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چکیده
ناتو بعد از جنگ سرد تالش کرد با توسل به عملیاتهای بشردوستانه ،دامنه نفوذ امنیتی خود را در مناطق پیرامونی از جمله
خاورمیانه گسترش دهد .ناتو طی سال های گذشته با دو بحران امنیتی بزرگ در مرزهای جنوبی خود یعنی بحران لیبی و سوریه
مواجه بوده است که در برخورد با هر کدام از این بحران ها ،راهبرد امنیتی متفاوتی را در پیش گرفته است .راهبرد مداخله نظامی
در لیبی ( )1111و راهبرد عدم مداخله در سوریه نه تنها نشانگر تناقض های عملی در راهبردهای امنیتی بلکه بازتاب تناقضهای
هنجاری در رویکردهای امنیتی ناتو است .بر این اساس ،سوال اصلی این پژوهش این است که عوامل بهوجودآورنده این
تناقضهای عملی و هنجاری ناتو به خصوص در قبال بحرانهای منطقهای از جمله دو بحران بزرگ لیبی و سوریه کدامها هستند؟
مبحث اصلی مقاله این است که تفاوت در رویکرد قدرتهای بزرگ رقیب ناتو ،نقش بازیگران منطقهای نوظهور و توانمندی داخلی
کشورهای هدف ،مهمترین عوامل بهوجودآورنده راهبردهای امنیتی متناقض ناتو در قبال بحرانهای منطقهای بوده است.
واژگان کلیدی :ناتو ،خاورمیانه ،بحران لیبی ،بحران سوریه ،مداخله بشردوستانه
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مقدمه
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تازگی ناتو را دچار «مرگ مغزی» ( )Macron, 2019و پیش از او دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا ( )Trump, 2017ناتو را سازمانی «منسوخ» معرفی کردهاند .اگر این انتقادات از سوی کشورهای
رقیب ناتو مانند روسیه یا حتی قدرتهای درجه دوم ناتو مانند بلژیک یا یونان بیان شده بود ،میشد آن را به حساب
رقابتهای استراتژیک قدرتهای جهانی یا شکافهای درونی بین اعضای قدرتمند و ضعیف گذاشت؛ ولی زمانی که
فرانسه و آمریکا به عنوان دو عضو بنیانگذار ناتو چنین انتقادات تندی را نسبت به این سازمان مطرح میکنند ،طبع ًا باید
آن را نشانهای از بحران عمیق هویتی در این بزرگترین ائتالف نظامی جهان دانست .هدف این مقاله بررسی یکی از
مصادیق این بحران عمیق هویتی یعنی کاربست تناقضآمیز اصل مداخله بشردوستانه به عنوان سنگبنای هویتی ناتو
پس از جنگ سرد است.
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در  ۴آوریل  ۹۱۴۱بر اساس مفهوم امنیت دست جمعی و با هدف مقابله با
شوروی تشکیل شد .با فروپاشی شوروی در  ۹۱۱۹و به تبع آن با از بین رفتن تهدید کمونیسم ،ناتو دچار بحران هویتی
شد .اعضای ناتو تالش کردند که در قالب برداشت موسع از مفهوم امنیت به خصوص در قالب امنیت همکاری جویانه،2
چشمانداز جدیدی برای سازمان تعریف کنند .این چشمانداز جدید در قالب مأموریتهایی مانند مبارزه با تروریسم و
بنیادگرایی ،برقراری ثبات و امنیت و مهم تر از همه مداخله بشردوستانه تعریف شد .مداخله نظامی ناتو در کوزوو
( ،)۹۱۱۱اعزام نیرو به افغانستان و مداخله نظامی در لیبی ( )21۹۹در راستای این چشمانداز جدید صورت گرفت.
وقوع بهار عربی در کشورهای منطقه و تزلزل سیستم امنیت منطقهای در خاورمیانه و شمال آفریقا منجر به نقش جدی
تر ناتو در این منطقه شد .در واقع ،ناتو تالش کرد که با توسل به مداخله بشردوستانه ،جایگاه خود در شکل دهی به
ترتیبات امنیت منطقه ای را ارتقاء دهد .نتیجه این رویکرد ،دخالت مستقیم ناتو در بحران لیبی و برخی اقدامات غیر
مستقیم در بحران سوریه بود .بحران لیبی از  ۹۱ژانویه  21۹۹شروع شد و در شرایطی که درگیریهای خونین در میان
ال امکان
مخالفان و هواداران قذافی ادامه داشت ،شورای امنیت در تاریخ  ۹1مارس  21۹۹با تصویب قطعنامه  ۹۱1۱عم ً
حمله نظامی به لیبی را ب رای ناتو فراهم کرد .در نهایت ناتو به درخواست سازمان ملل و حمایت برخی کشورهای
منطقه ،در لیبی مداخله نظامی کرد.
اعتراضات از مارس  21۹۹در شهرهای سوریه شکل گرفت و درگیریهای خشونت بار میان ارتش و مخالفان ،موجب
بحران در این کشور شد .نقش عوامل داخلی و مداخله قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای منجر به جنگ داخلی
گسترده ایی در این کشور شد .ناتو ضمن نگرانی نسبت به تحوالت سوریه با صدور بیانیهایی نا امنی را در این کشور
محکوم کرده و خواستار آن شده است که انتقال قدرت مطابق با بیانیه ژنو  21۹2صورت گیرد (Wales Summit

) .Declaration, 2014اعضای ناتو به دنبال تصویب قطعنامهای مشابه با قطعنامه لیبی در سوریه بودند تا مجوز حمله
نظامی به آن کشور را به دست آورند ،اما روسیه و چین مانع از این کار شدند.
سوال اصلی مقاله این است که چرا ناتو راهبرد متفاوتی در بحران لیبی و سوریه داشته است؟ به عبارت دیگر ،چرا ناتو
وارد فاز حمله نظامی به لیبی میشود ،ولی در بحران سوریه به صدور چند بیانیه ،ارائه برخی توصیهها و انجام نقشهای
محدود بسنده میکند .فرضیه پژوهش این است تفاوت در رویکرد قدرتهای بزرگ رقیب ،نقش بازیگران منطقهای
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نوظهور و توانمندی داخلی کشورهای هدف ،مهمترین عوامل بهوجودآورنده راهبردهای امنیتی متناقض ناتو در قبال
بحرانهای منطقهای بوده است.

