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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي .اليومين ال154
بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا وآنا دوفها
أمن الطاقة .دول اإلتحاد األوروبي تستعد لمزيد من التخفيضات في إمدادات الغاز الروسي ،وقد وافق وزراء الطاقة األوروبيين يوم الثالثاء
على خطة طواريء لكبح الطلب بعد إبرام صفقات حل وسط للحد من تخفيض اإلمدادات في بعض الدول ،وفقا لرويترز .بناء على هذه
الصفقات ،لن يتطلب من القبرص ومالطا وايرلندا الحفاظ على الغاز ألنها غير مرتبطة بأي من شبكات غاز الدول األعضاء األخرى ،ويتضمن
االتفاق ايضا اقتراح على كافة دول االتحاد األوروبي بقطع استخدامها للغاز بشكل طوعي بنسبة  %15للفترة ما بين اغسطس ومارس عن
متوسط ما كان يستهلك في األعوام .2021-2017
وحهت الحكومة األوكرانية طلبا الى الحكومة األمريكية خاص ب"إقراض الغاز" وذلك لضمان موسم تدفئة مستقر .وفي هذا السياق ،صرح
رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال أن "التحضيرات ألصعب موسم شتاء في تاريخ البالد مستمر وفي إطار هذه التحضيرات تبحث
اوكرانيا عن كافة السبل الممكنة للتجهيز ألي سيناريو".
أعلن المكتب الصحفي لشركة "نافتوغاز" ان الحكومة تخلفت عن سداد سندات الشركة مشيرة الى توفر األموال على حسابها والكافية لسداد
المدفوعات وموضحة المخاطر والتأثيرات السلبية على نافتوغاز والبالد بشكل عام في حال "التقصير الشديد" في سداد سندات اليوروبوند
الخاصة بالشركة .ووفقا لبيان الشركة فإن مجلس الوزراء لم يسمح لمسؤولي الشركة بالوفاء بالتزاماتهم امام مالكي السندات لدفع المبالغ
الرئيسية المستحقة والفائدة .وتعتقد نافتوغاز أنه "من خالل حظر الدفعات يتحمل مجلس الوزراء األوكراني المسؤولية الكاملة عن جمع األموال
الالزمة الستيراد الغاز الطبيعي لموسم التدفئة ."2022/2023
ربحت شركة "اوكرإينيرغو" اول نصف مليار هريفنا في المزادات للوصول الى خطوط نقل الطاقة بين الدول عبورا من خالل رومانيا
وسلوفاكيا ،وقد سمحت الشركة بتصدير الكهرباء الى دول االتحاد األوروبي ليتمكن منتجي الطاقة في اوكرانيا من التحضير لموسم التدفئة.
السياسة الخارجية .تقوم وزارة الخارجية اإلستونية بتجهيز مقترحات إلى االتحاد األوروبي لتعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس .وقد
صرح وزير خارجية إستونيا أورماس رينسلو" :إن المفاد هو أننا ،إستونيا  ،سنقول لالتحاد األوروبي أن ال يصدر تأشيرات للمواطنين الروس
في ظل الظروف العادية .وفي ذات الوقت ،هناك حاالت إنسانية ،على سبيل المثال شركاء أليكسي نافالني الذين سيتم النظر في تأشيرات لهم
بشكل منفصل ".
العقوبات .مدد االتحاد األوروبي العقوبات االقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة من اقتصاد االتحاد الروسي لمدة ستة أشهر أخرى بسبب
العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا .تتكون العقوبات حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل والطاقة
والتكنولوجيا والسلع ذات االستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
فرضت المملكة المتحدة سلسلة أخرى من العقوبات ضد األفراد إضافة إلى العقوبات التجارية ،حيث تنطبق العقوبات الجديدة على تصدير وبيع
العناصر المدرجة في قائمة "االعتماد والسلع اإلضافية لمجموعة الدول السبع" إلى روسيا باإلضافة إلى حظر تصدير أو تسليم هذه العناصر من
دولة ثالثة إلى اي مكان في روسيا .كما وسعت المملكة المتحدة العقوبات المفروضة على تصدير وإتاحة وتوريد أو تسليم السلع المتعلقة بالطاقة
مثل النفط ومنتجات النفط والفحم ومنتجات الفحم .وتشمل القيود أيضًا استيراد وحيازة وتوريد أو تسليم الذهب من روسيا (باإلضافة إلى حظر
تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة ،والخدمات المالية ،والصناديق ،وخدمات السمسرة) .فيما يتعلق بالعقوبات الفردية ،شملت عقوبات المملكة
المتحدة تسعة وعشرين حاكمًا إقليميًا من جميع أنحاء روسيا والذين تم توجيههم من قبل الكرملين لتحويل األموال إلى ما يسمى ب"جمهوريات
دونيتسك ولوهانسك الشعبية" مما يسهل محاوالت االحتالل الروسي الرامية لسرقة األراضي من أوكرانيا.
