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الغزو الروسي ألوكرانيا
 31مارس  2022اعتبارًا من  1 ،8:00أبريل .2022
لوضع العملي
تركز القوات الروسية على إعادة التجميع  ،واالستعداد الستئناف العمليات الهجومية في اتجاهات معينة وفرض السيطرة الكاملة
على أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
اتجاهات كييف وزيتومير:
يسحب الجيش الروسي بعض وحداته من قرب كييف .صرحت الوكالة الحكومية األوكرانية إلدارة منطقة االستبعاد أنه تم تحرير
أراضي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية .تعتبر هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنه من املحتمل أن تتحرك بعض
القوات الروسية في اتجاهات أخرى.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
يواصل الجيش الروسي حصار مدينة تشيرنيهيف وقصفها لها .أبلغ فياتشيسالف تشاوس  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في
تشيرنيهيف  ،عن حركة نشطة للوحدات الروسية في املنطقة  -إعادة تجميع القوات أو انسحابها.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
يستمر القتال بالقرب من إيزيوم حيث تحاول القوات الروسية التقدم في االتجاه الجنوبي الشرقي لصد سلوفيانسك وكراماتورسك.
تم تسجيل ضربات على املناطق السكنية والبنية التحتية في خاركيف .نتيجة القصف  ،دمر خط أنابيب غاز تحت األرض في املدينة
)منطقة سالتيفكا(  ،مما ترك حوالي  34000مستهلك بدون غاز .كما تم تسجيل سقوط صاروخ بالقرب من وسط مدينة خاركيف ،
ويستمر قصف مدفعي متواصل على أحياء املدينة .تم توضيح البيانات الخاصة بالضحايا .وأشار رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،إلى تدمير أحد مباني مجلس املدينة في بلدة ديرغاشي .وقتل شخص واصيب ثالثة.
تقوم القوات الروسية بإعادة نشر قوات ومعدات إضافية في منطقة لوهانسك .إنهم يركزون على السيطرة على بوباسنا و روبيزني
في منطقة لوهانسك .هم أيضا يقصفون ليسيتشانسك و سيفيرودونيتسك .أفاد سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في لوهانسك  ،أن  3أشخاص على األقل  ،من بينهم طفل دون سن الثانية  ،قتلوا في املنطقة خالل النهار.
اندلع حريق في مستودع نفط في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود األوكرانية.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
يستمر القتال من أجل ماريوبول .كما تقوم القوات الروسية بقصف الجزء األوسط من منطقة دونيتسك.
صرح بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أن مارينكا  ،كراسنوهوريفكا و نوفوميخايليفكا قد
تعرضت للقصف ليلة  31-30مارس .خالل النهار  ،تم قصف مجتمع اوتشاراتيني و مارينكا و كوستيانتينيفكا وفولدار .في هذه
املناطق من املنطقة قتل  5أشخاص .أصيب  22شخصا )بينهم  4أطفال(.
تبلغ قيادة القوات املسلحة ألوكرانيا عن الهجوم املضاد للقوات األوكرانية في اتجاه زابوروجي .نتيجة لذلك  ،تم تحرير  5مناطق
مأهولة بالقرب من هولييبول.
اتجاه دنيبرو:
شنت القوات الروسية ضربات صاروخية على منشأة عسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك .تدمير مبنى إداري ومستودع وقود .أبلغ
رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك  ،فالنتني ريزنيشنكو  ،عن مقتل  2وإصابة  5أشخاص.
االتجاه الجنوبي:
نتيجة للهجوم املضاد للقوات املسلحة األوكرانية  ،تمت استعادة السيطرة على  11منطقة مأهولة بالسكان في خيرسون على
الحدود مع منطقة دنيبروبتروفسك على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.
الوضع اإلنساني
وفقًا ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،اعتبارًا من  31مارس  /آذار  ،بلغ العدد اإلجمالي للضحايا املدنيني
حا( .وفقًا للمدعي العام  ،حتى  31مارس  /آذار  ،قُتل  148طفالً
في أوكرانيا نتيجة النزاع  1232) 3167قتيالً و  1935جري ً
وأصيب  232في أوكرانيا نتيجة للصراع.
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أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أن  1458شخصًا ) 631من سكان ماريوبول و  827من سكان
البلدات في منطقة زابوروجييه( قد تم إجالؤهم من خالل ثالثة ممرات إنسانية متفق عليها في سياراتهم الخاصة في زابوريجيه في
 31مارس.
صرحت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،أن أكثر من  400ألف أوكراني قد تم تهجيرهم قسرًا من
أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية النزاع .من بني أمور أخرى  ،استمرار الترحيل غير القانوني لسكان ماريوبول .وفقًا للسلطات
األوكرانية  ،تم نقل  45ألفًا من سكان ماريوبول إلى أراضي االتحاد الروسي وأراضي مناطق دونيتسك ولوهانسك املحتلة مؤقتًا.
تواصل القوات الروسية عرقلة العمليات اإلنسانية .بالقرب من تشيرنيهيف  ،قصفوا قافلتني على األقل من املتطوعني كانوا يحاولون
إيصال املساعدات اإلنسانية وإجالء الناس .يتم تقدير عدد الضحايا.
