
 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

 

 

 الغزو الروسي ألوكرانيا

 . 2022مارس  4، 8:00اعتباًرا من  2022مارس  3

 
 العملي الوضع

 اإلنساني القانون قواعد عكس على .   الرهائن أخذ خالل من بشريًا درًعا  غدرا المدنيين السكان استخدام الروسي المعتدي يواصل 

 اإلطالق متعددة الصواريخ أنظمة بنشاط المعتدي يستخدم.  قصفها في القوة عالية مشتتة وذخيرة عنقودية ذخيرة تستخدم ، الدولي

  في القوات وضع تم ، وترانسنيستريا بيالروسيا في.  بالسكان مأهولة مناطق على مدفعي قصف في وأوراغان وسميرش جراد

 محطة أكبر زابوروجي، النووية الطاقة محطة تعرضت.  األوكرانية  الحدودية المناطق على هجوم  بشن يهدد مما ، تأهب حالة

 . المباني بعض في حرائق اندالع إلى أدى مما ، الليل خالل  الروسية القوات قبل من لقصف ، أوروبا في النووية  للطاقة

 : وكييف كييف منطقة 

  في بوكا استعادة في األوكرانيون المدافعون نجح.  إيربين فوق SU-30 طراز من روسية طائرة  األوكراني الجوي الدفاع أسقط 

 . المدينة فوق األوكراني العلم ورفعوا ، هناك قدم موطئ  على وحصلوا ، أوبالست كييف

 ومراقبة استطالع وحدة على األوكرانية الدفاع لوزارة التابعة لالستخبارات الرئيسية المديرية من  وحدة استولت ، مارس 2 في 

  اآللي اللواء إلى السيارة تسليم تم ، الحاضر الوقت في.  كييف من الغربي الشمالي االتجاه في( T -بارناول) 9S932-1 روسية

 .قتالية مهمة في بالفعل إنه".  Chornykh Zaporozhtsiv" 72 المنفصل

 مضادة دفاعية مركبات 10 األوكرانية الدفاع لوزارة التابعة لالستخبارات الرئيسية للمديرية التابعة الخاصة القوات دمرت 

  في للعدو جواً  محمولة قتالية مركبة 20 النهار خالل الخاصة القوات دمرت ، المجموع في.  غوستوميل في للعدو للدبابات

 . غوستوميل

 :شمال 

ً   8:10 الساعة حوالي في -    كومبينات" الحكومية المؤسسة إقليم في نفط مستودع على قذيفة سقطت ، مارس/   آذار 3 في صباحا

 وقود من.  مكعب متر آالف 5 إجمالية بسعة دبابات مجموعة اشتعال إلى أدى مما ، نار إطالق نتيجة تشيرنيهيف في" أسترا

 . الديزل

 حدود خط إلى ألوكرانيا المسلحة القوات من وحدات مع المتقدمة للمجموعة  الخامسة الحدود حرس مفرزة من الحدود حرس ذهب 

 .سومي  منطقة في ألوكرانيا الدولة

 .بولتافا منطقة مع الحدود قرب سومي بمنطقة  بوبريك موسكوفسكي قرية في أخرى روسية قافلة واحترقت 

 .الحديدية السكك ومحطة المدينة في الحرارية الطاقة محطة على جوية غارة نفذت الروسية القوات أن أوختيركا بلدية رئيس أفاد 

 سكنية مناطق على الروسية الجوية الغارات بعد األنقاض تحت من  لمدنيين جثة 33 انتشال تم أنه الحكومية الطوارئ خدمة أفادت 

 . تشيرنيهيف في

  تركوا بأنهم المدينة سكان أفاد.  بانفجارين للكهرباء فرعية ومحطة الحرارية للطاقة محطة الروسية القوات دمرت ، سومي في 

 . وضوء وماء تدفئة دون

 : جنوب

  من بالقرب قرية في فرعية كهرباء محطة على النار إطالق تحاول كانت روسية طائرة األوكرانية الجوية الدفاعات أسقطت 

 (. أوديسا منطقة) دنيستروفسكي بيلهورود منطقة في زاتوكا

  بتركيب قاموا أنهم عيان شهود وأفاد.  المدينة وسط في التعثر أسالك ونصبوا ، خيرسون في األلغام بإزالة الروس المعتدون بدأ 