پیشینه تحقیق
پیرامون ناتو پژوهش های فراوانی صورت گرفته است .اما منبع کاملی که بتواند تصویر روشنی از نقش ناتو در در
خاورمیانه ارائه دهد ،وجود ندارد .با این حال ،به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
 .۹باکلی در مقالهای با عنوان « آموختن از لیبی ،اقدام در سوریه» ) (Buckley, 2012به اقدامات جامعه بینالمللی از
جمله ناتو در تحوالت خاورمیانه میپردازد .او به نا امنی موجود در لیبی و سوریه و سپس به عوامل بروز این بحرانها
می پردازد .این مقاله در اوج بحران سوریه چاپ شده است و به دنبال ارائه توصیههایی برای حل و فصل سیاسی بحران
سوریه است تا مقایسه اقدامات ناتو در لیبی و سوریه.
 .2جعفری ( ،)۹۱۱۱در کتابی با عنوان «ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس» به حضور ناتو در جنگ  ۹۱۱۹کویت و
سپس به حوادث  ۹۹سپتامبر اشاره میکند که باعث نقش آفرینی فرامنطقهای ناتو شد .او بیان میکند که ناتو با
استفاده از سازوکارهایی مانند گفتگوهای مدیترانهای و طرح همکاری استانبول حضور خود را در منطقه شدت بخشیده
است (جعفری . )۹۱1-۹۹۱ :۹۱۱۱ ،نویسنده اشارات محدودی به مواضع ناتو در قبال بحران سوریه دارد ،اما به نقش
ناتو در لیبی نمی پردازد .در حالی که ما در این تحقیق به دنبال چرایی رفتار متفاوت ناتو در قبال سوریه ولیبی هستیم.
 .۱مدکالف ( ،)۹۱۱2در کتاب «سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)» ،ابتدا به روند شکلگیری ناتو میپردازد و به
نقش این سازمان در معماری امنیتی اروپای غربی میپردازد .او بیان میکند که با فروپاشی شوروی ناتو دچار بحران
هویتی شد ،اما رخدادهایی مانند حملهی عراق به کویت باعث شد تا ناتو نقشهایی را در خارج از حوزه فرا آتالنتیکی بر
عهده گیرد .سپس به تاثیر حوادث تروریستی  ۹۹سپتامبر بر فعالیتهای ناتو میپردازد .به نظر نویسنده ،حوادث
تروریستی باعث شد تا مبارزه با تروریسم به دستور کار اصلی ناتو تبدیل شود (مدکالف .)۱۱ -۱1 :۹۱۱۱ ،این کتاب
اطالعات مفیدی درباره ناتو بعد از فروپاشی شوروی دراختیار قرار میدهد اما در مورد تحلیل موردی اقدامات ناتو
چندان به کار نمیآید.
 .۴آزاده ( ،)۹۱۱1در مقاله ایی با عنوان «ناتو در لیبی» ،بیان میکند که ناتو پس از پایان جنگ سرد اهداف جدید خود
را تعریف کرده و برای شناساندن این هویت جدید ،اقداماتی از جمله حمله به لیبی را در دستور کار قرار داده است.
نویسنده استدالل میکند بحران لیبی ،فرصتی مناسب برای باز تعریف نقشهای جدید خود به شمار میرود .این مقاله
برای تحلیل رفتار ناتو در بحران لیبی مفید است و درصدد است که با استفاده از آن ،گامی فراتر گذاشته و آن را با
رفتار ناتو در بحران سوریه مقایسه کند.
 .۱عرفی ( ،)21۹۹در کتاب «ناتو و خاورمیانه» ،به بررسی ماهیت و گسترش حضور ناتو در خاورمیانه از سال  ۹۱۱۴به
بعد پرداخته است .او در این کتاب ،بر پیچیدگیهای چالشهای داخلی و متغیر بودن محیط بینالملل در تکامل رابطه
ناتو – خاورمیانه تاکید دارد .سپس نویسنده بیان میکند که قبل از  ۹۹سپتامبر نقش ناتو در خاورمیانه متاثر از
گفتگوهای مدیترانهای بود ،اما با وقوع حوادث  ۹۹سپتامبر ناتو فعالیتهای خود را در خاورمیانه تقویت کرد (Orfy,
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) .2011: 20-67نویسنده در این کتاب به نقش ناتو در خاورمیانه به شکل کلی میپردازد ،در حالی که هدف ما
مطالعهی جزئیتر رفتارهای متناقض ناتو در خاورمیانه است.
 .۶استفن ( ،)21۹2در پایان نامه خود با عنوان « تحلیل مداخله بشر دوستانه در لیبی و عدم مداخله بشر دوستانه در
سوریه» ،به تعریف مداخله بشر دوستانه میپردازد .هم چنین به رفتار ناتو در ارتباط با بحران لیبی و سوریه میپردازد.
استدالل استفن این است که توانمندی های نظامی لیبی و سوریه ،عامل اصلی رفتار متفاوت ناتو در بحران لیبی و
سوریه بوده است ) .(Stefan, 2012نویسنده دوگانگی رفتار ناتو را بر اساس توانمندیهای نظامی لیبی و سوریه تحلیل
میکند و دچار نوعی تقلیل گرایی تحلیلی است؛ به این معنا که به سایر عوامل تاثیرگذار بر رفتار متفاوت ناتو در لیبی و
سوریه اشارهای نمی کند .در حالی که هدف ما در این تحقیق شناسایی همه عوامل تاثیر گذار بر رفتار متفاوت ناتو در
بحران لیبی و سوریه است.
 .1زمانی و زمانیان ( ،)۹۱۱۱در مقالهای با عنوان جایگاه مسئولیت حمایت در بحران سوریه از منظر حقوق بینالمللی
به بررسی ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت در سوریه میپردازد .بر اساس موازین حقوق بینالملل ،یکی از ارکان اصلی
دکترین مسئولیت حمایت ،وقوع یکی از جر ایم نسل کشی است که درباره سوریه وقوع جنایات جنگی حتمی است .به
نظر نویسندگان مقاله ناتوانی شورای امنیت در اعمال مسئولیت حمایت ،موجب وخامت بیشتر اوضاع و ناتوانی دولت
سوریه در حمایت از حقوق بنیادین شهروندان شده است .این مقاله فقط نگاه حقوق بینالمللی دارد و نمیتواند جنبه-
های سیاسی عدم مداخله ناتو در سوریه را تبیین کند.
در مجموع ،می توان آثار پیشین درباره موضوع مقاله را به سه دسته تقسیم کرد :گروهی از منابع ،با رویکرد نهادی فقط
به ارائه کلیات درباره پیشینه ناتو و اقدامات آن در دهه اول بعد از فروپاشی شوروی میپردازد .بررسی موارد تاریخی
مداخالت بشر دوستانه ناتو نشان میدهد که سوریه و لیبی را میتوان به طور یکسان واجد شرایط مداخله نظامی تلقی
کرد .بنابراین براساس رویکرد نهادی نمی توان تبیین درستی از چرایی اقدامات ناتو در بحران لیبی و سوریه ارائه داد.
گروهی از منابع با رویکرد حقوقی تالش کردهاند که عوامل حقوقی اعمال مسئولیت حمایت درباره لیبی و سوریه را در
قالب نهادهای بینالمللی بررسی کنند .این بررسیهای حقوقی نشان میدهد که تک متغیر حقوق بینالملل نمیتواند
تبیین درستی از رفتار متفاوت ناتو در لیبی و سوریه ارائه دهد .گروه سوم منابع ،تالش کردهاند بحران لیبی و سوریه را
دست مایه تحلیل مقایسه قرار دهند .مشکل دسته سوم منابع این است که فقط خود را به جنبه خاصی از رویکرد
مقایسهای مانند توانمندیهای نظامی لیبی و سوریه یا مواضع متفاوت قدرتهای بزرگ درباره این دو بحران را محدود
کردهاند .نوآوری مقاله این است که تالش میکند با نگاه جامعتر ،همه جنبههای مادی و معنوی اقدام/انفعال ناتو در
بحران لیبی و سوریه را مد نظر قرار دهد.

