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17.10 

ي ألوكرانيا    ي   500قدم االتحاد األوروب 
اء األسلحة، وسيقوم بإنشاء مهمة لتدريب الجيش األوكراب  ( (. سيكون  EUMAMمليون يورو لشر

ي االتحاد  
ي المقام األول هو تدريب العساكر األوكرانيي   عىل أراض 

 
. يذكر أن ما يصل إىل  الغرض من المهمة ف ي ي    15األوروب 

ألف جندي أوكراب 
نامج.  ي الب 

 
 سيشاركون ف

ي جرائم روسيا ضد أوكرانيا. وقالت وزارة   
 
اتهمت وزارة الخارجية األوكرانية إيران رسمًيا بالتواطؤ ف

ي أوكرانيا وقتل مواطني   أوكرانيي   يجعل إ 
 
ي بيان "إن توفب  أسلحة لشن حرب عدوانية ف

 
يران  الخارجية ف

ي ترتكبها روسيا ضد أوكرانيا". 
ي جريمة العدوان وجرائم الحرب واألعمال اإلرهابية الت 

 
 متواطئة ف

ي ريزنيكوف أن أوكرانيا ستتلق  قريًبا أحدث أنظمة الدفاع الجوي   
أنظمة    -أعلن وزير الدفاع األوكراب 

ويجية المضادة للطائرات   ناورة عىل ارتفاعات  المصممة لتدمب  أهداف الم  NASAMSالصواري    خ الب 
 منخفضة ومتوسطة. 

18.10 

ف باالتحاد الروسي كدولة راعية لإلرهاب.    أيد برلمان إستونيا القرار الذي يعب 
ي بمبلغ    يحة أخرى من المساعدات المالية الكلية من االتحاد األوروب  ي تغطية نفقات    -مليار يورو    2تلقت أوكرانيا شر

 
ستساعد هذه األموال ف

 . ي
ي المجالي   االجتماعي واإلنساب 

 
انية العاجلة، وال سيما ف  المب  

، سلمت ألمانيا ألوكرانيا خمس مركبات إضافية من طراز   ي
المخصصة ألعمال اإلصالح واإلخالء،   Bergepanzer 2خالل األسبوع الماض 

 و  183خيمة و   100من ألمانيا  باإلضافة إىل األزياء والمعدات العسكرية الشتوية. عىل وجه الخصوص، تلقت أوكرانيا  
ً
ة    116000مولدا سب 

.  240بنطلون  شتوي و  80000شتوية و   ألف قبعة شتوية لألفراد العسكريي  
ي    –وافقت إيران عىل تزويد روسيا بصواري    خ أرض   

. وقال الدبلوماسي اإليراب  ز نقال عن مسؤولي   إيرانيي  
أرض، حسبما أفادت به وكالة رويب 

 لدول الغرب. نريد إنهاء األزمة دبلوماسيا".   "إن كيفية استخدامها 
ً
ي األزمة األوكرانية خالفا

 ليس مشكلة البائع. نحن ال ننحاز إىل أي طرف ف 

19.10 

ي نقل مركبات مشاة مدرعة  
ي   BMP-1بدأت اليونان ف 

إىل أوكرانيا. أعلن ذلك وزير الخارجية األوكراب 
ي نيكوس ديندياس. 

 كوليبا بعد مفاوضات مع زميله اليوناب 
   ، ي جانتس إن إشائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة لمواجهة الغزو الروسي

قال وزير الدفاع اإلشائيىلي بيت 
بات بات الصاروخية أو ض   الطائرات بدون طيار.  لكنها قد توفر نظام اإلنذار المبكر بالض 

ي جائزة ساخاروف    لمان األوروب  ي مجال حقوق    - منح الب 
ي ف  وهي الجائزة الرئيسية لالتحاد األوروب 

".  -اإلنسان  ي
، والقادة المنتخبون والمجتمع المدب  ي الشجاع والذي يمثله الرئيس زيلينسكي

 "للشعب األوكراب 

20.10 

ي هو تكوين رأي  وصل الرئيس السويشي إغناتيوس كاسيس   
ي زيارة. وكتب قسيس: "هدف 

إىل أوكرانيا ف 
ي إلعادة إعمار البالد".  ي والعمل التحضب 

 فيما يتعلق بالحرب والوضع اإلنساب 
ي   

ي بن واالس إن بريطانيا تعد حزمة مساعدات ألوكرانيا لفصل الشتاء والت 
يطاب  قال وزير الدفاع الب 

الزي العسكري. وأضاف أن لندن ستواصل    مجموعة من  25000ستشمل، عىل وجه الخصوص،  
ي ظل الهجمات المستمرة والعشوائية عىل البنية  

تقديم الصواري    خ ألنظمة الدفاع الجوي ألوكرانيا "ف 
 التحتية المدنية". 

