
 

 

 

 
 

 

 
 ظهور و افول القاعده در عراق

 اکبر اسدی علی

 چکیده: 
ترین بازیگر غیردولتی در عراق پس از حمله آمریکا به این کشوور مسووو     توان اصلی القاعده عراق را می

کرد. این گروه به عنوان چالش برانگیزترین گروه مخوال  رونود ایااوی عوراق بوا رویکوردا موولسانه و        
 ٢٠٠٧ز حمله آمریکا در این کشور ظهور کرد، اما با گذشت چند اال و به ویژه از اال آمیز بعد ا خشونت

القاعده عراق به تدریج به امت ضع  و افول رفت. هدف این نوشتار بررای عوامل ظهور و افوول القاعوده   
هواا   وههوا و منازعواب بوین گور     در عراق اات. در این رااتا ابتدا به عوامل ظهور و به ویژه تشدید شوکاف 

شود. اپس با تبیین اهوداف، ااوتراتژا و    هاا انی پرداخته می آمیز گروه داخلی عراق و رویکرد مخالفت
هاا انی و تقابل اغلو    عملکرد القاعده در عراق به عوامل افول و تضعی  این گروه از جمله واکنش گروه

 شود.   ها با آن اشاره میانی

 :گان کلیدیواژ
 ن، آمریکا، شوراهاا بیداراالقاعده عراق، اهل تون

                                      
  الملل و پژوهشگر مرکز تسقیقاب ااتراتژیک  روابط بین ادانشجوا دکترEmail: aasadi6@yahoo.com               

 1٧/٠5/88تاریخ پذیرش:         31/٠3/88تاریخ اراال: 

 233-248 / صص 1388 تابستان/  51فصلنامه راهبرد / سال هجدهم / شماره 
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 مقدمه
، ٢٠٠3با حمله آمریکا به عراق در اوال  

این کشور به عرصه منااوبی بوراا حضوور و    

فعالیت القاعده تبودیل شود. ظهوور و حضوور     

القاعده در عراق با توجوه بوه فروپاشوی ر یو      

قدرب ناشی از شرایط دوره گذار  صدام و خأل

ایط ایاای و امنیتی و مهیا شدن برخی شور 

هوواا مسلووی از جملووه همکووارا     و مؤلفووه

آغاز شود. فعالیوت القاعوده در     ی هاا انّ گروه

ثبواتی   ترین عوامل ناامنی و بوی  عراق از عمده

در عووراق بووود و پیشوورفت رونوود ایااووی و   

اازا در این کشور را مانع شد. اما بوه   امنیت

تدریج با وقوو  تسوویتی در عوراق، حضوور و     

کشور تضوعی  شود و   فعالیت القاعده در این 

هوواا ایااووی و  تأثیرگووذارا آن بوور عرصووه 

 امنیتی به شدب کاهش یافت.

هوا و   هدف نوشتار حاضر  بررای زمینوه 

هاا ظهور و افول القاعده در عراق اات  مؤلفه

پردازد که عوامل و  و به این موئله اااای می

افوول و تضووعی   ظهووور و هوواا اصولی   مؤلفوه 

بوه ایون   پااوخ   درنود   اکدامالقاعده در عراق 

تشدید شود که  پراش، این فرضیه مطرح می

هواا   ها ومنازعواب داخلوی بوین گوروه     شکاف

توورین عاموول ظهووور و واکوونش  عراقووی مهوو 

هوواا اونّی و ترییوور اتسواد بووا القاعووده    گوروه 

ترین عامل افوول و تضوعی  القاعوده در     اصلی

اااس پوژوهش حاضور    براین عراق بوده اات.

ا و عواموول هوو در اووه بخووش شووامل زمینووه 

گیرا و ظهور القاعده در عراق؛ اهوداف،   شکل

 و روند عملکرد القاعده در عوراق؛ و ااتراتژا 

عوامل تضوعی  و افوول القاعوده اوازماندهی     

 شود. می

گیری و ظهور القاعـده   ـ شکل1

 در عراق
هوا بوه ویوژه از     به رغ  برخوی ااوتدیل  

اوا دولت پیشین آمریکا مبنی بر حضور پر 

در عووراق در دوره صوودام و   رنووا القاعووده  

پیوندهاا آن با ر ی  بعث، شوواهد کوافی در   

 ,BBCNews)ایوون خصوووو وجووود نوودارد. 

راود رورح ایون     رو به نظر موی  از این (2003

هووا بیشووتر در جهووت فووراه   گونووه ااووتدیل

ااختن توجیهاتی براا حمله بوه عوراق بوود.    

هوا   فعالیت الفی 199٠هرچند در رول دهه 

توجهی داشت، اما قبول از   در عراق رشد قابل

به جز گوروه انصارایاو م هوی      ٢٠٠3اال 

جهوادا مهموی در ایون کشوور      -گروه الفی

وجود نداشت. بعد از حمله آمریکوا بوه عوراق    

جهوادا مختلو  و    -هاا اولفی  بود که گروه

هواا   ویژه القاعوده عوراق بوه عنووان گوروه      به

شورشی مخال  روند ایاای جدید و حضوور  

کردند و بوه بوازیگرا عموده در    آمریکا ظهور 

 عرصه عراق تبدیل شدند.
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شنااوی ایااوی،    عراق از منظر جامعوه 

اا متعدد  فرقه –هاا قومی  کشورا با شکاف

ها و منازعواب بوین    اات و تشدید این شکاف

هاا عراقی به ویژه در شرایطی که دولت  گروه

مرکووزا قدرتمنوودا حوواک  نباشوود، شوورایط  

ان خوارجی در  آفرینوی بوازیگر   حضور و نقوش 

کنود. در   امور داخلی این کشوور را مهیوا موی   

تضعی  شدن ر ی  بعث و تشدید  199٠دهه 

اخت فاب کردها با این ر ی  زمینه مناابی را 

هاا آمریکا به ویژه با ایجواد   آفرینی براا نقش

پوروازا و در نهایوت ایجواد     منوار  ممنوعوه   

منطقووه خودمختووار کووردا در شوومال عووراق 

اما بعد از فروپاشی ر یو  بعوث    فراه  ااخت.

هاا اونی   با آغاز ناخراندا و مخالفت گروه

با روند ایاای جدید در شرایط فقدان دولت 

ها و منازعواب   مقتدر مرکزا، با تشدید شکاف

داخلی عراق، زمینه مواعدا بوراا حضوور و   

آفرینی بازیگران جدید از جملوه القاعوده    نقش

 عراق به وجود آمد.  

