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الغزو الروسي ألوكرانيا
 8أبريل  2022اعتبارًا من  9،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
القوات الروسية تحشد القوات لشن هجوم في شرق أوكرانيا .في الوقت نفسه  ،يواصلون قصف البنية التحتية
املدنية  ،مرّكزين جهودهم على تدمير مرافق النقل واللوجستيات.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
القوات الروسية تواصل حصار مدينة خاركيف وقصفها لها .في صباح يوم  8أبريل  ،أفاد رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،بتنفيذ  48غارة على املركز اإلقليمي ومحيطه خالل الـ  24ساعة املاضية.
ونتيجة لذلك أصيب  15شخصا .هناك معارك بالقرب من إيزيوم )بالقرب من قريتي برازكيفكا و سوليهيفكا( .إخالء
السكان من بارفينكوف و لوزوفا مستمر.
في منطقة لوهانسك  ،تواصل القوات الروسية هجماتها .وبحسب سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في لوهانسك  ،فإن الوضع ال يزال حاًدا في بوباسنا وروبيجني  ،حيث يستحيل عمليًا تنفيذ إخالء منظم
للسكان املدنيني .القوات الروسية تسيطر على مركز روبيجني .لقد دأبوا على قصف حي هيرسكي ملدة يومني .تم
ضا .واصيب ما ال يقل عن  5اشخاص بجروح نتيجة قصف بعدة
قصف ليسيتشانسك و سيفيرودونيتسك و كريمينا أي ً
صواريخ على بلدة زولوتي .ونتيجة لقصف مدينة سيفيرودونتسك طوال الليل  ،اندلع حريق في مبنى سكني ؛ تم
تحديد عدد الضحايا.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على محطة للقطارات في كراماتورسك .وبحسب املعلومات األولية ُ ،قتل ما ال
صا )منهم  5أطفال( وجُرح  109آخرون .وفًقا لبافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية
يقل عن  52شخ ً
في دونيتسك  ،هاجمت القوات الروسية محطة القطار عمداً ألنها كانت تستخدم إلجالء سكان منطقة دونيتسك إلى
مناطق أكثر أمانًا في أوكرانيا.
يستمر قصف أفدييفكا  -حيث ُقتل  5أشخاص وأصيب  2خالل النهار .وأسفر القصف عن استشهاد شخص وجرح
آخر في بلدة فوهليهدار .كما أصيب شخص واحد في كراسنوهوريفكا .وتجري الهجمات في مناطق أوشيريتني
ومارينكا وتوريتسك وباخموت .ال يزال الوضع األكثر صعوبة في ماريوبول.
االتجاه الجنوبي:
شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا آخر على أوديسا .ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.
وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،يستمر القتال من أجل قرية أولكساندريفكا في منطقة
خيرسون.
مواجهة املعلومات
تدحض البيانات الواردة من مصادر مفتوحة حملة التضليل الروسية التي تهدف إلى تحويل مسؤولية قصف محطة
القطار في كراماتورسك إلى القوات املسلحة األوكرانية .االدعاء بعدم وجود أنظمة صواريخ توشكا يو في الجيش
الروسي ال أساس له من الصحة .وهناك صور ومواد فيديو تؤكد وجود هذه األسلحة في الوحدات املشاركة في
العدوان على أوكرانيا .كما تم إطالق صواريخ توشكا يو خالل التدريبات الروسية البيالروسية املشتركة في فبراير
.2022
تحذر الخدمة الحكومية لالتصاالت الخاصة وحماية املعلومات في أوكرانيا من هجوم إلكتروني جديد يعمل من خالل
توزيع رسائل بريد إلكتروني خطيرة .يرتبط هذا النشاط بعملية املجموعة ) UAC-0010هرمجدون(  ،التي نفذت
بالفعل هجمات إلكترونية متكررة على كل من هيئات الدولة األوكرانية ودول االتحاد األوروبي.
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ذكرت تقارير إعالمية محلية أن القوات الروسية استولت على مقر شركة اوکرتلکام في إنرهودار )منطقة زابوروجي(.
الوضع اإلنساني
صا عبر
ذكرت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه في  8أبريل  ،تم إجالء  6665شخ ً
صا إلى زابوروجي في مركباتهم وحافالتهم )1614
املمرات اإلنسانية .من ماريوبول وبيرديانسك  ،سافر  3544شخ ً
صا من ماريوبول و  3544من سكان البلدات في منطقة زابوروجييه( .تم إجالء  1507أشخاص من منطقة
شخ ً
لوهانسك.
