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 چكيده
هاي اخـير مردمـي در خاورميانـه و شـمال آفريقـا، از معيارهـاي                  جامعه جهاني در مواجه با جنبش  

اي استفاده كرد؛ از سكوت در برابر فجايع رخ داده در برخي از كشورها مانند بحرين، تا اعمال        چندگانه
در خصوص مشروعيت و يا عدم مشروعيت اين دخالت يا عدم      .  دخالت مستقيم نظامي در بحران ليبي

مداخله بشردوستانه، نظريه غالب اين مباحثات بوده كـه      .  دخالت، مباحثات بسياري شكل گرفته است
اقدامات شوراي امنيت در خصوص بحران ليـبي چـه از لحـاظ           . با نقدهاي جدي نيز مواجه شده است

شايان ذكر است كه    .  مشروعيت، چه از لحاظ شيوه و مباني اقدامات شايسته بررسي و توجه وافر است   
رسـد و بايـد بـا         وظيفه جامعه جهاني تنها با اقدام نظامي براي حمايت از غيرنظاميان به پايـان نمـي         

 . هاي اخالقي و حقوقي خود عمل كند ها نيز، جامعه جهاني به مسئوليت يافتن درگيري پايان

 الملل، شوراي امنيت، ليبي، منطقه پرواز ممنوع مداخله بشردوستانه، حقوق بين: واژگان كليدي
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الملل دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ـ كارشناس ارشد رفاه اجتماعي        دانشجوي دكتري حقوق بين*  
 گذاري عمومي دانشگاه مااليا و دانشجوي كارشناسي ارشد سياست
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 مقدمه
المللي از زواياي گونـاگون، محـل         هاي جامعه بين  هاي اخير در خاورميانه و واكنش حوادث ماه

يكي از اين موارد، مسايل پيش آمده در ليبي و تحليل واكنش جامعـه جهانـي            . تامل فراوان است
نسبت به آن، با محوريت اقدامات شوراي امنيت و مداخلـه نظـامي صـورت گرفتـه در آن كـشور            

تر حوادث رخ داده در طول جنـگ و           توان با نگاهي فراخ  اكنون با پايان يافتن اين جنگ، مي.  است
ها در ليبي تـاكنون، سـواالت و نقـدهاي           از آغاز درگيري.  اوضاع ليبي پس از جنگ را بررسي كرد
صورت فردي و هم در مورد عملكـرد جامعـه جهانـي        ها به بسياري، هم در خصوص عملكرد دولت

هاي شوراي    بررسي مباني و چرايي مداخله، نحوه و زبان قطعنامه   .  صورت كلي، مطرح شده است به
امنيت، دايره وظايف و اختيارات شورا و حدود و ثغور آن، تحليل عملكرد نيروهاي ائتـالف، تـالش     

اند كه توجه تحليلگران را به خود جلـب     براي سرنگوني حكومت قذافي و غيره، همه ازمواردي بوده
در اين بين، نظرات مخالفان و موافقان اين اقدام شوراي امنيـت و ادلـه هريـك، از عمـق           . اند كرده

 .كند الملل و اصول آن حكايت مي هاي متفاوت از حقوق بين برداشت
در اين نوشته سعي شده است با تحليل مباني فكري مداخلـه بشردوسـتانه، از يـك سـو بـه                    
مشروعيت و يا عدم مشروعيت اقدام شوراي امنيت پرداخته شـود و از سـوي ديگـر، بـا بررسـي                      
حقوق مخاصمات مسلحانه حاكم بر اين موضوع از زاويه ديگـر بـه حـوادث ليـبي توجـه شـود و                  
همچنين با نگاهي به اقدامات جامعه جهاني پس از جنگ، به بررسـي نقـاط ضـعف و قـوت ايـن             

 .شود اقدامات پرداخته

 )هاي پيتر سينگر با تاكيد بر ديدگاه(مباني فكري مداخله بشردوستانه 

هوگو گروسيوس چهارصد سال پيش در كتاب خود اين سوال را طرح كرد كـه اگـر در اروپـا          
اي دارند؟ او در جواب اين سـوال      پادشاهان به شهروندان خود ظلم كنند، ديگر كشورها چه وظيفه

اقتـصادي برسـند و در        ــ   خود پاسخ داد كه، بايد از توصيه شروع كنند و بعد به تنبيهات سياسـي      
هـا    رسد امـروزه پـس از سـپري شـدن قـرن             به نظر مي  .  نهايت در آن كشور دخالت نظامي كنند

 .همچنان اين تئوري محل نزاع فراوان در بين انديشمندان است
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تر اين نظر بايد به كاوش در خصوص مداخله بشردوسـتانه، دخالـت بـشرـ              براي بررسي دقيق
 .محور و غيره بپردازيم

يـك در     ، هيـچ  ..)پيتر سـينگر، مايكـل والـرز و       (گرا و ليبرال     رسد فيلسوفان جماعت نظر مي به
تنها اختالف در شكل، نحوه اجرا، حـدود        .  خصوص مشروعيت مداخله بشردوستانه اختالف ندارند   

خصوص پس از نهضت جهاني حقوق بـشر، بيـش     اين مهم به.  گيرنده آن است آن و مرجع تصميم
محور به بشرـ محـور كـه در حـال            ـ    الملل از حالت دولت    از پيش نمود پيدا كرد وگذر حقوق بين

 .وقوع و تكامل است، بحث مداخله بشردوستانه را در كانون توجه انديشمندان بيشتري قرارداد
خوبي بـه بـسط ايـن         به1 يك جهان و اخالق جهاني شدن،     پيتر سينگر در كتاب خود با عنوان  

گويد كه بايد معيارهـا و قوانيـني را           جان استوارت ميل در اين خصوص مي «:  نظرات پرداخته است
اساس آن هم دخالت و هم عدم دخالت در امـور داخلـي ديگـر كـشورها را بتـوان                   وضع كرد كه بر

پذير است كه تعداد زيادي       گويد مداخله در امور يك كشور زماني توجيه  كوفي عنان مي.  توجيه كرد
هـدف منـشور    :  گويـد   هاي شديد قرار بگيرند، عنان مـي        از مردم در معرض قتل و يا تحمل سختي   

ملل دفاع از تك تك افراد بشر است، نه دفاع از كساني كـه آنهـا را مـورد آزار قـرار دهنـد؛                      سازمان
 ».تواند مجوزي براي مداخله باشد دهنده باشد، مي شدت براي وجدان بشريت تكان جناياتي كه به

مداخلـه بشردوسـتانه    «:  گويد  چنين مي هاي عادالنه و غيرعادالنه       جنگمايكل والرز در كتاب 
پذير است كه پاسخي باشد به اعمالي كه وجدان اخالقي بشريت را تكان دهد، اسـاس   وقتي توجيه

دهنده   شرط ديگر والرز براي دخالت، تكان     .  داند  اين قضاوت را هم باورهاي اخالقي مردم عادي مي
تا حد امكان بنا را بايد بـر عـدم    «:  گويد البته والرز مي ».بودن آن اعمال براي وجدان بشريت است

خصوص او اين نظر كه براي مداخله در امور يك كشور، نقض حقوق بـشر يـا     ، به»دخالت گذاشت
 .كند پيشبرد دموكراسي تنها شرط كافي است را رد مي

پذير است كه پاسخي باشد به اعمالي        مداخله بشردوستانه وقتي توجيه«:  گويد پيتر سينگر مي
آن هـم   .  شـود   كه باعث مرگ تعداد زيادي از مردم يا بروز جراحات شديد رواني و بدني به آن مـي 

پيتـر    ».وقتي كه دولتي كه ظاهرا مسول امور است، قادر يا مايل به جلوگيري از آن اعمال نباشـد      
كند، چه تعداد از مـردم، جراحـات تـا         كند و سواالتي مطرح مي سينگر اين نظر خودش را نقد مي
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تواند تصميم بگيرد كه شرايط زندگي كه به نابودي فيزيكي عده زيـادي از        اندازه، چه كسي مي چه
اي بر آنها تحميل شـده اسـت؟ بـه فـرض موجـه بـودن                  ريزي شده  نحو برنامه انجامد، به مردم مي

هـا انجـام      مداخله، آيا كشورهاي ديگر هم بايد مداخله كند؟ آيا فقط جناياتي كه بـر ضـد انـسان              
 شود، مالك مداخله است؟ مي

گويي به اين سواالت است كه صحبت از مداخله بشردوستانه را در دنياي          رسد پاسخ نظر مي به
ترين نكته اين است كه معيارهاي ثابـت و معيـني در           مهم.  كند رو مي به شدت با مشكل رو امروز به

. گذاري نـشوند  ها دچار چندگونگي همراه با تفاوت گيرنده اين خصوص وجود داشته باشد تا تصميم
پيـتر سـينگر    .  صورت يكسان حاكم باشـد      اگر معيار بشريت است، اين معيار بايد در همه موارد به     

سـازي نـژادي گـسترده يـا بيـم وقـوع؛ و               پـاك   2 :كنـد   گونه بيان مي معيارهاي مدنظر خود را اين
هـاي فـراوان      اما در حقيقت اين معيارها هم دسـتخوش ترديـد         .  ومير گسترده در حال وقوع  مرگ