 ". سيثيا" والتلفزيون اإلذاعة شركة مبنى قرب تعثر أسالك

  خط تحت السفينة اخترقتو نار إلطالق ، إلستونيا المملوكة ،(  بنما علم تحمل التي" )HELT"  الجافة الشحن سفينة تعرضت 

 . الرادار من هيلت اختفى 12:18 الساعة في.  الغرق في السفينة بدأت.  الماء

 األسود البحر في خطرة منطقة إلى القدوم" هيلت" المدنية السفينة من أمس طلبت الروسي االتحاد سفن أن إلى اإلشارة وتجدر 

  الغارقة السفينة طاقم إنقاذ تم.  النار بفتح الروسية السفن هددت ، ذلك خالف.  بشري كدرع بها المعتدين تغطية يمكن  بحيث

 ".هيلت"

 المدنيين على النار الغزاة فتح ، المدينة اقتحام وقبل.  انرجودار ثقيلة مدرعة عربة 100 عددها  يبلغ التي الروسية القوات دخلت 

 .العدو قوات تقدم لصد  عصاميًا حاجًزا أقاموا الذين

  المسلحة القوات لسيطرة الخاضعة ، إنرجودار تدمير في الروسية والصواريخ المدفعية قوات بدأت ، 18:00 الساعة من اعتباًرا 
  مبنى في حريق اندالع إلى اإلرهابيين  قصف أدى.  المياه وإمدادات الكهرباء المدينة فقدت ، األولى الهجمات سلسلة بعد. ألوكرانيا

  استهداف العدو يتعمد.  اصابات تقع ولم.  الحريق إخماد تم ، 06:20 الساعة في.  زابوروجي النووية  الطاقة محطة في التدريب

 محطة على السيطرة فقدان أن مالحظة المهم من.  حراري تصوير  بكاميرات مزودة خاصة روسية دبابات باستخدام الطاقة وحدات

.  واسع نطاق على اإلنسان صنع من بكارثة يهدد أن يمكن ، إنرجودار في الموجودة ،( طاقة وحدات 6) زابوروجي النووية  الطاقة
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 الطاقة وحدات تحتفظ.  الروسي لالتحاد التابعة العسكرية القوات قبل من محتلة زابوروجي النووية الطاقة محطة موقع ، حاليًا

.   الطاقة وحدة سالمة على 1  الوحدة في المفاعل حجرة في الحالي الضرر يؤثر  وال بسالمتها، زابوروجي النووية الطاقة محطة

 .للتشغيل قابلة حالة في النووية الطاقة محطة لسالمة المهمة والعناصر األنظمة

 : وخاركيف خاركيف منطقة

  المكالمات معظم  تأتي.  خاركيف مدينة الروسية القوات قصفت أن بعد خاصة ومنازل سكني مبنى 40 من أكثر في حرائق اندلعت 

 سالتيفكا  منطقة من

 . معطلة والطائرات للمطار التحتية البنية.  خاركيف  من بالقرب  كوروتيتش مطار الروسية الطائرات دمرت 

  أصيب.  المدنيين من منهم اثنان ، أشخاص 3 عن يقل ال ما قُتل.  خاركيف بمنطقة ياكوفلفتسي بقرية الروسية القوات قصفت 

 . كامل بشكل دمرت 21 منها منزال 45 تضرر.  المستشفى إلى ونقلوا أشخاص ثمانية

 من وحدات عدة تدمير تم - جديدة وحافالت ترام عربات يضم  كان الذي ، سالتيفسكي مستودع على  للغاية وحشي هجوم تنفيذ تم 

 .الروسية القوات قبل من لخاركيف التحتية للبنية المتعمد  التدمير هو هذا.  المعدات

 :شرق 

 .SU-34  طراز من روسية مقاتلة قاذفة طائرة األوكرانية الجوية الدفاعات  أسقطت ، فولنوفاكيا من بالقرب 

  السكان ترك.  إنسانية كارثة شفا على المدينة.  الروس المعتدين قبل من طويل قصف بعد جسيمة ألضرار ماريوبول تعرضت 

