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الغزو الروسي ألوكرانيا
 2أبريل  2022اعتبارًا من  3 ،8:00أبريل .2022
الوضع العملي
تركز القوات الروسية جهودها في محاولة لتطويق الوحدات األوكرانية في منطقة عملية القوات املشتركة والوصول إلى الحدود
اإلدارية ملنطقتَي لوهانسك ودونيتسك .تدور املعارك الرئيسية في ماريوبول  ،بالقرب من إيزيوم وعلى مشارف سيفيرودونيتسك.
تشن القوات الروسية ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في العمق األوكراني.
اتجاهات كييف وزيتومير:
أفاد نائب وزير الدفاع حنا ماليار أن منطقة كييف قد تم تحريرها بالفعل من القوات الروسية .في األراضي التي استعادتها
القوات املسلحة األوكرانية  ،ال يزال خطر األلغام حادًا .وبحسب أوليكسي كوليبا  ،رئيس الطاقم اإلنساني في منطقة كييف ،
فإن القضاء عليه سيستغرق  10أيام على األقل.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
تواصل بعض القوات الروسية حصار تشيرنيهيف  ،لكن وفقًا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،تتركز املجموعة
الرئيسية على االنسحاب إلى االتحاد الروسي .القوات املسلحة األوكرانية تستأنف السيطرة على األراضي التي تم االستيالء
عليها مؤقتًا .أبلغت القيادة العملياتية "الشمالية" عن تحرير مستوطنة ميخايلو-كوتسيوبينسكي الحضرية بالقرب من تشيرنيهيف.
وأشار رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي  ،دميترو زيفيتسكي  ،إلى دخول عدد كبير من القوات الروسية من األراضي
الروسية إلى املنطقة.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القوات الروسية أغلقت مدينتي بورن وبوتيفل في منطقة سومي .وهي
محاطة بنقاط تفتيش  ،وتم تسجيل تراكم كبير من املعدات العسكرية الروسية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تواصل القوات الروسية حصار خاركيف ومحاولة التقدم بالقرب من إيزيوم.
أفاد أوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أن صواريخ جراد  MLRSأطلقت على حديقة Horkyi
في خاركيف  ،مما أدى إلى إصابة شخص واحد .كما تعرض الدرهاشي للقصف .وأدى القصف الروسي إلى إصابة مستشفى
منطقة باالكليا بأضرار جزئية .تم توضيح املعلومات حول الضحايا.
يتم قصف مدن سيفيرودونيتسك و روبيجني و ليسيتشانسك و توشكيفكا يوميًا من أنواع مختلفة من األسلحة الثقيلة .وبحسب
سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،فقد تضرر  19شيئًا من جراء القصف  ،بما في ذلك تسعة
مبانٍ سكنية وسبعة منازل خاصة ؛ أصيب شخص واحد .بعد القصف  ،تضرر خط أنابيب غاز بالقرب من سيفيرودونيتسك ،
وظل  100000مستهلك بدون إمدادات الغاز خالل النهار.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في منطقة دونيتسك  ،تهاجم القوات الروسية ترويتسكي و أفدييفكا و مارينكا و كراسنوهوريفكا .يستمر القتال من أجل
ماريوبول.
أفاد بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،بمقتل شخص واحد )في باخموت( ؛ وأصيب خمسة
أشخاص بجروح )في باخموت وأودرادني ومارينكا( نتيجة القصف.
اتجاه دنيبرو:
وفقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتني ريزنيشنكو  ،تضررت خطوط السكك الحديدية نتيجة الهجوم
الصاروخي على منطقة بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك .أصيب شخص واحد.
أعلن رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في بولتافا دميترو لونني ضربات صاروخية على البنية التحتية مليرهورود .وأدى القصف
إلى تضرر املدرج والبنية التحتية للمطار املحلي .اندلع حريق في مستودع وقود وزيوت .كما أفاد أنه نتيجة للهجوم الروسي على
كريمنشوك في صباح  2أبريل  ،تم تدمير املصفاة ومخازن الوقود والزيوت.
االتجاه الجنوبي:
شنت القوات الروسية غارات جوية على أوديسا  ،أسقطت بعض الصواريخ بالدفاع الجوي.
اتجاه بوديليا:
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أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خملنيتسكي  ،سيرهي هامالي  ،أن القوات الروسية شنت هجوًما صاروخيًا على
منشأة صناعية بالقرب من شبيتيفكا في منطقة خميلنيتسكي.
