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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ 	8:00،4 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	3	

	
 يلمعلا عضولا
 ةيسيئرلا دوهجلا زكرتت  .ميحشتلا تويزو دوقولا نيزخت دعاوقو ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .كسناهولو كستينود يتقطنم يضارأ ىلع ةرطيسلا ضرفو ةيموجهلا تايلمعلا فانئتسال ريضحتلا ىلع
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
  .فييك ةقطنم يضارأ نم ةيسورلا تاوقلا باحسنا لامتكا نع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تنلعأ 
 .تايبيرب نم برقلاب ةيسوراليبلا ةيناركوألا دودحلا نم ءزج ىلع ةيناركوألاً اوج ةلومحملا تادحولا ترطيس
 ةمظنأ تطقسأ  .)فييك ةقطنم( فيكليساف ةنيدم دض ةيخوراص ةبرض هيجوت نع "رتنس" ةيوجلا ةدايقلا تدافأ 
 .صاخشأ ةدع بيصأ ، ةيلوألا ريراقتلا بسحبو  .خيراوصلا ضعب يوجلا عافدلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 يف ةيناكسلا زكارملا يناركوألا شيجلا ررح  .يموسو فيهينريشت يتقطنم نم ةيسورلا تاوقلا باحسنا رمتسي 
-فييك عيرسلا قيرطلا ىلع تاعطاقتلا دجوت ثيح ، فيهينريشت ةقطنم يف اكفينافيإ و يندهاي و اكفيشتيلوك
 .فيهينريشت
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
  .ةيناركوألا عقاوملا ةمجاهم ةيسورلا تاوقلا لصاوت ثيح ، مويزيإ لوح ةياغلل داح عضولا ، فيكراخ هاجتا يف 
 .ةدلبلا برق ةيسور ةرئاط تطقساو
 / ليربأ 3 يف ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ  .فيكراخ فصق رمتسي امك 
 تابابدلاو نواهلاو ةيعفدملابً اموجه 21 ةيضاملا نيرشعلاو عبرألا تاعاسلا لالخ تنش ةيسورلا تاوقلا نأ ، ناسين
 يكسديبولس يح يف ةينكس ينابم يسورلا شيجلا فصق ، ناسين / ليربأ 3 موي ءاسم يف  .اهطيحمو ةنيدملا ىلع
 ةجيتن )لافطأ ةثالث مهنيب( نورخآ 34 بيصأو صاخشأ ةعبس لتُق ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .فيكراخ يف
 .فصقلا
 سانلا ءالجإل اهقيرط يف تناك ةلفاق فصقب فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 .نيتلفاحلا ىدحإ قئاس لتُق ، ةيلوألا ريراقتلا بسحبو  .اًتقؤم ةلتحملا ايلكالاب ةقطنم يف رمدملا ىفشتسملا نم
 عقاومب ظفتحت ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نأ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ 
 لتُق  .كسناشتيسيلو ينزيبورو كستنودوريفيس فصق رمتسي  .انسابوبو ينجيبور يتدلب نم ةنيعم قطانم يف
 و كسناشتيسيل ناكس نم( صاخشأ ةثالث بيصأ  ؛ ةيئادعلا لامعألل ةجيتن ينزيبور يف دحاو صخش
 يف نواهلا فئاذقب فصق لالخ ةيناسنإلا تادعاسملا عيزوت يف نالمعي اناك نايناركوأ ناعوطتم لتُق  .)كسيزوردوفون
 .كسيشوردوفون
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
  .ةهبجلا نم ىرخأ ءازجأ يف رمتسم لاتقلا  .لوبويرام ىلع ةلماكلا اهترطيس ضرف ةلواحم ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .حورجب صاخشأ 5 ةباصإ نع اكنيرامو اكفييهروهو اكفييدفأ يف فصقلا رفسأو
 تادلبلاو ىرقلا فصق نإف ، ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا مساب ثدحتملا ، فييفيرأ نافيإل اًقفو 
 ةبرقم ىلع ةيركسع تادعمو ةحلسأ يسورلا شيجلا عضيو ، رمتسم ايهزهزيروباز ةقطنمب يهولوب ةقطنم يف ةيملسلا
 .اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف ةيفصت تاءارجإ يرجت  و ، ناكسلاب ةلوهأملا قطانملل ةينكسلا ةيتحتلا ةينبلا نم ةديدش
 :يبونجلا هاجتالا 



