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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	26 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ25	

	
 يلمعلا عضولا
 سمخ ىلع ةيخوراص تابرض نش مت ، راهنلا لالخ  .ايناركوأ يف لقنلل ةيتحتلا ةينبلا ىلع اهتامجه ايسور تفثك 
 تامدخلا ديقعت ةيسورلا ةيركسعلا ةدايقلا لواحت ، اذكهو  .ايناركوأ برغو طسو يف لقألا ىلع ديدح ةكس تاطحم
 .نييبرغلا ءافلحلا نم ةحلسأ ىقلتت يتلا ، ايناركوأل ةحلسملا تاوقلل ةيتسجوللا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
  .ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا موجهلا فده ناك  .نيتسوروك ةدلب ىلع يخوراص موجه قالطإ مت ، ريموتيز ةقطنم يف 
 .تاباصا عقت مل ةيلوالا تامولعملا بسحبو
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 يزازفتسا فصقب تماق ةيسورلا تاوقلا نأ ، يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يكستيفيز ورتيمد دافأ 
 .ةيسورلا يضارألا نم ايليبوليب ىلع
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةرادإلا بسحبو  .)فيشتولوزو يشاهريد يتعطاقم( يميلقإلا زكرملا نم ةبيرقلا قطانملاو فيكراخ فصق رمتسي 
 .راهنلا لالخ نورخآ 9 بيصأو نييندم 4 نع لقي ال ام لتُق ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا
 .كاينيفولس ىلإ لوصولا لجأ نم فوكنيفرابو اخافوشيموك اكيليف ةمجاهم ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، مويزيإ هاجتا يف 
 ةيسورلا تاوقلا نأ اًفورعم حبصأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .كسناهول ةقطنم يف انسابوب و ينجيبور لجأ نم لاتقلا رمتسي 
 .ةقطنملا برغ يف ةيرضحلا يكسفيكشوتوفون ةنطوتسم ىلع تلوتسا
 نع يادياه يهريس ةيميلقإلا كسناهول ةيالو ةرادإ سيئر غلبأ  .ةقطنملا يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق لصاوتيو 
 امم ، انيميرك يف ةيعرفلا ةقاطلا ةطحم طيشنت ءاغلإ مت  .ينزيبورو كسناشتيسيلو كسريه يف ةينكس نابم يف قئارح
 .ءابرهك نودب ةقطنملا نم اًءزج كرت
 تاوقل نيلثمم لتقم نع رفسأ ، اًتقؤم ةلتحملا انيميرك ةدلبل ةيدلبلا راد يضارأ ىلع راجفنا عقو ، ياديح يحرس بسحبو 
 .يسورلا لالتحالا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ، ةهبجلا نم طسوألا ءزجلا يف  .ناميلو كسريهوتايفس هاجتا يف اهموجه ةيسورلا تاوقلا تلصاو ، سابنود لامش يف 

