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Abstract 

The Syrian crisis, which began following popular protests in the Arab world, left the 

country in a bloody and devastating war, leaving hundreds of thousands dead and 

millions displaced. The crisis, which began with protests against the rule of Bashar al-

Assad, gradually turned violent, with the armed opposition, the Syrian army and terrorist 

groups clashing. But the Syrian crisis was not just a civil war, and regional and 

international actors provided arms, financial and logistical support to those involved. 

Eventually, the war ended with the recapture of most of the areas occupied by the Syrian 

army. This crisis has been studied from various angles and dimensions, but this study 

seeks a new approach to the analysis of the Syrian war in the context of the English 

school. From this perspective, using a combination of positive, interpretive and critical 

methods, the Syrian crisis is analyzed from the perspective of the three English schools 

of Hobbes, Kant and Grossius, and a new window is opened to study this issue in the 

framework of international relations studies. The Hobbesian school emphasizes the 

preservation of Syria's sovereignty and territorial integrity, the role of governments, war, 

and the anarchic conditions of the international system. The Kanth sect advocates for the 

rights of Syrian citizens, the cooperation of international institutions, and the need for 

arms control and conflict, and the Grossioche sect calls for issues such as humanitarian 

intervention and the need for the intervention of international legal institutions to end the 

crisis. 
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 تحلیل بحران سوریه در پرتو مکتب انگلیسی
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 4لنا عبدالخانی

 چکیده: 

بحران سوریه که متعاقب اعتراض های مردمی در جهان عرب شروع شد، این کشور را دچار جنگی خونین و ویرانگر 

مرانی کرد و صدها هزار کشته و میلیون ها آواره را بر جای گذاشت. این بحران که در ابتدا با اعتراض به عملکرد حک

بشار اسد شروع شد، بتدریج رنگ خشونت به خود گرفت و مخالفان مسلح، ارتش سوریه و گروه های تروریستی با 

هم درگیر شددددند. اما بحران سدددوریه تنها ید جنگ داخلی نبود و با یگران من وه ای و بین المللی هم ا  یر  های 

سرانجام  ستیکی کردند.  سلیحاتی، مالی و لج شده به درگیر حمایت ت صر   این جنگ با با پس گیری  اکثر منایق ت

دسددت ارتش سددوریه به پایان رسددید. این بحران ا   وایا و ابعاد گوناگونی بررسددی شددده اسددت، اما این پ وهش با 

ست. سی ا سوریه در چارچوب مکتب انگلی ستفاده ا  روش های  ،ا  این منظر رویکردی نو به دنبال تحلیل جنگ  با ا

سیوسی تحلیل  سی هابزی، کانتی و گرو سه نحله مکتب انگلی سوریه ا  نگاه  سیری و انتوادی، بحران  تلفیوی اثباتی، تف

شود. نحله هابزی  شوده می  سی این موضوع در چارچوب م العات روابط بین الملل گ شده و دریچه ای نو برای برر

ارضی سوریه، نوش دولتها، جنگ و شرایط آنارشی گونه نظام بین الملل تاکید  این مکتب بر حفظ حاکمیت و تمامیت

می کند. نحله کانتی رعایت حووق شهروندان سوری، همکاری نهادهای بین المللی و لزوم کنترل تسلیحات و درگیری 

حووقی بین المللی را پاس می دارد و نحله گروسیوسی موضوعاتی مانند مداخله بشردوستانه و لزوم دخالت نهادهای 

 برای توقف بحران را خواستار است. 

 کلید واژه ها: بحران سوریه، مکتب انگلیسی، حاکمیت، مداخله بشردوستانه
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 مودمه:

و در پی بهار عربی و با اعتراضات  2011دهه دوم قرن بیست و یکم بود که ا  سال  بحران سوریه، یکی ا  وقایع غمبار

به نظام حاکم آغا  شددد و بعدها و با دخالت دیگر با یگران من وه ای و بین المللی و  ا  شددهروندان سددوری عده ای

هزار کشته و میلیون 400حضور گروه های تروریستی و کنش های نظام بشار اسد، به جنگی خونین بدل شد که قریب 

شت. این جنگ داخلی ست گروه های سرا ،ها مجروح و آواره ا  خود به جای گذا شک ستی، مخالفان نجام با  تروری

توانست با وجود همه موانع و البته دست یا یدن به هر وسیله ممکن، اسد حامیان آنها به پایان رسید و دولت  مسلح و

هنو  در منایوی ا  سدددوریه درگیری ها هر چند کم جریان دارد، ترکیه در منایق  بوا خود را حفظ کند. با این حال، 

شین حمالتی را انجام می د ست که هد و این بحران، کردن شخص نی سوریه وارد کرده و هنو  م سارات عظیمی بر  خ

سال  سوریه به  مانه پیش ا   شرایط  شان با گردند و  شور سوری به ک ست تا آوارگان  سال  مان ال م ا  2011چند 

 با گردد. 

است و هر اثر ا  دیدگاه درباره بحران سوریه و پیامدهای آن، کتب، مواالت و نوشته های متعددی چاپ و منتشر شده 

ان نگریسددته اسددت. آن چنان که نوشددته های مخالفان دولت رحولوژید و غیراید ولوژید به این بخاصددی، خواه اید 

و حامیان آن مانند روسیه، ایران و حزب اهلل لبنان را عامل اصلی بحران و  م ا  غربی ها و اعراب، دولت اسد اع ،سوریه

فی کرده اند و در سوی دیگر، آثار تالیفی حامیان دولت سوریه معتودند که وجود گروه تشدید جنگ داخلی سوریه معر

سد و دولتهای غرب، ترکیه و محور عبری سلح و مخالف ا شبه نظامیان م ستی،  عربی به جنگ داخلی در -های تروری

جنگ داخلی سددوریه   به جنبه های حووقی، تئورید و فرهنگی هم سددوریه دامن  ده اند. دسددته دیگری ا  نوشددته ها

پرداخته اند. با این اوصا ، هر اثر تالیفی درباره جنگ سوریه به جنبه خاصی ا  بحران اشاره کرده و روایت مخصوص 

 به خود را ارا ه داده است. 

اما این نوشته، با بهره گیری ا  دیدگاه های اندیشمندان مکتب انگلیسی، می کوشد جنگ داخلی سوریه را ا  منظر این 

کتب بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که مکتب انگلیسی، چه چارچوب و ابزارهای تئورید برای تحلیل این م

بحران ارا ه می دهد؟ بر این اساس، کالمی چند درباره شاخصه های مکتب انگلیسی تشریح و در ادامه موضوع جنگ 

بین الملل، حاکمیت و ، گروسددیوسددی، جامعه داخلی سددوریه در چارچوب این مکتب و مفاهیمی مانند هابزی، کانتی

ستانه  شر دو سی این پ وهش تحلیلیمداخالت ب شنا شود. روش  ست و ا  روش های اثبات -تحلیل می  صیفی ا تو

 تفسیری و انتوادی به یور توامان برای بررسی موضوع براساس مکتب انگلیسی استفاده شده است. -گرایی

 ادبیات پ وهش: 

سته اند. به  ادبیات  یادی درباره  ضوع نگری صی به این مو ست و هر کدام ا   وایای خا شده ا شر  سوریه منت جنگ 

مالحظات نوش آفرینی ایران، عربسددتان سددعودی و ترکیه پرداخته و  ( به1395سددل انی ن اد و همکاران عنوان مثال 

خوانی دنبال می کنند. منافع خود را در راسددتای الگوهای نظم شددیعی، سددلفی و ا معتودند این سدده کشددور اهدا  و

( معتود است محرومیت های نسبی در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عربی به 1397ساجدی 
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( 1397برو  خشونت و انوالب منتهی شده و تحوالت سوریه نیز ا  همین مبنا پیروی می کند. سل انی ن اد و همکاران 

، موا نه قوا را الگوی با یگران درگیر در «نه ها، با یگران و چشدم اندا هابررسدی تحلیلی بحران سدوریه:  می»در کتاب

(، خاستگاه بحران سوریه را اعتراضات صنفی می داند که رنگ و بوی سیاسی 1394بحران سوریه می دانند. جعفری  

تالش کرده « ریهجنگ کثیف علیه سو»( در کتاب 1395ورود تروریستها وارد مرحله امنیتی شد. اندرسون  گرفت و با

