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98الالیومالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

تحتالمدینةاراضيومعظمللكیماویات.مصنعفيالنیتریكلحمضخزاناصابتسیفیرودونیتسكعلىصاروخیةھجمةالروسيالجیششنالھجوم.تحتالمدن
وبسببلإلصالح.قابلةغیر%60ومنھاالمدینةفيالتحتیةالبنیةمن%90بالضررالحاقاآلنحتىتمكماالمعارك.تتواصلذلكومعالروسیةالقواتسیطرة
النیراناطالقتمأفدییفكاوفيدونیتسك.إقلیمفيتتوقفالوالھجماتالقصفحیثمستحیلة،اإلنسانیةالمساعداتوتوصیلاالجالءعملیاتاصبحتالمستمرةالمعارك

الخدماتمركزمثلعامةومرافقمدنیةتحتیةببنیةالشدیدالضررالحاقتمباألمستمالذيالقصفوبسببالكوك.فحممصنععلىوكذلكالمدینةمنالقدیمالجزءعلى
العامة وغیرھا. ھذا وتتواصل النیران على مجتمعات إقلیم میكوالیف على الحدود مع إقلیم خیرسون.

الوقتفيالروسي،المصرفيالنظامالىسینضماإلقلیمأنستریمواوسوفكیریلوالخصوصوجھوعلىخیرسونفيذاتیاالمعلنةالقیادةأعلنت.اإلحتاللتحتالمدن
منوبالرغمالتھمات.ھذهاوكرانیاتستنكرحینفيذلك،وراءبالوقوفاوكرانیاالروسیةالسلطاتتتھمحیثلیومین،واتصاالتانترنتدونفیھاإلقلیمیتواجدالذي
اإلقلیم.فيللبیعالمعروضةالروسیةsimبطاقاتعددیزدادذلك،

ضمانھوللكریملینالرئیسیةاألھدافإحدىإنجاءحیثمؤقتا،المحتلةاألراضيفيالمحلیةالسیاسةاستراتیجیاتحولتقریراOPORAالمدنیةالشبكةاصدرت
لتشریعسریعةآفاقوجودعدمإلىوكذلكقویةمعارضةالواقعفيقابلتقدالفكرةأنالماضیةاألشھرتشیرذلك،ومعاألوكرانیة.األقالیمفيالمحتلةالمناطقفينفوذھا
التطویرعنمسؤولةلتكونتعیینھایتموالتيالجمھورمنعادیةاشخاصمجردھيذاتیاالمعینةالسلطاتتكوناألحیانمنالعدیدوفياألوكرانیة.األراضياحتالل

أنھامععشوائیةوزابوریجیاومیكوالیفخیرسونأقالیممنكلفيالقیاداتھذهفإنوعلیھروسیا،منالمواطنینوحمایةالمحتلةلالراضيواالجتماعياالقتصادي
روسیاجھودوتھدفھذابیردیانسك).إنرغودار،میلیتوبول،(خیرسون،الروسیةالقواتغزتھاالتياألوكرانیةالمدنأكبرفيوتقعالمدنیةالعسكریةباإلداراتتسمى

عبر تزوید سكان األراضي المحتلة بجوازات سفر روسیة إلى إظھار "صورة" المواطنین الروس (األوكران اصال) الذین یدعمون روسیا ویحتاجون إلى الحمایة.

الرئیسیةالرسائلبینمنوكاناألوكراني،البرلمانفيوتحدثتزیلینسكيبالرئیسالتقتحیثأوكرانیا،شابوتوفازوزاناسلوفاكیارئیسةزارتالخارجیة.السیاسة
الحمایةمنالمزیدوتقدیمZuzanaطرازمنھاوتزربمدافعأوكرانیاتزویدوخطةاألوروبياالتحادإلىالمبكرأوكرانیاالنضمامسلوفاكیادعمھوالسمؤولةنقلتھاالتي

للنساء واألطفال النازحین في داخل أوكرانیا وكذلك الذین أجبروا على مغادرة البالد.