 ال  .اكنيرامو اكفيلياخيموفون يتنطوتسم هاجتا يف تامجهلا رمتست ، بونجلا يف  .اكفييدفأ نم برقلاب تامجه اونش
 .لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم يف نييندملاو يناركوألا شيجلل رمتسملا راصحلاو فثكملا فصقلا لازي
 9 بيصأو اولتق )ناميل يف نالفط مهنيب نم( صاخشأ 4 نع لقي ال ام نأ كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ 
 .راهنلا لالخ ةقطنملا يف فصقلا ةجيتن نييندم
  .ايزهزيروباز هاجتا يف مدقتلل يسورلا شيجلا لبق نم ةلواحمب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 .ةقطنملا يضارأ ىلع ةيخوراص ةبرض قالطإ مت ، ليربأ 26 موي حابص يف
 :يبونجلا هاجتالا 
 امم ، نوسريخل ىنميلا ةفضلا ىلع ةيسورلا تاوقلل زيكرت نع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 .فيالوكيمو هير يفيرك يهاجتا يف اًديدهت لكشي
 ديع ةلطع لالخ فصقلل تضرعت فيالوكيم نإف ، فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، ميك يلاتيف بسحبو 
 .ةنيدملا نم برقلاب ةيسورلا تاوقلا لبق نم ةلشاف موجه ةلواحم كانه تناك ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .حصفلا
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 هبش نم ةقطنملا ىلع نيخوراص قالطإ نع ، اسيدوأ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيشرام ميسكام نلعأ 
 .اًتقؤم ةلتحملا مرقلا ةريزج
 :ايليدوب هاجتا
 ةرادإلا سيئر ، فوزروب يهريسل اًقفو  .ةمهملا ةيديدحلا ككسلا تآشنم ىلع ةيخوراص تابرض نش ايسور لصاوت 
 تانايبلل اًقفو  .نيتايزوكو اكنيرمج يف ةيتحتلا ةينبلا تآشنم ةيسورلا تاوقلا تفصق ، استينيف يف ةيميلقإلا ةيركسعلا
 .نورخآ 18 بيصأو صاخشأ 5 لتُق ، استينيف يف يميلقإلا يعدملا بتكم نم ةيلوألا
 :يبرغلا هاجتالا 
 فيفل ةقطنم يف ةيخوراصلا تابرضلا نأ ، يكستيزوك ميسكام ، فيفل يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ 
 .نسارك ديدح ةكس ةطحم يف راجفنا نع ترفسأ
 ةيتحتلا ةينبلا دض ةيخوراص تابرض ثالث ذيفنت مت ، ينفير يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، لافوك يلاتيفل اًقفو 
 .دحاو صخش بيصأو ، اًرواجم اًلزنم 20 وحنب رارضأ تقحل ، كلذل ةجيتنو  .فينوبلودز ةقطنم يف ةيديدحلا ككسلل
 تامولعملا ةهجاوم 
 يف لوبساريت يف تعقو يتلا تاريجفتلا نأ ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تركذ 
 ام كارشإل وأ ايناركوأ عم برحلا ريربتل هميظنت مت دقو ، ةيسورلا ةصاخلا تامدخلا لبق نم زازفتسا يه ايرتسينسنارت
 ديفت تامولعم ةيناركوألا تارباخملا ىدل  .ايناركوأ دض ةيركسعلا تايلمعلا يف "فورتسينديرب افودلوم ةيروهمج" ىمسي
 .ةليلق مايأ لبق ثداوحلا هذه لثمل دادعتسالا اوأدب "فورتسينديرب افودلوم ةيروهمج" ىمسي ام ةداق نأب
 عمج ةلمح ليطعت ةلواحم يلاتلابو ،مارغلت يف ةيناركوألا نمألا ةمدخل اًفيزم ةشدرد توبور يسورلا داحتالا أشنأ 
 يف نمألا ةمدخل يمسرلا ةشدردلا توبور ةدعاسمب اهذيفنت متي يتلاو ، ةيسورلا تاوقلا تاكرحت لوح تامولعملا
 .ايناركوأ
 ريميدالف يسورلا يئاعدلا لايتغا ةلواحمل دادعإلا يف اهطروت نع ةيسور ةصاخ ةزهجأ ريرقت يناركوألا نمألا زاهج ىفن 

 موعزملا زاجتحالا لوح ةيسورلا ةيلارديفلا نمألا ةرئاد اهتمدق يتلا تامولعملا نإ ةيناركوألا نمألا ةرئاد لوقت  .فويفولوس
 .يلحملا يسورلا روهمجلا فدهتست ةفيزم ةياعد يه نييموقلا نييباهرإلا نم ةعومجمل
 
