


 

www.stj-sy.org  Page | 2  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"



 

www.stj-sy.org  Page | 3  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"

 
آخر  ). 2020أيار/مايو  11. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة . " اإلجراءات والتبعات القانونيةتجنيد تركيا لمرتزقة سوريين للقتال في ليبيا: "  1

sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-https://stj-.  (2020تموز/يوليو  3 للرابط:زيارة 
-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9-%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8
-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-9%8a%d9%86d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d%

%d9%84/-d9%81%d9%8a% 
، ويعتبر القوة الضاربة للجيش الروسي في سوريا، وبعد دخول التسوية في الجنوب السوري حيز التنفيذ في  2016تم تشكيله في نهاية عام   2

ة تحت قيادة )أحمد العودة( القيادي السابق في “قوات شباب السنة”  ، انضمت إليه معظم قوات المعارضة السورية المسلح 2018تموز/يوليو 

 المعارضة. 

https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%84/
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https://earth.google.com/web/@32.09659935,20.2797585,130.03290713a,7042.31442353d,35y,0h,0t,0r/data=Ck0aSxJFCiUweDEzODMwMWU0OTY2ZDdkZTU6MHhkZDU5YWI4Yjg2ZGFmOGJmKhxCZW5pbmEgSW50ZXJuYXRpb25hbApBaXJwb3J0GAIgAQ
https://earth.google.com/web/@31.9996597,21.20035602,231.77410414a,1454.90398888d,35y,0h,0t,0r/data=CjoaOBIyCiUweDEzODE4MjI2M2I4MWU3ZDc6MHg1NjdkNDhiZjMxNWVhM2VlKglBbCBLaGFkaW0YAiAB
https://earth.google.com/web/search/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1+near+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%81%d8%b1%d8%a9%d8%8c+Libya/@29.20516394,16.01128037,253.80876701a,4651.58843804d,35y,0.00151539h,11.97398536t,-0r/data=Co4BGmQSXgokMHgxM2JkZDliOTQwYjUwYjJmOjB4OTk2MTlmMjc4NGE5ZmNiGc9DEmLTNT1AIetGaYAcADBAKiTZgtin2LnYr9ipINin2YTYrNmB2LHYqSDYp9mE2KzZiNmK2YcYAiABIiYKJAn2LZL6zBw-QBE4hk5b4T87QBnTcg-xc9w0QCGUEDKzPvoqQA
https://earth.google.com/web/search/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1+near+%d8%a8%d9%86%d9%8a+%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af%d8%8c+Libya/@31.73190383,13.96292735,274.92926038a,2545.00016609d,35y,0.28000348h,30.20029377t,0r/data=CpABGmYSYAolMHgxM2E1YTJlM2QzM2E5ZTA5OjB4ZGRjYmE2ZDEwNzg4Y2U5NhneGRKcn7s_QCFOJ9nqcuorQCol2YXYt9in2LEgbmVhciDYqNmG2Yog2YjZhNmK2K_YjCBMaWJ5YRgCIAEiJgokCRw42x9uzj9AESR5ueWqtT9AGWIuXkl1VCxAId7V1e5K1StA
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آخر زيارة  ). 2020شباط/فبراير  14.موقع صوت العاصمة   ”حصري: الروس يُجنّدون أبناء دوما للقتال في ليبيا“اقرأ على سبيل المثال:  3

 https://damascusv.com/archives/20685. (2020حزيران/يونيو  16  للرابط
.  2020شباط/فبراير  15.  24"، شبكة السويداء  حزب سياسي مرخص يعمل على تجنيد مرتزقة في سوريا للقتال في ليبيا بدعم جهة روسية "  4

 https://suwayda24.com/?p=13043(. 2020  يونيو/حزيران 14)آخر زيارة للرابط:  
آخر زيارة  ). موقع عنب بلدي. 2020أيار/مايو  14في  روسيا تواصل محاوالت “تجنيد” سوريين إلى جانب “حفتر”للمزيد من االطالع: "  5

 https://www.enabbaladi.net/archives/377991. (2020حزيران/يونيو  16  للرابط
ليبيا: تقرير لألمم المتحدة يؤكد وجود  حصلت على ملخص من هذا التقرير: "  24هذه الوثيقة لم تكن مخصصة للنشر العام، لكن وكالة فرانس  6

.  2020حزيران/يونيو  16. آخر زيارة بتاريخ 2020أيار/مايو   16في   24" وكالة فرانس ر حفترمرتزقة روس وسوريين لدعم المشي

