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الغزو الروسي ألوكرانيا
 11أبريل  2022اعتبارًا من  12 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
ال تزال مناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف من النقاط الساخنة للصراع الروسي األوكراني .القوات الروسية تشن
هجمات في منطقة عمليات القوات املشتركة.
أفاد ممثلو كتيبة آزوف باستخدام أسلحة كيماوية ضدهم في ماريوبول .في السابق  ،لم تستبعد القوات الروسية
مثل هذا االحتمال عند التعليق على مسار القتال في ماريوبول.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
ال يزال الوضع أكثر حدة في اتجاه إيزيوم  ،حيث تدور أعمال عدائية نشطة.
القوات الروسية تواصل حصارها الجزئي لخاركيف وقصفها ألراضي املنطقة .وفًقا ألوليه سينيهوبوف  ،رئيس
اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،فقد شنوا في  10أبريل  /نيسان حوالي  66ضربة باملدفعية وقذائف
الهاون و  .MLRSوقد تأثرت مناطق خاركيف وضواحي املدينة ومراكز سكانية أخرى في املنطقة )زولوتشيف
وباالكليا( .وطوال  11أبريل  /نيسان  ،استمر القصف .ونتيجة لذلك ُ ،قتل  8أشخاص )بينهم طفل واحد( ؛ أصيب
 19شخصا )بينهم طفالن( .باإلضافة إلى ذلك  ،ذكرت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف أن القوات الروسية
كانت تستخدم بنشاط األلغام املؤجلة في خاركيف.
في منطقة لوهانسك  ،وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،تم استخدام نظام الصواريخ التكتيكية
توشكا يو أثناء قصف بوباسنا .كما قصفت القوات الروسية سيفيرودونيتسك و ليسيتشانسك و كريمينا .في
ليسيتشانسك  ،تم العثور على جثة شخص واحد ميت ؛ واصيب  3اشخاص اخرين جراء القصف .أفادت دائرة
الطوارئ الحكومية بإصابة  3أشخاص في كريمينا.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في ماريوبول  ،تنفذ القوات الروسية عمليات هجومية في مناطق معينة من املدينة .تعتبر هيئة األركان العامة للقوات
ضا في اتجاه كوراخوف من أجل الوصول إلى الحدود اإلدارية ملنطقة
املسلحة األوكرانية أنه من املحتمل أن تتقدم أي ً
دونيتسك.
ال في قرية ميخايليفكا في منطقة دونيتسك.
وبحسب خدمة الطوارئ الحكومية  ،ألحق القصف أضراًرا بـ  30منز ً
أفادت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك بمقتل ما ال يقل عن  3أشخاص )في فوهليدار وميخايليفكا
وكراسنوهوريفكا( وجرح  8أشخاص في املنطقة في  11أبريل  /نيسان .كما يتواصل تلقي معلومات عن الضحايا
املدنيني في ماريوبول .ومع ذلك  ،نظًرا لتعقيد الوضع في املدينة  ،من املستحيل تتبع العدد الدقيق للقتلى.
أفاد بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أنه تم إجالء معظم السكان املدنيني في الجزء
الخاضع للسيطرة األوكرانية من املنطقة بسبب اشتداد األعمال العدائية.
االتجاه الجنوبي:
تحاول القوات الروسية الحصول على موط ‰قدم على الحدود اإلدارية ملنطقة خيرسون.
أفاد فيتالي كيم  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ميكواليف  ،أن صواريخ روسية أطلقت في وقت متأخر من
مساء يوم  10أبريل  /نيسان أصابت حظائر شركة قطرية في منطقة ميكواليف.
الوضع اإلنساني
صا عبر املمرات اإلنسانية
ذكرت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه تم إجالء  4354شخ ً
صا ) 556من سكان ماريوبول و  3298من
في  11أبريل  /نيسان .ومن ماريوبول وبيرديانسك  ،وصل  3854شخ ً
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سكان منطقة زابوروجييه( إلى زابوروجي عن طريق وسائل النقل والحافالت الخاصة بهم .إخالء .تم إجالء 500
شخص في منطقة لوهانسك.
حتى  10أبريل  /نيسان  ،سجل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  4335ضحية مدنية
ال و  2493جريحًا( في أوكرانيا نتيجة لهجوم شنه االتحاد الروسي .حتى  11أبريل  /نيسان  ،وفقاً
) 1842قتي ً
ال وجُرح أكثر من .(342
ال في أوكرانيا )ُقتل  183طف ً
للمدعني العامني لألحداث  ،أصيب أكثر من  525طف ً
وفًقا لوزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك  ،هناك حوالي  1700عسكري ومدني أوكراني في
األسر الروسية  ،من بينهم  500امرأة.
وفًقا ملعهد  ، KSEخالل املرحلة النشطة من الصراع الروسي األوكراني في أوكرانيا  ،تعرض ما ال يقل عن 23000
كيلومتر من الطرق و  37000متر مربع من املساكن للتلف أو الدمار أو االستيالء .ذكر الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي أن  938منشأة تعليمية وما يقرب من  300مستشفى قد دمرت نتيجة للهجمات الروسية في أوكرانيا .قال
وزير الثقافة وسياسة املعلومات  ،أولكسندر تكاتشينكو  ،إن الجيش الروسي قد أضر بالفعل أو دمر ما ال يقل عن
 166معلمًا ثقافيًا في أوكرانيا .أفاد أوليه بوندار  ،رئيس قسم تنظيم األعمال النارية وإزالة األلغام لألغراض
اإلنسانية التابع لدائرة الطوارئ الحكومية  ،أن حوالي  300ألف كيلومتر مربع من األراضي األوكرانية بحاجة إلى
إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.