مواجهة املعلومات
القوات الروسية تشوش االتصاالت في إنيرهودار التي استولت عليها مؤقتا .صرحت األوكرانية برافدا أن خدمة اإلنترنت
والهاتف السلكية قد اختفت في املدينة .أفادت دائرة األمن األوكرانية بأنها لم تقدم أي بيانات رسمية أو أجرت أي تحقيقات في
هجمات إلكترونية محتملة تشنها الصني على املوارد العسكرية األوكرانية عشية الغزو الروسي في  24فبراير .وبالتالي  ،ال
عالقة لجهاز األمن األوكراني بالنتائج التي توصل إليها الصحفيون في صحيفة ذا تايمز في اليوم السابق  ،الذين زعموا قيام
الحكومة الصينية بهجمات القرصنة على املوارد األوكرانية  ،نقالً عن مصادر من جهاز األمن األوكراني.
الوضع اإلنساني
في  2نيسان  /أبريل  ،تم إجالء  4217مواطنًا بحسب وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك .وصل
 1263شخصًا من ماريوبول وبيرديانسك إلى زابوروجي عن طريق وسائل النقل الخاصة بهم ) 765شخصًا من ماريوبول ،
 498من سكان بلدات في منطقة زابوروجي :بيرديانسك وميليتوبول وبولوهي وأوريخيف وفاسيليفكا( .يستمر إجالء سكان
ماريوبول بالحافلة .في منطقة لوهانسك  ،كان من املمكن إجالء ما يقرب من  2700مواطن من مدن سيفيرودونيتسك و روبيجني
و ليسيتشانسك و كريمينا و بوباسنا وقرية نيزني.
اعتبارًا من  2أبريل  ،سجل مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان  3342ضحية بني السكان املدنيني في
حا .أفاد مكتب املدعي العام بمقتل ما ال يقل عن  158طفالً وإصابة أكثر من 254
أوكرانيا 1325 :قتيال و  2017جري ً
آخرين في أوكرانيا منذ  24فبراير  /شباط.
أصدر مكتب املدعي العام إحصاءات عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي خالل الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا .حتى 2
أبريل  ،تم تسجيل  3927جريمة عدوان وجرائم حرب 3803 .منها انتهاكات لقوانني وأعراف الحرب -42 .التخطيط
والتحضير لحل وشن حرب عدوانية ؛  - 8دعاية الحرب - 74 .اآلخرين .كما تم تسجيل  2128جريمة ضد األمن القومي.
 1429منها تعد تعديًا على وحدة أراضي أوكرانيا وحرمة أوكرانيا ؛  - 390الخيانة  - 56التخريب - 253 .اآلخرين.
وأفاد عمدة بوتشا  ،الذي أطلق سراحه في منطقة كييف في اليوم السابق  ،بسقوط عدد كبير من الضحايا املدنيني في املدينة
نتيجة االحتالل الروسي .عشرات القتلى في ثياب مدنية يرقدون في شوارع بوتشا  ،بعضهم مقيد األيدي .دفن ما يقرب من
 300شخص في مقبرة جماعية .تم العثور على جثث عارية ألربع إلى خمس نساء حاولن حرقها على طريق سريع بالقرب من
كييف .وعثر على جثث العمدة املحلية أولها سوخينكو وزوجها اللذان اختطفهما الجيش الروسي في  23مارس آذار في قرية
موتيزين بعد اإلفراج عنه.
ورد أن املخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس توفي في ماريوبول .تم العثور على جثة املصور الصحفي األوكراني الشهير
ماكس ليفني  ،الذي اختفى يوم  13مارس في منطقة الحرب  ،في منطقة كييف.
يواصل رجال اإلنقاذ تفكيك الحواجز في مكان سقوط الصاروخ في مبنى اإلدارة اإلقليمية في ميكواليف ) 29مارس( .وبحسب
البيانات املحدثة  ،توفي  36شخصًا نتيجة الهجوم .وكان من بني الضحايا رئيسة الجالية البيالروسية في املنطقة تاتيانا
ديمنيكوفا.
