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  نشاط المرتزقة في ليبيا تقرير عن 
  

  الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة مقدم إلى:

مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان (ذات المركز االستشاري بالمجلس االقتصادي مقدم من: 
  التابع لألمم المتحدة).واالجتماعي 

  ليبيا: مقدم عن

   2020مارس  التاريخ:

 األطر التنظيمية وتطبيقها .1

ليبيiا على االتفiاقيiة الiدوليiة لمنiاهضiiiiiiiة تجنيد المرتزقة واسiiiiiiiتخدامهم وتمويلهم على الرغم من توقيع 
طة تحرم أنشii، إال أن التشiiريعات والقوانيين الداخلية للدولة ال تحتوي على مواد 20001وتدريبهم عام 

المرتزقiة أو تنص على توقيع عقوبات عليهم، هذا مع وجود تحقيقات غير كافية للقبض على مجموعة 
إلي طبيعiiة الصiiiiiiiراع بين القوة المتحiiاربiiة على األرض ذلiiك يرجع ، من المرتزقiiة األجiiانiiب في ليبيiiا

حر  موعة منهم بشiiكلوانتشiiار المرتزقة للقتال على جميع الجوانب المختلفة، باإلضiiافة إلي تواجد مج
  تعمل على تنفيذ أنشطة إجرامية وانتهاكات لحقوق اإلنسان. 

 والحرب األهلية ،وبالرغم من ضعف الدولة الليبية وسيطرة أطراف متعددة على منظومة اتخاذ القرار
الطiiاحنiiة بين األطراف المختلفiiة إال أن هنiiاك تحقيقiiات غير كiiافيiiة تجiiاه بعض األطراف المرتزقiiة 
المنخرطين في الصiiiiiiiراع داخiل ليبيiا وكiان من بين هiذه التحقيقات، تحقيق مع مواطن تشiiiiiiiادي متهم 

الف دينار مقابل ثالثة آبتجنيده مرتزقة للقتال على الجبهات المختلفة باالشiiiiiiiتراك مع ثالثة أخرين في 

                                                             
1  International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries .Untied nation treaty 

collection . 1989 ديسمبر  .http://bit.ly/2W4MWOK  
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بمن فيهم مرتزقة من تركيا  طرابلسمقاتالً في  13، بينما قام الجيش الليبي بالقبض على 2في األسبوع 
  . 3كانوا يقوموا بعمليات قتالية داخل األراضي الليبية

 iiiiiiiض على التابعة للجيش الوطني الليبي بالقب 140وفى سياق التحقيقات المختلفة قامت كتيبة المشاة الـ
، 4مرتزقة يقاتلون مع قوات أسامة الجويلي ويظهر هؤالء األشخاص في شريط فيديو بعد القبض عليهم

مسلح أجنبي داخل األراضي الليبية  31كما قامت بعض المليشيات المتحالفة مع حكومة السراج بضبط 
 "جيمي سiiبونوغل"،وقام الجيش الوطني الليبي بالقبض علي 5من تشiاد 25سiتة منهم من السiiودانيين و

عiامiا كiان يقوم بالقتال مع القوات المتحالفة مع حكومة  31طيiار أمريكي من فلوريiدا ويبلغ من العمر 
  . 6الوفاق الوطني وكان يُعتقد قبل القبض عليه أنه برتغالي الجنسية

 الحالية   والتطورات االتجاهات .2

العديد من المرتزقة من كافة االتجاهات، فقد قامت العديد من الدول والشركات األمنية يوجد داخل ليبيا 
الخاصiiiiة والفاعلين من دون الدول في توظيف العديد من المرتزقة للقتال في بؤر الصiiiiراع لدعم أحد 

ن ماألطراف المشتركة في القتال على األرض، فنجد مقاتلين من روسيا والسودان وأفغانستان والعديد 
الدول األخرى، وينتمي بعضiiiهم لحركات مسiiiلحة من دون الدول مثل لواء المعتصiiiم وفرقة السiiiلطان 

 شركة السادات التركية، منكمراد والفليق الشiامي وحركة جيش التحرير السiوداني أو تابعة لشركات 
 واألسiiiiلحة عبروجود دعم من المنظمات اإلغاثة كمنظمة قطر الخير في االشiiiiتراك بتهريب المقاتلين 

 طرق مختلفة إلي الداخل الليبي، مع اعتبارات وجود تعاون بين الفصiiiiائل المختلفة في بعض األحيان،
  ويساهم في ذلك اشتعال القتال بين العديد من الفصائل داخل ليبيا وغياب سيادة القانون.

