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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	14 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	13	

	
 يلمعلا عضولا
 ةيخوراصلا تامجهلا ترمتسا  .لوبويرام ماحتقاو ايناركوأ قرش يف موجه نشل اهتاعومجم ةيسورلا تاوقلا ززعت 
 ةقطنم يف رمتسم لاتقلا  .ايهزيروبازو كستينودو فيكراخ قطانم يف ةيندملاو ةيركسعلا ةيتحتلا ةينبلا ىلع لبانقلاو
 .كسناهول
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ةقطنم( فيندوشت يف ةيتحتلا ةينبلل ةأشنم ىلع يخوراص موجه قالطإ مت ، ناسين / ليربأ 13-12 ةليل يف 
 .ىحرج وأ ىلتق طقسي ملو  .)ريموتيز
 شيجلا رمتسا اذإ ، فييك يف كلذ يف امب ، "رارقلا عنص زكارم" ىلع تابرض نشب يسورلا بناجلا ددهيو 
 .ةيسورلا عافدلا ةرازو سيئرل ةطاحإ لالخ كلذ ءاج  ."ةيسورلا يضارألا ىلع بيرختلا" يف يناركوألا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةيعافد كراعم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ضوخت ثيح ، مويزيإ هاجتا يف اًداح عضولا لازي ال ، فيكراخ ةقطنم يف 
 .لامشلا نم كسناهولو كستينود يتقطنم قارتخا نم ةيسورلا تاوقلا عنمل
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأ بسحبو  .اهفصقو ايئزج فيكراخ راصح لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 12( ةيضاملا ةعاس 24 ـلا لالخ ةقطنملا دض MLRS و ةيعفدم ةفيذق 53 ةبارق اونش دقف ، فيكراخ يف ةيميلقإلا
 4 لتُق ، ناسين / ليربأ 13 يف  .)لافطأ 3 مهنيب( 22 ةباصإو صاخشأ 7 لتقم نع تامجهلا ترفسأ  .)ليربأ
 .فيكراخ ةنيدم ىلع فصقلا ةجيتن نورخآ 10 بيصأو نييندم
 يهاجتا يف تحجن دقو اهعقاومب ظفتحت ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا نأ فوبوهينيس هيلوأ حرص ، هسفن تقولا يف 
 .يشاهريدلاو ناهور
 ءانثأو  .انسابوبو ينزيبورو كستينودوريفيس نم برقلاب ةيموجه تايلمعب ةيسورلا تاوقلا موقت ، كسناهول ةقطنم يف 
 .يتولوزو ينجينو ينزيبورو كسيزوردوفون اوفصق راهنلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 دبكت  .لوبويرام ةنيدم نم ءازجأ ىلع ءاليتسالا ىلع كستينود ةقطنم يف ةيسورلا تاوقلل ةيسيئرلا دوهجلا زكرتت 
 عيمجتلا ةداعإ نم ءزجك نكلو ، ةريبك رئاسخ ةيناركوألا ةيرحبلل عباتلا نوثالثلاو سداسلا لصفنملا يرحبلا ءاوللا
 .فوزآ جوف يلتاقمب طابترالا نم ةيرحبلا ةاشم ةدحو تنكمت ، يكيتكتلا
 .فوخاروكو كسنيفولس يتقطنم يف لاتق اضيأ كانه 
 ، وكنيليريك ولفاب ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص  .سابنود اهفصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 اكيلفو اكفييدفأ فصق مت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .يكساكريشت ةيرق ىلع اًيخوراص ًاموجه نش يسورلا شيجلا نأ
 يف دحاوو ، كساكريشت يف 8( راهنلا لالخ نييندم 10 نع لقي ال ام حرج ، ةيميلقإلا ةرادإلا بسحبو  .اكليسوفون
 .)تافوشيموكو ريتاهاب
 مساب ثدحتملا ، فييفيرأ نافيإ راشأو  .هزهزيروباز ةقطنم يضارأ ىلع ةيلبانقلاو ةيخوراصلا تابرضلا ترمتسا 
 اكفيلينادوفون ةيرق يف روفسوفلا رئاخذ مدختسا يسورلا شيجلا نأ ىلإ ، ايهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا
 .هييجوروباز يف
 :يبونجلا هاجتالا 
 وكنيشرام ميسكام اسيدوأ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر نع اًلقن ، ةيناركوألا مالعإلا لئاسو تركذ 
 افكسوم خيراوص دارط تباصأ نفسلل ةداضملا نوتبن خيراوص نأ ، ةيناركوألا تارباخملا يف ةصاخلا اهرداصمو



 
Daily Digest  

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

 

 

