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املركز السوري للعدالة واملساءلة
املركـز السـوري للعدالـة واملسـاءلة منظمـة سـورية ،غيـر ربحيـة متعـددة
مصـادر الدعـم .يتطلّـع املركـز إلـى سـوريا ينعـم فيهـا النـاس بالعدالـة
واحتـرام حقـوق اإلنسانية وسـيادة القانـون ،حيـث يعيـش املواطنـون
مـن جميـع مكونـات املجتمـع السـوري بسالم .ويع ّزز املركــز عمليــات
العدالــة االنتقالية واملســاءلة فــي ســوريا مــن خالل جمــع وحفــظ
الوثائــق ،وتحليــل البيانــات وفهرســتها ،وتشــجيع النقـاش العـام حـول
العدالـة االنتقالية داخـل سـوريا وخارجهـا.
للمزيد من املعلومات ,تفضل بزيارة ar.syriaaccountability.org:
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
ولدت فكرة إنشاء منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» لدى أحد
مؤسسيها ،أثناء مشاركته يف برنامج زمالة رواد الدميقراطية  LDFمن قبل
مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية ،مدفوعاً برغبته يف اإلسهام ببناء
مستقبل بلده سوريا .بدأ املرشوع بإمكانيات متواضعة ،حيث كان يقترص
عىل نرش قصص لسوريني تع ّرضوا لالختفاء القرسي والتعذيب ،ومنا فيام
بعد ليتحول إىل منظمة راسخة تتعهد بالكشف عن جميع انتهاكات حقوق
اإلنسان يف سوريا .وانطالقاً من قناعة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
بأ ّن التنوع والتعدد الذي اتسمت به سوريا عىل م ّر التاريخ هو نعمة للبالد،
فإ ّن فريقنا من باحثني ومتطوعني يعمل بتفانٍ للكشف عن انتهاكات حقوق
اإلنسان التي تُرتكب يف سوريا بغض النظر عن الجهة املسؤولة عن هذه
االنتهاكات أو الفئة تعرضت لها ،وذلك بهدف تعزيز مبدأ الشمولية وضامن
متثيل املنظمة لكافة فئات الشعب السوري والتأكد من متتع الجميع بكامل
حقوقهم .وانطالقا من رغبتنا بتعزيز دور املجتمع املدين يف سوريا ،فنحن
نقوم أيضاً بتنفيذ مشاريع لبناء القدرات يف مجاالت مختلفة ،كاألمن الرقمي
واملشاركة املدنية وذلك من أجل نقل مهاراتنا وخرباتنا إىل رواد التغيري يف
هذه املجاالت.
االرتزاق يف سوريا:
التجنيد االستغاليل وإثراء امليليشيات اإلجرامية
أيار/مايو 2021
يجـوز نسـخ مـواد مـن هـذا التقريـر ألغراض التدريـس أو البحـث أو ألي
أغراض أخـرى غري تجاريـة ،مـع إسـناد مناسـب .وال يجوز استنسـاخ أي
جـزء مـن هـذا التقريـر بـأي شـكل مـن األشكال ألغراض تجاريـة دون
الحصـول عىل إذن رصيـح مـن مالـك حقـوق الطبـع والتوزيـع.
صورة الغالف  -عرض عسكري يضم مقاتلني من فرقة الحمزة وهي أحد
فصائل الجيش الوطني السوري التي قامت بتجنيد املرتزقة ومتهمة بالعديد
من انتهاكات حقوق اإلنسان © ،2017 ،الجيش الوطني السوري ،الفيلق
الثاين
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عرض عسكري يضم مقاتلني من فرقة الحمزة ،أحد فصائل الجيش الوطني السوري التي قامت بتجنيد
املرتزقة ومتهمة بالعديد من انتهاكات حقوق اإلنسان © ،2017 ،الجيش الوطني السوري ،الفيلق الثاين

أوالً :المل ّ
خص التنفيذي
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 .١المل ّ
خص التنفيذي
يســتند هــذا التقريــر إىل بحــث ميــداين جديــد حــول تجنيــد املرتزقــة الســوريني للقتــال يف نزاعــات خارجيــة
يف عــام  .2020ويناقــش العالقــة بــن اقتصاديــات الحــرب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوريا والنزاعــات
الخارجيــة ،مــن خــال توثيــق ثــاث ظواهــر تتجـ ّـى يف تجنيــد املرتزقــة الســورين :التجنيد االســتغاليل ،واســتغالل
اليــد العاملــة ،واالحتيــال عــى العائــات .وإنــه مبثابــة تحديــث لتحليــل نُـ ِ
ـر ســابقاً مــن قبــل ســوريون مــن
أجــل الحقيقــة والعدالــة ( )STJواملركــز الســوري للعدالــة واملســاءلة ( )SJACبشــأن تجنيــد املرتزقــة الســوريني
مــن قبــل أطـراف خارجيــة .وعــى الرغــم مــن أن التقريــر ركّــز عــى تجنيــد الحكومــة الرتكيــة ملرتزقــة ســوريني
للنزاعــات الدائــرة يف ليبيــا وناغورنــو كارابــاخ (حيــث كانــت األكــر نشــاطاً يف التجنيــد) ،يشــر التقريــر أيض ـاً
إىل الحــاالت التــي شــاركت فيهــا أط ـراف أخــرى يف هــذه املامرســة ،مبــا يف ذلــك حكومــات ســوريا ،وروســيا،
وليبيــا ،وأذربيجــان .وتــم تنظيــم التقريــر حســب املامرســات املشــار إليهــا أعــاه وليــس عــى أســاس املنطقــة
الجغرافيــة ،حيــث كشــفت البحــوث امليدانيــة عــن ديناميكيــات مامثلــة عــر النزاعــات املختلفــة التــي كان
املرتزقــة الســوريون طرف ـاً فيهــا .وبعــد تقديــم التفاصيــل والشــهادات والتحليــات املتعلقــة بــكل موضــوع،
يختتــم التقريــر مبجموعــة مــن التحليــات السياســية والقانونيــة والتوصيــات.
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مسار رحلة طائرة عسكرية تركية يف يوم  22أيلول /سبتمرب  ،2020متجهة إىل الحدود
الرتكية-السورية عىل األرجح بغرض نقل املرتزقة السوريني إىل آذربيجان © ،2020 ،موقع فاليت رادار 24

ّ
مقدمة ونظرة عامة
ثانياً:
على منهجية البحث
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ّ
مقدمة ونظرة عامة
.٢
على منهجية البحث
انترشت تقارير عن تجنيد املرتزقة السوريني للقتال يف لجأت تركيا مرة أخرى إىل االرتزاق عىل أمل تكرار
النزاعات الخارجية عىل نطاق واسع يف وسائل اإلعالم نجاحها الواضح يف ليبيا ،يف خض ّم تصعيد يف النزاع
طويل األمد بني أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورنو
الدولية عىل مدى السنوات العديدة املاضية .حيث
ركّزت التقارير املبكّرة عىل وجود مقاتلني سوريني يف كاراباخ ذي العرقية األرمنية والذي يتمتع بحكم
النزاع الليبي بعد أن اتّضح يف عام  2019أن الرشكة ذايت .وخالل شهر أيلول/سبتمرب  ،2020قامت تركيا
العسكرية واألمنية الخاصة الروسية (مجموعة فاغرن) بحملة تجنيد الستقطاب مئات املقاتلني السوريني إىل
ناغورنو كاراباخ بهدف تعزيز القوات األذربيجانية يف
نسقت مع الحكومة السورية لجلب آالف الجنود
ّ
2
محاولتها الناجحة يف نهاية املطاف الستعادة اإلقليم.
السوريني ملساعدة املشري خليفة حفرت املدعوم من
ويف نفس الفرتة ،وصل الكثري من األفراد إىل ناغورنو
روسيا ،والجيش الوطني الليبي الذي يقوده .وأ ّدى
كاراباخ ليقاتل إىل جانب أرمينيا .كان الكثري منهم
الهجوم الذي ش ّنه حفرت يف نيسان/أبريل  2019ضد
أرمن مقيمني يف الخارج ووصلوا بشكل تطوعي ،ولكن
األرايض الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني
يف نفس الوقت أفادت مصادر صحفية بأن روسيا
املدعومة من تركيا إىل إجبار تركيا عىل إعادة نرش
استمرت يف التنسيق مع الحكومة السورية لغرض
قواتها بالوكالة يف الجيش الوطني السوري ()SNA
لغرض التص ّدي لقوات حفرت .ويف األساس ،كانت تركيا تحويل املقاتلني من الجيش العريب السوري  -رمبا
3
لدعم القوات األرمنية.
قد قامت بتمويل وتوجيه الجيش الوطني السوري
إىل سياق النزاع السوري ضد كل من قوات الحكومة
ويجب النظر إىل انتشار املرتزقة السوريني يف ليبيا
السورية وقوات قادها األكراد مثل وحدات حامية
وناغورنو كاراباخ ،سواء من قبل الحكومة الرتكية
الشعب (كام حدث يف حملة غصن الزيتون لعام
 .)2018ولكن يف أواخر عام  2019ومطلع عام  ،2020أو الروسية ،يف ضوء ظاهرتني أوسع نطاقاً :األوىل
هي تنامي شعبية ظاهرة االرتزاق بني القوى
بدأت تركيا استخدام الجيش الوطني السوري خارج
اإلقليمية والدولية كوسيلة الستبدال التكاليف املادية
السياق السوري .وخالل هذه الفرتة ،أفادت مصادر
صحفية دولية بوصول عدة آالف من مقاتيل الجيش والسياسية للتدخل العسكري يف الرشق األوسط
الوطني السوري إىل ليبيا ،حيث نجحوا يف ص ّد هجوم وشامل إفريقيا بجنود مرتزقة .حيث صدرت تقارير
من مصادر إعالمية محلية وغربية عن هذه املامرسة
حفرت ودافعوا عن الرتتيبات االقتصادية التي أقامتها
يف مجموعة من النزاعات يف املنطقة ،مبا يف ذلك يف
تركيا مؤخرا ً مع حكومة الوفاق الوطني 1.وغادر
العديد من مقاتيل الجيش الوطني السوري ليبيا بعد أفغانستان والعراق ،حيث اعتمدت الواليات املتحدة
عىل الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة متعددة
ذلك ،عىل الرغم من بقاء بعضهم أثناء املحاوالت
4
الجنسيات لتنفيذ العمليات العسكرية؛ ويف سوريا،
املتتالية لوقف إطالق النار والرشوع املؤقت يف
حيث أرسلت روسيا جنودا ً شيشانيني للقتال ضد
محادثات السالم يف ترشين الثاين/نوفمرب .2020
5
قوات املعارضة؛ ويف اليمن ،حيث تواصل اإلمارات
االرتزاق يف سوريا | 5