به عراق و فروپاشوی ر یو    حمله آمریکا 

هواا مخوال  شورایط     صدام باعث بویج انی

هوا و هجووم    هوا و اولفی   جدید از جمله بعثی

هوواا خووارجی بووه ایوون کشووور و     جهووادا

هواا شورشوی    اازماندهی آنها در قال  گوروه 

مختل  ازجمله القاعده عراق شد. اما القاعوده  

هاا شورشوی عموده بوود و     تنها یکی از گروه

دد دیگرا نیز در کنار آن ظهور هاا متع گروه

توان به ارتوش   ها می یافتند. ازجمله این گروه

مجاهدین عراق، ارتش اا می عوراق، ارتوش   

و  19٢٠هوواا انقوو    انصووار الووونه، گووردان

 جبهووه ااوو می مقاومووت عووراق اشوواره کوورد.

(Cordesman, 2007) 
هر چند حضوور نیروهواا آمریکوایی در    

ه بووراا وارد اا عموود عووراق فرصووت و انگیووزه

جویان خوارجی بوه ایون کشوور،      شدن اتیزه

اووازماندهی القاعووده، عضوووگیرا و انجووام    

آمیز علیه نیروهاا آمریکایی،  خشونت  عملیاب

مردم و نیروهاا امنیتی دولوت جدیود عوراق    

توان  تر و اصلی را می ایجاد کرد، اما عامل مه 

مسیط درونی عوراق پوس از صودام از جملوه     

 –اا ایااووی و نظووامی فروپاشووی اوواختاره

گیرا اواختار جدیودا    امنیتی ااب  و شکل

هوا در   از قدرب برشمرد. تضعی  جایگاه انی

ارکان قدرب و مخالفت آنها بوا رونود ایااوی    

هوا بوا دیگور    جدید تشدید شکاف بوین اونی  

هاا عراقی را باعوث شود کوه فرصوت و      گروه

آفرینوی القاعوده    زمینه مناابی را براا نقوش 

 مود.  عراق ایجاد ن

هووا در قبووال  مخالفووت و واکوونش اوونی

شرایط جدید بوه صوورب ربیعوی آنهوا را بوا      

القاعده در رااتاا هدف و ااتراتژا مشابهی 

قووورار داد و عضووووگیرا القاعوووده از میوووان  
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هاا عراق را توهیل نمود. اما عو وه بور    انی

هوا   این عوامل اقتصادا نیز در پیواتن اونی 

اعوده نقوش   هاا شورشی از جملوه الق  به گروه

هواا عوراق در دوره    داشت. بخش عمده انی

بعووث بووا حضووور در اوواختارهاا ایااووی،   

امنیتوووی از منوووافع  –اقتصوووادا و نظوووامی 

منود بودنود، اموا     اقتصادا قابل تووجهی بهوره  

فروپاشی ااختارهاا بعثوی و بیکوارا عموده    

نیروهاا انی، بخشی از آنها را بوراا کوو    

ی و هواا شورشو   عواید مادا به اووا گوروه  

 القاعده اوق داد.  

گیرا و اازماندهی القاعوده عوراق    شکل

ایصول   تواط ابومصع  زرقاوا رهبور اردنوی  

 ٢٠٠6در  وئون   کوه این گروه صورب گرفوت  

تواط نیروهاا آمریکایی کشته شد. زرقواوا  

 1999بعد از آزادا از زندان در اردن در اال 

رهبوورا بخشووی از داورلبووان جهووادا در    

هووده داشووت، امووا در اووال  افرانوووتان را برع

از این کشور به شمال عراق فرار کرد و  ٢٠٠1

در آنجا به گروه انصارایا م پیوات. زرقاوا 

تشکیل القاعده را اع م کرد و  ٢٠٠4در اال 

وفادارا خود به رهبرا شبکه جهانی القاعده 

  را بیان داشت.
  (Bruno, 2007) 

درخصوو نو  ارتباط القاعوده عوراق بوا    

هواا متفواوتی    ه جهانی القاعوده دیودگا  شبکه 

وجود دارد. برخی بر این باورند که این ارتباط 

به دلیل حضور زرقاوا در افرانوتان و اپس 

وارد شدن به عراق و تشکیل دادن القاعوده از  

ابتدا وجود داشوته ااوت. اموا دیودگاه دیگور      

معتقد ااوت کوه ایون ارتبواط تنهوا از اوال       

دارا زرقواوا بوه   و از زمان اعو م وفوا   ٢٠٠4

رهبرا شبکه القاعده ایجاد شده اات. با این 

اا نیز بین رهبرا شبکه  حال اخت فاب عمده

القاعده و زرقاوا درخصوو نسوه عملکرد در 

عراق وجود داشته اات. برخی نظراب حواکی  

از ایدئولو ا و راهبردهاا کلی رهبران شبکه 

هاا القاعده  القاعده و مسلی عمل کردن گروه

منار  مختل  جهوان برااواس شورایطی     در

مسلی اات، ولی در خصوو القاعده عراق به 

راد کوه روابطوی بوین ایون گوروه و       نظر می

رهبران اصلی شبکه القاعوده جودا از زموان و    

 میزان این رابطه وجود دارد.

حضور نیروهاا آمریکایی و فراه  بوودن  

مسیط داخلی عوراق باعوث ورود جنگجویوان    

در چارچو  القاعده عوراق و  خارجی به عراق 

اقووداماب تروریوووتی از اوووا آنهووا شوود.     

درخصوووو حضووور جنگجویووان خووارجی در  

هاا شورشی عوراق و بوه ویوژه القاعوده      گروه

عراق شک و تردیدا وجود ندارد. اما در مورد 

تعوووداد ایووون جنگجویوووان و ملیوووت آنهوووا  

نظرهایی وجود دارد. به گفته مقامواب   اخت ف

درصوووود  9٠ا توووو 8٠نظووووامی آمریکووووا  
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هواا انتسوارا در عوراق تواوط      گوذارا  بم 

