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131-130الالیومینالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

مناألوكرانیةالقواتانسحبتالعنیفة،المعاركمنأیامبعدلوھانسك.إقلیمعلىللسیطرةمعاركالھجوم.تحتالمدن
بعدالشرقياالوكرانيلوھانسكإقلیمعلىسیطرتھاعنروسیاأعلنتذلكتمماوفورلوھانسك،إقلیمفيلیسیتشانسك

واآلنالحربفياھدافھااحدىوھيلیسیتشانكوھياإلقلیمفياألوكرانیةالسیطرةتحتكانتمدینةآخرعلىالسیطرة
وفقاوذلكالمناطق،منالكثیرعلىتسیطراوكرانیاتزالالحیثدونیتسكإقلیمالىتركیزھاتماماروسیاستحول
النیرانبإطالققادیروف"ب"أتباعتسمىالتيالشیشانیةالوحداتقامتسیفیرودونیتسك،فيالبریطانیة.الدفاعلوزارة

الجالیةإمامبیریدزيتیمورلإلماموفقاوذلكالبئر،منالمیاهیجمعونالناسكانحیثسیفیرودونیتسكمسجدعلى
السكنیةالمناطقمنمدني20أنإنفورمأوكروكالةأفادتوقدهللا"."بإسماإلسالميالثقافيالمركزورئیساإلسالمیة
الصحفیینبانتظارالجیشقامذلكعلىوعالوةقتلوا،وكلھمالقصفمنالمسجدفيیختبئونكانواللمسجدالمجاورة

إللقاء مسؤولیة الحادثة على الجیش األوكراني.

المبانيذلكفيبماتحتیةبنیةموقع82بالضرربإلحاقواحدیومخاللالروسیةالقواتقامتدونیتسكإقلیمفي
ذلكفيبمااإلقلیمفياشخاص9قتلذلكونتیجةوغیرھا.وسلوفیانسكوكراماتورسكوباخموتأفدییفكافيالسكنیة

طفل.بینھمآخرون25وجرحواحدطفل

اوضحایاعنالقصفیسفرلممیكوالیف.علىصاروخا12الروسیةالقواتاطلقتاألسبوعنھایةعطلةخالل
میكوالیف.لمصانعتابعةتحتیةبنیةوكذلكالمدینةمیناءاراضيعلىتحتیةبنیةتدمیرالىادىولكنمصابین

النوافذزجاجتكسیرالىادىممانوفوبوفارسكيحيفيسكنیةومناطقكییفحيوخاصةللقصفخاركیفوتعرضت
علىالروسيالقصفنتیجةبجراحواحدواصابةاوكران3قتلاألحدیومتمھناك.واقعةومدرسةسكنيمبنىفي

اراضيعلىوالصواریخالھاونقذائفبإطالقاألحدمساءالروسقامسومي،إقلیموفيخاركیف.إقلیمفيمجتمعین
المدرسةوبوفیھاإلداريالمبنىفيالنیراناشتعالالىأدىمماالعصبیةباألمراضللمصابینداخلیةمدرسةومباني
المستشفى.الىونقلھمبجراحاشخاص3عنیقلالماواصابةلھاالتابعالسكنتدمیروكذلك

الغزوبدایةمنذبلدیة.ألفتحریرمنتمكنتاألوكرانیةالمسلحةالقواتأنزیلینسكيالرئیسصرحاإلحتالل.تحتمدن
المحررةالمدنمعظمالروسي.االحتاللتحت2610تبقىحینفيوبلدة،مدینة1027تحریرتمألوكرانیاالروسي
وفقابالكامل،اعمارھاإعادةویجبالروسيالجیشایديعلىبالكاملمدمرةمنھا100وإعمارإعادةالىبحاجة

لزیلینسكي.

