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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي  10:00 .2022-03-25صباحا
السياسة الخارجية .جاء في البيان الصادر عن قمة الناتو تعهد بتقديم المعدات الالزمة والتدريب ذات الصلة لمواجهة التداعيات التي قد تظهر
في حال شنت روسيا هجمة كيميائية او حيوية او نووية.كما سيقوم الحلف بتعزيز استعداده كذلك في حال وقوع مثل هذه الهجمات ،وسيواصل
اتباع سياسة "الباب المفتوح" للدول التي ترغب باإلنضمام الى الناتو ،في حين ال ينوي الحلف ارسال قواته الى اوكرانيا.
قمة المجلس األوروبي .صرح قادة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي عقب القمة أنهم يواصلون دعم أوكرانيا كما تم اإلعالن عن ذلك في
السابق اثناء القمة في فرساي .ومع ذلك ،لم يشمل البيان الختامي ضمانات بتهيئة الطريق السريع إلنضمام اوكرانيا الى االتحاد األوروبي .وقد
أعلن قادة االتحاد األوروبي التزامهم بإنشاء "صندوق استئماني للتضامن مع أوكرانيا" والعمل مع الشركاء الدوليين لجمع األموال "إلعادة
إعمار أوكرانيا الديمقراطية" ،على الرغم من أن هذا المشروع ال يبدو قابال للتطبيق في المستقبل القريب نظرً ا لقصف روسيا المستمر للمدن
والهجوم الغير منقطع .كما ذكرت بلومبرج أن مسؤولي االتحاد األوروبي يشتبهون استعداد الصين لتزويد روسيا بأشباه الموصالت وغيرها
من المعدات التقنية كجزء من الجهود الهادفة لتخفيف تأثير العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
الواليات المتحدة األمريكية .أعلنت الواليات المتحدة األمريكية عن استعدادها الستقبال  100ألف الجيء اوكراني الى جانب تزويد اوكرانيا
بشحنات جديدة من االسلحة عدا الطائرات المقاتلة .كما سيتم تقديم مساعدات انسانية ألوكرانيا بقيمة مليار دوالر امريكي .ولقد اقترح الرئيس
األمريكي استثناء روسيا من مجموعة ال ،20بالرغم من عدم وجود موقف ثابت من قبل باقي األعضاء إزاء هذا االقتراح.
األمم المتحدة .تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا حول "العواقب اإلنسانية للعدوان على أوكرانيا" ،حيث صوتت لصالحه  140دولة و
 5دول ضده وهي الدول التي تصوت ضد القرارات المشابهة باستمرار .ويدعو القرار روسيا إلى الوقف الفوري لقصف المدنيين والبنية
التحتية المدنية وإنهاء حصار المدن وضمان وصول العاملين في المجال اإلنساني دون عوائق وإيصال المساعدات اإلنسانية .كما يشدد القرار
على ضرورة حماية المدنيين الذين يغادرون منطقة الحرب.
زار متحدثو كل من برلمانات ليتوانيا والتفيا وإستونيا كييف للقاء مع كبار المسؤولين في البالد .ونتيجة لذلك ،وقعت هذه الدول على بيان
مشترك يدعو المجتمع الدولي إلى إغالق األجواء على الفور فوق أوكرانيا.
تحقق من مصفوفة الدعم ألوكرانيا بين الدول الغربية.
