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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 5 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام4	

 
 يلمعلا عضولا
 :فييكو فييك ةقطنم 
 دصت  .ةرصاحملا ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا يف ةمواقملا فاعضإو فييك قيوطت يف ةيسيئرلا يدتعملا دوهج زكرتتو 
 .ليموتسوه راطمو اشتوب نم عجارت يدتعملا  .فوراكام ةقطنم يف ودعلا تاوق تفقوتو
 نيثالثلاو يداحلا يوجلا موجهلا ءاول نم اًيسور اًيركسع 50 نع لقي ال ام لتُق ،ليموتسوه لجأ نم لاتقلا يف 
 .)كسفونايلوأ نم( لصفنملا سرحلل
 ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملل ةعباتلا ةصاخلا تاوقلا نم دونج كراعملا يف كراش ، يناركوألا بناجلا ىلع 
 تاعامجو عاجشلا فالسوتايفس ريمألا مسا ىلع يمس يذلا ةصاخلا ضارغألل لصفنملا ثلاثلا جوفلا ، عافدلا ةرازول
 فييك يحاوض ىدحإ يه ةنيدملا هذه  .ةيناركوألا تاوقلا ةرطيس تحت ليموتسوه ةدلب عقت  .ةيلحملا ةمواقملا
 يف ةميزهلا تلطع  .تادادمإلاو تاوقلا لازنإل هيلع ةرطيسلل يدتعملا ىعسو ، راطم كانه دجوي  .ةيجيتارتسالا
 .فييك قيوطتل يسورلا داحتالا ططخ ليموتسوه
 :لامش
 لوكوتوربلا نم 57 ةداملاب اًلمع  .ديدش موجهل فيهينريشتو ريموتيج لثم ايناركوأ لامش يف ةيسيئرلا ندملا ضرعتت 
 ةيامح رابتعالا يف ةيركسعلا تايلمعلا ذخأت نأ بجي ، 1949 ماعل فينج تايقافتاب قحلملا 1977 ماعل يفاضإلا
 ، برح مئارج اهنأ ىلع اهفينصت نكميو اهفارعأو برحلا نيناوق ايسور لاعفأ كهتنت  .ةيندملا نايعألاو نييندملا ناكسلا
 ناكسلا نيب زييمتلا عازنلا فارطأ ىلع بجي  .يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةيساسألا ئدابملا دحأ وه زييمتلا أدبم نأل
 طقف ةيركسعلا فادهألا دض مهتايلمع هيجوت يلاتلابو ، ةيركسعلا فادهألاو ةيندملا فادهألا نيبو نيلتاقملاو نييندملا
 .)48 ةداملا(
 خوراصب ريموتيج يف 25 № ةسردم تبيصأ امك  .ةيديدحلا ككسلل نيتسوروك ةطحم يدتعملا فصق سرام 4 يف 
 .ًابيرقت هلمكأب ىنبملا رمُدو ، ايسوراليب نم
 :بونج
 يف ةيوونلا ةقاطلل ةطحم ربكأ دجوت ثيح رادوهرينإ ةنيدم هاجتابً اموجه يدتعملا نش ، 08:15 ةعاسلا يلاوح يفو 
 يف  .بيردتلا ىنبم يف قيرح عالدنا ىلإ ىدأ امم ، ةيوونلا ةقاطلا ةطحم ىلع رانلا ةيسورلا تاوقلا تحتف  .ابوروأ
  .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تاوقل ةيئزجلا ةرطيسلل ،يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا ةطحم عقوم عضخي ، رضاحلا تقولا
 ربكأ ىلع اهترطيسو ، صاخ لكشب ةيشحو )فوريداق عابتأ وأ ، يستفوريداق ىمسي ام( ةحلسملا تاليكشتلا هذه
