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صباحا04.05.2022.10:00الیوميالتحدیثأوكرانیا.فيالحرب

الىمرئيبشكلزیلینسكيالرئیسسینضمحیثاوكرانیا،فيوالوضعبوتشامذبحةلمناقشةالیومالمتحدةاألممأمنمجلسسیجتمعبوتشا.مذبحة
مجلسفيلروسیامكانھناك"لیسأنھالخارجیةوزیرصرحذلك،غضونوفيالمذبحة.موقعمنعیانشھودبھأدلىماحولخطابإللقاءالجلسة

لذلكبالمھزلة،اإلنسانلحقوقالمتحدةاألمممجلسفيالروسیةالعضویةالمتحدةاألمملدىاألمریكيالسفیروصفبینمااإلنسان"،لحقوقالمتحدةاألمم
یجب البحث عن سبل لوقف ھذه العضویة.

وصفھوالحدیثةالمدینةھذهفيحصلوماحولكمترونھ"مامشیراالجماعیةباإلبادةھناكحدثمابتسمیةوقامبوتشاباألمساألوكرانيالرئیسزار
قتلتمقدبأنھعلمعلىإنناجماعیة.كإبادةبھایعترفأنالعالموعلىحربجریمةإنھاالحیوانات.معاملةمناسوأالناسعاملالذيالروسيللجیش

وتعذیب اآلالف من الناس بما في ذلك قطع أجزاء من أجساد الضحایا واغتصاب النساء وقتل االطفال. إنني اعتقد أن ھذه ھي إبادة جماعیة".

لسنوات،بلفقطلدقائقلیسالضحایاذكرىإحیاءیتواصلأنیجبحیث،الروسيالصمتمنسنوات10إلىاألوكرانيالمدنيالمجتمعممثليیدعو
بینما على الثقافة الروسیة التزام الصمت لسنوات بسبب الجرائم المرتكبة.

حیثاإلقلیم،علىالكلیةالسیطرةاستعادةبعدكییفإقلیمفيالمدنیةالخسائرعناألوكرانيالعامالمدعيمكتبأبلغاالنسان.حقوقانتھاكمحاكمة
أشارت التقییمات األولیة إلى أن أسوأ الخسائر من حیث عدد القتلى تشھدھا بورودیانكا في إقلیم كییف.

االتحادوأكدأوكرانیا.ضدروسیاحربفيشاركأوارتكبشخصبأيالخاصللتحقیقخاصة"قانونیة"آلیةتشكیلعلىزیلینسكيالرئیسوافق
األوروبي یوم اإلثنین على استعداده إلرسال فرق تحقیق مشتركة لتوثیق جرائم الحرب بالتنسیق مع المدعي العام األوكراني والیوروبول ویوروجست.

نیویوركصحیفةقامتاألثناء،ھذهوفيالقوات.انسحاببعدحدثتبوتشافيالقتلعملیاتأنزاعمةمكثفةتضلیلحملةروسیاشنتذلك،غضونفي
جثث المدنیین كانت ملقاة في الشوارع لعدة أسابیع منذ منتصف مارس.بدراسة صور األقمار الصناعیة لبوتشا ووجدت أنتایمز

الروس الذین انسحبوا من بوتشا والمسؤولین عن الفظائع التي وقعت ھناك.قائمة بأسماء الجنودنشرت المخابرات الدفاعیة األوكرانیة

أوكرانیا.فيالروسیةالقواتارتكبتھاالتيالفظائعیبررمقاالً"RIA"للدولةالمملوكةالروسیةاإلعالمیةالشركةنشرتالروسیة.والدعایةالتضلیل
"القضاءوالنازیة"على"القضاءبمھمتيروسیاتقومذلكعلىوبناءیموت.أنویجبنازيأوكرانيكلتقریباأنھيالرئیسیةالرسائلبعضومن

على االوكرانیة" إلعادة التوازن في البالد. كما ینبغي تدمیر أوكرانیا اقتصادًیا وسیاسًیا لدفع ثمن غلطتھا أمام روسیا.

مستشفىمثلالمدنیةالتحتیةالبنیةعلىالھجماتتبریرروسیاتحاولحیثالروسیة،الحكومةلدىالتكھناتنقاطأھممن"آزوف"كتیبةتزالال
على"القضاءفيروسیاھدفیرتبطماوغالًبااألماكن.ھذهفي"آزوف"لكتیبةقواعدوجودعنزاعمةللدراماماریوبولمسرحأوللوالدةماریوبول
Euromaidanمنظمةأعدتبالفعل؟كذلكالوضعھوھلولكنمعینة.بقواتالبالدفيالنازیة" SOSاإلنسانلحقوقالحكومیةغیراألوكرانیة

إجابات على األسئلة األكثر شیوًعا حول كتیبة "آزوف". وھا ھي اإلجابة المختصرة: ال! كتیبة آزوف لیست نظام نازي جدید.

