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

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

www.intsecurity.org

الغزو الروسي ألوكرانيا
 6مارس  2022اعتبارًا من  7 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
قدرت الخسائر القتالية اإلجمالية للقوات الروسية من  24فبراير إلى  6مارس بأكثر من  11ألف شخص  ،وأكثر من
 280دبابة  ،و  1270مركبة مدرعة وأكثر من  90طائرات وطائرات هليكوبتر .وواصلت القوات املسلحة الروسية
الهجوم على الرغم من الخسائر الكبيرة في األفراد واملعدات .واستمر توريد الوقود واملواد األخرى من أراضي
جمهورية بيالروس عبر املنطقة املحظورة تشيرنوبيل.
انتهك املعتدون قواعد القانون الدولي اإلنساني من خالل:
 قصف "املمرات الخضراء" ؛ أخذ النساء واألطفال رهائن ؛ وضع املعدات والذخيرة في املناطق السكنية باملدن ؛ خلق أزمة إنسانية بشكل مصطنع.منطقة كييف وكييف:
كانت االتجاهات األكثر خطورة هي طريق جيتومير السريع  ،بوشا-إيربني-هوستوميل  ،ماكاريف  ،وشمال منطقة
فيشهورود .كانت القوات الروسية تحاول التقدم إلى الضواحي الشرقية لكييف عبر مقاطعتي بروفارسكي و
بوريسبيل.
شما ل :
استمرت عملية الدفاع عن تشيرنيهيف .كان القتال مستمرا في منطقة سومي .كانت عملية تحقيق االستقرار جارية
في اتجاهات أخرى .تكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة في منطقتي نوفا باسان وسكريبالي  ،وكانت تعيد نشر
قوات إضافية لتجديد القوى العاملة واملعدات.
جنوب:
حاول الجيش الروسي مهاجمة ميكواليف والتقدم نحو محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا .أدى إطالق قاذفات
صواريخ متعددة على املدينة إلى نشوب حرائق في املباني السكنية .نجحت القوات املسلحة األوكرانية في صد
الهجوم الروسي  ،ودمرت طاقم مدفعية  ،وأخذت بطارية مدفعية تتكون من مدافع هاوتزر  D-30لتلبية احتياجات
الجيش األوكراني.
تقدمت الوحدات الروسية في االتجاه الشمالي الشرقي على طول نهر  Inhulواحتلت قرية كاشبيرو ميكواليفكا.
شنت القوات الروسية ضربة صاروخية من البحر بالقرب من قرية توزال في منطقة بيلهورود دنيستروفسكي )منطقة
أوديسا( .استهدفت الضربة منشآت البنية التحتية الحيوية.
منطقة خاركيف وخاركيف:
وقام املعتدي الروسي بإطالق عدة قاذفات صواريخ من نوع جراد على أراضي املركز العلمي الوطني "معهد
خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا" .يعد معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجي موطنًا ملنشأة األبحاث النووية "مصدر
النيوترون"  ،والتي تحتوي على  37عنصًرا من الوقود النووي تم تحميلها في قلبها .كان من املمكن أن يؤدي تدمير
املنشأة النووية ومرافق تخزين املواد النووية إلى كارثة بيئية واسعة النطاق.
استمر القتال بالقرب من إيزيوم  ،وهي نقطة استراتيجية مهمة مع الوصول إلى شمال منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
إنه يفتح هجوما مباشرا على مؤخرة مجموعة من القوات األوكرانية املتواجدة في منطقة عمليات القوة املشتركة .كما
اندلعت نيران في  6آذار  /مارس في بلدة باالكلية.
بسبب القصف املتكرر لبرج التلفزيون في خاركيف  ،تُركت املنطقة مؤقتًا بدون بث تلفزيوني وإذاعي .تجدر اإلشارة
إلى أن املحاولة األولى لتدمير برج التلفزيون كانت في  2مارس.
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في سياق العمليات القتالية للقوات املسلحة األوكرانية  ،تم تحرير مدينة تشوهيف .تكبد الجيش الروسي خسائر
كبيرة في األفراد واملعدات في هذه العملية.
شرق:
في اتجاه ماريوبول  ،قامت القوات األوكرانية بشن هجوم مضاد ودمر  3دبابات معادية و  4مركبات قتال مشاة
ونمور وحوالي  30عسكريًا من القوات املسلحة الروسية .تم القبض على جنديني روسيني.
