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سكاي نيوز عربية - أبوظبي

تنتقد دول غربية موافقة روسيا على السماح للسوريين بالتطوع للقتال إلى جانب القوات الروسية، خصوصا في

منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لكنها ال تتوانى عن الكشف عن إرسال مرتزقتها للقتال إلى جانب القوات

األوكرانية.

حتى إن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تقاتل عدوا "يجمع قوات االحتياط والمجندين من

جميع أنحاء روسيا ليلقي بهم في أتون الحرب، و(هو عدو) يأتي بمرتزقة ضد شعبنا. (إنهم) شبيحة من سوريا"، وفقا

لما ذكرته رويترز.

وتثير مشاركة متطوعين أجانب في القتال في أوكرانيا مخاوف من أن تؤدي لزيادة اإلرهاب عالميا، خاصة بعد

تجارب أفغانستان وتنظيم داعش.

أخبار ذات صلة

المقاتلون األجانب في أوكرانيا..

تحذيرات من خطر محدق

المتطوعون للقتال بأوكرانيا..

ظاهرة واقعية أم فقاعة

إعالمية؟

 المتطوعون السوريون

مع دخول الحملة الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث، أعلن الكرملين السماح للسوريين بالتطوع للقتال إلى جانب

القوات الروسية، في وقت تتوالى فيه التحذيرات من خطر استغالل المقاتلون األجانب في الحرب األوكرانية.

وقال الكرملين، اليوم الجمعة إنه "بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتن للترحيب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات األوكرانية،

ومساعدتهم على الوصول للجبهات، خصوصا إلى منطقة دونباس.

وخاطب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الجمعة بوتن، خالل اجتماع لألعضاء الدائمين لمجلس األمن

الروسي، بالقول: "نتلقى أعدادا هائلة من الطلبات من المتطوعين من دول مختلفة يرغبون في التوجه إلى

جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بغية المشاركة في ما يعتبرونه حركة تحرير، ومعظمهم من دول

الشرق األوسط حيث تجاوز عدد الطلبات عتبة الـ16 ألفا".

وتابع: "في هذه المسألة نعتبر من الصحيح الرد إيجابا على هذه الطلبات، خاصة وأنها تأتي ليس العتبارات مالية بل

بسبب الرغبة الحقيقية من قبل هؤالء الناس، ونعرف الكثيرين منهم وهم سبق أن ساعدونا في الحرب ضد

داعش في أصعب فترة، خالل السنوات العشر الماضية".

أخبار ذات صلة

روسيا تفتح الباب أمام

السوريين للقتال في أوكرانيا

ماذا تخبرنا أول صورة عن

الفيلق الدولي في أوكرانيا؟

بدوره، أشار بوتن، ردا على هذا الكالم، إلى أن "الممولين الغربيين للنظام األوكراني ال يخفون عملهم على جمع

مرتزقة من مختلف أرجاء العالم ونقلهم إلى أوكرانيا"، محمال إياهم المسؤولية عن "التجاهل التام لكافة أعراف
القانون الدولي".

وأضاف الرئيس: "لذلك عندما ترون أن هناك أشخاصا يرغبون في التوجه إلى دونباس لمساعدة سكانها، وذلك ليس

من أجل المال، فيجب الرد إيجابا ومساعدتهم في الذهاب إلى منطقة القتال".

أخبار ذات صلة

روسيا تتوعد المقاتلين األجانب

في أوكرانيا: "هكذا سنعاملهم"

أميركيون يتطوعون للقتال في

أوكرانيا.. ماذا قالوا عن
الدوافع؟

 مرتزقة الغرب مرحب بهم

وفيما تتحدث وسائل إعالم غربية، أميركية وبريطانية على وجه التحديد، عن فيلق للمقاتلين األجانب (المرتزقة) في

أوكرانيا، فإنها تبدو وكأنها تتنقد الخطوة الروسية بالسماح لمتطوعين سوريين للقتال في أوكرانيا، وكأنه كما يقول
بعض المعلقين "حالل لهم وحرام على الروس".

Tمع تواتر المعلومات والتقارير الصحفية الغربية، عن بدء توافد متطوعين أميركيين ومن جنسيات أوروبية

مختلفة، للقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية، أكدت وزارة الدفاع األميركية "البنتاغون"، أنها "ال تعرف العدد

الدقيق لألميركيين الذين يريدون التوجه إلى أوكرانيا للقتال كمتطوعين".

وكان الرئيس األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن سابقا عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال

ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وتحاول أوكرانيا استقطاب األجانب الراغبين في القتال بجانبها، إذا كانوا من ذوي الخبرة، وقامت بإعفائهم من

الحصول على التأشيرة، بهدف تسريع عملية انضمامهم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن السفارة األوكرانية في العاصمة األميركية واشنطن، شهدت إقباال ملحوظا للمتطوعين

الراغبين في القتال بأوكرانيا.

