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 اسد یخانواده توتالیتاریسم تحتسال  01به مدت  سوریه مردم. رسید سوریه به 1122مارس  دربهار عربی 

ـ ( 2792-1111) اسد حافظ ــ پدر ابتداد، ردنکزندگی می  شامل ،زمانی یبرهه این [2].اسد بشار پسر، بعد وـ

 زندانیان اعدام و شکنجه حبس،ننگین  احکام صدور که شامل شودمیبه بعد  2791از  اضطراری وضعیت

 بهار [1].کرد عامقتل را نفر هزار هاده سوریه ارتش کهاست  2791 درحما  عامقتل همچنینو  ،سیاسی

 تجمعاتبا  در ادامه شد آغاز دمشق قدیمیبخش  قلبِ در الحرکه بازاردر  جوشخود اعتراض با سوریه

 بهها تجمع این تمامی، 1122مارس  21در . پیش رفتبه لیبی و مصر ،تونس هایسفارتمقابل  کوچکی

 جنوبر د درعا شهر. کرد پیدا ادامه و شد تبدیل «خشم روز»با نام  کشور، سراسر در زمانهم یتظاهراتسلسه 

 ان  معترض از نفر چهارکشتن و  مردم آمیزصلح تظاهرات به دولتموران أم تیراندازیپس از  سوریه یغرب

 را آن قاومت م تضعیفِ جایبه که بودند قیام شدگانکشته نخستینچهار نفر  این. شد نامیده «انقالب مهد»

 [1] .کردند تقویت

 ،مصردر  ژانویه 11 انقالب و تونس در( ثورة الکرامة) انقالب کرامت از تأسی به ،سوریه مردم از زیادیشمار 

رغم به ماه چهار ظرف سوریه انقالب. نامیدند( الثورة السوریة) «سوریه انقالب» را مردمی عظیم بسیج این

 ،صالح اجالح یاسین. کشاند هاخیابان به را معترض میلیون یک شده،بازداشت معترضِ 21111 و کشته 2111

ین حال در ع زیرا در این شرایط مناسب است،گفتن از انقالب سخن»: باره نوشتایندر  ،کارکهنه انقالبی

 رایطش تغییر برایزمان ، همهستند خودشان برای رادیکال تغییرات خواهان سوریه مردم ازکه بخش زیادی 

 بسیاری افراد [0]«کنند.نیز مبارزه می هیوغ سلط از سوری هموطنان دیگرهمچنین نجات  و کشورشان

 ،اپوزیسیون یبرجسته رهبر، الترك ریاضاز جمله  ،نداهنوشت «سکوت پادشاهی»این  از هم گسیختن پیرامون

 اندکستهرا ش سکوتشانامروز مردم  ...گفتند سخن جوان هایانقالبی. است گفته سخن خیابان حاال»: نوشت

 [1]«.اندزده سکوت پادشاهی دیوارهایی تیشه به ریشه و

 استعدادهای و فرینشآ جمعی حیات تجدید بلکه ،بودند شکسته را وحشت و ترس اسارتِ نه فقط  سوریه مردم

 .است البیانق لحظات یبرجسته ویژگیکه  تاریخی؛ یعنی همان لحظاتی کردندرا نیز تجربه می خود نهانی

 آورد:به یاد می نصیر یراح

رسید، اما ناگهان همه اخالق خوبی نظر میباورنکردنی بهمده بود. آچنین فضای مثبتی به وجود زمان آن»

ه برای مردمی بودند ک هاآن یاد داشته باشید به. ند. شعارها بسیار زیبا بودایستادند. مردم کنار هم داشتند

چه مردم انجام دادند در این بستر است که آن ...ندشده بود هم دورشوی مغزی شده و از وشست هادهه

  [9].«بود انگیزشگفت
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د و کشورشان خو از نوردم سوریه م» :گویندمی چنیننیز از مشاهداتشان  لیال الشمعیو  کاسبن یاسین یروب

ی زیر شکل هاسازمان [9].«و نه اصالحاتبودند  انقالبخواهان  در خیابانهمه  کردند. حاالمی را کشف

، (SCSR) شورای عالی انقالب سوریه، (SYRCU) کنندگان انقالب سوریهاتحاد هماهنگ گرفت:

و نیروهای اپوزیسیون  ی انقالبیبرای سوریه ملی، ائتالف (SRGC) کمیسیون عمومی انقالب سوریه

(NCSROF) . ریهی انقالب سوشبکه ،1127در سال (SRN) ش بیو کننده دنبالدو میلیون  در فیسبوك

 ،{1127}در سال  انقالب سوریههشتمین سالگرد های هشتگدر توییتر داشت. کننده دنبالهزار  111از 

 مورد توجه قرار گرفت.  بسیار (Arevolutionanditwillalwaysbe#)وستقبی _ثوره#

 مصادف شد.منطقه  ترین ضد انقالبِخونین باانقالب سوریه که  چالش ابعاد وها نشانی است از ی اینهمه

ظاهرات تسربازان از شلیک به و هنگامی که  بالفاصله نظامی شد ممنوع اعالم نشد بلکه فقطت اعتراضا

خود  ندشدو معترضان مجبور خدمت کردند تعدادی از نیروهای ارتش  ترك  ،سر باز زدندمیز شهروندان آصلح

توسط تعدادی از افسران رده باال  1122 یژوییهدر  (FSA) سوریه آزاد ارتشِ  به این ترتیب، را مسلح کنند.

 ،های مختلفدر تیپهزار عضو 211بیش از  اززاد سوریه آارتش  ،1121 سال شد. اواخر تشکیل ارتشمیانی و 

 91و ودند بپیروزی ی آستانه ها درنآ. متحد شده بودند، تشکیل شده بود بشار اسد با هدف سرنگونیِکه 

ر ارتش د یکشتار، بازداشت و شکنجه رغمیه، بهسور ونیانقالب[ 9].در اختیار داشتندخاك کشور را از درصد 

از پی  و یزیآممسالمت اعتراضات شناختند،یرا م ییها فقط اقتدارگراکه نسل یادر جامعه یصنعت اسیمق

 ییارگان نهاگیری شکلو مناطق منجر به تصرف  شکل داده بودند کهرا  ینظام یدهخودسازمان آن

 (7)شد. یحلحکومت م یعنی یخودگردان

و « بازگشت انقالب عربی»تحت عنوان  1122ای در بهار با مقاله سوسیالیسم انترناسیونال یمجله

، به واکاوی این 1129ی در ژوییه کارگر سوسیالیستی ی از نشریهاجزوه ی دیگر همراه باشش مقاله

ی الکساندر در شمارهی خانم آن ها و همچنین مقالهاز این متن کنونیی مقالهپرداخت. آغاز آن  از انقالب

پردازد که ما هایی میدرس کندوکاوبه  او در آن مقالهکند. پیروی می سوسیالیسم انترناسیونالپیشین 

 :باشدین اما باید  هدف جمعیگیرد که او نتیجه می سودان و الجزایر بیاموزیم.جدید های توانیم از انقالبمی

 شانتوانایی پیرامون« زمان انقالب»در  یکه مردم عاد یمتمرکز یهها و تجربتمام آموختهگرفتن از درس»

 انشیکه حاکمان ما از نابود یو هدف ییبایو ز ی که داشتندقدرت شان ازاحساســ جامعه  یبازساز یبرا

 [21]«.داموزنیاز آن ب زین گرانیکه د ی حفظ کردندبعدنوبت  یبرارا آن و  ــ دریافت کردندهستند  دیناام

دن ارتش و کرشیمتال :کنداشاره می تشکیالت انقالبی موفقبرجسته برای وجه حیاتیِ دو به  ،کساندرلا

ه ببتواند به سرعت » ی لئون تروتسکیبه گفته که «خودسازماندهی»، یا شوراهای کارگری لیتشک
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کند، خاطرنشان می الکساندرطور که همان)اما م در سوریه ما هر دو را دیدی [22].«رشد یابد “خودگردانی”

و در اوج  1121اواخر سال  نفسه مهم(.موضوعی است فی ،کارگران یت اعتصابی قدرکنندهفقدان تعیین

 دادندنشان می ،صدها شورای کارگری بودیم که به صورت ملموسگیری{ }شکلما شاهد  ،اعتراضات

این  [21]«.شکل دهند» شرایط جنگیحتی در  را «از دولتکامالً متفاوتی نوع  ینطفهند اهتوانست»چگونه 

ای را بررسی سیاسیفرایندهای دازد و پرفردِ خودگردانی انقالبیِ مردم سوریه میبهی منحصرمقاله به تجربه

 د.سهیم بودناش در ویرانی یغربهای کمک کند کهمی

یا ، ایبر تروریسم خاورمیانه کیدب، با تأاز منشور مطالعات امنیتی غر راسوریه این گرایش وجود دارد که 

