الوضع العملي
في  02.03.2022ذكرت فرقة عمل فوستوك أنه وف ًقا للمعلومات التي تلقتها  ،تمت املوافقة على وثائق التخطيط للحرب مع
أوكرانيا في  18.01.22وأن العملية نفسها ستتم في غضون  15يو ًما  ،أي من  20.02إلى .06.03
خالل اليوم الحالي  ،انتهكت ما يصل إلى ثالثني طائرة مقاتلة املجال الجوي األوكراني  ،معظمها من جمهورية بيالروسيا
 ،وقصفت السكان املدنيني .ال تزال األهداف االستراتيجية الرئيسية للمحتلني الروس هي كييف وخاركيف وماريوبول  ،كما
يدور قتال عنيف بالقرب من خيرسون  ،ويستعد فوزنيسك ملعارك الشوارع.
شمال:
دمرت القوات املسلحة األوكرانية موقع قيادة روسي في قرية ديياتكي بالقرب من تشيرنوبيل .فر رئيس أركان الجيش 36
للمنطقة العسكرية الشرقية  ،اللواء سيرجي نيركوف  ،إلى مدينة موزير في بيالروسيا  ،تار ًكا العناصر التي دمرها
جيشنا.
وفي كوروستني  ،قرابة الساعة الثالثة فجرا  ،أصيب أحد الحواجز من الجو و ُدمر برج تلفزيون كوروستني ميديا .توقف
البث التلفزيوني في املدينة.
إنذارا
في حوالي الساعة  ، 11:30قال عمدة كونوتوب أرتيم سيمينخني إن القوات الروسية التي دخلت املدينة وجهت
ً
للسلطات املحلية .وبحسب قوله  ،إذا قاوم األهالي  ،ستغطى املدينة باملدفعية .سأل السكان الحاضرين عما إذا كانوا
سيقاتلون من أجل كونوتوب  ،ووافقوا.
جنوب:
في حوالي الساعة  ، 11:00اقتربت القوات املسلحة الروسية من ضواحي إنرجودار  ،حيث تقع محطة الطاقة النووية
زابوروجي ،أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا .يتجمع سكان املدينة سويًا  ،ويغلقون مداخل املدينة بالحواجز
ويستعدون ملواجهة املحتل املسلح .قد يهدد فقدان محطة الطاقة النووية زابوروجي بكارثة من صنع اإلنسان ألوروبا
بأكملها.
ومع ذلك  ،يستمر القتال في منطقة فوزنيسك  ،بالقرب من محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا .نسف الجسر
البلغاري فوق نهر ميرتوفود .املدينة تحمل الدفاع.
أصاب صاروخ روسي سفينة أجنبية .أفادت إدارة املوان… البحرية األوكرانية عن تضرر السفينة "Banglar
) "Samriddhiالتي تحمل علم بنغالديش(  ،والتي كانت تقف في غارة على ميناء "أولبيا" .أصاب الصاروخ الجزء
العلوي .هناك حريق في السفينة.
تطلب السفن الروسية من السفينة املدنية  HELTلدخول املنطقة الخطرة بالبحر األسود حتى يتمكن املحتلون من تغطية
أنفسهم بسفينة مدنية كدروع بشرية وإال ستفتح السفن الروسية النار عليها.
منطقة خاركيف وخاركيف:
صباحا في خاركيف نتيجة قصف صاروخي ملبنى دائرة األمن األوكرانية في منطقة
في  2مارس حوالي الساعة 8:10
ً
خاركيف واإلدارة الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية في منطقة خاركيف ومبنى  .V.Nأسفرت جامعة كارازين خاركيف
الوطنية عن خسائر أولية لثالثة أشخاص.
في الساعة  ، 13:30ضرب املحتلون الروس صاروخ كروز آخر بالقرب من إدارة والية خاركيف اإلقليمية .أصابت
الصواريخ الجزء األوسط من املدينة :مبنى مجلس املدينة  ،ومبنى قصر العمل واملباني الشاهقة.
أصابت قذيفة املحتلني كاتدرائية الصعود في خاركيف .لجأ الناس إلى الكاتدرائية .لحسن الحظ ،لم يصب أحد.
