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123-122الالیومینالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

بسببوذلكبیالروسیامعالحدودعلىتقعاوكرانیافيأقالیم5فياألوكرانیةالقتالیةالقواتجاھزیةبتقییمزیلینسكيالرئیسأمربیالروسیا.
اولكسندراألوكرانیةالدفاعوزارةبإسمالمتحدثأفادوقدالبالد.معالحدودخططولعلىبیالروسیاتجریھاالتيالعسكریةالتدریبات

17فيخطابھفيلوكاشینكواتھموقداوكرانیا،معالحدودعلىشخص4000حواليتتضمنكتائب7وضعتقدبیالروسیاانموتوزیانیك
ذلك،كلمنوبالرغمبالده.اوكرانیاھاجمتحالفيكییفعلىالصواریخبإطالقوھددالحرب"الىبیالروسیاب"جرمجدداالغربیوینو
البالدمشاركةمرجحاغیریبقىأنھاالبیالروسیاقبلمنالعسكریةالنشاطاتتعزیزعنالنظربغضانھالىالحربدراساتمعھدتقریریشیر

انبوتینصرحاخرى،ناحیةومنبیالروسیا.فيالداخليالوضعزعزعةمنالمخاوفبسبباوكرانیاضدالشاملةالروسیةالحربفي
بیالروسیا ستستلم أنظمة الصواریخ اسكندر الروسیة القادرة على اطالق صواریخ موجھة وبالیستیة قریبا.

صرحیونیو،26فيالبیالروسيللشعبموجھافتراضيخطابوفيالعسكریة،الكرملینأھدافمقاومةالىالبیالروسیینزیلینسكيدعا
الرئیس فولودیمیر زیلینسكي:"إن الكریملین قد اتخذت القرارات عنكم وحیاتكم غیر مھمة بالنسبة الیھم، ولكنكم لستم عبیدا او وقودا للمدفعیات".

الشاملالروسيالغزوبتمویلواتھمتھابیالروسیامننفطلشركتینمملوكةدوالرملیون136بقیمةاصوالاوكرانیاصادرتالوقت،ذاتفي
ألوكرانیا.

ھوروسیاالىاراضیھاعبرالمنتجاتعبورووقفاالوروبياالتحادبعقوباتبااللتزامالخاصلیتوانیاقرارأنلوكاشینكوصرحیونیو،26في
سوالكيممرالىاالنتباهیشیرالروسیةكالینینغرادمنطقةالىالمنتجاتنقلبسببوروسیالیتوانیابینالقائمالنزاعإنحرب.عناإلعالنبمثابة
18فيلیتوانیااوقفتأنبعدالنزاعوبدأالبیالروسیة.األراضيمنروسیاتستھدفھقدوالذياللیتوانیةالبولندیةالحدودعلىكم100یمتدالذي
للعقوباتتنفیذھواالداءھذاانلیتوانیاأعلنتوقدوبولندا،لیتوانیابینالمتواجدةالروسیةكالینینغرادوالىمنالمنتجاتبعضعبوریونیو

كالینینغراد.والىمنالحدیثةوالتكنولوجیاوالفحمالبناءموادمثلالبضائعنقلحظریتمعلیھابناءوالتياالوروبياالتحادقبلمنالمعتمدة
ستضطراوروبیینبلدینبینمتواجدةوألنھالیتوانیا،عبرالمنطقةوالىمنوالوارداتالصادراتمن%50-40علىالحظرھذاوسیؤثر
الكریملینأعلنتالصلة،ذاتالقرارصدرماوسرعانكالینینغراد.احتیاجاتلتأمینمنھیبقىمااوالبحريالطریقعلىاالعتمادعلىروسیا

لحمایة مصالحھا الوطنیة.باتخاذ اجراءات انتقامیةووعدتان قرار لیتوانیا ھو حصار

الذینالبیالروسیونالمحامونیواجھنفسھ،الوقتوفيالیھا.سیاسیینمعارضینإضافةعبرلإلرھابیین"الرسمیة"قائمتھابیالروسیامددت
یدافعون عن موكلیھم في القضایا القانونیة الخاصة بالسیاسة االضطھاد ویمنعون من أداء عملھم.

