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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،12 نم اًرابتعا 2022 ويام 11 - ويام 9

	
 يلمعلا عضولا
 ، ستينود يكسرفيس رهن رابجإ ىلع مهدوهج زكرتت .كسناهولو كستينود يتقطنم يف اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 ليجست مت .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عمجت نم يفلخلا ءزجلا ىلإ لوصولاو ، ةهجاوملا طخ هلالخ نم رمي يذلا
 ، داضم موجهل ةجيتنو ، كلذ نم اًلدب .هير يفيركو فيالوكيم هاجتا يف بونجلا يف لمتحم يسور موجهل تادادعتسالا
 .فيكراخ نع اًديعب ةيسورلا تادحولا عفد نم ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا تنكمت
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 9 نم ةرتفلا لالخ .ةيناركوألا ةيدودحلا ةيناكسلا زكارملا دض اهيضارأ نم ةمظتنم تابرض نش ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 .يموسو فيهينريشت يتقطنم يف ةيناكسلا تاعمجتلا نم ددع ىلع خيراوصلاو نواهلا فئاذق تقلطأ ، ويام 11 ىلإ
 نع اًرتموليك 40 دعبت يتلا ، يكسريفيس دوروهفون ةنيدمل ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيوج ةراغ نش مت ، ويام 12-11 ةليل يف
 .ايسور عم دودحلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 ديدهتلا لءاضت .فيكراخ نم باحسنالا ىلع ةيسورلا تاوقلا تربجأ ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل داضملا موجهلل ةجيتن
 فانئتسال اًدادعتسا اهزيزعتو ةيسورلا تادحولا عيمجت ةداعإ متي ، مويزيإ هاجتا يف .ريبك لكشب ةنيدملل رشابملا
 لوصولاو ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تاعافد قارتخا يف ةيسورلا ةدايقلل ةيلوألا تاباسحلا لشف تبثي اذهو .موجهلا
 .ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف ةلماعلا ةيناركوألا تادحولا ةرخؤم ىلإ ةعرسب
 ىلع .فيكراخ ةقطنم يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا دض ةيخوراص تابرض نش ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، هسفن تقولا يف
 .دحاو صخش لتقم نع رفسأ امم ، ةيعارزلا تاجتنملل اًراطق ةراغلا ترمد ، ويام 11 يف ، صوصخلا هجو
 ةعومجم ءارو فوقولل ةصرف مهحنمي امم ، ستينود يكسرفيس رهن رابجإ ةيسورلا تاوقلا تلواح ، كسناهول ةقطنم يف
 تادحولا عفادت ، كلذ عمو .كسناشتيسيل - كستينودوريفيس - ينجيبور لتكت نع عفادت يتلا ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا
 دقف ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس هلاق امل اًقفو .ةقطنملا هذه يف حاجنب ةيناركوألا
 .ودعلا تاوق نم ةقطنملا ريهطت يف اورمتساو ستينود يكسرفيس رهن قوف اًمئاع اًروبع اورمد
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 ال .لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم يضارأ ىلع ةيوج تاراغ نش ةيسورلا تاوقلا تلصاو ، كستينود ةقطنم بونج يف
