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 137-136ال ين. اليومالحرب في أوكرانيا. التحديث اليومي

 بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا

مما  إقليم دونيتسكعلى مبنى شاهق في تشاسيف يار في  BM-21الغزاة الروس صواريخ غراد  أطلقالمدن تحت الهجوم. 

على االقل وحصار العشرات من االشخاص اآلخرين هناك، وقد شخص  15ادى الى تدمير وحدتين من المبنى بالكامل وقتل 

عملت الخدمة الحكومية للطواريء طوال يوم األحد على إنقاذ السكان من تحت األنقاض. وفي ذات الوقت، يتواصل قصف 

 اشخاص بجراح كما وقع صباح اليوم ايضا صاروخ على 7، ونتيجة للقصف الذي تم باألمس األحد تمت اصابة خاركيف

كما افاد رئيس اقليم ميكواليف عن  ،ميكواليفصواريخ على  6القوات الروسية يوم السبت  واطلقتمبنى سكني. هذا 

صواريخ اخرى على المدينة مما اسفر عن جرح شخص  6من يوليو حيث اطلق الروس  11انفجارات وقعت صباح اليوم ال

 واحد على االقل.

بعد تحرير جزيرة الثعبان وعليه فالعديد من السفن بانتظار السماح  اوديساإقليم حركة السفن في  اطالقفي غضون ذلك، تم 

 لها بالعبور عبر قناة سولينا ومصب بيستري لقناة الدانوب في البحر االسود لنقل المنتجات الزراعية.

تحاول القوات الروسية تعزيز األمن في األراضي المحتلة وذلك اخذا بعين االعتبار تكثيف نشاطات الحركة  المقاومة.

اسات الحرب. وأشار مركز األبحاث إلى تطبيق األحكام العرفية من لمعهد در وفقاالحزبية المقاومة االوكرانية هناك، وذلك 

قبل رئيس اقليم خاركيف فيتالي غانتشيف الذي قامت بتعيينه القوات الروسية في االراضي المحتلة في االقليم مما يدل على 

ات االتصال االرضية أن السلطات الروسية قلقة إزاء نشاطات الحركات المقاومة وتخاف من التخريب االوكراني لقنو

روسيا فولوديمير ليونتييف  أمر رئيس منطقة كاخوفكا اإلدارية المعين من قبل الروسية في شرق إقليم خاركيف، وقبيل ذلك

من بين ومما يتطلب من السكان الحصول على تصاريح لدخول بعض المباني أو المناطق.  المدينةالحركة في بمراقبة 

سيرهي تومكا في  من قبل الروسالمعين  مقتل نائب رئيس شرطة نوفا خاكوفكاهو  مقاومةال اتاإلنجازات األخيرة للحرك

 يوليو. 7سيارته في 

سكان اقليم خيرسون المحتل مؤقتا  يوليو 10يريشوك في خطابها يوم نائبة رئيس الوزراء ايرينا ف حثتفي ذات الوقت، 

االجالء من هناك ألن الجيش االوكراني يخطط شن هجوم مضاد في جنوب اوكرانيا وصرحت: "إنني متأكدة من أنه ال يجب 

ان يكون هناك نساء او اطفال في اإلقليم ألنه ال يمكن تحويلهم الى دروع بشرية". هذا ولم تتم اإلشارة الى موعد الهجوم 

 في هذه التصريحات.المضاد 

 المصابين خاللمنظمة الصحة العالمية نداًء عاجالً يوم الجمعة للوصول إلى المرضى والجرحى  أصدرت. حقوق اإلنسان

غيرهم والنساء الحوامل وكبار السن و قواصرالمئات من ضحايا األلغام األرضية واألطفال بما في ذلك "ال الحرب في أوكرانيا

 األزمات بمنظمة الصحة العالمية الناتجة عن حوادثالمديرة  حذرت الدكتورة دوريت نيتسانو. ممن تركوا ألنفسهم"

الذين يعانون من أمراض مزمنة من أن اآلخرين الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية يشملون أولئك  أوكرانيا والمسؤولة عن

 التشخيص والعالج المبكر للسرطان: "األشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على صرحتيمكن الوقاية منها و تي الوال

األشخاص الذين لم يتمكنوا من تلقي أدوية الرتفاع  وكذلك أكثر تقدًما وأمراض أكثر خطورة والذين يعانون اآلن من أورام

الج الذين لم يتمكنوا من الحصول على الع يمرضى السكرو ت دماغيةأو أصيبوا بسكتا امراض القلبغط الدم ولديهم ض

