
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19– 25 أيلول / سبتمبر. اإلحاطة اإلعالمية األسبوعية

hereSubscribe to our exclusive papers  

 

 

 
 2 ................................................................................................................. الدعم الدولي 

 3 .............................................................................................................. الحالة العسكرية 

 4 ....................................................................................................... القصف خالل األسبوع 

 5 ............................................................................................................. األزمة اإلنسانية

 

 

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439782
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439782
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439783
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439783
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439784
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439784
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439785


 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

19.09 

ز عىل مخطط "التبادل الدائري"، ونتيجة لذلك ستحصل   ي أوالف شولت 
ي روبرت جولوب والمستشار األلمانز

اتفق رئيس الوزراء السلوفينز
 حديثة.  M-55Sدبابة  28أوكرانيا عىل 

ي تركيا  
ز
" الذي بدأ االتحاد الروسي استخدامه بعد خروج   عن  Isbankأعلن أكتر بنك خاص ف إنهاء خدمات بطاقات نظام الدفع الروسي "متر

Visa  وMasterCard. 

20.09 

ي االتحاد الروسي  
ز
ي التفيا إدجارز رينكيفيس المجتمع الدولي إل الرد عىل "االستفتاءات" الوهمية المزمع إجراؤها ف

ز
 بفرض  دعا وزير الخارجية ف

ي صباح اليوم نفسه، أعلن المحتلون عزمهم إجراء استفتاءات زائفة حول انضمام    عقوبات جديدة وتسليم
ز
المزيد من األسلحة ألوكرانيا. ف

سون وزابوريجيا من   ي مقاطعات دونيتسك ولوهانسك وختر
ز
 ف
ً
.   27إل    23إل االتحاد الروسي المناطق األوكرانية المحتلة حاليا  أيلول / سبتمتر

ف الواليات المتحد   ي أوكرانيا، وستجعل موسكو تدفع الثمن إذا حاولت ذلك، حسبما  لن تعت 
ز
ي المحتلة ف

ا بضم روسيا لجزء من األراضز
ً
ة أبد

 قال مستشار األمن القومي لبايدن جيك سوليفان. 
ي األوكرانية   

ي األراضز
ز
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوايا روسيا إلجراء ما يسىم بـ "االستفتاءات" ف

ا، ووصفها بـ "االستفزاز" و "السخرية". المحتلة 
ً
 مؤقت

عية وال تغتر طبيعة حرب روسيا    غ: "االستفتاءات الزائفة ليس لها شر ز العام لحلف الناتو ستولتنتر وقال األمير
 ." ز ي حرب بوتير

ز
ي ف

ز
 العدوانية ضد أوكرانيا. هذا تصعيد إضاف

تخصيص    م  ز تعت  بريطانيا  بأن  ز  رويت  ي    2.6أفادت 
ز
ف ألوكرانيا  عسكرية  األقل كمساعدات  دوالر عىل  مليار 

2023 . 
ا  

ً
ي استولت عليها روسيا ستسهل عملية التفاوض بشأن إنهاء الحرب. وأكد أيض

ي األوكرانية الن 
كي أردوغان إن عودة األراضز

أنه    قال الرئيس الت 
ي تم ضمها. ، كان يحثه أثنا 2014منذ عام  

ز عىل إعادة شبه جزيرة القرم الن   ء اجتماعاته مع بوتير
لـ    الرسيــــع  التخصيص  نهائًيا بشأن  قراًرا  ي  االتحاد األورونر ي ظروف    5اتخذ 

لدعمها فز الكلية ألوكرانيا  المالية  المساعدات  مليارات يورو من 
 الحرب. 

