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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،19 نم اًرابتعا 2022 سرام18	

 
 يلمعلا عضولا

 ناكسلاب ةلوهأم ةقطنم 30 نم رثكأ ريرحت نم ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا تنكمت ، ايناركوأل يسورلا وزغلا ةيادب ذنم 
 .اًتقؤم اهيلع ءاليتسالا مت يتلاو ، فييك ةقطنم يف

 ماظن ءانبب ةيسورلا تاوقلا موقت ، يبونجلا هاجتالا يف هنأ ىلإ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تراشأ 
 .ةطشن ةيموجه تايلمع يأب موقت الو اهب صاخلا يتسجوللا معدلا

 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 

 نم ىنميلا ةفضلا ىلع هنإ ، ةحلسملا تاوقلل ةيربلا تاوقلا ةدايق ناكرأ سيئر بئان ، شتيفيزورج ردناسكلوأ لاق 
 يرجي امك  .ةمصاعلا نم اًرتموليك 70 دعب ىلع ةيسورلا تاوقلا نم تادحو ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تدرط ، فييك
 .فييك تاعافد نم ةديعبلا ةثلاثلا ةقلحلا ةيوقت ىلع لمعلا

 ، خوراص اياظش طوقس ةجيتنو  .فييك يف يكسليدوب يح يف ةينكس ةقطنم فصق مت ، سرام 18 موي حابص يف 
 .لافطأ 4 مهنيب نم ، نيرخآ 19 ةباصإو ، دحاو صخش لتقمو ، لزانم 6 ررضت

 نم ةيسور ةلتاقم ةفذاق ةرئاط يناركوألا شيجلل يوجلا عافدلا تادحو تطقسأ ، فييك ةقطنمب اشتوب ةقطنم يف 
 .رغنيتس زارط نم لومحم يوج عافد ماظن مادختساب SU-34 زارط

 نلعأ  .نيرخآ 5 ةباصإو صاخشأ 6 لتقم نع سرام / راذآ 18 يف )فييك ةقطنم( فيراكم ةنيدم ىلع فصق رفسأ 
 .يكسنايربود فالسوراي يميلقإلا فييك سلجم سيئرل لوألا بئانلا كلذ

 ةقطنم( ايسلاز ةيرق ىلع يعفدملا فصقلا ةجيتن ، سرام 18 ةليل يف ، ةيناركوألا ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادل اًقفو 
 .يجراخ ىنبمو ناينكس ناينبم ررضت ، )ريموتيج

 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 

 عبرألا تاعاسلا لالخ تدص ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نأ "ةيلامشلا" تايلمعلا ةدايقل يفحصلا بتكملا ركذو 
 .فيهينريشت نم برقلاب ةيسورلا تاوقلا امهتنش نيتيموجه نيتلواحم ةيضاملا نيرشعلاو

 نم برقلاب "نروث" ينورتكلإ عالطتسا عمجم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ترمد ، سرام 18 موي حابص يف 
 .ةيسورلا تاوقلا نم ةعومجمل ةيكيتكت ةبيتكل ةبقارمو ةدايق زكرمو فيهينريشت

 يعفدم فصق ةجيتن ءالطلا داومب عدوتسم ىنبم يف نارينلا تلعتشا ،ً ءاسم 4:00 ةعاسلا يلاوح ، سرام 18 يف 
 .تاباصإ وأ اياحض كانه نكي مل ايئدبم  .يموس ةنيدم يف

 ةقطنم( ستنايتسورت ةدلب يف ىفشتسم فصق مت دقف ، يكستيفيز ورتيمد ةيميلقإلا يموس ةيالو ةرادإ سيئرل اًقفو 
 .)يموس

