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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليومين ال117-116
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا

حقوق اإلنسان .إن قرارا مهما على وشك ان يدخل حيز النفاذ ،حيث وقع الرئيس زيلينسكي وأخيرا على القانون الخاص
بالمصادقة على اتفاقية اسطنبول ،وعليه سيقوم البرلمان بالمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف المنزلي في 20
يونيو .ولقد وقعت أوكرانيا على االتفاقية في عام  ،2011أي قبل  11عاما ،ولكن اآلن فقط ستتم المصادقة عليها ،ولطالما قد
دعا الناشطون في اوكرانيا الى اعتماد االتفاقية لحماية النساء من العنف المنزلي او اي عنف على اساس الجنس ،واآلن
وبالرغم من كافة المحادثات والمخاوف الخاصة بادراج كلمة "نوع الجنس" الى الوثائق الرسمية فقد فاز المنطق في هذه
القضية وسيتم اعتماد االتفاقية المذكورة.
في  18يونيو تم اجراء جولة جديدة من استبدال المدنيين بين اوكرانيا وروسيا ،حيث قامت روسيا بخطف  5مدنيين اوكران
بينهم  4من إقليم كييف وذلك خالل الشهر الذي تم احتالل المنطقة فيه.
تشهد مشكلة مياه الشرب تدهورا في ماريوبل ،حيث يقوم السكان بجمع المياه من البرك وغيرها من المصادر للشرب.
تزعم روسيا أنها اجلت (بمعنى رحلت) ما يزيد عن  307ألف طفل اوكراني الى روسيا منذ بداية الحرب ،وقد نقلت وكالة
انترفاكس عن ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز ادارة الدفاع الوطنى لروسيا تصريحاته بأن اجمالى  1936911اوكراني تم
نقلهم الى روسيا منذ بداية الحرب من بينهم  307423طفل .كما يزعم الروس أنهم تلقوا أكثر من  2.7مليون طلب من أولئك
الذين يرغبون في االنتقال إلى روسيا من أكثر من  2000منطقة سكنية في أوكرانيا.
السياسة الخارجية .هذا األسبوع سيشهد الكثير من المحادثات والتعليقات المتعلقة بقرار االتحاد االوروبي الخاص بوضع
اوكرانيا في االتحاد ،وبالنسبة ألوكرانيا فإن القرار يعني االعتراف الكبير بجهود الشعب االوكراني المؤكدة لتوجه البالد
األوروبي والتزامه بالقيم االوروبية.
وصل الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان إيمون غيلمور إلى كييف إلبداء التضامن مع أوكرانيا ،حيث زار
بوتشا وإيربين وسيواصل زيارة مواقع اخرى لمشاهدة أدلة الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.
المدن تحت الهجوم .زار الرئيس زيلينسكي يوم السبت جنوب أوكرانيا وعلى وجه الخصوص إقليمي ميكواليف وأوديسا،
حيث قام في ميكواليف بزيارة الخط األمامي للقاء مع القوات األوكرانية ،وفي اوديسا توجه الى مواقع الحرس الوطني
األوكراني .في غضون ذلك ،تم قصف ميكواليف ب 5صواريخ من اقليم خيرسون في المساء ،حيث اصاب صاروخين
مصنعا وصاروخ وقع على مبنى سكني وآخر على بنية تحتية لإلنتاج ،في حين استهدف صاروخ آخر اوتشاكيف في إقليم
ميكواليف مما أسفر عن مقتل مدني واحد واصابة  2بجراح .في إقليم زابوريجيا ،استولى الغزاة الروس على مصنع خام
الحديد وهو المصنع الوحيد في أوكرانيا الذي يستخرج خام الحديد من عمق كيلومتر واحد ،وقد أوقفت المحطة عملها منذ
األسبوع الماضي .وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه إذ لم تعمل محطات الضخ ولم يتم ضخ المياه فسوف يرتفع مستوى المياه خالل
أسبوع من كيلومتر واحد إلى  30وهذا يمكن أن يكون له عواقب كبيرة مثل تلوث المياه السطحية بخام الحديد ،وذلك وفقا
لرئيس إدارة إقليم زابوريجيا .وفي إقليم دنيبروبتروفسك ،أصابت ثالثة صواريخ محطة لتكرير النفط في نوفوموسكوفسك
مما أدى إلى إصابة ثالثة أشخاص بجراح .وفي إقليم لوهانسك ،رفض المدنيون الخروج من مالجئ مصنع آزوت
للكيماويات ،حيث كما ورد ساب ًقا يختبئ أكثر من  500شخص في المالجئ التابعة للمصنع بما في ذلك  38طفل .هذا والقت
روسيا  3غارات جوية على ليسيتشانسك في  19يونيو في الوقت الذي يستمر فيه القتال في سيفيرودونتسك ،بحسب رئيس
إقليم لوهانسك سيرهي هايدي والذي أشار إلى إن روسيا قصفت  12منطقة في اإلقليم باستخدام المدفعيات .أما في إقليم
خاركيف ،قصفت قوات االحتالل محطة لمعالجة الغاز ،وألحقت أضرارا بعدد من المنازل .وتشير التقارير إلى أن روسيا
تحاول تحويل خط المواجهة إلى خاركيف وبالتالي تزداد حدة الهجمات هناك .كما يقصف الروس إقليم سومي باستمرار
بقذائف الهاون والمدفعية ،حيث يوم األحد فقط تمت اإلفادة عن القاءسبع قذائف هاون على إحدى مجتمعات اإلقليم.