21.09 

ي روسيا:  
 رد فعل العالم عىل التعبئة فز

ي روسيا تطور خاطئ لألحداث.  
 ألمانيا: التعبئة فز

ي أوكرانيا.  
ة لرئيس روسيا بشأن التعبئة الجزئية ستؤدي إل تصعيد الموقف فز  بريطانيا: الترصيحات األختر

ي أوكرانيا إل وقف إطالق النار وحله بالحوار.  
اع العسكري فز ز : ندعو جميع أطراف التز ز  الصير

ات إنساني   ي روسيا الذين يتهربون من التعبئة. التفيا: لن نصدر تأشتر
ات لمواطنز  ة أو أنواع أخرى من التأشتر

ي أوكرانيا إل البالد.  
ي األعمال العدائية فز

 إستونيا: سنحظر عودة الروس الذين شاركوا فز
إن    الين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  ورئيسة  تروس  ز  لتر يطانية  التر الوزراء  رئيسة  قالت 

ز هي دليل عىل فشل الغزو الروسي ألوكرانيا.  التعبئة الجزئية ي أعلنها بوتير
 الن 

ي ترفض   
ي جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة إن الدول الن 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فز
مع  "المتواطئة"  هي  روسيا  ضد  الحرب  ي 

فز أوكرانيا  جانب  إل  الوقوف 
يالية الروسية الجديدة.   اإلمتر

ي خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  روسيا بانتهاك ميثاق المنظمة، اتهم الرئيس األ  
مريكي جو بايدن فز

ك دون دعم واشنطن وحلفائها.   وأكد أن أوكرانيا لن تت 
ي األوكرانية المحتلة، قائلة   

ي األراضز
كية خطط روسيا إلجراء ما يسىم باالستفتاءات فز أدانت وزارة الخارجية الت 

 العملية الدبلوماسية، ويــهدد بتعميق حالة عدم االستقرار. إن ذلك سيعقد 
ويد أوكرانيا بمبلغ    ز ي دينيس شميهال إن بريطانيا مستعدة لت 

اء الغاز، وكذلك لتعزيز تطوير    500قال رئيس الوزراء األوكرانز مليون دوالر لرسر
 . ي
 إنتاج الغاز األوكرانز

22.09 

ي عىل إعداد عقوبات جديدة ضد روسيا، وزيادة إمدادات األسلحة إل أوكرانيا، حسبما أفاد به رئيس    اتفق وزراء خارجية االتحاد األورونر
ي جوزيب بوريل.   دبلوماسية االتحاد األورونر

ا  األمريكية  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  باستخدام  قال  ز  بوتير تهديدات  إن  رايدر  باتريك  للواء 
 األسلحة النووية لن تؤثر عىل الدعم العسكري ألوكرانيا. 

ي   
ي هولندا أنها ستصدر فز

ي قضية طائرة الركاب    17أكدت محكمة فز
ي / نوفمتر حكما نهائيا فز

ين الثانز ترسر
ي السماء فوق مقاطعة دونيتسك المحتلة عام   777بوينج 

ي أسقطت فز
 . 2014الن 

ي أوكرانيا. يعاقب ذلك بموجب   
ستان مواطنيها من القتال فز ز غتر منعت كازاخستان وأوزبكستان وقتر

ي تلك البلدان 
ي فز
 سنوات من السجن.  10إل   5من   - القانون الجنانئ

23.09 

ي األ  
ف أبدا بنتائج االستفتاءات الزائفة فز ك إن المجموعة لن تعت  ي بيان مشت 

ي ال تسيطر  قالت مجموعة الدول الصناعية السبع فز
ي الن 

راضز
ي أوكرانيا. وهدد الرئيس األمري

ي أجراها المحتلون فز
ف بـ"االستفتاءات" الن  كي جو بايدن  عليها أوكرانيا. كما رصحت إدارة أردوغان أن تركيا ال تعت 

ي حالة إجراء االستفتاءات الزائفة. 
ة فز  روسيا بعقوبات اقتصادية خطتر

ي السفارة اإليرانية بشكل   
ز فز ز الدبلوماسيير ي أوكرانيا من االعتماد، وكذلك خفض عدد الموظفير

ي حرمان سفتر إيران فز
قرر الجانب األوكرانز

، وذلك بسبب تزويدها روسيا بطائرات بدون طيار هجومية.   كبتر

24.09   . ي مجلس األمن الدولي
ي إل تعليق عضوية روسيا فز  دعا رئيس المجلس األورونر

 الدعم الدولي 
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24.09 

ي تم االستيالء عليها، وكذلك   
الن  ي 

بالكامل وتعزيز سيطرته عىل األراضز ز جهوده عىل محاوالت احتالل مقاطعة دونيتسك  العدو تركتر يواصل 
ي اتجاهات معينة. قصف العدو مواقع القوات األوكرانية عىل ط

ول خط التماس بأكمله،  تعطيل اإلجراءات النشطة لقوات الدفاع األوكرانية فز
. ال  ز ي محاولة الستعادة مواقعه المفقودة، ويقوم بإجراء االستطالع الجوي. وال يتوقف عن قصف البنية التحتية المدنية ومنازل المدنيير

يزال   فز
ي أوكرانيا. 

