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الغزو الروسي ألوكرانيا
 14أبريل  2022اعتبارًا من  15 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تواصل القوات الروسية االستعداد للهجوم في شرق أوكرانيا .يتم بناء مجموعات الطيران ونظام القيادة والتحكم.
أكدت وزارة الدفاع الروسية فقدان الطراد الصاروخي موسكفا  ،وهو الرائد في أسطول البحر األسود الروسي.
اتجاهات كييف وزيتومير:
وصلت وحدات حرس الحدود الحكومية إلى حدود الدولة األوكرانية مع بيالروسيا في منطقة كييف  ،وال سيما عند نقطة
تفتيش "فيلتشا".
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
أفادت القيادة العملياتية الشمالية بضربة صاروخية من نظام الصواريخ التكتيكية  Tochka-Uفي اتجاه بلدة هورودنيا ،
في منطقة تشيرنيهيف.
وفًقا لرئيس حرس الحدود األوكراني سيرهي دينيكو  ،فقد تم تسجيل قاذفات قنابل وأسلحة صغيرة من نقطة التفتيش
الروسية بوجار في منطقة تشيرنيهيف في  13أبريل.
أيضا  ،وألول مرة منذ عشرة أيام  ،أطلقت القوات الروسية النار من أراضيها على املستوطنات الحدودية في منطقة
سومي .أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي دميترو زيفيتسكي عن أضرار لحقت باملنازل الخاصة.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في منطقة خاركيف  ،تجري القوات الروسية استطالًعا لشن هجوم  ،من املرجح أن يتم تنفيذه في اتجاه سلوفيانسك
وبارفينكوف.
الحصار الجزئي ملدينة خاركيف مستمر .وأقر رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،بأن
القوات الروسية شنت  34غارة على مناطق في خاركيف خالل اليوم .كما تم قصف منطقة زولوتشيف واملناطق املأهولة
املجاورة .واستشهد شخص واحد واصيب ثمانية بجروح نتيجة القصف على اراضي املنطقة.
في منطقة لوهانسك  ،تحاول القوات الروسية اختراق دفاعات القوات املسلحة األوكرانية بالقرب من روبيزني و
نوفوتوشكيفسكي .الهدف من الهجوم هو االستيالء على سيفيرودونيتسك و بوباسنا .قصف املناطق املأهولة بالسكان
مستمر .أفاد سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،بإصابة شخصني في كريمينا .كما
قصفت القوات الروسية سيفيرودونيتسك و توشكيفكا )حيث أصيبت امرأة بجروح قاتلة( و زولوت.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
يستمر القتال من أجل ماريوبول .هاجمت القوات الروسية مواقع للقوات املسلحة األوكرانية بالقرب من مارينكا.
أبلغ بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،عن  3غارات جوية على فيليكا نوفوسيلكا .كما تم
قصف زاريشن وفوليدار وفولنوفاكا وبوهوروديشن .وأسفر قصف املنطقة في  14أبريل  /نيسان عن مقتل  3أشخاص
وإصابة  7أشخاص على األقل.
وفًقا إليفان أريفييف  ،املتحدث باسم اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجي  ،يواصل الروس تنفيذ ضربات
ال عن محاولة القيام بأعمال هجومية في بعض
صاروخية وقنابل منتظمة ضد منشآت البنية التحتية في املنطقة  ،فض ً
املناطق املأهولة بالسكان في منطقة بولوهي.
اتجاه دنيبرو:
صرح رئيس مجلس دنيبروبتروفسك اإلقليمي  ،ميكوال لوكاشوك  ،أن صاروخًا روسيًا أصاب مبنى غير سكني في
منطقة سينيلنيكيفسكي في منطقة دنيبروبتروفسك.
مواجهة املعلومات
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وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،تم نشر وحدة للمعلومات والعمليات النفسية للقوات املسلحة
الروسية في بيلغورود )روسيا( لتكثيف إجراءات التأثير النفسي على وحدات القوات املسلحة األوكرانية واملدنيني في
خاركيف .منطقة.
