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مقدمة موجزة عن قراءة الفشل
ظمّػ ت الرقػة يػي أدبيػات "النظػاـ" تص ّػنؼ كمحايظػػة ناميػة ،ضاػاية ضلػح محايظػات الجزيػ ةر السػػورية
األخػػر[ يدي ػػر ال ػػزور والحس ػػكةا وكان ػػت الااو ػػدة العممي ػػة الوحي ػػدة الت ػػي تجنيه ػػا المحايظ ػػة م ػػف ػػذا

التص ػػنيؼ ػػو با ػػخ يالمػ ػػات تخا ػػيض ي ػػف المجم ػػوع المطمػ ػػوب لمتس ػػجيؿ ي ػػي بع ػػض الكميػ ػػات
الجامعية يحصؿ يميها طمبتها؛ أما غير ذلؾ يهي "محايظة منهوبة" كما يطمؽ يميها أ مها.
ّ
ػي أس ػػوة بكػ ّػؿ س ػػوريا التػػي ص ػ ّػحر ا النظ ػػاـ
لعقػػود طويم ػػة ظّم ػت المدين ػػة خاليػػة م ػػف الحػ ػراؾ السياسػ ّ
ػورية يػػي اذار/مػػارس مػػف الع ػػاـ
وجاّ ػؼ منػػا بخ النشػػاط السياسػػي ييهػػا ،لػػذا ين ػػدما قامػػت الاػػورة السػ ّ

ػي
 2011وجػدت المدينػة ناسػها أسػوة بك ّػؿ سػوريا خاليػة مػف الكػوادر المل مػة لقيػادة النشػاط السياس ّ
السممي يي مواجهة بطش النظاـ .لـ تتأخر الرقة كاي ار لتمتحؽ بالاورة السورية يقد
المدني
والحراؾ
ّ
ّ
خرجػت أوؿ مظػا ةر ييهػا بتػاري  25اذار/مػارس ،2011 ،لكػف حراكهػا اػد النظػاـ لػـ يتواصػؿ،

وبقي محدودا ومتقطعا حتػح وقػت قريػب مػف تحرير ػا مػف سػيط ةر النظػاـ ي2013/3/4ا الػذي بػدا
السممي توات ار كما يي محايظات أخر[.
لمو مة األولح مااجوا يي محايظة لـ يشهد ييها الحراؾ
ّ
ػادة
وجدت المحايظة ناسها يي يراغ لمسمطة ،كاف يمح أبناوها ويمح قو[ المعاراة بذؿ جهػود ج ّ
مبنية يمح خطّة ضستراتيجية لمؿء ذا الاراغ ،لكػف الوقػاوخ الالحقػة أظهػرت أف الجميػخ يشػؿ يػي
ػذا المسػػعح ويجػػز يػػف ضدا ةر المدينػػة وتقػديمها كنمػػوذج لممنػػاطؽ المحػػر ةر بوصػػاها أوؿ محايظػػة
تحرر بشكؿ تاـ مف سيطرة النظاـ ،لتقخ مرة أخر[ تحت سمطة مػا س ّػمي "الدولػة اسسػالمية" التػي

جعمت مف الرقة ياصمتها األولح.

تعػػرض ػػذم الم ػػادة بشػػكؿ مػػوجز "أس ػػباب الاشػػؿ" ،وتعػػرض وقاوع ػػأل يػػي محاولػػة ألف يس ػػتخمص
القارئ بناسأل اسجابة يف التسالالت التي طرحها يمػوـ السػورييف المعاراػيف لمنظػاـ يػف أسػباب
ذا الاشؿ ،الذي جعؿ مف الرقة يرصة ااوعة ومهدورة مف قػو[ الاػو ةر والمعاراػة لتقػديـ ناسػها
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لش ػػعبها أوال ولمعػ ػػالـ ااني ػػا كقػ ػػو[ ج ػػادة ومل مػ ػػة سدارة مدينػ ػػة أص ػػبحت خػ ػػارج س ػػيطرة النظػ ػػاـ ويقػ ػػا
لأل داؼ التي قامت يمح أساسها الاو ةر السورية.
ػص أ ػؿ المدينػة ،أـ لهػا يالقػة بتقػايس "قػو[ المعاراػة"
ػؿ كانػت أسػباب ػذا الاشػؿ ذاتيػة تخ ّ

المحمي ػ يف سدا ةر مػدينتهـ أـ أف السػػبب الحاسػـ لماشػػؿ ػػو
يػف العمػػؿ الجػاد يػػي مسػايدة السػػكاف
ّ
الدولي ة المحيطة بالاو ةر السورية التي اليمكف أف يكوف التعامؿ مخ الرقة خارج
الظروؼ
اسقميمية و ّ
ّ

سياقها.

ػدولي مػخ الاػػو ةر السػورية وقوا ػا ومخرجاتهػػا،
ػي وال ّ
وحتػح مػخ األخػذ بعػػيف االيتبػار التعامػؿ اسقميمػ ّ
الػػذي ضف لػػـ يػػلد لاشػػمها يهػػو لػػف يكػ ّػرس نجاحهػػا ،ػػؿ كانػػت "الدولػػة اسسػػالمية" قػػد ار ال ماػػر منػػأل

تطور األحداث يي الرقة ضـ ضف تمكينها مف الرقة كاف نتيجة لاواػح التعامػؿ مػخ المدينػة
لمسار ّ
والاشؿ يي ضدارتها
تأتي ارو ةر ػذم المػادة مػف "السػيناريو المتكػرر" ،الػذي قامػت يميػأل "اسسػتراتيجية المبعاػرة" لمعمػؿ
ي المسػ ػّمح ا ػػد النظ ػػاـ ي ػػي س ػػوريا وانتػ ػزاع الس ػػيط ةر من ػػأل يم ػػح من ػػاطؽ ج رايي ػػة ال تش ػػكؿ
العس ػػكر ّ

امت ػ ػػدادا متك ػ ػػامال متصػ ػ ػػال ،ب ػ ػػؿ مناطقي ػ ػػا يبقػ ػ ػػح محاصػ ػ ػ ار أو متقطع ػ ػػا بحػ ػ ػػدود ال تخا ػ ػػخ لسػ ػ ػػيطرة

المعاراػة سػواء كػاف ػذا التقطيػخ مػف النظػاـ أو مػف "الدولػة اسسػالمية" الحقػا .ػذم اسسػتراتيجية
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
اػمف نسػؽ ي ػاـ يهػدؼ ضلػح رليتهػػا يػي ضطػار سػػوريا موحػدة خارجػة يػػف سػيط ةر النظػاـ ،أو حتػػح
يي استامار ذم المناطؽ المحررة يي رلية متكاممة لمخالص مف النظاـ بشكؿ نهاوي.
ػويية كونهػػا تش ػ ّكؿ
ضف بنػاء ػػذم المػػادة بشػػكؿ كمػػي يمػػح محايظػة الرقػػة يسػػتجيب ألغ ػراض مواػ ّ

اييػ ػة متكاممػػة كمحايظ ػػة ،وألسػػباب أخ ػػر[ ذاتيػػة له ػػا يالقػػة باسحاط ػػة بتااصػػيؿ المدين ػػة
وحػػدة ج ر ّ
وانتقالهػػا مػػف يهػػد "الدول ػػة األسػػدية" ضلػػح يه ػػد "الدولػػة اسسػػالمية" ،ونػػر[ أنه ػػا تش ػ ّكؿ ميػػدانا جي ػػدا
لقراءة تعامؿ الجميخ مخ "منطقة محررة" ذات اتصاؿ ج رايي وبنية ديموغرايية منسجمة ،بدءا مف
ي لقػ ػ ػػو[ الا ػ ػػو ةر والمعارا ػ ػػة ،وقػ ػ ػػو[
القػ ػ ػو[ المحمي ػ ػػة واأل مي ػ ػػة ،مػ ػ ػػرو ار ب ػ ػػاالوتالؼ ال ػ ػ
ػوطني الس ػ ػػور ّ
ّ
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الحر التي تعتبػر الػذراع العسػكرية
العامة ألركاف الجيش السور ّ
ي ّ
المعاراة األخر[ ضااية لمهيوة ّ
يية وغطاء دولي يي حينها.
لالوتالؼ الذي كاف يحظح بشر ّ

ويمكف أف يش ّكؿ البحث بناء نظريا يمكف اسيادة منأل يي مناطؽ أو محايظات أخػر[ يتكػرر ييهػا
"سػػي ناريو الرق ػػة" ،ويواػػح ص ػػو ةر ػػذا االنتق ػػاؿ ويا ػػمر اسجابػػة يػ ػف التسػػالالت المتعمق ػػة بمس ػػار
الاشؿ ،ويحمؿ الوقػاوخ بشػكؿ ماػمر أانػاء يراػها بمػا ال يخ ّػؿ بحياديػة يػرض الوقػاوخ المابتػة،
التي جاءت موجزة وتخمو مف التااصيؿ التي يمكف أف تست رؽ كتابا كامال مف موات الصاحات.
السردي لموقاوخ التي حدات يي المدينة و حصيمة متابعة الكاتب
البد مف التأكيد يمح أف البناء
ّ
ّ

له ػػذم الوق ػػاوخ ،والمش ػػاركة ي ػػي بع ػػض مااص ػػمها الرويسػ ػة ،وت ػػدقيؽ بع ػػض المعموم ػػات م ػػف مص ػػادر

شاهية مشاركة يي تمؾ األحداث ،والهوامش جاءت بمنزلػة ضسػناد لهػذم الوقػاوخ ولػيس اقتباسػا منهػا
أو االطػالع مػف خاللهػا يمػػح ػذم الوقػاوخ ،ويػػي ػذا السػياؽ تحديػدا كانػػت الصػعوبات تكمػف يػػي
ضيجاد مصادر لإلسناد مطابقة لموقاوخ أو قريبة منها يمح أقؿ تقدير أو تحيط بالمواوع أو تشير
لأل يي بعض األحياف ،وتشكؿ الهوامش ،التي اسػت رؽ ضيجاد ػا وقتػا يعػادؿ أو ياػوؽ مػادة البحػث
غنية تحيط بكؿ جوانب البحث؛ ذلػؾ أف الرقػة كانػت مهممػة يػي مصػادر
األصمية ،مادة
تاصيمية ّ
ّ

األخبار التي تحظح بالمواوقية أو اال نتشار يمح أقؿ تقدير.