ا عىل فرض عقوبات عىل إيران عىل    ً ي أخب  وافق االتحاد األوروب 
كة لصناعة    تزويد روسيا بطائرات بدون طيار من طراز "الشهيد". وبحسب  وسائل اإلعالم، فقد عوقبت شر

ان   ي تعتب  مسؤولة عن تصميم وتطوير الطائرة بدون طيار اإليرانية  Shahed Aviation Industriesالطب 
، الت 

 "شهيد". 
أوكرانيا    ستدعم  ألمانيا  أن  شولب    أوالف  المستشار    -وأكد  وأكد  لذلك.  حاجة  هناك  طالما كانت 

ي أن "روسيا تحت حكم
ازنا بقطع الغاز.   األلماب  ي ابب  

ا به. كان بوتي   يأمل ف 
ً
ا تجارًيا موثوق

ً
يك بوتي   لم تعد شر

ا ... سنعايش هذا الشتاء مًعا". 
ً
ا هنا أيض

ً
 لكنه كان مخطئ

21.10 

اء    ي جمع األموال لشر
  500ساعد الممثل مارك هاميل )الذي لعب دور لوك سكاي ووكر( أوكرانيا ف 

مبادرة   إىل  الممثل  انضم  ي وقت سابق، 
ف  بدون طيار.  وع    UNITED 24طائرة  لمشر  

ً
ا وأصبح سفب 

اء   ي إطاره هو وآخرون من جمع أموال لشر
طائرة بدون    500"جيش الطائرات بدون طيار"، وتمكن ف 

ي األفالم، وهؤالء هم األبطال  طي
: "أنا بطل متظاهر ف  ي وقت سابق عن األوكرانيي  

ار. وقال هاميل ف 
 حقيقيون". 

كة    لنظام الدفاع    TRML-4Dاأللمانية عن نقل إىل أوكرانيا أرب  ع محطات رادار    HENSOLDTأعلنت شر
كةإىل TRML-4D. يشار إىل أنه تم بالفعل تسليم أحد رادارات IRIS-T SLMالجوي  ي نطاق طلب شر

كة    Diehl Defense أوكرانيا ف  )الشر
ي غضون بضعة أشهر.  2( بمبلغ    IRIS-Tالمصنعة ل 

 مليون يورو، وسيتم تسليم ثالثة ردارات أخرى ف 

 الدعم الدولي 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

3 

 

 

 

 

22.10 

ي ساحة المعركة، يواصل الجيش   
ة ف  الروسي إطالق النار عىل أهداف البنية التحتية المدنية إلرهاب السكان بعد عدم تحقيق انتصارات كبب 

ي أوكرانيا. 
 المدنيي   ف 

  
ي   

ا، ويركز جهوده عىل كبح أعمال القوات األوكرانية ف 
ً
ي تم االستيالء عليها مؤقت

ي الت 
اتجاهات  يحاول الجيش الروسي ممارسة السيطرة عىل األراض 

ي الوقت نفسه ال يتخىل عن 
ي اتجاهي باخموت وأفديفكا. معينة، وف 

 محاوالته للقيام بأعمال هجومية ف 
ي أي اتجاه. واليو  

ا ف  ً ي روسيا، لكن الروس لم يحققوا بعد نجاًحا كبب 
ي أوكرانيا نتيجة التعبئة الرسمية ف 

ف  م تدور  تدهور الوضع عىل الجبهة شر
ي منطقة باخموت. بحلول  

ين األول، تم صد    22أصعب المعارك ف  الهجوم الروسي عىل اتجاه باخموت واحتفظت القوات المسلحة  أكتوبر / تشر
 األوكرانية بمواقعها. 

