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 مقدمة موجزة عن قراءة الفشل 

ناميػة، ضاػاية ضلػح محايظػات الجزيػرة السػػورية  ؼ كمحايظػػة  صػنّ "النظػاـ" ت   ت الرقػة يػي أدبيػاتظمّػ
األخػػر] يديػػػر الػػػزور والحسػػػكةا وكانػػػت الااوػػػدة العمميػػػة الوحيػػػدة التػػػي تجنيهػػػا المحايظػػػة مػػػف  ػػػذا 

يػػػف المجمػػػوع المطمػػػػوب لمتسػػػجيؿ يػػػي بعػػػض الكميػػػػات  التصػػػنيؼ  ػػػو باػػػخ يالمػػػػات تخاػػػيض  
 غير ذلؾ يهي "محايظة منهوبة" كما يطمؽ يميها أ مها. ة يحصؿ يميها طمبتها؛ أما الجامعيّ 

سػػػوريا التػػي صػػػّحر ا النظػػػاـ  أسػػػوة بكػػؿّ  مػػػف الحػػػراؾ السياسػػيّ  ت المدينػػػة خاليػػة  ظمّػػ طويمػػػة   لعقػػود  
ة يػػي اذار/مػػارس مػػف العػػػاـ ينػػػدما قامػػت الاػػورة السػػوريّ  لػػذابخ النشػػاط السياسػػي ييهػػا، ؼ منػػاوجاّػػ

 مػف الكػوادر المل مػة لقيػادة النشػاط السياسػيّ  سػوريا خاليػة   بكػؿّ وجػدت المدينػة ناسػها أسػوة  2011
يي مواجهة بطش النظاـ. لـ تتأخر الرقة كايرا  لتمتحؽ بالاورة السورية يقد  السمميّ  الحراؾ المدنيّ و 

، لكػف حراكهػا اػد النظػاـ لـػ يتواصػؿ، 2011اذار/مػارس،  25خرجػت أوؿ مظػا رة ييهػا بتػاري  
 اا الػذي بػد4/3/2013سػيطرة النظػاـ يقريػب مػف تحرير ػا مػف  حتػح وقػت   وبقي محدودا  ومتقطعا  

 تواترا  كما يي محايظات أخر].  لمو مة األولح مااجوا  يي محايظة لـ يشهد ييها الحراؾ السمميّ 

ة جػادّ  ويمح قو] المعاراة بذؿ جهػود   كاف يمح أبناوها ،وجدت المحايظة ناسها يي يراغ لمسمطة
ضستراتيجية لمؿء  ذا الاراغ، لكػف الوقػاوخ الالحقػة أظهػرت أف الجميػخ يشػؿ يػي  ة  مبنية يمح خطّ 

 ػذا المسػػعح ويجػػز يػػف ضدارة المدينػػة وتقػديمها كنمػػوذج لممنػػاطؽ المحػػررة بوصػػاها أوؿ محايظػػة 
ي "الدولػة اسسػالمية" التػي مف سيطرة النظاـ، لتقخ مرة أخر] تحت سمطة مػا سػمّ  تاـ   ر بشكؿ  حر  ت  

 رقة ياصمتها األولح. جعمت مف ال

يسػػػتخمص  مػػوجز "أسػػػباب الاشػػؿ"، وتعػػرض وقاوعػػػأل يػػي محاولػػة ألف تعػػرض  ػػذم المػػػادة  بشػػكؿ  
التسالالت التي طرحها يمػـو السػورييف المعاراػيف لمنظػاـ يػف أسػباب  فالقارئ بناسأل اسجابة ي

ومهدورة  مف قػو] الاػورة والمعاراػة لتقػديـ ناسػها  ااوعة    ذا الاشؿ، الذي جعؿ مف الرقة يرصة  
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لشػػػعبها أوال  ولمعػػػػالـ اانيػػػا  كقػػػػو] جػػػادة ومل مػػػػة سدارة مدينػػػػة أصػػػبحت خػػػػارج سػػػيطرة النظػػػػاـ ويقػػػػا  
 لأل داؼ التي قامت يمح أساسها الاورة السورية. 

معاراػة" أ ػؿ المدينػة، أـ لهػا يالقػة بتقػايس "قػو] ال  ػؿ كانػت أسػباب  ػذا الاشػؿ ذاتيػة تخػّص 
يف سدارة مػدينتهـ  أـ أف السػػبب الحاسـػ لماشػػؿ  ػػو يػػي مسػايدة السػػكاف المحمّيػػ يػف العمػػؿ الجػاد  
ة المحيطة بالاورة السورية التي اليمكف أف يكوف التعامؿ مخ الرقة خارج ة والدوليّ الظروؼ اسقميميّ 

 سياقها. 

الاػػورة السػورية وقوا ػا ومخرجاتهػػا،  مػخ والػدوليّ  يتبػار التعامػؿ اسقميمػػيّ وحتػح مػخ األخػذ بعػػيف اال
منػػأل  هػػا،  ػػؿ كانػػت "الدولػػة اسسػػالمية" قػػدرا  ال ماػػر  نجاح س  لاشػػمها يهػػو لػػف يكػػرّ  الػػذي ضف لػـػ يػػلد  

لاواػح التعامػؿ مػخ المدينػة  ف تمكينها مف الرقة كاف نتيجة  ضر األحداث يي الرقة  ضـ مسار تطوّ ل
 والاشؿ يي ضدارتها 

مػف "السػيناريو المتكػرر"، الػذي قامػت يميػأل "اسسػتراتيجية المبعاػرة" لمعمػؿ تأتي ارورة  ػذم المػادة 
النظػػػاـ يػػػي سػػػوريا وانتػػػزاع السػػػيطرة منػػػأل يمػػػح منػػػاطؽ ج راييػػػة ال تشػػػكؿ  ح اػػػد  المسػػػمّ  العسػػػكريّ 

امتػػػػػدادا  متكػػػػػامال  متصػػػػػػال ، بػػػػػؿ مناطقيػػػػػا  يبقػػػػػػح محاصػػػػػرا  أو متقطعػػػػػا  بحػػػػػػدود ال تخاػػػػػخ لسػػػػػػيطرة 
.  ػذم اسسػتراتيجية أو مػف "الدولػة اسسػالمية" الحقػا   ا التقطيػخ مػف النظػاـالمعاراػة سػواء كػاف  ػذ

المبعارة يي تحرير المناطؽ التي يعقبها الاشؿ يي ضدارتها مدنيا  أو حتح تركيبها يي ضطار الموحة 
الموحػػدة التػػي  ػػي سػػوريا، لتشػػكؿ قطعػػا  يػػي لوحػػة "بػػازؿ" تهػػدؼ لبنػػاء سػػوريا؛ أو حتػػح سدارجهػػا 

يػػف سػيطرة النظػاـ، أو حتػػح  ةيهػدؼ ضلػح رليتهػػا يػي ضطػار سػػوريا موحػدة خارجػ اـ  يػػ اػمف نسػؽ  
 لمخالص مف النظاـ بشكؿ نهاوي.  متكاممة   يي استامار  ذم المناطؽ المحررة يي رلية  

ؿ ة كونهػػا تشػػكّ مواػػوييّ  يمػػح محايظػة الرقػػة يسػػتجيب ألغػػراض   ضف بنػاء  ػػذم المػػادة بشػػكؿ  كمػػي  
سػػباب  أخػػػر] ذاتيػػة لهػػػا يالقػػة باسحاطػػػة بتااصػػيؿ المدينػػػة كمحايظػػػة، وأل ة متكاممػػةج رايّيػػػ وحػػدة  

ؿ ميػػدانا  جيػػػدا  وانتقالهػػا مػػف يهػػد "الدولػػػة األسػػدية" ضلػػح يهػػػد "الدولػػة اسسػػالمية"، ونػػر] أنهػػػا تشػػكّ 
وبنية ديموغرايية منسجمة، بدءا  مف  ج رايي   لقراءة تعامؿ الجميخ مخ "منطقة محررة" ذات اتصاؿ  

لقػػػػػػو] الاػػػػػورة والمعاراػػػػػة، وقػػػػػػو]  السػػػػػوريّ  وتالؼ الػػػػػوطنيّ محميػػػػػة واأل ميػػػػػة، مػػػػػػرورا  بػػػػػاالو] الالقػػػػػ
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التي تعتبػر الػذراع العسػكرية  الحرّ  لجيش السوريّ اة ألركاف المعاراة األخر] ضااية لمهيوة العامّ 
 يي حينها. وغطاء دولي   ة  لالوتالؼ الذي كاف يحظح بشرييّ 

أخػر] يتكػرر ييهػا  يمكف اسيادة منأل يي مناطؽ أو محايظات   نظريا   ؿ البحث بناء  ف يشكّ ويمكف أ
التسػػالالت المتعمقػػػة بمسػػػار  فنتقػػػاؿ وياػػػمر اسجابػػة يػػػناريو الرقػػػة"، ويواػػح صػػػورة  ػػذا اال"سػػي

بحياديػة يػرض الوقػاوخ المابتػة،  ماػمر أانػاء يراػها بمػا ال يخػؿّ  الاشؿ، ويحمؿ الوقػاوخ بشػكؿ  
 وتخمو مف التااصيؿ التي يمكف أف تست رؽ كتابا  كامال  مف موات الصاحات.  التي جاءت موجزة  

التي حدات يي المدينة  و حصيمة متابعة الكاتب لموقاوخ  مف التأكيد يمح أف البناء السرديّ  البدّ 
 ة، وتػػػدقيؽ بعػػػض المعمومػػػات مػػػف مصػػػادر  والمشػػػاركة يػػػي بعػػػض مااصػػػمها الرويسػػػلهػػػذم الوقػػػاوخ، 

لوقػاوخ ولػيس اقتباسػا  منهػا لهػذم ا ضسػناد   نزلػةمؾ األحداث، والهوامش جاءت بمي تمشاركة ي شاهية  
طػالع مػف خاللهػا يمػػح  ػذم الوقػاوخ، ويػػي  ػذا السػياؽ تحديػدا  كانػػت الصػعوبات تكمػف يػػي أو اال

ضيجاد مصادر لإلسناد مطابقة لموقاوخ أو قريبة منها يمح أقؿ تقدير أو تحيط بالمواوع أو تشير 
التي اسػت رؽ ضيجاد ػا وقتػا  يعػادؿ أو ياػوؽ مػادة البحػث  ،األحياف، وتشكؿ الهوامشلأل يي بعض 
ة تحيط بكؿ جوانب البحث؛ ذلػؾ أف الرقػة كانػت مهممػة يػي مصػادر غنيّ  ة  تاصيميّ  األصمية، مادة  

 نتشار يمح أقؿ تقدير.  خبار التي تحظح بالمواوقية أو االاأل

 تمهيد لقراءة الفشل 

ة التي تقود  ذا التحالؼ، اد ة، وغارات التحالؼ، والتصريحات األمريكيّ الجويّ مخ كارة الطمعات 
أخػر]، ضال أف سػوريا بقيػت مهممػة يػي التصػورات  متطريػة   ، وتنظيمػات  «الدولػة اسسػالمية»تنظػيـ 

ت النوايا وظمّ «.  دولة ضسالمية»الذيف أيمنوا أناسهـ « اسر ابييف»األمريكية لما بعد القااء يمح 
، السػػوريّ  ز الج رايػػيّ طريقػػة تعاممهػػا مػػخ الحّيػػ ييمػػا يخػػّص « البنػػاء»ريكيػػة يحيطهػػا ال مػػوض األم

