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  تمهيد: 

م� ناح�ة االس���ام وال�ع��� ع�   ت���� أه��ة ����ةو مع��ها م�ارات ع����ة،  م�ارًا    55ی�ج� في س�ر�ة  

وال�� له ال�ور ال���� في ام��اد ال����ة   ،ق الع���� �الح ال���ان أح� أه� ع�امل ال�ف�ُّ ل، فهي ق�اع�  ال��ادة

��ادة إلى ق�اع� رئ���ة ل���لف ص��ف الق�ال، ���اك�    � ت��لأّنها    ��ا ،  خالل الع�ل�ات الق�ال�ة ���ر�ةوال�ف�ذ  

بِ   ،�ةم��َّ  واسع �ة  �ْ ذات  ����� خارجي  تقع في م�ا�� م���ة  فإنها  ��ل�  ����ة،  ق��ة، وم�احات وم�اف� 

  �ص� وال�غ��ة ال�فا��ة.وم���ف م�اس� لل

�ص� ت  وال�ي  خ���ة ال��ارات في س�ر�ةه�ه ال����ة ال��ل�ل�ة �ع��ان:    م��� ج��ر لل�راساتی���  ،  �ل�ل

ف  ��َّ تُ م��لف أن�اع ال��ارات ال��ن�ة والع����ة وال��ارات ذات ال���عة ال�اصة م�ل ال�را��ة وال��ا��ة، و 

  .ال�ائ�ات  نه�ض (إقالع)دون ه��� و فق� ���ار أو �قاع�ة ع����ة  وتفع�لهاه�ه ال��ارات ���� ن�عها 

ِض  ال����ة  على  ال��ارات  ه�ه  ال��ل���وت�ت��  الفاعل��  س���ة  م�ا��  ال���ات   ��  خالل  خاض�ا  ال�ی� 

مع اس�ق�ار خ���ة ال����ة م�� عام�� ت��ل� مع��    ، ث� ال�ا�قة معارك ����ة لل����ة على م��لف ال��ارات 

ال��ل���، ال س��ا روس�ا   للفاعل��  ال�اع�ة  ال�ارج�ة  للق��  ال��ارات إلى ق�اع� رئ���ة  ال�ولي ه�ه  وال��الف 

�ة ال�ی� �ع���ون على ال��ارات �ق�اع� ع����ة لل���ان ال���ي و�ق�اع� م�ا��ة  ���ادة ال�ال�ات ال����ة األم���

یُ  ث�  في س�ر�ة،  لق�اته�  ال��ن�ة  الحَ و��ادة  �ال��ارات  إی�ان  م�  ال����  االه��ام  دم�� وحل�  �  في  ال�ئ���ة 

ال��اراالس���امه ��ع��  ال����  اإلی�اني  االه��ام  و��ل�  والع����،  ال��ني  ال�قل  في  م�ا�� ا  في  ال�ي  ت 

    .س���ة ال��ام �ق�اع� ع����ة رئ���ة لل��س ال��ر� اإلی�اني في س�ر�ة

ت�زُّ  لل�أن ال��ر�  لل�اح��� وال���اء وال��ا�ع��  ل��س�  ال����ة  ال��ارات ِض وتأتي ه�ه  �� م�ا�� ال����ة  ع 

، ث� ال��الح  �ق�اع� ج��ة  ه�ه ال��ارات ة  � على جاه��ة ال����ة ال�ي ت�ثِّ �َ �ْ ال�ِ   ح�� م� ال�ه� دراسةوال�ف�ذ،  

القُ  ت�ققها  ال�ي  وت����ها�َ ال���لفة  ل��س�عها  وخ��ها  ال��ارات،  ه�ه  على  ت����  ال�ي  وأه�افها    ،� 

  س��ات���ة م�ها.  اإل
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  البحثية المنهجيةأوالً: 

� ال�ارج�ة في س�ر�ة،  �َ وق�اع� القُ ت�� االس�فادة م� قاع�ة ال��انات ال�ي �ع���ها م��� ج��ر لل�راسات ل�قا�  

