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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،19 نم اًرابتعا 2022 ويام 18 - ويام 16

	
 يلمعلا عضولا
 قرش يف يسورلا شيجلل ةيلحملا ةيكيتكتلا تاحاجنلا نم مغرلا ىلع ، ةيزكرمت ةعيبط ةهبجلا ىلع لاتقلا بستكي
 تاوقلا عفدي امم ، فيكراخ قرشو لامش يف ةيدرفلا تانطوتسملا ريرحت ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا لصاوت .ايناركوأ
 يف ةيتحتلا ةينبلا تآشنم فصقب ةيسورلا تاوقلا موقت .ةنيعم قطانم يف ةلودلا دودح ىلإ ةدوعلا ىلإ ةيسورلا
 .يركسعلا بيردتلا قطانم ىلع تامجهلا فيثكتو ، ةيناركوألا يضارألا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 عبس ليجست مت ، ةيموكحلا دودحلا سرح ةرئادل اًقفو .رمتسم يموسو فيهينريشت يتقطنمل ةيدودحلا قطانملا فصق
 .طقف ويام 18 يف يسورلا داحتالا لبق نم ةينعملا يضارألا ىلع فئاذق
 دجوي ثيح ، فيهينريشت ةقطنم يف انسيد ةيرق ةيسورلا تاوقلا تفصق ، ويام 17 موي حابص يف ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ، يموس ةقطنم يفو .نيرخآ 14 ةباصإو اًصخش 11 لتقم نع فصقلا رفسأو .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل بيردت زكرم
 يسورلا شيجلا فصق ، صوصخلا هجو ىلعو .ويام 17 يف يخوراص فصقب ةيندملا تآشنملا نم ددع فادهتسا مت
 .صاخشأ 5 نع لقي ال ام بيصأ ثيح ، اكريتخوأ ةدلب
 ثداحلا لكشيو .ةلودلا دودح روبع ةيسور عالطتساو بيرخت ةعومجم تلواح ، يموس ةقطنم لامش يف ، ويام 17 يف
 تايطايتحا لقن عنم ةقيرطلا هذهب لواحت يتلاو ، يسورلا داحتالل ةحلسملا تاوقلا راسم ليوحت تاروانم ىلع اليلد
 .قرشلا يف ةطشنلا ةيلاتقلا تايلمعلا قطانم ىلإ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 تادحولا عنم ةيسورلا تاوقلا تلواح .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل داضملا موجهلا رمتسي فيكراخ ةقطنم يضارأ ىلع
 تاوقلا تادحو تنكمت ، كلذ نم مغرلا ىلع .ستينود يكسرفيس رهن رابجإو ةلودلا دودح ىلإ لوصولا نم ةيناركوألا
 .فيكراخ ةقطنم يف لقألا ىلع ةدحاو ةنطوتسم ريرحت نم ةيناركوألا ةحلسملا
 تاوقلا ةرخؤم يف كسنايفولس ةدلب ىلإ لوصولا لجأ نم هتامجه يسورلا شيجلا فنأتسا ، مويزيإ هاجتا يف
 .كستينود لامشو كسناهول قطانم يف ةعفادملا ةيناركوألا
 فدهي موجه ىلع اهدوهج ةيسورلا تاوقلا تزكر .هلمكأب ةهجاوملا طخ لوط ىلع لاتقلا رمتسي ، كسناهول ةقطنم يف
 ماع يف كسناهول ىلع ءاليتسالا ذنم يميلقإلا زكرملا ةباثمب تناك يتلا ، كستينودوريفيس ةنيدم ىلع ءاليتسالا ىلإ