مختلفة لصراعات الالشخص الذي يقوم بالقتال في أحد بؤر ا"يتم تعريف الشخص المرتزقة على أنه و
، وقد تكون هذه الصراعات بسبب حرب أهلية أو صراعات أثنية "والتوتر للحصiول على مقابل مادي

وعرقية، كما أن هؤالء األشiiخاص ليسiiوا مقيمين أو رعايا أو أفراد في القوات المسiiلحة ألحد أطراف 
ليبيا يوجد العديد من األفراد النزاع كما أنهم ليسiوا أعضiاء في القوات المسلحة ألي دولة أخرى، وفى 

ر العديد تشي الروسية، حيث نر"فاغ"المرتزقة الذين يقاتلوا مع األطراف المختلفة ومن بينهم مجموعة 
مقاتل روسiiiiiiي من مجموعة فاغنر في ليبيا لتنفيذ مهام  800إلى  600بين ما من التقديرات إلى وجود 

 الروسiiiiiي تحميها، الجدير بالذكر أن رجل اإلعمالقتالية داخل ليبيا تخدم مصiiiiiالح الدولة الروسiiiiiية و
  . 7هو من يقوم بتمويل هذه المجموعات داخل ليبيا "يفغيني بريجوزين"

                                                             
2 Chadian citizen arrested for recruiting mercenaries to fight with Haftar. Libyaobserver . March 01, 2020. 

http://bit.ly/3cO6M6t  
3 Libyan army arrested 13 fighters in Tropoli, including mercenaries from Turkey .arabobserver21 . February 2020 ،

http://bit.ly/2IAke00  
4  LNA arrests mercenaries in ranks of GNA Forces . addresslibya.17 . June 2019  .http://bit.ly/2THm7ys  
5 Committee for documenting human rights violations reveals core evidence of mercenaries fighting with Haftar . 

libyaobserver . February 08, 2020 . http://bit.ly/2TGC0oH  
   http://bit.ly/3cS4Qd8،  2019أسابيع.. الجيش الليبي يطلق سراح الطيار األميركي ، أسكاي نيوز ، يونيو  6بعد 6 

7 Are there any Russian mercenaries in Libya to support Haftar’s army? . bulgarianmilitary . Jan 24, 2020 . 
http://bit.ly/2xo2eDG  
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وبالسiiiiiياق ظهرت مجموعة من التسiiiiiجيالت لهؤالء المقاتلين في اسiiiiiiتراحة قتال مؤقتة وتحتوي هذه 
، كما أعلنت 8ل شرق أوروباالمجموعة على مقاتلين من جنسيات عديدة من أوكرانيا وروسيا وباقي دو

أشiiiiiiiخاص من هذه المجموعة في  7بعض المليشiiiiiiiيiات المتحiالفة مع حكومة الوفاق عن مقتل حوالي 
، وتوجiد هiذه المجموعiات بالتحديد في الجفرة و بني وليد و ترهونة 9طرابلس أثنiاء المعiارك المختلفiة

ة بها، المهام القتالية المختلفة الحاصiii وتسiiiتخدم القذائف والدبابات والطائرات المسiiiيرة والذخائر لتنفيذ
لمسiiiiاعدة الحكومة  2014هي شiiiiركة أمنية خاصiiiiة تأسiiiiسiiiiت عام  رالجدير بالذكر أن مجموعة فاغن

، ويوجد كذلك مجموعة من القناصiiة الروس الذين ينفذوا 10الروسiiية في صiiراعتها الخارجية المختلفة
  .11مهام خاصة

