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 المملكة ،  كامبريدج) الثانيةالطبعة  ، 1922-1700 ،  العثمانية اإلمبراطورية ،  1922-1700 ،  العثمانية اإلمبراطورية ،  كواتيرت دونالد 1

 (.2005 ،  كامبريدج جامعة مطبعة: المتحدة
 (، 2020نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط:،  2019 يوليوتموز/ DW ، 7 "، موقع ؟ ليبيا في تركيا تفعل ماذا"  2

49505173-libya/a-in-doing-turkey-is-https://www.dw.com/en/what. 

نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط:، 2020 ينايركانون الثاني/ 10 رويترز،  ، " القذافي عهد تعويضات بشأن ليبيا مع اتفاق توقيع"تركيا تعتزم 

2020 )-over-libya-with-deal-sign-to-aims-turkey/turkey-security-libya-https://www.reuters.com/article/us
 idUSKBN1Z913A-compensation-era-gaddafi. 
نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط:،  1996تشرين األول/أكتوبر  9، تايمز نيويورك"خطبة مسهبة للقذافي تصعق رئيس وزراء تركيا"،  3

2020.) premier.html-s-turkey-stuns-qaddafi-by-https://www.nytimes.com/1996/10/09/world/tirade. 

  (.2020نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط:، 2019 نوفمبرتشرين الثاني/ DW، 29 ، " متوسطية توترات تثير وليبيا تركيا بين بحرية صفقة" 

 51477783-tensions/a-mediterranean-triggers-deal-maritime-libya-https://www.dw.com/en/turkey. 
 عين ،بوالتدري األسلحةب الليبي الوطني لجيشا إسرائيل تزود ،يةإمارات بمساعدة: تر في الحرب الليبية" "دعم إسرائيل الغير معلن لقوات حف 4

  (.2020نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط:، ،2020 أبريلنيسان/ 15 ،  األوسط الشرق

 libya-war-haftar-support-known-little-https://www.middleeasteye.net/news/israel. 

https://www.dw.com/en/what-is-turkey-doing-in-libya/a-49505173
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-turkey/turkey-aims-to-sign-deal-with-libya-over-gaddafi-era-compensation-idUSKBN1Z913A
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-turkey/turkey-aims-to-sign-deal-with-libya-over-gaddafi-era-compensation-idUSKBN1Z913A
https://www.nytimes.com/1996/10/09/world/tirade-by-qaddafi-stuns-turkey-s-premier.html
https://www.dw.com/en/turkey-libya-maritime-deal-triggers-mediterranean-tensions/a-51477783
https://www.middleeasteye.net/news/israel-little-known-support-haftar-war-libya
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نيسان/أبريل  24. )آخر زيارة للرابط: 2020براير شباط/ف 12". موقع صوت العاصمة. حصري: الروس يُجنّدون أبناء دوما للقتال في ليبيا"  5

2020 .)https://damascusv.com/archives/20685 . 
نيسان/أبريل  42. )آخر زيارة للرابط: 2020نيسان/أبريل  19. جريدة عنب بلدي. روسيا تواصل محاوالت "تجنيد" سوريين إلى جانب "حفتر"  6

2020 .)https://www.enabbaladi.net/archives/377991 . 
. )آخر زيارة للرابط: 2020شباط/فبراير  15. حزب سياسي مرخص يعمل على تجنيد مرتزقة في سوريا للقتال في ليبيا بدعم جهة روسية .! 7

 . https://suwayda24.com/?p=13043(. 2020أبريل /نيسان 24
. )آخر زيارة للرابط: 2019كانون األول/ديسمبر  25". موقع بروكار برس. وزارة الدفاع في "المؤقتة" تعلق على إرسال مقاتلين إلى ليبيا "  8

https://brocarpress.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-(. 2020آذار/مارس  10
-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9
-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9

%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89/ . 
 10. )آخر زيارة للرابط: 2019كانون األول/ديسمبر  25. موقع عنب بلدي. السوري ينفي إرسال مقاتلين إلى ليبيا " الجيش الوطني"  9

 . ves/351485https://www.enabbaladi.net/archi(. 2020آذار/مارس 
. )آخر زيارة 2019كانون األول/ديسمبر  29". بيان إلى الرأي العام السوري والعربي والدولي حول إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا "  10