 يف )صاخشأ 10 نع لقي ال ام لتُق( نييندم لتقم ىلإ ىدأ امم ، ةنيدملا ىلع فثكملا فصقلا رمتسيو .2014
 .)هدحو 2022 ويام 16 يف كستينودوريفيس
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 يف( ناميل نم برقلاب صاخ لكشب طشن لاتقلا .كستينود ةقطنم يف هلمكأب ةهجاوملا طخ لوط ىلع كراعملا رمتست
 لاتسفوزآ عنصم يف لوبويرام ةيماح ىلع ضورفملا راصحلا رارمتسا .)كستينود نم برقلاب( اكفييدفأو )ةقطنملا لامش
 .ةأشنملا هذه فصقو
 ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب دافأ .ةقطنملا يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدتو ةيوجلا تابرضلا لصاوت ةيسورلا تاوقلا
 ةرتفلا لالخ .لماكلاب اكفييدفأ ةدلب يف سرادملا ىدحإ ريمدت مت ، فصقلل ةجيتن هنأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا
 .ةقطنملا يف 19 حرجو ايندم 26 لتق ، ويام 18 ىلإ 16 نم
 ةيتحتلا ةينبلا فصق تلصاو اهنكل ، ةطشن ةيموجه تايلمعب ةيسورلا تاوقلا مقت مل ، ايهزهزيروباز ةقطنم يضارأ ىلع
 ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نأ ايهزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ .ةهجاوملا طخ نم برقلاب ةيندملا
 .ةنيدملا نع عافدلل تانيصحتلا نم نيطخ ءانب تلمكأ
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 :وربيند هاجتا
 ريمدتل ةلواحم يف يسورلا شيجلا نم ةيخوراص ةبرضل ىرخأ ةرم كسفورتيبوربيند ةقطنم تضرعت ، ويام 18 يف
 شيجلا تايطايتحا راشتنا ةداعإ عنمل ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا اياون دصر يرجيو .ةقطنملا يف لقنلل ةيتحتلا ةينبلا
 .ةيلعفلا ةيلاتقلا تايلمعلا ةقطنم ىلإ ةيبنجألا ةيركسعلا تادعاسملاو يناركوألا
 :يبونجلا هاجتالا
 مت ، ىرخأ ةرم .اسيدوأ ةقطنم يف ىرخأ ةيجيتارتسا فادهأو لقنلل ةيتحتلا ةينبلا ةمجاهم ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 .قباس تقو يف لعفلاب ررضت دق ناك يذلاو ، رتسيند رهن بصم قوف ديدحلا ةكسلا رسج ىلع ةيخوراص تابرض ذيفنت
 .ةيحايس ةيتحت ةينب ةأشنم فادهتسا مت ، ًاضيأ رايأ / ويام 16 موجهل ةجيتنو
 فصقلا لازي ال ، كسفورتبوربيندو فيالوكيم يتقطنم عم نوسريخل ةيرادإلا دودحلا نم برقلاب ةهجاوملا طخ ىلع
 .نيرخآ 6 ةباصإو صاخشأ 3 لتقم ىلإ ىدأ ام ، ةيندم ةلفاق فصق مت ، رايأ 18 يف ، صوصخلا هجو ىلعو .ًارمتسم
 .اهبرضل ةروظحم ةيدوقنع رئاخذ ةيسورلا تاوقلا مدختست .فصقلل افده فيالوكيم تلظ امك
 :يبرغلا هاجتالا
 / ويام 17 ةليل يف .فيفل ةقطنم يف فيروفاي ةقطنم يف ةعقاولا ةيركسعلا ةيتحتلا ةينبلا فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 يوجلا عافدلا تاوق لبق نم خيراوصلا ضعب دييحت مت .ىرخأ ةرم فصقلل ةيركسعلا تآشنملا ىدحإ تضرعت رايأ
 .ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا رمد خيراوصلا دحأ نم ماطحلا نكل ، ةيناركوألا

 
 يناسنإلا عضولا
 نييندملا ناكسلا نيب اياحضلا ددع غلب ، ويام 18 نم اًرابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو
 حرجو ىلتق .)3778( اًصخش 7964 - قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم - 2022 رياربف 24 ذنم ايناركوأ يف

