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 هجوم روسي على كييف.. وكشف عدد ضحايا العاصمة منذ بدء الحرب 

كثفكككل التكككوال الروسكككية هجوممكككا علكككى المكككد  ا وكرانيكككة  سككككاي نيكككوة عربيكككة  

الجمعككككة  بضككككربال صككككاروىية جديككككدي علككككى العاصككككمة كييككككف وضككككواحي مدينككككة 

المتككككنثري  وكشككككفل سككككلةال مدينككككة كييككككف  الجمعككككة  عكككك  عككككدد .لفيككككف  ربككككا

شىصككككككا  تلككككككوا  ككككككي العاصككككككمة  222 بالمجمككككككال الروسككككككية  حيكككككك   الككككككل   

و الككككل .مككككدنيا وةربعككككة ةةفككككا  60ا وكرانيككككة منككككذ بككككدء المجككككوم الروسككككي  بيككككنمم 

 مدنيا. 241يبوا بجروح  بينمم  آىري  ةص  889 داري كييف  ي بيا     

 

 الحرب الكالمية تشتع .. بايد  يةلق وصفا جديدا على بوت  

جكككدد الكككرمير ا ميرككككي  جكككو بايكككد   هجومككك  علكككى ن يكككر    ة عربيكككةنيكككو سككككاي

الروسكككي  الديميكككر بكككوت   مةلتكككا عليككك  وصكككفي  جديكككدي  بعكككدما نعتككك   كككي و كككل 

و ككككا  بايككككد     .سككككابق بكككككبمجرم حككككربب  علككككى ىلفيككككة الحككككرب  ككككي ةوكرانيككككا

 ."بوت  بدكتاتور  ات ب وبسفاح صرف

 

 دبلوماسيي  رور 10دو  البلةيق تةرد  

يا  اليكككككوم عالجمعكككككة   ةكككككرد ةعلنكككككل ليتوانيكككككا ووتفيكككككا و سكككككتون  ا وسكككككةق شكككككرال

دبلوماسككككيي  رور  ككككي المجمككككول   ككككي سككككياق التككككوتر الشككككديد بككككي  موسكككككو  10

والغكككككككرب  بعكككككككد الغكككككككةو الروسكككككككي  وكرانيكككككككا  و تكككككككا  لكككككككك وكالة الصكككككككحا ة 

 الفرنسية«.
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الكككككككرملي  ردا  علككككككى بايككككككد : رمككككككير ةميركككككككا متعككككككب   العربيككككككة  ➢

 النسيا وكثير 

علككككى و كككك  ا نغككككام بككككوتي  يتحككككد  عكككك  التككككرم.. و ةكككك   رويتككككرة  ➢

 مفاجئ للب 

 

 روسيا اليوم

و ككككروف: مككككا يجككككري  ككككي ةوكرانيككككا يعكككككر بلككككو  الككككنم  الغربككككي  ➢

 يش روسيا ذروت الرامي  لى تمم

و كككككروف: الوويكككككال المتحكككككدي تسكككككعى ذعكككككادي العكككككالم  لكككككى نمكككككوذ   ➢

 ةحادي التةب

مككككك  تتريبكككككا عككككك  الكككككد ال عككككك  و كككككروف: ةوروبكككككا تو فكككككل بالكا ➢

 تاللما ةمام الوويال المتحدياست

و كككككروف: العتوبكككككال ضكككككد روسكككككيا حاليكككككا  يكككككر مسكككككبو ة لكننكككككا  ➢

 سنصمد وسنتكيف م  الوا   الجديد

م بنننككككككا نسككككككتةي  اوعتمككككككاد علككككككى الشككككككركاء و ككككككروف: ا وهككككككا ➢

 الغربيي  مدمري بالكام 

يا و كككككروف: الكككككدو  الشكككككر ية مسكككككتعدي ةكثكككككر للتعكككككاو  مككككك  روسككككك ➢

 بناء على مبدة اوحترام المتباد 

و كككككككروف: روسكككككككيا ودو  مثككككككك  الصكككككككي  والمنكككككككد والبراةيككككككك   ➢

 والمكسيك ل  ترضخ  وامر الوويال المتحدي  ي سياساتما
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ةدلكككككة علكككككى تحضكككككيرال ةوكرانيكككككا بعكككككد  شكككككلما و كككككروف: وجكككككدنا  ➢