 :كسناغولو فيكراخ تاهاجتا 

 ميلعتلل ةسسؤمل يميداكألا ىنبملا ضرعت ، فيكراخ يف سرام 18 موي حابص يف هنأ ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ تدافأ 
 12 نع لقي ال ام حرُجو دحاو صخش لتُق  .نيرواجم نيينكس نيينبم ريمدت نع اًلضف ، ةميسج رارضأل يلاعلا
 .اًصخش
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 ةقطنم( مويزيإ ةيحانب يدوفاز ةيرق ىلع فصقلا ةجيتن مهفتح نيلفطو نيغلاب 3 نم ةنوكم ةلئاع تيقل ، سرام 18 يف 
 .)فيكراخ

 شيجلا نأ ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس دافأ ،ً ءاسم 3:00 ةعاسلا يلاوح يف 
 .)كسناهول ةقطنم( كسناشتيسيل يف ىفشتسم ىلع فئاذق 10 قلطأ يسورلا

 رمدو كسناهول ةقطنم يف انيميرك و ايليفيرب و ينجيبور و كستينودوريفيس يسورلا شيجلا فصق ، سرام 18 يف 
 ةيتحت ةينبو ، ةيحص ةياعر تآشنمو ، اًصاخ اًنكسم 19 و اًينكس ىنبم 19 كلذ لمشو  .ةيتحتلا ةينبلا قفارم نم 54
 .حورجب 10 ةباصإو صاخشأ 4 لتقم  .ةيجراخ ينابمو ، تاعدوتسمو ، ةيويح

 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا

 راذآ / سرام 18 موي حابص يف ، ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا مساب ثدحتملا ، فييفيرأ نافيإل اًقفو 
 مادختساب ايهزهزيروباز يحاوض يف رواجم رجحمو عناصملا دحأو يركسع بيردت ناديمل يعامج فصق عقو ،

 .تافذاق  ."شريمس" ددعتم خوراص

 ةيرق يف ةيندم ةأشنم يف حابصلا يف هنأ ايجهزيروباز ةقطنم يف ةيناركوألا ةيموكحلا ئراوطلا ةرئاد تدافأ 
 فصقلا بقاوع دامخإل اوؤاج نيذلا ذاقنإلا لاجر ىلع رانلا يسورلا شيجلا قلطأ ، )ايهزهزيروباز ةقطنم( اكفيلاتان
 .نيرخآ 5 ةباصإو ةلودلا ئراوط زاهجب لماع لتقم نع رانلا قالطإ رفسأو  .يلوألا

 ىلع يحابصلا يخوراصلا موجهلا دعب ، وكنيليريك ولفاب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 ةباصإ نع رفسأ يعفدم فصق اكفييدفأ ةيرق تفدهتسا امك  .صاخشأ 5 لتقو ، اًصخش 25 بيصأ ، كسروتامارك
 .حورجب 6 ةباصإو صخش لتقم نع ةيدوقنعلا رئاخذلاب فصق رفسأ كسفوركوب يفو  .داهشتسا 2 و نينطاوم 3

 اًقفو ، فوزآ رحب ىلإ لوصولا نم اًتقؤم ايناركوأ مرح ثيح كستينود هاجتا يف ًايئزج ًاحجان يسورلا شيجلا ناك 
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل

 :يبونجلا هاجتالا 

 اًيناركوأ اًيدنج 40 نع لقي ال ام لتُق  .فيالوكيم ىلع ةيخوراص تامجه قالطإ مت ، راذآ / سرام 18 موي رهظ دعب 
 .79 يوجلا موجهلا ءاول رقم ىلع ةيخوراص تابرض ةجيتن

 تاوقلل ةعبات تارئاطلل ةداضم خيراوص ةدحو تطقسأ ، 06:00 ةعاسلا يلاوح هنأ ةيبونجلا ةيوجلا ةدايقلا تدافأ 
 .اسيدوأ ةقطنم يف رحبلا نم قلطأ يسور زورك خوراص ةيناركوألا ةحلسملا