 .وتدفئة  وماء  كهرباء بدون المدنيون

 :غرب 

  الثامن المنفصل الهجوم لواء يوجد ، الحدود من اآلخر الجانب على.  دفاعية مواقع في المسلحة القوات ، فولين منطقة في 

  الغالبية فإن ، ذلك ومع.  أوكرانيا بمهاجمة بالفعل أُمر والذي ، بيالروسيا لجمهورية المسلحة للقوات التابع جواً  المحمول والثالثون

 .معنوياتهم تدهور بسبب بذلك القيام يريدون ال جنودها من العظمى

 المعلومات  مواجهة

  معلومات خاللها من ونشر( والشمالية  الجنوبية) المناطق لبعض المحلية والحكومات للسلطات اإللكترونية  المواقع العدو اخترق 

 ". روسيا مع سالم معاهدة وتوقيع استسالم" عن كاذبة

 الروسي للجيش يمكن.  المتحدة اإلقليمية  المجتمعات من رؤساء أربعة من محمولة هواتف روس معتدون صادر ، فوزنيسنسك في 

 . لالستسالم دعوة مع عنهم نيابة  جديدة مزيفات  وتوزيع إلنشاء الهواتف استخدام

  أثناء الروسي االتحاد باتجاه  غراد الروس نشر تم ، سومي منطقة في كراسنوبيل لمقاطعة المتاخمة ، الروسية بوبوفكا قرية في 

 بمهاجمة أوكرانيا اتهام أجل من - أراضيهم وقصف استفزاز يحاول الروسي المعتدي فإن ، وهكذا.   األوكرانية الحدود من تحركهم

 .روسيا في المدنيين السكان

 

 اإلنسانية  الحالة

 .األوكرانية المدن من  العديد في المدنية التحتية البنية من كبير جزء تأثر ، مارس 3 في 

 من كم 20 بعد على التجميل لمستحضرات مستودع في النار إضرام تم.  كييف مدينة على صاروخية هجمات يشن الروسي الجيش 

 . كييف  قرب ستويانكا قرية في منازل على النار المعتدون أطلق كما.  السريع جيتومير طريق على كييف

 يغادر لم التي ، تشيرنيش قرية في صعوبة األكثر الوضع كان  - االحتالل تحت نفسه( تشيرنيهيف منطقة)  سيدنيف مجتمع وجد 

  في الروسية الجوية الضربات في شخًصا 33 عن يقل ال ما قُتل.  أيام أربعة منذ الكهربائي التيار انقطع.  أيام 7 لمدة أقبيةهم سكانها

  المدنيون يُقتل قد كما.  العنيف القصف بسبب مؤقتًا اإلنقاذ أعمال تعليق تم.  شخًصا 18 أصيب كما.  مارس 3 في تشيرنيهيف

 . أربعة وإصابة تسعة مقتل عن أسفر مما ، تشيرنيهيف في مدرستين الروسي الجيش  هاجم.  األنقاض تحت ويُصابون

 بينها هادئة أوكرانية مدينة يقصف  الروسي الطيران.  مدفعي بقصف المدينة نصف من  يقرب ما دمر( سومي منطقة) أوختيركا في 

  ألضرار ، والتدفئة  بالكهرباء  بأكملها المدينة تزود والتي ، الكهرباء لتوليد الحرارية أوختيركا محطة تعرضت.  سكنية مناطق

 .بالغة

  بعثة في العضو ، فينينا مارينا قُتلت.  خاركيف في السلمية التحتية والبنية والمدارس واألحياء  للمناطق مستمرة  هجمات هناك 

 في سالتيفكا شمال منطقة في.  الصاروخية الهجمات إحدى في ، أوكرانيا في أوروبا في والتعاون األمن لمنظمة التابعة المراقبة

 قرب  ياكوفلفتسي قرية ودمرت الروسية القوات قصفت.  الشاهقة السكنية  المباني قصف نتيجة والهياكل المباني تدمير تم ، خاركيف

 السكان وترك ، أختيركا الروسية الطائرات قصفت كما.  المدنيين من اثنان بينهم االقل على اشخاص ثالثة وقتل.  خاركيف