تلين السودانيين يقاتلوا داخل ليبيا متمثلين في حركة جيش وفى هذا اإلطار فأن هناك مجموعة من المقا
التحرير السiiiiiiiوادني بقيiiادة منى منiiاوي والمجلس االنتقiiالي لحركiiة تحرير السiiiiiiiودان وحركiiة العiiدل 

 150والمسiاواة السiودانية، ويقاتل مع حركة تحرير السودان المئات من المقاتلين باإلضافة إلي وجود 
إلى وتشير التقديرات  ،12دوالر 500و 250على أجر شهري يتراوح بين مركبة ويحصل المقاتل منهم 

، 13مرتزق سiiiiوداني يقاتلون في ليبيا، والهدف األسiiiiاسiiiiي لهم هو كسiiiiب األموال المختلفة 3000أن 
ويتمركز قوات حركة العدالة والمسiiiiاواة السiiiiودانية في أم األرانب والقطرون وسiiiiبها ومحيط الكفرة 

مرتزق من تانواب  700بينما يوجد  ،14الهالل النفطي وتحديداً منطقة زلّةوصiiiiوالً إلى مناطق جنوب 
  . 15وجبهة ويتاك التشادية

الروسiiية  Russian Security Systemوبالسiiياق يوجد مجموعة من المقاتلين الروسiiيين لمجموعة 
ة موارد مايجانب حماية بعض الشخصيات األمنية والعسكرية وح إلىتقوم بمهام قتالية داخل ليبيا، هذا 

النفط المختلفة، الجدير بالذكر أن آري بن مناشiiي اإلسiiرائيلي الجنسiiية كان يعمل على توفير مجموعة 
بو من قبائل الت يوجد مسiiiiiiiلحونمن المرتزقiة للقتiال داخiل ليبيiا تنتمي لمجموعات عرقية متعددة، كما 

  .16متوسطة آلية عسكرية وأسلحة 50شخص و 200التشادية يشاركوا في القتال بحوالي 

 17الليبية قام بعض األشiiخاص المقربين من حكومة الوفاق الوطني ومن قوات فجر ليبيا هوفى مصiiرات
لبوص بمفاوضات للتعاقد مع شركات من دول أوروبا الشرقية لجلب مقاتلين مرتزقة حوبالتحديد لواء ال

لنزاعات ا قد شاركوا في اللقتال في السiاحات الليبية المختلفة من بينهم ضباط صرب وأوكرانيون كانو
المختلفة بإفريقيا، يأتي هذا بالتزامن مع عقد صiiiiفقات لتوفير المقاتلين مع شiiiiركة أمنية خاصiiiiة مقرها 

  .18مدينة باليرمو اإليطالية

التي ارسiiلتهم تركيا عقب توقيع االتفاق األمني مع حكومة السiiراج بينما بدء تدفق المرتزقة السiiوريين 
م وفرقة مثل لواء المعتصiiiللقتال في ليبيا وهم من المجموعات الجهادية المختلفة التي تقاتل في سiiوريا 

                                                             
   http://bit.ly/33biPX3،  28/12/2019فيديو حصلت عليه الجزيرة نت.. مرتزقة أوكرانيون وروس في الجبهات األمامية لقوات حفتر ، الجزيرة مباشر ، 8 
   http://bit.ly/2wJvjJw،  2020-01-25نر" يد بوتين القذرة في ليبيا ، الخليج أونالين ، تمولهم السعودية.. "فاغ9 
   y/2Q6CAtDhttp://bit.l،  2020يناير  8الروسية ودورهم في ليبيا؟ ، عين ليبيا ، » فاغنر«ماذا تعرف عن مرتزقة 10 

11 Russian Snipers, Missiles and Warplanes Try to Tilt Libyan War . neryark times . Nov. 7, 2019 . https://nyti.ms/38Gwoir  
   http://bit.ly/3cIWaGd،  2020براير ف 7في أفريقيا ، أهل القران ، » المرتزقة«من نوع جديد.. خريطة انتشار » جيوش احتالل12 

