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بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

انطالق الشھر الرابع للحرب الروسیة ضد اوكرانیا

الروسي،القصفبسببخاركیففيسالتیفكابیفنیتشناحيفيالعالیةالمبانيكافةتدمیراوالضررالحاقتماللحظةحتىالھجوم.تحتالمدن
النیراناشتعلتحیثمنتظم،بشكلالنیرانتحتسوميإقلیمیزالوالاألوكراني.الرئاسيالمكتبرئیسنائبتیموشینكو،لكیریلوفقاوذلك

فيالحدیدیة،للسكةتحتیةبنیةصواریخ4اصاب،دنیبروبیتروفسكإقلیموفيالھجمات.احدىجراءكراسنوبیلیامجتمعفيقدیمةمزرعةفي
أكبروھيالثالثاءیومنشیرنیھیفإقلیمفيدیسنافيصاروخیةبھجمةشخص87قتلوتمھذا.میكوالیفإقلیمفيتفجیراتسماعتمحین

حصیلة قتلى عسكریین في أوكرانیا جراء ھجمة واحدة منذ بدایة الحرب وحتى اآلن. تشتھر دیسنا بقاعدتھا التدریبیة وثكناتھا العسكریة للجنود.

علیھا.اوكرانیاسیطرةواستعادتخاركیفإقلیمفيسكنیةمنطقة24األوكرانیةالقواتحررت

الغاز في اإلقلیمین.بأنبوب الغاز الرئیسي مما أدى الى قطع امداداتالضررالحقإن القصف المتواصل في إقلیمي دونیتسك ولوھانسكدونباس.

ومعورایغورودكا.ولیمانافدییفكامنكلفيتصاعداالوضعویشھداألمامي.القتالخططولعلىالمتواصلبالقصفاألوكرانیةالسلطاتتفید
ألنالملحاستیرادبدایةالىاآلناوكرانیاتضطركماالقصف.منبالرغماألماميالخطقربالواقعةالمناطقمناالجالءعملیاتتتواصلذلك

یغطيالمصنعكانوقدالحرببسببابریلبدایةمنذمغلقالعالمفيالملحمصانعاكبرمنوھوسیل""ارتیمدونباسفيالمتواجدمصنعھا
الملح.منالبالداحتیاجاتمن70%

منالمتواصلالقصفوبسببھیرسكا،مجتمعسكانینقلكانوالذيلوھانسكإقلیمفيلالجالءباصعلىالنیرانالروسیةالقواتاطلقت
بسببالمالجيءفيالبقاءالىالناسیضطرالحاالتمنالعدیدفيألنھالوضعأمكنإنوذلكھناكمنیومیاواحدباصاجالءفقطالممكن

فيمنازل4وكذلكوسیفیرودونیتسكلیسیتشانسكمنكلفيمنازل6تدمیرتمحیثالروسیة،للصواریخھدفاسیفیرودونیتسكوتبقىالقصف.
نوفودروجیسك.في3وزولوتي

أسرىجمیعإناالحتاللسلطاتممثلبوشیلیندینیسصرححیثآزوفستال،مناألوكرانللمقاتلینمحاكمةشبھإقامةروسیاتریدماریوبل.
األراضيفيأودونیتسكإقلیممنروسیاتحتلھالذيالجزءأوالشعبیةدونیتسكبجمھوریةتسمىماأراضيفيموجودینآزوفستالمنالحرب

الروسیة. لذلك، سیتم ترتیب "محاكمة دولیة" على أراضي الجمھوریة المذكورة.

إقلیميفيالقبیلھذامنمكتًبا19بالفعلالروسأطلقوقدقیاداتھا"."لمكاتبشبكةتطویرعلىالروسیةالسلطاتتعمل.اإلحتاللتحتالمدن
خیرسون وزابوریجیا.

