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85الالیومالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

االراضيالىنقلواوأنھم"استسلموا"قدستالآزوفالصلبمصنعمناألوكرانالمقاتلینمن959بأنروسیاتزعمستال.آزوف
فيتاغانروغالىنقلھمتمقدھناكمناألوكرانالمدافعینمن89أنالروسیةاإلعالموسائلونشرتروسیا،بھاتتحكمالتي

األوامرمثلالناسحیاةعلىللحفاظالمصنعبتركألمرتنفیذھوبلاستسالماذلكتسميالأوكرانیاأنإلىاإلشارةوتجدرروسیا.
السابقة الخاصة بحمایة األراضي األوكرانیة.

أنإلىالدولیةالعفومنظمةتشیراألسرى.الستبدالعلیھاالمتفقبالعملیةستلتزمروسیاكانتإنماإزاءالمخاوفتتزایدذلك،ومع
الجنودبوتینفیھصورالذيالوقتفيإنسانیتھمنماریوبلعنالمدافعاألوكرانيالجیشبتجریدقامتالروسیةاإلعالموسائل

األوكرانالمقاتلینمصیربشأنجدیةمخاوفاألوضاعھذهتثیروعلیھ،أوكرانیا.ضدروسیاحربطوالجدد""نازیونأنھمعلى
المتواجدین كأسرى حرب في األراضي المحتلة مؤقًتا.

مقطوعلوھانسكوإقلیممایو،18فيالمحظورةالفوسفورقنابلباستخدامأفدییفكامدرسةالروسيالجیشدمرالھجوم.تحتالمدن
السابقاالنقطاعإلىإضافةاآلنوبالتالي،لیسشانسك.منبالقربالجاریةالمعاركبسببالكھرباءخطتضررحیث،الكھرباءعن
سوميإقلیميفيالحدودیةالمناطققصفعنالروسیةالقواتتتوقفوالھذاكھرباء.امداداتھناكتعدلمالغازإمداداتعن

فيالحدودیةالمستوطناتإحدىعلىالھاونلقذائفالروسإطالقعندالساعةقرابةاألطولالقصفاستمرحیثوتشیرنیھیف،
خیرسونوإقلیمدنیبروبتروفسكحدودعلىزیلینودیلسكامجتمعقصفالروسیةالقواتوتواصلسومي.بإقلیمشوستكامنطقة
BMمنمراتلعدةأخرىمرةللقصفباألمستعرضوالذي BMو21 واستمرمنازل.10منأكثرتدمیرالىأدىمما27
نیویوركمدینةقطعوتمھذابجراح.7وإصابةأشخاص10مقتلعنأسفرممامایو18خاللتوقفدوندونیتسكإقلیمقصف

تدمیرتمكوستیانتینیفكاوفيأفدییفكا.فيالحدیدیةللسككالتحتیةالبنیةتضررتحینفيالغاز،إمداداتعندونیتسكإقلیمفي
مدرسة عامة ومؤسسة للتعلیم المھني ومدرسة ریاضیة لألطفال والشباب.

إقلیمفيمیلیتوبلفيالجماعاتھذهقامتحیثالروسي،االحتاللضدالمقاومةتقلیدیةالغیرالقتالیةالمجموعاتتواصلالمقاومة.
بتفجیرمیلیتوبولمقاتلوقامكماالعسكریة.زابوریجیاإلدارةوفقاوذلكالمستوى،رفیعيروسمسؤولینعلىبالقضاءزابوریجیا

مدرعةقطارعربات10تفجیرتممیلیتوبولففيزابوریجیالمنطقةاإلقلیميللدفاعووفًقاروسیة.قواتمتنھعلىمدرعقطار
ھذاالوقود.خزاناتوقاطرةالمدرعالقطارإیقافتمكماالحدیدیة.للسككبخطینالضررالحاقالىاضافةالروس،الغزاةتحمل

القتالیةالمجموعاتقتلتأبریلفيسابقوقتوفيالمحتلة،ملیتوبولفيالروسيالقائدمكتبمنبالقربیدویةقنبلةوانفجرت
أسابیع.3غضونفيروسًیامحتال70ًلیالًھناك

BMمنالنارالروسیةالقواتأطلقت.خیرسونإقلیم خیرسونإقلیمفيبریددافیدفقریةفيمدنیینیحملباصعلىغراد21
تستخدمحیثللغایةحساساخیرسونبإقلیمالحدودیةالقرىفيالوضعویعتبربجراح.ستةواصابةأشخاصثالثةقتلعنأسفرمما

تلغیمالىاضافةھناكوالجسوروالطرقالمنازلتدمیرتموقدالمجاورة،األقالیملقصفكمنصاتالقرىھذهالروسیةالقوات
وكالینیفسكاونوفوفورونتسوفاوستانیسالفكساوفیسوكوبیلسكااولیكساندریفكافیلیكوفيالمحتلةالقرىفيكذاكوالوضعالحقول.