 كككككي تةبيكككككق اتفا كككككال مينسكككككك لمجكككككوم شكككككام  علكككككى جممكككككوريتي دونيتسكككككك 

 ولو انسك

علكككككى الناةيكككككة  كككككي ةوكرانكككككي يتضكككككي ب لغكككككاء  التضكككككاء و كككككروف: ➢

 ةي  واني  تمييةية بحق مواةنيما الناةتي  باللغة الروسية

 و ككككككروف: و نسككككككتبعد  مكانيككككككة ة  تكككككككو  ةوكرانيككككككا  ككككككد شكككككككلل ➢

 ةكبر مشرول للبنتا و   ي تةوير مىتبرال بيولوجية

و ككككككروف: و نسككككككتبعد  مكانيككككككة ة  تكككككككو  ةوكرانيككككككا  ككككككد شكككككككلل  ➢

 ل للبنتا و   ي تةوير مىتبرال بيولوجيةةكبر مشرو

و كككككروف: روسكككككيا تصكككككر علكككككى ضكككككروري منا شكككككة الوضككككك  حكككككو   ➢

 المىتبرال البيولوجية  ي ةوكرانيا ضم  مجلر ا م  الدولي

شككككككحنال ةسككككككلحة تصكككككك  ةوكرانيككككككا مكككككك  الىككككككار   و ككككككروف: ةي ➢

 ستشك  هد ا عسكريا مشروعا لروسيا

وروسكككككككية و ككككككروف: تسكككككككليم ةي من ومكككككككال د اعيككككككة سكككككككو يتية  ➢

ى ةوكرانيككككا سككككيكو  ىةككككوي  يككككر ب مكككك  دو  ةىككككر   لكككك300-الصككككن  مثكككك  ب ر

  انونية وروسيا ل  تسمح بذلك

و كككككروف: كييكككككف تكككككدرك ة  بايكككككد  لككككك  يسكككككمح بح كككككر الةيكككككرا   ➢

  وق ةوكرانيا وتعو  على ساسة ةمريكيي  ة   مسؤولية

و كككككروف: الغكككككرب يىكككككود حربكككككا  عالميكككككة ضكككككد روسكككككيا تشكككككم   ➢

 ميعناصر لإلرهاب اذعال

و كككككروف: الغكككككرب حكككككاو  تحويككككك  ةوكرانيكككككا  لكككككى دولكككككة معاديكككككة  ➢

 رانيي لروسيا وهذ  المساعي ىلفل آثارا على ا وك

و ككككككروف: سككككككنحتا   لككككككى بعككككككد الو ككككككل للككككككتىل  مكككككك  اذر   ➢

 السلبي لتنثير الغرب على ةوكرانيا
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نتلكككككل رويتكككككرة عككككك  وسكككككام   عكككككالم صكككككينية رسكككككمية   رويتكككككرة  ➢

نككككل ةبلككككل ن يككككر  ا ميركككككي جككككو بايككككد  نبي ولمككككا    الككككرمير الصككككيني شككككي جي

ة  النةاعكككككال والمواجمكككككال ليسكككككل  كككككي مصكككككلحة ةحكككككد  مؤككككككدا ة  السكككككالم 

 .وا م  هما م  ة لى كنوة المجتم  الدولي

وةضككككا ل المصككككادر ذاتمككككا ة  جينبينككككل ةبلككككل بايككككد  ة  علككككى بكككككي  وواشككككنة  

 توجيكككك  عال اتممككككا نحككككو المسككككار الصككككحيح  وة  عليممككككا التعككككاو  مكككك  ةجكككك 

 لسالم العالمي.ا

 

نامبكككككة وةيكككككر الىارجيكككككة ا ميرككككككي: علكككككى الصكككككي   الجةيكككككري نكككككل  ➢

 ة  تدرك ة  مستتبلما معنا وم  ةوروبا والدو  المتتدمة

نامبككككككة وةيككككككر الىارجيككككككة ا ميركككككككي: مسككككككتعدو  لفككككككرد تبعككككككال  ➢

 على الصي   ذا  دمل الدعم لروسيا

المفوضكككككة ا وروبيكككككة ةورسكككككوو  كككككو  ديكككككر ويككككك  عبكككككر تكككككويتر:  ➢

 انيا  لى اوتحاد ا وروبيمسار انضمام ةوكر بدء
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مكالمال ىادعة تص  وةيري د ال وداىلية بريةانيا على ىلفية حرب  