محاكمة جرائم الحرب .أعلنت هانا يودكيفسكا قاضية المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في أوكرانيا أن التفيا قدمت طلبًا إلى أمانة محكمة العدل
للتدخل في قضية أوكرانيا ضد روسيا بموجب اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها .وف ًقا للنظام األساسي للمحكمة ،لكل من هذه
الدول الحق في التدخل باستثناء األطراف في القضية.
حقوق االنسان .ذكر مكتب المدعي العام أن  358طفالً لقوا مصرعهم و  690أصيبوا بجراح نتيجة العدوان المسلح لالتحاد الروسي في
أوكرانيا.
أفادت وزارة إعادة دمج األراضي المحتلة مؤق ًتا في أوكرانيا إن أوكرانيا أعادت  25جثة أخرى للجنود األوكران.
وقع رئيس مكتب نائب رئيس الوزراء للتكامل األوروبي واألوروبي األطلسي دميترو كابلون مع مفوضة الحكومة لسياسة االنتماء االجتماعي
كاترينا ليفتشينكو مذكرة تعاون مع مؤسسة دكتور دينيس موكويجي ومؤسسة الناجين من جرائم العنف الجنسي لضمان االستجابة السريعة
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الحتياجات ضحايا العنف الجنسي وتقديم المساعدة الضرورية للضحايا وتعبئة الموارد الالزمة لتلبية حقوق الضحايا في اإلنصاف وحصولهم
على التعويضات.
الهجرة القسرية .وف ًقا للدراسة االستقصائية التي أجراها معهد  ifoفإن  90بالمائة من الالجئين من أوكرانيا يرغبون في الحصول على وظيفة
في ألمانيا ،و  ٪42إما يعملون حاليًا في المجال الذي اختاروه أو يبحثون بنشاط عن وظائف تناسب مهاراتهم ،و  ٪32من الناس مستعدون للعمل
مقابل أجر أقل من ما تقدر به مهاراتهم .أما  ٪10فقط من الالجئين من أوكرانيا يقولون إنهم ال أمل لديهم في الحصول على وظيفة أو أنهم غير
مهتمين بالبحث عنها.
المدن تحت الهجوم .قصف الروس في  26يوليو  3مجتمعات في إقليم سومي مما أدى إلى إصابة امرأة واحدة ،في حين استمر قصف
المجتمعات الحدودية من قبل روسيا .كما ضربت صواريخ روسية صباح اليوم المنطقة الصناعية في خاركيف ،حيث وقع صاروخين من طراز
 . S-300هذا وصرح سيرهي براتشوك المتحدث باسم اإلدارة العسكرية اإلقليمية في أوديسا أن هجوما صاروخي وقع ليلة الثالثاء في المنطقة
باستخدام طائرات استراتيجية ،حيث ضرب الروس أوديسا من الطائرات بالصواريخ من مياه البحر األسود ،وحوالي الساعة الخامسة صباحً ا
قامت  10قاذفات بعيدة المدى على الفور بشن ثماني ضربات أخرى بالصواريخ ،وفقا ليوري إغنات المتحدث باسم القيادة الجوية للقوات
المسلحة األوكرانية .وقد أسفر ذلك عن وقوع أضرار في مبان خاصة بالقرى الساحلية أعقبها حريق.