گیرد که بویارا از آنهوا از   القاعده صورب می

اووووا جنگجویوووان خوووارجی ااوووت. ایووون 

جنگجویان اغلو  از کشوورهاا عربوی اونی     

منطقه مانند عربوتان، اردن، اوریه، الجزایور  

شوند که حضور  و اایر کشورها وارد عراق می

. راد نظر می جنگجویان اعودا مشهودتر به

(Bruno, 2007) 
گیورا القاعوده عوراق در نوواحی و      شکل

به  ٢٠٠3نشین عراق از اال  هاا انی ااتان

اشرال این کشور تواوط آمریکوا و همینوین    

گیوورا دولتووی تسووت کنتوورل اکثریووت  شووکل

گیوورا و  شوویعی و کوورد مربوووط بووود. جهووت

مبارزاب القاعده علیوه نیروهواا آمریکوایی و    

شیعی آنان بوه   هاا ضد شدولت عراق و گرای

صوورب   دلیل ایدئولو ا اولفی و وهوابی، بوه   

هواا اونی قورار     ربیعی آنها را در کنار گروه

داد که از حاکمیت دولوت جدیود و اقوداماب    

مریکا در عوراق ناخشونود بودنود. همودردا      آ

ها و جمعیت انی نواحی مرکزا عوراق   گروه

با القاعده باعث میزبانی و همکارا با نیروهاا 

 لقاعده از اوا انی ها شد.ا

هاا عراق بوا القاعوده بوه     همکارا انی

ایجاد نیرویی قوا علیه نیروهاا آمریکوایی و  

دولت مرکزا عراق منجر شد. القاعده عراق از 

برخی نیروهاا بوومی و جنگجویوان خوارجی    

هوواا  تشووکیل شووده و در کنووار اووایر گووروه 

شورشی انی از جمله ارتش مجاهدین عراق، 

هوواا انقوو    می عووراق، گووردانارتووش ااوو 

و جبهه اا می مقاومت عراق به نبرد  19٢٠

علیه نیروهاا آمریکواا و عراقوی پرداختنود.    

پیونوود و روابووط نزدیووک القاعووده بووا اووایر    

هاا شورشوی اونی و همینوین موردم      گروه

نشووین، ورود نیروهوواا  بووومی نووواحی اوونی 

آمریکووایی و عراقووی بووه ایوون منووار  را بووا   

 ب جدا مواجه ااخت. این ها و مشک چالش

امنیتووی در  موووئله باعووث ایجوواد نوووعی خووأل

نشین شد که به تقویوت القاعوده    منار  انی

 .تشگعراق منجر 

آفرینوی القاعوده در    ظهور، تقویت و نقش

عراق به ویژه از ااتان اینبار آغاز شد، هرچند 

الدین، نینوا  این گروه در دیاله، کرکوک، ص ح

ط نیوز فعالیوت داشوت.    و نواحی بابول و وااو  

تثبیت حضور القاعده در اینبار براااس اتساد 

هواا خوارجی    اولیه قبایول اینبوار و جهوادا   

شکل گرفت که داراا منافع مشترکی ازجمله 

اخراج نیروهواا آمریکوایی و متسودین آن از    

عراق، توق  روند ایااوی جدیود و برانودازا    

ااواس بوود کوه     حاکمیت نوین بودنود. بوراین  

هواا اواب ، برخوی     اا، بعثوی  اا قبیلهنیروه

هوواا داخلووی عووراق و   گراهووا و اوولفی ملووی

هاا خارجی، داورلبانی آماده را براا  جهادا
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القاعده تشکیل دادنود کوه مسوور شوورش در     

 اینبار بودند.

قبایل اینبار در دوره صدام نیوز در برابور   

حاکمیت کامل ر ی  بعوث بور منوار  خوود     

خوااوتار حودا از   دادنود و   مقاومت نشان می

آزادا عموول بودنوود. صوودام نیووز بووا اتخووا     

گرایوی مووئولیت    ااتراتژا خاصوی از قبیلوه  

ایجاد نظ  در اینبوار را توا حودا بوه شویو       

قبایل اپرد. ازاوا دیگور ایون آزادا عمول    

بووراا شوویو  اینبووار داراا برخووی منووافع    

اقتصادا ازجمله قاچاق نفت و اایر کایها در 

د. فروپاشوی ر یو  صودام از    مرز اوریه نیز بو

منظر شیو  انبار به مفهووم تو ش نیروهواا    

خارجی و حکومت جدید براا تسمیل اقتودار  

خود بر انبار و از بین رفتن منافع اقتصوادا و  

ایون   (Philips, 2008) آزادا عمل آنهوا بوود.  

هوووا و  اووونی ،شووورایط و منوووافع مشوووترک

هاا خوارجی را بوه یکودیگر نزدیوک      جهادا

عیت منااوووبی را بوووراا  اووواخت و وضووو 

آفرینی القاعده عراق ایجاد کرد. ع وه بر  نقش

اا  این شبکه جهانی القاعده منابع مالی عمده

را براا القاعده عراق فوراه  اواخت و حتوی    

ها بوا   برخی جنگجویان خارجی مانند اعودا

اا را وارد عوراق   خود منابع مالی و پول عمده

  (Cordesman, 2005)کردند. می

توان گفت حملوه آمریکوا    مو  میدر مج

به عوراق، فروپاشوی ر یو  بعوث و در نتیجوه      

ایجاد شرایط جدید بوترهایی را براا ظهور و 

گیرا القاعده عراق بوه وجوود آورد. هور     شکل

اا چنوود حضووور نیروهوواا آمریکووایی انگیووزه

جویوان خوارجی بوه     جدا براا ورود اوتیزه 

عووراق بووود، امووا عاموول اصوولی اووازماندهی و  

ها  آفرینی القاعده در عراق تشدید شکاف نقش

هواا داخلوی عوراق و در     و منازعاب بین گروه

ها  ها با اایر گروه واقع مخالفت و منازعه انی

و روند ایاای جدید بود. این شورایط زمینوه   

مووواعدا را بووراا ظهووور القاعووده عووراق و   

هوا فوراه  کورد. هور چنود       همکارا با اونی 

اقتصوادا نیوز    هاا عوامل دیگرا مانند مؤلفه

 ها و القاعده مؤثر بودند.   هاا انی در همکارا

اهــدا ا اســترات ی و رو ــد  -2

 عملکرد القاعده
اهوووداف ااوووتراتژیک القاعوووده عوووراق  

بوار   اا خشوونت  کننده تعصباب فرقوه  منعکس

هواا جهوانی    بنیانگذار آن و همینین دغدغه

آن اات. براا زرقاوا و رهبرا ارشد  حامیان 

ت عراق در نقش آن بوه عنووان   القاعده، اهمی

هاا جهوانی بوود کوه در     ارپلی براا جهادا

کانون جهان اا م واقوع شوده ااوت. ایمون     

هوا قبول در پوی هودف      الظواهرا که از مدب

کو  پایگاه ارزمینی امنی براا جهاد بوود،  
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بینی کورد کوه بوا     اا را پیش اا مرحله منازعه

 از عراق و در نتیجه ایجواد « ها صلیبی»اخراج 

اا براا خ فت در غر  عوراق   ارزمین اولیه

توانوت  شد. این ارزمین آزادشده می آغاز می

اا بوراا حملوه و در    به عنوان اوکوا اولیوه  

« هواا کوافر همووایه    ر یو  »نهایت براندازا 

رریوو  ایجواد خ فووت و   عمول کنوود و از ایون  

توورا از امووت  وحوودب ایااووی بخووش بووزر 

 بور  (Philips, 2008)اا می را توهیل نماید.