 اهموجه ةيسورلا تاوقلا تلصاو ، ةقطنملا لامش يف .اًرمتسم ةيناركوألا تادحولا اهسرحت يتلا ةأشنملا ماحتقا لازي
 .ةهبجلا نم ىرخأ ءازجأ يف مدقتلا ةلواحم نولصاوي امك .ستينود يكسرفيس رهن ىلإ ىدأ امم ، ناميل ةدلب ىلع
 .كسنيفولس ةنيدم ىلع تابرض ةدع ةيسورلا تاوقلا تنش .كستينود ةقطنم يف ندملا فصق رمتسي
 دض ةيخوراص تابرض نش ةلواحمو هييجوروباز ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 ةأشنم ىلع طقس اهماطح نكل ، ةنيدملا نم برقلاب اًخوراص يوجلا عافدلا تاوق تطقسأ ، ويام 11 يف .ايزهزيروباز
 .اًرارضأ اهب قحلأو ةيتحت ةينب
 :وربيند هاجتا
 هجو ىلع .وربيند رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع نوسريخ ةقطنمل ةمخاتملا كسفورتبوربيند ةقطنم يف يضارألا فصق رمتسي
 تارم ةدع هير يفيرك هاجتا يف ناكسلاب ةلوهأم قطانم ةيسورلا تاوقلا تفصق ، ويام 12-10 لالخ ، صوصخلا
 .ةيعفدملاب
 .ةيتحتلا ةينبلا ترمد ىرخأ ةيخوراص ةبرض ةيسورلا تاوقلا تنش ، افاتلوب ةقطنم يف
 :يبونجلا هاجتالا
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 رتسيند رهن بصم قوف ًايجيتارتسا مهم رسج برض مت ، ىرخأ ةرم .اسيدوأ ةقطنم يف ةرمتسم ةيخوراصلا تامجهلا
 قرط قالغإو ةقطنملا نم نايباراسيب ءزجلا عطق ةيسورلا تاوقلا لواحت .اينامور ىلإ يدؤملا قيرطلا هربع رمي يذلاو ،
 اًدوهج نولذبي مهنإف ، ةيناطيربلا تارابختسالل اًقفو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهل ةكيرشلا لودلاو ايناركوأ نيب لاصتالا
 يلامشلا ءزجلا يف اهتنميه نامض ةيسورلا تاوقلا لواحت ، اذكهو .اًتقؤم ةلتحملا ينيمز ةريزج يف ةيماحلا ةيوقتل
 ةبيتكلا نوكت ثيح ، ايرتسينسنارت يف عضولا ديعصت ىلع لمعت ، هسفن تقولا يفو ، دوسألا رحبلا نم يبرغلا
 .اسيدوأ نمأل اًيفاضإ اًديدهت لكشي اذه .لماك يلاتق بهأت ةلاح يف ةيلحملا تايشيليملاو ةيسورلا
 ةيحايس ةيتحت ىنب خيراوصلا تفدهتسا رايأ / ويام 10 و 9 يف .اسيدوأ ةنيدم ىلع ةيخوراصلا تامجهلا رارمتسا
 .ةميسج رارضأل ةنيدملاب ةيذغألا تاعدوتسمو قوستلا زكارم دحأ ضرعت ، صوصخلا هجو ىلعو .نيزخت قفارمو ةيندمو
 وربيند رهن ربع مئاع رسج رباعم ةماقإل دعتسي يسورلا شيجلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ
 .هير يفيرك وأ فيالوكيم دض ديدج موجهل تادادعتسالا اذه ينعي دق .نوسريخ ةقطنم يف اكفوخاك افون نم برقلاب
 تامولعملا ةهجاوم
 يف برحلل ضهانم باطخ رهظ ، كلذل ةجيتنو .ةيسورلا نويزفلتلا ةكبش ىلع ةنصارق تامجه كانه تناك ، ويام 9 يف
 ليدبلا ،بوتور ويديف ةفاضتسا ىلع ينورتكلإ موجه كانه ناك ، كلذ ىلع ةوالع .ةيسورلا ةيئاضفلا تاونقلا ثب
 .بويتويلا عقومل يسورلا
 ىلع ناودعلا دقتنت داوم Lenta تنرتنإلا ىلع ةيسورلا مالعإلا لئاسول ةيسيئرلا ةحفصلا ترشن ، اًضيأ ويام 9 يف