التياالنسحابسیاسةمراجعةتأتياألوروبي.االتحادفيوالدفاعاألمنسیاسةمناالنسحابأوالمشاركةستختاركانتإذاماحولاستفتاءالیومالدنماركستجري
تقدمتالتيوفنلنداالسویدعلىمثالملحوظروسیاتأثیروبالفعلعام.بشكلأوروبافياألمنمفھومأوكرانیافيالروسیةالحربزعزعتأنبعدعاًما30استمرت
فيالنظرإعادةبدءوكذلكال،أوالسالمحفظمھامفيمشاركتھاحولالقرارالتخاذالفرصةالناتو،فيالحاليالعضوالدنمارك،لدىوستكونالناتو.إلىلالنضمام

اإلنفاق العسكري الحًقا عبر استفتاء آخر.

الھناكلیستالوقت،ذاتفيسابًقا.المذكورةالعقوباتجانبإلىأوكرانیاإعمارإلعادةیوروملیارات9بقیمةماديدعمعنباإلعالناألوروبيالمجلسقمةاختتمت
تواجھالتيالتحدیاتتعزیزإلىتؤديقدالقروضألنالقروضمنبدالًالمنحتقدیمإلى،EuroActivأشارتكمااالقتصادیون،یدعوحیثالمساعدة،شكلعنتفاصیل

التعافي االقتصادي على المدى الطویل.

استخداموسیتموزابوریجیا.وسوميومیكوالیفوتشیرنیھیفخاركیفإعمارإلعادةاألموالستشملالتيالمالیةالمساعداتمندوالرمالیین4ألوكرانیاتایوانستقدم
ھذه المساعدة إلصالح المدارس والبنیة التحتیة المدنیة في المدن المذكورة.

فيالمتحدةالوالیاتأھدافیوضحوالذيتفعلھ"لنوماأوكرانیافيأمریكاستفعلھالذيمابایدن:"الرئیسبعنوانمقاالتایمزنیویوركصحیفةأصدرتمایو،31في
یخصفیماالشركاءمعالتعاونفيستستمرالمتحدةالوالیاتأنمجدًدابایدنالرئیسأكدالمقال،فيمسبوق.غیروماليوإنسانيعسكريبدعماألوكرانيالجانبتزوید

الغذاءأزمةلمعالجةالشركاءمعستعملوكذلك،إلیھاالمالیةالمساعداتمنأخرىملیاراتوسترسلمتطورةبأسلحةأوكرانیاتزویدوستواصلالروسیةالعقوبات
الوالیاتانتقالوتسریعالروسياألحفوريالوقودعلىاعتمادھمتقلیلعلىوغیرھماألوروبیینالحلفاءستساعدوایضاالروسي،العدوانجراءتفاقمتالتيالعالمیة
فيالنوویةاألسلحةاستخدامتنويروسیاأنعلىتدلإشاراتأیةحالًیاترىالالمتحدةالوالیاتأنإلىبایدنالرئیسأشاركماالمستقبلیة.النظیفةالطاقةإلىالمتحدة

أوكرانیا وشدد:"نرید أن نرى أوكرانیا دیمقراطیة ومستقلة وذات سیادة ومزدھرة تتمتع بالوسائل لحمایة نفسھا والدفاع عن اراضیھا من المزید من العدوان".

للشركاتاستشاریةخدماتتقدیمحظرسیتمكماسبیربنك.ذلكفيبما،SWIFTالدولالدفعنظامعنأخرىبنوكثالثةفصلعناألوروبيالمجلسأعلنالعقوبات.
الروسیة والمتاجرة بعدد من المواد الكیمیائیة.

ضخعلىموسكوقدرةتقویضفيالجزئياألوروبيوالحظرالغربیةالعقوباتبدأتحیثالنفطإنتاجصفقةفيروسیامشاركةتعلیقفكرةأوبكأعضاءبعضیدرس
أن تجتمع المجموعة یوم الخمیس لمناقشة إنتاج النفط وإمداداتھ وكذلك مسألة روسیا.صحیفة وول ستریت جورنال. ومن المقررحسبالمزید من النفط،

Lloyd'sتأمینشركةأكبرإلىالوصولالروسياالتحادسیفقدوبذلكالروسي،النفطتحملالتيالسفنعلىالتأمینحظرعلىاألوروبيواالتحادالمتحدةالمملكةاتفقت

of London.

