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الغزو الروسي ألوكرانيا
 22أبريل  2022اعتبارًا من  23 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
يستمر القتال على الخطوط األمامية في شرق أوكرانيا )منطقتي لوهانسك ودونيتسك( وجنوب )منطقتي زابوريزهزهيا
وخيرسون( .أعلنت القيادة العسكرية الروسية أهداف الهجوم املنظم  -إقامة "سيطرة كاملة على دونباس وجنوب
أوكرانيا" إلنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم وترانسنيستريا.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
يستمر الحصار الجزئي لخاركيف .القوات الروسية تواصل قصفها على األحياء السكنية باملدينة .نفذوا خالل النهار 56
ضربة باملدفعية و  MLRSوقذائف الهاون على أراضي منطقة خاركيف .وأسفر القصف عن استشهاد مدنيني وإصابة
 19آخرين ) 7منهم في مدينة خاركيف(.
في جنوب إيزيوم  ،يحاول الجيش الروسي تحسني الوضع التكتيكي في مناطق زافودي )في اتجاه لوزوفا( وديبريفني
)في اتجاه بارفينكوف(.
القوات الروسية تواصل هجومها بالقرب من روبيجني .باإلضافة إلى ذلك  ،تجري معارك تموضع خطيرة في اتجاه
بوباسنا ونوفوتوشكيفسكي .وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،خالل  21أبريل /
نيسان  ،قصف الجيش الروسي منطقة لوهانسك  11مرة )مجتمع سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وبوباسنا وروبيزني
وهيرسك( .واصيب  4اشخاص بجروح .في وقت الحق  ،صرحي هايداي أن الجيش الروسي كسر خط الجهد العالي
في ﺳﯿﻔﯿﺮودوﻧﯿﺘﺴﻚ  ،مما تسبب في إلغاء تنشيط املدينة بالكامل مرة أخرى.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
يستمر القتال على طول خط املواجهة بأكمله في منطقة دونيتسك .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية
بمحاوالت القوات الروسية للتقدم في اتجاه سلوفيانسك وكوراخوف وأفدييفكا .في ماريوبول  ،ال يزال القصف والقصف
مستمرين على أراضي مصنع آزوفستال  ،حيث يتم حظر الوحدات األوكرانية .وفي شمال املنطقة  ،تركز القوات
الروسية قواتها بالقرب من قرية زيلينا دولينا الخاضعة لسيطرتها .كما انسحبت القوات األوكرانية في هذا االتجاه من
قرية لوزوفا .في محيط دونيتسك  ،يستمر القتال بالقرب من مارينكا.
قصف الجيش الروسي مشفى اإلصابات اإلقليمي في ليمان )منطقة دونيتسك( .أفاد بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة
العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أن القصف تم من أوراغان .MLRS
أفاد فاديم لياخ  ،رئيس اإلدارة العسكرية في سلوفينياك  ،أن القوات الروسية قصفت املدينة خالل الليل.
في املجموع  ،وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،قصفت القوات الروسية  20منطقة مأهولة بالسكان )بما
في ذلك أولكساندريفكا و سفيتلودارسك و دوبروبيليا( خالل النهار .تضرر  34هدفا مدنياُ .قتل ما ال يقل عن  3مدنيني
نتيجة القصف )في مارينكا وزيلني بول ونوفوسيلكا دروها( وجرح  7أشخاص.
أفاد إيفان أريفييف  ،املتحدث باسم اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهيا  ،أن القوات الروسية تحاول التقدم في
عمق املنطقة في اتجاه زابوريزهيا .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بمحاولة هجوم في اتجاه قرية
زيلني بول .كما تواصل القوات الروسية قصفها للقرى املجاورة بالقرب من هولييبول.
