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الغزو الروسي ألوكرانيا
 1أبريل  2022اعتبارًا من  2 ،8:00أبريل .2022
الوضع العملي
القوات الروسية تتراجع في اتجاهي كييف وتشيرنيهيف .ابتعد الخط األمامي بشكل كبير عن العاصمة األوكرانية .القتال النشط
يدور في منطقتي دونيتسك ولوهانسك  ،حيث تواصل القوات الروسية مهاجمة املدن املحاصرة ماريوبول وروبيزني وبوباسنا .كما
ركز الطيران الروسي نشاطه في الشرق  ،في محاولة للتهرب من الدفاع الجوي األوكراني.
اتجاهات كييف وزيتومير:
القوات الروسية تواصل االنسحاب من ضواحي كييف .يركزون جهودهم على الدفاع عن خطوط معينة لتغطية انسحاب القوات.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بأن عمليات التعدين وتدمير البنية التحتية نشطة لتأخير تقدم القوات
األوكرانية.
في االتجاه الشمالي الغربي  ،استأنف الجيش األوكراني السيطرة على العديد من املراكز السكانية  ،بما في ذلك بوتشا
وديميدف وديمر وبوروديانكا .أفاد أوليه بيرهوفي  ،نائب مجلس مدينة إيفانكيف  ،أن القوات الروسية غادرت بلدة إيفانكيف .في
االتجاه الشرقي  ،وفقًا ملا ذكره رئيس بلدية بروفاري إيهور سابوجكو  ،غادرت القوات الروسية أراضي مقاطعة بروفاري في
منطقة كييف.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
تراجع تدريجي للقوات الروسية في منطقة تشيرنيهيف .وأكد هذه املعلومات فياتشيسالف تشاوس  ،رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في تشيرنيهيف.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
وبحسب أوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،تواصل القوات الروسية قصف املنطقة بأنواع مختلفة
من األسلحة .تعرضت مدينة خاركيف وضواحيها للنيران .في الوقت نفسه  ،انخفض نشاط الطيران الروسي حول خاركيف.
ال تزال إيزيوم نقطة ساخنة في منطقة خاركيف  ،وتستعر األعمال العدائية من حولها .تحتفظ القوات الروسية بجزء من املدينة
ومعابر عائمة فوق نهر سيفرسكي دونيتس بالقرب منها .وبحسب هيئة األركان العامة  ،فإنهم غير قادرين على التقدم أكثر في
االتجاهني الجنوبي والشرقي.
في منطقة لوهانسك  ،تواصل القوات الروسية مهاجمة بلدتي بوباسنا و روبيجني .ضربات جوية روسية على مناطق روبيجني
وبيال هورا وسيفيرودونيتسك .في ليلة  2-1أبريل  /نيسان  ،تعرضت مدن سيفيرودونيتسك وروبيزني وليسيتشانسك وكريمينا
وهيرسك وقريتي بيريزوف وتوشكيفكا للقصف .ونتيجة لذلك  ،تضرر  31مبنى  -منازل سكنية ومرافق بنية تحتية.
ذكرت شرطة دورية منطقة لوهانسك أن مجموعات التخريب واالستطالع الروسية قامت بتلغيم الطرق في وسط ليسيتشانسك.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
تواصل القوات الروسية اقتحام ماريوبول .أفادت هيئة األركان العامة عن وقوع هجمات في اتجاه فيليكا نوفوسيلكا وروزدولني.
غارة جوية روسية على منطقة مارينكا.
وأشار رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،بافلو كيريلينكو  ،إلى أن القوات الروسية أطلقت خالل اليوم النار على
مارينكا وفوليدار ونوفوسيليفكا .قُتل  7أشخاص وأصيب .6
اتجاه دنيبرو:
أبلغ دميترو لونني  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في بولتافا  ،عن هجوم صاروخي خالل الليل على أحد مرافق البنية التحتية
في بولتافا .وذكر أيضا أنه تم تسجيل العديد من الضربات على مبان سكنية وبنية تحتية أخرى في الصباح في مدينة كريمنشوك.
في ليلة  1إلى  2نيسان  /أبريل  ،قصفت القوات الروسية أطراف بلدة كريفي ريه بعدة راجمات صواريخ .وبحسب رئيس كريفي
ريه أولكسندر فيلكول  ،فقد أدى القصف إلى اندالع حريق في محطة وقود.
في مساء يوم  1أبريل  /نيسان  ،وقعت انفجارات نتيجة إطالق صواريخ في دنيبرو.
االتجاه الجنوبي:
صرح ماكسيم مارشينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في أوديسا  ،أن القوات الروسية أطلقت ثالثة صواريخ إسكندر على
مركز سكاني في منطقة أوديسا  ،وكانت هناك إصابات.
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مواجهة املعلومات
قال عمدة ميليتوبول )منطقة زابوريزهجيا( إيفان فيدوروف في ماراثون تلفزيوني إن الروس يحاولون حجب اإلنترنت األوكراني
بالكامل في املدينة  ،مستمدين خطهم من شبه جزيرة القرم .وهكذا  ،يخلق االتحاد الروسي فراغًا إعالميًا لسكان ميليتوبول.
