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.65الالیومالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

بینمااستراتیجیة،تحتیةبنیةبنایةصاروخأصابحیثقویین،انفجاریناألمسمساءكییففيوقعالھجوم.تحتالمدن
الروسیةالصواریخواصابتھذابجراح.9وإصابةواحدشخصمقتلعنأسفرمماسكنيحيفيسقطالثانيالصاروخ

الحواجزباستھدافالروسیةالقواتقامتكما.خمیلنیتسكيإقلیمفيوكذلككییفإقلیمفيفاستیفمنكلفيتحتیةبنیة
إقلیمفياألوكرانسیطرةتحتالمتواجدةالمدنكافةتبقىأخرى،ناحیةمن.وتشیرنیھیفسوميإقلیميمنكلفي

األعمالنھایةحتىالمیاهعنمقطوعةلیسیتشانسكستبقىلوھانسكفياإلقلیمیةاإلدارةلرئیسووفقامیاه،دونلوھانسك
وسیفیرودونیتسكوبوباسناروبیجنيمنكلفيمشابھوالوضعالالزم.بالتصلیحللقیامامكانیةھناكلیستألنھالعسكریة

ممامصنعاالصواریخاصابتدونیتسكإقلیموفيمحلیة.مدرسةقصفتمسیفیرودونیتسكوفيایضا.میاهدونتبقىالتي
میكوالیففيأماالخمیس،یومكراماتورسكضواحيصاروحواستھدفبجراح.3واصابةاشخاص3مقتلالىادى

فأصاب صاروخ روسي شركة لتصنیع المواد البنائیة.

قنابلمنكبیراعدداوالقتجویةھجمة50حواليوالخمیساالربعاءلیلتيخاللالروسیةالقواتشنتماریوبول.
منعددیبقىلذلكونتیجةمستشفىیتواجدكانحیثستالآزوفمنجزءتدمیرالىأدىمماماریوبولعلىالفوسفور
100حواليأنماریوبولمدینةسلطاتأعلنتذاتھ،الوقتوفي.ھناكاألنقاضتحتبجراحالمصابیناالوكرانالجنود

فيوكأنھماالشخاصھؤالءیعیشحیثصحیة،الغیرالظروفبسببالموتخطرتحتھمالمحلیینالسكانمنألف
محاوالتكافةإعاقةبسببوذلكواألدویةوالطعامالمیاهذلكفيبماالحیاةاساسیاتالىالوصولدونالوسطىالعصور
المدنییناجالءابریل29فيسیتمأنھالتفاصیلنشردونزیلینسكيالرئیسمكتبذكرالسیاق،ھذاوفياإلجالء.

المتواجدین مع آخر المدافعین عن مدینة ماریوبول الجنوبیة.

عدممنبالرغموذلكالشعبیةخیرسونبجمھوریةیسمىماتشكیلمحاوالتعنیتخلونالالروسالمحتلونخیرسون.
خیرسونإقلیمفيالمحتلینقاموقداإلقلیم.فيالصلةذاتاالستفتاءإلجراءالمحلیةوالسلطاتالسكاندعمعلىحصولھم

منالسكانویفراألوكراني.للجیشالخاضعةاألراضيمناإلنسانیةالشحنةوصولوإعاقةالمحلیینالسكانحركةبتقیید
ووفقاطبیة.لرعایةالمحتاجینیساعدكانالذيالطبيالكادرعددتقلیصالىادىمماالمحتلةكاخوفكانوفامنالحرب

لھیئة األركان العامة، یقوم الجیش الروسي بحجز المواطنین بشكل غیر قانوني وسرقة المزارعین.

عقبوصرحوبوردیانكا،كییفغوتیریشأنطونیوالمتحدةاألممعامأمینزارالمتحدة.األممالخارجیة.السیاسة
المحاصرینوالمدافعینالمدنییناجالءلتمكینمتواصلةزالتالالمكثفةالمناقشاتانأوكرانیافيأجریتالتياالجتماعات

الشؤونومنسقالمتحدةلألممالمقیمالمنسقبرئاسةالمتحدةاألممممثليوسیتوجھھذاماریوبول.فيالصلبمصنعمن
اإلنسانیة أوسنات لوبراني إلى زابوریجیا للتحضیر لإلجالء المحتمل من ماریوبل.