ی�ان و���ل أقل ل����ا ال�ي تع��� إل �وس�ا أو  أو لف ال�ولي  لل��الُ مع�� ال��ارات هي ق�اع�    على اع��ار أنّ 

  .على م�اراتها داخل ح�ودها الق���ة م� م�ا�� ع�ل�اتها 

�� رس�ها على ال����ة ِض �  ثَ م�  ، و ال��ا��ةوق� ت� ت��ی� م�اقع ال��ارات ب�قة م� خالل ص�ر األق�ار  

ت� ملء   ال�غلقة�ال��ح ال���اني وال��اصل ال��اش� مع ال��ادر  و   .م�ا�� ال����ة وال�ف�ذ للفاعل�� ال��ل���

  . ال��ل�ة وال�ول�ةجهة ال����ة و ، ال��انات ب���ی� ن�ع ال��ار قاع�ة

في نه�ض وه��� ال�ائ�ات ����لف أن�اعها   مةَ ال�����َ   ال��اراتِ   "فاعلة"  ����لح�  ُت��ِّ ال����ة  عل�ًا، أّن  

، أو ال��ارات  ع� ال��ارات ال�����مة �ق�اع� ع����ة دون اس���امها لع�ل�ات ال���ان ال��ني أو الع���� 

    لة دون أ� اس���ام ��ع� ال��ارات ال�را��ة.ال�ه�َ 

� ال��� أو األه��ة أو  ت�ایُ م�  � عل�ه اس� م�ار في س�ر�ة �ع��ًا ع� الف�وق  �لَ ما �ُ   �لوت�ص� ه�ه ال����ة  

وال�ِ  ال��رجات  ال��ار  �َ �ْ ع�د  ن�ع  ب���ی�  ال����ة  وت��في  م�ار،  �ل  في  ال����ة  و���عة وال�اه��ّ ة  ة 

  االس���ام. 

  وج�د ن��ة اعاة  مع م�   ،2022ب��ل  إوت�ص� ال����ة ال��ارات في س�ر�ة على وضعها ال�اه� م�لع ن��ان/  

  في األخ�اء دائ�ًا. 
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  على المحافظات  بحسب أنواعهاالمطارات ع توزُّ ثانياً: 

ال ی�ج� إال م�ار دم�� ال�ولي وم�ار حل� ؛ فأنَّ ال��ارات ال��ن�ة قل�لة ج�ًا في س�ر�ة� في ال����ة  الحَ یُ 

الع����، ب���ا م� ال�ف��ض وج�د م�ار ال�ولي وم�ار القام�لي وه� م���ك ب�� ال���ان ال��ني وال���ان  

ل ت�ر���ًا إلى م�ار ع���� ت��ّ   2011عام  ل��ه وم��    ،م�ني را�ع ه� م�ار �اسل األس� ال�ولي في الالذ��ة

ع�ف قاع�ة ج��ة روس�ة تُ   أص�ح  2015ث� مع دخ�ل الق�ات ال�وس�ة إلى س�ر�ة عام    ،اس���م�ه ق�ات ال��ام

  . �اس� "ح�����"

م ألغ�اض ع����ة ���ل واسع م�  ه غال�ًا ما ُ�����َ ��ار م�ني إال أنّ �ت���� م�ار دم�� ال�ولي    ورغ�

  م�ن�ة.  ش�� قل ال�قاتل�� والقادة واألسل�ة وال�خائ� ��ائ�ات م�ل نالق�ات اإلی�ان�ة، �ل قِ 

الع����ة  ت����ب���ا   ث�  ال��ارات  دم�� ور�فها   في م�اف��َ   في 
ْ
وت��زَّ و   ح��   ي في  ع  حل�  م�قارب  ���ل 

ال��اف�ات  الق����ة  �اقي  ف�ها أ� م�ار  �اس���اء م�اف�ة  ی�ج�  ال�ي    ��ل�  .ال�ي ال  درعا  �اس���اء م�اف�ة 

ل�� ف�ها أ� م�ار   ،�ال�الي.  ال�� أ��اً ن غ�� فعّ ا ن زرا��اوم�ار   ،الامات ق��� غ�� فعّ ح�ّ   ی�ج� ف�ها م�ارُ 

  حال�ًا. 

