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الغزو الروسي ألوكرانيا
 13أبريل  2022اعتبارًا من  14 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تعزز القوات الروسية مجموعاتها لشن هجوم في شرق أوكرانيا واقتحام ماريوبول .استمرت الهجمات الصاروخية
والقنابل على البنية التحتية العسكرية واملدنية في مناطق خاركيف ودونيتسك وزابوريزهيا .القتال مستمر في منطقة
لوهانسك.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في ليلة  13-12أبريل  /نيسان  ،تم إطالق هجوم صاروخي على منشأة للبنية التحتية في تشودنيف )منطقة
زيتومير( .ولم يسقط قتلى أو جرحى.
ويهدد الجانب الروسي بشن ضربات على "مراكز صنع القرار"  ،بما في ذلك في كييف  ،إذا استمر الجيش
األوكراني في "التخريب على األراضي الروسية" .جاء ذلك خالل إحاطة لرئيس وزارة الدفاع الروسية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في منطقة خاركيف  ،ال يزال الوضع حاًدا في اتجاه إيزيوم  ،حيث تخوض القوات املسلحة األوكرانية معارك دفاعية
ملنع القوات الروسية من اختراق منطقتي دونيتسك ولوهانسك من الشمال.
القوات الروسية تواصل حصار خاركيف جزئيا وقصفها .وبحسب أوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في خاركيف  ،فقد شنوا قرابة  53قذيفة مدفعية و  MLRSضد املنطقة خالل الـ  24ساعة املاضية )12
أبريل( .أسفرت الهجمات عن مقتل  7أشخاص وإصابة ) 22بينهم  3أطفال( .في  13أبريل  /نيسان ُ ،قتل 4
مدنيني وأصيب  10آخرون نتيجة القصف على مدينة خاركيف.
في الوقت نفسه  ،صرح أوليه سينيهوبوف أن القوات املسلحة ألوكرانيا تحتفظ بمواقعها وقد نجحت في اتجاهي
روهان والديرهاشي.
في منطقة لوهانسك  ،تقوم القوات الروسية بعمليات هجومية بالقرب من سيفيرودونيتسك وروبيزني وبوباسنا .وأثناء
النهار قصفوا نوفودروزيسك وروبيزني ونيجني وزولوتي.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
تتركز الجهود الرئيسية للقوات الروسية في منطقة دونيتسك على االستيالء على أجزاء من مدينة ماريوبول .تكبد
اللواء البحري املنفصل السادس والثالثون التابع للبحرية األوكرانية خسائر كبيرة  ،ولكن كجزء من إعادة التجميع
التكتيكي  ،تمكنت وحدة مشاة البحرية من االرتباط بمقاتلي فوج آزوف.
هناك أيضا قتال في منطقتي سلوفينسك وكوراخوف.
القوات الروسية تواصل قصفها دونباس .صرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،بافلو كيريلينكو ،
أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا على قرية تشيركاسكي .باإلضافة إلى ذلك  ،تم قصف أفدييفكا وفليكا
نوفوسيلكا .وبحسب اإلدارة اإلقليمية  ،جرح ما ال يقل عن  10مدنيني خالل النهار ) 8في تشيركاسك  ،وواحد في
باهاتير وكوميشوفات(.
استمرت الضربات الصاروخية والقنابلية على أراضي منطقة زابوريزهزه .وأشار إيفان أريفييف  ،املتحدث باسم
اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهيا  ،إلى أن الجيش الروسي استخدم ذخائر الفوسفور في قرية نوفودانيليفكا
في زابوروجييه.
االتجاه الجنوبي:
ال عن رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في أوديسا ماكسيم مارشينكو
ذكرت وسائل اإلعالم األوكرانية  ،نق ً
ومصادرها الخاصة في املخابرات األوكرانية  ،أن صواريخ نبتون املضادة للسفن أصابت طراد صواريخ موسكفا
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التابع ألسطول البحر األسود الروسي .ولم تذكر مصادر رسمية روسية الهجوم الصاروخي لكنها أكدت أن السفينة
تعرضت ألضرار نيران كبيرة.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القتال مستمر في منطقة خيرسون بالقرب من
ضا استعادة املواقع التي فقدتها بالقرب من أوسوكوريفكا.
أولكساندريفكا .تحاول القوات الروسية أي ً
مواجهة املعلومات
ذكرت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزهيا أن دعاة الدعاية الروس يعدون مزيًفا جديًدا حول منشأة تخزين
يُزعم أنه تم العثور عليها بها متفجرات في إنرهودار  ،حيث توجد محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية  ،لتشويه سمعة
القوات املسلحة ألوكرانيا.
ذكرت بي بي سي أن مقطع الفيديو الذي يحمل عالمة بي بي سي نيوز  ،والذي يبدو أنه يشير إلى أن أوكرانيا
كانت مسؤولة عن الهجوم الصاروخي في  8أبريل  /نيسان على محطة القطار في كراماتورسك  ،مزيف .تحث
الشركة على عدم نشرها  ،وتتخذ خطوات إلزالتها من اإلنترنت.