است، تشخيص آن گستردگي چگونه و توسط چـه مرجعـي بايـد صـورت بگـيرد؟ آيـا كـشورها               
 المللي است؟ توانند تصميم بگيرند، يا مسئول جامعه بين صورت منفرد مي به

عنوان بنيـان حقـوق     منشور ملل متحد به 7 از سوي ديگر بايد به اين نكته دقت كرد كه فصل 
اي به حقوق بشر ندارد، بلكه سخن از تهديدات عليه صلح، نقض صـلح و اقـدامات         الملل، اشاره بين

هـا و عـدم مداخلـه         سخن از امـور داخلـي دولـت         2 تجاوزكارانه است، در كنار اين نكته كه ماده        
گـيرد كـه مبـاني مداخلـه          گونـه نتيجـه مـي       اما پيتر سينگر از مجموع اصول منشور اين  .  كند مي
 :تواند موارد ذيل باشد مي

 نقض حقوق بشر حتي در يك كشور خود تهديدي است عليه صلح؛. 1 
 وجود استبداد خود تهديدي است عليه صلح؛ و . 2 
 .شود حدود و اختيارات قانوني داخلي كشورها شامل حق ارتكاب جنايت عليه بشريت نمي. 3 

 3 .داند اي براي دخالت، اما قاعده سوم را قابل دفاع مي پيتر سينگر مورد اول و دوم را بهانه
گيرد كه حتي اگر مداخله مبناي قانوني نداشته باشد، مبناي          گونه نتيجه مي در حقيقت او اين

شـود،    او در مقابل نقدهايي كه به تبعيضات در خصوص چچن و بوسني مطـرح مـي      . اخالقي دارد
دليـل عـدم وجـود مبنـاي          كند كه بحث اين نيست كه عدم دخالت در بعضي مـوارد بـه      بيان مي
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سـازد،    ها، آن را غيرقابل قبول مي       هاي انساني ناشي از اين دخالت   خواهانه است، بلكه هزينه عدالت
 .ها شود در اينجا يك معيار وجود دارد، كار درست كاري است كه منجر به بهترين نتيجه

برخي از انديشمندان، حق مداخله بشردوستانه را در واقع نتيجه منطقي و طبيعي حق انقالب     
قربانيان نقض جدي حقوق    .  هاي جان الك ريشه دارد  اي كه در انديشه دانند؛ نكته و قيام مردم مي

عنوان يكي از     وقتي از حق تعيين سرنوشت به     .  هاي فرامرزي استفاده كنند بشر حق دارند از كمك
كنيم، اگر مردمي براي احقاق اين حق خود تالش كنند و        ها صحبت مي ترين حقوق انسان بنيادي

در اين مسير مورد نقض جدي ساير حقوق اساسي خود قـرار گيرنـد، دور از منطـق نيـست اگـر              
 .كمك به اين مردم بر اساس حقوق بشر قابل توجيه باشد

عنـوان    ترين مانع در اين راه، عدم مداخله در امور داخلي كشورها به   طور كه بيان شد، مهم همان
. صـورت كلـي اسـت       الملل بـه    يكي از اصول اساسي مطرح شده در منشور ملل متحد و حقوق بين     

شود، اين است كه آيا اين اصل عدم مداخله، يـك   ترين سوالي كه در اين خصوص مطرح مي ابتدايي
اصل مطلق و خالي از هر قيدي است؟ پاسخ به اين سوال، براساس برداشت ما از مفهوم حاكميـت،          

حاكميـت  .  متفاوت خواهد بود؛ اينكه براي حاكميت يك ارزش ذاتي قائل شـويم يـا ارزش ابـزاري               
هاي سياسي است كه به حقـوق وارد          ازجمله مفاهيم چندبعدي است كه ريشه اصلي آن در انديشه 

هـا در حقـوق       خصوص با طرح مساله مـشروعيت حكومـت        رسد اين مساله به نظر مي به.  شده است
دركتاب خود با يك برداشـت        4 فرناندو تسون.  دانان بيشتري قرار گرفت الملل، مورد توجه حقوق بين

مشروعيت عرضـي،   .  داند  كانتي از مساله حاكميت، حاكميت را داراي مشروعيت عرضي و طولي مي  
دهـد و مـشرعيت طولـي يـا           قرارداد اجتماعي بين شهروندان است كه دولت يا كشور را شكل مـي  

عمودي، كه ناظر به قرارداد نمايندگي بين اتباع و حاكمان است و بر مـشروعيت حكومـت داللـت               
الملـل    از ديدگاه او، تنها كشورهايي كه هردو مشروعيت را دارنـد از حمايـت حقـوق بيـن                  . كند مي

درستي عدم مشروعيت را تنها شرط الزم         البته او به .  توان در امور آنها مداخله كرد برخوردارند و نمي
اين برداشت ابزاري از حاكميت، از اصل عـدم مداخلـه، يـك           .  داند و نه شرط كافي براي مداخله مي

گونه كـه     داند كه يك حكومت همان سازد، بلكه آن را مشروط به اين مي اصل نامحدود و مطلق نمي
 .ملل، كوفي عنان، بيان كرده است، بايد در خدمت مردم باشد نه عليه آن دبيركل سابق سازمان
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در اين نگاه تا زماني كـه يـك        .  دهد مدار به حكومت سوق مي اين نگاه ما را به يك نگاه تكليف
الملـل در قبـال جامعـه         به تكاليف خـود براسـاس حقـوق بيـن            ـ   اش  ـ فارغ از شيوه اداره حكومت

الملـل،    عنوان يك عضو جامعه بيـن     المللي و بر اساس حقوق بشر در برابر اتباع خود بپردازد، به بين
عدم انجام هرگونه تكليفـي، مجـوزي بـراي مداخلـه           .  از حمايت اصل عدم مداخله برخوردار است    

در بياني ديگر، شايد بتوان گفت آنجايي كه سـخن از حقـوق نـسل اولـي حقـوق بـشر و                  .  نيست
هاست، در صورتي كه عدم انجام اين تكاليف منجر به اين شود كه عناصـر           تعهدات منفي حكومت

اي مشروع بر اساس حقـوق     توان از مداخله، آن هم مداخله المللي شكل بگيرد، مي يك جنايت بين
 .الملل، سخن گفت بين

 مبناي مداخله بشردوستانه: حمايت  مسئوليت 

حمايت يك هنجار يا اصلي، استوار بر اين ايده است كه حاكميت يك عنصر مطلـق    مسئوليت 
: جـرم تكيـه دارد      4 مـسئوليت حمايـت بـر       .  و داراي مصونيت نيست، بلكه داراي مسئوليت است

 )2 (.سازي قومي جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و پاك )1 (ژنوسايد،
قدم دانست؛ اصلي كـه بـار        انگاري اين اصل پيش توان تا حدودي در قانون اتحاديه آفريقا را مي

كه حكومتي در پشتيباني از ملت خـود         نهد تا زماني المللي مي دوش جامعه بين اين مسئوليت را بر
شـده   اين اتحاديه، به اين اتحاديه اختيـار داده     2005 در منشور .  دخالت دست بزند ناتوان است، به

در صورتي كه جرايم جنگي و عليه بشريت و ژنوسايد در يكـي از كـشورهاي عـضو رخ داد، ايـن                  
 5 .اتحاديه با اجازه مجمع حق دخالت خواهد داشت

المللي مداخله و حاكميت دولتي در سـال     از سوي ديگر، دولت كانادا نيز با تاسيس كميته بين
 .هايي را منتشر كرده است ، در اين خصوص گزارش2000 

 :نوع مسئوليت متفاوت تكيه دارد 3 حمايت، خود بر  اين مسئوليت

1. Genocide 
2. Ethnic Cleansing 
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جرايم عليه بـشريت   ـ  جرايم جنگي حمايت از جمعيتش در برابر ژنوسايدـ   دولت، مسئوليت. 1 
 .سازي قومي را داراست و پاك
المللي است كـه بايـد بـا         اگر دولتي قادر به اين حمايت از جمعيتش نباشد، اين جامعه بين.  2 

 .كمك در بازسازي توانايي آن دولت، قدرت حمايت را به دولت برگرداند
المللـي مـسئوليت دارد       صورت عامدانه دست از اين حمايت بردارد، جامعه بين اگر دولتي به.  3 

عنوان آخريـن     تا ابتدا از طريق ديپلماتيك دست به مداخله زده و در صورت گسترش خشونت، به       
 6 .راه از نيروي نظامي استفاده كند
اي به مسئوليت حمايت شده اسـت، امـا در سـاير              ملل، كمتر اشاره    در اسناد تعهدساز سازمان

، شـوراي امنيـت     2006 در آوريل   .  توان موارد متعددي در اين خصوص يافت        المللي مي اسناد بين
 2009 در سـال    .  دهـد   را مـورد تاييـد قـرار مـي          2005 مفاد نشست جهـاني       1674 در قطعنامه   

اي   مجمع عمومي هم در قطعنامـه  .  كند حمايت منتشر مي مون گزارشي در مورد مسئوليت كي بان
 7 .كند به اين مورد اشاره مي

حمايـت را يـك هنجـار و قـانون           رسد كه بتوان مسئوليت     نظر مي بر اين اساس، بسيار زود به
تنها بر اساس همان سيستم قديمي شوراي امنيت، تنها اگر نقض جـدي حقـوق بـشر را            .  دانست

