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الغزو الروسي ألوكرانيا
 5مارس  2022اعتبارًا من  6 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
خالل النهار  ،ألحق الجانب األوكراني أضرارا جسيمة بأفراد ومعدات قوات العدو :تم إسقاط  4مروحيات و 5
طائرات و  1طائرة بدون طيار .كما تم تنفيذ عدة غارات جوية على طوابير من عتاد العدو .تم توضيح الخسائر.
يواصل املعتدي فقدان معداته العسكرية على أراضي أوكرانيا .وفًقا ملجلة فوربس األوكرانية  ،دمر الجيش
األوكراني معدات عسكرية روسية بقيمة  3مليارات دوالر في  10أيام.
منطقة كييف وكييف:
شن العدو في الصباح هجوما جويا على قطاع خاص في بيال تسيركفا  ،مما أدى إلى تدمير ما ال يقل عن  15منزال
خاصا بها كبار السن واألطفال .تم التخطيط لإلخالء بالقطار من إيربني  ،لكن القوات الروسية فجرت خطوط السكك
الحديدية .طُلب من جميع سكان البلدة التقدم بشكل عاجل إلى طريق نوفويربني السريع  ،حيث تم اإلخالء إلى كييف
بواسطة الحافالت .يسود وضع صعب في بوتشا وبورودينكا.
شما ل :
بالقرب من تشيرنيهيف  ،أسقطت القوات املسلحة األوكرانية طائرة هجومية روسية من طراز  SU-34كانت في مهمة
قتالية لشن غارات جوية على املدنيني .وسقطت الطائرة الحربية على منزل خاص  ،وعثر على ثالث قنابل شديدة
االنفجار من طراز  FAB-500في القطاع الخاص .يتم إجالء سكانها ملزيد من إزالة الذخائر.
جنوب:
وفي ميكواليف قامت وحدات من القوات املسلحة األوكرانية بطرد املعتدي خارج املدينة باتجاه خيرسون وصادرت
عتادا عسكريا روسيا .وسقط ضحايا بني املدنيني .وفي منطقة ميكواليف  ،أسقطت الوحدات البحرية أربع مروحيات
روسية.
منطقة خاركيف وخاركيف:
بالقرب من خاركيف  ،شنت وحدات من القوات املسلحة األوكرانية هجومًا مضاًدا وتحتفظ بمواقعها هناك  ،ال سيما
في اتجاه تشوهويف وفوفتشانسك .أصبح هذا ممكنًا بسبب عدم وجود احتياطيات منظمة للقوات املسلحة الروسية ،
وإحباط معنويات قوات املعتدي  ،وليس أقلها بسبب انسحاب الوحدات من األجزاء املحتلة مؤقتًا من منطقتي دونيتسك
ولوهانسك.
دمر املعتدون قرية ياكيفليفكا في منطقة خاركيف بالكامل .لم ينج منزل واحد .ال توجد منشآت عسكرية في املنطقة
 ،بل أماكن إقامة مدنية فقط.
شرق:
وتجاهلت القوات املسلحة الروسية االتفاقات الخاصة بالحفاظ على نظام الصمت وخلق "ممرات خضراء" إلجالء
السكان وتوفير الضروريات األساسية  ،وقصفت مستوطنتي فولنوفاكا وماريوبول .وشكل إجالء املدنيني خطرا  ،وحث
سكان البلدات على إيجاد أماكن آمنة يحتمون بها من القصف .لم يتم إلغاء عمليات اإلجالء وستستمر شريطة االلتزام
بنظام الصمت.
في الصباح قصفت القوات الروسية بلدة روبيجني في منطقة لوهانسك .كانوا يهدفون إلى مرافق إمدادات الطاقة.
ضا في
نتيجة لذلك  ،تعطلت بعض شبكات الطاقة .هناك انقطاع للتيار الكهربائي ليس فقط في روبيزني ،ولكن أي ً
سيفيرودونيتسك و كريمينا .عالوة على ذلك  ،ظل بوباسنا بدون كهرباء لليوم الثالث .يحاول مهندسو الطاقة استعادة
الشبكات.
مواجهة املعلومات
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كانت القوات الروسية في املناطق املأهولة بالسكان املحتلة مؤقتًا تخطط إلنشاء صورة لوسائل اإلعالم الخاصة بهم
حول كيفية "الترحيب بهم كمحررين" من قبل املواطنني األوكرانيني  ،وفًقا لنماذج  2014من شبه جزيرة القرم
ودونباس .ومع ذلك  ،خرج السكان املحليون في خيرسون ومليتوبول في الساحة املركزية للتظاهر ضد املعتدين
الروس .كان األخيرون يحاولون تفريق الناس بطلقات نارية في الهواء  ،لكنهم فشلوا.
في نوفوبسكوف )منطقة لوهانسك(  ،خرج املدنيون لالحتجاج السلمي دعماً ألوكرانيا .أطلقت القوات الروسية
بدورها نيران أسلحتها املميتة على املتظاهرين .وأصيب عدد من املواطنني.
