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الغزو الروسي ألوكرانيا
 4أبريل  2022اعتبارًا من  5 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تزيد القوات الروسية من إمكاناتها الهجومية في االتجاه الشرقي  ،الذي يتحول إلى مسرح رئيسي للعمليات
العسكرية .في جنوب أوكرانيا  ،تعيد الوحدات الروسية تجميع قواتها وتحاول تحسني الوضع التكتيكي في أقسام
معينة من الجبهة .في الشمال  ،تم االنتهاء من انسحاب القوات الروسية من منطقتي تشيرنيهيف وسومي.
اتجاهات كييف وزيتومير:
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زيتومير  ،فيتالي بونتشكو  ،أن أراضي املنطقة قد تم تحريرها بالكامل من
القوات الروسية.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
انسحب الجيش الروسي من تشيرنيهيف  ،وتم تنظيم طريق آمن نسبيًا للمساعدات اإلنسانية وعمليات اإلجالء إلى
املدينة.
استأنفت القوات املسلحة ألوكرانيا السيطرة على منطقة سومي بأكملها.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
وفي منطقة خاركيف  ،تستعد القوات الروسية ملواصلة العمليات الهجومية بالقرب من بلدة إيزيوم في اتجاه
سلوفيانسك وبارفينكوف .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية برحالت استطالع روسية بدون طيار
في اتجاه بارفينكوف واالستيالء على قرية برازكيفكا.
القوات الروسية تواصل حصار خاركيف وقصفها .في ليلة  4-3أبريل  ،تم قصف املناطق السكنية في املدينة
)بياتيكاتكي  ،أوليكسييفكا  ،سالتيفكا( .كما تعرضت مدينة الدرهاشي للقصف  ،مما أدى إلى مقتل ثالثة أشخاص
وإصابة سبعة آخرين.
على أراضي منطقة لوهانسك  ،تواصل القوات الروسية مهاجمة روبيجني و بوباسنا  ،وتستعد ملهاجمة
سيفيرودونيتسك.
جرح اثنان من الكهنة في روبيجني .وأبلغ أركان عملية القوات املشتركة عن إصابة ثالثة في قرية هورهيفكا.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
يستمر القتال من أجل ماريوبول في منطقة دونيتسك .كما نفذت القوات الروسية عمليات هجومية في اتجاه
مجتمعات ترويتسكي و نوفوباخموتيفكا و نوفوسيليفكا.
وبحسب اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك ُ ،قتل شخصان نتيجة القصف في أفدييفكا ؛ وأصيب تسعة
أشخاص )أربعة في أفدييفكا  ،وثالثة في هوريهيفكا  ،وواحد في نوفوسيليفكا  ،وواحد في فوزدفيجينكا( .بدوره ،
أفاد أركان عملية القوات املشتركة بإصابة واحد في نوفوسيلكا.
وفًقا إليفان أريفييف  ،ممثل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزهيا  ،تم تنفيذ قصف مدفعي لقرية كوميشوفاخا
ليال وصباح يوم  4أبريل.
اتجاه دنيبروبتروفسك:
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك ميكوال لوكاشوك بقصف منطقة مأهولة بالسكان في منطقة
كريفي ريه في منطقة دنيبروبتروفسك .تم توضيح املعلومات حول الضحايا
االتجاه الجنوبي:
ضربت القوات الروسية خالل النهار مدينة ميكواليف .أبلغ عمدة املدينة  ،أولكسندر سينكيفيتش  ،عن استخدام
الذخائر العنقودية .وأسفر القصف عن مقتل  10أشخاص وإصابة  61آخرين.
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مواجهة املعلومات
يطلق املسؤولون ووسائل اإلعالم الروسية حملة تضليل إعالمية جديدة .يحاولون نفي املعلومات املتعلقة بجرائم
الحرب في األراضي املحتلة مؤقتًا  ،متهمني أوكرانيا والغرب بتدبيرها .أكدت صور األقمار الصناعية التي نشرتها
صحيفة نيويورك تايمز جرائم الحرب الروسية.
