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الغزو الروسي ألوكرانيا
 5أبريل  2022اعتبارًا من  6 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تقوم القوات الروسية بعمليات تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك .في
الجنوب  ،يحاولون تحسني املوقف التكتيكي لوحداتهم.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
وصلت الوحدات الفرعية التابعة لدائرة حرس الحدود األوكرانية إلى حدود الدولة األوكرانية في منطقة تشيرنيهيف.
استؤنفت السيطرة على مستوطنات نيدانشيشي ودنيبروفسكي )الواقعة بالقرب من الحدود مع بيالروسيا( وهيرسك
)الواقعة بالقرب من الحدود مع روسيا(.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في منطقة خاركيف  ،تواصل القوات الروسية تشكيل مجموعة ضاربة بالقرب من إيزيوم .وفًقا لتقديرات هيئة األركان
العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،فإنهم يستعدون لشن هجوم في اتجاه مستوطنتي بارفينكوف )منطقة خاركيف(
وسلوفيانسك )منطقة دونيتسك(.
القوات الروسية تواصل قصف منطقة خاركيف بطريقة فوضوية .وفًقا ألوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في خاركيف  ،اعتباًرا من صباح يوم  5أبريل  ،كانت خاركيف )مناطق سالتيفكا  ،وبياتيكاتكي ،
وأليكسييفكا  ،وخلودنا هورا( ومناطق مأهولة أخرى في املنطقة )ديرهاتشي  ،وبارفينكوف  ،وتشوهيف( .قصفت.
وأسفر القصف عن مقتل  6أشخاص وإصابة  8بجروح.
تحاول القوات الروسية التقدم في منطقة لوهانسك .على وجه الخصوص  ،أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في
لوهانسك سيرهي هايداي وهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية عن محاوالت اقتحام مواقع القوات املسلحة
بالقرب من نوفوتوشكيفسكي ونيجني وبوباسنا وروبيزني خالل اليومني املاضيني.
كما يستمر قصف املناطق املأهولة بالسكان في منطقة لوهانسك .بحسب سيرهي هايداي  ،في  4أبريل  /نيسان ،
وثقت الشرطة  51حادثة قصف ملدن سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وروبيزني وكريمينا وبوباسنا وهيرسك وزولوتي
ضا ،
ونوفودروشيسك .نتيجة القصف في  5أبريل في روبيجن  ،قتل شخص واحد وجرح  .5وفي روبيجن أي ً
أصابت القوات الروسية دبابة بحمض النيتريك  ،مما يشكل خطًرا على السكان املحليني بالتسمم.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
وبدعم من الطائرات واملدفعية  ،تواصل القوات الروسية هجومها على مدينة ماريوبول .وفًقا لدائرة حرس الحدود
األوكرانية  ،خالل قصف آخر ملاريوبول من البحر  ،أصاب الجيش الروسي سفينة مدنية ترفع علم جمهورية
الدومينيكان كانت في امليناء .وبحسب املعلومات األولية  ،أصيب أحد أفراد الطاقم.
في ليلة  5أبريل  ،قصفت القوات الروسية في منطقة دونيتسك مناطق مأهولة بالسكان في اتجاهات مارينكا
وأوشيريتني وتوريتسك .وفًقا ملكتب املدعي اإلقليمي في دونيتسك  ،تعرضت مدرسة عامة في كراماتورسك للقصف
في ليلة  5أبريل  /نيسان.
صا واحًدا ُقتل في باخموت خالل
أفاد بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أن شخ ً
النهار نتيجة القصف .وأصيب ثمانية مدنيني آخرين في منطقة دونيتسك ) 4في مارينكا  ،وواحد في نيويورك
وباخموت وفوليدار وأفدييفكا(.
اتجاه دنيبرو:
وفقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتني ريزنيشنكو  ،تم تدمير مستودع النفط ليال نتيجة
قصف صاروخي وتضرر أحد املصانع في املنطقة .تم توضيح املعلومات حول الضحايا.
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االتجاه الجنوبي:
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنه في منطقة خيرسون  ،حرر الجيش األوكراني مستوطنات
دوبريانكا ونوفوفوزنسينسكي وترودوليوبيفكا  ،الواقعة بالقرب من الحدود مع منطقة دنيبروبتروفسك  ،نتيجة هجوم
مضاد.
