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

الوضع العملي
تركز القوات الروسية جهودها على هجوم بالقرب من مدينة إيزيوم ومحاوالت الختراق الدفاع في اتجاهي دونيتسك
وخاركيف .ال يزال هناك احتمال لشن ضربات صاروخية وجوية من أراضي بيالروسيا ضد البنية التحتية العسكرية
واملدنية في أوكرانيا.
اتجاهات كييف وزيتومير:
أفاد أولكسندر هروزفيتش  ،نائب رئيس أركان قيادة القوات البرية للقوات املسلحة األوكرانية  ،أنه تم اكتشاف 16
مجموعة تخريب واستطالع روسية في كييف في األيام األخيرة.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي  ،دميترو زيفيتسكي  ،تم تحرير منطقة سومي بالكامل من القوات
الروسية .ويجري حاليا تنظيم أعمال إزالة األلغام على أراضي املنطقة.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تواصل القوات الروسية تركيز قواتها في اتجاهي إيزيوم وكوبيانسك شرقي خاركيف  ،حيث تستخدم السكك
الحديدية إلعادة انتشار الوحدات.
وفًقا ألوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،تواصل القوات الروسية قصف املناطق
السكنية والبنية التحتية املدنية عمًدا في خاركيف .وأصيب  14شخصاً بجروح  ،فيما استشهدت سيدة جراء قصف
املدينة ومحيطها خالل  7نيسان.
ضرب الطيران الروسي الجسر بالقرب من محطة بارفينكوف  ،والتي تنقل حركة السكك الحديدية إلى كراماتورسك
وسلوفيانسك .نتيجة لذلك  ،تم إغالق  3قطارات إجالء مؤقتًا.
تواصل القوات الروسية هجومها للسيطرة على روبيجني وبوباسنا .وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة
األوكرانية  ،يدور القتال بالقرب من مستوطنات نيجني ونوفوتوشكيفسكي وزولوتي وبوريفسكي .خالل النهار  ،تم
قصف ليسيتشانسك و سيفيرودونيتسك و نوفودروزيسك و توشكيفكا .كما استمر القصف املدفعي على بوباسنا.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
القوات الروسية تقتحم ماريوبول .أدى القصف في أجزاء أخرى من الجبهة في منطقة دونيتسك إلى إصابة 3
أشخاص )في مارينكا وفوليدار وسلوفيانسك(.
االتجاه الجنوبي:
قصفت القوات الروسية مرة أخرى منطقة أوديسا .وبحسب املعلومات األولية  ،أصابت الضربة الصاروخية منشآت
البنية التحتية.
مواجهة املعلومات
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أحبطت خطط قراصنة مرتبطني باالستخبارات العسكرية الروسية ملهاجمة البنية
التحتية لشبكة املؤسسات األوكرانية  ،بما في ذلك وسائل اإلعالم .أفيد أن مجموعة من قراصنة سترونتيوم
استخدموا سبعة نطاقات إنترنت للتجسس على الوكاالت الحكومية ومراكز الفكر في االتحاد األوروبي والواليات
املتحدة األمريكية وأوكرانيا.
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الوضع اإلنساني
صا عن طريق املمرات
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه تم إجالء  4676شخ ً
صا من منطقة لوهانسك.
اإلنسانية في  7أبريل .كان من املمكن إجالء  1420شخ ً
سجل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  3838ضحية مدنية في أوكرانيا حتى الساعة
ال في
ال و  2227جريحًا( .وفًقا للمدعني العامني لألحداث  ،أصيب أكثر من  464طف ً
 00:00يوم  7أبريل ) 1611قتي ً
ال و  297جريحًا(.
أوكرانيا ) 167قتي ً
أبلغ رئيس بلدية ميليتوبول  ،إيفان فيدوروف  ،عن استمرار عمليات الخطف للسكان املحليني )بما في ذلك أعضاء
هيئة التدريس في املؤسسات التعليمية( من قبل الجيش الروسي .أكثر من  100شخص في االسر بالفعل.
نشرت دائرة املخابرات الفيدرالية األملانية ) (BNDأدلة جديدة على اإلبادة الجماعية في بوتشا .وتظهر السجالت
ال متعمداً يهدف إلى بث الخوف
التي تم اعتراضها لدائرة االستخبارات االتحادية األملانية أن قتل املدنيني كان عم ً
وقمع املقاومة .وأشار رئيس بلدية بوتشا  ،أناتولي فيدوروك  ،إلى أنه تم جمع حوالي  320جثة لسكان محليني قتلوا
أثناء االحتالل حول املدينة .في الوقت الحاضر  ،تم التعرف على  163من القتلى.
وتحدث رئيس بلدية إيربني  ،أولكسندر ماركوشني  ،عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في املدينة  ،والتي
تضمنت إطالق النار على املدنيني واغتصاب النساء والنهب .أبلغ أنطون هيراشينكو  ،مستشار وزير الشؤون الداخلية
األوكراني  ،أن حوالي  200شخص في عداد املفقودين اآلن في بوروديانكا .حتى صباح  8أبريل  /نيسان ،
انتشلت قوات اإلنقاذ جثث  26ساكنًا من تحت أنقاض منزلني مدمرين فقط.