در ايـن خـصوص اقـدام         7 توان براساس فـصل    المللي بدانيم، مي تهديدي عليه صلح و امنيت بين
استفاده ابزاري از ايـن اصـل از        .  حمايت نقدهاي جدي وارد است    خصوص كه بر مسئوليت به.  كرد

گـيري در ايـن خـصوص را بـسيار مـشكل              سوي كشورهاي غربي، پيچيدگي اين مفهوم تصميم      
انگيزد؛ زيرا اسـتفاده از نـيروي      هايي را برمي سازد، استفاده نظامي بر اساس اين اصل حساسيت مي

ترين نقدهـا     يكي از جدي .  هاي بيشتري شود تواند باعث به مخاطره افتادن حقوق انسان نظامي مي
گـيري    حمايت از برخورد گزينشي شوراي امنيت كه ناشي از ساختار و شيوه تصميم         بر مسئوليت

. تـوان گذشـت     راحـتي نمـي     از منطبق بر واقعيت بودن اين نقـد بـه        .  گويد در آن است، سخن مي
ايـن همـان تفاوتـي      .  توان منطبق بر اصول عدالت دانست       المللي را نمي  ساختار كنوني جامعه بين

عنـوان جـدايي مفهـوم عـدالت و صـلح و امنيـت                پردازان، از آن بـه      هاي نظريه   است كه در بحث   
المللي   توان در كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين        ردپاي اين نظر را مي.  شود المللي ياد مي بين
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تواند روند دادرسي در ديـوان را         كه شوراي امنيت به نام صلح، مي آنجايي.  كيفري نيز مشاهده كرد
كنـد،    عنـوان يـك پليـس يـاد مـي           ملل تاحـدودي بـه      حمايت از سازمان   مسئوليت.  متوقف كند 

منتقـدين ايـن اصـل      .  كه سيستم كنوني اين سازمان فاقد ابزار الزم در اين خصوص است     درحالي
توان به موفقيت ايـن اصـل        ملل، نمي حتي در مواردي عقيده دارند كه بدون تغيير ساختار سازمان

 8 .اميدوار بود
الملـل، امـروزه ضـرورتي        رسد مداخله بشردوستانه در بستر حقوق بيـن         نظر مي  طوركلي، به به

گـيري در ايـن       هرگونـه تـصميم   .  رو اسـت    بـه   هاي جدي فكري و كـاركردي رو     است كه با چالش
تـر در     خصوص، بايد با بررسي دقيق همه جوانب و نتايج آن همراه باشد تا از وقوع فجـايع بـزرگ             

طرفـي و خنـثي بـودن را         مسئوليت حمايت، مرزهاي بي.  المللي جلوگيري شود صحنه جامعه بين
المللي بخواهد از فجـايعي ماننـد روآنـدا جلوگـيري كنـد، مطلقـا               شكند؛ اگر جامعه بين درهم مي

توانـد خطرسـاز      اما همراهي دخالت بشردوستانه با اهداف سياسي نيز مي       .  طرف باشد تواند بي نمي
الملل حاضر كه سياست و سياستمداران در بسياري از معادالت نقش اساسـي     در جامعه بين.  باشد

خـاطر رهـايي از       توان به   دارند، مداخله بشردوستانه با اهداف سياسي يك بيم جدي است، اما نمي      
. رواست، غفلـت كـرد      به  هايي كه با نقض جدي و سيستماتيك حقوق بشر رو    اين ترس، از وضعيت

المللـي، منافـع      هـا در صـحنه بيـن        هـاي دولـت     گيري  بايد در جستجوي راهي بود كه در تصميم    
 .هاي سياسي آنها، نقش كمتري داشته باشد شان و انگيزه ملي

 :عنوان توجيهات يك مداخله بشردوستانه، قابل طرح باشد رسد داليل ذيل به نظر مي به
 ـ نقض فاحش حقوق بشر از سوي دولت مركزي در حال فروپاشي؛

 ـ عدم توانايي يا عدم تمايل دولت به جلوگيري از تجاوز به حقوق بشر؛
 .آميز و غيره هاي صلح ـ عدم كارايي گزينه

توان مبناي مداخله بشردوستانه را در اهداف منشور ملل، اعالميه حقوق بـشر و      طوركلي مي به
تواند ما را از اين حقيقـت غافـل           اما همه اين توجيهات نمي   .  هاي حقوق بشري دانست كنوانسيون

رو اسـت و همچنـان،        بـه   هـايي رو    سازد كه مبناي حقوقي مداخله بشردوستانه از جهاتي با ضـعف 
 .شود ها، مانع جدي بر سر راه مداخله تلقي مي حاكميت مستقل دولت
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 ليبي و اقدامات شوراي امنيت پيش از سقوط قذافي
پذيرفته شد، تحولي در حـوزه حقـوق     2011 مارس  21 شوراي امنيت كه در  1973 قطعنامه 

ايـن قطعنامـه و قطعنامـه       .  الملل و حمايت از حقوق بشر از طريق دخالت بشردوستانه اسـت            بين
بـه دادگـاه كيفـري        2011 فوريـه   15 شوراي امنيت و همچنين ارجاع موضـوع ليـبي در           1975 

المللـي پـس از       اين اقدامات جامـه بيـن   .  توان در يك راستا توضيح و تشريح نمود المللي را مي بين
اعتراض مردم ليبي به حكومت سرهنگ قذافي و سـركوب شـديد آنهـا از سـوي دولـت رخ داد؛                   

تـرين بحـث      محـوري .  عنوان نقض نظام حقوق بـشر يـاد كردنـد      سركوبي كه در قطعنامه از آن به
هـا ايـن اجـازه داده شـد تـا تمـام              پاراگراف چهارم آن بود؛ آنجا كه به همه دولت 1973 قطعنامه 

گيرند،   اقدامات ممكن را در حمايت از مردم غيرنظامي و مناطق غيرنظامي كه مورد حمله قرار مي     
بر اساس اين پاراگراف بود كه ابتدا فرانسه و سـپس بـسياري از كـشورهاي ديگـر بـا            . انجام دهند

هاي نظامي سرهنگ قذافي،      ايجاد منطقه پرواز ممنوع در مرحله اول و حمله به تاسيسات و پايگاه    
 . به يك دخالت بشردوستانه نظامي دست زدند

الملل محل ترديد بوده است؛ اينكه آيا اصـوالً   مداخله بشردوستانه نظامي همواره در حقوق بين
تر، سير اين وقـايع چنـد         توان بشردوستانه تلقي نمود يا خير؟ در بيان كلي    يك اقدام نظامي را مي
الملـل مـشروعيت      انگيزد كه آيا اين اقدام شوراي امنيت بر اساس حقوق بين   سوال اساسي را برمي

توان بشردوسـتانه ناميـد يـا خـير؟           داشته است يا خير؟ يا حتي اين اقدامات شوراي امنيت را مي      
توان توجيه كرد يا خير؟ و       اينكه اصرار به تغيير رژيم قذافي را بر اساس قطعنامه شوراي امنيت مي

يا اينكه اصوال بر اساس اين قطعنامه، اجازه دخالت رسمي در جنگ داخلي از سوي ساير كـشورها  
 داده شده است يا خير؟

براي بررسي حقوقي بهتر اين موضوع، ابتدا الزم است نگاه دقيقي بـه مـوارد مطـرح شـده در          
 :قطعنامه شوراي امنيت نمود

صادر شـد، بـا ابـراز نگرانـي از نقـض              2011 فوريه    26 كه در     9 شوراي امنيت 1970 قطعنامه
آمـيز مردمـي ليـبي،        گسترده و سيستماتيك حقوق بشر در ليبي و سركوب شديد تظاهرات صلح 

دبيركـل   ـ   اي  المللي منطقه   هاي بين سازمان. پردازد ابتدا به طرح دليل توجه خود به اين موضوع مي
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الملل كـه بـه       عنوان اعضاي جامعه بين     ملل را به   ـ قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل سازمان
كنـد و در همـان مقدمـه قطعنامـه از وقـايع ليبـي                 اند، مطرح مي    اين موضوع واكنش نشان داده   

 . كند عنوان جنايت عليه بشريت ياد مي به
در ادامه اين قطعنامه، شورا از مسئوليت حكومـت ليـبي در حمايـت از مـردم خـود سـخن                      

ها مقيـد بـه       توان گفت، احترام به حاكميت يك كشور از سوي ساير دولت  باره مي در اين.  گويد مي
رسـد در ايـن برداشـت،         نظـر مـي     آن است كه آن دولت حقوق اوليه مردم خود را رعايت كند، به      

احترام به حاكميت يك كشور مشروط به اين موضوع است كـه آن كـشور در حمايـت از حقـوق            
حـق تظـاهرات    :  مردم و احترام به حقوق بشر آنها كـه قطعنامـه شـورا بـه برخـي از آنهـا ماننـد                  

پـس از صـدور ايـن       .  كند، همـواره بكوشـد      آميز، آزادي بيان و آزادي ارتباطات اشاره مي      مسالمت
الملـل    توان از مطلق نبودن اصل عـدم مداخلـه در حقـوق بيـن                قطعنامه، با قاطعيت بيشتري مي 

 .سخن گفت
پارچگـي    در كنار بيان اين مواضع، شورا از احترام به حاكميت و استقالل ليبي، وحدت و يـك       

