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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	15 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ14	

	
 يلمعلا عضولا
  .مكحتلاو ةدايقلا ماظنو ناريطلا تاعومجم ءانب متي  .ايناركوأ قرش يف موجهلل دادعتسالا ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .يسورلا دوسألا رحبلا لوطسأ يف دئارلا وهو ، افكسوم يخوراصلا دارطلا نادقف ةيسورلا عافدلا ةرازو تدكأ
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ةطقن دنع اميس الو ، فييك ةقطنم يف ايسوراليب عم ةيناركوألا ةلودلا دودح ىلإ ةيموكحلا دودحلا سرح تادحو تلصو 
 ."اشتليف" شيتفت
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ، ايندوروه ةدلب هاجتا يف Tochka-U ةيكيتكتلا خيراوصلا ماظن نم ةيخوراص ةبرضب ةيلامشلا ةيتايلمعلا ةدايقلا تدافأ 
 .فيهينريشت ةقطنم يف
 شيتفتلا ةطقن نم ةريغص ةحلسأو لبانق تافذاق ليجست مت دقف ، وكينيد يهريس يناركوألا دودحلا سرح سيئرل اًقفو 
 .ليربأ 13 يف فيهينريشت ةقطنم يف راجوب ةيسورلا
 ةقطنم يف ةيدودحلا تانطوتسملا ىلع اهيضارأ نم رانلا ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، مايأ ةرشع ذنم ةرم لوألو ، اضيأ 

 .ةصاخلا لزانملاب تقحل رارضأ نع يكستيفيز ورتيمد يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ  .يموس
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 كسنايفولس هاجتا يف هذيفنت متي نأ حجرملا نم ، موجه نشل اًعالطتسا ةيسورلا تاوقلا يرجت ، فيكراخ ةقطنم يف 
 .فوكنيفرابو
 نأب ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر رقأو  .رمتسم فيكراخ ةنيدمل يئزجلا راصحلا 
 ةلوهأملا قطانملاو فيشتولوز ةقطنم فصق مت امك  .مويلا لالخ فيكراخ يف قطانم ىلع ةراغ 34 تنش ةيسورلا تاوقلا
 .ةقطنملا يضارا ىلع فصقلا ةجيتن حورجب ةينامث بيصاو دحاو صخش دهشتساو  .ةرواجملا
 و ينزيبور نم برقلاب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تاعافد قارتخا ةيسورلا تاوقلا لواحت ، كسناهول ةقطنم يف 
 ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق  .انسابوب و كستينودوريفيس ىلع ءاليتسالا وه موجهلا نم فدهلا  .يكسفيكشوتوفون
 امك  .انيميرك يف نيصخش ةباصإب ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس دافأ  .رمتسم
 .تولوز و )ةلتاق حورجب ةأرما تبيصأ ثيح( اكفيكشوت و كستينودوريفيس ةيسورلا تاوقلا تفصق
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 .اكنيرام نم برقلاب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل عقاوم ةيسورلا تاوقلا تمجاه  .لوبويرام لجأ نم لاتقلا رمتسي 
 مت امك  .اكليسوفون اكيليف ىلع ةيوج تاراغ 3 نع ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب غلبأ 
 صاخشأ 3 لتقم نع ناسين / ليربأ 14 يف ةقطنملا فصق رفسأو  .نشيدوروهوبو اكافونلوفو راديلوفو نشيراز فصق
 .لقألا ىلع صاخشأ 7 ةباصإو
 تابرض ذيفنت سورلا لصاوي ، يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا مساب ثدحتملا ، فييفيرأ نافيإل اًقفو 

 ضعب يف ةيموجه لامعأب مايقلا ةلواحم نع اًلضف ، ةقطنملا يف ةيتحتلا ةينبلا تآشنم دض ةمظتنم لبانقو ةيخوراص
 .يهولوب ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا
 :وربيند هاجتا 
 يف ينكس ريغ ىنبم باصأ ًايسور ًاخوراص نأ ، كوشاكول الوكيم ، يميلقإلا كسفورتبوربيند سلجم سيئر حرص 
 .كسفورتبوربيند ةقطنم يف يكسفيكينلينيس ةقطنم
 تامولعملا ةهجاوم



 
Daily Digest  

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

 

 

 ةحلسملا تاوقلل ةيسفنلا تايلمعلاو تامولعملل ةدحو رشن مت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
 يف نييندملاو ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو ىلع يسفنلا ريثأتلا تاءارجإ فيثكتل )ايسور( دوروغليب يف ةيسورلا
 .ةقطنم  .فيكراخ
 تناك ، ةيادبلا يف  .كسنايرب ةقطنمب يكسفوميلك ةقطنم يف ةيسورلا يضارألا ىلع رانلا حتفب ايناركوأ ايسور مهتتو 
 اًلدبو  .نييلحملا ناكسلا يف تاباصإو لزانملا يف رارضأ نع ريراقت هالت ، يدودحلا زجاحلا ىلع فصق نع ريراقت كانه
 ةصاخلا تامدخلا نأ ايناركوأ يف عافدلاو يموقلا نمألا سلجم يف ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم حرص ، كلذ نم
 .ايناركوأ دض ايريتسهلا ةيذغتل اهيضارأ ىلع ةيباهرإ تامجه ذيفنتل ةطخ ذيفنت يف تأدب ةيسورلا
  
