10:00 ,22.06.2022

الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليوم ال119
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا

الطريق نحو وضع المرشح لعضوية اإلتحاد األوروبي .وقع الرئيس زيلينسكي على مشروع القانون الخاص بالمصادقة على اتفاقية
اسطنبول ،حيث أعلن الرئيس عن ذلك في تصريح" :تم التوقيع على مشروع القانون الخاص بالمصادقة على اتفاقية اسطنبول .إن
مضمون االتفاقية بسيط ولكنه بغاية األهمية .وهذه الخطوة تعني االلتزام بحماية المرأة من العنف وغيرها من اشكال التمييز".
السياسة الخارجية .من المتوقع أن يوقع قادة االتحاد األوروبي على التوصيات الصادرة عن المفوضية األوروبية األسبوع الماضي
والخاصة بمنح اوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية االتحاد االوروبي ،وذلك وفقا آلخر نتائج قمة االتحاد األوروبي بتاريخ 21
يونيو والتي اطلعت عليها  .EURACTIVفي ذات الوقت لم تصدر المفوضية األوروبية ذات التوصية لجورجيا ألنه على البالد تنفيذ
المزيد من الشروط الالزمة للحصول على وضع المرشح .وفي هذا السياق ،خرج عشرات اآلالف من مواطني جورجيا في  20يونيو
الى الشوارع لالحتجاج ضد الحكومة والحزب الحاكم "الحلم الجورجي" وذلك بعد صدور توصية المفوضية االوروبية التي لم تشمل
جورجيا.
منحت الدول األعضاء في مبادرة البحار الثالثة  3SIاوكرانيا وضع الشريك المشارك في المجموعة ودعمت جهودها الهادفة لالنضمام
الى االتحاد األوروبي ،وقد أعلن عن ذلك الرئيس البولندي أنجي دودا خالل قمة المبادرة في ريغا يوم االثنين .ويختلف هذا الوضع عن
وضع الشريك االستراتيجي الذي يربط الدول األعضاء في المبادرة بالواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والمفوضية االوروبية
بأنه نوع جديد من الشراكة ويمنح للدول المحتمل ان تصبح عضوا في االتحاد االوروبي ،وأوكرانيا اصبحت الدولة االولى لتنضم بهذا
الشكل والدول األخرى مرحب بها.
خصصت دوقية لوكسمبورغ الكبرى  ٪15من ميزانيتها الدفاعية لدعم الجيش األوكراني بعد زيارة رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير
بيتيل إلى كييف ،جاء ذلك عن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خالل إحاطة إعالمية.
سيتوجه الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو إلى كييف وموسكو للحث على السالم ومناقشة األزمة الغذائية التي تسبب بها جزئيا الغزو
الروسي ألوكرانيا .وستكون هذه الزيارة هي اول زيارة لمسؤول من آسيا الى البلدين بعد بداية الحرب ،وفقا لوزير خارجية البالد
ريتانو مرسودي ،وستتم هذه الزيارات بعد مشاركة الرئيس االندونيسي في قمة مجموعة السبع في المانيا في  28-26يونيو ،بحسب
بلومبرغ.
المدن تحت الهجوم .معارك حاسمة تجري على األراضي حول سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ،حيث تطالب القيادة الروسية بأن تصل
قواتها إلى الحدود اإلدارية إلقليم لوهانسك بحلول  26يونيو ،وفقا لنائبة وزير الدفاع هانا ماليار .في ذات الوقت ،أسفر قصف الشاطئ
في منطقة تشاسوف يار بإقليم دونيتسك عن مقتل شخص واحد وإصابة  11آخرين بينهم  6اطفال ،وذلك وفقا لبافلو كيريلينكو رئيس
اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك .كما قصفت القوات الروسية إقليم زابوريجيا مما أسفر عن تدمير مدرسة وعدد من المواقع
المدنية في قرية يوليفكا .وقصفت القوات الروسية ليال خاركيف بالصواريخ التي اصابت كلية ومحطة مترو مؤدية الى قتل  3مدنيين
وجرح  7آخرين وتدمير الكلية ،بحسب سوسبيلني .كما قتل  15مدني وجرح  16شخص آخر نتيجة القصف الروسي إلقليم خاركيف
في  21يونيو .وبحسب اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف ،أدى القصف الروسي بالقرب من شوهوييف الى مقتل  6اشخاص ،كما
قتل ثالثة أشخاص بالقرب من زولوتشيف .وتعرضت كراسنوبيليا في إقليم سومي لهجوم بطائرات بدون طيار ،حيث أصيب أربعة
أشخاص اثنين منهم في المستشفى في حالة خطيرة وكذلك تم الحاق الضرر بسيارة.
