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الغزو الروسي ألوكرانيا
 23-24أبريل  2022اعتبارًا من  25 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تكثف القوات الروسية هجومها لتطويق الوحدات األوكرانية في منطقة عمليات القوات املشتركة والوصول إلى الحدود
اإلدارية ملنطقتَي لوهانسك ودونيتسك .نجحوا في التقدم بالقرب من إيزيوم و ليمان .القصف مستمر في الشرق
والجنوب .ضربات صاروخية ضد البنية التحتية في أوكرانيا )أوديسا  ،كريمنشوك(.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
وفقا لدائرة حرس الحدود األوكرانية  ،فقد تم قصف قرية سينكيفكا الحدودية في منطقة تشيرنيهيف مساء يوم 22
أبريل .هذه هي املرة الرابعة التي يسجل فيها حرس الحدود قصف منطقة تشيرنيهيف من األراضي الروسية منذ
تحرير املنطقة من القوات الروسية.
في مدينة بريانسك الروسية  ،اندلع حريق في مستودع نفط تابع لشركة روسنفت الحكومية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
القتال مستمر في منطقة خاركيف .وفًقا ألوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،فقد
نفذت القوات املسلحة األوكرانية هجومًا مضاًدا ناجحًا وحررت مستوطنات بيزروكي وسالتني وبروديانكا في منطقة
ديرهاتشي من االحتالل الروسي.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بقصف مواقع الوحدات األوكرانية والبنية التحتية املدنية .وفًقا
للبيانات األولية  ،خالل الفترة من  23إلى  24أبريل  ،تم توجيه الضربات الرئيسية إلى خاركيف وإقليم مجتمع
تشوهويف .وبحسب املعطيات األولية  ،قتل ما ال يقل عن  5مدنيني وأصيب  22آخرون في املنطقة.
كما يستمر القتال بالقرب من إيزيوم .تحاول القوات الروسية التقدم في اتجاه بارفينكوف و السلوفيانسك .إنهم
يقصفون مواقع القوات املسلحة األوكرانية بالقرب من مستوطنات كورولكا ونوفا دميتريفكا وفيرنوبيليا ويقومون بأعمال
هجومية بالقرب من فيليكا كوميشوفاخا .سجلت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية تمركًزا إضافيًا لقوات
الجيش الروسي في الجزء الخلفي من تجمع إيزيوم بالقرب من بلدة كوبيانسك.
في منطقة لوهانسك  ،تركز القوات الروسية جهودها لالستيالء على بوباسنا وروبيزني واحتوائهما ؛ إنهم يستعدون
لشن هجوم على سيفيرودونيتسك .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنه تم إنشاء جسر عائم فوق
ضا  ،تم تسجيل جزء من مجموعة بوباسنا من القوات الروسية وهي تتقدم شماال إلى
نهر كراسنا لدعمه .أي ً
سيفيرودونيتسك.
يستمر القصف املكثف على منطقة لوهانسك .في  23أبريل  ،تم تسجيل  12قصًفا ملناطق سكنية في
سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ومستوطنات مجتمع هيرسك )هيرسك وزولوتي( .وبحسب معطيات محدثة ُ ،قتل 6
ضا  ،تم كسر خط أنابيب غاز عالي الضغط في املجتمع هيرسك.
أشخاص وأصيب  2في الثانية .أي ً
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
القتال مستمر على خط املواجهة في منطقة دونيتسك .وكثفت القوات الروسية هجماتها في الجزء الجنوبي منها في
اتجاه كوراخوف .يدور القتال في مناطق مارينكا ونوفوميخايليفكا وفليكا نوفوسيلكا .في شمال املنطقة  ،يتقدم
الجيش الروسي باتجاه ليمان .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنها احتلت جزئياً مستوطنة
زاريشن .كما يستمر القصف باملدفعية والقصف على مصنع آزوفستال في ماريوبول.
وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،خالل  23أبريل ُ ،قتل ما ال يقل عن  4أشخاص وأصيب  8مدنيني في
املنطقة .في  24أبريل ُ ،قتل طفالن نتيجة القصف على مدينة كراسنوهوريفكا )مجتمع أوشيريتني( .وفي نفس اليوم
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 ،أسفر القصف عن مقتل شخصني في نوفوسيليفكا وشخص واحد في نوفوميخايليفكا ؛ واصيب ما ال يقل عن 5
اشخاص في املنطقة .تم قصف أفدييفكا من  .MLRSتعرض مصنع فحم الكوك في أفدييفكا للنيران.