من:كلیترأسونوھمالروسیةالسلطاتلدىومحجوزینمخطوفینمحلیةمجتمعاتروؤساء8یبقىالوقت،ذاتفي
منھم3وونوفوترویتسكي،وخریستیفكاوھورنوستایفكاكوبانيوفیلیكيفیلخیفكاوقرىوھوالبریستاندنیبرورودني

فيالمساعدةطالبةالدوليالمجتمعبمناشدةاالوكرانیةالمدنرابطةقامتالسیاق،ھذاوفيمارس.شھرمنذمفقودین
تحریر اولئك المسؤولین.

الروسیة،الشھاداتعلىالحصولعملیةالىالمحلیینالمدرسینكافةیخضعانالروسيالجیشیطالبماریوبل،في
تفسیرھوالمذكورةالشھادةعلىللحصولالتدریبوھدفلندروشینكو.بیتروماریوبلبلدیةرئیسلمستشاروفقاوذلك

الموالیةاآلراءعلىیقضيوالذيصحیحاروسیاتراهالذيالتاریخبالطبعوھوللتاریخ"الحقیقيبال"المساریسمىما
ألوكرانیا. وفي الوقت نفسھ، ھناك حظر غیر رسمي على مغادرة المعلمین من المدینة للحفاظ على الموارد البشریة.

خریفبحلولالروسياالتحادإلىخیرسونانضمامحولاستفتاءسیجرونإنھمروسیامنمدعومونمسؤولونصرح
إلجراءطرقعنتبحثروسیاكانتالماضیة،العدیدةاألشھرخاللالبریطانیة.الدفاعلوزارةوفقاوذلك،2022عام

المسلحةالمقاومةتتواصلنفسھالوقتفيالمنطقة.علىسیطرتھاعلىالشرعیةإضفاءأجلمنمراحلعلىالتصویت
والسلمیة في األراضي المحتلة.

قادةسیجتمعحیثیولیو،4فيسویسرا،لوغانو،فياالنطالقوشكعلىاألوكرانياإلصالحمؤتمرإن.اإلعمارإعادة
المستمرة.الروسیةالحربظلفيأوكرانیاإعمارإلعادةطریقخارطةلمناقشةالدولیةوالمنظماتالدولعشراتمن

منستتكونوالتياألسبوعھذامنیولیو5-4خالللوغانوفيمناقشتھابعدأوكرانیاإعمارإعادةخطةتقدیموسیتم
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https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-adviser-concedes-key-bastion-could-fall-eastern-ukraine-2022-07-03/
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1543821057546768385?s=20&t=QO9CYHS5b2-MSKin4S8hKQ
https://www.facebook.com/beridzetemur/posts/pfbid0254Rr8JtNNEYFE74d1RdXgddPxnZteXWFdBPdjKRZAiY7oRRvcEDv2Qm5nrUBQyiul
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3520478-after-destroying-siverodonetsk-mosque-kadyrovites-try-to-shift-blame-onto-ukraine-army-local-imam.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/4/7356195/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/3/7356134/
https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid026CW5bPnDi8ZWCSgowCkFofzfXDY2KNur5UfnMUEnTVuJML7zD9gh3SJ5zJ9b2jyol
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-ponad-26-tysiachi-naselenykh-punktiv-ukrainy-v-okupatsii/a-62340971
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon
https://lb.ua/society/2022/07/02/521908_mariupoli_vchiteliv_primusovo.html
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1543469527274602498?s=20&t=06xIKca84DQY-7PEzJhDRg
https://www.urc2022.com/
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المناخفيواالستثماراتواألمنالتحتیةبالبنیةالخاصةالمشاریعمنواسعةقائمةوستشملصفحة2000حوالي
األكبربالجزءاألوروبياالتحادمسؤولووسیساھملبلومبرج.وفًقاالطاقة،مواردتنویعإلىباإلضافةالرقميواالقتصاد

منذكركماذلك،ومعدوالر).ملیار523(یوروملیار500تتجاوزأنیمكنوالتياإلجمالیةالمالیةالمساعدةمن
االتحادفيألوكرانیاالمرشحوضعحیثباإلصالحات،مساعدةأيترتبطأنیجباألوروبيلالتحادبالنسبةقبل،

الخاصةالقوانینواعتماداالقتصادعلىاألولیغارشیةسیطرةوكسرالفسادلمكافحةطریقخارطةیشملاألوروبي
باختیار القضاة.