(. 2020آذار/مارس  10للرابط: 

-http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
-9%88%D8%A8%D8%A9%D9%85%D9%83%D8%AA%D
-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86
-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1
-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86
-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86

https://damascusv.com/archives/20685
https://www.enabbaladi.net/archives/377991
https://suwayda24.com/?p=13043
https://brocarpress.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
https://brocarpress.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
https://brocarpress.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
https://brocarpress.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
https://brocarpress.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
https://brocarpress.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
https://www.enabbaladi.net/archives/351485
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
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-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86

%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/. 

رابط البيان: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB32iA5Ikx_7wEtJYMUFcO2dyr4cFMDLqRx1Tpwi5dVodGAw/vie
wform . 

كانون األول/ديسمبر  28". موقع عنب بلدي. لعنب بلدي وصول مقاتلين سوريين إلى ليبيا قائد مجلس عسكري في حكومة الوفاق ينفي "  11

 . https://www.enabbaladi.net/archives/351979(. 2020آذار/مارس  10. )آخر زيارة للرابط: 2019
(. 2020آذار/مارس  11، على صفحة "حكومة الوفاق الوطني". )آخر زيارة للرابط: 2019كانون األول/ديسمبر  29منشور تم نشره بتاريخ  12

https://www.facebook.com/LibyanGovernment/photos/a.509963192457125/2641007302686026/?type=3&th
eater . 

كانون الثاني/يناير  24تفاصيل إضافية حول شريط فيديو ظهر فيه مقاتل سوري تم أسره في ليبيا". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  " 13

https://stj-(. 2020آذار/مارس  9، )آخرزيارة للرابط: 0202
-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-sy.org/ar/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84
-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d8%ad%d9%88%d9%84

%d9%85%d9%82%d8%a7/-%d9%81%d9%8a%d9%87-%d8%b8%d9%87%d8%b1. 
 10. )آخر زيارة للرابط: 2020كانون الثاني/يناير  2". وكالة األناضول التركية. مان التركي يصادق على مذكرة إرسال قوات إلى ليبياالبرل "  14

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-(. 2020آذار/مارس 
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-9%85%D8%A7%D9%86
-%89%D8%B9%D9%84%D9-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9
-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA

1690405/ . 

https://www.facebook.com/LibyanGovernment/photos/a.509963192457125/2641007302686026/?type=3
https://www.enabbaladi.net/archives/352196
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Rd39dQ7L2q0&feature=emb_title
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sabratahoperationroo/
https://www.facebook.com/sabratahoperationroo/videos/2499433900294548/
https://www.google.fr/maps/place/Sabratah,+Libya/@32.7563158,12.4577027,28423m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x13a93f9ad17ec015:0xd350968c5e5edd36!2sSabratah,+Libya!3b1!8m2!3d32.7811016!4d12.4495221!3m4!1s0x13a93f9ad17ec015:0xd350968c5e5edd36!8m2!3d32.7811016!4d12.4495221?hl=en
https://libya.liveuamap.com/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
http://www.anapress.net/ar/articles/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-/311676569305783/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB32iA5Ikx_7wEtJYMUFcO2dyr4cFMDLqRx1Tpwi5dVodGAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB32iA5Ikx_7wEtJYMUFcO2dyr4cFMDLqRx1Tpwi5dVodGAw/viewform
https://www.enabbaladi.net/archives/351979
https://www.facebook.com/LibyanGovernment/photos/a.509963192457125/2641007302686026/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LibyanGovernment/photos/a.509963192457125/2641007302686026/?type=3&theater
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b7-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1690405
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1690405
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1690405
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1690405
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1690405
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1690405
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1690405
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ć

 

 
نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط:جنيف،   RULAC، أكاديمية"النزاعات المسلحة غير الدولية في ليبيا"  15

2020) libya#collapse3accord-in-conflicts-armed-international-cts/nonhttp://www.rulac.org/browse/confli 
 ويلمشيرست إليزابيثتحرير:  ،  "النزاعات وتصنيف الدولي القانون في صلة ذات قانونية مفاهيم: المسلحة النزاعات تصنيف"  ،  أكاندي دابو 16

