
 2911تابستان  ♦ 1شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     752

و عقائب اهول حون هسوتند کوه هور دو در « اللهکتائب حزب»ها در س ریه گروه
 12درگیری خ د در منازعوۀ سو ریه را تأییود کردنود  همچنوین، در  3012آوریل 
قو ای »،  اخۀ ناامی سازمان بدر حض رش را در س ریه تحت عن ان 3012ژوئیۀ 

هوای مسول   ویعی ق ایشوان را در مقابلوه بوا گوروهاعلام کورد  ایون «  هید صدر
 & Smyth, 2013 & Fulton, Holliday)های منشعب از القاعده به میان آوردنود گروه

Wyer, 2013: 23- 24, 26 ) 
در قالوب بریگواد اب السضول العبوا   3013ای در سوال مبارزان  یعی هوزاره

لو اء »نوه تحوت عنو ان در گروهوی جداگا 3012جنگیدند، اموا بعوداً در سوال می
سازماندهی  ودند  اعضوای ایون گوروه تجربوۀ « الله افغانستانحزب»یا « فاطمی ن

جنگ ایران و عراق و مبارزه با طالبان در جنگ داخلی افغانستان را دا تند   یعیان 
 3011پاکستانی مبارز  خ د را در قالب فاطمی ن آغاز کردند و بعداً در آغواز سوال 

  (Iraqeye, 2016 & Scheneider, 2018: 1-5)سازمان یافتند « ینبی نل اء ز»در گروه 
المللوی مرکوز بوین»های جهادی، در سط  مدنی مطابن توموین در میان گروه

 1100بوین  3011مبارزان سع دی در عراق و س ریه در سوال « گریمطالعۀ افراطی
داد اختقاص موی تن ب دند که رتبۀ دوم را در جهان بعد از ت ن  به خ د 3100تا 
(Neumann, 2015)«  دهود کوه چگ نوه در مقالۀ خ د با جزئیات  ورح موی« پ رتر

ای خو د،  وامل عربسوتان و متحودان منطقوه« سازمان سیا»متحده به واسطۀ ایالات
هوای منشوعب از القاعوده را در سو ریه سع دی، ترکیه، امارات، اردن و قطر گوروه

ای القاعوده، یعنوی گیوری  واخۀ سو ریهرلتأمین و تسلی  کرده است که خ د  و
 ( Porter, 2017)را در پی دا ت « جبهۀ النقره»

بشوار »، از 3011در اوت « بارا  اوباما»در بدو   رش  د دولتی در س ریه، 
بوا کمو   3011خ است تا از حر مت کنواره بگیورد و متعاقبواً، در سوپتامبر « اسد

سوازمان سویا را  3013وباموا در آغواز تدارکاتی به موالسان س ری م افقوت کورد  ا
بوه « بون غوازی»در « قذافی»مأم ر انتقال تسلیحات از انبارهای مهمات بازمانده از 

ای سوریی بوین اوباموا و ناموه، م افقوت3013س ریه کرد  به همین منا ر، در سال 
تأمین ]مالی و تسولیحاتی  از ترکیوه و »به امضاء رسید که به م جب آن « اردوغان»