م�ار واح� اس���ث�ه الق�ات ال�وس�ة ل��ا�ة م��اء ����س ال�� ت���� م�اف�ة ����س ال ی�ج� ف�ها إال  و 

  امات فق�.عل�ه، وم�ار ����س ال���ى "م�ار ال�����ة" ه� م�ار لل��ّ 

��ار خ��ا وم�ار ال�ف�  ف���ارات زرا��ة،  الة  غ�� فعّ في س�ر�ة  مع�� ال��ارات ال�را��ة    � أنّ الحَ ب���ا یُ 

وال��ار ال�راعي في م�اف�ة ال�قة، وم�ار مع�ة م���� ال�راعي في م�اف�ة إدل�، في م�اف�ة ال����اء،  

ب���ا م�ار ال�ال��ة  الة وال ی�� اس���ام م�رجاتها،وم�ار تل رفع� ال�راعي في م�اف�ة حل�، ج��عها غ�� فعّ 

ال�راعي   أب� ح��  ال���ة  ال�راعي وم�ار  �ق�اع�  في م�اف�ة  األم����ة  الق�ات    . ج��ة ع����ة ت����مه�ا 

  �ل جاته�ا م� قِ ی�� اس���ام م�رّ م�ار ال���ان ال�راعي وم�ار ال��ادی� ال�راعي في م�اف�ة دی� ال�ور    ك�ل�

   الق�ات ال�وس�ة والق�ات اإلی�ان�ة ألغ�اض ع����ة وفي حاالت قل�لة ج�ًا.
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  المحافظات   بِسَجدول المطارات بحَثالثاً: 

 في دم�� ور�فها 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   المطار اسم 
  ال فعّ   م�ني  ال��ر�  ال��ام م�ار دم�� ال�ولي  1

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار ال��� (م�ار صقال) 2

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار ال����  3

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار ال��ة  4

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار ال�اص��ة  5

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار بلي  6

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار ق�� ال��   7

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار م�ج ال�ل�ان  8

  ال فعّ   ع����   ال��ر�  ال��ام م�ار م�ج ال�ل�ان االح��ا�ي 9

  ال غ�� فعّ   ش�اعي   ال��ر�  ال��ام م�ار ال���اس ال��اعي 10

  في حل� 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   م�ني  ال��ام ال��ر�  م�ار حل� ال�ولي 1

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ال���ب  2

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ال��اح  3

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  الع��د)م�ار ����س (م�ار رس�   4

  ال فعّ   ع����   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة م�ار ال���  5

  ال غ�� فعّ   ع����   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة م�ار م�غ  6

  ال غ�� فعّ   زراعي   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة م�ار تل رفع� ال�راعي   7

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال�عارضة ال��ر�ة   م�ار �ابل��  8

  ال���ة في 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   م�ني/ ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار القام�لي  1

  ال فعّ   ع����   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة م�ار رو�ار�ا  2

  ال فعّ   ع����   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة  م�ار تل ب��ر  3

  ال فعّ   ع����   ال���ق�ا��ةق�ات س�ر�ا   م�ار القاس��ة 4

  ال فعّ   زراعي   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة م�ار ال�ال��ة ال�ل��  5
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  ال فعّ   زراعي   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة م�ار أب� ح��  6

  ال غ�� فعّ   زراعي   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة  م�ار صفا�ا  7

  ال غ�� فعّ   زراعي   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة  م�ار تل ب�اك 8

  في ح�� 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ال��عة (الق���)  1

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  ) T4م�ار ال��اس ( 2

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ال�ع��ات 3

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ت�م�  4

  ال غ�� فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�   T3م�ار  5

  ال غ�� فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�   م�ار الق�����  6

 في دی� ال�ور 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار دی� ال�ور  1

  ال غ�� فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ال��رة  2

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال��ام ال��ر�  ال��ادی� ال�راعيم�ار  3

