
 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 
 

 

 

 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 15 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام14	

 
 يلمعلا عضولا
 لجر 12000 نم رثكأب سرام 14 ىلإ رياربف 24 نم ةرتفلا يف ةيسورلا تاوقلل ةيلاتقلا رئاسخلا يلامجإ ردقي 
 تاوقلا تلصاو  .رتبوكيله تارئاطو تارئاط 167 و تارايس تادعمو ةعردم ةبكرم 1866 و ةبابد 389 نم رثكأو
 وحن مدقتلاو فيالوكيم قيوطتل ةلواحم يف ، كستينود هاجتا ، لوبويرام هاجتا يف ةيسيئرلا اهدوهج زيكرت ةيسورلا
 .هير يفيرك
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 يف يكسنولوبوأ ةقطنم يف قباوط ةعست نم ينكس ىنبم ةيعفدم ةفيذق تباصأ ، 05:09 ةعاسلا سرام 14 يف 
 عنصمل عبات عنصم فصق مت امك  .ىفشتسملا ىلإ نورخآ ةثالث لقنو ، ناصخش لتُق  .اًيئزج ىنبملا ترمدو فييك
 .ةلودلل كولمملا فونوتنأ تارئاط
 امم ، اكفينيروك ىلع ماطحلا طقس  .فييك ةنيدم قوف يسور زورك خوراص طاقسإ مت ، 11:00 ةعاسلا يلاوح يف 
 .6 ةباصإو دحاو صخش لتقم نع رفسأ
 ةقطنم يف ليموتسوه نم اهؤالجإ مت يتلا نييندملا لفاوق ىدحإ يسورلا شيجلا فصق ، سرام / راذآ 14 يف 
 .فييك
 ةفيذق تباصأ  .ةنيدملا نم ةفلتخم ءازجأ يف فييك يف تاراجفنا ةدع يود عمُس ، سرام 15 ىلإ 14 نم ةليللا يف 
  .سماخلا قباطلا ىلإ لوألا قباطلا نم قيرح عالدنا ىلإ ىدأ امم ، يكسلودوب يح يف عافترالا قهاش ىنبم ةيسور
 يف نيقباط نم لزنم ريمدت ىلإ فصقلا ىدأ امك  .ىفشتسملا ىلإ دحاو صخش لقن مت ، ةيلوألا تامولعملل اقفو
 .اياحضلاب ةصاخلا تانايبلا نم ققحتلا متي  .يكروكوسأ ةقطنم
  .)ريموتيج ةقطنم( شيفاتس يف ةيرادإ نابم ىلع ايخوراص اموجه ةيسورلا تاوقلا تنش ، سرام / راذآ 14 يف 
 .ةيراج ثحبلا تايلمع  .يئدبم لكشب ٍنابم ةعبس ريمدتو صاخشأ ةعبرأ ةباصإ ىلإ موجهلا ىدأ
 ةدلبو ليبونريشت ةيوونلا ةقاطلا ةطحم ىلإ ةقاطلا دمي يذلا ةقاطلا لقن طخ يسورلا شيجلا رمد ، ىرخأ ةرم 
 13 يف ليبونريشت ةيوونلا ةقاطلا ةطحم و ةنيدملا ىلإ ةقاطلا دادمإ وغرينركوأ لامع فنأتسا نأ دعب شتيتوفالس
 .لزيدلا تادلوم ىلع ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم تلمع ، سرام 14 ىلإ 9 نم  .سرام
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 يكسنينيلوأو اكفيخابوشت يف ناكسلاب ةلوهأم قطانم ىلع ةيوج ةراغ ةيسورلا تاوقلا تذفن ، راذآ / سرام 13 يف 
 تادعملا عيمج ريمدت مت ، ةبرضلا ةجيتن  .ةيعارزلا تادعملا نيزخت عقاوم دض )يموس ةقطنم( يكسريتخوأ ةقطنم يف
 تاوقلا نأ ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تدافأ  .ةدحو 30 نم رثكأ كلذ يف امب ،
 .ةيناسنإ ةيئاذغ ةمزأ نم اهالت امو رذبلا ةلمح ءدب عنمل ةيعارزلا تادعملا طاشنب رمدت تناك ةيسورلا