االتجاه الغربي:
في ليلة  5-4نيسان  ،شن هجوم صاروخي على منطقة ترنوبل .نتيجة إسقاط الصاروخ من قبل قوات الدفاع الجوي
 ،تسبب الحطام في إتالف مستودع لألسمدة املعدنية.
في مساء يوم  5أبريل  ،أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لفيف  ،ماكسيم كوزيتسكي  ،عن انفجارات في
محيط راديخيف  ،والتي يمكن أن تكون نتيجة لهجوم صاروخي.
مواجهة املعلومات
ذكرت إنيرهواتوم أن وسائل اإلعالم الدعائية الروسية حاولت تصوير قصة مزيفة حول عملية العمل اآلمنة في محطة
الطاقة النووية زابوروجي التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
تبلغ هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية عن استفزاز وتزوير واسع النطاق للبيانات في ماريوبول قيد
اإلعداد .على وجه الخصوص  ،تخطط القوات الروسية لجمع جثث املدنيني القتلى في مكان واحد وتقديمهم كضحايا
ألعمال القوات املسلحة األوكرانية.
دعا املعهد األوكراني املجتمع الدولي إلى وقف التعاون مع روسيا ونشر وتعميم الفن الروسي املستخدم في الدعاية
السياسية.
الوضع اإلنساني
صا عبر
وبحسب إيرينا فيريشوك  ،وزيرة إعادة اإلدماج في األراضي املحتلة مؤقتًا  ،فقد تم إجالء  3846شخ ً
ممرات إنسانية في  5أبريل  /نيسان .وفي الوقت نفسه  ،تم إجالء قافلة من  7حافالت إلجالء الناس من ماريوبول ،
والتي كانت برفقة اللجنة الدولية لـ الصليب األحمر  ،أُجبر على العودة بعد أن منع في بلدة منهوش.
أفاد مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان أنه منذ بداية الغزو الواسع النطاق من قبل االتحاد
الروسي حتى  5أبريل  ، 2022كان هناك  3675ضحية مدنية ) 1480قتيال و  2195جريحًا( في أوكرانيا.
ال في أوكرانيا نتيجة للعدوان املسلح في االتحاد
وفًقا للمدعني العامني لألحداث  ،عانى ما ال يقل عن  431طف ً
ال وأصيب  266بدرجات متفاوتة من الخطورة.
الروسي .حتى صباح  5أبريل ُ ، 2022قتل  165طف ً
أصدر مكتب املدعي العام بيانات عن الخسائر املدنية الناجمة عن قصف ميكواليف في  4أبريل  /نيسان .نتيجة
صا .واصيب  41بجروح )بينهم  4اطفال(.
ألعمال الجيش الروسي ُ ،قتل  12شخ ً
تؤكد صور األقمار الصناعية التي التقطتها شركة مکسار ونُشرت في صحيفة نيويورك تايمز جرائم الحرب التي
ارتكبها الجيش الروسي ضد املدنيني في بوتشا بمنطقة كييف.
صرحت املدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أنه يتم التحقيق في ما يقرب من خمسة آالف جريمة حرب روسية في
أوكرانيا  ،بما في ذلك حاالت العنف الجنسي ضد النساء والرجال األوكرانيني واألطفال واملسنني.
قال مفوض البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،إن الجيش الروسي انتهك املادة  13من اتفاقية
جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب .تم تعذيب الجنود األوكرانيني األسرى واستجوابهم بانتظام من أجل اإلخالل
بأخالقهم .وحثت دينيسوفا لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان على أخذ هذه االنتهاكات في االعتبار.
أبلغت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القوات الروسية تقوم بالبحث عن السكان واحتجازهم بشكل
غير قانوني من خالل موقف مؤيد ألوكرانيا في مستوطنات فيليكي بيرلوك وبريكولوتن وفيدوريفكا في منطقة خاركيف.
أفادت جمعية املدن األوكرانية أن ميخايلو بوراك  ،رئيس مجتمع بختر في منطقة خيرسون  ،قد أطلق سراحه من
األسر .وبحسب الجمعية  ،يرقد بوراك حاليا في املستشفى متأثرا بجروح متعددة.
