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الغزو الروسي ألوكرانيا
 19أبريل  2022اعتبارًا من  20 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
يحاول الجيش الروسي كسر دفاع القوات املسلحة األوكرانية في الشرق .في الوقت نفسه  ،تتواصل القصف على البنية
التحتية املدنية والعسكرية  ،وال سيما في املناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تواصل القوات الروسية الضربات في خاركيف  ،في محاولة لضرب وحدات من القوات املسلحة األوكرانية ومنشآت
البنية التحتية الحيوية .أفاد أوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أن منطقتي كييفسكي و
اندوستريالني في املدينة قد قصفتا من  ، MLRSمما أسفر عن مقتل  3أشخاص وإصابة .21
في منطقة إيزيوم  ،حاولت القوات الروسية شن هجوم في االتجاه الجنوبي )على سوليهيفكا وديبريفني( .أفادت هيئة
األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن الهجوم تم صده.
تستمر األعمال العدائية النشطة على خط املواجهة في منطقة لوهانسك .هو األكثر كثافة بالقرب من بلدة كريمينا .كما
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية عن هجوم شنته القوات الروسية للتقدم إلى عمق مدينة بوباسنا
ومحاوالت القتحام سيفيرودونتسك وروبيزني.
تسجل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك الحرائق في نوفودروزيسك وليسيتشانسك وكريمينا بسبب قصف
القوات الروسية .كما تضرر أحد خطوط الجهد العالي .وتركت  215مركزاً سكانية بدون كهرباء.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
ركزت القوات الروسية جهودها على اقتحام مصنع آزوفستال في ماريوبول .وفًقا لسفياتوسالف باالمار  ،نائب قائد فوج
آزوف  ،يتم إلقاء قنابل روسية شديدة التحمل على املصنع  ،وكثير من الناس تحت األنقاض.
في شمال منطقة دونيتسك  ،تستعد القوات الروسية لشن هجوم في اتجاه بلدة ليمان .القتال مستمر بالقرب من
مستوطنتي تورسك وزيلينا دولينا .رصدت معدات عسكرية روسية بالقرب من قريتي زاريشن ويامبل .في جنوب املنطقة
 ،يدور القتال بالقرب من مستوطنتي فيليكا نوفوسيلكا وريفنوبل.
وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،تواصل القوات الروسية قصفها في اتجاهات مارينكا وأوشيريتني
وأفدييفكا .كما كانت هناك ضربة صاروخية على كراماتورسك .نتيجة القصف الروسي على منطقة دونيتسك ُ ،قتل 3
أشخاص )في كراماتورسك وأفدييفكا وبالهوداتني(  ،وأصيب  5مدنيني آخرين )بينهم طفل واحد(.
شنت الوحدات األوكرانية هجومًا مضاًدا بالقرب من مارينكا .وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،فقد
استعادوا السيطرة الكاملة على هذه املدينة.
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزيا  ،أولكسندر ستاروخ  ،بتكثيف األعمال العدائية في املنطقة  ،ال
سيما في اتجاه بولوهي.
اتجاه دنيبرو:
أطلقت القوات املسلحة لالتحاد الروسي النار على مدينة زيلينودولسك في منطقة كريفي ريه )منطقة دنيبروبتروفسك( من
 .MLRSولحقت أضرار بمبنى سكني متعدد الطوابق ومبنى مدرسة وآالت زراعية ومنشآت أخرى.
االتجاه الجنوبي:
في منطقة خيرسون  ،يستمر القتال في منطقة أولكساندريفكا.
أوضح رئيس بلدية ميكواليف أولكسندر سينكيفيتش البيانات املتعلقة بقصف املدينة ليلة  19-18أبريل .وأفاد بأن
شخصني أصيبوا بجروح جراء القصف الليلي.
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أفادت رئيسة مجلس ميكواليف اإلقليمي حنا زمازييفا بقصف مستشفى في بلدة باشتانكا في منطقة ميكواليف.
وبحسب املعلومات األولية  ،أصيب جرحى.
مواجهة املعلومات
أبلغت املديرية الرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية عن االستعدادات لـ "االستفتاءات الزائفة" في
منطقتي خيرسون وميكواليف املحتللتني إلعالن ما يسمى بـ "الجمهوريات الشعبية" وضم هذه األراضي إلى روسيا.
تقوم إدارة االحتالل بطباعة بطاقات االقتراع وامللصقات والكتيبات  ،واستخدام بيانات جوازات السفر الخاصة بالسكان
املحليني  ،التي تم الحصول عليها أثناء إصدار ما يسمى بـ "املساعدات اإلنسانية"  ،لتعبئة استمارات تصويت وهمية.