ي   
سون. فقط ف  ي اتجاه خب 

 ف 
ً
ي الجنوب نفذت وحدات الصواري    خ والمدفعية للقوات المسلحة    22لم يحرز الروس نجاحا

ين األول، ف  أكتوبر / تشر
أكبر من   األفراد   100األوكرانية  ناري عىل مناطق تمركز  الممتلكات   هجوم  ينقلون  المحتلي    أن  المعلوم  الروسية. ومن  العسكرية  والمعدات 

ي  
سون ويستعدون لمعارك الشوارع. ف  ين األول، أعلنت هيئة األركان العامة األوكرانية أن الروس قد غادروا   22والوثائق من خب  أكتوبر / تشر

ي مقاطعة خب  
ي المحتلتي   ف 

ي وتشاريفت 
ي تشكالوف 

 سون. بالكامل مستوطنت 
، هناك خطر تجدد الهجمات العسكري   ي

ا للتقارير الواردة من الجانب األوكراب 
ً
 وبوليسكي بشكل ملحوظ. وفق

ي اتجاهي فولي  
ة لم يتغب  الوضع ف 

ا الشر قطع  أجل  من  األوكرانية  البيالروسية  الحدود  من  الغرب  إىل  الهجوم  اتجاه  تغيب   يتم  قد  المرة،  هذه   . الشماىلي االتجاه  ي 
ف  يي    الروسية 

يطانية أن  ي الوقت نفسه، تعتقد المخابرات الب 
يكة. ف  ويد أوكرانيا باألسلحة والمعدات العسكرية من الدول الشر الجيش اللوجستية الرئيسية لب  

ي خطر من هذا االتجاه. قد يكون نشر مجموعة
القوات   البيالروسي غب  قادر عىل القيام بعمليات عسكرية معقدة، وبالتاىلي فإن أوكرانيا ليست ف 

ي بيالروسيا بالقرب من الحدود األوكرانية محاولة لجعل القيادة األوكرانية تنقل القوات واألسلحة إىل هناك. 
 عىل أراض 

17/10/2022 
ي من هن    37امرأة من األش، و  108تعود األوكرانيات المحتجزات إىل ديارهن. حدث تبادل آخر لألشى عىل نطاق واسع. تم إطالق شاح   

اللواب 
، و  11تم إجالؤهم من "آزوفستال"، و

ً
.  85ضابطا

ً
 ورقيبا

ً
 جنديا

ي ذلك    8من قوات الدفاع اإلقليمية، و  –  12من البحرية، و  32مدافعا من القوات المسلحة، و  35منهن   
ي ألوكرانيا، بما ف 

  2من الحرس الوطت 
 مدنية.  12خدمة حرس حدود الدولة و من  4من خدمة النقل الخاصة الحكومية، و –  5من كتيبة "آزوف"، و

19/10/2022 
ا أن المتعاوني   الذين تعاونوا مع المحتلي    

ً
سون، أوقفت كافة هيئات االحتالل نشاطها. ومن المعروف أيض ي مدينة بريسالف بمقاطعة خب 

  وف 
 الروس يواصلون مغادرة المدينة مع عائالتهم وممتلكاتهم. 

20/10/2022  
الساعة    جش    23:00حواىلي  عىل  انفجارات  دوي  دوى  مساًء، 

من  يوم  بعد  هذا  حدث  ا. 
ً
مؤقت المحتلة  سون  خب  ي 

ف  أنتونيفسكي 
فحص المسؤولي   الروس له. ُيذكر أن المركبات الروسية ربما كانت  

بات حواىلي الساعة     23:00موجودة عىل الجش أثناء الض 
ً
، محاولة

إىل المعب   تدمب   وسيؤدي  المدينة،  إىل  مشاكل   الوصول  خلق 
ي هذا االتجاه. 

 لوجستية لالتحاد الروسي ف 
22/10/2022 
، ارتفع معدل تدمب  الدفاعات الجوية   خالل األسبوعي   الماضيي  

٪، حسبما  85األوكرانية لطائرات الكاميكازي اإليرانية بدون طيار إىل  
أفاد به يوري إجنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية للجيش  

تب  . ي
قبل األوكراب  من  المعادية  الجوية  األهداف  إسقاط  نسبة  لغ 

 ٪. 64قوات الدفاع الجوي األوكرانية 
ي   

األراض  مغادرة  الروسية  القوات  من  منفصلة  وحدات  تواصل 
أصبحت   نفسه،  الوقت  ي 

ف  سون.  خب  منطقة  ي 
ف  ا 
ً
مؤقت المحتلة 

ي يتعرض لها السكان المحليون أكبر تكرارا. 
حاالت النهب والشقة الت 

ي  وبحسب ال
ي شاريفت 

معلومات المتوفرة، فقد غادر العدو مستوطنت 
ي   ي المجال الطت 

وتشكالوف بالكامل، وتم إجالء الضباط والعاملي   ف 
 من بريسالف. 