رسد ورود به حوزه داخلي كشورها و شكـستن مرزهـاي       نظر مي گويد، اما به ملت آن نيز سخن مي
شـود    هاي آن را در وقـايع سـومالي و سـاحل عـاج مـي                حاكميتي سنتي آنان كه برخي از ريشه      

توان بر اسـاس   اينجاست كه مي.  رسد مشاهده كرد، در اين قطعنامه در فصل هفتم به اوج خود مي
الملـل    ها يـك اصـل مطلـق در حقـوق بيـن             مقدمه اين قطعنامه گفت، احترام به حاكميت دولت

المللـي    كند؛ يعني صلح و امنيت بيـن       نيست، بلكه يك اصل و ارزش برتر بر اين اصل حكومت مي
از سـوي ديگـر، امـروزه تنهـا         .  پـردازد   هـا مـي     كه امروز بيش از پيش به تحديد حاكميت دولـت         

انـدازد، بلكـه نقـض        خطـر نمـي     المللـي را بـه      ها اين صلح و امنيـت بيـن         هاي بين دولت درگيري
المللـي قـرار گرفتـه        سيستماتيك حقوق بشر نيز با قاطعيت در ليست ناقضين صلح و امنيت بين        

است؛ برداشتي موسع از مفهوم صلح و امنيت كه قبل از ايـن قطعنامـه در كمـتر سـند و واقعـه                     
 .ايم حقوقي شاهد آن بوده

پايـان  :  نمايد  ، شورا خطاب به حكومت ليبي تقاضاي چند اقدام فوري را مي 1970 در قطعنامه 
هاي مشروع مـردم، احـترام بـه حقـوق بـشر و حقـوق بشردوسـتانه                    احترام به خواست   خشونت،
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  تضمين سالمت افراد در ليبي،     الملل، دستور آزادي ناظرين حقوق بشر به سير وقايع در ليبي،     بين
از سـوي ديگـر در      .  هـا   هاي بشردوستانه به مردم، و لغو محدوديت بـر رسـانه        اجازه رسيدن كمك

فوريه به دادستان ديـوان     15 گيرد وضعيت ليبي را از تاريخ  قسمت دوم قطعنامه، شورا تصميم مي
الملل كيفري ارجاع دهد و با اذعان به اينكه طبق اساسنامه اين ديـوان، كـشورهاي غيرعـضو                بين

هـاي    هـا و سـازمان      كند كـه شـورا از همـه دولـت           هيچ تعهدي به همكاري با آن ندارند، بيان مي
بـر ايـن اسـاس     .  خواهد كه با دادستان و دادگاه همكاري كامل نماينـد          اي مي المللي و منطقه بين

المللـي مكلـف بـه همكـاري          تمامي اعضاي جامعه بيـن    )  ها  تكليف شوراي امنيت بر دوش دولت  (
 .هستند، حتي اگر متعهد به اساسنامه نباشند

متعاقب شدت گرفتن وقايع در ليبي به تصويب شوراي امنبت رسيد، البتـه        10 ،1973 قطعنامه 
دو عضو دايم شوراي امنيت؛ يعني چين و روسيه، و اعضاي غيردايم؛ يعني برزيل، آلمـان و هنـد،              

اين قطعنامه با اشاره به ناكامي در جلب همكاري دولـت ليـبي بـا       .  گيري غايب بودند در زمان راي
وگسترش نقض سيستماتيك وگسترده حقوق بـشر، كـه           1970 جامعه جهاني بر اساس قطعنامه 

ها، شكنجه، اقدامات دولت ليـبي عليـه خبرنگـاران و             هاي خودسرانه، ناپديد شدن   شامل بازداشت
فعاالن رسانه است و با اشاره به اينكه حمله گسترده در سـرزمين ليـبي عليـه مـردم غيرنظامـي                 

شـورا بـا اشـاره بـه اقـدامات          .  پـردازد   جنايت عليه بشريت است، به شـرح تـصميمات خـود مـي          
خصوص تصميمات اتحاديه عـرب در خـصوص منطقـه پروازممنـوع و             اي و به هاي منطقه سازمان

 16 بس درخواست شده از سوي شوراي امنيـت در          حمايت از مردم غيرنظامي و عدم رعايت آتش
 :كند ، تصميمات ذيل را اتخاذ مي2011 مارس 

كنـد و همچنيـن بيـان         بس مـي  اين قطعنامه، شورا مجدداً درخواست آتش 2 و  1 در بندهاي 
هـاي    كند كه بهتر است براي يافتن يك راه حل كـه منجـر بـه يـك سـري اصـالحات از راه                     مي
آميز شود، به نماينده دبيركل وكميته نظارتي اتحاديه آفريقا در خصوص مسايل ليـبي اجـازه        صلح

 .مداخله داده شود
آن است كـه بـا عنـوان حمايـت از غيرنظاميـان آغـاز                 4 ترين قسمت اين قطعنامه، بند        مهم

شـود هرگونـه اقـدام الزم در جهـت            هاي عضو اجازه داده مـي       در اين بند، به همه دولت .  شود مي
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حمايت از غيرنظاميان و مناطق غيرنظامي انجام دهند و شوراي امنيـت و دبيركـل را از اقـدامات               
شـود كـه در ايـن مـورد بـا             صورت خاص از اتحاديه عرب خواسته مي سپس به.  خود مطلع سازند

 .شوراي امنيت همكاري الزم بنمايد
بلوكـه كـردن     شورا در ادامه اين قطعنامه بار ديگر به مواردي در خصوص منطقه پروازممنوع،        

الملـل،    بر اسـاس حقـوق بيـن      .  پردازد  هاي در حال اجرا در خصوص ليبي مي      اموال و ساير تحريم
انـد و در مـوارد بـسياري مفـاد ايـن              برخي از ناظرين اين اقدام شوراي امنيت را غيرقانوني دانسته 

عنوان مثال، ذكر عـدم توجـه دولـت ليـبي بـه               به.  دانند  الملل مي   قطعنامه را بر خالف حقوق بين
آميز مردم براي اصالحات را دخالت در امور داخلي كـشور ليـبي و همچنيـن ايـن                   مطالبات صلح

هاي مشروع مردم ليـبي، اصـالحات اساسـي،           درخواست:  قطعنامه را سرشار از عبارات مبهم مانند 
 2 مـاده     7 يافتن راه حل براي بحران و مواردي از اين قبيل دانسته و همه اين موارد را نقض بنـد           

هرگونه اقدام جهت حمايت    «كنند كه عبارت     از سوي ديگر، بيان مي.  دانند ملل مي منشور سازمان
هـا    گـيري   معناي اجازه براي سرنگوني دولت ليبي و يا كمك به يـك طـرف در         به »از غيرنظاميان

هاي منطقـه، ايـن سـوال را در اذهـان             زماني اين وقايع با ساير جنبش       از سوي ديگر، هم!  نيست؟
شـود، امـا در برابـر         انگيزد كه به چه علت شوراي امنيت در مساله ليبي اين چنين وارد مـي          مي بر

الملـل    كند؟ آيا نبايد از حقـوق بيـن         كشتار بحرين و يمن و هم اكنون در سوريه هيچ اقدامي نمي  
 توقع رفتار يكسان در موارد يكسان داشت؟

ترين نقدي كه بر اين مداخله بشردوستانه از سوي منتقـدين آن اظهـار        رسد اساسي نظر مي به
الملـل اسـت؛ همـان اصـلي كـه ديـوان              شود، نقض اصل اساسي عدم مداخله در حقوق بيـن          مي
 .در قضيه نيكاراگوئه آن را مورد تاكيد قرار داد 1966 الملل دادگستري در سال  بين

الملل عدم مداخله يك      براي پاسخ به اين سواالت بايد ابتدا مشخص شود كه آيا در حقوق بين  
المللي   يقين، اين صحيح است كه نظم كنوني حاكم بر جامعه بين     اصل بدون قيد و شرط است؟ به

هـا در     ها از يكديگر بنا شده است؛ نظمي كه با وجود همه كاسـتي       ملتـ  اساس استقالل دولت بر
اينكه ممكن است از طريـق نقـض        .  بسياري از موارد يك ثبات نسبي را به همراه خود آورده است   

الملل بيش    المللي برداشته شود و حقوق بين    عدم مداخله، همين نظم نسبي موجود در جامعه بين
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از پيش بازيچه سياست شود، نگراني بجا و صحيحي است، اما از سوي ديگـر بايـد بـه ايـن نكتـه             
. هـاي تـصويب منـشور ملـل متحـد شـده اسـت               توجه كرد كه دنياي امـروز متفـاوت بـا سـال            

توان گفـت     شدت با يكديگر گره زده است و ديگر اكنون نمي    ها را به شدن، سرنوشت انسان جهاني
ها جداست و اين مساله آسـيب و يـا سـودي بـه سـاير ملـل                     كه سرنوشت هر ملتي از ساير ملت

المللي، گرم شدن كره زمين، ميزان باالي مهـاجرت و            امروز بالياي طبيعي، جرايم بين.  رساند نمي
هـا بيـش از پيـش در تعييـن           طلبد كه انسان پناهندگي و بحران اقتصادي موجود، اين مهم را مي