استخدام مقاتلني سودانيني 6.وقد أثارت هذه الظاهرة الجهود املبذولة ملنع االنتهاكات الجسيمة وواسعة
النطاق لحقوق اإلنسان يف سوريا ستدعمها جهود
نقاشاً وقلقاً واسعني بشأن صعوبة مساءلة املرتزقة
موازية ملساءلة تلك الفصائل ،ومساءلة الرشكات
– وكذلك الدول التي تتعاقد معهم – عن انتهاكات
7
العسكرية واألمنية الخاصة والدول التي تعتمد عليها،
القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان.
عن االنتهاكات التي ترتكبها يف األرايض التي يتم
وإن الظاهرة الثانية هي مصدر قلق مبارش ملنظامت إرسالها إليها.
حقوق اإلنسان السورية :حيث أن املعاناة اإلنسانية
تم إجراء البحث لهذا التقرير بشكل أسايس لغرض
يف جميع أنحاء سوريا تجعل من االرتزاق أحد
تقارير «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» حول
الخيارات املجدية الوحيدة للتعويض املادي لجيل
املرتزقة السوريني يف نزاعات معينة .واستندت هذه
كامل من الشباب السوريني الذين نشأوا يف ظروف
حرب طويلة ونزوح .وبدالً من الرتكيز عىل االلتزامات التقارير إىل تحقيقات الطب الرشعي الرقمي لتوثيق
األيديولوجية املزعومة للمقاتلني والتي تظهر عاد ًة يف الحركة املادية للمقاتلني السوريني إىل ليبيا وناغورنو
كاراباخ ،باإلضافة إىل عرشات املقابالت الرقمية
التحليالت الجيوسياسية للمرتزقة السوريني ،نسلط
الضوء هنا عىل حالة الشعور باليأس املادي بني
والشخصية يف امليدان التي أجريت بني نيسان/أبريل
املقاتلني وعائالتهم الذي دفع الكثريين للتسجيل من  2020وآذار /مارس  2021مع أفراد لديهم معرفة
أجل القتال يف الخارج .وكثريا ً ما ازدادت حدة هذه
مبارشة بديناميكيات التجنيد والقتال والتعويضات.
األوضاع بسبب الطبيعة االستغاللية لتجنيد املرتزقة
وباإلضافة إىل ذلك ،قمنا بالنظر يف معلومات مفتوحة
وتعويضهم .ومن املهم توثيق اقتصادات الحرب هذه
املصدر وتقارير صحفية ذات الصلة باملوضوع.
بالنظر إىل أن هذا التجنيد االستغاليل للمرتزقة قد
أثرى وزاد من قوة بعض أكرث الفصائل اإلجرامية التي
يتألف منها الجيش الوطني السوري .وبالتايل ،فإن
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خريطة تظهر املكاسب اإلقليمية التي حققتها القوات األذربيجانية يف الرصاع يف ناغورنو
كاراباخ ،مع دعم من املرتزقة السوريني © 2020 ،ويكيميديا كومونز

ثالثا :الخلفية :الشركات
العسكرية واألمنية الخاصة،
والجيش الوطني السوري،
ومسؤولو دول أجنبية
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 .٣الخلفية :الشركات العسكرية
واألمنية الخاصة ،والجيش الوطني
السوري ،ومسؤولو دول أجنبية
عىل مدار العام املايض ،بداي ًة يف ليبيا ثم يف ناغورنو
كاراباخ ،استم ّر تجنيد تركيا للمرتزقة السوريني
من خالل امليليشيات املحلية والرشكات العسكرية
واألمنية الخاصة املسجلة رسمياً تحت إرشاف دقيق
من السلطات الرتكية يف شامل غرب سوريا .حيث توىل
قادة امليليشيات يف الجيش الوطني السوري َمه ّمة
تجنيد مقاتلني عىل األرض بينام كانوا ال يزالون يتلقون
التمويل والتوجيه العام من رشكة سادات لالستشارات
الدفاعية ،التي تحتفظ هي نفسها بعالقات وثيقة مع
قادة سابقني وحاليني يف الجيش الرتيك 8.ومنت العالقة
بني الجيش الوطني السوري ورشكة سادات والجيش
الرتيك بنا ًء عىل تاريخ التدخالت الرتكية املتتالية يف
النزاع السوري ،السيام عمل ّيتي درع الفرات وغصن
الزيتون يف عامي  2016و .2019حيث كان مؤسس
رشكة سادات ،عدنان تانري فريدي ،قد مارس ضغوطاً
رصيحة من أجل هاتني العمليتني ،اللتني شهدتا قيام
تركيا باإلرشاف عىل نرش مقاتيل الجيش الوطني
السوري بشكل علني إىل جانب قواتها املسلحة .ويف
نفس العامني ،أقامت رشكة سادات عالقات تجارية مع
ذات الجهات العسكرية الليبية التي شكّلت حكومة
الوفاق الوطني املعرتف بها من قبل األمم املتحدة،
مام م ّهد لدورها يف نقل مقاتيل الجيش الوطني
السوري إىل ليبيا اعتبارا ً من أواخر عام  2019فصاعدا ً.
وكانت رشكة سادات مسؤولة عن النقل الجوي
الدويل للمرتزقة مبجرد عبورهم إىل األرايض الرتكية
عرب معرب «حوار كلس» الحدودي ،وقيادة هؤالء
املرتزقة يف العمليات القتالية يف ليبيا بنفسها .ولعبت
رشكة سادات دورا ً مامثالً يف تعبئة املرتزقة للنزاع يف
ناغورنو كاراباخ ،وبشكل أسايس من خالل نقل مقاتيل
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الجيش الوطني السوري عىل منت طائرات عسكرية
من غازي عنتاب إىل قواعد جوية بالقرب من أنقرة
واسطنبول ثم إىل مناطق القتال؛ وبعد ذلك ،اإلرشاف
عىل نرشهم بالتعاون مع املسؤولني العسكريني
األذربيجانيني 9.ويف ترصيحات عامة لوسائل اإلعالم
يف ترشين األول/أكتوبر  ،2020أق ّر مسؤولو الجيش
الوطني السوري بأن الحكومة الرتكية ضغطت من
أجل التجنيد للقتال يف ليبيا ،لكنهم نفوا أن يكون
10
األمر كذلك يف الفرتة التي سبقت ناغورنو كاراباخ؛
حيث أملحوا فقط إىل دور «رشكات أمنية تركية» مل
يذكروها باالسم يف تجنيد مرتزقة سوريني أفراد ،وليس
فصائل كاملة تابعة للجيش الوطني السوري عىل
هذا النحو .ويف هذا الصدد ،من املهم مالحظة أنه يف
النصف األخري من عام  ،2020ذكرت مصادر الجيش
الوطني السوري بالفعل وجود اجتامعات شهرية بني
قادة فصائل الجيش الوطني والسلطات العسكرية
واالستخباراتية الرتكية يف بلدات مختلفة يف شامل
غرب سوريا .ولكن نظرا ً للروابط الوثيقة بني رشكة
سادات وشخصيات رفيعة املستوى من حزب العدالة
والتنمية يف األجهزة العسكرية والسياسية الرتكية
(عىل رأسهم أردوغان نفسه) ،فإن هذا ال يشري إىل أن
دور الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة مثل رشكة
سادات قد تضاءل.
عىل األرض يف شامل غرب سوريا ،لعبت فصائل
الجيش الوطني دورا ً جوهرياً يف عملية التجنيد
األولية .وإىل ٍ
حد ما ،فإن هذه العالقة تحايك الدور
البارز الذي لعبه الجيش الرويس نفسه يف إعادة
انتشار قوات الحكومة السورية يف مناطق القتال يف

الخارج ،بداي ًة إىل ليبيا ثم إىل ناغورنو كاراباخ .ويف
الوقت نفسه ،يعمل مرتزقة الجيش الوطني السوري
جنباً إىل جنب مع املؤسسات والقوات املسلحة لدول
أخرى مثل ليبيا .وعالوة عىل ذلك ،تم جذب جهات
فاعلة من خارج الجيش الوطني السوري أيضاً إىل
اقتصادات الحرب التي تطورت حول عمليات التجنيد
والتوريد العسكرية.
ومتت إدارة تجنيد تركيا للمرتزقة السوريني للقتال
يف ليبيا يف النصف الثاين من عام  2020وللقتال يف
ناغورنو كاراباخ بشكل عام من خالل قادة فصائل
الجيش الوطني السوري الذين يحتكرون فيالق
معينة داخل الجيش الوطني السوري .ووفقاً لضابط
رفيع املستوى يف الجيش الوطني السوري ،يخضع
التجنيد من الفيلق األول لسيطرة محمد جاسم (أبو
عمشة) من لواء سليامن شاه .ويسيطر عىل التجنيد
من الفيلق الثاين والثالث فرقة السلطان مراد وفرقة
الحمزة ولواء املعتصم .وتشمل الفصائل األخرى
املهمة يف التجنيد فيلق املجد وفيلق الشام .وكام
أوضح مركز جامعة كولومبيا لدراسة حقوق اإلنسان
يف استعراضه العام للنزاع يف ناغورنو كاراباخ ،يحمل
قادة هذه الفصائل سجالً فظيعاً يف مجال حقوق
اإلنسان :حيث يشمل سجل أبو عمشة ولواء سليامن
شاه االغتصاب والنهب ومصادرة املمتلكات؛ وفهيم