ي جميع أنحاء أراضز
ز قائما فز بات جوية وصاروخية من قبل المحتلير  خطر رصز

فول   اتجاهي  ي 
فز الوضع  يتغتر  والمدفعية  لم  الهاون  وقذائف  الدبابات  ان  نتر الروس  يطلق  أخرى،  اتجاهات  ي 

فز ملحوظ.  بشكل  وبوليسكي   
ز ير

بات الجوية.   والصواريــــخ والرصز
ز ونهبهم.    يواصل جنود قوات االحتالل الروسية ارتكاب أعمال غتر قانونية ضد السكان المدنيير

ي   
سبتمتر    19فز  / قاعد  2022أيلول  األوكرانية  القوات  ي كادييفكا دمرت 

فز الروسي  للجيش  ة 
ي مزرعة  

ي دار الثقافة المحلية. تم تدمتر المعدات وقتل األفراد الروس عىل أراضز
)ستاخانيف( فز

ي مقاطعة لوهانسك(. 
ا فز
ً
ي المحتلة مؤقت

 غابات نوفويدار )األراضز
المسلحة األوكرانية بتطهتر بيلوجوريفكا بمقاطعة لوهانسك وسيطرت عليها   القوات  قامت 

ي  بالك
امل. رصح حاكم مقاطعة لوهانسك أن تحرير المقاطعة سيكون أكتر صعوبة مما كان فز

سة عىل كل سنتيمت  من أرض لوهانسك.   مقاطعة خاركيف. ستكون هناك معركة شر
سون   ي مقاطعة ختر

ذكر معهد دراسة الحرب أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة األوكرانية فز
 من إيقافه أو "يتقدم"، ويحاول الجيش الروسي إبط 

ً
اجع إل مواقع أكتر مالءمة، بدال ائه والت 

ا   ً صده. يشتر المحللون إل أنه من المرجح أن تستعيد القوات المسلحة األوكرانية جزًءا كبتر
ي األسابيع المقبلة. 

سون، أو كلها،  فز  من غرب مقاطعة ختر
ي  
ي قرية ياروفا شما 2022أيلول / سبتمتر  20فز

 ل مقاطعة دونيتسك. ، حرر الجيش األوكرانز
كز فيها القوات   ي تت 

ي منطقة سفاتوفو، قصفت وحدات من القوات األوكرانية المنطقة الن 
فز

ي الموقع المحدد ماتوا. 70الروسية. من المعروف أن 
 ٪ من األفراد الذين كانوا فز

اليوم،    2022/ 09/ 21  التعبئة  إجراءات  تبدأ  ي روسيا. وبحسبه  
الجزئية فز التعبئة  ز  استدعاء  أعلن بوتير ي سيتم خاللها 

ألف جندي   300والن 
ة لروسيا. قد يك اء إن تعبئة األشخاص الذين أكملوا الخدمة العسكرية اإللزامية لن تشكل قوة قتالية كبتر . ومع ذلك، يقول الختر ون هذا احتياطي

 كافيا للحفاظ عىل المستوى الحالي للقوات المسلحة. 
ي نوفوفوسكريسينسكي  دمرت قوات المقاومة األوكرا  2022/ 09/ 22 

ي مراقبة فز
بت عىل نقطن  سون ورصز ي ختر

ز لقيادة القوات الروسية فز نية موقعير
ي ونوفا كاخوفكا. 