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال��ام ال��ر�  م�ار ال���ان 4

  ال غ�� فعّ   زراعي   �ام ال��ر� ال�  م�ار ال�ال��ة 5

  في ال����اء 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار خل�لة 1

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ال�علة  2

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال��ام ال��ر�  م�ار ال�ف�  3

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال��ام ال��ر�  ال��ار ال�راعي (في خ��ا) 4

  في الالذ��ة 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ح����� 1

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  قاع�ة إس�ام� ال���ة 2

3 
  م�ار الالذ��ة ال�ولي 

 (�اسل األس�)
  ال غ�� فعّ   م�ني  ال��ام ال��ر� 
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  ال�قة في 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ق�ات س�ر�ا ال���ق�ا��ة م�ار ال��قة  1

  ال فعّ غ��   زراعي   ال��ام ال��ر�  ال�راعي �ال�قةال��ار  2

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال�عارضة ال��ر�ة   م�ار تل ز��ة  3

  في إدل� 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار أب� ال�ه�ر  1

2 
  م�ار تف��از  

 (قاع�ة ع��� ال���ة)
  ال غ�� فعّ   ع����   ال�عارضة ال��ر�ة 

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال�عارضة ال��ر�ة  م�ار مع�ة م���� ال�راعي  3

 في درعا 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال غ�� فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار إی� 1

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال��ام ال��ر�  م�ار تل ال���ع   2

  ال غ�� فعّ   زراعي   ال��ام ال��ر�  ال��ار ال�راعي في ق�فا  3

 في ح�اة 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  م�ار ح�اة  1

  في ����س 

  الجاهزية كمطار  نوع المطار  الجهة المحلية المسيطرة   اسم المطار 

  ال فعّ   ع����   ال��ام ال��ر�  ال�����ةم�ار  1
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  ى الخارجية على المطارات في سورية  وَ رابعاً: سيطرة القُ

  ی�ان�ة، اإلأو    ة�وس�الأو    ����ةال  م����ة أواأل  �ارج�ةال  وج�د ف�ها للق�ات فق� في س�ر�ة ال    م�اراً   13ه�اك  

  وهي:

 م�اف�ة الالذ��ة، وم�ار الق����� الع���� في ال في  وه� م�ار م�ني غ�� فعّ ،  م�ار �اسل األس� ال�ولي

ال��ار ال�راعي في م�اف�ة ال�قة، وال��ار ال�راعي في خ��ا وم�ار ال�ف� في م�اف�ة م�اف�ة ح��، و 

فعّ  وج��عها غ��  درعا،  م�اف�ة  في  ال�راعي  ال���ع  تل  وم�ار  ���ارات ال����اء،  وت���� عل�ها    ،الة 

 ق�ات ال��ام �ق�اع� ع����ة.

   ،حل� م�اف�ة  في  ال�راعي  رفع�  تل  وم�ار  حل�،  م�اف�ة  في  الع����  م�غ  صفا�ا  م�ار  وم�ار 

ال���ة،   م�اف�ة  في  ال�راعي  ب�اك  تل  وم�ار  فعّ ال�راعي  وت���� عل�ها  وهي غ��  ق�ات الة ���ارات 

 �ق�اع� ع����ة.  "ق�� " س�ر�ا ال���ق�ا��ة

 ،وم�ار �ابل�� في عف��� ال�ا�عة ل��اف�ة حل�، وم�ار تل ز��ة   م�ار مع�ة م���� في م�اف�ة إدل�

ال�قة م�اف�ة  زرا��ة    هيو   في  فعّ م�ارات  عل�ه   ات،���ار   ةال غ��  �ق  اوت����  ال�عارضة   �اع� ق�ات 

 ع����ة. 

