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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليوم ال97
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا
المدن تحت الهجوم .تشير وزارة الدفاع البريطانية أن استيالء روسيا على ليمان يدعم جهودها الرئيسية التي تبقى مركزة حول محاولة تطويق
سيفيرودونيتسك ومحاصرة القوات األوكرانية في إقليم لوهانسك ،وخاصة أن الهدف الرئيسي لروسيا هو السيطرة بالكامل على إقليمي لوهانسك
ودونيتسك .هذا وقد قام الجيش الروسي بقصف مركبة إجالء مدرعة تم االتفاق على السماح لها بالمرور بشكل رسمي في إقليم لوهانسك وعليه
تم إيقاف عملية اجالء هذه المركبة من اإلقليم والتي كان من المقرر أن تنقل  10اشخاص .ونتيجة للقصف قتل صحفي فرنسي .وفي إقليم
دونيتسك ،الحق القصف المكثف الضرر بجزء من خط انابيب األمونيا مما أدى الى انتشار سحابة امونيا في عدة قرى مجاورة ،وفي هذا الصدد
تدعو السلطات المحليين الى الحماية واالختباء .وتواصل روسيا قصف المناطق الحدودية في إقليم سومي ،حيث هذه المرة اطلقت المدفعيات
الروسية القذائف المسمارية التي دمرت مباني وممتلكات سكان شوستكا .وخالل الليلة الماضية ،قصفت القوات الروسية مجتمعين ،وباألمس قامت
بقصف ميكواليف واصابت منزال كان بداخله طفلين.
المدن تحت اإلحتالل .سكان قرية فيسوكوبيلال في إقليم خيرسون مجبرون على العيش دون ادوية وطعام والتعرض للتعذيب والترحيل .ونتيجة
لقصف العدو باستخدام  BM 21بقيت هذه القرية المتواجدة على حدود إقليم دنيبروبيتروفسك دون كهرباء وغاز ومياه للشرب .في ذات الوقت،
يجري تهديد المدنيين او منعهم من مغادرة المنطقة.
نشر داعمي الدعاية الروسية األخبار المزيفة التي تزعم بأن السلطات األوكرانية تنوي قطع االتصاالت واالنترنت االوكراني في إقليمي خيرسون
وزابوريجيا المحتلين مؤقتا .وقد أفاد سكان من إقليم خيرسون باألمس أن خطوط االنترنت واالتصاالت لم تعمل باألمس ،كما تشير بيانات صادرة
عن شهود محليين وكذلك السلطات الروسية المعلنة ذاتيا الى ان روسيا تحاول تشغيل اتصاالتها الخاصة هناك.
في ماريوبل ،قام الغزاة بتفتيش مقر الصليب األحمر في المدينة ونشرت الدعاية الخاصة بهم معلومات عن كشفهم "لجرائم" .وأفاد مستشار رئيس
بلدية ماريوبل اندريوشينكو أن السلطات الروسية تدعي أنها عثرت على اآلالف من التسجيالت الطبية ألطفال "ذات أعضاء جسدية صحية"
وتعليمات حول كيفية استخدام االسلحة لألطفال وتقارير خاصة بشراء حاضنات للمخنبرات المخصصة لزراعة األعضاء والكائنات الحيوية.
وبالتالي تحاول روسيا عبر ذلك اعتبارالصليب األحمر وكأنه يغطي ما تسميه "باجراءات كتبية آزوف".
حتى اآلن قام المحتلون بدفن ما اليقل عن  16ألف من سكان ماريوبل في مقابر جماعية بالقرب من قرى ستاري كريم ومانغوش وفينوهرادني،
وذلك وفقا لمجلس مدينة ماريوبل .و 5000جثث أخرى دفنت بالقرب من المرافق العامة في المدينة في منتصف مارس .وعليه ،فإن تعداد القتلى
في المدينة قد يكون أعلى بكثير من المتوقع وصوال الى  22ألف قتيل.