شجیان  سوریه بردارد. تا سانه ای و تبلیغاتی غرب به وی ه آمریکا بر علیه  ست پرده ا  جنگ ر سوریه 2012ا (، بحران 

نوش  اما تاکید می کند که این اعتراضددات با سددرکوب مخالفان و ،ناشددی ا  مشددکالت و شددکا  های داخلی می داند

سرد بین آمریکا و روسیه  شیعه و سنی و قدرتهای بین المللی در قالب جنگآفرینی قدرتهای من وه ای در قالب توابل 

سترش یافت. ادریس، لین، ترنر، و پیلر   صلی2013(2013گ سم قومی غالباً به عنوان منبع ا سیونالی  بر این باورند که نا

ین پ وهش، مشددخص تحکیم گروه ها و جنگ بین گروه ها تلوی می شددود. با م العه آثار موجود در  مینه موضددوع ا

 اسددددددددددددددددت کدددددددددددددده بسددددددددددددددددیدددددددددددددداری ا 

به این تاریخی  به روش توصدددیفی و  ته شدددده اسدددت،  گاشددد یه ن تاکنون پیرامون بحران سدددور که  واتی   تحوی

ا  آثار پیشین، نظریه مکتب انگلیسی به عنوان مبنای نظری و چارچوب تئورید به  موضوع پرداخته اند و در هیچ ید

ا  منظر مکتب انگلیسی و توجه به  حاضر به دلیل بررسی تحلیلی بحران سوریه است. بنابراین، نوشتار کار گرفته نشده

  مشابه متمایز است. ا  سایر پ وهش های مفاهیمی مانند حاکمیت، مداخله بشر دوستانه و حووق بشر،

 نظریه پ وهش: مکتب انگلیسی

ست. م سی ا سیو سنت تفکر هابزی، کانتی و گرو سه  سی مناظره ای میان  سنت هابزی، مکتب انگلی هم ترین وی گی 

به تفکرات ماکیاولی و هابز بر می گردد و با  این سددنت که دولت محوری و ماهیت آنارشددید نظام بین الملل اسددت.

شناخته می  (.Waltz,1979: 9 گرددی تعامالت و ساختار تشکیل م« دولتها»، شود عمدتاً ا  واحدها رویکرد هابزی 

گیرد که دو دولت یا  وقتی شددکل میبین الملل  ام بین الملل اعتواد دارد، نظام گیری نظبول در مورد چگونگی شددکل 

شته و به عنوان اجزای ید کل،خود را موید  بیشتر به اندا ه کافی با هم در تماس بوده، بر تصمیمات یکدیگر تاثیر گذا

فوق را مورد تاکید قرار داده و  و متعهد به مجموعه مشدددترکی ا  موررات در روابط با یکدیگر نمایند. بو ان تعریف

تددوجدده قددرار  الددمددلددل چددنددد عددامددل را بددایددد مددوردن اعددتددودداد دارد بددرای تشددددکددیددل نددظددام بددیدد

وجود واحد .1                                                                                                                               داد؛

تعامل جدی واحد  .2                                                                                                              ها دولت ها(؛

تن واحد ها بر سا مان یاف.3                                                                                                                  ها؛

 (.4: 1389 ابراهیمی و  مانیان،اساس اصول تنظیم کننده

سنت کانتی یا انوالبیگری بر اهمیت افراد و با یگران غیردولتی در روابط بین الملل و جامعه جهانی مبتنی بر همکاری 

ست.  سجام گرایی بال نمود یافته ا ساله در ان سنت بهتاکید دارد که این م ست بی آن جوانبی ا  این  الملل تاکید ن سیا

این  بیشدددتر رنگ اخالقی دارد تا قانونی یا واقعی و اهدافش بیشدددتر جهانی اسدددت تا حووقی و عینی. پیروان دارد که

توان  را به یور دقیق می رویکرد را می توان افرادی مذهبی، آ ادسددا  و براندا  تعریف کرد. ا  نظر وایت، انوالبگرایان
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عه بینبه عنوان کسددددانی تعریف  جام یا  عه دول  جام حاد  به ات یدی  یار شددددد واد بسددد که اعت المللی  کرد 

غیر حکومتی و در نهایت کل موجودات عالم را به عنوان  (. در این سددنت، افراد، سددا مانهایWight,1992:8 دارند

ماعی ظام اجت کانون هویت و ن هد. بول در تعریف خود ا  ید  لل قرار می د عه  جهانی در مرکز روابط بین الم جام

نمی د، ما جامعه جهانی را صددرفاً میزانی ا  تعامل که همه اجزای جامعه بشددری به هم مرتبط می کن جهانی می گوید؛

توانند ساخته  یمشترک هم می دانیم، بلکه برداشتی ا  ار ش های مشترک هم وجود دارد که بر پایه آن قواعد و نهادها

 (.53: 1385 بو ان، جهانی است دل کلیت تعامل اجتماعیشوند. در این معنا، مفهوم جامعه جهانی معا

ست و ترتیبات مبتنی بر قانون و هنجارهای رویه ای را مدنظر  سید حووقی ا سنت کال سی مبتنی بر  سیو سنت گرو

ست وجود آنارشی در نظام بین الملل  شده ا ستوار  ساس حووق بین الملل ا خود قرار می دهد. این نظم حووقی که برا

رد، اما اعتواد دارد که ار ش های مشدددترک، هنجارها و نهادها عواملی هسدددتند که بی نظمی و منا عات بین را می پذی

دولت ها را تعدیل می کنند. در این سنت نیز دولت ها با یگران اصلی هستند ولی گروسیوس جامعه بین دولت ها یا 

سایی قرار می دهد. همواره بین دو  شنا ست در مکتب جامعه بین المللی را مورد  ست و ر الی سندگان اید الی گروه نوی

ست. هر چند   سط این مکتب بوده ا ساله انتخاب راه میانه  خردگرایی( تو ست که نتیجه این م سی اختال  بوده ا انگلی

 (. 124: 1391این راه میانه، تنشی جدی میان تکثرگرایان و انسجام گرایان ایجاد کرده است گوهری مودم، 

مبتنی بر سنت کالسید حووقی است و ترتیبات مبتنی بر قانون و هنجارهای رویه  کتب انگلیس،م سنت گروسیوسی

شی در  ست وجود آنار شده ا ستوار  ساس حووق بین الملل ا ای را مدنظر خود قرار می دهد. این نظم حووقی که برا

هسددتند که بی نظمی و  نظام بین الملل را می پذیرد، اما اعتواد دارد که ار ش های مشددترک، هنجارها و نهادها عواملی

سیوس جامعه  ستند ولی گرو صلی ه سنت نیز دولت ها با یگران ا منا عات بین دولت ها را تعدیل می کنند. در این 

بین دولت ها یا جامعه بین المللی را مورد شددناسددایی قرار می دهد. همواره بین دو گروه نویسددندگان اید الیسددت و 

سی اختال  بوده ست در مکتب انگلی سط این مکتب  ر الی ساله انتخاب راه میانه  خردگرایی( تو ست که نتیجه این م ا

بوده اسددت. هر چند  این راه میانه، تنشددی جدی میان تکثرگرایان و انسددجام گرایان ایجاد کرده اسددت گوهری مودم، 

1391 :124 .) 