تمهيد لقراءة الفشل
األمريكية التي تقود ذا التحالؼ ،اد
الجوية ،وغارات التحالؼ ،والتصريحات
مخ كا ةر الطمعات
ّ
ّ
تنظػيـ «الدولػة اسسػالمية» ،وتنظيمػات متطريػة أخػر[ ،ضال أف سػوريا بقيػت مهممػة يػي التصػورات

األمريكية لما بعد القااء يمح «اسر ابييف» الذيف أيمنوا أناسهـ «دولة ضسالمية» .وظمّ ت النوايا
ي،
ػص طريقػػة تعاممهػػا مػػخ ّ
ػي السػػور ّ
األمريكيػػة يحيطهػػا ال مػػوض «البنػػاء» ييمػػا يخػ ّ
الحي ػز الج اريػ ّ
الذي تحتمأل ذم "الدولة" أوال والذي يحتمأل النظاـ اانيا.
ويندما أيمف الرويس األمريكي باراؾ أوباما يي  10أيموؿ/سبتمبر ضسترتيجيتأل لمواجهػة التنظػيـ،
يإنأل استخدـ اختصا ار غير شاوخ يي وساوؿ اسيالـ ال ربية يISILا و و الذي يشير ضلح «الدولة
اسسػالمية يػػي الع ػراؽ والشػاـ» ،لكػػف حػػرؼ  Lاختصػا ار لػ ػ يLevantا الػػذي يشػير ضلػػح الشػػاـ يػػي
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التعبيرات العربية ،ويشير ضلح شرؽ المتوسط يي التعبيرات ال ربية ،و و ضلح ذلؾ اختصار غير
شاوخ يي وساوؿ اسيالـ ال ربية ،وقد ابتعد أوباما يي ذا يػف االختصػار األكاػر شػيويا يISISا
الػػذي يش ػػير ضل ػػح س ػػوريا مباشػ ػ ةر وك ػػذلؾ اختصػػار ي ISا ال ػػذي يش ػػير ضل ػػح الدول ػػة اسس ػػالمية برقع ػػة
ج راقية جزء منها أرض سورية( .)1
تجنب سوريا كواخ شاوؾ ،واذ وردت اسشارة ضلح سوريا يػي
ذا ذو داللة وااحة يمح محاولة ّ

ػادة لطريقػة مواجهػة التنظػيـ
الخطاب المذكور لمػرويس األمريكػي  12مػرة ،يإنػأل خػال مػف ضشػارات ج ّ

يػي سػوريا ،والػذي اقتصػر حتػح كتابػة ػذم السػطور يمػح اػربات جويػة ،والقػاء أسػمحة مػف الجػػو
لممقاتميف األكراد الذيف قاتموا "الدولة اسسالمية" يي ييف العرب  /كوباني ،وأخرجو ػا منهػا ،وقاتػؿ
ضلػح جػانبهـ لػواء اػوار الرقػة الػذي تاػاء ؿ حجمػأل ويػددم بعػد خروجػأل مػف الرقػة ضاػر سػيط ةر الدولػػة
يميها.
التوص ػؿ ضلػػح ح ػػؿ
ورغػػـ ذلػػؾ يػػإف الػػرويس األمريكػػي تحػػدث يػػي خطاب ػػأل يػػف " العمػػؿ مػػف أجػػؿ
ّ

سياسػػي لألزمػػة يػػي سػػوريا م ػ ّػرة واحػػدة ونهاويػػا" دوف ضياػػاحات ت ػػذكر لهػػذا العمػػؿ ،أو لمسػػار ح ػ ّػؿ
«األزمة» مرة واحدة ونهاويا.
المخصػص لمناقشػة الحػرب
ويي البياف الختػامي الجتمػاع جػدة المنعقػد يػي  11أيمػوؿ /سػبتمبر ،و
ّ

اد تنظيـ «الدولة اسسالمية»؛ والذي يعتبر ضطالقا رسميا لمتحالؼ ،بعد أف وقعت يميأل ،ضااية
لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،كؿ مػف مصػر ولبنػاف واألردف والعػراؽ ولػـ توقػخ يميػأل تركيػا التػي
حاػرت االجتمػػاع ،اسػػتخدـ يػي نسػػختأل اسنكميزيػػة اختصػار يISILا «األوبػػامي» ،ووردت سػػوريا
مػ ةر واحػػدة يػي البيػػاف ،ممحقػة بػ ػ «نػاقش المجتمعػػوف ضسػتراتيجية القاػػاء ...يػي كػ ّػؿ مكػاف» ،و ػػو
ي ك ػػاف غاومػػا ي ػػي ذ ػػف التح ػػالؼ أو ل ػػـ يح ػػظ بإجم ػػاع
ضشػػارة اليت ػػة لمتأكي ػػد يم ػػح أف الش ػ ّ
ػؽ الس ػػور ّ
المجتمعيف يمح سبؿ معالجتأل( .)2

ومػخ بدايػػة الاػػربات األمريكيػة لمواقػػخ "الدولػػة اسسػػالمية" يػي سػػوريا(  ،)3واسيالنػػات المتكػػر ةر أف
الحػرب يميهػػا سػتطوؿ سػػنوات؛ ال أحػد يعػػرؼ يمػح وجػػأل اليقػيف كيػػؼ سػيمأل الا ػراغ يػي حػػاؿ تػ ّػـ
1

 َض خطبة انشئٛس األيشٚك ٙثبسان أٔثبيب  -يٕلغ انجٛذ األثٛغ  01 -أٚهٕل http://goo.gl/zhbaEw - 21042
 َض انجٛبٌ انخزبي ٙنزؾبنف عذح – يٕلغ ٔصاسح انخبسعٛخ األيشٚكٛخ  00 -أٚهٕل http://goo.gl/lH7UWG - 21043
 -انؼًهٛبد انؼسكشٚخ ػذ داػش – يٕسٕػخ ٔٚكٛجٛذٚب – ثذٌٔ ربسٚخ http://goo.gl/5ZWGOh -
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القاػاء يمػح قػوات الدولػة اسسػالمية ،يػدا يػػف تصػريحات متكػر ةر لػإلدا ةر األمريكيػة وحمااوهػا يػػي
التحػالؼ بأنهػا سػتقوـ بتػػدريب خمسػة االؼ مقاتػؿ مػػف قػوات المعاراػة المعتدلػػة ،ت ّػـ ريعهػا الحقػػا

ضلح  15ألؼ مقاتؿ .لكف الاربات بدأت دوف أف يكوف ناؾ مقاتموف مف "المعاراة المعتدلة"
يم ػػح األرض ي ػػي من ػػاطؽ س ػػيط ةر الدول ػػة ،وبقيػ ػػت "المعارا ػػة المعتدل ػػة" غاوم ػػة ب ػػدوف تعريػ ػػؼ أو
تحديػػد ،وبقيػػت الخطػػة األمريكي ػػة غاماػػة ،ال أحػػد يعػػرؼ مس ػػاراتها(  .)4كمػػا أف اجتمػػاع التح ػػالؼ
الػدولي يػػي بروكسػػيؿ الػػذي اجتمػخ بػػديوة مػػف وزيػػر الخارجيػة األمريكيػػة وشػػاركت ييػػأل  60دولػػة،
وحاػر ويػد رييػخ مػف العػراؽ ،لػػـ يشػارؾ بػأل أحػد مػف المعاراػػة السػورية التػي ذكػرت كشػريؾ يػػي

ػبابية يػف الواػخ السػوري ،ضذ
الحرب يمح "الدولة اسسػالمية" يمػح األقػؿ ،كمػا تحػدث بصػورة ا ّ

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

ي
واذا كػاف ػذا التمهيػد يشػ ّكؿ مػدخال مناسػبا لمناقشػة تخ ّػبط السياسػة األمريكيػة يػي الواػخ السػور ّ
ػي لألزمػة دوف
يموما وغياب ضسػتراتيجية وااػحة لمتعامػؿ معػأل ،سػو[ بالحػديث يػف الحػؿ السياس ّ
ػي» .ػذا التخ ّػبط الػػذي يبػدو أنػأل انتقػؿ لمتحػالؼ الػذي يخاػػخ
أدوات وااػحة لهػذا «الح ّػؿ السياس ّ
التخبط وتستمر ييأل .وال أحد يعمـ المسارات التي
لقيادة اسدارة األمريكية ناسها التي مارست ذا
ّ

سػيتخذ ا يػػي الجانػب السػػوري .لكػػف تركيػا التػػي لػـ توقػػخ يمػػح بيػاف "تحػػالؼ جػدة" دخمػػت كعامػػؿ

أي يمميػة يسػكرية يػي سػوريا؛ التػي لخصػها
عدؿ لمسار
م ّ
ّ
التخبط بإيالف شػروطها لممشػاركة يػي ّ
ػوي ،واقامػػة منطقػػة ام نػػة ،وتػػدريب السػػورييف وتزوي ػػد ـ
الػػرويس التركػػي؛ بػػإيالف منطقػػة حظػػر جػ ّ
بالسػػالح ،وش ػػف يممي ػػة اػػد النظ ػػاـ الس ػػوري ناسػػأل .و"ب ػػدوف تحقي ػػؽ ػػذم المطال ػػب ال يمك ػػف أف

أي يمميات" حسب ما أيمف الرويس التركي بواوح( .)6
نشارؾ يي ّ
أرض شاسػ ػػعة بػ ػػيف س ػػوريا والع ػ ػراؽ ،يإن ػػأل مػ ػػف المايػ ػػد
واذا كان ػػت "الدولػ ػػة اسس ػػالمية" تمتػ ػػد يم ػػح ا
ػي لمبحػث حتػح يػي ػذا الجانػب يمػح محايظػة الرقػة
ألغػراض الدقػة والبحػث قصػر ّ
الحيػز الج اري ّ

4

 رفبطٛم ثشَبيظ أيشٚكب نذػى انًؼبسػخ انسٕسٚخ – انششق األٔسؾ –  20شجبؽ http://goo.gl/0X9Lsa - 21055
 َض انجٛبٌ انخزبي ٙنششكبء انزؾبنف انذٔن – ٙيٕلغ انخبسعٛخ األيشٚكٛخ  4 -كبٌَٕ األٔل http://goo.gl/bkvPjr - 21046
 -أسدٔغبٌ ٚغذد ؽشػ ششٔؽ نالَؼًبو إنٗ انزؾبنف – شفمُب انزشكٛخ –  21رشش ٍٚاألٔل http://goo.gl/Xr5x3a - 2104
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التي أيمنت «الدولة اسسالمية يي العراؽ والشػاـ» ،يػف وجود ػا الاعمػي ييهػا لممػ ةر األولػح ،والتػي
كانت قبؿ احتالؿ الموصؿ ياصمة «الدولة اسسالمية يي العراؽ والشاـ».

الرقة :خمفية ديموغرافية
تقػخ محايظػة الرقػة يي المنطقة الشمالية الشرقية مف سوريا ،وتبمغ مساحتها  19620كـ 2وتش ّكؿ
 %10.6مػف مسػاحة سػوريا .يح ّػد ا مػف الشػماؿ تركيػا ومػف الشػرؽ محايظتػا ديػر الػزور والحسػػكة
وم ػػف الج ن ػػوب محايظػ ػػة حم ػػص ومػ ػػف ال ػػرب محايظت ػ ػا حم ػػب وحمػ ػػام .وتشػ ػ ّكؿ منطقػ ػػة رب ػػط بػ ػػيف
محايظات الجزي ةر والمحايظات الشمالية والوسطح .يبمغ يدد سكانها نحو المميػوف نسػمة ،نصػاهـ
تقريبػػا ي ػػي المدين ػػة وري ػػؼ المرك ػػز ،ويق ػػا لتقػػديرات المكت ػػب المرك ػػزي لإلحص ػػاء ي ػػي ي ػػاـ ،2010
ويقدروف حاليا بأكار مف مميوف وموة ألؼ نسمة ،يعتمػد أكاػر مػف  % 75مػف السػكاف يػي دخمهػـ
أساسي يمح الزراية ،ويشكؿ القمح والشعير والقطف يحتح وقت قريبا يمػاد المحاصػيؿ
بشكؿ
ّ
الزراييػ ػػة يػ ػػي المحايظ ػ ػػة ،وتش ػ ػ ّك ؿ الا ػ ػػروة الحيوانيػ ػػة المص ػ ػػدر الاػ ػػاني لم ػ ػػدخؿ(  .)7اػ ػػمف ح ػ ػػدود ا
اييػ ػة يقػ ػػخ كػ ػػؿ م ػػف سػ ػػد الا ػ ػرات ،المص ػػدر األساسػ ػػي لميػ ػػام مش ػػاريخ الػ ػػري ،ومصػ ػػدر رويسػ ػػي
الج ر ّ
ػاورية حي ػػث ينتم ػػي
لمكهربػػاء ،وس ػػد البع ػػث ال ػػذي يول ػػد الكهرب ػػاء أياػػا ،والمحايظ ػػة ذات بني ػػة يش ػ ّ

