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82-81الالیومینالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

األحدوصباحفیلیكابیساریفسكا،مجتمععلىھاونقذائف6بإطالقسوميعلىالھجومتجددحیثالحدود،عبرالقصفروسیاتواصلالھجوم.تحتالمدن
منأطفال4منھماشخاص10یحمللإلجالءباصوتعرضبالكامل.عسكریةتحتیةبنیةمنھا4دمرتوالتيلفیفإقلیمعلىصواریخالروسیةالبحریةأطلقت

من%10تزالوالھذابجراح.مدنیین9اصابةالىأدىممامایو14فيسیفیرودونیتسكفيمستشفىالروسقصفكماالروسیة،للنیرانسیفیرودونیتسك
منبالقربحالیاالرئیسیةالمعاركوتتواصلمارس.بدایةفيالماضیة%30بالمقارنة%20بالنسبةھذهوارتفعتاألوكرانیة،السیطرةتحتلوھانسكإقلیم

فيالقتالفیھیستمرالذيالوقتفيسكنیتین،منطقتینقصفجراءبجراحاشخاص4أصیبخاركیف،إقلیموفيوروبیجني.ولیسیتشانسكسیفیرودونیتسك
الفینوللمصنعبقصفھاصناعیةمنشآتتدمیرالروسیةالقواتحاولتوقداألمامي.القتالخططولعلىالمعاركفتتواصلدونیتسك،إقلیمفيأماایزیوم.وجھة

السكنیةالمناطققصفالمحتلونیواصلحیثللغایة،صعباالوضعیزالالخیرسون،إقلیموفيالكوك.لفحمأفدییفكالمصنعومجددااالثنین،یومنیویوركفي
وریاضومدارسمنازلوتدمیركبیرةأضرارعنالمحلیونالسكانأفادالسیاق،ھذاوفيأوكرانیا.علیھاتسیطرالتياألراضيفياألوكرانيالجیشومواقع
األحیاءعلىMLRSوضرباتالصاروخیةالضرباتإثرمیكوالیففيقویةانفجاراتصباحاووقعتالطرق.وتلغیمتدمیرالىإضافةتحتیةوبنیةأطفال

السكنیة في المدینة. وبحسب البیانات األولیة، اشتعلت النیران في سیارة ومحل لألثاث نتیجة القصف  مما أدى إلى إصابة شخص واحد بجراح.

وشبكاتالشربمیاهعنمنقطعةماریوبلتزالالحیثالمدینة،فيالمتبقینالسكانمناآلالفیقتلقدالنطاقواسعوباءبانتشارمھددةماریوبلإنماریوبل.
وأخذاوالشوارع،البحرالىالصحيالصرفمیاهتتسربأنمنكبیرتھدیدھناكوعلیھاألنقاض،تحتزالالالجثثمنكبیروعددمتضررةالصحيالصرف

بعین االعتبار عدد الجثث الكبیر والعواقب الطبیعیة لتحللھا خالل الفترة الدافئة فإن تفشي وباء محتمل جدا.

مادةعلىقائمةحارقةذخائراستخدمتالروسیةالقواتأنُیزعمبشریة.خسائراویسببالروسیةالقتالیةالقواتیقّیدستالآزوفعنأوكرانیادفاعیزالال
فيمتواجدینوھمخطیرةبجراحأصیبوامعظمھمالمصنع،فيجریح600حواليھناكزالالوحالیاستال.آزوفالصلبمصنععلىالھجومأثناءالثرمایت
الذيالوقتفيتوقف،بالالثقیلةوالمدفعیةوالجویةالبریةالھجماتوتتواصلھذاالروس.بھیحیطالذيالمصنعفيوطعامومیاهدواءدونصحیةغیرظروف

یحاول بھ المسؤولون األوكران التفاوض من أجل إجالء المرضى وأفراد الجیش المصابین ولكن بوتین ال زال ال یسمح باإلجالء.