لقد فقد الروس إنسانيتهم .يجري قصف املناطق املحيطة بسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حاليًا .وأثناء القصف ،
وسجلت إصابات مباشرة باملباني السكنية واملالعب .في
أصيب برج التلفزيون في ليسيتشانسك بأضرار ُ

سيفيرودونتسك أطلق املحتلون النار على روضة أطفال .ولحقت أضرار بسقف الروضة وتحطمت شبكة التدفئة .هناك
حوالي  10أشخاص ) 8أطفال( في القبو .وتتخذ اجراءات الخالءهم .أطلقت القوات الروسية النار على أفدييفكا من
منصة تورنيدو للصواريخ املتعددة .توريتسك أيضا تحت النار.
اليوم  ،تقدمت القوات األوكرانية في اتجاه هورليفكا  ،وحررت املدينة من املحتلني ونجحت في الحصول على موط… قدم
هناك.
في غضون ذلك  ،يتم شن حرب معلومات على اإلنترنت .تم إطالق إعالن مستهدف حول "استسالم كييف" املزعوم ونشر
معلومات مضللة على تويتر و فيسبوك و إنستغرام والشبكات االجتماعية األخرى.
قناة " "NachShtabuموجودة منذ حوالي أربع سنوات وقد قدمت نفسها كقناة تيليجرام تنشر أخبار قوات األمن
ومشاكل الجيش األوكراني .في  2آذار )مارس( تم الكشف عن أن هذا املصدر خاضع لإلشراف من قبل متخصصي
املعلومات والعمليات النفسية الروس  ،وحث الجيش على عدم ضبط نيران العدو.
أنشأ العدو قناة برقية "البرملان األوكراني" تضلل مواطني أوكرانيا وتنشر معلومات كاذبة .استجابت السلطات على
الفور لالستفزاز وحثت املواطنني على التحقق من املعلومات فقط من املصادر الرسمية واملوثقة.
بدأ املحتلون الروس في إنشاء أعداد كبيرة من الصفحات املزيفة للوحدات العسكرية األوكرانية .على سبيل املثال ،
اللواء  ، 93اللواء  ، 81إلخ .يحتفظ العدو بالصفحات باللغة األوكرانية .املحتوى املنشور )خسائر وحداتنا  ،ضحايا
مدنيني  ،سلبيات عن الجيش األوكراني  ،إلخ( يهدف إلى إثارة الذعر وعدم الرضا عن األمر.
أطلق املحتلون الروس عملية إعالمية ونفسية جديدة .يتم إنشاء روايات مكررة لضباط القوات املسلحة ألوكرانيا  ،وبعد
ذلك تنتشر تعليقات الذعر وانعدام الثقة في قيادة أوكرانيا والقوات املسلحة ألوكرانيا في املجتمعات.

الحالة اإلنسانية
 2مارس  /آذار هو اليوم السابع للغزو الروسي في أجزاء مختلفة من أوكرانيا  ،حيث يتعرض املدنيون وسيارات
اإلسعاف ودور األيتام واملستشفيات واملناطق السكنية للقصف والغارات الجوية.
يواصل املحتلون الروس حشد عدد كبير من القوات واملعدات في منطقة كييف .الوضع الحرج في مدينة بوتشا )منطقة
كييف( .بمساعدة الصليب األحمر  ،أصبح من املمكن نقل األدوية والضمادات ومنتجات النظافة وأغذية األطفال .كما
شن املحتلون غارة جوية على محطة السكك الحديدية الجنوبية في كييف  ،حيث يتم إجالء آالف النساء واألطفال
األوكرانيني .ووقع قصف وقصف في مدينة ايربني في ساعات الصباح مما أدى إلى إلحاق أضرار باملباني السكنية.