لعدة يشاور رويسة لها امتدادات يي المحايظات السورية ودوؿ الجوار.
سكانها ّ

ممػا سػبؽ يمكػػف االسػتنتاج أف المحايظػة ذات م ػوارد «مسػتقمة» ال تػرتبط بػػالمركز السػوري ،يهػػي
ّ

تستطيخ أف تدير شلونها بناسها ،وتأار السكاف سيكوف محدودا يي حاؿ انقطاع اتصالهـ مخ بقية
أجػزاء الػبالد نتيجػة لمظػروؼ ال ار نػة .ووجػود حػدود مػخ تركيػا يجعػؿ النظػاـ يػاج از يػف حصػػار ا،

سكانية متجانسة.
كما أف احتماالت النزاع المسمح يي المدينة تكاد تكوف معدومة يهي ذات بيوة
ّ

الرقة عند تحريرها :صورة مختصرة

7

 -انخبسؽخ االسزضًبسٚخ انضساػٛخ ثبنشلخ – يٕلغ ٔصاسح انضساػخ انسٕسٚخ – ثذٌٔ ربسٚخ http://goo.gl/xDnOV7 -
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كانػػت مشػػاركة الرق ػػة يػػي أ نش ػػطة الاػػو ةر ين ػػدما كانػػت سػػممية متارق ػػة ومتقطعػػة ،رغ ػػـ أنهػػا خرج ػػت
بمظػا رة بأيػػداد معقولػػة يػػي جمعػػة  25اذار  ،2011ضال أف النشػاط يػػي المدينػػة والمحايظػػة بقػػي
متقطعا وغير ملار حتح المظا ةر الكبر[ التي حدات بتاري  2012- 3- 16يند تشييخ الشهيد
يمي البابنسي .وارتكب النظاـ يومها مجز ةر راح احيتها يدة أشخاص يند محاولة العاوديف مف
التشييخ اقتالع تمااؿ لحايظ األسد الرويس السابؽ( .)8
كاف العمؿ المسمح يي باقي األنحاء السورية قد قطخ شوطا ال رجعة ييأل ،وتااءؿ مردود العمؿ
السممي ضلح محايظات سورية أخر[.
السممي ،لكف ذم المظا رة أحيت اآلماؿ يي يودة الحراؾ
ّ
ّ
-

تل أبيض :نقطة تحول

ي يػػي المحايظػة يػي المنػػاطؽ المحاذيػة لمحػدود التركيػة يػػي منطقتػي تػؿ أبػػيض
بػدأ العمػؿ العسػكر ّ

وتـ "تحريػر" تػؿ أبػيض بتػاري  19أيمػوؿ /سػبتمبر مػف العػاـ  2012ليكػوف ذلػؾ نقطػة
وسموؾّ ،
المدني أياا يي المحايظة ،يتؿ أبيض معبر حدودي مخ تركيا ،ذلػؾ
تحوؿ يي العمؿ العسكر ّ
ّ
يو ّ
ػويني ،وكػذلؾ دخػوؿ "المجا ػديف" الػذي بػدأ يمػح اسػتحياء
ػميحي والتم ّ
ّأمف طريقا امنػا لإلمػداد التس ّ

يي بداية األمر ،والذيف تمركزوا بداية يي ناحية سموؾ ،يي وقت كانػت تركيػا ياتحػة الحػدود يمػح
مصراييها يي النقاط التي سيطرت يميها الكتاوب المسمحة التي تقاتؿ النظاـ.
ػالميوف حينهػا ذوي وزف يػػذكر
ػدني ،لػـ يكػف اسس ّ
تجربػة تػؿ أبػيض كانػت بدايػة مشػجعة لمعمػػؿ الم ّ
تمػ ت مػف مسػمحيف مػف المنطقػػة
يػي العمػؿ العسػكر ّ
ي يػي تمػؾ المنطقػة ،يالسػيطرة يمػح تػؿ أبػيض ّ

ػي الػذي أدار المدينػة،
شػ ّكموا يمػح يجػؿ مجمويػات وكتاوػب مسػمحة ،وكػذلؾ تشػ ّكؿ مجمسػها المحم ّ
وبقػػي المعب ػػر تحػػت س ػػيط ةر كتاوػػب مس ػػمحة مػػف أ ػػؿ المدينػػة " الا ػػاروؽ" و"شػػي اسس ػػالـ" ،حت ػػح
سيط ةر "أحرار الشاـ" يميأل يي وقت الحؽ( .)9
ش ّكمت ناحية سموؾ القريبة مػف تػؿ أبػيض ،معقػال أساسػيا لجبهػة النصػرة التػي بػدأت تط ّػؿ ب أرسػها
شػػيوا يشػػيوا مػػخ ت ازيػػد يػػدد مقاتميهػػا يػػي أنحػػاء سػػوريا كّمهػػا ،وزيػػادة الػػديـ المقػ ّػدـ لهػػا مػػف الجه ػػات
ػكانية لممدين ػػة الصػ ػ يرة حال ػػت دوف س ػػيطرة صػ ػػارخة
الخميجي ػػة األ مي ػػة والرس ػػمية .لك ػػف البني ػػة الس ػ ّ
8

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

الطبقة :نقطة اختبار

كانت مدينة الطبقة ضحد[ مناطؽ التظا ر يي المحايظة ،وتحررت بتاري

 2013- 2- 12قبػؿ

أقؿ مف شهر مف تحرير مدينة الرقة(  ،)10وسبؽ التحرير الكامؿ لمدينة الطبقة مشهد حػرؽ تماػاؿ
حػػايظ األسػػد يػػي المدينػػة( )11؛ وتحظػػح مدينػػة الطبقػػة بأ ميػػة لرصػػد التطػػورات التػػي حصػػمت يػػي
المحايظ ػة؛ يهػػي الوحي ػػدة التػػي كان ػػت تحظػػح بتنػ ػّوع سػػكاني واسػػخ نتيج ػػة سػػكف الع ػػامميف يػػي س ػػد
الاػرات يػػي المدينػة ،القػػادميف مػف مختمػػؼ منػاطؽ سػػوريا وكػاف ييهػػا أديػاف وطواوػػؼ متعػددة ،لكػػف

ي
ػي لمحػراؾ الاػور ّ
رياها كاف متجانسا ومف يشػيرة واحػدة تقريبػا ،وشػ ّك ؿ أبنػاء الريػؼ العمػاد األساس ّ
يي المدينة ،وتش ّكمت ييها الحقا "كتيبة أحرار الطبقة" مف أبناء المنطقة وحايظت يي البداية يمح
التطرؼ بدأ يتسمّؿ شيوا يشيوا مخ دخػوؿ جبهػة النصػ ةر ضلػح المنطقػة
حماية السكاف ،ضال أف مناخ
ّ

أي تنػ ّػوع
ومبايعػة يػدد مػف السػكاف لهػا ،ليهػاجر ك ّػؿ سػػكاف البمػدة ضلػح منػاطقهـ لتصػبح خاليػة مػف ّ
سػكاني ،وتشػػكؿ يػػي الطبقػػة مجمػس محمػػي ،أدار شػػلوف البمػػدة وقػاـ باأليمػػاؿ األساسػػية البسػػيطة
تخص موظاي النظاـ
التي يحتاجها السكاف .لكنأل قاـ أياا بتوزيخ المنازؿ المستولح يميها والتي
ّ

ػوي يف .لكػػف أبنػػاء المدينػة وكتيبػػة أويػػس القرنػػي العاممػػة ييهػػا والتػػي
ػكرييف مػػف العمػ ّ
ػدنييف والعسػ ّ
والم ّ
تتش ّك ؿ مف أبناوها ،قاموا بحماية يشرات "األسر[" الػذيف وقعػوا بأيػديهـ خػالؿ "التحريػر" ويػاممو ـ

المتطرية التي كانت تريد أف تتقرب بهـ ضلح اهلل(  .)12حتح
معاممة حسنة ،وأخاو ـ يف الكتاوب
ّ
يممية تسميمهـ لمنظاـ بتاري  .2014- 3- 17والتي اكتناها ال موض( .)15 ( )14 ( )13

10

 انؾش ٚسٛطش ػهٗ يذُٚخ انطجمخ – يٕلغ لُبح ا ٌٜػهٗ ٕٚرٕٛة –  02شجبؽ http://goo.gl/mIdBg6 - 210311
 ؽشق أكجش رًضبل نؾبفع األسذ ثبنطجمخ – ٕٚرٕ ٛة –  00شجبؽ http://goo.gl/GWRSxJ - 210312
 لبو انكبرت ثضٚبسح نٓؤالء األسشٖ ٔاؽّهغ ػهٗ أؽٕانٓى ف ٙيكبٌ اؽزغبصْى ف ٙشٓش آراس يٍ انؼبو  2103ف ٙػًهٛخ ٔسبؽخنإلفشاط ػُٓى نكُٓب نى رسفش ػٍ شٙء.
13
 انغًٕع ٚكزُف ػًهٛخ اإلفشاط ػٍ  48ػسكشٚب َظبيٛب – ...انششق األٔسؾ –  09آراس http://goo.gl/2PTT9 - 210414
 ْكزا رآيش داػش ٔانُظبو ػهٗ انؾش ثبنشلخ  -عفشا ثٓبء – انؼشثٛخ َذ –  21آراس http://goo.gl/LUzPwm - 210415
 -رؾشٚش أسشٖ انطجمخ – ...أؽًذ انؼشث - ٙانغضٚشح َذ –  09آراس http://goo.gl/ag01vQ - 2104
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مدينة الرقة :لحظة سقوط التمثال

قبؿ يوميف مف "تحرير"مدينة الرقة أيمنت كتاوب مسمحة معاراة لمنظاـ ،يف بدء "غػا ةر الجبػار"
ي 2013- 3- 2ا التػػي اسػػتهديت يػػي اليػػوـ التػػالي الح ػواجز التػػي يمػػح مػػداخؿ المدينػػة(  ،)16وانكاػػأ
جنػود الجػيش النظػػامي الػذيف يمػػح الحػواجز ضلػػح وسػطها ،أو ضلػػح "قيػادة الارقػػة "17؛ وأيمػف يػػف
تحريػػر الرق ػػة بتػػاري

 ،2013- 3- 4حي ػػث تجمػػخ الن ػػاس ي ػػي سػػاحة " ب ػػؿ" كمػػا يس ػػخر الس ػػكاف

المحميػوف مػف تماػاؿ حػايظ األسػد الػرويس السػػابؽ ،وقػاـ مجمويػة مػف السػكاف بالمبػاد ةر ضلػح سػػحؿ
التماػػاؿ واس ػػقاطأل يػػي الواقع ػػة الشػػهيرة الت ػػي تػػداولتها وس ػػاوؿ اسيػػالـ م ػػذكرة بمحظػػة س ػػقوط تما ػػاؿ
بالتبوؿ يمح رأس التمااؿ أماـ الحشد يي صورة
صداـ حسيف(  ،)17وقاـ حسوف المرندي يأبو طألا
ّ
ػي
شػػهيرة أصػػبحت ج ػػزءا مػػف الػػذاكرة الس ػػورية ،لكػػف قذياػػة ػػاوف أطمقػػت مػػف ي ػػرع األمػػف السياس ػ ّ
السياسي ضااية ضلح
باتجام الساحة قتمت  6أشخاص وجرح العديدوف .ليكتشؼ السكاف أف األمف
ّ
وتـ تحرير ا بعد يدة أياـ يبػر
يرع األمف العسكري مايزاؿ
ّ
يتحصف ييهما يناصر وجنود لمنظاـ؛ ّ

تااواي تيف مناصمتيف أسارتا يف وقوع يناصر األمف السياسي أسر[ لد[ لواء التوحيد
يمميتيف
ّ
ّ
بينما قتؿ جميخ يناصر األمف العسكري.