مفاهیم تحقیق
بعد از فروپاشی شوروی ،ناتو تالش کرد که مأموریتهای خود را در قالب جدیدی با پوشش اقدامات بشردوستانه
بازتعریف کند .مداخله ناتو در لیبی نمونه عملیات بشردوستانه ناتو محسوب میشود .ناتو یکی از بازیگران فراملّی است
که بر مفهوم امنیت جمعی شکل گرفت اما به مرور توانست از اصول لیبرالی مانند مداخالت بشردوستانه و مسئولیت
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حمایت برای توجیه اقدامات خود به خوبی بهره ببرد .در ادامه به بررسی دو مفهوم مداخله بشردوستانه ۱و مسئولیت
حمایت )Barnett, Michael N. 2010: 188-92( ۴پرداخته میشود .الف) مداخله بشر دوستانه :مداخالت بشر
دوستانه به عنوان یک اقدام وکنش اجباری توسط یک یا چند کشور که شامل استفاده از نیروی نظامی در یک کشور
دیگر بدون رضایت مقامات آن کشور و در جهت حفظ حقوق بشر در مقابل حکومتهای دیکتاتوری است ،میباشد.
مداخله بشر دوستانه در مدت زمان به نسبت کوتاهی پذیرفته شد ) .(Jones, 2015: 161ب) مفهوم مسئولیت
حمایت :دکترین مسئولیت حمایت حاصل فجایع انسانی ناشی از نقض نظاممند حقوق بشر در دهه  ۱1میالدی می-
باشد .مسئولیت حمایت به موجب بندهای  ۹۱۱و  ۹۱۱بیانیه سران دولتها در اجالس عمومی سازمان ملل متحد در
سال  211۱به تصویب رسید .دکترین مسئولیت حمایت با هدف مقابله با نقض حقوق بنیادین انسانها در قلمرو یک
کشور و دولت تبیین و طبق آن اگر دولتی نقض حقوق بشر شهروندان خود را مرتکب میشود و یا قادر نباشد که از
شهروندان خود محافظت کند ،جامعه بینالمللی عهدهدار این مسئولیت خواهد بود .در اجالس جهانی  211۱سازمان
ملل ،دولتها اعالم داشتند در مواردی که دولتی قادر نیست جمعیت خود را در برابر نسل کشی ،جرائم جنگی و
پاکسازی قومی حمایت کند ،مسئولیت آن حمایت را میپذیرند ).(Gargo, 2014

دادههای تحقیق
ناتو و بحران لیبی :در طول بحران لیبی ،اعتراضات از بنغازی به دیگر مناطق لیبی سرایت کرد .در پایان فوریه 21۹۹
نیروهای قذافی کنترل بخشهای مهمی از لیبی را از دست دادند .جنگ داخلی در لیبی از  ۹۱فوریه سال 21۹۹
میالدی ،به دنبال شروع اعتراضات علیه قذافی آغاز شد و پس از سرکوب شدید در  21اکتبر  21۹۹میالدی با سرنگونی
معمر قذافی به پایان رسید .به دنبال جنگ داخلی در لیبی شورای امنیت و ناتو به تحوالت لیبی واکنش نشان دادند .از
جمله قطعنامه های مصوب شورای امنیت درباره لیبی مبنای عملیات نظامی ناتو در لیبی و سقوط معمر قذافی شد
).(Bhardwaj, 2014: 81-83

اعمال مداخله بشر دوستانه و مسئولیت حمایت توسط ناتو در بحران لیبی  :در طول بحران لیبی ،گزارش ها حاکی از
تشدید خشونت ها بود که طی آن قذافی شروع به سرکوب اعتراضات کرد .بان کی مون اعالم کرد که « صحنههای
بسیار آزاردهنده ای در لیبی رخ داده است که در آن نیروهای قذافی به شدت اعتراضات را سرکوب کردهاند که نشان از
خشونت رژیم قذافی است» ) .(Ban, 2011: 1سازمان ملل یک روز پس از تصویب قطعنامه  ،۹۱11جنایات مرتکب
شده علیه مردم لیبی را مطرح کرد .در این قطعنامه ،شورای امنیت از محکومیت لیبی توسط شورای امنیت ،اتحادیه
آفریقا و سازمان همکاری اسالمی استقبال کرد .این قطعنامه کشتار عمدی غیر نظامیان را محکوم کرده و خواستار
حمایت از شهروندان شد .براساس این قطعنامه شورا در کنار اعمال تحریمها علیه لیبی و اشاره به دکترین مسئولیت
حمایت ،جدیترین برخورد را با قضیه لیبی اتخاذ کرده است ) .(Hehir & Murray, 2013: 77-78بنابراین شورای
امنیت در  ۹1مارس  ،21۹۹قطعنامه  ۹۱1۱را به تصویب رساند .قطعنامه  ۹۱1۱خواستار آتش بس فوری و تشکیل
منطقه پرواز ممنوع بر فراز حریم هوایی لیبی شد .بنابراین تصمیم شورای امنیت ،منطقه پرواز ممنوع در جهت حمایت
از غیر نظامیان در لیبی است و ناتو مجاز به اتخاذ «کلیه اقدامات الزم »۱برای اعمال ممنوعیت بر فراز پروازها بود
).(Daalder, 2012: 5-7

