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،  2020أيار/مايو   11" تجنيد تركيا لمرتزقة سوريين للقتال في ليبيا: اإلجراءات والتبعات القانونية"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة،  1

-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-https://stj
-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9
-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-8a%d9%8a%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%

%d9%84/-%d9%81%d9%8a   :(.2020آب/أغسطس  1)آخر زيارة للرابط 

لة،  " بتواطؤ حكومي سوري شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب حفتر"، سوريون من أجل الحقيقة والعدا  

sy.org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-https://stj-، 2020تموز/يوليو  28
-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a
-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%83%d8%a9%d8%b4%d8%b1%d9

%d8%aa%d8%ac/-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9  :(. 2020آب/أغسطس   1)آخر زيارة للرابط 

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/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac/
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معة  بعة جاأنتوني أنغي ، "اإلمبريالية والنظرية القانونية الدولية" ، في دليل أكسفورد لنظرية القانون الدولي )أكسفورد ، المملكة المتحدة: مط  2

 (. 2016أكسفورد، 
 ( فيلسوف قانوني وعالم الهوت. 1546-1483فرانسيسكو دي فيتوريا ) 3
 (. 2012أنتوني أنغي، اإلمبريالية والسيادة وصياغة القانون الدولي )كامبريدج ، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج ،  4
ولي"، تحقيق اليوتوبيا: مستقبل القانون الدولي، تحرير أنطونيو كاسيزي  مارتي كوسكينيمي، "المخاطر الموضوعية لمشاريع المجتمع الد 5

 (. 2012)أكسفورد، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة أكسفورد، 
 ( فيلسوف قانوني هولندي وأحد أوائل واضعي القانون الدولي. 1645-1583جروتيوس )  
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ة، وأفارقة: العرق وتقرير المصير في القانون الدولي، الشؤون األفريقية  سيبا نزتيوال غروفوغي، أصحاب السيادة، وأشباه أصحاب السياد  6

 (. 1996)مينيابوليس، الواليات المتحدة: مطبعة جامعة مينيسوتا، 
لسيادة  ا أنغي، اإلمبريالية والسيادة وصياغة القانون الدولي؛ أنتوني أنغي أستاذ في القانون الدولي في جامعة يوتا ومؤلف كتاب "اإلمبريالية و 7

 . 2012وصياغة القانون الدولي" الصادر عام  
إليها    محاكمات نورمبرج هي سلسلة من المحاكمات التي أجريت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة النظام النازي. وغالباً ما يشار   8

ل محاكمة دولية.   على أنها أوَّ



 

www.stj-sy.org  Page | 6  

 تجنيد روسيا وتركيا لمرتزقة سوريين في ليبيا: وجهان لعملة استعمارية واحدة 

 

 
 

 
يسيا، باندونج، التاريخ العالمي، والقانون الدولي: الماضي العصيب والمستقبل المعلق  لويس إسالفا، مايكل فخري، والمحرر فاسوكي. ن  9

 (. 2017)كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج، 
 . 1220آن أورفورد، "الماضي كقانون أم تاريخ؟ صلة اإلمبريالية بالقانون الدولي الحديث، "أوراق عمل القانون الدولي والعدالة" ،   10
(: باحث  2011-1937. أنطونيو كاسيزي )ZaöRV 40 (1980): 1-30أنطونيو كاسيزي، "المرتزقة: مقاتلون شرعيون أم مجرمو حرب؟"،  11

قانوني دولي صدرت له العديد من المؤلفات في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي، ترأس المحكمة الجنائية الدولية  
 السابقة والمحكمة الخاصة بلبنان. ليوغوسالفيا 
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• 

• 

 
الجمعية العامة لألمم   .2008كريستوفر كينزي، "القانون الدولي ومراقبة المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة"، الثقافات والنزاعات،  12

 ل/سبتمبر من كل عام. دولة عضو، وتعقد اجتماعاتها في شهر أيلو 193( هي هيئة تابعة لألمم المتحدة تضم ممثلين عن UNGAالمتحدة )
 كينزي. كريستوفر كينزي: محاضر في العالقات الدولية بجامعة كينجز )جامعة الملك( في لندن.  13
، رقم  163كريستوفر سبيرن، "حلف شمال األطلسي وروسيا والشركات العسكرية واألمنية الخاصة: لو كينغ في التفّكر المبهم"، مجلة روسي  14

3 (2018 :)66-72 . 
،   2019أيار/مايو  17-13حظات األولية للفريق العامل على استخدام المرتزقة في ختام زيارته لسويسرا"، "المال 15

sID=24622&LangID=Ehttps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?New   :آخر زيارة للرابط(

 (. 2020أيار/مايو  10

 ، 2017كانون األول/ديسمبر   15-8"النتائج األولية لمجموعة العمل حول استخدام المرتزقة في زيارة رسمية لها إلى غانا"، 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22595&LangID=E   :آخر زيارة للرابط(

 (. 2020أيار/مايو  10

،  2016تشرين األول/أكتوبر   19لفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة" ، "بعثة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل ا 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20696&LangID=F  ة للرابط:  )آخر زيار