أسارت ذم العمميػة يػف تحريػر كامػؿ المحايظػة تقريبػا ،وايتقػاؿ أمػيف الاػرع والمحػايظ

( )18

الػذيف

يعتقد أنهـ قتال الحقا ،بينما ذ ب قاود الشرطة مخ رويس يرع أمف الدولة ضلح تركيا باتااؽ مسػبؽ
مخ الكتاوب التي شاركت يي العممية؛ وبقيت ييها االث نقاط لمنظاـ؛ قيادة الارقة  17يمح تخوـ
المدين ػػة الش ػػمالية ومط ػػار الطبق ػػة العس ػػكري والمػ ػواء  .)19 (93وس ػػيطرت "الدول ػػة اسس ػػالمية" يميه ػػا
الحقا يي العاـ  2014بعد سيطرتها يمح المحايظة كاممة يي بداية العاـ.
يػي أانػػاء التحاػػير القتحػػاـ المدينػػة توايقػػت الكتاوػب المشػػاركة يػػي العمميػػة يمػػح منػػخ دخػػوؿ أي
كتيبػػة مػػف أي محايظػػة أو مدينػػة أخػػر[ دوف "مبايعػػة" أحػػد الكتاوػػب المشػػاركة يػػي العمميػػة ،والتػػي
أبرز ا لواء اوار الرقة ،وجبهة النصػ ةر والتػي كانػت قػد نمػت يػي منطقػة تػؿ أبػيض ،وحركػة أحػرار
ي يػ ػػي الرقػ ػػة "بيع ػ ػػة
ػدني العسػ ػػكر ّ
الشػ ػػاـ اسسػ ػػالمية ،ال تػ ػػي بايعهػ ػػا "ل ػ ػواء أمنػ ػػاء الرق ػ ػػة" التشػ ػػكيؿ المػ ػ ّ
16

 ثٛبٌ نؾشكخ أؽشاس انشبو ٔانغجٓخ اإلساليٛخ – يٕلغ ؽشكخ أؽشاس انشبو –  2آراس http://goo.gl/Ukqumk - 210317
 نؾظخ إسمبؽ رًضبل ؽبفع األسذ ف ٙانشلخ – لُبح سٔسٛب انٕٛو ػهٗ ٕٚرٕٛة –  2آراس http://goo.gl/k1YFB4 - 210318
 أٔسُٚذ رهزم ٙيؾبفع انشلخ ٔأي ٍٛانفشع – لُبح أٔسُٚذ ػهٗ ٕٚرٕٛة  6 -آراس http://goo.gl/xqVA6Q - 210319
ٕٚ -يٛبد انشلخ ف ٙظم انؾشٚخ (  - )2خهف ػه ٙانخهف – إٚالف  7 -أٚبس http://goo.gl/gt2w3I - 2103
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محددة"(  .)20ضااية ضلح كتاوب مسمحة أخر[ تااءؿ دور ا تدريجيا واختات أو انامت ضلح أحد
وتمػ ػت
ػػذم الكتاوػػب .وأان ػػاء وبعػػد يمميػػة التحري ػػر لػػـ يحػػدث ي ػػي المدينػػة حػػاالت نه ػػب ويواػػح ّ

السػيط ةر يمػح المبػاني الحكوميػة وح ارسػتها ،مػف قبػؿ الكتاوػب المشػاركة وسػيطرت ك ّػؿ كتيبػة يمػػح

ػاورية لممدينػ ػػة دو ار أساس ػػيا كقػ ػػوة ردع ماػ ػػم ةر
المبنػ ػح أو الػ ػػداو ةر الت ػػي "تحرر ػ ػػا" وأدت البنيػ ػػة العش ػ ّ
لماواػػح ضاػػاية ضلػػح البيػػاف المػػذكور بػػريض دخػػوؿ كتاوػػب مػػف خػػارج المدينػػة يػػدا حركػػة أحػ ػرار

الشاـ.

الخريطة العسكري ة من التحرير إلى سيطرة الدولة اإلسالمية
يسكرية رويسة؛ لواء أمنػاء الرقػة و ػو
يند تحرير مدينة الرقة برز دور يسكري ألربخ مجمويات
ّ
تشكيؿ مدني يسكري قاـ بحراسة العديد مف المنشآت يي المدينة يي الات ةر األولح لتحرير ا ،لواء
ا ػوار الرق ػػة ،ويا ػػـ مو ػػات الشػػباف م ػػف أبن ػػاء المحايظ ػػة ،وق ػػاـ بػػدور أساس ػػي ي ػػي حص ػػار الس ػػجف
ي وتحريػ مر قبػؿ تحريػر المدينػة ،وحركػة أحػرار الشػاـ اسسػالمية التػي دخمػت المدينػة وأغمػػب
المركػز ّ
ػكرية نتيجػ ػػة
يناص ػػر ا م ػػف محايظػ ػػة ضدل ػػب ،وتمتمػ ػػؾ أس ػػمحة متوسػ ػػطة دوف بقي ػػة
التجمعػ ػػات العس ػ ّ
ّ
ارتباطها بالحركة األـ ،وقامت بواخ يد ا يمح المصرؼ المركزي الذي تواترت المعمومػات بأنػأل
يحتوي يمح أكار مف خمسة مميارات ليرة سورية نقدا ،ضااية لواخ يد ا يمح محتويات متحػؼ
الرقػة الػذي قػدرت قطعػأل النػاد ةر والامينػة يقػط ب ػ  550قطعػة ونقمػت ضلػح المصػرؼ المركػزي بالرقػة
ووجػدت الحقػا قطػخ منهػا يػي تركيػا(  ،)22 () 21ضاػػاية لمعديػد مػف المنشػآت الرويسػة ،وجبهػة النص ػ ةر
التػي احتمػػت مبنػػح المحايظػػة وكانػػت قميمػػة العػػدد لكنهػا كانػػت قػػوة اػػاربة ومػػألت ش ػوارع المدينػػة
بشعاراتها وتحذيراتها مف السرقة.

20

 انزمٗ انكبرت ثمبئذ نٕاء أيُبء انشلخ ػجذ انًغٛذ انؼٛسٗ "أثٕ ؽٛف" ػذح يشاد ْٕٔ ،سعم يشٕٓد نّ ثبالسزمبيخ ٔانُضاْخ ٔإػالءانًظهؾخ انٕؽُٛخٔ ،داس ؽذٚش ػٍ رًك ٍٛأؽشاس انشبو يٍ انًذُٚخ ثًسبػذح "األيُبء" ،فزؾذس أٌ ثٛؼزٓى ألؽشاس انشبو كبَذ ثٛؼخ
يؾذٔدح ثبنمزبل ػذ ا نُظبو ٔنى ركٍ يطهمخٔ ،اػزشف ثبألخطبء انز ٙاسركجٓب فْ ٙزا انسٛبق .نكٍ انهٕاء ثبٚغ الؽمب ؽشكخ أؽشاس انشبو
ثٛؼخ كبيهخ ثزبسٚخ  09أٚهٕل  2103ثؼذ رغٕل انذٔنخ اإلساليٛخ ف ٙانشلخ؛ ٔاخزطبف لبئذِ ف ٙثذاٚخ آة ػبو  2103يٍ انذٔنخ
اإلساليٛخ.
21
 يؾزٕٚبد يزؾف انشلخ ف ٙؽًبٚخ انًؼبسػخ – سكب٘ َٕٛص  2 -رًٕص http://goo.gl/lA4Yfm - 210322
 -آصبس سٕسٚب ف ٙيٓت انشٚؼ – ٕٚسف دػٛس – انؾشيم – انؼذد األٔل –  0رشش ٍٚاألٔل http://goo.gl/056tp2 2104
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ػكرية التػي تقػػخ يمػح حػػدود
بقػي لمنظػػاـ االاػة مواقػػخ رويسػة يػػي المحايظػة؛ قيػػادة الارقػة  17العسػ ّ

ي ي ػػي
المدينػػة الشػػمالية ،وتحتػػؿ منطق ػػة كانػػت مزريػػة أبق ػػار يػػي السػػابؽ ،ومط ػػار الطبقػػة العسػػكر ّ

محيط مدينة الطبقة ،والمواء  93الذي يقخ بجانب قرية ييف ييسح يمح طريؽ حمب – الحسكة،
وقيادة الارقة  ،17استحدات بعد انتاااة الكرد يي القامشمي ياـ .2004
تجمػخ يسػكري موحػد ،ينباػػؽ ينػأل مجمػس يسػكري ،وأصػػدر
ت ّػـ السػعي مػف أبنػاء المدينػػة لتشػكيؿ ّ
بياف بمنزلة خطوط يرياة لهذا التحالؼ(  ،) 23لكف حركة أحرار الشاـ التي تمتزـ بمشروع حركتها
األـ بقيػت خارجػأل ،ضاػاية لمدولػة اسسػالمية ،ورياػة جبهػة النصػ ةر يػي المحايظػة ،لكنػأل بقػي مجػػرد
ػكرية التػي أصػبحت رويس ػة
أي جهػة خارجيػة .ضاػاية لبقػاء القػو[ العس ّ
ضيػالف ألنػأل لػـ يحػظ بػديـ ّ
الخاص ػة التػػي ال تنظ ػػر ضلػػح المحايظػػة ضال كجػػزء امشػػي مػػف مش ػػرويها
خارجػػأل ولػػديها مشػػاريعها
ّ
األـ.

شػيوا يشػػيوا بػدأت الخريطػػة العسػكرية بالتبػػدؿ ،يقػد قامػػت "الدولػة اسسػػالمية" بالقاػاء يمػػح ل ػواء
أحاػاد الرسػوؿ الػذي قػوي يػودم يػي المدينػة بعػػد التحريػر ،ضاػر مشػكمة بينهمػا ،يبػر تاجير ػا سػػيا ةر
ماخخ ػػة ي ػػي مق ػ ػ مر بالرق ػػة(  ،)24وان ػػدمجت كتاوػ ػػب صػ ػ ي ةر بحركػ ػػة أحػ ػرار الش ػػاـ ،وبػ ػػدأ لػ ػواء األمنػ ػػاء
بالتالشي ،وورات الدولة اسسالمية يي العراؽ والشػاـ ،جبهػة النصػ ةر يػي المدينػة ،وبقػي لػواء اػوار
الرق ػ ػػة يقػ ػ ػػاوـ االن ػ ػػداار رغػ ػ ػػـ شػ ػ ػػح مػ ػ ػواردم .انتهػ ػ ػػح ل ػ ػ ػواء أمن ػ ػػاء الرقػ ػ ػػة بخطػ ػ ػػؼ قاو ػ ػػدم مػ ػ ػػف الدولػ ػ ػػة
اسسالمية(  ،)25وانشؽ أمير ج بهة النصرة السابؽ يف "الدولة" مخ مجموية مف المنتسبيف لمجبهة
مف أبناء المدينة ويروا ضلح مدينة الطبقة التي كانت ال تزاؿ خارج سيط ةر الدولة ،وبايخ لواء اوار
كؿ الكتاوب
وتـ تشكيؿ الارقة  11مف ّ
الرقة ولواء المنتصر جبهة النصرة التي يادت ضلح المدينة ّ

