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الغزو الروسي ألوكرانيا
 10أبريل  2022اعتبارًا من  11 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
القوات الروسية تعيد تجميع قواتها في شرق أوكرانيا .تتواصل األعمال العدائية النشطة بالقرب من إيزيوم )منطقة
خاركيف( وحول روبيجني وبوباسنا )منطقة لوهانسك( وفي ماريوبول )منطقة دونيتسك(.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تواصل القوات الروسية محاولة اختراق مواقع القوات املسلحة األوكرانية بالقرب من إيزيوم .تعتبر هيئة األركان
العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنه من املحتمل أن تتكثف تحركاتها في اتجاه سلوفينسك في منطقة دونيتسك
)الضربة الرئيسية( وبارفينكوف في منطقة خاركيف )إضراب مساعد( .خالل النهار  ،كانت هناك هجمات في اتجاه
دوفنك و دميتريفكا في منطقة خاركيف  ،لكن تم صدهم.
كما لم يتم استبعاد املزيد من الهجمات في خاركيف  ،التي ال تزال محاصرة جزئيًا وال تزال تتعرض للقصف .أسفر
القصف على منطقة خاركيف خالل النهار عن مقتل  10أشخاص )بينهم طفل واحد( وإصابة  11آخرين.
في منطقة لوهانسك  ،تسعى القوات الروسية للسيطرة على مستوطنات روبيزني وبوباسنا ونيجني .وتتواصل
الهجمات في منطقة زولوتي.
وبحسب سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،فقد قصف الجيش الروسي مدينة
سيفيرودونيتسك .ولحقت أضرار بمبنيني سكنيني وعيادة خاصة .في الوقت نفسه  ،وبحسب هايداي  ،دمرت البنية
التحتية بالكامل في املدينة بالكامل.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
القوات الروسية تقتحم مدينة ماريوبول .القتال مستمر حول مصنع آزوفستال وامليناء البحري .هيئة األركان العامة
للقوات املسلحة األوكرانية تنظر في احتمال تكثيف الهجمات في اتجاه أفدييفكا وكوراخوف.
نتيجة القصف في منطقة دونيتسك ُ ،قتل ما ال يقل عن شخصني خالل النهار )في فوهليهدار وإيفانيفكا( .جرح :4
 2في ايفانيفكا  1 ،في سلوفيانسك و  1في بوكروفسك.
اتجاه دنيبرو:
في ليلة  10-9أبريل  /نيسان  ،تم إطالق هجوم صاروخي على منشآت البنية التحتية في دنيبرو .ونُفذت في وقت
الحق ضربة صاروخية الحقة على املدينة .وأدى القصف إلى تدمير مطار املدينة والبنية التحتية املجاورة له  ،وإصابة
 6من عمال اإلنقاذ التابعني لدائرة الطوارئ الحكومية.
باإلضافة إلى ذلك  ،ضربت القوات الروسية أراضي منطقة دنيبروبتروفسك .في منطقة بافلوهراد  ،أصاب صاروخ
منشأة صناعية .في منطقة دنيبرو  ،احترق مبنى مزرعة.
في وقت الحق  ،حدد رئيس مجلس دنيبروبتروفسك اإلقليمي ميكوال لوكاشوك أنه تم إطالق أكثر من اثني عشر
صاروخًا على منطقة دنيبروبتروفسك خالل النهار .وأسفر القصف عن استشهاد شخص.
االتجاه الجنوبي:
أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ميكواليف فيتالي كيم عن وقوع انفجار في املدينة .حتى اآلن  ،تم اإلبالغ
عن إصابة واحدة.
وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،أطلقت وحدات منفصلة من القوات الروسية نيران املدفعية على
مواقع أوكرانية بالقرب من الحدود بني منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك )مستوطنات فيسوكوبيليا وترودوليوبيفكا
وماريانسكي(.
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مواجهة املعلومات
في منطقة خيرسون  ،تحاول القوات الروسية تنظيم تظاهرات جماهيرية  ،والتي ينبغي أن تظهر دعم السكان الحتالل
املنطقة .تم تنظيم تجمع مماثل في نوفا كاخوفكا  ،لكن لم يشارك فيه سوى بضع عشرات من األشخاص  ،الذين تم
إحضارهم إلى الحدث بطريقة مركزية.
الوضع اإلنساني
صا ) 213من سكان
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه تم إجالء  2824شخ ً
ماريوبول و  2409من سكان بلدات في منطقة زابوريجيه( عبر ممرات إنسانية خالل  10أبريل  /نيسان.
أفاد مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان أنه حتى  10أبريل  /نيسان  ،كان هناك  4232ضحية
ال و  2439جريحًا( نتيجة للهجوم املسلح الذي شنه االتحاد الروسي في أوكرانيا .أفاد املدعون
مدنية ) 1793قتي ً
ال ،
ال في أوكرانيا عانوا نتيجة الغزو املسلح لالتحاد الروسي )قتل  176طف ً
العامون لألحداث أن أكثر من  513طف ً
وأكثر من  336جريحًا(.
