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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليوم ال118
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا
الطريق نحو وضع المرشح لعضوية اإلتحاد األوروبي .قبيل انعقاد قمة اإلتحاد األوروبي للتصويت على وضع اوكرانيا في اإلتحاد األوروبي
تبنت البالد عددا من الوثائق واإلصالحات المطلوبة من قبل اإلتحاد ،وعلى وجه الخصوص دعم البرلمان األوكراني المصادقة على اتفاقية
اسطنبول وهي إحدى الشروط لمنح اوكرانيا وضع المرشح لعضوية اإلتحاد األوروبي .وكما ذكر فقد وقعت اوكرانيا على الوثيقة قبل  11عام
ولكن اآلن فقط يتم المصادقة عليها .هذا واعتمد البرلمان ايضا القانون حول "مباديء سياسة الدولة الخاصة بمكافحة الفساد لألعوام
 " 2025-2021الذي من شأنه ان يكون اساسا الستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وكذلك ضامنا للتقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال وداعما
لألنشطة ذات الصلة التي تطبقها السلطات العامة والمحلية في اوكرانيا.
في ذات الوقت ،دعا رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان قبيل قمة االتحاد االوروبي الى دعم وضع المرشح لعضوية اوكرانيا في االتحاد
األوروبي .واضافة الى هذه الدعوة الخاصة بأوكرانيا ومولدوفا دعا المسؤول كذلك الى منح هذا الوضع لبوسنة والهرسك وجورجيا.
إن كافة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تدعم منح وضع المرشح ألوكرانيا ،وذلك وفقا لنائبة رئيس الوزراء لالندماج األوروبي واألوروبي
األطلسي اولها ستيفانيشينا.
السياسة الخارجية .دعا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا تيني كوكس السلطات الروسية والروس الى الوقف الفوري للحرب ضد
اوكرانيا ،وفي بداية كلمته خالل الجلسة الصيفية للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا دعا الى مزيد من الدعم ألوكرانيا بدال من التعود على واقع
استمرار الحرب وكذلك إعادة النظر في النظام المتعدد األطراف الساري حاليا في اوروبا لمنع وقوع حروب مشابهة مستقبال.
ستقدم تايوان مساعدة مالية إلعادة إعمار المدينة األوكانية بوتشا ،حيث صرح وزير خارجية تايوان جوزيف وو يوم االثنين عن تقديم تبرع
لبوتشا بقيمة  500،000دوالر امريكي للمساعدة في إعادة إعمار المدينة بعد الدمار الذي تعرضت له بسبب الغزو الروسي .وقد تم اإلعالن عن
ذلك خالل لقاء افتراضي بين رئيس بلدية بوتشا اناتولي فيدوروك ووزير الخارجية التايواني.
قرر مجلس اإلتحاد االوروبي تجديد العقوبات المفروضة من قبل االتحاد االوروبي ردا على الضم الغير قانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة
سيفاستوبل من قبل روسيا حتى  23يونيو  .2023تشمل العقوبات منع استيراد المنتجات المصنوعة في القرم وسيفاستوبل التي تم ضمها غير
شرعيا الى االتحاد االوروبي وكذلك اية استثمارات في البنية التحتية او في االصول والخدمات السياحية المرتبطة بتلك المناطق .وعالوة على
ذلك تخضع صادرات بعض المنتجات والتقنيات الى الشركات في القرم لالستخدام في شبه الجزيرة والتي تعمل في مجاالت النقل واالتصاالت
والطاقة وكذلك النتاج الغاز والنفط والمواد المعدنية للعقوبات االوروبية.
صادق البرلمان األوكراني على اتفاقية إلغاء الرسوم والحصص على الصادرات إلى بريطانيا .سيؤدي هذا اإللغاء إلى زيادة صادرات المنتجات
الزراعية األوكرانية إلى المملكة المتحدة ،ويشمل القرار الدقيق ومنتجات األلبان والدواجن والسلع شبه المصنعة ومعجون الطماطم والعصائر
والسكر وغيرها.
المدن تحت الهجوم .تتواصل المعارك العنيفة حول سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك في الوقت الذي تطالب به السلطات الروسية قواتها بالوصول
الى الحدود اإلدارية إلقليم لوهانسك بحلول  26يونيو .في سيفيرودونيتسك ،إقليم لوهانسك ،تجري المعارك مع الغزاة الروس في المنطقة
الصناعية من المدينة وعليه يتحكم المدافعون األوكران فقط على األرض الواقعة تحت مصنع آزوت ،وذلك وفقا لرئيس إقليم لوهانسك سيرهي
هايداي.
في خاركيف ،نتيجة للهجمات الصاروخية تم الحاق الضرر بأكاديمية خاركيف الحكومية البيطرية.