االتجاه الجنوبي:
من أجل تهيئة الظروف املواتية لشن هجوم في اتجاه مدينة ميكواليف  ،تقوم القوات الروسية بقصف املواقع األوكرانية
بالقرب من حدود منطقتي خيرسون وميكواليف .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن نظام الدفاع
الجوي الروسي في هذا االتجاه قد تم تعزيزه بنشر بطارية من أنظمة الدفاع الجوي  S-300VMبالقرب من
سكادوفسك.
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الوضع اإلنساني
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه لم يتم فتح املمرات اإلنسانية بسبب الخطر على
الطرق في  22أبريل.
سجل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  ،حتى نهاية يوم  21أبريل  5381 ،ضحية مدنية في
صا  ،وجرح .(2946
أوكرانيا نتيجة عدوان روسيا االتحادية )قتل  2435شخ ً
ال أصيبوا في أوكرانيا .حتى صباح  22أبريل  /نيسان  ،لم يتغير
أفاد املدعون العامون لألحداث أن أكثر من  594طف ً
العدد الرسمي للقتلى من األطفال ) ، (208لكن عدد األطفال املصابني ارتفع ).(386
تلقت سلطات مدينة ماريوبول معلومات عن مقبرة جماعية أخرى في قرية فينوهرادني  ،وهي مقبرة جماعية مساحتها
 25 × 45متًرا  ،حيث قد يتم دفن سكان ماريوبول الذين قتلهم الجيش الروسي.
وأشار قائد شرطة منطقة كييف  ،أندري نيبيتوف  ،إلى أن منفذي القانون عثروا على جثث  1084مدنيا في األراضي
املحررة باملنطقة .وقد ُقتل ما يصل إلى  ٪75من هؤالء األشخاص باألسلحة الخفيفة  ،مما يدل على جرائم الجيش
الروسي ضد املدنيني.
ذكرت ميشيل باشليت  ،مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان  ،أن هناك أدلة كثيرة على جرائم حرب ارتكبتها
القوات الروسية في أوكرانيا .وتشمل القصف العشوائي وقصف املستوطنات وإعدام املدنيني في األراضي املحتلة
مؤقتًا .ال يزال النطاق الفعلي للجرائم قيد االستيضاح .وثق مسؤولو األمم املتحدة مقتل نحو  50مدنيا خالل مهمتهم في
بوتشا .وصف كل من تحدثوا معهم من سكان بوتشا تقريبًا وفاة أحد األقارب أو الجيران أو حتى شخص غريب .تم
التأكيد على أن بوتشا ليست حالة فريدة من نوعها  ،فقد ارتكبت جرائم مماثلة في أماكن أخرى في مناطق كييف ،
تشيرنيهيف  ،خاركيف  ،وسومي  ،التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية في فبراير ومارس.
أفادت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،أن أسرى الحرب األوكرانيني املفرج عنهم كجزء
من التبادل وصفوا اإلذالل وظروف االحتجاز غير اإلنسانية .احتُجزوا في مكان دون الصفر  ،ونتيجة لذلك أصيبوا
بقضمة الصقيع على أيديهم وأرجلهم ؛ باإلضافة إلى ذلك  ،لم يتم إطعام األسرى.
أفاد وزير الشؤون الداخلية دينيس موناستيرسكي أنه خالل الحرب  ،انتشل رجال اإلنقاذ أكثر من  1200شخص من
تحت األنقاض ؛ تم تعطيل أكثر من  70ألف مادة متفجرة ؛ جنبا إلى جنب مع السلطات واملتطوعني ضمان إخالء أكثر
من  300ألف شخص من مناطق خطرة.
الوضع االقتصادي
ستقدم الواليات املتحدة مساعدة مالية مباشرة إضافية ألوكرانيا بمبلغ  500مليون دوالر .ستذهب األموال إلى ميزانية
الدولة في شكل منح مساعدة لتحقيق االستقرار في االقتصاد وضمان النفقات املحمية في زمن الحرب  -الرواتب
واملعاشات التقاعدية واملزايا االجتماعية.
وفًقا لرئيس الوزراء دينيس شميهال  ،تعتزم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فتح مكتب إقليمي في كييف.
