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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليوم ال125
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا

المدن تحت الهجوم .لقد ارتكبت روسيا وتواصل ارتكاب العديد من األعمال اإلرهابية في اوكرانيا بشكل منتظم ،حيث
شن الروس باألمس سلسلة جديدة من الهجمات ضد المدنيين ،على وجه الخصوص تم استهداف مركز تجاري في
كريمينتشوك في إقليم بولتافا وقد كان يتواجد به في تلك اللحظة ما يزيد عن  1000مواطن ،ووفقا للبيانات األخيرة حتى
صباح اليوم قتل جراء القصف المذكور ما ال يقل عن  18شخص في حين اصيب  59بجراح بينهم  40تم تنقلهم الى
المستشفى إضافة الى اعتبار  40شخص مفقود .كما بلغت المساحة التي اندلع فيها الحريق  10،300متر مربع.
واصلت القوات الروسية قصف خاركيف يوم اإلثنين مستهدفة األحياء السكنية مباشرة في المدينة وخاصة شمال سالتيفكا
مما أسفر عن مقتل  5اشخاص وجرح  22بما في ذلك  5أطفال ،وذلك وفقا لرئيس إدارة إقليم خاركيف.
في ليسيتشانسك قصفت القوات الروسية  MLRSعلى حشد من الناس قد قاموا بالتجمع للحصول على مياه تقنية ،حيث
تواجه المدينة اضطرابات في امدادات المياه وعليه فإن الحصول على المياه هو تحدي يومي بالنسبة للسكان هناك .ولقد
أدى القصف الى مقتل  8اشخاص بما في ذلك قاصران وكذلك جرح  21شخص من بينهم عدة اشخاص اضطروا لعملية
بتر االطراف.
في اوتشاكيف في إقليم ميكواليف تم تسجيل قصف في الصباح الباكر مما الحق الضرر بالسوق المركزي والبيت الثقافي
وعدة مباني سكنية وأسفر عن مقتل  3اشخاص بما في ذلك طفل وجرح  7آخرين .في ذات الوقت ،في بعض األحياء
ليست هناك امدادات غاز ومياه وكهرباء وانترنت.
المدن تحت اإلحتالل .تواصل القوات الروسية خطف األفراد في األراضي المحتلة ،حيث اختطف الغزاة هذه المرة نائب
في مجلس خيرسون اإلقليمي وابنه النائب في مجلس احدى القرى ،وفي نوفوكاخوفكا اختطف الروس رئيس احدى
المؤسسات التعليمية.
السياسة الخارجية .تحدث الرئيس زيلينسكي عبر الفيديو أمام قادة مجموعة السبع خالل القمة التي أجريت في برلين،
حيث حث المسؤولين على إمداد بالده بأنظمة صواريخ دفاعية معقدة وتقديم مزيد من الدعم لمنع روسيا من التقدم .كما
طلب زيلينسكي فرض العقوبات الجديدة ضد روسيا لمواصلة الضغط على الكريملين بسبب غزوها ألوكرانيا .والحقا،
في البيان الرسمي للقمة اتفق قادة مجموعة السبع على دعم اوكرانيا باإلجماع قدر الممكن وللفترة الزمنية الالزمة .وجاء
أيضا أنه سيتم تخصيص  29،5مليار دوالر ألوكرانيا كمساعدة مالية لمساعدة البالد في سد الفجوة الظاهرة في
الميزانية .وفي ذات الوقت ،سيتم تقديم دعم مادي للحكومة األوكرانية والشركات الخاصة في اوكرانيا عبر البنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وكذلك البنك الدولي بقيمة تصل الى  3،5مليار دوالر.
أكد جوزيب بوريل الممثل األعلى ونائب رئيس المفوضية األوروبية على أهمية التوسع اإلضافي باعتباره من مصلحة
االتحاد األوروبي االستراتيجية .ومع ذلك ،يشير رئيس الدبلوماسية األوروبية إلى أن االتحاد األوروبي نفسه يجب أن
يدرج اإلصالحات مستقبال":في الوقت الذي نسعى به لتنشيط فكرة توسع االتحاد األوروبي يجب علينا بذل الجهود
المماثلة إلصالح االتحاد األوروبي وعملية صنع القرار الخاصة به ،ألن االتحاد األوروبي الموسع يجب أن يكون قادرً ا
على العمل .وهذا يعني أيضًا تسهيل قاعدة اإلجماع في السياسة الخارجية عبر تصغير نطاق اإلجماع وكذلك في
المجاالت األخرى التخاذ المزيد من القرارات من خالل تصويت األغلبية المؤهلة".
وصلت رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى أوكرانيا يوم االثنين ،حيث قامت بزيارة كييف وبوروديانكا وبوتشا وإيربين .وجاء
في البيان الصادر عقب الزيارة" :إن كال البلدين يواجهان تهديدات العدوان الروسي والسياسة الروسية لذا يجب أن تكون
ردود أوكرانيا ومولدوفا على هذه التهديدات مشتركة" .كما ناقش الرئيسان الجهود المشتركة لمقاومة العدوان الروسي
والتعاون المحتمل في مجال الطاقة ،باإلضافة إلى إعادة بناء خط السكك الحديدية لتعزيز االتصال بين البلدين.
