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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	23 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ22	 	

	
 يلمعلا عضولا
 ايهزهزيروباز يتقطنم( بونجو )كستينودو كسناهول يتقطنم( ايناركوأ قرش يف ةيمامألا طوطخلا ىلع لاتقلا رمتسي
 بونجو سابنود ىلع ةلماك ةرطيس" ةماقإ - مظنملا موجهلا فادهأ ةيسورلا ةيركسعلا ةدايقلا تنلعأ .)نوسريخو
 .ايرتسينسنارتو مرقلا ةريزج هبش ىلإ يرب رمم ءاشنإل "ايناركوأ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 56 راهنلا لالخ اوذفن .ةنيدملاب ةينكسلا ءايحألا ىلع اهفصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا .فيكراخل يئزجلا راصحلا رمتسي

 ةباصإو نييندم داهشتسا نع فصقلا رفسأو .فيكراخ ةقطنم يضارأ ىلع نواهلا فئاذقو MLRS و ةيعفدملاب ةبرض
 .)فيكراخ ةنيدم يف مهنم 7( نيرخآ 19
 ينفيربيدو )افوزول هاجتا يف( يدوفاز قطانم يف يكيتكتلا عضولا نيسحت يسورلا شيجلا لواحي ، مويزيإ بونج يف
 .)فوكنيفراب هاجتا يف(
 هاجتا يف ةريطخ عضومت كراعم يرجت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ينجيبور نم برقلاب اهموجه لصاوت ةيسورلا تاوقلا
 / ليربأ 21 لالخ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو .يكسفيكشوتوفونو انسابوب
 ينزيبورو انسابوبو كسناشتيسيلو كستينودوريفيس عمتجم( ةرم 11 كسناهول ةقطنم يسورلا شيجلا فصق ، ناسين
 يلاعلا دهجلا طخ رسك يسورلا شيجلا نأ يادياه يحرص ، قحال تقو يف .حورجب صاخشا 4 بيصاو .)كسريهو
 .ىرخأ ةرم لماكلاب ةنيدملا طيشنت ءاغلإ يف ببست امم ، كستینودوریفیس يف
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ .كستينود ةقطنم يف هلمكأب ةهجاوملا طخ لوط ىلع لاتقلا رمتسي
 فصقلاو فصقلا لازي ال ، لوبويرام يف .اكفييدفأو فوخاروكو كسنايفولس هاجتا يف مدقتلل ةيسورلا تاوقلا تالواحمب
 تاوقلا زكرت ، ةقطنملا لامش يفو .ةيناركوألا تادحولا رظح متي ثيح ، لاتسفوزآ عنصم يضارأ ىلع نيرمتسم
 نم هاجتالا اذه يف ةيناركوألا تاوقلا تبحسنا امك .اهترطيسل ةعضاخلا انيلود انيليز ةيرق نم برقلاب اهتاوق ةيسورلا
 .اكنيرام نم برقلاب لاتقلا رمتسي ، كستينود طيحم يف .افوزول ةيرق
 ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب دافأ .)كستينود ةقطنم( ناميل يف يميلقإلا تاباصإلا ىفشم يسورلا شيجلا فصق
 .MLRS ناغاروأ نم مت فصقلا نأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا
 .ليللا لالخ ةنيدملا تفصق ةيسورلا تاوقلا نأ ، كاينيفولس يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، خايل ميداف دافأ
 امب( ناكسلاب ةلوهأم ةقطنم 20 ةيسورلا تاوقلا تفصق ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو ، عومجملا يف
 نييندم 3 نع لقي ال ام لتُق .ايندم افده 34 ررضت .راهنلا لالخ )ايليبوربود و كسرادولتيفس و اكفيردناسكلوأ كلذ يف
 .صاخشأ 7 حرجو )اهورد اكليسوفونو لوب نيليزو اكنيرام يف( فصقلا ةجيتن
 يف مدقتلا لواحت ةيسورلا تاوقلا نأ ، ايهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا مساب ثدحتملا ، فييفيرأ نافيإ دافأ
 ةيرق هاجتا يف موجه ةلواحمب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ .ايهزيروباز هاجتا يف ةقطنملا قمع
 .لوبييلوه نم برقلاب ةرواجملا ىرقلل اهفصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت امك .لوب نيليز
 :يبونجلا هاجتالا
 ةيناركوألا عقاوملا فصقب ةيسورلا تاوقلا موقت ، فيالوكيم ةنيدم هاجتا يف موجه نشل ةيتاوملا فورظلا ةئيهت لجأ نم
 عافدلا ماظن نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ .فيالوكيمو نوسريخ يتقطنم دودح نم برقلاب
 نم برقلاب S-300VM يوجلا عافدلا ةمظنأ نم ةيراطب رشنب هزيزعت مت دق هاجتالا اذه يف يسورلا يوجلا
 .كسفوداكس
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 يناسنإلا عضولا
 ىلع رطخلا ببسب ةيناسنإلا تارمملا حتف متي مل هنأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ
 .ليربأ 22 يف قرطلا
 يف ةيندم ةيحض 5381 ، ليربأ 21 موي ةياهن ىتح ، ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس
 .)2946 حرجو ، اًصخش 2435 لتق( ةيداحتالا ايسور ناودع ةجيتن ايناركوأ
 ريغتي مل ، ناسين / ليربأ 22 حابص ىتح .ايناركوأ يف اوبيصأ اًلفط 594 نم رثكأ نأ ثادحألل نوماعلا نوعدملا دافأ
 .)386( عفترا نيباصملا لافطألا ددع نكل ، )208( لافطألا نم ىلتقلل يمسرلا ددعلا
 اهتحاسم ةيعامج ةربقم يهو ، يندارهونيف ةيرق يف ىرخأ ةيعامج ةربقم نع تامولعم لوبويرام ةنيدم تاطلس تقلت