 اكفيابونروشت راطم فصق يناركوألا شيجلا نأ ، يسائرلا بتكملا سيئر راشتسم ، شتيفوتسيرأ يسكيلوأ دافأ 
 ةدايق زكرم ريمدت مت ، لوألا فصقلل ةجيتن هنأ ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةماعلا ناكرألا ةئيه دكؤت  .مويلا يف نيترم
 ةيسور رتبوكيله تارئاطو تارئاط ترمد امك  .ةيسورلا ةيبونجلا ةيركسعلا ةقطنملل نماثلا ةكرتشملا ةحلسألا شيج
 ةقطنملاب نماثلا ةكرتشملا ةحلسألا شيج دئاق فيشتيفدروم هيردنأ قيرفلا فصقلا يف لتقو  .اهب ارارضأ تقحلأو
 .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلل ةيبونجلا ةيركسعلا

 :يزكرملا هاجتالا

 يناركوألا يوجلا عافدلا نإ ، استينيف يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوزروب يهريس لاق ، حابصلا يف 
 .استينيف ةقطنم يف زورك خيراوص ةثالث طقسأ

 :يبرغلا هاجتالا 

 تاعافدلا تبرض  .سرام 18 موي حابص يف فيفل ىلع يخوراص موجه عقو ، يفوداس يردنأ فيفل رويامل اًقفو 
 بيصأ  .فيفل يف يلودلا يكستيلاه وليناد راطم نم برقلاب تارئاطلا حالصإل فيفل عنصم ىرخألا ةعبرألاو ةيوجلا
 .دحاو صخش

 تامولعملا ةهجاوم 



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

Daily Digest  
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

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

 

 ةحلسملا تاوقلا نأب ةلئاقلا ةياورلا رشنل ديصتلا عناصمو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يسورلا داحتالا مدختسي 
 .ةكرعملا ىلإ نيبردم ريغ نيلتاقم لسرت ةيناركوألا

 زاهج نأب ديفت ةفيزم تامولعم نع غالبإلا مت ، يسورلا داحتالا يف عافدلا ةرازو اهتمدق يتلا ةيلاتلا ةطاحإلا لالخ 
 .ةنيدملا قوف ةيسور ةرئاط قلحت امدنع ىنبم ريجفتل ططخي وربيند يف ةنيدم ىفشتسم نأ معُز يناركوألا نمألا

 تامولعملا عيمج ىلع يوتحي يذلاو ، Invaders-rf عقوم ىلع قاطنلا ةعساو DDoS تامجه ذيفنت مت ، راهنلا لالخ 
 .كلذ ىلإ امو ، مهنكامأو ، مهبترو ، مهباقلأو مهئامسأ :سورلا ءانجسلا نع ةحاتملا

 

 ةيناسنالا ةلاحلا

 نمويه تدافأ  .اًصخش 9145 ءالجإ متو اهل ططخملا ةعستلا ةيناسنإلا تارمملا نم 7 ليعفت مت ، سرام 18 يف 
 .ةحلسملا تاعازنلا نوناقل كاهتنا يف ةيناسنإلا تارمملا فصق لصاوي يسورلا بناجلا نأ شتوو ستيار

 ءاملاو ءاذغلا يف اًداح اًصقن رضحلا ناكس هجاوي  .يثراك يموسو لوبويرام يتنيدم يف يناسنإلا عضولا نإ 
 رثكأ  .ةدح دادزت ايناركوأ قرش يف ةيناسنإلا تاجايتحالا نأ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم تدافأ  .ةيودألاو
 امنيب ، كستينود ةقطنم يف تانطوتسملا نم ديدعلا يف هايملا ىلإ لوصولا نم ًايلاح نومورحم صخش 200000 نم
 .ءابرهك نودب ةرسأ 97800 كرتو ، تانطوتسملا ضعب نم ٪80 كسناهول ةقطنم يف رمتسملا فصقلا رمد

