10:00 ,29.04.2022

الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليوم ال.65
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا

المدن تحت الهجوم .وقع في كييف مساء األمس انفجارين قويين ،حيث أصاب صاروخ بناية بنية تحتية استراتيجية ،بينما
الصاروخ الثاني سقط في حي سكني مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة  9بجراح .هذا واصابت الصواريخ الروسية
بنية تحتية في كل من فاستيف في إقليم كييف وكذلك في إقليم خميلنيتسكي .كما قامت القوات الروسية باستهداف الحواجز
في كل من إقليمي سومي وتشيرنيهيف .من ناحية أخرى ،تبقى كافة المدن المتواجدة تحت سيطرة األوكران في إقليم
لوهانسك دون مياه ،ووفقا لرئيس اإلدارة اإلقليمية في لوهانسك ستبقى ليسيتشانسك مقطوعة عن المياه حتى نهاية األعمال
العسكرية ألنه ليست هناك امكانية للقيام بالتصليح الالزم .والوضع مشابه في كل من روبيجني وبوباسنا وسيفيرودونيتسك
التي تبقى دون مياه ايضا .وفي سيفيرودونيتسك تم قصف مدرسة محلية .وفي إقليم دونيتسك اصابت الصواريخ مصنعا مما
ادى الى مقتل  3اشخاص واصابة  3بجراح .واستهدف صاروح ضواحي كراماتورسك يوم الخميس ،أما في ميكواليف
فأصاب صاروخ روسي شركة لتصنيع المواد البنائية.
ماريوبول .شنت القوات الروسية خالل ليلتي االربعاء والخميس حوالي  50هجمة جوية والقت عددا كبيرا من قنابل
الفوسفور على ماريوبول مما أدى الى تدمير جزء من آزوف ستال حيث كان يتواجد مستشفى ونتيجة لذلك يبقى عدد من
الجنود االوكران المصابين بجراح تحت األنقاض هناك .وفي الوقت ذاته ،أعلنت سلطات مدينة ماريوبول أن حوالي 100
ألف من السكان المحليين هم تحت خطر الموت بسبب الظروف الغير صحية ،حيث يعيش هؤالء االشخاص وكأنهم في
العصور الوسطى دون الوصول الى اساسيات الحياة بما في ذلك المياه والطعام واألدوية وذلك بسبب إعاقة كافة محاوالت
اإلجالء .وفي هذا السياق ،ذكر مكتب الرئيس زيلينسكي دون نشر التفاصيل أنه سيتم في  29ابريل اجالء المدنيين
المتواجدين مع آخر المدافعين عن مدينة ماريوبول الجنوبية.
خيرسون .المحتلون الروس ال يتخلون عن محاوالت تشكيل ما يسمى بجمهورية خيرسون الشعبية وذلك بالرغم من عدم
حصولهم على دعم السكان والسلطات المحلية إلجراء االستفتاء ذات الصلة في اإلقليم .وقد قام المحتلين في إقليم خيرسون
بتقييد حركة السكان المحليين وإعاقة وصول الشحنة اإلنسانية من األراضي الخاضعة للجيش األوكراني .ويفر السكان من
الحرب من نوفا كاخوفكا المحتلة مما ادى الى تقليص عدد الكادر الطبي الذي كان يساعد المحتاجين لرعاية طبية .ووفقا
لهيئة األركان العامة ،يقوم الجيش الروسي بحجز المواطنين بشكل غير قانوني وسرقة المزارعين.
السياسة الخارجية .األمم المتحدة .زار أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كييف وبورديانكا ،وصرح عقب
االجتماعات التي أجريت في أوكرانيا ان المناقشات المكثفة ال زالت متواصلة لتمكين اجالء المدنيين والمدافعين المحاصرين
من مصنع الصلب في ماريوبول .هذا وسيتوجه ممثلي األمم المتحدة برئاسة المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون
اإلنسانية أوسنات لوبراني إلى زابوريجيا للتحضير لإلجالء المحتمل من ماريوبل.