دمرت القوات األوكرانية منصات الحفر ل"تشورنومورنفطغاز" في البحر األسود ،وعليه لن تستطيع روسيا إنتاج الغاز في البحر األسود
األوكراني .في عام  ،2014استولى االتحاد الروسي على منصات حفر على بعد  100كيلومتر من أوديسا و  150كيلومتر من شبه جزيرة
القرم ،واستخدمتها القوات الروسية حاليا لمراقبة الوضع على االراضي االوكرانية عبر وسائل المخابرات اإللكترونية.
على مدار  3ساعات من اليوم قام الجيش الروسي بإطالق  14صاروخ على جنوب اوكرانيا ،حيث اصابت  4صواريخ اوتشاكيف في إقليم
ميكواليف و 10صواريخ إقليم اوديسا .وقد دمرت هذه الهجمات مناطق زراعية في اإلقليمين وضواحي اوتشاكيف ودمرت مخزن لألغذية في
إقليم اوديسا.
المدن تحت اإلحتالل .حوالي نصف السكان أي  500-450ألف اوكراني يبقون في األراضي المحتلة في إقليم خيرسون ،كما أن  600مواطن
محتجز هناك بما في ذلك الناشطين والمشاركين في حرب دونباس .وقد دعت نائبة رئيس الوزراء فيريشوك يوم اإلثنين المدنيين الى مغادرة إقليم
خيرسون في أسرع وقت ممكن بما في ذلك عبر أراضي القرم المحتلة وذلك للحد من الضحايا التي قد تقع في حال الهجوم االوكراني لتحرير
اإلقليم.
في مدينة بيرديانسك المحتلة في إقليم زابوريجيا ينظم الغزاة الروس طوابير أمام مراكز الخدمات العامة لخلق صورة الطلب المتزايد على
جوازات السفر الروسية .ووفقا لتقارير المخابرات فإنه يتم إرسال المواطنين الذين ال يوافقون على الوقوف في الطابور إلى تنفيذ أشغال عامة.
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ووف ًقا لمعهد الدراسات الدولية فمن المحتمل أن يكون للنشاط األوكراني المقاوم عواقب على الجهود الروسية تمنعها من بدء عمليات المواطنة
الروسية بشكل جماعي داخل األراضي المحتلة.
يرفض العاملين في مجال التعليم التعاون مع الروس في المدن المحتلة في إقليم زابوريجيا ،حيث رفض في ميليتوبول  ٪90من إجمالي 2700
موظف في مجال التعليم التعاون مع الغزاة ،أما  ٪10من الموظفين الذين وافقوا على التعاون فهم في الغالب عمال تقنيون وخاصة عمال نظافة.
في بيرديانسك ،وافق أقل من  50مدرس من بين حوالي  1000موظف في المدرسة على التعاون معهم.
أفاد مركز المقاومة األوكراني أن المقاومة الشعبية في األراضي المحتلة أحبطت خطة الروس الخاصة بالضم "الطوعي" لهذه المناطق .ووف ًقا
للمخططات الجديدة ،يهدف الروس إلى تغيير اإلدارة العسكرية تدريجيا ً إلى ما يسمى باإلدارة مدنية .ومع ذلك ،بسبب معارضة ومقاومة السكان
المحليين تم تأجيل الموعد النهائي لتنفيذ ذلك حتى الخريف.
حقوق االنسان .صرحت إيرينا فيريشوك وزيرة إعادة دمج األراضي المحتلة مؤق ًتا إن روسيا تحتجز أكثر من  1500مدني أوكراني بشكل غير
قانوني .كما أشارت المسؤولة إلى صعوبة تحرير المدنيين من األسر إذ ال يتمتع المدنيون بموجب القانون الدولي بالوضع الذي يسمح باستبدالهم.
ومع ذلك ،تم تبادل  103مدني خالل  14جولة تبادل ألسرى الحرب .وأفادت فيريشوك أيضًا إنه وف ًقا للمخابرات األوكرانية تم ترحيل 1.2
مليون شخص إلى روسيا بينهم  240ألف من األطفال ومنهم  2161يتيم تم ترحيلهم بشكل غير قانوني.
تم الكشف عن أدلة أخرى على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان ،حيث نشرت "فوستوك سوس" و  DRAتوصيات بناء على أدلة الجرائم
الروسية المرتكبة في أوكرانيا أثناء الغزو الروسي ألقاليم كييف وتشرنيهيف وسومي ،وعلى سبيل المثال في الفترة ما بين  4و  30مارس
 2022تعرضت مدرسة كوليتشيفكا جنوب تشيرنيهيف للقصف بشكل منتظم من قرية إيفانيفكا المحتلة المجاورة حيث كان يختبيء في القبو
الخاص بها  150مدني .هذا واستهدف القصف الروسي منشآت طبية مثل مستشفى تروستيانتس أثناء االحتالل ،كما أقامت فرقة كانتيميروفكايا
المدرعة الرابعة نقطة تفتيش عزلت المستشفى عن المدينة ،وعليه لم يستطع المرضى والعاملون الطبيون البالغ عددهم حوالي  60شخصًا
المغادرة ولم يتمكن الجرحى والمرضى من الوصول إليها .واستخدم الجيش الروسي محطة السكك الحديدية في تروستيانتس كمقر ومكان
لالحتجاز ،وقد اطلعت مديرة المحطة أولغا تريبيلسكا الفريق المحقق على غرفة في الطابق السفلي هناك بها آثار دماء متعددة على الحائط.
