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الغزو الروسي ألوكرانيا
 9أبريل  2022اعتبارًا من  10 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تركز القوات الروسية جهودها لالستيالء على ماريوبول وتحاول اختراق دفاع القوات املسلحة األوكرانية بالقرب من
إيزيوم .ال تزال الهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في جميع أنحاء أوكرانيا مستمرة.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
صرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،أن أصعب موقف في املنطقة ال يزال في
اتجاه إيزيوم  ،حيث تواصل القوات الروسية هجومها من أجل الوصول إلى مؤخرة وحدات القوات املسلحة األوكرانية
املوجودة في دونيتسك ولوهانسك املناطق .خالل  8نيسان  /أبريل  ،شنت القوات الروسية نحو  50قذيفة مدفعية وهاون
ودبابة و  MLRSعلى مدينة خاركيف واملنطقة املحيطة بها )مدينة الدرهاشي( .في خاركيف  ،تضررت البنية التحتية
ملناطق سالتيفكا  ،وخلودنا هورا  ،وأولكسيفكا  ،وخي تي زد بشكل أكبر.
وفًقا لسيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،فإن القوات الروسية تقتحم روبيجني وبوباسنا
بينما تقصف في الوقت نفسه أحياء سكنية في بلدات أخرى .نتيجة القصف الذي وقع في  9أبريل  /نيسان  ،قتل شخص
واحد في سيفيرودونتسك وأصيب  4آخرون في روبيجني .كما تضرر صهريج به حمض النيتريك بالقرب من روبيزني.
في صباح يوم  10أبريل  /نيسان  ،استمر القصف في سيفيرودونيتسك  -حيث تضرر مبنيان متعددان الطوابق ومبنى
مدرسة.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في منطقة دونيتسك  ،تحاول القوات الروسية  ،مدعومة بالطائرات  ،االستيالء على الجزء األوسط من ماريوبول .أفادت
هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بضربات جوية على مستوطنتي فوهليدار ونوفوسيليفكا دروها .وفًقا
لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك ُ ،قتل  4أشخاص في فوهليدار خالل النهار ؛ وأصيب  4آخرون .كما قتل
شخص في قرية نوفوميخايليفكا .أصيب شخص واحد في مدينة كراسنوهوريفكا.
أفاد إيفان أريفييف  ،ممثل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجي  ،أن القوات الروسية تواصل قصف املناطق
املأهولة بالسكان في منطقة زابوريزهزهيا القريبة من خط الجبهة )على طول خط كاميانسكي-أوريخيف-هوليابولي-
مالينيفكا(.
اتجاه دنيبرو:
صرح دميترو لونني  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في بولتافا  ،أن القوات الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على
البنية التحتية في ميرهورود )منطقة بولتافا( ليلة  9-8أبريل .أصيب  2شخص.
االتجاه الجنوبي:
أبلغ رئيس بلدية تشورنومورسك في منطقة أوديسا  ،فاسيل هولياييف  ،عن وقوع انفجار في املدينة .وبحسب املعلومات
االولية لم تقع اصابات.
وبحسب قيادة عمليات "الجنوب"  ،شنت القوات الروسية  7ضربات صاروخية في منطقة ميكواليف.
مواجهة املعلومات
وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،في بلدة نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون  ،يستخدم الجيش
الروسي قدرة دور الطباعة املحلية إلعداد مواد دعائية ملا يسمى "االستفتاء على إنشاء جمهورية خيرسون الشعبية ".
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الوضع اإلنساني
صا عبر ممرات إنسانية في
أفادت إيرينا فيريشوك  ،وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،أنه تم إجالء  4532شخ ً
 9أبريل  /نيسان .لإلخالء إلى زابوريزهزهيا .كما تمكنوا من تحرير الحافالت التي استولى عليها الجيش الروسي
صا من منطقة لوهانسك.
وإجالء  529من سكان ميليتوبول .تم إجالء  578شخ ً
حتى  8أبريل  /نيسان  ،سجل مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان  4149ضحية بني السكان املدنيني
صا .وفًقا للمدعني العامني لألحداث  ،أصيب أكثر من  500طفل في
صا وجُرح  2383شخ ً
في أوكرانياُ .قتل  1766شخ ً
أوكرانيا )قتل  ، 176وأصيب .(324
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك عن تبادل األسرى .تم إطالق سراح  12جنديًا أوكرانيًا
)من بينهم امرأة واحدة( و  14مدنياً )من بينهم  9نساء( من األسر الروسية.
قال مفوض حقوق اإلنسان في البرملان األوكراني ليودميال دينيسوفا إنه تم العثور على غرفة تعذيب تابعة للجيش
الروسي في شارع يابلونسكا في بوتشا )منطقة كييف( .وأشارت إلى أنه وفقا لسلطات مدينة بوتشا  ،لقي ما ال يقل عن
 360مدنيا  ،من بينهم  10أطفال  ،مصرعهم في املدينة .يتواصل استخراج رفات  67جثة من أماكن الدفن الجماعية
ألشخاص قتلوا على أيدي القوات الروسية في بوتشا .وأفاد أوليكسي كوليبا  ،رئيس مقر العمل اإلنساني في منطقة
كييف  ،أن معظمهم أصيبوا بأعيرة نارية وشظايا.