القتال مستمر على أراضي منطقة زابوروجي .الجيش الروسي يركز جهوده في منطقة هوليايبول .في  23أبريل ،
تم قصف مستوطنتي زالزنيكن وستاروكراينكا هناك من  .MLRSكما يستمر القصف في جزء آخر من املنطقة
بالقرب من ساحل نهر دنيبرو .في  23أبريل  ،أبلغت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزيا عن مقتل  3مدنيني
في قرية كاميانسك .في  24أبريل  ،أفادت األنباء أن القوات الروسية قصفت فاسيليفكا.
اتجاه دنيبرو:
وتواصلت الضربات الصاروخية في منطقة دنيبروبتروفسك .في  23أبريل  ،سقط صاروخ على أطراف قرية في
منطقة دنيبرو .في ليلة  24-23أبريل  /نيسان  ،أطلقت قذيفة صاروخية على حي بافلوهراد باملنطقة .أبلغ رئيس
إدارة الدولة اإلقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتني ريزنيشنكو عن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للسكك الحديدية
واملرافق الصناعية ؛ قتل شخص واحد.
القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على حدود منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك في اتجاه كريفي ريه .وصرح
رئيس اإلدارة العسكرية في كريفي ريه  ،أولكسندر فيلكول  ،أن الجيش الروسي قد يشن هجومًا على املدينة في
األيام املقبلة.
في مساء يوم  24أبريل شنت القوات الروسية ضربات صاروخية على أراضي منطقة بولتافا .قال رئيس إدارة والية
بولتافا اإلقليمية دميترو لونني إنه نتيجة للهجوم تضررت محطة الطاقة الحرارية ومصفاة النفط في كريمنشوك  -وقتل
شخص واحد وأصيب .7
االتجاه الجنوبي:
في  23أبريل  ،شن الجيش الروسي ضربة صاروخية على أوديسا .أفادت دائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا
بمقتل  6أشخاص )من بينهم رضيع يبلغ من العمر ثالثة أشهر( وإصابة  18آخرين نتيجة سقوط الصاروخ على مبنى
سكني.
القتال مستمر قرب الحدود اإلدارية إلقليم خيرسون .أفادت قيادة العمليات "الجنوبية" عن هجوم على القوات
الروسية املتمركزة في منطقة كيسيليفكا  ،مما أجبرها على االنسحاب في اتجاه تشورنوبايفكا.
الوضع اإلنساني
أعلنت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه لم يتم فتح ممر إنساني من ماريوبول في  23و
 24أبريل  /نيسان ألن روسيا لم تقدم ضمانًا لوقف إطالق النار.
قال مستشار عمدة ماريوبول بترو أندريوشينكو إن القوات الروسية أحبطت في  23أبريل  /نيسان خطة إلجالء
ال من نقل املدنيني إلى األراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا  ،أرسلت القوات
حوالي  200امرأة وطفل من املدينة .بد ً
املسلحة الروسية حافالت اإلجالء إلى إقليم دوكوتشاييفسك املحتل مؤقتًا بمنطقة دونيتسك.
وفًقا للبيانات املنشورة على املوقع اإللكتروني لوزارة الدفاع في االتحاد الروسي  ،منذ  24فبراير  ،تم ترحيل 951
ألف مواطن من أوكرانيا إلى روسيا .تشير مفوضة حقوق اإلنسان في البرملان األوكراني ليودميال دينيسوفا إلى
استمرار ترحيل الجانب الروسي للمدنيني في ماريوبول إلى أراضي االتحاد الروسي مع إعادة توطينهم القسري في
املناطق النائية من البالد )بما في ذلك الشرق األقصى( .( .كما ذكر أمني املظالم أن روسيا تواصل احتجاز أسرى
حرب أوكرانيني في مستعمرات النظام العامة دون تحويل السجون إلى معسكرات خاصة  ،في انتهاك التفاقية جنيف
لعام .1949
وفًقا للمدعني العامني لألحداث  ،حتى صباح  24أبريل  ،أصيب أكثر من  602طفل في أوكرانيا نتيجة الغزو املسلح
ال وأصيب أكثر من .389
الشامل من قبل االتحاد الروسي .قتل  213طف ً
أفادت وزارة الثقافة وسياسة املعلومات أنه تم توثيق ما ال يقل عن  242حادثة من جرائم الحرب العسكرية الروسية
ضد التراث الثقافي في أوكرانيا.