 رابخألا صوصن لادبتسا اودمعتو ، ثداحلا نع ةيلوؤسملا يرابخإلا عقوملا يف نييفحصلا نم ديدعلا لمحت .ايناركوأ
 .نيتوب ريميدالف دقتنت يتلا كلتو برحلل ةضهانم تالاقمب عقوملا ىلع ةروشنملا

 
 يناسنإلا عضولا
 يف نييندملا اياحضلا ددع غلب ، ويام 10 نم اًرابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو
 هذه .)اًحيرج 3760 و اليتق 3496( 7256 2022 رياربف 24 يف قاطنلا عساو يسورلا وزغلا ةيادب ذنم ايناركوأ
 لاتقلا اهيف رودي يتلا عقاوملا ضعب نم تامولعملا ترخأت ثيح ، ىلعأ اياحضلل يقيقحلا ددعلا - طقف ةيلوأ ماقرألا
 ةرجفتم ةحلسأ مادختسا نع ةلجسملا ةيندملا رئاسخلا مظعم تجتن .ديكأتلا رظتنت ريراقتلا نم ديدعلا لازت الو ، فينعلا
 ةيخوراصلا تابرضلا نع اًلضف ، ةددعتملا خيراوصلا تافذاقو ةليقثلا ةيعفدملا كلذ يف امب ، قاطنلا ةعساو راثآ تاذ
 .ةيوجلاو
 .يسورلا داحتالا لبق نم حلسملا ناودعلا ةجيتن ايناركوأ يف اًلفط 643 نم رثكأ بيصأ ، 2022 ويام 11 حابص ىتح
 .417 نم رثكأ بيصأو اًلفط 226 لتُق ، ةيمسرلا ماقرألا بسحبو
 يف لبسلا مهب تعطقت نيذلا يناركوألا شيجلا دارفأ حارس قالطإ لوبويرام يف ةيسيئرلا ةيناسنإلا ةيضقلا لظت
 نوضفري عنصملا نع نوعفادملا .ةأشنملا نع ايركسع رظحلا عفر ليحتسملا نم ، يلاحلا تقولا يف .لاتسفوزآ عنصم
 ىلإ اًسامتلا نأ نم مغرلا ىلع ، جارختسالا تاءارجإ ىلع يسورلا شيجلا قفاوي ال ، هسفن تقولا يف .مالستسالا
 عضولا ديزي اممو .ةليلق مايأ نوضغ يف عيقوت نويلم نم رثكأ عمج همادختسال شيريتوغ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 ، عنصملا يف يندم 100 يلاوح كانه لازي ال ، ةفلتخم تاريدقتل اًقفو ، نييندملا ءالجإ نم مغرلا ىلع هنأ ةقيقح اًديقعت
 ةيراج تاضوافملا نأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ .موي لك ًاءوس دادزت فورظلاو
 .سور برح ىرسأب لاتسفوزآ عنصم نم ةريطخ حورجب نيباصملا دونجلا لادبتسال
 .ةيسورلا يضارألا ىلإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا نم نييناركوألا ناكسلل يرسقلا ليحرتلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 ءاشنإ لعفلاب مت .حيشرتلا تاركسعم ىلإً ارسق يناركوأ فلأ 460 نم برقي ام لُقن دقف ، كوشيريف انيريإ بسحبو
 ، لفط فالآ 10 نم رثكأ لب ، بسحف نيغلاب اوسيل نيدعبملا نيب نمو .ايسور يف تاركسعملا هذه نم 6500 نم رثكأ
 .نيدلاولا ةياعر نم نومورحم لافطأو ماتيأ مهيف نمب
 مهعرصم صخش 3000 نع لقي ال ام يقل ، ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل يبوروألا يميلقإلا بتكملا سيئر ، جولك زناهـل اًقفو
 صقن سوريف لثم( ةنمزملا ضارمألل جالع ىلع لوصحلا مدع ببسب قاطنلا عساو يسورلا وزغلا ةيادب ذنم ايناركوأ يف
 .)كلذ ىلإ امو ناطرسلاو .زديإلا / ةيرشبلا ةعانملا
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 يداصتقالا عضولا