 اكثر حدة". والذين أصبح مرضهم

من قبل القوات  مكسيم بوتكيفيتشوالناشط في مجال حقوق اإلنسان  Hromadskeتم القبض على المؤسس المشارك لراديو 

نشرت وكالة ريا نوفوستي اإلخبارية وقد . Hromadskeإلذاعة  وفقًاوذلك  هيرسكي في إقليم لوهانسك.الروسية بالقرب من 

األوكران في أواخر  األسرى وغيره من الجنودفيتش مقطع فيديو يظهر بوتكي الروسية الروسية التي تسيطر عليها الدولة

 .ه تم التأكيد على اختطافه اآلن فقطلكنو ،يونيو

اإلبادة الجماعية في ذّكرت جرائم الحرب التي ارتكبها االتحاد الروسي في أوكرانيا العالم بلقد . السياسة الخارجية

 لهما: شتركم بياننائب رئيس المفوضية األوروبية جوزيب بوريل والمفوض أوليفر فارهيلي في  ، جاء ذلك عنسريبرينيتشا

عمليات القتل الجماعي وجرائم الحرب إن ضد أوكرانيا قد أعاد الحرب الوحشية إلى قارتنا.  ران الروسي غير المبر"إن العدو

 ."التي نراها في أوكرانيا تعيد الذكريات الحية لتلك التي شهدناها في الحرب في غرب البلقان في التسعينيات

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-reports-clashes-east-us-presses-diplomatic-front-2022-07-10/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-reports-clashes-east-us-presses-diplomatic-front-2022-07-10/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/9/7357151/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/9/7357151/
https://www.uspa.gov.ua/news/09-07-2022/novyna-4
https://www.uspa.gov.ua/news/09-07-2022/novyna-4
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-8
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-8
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526206-veresuk-znovu-zaklikala-ukrainciv-evakuuvatisa-z-hersonskoi-ta-zaporizkoi-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526206-veresuk-znovu-zaklikala-ukrainciv-evakuuvatisa-z-hersonskoi-ta-zaporizkoi-oblastej.html
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122222
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122222
https://hromadske.radio/news/2022/07/10/pravozakhysnyk-ta-spivzasnovnyk-hromads-koho-radio-maksym-butkevych-u-poloni-rosiian
https://hromadske.radio/news/2022/07/10/pravozakhysnyk-ta-spivzasnovnyk-hromads-koho-radio-maksym-butkevych-u-poloni-rosiian
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliver-varhelyi-27th-2022-07-10_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliver-varhelyi-27th-2022-07-10_en
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 اجتماعاكييف وعقد  إقليمتوجه إلى بوتشا ب حيث رنسية أوكرانياخ في الجمهورية الفرئيس مجلس الشيو يزار جيرار الرش

، فضالً عن مساعدتها المهمة رانيا ووحدة أراضيهاسيادة أوكلشكر زيلينسكي باريس لدعمها وقد مع الرئيس زيلينسكي. 

أعلن عن الشراكة  ، حيثبرلمان أوكرانيا المسؤول خاطبهذا ولجيش أوكرانيا وشعبها خالل الغزو الروسي الشامل للبالد. 

مجتمعات وزارة تنمية المقر والوزير تشيرنيشوف في  الرشي السيد ناقش. وفي إطار الزيارة البرلمانية بين فرنسا وأوكرانيا

تجربة إيل دو فرانس  ات الخاصة بنقلالمزيد من الدراساجراء إصالح الالمركزية في أوكرانيا ونظام  واألقاليم في أوكرانيا

 .م للبالدوآلب ماريتي

المزيد من  تحقيق جعل آفاق مما موحد بشأن الحرب في أوكرانيافشل دبلوماسيو مجموعة العشرين في االتفاق على موقف 

العاطفية للوحدة وإنهاء  إلى أنه على الرغم من "الدعوة التي أشارت أسوشيتد برس بحسب، غير مؤكدة مجموعةالتعاون في ال

حدث في السنوات كان يكما  قطوا الصورة الجماعية التقليديةفإن الدبلوماسيين لم يتفقوا على البيان الختامي ولم يلت الحرب"

 .السابقة

 ، وذلك وفقاوني وغير المبرر ألوكرانياغزو روسيا غير القان بسببفرض مزيد من العقوبات  تعتزم كندا العقوبات.