ولتعزیزخاركیفعلىالسیطرةلتحاولقواتھابعضمواقعبتغییرروسیاوتقومولوھانسك.دونیتسكإقلیميفيمتوتراالوضعیبقىالھجوم.تحتالمدن
صرحفقدمیكوالیف،أماتوقف.دونمسموعةاالنفجاراتخیرسونففيالتوتر.بغایة4الاألقالیمھذهفيالوضعیبقىوعلیھخیرسون.علىسیطرتھا

61واصابةطفلذلكفيبمااشخاص10مقتلعنأسفرمماالعنقودیةبالقذائفللقصفتعرضتالمدینةانسینكیفیتش،ألكسندربلدیتھا،رئیس
یومالمحاصرةالمدینةالىالوصولمناالنسانیةوالمساعداتاالجالءفریقيیتمكنلمحیثماریوبل،فيمحاصرامواطنألف130والیزالبجراح.
إقلیمتحریرمناألوكرانيالجیشتمكنالوقت،ذاتوفياألحمر.للصلیبالدولیةاللجنةلمتحدثةوفقاوذلكالتوالي،علىالرابعللیوموذلكاالثنین،

جیتومیر من القوات الروسیة وتم فتح الطریق الى تشیرنیھیف وایصال المساعدات االنسانیة الى ھناك.

كمالتوانیا.كالیبیدا،فيالروسیةالسفارةاغالقسیتمكمابوتشا.مذبحةعلىرداروسیامنسفیریھاوالتفیالتوانیامنكلاستدعتالخارجیة.السیاسة
الدبلوماسیینھؤالءنشاطاتبأنالقرارھذاتوضیحوتمروسي.دبلوماسي35اتجاهبالمثلقامتوفرنساارضھامنروسیادبلوماسیا40ألمانیاطردت

اوروبیة.دولعدةمندبلوماسي100عنیزیدماطردتمسابق،وقتوفيالبلدین.أمنتھدد

الرئیسوصرحألوكرانیا.الروسيالغزوتمكینفيمساھمةبیالروسیة9وروسیةشخصیات9علىالعقوباتستفرضأنھاكنداأعلنتالعقوبات.
الدنماركوحظرتھذااألوكرانیة.بوتشافيالمدنیینقتلبسببوالفحمالنفطبمجاليالخاصةروسیاضدالعقوباتتشدیدیجبأنھماكرونالفرنسي

النفطبحظرخاصةاجراءاتتتخذلنانھاالنمساافادتحیثالموضوع،ھذااتجاهاوروبافيموجودااالنقسامیبقىذلك،ومعالروسي.النفطشراء
الروسي، فضال عن خوف المانیا والمجر من الركود.

القیودمنالمزیدالجدیدةالحزمةتشملوقد.لبولیتیكووفقاوذلكالقادمة،العقوباتلوكسمبورغفيالیوماالوروبياالتحادلدولالمالیةوزراءوسیناقش
شبكةعنبالفعلفصلھاتمروسیةبنوكأربعةعلىالعقوباتمنوالمزیداألفراد،علىصرامةوأكثرجدیدةوعقوباتالحدیثة،التكنولوجیاصادراتعلى

منفصلة.عقوباتمنھاكلعلىاألوروبياالتحادبھیفرضلمالذيالوقتفي،SWIFTالدولیةالمدفوعات
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التمویلتلقيمنوبیالروسیاالروسياالتحادالستبعادخططھفيقدًماالمضيعلىوالتنمیةاإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكإدارةمجلسصوت
إلغاءأوتعلیقللبنكیحقذلك،علىوعالوةالبلدین.منأيفيالجدیدةالفنيالتعاونأنشطةأوالمشاریعتمویلعدمعلىالقرارینصحیثللمشاریع،

مدفوعات التمویل على المشاریع القائمة حالیا.

استقرارعلىحاسمبشكلالتالیةالعواملتؤثرقدحیثروسیا،علىحقیقةتؤثرأنیمكنالتيالعقوبةعنعامةلمحةللمستقبلاألوكرانيالمعھدأعد
النتھاكثانویةعقوباتعنفضالًالصین،و/أوأوروباقبلمنالنفطمشتریاتعلىحظرفرض)2(؛(انخفاضھا)النفطأسعار)1(وھي:المیزانیة
السیاسةفياماوالتعدین.والغازوالنفطواإللكترونیاتالمیكانیكیةوالھندسةوالسیاراتالطیرانقطاعاتعلىللعقوباتاألكبرالتأثیرسیكونالحظر.

