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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،26 نم اًرابتعا 2022 ويام 25 - ويام23	

 
 يلمعلا عضولا
 قطانملا ضعب لالتحاو ، تاهاجتا ةدع يف مدقتلا نم اونكمت .كسناهولو كستينود يتقطنم يف اهموجه ةيسورلا تاوقلا تفثك
 ىلع فينعلا لاتقلا رمتسي .كستينودوريفيس نع عفادت يتلا ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا ةعومجم قيوطتب اوددهو ناكسلاب ةلوهأملا
 .ةليدب عقاوم ىلإ عجارتلاو ةرورضلا بسح قطانملا ضعب يف يناركوألا شيجلا عيمجت ةداعإ عم ، ةهجاوملا طخ
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 .ةيعفدملاو نواهلا فئاذقو ناريطلا ةمدختسم فيهينرشتو يموس قطانم فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 ىلإ لوصولا نم ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا عنمل ةلواحم يف اهعقاومب ظافتحالل اهدوهج فيكراخ نم برقلاب ةيسورلا تاوقلا زكرت
 برقلاب موجهلا فانئتسال تالواحم كانه ، ريضحتلا نم ةليوط ةرتف دعب .فيكراخ ةقطنم يضارأ فصق نولصاوي .ةلودلا دودح
 .مويزيإ نم
 ةقطنم نم موجهلل ةجيتن .كستينودوريفيس قيوطت ىلع ةيسورلا تاوقلل ةيسيئرلا دوهجلا زكرتت ، كسناهول ةقطنم يضارأ ىلع
 كسناشيسيل - تومخاب قيرط فصق ىلع نورداق نآلا مهو .بونجلا نم ةنيدملا نع نيعفادملا نيزواجتم مدقتلا نم اونكمت ، انسابوب
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس هلاق امل اًقفو ، كلذ عمو .كستنودوريفيس يف يناركوألا عمجتلا دمي يذلا ، يسيئرلا
 .ةقلغم ريغ لازت ال قيرطلا لوط ىلع رورملا ةكرح نإف ، كسناهول يف ةيميلقإلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 طيحم يف .ةنيدملا يضارأ ماحتقا نم اونكمت .ناميل ةقطنم يف اهموجه ةيسورلا تاوقلا تفنأتسا ، كستينود ةقطنم لامش يف
 .ايزكرم اهءالخإ نكمي الو ، فصقلا ءارج ةميسج رارضأب ةدلبلا تبيصأو .اكفييدفأ لوح فينعلا لاتقلا رمتسي ، كستينود
 تاوقلا ترطضا ، تومخاب هاجتا يف انسابوب نم الامش مدقتت يتلا ةيسورلا تاوقلل ةيلحملا تاحاجنلل اًرظن ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 تاوقلا تلوتسا ، كلذل ةجيتن .كسرادولتيفس نم برقلاب ةديدج عقاوم ىلإ عجارتلاو اهفوفص عيمجت ةداعإ ىلإ ةيناركوألا ةحلسملا
 .ةنيدملا ىلع ةيسورلا
 28 بيصأو اًصخش 19 لتق ، ويام 25 و 23 نيب .سابنود يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا ىلع ةيوجلاو ةيعفدملا تابرضلا لصاوت
 .ةقطنملا يف
 بحس نولواحي وأ ، هاجتالا اذه يف موجه فانئتسال نودعتسي مهنإ .يجوروباز نم برقلاب هفوفص عيمجت يسورلا شيجلا ديعي
 .ةيحيضوتلا مهتادادعتساب كستينود هاجتا نم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم ءازجأ
 زورك خيراوص تباصأ .يجوروباز ىلع ةيخوراص ةبرض قالطإ مت ، ويام 25 يف .رمتسم ايهزهزيروباز ةقطنم يضارأ فصق
 لتقو ، ررضت دق اًلزنم 60 نع لقي ال ام نأ يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ .قوستلا زكرمو ةينكسلا ةيتحتلا ةينبلا
 .3 بيصأو ، دحاو صخش
 :وربيند هاجتا
 نيتنلافل اًقفو .كسفورتبوربيند ةقطنم يف ةيعانصلا تآشنملاو ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 برقلاب ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا خيراوص ةعبرأ تباصأ ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنشينزير
 تاوقلا تادحو ديوزتل ةيتسجوللا تامدخلا ديقعت ىلإ يسورلا شيجلا ىعسي ، ةقيرطلا هذهبو .ويام 23 يف كسفورتبوربيند نم
 .هير يفيرك راطمو نيدعت ةكرش ىلع ةيخوراص تابرض ثالث قالطإ مت ، ويام 25 يف .ةهجاوملا طخ ىلع ةيناركوألا ةحلسملا
 كسفورتبوربيند ةقطنم يف ةيدودحلا قطانملا ىلع MLRS و ةيعفدملا نارين قالطإ ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .نوسريخ ةقطنمل ةمخاتملا
 :يبونجلا هاجتالا
 هبش يف S-400 زارط نم ةيفاضإ يوج عافد قرف رشنت ةيسورلا تاوقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ
 عافد زيزعت نولواحيو ايناركوأ ىلإ نفسلل ةداضملا نوبراه خيراوص لقن لوح تامولعم ىلع نودري مهنأ لمتحملا نم .مرقلا ةريزج
 .دوسألا رحبلا يف يسورلا لوطسألا
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 نع عوبسألا ةيادب عم رفسأو .نوسريخ ةقطنم عم دودحلا نم برقلاب فيالوكيم ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق رمتسا
 .حورجب ايندم 15 نع لقي ال ام ةباصإ
 تامولعملا ةهجاوم
 يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا ناكسل ةيسورلا ةيسنجلا رادصإل طسبم ماظن نأشب اًموسرم نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا عقو
 هذه هاجت ةيسورلا تاطلسلل ةيناودعلا ططخلا نع تاءارجإلا هذه لثم فشكتو .ايناركوأ يف ايزهزيروبازو نوسريخ يتقطنم
 تالزانت كانه نوكي نل كلذل ، رمحأ طخ اهيضارأ ةمالسو ةلودلا ةدايس ةلأسم نأ ىرخأ ةرم ايناركوأ سيئر بتكم دكأ .قطانملا
 .اهنأشب

 
 يناسنإلا عضولا
 ءدب ذنم ايناركوأ يف نييندملا اياحضلا ددع غلب ، ويام 25 نم ًارابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو
 ررضت ، ويام 25 موي حابص ىتح .)اًحيرج 4654 و ًاليتق 3974( 8628 ، 2022 رياربف 24 يف قاطنلا عساو يسورلا وزغلا
 رثكأ بيصأوً الفط 238 لُتق ، ةيمسر تايطعم بسحبو .ايناركوأ ىلع ةيداحتالا ايسورل حلسملا ناودعلا نمً الفط 671 نم رثكأ
 .433 نم
 .رياربف 24 ذنم يسورلا وزغلا ةجيتن نيئجال اوحبصأو ايناركوأ نم صخش نويلم 6.6 نم رثكأ رف
 ةحلسملا تاوقلا رئاسخ نع يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا نلعأ ، سوفاد يف يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا يف هثيدح يف
 روثعلا مت ، هنم .ويام 17 يف عقو يذلاو ، فيهينريشت ةقطنم يف انسيد يف بيردت زكرم ىلع يخوراص موجه ةجيتن ةيناركوألا
 .ةأشنملا يضارأ يف ضاقنألا تحت ًاليتق 87 ثثج ىلع
 ةثج 1297 ىلع روثعلا مت ، فييك ةقطنم يف .روهظلا يف ايناركوأ يضارأ ىلع ةيسورلا برحلا مئارج نع ةريخألا قئاقحلا تأدب
 ةحلسأب اولُتق ىلتقلا فصن نأ ءاربخلا صحف تبثأ .ةيسورلا تاوقلا لبق نم ةقطنملا نم ءزجل تقؤملا لالتحالا لالخ اولتق صاخشأل
 .ًادمع مهتيفصت ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا نأ يأ ، ةريغص
 نم 22000 نم رثكأ لتقم ىلإ ، تاريدقتلل اًقفو ، لوبويرام يف ةيتحتلا ةينبلاو نييندملل ةجهنمملا ةدابإلا يدؤي نأ نكمملا نم ناك
 .تالاصتا وأ ءام وأ ءوض نودب ةيناسنإ ةثراك افش ىلع اهسفن لوبويرام تدجو .ةنيدملا ناكس
 ةجيتن ةيناسنإلا عئاضبلا ميلستو ةقطنملا ناكس ءالجإ يف تابوعص دوجوب كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ
 تالاصتا ديقعت لئاسولا لكب ايسور لواحت .كسناهول ةقطنم يضارأ نم ةنمآ ءالخإ قرط دجوت ال ، اًيلاح .ةيلعفلا ةيئادعلا لامعألل