وتتهم روسيا أوكرانيا بفتح النار على األراضي الروسية في منطقة كليموفسكي بمنطقة بريانسك .في البداية  ،كانت
ال
هناك تقارير عن قصف على الحاجز الحدودي  ،تاله تقارير عن أضرار في املنازل وإصابات في السكان املحليني .وبد ً
من ذلك  ،صرح مركز مكافحة املعلومات املضللة في مجلس األمن القومي والدفاع في أوكرانيا أن الخدمات الخاصة
الروسية بدأت في تنفيذ خطة لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضيها لتغذية الهستيريا ضد أوكرانيا.
الوضع اإلنساني
صا ) 289من ماريوبول ؛ 2043
أشارت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك  ،إلى أن  2332شخ ً
من بلدات منطقة زابوريزهزهيا( وصلوا إلى زابوريزهيا بمركباتهم الخاصة في  14أبريل عبر ممرات إنسانية .تم إجالء
صا من املستوطنات في منطقة لوهانسك .مرة أخرى  ،لم تحافظ القوات الروسية على نظام الصمت.
 225شخ ً
كما أفادت مصادر محلية في األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقة لوهانسك بوجود تهديد متزايد بالقصف من قبل الجيش
الروسي أثناء عمليات اإلجالء .وسُجّلت في األيام األخيرة قصف دائم لسيارات اإلخالء  ،وهناك أنباء عن وقوع قتلى.
بهذه الطريقة  ،تحاول القوات الروسية وقف إجالء السكان املحليني إلى األراضي التي تسيطر عليها الحكومة األوكرانية.
منذ بداية الغزو الروسي الواسع النطاق  ،اعتباًرا من  13أبريل  ، 2022سجل مكتب مفوض األمم املتحدة السامي
ال في أوكرانيا
لحقوق اإلنسان  4577ضحية مدنية في أوكرانيا ) 1964قتيال و  2613جريحًا( .عانى أكثر من  540طف ً
ال وإصابة أكثر من  351بدرجات متفاوتة من
نتيجة عدوان االتحاد الروسي .أفاد ممثلو نيابة األحداث عن مقتل  197طف ً
الخطورة.
أفاد مفوض البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،أن أكثر من  1100طفل من املدارس الداخلية في
األراضي املحتلة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك قد تم نقلهم إلى روسيا بحلول  24فبراير .وفي الوقت الحالي  ،هناك
 280حالة من حاالت تبنيهم من قبل املواطنني الروس .تم تحضيره .أفادت دينيسوفا أن مجلس الدوما الروسي سينظر
األسبوع املقبل في مشروع قانون لتبسيط إجراءات تبني املواطنني الروس لألطفال األوكرانيني.
صرح رئيس الشرطة الوطنية  ،إيهور كليمينكو  ،أنه خالل الحرب الشاملة  ،تم فتح أكثر من  6.6ألف قضية حول وقائع
الجرائم التي ارتكبها جنود روس في أوكرانيا.
أفاد رئيس بلدية بوشا أناتولي فيدوروك أن  ٪85من املدنيني الذين قتلوا في املدينة أصيبوا بأعيرة نارية .وبحسبه  ،فإن
هذا يشير إلى وجود عمليات قتل مع سبق اإلصرار  ،ودحض رواية القتل العرضي ملدنيني.
حدث تبادل آخر )الرابع بالفعل( ألسرى الحرب مع روسيا .ونتيجة لذلك  ،تم اإلفراج عن  30مواطنًا أوكرانيًا ) 5ضباط و
 17عسكريًا و  8مدنيني بينهم امرأة(.
أفادت املديرية الرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية باإلفراج عن طيارين أوكرانيني تم أسرهما في 8
مارس بالقرب من قرية نوفا باسان )منطقة تشيرنيهيف( .قالوا إن الروس انتهكوا قواعد احتجاز السجناء  ،وال سيما
فيما يتعلق بعدم توفير الرعاية الطبية األساسية في مركز االحتجاز السابق للمحاكمة في كورسك.
أفادت رئيسة حزب "خادمة الشعب" أولينا شولياك أنه حتى  14أبريل  /نيسان  ،تُرك أكثر من  219.6ألف شخص في
أوكرانيا دون سكن ٪95 .من املباني في مدينة ماريوبول دمرتها القوات الروسية .نشر مركز األقمار الصناعية التابع
لألمم املتحدة صوراً تظهر قرابة  ٪80من الدمار الذي لحق بقرية هورينكا )منطقة كييف( .أفادت وزارة الصحة أن قصًفا
روسيًا ألحق أضراًرا بـ  324مستشفى  24 ،منها دمرت باألرض.