 والذي يحتمأل النظاـ اانيا .  الذي تحتمأل  ذم "الدولة" أوال  

 ،سترتيجيتأل لمواجهػة التنظػيـضأيموؿ/سبتمبر   10راؾ أوباما يي ويندما أيمف الرويس األمريكي با
الدولة »ا و و الذي يشير ضلح ISILيإنأل استخدـ اختصارا  غير شاوخ  يي وساوؿ اسيالـ ال ربية ي

لشػػاـ يػػي ا ضلػػح ا الػػذي يشػيرLevantاختصػارا  لػػػ ي L، لكػػف حػػرؼ «اسسػالمية يػػي العػػراؽ والشػاـ
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غير يشير ضلح شرؽ المتوسط  يي التعبيرات ال ربية، و و ضلح ذلؾ اختصار و التعبيرات العربية، 
ا ISISيي وساوؿ اسيالـ ال ربية، وقد ابتعد أوباما يي  ذا يػف االختصػار األكاػر شػيويا  ي شاوخ  

ا الػػػذي يشػػػير ضلػػػح الدولػػػة اسسػػػالمية برقعػػػة ISالػػذي يشػػػير ضلػػػح سػػػوريا مباشػػػرة وكػػػذلؾ اختصػػار ي
 .(1)ج راقية جزء منها أرض سورية

ذ وردت اسشارة ب سوريوااحة يمح محاولة تجنّ   ذا ذو داللة    سوريا يػي ضلح ا كواخ  شاوؾ، وا 
 ة لطريقػة مواجهػة التنظػيـ جػادّ  مػرة، يإنػأل خػال مػف ضشػارات   12الخطاب المذكور لمػرويس األمريكػي 

لقػاء أسػمحة مػف الجػػو  يػي سػوريا، والػذي اقتصػر حتػح كتابػة  ػذم السػطور يمػح اػربات   جويػة، وا 
المية" يي ييف العرب / كوباني، وأخرجو ػا منهػا، وقاتػؿ لممقاتميف األكراد الذيف قاتموا "الدولة اسس

ؿ حجمػأل ويػددم بعػد خروجػأل مػف الرقػة ضاػر سػيطرة الدولػػة ءجػانبهـ لػواء اػوار الرقػة الػذي تاػاضلػح 
 يميها.

 ؿ ضلػػح حػػػؿ  ورغػـػ ذلػػؾ يػػإف الػػرويس األمريكػػي تحػػدث يػػي خطابػػػأل يػػف " العمػػؿ مػػف أجػػؿ التوّصػػ 
 ونهاوي ػػا" دوف ضياػػاحات تػػػذكر لهػػذا العمػػؿ، أو لمسػػار حػػػؿّ  لألزمػػة يػػي سػػوريا مػػػّرة واحػػدة سياسػػي  

 مرة واحدة ونهاويا . « األزمة»

ص لمناقشػة الحػرب أيمػوؿ/ سػبتمبر، والمخّصػ 11ويي البياف الختػامي الجتمػاع جػدة المنعقػد يػي 
ـ  اد   ضااية  ،طالقا  رسميا  لمتحالؼ، بعد أف وقعت يميألض؛ والذي يعتبر «الدولة اسسالمية»تنظي

لـػ توقػخ يميػأل تركيػا التػي مػف مصػر ولبنػاف واألردف والعػراؽ و  كؿ   ،لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي
، ووردت سػػوريا «األوبػػاميا »ISILجتمػػاع، اسػػت خدـ يػي نسػػختأل اسنكميزيػػة اختصػار يحاػرت اال

و ػػو ، «مكػاف سػتراتيجية القاػػاء... يػي كػػؿّ ضنػاقش المجتمعػػوف »بيػػاف، ممحقػة بػػػ مػرة واحػػدة يػي ال
بإجمػػػاع  يػػػي ذ ػػػف التحػػػالؼ أو لػػـػ يحػػػظ   كػػػاف غاومػػا   السػػػوريّ  اليتػػػة لمتأكيػػػد يمػػػح أف الشػػػؽّ  ضشػػارة  

 .(2)المجتمعيف يمح سبؿ معالجتأل

واسيالنػػات المتكػػررة أف  ،(3)سػػورياومػخ بدايػػة الاػػربات األمريكيػة لمواقػػخ "الدولػػة اسسػػالمية" يػي 
 مأل الاػػراغ يػي حػػاؿ تػػـّ الحػرب يميهػػا سػتطوؿ سػػنوات؛ ال أحػد يعػػرؼ يمػح وجػػأل اليقػيف كيػػؼ سػي  

                                                                 
1
  http://goo.gl/zhbaEw -2104أٚهٕل    01  -يٕلغ انجٛذ األثٛغ  -َض خطبة انشئٛس األيشٚكٙ ثبسان أٔثبيب   - 
2
 http://goo.gl/lH7UWG  -2104أٚهٕل    00 -يٕلغ ٔصاسح انخبسعٛخ األيشٚكٛخ  –بنف عذح َض انجٛبٌ انخزبيٙ نزؾ - 
3
 http://goo.gl/5ZWGOh  -ثذٌٔ ربسٚخ   –يٕسٕػخ ٔٚكٛجٛذٚب  –انؼًهٛبد انؼسكشٚخ ػذ داػش - 

http://goo.gl/zhbaEw
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مريكيػة وحمااوهػا يػػي دا يػػف تصػريحات متكػررة لػإلدارة األالقاػاء يمػح قػوات الدولػة اسسػالمية، يػ
ريعهػا الحقػػا   تدلػػة، تػـّ مػػف قػوات المعاراػة المع نهػا سػتقـو بتػػدريب خمسػة االؼ مقاتػؿ  أالتحػالؼ ب

مف "المعاراة المعتدلة" ف و ف أف يكوف  ناؾ مقاتمألؼ مقاتؿ. لكف الاربات بدأت دو   15ضلح 
رض يػػػي منػػػاطؽ سػػػيطرة الدولػػػة، وبقيػػػػت "المعاراػػػة المعتدلػػػة" غاومػػػة بػػػدوف تعريػػػػؼ أو يمػػػح األ

تمػػاع التحػػػالؼ . كمػػا أف اج(4)تحديػػد، وبقيػػت الخطػػة األمريكيػػػة غاماػػة، ال أحػػد يعػػرؼ مسػػػاراتها
دولػػة،  60الػدولي يػػي بروكسػػيؿ الػػذي اجتمػخ بػػديوة مػػف وزيػػر الخارجيػة األمريكيػػة وشػػاركت ييػػأل 

يػػي  مػف العػراؽ، لػـػ يشػارؾ بػأل أحػد مػف المعاراػػة السػورية التػي ذكػرت كشػريؾ   رييػخ   وحاػر ويػد  
 ضذيػف الواػخ السػوري،  ة  اػبابيّ  الحرب يمح "الدولة اسسػالمية" يمػح األقػؿ، كمػا تحػدث بصػورة  

"، وأشػار ديا البياف الختامي "جميخ أطراؼ النزاع يي سوريا يمح احتراـ القانوف اسنسػاني الػدوليّ 
 .(5)متزايد ضلح معاناة الشعب السوري المشاركوف بقمؽ  

ذا كػاف  ػذا التمهيػد يشػكّ   ط السياسػة األمريكيػة يػي الواػخ السػوريّ ؿ مػدخال  مناسػبا  لمناقشػة تخػبّ وا 
لألزمػة دوف  السياسػيّ  لمتعامػؿ معػأل، سػو] بالحػديث يػف الحػؿ   وااػحة   وما  وغياب ضسػتراتيجية  يم

ط الػػذي يبػدو أنػأل انتقػؿ لمتحػالؼ الػذي يخاػػخ  ػذا التخػبّ «. السياسػيّ  الحػؿّ »وااػحة لهػذا  أدوات  
ييأل. وال أحد يعمـ  المسارات التي  ط وتستمر  لقيادة اسدارة األمريكية ناسها التي مارست  ذا التخبّ 

 سػيتخذ ا يػػي الجانػب السػػوري. لكػػف تركيػا التػػي لـػ توقػػخ يمػػح بيػاف "تحػػالؼ جػدة" دخمػػت كعامػػؿ  
يسػكرية يػي سػوريا؛ التػي لخصػها  يمميػة   يػي أيّ ة الف شػروطها لممشػاركط بإيؿ لمسار التخبّ م عدّ 

قامػػة منطقػػة امجػػويّ  الػػرويس التركػػي؛ بػػإيالف منطقػػة حظػػر   نػػة، وتػػدريب السػػورييف وتزويػػػد ـ ، وا 
بالسػػالح، وشػػػف يمميػػػة اػػد النظػػػاـ السػػػوري ناسػػأل. و"بػػػدوف  تحقيػػػؽ  ػػذم المطالػػػب ال يمكػػػف أف 

 .(6)يمميات" حسب ما أيمف الرويس التركي بواوح نشارؾ يي أيّ 

ذا كانػػػت "الدولػػػػة اسسػػػالمية" تمتػػػػد    سػػػوريا والعػػػػراؽ، يإنػػػأل مػػػػف المايػػػػد بػػػػيف  شاسػػػػعة   ض  ايمػػػح أر  وا 
لمبحػث حتػح يػي  ػذا الجانػب يمػح محايظػة الرقػة  ز الج رايػيّ غػراض الدقػة والبحػث قصػر الحّيػأل

                                                                 
4
 http://goo.gl/0X9Lsa - 2105شجبؽ    20 –انششق األٔسؾ  –أيشٚكب نذػى انًؼبسػخ انسٕسٚخ  ثشَبيظرفبطٛم  - 
5
 http://goo.gl/bkvPjr  - 2104كبٌَٕ األٔل  4 -يٕلغ انخبسعٛخ األيشٚكٛخ –َض انجٛبٌ انخزبيٙ نششكبء انزؾبنف انذٔنٙ  - 
6
 http://goo.gl/Xr5x3a  -  2104رششٍٚ األٔل   21 –شفمُب انزشكٛخ  –أسدٔغبٌ ٚغذد ؽشػ ششٔؽ نالَؼًبو إنٗ انزؾبنف  - 

http://goo.gl/0X9Lsa
http://goo.gl/bkvPjr
http://goo.gl/Xr5x3a
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، يػف وجود ػا الاعمػي ييهػا لممػرة األولػح، والتػي «الدولة اسسالمية يي العراؽ والشػاـ»التي أ يمنت 
 «. الدولة اسسالمية يي العراؽ والشاـ»كانت قبؿ احتالؿ الموصؿ ياصمة 

 

 موغرافيةالرقة: خمفية دي

ؿ وتشكّ  2كـ 19620تقػخ محايظػة الرقػة يي المنطقة الشمالية الشرقية مف سوريا، وتبمغ مساحتها 
ديػر الػزور والحسػػكة  اف الشػماؿ تركيػا ومػف الشػرؽ محايظتػ ا مػ% مػف مسػاحة سػوريا. يحػدّ 10.6

ؿ منطقػػػػة ربػػػط بػػػػيف حمػػػب وحمػػػػام. وتشػػػكّ  انػػػوب محايظػػػػة حمػػػص ومػػػػف ال ػػػرب محايظتػػػػومػػػف الج
المميػوف نسػمة، نصػاهـ  حونة والوسطح. يبمغ يدد سكانها محايظات الجزيرة والمحايظات الشمالي