های اجتماعی انداز جنبشاین مقاله به رویدادها از چشم ،با این حال. واکاوی کنند ،امپریالیسم کیتیژئوپل

 ضدانقالبِ اسد .نگردمی آن رهای غرب بکمک انقالبی و تأثیر یدهسازماندخو حرکت به سوی، ساده مردم

های کمک لیارد دالر، همراه بامی 11با رقم تخمینی  ،متحد مللسازمان  رسانیِکمک عملیات ترینبزرگبه 

طور ها بهروند کمک 2791 یدههاز . منجر شد، فرانسه و دیگر کشورها تان، انگلسایاالت متحد مستقیم

شده بود.  هدایتها یم به دولتجای انتقال مستق به ((NGOsهای غیردولتی ای از طریق ارگانفزاینده

اوهای جیانالمللی، اوهای بینجیانمانند ها دولت «ی کمکزنجیره»این  پیامدهای برای فهمِدانشگاهیان 

 ،رسانی رسمیکمک نظام درمستقل  نهادهای مردمسازماناوهای محلی، و به ویژه گنجاندن جیان و رگاناآو

های بشردوستانه ما دریافتیم که کمک [21.]کنندمیاستفاده  (NGOisation) اوسازیجیاز اصطالح ان

 هایپویشدلیل به ،لبه هر حا کند.در سوریه ایفا میمهمی  نقشِنیز  خلیج فارس یاز کشورهای حوزه

 کنیم.های غرب متمرکز میبر کمکفقط جا خود را در اینما توجه  آن، سیاسی ناهمگون

مثل  ،نیروهای اپوزیسیون ( در مناطق تحت کنترلِ LCs) محلیمستندسازی شوراهای با خود را تحقیق ما 

موجب تضعیف این های غرب  به بررسی پنج روشی که کمک پس از آن .کنیممیغاز آ خودگردان هایارگان

رژیم  نصیبهای غرب اکثریتِ قریب به اتفاقِ کمککه اول این .پردازیممیشوراها در قلب انقالب شدند، 

 ینظامبین مدافعان غیر هااین کمک که تیافنان اطمی اشهای امنیتیتحت نظارت دقیقِ شاخه شد که اسد

البی وابسته ضدانق یروهاین یبودجهبا موفقیت ها این کمک، ترتیببه این  و نه مخالفانش.شود توزیع می آن

در حال  یدولت ساختارجای به هایی که کمک مالی کردند، تصمیم گرفتندغربی ،دوم .را تأمین کرد به اسد

ایت از حمخواستند از اتهام می چرا که، کنندرا تأمین  های غیردولتیی سازمانبودجه، ونیسیاپوزتکوین 

 مککازی مو ها ساختارنآبه عبارت دیگر،  .}در سوریه{ تبری بجویند «سیاسی»نقش  ایفای یا هاتروریست

آنان در  فعالیتی فرایندهای مستندشده، سوم .ایجاد کردند شوراهای انقالبی تضعیفِ در رقابت و با هدفِ  را

اعالم ، چهارم .شد یرسانکمک هاییپروژه به یاسیس اعتراضموجب تغییر  کردنایجادحرفه و یسازنهاد

هم و  کندمی زداییسیاسی راکارشان  هم ،غیردولتی هایسازمانگفتمان جهانی  یطرفی عامدانهبی
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زد آنان ی را که برای کار نجوان انقالبیون آگاهی و «انسانی یبحران» به را اجتماعی انقالب سیاسی نمودهای

مدیریت از » در هااوجیانپراتیک  کهاین پنجم .کندمی تبدیل «دوستی خنثیانسان» اند به آگاهی ازآمده

از جانب کسانی که در میدان مبارزه بودند و انتقال آن به روسای  گیریکردن قدرت تصمیمبا دور «رراه دو

، رت کردقدها سلبایاز سوریه های خارج از کشور ازگودنشینبیرونیعنی  دستهای دورتبعیدی در پایتخت

 .شان را کشف کرده بودندخودمختاریای که مردم سوریه آن هم در مرحله

تضعیف ی در روند را انقالب ،هااوجیاز طریق ان شده، هدایتهای غربیاستدالل ما این است که کمک

های کاماًل عالوه بر جنبه دهیم.می ارجاعانقالب سوریه  اوسازیجیان یمنزلهبه آن به  که ما ه استکرد

در مقابل  بسیج برای ایجاد بدیلعدمدر شده که گرفتهی است نادیدهاین عاملضدانقالب سوریه،  یمستندشده

های اقتصادی و رشد قوای نظامی ایران و روسیه، کمکشامل  این عوامل است. اسد نقش داشته حکومت

فارس و دیگران تسهیل  جهای مختلف حوزه خلیی اول کشوربا حمایت درجه است که سکتاریسم و تروریسم

 [20]شد.

در خالل او جیهشت انهای سوریه در کار در بخش کمک ی دست اولِتجربه سال  9 از سویی مقاله این

ی سال تجربه 11 ، و از سوی دیگر،انقالبیون سوری گفتگو بینِوشمار بحثویرانی و تخریب کشور و بی

 فهمِ  ،هدف ما .را گردآوری کرده است جنوب جهانیاوسازی در جیو آموزش ان اشاعه، تحقیق، انتشار

ختلف م نزدیک از صداهای انقالبیون سوریِ  ینمایخواهیم میانداز انقالبی است و بنابراین موضوع از چشم

تمرکز ما بر  دهیم.ارائه  کاسب نیاسی نیروبی و عصالح، لیال الشم غیاث َنس، عمر عزیز، یاسین الحاجنظیر 

یشتر ب حلب و ادلب است، چرا که یعنی سوریه مرز ترکیه وهای تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون در استان

ی ما تجربه .در این نقاط جمع شدند ،ندمدآهایی که از سراسر مرز میبا کمک همراه شوراهای محلی

روژاوا را در این رسته قرار  در (Democratic Union Party) خودگردانیِ حزب اتحاد دموکراتیک

مانع  ،در مقابل شرکت نکرد. 1122رژیم اسد در مارس در اعتراضات علیه این حزب  دهیم، چرا کهنمی

 رژیم، کهینا از بعدها باعث شد آن گرانه و اپورتونیستیهای سرکوبسیاست. شدد رانقالبیون کُاعتراضات 

 [21] .شوند کردنشین مناطق اکثریت بالفعل حاکم ،بدهد هاآن را به مناطق این

 های خودگردانیشوراهای محلی: تجربه

نشینیِ دولت محلِی ارتش اسد، عقب شاهدِ شکست نظامیِهای ادلب و حلب، استان ،1121ی سال در میانه

را به نیروهای شورشی های بزرگی از کشور رژیم، کنترلِ بخشغاز استراتژیِ زمین سوخته بود. رژیم و آ

ناطق آن مغیرنظامی تمایز اهداف باران بیگلولهو  هواییحمالت مداوم با کوشید  در عین حال واگذار کرد، اما

س الثوریه( مجلال)شوراهای انقالبی یا تشکیل با ابتدا ون غیرنظامی سازمان انقالبی [29] .را از سکنه خالی کند
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های هماهنگی کمیته از ا اغلبشوراه این .شکل گرفت (المجلس المحلیه)ی محلی هاشورامعروف به  هابعد و

 و ازماندهیس برای که پدید آمدند( «ال تنسیقیات»یا  المحله تنسیق محلی )کمیته شوراهای محلی، لیجان

دیگر حاال  ،انقالبیون [29].دتشکیل شده بودن دموکراسی خواهانِ نخستین اعتراضاتِاز  مستندسازی

 یگزارش 1129در  .بود عطوفم بمباران زیرروستا یا شهری  اضطراریِنیازهای  کردنبرآورده بهشان توجه

 Local Administration Councils) واحد شوراهای مدیریتِ محلی سوریهاز سوی  مفصل

Unit) مصاحبه تهیه شد: 11بر مبنای  و بنیاد صلح سوئیس 

 برای اولیه خدمات تأمین آن اصلی هدفکه  رسان دانستندنهادی یاری ها راعموماً آن هندگاندپاسخ»

 از یاندک تعداد با ، تنهاو آغازینگام کوچک  .است مسلحانه حمالت از ناشی رنج کاهشمنظور هب ساکنان

  [29]«.برداشته شد دولت کامل سرنگونی تا موقت تسهیالت ارائه یاولیه هدف انقالبی و حامیان، با فعاالن

وضع  1122اوت غیرمتمرکزسازی قوه مقننه که با فرمان اسد در  219نخستین شورای محلی، پیرامون اصل 

هام گرفته ال، فقیدآنارشیسِت عمر العزیز، اندیشه و عمل انقالبیِ  ازکه تا حد زیادی شکل گرفت ، ه بودشد

 مردمهای و مستقل تودهدفاع از خودگردانی دموکراتیک ای به در مقاله ، عزیز  1122در اوایل نوامبر  بود.