حيث ستساهم الحزمة الجديدة يوليو،  8مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا في  خالل اجتماع لوزيرة جوليا لتصريحات

النقل البري وخطوط األنابيب وتصنيع  هذه العقوبات الجديدة شملوست ،العقوبات التي فرضتها كندا توسيع في من العقوبات

 سيكون أمام صبح اإلجراءات سارية المفعولن تبمجرد أووكذلك اآلالت.  لمعدات اإللكترونية والكهربائيةاولنقل المعادن وا

سيؤدي هذا الحظر أيًضا إلى توسيع نطاق اإلجراءات و ،المستهدفة شركاتالعقود مع ال نهاءيوًما إل 60الشركات الكندية 

 االقتصاد الروسي. من الضغط علىالحالية وسيضع مزيدًا 

لمجموعة المراقبة "بيالروسكي غايون"  وفقامطارات بيالروسية،  5بدأ الطيارون الروس بالتدريبات المكثفة في  بيالروسيا.

بدأ فيه تدريب المظليين، حيث مطارات في بيالروسيا في الوقت الذي  5التي أفادت انه تم رصد تكثيف التدريبات الجوية في 

بريست. واشارت مجموعة -يوليو على متن قطار موسكو 7طيار من روسيا الى بارانوفيتشي صباح  20وصل حوالي 

 المراقبة الى أنها ليست المرة االولى التي يصل بها الجيش الروسي الى بيالروسيا عبر القطارات العادية.

في المائة  27أي أقل بنسبة  مليون طن 20إلى  2022في عام   في أوكرانيا إنتاج القمحمن المتوقع أن يصل  .غذائيالمن األ

ع السنوي لتوقعات المحاصيل وحالة الغذاء الصادرة عن منظمة للتقرير العالمي رب وفقًا، السابقةمن متوسط الخمس سنوات 

م حصادها نتيجة للتدمير المباشر ٪ من المساحة المزروعة قد ال يت 20األغذية والزراعة. تشير التقديرات إلى أن حوالي 

مبدئيًا أن يبلغ إنتاج  قعمن المتووالموارد االقتصادية بسبب الحرب المستمرة. وإعاقة الوصول إلى الحقول ونقص العمالة و

بسبب االنخفاض الكبير  ٪ تقريبًا من المتوسط 30ل بنسبة أي أق مليون طن 24بر الذي سيتم حصاده اعتباًرا من سبتم الذرة

 ،المتوسطة بسبب تأخر أو ضياع األسمدة، قد تنخفض الغالت عن المستويات ساحة المزروعة. باإلضافة إلى ذلكفي الم

ا في ذلك محاصيل الشتاء والربيع حوالي بم 2022لية لعام توقع حاليًا أن يبلغ إجمالي إنتاج الحبوب المحمن الم ونتيجة لذلك

واقع  بناء علىالمستوى الحقيقي لإلنتاج  سيتم تحديد . ومع ذلكالسابق وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط مليون طن 51

 .تخزينقدرات الالوقود للحصاد و وفرت

إلى المناطق المحظورة في محطة الطاقة  بالقوة من الوصول أن الجنود الروس قد تمكنوا إينيرغو آتوم ذكرت أمن الطاقة.

مقال  خلقئيسي هو الر هاهدف هناك والتي "ةتسجيل "مقابلمن مؤيد لروسيا  وذلك ليتمكن إعالمي في زابوريجيا النووية

 .بأمان تحت كمامات بنادق المحتلين زابوريجيا عمل مصنع حول مزيف دعائي

ويمكن أن تساعد في  1لخط أنابيب الغاز نورد ستريم  وهي ضرورية صالحها إلى ألمانياستعيد كندا التوربينات التي تم إ

لتقارير رويترز. في غضون  وفقًا، إنهاء اعتمادها على الغاز الروسيضمان استمرار تدفق الطاقة حتى تتمكن أوروبا من 

 ، حيثإلى ألمانيا 1ستريم  توربين نوردعن "خيبة أملهم العميقة" إزاء قرار كندا إعادة  ذلك، أعرب المسؤولون األوكران

 ."روسيا رضاءنظام العقوبات إلعن "االنحناء  ا بـعودة التوربين ووصفته يةالخارجية والطاقة األوكران يانتقدت وزارت

 إقليم لدمار فيوقع معظم ا ، وقدبداية الحرب منذجريمة ضد التراث الثقافي ألوكرانيا  417القوات الروسية  ارتكبت ثقافة.