ودنیبروبتروفسكمیكوالیفإقلیميمنالمجاورةللقرىاألدویةوإمداداتالمؤنتخصالمشاكلوأكبرصعبا،الوضعیزالال.خیرسونإقلیم
ذاتوفيوالمدن.القرىھذهبعضفيأخضرممروتنظیماإلنسانیةالمساعداتإیصالیمكنوالھذاالروسیة.للمدفعیةكقواعدتستخدموالتي

المدینة.أنحاءجمیعفيوالسوفیتیةالروسیةالرموزبدالھاویعلقونخیرسونفياألوكرانیةالدولةرموزتدمیرالروسالمحتلونیواصلالوقت،
تكونأنأجلمنأراضیھاعلىعسكریةقاعدةبإنشاءموسكولمطالبةاألوكرانيخیرسونإقلیمفيروسیاعینتھاالتياإلدارةتخططكما

"الضامن األمني" للسكان المحلیین واإلقلیم بشكل عام. اضطلع أدناه على فقرة "حقوق اإلنسان" للعثور على مزید من المعلومات حول اإلقلیم.

زابوریجیاإلقلیمالعسكریةاإلدارةرئیسصرحوقدللغایة،صعبااإلقلیممنمؤقتاالمحتلةاألراضيفياإلنسانيالوضعیبقىزابوریجیا.إقلیم
دخلھممنموجودةغیرضرائباواضافیةرسومدفعمثلقانونیةالغیرمطالبھمتلبیةعلىالمواطنیناجباریحاولونالروسالمحتلینأن

للحصولالقبوفيوحجزھماألعمالرجالالختطافمسجلةحاالتوھناكھذاعملھم.بمواصلةلھمیسمحتصریحعلىللحصولوذلكالخاص
منوأطنانالمعداتمنعشراتعلىبالقوةباالستیالءقامواوقدباستمراراألعمالورجالالسكانونھببسرقةالمحتلونیقومكمافدیة.على

السكانیرفضاالجراءاتھذهعلىبناءالعالم.فيالغذائياألمنلضماناالجانبالشركاءالىتصدیرھایفترضكانالتيالحبوبوھيالحبوب
المحلیون التعاون مع المحتلین.

إالاألوكرانیةالطاقةشبكةمعوتواصلھاالمحطةعملمواصلةمنبالرغمحیثكذلك،صعباالذریةللطاقةزابوریجیامحطةفيالوضعویبقى
المحطة،فيالصیانةقسمموظفوھوشفیتسسیرھيعلىالنارباطالقالغزاةقاممایو23وفيللتناوب.بالمغادرةلموظفیھاالسماحیتملمأنھ

حیث اقتحمت القوات الروسیة منزلھ واطلقت الرصاص علیھ  ولكنھ تمكن من النجاة وھو في المستشفى مصاب بجراح عدیدة.

لتركغریفنا5000-3000طلبیتمحیثالعبور،نقاطفيوذلكاألموالبإعطائممیلیتوبیلمغادرةیحاولونالذینالمدنیینالروسویطالب
المنطقة، ومن ال یمتلك المبلغ یبقى في المدینة تحت الشروط المفروضة من قبل السلطات المعلنة ذاتیا.

جرائمعنلإلبالغالساخنالخطعلىیومیةمكالمة800-700تتلقىاإلدارةأندینیسوفاأوكرانیافيالمظالمأمینةذكرت.االنسانحقوق
الماضیة،ساعة24الـوخاللتعذیب.وحاالتجنسیةاعتداءاتعنلإلبالغالنفسیةالمساعدةبخطمواطن1500اتصلحیثالروسیة،الحرب

التقاریرأشارتكماالجنسي.العنفجرائمعنلإلبالغخیرسونوإقلیمأولكساندریفكاسكانقبلمنلإلدارةالنفسیةالمساعدةبخطاالتصالتم
إلى حاالت اغتصاب وقتل أطفال غیر بالغین، إضافة الى وفاة بعض األطفال المتأثرین باإلصابات التي حصلوا علیھا.
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حكمتحیثالحیاة،مدىبالسجنموسكومنطقةمنالرابعةبانزركانتیمیروففرقةقائدشیشیمارینفادیمالروسيالحربمجرمعلىالحكمتم
بتھمةاألوكرانيالجنائيالقانونمنالحرب)وأعرافقواعد(انتھاك438المادةمن2للجزءوفًقاكییففيسولومیانسكيحيمحكمةعلیھ
عاًما.62العمرمنالبالغشیبیلوفأولكسندراألوكرانيللمدنيالمتعمدالقتل