فرانسدوإلیلاإلقلیميالمجلسرئیسةحسبوتشرنیھیف،كییفإقلیمياعمارالفرنسیةفرانسدوإیلمنطقةستدعم
المخططمنحیثكییف،إقلیمفيبورودیانكاإلعمارمشروًعاأیًضافرانسدوإیلمنطقةستجھزكمابیكریس.فالیري

أن تصبح بورودیانكا مدینة بیئیة تعمل بأنظمة اساسھا تقنیات حدیثة لتوفیر الطاقة.

وإیربینوھوستومیلوبوتشاكییفذلكفيبماأوكرانیاألبانیزأنتونياألستراليالوزراءرئیسزارالخارجیة.السیاسة
عربة20وجدیدةمدرعةجنودناقلة14لھاوستقدمألوكرانیاالفنیةالعسكریةالمساعدةمنستزیدبالدهأنوأعلن

المعداتمنوغیرھاطیاربدونوالطائراتالعسكریةالمعداتإلىباإلضافةBushmasterطرازمنمصفحة
التحقیقاتإلىلالنضماماسترالیااستعدادعنأیًضاألبانیزالوزراءرئیسوتحدثھذاالبالد.طلبحسبالعسكریة

روسيمسؤول16علىسفروحظرعلیھاإضافیةمالیةعقوباتوفرضأوكرانیاضدروسیاجرائمفيالدولیة
روسیاقدرةمنللحدالروسيالذھباستیراد"سنحظرواضاف:حالیا،الموجودةالقائمةالىاضافةآخروأولیغارشي

على تمویل ھذه الحرب".

عننقالالناتو،إلىوفنلنداالسویدانضمامقبولبشأناألمریكيالكونجرسإلىرسائلبایدنجواألمریكيالرئیسأرسل
قدموقدإیل.-روسیامعالحدودعلىللناتوقاعدةإقامةفنلنداتقترحذلك،غضونفياألبیض.للبیتاإللكترونيالموقع

كم.100منأقلالروسیةفیبورغإلىالمدینةمنالمسافةإنالفنلندیة.البینرانتامدینةعمدةاالقتراحھذا

وأمربیالروسیاأراضيعلىصواریخبإطالقأوكرانیاذاتیاالمعلنبیالروسیارئیسلوكاشینكوألكسندراتھمبیالروسیا.
صواریخثالثةمامرحلةفيبیالروسیاأسقطتفقدلھوفًقامینسك.لخصومالقرارصنعمراكز"باستھداف"جیشھ

المزاعم.ھذهعلىاألدلةبتقدیمیقملمذلك،ومعالحرب.إلىبالدهجریحاولالغربأنواضافأوكرانیامنأطلقت
وفقاطویلة،فترةمنذأوكرانیاضدالحربفيبیالروسیاجیشمشاركةقررإنھلوكاشینكوصرحاألحدیومخطابھوفي

لما نقلتھ شركة اإلعالم بیلتا. وصرح لوكاشینكو ایضا أن بیالروسیا وروسیا "في الواقع قوة واحدة".

یسمىمافي"سجون"فيیقبعونماریوبولسكانمن10000منأكثرإنماریوبولمدینةمجلسأفاد.االنسانحقوق
التياألماكنوھيالغزاةاختطفھمألشخاصاحتجازأماكنأربعةعنیقلالماھناكحیثالشعبیة،دونیتسكبجمھوریة

محبوسونأشخاص10"ماكییفكا.فيوآخردونیتسكمركزفيوواحدأولینیفكافياثنینومنھاالمدینةمجلسبھایعلم
لھمالسماحیتموالالطعامأوالماءعلىماریوبولسكانیحصلماونادًرامتر.3×2مساحتھاضیقةزنازینفي

بالخروج وھم ال یحصلون على رعایة طبیة ویتعرضون ألشكال مختلفة من التعذیب بما في ذلك النفسي و الجسدي".