 .يسورلا شيجلا مهلتق نيذلا لوبويرام ناكس نفد متي دق ثيح ، اًرتم 25 × 45
 يضارألا يف ايندم 1084 ثثج ىلع اورثع نوناقلا يذفنم نأ ىلإ ، فوتيبين يردنأ ، فييك ةقطنم ةطرش دئاق راشأو
 شيجلا مئارج ىلع لدي امم ، ةفيفخلا ةحلسألاب صاخشألا ءالؤه نم ٪75 ىلإ لصي ام لتُق دقو .ةقطنملاب ةررحملا
 .نييندملا دض يسورلا
 اهتبكترا برح مئارج ىلع ةريثك ةلدأ كانه نأ ، ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةضوفم ، تيلشاب ليشيم تركذ
 ةلتحملا يضارألا يف نييندملا مادعإو تانطوتسملا فصقو يئاوشعلا فصقلا لمشتو .ايناركوأ يف ةيسورلا تاوقلا
 يف مهتمهم لالخ ايندم 50 وحن لتقم ةدحتملا ممألا ولوؤسم قثو .حاضيتسالا ديق مئارجلل يلعفلا قاطنلا لازي ال .اًتقؤم
 مت .بيرغ صخش ىتح وأ ناريجلا وأ براقألا دحأ ةافو اًبيرقت اشتوب ناكس نم مهعم اوثدحت نم لك فصو .اشتوب
 ، فييك قطانم يف ىرخأ نكامأ يف ةلثامم مئارج تبكترا دقف ، اهعون نم ةديرف ةلاح تسيل اشتوب نأ ىلع ديكأتلا
 .سرامو رياربف يف ةيسورلا تاوقلا ةرطيس تحت تناك يتلا ، يموسو ، فيكراخ ، فيهينريشت
 ءزجك مهنع جرفملا نييناركوألا برحلا ىرسأ نأ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تدافأ
 اوبيصأ كلذل ةجيتنو ، رفصلا نود ناكم يف اوزُجتحا .ةيناسنإلا ريغ زاجتحالا فورظو لالذإلا اوفصو لدابتلا نم
 .ىرسألا ماعطإ متي مل ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب ؛ مهلجرأو مهيديأ ىلع عيقصلا ةمضقب
 نم صخش 1200 نم رثكأ ذاقنإلا لاجر لشتنا ، برحلا لالخ هنأ يكسريتسانوم سينيد ةيلخادلا نوؤشلا ريزو دافأ
 رثكأ ءالخإ نامض نيعوطتملاو تاطلسلا عم بنج ىلإ ابنج ؛ ةرجفتم ةدام فلأ 70 نم رثكأ ليطعت مت ؛ ضاقنألا تحت
 .ةرطخ قطانم نم صخش فلأ 300 نم
 
 يداصتقالا عضولا
 ةينازيم ىلإ لاومألا بهذتس .رالود نويلم 500 غلبمب ايناركوأل ةيفاضإ ةرشابم ةيلام ةدعاسم ةدحتملا تايالولا مدقتس
 بتاورلا - برحلا نمز يف ةيمحملا تاقفنلا نامضو داصتقالا يف رارقتسالا قيقحتل ةدعاسم حنم لكش يف ةلودلا
 .ةيعامتجالا ايازملاو ةيدعاقتلا تاشاعملاو
 .فييك يف يميلقإ بتكم حتف ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم مزتعت ، لاهيمش سينيد ءارزولا سيئرل اًقفو
 ةيساسألا تاجتنملا تانوزخم ىوتسم ىلإ اًيلمع ايناركوأ تداع ، امروش فالسيتسور سيئرلا بتكم سيئر بئانل اًقفو
 .برحلا لبق
 يف 2022 رياربف 24 دعب Opendatabot لجس ، ةحوتفملا تانايبلا عم لمعلل يساسألا ماظنلا تايئاصحإل اًقفو
 .)ليربأ 22 نم اًرابتعا( ةكرش 1200 نم رثكأو نييدرفلا لامعألا داور نم فالآ 10 نم رثكأ ايناركوأ