استخدمت القوات الروسية صواريخ كروز لقصف املباني السكنية في كراماتورسك  ،وتقول التقارير األولية إن
شخصني على األقل لقيا مصرعهما والعديد من الجرحى.
غرب:
تم تدمير مطار فينيتسا الدولي بالكامل بواسطة  8صواريخ روسية  X-101يبلغ مداها  5500كم .وبحسب البيانات
األولية  ،فقد تم إطالقها من مياه البحر األسود .ومن الجدير بالذكر أن مطار فينيتسا يستخدمه كل من املدنيني
والعسكريني .كان مدرج املطار قيد اإلنشاء لفترة طويلة  ،لذلك لم تكن هناك معدات طيران في املطار.
مواجهة املعلومات
واصل الجانب الروسي شن هجمات الحرمان من الخدمات الجماعية على املوارد األوكرانية .منذ  15فبراير ،
تعرضت أوكرانيا لنحو  2800هجوم من هذا القبيل .كان الرقم القياسي اليومي .271
قام الخصم بتنشيط شبكة واسعة من الروبوتات في الشبكات االجتماعية  ،في محاولة لنشر الذعر بني السكان
األوكرانيني .رسائل مثل "تم فقد كل شيء!" " ،مساعدة كييف!" )خيرسون  ،تشيرنيهيف  ،إلخ  ،حسب الوضع
التشغيلي( ؛ "لقد تم التخلي عنا جميعا!" وما شابه ذلك تم نشره .على وجه الخصوص  ،تم إرسال الرسائل من
حسابات "وطنية" تم إنشاؤها حديثًا برموز أوكرانية باللغتني األوكرانية والروسية.
بسبب القصف املتكرر لبرج التلفزيون في خاركيف  ،تُركت املنطقة مؤقتًا بدون بث تلفزيوني وإذاعي .تم تدمير
املباني الفنية .وحثت السلطات سكان خاركيف واملنطقة على استخدام قنوات بديلة للحصول على معلومات موضوعية
إذا أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك.
مقاومة
بدأ صباح يوم  6مارس بمظاهرات حشدت عدة آالف في نوفا كاخوفكا  ،كاالنتشاك  ،هينشيسك  ،نوفوليكسيفكا في
منطقة خيرسون  ،وكذلك في مدينة خيرسون نفسها .وخرج املدنيون برموز أوكرانية ورددوا هتافات "أوكرانيا" و
"عودي إلى الوطن"  ،مبينني بذلك القوات الروسية التي تحتل مؤقتًا مناطق سكانية  ،أن ال أحد ينتظرها .خالل
املظاهرة في نوفا كاخوفكا  ،فتحت القوات الروسية النار على املدنيني.
ضا احتجاجًا لعدة آالف ضد احتالل املدينة ودعمًا ألوكرانيا.
في ميليتوبول  ،نظم السكان املحليون أي ً
على الحدود مع جمهورية القرم املتمتعة بالحكم الذاتي في تشونهار  ،خرج تتار القرم في مسيرة للمطالبة بإنهاء
احتالل شبه جزيرة القرم.
الحالة اإلنسانية
ال .ظل مئات
ال وأصيب  71طف ً
يواصل املعتدون قتل املدنيني وتدمير البنية التحتية املدنية .في  6مارس ُ ،قتل  38طف ً
اآلالف من األوكرانيني تحت الحصار ملدة أسبوع في مستوطنات في مناطق سومي  ،تشيرنيهيف  ،خاركيف  ،كييف ،
ميكواليف  ،زابوريزهيا  ،خيرسون  ،ولوهانسك ودونيتسك  ،وهم بحاجة إلى ممرات إنسانية .حتى اآلن  ،تم االتفاق
على املمرات اإلنسانية من ماريوبول وفولنوفاكيا ثم قطعها الجانب الروسي .وتشمل إجالء أكثر من 200000
شخص .خالل  11يومًا من الحرب  ،تم اإلخالء جزئيًا فقط في فولنوفاكا .املعتدون يقصفون مناطق سكنية باملدن.
ال يوجد حرارة وال اتصال وال ضوء .يحتاج سكان املستوطنات املحاصرة إلى الغذاء واملاء.
بسبب األضرار التي سببتها األعمال العدائية  ،بقي أكثر من  956مستوطنة )أكثر من  646ألف مستهلك( بدون
كهرباء )كليًا أو جزئيًا( ؛ تُرك حوالي  130.000مستهلك بدون إمدادات الغاز.