الوضع اإلنساني
في اجتماع ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة  ،كشف املمثل الدائم ألوكرانيا  ،سيرهي كيسليتسيا  ،أن أكثر من 500
ألف أوكراني  ،من بينهم  121ألف طفل  ،قد نُقلوا قسراً إلى االتحاد الروسي .صدرت عن األوكرانيني وثائق تمنعهم من
مغادرة املناطق الروسية ملدة عامني.
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه لم يتم فتح أي ممر إنساني في  19أبريل بسبب
القصف العنيف في منطقة دونيتسك .الجيش الروسي في ماريوبول يرفض توفير ممر للمدنيني للمغادرة في اتجاه
بيرديانسك .وتتواصل املفاوضات الصعبة بشأن فتح ممرات إنسانية في منطقتي خيرسون وخاركيف.
سجل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  4966ضحية مدنية في أوكرانيا بنهاية يوم  18أبريلُ .قتل
 2104أشخاص وجرح  2862نتيجة للغزو الروسي .أفاد ممثلو ادعاء األحداث أنه حتى  19أبريل  /نيسان أصيب 572
ال في أوكرانيا .ولم يتغير عدد القتلى ) (205عن اليوم السابق .ارتفع عدد األطفال املصابني إلى .367
طف ً
تجاوز عدد النازحني منذ  24فبراير بسبب األعمال العدائية املستمرة في أوكرانيا  12مليون شخص :عبر أكثر من 4.9
مليون شخص الحدود الدولية ألوكرانيا ؛ قام  7.1مليون شخص على األقل بتغيير مكان إقامتهم داخل الوالية.
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك عن خامس عملية تبادل ألسرى الحرب .ونتيجة لذلك  ،تم
إطالق سراح  60عسكريًا أوكرانيًا )بما في ذلك  10ضباط( و  16مدنياً من األسر.
صرح مفوض البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،أنه في منطقة إيزيوم التي تم االستيالء عليها
مؤقتًا في منطقة خاركيف  ،تقوم القوات الروسية "بتعبئة" السكان املحليني بالقوة للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.
هذا انتهاك للمادة  51من اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيني وقت الحرب  ،والتي تحظر بشدة على دولة االحتالل
"إجبار األشخاص الخاضعني لسلطة طرف في النزاع أو دولة محتلة ليسوا مواطنني للخدمة في القوات املسلحة أو
املساعدة ".
أفاد قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف أن أكثر من  1000مدني قتلوا في منطقة كييف نتيجة العدوان الروسي.
تم العثور بالفعل على أكثر من  420جثة في مدينة بوتشا وحدها.
وثق محققو مكتب التحقيقات الحكومي جرائم املحتلني الروس في بلدة إربني بمنطقة كييف )استخدام الذخائر املحظورة
بموجب اتفاقية جنيف  ،والقسوة غير املبررة  ،واإلبادة الجماعية للسكان( .اكتشف موظفو مكتب مباحث الدولة  13قبراً
ملدنيني في بلدة إيربني .كما كشف التحقيق عن وجود عدد كبير من األسلحة والذخائر واملعدات العسكرية والوثائق
الروسية وغيرها من عالمات االنتماء .باإلضافة إلى ذلك  ،ال يزال تهديد األلغام قائماً .في  19نيسان انفجرت شاحنة
كاماز في لغم في ايربني وقتل السائق.
قال رئيس مجلس االستثمار في إيربني والعمدة السابق لبلدة فولوديمير كاربليوك إن هناك حاجة إلى حوالي مليار دوالر
لترميم املساكن والبنية التحتية املدمرة أو املتضررة في املدينة.
أفاد رئيس منظمة الصحة العاملية  ،تيدروس أدهانوم غيبريسوس  ،أنه منذ  24فبراير  /شباط  ،سجلت منظمة الصحة
صا وأصيب  53بجروح.
العاملية  147هجوماً على منشآت طبية في أوكرانيا ُ ،قتل خاللها  73شخ ً
وفًقا ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( في أوكرانيا  ،يعاني  4.6مليون شخص من محدودية الوصول إلى املياه
نتيجة القتال العنيف في األراضي األوكرانية  ،والذي أدى إلى تدمير شبكات املياه والكهرباء .يكافح ما مجموعه 6
ماليني شخص يوميًا للحصول على مياه الشرب.
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دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "توقف إنساني" ملدة أربعة أيام في القتال في أوكرانيا بشأن عيد
الفصح لضمان اإلجالء اآلمن للمدنيني وإيصال املساعدات اإلنسانية إلى املناطق املتضررة.
الوضع االقتصادي
يتوقع صندوق النقد الدولي سقوط االقتصاد األوكراني بنسبة  ٪35في عام  2022نتيجة الصراع الروسي األوكراني.