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وتوقع الرئيس زيلينسكي في خطابه مساء األحد أن تزيد روسيا من هجماتها هذا األسبوع في الوقت الذي يفكر فيه قادة
االتحاد األوروبي فيما إذا كانوا سيدعمون محاولة بالده لالنضمام إلى االتحاد وكذلك لمواصلة حملتها للسيطرة على شرق
أوكرانيا.
المدن تحت اإلحتالل .في إقليم زابوريجيا يحاول المحتلون الضغط على السلطات المحلية وقمع اية حركات مقاومة عبر
فرض عقوبات اإلعدام .ومع ذلك ،ال زال المقاتلون المقاومون األوكران صامدون هناك ،كما يواصل المحتلون الخالف بين
أنفسهم بسبب السلطة والقضايا المادية.
األمن الغذائي .سرقت القوات الروسية  15ألف طن من عباد الشمس و 10آالف طن من الحبوب من المخازن في إقليم
لوهانسك ،وذلك وفقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية هناك سيرهي هايداي والذي أشار أن الجيش الروسي يعرض على
المزارعين  8000روبل (حوالي  133يورو) مقابل الطن الواحد من الحبوب لموسم البذر المستقبلي في الوقت الذي تدفع به
اوكرانيا ضعفي هذا المبلغ للمزارعين –  8600هريفن (حوالي  276يورو).
سيقوم وزراء خارجيات دول اإلتحاد األوروبي اليوم بمناقشة سبل تحرير ماليين األطنان من الحبوب العالقة في اوكرانيا
بسبب محاصرة ميناء البحر االسود في اوكرانيا وذلك خالل اجتماع سيعقد في لوكسمبرغ.
لقد انتهى موسم البذر ولكن هناك تحدي جديد قادم ،بحسب بلومبرج ،حيث تسبب الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا بخسائر
هائلة لقطاع الزراعة في أوكرانيا .وفي حين أن الموانئ ال تزال مغلقة فإن المخازن الموجودة ال تزال مليئة بمحاصيل العام
الماضي ،وعليه يبحث المزارعون عن بدائل لتخزين المخزونات المتزايدة إضافة الى المخاوف الخاصة بمقدار ما يمكنهم
زراعته لموسم .2023
العقوبات .صرح أندري يرماك رئيس مكتب الرئيس األوكراني أن "خطة عمل مجموعة  McFaul-Ermakللعقوبات" قد
نفذت بنسبة  ،٪48حيث فرضت الواليات المتحدة األمريكية قيو ًدا مالية جديدة ،كما انضمت سويسرا إلى الحزمة السادسة
من عقوبات االتحاد األوروبي وكذلك فرضت المملكة المتحدة العقوبات على البطريرك كيريل .ومع ذلك ،ال يوجد هناك أي
تقدم حتى اآلن في فرض العقوبات في مجاالت الطاقة والنقل ،ووفقا ليرماك فإنه على الرغم من أن روسيا تهدد دول االتحاد
األوروبي بشكل واضح بقطع إمدادات الغاز فإن أوكرانيا ال تزال تنتظر أيضا االعتراف بروسيا كراع لإلرهاب.
صرح كريستيان ويجاند المتحدث باسم مفوضية االتحاد األوروبي لشؤون العدالة وسيادة القانون لصحيفة دي فيلت إن حجم
األصول المجمدة لألوليغارشيين الروس تضاعف ليصل من  6.7مليار يورو تقريبا في أبريل إلى ما يزيد عن  12.5مليار
يورو اليوم.