ي دودشانز
ي بياتيكاتكي وخرسون، وثالث نقاط لتكديس األسلحة واألفراد فز

ة فز ، ومستودعات الذختر ي
 ودودتشانز

ي يوم   
ي اتجاه2022سبتمتر    23فز

،    ، صدت قوات الدفاع األوكرانية فز ن، سوليدار، باخموتسكي ي مناطق قرى سبتر
دونيتسك هجمات العدو فز

 . ي
، مايورسك، كاميانكا، أفدييفكا وأوبتينز ي

 أودراديفكا، كورديوميفكا، زايتسيفز
ي مقاطعة دونيتسك.  

 فرضت القوات المسلحة األوكرانية سيطرتها عىل قرية ياتسكيفكا فز
ي استخدام طائرات كاميكازي ا 

ان 136-إليرانية بدون طيار "شهيد بدأ الجيش الروسي فز ايد، ويضعون عليها عالمة "جتر ز
". وقالت  2-" بشكل مت 

. الطائرات   2500قيادة العمليات "الجنوب" إنها تستخدم لشن هجمات بعيدة عن خط الجبهة، ويمكن أن تقطع مسافة تصل إل   كيلومت 
ي تحتوي  

الن  الطائرات بدون طيار  ة طويلة  بدون طيار كاميكاز هي نوع من  الهواء لفت  ي 
ي يمكن أن تبف  فز

الن  المتجولة  ة  عىل ما يسىم بالذختر
المضادة للطائرات ليست فعالة ضد   الدفاع الجوي  ا برسعة بعد إصدار أمر من المشغل. صواريــــخ 

ً
، خاصة ألن  Shahid-136وتهاجم هدف

ي الوقت نفسه، تبحث القوا
ت المسلحة األوكرانية بالفعل عن "نقاط الضعف" لهذه  الطائرة بدون طيار هذه تحلق عىل ارتفاع منخفض. فز

ي  
، تم إسقاط    23األسلحة. فز ي ألول مرة طائرة إيرانية الصنع   6أيلول / سبتمتر

طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي. كما أسقط الجيش األوكرانز
ب. و 6- متعددة األغراض بدون طيار "مهاجر   ي تحمل ما يصل إل أربــع ذخائر دقيقة. " القادرة عىل إجراء عمليات استطالع ورصز

 الن 
ي بـ  2022/ 09/ 24 

بة. تم التأكد من إصابة    19قام سالح الجوية األوكرانز مواقع للدفاع    5منطقة تمركز لقوة العدو والمعدات العسكرية و    14رصز
 الجوي. 

مواقع    3مركز األفراد والمعدات للعدو، و  مناطق ت  10نقاط قيادة، وأكتر من    4عىل وجه الخصوص، أصابت القوات الصاروخية والمدفعية   
ة.  4للدفاع الجوي، و  مستودعات بالذختر

شخًصا  802مدينة قرية من االحتالل. عاد  1400خالل األشهر السبعة من الحرب الروسية األوكرانية، حررت قوات الدفاع األوكرانية أكتر من  
ي ا 20من األش الروسية، وكانت هذه نتيجة  

 وحدة من المعدات الروسية.   14000لمجموع، تم تدمتر أكتر من عملية تبادل. فز
 

ة من     : 2022/ 09/ 24إىل  2022/ 09/ 18خسائر الروس خالل الفتر
 من األفراد 2050 
 دبابة  60 
 مركبة قتالية مدرعة  106 
 مدافع   3 
 راجمات الصواريــــخ  6 
 وسائل الدفاع الجوي  2 
 طائرة  4 
 مروحيات   4 
 الطائرة بدون طيار  45 
 لوقود  سيارة وخزانة ا 100 
 وحدات معدات خاصة  5 

 الحالة العسكرية
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19.09 

ب الروس زابوريجيا بالصواريــــخ    إصابات.   8 -رصز
ي اليوم، كانت هناك   

ز فز رت مزرعة محلية، وقتل حوالي    52أطلق المحتلون النار عىل مقاطعة سومي مرتير
إصابة. مات شخص واحد، وترصز

ير وحصان واحد.  100 ز  ختز
ل خاص، وحدث دمار.   ز ر ساحة متز ا عىل ميكواليف، ترصز

ً
 أطلق الروس صاروخ

ي   
المحتلون كراماتورسك وتوريتسك بالصواريــــخ، والقتال مستمر فز ب  ي مقاطعة دونيتسك، رصز

فز
 مقاطعة لوهانسك. 