المدن تحت الهجوم .أصاب صاروخين روسيين قاعدة عسكرية في دنيبرو ،وفي تشيرنيغيف تم قتل ما يزيد عن  200مدني منذ بداية الحرب،
في حين تبقى احياء كثيرة في المدينة مقطوعة عن الغاز والمياه والكهرباء .وفي خاركيف ،أطلق الروس صواريخ بعيدة المدى على إحدى
إدارات البريد ،حيث كان الناس يتلقون مساعدات إنسانية .وتعرضت منطقة لوغانسك مرة أخرى للنيران ،حيث تم تدمير والحاق الضرر
ب 30موقع للبنية التحتية في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وروبيجني وكريمينا وغيرها مما أدى إلى إصابة  15مدنياً .هذا وقد تم قصف
منطقة خاركيف  240مرة خالل الـ  24ساعة الماضية باستخدام  BM21و .BM27
اإلبعاد .ال تزال حاالت الترحيل واالختطاف تتكرر في األراضي المحتلة ،وتواصل القوات الروسية القبض على سكان ماريوبول وترحيلهم
بشكل جماعي إلى روسيا ،حيث يقوم افراد روس غفارديا (الحرس الوطني الروسي) بقيادة المركبات في جميع أنحاء المدينة ويعلنون عبر
مكبرات الصوت أن اإلخالء إلى زابوريجيا أصبح مستحياًل اآلن .في هذا السياق ،تم ترحيل حوالي  15000من سكان ماريوبول بشكل غير
قانوني ،حيث يأخذ الغزاة الناس إلى معسكرات "التصفية" ويسحبون كافة وثائقهم ثم يرسلونهم الح ًقا إلى روسيا .ووفقا لما ورد فإنه يتم إرسال
األشخاص إلى وجهات روسية غير معروفة مع ضمانات بأنه سيكون لديهم مكان عمل هناك وبالمقابل لن يتمكن المرحلون من مغادرة البالد
لمدة عامين.
األطفال .خالل شهر واحد منذ بداية الحرب الروسية ضد اوكرانيا تم قتل  128طفل واصابة ما يزيد عن  172طفل بجراح .ومنذ بداية الحرب
الشاملة غادر  1،5مليون طفل اوكرانيا ليصبح الجئا ،وذلك وفقا لليونيسيف ،في حين تم تسجيل ما يزيد عن  500طفل قد عبر الحدود
االوكرانية الرومانية دون مرافقة خالل الفترة ما بين  24فبراير و 17مارس .وهنا تجدر اإلشارة الى أن عدد األطفال الذين عبروا الحدود
االوكرانية االوروبية قد يكون اعلى بكثير ومن الصعب تحديده ألن األطفال دون مرافقة هم االكثر عرضة للتجارة بالبشر واالستغالل .وعليه،
تحذر المنظمات الدولية من تهديد وقوع حاالت االتجار باألطفال ،فضالً عن المطالبة بالدعم من خدمات حقوق األطفال والمدافعين عنها.
التعليم .يقوم الغزاة بإجبار المدرسين في مليتوبول المحتلة مؤق ًتا على بدء العملية التعليمية باللغة الروسية وذلك وفقا لعمدة المدينة .هذا
وتصادر القوات الروسية وتقوم بحرق كتب األدب األوكراني والتاريخ في األراضي المحتلة مؤق ًتا .وعلى رأس الكتب المذكورة تلك التي
تتعارض مع دعاية الكرملين ،حيث تقوم الشرطة العسكرية بجمع جميع الكتب المتعلقة بثورات الميدان والحرب في دونباس والكتب التي
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تحتوي على أي ذكر للشخصيات التاريخية األوكرانية  -إيفان مازيبا وسيمون بيتليورا وستيبان بانديرا ورومان شوخيفيتش وفياتشيسالف
تشورنوفيل وغيرهم للتخلص منها.
تبادل األسرى .أجرت روسيا وأوكرانيا أول عملية تبادل لألسرى منذ بداية الحرب ،حيث تم تبادل  10جنود أوكران مقابل  10جنود روس.
وكذلك ،تم إرسال  11بحارً ا روسيًا مقابل  19جنديًا مدنيًا من سفينة اإلنقاذ " "Sapphiresبشرط إعادة السفينة نفسها إلى أوكرانيا أيضًا.