استمرت عمليات اختطاف ممثلي حكومة املدينة في املناطق الخارجة عن السيطرة مؤقتًا .ألقت القوات الروسية القبض على
أوليكسي شيباييف  ،نائب رئيس جماعة نوفوسلوبيدسكا اإلقليمية املتحدة في منطقة سومي  ،بينما كان يرافق املساعدات
اإلنسانية .اعتبارًا من مساء يوم  1أبريل  ،ال توجد معلومات حول مكان وجود عمدة تافريسك )منطقة خيرسون( ميكوال رزاك.
في ميليتوبول  ،تم احتجاز سيرهي بريما  ،رئيس مجلس مقاطعة ميليتوبول  ،و  5مدراء مدارس ألكثر من أسبوعني.
قال وزير تنمية املجتمعات واألقاليم  ،أوليكسي تشيرنيشوف  ،إنه وفقًا للبيانات األولية  ،تم تدمير  6800مبنى سكني في
أوكرانيا نتيجة لألعمال العدائية .تعرضت ماريوبول وخاركيف وتشرنيهيف ألضرار خاصة.
مقاومة
تجمع سكان مدينة إنرهودار املحتلة مؤقتًا بمنطقة زابوروجييه في مسيرة مؤيدة ألوكرانيا في  2أبريل .استخدم الجيش الروسي
األسلحة ضد املتظاهرين .ومن بني الجرحى واملعتقلني من السكان املحليني.
الوضع االقتصادي
صرح مكتب رئيس أوكرانيا أنه وفقًا لوزارة املالية  ،تنفق أوكرانيا ما يقرب من  10مليارات دوالر شهريًا في الحرب.
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وفقًا للنائب األول لوزير االقتصاد األوكراني دينيس كودين  ،فإن توقعات وزارة االقتصاد النخفاض الناتج املحلي اإلجمالي في
الربع األول من عام  2022تبلغ  ، ٪16وقد يصل االنخفاض السنوي في الناتج املحلي اإلجمالي إلى .٪40
أفاد صندوق ممتلكات الدولة أن البرملان األوكراني تبنى مشروع القانون № ، 7192الذي ينش œنظاًما خاصًا الستئجار
ممتلكات الدولة خالل األحكام العرفية .إنه يخول الحكومة لتقديم مزايا للمستأجرين.
وفقًا لرئيس لجنة البرملان األوكراني للسياسة املالية والضريبية والجمركية دانيلو هيتمانتسيف  ،تم نقل  150شركة من مناطق
مختلفة من أوكرانيا إلى املناطق الغربية كجزء من برنامج اإلخالء من منطقة الحرب ؛  57منهم بدأوا العمل بالفعل.
أبلغ اثنان من األسواق األوكرانية الرئيسية )الو و روزيتكا( عن انخفاض كبير في عدد املوظفني  ،فضالً عن مشاكل كبيرة في
خسائر األصول والتخفيضات الكبيرة في املبيعات الشهرية.
األحداث السياسية والدبلوماسية
ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مع رئيس وزراء اململكة املتحدة بوريس جونسون الدعم الدفاعي ألوكرانيا  ،وتعزيز
العقوبات ضد روسيا والضمانات األمنية بعد الحرب .باإلضافة إلى ذلك  ،أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثات مع رئيسي
كولومبيا والتفيا حول الدعم اإلنساني ألوكرانيا  ،وكذلك الوضع املحيط بالغزو الروسي وجرائم الحرب فيه.
أجرى وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ووزيرة خارجية أملانيا أنالينا بربوك محادثة هاتفية بحثا فيها الوضع الحالي على
الجبهة .وشدد وزير الخارجية األوكراني على ضرورة فرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا وتعزيز الدعم الدفاعي ألوكرانيا.
في الوقت نفسه  ،قال وزير املجتمع والتنمية اإلقليمية  ،أوليكسي تشيرنيشوف  ،وفقًا لنتائج اجتماع مع الوزير االتحادي للتعاون
االقتصادي والتنمية سفينيا شولتز  ،إن أملانيا ستقدم  49مليون يورو لبناء مساكن للمشردين داخليًا في أوكرانيا.
منذ بداية أبريل  ،أوقفت ليتوانيا تماًما استيراد الغاز من االتحاد الروسي  ،لتصبح أول دولة في االتحاد األوروبي تتخذ مثل هذه
الخطوة .صرح وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيس أن هذه نقطة تحول في تاريخ استقالل الطاقة في ليتوانيا.
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.