، داریّا بَرزه شوراهای دیگر در نیززُبدانی و البه شهر کمک به نخستین شورا برای  1121و در ژانویه  پرداخت

در جمالت را درك کرده بود و  ی انقالبکنندهدگرگونعزیز پتانسیلِ  [27]استان دمشق رفت. درو دوما 

 خود که ، در حالیدهدمیرویدادی استثنایی است که تاریخ جوامع را تغییر انقالب، » نوشت:اش غازینِ مقالهآ

از کارگرانِ  ما» اعالم کرد: 1121پیش از بازداشت در نوامبر  کمی او [11].«است یشبشر در حال تغییر خو

ونیم است که هنوز سالکروز مقاومت کردند و ما نزدیک به ی 91ها آنکمون پاریس کمتر نیستیم. 

ت شورا تحت نظار 011، بیش از 1129در اواخر [12]عزیز چند ماه بعد در زندان جان سپرد..« ایمایستاده

شورا  201ریباً بودند: تق های حلب و ادلباستاناکثریت این شوراها در  وجود داشت؛ استانیدوازده شورای 

 [11]حلب(. محافظهادلب و مجلس  محافظهمجلس  معروف به) شورا در ادلب 200لب و در ح

یندها آنسبت دیگر فر به از پایین در انقالب سوریه کنترل و اداره هایشکلاین » کند کهاظهار می سیغیاث ن

 :چنین گفت 1129 در ایمصاحبهاو در  [11].«ندتری برخورداریافتگی بیشسعهدر کشورهای منطقه از تو

های ارگان آفرینش...مشخص شد، این بود که این انقالب، قادر به  ی مهمی که در انقالب سوریهنکته»

ی اپدیده خودسازماندهی ،1121های و حتی برخی برهه 1121 ،1122 هایدر سال است... خودسازماندهی

 : ادعا کرد 1129در  همچنین لیال الشمعی [10].«سترگ بود

و مردم  آزادانه سازماندهی  انددرهم شکسته شدهمراتبی سلسلهساختارهای سرکوب و در سراسر سوریه، »

 ،2711 یدهه اواخر در داخلی جنگ و اسپانیا انقالب زمان از .پردازندمیشان دیریتِ جوامعخودمبه کنند و می

 [11].«است نداشته وجود ملی دولت مفهومِ تر از سوریه در مقابلکجا، چالشی بزرگ هیچ
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ی خدمات ضروری در مقیاسی تهیه و ارائهتوانست می شوراهای محلی بود که ییِاز نظر ما این دستاورد استثنا

بر  ب کند.چندین ساله ترکی شرایط جنگیِدر مردمی، آن هم  یعظیم را در پیوند با پراکسیس سیاسیِ انقالب

 از بسیاری» :ی شهریی محاصرهالعادهشرایط فوقدر  ،شوراهای محلی چز موریسون از مستندسازیاساس 

رسد که به نظر می .گیرندمی جدی غیرنظامیان  به کمکبرای  را خود محلی، مسئولیت اعضای شورای

 رژیمِ با  شانمبارزه ناپذیرِجدایی وجه را این عاملکه  اچراست،  بخشانگیزه مهم و لیسم انقالبی  عاملیآهاید

 [19]«دانند.میبشار اسد  جمهوررییس

کردند: ذخیره و تامین نان موارد زیر را سازماندهی  شوراهای محلی  ، خالیی که رژیم باقی گذاشتدر  

های بهداشتی؛ ؛ مراقبتبرق انرژی ها(؛ آب و فاضالب شهری؛ سوخت وها، نانوایی)انبارهای غالت، آسیاب

این  بهشوراها  [19].«های ضروریکمک بخش چنینو حمل و نقل؛ مسکن و امنیت و همها آموزش؛ جاده

ملی  یشورا داختند.رهبری یک مسئول پرتحت  های تخصصیِمنظور، به سازماندهیِ درونی خود در بخش

 (SIG) هیسور یدولت انتقال و نیروهای انقالبی و اپوزیسیون برای 1121در نوامبر ( SNCدر تبعید سوریه )

فراهم  (ACU) واحد هماهنگی مساعدتاز طریق  را مایت از شوراهاحمنابع مالی برای  تشکیل شدند و

ای از شیوه} افقیتشکیالتی اولیه بر اساس  شوراهای محلی ،ایمتر دیدهطور که پیشهمان [19].آوردند

قرار  مت اسددر مقابل حکوو احساس مسئولیت متقابل،  {عاالنهمتکی بر خودمدیریتی ف یابی سیاسیِسازمان

زنان تشویق اغلب  برگزار شد و 2710بار از سال انتخابات  برای نخستین داشت، در جایی که امکان گرفتند.

 .را به دست بگیرندشدند تا مناصب عمومی 

 شهر در محلی، شوراهای اول رئیس الحسین، اسامه زندگیِ داستان ایدهندهتکان اتییجز با گوپال عناند

ت عضِو پیوست و یکی از هش سراقبت در حسین به نخستین تظاهرا .کندمی بازگو را ادلب استان در سَراقِب

 و زندانیدستگیر،  مدت کوتاهی،پس از بود.  1122در سال های هماهنگی محلی منتخب و اصلِی کمیته

حسین » .شد انتخاب 1121 دسامبر در نفره دوازده محلی شورای رئیس عنوانبه آزادی، از پس و شد شکنجه

ی در تجربهکه  ییهاشهرداریسایر با فعاالن در و مشغول بود  سراقب به احیای خدمات دربسیاری روزهای 

 هدف مورد، رژیم توسط بارپنج، 1129تا سال  بشهر سراق [17]«.رابطه داشت مشارکت داشتند، خودگردانی

 و هنر شکوفاییِ روزها  آن در و ه بودشدرها  اقتدار دولتی از سال چهاری تقریبًا اما برا»گرفته بود،  قرار

 بستندر  که بود محلی شوراهای معدود از یکی ، سراقبچنینهم[ 11]«.کرد تجربه را سیاسی هایبحث

با مشارکت شهر را  انتخابات نخستین 1129ژوییه  در حسین. دست یافت مالی استقالل به وت موفق شد مالیا

شهر  و ادلب، استان، در زمان نگارش این مطلب حال، این با [12].کردبرگزار  دهندگانیرا یدرصد 11

 [11].ه استگرفت قرار روسیه یوحشیانه بمبارانزیر  است و بار دیگر ی انقالبیمنطقه آخرین سراقب،
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، هرچند این شوراها محاصره شدند و از بمباران هوایی بودشوراهای محلی تدارکات و مدیریت شهر به عهده 

ه ک دادمراکز پزشکی، مدارس و غیرنظامیان را هدف قرار می طور مشخص به . بمباراننصیب نماندندبی

الملل حقوق بین .بود ترین بحران انسانیآوارگِی بیش از نیمی از جمعیت و دهشتاكحاصل آن در نهایت 

و در  بندی کرد طبقههای بشردوستانهبه دریافتِ کمکنیازمند  در گروه سوریه را 1121در ژوئن بشردوستانه 

 ازمندِکشور نیاین ی اصلای، یعنی بیش از نیمی از جمعیت میلیون سوریه 1/21، بیش از 1121اواخر سال 

کاهش یافته  چهارمیک چهارسال گی نیز فقط در خالل امید به زند [11]دند.شکمک  تخمین زده  دریافتِ 

حقوق بشر که پزشکان اطالعاتی بنا به  [10].رسیده بود 1120در سال  19به  1121در سال  99 و از، بود

گرفته بود حمله به مراکز خدمات درمانی صورت  111، 1129و دسامبر  1122 مارس، بین گردآوری کردند

عالوه بر این، به تازگی  [11]کارکنان بخش بهداشت و درمان کشته شده بودند. نفر از 721، 1127تا اوت و 

از  ریبسیاکه  بودند یا ناپدید شده بازداشتشهروندان سوریه نفر از  هزار211 بیش از که تخمین زده شد

 [19].بودند شوراهای محلی کارگران از جملههای آنان، سیاسی و خانوادهن ها فعاالآن

اشاره  داس ارِیعجنگ تمام استِیس کِیاستراتژ لیدال از نمونه نیچندخوزه سیرو مارتین و برنت انگ به 

 اص و مجازات کیفری برایاپوزیسیون، قصهای یتجایی جمعبهجاپیروزی نظامی، مانند  عواملی؛ نداهکرد

به هر حال، استدالل  [19].گرفتنخواهد شکل شورشی هرگز ر دیگ در آیندهکه اینتضمین  ؛ ومعترضان

 داز سوی اس هایینانوا و هامارستانیبی نظیر های عمومزیرساخت قراردادنهدف ها این است که محورآن

 یعموم و خدمات جرایینهادهای ا منظمنابودی با رژیم اسد » :کارآمد استسیاسیِ  هایبدیلنابودیِ  همانا

 هایبدیلزدایی و از ظهور ، از رقبای خود  مشروعیتدهدمی شکل را شورشیان ان ـغیرنظامی روابط که