المدن تحت اإلحتالل .أعلن رئيس بلدية ميليتوبل المحتلة أن السلطات الروسية اقترحت فرض عقوبة االعدام وكذلك عن اطالق جولة
جديدة من خطف القساوسة والنشطاء .وتجدر اإلشارة الى انه تم اختطاف المسؤول المذكور في بداية الحرب واستبداله الحقا.
جرائم حرب .قام المدعي العام األمريكي ميريك ب.جارالند بزيارة أوكرانيا يوم الثالثاء في  21يونيو لتأكيد التزام الواليات المتحدة
بالمساعدة في التعرف على األفراد المتورطين في جرائم الحرب والفظائع المرتكبة في اوكرانيا والقبض عليهم ومقاضاتهم .وأعلن
المدعي العام غارالند عن إطالق فريق للمساءلة عن جرائم الحرب لدعم وتعزيز عمل وزارة العدل المستمر لمحاسبة أولئك الذين
ارتكبوا جرائم الحرب وغيرها من الفظائع في أوكرانيا .ستتضمن هذه المبادرة كبار خبراء الوزارة في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات
حقوق اإلنسان وجرائم الحرب والفظائع األخرى وتقديم المساعدة التقنية واسعة النطاق بما في ذلك المساعدة العملية والمشورة فيما
يتعلق بالمالحقات الجنائية وجمع األدلة والطب الشرعي والتحليل القانوني ذات الصلة .سيقود فريق المساءلة عن جرائم الحرب الصياد
النازي األمريكي إيلي روزنباوم .وجاء عن المدعي العام غارالند" :بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المحليين والدوليين ستبذل وزارة
العدل جهو ًدا حثيثة لمحاسبة كل شخص متواطئ في ارتكاب جرائم الحرب والتعذيب واالنتهاكات الجسيمة أخرى خالل النزاع غير
المبرر في أوكرانيا" .
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سيلتقي وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالناجين من جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا ،حيث من المقرر أن يزور الوفد الممثل
للجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان أوكرانيا األسبوع المقبل ،وف ًقا ألوكرينفورم.
األمن الغذائي.تركيا تنوي استقبال المسؤولين الروس واالوكران وممثلي األمم المتحدة إلجراء المحادثات خالل األسابيع القادمة حول
تصدير الحبوب العالقة حاليا في موانيء البحر االسود ،وذلك وفقا لما نقلته وسائل اإلعالم .وستسبق المحادثات في اسطنبول زيارة
الوفد التركي من وزارة الدفاع الى موسكو لمناقشة تفاصيل تأمين ممر آمن في البحر األسود ،وفقا لرويترز.
أمن الطاقة .قلصت روسيا شحنات النفط عبر خط األنابيب الرئيسي إلى أوروبا األسبوع الماضي .في ذات الوقت ،تسعى ألمانيا وهي
من بين أكبر مشتري الوقود األحفوري من روسيا لخفض الطلب على الغاز الروسي ،وقد صرح وزير االقتصاد روبرت هابيك إن
خفض روسيا لحجم شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بنحو  ٪60له دوافع سياسية ويهدف إلى زعزعة استقرار السوق .هذا
األداء يؤثر على عمليات التسليم إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا وكذلك ألمانيا ،حيث أوقفت شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير
الغاز جميع عمليات التسليم إلى بولندا وبلغاريا وهولندا وفنلندا والدنمارك بعد أن رفضت شركات الطاقة في تلك البلدان االنصياع
لمطالب الكرملين بدفع ثمن الشحنات بالروبل .رداً على ذلك ،تخطط بعض الدول إلطالق محطات طاقة تعمل بالفحم ،حيث تخطط
النمسا لتحويل محطة طاقة مغلقة الى محطة توليد الطاقة من حرق الفحم ،وتسعى بولندا إلى دعم استخدام الفحم في تدفئة المنازل ،أما
هولندا فقررت يوم االثنين إلغاء خطط سابقة كان من شأنها أن تحد من إنتاج أربع محطات طاقة تعمل بالفحم ،وعقدت الحكومة
اإليطالية اجتماع يوم الثالثاء بهذا الشأن .وصرح فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن قرار روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى
الدول األوروبية في األسبوع الماضي قد يكون مقدمة لمزيد من التخفيضات حيث تتطلع موسكو إلى كسب "النفوذ" خالل حربها مع
أوكرانيا .وأفاد بيرول في مقابلته لصحيفة فاينانشيال تايمز" :يجب أن تكون أوروبا مستعدة المكانية قطع الغاز الروسي تمامًا".
