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 104ال . اليوم الحرب في أوكرانيا. التحديث اليومي

 بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا 

، ومع ذلك فإننا نرى أن روسيا ال تهدد  WorldFoodSafetyDay# اليوم هو اليوم العالمي لسالمة األغذيةاألمن الغذائي. 

سالمة المنتجات الغذائية في اوكرانيا فحسب بل هي تمنع الماليين من الناس من الحصول على أية أغذية. وعليه، فهناك 

الرئيس زيلينسكي أن   صرححاجة لضمانات أمنية لرفع الحصار عن الموانيء األوكرانية لضمان امدادات الحبوب. وقد  

 عة ايضا ان تنضم الى الجهود لتسريتركيا قد تصبح وسيطا في عملية ضمان تصدير الحبوب. وكذلك بإمكان الدول الشريك

ة لضمان سالمة  بي البحر امرا حساسا للغاية بالنسعملية رفع الحصار المذكورة. وعالوة على ذلك، تبقى األلغام الموجودة ف

التصدير. ولضمان فتح الموانيء فإن اوكرانيا بحاجة الى ضمانات سالمة موانئها من المزيد من الهجمات الروسية.  لذلك،  

 موانئ غير المحروسة. فإن توفير األسلحة مطلوب لحماية ال

عها بنفسها، جاء ذلك في بيان يتبع  روسيا تسرق الحبوب األوكرانية المعنية للتصدير لتبي وزير الخارجية األمريكية أن    صرح

 التحذيرات السابقة من ان روسيا ستحاول بيع الحبوب المسروقة للدول التي بأمس الحاجة إليها.

الخارجية. اوكرانيا   السياسة  الراهن في  الوضع  بينها  لمناقشة عدة مواضيع  االثنين  يوم  المتحدة  األمم  أمن  اجتمع مجلس 

 ك األمن الغذائي. مركزا على العنف الجنسي وكذل 

أمام مجلس األمن لألمم المتحدة روسيا باستخدام اإلمدادات الغذائية   خطابهرئيس المجلس األوروبي تشارلز ميشيل في    اتهم

.  تتسارع في االنتشارعالمية التي    غذائيةأزمة    بتسببها فيفي ضد البلدان النامية" وألقى اللوم على الكرملين  خ  كـ "صاروخ

 .ن خالل خطابهغرفة اجتماعات مجلس األم  مغادرة علىالمتحدث حثه ف تصريحاتلسفير الروسي بهذه الا لم يرحب

  شكوات الواردة الجنسي في النزاعات المسلحة إلى تزايد العنف  الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بال  براميال باتن  أشارت

الجنسي  الخاصة   للعنف  الروسية  القوات  أوكرانيابارتكاب  السامي ، حيث  في  للمفوض  اإلنسان  مراقبة حقوق  فريق  تلقى 

في جميع أنحاء  النزاع  لعنف الجنسي خالل  تتعلق با  حادثة  124تقارير عن  يونيو    3لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حتى  

إلى وصوال  االغتصاب الجماعي    بداية منيا  القضا  لتسجيل  عديدةط الساخنة الوطنية مكالمات  تتلقى الخطوكما  أوكرانيا.  

ف الجنسي المرتكبة  أعمال العن  ثير من األحيان على مشاهدة في ك  من الضحايا  المقربون  ، حيث يُجبربممارسة الحنساإلكراه  

 .واألطفالالضحايا من البالغين ضد 

لتقدم بطلب للحصول  في ادعم المدينة  ب  المسؤولة  ترغب، حيث  أوديسا  مدينةزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا  و  زارت كلوديا روث

أول    يهإن السياسية الممثلة لحزب الخضر  .  العريق  تراثها الثقافي والتاريخي  بناء على  مكانة التراث العالمي لليونسكو  على

 .اب العدوانية الروسية على أوكرانيبعد بدء الحر األلمانية الحكومة الفيدراليةمن عضو يزور أوديسا 

القانون الوطنيةالسفيرة األمريكية المعينة حديثًا لدى أوكرانيا بريدجيت برينك م  التقت إنفاذ  في   ، حيث جاء أنهع وكاالت 

أوكرانيا  إنفاذ القانون في  وكاالت      دعمبالسفارة األمريكية    األوكرانية ستقوممع وزارة الشؤون الداخلية    الشراكة  ضوء تعزيز

 . مليون دوالر 50 قيمةب  المعدات المنقذة للحياةب

القوات   قصفتفقط  األمس  مساء    ، حيثسومي  إقليممستمر في  الهجوم  لتتعرض المجتمعات الحدودية ل   المدن تحت الهجوم.

القوات    أطلقت ميكواليف،    إقليم. في  عليها كالعادة  بقذائف الهاونقصف  الفتم    ، أما نهارامرة  40الروسية المناطق الحدودية  

دنيبروبتروفسك،   إقليم. في  بجراح  آخر  اصابة شخصشخصين و  مما اسفر عن مقتللنار ليالً على مجتمع باشتانسكا  الروسية ا

، قصف الجيش الروسي  لوهانسك  إقليمفي و. BM-27 Uragan نظام صواريخكريفي ريه ب  وجهةقصفت القوات الروسية 

مبنى   11و  في زولوتي  مبنى  13وكذلك    بجراح،  مما أدى إلى إصابة شخصين  لية تعدين ومدرسة في ليسيتشانسكسوقًا وك

  تدهور ي  ، حيثوات األوكرانية والروسية في  سيفيرودونتسكبين القالمعارك    تاحتدم.  في هيرسكي مما الحق الضرر بها

المدينة في  المكاسب  تحقيق  بعد  ف  ،ر حرًجاويعتب  يومي  بشكل  الوضع  األسبوع  خاللبعض  نهاية  الجيش   عطلة  يحتاج  قد 

  أوليكسي دانيلوف   عوزير األمن القومي ومجلس الدفا  صرحوفي هذا السياق،  التراجع إلعادة تجميع صفوفه.    األوكراني إلى

الجيش األوكراني الرد بنفس الطريقة بسبب    ال يستطيعلذلك  و  في المدفعية"   ميزة  للعدوودونيتسك وليسيتشانسك "إنه في سيفير

 17مبنى )  26  ، مما ادى الى اضرار خط المواجهة  على طول، استمر القصف والقتال في  دونيتسك  إقليم في  ونقص األسلحة.  

ثالثة أشخاص مصرعهم في يوم واحد بينهم طفل  لقي    ، بينماشاهقة ومنشآت صناعية واجتماعية(  يمبان  5و    منزل خاص

 نهم طفالن. م بجراحوأصيب ستة 
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ي المحتلة مؤقتة في  ضاعلى المدنيين في المعابر في األر لقد تم السماح للقوات الروسية باطالق النار  .  المدن تحت اإلحتالل

 على ذلك من قبل خدمة األمن األوكرانية بعد اعتراضها لمكالمات العدو الهاتفية.  التأكيدإقليم خيرسون، تم 

الروس،   المحتلين  مع  التعاون  بشكل جماعي  األطباء  يرفض  "كريم سوس".    وفقافي خيرسون،  المدني  المجتمع  لمنظمة 

وحاليا، هناك بيانات تفيد بأن األطباء يقدمون استقاالتهم او طلبات اجازة لتجنب الضغوظات من الجيش الروسي. وكذلك 

لقوات الروسية تنوي تحويل المشافي العادية الى مستشفيات عسكرية لتقديم الرعاية الطبية للجرحى  هناك معلومات تفيد بأن ا

 من الجنود الروس. 

. تمت اإلفادة بأن جثث الجنود من مصنع آزوف ستال قد كانت ضمن الجثث التي تم استبدالها مع روسيا في حقوق اإلنسان

بار ، حيث يجري اختيا اآلن إلى العاصمة األوكرانية كييفالتي تحتلها روس قةمن المنطتم نقل العشرات من القتلى يونيو.  2

ال لتحديد  النووي  بعد،الحمض  الغير محددة  لتقارذلك وو  شخصيات  بناًء على  فقًا  أسوشيتد برس  قائد    بيانات واردةير  من 

 آزوف.كتيبة  عسكري ومتحدثة باسم 

رئيس   صرحوقد    ،في أوكرانيا مخاطر تفشي األمراض المعديةتحريرها من المحتلين  المناطق التي تم    واجه. تاألمن الصحي

تدمير البنية   الناتجة عنمياه الشرب  ب  صةالخا  مشاكلالإن األسباب الرئيسية وراء ذلك هي    طباء في أوكرانيا إيغور كوزيناأل

تم تعليق التطعيم بسبب نقص األدوية أو شروط    وكذلك ألنه قدمياه.  الجودة    تدهور  مما أدى الى وتعطيلها  ذات الصلة  التحتية

انتشار األمراض المعدية في األراضي المحتلة بسبب األعمال العدائية والقصف  ب تهديدفي أوكرانيا هناك والتطعيم الالزمة. 

المقابر الجماعية والضربات الروسية على البنية التحتية   وهيأخيًرا وليس آخًرا، هناك عوامل أخرى  ومن قبل المحتلين.  

 .الحيوية والمستشفيات والمنشآت الكيميائية

وفقًا لوزارة الرعاية  وإلى دعم نفسي.    ٪ على األقل من األوكران يحتاجون60أن    وزارة الرعاية الصحية األوكرانية  تقدر

  إلىسبع  تتراوح بين  لمدة    انستؤثر العواقب النفسية للحرب )اضطراب ما بعد الصدمة( على الحالة العقلية لألوكر  الصحية

ارتفاع و  يادة في عدد االضطرابات النفسية خاصة عند األطفالعلى األقل. كما أنه من المرجح أن تواجه الدولة ز  عشر سنوات

والخسائر االقتصادية بسبب تزايد عدد المواطنين غير    المشاكل األسرية والطالقزيادة  و  حاالت تعاطي الكحول والمخدرات

 القادرين على العمل. 

الفرديةالدو  McFaul-Yermakمجموعة    قدمت  العقوبات. للعقوبات  طريق  خارطة  والتيلية  العقوبات   ،  أهداف  تحدد 

ترح الوثيقة أيًضا استراتيجية تق وء أولئك الذين يجب أن تفرض عليهم العقوبات.  أسما كذلكالفردية ومبادئ تطبيقها وفئاتها و 

للعقوبات ما ال يقل  ب  خاصة العقوبات. يبلغ عدد المرشحين المحتملين  كيان   3000فرد و    12000عن  كيفية زيادة ضغط 

الرئيسية عقوبات  ال  شمليجب أن توشخص في قائمة فوربس الروسية.    100يتم إعطاء األولوية الفورية ألغنى    ، حيثقانوني

 . يةوإنهاء الصالحيات في الشركات الغرب العقوبات التي تفرضدول الالدخول إلى  وحظر المطبقة تجميد األصول

بداية  صحفي  32قتل  لقد     اإلعالم. الشامل ألوكرانيا  منذ  الروسي  اإلعالم  ل  وفقا  ، الغزو  الثقافة وسياسة  أولكسندر    وزير 

 .تكاتشينكو

يونيو وسيظل ساري المفعول حتى   9حيز التنفيذ في    ذات الصلة   القرار  قناة تلفزيونية روسية. يدخل  08التفيا بث    حظرت

 التلفزيونية المعارضة Dozhd قناة هو لاالستثناء الوحيد  و.  ألوكرانيا  أوكرانيا وتعيد شبه جزيرة القرمتنهي روسيا الحرب في  

 .التي حصلت على ترخيص للبث في البالد ونقلت عملياتها إلى التفيا

فإن تزويد    وفقًا لرئيس الوزراء شميهالو.  كلغة للتواصل التجارياللغة اإلنجليزية    امكانية اعتماد وضع  تدرس أوكرانيا  لغة.ال

وروبي  ويسرع التكامل األال التجارية ويجذب االستثمار  ا سيعزز تنمية األعم اللغة اإلنجليزية بمثل هذا الوضع في أوكراني

اللغة اإلنجليزية إلى أن أوكرانيا تتمتع بمستوى "م  يشير،  ألوكرانيا. وفي الوقت نفسه اللغة  مؤشر إتقان  توسط" في إتقان 

 في أوروبا. 35من أصل  30في الترتيب العالمي ، و  112من أصل  40تل المركز ، حيث تح اإلنجليزية

 زاوية القراءة: 

 ، الرئيس المشارك لـالحظات من خطاب ناتاليا بوبوفيتشم - المجتمعية والدفاع المعرفي قاومة : المالعقليةساحات القتال  ●

UCSN   الحو بناء  في  أوكرانيا  تجربة  نقاش  وذلك ضمن  المجتمعية  مقاومةل  إطار  حلقة  ريغا    في  اتصاالت  حوارات 

 .اإلستراتيجية لحلف الناتو
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المجلس األطلسي   -فريدريك كيمبي    قلمب  ،ليس طريقًا بعيدًاهو في أوكرانيا، و  لبوتين  مسدودال طريق  الر  اظهحان الوقت إل●  

(atlanticcouncil.org ) 

 احصائيات: 

صباًحا   10أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة   ●

 - MLRS،    694  -، أنظمة المدفعية    APV - 3416،    1390  -، الدبابات    31360حوالي    - : األفراد  2022يونيو    7،  

، مستوى العمليات    177  -، طائرات هليكوبتر    212  -، طائرة ثابتة الجناحين    96  -، أنظمة الحرب المضادة للطائرات    207

،   2405  -مركبة ذات بشرة ناعمة وناقالت وقود    13  -، قوارب    125  -، صواريخ كروز    553  -التكتيكية بدون طيار  

 .53 -معدات خاصة 

 صغيرا!ل أداء مهم مهما كان ك

منظمة "ا - فيلنيخدعم  األحرار(كرييفكا  )ملجأ  في  -  "  تساعد  منظمة خيرية  الدعم    مجال  وهي 

اإلنساني واإلجالء في دونباس. كانت المنظمة غير الحكومية واحدة من المنظمات الحاسمة لتقديم 

 رفي.حسابهم المص نتقل الىطقة تشيرنيهيف وكييف. االمساعدة خالل االحتالل المؤقت لمن

انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر هذا   -

 التحديث.

 . موقعنا االلكترونيوعلى   تويتراشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في   -

 لمزيد من المعلومات. اضغط هنا. PayPalبإمكانك دعم مشروعنا عبر التبرع من خالل  -

 شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا! 

 ترجمة ليا رضا.  
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