تم تسجيل انفجارات في منطقة سكنية في ميليتوبيل المحتلة مؤقتا في إقليم زابوريجيا مما ادى الى وقوع عدة اصابات .وبالرغم من ذلك ،صرح
رئيس البلدية الشرعي في المدينة أن االنفجارات قد تكون على األغلب ناتجة عن عمل المقاومة المحلية ،حيث تواصلت المسيرات المدنية ضد
االحتالل .ووفقا للبيانات فالجرحى هم من االشخاص المتعاونين مع الروس.
حقوق اإلنسان .تم فتح أول قضية اغتصاب حدث أثناء الحرب في المحكمة ،وذلك وفقا للمدعية العامة األوكرانية إيرينا فينيديكتوفا ،حيث ستتم
محاكمة ميخائيل رومانوف جندي القوات المسلحة الروسية بتهمة قتل رجل مدني واالعتداء الجنسي على زوجته .لقد قام المتهم وهو في حالة
سكر في مارس أثناء احتالل بروفاري (إقليم كييف) بإطالق النار وقتل رجل في منزله واغتصاب زوجته مع شخص آخر.
السياسة الخارجية .اختتم اليوم األول من اجتماع المجلس األوروبي ببيان يشير إلى فرض عقوبات جزئية على النفط الروسي وتم االتفاق على
التغطية الفورية البديلة ألكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا وسيقوم االتحاد األوروبي بوقف  ٪90من واردات النفط الروسية بنهاية العام
الجاري .وقد جاء االتفاق على حظر النفط بعد  26يومًا من المفاوضات واصبح ممكنا بعد االتفاق على تقديم امتيازات للمجر بما في ذلك السماح
للنفط الخام بالمرور عبر خطوط األنابيب اليها .وكذلك سيتم عزل أكبر بنك روسي سبيربنك عن نظام  SWIFTباإلضافة إلى قطع بث ثالث
محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة .وجاء في البيان إن المجلس األوروبي يتطلع إلى اآلراء التي تجمعها المفوضية بشأن طلب عضوية
االتحاد األوروبي ألوكرانيا وكذلك جمهورية مولدوفا وجورجيا وسيتطرق إلى هذه المسألة في اجتماعه القادم في يونيو.
زارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا كييف للقاء مع نظيرها األوكراني كوليبا .عقب االجتماع ،صرح وزير الخارجية كوليبا" :نحن
بحاجة إلى تأكيد قانوني واضح بأن أوكرانيا جزء من مشروع التكامل األوروبي ،وسيكون هذا التأكيد بمثابة منح وضع المرشح" .فيما يتعلق
بوضع أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية االتحاد األوروبي ،أفادت الوزيرة الفرنسية" :نحن نفضل إجراء المسار السريع لمنح وضع المرشح في
االتحاد األوروبي ألوكرانيا .لقد تقدمت أوكرانيا بطلب للقبول وذلك اجراء شرعي .وبالتالي سينظر رؤساء دول االتحاد األوروبي في الموضوع
في نهاية يونيو .وفي األيام المقبلة ،في منتصف يونيو ،ستصدر المفوضية األوروبية الرأي الخبير ذات الصلة .إنني ال أعرف حتى اآلن ما هو
االستنتاج الذي سيصدر ،ولكننا نعمل جميعًا لضمان اإلجماع بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ول قبول هذا الطلب على أساس المعايير
والشروط الواضحة ووف ًقا الستنتاج المفوضية األوروبية.
ً
حديثا لدى أوكرانيا إلى كييف وهي أول سفيرة قامت الواليات المتحدة بتعيينها رسميًا منذ مايو
وصلت بريدجيت برينك السفيرة األمريكية المعينة
 2019حيث منذ ذلك الحين كان يتم تعيين السفراء المؤقتين فقط .وقدعملت برينك سفيرة للواليات المتحدة األمريكية في جمهورية سلوفاكيا منذ
 15أغسطس  2019وحتى تعيينها كسفيرة في أوكرانيا.
