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الغزو الروسي ألوكرانيا
 21أبريل  2022اعتبارًا من  22 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
وتواصل القوات الروسية هجماتها في الشرق فضال عن الهجمات الصاروخية والقنابلية على منشآت البنية التحتية.
ادعاءات الدعاية الروسية حول االستيالء على ماريوبول غير صحيحة  ،حيث يواصل الجيش األوكراني السيطرة على
أراضي مصنع آزوفستال.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
وفًقا ألوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،تم تنفيذ حوالي  15قذيفة من  MLRSفي
خاركيف واملنطقة خالل ليلة  20إلى  21أبريل .باإلضافة إلى ذلك  ،استهدف القصف املدفعي مناطق معينة من
خاركيف )سالتيفكا  ،خاركوف و .أولكسيفكا( و ديرهاتشي و زولوتشيف و تشوهيف في املنطقة .وبحسب املعلومات
األولية  ،أصيب  5أشخاص جراء القصف .خالل  21أبريل  /نيسان  ،تعرضت خاركيف للقصف بنحو  50مرة من
املدفعية وقاذفات الصواريخ املتعددة .وأبلغ أوليه سينيهوبوف مقتل شخصني وإصابة اثنني آخرين جراء قصف مدينة
خاركيف.
يستمر القتال النشط في اتجاه إيزيوم  ،حيث ركزت روسيا ما يصل إلى  25كتيبة  -تكتيكية .القوات الروسية تتقدم
باتجاه قرية زافودي .إنهم يحاولون الحصول على موط €قدم في محيط ديبريفني.
ونفى سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية
استولت على روبيجني .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القتال في منطقة املدينة مستمر.
كما يستمر القتال في منطقتي بوباسنا ونوفوتوشكيفسكي.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
على الرغم من التصريحات الروسية  ،يستمر القتال في ماريوبول بالقرب من امليناء البحري ومصنع آزوفستال.
القوات الروسية تشن ضربات جوية ومدفعية على املنطقة الصناعية .كما أنهم يتقدمون في شمال منطقة دونيتسك في
اتجاه ليمان  ،ويقومون بعمليات هجومية بالقرب من مستوطنة زاريشن.
القصف على خط املواجهة مستمر .وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أصيب ما ال يقل عن  5مدنيني
)في فوهليدار ويامبل وزاريشن وباخموت( في املنطقة خالل النهار.
وفًقا إليفان أريفييف  ،ممثل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجي  ،فإن الوضع األكثر حدة في املنطقة ال يزال
في اتجاه هوليايبول بولوهي  ،حيث تدور معارك على املواقع.
شنت القوات الروسية ضربتني صاروخيتني على زابوروجيه .سقطت الصواريخ على جزيرة خورتيتسيا .واصيب 8
اشخاص .كما تضرر قطار إجالء من زابوريزهزهيا إلى لفيف.
اتجاه دنيبرو:
أفاد فالنتني ريزنيشنكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك  ،أنه تم تنفيذ  3ضربات صاروخية
على خط السكة الحديد في منطقة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبتروفسك في  21أبريل .أصيب  5مدنيني نتيجة
الضربات.
االتجاه الجنوبي:
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بمحاوالت القوات الروسية االقتراب من ميكواليف .قصف
املدينة مستمر .وبحسب املعطيات املحّدثة  ،أسفر القصف الذي وقع ليل  21-20نيسان  /أبريل في مدينة ميكواليف
عن مقتل شخص وإصابة شخصني .كما تقوم القوات الروسية باستطالع قتالي على الخطوط األمامية بالقرب من
حدود منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.
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مواجهة املعلومات
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنه في العديد من املراكز السكانية في إقليم خيرسون املحتل
مؤقتًا  ،أعلن الروس تعبئة الرجال  ،ويواصلون التخطيط ملا يسمى بـ "االستفتاء" و "اإلحصاء السكاني" .السكان
املحليني ممنوعون من التنقل بني املستوطنات في املنطقة.
الوضع اإلنساني
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أن املمر اإلنساني من ماريوبول املخطط له في 21
أبريل  /نيسان لم يعمل بسبب القصف بالقرب من نقاط التجمع .قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويشينكو إن
حافالت اإلجالء التي تقل  79من سكان ماريوبول الذين تمكنوا من مغادرة املدينة في  20أبريل قد وصلت إلى
زابوريزهيا.