ماریوبل،"ساعدواالقنابلعلىبالكتابةاألوروبیةاألغنیةمسابقةخاللستال""آزوفعنالمدافعینلمساعدةكالوش""أوركسترادعوةبعدالروسيالجیشقام
ساعدوا آزوف ستال" و"آلزوف ستال كما طلبتم تماما "وإطالقھا على ماریوبول.

الرئیسمعللقاءكییفماكونیلمیتشلبالكونغرسالشیوخمجلسفيالجمھوریةاألقلیةزعیمبقیادةاألمریكيالشیوخمجلسمنوفدزار.الخارجیةالسیاسة
األدواتفقطتطلبإنھاعنھا،.الحربخوضآخرشخصأيمنتطلبال"أوكرانیاوصرحالحربخاللأوكرانیااحتیاجاتعلىماكونیلشددوقدزیلینسكي.

تمالوقت،ذاتوفيأوكرانیا.إلىالمتحدةالوالیاتلممثليالمستوىرفیعةالزیاراتسلسلةالجمھوريالوفدزیارةوتواصلالنفس".عنللدفاعتحتاجھاالتي
بولراندكنتاكيوالیةعنالجمھوريالسناتوراعتراضبسببالشیوخمجلسفيالروسيالغزوضددفاعھافيأوكرانیالدعمالجدیدالتمویلعرقلةواشنطنفي

على القرار ذات الصلة..

أوكرانیامنالفورعلىقواتھاجمیعسحبإلىروسیادعواحیثمشترك،ببیانالماضياألسبوعنھایةفياجتماعھمالسبعمجموعةخارجیةوزراءاختتم
تحاولالتيبالحدودأبًدانعترف"لنالبیان:فيجاءوقدوسیادتھا.أراضیھاعنللدفاعاألسلحةمنممكنعددبأكبرأوكرانیالتزویدبلدانھماستعدادعنواعلنوا
مجموعةالتزمتكماالقرم".جزیرةشبھذلكفيبمااإلقلیمیةوسالمتھاأوكرانیاسیادةدعمفيمشاركتناوسنواصلالعسكريالعدوانخاللمنتغییرھاروسیا
أسرعفيالروسیةالطاقةإمداداتعلىاالعتمادوإنھاءلتقلیلالجھودوتكثیفالروسيالماليوالنظاماالقتصادضدالمنسقةالتقییدیةاإلجراءاتمنبمزیدالسبع

وقت ممكن ومكافحة المعلومات المضللة.

مایو،17فيالناتولعضویةرسميبطلبالتقدمالسویدیةالحكومةتنويبینماالناتو،لعضویةفنلنداتقدمبشأنرسميقراراعتمادعناألحدیومفنلندارئیسأعلن
انضماممنمخاوفھاعنتركیاأعربتآخر،جانبمنالناتو.بمسارالتزامھمعنالبلدینفيالمسؤولینیعلنأنأیًضاالمتوقعومنداجبالدیت.لسفینسكافًقاوذلك

الحظرورفعواضحةأمنیةضماناتوتقدیمالبلدینبكالالمتواجدةفياإلرھابیةالجماعاتدعمبوقفوفنلنداالسویدوطالبتاألطلسيشمالحلفإلىالبلدینكال
عن الصادرات المفروض على تركیا الى جانب محاولتھما االنضمام الى الناتو.

منأسابیعبعدالبیانھذاویأتياألوروبي.االتحادإلىأوكرانیاانضماموأیدتبوتینعدوانتنصیبھاحفلخاللنوفاككاتالینللمجرالجدیدةالرئیسةأدانت
خاللمنأوكرانیاإلىاألسلحةإرسالأولعبورالمجررفضبعدوكذلكروسیاعلىالعقوباتمنمزیدفرضبشأناألوروبيواالتحادالمجربینالتوترات
اراضیھا.