 ، ٪30 ىلإ برحلا ببسب ايناركوأل يداصتقالا عجارتلا نأشب هتاعقوت ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلا ضفخ
 .٪20 سرام ةياهن يف تناك تاعقوتلا نأ نم مغرلا ىلع
 ساسأ ىلع ٪ 16.4 ىلإ لصي - ليربأ يف عراستي ايناركوأ يف مخضتلا نأ ةيناركوألا ةيموكحلا ءاصحإلا ةرئاد تركذ
 ةدايزو ديروتلا لسالس بارطضا يه مخضتلا عراست ءارو ةيسيئرلا لماوعلا نأ يناركوألا ينطولا كنبلا دافأ .يونس
 .قطانملا يف علسلا ىلع نيئفاكتملا ريغ بلطلاو ضرعلاو لوصألل يداملا ريمدتلاو لامعألا تاقفن
 تابوقعل قيرطلا ةطراخ - تايصوت تعضو دق ةيسورلا تابوقعلاب ةينعملا ةيلودلا لمعلا ةعومجم نأ سيئرلا بتكم فشك
 .ةقاطلا
 ، يدنلوبلا روبعلا ببسب هنأ وكنيريفس ايلوي داصتقالا ةريزو تركذ ، وسراو يف يناركوألا يدنلوبلا ةقاطلا ىدتنم دعب
 دوقولا صقن نم كلذ للقيسو .ىرخأ لودو ادنلوهو ةدحتملا تايالولا نم دوقولا ىلع لوصحلا نم اًبيرق ايناركوأ نكمتتس
 .فصقلا ةجيتن كوشنميرك طفن ةافصم ريمدت دعب نييضاملا نيعوبسألا لالخ ظحول يذلاو ، دالبلا لخاد
 نأ لاهيمش سيند ءارزولا سيئر حرص ، ليشيم زلراشت ةيبوروألا ةيضوفملا سيئر عم اسيدوأ ىلإ لمع ةلحر لالخ
 90 ىلإ لصي ام رظح متي( ةيناركوألا ةيرحبلا ئناوملا قلغت ةيسورلا تاوقلا نأل ًايموي رالود نويلم 170 رسخت ايناركوأ
 نم طقف سيل ، صاخ لكشب ةحلم ةيضقلا هذه .)عومجملا يف .ريدصتلل ةزهاجلا ةيعارزلا تاجتنملا نم نط نويلم
 ، ايقيرفأو طسوألا قرشلا لود يف ةيئاذغ ةمزأ ببست دق اهنأل ، ةيناسنإلا ةيحانلا نم اًضيأ نكلو ، ةيداصتقالا ةيحانلا
 .ةيناركوألا ةيعارزلا تاجتنملل نايسيئرلا نادروتسملا امهو
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تاروطتلا
 يجيتارتسالا يعافدلا معدلا ريفوتل ريجأتلاو ةراعإلا نوناق ىلع ندياب وج يكيرمألا سيئرلا عقو ، ويام 9 يف
 ةيعافدلا تاجتنملا ريجأت وأ ضارقإ ىلع ةرداق ةدحتملا تايالولا نوكتس ، 2023-2022 يف ، نوناقلل اًقفو .ايناركوأل
 .ةيتاوم طورشبو لجاع ساسأ ىلع يسورلا حلسملا ناودعلا بقاوع نم ةررضتملا ةيقرشلا ابوروأ لودو ايناركوأ نم لكل
 ةيعفدملا ةمظنأو تارئاطلاو تابابدلاو ةلتاقملا تارئاطلاو ةثيدحلا يخوراصلا عافدلا ةمظنأ تاجتنملا هذه لمشت نأ نكمي
 ةيكيرمألا ةدعاسملا بعلت نأ نكمي .كلذ ىلإ امو ةريخذلاو يوجلا عافدلا ةمظنأو ةيلاتقلا ةاشملا تابكرمو عفدلا ةيتاذ
 .ايناركوأ يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا ريرحت و يسورلا يركسعلا موجهلا دص يف ًايسيئر اًرود ةلصلا تاذ
 يناوتيللا ناملربلا ىنبت .يسورلا ناودعلا ةنادإو اهنماضت ءادبإو ، ايناركوأل لاعفلا اهمعد ىرخألا لودلا لصاوت امك
 باهرإلا معدت ةلودك ايسورو يناركوألا بعشلل ةيعامج ةدابإ ايناركوأ دض ايسور برح نأب فرتعي اًرارق عامجإلاب
 ةمكاحمو همييقتو يسورلا ناودعلا يف قيقحتلل ةصاخ ةيلود ةيئانج ةمكحم ءاشنإ ىلإ ساميس باون اعد امك .هسرامتو