المناووة لمدولة اسسالمية(  ،)26وأصبحت يي المدينة االث قو[ رويسػة؛ الدولػة اسسػالمية ،وأحػرار
ي" يي محايظة الرقة يتبخ
تجمخ ياااض .ورغـ وجود "مجمس يسكر ّ
الشاـ ،وماسمي الارقة و و ّ

لهيوػة األركػػاف ضال أف وجػػودم بقػػي اسػػميا ال يػػذكر قبػػؿ التحريػػر كمػػا بعػػدم .وتش ػ ّكمت مجمويػػة مػػف
أبنػاء المدينػة لمعمػؿ يمػح توحيػد الكتاوػب العسػػكرية ،وابعاد ػا يػف داخػؿ المدينػة ،وتأسػيس جهػػاز
23

 رهم ٗ انكزبرت َسخخ يٍ انجٛبٌ ف ٙؽُٓٛب.24
 اسزٓذاف يمش أنٕٚخ أؽفبد انشسٕل ف ٙانشلخ – لُبح أٔسُٚذ ػهٗ ٕٚرٕٛة –  03آة http://goo.gl/wJmKPB - 210325
 ثٛبٌ يشزشن – يٕلغ انهغُخ انسٕسٚخ نؾمٕق اإلَسبٌ –  08آة http://goo.gl/r5udCJ - 210326
 -ثٛبٌ رشكٛم انفشلخ ٕٚ – 00رٕٛة  06 -رًٕص http://goo.gl/q3ZNru - 2103
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شرطة يتبخ مجمس المحايظة ،والعمؿ يمح ضيادة المحاكـ ضال أف ذم الجهود لـ تحظ بػديـ كػاؼ
وبقيت مبعا ةر ولـ تسار يف شيء.
كاف ناؾ نوع مف التواطل الصامت بيف أحرار الشاـ والنصرة ،وتركت أحرار الشاـ النصرة والحقا
الدول ػػة تظه ػػر بمظه ػػر األخ الش ػػرير ،لتظه ػػر ػ ػػي رحيم ػػة أم ػػاـ تش ػ ّػدد اآلخ ػػريف .ومنع ػػت التركيبػ ػػة

التطرؼ يي البداية ،لكف الدولػة مػا ضف اػمت الجميػخ حتػح
السكانية الدولة واألحرار مف شطط
ّ
متحدية الجميخ بشكؿ ساير.
بدأت بتطبيؽ قوانينها.
ّ

الدولػػة اسس ػػالمية الت ػػي قامػػت بعي ػػد ضيالنه ػػا بقميػػؿ بإي ػػداـ االا ػػة أشػػخاص ،ي ػػي الس ػػاحة الرويسػ ػة
ػي ي ػػف قيػػاـ "الدول ػػة" الولي ػػدة بممارس ػػة س ػػمطاتها،
لممدينػػة ،وك ػػاف اله ػػدؼ م ػػف ذلػػؾ اسي ػػالف العمم ػ ّ
ػكرية .ورغ ػػـ أف
التجمع ػػات العس ػ ّ
واسػػتعراض لمق ػػوة ي ػػي المدين ػػة أمػػاـ الس ػػكاف وأم ػػاـ بقي ػػة الاصػػاوؿ و ّ

البيػاف موقػخ يػػي اخػ مر بالدولػػة اسسػالمية يػػي العػراؽ والشػػاـ ،ضال أف العمميػة نسػػبت لجبهػة النص ػ ةر

يالميا ولـ تأت بالهدؼ المرجو منها( .)27
محميا وا ّ
ّ
بعد ضيالف الحرب يمح الدولة اسسالمية يي مناطؽ سورية يديدة ،وبدا أنها تتراجخ أماـ الكتاوب
التجمعات العسكرية يي مناطؽ متارقة مػف سػوريا(  ،)28انسػحبت مػف منػاطؽ مختماػة ويػادت ضلػح
و ّ
الرقػػة الت ػػي أصػػبحت بمنزل ػػة العاصػػمة له ػػا ،ووقعػػت الح ػػرب مػػخ الدول ػػة اسسػػالمية ي ػػي الرقػػة م ػػف
الاصػاوؿ األخػػر[ كايػػة يػػي بدايػػة العػػاـ  ،2014واسػػتطايت تمػػؾ الاصػػاوؿ السػػيط ةر يمػػح مق ػ ارت
الدولة التي بقيت تسيطر يمح مركزيف أساسييف يقط؛ البريد وقصر المحايظة .ضال أف االنسحاب
الماػاجئ لحركػػة أحػرار الشػػاـ مػػف المعركػة ،نتيجػػة اتاػػاؽ يمػح مسػػتو[ قيػػادة الحركػة ،يػ ّػدؿ مي ػزاف
القػػو[ لصػػالح الدولػػة(  ،)29التػػي قامػػت بمذبحػػة بشػػعة لممقػػاتميف المنسػػحبيف مػػف أح ػرار الشػػاـ ين ػػد

"القنطػػري" قتم ػػت م ػػنهـ  100ش ػػخص يم ػػح األق ػػؿ(  ،)30وكػػاف م ػػف نت ػػاوة المعرك ػػة ،س ػػيط ةر الدول ػػة
اسسػػالمية يم ػػح المدين ػػة ػػذم الم ػرة كمي ػػا لينس ػػحب لػ ػواء اػ ػوار الرقػػة باتج ػػام ي ػػيف الع ػػرب /كوب ػػاني
ليشارؾ الحقا يي قتالها ناؾ بعد أف احتمت المدينة ناسها.

27

 انُظشح رؼذو ثبنشطبص  3يٕاؽُ ٍٛثبنسبؽخ انؼبيخ – ٕٚرٕٛة –  05أٚبس http://goo.gl/HVR6Yb - 210328
 انذٔنخ اإلساليٛخ ف ٙانؼشاق ٔانشبو رشد ٔرزًذد  -فشاَس  03 – 24كبٌَٕ انضبَhttp://goo.gl/Sjx0pa - 2104 ٙ29
 ٔٔل سزشٚبد عٕسَبلْ :كزا سبْى األسذ ثظؼٕد داػش – يٕلغ ٔ ؽٍ –  22آة http://goo.gl/tvCnLi - 210430
" -داػش " رؼذو أكضش يٍ  011ػُظش يٍ "أؽشاس انشبو "  -لُبح انؼبنى –  03كبٌَٕ األٔل http://goo.gl/FJG3fI - 2104
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اإلدارة المدنية بعد التحرير
ش ّك ؿ خروج محايظة الرقة يف سيط ةر النظاـ موجة مف التاالؿ يي أوساط الاػورة ،وايتبػرت بدايػة
يمميػ ػػة لتحريػ ػػر المػ ػػدف والمحايظػ ػػات السػ ػػورية ،كمػ ػػا أف يػ ػػدـ ضشػ ػػاية الاواػ ػػح ييهػ ػػا أيطػ ػػح ديعػ ػػا
ي سسػقاط النظػاـ؛ لكػػف المحايظػة واجهػ ت مسػػارات الميػة لتشػػكيؿ ضدا ةر
لمشػجعي الخيػار العسػػكر ّ

مدنية تمأل الاراغ اسداري الذي خمّاأل خروجها يف سيط ةر النظاـ.

ػي لمحايظػة الرقػػة تشػ ّكؿ "كيامػػا اتاػؽ" قبػػؿ تحريػر المدينػػة؛ ذلػؾ أف االوػػتالؼ
كػاف المجمػس المحمػ ّ
لكؿ محايظة سػورية ،كتمايػؿ لممجػالس المحميػة ييهػا،
المشكؿ حدياا ،أيطح مقعدا يي ياويتأل ّ
وقػد اختػػار ممامػي المجػػالس المحميػػة أحػد أياػػاء االوػػتالؼ المػديوـ مػػف قطػػر لػأل ،لتشػػكيؿ كتمػػة
"قطرية" وازنة يي اال وتالؼ ولـ يعرؼ أحد مف أيف جاء بهلالء ،ولػـ تكػف الرقػة يػي ذلػؾ اسػتاناء؛
يقد شكؿ مجمس المحايظة بمشػاورات بػيف مماػؿ المجمػس يػي اال وػتالؼ والمحػامي يبػداهلل الخميػؿ
وأيطيػت حريػػة التصػرؼ لألخيػػر ،الػذي أيمػػف مجمسػػأل مػف أوريػػة دوف أسػماء ودوف أياػػاء قبػػؿ
تحرير المدينة.
بعػػد التحري ػػر تشػ ػ ّكؿ مجم ػػس محم ػػي لممدين ػػة وري ػػؼ المرك ػػز الت ػػي تش ػػكؿ نص ػػؼ س ػػكاف المحايظ ػػة
يدة أشخاص محسوبيف يمح ضيالف دمشؽ واخريف مف النخبة
وتتركز ييها الخدمات ،مديوـ مف ّ
المتعممة يي المدينة وماقايها ،وحصؿ تنازع صالحيات بيف المجمسيف انتهح يبر وساطة أيات
حؿ األخير ناسأل وبقاء "مجمس يبداهلل الخميؿ" كما يسمح يي المدينة.
ضلح ّ
تشػ ّكمت الحقػا لجنػة مػف تسػعة أشػخاص لتشػػكيؿ مجمػس محايظػة ومجمػس مدينػة ومجػالس بمػػدات
تحظح بإجماع السكاف يمح أف يبدأ أوال بانتخاب أيااء األمانة العامة لمجمس المحايظة ي101
ش ػػخص ويق ػػا لع ػػدد أيا ػػاء مجم ػػس المحايظ ػػة الس ػػابؽا؛ ا ػػـ ينتخ ػػب ػ ػلالء مكتب ػػا ضداري ػػا لمجم ػػس
المدينة ،ومكتبا تنايذيا لمجمس المحايظة ،حيث بقي "مجمس يبداهلل الخميؿ" ،حتح بعد اختطاؼ
ػمي؛ ألنػػأل يحظػػح بػػايتراؼ
"يبػداهلل الخميػػؿ" مػػف قبػػؿ جهػة لػػـ تحػػدد بشػػكؿ قطعػػي ،المجمػس الرسػ ّ
االوتالؼ ،ويمر الديـ الشحيح المقدـ مف االوتالؼ يبرم .وقد "ورث" ذلؾ المجمس ،ضار اختطاؼ
ظؿ النظاـ.
الخميؿ ،مدير سابؽ لألوقاؼ يي ّ
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ب ػػدأ يمػ ػػؿ المجن ػػة باختيػ ػػار يوػ ػػة ناخب ػػة تتكػ ػػوف م ػػف موػ ػػات األشػ ػػخاص وتما ػػؿ قطايػ ػػات المدينػ ػػة
وتـ
االجتمايية والنقابية والعشاورية ،وتحظح بتوزيخ ج رايي أياا ،لكف يمؿ المجنة كاف بطيواّ ،

صياغة نظاـ داخمي لممجمس قبؿ الشروع بتأسيسيأل ،وأريؽ بالوحة تماؿ يدد السكاف يي المدينة

وريػؼ المركػز لتػوزع مقايػد األمانػة العامػة بحصػػص يمػح أساسػها ،يمػح أف تكػوف حصػة المدينػػة
وريؼ المركز  51مقعدا.
لحص ػة المدينػة وريػؼ المركػز ،حاػػر
العامػة
وصػمت المجنػة بش ّ
ّ
ػؽ األناػس ضلػػح انتخابػات األمانػة ّ
العامػ ػة لمجمػ ػػس
م ػػف الهيو ػػة الناخبػ ػػة  250شخص ػػا تقريب ػػا؛ وتػ ػ ّػـ انتخ ػػاب  51ياػ ػوا يػ ػػي األمان ػػة ّ