عيىس وفرقة السلطان مراد التعذيب وقصف املدنيني؛
وسيف بلود وفرقة الحمزة االختطاف 11.وتتوافق هذه
الفظائع مع السلوك العام للجيش الوطني السوري
الذي أشارت إليه لجنة التحقيق الدولية املستقلة
التابعة لألمم املتحدة يف تقريرها األخري عن الوضع يف
12
سوريا.
وغالباً ما يتم التسجيل الرسمي للمقاتلني للعمل
كمرتزقة يف الخارج يف مقر هذه الفصائل .وبحسب
تقارير ،فقد حصل كل من هذه الفصائل عىل 100
ألف دوالر أمرييك مقابل عملها يف التجنيد .وأكّد
مقاتل يف لواء الوقاص تح ّدث معه باحثونا امليدانيون
قبل مغادرته إىل ليبيا يف مطلع متوز/يوليو أن األجور
املعروضة يف فرتة التجنيد هذه كانت مشابهة إىل
حد كبري لألجر الذي يُقال بأنه كان يُدفع يف ليبيا يف
وقت سابق من العام 2,500 :دوالر شهرياً ،وهذا
ال يشمل املكافآت والتعويضات يف حالة اإلصابة أو
الوفاة .وكان النطاق الرسمي للرواتب الشهرية املتاحة
للمقاتلني يف ناغورنو كاراباخ أقل قليالً (2,000–1,500
دوالر أمرييك) ولكنه يف الواقع كان أقل من ذلك ،كام
نوضّ ح أدناه ،بسبب الرسقة املمنهجة لألجور وقنوات
التجنيد عن طريق السامرسة .واستمر التجنيد من
أجل ليبيا حتى بعد أن هدأت األعامل العدائية بني
حكومة الوفاق الوطني وقوات حفرت إىل حد ما .وكام
مقاتلو الجيش الوطني
السوري يرتدون
زي حراسة الحدود
األذربيجانية،
وفق تحقق خرباء
التحقيق الرقمي،
© سوريون من أجل
الحقيقة والعدالة
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يونيو 2020 ،والثانية يف  17متوز/يوليو،
2020؛ ومن بني هؤالء ،غادر حوايل  20رجالً
مع عائالتهم بأكملها .وتوزّعت مهامهم عىل
أفرع الرشطة املدنية والجنائية والنقل وحفظ
السالم .وتلقّى هؤالء الضباط تدريباً يف أكادميية
الرشطة يف طرابلس إىل جانب الرشطة الليبية
قبل تكليفهم مبهام .ويقعون بالكامل ضمن
اختصاص وزارة الداخلية الليبية».

قال ضابط يف الرشطة العسكرية يف عفرين لباحثينا
امليدانيني ،سعت تركيا إىل توفري تدريب تقني لقوات
الجيش والرشطة الليبية من خالل تجنيد الضباط
الذين انشقوا عن الجيش العريب السوري للعمل
بصفة استشارية وليس بصفة قتالية .وحسب ما قال
أحد املقاتلني البالغ من العمر  60عاماً ،واملهجر أساساً
من محافظة حامة لباحثينا امليدانيني يف آذار/مارس
« ،2021ومع مرور الوقت بدأت السلطات الليبية
تدفع األجور إىل فصائل الجيش الوطني السوري بينام
وبهذه الصفة ،ومبوافقة مسؤويل الدولة الليبية ،يلعب
قد لعبت الشخصيات العسكرية الرتكية دورا أكرث
هؤالء املرتزقة السوريون تحديدا ً أدوار فعالة يف ليبيا.
تدريبا واستشارة».
وينطبق األمر نفسه عىل النساء السوريات اللوايت
وباإلضافة إىل فصائل الجيش الوطني وضباط الجيش تم إحضارهن إىل طرابلس لتقديم التدريب لعنارص
الرشطة النسائية الليبية وأفراد الطواقم الطبية الليبية.
العريب السوري املنشقني ،سعت تركيا أيضاً إىل
االستعانة بعنارص من الرشطة الحرة يف عفرين للعمل وتنص عقود تدريب العامالت يف املجال الطبي
والرشطة النسائية عىل منحهم راتب شهري قدره
جنباً إىل جنب مع سلطات إنفاذ القانون الليبية.
 2,500و 2,000دوالر أمرييك ،عىل التوايل.
ووفقاً ملسؤول يف الرشطة الحرة يف عفرين التقى به
باحثونا امليدانيون ،كان هناك نوعان من العروض
ويع ّرف الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف
املقدمة ألعضاء الرشطة الحرة يف عفرين :إما توقيع
يف املادة  47املرتزق عىل أنه أي شخص )1(« :يجري
عقد للذهاب إىل ليبيا بشكل فردي ملدة تصل إىل
تجنيده خصيصاً ليقاتل يف نزاع مسلح؛ ( )2يشارك
عام ،أو املغادرة إىل ليبيا بشكل دائم مع عائالتهم،
فعالً ومبارشة يف األعامل العدائية؛ ( )3ويحفزه
وأخبنا
وسيحصل جميعهم عىل الجنسية الليبيةَ َ .
أساساً الرغبة يف تحقيق مغنم شخيص؛ ( )4ليس
مسؤول الرشطة الحرة يف عفرين ما ييل:
من رعايا طرف يف النزاع أو متوطناً بإقليم يسيطر
«كرشطة [يف سوريا] ،نخضع متاماً لسلطة
عليه أحد أطراف النزاع؛ ( )5ليس عضوا ً يف القوات
تركيا فيام يتعلق بالرواتب واملهام والتعيينات .املسلحة ألحد أطراف النزاع )6( .ليس موفدا ً يف
وطُلب منا إرسال وحدات للعمل كرشطة يف
مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً يف النزاع
ليبيا إىل جانب حكومة الوفاق الوطني ،وإرساء بوصفه عضوا ً يف قواتها املسلحة» .وكام يوضّ ح هذا
األمن يف املدن الخاضعة لسيطرتها .علامً بأن
التقرير ،فإن الوجود األسايس للمقاتلني السوريني يف
الذهاب إىل هناك طوعي ،بعقود مدتها ستة
ليبيا وأذربيجان يل ّبي كل من هذه املتطلبات وينتهك
أشهر أو سنة؛ أو عىل أساس دائم ،وهذا رشط القانون الدويل كام ورد يف «وثيقة مونرتو» .ومع ذلك،
للحصول عىل الجنسية الليبية .وغادر حوايل
كام توضّ ح األقسام التالية ،فإن واقع االرتزاق يف سوريا
 600عنرص من الرشطة الحرة [إىل ليبيا] عىل
خالل العام املايض كان أكرث انتهازية واستغالالً وتدمريا ً
دفعتني ،حيث غادرت األوىل يف  24حزيران/
للسوريني مام قد توحي به الصور الرسمية.
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رابعاً :التجنيد االستغاللي:
النازحون واألطفال
والحوافز الهشة
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 .٤التجنيد االستغاللي :النازحون
واألطفال والحوافز الهشة
النازحون
يف االستفادة من عموالت التجنيد ،اعتمد قادة الجيش
الوطني السوري عىل الظروف اإلنسانية املرتدية يف
شامل غرب سوريا التي تجعل االرتزاق خيارا ً جذاباً
للعديد من السكان .كام قال مقاتل من الجبهة
الشامية لباحثينا امليدانيني ،كانت الظروف املعيشية
السيئة ،وليس أي التزام أيديولوجي ،هي التي دفعته
إىل التسجيل للقتال يف أذربيجان« :لدي الكثري من
األطفال ،وكربت بنايت دون أن أمتكن من إعالتهن[ .هنا
يف سوريا] تدفع يل الجبهة الشامية  400لرية تركية
فقط كل  50يوماً ،لذلك قررت الذهاب إىل أذربيجان
لتأمني حياة محرتمة وكرمية لعائلتي».
وإن أحد األسباب التي جعلت التجنيد استغاللياً
للغاية ينبع من اعتامد قادة الجيش الوطني السوري
عىل شبكة من السامرسة ،الذين يعملون كوسطاء
بينهم وبني املجندين األفراد .حيث ينشط هؤالء
السامرسة بشكل خاص يف تجنيد املقاتلني أو املدنيني
غري املنتسبني إىل فصيل معني .ورشح لنا أحد
السامرسة الذين س ّجلوا مقاتلني ألذربيجان قائالً:
«ميكن للراغبني يف الذهاب إىل أذربيجان
التسجيل مبارشة يف أحد مقرات فرقة السلطان
مراد أو فيلق املجد يف مناطق عملية غصن
الزيتون؛ أو من خالل األشخاص الذين تربطهم
عالقات قوية باملخابرات الرتكية .ويف إدلب
ومخيامت النازحني ،فإن فيلق الشام هو
املسؤول األول عن عملية التسجيل :حيث
يأيت مدنيون وعسكريون بشكل فردي أو
يف مجموعات إىل مراكز التسجيل ،ويعطوا
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بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم ،ليتم
التواصل معهم يف وقت الحق».
كان التجنيد إىل أذربيجان من داخل مخيامت
النازحني متسقاً مع املامرسات السابقة التي
استخدمتها تركيا للحصول عىل مقاتلني مرتزقة .إذ
قبل الرشوع يف عملية التجنيد للنزاع يف أذربيجان،
أفادت تقارير بأن تركيا كانت تستعني بسامرسة
لتجنيد مقاتلني للنزاع الليبي من مخيامت النازحني يف
إدلب؛ وكانوا يتلقّون ما بني  100و 300دوالر أمرييك
13
لكل مجموعة مقاتلني يتمكنون من تجنيدهم.
كام استمر تجنيد املرتزقة لليبيا ما بعد النزاع يف
مخيامت النازحني .حيث كانت تركيا تبحث عن
ضباط انشقّوا عن الجيش السوري للعمل يف ليبيا
كمدربني عسكريني .وينتمي بعض هؤالء الضباط إىل
الجيش الوطني السوري ،بينام رفض آخرون يف السابق
االنضامم إىل الجيش الوطني السوري وكانوا يقيمون
يف مخيامت الالجئني يف تركيا.
وسط مامرسات التجنيد التي تتم عن طريق
السامرسة ،كان الخداع شائعاً 14.عىل سبيل املثال،
تح ّدث باحثونا امليدانيون مع رجل يُدعى أبو سامر،
سجلت
والذي أوضح لباحثينا امليدانيني قائالً« :لقد
ُ
للقتال يف أذربيجان مع ابني سامر البالغ من العمر
 18عاماً ،وذلك بسبب ظروفنا املعيشية السيئة .ولقد
زعموا أن مهمتنا هناك ستكون حامية القواعد الرتكية،
لكننا اكتشفنا بعد ذلك أن هذا مل يكن صحيحاً يف
الواقع وأنهم سيأخذوننا للمشاركة يف القتال؛ لهذا
السبب قررنا أنا وابني عدم الذهاب».