أوكرانیا.إلقراضالدوليللبنكضماناتدوالرملیون525لتقدیممستعدةأنھایونیو26فيالبریطانیةالحكومةصرحتالخارجیة.السیاسة
ھوأمنھاأنندركألنناخطوةكلفياوكرانیادعمستواصلالمتحدةالمملكة"إنجونسون:بوریسالبالدوزراءرئیسصرحالسیاق،ھذاوفي
عملوكذلكالعامالمجالفيالرواتبدفعتكالیفلتغطیةمخصصاسیكونالقرضأنالصلةذاتالبیانفيجاءوقدحریتنا".ھيوحریتھاأمننا

المدارس والمستشفیات.

توفیرالىكذلكأشاروالذيكیربيجونللبنتاغونالصحفيالسكرتیرعنصدرإلعالنوفقاوذلكألوكرانیا،حدیثةاسلحةأنظمةالناتوسیقدم
بالنسةالمعتادةباألسلحةاألوكرانلتأمینھناالتوازنضمان"سنحاولاألوكراني:للجیشاضافيتدریباجراءتطلبالألنھاالسوفییتیةاألسلحة

إلیھم وكذلك التي یحتاجون الیھا والتي ال تقلل من استعدادھم للقتال".

فيالمجموعةقمةعنصادربیانمسودةلنصوفًقاوذلكالروسي،الغزوضدللدفاعألوكرانیامحددغیردعمبتقدیمالسبعمجموعةقادةسیلتزم
الذھبوارداتلحظروكنداوالیابانالمتحدةوالمملكةالمتحدةالوالیاتوھيالسبعمجموعةمندولأربعتتجھكمابلومبرج.عننقالبافاریا،
یؤديقدمماالروسي،النفطألسعارسقفتحدیدمناقشةتجريكماأوكرانیا.غزوھاتمویلوسائلوقطعموسكوعلىالضغطلتعزیزالروسي

إلى الضغط على موسكو التي تستفید من ارتفاع أسعار الطاقة وقطع الوسائل لتمویل غزوھا أوكرانیا.

الذھبإنالروسي.الذھبمنالجدیدةالوارداتعلىحظًرااألحدیومالسبعالدولمجموعةفيآخرینقادةوعدةبایدنالرئیسأعلنالعقوبات.
العقوباتبسببالخارجفيأصولھمنبعضإلىالوصولعلىقیوًدایواجھالذيالروسيالمركزيللبنكبالنسبةالمھمةاألصولمنھو

الغربیة.

الخدماتوبعضالمحاسبةخدماتوتقدیمالروسيالذھبوارداتحظرتشملإضافیةعقوباتعنالسبعمجموعةمحادثاتبعدالیابانوأعلنت
وستحظرروسیةومنظمةفرًدا70لتشملاألصولتجمیدإجراءاتستوسعالیابانإنأیًضاكیشیداالوزراءرئیسوصرحلروسیا.األخرى

بالجیش.مرتبطةمنظمة90إلىالصادرات

تكونأنیجبكماكییف،علىالروسیةالضرباتعلىالسبعمجموعةقمةتردأناألوكراني:"یجبالرئیسمكتبرئیسیرماكأندريصرح
االتحادعقوباتحزمةفيالغازعلىحظرفرضإلىحاجةھناكولكنجید،أمرالذھبصادراتعلىالحظرفرضإنصرامة.أكثرالعقوبات

األوروبي الجدیدة".