المحايظػػة ،وقاطعهػػا مس ػػاندو مجمػػس المدين ػػة المنحػػؿ تقريب ػػا ،ضاػػاية لمس ػػاندي مجمػػس المحايظ ػػة

ػتـ
القػاوـ .بعػد ػذم االنتخابػات تػ ّػـ تشػكيؿ مكتػب ضداري لمجمػس المدينػػة وريػؼ المركػز ،يمػح أف يػ ّ
انتخ ػػاب مكت ػػب تناي ػػذي لمجم ػػس المحايظ ػػة بعػ ػد أف تس ػػتكمؿ األمان ػػة العام ػػة أيا ػػاء ا بانتخػ ػػاب
مجالس المناطؽ مماميها يي األمانة.
بق ػػي مجمػ ػػس المحايظ ػػة القػ ػػديـ قاومػ ػػا حتػ ػح بعػ ػػد خطػ ػػؼ رويس ػػأل مػ ػػف قبػ ػػؿ "الدول ػػة" ،كمػ ػػا ت ػ ػواردت
المعمومات؛ والذي نسب أياا خطأ لجبهة النصرة التي وراتها "الدولة" يي الرقة.
ونتيجة بطء يمؿ المجنة المكماػة باسػتكماؿ األمانػة العامػة ونتيجػة يرقمػة مجمػس المحايظػة القػاوـ
ألي انتخابات يبر تدخمأل مخ مجالس المنػاطؽ لعػدـ انتخػاب وتسػمية مماميهػا ،لػـ يتشػ ّكؿ مجمػس
ّ
محايظة ويؽ اآللية المقترحة ،وبديـ مف وحدة المجالس المحمية لال وتالؼ بقي مجمػس المحايظػة

القديـ قاوما بعد أف ّتـ ترقيعػأل بأسػماء تحظػح بالمقبوليػة ،وت ّػـ الحقػا تشػكيؿ مجمػس محايظػة جديػد
يبر توايقات بيف المتصارييف يمح المجمس ،لكف "الدولة اسسالمية يػي العػراؽ والشػاـ" كانػت قػد
تم ّك نت مف السيط ةر الكاممة يمح المدينة.

المنظمات الشبابية والمهنية
ػاوية ،يػألوؿ مػرة تشػهد المدينػة يػي
التجمعات األ ّمية ،و
بحمح تشكيؿ
الشبابية والنس ّ
ّ
ّ
أصيبت الرقة ّ
تاريخه ػػا حري ػػة التج ّم ػ ػ خ والتنظ ػػيـ دوف خ ػػوؼ أو رقيػ ػػب ،وق ػػد س ػػعح أياػ ػػا مجموي ػػة م ػػف أياػ ػػاء

ػمية
النقابػات لتاعيػؿ يػػروع النقابػات القديمػػة واجػراء انتخابػات جديػػدة ويصػمها يػػف االتحػادات الرسػ ّ
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لمنظػػاـ ،ضال أف ػػذا المسػػعح يش ػػؿ نتيجػػة وج ػػود حق ػػوؽ ماليػػة له ػػذم النقابػػات ومكاس ػػب لأليا ػػاء
خشي مف ايايها يي حاؿ اال ناصاؿ يف االتحادات التابعة لمنظاـ.
ػبابية ،الت ػػي س ػػعح ضليهػػا ش ػػباب ك ػػانوا قػػد ش ػػاركوا ي ػػي
كػػاف األب ػػرز ي ػػي ػػذا الحػ ػراؾ
التجمع ػػات الشػ ّ
ّ
الحػ ػراؾ ي ػػي يهػ ػػد النظ ػػاـ ،لك ػػف ػ ػػذم المنظم ػػات يكسػ ػػت التص ػػارع ب ػػيف "التيػ ػػارات" الموج ػػودة يػ ػػي

المدينة ،ورغـ ذلؾ استطايت بعػض المنظمػات الشػبابية أف تقػوـ بػدور ممحػوظ يػي المدينػة وكػاف
"تجم خ شباب الرقة الحر" و"حركة حقنا"
أبرز ا ّ
لمعمؿ العاـ.

( )31

المتحمس
التجمعاف موات الشباب
واـ ذاف
ّ
ّ
ّ

ورغػػـ أف الرقػػة أصػػبحت محجػػا لمنظمػػات الػ ػ  NGO'Sلسػػهولة الوصػػوؿ ضليهػػا ،وواػػوح خريط ػػة
المدني ،ضال أنها لـ تقدـ شػيوا يػذكر ،سػو[ بعػض التػدريبات لػبعض الناشػطيف،
تجمعات المجتمخ
ّ
ماس ػة لهػػا والسػ ّػيما بعػػد نػػزوح الالجوػػيف م ػػف
وبعػػض الم ػواد اسغاايػػة التػػي لػػـ تكػػف المدينػػة بحاج ػػة ّ
المدينة غداة تحرير ا نتيجة تخويهـ مف انتقاـ النظاـ.

مشروع أحرار الشام
يمػح ػػامش مشػػروع اسدا ةر المدني ػة التػػي كانػػت يعاليػات المدينػػة تسػػعح سقامتػػأل ،وبػػالتوازي معػػأل،
استخدمت حركة أحرار الشاـ وجود قيادة الارقػة  17غيػر المحػررة ،بمنزلػة مسػمار ضلهػاء لمكتاوػب
ػتحجة بهػػا داومػػا ،لريػػخ شػػعار "الصػػوت يعمػػو يػػوؽ صػػوت المعركػػة"؛
ػكرية المحاص ػرة لهػػا والػ ّ
العسػ ّ

وكانػػت تزي ػػد م ػػف س ػػيطرتها يمػػح المدين ػػة وتلس ػػس ملسس ػػات سدا ةر قطايػػات المدين ػػة .وبع ػػد يتػ ػ ةر
ي التػي اسػتولت يميهػػا ،ضاػاية ضلػح اآلاػار التػػي
قصػيرة اسػتطايت اػـ أمػواؿ المصػػرؼ المركػز ّ

ك ػػاف يحويه ػػا متح ػػؼ الرق ػػة؛ سػ ػ ّػهؿ له ػػا ذل ػػؾ ي ػػدـ وج ػػود ضسػ ػػتراتيجية يم ػػؿ م ػػدني لبقي ػػة الاصػ ػػاوؿ

المقاتمة .واستخدمت الحركة المػيف يػي التعامػؿ مػخ السػكاف ،ضاػاية لعػدـ يرقمتهػا ظا ريػا لمشػروع

السػكاف لػإلدا ةر المدنيػ ة الػذي يرتكػز يمػح مجمػس المحايظػة ومجػالس المػدف والبمػدات ،ألنػأل يعايهػا
تردي الخدمات ،ويي الوقت ناسأل تستطيخ السػيط ةر يميػأل متػح شػاءت حينمػا تكتمػؿ
مف مسلولية ّ
ملسسات ضدا ةر "دولتها" التي تقوـ بإنشاوها ببطء يي منػاطؽ سػيطرتها .حتػح ضف أميػر الحركػة يػي
31

 -انزغًؼبد انشجبثٛخ ف ٙانشلخ – يؾًٕد انكشاف – يٕلغ أٔكسغ 07 – ٍٛؽضٚشاٌ http://goo.gl/Pf8ZkB 2103
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المحايظ ػ ػػة ك ػ ػػاف لديػ ػ ػػأل مستش ػ ػػار يرب ػ ػػي ،يمػ ػ ػػح األرج ػ ػػح م ػ ػػف يناصػ ػ ػػر حرك ػ ػػة حم ػ ػػاس اسسػ ػ ػػالمية
الامسطينية( .)32
وقػد أسسػػت الحركػػة منػػذ البدايػػة "الهيوػػة الشػػريية" بػػالتوايؽ مػػخ جبهػػة النص ػرة ،لتكػػوف بػػديال يػػف
محال لمتقااي وكانت تحظح بقبوؿ معقوؿ مف السكاف ومف بقية الكتاوب نتيجة
المحاكـ ولتكوف ّ
ي ػراغ السػػمطة ،وحاجػػة السػػكاف الممحػػة لجهػػة تقػػاض موحػػدة بعػػد أف أصػػبحت المدينػػة تحكػػـ يمػػح
شكؿ قطايات مف الكتاوػب المسػيطرة .تعاّػر يمػؿ الهيوػة يػي البدايػة التػي تكونػت مػف  5أياػاء
تامة
لكنها شهدت ّ
تبدالت وديما مف أحرار الشاـ ومف "الدولة" الحقا ،التي سيطرت يميها سيطرة ّ

ييما بعد.

وسكماؿ مشرويها سيطرت حركة أحرار الشاـ يمح معبر تؿ أبيض بتاري

.)33 (2013/05/28

مهمة لممدينة لوصوؿ احتياجاتها مف تركيا ،كما أف قرب المدينة منأل ي 90كيمو
الذي ش ّكؿ نايذة ّ
مترا جعؿ المدينة تتباخ احتياجاتها بشكؿ يردي وتجاري مف تركيا التي ايتمدت سياسة الباب

أي ضابات شخصية ،كما
الماتوح مخ المعبر يكانت تسمح بمرور ويودة العابريف دوف جوازات أو ّ

سمحت بعبور السيارات مف الطرييف ،والتجأ العديد مف السكاف ضلح مدينة أورية القريبة وتؿ
أبيض التركية "أقجا قمعة" نتيجة البنية السكانية المتصمة يمح طريي الحدود.

وكاف المعبر قبؿ ذلؾ تحت سيط ةر لواء "شي اسسالـ" الذي تش ّك ؿ يي منطقة تؿ أبيض وسػموؾ
محمية بايعت كتاوب الااروؽ التي تش ّكمت
مف أبناء المنطقة ،ضااية لػ "كتيبة الااروؽ" و ي كتيبة ّ

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

ويي نػت مػػدي ار لممعبػػر مػػف كوادر ػػا ،قتمتػػأل الحقػػا الدولػة اسسػػالمية(  .)34وكانػػت قػػد جػػرت قبػػؿ ذلػػؾ
ّ

المحمي ،لكف أحدا لـ يهتـ يي االوتالؼ
مااواات مخ لواء "شي اسسالـ" لتسميـ المعبر لممجمس
ّ
بتعزيز ذا التوجأل.