واإلماراتوتركیاوالھندالصینمثلالثقیل"الوزنذات"الدولذلكفيبماالغربیة،غیرالدولمعظممعالحیاد/التعاونعلىروسیافتعتمدالخارجیة
أوسنةخاللالنظامعلىكبیربشكلالعقوباتھذهتؤثرلنحیثاألمد،طویلالعقوباتتأثیرسیكونإلخ.السعودیة،العربیةوالمملكةالمتحدةالعربیة
سنتین.

بیاناتأشارتكماشمیھال.الوزراءلرئیسوفقاوذلكالروسي،الغزوبسبباإلجماليالمحليالناتجمن٪50إلى٪35منأوكرانیاتخسراالقتصاد.
غریفناملیار2حواليتخسرالمیزانیةأنكذلكالوزراءرئیسأبلغوقدالمزید.وھناكشھرًیادوالرملیارات10حواليالحربتكلفةأنباألمسنشرت

یومًیا.دوالرملیار4.25-التحتیةوالبنیةالیومفي

الجاریة.العسكریةاألنشطةبسببالزراعیةاألراضيمنھكتارملیون3.5تبلغمساحةزرعالمستحیلمنأنھالزراعةوزارةأفادتالغذائي.األمن
وعلیھ، للتعویض عن الخسائر المحتملة، توصي الوزارة المزارعین بإعطاء األولویة لزراعة بذور عباد الشمس واللفت وفول الصویا.

ممثليضدجریمة74ارتكابتمفقدألوكرانیاالعامالمدعيمكتبلبیاناتوفًقاأنھأوكرانیافياإلعالموسیاسةالثقافةوزارةأفادتاإلعالم.وسائل
تعرضواصحفي15و3وفقد13واصیب8اختطافوتمصحفي18قتلحیثأجانب،صحفیینضدجریمة19ذلكفيبمااإلعالم،وسائل

وھجوماختراقحالة22تسجیلتمكماواإلذاعات.التلفزیونأبراجتدمیرأوإتالفإلىأدتقصفحاالت7عنیقلالماتسجیلوتمھذاللترحیل.
إلكتروني على وسائل اإلعالم.

بأنالخاصالحدیثمنالكثیرھناكاألخیرةاآلونةوفيلروسیا.اإلمبراطوريوالتوجھاالستعمارإنھاءحولمقاالتناسلسلةنواصلإنناالقراءة.قائمة
"األسطورةالیوم،مقالناوفيجدید."عظیم"بانتصاراالحتفالمنموسكولتتمكنأوكرانیا،فيللحربنھائيكموعدالنصریوموھومایو9حددبوتین

والدعمأوكرانیا،في"استعمار"بوتینرغبةتأتيأینمنبشرحالفنمجالفيمؤرخلیفتشینكو،إلیایقوموأوكرانیا"،العظیم"النصرعن"الروسیة
الشعبي لھ وكیف یكرر تاریخ الدیكتاتوریة الروسیة نفسھ مرة أخرى.

احصائیات:

منواحدةھيوأوكرانیاباأللغام.الملیئةأوكرانیاأراضيمساحةھيالحرب)قبلمربعكیلومتر00016بمساحة(مقارنةمربعكیلومتر80000●
باأللغام.محاطینسنواتثمانيمنذشخصملیون1.8منأكثریعیشحیث،العالمفيباأللغامالموبوءةالدولأكثر

-األفراد:2022أبریل5صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،676-الدبابات،18500حوالي - MLRS،332-المدفعیةأنظمة،1858 طائرات،150طائرات-،55-للطائراتمضادةأنظمة،107

-خاصةمعدات،94-والتكتیكيالتشغیليالمستوىمنطیاربدونطائرات،76-وقودناقالت،7-قوارب،1322-مركبات،134-ھلیكوبتر
الروسیة.للخسائرالتفاعليالعدادأیًضااتبع.4-المحمولSRBMنظام،25

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

EUROMAIDANدعوةفضلكمنانشر- SOSماریوبل.منوالمرضىللجرحىالفوريلإلجالء
انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانیا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر ھذا التحدیث.-
.االلكترونيموقعناوعلىتویتراشترك في استالم تحدیثاتنا الیومیة في-
المعلومات.منلمزیدھنااضغط.PayPalخاللمنالتبرععبرمشروعنادعمبإمكانك-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!
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