وزار رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف مع وفد مرافق كييف وايربين وقاموا باللقاء مع الرئيس زيلينسكي .وجاءت
هذه الزيارة بعد قطع روسيا إلمدادات الغاز الى بلغاريا ،حيث شدد رئيس الوزراء البلغاري ان بالده تبقى ثابتة في دعمها
ألوكرانيا .وتجدر اإلشارة الى ان روسيا قامت بقصف كييف باألمس اثناء تواجد امين عام االمم المتحدة والوفد البلغاري
هناك .وفي هذا السياق ،أعرب نائب رئيس المفوضية األوروبية بوريل عن صدمته من الهجوم على كييف أثناء تواجد
هؤالء الممثلين األجانب في المدينة.
الواليات المتحدة األمريكية .أيد مجلس النواب األمريكي بأغلبية ساحقة تشريع "قانون اإلعارة للدفاع عن الديمقراطية
األوكرانية لعام  ،"2022وتشير صحيفة نيويورك تايمز إن القانون سيسمح للواليات المتحدة بتسليم األسلحة إلى أوكرانيا
بشكل أسرع من خالل التخلص من مجموعة متنوعة من العقبات .وقد أعلن الرئيس األمريكي يوم الخميس عن طلبه الموجه
إلى الكونجرس بشأن اعتماد حزمة جديدة بقيمة  33مليار دوالر من شأنها توفير مساعدات عسكرية وإنسانية ألوكرانيا.
وتشمل الحزمة  20مليار دوالر من المساعدات العسكرية و  8.5مليار دوالر مساعدات اقتصادية ،والتي في حالة الموافقة
عليها ستخصص  20.4مليار دوالر لتزويد كييف والشركاء األوروبيين بمدفعية إضافية ومركبات مدرعة وقدرات مضادة
للدبابات ومضادة للطائرات .كما ستسمح الحزمة بتمويل حكومة أوكرانيا ودعم الغذاء والطاقة والخدمات الطبية ،فضالً عن
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مكافحة التضليل الروسي والروايات الدعائية .وأخيرً ا وليس آخرً ا ستدعم الحزمة الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة
الحجم خالل موسم حصاد الخريف وموضوع شراء الغاز الطبيعي.
اإلتحاد األوروبي .اقترحت المفوضية األوروبية حزمة جديدة من اإلجراءات لتعزيز نهج االتحاد األوروبي بشأن الهجرة
القانونية وذلك بعد دخول حوالي  5ماليين الجئ أوكراني إلى االتحاد األوروبي منذ الغزو الروسي .والهدف من هذه الحزمة
هو ليس فقط توفير مسارات قانونية أبسط للمهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية ولكن أيضًا حل مشكلة نقص العمالة ال
سيما في القطاعات مثل الرعاية الصحية .أما بالنسبة لألوكران الذين عبروا إلى االتحاد األوروبي والذين تم تقديم الحقوق
الكاملة لهم ،فإن المفوضية تقدمت باقتراح مشروع تجريبي خاص بهم فقط.
حلف الناتو مستعد لدعم أوكرانيا في التحول من أسلحة الحقبة السوفيتية إلى األسلحة واألنظمة الغربية الحديثة وف ًقا لمعايير
الناتو التي ستقوي الجيش األوكراني على المدى الطويل .وقد صرح ستولتنبرغ" :يستعد حلفاء الناتو لتقديم الدعم على مدى
فترة طويلة من الزمن وهم يساعدون أوكرانيا على االنتقال من المعدات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى األسلحة
واألنظمة األكثر حداثة التي تتوافق مع معايير الناتو والتي تتطلب أيضًا مزي ًدا من التدريب".
صوت البوندستاغ األلماني بأغلبية ساحقة لصالح توريد األسلحة الثقيلة ألوكرانيا ،حيث صوت  586نائبا من بين  693نائب
لصالح القرار بينما صوت ضده  100وامتنع سبعة عن التصويت .وقد استمرت المناقشات ذات الصلة أكثر من ساعة في
اليوم السابق .ويدعو هذا القرار الحكومة إلى "تكثيف امداد كييف باألسلحة الثقيلة" .وعلى سبيل المثال سيسمح القرار
بالمضي قدمًا في إجراء تبادل الدبابات والذي بموجبه يمكن لدول الناتو الشرقية إرسال دبابات الحقبة السوفيتية على الفور
إلى أوكرانيا واستالم الدبابات األلمانية في مرحلة الحقة كبديل لتلك التي تم ارسالها ألوكرانيا.