  ، ع����ة � ال�ارج�ة س�اء ���ارات أو �ق�اع�  �َ ت���� عل�ها القُ   42ب���ا �اقي ال��ارات في س�ر�ة وع�دها  

  وذل� على ال��� ال�الي:

 ف ال�ولي:ال��الُ  .1

م�ارات في س�ر�ة وهي: م�ار ال�ال��ة   6ال�ال�ات ال����ة األم����ة على  ���ادةف ال�ولي ���� ق�ات ال��الُ تُ 

أب� ح�� الع���� في م�اف�ة  وه�ا م�اران زرا��ان في م�اف�ة ال���ة  ،ال�ل�� وم�ار  ، وم�ار رو�ار�ا 

وه�ه   تُ ال���ة،  ال�الثة  ال��الُ ال��ارات  ق�ات  عل�ها  أ� وج�د  ����  دون  ال�ا�ع  ف  ال��ار  ب���ا  ف�ها،  لق�� 

ال��الُ  ق�ات  مع  ق��  ��ه  حل� ت���ك  م�اف�ة  في  الع����  ال���  م�ار  وه�  ال�ام� ف  ال��ار  و��ل�   ،

الع����  ب��ر  تل  وم�ار  الع����  القاس��ة  م�ار  فه�ا  في  و�ِ   ،وال�ادس  ال���ةاله�ا  وت���ك   ،م�اف�ة 

  . ف أ��اً ف�ه�ا ق�� مع ق�ات ال��الُ 



 خرائط تحليلية
 

 خريطة المطارات في سورية 

 

 

11 
 

 ت���ا:  .2

����م ال��ارات ال�ي في �ال  سالح ال�� ال���ين��ًا لق�ب ال��ود ال����ة م� م�ا�� ال�عارضة ال��ر�ة، فإن 

الق�ات ال����ة ت����م م�ار تف��از الع���� (قاع�ة ع��� ال���ة)   ل��ّ   .فق�  4م�ا�� ال�عارضة وع�دها  

 . في م�اف�ة إدل� امات فق� و�قع م�ار لل��ّ وه� كقاع�ة ع����ة ول�� ���ار، 

 روس�ا: .3

 �ًا ����ة ال���ان وال�فاعات ال���ة، ت��ُّ   � �َ القُ وهي أك��  ال��ارات  الع�ی� م�  الق�ات ال�وس�ة على  ����  تُ 

م�ارًا في س�ر�ة، م�ها م�اران ت����مه�ا روس�ا وح�ها دون أ� وج�د لل��ام أو   24ات ال�وس�ة  وت����م الق� 

م�ار  ال�ال� ه�  و و�اله�ا في م�اف�ة الالذ��ة،    �ان، إلی�ان ف�ه�ا وه�ا قاع�ة ح����� وقاع�ة إس�ام� ال��� 

   . ���� عل�ه الق�ات ال�وس�ة وق�ات ال��امتُ وال��  ،أصالً  الفعّ الالالذ��ة ال�ولي غ�� 

  ، في دم�� ور�فها  6ی�ان�ة وق�ات ال��ام، وهي  اإلق�ات  مع ال�اقي ال��ارات الق�ات ال�وس�ة  ت���ك في  ب���ا  

في �ل م� ح�اة وال���ة وال�قة   1و  ،في �ل م� دی� ال�ور وال����اء  2و  ،في ح��   3و   ،في حل�   4و

  لق�ات اإلی�ان�ة.االق�ات ال�وس�ة وق�ات ال��ام دون  ت�ج� ��هفي ����س ال�اقع وال��ار . و�دل� و����س

 إی�ان:  .4

ال��ني ألغ�اض ع����ة   ال���ان  إی�ان  اس���ام  األج�اء    فهي�اس���اء  ت����م  أنها  ��ر�ةالال  غ��    تع�ل ، 

س��ات���ة، ح�� ت�ج� الق�ات إ�� ال��ارات �اخ�الف أن�اعها �ق�اع� ع����ة  س���تها ونف�ذها ِض ف�ض  على  

م�ارًا مع الق�ات ال�وس�ة؛   20، وج��عها ت���ك ف�ها مع ق�ات ال��ام، ب���ا ت���ك في  م�اراً   31اإلی�ان�ة في  