الوضع اإلنساني
أفاد كيريلو تيموشينكو  ،نائب رئيس مكتب الرئاسة  ،أنه على الرغم من عدم تشغيل "املمرات الخضراء"  ،خالل 13
صا من منطقة القتال في سياراتهم الخاصة 1،102 .شخص غادروا املدن املحتلة في
أبريل  ،تم إجالء  1567شخ ً
صا من إجالء مدن في منطقة لوهانسك.
صا غادروا ماريوبول ؛ وتمكن  382شخ ً
منطقة زابوروجييه ؛  83شخ ً
منذ بداية الغزو الروسي الواسع النطاق  ،اعتباًرا من  12أبريل  ، 2022سجل مكتب مفوض األمم املتحدة السامي
لحقوق اإلنسان  4521ضحية مدنية في أوكرانيا ) 1932قتيال و  2589جريحًا( .حتى صباح  13أبريل ، 2022
ال
ال في أوكرانيا نتيجة عدوان االتحاد الروسي .أفاد ممثلو نيابة األحداث عن مقتل  191طف ً
أصيب أكثر من  540طف ً
ال بدرجات متفاوتة من الخطورة.
وإصابة أكثر من  349طف ً
أفاد أمني املظالم ليودميال دينيسوفا أن  20صحفيًا  ،بمن فيهم ممثلو وسائل اإلعالم األجنبية  ،قتلوا في أوكرانيا منذ
بدء الغزو الروسي.
أبلغ عمدة ماريوبول فاديم بويشينكو أنه اعتباًرا من  13أبريل  ،ال يزال هناك حوالي  120ألف شخص آخر في
ضا حوالي  60.000شخص إضافي ينتظرون اإلجالء في
ماريوبول  ،التي يحاصرها الجيش الروسي .هناك أي ً
مناطق مأهولة حول ماريوبول.
ذكرت املديرية الرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية أنه من أجل إخفاء األدلة على الجرائم املرتكبة
ضد املدنيني  ،بدأت القوات الروسية في استخدام محارق جثث متنقلة .على وجه الخصوص  ،تم تسجيل وجود 13
محرقة جثث متنقلة في ماريوبول.
كشف رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي دميترو زيفيتسكي عن مقتل أكثر من  100مدني على أراضي
منطقة سومي بسبب أعمال الجيش الروسي .يزداد هذا الرقم كل يوم بعد اكتشاف جثث جديدة )غالبًا مع عالمات
التعذيب(.
أفاد املدعي العام أنه في  12أبريل  ،أطلق الجنود الروس النار في قرية برافدين )منطقة خيرسون( على  6رجال
وامرأة واحدة في منزل سكني .وبعد ذلك  ،وفي محاولة إلخفاء الجريمة  ،قاموا بتفجير املنزل بجثث األشخاص الذين
تم إعدامهم.
أفاد أمني املظالم ليودميال دينيسوفا عن قيام الجيش الروسي باالستيالء على طواقم سفينتني مدنيتني على أراضي
ميناء ماريوبول .في  10أبريل  ،تم نقل طواقم آزبورغ ) 12مواطنًا أوكرانيًا( والسيدة أوغوستا )الطاقم يتكون من
مواطنني سوريني( إلى دونيتسك مؤقتًا .مصيرهم اآلخر غير معروف.
أبلغ نائب املجلس اإلقليمي في خيرسون سيرهي خالن عن اختطاف الجيش الروسي لنائب مجلس منطقة
سكادوفسك فولوديمير كوريكوف.
وفًقا لتقرير منظمة األمن والتعاون في أوروبا  ،انتهكت روسيا القانون اإلنساني الدولي وارتكبت جرائم حرب من
خالل مهاجمة املدنيني عمداً أثناء غزو أوكرانيا.
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الوضع االقتصادي
أجرى البنك الوطني عملية إعادة شراء ثانية لسندات عسكرية بقيمة  20مليار غريفنا .اعتباًرا من  13أبريل  ،بلغت
محفظة السندات العسكرية لقرض الدولة الداخلي ألوكرانيا في ملكية البنك الوطني  40مليار غريفنا.
أفاد البنك األهلي األوكراني أنه على الرغم من حقيقة أن املخاطر النظامية على االستقرار املالي في ظروف الحرب
عالية  ،فإن الوضع ال يزال تحت السيطرة  ،والبنوك لديها احتياطي سيولة مرتفع .على وجه الخصوص  ،زاد حجم
أموال العمالء بجميع العمالت بمقدار  41مليار غريفنا منذ بداية األعمال العدائية.
أبلغت وزارة البنية التحتية أن مجلس الوزراء اعتمد تعديالت على القرار الخاص باملشتريات العامة بموجب األحكام
العرفية  ،والتي استأنفت الرقابة العامة على املشتريات العامة.
تشير بوابة العقارات لون إلى أن سوق العقارات في أوكرانيا يتخذ الخطوات األولى للتعافي .في أوديسا  ،لفيف ،
أوزهورود  ،خميلنيتسكي  ،فينيتسيا ومدن أخرى  ،يبدأ الناس في االستثمار في مبانٍ جديدة.