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تسجل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك األضرار التي لحقت باملواقع الدينية في املنطقة نتيجة قصف القوات
الروسية .وتأثرت ما ال يقل عن سبع كنائس أرثوذكسية  ،ومركز ثقافي إسالمي في سيفيرودونتسك  ،وغرفة صالة
للمعمدانيني اإلنجيليني.
تقوم القوات الروسية بتعبئة قسرية في مناطق خاركيف وزابوريزهزيا وخيرسون املحتلة مؤقتًا .أفادت مديرية
املخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع األوكرانية أنه في منطقة خاركيف  ،يتم إرسال العاملني الطبيني قسراً إلى خط
املواجهة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى الروس .وفًقا ألمني املظالم ليودميال دينيسوفا  ،في منطقة زابوريزهزهيا ،
يبحث الجنود الروس وضباط جهاز األمن الفيدرالي عن مجندين لتجديد الوحدات القتالية .من أجل ضمان إجراءات
التعبئة  ،منعت القوات الروسية تمامًا إمكانية مغادرة منطقة خيرسون إلى األراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.
الوضع االقتصادي
وأشار رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال إلى أن الحكومة دفعت بالفعل  1.1مليار دوالر لرجال األعمال الذين
تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية ) 6.5ألف غريفنا للفرد( في إطار برنامج "الدعم اإللكتروني".
أشار النائب األول لوزير السياسة الزراعية  ،تاراس فيسوتسكي  ،إلى أن الحرب في أوكرانيا قد أثرت بالفعل على
حوالي  ٪25من تجارة الحبوب العاملية وأدت إلى ارتفاع األسعار العاملية  ،وتضخم أسعار املواد الغذائية  ،وانخفاض
فرص الحصول على الغذاء في أوكرانيا وروسيا.
ألول مرة في التاريخ  ،تمت دعوة رئيس البنك الوطني األوكراني لحضور اجتماع املجلس العام للبنك املركزي
األوروبي.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  23أبريل  ،أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء اململكة املتحدة بوريس
جونسون .وناقش الطرفان القضايا امللحة ملواجهة العدوان الروسي .أعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الدفاعي
للمملكة املتحدة واملساعدة املالية الكلية .بدوره  ،قال جونسون إنه مستعد ملواصلة دعم القدرات الدفاعية ألوكرانيا
واملساعدة في جمع األدلة على جرائم الحرب الروسية .كما وعد رئيس وزراء اململكة املتحدة بأن بالده تخطط إلعادة
سفارتها إلى كييف في املستقبل القريب.
في  24أبريل  ،قام وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني ووزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت بزيارة عمل إلى
أوكرانيا .التقيا مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ملناقشة املساعدة العسكرية وتوريد األسلحة التي يحتاجها
الجيش األوكراني .على وجه الخصوص  ،أصبح معروًفا أن الواليات املتحدة قد خصصت تمويال لالحتياجات
العسكرية ألوكرانيا و  15دولة حليفة بمبلغ  713مليون دوالر  ،تم تخصيص حوالي نصفها ) 322مليون دوالر(
للجانب األوكراني.
في  24أبريل  ،أجرى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان .ناقش السياسيون الوضع في أوكرانيا وعملية املفاوضات األوكرانية الروسية .أولى زيلينسكي اهتمامًا
صا للوضع في ماريوبول  ،حيث ال يزال السكان العسكريون واملدنيون األوكرانيون محاصرين.
خا ً
التقى رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال خالل زيارته للواليات املتحدة بنائب وزير الطاقة األمريكي ديفيد تورك.
كان املوضوع الرئيسي للمناقشة هو زيادة إمدادات الوقود النووي من الواليات املتحدة وفرض حظر على الوقود
النووي الروسي  ،وكذلك النفط والغاز .كما التقى دينيس شميهال برئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
 ،التي ناقش معها خطة الستعادة أوكرانيا واملزيد من مساعدات صندوق النقد الدولي.
باإلضافة إلى ذلك  ،وقع شميهال ورئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون بني
البلدين في قطاع السكك الحديدية .على وجه الخصوص  ،إنها مسألة تطوير في املستقبل القريب للمشروع
اللوجستي املشترك بني البلدين .سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في حجم النقل بالسكك الحديدية للصادرات األوكرانية
إلى االتحاد األوروبي واألسواق الدولية األخرى.
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دعا منسق األمم املتحدة لألزمات في أوكرانيا أمني عوض إلى إنهاء فوري لألعمال العدائية في ماريوبول إلجالء
املدنيني  ،بمن فيهم النساء واألطفال وكبار السن.
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.