الوضع اإلنساني
في األول من أبريل  /نيسان  ،تم إجالء أكثر من  6000شخص  ،وفقًا لوزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا
فيريشوك .وصل  1431شخصًا ) 771شخصًا من ماريوبول و  670من سكان بلدات منطقة زابوريزهزهيا( إلى زابوريزهزهيا
عن طريق ممرات إنسانية في وسائل النقل الخاصة بهم .تم إجالء أكثر من  2.5ألف من سكان ميليتوبول وماريوبول بالحافالت
من ميليتوبول وبيرديانسك .في منطقة لوهانسك  ،تم إجالء  1735شخصًا.
أفاد مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان أنه اعتبارًا من  1أبريل  ،تم تسجيل  3257ضحية مدنية منذ بداية
حا( .يقول املدعون العامون لألحداث إن  153طفالً قُتلوا
املرحلة النشطة من النزاع في أوكرانيا ) 1276قتيال و  1981جري ً
وأصيب أكثر من  245في األعمال العدائية في أوكرانيا.
يستمر توضيح البيانات املتعلقة بعدد ضحايا الضربات الروسية على البنية التحتية املدنية في أوكرانيا .يُذكر أن  31شخصًا لقوا
مصرعهم جراء هجوم صاروخي على مبنى إدارة ميكواليف في  29مارس  /آذار ؛ توفي  29شخصًا في مبنى إدارة خاركيف
في  1مارس.
نتيجة لتبادل األسرى املحتجزين في منطقة زابوريزهزهيا  ،تم إطالق سراح  86جنديًا أوكرانيًا ) 15منهم من النساء(.
أعلن وزير الصحة فيكتور لياشكو أن  274مستشفى تعرضت للقصف في أوكرانيا منذ بداية الحرب ؛  -13غير قابل لالسترداد.
تم تعطيل  70سيارة إسعاف .ونتيجة لألعمال العدائية  ،قُتل  6من العاملني في املجال الطبي وأصيب  20بجروح خطيرة.
أصدرت وزارة البيئة تعليمات بأن القتال يغطي ثلث مساحة صندوق املحميات الطبيعية في أوكرانيا .تكبدت املحميات واملتنزهات
الوطنية خسائر كبيرة .وفقًا للعلماء  ،فإن  2.9مليون هكتار معرضة لخطر التدمير  ،والتي تحتاج إلى حماية على املستوى
األوروبي.
سجلت وزارة الثقافة  135حادثة جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية ضد التراث الثقافي في أوكرانيا .املباني الدينية )59
قطعة( تضررت أكثر من غيرها.
الوضع االقتصادي
وفقًا لرئيس الوزراء دنيس شميهال  ،زاد مجلس الوزراء من حجم صندوق االحتياطي بمقدار  73.3مليار هريفنا أوكرانية لتوفير
االحتياجات الرئيسية للجيش واالقتصاد.
أعلن رئيس لجنة السياسة املالية والضرائب والجمارك في البرملان األوكراني دانيلو هتمانتسيف أن البرملان وافق على قانون
يضمن السداد الكامل للودائع املصرفية لألفراد خالل األحكام العرفية.
في خطاب بالفيديو  ،قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إنه في غضون يومني قدم أكثر من  25ألف أوكراني طلبًا في طلب
"ديا" للحصول على تعويض عن منازل وشقق دمرتها القوات الروسية.
أفادت وزارة املالية أن إيرادات املوازنة العامة للدولة في مارس كانت عند مستوى  ٪92.9وبلغت  103.4مليار هريفنيا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
التقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيسة البرملان األوروبي روبرتا ميتسوال في كييف .ناقش السياسيون التنسيق
بني البرملانات األوروبية لدعم أوكرانيا.
ناقش فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية املفاوضات األوكرانية الروسية  ،وأهمية الضمانات
األمنية ألوكرانيا  ،وكذلك مبادرة إنشاء ممر إنساني إلجالء ماريوبول.
عقد االتحاد األوروبي والصني قمة ثنائية عبر الفيديو كونفرنس .دعا االتحاد األوروبي الصني إلى دعم الجهود املبذولة إلنهاء
إراقة الدماء في أوكرانيا على الفور  ،تماشيًا مع دور الصني في العالم كعضو دائم في مجلس األمن الدولي.
أعلنت وزارة الخارجية البلغارية أن السكرتير األول للسفارة الروسية في صوفيا شخص غير مرغوب فيه  ،حيث تشتبه السلطات
البلغارية في التجسس.
قررت وزارة الدفاع األملانية السماح ألوكرانيا بتزويد حوالي  ، BMP-1s 60والتي كانت في املاضي في خدمة جيش جمهورية
أملانيا الديمقراطية  ،وهي اآلن في جمهورية التشيك.
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وافقت وزارة الدفاع األمريكية على تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة  300مليون دوالر .على وجه
الخصوص  ،يتعلق األمر بنقل املركبات الجوية غير املأهولة واملدافع الرشاشة وأنظمة االتصاالت املحمية التكتيكية إلى القوات
املسلحة  ،إلخ.
يتم جمع املعلومات الواردة في امللخص من مصادر رسمية  -تقارير سلطات الدولة في أوكرانيا ووكاالت األنباء األوكرانية
والدولية .يتم فحص دقة البيانات بعناية من قبل فريق املشروع وتصحيحها في حالة وجود أخبار كاذبة.