، 2010حصػػػاء يػػػي يػػػاـ لتقػػديرات المكتػػػب المركػػػزي لإل تقريبػػا  يػػػي المدينػػػة وريػػػؼ المركػػػز، ويقػػػا  
% مػف السػكاف يػي دخمهـػ  75بأكار مف مميوف وموة ألؼ نسمة، يعتمػد أكاػر مػف  ويقدروف حاليا  

قريبا يمػاد المحاصػيؿ  يمح الزراية،  ويشكؿ القمح والشعير والقطف يحتح وقت   أساسيّ بشكؿ 
اػػػػمف حػػػػػدود ا . (7)ؿ الاػػػػػروة الحيوانيػػػػة المصػػػػػدر الاػػػػاني لمػػػػػدخؿالزراييػػػػة يػػػػي المحايظػػػػػة، وتشػػػػكّ 

مػػػف سػػػػد الاػػػػرات، المصػػػدر األساسػػػػي لميػػػػام مشػػػاريخ الػػػػري، ومصػػػػدر رويسػػػػي  ة يقػػػػخ كػػػػؿ  الج رايّيػػػ
يػػػث ينتمػػػي ح ة  يشػػػاوريّ  عػػػث الػػػذي يولػػػد الكهربػػػاء أياػػا ، والمحايظػػػة ذات بنيػػػة  لمكهربػػاء، وسػػػد الب

 يي المحايظات السورية ودوؿ الجوار. لها امتدادات   ة  ة يشاور رويسسكانها لعدّ 

ال تػرتبط بػػالمركز السػوري، يهػػي « مسػتقمة»سػتنتاج أف المحايظػة  ذات مػػوارد ا سػبؽ يمكػػف االمّمػ
بناسها، وتأار السكاف سيكوف محدودا  يي حاؿ انقطاع اتصالهـ مخ بقية طيخ أف تدير شلونها تتس

أجػزاء الػبالد نتيجػة لمظػروؼ الرا نػة. ووجػود حػدود مػخ تركيػا يجعػؿ النظػاـ يػاجزا  يػف حصػػار ا، 
 متجانسة.  ة  سكانيّ  يهي ذات بيوة   كما أف احتماالت النزاع  المسمح يي المدينة تكاد تكوف معدومة  

 يرها: صورة مختصرة الرقة عند تحر 

                                                                 
7
 http://goo.gl/xDnOV7 -ثذٌٔ ربسٚخ  –يٕلغ ٔصاسح انضساػخ انسٕسٚخ   –شلخ نانخبسؽخ االسزضًبسٚخ انضساػٛخ ثب - 

http://goo.gl/xDnOV7
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نشػػػطة الاػػورة ينػػػدما كانػػت سػػممية متارقػػػة ومتقطعػػة، رغػػـػ أنهػػا خرجػػػت أكانػػت مشػػاركة الرقػػػة يػػي 
، ضال أف النشػاط يػػي المدينػػة والمحايظػػة بقػػي 2011اذار  25معقولػػة يػػي جمعػػة  بأيػػداد   بمظػا رة  

شييخ الشهيد يند ت 2012-3-16ري  حتح المظا رة الكبر] التي حدات بتا متقطعا  وغير ملار  
البابنسي. وارتكب النظاـ يومها مجزرة راح احيتها يدة أشخاص يند محاولة العاوديف مف يمي 

 .(8)التشييخ اقتالع تمااؿ لحايظ األسد الرويس السابؽ

ؿ مردود العمؿ ءييأل، وتاا كاف العمؿ المسمح يي باقي األنحاء السورية قد قطخ شوطا  ال رجعة 
  أخر]. سورية   ضلح محايظات   المظا رة أحيت اآلماؿ يي يودة الحراؾ السمميّ ، لكف  ذم السمميّ 

 لتل أبيض: نقطة تحو   -

يػػي المحايظػة يػي المنػػاطؽ المحاذيػة لمحػدود التركيػة يػػي منطقتػي تػؿ أبػػيض  بػدأ العمػؿ العسػكريّ 
ليكػوف ذلػؾ نقطػة  2012أيمػوؿ/ سػبتمبر مػف العػاـ  19"تحريػر" تػؿ أبػيض بتػاري   وسموؾ،  وتـّ 

مخ تركيا، ذلػؾ  حدودي   أياا  يي المحايظة، يتؿ أبيض معبر   والمدنيّ  ؿ يي العمؿ العسكريّ تحوّ 
، وكػذلؾ دخػوؿ "المجا ػديف" الػذي بػدأ يمػح اسػتحياء والتمػوينيّ  ف طريقا  امنػا  لإلمػداد التسػميحيّ أمّ 

لحػدود يمػح ا اية األمر، والذيف تمركزوا بداية يي ناحية سموؾ، يي وقت كانػت تركيػا ياتحػة  يي بد
 مصراييها يي النقاط التي سيطرت يميها الكتاوب المسمحة التي تقاتؿ النظاـ. 

وزف يػػذكر  ويوف حينهػا ذ، لـػ يكػف اسسػالميّ لمعمػػؿ المػدنيّ  مشػجعة   تجربػة تػؿ أبػيض كانػت بدايػة  
ت مػف مسػمحيف مػف المنطقػػة يػي تمػؾ المنطقػة، يالسػيطرة يمػح تػؿ أبػيض تّمػ يّ يػي العمػؿ العسػكر 

الػذي أدار المدينػة،  ؿ مجمسػها المحمػيّ وكتاوػب مسػمحة، وكػذلؾ تشػكّ  مجمويػات   موا يمػح يجػؿ  شػكّ 
سػػػالـ"، حتػػػح أ ػػػؿ المدينػػة " الاػػػاروؽ" و"شػػي  اسوبقػػي المعبػػػر تحػػت سػػػيطرة كتاوػػب مسػػػمحة مػػف 

 .(9)يي وقت الحؽسيطرة "أحرار الشاـ" يميأل 

برأسػها  مت ناحية سموؾ القريبة مػف تػؿ أبػيض، معقػال  أساسػيا  لجبهػة النصػرة التػي بػدأت تطػؿّ شكّ 
ـ لهػػا مػػف الجهػػػات ، وزيػػادة الػػديـ المقػػدّ كّمهػػا أنحػػاء سػػوريامػػخ تزايػػد يػػدد مقاتميهػػا يػػي  شػػيوا  يشػػيوا  

 صػػػػارخة   الصػػػ يرة حالػػػت دوف سػػػيطرة  ة لممدينػػػة الخميجيػػػة األ ميػػػة والرسػػػمية. لكػػػف البنيػػػة السػػػكانيّ 
                                                                 

8
 http://goo.gl/tPnEV0 -ثذٌٔ ربسٚخ  –يشكض ديشك نؾمٕق اإلَسبٌ  –لظخ انشٓٛذ ػهٙ انجبثُسٙ  - 
9
 http://goo.gl/Gc5YDN  - 2103آة  25 –يٕلغ ؽشكخ أؽشاس انشبو   –رمشٚش يشئٙ ػٍ يؼجش رم أثٛغ انؾذٔد٘   - 
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لمنصرة يمح المدينة يأمير النصرة يي تؿ أبيض  و أحد سكاف المدينة. لكنهـ يػي سػموؾ القريبػة 
 يمح "الناحية" وخاعت سدارتهـ.  تاـّ  ريعوا رايتهـ يمح السارية وسيطروا بشكؿ  

 ختباراالطبقة: نقطة  -
قبػؿ  2013-2-12حد] مناطؽ التظا ر يي المحايظة، وتحررت بتاري   ضكانت مدينة الطبقة 

حػرؽ تماػاؿ وسبؽ التحرير الكامؿ لمدينة الطبقة مشهد  ،(10)الرقةأقؿ مف شهر مف تحرير مدينة 
لرصػػد التطػػورات التػػي حصػػمت يػػي  وتحظػػح مدينػػة الطبقػػة بأ ميػػة   ؛(11)حػػايظ األسػػد يػػي المدينػػة

واسػػخ نتيجػػػة سػػكف العػػػامميف يػػي سػػػد  سػػكاني   ع  وّ نػػػتتحظػػح ب ة؛ يهػػي الوحيػػػدة التػػي كانػػػتالمحايظػػ
الاػرات يػػي المدينػة، القػػادميف مػف مختمػػؼ منػاطؽ سػػوريا وكػاف ييهػػا أديػاف وطواوػػؼ متعػددة، لكػػف 

 لمحػراؾ الاػوريّ  ساسػيّ ؿ أبنػاء الريػؼ العمػاد األ، وشػكّ واحػدة تقريبػا   ومف يشػيرة   رياها كاف متجانسا  
الحقا  "كتيبة أحرار الطبقة" مف أبناء المنطقة وحايظت يي البداية يمح مت ييها يي المدينة، وتشكّ 

لػح المنطقػة ضمخ دخػوؿ جبهػة النصػرة  يشيوا   ؿ شيوا  ؼ بدأ يتسمّ حماية السكاف، ضال أف مناخ التطرّ 
 ع  تنػػوّ  مػف أيّ  سػػكاف البمػدة ضلػح منػاطقهـ لتصػبح خاليػة   مػف السػكاف لهػا، ليهػاجر كػؿّ  ومبايعػة يػدد  

ساسػػية البسػػيطة يمػػاؿ األ، أدار شػػلوف البمػػدة وقػاـ باألمحمػػي   ؿ يػػي الطبقػػة مجمػس  وتشػػك  ، سػكاني  
موظاي النظاـ  بتوزيخ المنازؿ المستولح يميها والتي تخّص  التي يحتاجها السكاف. لكنأل قاـ أياا  

والتػػي  يف. لكػػف أبنػػاء المدينػة وكتيبػػة أويػػس القرنػػي العاممػػة ييهػػايف مػػف العمػػويّ يف والعسػػكريّ والمػدنيّ 
ؿ مف أبناوها، قاموا بحماية يشرات "األسر]" الػذيف وقعػوا بأيػديهـ خػالؿ "التحريػر" ويػاممو ـ تتشكّ 

(. حتح 12ية التي كانت تريد أف تتقرب بهـ ضلح اهلل)حسنة، وأخاو ـ يف الكتاوب المتطرّ  معاممة  
 .(15( )14( )13)والتي اكتناها ال موض. 2014-3-17يممية تسميمهـ لمنظاـ بتاري  
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 مدينة الرقة: لحظة سقوط التمثال  -
قبؿ يوميف مف "تحرير"مدينة الرقة أيمنت كتاوب مسمحة معاراة لمنظاـ، يف بدء "غػارة الجبػار" 

وانكاػػأ ، (16)المدينػػةا التػػي اسػػتهديت يػػي اليػػـو التػػالي الحػػواجز التػػي يمػػح مػػداخؿ 2013-3-2ي
؛ وأيمػف يػػف "17لػػح "قيػادة الارقػػة وسػطها، أو ض جنػود الجػيش النظػػامي الػذيف يمػػح الحػواجز ضلػػح

، حيػػػث تجمػػخ النػػػاس يػػػي سػػاحة " بػػػؿ" كمػػا يسػػػخر السػػػكاف 2013-3-4تحريػػر الرقػػػة بتػػاري   
مػف السػكاف بالمبػادرة ضلػح سػػحؿ  المحميػوف مػف تماػاؿ حػايظ األسػد الػرويس السػػابؽ، وقػاـ مجمويػة  

سػػػقاطأل يػػي الواقعػػػة الشػػهيرة التػػػي تػػداولتها وسػػػاوؿ اسيػػالـ مػػػذكرة بمحظػػة سػػػقوط تماػػػاؿ   التماػػاؿ وا 
 أماـ الحشد يي صورة   التمااؿ ؿ يمح رأسلمرندي يأبو طألا بالتبوّ ، وقاـ حسوف ا(17)صداـ حسيف

 أطمقػػت مػػف يػػػرع  األمػػف السياسػػػيّ أصػػبحت جػػػزءا  مػػف الػػذاكرة السػػػورية، لكػػف قذياػػة  ػػػاوف  شػػهيرة  
ضااية ضلح  رح العديدوف. ليكتشؼ السكاف أف األمف السياسيّ أشخاص وج   6باتجام الساحة قتمت 

تحرير ا بعد يدة أياـ يبػر  ف ييهما يناصر وجنود لمنظاـ؛ وتـّ يرع األمف العسكري مايزاؿ يتحصّ 
ف السياسي أسر] لد] لواء التوحيد تيف مناصمتيف أسارتا يف وقوع يناصر األمتيف تااوايّ يمميّ 

 بينما قتؿ جميخ يناصر األمف العسكري. 