رك أكتر من  
ُ
وفسك، ت وبت  ي مقاطعة دنيتر

 أشة بدون كهرباء بسبب القصف.  2500فز
ي الليل هاجم الغزاة الروس محطة جنوب أوكرانيا للطاقة النووية، وسقط الصاروخ عىل بعد   
  300فز
خِدم صاروخ من نوع "اسكندر". م

ُ
 ت  من المفاعالت النووية. است

20.09 
، وكان هناك جرىح.   ي مقاطعة سومي

ز فز  أطلق الروس النار عىل منطقتير
، ودمروا بناية شاهقة.  

ً
 هاجم المحتلون باخموت ليال

ب الروس منطقة زابوريجيا بصواريــــخ    . S-300رصز

21.09 

 أشخاص، وهناك شخص مصاب.   10بإنقاذ الهجمات الصاروخية عىل خاركيف: قام رجال اإلنقاذ  
: نتيجة القصف، تم تدمتر البوابة    ز أصاب الروس منطقة تشوغويف بمقاطعة خاركيف بصاروخير

 العلوية لسد بيشنك. 
ي ثالث مناطق من المدينة. وأصيبت أهداف البنية  

ي زابوريجيا، شوهد خمس إصابات صواريــــخ فز
فز

 التحتية ومنازل خاصة. 
ي الليل، قصفت روسي 
ا مرة أخرى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مما أدى إل إتالف معدات  فز

 . 6االتصاالت لوحدة الطاقة رقم 
، كان هناك قتىل وجرىح.   ي نيكوبول وكريفوريسكي

ب المحتلون منطقن  ي الليل، رصز
 فز

22.09 

ب المحتلون نيكوبول براجمات صواريــــخ "غراد". قتل رجل يبلغ من العمر    عاما.  35رصز
ي الليل، أط 
ي الشاهقة وأنابيب  S-300صواريــــخ عىل ميكواليف من أنظمة    9لقت روسيا  فز

. تم تدمتر المبانز
ي اإلدارية. 

 إمدادات الغاز والمياه وساحات السينما والمرسح والمبانز
ب الروس زابوريجيا، وأطلقوا   ا وبرج تلفزيون، وقتل شخص واحد.  9رصز

ً
 صواريــــخ: أصابوا فندق

ي كراماتو  
بت روسيا مصنًعا فز ي تشاسوفوي يار. رصز

 رسك ومدرسة فنية فز

23.09 

: كانت هناك   بة صاروخية من جانب الروس وأصيب أربعة أشخاص.  130مقاطعة سومي  رصز
ة مبنز    136-تعرضت أوديسا للهجوم باستخدام طائرات شاهد    كاميكازي. دمرت طائرات مستر

ي منطقة الميناء، وقتل جراء ا
. إداري فز ي

 لهجوم شخص مدنز
ي الليل أطلق المحتلون حوالي   

رت البنية   10كانت هناك الهجمات عىل زابوريجيا، فز صواريــــخ: ترصز
 التحتية المدنية للمدينة، وأصيب ثالثة أشخاص. 

 قذيفة عىل نيكوبول ومارهانيتس، وقتلت شخصان وأصيب تسعة.  30أطلق المحتلون قرابة  
ي يوم واحد.  7قصف مقاطعة دونيتسك: قتل الروس  

ز فز  مدنيير

24.09 

، كانت هناك   ي مقاطعة سومي
ب الروس المناطق الحدودية فز بة صاروخية.  140رصز  رصز

ي مبنز شاهق، ومقتل شخص   
ي زابوريجيا مما أدى إل اندالع حريق فز

ي فز
أصاب أحد صواريــــخ العدو الحي السكنز

 بجروح.  7وإصابة 
  . ز إل المستشفز  قام الروس بقصف مارجانيت، تم نقل عدة مدنيير
دونيتسك  مقاطعة  ي 

فز وباخموتسكي  وكراماتورسك  بوكروفسكي  مناطق  عىل  النار  الروس  أطلق  الليل،  ي 
،  فز

 . S-300باستخدام راجمات الصواريــــخ وأنظمة الدفاع الجوي 

25.09 

ي الصباح، تعرضت أوديسا مرة أخرى للهجوم من قبل طائرات  
فز

بت طائرات بدون طيار المبنز اإلداري   كاميكازي بدون طيار. رصز
ي وسط المدينة ثالث مرات، ولم يصب أي شخص. 