13 Mercenaries flock to Libya raising fears of prolonged war . theguardian . http://bit.ly/2vcxTaB  
   http://bit.ly/2TEqQRp،  2018مارس  26شركة مرتزقة تحتّل ليبيا... وأدوار روسية وإماراتية وإسرائيلية ، العربي الجديد ،  14 70

15 The Guardian: Hundreds of new Sudanese mercenary recruits joined Haftar's forces . libyaobserver .December 24, 2019 . 
http://bit.ly/39L0ZN6  

  شركة مرتزقة تحتل ليبيا ، مرجع سابق ذكره 16 
أساساً من  نحدرتفجر ليبيا هو تحالف مجموعة ميليشيات إسالمية في ليبيا تضم ميليشيات بينها درع ليبيا الوسطى، غرفة ثوار ليبيا في طرابلس وميليشيات 17 

  مناطق مصراته اضافة لميليشيات من غريان والزاوية وصبراته. يري العديد ارتباطاً لها بجماعة اإلخوان المسلمين في ليبيا 
   http://bit.ly/3cN3MY9،  2016ليبيا مسرح للمقاتلين المرتزقة األجانب ، العربي الجديد ، يوليو 18 
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السiلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام و فرقة الحمزات ولواء سليمان شاه والسمرقند بشكل 
علن الرئيس التركي رجiب طيiب أردوغان خالل المقابلة مع محطتي دي وسiiiiiiiي أن أن أمعلن عنiدمiا 

تورك عن بiدء توجه قوات تركية إلى ليبيا بشiiiiiiiكل تدريجي لدعم حكومة الوفاق الوطني ضiiiiiiiد قوات 
المشiير خليفة حفتر والبرلمان الليبي يأتي هذا بعد موافقة البرلمان التركي على إرسiال قوات عسiكرية 

في سiiiياق االتفاق العسiiiكري األمني الذي تم توقيع بين الطرفين في  2020يناير  2في ليبيا تركية إلى 
  . 201919نوفمبر 27

مقاتل من الفصiiiiائل السiiiiورية الجهادية تجاه ليبيا للقتال بجانب  300تحرك  2019ديسiiiiمبر  24وفى 
ن هؤالء المقاتلين ، وكا2019ديسiiiمبر  29آخرين في  350المليشiiiيات المتحالفة مع حكومة الوفاق ثم 

 2000قد تلقوا التدريبات الخاصiiiة بهم في معسiiiكرات جنوب تركيا، ويحصiiiل كل شiiiخص منهم على 
جانب وعود بالحصiول على الجنسiية التركية فيما بعد، وفى هذا السياق ظهرت  إلىهذا شiهريا دوالر 
ال ماعي، حيث قلرجال يحملون لهجات سiiورية في طرابلس على وسiiائل التواصiiل االجت فيديولقطات 

أحدهم "الجيش السوري الحر موجود في ليبيا للدفاع عن اإلسالم". لقد حررنا هذا المعسكر بأكمله من 
، وبالسiiياق تقوم شiiركة سiiادات العسiiكرية الخاصiiة التي تمولها قطر بتدريب القوات  20قوات حفتر" 

ليبيا للقتال مقابل راتب شiiiiهري ألفين دوالر ويمتلك تلك الشiiiiركة عدنان تانري فيردي  إلىوإرسiiiiالهم 
  . 21المستشار السابق العسكري للرئيس التركي

وفى هذا اإلطار قام الجيش الليبي بنشiiiiر معلومات عن وصiiiiiول مجموعة من المقاتلين التابعين لتركيا 
من سiiوريا إلي ليبيا والذين لهم عالقة بتنظيم القاعدة والعديد منهم مطلوب على قوائم مكافحة اإلرهاب 

سيات ومن بينهم للعديد من الدول وكان أغلبهم أعضiاء في جبهة النصرة وداعش وهم من مختلف الجن
اإلرهابي المصري المصنف على قوائم اإلرهاب لعدد من الدول أسامة السيد قاسم، ويكنى أبو الحارث 
المصiري وبالل بن يوسiف بن محمد الشiواشiي ويكنى أبو يحيا زكريا  وهو تونسiي الجنسية وعبدالله 