الػذيف  (18)أسارت  ذم العمميػة يػف تحريػر كامػؿ المحايظػة  تقريبػا ، وايتقػاؿ أمػيف الاػرع والمحػايظ
مسػبؽ  يعتقد أنهـ قتال الحقا ، بينما ذ ب قاود الشرطة مخ رويس يرع أمف الدولة ضلح تركيا باتااؽ  

يمح تخوـ  17اوب التي شاركت يي العممية؛ وبقيت ييها االث نقاط لمنظاـ؛ قيادة الارقة مخ الكت
"الدولػػػة اسسػػػالمية" يميهػػػا  وسػػػيطرت .(19)93 المدينػػػة الشػػػمالية ومطػػػار الطبقػػػة العسػػػكري والمػػػواء

 بعد سيطرتها يمح المحايظة كاممة يي بداية العاـ.  2014الحقا  يي العاـ 

القتحػػاـ المدينػػة توايقػػت الكتاوػب المشػػاركة يػػي العمميػػة يمػػح منػػخ دخػػوؿ أي يػي أانػػاء التحاػػير 
كتيبػػة مػػف أي محايظػػة أو مدينػػة أخػػر] دوف "مبايعػػة" أحػػد الكتاوػػب المشػػاركة يػػي العمميػػة، والتػػي 
أبرز ا لواء اوار الرقة، وجبهة النصػرة والتػي كانػت قػد نمػت يػي منطقػة تػؿ أبػيض، وحركػة أحػرار 

يػػػػي الرقػػػػة "بيعػػػػػة  العسػػػػكريّ  تػػػػي بايعهػػػػا "لػػػػواء أمنػػػػاء الرقػػػػػة" التشػػػػكيؿ المػػػػدنيّ الشػػػػاـ اسسػػػػالمية، ال
                                                                 

16
 http://goo.gl/Ukqumk  -  2103آراس  2 –يٕلغ ؽشكخ أؽشاس انشبو  –ثٛبٌ نؾشكخ أؽشاس انشبو  ٔانغجٓخ اإلساليٛخ - 
17
 http://goo.gl/k1YFB4 -  2103آراس  2 –لُبح سٔسٛب انٕٛو ػهٗ ٕٚرٕٛة   –انشلخ  فٙ األسذ ؽبفع رًضبل إسمبؽ نؾظخ - 
18
 http://goo.gl/xqVA6Q - 2103آراس  6 -ػهٗ ٕٚرٕٛة لُبح أٔسُٚذ –أٔسُٚذ رهزمٙ يؾبفع انشلخ  ٔأيٍٛ انفشع  - 
19
 http://goo.gl/gt2w3I  -  2103أٚبس  7 -إٚالف  –خهف ػهٙ انخهف  -(2ٕٚيٛبد انشلخ فٙ ظم انؾشٚخ ) - 

http://goo.gl/Ukqumk
http://goo.gl/k1YFB4
http://goo.gl/xqVA6Q
http://goo.gl/gt2w3I


 مركز دراسات الجمهوري ة الديمقراطي ة          اإلسالمية  الدولة سيف إلى األسد عباءة من: الرقة - السورية المعارضة لسمطة الضائعة الفرصة

 

03 
 

. ضااية ضلح كتاوب مسمحة أخر] تااءؿ دور ا تدريجيا  واختات أو انامت ضلح أحد (20)محددة"
ت ويواػػح وتّمػػػ  ػػذم الكتاوػػب. وأانػػػاء وبعػػد يمميػػة التحريػػػر لػـػ يحػػدث يػػػي المدينػػة حػػاالت نهػػػب  

يمػػح  كتيبػة   كوميػة وحراسػتها، مػف قبػؿ الكتاوػب المشػاركة وسػيطرت كػؿّ السػيطرة يمػح المبػاني الح
ماػػػػمرة  ة لممدينػػػػة دورا  أساسػػػيا  كقػػػػوة ردع  البنيػػػػة العشػػػاوريّ  أدتح أو الػػػػداورة التػػػي "تحرر ػػػػا" و المبنػػػ

لماواػػح ضاػػاية ضلػػح البيػػاف المػػذكور بػػريض دخػػوؿ كتاوػػب مػػف خػػارج المدينػػة يػػدا حركػػة أحػػػرار 
 الشاـ.

 

 ةة من التحرير إلى سيطرة الدولة اإلسالمي  العسكري  طة ير الخ

ة؛ لواء أمنػاء الرقػة و ػو ة رويسيسكريّ  مجمويات   ألربخ يسكري   يند تحرير مدينة الرقة برز دور  
قاـ بحراسة العديد مف المنشآت يي المدينة يي الاترة األولح لتحرير ا، لواء  يسكري   مدني   تشكيؿ  

يػػػي حصػػػار السػػػجف  أساسػػػي   موػػػات الشػػباف مػػػف أبنػػػاء المحايظػػػة، وقػػػاـ بػػدور   اػػوار الرقػػػة، وياػػػـ  
وتحريػرم قبػؿ تحريػر المدينػة، وحركػة أحػرار الشػاـ اسسػالمية التػي دخمػت المدينػة وأغمػػب  المركػزيّ 

ة نتيجػػػػة عػػػػات العسػػػكريّ بقيػػػة التجمّ  دوفمتوسػػػػطة  يناصػػػر ا مػػػف محايظػػػػة ضدلػػػب، وتمتمػػػػؾ أسػػػمحة  
وقامت بواخ يد ا يمح المصرؼ المركزي الذي تواترت المعمومػات بأنػأل ارتباطها بالحركة األـ، 

يحتوي يمح أكار مف خمسة مميارات ليرة سورية نقدا ، ضااية لواخ يد ا يمح محتويات متحػؼ 
قطعػة ونقمػت ضلػح المصػرؼ المركػزي بالرقػة  550الرقػة الػذي قػدرت قطعػأل النػادرة والامينػة يقػط بػػ 

ة، وجبهػة النصػػرة لمعديػد مػف المنشػآت الرويسػ ضاػػاية ،(22() 21)تركيػا منهػا يػي قطػخ   جػدت الحقػا  وو  
التػي احتمػػت مبنػػح المحايظػػة وكانػػت قميمػػة العػػدد لكنهػا كانػػت قػػوة اػػاربة ومػػألت شػػوارع المدينػػة 

 بشعاراتها وتحذيراتها مف السرقة. 

                                                                 
20
انزمٗ انكبرت ثمبئذ نٕاء أيُبء انشلخ ػجذ انًغٛذ انؼٛسٗ "أثٕ ؽٛف" ػذح يشاد، ْٕٔ سعم يشٕٓد نّ ثبالسزمبيخ ٔانُضاْخ ٔإػالء  - 

انًظهؾخ انٕؽُٛخ، ٔداس ؽذٚش ػٍ رًكٍٛ أؽشاس انشبو يٍ انًذُٚخ ثًسبػذح "األيُبء"، فزؾذس أٌ ثٛؼزٓى ألؽشاس انشبو كبَذ ثٛؼخ 

نُظبو ٔنى ركٍ يطهمخ، ٔاػزشف ثبألخطبء انزٙ اسركجٓب فٙ ْزا انسٛبق. نكٍ انهٕاء ثبٚغ الؽمب  ؽشكخ أؽشاس انشبو يؾذٔدح ثبنمزبل ػذ ا

يٍ انذٔنخ   2103ثؼذ رغٕل انذٔنخ اإلساليٛخ فٙ انشلخ؛ ٔاخزطبف لبئذِ فٙ ثذاٚخ آة ػبو   2103أٚهٕل  09ثٛؼخ كبيهخ ثزبسٚخ 

 اإلساليٛخ. 
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يمػح حػػدود ة التػي تقػػخ العسػػكريّ  17ة يػػي المحايظػة؛  قيػػادة الارقػة بقػي لمنظػػاـ االاػة مواقػػخ رويسػ
يػػػي  منطقػػػة كانػػت مزريػػة أبقػػػار يػػي السػػابؽ، ومطػػػار الطبقػػة العسػػكريّ  المدينػػة الشػػمالية، وتحتػػؿ  

الحسكة،  –الذي يقخ بجانب قرية ييف ييسح يمح طريؽ حمب  93محيط مدينة الطبقة، والمواء 
 . 2004، استحدات بعد انتاااة الكرد يي القامشمي ياـ 17وقيادة الارقة 

، وأ صػػدر يسػكري   موحػد، ينباػػؽ ينػأل مجمػس   يسػكري   خ  أبنػاء المدينػػة لتشػكيؿ تجّمػالسػعي مػف  تػـّ 
شاـ التي تمتـز بمشروع حركتها لكف حركة أحرار ال ،( 23)لهذا التحالؼ يرياة   خطوط   نزلةبم بياف  
ـ بقيػت خارجػأل، ضاػاية لمدولػة اسسػالمية، ورياػة جبهػة النصػرة يػي المحايظػة، لكنػأل بقػي مجػػرد األ

ة ة التػي أصػبحت رويسػػخارجيػة. ضاػاية لبقػاء القػو] العسػكريّ  جهػة   بػديـ أيّ  ألنػأل لـػ يحػظ  ضيػالف 
مػػف مشػػػرويها  لمحايظػػة ضال كجػػزء   امشػػي  ا ضلػػح ة التػػي ال تنظػػػرخارجػػأل ولػػديها مشػػاريعها الخاّصػػ

 األـ. 

