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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ7 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	6	

	
 يلمعلا عضولا
 ةنيدم ىلع ةلماكلا ةرطيسلا ضرفل دوهجلا لصاوتت  .ايناركوأ قرش يف ةطشن ةيموجه تايلمعل ةيسورلا تاوقلا دعتست 
 .لوبويرام
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةراغ 27 يلاوح نش يسورلا شيجلا نأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأ دافأ 
 ، فيكراخ يف يميلقإلا يعدملا بتكم بسحبو  .ناسين / ليربأ 6-5 ةليل فيكراخ يف ةينكس قطانم ىلع ةفلتخم ةحلسأب
 ًاموجه ةيسورلا تاوقلا تنش امك  .ايلكالاب ةدلب ىلع يعفدم فصق ةجيتن ناسين / ليربأ 6 يف صاخشأ 3 لتُق

 .ةيديدحلا ككسلل ماه زكرم يهو ، افوزول ةنيدم ىلع اًيخوراص
 افوزول ناكس ءالخإب فيكراخ يف ةيميلقإلا تاطلسلا تصوأ ، مويزيإ ةقطنم نم ةيسورلا تاوقلا لبق نم موجه عقوت 
 .فوكنيفرابو
 تادعملا بحس لصاوي يسورلا داحتالا نإ ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس لوقي 
 انسابوب و ينجيبورـل كراعمب ةبوحصم اهل تادادعتسالا  .ةليلق مايأ نوضغ يف مهموجه عقوت بجي  .ةقطنملا ىلإ تاوقلاو
 ةيناكسلا زكارملل يعامج فصقو ، يكسفيكشوتوفون نم برقلاب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تاعافد قارتخال ةلواحمو ،
 ةددعتمٍ نابم 10 يف نارينلا تلعتشا ، فصقلا ةجيتنو  .كستينودوريفيس فصق مت ، ليربأ 6 يف  .كسناهول ةقطنم يف
 .ةيناسنإلا تادعاسملا زكرم فصق ءارج صاخشأ 5 بيصأ ، ةنيدملا يفو  .تاجارجو يراجت زكرمو قباوطلا
 .فصقلا يف رخآ بيصأو صخش لتق ، نجيبور يفو 
 .ةقطنملا يضارأ نم باحسنالا ىلإ نييندملا ياديح يحرس اعد ، لاتقلا دادتشالً ارظنو 
 :يجوروبازو كستينود تاهاجتا 
 .عساو قاطن ىلع ناريطلا ةمدختسم لوبويرام ىلع اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 امب( كستينود نم برقلاب ةيناكسلا زكارملا ةيسورلا تاوقلا تفصق ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
 راديلهوف يف ةيناسنإلا تادعاسملا عيزوتل عقوم فصق  .)اكفيروهونسارك و اكنيرام و نيتيريشتوأ و يكسيب كلذ يف
 لتُق امك  .فصقلل ةجيتن 4 بيصأو صاخشأ 4 لتُق ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو  .)كستينود ةقطنم(
 هذه لظ يف  .اكنيرام عمتجم يضارأ ىلع فصقلا ةجيتن صاخشأ 4 بيصأ  .نيتيريشوأ عمتجم ميلقإ يف دحاو صخش
 .ءالخإلا ىلع كستينود ةقطنم ناكس تاطلسلا ثحت ، فورظلا
 برقلاب ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 .ايجهزيروباز ةقطنم يف ةهجاوملا طخ نم
 :يبونجلا هاجتالا 
 نم برقلاب ةعقاولا اكفيروكوسوأ ةيرق ريرحت ىلإ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا هتنش موجه ىدأ ، نوسريخ ةقطنم يف 
 .كسفورتبوربيند ةقطنم عم دودحلا
 .)نوسريخ ةقطنم( ةيرضحلا اكفيسكيلوفون ةنطوتسمل يسورلا فصقلا ةجيتن لقألا ىلع دحاو صخش لتُق 
 :ايليدوب هاجتا 
 .استينيف ةقطنمب نيتايزوك يف ةيتحت ةينب ةأشنم خوراص باصأ ، ناسين / ليربأ 6-5 ةليل يف 
 تامولعملا ةهجاوم 
 يف )ةنيدم ةرادإ( ةيمهو تاطلس ءاشنإ نينواعتملا عم بنج ىلإ ًابنج ةيسورلا تاوقلا لواحت ، موتاوهرنإ ـل اًقفو 
 .رادوهرنإ

 



 
Daily Digest  

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

 

 