 ةوكرانيا 

BBC  ال ىادعككككة مرتبةككككة كشككككف وةيككككرا  بريةانيككككا  ةنممككككا اسككككت مد ا بمكالمكككك

وةلتككككى وةيككككر الككككد ال بكككك  واور بككككاللوم علككككى بالحيكككك  .بككككالنةال  ككككي ةوكرانيككككا

 لروسكككية بعكككد الكشكككف عككك  محتكككا  اتصككك  بككك   اليكككوم الىمكككير  مكككدعياالتكككذريب ا

وةضكككككاف واور ةنككككك  اشكككككتب   كككككي ا مكككككر وةنمكككككى .ةنككككك  رمكككككير وةراء ةوكرانيكككككا

ثككككم  ككككردل وةيككككري .وكالمكالمككككة بعككككد ة  ةككككرح بالمحتككككا ب ةسككككملة مثيككككري للشككككك

الداىليككككة بريتككككي باتيكككك  بننمككككا تلتككككل مكالمككككة مماثلككككة  ككككي و ككككل سككككابق مكككك  هككككذا 

اري الككككد ال    واور ةمككككر اء  بكككك جراء تحتيككككق  ككككوري  ككككي ل وةو الكككك.ا سككككبول

 كيفية تمك  المىادل م  اوتصا  ب .

 

ر بتما و درتما تبدو محدودي.. كيف تنن  الصي  بنفسما ع  مساعدي  

 روسيا؟ 

 CNN  ن  الصككككي  بنفسككككما بمككككدوء عكككك  او تصككككاد الروسككككي المتضككككرر مكككك  تنكككك

  صكككككدا تمما بو حكككككدود لمكككككاب  العتوبكككككال. ةعلنكككككل الكككككدولتا  الشكككككمر الماضكككككي ة

 .لك  ذلك كا   ب  ة  تش  روسيا حربما  ي ةوكرانيا

 

اء   مكككك  تعككككرد او تصككككاد الروسككككي للعتوبككككال مكككك  جميكككك  ةنحككككاء العككككالم  هنككككاك 

ةدلككككة متةايككككدي علككككى ة  ر بككككة بكككككي  و ككككدرتما علككككى مسككككاعدي موسكككككو  ككككد تكككككو  

نمككككا تريككككد محككككدودي. ور ضككككل الصككككي   دانككككة هجككككوم روسككككيا علككككى ةوكرانيككككا لك

ة تجنككككب التككككنثر بالعتوبككككال التككككي نككككددل بمككككا مككككرارا باعتبارهككككا وسككككيلة  يككككر  عالكككك

 .لح  ا ةمة

 ككككا  وةيككككر الىارجيككككة الصككككيني وانككككل يككككي  الثالثككككاء  ىككككال  اتصككككا  هككككاتفي مكككك  

ا  ككككي ةةمككككة ةوكرانيككككا  وو تريككككد ة  تككككؤثر  ن يككككر  اذسككككباني: بالصككككي  ليسككككل ةر كككك 

 ."العتوبال عليما
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ا ربعكككاء  للتعليتكككال التكككي ةدلكككى بمكككا  كككي كمكككا ةعربكككل بككككي  عككك  دعممكككا الكامككك   

ول سكككفير الصكككي  لكككد  ةوكرانيكككا. ونتككك  بيكككا  صكككحفي و كككل سكككابق مككك  هكككذا ا سكككب

صكككادر مككك  الحكومكككة اذ ليميكككة  كككي لفيكككف عككك  السكككفير الصكككيني  كككا  شكككيا  رونكككل 

 ."دي ا ول     بالصي  ل  تماجم ةوكرانيا ةبد ا. سنساعد  ىاصة ا تصا

وسككككاهمل المىككككاوف مكككك  ة  الشككككركال الصككككينية  ككككد تواجكككك  عتوبككككال ةمريكيككككة 

ا  كككي عمليكككال بيككك  كبكككر   كككي ا سكككمم الصكككينية  كككي بسكككبب العال كككال مككك  روسكككي

ا يككككام ا ىيككككري. انعكككككر هككككذا التراجكككك   ا ربعككككاء  عنككككدما وعككككدل بكككككي  بننمككككا 

 سككككواق سككككتتب  سياسككككال لتعةيككككة ا تصككككادها المتعثككككر والحفككككا  علككككى اسككككتترار ا

 .المالية

  اوثنككككي      لككككديمم معلومككككال تشككككير  CNN ككككا  مسككككؤولو  ةمريكيككككو  لشككككبكة