ل يحيى طاهر فرغلي محمد العنزي ويكنى أبو محمد الجزرواي  وهو سiعودي الجنسiية هذا مع وصو
رئيس المكتب الشiiiiرعي لحركة أحرار الشiiiiام التي تتبع تنظيم القاعدة والمؤسiiiiس لتسiiiiعة كتائب قتالية  

  .22يطلق عليها كتائب الفتح ويتوجد معظمها في ليبيا

مقاتل من لواء  4700أعلن المصiiiiدر السiiiiوري لحقوق اإلنسiiiiان عن وصiiiiول  2020فبراير  4وفى 
راد ولواء صiiiقور الشiiiمال والحمزات وفيلق الشiiiام وسiiiليمان شiiiاه ولواء المعتصiiiم وفرقة السiiiلطان م

،  يأتي هذا في ظل حديث وكاالت أنباء عالمية عن 23السiمرقند إلي ليبيا للقتال بجانب المليشيات الليبية
مقاتل من الفرقة  650 توافد ألفي مقاتل سiiiiوري إلي ليبيا لدعم حكومة الوفاق من المليشiiiiيات المختلفة

مقاتل من لواء الشiiام وسiiوف يعمل هؤالء  1350 للجيش الوطني السiiوري المدعوم من تركيا و الثانية
على تشiكيل فرقة سiiتحمل اسiم المجاهد الليبي عمر المختار وهو ما يهدد باسiiتمرار الصiiراع والحرب 

  .24األهلية بين األطراف المختلفة داخل ليبيا

                                                             
   https://cnn.it/36EL3dM،  2020أردوغان: جنودنا بدأوا التوجه بالفعل إلى ليبيا.. وال وزن إلدانة السعودية ، سي ان ان العربية ، يناير 19 
   http://bit.ly/37XkwIN،  2020بالتواريخ واألرقام.. اإلعالم الروسي يوثق دور أردوغان في دعم اإلرهاب بليبيا ، تركيا األن ، فبراير 20 

   http://bit.ly/3aLuOgD،  2020، مارس من هي شركة "سادات" التركية المساعد الرسمي لتدخّل أردوغان في ليبيا ؟، مونت كارلو الدولية 21 .
   http://bit.ly/2umcZoT،  2020، تركيا األن ، فبراير » الوفاق«لدعم حكومة » داعش«و» القاعدة«بالوثائق.. تركيا أرسلت أخطر قيادات 22 
   http://bit.ly/3a3Iqnn،  2020فبراير  2.. المرصد السوري: تركيا ال تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا ، تركيا األن ، 4700وصل عددهم 23 
   http://bit.ly/2HS2L2A،  2020، فبراير حتى تبسط سيطرتها على كامل ليبيا، تركيا األن »: الوفاق«أردوغان يعلن دعمه لميليشات حكومة 24 
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في القتال داخل ليبيا وعن المميزات التي حصiiiلوا عليها  سiiiاعدتهمعبر مجموعة من المقاتلين عن  وقد
إرهابياً إسiiiiiiiالمياً في غاية الخطورة من جبهة  229وجود ، يiأتي هiذا في ظiل 25من القتiال داخiل ليبيiا

قتل ثالثة  2020يناير  12، وفى 26والمiدعومة من تركياليبيiا النصiiiiiiiرة التiابعiة لتنظيم القiاعiدة داخiل 
أشخاص من  3، في حين قتل 27المدعومة من تركيا في اشتباكات في ليبيا مقاتلين سوريين من الفصائل

  . 28من فصيل السلطان مراد خالل االشتباكات المختلفة في ليبيا 3عناصر لواء المعتصم و

مقاتل، قتل  6000وصiiiiل عدد المرتزقة السiiiiوريين الموجودين في ليبيا حوالي  2020مارس  7وفى 
لى معارك ميليشiiيات طرابلس مع الجيش الوطني الليبي في صiiالح الذين انضiiموا إ 117منهم حوالي 