 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 رارمتسا ةيمهأ نتسوأ ديول يكيرمألا عافدلا ريزوو لاهيمش سيند ءارزولا سيئر شقان ، نطنشاول لمع ةرايز لالخ
 ةموكحلا سيئر ىقتلا .يسورلا وزغلا ةهجاوم يف دالبلل ةيعافدلا تاردقلا زيزعتل ايناركوأل يلاملاو يركسعلا معدلا
 .ايناركوأ يف ةيتسجوللا قرطلاو ةيتحتلا ةينبلا ةداعتسا ةيناكمإ شقانو جيجيتوب رتيب يكيرمألا لقنلا ريزوب ةيناركوألا
 ةراجتلا ريوطت نافرطلا شقان ثيح ، ودنومير انيج ةيكيرمألا ةراجتلا ةريزوو لاهيمش سينيد عم عامتجالا دقُع امك
 .ايسور دض تابوقعلا زيزعتو ةيراجتلا زجاوحلا ليلقتو ةيئانثلا
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 ركشو ، ةدحتملا تايالولا يف دناليرف ايتسيرك ةيدنكلا ةيلاملا ةريزوو ءارزولا سيئر بئان عم لاهيمش سينيد ىقتلا امك
 برحلا يف ايناركوأل معدلا نم ديزملا ةشقانم تمت ، عامتجالا لالخ .ةيركسعلاو ةيلاملا هتادعاسم ىلع يدنكلا بعشلا

 .يسورلا وزغلا دض
 ةراجتلا ريوطت نافرطلا شقان .شتويس يالوكين اينامور ءارزو سيئرب ابيلوك ورتيمد ايناركوأ ةيجراخ ريزو ىقتلا
 .ةيناركوألا ريدصتلا قرط عيونت لبس ىلع زيكرتلا عم ، ةيتحتلا ةينبلا يف نواعتلاو ةقاطلاو
 تارمم حتف ىلإ نيتوب اعدو .يسورلا داحتالا سيئر عم ةيفتاه ةثداحم ليشيم لراش يبوروألا سلجملا سيئر ىرجأ
 ، ةينمألا ةسايسلاو ةيجراخلا نوؤشلل يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملل نايب يف تدرو ةلثامم ةوعد .لوبويرامل ةيناسنإ
 .ليروب بيزوج
 نوؤشلل ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو ةبئان تلاق .دايدزالا يف ذخآ نييلودلا ءاكرشلا نم يناركوألا يركسعلا معدلا
 امك .)MLRS( ةددعتم خيراوص قالطإ ةمظنأب لعفلاب ايناركوأ دوزت ةدحتملا تايالولا نإ ، دنالون ايروتكيف ، ةيسايسلا
 ديوزتل ةدعتسم اسنرف .ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا ىلإ ةريخذو M777 رزتواه عفادم 4 ةدحتملا تايالولاو ادنك تملس
 اهدادعتسا نع اكيجلب نلعت امك .عفدلا ةيتاذ رصيق عفادمو تابابدلل ةداضملا ناليم خيراوص نم ةعومجمب ايناركوأ
 .ةحلسألا ديروتل
 وروي نويلم 37 غلبمب ايناركوأ ديوزتل ططخت ايناملأ نإ زتلوش اينيفس ةيناملألا يداصتقالا نواعتلاو ةيمنتلا ةريزو تلاق
 .يسورلا وزغلا لالخ ًايلخاد نيحزانلا لزانمو ةرمدملا ةيتحتلا ةينبلا رامعإ ةداعإل
 سلجم يف اًوضع 144( اًصخش 147 مضت يهو .تابوقع مهيلع تضرُف نيذلا سورلا نينطاوملا ةمئاق ايلارتسأ تعسو
 ةفئازلا تايروهمجلاب ىمسي ام لالقتساب ينوناقلا ريغ فارتعالا مهمعدل ايسورل ةيلارديفلا ةيعمجلل يداحتالا خويشلا
 .)فورفال يجريس و نيتوب ريميدالف تانب نع اًلضف ، ايناركوأ يف كسناهولو كستينود يتقطنم يف
 ايناركوأ يلثمم نيب تاثداحملا نم ةديدج ةلوج نأ ، ةيماخارأ ديفاد ، ايسور عم تاثداحملل يناركوألا دفولا سيئر دكأ
 .ليربأ 22 ىلإ 21 نم ةرتفلا يف تنرتنإلا ربع ترج ايسورو
 
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي
.ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي .ةيلودلاو ةيناركوألا  