كشفت املدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أنه حتى صباح  10أبريل  ،تم العثور على جثث  1222من السكان الذين
لقوا حتفهم أثناء االحتالل الروسي في منطقة كييف .قدمت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال
دينيسوفا  ،معلومات حول حاالت جديدة من القتل والتعذيب واالعتداء الجنسي على املدنيني على أيدي الجيش
الروسي في مناطق كييف وتشرنيهيف وخيرسون.
قالت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،إن السلطات الروسية بدأت في إصدار
جوازات سفر للمواطنني األوكرانيني الذين تم نقلهم قسراً من أوكرانيا إلى مناطق مختلفة من االتحاد الروسي .من
املعروف أن أكثر من  400من سكان ماريوبول الذين تم ترحيلهم قسراً من أوكرانيا موجودون في معسكر في منطقة
ال من جميع األعمار  ،بما في ذلك
بينزا في روسيا .وفًقا لدينيسوفا  ،يأوي املخيم في الغالب نساء و  147طف ً
الرضع.
قدم بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،معلومات محدثة عن ضحايا الهجوم الصاروخي
صا وأصيب  109آخرون.
في  8أبريل على محطة القطار في كراماتورسك .وبحسب أحدث البيانات ُ ،قتل  57شخ ً
أفادت الدائرة الصحفية ملديرية املخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع أن إدارة االحتالل الروسي تقوم بموجة
جديدة من التعبئة في األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك  ،بما في ذلك تعبئة األشخاص غير
الخاضعني للتجنيد اإلجباري )موظفو "املؤسسات االستراتيجية" "(.
أصبح معروًفا أنه منذ حوالي أسبوع  ،اعتقل الجيش الروسي الكاتب واملتطوع األوكراني فولوديمير فاكولينكو في
إيزيوم )منطقة خاركيف(.
أعلن رئيس بلدية إيربني أولكسندر ماركوشني عن بدء العمل في مد أنبوب مياه من كييف  ،والذي من شأنه أن يحل
مشكلة إمدادات املياه في املدينة املحررة من االحتالل .وخصص الصليب األحمر  20مليون هريفنيا لهذا املشروع.
مقاومة
يواصل سكان خيرسون تنظيم املسيرات املؤيدة ألوكرانيا .وجرت إحدى هذه االحتجاجات ضد االحتالل الروسي
املؤقت في خيرسون .لكن القوات الروسية أطلقت طلقات تحذيرية لتفريق املسيرة السلمية.
أقيمت بطولة كرة القدم املصغرة في مدينة هوال بريستان املحتلة مؤقتًا في منطقة خيرسون تحت شعار "هوال
بريستان هي أوكرانيا".
الوضع االقتصادي
يتوقع البنك الدولي أن اإلنتاج في أوكرانيا قد ينخفض بنسبة  ٪45.1هذا العام بسبب العدوان الروسي  ،الذي أدى
ال في أجزاء من الوالية.
إلى إغالق الشركات  ،وخفض الصادرات وجعل النشاط االقتصادي مستحي ً
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أفاد رئيس الوزراء دنيس شميهال أنه تم تخصيص مليار غريفنا الستعادة األراضي املحررة من القوات الروسية.
على وجه الخصوص  ،تم تخصيص  400مليون غريفنا ملنطقة كييف  ،و  250مليون غريفنا لكل من منطقتي
تشيرنيهيف وسومي .تم تخصيص  100مليون غريفنا آخر ملنطقة زيتومير.
تتوقع وزارة السياسة الزراعية واألغذية في أوكرانيا أنه وفًقا للسيناريو املتشائم  ،قد يتم زرع  ٪ 70من املساحات
املزروعة في أوكرانيا هذا العام .إذا تمكنت منطقتي تشيرنيهيف وسومي من إزالة األلغام في األسابيع املقبلة  ،فقد
تزيد مساحة البذر إلى .٪80
األحداث السياسية والدبلوماسية
أجرى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع املستشار األملاني أوالف شولتز  ،ناقشا خاللها
موضوع الدفاع والدعم املالي ألوكرانيا  ،ومعاقبة جرائم الحرب وفرض عقوبات على روسيا.
أفاد مكتب الرئيس أن أوكرانيا أعدت مقترحات للمجموعة السادسة من عقوبات االتحاد األوروبي ضد روسيا .في
الوقت نفسه  ،ذكرت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا أن املفوضية األوروبية تركت عدًدا من التنازالت التي تخلق
صا لتجاوز مجموعة العقوبات الجديدة املفروضة على روسيا.
فر ً
أعلن سفير االتحاد األوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس أنه قد يتم منح أوكرانيا وضع الدولة املرشحة لعضوية
االتحاد األوروبي في غضون بضعة أشهر.
شجبت الحكومة األوكرانية ثالث اتفاقيات دولية حول التعليم والعلوم مع جمهورية بيالروسيا بسبب دعم النظام
البيالروسي لحرب روسيا واسعة النطاق ضد أوكرانيا.
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.