 يناسنإلا عضولا
 يف لاتسفوزآ نم ةيناسنإ تارمم ميظنت نأشب ةيسورلا تاوقلا عم قافتا ىلإ لصوتلا متي مل ، ليربأ 25 نم اًرابتعا 
 ممألل ماعلا نيمألا نم تبلط ايناركوأ نأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تركذ  .لوبويرام
 لفطو ةأرما فلأ نم رثكأ عنصملا يف ايلاح دجويو  .ةأشنملا ربع يناسنإ رمم نامضو ءدب سيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا
 ةمدختسم ، نويناركوألا نويندملاو نويركسعلا زكرمتي ثيح ، عنصملا مهادت ةيسورلا تاوقلا  .حيرج 500 نم رثكأو
 .تابابدلاو ةيعفدملاو تارئاطلا
 ءدب ذنم نييناركوألا نييندملا فوفص يف ةيحض 5718 ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس 
 ةماعلا ةيعدملا تحرص  .3053 بيصأو اًصخش 2665 لتُق .ليربأ 24 ىتح يسورلا داحتالا لبق نم قاطنلا عساولا وزغلا
 نم رثكأ حرُجو ًايندم 3818 لتُق ، ناسين / ليربأ 25 ىتح ، يناركوألا ماعلا يعدملا بتكمل اًقفو هنأ افوتكيدينيف انيريإ

 .ايناركوأ يضارأ يف 4000
 ةجيتن ايناركوأ يف لافطأ 606 نم رثكأ بيصأ ، 2022 ليربأ 25 حابص ىتح ثادحألل نيماعلا نيعدملا تانايبل اًقفو 
 .391 نم رثكأ بيصأو اًلفط 215 لتُق  .يسورلا داحتالا ناودع
 نع اهلوط ديزي قدانخ تدهوش  .لوبويرام نم برقلاب ىرخأ ةيعامج ةربقمل تامالع ةيعانصلا رامقألا روص ترهظأو 

 .ةنيدملا نم تارتموليك 5 دعب ىلع ، ميرك يراتس ةيرق يف رتم 200
 اًيلخاد نيدرشمك مهليجست مت صخش نويلم 2 نم رثكأ نأ انبزال انيرام ايناركوأ يف ةيعامتجالا ةسايسلا ةريزو تدافأ 
 .ةرم لوأل اًيلخاد حزان نويلم 1.9 حبصأ ، ءالؤه نمو  .ةلودلا يف ةيفرعلا ماكحألا قيبطت دعب
 نافيإ - ةيلحملا تاعمتجملا ءاسؤر حارس قالطإ مت ، فييك ةدمعو ايناركوأ ندم ةطبار سيئر ، وكشتيلك يلاتيفل اًقفو 

 .ةيسورلا رسألا نم - اكفيليريك ةيرق سلجم نم فييلام نافيإو اكفينيبسوفون ةيرق سلجم نم كينيس



 
Daily Digest  

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

 

 

 ةقطنم يف هير يفيرك هاجتا يف ةعقاولا ، ةيرضحلا اكفيردناسكلوأ اكيليف ةنطوتسم ناكس يسورلا شيجلا ربجي 
 ةدمع دافأ امك  .يرسقلا ءالخإلاب نوددهي مهنإف ، رمألل لاثتمالا مدع ةلاح يف  .ةنطوتسملا ةرداغم ىلع ، نوسريخ
 .نوسريخ ةنيدم سلجم ىنبم ىلع ىلوتسا يسورلا شيجلا نأ فيياخيلوك روهيإ نوسريخ
 وزغلل ةجيتن ةقطنملا يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدت نع ةزجوم تانايبب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا دهشتست 
 ال( يلي ام ررضت امك  .اًينكس ىنبم 2936 و اًصاخ الزنم 65185 ررضت ، ليربأ 25 نم اًرابتعا  .قاطنلا عساو يسورلا
 زاغلا ديوزتل ةأشنم 73  ؛ ءابرهكلا ديوزتل ةأشنم 30  ؛ هايملا تادادمإل اًقفرم 28 :)اكافونلوفو لوبويرام يف رامدلا لمشي
 22 و  ؛ ةيديدحلا ككسلل ةأشنم 332  لجرم لزانم 8  ؛ اًيحص اًقفرم 48  ؛ ةيميلعت ةسسؤم 122  ؛ ةيفاقث ةأشنم 87  ؛
 .ارسج
  
