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الغزو الروسي ألوكرانيا
 12أبريل  2022اعتبارًا من  13 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تواصل القوات الروسية الهجمات في منطقة عملية القوات املشتركة من أجل الوصول إلى الحدود اإلدارية ملنطقتَي
دونيتسك ولوهانسك .ال يزال التهديد بشن هجمات صاروخية على البنية التحتية العسكرية واملدنية في جميع أنحاء
أوكرانيا مهمًا.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،فإن القوات الروسية تعيد تجميع وحداتها بالقرب من إيزيوم  ،مع
التركيز على الحفاظ على عبور عائم فوق نهر سيفرسكي دونيتس.
يستمر قصف املناطق السكنية في خاركيف وديرهاشي وبياتيكاتكي.
في منطقة لوهانسك  ،حاولت القوات الروسية تحسني موقعها التكتيكي في مناطق مستوطنات بوباسنا و روبيزني و
نيزني .في منطقة سفاتوف  ،حاولت الوحدات الهندسية الروسية إعادة بناء جسور السكك الحديدية لتبسيط الخدمات
اللوجستية للمجموعة.
القوات الروسية تواصل قصف املنازل السكنية في منطقة لوهانسك .على وجه الخصوص  ،وفًقا لسيرهي هايداي ،
رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،فإن املناطق السكنية في روبيجني وليسيتشانسك وسيفيرودونتسك
ونوفودروشيسك هي األكثر تضرًرا .وقتل شخص واحد نتيجة القصف في نوفودروزيسك .في كريمينا أيضا  ،اندلع
حريق في مرفق مرافق .بسبب األضرار التي لحقت االتصاالت في سيفيرودونيتسك ال يوجد ضوء وماء وغاز.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
يستمر القتال من أجل ماريوبول في منطقة دونيتسك .القوات الروسية  ،مدعومة بالطائرات  ،تهاجم أراضي امليناء
البحري ومجمع آزوفستال للمعادن.
وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أصيب  3مدنيني على األقل )بينهم طفل واحد( في املنطقة خالل  12أبريل
 /نيسان.
أبلغ إيفان أريفييف  ،ممثل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزيا  ،أن القوات الروسية تحاول التقدم في منطقة
زابوريزهزهيا  ،لكن جنود القوات املسلحة األوكرانية يحتفظون بأرضهم.
اتجاه دنيبرو:
أبلغ دميترو لونني  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في بولتافا  ،عن مزيد من الضربات الصاروخية على ميرهورود.
اتجاه بوديليا:
وبحسب سرهي هامالي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خميلنيتسكي  ،شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا
على منشأة للبنية التحتية في منطقة خميلنيتسكي ليلة  12أبريل  /نيسان .ولم تقع إصابات أو وفيات.
مواجهة املعلومات
أفادت الدائرة الحكومية لالتصاالت الخاصة وحماية املعلومات في أوكرانيا أنه تم منع هجوم قراصنة واسع النطاق على
مرافق قطاع الطاقة األوكراني.
الوضع اإلنساني
صا عبر ممرات إنسانية في 12
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه تم إجالء  2671شخ ً
صا ) 208من سكان ماريوبول و  2135من سكان منطقة زابوريزهجيا
أبريل .من ماريوبول وبيرديانسك وصل  2343شخ ً
من بولوهي وفاسيليفكا وبيرديانسك وميليتوبوليه( .في سياراتهم الخاصة .ومع ذلك  ،قالت إيرينا فيريشوك إن قوافل
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الحافالت التي غادرت زابوريزهزهيا إلجالء الناس من بيرديانسك وتوكماك وإنيرهودار ما زالت تعترضها القوات الروسية
عند نقطة التفتيش في فاسيليفكا.
حتى  11أبريل  /نيسان  ،سجل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  4450ضحية مدنية في
ال و  2.558جريحًا( .حتى  12أبريل  /نيسان  ،وفقاً للمدعني العامني لألحداث
أوكرانيا نتيجة العدوان الروسي ) 1892قتي ً
ال  ،وأصيب أكثر من
ال نتيجة الغزو املسلح ألوكرانيا من قبل االتحاد الروسي )ُقتل  186طف ً
 ،أصيب أكثر من  530طف ً
ال(.