لوحظ نمط مماثل في مناطق أخرى من أوكرانيا .وبحسب مكتب املدعي اإلقليمي في خاركيف  ،فقد عذب جنود
روس خالل احتالل قرية هوساريفكا في ناحية إيزيوم  3من السكان املحليني ثم حاولوا حرق جثثهم .تم اإلبالغ عن
الجرائم في منطقة خيرسون املحتلة مؤقتًا من قبل رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في كريفي ريه  ،أولكسندر
فيلكول .وبحسب قوله  ،أطلق الجيش الروسي النار على زورق إجالء في خزان كاخوفكا .ونتيجة لذلك ُ ،قتل 4
أشخاص  ،وأصيب  7آخرون  ،وفقد .2
ذكرت داريا هيراسيمشوك  ،مستشارة رئيس أوكرانيا بشأن حقوق األطفال وإعادة تأهيلهم  ،أن السلطات الروسية
تعد تعديالت على التشريع من شأنها أن تسمح للروس بتبني أطفال أوكرانيني بموجب إجراء مبسط .يشير هذا إلى
األطفال الذين تم نقلهم إلى روسيا من األراضي املحتلة مؤقتًا .ويشير املسؤول إلى أن مثل هذا التبني يعد انتهاًكا
لحقوق اإلنسان ومعايير اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.
تواصل القوات الروسية ترحيل املدنيني قسراً من منطقة الصراع .أفاد مجلس مدينة ماريوبول أن موظفي ومرضى
مستشفى املدينة № 4سموا على اسم إ .ك .نُقل ماتسوك قسراً من ماريوبول إلى األراضي األوكرانية املحتلة مؤقتًا.
الوضع االقتصادي
وفًقا لرئيس الوزراء دينيس شميهال  ،فإن املبلغ اإلجمالي لخسائر أوكرانيا من الغزو الروسي  ،مع األخذ في
االعتبار الخسائر املباشرة وغير املباشرة  ،سوف يتجاوز بشكل كبير تريليون دوالر.
أعلن وزير املالية سيرهي مارشينكو أن أوكرانيا تتوقع تلقي حوالي  7مليارات يورو كمساعدات مالية أجنبية خالل
املفاوضات مع الدول الشريكة  ،تم تحويل  3مليارات يورو منها بالفعل إلى أوكرانيا.
أيدت الحكومة األوكرانية القرار الذي سيسمح لشبكات التجارة بجذب قروض ميسرة تصل إلى مليار غريفنا ملدة عام
واحد بمعدل .٪5
األحداث السياسية والدبلوماسية
ألقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في البرملان القبرصي .ودعا إلى إلغاء االمتيازات التي يمكن أن
يتمتع بها املواطنون الروس في هذه الدولة حتى اآلن )على وجه الخصوص  ،ما يسمى بـ "جوازات السفر الذهبية"
والجنسية املزدوجة(  ،وكذلك التخلي عن موارد الطاقة الروسية.
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متحدثًا في البرملان اليوناني  ،دعا زيلينسكي الدولة إلى استخدام نفوذها وقدراتها كعضو في االتحاد األوروبي
لتنظيم إنقاذ ماريوبول واملدافعني عنها ؛ لعزل جميع البنوك الروسية عن النظام النقدي العاملي ؛ إغالق موان šالسفن
الروسية ؛ وتزويد أوكرانيا بالسالح.
اعتمد البرملان األوروبي قراًرا يدعو إلى فرض حظر فوري على واردات النفط والفحم والغاز والوقود النووي الروسي.
باإلضافة إلى ذلك  ،يوصي البرملان األوروبي باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين ؛ فصل البنوك الروسية عن
ضا بفرض
نظام سويفت ؛ حظر دخول السفن التابعة لروسيا إلى املياه اإلقليمية لالتحاد األوروبي وموانئه .يوصى أي ً
قيود على النقل البري الروسي والبيالروسي .كما دعم الكونجرس األمريكي حظر روسيا على النفط والغاز  ،وكذلك
وقف العالقات التجارية مع روسيا وبيالروسيا.
أقر مجلس الشيوخ األمريكي باإلجماع تشريًعا يصرح للرئيس جو بايدن باستخدام برنامج اإلعارة والتأجير إلرسال
ضا على التشريع حتى يذهب إلى رئيس
أسلحة وذخيرة ومعدات إلى أوكرانيا .يجب أن يوافق الكونجرس اآلن أي ً
الواليات املتحدة للتوقيع عليه.
طردت الجمعية العامة لألمم املتحدة روسيا من مجلس حقوق اإلنسان وسط الكشف عن أدلة على جرائم ارتكبها
الجيش الروسي في أوكرانيا .وأعرب القرار عن "القلق البالغ إزاء أزمة حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية الجارية في
أوكرانيا" بسبب اإلجراءات الروسية.
أرسلت أستراليا الدفعة األولى املكونة من  20عربة مدرعة من طراز بوشماستر إلى أوكرانيا .كما فرضت كانبيرا
عقوبات جديدة على  67من املسؤولني ورجال األعمال وكبار الضباط العسكريني الروس.
أعلنت وزارة خارجية الجبل األسود أن  4دبلوماسيني روس آخرين غير مرغوب فيهم.
وافق برملان مولدوفا على التعديالت التي أدخلت على التشريع  ،والتي بموجبها تحظر على أراضي الدولة الرموز
والسمات التي استخدمتها القوات الروسية أثناء غزو أوكرانيا )شريط القديس جورج  ،وكذلك الرموز  Zو  .(Vحددت
التفيا سايما يوم  9مايو من هذا العام يومًا إلحياء ذكرى األوكرانيني الذين قتلوا في الحرب.
استأنفت سفارتا ليتوانيا والتفيا عملهما في كييف.
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.