 ةرطيسل عضخت ةيوون ةقاط ةطحم يناث اهنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  .ًاريبكً ارطخ لكشت ابوروأ يف ةيوونلا ةقاطلل ةطحم
 ةداملا رشابم لكشب كهتني تآشنملا هذه لثم ىلع ءاليتسالا نإ  .ةيوونلا ليبونريشت ةطحم اهلوأو ، يسورلا يدتعملا

 .1949 ماعل فينج تايقافتال 1977 ماعل يفاضإلا لوكوتوربلا نم 56
 نم نييماظنلا سارحلا ريجهت مت  .ةوقلاب كسنايدريب يف ةيكيلورديهلا تالآلل يبونجلا عنصملا ىنبم ىلع ءاليتسالا مت
 .ةيسورلا تاوقلا ةرطيس تحت يرادإلا ىنبملاو عنصملا ، ايلاح  .ةقطنملا
  .فيالوكيم ةقطنم يف سورلا ةازغلا نم يركسعلا ونيكابلوك راطم ىلع ةرطيسلا ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تداعتسا 
  برقلاب ةنيدملا نع عافدلا رمتسي ، كلذ عمو
 .فيالوكيم نم
 :فيكراخو فيكراخ ةقطنم
 يف ةدوجوملا دارج خيراوص ةفذاق ىلع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تضق  .يدتعملا دض ةوقب عافدلا فيكراخ لصاوي 
 اكفيتلاس لامش ةقطنم يف ينكس عمجت ربكأ ىلع ودعلل اًفصق تذفن يتلاو ، ينوكريس فلخ يكشيت يكسور
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 بكتري ، نييندملا ةمجاهم لالخ نم  .فيكراخ نم ةقطنملا هذه يف ةيركسع وأ ةيجيتارتسا قفارم دجوت ال  .ةريغصلا
 .برح مئارج سورلا دونجلا
 يف ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ وفظوم رثع  .نييناركوألا نييندملا دض راجفنالا ةديدش لبانق مدختست ةيسورلا تاوقلا 
 لاطبإب اوماقو ةيسورلا ةحلسملا تاوقلل ةعبات راجفنالا ةديدش FA-500 زارط نم ةرجفنم ريغ ةلبنق ىلع ايناركوأ
 نأ ىلع رخآ ليلد اذهو  .ينكس ىنبم ريمدت ىلع ةرداقو ةبلصلا ئجالملا ريمدتل لبانقلا هذه ميمصت مت  .اهلوعفم
 .رعذلا رشنل نييندملا فصقب ةيباهرإلا برحلا بيلاسأ ىلإ أجلت ايسور
 :قرش
 ةرئاط يوجلا عافدلا تادحو تطقسأ ، ايكافونلوف ءامس يف ، مويلا  .ىضوفلا ثادحإ يسورلا وجلا حالس لصاوي 
 ديق وهو رايطلا درط  .ةيندم ةيتحت ةينبو ةيندم نكاسم فصقت ةرئاطلا تناكو  .Su-25 زارط نم ىرخأ ةيموجه
 .SU-25 رايط ذاقنا ةمهمب موقت تناك MI-8 زارط نم ةيسور ةيحورم طاقسا مت امك  .نآلا ثحبلا
 تامولعملا ةهجاوم
 اهذيفنت متيس يتلاو ، قاطنلا ةعساوو ةدقعمو ةفيزم ةيرابخإ ةمهم ودعلا قلطي نأ عقوتملا نم ، بيرقلا لبقتسملا يف 
 نإف ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه بسحبو  .ةثيدحلا تامولعملا لئاسو نم ةلماك ةعومجم مادختساب
 ةمهملا نإف ، يلاحلا تقولا يفو ، ةرمدم ةثراك نم ىناع دق "ةفطاخلا برحلا" كيتكت نأ كردت ةيسورلا تاوقلا ةدايق