وفًقا لصندوق ضمان الودائع  ،بدأ بريفات بنك اعتباًرا من  19أبريل دفع التعويضات األولى للمودعني دون حضورهم
الشخصي في مؤسسة البنك )عبر اإلنترنت(.
يعتزم االتحاد األوروبي تعويض جزء كبير من تكاليف إعادة اإلعمار في أوكرانيا بعد الحرب .ولهذه الغاية  ،سيتم إنشاء
صندوق ائتماني للتضامن لتمويل االستثمارات واإلصالحات بالتشاور مع الحكومة األوكرانية .كخطوة أولى في هذا
املشروع  ،ستقوم املفوضية األوروبية  ،باالشتراك مع البنك الدولي  ،بإجراء تقييم شامل لالحتياجات املالية ألوكرانيا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
قدم الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البرملان األوكراني مشروع قانون بشأن "تمديد األحكام العرفية في
أوكرانيا" ملدة شهر آخر  -حتى  25مايو.
خالل اجتماع عبر اإلنترنت ملدة  90دقيقة  ،وافق قادة الواليات املتحدة وإيطاليا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا العظمى وكندا
واليابان وبولندا ورومانيا وحلف شمال األطلسي وزعماء االتحاد األوروبي على زيادة املساعدة العسكرية ألوكرانيا  ،بما
في ذلك االستعداد إلرسال أنظمة مدفعية والصواريخ املضادة للسفن.
أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء هولندا مارك روت .نتيجة للمحادثة  ،قال
رئيس الوزراء الهولندي إنه قرر إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا  ،بما في ذلك املدرعات.
ذكر املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية جون كيربي أن أوكرانيا تلقت خالل األسبوعني املاضيني طائرات مقاتلة وقطع
غيار طائرات من دول أخرى.
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو أن دولته سترسل مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا .رومانيا )التي تخطط لتعديل
ضا لنقل األسلحة إلى
تشريعاتها الوطنية التي تحظر نقل األسلحة إلى الدول غير األعضاء في الناتو( وفنلندا مستعدة أي ً
أوكرانيا .أكد وزير الخارجية املجري بيتر سزيجارتو مرة أخرى أن دولته ال تنوي توريد أسلحة إلى أوكرانيا.
أكدت وزيرة الدفاع التشيكية جانا تشيرنوشوفا املعلومات التي تفيد بأن جمهورية التشيك وافقت على إصالح الدبابات
األوكرانية وناقالت الجند املدرعة التي تضررت في العمليات القتالية.
تخطط وزارة الدفاع اليابانية لنقل الدعاوى الدفاعية النووية والبيولوجية والكيميائية وكذلك الطائرات بدون طيار إلى
أوكرانيا كجزء من مساعدتها في مواجهة العدوان املسلح الروسي .باإلضافة إلى ذلك  ،تعمل الدولة على زيادة
املساعدات االقتصادية ألوكرانيا .قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو إن بالده تخطط إلقراض أوكرانيا 300
مليون دوالر  ،وهو ما يزيد ثالث مرات عن االقتراح السابق.
وفًقا للمستشار األملاني أوالف شولتز  ،فإن أملانيا مستعدة لتمويل إمدادات األسلحة إلى أوكرانيا  ،والتي تشمل
األسلحة املضادة للدبابات ومعدات الدفاع الجوي والذخيرة واملزيد .وقد قدم الجانب األوكراني بالفعل طلباته الخاصة
باملقترحات ذات الصلة.
وصل رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي إلى لفيف بمناسبة افتتاح أول منازل نموذجية للمشردين داخليًا  ،والتي يتم
بناؤها بدعم بولندي.
وقال وزير املالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا تؤيد الحظر النفطي الذي يفرضه االتحاد األوروبي على روسيا وستقنع
الدول األخرى بدعم هذه الخطوة.
أعلنت كندا عقوبات جديدة على  14فردا من روسيا  ،بينهم رجال أعمال وأفراد من عائالتهم .على وجه الخصوص  ،تم
وضع ابنتي بوتني ماريا فورونتسوفا وإيكاترينا تيخونوفا ورئيس البنك املركزي الروسي إلفيرا نابيولينا على قائمة
العقوبات .ستجمد كندا ممتلكات الروس الخاضعني للعقوبات  ،باإلضافة إلى فرض حظر على أي اتفاقيات معهم.
باإلضافة إلى ذلك  ،سيتم منع األشخاص الخاضعني للعقوبات من دخول البالد.
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منعت قوات خفر السواحل اليونانية ناقلة النفط الروسية بيجاس أثناء توجهها إلى وجهتها بعد احتجازها بالقرب من
ساحل جزيرة إيبويا .وصدر أمر حجز السفينة وفق التعليمات الخاصة بالعقوبات التي فرضها االتحاد األوروبي على
روسيا.
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.