وجاءتزیلینسكي.الرئیسمعباللقاءوقامواوایربینكییفمرافقوفدمعبیتكوفكیریلالبلغاريالوزراءرئیسوزار
دعمھافيثابتةتبقىبالدهانالبلغاريالوزراءرئیسشددحیثبلغاریا،الىالغازإلمداداتروسیاقطعبعدالزیارةھذه

البلغاريوالوفدالمتحدةاالممعامامینتواجداثناءباألمسكییفبقصفقامتروسیاانالىاإلشارةوتجدرألوكرانیا.
تواجدأثناءكییفعلىالھجوممنصدمتھعنبوریلاألوروبیةالمفوضیةرئیسنائبأعربالسیاق،ھذاوفيھناك.

ھؤالء الممثلین األجانب في المدینة.

الدیمقراطیةعنللدفاعاإلعارة"قانونتشریعساحقةبأغلبیةاألمریكيالنوابمجلسأید.األمریكیةالمتحدةالوالیات
أوكرانیاإلىاألسلحةبتسلیمالمتحدةللوالیاتسیسمحالقانونإنتایمزنیویوركصحیفةوتشیر"،2022لعاماألوكرانیة

الموجھطلبھعنالخمیسیوماألمریكيالرئیسأعلنوقدالعقبات.منمتنوعةمجموعةمنالتخلصخاللمنأسرعبشكل
ألوكرانیا.وإنسانیةعسكریةمساعداتتوفیرشأنھامندوالرملیار33بقیمةجدیدةحزمةاعتمادبشأنالكونجرسإلى

الموافقةحالةفيوالتياقتصادیة،مساعداتدوالرملیار8.5والعسكریةالمساعداتمندوالرملیار20الحزمةوتشمل
مضادةوقدراتمدرعةومركباتإضافیةبمدفعیةاألوروبیینوالشركاءكییفلتزویددوالرملیار20.4ستخصصعلیھا

عنفضالًالطبیة،والخدماتوالطاقةالغذاءودعمأوكرانیاحكومةبتمویلالحزمةستسمحكماللطائرات.ومضادةللدبابات
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والمتوسطةالصغیرةالزراعیةالشركاتالحزمةستدعمآخًراولیسوأخیًراالدعائیة.والروایاتالروسيالتضلیلمكافحة
الحجم خالل موسم حصاد الخریف وموضوع شراء الغاز الطبیعي.

الھجرةبشأناألوروبياالتحادنھجلتعزیزاإلجراءاتمنجدیدةحزمةاألوروبیةالمفوضیةاقترحت.األوروبياإلتحاد
الحزمةھذهمنوالھدفالروسي.الغزومنذاألوروبياالتحادإلىأوكرانيالجئمالیین5حواليدخولبعدوذلكالقانونیة

الالعمالةنقصمشكلةحلأیًضاولكنالشرعیةغیرالھجرةمنوالحدللمھاجرینأبسطقانونیةمساراتتوفیرفقطلیسھو
الحقوقتقدیمتموالذیناألوروبياالتحادإلىعبرواالذینلألوكرانبالنسبةأماالصحیة.الرعایةمثلالقطاعاتفيسیما

الكاملة لھم، فإن المفوضیة تقدمت باقتراح مشروع تجریبي خاص بھم فقط.

لمعاییروفًقاالحدیثةالغربیةواألنظمةاألسلحةإلىالسوفیتیةالحقبةأسلحةمنالتحولفيأوكرانیالدعممستعدالناتوحلف
مدىعلىالدعملتقدیمالناتوحلفاء"یستعدستولتنبرغ:صرحوقدالطویل.المدىعلىاألوكرانيالجیشستقويالتيالناتو
األسلحةإلىالسوفیتیةالحقبةإلىتعودالتيالقدیمةالمعداتمناالنتقالعلىأوكرانیایساعدونوھمالزمنمنطویلةفترة

واألنظمة األكثر حداثة التي تتوافق مع معاییر الناتو والتي تتطلب أیًضا مزیًدا من التدریب".

نائب693بینمننائبا586صوتحیثألوكرانیا،الثقیلةاألسلحةتوریدلصالحساحقةبأغلبیةاأللمانيالبوندستاغصوت
فيساعةمنأكثرالصلةذاتالمناقشاتاستمرتوقدالتصویت.عنسبعةوامتنع100ضدهصوتبینماالقرارلصالح
القرارسیسمحالمثالسبیلوعلىالثقیلة".باألسلحةكییفامداد"تكثیفإلىالحكومةالقرارھذاویدعوالسابق.الیوم

الفورعلىالسوفیتیةالحقبةدباباتإرسالالشرقیةالناتولدولیمكنبموجبھوالذيالدباباتتبادلإجراءفيقدًمابالمضي
إلى أوكرانیا واستالم الدبابات األلمانیة في مرحلة الحقة كبدیل لتلك التي تم ارسالھا ألوكرانیا.

