
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة الغالف ، 

https://youtu.be/5kdSbJFqlyo 

 لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نرشه فصيل "لواء السلطان مراد" تظهر معسكراً تابعاُ للفصيل يف ليبيا. 
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وال بوادر   طرابلس يف    مازالوا السوريني    املرتزقة من  آالف    ليبيا: خمسة 
 للمغادرة 

يجب أن   بعد إعادة فتح الطريق الساحيل الواصل بني مناطق سيطرة طريف النزاع الليبي، قالت األمم املتحدة
 إخراج املرتزقة واملقاتلني األجانب هي الخطوة التالية  يكون
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  إعادة فتح الطريق الساحيلعن  ،  (5+5)  " املعروفة باسم"اللجنة الليبية املشرتكة  أعلنت،  2021متوز/يوليو    30بتاريخ  
 . 2019منذ نيسان/أبريل  بدأالليبي الذي يصل رشق البالد بغربها بعد إغالق 

جانبها   "من  ليبيارحبت  يف  للدعم  املتحدة  األمم  رسمياً "  بعثة  الساحيل  الطريق  متوز/يوليو،    30من    اعتباراً   فتح 
إىل أن الخطوة الرئيسية التالية يجب أن تكون  له  بيان" يف يان كوبيش". وأشار رئيس البعثة تاريخياً  واعتربته إنجازاً 

 مشرياً إىل أّن ذلك يشمل "كال الجانبني".  .الرشوع يف سحب جميع املرتزقة واملقاتلني األجانب دون تأخري.

إىل   لألمم املتحدة، دعوا فيه فيه  ني تابعني من قبل خرباء حقوقينرُش  منفصل آخر،    بيانبيان البعثة جاء بالتزامن مع  
الفريق  "رئيسة " جيلينا أباراك"قالت حيث خروج جميع املرتزقة واملتعاقدين الخاصني املرتبطني باملرتزقة من ليبيا. 

ني واألمنيني مازالوا يعملون بأّن املرتزقة واملتعاقدون الخاصون من العسكري"  العامل املعني مبسألة استخدام املرتزقة
وسيا وسوريا والسودان وتشاد، يعملون يف  هؤالء "املتعاقدين" ينحدرون من ر يف ليبيا، بينام أشار فريق الخرباء إىل  
 . ليبيا، وبعضهم يستويف معايري املرتزقة

املعارض  /لجيش الوطني السوريلرتزقة السوريني ممن يتبعون بتجنيد آالف امل  تركيارشعت ، 2020ومنذ آواخر عام 
، ضد الجيش الليبي الوطني بقيادة الجرنال خليفة حفرت،  " حكومة الوفاق"وزجهم يف معارك ليبيا إىل جانب قوات  

الشبان من املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية   آالفأيضا عىل تجنيد    روسياوعىل الجانب اآلخر عملت  
 . جانب قوات "حفرت"وإرسالهم للقتال إىل 

ليبيا تنديداً   ت عملياتوقد الق و   إرسال املرتزقة السوريني إىل    هم بسحب  متكررةمطالب  ، تبعها  واسعاً   دولياً محلياً 
رغم ذلك، تجاهلت    .وإعادتهم إىل بلدانهم األصلية ووقف عمليات تجنيد السوريني كمرتزقة يف نزاعات خارجية

لسوريني كمرتزقة هذه املطالب وعىل رأسهم روسيا وتركيا، ومل تتخذ أي خطوات  األطراف املعنية بتجنيد واستخدام ا
بتاريخ    جديدة  حصلت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عىل معلومات  ويف هذا السياقفعلية يف هذا الصدد.  

باستمرار تركيا تجديد عقود املرتزقة املتواجدين حالياً يف ليبيا واالستمرار أيضاً بنقل  تفيد    ، 2021آب/أغسطس    1
رحالت فقط   4يف حني اقترصت رحالت عودة املرتزقة إىل سوريا عىل  األسلحة واملعدات العسكرية إىل طرابلس،  

   رفضوا تجديد عقودهم.ذين المن املرتزقة  أعداداً ، وضمت 2021جرت خالل شهري حزيران/ يونيو ومتوز/ يوليو 

طفالً سورياً جديداً، ضمن   55وجود حوايل  قيقة" رصدت يف تقرير سابق  حوتجدر اإلشارة إىل أن "سوريون من أجل ال
منها "مطار معتيقة الدويل" و"مخيم النازحني"  يف املناطق الخاضعة لسيطرة "حكومة الوفاق" سابقاً،  مواقع مختلفة؛  
 "معسكر الصاحبة" و "مرشوع الهضبة" و "مخيم النعام". بالقرب منه، و 

 

 آالف مرتزق من الجيش الوطني السوري ما زالوا يف لبيبا:خمسة   ▪

  نقلت صدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة منذ بدء عمليات تجنيد املرتزقة عرشات الرحالت الجوية التي  ر 
الوطني  الجيش  إىل جانب قوات حكومة  خرجت من مطارات  ،  مقاتلني من  للقتال  ليبيا  باتجاه  تركيا  مختلفة يف 