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الوضع االقتصادي
وفًقا لوزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف  ،وفًقا للحسابات األولية خالل الحرب  ،بلغت خسارة الدخل في مطار
بوريسبيل  3.5مليار غريفنا ؛ كانت خسائر اوكربوشتا )البريد األوكراني(أكثر من  500مليون غريفنا.
ضا بقيمة  4.5مليار غريفنا إلى نفتوجاز الستعادة البنية
وفًقا لرئيس الوزراء دينيس شميهال  ،سيقدم سبيربنك قر ً
التحتية )خطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء وإمدادات املياه وما إلى ذلك(.
ادعى صحفيو بلومبرج أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا أدت إلى انخفاض الصادرات األوكرانية في سوق الحبوب.
حتى إعادة هيكلة اإلمدادات من البلدان األخرى لن تكون قادرة على تعويض فقدان اإلمدادات من أوكرانيا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
تحدث الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع ملجلس األمن الدولي ُعقد ملناقشة الغزو الروسي ألوكرانيا
 ،وال سيما جرائم الحرب في منطقة كييف .خالل خطابه  ،أشار زيلينسكي إلى أن تصرفات روسيا تقوض هيكل
األمن العاملي ودعا إلى إصالح فوري لألمم املتحدة وحرمان روسيا من حق النقض في مجلس األمن التابع للمنظمة.
تواصل الدول الغربية تقييد االتصاالت الدبلوماسية مع االتحاد الروسي  ،خاصة بعد نشر املعلومات حول الضحايا
املدنيني في بوتشا في منطقة كييف .أعلن االتحاد األوروبي أن عدًدا من الدبلوماسيني الروس العاملني في البعثة
الدائمة لروسيا لدى االتحاد األوروبي أشخاص غير مرغوب فيهم .وقد تم تفسير هذا القرار من خالل أنشطتهم التي
تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي.
صا( والسويد )3
صا( والدنمارك ) 15شخ ً
باإلضافة إلى ذلك  ،تم طرد الدبلوماسيني الروس من إيطاليا ) 30شخ ً
صا( و
صا( وسلوفينيا ) 33شخ ً
صا( وإستونيا ) 14شخ ً
أشخاص( والبرتغال ) 10أشخاص( وإسبانيا ) 25شخ ً
رومانيا ) 10أشخاص(.
قدم االتحاد األوروبي حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا رًدا على جرائم القوات الروسية في بوشا واستمرار
الحرب ضد أوكرانيا .هذه  ،على وجه الخصوص  ،حظر على واردات الفحم من روسيا ؛ فرض حظر كامل على
املعامالت ألربعة بنوك روسية رئيسية )من بينها  (VTBتمثل  ٪23من السوق الروسية ؛ وفرض حظر على دخول
السفن الروسية إلى موان› االتحاد األوروبي .كما تم حظر مشغلي النقل الروس والبيالروسيني والدعم املالي من
الوكاالت الحكومية الروسية ؛ فرض قيود إضافية على الصادرات والواردات .الشركات الروسية ممنوعة من املشاركة
في املشتريات العامة في االتحاد األوروبي .يتم فرض عقوبات شخصية جديدة على األفراد.
نقلت الحكومة اإلستونية مجموعة من األسلحة الفتاكة  ،بما في ذلك مدافع الهاوتزر  ،إلى أوكرانيا .باإلضافة إلى
ذلك  ،قام رواد األعمال اإلستونيون  ،بالتعاون مع الوكاالت الحكومية اإلستونية والقوات املسلحة اإلستونية  ،بنقل
الخوذات والدروع الواقية للبدن ومعدات االتصاالت والطائرات بدون طيار وأجهزة الرؤية الليلية واإلمدادات الطبية وما
إلى ذلك إلى الجيش األوكراني.
أرسلت جمهورية التشيك عربات مدرعة سوفيتية الصنع )عدة عشرات من دبابات  T-72وعربات قتال مشاة( إلى
أوكرانيا.
تخطط الواليات املتحدة لتزويد أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره  100مليون دوالر كمساعدات عسكرية )وهي أنظمة
جافلني املضادة للدبابات(.
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.

