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الغزو الروسي ألوكرانيا
 16أبريل  2022اعتبارًا من  17 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تواصل القوات الروسية الضربات الجوية والصاروخية على البنية التحتية واملناطق السكنية .االستعدادات جارية
لهجوم روسي في شرق أوكرانيا.
اتجاهات كييف وزيتومير:
وبحسب عمدة كييف فيتالي كليتشكو  ،قصفت القوات الروسية منطقة دارنيتسكي في صباح يوم  16أبريل /
نيسان .ووفًقا للمعلومات األولية ُ ،قتل شخص واحد وأصيب عدد آخر.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في منطقة إيزيوم  ،تركز القوات الروسية على االحتفاظ باملواقع التي تكون بمثابة جسر للهجوم املتوقع ضد
سلوفيانسك وبارفينكوف من أجل تطويق الوحدات األوكرانية في منطقة عملية القوات املشتركة.
استمرار الحصار الجزئي وقصف خاركيف .شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على منطقة وسط املدينة في
ساعات الصباح مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة  18آخرين على األقل .وفي ساعات املساء أسفر قصف آخر
عن مقتل شخص وإصابة  2آخرين.
خالل النهار  ،قصفت القوات الروسية سيفيرودونيتسك و روبيجني و كريمينا و ليسيتشانسك .وفًقا لرئيس اإلدارة
العسكرية اإلقليمية في لوهانسك سرهي هايداي  iفقد تضررت مصفاة النفط ليسيتشانسك .كما لحقت أضرار بمبنى
منشأة طبية في بريفيليا .انكسر خط أنابيب غاز في سيفيرودونتسك  ،تاركا املدينة بدون غاز .في كريمينا  ،سجلت
دائرة الطوارئ الحكومية عشرات الحرائق في املنازل السكنية وغير السكنية.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
الطيران الروسي يضرب ماريوبول .وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،يستمر القتال بالقرب من
امليناء البحري في املدينة.
أفادت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك بمقتل مدني واحد وجرح آخر نتيجة قصف املنطقة في  16أبريل /
نيسان .ال تتضمن هذه البيانات معلومات من ماريوبول وفولنوفاكيا.
اتجاه دنيبرو:
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتني ريزنيشنكو أن مزرعة دواجن مهجورة دمرت نتيجة
قصف صاروخي في منطقة دنيبرو في مدينة دنيبرو .وبحسب املعلومات االولية لم تقع اصابات.
أشار دميترو لونني  ،رئيس الوحدة العسكرية اإلقليمية في بولتافا  ،إلى أنه في قرية بالقرب من بولتافا  ،دمرت ضربة
صاروخية للجيش الروسي مساء  15أبريل  /نيسان منشآت البنية التحتية املنزليةُ .قتل شخص واحد وجُرح آخر.
االتجاه الغربي:
وفًقا ملاكسيم كوزيتسكي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لفيف  ،تم تنفيذ ضربات صاروخية في منطقة لفيف.
دمرت قوات الدفاع الجوي األوكرانية  4صواريخ كروز.
مواجهة املعلومات
أفاد مركز مكافحة املعلومات املضللة في مجلس األمن القومي والدفاع األوكراني أن روسيا تستخدم األطفال
األوكرانيني املرحلني من األراضي املحتلة مؤقتًا ألغراض دعائية .يعد استخدام األطفال في حرب املعلومات انتهاًكا
صارخًا للقانون الدولي.
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أفادت املديرية الرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية عن توزيع منشورات دعائية من قبل الجيش
الروسي في األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقة خيرسون .وتحتوي على أطروحات دعاية روسية حول الصراع
ونداءات بعدم مقاومة قوات االحتالل.
تحذر خدمة الدولة لالتصاالت الخاصة وحماية املعلومات في أوكرانيا من توزيع البرامج الخبيثة على الرسل .تم
تضمينها في الرسائل التي تم إرسالها نيابة عن خدمة األمن في أوكرانيا.
الوضع اإلنساني
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه تم إجالء  1449مدنيًا عبر املمرات اإلنسانية في
صا من مدن منطقة زابوروجي ؛ و 68
صا من ماريوبول 1211 .شخ ً
 16أبريل  /نيسان .وكان من بينهم  170شخ ً
صا من منطقة لوهانسك .أثناء نظام الصمت  ،أطلق الجيش الروسي النار على وسط ليسيتشانسك )منطقة
شخ ً
لوهانسك( .تم تعطيل عملية اإلخالء بشكل فعال.
أفاد املدعون العامون لألحداث بمقتل  200طفل وإصابة أكثر من  360بدرجات متفاوتة نتيجة الغزو الروسي الواسع
النطاق ألوكرانيا.
أفادت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،أن إدارة االحتالل في األراضي املحتلة مؤقتًا
في منطقتي دونيتسك ولوهانسك تحشد األطفال الذين شاركوا فيما يسمى "النوادي الوطنية" في صفوف التشكيالت
املسلحة غير الشرعية.