 .80-115 ، ( 2012 ، العام الدولي أكسفورد قانون: المتحدة المملكة ،  أكسفورد)

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.rulac.org%2Fbrowse%2Fconflicts%2Fnon-international-armed-conflicts-in-libya%23collapse3accord
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-337(: 2014) 40متماثلة والسرية )مسودة(،" مجلة ييل للقانون الدولي، رقم لمتكافئة ينس ديفيد أوهلين، "امتياز المقاتل في النزاعات غير ا 17

 ..https://doi.org/10.2139/ssrn.2473713 (2020نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط: ، 93

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.2139%2Fssrn.2473713.
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18 Rule 108. Mercenaries. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule108 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule108
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• 

• 
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 28)آخر زيارة للرابط:ليبيا،  وحولها،  طرابلس في العنف بتصاعد يتعلق فيما بنسودا،  فاتو الدولية،  الجنائية للمحكمة العامة المدعية بيان 19

  libya-stat-otp-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190416-https://www.icc (2020نيسان/ابريل 
 
 .222-195(: 2006) 1 العدد ، 19 رقم وليالد للقانون ليدن مجلة ، " الدولية الجنائية والعدالة ، 1593 القرار السودان، "  كرير،  روبرت 20

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190416-otp-stat-libya
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 كانون 4 المؤرخ 44/34 العامة الجمعية قرار اعتمدها التي وتدريبهم،  وتمويلهم واستخدامهم المرتزقة تجنيد لمناهضة الدولية االتفاقية 21

 (.2020نيسان/ابريل  28)آخر زيارة للرابط: عليها،  والتصديق التوقيع باب وفتح 1989 ديسمبر/األول
 6&chapter=18&clang=_en-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&clang=_en
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 غير المسلحة لجماعاتالتي ترتكبها ا ا  دولي المشروعة غير األفعال في التواطؤ عن الدولة مسؤولية"  ،سكوت غراي ماكنزي ريتشارد   22

 .407-373(: 2019) 2 رقم ، 24 واألمن النزاع قانون مجلة ، " الحكومية
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• 

• 

• 

• 
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وتضييق اقتصادي بحق السكان عفرين: شيخ الحديد: ترهيب  للمزيد حول أوضاع السكان الكرد في منطقة شيخ الحديد يرجى قراءة: " 23

https://stj-(. 2020آذار/مارس  12. )آخر زيارة للرابط: 2020شباط/فبراير  22". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. المحليين
-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86
-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af
-%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%82%d9%88

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/. 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/
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كانون  Erdoğan'dan Libya açıklaması: Askerlerimiz peyderpey şu anda giriyor ."CNN Turk .5رابط المقابلة الرئيسية: "  24

https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-(. 2020آذار/مارس  10. )آخر زيارة للرابط: 2020الثاني/يناير 
aciklamasi-libya-erdogandan. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeriلالستماع إلى مقطع تأكيد وجود مقاتلين آخرين من غير القوات العسكرية التركية: "
peyderpey Libya'ya gidiyor ."7  (. 2020آذار/مارس  10. )آخر زيارة للرابط: 2020كانون الثاني/يناير

https://www.youtube.com/watch?v=LwHdCTz1hW4. 
 (.Muharip güç olarak orada farklı ekiplerimiz olacak bunlar bizim askerlerimiz içinden değilاالقتباس الحرفي )

 21. موقع الرئاسة التركية. ”Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız“المصدر الرئيسي:  25
/rusya-https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/116749-(. 2020آذا/مارس  10. )آخر زيارة للرابط: 2020شباط/فبراير 

alacagiz-ele-gelismeleri-tum-deki-idlib-ile-putin-baskani-devlet- . 
 doğan, "LİBYA'DA BİR KAÇ TANE ŞEHİDİMİZ VAR" dedi! Sosyal Medyada Büyük Tepki ÇektiEr! ."22المصدر: "  26