ووقعت قذائف في الشمال .تم تنفيذ غارة جوية على مدرسة مدفعية في سومي .كان هناك حريق طوال الليل .أطلق
جنود االحتالل الروسي النار على مستشفى منطقة تشيرنيهيف .أصاب صاروخ كروز املبنى  ،ما أدى إلى مقتل شخص
وإصابة خمسة آخرين .باإلضافة إلى ذلك  ،تعطلت إمدادات املياه الباردة للمنازل في شارع فولكوفيتشا بسبب تضرر
الشبكات .ونتيجة للغارة الجوية في زيتومير  ،تُرك مستشفى للوالدة بدون نوافذ  ،وتضرر  10منازل خاصة  ،ومبنى
وجرح ثالثة.
مستشفى في املدينة  ،ومهاجع .وف ًقا لدائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا ُ ،قتل شخصان ُ
ربما كان هناك أشخاص تحت أنقاض منازل خاصة متضررة.
بسبب االحتالل الروسي  ،خيرسون على شفا كارثة بيئية .في الوقت الحالي  ،انقطع التيار الكهربائي عن أكبر مزرعة
دواجن في أوروبا  ،تشيرنوبيفسكا  ،ومن املستحيل إحضار األعالف إليها .لديها ثالثة ماليني دجاجة ال يمكن إطعامها
أو التخلص منها .أي  ،إذا لم يسمح املحتلون بحل هذه املشكلة  ،في غضون أيام قليلة سيبدأ طاعون من الطيور وكارثة
بيئية رهيبة .خرج اآلالف من السكان للدفاع عن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا  ،محطة الطاقة النووية زابوروجي.
في الطريق إلى محطة الطاقة النووية زابوروجي أطلق املحتلون الروس النار على األشخاص املساملني الذين جاءوا إليهم
باألعالم األوكرانية ملنعهم من الوصول إلى املحطة النووية .أصيب  2شخص .وفي قرية فودياني أصيب مدنيان جراء
انفجار قنبلة يدوية من السكان ونقلوا إلى املستشفى .ال يزال الوضع في خاركيف صعبًا  ،فقد كان هناك قصف للمباني
املدنية طوال الليل  ،واحترق أحد مباني جامعة خاركيف الوطنية باسم ف.ن .كارازين  -وهو يقع بجوار دائرة األمن في

أوكرانيا .تتواصل عمليات اإلنقاذ الطارئة في مباني اإلدارة بعد الهجوم الصاروخي للعدو على مدينة خاركيف في
الصباح .في الوقت الحاضر  ،تم إنقاذ  10أشخاص من تحت األنقاض .في السابق قتل أربعة أشخاص  ،وأصيب
تسعة .كما أصابت قذيفة للمحتلني كاتدرائية الصعود في خاركيف حيث كان الناس يختبئون.
اعتبارا من  2مارس ُ ،قتل ثالثة أشخاص وأصيب  22على يد القوات الروسية في منطقة دونيتسك .وكان من بني
ً
ً
املصابني طفل .خالل النهار  ،عانى خمسة وعشرون مدنيا .أطلقت قوات االحتالل النار على منازل ومدرستني ومخبز
ومتجر ومرافق عامة .هاجم العدو  17موقعا .وفقا للتقارير األولية  ،تضرر ما ال يقل عن  36موقعا .تم تدمير املدرسة
 №46واملخبز في قرية ستاري كريم.
إن إجالء الناس من مدن فولنوفاكا وسارتانا وتاالنيفكا  ،حيث يستمر القتال النشط  ،أمر ملح بشكل خاص .وبعد
قصف مدينة سيفيرودونتسك  ،تضرر سقف روضة األطفال وتحطمت شبكة التدفئة .كان هناك حوالي  10أشخاص مع
أطفال في القبو.
في ماريوبول  ،استهدف الجيش الروسي مؤسسة مرافق ومدرسة ومتجر في وسط املدينة .ليال قتل رجل اثناء القصف.
وسجل
تم تدمير منزل في ستارودوبوفكا .وشنت قوات االحتالل أيضا غارات جوية على مجتمع أوغلدار  ،زيالنوي ُ ،
أيضا قصف في اتجاهات سفيتلودارسكي وأفدييفسكي وأوتريتينسكي في كراماتورسك.

االستجابة الدولية
في  2مارس  ،رد العالم بفاعلية على العدوان الروسي على أوكرانيا .تواجه روسيا عزلة اقتصادية وسياسية عن املجتمع
الدولي تستمر في التفاقم مع مرور األيام.