ااوواس هوودف اصوولی القاعووده در عووراق   ایوون

ااتفاده از خاک این کشور به عنوان پایگاهی 

اا خ فوت   براا ایجاد تدریجی و چندمرحلوه 

اا و در  اقدامی که نظو  منطقوه   ؛اا می بود

هوا و   المللی را با چالش مرحله بعدا نظ  بین

 ااخت. ترییراتی مواجه می

داتیابی به ااتراتژا القاعده عراق براا 

اهداف خود، ایجاد جنا داخلوی تموام عیوار    

هوواا شوویعی و اعوورا  اوونی بووا   بووین گووروه

نظامیووان شوویعی بووه واکوونش   کشوواندن شووبه

نظووامی و در نهایووت شکوووت رونوود ایااووی 

جدید و اخراج نیروهاا خارجی بود. زرقواوا  

این ااتراتژا را با این مساابه اتخا  کرد که 

هواا    شتوانود تو   جنا داخلی حوداقل موی  

دولت براا اعمال کنتورل ایااوی خوود بور     

عراق پس از صدام و ت ش نیروهاا خوارجی  

را تضووعی  کنوود. ایوون ااووتراتژا درصووورب  

توانوت با تضعی  حمایوت   موفقیت کامل می

مریکووا از جنووا، نیروهوواا   عمووومی درون آ

آمریکایی را وادار به خروج از عوراق کنود و از   

بووه  نوووبترا ایوون رریوو  حکومووت شوویعی  

هواا   حم ب متوداوم القاعوده و اوایر گوروه    

و در نهایوت   دپوذیر اواز   شورشی انی آای 

به براندازا آن منجر شود. از اوا دیگر ایون  

بینی نزد رهبوران القاعوده عوراق وجوود      پیش

داشت که جنا داخلوی فرقوه اا داخلوی در    

عراق به تودریج بوه تموام منطقوه خاورمیانوه      

هوا   شوکاف  گوترش یابد و در نتیجه گوترش

ها را باعث شود. این  در منطقه و تضعی  ر ی 

توانووت بوه خوروج     امر در صورب تسق  موی 

نیروهاا خارجی از منطقه و بوتراازا براا 

 ایجاد خ فت اا می منجر شود.

القاعووده عووراق بووراا اجووراا ااووتراتژا 

اا داخلوی و اوپس جنوا     ایجاد جنا فرقه

بوا  هواا انتسوارا    گوذارا  اا، بر بمو   منطقه

هدف وارد کردن تلفاب وایع به غیرنظامیوان  

  گوذارا  شیعی متمرکوز شود. تاکتیوک بمو     

هاا داخول عوراق توا     انتسارا در میان الفی

زمان حمله آمریکا اوابقه نداشوت و تنهوا بوا     

ورود جنگجویان خارجی به ایون کشوور، ایون    

تاکتیک به صوورب واویع و حتوی دربرخوی     

ه قورار  هوا موورد ااوتفاد    موارد از اوا عراقی
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ها اغلو  در مرااو  و    گذارا گرفت. این بم 

اموواکن مووذهبی صووورب گرفووت و تلفوواب     

ت. هرچند اقوداماب و  داشغیرنظامی بویارا 

اووازماندهی القاعووده در ابتوودا پراکنووده و بووه 

نوبت ضوعی  بوود، اموا بوه تودریج حمو ب       

آمیز این گروه با واعت و اازماندهی  خشونت

بوه اوج   ٢٠٠6ترا انجام شود و در اوال   یشب

آمیوز   خود راید. گوترش اقوداماب خشوونت  

هواا شورشوی اونی در     القاعده و اایر گوروه 

مقابل غیرنظامیان شیعی باعث رادیکال شدن 

هواا   فضاا داخلی عراق و افوزایش خشوونت  

اا به ویژه بعد از انفجار اامرا در فوریوه   فرقه

 شد.  ٢٠٠6

هواا شورشوی،    در مقایوه با اایر گوروه 

در رادیکال کردن فضاا درونوی   گروه القاعده

اا بوین   هواا فرقوه   عراق و تشودید خشوونت  

اا  هوا نقوش بوویار برجووته     شیعیان و انی

هوا و در   داشت. این گروه براا تشدید نواامنی 

نتیجووه تضووعی  دولووت عووراق و نیروهوواا    

هاا اجتماعی و  آمریکایی اعی کرد از شکاف

ایاای داخلی ایون کشوور بوه بهتورین نسوو      

هوا   د و با تسریک شیعیان و اونی ااتفاده کن

هواا یزم را بوراا ایجواد     علیه یکدیگر زمینه

اااس به نظر   این جنا داخلی مهیا اازد. بر

اا  هاا فرقه برخی با توجه به افزایش خشونت

در عراق، القاعوده در ایون خصووو توا اوال      

 ,Riedel)توا حود زیوادا موفو  بوود.      ٢٠٠6

2007) 

خشوونت  با وجود اقداماب تروریووتی و  

هاا شورشی علیه موردم   القاعده و اایر گروه

و دولووت عووراق، رهبووران ایااووی و مووذهبی 

اهلل ایووتانی بوا فراخووانی     شیعی مانند آیوت 

مووردم بووه حفووش آرامووش و عوودم واکوونش    

بار متقابل از اووا شویعیان، تو ش     خشونت

اا و جنووا  کردنوود از ایجوواد خشووونت فرقووه

توانی داخلی در عراق جلوگیرا کننود. اموا نوا   

دولت و نیروهاا ائت ف در برقرارا امنیوت و  

ها باعث اتخا  رویکردا جدیود   تداوم خشونت

از اوا حداقل بخشی از شیعیان براا تأمین 

هوایی   امنیت خود و گرایش آنها به اوا گروه

مانند جیش المهدا شد. در نتیجه ااتراتژا 

اا  هاا فرقه القاعده و تداوم ناامنی و خشونت

رو و  ا شدن نقش رهبوران میانوه  باعث کمرن

هاا رادیکال و قطبی شدن  تقویت نقش گروه

 ایاات و امنیت در عراق شد.