ناتو ایجاد منطقه پرواز ممنوع را پس از تصویب قطعنامه  ۹۱1۱برای حمایت از جان غیر نظامیان انجام داد و مدتی بعد
طرابلس توسط ناتو آزاد شد و قذافی از قدرت برکنار و توسط انقالبیون لیبی کشته شد .حمالت ناتو صدمات زیادی به
نیروهای قذافی وارد کرد و در نهایت بیان کردند که ماموریت ناتو با موفقیت انجام شده است.
3- Humanitarian

intervention
Responsibility to protect
5- All the Necessary Measures
4-
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مداخله نظامی ناتو در جهت حفاظت از غیر نظامیان و مطابق با مجوز شورای امنیت در لیبی بوده است .اما در عرض
چند هفته از شروع عملیات ناتو در لیبی ،شواهد نشان میدهد که هدف اصلی ناتو از مداخله نظامی سرنگونی رژیم
قذا فی بوده است .کمتر از دو هفته به مداخله ،ناتو به نیروهای لیبی حمله کرد .در عین حال ،ناتو نیروهای لیبی را در
شهر سرت بمباران کرد ،جایی که هیچ تهدیدی وجود نداشت .به جای پیگیری آتش بس ،جنگ داخلی را در این کشور
تشدید کردند ) .(Fahim & Kirkptric, 2011فرانسه نیز تسلیحات خود را به نیروهای مخالف که توسط انگلستان،
ایتالیا و فرانسه آموزش دیده بودند ،تحویل داد.
تصویب قطعنامه  ۹۱1۱و صدور مجوز مداخله نظامی میتواند گویای این امر باشد که اراده سیاسی قدرتهای بزرگ
مبنی بر خاتمه یافتن بحران بوده است؛ با وجود هدف حمایت از غیرنظامیان ،سرنگونی رژیم قذافی هدف مهم ناتو در
لیبی بوده است .اولین حمله ناتو علیه رژیم قذافی در  ۹۱مارس رخ داد که پدافند هوایی و سیستمهای موشکی لیبی را
برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع هدف قرار داد ) .(Kirkpatric, 2011این عملیات نظامی در روز بعد تشدید شد ،زیرا
حمالت هوایی بر روی اهداف استراتژیک و کنترل طرابلس متمرکز بود .بنابراین ناتو بجای حمایت از غیر نظامیان،
توانایی قذافی برای انجام هرگونه جنگی را تضعیف کرد.
مسئله «امنیت انرژی» و مداخله ناتو در لیبی
در سالهای اخیر ،امنیت انرژی در نزد اعضای ناتو بسیار مهم تلقی شده است .به این دلیل که اعضای ناتو حدود ۱1
درصد از نیازهای انرژی خود را از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تامین میکنند .بی ثباتی در خاورمیانه ،عامل
اصلی نگرانی اعضای ناتو است .این مسئله باعث شده است که ناتو نقش مهمی در تامین امنیت انرژی داشته باشد .بر
این اساس ،نقش ناتو در تامین امنیت انرژی میتواند با همکاری اعضای ناتو ایفا گردد .در سالهای اخیر در بسیاری از
نشستها و بیانیه های ناتو بر امنیت انرژی تاکید شده است که مبنای رهیافت ناتو در زمینه تامین امنیت انرژی قرار
گرفت .براساس سند مفهوم نوین استراتژیک ناتو ،مصوب سال  21۹1در لیسبون ،امنیت انرژی همچنان یکی از مسائل
مورد توجه ناتو است ) .(Gallis, 2008مداخله ناتو در لیبی از همین زوایه قابل تحلیل باشد .لیبی با داشتن  ۴۶میلیارد
بشکه نفت بزرگترین ذخایر نفتی آفریقا را دارد .بررسی اجالسهای ناتو نشان میدهد یکی از اهداف مداخله این
سازمان در لیبی بحث مربوط به انرژی است .جنگ داخلی میتوانست به زیرساختهای نفت لیبی آسیب وارد کرده و
باعث باال رفتن قیمت نفت شود .بر همین اساس اعضای ناتو برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی مداخله نظامی
کردند .مداخله ناتو در لیبی را می توان به عنوان بازتابی از منافع غرب برای دسترسی به ذخایر نفتی لیبی ،خالصه کرد،
زیرا لیبی هفتمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان و سومین صادرکننده بزرگ به اروپا است.
ناتو و بحران سوریه
بحران سوریه در سال  21۹۹در شرایطی آغاز شد که در فیسبوک صفحهای با عنوان «سوریه بر ضد بشار اسد» گشوده
شد و از مردم در خواست کرد که بر ضد حکومت اعتراض کنند .بعد از این رویداد ،اعتراضات پراکندهای در شهرهای
مختلف سوریه رخ داد .تعداد مشارکت کنندگان در صفحه فیسبوک «سوریه بر ضد بشار اسد» به  2۱هزار نفر رسید .به
پیشنهاد آنها تظاهرات در شهرهای حمص ،حسکه ،دیرالزور ،قامشلی و درعا در جنوب برپا شد (نجات-۶۱ :۹۱۱۶ ،
 .)۶۶در مارس  21۹۹تظاهرات در مناطق مختلف سوریه برگزار و عمدتاً توسط حکومت سرکوب شد .این اعتراضات با
واکنش نیروهای امنیتی مواجه شد و در شهر درعا چهار نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند (نجات .)۶۶-۶۱ :۹۱۱۶ ،در
پی این حادثه تظاهراتی چندین هزار نفری به راه افتاد که خشم خود را با آتش زدن مقر حزب بعث ،مقر دادگستری و
چند اداره دولتی نشان دادند .عالوه بر مسائل داخلی ،دخالت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای این کشور را به گرداب
جنگ داخلی گستردهای فرو برد.
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پس از شروع بحران سوریه گروههای مختلفی برای مقابله با رژیم اسد شکل گرفتند .مجموع اقداماتی که توسط این
گروه ها در سوریه اجرا و سازماندهی شد موجب تشدید ،تداوم بحران و گسترش آن به فراسوی مرزهای این کشور شده
است .قدرتهای فرامنطقهای نیز سعی کرده اند تا به نحو بهتری از روند تحوالت در سوریه بیشترین نفع را ببرند .در
همین راستا ،کشورهای غربی در پوشش ناتو تالش کردهاند در تحوالت سوریه تاثیر گذار بیشتری داشته باشند.
امکان سنجی تکرار سناریوی لیبی توسط ناتو در سوریه:
کمیسیون مستقل بینالمللیِ نق ض سیستماتیک حقوق بشر از زمان شروع بحران سوریه حدود هفت گزارش تهیه کرده
و نتیجه آن شده است که دولت سوریه و گروههای شورشی نقض حقوق بشر را مرتکب شدهاند .در بحران سوریه وقوع
جنایات جنگی حتمی است و در طی دو سال اخیر چندین بار از سالح های شیمیایی در عرصه مخاصمات مسلحانه در
سوریه توسط نیروهای دو طرف استفاده شده است ) .(Thakur, 2014محکوم کردن رژیم سوریه و تایید مداخله
نظامی توسط اتحادیه عرب ،شورای امنیت را قادر نمیکند تا مداخله نظامی بشر دوستانه ناتو در سوریه را عملیاتی
کند .در حال حاضر ،مخالفتهای بینالمللی فر اوانی برای هر گونه مداخله نظامی در سوریه وجود دارد .کوفی عنان،
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ،در تاریخ  ۱مارس  21۹2اعالم کرد که «هرگونه مداخله نظامی را در
سوریه رد می کند ،زیرا منجر به وخیم تر شدن اوضاع در سوریه می شود» .کوفی عنان اظهار داشت که سازمان ملل
قطعنامهای را به تصویب رسانده است ،مبنی بر اینکه مداخله نظامی در این کشور باید به رهبری سوریه باشد (Knapp
) .& Lecturer, 2012روسیه و چین با مداخله نظامی بشر دوستانه ناتو در سوریه مخالف هستند ،چرا که منجر به
تغییر رژیم خواهد شد .به همین دلیل اس ت که این دو کشور مداخله بشر دوستانه سازمان ملل و ناتو در سوریه را
محکوم می کنند .دبیر کل سازمان ملل بیان کرد که اعمال مداخله بشر دوستانه در بحران سوریه تردیدهایی را در مورد
اینکه آیا اعمال  R2Pمی تواند به عنوان دکترین بحث بر انگیز مداخله بشر دوستانه در بحران سوریه کارساز باشد،