طرقأغلقتالتيالغربیةالعقوباتسلسلةعنذلكنتجوقد.1918عاممنذاألولىللمرةاألجنبیةبالعملةالسیادیةدیونھاسدادعنروسیاتخلفت
الدفع للدائنین في الخارج.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/16/7352953/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/21/7353786/
https://news.zerkalo.io/economics/16296.html?tg
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-14
https://www.bbc.com/news/world-europe-61938111
https://www.dw.com/en/ukraine-zelenskyy-urges-belarus-not-to-get-dragged-into-war-live-updates/a-62271288
https://kyivindependent.com/hot-topic/belarus-weekly-ukraine-is-stepping-up-its-combat-readiness-in-4-regions-bordering-belarus
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lytva-rosiiski-tovary-kalininhrad/31903396.html
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-says-sanctions-goods-kaliningrad-take-effect-saturday-2022-06-18/
https://news.zerkalo.io/world/16413.html
https://www.gov.uk/government/news/pm-to-say-to-g7-leaders-we-must-keep-up-our-resolve-on-ukraine
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/g-7-latest-russian-oil-cap-gold-import-ban-in-focus-at-summit
https://www.reuters.com/world/g7-summit-kicks-off-under-shadow-ukraine-war-stagflation-risk-2022-06-25/
https://www.aljazeera.com/economy/2022/6/26/g7-discuss-oil-price-cap-on-russia-over-ukraine-invasion
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/26/biden-g7-summit-ban-russian-gold/
https://www.reuters.com/world/biden-g7-leaders-agree-import-ban-russian-gold-source-2022-06-25/?fbclid=IwAR1eiviFcauRJhU1uCeCQj8sb71HSHmMQ0MwDhHK0k9Oa-Ads92ZYNLAiGQ
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220627_08/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-sanctions-should-include-russian-gas-embargo-says-ukraine-official-2022-06-26/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/russia-defaults-on-foreign-debt-for-first-time-since-1918
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ھذاجاءروسیا.فيالسیاحیةالرحالتمنظميالتحادوفقامحددة،غیرلفترةللروسالتأشیرةعلىالحصولطلباتالیونانعلقتیونیو،25في
لنوكذلكاالستثمارعلىبناءاإلقامةتصاریحعلىللحصولبطلباتللتقدممؤھلینیعودوالنالروسأنالیونانإعالنمنأشھربعدالقرار

یتمكنوا من االحتفاظ باإلقامات أو تجدیدھا في الیونان.

على"یجبنوزودا:جیتاناسلیتوانیارئیسصرححیثكالینینغراد،عبرالروسیةالبضائعبعبورالخاصةالتنازالتعلىلیتوانیاتوافقلن
تھدیداتعلىرًدالروسیاتنازالتأوممراتأيعنالحدیثیمكنوالكذلكالوضعوسیظلأراضیھاعبرتنقلالتيبالبضائعتتحكمأنلیتوانیا

االتحادعبرالروسیةللبضائعمحدودالغیربالمروربالسماحاألوروبیةالمفوضیةقرارضدالنقضحقالستخداملیتوانیاوتخططھذاالكرملین".
األوروبي.

عمارتیناستھدفتوالتيكییفالعاصمةمركزفيشیفتشینكیفسكيحيفيیونیو26یومصباحانفجارات3تسجیلتم.الھجومتحتالمدن
روضةفياصاباتعناإلبالغیتملماطفال.روضةاصابتبلالسكنیةالمبانيفقطلیسدمرتالروسیةالصواریخالطوابق.إنمتعددة

24عناإلفادةوتمتھذاالمستشفیات.الىجرحى6ونقلواحدشخصمقتلعنالقصفاسفرللطواريءالدولةإلدارةوفقابینمااالطفال،
شالیخینسكامجتمعيعلىالھاونقذائفاطلقتقدالروسیةالقواتفإنسوميإقلیمإلدارةالیوم،ووفقاذاتفيسوميإقلیمفيانفجار

الصاروخیةالھجماتادتفقدریفنيإقلیمفيسارنيفيأماضحایا.ایةھناكلیستاألولیة،للبیاناتووفقایونیو.26صباحویوناكیفسكا
لتصلیحموقعیناصابتالصواریخفإنكوفالفیتاليریفنيإقلیملرئیسووفقاآخرین.4وجرحاشخاص3عنیقلالمامقتلالىالروسیة