أعلنت البعثة المراقبة الخاصة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا عن اغالقها للبعثة في اوكرانيا ،وجاء هذا القرار بعد
رفض روسيا لتمديد تفويض البعثة.
التحقيق في جرائم الحرب .هولندا تنوي ارسال الشرطة العسكرية للمساعدة في تجميع األدلة نيابة عن المحكمة الجنائية
الدولية .وقد اطلقت المحكمة سابقا في مارس تحقيقا في جرائم الحرب حيث وصل محققون من فرنسا الى اوكرانيا واآلن من
المقرر ان يتبعهم وفد هولندي للعمل لعدة اسابيع.
في غضون ذلك ،أفادت رئيسة مكتب المدعي العام في اوكرانيا ايرينا فينيديكتوفا أن السلطات األوكرانية قد وجهت اتهامات
جنائية ضد  10جنود روس مشتبه بتورطهم في القتل الجماعي في بوتشا ،وهذه هي المرة االولى التي تمكنت بها البالد من
رفع قضية جرائم حرب ضد روسيا.
حقوق اإلنسان .تم اجراء حولة جديدة من تبادل األسرى بين اوكرانيا وروسيا حيث تم تحرير  45شخص من األسر
الروسي بينهم  13ضابط و 20جندي (منهم  5مصابين بجراح) وكذلك  12مدني ،وذلك وفقا إليرينا فيريشوك.
أمن الطاقة .يتواجد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في أوكرانيا ضمن بعثة رسمية ،والذي قد أكد
أن صاروخا حلق مباشرة فوق محطة للطاقة النووية بالقرب من مدينة يوجنواوكراينسك .أيضًا ،أثناء زيارة البعثة المراقبة
إلى منطقة تشيرنوبيل تم التأكيد على أن مستويات اإلشعاع مرتفعة لكنها ال تزال ضمن النطاق اآلمن في المناطق التي
حفرت فيها القوات الروسية الخنادق في التربة شديدة التلوث.
أعلنت شركة شل أنها ستشدد قيودها على شراء النفط الروسي .لن تقبل الشركة بعد اآلن المنتجات المكررة بأي محتوى
روسي بما في ذلك الوقود المخلوط .وكانت قد أعلنت الشهر الماضي بالفعل عن قرارها بشأن التخلص التدريجي من شراء
الخام الروسي وجميع الهيدروكربونات الروسية من النفط إلى الغاز الطبيعي وذلك بعد مواجهة ضجة ضد الشركة لشرائها
شحنات خام روسية في األيام التي تلت غزو موسكو ألوكرانيا.
ُتعد صادرات الوقود األحفوري عامالً تمكينيًا رئيسيًا للتعزيز العسكري الروسي والعدوان الوحشي ضد أوكرانيا .وقد قام
مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف بتجميع مجموعة بيانات مفصلة عن خطوط األنابيب والتجارة المنقولة بحراً للوقود
األحفوري الروسي لتسليط الضوء على كيفية مساهمة مشتريات روسيا من النفط والغاز والفحم في الحرب.
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األمن الغذائي .تستمر سرقة الحبوب وإمدادات الغذاء من األراضي المحتلة مؤق ًتا ،حيث سرق المحتلون الروس  61طنا من
القمح من شركة زراعية في زابوريجيا .ويفيد التحقيق بأن الجيش الروسي نهب شركة زراعية في مدينة كاميانكا
دنيبروفسكا بعد تهدبد السكان المحليين هناك.
العقوبات .يجري االتحاد األوروبي التحضير لمجموعة العقوبات السادسة .من المرجح أن تشمل الجولة التالية من العقوبات
حظرا تدريجيًا على النفط الروسي وذلك بعد أن بدأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين قطع شحنات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.