تحملروسیةشحنسفینةاحتجزتالتركیةالجماركسلطاتإناألحدیومتركیافيأوكرانیاسفیرصرح.الغذائياألمن
جیبیكالشحنسفینةاحتجازتركیامناألوكرانيالسفیرطلبالماضي،األسبوعفيمسروقة.إنھاأوكرانیااعلنتحبوًبا
السفینةزابوریجیا.فيالمحتلةبیردیانسكمنطقةمنمسروقةأوكرانیةحبوًباتحملوالتيالروسيالعلمترفعالتيجولي

تقف حالیا عند مدخل المیناء وقد تم احتجازھا من قبل سلطات الجمارك التركیة بینما ال یزال التحقیق جاریا.

والذيتشیرنیھیفإقلیمفيالروسالمحتلینعنبیاناتبھصلبقرصعلىاألوكرانالحدودحرسعثر.الرقمياألمن
منالروسيلالتحادالتابعةللطائراتالمضادةالمدفعیةوحدةحولالبیاناتمنجیجابایتمائةمنأكثرعلىیحتوي
العسكریة.والمعداتلألسلحةالفنيوالتوثیقالروسيللجیشالذاتیةالسیرمعالموظفینقائمةوخاصةموسكومنطقة

واآلن لدى الضباط األوكران صور وبیانات ونسخ من جوازات سفر المحتلین.

الریاضیةالمسابقاتفيبیالروسیاوجمھوریةالروسياالتحادمنالریاضیینمشاركةمنعإلىأوكرانیاتدعو.ریاضة
من80منأكثرروسیاقتلت:ھوتسایتفادیماألوكرانيوالریاضةالشبابلوزیروفًقاالمحایدة.األعالمتحتحتى

دولة33تطالبالوقت،ذاتفيالریاضیة.التحتیةالبنیةمرافقمن100منأكثرودمرتوالمدربینالریاضیین
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-03/ukraine-to-unveil-massive-rebuilding-plan-even-as-war-bogs-down
https://www.kmu.gov.ua/en/news/denis-shmigal-parizkij-region-franciyi-dopomozhe-u-vidnovlenni-kiyivshchini-ta-chernigivshchini
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-u-kiyevi-zustrivsya-z-premyer-ministrom-avstr-76233
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/02/letter-to-certain-congressional-committees-on-the-republic-of-finlands-accession-to-the-north-atlantic-treaty-organization/
https://edition.cnn.com/2022/07/03/world/belarus-alexander-lukashenko-ukraine-missiles-russia-war-intl-hnk/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/lukashenko-says-belarus-intercepted-attempted-missile-strikes-by-ukraine-belta-2022-07-02/
https://t.me/mariupolrada/10079
https://www.reuters.com/world/ukraines-ambassador-turkey-says-russian-ship-carrying-ukrainian-grain-detained-2022-07-03/
https://www.facebook.com/watch/?v=516230783519634
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/1/7355766/
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ممثليباستبعاد"نطالبالبولندي:والسیاحةالریاضةوزیرصرحوقدالدولیة.الریاضیةاالتحاداتمنروسیاباستبعاد
فيالدولیةالریاضیةلألحداثالتلفزیونيالبثتعلیقوكذلكالدولیةلالتحاداتالرئاسیةالھیئاتمنوبیالروسیاروسیا

أراضي روسیا وبیالروسیا".