 . حرارة بدون المحليون

  نوافذ وتحطمت ، كبير لدمار المدينة وسط تعرض.  طفالن بينهم اشخاص 8 استشهاد عن ايزوم بلدة  على الجوية الغارة واسفرت 

 .التنفيذية اللجنة مكتب

 ، أوروبا في النووية للطاقة محطة  أكبر تقع حيث ، إنرجودار بلدة قصفوا كما.  خيرسون وسط في األلغام بإزالة المعتدون بدأ
  في اإلضاءة في نقًصا هناك أن  كما.  المياه إمدادات بدون المدينة بقيت.  بوضوح المعروفين المدنيين من األقل على اثنان وأصيب

 . المدينة مناطق بعض
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 مشاكل أيًضا هناك.  فأقل أقل وكميات  ، الخبز لخبز إمكانية وال  مياه إمدادات وال كهرباء ال ، إنسانية كارثة وشك على ماريوبول 

 جسوًرا ودمروا الحديدية السكك بخدمات أضرارا المعتدون وألحق.  المنطقة أنحاء جميع في الصغيرة المدن في الطعام توصيل في

  مستشفيات في مدني جريح 200 من أكثر هناك.  الجرحى وإجالء السن وكبار واألطفال النساء إجالء لمنع قطارات وحطموا

 .المدينة

  منطقة مغادرة يحاولون الذين المدنيين سيارات على النار يطلق العدو لكن ، والمنطقة فولنوفاكا من شخص 1000 حوالي إجالء تم 

 .القتال

 

 الدولية  االستجابة 
 .أوكرانيا أراضي  على الروسي العدوان  بشأن العمل الدولي المجتمع واصل ، 2022 مارس 3 في 

 من  يورو مليار 1.2 تقديم بشأن  أوكرانيا مع مذكرة األوروبي االتحاد وقع.  التقني والعسكري المالي الدعم تلقي أوكرانيا تواصل 

 . الكلية  المالية المساعدات

  M-72 LAW قنابل  قاذفة 4500 كندا ستنقل.  ألوكرانيا الفتاكة األسلحة من المزيد تقديم تعتزمان أنهما إلى وفرنسا كندا أشارت 

  مضادة متطورة صاروخية  أنظمة فرنسا سترسل.  المفصلة  الصناعية األقمار لصور دوالر 800000 و يدوية قنبلة 7500 و

 . Enforcer و MMP للدبابات

 . معها التعاون الكبيرة الشركات تريد ال دولة إلى روسيا تنتقل 

 . الروسي االتحاد في مكتبها  تغلق سبوتيفاي خدمة - 

 تصدير على ينطبق نفسه األمر.  روسيا  أراضي  على الفور على السيارات إنتاج بوقف قرارا شكودا السيارات شركة اتخذت - 

 . الروسي االتحاد إلى السيارات

 . وبيالروسيا الروسي االتحاد مع عملياتها وتوقف روسيا في عملها مؤقتًا تعلق  ايكيا - 

 وال ، الشعبية الرياضية ألعابها من الروسية الوطنية واألندية الفرق ستزيل نها آرتس إلكترونيك األلعاب تطوير شركة صرحت - 

 .القدم لكرة الدولي التحاد و الوطني الهوكي  دوري من إصدارات ثالثة سيما

 

:  الروسية القلة على عقوبات فرض  تم ، الخصوص وجه على.  الروسي االتحاد  ضد إضافية عقوبات حزم المتحدة الواليات تبدأ

 يفين" بوتين طباخ" ، توكاريف  ميكوال  ترانسنيفت  رئيس ، عثمانوف أليشر الملياردير ، روتنبرغ وبوريس أركادي األعمال رجال

  روستيخ رئيس وينشيکنومبانك،  إدارة مجلس رئيس شوفالوف، إيغور ، بيسكوف ديمتري بوتين  باسم المتحدث ، بريغوجين

 زوجات على العقوبات ستؤثر ، وعثمانوف بيسكوف باستثناء أنه يُذكر.  سيلوانوف أنطون المالية ووزير تشيميزوف سيرجي

  الشركات أساسي بشكل القائمة تشمل.  روسية شركة 42 على إضافية  عقوبات وفُرضت.  أعاله  المذكورين األوليغارشية وأطفال