الفيلق الخامس التابع للجيش العريب السوري والذي
األطفال الجنود
أنشأته روسيا هو مصدر مهم للحصول عىل مقاتيل
ج ّندت فصائل وسامرسة الجيش الوطني السوري
املرتزقة ،فقد اضطرت القوات الروسية إىل االعتامد
بعضاً من أكرث الفئات الضعيفة من بني أفراد
عىل سامرسة يف املحافظات ونُخب قَ َبلية .وإن
املجتمع السوري للقتال كمرتزقة يف الخارج ،مبن
هذا هو الحال بشكل خاص يف محافظتي حمص
فيهم األطفال 15.وتتبع هذه املامرسة الوجود طويل
ودير الزور .حيث تح ّدث باحثونا امليدانيون مع
16
األمد لألطفال الجنود يف الجيش الوطني السوري.
أفراد عسكريني ومدنيني أشاروا إىل سامرسة مثل
وبحسب شاهد تحدث مع باحثينا امليدانيني،
س .الحريب يف رشق حمص وعبد املعطي من قوات
فإن األفراد من فرقة السلطان مراد (مثل حميدو
الدفاع الوطني يف تدمر ،وكذلك شيوخ قبائل يف دير
الجحييش) هم من يتحملون أكرب قدر من املسؤولية الزور مثل ف .الح ّدار من قبيلة بني خالد .وبحسب
عن تجنيد األطفال .ويف حزيران/يونيو  ،2020أعرب
نقيب يف الفيلق الخامس ،فإن هؤالء األشخاص أعلنوا
خرباء حقوق اإلنسان التابعون لألمم املتحدة عن
عن عقود املرتزقة يف مناطقهم نيابة عن الفيلق
خشيتهم بشأن تجنيد مقاتلني دون سن  18عاماً
الخامس وأوصوا بقوائم املجندين للقوات الروسية.
يف ليبيا؛ 17وجاء ذلك عىل الرغم من الحظر العلني
وعرضت العقود رواتب ترتاوح بني  1,000و2,000
املؤقت الذي فرضته الحكومة السورية عىل تجنيد
دوالر أمرييك حسب تخصص املقاتل ،ولكن بدون
األطفال 18.ويف الواقع ،عىل الرغم من أن االنتقادات
تعويض عن اإلصابة أو الوفاة .ويتم الدفع إما مبارشة
الدولية أجربت تركيا والجيش الوطني السوري عىل
للمج ّندين أو للسامرسة (الذين يقتطعون عمولة).
إعادة األطفال الجنود من ليبيا وفرض متطلبات
وتم نقل املج ّندين إىل قاعدة حميميم الجوية التي
ُعمرية أكرث رصامة يف حملة التجنيد للقتال يف ناغورنو تديرها روسيا يف الالذقية ل ُينقلوا بالطائرة إىل أرمينيا.
كاراباخ ،فقد استمرت مامرسة تجنيد األطفال منذ
واعرتف نقيب الفيلق الخامس لباحثينا امليدانيني
ذلك الحني .ومع ذلك ،فقد أشار أشخاص آخرون متت أن أولئك الذين تم تجنيدهم للقتال يف ليبيا ثم تم
مقابلتهم إىل أن الخالفات اندلعت مؤخرا ً يف حزيران /إعادة توجيههم إىل ناغورنو كاراباخ «مل يتم إبالغهم
يونيو  2020بني ويف أوساط الحكومة الرتكية وفصائل بالكامل بتفاصيل العملية» ومل يكونوا عىل علم بأن
الجيش الوطني السوري حول استمرار تجنيد األطفال مهام عملهم قد تغريت بشكل كبري .يبقى الدور
(عىل سبيل املثال ،ألوية سليامن شاه وصقور الشام) .الدقيق للسوريني الذين جلبتهم روسيا إىل ناغورنو
واكتشفنا وجود أدلة أخرى عىل تجنيد األطفال يف
كاراباخ غري واضح .عىل األقل بعض املقاتلني ،مثل
مقابلة مع عائلة مقاتل من فرقة الحمزة يدعى ع.
عضو قوات الدفاع الوطني السوري البالغ من العمر
عثامن ،الذي قُتل يف ليبيا يف مايو  2020عن عمر
 28عاماً تحدث مع باحثينا امليدانيني ،كانوا مسؤوليني
يناهز  19عاماً ،ولكن تم تجنيده يف البداية يف الفصيل حراسة املرافق العسكرية واللوجستية .ولكن نظرا إىل
عندما كان ال يزال قارصا ً .وأخربنا أحد أفراد عائلة
أن بعض املقاتلني كانوا قد يؤدون وظيفة املرتزقة يف
عثامن أن «والدته املسكينة تلقّت خرب وفاته بصعوبة ليبيا سابقا ،رمبا كان لهم دور مامثل وبشكل مقصود
بالغة .حيث كان قد اتصل معها مرتني من ليبيا
يف ناغورنو كاراباخ .وما يؤكد ذلك هو شهادة عائالت
ليخربها أنه سيؤ ّمن لها حياة أفضل».
السوريني الذين جلبتهم روسيا إىل ناغورنو كاراباخ
كام تض ّمن تجنيد روسيا للمرتزقة السوريني لنرشهم والذين لقوا حتفهم يف القتال هناك الحقا ،كام يناقَش
يف هذا التقرير فيام بعد.
يف ليبيا وناغورنو كاراباخ ديناميكيات مامثلة فيام
يتعلق بالسمرسة والخداع .وعىل الرغم من أن
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حوافز هشّ ة
ليس الخداع األداة الوحيدة املستخدمة لتأمني عمل
املرتزقة السوريني :فهناك أيضاً العديد من الحوافز
الهشة وغري القانونية التي يتم تقدميها لحثّ السوريني
عىل القيام بأعامل خطرة .وأهمها الوعد مبنح جنسية
أجنبية ،وخاصة فرصة حصول املقاتلني وعائالتهم
عىل الجنسية الرتكية و/أو الليبية من خالل عملية
التجنيس القانوين .وتوجد سابقة لهذا االستخدام
السيايس للتجنيس يف النزاع السوري .ففي سياق
تدخالتها املتكررة يف شامل غرب سوريا ،عرضت
الحكومة الرتكية الجنسية عىل بعض أعضاء الفصائل
املسلحة الذين شكلوا يف نهاية املطاف الجيش
الوطني السوري .ويف كثري من الحاالت ،كان هؤالء
قادة لفصائل معينة وينحدرون من العرق الرتكامين،
بينام يف حاالت أخرى ،كانت عائالت مقاتيل الجيش
الوطني الذين قتلوا يف القتال يف سوريا هم َمن قيل
إنهم ُم ِنحوا الجنسية الرتكية 19.وحدث ذلك يف السياق
األوسع إلصدار الحكومة الرتكية الجنسية لعرشات
اآلالف من الالجئني السوريني املوجودين يف البلد
مبوجب قانون الجنسية االستثنائية لعام .2017
وعادت عروض منح الجنسية إىل الظهور يف العام
املايض مع تحرك تركيا لنرش سوريني يف نزاعات
خارجية عىل مدار العام املايض .ويف حملة التجنيد
للنزاع الليبي التي بدأت يف أواخر عام  ،2019يبدو
أن تفاصيل هذه العروض قد اختلفت باختالف الرتبة
العسكرية وفصيل الجيش الوطني السوري املشارك
تحديدا ً .حيث ُعرض عىل بعض املقاتلني من الرتب
املتدنية ،مثل أولئك يف فرقة السلطان مراد ،الجنسية
الرتكية مقابل الذهاب إىل ليبيا ،بينام كان من املقرر
منح الجنسية الرتكية لعائالت مقاتلني ،من بينهم
مقاتلون يف الجبهة الشامية ،يف حالة وفاتهم يف القتال.
وقد بدأت عائلة مقاتل واحد عىل األقل لقي حتفه
من قرية رشان مبنطقة عفرين إجراءات الحصول
عىل الجنسية الرتكية .ولكن يف األشهر األخرية ،أفادت
تقارير أن عائالت املقاتلني الذين قُتلوا يف ليبيا مل
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تحصل عىل الجنسية الرتكية التي ُوعدت بها .وكان
هذا هو حال عائلة أحد املرتزقة الذين جندتهم فرقة
الحمزة رغم كونه دون الثامنة عرشة من عمره.
وعرضت فصائل الجيش الوطني السوري مرة أخرى
الجنسية الرتكية إىل جانب رواتب متدرجة ومكافآت
لحثّ املقاتلني السوريني عىل املشاركة يف النزاع الدائر
يف إقليم ناغورنو كاراباخ .حيث قال أحد املقاتلني
املتمركزين يف ناغورنو كاراباخ مع فرقة السلطان مراد
لباحثينا امليدانيني،
«عرضوا علينا راتباً شهرياً يرتاوح بني 1,500
و 2,000دوالر أمرييك ،وفقاً لتخصص املقاتل،
باإلضافة إىل تعويض قدره  40,000دوالر
أمرييك يف حالة الوفاة ،و 30,000دوالر أمرييك
يف حالة تع ّرض املقاتل لبرتٍ يف أحد أطرافه أو
إلعاقة ،و 15,000دوالر أمرييك يف حالة تع ّرضه
إلصابة خطرية (بدون برت)؛ هذا إىل جانب
وعود مبنح الجنسية الرتكية لعائالت القتىل،
رغم أننا ال نعرف مدى صدق هذه الوعود».
وحتى منتصف ترشين األول/أكتوبر  ،2020مل نتمكن
من التحقّق ما إذا كان املقاتلون الذين ذهبوا إىل
ناغورنو كاراباخ أو عائالتهم قد حصلوا عىل الجنسية
الرتكية فعالً .وبالنظر إىل االحتيال املنهجي الذي
تع ّرض له مقاتلو الجيش الوطني السوري من قبل
قادة ال ِف َرق وسامرسة التجنيد ،ينبغي إجراء مزيد من
التحقيق يف هذا األمر.
وباإلضافة إىل الجنسية الرتكيةُ ،عرِض عىل املرتزقة
الجنسية الليبية أيضاً .ولقد وثقنا هذه املامرسة عىل
وجه التحديد فيام يتعلق بعنارص الرشطة الحرة
يف عفرين الذين انتقلوا إىل ليبيا لتقديم الخدمات
األمنية نيابة عن حكومة الوفاق الوطني وجلبوا
عائالتهم معهم .وإن أولئك الذين غادروا مع عائالتهم
حصلوا عىل الجنسية الليبية عىل الفور .وأشار أحد
عنارص الرشطة الحرة يف عفرين الذي قبل عرض
االنتقال الدائم والجنسية له ولعائلته إىل التدخل