هوا   ها، فعال شدن گروه در رول این اال

هوواا مسلووی در عووراق بووه عنوووان    و شووبکه

هاا عمده ایجاد امنیت براا موردم بوه    قط 

همراه حضور فراگیر نیروهاا خارجی در ایون  

لت نتواند کنترل مؤثرا کشور باعث شد تا دو

بر کشور اعمال کند. نواتوانی و ضوع  نووبی    
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دولت عراق و شرایط پس از حمله آمریکا بوه  

اا از بووازیگران و کووارگزاران   ایجوواد شووبکه 

امنیتی متعدد مانند القاعده در مقابول دولوت   

منجر شد و در عرصه ایاات و امنیت عوراق  

« شوبه دولوت  »حکومت تنها یکی از بازیگران 

  (Stan Field, 2007)شود. و  میمسو

اما ااتراتژا القاعوده عوراق بوه رهبورا     

اا داخلوی در   زرقاوا در ایجواد جنوا فرقوه   

عراق و تاکتیوک کشوتار غیرنظامیوان شویعی     

مورد انتقواد رهبوران ارشود القاعوده ازجملوه      

ایموون الظووواهرا بووود و در ایوون خصوووو    

اخت فوواتی بووین آنهووا وجووود داشووت. نامووه   

شماره دو القاعوده بوه زرقواوا     الظواهرا مرد

نظور   هاا این اخت ف از نشانه ٢٠٠5  وئیهدر 

بووود. ظووواهرا در نامووه خووود ااووتراتژا و   

هاا زرقاوا را با ایون ااوتدیل زیور     تاکتیک

اووؤال بوورد کووه اعمووال خشووونت در مقابوول  

غیرنظامیووان شوویعی و نهادهوواا مووذهبی و   

تواند حمایت موردم عوراق از    کشتار مردم می

« مقاومت اونی »تر  ده و به صورب وایعالقاع

 (Katzman, 2008) را تضعی  کند.

ااتراتژا القاعده عراق براا ایجاد جنا 

داخلوووی و کشوووتار غیرنظامیوووان شووویعی و  

بار در  همینین اقداماب اختگیرانه و خشونت

هوایی از   نشین بوه تودریج نشوانه    منار  انی

شووکاف و جوودایی بووین ایوون گووروه و اووایر   

آشووکار  ٢٠٠5را از اووال  هوواا اوونی گووروه

ااخت. در این مرحله زرقاوا در فائ  آمودن  

در حوال تواوعه بوین القاعوده و     بر اخت فاب 

هاا ایاای و شورشوی اونی بوه     اایر گروه

، ٢٠٠6صورب موقوت موفو  بوود. در  انویوه     

به عنوان « شوراا مجاهدین»القاعده تشکیل 

اازمانی فراگیر و متشوکل از القاعوده و پونج    

نظوور  گووروه شورشووی دیگوور را اعوو م کوورد. از

بویارا تشکیل این شوورا بوه منزلوه تو ش     

ه براا نشان دادن همکارا با میزبانوان  القاعد

انی و فقدان کوشش بوراا توولط بور آنوان     

ایون شوورا    ٢٠٠6بود. در این رااتا در آوریل 

اع م کرد که یک فرد عراقی بوه نوام عبوداهلل    

راشد البردادا به عنوان رهبور ایون اوازمان    

منصو  شده اات. هرچنود در موورد هویوت    

. بوا ایون   واقعی بردادا اوؤایتی وجوود دارد  

هواا شورشوی بعثوی بوه شووراا       همه گوروه 

مجاهدین نپیواتند. القاعده عراق حوداقل توا   

زمان مور  زرقواوا تسوت پوشوش شووراا      

 (Katzman, 2008) مجاهدین عمل کرد.

باعوث   ٢٠٠6 هکشته شدن زرقاوا در م

ها و اخت فواب   کاهش تمرکز و افزایش شکاف

 هاا شورشوی شود.   القاعده عراق با اایر گروه

هوایی را بوراا    در این هنگوام القاعوده تو ش   

اازماندهی مجدد خود و ایجاد جذابیت براا 

ها آغواز کورد. بعود از زرقواوا ابوایوو        عراقی
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المصوورا مشووهور بووه ابوووحمزه المهوواجر بووه  

رهبرا شووراا مجاهودین و القاعوده راوید.     

المصرا ااوتراتژا زرقواوا بوراا حملوه بوه      

یعی بووه نیروهوواا ائووت ف و غیرنظامیووان شوو 

اا را اداموه داد. در   منظور ایجاد جنوا فرقوه  

دولت »، المصرا تشکیل اازمان ٢٠٠6اکتبر 

را اع م کرد که القاعده عوراق  « اا می عراق

هاا متسد حم ب خود را تسوت   و اایر گروه

دادنود. دولووت   پوشوش ایون گوروه انجوام موی     

اا می عراق جایگزین شووراهاا مجاهودین   

اا  ایجوواد کابینووه  ،٢٠٠٧شوود و در آوریوول  

متشووکل از وزیوور جنووا یالمصوورا ، رئوویس 

کابینه یالبردادا  و هفت وزیر دیگر را اعو م  

 (Katzman, 2008) کرد.

 ـ افول و تضعیف القاعده3
القاعووده  ٢٠٠6موور  زرقوواوا در اووال 

عراق را با مشک تی در عرصه رهبرا مواجوه  

هووا و  بوور ایوون افووزایش شووکاف اوواخت. عوو وه

هوواا اوونی  القاعووده و گووروه اخت فوواب بووین

هاا پیشرفت و موفقیت ایون گوروه را    فرصت

کاهش داد. هرچند القاعده عوراق اوعی کورد    

با اقداماتی مانند ااختاربندا مجدد، پیوندها 

هاا انی را  هاا خود با اایر گروه و همکارا

افزایش دهود و همینوین بووترهاا موواعد     

براا توداوم فعالیوت خوود در عوراق ازجملوه      

ش مثبت جمعیت اونی را فوراه  اوازد،    نگر

قابول م حظوه    ههواا ایون گورو    اما موفقیوت 

هوا و   رو بود که به تدریج شکاف از این  1ینبود.

هوا بوه    اخت فاب بوین القاعوده عوراق و اونی    

ها و  هایی مانند اقداماب آمریکایی همراه مؤلفه

دولت عراق باعث افول و تضعی  این گروه در 

 عراق شد.  

 فاب بین القاعوده عوراق و   شکاف و اخت

آغاز شود و   ٢٠٠5رهبران قبایل انی از اال 

به تدریج گووترش یافوت. ایون اخت فواب از     

زمانی شرو  شد کوه القاعوده اوعی کورد توا      

حضور و حاکمیت خود بور منطقوه اینبوار را    

تثبیت کند و عناصور مسلوی را بوه تبعیوت از     

خووود وادار کنوود. القاعووده در ایوون رااووتا بووه 

عووه اقووداماتی داووت زد کووه در نهایووت مجمو

نارضایتی و رودررویی نیروهاا قبوایلی بوا آن   

را در پی داشت. در این خصوو به اه عامل 

شود. نخووتین عامول تو ش     عمده اشاره می

القاعده براا تثبیت حضوور خوود در جامعوه    

مسلووی از رریوو  ازدواج اعضوواا خووود بووا    

 هاا بومی و قبایلی بود کوه بوه دلیول    خانواده

هواا مسلوی بوا مقاوموت      مرایر بودن با انت

رو شد. کوشش القاعده براا خنثوی   آنان روبه

تقابل  ،کردن این مقاومت با ارعا  و خشونت

نظامی بین القاعده و قبایول را درپوی داشوت.    