 

جددددددددول 

-2شدددماره 
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 گرایی انوالب             خردگرایی              واقعگرایی              
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 تغییر انوالبیگری         تغییر تکاملی           قدرت سیاست        

 جامعه جهانی        همزیستی مسالمت آمیز      منا عه و جنگ      

 آرمان شهر گرایی      امید فارغ ا  خ ای ادراکی    بدبینی             
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ستی و لیبرالی  و با تمرکز بر مفهوم کلیدی  سی به عنوان ید راه میانه بین نظریه های ر الی جامعه »در کل، مکتب انگلی

موقعیت مکتب انگلیسی را بین سنت ر الیستی و (. هدلی بول که Brown,2001:449شناخته می شود  « بین المللی

ها در حال مبار ه دا می برای گرایانه که دولتلیبرالیستی توویت کرد معتود است که مکتب انگلیسی با این نگرش واقع

های اخالقی، قواعد، قوانین و نهادهایی منافع هسدددتند، مخالف اسدددت و ا  این ایده حمایت می کند آنها به ار ش

(. یبق تعریف هدلی بول، جامعه Bull, 2012:25شددکل گرفته اسددت.   د که ا  تعامل متوابل میان خودشددانمتعهدن

ای را های مشدددترک، جامعهها، با آگاهی ا  برخی منافع و ار شالملل،  مانی ایجاد می شدددود که گروهی ا  دولتبین

شکیل دهند؛ به این معنا که خود را ملزم به رعایت مجموعه دانند و در روابط با یکدیگر و قوانین و موررات میای ا  ت

ستند  سهیم ه شترک  شمندان                         (.Bull, 2012:13نهادهای م شکافی بین اندی سی  در مکتب انگلی

معرو  به کثرت گرایان و همبسددتگی گرایان وجود دارد. شددکا  در این نظریه عمدتاً در نحوه تفسددیر مشددروعیت 

وسددتانه اسددت. کثرت گرایان اصددرار دارند که جامعه بین المللی باید به هنجارهای تثبیت شددده و عدم مداخله بشددرد

مداخله برای حفظ نظم در جامعه هرج و مرج پایبند باشددد، در حالی که همبسددتگی ها ا  مداخله بشددردوسددتانه برای 

جیسددون رالف با اشدداره به  (.Bull, 2012:16حفظ نظم بین المللی و حاکمیت جامعه بین المللی حمایت می کنند 

ضیح می دهد. به  سی، منبع اختال  میان این دو گروه را تو شر و ترویج دموکرا شه بین حاکمیت قانون، حووق ب مناق

کند، این مفهوم باعث تحمل ها را ترویج میالملل برابری حاکمیتی دولتعویده او، در حالی که حاکمیت حووق بین

( و در حالی که دیدگاه Spalding, 2013شدددود  برای سدددوس اسدددتفاده ا  مردم خود می های غیردموکراتیدرژیم

کند، دیدگاه المللی، ممنوع میها در جامعه بینگرایانه مداخله بشردوستانه را به دلیل نوضِ هنجار حاکمیتِ دولتکثرت

المللی در صددورت معی قوانین بینالمللی برای اجرای جهمبسددتگی گرایانه، یرفدار مداخله بشددردوسددتانه جامعه بین

ها، مالحظات اخالقی مشددترک اسددت (. به عالوه، کثرت گرایان اسددتدالل می کنند که دولت ها نوض هنجارها، ار ش

 (. Jude, 2012مشتاق همکاری هستند مگر اینکه هنجارهای حاکمیت و عدم مداخله نوض شود  

 جنگ سوریه:

سوریه به عنوان یکی ا  بحث  شود که ا   مان آغا  آن جنگ  صیف می  ست و یکم تو برانگیزترین جنگ های قرن بی

شدن حداقل  ست   400000منجر به کشته  شده ا (.  به عالوه، این منا عه به دلیل مداخالت Karim,2017:111نفر 

مداخالت  چندین با یگر که منجر به تفاسدیر متنوعی ا  جنگ داخلی شدده اسدت، بحث برانگیز نامیده می شدود.  یرا

سیه، این منا عه را به عنوان جنگ نیاب سعودی و ایران، ایاالت متحده و رو ستان  صم مانند عرب تی بین قدرت های متخا

صیف می کند ستی  مانند داعش و :Balanche,2018این قدرت ها تو شارکت گروه های تروری سوی دیگر، م (. ا  

جنددگ  را بدده  ین  یری هددای سددددوریدده، ا گ لودداعددده  در در کرده جنددگ ا تبدددیددل  تروریسددددم  لیدده  ع
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نو ه شروع جنگ                                                                            . (Ogunnowo&Chidozie,2020:9اند 

سوریه، اعتراض هایی بود شد. این اعتراض ها به دنبال بهار   2011 مارس 15 که ا   داخلی  سوریه آغا   علیه دولت 

تراض مردم جهان عرب نسبت به عملکرد حاکمان کشورهایشان شروع شد و نو ه آغا ین آن تونس بود که عربی و اع

ستان و دیگر نواط جهان  سوریه، عرب صر، لیبی، بحرین، یمن،  سپس م شد و  به برکناری  ین العابدین بن علی منجر 

سد ب شار ا سوریه هم، معترضیان به دنبال برکناری ب سرکوب عرب را در برگرفت. در  ودند. اما این اعتراض ها پس ا  

 خشونت آمیز، به درگیری های مسلحانه ای تبدیل شد که با دخالت با یگران من وه ای و بین المللی هم همراه شد.

سال  سوریه ا   سی بحران  ضیح داد. به این معنا  2011با برر صحنه تحوالت این بحران را در چند تو تاکنون می توان 

با شروع اعتراضات و واکنش خشونت بار دولت اسد و حمله معترضان به ساختمان ها و نیروهای  که در سال اول و

، گروهی ا  مخالفان مسلح بشار اسد ارتش آ اد سوریه 2011ژو یه  29پلیس، بتدریج بحران سوریه عمیق تر شد و در 

تار استعفای اسد شد و دستور داد تمام را تشکیل دادند. در همین  مان، باراک اوباما ر یس جمهور وقت آمریکا خواس

و با تشدید درگیری ها میان هواداران و مخالفان اسد،  2012دارایی های دولت سوریه در آمریکا مسدود شود. در سال 

صره در  ستی جبهه الن شام داعش( در 23ابتدا گروه تروری سالمی عراق و  ژانویه به رهبری ابومحمد جوالنی و دولت ا

و با قدرت گیری  2013وجودیت کرد و دولت سوریه هم ا  منایق کردنشین عوب نشینی کرد. در سال آوریل اعالم م

مخالفان اسد مانند گروه های ترویستی ا  ید سو و ارتش آ اد ا  سوی دیگر، ایران و حزب اهلل به نفع دولت سوریه 

، داعش 2014اسد کمد کردند. در سال وارد جنگ شدند و در با پس گیری منایوی مانند الوصیر در غرب سوریه با 

سالمی را در عراق و  سمی خالفت ا سال، به یور ر صر  کرده و در ماه ژو ن همین  سوریه را ت شمال  شهر رقه در 

 سوریه اعالم نمود. 

گروه های داعش و جبهه النصره شهرهای ادلب، پالمیرا را تصر  کردند و نیروهای دموکراتید سوریه،  2015در سال 

شرای ی و در حالی که ا تال ضد داعش اعالم موجودیت کرد. در چنین  فی ا  نیروهای کرد و عرب با حمایت ا تال  

دولت اسد در آستانه شکست بود، روسیه مستویماً وارد جنگ شد و همکاری  این کشور با ایران و حزب اهلل، صحنه 

ا  با پس گیری کامل حلب خبر داد و در  2016جنگ را به نفع اسددد تغییر داد. به نحوی که دولت سددوریه در ژو ن 

سپر فرات با به  سال ترکیه عملیات  ستند داعش را ا  کوبانی عوب برانند. در همین  جبهه ای دیگر، نیروهای کرد توان

نفع مخالفان مسلح در استان حلب آغا  کرد. در سالهای بعد بتدریج مواضع گروه های داعش و جبهه النصره تضعیف 

شهرهای رقه، دیرالزور، پالمیرا، درعا و شد و ارتش  ستند  سته به مخالفان مسلح توان سوریه و نیروهای دموکراتید واب

سوریه منایق تحت کنترل کردها و مخالفان  صره، ارتش  ضعیف موقعیت داعش و جبهه الن صر  کنند. با ت عفرین را ت

 در این من وه با هم درگیر شدند. مسلح مانند سراقب و ادلب را با  پس گرفته و ترکیه و ارتش سوریه 

شر سوریه، با یگران  یادی درگیر بودند و همین امر مداخله ب سودر جنگ داخلی   ستانه را پیچیده کرد. در ید  ، دو

سلح خارجی و همچنین ارتش  سایر گروه های م شبه نظامیان و  سد، ا  جمله  وجود دارد نیروهای دولتی وفادار به ا

سوی دیگر، م سوریه و ست گرفته و در  سالح به د سد  ستند،  علیه رژیم ا سوریه آ اد معرو  ه سد که به  خالفان ا

(. اما  مانی درگیری ها در سوریه گسترده تر شد و Trahan,2021 :21چندین تیپ نیروی نظامی را تشکیل دادند  
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در قالب دولت اسالمی شکل خشونت آمیزتری به خود گرفت که شبه نظامیان و جهادی های رادیکالی ا  سراسر دنیا 

عراق و شددام داعش( و جبهه النصددره، در جنگ داخلی سددوریه شددرکت کردند. توریباً هشددتاد درصددد ا  این نیروها، 