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حرب من أجل الحرية .هربت صوفيا م .من مدينة كييف التي تعرضت للقصف في األسبوع األول من الحرب وأصبحت الجئة في برلين
بألمانيا ،.وقد ولدت وعاشت صوفيا في ميليتوبول جنوب أوكرانيا وكانت على اطالع جيد بالمنتجات الثقافية الروسية مثل موسيقى البوب واألدب.
أما اآلن ،بعد نجوها من فظائع الحرب ال تستطيع صوفيا تحمل أي شيء يتعلق بروسيا وتوقفت عن التحدث بالروسية .انظر لماذا في هذه
الرواية.
زاوية القراءة:
● يجب على الغرب الحفاظ على أعصابه فيما يخص أوكرانيا .رأي جدعون راتشمان  -الفاينانشيال تايمز " -تدور الحرب في أوكرانيا بشكل
أساسي على ثالث جبهات وبين ثالثة أطراف .الجبهة األولى هي ساحة المعركة نفسها ،الجبهة الثانية اقتصادية والجبهة الثالثة هي معركة
اإلرادات .أما المشاركون الثالثة فهم :روسيا وأوكرانيا والتحالف الغربي الداعم ألوكرانيا ".
● البيئة الطبيعية في أوكرانيا هي ضحية أخرى للحرب ،وقد يبقى الضرر ملحوظا لعقود ،بقلم إيفانا كوتاسوفا -سي إن إن  -بينما تركز أنظار
العالم على المعاناة اإلنسانية التي سببها الغزو الروسي يحتفظ خبراء البيئة في أوكرانيا بسجل وثيق للضرر البيئي الذي تسببت به روسيا وذلك
من أجل إصالح هذا الضرر في أسرع وقت ممكن وأمال بالحصول على التعويضات لتغطية األضرارُ .تظهر صور األقمار الصناعية مساحات
شاسعة من شرق وجنوب أوكرانيا تشهد حاليًا في حرائق في غاباتها والناجمة عن االنفجارات هناك ،وقد تفاقمت الحرائق بسبب عدم قدرة خدمات
الطوارئ وعمال إدارة الغابات والجيش الوصول إليها .وتجدر اإلشارة إلى أن دخان هذه الحرائق يلوث الهواء جدا.
● رئيس وزراء التفيا" :روسيا يجب أن تخسر"  -بوليتيكو
● مقابلة مع األمين العام لحلف الناتو" :من المهم للغاية أال ننسى الوحشية" بقلم توم ماك تاغ |  - )The Atlantic (theatlantic.comأشار
زعيم الحلف إلى أن جهود الناتو لمساعدة أوكرانيا ال تتعلق بالقوة العسكرية فحسب ،بل تتعلق بالشخصية.
احصائيات:
● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  10صباحً ا 31 ،مايو :2022
األفراد  -حوالي  ، 30500الدبابات  ، APV - 3302 ، 1358 -أنظمة المدفعية  ، MLRS - 207 ، 649 -أنظمة الحرب المضادة
للطائرات  ، 93 -طائرة ثابتة الجناحين  ، 208 -طائرات هليكوبتر  ، 174 -مستوى العمليات التكتيكية بدون طيار  ، 515 -صواريخ كروز -
 ، 120قوارب  13 -مركبة ذات بشرة ناعمة وناقالت وقود  ، 2275 -معدات خاصة .48 -

كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

-

ادعم منظمة "كرييفكا فيلنيخ" (ملجأ األحرار)  -وهي منظمة خيرية تساعد في مجال الدعم اإلنساني واإلجالء في دونباس .كانت
المنظمة غير الحكومية واحدة من المنظمات الحاسمة لتقديم المساعدة خالل االحتالل المؤقت لمنطقة تشيرنيهيف وكييف .انتقل الى
حسابهم المصرفي.
ادعم مؤسسة بريتوال .تعمل مؤسسة سيرهي بريتوال على شراء المعدات واإلمدادات الطبية والمركبات للجيش .ومجال آخر من
عملهم هو المساعدات اإلنسانية.
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!
ترجمة ليا رضا.
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