 
 يناسنإلا عضولا
 ةيناسنإلا تارمملا ربع اًصخش 4892 ءالجإ مت هنأ ، كوشيريف انيريإ ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 .ناسين / ليربأ 6 يف
 ليربأ 6 ىتح ايناركوأ يف نييندملا فوفص يف ةيحض 3776 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لجس 
 رثكأ بيصأ ، ثادحألل نيماعلا نيعدملل اًقفو  .يسورلا داحتالا موجه ةجيتن 2213 حُرجو اًصخش 1563 لتُق .ناسين /
 .)ةروطخلا نم ةتوافتم تاجردب 279 بيصأو ، مهنم 167 لتق( ايناركوأ يف اًلفط 446 نم
 ىري نأ ىشخت اهنأل لوبويرام ىلإ ةيناسنإلا تادادمإلا لوصو عنمت ةيسورلا تاوقلا نأ يكسنيليز ريميدولوف حرص 
 لوبويرام ةنيدم سلجم دافأ  .مهمئارج ىلع ةلدألا ءافخإ نآلا نولواحي مهنإ  .ةنيدملا يف اهتطشنأل ةرمدملا بقاوعلا ملاعلا
 .نييندملا ىلتقلا ثثج قرحت ثيح ، ةنيدملا يف لمعت ةيسور ةكرحتم ثثج قراحم نأ
 وزغلا ءانثأ يناركوألا بعشلل ةيعامجلا ةدابإلاب فارتعالا ىلإ ملاعلا يف ةلود لك ايناركوأ مومعل سئانكلا سلجم اعد 
  .هلمكأب بعشلا ريمدتو بوعشلل ةيعامجلا ةدابإلا رربت اهرابتعاب "يسورلا ملاعلا" ةيجولويديأ ةنادإو 2022 ماع يسورلا
 .ىلع صنت
 لجسي ًاتقؤم يسورلا شيجلا هيلع ىلوتسا يناكس زكرم لك نأ يكسريتسانوم سينيد ةيلخادلا نوؤشلا ريزو حرص 
 وكنيمود سارات ركذ ، لاثملا ليبس ىلع  .تائملاب نيدوقفملا صاخشألا ددع ساقي  .ناكسلا فوفص يف رئاسخلاو رامدلا
 .لالتحالا نم ًاموي 35 لالخ ليموتسوه يف اودقف صخش 400 نم رثكأ نأ ، ليموتسوه ةيرقل ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ،
 نييندملا نم ديدعلا تزجتحا ةيسورلا تاوقلا نأ ، كوشيريف انيريإ ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 يدنج ةجوز فاطتخا ، رابخألا رخآ نيب نمو  .ءاسنو ، ةسواسقو ، نيعوطتمو ، نييفحصو ، تايدلب ءاسؤر - نئاهرك
 قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تحرص  .اهجوز ىلع يسفنلا طغضلا لجأ نم ايهزهزيروباز ةقطنم يف يناركوأ
 نيذلاو ، نييناركوأ نييندم لاجر فاطتخاب يسورلا شيجلا مايق ىلع ةلدأ اهيدل نأ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا
 ."برح ىرسأ" مهنأ ىلع مهفينصتل كلذ دعب نوططخي
 72 بيصأو  ؛ عازنلا نم ةطشنلا ةلحرملا لالخ نييناركوألا ذاقنإلا لاجر نم 27 لتُق ، ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ بسحبو 
 .ئراوطلا لامع نم نورخا
 
 يداصتقالا عضولا
 رفوت يتلا ةريبكلا ةصاخلاو ةيموكحلا ةيعانصلا تاسسؤملا مظعم نإ فوكاربوك ردنسكلوأ ةيتحتلا ةينبلا ريزو لاق 
 .لعفلاب لمعلا تفنأتسا دق يجوروباز ةقطنم داصتقا
 نم رثكأ غلبت محفلا تايطايتحا  .ايناركوأ يف ةيبيرقتلا زاغلاو محفلا تايطايتحا نع وكنيشولاه نامريه ةقاطلا ريزو غلبأ 
 .بعكم رتم تارايلم 9 نم رثكأ - زاغلاو ، نط نويلم
 انفيرغ رايلم 1.1 اهعومجم غلب ةيموكحلا كونبلا نم اًضورق تقلت ةكرش 826 نأ وكنيدريفس ايلوي داصتقالا ةريزو تغلبأ 
 فالآلا جاتحي ثيح ، ةيضارقإلا اهتطشنأ فيثكت ىلع ةيموكحلاو ةيراجتلا كونبلا داصتقالا ةرازو تثح  .برحلا ةيادب ذنم
 .جاتنإلا ءدب لجأ نم لاومألا هذهل لامعألا داور نم
 ةئاملا يف 2 ةبسنب تداز ةيناركوألا يبنجألا دقنلا تايطايتحا نأ ىلإ يناركوألا ينطولا كنبلل ةيفحصلا ةمدخلا تراشأ 
 يذلاو ، نييلودلا ءاكرشلا نم ليومتلا يقلت ببسب لوألا ماقملا يف تمن تايطايتحالا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  .سرام يف
 .ينطولا نيدلا ةمدخل تاعوفدملاو ينطولا كنبلا لبق نم ةلمعلا عيب نع ضوع
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 ءاذغ ةمزأ ىلع باونلا علطأو  .يدنلريألا ناملربلا مامأ ويديفلاب اًباطخ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقلأ 
 يضارألا ىلع يسورلا شيجلا اهبكترا يتلا برحلا مئارج نع ثدحتو ايناركوأل يسورلا وزغلا ببسب ةلمتحم ةيملاع
 رثكأ تابوقع ضرفو ةقاطلا ىلع رظح ضرفو ايسور عم ةيراجتلا تاقالعلا فقو ىلإ ادنلريأ يكسنيليز اعدو  .ةيناركوألا