تشیرنیھیفاقلیمياالحدیومالروسیةالقواتوقصفتالمصابین.عددیرتفعقداالنقاضتحتالبحثالسلطاتتواصلوبینماالسیارات،
لقصفونتیجةتشیركاسي.اقلیمفيوقعواصاروخینوكذلكنشیرنیھیفاقلیمفيدیسنافيمواقععلىھجمتینھناككانتحیثوتشیركاسي

واحد.طفلبینھماشخاص6واصابةمربعمتر500مساحةعلىحریقواندالعسكنیةمبانيعدةتدمیرتماودیساإقلیمفيسكنيحي

میكوالیفاقلیميمنالمحتلةالمناطقفيمنتظمبشكلاالوكرانالجنودعائالتافرادخطفیواصلالروسيالجیشإناإلحتالل.تحتالمدن
مناألوكرانیةالعسكریةالخدمةممثليعنالمعلوماتتجمعروسیاأنیونیو25في"الجنوب"األوكرانیةالعملیاتقیادةذكرتوقد.وخیرسون

یقوم،زابوریجیاإقلیمفيأطفالھم.ذلكفيبمااألوكرانالجنودعائالتالختطافوتستخدمھاالمتعاونینأوعلیھااالستیالءتمالتيالبیاناتخالل
السكانسراحإطالقأجلمنغریفنا50000الروسالمتعاونونیطلبحیثالمال،مقابلإینیرغودارفيالناسبخطفالروسيالجیش

محطةموظفيمنكبیرجزءومنھماألسرفياآلنھمالمدینةسكانمنالمئاتفإنأورلوفدمیتروللعمدةووفقاخطفھم.تمالذینالمحلیین
المخطوفیناألسرىیتعرضكماالمال.علىللحصولاآلخروالبعض"سیاسیة"ألسبابمحتجزالبعضإنزابوریجیا.فيالنوویةالطاقة

للصعق بالصدمات الكھربائیة والضرب والسجن ألسابیع وأحیاًنا لشھور.

تعملالمعارضةانالىیشیرالذي،التقریرلھذاوفقااإلقلیم،فيالروسیةالسیطرةانتشارلمنعالمقاومةالحركاتعددیرتفعخیرسونإقلیمفي
منمعھاوالمتعاونینالروسیةالقواتتحذرالتيوالمنشوراتالملصوقاتنشریتمحیثاإلقلیم،فيالمجاورةالبلداتفيوكذلكذاتھاالمدینةفي

بدایةفيانھالىتفیدالبیاناتوبعضالروسمعالمتعاونینسیاراتبحرقالحركاتتقومكمااالقلیم.الىاالوكرانیةالقواتدخولبعدمصیرھم
الغزاةانل"تیلیغراف"المزارعونافادكماممتلكاتھم.علىاالستیالءمحاولتھمعندالمحتلینعلىالنارباطالقالمحلیونالمزارعونقامیونیو

یھددون المزارعین بالسجن في حال رفضھم لزراعة محاصیل جدیدة.

منجدوىالولذلكأوكرانیاشرقفيصفوفھالتجدیدسریةبتعبئةتقومروسیاأنالدفاعلوزارةالتابعةالمخابراتأفادتالسریة.التعبئة
االنتظار حتى تستنفد روسیا مواردھا. كما اضافت اإلدارة أن أوكرانیا ال یمكن أن تحقق النصر على روسیا إال بالقوة العسكریة.

حیثالوزارة،بیانبحسباإلنسان،لحقوقاألوروبیةالمحكمةفيروسیاضدجدیدةقضائیةدعوىالعدلوزارةرفعتالحرب.جرائممحاكمة
تتضمنكماالسیادة.ذاتأوكرانیاألراضيقانونيالغیرالغزوعبراإلنسانلحقوقاألوروبیةاالتفاقیةبانتھاكالروسیةالسلطاتأوكرانیاتتھم

فبرایر24صباحالروسيالغزوبدایةمنذاألحداثتصفوالحربمناألولىالمراحلفياإلنسانلحقوقالصارخةروسیاانتھاكاتالدعوى
إلىإضافةأوكرانیاتطالبالدعوىھذهمنوكجزء.2022أبریل7فياألخرىالشمالیةوالمدنكییفمنالبریةالقواتانسحابحتى2022

االنسحاب الكامل للقوات الروسیة منح تعویضات مالیة لألطراف المتضررة.