4186(. 
 ماقرألا بسحبو .ايناركوأ ىلع يسورلا داحتالل حلسملا ناودعلا يف اًلفط 653 نم رثكأ ررضت ، ويام 18 حابص ىتح
 .424 نم رثكأ بيصأو اًلفط 229 لتُق ، ةيمسرلا
 ةيودألا يف صقن دجوي .اًرمتسم ًايدحت لثمي اًتقؤم ةيسورلا تاوقلا اهتلتحا يتلا يضارألا يف يناسنإلا عضولا لازي ال
 ايناركوأ نم ةيناسنإلا تادعاسملا يقلت يف تابوعص كانه .نوسريخ ميلقإ يف )لافطألا ةيذغأ ةصاخ( ةيئاذغلا داوملاو
 .شيتفتلا طاقن دنع اهرداصي وأ يسورلا شيجلا اهزجتحي ثيح
 تاعمتجملا نم ءزج رقتفي .ةيمامألا طوطخلا نم برقلاب وأ لاتقلا ةقطنم يف ةرشابم عقت يتلا تانطوتسملا ترثأت امك
 .ليربأ فصتنم ذنم برشلا هايم صقن ةلكشم تمقافت ، فيالوكيم ةقطنم يف .هايملاو زاغلاو ءابرهكلا ىلإ ةيميلقإلا
 سانلا تاجايتحا ديوزت متي ، ةيئادعلا لامعألل ةجيتن فيالوكيم - وربيند هايملا بيبانأ طخب تقحل يتلا رارضألا ببسب
 .ىرخأ عقاوم نم اهبلج متي يتلا هايملاب طقف
 تادادمإ ماظنب تقحل يتلا رارضألا ببسب .لوبويرام يف يئابولا عضولا ءازإ اهقلق نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تبرعأو
 .اريلوكلا لثم ةيدعملا ضارمألا رشتنت دق ، هايملا
 اهدحو ايجهزيروباز ةقطنم ىف .نييناركوألا نينطاوملا فاطتخا تايلمع لصاوتت ، ًاتقؤم ةلتحملا ةيناركوألا يضارألا يف
 .نئاهرك نيزجتحم اصخش 117 لازام
 مت ، ويام 16 يف .لاتسفوزأ عنصم يف تاعافدلا قوعت يتلا ، لوبويرام ةيماح نم ىحرجلا نيلتاقملا ءالجإ ةيلمع تأدب
 ةرطيس تحت كسناهولو كستينود يضارأ ىلإ )ةريطخ حورجب اًباصم اًلتاقم 53 كلذ يف امب( اًيناركوأ اًيدنج 264 لقن
 ببسب ةيناركوألا ةرطيسلل ةعضاخلا يضارألا ىلإ ةدوعلا نم اونكمتي نأ عقوتملا نمو .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا
 ةلصلا يذ يفاضإلا نيلتاقملا لدابتو ةيلاحلا ةماقإلا فورظ ةيضق لازت ال ، نآلا ىتح .برحلا ىرسأ لدابت تاءارجإ
 مهؤالجإ مت نيذلا صاخشألا عم ىرخألا تاروطتلا ءازإ اهقلق نع تبرعأ نأ ةيلودلا وفعلا ةمظنمل قبس دقو .لح نود
 ةيسورلا تاطلسلا ولثمم ديري .ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا يف برحلا ىرسأل يلعفلا عضولا يف مهسفنأ اودجو نيذلاو
 .ةيباهرإ ةمظنمك هب فارتعالا نوحرتقي يذلاو ، لمتحملا لدابتلا نم فوزآ جوف ءاضعأ داعبتسا
 لكيهلا ريمدت ىلإ لاتسفوزآ فصق يدؤي دق .فوزآ رحب يف ةيئيب ةثراك ثودح رطخ نع لوبويرام ةنيدم سلجم غلبأ
 لئاسلا اذه برست ببستي نأ نكمي .زكرملا نيجورديهلا ديتيربك لولحم نم نانطألا نم فالآلا تارشع قيعي يذلا ينفلا



 
Daily Digest  

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

 

 