حیث تشھد العدید من ھذه القرى انقطاع اممدادات الكھرباء ومیاه الشرب لمدة شھرین.

إلىالتوصلاحتمالمنالثالثاءیومالجانبینقللكما،توقفتقدالتفاوضعملیةإنوروسیاأوكرانیامنكلأعلنت.المفاوضات
تحقق"لنالكرملینفإنالمتعثرالروسيللھجومنظًراوأنھ"متوقفة"المحادثاتإنفیھجاءبیاًنابودولیكمیخایلوأصدرحیثاتفاق،

سنواتغضونفيالحربتجدیدإلىستؤديألنھاالجدیدة،بـ"مینسك"مھتمةغیرأوكرانیاأنكذلكالیومصباحوأبلغأھداف"،أیة
مدعومةتكونقداألوكرانيالجانبمنالتفاوض"عملیةإنمیدینسكيفاسیلروسیامنالمتفاوضصرحالوقت،ذاتوفيقلیلة.

الحرباستمرارمنویستفیدالسالمیریدالالنخبةمنآخرجزءھناكیكونأنالمحتملمنوأنھالمختلفةالنخبةمنجزءقبلمن
الدعایةرسائلینقلمیدینسكيفاسیلأنإلىاإلشارةتجدروھناتایمز.نیویوركصحیفةبحسبوذلكوسیاسًیا"،مالًیامباشربشكل

الروسیة بامتیاز.

الحربفيأوكرانیاالنتصارمكوناتأربعةNRCالھولنديلإلعالممقابلتھفيكولیبادمیتروالخارجیةوزیرذكر.المطالبقائمة
علىالحصول)3(الحرب،مجرميمعاقبة)2(ودونباس،القرمجزیرةشبھسیماوالالمحتلة،األراضيتحریر)1(روسیا:ضد

األوروبي.التكاملعملیةفيأوكرانیامكانةتعزیز)4(التعویضات

الحاليالوضعأنحیثاألوروبي،االتحادتوسیععملیةتعزیزمیشیلتشارلزاألوروبيالمجلسرئیساقترح.الخارجیةالسیاسة
كفاءةأكثرالتوسیععملیةجعلإلىبحاجة"نحنوأشارالمحتملینالمستقبلوأعضاءاألوروبياالتحادمنلكللآلمالمخیبللعملیة

ونشاطا ألن العملیة الحالیة لن تؤدي الى نتائج فھي إما كل شيء أو ال شيء وھذا أمر مخیب لآلمال للغایة لكل األطراف.
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منمماثلأداءعلىردالدیھاوإیطالیاوإسبانیافرنسامنكلسفاراتموظفيمن85إجماليطردعناألربعاءیومروسیاأعلنت
من24وإسبانیابعثةمن27وفرنسابعثةمندبلوماسیاموظفا34إخراجطلبتإنھاالخارجیةوزارةوأفادتالدول.تلكقبل

بعثة إیطالیا، في حین قررت الحكومة اللیتوانیة سحب سفیرھا رسمًیا من االتحاد الروسي.

البالدإعماروإعادةأوكرانیافيالتمویللمعالجةالفوریةلالستجابةخطةاألوروبیةالمفوضیةقدمتألوكرانیا.مارشال"خطة"
ممثلةاألوروبیةالمفوضیةتشملأوكرانیا"إعمارإعادة"منصةدولیةتنسیقمنصةستعملالسیاق،ھذاوفيالطویل.المدىعلى

وتنفیذھاإعدادھایتمالتياإلعمارإعادةخطةعلىالمصادقةعنمسؤولةاستراتیجیةكھیئةاألوكرانیةوالحكومةاألوروبيلالتحاد
الداعمةوالمنظماتالشركاءالمنصةوستجمعاألوروبي.االتحادقبلمنالفنیةوالمساعدةاإلداریةالقدراتدعممعأوكرانیاقبلمن
وسیشاركالدولیة.المالیةوالمؤسساتاألطرافوالمتعدديالثنائیینوالشركاءاألوروبياالتحادفياألعضاءالدولذلكفيبما

إلىتصلقروضشكلعلىإضافیةمالیةمساعداتعنالمفوضیةوأعلنتھذافیھا.مراقببصفةواألوروبياألوكرانيالبرلمانین
السبع.مجموعةذلكفيبماآخرین،دولیینشركاءمنبدعمُتقدمأنعلىیوروملیار9

تتكون خطة إعادة اإلعمار من أربع ركائز:

بماوالطاقةالرقميالمجالینعنفضالً،والمدارسواإلسكانالصحیةوالخدماتالتحتیةالبنیةسیماوال،البلدبناءإعادة●
یتماشى مع أحدث السیاسات والمعاییر األوروبیة؛

والمساعدةاإلداریةالقدراتدعمتوفیرخاللمنالقانونسیادةواحترامالرشیدالحكملضمانومؤسساتھاالدولةتحدیثمواصلة●
الفنیة بما في ذلك على المستوى اإلقلیمي والمحلي؛

معیتماشىبمااألوروبياالتحادمعوشعبھاألوكرانیاوالمجتمعياالقتصاديالتكاملتعمیقبھدفوتنظیمیةھیكلیةأجندةتنفیذ●
المسار األوروبي؛

المستدامةوالتجارةوالشاملةالمستدامةاالقتصادیةالتنافسیةالقدرةتعزیزخاللمنأوكرانیافيوالمجتمعاالقتصادتعافيدعم●
وتنمیة القطاع الخاص مع المساھمة في التحول األخضر والرقمي للبالد.

وتعذیبجماعیةإعدامعملیاتبتنفیذالروسیةالقواتقیامإلىیشیرجدیًداتقریًراووتشرایتسھیومنأصدرت.االنسانحقوق
ووتشرایتسھیومنزارتومارس.فبرایرفيوتشرنیھیفكییفإقلیمياحتاللأثناءاألوكرانالمدنیینبحقأخرىوانتھاكات

6وقانونیة،غیرقتلعملیات9وظاھرة،إعدامحالة22فيحققتحیثوتشیرنیھیف،كییفإقلیميفيصغیرةوبلدةقریة17
لھتعرضواالذيقانونيالغیرالحبسوصفوامدني21أنالتقریروذكرتعذیب.حاالت7ومحتملة،قسرياختفاءحاالت

مثلمواقعفيوخانقةقذرةظروففيالمدنیینأسابیعأوألیامالروساحتجزحیثبھا،كانواالتيوالمھینةاالإنسانیةوالظروف
دونالكافیةغیروالمیاهانعدامھأوالطعاممنالقلیلمعالمرجلغرفةفيأوحفرةالنوافذلتصنیعمصنعفيأوغرفالمدارسقبو

الصدماتواستخدامالمعتقلینبضربالروسالجنودقیامإلىموثقةتعذیبحاالتسبعتشیركماالمراحیض.إلىالوصول
الشوارع،فيمدنیینقتلتالروسیةالقواتأنعیانشھودوأبلغبمعلومات.اإلدالءعلىإلكراھھمباإلعدامتھدیدھمأوالكھربائیة

وحدةفيعضوانھماتعذیبھماتمضحیتینباستثناءالقتالفيیشاركوالممدنیونإنھممقابلتھمتمتالذینالشھودجمیعأدلىحیث
دفاع إقلیمیة محلیة.

الرقیبوھومدنيبقتلمتھمروسيلجندياألولىالمحاكمةاألنظاركافةتابعتالماضياألسبوعمنذ.الحربجرائممحاكمة
قریةفيدراجةیركبكانعاًما62العمرمنیبلغرجلعلىالنارإطالقفيمذنببأنھأقرالذيشیشیمارینفادیمالروسي

روسیاشنتأنمنذحربجریمةاعتبارهیمكنفعلعلىأوكرانیاتجریھامحاكمةأولھيوھذهسومي،إقلیمفيتشوباخیفكا
غزوھا الشامل.

لقصفنتیجةأنھماریوبولمدینةمجلسأفادوقدآزوف.بحروحیواناتلنباتاتالكاملباالنقراضتھدیدھناكالبیئي.األمن
ونتیجةالمركز.الھیدروجینكبریتیدمحلولمناألطنانمناآلالفعشراتعلىیحتويتقنيھیكلیتضررأنیمكنآزوفستال

لذلك یمكن أن تدخل المواد الخطرة في البحر األسود والبحر األبیض المتوسط.

الروسیةإنترفاكسلوكالةخوسنولینماراتالكرملینعینتھالذيالقرم"أمین"والروسيالوزراءرئیسنائبصرح.الطاقةأمن
منالكھرباءشراءأوكرانیاعلىاالقتراحوتمروسیالصالحستعملالروسیةالقواتعلیھااستولتالتيزابوریجیامحطةإن

محطتھا الخاصة.

فيالروسیةالحربعنالناتجةالغذائياألمنأزمةعلىالتغلبفيللمساعدةدوالرملیار30عنالدوليالبنكأعلنغذائي.األمن
علىالغذائیةالموادأسعارارتفاعآثارمنللتخفیفاالجتماعیةوالحمایةالزراعةالجدیدةالمشاریعتدعمأنالمتوقعومنأوكرانیا.