عنارص الرشطة الحرة يف
عفرين يف داخل طائرة
عسكرية تركية تنقلهم
من تركيا إىل مدينة
مرصاتة الليبية لغرض
الخدمة يف قوات حفظ
األمن الليبية التابعة
لوزارة الداخلية الليبية،
حزيران /يونيو © 2020
سوريون من أجل الحقيقة
والعدالة

املبارش ملؤسسات الدولة الليبية يف هذه العملية.
وبحسب إفادات قُ ّدمت إىل باحثينا امليدانيني ،فقد
كان هذا الشخص من بني «حوايل  150من عنارص
الرشطة املدنية [الرشطة الحرة يف عفرين] الذين
وصلوا إىل طرابلس يف  24متوز/يوليو 2020 ،وحصلوا
عىل الجنسية الليبية وجميع وثائق الهوية الشخصية
ذات الصلة» .وتابع ليرشح كيف أن «هناك ليبي
يتوىل اإلجراءات املتعلقة بنقل الوثائق من مصلحة
األحوال املدنية يف املبنى الرئايس بطرابلس .حيث
تذهب الوثائق والجوازات الليبية أوالً إىل السجل
املدين يف منطقة الهضبة ،قبل املصادقة عليها من قبل
فتحي باشاغا وزير الداخلية يف حكومة فايز الرساج».
وعىل الرغم من أن مجندي الرشطة الحرة يف عفرين
هم مواطنون ليبيون قانونياً ويعملون تحت إرشاف

وزارة الداخلية الليبية ،إال أننا نعلم بأنهم وعائالتهم
ما زالوا معزولني إىل ٍ
حد ما كمجتمع يف منطقة سكنية
سورية أقيمت يف حي نخبة الديار يف منطقة صالح
الدين جنوب طرابلس ،والتحق أطفالهم اآلن مبدارس
ليبية خاصة مجاناً .ويتلقّى عنارص الرشطة الحرة يف
عفرين أنفسهم رواتب شهرية قدرها  5,000دينار
ليبي وتأمني صحي وتعليم مجاين ألطفالهم يف مدرسة
املنهج القديم املحلية.
وقد تم تقديم عروض مامثلة للسوريات الاليت تم
استقدامهن وتجنيدهن للعمل يف املجال الطبي
وتدريب الرشطة يف ليبيا .قالت امرأة تحدثت
إىل باحثينا امليدانيني ،هـ .هـ ،.إنها تلقت يف أيار/
مايو  2020تدريباً طبياً يف تركيا يف مستشفى
أنطاليا الحكومي ،إىل جانب  15امرأة سورية أخرى
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ومبساعدة من الهالل األحمر الرتيك .وعىل الرغم
من أنهن تلقّني تعليامت يف البداية لتقديم الرعاية
الطبية يف الخطوط األمامية ملقاتيل فرقة الحمزة،
إال أنها رفضت هي وممرضات سوريات أخريات
هذه املهمة وبقني يف مستشفى طرابلس .ونظرا ً ألن
املستشفى يغطي جميع نفقات معيشتها وهناك
إمكانية للحصول عىل الجنسية الليبية ،قالت هـ.
هـ« :.ال أخطط أبدا ً للعودة إىل سوريا .الوضع هنا
أفضل بكثري ،ولذلك فإنني أفكر يف جلب عائلتي [من
سوريا]».
ومع ذلك ،حتى لو تم بالفعل مكافأة بعض املرتزقة
بالتجنيس ،فإن ذلك يتم مقابل أوضاع عمل هشة
للغاية ومحفوفة باملخاطر – برعاية مسؤويل الدولة
الليبية والرتكية والرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
التي تجاهلت حقوق اإلنسان الخاصة بهم وحقوق
السكان الذين يحفظون لهم األمن حالياً .وإن حقيقة
أن السوريني عىل استعداد لقبول هذه العروض
الهشة للحصول عىل جنسية أجنبية تشري إىل مدى
يأس الكثريين للهروب من الظروف اإلنسانية املزرية
يف سوريا .ولقد تأكّد الوضع الهش وغري املستقر
للمرتزقة السوريني يف الخارج من خالل املعاملة التي
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تلقّوها بعد وقوعهم يف األرس أثناء القتال يف ليبيا
وناغورنو كاراباخ .وفقاً للمقاتلني الذين ما زالوا يف
ليبيا وكذلك أولئك الذين عادوا مؤخرا ً ،فإن الرضب
والتعذيب أمر روتيني يف معسكرات االعتقال التابعة
للجيش الوطني الليبي التابع لحفرت .وعالوة عىل ذلك،
بسبل
بصفتهم مرتزقة ،ال يتمتع األرسى السوريون ُ
الحامية املعيارية مبوجب القانون الدويل املمنوحة
ألرسى الحرب؛ وعىل الرغم من تبادل األرسى يف بعض
األحيان ،فإنه متت إعادة بعض مقاتيل الجيش الوطني
السوري إىل األرايض التي تسيطر عليها الحكومة
السورية حيث يواجهون خطرا ً شديدا ً كأفراد مرتبطني
بالجيش الوطني السوري املوايل للمعارضة .ويف غضون
ذلك ،يف أرمينيا ،أدين مرتزقة الجيش الوطني السوري
الذين وقعوا يف األرس خالل الرصاع يف ناغورنو كاراباخ
بتهمة اإلرهاب ،ومن املرجح أن هذه املالحقات
الرسيعة املغلقة مل تستوف املعايري الدولية لإلجراءات
يبي التقرير أدناه ،من
القضائية العادلة 20.وأخريا ً ،كام ّ
الواضح أن العديد من املرتزقة وعائالتهم مل يحالفهم
الحظ مثل أولئك الذين حصلوا عىل الجنسية وغريها
من املزايا املوعودة .وبدالً من ذلك ،قوبلوا بخيبة أمل
وتفاقم انعدام األمن مع تراجع الفصائل والسامرسة
عن مثل هذه العروض.

ضابط من الرشطة الحرة يف عفرين ،امللقب بـ "أبو رساقب "،يقف قريباً من املرتزقة السوريني الذين يخدمون يف قوات حفظ
األمن الليبية التابعة لوزارة الداخلية الليبية ،طرابلس ،ليبيا 13 ،متوز /يوليو  © 2020سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

خامساً :االستغالل :سرقة
األجور والتجنيد القسري
واالنتهاكات في الخارج
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 .٥االستغالل :سرقة األجور والتجنيد
القسري واالنتهاكات في الخارج
رسقة األجور
أ ّدت أعامل التجنيد والتوريد التي يغلب عليها طابع
السمرسة والتشتت بني مختلف فصائل الجيش الوطني
السوري إىل مزيد من االستغالل والعنف ،سواء بني
السوريني الذين أُجربوا عىل القتال يف الخارج وبينهم
وبني املجتمعات املحلية حيث أصبحوا اآلن العباً
أساسياً .وإن الشكل الرئييس الذي اتخذه هذا االستغالل
هو الرسقة املنهجية لألجور التي وث ّقناها ،حيث تع ّرض
املقاتلون الفرديون لالحتيال بانتظام من قبل كبار
الشخصيات يف الجيش الوطني السوري .ويف ليبيا ،ورد
أن هذه املامرسة بدأت بعد الخفض التدريجي لألعامل
العدائية يف صيف  .2020حيث رشح عنرص سوري
يف لواء محمد الفاتح الذي سافر إىل ليبيا مع فرقة
السلطان مراد كيف أنه:

وأصبح العنف املسلح ،أوالً يف سوريا واآلن يف ساحات
القتال الخارجية ،مصدر دخل مهم ملجموعات
امليليشيات .فعندما يتوقف العنف ،تتوقف هذه
اإليرادات أيضاً – وينطبق هذا حرفياً يف حالة العموالت
التي حصل عليها قادة وسامرسة الجيش الوطني
السوري من تركيا مقابل أعامل التجنيد.