 شيجلا اهبكترا يتلا مئارجلاب )ناملربلاب ايلعلا ةفرغلا( كيشتلا ةيروهمج يف خويشلا سلجم فرتعا امك .هيبكترم
 .يناركوألا بعشلل ةيعامج ةدابإ اهنأ ىلع ايناركوأ يف يسورلا
 يناركوألا سيئرلا نلعأ .يبوروألا داحتالا يف جامدنالا ةيلمع نم ءزجك ةمزاللا تاءارجإلا ذيفنت ايناركوأ لصاوت
 داحتالا ةيوضعل ايناركوأ حشرم عضوب صاخلا لمتكملا نايبتسالا نم يناثلا ءزجلا ميلست مت هنأ يكسنيليز ريميدولوف
 تقو يف ذخُتي دق ايناركوأ حشرم عضو حنم رارق نإ نيال ريد نوف الوسروأ ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر تلاق .يبوروألا
 ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا حارتقا ىلع ًابلس ايناركوأ سيئر بتكم لعف در ناك ، هسفن تقولا يف .وينوي رهش نم ركبم
 ةيقيقح لماكت ةيلمع لادبتسال ةلواحم هنأ ىلع هيلإ رظُني ثيح ايناركوأل ديدج يبوروأ نواعت قيسنت ءاشنإل نوركام
 .ةلاعف ريغ ةيزمر تاردابمب
 بطاخ .يسورلا ناودعلا ةهجاومل ةكيرشلا تاوقلا ديحوتل ةيلودلا ةحاسلا ىلع طاشنب لمعلا ةيناركوألا تاطلسلا لصاوت
 ىلع يداصتقالا طغضلاو تابوقعلا ةدايز ىلع نيتلودلا نيتاه ثحو ، اطلامو ايكافولس يناملرب يكسنيليز سيئرلا
 نواعتلاو ةيعافدلا ةدعاسملا عوضوم اهلالخ شقان ، ستلوش فالوأ يناملألا راشتسملا عم تاثداحم ىرجأ امك .ايسور
 .ديوسلا ةكلمم ءارزو ةسيئر ، نوسردنأ انيلادجام عم ةلثامم ةثداحم اًضيأ يكسنيليز ىرجأ .ةقاطلا عاطق يف
 يسورلا عارصلاب يلودلا عمتجملا مامتها ىوتسم ىلع ايناركوأ ىلإ بناجألا نييسايسلاو نيلوؤسملا تارايز لدت
 يناركوألا ءارزولا سيئر عم اسيدوأ ىلإ ، يبوروألا سلجملا سيئر ، ليشيم زلراشت لصو ، ويام 9 يف .يناركوألا



 
Daily Digest  

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

 

 

 ، ويام 10 يف .تنرتنإلا ربع يكسنيليز ريميدولوف عم تاثداحم ىرجأو ةيلحملا ةموكحلا ةداقب ىقتلا .لاهيمش سينيد
 برعأو .ايناركوأ ىلإ ارتسكوه يكبوو يدنلوهلا ةيجراخلا ريزوو كوبرب انيلانأ ةيداحتالا ةيناملألا ةيجراخلا ةريزو تلصو
 ةينبلا ءانب ةداعإو يداصتقالا معدلا اوشقانو ، يبوروألا داحتالا ةيوضع ىلإ اهقيرط يف ايناركوأل مهمعد نع ءارزولا
 .يكسنيليز سيئرلا عم عامتجا يف ، لاتقلا ببسب تررضت يتلا ، ةيناركوألا ةيتحتلا
 سيئر نلعأ .ةمصاعلا يف لمعلا ىلإ ةيبنجألا ةيسامولبدلا تاثعبلا دوعت ، فييك ىلع رطخلا ىوتسم ضافخنا عم
 .ةنيدملا يف اهلمع تفنأتسا دق ةيبنجأ ةيسامولبد ةثعب 36 يلامجإ نأ ايناركوأ
 ناملربلا ىلإ اًموسرم يكسنيليز سيئرلا مدق ، ةلودلا داصتقا رارقتسا نامضو يسورلا ذوفنلا ةهجاومل ءارجإك
 ةيامحل ةرداصملا دراوملا مادختسا بجي .ايناركوأ يف ةيسورلا تاكلتمملا ىلع ةوقلاب ةرداصملل ويام 11 يف يناركوألا
 دض ةلماشلا ايسور برح ةهجاوم يف ةينطولا اهحلاصم نع اًلضف ، اهلالقتساو ايناركوأ يضارأ ةمالسو ةلودلا ةدايس
 .ايناركوأ

 
 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  