سون. يأخذ الروس السيارات من السكان المحليي   ويحاولون مغادرة المدينة    ي مدينة خب 
ازداد عدد حاالت النهب واألعمال اإلجرامية ف 

. بمساعدة عّبا  رة بالقرب من جش أنتونيفسكي
ة من   ي الفتر

 
 .23/10/2022ولغاية  2022/ 10/ 17خسائر الجيش الروسي ف

 من األفراد 2470 
 دبابة  55 
 مركبة قتالية مدرعة  91 
 78  

ً
 مدفعا

 راجمات الصواري    خ  9 
 وسائل الدفاع الجوي  3 
 طائرة  2 
 مروحيات   3 
 الطائرة بدون طيار  137  
 سيارة وخزانة الوقود   83 
 وحدات معدات خاصة  5 
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ا و   73خالل األسبوع ، شن الروس   
ً
بة جوية ، ونفذوا أكتر من   200صاروخ بة من  470ض   . MLRSض 

مة 
عا
ة 
ح
لم

 

ي  
ي المقام األول عىل البنية التحتية للطاقة ف 

ا، وف 
ً
ا مكثف

ً
 المدن األوكرانية. خالل األسبوع، تواصل روسيا قصف

ة من    ي الفب 
ين األول، نفذت روسيا حواىلي    18إىل    7ف  غارة جوية مكثفة بالصواري    خ وطائرات كاميكازي بدون طيار والمدفعية.    190أكتوبر / تشر

ي أكبر من  
بات منشآت البنية التحتية الحيوية، ال سيما منشآت الطاقة والمنشآت المدنية. توف  ، 240أصيب أكبر من  شخًصا، و   70استهدفت الض 

ار بأكبر من   . بسبب الهجمات الروسية، تم تدمب  ما يقرب من ثلث    140منشأة، بينها أكبر من    380ولحقت أض 
ً
 شاهقا

ً
ال  ومب  

ً
 خاصا

ً
مبت  سكنيا

 ٪( محطات الطاقة األوكرانية. 30)
ي وخميلنيت 

ي مقاطعات فينيتسا وريفت 
ي ريه وجيتومب  ولوتسك. هاجم المحتلون مرافق البنية التحتية الحيوية ف 

ي مدن كريق 
سكي وأوديسا، وكذلك ف 

ي مقاطعة إي
المناطق والمدن والقرى بدون ماء وكهرباء. ف  العديد من  الغالب منشآت اإلمداد بالطاقة، ونتيجة لذلك تِرك  ي 

العدو ف  فانو  استهدف 
"، مما تسب ي اندالع حريق. نتيجة هجوم طائرات كاميكازي بدون طيار  فرانكيفسك، أصابت الصواري    خ الروسية محطة الطاقة الحرارية "بورشتي  

ب ف 
ة.  ي حالة خطب 

نيهيف، أصيب ثالثة أشخاص، واثنان منهم ف   عىل تشب 
ي   

 عىل منشآت البنية التحتية الحيوية ف 
ً
 هائال

ً
 صاروخيا

ً
كة الطاقة الحكومية "أوكرنرغو"    22شهدت أوكرانيا هجوما ين األول. أفادت شر أكتوبر / تشر

ي غرب البالد قد تتجاوز عواقب القصف يومي  أن ت 
ين األول. وشن المحتلون خالل اليوم   12و  10أثب  الهجمات عىل منشآت الطاقة ف  أكتوبر / تشر

بة صاروخية و  40 بة بطائرات كاميكازي بدون طيار. تم إسقاط    16ض   و    20ض 
ً
 مجنحا

ً
مقاطعات    9طائرة بدون طيار. تعرضت للهجوم    11صاروخا

ي لوتسك  أوكراني
الطاقة ف  كاسي وأوديسا وميكواليف. تم تدمب  منشأة   وخميلنيتسكي وتشب 

ي وفولي  
ي مقاطعات ريفت 

المنشآت ف  رت  ة، حيث تض 
أمام ي األسبوع موضوع 

الهجمات ف  الحيوية معروضة عىل خريطة  التحتية  البنية  الهجمات عىل  أماكن  ها  بالكامل وال يمكن استعادتها. يمكن رؤية 
 . عالمات خاصة