 
Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

 

 ةقطنم يف اكفيردناسكلوأ لجأ نم لاتق كانه ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه نم ريراقتل اقفو 
 .نوسريخ ةقطنم يضارأ ىلع ةلماكلا ةرطيسلل ةيسورلا تاوقلا ىعست  .هوب بونج هاجتا يف فيالوكيم
 هنأ ، فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، ميك يلاتيف حرص  .فيالوكيم ىلع ةيخوراص تامجه ذيفنت مت 
 طقسو فصقلل فيكاجوأ ةدلب تضرعت امك  .دحاو صخش لتقو ، اًصخش 11 يلاوح بيصأ ، ةنيدملا فصق ةجيتن
 .ىحرجو ىلتق
 تاوقلا تنش ، ليربأ 4 ىلإ 3 ةليل يف ، اسيدوأ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، كوشتارب يهريسل اًقفو 
 .اسيدوأ يف تآشنملا ىدحإ ىلع رخآ اًيخوراص اًموجه ةيسورلا
 :يبرغلا هاجتالا 
 .ةنيدملا ىلع يخوراص موجه نع لادان يهريس لبونرت ةدمع غلبأ ، ناسين / ليربأ 3 ءاسم يف 
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةثالث لعفلاب كانه ناك ، برحلا نم رهش لالخ هنأ ىلإ تامولعملا ةيامحو ةصاخلا تالاصتالل ةلودلا ةمدخ تراشأ 
 تامجهلا عاونأ رثكأ لازت ال  .يضاملا ماعلا نم اهسفن ةرتفلاب ةنراقم عاونألا فلتخم نم ةنصارقلا تامجه فاعضأ
 .DDoS تامجهو ةراضلا جماربلا عيزوتو يلايتحالا ديصتلا لئاسر يه اًعويش
 