بدأت الشبكة االجتماعية الروسية فكونتاكتي في حذف مقاطع الفيديو وحظر الصفحات التي تحتوي على معلومات
حول الخسائر العسكرية الروسية.
تلقى سكان إيزيوم )منطقة خاركوف( رسائل تطالب "بطرد القوميني املجرمني  ،وضمان السير العادي للبنية التحتية
للمدينة ومنع إغالق الطرق" .وقالت الرسالة إن مسؤولي املدينة تعهدوا بضمان الظروف لوصول القوات الروسية.
وهذا استفزاز آخر ومحاولة فاشلة من قبل املعتدي لكسر مقاومة األوكرانيني.
الحالة اإلنسانية
على الرغم من نظام الصمت املتفق عليه إلجالء املدنيني عبر "املمرات الخضراء" في ماريوبول وفولنوفاكا في  5مارس
 ،فتح املعتدون النيران باملدفعية الثقيلة أثناء اإلخالء .وفًقا لبيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر في
أوكرانيا" :على حد فهمنا  ،لن يتم فتح ممرات آمنة من ماريوبول وفولنوفاكا اليوم .نواصل االنخراط في الحوار مع
األطراف حول ممرات آمنة للمدنيني من مختلف املدن املتضررة من النزاع .أحداث اليوم في ماريوبول ومدن أخرى
مأساوية" .ماريوبول  ،املدينة التي يبلغ عدد سكانها  400ألف نسمة  ،محاصرة من قبل القوات الروسية ملدة ستة
أيام  ،بدون كهرباء أو مياه أو تدفئة أو اتصاالت.
في  5مارس  ،دخلت وحدة من الحرس الوطني الروسي )"قاديروفتسي"( أراضي مدرسة بوروديانكيفسكي النفسية
والعصبية الداخلية في منطقة كييف .قاموا بتلغيم كل الطرق للوصول إلى املدرسة الداخلية ويطلقون اآلن نيران
املدفعية على مواقع الجيش األوكراني .وفًقا للبيانات األولية  ،يتم حاليًا احتجاز أكثر من  600مريض كرهائن في
املنشأة  ،من بينهم ما يقرب من  100طريح الفراش .كما ألحق حطام الصاروخ أضرارا بمبنى مستشفى األطفال
في أخماتديت التخصصي في كييف .في ليلة  5مارس  /آذار  ،كان من املقرر نقل ثالثة أطفال مصابني بطلقات
نارية من بلدة بوشا إلى أخمتدات .لكن بسبب استمرار قصف املعتدين الروس  ،لم تتمكن سيارة اإلسعاف من نقل
املرضى .مات طفالن .كما تم قصف مستشفى ليسيتشانسك اإلقليمي لألطفال.
ال وأصيب  70آخرون باألسلحة الروسية.
في  5مارس ُ ،قتل  32طف ً
في تروستانيتس بمنطقة سومي  ،أقام املحتلون الروس مقًرا لهم وأطلقوا النار على املدنيني إذا خرج أحدهم.
ال تزال مدينة إنرهودار تحت الحصار .وفًقا للنائب األول لرئيس البلدية إيفان سامويوك  ،فإنه بسبب العدوان
العسكري الروسي  ،من املستحيل تزويد املدينة بأي شحنة .يتطلب الوضع في محطة الطاقة النووية زابوروجي
التدخل الفوري من قبل املنظمات الدولية.
كما أن الوضع صعب في ميليتوبول  ،وهي مدينة على وشك وقوع كارثة إنسانية  ،كما أن املنتجات واألدوية التي
تمس الحاجة إليها لعالج املرضى آخذة في النفاد .املعتدون ال يسمحون بفتح ممر انساني.
االستجابة الدولية
خالل االجتماع في  5مارس  ،ناقش وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ووزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني
التعزيز العاجل للقدرات الدفاعية ألوكرانيا )على وجه الخصوص  ،في سياق الدفاع الجوي( .كما اتفق الطرفان على
آليات لضمان فعالية العقوبات االقتصادية ضد روسيا  ،مما يجعل من املستحيل االلتفاف عليها.
في الوقت نفسه  ،اقترح رئيس وزراء اململكة املتحدة ب .جونسون في خطابه أمام زعماء العالم "خطة استجابة لغزو
روسيا ألوكرانيا"  ،والتي تشمل تشكيل تحالف إنساني دولي  ،ودعم دفاعي ألوكرانيا  ،وتعميق العقوبات .في
روسيا.

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

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

www.intsecurity.org

أعد البنك الدولي قرضا قيمته  500مليون دوالر ألوكرانيا .ويجري النظر في تقديم مساعدة إضافية بمبلغ 200
مليون دوالر.
وافق مجلس إدارة بنك االستثمار األوروبي على دعم مالي فوري ألوكرانيا بمبلغ  668مليون يورو.