حتى  7أبريل  /نيسان  ،سجل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  3893ضحية في صفوف
صا وجُرح  2267نتيجة هجوم االتحاد الروسي .وفًقا للمدعني العامني
املدنيني في أوكرانياُ .قتل  1626شخ ً
ال في أوكرانيا )ُقتل  169؛ وأصيب  306بدرجات متفاوتة من الخطورة( .هذه
لألحداث  ،أصيب أكثر من  475طف ً
األرقام ليست كاملة  ،ألنه من املستحيل تقدير عدد الضحايا في األماكن التي تستمر فيها األعمال العدائية.
وأشار فاديم توكار  ،رئيس قرية ماكاريف )منطقة كييف(  ،إلى أنه حتى  7أبريل  /نيسان  ،تم العثور على  132من
السكان قتلى في املستوطنة .تم تدمير القرية نفسها بنسبة .٪40
قال رئيس بلدية تشيرنيهيف فالديسالف أتروشينكو إن حوالي  700شخص لقوا حتفهم خالل القتال في املدينة.
صا رسميًا.
باإلضافة إلى ذلك  ،فقد  40شخ ً
ال ويمنع القضاء على عواقب األعمال
ال يزال تعدين األراضي العسكرية الروسية في أوكرانيا يمثل تهديًدا عاج ً
العدائية .في  7أبريل  ،على مشارف قرية بيلكا بمنطقة أوختيركا )منطقة سومي( فجر عمال من منطقة تروستيانتس
للشبكات الكهربائية أنفسهم بواسطة لغم .وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي دميترو زيفيتسكي ،
توفي عامل واحد على الفور  ،وأصيب اثنان بجروح خطيرة  ،وأصيب اثنان آخران بالكدمات .في  8أبريل  ،انفجرت
كتيبة من مهندسي الطاقة في لغم في طريقها إلى الدرهاشي في منطقة خاركيف  ،تاركًة للقضاء على تداعيات
القصف .أصيب عامالن.
صرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو أن الرجال من ماريوبول  ،الذين تم ترحيلهم
قسراً إلى االتحاد الروسي واألراضي املحتلة مؤقتًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك  ،تم تسليمهم "مذكرات استدعاء
ضا أنه من الصعب جًدا تتبع مواقع سكان ماريوبول
عسكرية"  ،وحشدهم في صفوف الروس جيش .وأوضح أي ً
املحاصر بعد الترحيل القسري.
وفًقا لإلدارة العسكرية ملدينة كييف  ،نتيجة لألعمال العدائية  208 ،مبنى سكني  46 ،مدرسة  29 ،روضة أطفال ،
منزل واحد لألطفال  13 ،مبنى إداري  2 ،مرافق رياضية  5 ،مرافق اجتماعية  17 ،مرفًقا صحيًا  10 ،مرافق ثقافية
 48 ،نقل تضررت مرافق البنية التحتية.
قال رئيس الشرطة الوطنية إيهور كليمينكو إنه منذ بداية الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا  ،سجل ضباط إنفاذ
القانون أكثر من  5000دعوى جنائية على جرائم ارتكبها جنود روس.
أصدرت رابطة املدن األوكرانية أسماء  11رئيس بلدية روسي تم أسرهم  ،ورؤساء مدن وقرى ) 4في منطقة
خيرسون  ،واثنان في كل من مناطق زابوريزهزهيا  ،ودونيتسك وخاركيف  ،وواحد في منطقة ميكواليف(.
أفادت املنظمة الدولية للهجرة أنه اعتباًرا من  6أبريل  ،أصبح حوالي  7.1مليون شخص نازحني داخليًا في أوكرانيا
 ،مما رفع العدد اإلجمالي لالجئني واملشردين إلى  11.4مليون.
وفًقا لرئيس مكتب الرئيس أندري يرماك  ،عادت السفينة األوكرانية "سافير"  ،التي استولى عليها الجيش الروسي
سابًقا  ،إلى سيطرة أوكرانيا .تم نقله إلى ميناء سولينا الروماني.
الوضع االقتصادي
وفًقا لرئيس البنك األهلي األوكراني كيريلو شيفتشينكو  ،يالحظ البنك الوطني تحسنًا في سوق الصرف األجنبي ،
بما في ذلك خفض الفارق  ،ويستعد للنظر في بعض تسهيل معامالت الصرف األجنبي.
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وفًقا لدائرة اإلحصاء الحكومية  ،تسارع التضخم السنوي في أوكرانيا إلى  ، ٪13.7ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع
أسعار الغذاء والطاقة.
