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الغزو الروسي ألوكرانيا
 3أبريل  2022اعتبارًا من  4 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تواصل القوات الروسية قصف البنية التحتية املدنية وقواعد تخزين الوقود وزيوت التشحيم .تتركز الجهود الرئيسية
على التحضير الستئناف العمليات الهجومية وفرض السيطرة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
اتجاهات كييف وزيتومير:
أعلنت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية عن اكتمال انسحاب القوات الروسية من أراضي منطقة كييف.
سيطرت الوحدات املحمولة جواً األوكرانية على جزء من الحدود األوكرانية البيالروسية بالقرب من بريبيات.
أفادت القيادة الجوية "سنتر" عن توجيه ضربة صاروخية ضد مدينة فاسيلكيف )منطقة كييف( .أسقطت أنظمة
الدفاع الجوي بعض الصواريخ .وبحسب التقارير األولية  ،أصيب عدة أشخاص.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
يستمر انسحاب القوات الروسية من منطقتي تشيرنيهيف وسومي .حرر الجيش األوكراني املراكز السكانية في
كوليتشيفكا و ياهدني و إيفانيفكا في منطقة تشيرنيهيف  ،حيث توجد التقاطعات على الطريق السريع كييف-
تشيرنيهيف.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في اتجاه خاركيف  ،الوضع حاد للغاية حول إيزيوم  ،حيث تواصل القوات الروسية مهاجمة املواقع األوكرانية.
واسقطت طائرة روسية قرب البلدة.
كما يستمر قصف خاركيف .أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،في  3أبريل /
نيسان  ،أن القوات الروسية شنت خالل الساعات األربع والعشرين املاضية  21هجوماً باملدفعية والهاون والدبابات
على املدينة ومحيطها .في مساء يوم  3أبريل  /نيسان  ،قصف الجيش الروسي مباني سكنية في حي سلوبيدسكي
في خاركيف .وبحسب املعلومات األولية ُ ،قتل سبعة أشخاص وأصيب  34آخرون )بينهم ثالثة أطفال( نتيجة
القصف.
باإلضافة إلى ذلك  ،أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف بقصف قافلة كانت في طريقها إلجالء الناس
من املستشفى املدمر في منطقة باالكليا املحتلة مؤقتًا .وبحسب التقارير األولية ُ ،قتل سائق إحدى الحافلتني.
أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،أن القوات املسلحة األوكرانية تحتفظ بمواقع
في مناطق معينة من بلدتي روبيجني وبوباسنا .يستمر قصف سيفيرودونتسك وروبيزني وليسيتشانسكُ .قتل
شخص واحد في روبيزني نتيجة لألعمال العدائية ؛ أصيب ثالثة أشخاص )من سكان ليسيتشانسك و
نوفودروزيسك(ُ .قتل متطوعان أوكرانيان كانا يعمالن في توزيع املساعدات اإلنسانية خالل قصف بقذائف الهاون في
نوفودروشيسك.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
تواصل القوات الروسية محاولة فرض سيطرتها الكاملة على ماريوبول .القتال مستمر في أجزاء أخرى من الجبهة.
وأسفر القصف في أفدييفكا وهورهييفكا ومارينكا عن إصابة  5أشخاص بجروح.
وفًقا إليفان أريفييف  ،املتحدث باسم اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزيا  ،فإن قصف القرى والبلدات
السلمية في منطقة بولوهي بمنطقة زابوريزهزهيا مستمر  ،ويضع الجيش الروسي أسلحة ومعدات عسكرية على مقربة
شديدة من البنية التحتية السكنية للمناطق املأهولة بالسكان  ،و تجري إجراءات تصفية في األراضي املحتلة مؤقتًا.
االتجاه الجنوبي:
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وفقا لتقارير من هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،هناك قتال من أجل أولكساندريفكا في منطقة
ميكواليف في اتجاه جنوب بوه .تسعى القوات الروسية للسيطرة الكاملة على أراضي منطقة خيرسون.