(. در این میان، اهدا  داعش با مخالفان اسددد به کلی متفاوت بود.  یرا شددبه McCarthy 2019غبرسددوری بودند 

ن اسد و تشکیل دولتی سکوالر با حمایت دولتهای غربی و من وه بودند، نظامیان مخالف اسد عمدتاً به دنبال ساقط کرد

حال آن که داعش به دنبال ایجاد ید خالفت در سرحدات  شرق سوریه  و نزدید مر  عراق بود. در نهایت، کردهای 

شکیل دهند. نیرو سوریه و نزدید مر های ترکیه، برای خود قلمرویی ت شمال غرب  سعی کردند در  های سوریه هم 

نظامی کردها، شامل شبه نظامیان محلی، اعضای اتحاد دموکراتید، شاخه سوری پ.ک.ک  حزب کارگران کردستان( 

                                                                                                                (.Trahan,2021 :21و حزب کمونیست بود 

شورهای ا  که تعدادیآن چنان  سیه، ایران، مانند خارجی ک ستویماً یا آمریکا متحده ایاالت و ترکیه رو  درگیر را خود م

 نظامی دولت و ارتش پشتیبانی  ا  اهللحزب و روسیه ایران،. اندکرده حمایت ا  جناح های مختلف یا و اندکرده مناقشه

 علیه عمدتاً هوایی حمالت. دهدمی انجام را نظامی هایعملیات سایر و هوایی حمالت 2015 سپتامبر ا  روسیه کردند.

 توپخانه های یگان و وی ه نیروهای همچنین آنها. دولت یرفدار و دولتی اهدا  علیه آنها ا  برخی همچنین و داعش

 شددرق و شددمال خودمختار اداره ا  متحده ایاالت ،2015 سددال ا . اند کرده مسددتور  مین در داعش با درگیری برای را

سلح شاخه و سوریه ست کرده لجستیکی و مالی مادی، حمایت( SDF  دموکراتید سوریه نیروهای آن، م  نیروهای. ا

 مخالفان ا  فعال یور به اما جنگند،می سددوریه دولت و داعش سددوریه، دموکراتید نیروهای با 2016 سددال ا  ترکیه

ضر حال در و کنندمی حمایت سوری سیعی هایبخش حا شغال را سوریه غرب شمال ا  و  حال عین در و اندکرده ا

ستند مهمی  مینی هایدرگیری درگیر شی هایدرگیری ،2017 تا 2011 هایسال بین. ه  به سوریه داخلی جنگ ا  نا

 کردند سفر لبنان به لبنان خاک در یکدیگر به حمله و نبرد برای سوریه دولت حامیان و مخالفان  یرا کرد، سرایت لبنان

صره و داعش و سرا یل این، بر عالوه. شدند درگیر لبنان ارتش با نیز الن سمی یور به که حالی در ا ست، یر  بی ر  ا

 در آنها حضدور که اسدت، داده انجام ایرانی نیروهای و اهلل حزب علیه را مکرری حمالت و کرده مبادله را مر ی آتش

 (.Francis,2017کند  می تلوی تهدید ید عنوان به را سوریه غربی جنوب

 تجزیه و تحلیل جنگ سوریه در چارچوب مکتب انگلیسی

 نحله هابزی مکتب انگلیسی و بحران سوریه

  مانی که رقبای که است ا  دیدگاه نحله هابزی مکتب انگلیسی، هد  اصلی در سیاست بین الملل، بواست و بدیهی 

سد، ای من وه شار ا ستان ب  گروه به مالی حمایت و نظامی مهمات فارس، خلیج حاشیه کشورهای و سعودی یعنی عرب

بنابراین در این فضا، منا عه . کند صادر علیه این گروه ها را گسترده عملیات کردند، او دستور می ارا ه شورشی های

ه منظر نحل ا . شددد تبدیل این کشددور نو در هنجار ید به شددیعه موابل در و نبرد سددنی آغا  سددوریه مذهبی و قومیتی

سوریه بوای واقعگرایی هابزی،  بحران بزرگترین و داخلی با وجود جنگ ها سنی بر پیرو ی علویان حاکم و حکومت 

سانی سد  می نظر به توجیه قابل ان رسید،  یرا هد  گروه های شورشی و حامیان من وه ای آنها، سرنگونی حکومت ا

 عرصه اصلی در با یگر تنها دولت گرایان، ا  منظر واقع بود و دولت برای بوای خود دست به هر اقدامی  د. به عالوه
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 گرایاننشدند. واقع شناخته سوریه مردم قانونی نمایندگان عنوان به مخالفان و شورشی های است و  گروه المللی بین

 می ملت ید حاکمیت برای تهدیدی را افرایی های گروه و بشددناسددند رسددمیت به را غیردولتی با یگران تواند نمی

اعالم موجودیت و خالفت کرد، اما همواره ا  سددوی  ،2014 سددال ا  پس دانند، به همین علت با وجود آن که داعش

 دولددت سدددوریدده و دیگر بددا یگران بدده عنوان تهدددیدددی دا می علیدده نظم بین المللی شدددندداختدده شددددد 

Ahmad&Mubeen&Kalim,2020:669-67شورهایی بر واقعگرایان هابزی عوض، (. در  ایران، وریه،س مانند ک

ستان متحده، ایاالت سیه و سعودی عرب شنهاد و درگیری علت درک برای آنها رفتار و رو  می تمرکز ممکن حل راه پی

سمیت به را المللی بین مر های ملیتی قلمداد کرده که چند افرایی گروه ید عنوان کنند و داعش را به سد نمی ر  شنا

 مددی تضددددعددیددف انددد، شددددده تددیسددددیددس بددیسددددتددم قددرن در کدده را کشددددورهددایددی فددعدداالندده و

در تفسیری هابزی دیگری ا  جنگ سوریه،                                                             .(:Hosseini,2018:37کند 

موضددوع آنارشددی و رفتار دولتها  م رح اسددت. جایی که دولتهای دارای حاکمیت مسددتول در نبود ید مرجع فا وه و 

(. براسدداس من ق این Waltz,1954:154سددیاسددت ها و اهدافشددان را به پیش می برند  ،اجرای قواعدفراگیر برای 

تصویر، جنگ در منایوی مانند سوریه اتفاق می افتد،  یرا در فضای آنارشید بین الملل، عاملی برای جلوگیری ا  آن 

ی ا  جنگ مبهم به نظر می رسد.  یرا وجود ندارد و نسخه صلح گرایان مبنی بر لزوم ید دولت جهانی برای جلوگیر

ضور  چنین دولتی، پدیده جنگ را به یور کامل ا   اگر فودان دولت جهانی، اجا ه وقوع جنگ را می دهد، پس باید ح

ا  آنجایی که ایالعات کمی در مورد عواقب ید حکومت جهانی وجود دارد و چنین  دولتی  ،بین ببرد، با این حال

(. به Braathen,2016:6ی توان به فرضیات صلح یلبان و پیامدهای دولت جهانی اتکا کرد هرگز وجود نداشته، نم

عنوان مثال، با فرض وجود چنین دولتی، کارکرد آن در جلوگیری ا  وقوع جنگ در سوریه را چگونه می توان توضیح 

ران من وه ای و بین المللی کرد؟ آیا دولت جهانی با وجود شددیوه  مامداری حزب بعث و خاندان اسددد و منافع با یگ

جنگ داخلی در سددوریه  ،قادر به ممانعت یا کاهش درگیری ها در سددوریه بود؟ ا  منظر هابزی های مکتب انگلیسددی

اتفاق افتاد،  یرا دولت سدددوریه ا  انجام کاروی ه های ید دولت ناتوان بود و دولتهای دیگر هم با کمد به نیروهای 

نکته دیگر آن که                                         ه ور شدن جنگ داخلی کمد کردند.  شورشی یا ارتش سوریه، به شعل

دولتها و  ،واقعگرایان، به وجود آنارشدددی در نظام بین الملل معتود و باور دارند که فودان ید حکومت فا وه و جهانی

ند. ا  این منظر، بشار اسد که کشورش با تهدیداتی رهبران آنها را وادار می کند که به دنبال تامین منافع کشورشان باش

ا  سوی گروه های شورشی، مخالفان و برخی دولتها مواجه بود، با ایران و سوریه دست به اتحاد استرات ید  د. هیچ 