إعادة البناء .يُظهر أحدث استطالع للرأي أجرته مجموعة علم االجتماع "ريتينغ" (تصنيف) أن  ٪51من مواطني أوكرانيا يأملون إعادة بناء
البنية التحتية واالقتصاد في أوكرانيا في أقل من خمس سنوات بعد الحرب ،في حين أعرب  ٪10عن شكوكهم بإمكانية ذلك قائلين إن األمر
سيستغرق أكثر من  10سنوات ،و  ٪90مقتنعون بأن على روسيا تعويض جميع نفقات إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
وسائل اإلعالم .تشير تقارير معهد اإلعالم العام أن روسيا قد ارتكبت  148جريمة ضد الصحفيين ووسائل اإلعالم في أوكرانيا خالل شهر من
الحرب ،حيث قُتل خمسة صحفيين ،وأصيب سبعة آخرين وتم فقدان صحفي واحد ،في حين تم اإلبالغ عن ستة حاالت على األقل ألخذ
الصحفيين كرهائن من قبل الروس والمعاملة الالإنسانية لهم .وعلى مدار الشهر ،أطلق الغزاة النار على  10أبراج تلفزيونية  -مواقع مدنية،
مما أدى إلى االنقطاع الكامل أو المؤقت للبث التلفزيوني واإلذاعي في ثماني اقاليم في أوكرانيا.
العقوبات .فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على روسيا وبيالروسيا ،حيث تم فرض القيود على  59من األفراد والشركات والوزارات،
وعلى  Gazprombankو  Rosselkhozbankو  Alfa-Bankو  SMP Bankو  Russian Railwaysو  Sovcomflotو
 RusHydroوشركات الدفاع .كما تم فرض عقوبات شخصية على رئيس مجلس إدارة سبيربنك هيرمان جريف والملياردير أوليج تينكوف.
ومن جانب آخر ،فرضت الواليات المتحدة األمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد الشركات العاملة في صناعة الدفاع الروسية وضد الرئيس
التنفيذي لسبيربنك .كما صرح مسؤول حكومي اليوم الخميس إن سويسرا جمدت أصوال روسية تقع تحت العقوبات بقيمة  5.75مليار فرنك
سويسري ( 6.17مليار دوالر) ومن المرجح أن ترتفع هذه القيمة مستقبال.
الغاز والطاقة .دعت روسيا الدول "غير الصديقة" وبالتحديد االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية إلى دفع ثمن الغاز الروسي
بالروبل ،وقد رفضت بولندا وألمانيا هذا الطلب على الفور .وفي غضون ذلك ،تنشر روسيا أنباء مزيفة بأن أوكرانيا احتجزت المتخصصين
الروس في المجال النووي في محطة ريفني .ومن جانب آخر ،أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوات الروسية كانت تقصف نقاط
التفتيش األوكرانية في سالفوتيتش حيث يعيش العديد من األشخاص العاملين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية القريبة منها ،مما يعرضهم
للخطر ويمنع حركة الموظفين للتناوب في المحطة.
احصائيات:
-

أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  6صباحً ا 25 ،مارس
 :2022األفراد  -حوالي  ،16100الدبابات  ،APV - 1625 ،561 -أنظمة المدفعية  ،MLRS - 90 ،291 -أنظمة مضادة
للطائرات  ،49 -طائرات ،115 -طائرات هليكوبتر  ،125 -مركبات  ، 1089 -زوارق خفيفة السرعة  ،5 -ناقالت وقود ،72 -
طائرات بدون طيار  ،53 -معدات خاصة .18 -

كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر هذا التحديث.
اشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في تويتر وعلى موقعنا االلكتروني.
بإمكانك دعم مشروعنا عبر التبرع من خالل  .PayPalاضغط هنا لمزيد من المعلومات.

شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!
هذا التحديث مجهز من قبل منظمات غير حكومية اوكرانية وخبراء في مجال امن االنسان والديمقراطية من مختلف المدن االوكرانية.
المنظمات غير الحكومية :معهد المنظمات غير الحكومية للبحوث السياسية والمعلوماتية  ،عالم المجتمعات ،مركز كييف التعليمي
 ، Tolerspaceمنظمة ( U-Cycleجمعية راكبي الدراجات في كييف)  .OpenSpace، Works Cooperative ،الخبراء :صوفيا
أولينيك  ،ماريانا زافييسكا  ،تاراس تيمتشوك  ،ماريانا سيمينيشين ،اوليانا موفتشان  .ترجمة ليا رضا.
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