 رحبلا ىلإ ةرطخلا داوملا لصت نأ نكمي مث نمو ، فوزآ رحب يف تاناويحلاو تاتابنلل اهحالصإ نكمي ال رارضأ يف
 ممألا يلثممو نييلودلا ءاربخلل يروفلا لوبقلا ىلإ وكنيشتيوب ميداف لوبويرام ةدمع اعد .طسوتملا ضيبألا رحبلاو دوسألا
 .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيئيب ةثراك ثودح عنمو عضولا ةساردل ةدحتملا
 ةيسورلا تاوقلا اهتبكترا يتلا برحلا مئارج نم اهريغو بيذعتلاو رانلا قالطإ ثداوح يف شتوو ستيار نمويه ققحت
 17 ةمظنملا ولثمم راز ، ليربأ يف .2022 ليربأ لئاوأ ىلإ رياربف رخاوأ نم فيهينرشتو فييك يتقطنم يضارأ ىلع
 6 و ، ىرخأ ةينوناق ريغ لتق مئارج 9 و ، اًمادعإ 22 عئاقو اودجو ثيح ، قطانملا هذه يف ناكسلاب ةلوهأم ةقطنم
 يف ينوناق ريغ لكشب مهرصح يسورلا شيجلا نأب ًايندم 21 دافأ .بيذعت تالاح 7 و ، ةلمتحم يرسق ءافتخا تالاح
 .ةنيهمو ةيناسنإ ال فورظ
 .اهقطانم ضعب لالتحا ءانثأ مهفتح اوقل نيذلا ، فييك ةقطنم يف نييندملا اياحضلا ددعب ةقلعتملا تامولعملا ثيدحت يرجي
 ىلع روثعلا مت ، رايأ / ويام 18 ىتح هنأ ، فييك ةقطنمل ةينطولا ةطرشلل يسيئرلا مسقلا سيئر ، فوتيبين يردنأ دافأو
 ديدحت نولصاوي نوناقلا قيبطت رصانع نأل ، اًيئاهن سيل مقرلا اذه نأ فاضأو .ةقطنملا يضارأ يف ًايندم 1288 ثثج
 .قطانملا شيتفت ءانثأ نينوفدملا صاخشألا ةيوه
 ةمواقم
 تاراجفناو ران قالطإ ليجست مت ، ويام 18 يف .ايناركوأ يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف تاباصع برح ةكرح فشكتت
 نم برقلاب ةيودي ةلبنق اورجف نيلوهجم نأ ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تغلبأ .اًتقؤم ةلتحملا لوبوتيلم يف
 ىلإ ريشي دق امم ، هريجفت مت دق اًعردم اًيسور اًراطق نأ )ةيعوبسأ ةآرم( اينزيت ولاكريزد تركذ .يسورلا دئاقلا بتكم
 .ةيبيرخت ةطشنأ

