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الغزو الروسي ألوكرانيا
 20أبريل  2022اعتبارًا من  21 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تحاول القوات الروسية شن هجوم في الشرق لفرض سيطرة كاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
وتتواصل الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية ومدنية  ،بما في ذلك استخدام الطائرات بعيدة املدى.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
القوات الروسية تهاجم مواقع أوكرانية بالقرب من إيزيوم .وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،فقد
حققوا نجاحًا جزئيًا بالقرب من قرية ديبروفني ؛ حاولوا االستيالء على قرية دوفهينكي .القتال يدور أيضا بالقرب من
قرية ستارا هنيليتسيا بالقرب من تشوهيف في منطقة خاركيف.
القوات الروسية تواصل حصارها الجزئي لخاركيف .اشتعلت النيران في مبنيني على األقل من عدة طوابق في
منطقة سالتيفكا باملدينة نتيجة القصف.
في منطقة لوهانسك  ،يواصل الجيش الروسي هجماته للتقدم بشكل أعمق في بوباسنا ؛ يحاول الحصول على
موط uقدم في األجزاء الغربية والشمالية الغربية من روبيزني ؛ وينفذ عمليات هجومية في اتجاه قرية
نوفوتوشكيفسكي.
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،أنه في ليلة  20-19أبريل  ،قصف الجيش
الروسي األحياء السكنية في بلدتي هيرسك ونوفودروشيسك )تقع البلدة بالقرب من ليسيتشانسك( .ووفقا له  ،فإن
 80في املائة من أراضي منطقة لوهانسك تخضع اآلن للسيطرة العسكرية الروسية.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
ال تزال الضربات الجوية على مدينة ماريوبول مستمرة .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن
القوات الروسية تواصل اقتحام املواقع األوكرانية بالقرب من امليناء البحري ومصنع آزوفستال .تمكنت قوات اللواء
 36مشاة البحرية املنفصل  ،جنبًا إلى جنب مع مقاتلي فوج آزوف  ،من نقل مجموعة من مقاتلي حرس الحدود
والشرطة الوطنية  ،الذين كانوا يقومون بالدفاع في امليناء  ،إلى إقليم آزوفستال.
في شمال دونباس  ،يجري الجيش الروسي استطالًعا ويستعد ملواصلة هجومه في اتجاه بلدة ليمان .وفًقا لبافلو
كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أصيب ما ال يقل عن  5مدنيني ) 3في مارينكا و  2في
ضا توضيح املعلومات حول مقتل شخصني في
فوهليدار( نتيجة القصف في املنطقة خالل النهار .كان من املمكن أي ً
بافليفكا وجرح  3آخرين )في كراماتورسك وماريوبول وليمان(  ،الذين كانوا ضحايا النزاع في وقت سابق.
تحاول القوات الروسية التقدم والتوغل في عمق منطقة زابوروجييه .على وجه الخصوص  ،أفاد إيفان أريفييف ،
رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزهيا  ،أن الجيش الروسي يواصل قصف مواقع القوات املسلحة
ألوكرانيا والقيام بأعمال هجومية في اتجاه بوكروفسكي  -هولييبول.
اتجاه دنيبرو:
صرح رئيس اإلدارة العسكرية في كريفي ريه  ،أولكسندر فيلكول  ،أنه في مساء يوم  20أبريل  ،قصفت القوات
الروسية بلدة زيلينودولسك وقرية فيليكا كوسترومكا في منطقة دنيبروبتروفسك.
االتجاه الجنوبي:
تشن القوات الروسية ضربات جوية ومدفعية على مواقع القوات املسلحة األوكرانية على حدود منطقتي ميكواليف
وخيرسون .القتال مستمر بالقرب من قرية أولكساندريفكا.
أبلغ عمدة ميكواليف  ،أولكسندر سينكيفيتش  ،عن انفجارات في املدينة ليلة  21-20أبريل.
مواجهة املعلومات
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حدد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خيرسون  ،هنادي الهوتا  ،أنه بحلول أوائل مايو  ،كان الروس يعدون
الستفتاء زائف في األراضي املحتلة في املنطقة )وفًقا للسيناريو الذي تم تنفيذه في دونيتسك ولوهانسك في عام
 .(2014وبحسبه فإن إدارة االحتالل ليس لديها حتى اآلن مرشح لرئاسة منطقة خيرسون .وفي وقت الحق  ،أفادت
قيادة عمليات "الجنوب" أن الروس قرروا إعادة تحديد موعد ما يسمى باالستفتاء من أوائل مايو إلى  27أبريل في
محاولة لإلسراع بإضفاء الشرعية على سلطات االحتالل.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن االتحاد الروسي يخطط في منطقة خيرسون لتنظيم تعبئة
قسرية للسكان املحليني للحرب مع أوكرانيا.
الوضع اإلنساني
قالت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك إنه خالل  20أبريل  /نيسان  ،تركزت الجهود
الرئيسية إلجالء السكان من منطقة الحرب على فتح ممر إنساني من ماريوبول .ومع ذلك  ،على الرغم من كل الجهود
من جانب أوكرانيا  ،إال أنها لم تعمل بشكل صحيح .تمكن جزء فقط من حافالت اإلخالء التي تم اإلعالن عنها مسبًقا
مع سكان ماريوبول من املغادرة في اتجاه زابوريزهزيا.
حتى  19أبريل  /نيسان  ،سجل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  5121ضحية مدنية في
ال و  2897جريحًا(.