زار السناتور األمريكي جيم ريش هوستوميل وإيربين ،كما التقى بالرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف
لمناقشة الهجوم الروسي المتواصل على أوكرانيا .وزار الوفد أيضا مطار أنتونوف الدولي حيث دمرت القوات الروسية
أكبر طائرة أوكرانية في العالم "مريا".
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يجتمع مجلس األمن الدولي اليوم لمناقشة الفظائع الروسية المرتكبة ضد المدنيين في اوكرانيا.
العقوبات .أعلنت كندا يوم االثنين عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها ألوكرانيا ،حيث ستشمل
الحزمة الجديدة العقوبات ضد  6افراد و 46كيان قانوني ذات صلة بمجال الدفاع الروسي وكذلك  15اوكراني يدعم
روسيا و 13فرد بيالروسي وكيانين في بيالروسيا ،وذلك وفقا لتصريح صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي جستين
ترودو .كما ستشمل العقوبات ايضا حظرا على تصدير التكنولوجيا التي قد تساهم في تعزيز صناعات الدفاع الروسي او
المجال العسكري الى كل من روسيا وبيالروسيا.
األمن الغذائي .تستهدف روسيا السكك الحديدية لتمنع اوكرانيا من تصدير الحبوب عبر الطرق البرية ،فضال عن البحر
األسود .وردا على ذلك ،ستقوم المملكة المتحدة باستثمار ما يصل الى  10ماليين جنيه استرليني في المواد والمعدات
الالزمة الصالح البنية التحتية للسكك الحديدية االوكرانية لتمكين عملية تصدير الحبوب من البالد عبر القطارات .هذا
وإن الحكومة البريطانية تناقش مع الحكومة األوكرانية كيفية تعزيز قدرات السكك الحديدية االوكرانية وتفعيل حركة
القطارات والحبوب ،بحسب البيان ذات الصلة.
صرحت تركيا أن ممر الحبوب سينطلق بعد شهر إذ تم االتفاق عليه ،ووفقا إلبراهيم كالين :حاليا اوكرانيا وروسيا
تمتلكان إجماال  40مليون طن من الحبوب وهذا الرقم هائل حيث يلبي  %35-30من االحتياجات العالمية ،وتجهيز
الممر واطالق عملية تصدير الحبوب يتطلب  4-3اسابيع .ووفقا للمتحدث بإسم الرئاسة التركية فإن تركيا مستعدة لعقد
اجتماع لممثلي األمم المتحدة وروسيا واوكرانيا لمناقشة تشكيل ممر الحبوب.
أمن الطاقة .أنهت هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا اتفاقيتين دوليتين مع االتحاد الروسي بشأن التعاون
بين البلدين في مجال األمن النووي ،حيث ستعتبر أوكرانيا االتفاقات التالية باطلة" :اتفاق بشأن التعاون بين وزارة حماية
البيئة والسالمة النووية في أوكرانيا والوكالة الفيدرالية لمراقبة ألمان النووي واإلشعاعي في روسيا" وكذلك "االتفاقية بين
اللجنة الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا و والوكالة الفيدرالية لمراقبة ألمان النووي واإلشعاعي في روسيا بشأن تبادل
المعلومات والتعاون في مجال ضمان األمان لالستخدامات السلمية للطاقة النووية" (تم التوقيع عليه في موسكو في 14
أغسطس .)2002
تستعد أوكرانيا لموسم التدفئة القادم .في هذا السياق ،صرح وزير تنمية المجتمعات واألراضي تشيرنيشوف إن موسم
التدفئة سيبدأ في وقته المحدد والرسوم لن تزيد وستظل مستقرة ،ولكن الموسم سيكون األصعب في تاريخ أوكرانيا .حاليًا،
تشمل بعض التحديات الرئيسية تدمير البنية التحتية الحيوية على وجه الخصوص تدمير  331موقع للغاليات أو إضراره،
إضافة إلى تدمير ثالث شركات للتدفئة والطاقة في مدن اوختيركا وتشيرنيهيف وكريمينتشوك .كل هذه التدميرات بحاجة
الى اصالح قبل حلول موسم التدفئة.
أعلنت روسيا عن اطالق غارة جوية جديدة على أوكرانيا ،حيث أفادت وزارة الدفاع في االتحاد الروسي هذه المرة أن
المدافعين األوكران موجودين على أراضي محطة كريفي ريه للطاقة وتزعم أنهم يريدون إثارة هجوم هناك .وبذلك تزعم
الدولة المعتدية بأنها لن تضرب محطة الطاقة لكنها "تحذر" من أن أوكرانيا نفسها يمكنها أن تفعل ذلك .وفي بيان رسمي،
أفادت شركة  DTEKللطاقة إن الشركة ليس لديها جيش أوأسلحة .وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إصدار تصريحات مماثلة
ساب ًقا قبل أن تضرب روسيا بعض المدن المحددة كما حدث في أوديسا خالل الربيع.