 يداصتقالا عضولا 
 تادنسلا عيب نم اينفيره رايلم 45 يلاوح لعفلاب تعمج دق ةموكحلا نأ يناركوألا ينطولا كنبلل ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ 
 .ةيركسعلا
 نع ضيوعتك جراخلا يف ةدمجملا ةيسورلا لاومألا دادرتسال ةيلآ لدعلا ةرازو عم كارتشالاب سيئرلا بتكم عضو 
 .ايناركوأب تقحل يتلا رارضألا
 تارداصلا ىلع ةضورفملا دويقلاو موسرلا عيمج تغلأ دق ايناطيرب نأ ةيناطيربلا ةموكحلل ةيفحصلا ةمدخلا غلبت 
 ايناركوأ يف لماك لكشب لمعلل ةزهاج نوكت نأ ضرتفملا نم ناك يتلاو ، ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا بجومب ةيناركوألا
 .2023 ماع نم اًرابتعا
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ، كنيرب تيجديرب نييعت حرتقاو  .ايناركوأ يف ةدحتملا تايالولا ريفس بصنمل ًاحشرم ندياب وج يكيرمألا سيئرلا حشر 
 ةرازو بتكم يف ةيقرشلا ابوروأ نوؤش نع اًقباس ةلوؤسم تناكو ايكافولس يف ةدحتملا تايالولا ةرافس سأرت يتلا
 .بصنملا اذه يف ، ةيساروألاو ةيبوروألا نوؤشلل ةيجراخلا
 نع نالعإلا متي نل هنأ ىلإ اًريشم ، ايناركوأ ىلإ ةيدنلوبلا تابابدلا لقن يكيواروم زويتام يدنلوبلا ءارزولا سيئر دكأ 
 .نييناركوألا ءاكرشلا ةمالس لجأ نم اهددع
 ةدوزم ايناركوأ ىلإ رمروتس ةعردم دنج تالقان لقنل هدادعتسا ىلإ سالاو نب يناطيربلا عافدلا ريزو راشأ ، هتهج نم 
 .تارئاطلل ةداضم كيرتسراتس خيراوص تافذاقب
 يحيسملا يعامتجالا داحتالا / يحيسملا يطارقميدلا داحتالا فالتئا ليصف غاص 
 بازحألا عجشيو  .ايناركوأ ىلإ ةليقثلا ةحلسألا لقن ىلإ ةيناملألا ةموكحلا وعدي رارق عورشم يناملألا ناملربلا يف 
 .ىنعملا اذهب كرتشم نايب رادصإ ىلع ىرخألا ةيسايسلا
 مت يذلاو ، برحلا اهتقزم يتلا ةيناركوألا ةقاطلل ةيتحتلا ةينبلا ءانب ةداعإ قودنص يف مهاس نم لوأ كرامندلا تناك 
 ، يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا نم يساسأ لكشب نوحناملا يتأي نأ عقوتملا نمو .2022 ليربأ لئاوأ يف هؤاشنإ
 .ةيلودلا تاسسؤملاو تاكرشلا نع اًلضف
 يسورلا زاغلا نمث عفدل ةدعتسم اهنإ تلاق يتلا ةيسورلا تامولعملا راكوس ةيناجيبرذألا ةيموكحلا طفنلا ةكرش تفن 
 .لبورلاب
 لكشب اًبرح ضوخي" وتانلا نأ ينعي ةيبرغلا ةحلسألاب ايناركوأ دادمإ نإ فورفال يجريس يسورلا ةيجراخلا ريزو لاق 
 ."ةريبك ةيوون برح رطاخم" ىلإ راشأو ، "ايسور عم يساسأ
  
 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  