بالرصاصبالقتلوقامتاأللغامحقلإلىاإلجالءیحاولونكانواالذینالمدنیینالروسیةالقواتوجھتمیكوالیفإقلیمفيالمحتلةاألراضيوفي
من نجى منھم بما في ذلك طفلین.

دولة44دفاعوزراءناقشحیثمایو،23فيالثانیةللمرةافتراضیااجتماعااألوكرانیةالدفاعیةاالتصالمجموعةاجرتالخارجیة.السیاسة
الدفاعوزیراالجتماعإلىانضموقدأوكرانیا.لدعمالعسكریةالمساعداتتنسیقعلىالعملتعزیزالثالثأوستنج.لویدالدفاعوزیربرئاسة

النظروجھاتتبادلاالجتماعوتضمناألطلسي.شمالوحلفاألوروبياالتحادعنممثلینإلىباإلضافةوفریقھریزنیكوفأولیكسياألوكراني
قاذفةمثلألوكرانیاالعسكریةللمساعداتاإلضافیةباإلمداداتالخاصةالتطوراتآخرإلىالتطرقإلىباإلضافةالواقعأرضعلىالوضعحول

حزمعندولة20وأعلنتالتشیك.جمھوریةقدمتھاالتيالصواریخوأنظمةوالدباباتوالمروحیاتالدنماركقدمتھاالتيوالصواریخھاربون
الشھربروكسلفياالتصاللمجموعةالقادماالجتماعوسیعقدالھامة.والذخیرةالمدفعیةأنظمةنقلذلكفيبماألوكرانیاجدیدةأمنیةمساعدات

المقبل.

إلعادةللعقوباتالخاضعةالروسیةاألصولاستخدامإلىتدعواألوروبياالتحادإلىمشتركةرسالةوسلوفاكیاوإستونیاوالتفیالیتوانیاستقدم
إعمار أوكرانیا.

الندسبیرجیسغابریلیوساللیتوانيالخارجیةوزیراقترححیثأوكرانیا،موانئلفتحبحريتحالفتشكیلإلىلیتوانیاتدعوذلك،غضونفي
تلقتوقدالروسیة.الحربیةبالسفنوالمروراألسودالبحرعبرتوجھھاأثناءالحبوبسفنلحمایةالناتویدیرھاالبحریةمرافقةعملیةاطالق

المبادرة دعًما من المملكة المتحدة.

اتفاقیةمنتخرج"بولنداتویتر:فيبولندافيوالبیئةالمناخوزیرةموسكفاآنانشرتالمحدد.الموعدقبلالروسيالغازتوریداتفاقتنھيبولندا
الروسي،الغازمنالتاماالستقاللعلىالبولندیةالحكومةعزمأوكرانیاعلىالروسيالعدوانأكدحیث،1993لعامالدولیةالحكومیةالغاز

ولطالما كنا نعرف أن شركة غازبروم لیست شریًكا موثوًقا بھ".

فيأشاروقدأوكرانیا.ضدالروسیةالحرببسببجنیففيالمتحدةاألمملدىروسیابعثةممثلبونداریفبوریسالروسيالدبلوماسياستقال
معالواقعفيولكنأوكرانیامعالعدوانیةللحربالعنانبوتینأطلقلقدواضاف"اآلنقبلوعملھبلدهمنالخجلھذابمثلیشعرلمأنھإلىبیانھ

كل العالم الغربي وھذا لیس فقط جریمة ضد األوكران ولكن ربما أیًضا أخطر جریمة ضد شعب روسیا".