ويف الوقت نفسه ،يف ناغورنو كاراباخ ،بدأت رسقة
األجور أيضاً مع تدفق التمويل الرتيك من خالل العديد
من السامرسة الخاصني وفصائل الجيش الوطني السوري
التي غالباً ما كانت تعرض عقودا ً مختلفة قليالً .ويف
حني أن ال ُدفعة األولية من املقاتلني يف ليبيا يف مطلع
عام  2020تلقوا عقودا ً مكتوبة من الجهات التي
قامت بتجنيدهمّ ،إل أنه بحلول وقت التجنيد من
أجل ناغورنو كاراباخ ،مل يكن هناك سوى وعود شفوية
للمج َّندين .ومن الواضح أن هذا الطابع غري الرسمي
«بعد أن انتهى القتال وهدأت األمور ،حاول
قد ساهم يف أمناط االستغالل املوصوفة هنا .وأخرب أحد
القياديون يف فرقة السلطان مراد االستيالء عىل
السامرسة باحثينا امليدانيني أنه يف حملة التجنيد من
أجور املقاتلني السوريني الذين كانوا يعملون
أجل ناغورنو كاراباخ ،اقرتحت تركيا مبدئياً عقودا ً مدتها
تحت إمرتهم .وقضينا ثالثة أشهر دون أن نتقاىض ثالثة أو ستة أشهر مع املقاتلني تنص عىل رواتب شهرية
أجرا ً ،وبعد أن طلب كل منا سلفة قدرها 300
قدرها  3,000دوالر أمرييك وتعويضاً للعائالت يبلغ
دوالر أمرييك ،أعطونا  100دوالر فقط واحتفظوا إجامليها  75,000دوالر أمرييك يف حالة وفاة املقاتل.
بالباقي .وكان من يقف وراء ذلك هو سامي أبو غري أن السمسار أوضح أن الجامعة املسلحة لن تق ّدم
عبدو (نائب قائد الفرقة) وفهيم عيىس والقائد كل هذه األموال للمقاتل .ويف املقابل ،كانت تحجب
حميدو الجحييش».
جزءا ً من املال مقابل منحه موافقة فورية عىل السفر
وااللتفاف عىل املتطلبات الصحية التي تفرضها تركيا
ومن الجدير بالذكر أن املرتزقة الذين كانوا يف ليبيا
اسمياً .وأضاف السمسار أن «الجامعات املسلحة دامئاً
أبلغوا عن رسقة األجور خاصة بعد أن هدأت حدة
ما تخرق العقود وتعطي للمقاتلني رواتب ترتاوح بني
القتال األشد رضاوة .ويأيت هذا التوقيت كتذكري بأن
 800و 1,400دوالر أمرييك .ويتلقّى املقاتل  300دوالر
عنارص من الجيش الوطني السوري ،مثل العديد من
أمرييك فقط يف ناغورنو كاراباخ ،ويتم تسليم املبلغ
األطراف األخرى يف النزاع السوري ،لديهم يف الواقع
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املتبقّي لعائلته يف سوريا» .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه تم
مصلحة مادية راسخة يف إطالة أمد األعامل العدائية.
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دفع النقود يف الكثري من األحيان باللرية الرتكية بدال من كام أ ّدت طبيعة اقتصاديات حرب املرتزقة إىل تكريس
االستغالل ومصادرة املمتلكات يف املجتمعات التي تم
الدوالر األمرييك كام قد ُوعد أصال .وتنافست كل من
الجامعات املسلحة عىل تسجيل أكرب عدد من املقاتلني إرسال مقاتلني سوريني إليها .ففي املدن الليبية مثل
طرابلس ومرصاتة ،حيث يتمركز العديد من املرتزقة
من أجل أن تستويل عىل جزء من رواتبهم أو الدعم
السوريني ،أدى التنافس عىل عقود التجنيد والتوريد
املايل الذي تقدمه لهم تركيا .وق ّدم شاهد مقيم يف
شامل غرب سوريا أجرينا معه مقابلة عرب اإلنرتنت رشحاً بني فصائل الجيش الوطني السوري إىل عنف داخيل
وانتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان .حيث قال شاهد من
مفصالً عن هذه الظاهرة:
لواء محمد الفاتح إنه يف  17متوز/يوليو ،قُتل مقاتالن
«ذهبت إىل مقر فرقة السلطان مراد مع  20شاباً ،من لواء صقور الشام يف مواجهة نجمت عن تقسيم
وأبدينا اهتاممنا بالذهاب إىل أذربيجان .وعرضوا املوارد ،وقبل شهر من ذلك ،قُ ِتل الضابط أبو حمودة
عىل املقاتل راتباً شهرياً قدره  1,400دوالر
العزيزي يف فرقة السلطان مراد ،يف اشتباكات ناجمة عن
أمرييك ،و 3,000دوالر أمرييك لقائد الكتيبة،
قضايا تتعلق بأسعار رصف العملة .وغالباً ما اتخذت
و 2,500دوالر أمرييك لنائبه .ثم توجهنا إىل مقر انتهاكات الحقوق شكل النهب واالستيالء عىل األرايض
لواء سليامن شاه والتقينا باملسؤول عن التجنيد ،واملمتلكات املدنية واالتّجار بالجنس .ووفقاً لعضو يف
حاتم دياب ،الذي قال إنهم يعرضون عىل
فرقة السلطان مراد ،هناك أيضاً ات ّجار باألسلحة عىل
املقاتل  1,800دوالر و 4,000دوالر لقائد الكتيبة نطاق واسع حيث أنه
و 3,000دوالر لنائبه».
«ميكن ألي عنرص [يف ميليشيا] أن يأخذ سالحاً
التجنيد القرسي واالنتهاكات يف الخارج
ويبيعه ،لكن الشخص الذي يفعل ذلك أكرث من
غريه هو قائد فرقة املعتصم بينام الشخص األكرث
يف األشهر األخرية ،كانت هناك تقارير عن تجنيد قرسي،
نشاطاً يف بيع الذخرية هو ع .ج ،.قائد فرقة
وتحديدا ً يف ليبيا ،حيث طالبت تركيا بالخدمة العسكرية
الحمزة .وعالوة عىل ذلك ،يستغل قادة بعض
اإللزامية الدورية وتوريد األسلحة من فصائل الجيش
الجامعات الليبية السوريني يف هجامت عىل
الوطني .ويواجه أفراد هذه الفصائل الطرد والتهجري
منازل [خاصة] ،بحجة أن سكانها عمالء [لحفرت
إذا رفضوا هذه املطالب .حيث اعرتف مقاتل من لواء
والجيش الوطني الليبي] .ويعترب السوريون رسقة
سليامن شاه (املعروف سابقا باسم العمشات) لباحثينا
هذه املنازل جزء من غنائم الحرب العادلة ،ألنها
امليدانيني بأنه هو وما يقرب من مائة آخرين طُرِدوا من
[كام يُزعم] ُملك لعمالء».
الفصيل بعد رفضهم املشاركة يف جولة عسكرية أخرى
يف ليبيا« .بعد أن رفضنا السفر إىل ليبيا ،طردنا اللواء
ويحايك هذا السلوك جرائم الحرب التي اتُهمت فصائل
[من الوحدة] وطردنا من شيخ الحديد ،وهي املنطقة
الجيش الوطني السوري بارتكابها يف شامل غرب سوريا
ُالخاضعة لسيطرة اللواء يف عفرين» .وعالوة عىل ذلك ،منذ عام  22.2016وبينام قامت فصائل الجيش الوطني
أ ِ
جبوا عىل ترك ممتلكات كانوا يعيشون فيها وكانت يف السوري بسلب ومصادرة ممتلكات يف الشامل الغريب
األصل مملوكة ألكراد والتي أعاد الفصيل مصادرتها .ويف تابعة ملن يزعم أنهم «عمالء» لقوات سوريا الدميقراطية
الحاالت التي رفضت فيها فصائل الجيش الوطني أوامر التي يقودها األكراد ،فإنها تفعل اآلن اليشء نفسه
بتنفيذ الخدمة العسكرية اإللزامية ،كام هو الحال مع مع أولئك الذين تعاونوا ظاهرياً مع خصوم آخرين
الجبهة الشامية ،سحبت تركيا دعمها املايل الحقاً.
للحكومة الرتكية خارج سوريا – حتى لو كانوا يف الواقع
23
مدنيني.
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سادساً :االحتيال على
العائالت
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 .٦االحتيال على العائالت
يتس ّبب تجنيد املرتزقة بآثار ضارة بشكل كبري عىل
الظروف االجتامعية واملادية للنساء واألطفال الذين
يُ َرتكون يف سوريا .ففي حني أن بعض العائالت قد
استفادت بشكل واضح (عىل سبيل املثال ،تلك التي
حصلت عىل الجنسية الليبية) ،إال أن معظم العائالت
التي تحدثنا معها عانت من مزيد من الهشاشة
االقتصادية والتفكّك األرسي بسبب االرتزاق .حيث
اقتىض ذلك عموماً رحيل الرجال الذين غالباً ما يكونون
املعيل الوحيد ،وهو غياب ميكن أن يكون له آثار كارثية
يفالسياق اإلنساين العصيب لسوريا ،حيث يعاين أكرث
من  %60من السكان من سوء التغذية .عىل سبيل املثال،
طُرِدت أم الرباء البالغة من العمر  22عاماً وطفلها البالغ
من العمر عامني من مخيم للنازحني يف عفرين من
قبل عائلة زوجها بعد أن تبني أنه سافر للقتال يف ليبيا.
وقالت أم الرباء لباحثينا إنها يف البداية مل تكن تعلم
أن زوجها ،الذي ينحدر مثلها يف األصل من ريف حامة
الغريب ،قد غادر إىل ليبيا:

وبالتايل ،يُعترب رحيل املقاتلني مصدر انعدام األمن
االجتامعي واليأس االقتصادي بني أفراد املجتمع السوري
األكرث ضعفاً.