الملل تنها بـر يـك        نكته قابل ذكر ديگر اين است كه، حقوق بين .  سرنوشت مشترك خود بكوشند
هـاي    اي از اصـول و ارزش       الملل مجموعـه    حقوق بين .  شود اصل و يا چند اصل محدود متكي نمي

درست است كه اصل عدم مداخله يكي از اين اصول است، اما در كنار اين اصل، ما        .  مشترك است
المللـي را     اين اصول در كنار يكديگر، نظـم موجـود بيـن          .  شاهد اصول حقوق بشردوستانه هستيم 

ها و اصل عدم مداخلـه،       از سوي ديگر، گويا اصول حقوق بشري و حمايت از انسان.  دهند شكل مي
پايه نيستند، بلكه اصل عدم مداخله تا زماني در خصوص يك كشور قابل احـترام       اصولي برابر و هم

البته اين مساله كه اين نقض فـاحش را    .  است كه آن دولت به نقض فاحش حقوق بشر دست نزند
رسد   نظر مي   در نگاهي ديگر، به   .  كند، بر جاي خود باقي است   چه كسي و بر چه اساسي تعيين مي

. در خصوص حمايت از غيرنظاميان، بايـد محـدود و مـضيق تفـسير كـرد            1973 عبارت قطعنامه 
رسد در مفهوم و سياق قطعنامه، بتوان از اين عبارت سرنگوني دولت ليـبي را برداشـت         نظر نمي به

البته حتي بر منتقدان اين مداخله بشردوستانه نيز تجاوزات صـورت گرفتـه در ليـبي عليـه          .  نمود
واقع وظيفـه     شود، به   سئوالي كه مطرح مي.  گناه روشن و غيرقابل ترديد است مردم غيرنظامي و بي

گناه توسط دولت خود چيست؟ آيا بين زنـدگي مـردم      المللي در مقابل كشتار مردم بي جامعه بين
شـوند و     غيرنظامي كه از طريق يك دولت بيگانه در حال جنگ با دولـت متبوعـشان كـشته مـي         

 شود، تفاوت وجود دارد؟ دست دولت خود كشته مي هاي غيرنظامي كه به انسان

 هاي نظامي ليبي حقوق مخاصمات مسلحانه در درگيري

بنـدي    براي بررسي حقوق مخاصمات مسلحانه حاكم در بحران اخير ليبي، بر اسـاس تقـسيم         
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گـوييم و     سنتي اين حقوق در خصوص قواعد حاكم بر جنگ، از قواعد حاكم بر جنگ سخن مـي          
گنجـد؛ مخاصـمات      هاي كنوني در ليبي در كـدام چـارچوب مـي        تشخيص اين مهم كه، درگيري

 11 المللي شده؟ المللي و يا بين مسلحانه داخلي، بين
 :هاي ليبي را از آغاز تاكنون به دو قسمت تقسيم كرد بهتر است درگيري

 هاي شوراي امنيت؛ و هاي داخلي تا زمان تصويب قطعنامه از آغاز درگيري. 1 
 .المللي تا كنون ها و ورود نيروهاي بين از تصويب قطعنامه. 2 

توان به قبل و بعد از پذيرش مشروعيت شوراي انتقـالي از سـوي برخـي            اين مرحله را نيز مي
هاي نظـامي داخلـي در        المللي و با آغاز درگيري      تا قبل از دخالت جامعه بين   . ها تقسيم كرد دولت

هـا در اغلـب       اين نوع درگـيري   .  توان مخاصمه داخلي دانست ها را قطعاً مي ليبي، نوع اين درگيري
انـد؛    هايي كه به معارضه مسلحانه با آن برخاسته  اي است بين حكومت و گروه يا گروه اوقات منازعه

اي اسـت     اي از افراد به سالح به منظور دگرگوني ساختار سياسي جامعه   يعني گاه دست بردن عده
 12 .هاي متعارف و منطبق با قانون اساسي ميسر نيست كه از راه

هاي ژنو و پروتكل الحاقي دوم قرار         مشترك كنوانسيون 3 ها تحت صالحيت ماده  اين درگيري
المللـي آغـاز شـد كـه تحـت صـالحيت همـه                المللي، جنگي بين    با ورود نيروهاي بين.  گرفت مي

گرفت؛ يعني ما در يك زمان و مكان معيـن بـا دو نـوع              هاي ژنو و پروتكل اول قرار مي كنوانسيون
عنـوان نماينـده      اين مساله از زمان پذيرش مشروعيت شـوراي انتقـالي بـه      .  رو شديم به درگيري رو

رساني و تقويت بنيه نظامي مخالفان       ها مانند فرانسه و قطر و كمك شورشيان از سوي برخي دولت
توان درگيري بين شورشيان و دولـت     اي كه ديگر نمي گونه قذافي، پيچيدگي مضاعفي پيدا كرد؛ به

توان گفـت ايـن درگـيري تبـديل بـه يـك               ليبي را يك درگيري داخلي محض دانست، بلكه مي      
 .همراه دارد ها نتايج مهمي به تفكيك بين اين نوع درگيري. المللي شده است درگيري بين

تـري    المللي حاكم است كه طيف وسيع      المللي شده، قواعد مخاصمات بين هاي بين بر درگيري
هـاي ژنـو، تنهـا        مساله ديگـر، ايـن اسـت كـه بـر اسـاس كنوانـسيون              .  شود  از قواعد را شامل مي

هـا، تحـت شـمول ايـن قواعـد قـرار              يا تعداد بيشتري از اعضاي كنوانـسيون       2 هاي بين  درگيري
ملـل عـضو ايـن        هـايي ماننـد نـاتو يـا حـتي سـازمان             دانيم كه اصوالً سـازمان      گيرند و ما مي     مي
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توانيم از صالحيت اين اسـناد صـحبت كنيـم؟ حـتي اگـر                ها نيستند، پس چگونه مي   كنوانسيون
المللـي    چنين برداشتي صحيح باشد، واضح است كه كه امروزه قواعد ژنو، قطعاً به يك عـرف بيـن      

 .الملل ملزم به رعايت آن هستند تبديل شده است، پس همه تابعين حقوق بين
هاي ليبي، بحث مسئوليت نيروهاي درگـير در جنـگ مطـرح          از سوي ديگر در مورد درگيري

اند، كاري مـشروع      آيا مقاومت در برابر نيروهايي كه با مجوز شوراي امنيت به ليبي وارد شده .  است
توانند از مصونيت كيفري رزمندگان استفاده كنند؟ يا در برابـر اعمالـشان          است؟ آيا اين نيروها مي

 مسئوليت كيفري دارند و مسئول اعمال مجرمانه خود نظير قتل و تجاوزاتشان هستند؟
تـوان از مـصونيت صـحبت كـرد؛ زيـرا در              خصوص در مورد آمـرين، نمـي       رسد، به به نظر مي

هاي شوراي امنيت بارها به مسئوليت متجاوزان به حقوق اساسي مردم سخن گفته شـده       قطعنامه
 .المللي سپرده شده است ها به ديوان كيفري بين و حتي بررسي اين جنايت

بان حقوق بشر بيان كرده است كه نيروهاي امنيتي ليبيايي و نيروهـاي خارجـي      سازمان ديده
الملل به خاطر اسـتفاده غيرقـانوني از زور          جنگند، تحت لواي حقوق بين كه به نفع دولت ليبي مي

  13 .توانند محاكمه شوند مي

 قواعد حاكم برمنطقه پرواز ممنوع

منظـور ايجـاد محـدوديت بـراي عمليـات نظامـي              در معناي مقدماتي، منطقه پرواز ممنوع به
صـورتي    طور كلي، منطقه پرواز ممنوع يك نوع محاصره است و شايد به    به.  آيد وجود مي ها به دولت

تنهـا مبنـاي حقوقـي آن را        .  هـا دانـست     بتوان آن را يك محاصره دفاكتو حاكميت هوايي دولـت     
صـورت، منطقـه پـرواز        در غـير ايـن      14 .توان در منشور و اختيارات شواري امنيت جستجو كرد   مي

الملـل    تواند يك عمل غيرقانوني استفاده از زور باشد كه تخطي از اصـول حقـوق بيـن                 ممنوع مي
رو   از ايـن    15 برخي عقيده دارند كه منطقه پرواز ممنوع، يك عمليات نظـامي فعـال نيـست،         .  است

 .نبايد شامل ساير اقدامات نظامي شود
اولين آنهـا   .  صورت برجسته، سه بار منطقه پرواز ممنوع ايجاد شده است        در دو دهه گذشته به

يك ائتالف موقتي از نيروهاي نظامـي       .  بوده است   90 ـ91 هاي  پس از جنگ خليج فارس بين سال
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گرفتـن    وجود آمد كه در مقابل مورد حملـه قـرار      شوراي امنيت به  686 و  678 بر اساس قطعنامه 
اين منطقه تا   .  كردها در شمال و مردم شيعه در جنوب عراق توسط نيروهاي دولت وقت عراق بود    

ها بيان نـشده بـود، بلكـه       البته ايجاد اين مناطق به صراحت در قطعنامه.  وجود داشت 2003 سال 
 .ها بود برداشتي از اين قطعنامه