، وأصيب تسعة. أصابت ثالثة صواري    خ روسية منشأة بنية تحتية    ي
ي مقاطعة سومي جراء هجوم صاروخ 

ي ثالثة أشخاص عىل األقل مضعهم ف 
لق 

ي  
أرب  ع وفيات. نتيجة القصف ف  الطوارئ الحكومية عن  أبلغت خدمة   . ي

ي منطقة رومت 
ين األول، قتل شخصان وأصيب   18مدنية ف  أكتوبر /تشر

ي منط
. شخص آخر ف   قة يوناكيف بمقاطعة سومي

ي منطقة كييفسكي   
كات ومنشأة البنية التحتية الصناعية ف  يواصل الروس قصف خاركيف حيث لوحظت سلسلتان من االنفجارات. أصيبت إحدى الشر

ي خاركيف،  وأصيب 
 بجروح. كما تتعرض مناطق تشوغوييف وخاركيف وإيزيوم وكوبيانسك للقصف.  14ف 

ً
 شخصا

ب   الصناعية ومستودًعا تتعرض ميكواليف  التحتية  للبنية  ا 
ً
أهداف أصابت ثالث طائرات بدون طيار  لهجوم طائرات كاميكازي بدون طيار.  استمرار 

ي S-300لألدوية، ولم تقع ضحايا. كما تم إطالق صواري    خ 
ر عىل جثة رجل يبلغ من   18.  ف 

، وُعبر ب الروس مبت  من طابقي   ين األول ض  أكتوبر / تشر
ي مقاطعة ميكواليف، واستهدفت أرب  ع طائرات أخرى إحدى   136-طائرة بدون طيار من طراز شهيد    30ا تحت األنقاض. تم إسقاط  عامً   55العمر  

ف 
ا منطقة باشتان القريبة من الجبهة. 

ً
ي من القصف بالمقاطعة أيض

ي مدينة ميكواليف. وتعاب 
 المؤسسات التعليمية ف 

ة  
طع

قا
م

ف  
يي
ك

مة
ص
عا
وال

ي   
ي مقاطعة كييف. كانت أكتوبر  17ف 

ين األول، هاجم المحتلون مرافق البنية التحتية الحيوية ف  بات بطائرات بدون طيار، وأصابت إحداها  4تشر ض 
. تم انقاذ   ي منطقة شيفتشينكيفسكي

 ف 
ً
ي    19مبت  سكنيا

، من بينهم زوجان شابان، زوج وزوجة، كانا يتوقعان والدة الطفل. كانت المرأة  5شخصا وتوف 
 
ً
ي شهرها السادس. وفقا لعمدة العاصمة فيتاىلي كليتشكو، حلقت حامال
ي اتجاه كييف، وتم إسقاط معظمها.  28 ف 

 طائرة بدون طيار ف 
ي   
ي منطقة ديسنيانسكي   18ف 

ي كييف. وقعت االنفجارات ف 
قية ف  ي محطة إمداد الطاقة عىل الضفة الشر

ين األول، ُسجلت ثالث إصابات ف  أكتوبر / تشر
ي منشأة بنية ت 

. ف  ر مرفقان بشكل كبب  كة. كما تض  ي الشر
 حتية حيوية، مما أدى إىل مقتل ثالثة من موظق 

قة 
ط
من
وال
 
ج ي
رو
بو
 زا

ي السكنية والبنية التحتية للمدينة من جراء ا 
رت المباب  . وتض  بات.  تواصل روسيا قصف زابوريجيا وضواحيها، وذلك بغية ترهيب السكان المحليي   لض 

ي  
ين األول تم قصف المدينة بصواري    خ    21ف  ي ومدرسة ومنشآت بنية تحتية وأصيب ثالثة أشخاص. وتكرر  S-300أكتوبر / تشر

ر مبت  سكت  ، وتض 
ي  
ين األول، حيث استخدم الروس طائرات بدون طيار كاميكازي وأنظمة    23هجوم مماثل عىل المدينة ومحيطها ف  رت  -300Sأكتوبر / تشر ، وتض 

ي قرية كوميشوفاخا، وال توجد هناك ضحايا. لكن  
المدارس والمنازل الخاصة. وشن الروس هجوما صاروخيا عىل ساحة مدرسة متخصصة لألطفال ف 