قدرت جهانی نیز وجود نداشت که روسیه و ایران را بابت ا  حمایت ا  سوریه با خواست کند. در این راستا، روسیه 

ابتدا ا  مداخله نظامی در سوریه امتناع کرده بود، بعدها با تشدید جنگ و وخامت شرایط حکومت مرکزی، تا سال  که

ق عنامه شورای امنیت علیه سوریه را وتو کرد و در بیرون راندن نیروهای تروریستی و شورشی ا  شهرهای 11، 2017

ایران نیز به عنوان متحد اصددلی  (.Ahmad&Mubeen&Kalim,2020:669-670سددوری نوش مهمی داشددت 

سترش دامنه  سال کرد تا مانع ا  گ سوریه نیروی نظامی ار شاری به به  ست سال دارو، غذا و کمد م سوریه، عالوه بر ار

 در مداخله برای مشروع ای بهانه کشورها سایر برای داعش امنیتی حمالت گروه های شورشی و مخالف شود. تهدید

 این سددوریه رژیم به فعاالنه کمد توضددیح برای ایران دولت عمومی روایت واقع، در. هدد می آنها به سددوریه بحران

بنابراین هم روسیه و هم ایران  .(:Hosseini,2018:38 دهند  شکست را داعش باید ایران ملت امنیت برای که است
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این دولت سووط کند، به   مانی که مشاهده کردند، بوای دولت اسد با مشکلی جدی مواجه شده و بیم آن می رود که

یاری او شتافتند. در این راه، برای اسد و دولت های هم پیمان او، موضوعات حووق بشری اهمیتی نداشت، به عالوه 

ستوالل  سد، حاکمیت و ا شردوستانه در سوریه شد. بنابراین متحدان ا روسیه با دارا بودن حق وتو، مانع ا  مداخالت ب

ا  نگاه هابزی های مکتب انگلیسی، نوش دولت                      دیگری اولویت دادند. دولت سوریه را بر هر موضوع

سوریه غیرقابل انکار  شونت آمیز جنگ داخلی  شدید ماهیت خ سایگان آن و همچنین دولت آمریکا در ت سوریه و هم

شدید درگیری میان دولت و نیروها ست.  یرا هر دو یر  منا عه ابزارهای ال م برای ت شی را مهیا کردند. به ا شور ی 

عالوه حمایت ناتو ا  نیروهای شورشی در سرنگونی کلنل قذافی، این انگیزه را در مخالفان و شورشیان سوری توویت 

کرد به امید پیرو ی در ید جنگ نامتوارن با ارتش سددوریه درگیر شددوند. ایران نیز که متحد راهبردی دیرینه سددوریه 

ست و به خوبی آگاه بود ک ست، به حمایت ا  ا ضاد ا شیان، با منافع ملی اش در ت شور ست  سد به د سووط رژیم ا ه 

شت که اگر این  سوریه اظهار دا سیون  صلی اپو ی سد پرداخت.  یرا در بحبوبه درگیری ها، ر یس گروه ا شار ا دولت ب

ای به  اً ایران هیچ عالقهگروه قدرت را به دسددت گیرد، راب ه وی ه بین سددوریه و ایران، به پایان خواهد رسددید. م مئن

شورشیان، ا  وجود ید رژیم متخاصم به عنوان نزدید سد با  شت و به همین دلیل در مبار ه  ا ترین همسایه خود ندا

-Hokayem,2012: 8ها و بسددیج متحدان، به دولت سددوریه کمد کند یریق حمایت های مادی، دور  دن تحریم

در سوی                                                                                                (.                                  9

موابل و همان یور که ایران ا  اسد حمایت کرد، ترکیه نیز جانب حمایت ا  مخالفان او را در پیش گرفت. ا  آن جایی 

المسلمین است و روابط نزدیکی با آنکارا دارد، پیرو ی آن می که گروه اپو یسیون پیشرو در سوریه متشکل ا  اخوان 

توانسددت به ترکیه کمد کند تا  جایگاه خود در من وه را توویت کند. با این حال، حمایت ترکیه ا  گروه های وابسددته 

ش شورهای حا سوریه، با مخالفت دیگر با یگران من وه ای مانند ایران، عراق و برخی ک سلمین  یه خلیج به اخوان الم

فارس و روسددیه روبرو شددد و موضددع گیری های هر ید ا  دولتها به تبع منافع خویش ا  گروه های درگیر حمایت 

 (. Hokayem,2012:10-14کردند 

 نحله کانتی مکتب انگلیسی و بحران سوریه   

تغییر جامعه، بهبود نظام یبق دیدگاه جهان گرایان کانتی، شددروع بحران سددوریه را می توان به عنوان اراده مردم برای 

حکمرانی و حذ  موانع آ ادیخوانه در این کشددور تفسددیر کرد. مردم سددوریه، به عنوان شددهروندانی که ا  تحوالت 

صر و لیبی آگاه بودند، تالش کردند با اعتراض علیه دولت، نوش فردی خود را توویت کرده و به  شورهایی تونس، م ک

 تیثیر تحت شدددت به بلکه خواسددتند، می خود برای را بهتری  ندگی فوط هها ن  ندگی بهتری دسددت یابند. سددوری

 مسددتویم تیثیرات ا  امر یکی ، اینلیبرال های کانت گراو ا  دیدگاه  بودند خود مر های ا  خارج در مشددابه تحوالت

 .دارد م ابوت بهتر ای آینده سوی به بشر یبیعت پیشرفت با و است  شدن جهانی

 بر. شدددود می مربوط ها دولت ماهیت به لیبرال های جهان گرا نظریه عمده فرض دومین موراوچید،  براسددداس نظر

 آنها گرایان مبنی بر هد  اصلی دولتها در تامین امنیت و بوا،ایان کانتی و برخال  دیدگاه واقعجهان گر تعریف اساس

 (.Moravcsik, 2010:: 237هسدددتند  اجتماعی هایگروه و داخلی افراد ا  ای یرمجموعه هایخواسدددته نماینده»
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شار رژیم مانند دولتی بنابراین، سد ب ضور با یگران بهانه تهدید به تواند نمی سوریه ا سته خارجی، ح  افراد های خوا

 نه را سددوریه درگیری های لیبرالیسددتی کانتی مکتب انگلیسددی، ریشدده ا  این رو رویکرد نحله. بگیرد نادیده را جامعه

 بر دهه چهار ا  بیش پدرش و بشددار اسددد. داند می اسددد رژیم دموکراتید غیر ماهیت بلکه خارجی وهاینیر تهدید

سی فعالیت اجا ه مخالفی گروه هیچ به اینکه بدون کردند حکومت سوریه سد. بدهند سیا  ید عنوان به هرگز رژیم ا

 نیروهای بین رویارویی درگیری که اسددت دلیل همین به و اسددت نشددده شددناخته رسددمیت به نمایندگی مردمی نظام

 نددددداپدددددذیدددددر اجدددددتدددددنددددداب دولدددددت در سدددددددوریددددده و مدددددخدددددالدددددف

لیبرال                                                                                                     .(:Hosseini,2018:68بود 

آمیزتر ا  دولت های اقتدارگرا هستند، معتودند های کانت گرا، بر اساس این ادعا که دولت های دموکراتید ذاتا صلح 

که گسترش  دموکراسی به پیشبرد صلح کمد می کند. در این چارچوب، نگرانی آمریکا ا  شرایط سوریه را می توان 

ا  نگاه لیبرال های کانتی تفسددیر کرد. چنان که آمریکایی ها به اسددد پیشددنهاد دادند که ا  قدرت اسددتعفا و اجا ه دهد 

گذار آرام به دموکراسددی را تجربه کند. بنابراین بر اسدداس دیدگاه لیبرالیسددتی، آمریکایی ها معتود بودند که با  سددوریه

 (. Marfil,2017:11ایجاد دموکراسی در سوریه درگیری ها پایان یافته و صلح برقرار می شود 

ا برخال  ر الیست ها، معتودند که با وجود جنبه سوم، دیدگاه لیبرال های کانتی، ماهیت نظام بین الملل است. لیبرال ه

رفتار عوالنی دولتها، امکان همکاری بین المللی برمبنای تالش جمعی رهبران جهان امکان پذیر است. این شاخصه که 

سط وودرو وی ست برای اولین بار تو سوامدار ایده های کانت ا شد و در ل ون و بعد ا  پایان جنگ جهانی اول، عملی 

عه  جام لب  هانی قا مت ج کانتی حکو یده  یت ا  ا ما حد، درصدددددد ح لل مت مان م ها سددددا  عد لل و ب م

(. در بحران سوریه هم نوش سا مان های بین المللی، بوی ه شورای امنیت و اتحادیه Throntveit,2011:471بودند 

 در این راستا، نخستین                                                                                                عرب قابل تامل است.

