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

الوضع العملي
يقدر إجمالي الخسائر القتالية للقوات الروسية من  24.02إلى  07.03بأكثر من  11000رجل  ،وأكثر من 290
دبابة  ،و  1454قطعة من املعدات املدرعة والسيارات و  114طائرات وطائرات هليكوبتر .كانت القوات الروسية تركز
جهودها الرئيسية على تطويق كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول وميكواليف .وواصل املعتدي شن
غارات بالصواريخ والقصف واملدفعية إلى جانب استخدام شبكة مطارات جمهورية بيالروسيا لشن ضربات جوية ضد
أوكرانيا .واصلت قوات دفاع مدينة كييف حماية العاصمة على طول الحافة الخارجية للدفاع وفي اتجاهات محددة
بشكل إضافي.
منطقة كييف وكييف:
وفي مكاريف  ،قصف املعتدون إقليم معمل خبز مكاريف بقذيفة .أنقذت خدمة الطوارئ الحكومية  5أشخاص من
تحت األنقاض .وقتل  13آخرين.
وفي محلة ميال )منطقة كييف( أطلقت وحدة من جيش قديروف قذائف صاروخية باتجاه املدنيني.
وتعرض سكان بلدة إيربني إلطالق نار أثناء إجالئهم  ،مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من األشخاص.
حوالي الساعة  ، 20:15أسقط طيار سالح الجو األوكراني صاروخ كاليبر كروز بالقرب من أوبيخيف .كما أسقطت
أصول الدفاع الجوي طائرتني معاديتني في سماء كييف.
شما ل :
مجموعة املعتدين التي تعمل في مناطق معينة من كونوتوب وأوختيركا فقدت ما يصل إلى  50في املائة من أفرادها.
احتاجت القوات الروسية إلعادة تنظيم صفوفها وإعادة اإلمداد ملواصلة الهجوم.
بالقرب من بلدة بريلوكي )منطقة تشيرنيهيف( دمرت القوات املسلحة قافلة كبيرة من شاحنات الوقود التابعة لجيش
االتحاد الروسي بشكل كامل.
في  7مارس  ،حوالي الساعة  ، 20:20تسببت غارة جوية في حريق دبابة  10أمتار مكعبة في مدينة جيتومير.
مبدئيا  ،لم يكن هناك قتلى أو جرحى .شارك  20شخصا و  4سيارات من خدمة الطوارئ الحكومية فى اخماد
الحريق .اشتعلت النيران في دبابتني نصف فارغتني في قرية تشيرنياخيف .تم إجالء سكان املنازل الخاصة
املجاورة.
جنوب:
دمرت البحرية األوكرانية  30طائرة هليكوبتر عسكرية في مطار تشورنوبايفكا بالقرب من خيرسون  ،حيث قررت
القوات املسلحة الروسية نشر أسطولها الجوي .تم إسقاط مروحية روسية أخرى من طراز  Mi-24بالقرب من
فوزنيسنسك.
قرابة الظهر  ،شنت القوات املسلحة األوكرانية هجوماً باتجاه مطار ميكواليف .ونتيجة العملية الهجومية تم تحرير
املطار وتكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة .كانت القوات املسلحة الروسية تتراجع إلعادة التنظيم  ،لكن القوات
األوكرانية واصلت هجومها لتعزيز سيطرتها على املطار.
شنت القوات الروسية قصًفا مكثًفا للمناطق السكنية في ميكواليف من قاذفات صواريخ سميرش املتعددة  ،مما أسفر
عن خمسة حرائق في القطاع السكني واملنشآت الصناعية )مؤسسة الدولة زوريا مشبروكت( .كما أطلقت القوات
املسلحة الروسية صواريخ على ميناء أوليفيا )ميكواليف( .ولم تقع اصابات .وتعود ملكية املنطقة التي تعرضت
للقصف إلى امتياز الشركة القطرية "كيو-تيرمينالذ أولفيا".
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في ميكواليف ضربت القوات الروسية ثكنة محلية بصاروخ كاليبر كروز خالل هجوم صاروخي في املساء .أسفر
االنفجار عن مقتل ثمانية جنود  ،وما زال ثمانية آخرون في عداد املفقودين  ،وإصابة  19آخرين.
في اتجاه ماريوبول  ،هاجمت مفرزة آزوف من القوات املسلحة األوكرانية الجيش الروسي .على وجه الخصوص ،
اشتبك املقاتلون مع كتيبة دبابات تابعة للجيش الروسي على دبابات  T-72B3وهزموها.
وحاولت القوات الروسية  ،بعد ظهر اليوم  ،شن هجوم صاروخي على منطقة سكنية في منطقة أوديسا .أسقط
الدفاع الجوي األوكراني جميع الصواريخ .لم يصب أحد أو يقتل.