 ةنيفسلا نأ تدكأ اهنكل يخوراصلا موجهلا ةيسور ةيمسر رداصم ركذت ملو  .يسورلا دوسألا رحبلا لوطسأل عباتلا
 .ةريبك نارين رارضأل تضرعت
 نم برقلاب نوسريخ ةقطنم يف رمتسم لاتقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 .اكفيروكوسوأ نم برقلاب اهتدقف يتلا عقاوملا ةداعتسا اًضيأ ةيسورلا تاوقلا لواحت  .اكفيردناسكلوأ
 تامولعملا ةهجاوم 
 نيزخت ةأشنم لوح اًديدج اًفيزم نودعي سورلا ةياعدلا ةاعد نأ ايهزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ 
 ةعمس هيوشتل ، ةيوونلا ةقاطلل ايهزهزيروباز ةطحم دجوت ثيح ، رادوهرنإ يف تارجفتم اهب اهيلع روثعلا مت هنأ معُزي
 .ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا
 ايناركوأ نأ ىلإ ريشي هنأ ودبي يذلاو ، زوين يس يب يب ةمالع لمحي يذلا ويديفلا عطقم نأ يس يب يب تركذ 
 ثحت  .فيزم ، كسروتامارك يف راطقلا ةطحم ىلع ناسين / ليربأ 8 يف يخوراصلا موجهلا نع ةلوؤسم تناك
 .تنرتنإلا نم اهتلازإل تاوطخ ذختتو ، اهرشن مدع ىلع ةكرشلا
 
 يناسنإلا عضولا
 13 لالخ ، "ءارضخلا تارمملا" ليغشت مدع نم مغرلا ىلع هنأ ، ةسائرلا بتكم سيئر بئان ، وكنيشوميت وليريك دافأ 
 يف ةلتحملا ندملا اورداغ صخش 1،102  .ةصاخلا مهتارايس يف لاتقلا ةقطنم نم اًصخش 1567 ءالجإ مت ، ليربأ
 .كسناهول ةقطنم يف ندم ءالجإ نم اًصخش 382 نكمتو  ؛ لوبويرام اورداغ اًصخش 83  ؛ هييجوروباز ةقطنم
 يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم بتكم لجس ، 2022 ليربأ 12 نم اًرابتعا ، قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم 
 ، 2022 ليربأ 13 حابص ىتح  .)ًاحيرج 2589 و اليتق 1932( ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 4521 ناسنإلا قوقحل
 اًلفط 191 لتقم نع ثادحألا ةباين ولثمم دافأ  .يسورلا داحتالا ناودع ةجيتن ايناركوأ يف اًلفط 540 نم رثكأ بيصأ
 .ةروطخلا نم ةتوافتم تاجردب اًلفط 349 نم رثكأ ةباصإو
 ذنم ايناركوأ يف اولتق ، ةيبنجألا مالعإلا لئاسو ولثمم مهيف نمب ، ًايفحص 20 نأ افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ دافأ 
 .يسورلا وزغلا ءدب
 يف رخآ صخش فلأ 120 يلاوح كانه لازي ال ، ليربأ 13 نم اًرابتعا هنأ وكنيشيوب ميداف لوبويرام ةدمع غلبأ 
 يف ءالجإلا نورظتني يفاضإ صخش 60.000 يلاوح اًضيأ كانه  .يسورلا شيجلا اهرصاحي يتلا ، لوبويرام
 .لوبويرام لوح ةلوهأم قطانم
 ةبكترملا مئارجلا ىلع ةلدألا ءافخإ لجأ نم هنأ ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تركذ 