 آغا  عرب اتحادیه نام ای به خاورمیانه دولتی بین سددا مان توسددط ید سددوریه، درگیری به دادن پایان برای تالش ها

 می امتناع خود اعضددای داخلی امور در مداخله ا  ،احتمالی خشددونت دلیل به معموالً اتحادیه با وجود آنکه، این. شددد

 فرسددتاده بین مذاکرات. کرد اعزام سددوریه به یر  های درگیر با دیدار برای را خود در شددروع بحران، نماینده کند،

 این با  شددد عربی اقدام برنامه نام به صددلح راه نوشدده به منجر آن مخالفان و سددوریه دولت نمایندگان و عرب اتحادیه

 کرد تلوی «سددعودی عربسددتان و ق ر نیابتی مداخله» را آن و داشددت تردید یرح این به نسددبت سددوریه دولت حال،

 Lundgren,2016:3 .)تعلیق حتی و سدددوریه علیه هاتحریم مبنی بر اِعمال عرب اتحادیه فشدددار افزایش ا  پس 

. کرد مستور سوریه در ناظری را میمور عرب اتحادیه و پذیرفت را بسآتش اسد دولت اتحادیه، در این کشور عضویت

باعث تضددعیف  عضددو کشددورهای اختال   ناظر فاقد منابع کافی برای برقراری صددلح میان یرفین بود وولی مامور 

 پایان مناقشه مبنی بر خود هد  پیگیری در عرب اتحادیه اصلی موفویت مانع آنچه حال، این جایگاه و نوش او شد. با

سترات ی شد، با حمایت ا   گرفتند تصمیم کشور این دو . بود ق ر و سعودی عربستان یعنی آن مهم عضو دو توابلی ا

سد، او را  وادار به کناره گیری کنند شار تحت را عرب اتحادیه آنها نتیجه، در. مخالفان ا ضع تا دادند قرار ف  سخت مو

در سدددوریه و افتادن توپ در  مین   آنها میموریت تعلیق به منجر نهایت، این رویه در کند. اتخاذ تری در قبال اسدددد

 نالش                                                                                             (. Lundgren,2016:3سا مان ملل شد 
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 شددد. ا  سددوریه، مدتی کوتاه بعد ا  تبدیل اعتراض ها به خشددونت، آغا  بحران به دادن پایان برای ملل سددا مان های

با استفاده ا  ابزار شورای امنیت به دنبال واکنشی قایع به   فرانسه و بریتانیا متحده، ایاالت منا عه، اولیه رو های همان

سوریه بودند، اما و ست چین بحران  شورها برای تغییر درخوا سد را رژیم این ک  برای خود وتوی حق ا  و نپذیرفتند ا

 کردند  استفاده بود اسد رژیم علیه شدید الفاظ حاوی که ای ق عنامه هرگونه ممانعت ا  صدرو

 ود، کوفیخ سلف  مان، آن در متحد ملل سا مان کل دبیر مون، کی بان و شد بدتر سوریه در اوضاع ،2012 مارس در

سوریه منصوب سوریه در ملل سا مان وی ه فرستاده عنوان به را عنان ستا، عنان به   پایتخت مچنینه و کرد. در این را

 به و شد ختهشنا ای ماده شش برنامه عنوان به بعداً که شد یرحی  به منجر او های تالش سفر کرد و من وه مهم های

 ای ادهم شش برنامه امنیت، شورای حمایت با. یافت رسمیت ملل سا مان امنیت شورای 2042 ق عنامه ضمیمه عنوان

 به که حالی در. شد سوریه در عضو 300 با متحد ملل سا مان صلح حافظ میموریت ید استورار و بس آتش به منجر

سیدمی نظر سی نتیجه به تواندمی المللیبین هایتالش ر ست ملمو سیون میان تاختالفا یابد، د  با همراه سوری، اپو ی

شه شار نوش مورد در مناق سد ب شور، این آینده در ا  پایان رایه سور در خود که میموریت کرد مجبور را ملل سا مان ک

 (.Lundgren,2016دهد 

ای به دلیل عدم من وه و المللیبین هایقدرت او پس ا  اسددتعفا ا . رسددید پایان به 2012 تابسددتان در عنان ماموریت

 - ابراهیمی اخضر او، جانشین کرد. انتواد حمایت ا  تالش هایش و نبود ابزارهای ال م برای اجرای برنامه های مدنظر

 برانگیز بحث در تصددمیم – افغانسددتان و عراق در ملل سددا مان وی ه فرسددتاده عنوان به تجربه با الجزایری دیپلمات

 دور میزبان تا کشید یول سال دو و شد موقعیتش ضعیف بنابراین. نیست او اصلی هد  اسد خروج که کرد تصریح

داعش، آمریکا و روسیه را به تغییر رویکردشان  ظهور دوره، این در. شود 2014 فوریه و ژانویه در 2 ژنو مذاکرات دوم

 توافوات تنها به و ببرد پیش را صدددلح روند نتوانسدددت ابراهیمی عنان، خال  خود. بنابراین بر در سدددوریه وادار کرد

 دو نمایندگان که بود باری اولین 2 ژنو مذاکرات وجود، این بشدددردوسدددتانه، کمد کرد. با هایکمد مورد در محدود

لت - یر  یه دو فان و سدددور خال مان ا  - م نگ شدددروع   کدیگر با ج ند روبرو ی کدیگر با و شدددد  گفتگو ی

 دیپلمات ،1میسددتورا دی اسددتفان                                                                .(,53:2018Hosseiniکردند 

ستاده سو دی،-ایتالیایی  2015 سال در بس، آتش برای ناموفق تالش دی ا  بود. او پس ملل سا مان بعدی وی ه فر

 «2سددوریه ا  حمایت المللی بین گروه» این جلسددات، تشددکیل برگزار کرد و نتیجه وین در را جلسددات ا  ای مجموعه

 ISSG ):شکل گروهی بود شور 20 ا  مت ساس بر صلح یرح درباره مذاکره برای المللی بین سا مان و ک . ژنو بیانیه ا

شدور ای امنیت رسدمیت یافت.  2254جدیدی برا برای حل بحران سدوریه تدوین کرد که در ق عنامه این گروه یرح 

 و درگیر، های یر  بین صدددلح به دسدددتیابی برای  مانی جدول تعیین بس، آتش درباره مذاکره جدید، یرح اهدا 

یت دی میسددتورا نیز با ناکامی بود. با این حال، مامور سددوریه برای «ای فرقه غیر و فراگیر معتبر، حکومتی» تشددکیل

-Hosseini,2018:53مددواجدده شددددد و جددنددگ و درگددیددری هددا در سددددوریدده تشدددددیددد شددددد 

با این اوصا ، لیبرال های کانت گرا                                                                                              (. 54

                                                           
1 Staffan de Mistura 
2 International Syria Support Group (ISSG) 
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سوریه معتودند که نهادهای بین المللی مانن سا مان ملل متخد، برای پایان جنگ در  شورای همکاری خلیج فارس و  د 

تالش های  یادی کردند. اما به دال لی ا  جمله عدم همکاری دولتها و پیگیری رویکردی خودمحورانه ا  جانب آنها، 

سوریه، روس سی ا  عملکرد دولتهای  شاخه کانتی مکتب انگلی شد.  ست مواجه  یه، آمریکا، ترکیه، این تالش ها با بن ب

ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس انتواد می کند و معتود است که آنها به جای همکاری و توویت جایگاه نهادهای 

سوریه، شید   بین المللی برای حل بحران  سوریه به درا ا ک به دنبال تامین منافع خویش بودند و به همین دلیل، بحران 

سا سیه در وتوی ق عنامه های و جنگ هزینه های مادی و ان شت. در این میان، نوش دولت رو نی  یادی را به دنبال دا

ست،  یرا روند همکاری و کارکرد این نهاد مهم و تاثیرگذار را دچار اختالل  سوریه قابل تامل ا شورای امنیت به نفع 

                                                                          کرد و مانع ا  سووط دولت اسد شد. 