الدين والرملة والحضiiiiبة، مما سiiiiبق نسiiiiتنتج أن تركيا قامت بإرسiiiiال مجموعة من العناصiiiiر المقاتلة 
اإلرهابية إلي ليبيا من مختلف المليشiiiiيات أمثال لواء المعتصiiiiم وفرقة السiiiiلطان مراد ولواء صiiiiقور 

م وسiليمان شiاه ولواء السمرقند  وتلك المليشيات قامت بانتهاكات عديدة الشiمال والحمزات وفيلق الشiا
لحقوق اإلنسان في الشمال السوري كما  أن بعض أعضائها كانوا على صلة بتنظيم داعش اإلرهابي ، 
وتقوم شiركة سiادات العسiكرية الخاصة التي تمولها قطر بتدريب المقاتلين وإرسالهم إلي ليبيا بما يثير 

مجتمع الدولي حول تحويل ليبيا إلي حاضiiiiiiنة لإلرهاب بسiiiiiiبب كثرة المقاتلين الخاضiiiiiiعين مخاوف ال
  .29للتنظيمات اإلرهابية والذين يمتلكوا مجموعة من األسلحة المختلفة ومن الصعب السيطرة عليهم

 على حقوق اإلنسان  أنشطة المرتزقة آثار .3

في تنفيذ العديد من األنشiiiطة الغير مشiiiروعة داخل ليبيا بما يتضiiiمن اسiiiتمرار يتم اسiiiتغالل المرتزقة 
النزاع داخل األراضiiiiiي الليبية، وعلى الرغم من اسiiiiiتخدام المرتزقة بشiiiiiكل أسiiiiiاسiiiiiي في القتال مع 

وغيرها من واالتجار بالبشiiiiiiiر، األطراف المختلفiة إلى أنهiا تقوم كiذلiك بتهريiب المخiدرات والخطف 
لها التمويل واالسiiتمرار ويهدد الحقوق األسiiاسiiية للمواطنين في الداخل الليبي من األنشiiطة بما يضiiمن 

حق في الحياة والحرية، يأتي هذه في ظل وجود بيئة مناسiبة السiتمرار الصراعات المختلفة، الجدير ال
 ربiالiذكر أن هناك العديد من الطرق التي تسiiiiiiiتخدمها األطراف المختلفة لتجنيد هؤالء المقاتلين في بؤ

  الصراعات المختلفة والتي سيتم اإلشارة إليها. 

وفى هذا السiiiiiياق قامت مجموعة من المؤسiiiiiسiiiiiات الخيرية القطرية في تجنيد مجموعة من المقاتلين 
الراغبين في القتال داخل ليبيا عبر وسiiائل متعددة، وقام على الصiiالبي بالدور التنسiiيقي بين التيارات 

رية، حيث أن المنظمة لديها شبكات خيرية عديدة تقوم من خاللها المتطرفة والمؤسiسiات الخيرية القط
  .30بتجنيد واستقطاب المقاتلين من مختلفة الجنسيات للقاتل داخل األراضي الليبية

، فيمتلك 31الحكيم بلحاج بتنسيق دخول المقاتلين داخل ليبيا مهدي الحاراتي وعبدوبالسiياق قام كل من 
التي تقوم  Ajniha" وشركة الطيران "Afriqiyah Airlinesبية "بلحاج شركة الخطوط الجوية اللي

                                                             
25 “These Mercenaries Believe Whatever Turkey Tells Them”. Investigativejournal. FEBRUARY 5, 2020. 

http://bit.ly/2vgtkfq  
26 In Libya 229 ISIS Fierce Leaders with 4700 Turkish-backed Jihadists. UN Investigates, Europe Sleeps .Gospanews .