يُزعم أن ألمانيا مستعدة للنظر في إدراج  ،Sberbankأكبر بنك في روسيا ،في حزمة عقوبات االتحاد األوروبي المقبلة،
وذلك بحسب بلومبرج.
استطالعات الرأي األخيرة .أجرت منظمة األبحاث الروسية غير الحكومية "ليفادا سنتر" خالل الفترة من  21إلى  27أبريل
استطالعًا وطنيًا روسيًا بشأن الحرب الروسية األوكرانية .تظهر نتائج االستطالع التي صدرت في  28أبريل أن االهتمام بـ
"العملية العسكرية الخاصة" في روسيا آخذ في التضاؤل ،بينما ال يزال الدعم ألعمال القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا
مرتفعًا ٪ 74 :من الروس يؤيدون تصرفات القوات المسلحة الروسية .ومع ذلك مقارنة بشهر مارس فقد انخفض هذا الرقم
بشكل طفيف .هذا ويلقي معظم المشاركين اللوم على دول االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي ( )٪57والحكومة
األوكرانية ( )٪17لتدمير وقتل المدنيين في أوكرانيا .كما يعتقد  ٪73من المستطلعين أن "العملية العسكرية الخاصة"
ستنتهي بانتصار روسيا.
الثقافة .لقد سرق المحتلون الروس وأخذوا إلى دونيتسك أكثر من  2000معروض فريد من نوعه من متاحف ماريوبول،
وذلك وف ًقا لمجلس المدينة ،ومن بينها أعمال أصلية لـكوينجي وآيفازوفسكي وأيقونات قديمة وملف توراة فريد مكتوب بخط
اليد .هذا واستولى المحتلون الروس على متحف مدينة ميليتوبول للعلم المحلي والذي كان يضم الذهب السكيفي من القرن
الرابع قبل الميالد ،جاء ذلك عن اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريجيا.
رأي .بينالي البندقية جاري ومهرجان كان يقترب ،والنقاشات حول مشاركة الفنانين الروس تتواصل ،فهل سيبقى الفن ال
سياسيا؟ او العكس؟ هل الفن هو وسيلة للدعاية السياسية .اقرأ الرأي" :الفن دون السياسة او  5حقائق حول روسيا" بقلم اولغا
بيرزول ،امينة افالم ومديرة ثقافية ومبرمجة سابقة لدى  Docudays UAومديرة سابقة لتصنيع االفالم في المعهد
االوكراني.
زاوية القراءة:
● ما هي الخطوة التالية لبوتين؟ انظر الى سوريا | بوليتيكو
● رئيس الوزراء األوكراني يقول إن التخطيط إلعادة اإلعمار يجب أن يبدأ اآلن | اإليكونوميست
● ممثلي مؤسسة "ارجع على قيد الحياة" | reporters.media
● الحرب في أوكرانيا هي حرب استعمارية بقلم تيموثي سنايدر | نيويوركر
احصائيات:
● عاد  ٪25من األوكران إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الشاملة ،حسب فوربس .يعرض التقرير حسابًا تقديريًا استنا ًدا إلى
البيانات التي قدمتها األمم المتحدة وحكومات البلدان المختلفة ،باإلضافة إلى شركة تشغيل الهاتف المحمول فودافون.
● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة 10
صباحً ا 29 ،أبريل  :2022األفراد  -حوالي  ، 23000الدبابات  ، APV - 2418 ، 986 -أنظمة المدفعية MLRS - ، 435 -
 ، 151أنظمة حربية مضادة للطائرات  ، 73 -طائرات  ، 189 -طائرات هليكوبتر  ، 155 -مركبة  ، 1695 -قوارب ، 8 -
ناقالت وقود  ، 76 -طائرات بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي  ، 229 -معدات خاصة  ، 31 -نظام SRBM
المحمول  .4 -أيضًا  ،اتبع العداد التفاعلي للخسائر الروسية.
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كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

موقع المساعدات اإلنسانية .help.gov.ua
ادعم المخبز المتواجد في كييف  Good Bread for Good Peopleالذي يوفر العمل لذوي
االحتياجات ويقدم الخبز لسكان كييف المتواجدين في المدينة.
ادعم المركز االنساني القريب اليك.
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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