وفًقا لنائب رئيس مكتب الرئيس روستيسالف شورما  ،عادت أوكرانيا عمليًا إلى مستوى مخزونات املنتجات األساسية
قبل الحرب.
وفًقا إلحصائيات النظام األساسي للعمل مع البيانات املفتوحة  ،سجل  Opendatabotبعد  24فبراير  2022في
أوكرانيا أكثر من  10آالف من رواد األعمال الفرديني وأكثر من  1200شركة )اعتباًرا من  22أبريل(.
األحداث السياسية والدبلوماسية
خالل زيارة عمل لواشنطن  ،ناقش رئيس الوزراء دنيس شميهال ووزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت أهمية استمرار
الدعم العسكري واملالي ألوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للبالد في مواجهة الغزو الروسي .التقى رئيس الحكومة
األوكرانية بوزير النقل األمريكي بيتر بوتيجيج وناقش إمكانية استعادة البنية التحتية والطرق اللوجستية في أوكرانيا.
كما ُعقد االجتماع مع دينيس شميهال ووزيرة التجارة األمريكية جينا ريموندو  ،حيث ناقش الطرفان تطوير التجارة
الثنائية وتقليل الحواجز التجارية وتعزيز العقوبات ضد روسيا.
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كما التقى دينيس شميهال مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة املالية الكندية كريستيا فريالند في الواليات املتحدة  ،وشكر
الشعب الكندي على مساعداته املالية والعسكرية .خالل االجتماع  ،تمت مناقشة املزيد من الدعم ألوكرانيا في الحرب
ضد الغزو الروسي.
التقى وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا برئيس وزراء رومانيا نيكوالي سيوتش .ناقش الطرفان تطوير التجارة
والطاقة والتعاون في البنية التحتية  ،مع التركيز على سبل تنويع طرق التصدير األوكرانية.
أجرى رئيس املجلس األوروبي شارل ميشيل محادثة هاتفية مع رئيس االتحاد الروسي .ودعا بوتني إلى فتح ممرات
إنسانية ملاريوبول .دعوة مماثلة وردت في بيان للممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية ،
جوزيب بوريل.
الدعم العسكري األوكراني من الشركاء الدوليني آخذ في االزدياد .قالت نائبة وزير الخارجية األمريكية للشؤون
السياسية  ،فيكتوريا نوالند  ،إن الواليات املتحدة تزود أوكرانيا بالفعل بأنظمة إطالق صواريخ متعددة ) .(MLRSكما
سلمت كندا والواليات املتحدة  4مدافع هاوتزر  M777وذخيرة إلى القوات املسلحة ألوكرانيا .فرنسا مستعدة لتزويد
أوكرانيا بمجموعة من صواريخ ميالن املضادة للدبابات ومدافع قيصر ذاتية الدفع .كما تعلن بلجيكا عن استعدادها
لتوريد األسلحة.
قالت وزيرة التنمية والتعاون االقتصادي األملانية سفينيا شولتز إن أملانيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمبلغ  37مليون يورو
إلعادة إعمار البنية التحتية املدمرة ومنازل النازحني داخليًا خالل الغزو الروسي.
صا ) 144عضوًا في مجلس
وسعت أستراليا قائمة املواطنني الروس الذين ُفرضت عليهم عقوبات .وهي تضم  147شخ ً
الشيوخ االتحادي للجمعية الفيدرالية لروسيا لدعمهم االعتراف غير القانوني باستقالل ما يسمى بالجمهوريات الزائفة
ال عن بنات فالديمير بوتني و سيرجي الفروف(.
في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا  ،فض ً
أكد رئيس الوفد األوكراني للمحادثات مع روسيا  ،دافيد أراخامية  ،أن جولة جديدة من املحادثات بني ممثلي أوكرانيا
وروسيا جرت عبر اإلنترنت في الفترة من  21إلى  22أبريل.
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.

