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

 11بایست در زمانی کوه دیرتور از متحده میتمامی نیروهای ایالات»تأکید  ده ب د 
 Agreement between the)« نشینی کننودنبا د از سرزمین عراق عقب 3011دسامبر 

US and the Republic of Iraq, 2008, Art. 24 (1)) الموالری» 3011  در دسوامبر »
مواه  11دستانه به سرک ب و دستگیری رهبران ک دتاچی اهل سنت توا ط ر پیجبه

بعد پرداخت  در طرف دیگر، در این فاز القاعده در عراق در حال آماده کردن خ د 
نوه، از پشوتییبانی برای گسوترش منازعوه از سو ریه بوه عوراق بو ده و در ایون زمی

های عرب خلیج فار  نیز برخ ردار ب دند  در مقابل،  یعیان نیز خو د را در رژیم
برابر خیزش و تسلی  جهان اهل سنت برای ناب دی  یعیان در سو ریه، بحورین و 

 ( Pollack, 2013: 16, 18)دیدند عراق می
ندان در در این  رایط القاعده در عراق حملوات پراکنود  خو د را بوه  وهرو

ابوو برر »، 3013ژوئیووۀ  31آغوواز کوورد  در  3013ژان یووۀ  1 ووهرهای مقوود ، از 
پوروژ  »گیوری نقواط فشوار برای هودف 1« رستن دی ارها»آغاز کمپین « البغدادی
را اعلام کرد که حاکی از ققد او برای حرمرانی بر عراق و سو ریه بو د  7«صس ی

(Lewis, 2013: 9 ) 
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برای بسیاری، در جهوان عورب جنوگ داخلوی سو ریه و »معتقد است که « پ لا »
هارتلنود »برای تسولط بور « ای واحد هستندجنگ داخلی عراق دو جبهه در منازعه

  بر ایون اسوا ، بررسوی جنوگ داخلوی عوراق و سو ریه در یو  قواب 3«اسلامی
هوای عورب در عمل نیز در ایون منازعوه رژیومدهد  تق یری جامع از آن ارائه می

عراقوی -عراقی و س ری _منطقه از قبایل سنی غرب عراق که در مرزهای سع دی 
  (Pollack, 2013: 17) در رفت و برگشت ب دند، استساده کردند
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