لػػواء  شػيوا  يشػػيوا  بػدأت الخريطػػة العسػكرية بالتبػػدؿ، يقػد قامػػت "الدولػة اسسػػالمية" بالقاػاء يمػػح 
بينهمػا، يبػر تاجير ػا سػػيارة  أحاػاد الرسػوؿ الػذي قػوي يػودم يػي المدينػة بعػػد التحريػر، ضاػر مشػكمة  

وانػػػدمجت كتاوػػػػب صػػػ يرة بحركػػػػة أحػػػرار الشػػػاـ، وبػػػػدأ لػػػواء األمنػػػػاء  ،(24)ماخخػػػة يػػػي مقػػػػرم بالرقػػػة
بالتالشي، وورات الدولة اسسالمية يي العراؽ والشػاـ، جبهػة النصػرة يػي المدينػة، وبقػي لػواء اػوار 

مػػػػػواردم. انتهػػػػػػح لػػػػػػواء أمنػػػػػاء الرقػػػػػػة بخطػػػػػػؼ قاوػػػػػدم مػػػػػػف الدولػػػػػػة  نػػػػػداار رغػػػػػـػ شػػػػػػح  االالرقػػػػػة يقػػػػػػاـو 
مف المنتسبيف لمجبهة  بهة النصرة  السابؽ يف "الدولة" مخ مجموية  وانشؽ أمير ج ،(25)اسسالمية

مف أبناء المدينة ويروا ضلح مدينة الطبقة التي كانت ال تزاؿ خارج سيطرة الدولة، وبايخ لواء اوار 
الكتاوب  مف كؿّ  11تشكيؿ الارقة  الرقة ولواء المنتصر جبهة النصرة التي يادت ضلح المدينة وتـّ 

ة؛ الدولػة اسسػالمية، وأحػرار وأصبحت يي المدينة االث قو] رويسػ، (26)دولة اسسالميةالمناووة لم
" يي محايظة الرقة يتبخ ياااض. ورغـ وجود "مجمس يسكريّ  خ  الشاـ، وماسمي الارقة و و تجمّ 

مػػف  مت مجمويػػة  . وتشػػكّ بعػػدم كمػػا التحريػػر قبػػؿسػػميا  ال يػػذكر ا بقػػي وجػػودم أف ضاللهيوػة األركػػاف 
بعاد ػا يػف داخػؿ المدينػة، وتأسػيس جهػػاز  أبنػاء المدينػة لمعمػؿ يمػح توحيػد الكتاوػب العسػػكرية، وا 

                                                                 
23
 ٗ انكزبرت َسخخ يٍ انجٛبٌ فٙ ؽُٛٓب. رهم - 
24
 http://goo.gl/wJmKPB  - 2103آة  03 –لُبح أٔسُٚذ ػهٗ ٕٚرٕٛة  –انشلخ  فٙ انشسٕل أؽفبد أنٕٚخ يمش اسزٓذاف - 
25
 http://goo.gl/r5udCJ - 2103آة  08 –يٕلغ انهغُخ انسٕسٚخ نؾمٕق اإلَسبٌ  –ثٛبٌ يشزشن  - 
26
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بػديـ كػاؼ   شرطة يتبخ مجمس المحايظة، والعمؿ يمح ضيادة المحاكـ ضال أف  ذم الجهود لـ تحظ  
 وبقيت مبعارة ولـ تسار يف شيء.

 لنصرة، وتركت أحرار الشاـ النصرة والحقا  مف التواطل الصامت بيف أحرار الشاـ وا كاف  ناؾ نوع  
د اآلخػػػريف. ومنعػػػت التركيبػػػػة الدولػػػة تظهػػػر بمظهػػػر األخ الشػػػرير، لتظهػػػر  ػػػػي رحيمػػػة أمػػػاـ تشػػػدّ 

ف  اػمت الجميػخ حتػح ضؼ يي البداية، لكف الدولػة مػا السكانية الدولة واألحرار مف شطط التطرّ 
 ساير. الجميخ بشكؿ   ية  بدأت بتطبيؽ قوانينها. متحدّ 

ة شػػخاص، يػػػي السػػػاحة الرويسػػػأعيػػػد ضيالنهػػػا بقميػػؿ بإيػػػداـ االاػػػة الدولػػة اسسػػػالمية التػػػي قامػػت ب
يػػػف قيػػاـ "الدولػػػة" الوليػػػدة بممارسػػػة سػػػمطاتها،   لممدينػػة، وكػػػاف الهػػػدؼ مػػػف ذلػػؾ اسيػػػالف العممػػػيّ 

ة. ورغػػـػ أف عػػػات العسػػػكريّ واسػػتعراض لمقػػػوة يػػػي المدينػػػة أمػػاـ السػػػكاف وأمػػػاـ بقيػػػة الاصػػاوؿ والتجمّ 
البيػاف موقػخ يػػي اخػرم بالدولػػة اسسػالمية يػػي العػراؽ والشػػاـ، ضال أف العمميػة نسػػبت لجبهػة النصػػرة 

يالميّ محميّ   .(27)بالهدؼ المرجو منها ت  ا  ولـ تأا  وا 

بعد ضيالف الحرب يمح الدولة اسسالمية يي مناطؽ سورية يديدة، وبدا أنها تتراجخ أماـ الكتاوب 
يػادت ضلػح انسػحبت مػف منػاطؽ مختماػة و  ،(28)رية يي مناطؽ متارقة مػف سػورياعات العسكوالتجمّ 

سػػالمية يػػػي الرقػػة مػػػف ة لهػػػا، ووقعػػت الحػػػرب مػػخ الدولػػػة اسالعاصػػم نزلػػػةالرقػػة التػػػي أصػػبحت بم
ت ، واسػػتطايت تمػػؾ الاصػػاوؿ السػػيطرة يمػػح مقػػرا2014يػػي بدايػػة العػػاـ  كايػػة   خػػر]الاصػاوؿ األ

البريد وقصر المحايظة. ضال أف االنسحاب  ؛أساسييف يقطكزيف مر الدولة التي بقيت تسيطر يمح 
ؿ ميػػزاف لحركػػة أحػرار الشػػاـ مػػف المعركػة، نتيجػػة اتاػػاؽ يمػح مسػػتو] قيػػادة الحركػة، يػػدّ  ئالماػاج

التػػي قامػػت بمذبحػػة بشػػعة لممقػػاتميف المنسػػحبيف مػػف أحػػرار الشػػاـ ينػػػد  ،(29)القػػو] لصػػالح الدولػػة
وكػػاف مػػػف نتػػػاوة المعركػػػة، سػػػيطرة الدولػػػة  ،(30)مػػػح األقػػػؿشػػػخص ي 100"القنطػػري" قتمػػػت مػػػنهـ 

اسسػػالمية يمػػػح المدينػػػة  ػػػذم المػػرة كميػػػا  لينسػػػحب لػػػواء اػػػوار الرقػػة باتجػػػام يػػػيف العػػػرب /كوبػػػاني 
 .ناسها المدينة يي قتالها  ناؾ بعد أف احتمت ليشارؾ الحقا  

                                                                 
27
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28
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 http://goo.gl/tvCnLi - 2104آة  22 –ؽٍ يٕلغ ٔ –ٔٔل سزشٚبد عٕسَبل: ْكزا سبْى األسذ ثظؼٕد داػش  - 
30
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 اإلدارة المدنية بعد التحرير

مف التاالؿ يي أوساط الاػورة، وايتبػرت بدايػة  النظاـ موجة  ؿ خروج محايظة الرقة يف سيطرة شكّ 
يمميػػػػة لتحريػػػػر المػػػػدف والمحايظػػػػات السػػػػورية، كمػػػػا أف يػػػػدـ ضشػػػػاية الاواػػػػح ييهػػػػا أيطػػػػح ديعػػػػا  

ت مسػػارات  الميػة لتشػػكيؿ ضدارة سسػقاط النظػاـ؛ لكػػف المحايظػة واجهػ لمشػجعي الخيػار العسػػكريّ 
 روجها يف سيطرة النظاـ. األ خة تمأل الاراغ اسداري الذي خمّ ينمد

وػػتالؼ ؽ" قبػػؿ تحريػر المدينػػة؛ ذلػؾ أف االاتاػ ؿ "كيامػػالمحايظػة الرقػػة تشػكّ  كػاف المجمػس المحمػػيّ 
سػورية،  كتمايػؿ  لممجػالس المحميػة ييهػا،  محايظة   المشكؿ حدياا ، أيطح مقعدا  يي ياويتأل لكؿّ 

لتشػػكيؿ كتمػػة ـ مػػف قطػػر لػأل، وػػتالؼ المػديو مػي المجػػالس المحميػػة أحػد أياػػاء االوقػد اختػػار مما
وتالؼ ولـ يعرؼ أحد مف أيف جاء بهلالء، ولـػ تكػف الرقػة يػي ذلػؾ اسػتاناء؛ "قطرية" وازنة يي اال

وػتالؼ والمحػامي يبػداهلل الخميػؿ مماػؿ المجمػس يػي االيقد شكؿ مجمس المحايظة بمشػاورات بػيف 
ء ودوف أياػػاء قبػػؿ وأيطيػت حريػػة التصػرؼ لألخيػػر، الػذي أيمػػف مجمسػػأل مػف أوريػػة دوف أسػما

 تحرير المدينة. 

لممدينػػػة وريػػػؼ المركػػػز التػػػي تشػػػكؿ نصػػػؼ سػػػكاف المحايظػػػة  محمػػػي   ؿ مجمػػػس  بعػػد التحريػػػر تشػػػكّ 
محسوبيف يمح ضيالف دمشؽ واخريف مف النخبة  ة أشخاص  مف يدّ  مديوـ  وتتركز ييها الخدمات، 

يات أيبر وساطة لمجمسيف انتهح بيف ا المتعممة يي المدينة وماقايها، وحصؿ تنازع صالحيات  
 كما يسمح يي المدينة.  "مجمس يبداهلل الخميؿ"األخير ناسأل وبقاء  ضلح حؿّ 

مػف تسػعة أشػخاص لتشػػكيؿ مجمػس محايظػة ومجمػس مدينػة ومجػالس بمػػدات  مت الحقػا  لجنػة  تشػكّ 
 101بانتخاب أيااء األمانة العامة لمجمس المحايظة ي تحظح بإجماع السكاف يمح أف يبدأ أوال  

ويقػػػا  لعػػػدد أياػػػاء مجمػػػس المحايظػػػة السػػػابؽا؛ اػػـػ ينتخػػػب  ػػػلالء مكتبػػػا  ضداريػػػا  لمجمػػػس  شػػػخص  
 حتح بعد اختطاؼ ،"مجمس يبداهلل الخميؿ"المدينة، ومكتبا  تنايذيا  لمجمس المحايظة، حيث بقي 

ألنػػأل يحظػػح بػػايتراؼ  ؛المجمػس الرسػػميّ  جهػة لػـػ تحػػدد بشػػكؿ قطعػػي، مػػف قبػػؿ داهلل الخميػػؿ"بػ"ي
، ضار اختطاؼ ذلؾ المجمس "ورث"وقد  .ـ مف االوتالؼ يبرمالديـ الشحيح المقد   ويمر   ،الؼاالوت

 النظاـ.  لألوقاؼ يي ظؿّ سابؽ  مدير   الخميؿ،
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شػػػػخاص وتماػػػؿ قطايػػػػات المدينػػػػة تتكػػػػوف مػػػف موػػػػات األ ناخبػػػة   يػػػػار  يوػػػػة  بػػػدأ يمػػػػؿ المجنػػػة باخت
 أياا ، لكف يمؿ المجنة كاف بطيوا ، وتـّ  تحظح بتوزيخ ج رايي  و االجتمايية والنقابية والعشاورية، 

لممجمس قبؿ الشروع بتأسيسيأل، وأريؽ بالوحة تماؿ يدد السكاف يي المدينة  داخمي   صياغة نظاـ  
وريػؼ المركػز لتػوزع مقايػد األمانػة العامػة بحصػػص  يمػح أساسػها، يمػح أف تكػوف حصػة المدينػػة 

 مقعدا .  51وريؼ المركز 

ة المدينػة وريػؼ المركػز، حاػػر ة لحّصػػلػػح انتخابػات األمانػة العاّمػضاألناػس  وصػمت المجنػة بشػؽّ 
ة لمجمػػػػس ياػػػوا  يػػػػي األمانػػػة العاّمػػػ 51انتخػػػاب  شخصػػػا  تقريبػػػا ؛ وتػػػػـّ  250مػػػف الهيوػػػة الناخبػػػػة 

المحايظػػة، وقاطعهػػا مسػػػاندو مجمػػس المدينػػػة المنحػػؿ تقريبػػػا ، ضاػػاية لمسػػػاندي مجمػػس المحايظػػػة 
 لمجمػس المدينػػة وريػؼ المركػز، يمػح أف يػػتـّ  ضداري   تشػكيؿ مكتػب   بػات تػػـّ القػاوـ. بعػد  ػذم االنتخا

 ا بانتخػػػػاب ءد أف تسػػػتكمؿ األمانػػػة العامػػػة أياػػػالمجمػػػس المحايظػػػة بعػػػ تنايػػػذي   انتخػػػاب مكتػػػب  
 مجالس المناطؽ مماميها يي األمانة.