مدن تحت االحتالل .صرح عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف إن ثالث قوافل من المعدات العسكرية تضم حوالي  100وحدة مرت عبر ميليتوبول
التي تم االستيالء عليها مؤق ًتا باتجاه خيرسون وقال":يقوم المحتلون بنقل كميات كبيرة من األسلحة الثقيلة عبر األراضي المحتلة .باألمس مرت
ثالث قوافل من المعدات عبر مدينة ميليتوبول باتجاه خيرسون والتي تضمنت ما مجموعه  100وحدة من المعدات الثقيلة وأكثر من  20دبابة
ومركبة " .وتهدف حركة المعدات الثقيلة إلى تعزيز الوجود الروسي حول خيرسون.
في غضون ذلك ،في ماريوبول ،يريد المحتلون إعادة تسمية ماريوبول ب "جدانوف" ،وذلك بحسب مستشار عمدة ماريوبول بيترو
أندريوشينكو .تم التخطيط للنظر في هذه المسألة عبر استفتاء زائف .باإلضافة إلى ذلك ،قام المحتلون الروس بتزويد سكان ماريوبول بمياه غير
صالحة لالستهالك كمياه للشرب والتي يتم جمعها من أنهار ماريوبول ،وذلك وفقا ألندريوشينكو بنا ًء على نتائج اختبار المياه.
األمن االقتصادي .وف ًقا لوزارة المالية األوكرانية ،ستتلقى أوكرانيا  7.4مليون يورو من  Kreditanstalt für Wiederaufbauوهو بنك
حكومي ألماني لإلقراض التفضيلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .سيتم توجيه أموال القرض إلى صندوق تنمية ريادة األعمال من
خالل البنوك الشريكة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعملة الوطنية مما سيساهم في الحفاظ على عمل المؤسسات المالية ويسمح
للشركات الصغيرة والمتوسطة باالستثمار في تدابير كفاءة الطاقة بموجب األحكام العرفية.
األمن الغذائي .بدأ مركز التنسيق المشترك عمله في اسطنبول والذي سيراقب عمل "ممرات الحبوب" وف ًقا التفاقية تصدير المواد الغذائية من
موانئ أوكرانيا الموقعة في اسطنبول .وقد أكد وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار أن عمل مركز التنسيق المشترك مستمر بشكل مكثف.
جمع مزارعو إقليم أوديسا حتى اآلن مليوني طن من الحبوب والبقوليات .وقد صرح سيرهي براتشوك المتحدث باسم رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في أوديسا أنه" :حتى  26يوليو ،قام المزارعون في إقليم أوديسا بجمع مليوني طن من الحبوب والمحاصيل البقولية .ومتوسط ما تم
جمعه من كل هكتار هو  25.5طن لكل هكتار".
الفضاء .أعلنت روسيا أنها ستوقف مشاركتها في مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام  .2024وقد صرح رئيس وكالة الفضاء يوري
بوريسوف" :سنقوم بالوفاء بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا لكن قرار مغادرة هذه المحطة بعد عام  2024قد اتخذ" .في ذات الوقت أعلن النظراء
األمريكيين أنه لم يتم تقديم أي وثيقة رسمية بهذا الشأن ولكن المناقشات حول التغييرات المحتملة جارية .هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه
من المتوقع أن روسيا قد تكون على استعداد لبيع نصف المحطة الخاصة بها إلى وكالة ناسا أو شركة خاصة ،بينما تدرس ناسا أيضًا ما إذا كان
بإمكان المركبات الفضائية األمريكية أن تتولى بعض مهام رفع مدار المحطة الفضائية.
جوائز .منح رئيس وزراء بريطانيا باإلنابة بوريس جونسون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي جائزة تشرشل تقديراً لـ "الشجاعة األخالقية".
وقد صرح بوريس جونسون إن "اختبار القيادة" الذي واجهه الرئيس األوكراني يقارن مع اختبار عام  1940الذي أظهر "عدم اكتراثه الشديد
بالخطر الجسدي".
دخلت العالمة األوكرانية أولينا فانيفا ضمن أفضل  15من العلماء الذين حصلوا على الجائزة الدولية "للنساء في مجال العلوم" .كرمت مؤسسة
لولاير واليونسكو  45عالمة بارزة في حفل توزيع جوائز المرأة الدولية في العلوم في مقر اليونسكو في باريس.