 يناسنإلا عضولا
 صخش فلأ 2.7 نم برقي ام ءالجإ مت دقف ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو ، كوشيريف انيريإ بسحبو 
 .ناسين / ليربأ 3 يف ةيناسنإ تارمم ربع
 ةيحض 3455 كانه ناك ، ليربأ 3 00:00 نم اًرابتعا هنأ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 
 بتكم حرص  .يسورلا داحتالا لبق نم ايناركوأل قاطنلا عساولا وزغلا ءدب ذنم )اًحيرج 2038 و ليتق 1417( ةيندم
 258 نم رثكأ  ؛ يسورلا شيجلا لامعأ ببسب ايناركوأ يف اًلفط 158 لتُق ، ليربأ 3 حابص ىتح هنأ ماعلا يعدملا
 .ىحرج
 نم ةررحملا فييك ةقطنم قطانم نم صحفلل نييندمل ثثج 410 لقن مت هنأ افوتكيدينيف انيريإ ةماعلا ةيعدملا تركذ 
 يف ةيعامج ةربقم روصت حجرألا ىلع ةيعانصلا رامقألا روص زرتيور ترشن  .ةريخألا مايألا يف ةيسورلا تاوقلا
 .وردنأ تناس ةسينك يضارأ ىلع عقت )فييك ةقطنم( اشتوب
 برحلا مئارج نم ددع نعً اريرقت ناسنإلا قوقحل ةيموكحلا ريغ ةيلودلا شتوو ستيار نمويه ةمظنم ترشن 
 ةرطيسلل ةعضاخلا قطانملا يف نييندملا دض ةيسورلا تاوقلا اهتبكترا يتلا )ىرخألا فنعلا لامعأو لتقلاو باصتغالا(
 .فييكو فيكراخو فيهينريشت قطانم يف ةتقؤملا
 حالسك باصتغالا مادختسا دمعتب يسورلا شيجلا ، ايناركوأ يف ةيناطيربلا ةرافسلا ةسيئر ، زنوميس ادنيليم تمهتا 
 .")ةلتحملا يضارألا ناكسل( قاقرتسالا لامعأ نم اًدمعتم المع" هرابتعاب ، يركسع
 يف ةيلحملا تاطلسلا ىلإ ةراشإ يف ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تدافأ 
 ةقطنم يف ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا ىلإ ةنيدملا ناكس نم فلأ 40 نم برقي ام تلقن ةيسورلا تاوقلا نأ ، لوبويرام
 .يسورلا داحتالا وأ كستينود
 تاوقلا تزجتحا ، ناسين / ليربأ 3 نم اًرابتعا هنأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تركذ 
 فيكراخو نوسريخو فييك قطانم نم ةيلحملا تاعمتجملل اًميعز 11 كلذ يف امب ، نييندملا نم تائم ةدع ةيسورلا
 .كستينودو فيالوكيمو ايهزهزيروبازو
 ةبسنب ترمد دق فيكراخ ةقطنم يف مويزيإل ةينكسلا ينابملا نأ نيكوستام ريميدولوف مويزيإ ةيدلب سيئر بئان ركذ 

 ناكس نيب اياحضلا ددع ءاصحإ نآلا ىتح نكمي ال  .ةنيدملا يف ءام الو ةئفدت الو ءابرهك دجوت ال  ؛ اًبيرقت 80٪
 .مويزيإ
 تادادمإلا يف لكاشم كانه  .٪70 ةبسنب ترمد فيهينريشت نأ ، فيهينريشت ةدمع ، وكنيشورتأ فالسيدالف غلبأ 
 .ماعطلا يهطو ماعطلا نيزخت ناكسلا ىلع بعصي ، ءابرهكلا صقن ببسب  .ةنيدملا يف ةيئاذغلا
 ةمواقم 
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 ناكس جرخ  .ةيسورلا تاوقلا لبق نم ةقطنملل تقؤملا لالتحالا دض ةماعلا مهتاجاجتحا نوسريخ ناكس لصاوي 
 ةيودي لبانقو ةحلسأ ةيسورلا تاوقلا تمدختسا ، اكفوخاك يف  .ايناركوأل ةديؤم تاريسم ىلإ اكفوخاكو نوسريخ
 .نيرخآ ةعبرأ يسورلا شيجلا لقتعا  .حورجب ناصخش بيصأ ، ةيلوألا ريراقتلا بسحبو  .نيرهاظتملا دض
  