هناك ، كام أن العرشات منهم قتلوا  معلومة بشكل دقيق  الوفاق الليبية، لكن مل تكن أعداد املرتزقة الذين تم نقلهم
 نتيجة االشتباكات. 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1454299-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080482
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27351&LangID=E
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080482
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%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%84/
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آالف مرتزق   5ن هناك نحو  قيادي رفيع املستوى يف الجيش الوطني السوري املعارض قال يف حديثه مع "سوريون" إ 
شخص من كوادر طبية وعنارص رشطة مدنية من الذين قلتهم تركيا، متواجدين يف ليبيا حالياً،    800سوري ونحو  

 وأضاف املصدر: 

يف  ، تقترص مهامهم  من عموم فصائل الجيش الوطني   آالف مرتزق   خمسة"يوجد يف ليبيا حاليا ما يقارب   
إضافة  ،  مع قوات حفرت خطوط التامس  الوقت الحايل عىل الحراسة وحامية املنشآت النفطية واملراقبة عىل  

نحو   يوجد  املقاتلني  رشطة   800إىل  وعنارص  طبية  كوادر  بني  ورشوط    شخص  عقودهم  تختلف  هؤالء 
 " تواجدهم يف ليبيا عن املقاتلني. 

األسلحة واملعدات العسكرية من تركيا إىل ليبيا ما تزال مستمرة،  ويف السياق ذاته، أشار املصدر إىل أن عمليات نقل  
"، وسبق أن وثقت "سوريون" نقل  سابقاً   و"حكومة الوفاق/الرساج   ةوأنها تتم بحراً مبوجب اتفاقيات عقدتها تركي

 تركيا لشحنات أسلحة جواً ترافقت مع عمليات نقل مرتزقة. 

 

 املرتزقة باقون: ▪

مل تصدر أيّة أوامر  عىل الرغم من املطالب الدولية واألممية املتكررة بحسب املرتزقة واملقاتلني األجانب، إال أن تركيا  
ن عمليات تجديد  لسحب املرتزقة وإعادتهم إىل سوريا، كام مل تقم بأي متهيد لهذه الخطوة، بل عىل العكس متاماً فإ

أشهر، يف حني تتم إعادة  6إىل  3اً يف ليبيا مستمرة ومدة التجديد ترتاوح بني عقود املقاتلني/املرتزقة املوجودين حالي
رحالت جرت يف شهري حزيران ومتوز   4سوى عدد قليل منهم ممن رفضوا تجديد عقودهم، ومتت اعادتهم خالل  
 )مل يحدد املصدر عدد املرتزقة اللذين اختاروا العودة وعدم تجديد العقد(.

املصدر أشار  وتريتها    لسابقا  أيضاً  تراجعت  قد  وليبيا  سوريا  بني  املرتزقة  املقاتلني  تبديل/مناوبة  عمليات  أن  إىل 
 وقال القيادي يف حديثه:  مقاتل فقط خالل الفرتة ذاتها. 50إىل  25واقترصت عىل تبديل نحو 

 " توجيهات لدينا بسحب العنارص مبدة محددة، وتستطيع تركيا سحبهم خالل أسبوع واحد   ال" 

املرتزقة   فيها أحد  املصدر شهادات سابقة حصلت عليها "سوريون" يف شهر حزيران/يونيو تحدث  ويدعم شهادة 
الحمزات" ومتواجد  املتواجدين يف ليبيا عن تجديد عقده، إضافة إىل شهادة طفل تم تجنده عىل يد "فرقة الحمزة/

، ما يعني عمليات تجنيد املرتزقة  2021يف ليبيا قال إنه تم جلبه من سوريا إىل ليبيا خالل النصف األول من عام  
 جدد ما تزال مستمرة. 

من األهمية مبكان اإلشارة إىل أن عقود تجنيد املرتزقة تختلف عن عقود عنارص الرشطة املدنية والكوادر الطبية،  
حني أنه تم جلب/توظيف/ استخدام    د املرتزقة بناء عىل اتفاق/عقد مع تركيا أو رشكات أمنية تركية، يفحيث تم تجني

عنارص الرشطة املدنية والكوادر الطبية بناء عىل عقد موقع بينهم وبني وزارة الداخلية الليبية يف "حكومة الوفاق"  
 وبناء عليه تم من بعضهم الجنسية الليبية، وأكد ذلك املصدر السابق يف حديثه قائالً: 

فقط للقتال يف  ذهب  عائالتهم، املقاتل  ل هم و الحصول عىل جنسية ل من أجل  الرشطة املدنية غالباً ذاهبني    " 
 " الجبهات وحراسة وعقودهم مرشوطة مع تركيا، أما عقد الرشطة املدنية مرتبط بوزارة الداخلية الليبية.
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