 نحله گروسیوسی و بحران سوریه

اندیشه مداخله بشردوستانه برمبنای اندیشه های گروسیوس در باب حاکمیت، استفاده ا   ور را به وسیله ید یا چند 

شروع و قانونی می داند. در  سبت به اتباع خویش، م شیانه دولتی ن سترده و وح دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گ

شرفت حو سیاری ا  حووقدانان معتودند به رغم پی سا مان ملل متحد، عین حال ب سیس  وق بین الملل به وی ه پس ا  تا

صل  سی ترین  ،حاکمیتا سا سر مینی همچنان به عنوان ا ست و حاکمیت و اقتدار  مورد حمایت حووق بین الملل ا

ابق جهان شمولی حووق بشر با نظم سیاسی بین المللی م بین الملل محسوب می شود. لذا ت عنصر تشکیل دهنده نظا

سا مان ملل متحد و حتی که برپایه ح ست. ا  این دیدگاه، اگر چه  سانی امکان پذیر نی ست، به آ ستوار ا اکمیت ملی ا

سدددا مان های غیردولتی فراملی تا حدی به عنوان نمایندگان جامعه جهانی عمل می کنند و اظهارنظرهای آنها در 

هانی کماکان متشکل ا  دولتهاست و خصوص موارد نوش حووق بشر سا نده افکار عمومی جهانی است، اما جامعه ج

سددا مان های بین المللی نیز محصددول توافق دولتها هسددتند یا با اجا ه دولتها فعالیت می کنند. لذا اراده ای مسددتول ا  

اراده دولتهای تشدددکیل دهنده آن جهت ابرا  نظر راجع به ااعمال دولتها در  مینه نوض حووق بشدددر یا ترتیباتی برای 

شایگان و دیگران، تحمیل این ار صاحبنظران حووق بین الملل، 237: 1382اده بر دولتها وجود ندارد  سیاری ا   (. لذا ب

ا  تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی ا  مفهوم حاکمیت مبتنی است حمایت و جانبداری می کنند و 

 (. 82: 1380ند عباسی اشولی، هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمار

در باب ت بیق اصول حووق بین الملل بشردوستانه با بحران سوریه باید گفت: شاید تنها راه مشروعیت بخشیدن به این 

شی ا  اراده و نوعی توافق جهانی خواهد  صورت نا شد؛ چرا که در این  سا مان ملل با سب مجو   گونه مداخالت، ک

امنیت باید احرا  کند که در سددوریه نوض فاحش حووق بشددر صددورت گرفته که موجب  بود. بنابراین اوالً شددورای

ست. با  شکار صلح بن المللی ا ست و ثانیاً، این نوض گسترده تهدید یا نوض آ شده ا شری  جریحه دار شدن وجدان ب

ر کشددوری ا  توجه به مراتب فوق، در صددورت فودان مجو  شددورای امنیت، اسددتفاده ا  نیروی نظامی، جهت اجبار ه

 (. 525: 1392منشور سا مان ملل متحد خواهد بود مرادی، 2جمله سوریه به رعایت حووق بشر، ناقض بند چهار ماده 

شتوانه  سئولیت حمایت هنو  به ید قاعده حووق بین المللی که پ شان داد که م سئولیت حمایت نیز ن صل م سی ا برر

د، بدل نشده است. ولیکن به لحاظ حووقی تاکید بر این اصل جهت کنوانسیون ها و عهدنامه های مختلف را داشته باش
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صل حاکمیت نیز  ست و با ا ضات کمتری روبر ستانه با تعار شردو سبت به مداخالت ب سوریه،  ن عملیات نظامی در 

سئولیت  شورای امنیت بتواند وارد بحث م ست که  سوریه تاکنون به مرحله ای نرسیده ا تعارضی ندارد. ولی وضعیت 

ت ا  نوع اقدامات قهرآمیز شددود. اسددتناد به این اصددل خارج ا  شددورای امنیت نیز مسددتلزم ایجاد این دیدگاه در حمای

شر سیستماتید و گسترده صورت می گیرد، تا جایی که فشار افکار  جامعه جهانی است که در سوریه نوض حووق ب

توجیه سددوم درباره مداخله نظامی در             عمومی جهانی باعث فشددار به دولتمردان در حمله به سددوریه گردد.  

سیون های بین  شد که کنوان شخص  سوریه متمرکز بود. در این باره نیز م شیمایی دولت  سالح های  سوریه بر روی 

المللی سالح های شیمیایی هیچ گونه ادله حووقی جهت تنبیه کشور دارای سالح های کشتار جمعی و حمله نظامی را 

ستناد به اصل دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر سالح های کشتار جمعی سوریه نیز با اصول روشن معتبر نمی دانند . ا

 (. 530-531: 1392منشور ملل متحد( در تعارض جدی است مرادی،  51حووق بین الملل  ماده 

اما باید این نکته را عده ای پیروان اندیشه گروسیوسی مکتب انگلیسی ایده جنگ عادالنه را در سوریه م رح می کنند. 

در سنت نظریه جنگ عادالنه، محووان معموالً شش معیار را برای تعیین ید جنگ عادالنه، توصیف مدنظر قرار داد که 

« 3دفاع ا  خود»می کنند. یبق معیار اول، تحوق دو  امر را برای شدددروع ید جنگ عادالنه، ال م و کافی اسدددت. اول، 

هد در صورت مواجهه با تهدیدات قریب الوقوع و مهم وارد جنگ شوند. حال آن که است که به دولت ها اجا ه می د

سوریه مواجه نیست. دوم،  شردوستانه را «4دفاع ا  دیگران»آمریکا با چنین تهدیدی ا  سوی داعش یا دولت  ، مداخله ب

یان بی گناه در برابر جنایات در کشورهایی توجیه می کند که در آن دولت میزبان قادر نیست یا نمی خواهد ا  غیرنظام

صد هزار غیرنظامی ا   مان آغا  درگیری ها  سوریه وجود دارد، جایی که چند  صه در  سترده محافظت کند. این نوی گ

سال  سش وجود دارد؛ ا  جمله این که  2012در  ستی این قاعده چند پر صوص در شده اند. با این حال، در خ شته  ک

سوی ایاالت شده ا    ست  اهدا  اعالم  سوریه محافظت ا  غیرنظامیان نی ستیابی به آن ا   -متحده در  وظیفه ای که د

ست. به تنهایی  شوار ا سیار د ست. به   -یریق نیروی هوایی ب ستیزه جویان ا شبه نظامیان و  ستای نابودی  بلکه در را

سیار شام چگونه به محافظت ب سالمی عراق و  ست که حمله به جنگجویان دولت ا شخص نی ی ا  غیرنظامیان عالوه م

کدده در مددعددرض تددهدددیدددات سدددددایددر بددا یددگددران در سدددددوریدده هسدددددتددنددد، کددمددد مددی 

رح می براساس معیار دوم، این پرسش م                                                                        (. Wisor,2021کند 

این معنا که آیا آنها واقعاً هدفشان تیمین عدالت که آیا با یگرانی که وارد جنگ می شوند قصد درستی دارند؟ به  شود

است یا آن که ا  عدالت به عنوان پوششی برای دستیابی به سایر دستاوردها، مانند ثروت های مادی یا قدرت  استفاده 

سوم این که، آیا یرفین مداخله دارا                                                         می کنند؟ ی مجو های قانونی نکته 

هستند؟ در مورد مداخالت بشردوستانه در کشورهای ثالث، اغلب تصور می شود که اع اس مجو  ا   جانب نهادهای 

چندجانبه مداخله را توجیه می کند. به عنوان مثال، شورای امنیت سا مان ملل یکی ا  نهادها قانونی است که می تواند 

یا در صدددورت عدم دخالت شدددورای امنیت، نهادهای من وه ای مانند اتحادیه  –د چنین مداخله ای را مجا   اعالم کن

آفریوا  هستند که مداخله در لیبی را تایید کرد. اما در سوریه، هیچ نهاد چندجانبه ای اجا ه مداخله را صادر نکرد. بلکه 

                                                           
3 self-defence 
4 the defence of others 
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سوریه عملیات محدودی  شد که در بخش هایی ا   شکیل  شورها ت ضعیف ا  جانب ک را انجام داد، اما ادعاها ا تال  