  مجلس عضوا قدم. ذلك إلى  وما ، الطائرات ومعدات ، الجوي الدفاع  وأسلحة ،  والصواريخ المدفعية معدات تصنيع في العاملة

"(.  لألبطال المجد: "الترجمة" )HEROIAM SLAVA" قانون مشروع جراسلي وتشاك روبيو ماركو الجمهوريان الشيوخ

  إلى الوصول من(  اليوم روسيا)  تي آر و" إيروفلوت" و" روساتوم" و" غازبروم" و" روسنفت" حرمان إلى العقوبات وتهدف

 .األمريكية العاصمة

 

 تستخدم روسيا أن إلى بالنظر ،  الروسي الغاز واردات بتقليل األوروبي االتحاد قيام كيفية حول خطة الدولية الطاقة وكالة وضعت

 . وسياسية اقتصادية كأسلحة بها الخاصة الطبيعي الغاز موارد

  جميع بوقف الروسي االتحاد ويطالب أوكرانيا على  الروسي العدوان  يدين قراًرا  الذرية  للطاقة الدولية الوكالة محافظي مجلس  تبنى 

 .الفور على األوكرانية النووية المنشآت تهدد التي القانونية غير األعمال

  أطباء) أجنبي طبي زميل 500 من أكثر أن التقارير أفادت.  اإلنسانية المساعدة مجال في مهمة تطورات عدة حدثت كما 

  المتحدة والواليات وإسرائيل وأذربيجان وتركيا وسويسرا العظمى وبريطانيا األوروبي االتحاد دول من(  ومسعفون وممرضات

  الرعاية لتقديم استعداد على األخرى الدول  و والبرازيل واألردن والهند إفريقيا وجنوب ونيوزيلندا وأستراليا وكندا األمريكية

 إلى األوكرانيين لالجئين إنسانية مساعدات بشحن" المتحدة هاتزاال" تسمى إسرائيلية تطوعية منظمة قامت.  أوكرانيا في الطبية

  جاهزة TUI و Rainbow البولندية السياحة شركات.  إسرائيل من طبيبًا 40 سيساعدهم حيث ، مولدوفا مع األوكرانية الحدود

.   ألوكرانيا المغلق الجوي المجال بسبب هناك العالقين األوكرانيين للمواطنين المنتجعات من مجانية  مستأجرة طيران رحالت لتقديم

 إلى  الحديدية السكك تذاكر ثمن دفع من معفون أوكرانية هوية بطاقة أو سفر جواز يحملون الذين المواطنين أن المعروف من أصبح

  مستعدة  بأنها بان دويتشه شركة صرحت .  والدنمارك وبلجيكا وفرنسا والنمسا وألمانيا التشيك وجمهورية والمجر وسلوفاكيا بولندا

 كما.  السعة لزيادة إضافية قطارات  إلطالق ، األمر  لزم وإذا ، برلين إلى بولندا من تنطلق التي القطارات إلى سيارات إلضافة

 الحق األوروبي االتحاد يمنح.  سنوات  ثالث لمدة األوروبي االتحاد في والعمل العيش في الحق على أوكرانيا من الالجئون حصل

  كان إذا أو طويلة لفترة الحرب استمرت إذا.  واحد عام إلى تصل لمدة والتعليم واإلسكان الصحية والرعاية والعمل العيش في

 .آخرين  عامين لمدة الوضع هذا تمديد يتم فقد ، أوكرانيا إلى بأمان العودة على قادرين غير الالجئون

 من روسيا استبعاد وبولندا وهولندا الدنمارك من  الحكومات ممثلو دعم ، المثال سبيل على.  أخرى بطرق أوكرانيا العالم يدعم كما 

 السفارة تقع حيث ، الشارع تسمية إعادة المخطط من ، فيلنيوس في.  بالتعليم المتعلقة الدولية والحكومية المؤسسية العالقات
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 األصفر باللونين" الحرة أوكرانيا" الفتات أوتاوا الكندية العاصمة سلطات وضعت”.  اوكرانيا ابطال شارع“ باسم ، الروسية

 .الروسي االتحاد سفارة فيه تقع الذي الشارع في أخرى طرق الفتات  بجانب واألزرق
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