حتى  27يونيو تبقى حوالي  768مستوطنة أي حوالي  591000مستهلك بدون كهرباء في أوكرانيا بسبب األضرار
الناجمة عن األعمال العدائية ،على وجه الخصوص في منطقة دونيتسك حوالي  348ألف شخص مقطوع عن الكهرباء
وفي لوهانسك أكثر من  128.2ألف مواطن ،وخاركيف حوالي  32.2ألف شخص وميكواليف  30.2ألف مستهلك.
مالحقة جرائم الحرب .يقاضي رينات اخميتوف وهو اغنى شخصية اوكرانية ومالك شركة  DTEKروسيا في المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان بسبب انتهاك نظام فالدميمير بوتين لحقوقه في ممتلكاته عبر غزو اوكرانيا .كما تشمل القضية
ادلة على تدمير مواقع بنية تحتية وتفجيرات مصنع آزوف ستال للصلب في ماريوبل المحاصرة ،وذلك بحسب البيان ذات
الصلة.
األمن الرقمي .أعلنت مجموعة القرصنة الروسية  Killnetعن مسؤوليتها يوم االثنين عن هجوم  DDoSالذي دام
استمر أليام على الخدمات العامة في ليتوانيا مؤكدة أن الضربة كانت ر ًدا مباشرً ا على حصار البضائع الذي فرضته
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فيلنيوس على أراضي كالينينغراد الروسية .صرح نائب وزير دفاع ليتوانيا أن األهداف الرئيسية للهجمات كانت مؤسسات
الدولة ومؤسسات النقل والمواقع اإلعالمية.
الثقافة .دمر المحتلون الروس ما يزيد عن  60مؤسسة وموقع ثقافي في إقليم لوهانسك منها  14بالكامل ،وذلك وفقا
لرئيس إقليم لوهانسك الذي أفاد أنه قبل الغزو كان هناك  643موقع ثقافي في إقليم لوهانسك واآلن أغلب هذه المواقع
( )582تتواجد في األراضي المحتلة مؤقتا من قبل الروس.
بودكاست .استمع إلى حلقة بودكاست "هل ترتكب روسيا إبادة جماعية في أوكرانيا؟" .UkraineWorld.org
كريستوفر أتوود باحث في معهد هاريمان بجامعة كولومبيا ومساهم ومستشار لتقرير عن انتهاكات روسيا التفاقية اإلبادة
الجماعية في أوكرانيا والذي نشره مؤخرً ا معهد الخطوط الجديدة لالستراتيجية والسياسة ومركز راؤول والنبرغ لإلنسان.
حقوق.
زاوية القراءة:
●الفساد في أوكرانيا :ما مدى أهمية المشكلة؟ ( - )voxukraine.orgعلى أوكرانيا أن تقوم بواجبها لمحاربة الفساد،
وهناك بوادر جيدة ،حيث تعمل أوكرانيا تدريجيا ً على تحسين بنيتها التحتية لمكافحة الفساد .كما أن المجتمع يطالب بكبح
ً
حافزا قويًا لمحاربة المشكلة.
جماح الفساد ،في حين يقدم وضع المرشح في االتحاد األوروبي
● التحدث أو ال  -هل هذا هو السؤال لحلف الناتو؟ | بوليتيكو  -هل يتم بذل جهود كافية في الوقت الحالي إلرسال رسالة
ردع قوية وذات مصداقية إلى موسكو؟
● "ال أحد يستطيع التدخل في هجومنا" :يقارن مدير هيرميتاج ميخائيل بيوتروفسكي التصدير الروسي للثقافة بـ "عملية"
البلد في أوكرانيا ()theartnewspaper.com
احصائيات:
● في منطقة كييف تم تدمير  4835منزاًل خاصًا بالكامل وتعرض  13292منزل ألضرار جزئية ،بحسب أوليكسي كوليبا رئيس
اإلدارة العسكرية إلقليم كييف .كما تم تدمير  161مبنى متعدد الطوابق بشكل كامل واضرار  975بشكل جزئي 11،319 .أسرة
بحاجة إلى سكن.
● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  10صباحً ا28 ،
يونيو  :2022األفراد  -حوالي  ، 35250الدبابات  ، APV - 3704 ، 1567 -أنظمة المدفعية ، MLRS - 243 ، 778 -
أنظمة الحرب المضادة للطائرات  ، 102 -طائرة ثابتة الجناحين  ، 217 -طائرات هليكوبتر  ، 185 -مستوى العمليات التكتيكية
بدون طيار  ، 636 -صواريخ كروز  ، 139 -قوارب  14 -مركبة ذات بشرة ناعمة وناقالت وقود – .2589

كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
 انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشرهذا التحديث.
 اشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في تويتر وعلى موقعنا االلكتروني.شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!
ترجمة ليا رضا.