وجود دارد ) .(Perisic, 2017اگر چه نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحران سوریه مورد تایید قرار گرفته است اما
اعضای شورای امنیت نتوانستند قطعنامهای مبنی بر مداخله بشر دوستانه ناتو در بحران سوریه به تصویب برسانند.
روسیه و چین نه تنها هر قطعنامهای را علیه سوریه وتو کردند ،بلکه اعمال تحریمها علیه سوریه را نیز رد کردند .روابط
استراتژیک روسیه و سوریه باعث شده است تا سوریه جایگاه ویژهای در سیاست خارجی روسیه داشته باشد .با توجه به
موا نع ساختاری متعددی که در ارتباط با مداخله بشر دوستانه در سوریه وجود دارد میتوان به این نکته پی برد که
مداخله بشر دوستانه سازمان ملل و ناتو در بحران سوریه بعید به نظر رسد.
رویکرد و اقدامات ناتو در بحران سوریه:
با شروع بحران سوریه ،کشورهای غربی در پوشش نات و به نقش آفرینی در این بحران پرداختند .ناتو در بحران سوریه
اقدامات منسجم و هماهنگی را به مرحله عمل رساند که در ذیل به تحلیل و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
دیدگاه ناتو به بحران سوریه :راسموسن تاکید کرد که ناتو قصد هیچ گونه مداخلهای در سوریه ندارد .دبیر کل ناتو
در سخنرانی خود در آنکارا در تارخ  ۹1فوریه  21۹2با عنوان «ناتوی جدید – ترکیه جدید» اظهار داشت که ناتو قصد
هیچ گونه مداخله ایی در سوریه را ندارد .دبیر کل ناتو اظهار داشت که تنها راه حل بحران سوریه «توجه کردن به
خواسته های دموکراتیک مردم سوریه» می باشد ) .(Perez & Garau, 2013در روز  2۴فوریه ،طرح «دوستان
سوریه» با ابتکار فرانسه در تونس تشکیل شد .نتایج این نشست حیاتی بود زیرا کشورهای عضو ناتو «شورای ملی
سوریه» را به عنوان یک گروه شبه دولتی به رسمیت شناخت ) .(Grierson & Khomami, 2017دبیر کل ناتو از
طرح «دوستان سوریه» در  2آوریل و تالشهای آنها برای یافتن راهحل سیاسی برای بحران سوریه استقبال کرد.
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حمایت ناتو از ترکیه :در  22ژوئن ،یک جنگنده ترکیه حریم هوایی سوریه را نقض کرد و سپس در حریم هوایی این
کشور سقوط کرد .ناتو سقوط جنگنده ترکیه را نتیجه بی توجهی مقامات سوریه به هنجارهای بینالمللی صلح و امنیت
دانست و آن را محکوم کرد ) (Paust, 2011دبیر کل ناتو اعالم کرد که این سازمان «تحوالت در مرز جنوب ـ شرق
ناتو» را دنبال خواهد کرد .در  ۱اکتبر ،بر اثر برخورد یک پاتک نظامی از سوریه به داخل ترکیه  ۱نفر کشته شدند و
پس از آن ارتش ترکیه مواضع ارتش سوریه را بمباران کرد .در همان روز ،شورای آتالنتیک شمالی هم تحت ماده ۴
تشکیل جلسه داد ) .(Bhardwaj, 2012در  2۹نوامبر ،ترکیه از ناتو درخواست حمایت هوایی را داد .کشورهای آمریکا،
هلند و آلمان آمادگی خود را اعالم کردند .در چهارم دسامبر ناتو به درخواست ترکیه با اعزام پدافندهای ضد هوایی به
ترکیه موافقت کرد که به طور مستقیم به فرماندهی عالی ناتو در اروپا وابسته است ).(Kildorn, 2012
ناتو و خلع سالح شیمیایی سوریه :بعد از اینکه حکومت اسد و مخالفان در منطقه غوطه که تحت کنترل نیروهای
شورشی بود از تسلیحات شیمیایی استفاده کردند یک هفته بعد شورای آتالنتیک شمالی درباره سوریه جلسه فوق-
العادهای تشکیل داد ،زیرا ناتو همواره در بیانیهها و اجالسهای خود مقابله با سالح های شیمیایی و منع استفاده از این
تسلیحات را مورد تاکید قرار داده بود .در این جلسه دبیر ک ل ناتو ،دولت سوریه را مقصر دانست .اعضای ناتو مدعی
بودند که سرویسهای مخفی آن ها شواهدی در اختیار دارند که بشار اسد از گاز سمی سارین استفاده کرده است .در
نتیجه اعضای ناتو در حمایت از مداخله نظامی در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند .اما مداخله نظامی صورت نگرفت ،چرا
که روسیه پیشنهاد خلع سالح شیمیایی سوریه را در نظر داشت و اعالم کرد که سوریه به کنوانسیون خلع سالح
شیمیایی ملحق خواهد شد ) .(Samaan, 2012در همین راستا سه روز بعد از امضای این توافق نامه ،شورای ناتو ـ
روسیه در این مورد گفتگو کردند .دبیر کل ناتو اعالم کرد که اگر سوریه این طرح را به طور کامل عملی نکند ،شورای
امنیت اقداماتی را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به انجام میرساند .یک ماه بعد OPCW ،همه ظرفیتهای
موجود تولید سالح های شیمیایی را خنثی کرد .بر اساس اطالعات  ،OPCWتمام سالحهای شیمیایی بین هفتم ژانویه
تا  2۱ژوئن  21۹۴در بنادر سوریه بارگیری و به انگلیس ،فنالند و آمریکا فرستاده شد ) .(Kaim, 2014در چهارم
دسامبر  ،21۹۱شورای ناتوـ روسیه در یک بیانیه مشترک اعالم کردند تنها راهحل بحران سوریه ،فرایند سیاسی پیگیر
تحت رهبری سوریه می باشد.
ناتو و جنگ علیه تروریسم :از زمانی که گروه تروریستی داعش بخشهای زیادی از سوریه را به تصرف خود درآورد
و اقلیت های دینی را قتل عام کرد باعث شد تا ناتو مقابله جدی با داعش را پیگیری کند .ناتو در اجالس ساالنه خود
در ولز انگلستان از تالش برای هدف قرار دادن داعش خبر داد .در این اجالس اعضای ناتو بیان داشتند که رژیم اسد
باعث هرج و مرج و ویرانی در کشور شده است و بر نقش مهم اپوزیسیون میانه رو برای حفاظت از جامعه در برابر
تهدیدات دیکتاتوری رژیم سوریه و افراط گرایی داعش تاکید کردند ) .(www.nato.int/docu/wal/2014دبیر کل
ناتو در اردن اظهار داشت که ناتو از ائتالف جهانی برای شکست داعش در سوریه و عراق حمایت میکند و ائتالف تحول
عظیمی در سوریه ایجاد کرده است ).(www.nato.int/docu/wal/2014
ناتو و جنگ هوایی بینالمللی :ائتالف جهانی حمالت هوایی خود را در سوریه آغاز کرد .تا فوریه  ،21۹1این ائتالف
حدود  ۹۱،۴۱۱حمله هوایی در خاک سوریه را به انجام رساند .از زمانی که اعضای ناتو از پایگاههای نظامی ترکیه در
انجام حمالت نظامی به سوریه استفاده میکردند ،روسیه با دعوت دولت سوریه جتهای جنگی خود را در سوریه
مستقر کرد .دلیل این مساله قطعا جلوگیری از حمالت نیروهای ناتو به نیروهای دولتی سوریه بود (Losing, 2017:
) .40در  ۹۱اکتبر  21۹۱حمالت تروریستی وحشتناکی در پاریس به وقوع پیوست که طی آن حدود  ۹۱1نفر کشته
شدند .ناتو این ح مالت را محکوم و اعالم کرد که مواضع سازمان تروریستی داعش را با شدت هر چه تمام تر هدف قرار
خواهند داد .در جلسه اضطراری ناتو در  ۹۹فوریه  ،21۹۶تصمیم گرفته شد که با همکاری آژانس مدیریت مرزی
اتحادیه اروپا ،انتقال پناهندگان از ترکیه و یونان به اروپا متوقف شود .د ر همین راستا ،یک گروه دریایی ناتو برای مقابله
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با مهاجرت های غیر قانونی ایجاد شد .در جلسه وزرای دفاع ناتو ـ به ریاست ژنرال استولنبرگ ،دبیر کل این سازمان ـ
تصمیم گرفته شد که ناتو حمایت خود را از ائتالف بینالمللی علیه داعش تقویت کند ) .(Losing, 2017: 41آنها
شروع به اجرای برنامههای خاصی در اردن و تونس کردند و نظارت خود در مرز بین ترکیه و سوریه را تشدید کردند.

