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 . فاز اول منازعۀ سوریه: شورش ضد دولتی2-2-2

تو ان آن را مودخل ورود بوه کلید خ رد و می 3011  رش  د دولتی در مار  
الله از ابتدا درمقابلوه جنگ داخلی س ریه دانست و اگرچه ادعا  ده است که حزب

، نامیودن (Fulton, Holliday & Wyer, 2013: 21 & 23)با   ر یان مشارکت دا وته 
تو ان ایون دور  ک تواه را دوران ، میبرانگیز است  در واقععن ان منازعه سؤالآن به

 گذار به ی  جنگ تمام عیار در س ریه دانست 

 . فاز دوم منازعۀ سوریه: آغاز منازعه2-2-2

های  ددولتی، س ریه وارد فاز جنگ  د که از جمله با تسلی  و سازماندهی گروه
هوای و سازماندهی گروه 3011ژوئن  33در « ارتج آزاد س ریه»ت ان به تشریل می

منشعب از القاعده با هدف براندازی دولت ا اره کرد  در این زمینه، در میانۀ سوال 
جبهوۀ »را گسیل دا ت توا  1«دولت اسلامی عراق»رهبران « اب برر البغدادی»، 3011
(، Gold, 2017: 16)عن ان انشعابی از القاعده در س ریه تأسوی  کننود را به« النقره

تحقون یافوت  در « اب محمود الج لوانی»رهبوردی  تحوت 3011امری که در ن امبر 
، اب برر البغدادی با ترکیوب جبهوۀ النقوره و دولوت اسولامی عوراق، 3012آوریل 

در  ( CRS, 2019: 2 & CRS, 2020: 3)را تشوریل داد  7«دولت اسلامی عراق و  ام»
 ,Gold)تعهد نگه دا ت « ایمن الا اهری»واکنج، رهبر النقره آن را رد کرد و به 

ط ر تواکتیری در سو ریه همرواری ، ایون دو گوروه بوه3012  از ژوئن (17 :2017
دولوت »، دولوت اسولامی عوراق و  وام 3012(  در ژوئن Lewis, 2013: 9اند )کرده

 ( CRS, 2019: 2)را در عراق و س ریه اعلام دا ت  3«اسلامی
هووای منشووعب از القاعووده، در محوو ر مقاومووت در مقابلووه بووا پیشووروی گووروه

تشریل و سازماندهی  ودند  در زمینوۀ « مدافعین حرم»های  یعی م س م به گروه
هوای  ویعی در س ریه، ایران و س ریه بور سور تشوریل گوروه 4مبارزه با تروریسم

                                                                                                                                 
1. Islamic State of Iraq (ISI) 

2. Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) 

3. Islamic State 

4. Counter-terrorism 