 وه ةيلمعلا هذه ىلع لاثمو  .ةصاخلا ةيسفنلا تايلمعلاو تامولعملا ءارجإ يه ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا مامأ ةيسيئرلا
 موقي يتلا وزغلا تايلمعل موعزملا معدلا راهظإو ناكسلا كابرإ لجأ نم نوسريخ يف ايسورل ديؤم عمجت دقعل طيطختلا
 لعفلاب مت  .ةريسملا ىلإ روضحلل ةنيدملا ىلإ مرقلا نم سانلا راضحإ مت ، ضرغلا اذهل  .يسورلا داحتالا اهب
 ."ةطاقرف" قدنف يف دشحلل مرقلا نم الثمم 80-60 يلاوح باعيتسا
 رداغ يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا نأ هدافم اًفيز رشنت ًاتقؤم نوسريخ زجتحت يتلا ةيسورلا تاوقلا تناك ، كلذك 
 .ةمواقملا عمقو ناكسلا ليلضت وه ةيمالعإلا ةيلمعلا هذه نم ضرغلا  .ايناركوأ
 ايناف يه ةيسيئرلا تايصخشلا ثيح ، ةكرحتم موسر لكش ىلع لافطألل ةياعد لعفلاب يسورلا نويزفلتلا رشني 
 فلتخم نم ريهامجلا ىلع رثؤت يتلا ةيسورلا ةياعدلا ةلآ ىلع رخآ لاثم اذه  .ايناركوأو ايسور رود يف الوكيمو
 .ةيرمعلا تائفلا
 يف ينويزفلت جرب ىلع ىلوتسا يسورلا شيجلا نأ ًايمسر ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدكأو 
 .ةيسورلا ةينويزفلتلا تاونقلا ثب أدبو ، كانه تادعم بيكرتب ماقو ، لوبوتيليم
 
 ةيناسنإلا ةلاحلا
 لبق نم اهيلع ءاليتسالاو فصقلل رادوهرينإ يف يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا ةطحم تضرعت ، سرام 4 ىلإ 3 ةليل لالخ 
 لمعي ةقاطلا ماظن نإف ، كلذ نم مغرلا ىلع  .عنصملا ىلإ رمملاو ةيرادإلا ينابملا يف نومكحتي  .ةيسورلا تاوقلا
 .تابثب
 ةئفدتلا ماظن رسكنا ، يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا ةطحم عقومل سورلا نيلتحملا فصق ءانثأ  .ةئفدت نودب رادوهرينإ كرت 
  .رادوهرنا يف ينطولا سرحلا لاجر نم ةثالث لتقو  .ءابرهكلاو هايملا تادادمإ يف لكاشم كانه تناك امك  .يسيئرلا
 .رادوهرينإ يف يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا ةطحم يف بيردتلا ىنبم يف قيرحلا دامخإ مت ، 06:20 ةعاسلا يف
  .ةرارحو ءوضو ءام نودب مايأ 5 ةدمل ران قالطإل اوضرعت نيذلا ناكسلا نم ةدعاسملا سانلا بلطي ، لوبويرام يف 
 ، نييندملا ناكسلا نم ءاودلاو ءاذغلا دفني  .تارئاطلاو رزتواهلا عفادمو دارغ ةطساوب ناكسإلل ةيتحتلا ةينبلا ريمدت متي
  .مايأ 9 ةدمل لوبويرام يف ميقم لك ةايح لجأ نم ءابطألا لضاني  .تايفشتسملا يف مهو لعفلاب صخش 300 بيصأو
 .تايفشتسملا ىتح فصقت ةيسورلا تاوقلا نإف ، كلذ نم مغرلا ىلع
 ءوض نودب لماكلاب ةنيدملا تكُرت  .اكريطخوأ يف ةكرتشم ديلوتو ةئفدت ةطحم ىلع ةلبنق ةيسورلا تارئاطلا تطقسأ 
 .ةرارحو ءامو