أفاد مركز مكافحة املعلومات املضللة في مجلس األمن القومي والدفاع عن مصداقية الرسائل املرسلة إلى هواتف
املواطنني من قبل املشترك في "أوكرانيا" .وشدد املركز على أن الحساب يخص مصلحة الدولة لالتصاالت الخاصة
وحماية املعلومات في أوكرانيا وال يشكل تهديًدا لألوكرانيني .يمكن استخدام الرابط املشار إليه في الرسالة لالنتقال
إلى موقع حيث يمكن للمواطنني ترك بياناتهم الشخصية فيما يتعلق بالنزاع الروسي األوكراني.
الوضع اإلنساني
صا خالل  4أبريل /
وبحسب إيرينا فيريشوك  ،وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،فقد تم إجالء  3376شخ ً
نيسان عبر ممرات إنسانية .إال أن االتفاقيات املبرمة انتهكت من الجانب الروسي  ،حيث تم قطع قافلة من  7حافالت
إلجالء الناس من ماريوبول  ،والتي اتبعت املسار املتفق عليه  ،برفقة وفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر  ،في بلدة
منهوش.
صرح فولوديمير زيلينسكي أنه ال يزال من املستحيل االتفاق مع الجانب الروسي على إجالء الناس من ماريوبول
وإحضار الطعام واملياه واألدوية إلى املدينة عبر املمرات اإلنسانية .نتيجة لذلك  ،ال يزال حوالي  150ألف شخص
محاصرين في ماريوبول.
أفاد مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان أنه منذ بداية الغزو الواسع النطاق من قبل االتحاد
الروسي  ،اعتباًرا من الساعة  00:00يوم  4أبريل  ، 2022تم تسجيل  3527ضحية مدنية ) 1430قتيل و 2097
جريحًا( .في أوكرانيا.
ال وجرح  (264نتيجة للعدوان املسلح
ال ) 161طف ً
وفًقا ملكتب املدعي العام  ،حتى  4أبريل  /نيسان  ،عانى  425طف ً
الذي شنه االتحاد الروسي على أوكرانيا.
أفاد دميترو تشيفيتسكي  ،رئيس اإلدارة العسكرية في سومي  ،بأنه تم العثور على ثالثة أشخاص وهم يتعرضون
للتعذيب في منطقة كونوتوب.
ذكرت املدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أن فرق التحقيق املشتركة املكونة من ممثلني عن الشرطة الوطنية وجهاز األمن
التابع ملكتب التحقيقات الحكومي تسجل الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية بالقرب من منطقة الحرب .في منطقة
كييف  ،تقع قرية بوروديانكا في أسوأ حالة من حيث الخسائر في صفوف املدنيني .أفاد مكتب املدعي العام أن
املدعني  ،مع ضباط شرطة من منطقة كييف  ،اكتشفوا غرفة للتعذيب في بلدة بوتشا .وفي قبو أحد مصحات األطفال
 ،عثر منفذو القانون على جثث خمسة رجال وأيديهم مقيدة.
في قرية ميناء زالزني في منطقة سكادوفسك في خيرسون  ،اختطف الروس زعيم مجتمع بختر ميخايلو بوراك .وفًقا
لسلطات مدينة خيرسون  ،يواصل الجيش الروسي اختطاف املواطنني األوكرانيني بشكل غير قانوني .يحاول الجنود
الروس تفريق كل التجمعات املؤيدة ألوكرانيا .تنفد املواد الغذائية واألدوية والوقود في املدينة.
ال و  3نساء( قتلوا في 40
أفادت وزارة الثقافة وسياسة اإلعالم األوكرانية أن  18من ممثلي وسائل اإلعالم ) 15رج ً
يومًا من الحرب على األراضي األوكرانية .كما اختطفت القوات الروسية  8صحفيني .تم اإلبالغ عن  3آخرين في
عداد املفقودين.
أشار يوري شيهول  ،رئيس دائرة الدولة لالتصاالت الخاصة وحماية املعلومات في أوكرانيا  ،إلى أنه وفًقا للبيانات
األولية  ،ألحق االتحاد الروسي أضراًرا بأكثر من  600مليار غريفنا في البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية
في أوكرانيا خالل شهر الحرب.
مقاومة
نظم سكان روبيجن  ،الذين تم ترحيلهم قسراً إلى لوهانسك املحتلة مؤقتًا  ،مسيرة مطالبني بالسماح لهم بالعودة إلى
األراضي الخاضعة للسيطرة األوكرانية.