الوضع االقتصادي
تحدث وزير السياسة الزراعية ميكوال سولسكي عن انخفاض كبير في تصدير املنتجات الزراعية من أوكرانيا .وصدرت
منتجات بقيمة  842مليون دوالر في مارس من العام الجاري  ،بينما بلغت قيمة الصادرات في نفس الفترة من العام
املاضي  1.9مليار دوالر.
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أبلغ البنك الوطني األوكراني أن التضخم قد يتجاوز  ٪20هذا العام .إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ناتج عن
اضطراب عمليات اإلنتاج والخدمات اللوجستية  ،وتأثيرات انخفاض قيمة الهريفنيا التي حدثت عشية الحرب  ،وارتفاع
تكلفة موارد الطاقة .على الرغم من حقيقة أن النشاط االقتصادي في البالد يتعافى تدريجياً  ،يقدر البنك الوطني
األوكراني انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي األوكراني بثلث االقتصاد.
سمح البنك الوطني األوكراني للبنوك ببيع العمالت األجنبية النقدية للسكان بدءًا من  14أبريل.
األحداث السياسية والدبلوماسية
أقر البرملان األوكراني بأن األعمال التي ارتكبتها روسيا خالل الهجوم العسكري على أوكرانيا هي إبادة جماعية للشعب
األوكراني .باإلضافة إلى ذلك  ،أصدر البرملان األوكراني قانونًا "بشأن حظر الدعاية للنظام االستبدادي النازي الجديد
الروسي  ،وهو عمل عدواني ضد أوكرانيا من قبل روسيا كدولة إرهابية  ،والرموز التي تستخدمها القوات املسلحة
الروسية والوحدات العسكرية األخرى في الحرب ضد أوكرانيا " .وفًقا للقانون  ،يتم االعتراف بروسيا كدولة إرهابية ،
وأحد أهداف نظامها السياسي هو اإلبادة الجماعية للشعب األوكراني.
أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .ناقش الطرفان
التحقيق في جرائم الحرب الروسية  ،ونضال الشعب األوكراني ضد الغزو الروسي  ،وعملية التفاوض بني أوكرانيا
وروسيا.
أجرى رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك مشاورات ثالثية مع جيك سوليفان  ،مستشار األمن القومي لرئيس
الواليات املتحدة  ،وستيفن لوفغروف  ،مستشار رئيس وزراء اململكة املتحدة بشأن األمن القومي .وأطلع يرماك شركائه
على الوضع في الجبهة وجرائم الحرب الروسية .كما تمت مناقشة مسار وآفاق املفاوضات مع روسيا وآليات توفير
الضمانات األمنية ألوكرانيا.
أجرى وزير الخارجية دميترو كوليبا محادثة هاتفية مع وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني .ناقش الطرفان الحزمة
التالية من املساعدة العسكرية ألوكرانيا واتفقا على املواقف بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.
عقد رئيس البرملان األوكراني روسالن ستيفانتشوك اجتماعاً رسمياً مع رئيس مجلس الشيوخ في برملان جمهورية
التشيك ميلوش فيستريتشيل ومارشال مجلس شيوخ جمهورية بولندا توماش غرودزكي  ،الذي وصل إلى أوكرانيا .زار
البرملانيون مًعا مستوطنات منطقة كييف )بوتشا وبوروديانكا وإيربني( املحررة من القوات الروسية .وشدد ممثلو مجلسي
النواب والشيوخ في جمهورية التشيك وبولندا على عدم وجود أي مبرر لعدوان روسيا الوحشي على أوكرانيا.
بعد رحلة إلى أوروبا الشرقية  ،قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن هدف الكرملني بعيد املدى هو زعزعة
استقرار املجتمع الغربي ككل  ،وأن صراع القيم هذا  ،الذي تجلى في الغزو الروسي ألوكرانيا  ،قد يستمر لسنوات. .
ووفقا له  ،تدعم بلجيكا أوكرانيا بنشاط  ،ال سيما من خالل تقديم املساعدة املالية واإلنسانية.
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.