تػػػػواردت ، كمػػػػا ح بعػػػػد خطػػػػؼ رويسػػػأل مػػػػف قبػػػػؿ "الدولػػػة"بقػػػي مجمػػػػس المحايظػػػة القػػػػديـ قاومػػػػا  حتػػػ 
 المعمومات؛ والذي نسب أياا  خطأ  لجبهة النصرة التي وراتها "الدولة" يي الرقة. 

يمؿ المجنة المكماػة باسػتكماؿ األمانػة العامػة ونتيجػة يرقمػة مجمػس المحايظػة القػاوـ  ءونتيجة بط
 ؿ مجمػسيبر تدخمأل مخ مجالس المنػاطؽ لعػدـ انتخػاب وتسػمية مماميهػا، لـػ يتشػكّ  انتخابات   أليّ 

وتالؼ بقي مجمػس المحايظػة بديـ مف وحدة المجالس المحمية لالمحايظة ويؽ اآللية المقترحة، و 
الحقػا  تشػكيؿ مجمػس محايظػة جديػد  ترقيعػأل بأسػماء تحظػح بالمقبوليػة، وتػـّ  القديـ قاوما  بعد أف تـّ 

بيف المتصارييف يمح المجمس، لكف "الدولة اسسالمية يػي العػراؽ والشػاـ" كانػت قػد  يبر توايقات  
 نت مف السيطرة الكاممة يمح المدينة. تمكّ 

 ةة والمهني  المنظمات الشبابي  

تشػهد المدينػة يػي  ة، يػألوؿ مػرة  ة والنسػاويّ ة، والشبابيّ عات األ ميّ ح تشكيؿ التجمّ أصيبت الرقة بحمّ 
مػػػف أياػػػػاء  خ والتنظػػػيـ دوف خػػػوؼ  أو رقيػػػػب، وقػػػد سػػػعح أياػػػػا  مجمويػػػة  ّمػػػػتاريخهػػػا حريػػػة التج

ة جػراء انتخابػات جديػػدة ويصػمها يػػف االتحػادات الرسػػميّ ا  لتاعيػؿ يػػروع النقابػات القديمػػة و  النقابػات
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لألياػػػاء لهػػػذم النقابػػات ومكاسػػػب  ماليػػة   لمنظػػاـ، ضال أف  ػػػذا المسػػعح يشػػػؿ نتيجػػة وجػػػود حقػػػوؽ  
 ناصاؿ يف االتحادات التابعة لمنظاـ. الخشي مف ايايها يي حاؿ ا

ة، التػػػي سػػػعح ضليهػػا شػػػباب كػػػانوا قػػد شػػػاركوا يػػػي عػػػات الشػػبابيّ كػػاف األبػػػرز يػػػي  ػػذا الحػػػراؾ التجمّ 
الحػػػراؾ يػػػي يهػػػػد النظػػػاـ، لكػػػف  ػػػػذم المنظمػػػات يكسػػػػت التصػػػارع بػػػيف "التيػػػػارات" الموجػػػودة يػػػػي 

تقػـو بػدور  ممحػوظ يػي المدينػة وكػاف المدينة، ورغـ ذلؾ استطايت بعػض المنظمػات الشػبابية أف 
س ف موات الشباب المتحمّ اعف التجمّ ا ذ واـّ  (31)خ شباب الرقة الحر" و"حركة حقنا"أبرز ا "تجمّ 

 لمعمؿ العاـ. 

لسػػهولة الوصػػوؿ ضليهػػا، وواػػوح خريطػػػة  NGO'Sورغػـػ أف الرقػػة أصػػبحت محجػػا  لمنظمػػات الػػػ 
ا  يػذكر، سػو] بعػض التػدريبات لػبعض الناشػطيف، ، ضال أنها لـ تقدـ شػيوتجمعات المجتمخ المدنيّ 

بعػػد نػػزوح الالجوػػيف مػػػف  والسػػّيما لهػػا ة  ماّسػػ تكػػف المدينػػة بحاجػػػة  وبعػػض المػػواد اسغاايػػة التػػي لػـػ 
 المدينة غداة تحرير ا نتيجة تخويهـ مف انتقاـ النظاـ. 

 مشروع أحرار الشام

المدينػػة تسػػعح سقامتػػأل، وبػػالتوازي معػػأل، ة التػػي كانػػت يعاليػات يػػنيمػح  ػػامش مشػػروع اسدارة المد
لمكتاوػب  مسػمار ضلهػاء   منزلػةغيػر المحػررة، ب 17ة  الارقػة استخدمت حركة أحرار الشاـ وجود قياد

، لريػػخ شػػعار "الصػػوت يعمػػو يػػوؽ صػػوت المعركػػة"؛ ة بهػػا داومػػا  ة المحاصػػرة لهػػا والػػتحجّ العسػػكريّ 
دارة قطايػػات المدينػػػة. وبعػػػد يتػػػرة سرتها يمػػح المدينػػػة وتلسػػػس ملسسػػػات وكانػػت تزيػػػد مػػػف سػػػيط

التػي اسػتولت يميهػػا، ضاػاية ضلػح اآلاػار التػػي  قصػيرة اسػتطايت  اـػ أمػواؿ المصػػرؼ المركػزيّ 
لبقيػػػة الاصػػػػاوؿ  مػػػدني   سػػػػتراتيجية يمػػػؿ  ضؿ لهػػػا ذلػػػؾ يػػػدـ وجػػػود حػػػؼ الرقػػػة؛ سػػػػهّ كػػػاف يحويهػػػا مت

ريػا  لمشػروع لعػدـ يرقمتهػا ظا  يػي التعامػؿ مػخ السػكاف، ضاػاية المقاتمة. واستخدمت الحركة المػيف  
ا ة الػذي يرتكػز يمػح مجمػس المحايظػة ومجػالس المػدف والبمػدات، ألنػأل يعايهػيػنالسػكاف لػإلدارة المد
تستطيخ السػيطرة يميػأل متػح شػاءت حينمػا تكتمػؿ  ناسأل الوقت ييي الخدمات، و مف مسلولية تردّ 

كػة يػي ف أميػر الحر ضرتها. حتػح وها ببطء يي منػاطؽ سػيطملسسات ضدارة "دولتها" التي تقـو بإنشا
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، يمػػػػػػح األرجػػػػػح مػػػػػف يناصػػػػػػر حركػػػػػة حمػػػػػاس اسسػػػػػػالمية يربػػػػػي   المحايظػػػػػة كػػػػػاف لديػػػػػػأل مستشػػػػػار  
 . (32)الامسطينية

 يػػف وقػد أسسػػت الحركػػة منػػذ البدايػػة  "الهيوػػة الشػػريية" بػػالتوايؽ مػػخ جبهػػة النصػػرة، لتكػػوف بػػديال  
مف السكاف ومف بقية الكتاوب نتيجة  معقوؿ    لمتقااي وكانت تحظح بقبوؿ  لمحاكـ ولتكوف محاّل  ا

موحػػدة بعػػد أف أصػػبحت المدينػػة تحكػـػ يمػػح  تقػػاض   ، وحاجػػة السػػكاف الممحػػة لجهػػة  يػػراغ السػػمطة
أياػاء  5يمػؿ الهيوػة يػي البدايػة التػي تكونػت مػف  ر  شكؿ قطايات مف الكتاوػب المسػيطرة. تعاّػ

ة تامّ  ، التي سيطرت يميها سيطرة  "الدولة" الحقا  حرار الشاـ ومف أمف  ا  وديم الت  لكنها شهدت تبدّ 
 ييما بعد. 

. (33)2013/ 05/ 28وسكماؿ مشرويها سيطرت حركة أحرار الشاـ يمح معبر تؿ أبيض بتاري   
كيمو  90لممدينة لوصوؿ احتياجاتها مف تركيا، كما أف قرب المدينة منأل ي ة  مهمّ  ؿ نايذة  الذي شكّ 

سة الباب مف تركيا التي ايتمدت سيا وتجاري   يردي   ياجاتها بشكؿ  مترا جعؿ المدينة تتباخ احت
ابات شخصية، كما ض أو أيّ  الماتوح مخ المعبر يكانت تسمح بمرور ويودة العابريف دوف جوازات  

ورية القريبة وتؿ ألح مدينة ضالعديد مف السكاف  أعبور السيارات مف الطرييف، والتجسمحت ب
 قمعة" نتيجة البنية السكانية المتصمة يمح طريي الحدود.  أبيض التركية "أقجا

ؿ يي منطقة تؿ أبيض وسػموؾ سالـ" الذي تشكّ قبؿ ذلؾ تحت سيطرة لواء "شي  اس وكاف المعبر
مت بايعت كتاوب الااروؽ التي تشكّ  ة  محميّ  مف أبناء المنطقة، ضااية لػ "كتيبة الااروؽ" و ي كتيبة  

تعمؿ بمعػزؿ  ينهػا، لكػف أحػرار الشػاـ بسػطت سػيطرتها يمػح المعبػر يي حمص واندارت الحقا ، و 
بالقوة، وحاولت تنظيمأل مف الاواح التػي كػاف يعانيهػا، وأصػدرت العديػد مػف القػرارات التنظيميػة، 

وكانػػت قػػد جػػرت قبػػؿ ذلػػؾ  .(34)نػت مػػديرا  لممعبػػر مػػف كوادر ػػا، قتمتػػأل الحقػػا  الدولػة اسسػػالميةوييّ 
ـ المعبر لممجمس المحميّ سمخ لواء "شي  ا مااواات   وتالؼ ، لكف أحدا  لـ يهتـ يي االسالـ" لتسمي

 بتعزيز  ذا التوجأل. 