 فز
ي الليل، شن المحتلون هجوما صاروخيا مكثفا عىل زاب  
وريجيا فز
بة حسب البيانات األولية. تم تدمتر مرافق    10كانت هناك    – رصز

محطة كهرباء  تبطيل  تم  المناطق  إحدى  ي 
وفز التحتية،  البنية 

 فرعية. ومن المعروف أن ثالثة أشخاص عىل األقل أصيبوا. 
كما شن العدو هجمات صاروخية عىل ميكواليف وأوشاكوف.   

ميكو  ي 
فز السكنية  ي 

بالمبانز ار  اليف وأصيبت شبكة ولحقت أرصز
ي أوتشاكيف، تم قصف الساحل. 

 إمدادات المياه. فز
الليلة.   ي 

فز بات  رصز خمس  وفسك كانت  وبت  دنيتر مقاطعة  ي 
فز

ان المدفعية عىل منطقة نيكوبول.   أطلق المحتلون نتر
ي منطقة كوبيانسك تم نقل سب 

، وفز وع زراعي رت مؤسسة تعليمية ومرسر ي مقاطعة خاركيف. ترصز
عة أشخاص تم قصف خمس مناطق فز

 . ز بجروح إل المستشفز  مصابير

 القصف خالل األسبوع
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19.09 

اكتشاف سجن    تم  االحتالل،  أثناء  إل قاعدتهم  الروسي  الجنود  الذي حوله  إيزيوم،  بمدينة  طة  الرسر ي مركز 
فز

 وغرفة تعذيب. 
األمن    منظمة  "موظف  الشعبية" حكمت عىل  دونيسك  "جمهورية  بـ  يسما  فيما  العليا"  "المحكمة  أن  ُيزعم 

ي أوروبا 
و شابانوف بالسجن والتعاون فز  عاًما "بتهمة الخيانة".  13دميت 

ي أوكرانيا، وسقط الصاروخ   
ي الليل، شن الغزاة الروس هجوًما صاروخًيا عىل محطة "الجنوبية" للطاقة النووية فز

فز
 مت  من المفاعالت النووية.  300عىل بعد 

20.09 
طة غرف تعذيب أقامها   ي بلدة كوزاشا لوبان بمقاطعة خاركيف، اكتشفت الرسر
ي أقبية المحطة والمخزن.  فز

 الجنود الروس فز
أنها ستجري "استفتاءات" بشأن   عية  الروسية غتر الرسر أعلنت السلطات  ا، 

ً
المحتلة مؤقت سون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك  ي مناطق ختر

فز
.  27إل  23انضمام المناطق إل االتحاد الروسي هذا األسبوع، أي من   أيلول / سبتمتر

21.09 

 من األش الروسية بينهم    215  أعادت أوكرانيا  
ً
ز    108شخصا جنود من فوج "آزوف". ومن بير

طة، وبحارة، وعنارص الحرس   ز الذين عادوا: عسكريون، وحرس حدود، ورجال شر األوكرانيير
رئيس   مكتب  مدير  وأضاف  ومدنيون.  جمارك،  وضباط   ، اإلقليىمي الدفاع  ومقاتلو   ، ي

الوطنز
ز المفرج عنهم   ب قاتلوا من أجل أوكرانيا وتعرضوا للتهديد باإلعدام.  أجان   10الدولة أن من بير

وسيكون   السعودية،  العربية  المملكة  عاصمة  ي 
فز بالفعل  موجودون  فوج    5إنهم  قادة  من 

ز المفرج عنهم   ي تركيا حن  نهاية الحرب، وعاد الباقون إل أوكرانيا. جميع األوكرانيير
"آزوف" فز

ي حالة مختلفة. تعرض معظمهم للت
ي من األش فز

عذيب واإليذاء الجسدي أثناء االستجواب. فز
الكيلوغرامات من   ات  الغالب كانت ظروف اعتقال السجناء رهيبة، حيث فقد بعضهم عرسر
، ولم   ز الوزن وأصيبوا بأمراض مزمنة بسبب عدم حصولهم عىل طعام ورعاية طبية مناسبير