قال رئيس بلدية تروستيانتس )منطقة سومي(  ،يوري بوفا  ،إنه تم العثور على بقايا أسلحة كيماوية )السارين ومواد
أخرى( في قرية بيلكا املحررة.
ذكرت لجنة حرية التعبير في البرملان األوكراني أن أوكرانيا وثقت  21حالة وفاة إعالمية منذ بدء الغزو الروسي
الشامل.
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي األوكرانية املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك  ،أن حوالي  700عسكري أوكراني
وأكثر من  1000مدني محتجزون حاليًا في روسيا.
وبحسب ماكسيم ستريلينيك  ،موظف في مجلس مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف  ،نظم الجيش الروسي ترحيال قسريًا
ألكثر من  50مواطنًا محليًا من مدينة إيزيوم إلى روسيا.
قال وزير التعليم والعلوم األوكراني سيرهي شكارليت إن الحرب تسببت في خسائر تجاوزت  5مليارات دوالر للتعليم
األوكراني .دمرت  91مؤسسة تعليمية تدميرا كامال  ،و  923منشأة بأضرار جزئية.
الوضع االقتصادي
في خطاب فيديو آخر  ،أعلن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحكومة لن تغير تعرفة الكهرباء في األشهر
الستة املقبلة.
وفًقا للنائب األول لوزير الشؤون الداخلية  ،يفهني ينني  ،قد تمنع أوكرانيا تحويالت تبلغ حوالي  200مليار غريفنا إلى
روسيا وبيالروسيا من الشركات املرتبطة بتلك البلدان بحيث ال يمكن استخدام األموال لشن حرب ضد أوكرانيا.
التطورات السياسية والدبلوماسية
ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون االتفاقات التي
تم التوصل إليها بشأن الدفاع والدعم املالي الكلي .صرح بوريس جونسون أن الدعم الدولي ألوكرانيا قد ازداد وأنه
مقتنع بنجاح أوكرانيا في نضالها.
كما أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون .ناقش الجانبان
الدعم الدفاعي ألوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا .أبلغ زيلينسكي رئيس الحكومة السويدية بالوضع الحرج في
ماريوبول.
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وصل وفد من البرملانيني الجورجيني برئاسة رئيس البرملان شالفا بابواشفيلي إلى كييف .وكجزء من الزيارة  ،زار
الوفد بوتشا وإيربني في منطقة كييف  ،التي تم تحريرها من القوات الروسية .باإلضافة إلى ذلك  ،ناقش رئيس
البرملان األوكراني روسالن ستيفانتشوك خالل االجتماع مع زميله الجورجي انضمام جورجيا إلى العقوبات املفروضة
على االتحاد الروسي .كما دعا السياسيني وشعب جورجيا للمشاركة بنشاط في إعادة إعمار أوكرانيا.
أجرى رئيس الوزراء دنيس شميهال محادثة مع ألفريد كامر  ،مدير إدارة أوروبا بصندوق النقد الدولي .ناقش
الطرفان دور الصندوق في الدعم املالي ألوكرانيا أثناء الحرب وبعدها واتفقا على بذل جهود مشتركة مللء الحساب
اإلداري لصندوق النقد الدولي ألوكرانيا.
منذ  17أبريل  ،تغلق إيطاليا وبلجيكا موانئهما أمام السفن الروسية كجزء من عقوبات االتحاد األوروبي املوسعة ضد
االتحاد الروسي .واتخذت رومانيا نفس القرار بحظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول املوان– الرومانية في
البحر األسود ونهر الدانوب .االستثناءات هي السفن التي تحمل شحنات إنسانية  ،وكذلك تلك التي تحمل بعض
البضائع إلى دول االتحاد األوروبي أو التي تحتاج إلى مساعدة.
أعرب وزير العدل األملاني ماركو بوشمان عن موقف الحكومة الفيدرالية وصرح بأن عمليات التسليم املحتملة لألسلحة
الثقيلة إلى أوكرانيا مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي  ،ألن أوكرانيا تشن حربًا دفاعية مشروعة ضد روسيا.
وأشار بوشمان إلى أن أملانيا أصبحت واحدة من أوائل الدول في العالم التي تحقق بشكل منهجي وتحافظ على األدلة
املتعلقة بجرائم الحرب املرتكبة في أوكرانيا.
أعلن وزير املالية األملاني كريستيان ليندنر أن أملانيا ستزيد صندوق الدعم العسكري للدول األجنبية إلى  2مليار يورو
 ،سيستخدم معظمها لشراء أسلحة ألوكرانيا.
اختارت محكمة مقاطعة ليتشاكيف في لفيف إجراءً لضبط النفس على شكل اعتقال دون الحق في اإلفراج بكفالة عن
النائب فيكتور ميدفيدتشوك املشتبه في ارتكابه خيانة عظمى.
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.