 .ةمارص
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 يناركوألا ناملربلا سيئر عم عامتجالا لالخ  .ايناركوأ ىلإ سكوك ينيات ابوروأ سلجمل ةيناملربلا ةيعمجلا سيئر لصو 
 .ايناركوأ معدل ابوروأ سلجمل لبسلا لضفأو يسورلا ناودعلا بقاوع اوشقان ، كوشتنافيتس نالسر
 لمشت  .ايناركوأ ىلع هناودع ببسب يسورلا داحتالا دض ةديدج ةيدييقت تاءارجإ لودلا نم ددع ضرف ، ليربأ 6 يف 
 لماك رظح ضرف نع اًلضف ، وكسوم نامتئا كنبو كنبريبس لوصأ ديمجت ةدحتملا ةكلمملا اهتضرف يتلا ةديدجلا تابوقعلا
 رظح  ؛ ةيسيئرلا طفنلا ريركت تادعم ريدصت ىلع رظح اًضيأ كانه  .ايسور يف ةديدجلا ةيبنجألا تارامثتسالا ىلع
 ةيسورلا ةلقلا نم ةينامث دض ةيصخش تابوقعو  ؛ بلصلاو ديدحلا تاجتنم داريتسا
 ةدئارلا ةيسورلا كونبلا طاشن دييقت ىلع صني  .ايسور دض تابوقعلا نم ةديدج ةمزح ةدحتملا تايالولا مدقت امك 
 دارفأ نم 25 قحب ةيصخش تابوقع  ؛ يسورلا داحتالا يف ةديدجلا تارامثتسالا ىلع رظح ضرفو )كنب افلأو كنبريبس(
 ىلإ ايجولونكتلا تارداص ىلع ةضورفملا دويقلا ناويات ةموكح تداز  .نيتوب نم نيبرقم صاخشأو ةيسورلا ةبخنلا
 .يسورلا داحتالا
 بوغرم ريغ نييسامولبد ةثالث جيورنلا تنلعأ ، صوصخلا هجو ىلع  .سورلا نييسامولبدلا درط ةيبوروألا لودلا لصاوت 
 ةرافسلا يفظوم دحأ نأ غروبمسكول تنلعأ  .ايسور ايسامولبد 12 درطت نانويلا  .ولسوأ يف ةيسورلا ةرافسلا نم مهيف
 .هيف بوغرم ريغ صخش ةيسورلا
 نإ ، ةيجراخلا ءارزو ىوتسم ىلع يسلطألا لامش سلجمل عامتجا لبق ، غربنتلوتس سني ، وتانلا فلحل ماعلا نيمألا لاق 
 ةدعاسملا لكب فييك ديوزتل نودعتسم وتانلا ءافلح نأو ، ةجرح ةلحرم لخدت ايناركوأ دض ايسور اهتنش يتلا برحلا
 .ةيسورلا تاوقلل مداقلا موجهلا  .عقوتم وه ام ةهجاومل ةمزاللا
 قودنص ىلإ يروفلا لوصولا قح حنمب اًرارق ءارفسلا ىوتسم ىلع يبوروألا داحتالل نيمئادلا نيلثمملا سلجم معد 
 .وروي رايلم 3.5 هيلامجإ غلبي يذلاو ، ايناركوأ نم نيئجالل REACT-EU يبوروألا داحتالل ةئراطلا ةثاغإلا
.ةيناركوألا ةمصاعلا يف مئادلا اهعقوم يف لمعلا فنأتست ، ليربأ 6 نم اًرابتعا  .فييك ىلإ ةيكرتلا ةرافسلا تداع   