ز  ي الصورة، الضابط العسكري ميخايلو ديانوف قبل    يتمكنوا من الحصول عىل الماء أليام، وكان بإمكانهم تناول قطعة ختر
ي اليوم فقط. فز

واحدة فز
 .  وبعد األش الروسي

ي ظل إعالن التعبئة الجزئية من قبل  
ي أقرب وقت ممكن فز

سون إل اإلجالء فز ي مقاطعة ختر
  تدعو السلطات األوكرانية سكان المناطق المحتلة فز

. وشدد حاكم المقا ز . رئيس روسيا فالديمتر بوتير
ً
ي المحتلة أيضا

ي أن يشمل ما يسىم بـ "التعبئة الجزئية" األراضز
ة فز  طعة عىل أن هناك مخاطرة كبتر

ي مقاطعة خاركيف، بالقرب من مدينة إيزيوم، كرس الروس تمثال امرأة من الحجر يرجع إل شعب القفجاق ويبلغ عمره ألف عام. أفادت بذلك   
فز

 وزارة الثقافة األوكرانية. 
ي منطقة تشوجوييف بمقاطعة خاركيف. وأدى القصف إل تدمتر البوابة العلوية لسد بيشينيك. شن الروس هجو  

ز فز ز صاروخيير  مير
ي شبه جزيرة القرم المحتلة، حكمت المحكمة الروسية عىل نائب رئيس مجلس الشعب التاتاري ناريمان جالل بالسجن   
عاًما وغرامة قدرها   17فز

، وغرامة  13و  15وعزيز أختيموف بالسجن روبل، واألخوين حسن أختيموف  700000  روبل لكل واحد منهما.   500000عاًما عىل التوالي
 أي دولة تثتر   

تتلف  أن  : "يجب 
ً
المجاعة. وأوضح قائال إثارة  ي محاسبة روسيا عىل 

التضامن فز أوكرانيا فولوديمتر زيلينسكي إل  الجوع،  دعا رئيس 
 د عىل المصادفة أو رحمة دكتاتور ما، أقس رد فعل من العالم". وتحاول أن تجعل حماية الشعوب من الجوع تعتم

22.09 

ي ظل التخطيط لالستفتاءات الزائفة.  
ا ويقومون بإصدار جوازات سفر فز

ً
ي المحتلة مؤقت

ي األراضز
 يقوم المحتلون الروس بتكثيف الرعب فز

، بمن فيهم األطفال من    ز القارصين األوكرانيير اك  المحتلة بتوسيع "القاعدة االنتخابية" وإشر الروس مقاتىلي منطقة دونيتسك  المدربون  دور  أمر 
اوح أع اك األطفال الذين تت  ضتها االستخبارات األوكرانية، يريد المحتلون إشر ي اعت 

ي االستفتاء الزائف. وبحسب الوثائق الن 
ز  مااأليتام، فز   13رهم بير

ي "التصويت".  17و 
 عاًما فز

23.09 

ي   
المحررة بمقاطعة خاركيف، اكتمل استخراج رفات السكان    23فز ي مدينة إيزيوم 

، فز أيلول / سبتمتر
استخراج ما مجموعه   تم  ، حيث  ز المحتلير أيدي  قتلوا عىل  األطفال.   447الذين  ي ذلك جثث 

فز بما  جثة، 
ز القتىل    30تحمل معظمها عالمات الموت العنيف، و   194امرأة و    215عليها آثار التعذيب. وكان من بير

 و
ً
 شخًصا، ال يمكن تحديد جنسهم.  11عسكرًيا. باإلضافة إل ذلك، تم اكتشاف جثث  22أطفال و  5رجال

سون وميليتوبول    ي األجزاء المحتلة من مقاطعات دونيتسك ولوهانسك وختر
ز فز أعلن عمالء الكرملير

ي الشقق أنهم بدأوا ما يسىم بـ"استفتاءات" بشأن االنضمام إل روسيا. فإن مم
، الذين يتجولون فز ز ثىلي المحتلير