                                                                 
32
ٙ لبسى انخطٛت ثؤيٛش ؽشكخ أؽشاس انشبو ثبنشلخ، ٔانز٘ لبل إٌ أيٕال انًظشف  -  انزمٗ انكبرت ثشفمخ ػؼٕ االئزالف انٕؽُ

طؼذ سٔارجٓى، ٔإَٓى ثبَزظبس كشٕفبد انؼبيهٍٛ؛ ٔإٌ اٜصبس يؾفٕظخ نذٚٓى ٔسزؼبد انًشكض٘ سزظشف كشٔارت نهًٕظفٍٛ انزٍٚ اَم

 سٚف) ؽًذاٌ ساو ثهذح فٙ يخ إساليٛخ! ٔلذ لزم الؽمب  فٙ انؼًهٛخ "انغبيؼخ" انزٙ اسزٓذفذ لبدح أؽشاس انشبو،ٕنهذٔنخ ػُذيب رمٕو ؽك

 .  2104أٚهٕل  9ثزبسٚخ   (انشًبنٙ إدنت
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 ة في الرقةسالمي  الدولة اإل

( 35)بكػػر الب ػػدادي يألمير ػػا أبػػ صػػوتي   سػػالمية يػػي العػػراؽ والشػػاـ يبػر تسػػجيؿ  أيمنػت الدولػػة اس

لممسػمميف بعػػد احػتالؿ الموصػػؿ وخطبتػأل الشػػهيرة يػي جامعهػػا الكبيػػر،  خمياػػة   الػذي أاػػحح الحقػا  
   .(36)ا  غاماا  حيث كشؼ يف وجهأل بعد أف كاف سرّ 

لقادة النصرة يي المدينػة يػي جبػؿ المنخػر بمحايظػة  جر] اجتماع   قصيرة   بعد ضيالف "الدولة" باترة  
الرقػة، أسػػار  ػػذا االجتمػاع يػػف مبايعػػة يػػرع النصػرة بالرقػػة لمب ػػدادي، مػػا يػدا يػػدة أشػػخاص مػػف 

يهػا، وطالػت تبنّ  ف أحػد  مػعيبػر تاجيػرات لـػ ي أو تصػايتهـ ،هـايتقػال قيادات النصرة يػي المدينػة تػـّ 
سالمية خارج قادة الكتاوب غير اس وذ "الدولة" ير  اخريف منهـ قادة كتاوب. وبعد تزايد ناالتاجيرات 

يػػف قػػرب تصػػػايتهـ  ف ضاػػاية لنشػػر الدولػػة شػػاوعات  و مسػػتهدي المدينػػة بعػػد أف شػػعروا أنهػـػ جميعػػا  
 ومتخايا  ولـ ي ادر المدينة. نهـ كارة، بقي قاود لواء اوار الرقة معاندا  أل

لشػلوف العشػاور،  ا  ومكتب أمنيا   ديويا  ومكتبا  بدأت الدولة بتأسيس نواتها يي المدينة يأنشأت مكتبا  
محصوؿ يمح بيعتهـ وكاف يست ؿ بعض المناسبات لوالذي أصبح يتصؿ بشيوخ ووجهاء العشاور 

تحػذر  االسػالمية" الدولػة" ة الحااريف لمدولػة تزويػرا . وبػدأتاالجتمايية لينشر ييديو ات يف بيع
 تيف لمػف يعػارض الدولػة، وبػدأتف جػا ز اف التهمتػاتاوكانت   ،حوات و"أذناب االوتالؼ"مف الص

يتقاؿ لمعديد مف سكاف المدينة والناشػطيف الشػباب، أبػرز ـ قاوػد لػواء األمنػاء طؼ واالمسمسؿ الخ
  29األب بػاولو دالوليػو  د سػمطة الدولػة، وكػذلؾ خطاػت الرا ػب اليسػوييّ الذي كاف يعارض تمدّ 

الـ العالمية، لكنها أياا  ايتقمت ط يميها الاوء ضيالميا  يي وساوؿ اسي، والذي سمّ 2013تموز 
صػت لممدينػة حتػح قبػػؿ أمػواؿ اسغااػة التػػي خصّ  ة أو شػبهات ماليػػة تخػّص اخػريف بقاػايا جناوّيػ

 سمعتها أماـ السكاف.  ف  سيطرتها، لتحصّ 

يػي تطبيػػؽ "شػػريعتها" وقوانينهػا ولجػػأت ضلػػح الػديوة والخطػػب يػػي المسػػاجد  بقيػت الدولػػة متسػػا مة  
يالنات التي كانت تحتمها حركة أحرار الشاـ. والممصقات واستخداـ لوحات اسرات وتوزيخ المنشو 

البدايػة مػػخ  يػدامات يػػي سػاحات المدينػة لكنهػا تسػػا مت يػيمػف اس ؾ الاتػػرة بعػدد  وقامػت خػالؿ تمػ
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يزاء وطف" يي مكاف ة ميد نصبت حركة حقنا خيمة أسمتها "خيدامات يقاالحتجاج يمح  ذم اس
وريعػػت ؛ (37)بحسػب بيػاف القتػؿ ""نصويرية كوونهم سووو ـ يكػف لهـػ تهمػة يػداـ االاػة أشػخاص لػض

. لكػػػف  ػػذا القتػػػؿ نسػػػب لجبهػػػة النصػػػرة (38)الحركػػة شػػػعار سػػػاحات الحريػػػة ليسػػت سػػػاحات ضيػػػداـ
 معنا.  "خمطا " كما مرّ 

وء، حػػيف كسػػػرت صػػػميب كنيسػػػة جعمهػػػا يػػي بػػػلرة الاػػػ ضيالمػػػي   وقامػػت الدولػػػة الحقػػػا  باسػػتعراض  
مكانأل، لكنها تسا مت مخ  كنيستيف يي المدينة، وريعت يممها أقدـ التي تعتبر ضحد] ،(39)الشهداء
ريػػخ المشػػاركوف خاللهػػػا  ،ة يػػي المدينػػػةعػػػات الشػػبابيّ  ا مػػف التجمّ خرجػػػت اػػدّ  ة  حتجاجّيػػا مظػػا رة  
. ضال أف "الدولة" قامت الحقا  وقبؿ نهاية العاـ بطالء حاوطها الخارجي بالموف األسود (40)الصمباف

 ديويا   وجعمتها مكتبا  

وبدأت بالتاييؽ يي مسألة بسطات الدخاف المهرب. وم نعت الخمور منذ البداية يي المدينة بعػد 
غػػالؽ نينهػا؛ المبػػاس الشػريي لممػػرأة، اسبػػدأت تطبػػؽ قواأف بسػػطت سػيطرتها تحرير ػا. لكنهػػا بعػد 

 سياسػػػية   يػػػدامات التػػي كانػػػت تهػػدؼ منهػػػا لمتر يػػب أكاػػػر منهػػاوقامػػػت بػػبعض اسوقػػت الصػػالة، 
اػػعااء مػػف خػػارج المدينػػة لتعػػػدمهـ  ا  يػػي المحايظػػة، ويػػي ال الػػب كانػػت تختػػػار أشخاصػػ ممنهجػػة  

 وتر ب السكاف.

واسػتخدمت القػوة العاريػة  ،وسػاير   قوانينهػا بشػكؿ تػاـ   وطبقػت ،أيمنت الدولة يف ناسها بواػوح    
بما ييها  الموصػؿ اػاني  مف العراؽ حتح تخـو ب داد شاسعة   بعد أف احتمت مناطؽ   ،الجميخ اد  

تاركػػػة وراء ػػػا  ضاػػػر يػػػرار قػػوات الجػػػيش العراقػػيّ  ،(41)2014يونيػػو  10لمػػػدف العراقيػػة  يػػػي أكبػػر ا
لمدولػة ومقاتميهػا، وبػدأت بعػد قميػؿ باػرض الجزيػة يمػػح  ةسػهم الاػروات والمعػدات العسػكرية غنيمػة  

ومحاصػػػػػرتهـ يػػػػػػي العػػػػػراؽ، وبػػػػػدأت الموصػػػػػػؿ تصػػػػػبح ياصػػػػػػمتها  المسػػػػػيحييف وتكايػػػػػر اسزيػػػػػػدييف
 األساسية، لتبقح الرقة ياصمتها السورية. 

                                                                 
37
 http://goo.gl/HVR6Yb  -  2103أٚبس  05 –ٕٚرٕٛة  –يٕاؽٍُٛ ثبنسبؽخ انؼبيخ  3انُظشح رؼذو ثبنشطبص  - 
38
 http://goo.gl/62rpWa 2103أٚبس  21 –لُبح ؽشكخ ؽمُب ػهٗ ٕٚرٕٛة  –خًٛخ ػضاء ٔؽٍ  - 
39
 http://goo.gl/qP0Bo2 - 2103أٚهٕل  26 –انؼشثٛخ َذ  –عفشا ثٓبء  –داػش ركسش انظهجبٌ ػهٗ كُبئس انشلخ  - 
40
 http://goo.gl/XGfQn1  -2103أٚهٕل  26 –ٕٚرٕٛة  لُبح اٌٜ ػهٗ –يظبْشح فٙ انشلخ نهزؤكٛذ ػهٗ ٔؽذح انسٕسٍٚٛ  - 
41
 http://goo.gl/dLRB76 - 2104ؽضٚشاٌ  01  -ػشثٙ  BBCيٕلغ  -داػش رسٛطش ػهٗ انًٕطم شًبنٙ انؼشاق  - 

http://goo.gl/HVR6Yb
http://goo.gl/62rpWa
http://goo.gl/qP0Bo2
http://goo.gl/XGfQn1
http://goo.gl/dLRB76
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 ن: فرجة متقطعة عمى مصير المحافظةوئتالف وأصدقاؤه الدولي  ال 

منػاطؽ سػوريا، يقػد حكمتػأل  تجػام  كػؿّ تارج يمح المدينة، كمػا كػاف ياعػؿ وتالؼ موقؼ الموقؼ اال
ولـػ تكػف  ،(42)لتاػات لمػداخؿ السػوري برمتػألؿ  يميهػا أكاػر مػف االااليتبارات السياسية الدولية ويػوّ 

وػػتالؼ يػػي مسػػيرة اال ؿ نقطػة انعطػػاؼ  الرقػة يػػي  ػػذا اسػػتاناء؛ لكػػف الرقػة كػػاف يمكػػف لهػػا أف تشػػكّ 
وػػتالؼ ويمكػػف مػػخ دولػػة حمياػػة لال حػػدودي   شػػبأل محػػررة، ولػػديها معبػر   كاممػػة   ككػؿ، ألنهػػا محايظػػة  

 الدولة"تحرير المراكز الباقية لمنظاـ بسهولة ييما لو كاف  ناؾ جدية  مف االوتالؼ و و ما يعمتأل 
 يمح المدينة. كاممة   يندما سيطرت سيطرة   الحقا   االسالمية"

نشػأتها يػي أميف يػي المدينػة يبػر نقاطهػا التػي الدوؿ ال ربية اتصػمت بالعديػد مػف الناشػطيف والاػاي
تركيػا لالتصػاؿ بالمعاراػػة السػورية، لكػػف  ػذم الػػدوؿ ويمػح رأسػػها أمريكػا لػـػ تقػدـ شػػيوا ، حتػح مػػا 

لتأسيس  يمااؿ ما قدمتأل يي المدف األخر]، ورغـ الويود الااواة والمتكررة بديـ المجمس المحميّ 
مػػػػػف  ػػػػذا لػػػػـػ يحصػػػػػؿ وتركػػػػت المدينػػػػػة تواجػػػػػأل  جهػػػػاز شػػػػػرطة وديػػػػـػ اسدارة المحميػػػػة ضال أف شػػػػػيوا  

 .(43)ير امص

مؿ بموظايها السابقيف تحػت شػعار وحتح سيطرة الدولة اسسالمية بقيت الكاير مف الملسسات تع
شػخاص الػذيف يمػيهـ األمنػاء ودايػخ ينػأل، مػا يػدا األبقاء ما كاف يمػح مػا كػاف" الػذي ريعػأل لػواء ض"

 بعد تحرير ا.  ساسا  أح يمح سكاف المدينة الذيف يروا يتهـ محددة بالتعامؿ مخ النظاـ يي التشب

 لمواجهة الدولة التحالف الدولي   

ف ظهر خمياة المسمميف بخطبة جامعة يي الموصؿ حتح أاار قمقا  ضقميميا ، مف امتداد سمطاف ضما 
 تصػػػػاالتالمسػػػػتمر باتجػػػام ب ػػػػداد، تسػػػاريت االدولتػػػأل ضلػػػػح دوؿ الخمػػػية واألردف، ضاػػػػاية لتحركػػػأل 