Febbraio. 
27 Turkish-backed mercenaries continue to be killed in Libya and Information about field executions carried out by them 

near Tripoli .Syria observatory for human rights . 12 January .  http://bit.ly/2IAUel1  
   http://bit.ly/3cJM2gp،  2020يناير  15مرتزقة أردوغان..خطر يتهدد ليبيا ، بوابة إفريقيا ، 28 

29 117 fatalities among Syrian mercenaries in Libya. Egypttoday. Mar. 7 http://bit.ly/2Ua6P4n  
   http://bit.ly/2VK5C67،  2019مارس  30قطر.. دعم اإلرهاب بغطاء إنسانى ، المبتدأ ، 30 
   http://bit.ly/2THGStI،  2020وعود بالجنسية التركية واألموال القطرية، "السلطان مراد" تتكبد الخسائر في ليبيا ، أحوال تركيا ، يناير 31 
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طائرات تحمل المقاتلين من  4هبط  2020يناير  1وفى  ،ليبيا إلىبرحالت جوية للمقاتلين من سiiوريا 
، بينما يقوم كل من أبو علي سجو مدير المكتب األمني لمعبر باب 32سوريا إلي ليبيا عبر هذه الخطوط

  . 33بالتنسيق لسفر مجموعة من المتطرفين من سوريا إلي ليبيا السالمة وزكريا عيد

وفى هiذه اإلطiار حiاول جيش تحرير السiiiiiiiودان في دارفور تجنيiد عمiال منiاجم الذهب من بيري في 
، ويقوم عبiد الهiادي مخلوف بتجنيiد مجموعiة من الطيارين 34تيبيسiiiiiiiتي في تشiiiiiiiاد للقتiال داخiل ليبيiا

بجوار قوات تابعة لحكومة الوفاق، وكان ذلك التجنيد عبر عقد شiiiiiiراكات المرتزقة  للقاتل داخل ليبيا 
مع عدد من الشiiركات األمنية مثل شiiركة الشiiرق األوسiiط وشiiمال إفريقيا للخدمات اللوجسiiتية والتي 
قامت  بتوفير عدد من الضiiiiباط األوكرانيين ومهندسiiiiي وقادة طائرات من دولة اإلكوادور والبرتغال 

ألف دوالر، للقتال مع القوات  20و 10لمتحدة، بمقابل مادي شiiهري يتراوح بين وحتى من الواليات ا
المتحiالفiة مع حكومiة الوفiاق الليبيiة ويعزز من هiذا االتجiاه القبض على أشiiiiiiiخiاص تقiاتل إلي جانب 

بينما يعمل شiiخص يدعى منصiiور في فرقة الحمزات على ، 35حكومة الوفاق وتحمل جنسiiيات متعددة
ركيا وإرسiiالهم إلي ليبيا، ومنصiiور هو الجئ سiiوري يعيش في غازي عنتاب، تجنيد األشiiخاص من ت
كم من الحدود السiiورية يأتي هذا بالتنسiiيق مع وكالة االسiiتخبارات التركية  30جنوب تركيا على بعد 

36  .  

ويجري تجنيد هؤالء األشiiiiiخاص وتدريبهم وتمويلهم من أجل ودعم الميلشiiiiiيات الموازية في مواجهة 
امية، واالسiiiiتحواذ على الموارد االقتصiiiiادية خالل الصiiiiراعات المسiiiiلحة، وممارسiiiiة الجيوش النظ

الضiiiiiiiغوط على الحكومiات الiداعمiة للجيوش الوطنية مع تحقيق أهداف لدول بعينها تراعي اإلرهاب 
تزقة المختلفة بعمليات غير شiiiiرعية كاالتجار بالمخدرات رمثل تركيا، وبالسiiiiياق تقوم مجموعات الم

  .37على انتهاك الحقوق األساسية للمواطنين لوتعموالتهريب 

قام مجموعة من المرتزقة بقتل الطبيب المصiiiiري محمد عياد بعد تعرضiiiiه لالختطاف في منطقة وقد 
حي األندلس بالعاصiمة طرابلس على خلفية نشره مقطع فيديو يتحدث خالله مع مرتزق سوري داخل 

 ، بينما تقوم فرقة38فليق الشiiiiiiiام الثاني إلىالمصiiiiiiiحة العالجية التي يعمل بها وينتمي هؤالء المقاتلين 
طقة في من االنسانالسiلطان مراد التي تحتوي على مجموعة من المرتزقة السiوريين انتهاكات لحقوق 

