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127الالیومالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

:"ستؤديالبیانفيجاءوقدالمساعدات.حجمتكثیفذلكفيبماألوكرانیاالحلفدعمعلىشددمشتركببیانمدریدفيالناتوقمةاختتمتالخارجیة.السیاسة
انتقالھإطارفيللبالدالدفاعيالمجالتحدیثودعمالسیبیرانيالمجالفياوكرانیادفاعوتعزیزفتاكةالغیرالدفاعیةالمعداتتسلیمعملیةتسریعالىالخطوةھذه
الناتوقادةتبنى".كماالحرببعدواالصالحوالبناءاإلعمارإعادةفيجھودھاوسیدعماوكرانیاالحلفسیساعدكماالطویل.للمدىالبینيالتشغیلمرحلةالى

األمنيللوضعمشتركاتقییماوتستعرضوھدفھالناتوقیمعلىمجدداالوثیقةوتؤكدلألمن.الرئیسيكالتھدیدروسیایحددوالذيللحلفجدیدااستراتیجیامفھوما
فيقواتھمنألف300عنیزیدماوضععلىاألربعاءیومالناتوواتفقھذاوالعسكري.السیاسيالمستقبليالتطویرودلیلالحلفتكیفاستراتیجیةتشملوھي
بالتھدیدالمسماةالبالدوھيأفضلبشكللروسیاللتصدياالستعدادھدفھاألداءوھذاالحالیة،ألف40المنالقواتعددلتزید2023عاممنبدایةتأھبحالة

شركاءبأنیرحبأنھشولتزاأللمانيالمستشارصرحالسیاق،ھذافياوروبا.وشرقوسطفيالمتواجدةالدولبینالمذكورةالقواتوضعوسیتملألمن.األكبر
الىلإلنضمامالرسمیةوالسویدفنلندادعوةھيكذلكاتخذتالتيالھامةالخطواتومنوالعسكري.االنسانيالمجالینوفيمادیااوكرانیادعمسیواصلونالناتو

الحلف مما یعني بدایة عملیة اندماج ھذه الدول فیھ.

ولیتوانیااستونیامنكلفيتمثیلیاتھامستوىبرفعكنداستقومالناتوقمةلقراراتوتبعاوالقوقاز.اوروباوشرقوسطفيالدبلوماسيتواجدھاتوسعكندا
ردإعدادفيیساعدانشأنھمنالدبلوماسيالتوسیعھذاالصلة:"ذاتالبیانفيوجاءالتفیا.فيالموجودةالسفارةستوسعوكذلكسفاراتالىوارمینیاوسلوفاكیا

ارمینیاسیدعمكماألوكرانیا،الروسيالغزوآثارعلىوالتغلباألوروبیینالشركاءمعواالقتصادیةالسیاسیةالعالقاتسیعززوكذلكاألمنیةالتحدیاتعلىكندا
في تطویرھا الدیمقراطي".

القمةفإنوعلیھ،20المجموعةرئاسةتتولىاندونیسیاحالیا،زیلینسكي.الرئیسنظیرهمعالحقاوالتقىوإیربینكییفویدوجوكواالندونیسيالرئیسزار
القمة.لعملاالنضمامالىرسمیااالوكرانيالرئیساالندونیسيالرئیسدعاالزیارةھذهوخاللالجاري.العاممننوفمبرفيباليفيستجريللمجموعةالقادمة
أكدقدالروسيالرئیسأنإلىاإلشارةتجدرالحدث.فيالمشاركینوقائمةالبالدفياالمنيالوضععلىستعتمدالمشاركةانزیلینسكيصرحالدعوةعلىوردا
حولاالندونیسیةوالحكومةاالوكرانيالوزراءمجلسبیناتفاقیةواندونیسیااوكرانیاخارجیةوزیريوقعالمذكورة،للزیارةونتیجةالقمة.فيمشاركتھمبدئیا

االلغاء المشترك لمتطلبات الحصول على تأشیرات الدخول قصیرة األمد الى كال البلدین.

الكبیرالنجاححینفيالمكاسببعضتحقیقعلىقادرالروسيالجیشأنحیثاوكرانیا،فيروسیاسیواجھطاحنصراعأناألمریكیةالمخابراترئیسصرح
واضافةالبالد.جنوبفيایضاالمكاسبوتحقیقاالماميخطھاتعزیزمناوكرانیاستتمكناونجاحاروسیاتحققانإمافإنھلبلومبرغ،ووفقاممكن.غیریبقى

فإن الرئیس بوتین یخسر امكانیة السیطرة على اغلب اوكرانیا لیصل الى "تحیید" البالد ومنعھا من توجھھا الى العضویة في الناتو.

البضائعلنقلالتصاریحعلىاألوكرانیةالنقلشركاتحصولإلىالحاجةتلغيوالتيللبضائعالبريالنقلحولاتفاقیةعلىاألوروبيواالتحادأوكرانیاوقعت
الحبوبتصدیرتسھیلفيأیًضاالقرارسیسھمالبریة.بالمركباتالتفتیشنقاطعبراألوكرانیةالمنتجاتتصدیروقفبتجنبوتسمحاألوروبياالتحاددولإلى

من أوكرانیا عبر الطرق البریة.

طلباتفقطالروسياالتحادفيالبلجیكیةالتأشیراتمراكزوستقبلیولیو،1مناعتباًراالروسللمواطنینالسیاحیةالتأشیراتإصدارعنبلجیكاستتوقف
الحصول على تأشیرات للطالب وبھدف العمل وكذلك تأشیرات لم شمل األسرة.

وبعضالخامالنفطتوریدعلىحظرفرضتشملوالتيیونیو29فياألوروبياالتحادعقوباتمنالسادسةالحزمةتنفیذفيالسویسريالفیدراليالمجلسبدأ
وبذلكروسیا.فيالمنشأةوالكیاناتالروسیةللحكومةالتابعةالتجاریةواالستشاراتالعامةوالعالقاتالمحاسبةحظرإلىباإلضافةروسیامنالنفطیةالمنتجات

العامةالعقودبمنحالخاصةاألوروبياالتحادعقوبةفقطالحظرھذایستثنيروسیا.ضدالجدیدةاألوروبياالتحادعقوباتمعظماآلننفذتقدسویسراتكون
للمواطنین الروس والمنظمات أو الكیانات المنشأة في روسیا.

دبلوماسیةعالقاتستقیمانھاالسوریةالخارجیةواعلنتالشعبیة،ولوھانسكدونیتسكبجمھوریتيوالمسماةروسیاانشأتھاالتيالكیاناتباستقاللسوریااعترفت
مع الجمھوریتین في اقرب وقت. في ھذا السیاق، علقت الخارجیة االوكرانیة انھا ستنشر بیانا خاصا ردا على االداء السوري في اقرب وقت.

القواتاستھدفتكمالوھانسك.إقلیمشھدهالذيالمكثفالقصفبعدوذلكالحراریةللطاقةسیفیرودونیتسكمحطةالروسيالجیشدمرالھجوم.تحتالمدن
دنیبروبیتروفسك.إقلیمفيزیلینودویلسكفيالحبوبمنطن40یحتويمخزناودمرتزراعیةشركةالروسیة

اإلقلیم.فيالكھرباءوتوزیعامدادعنالمسؤولةالشركةوھياینیرغواوبلخیرسونشركةعلىمعھموالمتعاونونالروسالغزاةسیطر.اإلحتاللتحتالمدن
الشركةفيالكوابلشبكةخدمةرئیسومشاركةالروسیةاالتحادیةاالمنخدمةمنبدعمخیرسونفيالعسكریةالمدنیةباإلدارةیسمىماممثليقامیونیو27في

على بعض المواقع التابعة لخیرسون اوبل اینیرغو.

لعمدةوفقاوذلكاالوكراني،البنكيالنظامعملوقفوكذلكواالنترنتاالوكرانیةاالتصاالتقطعالروسیةالسلطاتتنويزابوریجیا،إقلیمفياینیرغودار،في
اینیرغودار.

معظمفإنالمركزیة،المخابراتوكالةوبحسبآزوفستال.عنالمدافعینمن95بینھمالروسياألسرمنحربأسیر144أوكرانیااستعادت.اإلنسانحقوق
تبادلعملیةبأكبرالصلةذاتاألسرىتبادلعملیةاألوكرانیةالسلطاتووصفتاألطراف.وبترالعظامفيوكسوروحروقبالغةبجروحأصیبواعنھمالمفرج

آزوفستال.منجندي2500حواليأسرتمانھونذكرفبرایر.فيالشاملالروسيالغزوبدءمنذلألسرى

1

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm?fbclid=IwAR1ErvMISNR_1P_bcXxyvhl6Sz-MK7q2TC_9jFs-fJbNHiTptZd1SohLs5k
https://www.nato.int/strategic-concept/
https://www.reuters.com/world/europe/nato-vastly-expands-troops-high-readiness-long-term-russian-threat-2022-06-29/
https://www.reuters.com/world/europe/nato-allies-send-weapons-kyiv-long-necessary-germanys-scholz-2022-06-29/
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/06/minister-joly-announces-expansion-of-canadas-diplomatic-presence-in-central-and-eastern-europe-and-caucasus.html
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-proviv-peregovori-z-prezidentom-indoneziyi-ya-76133
https://www.kmu.gov.ua/en/news/dmitro-kuleba-ta-retno-marsudi-pidpisali-ugodu-pro-bezviz-mizh-ukrayinoyu-ta-indoneziyeyu
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/top-us-spy-sees-grinding-struggle-ahead-for-russia-in-ukraine
https://www.kmu.gov.ua/en/news/oleksandr-kubrakov-transportnij-bezviz-z-yes-pochinaye-diyati
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3518419-belgia-bilse-ne-vidavatime-rosianam-turisticni-vizi.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-89549.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-recognizes-independence-sovereignty-donetsk-luhansk-state-news-agency-2022-06-29/
https://ukranews.com/en/news/865817-invaders-destroyed-sievierodonetsk-tpp
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/30/7355506/
https://ksoe.com.ua/company/news/shanovn-meshkants-hersonsjko-oblast/
https://t.me/orlovdmytroEn/626
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-wins-release-144-soldiers-biggest-prisoner-swap-war-2022-06-29/
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الخاصالنھائيالطلباإلنسانلحقوقاألوروبیةالمحكمةتلقت،2022یونیو23فيروسیا.ضدأوكرانیاشكوىاإلنسانلحقوقاألوروبیةالمحكمةقبلت
المدنیینعلىوالھجماتالعسكريبالعدوانموسكوكییفتتھمعلیھا.المدعىالدولةإخطاروتمالرابعالقسمإلىالقضیةبإحالةالمحكمةرئیسقاموقدبالقضیة

قضائیةدعوى8500والروسياالتحادضدأوكرانیةشكاوىخمسفيحالیااإلنسانلحقوقاألوروبیةالمحكمةتنظرإجماال،اإلنسان.لحقوقأخرىوانتھاكات
فردیة تتعلق بالحرب بما في ذلك أیًضا األحداث في شبھ جزیرة القرم وشرق أوكرانیا وبحر آزوف.

تحاصرھاالتيالنوویةللطاقةزابوریجیامحطةفيالمثبتةبھاالخاصةالمراقبةبأنظمةبعدعناالتصالمجدداالذریةللطاقةالدولیةالوكالةفقدتالطاقة.أمن
یخلقأنیمكنوقدللعمال،انھایزعمونوھمیةأسلحةعنللبحثالمحطةفيالتبریدأحواضلتصریفالروسالغزاةیخططذلك،غضونفيالروسیة.القوات

داخلاألسلحةبتخزیناألوكرانیةالنوویةالطاقةمحطةعمالالتھامأسبابعنالمحطةفيالموجودونالغزاةیبحثإلینیرغواتوم.وفقاوذلكنووًیا،خطًراذلك
أراضي المحطة.

بناًءاإلنترنتعبرالتفیابمشاركةلفیففيوالمجرورومانیاومولدوفاولیتوانیاوإستونیاوسلوفاكیاالتشیكوجمھوریةبولندامنكلثقافةوزراءاجتمعثقافة.
منالمزیدذلكفيبماالثقافیةالسیاساتمجالفيالدولبینالتعاونالوزراءناقشأوكرانیا.فياإلعالموسیاسةالثقافةوزیرتكاتشینكوأولكسندرمندعوةعلى
حمایةھي:اإلعالنعلىالموقعةللدولالمشتركةاألھدافحیثمشترك،إعالنعلىالتوقیعالنھایةفيتموقدالثقافيالتراثعلىوالمحافظةاإلعمارإعادة

الجدیدةاالستعماریةوالروایاتالدعایةمنواإلعالميالثقافيالمجالینوحمایةللبشریةالثقافيالتراثمنكجزءألوكرانیاالثقافيالتراثعلىوالمحافظة
وترسیخ موقف مشترك على الساحة الدولیة لمواجھة العدوان الروسي ضد أوكرانیا.

بطرسبرغ.سانتفيھیرمیتاجمتحفمدیربیوتروفسكيمیخائیلمعمقابلةغازیتا""روسیسكایاالرسمیةالروسیةاإلخباریةالقناةنشرت،2022یونیو22في
الضحایا.مناآلالفعشراتسقوطعنأسفرتوالتيأوكرانیاضدالمبررةغیرالروسیةللحربصریحمؤیدأنھالمشینةالتصریحاتمنسلسلةعبرتبینوقد

إلىالشریكةالمؤسساتجمیعدعابیاًنااألوكرانيالمعھدأصدرآخر،جانبومنسالح.الثقافةأنبیوتروفسكيیرىمتعمدبشكلعسكریةمفاھیموباستخدام
التعلیق الفوري ألي تعاون مع الكیانات الثقافیة المرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشر بالدولة الروسیة.

الشبابلوزیروفقادوالر،ملیون140-130قرابةاألضرارقیمةبلغتحیثأوكرانیا،فيریاضیةمنشأة100وإتالفبتدمیرالروسیةالقواتقامتریاضة.
المنشآتمعظموُدمرتمتفاوتة.ألضرارتعرضت-منشأة84وجزئًیا،أوكلًیاتدمیرھاتمریاضیةمنشأة16ذلكویشملجوتزایت.فادیماألوكرانيوالریاضة

وإعماربناءإلعادةحكومًیابرنامًجاتجھزاألوكرانیةالحكومةكانتالحرب،اندالعقبل"لتحریرھا".الروسياالحتاللقواتأتتالتيدونباسفي)44(
المرافق الریاضیة الجدیدة في جمیع أنحاء أوكرانیا.

الذياألخیراالستطالعبیاناتتظھرهلماوفقا٪)،84(والرئیس٪)97(الجیشفيالثقةمنعاٍلمستوىعلىاألوكرانیحافظاألخیرة.الرأياستطالعات
الغزوالرئیسیة:األمنیةالتھدیداتتشكلالتالیةالقضایاأنالمشاركونیعتبرجورنال.ستریتوولصحیفةمنبتمویلشیكاغوجامعةفيNORCأجرتھ

أوكرانیاأنالمستطلعینمن٪66یعتقد٪).78(االقتصادحالةوسوء٪)85(واألثریاءأوكرانیافيالمسؤولینكباربینوالفساد٪)،97(ألوكرانیاالروسي
روسیاإخراجفيتنجحأنجًداالمرجحمنأوكرانیاأن٪53یرىبینمافبرایر،24بعدروسیااحتلتھاالتياألوكرانیةاألراضيمنروسیاإخراجفيستنجح

من جمیع األراضي األوكرانیة التي تحتلھا روسیا بما في ذلك دونباس وشبھ جزیرة القرم بأكملھا.

زاویة القراءة:

.Virgin–أوكرانیازیارة●

القرنتسعینیاتمنذخاركیف.منأمریكيأوكرانيومترجمومحرركاتبھوكیاندمیترو-أبوفیني|كیاندمیترومعمقابلةأبًدا":تتركنيلم"أوكرانیا●
Fotoمجلةفيتحریررئیسكانالحاضرالقرنبدایةوحتىالماضي & Video Magazine،التصویرفيالرائدةالمجلةإدارتھتحتاصبحتوالتي

بدأحیثنیویورك،فيواستقرموسكوكیانغادرالمجلةعلىاإلجرامياالستیالءوبعدالشرقیة.أوروباأنحاءجمیعفيولكنروسیافيفقطلیسالفوتوغرافي
نشأتھحولالمقابلةاقرأومقابالتھ.ترجماتھخاللمناإلنجلیزیةباللغةالكتابعلىاألوكرانالكتابمنالعدیدتعریففيكیانساعدكماومعلم.كمترجمالعمل

األوكرانیة في االتحاد السوفیتي وكیف غّیر الغزو الروسي ألوكرانیا العالقات بین الناس من كال البلدین وما الذي یجعلھ فخوراً بجیل الشباب في أوكرانیا والمزید.

احصائیات:

حوالي-األفراد:2022یونیو30صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1573-الدبابات،35600 - MLRS،790-المدفعیةأنظمة،3726 - -الجناحینثابتةطائرة104-للطائراتالمضادةالحربأنظمة،246

،2602-وقودوناقالتمركبة14-قوارب،143-كروزصواریخ،641-طیاربدونالتكتیكیةالعملیاتمستوى،185-ھلیكوبترطائرات،217
.61-خاصةمعدات

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

تموقدالساخنة.المناطقفيالطبیةالمساعدةالفریقیقدم.2014عاممنذتعملللمسعفینتطوعیةمنظمةوھي"الفرسان"الطبیةالكتیبةإدعم-
تدمیر سیارة اإلجالء الخاصة بالمنظمة مؤخًرا وبالتالي یقوم الفریق بجمع األموال من أجل شراء سیارة  جدیدة.

انشر المعلومات المحدثة حول الوضع 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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https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-7372751-10076076%22%5D%7D
https://twitter.com/iaeaorg/status/1542179975826227207?s=20&t=ZCW3evjnu3_S126bbs3bGQ
https://t.me/energoatom_ua/7636
https://www.kmu.gov.ua/en/news/9-yevropejskih-krayin-dopomagatimut-vidnovlyuvati-kulturu-ukrayini
https://ui.org.ua/en/news-en/statement-on-the-interview-of-mikhail-piotrovsky-2/?fbclid=IwAR0cbDXi2sgX0d3YTT4u_7dW-d7uITRemV6NTv0VQS2VwKo48dUvqdZLFBY&fs=e&s=cl
https://www.kmu.gov.ua/news/vadim-gutcajt-rosiyani-zrujnuvali-ta-poshkodili-vzhe-100-sportivnih-obyektiv
https://s.wsj.net/public/resources/documents/WSJ_NORC_Ukraine_Poll_June_2022.pdf
https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/visiting-ukraine?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_author=richard
https://www.apofenie.com/interviews/2022/6/20/dmytro-kyyan
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0