األمن السيبيراني .حذر المدير التنفيذي لشركة  Googleجاريد كوهين في كلمته أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة من أن
الهجمات اإللكترونية والمعلومات المضللة وغيرها من أشكال حرب المعلومات التي يتم شنها في أوكرانيا هي "كرة بلورية" لمشاكل
مستقبلية في أماكن أخرى وأشار":يجب على الدول ايجاد طريقة للحد من مستوى انتشار هذه الهجمات والمعلومات وكذلك التوصل الى
طريقة ما للحماية في المجال السيبراني".
العقوبات .يعتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن التهديدات الروسية األخيرة لليتوانيا وضغط المعتدي على الدول عبر تهديد إمدادات
الطاقة هي أسس العتماد الحزمة السابعة من عقوبات االتحاد األوروبي ضد روسيا .كما أفادت األنباء أن مسودة البيان لنتائج قمة
زعماء االتحاد األوروبي لم تذكر الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا ،وفي  21يونيو
نقل أن االتحاد األوروبي يدرس فرض عقوبات على الذهب الروسي كجزء من الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا لغزوها
ألوكرانيا .وفي وقت سابق من هذا األسبوع ،دعت بولندا إلى تحضير حزمة جديدة من العقوبات قبل اجتماع وزراء خارجية االتحاد
األوروبي في لوكسمبورغ .كما اقترحت بولندا أن تشمل الحزمة الجديدة تعليق تصدير التقنيات األوروبية إلى روسيا بما في ذلك ما
يسمى بالسلع ذات االستخدام المزدوج.
جمدت أيرلندا  1.72مليون يورو من األصول المرتبطة بأفراد وكيانات روسية خاضعة للعقوبات بسبب هجوم البالد على أوكرانيا في
فبراير.
قررت المنظمة األوروبية لألبحاث النووية ( )CERNتعليق التعاون مع روسيا وبيالروسيا بعد انتهاء سريان العقد الحالي في عام
.2024
استطالعات الرأي األخيرة .وف ًقا لنتائج الدراسة الوطنية رقم  13بشأن الحرب التي أجرتها مجموعة علم االجتماع "التصنيف" في 18
و  19يونيو  2022فإن  ٪75من المشاركين يعتقدون أن األمور في أوكرانيا تسير في االتجاه الصحيح ،بينما يعتقد  ٪93من
المستطلعين أن أوكرانيا ستكون قادرة على صد هجوم روسيا .وتعتقد الغالبية ( )٪67أن األمر سيستغرق ستة أشهر على األقل أو أكثر
لهزيمة روسيا ٪87 .من المشاركين يؤيدون انضمام أوكرانيا إلى االتحاد األوروبي في حالة إجراء استفتاء (ضد الفكرة  ، ٪4 -لن
يصوتوا  .)٪8 -هذا ويدعم االنضمام إلى االتحاد األوروبي باإلجماع ممثلي جميع المناطق الكبرى والفئات العمرية ،حيث يعتقد ٪69
من المشاركين في االستطالع أن أوكرانيا ستكون قادرة على االنضمام إلى االتحاد األوروبي في غضون  5سنوات ( - ٪40في
ً
عضوا في االتحاد األوروبي خالل
غضون سنة او سنتين ،و  - ٪29حتى خمس سنوات) .ويعتقد  ٪14آخرون أن أوكرانيا ستصبح
السنوات الخمس إلى العشر القادمة و  - ٪3في غضون  10إلى  20عامًا ٪7 ،فقط ال يعتقدون أن أوكرانيا ستندمج في االتحاد
األوروبي .هذا وقد زاد التأييد لعضوية أوكرانيا في الناتو ٪76 :سيدعمون عضوية أوكرانيا في الناتو في حالة إجراء استفتاء ذات
صلة.