 يداصتقالا عضولا 
 تادراولا تضفخناو فصنلا ىلإ ةيناركوألا علسلا ريدصت ضفخنا ، 2022 سرام يف هنأ داصتقالا ةرازو تغلبأ 
 .صاخ لكشب ةيعارزلا تاجتنملاو نداعملا تارداص ترثأت  .تارم ثالث نم رثكأ
 اًيعانطصا ىنبم 273 و قرطلا نم رتموليك فلأ 23 نأ ىلإ وكفيإ يردنأ رودوتفاركوأ سيئرل لوألا بئانلا راشأ 
 رايلم 874 وه ررضلل يلامجإلا غلبملا  .ايناركوأ يف برحلل ةجيتن ترمد دق )كلذ ىلإ امو ةيولعلا روسجلاو روسجلا(
 .اينفيره
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ايناركوأ يف ةيسورلا ةيركسعلا مئارجلا يف قيقحتلل ةصاخ ةلادع ةيلآ ءاشنإ يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا ررق 
 .)ةاضقو نوعّدمو نوققحم( نييلودو نيينطو نيصصختم نيب كرتشم لمع ىلع ةيلآلا يوطنتو  .اهيبكترم ةاضاقمو
 اشتوب ىلإ روضحلل ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ابيلوك ورتيمد ايناركوأ ةيجراخ ريزو دشان 
 يتلا ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج ىلع ةلدألا عمجل فييك ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا نم اهريغو
  .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ الثامم اًبلط لعفلاب ةيناركوألا ةيجراخلا ةرازو تلسرأ  .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا اهتبكترا
 ةديدج تابوقع ضرف ىلإ ةجاحلا ىلإ اضيأ راشأو اشتوب يف ادمع نييندملا لتق يسورلا شيجلا نأ ابيلوك ركذ امك
 كونبلا عيمج لصف ؛ ةيسورلا عئاضبلاو نفسلل ئناوملا عيمج قالغإ ؛ يسورلا محفلاو زاغلاو طفنلا ىلع رظح( ةيروف
 .عبسلا ةعومجم بناج نم )تفيوس  نع ةيسورلا
 ، يبوروألا سلجملا سيئر حرصو  .اشتوب يف يسورلا شيجلا مئارج نم مهبضغ نع بناجألا نويسايسلا ربعي 
 ميدقتل ةلدألا عمج يف ايناركوأ دعاسيس يبوروألا داحتالا نإ لاقو  .دهشملا نم روصب مدُص هنأ ، ليشيم لراش
 تابوقعلا ددشتس هدالب نأ نوسنوج سيروب يناطيربلا ءارزولا سيئر نلعأ  .ةيلودلا مكاحملا يف ةلادعلا ىلإ ايسور
 نم برقلاب "نييندملا ىلع ةعينشلا تامجهلا" دعب ايناركوأل ةيناسنإلاو ةيركسعلا تادعاسملا ديزتسو وكسوم ىلع
 لمعت اهدالب نأب ترّكذو ةتيقم اهنأب يسورلا شيجلا تافرصت سورت زيل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةريزو تفصوو  .فييك
 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةلدألا عمجل ىرخأ لود عم
 يف ةيلودلا تاقيقحتلا نم ديزم ءارجإ ةرورض ىلع اشتوب ثادحأ لوح ناملألاو نييسنرفلا ةداقلا تاحيرصت تددش 
 ددشتس ايناملأ نإ كوبرب انيلانأ ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو تلاق  .ةلادعلل مهميدقتو نييندملا دض يسورلا شيجلا مئارج
 .ايناركوأ يف ىلتقلا ىلع دادح موي ناسين / ليربأ 4 موي ودناس ايام افودلوم سيئر نلعأ  .ايسور ىلع تابوقعلا
 ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا اهتبكترا يتلا مئارجلاب ةقلعتملا رابخألا ىلع يكستيفاروم زويتام يدنلوبلا ءارزولا سيئر در 
 هسفن تقولا يف  .ايسور ىلع ةديدج تابوقع ضرف ةشقانم اهيلت يبوروألا داحتالل ةمق دقعل ةوعدلاب فييك ةقطنم يف
 سيئرلا حرص ، قحال تقو يف  .ةيعامج ةدابإ لامعأ ىمست نأ بجي يسورلا شيجلا مئارج نإ يكيفاروم لاق ،
 ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ديوزتل ةسام ةجاح كانه نأ ، اشتوب يف ثادحألا ىلع هقيلعت يف ، ادود هيردنأ يدنلوبلا
 .ةيفاضإ ةحلسأب
 ةدمعب اًضيأ ىقتلاو ةيناسنإلا تادعاسملا نم ةنحش عم اسيدوأ ىلإ سايدنيد سوكين ينانويلا ةيجراخلا ريزو لصو 
 .فوناخورت يدانيه ةنيدملا
  
 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  