وفقا مليشيل باتشيليت  ،مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان  ،استخدمت القوات الروسية الذخائر العنقودية ما ال يقل عن
عشرين مرة في املناطق املأهولة بالسكان في أوكرانيا.
وفقًا ملكتب الرئيس  ،هناك  24مسؤوال حكوميًا محليًا وموظفًا مدنيًا في األسر الروسية ؛ يتم توضيح معلومات حول شخصني
آخرين.
وفقًا للبيانات املحدثة من خدمة الطوارئ الحكومية  ،ارتفع عدد الضحايا من هجوم  29مارس الصاروخي على إدارة ميكواليف
اإلقليمية إلى  20شخصًا.
وفقًا لوزارة الطاقة  ،اعتبارًا من  31مارس  ،ال تزال أكثر من  1339منطقة مأهولة بالسكان وأكثر من  925000مستهلك غير
نشطة في أوكرانيا .هناك  338ألف مستهلك بدون إمدادات غاز.
مقاومة
سكان منطقة خيرسون املحتلة مؤقتًا ينظمون مسيرات سلمية مؤيدة ألوكرانيا .احتج سكان هوال بريستان على مطالبني باإلفراج
عن العمدة املحلي واملواطنني اآلخرين الذين اختطفتهم القوات الروسية.
الوضع االقتصادي
أعلن دافيد أراخامييا  ،رئيس الوفد املفاوض األوكراني  ،أن الدبلوماسيني األوكرانيني يعملون بنشاط إليجاد مخطط تتلقى
أوكرانيا بموجبه األصول الروسية املصادرة كتعويض عن األضرار التي سببتها القوات الروسية.
وفقًا ملدير إدارة السوق املفتوحة في البنك الوطني األوكراني  ،انخفض حجم تداول العمالت األجنبية من  700-500مليون دوالر
إلى  200-100مليون دوالر يوميًا منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل.
قالت شركة تصنيع الشاحنات والحافالت األملانية  MANإن مصانعها في ميونيخ وكراكوف البولندية قد ُأغلقت منذ  14مارس
بسبب إنهاء عمليات تسليم األسالك الكهربائية املنتجة في املصانع األوكرانية.
األحداث السياسية والدبلوماسية
أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي التطهير التدريجي لوكاالت إنفاذ القانون من الخونة .تم تجريد الرئيس السابق لجهاز
األمن في املديرية الرئيسية لألمن الداخلي في أوكرانيا  ،أندري نوموف  ،والرئيس السابق لجهاز األمن األوكراني في منطقة
خيرسون  ،سيرهي كريفوروتشكو  ،من رتبهما العامة.
خالل النهار  ،ألقى فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام برملانات بلجيكا وهولندا وأستراليا .وشكر الشركاء على دعمهم  ،ودعا إلى
زيادة املساعدة العسكرية ألوكرانيا وتعزيز العقوبات االقتصادية ضد روسيا.
في محادثة هاتفية  ،ناقش فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان املزيد من الخطوات املشتركة نحو السالم
في أوكرانيا واستعداد تركيا لتكون ضامنًا ألمن أوكرانيا .باإلضافة إلى ذلك  ،أبلغ وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف أردوغان
بجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا ضد املدنيني األوكرانيني.
التقى وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بالرئيس البولندي أندريه دودا في وارسو وناقشا مسألة الدفاع عن أوكرانيا ودعمها.
بسبب موقف االتحاد الروسي  ،تم إنهاء والية بعثة املراقبة الخاصة التابعة ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا  ،والتي
كانت تعمل في البالد منذ عام  .2014وفقًا لرئيس منظمة األمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو  ،فإن
الدول األعضاء في منظمة األمن والتعاون في أوروبا تتابع اآلن املشاورات حول دور املنظمة ووجودها في أوكرانيا.
فرضت الواليات املتحدة حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا ملنع روسيا من التملص من القيود وشراء التقنيات الغربية الهامة .وتشمل
قائمة العقوبات  13فردا و  21شركة من صناعات الفضاء والطيران واإللكترونيات الروسية .في الوقت نفسه  ،أدخلت الحكومة
البريطانية تدابير تقييدية جديدة ضد الدعاية الروسية ووسائل اإلعالم الحكومية .كما تم وضع الجنرال الروسي ميخائيل
ميزينتسيف  ،الذي يقود حصار ماريوبول  ،على قائمة العقوبات.
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صرح وزير الدفاع البريطاني بن واالس أن لندن وحلفاء يناقشون توسيع الدعم ألوكرانيا .إنها مسألة توفير أسلحة فتاكة )بما في
ذلك أنظمة الدفاع الجوي والساحلي  ،واملدفعية بعيدة املدى ووسائل مكافحة البطاريات(  ،فضالً عن التدريب والدعم اللوجستي.
قررت أستراليا تقديم مساعدات بقيمة  91مليون دوالر  ،بما في ذلك  18.7مليون دوالر كمساعدات عسكرية دفاعية إضافية للقوات
املسلحة األوكرانية  ،ومساعدات إنسانية بقيمة  65مليون دوالر و  70ألف طن من الفحم  ،باإلضافة إلى زيادة الرسوم على
الواردات من جميع املنتجات من االتحاد الروسي و بيالروسيا بنسبة .٪35
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.