 . ز  لجمع األصوات، يأتون إل منازل السكان برفقة جنود الروس مسلحير
ي شبه جزيرة القرم، تم تسليم   

ي تم إصدارها اليوم فز
ز االستدعاءات من مراكز التجنيد الن  ا لبيانات مختلفة، من بير

ً
٪ منها لتاتار القرم، أي   80وفق

 لمنطقة. ممثىلي الشعب األصىلي ل

24.09 

زابوريجيا   ي 
فز منازل  حول  الروس  ز  المحتلير يتجول  تظهر كيف  فيديو  مقاطع  نت  اإلنت  عىل  ظهرت 

ا من أولئك الذين لم  
ً
المعلومات أيض ي 

ي استفتاء زائف. تأن 
ون الناس عىل المشاركة فز ز أسلحة ويجتر حاملير

ر بفوهة رشاش إل قطعة  يحالفهم الحظ ولقيوا "اللجنة" شخصًيا. أختر الناس أن جندي روسي مسلح أشا
 من الورق وأوضح ببالغة المكان الذي يجب وضع العالمة فيه بالضبط. 

رت    أوكرانيا، ترصز ي 
محطة    11محطة طاقة حرارية وثالث محطات طاقة. من    11بسبب الحرب فز

ي المجموع، أثر المحتلون عىل  
رت سبع. فز ي تم إطالق النار عليها، تم تدمتر أربــع وترصز

منئأة    349الطاقة الن 
ي مجال اإلمداد الحراري. 

 البنية التحتية الحيوية فز

25.09 

ي ظروف غتر إنسانية، ويمنعون ممثىلي اللجنة الدولية للصليب األحمر من زيارتهم. رصح مفو  
ز فز ض يحتفظ المحتلون الروس بالسجناء األوكرانيير

لمان: لم يقابل أي شخ  ي األش،  حقوق اإلنسان بالتر
ي قضاها فز

ة الن   للجنة الدولية للصليب األحمر ولو مرة واحدة طوال الفت 
ً
ص مفرج عنه ممثًل

ا أنه تمت ممارسة التعذيب و 
ً
ا من جانب االتحاد الروسي )من حيث عدم االمتثال التفاقيات جنيف(. ونالحظ أيض

ً
العنف وهو ما يعد بالفعل انتهاك

ي فيما يتعلق بكل حالة، وسيصبح ذلك أحد مكونات المحكمة الجنائية الدولية،  الجسدي والنفسي عىل جميعهم تقريبً 
ا، لذلك سنعمل بشكل قانونز

 ." ي الدولي
ي ستطلقها المجتمع القانونز

ي نهاية المطاف والن 
ي آمل أن تكون فز

 والن 
ي ليلة  
، ماريانا مامونوفا، المسعفة العسكرية والمدافعة عن "آزوفستال"،  25فز طلق شاحها من األش الروسية وكانت حامل  أيلول / سبتمتر

ُ
ي أ
والن 

ي شهرها التاسع، أنجبت ابنة. 
  فز
ي شبه جزيرة القرم اليوم،   

هي أكسيونوف إن اإلجراءات المتعلقة بالتعبئة الجزئية ستكتمل فز ، بنهاية    25قال رئيس احتالل القرم ستر أيلول / سبتمتر
ي القرم تؤث

ي انطلقت فز
ي شبه جزيرة القرم، استلم  اليوم. حملة التعبئة الن 

ز جميع االستدعاءات المقدمة فز ر بشكل أساسي عىل تتار القرم. من بير
 ٪ منها. 80ممثلو الشعب التاتاري 

إل    تصل  "االستفتاء"  ي 
فز المشاركة  نسبة  حول  حقيقة كاذبة  الروس  ليسيشانسك 50اختلق  مثل  لوهانسك،  مقاطعة  ي 

فز المدمرة  المدن  ي 
فز  ٪

ودونيسك وروب ي الحسبان حن  أصوات وسيفتر
ي "االستفتاء" فز

ي الشيفسك، أخذ الروس فز
ي غايداي. فز

عز ا لما ذكره حاكم المقاطعة ستر
ً
، وفق ي

يجنز
 أولئك الذين تم أشهم أو ماتوا. 

  األزمة اإلنسانية 