های تالش نخستینها این» :آمده است که 1120 ی در سالگزارشدر  [19] .«دکنمیجلوگیری  منسجم

 برایی وشر اپوزیسیون که... این است  برداشت ما. ندبود حکومت عملی بر قلمرو خودنیروهای انقالبی برای 

اجرا  کشور در سراسر الگویی همچون توانستمی کهپیاده کرد  آزادشده مناطق در سازماندهی دولت

 [17]«.شود

 وراهاشتعریف،  ترینابتدایی در کنیم؟می معنا چگونه را محلی شوراهای نیروهای انقالبی، عنوانبه ما

 و ایدئولوژیک سطح درمحلی  شوراهای .جنگی شرایط در بقابرای حفظ  گرایانهعمل یابزاراند از عبارت

 .کشدمی چالشبه را هاجهادی هم و اسد هم که هستند هاییارزش و دیدگاه دموکراتیک واجدِ سیاسی

 مکانی به» محلی شوراهای از بسیاری اعالم کرد، سوری کنندگانمصاحبه از یکی که گونههمان

ی الشمعگیری جا ما با نتیجهدر این [01].«بودند شده تبدیل عمومی و انقالبی نهادهای بینِ ،فردمنحصربه

 نظر هستیم:هم
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 گونهچمردم سوریه  ...که انقالب سوریه این استی به واقع چشمگیر دربارهکنم یکی از موارد من فکر می»

را بمباران  هادولت خودشان آنآورند، آن هم هنگامی که مقابل خودکامگی به وجود میهایی را در بدیل

گی نگرس، ندکنها حمله میبه آنافراطی  گرایانِ سالم، اکندها را بمباران میخارجی آنهای دولت، دکنمی

 [02]«ند؟شوکشند و با گازهای شیمیایی خفه میمی

 دانقالبض توسط تنهاهها در خودگردانی ناین تجربه چگونهکه ایناز  ناگفتهاست  یروایت مقاله این یادامه

آن حمایت  ازاز سوی دیگر فارس خلیج چندین کشور حوزه واز سویی  ایران و روسیهکه  ایدئولوژیک و نظامی

م، عزیز، یکرد اشاره قبال که طورهمان .شد تضعیف یغرب هایکمکنظام  یبلکه به واسطه ،دکردنمالی می

 دگرگون را آگاهی ،انقالبی لحظات که کرد اشاره زندان در مرگش از قبلو  1121ی، در سال سور آنارشیست

 به مردمِ رایگان خود را به خدمات و کاالها ادلب، محلی هایمغازه صاحبان حمله، سال ششاین در  .کندمی

مل ح دیگران با همبستگی برای بنرهایی تظاهرکنندگان  ،. همچنیندادندمی ارائه غوطه شهر در حال فرارِ

 ها مشغول بودندآننیز مصرانه به نجات جان  درمانوبخش بهداشت کارکنان و ویژه و امدادگرانکردند می

 ودور با انقالبی عملکرد و آگاهی این چگونه. داشتندرا گرامی می باختگانی جانیاد و خاطرهو همچنان 

 شد؟ دگرگون غرب   هایکمک

 اوسازیجیهای غرب و روند انکمک

غرق  را نآ ببری، بین از را یانقالب خواهیمی اگر» :شنیدم مینهوشی به قولی منسوب، نقلغوطهشرقِ  در

 که را جاعتیش و کار داوطلبانه ابتکار، یروحیه وداشت مخربی  بسیار نقش ،پولدر سوریه نیز  «!در پول کن

 با ندپول در پیو اینوجودِ  (.آن بود شتنِ کُ شروعی برای  یا) از بین برد آمد، وجودبه انقالب  نخستِ  سال در

 [01.]بود «حامی» خارجیِ احزاب هایبرنامه

 ویژهانی، بهجه جنوب کشورهای در رسانیکمک سرریزِ المللیبین هایسیاست پیرامون های مبسوطینوشته

 یتغییر، حاکی از بودیم آن شاهد چهآن[ 01].اند، ارائه شدهنئولیبرالیسم ترویج در آن نقش و 2791 یدهه از

 یمال مینأت و جووجست در برابر ،سانرهای یاریدولتسوی  از کمک توزیع مشیِ خط در جامع و بنیادین

 با تنگاتنگی رتباطا که ،المللیبین هایاوجیان ازهایی را سازمان اوهاجینا .است غیردولتی هایسازمان

 اصطالح آکادمیک، آثار در .گیرددربرمی را جنوب مردمیِ مستقل هایسازمان تا ،دارند شمالی هایدولت

 باها این سازمان یسابقهبی ظهورت، نخس .رودکار میبه مرتبط یپدیده دو توصیف برایاوسازی جیان

 .بود اههمر شاننفوذ گیرِچشم افزایش با که استمرکز توسعه  در شمالاوهای کشورهای جیمالی انحمایت 

 و کشور یک بافتاربر  هاواجیان «خارجی» تاثیردادن منظور نشانبه آکادمیکاصطالح  کاربرد این

 چگونهکرده که  مستندرا  موضوعاین پیش  سال 11 از بیش هرن جولی .است داخلی آن گذاریسیاست
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 داشته ایعمده پیامدهای ... رسانیکمک رسمی نظام در غیردولتی فعاالن و داوطلبدخالت بخش »

 رآیندیف توصیفبرای  التین آمریکای و هند بافتارهای در ویژهبه ،اصطالح دانشگاهی، این دوم[ 00].«است

 تغییر را جنوب اوهایجیان هویت و داخلی آرایشِ  ،شمالهای دولت هایکمک ،آندر  که شدتعریف 

 شامل مخالفان داخلی سازیِاوجیاین روند ان .کرددورمی شاناجتماعی جنبش هایریشه از را هاآن و دادمی

ازی سشرکتی» که به است زداییسیاسی و سازیایحرفه سازی،بوروکراسی مستند تماماً فرآیندهای

 ریقاییآفاوهای جیان از بسیاری که داشت اظهار آفریقاافتار در ب نیانگورو جولیس [01].انجامدمی «هااوجیان

 [09]«ی محلی آفریقا.فرایندهای توسعه دیرانبه م نه و شده بدل شدند،پول خارجی کمک محلی مدیران»به 

 که است چیزی هماناً دقیقکه این شود فهم  گونهاین تواندمی بالعوض پولِ دریافت ،نخست برداشت در

ساده قدر این هرگزروند  این حال، این با .دارند نیاز آن به جهانی جنوب در مترقی نهادمردم هایسازمان

 رایگان رسمی هایکمک اول، یوهله در .برای سنجش چرایی آن مفید استسازی اوجیمفهوِم ان .نیست

 ازمانس و است همراه المللیبین هایکمک صنعت باید و نبایدهای وزن با بلکهنیست؛  چون و چراو بی

ای هپالکاردبنر و )حاال(  .کندمیمشرف  «گراییپروژه» هژمونیک تکنوکراتیک فرهنگِ  به را مربوطه

 به آموزشی هایکارگاه شماربی طریق از سیاسی فعاالن و ددهنمی پروژه جای خود را به اعتراضی

 که این مسئله یدرباره ساکزنبرگ استفان و جاکوبسون کرستین .شوندمی بدل گیرندهکمک ییهابوروکرات

 ازیب این نویسند.می« اندآموخته را “گرفتنبودجه”قواعدِ بازیِ های دارای کادر ـ اعضای عادی که سازمان»

 هب گوییپاسخکردن نیازهای مرتبط با برآورده ،مالی هایکمک مدیریت ،درخواست نگارش مستلزم

 دهند:این دو پژوهشگر ادامه می .«است غربی اهداکنندگان

 ایبسیج توده نه و اوها(جی)ان سازمانی مسائل بر را خود توجه تاواداشت  را هاآن غربی هایکمک فرایند»

ر موجود د هایسازمانکه  مبتنی بر این است سازی ایحرفه و سازینهاد موازیِ  هایفرایند .کنند متمرکز

 برای الشت جایِبه که کنند تبدیل شرکتی و متمرکز ،مراتبیسلسلههایی موجودیت به را مدنی یجامعه

 [09].«کنند تمرکز خود بقای بر جامعه، بسیج

او جیان 01با رهبران  شانهای اخیرمصاحبهدارند که متکی است بر  نظر مشابهی هرولد کاترین و آتیا مونا

 : لی در فلسطین و مراکشمح

ه ها را بسازمان، کار پذیرسنجشنتایج  و منطقی هایمدل محور باپروژه های پیشنهادیطرح یتوسعه»

 ،خالقیت برایکند و فضای اندکی بالفاصله مشهود هدایت مینتایج با  مجزا مدتِهای کوتاهپروژه

ای مردمی یا درگیر شدن در هبسیج توده گذارد که برایقی میمدت بابلندهای افق پذیری وانعطاف