زاویة القراءة:

The-عظمىغیرقوةروسیاأنأوكرانیاكشفت● Atlantic-الالجیشقوةأنھوالحربھذهلناتظھرهقد"ما
منشكلبأيقریبةروسیاتكنلمالقضیة،ھذهفيورائھ.تقفالتيالسیاسیةوالبنیةواالقتصادالمجتمعقوةعنتقل

األشكال من أن تكون قوة عظمى لكنھا في الحقیقة دولة معیبة للغایة وتشھد ضعفا من نواح كثیرة.

Frankfurter|سنایدرتیموثيبقلمالخطأالجانبعلىالحربفياأللمانتورط● Allgemeine Zeitung
(faz.net(جنسیةوالتاریخيوعيلدیھملیساألوكرانالتدمیریة:لحربھكمبررھتلریةمفاھیمبوتینفالدیمیر"أثار

قارئمنُیطلبلملكنكسالح.األوكرانیةالغذائیةالموادالستخدامیسعىوستالینھتلرمثلوھونخبة.والبھمخاصة
قتلحیثكألمانأوكرانیاتجاهالمسؤولیةیتحملونقدكانواإذاعمااالستفسارأوھذهالتشابھأوجھفيالنظرھابرماس

حاویةداخلمعقولوطنيخطابأيیحدثأنیمكنال[...]ببعید.لیسوقتمنذاألشخاصمالییناأللمانالبالدفي
الذیناألشخاصألصواتتستجیبأناستعماريتاریخذاتدولةكلعلىیجبالخصوص،وجھعلىحصریة.وطنیة

األلمانكانأوكرانیافيالحالیةاالستعماریةللقوةاقتصاديوكشریكأوكرانیافيسابقةاستعماریةكقوةاستعمارھم.تم
تلتالتيواألسابیعاألیامفيتقدیرأبعدوعلىالحربقبلمثاليبشكلاألوكرانإلىلالستماعمضاعفبشكلمضطرین

اندالع الحرب. ھذا ببساطة لم یحدث.

)ft.com(تایمزفاینانشیال|سحقھا""یتماإلمبریالیةبوتینروایةبلوخي:سیرھي●

• تخدم النساء األوكرانیات بأعداد قیاسیة كمسعفات ومدافع رشاشة - واشنطن بوست

احصائیات:

قنبلة1997ذلكفيبمامتفجرةقطعة152328مناألوكرانیةالحكومیةالطوارئخدماتتخلصتفبرایر24منذ●
ھكتاراً.361وألفا63ًمساحتھاتبلغالتياألراضيمسحتمالتقریر،وبحسبجویة.

10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1589-الدبابات،36200حوالي-األفراد:2022یولیو4صباًحا، - ،804-المدفعیةأنظمة،3754

MLRS - -ھلیكوبترطائرات،217-الجناحینثابتةطائرات،105-للطائراتالمضادةالحربأنظمة،246
ناعمةبشرةذاتمركبة15-قوارب،144-كروزصواریخ،658-طیاربدونالتكتیكیةالعملیاتمستوى،187

.65-خاصةمعدات،2629-وقودوناقالت

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

المساعدةالفریقیقدم.2014عاممنذتعملللمسعفینتطوعیةمنظمةوھي"الفرسان"الطبیةالكتیبةإدعم-
الفریقیقوموبالتاليمؤخًرابالمنظمةالخاصةاإلجالءسیارةتدمیرتموقدالساخنة.المناطقفيالطبیة

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://www.gov.pl/web/sport/ministrowie-do-spraw-sportu-krajow-europejskich-i-pozaeuropejskich-przyjeli-wspolne-stanowisko-w-sprawie-rosji-i-bialorusi
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/07/rethinking-russia-ukraine-international-political-power-military-strength/661452/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-germans-have-been-involved-in-the-war-an-answer-to-juergen-habermas-18131718.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.ft.com/content/05bdabc8-e027-4600-a20e-aaad1d6c2f2d
https://www.ft.com/content/05bdabc8-e027-4600-a20e-aaad1d6c2f2d
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrayina-viyna-rozminuvannia/31926987.html
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0