 يناسنإلا عضولا 
 2043 ؛ لوبويرام نم 289( اًصخش 2332 نأ ىلإ ، كوشيريف انيريإ ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تراشأ 
 ءالجإ مت  .ةيناسنإ تارمم ربع ليربأ 14 يف ةصاخلا مهتابكرمب ايهزيروباز ىلإ اولصو )ايهزهزيروباز ةقطنم تادلب نم

 .تمصلا ماظن ىلع ةيسورلا تاوقلا ظفاحت مل ، ىرخأ ةرم  .كسناهول ةقطنم يف تانطوتسملا نم اًصخش 225
 شيجلا لبق نم فصقلاب ديازتم ديدهت دوجوب كسناهول ةقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف ةيلحم رداصم تدافأ امك 
  .ىلتق عوقو نع ءابنأ كانهو ، ءالخإلا تارايسل مئاد فصق ةريخألا مايألا يف تّلجُسو  .ءالجإلا تايلمع ءانثأ يسورلا
 .ةيناركوألا ةموكحلا اهيلع رطيست يتلا يضارألا ىلإ نييلحملا ناكسلا ءالجإ فقو ةيسورلا تاوقلا لواحت ، ةقيرطلا هذهب
 يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم بتكم لجس ، 2022 ليربأ 13 نم اًرابتعا ، قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم 
 ايناركوأ يف اًلفط 540 نم رثكأ ىناع  .)ًاحيرج 2613 و اليتق 1964( ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 4577 ناسنإلا قوقحل
 نم ةتوافتم تاجردب 351 نم رثكأ ةباصإو اًلفط 197 لتقم نع ثادحألا ةباين ولثمم دافأ  .يسورلا داحتالا ناودع ةجيتن
 .ةروطخلا
 يف ةيلخادلا سرادملا نم لفط 1100 نم رثكأ نأ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ضوفم دافأ 
 كانه ، يلاحلا تقولا يفو .رياربف 24 لولحب ايسور ىلإ مهلقن مت دق كسناهولو كستينود يتقطنم يف ةلتحملا يضارألا

 رظنيس يسورلا امودلا سلجم نأ افوسينيد تدافأ  .هريضحت مت  .سورلا نينطاوملا لبق نم مهينبت تالاح نم ةلاح 280
 .نييناركوألا لافطألل سورلا نينطاوملا ينبت تاءارجإ طيسبتل نوناق عورشم يف لبقملا عوبسألا
 عئاقو لوح ةيضق فلأ 6.6 نم رثكأ حتف مت ، ةلماشلا برحلا لالخ هنأ ، وكنيميلك روهيإ ، ةينطولا ةطرشلا سيئر حرص 
 .ايناركوأ يف سور دونج اهبكترا يتلا مئارجلا
 نإف ، هبسحبو  .ةيران ةريعأب اوبيصأ ةنيدملا يف اولتق نيذلا نييندملا نم ٪85 نأ كوروديف يلوتانأ اشوب ةيدلب سيئر دافأ 
 .نييندمل يضرعلا لتقلا ةياور ضحدو ، رارصإلا قبس عم لتق تايلمع دوجو ىلإ ريشي اذه
 و طابض 5( اًيناركوأ اًنطاوم 30 نع جارفإلا مت ، كلذل ةجيتنو  .ايسور عم برحلا ىرسأل )لعفلاب عبارلا( رخآ لدابت ثدح

 .)ةأرما مهنيب نييندم 8 و اًيركسع 17
 8 يف امهرسأ مت نييناركوأ نيرايط نع جارفإلاب ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تدافأ 
 اميس الو ، ءانجسلا زاجتحا دعاوق اوكهتنا سورلا نإ اولاق  .)فيهينريشت ةقطنم( ناساب افون ةيرق نم برقلاب سرام
 .كسروك يف ةمكاحملل قباسلا زاجتحالا زكرم يف ةيساسألا ةيبطلا ةياعرلا ريفوت مدعب قلعتي اميف
 يف صخش فلأ 219.6 نم رثكأ كُرت ، ناسين / ليربأ 14 ىتح هنأ كايلوش انيلوأ "بعشلا ةمداخ" بزح ةسيئر تدافأ 
 عباتلا ةيعانصلا رامقألا زكرم رشن  .ةيسورلا تاوقلا اهترمد لوبويرام ةنيدم يف ينابملا نم ٪95  .نكس نود ايناركوأ
 اًفصق نأ ةحصلا ةرازو تدافأ  .)فييك ةقطنم( اكنيروه ةيرقب قحل يذلا رامدلا نم ٪80 ةبارق رهظتً اروص ةدحتملا ممألل
 .ضرألاب ترمد اهنم 24 ، ىفشتسم 324 ـب اًرارضأ قحلأ اًيسور
  
