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. آخر  2020تشرين األول/أكتوبر  23" موقع األمم المتحدة في  في ليبيا  "لحظة تاريخية": األمم المتحدة تشيد بتوقيع اتفاق وقف إطالق النار " 1

   https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064392. 2021نيسان/أبريل  26 للرابط:زيارة 
جيش العشائر هو تشكيل عسكري تابع للقوات الحكومية السورية ومدعوم من قبل الحرس الجمهوري التابع للجيش النظامي السوري، ويتواجد   2

الممتدة ما بين منطقة السبخة ومعدان شرق الرقة، تحت قيادة "تركي مخلف المرعي"، الملقب ب "تركي    في محافظة الرقة، في المنطقة

 مقاتل.  200-1500البوحمد"، )ينتمي لعشيرة البوحمد(، ويتراوح عدد عناصره ما بين  
ا فكرة تأسيس شركة أمنية خاصة باسم  دعم ضباط قاعدة "حميميم" الروسية في سوري، 2017تشير العديد من المصادر إلى أنّه في العام  3

الواجهة السورية  وقد اعتبروا أنها ، همقرها األساسي في ريف حما و حازت على ترخيص لمزاولة مهام الحماية والحراسة، حيث "الصياد"، 
على تجنيد آالف الشبان لالنتشار في حقول الغاز ومناجم الفوسفات بريف حمص،   شركة "الصياد" عملت   حيث   " األمنية الروسية، فاغنر" لشركة 

بدأ مندوبو شركة "الصياد" األمنية في  ،  2020 في شهر تشرين األول/ أكتوبر، حيث أشارت هذه المصادر إلى أنّه والخاضعة للنفوذ الروسي 

ول النفط ومناجم الذهب التي وضعت يدها روسيا عليها قرب الحدود  تجهيز قوائم متطوعون إلبرام عقود عمل معهم بهدف إرسالهم إلى حق
يشرف عليها "فواز  ، سابقاً باسم "صائدو داعش" والتي تُعرف  " الصياد " شركة  .، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أّن الكولومبية  -الفنزويلية

، وقد كان قد قُتل عدد من مقاتلي  الروسية "فاغنر"التعاون مع شركة ميخائيل جرجس" أحد أبرز القائمين على تجنيد السوريين لنقلهم إلى ليبيا، ب
 . 2018"صائدو داعش"، في ضربات أميركية على قوات الحكومة السورية وحلفاؤها في دير الزور، وتحديداً في شباط/فبراير 

https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064392
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  22في  24" شبكة السويداء لسويداء .! بوتين واألسد يزجان بمئات الشباب السوريين كمرتزقة في المحرقة الليبية والعشرات من ا “4

   https://suwayda24.com/?p=14322. 2021نيسان/أبريل  30زيارة للرابط: .. آخر 2020حزيران/يونيو  

https://earth.google.com/web/search/%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9+%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b0%d9%82%d9%8a%d8%a9/@35.4086437,35.9454589,46.17254994a,842.03047104d,35y,0h,45t,0r/data=CqQBGnoSdAolMHgxNTI0MDA3MGQ3MzgzMDc1OjB4NTJlNGZiMTBkNzQ2ZTI1ORm0m89vTrRBQCEnmxfMBPlBQCo52YLYp9i52K_YqSDYrdmF2YrZhdmK2YUg2KfZhNi52LPZg9ix2YrYqSDYp9mE2YTYp9iw2YLZitipGAIgASImCiQJDYC9Qo04PUAReM6hjzoxPUAZOVCvdSQMMEAhzvhySUTzL0AoAg
https://earth.google.com/web/@31.9996597,21.20035602,231.77410414a,1454.90398888d,35y,0h,0t,0r/data=CjoaOBIyCiUweDEzODE4MjI2M2I4MWU3ZDc6MHg1NjdkNDhiZjMxNWVhM2VlKglBbCBLaGFkaW0YAiAB
https://earth.google.com/web/@32.09659935,20.2797585,130.03290713a,7042.31442353d,35y,0h,0t,0r/data=Ck0aSxJFCiUweDEzODMwMWU0OTY2ZDdkZTU6MHhkZDU5YWI4Yjg2ZGFmOGJmKhxCZW5pbmEgSW50ZXJuYXRpb25hbApBaXJwb3J0GAIgAQ
https://suwayda24.com/?p=14322
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سوريون من أجل الحقيقة   ليبيا إلى جانب “حفتر”بتواطؤ “حكومي سوري” شركة أمنية روسية تجنّد آالف السوريين كمرتزقة للقتال في  "  5

https://stj-. 2021نيسان/أبريل  26. آخر زيارة بتاريخ  2020تموز/يوليو  28والعدالة في 
-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-sy.org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6
-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%