  [09]«است. الزم های جمعی پایدارفعالیت
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 از سپفعاالن سیاسی  است.همراه  قدرت و استقالل دادن دست از با دریافت کمک   تکنوکراسیِ تشرف به

 یگفتهبه و کنندمیتقدیم  دو دستیدست آورده بودند، سختی بهکه به را خودمختاری خود بودجه دریافت

 :شوندمی پرور بدلحمایت یک نظام انِ مشتری به هرولد و آتیا

 «پروریحمایت»از اصطالح  شانمالی کنندگانِ تامین و هااوجیان بین نابرابر قدرتِ یرابطه فِ وص برای ما»

 و است مراتبیسلسله هزینهی کمککنندهدریافت و مالی یکنندهتامین بین پیوندِ ... کنیممی استفاده

قویت ت “هاانجمن میان افقیِپیوند ” قیمتِبه را این پول کنندگانِدریافت و حامیان بینِ “عمودی پیوندهای”

 به دهند،می دست از را شاناستقالل هاسازمان که دهدرخ میپروری زمانی روابط حمایت ...کندمی

 شانمالی حامیان هایبرنامه ای مجریِفزاینده شکلِبه و شوندمی وابسته خود کنندگان مالیتأمین

 [07]«.شوندمی

پس از » که گیرندمی نتیجه هرولد و زدایی است. آتیاسیاسی روندِ همانا سازیاوجیان نهاییِ جزء

توانند بگویند یا انجام دهند در قیدوبند قرار چه از لحاظ سیاسی میی آناوها به واسطهجیپروری، انحمایت

 هاآن به فلسطینی اوجییک ان کارکنان« کنند.جویانه کمتر دخالت میدر کنش جمعی ستیزهگیرند و می

 کمک ،کنندمی فکر موجود   وضعیت تغییرِ  بهیا  هستندو شورشی  انقالبی که هاییگروه به غرب»: دگفتن

 زا را ما ذهنی وضعیت ،[سازیاوجیروند ان] این .هستیمخشمگین  هافلسطینی ما» «.کندنمی مالی

 [11].«است تغییر داده وابستگی به استقالل و خالقیت جامعه، سازماندهی

سازمان  119او در مناطق تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون، جیان 171حدود  ،1129تا ماه مارس  ،در سوریه

 مورد در مناطق تحت کنترلِ  219، (PYD) ردمورد در مناطق تحت کنترل نیروهای کُ  291خارج از سوریه، 

 روند چگونه کهخواهیم دید  بعدی هایبخش در[ 12] او در دیگر نقاط وجود داشت.جیان 9دولت سوریه و 

 فعاالن و انقالبیونتبدیل  با اما کرد، تقویت را حامیان آناسد و  دولت ،متناقض یشکلبه ،سازیاوجیان

 رلکنت تحت مناطق در را انقالبی دهیسازمانخود ،«های بشردوستانهافرادی دارای گرایش» به سیاسی

  .کرد تضعیف نیروهای اپوزیسیون 

 اسد های غرب و رژیمکمک

 هایسازمان نقشِ ، بعثحزب  ها و عملکردِسیاست .هستند جدیدنسبتًا  ایپدیده سوریه در اوهاجیان

 درك در ،2771ی دهه تا 2791 یدهه از ویژهبه دولتحد خود نگه داشته است.  تریندر نازل را غیردولتی

دهقانان،  ایتودهای رسته هایاتحادیه کمک با را اجتماعی هایمسئولیت یتمام اجتماعی، قرارداد از خود

و  الویراز لرا روی عهده گرفت. بر پوپولیستی محورِ دولتی توسعه به بخشیمشروعیت برای زنان و کارگران

 هایسسه، موعربی کشورهای سایر مانندهدر سوریه نیز » گونه بیان کردند:، مشاهدات خود را اینتینا زنتل
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 حال، این با [11].شدندمی تلقی “عربی سوسیالیسم” تحت ،غیراقتصادی و اضافی یبازیگرانهمچون  خیریه

 اوهایجان و مدنی جامعهاز  صحبت کهبا این: »کندمی خاطرنشان زینتل که طورهمان .دکر همه چیز تغییر

 این گیرچشم افزایش شاهدِ  تنهانه 1111 یدهه در ما، وجود نداشت تقریباً  اسد حافظ حکومتِدوران  در

ها نیز انجام فعالیتپیرامون این  خبری پوشش و هاسخنرانی بلکه ،بودیمخود به خودیها فعالیت

 تا 1119 هایسال برای ساله دهمِ پنج یبرنامه چگونه که دهندمی نشان زینتل و الویرا رویز [11]«.شدمی

 ایجاد ازمندنی» کهبخشید  رسمیت را« اجتماعی بازار اقتصاد» یک بهشده ریزیبرنامه یاقتصاد از گذار 1121

 از متشکلقرارداد این  هایطرف .بود سوریه جامعه در حیاتی نیروهای میان ،جدید اجتماعی قرارداد یک

 نشینیعقبل عام 2771ی دهه مالی بحران [10] «.بود مدنی جامعه هایسازمان و خصوصی بخش دولت،

 نزد شدهتثب هایسازمان تعداد .بود خصوصی بخش بازیگران بهاش اجتماعی مسئولیت سپاریِ برون و دولت

 .سه برابر شداً تقریب رسید و 1117 در 2091 به 1111 در 111 از (MOSAL) کار و امور اجتماعی وزارت

[11]  

 یاتوسعهمدرن  اوهایجیان از که بود رژیم حمایت تحت مدنیِ  جامعه از یانسخه این ،تراز همه مهم

ش دارپرچم ،االسد اسماء ،سوریه اول بانوی که« (GO-NGOs) محوراوهای دولتجیان» یا ایحرفه

 از بود پلتفرمی ،آن بودمتولی که اسما االسد « توسعه برای ایسوریه تراست» [19]شد.بود تشکیل می

 فقیتبا مو 1122 سال در متحد ملل سازمان یتوسعه یبرنامه با ی رامشترک یپروژهکه  مختلف اوهایجیان

 گرفت،می قرار اذیت و آزار مستقل موردی مدنی( )جامعه «المجتمع المدنی» که حالی در [19].شد اندازیراه

 سازمانی ترینمردمی و بزرگترین [19].شدمی تشویق باال ازوفادار ( اشتراکی یجامعه) «االهلیالمجتمع »

 کنترلدر  که بود (SARC) سوریه عربی احمر هاللفعالیت داشت،  کوچک شهرهای یهمه در تقریباً  که

 ظواهرِ کردنِ  مدرن و مجامعزیست  به ر و شکل دادنس هم آن سیاسی نقش .بود سوریه یبعث رژیم

برای  محوردولت اوجیاناین  هایزیرساخت و سوریه عربی هالل احمر جنگ،با شروع  .بود اقتدارگرایی

 .بود ضروری انقالبدر مقابل  اسد بقای به کمک

 درصد 11 معادل 1129 دراز آن،  غیر منابعچه  و ملل سازمان منابع چه بشردوستانه، هایهزینهکمک تمامی

 منبع چنین دریافتِ  در اسد کهاست  این ماجرای سیاه نقطه .بود (GDP) سوریه داخلی ناخالص تولید از

 .ماهرانه عمل کرد خود نظامی یحمله تکمیل برای دمشق در مستقر ملل سازماننهادهای سوی  از مهمی

 کل ِِ درصد یک از کمتر 1121 . درندمنتقل شدبه مناطق تحت کنترل رژیم  پیش از همه هاکمکاین 

 در کهندوم ای .رسید نیروهای اپوزیسیون کنترلِ تحت مناطقِ به ،سوریه به ملل سازمان هایکمک یبودجه

 یحلقهنصیب  همراه تلفنایجاد خطوط  و سازیمسکن مانند قراردادهایی رسانی،کمک پرسودِ صنعت

 حدودم و اطالعاتی هایسرویس نظارت تحت امداد و عالی کمیته ایجاد با اسد نهایت، در .شد اسد نزدیکانِ
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اوهای جیان هبکند  همکاری هاآن با توانستمی ملل سازمان که «لیمِ هایاوجیان» فهرست کردن

 هایشرکت شامل این .کرد اعمال امدادی هایتالش بر یمطلق کنترل ،شداشاره  قبالً  که محوریدولت

 رامی مخلوق به متعلق ستان،بوال انجمن نظیر بودند، شدهظاهر  هاخیریهدر پوشش  که [2-19]ایپوسته

 المللیبین هایکمک که دهندمی نشان منصور و لیندرز [17]شد.میلیاردر مشهور نیز می و بشاراسد داییپسر

 بوده یاتیح چقدر آن یاقتدارگرایانه پذیریترمیمتقویت  و یدولت حاکمیتپیرامونِ  رژیم  ادعاهای تقویتِ در

 اسد که است این هانگرانی در حال حاضر، بخشی از و شد گرفته نادیده ملل سازمانبه  اعتراض [91].است