مایو.17یومكییففيعملھاالھندسفارةستستأنف

وتشرنیھیفدوالر)ملیون7،072(خاركیف،دوالر)ملیون9،947(ماریوبولفيالتحتیةللبنیةأضرارأكبروقوعتقدیرتمالحالي،الوقتفيالحرب.ثمن
فيبمامبنى1354الروسيالجیشدمركماكییف).(إقلیمبوشابمدینةلحقتالتيلألضراراألوليالتقدیرفھودوالرملیون449أمادوالر).ملیون4،211(

سیتغیر.الرقمأنیعنيمماجاریةالتقییماتمنمزیدوحالیاسكني،مبنى1230ذلك

وأطفالروضة562وصحیةرعایةمؤسسة508ووشركةمصنع208عنیقلالماعلىاالستیالءاوالضرراوالحاقتدمیرإلىالتقریریشیرعام،بشكل
الحرببدایةمنذمدنيمطار12ونفطمستودع27وإداريمبنى83ودینيمبنى102وومعبرجسر295وتعلیمیةمؤسسة992ومستودع156

الروسیة ضد أوكرانیا .
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ألف6.3أوكرانیافقدتحیثالبالد،ضدالروسیةالحرببدایةمنذأوكرانیافيالتحتیةبالبنیةلحقالذيالدمارحجمعنكوبراكوفالتحتیةالبنیةوزیروأفادھذا
للسككجسر41وطریق289تدمیرعنفضالًالروسیة،الھجماتبسببألضرارالطرقمنكیلومتًرا23.573وتعرضالرئیسیةالطرقمنكیلومتر
منھا.٪23حواليتدمیرأوإضرارتمعامبشكلوالتيالحدیدیة

البیاناتقاعدةوتتضمنالشرعي.الطبفریقمنھاتحققوالتيللجمھورمتاحفیدیومقطع231لـبیاناتقاعدةبوستواشنطنصحیفةأنشأت.الحربدالئل
یشیركمابأكملھا.لمدنالمشتعلةواآلثارالسماءفيالصواریخوآثارالسكنیةاألحیاءفيالقتلىجثثتظھریومًیاوجنودومسؤولونمواطنونینشرھافیدیومقاطع
عبرببساطةعنھاالبحثیمكنالتيالجغرافیةالعالماتإلىباإلضافةواضحالرسوميالمحتوىوأنمباشربشكلتحمیلھاتمالفیدیومقاطعأنإلىالویبموقع

البحث عن الموقع الجغرافي,

تسجیلتمحیثالروسیة،الحرببسببالثقافیةالتحتیةبالبنیةلحقتالتياألضرارعنجدیًداتقریًراأوكرانیافيوالمعلوماتالثقافةوزارةأصدرتالثقافة.
ھذاحادثة.90یشملالضررمنقدرأكبراآلنحتىخاركیففيالثقافيالتراثشھدوقدوكییف.أوكرانیافيإقلیم13فيالثقافيالتراثضدروسیةجرائم

ومعماریةتاریخیةكآثارمسجلموقع42بینھممنالروسیةالقواتقبلمندینيمبنى114بلحقتدمیرأوبأضرارعلمعلىوالمعلوماتالثقافةوزارةوإن
وحضریة.

الرئیسیینالمغنیینلوالدةوالمخصصةستیفانیاالمسماةاألغنیةإنبإیطالیا.تورینفياألوروبیةاألغنیةبمسابقةأوركستراكالوشاألوكرانیةالفرقةفازت
سببتھاالتياألضرارالفرقةتعرضلألغنیةحدیًثاإصدارهتمالذيالفیدیومقطعوفياألم"."أوكرانیاإلىلتشیرالحرباندالعبسببمختلفمعنىتحملاصبحت
تقلیًدایعكسمماالبالدعنالدفاعفياألوكرانیاتالنساءتلعبھاالتيالمختلفةاألدوارأیًضاالموسیقيالفیدیوُیظھركماوبیلوغوردكا.وإیربینبوتشافيالحرب

الستقالل وحریة المرأة.ثقافًیا

بالمشاركةوبیالروسیالروسیاالسماحیتمولمھذاأراضیھا.فيالمقبلالعاماألغنیةمسابقةاستضافةحقأوكرانیانالتاألوروبیةاألغنیةمسابقةفيفوزھابعد
في مسابقة ھذا العام بسبب دورھما في الحرب الروسیة ضد أوكرانیا. وأثناء البث المباشر دعت فرقةا كالوش إلى مساعدة ماریوبل وآزوف ستال فورا.

