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

، مسوئ ل 61چنین عربستان سع دی و قطر رسیدز سازمان سیا، با پشتیبانی ام آی هم
در این عملیات که ژنورال «  انتقال تسلیحات از انبارهای قذافی به درون س ریه ب د

برد، سوربازان بازنشسوتۀ آمریروایی ، مدیر سیا، آن را به پیج می7«دی ید پترائ  »
 ,Porter, 2017; Hersh, 2014; CRS)دنود جهت انتقال تسلیحات بوه اسوتودام درآم

2019: 1 ) 
متحده تقری   وده اسوت کوه ایالات« دپارتمان دفاع» 3013در گزارش اکتبر 

تسلیحات از انبارهای ناامی لیبی از طرین فرودگاه بون غوازی لیبوی بوه فرودگواه »
 ,Department of Defense)« بانیا  و فرودگاه بر  اسلام در س ریه منتقل  ده ب د

، بوه 3013متحده در لیبی در سوپتامبر   با کشته  دن سسیر سابن ایالات(3 -2 :2012
تلافی غارت تسلیحات لیبی، عربستان سع دی به خرید تسلیحات دست دوم و نو  

متحوده از ایالات 3«م  و   ود تانو  توی  اُ  دبلیو »هزار 11از کرواسی و سپ  
هوای عورب را در خریود اتی آمریرا حر متپرداخت  در این زمینه، افسران اطلاع

تسوولیحات از کرواسووی و وارد کووردن آنهووا از طریوون ترکیووه بووه سوو ریه کموو  
 ,Chivers & Schmitt, 2013 & Defense Security Cooperation Agency)انودکورده

2013 ) 
هوایی ب دنود کوه ها خ اهان تسلی  گروهها و قطریاز آنجا که ترکیه، سع دی

بت اننوود دولووت سوو ریه را هوودف قوورار دهنوود، النقووره و متحوودانج بووه بهتوور 
منا ر، ترکیوه و اعوراب بعوداً و بدین کنندگان اصلی تسلیحات تبدیل  دنددریافت

هوای منشوعب از القاعوده و ، متشورل از گوروه4«ارتج فوت »با النقره برای ایجاد 
  همچنوین، (Hersh, 2014)همراری کردنود  3011مار   32متحدان نزدیرج، در 

عن ان ، را بوه«احرارالشوام»تورین متحودانج، ترکیه و قطر عمداً القاعوده و نزدیو 
 ,The Telegraph & Enders)های تسلیحاتی انتواب کردنود کنندگان سیستمدریافت

  اهد بسیاری از افسران دفواعی و اطلاعواتی آمریروا، روسویه، انگلوی  و   (2013
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