رت. البنية ال ي السكنية دمِّ
 تحتية المدنية والمباب 

ي لحقت بمحطة الكهرباء. كما تعرضت 
ار الت  ، وتوجد معلومات عن األض 

ً
منشأة   كما تعرضت إنرغودار للهجوم. تبق  المدينة بدون كهرباء وماء جزئيا

ي منطقة زابوريزكي لهجوم بصواري    خ مضادة للطائرات. تم اخماد 
 حريق المنشأة ولم يصب احد. البنية التحتية الحيوية ف 

ي   
ي مقاطعة زابوريجيا لمدة سبع ساعات تقريًبا. أصيب ثمانية أشخاص. تم تدمب  منازل    19ف 

ين األول، قصف الروس منطقة أوريخيف ف  أكتوبر / تشر
الم ي أوري  هيف كهرباء وال مياه. كما أطلق 

المدينة ومؤسسة تعليمية. بسبب القصف، ال توجد ف  النار عىل غواليبوىلي خاصة ومبت  مجلس  حتلون 
 . تم تدمب  المدرسة المحلية. وفقا للمعلومات األولية، ال توجد هناك ضحايا. S-300بصواري    خ 

و  
 

ت
ني
 د
نة
دي
م

ة   
طع

قا
وم

ك 
س
وف

ر
ت
وب

 
ت
ني
 د

 
ار    و، أصيبت  مرفقا البنية التحتية للطاقة ولحقت بهما أض  ي دنيب 

وفسك من القصف. ف  وبب  ي مقاطعة دنيب 
جسيمة. اندلع حريق، وتركت بعض تعاب 

و وسينيلنيكوفو وفاسيلكيفكا بدون كهرباء.  ي مدن دنيب 
 مناطق ف 

، أطلق المحتلون صواري    خ عىل مرافق البنية التحتية والطاقة. ونتيجة لذلك، ترك عدد من البلدات والقر   ي كاميانسكي وكريفوريزكي
ي منطقت 

ي  ف 
ى ف 

 المنطقة دون كهرباء وماء. 
يفسكا وبوكروفسكا براجمات صواري    خ  خالل األسبوع،    بوا مناطق مب  وفسك: لقد ض  وبب  ي مقاطعة دنيب 

قصف الروس مرة أخرى منطقة نيكوبول ف 
ي  
ب  ها الروس براجمات الصواري    خ والمدفعية الثقيلة. تتأثر ف  ا كل يوم من القصف، حيث يض 

ً
ي نيكوبول أيض

الغالب  "غراد" والمدفعية الثقيلة. يعاب 
ي الخاصة 

ركت ما يقرب من المباب 
ُ
كات وخطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء. ت  أشة بدون كهرباء.  1000والشاهقة والشر

ك 
س
يت
ون
 د
ة 
طع

قا
  م

ي اتجاهي دونيتسك وهورليفكا 
 .قام الروس بقصف عنيف ف 

ي منطقة سيليديف،   
ي اتجاه دونيتسك، تعرضت مناطق مارينكا وأفدييفكا وسليديف وليمان للقصف. وف 

أصيبت بلدة أوكراينسك حيث أصاب  ف 
ر ضواحيها   : تض  رت خطوط الكهرباء. تعرضت أفدييفكا لقصف مدفعي ي منطقة مارينكا، وتض 

الروس منطقة بنايات شاهقة. تم قصف كاترينيفكا ف 
وات الخاصة  .وحدائق الخض 

ي يار وتوريتسك وباخموت وسفيتلودا 
ي مناطق سوليدار وتشاسوف 

ي منطقة هورليفكا، تعاب 
رت المنازل الخاصة ومنشآت البنية  ف  ر من القصف. تض 

  التحتية. 

 القصف خالل األسبوع



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

5 

 

 

 

 

  

17.10 

عظمهم  وفقا لنتائج المسح الذي أجرته مجموعة علم االجتماع "ريتنه"، أجب ر حواىلي رب  ع سكان أوكرانيا عىل تغيب  مكان إقامتهم أثناء الحرب. م 
ي  
ي كييف  64  -منطقة القتال  من بي   أولئك الذين سكنوا ف 

٪ من النازحي    9٪. و قد عاد ثلث الذين غادروا منازلهم. كما أن  42  -٪، وأيضا ف 
ي المستقبل القريب، و

ي الوقت نفسه ينوي ثلث آخر العودة فقط بعد أن تنتهي الحرب. و15يخططون للعودة ف 
٪ فقط ال 6٪ سينتظرون. ف 