فيما كشفت مصادر صحفية أميركية أن العشرات من المحاربين القدامى األميركيين ممن خدموا في العراق

وأفغانستان، قد التحقوا بالحرب في أوكرانيا، بينما يستعد العشرات منهم، حسب صحيفة "نيويورك تايمز"

األميركية، للسفر إليها لمقاتلة الروس.

أخبار ذات صلة

أوكرانيا تعلن استعداد آالف
جدد لالنضمام إلى "الفيلق

الدولي"

أوكرانيا: آالف األجانب يريدون
االنضمام إلى "الفيلق الدولي"

 16000 متطوع والراتب 3000 دوالر

فقد أفردت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا بعنوان "سوريا تجند قوات من جيشها للقتال مع القوات الروسية في
أوكرانيا"، قالت فيه إن ما يصل إلى 16000 متطوع يتقاضون رواتب تصل إلى 3000 دوالر شهريا، مشيرة إلى أن

هذا المبلغ "يصل إلى 50 ضعف الراتب الشهري للجندي السوري".

وأضافت الصحيفة البريطانية "بدأ الجيش السوري في تجنيد قوات من صفوفه للقتال إلى جانب القوات

الروسية في أوكرانيا، ووعد بدفع 3000 دوالر شهريا".

وأوضحت أنه "تم نشر إشعارات التجنيد على مواقع إلكترونية مرتبطة بالنظام السوري في األيام األخيرة، بما في

ذلك وصلة ذات عالقة مرتبطة بالفرقة الرابعة، إحدى الوحدات األساسية للرئيس السوري بشار األسد".

وبحسب الصحيفة، فإن أحد اإلعالنات ينص على أن القوات التي ستوقع على اإلشعار ستتوجه للقتال في أوكرانيا.

وقالت إن عرض مثل هذا الراتب سيثبت على األرجح أنه إغراء مهم للقوات الموالية لألسد، التي استعادت السيطرة

على ما يقرب من ثلثي سوريا.

وأشارت إلى أن أحد هذه اإلشعارات الموجهة إلى "رجال مكتب أمن الفرقة الرابعة"، يعرض "عقد موظف للتجنيد

الفوري باإلضافة إلى السعي للحصول على التفاصيل األساسية.

كما يقدم اإلشعار وصفا وظيفيا يتضمن" الغارات العسكرية والعمليات في الخارج والسفر إلى أوكرانيا، مع كل

المقدمة. الراتب يصل إلى 3000 دوالر حسب الخبرة".

كما تم نشر العديد من المنشورات يوم الجمعة من قبل جنود أو أنصار األسد يطلبون معلومات حول كيفية التجنيد
والتطوع للقتال إلى جانب القوات الروسية.

تحذيرات من تكرار ظاهرة "المرتزقة" في أوكرانيا

أدخل بريدك اإللكتروني

إشترك
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العودة لألعلى 

تحميل تطبيق الهاتف

نبض
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اتصل بنا
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برنامج التدريب
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وظائف شاغرة
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شاركنا برأيك

تابعونا

تطبيقاتنا

راديو مباشر

ترددات القناة

البث المباشر

دليل البث

األقسام

شرق أوسط

نافذة مغاربية

مستجدات كورونا

عالم

رياضة

علوم

اقتصاد

منوعات

برامجنا

غرفة األخبار

منصات

القصة

اقتصادكم

وثائقيات

مواجهة

نيران صديقة

اشترك � بالنشرة اإلخبارية

نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك اإللكتروني يوميا

كافة العالمات التجارية الخاصة بـ SKY وكل ما تتضمنه من حقوق الملكية الفكرية هي ملك لمجموعة Sky International AG وال تستخدم إال بتصريح مسبق

رئيس أوكرانيا: رفض ماكرون التحدث عن "إبادة" مؤلممنظمات إنسانية تواصل مساعدة الالجئين ببولندادونباس.. المعركة التي قد تحسم حرب أوكرانياروسيا تعلن القضاء على القوات األوكرانية في ماريوبول

محتوى إعالني

إعالن

ماكينة قٍص يستخدمها
مصففو الشعر حول العالم

أخيًرا يدك تناول ف

منوعات
جرفتها األمواج.. السمكة
"دراكوال" المخيفة تظهر

كاليفورنيا ف

اقتصاد
الصين.. تدهور حاد بالنشاط

االقتصادي في مارس
كورونا بسبب

اقتصاد
خاص مع ضربة التضخم..

فاتورة باهضة للغذاء
العربية بالدول

أزمة أوكرانيا
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