%d8%aa%d8%ac-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-8%a9d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d%/   

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/
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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مكتب المفوض السامي. آخر  -حقوق اإلنسان-"، موقع األمم المتحدةاالتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم "  6

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Mercenaries.aspx.  2021نيسان/أبريل  30زيارة بتاريخ 
  4" موقع األمم المتحدة في  المسائل الجزائية -الفصل الثامن عشر-.. االتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم 6 "  7

.  2021أيار/مايو  3. آخر زيارة بتاريخ 1989كانون األول/ديسمبر 

6&chapter=18&clang=_en-mtdsg_no=XVIIIhttps://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&   

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&clang=_en
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    ،

 
الزور، وكان قد انضّم لمليشيا الدفاع الوطني   عاماً، وهو من سكان حي "الجورة" بمدينة دير 37والملقب باسم "فراس عراقية"،  س جهام" ا"فر 8

 إلى أن أصبح الحقاً القائد العام لها.   2011في العام  
 ( ذاته. 4المصدر رقم )  9

. آخر  2021آذار/مارس  3" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في بعد تدفق اآلالف منهم؛ مصير مجهول ينتظر المرتزقة السوريينليبيا:  " 10

sy.org/ar/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-https://stj-.  2021نيسان/أبريل  26زيارة بتاريخ 

https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%85%d8%9b-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/
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-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b9%d8%af

-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%85%d8%9b-7%d9%81d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a%

%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1%/   

. آخر زيارة  2021آذار/مارس  12" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في سوريا/ليبيا: أطفال مقاتلون عالقون في مطار معتيقة الدولي  "  11

b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7sy.org/ar/%d8-https://stj%-. 2021نيسان/أبريل  26بتاريخ 
-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7
-d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86%

%d9%85%d8%b7-%d9%81%d9%8a-d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%/   

https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%85%d8%9b-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%85%d8%9b-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%85%d8%9b-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%85%d8%9b-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%af%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%85%d8%9b-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b7/
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نيسان/أبريل   2. آخر زيارة بتاريخ  2020كانون األول/ديسمبر  24في   24" شبكة السويداء ألف سوري لزجهم في ليبيا  20روسيا تستقطب   "  12

2021 .https://suwayda24.com/?p=15911 

 

https://suwayda24.com/?p=15911
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 https://twitter.com/suwayda24/status/1352692369670492160 للمزيد من االطالع انظر:  13
 للقوات الحكومية السورية.   وهو تشكيل عسكري تابعتتبع ميليشيا "البوحمد" لجيش العشائر   14
 قائد لواء "الحربي" في الحرس الجمهوري التابع للحكومة السورية.  15

https://twitter.com/suwayda24/status/1352692369670492160
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أيار/مايو   3. آخر زيارة بتاريخ 2021نيسان/أبريل  30في   24" شبكة السويداء السويداء يكشفون تفاصيالً جديدة مقاتلون عادوا من ليبيا إلى  "  16

2021 .https://suwayda24.com/?p=16801   

https://suwayda24.com/?p=16801
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  6. آخر زيارة بتاريخ 2021شباط/فبراير   4" موقع صوت العاصمة في روسيا تُجنّد مجموعة جديدة من أبناء الغوطة الشرقية للقتال في ليبيا  "  17

.  2021نيسان/أبريل 

https://damascusv.com/archives/35207?fbclid=IwAR19iMUGSeCmHi4oMalMJCUvlLjE6zoi2rFaI0raIWwjsr5nT3
6vGSvkd84   

https://damascusv.com/archives/35207?fbclid=IwAR19iMUGSeCmHi4oMalMJCUvlLjE6zoi2rFaI0raIWwjsr5nT36vGSvkd84
https://damascusv.com/archives/35207?fbclid=IwAR19iMUGSeCmHi4oMalMJCUvlLjE6zoi2rFaI0raIWwjsr5nT36vGSvkd84
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