واالقتصاداألعمالرجالمن2000منأكثربحضوراالثنینیومدافوسفيالعالمياالقتصاديالمنتدىانطلقالعالمي.االقتصاديالمنتدى
عبرزیلینسكيالرئیسوتحدثالمنتدى.عملخاللللمناقشةالرئیسیةالقضایاإحدىأوكرانیاوكانتالعالم.أنحاءجمیعمنالخبراءإلىباإلضافة

مزیدفرضمواصلةإلىودعاالعالمستحكمالغاشمةالقوةكانتإذاماستظھرتحولنقطةیواجھالعالمأنخطابھفيوأكدالحضورالىالفیدیو
معھاالتجاریةاألعمالجمیعوإنھاءالروسیةالبنوكجمیعوإغالقالنفطيالحظرذلكفيبماممكنحدأقصىإلىروسیاعلىالعقوباتمن

وصرحالغرب.عنالروسیةالمعلوماتتكنولوجیاصناعةعزلیجبكماروسیامنبالكاملاألجنبیةالشركاتتنسحبأنیجبأنھوشدد
الرئیس ایضا ان أوكرانیا بحاجة إلى أسلحة محددة والتي تم طلبھا ولیس مجرد أیة أسلحة من أجل مقاومة الھجوم الروسي.

مدینةخارجالممرعبراألغذیةتصدیرلسفنآمنممرلتأمینالدعمتقدیمإلىسفیرینكویولیااألوكرانیةالوزراءلرئیساألولىالنائبةدعت
السككطریقعنالزراعیةالمحاصیلھذهكلتصدیرحالفيسنوات7إلى5بینماسیستغرقاألمرإنإلىوأشارتالساحلیة،أودیسا

الحدیدیة أو الطرق البریة. لذلك، من المھم للغایة إلغاء حظر الموانئ البحریة في أسرع وقت ممكن.

الروس مشیرین إلى أن أوكرانیا تقاتل من أجل حیاة كل من مواطنیھا كل لحظة.األخوان كلیتشكو إلى فرض عقوبات على الریاضیینودعا

الغزوأدىحیثالثانیة،العالمیةالحربمنذحاالتھأسوأفيالعالمياالقتصادأنمنالدوليالنقدصندوقمدیرةجیورجیفاكریستالیناحذرت
وذلكوالوقود،الغذاءأسعارارتفاعمعالتضخموزاداالقتصادياالنتعاشعلىأثرمما،19-كوفیدجائحةآثار"تفاقم"إلىألوكرانیاالروسي

لشبكة سي إن إن.وفقا

خاللدافوسفيذلكعلىاالتفاقتموقدأوكرانیا.فياإلعمارإعادةعملیةأثناءالرقمیةالصناعاتMicrosoftفریقسیدعم.الرقمياألمن
جرائمتوثیقMicrosoftفریقیسھلالحربوأثناءسمیث.برادمایكروسوفتشركةرئیسمعاألوكرانيالرقميالتحولوزیرعقدهاجتماع
وتقدرأوكرانیا.فيالحربعنالناجمةالخسائرحولالمعلوماتتبادلفيالمتحدةاألممفریقمعویتعاونأوكرانیافيالروسیةالحرب

الترویجیةوالحمالتالمالیةالمنحذلكویشملألوكرانیا،الرقميالدعمشكلعلىدوالرملیون242بحواليالمقدمةالشركةمساعدات
والوصول المجاني إلى منتجات الشركة وخدماتھا.