 ىدحا نودتعملا فصق امك  .ةيليل ةيوج ةراغ لالخ ةينطولا "كينكتيلوب فيهينريشت" ةعماج يسورلا شيجلا رمد 
 تباصأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .صاخشأ 4 لتُق ، ةيلوألا تايطعملا بسحبو  .لاناكودوفيهينرشت يف خضلا تاطحم
 ةكرشل يرادإلا ىنبملاو ، ةينكسلا ينابملا نم ديدعلاو ، ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ةدعاقو ، ينلاسكوفيرب قوس فئاذقلا
 اًقفو ، سرام 14 يف فيهينريشت فصق ةجيتن صاخشأ 10 هعومجم ام لتُق  .تابكرم 4 و زاغفيهينريشت ةمهاسم
 .ةيلوألا تامولعملل
 ام ، ةينكسلا ينابملاو اكريتخوأ يف صاخلا عاطقلل اًيوج اًفصق ةيسورلا تاوقلا تذفن ، سرام / راذآ 14 ةليل يف 
 .لقألا ىلع صاخشأ 3 لتقم ىلإ ىدأ
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 ةأشنم يضارأ ىلع ىنبم ةفيذق تباصأ ، )فيهينريشت ةقطنم( اكفيسيلوأ ةيرق يسورلا لالتحالا تاوق تفصق امدنع 
 .ضرألا تحت زاغلا نيزختل
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 نم يميلقإلا زكرملا فصق رمتساو  .فيكراخ ةقطنم ىلع مهفصق سورلا نودتعملا فثك ، سرام / راذآ 14 ةليل يف 
 نم ىنبم ترمدو ، ةنيدملاب ةينكسلا قطانملا ةيسورلا تاوقلا تفصق  .ردنكسإ خيراوص ةمظنأب ةيسورلا يضارألا
 .ةيرامعملا ةسدنهلل اًيراكذت اًبصن ناك يذلاو ، يخيراتلا زكرملا يف قباوط ةعبرأ
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 .يجوروباز و رادوهرينإ نيب لقن لاصتا دجوي ال  .كسنايماك نم برقلاب ارسج ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تفصق 
 قفارم نودب  .)يجوروباز ةقطنم( اكفيليساف يف يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم تاطحم ةيسورلا تاوقلا ترمد 
 هايم لخدتس ، يحصلا فرصلا هايمو هايملا دادمإل اكفيليساف ةطحم يف ةلماعلا يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم
 .ةيقنت نود وربيند رهن ىلإ ةنيدملا نم يحصلا فرصلا
 ، موجهلا دص لالخ  .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو عافد رسك ةيسورلا تاوقلا تلواح ، كستينود هاجتا يف 
 ةعردم دنج ةلقانو ةاشم لاتق تابكرم ثالثو نيتبابدو درف 100 ىلإ لصي ام ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تادحو ترسخ
 .كلذ دعب تعجارت مث ،
 طوقس ةجيتن ايسور اهلتحت يتلا كستينود طسو يف نورخآ 28 بيصأو مهعرصم اًصخش 20 يقل ، سرام 14 يف 
 .خيراوصلا نم ءازجأ
 :نوسريخو فيالوكيم تاهاجتا 
 ةقطنم يف يكسياموفريب ةدلبو اكفيروهينس ةدلب يسورلا شيجلا فصق ، سرام / راذآ 14 موي حابص يف 
 .ةينكسلا ينابملا نم ديدعلاب رارضأ تقحل ، موجهلل ةجيتنو .سرام / راذآ 14 موي حابص يف فيالوكيم
 :يبرغلا هاجتالا 
 ةيرق يف ينويزفلت جرب ىلع ةيسورلا تاوقلل يخوراص فصق ةجيتن حورجب نورخا 9 بيصاو صاخشا 9 دهشتسا 