 تضرعت ، ويام 23 يف ، لاثملا ليبس ىلع .ةقطنملا يف يناسنإلا عضولا مقافتل كستينودو كسناهول يتقطنم يضارأ يف لقنلا
 .يسورلا شيجلا لبق نم رانلا قالطإل نييندم لقت ءالجإ ةلفاح
 يف ةررضتملاو ةرمدملا ينابملا نم ٪90 نأ ىلإ ، فيهينريشت يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، سواشت فالسيشتايف راشأو
 20 نم رثكأ ريمدت ىلإ ةفاضإلاب .ةينكس ينابم فدهتسا يسورلا شيجلا نإ لوقلا نكمي كلذبو .ةينكس تآشنم تناك ةقطنملا
 .تالصاوملل ةيتحتلا ةينبلا نع الضف ، ةقطنملا يف ارسج
 1500 ليجست متو ةيئيب ةدابإ ةلاح 254 ديكأت مت ، ويام 24 نم اًرابتعا .برحلا لالخ ةيناركوألا ةئيبلاب ةميسج رارضأ تقحل
 ةقطنم يف ةرواجملا لودلاو ايناركوأل يئيبلا نمألا ددهت يسورلا شيجلل ةرمدملا ةطشنألا هذه لثم نإ .ةيناركوألا ةئيبلل ريمدت ةلاح
 .فوزآ رحب ىلإ لاتسفوزآ نم نيجورديهلا ديتيربك برست رطخ وه كلذ ىلع لاثم .دوسألا رحبلا

 
 يداصتقالا عضولا
 ةيسيئرلا ندملاو ةيديدحلا ككسلا رواحم يف قيض يبوروأ راسمل يجيردتلا ءانبلا يف أدبتس ايناركوأ نأ ةيناركوألا ةموكحلا تركذ
 ، ةيناركوألا عئاضبلل يربلا لقنلا قرط طيسبت ىلإ تاءارجإلا هذه فدهت .يبوروألا راسملاب اهب صاخلا ديدحلا ةكس طخ طبرل
 .يسورلا لوطسألا لبق نم دوسألا رحبلا ئناومل يرحبلا راصحلا تحت ةراجتلل ةديحولا ةقيرطلا لظت يتلاو
 ، ايناركوأ يف ةيئادعلا لامعألل ةجيتن هنإ سوفاد يف يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا يف لاهيمش سينيد يناركوألا ءارزولا سيئر لاق
 قرطلا نم رتموليك فلأ 25 وحنب رارضأ تقحل امك .ءاليتسالا وأ رامدلا وأ فلتلل ةريبك ةكرشو عنصم 200 نم رثكأ ضرعت
 .اراطم 12 و نكاسملا نم عبرم رتم نويلم 40 ريمدتو
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 .سوفاد يف يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا يف نيكراشملا مامأ ةملك يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقلأ ، ويام 23 يف
 ءارش ىلع رظح ضرف :ايسور دض تابوقعلا ديدشت ىلع ثحو ةيروحم ةظحل نآلا ملاعلاو ايناركوأ هب رمت يذلا عضولا فصوو
 يكسنيليز حرتقا .ةيسورلا عئاضبلاو يسورلا تامولعملا ايجولونكت عاطق ضفرو ، ةيسورلا كونبلا رظح عيسوتو ، يسورلا طفنلا
 .برحلا دعب شاعتنالا ىلإ مامضنالل اهاعد امك ، ايناركوأ يف لمعلا يف رمتست نأ بجي ةيسورلا قوسلا ترداغ يتلا تاكرشلا نأ
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 عم ةيفتاه تاثداحم ىرجأ ، ةريخألا مايألا يف .نييبرغلا ةداقلا عم اًفثكم اًراوح يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا لصاوي
 دض تابوقعلا زيزعتو ايناركوأل ةدعاسملا ةشقانمل ، ودورت نتساج يدنكلا ءارزولا سيئرو ليشيم زلراشت يبوروألا سلجملا سيئر
 ، ايسور اهتراثأ يتلا ءاذغلا ةمزأ نم جورخلا لبس هايو جروج ايريبيل سيئر عم ايناركوأ سيئر شقان ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ايسور
 .رماهن لراك يواسمنلا راشتسملا عم ةثداحم ءارجإ اًضيأ هنكميو
 ةداعتساو برحلا دعب رامعإلا ةداعإ سيساك ويزانجإ يرسيوسلا سيئرلا عم ابيلوك ورتيمد يناركوألا ةيجراخلا ريزو شقان
 تارداصلا نع رظحلا عفر ةيناكمإ ىلإ قرطتو ، نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو عم تاثداحم ىرجأ امك .ايناركوأ
 .ةيناركوألا