صكككي  ةبكككدل بعكككد اونفتكككاح علكككى تةويكككد روسكككيا بالمسكككاعدي العسكككككرية  لكككى ة  ال

والماليكككككة المةلوبكككككة  بينمكككككا نفكككككل الصكككككي  ذلكككككك ووصكككككفتما بننمكككككا بمعلومكككككال 

 ."مضللة

د يككككقب بككككي  دعككككم روسككككيا  يتككككو  المحللككككو     الصككككي  تحككككاو  تحتيككككق بتككككواة 

 .ىةابي ا  ولك  دو  مةيد م  العداء للوويال المتحدي

سكككككو  ككككي مصككككلحة اسككككتراتيجية  ككككي تحككككدي الغككككرب. ومكككك  تشككككترك بكككككي  ومو

ذلكككككك  و تسكككككتةي  البنكككككوك الصكككككينية تحمككككك  ىسكككككاري الوصكككككو   لكككككى الكككككدوور 

ا مريكككككككي  وو تسككككككتةي  العديككككككد مكككككك  الصككككككناعال الصككككككينية ة  تحككككككرم مكككككك  

 .جيا ا مريكيةالتكنولو

 ككككي حككككي  ة  الصككككي  هككككي الشككككريك التجككككاري ا و  لروسككككيا   كككك   بكككككي  لككككديما 

٪  تككككة مكككك   جمككككالي حجككككم 2ةىككككر . شكككككلل التجككككاري بككككي  البلككككدي   ةولويككككال

التجككككاري الصككككينية. لككككد  اوتحككككاد ا وروبككككي والوويككككال المتحككككدي حصكككك  ةكبككككر 

 .بكثير  و ت ا ذحصاءال الجمارك الصينية للعام الماضي

يمكككا يلكككي بعكككد اذجكككراءال التكككي اتىكككذتما بككككي   كككي ا سكككابي  التليلكككة الماضكككية  

 .او تصاد الروسي المعةو  والمتداعيلتنن  بنفسما ع  
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 ترك الروب  ينىفد

عملكككة الصككككي   اليككككوا   و تتكككداو  بحريككككة تامككككة  وتتحككككرك بكككدو  مكككك  ذلككككك ضككككم  

ول الماضككككي  نةا ككككال يحككككددها المسككككؤولو   ككككي بنككككك الصككككي  الشككككعبي.  ككككي ا سككككب

ضككككاعفوا حجككككم نةككككاق تككككداو  الروبكككك   ممككككا سككككمح للعملككككة الروسككككية باونىفككككاد 

 .بشك  ةسرل

٪ مككك   يمتككك  متابككك  كككك  مككك  الكككدوور واليكككورو 20 تكككد الروبككك  بالفعككك  ةكثكككر مككك  

منكككككذ بدايكككككة الحكككككرب  كككككي ةوكرانيكككككا. مككككك  ىكككككال  السكككككماح للعملكككككة الروسكككككية 

 .لموسكوباونىفاد متاب  اليوا   و تتدم بكي  ةي ىدمة 

 مككككثال  سككككيتعي  علككككى الككككرور د كككك  المةيككككد بالروبكككك  للككككواردال الصككككينية مثكككك  

ذكيكككككة والسكككككيارال. تح كككككى العالمكككككال التجاريكككككة للمواتكككككف الصكككككينية المواتكككككف ال

 بشككعبية كبيككري  ككي روسككيا  وكانككل تتنككا ر مكك  Huawei و Xiaomi مثكك 

Apple و Samsungعلى ريادي السوق  ب  الحرب. 

 اوحتياةيال

   كككي تتريكككر Natixis ليسكككيا  ارسكككيا هيريكككرو  كبيكككري او تصكككاديي   كككيكتبكككل ة

مسككككاعدي يمككككك  ة  تتككككدمما الصككككي  لروسككككيا هككككي مكككك   بحثككككي الثالثككككاء  ة  ةهككككم

 .مليار دوور التي تحتف  بما موسكو باليوا   90ىال  اوحتياةيال البالغة  

مككككا ةو  -مليككككار دوور مكككك  احتياةيككككال روسككككيا  315جمككككدل العتوبككككال مككككا  يمتكككك  

حيكككك  ح ككككرل الككككدو  الغربيككككة التعامكككك  مكككك  البنككككك  -يتككككرب مكككك  نصككككف اذجمككككالي 