بعدالقرارھذاوجاءاوكرانیا،فيللبعثةاغالقھاعنأوروبافيوالتعاوناألمنلمنظمةالخاصةالمراقبةالبعثةأعلنت
رفض روسیا لتمدید تفویض البعثة.

الجنائیةالمحكمةعننیابةاألدلةتجمیعفيللمساعدةالعسكریةالشرطةارسالتنويھولنداالحرب.جرائمفيالتحقیق
منواآلناوكرانیاالىفرنسامنمحققونوصلحیثالحربجرائمفيتحقیقامارسفيسابقاالمحكمةاطلقتوقدالدولیة.

المقرر ان یتبعھم وفد ھولندي للعمل لعدة اسابیع.

اتھاماتوجھتقداألوكرانیةالسلطاتأنفینیدیكتوفاایرینااوكرانیافيالعامالمدعيمكتبرئیسةأفادتذلك،غضونفي
منالبالدبھاتمكنتالتياالولىالمرةھيوھذهبوتشا،فيالجماعيالقتلفيبتورطھممشتبھروسجنود10ضدجنائیة

.رفع قضیة جرائم حرب ضد روسیا

األسرمنشخص45تحریرتمحیثوروسیااوكرانیابیناألسرىتبادلمنجدیدةحولةاجراءتماإلنسان.حقوق
فیریشوك.إلیریناوفقاوذلكمدني،12وكذلكبجراح)مصابین5(منھمجندي20وضابط13بینھمالروسي

أكدقدوالذيرسمیة،بعثةضمنأوكرانیافيغروسيرافائیلالذریةللطاقةالدولیةللوكالةالعامالمدیریتواجد.الطاقةأمن
المراقبةالبعثةزیارةأثناءأیًضا،یوجنواوكراینسك.مدینةمنبالقربالنوویةللطاقةمحطةفوقمباشرةحلقصاروخاأن
التيالمناطقفياآلمنالنطاقضمنتزالاللكنھامرتفعةاإلشعاعمستویاتأنعلىالتأكیدتمتشیرنوبیلمنطقةإلى

حفرت فیھا القوات الروسیة الخنادق في التربة شدیدة التلوث.

محتوىبأيالمكررةالمنتجاتاآلنبعدالشركةتقبللنالروسي.النفطشراءعلىقیودھاستشددأنھاشلشركةأعلنت
شراءمنالتدریجيالتخلصبشأنقرارھاعنبالفعلالماضيالشھرأعلنتقدوكانتالمخلوط.الوقودذلكفيبماروسي
لشرائھاالشركةضدضجةمواجھةبعدوذلكالطبیعيالغازإلىالنفطمنالروسیةالھیدروكربوناتوجمیعالروسيالخام

شحنات خام روسیة في األیام التي تلت غزو موسكو ألوكرانیا.

قاموقدأوكرانیا.ضدالوحشيوالعدوانالروسيالعسكريللتعزیزرئیسًیاتمكینًیاعامالًاألحفوريالوقودصادراتُتعد
للوقودبحراًالمنقولةوالتجارةاألنابیبخطوطعنمفصلةبیاناتمجموعةبتجمیعالنظیفوالھواءالطاقةأبحاثمركز

األحفوري الروسي لتسلیط الضوء على كیفیة مساھمة مشتریات روسیا من النفط والغاز والفحم في الحرب.
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منطنا61الروسالمحتلونسرقحیثمؤقًتا،المحتلةاألراضيمنالغذاءوإمداداتالحبوبسرقةتستمر.الغذائياألمن
كامیانكامدینةفيزراعیةشركةنھبالروسيالجیشبأنالتحقیقویفیدزابوریجیا.فيزراعیةشركةمنالقمح

دنیبروفسكا بعد تھدبد السكان المحلیین ھناك.