32

 انزمٗ انكبرت ثشفمخ ػؼٕ االئزالف انٕؽُ ٙلبسى انخطٛت ثؤيٛش ؽشكخ أؽشاس انشبو ثبنشلخٔ ،انز٘ لبل إٌ أيٕال انًظشفانًشكض٘ سزظشف كشٔارت نهًٕظف ٍٛانز ٍٚاَم طؼذ سٔارجٓىٔ ،إَٓى ثبَزظبس كشٕفبد انؼبيهٍٛ؛ ٔإٌ اٜصبس يؾفٕظخ نذٓٚى ٔسزؼبد
نهذٔنخ ػُذيب رمٕو ؽك ٕيخ إساليٛخ! ٔلذ لزم الؽمب ف ٙانؼًهٛخ "انغبيؼخ" انز ٙاسزٓذفذ لبدح أؽشاس انشبو ،ف ٙثهذح ساو ؽًذاٌ (سٚف
إدنت انشًبن )ٙثزبسٚخ  9أٚهٕل . 2104
33
 ثؼذ اَسؾبثبد ٔخٛبَبد – ػجذ انًغٛذ انؼهٕاَ – ٙأٔسُٚذ َذ –  04كبٌَٕ انضبَhttp://goo.gl/4v4zI4 - 2104 ٙ34
 -يمزم لٛبد٘ ثؾشكخ أؽشاس انشبو  -يٕلغ كهُب ششكبء  30 -كبٌَٕ األٔل http://goo.gl/mgjF3M - 2103
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الدولة اإلسالمية في الرقة
أيمنػت الدولػػة اسسػػالمية يػػي الع ػراؽ والشػػاـ يبػر تسػػجيؿ صػػوتي ألمير ػػا أب ػي بكػػر الب ػػدادي

( )35

الػذي أاػػحح الحقػا خمياػػة لممسػمميف بعػػد احػتالؿ الموصػػؿ وخطبتػأل الشػػهي ةر يػي جامعهػػا الكبيػػر،
سر غاماا( .)36
حيث كشؼ يف وجهأل بعد أف كاف ّا
بعد ضيالف "الدولة" باترة قصيرة جر[ اجتماع لقادة النص ةر يي المدينػة يػي جبػؿ المنخػر بمحايظػة
الرقػة ،أسػػار ػػذا االجتمػاع يػػف مبايعػػة يػػرع النصػ ةر بالرقػػة لمب ػػدادي ،مػػا يػدا يػػدة أشػػخاص مػػف
تبنيهػا ،وطالػت
قيادات النصرة يػي المدينػة ت ّػـ ايتقػالهـ ،أو تصػايتهـ يبػر تاجيػرات لػـ يعمػف أحػد ّ
التاجيرات اخريف منهـ قادة كتاوب .وبعد تزايد ناوذ "الدولة" ير قادة الكتاوب غير اسسالمية خارج
المدينػػة بعػػد أف شػػعروا أنهػػـ جميعػػا مسػػتهديوف ضاػػاية لنشػػر الدولػػة شػػاوعات يػػف قػػرب تص ػػايتهـ
أل نهـ كارة ،بقي قاود لواء اوار الرقة معاندا ومتخايا ولـ ي ادر المدينة.
بدأت الدولة بتأسيس نواتها يي المدينة يأنشأت مكتبا ديويا ومكتبا أمنيا ومكتبا لشػلوف العشػاور،
والذي أصبح يتصؿ بشيوخ ووجهاء العشاور ل محصوؿ يمح بيعتهـ وكاف يست ؿ بعض المناسبات
االجتمايية لينشر ييديو ات يف بيعة الحااريف لمدولػة تزويػ ار .وبػدأت "الدولػة االسػالمية" تحػذر
مف الصحوات و"أذناب االوتالؼ" ،وكانت اتاف التهمتػاف جػا زتيف لمػف يعػارض الدولػة ،وبػدأت
مسمسؿ الخطؼ واال يتقاؿ لمعديد مف سكاف المدينة والناشػطيف الشػباب ،أبػرز ـ قاوػد لػواء األمنػاء
ػويي األب بػاولو دالوليػو 29
الذي كاف يعارض ّ
تمدد سػمطة الدولػة ،وكػذلؾ خطاػت ال ار ػب اليس ّ
تموز  ،2013والذي سمّط يميها الاوء ضيالميا يي وساوؿ اسيالـ العالمية ،لكنها أياا ايتقمت
خصصػت لممدينػة حتػح قبػػؿ
اخػريف بقاػايا
ّ
ػص أمػواؿ اسغااػة التػػي ّ
جناويػة أو شػبهات ماليػػة تخ ّ

لتحصف سمعتها أماـ السكاف.
سيطرتها،
ّ

بقيػت الدولػػة متسػػا مة يػي تطبيػػؽ "شػػريعتها" وقوانينهػا ولجػػأت ضلػػح الػديوة والخطػػب يػػي المسػػاجد
وتوزيخ المنشورات والممصقات واستخداـ لوحات اس يالنات التي كانت تحتمها حركة أحرار الشاـ.
وقامػت خػالؿ تمػؾ الات ػرة بعػدد مػف اسيػدامات يػػي سػاحات المدينػة لكنهػا تسػػا مت يػي البدايػة مػػخ
35

 إػالٌ انذٔنخ اإلساليٛخ ف ٙانؼشاق ٔانشبو – ٕٚرٕٛة – َٛ 9سبٌ http://goo.gl/x2iP0K - 210336
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االحتجاج يمح ذم اسيدامات يقد نصبت حركة حقنا خيمة أسمتها "خيمة يزاء وطف" يي مكاف
ضيػداـ االاػة أشػخاص لػـ يكػف لهػـ تهمػة سووو كوونهم "نصويرية" بحسػب بيػاف القتػؿ( )37؛ وريعػػت
الحركػػة ش ػػعار س ػػاحات الحري ػػة ليسػػت س ػػاحات ضي ػػداـ(  .)38لك ػػف ػػذا القت ػػؿ نس ػػب لجبه ػػة النصػ ػ ةر
مر معنا.
"خمطا" كما ّ
وقامػػت الدول ػػة الحق ػػا باسػػتعراض ضيالم ػػي جعمه ػػا يػػي ب ػػل ةر الاػ ػوء ،حػػيف كس ػػرت ص ػػميب كنيس ػػة
الشهداء(  ،)39التي تعتبر ضحد[ أقدـ كنيستيف يي المدينة ،وريعت يممها مكانأل ،لكنها تسا مت مخ
ػبابية يػػي المدين ػػة ،ريػػخ المشػػاركوف خالله ػػا
حتجاجي ػة خرج ػػت اػ ّػد ا مػػف
مظػػا رة ا
التجمع ػػات الشػ ّ
ّ
ّ

الصمباف(  .)40ضال أف "الدولة" قامت الحقا وقبؿ نهاية العاـ بطالء حاوطها الخارجي بالموف األسود

وجعمتها مكتبا ديويا
وبدأت بالتاييؽ يي مسألة بسطات الدخاف المهرب .ومنعت الخمور منذ البداية يي المدينة بعػد
تحرير ػا .لكنهػػا بعػد أف بسػػطت سػيطرتها بػػدأت تطبػػؽ قوا نينهػا؛ المبػػاس الشػريي لمم ػرأة ،اسغػػالؽ
وقػػت الصػػالة ،وقام ػػت بػػبعض اسي ػػدامات التػػي كان ػػت تهػػدؼ منه ػػا لمتر يػػب أكا ػػر منهػػا سياس ػػية
ممنهجػػة يػػي المحايظػػة ،ويػػي ال الػػب كانػػت تخت ػػار أشخاص ػا اػػعااء مػػف خػػارج المدينػػة لتع ػػدمهـ
وتر ب السكاف.
أيمنت الدولة يف ناسها بواػوح ،وطبقػت قوانينهػا بشػكؿ تػاـ وسػاير ،واسػتخدمت القػوة العاريػة
اد الجميخ ،بعد أف احتمت مناطؽ شاسعة مف العراؽ حتح تخوـ ب داد بما ييها الموصػؿ اػاني
( )41
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،
أكبػػر الم ػػدف العراقيػػة ي ػػي  10يونيػػو 2014
ّ
الاػروات والمعػدات العسػكرية غنيمػة سػهمة لمدولػة ومقاتميهػا ،وبػدأت بعػد قميػؿ باػرض الجزيػة يمػػح

المس ػ ػػيحييف وتكاي ػ ػػر اسزيػ ػ ػػدييف ومحاص ػ ػػرتهـ يػ ػ ػػي العػ ػ ػراؽ ،وب ػ ػػدأت الموصػ ػ ػػؿ تص ػ ػػبح ياصػ ػ ػػمتها
األساسية ،لتبقح الرقة ياصمتها السورية.

37

 انُظشح رؼذو ثبنشطبص  3يٕاؽُ ٍٛثبنسبؽخ انؼبيخ – ٕٚرٕٛة –  05أٚبس http://goo.gl/HVR6Yb - 210338
 خًٛخ ػضاء ٔؽٍ – لُبح ؽشكخ ؽمُب ػهٗ ٕٚرٕٛة –  21أٚبس http://goo.gl/62rpWa 210339
 داػش ركسش انظهجبٌ ػهٗ كُبئس انشلخ – عفشا ثٓبء – انؼشثٛخ َذ –  26أٚهٕل http://goo.gl/qP0Bo2 - 210340
 يظبْشح ف ٙانشلخ نهزؤكٛذ ػهٗ ٔؽذح انسٕس – ٍٛٚلُبح ا ٌٜػهٗ ٕٚرٕٛة –  26أٚهٕل http://goo.gl/XGfQn1 - 210341
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ال ئتالف وأصدقاؤه الدوليون :فرجة متقطعة عمى مصير المحافظة
وقؼ االوتالؼ موقؼ الم تارج يمح المدينة ،كمػا كػاف ياعػؿ تجػام ك ّػؿ منػاطؽ سػوريا ،يقػد حكمتػأل
االيتبارات السياسية الدولية وي ّػوؿ يميهػا أكاػر مػف االلتاػات لمػداخؿ السػوري برمتػأل(  ،)42ولػـ تكػف
الرقػة يػػي ػػذا اسػػتاناء؛ لكػػف الرقػة كػػاف يمكػػف لهػػا أف تش ػ ّكؿ نقطػة انعطػػاؼ يػػي مسػػي ةر االوػػتالؼ

ككػؿ ،ألنهػػا محايظػػة كاممػػة شػػبأل محػػررة ،ولػػديها معبػر حػػدودي مػػخ دولػػة حمياػػة لالوػػتالؼ ويمكػػف
تحرير المراكز الباقية لمنظاـ بسهولة ييما لو كاف ناؾ جدية مف االوتالؼ و و ما يعمتأل "الدولة
االسالمية" الحقا يندما سيطرت سيطرة كاممة يمح المدينة.
الدوؿ ال ربية اتصػمت بالعديػد مػف الناشػطيف والاػايميف يػي المدينػة يبػر نقاطهػا التػي أنشػأتها يػي
تركيػا لالتصػاؿ بالمعاراػػة السػورية ،لكػػف ػذم الػػدوؿ ويمػح أرسػػها أمريكػا لػػـ تقػدـ شػػيوا ،حتػح مػػا
المحمي لتأسيس
يمااؿ ما قدمتأل يي المدف األخر[ ،ورغـ الويود الااواة والمتكررة بديـ المجمس
ّ
جهػ ػػاز ش ػ ػػرطة ودي ػ ػػـ اسدارة المحميػ ػػة ضال أف ش ػ ػػيوا م ػ ػػف ػ ػػذا ل ػ ػػـ يحص ػ ػػؿ وتركػ ػػت المدين ػ ػػة تواج ػ ػػأل
مصير ا( .)43
وحتح سيط ةر الدولة اسسالمية بقيت الكاير مف الملسسات تعمؿ بموظايها السابقيف تحػت شػعار
"ض بقاء ما كاف يمػح مػا كػاف" الػذي ريعػأل لػواء األمنػاء ودايػخ ينػأل ،مػا يػدا األشػخاص الػذيف يمػيهـ
تهـ محددة بالتعامؿ مخ النظاـ يي التشبيح يمح سكاف المدينة الذيف يروا أساسا بعد تحرير ا.