واتفقت دول مجموعة السبع على ضرورة التخلي عن الغاز الروسي .أنهت مدن دوسلدورف وكولونيا ودويسبورغ
ونيوس األملانية شراكتها مع املدن الروسية .أعلنت قبرص حظرا على رسو خمس سفن تابعة للبحرية الروسية في
ميناء ليماسول .ستظل املوان œالقبرصية مغلقة أمام سفن البحرية الروسية طاملا استمرت الحرب في أوكرانيا وسُِّرت
العقوبات األوروبية .في غضون ذلك  ،أعلنت بولندا عن إنشاء مركز لتوثيق جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
سنغافورة أيضا تفرض عقوبات على روسيا .سيتم حظر جميع املؤسسات املالية في سنغافورة من إجراء عمليات أو
إقامة عالقات تجارية مع املؤسسات املالية الروسية الكبرى  ،بما في ذلك بنك في تي بي و وینشیکنومبانك و
بروميسفيتسبنك و بنك روسيا.
يعمل الدبلوماسيون األوكرانيون على زيادة الضغط العاملي على روسيا وإشراك املجتمع الدولي ملساعدة أوكرانيا.
 أعلنت خدمات الدفع فيزا وماستركارد أنها ستتوقف تمامًا عن العمل في روسيا وستوقف جميع معامالت البطاقاتفي األيام املقبلة.
 توقف نظام الدفع اإللكتروني الدولي باي بال عن تقديم خدماته في روسيا. أعلنت كرينج إغالق متاجر عالماتها التجارية في روسيا .تمتلك الشركات عالمات تجارية فاخرة مثل غوتشي وبالينسياغا و
بوتيغا فينيتا و إيف سان لوران و ألكسندر مكوين و بريوني و بومالتو.
 استبعد اتحاد الدوريات األوروبية املحترفة لكرة القدم البطولة الروسية من املنظمة. سامسونج تعلق اإلمدادات لروسيا. أغلق متجر مجوهرات كارتييه متاجره في روسيا. كوكا كوال ودانون يغادران السوق الروسية. أوقفت شركة هيتاشي اليابانية اإلنتاج في روسيا وتصدير املعدات إلى البالد.ضا عن تحويل األموال
توقف عالمة ماركس أند سبنسر التجارية عن توريد منتجاتها إلى روسيا  ،وتعلن أي ًالحتياجات الالجئني األوكرانيني.
 القلق الهولندي هاينكن توقف عن تصدير البيرة لروسيا. توقف الناشر الكبير إلكترونيك آرتس عن بيع األلعاب واملحتوى لروسيا وبيالروسيا .تمتلك الشركة حقوق نجاحاتمثل فيفا  22و باتلفيلد و نيد فور سبيد واملزيد.
 توقفت روكستار جيمز عن بيع األلعاب في روسيا. توقف الحجز عن العمل في السوق الروسية. أعلنت أَُدوبِي عن وقف املبيعات في روسيا لجميع املنتجات والخدمات الجديدة :فوتوشوب و أكروبات و إليستريتوروما إلى ذلك  ،كما قررت الشركة تعليق الوصول إلى الوسائط التي تسيطر عليها الحكومة إلى أدوبي كريتيف كالود و
أدوبي دوكومينت كالود و أدربي إكسبيريينس كالود .
 بايونير تعلق عملياتها في روسيا. تعد آي ﺑﻲ إم واحدة من أكبر الشركات املصنعة واملوردة لألجهزة والبرامج  ،باإلضافة إلى خدمات تكنولوجيااملعلومات والخدمات االستشارية.
 شركة بوما الرياضية تعلق جميع متاجرها في روسيا. منعت روسيا وبيالروسيا من املشاركة في االتحاد الدولي للسكك الحديدية. أعلنت الجامعات اإلستونية عن وقف التعاون مع الجامعات الروسية والبيالروسية .على وجه الخصوص ،األكاديمية اإلستونية للفنون  ،واألكاديمية اإلستونية للموسيقى واملسرح  ،وجامعة الزراعة اإلستونية  ،وجامعة تالني ،
وجامعة تالني  ،وجامعة تارتو.
 تم إغالق إنديتكس  ،التي تمتلك العالمات التجارية زارا و ماسیمو دوتی و برشکا و اویشو و بول اند بیر واسترادیواریوس و یوترك  ،في روسيا.
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بسبب القوانني الديكتاتورية املقيدة لحرية التعبير وتجريم نشر املعلومات املزعومة "الكاذبة" عن الجيش  ،توقفت
اإلذاعات األجنبية عن العمل مع روسيا:
 //فرانكفورتر الجماينه تسيتونج  - ://أوقفت هيئة اإلذاعة البريطانية بيبيسي مؤقتا عمل مراسليها في روسيا.
 علقت كل من وسائل االعالم الكندية سى بى اس نيوز واالسترالية ايه بى سى نيوز العمل فى روسيا بسبباملخاطر التى يتعرض لها الصحفيون.
 أعلنت بلومبرج تعليق العمل في روسيا. أعلنت شركة التلفزيون األمريكية "سي إن إن" عن توقف البث في روسيا.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.