 1992 هـاي قومـي       منطقه پرواز ممنوع ديگر، بر فراز بوسني و هرزگووين در زمـان درگـيري       
، پرواز بر فراز مناطقي از اين كـشوررا بـدون اشـاره بـه            788 شوراي امنيت در قطعنامه . ايجاد شد

ها بر اين مناطق، شوراي امنيـت بـا تـصويب             پس از پرواز صرب .  ممنوع اعالم كرد 42 يا  41 ماده 
المللـي،    هـاي بيـن     صورت فردي يا در قالب سـازمان   ها را مختار كرد كه به اي ديگر، دولت قطعنامه

نتيجه آن شد كه ناتو اجراي اين عمليات را برعهده گرفـت،          .  هرگونه اقدام مورد نياز را انجام دهند
 .اين عمليات به نوعي سرلوحه عمليات در ليبي است

اولين اقدام در خصوص ايجاد منطقه پرواز ممنوع، تشخيص شوراي امنيت در خصوص تهديد      
المللـي اسـت؛ ايـن نكتـه در خـصوص             بودن، نقض يا تجاوز يك وضعيت عليه صلح و امنيت بين   

دومين اقدام، تعيين مجريـان ايـن عمليـات         .  صورت گرفته است   1970 وضعيت ليبي در قطعنامه
گزينـه در خـصوص       3 صورت معمول، شوراي امنيت در خصوص منطقه پرواز ممنوع بـا          به.  است

 16 :رو است به اينكه چه كساني منطقه پرواز ممنوع را ايجاد كنند، رو
ملل، كه در نبود اينان و محدوديت اختياراتشان كمتر مورد اسـتفاده قـرار          نيروهاي سازمان.  1 
 گيرند؛ مي

 صورت عمومي يا خصوصي براي برقراري منطقه برگزينند؛ و هاي عضو را به دولت. 2 
 .عنوان نيروي مستقل با مجوز شورا اقدام كند ملل يا به نام سازمان المللي كه به سازمان بين. 3 

نيروهاي ناتو بـا همراهـي      .  در خصوص ليبي، شورا تركيبي از گزينه دوم و سوم را انتخاب كرد 
 .دار شدند كشورهاي ديگر مانند اياالت متحده و همچنين اتحاديه عرب اين مسئوليت را عهده

 قواعد جنگي در ارتباط با منطقه پرواز ممنوع

از آنجا كه منطقه پرواز ممنوع، استفاده نيروي نظامي عليه يك دولت است، حتي اگر با مجـوز  
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ترين اصـلي كـه در        اولين و مهم  .  گيرد المللي قرار مي شوراي امنيت باشد، تحت قواعد حقوقي بين
اصل تناسـب و اقـدامات      .  اين خصوص بايد رعايت شود، اصل تفكيك نظاميان و غيرنظاميان است 

احتياطي نيز بايد مورد توجه وافر قرار گيرد؛ اينكه چه زمـاني هواپيمـايي كـه وارد منطقـه پـرواز              
اگر در اين هواپيما غيرنظاميـان حـضور        .  گيرد، بسيار اهميت دارد  ممنوع شده مورد حمله قرار مي

 داشتند، چه بايد كرد؟
هـاي    بهترين راه دقت به اين نكته است كه، قواعد جنگي در پـي ايجـاد تعـادل بيـن ضـرورت         

اگر افرادي با اختيار وارد اين هواپيما شده باشند، به اين معناست كـه       .  نظامي و مسايل انساني است
در اينجا اصل تناسب اسـت      .  روند  شمار مي   اند و نيروي نظامي به مستقيما وارد درگيري نظامي شده

شـوند، مـسايل را بـسيار         موردي كه غيرنظاميان به اجبار وارد مـي        17 .كه بايد مورد توجه قرار گيرد
مثابه استفاده از سپر انساني است كه تحت لواي حقوق بشردوستانه          اين عمل به.  سازد تر مي پيچيده

نكته اساسي ديگر اين است كـه، بايـد همـواره احتمـال خطـاي ورود را بدهنـد و از                    .  ممنوع است
اين همان اصل رعايت اقـدامات احتياطـي        .  هاي راديويي و هشدار در اين موارد استفاده شود    تماس

ها و ابزار جنگي، بايد دقت شود كه ساقط كردن هواپيماي جنگي        در خصوص روش.  در حمله است
از سـوي   .  هاي ممنوعه جلوگـيري شـود     نبايد باعث صدمه به غيرنظاميان شود و از استفاده از سالح

عنوان اسير جنگـي      ديگر، اگر خلبان و كادر پروازي در جريان منطقه پرواز ممنوع دستگير شوند، به   
 :در خصوص منطقه پرواز ممنوع ليبي، نكاني قابل ذكر است. شود با آنها برخورد مي

هايـشان بايـد مرتـب بـا دبيركـل در             هاي اجراكننده در خصوص فعاليـت  ها و سازمان ـ دولت
 باشند؛ تماس

ها بايد به مجريان در خصوص اجراي اين منطقه كمك كننـد و از سـوي ديگـر                ـ ساير دولت
 شود؛  ها با دولت ليبي، عملي غيرقانوني تلقي مي همكاري دولت

توانند عليه همه مواضع دولت ليبي در زمين و هوا براي حمايـت از        ـ نيروي نظامي ائتالف مي
 غيرنظاميان، وارد حمله نظامي شوند؛ و

طرفه از سوي دولت ليبي، باعث متوقف شدن اين عمليات نشد، تا زماني        بس يك ـ اعالم آتش
 . كه غيرنظاميان در خطر هستند اين عمليات ادامه خواهد داشت
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 اقدامات جامعه جهاني پس از سقوط قذافي
المللـي كيفـري را،       صورت خاص شوراي امنيت و اقدامات ديوان بيـن  ملل و به اقدامات سازمان

 :توان به سه گروه تقسيم كرد پس از سقوط قذافي و قتل او، مي
طوركلي مبارزه بـا   رسيدگي به جرايم رخ داده در طول جنگ ليبي و محاكمه مرتكبين و به. 1 

 عدم مجازات مجرمين؛
ها، آزادسازي اموال بلوكـه شـده و لغـو منطقـه پـرواز             گيري در خصوص لغو تحريم تصميم.  2 

 ممنوع؛ و
 .و بازسازي نهادهاي عمومي  ليبي پس از جنگ، ايجاد صلح. 3 

 محاكمه مرتكبين جرايم رخ داده در طول جنگ ليبي. 1 

هاي ليبي، جرايم بسياري؛ اعم از جنايت عليه بشريت و جنايات جنگـي رخ              در طول درگيري
شـوراي  .  حدي بود كه منجر به واكنش جامعه جهاني در اين خصوص شد  شدت اين جرايم به.  داد

فوريه سال جاري ميالدي، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، طـي قطعنامـه             25 امنيت در 
اساسـنامه رم، از بـازه        13 عضو حاضر در آن رسيد، مطابق بند دوم ماده  15 كه به تصويب  1970 
المللـي    وضعيت اين كـشور را بـه ديـوان بيـن          )  قطعنامه  8 تا    4 مطابق بندهاي  (فوريه،  15 زماني 

 .كيفري ارجاع نمود
آيد، اما از آنجا كه سـازوكار         حساب نمي   المللي كيفري به  دولت ليبي عضو اساسنامه ديوان بين

ارجاع وضعيت جنايات ارتكابي داخل در صالحيت ديوان از طريـق شـوراي امنيـت در اساسـنامه         
بيني شده، ارجاع وضعيت كشور مزبور به ديوان امري است كه در چارچوب اساسـنامه         مزبور پيش

نحوي است كه حتي مقامـات و         در واقع، سازوكار تعبيه شده در ديوان به. رم صورت پذيرفته است
نيستند، نتوانند با استناد به اصل رضـايت در حـل و فـصل         عضو اساسنامه رم هايي كه اتباع دولت

بـسا    المللي و چه   اعمال خويش بگريزند و نظم عمومي بين المللي از كيفر اختالفات و معاهدات بين
 18 .مختل سازند نظم داخلي كشورها را

متعاقب اين مساله، قرار بازداشت قذافي و دو تن از پسرانش و برخي ديگر از مسئولين دولـت          
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با كشته شدن قذافي به دست نيروهاي انقالبي، پرونـده محاكمـه            .  شد ليبي در زمان قذافي صادر 
الملـل و حقـوق بـشر         شود؛ هرچند كه با توجه بـه مبـاني حقـوق بيـن              سرهنگ قذافي بسته مي

 .شود شدن قذافي بدون محاكمه امري مذموم تلقي مي كشته
كيفري، با دستگيري سيف اسالم قذافي و احتمال دستگيري سنوسي،       در راستاي مبارزه با بي

المللي كيفـري، صـفحه ديگـري از تعـامالت ديـوان و دولـت               ديگر متهم تحت تعقيب ديوان بين
كنـد كـه قـضات ديـوان          ، دادستان ديوان اعالم مـي    2011 نوامبر  22 در .  انتقالي ليبي ورق خورد

بـا توجـه بـه تكميـل بـودن          .  شود  تصميم خواهند گرفت كه اين متهم چگونه و كجا محاكمه مي   
المللي كيفري، نبايد فراموش كرد كه باوجود اولويت داشتن محـاكم داخلـي               صالحيت ديوان بين