على وجه الخصوص  ،أفيد أن.:
 إكسون موبيل تترك تجارة النفط والغاز في روسيا . توقف شركة بوينغ عن أعمال الصيانة والدعم الفني وتسليم مكونات إنتاج طائراتها في روسيا. أوقفت أوراكل  ،املعروفة بأنها أكبر مطور برمجيات في العالم للمنظمات ومورد رئيسي ملعدات الخوادم  ،أنشطتها فيروسيا.
 يحجب يوتيوب قنوات "إن تي في" الروسية في أكثر من  70دولة  ،بما في ذلك جميع أنحاء أوروبا. صرحت املتحدثة باسم تويتر كاتي روسبرو بأن تويتر سيقيد الوصول إلى وسائل اإلعالم الدعائية الروسية روسيا اليوموسبوتنيك.
 بسبب العقوبات  ،توقفت نوكيا عن إمداد معدات الشبكة واملكونات األخرى ألنظمة االتصاالت في روسيا لـمقافون و إمتي إس و تيل 2و فيمبلكوم.
 توقف شركات الخدمات اللوجستية فيديكس و دي إتش إل عن تسليم الطرود والرسائل إلى املواطنني والشركاتالروسية.
كما أصبح معروفًا أن االتحاد األوروبي قد فصل سبعة بنوك روسية عن سويفت" :روسيا" و "اوتكريتي" و "نوفيكومبنك"
و "بروميسفيتسبنك" و "سوفكومبنك" و "وینشیکنومبانك" .باإلضافة إلى قطع االتصال بـسويفت  ،حظر االتحاد
األوروبي ً
أيضا بيع وتوريد وتحويل وتصدير األوراق النقدية باليورو إلى روسيا.
وفرضت اليابان عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فالديمير بوتني ووزير الخارجية سيرجي الفروف ونائب رئيس
مجلس األمن دميتري ميدفيديف وسياسيون ومسؤولون روس آخرون .كما تم فرض قيود على شركات الدفاع واألمن.
وتفرض كندا عقوبات إضافية على  10أشخاص رئيسيني من شركتني مهمتني في قطاع الطاقة الروسي هما "روسنفت"
و "غازبروم" .بدورها  ،دعت رئيسة ليتوانيا السابقة داليا غريبوسكايت حلف شمال األطلسي لالنضمام إلى الحرب من

أجل أوكرانيا التي تدافع عن استقاللها .صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تصرفات رئيس االتحاد
الروسي في أوكرانيا تشكل جريمة حرب.
في  2مارس  ،وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة على قرار يدين العدوان الروسي ويطالب روسيا بسحب قواتها على
الفور من أوكرانيا .وأيد هذا القرار  141دولة وامتناع  35دولة عن التصويت .وصوتت خمس دول أخرى ضدها  -روسيا
وبيالروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا.
في الوقت نفسه  ،أصدر البيت األبيض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وبيالروسيا  ،على وجه الخصوص :يهدف
تمديد السياسة الصارمة للرقابة على الصادرات التي وضعت لروسيا إلى بيالروسيا إلى منع تحويل العناصر
والتكنولوجيات والبرامج عبر بيالروسيا .إلى روسيا؛ عقوبات ضد قطاع الدفاع في روسيا  -سيتم إدراج  22شركة دفاع
روسية في القائمة ؛ تدابير مراقبة تصدير معدات إنتاج النفط والغاز في روسيا ؛ عقوبات ضد الهياكل التي تدعم
القوات املسلحة الروسية والبيالروسية وقطاعات األمن والجيش والدفاع ؛ حظر دخول الطائرات الروسية إلى املجال
الجوي الداخلي للواليات املتحدة واستخدامها.
يواصل العالم دعم أوكرانيا في املجاالت العسكرية واللوجستية والتقنية .وهكذا  ،تلقت أوكرانيا الدفعة الثانية من أنظمة
صواريخ جافلني املضادة للدبابات  ،التي تبرعت بها إستونيا  ،و  1000سالح مضاد للدبابات و  500صاروخ ستينغر
مضاد للطائرات من أملانيا.