أفادت السلطات الليتوانية إن حظر عبور البضائع التي تخضع لعقوبات االتحاد األوروبي عبر أراضيها إلى منطقة
كالينينغراد الروسية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارً ا من يوم السبت.
حظرت  Microsoftالروس من تنزيل  Windows 10و  Windows 11من موقعها الويب ،حيث يظهر الموقع رسالة
"هناك مشكلة في رسالة الطلب الخاصة بك" .كما ال يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل أدوات مساعدة التثبيت ألنظمة التشغيل
الخاصة بهم.
ثقافة .صوّ ت البرلمان األوكراني يوم األحد على قانونين يفرضان قيو ًدا صارمة على الكتب والموسيقى الروسية في
أوكرانيا .يحظر أحد القوانين طباعة كتب للكتاب الروس ما لم يتخلوا عن جواز سفرهم الروسي وحصلوا على الجنسية
األوكرانية ،وسينطبق الحظر على أولئك الذين حصلوا على الجنسية الروسية بعد انهيار الحكم السوفيتي عام  .1991كما
سيتم حظر االستيراد التجاري للكتب المطبوعة في روسيا وبيالروسيا واألراضي األوكرانية المحتلة مع ضرورة الحصول
على إذن خاص الستيراد الكتب باللغة الروسية من أي دولة أخرى .بينما سيمنع قانون آخر تشغيل الموسيقى الروسية
الصادرة بعد عام  1991في اإلذاعة والبث ووسائل النقل العام ،مع زيادة الحصص على مواد البث اإلذاعية والموسيقية
والتلفزيونية باللغة األوكرانية.
زاوية القراءة:
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● ما تكشفه مئات الصور لألسلحة عن استراتيجية الحرب الوحشية الروسية | نيويورك تايمز ( - )nytimes.comأظهر تحليل أجرته
صحيفة نيويورك تايمز لألدلة المرئية من أوكرانيا استخدام روسيا لألسلحة العنقودية المحظورة بموجب المعاهدات الدولية .ومن بين
األسلحة التي حددتها صحيفة التايمزهناك أكثر من  210نوع تم حظره على نطاق واسع بموجب المعاهدات الدولية .كانت جميعها تقريبا
تشمل ذخائر عنقودية بما في ذلك ذخائرها الصغيرة والتي يمكن أن تشكل خطرا جسيما على المدنيين لعقود بعد انتهاء الحرب.
● بوريس جونسون :لن نكون آمنين أب ًدا إذا أدرنا ظهورنا ألوكرانيا الشجاعة The Times -
● ال يمكنني أن أكون جزءًا من هذه الجريمة :الروس يقاتلون من أجل أوكرانيا | الجارديان  -انضم إيغور فولوبوييف إلى مجموعة من
الروس على أمل هزيمة وطنهم وربما اإلطاحة ببوتين.
● نسخة من مقابلة أسوشيتد برس مع الرئيس جو بايدن | أخبار AP
● زيارة روسيا الضائعاة في عهد فالديمير بوتين |  - The Atlanticاألساطير القومية لدولة سوفيتية سابقة ،وكذلك قوة القومية
واالقتصاد والثقافة والدين ،كلها بعيدة عن موسكو .هل تستطيع روسيا المنافسة ح ًقا؟

احصائيات:
● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة 10
صباحً ا 18 ،يونيو  :2022األفراد  -حوالي  33800دبابة  ، APV - 3588 ، 1477 -أنظمة المدفعية MLRS - ، 749 -
 ، 238أنظمة الحرب المضادة للطائرات  ، 98 -وطائرة ثابتة الجناحين  ، 216 -وطائرات هليكوبتر  ، 181 -ومستوى
تشغيلي تكتيكي بدون طيار  ، 601 -وصواريخ كروز  ، 130 -وقوارب  ، 14 -وناقالت وقود  ، 2527 -معدات خاصة -
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كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
 إدعم ( PLAST Berlinمنظمة الكشافة) في جمع التبرعات لشراء وتعبئة حقائب الظهر الطبيةواإلسعافات األولية إلى أوكرانيا.
 انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر هذاالتحديث.
 اشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في تويتر وعلى موقعنا االلكتروني.شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!
ترجمة ليا رضا.

3