كـه ايـن محاكمـه صـوري و           براي محكمه متهمين جرايم در حيطه صالحيت ديوان، در صـورتي  
بدين جهت اسـت كـه لوييـس        .  دور از عدالت برگزار شود، ديوان حق محاكمه پيدا خواهد كرد        به

كند كه اگرچه كشورها از نظر حق محاكمـه اتبـاع خـود               مورنو اوكامپو، دادستان ديوان، اعالم مي 
متعاقب ايـن   .  داراي اولويت هستند، اما او نگران محاكمه عادالنه فرزند ديكتاتور پيشين ليبي است

شود كه امكان دارد دادگاه قذافي پسر در          مساله، در جريان ديدار دادستان ديوان از ليبي اعالم مي 
 .المللي كيفري ليبي برگزار شود؛ البته تحت نظارت ديوان بين

 2009 در كنار اين مساله، يعني محاكمه سران دولت سابق ليبي، شوراي امنيت در قطعنامـه         
كيفـري را يكـي از        كند و مبـارزه بـا بـي        ها اشاره مي به مساله عدم مجازات ساير مرتكبين جنايت

هاي خود را در خـصوص     تواند نگراني اما اين شورا نمي.  داند الزامات پروسه صلح سازي در ليبي مي
گـيري و     انتقـام .  هاي خارج از رسيدگي قـانوني پنهـان كنـد         هاي خودسرانه و اعدام ادامه بازداشت
درسـتي    تـوان مـشاهده كـرد، بـه         جويانه كه اوج آن را در كشته شدن قـذافي مـي         اقدامات تالفي

رسـد برقـراري سـريع        نظـر مـي     بـه .  خطر انداختن صلح و ثبات در ليـبي شـود           تواند عامل به    مي
طـور    توانـد بـه     همراه باشد، مـي  29 هاي اين متهمان در فضايي كه با اصول دادرسي عادالنه دادگاه

 .گيري در ليبي جلوگيري كند موثر از گسترش فضاي نفرت و انتقام
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ها، آزادسازي اموال بلوكه شدن و لغـو منطقـه            گيري در خصوص لغو تحريم تصميم.  2 
 پرواز ممنوع

منظور كنترل اوضاع و فشار به حكومت قـذافي بـراي          زمان با بحران ليبي به شوراي امنيت هم
همكاري با جامعه جهاني در ابتدا و پس از آن ساقط كردن قذافي، سلسله تـصميماتي بـر اسـاس        
فصل هفت منشور ملل متحد گرفت، كه علت وجودي اكثر اين تصميمات پس از سقوط قـذافي،           

 2019 و    2009 شـوراي امنيـت در دو قطعنامـه       .  كشته شدن او و آزادسازي ليـبي از بيـن رفـت       
از آنجا كه همه اين تصميمات بر اساس فـصل      .  خصوص اين موضوعات دست به تصميماتي زد در

قطعنامـه  .  داد  هفت منشور گرفته شده بود، لغو اين تصميمات نيز بايد بر اساس اين فصل رخ مـي     
كند كه امـوال ضـبط شـده          شوراي امنيت، با توجه به سقوط قذافي، به اين نكته اشاره مي  2009 

. نفع مردم ليـبي، تغيـير جهـت دهـد          هاي اقتصادي ليبي بايد هرچه زودتر به دولت ليبي و تحريم
هـاي بانـك      همچنيـن تحـريم   .  پردازد  رو به آزادسازي اموال بلوكه شده شركت ملي نفت مي اين از

در خصوص  .  كند  گذاري ليبي را لغو مي     مركزي، بانك عربي ليبي و برخي از ديگر نهادهاي سرمايه
البته اين شـورا    .  ها داشته است   هاي نظامي، شوراي امنيت همچنان نظر به تداوم اين تحريم تحريم

دهد تا بتوانند تـا آنجـا كـه           ها اجازه مي    ، به دولت1970 قطعنامه  9 با درج استثنائاتي بر پاراگراف 
ملـل و سـاير       طـور بـه نيروهـاي سـازمان         هميـن .  الزم است، به دولت انتقالي كمك نظامي كنند     

رسد نگراني    نظر مي   به.  دهد از خود تا حد لزوم مراقبت و دفاع كنند نيروهاي بشردوستانه اجازه مي
دليل اوضـاع شـكننده ليـبي و احتمـال شـدت گرفتـن                شوراي امنيت در اين خصوص، بيشتر به

كند كه نگران زرادخانـه       با وجود اين تصميمات، شوراي امنيت بيان مي.  هاي داخلي است درگيري
هاي تندرو و تروريستي قرار بگيرد، همچنين شـورا از     تسليحاتي ليبي است تا مبادا در اختيار گروه

هـاي    المللي خود در خصوص منع تكثير سالح    هاي بين خواهد به مسئوليت دولت انتقالي ليبي مي
سازي زرادخانـه آن      خواهد كه ضمن پاك  همچنين شورا از دولت انتقالي مي.  اي پايبند باشد هسته

 .هاي خريداري شده در ميان مردم نيز جلوگيري كند كشور، بايد از توزيع اسلحه
هاي اعمال شده عليه      اتحاديه اروپا نيز در راستاي اين تصميمات شورا، تصميم گرفت تا تحريم 

اين اقدام با هدف افزايش درآمدهاي دولت انتقالي ليبي و        . بخش اقتصادي در ليبي را لغو كند 28 
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هـاي    ترتيب، تحريم   بدين.  سازي اقتصاد آن صورت گرفت    رساني براي فعال ملت اين كشور و كمك
 .ها در ليبي لغو شد هاي مربوطه در زمينه انرژي و بانك اعمال شده عليه بنادر، شركت

در خـصوص     1973 قطعنامه    17 گيرد كه مفاد پاراگراف      ، شورا تصميم مي2009 در قطعنامه 
، تـصميم بـه اتمـام       2019 همچنين شوراي امنيـت در قطعنامـه        .  منطقه پرواز ممنوع را لغو كند  
، با توجـه بـه اعالميـه آزادي دولـت           2011 اكتبر  23 اين شورا در .  عمليات نظامي در ليبي گرفت

بـا ايـن سلـسله      .  كنـد   انتقالي ليبي و بهبود اوضاع در ليبي، پايان عمليات ناتو در ليبي را اعالم مي
وجـود    زمان با بحران ليـبي در خـصوص ايـن كـشور بـه               اي كه هم  تصميمات شورا، وضعيت ويژه

 .بود، تا حد زيادي به حالت عادي برگشت آمده

 و بازسازي نهادهاي عمومي  ليبي پس از جنگ، ايجاد صلح. 3 

هاي داخلـي     اند يا جنگ    المللي بوده   هاي بين  المللي كه يا جنگ هاي اخير در صحنه بين جنگ
رو شد؛ آيا جامعه جهـاني، پـس از           به  المللي با يك مساله مشترك رو جامعه بين 19 المللي شده، بين

جنگ در خصوص وضعيت داخلي كشورهايي كه دچار مصيبت جنگ شده بودند، وظـايفي دارد؟       
خصوص در مواردي مانند ليبي كه جامعه جهاني، در برخورد نظامي و جنگ دخالـت مـستقيم          به
شود كـه تعهـد       شود؟ از سوي ديگر اين سوال مطرح مي        هايي بر آن بار مي كند، چه مسئوليت مي

ديده از جنگ در قبال چگونگي بازسازي نهادهاي عمومي نسبت به جامعه جهاني       اين جامعه زخم
طور مفـصل در جـايي ديگـر بررسـي            رسد پاسخ به اين سوال بايد به        تا چه حد است؟ به نظر مي

آنچه كه ذكر آن در اينجا بسيار اهميت دارد، اين است كه بايد از تجـارب گـسترده جامعـه               .  شود
جنگ در اين كشورها پايان پـذيرفت، امـا        .  جهاني در مورد بوسني، افغانستان و عراق درس گرفت

ناامني در عراق و افغانستان باعث شده كـه هنـوز مـردم ايـن             . ها هنوز پايان نيافته است آالم ملت
در خـصوص وضـعيت ليـبي، هماننـد عـراق،           .  كشور طعم يك زندگي همراه با صـلح را نچـشند        

. افغانستان و بوسني، شوراي امنيت به بازسازي و آشتي ملـي در ايـن كـشور نظـر داشـته اسـت                 
پارچگي   با تاكيد بر استقالل، حاكميت و يك       2011 در سپتامبر  2009 شوراي امنيت در قطعنامه 

كند   مي  سرزميني و ملي ليبي، به مسئوليت حاكمان جديد ليبي در طراحي و بازسازي ليبي اشاره     
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ملـل در    شورا در اين قطعنامه به نقش محوري سازمان. شود و خواهان يك صلح پايدار در ليبي مي
هدايت اقدامات جامعه جهاني براي كمك به دولت ليـبي در گـذار از بحـران و پروسـه بازسـازي               

شـورا در ايـن قطعنامـه، راهـبرد         .  كنـد   منظور برقراري يك ليبي مستقل و دموكرات تاكيد مي         به
دموكراسـي، حكمرانـي خـوب، حاكميـت        :  سازد  بازسازي و ايجاد صلح را بر اصول ذيل استوار مي     

 .گيري تشكيالت سياسي ها در شكل قانون، احترام و ترويج حقوق بشر، شركت برابر زنان و اقليت
 :كند شورا تعهدات دولت ليبي در پروسه بازسازي اين گونه مطرح مي