ووفًقاأوكرانیا.فيالعامةالمكتباتمنالروسیةالكالسیكیةالكتبذلكفيبماالدعائیةالكتبكافةازالةاحتمالفيالنظرجاري.الثقافة
حواليأينسخةملیون100إلىالمذكورةالكتبعددیصلأنالممكنفمنكوفالأولكساندرااألوكرانيالكتابمعھدلمدیرةاألولیةللتقدیرات

یروجوأدبإمبراطوریةروایاتمعألوكرانیامعاديمحتوىتتضمنكانتإنماالكتبإلزالةالمعاییروتشملالمكتبات.فيالكتبجمیعنصف
للعنف وكذلك الكتب ذات السیاسات الموالیة لروسیا.
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كان"إذاوصرحت:الرئیسیةالمسابقةفيروسيبفیلملترحیبھالسینمائيكانمھرجانللسینمااألوروبیةاألكادیمیةرئیسةھوالندأنیسزكاانتقدت
األمر أمري فلن أدرج األفالم الروسیة في البرنامج الرسمي للمھرجان حتى لو كان كیریل سیریبرینكوف فنانا موھوبا".

المختلفةالبلدانرموزبدمجقامحیثالبلدان،ومختلفأوكرانیابینالتضامنتوضحملصقاتیرمولینكوأندریھالفنانصممأوروبا،یومفي.فن
في شعار أوكرانیا. وبھذه الملصقات یدعو أندریھ للتعبیر عن الشكر لألوروبیین لدعمھم ألوكرانیا خالل ھذا الوقت الصعب.

الرئیسوھمالقائمةفيأوكرانثالثةھناكحیث،2022عامفيالعالمفينفوذاًاألكثراألشخاصقائمةتایممجلةأصدرت.100تایم
المستقلةاإلخباریةالمواقعأشھرإحدىتحریررئیسةموساییفاوسیفجیلزالوجنيفالیرياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعاموالقائدزیلینسكي

أوكراینسكا برافدا"."

فيالجئةوأصبحتالحرببدایةفيأوكرانیامنھربتبدنیةلیاقةلناديومؤسسةمدنیةناشطةھيكریجانیفسكاأولھا.الحریةأجلمنحرب
ودونالطعاممنالقلیلبتوفركییفضواحيفيسنوات5العمرمنالبالغابنھامعالروسیةوالدباباتالجنودحاصرھاوقدبألمانیا.برلین

.القصةاتصال، وفي النھایة تمكنت مع ابنھا من الوصول إلى مكان آمن، اقرأ كیف في ھذه

زاویة القراءة:

Economist|الحیاةیعنيالرغیفلماذاأوكرانیا:فيالخبز● (economist.com(

Economist|؟الغرضلھذامناسبةالمتحدةاألممھل● (economist.com-(جرینفیلدتوماسلینداتتحدثأوكرانیافيالحربوسط
سفیرة الوالیات المتحدة لدى األمم المتحدة إلى آن ماكلفوي حول دور المنظمة في منع الصراع الممیت.

The|بوتینیخسرحتىتنتھيلنالحرب● Atlantic (theatlantic.com(-للرئیسالوجھماءیحفظوسطحلتقدیمإنأبلباومآنتقول
الروسي سیمھد للعدوان في المستقبل.

|لروسیاالصدیقالبالدشرقجنوبفيحتىألوكرانیاالمزدھرةالوطنیةالھویةفھمعدملبوتین؟الرئیسيالخطأ●
)theconversation.com(

احصائیات:

:2022مایو24صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1302-الدبابات،29350حوالي-األفراد - MLRS،606-المدفعیةأنظمة،3194 - للطائراتمضادةحربیةأنظمة،201

صواریخ،480-والتكتیكيالتشغیليالمستوىمنطیاربدونطائرة،170-ھلیكوبترطائرات،205-الجناحینثابتةطائرة،93-
.43-خاصةمعدات،2213-وقودوناقالتناعمةبشرةذاتمركبة13-قوارب،112-كروز

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

تقدیمعنفضالًاألساسیةبالمعداتاالوكرانیاتالجندیاتتزودالتي"القدامىالمحاربینمناألوكرانیاتالنساءحركة"إدعم-
وأیًضاالالسلكياإلرسالألجھزةاألموالبجمعالحكومیةغیرالمنظمةھذهتقومالحالي،الوقتفيالقدامى.للمحاربینالدعم

لإلمدادات الطبیة والغذائیة.
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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