العقوباتمنالتالیةالجولةتشملأنالمرجحمنالسادسة.العقوباتلمجموعةالتحضیراألوروبياالتحادیجريالعقوبات.
وبلغاریا.بولنداإلىالغازشحناتقطعبوتینفالدیمیرالروسيالرئیسبدأأنبعدوذلكالروسيالنفطعلىتدریجًیاحظرا
المقبلة،األوروبياالتحادعقوباتحزمةفيروسیا،فيبنكأكبر،Sberbankإدراجفيللنظرمستعدةألمانیاأنُیزعم

.بلومبرجوذلك بحسب

أبریل27إلى21منالفترةخاللسنتر""لیفاداالحكومیةغیرالروسیةاألبحاثمنظمةأجرت.األخیرةالرأياستطالعات
بـاالھتمامأنأبریل28فيصدرتالتياالستطالعنتائجتظھراألوكرانیة.الروسیةالحرببشأنروسًیاوطنًیااستطالًعا
أوكرانیافيالروسیةالمسلحةالقواتألعمالالدعمیزالالبینماالتضاؤل،فيآخذروسیافيالخاصة"العسكریة"العملیة
الرقمھذاانخفضفقدمارسبشھرمقارنةذلكومعالروسیة.المسلحةالقواتتصرفاتیؤیدونالروسمن٪74مرتفًعا:
والحكومة٪)57(األطلسيشمالوحلفاألوروبياالتحاددولعلىاللومالمشاركینمعظمویلقيھذاطفیف.بشكل

الخاصة"العسكریة"العملیةأنالمستطلعینمن٪73یعتقدكماأوكرانیا.فيالمدنیینوقتللتدمیر٪)17(األوكرانیة
ستنتھي بانتصار روسیا.

ماریوبول،متاحفمننوعھمنفریدمعروض2000منأكثردونیتسكإلىوأخذواالروسالمحتلونسرقلقد.الثقافة
بخطمكتوبفریدتوراةوملفقدیمةوأیقوناتوآیفازوفسكيلـكوینجيأصلیةأعمالبینھاومنالمدینة،لمجلسوفًقاوذلك
القرنمنالسكیفيالذھبیضمكانوالذيالمحليللعلممیلیتوبولمدینةمتحفعلىالروسالمحتلونواستولىھذاالید.

الرابع قبل المیالد، جاء ذلك عن اإلدارة العسكریة اإلقلیمیة في زابوریجیا.

الالفنسیبقىفھلتتواصل،الروسالفنانینمشاركةحولوالنقاشاتیقترب،كانومھرجانجاريالبندقیةبیناليرأي.
اولغابقلم"روسیاحولحقائق5اوالسیاسةدونالفن"الرأي:اقرأالسیاسیة.للدعایةوسیلةھوالفنھلالعكس؟اوسیاسیا؟
Docudaysلدىسابقةومبرمجةثقافیةومدیرةافالمامینةبیرزول، UAالمعھدفياالفالملتصنیعسابقةومدیرة

االوكراني.

زاویة القراءة:

ما ھي الخطوة التالیة لبوتین؟ انظر الى سوریا | بولیتیكو●

یجب أن یبدأ اآلن | اإلیكونومیسترئیس الوزراء األوكراني یقول إن التخطیط إلعادة اإلعمار●

reporters.media|الحیاة"قیدعلى"ارجعمؤسسةممثلي●

| نیویوركرالحرب في أوكرانیا ھي حرب استعماریة بقلم تیموثي سنایدر●

احصائیات:

إلىاستناًداتقدیرًیاحساًباالتقریریعرض.فوربسحسبالشاملة،الحرببدایةمنذأوكرانیاإلىاألوكرانمن٪25عاد●
البیانات التي قدمتھا األمم المتحدة وحكومات البلدان المختلفة، باإلضافة إلى شركة تشغیل الھاتف المحمول فودافون.

10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●

APV،986-الدبابات،23000حوالي-األفراد:2022أبریل29صباًحا، - MLRS،435-المدفعیةأنظمة،2418 -

،8-قوارب،1695-مركبة،155-ھلیكوبترطائرات،189-طائرات،73-للطائراتمضادةحربیةأنظمة،151
SRBMنظام،31-خاصةمعدات،229-والتكتیكيالتشغیليالمستوىمنطیاربدونطائرات،76-وقودناقالت

الروسیة.للخسائرالتفاعليالعداداتبع،أیًضا.4-المحمول
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كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

.help.gov.uaاإلنسانیةالمساعداتموقع-

Goodكییففيالمتواجدالمخبزادعم- Bread for Good Peopleلذويالعملیوفرالذي
االحتیاجات ویقدم الخبز لسكان كییف المتواجدین في المدینة.

االنساني القریب الیك.المركزادعم-
ھذانشراواالجتماعيالتواصلوسائلعبراوكرانیافيالوضعحولالمحدثةالمعلوماتانشر-

التحدیث.
.االلكترونيموقعناوعلىتویتراشترك في استالم تحدیثاتنا الیومیة في-

المعلومات.منلمزیدھنااضغط.PayPalخاللمنالتبرععبرمشروعنادعمبإمكانك-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!

ترجمة لیا رضا.
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