رت من االحتالل. يخططون للعودة عىل اإلطالق. نصف الذين غاد ي حرِّ
 روا منذ بداية الحرب عادوا إىل المستوطنات الت 

ي ينتظرهم. وكان من المفب   
ي المحتلة مؤقتا حيث كان الوفد األوكراب 

ض أن لم يصل ممثلو اللجنة الدولية للصليب األحمر إىل الحدود مع األراض 
ي من حصول عىل سماح من روس

. يتمكن الصليب األحمر والوفد األوكراب   يا بالوصول إىل أولينيفكا وزيارة أشى الحرب األوكرانيي  

19.10 

كات األوكرانية عملها خالل الحرب. وفقا ألبحاث بوابة    ي مارس حافظت  grc.uaاستأنف معظم الشر
كات عىل أنشطتها 40.2، ف  ٪ فقط من الشر

ل   ي شملها االستطالع تقوم 93تشؤين األول،  ٪ منها جزئيا. اعتبارا من بداية شهر أكتوبر /  8.8التجارية، وعمر
كات والمؤسسات الت  ٪ من الشر

كات العمل بالكامل. 61باألنشطة التجارية. تواصل   ٪ من الشر
ي   

ى المصطنعة ف  ي مدينة ماريوبول نصبا تذكاريا مكرسا لضحايا المجاعة الكب 
ي تصفها أوكرانيا بأنها إبادة جماعية     1933-1932فك الروس ف 

والت 
. ضد الش ي وذاكرتها لدى السكان المحليي  

. وب  هذه الطريقة يمحو المحتلون آثار القمع السوفييت  ي
 عب األوكراب 

20.10 

ي جميع أنحاء أوكرانيا. إذا لزم األمر يمكن تطبيق موجات   
يتم فرض قيود عىل إمدادات الكهرباء ف 

ي أوكرانيا بشكل كبب  نتيجة ل
رت البنية التحتية للطاقة ف   لهجمات الروسية. التعتيم. تض 

ي   22اكتشف ضباط إنفاذ القانون األوكرانيون   
ي المحتلة ف 

ي األراض 
ا للتعذيب أقامها الروس ف 

ً
مكان

إىل   أشخاصا  أيضا  رّحلوا  المحتلي    بأن  تفيد  معلومات  األوكرانية  طة  الشر لدى  خاركيف.  منطقة 
ي االتحاد الروسي )عىل وجه الخصوص إىل بيلغورود( وعذبوهم  

 هناك ثم أعادوهم إىل أوكرانيا. أراض 
ي فولوديمب  زيلينسكي أن الروس قاموا بتلغيم السد ووحدات محطة كاخوفكا  

أعلن الرئيس األوكراب 
ي تحت   لتنفيذ هجوم إرهاب  الكهرومائية، ويخططون  للطاقه 

الروس هذا  علم مزيف. محطة كاخوفكا للطاقه الكهرومائية هي واحدة من أكب  منشآت الطاقة، وإذا فجر  
سون. يمكن أن يتأثر مئات اآلالف    80السد فإن أكبر من  ي ذلك خب 

مستوطنة ستغمر بالمياه بشعة، بما ف 
يد،   ي الروسي محطة زابوريجيا للطاقة النووية بدون ماء للتب  ك هذا الهجوم اإلرهاب 

من الناس. يمكن أن يب 
يد مفاعالت المحطة من خزان مياه   ي توفر المياه إىل حيث يتم أخذ المياه لتب 

ر القناة الت  كاخوفكا. وستتض 
 شبه جزيرة القرم أيضا. 

21.10 

ار قيمتها مليارات الدوالرات.    10منذ    ي أض 
بت روسيا ما ال يقل عن نصف مرافق التوليد الحراري ألوكرانيا وتسببت ف  ين األول ض  أكتوبر/ تشر

مان غالوشينكو أن   ي هب 
ي كانت تهدف  ٪  40- 30أكد وزير الطاقة األوكراب 

ي الدولة تأثرت خالل الهجمات الت 
من إجماىلي البنية التحتية للطاقة ف 

ة من   ي الفب 
ي أوكرانيا. بشكل عام ف 

ر أكبر من    20إىل    10إىل تدمب  نظام الطاقة ف  ين األول تض  ي    400أكتوبر/تشر
ي أوكرانيا    16مرفق ف 

منطقة ف 
ي الوقت نفسه أفادت التقارير أن

رت نتيجة للعدوان المسلح الروسي قد أعيدت إىل    250أكبر من    نتيجة قصف الروس. ف  منشأة للتدفئة تض 
 أوكرانيا. 