دومین عامل ت ش القاعده بوراا مداخلوه در   

هواا   امور اقتصادا منطقوه ازجملوه فعالیوت   
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ل کووای بووود کووه بووا قبایوول در قاچوواق و انتقووا

العمل شیو  قبایل مواجه شد و به آنهوا   عکس

اا مادا نیز داد.  براا مبارزه با القاعده انگیزه

اومین عامل کوشش القاعوده بوراا تسمیول    

هواا اجتمواعی و    گرا و ررح و برناموه  الفی

ایاای مذهبی خود بر موردم ایون منوار  و    

بووار ماننوود  هوواا اوونگین و خشووونت مجووازاب

ها یوا کشوتن زنوان     گشت ایگاراشکوتن ان

هاا پوذیرش توداوم    بدون نقا  بود که زمینه

 حضور القاعوده را بوه شودب تضوعی  نموود.     

(Philips, 2008) 
هواا القاعوده عوراق بوه      اقداماب و رورح 

هاا مسلی را از مرحلوه   تدریج القاعده و انی

اخت ف و تنش بوه اووا تقابول کامول بورد.      

کوه در ابتودا   هوا   براین اااس القاعده و اونی 

داراا منووافع مشووترک مقطعووی و شووکننده  

بودند، با وقوو  برخوی تسوویب روا در روا    

به خصومت  اه  قرار گرفتند و اتساد اولیه آنه

و تقابل تبودیل شود. ایون وضوعیت از اووا      

 گرفتفرماندهان آمریکایی مورد ااتفاده قرار 

و بووا حمایووت آمریکووا از نیروهوواا قبووایلی در 

یوودارا در مقابوول القاعووده، قالوو  شوووراهاا ب

قبایل اونی بوه اووا اتسواد و همکوارا بوا       

 آمریکا اوق پیدا کردند.  

ظهور شوراهاا بیدارا متشکل از قبایل 

انی و مبارزه آنها با القاعده که در نهایت بوه  

افول القاعده عوراق منجور شود، حاصول اوه      

مؤلفووه یووا تسووول عمووده بووود. اولووین مؤلفووه  

بار القاعده جهت  نتها و اقداماب خشو تاکتیک

کنتووورل منوووار  حضوووور خوووود و اعموووال 

هوایی بوود    هاا اخت بر افراد و گروه مجازاب

کووه متسوودین ایوون گووروه در برابوور نیروهوواا 

خارجی و دولوت مرکوزا عوراق بودنود. ایون      

ها کوه از اووا القاعوده در     ها و تاکتیک شیوه

جهت تثبیت حضور و حاکمیت خود صوورب  

معکواوی در پوی    آمودهاا  گرفت، نتایج و پی

هوا علیوه القاعوده     داشت که به واکنش اونی 

 منجر شد.

القاعووده عووراق بووه دلیوول ترکیبووی از    

گرایی مذهبی، ارعا  و فواد، حمله بوه   افراط

هایی که مدعی حفاظت  رهبران قبایل و انی

از آنها یا اتساد با آنها بوود و همینوین ریو     

هواا   وایعی از اایر اقداماب نادرات، زمینه

خیزش عشایر انی علیه خود را فراه   اصلی

ااخت. این گروه به ارکو  جمعیت مسلوی  

هاا شدید علیه آنها اقدام کورد   گیرا و اخت

و هوزاران نفوور از اعضوواا قبایوول را در جهووت  

تووو ش بوووراا تسمیووول اقتووودار ااووو می  

گرایانوه خوود در ااوتان اینبوار کشوت.       افراط

هوواا ارعووا  و  ااووتفاده القاعووده از تاکتیووک

آمیز در نهایت از عوامل اصلی بود که  شونتخ

باعث شد تا رهبران قبایل وفادارا خود را بوه  
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اوا ارتش آمریکا ترییر دهند و به مبارزه بوا  

 (Mardini, 2008) نیروهاا القاعده بپردازند.

هوا از تووازن    مؤلفه دوم ترییر فه  اونی 

اا قوودرب در عووراق در نتیجووه شوورایط  فرقووه

تخا  ااتراتژا جدیودا  جدید بود که باعث ا

ها شد که با ااوتراتژا القاعوده    از اوا انی

عراق در تقابل قورار داشوت. ااوتراتژا اولیوه     

هاا اونی در عوراق عودم مشوارکت در      گروه

روند ایاای و مقابله نظامی با رونود و دولوت   

هاا شورشوی   جدید ازرری  اازماندهی گروه

بوه   (Kohlman, 2006) همگام با القاعده بود.

وان نمونه اعرا  انی در انتخاباب مجموع  عن

ملی انتقالی از ورود به روند ایاای اجتنا  و 

شودن    انتخاباب را تسری  کردند. بعد از آماده

هواا   نویس قانون اااای نیز اکثر گوروه  پیش

انی یبه جز حوز  ااو می  خوااوتار دادن    

پرای شدند. اموا در   رأا منفی به آن در همه

ندگان عراق در داوامبر  انتخاباب مجلس نمای

هواا اونی در    اا از گروه بخش عمده ٢٠٠5

قال  دو ائت ف عمده جبهوه توافو  و جبهوه    

وگوا ملی در انتخاباب مشارکت کردنود   گفت

کراووی مجلووس    5٠و توانوووتند بوویش از  

 نمایندگان عراق را به خود اختصاو دهند.