 .ينفير ةقطنمب ليبوتنا
 ةمواقم 
  .ةازغلا دض تاجاجتحالل عمجتلا ًاتقؤم ةيسورلا تاوقلا اهتلتحا يتلا تادلبلا ناكس لصاوي ، يجوروباز ةقطنم يف 
 .نيدتعملا دض ةمواقم لمعب مايقلل كسنايدريب ناكس جرخ ارهظ  .حابصلا يف ةنيدملا طسو يف كسروميرب ناكس راس
 ةحاسلا يسورلا شيجلا ّقوط ، سرام / راذآ 14 يف ، كلذ عمو  .تاجاجتحالل عمجتلا لوبوتيليم ناكس لصاو 
 ناكم ىلإ امهلقنو نينثا نيطشان فاطتخا مت  ؛ ةريسملا ىلإ باهذلا نم ناكسلا تعنمو لوبوتيليم يف ةيزكرملا
 .لوهجم
 اوحمسي ملو سورلا نيلتحملا دض يملس عمجتل حابصلا يف نوسريخ برق اكرزوليب ةيرق ناكس نم فلأ وحن جرخو 
 .ودعلا تادعم نم لتر رورمب
 تامولعملا ةهجاوم 
 قح هيدل  .ةيكيرمألا Clearview AI ةكرشل هجولا ىلع فرعتلا ماظن مادختسا يف ةيناركوألا عافدلا ةرازو تأدب 
 .يتكاتنوكف ةكبش نم اهنم رايلم 2 ، ةروص تارايلم 10 نم تانايب ةدعاق ىلإ لوصولا
 يف  .ءالخإلا لوح ةيمهو ةلاسر اورشنو يميلقإلا سلجملل ينورتكلإلا عقوملا ةنصارق مجاه ، ريموتيز ةقطنم يف 
 ةموكحلا عقاوم دض ةينورتكلإ تامجه نش لعفلاب مت ، ريموتيز ، استينيف ، نيلوف ، يساكريشت ، اسيدوأ قطانم
 .ةيلحملا
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 ةيناسنالا ةلاحلا
 ، سرام 14 يف  .ةيتحتلا ةينبلاو نييندملا ىلع رانلا قالطإ سورلا نودتعملا لصاوي برحلا نم رشع عساتلا مويلا يف 
 فصق نم ةررضتملا تانطوتسملا نم ناكسلا ءالجإل ايناركوأ يف ةيناسنإ تارمم 10 حتف مت ، اًحابص 9 ةعاسلا
 .يسورلا شيجلا
 ءام وأ ماعط نود كستينود ةقطنم يف اكافونلوفو لوبويرامو فييك يف نييندملا نم فالآلا تائم ةيسورلا تاوقلا تعنم 
 كلذ يف امب ، رمتسملا فصقلا يف اولتق نيذلا نييندملا فالآ طقس  .شيعلا لئاسو نم كلذ ريغ وأ ةيبط ةياعر وأ
 ةرايس 160 نم رثكأ تنكمت  .يسورلا لوبويرام راصحل اياحض ، اًقبسم ةبترم ةيناسنإ تارمم ربع ءالخإلا تالواحم
 ةنحش لصت ملو .راذآ / سرام 14 يف رمملا حتف دعب كسنايدريب ىلإ اهقيرط يف لوبويرام ةرداغم نم ةصاخ
 .لوبويرام ىلإ سبالملاو ءاملاو ماعطلا لمحت يتلا ةيناسنإلا تادعاسملا
 باكتراب مهتا ثيح ، ةلتحملا كسناهول ىلإ ، فوروديف نافيإ ، فطتخملا لوبوتيليم ةدمع يسورلا شيجلا لقن 
 ."باهرإلا"
 تامولعملا حيضوت متيو ، لقألا ىلع ناصخش لتقو ، كستينود ةقطنم يف ةنطوتسم 15 ىلع رانلا سور نودتعم قلطأ 
 .ىحرجلاو ىلتقلا لوح
 اهببس يتلا ايناركوأ يف ةيئادعلا لامعألا ببسب جراخلا ىلإ يناركوأ رابكو لفطو ةأرما نويلم 2.7 يلاوح بهذ 
 رثكأ - رجملا ، نويلم 1.5 يلاوح - ادنلوب :ايناركوأ نم نيئجاللا نم ددع ربكأ ةيلاتلا نادلبلا تلبقتسا  .يسورلا وزغلا
 .فلأ 100 يلاوح - اينامور ، فلأ 100 يلاوح - افودلوم ، فلأ 150 يلاوح - ايكافولس ، فلأ 200 نم