یافتههای پژوهش
هدف ما در این بخش از پژوهش بررسی این مساله است که چرا ناتو در بحران لیبی مداخله میکند و رژیم سیاسی
قذافی را سرنگون میکند ،اما در بحران سوریه که عمق بحران عمیقتر است ،مداخله نظامی صورت نمیگیرد .بنابراین،
ما در این بخش از پژوهش به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار متفاوت ناتو در بحران لیبی و سوریه میپردازیم.
سطح بینالمللی
اجماع /عدم اجماع قدرتهای بزرگ :اجماع بین اعضای شورای امنیـت منجـر بـه تصـویب اولـین قطعنامـه در 2۶
فوریه  21۹۹بر علیه لیبی شد .تصویب این قطعنامه اجماع میان ابر قدرتها در ارتباط با مدخله بشر دوستانه در لیبـی
را نشان میداد .در  ۹1مارچ  ،21۹۹قطعنامه  ۹۱1۱با  ۹1رای موافق و  ۱رای ممتنع در جهـت حفاظـت از شـهروندان
لیبیایی به تص ویب رسید .دلیلی که چین و روسیه با انجام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی موافقـت کردنـد مربـوط بـه
نگرانی آنها از چهره خود در نظام بینالملل بود ،چـرا کـه در بحـران لیبـی نقـض حقـوق بشـر بـه وقـوع پیوسـته بـود
) .(Spegele, 2011با شروع بحران سوریه و وقوع نقض حقوق بشر اعضای دائم شورای امنیـت نتوانسـتند قطعنامـهای
علیه سوریه تصویب کنند چرا که روسیه و چین هر قطعنامهای را در ارتباط با بحران سوریه وتو کردند .روسـیه و چـین
از اکتبر  21۹۹تا جوالی  ۱ ،21۹2قطعنامه شورای امنیت را وتو کردند ) .(Davidson, 2013این قطعنامهها ،اقدامات
دولت سو ریه را محکوم و خواستار مداخله بشر دوستانه ناتو میباشد .امکان اجماع میان ابر قدرتها برای مداخله نظامی
در سوریه به دلیل تضاد منافع میان آنها بسیار ضعیف است؛ این تضاد منافع به سازمانهای بینالمللی نیزکشیده شـده
است .در ادامه به صورت مختصر به بررسی منافع و رویکرد متفاوت ابر قدرتها در سوریه میپردازیم:
چین به این دلیل که ناتو در لیبی از قطعنامه  ۹۱1۱فراتر رفته است با مداخله بشر دوستانه در سوریه مخالف است .در
سال  21۹1روابط تجاری دوجانبه در حدود  2،۱دالر بوده است ) .(Hayoun, 2013مالحضات رسمی چین به طور
کلی مبتنی بر منافع ملی است .روسیه منافع سیاسی ـ اقتصادی گستردهایی در سوریه دارد .روسیه دارای پایگاه نظامی
در سوریه میباشد .سوء استفاده ناتو از قطعنامه  ۹۱1۱شورای امنیت در لیبی باعث شده است که روسیه نسبت به هر
گونه مداخله نظامی ناتو در سوریه بدبین باشد ) .(Alison, 2013روسیه از مدتها پیش تامین کننده تسلیحات سوریه
بوده است .روسیه تا سال  21۹2حدود  ۴میلیارد دالر به سوریه سالح فروخته است ) .(Saul, 2014آمریکا بر خالف
نگرانی های به ظاهر انسان دوستانه ،اهداف ژئوپلتیکی مهمی در سوریه دارد .آمریکا به دلیل روابط سوریه با روسیه و
ایران این کشور را در  ۹۱مه  21۹۹تحریم کرد .آمریکا در  ۱اوت  21۹۹به اتفاق کشورهای انگلیس ،فرانسه و آلمان
خواستار کنارهگیری بشار اسد شدند .به طور کلی منافع آمریکا در سوریه بر سرنگونی بشار اسد استوار است (Afoaku,