والكیاناتاألفرادعلىالقیودھذهستؤثرألوكرانیا.موسكوغزوعلىرًداكیاناتوأربعةفرد22علىقیوًداتتضمنروسیاعلىالعقوباتمنجدیدةحزمةتفرضكندا
بما في ذلك كبار المسؤولین في المؤسسات المالیة الروسیة وأفراد أسرھم وكذلك المؤسسات المالیة والبنوك الرئیسیة، وذلك فًقا لبیان رسمي.
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قبلاألسعار.وارتفاعالغذاءلنقصكارثي""سیناریوبـیھددأوكرانیالموانئموسكوحصارأنمناألوروبياالتحادزعماءاألفریقياالتحادحذر.الغذائياألمن
شخص.ملیون400لنحوالغذاءمنیكفيماوحدھاأوكرانیاتزرعكانتولقدوروسیا.أوكرانیامنقمحھامن٪44تستورداألفریقیةالدولكانتالحرب،

البحرموانئمناألوكرانیةللحبوبالمحتملالتحریرلمناقشةالمقبلاألسبوعتركیاسیزورالروسیةالخارجیةوزیرإنالثالثاءالیومالتركیةالخارجیةوزیرصرح
وزیربمرافقةعسكريوفدسیقومحیثبھا،بالشعورالعالمبدأالتيالغذاءأزمةمنالتخفیففيذلكیساعدفقدتحققإذاولكنھكبیرةعقباتیواجھجھدوھواألسود،

المتحدةاألمماقترحتوقدالحبوب.تحملالتيللسفنآمنممرإنشاءحولالتركیةالدفاعوزارةمعللتحدثیونیو8یومتركیابزیارةالفروفسیرغيالروسیةالخارجیة
أن تتعاون مع روسیا وتركیا وأوكرانیا للمساعدة في التوصل إلى حل وسط ووافقت تركیا من حیث المبدأ على أن تكون جزًءا من ھذه الجھود.

االستالمعملیاتإنھاءمنباألمسالھولندیةGasTerraشركةوحذرتمایو،31مناعتباًراھولنداإلىالغازإمداداتوقفرسمًیاغازبرومشركةأكدت.الطاقةأمن
رافضة االنتقال إلى نظام الدفع بالروبل.

.رویترزذكرتحسبمابالروبل،المدفوعاتتسدیدكالھمارفضأنبعدأللمانیاالغازلتوریدشلوعقدالدنمركیةألورستدالغازامدادستوقفإنھاكذلكغازبروموأفادت

علىالحصولستواصلإنھاسيبيلبيشلشركةصرحتجانبھامنیونیو.مناألولمناعتباراالتنفیذحیزسیدخللإلمداداتالمذكورالوقفإنغازبروموأشارت
إنھماألوروبياالتحادزعماءإعالنبعدغازبرومخطوةوجاءتالروسي.األحفوريالوقودمنالتدریجيالتخلصستواصلإنھاإلىمشیرةاألخرىمصادرھامنالغاز

بموجببالروبلحسابفتحعلىشلتوافقلمالوقت،ذاتفيألوكرانیا.غزوھاعلىموسكولمعاقبة2022عامنھایةبحلولالروسیةالنفطوارداتمعظمسیوقفون
شروط السداد الجدیدة التي وضعتھا شركة الغاز الروسیة العمالقة غازبروم لمواصلة إمداد أوروبا.

المحطةتواصلقبلھم.منلإلذاللویتعرضونالضغطتحتاألوكرانالموظفونیعملحیثالنوویة،للطاقةزابوریجیامحطةفيروسيجنديألفنصفحواليھناك
العمل في نظام الطاقة األوكراني تحت المراقبة الفنیة لـ "إینیرغواتوم" ، مع مراعاة معاییر السالمة النوویة واإلشعاعیة والبیئیة.