تم تنفيذ هجمات صاروخية على ميكواليف .صرح فيتالي كيم  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ميكواليف  ،أنه
صا  ،وقتل شخص واحد .كما تعرضت بلدة أوجاكيف للقصف وسقط
نتيجة قصف املدينة  ،أصيب حوالي  11شخ ً
قتلى وجرحى.
وفًقا لسيرهي براتشوك  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في أوديسا  ،في ليلة  3إلى  4أبريل  ،شنت القوات
الروسية هجومًا صاروخيًا آخر على إحدى املنشآت في أوديسا.
االتجاه الغربي:
في مساء  3أبريل  /نيسان  ،أبلغ عمدة ترنوبل سيرهي نادال عن هجوم صاروخي على املدينة.
مواجهة املعلومات
أشارت خدمة الدولة لالتصاالت الخاصة وحماية املعلومات إلى أنه خالل شهر من الحرب  ،كان هناك بالفعل ثالثة
أضعاف هجمات القراصنة من مختلف األنواع مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي .ال تزال أكثر أنواع الهجمات
شيوًعا هي رسائل التصيد االحتيالي وتوزيع البرامج الضارة وهجمات .DDoS
الوضع اإلنساني
وبحسب إيرينا فيريشوك  ،وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،فقد تم إجالء ما يقرب من  2.7ألف شخص
عبر ممرات إنسانية في  3أبريل  /نيسان.
أفاد مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان أنه اعتباًرا من  3 00:00أبريل  ،كان هناك  3455ضحية
مدنية ) 1417قتيل و  2038جريحًا( منذ بدء الغزو الواسع النطاق ألوكرانيا من قبل االتحاد الروسي .صرح مكتب
ال في أوكرانيا بسبب أعمال الجيش الروسي ؛ أكثر من 258
املدعي العام أنه حتى صباح  3أبريل ُ ،قتل  158طف ً
جرحى.
ذكرت املدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أنه تم نقل  410جثث ملدنيني للفحص من مناطق منطقة كييف املحررة من
القوات الروسية في األيام األخيرة .نشرت رويترز صور األقمار الصناعية على األرجح تصور مقبرة جماعية في
بوتشا )منطقة كييف( تقع على أراضي كنيسة سانت أندرو.
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية لحقوق اإلنسان تقريراً عن عدد من جرائم الحرب
)االغتصاب والقتل وأعمال العنف األخرى( التي ارتكبتها القوات الروسية ضد املدنيني في املناطق الخاضعة للسيطرة
املؤقتة في مناطق تشيرنيهيف وخاركيف وكييف.
اتهمت ميليندا سيمونز  ،رئيسة السفارة البريطانية في أوكرانيا  ،الجيش الروسي بتعمد استخدام االغتصاب كسالح
عسكري  ،باعتباره "عمال متعمًدا من أعمال االسترقاق )لسكان األراضي املحتلة(".
أفادت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،في إشارة إلى السلطات املحلية في
ماريوبول  ،أن القوات الروسية نقلت ما يقرب من  40ألف من سكان املدينة إلى األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقة
دونيتسك أو االتحاد الروسي.
ذكرت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه اعتباًرا من  3أبريل  /نيسان  ،احتجزت القوات
الروسية عدة مئات من املدنيني  ،بما في ذلك  11زعيمًا للمجتمعات املحلية من مناطق كييف وخيرسون وخاركيف
وزابوريزهزهيا وميكواليف ودونيتسك.
ذكر نائب رئيس بلدية إيزيوم فولوديمير ماتسوكني أن املباني السكنية إليزيوم في منطقة خاركيف قد دمرت بنسبة
 ٪80تقريبًا ؛ ال توجد كهرباء وال تدفئة وال ماء في املدينة .ال يمكن حتى اآلن إحصاء عدد الضحايا بني سكان
إيزيوم.
أبلغ فالديسالف أتروشينكو  ،عمدة تشيرنيهيف  ،أن تشيرنيهيف دمرت بنسبة  .٪70هناك مشاكل في اإلمدادات
الغذائية في املدينة .بسبب نقص الكهرباء  ،يصعب على السكان تخزين الطعام وطهي الطعام.