 . (Wisor,2021 مبنی بر حق مداخله بشردوستانه این ا تال ، فاقد هر نوع مشروعیتی بود

ضات یا درگیری در  ستانه معتود بود که اعترا شردو سبت به مداخله ب سد نیز با تاکید بر اولویت حق حاکمیت ن شار ا ب

 -به  بان منشددور سددا مان ملل  -دهد به آنها پاسددخ میسددوریه ید موضددوع داخلی اسددت و این که رژیم او چگونه 

تواند در آن مداخله کند. در این سوریه است و سا مان ملل نمی« اساساً در حی ه صالحیت داخلی»موضوعی است که 

، محوق حووقی سابق و ارت امور خارجه ایاالت متحده استدالل می کند، مداخله در سوریه بدون 5راستا، اشلی دیکس

سیستمی را « برابری حاکمیتی همه اعضایش»  شورای امنیت بسیار دشوار بود،  یرا سا مان ملل متحد در تدوین مجو

ضعیف هنجار حاکمیت بر همه دولت ها تیثیر می گذارد. اما این امر پیامدهایی غیرقابل  ایجاد کرد که در آن هر گونه ت

ایان در قلمرو خود هسدددتند و در برابر هر نوع حمله ای پهایی اسدددت که درپی حفظ آ ادی عمل بیقبول برای رژیم

ای متوسددل شددود تا ا  نظارت و تواند با اسددتعانت ا  حق حاکمیت، به هر وسددیلههوشددیارند. بنابراین، ید دولت می

حتی در مواردی که منا عه شددامل  -رسددیدگی سددا مان ملل نسددبت به هرگونه درگیری در قلمرو خود جلوگیری کند 

شکال غیر شونت علیه جماعت های حفاظتا شد،  یرا نوض این هنجارها، هیچ ارتبایی با قانونی و ممنوعه خ شده با

 (.Naik,2017ادعای حق حاکمیت ندارد 

های تالش در پاسدددخ به این پرسدددش باید گفت که می شدددود؟ جنگ به عنوان آخرین راه حل شدددناخته چهارم، آیا

ست خورددیپلماتید و تحریم شک سوریه  سبنابراین به نظر میو ه ها در  صلحد که گزینهیر سیده رآمیز به پایان های 

ستیابی به هد  عادالنهبود شم اندا های معوولی برای د سوریه باید چ شته در بردا  . پنجم و مهمتر ا  همه، جنگ در 

شت شد و چه ایمینانی وجود دا سوریه به محافظت ا  غیرنظامیان کمد با ند یکی می ک که مداخله هوایی محدود در 

عوول، بررسدددی ا  راه  های جایگزین برای ار یابی احتمال مداخله نظامی در محافظت ا  جان غیرنظامیان با هزینه م

غانسددتان، و میزان موفویت مداخالت در گذشددته اسددت. حکمرانی ناموفق در عراق و لیبی، سددل ه  دوباره یالبان در اف

رفته اند، یی که  قبالً توسددط نیروی هوایی آمریکا مورد هد  قرار گفعالیت های تروریسددتی در بسددیاری ا  کشددورها

چ چشم اندا ی تردید قابل توجهی را در مورد احتمال موفویت مداخالت بشردوستانه در سوریه ایجاد کرد.بنابراین هی

 (.Wisor,2021برای بهبود شرایط غیرنظامیان در صورت مداخالت بشردوستانه در سوریه وجود نداشت 

 

 

 

 

                                                           
5 Ashley Deek 
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 نتیجه گیری: 

هزار نفر و  خمی و 400جنگ سددوریه یکی ا  فجایع خونبار اوایل قرن بیسددت و یکم بود که به کشددته شدددن توریباً  

سد آغا   شار ا شد. این بحران که به دنبال بهار عربی و اعتراض به حاکمیت دولت ب سان منجر  شدن میلیون ها ان آواره 

المللی و ورود عده  یادی ترویست و شبه نظامی ا  اقصی نواط جهان، رنگ  شد، با دخالت با یگران من وه ای و بین

خون و خشددونت به خود گرفت. سددرانجام با حمایت روسددیه و ایران و حزب اهلل لبنان ا  دولت سددوریه، بخش های 

ه شد و  یادی ا  سر مین این کشور که در دست گروه داعش و جبهه النصره و مخالفان مسلح اسد بود، با پس گرفت

شار -عربی-محور غربی سرنگونی ب سته خود که همانا  ستند به خوا عبری و ترکیه که حامیان این گروه ها بودند، نتوان

 اسد بود، دست یابند. 

سوریه می نگرند و در این پ وهش  صی به بحران یوالنی مدت  هر کدام ا  نظریه های روابط بین الملل ا  دریچه خا

نظر نظریه مکتب انگلیسی تجزیه و تحلیل شود. این مکتب دارای سه نحله هابزی، کانتی و سعی شد تا این بحران ا  م

صر به فردی ا  وقایع و تحوالت روابط بین الملل ا  جمله  سیر منح ست و هر کدام ا  این نحله ها تف سی ا سیو گرو

 جنگ سوریه دارند. 

سی که وامدار دیدگاه های  ست، به این معنا، نحله هابزی مکتب انگلی واقعگرایان و عمدتاً متاثر ا  نظریات هدلی بول ا

به بحران سدددوریه به عنوان مسددداله ای در تحوالت جهانی می نگرد که در جهانی فاقد نظم فا وه و آنارشدددید، بوا و 

حاکمیت دولت سوریه ا  جانب مخالفان مسلح، گروه های تروریستی و کشورهای حامی آنها به مخایره افتاد و بخش 

صلی چاره ای های م سوریه به عنوان با یگر ا سوریه در ید کنترل آنان قرار گرفت. ا  این رو، دولت  سر مین  همی ا  

سیه نیز دست  د.  سترات ید با ایران و رو شت و در این راه به اتحاد ا ستفاده ا   ور و خشونت علیه مخالفان ندا جز ا

بوای دولت سددوریه، احیای نظم و ثبات اولویت اصددلی  در چارچوب نحله هابزی مکتب انگلیسددی، با مخایره افتادن

 دولت سوریه و حامیانش بود و نوض حووق بشر در چارچوب این نگاه قابل اغماض است. 

نحله کانتی مکتب انگلیسددی، اما به کرامت انسددانی و افراد در بحران سددوریه اهمیت می دهد و بر این باور اسددت که 

سوری برای اعاده حووق پ سد دست به اعتراض  دند. ا  این رو، آنها  در شهروندان  شده خود توسط خاندان ا ایمال 

سی، برخال  نحله  شدند. به عالوه پیروان کانتی مکتب انگلی شرایط خویش  ستار بهبود  ستای ید  ندگی بهتر خوا را

شهروندان و افراد می داند. بناب سته های  صلی دولت را نه بوا، بلکه برآوردن خوا سد نمی هابزی، هد  ا راین دولت ا

تواند به بهانه حضددور با یگران خارجی، حووق شددهروندانش را نوض کند. نکته دیگر آنکه دولت سددا مان های بین 

المللی مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر نهادهای  یرمجموعه سا مان ملل و اتحایده عرب و صلیب سرخ و 

، اما بخش مهمی ا  این اقدامات بواسددد ه نگاه بدبینانه دولتهای ناکام ... برای حل بحران سدددوریه تالش  یادی کردند

ماند. جهان گرایان کانتی، دولتها را موصر اصلی این بحران قلمداد می کنند و تاکید دارند که اگر این با یگران رویکرد 

 را ا کشید، قابل حل بود. همکاری را به جای منا عه و تخاصم انتخاب می کردند، بحران سوریه  ودتر ا  آن چه به د
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سی، عمد سوم مکتب انگلی شه نحله  ست. ا  دید پیروان تاً بر جنبه های حووقی و اندی سیوس متکی ا های هوگو گرو

سوریه، امک شدید بحران در  ستانه به نفع مردماین نحله، با ت شردو شت و  ان مداخله ب شور وجود دا شیده این ک رنج ک

سددت با توسددل به اصددل حمایت در این کشددور دخالت کرده و عدالت را اجار می دولتها و سددا مان ملل متحد می بای

شرای ی نبود که  سوریه در  شده و معتودند  صل حاکمیت و نظم مواجه  کردند. هر چند این ادعاها با مخالفت حامیان ا

 امکان مداخله بشردوستانه برای دولتها و سا مان های بین المللی ایجاد شود. 
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