وتتفاقم هذه الديناميكيات عندما تخدع املنظامت التي
تجند املرتزقة العائالت بشأن مصري املقاتلني الذين قتلوا
أو أرسوا يف الخارج .كان هذا واضحاً يف شهادة امرأة
نازحة من ريف حمص ع ّرفت نفسها لباحثينا امليدانيني
باسم ن .هـ ،.وكان زوجها حاتم (جندي انشق عن
الفيلق الرابع التابع للجيش العريب السوري) قد ذهب
إىل ليبيا مع فيلق الشام يف مطلع شباط/فرباير .2020
ويف أيار/مايو ،توقفت االتصاالت املنتظمة من حاتم
فجأة وعلمت ن .هـ .يف النهاية أنه تم أرسه مع اثني
عرش مقاتالً من فرقتي الحمزة والسلطان مراد .وناشدت
هي وعائلتها قائد فيلق الشام يف إدلب ،سليل الحدار،
تنصل من أي مسؤولية أو معرفة بشأن حاتم ،لكنه
الذي ّ
وعد بأن األجهزة األمنية الرتكية ستؤ ّمن السجناء .ويف
الواقع ،مل تسمع شيئاً من السلطات الرتكية .ويف متوز/
يوليو ،أكد أحد أقارب ن .هـ ،.الذي يعمل يف املخابرات
«يف البداية غادر املنزل ملدة  15يوماً؛ كان ذلك
الجوية يف حمص ،أن حاتم وسجناء آخرين نُقلوا إىل
عندما ذهب للتسجيل بلواء سليامن شاه يف
عفرين .ثم ،وبشكل غري متوقع ،اختفى ألكرث من سوريا وهم معتقلون يف قاعدة حميميم الجوية .وتم
شهر دون أن نعرف مكانه .ومن حيث ال ندري ،إخبار ن .هـ .أيضاً أن إصابات حاتم مل تتم معالجتها ،وأن
أخربنا أحد أصدقائه أنه سافر إىل ليبيا ،وعند هذه قدمه اليمنى ال تزال بحاجة إىل عالج إثر الرصاصة التي
النقطة طلبت عائلته أن نغادر إىل خيمة عائلتي أصيب بها أثناء القتال« .مل نحصل عىل أي معلومات
جديدة عن حاتم منذ ذلك الحني» ،هذا ما أخربتنا به
يف مخيم كفر حوم .وح ّملوين مسؤولية رحيل
ن .هـ .بينام تنتظر اآلن يف وضع أكرث ضعفاً من ذي
ابنهم إىل ليبيا وعدم إخبارهم بخطته للقيام
قبل ،ويف هذه األثناء تحاول هي وعائلتها التواصل مع
بذلك – رغم أنني مل أكن أعرف شيئاً عنها .آمل
السلطات املتعددة املعنية باالرتزاق السوري والتي
أن يعود زوجي [من ليبيا] حياً ،حيث أخربين
تنصل كل منها من مسؤولياتها تجاه عائالت املقاتلني
يف املرة الوحيدة التي هاتفني بها منذ سفره أن
ّ
الوضع هناك مر ّوع .ومل يكن األمر كام وصفوه له الذين تم تجنيدهم دون التمتع بالحامية املمنوحة
ألرسى الحرب من املواطنني .وكام هو الحال يف كثري من
[مسؤولو التجنيد] ،وهو مجرب عىل البقاء هناك
ملدة ثالثة أشهر .ومل نسمع أخبارا ً عنه منذ ذلك األحيان مع عائالت املفقودين أو املختفني قرسا ً ،فإن
االنتظار بيأس للحصول عىل املعلومات يسمح لآلخرين
الحني».
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باستغالل العائالت من خالل اال ّدعاء بتقديم معلومات
أو حتى مل الشمل مع أحبائهم مقابل تعويض.
وكانت عائالت السوريني ،سواء الذين ذهبوا إىل ناغورنو
كاراباخ إما مع الجيش الوطني السوري املدعوم من
تركيا للقتال إىل جانب أذربيجان أو بأمر من الحكومة
السورية املدعومة من روسيا للقتال إىل جانب أرمينيا،
تشعر بالحرية وغالباً ما كان يتم تضليلها من قبل
مسؤويل التجنيد .وكام حدث مع املج َّندين أنفسهم ،مل
يتم تزويد العائالت التي قابلها باحثونا امليدانيون بأي
معلومات عن الوجهة الحقيقية إلخوتهم وأزواجهم
وآبائهم .وأصيب العديد من اآلباء بالصدمة لسامع أن
أبناءهم كانوا يقاتلون يف ناغورنو كاراباخ ،بينام كانوا
يعتقدون أنهم كانوا يف ليبيا .ووصفت إحدى األمهات،
والدة مقاتل (تم التعريف عنه فقط باسم ج .س .وتم
إرساله بشكل غري متوقع إىل ناغورنو كاراباخ) كيف:
ماسة إىل املال ،لذلك ذهب ابني
«كنا يف حاجة ّ
إىل مكتب [السمسار] س .الحريب بن ّية االنضامم
إىل جامعته املسلحة (لواء الحريب) .وهناك
أقنعوه بالسفر إىل ليبيا بعد اإلشارة إىل الراتب
املجزي .وس ّجل اسمه لكن مل يتم نرشه عىل
الفور .وتم استدعاؤه يف  15أيلول/سبتمرب وتم
إبالغه أن رحلة جوية ستتجه قريباً إىل ليبيا.
وغادر ابني املنزل يف اليوم التايل .ويف  18أيلول/
سبتمرب ،اتصل بنا من قاعدة حميميم الجوية
من هاتف محمول ألحد الضباط وقال إنه كُلف
بحامية املرافق الحيوية يف ليبيا؛ وكانت هذه
آخر مرة سمعنا فيها منه .ويف وقت الحق ،أخربنا
أشخاص من مكتب الحريب أن ابني وشباناً آخرين
نُقلوا إىل أرمينيا بدالً من ليبيا ،زاعمني أن لديهم
نقصاً يف أعداد املقاتلني هناك .ذهبنا إىل املكتب
لالستفسار عن مكان وجوده وقيل لنا إنه سيعود
عند أداء واجبه الوطني .وأكدوا لنا أنه حصل
بالفعل عىل أجر شهرين وأنه ال يزال يف أرمينيا».
بينام تعتقد والدة ج .س .أنه ال يزال عىل قيد الحياة،
لقي ما ال يقل عن عرشة سوريني جندتهم القوات
الروسية حتفهم يف القتال .واستلم بعض أفراد عائالتهم
 | 22املركز السوري للعدالة واملساءلة وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة

جثثهم ،بينام صدرت تعليامت ألفراد آخرين باستالم
الجثث من مستشفى حمص العسكري أو مطار دير
الزور؛ إنه ما زال غري معروفا إذا فعال كانوا قادرين عىل
ذلك يف النهاية.
ويف حاالت أخرى ،تم تأكيد مقتل العرشات من مرتزقة
الجيش الوطني السوري يف كل من ليبيا وناغورنو
كاراباخ ،ومع ذلك أثريت قضايا التعويضات املستحقة
لعائالتهم .حيث تم حجب الجنسية الكاملة والتعويض
املايل املوعود لعائالت املجندين الذين لقوا حتفهم يف
ناغورنو كاراباخ وليبيا إما جزئياً من قبل فصائل الجيش
الوطني أو أن العائالت مل تحصل عىل الجنسية أو
التعويض املايل عىل اإلطالق .فلم تحصل عائلة عثامن،
عىل سبيل املثال ،عىل الجنسية الرتكية بعد مرور قرابة
عام كامل عىل وفاته .وبالفعل ،اعرتف سمسار التجنيد
الذي تحدثت معه سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
بأن الفصائل مل ِ
تعط سوى مبلغ  50ألف دوالر أمرييك
من أصل مبلغ  75ألف دوالر أمرييك وفقاً للوعد
املنصوص عليه يف العقود .وكشفت املقابالت مع عائالت
املقاتلني القتىل أنه يف بعض الحاالت مل تُدفَع لهم حتى
هذه املبالغ املقتطعة .عىل سبيل املثال ،قالت والدة
أحد مقاتيل الجيش الوطني السوري البالغ من العمر
 30عاماً والذي تم التعريف عنه باسم ياسني ج .الذي
قُتل يف ليبيا يف حزيران/يونيو  ،2020لباحثينا امليدانيني
إنه
«ابني البكر والشخص الوحيد الذي يعيلني.
بعد زفافه مبارشة ،أخربين وزوجتَه أنه قبل عرضاً
للذهاب إىل ليبيا للقتال مع الجيش الوطني
السوري .ومل يكن قد مىض عىل زواجه سوى
يوم واحد عندما سافر إىل ليبيا وقُتل هناك بعد
أسبوع واحد فقط .ترك زوجته بعد يوم واحد
فقط من زواجهام ،وعادت جثته إلينا بعد أسبوع
فقط .حيث تم نقلها من ليبيا إىل تركيا ،وأحرضها
إخوته من معرب جرابلس ورأيتها مغطاة بآثار
شظايا .وبعد ذلك دف ّناه يف مخيم الكرامة شامل
نتلق أي تعويض مايل ،وال حتى لرية،
إدلب .ومل ّ
ومل نحصل عىل الجنسية».
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 .٧التحليل السياسي والقانوني والتوصيات
لطاملا قامت أطراف خارجية مختلفة يف النزاع السوري ملقاتلني سوريني مسلحني انتهاكاً لحظر األسلحة الذي
يفرضه مجلس األمن عىل ليبيا .وباإلضافة إىل ذلك،
بتمويل قوات للقتال بالوكالة داخل سوريا لخدمة
مصالحها الجيوسياسية .وميثل تجنيد املرتزقة السوريني فإن التحقيق املفتوح للمحكمة الجنائية الدولية يف
يف النزاعات املسلحة خارج البالد عام  2020امتدادا ً
ليبيا يعني أن املسؤولني والقادة األتراك والروس قد
يخضعون للمالحقة القضائية الدولية بسبب سلوك
لهذه املامرسة ،وكذلك تعبريا ً عن اليأس اإلنساين
العام يف سوريا الذي تفاقم وسط األزمات االقتصادية املرتزقة السوريني الذين يرشفون عليهم هناك .ومن
شأن مشاركة وزراء ومكاتب بريوقراطية يف الدولة
وأزمات الصحة العامة يف العام املايض .كام ال تُظهر
ظاهرة االرتزاق أي عالمات عىل االنحسار ،عىل الرغم الليبية يف منح الجنسية للمرتزقة السوريني أن يجعل
كذلك حكومة الوفاق الوطني ضالعة يف انتهاكات
من انخفاض وترية النزاع يف ليبيا وناغورنو كاراباخ
وحقيقة أنها أسفرت عن مقتل مئات السوريني حتى القانون الدويل.
كانون األول/ديسمرب  24. 2020وستوفر النقاط
وأخريا ً ،سواء يف حالة ليبيا أو ناغورنو كاراباخ ،فإن
الساخنة الجديدة يف جميع أنحاء املنطقة وخارجها
الضلوع املستمر (بدرجات متفاوتة) للرشكات
املزيد من الفرص للقوى الدولية لدعم تدخالتها
الجيوسياسية من خالل استغالل املعاناة اإلنسانية يف العسكرية واألمنية الخاصة مثل رشكة سادات
سوريا 25.وأخريا ً ،تضيف اقتصادات الحرب املحلية التي ومجموعة فاغرن يف االرتزاق السوري ينطوي عىل
ظهرت حافزا ً أكرب ملواصلة هذه املامرسة .ومع ذلك ،مسؤوليات قانونية منفصلة تقوم عىل أساس
«املامرسات الفُضىل» للرشكات العسكرية واألمنية
إذا كان نرش املقاتلني السوريني يف الخارج يعكس
تدويل النزاع السوري ،فإنه يشري أيضاً إىل تورط عدد الخاصة املنصوص عليها يف «وثيقة مونرتو» .ويجب
من الدول والجهات الفاعلة الدولية .وهم مسؤولون أن تلتزم تركيا وروسيا (بصفتهام دولتي منشأ ودولتني
متعاقدتني) ،باإلضافة إىل ليبيا وناغورنو كاراباخ
عن إنهاء هذه املامرسة وفقاً التفاقيات وآليات
(بصفتهام دولتَي إقليم) بهذه املعايري .عىل سبيل
متعددة للقانون الدويل.
املثال ،ميكن أن تشري انتهاكات الجيش الوطني
السوري التي وث ّقناها يف ليبيا إىل تو ّرط منظمة
وكام هو موضح يف هذا التقرير ،فإن تجنيد وسلوك
سادات ،وبالتايل تركيا وليبيا ،إلخفاقهام يف االختيار
املرتزقة السوريني ينتهك بوضوح االتفاقيات الدولية
الصحيح للرشكات العسكرية واألمنية الخاصة
املختلفة .حيث أن هذا أوالً وقبل كل يشء انتهاك
لالتفاقية الدولية ملناهضة تجنيد املرتزقة واستخدامهم وإخفاقهام يف الطلب من تلك الرشكات االمتناع عن
ومتويلهم وتدريبهم .وإن العديد من الدول املتورطة الضلوع يف «جرائم خطرية» ،مثل جرائم العنف،
والجرائم الجنسية ،وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين،
يف ظاهرة االرتزاق السوري هي من الدول املوقّعة
والفساد .ومن املحتمل أن يشري وجود أرسى روس
عىل هذه االتفاقية ،لكنها تتجاهل االلتزامات التي
يف عمليات تبادل األرسى إىل استمرار دور الرشكات
تنطوي عليها ،مبا يف ذلك ليبيا وأذربيجان وأرمينيا
ويتعي عىل تركيا وروسيا االنضامم إىل هذه العسكرية واألمنية الخاصة مثل مجموعة فاغرن يف
وسوريا.
ّ
تجنيد املرتزقة وسلوكهم ،حتى وإن بدى هذا غري
االتفاقية ووقف تجنيدهام للمرتزقة السوريني .ويف
واضح للعديد من املرتزقة أنفسهم.
ليبيا عىل وجه التحديد ،يشكل نرش تركيا وروسيا
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وميثّل نرش املرتزقة السوريني أحد جوانب مشكلة
معقدة للغاية وواسعة النطاق ،تطرحها اآلن
اقتصادات الحرب التي ظهرت ألول مرة يف سوريا ،من
أجل اإلنفاذ الدويل لحقوق اإلنسان .وبنا ًء عىل ذلك،
هناك مجموعة واسعة من الضحايا ومرتكبي انتهاكات
حقوق اإلنسان ،بدءا ً من عائالت املرتزقة يف سوريا
نفسها إىل املدنيني يف ليبيا وناغورنو كاراباخ .ومن شأن
ضامن حصول هؤالء الضحايا عىل قدر من اإلنصاف
ومساءلة الجناة أن يزيد من احتامل وجود مجموعة
متنوعة من عمليات العدالة والتدخالت االجتامعية
عىل مستويات متعددة من الوالية قضائية .ومع ذلك،
يجب أن يُنظر إىل هذه األمور عىل أنها تعزز بعضها

