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الغزو الروسي ألوكرانيا
 6أبريل  2022اعتبارًا من  7،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تستعد القوات الروسية لعمليات هجومية نشطة في شرق أوكرانيا .تتواصل الجهود لفرض السيطرة الكاملة على مدينة
ماريوبول.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
أفاد أوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أن الجيش الروسي شن حوالي  27غارة
بأسلحة مختلفة على مناطق سكنية في خاركيف ليلة  6-5أبريل  /نيسان .وبحسب مكتب املدعي اإلقليمي في خاركيف ،
ُقتل  3أشخاص في  6أبريل  /نيسان نتيجة قصف مدفعي على بلدة باالكليا .كما شنت القوات الروسية هجومًا
صاروخيًا على مدينة لوزوفا  ،وهي مركز هام للسكك الحديدية.
توقع هجوم من قبل القوات الروسية من منطقة إيزيوم  ،أوصت السلطات اإلقليمية في خاركيف بإخالء سكان لوزوفا
وبارفينكوف.
يقول سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،إن االتحاد الروسي يواصل سحب املعدات
والقوات إلى املنطقة .يجب توقع هجومهم في غضون أيام قليلة .االستعدادات لها مصحوبة بمعارك لـروبيجني و بوباسنا
 ،ومحاولة الختراق دفاعات القوات املسلحة األوكرانية بالقرب من نوفوتوشكيفسكي  ،وقصف جماعي للمراكز السكانية
في منطقة لوهانسك .في  6أبريل  ،تم قصف سيفيرودونيتسك .ونتيجة القصف  ،اشتعلت النيران في  10مبانٍ متعددة
الطوابق ومركز تجاري وجراجات .وفي املدينة  ،أصيب  5أشخاص جراء قصف مركز املساعدات اإلنسانية.
وفي روبيجن  ،قتل شخص وأصيب آخر في القصف.
ونظراً الشتداد القتال  ،دعا سرحي حيداي املدنيني إلى االنسحاب من أراضي املنطقة.
اتجاهات دونيتسك وزابوروجي:
تواصل القوات الروسية هجومها على ماريوبول مستخدمة الطيران على نطاق واسع.
وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،قصفت القوات الروسية املراكز السكانية بالقرب من دونيتسك )بما
في ذلك بيسكي و أوتشيريتني و مارينكا و كراسنوهوريفكا( .قصف موقع لتوزيع املساعدات اإلنسانية في فوهليدار
)منطقة دونيتسك( .وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك ُ ،قتل  4أشخاص وأصيب  4نتيجة للقصف .كما ُقتل
شخص واحد في إقليم مجتمع أوشيريتني .أصيب  4أشخاص نتيجة القصف على أراضي مجتمع مارينكا .في ظل هذه
الظروف  ،تحث السلطات سكان منطقة دونيتسك على اإلخالء.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القوات الروسية تواصل قصف املناطق املأهولة بالسكان بالقرب
من خط املواجهة في منطقة زابوريزهجيا.
االتجاه الجنوبي:
في منطقة خيرسون  ،أدى هجوم شنته القوات املسلحة األوكرانية إلى تحرير قرية أوسوكوريفكا الواقعة بالقرب من
الحدود مع منطقة دنيبروبتروفسك.
ُقتل شخص واحد على األقل نتيجة القصف الروسي ملستوطنة نوفوليكسيفكا الحضرية )منطقة خيرسون(.
اتجاه بوديليا:
في ليلة  6-5أبريل  /نيسان  ،أصاب صاروخ منشأة بنية تحتية في كوزياتني بمنطقة فينيتسا.
مواجهة املعلومات
وفًقا لـ إنرهواتوم  ،تحاول القوات الروسية جنبًا إلى جنب مع املتعاونني إنشاء سلطات وهمية )إدارة مدينة( في
إنرهودار.
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الوضع اإلنساني
صا عبر املمرات اإلنسانية
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك  ،أنه تم إجالء  4892شخ ً
في  6أبريل  /نيسان.
سجل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  3776ضحية في صفوف املدنيني في أوكرانيا حتى  6أبريل
صا وجُرح  2213نتيجة هجوم االتحاد الروسي .وفًقا للمدعني العامني لألحداث  ،أصيب أكثر
 /نيسانُ .قتل  1563شخ ً
ال في أوكرانيا )قتل  167منهم  ،وأصيب  279بدرجات متفاوتة من الخطورة(.
من  446طف ً
صرح فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تمنع وصول اإلمدادات اإلنسانية إلى ماريوبول ألنها تخشى أن يرى
العالم العواقب املدمرة ألنشطتها في املدينة .إنهم يحاولون اآلن إخفاء األدلة على جرائمهم .أفاد مجلس مدينة ماريوبول
أن محارق جثث متحركة روسية تعمل في املدينة  ،حيث تحرق جثث القتلى املدنيني.
دعا مجلس الكنائس لعموم أوكرانيا كل دولة في العالم إلى االعتراف باإلبادة الجماعية للشعب األوكراني أثناء الغزو
الروسي عام  2022وإدانة أيديولوجية "العالم الروسي" باعتبارها تبرر اإلبادة الجماعية للشعوب وتدمير الشعب بأكمله.
تنص على.
صرح وزير الشؤون الداخلية دينيس موناستيرسكي أن كل مركز سكاني استولى عليه الجيش الروسي مؤقتًا يسجل
الدمار والخسائر في صفوف السكان .يقاس عدد األشخاص املفقودين باملئات .على سبيل املثال  ،ذكر تاراس دومينكو
 ،رئيس اإلدارة العسكرية لقرية هوستوميل  ،أن أكثر من  400شخص فقدوا في هوستوميل خالل  35يومًا من االحتالل.
