدان غربیش مواجه شد؛ چراکه آنها به دنبال
اجرای الگوی لیبی و ترییر رژیم در این کشور بودند تا از این طریق سایر قدرتهفای منطقفهای
هم پیمفان دولفت بشفار اسفد را از دور رقابفت منطقفهای کنفار زننفد؛ هرچنفد بفا وتفوی مکفرر
قطعنامههای پیشنهادی غرب علیه سوریه و ارائه راهکارهای دیتلماتیفک و سیاسفی پیشفنهادی
توسط روسیه و چین از دستیابی به هدف تعیینشده بازماندند .دولت سوریه نیز تالش کرد تا با
انجام اصالحات گسترده سیاسی مانع از سوءاستفاده دولت های خفارجی از بحفران داخلفی ایفن
کشور شود ،هرچند حضور گروههفای مسفلح شورشفی در ایفن کشفور و تجهیفز آنهفا بفه انفواع
سالحهای نظامی توسط دولتهای غربی همچنان اوضاع داخلی این کشور را پیچیدهتفر کفرده و
با بهخطرانداختن امنیت شهروندان سوری و ثبات در این کشور ،چفارهای جفز مقابلفه نیروهفای
دولتی با این گروههفا بفاقی نگذاشفته اسفت .بفههرحفال ،سفرمایهگفذاری اقتصفادی ،سیاسفی و
استراتژیک روسیه در سوریه ،بهویژه حفظ بازارهای استراتژیک تسلیحات متعاقب از دسفتدادن
بازار لیبی مانع از معامله روسیه بر سر منافع خود با غرب شفده اسفت .سفوریه ،میزبفان نیفروی
دریایی روسیه در پایگاه طرطوس است که از اهمیت ویژهای برای روسیه به لحا ارتقا و تقویت
پایگاهی برای حضور نیروهای نظامی و ناوهای جنگی خود در منطقه و اعالم تداوم حضور فعفال
روسیه در آبهای بینالمللی و بهفرهبفرداری از آن در جهفت موازنفه قفوا بفا سفایر قفدرتهفای
ففرامنطقففهای همچففون آمریکففا برخففوردار اسفت .از سففوی دیگففر ،منففافع اقتصففادی ،سیاسففی و
استراتژیکی آمریکا و متحدانش در منطقه نیز زمانی تأمین میگردد کفه امنیفت و ثبفات متحفد
منطقهای آنها ،یعنی اسرائیل تضمین شود که این امر جز در پرتو اتخاذ تمهیدات و سیاستهای
متناسب جهت ایجاد هرگونه ترییری در وضعیت آتفی منطقفه حاصفل نخواهفد شفد .بنفابراین،
استراتژی آمریکا و متحدانش در قبال سوریه ،کنفارگذاشفتن تفدریجی حکومفت اسفد بفا هفدف
جلوگیری از بهخطرافتادن امنیت متحدان منطقهای بهدلیل گسترش فعالیتهای تروریستهفا و
گروههای مسلح شورشی و نیز تضمین امنیت انرژی است.

شماره هفتاد و هفتم  /سال بیست و چهار  /زمستان 81 1394
به هر ترتیب ،تکرار سفناریوی لیبفی در سفوریه بفا تفسفیر موسفع آمریکفا و متحفدانش از
قطعنامههای شورای امنیت و اقدام نظامی خارجی بفه بهانفه حمایفت از غیرنظامیفان مفیتوانفد
پیامدهای ناگوارتری همچون سیل انبوه پناهندگان به نقاط مختل جهان ،نسلکشفی قفومی و
مذهبی ،بیثباتی در خاورمیانه ،تحریک و برانگیختن حفزباهلل لبنفان و ورود احتمفالی آنهفا بفه
جنگ ،تحریک رقبای منطقفهای و فرامنطقفهای بفه ایجفاد موازنفه قفوا در منفاطق تحفت نففوذ
استراتژیک و در بدترین حالت ،ترییر شکل مرزها را برای منطقه در پی داشته باشد.
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