وبحسب أولكسندر فيلكول  ،رئيس اإلدارة العسكرية في كريفي ريه  ،فقد تعطل املمر اإلنساني من منطقة خيرسون
ضا .باإلضافة إلى ذلك  ،تم أسر منسق قافلة اإلخالء  ،فولوديمير مارشوك  ،رئيس مجتمع نوفوفورونتسوفسكا
أي ً
اإلقليمي املوحد.
حدث تبادل جديد لألسرى .ونتيجة لذلك  ،تم إطالق سراح  10جنود أوكرانيني )اثنان منهم من الضباط( و 9
مدنيني.
سجل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة حتى نهاية يوم  20أبريل  5264ضحية مدنية في
ال و  2919جريحًا(.
أوكرانيا نتيجة عدوان روسيا االتحادية ) 2345قتي ً
ال أصيبوا في أوكرانيا .حتى صباح  21أبريل  /نيسان ُ ،قتل
أفاد املدعون العامون لألحداث أن أكثر من  584طف ً
ما ال يقل عن  208أطفال وجُرح .376
تقدر املنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من  7.7مليون أوكراني قد شردهم العدوان الروسي .حوالي  5ماليني شخص
غادروا البالد.
تتفاقم الكارثة اإلنسانية في ماريوبول مع استمرار القصف ومنع الجيش الروسي املساعدات اإلنسانية .أفاد الرئيس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من  400جريح عسكري محاصرون حاليًا في املدينة ؛ هناك أيضا مدنيون
ضا  ،وفًقا لزيلينسكي  ،تم تدمير حوالي  ٪98-95من جميع املباني في ماريوبول.
جرحى .أي ً
صرح بترو أندريوشينكو  ،مستشار عمدة ماريوبول  ،أن هناك املزيد من جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات املسلحة
الروسية .على وجه الخصوص  ،أشار إلى تنظيم دفن جماعي ملوتى ماريوبول في قرية مانهوش .تلقى صحفيو
راديو سفوبودا صور األقمار الصناعية التي تظهر املوقع املحتمل للمقبرة الجماعية  -خندق يزيد طوله عن  300متر.
للمقارنة  ،يبلغ طول خندق املقبرة الجماعية في بوتشا  ،حيث تم العثور على  67جثة  13.7 ،متًرا.
أفادت مديرية املخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع األوكرانية أن الجيش الروسي أغلق جميع املستوطنات املحتلة في
منطقة فيليكي برلوك بمنطقة خاركيف .املغادرة ممكنة فقط إلى أراضي االتحاد الروسي .تم حظر شحنات
املساعدات اإلنسانية من األراضي الخاضعة للسيطرة األوكرانية .تم تحذير السكان املحليني من إطالق النار على
املتطوعني الذين يحاولون إيصال املساعدات.
رفض الوفد الروسي لدى األمم املتحدة نداء األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إنساني لعيد الفصح
ملدة أربعة أيام من أجل املرور اآلمن للمدنيني الراغبني في مغادرة مناطق القتال وإيصال املساعدات اإلنسانية إلى
املناطق األكثر تضرراً في أوكرانيا.
الوضع االقتصادي
أبلغت نائبة رئيس وزراء االقتصاد يوليا سفيرينكو أن الحكومة وضعت خطة لتعافي أوكرانيا بعد الحرب  ،والتي
تشمل انضمام أوكرانيا إلى االتحاد األوروبي في عام  ، 2024واستقالل الطاقة  ،واالنتقال من صادرات املواد الخام
إلى املنتجات املصنعة  ،وتطوير التقنيات العسكرية.
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قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال إن إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي ستكلف  600مليار دوالر .ودعا
شميهال أعضاء صندوق النقد الدولي إلى التبرع بنسبة  10في املائة من األصول االحتياطية الواردة من الصندوق
لدعم هذا املشروع.
وأشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى أن األضرار املادية التي لحقت بالبنية التحتية األوكرانية بلغت  60مليار
دوالر  ،وستزداد أكثر مع استمرار الحرب .التقدير ال يشمل الخسائر االقتصادية من الحرب.
األحداث السياسية والدبلوماسية
وصل رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن ورئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز إلى كييف في زيارة.
كجزء من زيارتهم  ،حضروا بوروديانكا في منطقة كييف  ،التي تم تحريرها من االحتالل الروسي .خالل اجتماعهم
مع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي  ،ناقشوا إمكانيات تعزيز القدرات الدفاعية ألوكرانيا  ،وتعافي أوكرانيا
بعد الحرب  ،وآفاق تكاملها األوروبي.