وسائل اإلعالم .جمعت منظمة مراسلون بال حدود األدلة المتضمنة في هذا التقرير في إطار التحقيق الذي أجرته في أوكرانيا في الفترة
من  24مايو إلى  3يونيو  .2022وقد سلمت مراسلون بال حدود األدلة إلى السلطات القضائية األوكرانية وستزودهم أيضًا بنسخة من
هذا التقرير ،حيث تشير األدلة التي تم جمعها إلى أن المصور األوكراني ماكس ليفين وصديقه الذي كان يرافقه قد أعدموا بدم بارد من
2

10:00 ,22.06.2022
قبل القوات الروسية وربما بعد ان تم استجوابهم وتعذيبهم ايضا في اليوم الذي اختفوا فيه في  13مارس  .2022تم العثور على جثة
ليفين وسيارته في  1أبريل في غابة تقع على خط القتال شمال كييف.
تلقى مستيسالف تشيرنوف صحفي في وكالة أسوشيتد برس ويفهين مالوليتكا المصور الصحفي المستقل جائزة حرية التعبير من
ُ .Deutsche Welleتمنح جائزة حرية التعبير لتغطية الصحفيين للحرب الروسية في أوكرانيا من مدينة ماريوبول المحاصرة في
فبراير  .2022وتقدم تقاريرهم تحت عنوان " 20يومًا في ماريوبول" سر ًدا فري ًدا لألحداث في ماريوبول المحاصرة .ووثق آخر
صحفيين غادروا المدينة تشيرنوف ومالوليتكا الوفيات والدمار والقصف الذي تعرض له مستشفى للوالدة في ماريوبول.
زاوية القراءة:
● المسالمة هي الرد الخاطئ على الحرب في أوكرانيا بقلم سالفوي جيجيك | الجارديان " -الخطة االستراتيجية لروسيا هي االستفادة
من ظاهرة االحتباس الحراري عبر السيطرة على طريق النقل الرئيسي في العالم باإلضافة إلى تطوير سيبيريا والسيطرة على
أوكرانيا .وبهذه الطريقة ،ستهيمن روسيا على الكثير من إنتاج الغذاء وستكون قادرة على ابتزاز العالم بأسره .هذا هو الواقع
االقتصادي المطلق الذي يحلم به بوتين اإلمبراطوري.
● "الراشيين" من موردور ضد قوات الجر :لغة الحرب األوكرانية الجديدة | بوليتيكو  -دليل باللغة اإلنجليزية للعامية األوكرانية.
احصائيات:
● أفاد مكتب المدعي العام في  22يونيو أن أكثر من  592طفالً أصيبوا بجراح ،ومن المتوقع أن تكون األرقام أعلى ألنها ال تشمل
الضحايا في المناطق التي تتواصل فيها األعمال العدائية.
● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  10صباحً ا22 ،
يونيو  :2022األفراد  -حوالي  ، 34230الدبابات  ، APV - 36014 ، 1496 -أنظمة المدفعية ، MLRS - 239 ، 752 -
أنظمة الحرب المضادة للطائرات  ، 99 -طائرة ثابتة الجناحين  ، 216 -طائرات هليكوبتر  ، 182 -مستوى العمليات التكتيكية بدون
طيار  ، 614 -صواريخ كروز  ، 137 -قوارب  14 -مركبة وناقالت وقود  ، 2543 -معدات خاصة .60 -
كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

إدعم ( PLAST Berlinمنظمة الكشافة) في جمع التبرعات لشراء وتعبئة حقائب الظهر الطبية واإلسعافات األولية إلى
أوكرانيا.
في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر هذا التحديث.
اشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في تويتر وعلى موقعنا االلكتروني.

شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!
ترجمة ليا رضا.
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