البعض ،نظرا ً ألن االرتزاق يف الخارج يعمل عىل إثراء
وتقوية بعض الجامعات املسلحة األكرث إجراماً يف
سوريا نفسها ،والسيام الجامعات املدعومة من تركيا
يف الشامل الغريب .وإن تحميل هذه الجامعات والدول
املتعاقدة معها مسؤولية أفعالها يف ليبيا وناغورنو
كاراباخ سيدعم الجهود املبذولة ملنع االنتهاكات يف
سوريا نفسها .ويف نهاية املطاف ،يجب أن يعالج حل
عادل ومستدام ملشكلة االرتزاق السوري الظروف
اإلنسانية اليائسة التي تدفع آالف السوريني للسعي
إىل مثل هذه األعامل الخطرية يف املقام األول،
واقتصاديات الحرب التي تطورت نتيجة لذلك.

التوصيات
عىل الدول منع استغالل املرتزقة السوريني وضامن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين.
•تركيا/روسيا :وقف متويل وتجنيد الجامعات املسلحة أو األفراد السوريني ،سواء بشكل مبارش أو غري مبارش،
بغرض االرتزاق من القتال يف الخارج .وبصفتها قوة محتلة يف شامل غرب سوريا ،ت ُعترب تركيا مسؤولة قانوناً
عن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة مع فصائل الجيش الوطني السوري التي شاركت يف مامرسات تجنيد
استغاللية – مبا يف ذلك يف مخيامت النازحني.
•تركيا/روسيا :التأكد من أن مامرسات الرشكات العسكرية واألمنية الخاصة تتامىش مع املبادئ املوضحة
يف «وثيقة مونرتو» ،26وتحديدا ً يف تعاملها مع الجامعات املسلحة السورية التي تتعاقد معها من الباطن.
وبصفتهام دولتني تتعاقدان مع رشكات عسكرية وأمنية خاصة مثل مجموعة فاغرن وسادات ،يجب عليهام
احرتام القانون الدويل اإلنساين يف تحديد نطاق عمليات هذه الرشكات بحيث ال تشارك يف أدوار قتالية أو
تقوم بأنشطة ينبغي أن تكون من اختصاص الدول (مثل اإلرشاف عىل األرسى السوريني يف ليبيا).
•تركيا :مراقبة ومنع أنشطة تجنيد املرتزقة يف مخيامت النازحني يف مناطق شامل غرب سوريا الخاضعة
للسيطرة الرتكية.
•سوريا :إطالق رساح مرتزقة الجيش الوطني السوري الذين تم أرسهم يف ليبيا ونقلهم إىل سوريا ،كجزء من
برنامج أوسع لعمليات اإلفراج عن السجناء يف البلد.
•ليبيا/أذربيجان :رصد ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق العامل التي يرتكبها املرتزقة
السوريون والرشكات العسكرية واألمنية الخاصة التي تعمل مبوافقة الدولتني .وبصفتهام دولتي إقليم،
يجب عليهام مقاضاة هذه الجامعات عىل الجرائم املرتكبة عىل أراضيها وفقاً ملعايري املحاكمة العادلة،
والتنسيق مع الدول املتعاقدة لتحديد مجاالت العمليات املناسبة.
•ليبيا/أذربيجان :سحب الجنسية التي ُمنحت كمكافأة عىل املشاركة يف القتال ،وسحب الجنسية من
املقاتلني ودعمهم للبقاء يف البلد بشكل قانوين أو املغادرة بطريقة تحرتم حقوقهم .ووضع سياسات رادعة
أوسع نطاقاً.
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•توفري اإلنصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وحقوق العامل التي ارتكبها املرتزقة السوريون والرشكات
العسكرية واألمنية الخاصة ،مثل العائالت السورية التي تع ّرضت لالحتيال من قبل مسؤويل التجنيد ،والليبيني
الذين نُه َبت منازلهم من قبل فصائل الجيش الوطني السوري.
ينبغي عىل الجامعات املسلحة السورية أن تقوم مبا ييل:
•وقف تجنيد السوريني بقصد االرتزاق من القتال ،وخاصة عندما يكون هؤالء األفراد من األطفال.
•توفري اإلنصاف لعائالت املرتزقة التي تع ّرضت لالحتيال من قبل سامرسة التجنيد ومل تحصل عىل التعويضات
املوعودة.
•االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان يف املناطق التي متارس فيها سيطرة فعلية أو وظائف شبيهة بوظائف الحكومة،
سواء يف سوريا نفسها أو يف البلدان األجنبية التي تم إرسالها إليها (مثل الرشطة املدنية يف ليبيا/أذربيجان) .ورفض
نرش املرتزقة من قبل تركيا/روسيا ،أو أي دولة أخرى .وتقديم التزام علني بعدم قبول دور املرتزقة من الحلفاء أو
الدول التي تق ّدم املساعدة األمنية.
•يف حالة الجيش الوطني السوري ،يجب أن يتم ذلك كجزء من جهد أوسع لفرض عقوبات تأديبية عىل أعضائه
لالنتهاكات العديدة لحقوق اإلنسان التي ارتكبوها يف شامل غرب سوريا.
ينبغي عىل األمم املتحدة واملجتمع الدويل القيام مبا ييل:
•التحقيق مع ،ومساءلة ،الدول واألفراد املتورطني يف تجنيد ونرش مرتزقة سوريني .وميكن أن يتم ذلك من خالل
فرض عقوبات مستهدفة عىل املسؤولني الحكوميني الذين يلعبون دورا ً أساسياً يف عمليات منح الجنسية ،والقادة
العسكريني املسؤولني عن العمليات القتالية ،ورجال األعامل الذين لديهم صالت معروفة بالرشكات العسكرية
واألمنية الخاصة .ويف حالة املرتزقة السوريني يف ليبيا ،هناك أساس قانوين ملثل هذه األفعال بالنظر إىل أن استخدام
املرتزقة هناك ينتهك الحظر الذي تفرضه األمم املتحدة عىل عمليات النقل العسكرية إىل البلد.
•مساءلة املسؤولني الليبيني/األذربيجانيني املتورطني يف قبول املرتزقة املجندين ،مبا يف ذلك فرض عقوبات مستهدفة
عىل املسؤولني املشاركني يف هذه العملية.
•معالجة الوضع اإلنساين البائس يف مخيامت النازحني يف شامل غرب سوريا ،السيام من خالل زيادة إيصال
املساعدات الغذائية والطبية التي ميكن أن تقلل من الحافز الذي تعرضه عقود املرتزقة.
•قيام مجلس األمن الدويل إعادة فتح معرب باب السالم الحدودي ،ودعم فتح معرب حدودي.
•دعم برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج للمرتزقة السوريني الذين عادوا من القتال يف الخارج .وعىل
الرغم من أن التصميم الدقيق ملثل هذه الربامج يتجاوز نطاق هذا التقرير ،إال أنه ميكن تصميمها عىل غرار
التدخالت السابقة يف سياقات مثل سرياليون حيث تلقّى املقاتلون السابقون تدريباً مهنياً وتعويضاً مقابل نزع
السالح.
الجهات الفاعلة يف مجال العدالة (اال ّدعاء العام األورويب ،منظامت حقوق اإلنسان):
•دعم جهود منظامت املجتمع املدين واألفراد السوريني ملساءلة تركيا أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عن
انتهاكاتها لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،التي هي طرف فيها.
•دعم منظامت املجتمع املدين الليبية واألذربيجانية يف التعامل مع ضحايا انتهاكات الحقوق التي ارتكبتها
مجموعات املرتزقة السورية والرشكات العسكرية واألمنية الخاصة العاملة عىل هذه األرايض.
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