 13 دوجو ليجست مت ، صوصخلا هجو ىلع  .ةلقنتم ثثج قراحم مادختسا يف ةيسورلا تاوقلا تأدب ، نييندملا دض
 .لوبويرام يف ةلقنتم ثثج ةقرحم
 يضارأ ىلع يندم 100 نم رثكأ لتقم نع يكستيفيز ورتيمد يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر فشك 
 تامالع عم ًابلاغ( ةديدج ثثج فاشتكا دعب موي لك مقرلا اذه دادزي  .يسورلا شيجلا لامعأ ببسب يموس ةقطنم
 .)بيذعتلا
 لاجر 6 ىلع )نوسريخ ةقطنم( نيدفارب ةيرق يف رانلا سورلا دونجلا قلطأ ، ليربأ 12 يف هنأ ماعلا يعدملا دافأ 
 نيذلا صاخشألا ثثجب لزنملا ريجفتب اوماق ، ةميرجلا ءافخإل ةلواحم يفو ، كلذ دعبو  .ينكس لزنم يف ةدحاو ةأرماو
 .مهمادعإ مت
 يضارأ ىلع نيتيندم نيتنيفس مقاوط ىلع ءاليتسالاب يسورلا شيجلا مايق نع افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ دافأ 
 نم نوكتي مقاطلا( اتسوغوأ ةديسلاو )ًايناركوأ اًنطاوم 12( غروبزآ مقاوط لقن مت ، ليربأ 10 يف  .لوبويرام ءانيم
 .فورعم ريغ رخآلا مهريصم  .اًتقؤم كستينود ىلإ )نييروس نينطاوم
 ةقطنم سلجم بئانل يسورلا شيجلا فاطتخا نع نالخ يهريس نوسريخ يف يميلقإلا سلجملا بئان غلبأ 
 .فوكيروك ريميدولوف كسفوداكس
 نم برح مئارج تبكتراو يلودلا يناسنإلا نوناقلا ايسور تكهتنا ، ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنم ريرقتل اًقفو 
 .ايناركوأ وزغ ءانثأً ادمع نييندملا ةمجاهم لالخ
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 يداصتقالا عضولا
 تغلب ، ليربأ 13 نم اًرابتعا  .انفيرغ رايلم 20 ةميقب ةيركسع تادنسل ةيناث ءارش ةداعإ ةيلمع ينطولا كنبلا ىرجأ 
 .انفيرغ رايلم 40 ينطولا كنبلا ةيكلم يف ايناركوأل يلخادلا ةلودلا ضرقل ةيركسعلا تادنسلا ةظفحم
 برحلا فورظ يف يلاملا رارقتسالا ىلع ةيماظنلا رطاخملا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع هنأ يناركوألا يلهألا كنبلا دافأ 
 مجح داز ، صوصخلا هجو ىلع  .عفترم ةلويس يطايتحا اهيدل كونبلاو ، ةرطيسلا تحت لازي ال عضولا نإف ، ةيلاع
 .ةيئادعلا لامعألا ةيادب ذنم انفيرغ رايلم 41 رادقمب تالمعلا عيمجب ءالمعلا لاومأ
 ماكحألا بجومب ةماعلا تايرتشملاب صاخلا رارقلا ىلع تاليدعت دمتعا ءارزولا سلجم نأ ةيتحتلا ةينبلا ةرازو تغلبأ 
 .ةماعلا تايرتشملا ىلع ةماعلا ةباقرلا تفنأتسا يتلاو ، ةيفرعلا
 ، فيفل ، اسيدوأ يف  .يفاعتلل ىلوألا تاوطخلا ذختي ايناركوأ يف تاراقعلا قوس نأ ىلإ نول تاراقعلا ةباوب ريشت 
 .ةديدج ٍنابم يف رامثتسالا يف سانلا أدبي ، ىرخأ ندمو ايستينيف ، يكستينليمخ ، دوروهزوأ
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ساناتيج ايناوتيل سيئرو ، ستيفيل زلجيإ ايفتال سيئرو ، سيراك رالأ ينوتسإلا سيئرلا نم لك فييك ىلإ لصوو 
 ةرايزلا نم ءزجكو  .يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلاب اوقتلا ثيح ، ادود هيردنأ يدنلوبلا سيئرلاو ، اديسون
 ميدقت ةرورض ىلإ اوراشأ ، ةرايزلل ةجيتنو  .يسورلا لالتحالا تايعادت اودهاش ثيح اكنايدوروب نويسايسلا راز
 اًلضف ، ايناركوأل ةحلسأ تادعاسم ميدقت ةيمهأ  ؛ ةلادعلا ىلإ نييناركوألا دض ةبكترملا برحلا مئارج نع نيلوؤسملا
 دض تابوقعو نييسورلا زاغلاو طفنلا ىلع لماك رظح ضرف ، صوصخلا هجو ىلع( ايسور دض تابوقعلا ديدشت نع
 يف ادنلوبو ايناوتيلو ايفتالو اينوتسإ ءاسؤر رود ىلإ يكسنيليز ريميدولوف راشأ ، هرودب  .)ةيسورلا كونبلا عيمج
 .ايناركوأل لماشلا معدلا ميدقت
 ناودعلا نيب ةيخيرات هباشت هجوأ مسرو  .ينوتسإلا ناملربلا يف ةملك يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقلأ 