األمن الغذائي .صرح الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية جوزيب بوريل خالل اجتماع لوزراء خارجيات دول
االتحاد األوروبي في لوكسمبورغ أن منع تصدير الماليين من األطنان من الحبوب األوكرانية هو جريمة حرب متهما روسيا بالتسليح عبر"جوع
الشعوب" وداعيا الى تحميل روسيا المسؤولية على اجراءاتها.
تخطط السكة الحديدية األلمانية الى مساعدة اوكرانيا في تصدير الحبوب ،حيث صرحت السفيرة االلمانية لدى اوكرانيا آنكا فيلدخوسين ان
العمليات التجريبية ذات الصلة ستنفذ قبل نهاية يوليو القادم .إن تصدير الحبوب عبر اوديسا غير ممكن حاليا وعليه فجاري التحضير لعمليات
بديلة للتصدير عبر الحدود األوكرانية البولندية .في غضون ذلك ،من المقرر ان يجري وزيري الخارجية االلماني ووزيرالزراعة واالغذية
مؤتمرا حول سالمة األغذية في برلين في  24يونيو سيشمل موضوع صادرات الحبوب من اوكرانيا.
أمن الطاقة .تدرس سلوفاكيا امكانية إعادة بناء خط أنابيب دروجبا من أجل إمداد أوكرانيا بالنفط ،وذلك وفقا ليوروآكتيف ،مما قد يسمح بتأمين
أوكرانيا بالنفط والتغلب على النقص الناتج عن الضرر الذي لحق بمصانع تكرير النفط بسبب الصواريخ الروسية .وقد أعلن وزير االقتصاد
السلوفاكي ريتشارد سوليك أن خط أنابيب دروجبا الذي يتدفق من خالله النفط الروسي إلى البالد قد يتم تحويله إلى خط أنابيب لنقل النفط إلى
أوكرانيا التي تعاني من الحرب.
األمن الصحي .أطلفت السيدة األولى أولينا زيلينسكا البرنامج الوطني للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ،وهدف هذه المبادرة هو تمكين
األوكران المتضررين من الغزاة من الوصول الكامل والفعال إلى المساعدة النفسية ،ويشمل البرنامج الخضوع لمراجعة الخبراء بمشاركة خبراء
منظمة الصحة العالمية وعلى أساسها وضع نموذج لعملية المساعدة ثم وضع خطة مفصلة لتنفيذ العملية وتشكيل نظام للتدريب وإصدار الشهادات
ومراقبة جودة عمل علماء النفس والمعالجين النفسيين العاملين في نظام معظم الوزارات وغيرها .هذا وقد شكلت أوكرانيا مجلسا للتنسيق
المشترك بين اإلدارات إلقامة تعاون بين الوزارات التي تتعامل مع الشؤون االجتماعية وشؤون المحاربين القدامى ووكاالت إنفاذ القانون لضمان
امتالك كل مجموعة لمواردها الخاصة للمساعدة النفسية.
الهجرة القسرية .جاء عن البنك المركزي األوروبي إن تدفق الالجئين األوكران إلى االتحاد األوروبي يمكن أن يخفف تدريجيا ً من نقص العمالة
في منطقة اليورو ،حيث من المرجح أن يستقر بعض الفارين من الحرب هناك بشكل دائم .ويعتمد ذلك على مدة وشدة الحرب ،فكلما طالت
الحرب أو اشتدت حدتها سيرتفع عدد الالجئين .وقد شملت الموجات األولى من الالجئين كبار السن واألطفال والنساء في سن العمل .ومع ذلك،
من المتوقع أن تشمل الموجات المستقبلية أيضًا الرجال في سن العمل بمجرد رفع األحكام العرفية مما سيؤدي تدريجيا ً إلى زيادة نسبة الالجئين في
سن العمل.
العقوبات .فرضت إستونيا قيو ًدا على تصدير البضائع إلى روسيا ،حيث اعتبارً ا من  10يوليو سيتم منع التصدير إلى روسيا والذي يشمل البضائع
االستراتيجية التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية مثل الطائرات بدون طيار أو أجهزة التصوير الحراري .كما سيؤثر الحظر على السلع
الفاخرة مثل الحقائب واألحذية واإللكترونيات وغيرها من األشياء التي تزيد تكلفتها عن  750يورو.