 344طف ً
أفادت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها الجيش
الروسي في األراضي املحتلة مؤقتًا .وفقا لها  ،تم اغتصاب حوالي  25فتاة وامرأة تتراوح أعمارهم بني  14و  24سنة
أثناء االحتالل في قبو منزل في بوتشا  ،منطقة كييف.
كشف عمدة مدينة بوشا أناتولي فيدوروك أنه تم العثور على  403جثث ألشخاص قتلوا ومعذبني في املدينة .ووفقا له ،
في  12أبريل  /نيسان  ،بدأ استخراج الجثث من املقبرة الجماعية الثانية  ،حيث دفن  56شخصا  ،في املدينة.
أفاد أندري نيبيتوف  ،رئيس شرطة منطقة كييف  ،أنه حتى  12أبريل  ،تم العثور على  720جثة ملدنيني قتلوا في الغزو
الروسي في منطقة كييف منذ بداية الحرب .تم اإلبالغ عن أكثر من  200آخرين في عداد املفقودين.
تشدد القوات الروسية سيطرة االحتالل على األراضي األوكرانية املحتلة مؤقتًا .أفادت هيئة األركان العامة للقوات
املسلحة األوكرانية عن تشكيل ما يسمى بوحدات "امليليشيات الشعبية" في األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقة خاركيف.
تظهر معلومات مماثلة فيما يتعلق باملناطق املحتلة مؤقتًا في منطقة زابوروجي.
وأشار رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،بافلو كيريلينكو  ،إلى أن الجيش الروسي يمنع مرة أخرى إجالء
املدنيني في مركباتهم الخاصة من ماريوبول .وبحسب فاديم بويشينكو  ،عمدة املدينة  ،فإن عدد القتلى من سكان
ماريوبول قد يصل إلى  20ألًفا .أفاد مجلس مدينة ماريوبول أن منازل  84ألف من سكان ماريوبول )حوالي  2مليون متر
مربع من املساكن( دمرت بالكامل .وفًقا للحسابات األولية ملجلس املدينة  ،ارتفع إجمالي الحاجة إلعادة بناء البنية التحتية
للمدينة إلى  12.5مليار دوالر.
نشر عمدة ميكواليف أولكسندر سينكييفيتش بيانات عن خسائر املدينة بسبب الغزو الروسي  ،والتي بلغت في  12أبريل
أكثر من  110مليون هريفنيا .في ميكواليف  ،من بني األضرار األخرى  ،تضرر  46مرفًقا تعليميًا  ،و  5مرافق صحية  ،و
 5مؤسسات للتربية البدنية والرياضة  ،و  3مؤسسات للحماية االجتماعية .وبلغ عدد الشكاوى املقدمة من املواطنني 550
شكوى بشأن األضرار التي لحقت بقطاع اإلسكان.
في املناطق الشمالية من أوكرانيا  ،التي تم تحريرها من االحتالل  ،ال يزال خطر األلغام حاًدا .أفاد الرئيس فولوديمير
زيلينسكي أن القوات الروسية تركت عشرات اآلالف من األشياء املتفجرة )قذائف غير منفجرة  ،ألغام  ،أسالك تعثر( ،
مما أدى إلى مقتل مدنيني .في  11أبريل  ،انفجرت سيارة على طريق كييف  -تشيرنيهيف السريع  ،مما أدى إلى مقتل
السائق.
صرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،أن إدارة االحتالل الروسي أعلنت عن موجة
أخرى من تعبئة الرجال دون سن  65عامًا في لوهانسك .وحث األشخاص الذين تم حشدهم قسرا للحرب على
االستسالم على الفور للجيش األوكراني.
بعد ثالثة أسابيع من األسر  ،عاد فيكتور مارونياك  ،رئيس ستارا زبوريفكا في منطقة خيرسون  ،إلى منزله.
الوضع االقتصادي
تتوقع وزارة املالية األوكرانية أن ينمو عجز امليزانية الحكومية األوكرانية من  2.7مليار دوالر في مارس إلى  7-5مليار
دوالر في أبريل ومايو.
ال لعودة الودائع املصرفية في حالة انسحاب البنك من السوق خالل
وقع فولوديمير زيلينسكي قانونًا يقدم ضمانًا كام ً
األحكام العرفية وبعد ثالثة أشهر من نهايتها.