 1300 نم رثكأ لازي الو  .ىلتقلا نع تامولعم دجوت الو ، رمدملا امارد لوبويرام حرسم تحت نم سانلا ذاقنإ رمتسي 
 .ضاقنألا تحت صخش

  .ةمكاحملا لبق زاجتحا زكرم يف زجتحاو ، اكفوخاك افون ةنيدم سلجم ريتركس ، فييليساف ورتيمد ىلع ضبقلا مت 
 ةيرق سيئر حارس اوقلطأ دق سورلا نأ فوبوجينيس هيلوأ فيكراخ يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر حرص
 داحتا اهدوقي يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ترشن  .ىفشتسملا يف ناك يذلا ، وكنيشيريت روتكيف ، كستولروبوكيليف
 نييناركوألا ءاطشنلا مادعإو فاطتخا تايلمع نأشب يلودلا عمتجملا ىلإ ًءادن ناسنإلا قوقحل يناركوألا يكنسله
 .نيفطتخملاب ةلماك ةمئاق تمدقو ، نييلحملا نييموكحلا نيلوؤسملاو نييفحصلاو

 قلعتت ةيئانج ةيضق 1833 حتف مت ، سرام 18 نم اًرابتعا" :افوسينيد اليمدول يناركوألا ناملربلا ةضوفم تلاقو 
 ىقلتي ، اهل اًقفو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  ."ايناركوأ يف برحلا لالخ يسورلا شيجلا اهبكترا يتلا برحلا مئارج عئاقوب
 اهبكترا يتلا فنعلا مئارج نأشب ايناركوأ يف ةيئادعلا لامعألا ةيادب ذنم نييناركوألا نم ىواكش ملاظملا نيمأ بتكم
 .ةيسنجلا ةمالسلاو ةيسنجلا ةيرحلا كلذ يف امب ، يسورلا شيجلا

 بتكمل اًقفو ، ايناركوأ يف برحلا ةيادب ذنم 130 نم رثكأ بيصأو لافطأ 109 يفوت ، راذآ / سرام 18 ىتح 
 نم ةديدجلا ةلحرملا ةيادب ذنم هنإ ، نادهوب انيلوأ ، ريمضلا ةيرحو ةيقرعلل ةيموكحلا ةئيهلا ةسيئر تلاق  .ماعلا يعدملا
 يقل ، برحلا ةيادب ذنم  .ايناركوأ يف قطانم 7 يف ، ةيسكذوثرأ سئانك اهمظعم ، اًينيد ىنبم 44 ريمدت مت ، برحلا

 ةيبط تآشنم ىلع اموجه 45 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تلجس  .فييك يف 889 بيصأو مهعرصم اًصخش 222
 .برحلا ةيادب ذنم ةيناركوأ

 .جراخلا يف نييرسق نيئجال يناركوأ نويلم 3.2 نم رثكأ حبصأ ، نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفمل اًقفو 

 ةمواقم 

 تايلمعلا تاوق ةطساوب هؤاشنإ مت ةينطولا ةمواقملا زكرمل يمسرلا عقوملا نإ ةيموكحلا ةصاخلا تالاصتالا ةرئاد تلاق 
 نم ايناركوأ ريرحت لجأ نم لاتقلا نوديري نيذلا كئلوأ لك قيسنتو معدل ايناركوأل ةحلسملا تاوقلل عباتلا ةصاخلا
 .سورلا ةازغلا
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 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا

 يف ايناركوأل معدلا نم ديزملا ليشيم زلراشت يبوروألا سلجملا سيئر عم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر شقان 
 .ايناركوأ يف مالسلا ةداعتسا قافآو ، برحلل ضهانملا فلاحتلا زيزعتو ، يسورلا ناودعلا ةهجاوم