نتيجة للزيارة  ،أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن موافقتها على عرض أوكرانيا لقيادة عملية إعادة إعمار
ميكواليف بعد الحرب .باإلضافة إلى ذلك  ،أعلنت زيادة املساعدات العسكرية ألوكرانيا .وأشار رئيس الوزراء
اإلسباني بيدرو سانشيز إلى أن إسبانيا سترسل فريق خبراء للمساعدة في التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا.
كما أكد أنه تم إرسال شحنة من املساعدات العسكرية اإلسبانية ) 200طن من الذخيرة واملواد األخرى و  20عربة
مدرعة( إلى أوكرانيا.
خالل زيارته للواليات املتحدة  ،عقد رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال سلسلة من االجتماعات مع السياسيني
واملسؤولني الحكوميني األمريكيني  -الرئيس األمريكي جو بايدن  ،ووزيرة الخزانة جانيت يلني  ،ورئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي .خالل االجتماع  ،ناقشوا توسيع الدعم املالي ألوكرانيا  ،وفرض مزيد من العقوبات على روسيا ،
فضال عن تقديم املساعدات اإلنسانية ألوكرانيا.
طلب الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي من البرملان البرتغالي منح أوكرانيا دبابات ليوبارد وناقالت جند مدرعة
وصواريخ هاربون املضادة للسفن للدفاع ضد العدوان الروسي .وأشار إلى ضرورة تشديد العقوبات ضد روسيا
والقرار املبدئي للشركات األوروبية باالنسحاب من السوق الروسية وإغالق املوان €البرتغالية أمام السفن الروسية.
أعلن جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة  800مليون دوالر ألوكرانيا .فيما بعد  ،قام البنتاغون
بتفصيل محتوياته .على وجه التحديد  ،تشمل  72مدفع هاوتزر عيار  155ملم و  144000قطعة ذخيرة مدفعية ؛
 72مركبة قطر هاوتزر تكتيكية ؛ أكثر من  121طائرة بدون طيار تكتيكية من طراز  Phoenix Ghost؛ املعدات
امليدانية وقطع الغيار.
كما ستقدم الواليات املتحدة  500مليون دوالر كمساعدة اقتصادية مباشرة لحكومة أوكرانيا .باإلضافة إلى ذلك ،
تحظر الواليات املتحدة السفن الروسية من دخول املوان €األمريكية.
قدمت اململكة املتحدة  500مليون دوالر من املساعدات املالية ألوكرانيا في شكل ضمانات قروض مصممة للتخفيف
من العواقب االقتصادية للصراع بني روسيا وأوكرانيا.
كما فرضت اململكة املتحدة مزيًدا من العقوبات على روسيا :فقد حظرت استيراد األخشاب وعدًدا من السلع الكمالية ،
ال عن زيادة الرسوم الجمركية على التجارة مع روسيا .تشمل قائمة العقوبات  26مواطناً وشركة روسية أخرى ،
فض ً
بما في ذلك كبار املسؤولني العسكريني املتورطني في جرائم حرب في أوكرانيا.
تحدث فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر للبنك الدولي حيث دعا  ،من بني أمور أخرى  ،إلى إخراج روسيا من املؤسسة
وفرض "ضريبة حرب" خاصة على أي معامالت تجارية ومالية في االتحاد الروسي .يجب استخدام األموال إلعادة
إعمار أوكرانيا.
قال وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوشاوسكاس إن واليته نقلت قذائف الهاون الثقيلة ومنظومات الدفاع الجوي
املحمولة واألسلحة املضادة للدبابات والقنابل اليدوية والذخيرة واملدافع الرشاشة إلى أوكرانيا .القيمة اإلجمالية
لجميع املساعدات العسكرية املنقولة تصل إلى عشرات املاليني من اليورو .بدورها  ،صرحت وزيرة الخارجية األملانية
أنالينا بربوك أن برلني مستعدة لتزويد أوكرانيا باألسلحة الالزمة  ،بما في ذلك العربات املدرعة .سلوفينيا مستعدة
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لنقل دفعة من دبابات  T-72إلى أوكرانيا إذا تم تعويض خسارة هذه األسلحة من قبل ليوبليانا بتسليم ناقالت جند
مدرعة أملانية وعربات مصفحة.
في اجتماع استثنائي  ،اعتمد البرملان اإلستوني باإلجماع بيانًا يعترف بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا على
أنها إبادة جماعية .وبالتعاون مع إستونيا  ،اعتمد برملان جمهورية التفيا قراًرا مشابًها.
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.