) .2015مواضع انگلیس به سوریه مواضعی مشاب ه آمریکاست .فرانسه نیز دیدگاهی بشر دوستانه و ژئوپلتیکی به بحران
سوریه دارد .فرانسه و انگلیس خواستار برکناری اسد از قدرت هستند .انگلیس و فرانسه به دنبال یک راهحل نظامی در
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انطباق با شورای امنیت در سوریه هستند .بنابراین ،فرانسه و انگلیس با ادعای استفاده دولت سوریه از تسلیحات
شیمیایی ،مداخله نظامی در سوریه را در نظر داشتهاند.
بنابراین اجماع و عدم اجماع ابر قدرت ها در بحران لیبی و سوریه عاملی مهم و تاثیر گذار در واکنش ناتو به بحران لیبی
و سوریه بوده است .اجماع میان قدرتهای بزرگ منجر به مداخله بشر دوستانه ناتو و سازمان ملل در لیبی شد اما در
بحران سوریه به دلیل شکاف میان قدرت های بزرگ و برخی مالحضات سیاسی ،امنیتی و اقتصادی روسیه و چین باعث
شد تا ناتو نقش انفعالی در بحران سوریه داشته باشد.
سطح منطقهای
نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی قذافی باعث شد تا کشـورهای منطقـه از شـورای انتقـال لیبـی حمایـت کننـد.
اتحادیه عرب جنایات رژیم قذافی را محکوم و از مداخله نظامی ناتو در لیبی حمایت کرد .اتحادیه عرب در بحران لیبـی
نقش بسیار فعالی را ایفا کرده بود .همان طور که کمتر از یک ماه از آغاز نا آرامیها ،عضویت لیبـی را بـه حالـت تعلیـق
درآورد و از برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی حمایـت کـرد ) .(Nalm, 2018اتحادیـه عـرب در بحـران
سوریه نقش به نسبت محدودتری داشته است .اتحادیه عرب پس از ماه نه ماه جنگ شدید در سوریه عضویت سـوریه را
به حالت تعلیق درآورد ) .(Zenco, 2011اعضای اتحادیه عرب تاکنون تمایلی به مداخله نظامی و برقراری منطقه پرواز
ممنوع در سوریه از خود بروز نداده اند.
ایران متحد استراتژیک سوریه است که می تواند نقش مهمی در امور منطقه ای ایفا کند .منافع استراتژیک ،حمایت از
بشار اسد ،حمایت از حزباهلل و از بین بردن گروههای جهادی محرکهای اصلی فعالیت ایران در منطقه است .در همین
راستا ،ایران تالش هایی برای تقویت ارتش سوریه انجام داده است .حمایت نظامی ایران از سوریه شامل ابعاد هوایی،
زمینی و دریایی بوده است ) .(Jageneau, 2016 & 2017اتحاد  ۱۱ساله بین ایران و سوریه یک محور استراتژیک
کلیدی در منطق ه تشکیل داده است .با شروع بحران سوریه ،روابط استراتژیک ایران و سوریه وارد فاز جدیدی شده
است .از آنجایی که نقش ایران در لبنان و فلسطین به طور کامل با محور تهران ـ دمشق در ارتباط است این امر باعث
شده است تا سوریه برای ایران به یک متحد استراتژیک تبدیل شود .بنابراین ،سطح منطقهای بر نقش ناتو در لیبی و
سوریه تاثیر گذار بوده است .نقش فعال اتحادیه عرب در بحران لیبی و نقش انفعالی این اتحادیه در بحران سوریه از یک
طرف و متحدان منطقه ای سوریه از طرف دیگر باعث تاثیر سطح منطقه ای بر نقش دو گانه ناتو در بحران لیبی و
سوریه شده است.
سطح داخلی
وضعیت داخلی لیبی ،مداخله نظامی ناتو در آن را تسهیل کرده بود .اما وضعیت داخلی سوریه بسیار متفاوت از لیبی
میباشد ،به طوری که مداخله بشر دوستانه ناتو در سوریه با محدودیتهایی مواجه شده است .ما در این بخش به
بررسی مقایسهای نقش عوامل داخلی لیبی و سوریه که تاثیر گذار بر رفتار ناتو بوده است ،میپردازیم.
مقایسه توانمندی های نظامی لیبی و سوریه :سیستم دفاع موشکی فرسوده که توسط شوروی طراحی شده بود
محدودیتهای فنی ارتش لیبی را نشان می داد .ارتش لیبی در جریان مداخله نظامی ناتو در مدت زمان کوتاهی توان
خود را از دست داد ) .(Stefan, 2012ضعف ساختار نظامی لیبی یکی از عوامل مهم مداخله نظامی ناتو بوده است.
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ارزیابی توانمندی های نظامی سوریه عامل مهمی بر فرآیند تصمیم گیری ناتو در بحران سوریه بوده است .از سال 211۶
تاکنون ،روسیه صادرات تسلیحات را به سوریه از  ۹۶میلیون دالر به  ۹۶2میلیون دالر افزایش داده است (Stochholm

) .International Peace Research Institute, 2010وجود تسلیحات شیمیایی عنصر دیگری است که باید تاثیرات
آن را بر رفتار ناتو در بحران سوریه مورد ارزیابی قرار داد.
جدول ( .)1توانمندیهای نظامی لیبی و سوریه
سوریه

لیبی

2۱۱111

۱1111

پرسنل فعال

۱۱۱111

۴۱111

نیروهای ذخیره

۴۱۱1

۱۱1

تانک

۶۶۹1

2۱۴1

پیاده نظام جنگی

2۹۶1

۶۱1

توپخانه

۱۱۹1

۱۱1

تسلیحات ضد هوایی

۱۴1

۴۱1

هلی کوپتر

۹۱

2۹

کشتی های نیروی دریایی

تعداد مشخص نیست

-----------

سیستم های راداری

متوسط

پایین

آمادگی نیروهای انسانی

ضعیف

ضعیف

زیر دریایی ها

فاکتور «توانمندیهای نظامی» لیبی و سوریه نقش مهمی در رفتار ناتو در این دو بحران داشته است .خطرات نظامی
دخیل در مداخله نظامی بشر دوستانه ناتو در سوریه بسیار بیشتر است.
مقایسه اپوزیسیون لیبی و سوریه :میزان همگرایی میان اپوزیسیون لیبی باال بود اما وضعیت نیروهای اپوزیسیون
سوریه بسیار شکننده و ناهمگن است .اپوزیسیون سوریه از طریق دین و قومیت سازمان یافته اند ).(Lenarz, 2015