وفًقا لوزير املالية سيرهي مارشينكو  ،ارتفعت تقديرات خسائر البنية التحتية بسبب الحرب إلى  270مليار دوالر  ،مقابل
 120مليار دوالر في مارس.
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ذكرت بلومبرج أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت يوم الثالثاء حيث قطعت شركة غازبروم الروسية نقل الغاز عبر
أوكرانيا إلى  68في املائة من الحجم املضمون التفاقية النقل مع روسيا.
أعلن رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال عن بدء حملة بذر في جميع مناطق الوالية  ،باستثناء لوانسك .حصل
املزارعون على تمويل تفضيلي قدره  3.5مليار هريفنيا.
كما أفاد رئيس وزراء أوكرانيا أنه في الوقت الحالي تم نقل أكثر من  250شركة تصنيع بدعم من الدولة إلى مناطق
أخرى بسبب تهديد األعمال العدائية .ومن بني هذه الشركات  ،هناك  121شركة تعمل بالفعل بشكل كامل في موقعها
الجديد 430 .منشأة إنتاج أخرى تنتظر دورها ليتم نقلها.
األحداث السياسية والدبلوماسية
احتجز جهاز األمن األوكراني فيكتور ميدفيدشوك  ،السياسي املوالي لروسيا املتهم بالخيانة  ،والذي هرب من اإلقامة
الجبرية بعد غزو واسع النطاق شنته القوات الروسية .يعتبر فيكتور ميدفيدشوك شخصية مهمة في هيكل شبكة العمالء
الروسية في أوكرانيا.
ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي كلمة في البرملان الليتواني .وتحدث عن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش
الروسي على أراضي أوكرانيا وأدان تردد االتحاد األوروبي في فرض عقوبات على روسيا )بما في ذلك الحظر
النفطي( .كما شكر زيلينسكي ليتوانيا على دعمها ودعاها لالنضمام إلى مشروع إعادة إعمار أوكرانيا.
أجرى رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال محادثة مع الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس  ،ناقش فيها عواقب
العدوان الروسي والوضع االقتصادي في أوكرانيا .كما شكر رئيس الحكومة سويسرا على دعمها ووافق على عقد
مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا.
وصف الرئيس األمريكي جو بايدن بوتني بأنه "ديكتاتور" "يرتكب اإلبادة الجماعية" في أوكرانيا .كانت خطابه هي املرة
األولى التي وصف فيها بايدن أو أعضاء فريقه تصرفات روسيا بأنها "إبادة جماعية" .في السابق  ،وصفوها فقط بأنها
جرائم حرب.
صرح رئيس أملانيا  ،فرانك فالتر شتاينماير  ،أنه بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا  ،قررت جمهورية أملانيا االتحادية
تغيير "فلسفتها األمنية" وتزويد مناطق القتال باألسلحة .وأكد شتاينماير أن الحكومتني األملانية واألوكرانية على اتصال
مع بعضهما البعض لتحديد عدد وحجم األسلحة التي ستنقلها جمهورية أملانيا االتحادية إلى أوكرانيا.
ذكرت صحيفة الغارديان أن روسيا تتلقى ذخيرة وعتاًدا عسكريًا من العراق للعمليات العسكرية في أوكرانيا بمساعدة
شبكات تهريب األسلحة اإليرانية .وفًقا للصحافيني  ،يشير هذا إلى تغيير جذري في االستراتيجية الروسية حيث تضطر
موسكو إلى االعتماد على إيران )حليفها العسكري في سوريا( بعد العقوبات الجديدة التي فرضها غزو أوكرانيا.
أضاف االتحاد األوروبي رؤساء العديد من وسائل اإلعالم الروسية ) ، (RTR (VGTRKموسكوفسكي كومسوموليتس
 ،تاس  ،سانت بطرسبرغ  ،الدفاع الوطني( إلى قائمة العقوبات الخاصة به.
يعد البنك الدولي حزمة دعم بقيمة  1.5مليار دوالر ألوكرانيا  ،بما في ذلك دفعة قدرها  1مليار دوالر من صندوق التنمية
ألفقر البلدان .قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن دعم أوكرانيا سيشمل توفير الخدمات األساسية  ،بما في ذلك
ال عن املعاشات التقاعدية والبرامج االجتماعية.
رواتب العاملني في املستشفيات  ،فض ً
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.