ثالثةغضونفيENTSO-Eاألوروبيالطاقةبنظامالطارئاالتصالأتاحوقدالحرب.خاللالكھرباءإلمداداتأوكرانیاتشغیللكیفیةموجًزاتحلیًالبولیتیكوقدمت
الروسيالقصفمنللطاقةالتحتیةالبنیةحمایةھواألكبرالتحديوكاناالمداد.اضطرابأوالكھرباءالنقطاعتعرضھاحالةفياحتیاطیةخطةتشكیلألوكرانیاأسابیع

ذلكومعالمحررة.األراضيفيالمتضررةللطاقةالتحتیةالبنیةعلیھاتقعالتياألراضيمن٪90منأكثراستعادةمنالدولةتمكنتحیثالمتضررة،المنشآتوإصالح
فمعظم إقلیم دونباس ال یزال معزوال بسبب القتال وال تستطیع الفرق األوكرانیة إجراء اإلصالحات ھناك.

حكمثانيھووھذاروسیا.اراضيمنخاركیفشمالدرھاتشيقصفبتھمةونصفسنة11لمدةبالسجنروسیینجندیینعلىأوكرانیةمحكمةحكمتحرب.جرائم
تصدره المحاكم األوكرانیة بارتكاب جرائم حرب منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبرایر.

یوروجست.منبدعمتشكیلھتموالذيالمحتملةالدولیةالجرائمبشأن)JIT(المشتركالتحقیقفریقفيأعضاءوسلوفاكیاوالتفیاإلستونیاالقضائیةالسلطاتستصبح
الھدف الرئیسي لفریق التحقیق المشترك ھو تسھیل التحقیقات والمالحقات القضائیة في الدول المعنیة باإلضافة إلى القضایا التي یمكن نقلھا الى المحكمة الجنائیة الدولیة.

منھم.80نحومحاكمةوبدأتحربجرائمبارتكابفیھمالمشتبھمنشخص600منأكثرھویةحددتأوكرانیاإنالثالثاءیومكییففيالعامالمدعيمكتبصرح

منمجموعةمعبالتعاونللخیانةارتكابھعنالكشفتمحیثأزاروف،میكوالالسابقأوكرانیاوزراءبرئیسخاصةقضیةفيالحكوميالتحقیقاتمكتبیحقق
األشخاص التابعین للبحریة الروسیة في القرم.

فتحوأعید٪،45بنسبةالحدیدیةالسككخدماتاستعادةتمتالحالي،الوقتفيجاریة.اإلعماروإعادةالخدماتاستعادةأنأوكرانیارئیسمكتبأعلناإلعمار.إعادة
منمستوطنة365تطھیرتمكماكھرباء،بھاالمحررةوالقرىوالمدنالبلداتمن٪85و.400منأكثرفيالصیدلیاتوافتتحتوقریة،مدینة326فيالطبیةالمرافق

األجسام المتفجرة.

زاویة القراءة:

)supack.com(سنایدرتیموثي-الخارجیة""المنحدراتحماقة●

● یجب على الغرب تمسك أعصابھ فیما یخص أوكرانیا - فاینانشیال تایمز

)france24.com(األوكرانیةاللغةویتعلمونالعدو""لغةیرفضونبالروسیةالناطقون●

بولیتیكو-األوروبياالتحادفيالروسيالنفطحظرحولمعرفتھایجبأشیاء6●

بالشخصیة.

احصائیات:

،30700حوالي-األفراد:2022یونیو1صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1361-الدبابات - MLRS،659-المدفعیةأنظمة،3343 - وطائرات،208-الجناحینثابتةوطائرة،94-للطائراتالمضادةالحربأنظمة،208
-وقودوناقالتناعمةبشرةذاتومركبات،13-قوارب،120-كروزوصواریخ،519-والتكتیكيالتشغیليالمستوىمنطیاربدونوطائرة،175-ھلیكوبتر

.49-خاصةمعدات،2275
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كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

الحكومیةغیرالمنظمةكانتدونباس.فيواإلجالءاإلنسانيالدعممجالفيتساعدخیریةمنظمةوھي-األحرار)(ملجأفیلنیخ""كرییفكامنظمةادعم-
حسابھم المصرفي.واحدة من المنظمات الحاسمة لتقدیم المساعدة خالل االحتالل المؤقت لمنطقة تشیرنیھیف وكییف. انتقل الى

المساعداتھوعملھممنآخرومجالللجیش.والمركباتالطبیةواإلمداداتالمعداتشراءعلىبریتوالسیرھيمؤسسةتعملبریتوال.مؤسسةادعم-
اإلنسانیة.

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.