التيالعالمیةالغذائیةاإلمداداتأزمةلحلشھرًیا٪50بنسبةالغربیةحدودھاعبرالحبوبصادراتحجممنأوكرانیاتزید.الغذائياألمن
الخدماتترتیبإعادةعلىیومًیاتعملأنھاأوكرانیافيالتحتیةالبنیةوزارةأفادتاألوكرانیة.البحریةللموانئروسیاإغالقبسببظھرت

الموانئتزالالحیثومولدوفا،ورومانیاوالمجروسلوفاكیابولندامعألوكرانیاالغربیةبالحدودیتعلقفیماسیماوالالبريالنقلنحواللوجستیة
وفًقاالشاملالغزوخاللألوكرانیاالمحتلةاألراضيمنالحبوبمنطنألف400روسیاسرقتذلك،غضونفيمغلقة.األوكرانیةالبحریة

لتاراس فیسوتسكي النائب األول لوزیر السیاسة الزراعیة واألغذیة في أوكرانیا.

وقتفيأنھإلىمشیرةجدید"نوويإرھابي"عملبارتكابروسیاإینیرغوآتومالدولةتدیرھاالتياألوكرانیةالنوویةالشركةاتھمتالطاقة.أمن
الشركةوشددتأوكرانیا.جنوبفيالنوویةالطاقةمحطةفوقللغایةمنخفضمستوىعلىروسيصاروخحلقیونیو26یومصباحمنمبكر
علىالصاروخأنوأضافترھیبة"نوویةبكارثةالعالمیھددوقدوخیمةعواقبإلىسیؤديالحالیةالطاقةبوحدةیلحقضرر"أيأنعلى

األرجح كان متوجھا إلى كییف، حیث أصابت غارة روسیة في نفس الصباح مبنى سكني ھناك مما أسفر عن مقتل شخص واحد على األقل.

حدیثةدراسةتشیرحیثاألخیرة،اآلونةفيوروسیااألطلسيشمالوحلفالمتحدةللوالیاتالدوليالتصورتغیراألخیرة.الرأياستطالعات
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إلىاألطلسيشمالوحلفاألوروبيواالتحادالمتحدةالوالیاتحولاالیجابیةالنظروجھاتوصلتحیثدراماتیكیة،التحوالتمثالبولندافي
االیحابیةاآلراءانخفضتبینما،2007عامفيمرةألولالسؤالطرحمنذالیومالمائةفي90حواليلتبلغاإلطالقعلىمستویاتھاأعلى
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تقبلھافيحاًداانخفاًضاروسیاشھدتعام،بشكل.2022عامفيالمائةفي2نسبةإلى2019عامفيالذینالبولندیینثلثمنبروسیاالخاصة
لروسیا.اإلیجابیةاآلراءفياإلطالقعلىمتدنیةحصًصااالستطالعشملھاالتي18الـالدولجمیعسجلتحیث،2020عاممنذ

باللغةالمنشوراتمنفریدةنسختتواجدكانتحیثموھیال،بیتروكنیسةمكتبةفيالكتبجمیعالروسیةالقواتأحرقتماریوبول،فيثقافة.
األوكرانیة ھناك وھي اآلن مفقودة إلى األبد.

وزارةمنبالقربالعلمساریةعلىاألزرقالعلمرفعتمكییفقصفمنالرغمعلىالقرم.تتارعلمبیومأوكرانیااحتفلتیونیو،26في
وعلماألوكرانيالعلموإعادةالعدو"ھزیمةھوھدفھاأوكرانیا.فيالقرملتتاریونیو"26"مبادرةإطالقتمالمناسبةوبھذهاألوكرانیة.الخارجیة

تتار القرم إلى شبھ جزیرة القرم".