التحالف الدولي لمواجهة الدولة
ما ض ف ظهر خمياة المسمميف بخطبة جامعة يي الموصؿ حتح أاار قمقا ضقميميا ،مف امتداد سمطاف
دولت ػػأل ضلػ ػػح دوؿ الخم ػػية واألردف ،ضاػ ػػاية لتحرك ػػأل المسػ ػػتمر باتج ػػام ب ػ ػػداد ،تس ػػاريت االتصػ ػػاالت
42

ثبعزًبع سسًٔ ٙأؽهؼّ ػهٗ انٕػغ ف ٙانشلخ ٔاؽزٛبعبرٓب،
 انزمٗ انكبرت ثؼذ صٚبسرّ نهشلخ ثشئٛس االئزالف أؽًذ يؼبر انخطٛتٍ
ٔإيكبَٛخ أٌ رظجؼ يمشا نالئزالف إرا اسزطبع رغُٛجٓب ؽٛشاٌ انُظبؤ ،أكذ سئٛس االئزالف ف ٙؽُٓٛب ،أَّ سٛؼٗ نهؾظٕل ػهٗ يسبػذاد
يٍ يؤرًش أطذلبء سٕسٚب انز٘ سٛؼمذ فَٛ 21 ٙسبٌ  2103ف ٙاسطُجٕلٔ ،أَّ إرا نى ٚؾظم ػهٗ يؼَٕبد ؽمٛمٛخ يٍ ػًُٓب يب ركشرّ
نّ ،سٛسزمٛم ْٕٔ ،يبفؼهّ الؽمب .كًب انزمٗ انكبرت الؽمب سئٛس االئزالف أؽًذ انغشثب ٔانؼذٚذ يٍ أػؼبء االئزالف انًؤصشٔ ٍٚأؽهؼٓى
ػهٗ انٕػغ ف ٙانشلخ ٔػهٗ رًذد انذٔنخ اإلساليٛخٔ ،إٌ انًذُٚخ ثؾبعخ نزذخ م ػبعم يٍ االئزالف لجم أٌ رسٛطش ػهٓٛب انذٔنخ
اإلساليٛخ ،إال أٌ انغًٛغ كبَٕا ػبعض ٍٚألسجبة يٕػٕػٛخ ٔرارٛخ رخض االئزالف.
43
 انزمٗ انكبرت ثؼذد يٍ يٕظفَ ٙمبؽ االسرجبؽ ثبنًؼبسػخ انسٕسٚخ انز ٙألبيزٓب أيشٚكب ٔػذد يٍ انذٔل األٔسثٛخ ف ٙرشكٛبٔ ،انزٙرؼُٗ ثذػى انزؾ ّٕ ل انذًٕٚلشاؽٔ ٙدػى انزغًؼبد انًذَٛخ ف ٙانًُبؽك انًؾشسحٔ ،أثشصْى انسٛذح يبسٚب اسزٛفبٌ ٔأنٛكسُذس فٛزشش يٍ
يكزت دػى االسزمشاس ف ٙيُبؽك انُضاع انزبثغ نٕصاسح انخبسعٛخ األيشٚكٛخ ٔرى انجؾش ف ٙاؽزٛبعبد انًذُٚخ يغ ٔػٕد ثذػى يغهسٓب
انًؾه ٙنٛكٌٕ سهطخ لبدسح ػهٗ انمٛبو ثؤداء يٓبيٓب ،إال أٌ شٛئب يٍ ْزا نى ٚؾذس.
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والتحركػػات الدوليػػة اػػد الدولػػة اسسػػالمية ،وكػػاف أحػػد الشػػروط األمريكيػػة لػػديـ الحكومػػة العراقيػػة
لمواجهػة الدولػة اسسػالمية ،ضبعػاد المػالكي يػف رواسػػة الحكومػة العراقيػة وتشػكيؿ حكومػة تماػؿ كػػؿ
التيػارات السياسػية والكتػؿ السػكانية(  ،)44ومػا ضف تشػكمت تمػؾ الحكومػة حتػح بػدأ تح ّػرؾ دولػي اػػد

"الدولػػة اسس ػػالمية" الت ػػي ص ػػار ل ػػديها مػ ػوارد ناطي ػػة وس ػػيولة نقدي ػػة م ػػف بن ػػؾ الموص ػػؿ وتجهيػ ػزات
يسكرية متطو ةر "غنمتها" مف الجيش العراقي.
يي نػػت أمريكػػا جن ػراؿ الصػحوات السػػابؽ ،الػػذي يحظػػح بعالقػات جيػػدة مػػخ العشػػاور العراقيػػة
وقػد ّ

ماواا لم تحالؼ يي المنطقة ،الذي تحدث يف ضشراؾ السكاف يي المواجهات(  .)45ورغـ بدء حممة
ّ
التحػػالؼ اػػد الدول ػػة اسسػػالمية ضال أنهػػا بقي ػػت دوف تػػأاير ي ػػذكر يمػػح قػػوة الدول ػػة اسسػػالمية بع ػػد

ماي نحو ستة أشهر يمح بداياتها.

الخاتمة
أصبح ناؾ مساية كايية تاصمنا يف "يت ةر التحرير" ،التي ياشػتها الرقػة ،كاييػة ألف نػر[ المشػهد
بواػوح يمكػف اسػتخالص أسػباب الاشػؿ منػأل .يػالقو[ المحميػة والسػكاف يػي المدينػة لػـ يكػف لػديهـ
ػدني
ػي والم ّ
خبرات يي مواجهة أواػاع شػبيهة ،كمػا كػاف ينقصػهـ التأ يػؿ يػي ضدارة النشػاط السياس ّ
ػويية تتعمػػؽ بواػخ سػػوريا يػي ظ ّػؿ النظػػاـ ،ضاػاية السػػتعجاؿ ك ّػؿ مػػف
والػذي جػاء ألسػػباب موا ّ
" ػب ودب" لمحصػوؿ يمػح المكاسػب قبػػؿ أف يػتـ "حصػاد الحقػؿ" ،واػػيؽ األيػؽ يػي النظػر ضلػػح
لحظة تاريخية حاسمة يي مسار الاو ةر السورية ،والدخوؿ يي سراديب تجيير المكاسب مػف بعػض
بقايا القو[ السياسية الميتة يي المدينة.
كما أف االوتالؼ الوطني بشكؿ أساسي ضااية لقو[ المعاراة األخر[ تعػامموا مػخ المدينػة وكػأف
ما يجري ييها يجري يي "دولة أرض الصوماؿ" ،وال يشكؿ منعطاا حاسما يي تمكػيف مسػار الاػورة
السػػورية واظهار ػػا لمع ػػالـ كاػػورة ل ػػديها تماي ػػؿ يكػػي ال نق ػػوؿ قي ػػادةا يتحمػػح بالمس ػػلولية تج ػػام ش ػػعبأل
اطي وتمك ػػيف
ويعمػػؿ بشػػكؿ ج ػػاد لتمكػػيف الن ػػاس مػػف ضدارة شػػلونهـ بحري ػػة وتعزيػػز العم ػػؿ الػػديموقر ّ
مكونات المحمية مف بناء قدرات اسدا ةر بما يسهـ يي رسـ الصو ةر المستقبمية لسوريا.
ال ّ
44

 ششٔؽ ٔاشُطٍ رؼٛك انخُبق ػهٗ انًبنك - ٙػالء ٕٚسف  -انغضٚشح َذ  20 -ؽضٚشاٌ http://goo.gl/A1D700 - 210445
 -عٌٕ آنٍ يُسمب نهزؾبنف ػذ رُظٛى انذٔنخ – انغضٚشح َذ –  03أٚهٕل http://goo.gl/4d4yUz - 2104
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و ال ي ػزاؿ ي ػػدـ دي ػػـ الحكوم ػػة األمريكي ػػة واألط ػراؼ الدولي ػػة المش ػػاركة ي ػػي التح ػػالؼ المجتمع ػػات
المحميػة لتقػػاوـ نشػػأة الدولػػة مػػف أساسػػها ،ولتنشػحء سػػمطاتها وادا ارتهػػا المدنيػػة قبػػؿ احػػتالؿ الدولػػة
ألجزاء شاسعة مف العراؽ ،ل از يص ّػيأ يمػح الاهػـ؛ يقػد كػاف ديػـ التشػكيالت المدنيػة يػي محايظػة
الرقػػة ،وك ػػذلؾ التش ػػكيالت العس ػػكرية الت ػػي ل ػػـ تك ػػف تتبن ػػح اسي ػػديولوجيا اسس ػػالمية والت ػػي واجه ػػت

جوية واحدة كاييا لمنخ قياـ ذم "الدولة" ،أو خنقها يي مهد ا ومنخ تمدد ا.
"الدولة" ،بكماة طمعة ّ
قػو[ التحػػالؼ ػذم التػػي تقود ػػا أمريكػا يػػادت لطػرح السػػيناريو القػػديـ لمواجهػة "الدولػػة"؛ اػػربات
جويػػة وتح ػػالؼ أرا ػػي م ػػف س ػػكاف المن ػػاطؽ التػػي تح ػػت س ػػيطرتها .بع ػػد أف أص ػػبح ذل ػػؾ يس ػػي ار،
يػػ"الدولة" لػػـ تعػد تتهػػاوف يػي تطبيػػؽ شػريعتها بمػػا ييهػا تهػػـ العمالػة؛ وقامػػت بإيػدامات واسػػعة يػػي
مناطؽ ناوذ ا يي محايظة دير الزور ،ألبناء يشي ةر الشعيطات الذيف واجهوا ناوذ ا ،حيث كانوا
تمدد ا ضلح منػاطقهـ ،وأصػدرت بحقهػـ حكػـ اسجػالء ،لتسػمح لهػـ
يسيطروف يمح ابار الناط قبؿ ّ
بالعودة الحقا ضلح ديار ـ شرط االلتزاـ بشروط واعها أبو بكر الب ػدادي ،والتػي أبرز ػا االيتػراؼ
بكؿ مف قاتمهـ أو خبأ أسمحة( .)46
بأف مف قاتمهـ مرتد ،والوشاية ّ
محميػة لقػو[ الاػو ةر والمعاراػة ،ولتشػكيؿ نمػوذج
و كذا ش ّكمت الرقة يرصة مهدورة لتأسيس سػمطة ّ

يحتػذ[ لبػاقي المنػاطؽ التػي تخػرج يػف سػيطرة النظػػاـ ،لكػف أحػدا لػـ يهػتـ ،كػاف يػنقص االوػػتالؼ

ػوطني ،وبنػ ػػاء ضسػ ػػتراتيجية لمتعامػ ػػؿ مػ ػػخ
ال ػػوطني وحكومتػ ػػأل الحقػ ػػا اسرادة ،والمسػ ػػلولية ،والحػ ػػس ال ػ
ّ
المناطؽ المحررة بشكؿ مدروس يستجيب لمخصاوص المحمية ولممستجدات التي تظهر يي سياؽ
بإمكانيػة التػػأاير يػػي الواػػخ
أي ضيمػػاف
األحػداث ،لقػػد كػػاف ر ػانهـ داومػػا يمػػح القػو[
ّ
ّ
الدولي ػة دوف ّ

ويصيا يمػح الاهػـ حتػح مػف
ي الذي صار معقدا
ّ
ي مف خالؿ القو[ المحمية ،الواخ السور ّ
السور ّ
السػػورييف أناس ػػهـ ول ػػيس م ػػف ال ن ػػاس ي ػػي أطػ ػراؼ الع ػػالـ ال ػػذيف يهتم ػػوف بنا ػػوؽ األس ػػماؾ ألس ػػباب

الجمايي لمسورييف ألسباب معمومة.
مجهولة أكار مف اال تماـ بالموت
ّ

46

 -داػش نؼشٛشح انشؼٛطبد :اػزشفٕا ثؤٌ يٍ لبرهُب يشرذ  -انؼشثٛخ َذ  6 -رشش ٍٚانضبَhttp://goo.gl/gVKPue - 2104 ٙ

24