 رداصو ، ةينكسلا قطانملا يف تادعملا عضوو ، ةيديدحلا ككسلل ةطحم يسورلا شيجلا لتحا ،ستنايتسورت يف 
 .ةيناسنإلا تادعاسملا يقلت وأ ةنيدملا ةرداغم نييندملل نكمي ال  .ماعلا لقنلا لئاسو
 .ةيديدحلا ككسلل اًعدوتسم سورلا فصق ، نيتسوروك يفو  .ةسردملا نودتعملا برض ، ريموتيز يف 
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 دونجلا لبق نم ءاسنلا باصتغا تالاح كانهو ، جورخلا مدعو لزنملا يف ءاقبلا تايتفلا نم بلطُي ، نوسريخ يف 
 .سورلا
 يتلا نكامألا نم مهؤالجإ متيس نيذلا نينطاوملا ةمالس نامض يف ةدعاسملل دياحم طيسوك رمحألا بيلصلا لمعيس 
 .ةيئادعلا لامعألا اهيف رودت
 حمسي مل ، كلذ عمو  .نوسريخ ةقطنم ىلإ ةيرورضلا داوملا رثكأب ةلمحم ةنحاش 19 ةيناركوألا تاطلسلا تلسرأ 
 تاقافتالاب ءافولا متي ملو  .ايسور نم ةيندم ةدعاسم اوضرع كلذ نم اًلدبو ، ةيناسنإلا تادعاسملاب يسورلا شيجلا
 .تاضوافملا نم ةيناثلا ةلحرملا يف "ةيناسنإ تارمم" ءاشنإ نأشب ةدوعوملا

 
 ةيلودلا ةباجتسالا
 ةقاطلل ةطحمل ايهزهزيروباز عقوم ىلع اهئاليتساو يسورلا لالتحالا تاوق فصق ءازإ هقلق نع يلودلا عمتجملا برعأ 
 امب ، نييلود ءاكرش عم تاثداحم يكسنيليز ىرجأ ، ةيوون ةثراك ثودحب ديدهتلا ببسب  .رادوجرنإ ةنيدم يف ةيوونلا
 يبوروألا سلجملا سيئرو ، ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئرو ، ايناملأ راشتسمو ، ادنلوبو ةدحتملا تايالولا يسيئر كلذ يف
 .يدتعملل ةلوؤسملا ريغ لامعألا نيدي هرسأب يلودلا عمتجملا نإ  .ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ،
 نكل ، ايناركوأ قوف ناريط رظح ةقطنم ءاشنإ ةيضق راذآ / سرام 4 يف لسكورب يف ئراطلا وتانلا عامتجا راثأ 
  .ايناركوأ ىلإ هتاوق لسري نلو هفقوم ريغي مل وتانلا نإ غربنتلوتس سني وتانلل ماعلا نيمألا لاق  .اوقفاوي مل ءافلحلا
  .مهاسمك وتانلا فلحل عباتلا ينورتكلإلا عافدلل كرتشملا ايجولونكتلا زكرم يف ايناركوأ لوبق مت ، كلذ نم اًلدبو
 .ىرخألا ةكراشملا لودلا عم ةيناربيسلا تاربخلا لدابت زيزعت ىلإ زكرملا لمع يف ايناركوأ ةكراشم يدؤتس
 ايسور ىلإ عئاضبلا ريدصت كلذكو ، نمألاو عافدلا ضارغأل ، ايسور ىلإ عئاضبلا ديروت ةيرسيوسلا ةموكحلا ترظح 
 رامثتسالا وأ ةراجتلل ةيلام ةدعاسم وأ يموكح ليومت ميدقت اًضيأ رظحي  .ءاضفلاو ناريطلاو طفنلا تاعانص لجأ نم
 .ايسور يف
 معدل )رالود نويلم 50.5( ةنورك نويلم 500 ديوسلا تلسرأ  .ةمهم ةيلودلا تاسسؤملاو ءاكرشلا نم ةيلاملا ةدعاسملا 
 ىلع ايناركوأل ةيلام ةدعاسمك وروي نويلم 668 ميدقت ىلع يبوروألا رامثتسالا كنب قفاو  .ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا
 .نيئجاللا قفدتو برحلا اهتببس يتلا رارضألا عم لماعتلا يف لاومألا دعاست نأ بجي  .روفلا
 :ايسورل ةيلودلا ةلزعلا رمتستو ، ايناركوأ يضارأ ىلع ةيسورلا ةيناودعلا لامعألا ىلع درلا ملاعلا لصاوي 
 كلذكو ، روفلا ىلع ايسور يف ةديدجلا تارامثتسالا فقو ةيكرامندلا ةعجلا عنصم غريبسلراك ةعومجم تررق -
 .ةيسورلا  اقيطلب ةكرش ىلإ ىرخألا غريبسلراك تاكرش نم تارداصلا
 .ايسورل اهتارايس ميلست نع فقوتتو ايناركوأ ةدعاسمل وروي نويلم صصخت شروب - 
 .ايسورو ايسوراليب يف لمعلا نع ، ةكبشلا جماربو ةزهجأ عنصت ةكرش يهو ، وكسيس ةكرش تفقوت - 
 سورلا ءالمعلا ةمدخ نع فقوتتو ايسور يف اهبتكم قلغت تامولعملا ايجولونكتل ةيكيرمألا زمتسیس مابيا ةكرش - 
 .مهتالئاعو نييناركوألا نيفظوملل رالود نويلم 100 صصختو
 .ايسور يف تامدخلاو علسلا عيب اتقؤم فقوت تفوسوركيام - 
 اهنماضت نع ، كينوساناب ، ملاعلا يف ةدئارلا تاينورتكلإلل ةعنصملا تاكرشلا نم ةدحاوو ةيناباي ةكرش ربكأ تبرعأ - 
 .ايسور عم تايلمعلا قيلعت تررقو ايناركوأ عم
 و KeepSolid تامدخ لمعت  .يدتعملا عم نواعتلا فقوب ةينورتكلإلا ةطرشلا بلطل VPN تامدخ ربكأ تباجتسا - 

ProtonVPN و Windscribe لوحت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةيسورلا ةياعدلا عقاوم رظحو رورملا ةكرح ةيفصت ىلع 
 .يناركوألا شيجلا تاجايتحال ةصاخلا اهتاداريإ نم ٪ 30 ىلإ لصي ام تامدخلا هذه
 .ايسوراليبو ايسور يف تايلمعلا عيمج تنرتنإلا ربع يب نإ يب ريإ ةمدخ تفقوأ - 
 .ايسوراليبو ايسور يف هباعلأ عيب نع سترآ كينورتكلإ رتويبمكلا باعلأ ويدوتسا فقوتيس - 
 .هتاكبش نع سورلا نيلغشملا لصفي ةيكيرمألا تنجوک ةكرشل يرقفلا دومعلا يدوزم ربكأ دحأ - 
 تامظنملا عم ةديدج تايقافتا وأ دوقع يأ عيقوت متي نلو ، ايسور عم يثحبلا نواعتلا ةيبوروألا ةيضوفملا قلعت 
  .ايسوراليبو ايسور عم دودحلا ربع نواعتلا جمارب يبوروألا داحتالا قلع امك  .ابوروأ قفأ جمانرب راطإ يف ةيسورلا
 .قيطلبلا رحب ةقطنمل جرتنا ينطولا ربع جمانربلا نع الضف ، جمارب ةعست ىلع تاقالعلا قيلعت رثأ
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 اهوزغ لالخ ناسنإلا قوقحل ايسور تاكاهتنا نيدي رارق حلاصل ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم توص 
 ىوقأ نم ةدحاو يه قيقحتلا ةنجل  .رارقلا دض ايرتيرإو ايسور تتوص  .مئارجلا يف قيقحتلل ةنجل ليكشتو ايناركوأل
 ىلإ قيقحتلا ةنجل جئاتن يدؤت نأ نكمي  .ةلادعلا ىلإ ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا ميدقتل ةحاتملا تاودألا
 .مهتاضاقمو نيمرجملا عم قيقحتلا يف ةصتخملا تاطلسلا ةدعاسمو ةيسايس تابوقع