 .المركةي الروسي

 ككككا  وةيككككر الماليككككة الروسككككي ةنةككككو  سككككيلوانوف هككككذا ا سككككبول    بككككالد  تريككككد 

نعككككل موسكككككو مكككك   الوصككككو   لككككى الككككدوور اسككككتىدام احتياةيككككال اليككككوا  بعككككد ة  م 

 .سيةواليورو  و ت ا لوسام  اذعالم الحكومية الرو

ولكككككم يعلكككككق بنكككككك الشكككككعب الصكككككيني حتكككككى اء  علكككككى مو فككككك  بشكككككن  هكككككذ  

 .اوحتياةيال
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وةشكككككارل  ارسكككككيا هيريكككككرو  لكككككى ةنككككك   ذا سكككككمحل الصكككككي  لموسككككككو بتحويككككك  

ح ة  احتياةياتمكككككا مككككك  اليكككككوا   لكككككى دوورال ةمريكيكككككة ةو يكككككورو ب مككككك  الواضككككك

مكككاك ذلكككك سيسكككاعد روسكككيا  كككي المكككنةق الحكككاليب. مككك  ذلكككك   الكككل    بىةكككر انت

السككككمعة المحتمكككك  لىككككرق العتوبككككال الغربيككككة سككككيكو  ىةككككوي كبيككككري علككككى بنككككك 

ة  يتىككككذها  وبالتككككالي يجعكككك  ذلككككك مسككككتبعد ا  لككككى  (PBOC) الشككككعب الصككككيني

 ."حد كبير

و تتناسككككب مكككك  وةضكككا ل ة  بالمكاسككككب ةويلككككة المككككد  لال تككككراب مككك  روسككككيا  ككككد 

 ."تنثير  تدا  المستثمري  الغربيي   جني اوهتمام بالصي 

 

 حجب  ة   يار الةامرال

العتوبككككال التككككي تفرضككككما الوويككككال المتحككككدي واوتحككككاد ا وروبككككي تعنككككي ة  ةكبككككر 

شككككركتي صككككناعة ةككككامرال  ككككي العككككالم  بككككوين  و يربككككا   لككككم تعككككد  ككككادري علككككى 

انة لشكككككركال الةيكككككرا  الروسكككككية. تكككككو ير  ةككككك  الغيكككككار ةو تتكككككديم دعكككككم الصكككككي

 .لنفاثةوينةبق الشيء نفس  على صانعي المحركال ا

وهكككذا يعنكككي ة  شكككركال الةيكككرا  الروسكككية يمكككك  ة  تنفكككد مككك   ةككك  الغيكككار  كككي 

 ضكككككو  ةسكككككابي   ةو تةيكككككر الةكككككامرال دو  اسكككككتبدا  المعكككككدال بشكككككك  متككككككرر 

 .على النحو الموصى ب  للعم  بنما 

شكككمر   كككا  مسكككؤو  روسكككي كبيكككر    الصكككي  ر ضكككل  كككي و كككل سكككابق مككك  هكككذا ال

يا بينمككككا تبحكككك  موسكككككو عكككك   مككككدادال  رسككككا   ةكككك   يككككار ةككككامرال  لككككى روسكككك

 .بديلة

 تجميد اوستثمار  ي البنية التحتية

ةو كككككف البنكككككك الكككككدولي جميككككك  برامجككككك   كككككي روسكككككيا وبيالروسكككككيا بعكككككد  كككككةو 

روسككككيا منككككذ ةوكرانيكككا. لككككم يوا ككككق البنككككك علككككى ةي  ككككرود ةو اسككككتثمارال جديككككدي ل

 .2020  ةو ةي  رود ةو استثمارال  لى بيالروسيا منذ 2014
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كثكككر  ثكككاري للدهشكككة  ربمكككا  هكككو  كككرار البنكككك اءسكككيوي لالسكككتثمار  كككي البنيكككة وا 

التحتيكككة ومتكككر  بككككي  ة  يفعككك  الشكككيء نفسككك . و كككا   كككي بيكككا   كككي و كككل سكككابق 

ا بمكككك  هككككذا الشككككمر  نكككك  سككككيعلق جميكككك  ةنشككككةت  المتعلتككككة بروسككككيا وبيالروسككككي

انكككككدول الحكككككرب  كككككي ةوكرانيكككككاب. وةضكككككاف ة  هكككككذ  الىةكككككوي ب كككككي مصكككككلحةب 

 .البنك

 

 