 (،2020أيار/مايو  10

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24622&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22595&LangID=E
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20696&LangID=F
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،  2020أيار/مايو  11"تجنيد تركيا لمرتزقة سوريين للقتال في ليبيا: اإلجراءات والتبعات القانونية"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة،  16

-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-https://stj
-d9%82%d8%a9%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%
-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86

%d9%84/-%d9%81%d9%8a   :(.2020آب/أغسطس  1)آخر زيارة للرابط 

 ع.اتفاقيات جنيف هي المصادر الرئيسية للقانون اإلنساني الدولي التي تُعنى بحماية المقاتلين والمدنيين في أوقات النزا   
. تُعّد "قضية لوتس"  10، وحملت رقم  1927قضية باخرة "لوتس" بين فرنسا وتركيا تمَّ البت فيها من قبل المحكمة الدائمة للعدل الدولي عام  17

 قضية بارزة في القانون الدولي، إذ أرست عدداً من المبادئ التي ال تزال سارية حتى اآلن. 
األمس واليوم" في كل من باندونغ، التاريخ العالمي والقانون الدولي: ماٍض حرج ومستقبل عالق،  ب.س.شيمني ، "مناهضة اإلمبريالية: بين  18

. شيمني:  48-35(، 2017حرره لويس إسالفا، ميشيل فخري ومحرر فاسوكي. نيسيا )كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج، 

 ثالث في التعاطي مع القانون الدولي. باحث في القانون الدولي مرتبط بحركة نهج العالم ال

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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،  2019أيلول/سبتمبر    1"موسكو تجمع غنائم الحرب في سوريا األسد"، صحيفة فاينانشل تايمز،  19

8e884d3ea203-96bd-11e9-b83e-https://www.ft.com/content/30ddfdd0   :(. 2020آب/أغسطس   1)آخر زيارة للرابط 

،  2020أيار/مايو  19"هل سئمت روسيا من الرئيس السوري بشار األسد؟"، الجزيرة،     

200517173011730.html-damascus-moscow-https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/rift  :1)آخر زيارة للرابط  
 (. 2020آب/أغسطس 

  2019االقتصادي في سوريا"، المعهد الملكي للشؤون الدولية )معهد تشاتام هاوس(، آذار/مارس  سنان حاحت: "روسيا وإيران: التأثير   

-03-syria/2019-influence-economic-iran-and-ouse.org/publication/russiahttps://www.chathamh
08RussiaAndIranEconomicInfluenceInSyria.pdf  :(. 2020آب/أغسطس  1)آخر زيارة للرابط 

،  2020شباط/فبراير  20"قانون قيصر: اآلثار والتنفيذ"، المركز السوري للعدالة والمساءلة،    

-8%d9%86https://ar.syriaaccountability.org/2020/02/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%8
-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d8%b5%d8%b1

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0/  :(. 2020آب/أغسطس  1)آخر زيارة للرابط 
الالذقية. هيومن رايتس وتش.   "دمهم ما زال هنا" عمليات اإلعدام وإطالق النار العشوائي واتخاذ الرهائن من قبل قوات المعارضة في ريف  20

(. 2020آب/أغسطس  3. )آخر زيارة للرابط: 2013تشرين األول/أكتوبر  11

https://www.hrw.org/ar/report/2013/10/11/256480   
،  2018آذار/مارس  10"مكتب البريد التركي يخدم جرابلس السورية المحررة"، دايلي صباح،   21

jarablus-liberated-syrias-serves-office-post-rkishcrisis/2018/03/10/tu-https://www.dailysabah.com/syrian  آخر(

 (. 2020آب/أغسطس  1زيارة للرابط: 

،  2018آب/أغسطس    29"من عفرين إلى جرابلس.. تركيا صغيرة في الشمال"، عنب بلدي،    

ives/248305https://www.enabbaladi.net/arch  :(. 2020آب/أغسطس   1)آخر زيارة للرابط 

https://www.al-  2020حزيران/يونيو  15"لماذا تضخ تركيا ليرتها في سوريا؟"، المرصد،   
-alleviate-lira-turkish-pouring-ankara-syria-monitor.com/pulse/originals/2020/06/turkey

sanctions.html#ixzz6Tbs4cBmK  :(. 2020آب/أغسطس   1)آخر زيارة للرابط 
،  2020تموز/يوليو  29نب بلدي، نينار خليفة: "استيالء وانتفاع وإتاوات.. من يحمي حقوق الملكية في عفرين؟"، ع 22

https://www.enabbaladi.net/archives/402851  :(. 2020آب/أغسطس   1)آخر زيارة للرابط 

،  2020آذار/مارس  9العدالة، "عفرين: شيخ الحديد: ترهيب وتضييق اقتصادي بحق السكان المحليين"، سوريون من أجل الحقيقة و  

-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-https://stj
-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af
-%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/   :(. 2020طس آب/أغس 1)آخر زيارة للرابط 

،  2020نيسان/أبريل  28في سوريا"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة،   19"تركيا: تكرار استخدام مياه “علوك” كسالح خالل جائحة كوفيد   

-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-https://stj
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