منطقة خاركيف وخاركيف:
أثناء محاولته االستيالء على بلدة إيزيوم  ،تكبد العدو خسائر وتراجع .ولجأ الغزاة إلى اإلرهاب في املدينة بقصف
املباني املدنية والبنية التحتية.
في خاركيف  ،أطلقت القوات الروسية صواريخ على مبنى سكني  ،مما أدى إلى إلحاق أضرار جزئية بمنزل.
ويجري تقدير الخسائر في صفوف املدنيني.
أسقطت القوات املسلحة األوكرانية طائرة مقاتلة معادية في السماء فوق منطقة خاركيف.
مواجهة املعلومات
واصل العدو نشر محتوى من منظور الشخص األول على وسائل التواصل االجتماعي يصور بشكل سلبي أنشطة
القوات املسلحة األوكرانية.
بدأت وسائل اإلعالم الروسية في نشر معلومات حول ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي  ،والتي
تم تنظيمها منذ الساعة  10:00صباحًا في  7مارس .هذه املمرات تؤدي من األراضي األوكرانية إلى أراضي االتحاد
الروسي .في املستقبل  ،يمكن استخدام السكان الذين استخدموا هذه املمرات إلنشاء الصورة الالزمة لوسائل
اإلعالم الروسية.
أفاد مركز مكافحة املعلومات املضللة التابع ملجلس األمن القومي والدفاع األوكراني أن روسيا كثفت بشكل كبير
عملياتها اإلعالمية والنفسية ضد مواطني أوكرانيا.
كانت هذه العمليات تهدف إلى بث الذعر بني السكان األوكرانيني  ،وبث الشكوك وعدم الثقة في القيادة العسكرية
واملدنية .وجددت السلطات دعوتها إلى عدم تصديق التزوير الذي قد ينتشر على وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية
 ،للتحقق من املعلومات  ،والثقة فقط في قنوات املعلومات الرسمية.
استمرت القوات الروسية في السيطرة على برج التلفزيون في مدينة ميليتوبول  ،وكذلك أبراج االتصاالت الالسلكية.
املحتوى الذي يتم نشره عبر االتصاالت الالسلكية  ،وكذلك محتوى الفيديو  ،يخضع تمامًا لسيطرة القوات املسلحة
الروسية.
خططت القوات الروسية لتصوير فيلم مزيف آخر لوسائل اإلعالم الروسية في املنطقة املحظورة تشيرنوبيل وجلبت
ضا قاطًعا مثل هذه "املساعدة"  ،لذلك قرر أفراد
مساعدات إنسانية .رفض أفراد الشرطة الوطنية الفلسطينية رف ً
القوات املسلحة الروسية أن يلبسوا قواتهم بزي نوفاركا وقاموا بتصوير القصة.
في بورن )منطقة سومي(  ،كانت ناقالت جند مدرعة روسية تتجول في أنحاء املدينة مبعثرة منشورات تناشد أن
املعتدي الروسي ليس عدوًا  ،وقواعد السلوك مع القوات الروسية  ،ورسائل بعدم املقاومة.
مقاومة
خرج سكان قرية تشابلينكا املساملني في منطقة خيرسون في احتجاج سلمي ألكثر من  3000شخص ضد االحتالل
املؤقت لهذه املنطقة املأهولة من قبل القوات املسلحة الروسية .أطلقت القوات الروسية النار على املدنيني  ،وأصيب
شخصان.
كما سار سكان بيرديانسك ومليتوبول وخيرسون وسكادوفسك وتوكماك ونوفا كاخوفكا باآلالف ضد االحتالل املؤقت
ملدنهم من قبل القوات الروسية.
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الحالة االنسانية
وواصل املعتدون الروس قصف املدنيني والبنية التحتية .دمرت القوات الروسية أو دمرت  202مدرسة و 34
مستشفى وأكثر من  1500مبنى سكني )بما في ذلك منازل متعددة العائالت( ؛ تم ترك أكثر من  900منطقة مأهولة
بالسكان بدون إضاءة أو ماء أو تدفئة.
وبحسب وزارة الطاقة األوكرانية  ،ظل  742ألف مدني بدون ضوء و  238ألًفا بدون غاز بسبب األعمال العدائية
املستمرة.
األوكرانيون الفارون من الحرب ذهبوا إلى دول أوروبية أخرى :أكثر من مليون إلى بولندا ؛  180ألف إلى املجر ؛
 128ألف إلى سلوفاكيا ؛  83ألف إلى مولدوفا ؛  79ألفا لرومانيا.
لوحظ وضع كارثي في ماريوبول .هذه املدينة محاصرة من قبل القوات الروسية منذ  8أيام حتى اآلن  ،ال يوجد بها
كهرباء وتدفئة وإمدادات مياه واتصاالت.