 کرارت آینده هایسال و طیاکنون  ،مناطق ویران «بازسازی» المللیِبین هایبودجهدر  راها سازیجعل همین

 .پردازیممینیروهای اپوزیسیون  کنترل تحت مناطق در غرب هایکمک تاثیر به در ادامه [92].کند

 اوسازی در انقالب سوریهجیروند ان

 قرارنیروهای اپوزیسیون  کنترلن در این دو استا ،1121در  حلب و ادلب هایاستان در اسد رژیمبا شکست 

 خاطرنشان یالشمع لیال و کاسب نیاسی نیروب که طورهمان .شدند تشکیلجا در آن محلی شوراهای و گرفتند

 ذاخ همچنین و کشور از خارج یا محلی هایسوری از مالی هایکمک طریق از بیشتر ابتدا، در» :کنندمی

 سوی ازو اغلب  جایگزین یمنابع به هاآن شوراها نیازهای افزایش با .شدمی مالی انجام تأمین مالیات

 [91].«شدند وابسته خارجی هایدولت یااوها جیان
 

 1121 دسامبر در و برگزار کرد محلی شوراهای برایالمللی در پاریس بین ینشست 1121 اکتبر درفرانسه 

 هم گرد ترکیه آنکارا شهر در ،متحد ایاالت یخارجه وزارت حمایت با، سوریه سراسر از نماینده صدها

 وامبرن در «سوریه موقت دولت» و «اپوزیسیون و انقالبی نیروهای برای سوریه ملی ائتالف» [91]آمدند.

 مللیالبین هایکمک دولت موقت سوریه .شناختند رسمیتبه را آن کشور 211 از بیش و ندشد شکیلت 1121

 وجه مثبت مسئله [90].کرد ارسال محلی شوراهای به (ACU) «رسانیکمک هماهنگی واحد» طریق از را

 افزودن این روند با اما .دهند ادامه خود حیات به محلی شوراهای تا داد مکانا اقدامیکه چنین  بوداین 

 (LACs)محلی اداری شوراهایباره در گزارشیدر  .آمد دستبه استقالل دادن دست از و خارجی هایبرنامه

 :است آمده ،است متمرکز گروهی بحث پنج و مصاحبه 11 که مبتنی بر

 هااولویت بر کنندهکمکتاثیر نهادهای نوع  اند و آنبر نگرانی مشخصی اشاره کرده دهندگانپاسخ از بسیاری»

ه چنان ک رسان،نهادهای یاری از برخی که شودمی گفته... محلی است اداری شوراهای اجراییِ  هایفعالیت و

 نتیجه، شوراهای اداری محلی تنها در .نددهنمیالت دخ گیریتصمیم فرآیند در را محلی اداری شوراهایباید 

 [91].«دارند خود هایپروژه اجرای و ریزیبرنامه بر تاثیرگذاشتنبرای  محدود یفضای
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 بودن ذینفع طرفِ  تنها غرب حال، این با .زدندالس می اسد بدیل با غربی هایقدرت از برخی مرحله، این در

 با دم هر ایدب سوریه انقالبی رهبران که واقعیتی ،هراسان شد سوریه میدان در اوضاع آشفتگی از سرعتبه و

 که (APC) حلب استانی شورای بسیار ارزشمندِ یتجربه .کردندآن را هدایت می و رفتندکلنجار می آن

 در ورااین ش .کردنمایان  خوبیبهرا این موضوع  کرد، آغاز انقالبی ییشورا مثابهبه را خود سیاسی حیات

 برگزار نفره 101 انتخاباتی کمیسیون یک میان را از خود عضو 17 برای ساله یک انتخابات ،1121 مارس

 هاد  ن سطح یک در مسائل و امور غیرنظامی ،پس این از که است معنی این به استانی شورای ایجاد» .کرد

 بلوك ،1120 انتخابات در حال، این با [99]«.فعاالن توسط و صورت شخصیبه نه و شد خواهد سازماندهی

 رأس درشد و می شناخته المسلمین اخوان هوادار عنوان بهتومه  احمد که زمانی همان در المسلمیناخوان

 چالش به حلب را استانی شوراهای دیگر، فعالیتِ برخی [99].شد پیروز ،ه بودگرفت قرار سوریه موقت دولت

 .دکردن اندازیراه را خودشان های مستقلاوجی، انحلب استانی شورای سابق اعضای از برخی و کشیدند

 ینطقهم هایکشور یفزاینده نفوذ از هم و اپوزیسیون برانگیزِمناقشه ماهیت از هم غربی کنندگانکمک

  .آشفته بودند ــ قطر و ترکیه ویژهبه ــ آن داخل

 بود 1121 در گرااسالم هایگروه ظهور شد، مطرح غرب چرخش نهایی برای عنوانبه که چهآن حال، این با

 هااین گروهخود  که زمانی تاکردند تأمین مالی می ها راابتدا آن سفارخلیج حاشیهی حوزه کشورهای که

سته یا دان کمک ،تروریسم با مقابله هایسیاست . رواجکنند مینتا را خودشان محلی یبودجه توانستند

 حالی در [99].کرد بدل مجرمانه جرم یک بهرا  بودشان ممنوع اعالم شده هایی که فعالیتگروه به ندانسته

 خود آمدند و دیدندبه سوری انقالبیون ،از این نعمت برخوردار بود که خود را از این ماجرا دور کند غرب که

 دفاتر این ینب روابط»: کندمی خاطرنشان موریسون .مشغولندبه فعالیت  مسلح   های گروه سایر علیهِ  له و که

 یرامونِ چگونگیپ المللیبین توافق هیچ و یافته و متغیر استتداخل انگیز،بحث مسلحِ  هایگروه و دولتیشبه

 [97]«.ندارد وجود موقت دولت کارمندِ  یک از مسلح فعال یک تشخیص

 دیجدی مالی ابزار اسد، بعد از بدیل مردمی دولت عنوانِبه محلی شوراهای برای غرب شوق و شور کاهش با

 سیون،یهنگامی که نیروهای اپوز 1121 در .شد ظاهر هااوجیان قالبِ در بشردوستانه هایکمک توزیعِ برای

 .ندفتگر کنترل تحت نیز را ترکیه با مرزی هایگذرگاه ،ندتصرف خود درآوردبه را ادلب و حلب هایاستان

اجبار، منتظر صدور مجوز از دمشق نبودند، بلکه المللی، دیگر بهاوهای بینجیمعنا بود که ان بدان این

( MSF) رزم بدون پزشکان انجمن با این کار رسانی به شمال سوریه حرکت کنند.توانستند برای کمکمی

 باب» در درمانی هایپروژه اجرای و ایجاد با را خود فعالیت ،مرز بدون پزشکان .شد آغاز 1121 سپتامبر در

 کیهتر با مرز نزدیکی در ادلب استان غربی شمال در «ویاله باب» و حلب استان شمال در واقع« السالمه
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 سوریه در را خود کار (QRC) قطر رِاحمهالل همراه با (IMC) پزشکی المللیبین جمعیت سپس .کرد آغاز

 زمتمرک میزبان هایجمعیت همچنین و ترکیه و سوریه مرز درعمدتا  که هاییاردوگاه در داخلی آوارگان با

ی گونهقارچ رشدِ  موازاتبه .است یافته افزایش با شدت هااوجیان تعداد ،زمان آن از .، آغاز کردندبودند

، چیزی در زمان آن از .عالم وجود کردند( اSLNGOs) سوریه محلی و های غیردولتیسازمان ها،اوجیان

 [91].است شده ایجاد محلی گروه 911الی  911 حدود

 ،ین مورد آننخست .کنیممی بررسی را سوریه انقالب در اوجیتشکیل ان روند از جنبه چهار ما جااین در

، هازارشگ از تعدادی .است دولتی هایشاخه بدیل عنوانِ به محلی شوراهای راندگیِحاشیه و تضعیفمختصِ 

 فاویر اگنس .دنگذارمی صحه هااوجیان شوراهای محلی و بین مالی تامین در جهتِ  رقابت یرویهبر 

 متحدللم سازمان دفتر توسط که سوریه یبشردوستانه هایکمک آوریجمع صندوق که کندمی خاطرنشان

 اختیارِ در شود،می اداره ترکیه قاضی آنتپ شهر در (OCHA) بشردوستانه امور هماهنگیِ برای

 سیاسی ساختار” ملل سازمان دفاتر سوی از» که محلی شوراهاینه  اما ،قرار داشت سوری اوهایجیان

 محرومخود  مالی مینتا از محلی شوراهای نتیجه، در [92].شدرا شامل نمی «آیندمیحساب به “اپوزیسیون

داشتند.  یاردر اختاوها این توان مالی را جیدر حالی که ان ،بپردازند را خود کارکنان حقوق توانستندنمی و بودند