 ديدشت ىلإ اسنرف اعدو سكتساك ناج اسنرف ءارزو سيئر عم تاثداحم لاجيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئر ىرجأ 
 ةيسورلا نفسلا لوصو قيلعت كلذ لمشيو  .ايناركوأل يركسعلا اهوزغب قلعتي اميف ايسور ىلع ةمراص تابوقع ضرفو
 نينطاوملل اسنرف نع ةرداصلا ةيلاحلا نغنش تاريشأت ءاغلإو ، يداصتقالا نواعتلا قيلعتو ، ةيبوروألا ئناوملا ىلإ
 .كلذ ىلإ امو ، سورلا

 برحلا لوح غنيب نيج يش ينيصلا سيئرلا عم ةيفتاه ةثداحم ندياب وج يكيرمألا سيئرلا ىرجأ ، سرام 18 يف 
 دض اهبرح يف ايسورل ايدام امعد تمدق اذإ نيكب اههجاوتس يتلا بقاوعلا يكيرمألا ميعزلا فصوو  .ايناركوأ يف
 تاهجاوملاو تاعارصلا نإ غنيب نيج يش لاق  .عارصلل يسامولبدلا لحلا معدي هنأ ىلع ندياب ددشو  .ايناركوأ
 هيجوت نيدلبلا ىلع نيعتي هنأ ينيصلا سيئرلا فاضأو  .دحأ ةحلصم يف تسيل ايناركوأ دض ةيسورلا برحلل ةهباشملا
 لجأ نم دوهجلا لذبو ةبجاولا ةيلودلا ةيلوؤسملا لمحت امهنم لك ىلع نيعتيو ، حيحصلا هاجتالا يف ةيئانثلا تاقالعلا
 .يملاعلا مالسلا

 يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف ايسور دض ةيئاضق ىوعد ناسنإلا قوقحل ةيلودلا دودح الب نولسارم ةمظنم تعفر 
 قحب ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا اهتبكترا يتلا مئارجلا يف قيقحتلل ناخ ميرك ماعلا يعدملا ةمظنملا وعدتو  .ياهال
 .ايناركوأ وزغ ءانثأ نييمالعإلا

 ءزجلا سرام 18 يف تقلت ايناركوأ نإ ، ةيبوروألا ةيضوفملل يذيفنتلا سيئرلا بئان ، سيكسفوربمود سيدلاف لاق 
 .وروي نويلم 300 ةغلابلا ةيلكلا ةيلاملا يبوروألا داحتالا تادعاسم نم ىلوألا ةعفدلا نم يناثلا

 ضعب دض ةيصخش اًدويق لمشتس يتلاو ، يسورلا داحتالا دض يبوروألا داحتالا تابوقع ىلإ جيورنلا تمضنا 
 ايسورل نكمي يتلا تامدخلاو علسلاو ايجولونكتلا تارداص رظح نع اًلضف ، ذوفنلا يوذ نييسوراليبلاو سورلا
 .ايناركوأ دض برح نشل اهمادختسا

 بوغرم ريغ سور نييسامولبد 10 نأ ايراغلب تنلعأ .سرام 18 يف سور نييسامولبد درطب ةيبوروأ لود ةدع تماق 
 درط ةردابم ىلإ ايناوتيلو اينوتسإو ايفتال لثم لود تمضنا امك  .ةيتارابختسا ةطشنأب مهمايق يف هبتشيو ، مهيف
 ةفاضإلاب  .ةياعدلا رشنو يموقلا نمألا ضيوقتب نومهتم نييسامولبدلا عيمج  .مويلا سفن يف سورلا نييسامولبدلا
 لوخد نم اوعنُم ايسوراليبو ايسور يف نييندملا نيفظوملاو نييسامولبدلا نأ سرام 18 يف اًفورعم حبصأ ، كلذ ىلإ
 نمل ةيطارقميدلل باونلا سلجم يف ناكم ال" هنإ ، لوزتيم تربور ، يبوروألا ناملربلا سيئر لاقو  .يبوروألا ناملربلا
 ."يطارقميدلا ماظنلا ريمدت نوديري

  

 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