املعتدون يهاجمون البنية التحتية املدنية والحيوية .في كييف  ،تم إسقاط صاروخ كروز روسي فوق مستشفى
األطفال في أخماتديت .نتيجة للهجوم الذي شنه الجيش الروسي  ،تم تدمير أو إتالف  211مدرسة أوكرانية.
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قال املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إن أكثر من  1.5مليون شخص أجبروا على مغادرة أوكرانيا إلى
الدول املجاورة هربا من الحرب الروسية.
االستجابة الدولية
تبذل الدبلوماسية األوكرانية جهوًدا كبيرة وتتفاوض مع جميع املنظمات والدول الدولية بشأن املساعدات املالية
والعسكرية والفنية واإلنسانية.
صرح رئيس وزراء اململكة املتحدة بوريس جونسون لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أنه سيعمل مع الحلفاء
الدوليني لتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فالديمير بوتني إلى إنهاء األعمال العدائية في أوكرانيا
وضمان حماية وأمن املنشآت النووية األوكرانية.
تدعو أوكرانيا العالم إلى زيادة تعزيز العقوبات ضد موسكو  ،ال سيما من خالل فرض حظر نفطي  ،فيما يتعلق
باستخدام روسيا للتكتيكات إللحاق أكبر قدر من الضرر باملدنيني .قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني إن
الواليات املتحدة تعمل مع حلفائها في أوروبا لدراسة فرض حظر على واردات النفط الروسية.
قام مرفق السالم األوروبي بتعبئة  500مليون يورو  450 -مليون يورو لألسلحة الفتاكة و  50مليون يورو للمساعدات
غير الفتاكة .سيتم استخدام املساعدات اإلنسانية الطارئة لتغطية تكاليف الدول األعضاء التي واجهت التدفق
ضا  ،قرر بنك االستثمار األوروبي تحويل  639مليون يورو من
الجماعي لالجئني من أوكرانيا .في  6مارس أي ً
مشاريع أخرى إلى امليزانية الحكومية ألوكرانيا.
وفًقا لوزارة الشؤون الخارجية  ،تم تجنيد ما يقرب من  20000أجنبي من  52دولة في الفيلق األجنبي للدفاع عن
أوكرانيا.
في غضون ذلك  ،تكتسب عزلة روسيا زخمًا:
 أعلنت شبكة التواصل االجتماعي تيك توك تعليًقا مؤقتًا للعمل في روسيا بعد اعتماد قانون املسؤولية عن التزويراتاملتعلقة بالجيش الروسي.
 علق البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية جميع املشاريع املتعلقة بروسيا وبيالروسيا فيما يتعلق بالعدوانالروسي على أوكرانيا.
 إذاعة راديو فرنسا الفرنسية توقف عمل صحفييها في روسيا. توقفت وكالة االستثمار البولندية عن التعاون مع املستثمرين الروس. رفضت شركة النفط النمساوية أو إم في االستثمار في روسيا. منعت اللجنة املنظمة لأللعاب العاملية في برمنغهام  2022الرياضيني واملسؤولني الروس والبيالروسيني من املشاركةفي املسابقة.
 سحبت الحكومة التشيلية الدعوات املرسلة إلى الشركات الروسية للمشاركة في معرض  Fidae 2022لألسلحةالفضائية واملعدات العسكرية ) 10-5أبريل(.
 طردت روسيا وبيالروسيا من االتحاد الدولي للسكك الحديدية. قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم عدم تعيني حكام روسيني ملباريات البطوالت التي تقام تحت رعاية املنظمة. أوقفت دار األزياء اإليطالية برادا مبيعاتها فى روسيا بسبب عدوانها املسلح على أوكرانيا. أوقفت شركة أمريكان إكسبريس للخدمات املالية جميع العمليات في روسيا وبيالروسيا بسبب غزو أوكرانيا. قررت شركة  PVHاألمريكية ،التي تمتلك العالمات التجارية تومي هيلفيغر و كالفني كالين و وارنرز وغيرها  ،إغالقمتاجرها مؤقتًا وتعليق جميع العمليات التجارية في روسيا وبيالروسيا.
 علقت سبوتيفاي بيع اشتراكات مميزة في روسيا بسبب انسحابها. يتم إغالق نتفليكس 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.