زاویة القراءة:

●Euromaidan SOSمنظمةمقالفيآزوفكتیبةعناقرأ-الغربفيآزوفحولشیوًعااألكثراألسئلةعلىصادقةإجابات"Euromaidan
SOS"اإلنسان.لحقوقالحكومیةغیر

الغناء والرقص والدفاع عن بلدھم: شاھد المشاركة األوكرانیة في مسابقة األغنیة األوروبیة | اإلیكونومیست●
عندما "تلسع" الحقیقة -  مؤتمر لینارت میري - ماتي ماسیكاس سفیر وفد االتحاد األوروبي في أوكرانیا●
)nytimes.com(تایمزنیویورك-الخاصةبوتینحیاةعلىالضوءتلقيالعقوبات●
إنتاج الكھرباء ھذه آمنة  یجب أن یعملالجاردیان - "لكي تكون طریقةاإلرث المسموم: لماذا ال یمكن أن یكون مستقبل الطاقة نووًیا | سیرھي بلوخي |●

كل شيء آخر في المجتمع بشكل مثالي. الحرب واالنھیار االقتصادي وتغیر المناخ نفسھ - كل ھذه المخاطر الحقیقیة المتزایدة تجعل المواقع النوویة
أماكن محفوفة بالمخاطر. وحتى بدونھا، تظل مخاطر االنشطار الذري قائمة وعلینا أن نسأل أنفسنا: ھل تستحق ھذه التكلفة حًقا؟

احصائیات:

101طبیةمنشأة616الروسالمحتلوندمر،الشاملةالحربمنیوًما80خاللأنھدینیسوفالیودمیالاألوكرانيالبرلمانفياإلنسانحقوقمفوضةأفادت•
الستعادتھا.ھریفنیاملیار32إلىحاجةھناكلیاشكو،فیكتوراألوكرانيالصحةلوزیروفًقابالكامل.منھا

األشخاصتدفقتجاوزمایو،9منذاألوكران.منمنھم42000منأكثروكانالماضیة،ساعة24الـخاللالبالدإلىشخص46000منیقربمادخل●
األیامھذهخاللأوكرانیاإلىالتدفقصافيإجماليبلغالتوالي.علىالخامسللیومیغادرونالذیناألشخاصتدفقالغربیةحدودھاعبرأوكرانیایدخلونالذین

فبرایر.28منذأوكرانیاإلىشخصملیون1.699دخلفقدالحكومیة،الحدودحرسلدائرةووفًقاشخص،31000

حوالي-األفراد:2022مایو16صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1228-الدبابات،27700 - MLRS،557-المدفعیةأنظمة،2974 - الجناحینثابتةطائرات،89-للطائراتالمضادةالحربأنظمة،195

-والتكتیكيالتشغیليالمستوىمنطیاربدونطائرة،13-قوارب،2101-وقودوناقالتناعمةبشرةذاتمركبات،165-ھلیكوبترطائرات،200-
الروسیةللخسائرالتفاعليالعدادتابعأیضا،.97-كروزصواریخ،42-خاصةمعدات،411

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

جددتواآلن2015و2014فياوكرانیاشرقفيالجیشمععملتمتطوعینمجموعةوھي"زھرایا"(كییف)المدنيالمجتمعمنظمةادعم-
اقرأكالطعام.الالزمةاالغراضمنوغیرھاالمحلیةالدفاعووحداتاالوكرانيللجیشوالمعداتباألدویةوالمستشفیاتالمدنیینلمساعدةعملھا

المزید وادعم المنظمة.
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!

ترجمة لیا رضا.
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