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  دربارۀ نظاميان قديمی فرانسه بين جھاد طلبان داعش
D’« anciens » militaires français parmi les jihadistes de Daesh 

 

ِدستی ده نفر رانسه دربارۀ ھم گزارشات راديو بين المللی فJean-Yves Le Drianير دفاع فرانسه، ژان ايو دريان وز

ًاو مشخصا يادآور شد که چنين . يد کردئاز شخصيت ھای نظامی و قديمی فرانسه  با جھاد طلبان درجنگ را تأ

 .رويدادھائی بسيار نادرند

 گذشته، ھمۀ نظاميان قديمی فرانسه که در جنگ در کنار جھاد طلبان موضع گرفتند از در اين رويدادھا مانند رويدادھای

تی رسمی برای رسيدگی به أ بوده اند، آقای وزير می توانست ھيDGSEلژيونرھا و يا اعضای ادارۀ امنيت خارجی 

  .ولی ھيچ کاری در اين زمينه انجام نداد. استخدام جھاد طلبان بين اين يگانھا گسيل کند

يد می کنيم که اين گروه از نظاميان قديمی از وزارت دفاع پيروی نمی کنند، ولی از سوی کاخ ئما به سھم خودمان تأ

او را در عکس (يس جمھور مأموريت دريافت کرده اند ه ستاد فرماندھی رئنرال بنوآ پوگا، فرماندجاليزه، به درخواست 

  ).باال می بينيد

) ١(» ارتش آزاد سوريه « ِ نفر از نظاميان فرانسوی که جھاد طلبان ١٩، تعداد ٢٠١٢ یبرورپيش از اين، به تاريخ  ف

اين نظاميان در چھارچوب توافقی با رئيس جمھور نيکال سرکوزی . را سازماندھی می کردند در سوريه بازداشت شدند

 جنرال.  دو نوبت آزاد شدندطی آزاد سازی باب عمرو که فرانسه در آنجا امارات اسالمی را مستقر کرده بود، در

 که برای آزادی نخستين گروه اسرای فرانسه به مرز سوريه و لبنان آمده بود، اعالم Édouard Guillaud  ادوارد گيو
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با وجود اين، ابزارھای اطالعاتی ناتو که ھنگام دستگيريشان به دست . کرد که اين افراد جزء لژيونرھای قديمی بوده اند

 از آنان خالف اين ادعا را نشان جنرال آوردن احترام نظامی یجاه  و استقبال رسمی و ب ف شده بودارتش سوريه توقي

 Gérardکه پرونده ھائی که سفير سوريه به سازمان ملل متحد تحويل داده و سفير فرانسه ژرار آرو   چنان. می داد

Araudرکيه القاعده را مسلح کردند تا به امارات ، فرانسه و ت٢٠١٤ جنوریيد کرده است، در ئ نيز اصليت آن را تأ

  ).٢(اسالمی عراق و شام حمله کند 

ولی پس از . می خواستند از طرح اياالت متحده برای ايجاد کردستان مستقل در عراق و شمال سوريه جلوگيری کنند

به د و نظاميانش را  مخاصمه کرک، فرانسه با امارات اسالمی عراق و شام تر٢٠١٤ یتوافقی با اياالت تحده، در م

تبديل شد و پس از ) داعش(، امارات اسالمی عراق و سام به دولت اسالمی ٢٠١٤ جوندر . سازماندھی آنان فرستاد

طی بمباران اتحاديۀ ضد داعش، پاريس و واشنگتن بر آن . اعالم خليفه در بخشی از عراق به تصفيۀ قومی دست زد

ات سنگينی به آنان وارد سازند، به منطقه ای بکشانند که بر اساس طرح رايت بی آن که تلفرا بودند که اسالم گرايان 

(planWright)اياالت متحده از اين عمليات برای حذف ٢٠١٤مبر در ھر صورت، در نو. عيين شده بود برای آنان ت ،

 افسر ادارۀ امنيت ۀب استفاده کرد که نشريات اياالت متحده با پافشاری او را به مثاDavid Drugeonديويد دروژون 

  ).٣( معرفی می کردند ،خارجی که در بطن القاعده فعاليت دارد

 طی حمله به دھکدۀ مسيحی ٢٠١٤ اپريلآخرين نظاميان قديمی فرانسه که در نبرد عليه ارتش سوريه کشته شدند، در 

وقتی جسد ده نفر از آنان را کشف کردند، آنچه بيش از . کردندنام  صيدنايا در رأس عناصر القاعده انجام وظيفه می ه ب

  .ھمه جلب توجه می کرد، خالکوبی پرچم فرانسه روی شانه ھايشان بود

 

[1] « La débâcle de Syrie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 avril 2012. 

[2] Lire l’intervention de Bachar Ja’afari in « Résolution 2165 et débats (aide humanitaire en 

Syrie) », Réseau Voltaire, 14 juillet 2014. 

[3] David Drugeon était probablement l’officier traitant des Frères Kouachi responsables du 

massacre de Charlie Hebdo. Cf. « Selon McClatchy, Mohammed Mehra et les frères Kouachi 

seraient liés aux services secrets français », Réseau Voltaire, 9 janvier 2015. 
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