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تحت اسم "الدولة اإلسالمية  -2011ظهر ألول مرة بعد إندالع النزاع في سوريا عام - "داعش"تنظيم "الدولة اإلسالمية" والمعروف باسم تنظيم  1

جهة،  وتم الترويج له على أنّه نتيجة اندماج ما بين تنظيم "دولة العراق اإلسالمية" من 2013في العراق والشام" في شهر نيسان/أبريل من العام 

ركيز" وتنظيم "جبهة النصرة" من جهة أخرى، قبل رفض األخيرة لهذا الطرح، ومطالبة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري من التنظيم الجديد "الت
" قبل تحولها كان التنظيم ينشط في العراق تحت اسم "جماعة التوحيد والجهاد. قبل هذا التاريخ، على العراق و "ترك" سوريا لجبهة النصرة آنذاك

وإعالن البيعة لزعيم تنظيم القاعدة السابق "أسامة  2004إلى "تنظيم القاعدة في بالد الرافدين" عقب تولّي "أبو مصعب الزرقاوي" قيادته في العام 

اجر" ليتم اإلعالن بعد أشهر ، تزّعم التنظيم "أبو حمزة المه2006بعد مقتل "أبو مصعب الزرقاوي" على يد القوات األمريكية في العام ، وبن الدن"

 قليلة عن تشكيل "دولة العراق اإلسالمية" ولكن بزعامة "أبي عمر البغدادي" وتولى "أبو حمزة المهاجر" منصب مساعد زعيم التنظيم.
، قيام "الخالفة اإلسالمية، 2014حزيران/يونيو  29أبو بكر البغداي "عبد هللا إبراهيم"، والذي جاء خلفاً لـ "أبي عمر البغدادي" كان قد أعلن في 

 ونّصب نفسه "خليفة للمسلمين"، واتّخذ التنظيم من مدينة الرقة السورية "عاصمة له".
، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن البدء بمعركة "عاصفة الجزيرة، من أجل تحرير الريف الشرقي 2017أيلول/سبتمبر من العام  9بتاريخ  2

ك بالتزامن مع حملة أخرى كانت قد شنتها القوات النظامية السورية في الريف الغربي للمحافظة وخط نهر الفرات ضّد الزور، وذل من محافظة دير
، حيث أفضت هذه المعارك إلى إخراج عناصر تنظيم "داعش" من عدد من مناطق المحافظة ومنها مدينة الميادين والبوكمال، عناصر تنظيم "داعش"

ريف البوكمال الجنوبي المحاذي للحدود العراقية السورية في  ،2018آب/أغسطس  28في  ستمرة حتى تاريخ كتابة التقريرما زالت المعارك مبينما 

 ."داعش"تنظيم  من أجل إخراج
آب/أغسطس  28، آخر زيارة 2018حزيران/يونيو  5، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في تقوا وتوبوا إلى هللا، واآلن سوف تقطع يداكما""ا 3
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 .2017تّم طرد عناصر تنظيم "داعش" من مدينة الميادين في شهر تشرين األول/أكتوبر  4
محافظة الحسكة، حيث كان الشاهد قد نزح إليه  أحد مخيماتم لقاء الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في ت 5

 .2017في شهر تموز/يوليو 
لمنكر، ويقدم التنظيم مركز مركز الحسبة هو جهاز أمني يتبع لتنظيم "داعش" وهو مستوحى من الشريعة اإلسالمية لألمر بالمعروف والنهي عن ا 6

 وغيرها.الحسبة على أنه الشرطة الدينية التي تهتم بأدنى المسائل الدينية مثل لون لباس المرأة وطول مالبس الرجال، وارتكاب الخطايا كالسرقة 
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