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك  ،أن القوات الروسية احتجزت العديد من املدنيني
كرهائن  -رؤساء بلديات  ،وصحفيني  ،ومتطوعني  ،وقساوسة  ،ونساء .ومن بني آخر األخبار  ،اختطاف زوجة جندي
أوكراني في منطقة زابوريزهزهيا من أجل الضغط النفسي على زوجها .صرحت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق
اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،أن لديها أدلة على قيام الجيش الروسي باختطاف رجال مدنيني أوكرانيني  ،والذين
يخططون بعد ذلك لتصنيفهم على أنهم "أسرى حرب".
وبحسب خدمة الطوارئ الحكومية ُ ،قتل  27من رجال اإلنقاذ األوكرانيني خالل املرحلة النشطة من النزاع ؛ وأصيب 72
اخرون من عمال الطوارئ.
الوضع االقتصادي
قال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف إن معظم املؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة الكبيرة التي توفر
اقتصاد منطقة زابوروجي قد استأنفت العمل بالفعل.
أبلغ وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو عن احتياطيات الفحم والغاز التقريبية في أوكرانيا .احتياطيات الفحم تبلغ أكثر من
مليون طن  ،والغاز  -أكثر من  9مليارات متر مكعب.
ضا من البنوك الحكومية بلغ مجموعها  1.1مليار غريفنا
أبلغت وزيرة االقتصاد يوليا سفيردينكو أن  826شركة تلقت قرو ً
منذ بداية الحرب .حثت وزارة االقتصاد البنوك التجارية والحكومية على تكثيف أنشطتها اإلقراضية  ،حيث يحتاج اآلالف
من رواد األعمال لهذه األموال من أجل بدء اإلنتاج.
أشارت الخدمة الصحفية للبنك الوطني األوكراني إلى أن احتياطيات النقد األجنبي األوكرانية زادت بنسبة  2في املائة
في مارس .وتجدر اإلشارة إلى أن االحتياطيات نمت في املقام األول بسبب تلقي التمويل من الشركاء الدوليني  ،والذي
عوض عن بيع العملة من قبل البنك الوطني واملدفوعات لخدمة الدين الوطني.
األحداث السياسية والدبلوماسية
ألقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا بالفيديو أمام البرملان األيرلندي .وأطلع النواب على أزمة غذاء
عاملية محتملة بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا وتحدث عن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي على األراضي
األوكرانية .ودعا زيلينسكي أيرلندا إلى وقف العالقات التجارية مع روسيا وفرض حظر على الطاقة وفرض عقوبات أكثر
صرامة.
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وصل رئيس الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا تايني كوكس إلى أوكرانيا .خالل االجتماع مع رئيس البرملان األوكراني
رسالن ستيفانتشوك  ،ناقشوا عواقب العدوان الروسي وأفضل السبل ملجلس أوروبا لدعم أوكرانيا.
في  6أبريل  ،فرض عدد من الدول إجراءات تقييدية جديدة ضد االتحاد الروسي بسبب عدوانه على أوكرانيا .تشمل
ال عن فرض حظر كامل
العقوبات الجديدة التي فرضتها اململكة املتحدة تجميد أصول سبيربنك وبنك ائتمان موسكو  ،فض ً
ضا حظر على تصدير معدات تكرير النفط الرئيسية ؛ حظر
على االستثمارات األجنبية الجديدة في روسيا .هناك أي ً
استيراد منتجات الحديد والصلب ؛ وعقوبات شخصية ضد ثمانية من القلة الروسية
كما تقدم الواليات املتحدة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا .ينص على تقييد نشاط البنوك الروسية الرائدة
)سبيربنك وألفا بنك( وفرض حظر على االستثمارات الجديدة في االتحاد الروسي ؛ عقوبات شخصية بحق  25من أفراد
النخبة الروسية وأشخاص مقربني من بوتني .زادت حكومة تايوان القيود املفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى
االتحاد الروسي.
تواصل الدول األوروبية طرد الدبلوماسيني الروس .على وجه الخصوص  ،أعلنت النرويج ثالثة دبلوماسيني غير مرغوب
فيهم من السفارة الروسية في أوسلو .اليونان تطرد  12دبلوماسيا روسيا .أعلنت لوكسمبورغ أن أحد موظفي السفارة
الروسية شخص غير مرغوب فيه.
قال األمني العام لحلف الناتو  ،ينس ستولتنبرغ  ،قبل اجتماع ملجلس شمال األطلسي على مستوى وزراء الخارجية  ،إن
الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا تدخل مرحلة حرجة  ،وأن حلفاء الناتو مستعدون لتزويد كييف بكل املساعدة
الالزمة ملواجهة ما هو متوقع .الهجوم القادم للقوات الروسية.
دعم مجلس املمثلني الدائمني لالتحاد األوروبي على مستوى السفراء قراًرا بمنح حق الوصول الفوري إلى صندوق
اإلغاثة الطارئة لالتحاد األوروبي  REACT-EUلالجئني من أوكرانيا  ،والذي يبلغ إجماليه  3.5مليار يورو.
عادت السفارة التركية إلى كييف .اعتباًرا من  6أبريل  ،تستأنف العمل في موقعها الدائم في العاصمة األوكرانية.