-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-https://www.france24.com/ar/20200507
-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%8A%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9
-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%
-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%
-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-D8%B1%D9%88%D8%B3%
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-5D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%8%

D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1% 

https://damascusv.com/archives/20685
https://suwayda24.com/?p=13043
https://www.enabbaladi.net/archives/377991
https://www.france24.com/ar/20200507-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20200507-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20200507-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20200507-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20200507-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20200507-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20200507-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1


 

www.stj-sy.org  Page | 6  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"

https://www.facebook.com/%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-111035370577259/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDuXGIanrCqms7tmTO8EHAHQAOu5zS2fWM65t5RZTswvkTYv8ttzTteYm0PkM_RsrgMjB_CBJsq99D2
https://www.facebook.com/%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-111035370577259/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDuXGIanrCqms7tmTO8EHAHQAOu5zS2fWM65t5RZTswvkTYv8ttzTteYm0PkM_RsrgMjB_CBJsq99D2
https://www.facebook.com/%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-111035370577259/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDuXGIanrCqms7tmTO8EHAHQAOu5zS2fWM65t5RZTswvkTYv8ttzTteYm0PkM_RsrgMjB_CBJsq99D2
https://www.facebook.com/%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-111035370577259/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDuXGIanrCqms7tmTO8EHAHQAOu5zS2fWM65t5RZTswvkTYv8ttzTteYm0PkM_RsrgMjB_CBJsq99D2
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 وهي مختلفة عن "حكومة الوفاق" المعترف بها دولياً. وهذه الحكومة المؤقتة غير معترف بها حتى من الدول الداعمة للمشير "خليفة حفتر".  7
. )آخر  2020آذار/مارس  3" وكالة سانا في فيديو-وماسي بين البلدين الشقيقينإعادة فتح السفارة الليبية في دمشق إيذاناً بعودة التمثيل الدبل"  8

 https://www.sana.sy/?p=1116600(. 2020حزيران/يونيو   16زيارة للرابط: 

https://www.sana.sy/?p=1116600
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aircraft-fighter-military-deploys-https://www.dvidshub.net/image/6220925/russia-للمزيد من االطالع انظر:  9

libya 
active-aircraft-russian-of-evidence-https://www.africom.mil/pressrelease/32941/new-للمزيد من االطالع انظر:  10
li-in 

https://twitter.com/USAfricaCommand/status/1265240771269197830
https://www.dvidshub.net/image/6220925/russia-deploys-military-fighter-aircraft-libya
https://www.dvidshub.net/image/6220925/russia-deploys-military-fighter-aircraft-libya
https://www.africom.mil/pressrelease/32941/new-evidence-of-russian-aircraft-active-in-li
https://www.africom.mil/pressrelease/32941/new-evidence-of-russian-aircraft-active-in-li
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https://www.africom.mil/pressrelease/32941/new-evidence-of-russian-aircraft-active-in-li
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. )آخر زيارة  2020حزيران/يونيو  7" وكالة رويترز في مصادر: تسارع حملة روسية لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا خالل مايو-حصري "  11

 https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN23E0C8 (.2020تموز/يوليو  1للرابط  
12  "US says Russian troops are destabilizing Libya  موقع "CNN politics  آخر زيارة  2019تشرين الثاني/نوفمبر   26في( .

destabilizing-russia-https://edition.cnn.com/2019/11/26/politics/us-(. 2020حزيران/يونيو  19للرابط: 
tmllibya/index.h 

". موقع روسيا اليوم في  الكرملين: تصريحات الخارجية األمريكية حول نشر روسيا وحدات عسكرية لزعزعة استقرار ليبيا غير صحيحة "  13

https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-(. 2020حزيران/يونيو   19. )آخر زيارة للرابط 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27
-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86
-%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AAD8%AA%D8%
-C%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A%
-%D8%AD%D9%88%D9%84-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%
-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-D9%86%D8%B4%D8%B1%
-%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D8%B3%D9%83-D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%

D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/% 

https://libya.liveuamap.com/en/time/30.06.2020
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN23E0C8
https://edition.cnn.com/2019/11/26/politics/us-russia-destabilizing-libya/index.html
https://edition.cnn.com/2019/11/26/politics/us-russia-destabilizing-libya/index.html
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1063497-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/
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• 