 طغض ةدايز ىلإ اعدو ، اهمعد ىلع اينوتسإ ركشو ، اينوتسإل يتيفوسلا داحتالا لالتحاو ايناركوأ ىلع يسورلا
 .ايسور ىلع تابوقعلا
 ةمزح اهلالخ شقان ، ندياب وج يكيرمألا سيئرلا عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىرجأ 
 عم هتثداحم دعب  .ةمارص رثكأ تابوقع نأشب ةيقافتا ىلإ ةفاضإلاب ، لمتحملا يلكلا يلاملا معدلاو عافدلا نم ةيفاضإ
 تادعاسمك رالود نويلم 800 هردق يفاضإ غلبمب ايناركوأ دوزتس ةدحتملا تايالولا نأ ندياب نلعأ ، يكسنيليز
 .ةعردملا دنجلا تالقانو ةريخذلاو ةيعفدملا ةمظنأ لمشتسو  .ةيركسع
 ديوزتل )EPF( يبوروألا مالسلا قفرم نم وروي نويلم 500 ةميقب ةثلاث ةحيرش ىلع يبوروألا داحتالا سلجم قفاو 
 .ةحلسألاب ايناركوأ
 قلعتي اميف "ةيعامجلا ةدابإلا" حلطصم مادختسا بسانملا نم هنأ ربتعي هنأ ودورت نتساج يدنكلا ءارزولا سيئر حرص 
 اهنأب ايناركوأ يف ايسور تافرصت يكود نافيإ يبمولوكلا سيئرلا فصو امك  .ايناركوأ يف يسورلا شيجلا لامعأب
 نييناركوألاو سورلا نأل "ةيعامج ةدابإ" ةملك مدختسي نل هنإ نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا لاق  .ةيعامج ةدابإ
 .لافطألا نولتقي ال "نيقيقشلا" سانلا نأب نوركام ىلع ايناركوأ ةيجراخ ةرازو تدر  ."ناقيقش" نابعش
 ةرايزل ريامنياتش رتلاف كنارف يناملألا سيئرلا نم اًيمسر اًبلط قلتي مل هنإ هيف لاق نايبب يكسنيليز ريميدولوف ىلدأ 
 يف ايناركوأ سيئر ءاقلل ريامنياتش بناج نم موعزملا ضفرلا لوح تامولعم ىلع ادر لباقملا نايبلا ءاجو  .ايناركوأ
 .قباسلا مويلا
 كلذ يف امب( ايناركوأ دض ايسور برح معدت تانايكو نيرخآ صاخشأ 206 ىلع تابوقع ةدحتملا ةكلمملا تضرف
 بطق اًضيأ ناك .ةدحتملا ةكلمملا يف هلوصأ عيمج ديمجت مت - قباسلا مويلا يف هلاقتعا مت يذلا ، كوشديفديم روتكيف
 14 ذنم ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .)ةمئاقلا  .فوريبكيلأ تيجاف ليوأ كول ةكرش يف يسيئرلا مهاسملاو يسورلا طفنلا
 ةيمومكلا تاينقتلا نم ايسور ىلإ تارداصلا كلذكو ، يسورلا بلصلاو رهزلا ديدحلا داريتسا ايناطيرب ترظح ، ليربأ
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 ةقطنملا يف تاطلسلا لبق نم شتيفوماربأ نامور صخت رالود تارايلم 7 نم رثكأ ديمجت مت امك  .ةمدقتملا داوملاو
 .يسريج ةريزجل ةيرحبلا
 حرسم" اهنأب ايناركوأ فصو ، ةيناركوألا اشتوب ةنيدم راز يذلا ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ماعلا يعدملا ، ناخ ميرك 
 .لقتسم قيقحت ىلإ ةجاحلا ىلع ددشو "ةميرج
 ريغ تامظنملل ةدحتملا ممألا ةنجل :ةدحتملا ممألا ةموظنم يف تائيهلا نم ددع يف ايسور باختنا ةداعإ متي مل 
 ةفاضإلاب  .ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيهو )فسينويلا( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةيذيفنتلا بتاكملا كلذكو ، ةيموكحلا
 .ةيلصألا بوعشلا اياضقل مئادلا ىدتنملا يف هتيوضع ديدجت يف يسورلا داحتالا لشف ، كلذ ىلإ
 يدنك رالود نويلم 500 غلبمب ايناركوأ ديوزتل ادنك ةموكح عم ضرق ةيقافتا تعقو ايناركوأ نأ ةيلاملا ةرازو تركذ 
 .ةيليضفت طورشب
 وزغلا ببسب رمقلا ىلإ ةيفاشكتسا تالحر ميظنت يف يسورلا داحتالا عم اهنواعت ةيبوروألا ءاضفلا ةلاكو تهنأ 
 .ايناركوأل يسورلا
 يف لمعلل كيشتلا ةيروهمج ةرافس تداع ، ليربأ 13 يف  .ايناركوأ يف ةيسامولبدلا تاثعبلا لمع فانئتسا رمتسي 
 .ليربأ 15 يف اهطاشن فانئتسال ايناركوأ يف ايفادلوم ةرافس ططخت  .فييك
  
 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  