أعلن رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرسيلورميتال في كريفي ريه أن الشركة تستأنف عملياتها.
األحداث السياسية والدبلوماسية
وصلت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين واملمثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية جوزيب بوريل إلى كييف .التقيا مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي .في االجتماع  ،تم تسليم الجانب
األوكراني رسميًا استبيانًا  ،يعد استكماله خطوة ضرورية ملنح أوكرانيا وضع مرشح االتحاد األوروبي .كما زار
مسؤولو االتحاد األوروبي بوتشا  ،حيث شاهدوا عواقب الجرائم العسكرية الروسية.
ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خطابًا في إدوسكونتا  ،برملان فنلندا .وأبلغ النواب عن الضربة
الصاروخية على محطة كراماتورسك  ،وتحدث عن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي على األراضي
األوكرانية .ودعا زيلينسكي فنلندا إلى تعليق العالقات التجارية مع روسيا  ،وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام
املالي العاملي  ،وفرض حظر على إمدادات النفط  ،وتشديد العقوبات.
التقى فولوديمير زيلينسكي برئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية إدوارد هيجر الذي يقوم بزيارة ألوكرانيا .وشكر
الرئيس الشعب السلوفاكي ورئيس وزراء سلوفاكيا شخصيًا لدعمهما أوكرانيا وتقديم مساعدة دفاعية حقيقية  ،بما
في ذلك نظام الدفاع الجوي  ، S-300الذي تم تسليمه إلى الجيش األوكراني.
أدان زعماء أجانب الضربة الصاروخية الروسية على محطة قطار في كراماتورسك  ،حيث سقط العديد من الضحايا
املدنيني .ووصف الرئيس األمريكي جوزيف بايدن ذلك بأنه "فظاعة مروعة أخرى ارتكبتها روسيا بضرب املدنيني".
أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة قصف القوات الروسية ملحطة كراماتورسك للسكك الحديدية .وقالت
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن "استهداف املدنيني جريمة حرب"  ،مشددة على أهمية تقديم روسيا وبوتني
للعدالة.
وفًقا لوزارة الشؤون الخارجية األوكرانية  ،منذ بداية الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا  ،طردت الدول الشريكة 443
موظًفا في البعثات الدبلوماسية الروسية .تقوم اليابان بإبعاد ثمانية دبلوماسيني ومسؤولني تجاريني روس .باإلضافة
إلى ذلك  ،أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن إدخال حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا  -فرض حظر
على واردات الفحم والكحول  ،وتجميد أصول سبيربنك وبنك ألفا  ،وتعليق االستثمارات الجديدة.
تبنى مجلس االتحاد األوروبي الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا  -فرض حظر على الفحم من روسيا
)اعتباًرا من أغسطس  (2022؛ حظر دخول السفن املسجلة تحت العلم الروسي إلى موان Ÿاالتحاد األوروبي ؛
حظر أي عملية تنطوي على النقل البري من روسيا أو بيالروسيا  ،والتي لن تسمح لهم بنقل البضائع براً داخل
االتحاد األوروبي ؛ حظر تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة .تنطبق التدابير التقييدية على  217فرًدا إضافيًا و 18
كيانًا قانونيًا رًدا على العدوان العسكري الروسي غير املبرر ضد أوكرانيا.
الدعم املالي ألوكرانيا من الشركاء الدوليني مهم .وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن البالد ستقدم
ألوكرانيا مساعدات إنسانية بقيمة إجمالية قدرها  40مليون دوالر .أعلن رئيس وزراء اململكة املتحدة  ،بوريس
جونسون  ،أن اململكة املتحدة سترسل إلى أوكرانيا معدات عسكرية عالية الجودة مقابل  100مليون جنيه إسترليني
أخرى .قدمت املفوضية األوروبية منحة قدرها  120مليون يورو ألوكرانيا كجزء من حزمة املساعدة املالية العامة
الطارئة .وفًقا لعضو البرملان الكندي إيفان بيكر  ،قدمت الحكومة الكندية ميزانية جديدة لعام  ، 2023-2022والتي
توفر  500مليون دوالر إضافية ملزيد من املساعدة العسكرية ألوكرانيا وما يصل إلى مليار دوالر في شكل موارد
ائتمانية جديدة ألوكرانيا.
أفاد مكتب التحقيقات الحكومي أنه كان يجري تحقيًقا قبل املحاكمة في التورط في األنشطة التعاونية ملساعدي نواب
الشعب األوكراني في الدعوة الحالية من حزب منصة املعارضة  -من أجل الحياة.

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

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.