 . https://www.youtube.com/watch?v=wleABNh258M(. 2020آذار/مارس  10. )آخر زيارة للرابط: 2020شباط/فبراير 
 المنضوي ضمن الفيلق األول في الجيش الوطني السوري المعارض.  143تتبع الفرقة التاسعة/ قوات خاصة للواء  27

https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-libya-aciklamasi
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/116749/-rusya-devlet-baskani-putin-ile-idlib-deki-tum-gelismeleri-ele-alacagiz-
http://www.sadat.com.tr/tr/
http://www.sadat.com.tr/tr/
http://www.sadat.com.tr/tr/
https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-libya-aciklamasi
https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-libya-aciklamasi
https://www.youtube.com/watch?v=LwHdCTz1hW4
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/116749/-rusya-devlet-baskani-putin-ile-idlib-deki-tum-gelismeleri-ele-alacagiz-
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/116749/-rusya-devlet-baskani-putin-ile-idlib-deki-tum-gelismeleri-ele-alacagiz-
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/116749/-rusya-devlet-baskani-putin-ile-idlib-deki-tum-gelismeleri-ele-alacagiz-
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/116749/-rusya-devlet-baskani-putin-ile-idlib-deki-tum-gelismeleri-ele-alacagiz-
https://www.youtube.com/watch?v=wleABNh258M
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 بطاقة الحماية المؤقتة التي تمنحها تركيا عادة لالجئين السوريين فقط. 28
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https://twitter.com/MustafaSejari
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https://twitter.com/LyWitness/status/1211683559397904384
https://twitter.com/LyWitness/status/1211683559397904384
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https://www.youtube.com/watch?v=pPEWZrqyIdg
https://www.youtube.com/watch?v=pPEWZrqyIdg
https://www.google.fr/maps/place/Kayseri+Erkilet+Airport/@38.7741325,35.4822363,2329m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x152b13d9b6eae86b:0xe4b3482b7c61f0f9!2sKayseri+Erkilet+Airport!8m2!3d38.7724111!4d35.4932051!3m4!1s0x152b13d9b6eae86b:0xe4b3482b7c61f0f9!8m2!3d38.7724111!4d35.4932051?hl=en
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30 "Turkish air force receives second A400M". flightglobal. Dec 29, 2014. Last visit: March 12, 2020. 
https://www.flightglobal.com/turkish-air-force-receives-second-a400m/115512.article.  
31  “Exclusive: 2,000 Syrian fighters deployed to Libya to support government”. The Guardian. January 15, 2020. 
Last visit: March 13, 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-
deployed-to-libya-to-support-regime.  

https://twitter.com/LyWitness/status/1211683559397904384
https://www.google.fr/maps/place/Gaziantep+Airport/@36.9425561,37.4669894,14.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x1531dd3239fda6c3:0x50c2b5569694fe80!2sGaziantep+Airport!8m2!3d36.9471212!4d37.4740402!3m4!1s0x1531dd3239fda6c3:0x50c2b5569694fe80!8m2!3d36.9471212!4d37.4740402?hl=en
https://www.flightglobal.com/turkish-air-force-receives-second-a400m/115512.article
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-deployed-to-libya-to-support-regime
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-deployed-to-libya-to-support-regime
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32 “Exclusive: 2,000 Syrian fighters deployed to Libya to support government”. The Guardian. January 15, 2020. 
Last visit: March 13, 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-
deployed-to-libya-to-support-regime. 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-deployed-to-libya-to-support-regime
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-deployed-to-libya-to-support-regime
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https://m.facebook.com/MitigaAirport/?locale2=ar_AR
https://m.facebook.com/MitigaAirport/?locale2=ar_AR
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https://m.facebook.com/MitigaAirport/?locale2=ar_AR
https://m.facebook.com/MitigaAirport/?locale2=ar_AR
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http://www.theafricanaviationtribune.com/2012/12/libya-pics-libyan-airlines-takes.html
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https://twitter.com/LibyanPilot/status/283264429984976896
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 21للمزيد انظر: سوريا: البطاقات التعريفية التركية تطمس هوية السكان النازحين واألصليين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ  33

sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-https://stj- 2020شباط/فبراير  26آخر زيارة بتاريخ  2019أكتوبر 
-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa
-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9%d8%a7

%d8%aa%d8%b7/-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
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https://www.alsaaa24.com/2020/01/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/
https://www.alsaaa24.com/2020/01/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/
https://twitter.com/il_kanguru/status/1219254193967521792
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https://twitter.com/il_kanguru/status/1224259493497917442
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