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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليوم ال78
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا
المدن تحت الهجوم .شنت القوات الروسية ليلة  12مايو عدة هجمات جوية على نوفغورود سيفيرسك في إقليم تشيرنيهيف حيث تم
الحاق الضرر بمباني إدارية وسكنية ومدارس مما أسفر عن وقوع اصابات بين المدنيين .وقد تم الهجوم كذلك على موقع بنية تحتية في
إقليم بولتافا ،كما قتل شخص واحد إثر القصف على لوزوفا في إقليم خاركيف .أما في إقليم ميكواليف فقد تمت إصابة  9اشخاص
بسبب القصف األخير ،فيما تواصل القوات الروسية قصف زيلينوديلسك الواقعة على الحدود مع إقليم خيرسون .وفي إقليم لوهانسك ،تم
تسجيل  26هجمة بالقذائف المدفعية ،حيث يحاول الروس السيطرة على مدينة روبيجني واغالق الطريق السريع ليسيتشانسك-باخموت
والسيطرة على سيفيرودونيتسك .وخالل يوم واحد ،تم اضرار  24مبنى سكني هناك .وفي إقليم خيرسون قصفت القوات الروسية
بالمدفعية  BM21جراد المناطق السكنية مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية .وفي غضون ذلك ،تستمر الحرائق في الغابات ،حيث
هناك حوالي  8هكتارات منها مشتعلة بالنيران حاليا .وفي إقليم دونيتسك ،قصفت القوات الروسية مصنع الفينول في مجتمع نيويورك
بالذخيرة العنقودية مما أدى إلى إصابة شخصين بجراح .وتستمر المعارك المكثفة على طول خط المواجهة.
المدن تحت اإلحتالل .قدمت السلطات الروسية المعلنة من جانب واحد في إقليم خيرسون طلبها الرسمي لالنضمام إلى االتحاد الروسي،
وردا على ذلك صرح ممثل فالديمير بوتين دميتري بيسكوف بأن القرار الخاص بطلب انضمام إقليم خيرسون الى االتحاد الروسي
يجب أن يتخذ من قبل سكان اإلقليم ليكون ذات "قوة قانونية" .ومع ذلك ،تود السلطات تجاوز االستفتاء والدعوة إلى الضم المباشر
لإلقليم .وتفسير ذلك هو أنه ال يوجد دعم شعبي كبير لمثل هذا القرار وهو األمر الذي كان متوقعا .في غضون ذلك ،يتوقع معهد
دراسات الحرب أن القوات الروسية ربما تستعد لشن عمليات هجومية جديدة للسيطرة على إقليم خيرسون بأكمله في األيام المقبلة.
ماريوبل .يمكن مقارنة ماريوبل أكثر وأكثر ب"غيتو القرون الوسطى" بسبب نقص الموارد والخدمات الطبية ،فضالً عن انقطاع
إمدادات المياه والغاز والكهرباء .وقد ذكرت أمينة المظالم األوكرانية دينيسوفا أن القوات الروسية ال تبقي للجرحى العسكريين فرصة
للبقاء على قيد الحياة ،حيث دمرت المستشفى العسكري الثاني تحت األرض في آزوفستال قبل يومين بهجوم صاروخي قتل 10
اشخاص وادى الى اصابات بين العسكريين والمدنيين .كما يواجه المتواجدون في آزوف ستال خطر اإلصابة بالعدوى ،حيث يوجد
نقص في المضادات الحيوية واألدوات الطبية والضمادات المعقمة ،وحتى في حالة اإلصابات الطفيفة يضطر األطباء إلى بتر أطرافهم.
وقد أفادت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك أن أوكرانيا اقترحت على روسيا استبدال المدافعين الجرحى في آزوف ستال مقابل
اسرى الحرب الروس.
محاكمة الجرائم .ستعقد أوكرانيا أول محاكمة قضائية للعسكري الروسي المتهم بقتل مواطن اوكراني مدني خالل الحرب الروسية
الجارية ضد أوكرانيا ،وهو جندي روسي اسمه فاديم شيشيمارين ويبلغ من العمر  21عاما والذي كان قد قتل مواطنا غير مسلح في إقليم
سومي العتقاده بأن الرجل كان يمكنه تقديم المعلومات للجانب الروسي عن القوات المسلحة األوكرانية .وقد أطلق المتهم عدة عيارات
نارية من خالل النافذة المفتوحة للسيارة من بندقية كالشينكوف على الضحية التي كانت تبلغ من العمر  62عامًا.
ثمن الحرب .صرح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية األوروبية فالديس دومبروفسكيس إن أوكرانيا ستحتاج إلى حوالي 600-500
مليار يورو إلعادة اإلعمار .ولذلك سيحتاج االتحاد األوروبي إلى إعداد استجابة منسقة من قبل المجتمع الدولي للتحديات المتفاقمة
واضاف أن المفوضية األوروبية مستعدة لتنسيق االستجابة المذكورة .ووفقا لفيرنر هوير رئيس بنك االستثمار األوروبي فإن تكلفة
إعادة إعمار أوكرانيا قد تبلغ حوالي تريليونات ،لذلك يجب أال تترك أوروبا لوحدها في مواجهة نتائج الحرب الروسية في أوكرانيا .وقد
دعت سابقا كل من سلطات أوكرانيا واالتحاد األوروبي إلى إعداد خطة مماثلة لخطة مارشال إلعادة بناء أوكرانيا ،حيث أعلنت بعض
الدول األوروبية عن استعدادها إلعادة بناء مناطق أو مدن معينة في أوكرانيا.
السياسة الخارجية .أقر مجلس الشيوخ التشيكي بأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا هي إبادة جماعية للشعب
األوكراني ،وسبق أن أصدرت إستونيا وليتوانيا قرارات مماثلة.
الناتو .جاء في بيان مشترك للرئيس سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا ماري في هلسنكي" :يجب على فنلندا التقدم بطلب للحصول
على عضوية الناتو دون تأخير" ،بينما يدعم الناتو القرار ومن المتوقع أن يتم منح صفة العضوية للبالد بسرعة .ويأتي هذا القرار بعد
غزو روسيا ألوكرانيا وكذلك ألن فنلندا تقع على الحدود المباشرة مع روسيا.
األمن الرقمي .أفادت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا وإستونيا واالتحاد األوروبي أن روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني
ضخم ضد شبكة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية فياسات وهي شركة في كاليفورنيا تقدم خدمات اتصاالت عالية السرعة عبر األقمار
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الصناعية وقد استخدمت الحكومة األوكرانية خدماتها كثيرا .وقد جاء الهجوم بعد أسابيع قليلة من إصابة بعض مواقع الحكومة
األوكرانية ببرنامج "ممسحة" الذي يعمل على تدمير البيانات .وكان هدف الهجوم هو تعطيل قيادة أوكرانيا وعرقلة تحكمها بقواتها
خالل الساعات األولى الحاسمة من الغزو الروسي.
افتتح ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي األوكراني يوم األربعاء في  11مايو قمة باريس اإللكترونية
 ،2022حيث ذكر أنه قبل الحرب كان هناك مبالغة كبيرة بشأن القدرات اإللكترونية الروسية ،وقد خشي الغرب بعد الغزو الروسي
ألوكرانيا في  24فبراير من هجوم مختلط عبر اإلنترنت وخارجه من قبل الروس ،ومع ذلك فشلت موسكو في تسجيل أي انتصارات
مهمة في مجال اإلنترنت .هذا وقبل يوم واحد من المؤتمر السيبراني التقى وزراء الدول الصناعية السبعة في دوسلدورف لمناقشة
مستقبل الرقمنة مع التركيز الموضوعي على األمن السيبراني وأكدوا في بيان صحفي أنهم سيواصلون دعمهم ألوكرانيا في الدفاع عن
شبكاتهم ضد الحوادث اإللكترونية .وقد تمت دعوة فيدوروف أيضًا لالنضمام إلى اجتماعات  G7في دوسلدورف ،حيث كانت أوكرانيا
على رأس جدول األعمال .اضطلع على الجدول الزمني الذي أنشأه معهد السالم السيبيراني ( )CyberPeace Instituteوالذي يشمل
الهجمات اإللكترونية المبلغ عنها ضد المؤسسات والمنظمات األوكرانية بما في ذلك المنظمات المجتمع المدني الغير حكومية.
زاوية القراءة:
●
●
●
●