 ـ حمايت از مردم ليبي و بازسازي خدمات دولتي؛
ـ جلوگيري از نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و مبارزه با عدم مجـازات         

 مجرمين؛
منظـور برگـزاري يـك انتخابـات آزاد و            ـ تضمين برقراري يك پروسه مشورتي و اجرايـي بـه        

 منصفانه؛
 ـ تضمين سالمت و امنيت بيگانگان در ليبي؛

 هاي در دست مردم؛ سازي ليبي از سالح ـ پاك
خصوص در مورد كـارگران       جويانه به   ـ مسئوليت شورا در خصوص جلوگيري از اقدامات تالفي   

 مهاجر؛
 ديده؛ و هاي آسيب خصوص در مورد گروه ـ گسترش و حمايت از حقوق بشر به

 .وين 1961 ـ حمايت از پرسنل ديپلماتيك بر اساس كنوانسيون 
منظور برقراري صلح پايدار در كشور ليبي، شـورا تـصميم          ملل به در راستاي مسئوليت سازمان

اين گروه با هدايت نماينده ويژه دبيركل در خـصوص      .  كند به تشكيل يك گروه مامور حمايتي مي
شود تا در برقراري امنيـت دايمـي و پايـدار تحـت           ليبي، براي يك دوره سه ماهه ابتدايي اداره مي

لواي حاكميت قانون، برگزاري مذاكرات سياسي و آشتي ملي، پروسـه انتخابـات و تعييـن قـانون             
ويژه نهادهاي عمومي پاسخگو، تـرويج و حمايـت از حقـوق          اساسي، بازسازي خدمات عمومي و به

بشر و حمايت از برگزاري عدالت، اقدامات اجرايي و عملي براي احياي اقتـصاد بـه دولـت انتقالـي         
 .كمك كند
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هـاي    رسد مورد غفلت جامعه جهاني قرار گرفته است، تفـاوت           اي كه متاسفانه به نظر مي نكته
هاي اقتصادي، وضعيت جغرافيـايي، بافـت         هاي در حال بازسازي از نظر بنيان     اساسي در بين ملت

براي رسيدن به يك بازسازي كامال موفق و برقراري صلح پايـدار، بايـد بـه           .  قومي و فرهنگي است
عنوان نمونه، نحوه بازسازي در عراق، افغانـستان و       به.  ها توجه وافر كرد هاي اساسي ملت اين تفاوت

منظـور اجـراي اصـول حاكميـت قـانون،            از سـويي ديگـر، بـه      .  ليبي به نحو بارزي متفاوت اسـت  
دموكراسي و ترويج حقوق بشر بايد به ساختارهاي متفاوت اقتصادي، فرهنگي و سياسي كـشورها        

 .دقت شود تا بتوان به يك صلح پايدار داخلي اميدوار بود

 گيري نتيجه

مثبت يا منفي بودن ايـن تغيـيرات،        .  هاي بسياري است    الملل دستخوش دگرگوني   حقوق بين
طوالني شدن جنگ در ليبي و صدمات فراوان وارده، ممكـن         .  نيازمند تامل و كنكاش فراوان است

البته ترديدي نيست كـه در      .  است ترديدها در خصوص مداخله بشردوستانه را بيش از پيش سازد    
خطر بيفتد، بايد جامعه جهاني با واكنش سـريع     گناه به هاي بي اي از جهان كه جان انسان هر نقطه

در اين بين سيستم كنوني جامعه جهاني نيازند اعتمادسـازي فـراوان     .  و مناسب با آن برخورد كند
عدم واكنش يكسان در موارد يكسان، نقصي جدي در سيستم كنوني است كـه برگرفتـه از         .  است

در دوران جهـاني شـدن و عـصري كـه آن را عـصر                .  المللي است   ساختار كنوني اداره جامعه بين    
ها، افكار عمومي در برابر بسياري از         هاي عمومي انسان   نامند و با افزايش يافتن آگاهي ارتباطات مي

بشريت مفهومي  .  دهد  المللي واكنش نشان مي     هاي بين   ها و سازمان هاي فردي دولت گيري تصميم
رو، هـر     از ايـن  .  هـا   ها و مكان    ها در همه زمان   ها و متعلق به همه انسان است برگرفته از همه انسان
برابـري و   .  ها و بدون تبعيض صـورت بگـيرد         المللي بايد از همه انسان  حمايتي از سوي جامعه بين

هاست كه همواره     ترين حقوق انسان    ترين و اساسي عدم تبعيض در برخورداري از حقوق، از ابتدايي
گـذاري    در خصوص مورد ليبي، فارغ از بحث زباني در خصوص نـام      .  بايستي مورد تاكيد قرار گيرد

اقدام شوراي امنيت و اينكه آن را مداخله بشردوستانه بدانيم يا خير، بهتر است بـه بررسـي نتايـج       
. مثبت و منفي آن براي مردم ليبي در وهله اول و كليت جامعـه جهـاني در وهلـه دوم بـپردازيم                  
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هـا چيـست؟ در       تر آن است كه، وظيفه جامعه جهاني بعد از به پايان رسيدن درگـيري   مساله مهم
صورت كامـل ازهـم پاشـيده         هاي آن به   برابر يك ملت عميقا صدمه ديده و كشوري كه زيرساخت

بـه تعليـق عـضويت       مجمع عمومي سازمان ملـل    2011 وقتي در اول مارس  است، چه بايد كرد؟
بيني كـرد كـه ايـن موضـوع آغـاز دخالـت             شوراي حقوق بشر راي داد، كمتر كسي پيش ليبي از

بـا درخواسـت اتحاديـه عـرب از         )  مـارس   12 (ملل در ليبي شود، اما دو هفته بعد   تاريخي سازمان
اي تـازه     ملل، مبني بر اعالم منطقه پرواز ممنوع در ليبي، سير اتفاقات در ليبي وارد مرحله       سازمان
مـارس خـود      17 ملـل متحـد در نشـست مـورخ            چهار روز بعد از اين درخواست، سازمان .  گرديد

را تصويب كرد كه طي آن ضمن اعالم منطقه پرواز ممنوع در ليبي، هرگونه اقدام        1973 قطعنامه 
هفت .  شمرد    ضروري براي حمايت از غيرنظاميان در مقابل نيروهاي نظامي دولت ليبي را مجاز مي  

ملل متحـد در حـالي راي بـه         ، شوراي امنيت سازمان2011 اكتبر  31 ماه پس از اين تاريخ؛ يعني 
كـشور    28 ماه عمليات     7 داد كه     1973 پايان وجود منطقه پرواز ممنوع در ليبي و ختم قطعنامه    

نقطـه، منجـر بـه        6000 سورتي پـرواز و بمبـاران         26000 عليه حكومت قذافي در ليبي با انجام       
سـال    27 در حـالي كـه تنهـا          1969 آور كسي شد كه در سـال     سقوط دولت قذافي و مرگ ذلت

 .ريزي عليه سلطان ادريس، رهبر ليبي شد داشت، پس از رهبري كودتاي بدون خون
اما دوران پس از قذافي چگونه خواهد بود؟ يك تحليل بدبينانه براي بازسازي دولت ليبي پس      

ماننـد  (اي    ويژه با ماهيت قومي و قبيلـه      گونه به هاي هرج و مرج بيني وقوع خشونت از قذافي، پيش
باشـد؛ چراكـه در       ، مـي  )رخ داد   1991 آنچه در سومالي بعد از سقوط ديكتاتور محمد بار در سال       

. اي بـراي كـسب قـدرت وجـود دارد           اي ليبي هر لحظه خطر ايجاد درگيري طايفـه     ساختار قبيله
كـه تغييـر    (اي نيز وجود دارد كه در مقايسه با مصر پس از مبـارك     بينانه ازسوي ديگر، نگاه خوش

، براي ليبي پس از قذافي امكـان بهـتري بـراي           )محسوسي در ساختار قدرت در مصر پديد نياورد
البته بايـد دقـت داشـت ذخـاير غـني نفـت و              .  تغييرات دموكراتيك در ساختار قدرت قائل است     

آزمون مهـم بـراي رهـبران دولـت         .  جمعيت كم، شانس مهم رهبران جديد براي اداره ليبي است    
جديد ليبي، توانايي و كارآمدي آنها در مـديريت وضـعيت اقتـصادي كـشور، تـامين رفـاه ملـي،                    

ويـژه ناتـو      هـاي عامـل در ليـبي بـه          رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم و مواجهه با نقش دولت       
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دوران پس از جنگ است؛ چرا كه طبيعي اسـت نـاتو كـه نقـش محـوري در سـقوط قذافـي                  در
بايد توجه داشت كه ايـن دو مقولـه؛       .است، انتظاري بيش از يك تشكر خشك و خالي دارد داشته

يعني بازسازي و مديريت اقتصادي كشور و مداخله نيروهاي خارجي در ليبي، ارتباط تنگاتنگي بـا     
ويـژه حـل      يكديگر دارند؛ چرا كه ناتواني دولت جديد ليبي در مواجهه با مسايل اقتصادي كشور به  

هـاي داخلـي و       ساز درگيري  تواند زمينه هاي ناشي از سياست زمين سوخته قذافي، خود مي بحران
 .همراه ساختن راه براي مداخله خارجي شود
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