أثارت روسيا مخاوف في بروكسل بعد أن هددت باالنتقام من حظر ليتوانيا على عبور بعض البضائع عبر أراضيها إلى منطقة كالينينجراد
الروسية على بحر البلطيق ،بحسب رويترز .خالل األسبوع الماضي حظرت فيلنيوس نقل البضائع بموجب عقوبات االتحاد األوروبي عبر
األراضي الليتوانية من وإلى كالينينغراد في إشارة إلى عقوبات االتحاد األوروبي .ووفقا لجوزيب بوريل رئيس السياسة الخارجية باالتحاد
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األوروبي فإن ليتوانيا كانت ببساطة تطبق نظام عقوبات االتحاد ،ومع ذلك ،مع األخذ في االعتبار تهديد روسيا باالنتقام فإنه سيتحقق مما إذا كان
سيتم اتباع جميع القواعد الخاصة بالخظر .هذا وستستدعي وزارة الخارجية الروسية اليوم الثالثاء سفير االتحاد األوروبي في موسكو ماركوس
إيديرر بسبب حظر ليتوانيا لعبور البضائع.
بيئة .اعتمد البرلمان األوكراني مشروع قانون №" d-1-2207بشأن إدارة النفايات" .إن اعتماد القانون مهم من ناحية اثبات امتثال التشريعات
األوكرانية بتشريعات االتحاد األوروبي .وسيسمح مشروع القانون بإدخال التسلسل الهرمي األوروبي إلدارة النفايات وتجهيز نظام إدارة النفايات
على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية وإغالق مدافن النفايات القديمة ورفع ما تبقى منها إلى المعايير األوروبية وخلق الظروف لبناء البنية
التحتية الحديثة إلعادة تدوير النفايات في أوكرانيا وف ًقا للقواعد األوروبية والحدود المفتوحة للمستثمرين وغيرها.
الشؤون المالية .أصبحت أوكرانيا مراقبًا في شراكة  Blockchainاألوروبية ()EBPوهي مبادرة لتطوير استراتيجية االتحاد األوروبي بشأن
العمالت المشفرة وبناء البنية التحتية ذات الصلة للخدمات العامة .تعتبر صفة المراقب خطوة نحو العضوية الكاملة والتي كان المسؤولون
األوكران وأعضاء مجتمع العمالت المشفرة يدعون ويعملون من أجلها.
قصص من الحرب .بعد بداية الحرب الشاملة قالت أولها لينيوك مؤلفة اإلعالنات في غرب أوكرانيا وداعًا لزوجها الذي جند نفسه في قوات الدفاع
المحلية وبدأت في التطوع لنسج شبكات مموهة والقتال على الجبهة اإللكترونية .إنها تفعل ذلك للحفاظ على أوكرانيا دولة حرة وديمقراطية .اقرأ
عن سبب اعتقاد أولها بأن الحرية مهمة مثل التنفس في هذه القصة.
فيديو للمشاهدة .تم إرسال اآلالف من الالجئين من أوكرانيا إلى ما يسمى بمعسكرات التصفية ،حيث تم استجوابهم ثم اجبارهم على إعادة
التوطين في روسيا .وقد هرب بعض األوكران من هناك إلى إستونيا .استمع إلى القصص في فيديو نيو يورك تايمز تحت عنوان "البقاء على قيد
الحياة بعد معسكرات التصفية الروسية".
زاوية القراءة:
● وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية االتحاد األوروبي هو الرد المثالي على العدوان الروسي  -المجلس األطلسي
● عالمة تجارية جديدة لناشطين تستهدف الحرب األوكرانية وأزمة المناخ في ذات الوقت  -نيويورك تايمز ()nytimes.com
● أوكرانيا تنعي مقتل "جيلنا الذهبي" على الخطوط األمامية | الجارديان  -أصبحت وفاة رومان راتوشني البالغ  24عاما ً وهو ناشط بيئي بارز
لقي مصرعه أثناء قتاله مع الروس رمزاً لخسائر الحرب الفادحة في المجتمع.
● "ابننا يريد أن يصبح جنديًا" :مقابلة مع سيدة أوكرانيا األولى | اإليكونوميست
احصائيات:
● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  10صباحً ا 21 ،يونيو :2022
األفراد  -حوالي  ، 34100الدبابات  ، APV - 3606 ، 1496 -أنظمة المدفعية  ، MLRS - 239 ، 752 -أنظمة الحرب المضادة
للطائرات  ، 98 -طائرات ثابتة الجناحين  ، 216 -طائرات هليكوبتر  ، 181 -مستوى العمليات التكتيكية بدون طيار  ، 611 -صواريخ كروز
  ، 137قوارب  14 -مركبة وناقالت وقود  ، 2537 -معدات خاصة .59 -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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