• 

• 

 
على يد “وحيد فهد البلعوس”، ومرجعيتها الدينية   2012ن أكبر الفصائل المحلية في السويداء حيث تنتشر بغالبية مناطقها. تأسست عام م 14

حيى الحجار”. ومن أبرز األسباب التي دفعت المرجعيات الدينية والمشايخ القائمين عليها لتأسيسها هو  الشيخ “راكان األطرش” والشيخ “ي
انحراف المرجعية الدينية من وجهة نظرهم عن مسار الحياد، وتماهيهم مع الحكومة السورية في العديد من المواقف، حيث رفع مؤسسها “وحيد  

رام”، وتدخلت الحركة مرات عدة وضغطت على قوات الحكومة السورية من أجل اإلفراج عن  البلعوس” شعار “دم السوري على السوري ح

، برفقة العشرات من مقاتلي الحركة بعد انفجار  2015معتقلين من الطائفة الدرزية، وقتل مؤسسها “وحيد البلعوس” في شهر أيلول/سبتمبر عام 

ام إلى استخبارات الحكومة السورية باعتبار أن “البلعوس” كانت له مواقف حادة قبيل  استهدف موكبه في محافظة السويداء، لتتوجه أصابع االته
ه: “كرامتنا  مقتله متعلقة بالتحاق شباب محافظة السويداء بالخدمة اإللزامية، وجاء مقتله بعد أسابيع من قوله لجملته المشهورة قبل أسابيع من مقتل 

 أغلى من بشار األسد” 
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• 

 

 
. )آخر زيارة  2020حزيران/يونيو   27" موقع صوت العاصمة في الدفعة الثالثة من أبناء جنوب دمشق للقتال في ليبيا روسيا تتجّهز لنقل "  15

 https://damascusv.com/archives/26036(. 2020حزيران/يونيو  30للرابط: 

https://damascusv.com/archives/26036
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. )آخر زيارة  2020كانون الثاني/يناير  11في   DW" موقع  تمر برلين حول ليبيا وتلتقي بوتين في موسكوميركل تحشد الجهود إلنجاح مؤ "  16

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-(. 2020حزيران/يونيو  29للرابط: 
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF
-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%
-%D8%AD%D9%88%D9%84-D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%
-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-A%D8%A7D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8%
-%D9%81%D9%8A-D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%

51967889-D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a% 
ن،  عتقد بأّن لها عالقات بالرئيس الروسي والكرمليشبه عسكرية يُ  منظمةتعّد تشير العديد من المصادر إلى أّن مجموعة "فاغنر" الروسية،  17

 رجل األعمال وحليف الرئيس الروسي فالديمير بوتين.  " يفغيني بريغوزين "   وبأنها تابعة ل

ديمتري  " على يد   2014عتقد أنها تأسست عام وإلى جانب ليبيا، قاتَل مرتزقة تابعون للمجموعة في سوريا وأوكرانيا ودول وأخرى، فيما يُ 

 .الذي كان عميداً في الجيش الروسي  " أوتكين

إلى جانب الحكومة السورية. حيث يتركز  " فاغنر " أن هناك قرابة ألفي مرتزق في سوريا يعملون لصالح   2016مراقبون حتى عام ويقّدر 

 نشاطها في السنوات األخيرة في حماية المنشآت النفطية في البالد. 

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a-51967889
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a-51967889
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a-51967889
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a-51967889
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a-51967889
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a-51967889
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/a-51967889
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https://www.google.com/maps/place/Mamtinah,+Syria/@33.1054875,35.9232566,1251m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x15194d49d4f369ad:0xea6125b2c10d586c!2sMamtinah,+Syria!3b1!8m2!3d33.1044405!4d35.9233786!3m4!1s0x15194d49d4f369ad:0xea6125b2c10d586c!8m2!3d33.1044405!4d35.9233786
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1325517974325830&set=pcb.1325516014326026&type=3&theater
https://www.google.com/maps/place/Mamtinah,+Syria/@33.1054875,35.9232566,1251m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x15194d49d4f369ad:0xea6125b2c10d586c!2sMamtinah,+Syria!3b1!8m2!3d33.1044405!4d35.9233786!3m4!1s0x15194d49d4f369ad:0xea6125b2c10d586c!8m2!3d33.1044405!4d35.9233786
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1325517974325830&set=pcb.1325516014326026&type=3&theater
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  18. آخر زيارة بتاريخ 2020راير شباط/فب 12" موقع صوت العاصمة في حصري: الروس يُجنّدون أبناء دوما للقتال في ليبيا"  18