 
 
 ةيلودلا ةباجتسالا
 قوبسملا ريغ يركسعلا وزغلا نيدي اًكرتشم اًنالعإ ايناوتيل ةيروهمجو ادنلوب ةيروهمجو ايناركوأ تاموكح ءاسؤر دمتعا 
 اميس ال ، ايسور ىلع طغضلا ةدايز ةلصاوم ىلإ يلودلا عمتجملا فارطألا تعدو  .ايناركوأل رربملا ريغو يشحولاو
 عضو "اًروف" ايناركوأ حنم ايناوتيلو ادنلوب ديؤت  .دمألا ةليوطو ةقستمو ةمراص تابوقع ةسايس زيزعت ةدايز لالخ نم
 .نيلبول ثلثمل كرتشم نايب يف كلذ ءاج  .يبوروألا داحتالا ةيوضعل ةحشرم ةلود
 لوألا رارقلا وه اذه  .ايناركوأ قوف ءاوجألا قالغإ ىلإ ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا اينوتسإ ةيروهمج ناملرب اعد 
 يراجت رظح ضرف ىلإ نوينوتسإلا نويناملربلا اعد  .يسلطألا لامش فلحو يبوروألا داحتالا يف وضع دلب ناملرب نم
 .برح نشب ةيدتعملا لودلا مايق لامتحا نم دحيس امم ، ايسوراليبو يسورلا داحتالا ىلع يروفو لماش
 تابوقعلا فدهتست  .ايناركوأ يف برحلا ببسب ايسور دض تابوقعلا نم ةعبار ةمزح ىلع يبوروألا داحتالا قفاو 
 داصتقالا تاعاطق نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ، ايناركوأ ىلع ناودعلا يف ةطروتملا ةينوناقلا تانايكلاو دارفألا ةديدجلا
 ناودع نأشب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل نايب ىلع اًضيأ يبوروألا داحتالا ءارفس قفاو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .يسورلا
 ايسوراليب بلط ءاغلإو ، ةمظنملا يف وضعك ايسور اهب عتمتت يتلا ايازملا ءاغلإ ىلإ وعدي يذلاو ، ايناركوأ ىلع ايسور
 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىلإ مامضنالل
 راثآ ةجلاعمل ةباجتسا قيرف لكشتو ايناركوأل ةيناسنإ تادعاسمك ةيفاضإ رالود نويلم 40 ةدحتملا ممألا مدقتس 
 .يملاعلا داصتقالا ىلع برحلا
 اًّديقمً ءارجإ 3612 لعفلاب يلودلا عمتجملا ضرف ، ايناركوأل يسورلا شيجلل حلسملا وزغلا نم اًموي رشع ةينامث لالخ 

 .ايسور دض
 نينطاوملل ، ةيناسنإلا ءانثتساب ، تاريشأتلا عيمج رادصإ قلعت كيشتلا ةيروهمج نإ ، الايف ورتيب ، ءارزولا سيئر لاق 
 .سورلا
 مادختساب حمست نل اهنأ الإ ، ايسور ىلع ةضورفملا تابوقعلا ىلإ مضنت نل اهنأ نم مغرلا ىلع هنأ ليئارسإ تحرص 
 .تابوقعلا ىلع لياحتلل ةليسوك اهيضارأ
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 نم رالود نويليرت 2.1 نم برقي ام نيصلا ميدقت نع ريراقت طسو غنوك غنوه يف ةينيصلا مهسألا تعجارت 
 .2008 ةمزأ ذنم يسايق مقر وهو ، ايسورل ةيركسعلا تادعاسملا
 :ايسورل ةيجيردتلاو ةلماشلا ةلزعلا ةردابم ىلإ ةيملاعلا تاكرشلا نم ددع مضنا 
 يسورلا عنصملا نم تاجتنملا ريدصت فقوتو ايسور يف تارامثتسالا عيمج نوفأ ليمجتلا تارضحتسم ةكرش فقوت •
 .ايسور نوفاو ايناركوا نوفا نيب نواعتلا ءاهنإ مت امك  .ىرخألا قاوسألا عيمج ىلإ
 نع ، فئاظولا ةددعتم ةزهجألا نم اهريغو تاريماكلاو تاعباطلا جاتنإ يف ةصصختملا ةينابايلا هوكير ةكرش تنلعأ • 
 .ايسور ىلإ تادادمإلا قيلعت
 يف جاتنإلا ، ملاعلا يف تاراطإلا عينصتل ةكرش ربكأ يهو ، تايسنجلا ةددعتم ةينابايلا نوتسجديرب ةكرش تفقوأ • 
 ."ةيدتعملا" ةلودلا ىلإ تادادمإلاو تارامثتسالاو ايسور
 .ايسوراليبو ايسور يف هتارامثتسا قلعي رياب يناملألا ةيودألا قالمع • 
 ةلودلا قوس يف اهتايلمع عيمج تقلغأو ايسور ىلإ اهتاجتنم ديروت نع يوما ليمجتلا تارضحتسم ةكرش تفقوت • 
 ."ةيدتعملا"
 .ددج ءالمع لبقي نلو ايسور يف هدوجو نم للقي بورغ يتيس يكيرمألا رامثتسالا كنب • 
 نشربماک تراهکروب ةكرش تنلعأ • 
 اهتاجتنم ريدصت اهضفر نع ، ةيعانصلا ةيددرتلا طغاوضلا عينصت يف ةدئارلا ةيملاعلا تاكرشلا ىدحإ ، ةيرسيوسلا 
 .ايسور ىلإ
 .ةيسورلا قوسلا كرتتو يمقرلا راصحلا ىلإ مضنت سوسأ رتويبمكلا ةكرش • 
  
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
 اه .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا
 .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف


