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128الالیومالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

مناالولىاألیامفيحیثالجزیرةھذهتتذكروقد(زمییني).الثعبانجزیرةعلىالسیطرةاوكرانیااستعادتنیة.حسنبادرة
الروسیةالسفنھجومعندالجحیم"الىاذھبيالروسیة"السفینةبجملةالروسیةالتھدیداتعلىبالرداالوكرانيالجنديقامالحرب

لروسیاسمحتألنھااستراتیجیةاھمیةذاتأنھاإالجداصغیرةالجزیرةأنمنبالرغمأشھر.ألربعةعلیھاوالسیطرةالجزیرةعلى
سمتوقدااللكترونیة.الحربووسائلالالسلكیةاالستخباراتوحداتونشرالجویةالدفاعانظمةوتشغیلاالسلحةامداداتبضمان
وقدھذانیة".حسنب"بادرةضدھااالوكرانيالجیشھجمةمنأیامعدةبعدالجزیرةمنلقواتھاسحبھاالروسیةالدفاعوزارة
الفورياالجالءالىالروسدفعمماوالمدفعیةبالصواریخللجزیرةاللیلةخاللالمنتظمبالقصفاالوكرانیةالعسكریةالقواتقامت

بقوارب سریعة. وعلیھ في نھایة المطاف توجھ الجنود الروس الى ذات المكان الذي ارسلت الیھ السفینة الروسیة.

نظامسریانمنسنواتبعدتأشیرة.الىاوكرانیابدخولالراغبینالروسسیحتاجیولیو،1الیوم،منذتأشیرة.دونللسفروداعا
بعدالقرارھذاجاءوقدالروسیة.الجوازاتلحامليالتأشیرةعلىالحصولمطلبمجددااوكرانیافرضتالبلدینبینالحرةالتأشیرة
الف25الطلبھذاجمعوقدالحرب.حاللتقدیمھتمالمواطنینقبلمنالصلةذاتطلبعلىوالحكومةزیلینسكيالرئیساطالع
الروسيالغزوبدایةمنذروسیافياألوكرانیةوالقنصلیاتالسفارةتعملولمھذاالرئیس.قبلمنعلیھلالطالعمطلوبتوقیع

وعلیھ دخول الروس الى اوكرانیا لن یكون سھال بعد الیوم.

یونیو29المؤرخاألوكرانيالوطنيوالدفاعاألمنمجلسقرارعلىزیلینسكيالرئیسوقعاألقلیة).(حكماألولیغارشیةمحاربة
العامةالحیاةفيوسیاسياقتصاديب"ثقل"یتمیزونالذیناالشخاصبسجلالخاصالتشریععلى"الموافقةحول2022

القادموالعملاالقلیةسجلتشكیلعملیةالوثائقھذهتحددوبذلكعلیھ".والعملبتشكیلھالخاصةواالجراءات(االولیغارشیین)
الخاص بھ.

إقلیمفيصغیرةسیاحیةبلدةفيصغیرومنتجعطوابق9منسكنيمبنىاللیلةالروسیةالصواریخاصابتالھجوم.تحتالمدن
تحتمنانقاذھمتم8وحاملوامرأةاطفال4بینھمبجراح31وإصابةشخص18عنیقلالمامقتلالىادىممااودیسا

بقصفباألمسالروسیةالقواتقامتحیث،سوميإقلیمفيالحدودیةالمجتمعاتقصفویتواصلاطفال.3وبینھماالنقاض
إقلیموفيتشیرنیھیف.إقلیمفيالحدودیةللمجتمعاتالمنتظمالقصفایضایتواصلكماھاون.قذیفة20ببیلوبیلسكامجتمع

الروسوفشلھذاوالغرب.الجنوبمنلیسیتشانسكعلىالھجومعبراألوكرانيالجیشتطویقالروسیةالقواتتحاوللوھانسك
الحاقتمدونیتسكإقلیموفيعنیف.المدینةلھتتعرضالذيالقصففإنذلكومعبباخموت.الموصلةالطریقعلىاالستیالءفي

تحتیةوبنیةصناعیةومواقعالطوابقمتعددةمباني4وخاصةسكنیةمباني9ذلكفيبماواحدیومخاللموقع40بالضرر
آخرین.18واصابةمدنیین4قتلوكذلكحیویة

للقصفتعرضالذي"آمستور"التسوقمركزحطامإزالةخاللاشخاص18مقتلتأكیدالىاضافةشظیة28علىالعثورتم
كریمینتشوك.فيیونیو27فيالروسیةبالصواریخ

المجاورةالمناطقوكذلكوكاخوفسكيبیریسالفسكيمنطقتيفيالقرىعددباستمراریتزایدخیرسونإقلیمفياإلحتالل.تحتمدن
متضررمنزلثانيكلحیثمتعددةقرىھناكالمتواصلة.المعاركبسببالكاملالتدمیروشكعلىالتيمیكوالیفإقلیمفي

الىاضافةوالحقولالشوارعفيوخاصةالقرىمنالعدیدفيااللغاموضعتموقدھذابالكامل.السكانتركھاالمناطقوبعض
سرقة وسائل النقل واغالق المتاجر والصیدلیات وعدم امكانیة الحصول على المعاشات.

ھوذلكمنوالھدفوالعامةالحكومیةالمؤسساتموظفيعلىذاتیاالمعلنةالروسیةالسلطاتقبلمنالضغطزیادةعناإلفادةتمت
اوكربوشتایولیو1فيالروساغلقالوقت،ذاتوفيالروبل.منطقةالىللتحولالتسجیلإعادةعلىوالشركاتالمؤسساتاجبار

علىالحصولعلىقادرینغیرالمسنینمنالعدیدفإنوعلیھایضا.االوكرانیةالبنوكإغالقبعدوذلكاالوكراني)البرید(مكتب
بعیناالخذدونبالروبل.رواتبھمعلىالحصولالىمضطرونالمدینةفيبقواالذینواولئكاوكرانیا.منالتقاعدیةمعاشاتھم
مقابلوالمسنینالمحتاجینلألشخاصنقداروبلآالف10علىبالحصولعرضھناكذلكالىواضافةبرغبتھم.االعتبار

حصولھم على الجواز الروسي.

ھناكاألوكرانیة،لالستخباراتوفًقاالروسیة.المسلحةالقواتفيالرجاللتجنیدحملةترانسنیستریافيأجریتلقدترانسنیستریا.
حملة جاریة في منطقة ترانسنیستریا الخاضعة للسیطرة الروسیة في مولدوفا إلقناع الرجال بتوقیع عقد مع الجیش الروسي.

فيالدرامامسرحعلىھجومھاخاللالمرتكبةالروسیةالحربجریمةعلىجدیدةأدلةالدولیةالعفومنظمةجمعتاالنسان.حقوق
اإلقلیميدونیتسكمسرحعلىالھجوم"األطفال:بعنوانحدیًثاصدروالذيالصلةذاتبالتحقیقالخاصالتقریریقدمماریوبول.

الصناعیةاألقمارصوریحللكمااالحداث،حولآخرینعیانوشھودنجىممنشخص52منشھاداتماریوبول"فيللدراما
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https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russian-forces-have-withdrawn-snake-island-2022-06-30/
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https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/30/7355639/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/1/7355730/
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/06/30/rosiyany-navmysno-stvoryuyut-gumanitarnu-kryzu-na-hersonshhyni-aby-zmusyty-otrymuvaty-ukrayincziv-vorozhi-pasporty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/ukraine-deadly-mariupol-theatre-strike-a-clear-war-crime-by-russian-forces-new-investigation/
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الشھودلبیاناتلمطابقتھاالفیدیووموادالصورمنالتحققتموقدمباشرة،وبعدهالھجومقبلالتقاطھاتمالتيالراداروبیانات
ووسائل التواصل االجتماعي. المحققون متأكدون من أن الجیش الروسي استھدف المسرح علًما بأن مئات المدنیین یختبئون ھناك.

بالوصولیسمحونالالروسالغزاةإنلوبرانيأوسناتأوكرانیافياإلنسانیةالشؤونومنسقالمتحدةلألممالمقیمالمنسقصرح
لسكاناإلنسانیةالمساعداتتقدیممحاوالتنواصل"إنناوأشار:ماریوبولفيالمتحدةلألممالتابعةاإلنسانیةالمنظماتإلى

جمیعإلىاإلشعاراتخاللمنطلًباأرسلنالقداألدویة.علىللحصولخاصةالمدینةفيماسةحاجةھناكأننعلمنحنماریوبول.
إیصالمنالمتحدةاألممممثلویتمكنلمكمالألسف.الوصولحقمنحنایتملمولكنعوائقدونبالوصوللناللسماحاألطراف
الخاضعةغیرالمناطقإلىالوصولعلىالمفروضةوالعوائقاألمنانعدامبسببخیرسونإلىالوصولأواإلغاثةإمدادات

لسیطرة الحكومة".

إطالقإلىودعادیمقراطیاالمنتخبكولیخاییفإیھورخیرسونلعمدةالروسیةالقواتاختطافبیانھفياألوروبياالتحادأدان
المجتمعوممثليوالصحفییندیمقراطیاالمنتخبیناالوكرانالمسؤولینواختطافاحتجازإن"شروط:ودونالفورعلىسراحھ
التيالمناطقفيأوالقانونیةغیرالروسیةالعسكریةللسیطرةمؤقًتاالخاضعةاألوكرانیةاألراضيفيالعادیینوالسكانالمدني
القانونیةغیرالتخویفألسالیبالفوريبالوقفنطالبإنناتماًما.مقبولغیرروسیامنالمدعومةالمسلحةالتشكیالتعلیھاتسیطر

المعلنةاالستعداداتاألوروبياالتحادأدانكماوالمختطفین".المحتجزیناألوكرانالمدنیینجمیععنالمشروطغیرواإلفراجھذه
للقانونصارخانتھاكبأنھووصفھالروسياالتحادإلىلالنضمامخیرسونإقلیممنأجزاءفيقانونيغیرمزیف"استفتاء"إلجراء

الدولي والدستور األوكراني والسیادة األوكرانیة من قبل الكرملین ووكالئھ.

التبرید.أحواضتصریفعلىزابوریجیافيالنوویةالطاقةمحطةموظفيإلجبارالتعذیبالىیلجئونالغزاةأنإینیرغواتومأفادت
حیثالمحطةفيفيالھیدرولیكیةالورشةوھوغطاسھونشاروكأندريالغطاسبشدةالروسيالجیشعذبالخصوص،وجھعلى
.2022یونیو29فيعدیدةبجروحمصاًباإنرھودارفيمستشفىإلىبعدھاُنقل

والخاصةوأوكرانیاروسیاضدوأسلینوأوكرانیاروسیاضدبینرقضیتيفيمؤقتةتدابیراإلنسانلحقوقاألوروبیةالمحكمةقرتأ
علیھوُحكماألخیرةالفترةخاللالروسیةللقواتاستسلمواوالذینألوكرانیاالمسلحةالقواتأفرادمنالبریطانیینبالمواطنین

أنالروسياالتحادحكومةعلىأنھإلىالمحكمةوأشارتالشعبیة".دونیتسكب"جمھوریةیسمىمافيالحینذلكمنذباإلعدام
طبیةمساعدةبأيوتزویدھمالحتجازھمالمناسبةالظروفوضمانالمدعینعلىفرضتالتياإلعدامعقوبةتنفیذعدمتضمن

وأدویة الزمة.

ملیون6،2فوقعالیاداخلیاالنازحینعددیبقىبینماالخارجمناوكرانیاالىنازحملیون5،5عنیزیدماعادالقسریة.الھجرة
24منذالحرببسببمنازلھمتركواالذیننصفحواليوبذلكللھجرة.الدولیةالمنظمةعنالصادراألخیرللتقریروفقاشخص،
أظھرتوقد%.24بالعائدیننسبةارتفعتاالخیرةاالشھروخاللكییف.والعاصمةالبالدشمالالىوخاصةعادواقدفبرایر
وغیرالنازحینمنلكلالملحةاالحتیاجاتأنیونیو23ویونیو17بینأُجريالذيالعامالسكانيالمسحمنالسادسةالجولة

النازحین تشمل الحصول على الرعایة الصحیة والخدمات والتعلیم وكذلك إعادة إعمار المنازل المتضررة.

الھجماتعلىالسریعللردجدیدبرنامجإنشاءعلىاستراتیجیةوثیقةفيالناتوفياألعضاءالدولوافقت.الرقمياألمن
كجزءأوكرانیافيالروسیةاإللكترونیةالھجماتمنأشھربعد"السریعالرقميللرداإللكترونیة"القدرةمبادرةجاءتاإللكترونیة.

وفقاأوكرانیا،مساعدةعلىرداًاألخرىالناتوودولالمتحدةالوالیاتتستھدفقدموسكوأنمنالمخاوفبسببوكذلكالحربمن
لبولیتیكو.

كانتالتيموسكوبطریركیةكنیسةوھياألوكرانیةاألرثوذكسیةللكنیسةفرًعاحظرمنأوللفیفمدینةمجلسأصبحالكنیسة.
ومنحھاالمدینةفيموسكوبطریركیةكنیسةنشاطباإلجماعالمجلستصویتحظرلموسكو.مباشرةتابعةالماضيالشھرحتى
القراراتاتخاذیتمحیث"سیاسیة"،الخطوةھذهأنمنالرغمعلىاألوكرانیة.األرثوذكسیةالكنیسةإلىلالنتقالواحًداشھًرا

الخاصة بالمنظمات الدینیة على المستوى الوطني، إال أنھا تشیر إلى الضغط من أجل االنتقال الفوري.

تریدالتشیكجمھوریةإناألربعاءیوملفیففيجرىاجتماعخاللنظرائھأمامباكسامارتینالتشیكيالثقافةوزیرأعلنثقافة.
حیثاألوكراني،التراثینھبالروسيالجیشإنبنائھ.وإعادةالثقافيتراثھاعلىالحفاظفيأوكرانیالمساعدةخبراءفرقتنظیم
كماقیمة.مسیحیةأیقوناتذلكفيبماماریوبولمدینةمتحفمنفنيعمل2000حواليبمصادرةالمحلیةالسلطاتأفادت
مدىأظھروالذياألوكرانأصدقاؤناقدمھالذيالعرضمنصدمت"لقدالوزیر:وصرحمیلیتوبول.منثمینةأثریةقطعُسرقت

الضرر الذي لحق بالبنیة التحتیة". وأضاف: "من الواضح أن الروس یھاجمون الثقافة األوكرانیة بوعي وعمد".

دعمإلرسالالسویدتخططحیثألوكرانیا،الخامسةالعسكریةالمساعداتحزمةعلىالسویدیةالحكومةوافقتالخارجیة.السیاسة
عسكري إضافي إلى أوكرانیا بما في ذلك األسلحة المضادة للدبابات وأسلحة الدعم ومعدات إزالة األلغام التي طلبتھا كییف.
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https://www.facebook.com/uacrisis/posts/pfbid02X74ku1Tb6wDk5MDeTsfj3PGZ9nFjdxK1gtiEc6qdTjDGkYFL9BfbUCkynWvqrmsl
https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/statement-spokesperson-russia%E2%80%99s-illegal-actions-kherson_en
https://t.me/energoatom_ua/7683
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https://www.iom.int/news/returns-increase-ukraine-62-million-people-remain-internally-displaced
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https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-lviv-symbolically-votes-ban-formerly-moscow-affiliated-church-2022-06-30/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/czechia-wants-to-help-ukraine-save-its-cultural-heritage/?fbclid=IwAR11OIR_oSAoD12J5ucPL8HUyQoBBQvuZGdeYbxj6acf1Qla_c2Upp8XVFo&fs=e&s=cl
https://interfax.com.ua/news/general/842754.html
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والمناطقللمدناألوروبيالتحالفیونیو30فياألوروبیةوالمناطقالمدنتمثلالتيوالجمعیاتللمناطقاألوروبیةاللجنةأطلقت
والخدماتالتحتیةوالبنیةوالمدارسالمنازلبناءإعادةعلىأوكرانیافيواإلقلیمیةالمحلیةالسلطاتلمساعدةأوكرانیاإعمارإلعادة

منحالًیاإنشاؤھایتمالتيأوكرانیا"إعمارإعادة"منصةمنجزًءاالتحالفوسیشكلفبرایر.24فيغزوھامنذروسیادمرتھاالتي
بعدیولیو5إلى4منالفترةفيأكبربشكلالخططتنشیطسیتماألوروبي.االتحاددعملتنسیقاألوكرانیةوالحكومةالمفوضیةقبل
تخططسویسرا.لوغانو،فيأوكرانیاتعافيمؤتمرخاللاإلعمارإلعادةحكومتھاستراتیجیةاألوكرانيالوزراءرئیسیقدمأن

إطالققبلأوكرانیاإعمارإعادةاحتیاجاتعلىیركزأكتوبرفيكبیرمؤتمرلعقداألوروبياالتحادلمجلسالقادمةالتشیكیةالرئاسة
صرحیونیو29فيالنوابلمجلسالعامةالجلسةخاللكلمتھوفي.2022عامنھایةفيلھاالمخططأوكرانیاإعمارإعادةمنصة
الرئاسةأولویاتبینمنستكونأوكرانیاإعمارإعادةإناإلقلیمیةالتنمیةووزیرللرقمنةالوزراءرئیسنائببارتوشإیفان

التشیكیة مشیًرا إلى أن "استقرار أوكرانیا أمر حاسم للمستقبل".

البضائععبورستوقفأنھایعنيھذاروسیا.ضداألوروبياالتحادعقوباتمنالرابعةالحزمةشروطتنفیذفيلیتوانیاستستمر
سیمونیتوإنغریدالیتوانیاوزراءلرئیسةوفقاالتنفیذ،حیزالقیودتدخلعندمایولیو10مناعتباًراكالینینغرادمنطقةإلىاألخرى

یتماللكيالتنفیذحیزبالعقوباتالمتعلقةاإلرشاداتبعضستدخلیولیو10مناعتباًراأنھالنقلشركات"أبلغتصرحت:والتي
تحمیل البضائع بعد ذلك التاریخ".

وضعمعروسیامعالحدودطولعلىالقواتمنالمزیدلحشدقدراتھمبتطویرالناتوحلفاءتعھدمدرید،فيالناتوقمةختامفي
اآلنأصبحواوالذینالحدیديالستارخلفمحاصرینكانواآخرینشرقیینحلفاءوانضمامالبلطیقدولعبرجدیدةقیادةمراكز

األكثر تشدًدا تجاه موسكو.

تسمىوالتيودونیتسكلوھانسكالشرقیةاالقالیمباستقاللدمشقاعترفتأنبعدسوریامعالدبلوماسیةالعالقاتأوكرانیاقطعت
بجمھوریتي لوھانسك ودونیتسك الشعبیة.

التجسس.بشبھةروسیادبلوماسیا70طردقرارتلغلمإذاالدبلوماسیةالعالقاتبقطعبلغاریاالروسياالتحادھدد

زاویة القراءة:

openDemocracyالسببإلیكمأوكرانیا.إلىللوصولطویالًوقًتاالدولیةالمساعداتاستغرقت●

أسرى الحرب األوكران تنتظر األخبار - بولیتیكوبعیًدا عن األنظار ولكن لیس بعیًدا عن الذھن: عائالت●

● راقصة البالیھ األوكرانیة تذھب إلى الحرب | اإلیكونومیست

The-إسبانیا|روسیة""سلطةیقدممدریدفيالناتوقمةمقرقلیالً":مندھش"أنا● Guardian

احصائیات:

صباًحا،10الساعةمناعتباًراالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1577-دبابة35750حوالي-األفراد:2022یولیو1 - MLRS،796-المدفعیةأنظمة،3736 - أنظمة،246

بدونالتكتیكیةالعملیاتمستوى،186-ھلیكوبترطائرات،217-الجناحینثابتةطائرات،105-للطائراتالمضادةالحرب
.61-خاصةمعدات،2610-وقودوناقالتمركبة15-قوارب،143-كروزصواریخ،645-طیار

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

فيالطبیةالمساعدةالفریقیقدم.2014عاممنذتعملللمسعفینتطوعیةمنظمةوھي"الفرسان"الطبیةالكتیبةإدعم-
أجلمناألموالبجمعالفریقیقوموبالتاليمؤخًرابالمنظمةالخاصةاإلجالءسیارةتدمیرتموقدالساخنة.المناطق

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://cor.europa.eu/de/news/Pages/Cities-and-regions-launch-Alliance-for-Ukraine-reconstruction.aspx
https://cor.europa.eu/de/news/Pages/Cities-and-regions-launch-Alliance-for-Ukraine-reconstruction.aspx
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/fdfa/aktuell/dossiers/alle-dossiers/urc2022-lugano.html
https://www.politico.eu/article/ussr-allied-leaders-russia-conflict-dangerous-cold-war-nato/
https://www.rferl.org/a/ukraine-syria-diplomatic-ties-russia-assad/31922447.html
https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-international-aid-ngos-slow-humanitarian-outcomes/?fbclid=IwAR1piHxxSsGOQx86A3v9zKJ8H_bRrocVkspbwzqw0_HrI_RUJOWs9ior-e4&fs=e&s=cl
https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-international-aid-ngos-slow-humanitarian-outcomes/?fbclid=IwAR1piHxxSsGOQx86A3v9zKJ8H_bRrocVkspbwzqw0_HrI_RUJOWs9ior-e4&fs=e&s=cl
https://www.economist.com/culture/2022/06/30/a-ukrainian-ballerina-goes-to-war?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=facebook&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content&fbclid=IwAR1D5dgNntz1C2dR29t-O8PpSDgkg4clZhm7_45HHRNZU3yT1wQHyhEjVjo
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/nato-summit-venue-madrid-serves-russian-salad?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2sj8k56vmEspxoX8RVA7Op_TSJBmzBgUdIAQhkzI1LwAUp2ZeAn9nj0Rw&fs=e&s=cl#Echobox=1656590487
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0