 https://damascusv.com/archives/20685. 2020حزيران/يونيو  

https://damascusv.com/archives/20685
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"
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 ter.com/OALD24/status/1276628536934219782/photo/1https://twitللمزيد من االطالع انظر:  19

https://twitter.com/OALD24/status/1276628536934219782/photo/1
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• 

https://earth.google.com/web/search/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%84%d8%b3%d8%8c+Syria/@34.60339525,37.0874473,674.17109812a,6821.38554643d,35y,-0h,0t,0r/data=CnIaSBJCCiUweDE1MjMzYTRiMWExNWJkMWY6MHhlNjJlOWYwOGIxN2IwZTFmKhlBbCBGdXJxbHVzCtin2YTZgdix2YLZhNizGAIgASImCiQJF7JVQ404PUARTA-AijoxPUAZ5UvPRnEMMEAhfqTqpqryL0A
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• 



 

www.stj-sy.org  Page | 28  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"

 

• 

• 

 
 . 2020تّم السيطرة عليه من قبل حكومة "الوفاق الوطني" في بداية حزيران/يونيو  20



 

www.stj-sy.org  Page | 29  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"



 

www.stj-sy.org  Page | 30  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"

 
  2. آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر  9" موقع عين ليبيا في  »أجنحة الشام« تُطلق خًطا مباشًرا يربط بين بنغازي ودمشق "  21

https://www.eanlibya.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-. 2020تموز/يوليو 
-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8B%D8%A7-D8%AE%D8%B7%D9%8B%D8%A7%

%A8%D8%B7/D9%8A%D8%B1%D8% 

https://www.eanlibya.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7/
https://www.eanlibya.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7/
https://www.eanlibya.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7/
https://www.eanlibya.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7/
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https://earth.google.com/web/@31.06354651,16.60451434,79.64587418a,2960.58416449d,35y,-0h,0t,0r


 

www.stj-sy.org  Page | 35  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"



 

www.stj-sy.org  Page | 36  

 بتواطئ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"

 

 
للمزيد من االطالع انظر:   22

https://www.facebook.com/maher.sharafeddine/photos/a.447192615424842/1990812197729535/?type=1
&theater 

https://www.facebook.com/maher.sharafeddine/photos/a.447192615424842/1990812197729535/?type=1&theater
https://www.facebook.com/maher.sharafeddine/photos/a.447192615424842/1990812197729535/?type=1&theater
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 https://twitter.com/ajaltamimi/status/1254472065312317446للمزيد من االطالع انظر:  23
.  2020حزيران/يونيو   25. آخر زيارة بتاريخ 2020نيسان/أبريل   14للمزيد من االطالع: "صائدو داعش" بقلم أيمن جواد تميمي في  24

http://www.aymennjawad.org/22565/ 
  17في  24" موقع السويداء بوتين واألسد يزجان بمئات الشباب السوريين كمرتزقة في المحرقة الليبية والعشرات من السويداء .!  "  25

 https://suwayda24.com/?p=14322. 2020حزيران/يونيو  24. آخر زيارة بتاريخ 2020حزيران/يونيو  

https://twitter.com/ajaltamimi/status/1254472065312317446
http://www.aymennjawad.org/22565/
https://suwayda24.com/?p=14322
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الذي يتزعم هذا التشكيل في منطقة    " بني حرب"لواء يتبع للحرس الجمهوري تّم تشكيله من قبل "صالح الحربي" أحد وجهاء عشيرة   26

 . البوكمال
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  30. آخر زيارة بتاريخ 2020حزيران/يونيو   30في   24" شبكة السويداء يفاجئ ذويه باتصال من ليبيا .!  18طفل من السويداء دون سن  "  27

kDxJjrKanFtmc5https://suwayda24.com/?p=14454&fbclid=IwAR3wcgpzFoUdmKO5F-. 2020حزيران/يونيو  
JmLdIAsUHHlMj2pRXRt83WMal6A 

https://suwayda24.com/?p=14454&fbclid=IwAR3wcgpzFoUdmKO5FkDxJjrKanFtmc5-JmLdIAsUHHlMj2pRXRt83WMal6A
https://suwayda24.com/?p=14454&fbclid=IwAR3wcgpzFoUdmKO5FkDxJjrKanFtmc5-JmLdIAsUHHlMj2pRXRt83WMal6A
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