كاسي وجيتومب  حدث انقطاع الكهرباء مؤقتا.   نيهيف وتشب  ي مقاطعات تشب 
ي مدينة كييف ومحافظة كييف، وكذلك ف 

 ف 
ي محيط دونيتسك: سيتم توفب  التدفئة الم 

ي  تمت استعادة إمدادات الغاز جزئيا ف 
ي محيط دونيتسك وسيتم تدفئة مرافق    15ركزية ف 

مجتمعا ف 
ي  
ي محيط دونيتسك بسبب    10البنية التحتية الحيوية ف 

ي الوقت السابق توقفت إمدادات الغاز ف 
مجتمعات وسيتم تركيب نقاط التدفئة. ف 

 .  القصف الروسي
ر. مليار دوالر. تعرض اإلسكان  127بلغت خسائر أوكرانيا بسبب الحرب أكبر من    والبنية التحتية والصناعة ألكب  قدر من الض 

22.10 

ي   
بات الصباحية ف  ار قد تتجاوز    22تسببت الض  ي أض 

ي المناطق الغربية من أوكرانيا ف 
ين األول عىل مرافق البنية التحتية الحيوية ف  أكتوبر/تشر

ين األول.  12-10عواقب هجوم   أكتوبر/تشر
ي صباحا. قال مكتب الرئيس إن ما يقرب من    

ي أوكرانيا بعد الهجوم الصاروخ 
نت ف   مليون مستهلك ترك بدون كهرباء.   1.5بدأت مشاكل مع اإلنب 

ي خميلنيتسكي وميكواليف حيث  
ي مقاطعت 

نت. 28-27أصعب وضع هو ف   ٪ فقط من السكان يمكنهم الوصول إىل اإلنب 
ار إىل مليارات الدوالرات. ٪ من البنية  40ما يقرب من   رت  نتيجة للهجمات الصاروخية. تصل قيمة األض  ي البالد تض 

 التحتية للطاقة ف 
ي  

بة الصاروخية ف  ي المدينة.  22يقول عمدة لوتسك إيهور بولشوك إنه نتيجة الض 
 أكتوبر تم تدمب  منشأة الطاقة ف 

ي  يعتقد مستشار مدير مكتب الرئيس ميخايلو بودوالك أن روسيا ت 
نفذ هجمات واسعة النطاق عىل البنية التحتية الحيوية من أجل التسبب ف 

ي  
ف  الطاقة  هيكل  عىل  الروسية  الصاروخية  الهجمات  نتيجة  أوروبا.  إىل  أوكرانيا  من  الالجئي    موجات  ترك    22هروب  األول  ين  أكتوبر/تشر

ي المناطق المختلفة.  1451603
ي بدون كهرباء ف 

 أوكراب 

23.10 

٪ من الطاقة  50-40٪ من منشآت طاقة الرياح وحواىلي  90الغزو الروسي ألوكرانيا تم إيقاف تشغيل  بسبب   
 الشمسية. 

ي محيط زابوريجيا عىل شفا كارثة إنسانية وال توجد هناك إمدادات للطاقة والمياه   
جودار المحتلة ف  مدينة إنب 

 وال توجد احتماالت لتشغيل التدفئة. 
ي عن تمويل أوكرانيا و يمكن أن يبق  األوكرانيو   ن بدون الرواتب والمعاشات التقاعدية إذا توقف االتحاد األوروب 

ي إطار  
ي مقابلته مع جريدة    9ف 

. تستخدم Frankfurter Allgemeineمليارات يورو الموعودة. أدىل رئيس الوزراء دنيس شميهال بهذا التضي    ح ف 

ي إىل   حد كبب  الحتياجات الناس االجتماعية وإلعادة اإلعمار. وشدد رئيس الحكومة عىل أن أي أوكرانيا المساعدة المالية من االتحاد األوروب 
 تأخب  قد يؤدي إىل العواقب الوخيمة. 

  األزمة اإلنسانية 
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 خريطة القصف

Region Sumy Kamikaze drone attack in Kyiv 

Consequences of attack on power infrastructure in Rivne (left) and Zhytomyr (right)  

Bakhmut 