اپوزیسیون سوریه و اعضای شورای ملی سوریه ) (SNCاز برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه حمایت کرده اند
) .(Kildorn, 2012اما این فرآیند مهم به این دلیل که نیروهای اپوزیسیون سوریه مناطق قابل دفاع و مستحکمی
ندارند در سوریه به وقوع نپیوست .اپوزیسیون سوریه بر خالف اپوزیسیون لیبی فاقد یک پایگاه برای سازماندهی و
تجدید قوا هستند .اعضای اپوزیسیون سوریه از سربازان فراری و شبه نظامیان محلی تشکیل شدهاند .اما در لیبی ،شهر
بنغازی به پایگاه اصلی اپوزیسیون لیبی تبدیل شد .از شهر بنغازی بود که اپوزیسیون عملیات خود را به صورت منسجم
انجام دادند و باعث شد تا ناتو با تکیه بر فعالیتهای اپوزیسیون ،عملیات نظامی خود را در لیبی به انجام برساند
) .(Square, 2012نیروی اپوزیسیون سازمان دهی شده در بحران لیبی به عنوان یک عامل کلیدی عمل کرده است.
مداخله نظامی ناتو در سوریه تا حدودی نیاز به یک اپوزیسیون منسجم و قوی دارد .وضعیت نیروهای اپوزیسیون سوریه
بر عمکرد ناتو در بحران سوریه تاثیر گذار بوده است .بنابراین ،وضعیت نیروهای اپوزیسیون لیبی و سوریه به عنوان یک
عامل داخلی در مداخله  /عدم مداخله ناتو در لیبی و سوریه شناخته میشود.
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مقایسه نحوه واکنش دولت لیبی و سوریه به اعتراضات داخلی :واکنش اسد نسبت به مخالفان دولت معتدل بود.
بشار اسد در مجلس سوریه بیان داشت که « به نیروهای امنیتی دستور داده شده است تا در جریان اعتراضات به
شهروندان آسیبی وارد نشود» ) .(Marsh, 2011چنین وضعیتی با آنچه که قذافی نسبت به مخالفان داشت ،متفاوت
بود .واکنش تند قذافی به مخالفان باعث واکنش بسیاری از سازمانهای بینالمللی علیه معترضان شد .در روز  22فوریه
 21۹۹کمیساریای عالی حقوق بشر از کشورها خواست تا «از خشونت سیستماتیک قذافی علیه معترضان جلوگیری
کنند» .بان کی مون ،اظهار داشت «رفتار وحشیانه رژیم ممکن است منجر به مداخله نظامی بشر دوستانه جامعه جهانی
در لیبی شود» ) .(UN Secretary General Special Adviser, 2011نیویورک تایمز از نقض سیستماتیک حقوق
بشر علیه مخالفان در لیبی انتقاد کرد .گزارشهای سازمان ملل حاکی از آن است که نیروهای قذافی مناطق غیر نظامی
را بمباران میکنند ) .(Fermor, 2102اما نقض حقوق بشر در سوریه معتدلتر به نظر میرسد .دولت سوریه ،استراتژی
دو گانه اصالحات در کنار سرکوب را دنبال کرد .در همین راستا ،حکومت نظامی را در آوریل  21۹۹در راستای ایجاد
گفتمان ملی در مه  21۹1و انجام اصالحات لغو کرد .در کنار اصالحات ،سرکوب نظامی مخالفان ادامه داشت & (Slim

) .Trombetta, 2014واکنش تند قذافی به مخالفان باعث اجماع جهانی بر علیه لیبی شد .بسیاری از سازمانهای
بین المللی جنایات رژیم قذافی را محکوم کردند و بستر الزم برای مداخله ناتو در لیبی فراهم شد .با وجود نقض حقوق
بشر در سوریه ،نوع واکنش دولت سوریه انجام دادن اصالحات در کنار سرکوب بوده است .نوع برخورد سوریه به
اعتراضات داخلی ،باعث عدم اجماع جهانی در خصوص مداخله نظامی بشر دوستانه ناتو در سوریه شد .شاید نوع
متفاوت واکنش رژیم لیبی و سوریه به مخالفان به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر دو گانگی رفتار ناتو در لیبی و سوریه
تلقی شود.

نتیجهگیری
ناتو طی سال های گذشته با دو بحران امنیتی بزرگ در مرزهای جنوبی خود یعنی بحران لیبی و سوریه مواجه بوده
است که در برخورد با هر کدام از این بحرانها ،راهبرد امنیتی متفاوتی را در پیش گرفته است .راهبرد مداخله نظامی
در لیبی ( )21۹۹و راهبرد عدم مداخله در سوریه نه تنها نشانگر تناقضهای عملی در راهبردهای امنیتی بلکه بازتاب
تناقض های هنجاری در رویکردهای امنیتی ناتو است .ناتو با توسل به قطعنامه  ۹۱1۱شورای امنیت و اصل مداخله بشر
دوستانه و مسئولیت حمایت ،به اقدام نظامی بر ضد لیبی دست زد و حکومت این کشور را سرنگون کرد .بر اساس این
دو اصل ،استدالل ناتو این بود که حکومت قذافی از ابزارهای غیرقانونی برای سرکوب مردم استفاده کرده است و
بنابراین ناتو موظف است به مقابله با این وضعیت بپردازد .اما در رابطه با بحران سوریه ،وضع به کلّی متفاوت بود .از یک
طرف ،ر وسیه با درس گرفتن از اقدام یک جانبه ناتو در لیبی ،نقش جسورانهتری برای مواجهه با بحران سوریه از خود
نشان داد و از طرف دیگر ،بازیگران منطقه ای مانند جمهوری اسالمی ایران تالش کردند در قامت یک بازیگر امنیتساز
منطقهای ،به تقویت توان داخلی کشورهای متحد بپردازند و مانع پیشبرد راهبردهای یک جانبه بازیگران فرامنطقهای
شوند .ضمن اینکه خوشبینی های اولیه ناتو برای استقرار امنیت و ثبات سیاسی در لیبی محقق نشد و امکان توسل
مجدد به مسئولیت حمایت عمالً اعتبار خود را از دست داد .بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی مقاله ،عوامل مؤثر بر
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دو گانگی رفتاری ناتو در بحران لیبی و سوریه در سه سطح رویکرد قدرت های بزرگ ،نقش بازیگران منطقهای و
وضعیت داخلی کشورهای هدف مورد بررسی گرفت .از نظر نگارندگان ،اولین و مهمترین مانع ساختاری در دوگانگی
رفتار ناتو در لیبی و سوریه ،تضاد منافع بین قدرتهای بزرگ بوده است .اجماع نسبی میان قدرت موثر منجر به
مداخله در لیبی و ایستادگی و مخالفت روسیه به خصوص در شورای امنیت ،منجر به نقش انفعالی این سازمان در
بحران سوریه شد .دومین مانع ساختاری ،نقش بازیگران منطقهای میباشد .لیبی نه تنها هیچ متحد منطقهای نداشت
بلکه نقش فعال اتحادیه عرب منجر به تسهیل مداخله بشردوستانه ناتو در لیبی شد .اما نقش فعال ایران به عنوان متحد
استراتژیک در بحران سوریه و نقش انفعالی اتحادیه عرب در مقابله با بحران سوریه باعث رفتار انفعالی ناتو در سوریه
شد .سومین مانع ساختاری ،توانمندی نظامی متفاوت لیبی و سوریه است .ضعف ساختار نظامی لیبی عامل مهمی در
«چشم انداز موفقیت» ناتو محسوب شد .اما سوریه از توانمندیهای نظامی به نسبت باالتری برخوردار بوده است.
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