 ٢٠٠5براین اااس بود که از اواخر اال 

اا اوونی از مخالفووت هوو رویکورد اغلوو  گووروه 

صرف و تقابول نظوامی بوه رویکوردا دوگانوه      

ترییر پیدا کرد. این رویکرد شوامل مشوارکت   

زنووی بووراا  در اوواختارهاا ایااووی و چانووه

ها از مجراهاا راومی   افزایش امتیازاب انی

هاا شورشوی   از یک او و تداوم فعالیت گروه

به عنوان ابزارا بوراا اعموال فشوار از اووا     

هاا  این در حالی بود که خشونت  ٢ی.دیگر بود

افزایش یافوت کوه در    ٢٠٠6اا در اال  فرقه

نهایووت در جهووت ایجوواد جنووا داخلووی و    

موفقیت ااوتراتژا القاعوده عوراق بوود. ایون      

قطبوی شودن بیشوتر جامعوه عوراق،       ،شرایط

هواا   ها و وخامت اوضا  گروه افزایش خشونت

هوا را درپوی داشوت و     مختل  ازجملوه اونی  

ق نیوووز هرچنووود در تشووودید القاعوووده عووورا

اونی نقوش    -اا شویعی  هواا فرقوه   خشونت

هوووا  حیوواتی داشوووت، امووا از منظووور اوونی   

توانوت براا آنها امنیت ایجاد کند. ایون   نمی

هوا در رویکورد    تر انی امر تجدیدنظر گوترده

پیشوووین و گووورایش بیشوووتر بوووه رویکووورد  

آمیز و ایاای و در نتیجه تقابول بوا    موالمت

 ی داشت.القاعده عراق را در پ

ها در عوراق   ترییر تدریجی رویکرد انی

در نتیجووه شوورایط عووراق از جملووه تشوودید   

اا، راهبرد القاعده عوراق را   هاا فرقه خشونت

هووایی مواجووه کوورد و ایوون موووئله  بووا چووالش

هوا و القاعوده را    درنهایت تضعی  اتساد اونی 

باعووث شوود. القاعووده در ایوون مرحلووه توو ش  
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هوا جهوت    بیشترا براا جل  حمایت عراقی

تداوم حضور خود در عراق به انجام راواند. از  

اوا دیگر این گوروه بوراا حفوش کنتورل و     

آمیوز   هواا خشوونت   حاکمیت خود از تاکتیک

ها و افراد مخال   بیشترا ااتفاده کرد و گروه

خود را به صورب شدیدتر مجازاب کرد. اما در 

مجمو  ایون شورایط و اقوداماب بوه تضوعی       

هوا بوه    اق و گورایش اونی  بیشتر القاعوده عور  

مخالفووان القاعووده یعنووی نیروهوواا آمریکووا و 

 دولت عراق منجر شد.  

مؤلفه دیگرا که به مبارزه قبایول اونی   

در مقابل القاعده منجر شد، اص ح ااوتراتژا  

شورش آمریکا در عراق براااس شرایط و  ضد

 Burns and)  3یبووود.هوواا جدیوود  واقعیووت

Rubin, 2007) هوواا  رااخت فوواب و درگیوو

القاعده با قبایل انی به عنوان فرصتی ارزنده 

از اوا فرماندهان آمریکایی مورد شنااوایی،  

ایون   بردارا و حمایت قورار گرفوت و بور    بهره

ااوواس ااووتراتژا آمریکووا بووه حمایووت از     

هاا شورشی ااب  و متسد القاعوده کوه    گروه

کردنود، ترییور    اکنون بوا القاعوده مبوارزه موی    

ااتراتژا و حمایت در قالو   یافت. این ترییر 

اازماندهی شوراهاا بیدارا و حمایت موالی  

و تولیساتی از آنها نمود یافوت. مبوارزه علیوه    

القاعده ازاوا قبایل انی و ایجاد شووراهاا  

بیدارا ابتدا از ااتان اینبار آغاز شد و اپس 

هواا عوراق    این الگو در اایر منار  و ااتان

 انتشار یافت.

اهاا بیدارا از ااوتان  صدور الگوا شور

اینبار به اراار عراق به عنوان الگویی موفو   

به تشکیل نیروهواا بوومی قابول تووجهی در     

ارااوور عووراق منجوور شوود. تعووداد نیروهوواا  

شوراهاا بیدارا در عراق ارانجام به بیش از 

هزار داورل  راید که اغلو  آنهوا اونی     9٠

درصود ایون نیروهوا را نیوز      ٢٠بوده و حودود  

 ,Cordesman) دهنود.  تشوکیل موی   شویعیان 

ااتفاده از نیروهاا بیدارا در مقابول   (2008

بووه  ٢٠٠8و  ٢٠٠٧هوواا  القاعووده در اووال 

بخشووی غیرقابوول انکووار از ااووتراتژا امنیتووی 

آمریکا در عوراق تبودیل شود و ایون امور بوه       

را تضعی  شدید پایگاه القاعده در این کشوور  

 .به دنبال داشت

القاعووده در در تبیووین تضووعی  و افووول 

بر خیوزش قبایول اونی و ظهوور       عراق ع وه

توان از عوامل دیگورا از  می شوراهاا بیدارا

اعزام حدود چهار هوزار نیوروا جدیود    جمله 

آمریکایی به ااتان اینبار در قال  ااوتراتژا  

آمریکووا در عووراق و همینووین   ٢٠٠٧اووال 

هاا مشوترک نیروهواا آمریکوایی و     عملیاب

هووا بووه دلیوول  عملیوواب عراقووی نووام بوورد. ایوون

نامووواعد شوودن مسوویط داخلووی عووراق بووراا 

هواا   جنگجویان القاعوده و همینوین کموک   
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هاا  ار عاتی عناصر مسلی نوبت به عملیاب

 هاا بیشوترا هموراه بوود.    پیشین با موفقیت

(Odierno, 2008) تووان بوه    بر این موی   ع وه

نقش عوواملی ماننود تقویوت تووان عملیواتی      

و فشووار آمریکووا بووه   ارتووش و پلوویس عووراق 

کشورهاا عربی براا کنترل بیشوتر مرزهوا و   

جلوگیرا از ورود نیروهاا عملیواتی و منوابع   

 مالی به عراق اشاره کرد.

بووا وجووود دخیوول بووودن و تأثیرگووذارا  

عوامل فوق در تضعی  القاعده عراق، بوه نظور   

و  دراوود اهووداف، ااووتراتژا، عملکوور    مووی

نتیجووه هوواا القاعووده در عووراق و در  تاکتیووک

ها از اتساد با این گروه بوه   ترییر رویکرد انی

ترین مؤلفوه در   اصلی ،اوا تقابل و رویارویی

تضعی  و افول القاعده در عوراق بووده ااوت.    

هرچند اهداف اولیه مشترک القاعوده عوراق و   

هاا شورشی اونی در ابتودا آنهوا را بوه      گروه

اوا اتساد و همکوارا پویش بورد، اموا ایون      

اوورانجام در پرتووو تعارضوواب  اتسوواد شووکننده

 عمده به تقابل و رویارویی منجر شد.  

