
 751     ...های غیردولتی مسلح تحت مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه

انگاری م   ع پیشگیری کورده و بندی از سادهو زاویۀ آن با این دستهها این گروه
 در عین تبیین از بالای حقار م   ع، تبیین روابط درونی آن را نیز در پی دارد 

 . زمینۀ تجربی و ماهیت منازعۀ عراق و سوریه2

بررسوی واحود از آن  های عراق و س ریه اقتضواءماهیت منازعۀ جاری در سرزمین
ت ان عراق و س ریه را از مناری میدان عملیات واحدی در بر این اسا ، میدارد  

دسوت ای کوه بررسوی یروی بودون دیگوری نتیجوۀ جوامعی بهنار گرفت، به گ نه
نو اهد داد  جرقۀ این منازعه که از حملۀ آمریرا به عراق زده  ده تا به اموروز در 

 عراق و س ریه ادامه دارد 

 یردولتی مسلح در دور اول منازعۀ عراقهای غ. درگیری گروه2-2

های غیردولتی مسل  در عراق کوه بوه لحوال سیاسوی در دو بلو   درگیری گروه
انود، حسوب نو ع و های منشعب از القاعده آرایج دا وتههای  یعی و گروهگروه

 گستر  منازعه، در پنج فاز به  رح زیر قابل بررسی است:

 متحدهایالاتفاز اول منازعۀ عراق: حملۀ  .2-2-2

عن ان یروی از ، عوراق بوه3002متحوده بوه عوراق در سوال تا پیج از حملۀ ایالات
کورد، اموا در ایون فواز بوه میودان های م ازنۀ قدرت در غرب آسیا عمول موی لع

و ی سووسی راد و  161: 1211)ایروانووی، ای تبوودیل  وود عملیووات منازعووات منطقووه
ن فوواز رونوود  هوو ر و سووازماندهی علاوه، در ایووبووه(  13 -11: 1231درویشووی، 

القاعوده در »ترین آن تشوریل های غیردولتی مسل  در عراق آغاز  د که مهمگروه
طرف، و به منا ر مبارزه با  یعیان از یو  3002در اکتبر « زرقاوی»ت سط  1«عراق

« المهدیجیج»های مسل   یعه، از جمله گیری و سازماندهی گروهدر مقابل  رل
در ایوران تشوریل  وده بو د، در  1312که در سال « سپاه بدر»و  3002در تابستان 

  (Gold, 2017: 4 & 9)های جهادی است مبارزه با نیروهای آمریرایی و گروه
 

                                                                                                                                 
1. Al-Qaeda in Iraq (AQI) 