 يداصتقالا عضولا 
 تردصو  .ايناركوأ نم ةيعارزلا تاجتنملا ريدصت يف ريبك ضافخنا نع يكسلوس الوكيم ةيعارزلا ةسايسلا ريزو ثدحت 
 ماعلا نم ةرتفلا سفن يف تارداصلا ةميق تغلب امنيب ، يراجلا ماعلا نم سرام يف رالود نويلم 842 ةميقب تاجتنم
 .رالود رايلم 1.9 يضاملا
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 نع جتان تامدخلاو علسلا راعسأ عافترا نإ  .ماعلا اذه ٪20 زواجتي دق مخضتلا نأ يناركوألا ينطولا كنبلا غلبأ 
 عافتراو ، برحلا ةيشع تثدح يتلا اينفيرهلا ةميق ضافخنا تاريثأتو ، ةيتسجوللا تامدخلاو جاتنإلا تايلمع بارطضا
 ينطولا كنبلا ردقي ،ً ايجيردت ىفاعتي دالبلا يف يداصتقالا طاشنلا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع  .ةقاطلا دراوم ةفلكت
 .داصتقالا ثلثب يناركوألا يلامجإلا يلحملا جتانلا ضافخنا يناركوألا
 .ليربأ 14 نم اًءدب ناكسلل ةيدقنلا ةيبنجألا تالمعلا عيبب كونبلل يناركوألا ينطولا كنبلا حمس 
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 بعشلل ةيعامج ةدابإ يه ايناركوأ ىلع يركسعلا موجهلا لالخ ايسور اهتبكترا يتلا لامعألا نأب يناركوألا ناملربلا رقأ 
 ديدجلا يزانلا يدادبتسالا ماظنلل ةياعدلا رظح نأشب" اًنوناق يناركوألا ناملربلا ردصأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .يناركوألا
 ةحلسملا تاوقلا اهمدختست يتلا زومرلاو ، ةيباهرإ ةلودك ايسور لبق نم ايناركوأ دض يناودع لمع وهو ، يسورلا
 ، ةيباهرإ ةلودك ايسورب فارتعالا متي ، نوناقلل اًقفو  ." ايناركوأ دض برحلا  يف ىرخألا ةيركسعلا تادحولاو ةيسورلا
 .يناركوألا بعشلل ةيعامجلا ةدابإلا وه يسايسلا اهماظن فادهأ دحأو
 نافرطلا شقان  .نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىرجأ 
 ايناركوأ نيب ضوافتلا ةيلمعو ، يسورلا وزغلا دض يناركوألا بعشلا لاضنو ، ةيسورلا برحلا مئارج يف قيقحتلا
 .ايسورو
 سيئرل يموقلا نمألا راشتسم ، نافيلوس كيج عم ةيثالث تارواشم كامري يردنأ ايناركوأ سيئر بتكم سيئر ىرجأ 
 هئاكرش كامري علطأو  .يموقلا نمألا نأشب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر راشتسم ، فورغفول نفيتسو ، ةدحتملا تايالولا
 ريفوت تايلآو ايسور عم تاضوافملا قافآو راسم ةشقانم تمت امك  .ةيسورلا برحلا مئارجو ةهبجلا يف عضولا ىلع
 .ايناركوأل ةينمألا تانامضلا
 ةمزحلا نافرطلا شقان  .نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو عم ةيفتاه ةثداحم ابيلوك ورتيمد ةيجراخلا ريزو ىرجأ 
 .ايسور دض تابوقعلا نم ديزم ضرف نأشب فقاوملا ىلع اقفتاو ايناركوأل ةيركسعلا ةدعاسملا نم ةيلاتلا
 ةيروهمج ناملرب يف خويشلا سلجم سيئر عمً ايمسرً اعامتجا كوشتنافيتس نالسور يناركوألا ناملربلا سيئر دقع 
 راز  .ايناركوأ ىلإ لصو يذلا ، يكزدورغ شاموت ادنلوب ةيروهمج خويش سلجم لاشرامو ليشتيرتسيف شوليم كيشتلا
 يسلجم ولثمم ددشو  .ةيسورلا تاوقلا نم ةررحملا )نيبريإو اكنايدوروبو اشتوب( فييك ةقطنم تانطوتسم اًعم نويناملربلا
 .ايناركوأ ىلع يشحولا ايسور ناودعل رربم يأ دوجو مدع ىلع ادنلوبو كيشتلا ةيروهمج يف خويشلاو باونلا
 ةعزعز وه ىدملا ديعب نيلمركلا فده نأ ورك يد ردنسكلأ يكيجلبلا ءارزولا سيئر لاق ، ةيقرشلا ابوروأ ىلإ ةلحر دعب 
  .  .تاونسل رمتسي دق ، ايناركوأل يسورلا وزغلا يف ىلجت يذلا ، اذه ميقلا عارص نأو ، لكك يبرغلا عمتجملا رارقتسا
 .ةيناسنإلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت لالخ نم اميس ال ، طاشنب ايناركوأ اكيجلب معدت ، هل اقفوو
 
 ةيناركوألا 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  