 به روند این سپس[ 91].کرد جذب اوهاجیان سمتِبه را محلی شورای اعضای ی همین امر بود کهنتیجه

 محلی، شوراهای جایبه هااوجیان به غربی هایکمکی ارجحیتِ رویه ،آن طی که شد تبدیل ایچرخه

 و خدمات یارائه جهتِ را رقابتی موازی سیاسی ساختار یک و کرد تقویت دومی  به زیان را اولی

 ایهساختار برای مستقیماً  غربی هایکمک که است جااین در ماجرا طنزِ  .کرد ایجاد بخشی آنمشروعیت

روند  ان،سبدین .تعلق نگرفت اپوزیسیونکنترِل نیروهای  تحت مناطق به اما شد، فراهم روژاوا سیاسی

 دیدگاه که مناطقی در مقابل، و کرد تقویت کردمی اداره PYD نیروهای و اسد که را مناطقی سازیاوجیان

 هب فعاالن تبدیل ،دوم مورد .کرد تضعیف داد،می ارائه را سوریه از اسد )سقوط( از پس سراسریِ  و مردمی

 زندگی بررسی با گارسیا فرادیاس ایناسیو [91].است گراییپروژه منطقِ  طریقِ از رسانکمک یهایبوروکرات

 :گویدمیآنتپ  یقاض امدادرسانی مرکز در روزمره

 و بودجه رلکنت ها،پروژه بر نظارت کنترل و پیشنهادات، نوشتن صرف ایمیل  پشتِ  ایمیل  اوقات، تربیش»

 یشهرها مرکزیِ مقر در جهانی مدیران و رساننهادهای کمک یا ،سوریه داخل هایتیم یا همتایان با ارتباط

 اتردف سایر در جلساتی در یا، کنندمی دریافترا  دیگری “و همیاری کمک” هاآن از برخی .شودمی جهانی

 [90]«.کنندمی شرکت اوهاجیان

  :بود داده هشدار 1121 در ترپیش سوری، فعال دانشگاهی منصور، نایال
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 اهداکننده   ی طرفِاولیه قوانین و الزاماتِ علیه بودجه مینتا برای ــ اول یدرجه در ــ فعال هایگروه»

 رتاکید ب گیرانه،سخت قراردادی موارد ریزی،برنامهطرح  فرآیندها، سازمانی، هایساختار .کنندمی مبارزه

در این  (...ستندنی سازگار ناپایدار و امنیتی وضعیت و محلی شرایط با اغلبکه ) باال کیفیت با استانداردهای

؛ تکار مشغول اس به کنندهکمک سازمانِ  چارچوب و سازوکارها به گوییجهت پاسخ فعال سیاسیساختار، 

 نحرفم ،کردند قیام آن برای مردم که اساسی سیاسی مطالباتِ  تمام از را او حواس که وقت تمام شغل یک

 [91].«کندمی

 خواهد نبی انقالب  زدوده و از .است زداییسیاست ،رسانیکمک بوروکراتیزاسیونِ دیگر طرف ،از این منظر

 رد الویرا رویز .شد خواهد جایگزین «استقالل ،گیریجهتعدم طرفی،بی» یخیاالنهوِرد خوش با و رفت

 :که کندمی مشاهده خود تحقیقات

 رد که سوری اجتماعی هایشبکه از برخی ،رسانکمک طرفی از سوی نهادهایبی تحققِ خواستِ برای»

 اسامی با خود، اصلی هایلوگو یاو  شعارها ها،نام کردن جایگزین با ،کنندمی کار امدادی هایفعالیت

 به هاآن زا برخی راستا، همین در .رسید پایان به ندارند، قیام به روشن و مستقیمی اشاره که تریطرفبی

 [99]«کردند. حذف خود دفاتر از را سوریه انقالب پرچم سادگی 

انی و با زب ضدرژیم فعاالن که سابق بر این سوری اوهایجیانکار در مشغول بهفعاالن  ما، یتجربه طبق

 رگونهه همچنین هاآن .دادند تغییر «بشردوستانه» شعارهای به شان رابوكفیس کاورِ تند و صریح بودند،

 خود رسانِنهادِ کمک خاطریِ آزردهجلوگیری از  و بودجهتزریقِ  جریان حفظ در جهتِ  را انقالبی ینشانه

چنین  از شدند، چرا که محروم خود کاری قراردادهای تمدیدِ یا کار از انقالبیون از تعدادی .حذف کردند

  .کردند انتقاد هااوجیان توسطِ  یاقدامات

 کنند،می ارک رسانیکمکاین  در اکنون که تبعیدی انقالبیون یدرباره خود نگاریقوم یمطالعه در الویرا رویز

 تکنوکراسیِ  با که دارد وجود «یمشترک انسانیـ  انقالبی جمعی هویت» که رسدمی نتیجه این به

 مشاهده کرده بود که گارسیافرادیاس  [99].یابدتقابل می سوریه، حاد سیاسیاوضاع  در ویژهبه ،رسانیکمک

 م،ایبشریحقوق ما ،آی جماعت” شد:شنیده می اوقات گاهی ها،اوجیان اعضای جلسات در ،آنتپ یقاض در»

های های مشترك به همگان، اسلوب و پرنسیبجا( برای یادآوری ارزش)در این .“جا ممنوعبحث سیاسی این

 اداستن بشردوستانه سازمان یک رهبران از یکی به الویرا رویز [99]«.شودمی گفته کراتبه بشردوستانه کار

 را خود آرمان ما» ،«کندمی منحرف خود اصول از را ما سازیاوجیان روند» :گفتمی 1129 در که کندمی

 خنثی را ودخ گفتمان ما» ،«کنیممی صحبت شدهتصحیحسیاسی  زبان یک به اکنون» ،«کنیممی فراموش

رچه گ شوند، ماهر «گریزیسیاست» نقشِایفایِ  در شده بودند تا مجبور انقالبیوندر واقع  [97]«.کنیممی
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 بدل به واقعیت اینقطه چه در هاآن کردعمل .است سیاسی شان  برندهو پیش محرکه نیروی هم هنوز

 ارانبمب یک منطقه درشورا  که یک کنید تصور: »دهدمی گواهی السویحه یاسین که طورهمان شود؟می

هم از  نآ ،بنویسد پیشنهادیپروپزال و طرح  یک در را “انقالب” یکلمه که کندنمی جرأت کسهیچ شود،

نهایِی  خوار شماردنِ نهایت، در [91]«.شوداو جیان در حاضرشنوندگانِ  ناراحتی باعث مبادا ترس اینکه

 سپس و غربی رسانکمک هایآژانس دستِ به ،«دور راه از مدیریت» قالب در ،خودمختاری و استقالل

 اكخطرن بسیار هادرگیری ، شدتمنطقه یک در که جاییآن از .گرفت صورت هاآن سوری همتایان توسطِ 

 را محلی «هایشریک» و کندمی نشینیعقب ،کشور از خارج امنِ دفاترِ  به ،غربی رسانتیم کمک شود،می

 هاآن به کماکان همان حال نیز در ،بکشند دوش به را مرگ خطرباِر  تا گذراندهمان موقعیت تنها می در

 است آن گزارش ی تنظیمِنحوه این هدف، برای آن از ترمهم و دهند انجام را خود کار چگونه که دگویمی

 بخشِ  انعنوبه را رسانیکمک کار که ایباتجربه و دارای تبحر متعهد، بسیار های. سوریشودزد میکه گوش

 نتهایا در را خود کردند، آغاز دانستند و، میاسد علیه رژیم مبارزه و انقالبی خودسازماندهیِ از ناپذیرجدایی

 در ردو راه از مدیریت .شدند تبدیل)و نه عامل آن(  دستورها یسوژه به و یافتند از راه دور مدیریت زنجیرِ 

 یا موقت اقدام» جایِ به ،بشردوستانه بخش .است یافته توسعه سودان و سریالنکا سومالی، عراق، افغانستان،

 ،آن در که فهمدمی «یکپارچه و عادی راهبردی رویکرد» مثابهبه را آن ،«دشوار شرایط در حلراه آخرین

 ندکنمی خاطرنشان استایتز الیزابت و هاو کیمبرلی [92]«.ماندمی باقی المللیبین کارکنان دست در قدرت»

 سطتو بشردوستانه بخش کارکنان و رسانیکمک عملیات یپیوسته قراردادنِ  هدف ،1121 اواسط تا» که

 و وریهس در فعال المللیبین کارکنانکاملِ  تقریبا خروج به منجر ،افراطی هایگروه ظهور و اسد بشار رژیم

 [91] «.بود شده ترکیه مرز سوی آن

 

 بندیجمع

 ثریمو امکان هیچ بدون و شده متالشی افرادی ها، آنسوریه انقالبیون و انقالب از سال هشت گذشت با

 در .گرددبرمیخارج  و داخلی ضدانقالبِ عامل ینچند به امر این .هستند خود سیاسی مطالباتِ پیشبرد برای

 تلفات یقدق آمار یارائه که حالی در .بود سوریه تاریخ در عامل ترینخونین ،اسد کشتار ماشین داخلی، سطح

 ،بشرقوقح باندیده و سوریه بشرحقوق یشبکهاما مطابق با تخمینِ  است، بوده دشوار مستقل  منابع برای

 در با هک باورند این بر سوریه، انقالبیون حال، این با .اندداده دست از را خود جان سوری میلیون نیم حدود

 ینا مدیترانه، دریای در شدگانغرق و بازداشت یدوره در شدگانکشته ،نیروهای جنگی نظر گرفتنِ آمار

 با تشد به( و چه محلی المللیبین در سطح چه) اوهاجیان این، بر عالوه .خواهد بود تربیش بسیار تعداد

 .رداختندپ رقابتبه محل، دررسان کمک تنهابه شدن بدل برای ،سوریه موقت دولت به وابسته محلیِ  شوراهای
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دولت موقت  و (SNC) شامل ائتالف ملی سوریه اپوزیسیون،نیروهای  سیاسی اجزای مختلف میان، این در

 هایدرتق سیاسی اهداف آلتِ دستِ بقا، برای و شدند گسیخته یکدیگر ازای شکل ریشهبه ،( SIG) سوریه

 ک از اینهیچ ی ،نبود انقالبی در کار جاست که اگری ماجرا در اینمضحکه .گشتند المللیبین و ایمنطقه

 .ببرند پیشبه اسد رژیم علیهرا بدیلی  نتوانستند آنها هم رفته،روی حال، این با .نداشتند وجود هم نهادها

 در شد، ارسال هااوجیان طریق از که مادی چه و مالی چه غربی، «بشردوستانه هایکمک» خارجی، سطح در

 مناطق در را جامعه همچنین و انقالب ماهیت او،جیان .داشت کلیدی ینقش سوریه انقالب کردنِ خاموش

یروهای ن میان در را همبستگی یروحیه ،سوریه انقالب سازیاوجیروند ان .داد قرار تأثیر تحت ، عمیقاً مخالف

 روکراسی،وبتقویت  سلب قدرت،اعمالِ یندهای خود نظیر فرآ از طریقِ  سازی توانستاوجیان .برد بین از انقالبی

 طریق از وانتمی که کند تصویر «انسانی بحران» یک مثابه به زدایی، انقالب راسیاست و سازیایحرفه روند

 به اند،هکرد شرکت «بشردوستانه هایی کمکزمینه» در که انقالبیونی .پرداخت آن به اوییجیان هایپروژه

 سیاسی دگیِنماین بدون را نیروهای اپوزیسیون سازی،اوجیروند ان بلندمدت تاثیر .کردند خیانت سوریه انقالب

 روهبرونیز  محلی اعتراض هیچ با کهاینبی ،سوریه شمالی مناطق در ترکیهی مداخله برای را راه و کرد رها

 دماتخ یارائه مسئول شد،می تامین دندانی و چنگ هیچکه بی هااوجیان خارجیِ  یتنها بودجهکرد. باز  ،شود

 مناطق در را خود ینشانده دست محلی شوراهای مداخله، محض به ترکیههای مردمی بودند. به جمعیت

 ها پیرامون انقالباوجیی اندر روند تئوریزه شده .مدیریت کند را هاآن تا کرد ایجاد ادلب و حلب روستایی

 هاینهاد تضعیف زمانهم و اسد رژیم به کمک ، جهتغرب هایکمک که را عظیمی نقش نباید هرگز سوریه،

 بسیج تنها هن اپوزیسیون، مناطق در «بشردوستانه» یمداخله ورود ینحوه .کنیم فراموشکرد  ایفا اپوزیسیون

 حالی در .کرد کمک نیز آن مشروعیت و مرکزیت نقش ارتقای به بلکه از میان برد، را اسد رژیم علیه مردمی

 و طرفیبی ادعای تحتنیروهای اپوزیسیون و  کنترل تحت مناطق در ملل سازمان دفاتر و اوهاجیان که

 در نیز (SARC) سوریه احمر هالل آن، امدادی شاخه ،کردندمی کار اسد رژیم نهادهای طریق از استقالل

 هایحریمت رغمبه و نداد دست از را فشارش اهرم ،اسد رژیم ترتیب، این به .قرار داشت رژیم کنترل تحت مناطق

 .ماند سر جای خود باقی اروپا اتحادیه و متحده ایاالت توسط شدهاعمال المللیبین

این مهم  ركد بایست بهمی سوریه انقالبیون که است اینقصد بازگو کردن آن را داریم،  که اینکته آخرین

 ؛ )بلکه(است نبوده سوریه مردم خاطربه صرفاً  رسانانکمک و هااوجیان دستِپول واریز شده به کهنائل آیند 

 از ییک «سیاسی پول: »داد هشدار صالح الحاج یاسین که طورهمان .بود آن پشت سیاسی اهداف همیشه

 [91]«.است کرده کمک سوریه یمبارزه ملیِ چارچوب تخریبِ به» که است ایکنندهدگرگون عامل چهار

 اعطای .داد جای اوهاجیان بخش در را هاآن و کرد خفه را انقالبیون نخست یوهله در غرب هایکمک

او جیبه تاسیس ان که فعاالنی .کرد محروم نشاسیاسی فعالیت از را هاسوری ،اوهاجیان رایگان پول
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 خود، لمشاغبنابراین محافظت از  و دریافت بودجه روندِ  حفظ نفع به کردند،می کار هاآن برای یا پرداختند

 د،شمی ها ارسالاوجیان طریق از غرب هایکمک که آنجایی از این، بر عالوه .شدند غیرسیاسی شدتبه

 اول :ندکمی مطرح را اساسی سوال دو ،خارجی مالی منابع به هاآن کامل وابستگی .یافت افزایش هاآن تعداد

بدون شک، بودند؟  موثر خود کار در چقدر کهاین دوم هستند؟ و مستقل چقدر هااوجیان این کهاین

 منابع به آنها وابستگی .تاثیرگذار نه و هستند مستقل نه کنند،می کار سوریه در به این روش که اوهاییجیان

 عالیت همف بودجه،واریز  توقف محض بهیعنی  .گذاردمی تأثیر آنان هایپروژه نتایج پایداریِ  بر ،خارجی مالی

 ترلکن تحت مناطق در شغل یکننده تامین مهمِ موتورِ یک ،اوجیان کهاین به توجه با .شودمی متوقف

 .ندردک وابسته خارجی هایکمک دریافت به را اقتصاد هم و غیرنظامیان هم ،هستند اپوزیسیون نیروهای

 اوهایجیان به را خود یبودجه 1129 درالمللی های بیناوجیان و اروپا اتحادیه ملل، سازمان هایآژانس

 در جی اوهاان ورود زمان از سوریه، مردم .بود بیکاری نرخ افزایش آن ینتیجه که دادند کاهش سوریه

 ،بودجهجریان واریز  حفظ رسان، آن هم در جهتِ کمک نهادهای قواعد و ضوابط با عمده صورتبه ،1121

 پول دریافت غذایی، سبدهای ملاح یهاعکس برای ظاهر شدن در هاآن مثال، عنوان به .کردند موافقت

 ریافتد از را اپوزیسیون تحت نیروهای مناطق تنهانه ،بودجه کمبود .، توافق کردنداسناد امضای یا و نقد

 این کرذ با انجامد.می رژیم پیشرفت ن بهآ موازات به بلکه ،دهدمی گسترش را فقر و کندمی محروم خدمات 

تحمیلی  نظر به موقعیت و شوند سیاسی مصالحه یک وادار به پذیرشِ است ممکن سوریه انقالبیون موضوع،

 خدمات یارائه و برآورده را آنها روزانه نیازهای که سیاسی حلراه هر بابودجه،  کمبود بالفعل پیشرفت اسد و

 موافقت کنند. ، اعالمکند تضمین را

 ایران، ایتحم تحت نظامیان شبه و روسیه هوایی نیروی حمایت با اسد رژیم نیروهای ،گونه که نوشتیمهمان

 ینویرانگرتر شاهد ،مناطق . ایناندگرفته دستدر  را جنوبی ادلب و حما شمال در کلیدی مناطق کنترل

های جیان و غربی نرساکمکنهادهای  متحد، ایاالت حال، این با .هستند سوریه انقالب تاریخ در بمباران

 که رسدیم نظر به .دهندمی ادامه اپوزیسیون نقاط سایر و مناطق این به خود یبودجه کاهش به ،بین المللی

 و اسد رژیم حفظ یعنی سوریه، قبال در المللیبین سیاسی هدف سمتِ همان در «بشردوستانه» گرایش

 است. هاسوری توسط خدمات ارائه و نظامی سیاسی، سطوح در بدیلی گونه هر ایجاد از جلوگیری
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