  .في تل� ال��ارات  االس�ه�اف اإلس�ائ�لي ال��ا�ة م� � لها�فِّ م�ا یُ 

م�ارات في �ل   4وفي    ح��،  م�ارات في  5في  دم�� ور�فها، و   في  م�ارات   10في  ان�ة  وت�ج� الق�ات اإلی� 

م�ار�� في �ل م� درعا وال����اء، وفي م�ار واح� في �ل م� ال���ة وال�قة في  دی� ال�ور، و و   م� حل� 

  و�دل� وح�اة. 
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  الصة: خُال

فق�،   لل�ائ�ات  �ق�اع�  �اس���امها  أن�اعها  ����لف  ال��ارات  ال����ة على  أه�اف  تق���  �ان ه�اك    فق� ال 

ال��ل���    �ت�افُ  الفاعل��  ب��  ثَ م����  ال�ول���  وم�  م�ع�ّ �  ع����ة  �ق�اع�  ال��ارات  على  دة لل����ة 

  . ل واسع على ال����ة ال��ر�ةعة ����ة �الق�ر ال�افي ���اك� ل��ادة الق�ات م�زّ االس���امات وم�ّ� 

�ان� على األقل في دم��    ةمه�ّ ة  �ها في دم�� وحل� وال���ة هي م�اك� ح���ّ لّ ال��ارات ال��ن�ة على قِ 

إعادة  ق�ا�امع سعي �ل م�ه�ا ل��س�ع ال��ا� ال��ار� في  ةً خاّص ، روس�ا و�ی�ان� ���� ب�� ت�افُ  وحل� م�لّ 

الق�ات  نقل  في  ال��ني  لل���ان  إی�ان  اس���ار  و�لى س�ر�ة، ف�ًال ع�  م�  ال�ارج�ة  ال���ة  اإلع�ار وع�دة 

قها �ال����ة على الق�ات ال��ل�ة ال�ي ت�ی� وال�الح والع�اد إلى س�ر�ة، وف�ًال ع� ال����ة األم��ة ال�ي ت�قّ 

  ذل�. ال��ار ��ا ن��� في ذل� في م�ار ب��وت ال�ولي ق�ل 

إن ال��اف� لل����ة على ال��ارات الع����ة ی�ت�� ب��ز�ع م�ا�� ال�ف�ذ وال����ة في ال����ة  م� جان� آخ�،

ت���� الق�ات ال�وس�ة ���اولة إخ�اج الق�ات اإلی�ان�ة م�    ؛م�الً   .�� ال�ارج�ة�ات ب�� القُ � ال�فاهُ فْ ال��ر�ة، وَ 

ع في م�ار ال��اح الع���� ش�ق حل�، وت�ج� الق�ات اإلی�ان�ة ال��سُّ ��ح لها  وفي نف� ال�ق� تُ   ،م�ارات ت�م�

���� إی�ان على أ� م�ار في ال�احل في م�ار ح�اة الع���� �ال����� مع الق�ات ال�وس�ة ��ه، ب���ا ال تُ 

  ال��ر�.

�ال��الُ  ال�ول���  الفاعل��  یه��ّ و�اقي  ال  وت���ا  ال�ولي  �الف  ��ا  ان  و�ی تفعل  ��ارات   فالقّ�ات   ؛�انروس�ا 

ف في ال���قة ول�� في س�ر�ة ع��� على ق�اع� ال��الُ ت على وج�د ن�عي م��ود في س�ر�ة و   ُت�اف�  ةاألم����

    ت���ا ق�اع� ج��ة وم�ارات على ��ل ح�ودها ال�����ة ال�اسعة مع س�ر�ة.ت��ل� فق�، في ح��  

ال�عارك    كها فياس�هال  ن���ةض��فة  أ��ًا    ُتع����ة ال����ة لل��ارات الع����ة أو ال��ن�ة في س�ر�ة  �ْ ال�ِ   إنّ 

واإلم�ان�ات و والق�ف،   ال�ال�ة  الق�رة  قان�ن  ل��م��ها  ضعف  �ع�  وت��ی�ًا  ال���ان    "����"،  ���ه�ف  ال�� 

  �افقه ق�ل أ� شيء آخ�. ومَ 
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