مقاومة
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يواصل سكان خيرسون احتجاجاتهم العامة ضد االحتالل املؤقت للمنطقة من قبل القوات الروسية .خرج سكان
خيرسون وكاخوفكا إلى مسيرات مؤيدة ألوكرانيا .في كاخوفكا  ،استخدمت القوات الروسية أسلحة وقنابل يدوية
ضد املتظاهرين .وبحسب التقارير األولية  ،أصيب شخصان بجروح .اعتقل الجيش الروسي أربعة آخرين.
الوضع االقتصادي
أبلغت وزارة االقتصاد أنه في مارس  ، 2022انخفض تصدير السلع األوكرانية إلى النصف وانخفضت الواردات
أكثر من ثالث مرات .تأثرت صادرات املعادن واملنتجات الزراعية بشكل خاص.
أشار النائب األول لرئيس أوكرافتودور أندري إيفكو إلى أن  23ألف كيلومتر من الطرق و  273مبنى اصطناعيًا
)الجسور والجسور العلوية وما إلى ذلك( قد دمرت نتيجة للحرب في أوكرانيا .املبلغ اإلجمالي للضرر هو  874مليار
هريفنيا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
قرر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنشاء آلية عدالة خاصة للتحقيق في الجرائم العسكرية الروسية في أوكرانيا
ومقاضاة مرتكبيها .وتنطوي اآللية على عمل مشترك بني متخصصني وطنيني ودوليني )محققون ومّدعون وقضاة(.
ناشد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا املحكمة الجنائية الدولية واملنظمات الدولية األخرى للحضور إلى بوتشا
وغيرها من املناطق املأهولة بالسكان في منطقة كييف لجمع األدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي
ارتكبتها القوات املسلحة الروسية .أرسلت وزارة الخارجية األوكرانية بالفعل طلبًا مماثال إلى املحكمة الجنائية الدولية.
كما ذكر كوليبا أن الجيش الروسي قتل املدنيني عمدا في بوتشا وأشار أيضا إلى الحاجة إلى فرض عقوبات جديدة
فورية )حظر على النفط والغاز والفحم الروسي ؛ إغالق جميع املوان› للسفن والبضائع الروسية ؛ فصل جميع البنوك
الروسية عن سويفت( من جانب مجموعة السبع.
يعبر السياسيون األجانب عن غضبهم من جرائم الجيش الروسي في بوتشا .وصرح رئيس املجلس األوروبي ،
صدم بصور من املشهد .وقال إن االتحاد األوروبي سيساعد أوكرانيا في جمع األدلة لتقديم
شارل ميشيل  ،أنه ُ
روسيا إلى العدالة في املحاكم الدولية .أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بالده ستشدد العقوبات
على موسكو وستزيد املساعدات العسكرية واإلنسانية ألوكرانيا بعد "الهجمات الشنيعة على املدنيني" بالقرب من
كييف .ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تصرفات الجيش الروسي بأنها مقيتة وذّكرت بأن بالدها تعمل
مع دول أخرى لجمع األدلة للمحكمة الجنائية الدولية.
شددت تصريحات القادة الفرنسيني واألملان حول أحداث بوتشا على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات الدولية في
جرائم الجيش الروسي ضد املدنيني وتقديمهم للعدالة .قالت وزارة الخارجية األملانية أنالينا بربوك إن أملانيا ستشدد
العقوبات على روسيا .أعلن رئيس مولدوفا مايا ساندو يوم  4أبريل  /نيسان يوم حداد على القتلى في أوكرانيا.
رد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي على األخبار املتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها القوات املسلحة الروسية
في منطقة كييف بالدعوة لعقد قمة لالتحاد األوروبي تليها مناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا .في الوقت نفسه
 ،قال مورافيكي إن جرائم الجيش الروسي يجب أن تسمى أعمال إبادة جماعية .في وقت الحق  ،صرح الرئيس
البولندي أندريه دودا  ،في تعليقه على األحداث في بوتشا  ،أن هناك حاجة ماسة لتزويد القوات املسلحة األوكرانية
بأسلحة إضافية.
ضا بعمدة
وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى أوديسا مع شحنة من املساعدات اإلنسانية والتقى أي ً
املدينة هينادي تروخانوف.
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.