سيكون من الصعب على االقتصاد االوكراني التصدي لحرب مطولة – أيكونوميست.
الخسائر االقتصادية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا تختبر التضامن الغربي  -نيويورك تايمز ()nytimes.com
لماذا تشكل روسيا مراكز احتجاز في أوكرانيا؟  -ايكونوميست.
لماذا النصر األوكراني مهم للعالم؟  10أسباب من المؤرخ األمريكي تيموثي سنايدر ()infopost.media

احصائيات:
أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  10صباحً ا 11 ،مايو
 :2022األفراد  -حوالي  ، 26650الدبابات  ، APV - 2873 ، 1195 -أنظمة المدفعية  ، MLRS - 191 ، 534 -أنظمة الحرب
المضادة للطائرات  ، 87 -طائرة ثابتة الجناحين  ، 199 -طائرات هليكوبتر  ، 161 -مركبات ذات بشرة ناعمة وناقالت وقود 2019 -
 ،قوارب وقوارب خفيفة السرعة  ، 13 -طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي  ، 398 -معدات خاصة  ، 41 -صواريخ
كروز  .94 -أيضا  ،تابع العداد التفاعلي للخسائر الروسية.
كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

-

ادعم الكتيبة الطبية "الفرسان" وهي منظمة تطوعية للمسعفين تعمل منذ عام  2014حيث يقدم فريقها المساعدة الطبية
في المناطق الساخنة .ويقوم الفريق حال ًيا بجمع التبرعات ألقنعة الغاز للمسعفين في المناطق الساخنة للوقاية في حالة
التعرض لهجوم كيميائي.
انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر هذا التحديث.
اشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في تويتر وعلى موقعنا االلكتروني.
بإمكانك دعم مشروعنا عبر التبرع من خالل  .PayPalاضغط هنا لمزيد من المعلومات.

شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!
ترجمة ليا رضا.
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