 إقليمجريمة في  95تم توثيق كما منها في المدينة نفسها ومحيطها.  82 في المنطقة ادثةح 99تم تسجيل  ، حيثخاركيف

 كييف. إقليمفي  ادثةح 79تم تسجيل ، بينما في مدينة ماريوبول امنه 64دونيتسك 

 

https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-golovoyu-senatu-franciyi-ta-76397
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-golovoyu-senatu-franciyi-ta-76397
https://twitter.com/gerard_larcher/status/1545430927924420608?s=20&t=iXnpRWlEqkV5y_YznU7cZg
https://twitter.com/gerard_larcher/status/1545430927924420608?s=20&t=iXnpRWlEqkV5y_YznU7cZg
https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69
https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/07/minister-joly-announces-canadas-intent-to-further-sanction-key-russian-economic-sectors.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/8/7357125/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/8/7357125/
https://reliefweb.int/report/world/crop-prospects-and-food-situation-quarterly-global-report-no2-july-2022
https://reliefweb.int/report/world/crop-prospects-and-food-situation-quarterly-global-report-no2-july-2022
https://t.me/energoatom_ua/8013
https://t.me/energoatom_ua/8013
https://www.reuters.com/business/energy/canada-will-return-repaired-turbines-nord-stream-1-expand-sanctions-russia-2022-07-09/
https://www.reuters.com/business/energy/canada-will-return-repaired-turbines-nord-stream-1-expand-sanctions-russia-2022-07-09/
https://mkip.gov.ua/news/7374.html
https://mkip.gov.ua/news/7374.html
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 زاوية القراءة:

منذ بدء الغزو  عملية استبدال 15 تم اجراء – ية في أوكرانيا | بوليتيكوتاريخ روسيا الطويل من المحاكمات الصور ●

جانب اآلخر بإنشاء  كل وقد اتهم ،من آزوفستال 95مقاتالً من كل جانب بما في ذلك  144 شملتيونيو  29أكبرها في 

 .بسجناء آخرين استبدالهمفقط لغرض  سرىاأل العتقال" تبادل"صندوق لل

وآخر  رأ القصة عن المسلمين األوكراناق - مسلمو أوكرانيا يصلون من أجل النصر وإنهاء االحتالل | أسوشيتد برس ●

 في مسجد 30حوالي  هناكمسجد كوستيانتينيفكا.  -نباس رانية في دومسجد يعمل في المنطقة الخاضعة للسيطرة األوك

بينما معظم ي المائة من السكان في أوكرانيا ف 1يشكل المسلمون ما يقرب من لكن معظمها اآلن في أيدي الروس. و المنطقة

 التي ضمهار القرم من المسلمين في شبه جزيرة القرم موطن تتاهناك عدد كبير و ،من المسيحيين األرثوذكس السكان

ية مسلمة كبيرة في ٪. كما أن هناك جال12هناك إلى  عدد المسلمين رتفعي ، حيث2014روس بشكل غير قانوني في عام ال

أصبحت المنطقة صناعية وهاجر العديد من المسلمين  ينموجات الهجرة االقتصادية حلنتيجة التي تشكلت شرق أوكرانيا 

 .المناجم والمصانعدونباس للعمل في الإلى منطقة 

 ثم يتوجه إلى الحرب | واشنطن بوست يؤدي الصالةالكاهن األوكراني ● 

 احصائيات:

ا من قبل الروس. وفي الوقت نفسه، دمرت القوات في األراضي المحتلة مؤقتً  ةمرفق رعاية صحية أوكراني 400أكثر من  هناك ●

 .وتواصل تدمير البنية التحتية الطبية في المنطقة دونيتسك إقليممنها في  84منشأة للرعاية الصحية  87الروسية 

 11، صباًحا 10جيش الروسي حتى الساعة أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية لل● 

، أنظمة  MLRS - 247،  838 -، أنظمة المدفعية  APV - 3828،  1645 -، الدبابات  37400حوالي  -: األفراد 2022يوليو 

، مستوى العمليات التكتيكية بدون  187 -، طائرات هليكوبتر  217 -، طائرات ثابتة الجناحين  109 -الحرب المضادة للطائرات 

 .66 -، معدات خاصة  2696 -مركبة ذات بشرة ناعمة وناقالت وقود  15 -، قوارب  155 -، صواريخ كروز  676 -طيار 

 ن صغيرا!ل أداء مهم مهما كاك

يقدم  .2014منظمة تطوعية للمسعفين تعمل منذ عام  وهي فرسان"الالكتيبة الطبية "دعم إ -

 الخاصة بالمنظمةتم تدمير سيارة اإلجالء وقد الفريق المساعدة الطبية في المناطق الساخنة. 

 جديدة.  ل شراء سيارةبجمع األموال من أجوبالتالي يقوم الفريق  مؤخًرا

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

 التحديث.

 .موقعنا االلكترونيوعلى  تويتراشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في  -

 شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!

 ترجمة ليا رضا. 
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