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الوضع االقتصادي
وفًقا لرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال  ،فإن الخسائر اليومية ألوكرانيا بسبب الحرب  ،بما في ذلك خسائر
البنية التحتية  ،تصل إلى حوالي  4.2مليار دوالر يوميًا .باإلضافة إلى ذلك  ،كشف أنه سيتم تجميد مصادر تمويل
إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب ومصادرة األموال واملمتلكات الروسية  ،وكذلك األموال من الشركاء الغربيني.
صرح نائب رئيس البنك الوطني األوكراني ياروسالف ماتوزكا أن ودائع الكيانات القانونية واألفراد زادت بمقدار
 28.1مليار غريفنا منذ بدء الحرب في  31مارس.
التطورات السياسية والدبلوماسية
أفادت القنوات التلفزيونية األوكرانية "بريامي" و "بياتي" و "إسبريسو" أن هيئة البث واالتصاالت الراديوية
والتليفزيونية فصلتها بشكل غير قانوني عن البث الرقمي .T2
وافق فولوديمير زيلينسكي على تشكيل الوفد األوكراني  ،برئاسة دافيد أراكاميا  ،للمشاركة في مفاوضات مع
روسيا حول إعداد والتفاوض بشأن مشروع معاهدة بشأن الضمانات األمنية ألوكرانيا.
ألقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا في البرملان الروماني .وأشار مرة أخرى إلى جرائم الحرب
الروسية في بوتشا ودعا رومانيا إلى إنهاء التعاون االقتصادي مع روسيا ودعم عقوبات االتحاد األوروبي الجديدة.
قال زيلينسكي إنه يعتقد أن القيادة الرومانية ستكون أحد العوامل الحاسمة في استعادة العدالة وحماية الحياة
الطبيعية في املنطقة وأوروبا بشكل عام.
كما أجرى زيلينسكي محادثة مع املستشار االتحادي النمساوي كارل نهامر  ،إلبالغه بجرائم القوات الروسية في
منطقة كييف بأوكرانيا.
ورد الرئيس األمريكي جو بايدن على الجرائم العسكرية الروسية في بوتشا  ،ووصف بوتني بأنه "مجرم حرب" وحذر
من فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.
دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى طرد روسيا من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  ،بالنظر
إلى األدلة القوية على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا .تتخذ سفيرة الواليات املتحدة لدى
ال.
األمم املتحدة  ،ليندا توماس جرينفيلد  ،موقًفا مماث ً
باإلضافة إلى ذلك  ،تعقد اململكة املتحدة  ،التي تتولى رئاسة مجلس األمن الدولي هذا الشهر  ،اجتماعا ملجلس األمن
في  5أبريل ملناقشة عمليات القتل الجماعي في بوتشا.
أعلن جوزيب بوريل  ،املمثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية  ،أن الضحايا املدنيني
وتدمير البنية التحتية املدنية يظهران الوجه الحقيقي لحرب الغزو الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها.
ويعتقد أنه يجب تحميل السلطات الروسية املسؤولية عن املجازر التي وقعت في مدينة بوتشا ومدن أخرى في أوكرانيا
كانت تحت سيطرة القوات الروسية.
تعمل الدول األوروبية على تقليص عدد الدبلوماسيني الروس على أراضيها .تطرد فرنسا  30دبلوماسيا روسيا
تتعارض أنشطتهم مع املصالح األمنية للبالد .أعلنت الحكومة الفيدرالية األملانية أن  40من أعضاء الطاقم
الدبلوماسي بالسفارة الروسية أشخاص غير مرغوب فيهم .باإلضافة إلى ذلك  ،أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية
قرارها بخفض مستوى العالقات الدبلوماسية مع روسيا .جمهورية ليتوانيا تستدعي سفيرها من موسكو وتطرد
السفير الروسي وتغلق البعثة الدبلوماسية الروسية في كاليبيدا .تخطط التفيا لتدابير مماثلة لخفض مستوى
العالقات.
قد تفرض بولندا والتفيا وليتوانيا وإستونيا قريبًا حظًرا على النقل لروسيا وبيالروسيا من خالل إغالق حدودها أمام
املركبات الروسية.
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.