يقوم رجال اإلنقاذ بإزالة أنقاض املنازل في بوروديانكا التي دمرها الجيش الروسي في منطقة كييف .وفًقا
لفولوديمير ديمشوك  ،مدير قسم االستجابة للطوارئ في خدمة الطوارئ الحكومية  ،يتم تنفيذ العمل على مدار 24
ساعة في اليوم .يشارك حوالي  300شخص  ،من بينهم  70متطوًعا يعملون مع رجال اإلنقاذ.
أبلغ أمني املظالم ليودميال دينيسوفا أن حوالي  4ماليني دجاجة قد نفقت بالفعل في مؤسسة في منطقة خيرسون
بسبب القصف الروسي  ،مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن املنشأة وجعل من املستحيل صيانتها .هذا يهدد
املنطقة بكارثة بيئية.
الوضع االقتصادي
يؤكد التقييم املحدث لألضرار التي لحقت باالقتصاد األوكراني من قبل مشروع روسيا ستدفع التابع ملعهد  KSEأنه
خالل األسبوع املاضي  ،زادت الخسائر املباشرة لالقتصاد األوكراني بسبب الحرب التي بدأتها روسيا بمقدار 12.2
مليار دوالر أمريكي وحتى  11أبريل 80.4 .مليار دوالر أمريكي.
قالت نائبة وزير تنمية املجتمعات واألقاليم  ،ناتاليا كوزلوفسكا  ،إن أوكرانيا بدأت عملية تفتيش املباني والهياكل التي
دمرت وتضررت في القتال لتحديد إمكانية مواصلة تشغيلها  ،أو أعمال إعادة اإلعمار أو التفكيك .حاليا  ،غادرت
املجموعة األولى من الخبراء إلى منطقة كييف.
أفادت الخدمة الصحفية لحكومة أوكرانيا عن إطالق منصة على اإلنترنت للمساعدة في نقل الشركات من مناطق
القتال النشطة إلى موقع أكثر أمانًا.
أشارت الخدمة الصحفية في إنرهواتوم إلى أنه وفًقا للتقديرات األولية  ،فإن األضرار املادية نتيجة قصف محطة
زابوروجي للطاقة النووية تبلغ  18.3مليار غريفنا.
وفًقا لوزارة املالية  ،تلقت أوكرانيا شريحة أخرى بقيمة  44.5مليون يورو من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بموجب
اتفاقية القرض "قرض إضافي لقرض سياسة التنمية لإلنعاش االقتصادي الثاني".
ال لتصدير الحبوب األوكرانية عبر بحر البلطيق.
وفًقا لوزارة السياسة الزراعية  ،ستختبر أوكرانيا وليتوانيا طريًقا بدي ً
التطورات السياسية والدبلوماسية
بحث الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الدعم الدفاعي ألوكرانيا ،
وتشديد العقوبات ضد روسيا ومحاكمة املسؤولني عن الجرائم الروسية على األراضي األوكرانية .كما أجرى الرئيس
األوكراني محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور حول مقاومة الغزو الروسي وتعزيز التعاون في
مجال الطاقة.

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

خاطب فولوديمير زيلينسكي برملان جمهورية كوريا .وتحدث عن محاربة الغزو الروسي والجرائم التي ارتكبها
الجيش الروسي على األراضي األوكرانية  ،داعياً إلى تزويد أوكرانيا باألسلحة الالزمة.
عقد رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال اجتماعا مع رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا إنغريدا شيمونيتي .زار
السياسيون بوروديانكا )منطقة كييف( مًعا ملشاهدة آثار القوات الروسية .وناقش رئيسا الوزراء التحقيق في جرائم
الحرب الروسية وتشديد العقوبات ضد روسيا .تم إبرام اتفاق بشأن التعاون في حماية األطفال املتضررين من
الحرب في أوكرانيا.
كما عقد رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال اجتماعا عبر اإلنترنت مع أعضاء في كونغرس الواليات املتحدة.
وناقش رئيس الحكومة دعم أوكرانيا في التغلب على تداعيات العدوان ودعا إلى زيادة ضغط العقوبات على روسيا.
أعلنت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بربوك أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى الدعم العسكري )بما في ذلك األسلحة
الثقيلة( لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية.
وصل فريق فني من وزارة الداخلية الفرنسية إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي
على األراضي األوكرانية .كما ستساهم في التحقيق الذي تجريه املحكمة الجنائية الدولية.
طردت وزارة الخارجية الكرواتية  24موظًفا من موظفي السفارة الروسية في زغرب .أعلنت فرنسا أن  6دبلوماسيني
روس متورطني في أنشطة تجسس أشخاص غير مرغوب فيهم.
تتزايد ضغوط العقوبات الدولية على روسيا .فرضت كندا قيوًدا جديدة على  33مؤسسة في قطاع الدفاع الروسي ،
تنص على تجميد أموال وممتلكات الشركات الخاضعة للعقوبات ووقف أي تعاون معها .وضعت املفوضية األوروبية
 21شركة طيران روسية على قائمة االتحاد األوروبي للسالمة الجوية  ،والتي تشمل شركات النقل الجوي املحظورة
من العمل في االتحاد نتيجة لعدم تلبية معايير السالمة .جمدت اليابان أصول  398روسيًا وعدًدا من املؤسسات  ،بما
في ذلك الفا بنك و سبيربنك.
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.