فاز فيلم " "Vision of a Butterflyللمخرج األوكراني  Maksym Nakonechnyبجائزة في مهرجان الفيلم األوروبي التاسع والعشرين في
باليتش (صربيا) .يحكي الفيلم عن قصة صعبة لمحاربة ترفض أن تكون ضحية.
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حصل الشعب األوكراني على جائزة استقالل هولندا" .اليوم ،في هولندا البلد الذي عملنا لفهمه لفترة طويلة تم تكريم الشعب األوكراني بجائزة
أخرى وهي جائزة خاصة الستقالل هولندا .وقد استلمها سفيرنا نيابة عن األوكران" جاء ذلك عن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
تعرف على أوكرانيا .كيف تكون شجاعا مثل أوكرانيا .دورة تفاعلية من خبراء في التاريخ والثقافة والتعليم الديني والسياسة وقطاع األعمال16 .
درس ل 12مؤلف ،مدة كل درس  10دقائق تسمح بالحصول على أبرز المعلومات عن أوكرانيا.
زاوية القراءة:
● صورة الشجاعة :سيدة أوكرانيا األولى أولينا زيلينسكا | فوغ  -في أوكرانيا هناك عشرات اآلالف من النساء في الخطوط األمامية بما في ذلك
في مواقع القتال ،وقد تحول دور زيلينسكا بشكل متزايد نحو دبلوماسية الخطوط األمامية ،حيث سافرت مؤخرً ا إلى واشنطن في زيارة غير
رسمية ومفاجئة التقت خاللها بالرئيس بايدن والسيدة األولى الدكتورة جيل بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين .كما خاطبت هناك الكونجرس
أيضًا وأخبرت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبيين أنها كانت تتحدث كأم وابنة وليس مجرد سيدة أولى وعرضت صوراً ألطفال
أوكران قُتلوا بصواريخ روسية بما في ذلك طفلة بلغت من العمر أربع سنوات وكانت مصابة بمتالزمة داون.
● الحرب تضيق االنقسامات بين الشرق والغرب في أوكرانيا | واشنطن بوست  -مع استمرار موسكو في شن حمالت األرض المحروقة في
الشرق والجنوب هاجر األوكران من منازلهم بأعداد كبيرة .غالبًا ما يتم المبالغة في االنقسامات في المجتمع األوكراني على الرغم من وجود
اختالفات ،ونقل األعمال التجارية باإلضافة إلى التنوع االجتماعي يوفران فرصة لتضييق الفجوة أو على األقل إعادة النظر في اآلراء وخاصة
أن البلد بأكمله في حالة حرب.
● أوكرانيا هي الفقرة القادمة لإلذالل في إمبراطورية ذل بوتين | نيويورك تايمز
احصائيات:
● ● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  10صباحً ا27 ،يوليو
 :2022األفراد  -حوالي  ، 4070الدبابات  ، APV - 3971 ، 1738 -أنظمة المدفعية  ، MLRS - 258 ، 883 -أنظمة الحرب المضادة
للطائرات  ، 117 -طائرة ثابتة الجناحين  ، 222 -طائرات هليكوبتر  ، 190 -مستوى العمليات التكتيكية بدون طيار  ، 726 -صواريخ كروز -
 ، 174قوارب وقوارب سريعة خفيفة  15 -مركبة ذات بشرة ناعمة وناقالت وقود  ، 2847 -معدات خاصة .75 -
كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

-

إدعم  ،TSE-MOE-MISTOالمؤسسة التي أنشأتها الفنانة األوكرانية  .ONUKAيقوم متطوعو المؤسسة بجمع ما هو ضروري
للجيش على الخطوط األمامية وتقديم المساعدات اإلنسانية للمجتمعات .نظمت المؤسسة مزادًا خير ًيا واشترت سيارة لتلبية
احتياجات الجيش وتبرعت بالعشرات من األغراض المختلفة للمدافعين بما في ذلك المعدات الطبية والتكتيكية والعسكرية وأجهزة
الكمبيوتر المحمولة.
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.

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