                                                                 
42
االئزالف أؽًذ يؼبر انخطٛت ثبعزًبعٍ سسًٙ ٔأؽهؼّ ػهٗ انٕػغ فٙ انشلخ ٔاؽزٛبعبرٓب،  انزمٗ انكبرت ثؼذ صٚبسرّ نهشلخ ثشئٛس - 

ٔإيكبَٛخ أٌ رظجؼ يمشا  نالئزالف إرا اسزطبع رغُٛجٓب ؽٛشاٌ انُظبو، ٔأكذ سئٛس االئزالف فٙ ؽُٛٓب، أَّ سٛؼٗ نهؾظٕل ػهٗ يسبػذاد 

اسطُجٕل، ٔأَّ إرا نى ٚؾظم ػهٗ يؼَٕبد ؽمٛمٛخ يٍ ػًُٓب يب ركشرّ فٙ   2103َٛسبٌ  21يٍ يؤرًش أطذلبء سٕسٚب انز٘ سٛؼمذ فٙ 

نّ، سٛسزمٛم، ْٕٔ يبفؼهّ الؽمب . كًب انزمٗ انكبرت الؽمب  سئٛس االئزالف أؽًذ انغشثب ٔانؼذٚذ يٍ أػؼبء االئزالف انًؤصشٍٚ ٔأؽهؼٓى 

ٗ رًذد انذٔنخ اإلساليٛخ، ٔإٌ انًذُٚخ ثؾبعخ نزذخ م ػبعم يٍ االئزالف لجم أٌ رسٛطش ػهٛٓب انذٔنخ ػهٗ انٕػغ فٙ انشلخ ٔػه

 اإلساليٛخ، إال أٌ انغًٛغ كبَٕا ػبعضٍٚ ألسجبة يٕػٕػٛخ ٔرارٛخ رخض االئزالف. 
43
انزمٗ انكبرت ثؼذد يٍ يٕظفٙ َمبؽ االسرجبؽ ثبنًؼبسػخ انسٕسٚخ انزٙ ألبيزٓب أيشٚكب ٔػذد يٍ انذٔل األٔسثٛخ فٙ رشكٛب، ٔانزٙ  - 

ل انذًٕٚلشاؽٙ ٔدػى انزغًؼبد انًذَٛخ فٙ انًُبؽك انًؾشسح، ٔأثشصْى انسٛذح يبسٚب اسزٛفبٌ ٔأنٛكسُذس فٛزشش يٍ رؼُٗ ثذػى انزؾ ّٕ
يكزت دػى االسزمشاس فٙ يُبؽك انُضاع انزبثغ نٕصاسح انخبسعٛخ األيشٚكٛخ ٔرى انجؾش فٙ اؽزٛبعبد انًذُٚخ يغ ٔػٕد ثذػى يغهسٓب 

 بو ثؤداء يٓبيٓب، إال أٌ شٛئب  يٍ ْزا نى ٚؾذس. انًؾهٙ نٛكٌٕ سهطخ لبدسح ػهٗ انمٛ
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سػػالمية، وكػػاف أحػػد الشػػروط األمريكيػػة لػػديـ الحكومػػة العراقيػػة والتحركػػات الدوليػػة اػػد الدولػػة اس
 تماػؿ كػػؿ   لمواجهػة الدولػة اسسػالمية، ضبعػاد المػالكي يػف رواسػػة الحكومػة العراقيػة وتشػكيؿ حكومػة  

 اػػد   دولػي   ؾ  تشػكمت تمػؾ الحكومػة حتػح بػدأ تحػرّ ف ضومػا ، (44)التيػارات السياسػية والكتػؿ السػكانية
"الدولػػة اسسػػػالمية" التػػػي صػػػار لػػػديها مػػػوارد ناطيػػػة وسػػػيولة نقديػػػة مػػػف بنػػػؾ الموصػػػؿ وتجهيػػػزات 

 يسكرية متطورة "غنمتها" مف الجيش العراقي.

مػػخ العشػػاور العراقيػػة  جيػػدة   نػػت أمريكػػا جنػػراؿ الصػحوات السػػابؽ، الػػذي يحظػػح  بعالقػات  وقػد ييّ 
حممة  ءورغـ بد .(45)شراؾ السكاف يي المواجهاتضتحالؼ يي المنطقة، الذي تحدث يف لم اا  ماوّ 

ة الدولػػػة اسسػػالمية بعػػػد التحػػالؼ اػػد الدولػػػة اسسػػالمية ضال أنهػػا بقيػػػت دوف تػػأاير  يػػػذكر يمػػح قػػو 
 ستة أشهر يمح بداياتها. حونماي 

 الخاتمة

تاصمنا يف "يترة التحرير"، التي ياشػتها الرقػة، كاييػة ألف نػر] المشػهد  كايية   أصبح  ناؾ مساية  
يػالقو] المحميػة والسػكاف يػي المدينػة لـػ يكػف لػديهـ  .يمكػف اسػتخالص أسػباب الاشػؿ منػأل بواػوح  
 والمػدنيّ  ينقصػهـ التأ يػؿ يػي ضدارة النشػاط السياسػيّ  شػبيهة، كمػا كػاف يي مواجهة أواػاع   خبرات  

مػػف  النظػػاـ، ضاػاية السػػتعجاؿ كػؿّ  تتعمػػؽ بواػخ سػػوريا يػي ظػؿّ  ة  مواػوييّ  والػذي جػاء ألسػػباب  
، واػػيؽ األيػؽ يػي النظػر ضلػػح "حصػاد الحقػؿ" " ػب ودب" لمحصػوؿ يمػح المكاسػب قبػػؿ أف يػتـ  

يي مسار الاورة السورية، والدخوؿ يي سراديب تجيير المكاسب مػف بعػض  حاسمة   تاريخية   لحظة  
 ي المدينة. بقايا القو] السياسية الميتة ي

ااية لقو] المعاراة األخر] تعػامموا مػخ المدينػة وكػأف ض أساسي   وتالؼ الوطني بشكؿ  كما أف اال
حاسما  يي تمكػيف مسػار الاػورة  ما يجري ييها يجري يي "دولة أرض الصوماؿ"، وال يشكؿ منعطاا  

ظهار ػػػا لمعػػػالـ كاػػورة   تجػػػام شػػػعبأل بالمسػػػلولية يكػػي ال نقػػػوؿ قيػػػادةا يتحمػػح  لػػػديها تمايػػػؿ   السػػورية وا 
وتمكػػػيف  وتعزيػػز العمػػػؿ الػػديموقراطيّ  دارة شػػلونهـ بحريػػػة  ضلتمكػػيف النػػػاس مػػف  ويعمػػؿ بشػػكؿ  جػػػاد  

 دارة بما يسهـ يي رسـ الصورة المستقبمية لسوريا.نات المحمية مف بناء قدرات اسمكوّ ال
                                                                 

44
 http://goo.gl/A1D700 - 2104ؽضٚشاٌ  20 -انغضٚشح َذ -ػالء ٕٚسف -ششٔؽ ٔاشُطٍ رؼٛك انخُبق ػهٗ انًبنكٙ - 
45
 http://goo.gl/4d4yUz - 2104أٚهٕل  03 –انغضٚشح َذ  –عٌٕ آنٍ يُسمب  نهزؾبنف ػذ رُظٛى انذٔنخ  - 

http://goo.gl/A1D700
http://goo.gl/4d4yUz
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المجتمعػػػات  التحػػػالؼراؼ الدوليػػػة المشػػػاركة يػػػي طػػمريكيػػػة واألو ال يػػزاؿ يػػػدـ ديػػـػ الحكومػػػة األ 
دارا تهػػا المدنيػػة قبػػؿ احػػتالؿ الدولػػة المحميػة لتقػػاـو نشػػأة الدولػػة مػػف أساسػػها، ولتنشػحء سػػمطاتها وا 

ديـػ التشػكيالت المدنيػة يػي محايظػة  يقػد كػاف ؛ل زا  يصػّيأ يمػح الاهـػ مف العراؽ، جزاء شاسعة  أل
التػػػي واجهػػػت و يا اسسػػػالمية تكػػػف تتبنػػػح اسيػػػديولوجالتػػػي لػػـػ الرقػػة، وكػػػذلؾ التشػػػكيالت العسػػػكرية 

 أو خنقها يي مهد ا ومنخ تمدد ا. ،واحدة كاييا  لمنخ قياـ  ذم "الدولة" ة  جويّ  بكماة طمعة   ،"الدولة"

قػو] التحػػالؼ  ػذم التػػي تقود ػػا أمريكػا يػػادت لطػرح السػػيناريو القػػديـ لمواجهػة "الدولػػة"؛ اػػربات 
رتها. بعػػػد أف أصػػػبح ذلػػػؾ يسػػػيرا ، مػػػف سػػػكاف المنػػػاطؽ التػػي تحػػػت سػػػيط راػػػي  أ جويػػة وتحػػػالؼ  

يػػي  واسػػعة   يػدامات  إا بمػػا ييهػا تهػـػ العمالػة؛ وقامػػت بيػػ"الدولة" لػـػ تعػد تتهػػاوف يػي تطبيػػؽ شػريعته
ناوذ ا، حيث كانوا  مناطؽ ناوذ ا يي محايظة دير الزور، ألبناء يشيرة الشعيطات الذيف واجهوا

جػالء، لتسػمح لهـػ وأصػدرت بحقهـػ حكـػ اسلح منػاطقهـ، د ا ضبار الناط قبؿ تمدّ ايسيطروف يمح 
الب ػدادي، والتػي أبرز ػا االيتػراؼ ر بك واعها أبو بالعودة الحقا  ضلح ديار ـ شرط االلتزاـ بشروط  

 .(46)مف قاتمهـ أو خبأ أسمحة ، والوشاية بكؿّ بأف مف قاتمهـ مرتد  

والمعاراػة، ولتشػكيؿ نمػوذج لقػو] الاػورة  ة  محمّيػ لتأسيس سػمطة   مهدورة   مت الرقة يرصة  و كذا شكّ 
يحتػذ] لبػاقي المنػاطؽ التػي تخػرج يػف سػيطرة النظػػاـ، لكػف أحػدا  لـػ يهػتـ، كػاف يػنقص االوػػتالؼ 

، وبنػػػػاء ضسػػػػتراتيجية لمتعامػػػػؿ مػػػػخ الػػػوطني وحكومتػػػػأل الحقػػػػا  اسرادة، والمسػػػػلولية، والحػػػػس الػػػوطنيّ 
يستجيب لمخصاوص المحمية ولممستجدات التي تظهر يي سياؽ  مدروس   المناطؽ المحررة بشكؿ  

ة التػػأاير يػػي الواػػخ ضيمػػاف بإمكانّيػ ة دوف أيّ األحػداث، لقػػد كػػاف ر ػانهـ داومػػا  يمػػح القػو] الدولّيػػ
الذي صار معقدا  ويصّيا  يمػح الاهـػ حتػح مػف  مف خالؿ القو] المحمية، الواخ السوريّ  السوريّ 

سػػػماؾ ألسػػػباب  نػػػاس يػػػي أطػػػراؼ العػػػالـ الػػػذيف يهتمػػػوف بناػػػوؽ األالسػػورييف أناسػػػهـ ولػػػيس مػػػف ال
 لمسورييف ألسباب  معمومة.  تماـ بالموت الجماييّ مجهولة أكار مف اال
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