 فرجام
ظهووور القاعووده در عووراق پووس از حملووه 

آمریکووا بووه ایوون کشووور در نتیجووه عواموول و  

. حضوور  فوت هواا مختلفوی صوورب گر    مؤلفه

نیروهاا آمریکایی در عراق، انگیوزه منااوبی   

براا ورود جنگجویان الفی به این کشوور در  

بوا ایون نیروهوا بوود. ورود ایون       جهت مبارزه

جنگجویان درحالی بود که حکوموت رالبوان   

در افرانوووتان اووقوط کوورده بووود و رهبووران  

شبکه جهانی القاعده در پی تبدیل عوراق بوه   

اما عامل اصلی پایگاه جدیدا براا آن بودند. 

هواا   ها و منازعواب بوین گوروه    تشدید شکاف

ر عراقی بود که زمینه مواعدا را بوراا ظهوو  

هاا انی عوراق کوه    گروهالقاعده فراه  کرد. 

عموودتاا از اووقوط ر یوو  بعووث و رونوود جدیوود 

ایااووی در عووراق در نتیجووه حملووه آمریکووا  

ناراضی بودند، به تقابول نظوامی بوا نیروهواا     

خارجی و دولت جدید عراق پرداختند. منافع 

هووا در تقابوول بووا   مشووترک القاعووده و اوونی 

بوه   اآنهوا ر  نیروهاا آمریکایی و دولت عوراق، 

صورب مقطعی بوه اووا همکوارا و اتسواد     

اوووق داد و در نتیجووه القاعووده بووه تثبیووت   

 هاا خود در عراق پرداخت. جایگاه و فعالیت

القاعووده عووراق کووه اهووداف ااووتراتژیکی 

مانند ااتفاده از عراق براا ایجواد خ فوت و   

اا را دنبوال   بره  زدن نظو  موجوود منطقوه   

اا  د جنوا فرقوه  کند، از ااوتراتژا ایجوا   می

اا در عراق بهره برد و در این  داخلی و منطقه

اا در عوراق توا    رااتا در ایجاد خشونت فرقوه 

حوودا موفوو  بووود. امووا اهووداف، ااووتراتژا و 

آمیووز القاعووده عووراق بووراا  عملکوورد خشووونت

تثبیت حضوور و حاکمیوت خوود در منوار      
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هواا اونی    ها گوروه  نشین عراق، واکنش انی

شووت. نکتووه دیگوور ترییوور قبووایلی را درپووی دا

هاا عراق بوه مشوارکت در    رویکرد اکثر انی

روند ایاای بود که باعث تقابل ااوتراتژا و  

عملکرد آنها با القاعوده شود. ایون امور تو ش      

بیشتر القاعده عراق براا حفش حضوور خوود   

هوووا و  ویوووژه ازرریووو  شووویوه در عوووراق بوووه

آمیوز و خشون را در پوی      هاا ارعوا   تاکتیک

اا معکوس برجاا گذاشت و  یجهداشت که نت

این نتیجه تبودیل اتسواد و همکوارا موقوت     

ها به ویژه قبایول ااوتان    القاعده عراق با انی

 اینبار به تقابل و رویارویی بود.

هوا بوه    اخت فاب القاعوده عوراق و اونی   

ترییوور ااووتراتژا آمریکووا در عووراق برااوواس 

هوا در   هاا جدیود و حمایوت از اونی    واقعیت

هاا بیدارا در مقابل القاعده منجر قال  شورا

شد. در نتیجه با فراگیر شدن الگوا شوراهاا 

بیدارا القاعده عراق بویار تضوعی  شود. بوا    

اا از عوامول در   وجود تأثیرگوذارا مجموعوه  

تضووعی  و افووول القاعووده در عووراق، اهووداف،  

هاا نامناا  این  ااتراتژا و عملکرد و شیوه

اوونی  واکوونش قبایوول در نتیجووه گووروه و 

 افول و تضوعی  القاعوده  ترین مؤلفه در  اصلی

 شود. تلقی می

ده ابعووادا کووه اهووداف القاعوو  درحووالی

هواا عوراق    ، اونی اا و جهانی داشت منطقه

تنها در چارچو  معادیب قدرب داخل عوراق  

خوااووتار جایگوواه برتوورا بودنوود. از منظوور    

ااتراتژا نیز القاعده ایجاد جنوا داخلوی را   

هواا   هوا و خووارب   ندرنظر داشوت کوه زیوا   

ها به ویژه در بعد امنیتی  فراوانی را براا انی

میوز   آ ها و اقداماب خشونت درپی داشت. شیوه

القاعده عراق بوراا تسمیول قووانین ااو می     

هاا قبوایلی   گرایانه خود که مرایر انت افراط

رفوت، در   ها بود و از تسمل آنها فراتر می انی

ه نقشوی  از دات دادن عراق از اووا القاعود  

اما ایون امور در واکونش    کننده داشت.  تعیین

هاا انی به القاعده و مبارزه آنها با ایون   گروه

تورین عامول    گروه بازتوا  داشوت کوه اصولی    

تضووعی  و افووول القوواده در عووراق مسوووو   

 شود.   می

توان ظهور و افول القاعده  در مجمو  می

هواا داخلوی    در عراق را تابعی از روابط گوروه 

هاا  ویژه نسوه رفتار و رویکرد گروه عراق و به

انی در این کشوور مسووو  کورد. بوا بوروز      

آمیز در قبوال رونود ایااوی     رویکرد مخالفت

هوا و   ها و تشودید شوکاف   جدید از اوا انی

هوواا داخلووی عووراق،   منازعوواب بووین گووروه 

بوترهاا مناابی براا ظهوور و اوازماندهی   

عده القاعده عراق به وجود آمد. اما عملکرد القا

هاا اونی   در عراق به تدریج به واکنش گروه

در مقابل آن منجر شود کوه تضوعی  و افوول     

 داشت. القاعده عراق را در پی
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 ها: پا وشت

اع م تشکیل دولوت ااو می در رموادا از اووا      .1

القاعده از جمله اقداماب این گروه بوراا کوو    

هاا اونی بوود کوه در     حمایت و همکارا گروه

 داشت.عمل نتیجه معکوای 

هاا عراقوی از جملوه   در این مقطع بخشی از گروه .٢

حووز  ااوو می رویکوورد مشووارکت را انتخووا    

کردند، در حالی که بخشی دیگور ماننود هیوأب    

هواا  علمواا موولمین ضومن ارتبواط بوا گوروه      

 کردند.شورشی از رویکرد مولسانه دفا  می

هر چند تعامل مقاماب آمریکایی با رهبران قبایول   .3

آغواز شود، اموا     ٢٠٠4باا از اال انی عراق تقری

اص ح ااتراتژا ضد شورش آمریکا در عوراق در  

جهت حمایت و تولیح عشوایر اونی در مقابول    

ها خوود  القاعده تنها زمانی آغاز شد که این گروه

 در ابتدا با القاعده درگیر شدند.
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