 ةيئاذغ ةمزأ ىلإ يدؤي نأ نكميو ةيعارزلا تارداصلا عنمي يذلاو ، دوسألا رحبلا ىلع ايناركوأ ئناومل ةيسورلا ةيرحبلا راصح نإ
 تارايخلا دحأ .عضولا اذه لحل لئاسو نع اًيلاح ايناركوأ ءاكرش ثحبي .يلودلا ديعصلا ىلع هتشقانم يرجت ، ةيملاع داعبأ تاذ
 اًيفاضإ اًرطخ قلخي اذه نإف ، كلذ عمو .ةيناركوألا بوبحلا لمحت يتلا نفسلل ةسارح ريفوت وه اينوتسإو ايناوتيل اهتحرتقا يتلا
 رمم حتف لباقم تابوقعلا عفرب بلاطتو برغلا زازتبال ةيضقلا هذه ايسور لغتستو .ةيسورلا ةيرحبلا عم رشابملا مادطصالا نم
 .لقنلا نفسل
 ىلع ايناركوأ نأشب لاصتالا ةعومجمل يناثلا عامتجالا دُقع ، ويام 23 يف .اهئاكرش نم يركسعلا معدلا يقلت ايناركوأ لصاوت
 نم ، نتسوأ ديول ، نوغاتنبلا سيئرل اًقفو .ايناركوأل ةديدج ةيركسع تادعاسم مزح ةلود 20 يلاوح تمدق .عافدلا ءارزو ىوتسم
 جيورنلاو نانويلاو كرامندلاو ايلاطيإ ، نياتشمار قيسنتب تنرتنإلا ربع عامتجالا لالخ ةديدج ةدعاسم نع اونلعأ نيذلا كئلوأ نيب
 ، ايناركوأ ىلإ نفسلل ةداضملا نوبراه خيراوص ةمظنأ لاسرإب كرامندلا تدهعت ، صوصخلا هجو ىلع .كيشتلا ةيروهمجو ادنلوبو
 ريزو نلعأ ، ويام 25 يف .خيراوص ةمظنأو تابابدو Mi-24 زارط نم ةيموجه تايحورم لعفلاب كيشتلا ةيروهمج تمدق امنيب
 ةعردم دنج تالقان M113 تنمضت يتلاو ، ايناركوأل ةديدج ةنحش زيهجت مت هنأ ساكسواشونا ساديفرا يناوتيللا عافدلا
 .تابكرمو
 100( ني رايلم 13 ايناركوأ تقلت ، صوصخلا هجو ىلع .ةكيرشلا لودلا نم ةيلاملا ةينامتئالا ةدعاسملا ديازتت ، هسفن تقولا يف
 نويلم 79.5 ةميقب ةينامتئا ةحيرش ليوحتب ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا ماق .نابايلا عم ةعقوم ضرق ةيقافتا بجومب )رالود نويلم
 نويلم 150 ةميقب ضرقب ايناركوأ ديوزتل يناملألا يموكحلا ةيمنتلا كنب عم ةيقافتا ةيلاملا ةرازو تعقو .ادنلوه نم ايناركوأ ىلإ وروي
 .ةيعامتجالا تاقفنلا ليومتل وروي
 داحتالا سلجم دمتعا ، ويام 24 يف ، صوصخلا هجو ىلع .يناركوألا داصتقالا معدل ريبادتلا ذيفنت يبوروألا داحتالا لصاوي
 .ايناركوأ نم تارداصلا ىلع صصحلاو موسرلا عيمج ءاغلإب هل حمسي اًرارق يبوروألا
 لخدلا ةرداصمل ةيلآ اًضيأ تمدقو ايسور ىلع ةضورفملا تابوقعلا نم برهتلا ميرجت ةيبوروألا ةيضوفملا تحرتقا ، ويام 25 يف
 نأشب هيجوت نأشب احارتقا اضيأ ةنجللا تمدقو .ةيدييقتلا تاءارجإلا ىلع فافتلالل تابوقعلا ماظن وكهتنم هيلع لصح يذلا
 مئارج باكترا مدعو ةعورشم ريغ تادئاع ىلع نيمرجملا لوصح مدع نامض وه يسيئرلا اهفدهو .اهترداصمو لوصألا دادرتسا
 يبوروألا داحتالا لبق نم ةدمجملا ةيسورلا لوصألا ةرداصم ىلإ ايكافولسو اينوتسإو ايفتالو ايناوتيل تعد ، ةليلق مايأ لبق .ةديدج
 اًنوناق يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا عقو ، ويام 23 يف ، هسفن تقولا يف .ايناركوأ ءانب ةداعإل اهمادختسا لجأ نم
 .ايناركوأ ىلع يسورلا حلسملا ناودعلا نومعدي نيذلا كئلوأ لوصأ ةرداصم ىلع صني
 نايب ةحص ، فينجب ةدحتملا ممألا بتكم يف ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو راشتسم ، فيرادنوب سيروب يسورلا يسامولبدلا دكأ
 يسامولبدل حضاو فالخل ىلوألا ةلاحلا يه هذه .نيتوب ماظن دقتناو ايناركوأ دض ةيسورلا برحلا هيف نادأ يذلا ، هتلاقتسا
 .ايناركوأ دض ةيناودعلا ايسور ةسايس عم يسور
 
 .ةيلودلاو ةيناركوألا 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  