قال رئيس مجتمع دميتريفكا  ،تاراس ديديتش  ،إنه بني قريتي ميال ومريا في منطقة كييف-سفياتوشينسكي في منطقة
كييف ُ ،قتل ما يقرب من  10سيارات على متنها أشخاص برصاص الجيش الروسي ؛ تم العثور على مقبرة جماعية
للمدنيني في قرية بوزوفا .في منطقة تشيرنيهيف  ،بالقرب من قريتي يهدنة ولوكاشيفكا  ،عثرت خدمة الطوارئ الحكومية
على جثث األشخاص الذين تم إعدامهم في أراضي كنيسة الصعود  ،حيث كان املقر الرئيسي الروسي أثناء االحتالل
املؤقت.
أكدت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،معلومات جديدة حول مالبسات وفاة املخرج
الليتواني مانتاس كفيدارافيتشوس في ماريوبول .تم أسره من قبل الجيش الروسي  ،الذي أطلق عليه النار في وقت
الحق.
لدى مكتب أمني املظالم حاليًا معلومات عن أكثر من  15000حالة ألشخاص مفقودين في أوكرانيا .هذا يجعل من
الصعب تحديد العدد الدقيق للقتلى .وفًقا ملعلومات ليودميال دينيسوفا  ،يقوم الروس بجمع جثث القتلى األوكرانيني في
ماريوبول ثم حرقها في محرقة جثث متنقلة.
أفادت إدارة زابوريزهزهيا بمعلومات عن املدنيني الذين احتجزهم الجيش الروسي كرهائن في الفترة من  14مارس إلى
صا محتجزين كرهائن  ،وأفرج عن 43
 9أبريل .تم القبض على ما مجموعه  106أشخاص .من بني هؤالء :ما زال  63شخ ً
ال حكومياً محلياً )أفرج عن  11منهم( وصحفيان )أطلق سراح أحدهما(.
صا .وكان من بني املختطفني  21مسؤو ً
شخ ً
ضا في صباح يوم  9أبريل  ،اختطف الجيش الروسي في خيرسون الرئيس السابق إلدارة الدولة اإلقليمية في
أي ً
خيرسون أندري بوتيلوف.
قال وزير الصحة فيكتور لياشكو إنه منذ بداية الغزو الشامل ألوكرانيا  ،تضرر  307من مرافق الرعاية الصحية  ،وُدمر
 21مستشفى بالكامل.
الوضع االقتصادي
ال على
قال تاراس ميلنيشوك  ،ممثل مجلس الوزراء في البرملان األوكراني  ،إن أوكرانيا فرضت حظراً تجارياً كام ً
روسيا.
وفًقا لنائب رئيس البنك الوطني األوكراني سيرهي نيكواليتشوك  ،بحلول نهاية الحرب  ،سيبقي البنك الوطني سعر
الصرف الرسمي مجمداً عند  29.25هريفنا أوكراني للدوالر.
وفًقا لرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال  ،خصصت الدولة  18مليار هريفنيا لشراء املواد الغذائية واألدوية ومواد
البناء لألشخاص في األراضي املحتلة مؤقتًا واألراضي التي تدور فيها األعمال العدائية .نتيجة لذلك  ،من املخطط توزيع
 12مليون حزمة إنسانية.
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وافق صندوق النقد الدولي على إنشاء حساب خاص لتوجيه املساعدة املالية من الدول املانحة لدعم أوكرانيا .الحساب
الخاص هو أداة لتحويل موارد املانحني في شكل منح وقروض ملساعدة أوكرانيا .يقول البنك األهلي األوكراني إن هذه
األموال ستستخدم في املقام األول لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات وميزانية الدولة لتحقيق االستقرار في االقتصاد
األوكراني.
األحداث السياسية والدبلوماسية
أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي محادثات مع رئيس وزراء اململكة املتحدة بوريس جونسون  ،الذي وصل إلى
كييف في زيارة .وأطلع جونسون على حالة عملية التفاوض األوكرانية الروسية  ،وشدد على أهمية تقديم ضمانات أمنية
ألوكرانيا .وأكد جونسون أن اململكة املتحدة ستزيد من ضغط العقوبات على روسيا  ،وتؤثر على قدرة روسيا على
استخدام مواردها من الطاقة وتقديم املساعدة االقتصادية والدفاعية العسكرية ألوكرانيا .يُذكر أن أوكرانيا قد تتلقى
 120عربة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن من اململكة املتحدة.
التقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف باملستشار الفيدرالي النمساوي كارل نهامر .ناقش
السياسيون زيادة العقوبات على روسيا .كما شكر زيلينسكي النمسا على مساعدتها )نقل املساعدات اإلنسانية وعربات
اإلطفاء إلى خدمة الطوارئ الحكومية(.
ضا محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو  ،وشكره على املساعدة املالية )مليار
أجرى زيلينسكي أي ً
دوالر( والدعم الدفاعي ) 500مليون دوالر(.
بفضل النشاط الدولي "الوقوف من أجل أوكرانيا"  ،الذي نظمته الدول األوروبية وكندا ودول الخليج وفنانني مشهورين ،
تمكنا من جمع  10.1مليار منحة وقروض أمريكية .سيتم استخدام هذه األموال لدعم النازحني داخليا والالجئني من
أوكرانيا .كجزء من الحملة  ،يعد بنك االستثمار األوروبي برنامج تمويل بقيمة  4مليارات يورو لدعم دول االتحاد األوروبي
التي تقبل الالجئني األوكرانيني .وفًقا للمشروع  ،يجب أن يعمل البرنامج في عامي  2022و  ، 2023وسيساعد مدن
ومناطق االتحاد األوروبي على تلبية احتياجات االستثمار العاجلة ومعالجة القضايا املتعلقة باستقبال وإدماج النازحني
من أوكرانيا.
سفارة االتحاد األوروبي تستأنف عملها 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.