 
 يداصتقالا عضولا
 .قاطنلا عساولا يسورلا وزغلل ةجيتن ةيناركوألا ةراجتلا تايكيمانيد نع ايناركوأ يف ةيموكحلا ءاصحإلا ةرئاد تفشك
 تادراولا تعجارتو ، رياربف نع ةئاملا يف 57.9 ةبسنب ماعلا اذهل ًايمسوم ةلدعملا سرام رهش تارداص تضفخناو
 .ةئاملا يف 75.8 ةبسنب
 ةيفحصلا ةرئادلا تركذ ، ويام 16 يف .ةيناركوألا ئناوملا قالغإ طسو بوبحلا تارداص نيمأت ةيضق ىلع ايناركوأ لمعت
 تقفتاو .ةيناركوألا بوبحلا ريدصت نأشب اكرتشم انايب اتعقو ادنلوبو ايناركوأ نأ ةيذغألاو ةيعارزلا ةسايسلا ةرازول
 .تاجتنملا هذه تانحش ىلع ةيرطيبلا ةباقرلا طيسبت ىلع لودلا
 رقملا نأ ىلإ وكنيريفس ايلوي داصتقالا ةرازو تراشأ ، ويام 17 يف .دوقولا قوس يف عضولا رارقتسا ةموكحلا لواحت
 ىلإ يدؤيس امم ، لزيدلا دوقوو نيزنبلا راعسأل ةيموكحلا حئاوللا نع ًاتقؤم يلختلا ررق ءارزولا سلجم يف يليغشتلا
 .٪60-50 ةبسنب دوقولا راعسأ يف ةعقوتم ةدايز
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ، يسورلا ديدهتلا قيقحت طسو .ةيبوروألا ةراقلا يف هلمكأب ينمألا ماظنلا يف الوحت يسورلا ناودعلا عبتتسا دقل
 .ويام 18 يف وتانلا ىلإ مامضنالل بلطب - ةليوط ةرتفل نيدياحم اتلظ ناتللا ناتلودلا - ادنلنفو ديوسلا تمدقت
 ، يسورلا ناودعلا طسو دالبلا يف عضولا ىلع بناجألا ةداقلا عالطإ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا لصاوي
 ستلوش فالوأ يناملألا يداحتالا راشتسملا عم ةيفتاه تاثداحم ىرجأو .ةكرتشملا لكاشملل لولح ىلع ضوافتلا كلذكو
 معدلاو ، ضوافتلا ةيلمع قافآو ، ايسور دض تابوقعلا ديدشت اشقان ثيح ، نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلاو
 نب دمحم ، ًاثيدح بختنملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود سيئر عم ةيفتاهلا هتثداحم لالخ .ايناملأو اسنرف نم يعافدلا
 .برحلا دعب ةلودلا رامعإ ةداعإ يف تارامإلا كارشإو دوقولاب ايناركوأ دادمإ ةيناكمإ اشقان ، نايهن لآ ناطلس نب دياز
 يلاملا معدلا لوح ، افيجروج انيلاتسيرك ، يلودلا دقنلا قودنصل ةماعلا ةريدملا عم تاثداحم يكسنيليز ىرجأ امك
 .يناركوألا داصتقالل
 وهو ، ايناركوأ يف ةيسورلا ةيركسعلا مئارجلا ىلع ةلدألا ليلحتو عمجل ًاجمانرب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تقلطأ
 لصاوتلا لئاسو تانايبو ةيعانصلا رامقألا روص( ةحاتملا تامولعملا نيزختو ليلحتب جمانربلا موقيس .عارصلا دصرم
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 ةيئانجلا ةمكحملا نع اًلثمم 42 لصو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تاقيقحتلا يف ليلدك ىرخأ ةرم اهمادختسال )يعامتجالا
 .يسورلا شيجلا اهبكترا يتلا مئارجلا يف قيقحتلل ويام 17 يف ايناركوأ ىلإ ةيلودلا
 عافدلا ريزوو ابيلوك ورتيمد ةيجراخلا ريزو نيب عامتجا دعب .ايناركوأل يعافدلا معدلا ةدايز ىلع نويلودلا ءاكرشلا لمعي
 ةيتاذ ةيعفدم ةمظنأ 7 لقنل ةدعتسم ايناملأ .ايناركوأ ىلإ ةيفاضإ ةحلسأ ميلست ررقملا نم ، نرغنولوأ اسجاك يدنلوهلا
 ةيركسع تادعمو ةيودي لبانق تافذاقو تارئاطلل ةداضملا Gepard عفادمو Panzerhaubitz 2000 زارط نم عفدلا
 .ةيركسعلا تادعاسملا كلذ يف امب ، تادعاسملا نم ىرخأ انط 160 ايناركوأل لاغتربلا مدقتس .ايناركوأ ىلإ ىرخأ
 ميدقت ىلع يبوروألا داحتالا ءارزو سلجم قفاو .دايدزالا يف ةذخآ يلودلا عمتجملا نم ةيلاملا ةدعاسملا نأ امك
 الوسروأ ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر تنلعأ .ةيركسع تادعم ءارشل وروي نويلم 500 غلبمب ايناركوأل ةيفاضإ تادعاسم
 .وروي تارايلم 9 ىلإ اهتميق لصت ةديدج ةريبك ةيلام ةدعاسمب ايناركوأ ديوزت تحرتقا ةسسؤملا هذه نأ نيال ريد نوف
 رامعإ ةداعإ يبوروألا داحتالا معديس اهبجومب يتلاو ، ايناركوأ ءانب ةداعإ ةيلآ ءاشنإ ةيبوروألا ةيضوفملا تحرتقا امك
 ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا نإ ، انيشويلأ ايلاتان ، ةماعلا ةمدخلل ةينطولا ةلاكولا ةسيئر تلاق .برحلا دعب ايناركوأ
 نأ لاهيمش سيند ءارزولا سيئر نلعأ ، ويام 17 يف .رالود نويلم 492 غلبمب يناركوألا ةلودلا زاهج لمع لوميس
 رالود نويلم 300 هردق يفاضإ غلبمب ايناركوأ نابايلا دوزتس .ايناركوأ معدل وروي نويلم 150 مدقتس ةيناملألا ةموكحلا
 .رالود نويلم 600 نوكيس دلبلا اذه نم ضورقلل يلامجإلا غلبملا نإف يلاتلابو ، ةينامتئا تادعاسمك
 ةيداصتقا تادعاسم ةمزح ميدقتل )G7( عبسلا ةعومجم يف اًمدقت رثكألا تاداصتقالا دعتست ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .يسورلا وزغلا نع ةمجانلا رئاسخلا ضيوعتل ايناركوأل رالود رايلم 15 ةميقب ةديدج ةمخض
 ماكحألا ديدمت حرتقت نيناوق عيراشم ةدع يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا مدق .ايسور عم دتمم عارصل دعتست ايناركوأ
.سطسغأ لئاوأ ىتح يأ - ىرخأ اًموي 90 ةدمل ويام 25 نم ةماعلا ةئبعتلا ةرتفو ةيفرعلا  


