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

کونم  مون آنهوا را بوه به راهبری ی  جنگ آ رار علیه دولت عوراق محرو م موی
در ایون (  Reuters, 2014« )کونمهوا محرو م مویمیزبانی رهبران القاعده و ترسیری

هوای دیپلماتیو  دولوت از کابل "ویری لیر "، وب سایت 3003زمینه، در سال 
متحده سندی افشاء کرد که در آن عربستان سع دی، ک یت و امارات متحود  ایالات

های منشعب از القاعده در منطقه موتهم ،  امل گروه«تروریسم»عربی به تأمین مالی 
 .(WikiLeaks, 2009) ده ب دند 

، ا هوار 3003لیف خ د پیج از کنگور  سوال در مراسم تح« هیلاری کلینت ن»
هوای منشوعب از کسانی را که امروز با آنها در حال جنگیودنیم ])گوروه»    دا ت: 

القاعده( ، آنها را بیست سال پیج ایجواد کوردیم     توا بتو انیم اتحواد  و روی را 
لد ، دونا3016  در همین زمینه، بعداً در آگ ست (Clinton, 2009   « ) رست دهیم 

رئوی  جمهو ر اوباموا مؤسو  »ترامپ در سونرانی انتواباتی خ د ا هار دا وت: 
 ( The Guardian, 2016« )داعج     ]و  همرار او هیلاری کلینت ن چروکیده است

  اهدی مبنی بر تأمین تودارکاتی و تسولیحاتی داعوج بوه وسویلۀ آمریروا و 
، مودعی 3011اکتبور  12در ای ای آن وج د دارد  الجزیوره در مقالوهمتحدین منطقه

متحوده و عربسوتان سوع دی بورای  ده بوه وسویلۀ ایالاتتسلیحات تأمین» د که 
در م رد قطور، (  Aljazeera, 2017« )افتدمبارزان موالف، اغلب به چنگ داعج می

عن ان نوا ر بوین هوا بوهبورای سوال»، مرد ثروتمند قطوری، 1«عبدالرحمن الن ایمی»
رهبران داعج کار کرد ]و      انتقالات مالی به ارزش دو میلیو ن نهادهای قطری و 

 ,Äijälä« )آمیز به داعج رسید را ناوارت کوردط ر م فقیتدلار برای هر ماه که به

2016: 28 ) 
رئی  کمپین انتواباتی خ د چنین ا هوار  7«جان پ دستا»کلینت ن در ایمیلی به 

 دی و قطور کوه در حوال فوراهم آوردن ما نیاز داریم تا به عربسوتان سوع»کند: می
های سونی رادیروال در منطقوه پشتیبانی مالی و تدارکاتی برای داعج و دیگر گروه

، در جریووان یوو  3012  در اکتبوور (WikiLeaks, 2014« )هسووتند فشووار وارد کنوویم
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