األحداث السياسية والدبلوماسية
ووصل إلى كييف كل من الرئيس اإلستوني أالر كاريس  ،ورئيس التفيا إيجلز ليفيتس  ،ورئيس ليتوانيا جيتاناس
نوسيدا  ،والرئيس البولندي أندريه دودا  ،حيث التقوا بالرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي .وكجزء من الزيارة
زار السياسيون بوروديانكا حيث شاهدوا تداعيات االحتالل الروسي .ونتيجة للزيارة  ،أشاروا إلى ضرورة تقديم
ال
املسؤولني عن جرائم الحرب املرتكبة ضد األوكرانيني إلى العدالة ؛ أهمية تقديم مساعدات أسلحة ألوكرانيا  ،فض ً
عن تشديد العقوبات ضد روسيا )على وجه الخصوص  ،فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسيني وعقوبات ضد
جميع البنوك الروسية( .بدوره  ،أشار فولوديمير زيلينسكي إلى دور رؤساء إستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا في
تقديم الدعم الشامل ألوكرانيا.
ألقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في البرملان اإلستوني .ورسم أوجه تشابه تاريخية بني العدوان
الروسي على أوكرانيا واحتالل االتحاد السوفيتي إلستونيا  ،وشكر إستونيا على دعمها  ،ودعا إلى زيادة ضغط
العقوبات على روسيا.
أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع الرئيس األمريكي جو بايدن  ،ناقش خاللها حزمة
إضافية من الدفاع والدعم املالي الكلي املحتمل  ،باإلضافة إلى اتفاقية بشأن عقوبات أكثر صرامة .بعد محادثته مع
زيلينسكي  ،أعلن بايدن أن الواليات املتحدة ستزود أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره  800مليون دوالر كمساعدات
عسكرية .وستشمل أنظمة املدفعية والذخيرة وناقالت الجند املدرعة.
وافق مجلس االتحاد األوروبي على شريحة ثالثة بقيمة  500مليون يورو من مرفق السالم األوروبي ) (EPFلتزويد
أوكرانيا باألسلحة.
صرح رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو أنه يعتبر أنه من املناسب استخدام مصطلح "اإلبادة الجماعية" فيما يتعلق
بأعمال الجيش الروسي في أوكرانيا .كما وصف الرئيس الكولومبي إيفان دوكي تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها
إبادة جماعية .قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يستخدم كلمة "إبادة جماعية" ألن الروس واألوكرانيني
شعبان "شقيقان" .ردت وزارة خارجية أوكرانيا على ماكرون بأن الناس "الشقيقني" ال يقتلون األطفال.
أدلى فولوديمير زيلينسكي ببيان قال فيه إنه لم يتلق طلبًا رسميًا من الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير لزيارة
أوكرانيا .وجاء البيان املقابل ردا على معلومات حول الرفض املزعوم من جانب شتاينماير للقاء رئيس أوكرانيا في
اليوم السابق.
فرضت اململكة املتحدة عقوبات على  206أشخاص آخرين وكيانات تدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا )بما في ذلك
ضا قطب
فيكتور ميدفيدشوك  ،الذي تم اعتقاله في اليوم السابق  -تم تجميد جميع أصوله في اململكة املتحدة .كان أي ً
النفط الروسي واملساهم الرئيسي في شركة لوك أويل فاجيت أليكبيروف .القائمة( .باإلضافة إلى ذلك  ،منذ 14
أبريل  ،حظرت بريطانيا استيراد الحديد الزهر والصلب الروسي  ،وكذلك الصادرات إلى روسيا من التقنيات الكمومية
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واملواد املتقدمة .كما تم تجميد أكثر من  7مليارات دوالر تخص رومان أبراموفيتش من قبل السلطات في املنطقة
البحرية لجزيرة جيرسي.
كريم خان  ،املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  ،الذي زار مدينة بوتشا األوكرانية  ،وصف أوكرانيا بأنها "مسرح
جريمة" وشدد على الحاجة إلى تحقيق مستقل.
لم يتم إعادة انتخاب روسيا في عدد من الهيئات في منظومة األمم املتحدة :لجنة األمم املتحدة للمنظمات غير
الحكومية  ،وكذلك املكاتب التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( وهيئة األمم املتحدة للمرأة .باإلضافة
إلى ذلك  ،فشل االتحاد الروسي في تجديد عضويته في املنتدى الدائم لقضايا الشعوب األصلية.
ذكرت وزارة املالية أن أوكرانيا وقعت اتفاقية قرض مع حكومة كندا لتزويد أوكرانيا بمبلغ  500مليون دوالر كندي
بشروط تفضيلية.
أنهت وكالة الفضاء األوروبية تعاونها مع االتحاد الروسي في تنظيم رحالت استكشافية إلى القمر بسبب الغزو
الروسي ألوكرانيا.
يستمر استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا .في  13أبريل  ،عادت سفارة جمهورية التشيك للعمل في
كييف .تخطط سفارة مولدافيا في أوكرانيا الستئناف نشاطها في  15أبريل.
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.