أوكرانيا نتيجة عدوان روسيا االتحادية ) 2224قتي ً
ال أصيبوا في أوكرانيا .حتى صباح  20أبريل  /نيسان ُ ،قتل
أفاد املدعون العامون لألحداث أن أكثر من  578طف ً
ما ال يقل عن  205أطفال وجُرح .373
وأشار رئيس مجلس قرية بوروديانكا باإلنابة هيورهي يركو إلى أن رجال اإلنقاذ أزالوا جميع األنقاض من املباني
في بوروديانكا )منطقة كييف( .وتم انتشال جثث  41شخصا من تحت االنقاض .وقالت الشرطة في منطقة كييف ،
إنه تم العثور على مقبرتني جماعيتني بجثث  9مدنيني بينهم فتاة تبلغ من العمر  15عامًا في قرية بوروديانكا بمنطقة
كييف.
الوضع االقتصادي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الدين العام ألوكرانيا إلى  ٪86.2من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 2022
بسبب غزو واسع النطاق من قبل روسيا.
أبلغت وزارة املجتمعات املحلية وتنمية األقاليم في أوكرانيا أن مجلس الوزراء اتخذ القرارات الالزمة لتنظيم العمل
لترميم أو تفكيك املباني والهياكل التي تضررت نتيجة العدوان املسلح لالتحاد الروسي.
أفادت وزارة الطاقة أنه في إطار اجتماع املجموعة الدائمة رفيعة املستوى ملجتمع الطاقة في فيينا  ،اقترحت أوكرانيا
خطة شاملة لحرمان االتحاد األوروبي من االعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة االقتصاد إن أوكرانيا وكندا تجريان محادثات حول توسيع اتفاقية التجارة الحرة
لتشمل قطاعي الخدمات واالستثمار بعد انتهاء الصراع الروسي األوكراني.
األحداث السياسية والدبلوماسية
زار رئيس املجلس األوروبي شارل ميشيل مدينة كييف .التحق ببوروديانكا )منطقة كييف(  ،التي تم تحريرها من
القوات الروسية .باإلضافة إلى ذلك  ،عقد اجتماعاً مع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي  ،ناقش خالله
ال عن العقوبات املفروضة على روسيا واالتحاد األوروبي
السياسيون آفاق اندماج أوكرانيا في االتحاد األوروبي  ،فض ً
للدفاع والدعم املالي ألوكرانيا.
وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا في زيارة رسمية إلى بلغاريا  ،التقى خاللها رئيس الدولة رومني راديف
ورئيس الجمعية الوطنية البلغارية نيكوال مينتشيف .وناقشت االجتماعات سبل استعادة السالم والتنمية في منطقة
البحر األسود  ،وكذلك الحاجة إلى زيادة املعروض من املنتجات الزراعية للحفاظ على األمن الغذائي العاملي.
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قدم فريق خبراء دولي بقيادة رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك ومستشار األمن القومي السابق للرئيس
األمريكي السفير مايكل ماكفول خطة عمل لتعزيز العقوبات ضد روسيا.
أعلن وزراء مالية مجموعة السبع دعمًا إضافيًا يزيد عن  24مليار دوالر ألوكرانيا .باإلضافة إلى ذلك  ،أعلنوا عن
استعدادهم لزيادته إذا لزم األمر.
أعلنت وزارة الخزانة األمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا .تم فرض القيود على البنك التجاري ترانس كابيتال
بنك ؛ شبكة دولية تضم أكثر من  40فرًدا وكيانًا قانونيًا يسيطر عليها األوليغارشية الروسية كونستانتني مالوفييف ،
والتي تم استخدامها لاللتفاف على العقوبات وممارسة التأثير الضار ؛ والشركات العاملة في مجال "تعدين" العملة
االفتراضية في روسيا.
أقرت اليابان مشاريع قوانني لتشديد العقوبات ضد روسيا .على وجه الخصوص  ،تم إجراء تعديالت على التشريع
الجمركي  ،والذي يسمح لليابان بحرمان روسيا من وضع "الدولة األكثر تفضيال في التجارة" وزيادة الرسوم
الجمركية على الواردات الروسية .تهدف التغييرات في قانون تنظيم العمالت إلى منع استخدام األصول املشفرة من
قبل األشخاص الخاضعني للعقوبات باعتبارها ثغرة لتحويل أموالهم إلى أطراف ثالثة.
حظر الجبل األسود وسائل اإلعالم الدعائية الروسية روسيا اليوم وسبوتنيك كجزء من العقوبات املفروضة على روسيا
رداً على غزو أوكرانيا.
أعلنت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بيربوك أن أملانيا ستتخلى تمامًا عن واردات الطاقة الروسية .بحلول نهاية
الصيف  ،ستتوقف واردات الفحم الروسي ؛ بحلول نهاية العام  ،ستتخلى أملانيا عن واردات النفط .وشدد بربوك
على أن األمن في أوروبا يعني  ،من بني أمور أخرى  ،كسر االعتماد على روسيا  ،وخاصة في سياسة الطاقة.
باإلضافة إلى ذلك  ،يعتقد الوزير أن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا تتطلب إنشاء هيكل أمني جديد.
ناشد رئيس مجلس الشيوخ في البرملان التشيكي ميلوش فيستريل واملارشال من مجلس الشيوخ البولندي توماس
غرودزكي برملانات جميع الدول املتحضرة في العالم تزويد أوكرانيا باألسلحة بشكل عاجل.
قال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام إن النرويج قررت نقل أنظمة صواريخ ميسترال املضادة للطائرات إلى
أوكرانيا.
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.