  . 39صالح الدين الليبية

وفى هذا السياق تقوم المليشيات المختلفة داخل ليبيا والمرتزقة بمجموعة من األنشطة غير المشروعة 
مقاتل بالتعاون مع تنظيم  200تكون من فقiد قiامiت مليشiiiiiiiيات الجماعة المقاتلة في أبو سiiiiiiiليم والتي ت

داعش في تجiارة المخiدرات حتى توفر األموال للمرتزقة المختلفين الذين يقوموا بالقتال داخلها، وهي 

                                                             
   http://bit.ly/2THH5NK،   2020يناير طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة ، االنتدابيات البريطانية ،  4ليبيا... هبوط 32 
   http://bit.ly/2TUjKap،  2020من تاجر مخدرات ومهرب بشر إلى سمسار مرتزقة أردوغان ، أخبار ليبيا ، فبراير ”.. أبو علي سجو“انفوجرافيك | 33 

34 LibyaCountry Report.. eu-listco. 2018 . http://bit.ly/38FGDUq  
   http://bit.ly/2ICBku7،  2019نائب ليبي يكشف: المرتزقة األجانب في ليبيا منذ سنوات، العربية نت ، مايو 35 
  

36 Turkey's Syrian mercenaries in Libya: 'We did it for the money' .Thenationa .eb 19, 2020 .http://bit.ly/3aOrX6y  
37 Sudanese militias play instrumental role in Libya’s conflict .international research institute17 .th January . 

http://bit.ly/2TIKyLC  
   http://bit.ly/39GZD61،  2020يناير  16تفاصيل مقتل طبيب فضح مرتزقة أردوغان في طرابلس ، صوت الدار 38 
   http://bit.ly/2w0MSoe،  2019يسمبر مرتزقة أردوغان يرتكبون جرائم حرب في ليبيا، أحوال تركيا ، د39 
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تمتلك أربع دبابات وعربتي صiiواريخ من طراز غراد ومضiiادات مدفعية ومئات من األسiiلحة الخفيفة 
  .40وتسيطر على غرب ليبيا

ة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان فصيل ميني ميناوي بأعمال إجرامية بينما تقوم كل من حرك
، وبهذا السiiiiiiياق تقوم عصiiiiiابات متمردي دارفور بأنشiiiiiiطة 41كالنهب واالختطاف واإلتجار بالبشiiiiiر

إجرامية بجنوب ليبيا منها قطع الطريق البري الوحيد بين أجدابيا والكفرة ونهب ممتلكات المسiiiiافرين 
نهiب مواقع حقول النفط بiالكفرة وزلiة ومنiاطق تعiدين الiذهiب على حiدود ليبيا مع وخطف الرهiائن و

مقاتالً  850تشiiاد والنيجر كما أنها تسiiرق ممتلكات الليبيين وتدخلها السiiودان لبيعها ويبلغ عدد هؤالء 
  . 42مركبة مسلحة 112وولديهم 

وم يرية مثل بوكو حرام تقوفى هذا السiiiiياق فأن كل من المرتزقة التشiiiiاديين وبعض العصiiiiابات النيج
تهريب المخدرات والسiiiiiالح إلى تهريب  بينبمجموعة من عمليات التهريب في الجنوب الليبي تتنوع 

، 43البشiiر من المهاجرين غير الشiiiرعيين والخارجين عن القانون وصiiوال إلى تهريب السiiiلع والوقود
  . 44ومن أبرز هذه العصابات ميليشيات إبراهيم الجضران

 التوصيات

األخير توصي مؤسسة ماعت الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة بضرورة زيارة ليبيا لرصد  في
، مع ضiiiرورة الضiiiغط على تركيا لوقف ارسiiiال على ارض الواقع االنتهاكات التي يرتكبها المرتزقة

نسiiiiiان في المرتزقة الي ليبيا، ومحاسiiiiiبتها على الجرائم التي يرتكبها المرتزقة من انتهاكات لحقوق اال
 ليبيا.
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