زاویة القراءة:

الفیلسوفیرمولینكوفولودیمیریتحدث-)Foreignpolicy.com(اإلمبراطوریةباإلیدیولوجیامليءالروسياألدببوتین:إلىبوشكینمن●
األدبأنستجدالبحثفيتبدأأن'بمجردالروسي:الكالسیكيلألدبالالإنسانیةوالقومیةاإلمبریالیةالطبیعةUkraineWorldتحریرورئیس
یطوراألوروبياالستشراقفیھكانالذيالوقتفيالعواقب.بشأنوالصمتوالقسوةالرومانسيوالغزواإلمبریاليبالخطابمليءالروسي
كمجتمعاتوأوكرانیاالقوقازعنصورةیبنيالروسياألدبكانالسرد،یستحقتاریخلھالیسأنھاعلىواآلسیویةاألفریقیةالمجتمعاتصورة

یستحق تاریخھا أن ُینسى.

البریطانیةالخارجیةوزیرةتروسلیزبقلممقال-)telegraph.co.uk(أوكرانیابیعتقترحالتياالنھزامیةاألصواتنتجاھلأنیجب●
بذلكالشعورالحرالعالملبقیةیمكنوالبالتعبللشعورترفاألوكرانيالشعبیملك"الأوكرانیا:فيالخارجیةالشؤونوزیركولیباودمیترو

ایضا. ال تزال األدلة على جرائم الحرب البشعة تتزاید من قصف المدنیین األوكران األبریاء إلى االغتصاب والتعذیب واالختطاف."

استعادةعنحدیثھكلمنالرغمعلىأوكرانیا.فيالحربفيیساھمرئیسيعاملأیًضاھو"التشاؤم-الخارجیةالشؤون-التشاؤممخاطر●
في2014عامروسیاتدخالتأدتبالغزو.قرارهیفسروھذاالعالمعنمتشائمةنظرةلدیھبوتینفالدیمیرالروسيالرئیسفإنالروسیةالعظمة

حلفمنواالقترابالعسكریةقدراتھابتعزیزأوكرانیاردتالروسیة،الحظیرةإلىالعودةمنوبدالًعكسیة.نتائجإلىأوكرانیاوشرقالقرم
أنقبل-عسكریةوبقوة-بسرعةالتصرفعلیھیتعینأنھبوتینشعرغرًبا،أوكرانیاانجرافتسارعمعاألوروبي.واالتحاداألطلسيشمال

تفلت كییف تماًما من دائرة نفوذ روسیا".

KULTURA|ألوكرانیامعنىجعل● ENTER-أوكرانیاوجودأنوھواآلنحتىفھمھفيالغربیونیرغبلممھًماشیًئااألوكرانیفھم
المستقلة والدیمقراطیة واألوروبیة أمر غیر مقبول بالنسبة لروسیا البوتینیة التي تعتبر أوكرانیا جزًءا ال غنى عنھ  في اإلمبراطوریة.

احصائیات:

األقل.علىآخرطفل613واصابةأوكرانیافيالروسیةالحرببسببطفل339قتلتمالعام،المدعيلمكتبوفًقا●

:2022یونیو27صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1552-دبابة35000حوالي-األفراد - MLRS،771-المدفعیةأنظمة،3687 - -للطائراتالمضادةالحربأنظمة،243
وصواریخ،636-والتكتیكيالتشغیليالمستوىمنطیاربدونوطائرة،184-ھلیكوبتروطائرات،217-الجناحینثابتةوطائرة،101
.60-خاصةمعدات،2575-الوقودوناقالتوالمركبات،14-والقوارب،139-كروز

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

PLASTإدعم- Berlinأوكرانیا.إلىاألولیةواإلسعافاتالطبیةالظھرحقائبوتعبئةلشراءالتبرعاتجمعفيالكشافة)(منظمة
في اوكرانیا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر ھذا التحدیث.-
.االلكترونيموقعناوعلىتویتراشترك في استالم تحدیثاتنا الیومیة في-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!

ترجمة لیا رضا.
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