وجنوبالوسطىوآسیاالشرقیةوأوروبااألوسطوالشرقإفریقیاإلىالمساعدةغالبیةوستتوجھوالري.المیاهمشاریعوكذلكالفقراء
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تؤديوقدولوھانسك،ودونیتسكوزابوریجیاخیرسونأقالیمفيالحبوبمنطنألف400بالفعلالروسیةالقواتسرقتلقدآسیا.
الروسیةالقواتدمرتذلك،إلىباإلضافةالمتبقین.السكانبینالمجاعةإلىمؤقًتاالمحتلةاألراضيفياالجراءاتھذهمثل

الحصاروبسببالبذر.حملةتعطیلإلىأدىمماالصاروخیةبضرباتھاالتحتیةوالبنیةالزراعیةواآلالتوالمستودعاتالمصاعد
المفروض على الموانئ األوكرانیة وتعدین الطرق البحریة ال تستطیع أوكرانیا أیًضا تصدیر محصول السنوات السابقة.

Brave"األولىالدولیة"دیا"قمةستنعقد.الرقمياألمن Ukraine"24فيدافوسفيالعالمياالقتصاديالمنتدىاجتماعخالل
التحولوزیرأعلنبخبراتھم.األوروبیونالرقمیونالوزراءسیتبادلحیثالرقمیةللدولةالجدیدةالرؤیةأوكرانیاوستستعرضمایو.

مھتمةأوكرانیاأنفیستاجرمارغریتاألوروبیةللمفوضیةالتنفیذيالرئیسنائبمعاجتماعھأثناءاألوروبياألوكرانيالرقمي
باالنضمام إلى خدمة التجوال في االتحاد.

وارتداءابتكارفيالمتمثلةوالتراثالتقالیدعلىالحفاظإلىیھدفالذياألوكرانیةالفیشیفانكایوممایو19یومیصادفثقافة.
vyshyvana"أو"vyshyvanka"تسمىمطرزةأوكرانیةمالبس sorochka."للتطریزالتفاعلیةالخریطةھذهعلىاطلع

األوكراني من جمیع أنحاء أوكرانیا.

زاویة القراءة:

)nytimes.com(تایمزنیویورك-والوحشیةالموترمز-بوتشافيالحیاةعودة●

● ھذا ھو شكل "الترویس" في نظام التعلیم األوكراني في المناطق المحتلة - سي إن إن

)foreignpolicy.com(الروسياالحتاللتحتأوكرانیافيالداخلیةالحیاة●

احصائیات:

عاممنجویةقنابلذلكفيبماناسفة،عبوة110593بتحییداألوكرانیةالحكومیةالطوارئخدمةقامتفبرایر،24منذ●
1975.

19صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1254-الدبابات،28500حوالي-األفراد:2022مایو - MLRS،595-المدفعیةأنظمة،3063 - 199،

ذاتالمركبات،167-الھلیكوبترطائرات،203-الثابتةاألجنحةذاتالطائرات،93-للطائراتالمضادةالحربأنظمة
معدات،455-والتكتیكيالتشغیليالمستوىمنطیاربدونالطائرات،13-القوارب،2157-الوقودوناقالتالناعمةالبشرة
.103-كروزصواریخ،43-خاصة

الحربمناألولاألسبوعفيكییفمنھربتستاندوبوكومیدیةSMMأخصائیةھيسوبوتیناأولھا.الحریةأجلمنحرب
فيمنزلھاكانإذامماتحققھاأثناءعملوعنفیھللعیشمكانعنباستمرارتبحثاآلنھيبألمانیا،برلینفيالجئةوأصبحت

معالتكیفیحاولونألوكرانقصصھيالحریة"أجلمن"الحربسلسلةالقصة.فيالسببمنتحققموجوًدا،یزالالكییف
وأولئكالالجئینذلكفيبمنألوكران،صوًراوالتقطتمقابالتأجریتلقدالفنیة.بصورھممدعومةاألوكرانیةالروسیةالحرب

الذین یقیمون في أوكرانیا حالًیا من أجل نقل تجربتھم خالل الحرب.

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

بالدم.للتبرعالنشطینالمروجینمنالماضیةالستالسنواتطوالكانتحكومیةغیرمنظمةوھيالدم""وكالءادعم-
اإلقلیميالدفاعلجنوداألولیةاإلسعافاتلمجموعاتالتبرعاتلجمعحمالتالحكومیةغیرالمنظمةتنظمالحرب،وخالل
والضماداتمرقئشاششراءھوالرئیسيوھدفھاالناس،إجالءفيیشاركونالذینوالمتطوعیناإلطفاءورجال

والعصابات.
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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