أرسلت روسيا خطابًا تقترح فيه إعالن نظام الصمت اعتباًرا من الساعة  10صباحًا يوم  7مارس وفتح ممرات
إنسانية من كييف وخاركيف ومدن أخرى إلى روسيا االتحادية أو بيالروسيا .ويندرج هذا في إطار الترحيل القسري
لألشخاص املحميني .ال يمكن أن يتم اإلخالء ألسباب عسكرية إال داخل أراضي أوكرانيا )املادة  49الرابعة من
ضا جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية .على الرغم من أن الجيش الروسي لم يقم بإبعاد أي
اتفاقية جنيف( .هذه أي ً
شخص بالقوة حتى اآلن  ،إال أنه يقصف املدن بأسلحة عشوائية  ،مما تسبب في وضع إنساني خطير .وهكذا ،
يجبر االتحاد الروسي املدنيني على مغادرة أماكن إقامتهم وال يوفر سوى ممر إلى أراضيه أو إلى بيالروسيا.
أطلق املعتدون النار على ميكواليف من أنظمة نيران البنادق  ،وال سيما املنازل السكنية .في  6مارس  ، 2022في
مجمع كاميلوت السكني في سيفيرودونتسك  ،أطلق الغزاة الروس النار من غراد على األطباء الذين كانوا على الطريق
لتقديم الرعاية الطبية لسكان املنطقة.
حُرمت مدينة إيربني من الضوء واملاء والتدفئة ألكثر من ثالثة أيام  ،وال يتوفر فيها طعام أو ماء  ،وقد منع املحتلون
املواطنني من مغادرة منازلهم .تم إجالء ما يقرب من  2000من سكان إيربني وبوتشا وهوستوميل  ،الذين استولت
عليهم القوات الروسية جزئيًا  ،ولكن ال يزال هناك أكثر من  4000شخص بحاجة إلى إجالئهم من ضواحي العاصمة.
في  7مارس  ، 2022حدث قصف جوي مكثف آخر ملدينة خاركيف  ،نتج عنه تدمير املباني السكنية متعددة الطوابق
واملباني اإلدارية واملؤسسات الطبية واملؤسسات التعليمية واملهاجع كليًا أو جزئيًا .كما اندلعت حرائق واسعة النطاق
في  21مبنى في الجزء األوسط من املدينة .أنقذ رجال اإلنقاذ وإجالء حوالي  200شخص خالل عمليات إطفاء
الحرائق وتفكيكها .وعثر رجال االطفاء ايضا على جثث ثمانية اشخاص تحت االنقاض .ويجري حاليا توضيح
املعلومات النهائية عن القتلى والجرحى .خالل  11يومًا من الحرب في أوكرانيا  ،تم تدمير أو إتالف  211مدرسة
ثانوية بسبب قصف الغزاة.
في ليلة  7مارس  /آذار  ،شنت القوات املسلحة الروسية غارة جوية على القطاع السكني في سومي  ،مما أسفر عن
مقتل تسعة أشخاص على األقل  ،بينهم طفالن.
في منطقة زابوروجي  ،قتل معتدون روس اثنني من موظفي خدمة البريد األوكراني .كان رجل وامرأة يقدمان
معاشات تقاعدية ورسائل بريدية ألشخاص في سيارة مدنية عندما اصطدمت بهم الدبابة.
قال رئيس بلدية لفيف  ،أندريه سادوفي  ،إن قدرة مؤسسات املدينة على توفير السكن للنازحني داخليًا قد استنفدت.
ووفقا له  ،أصبحت لفيف مالذا لـ  200000شخص تم إجالؤهم من مدن أخرى في أوكرانيا.
أوقف الروس عمل مزرعة تشورنوبايفكا للدواجن في منطقة خيرسون  ،والتي تأوي  3ماليني طائر .هناك خطر
طاعون جماعي من الطيور.
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االستجابة الدولية
بدأت جلسة استماع بشأن الدعوى املرفوعة ضد روسيا في قضية اإلبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التابعة
لألمم املتحدة .في  7مارس  ،قدم الوفد األوكراني إلى محكمة العدل الدولية التابعة لألمم املتحدة املوقف القانوني في
القضية املرفوعة ضد روسيا  ،وفًقا التفاقية عام  1948بشأن منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها.
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الرئيس الروسي فالديمير بوتني بسبب موقف روسيا من "املمرات
الخضراء" للمدنيني األوكرانيني لالنسحاب من األعمال العدائية .وكان رئيس فرنسا دعا اقتراح االتحاد الروسي
بتوفير الحماية للسكان املدنيني من أجل ترحيل هؤالء األشخاص إلى أراضي روسيا نفاًقا.
قال املستشار األملاني أوالف شولتز إن إمدادات الطاقة من روسيا أزيلت عمدا من العقوبات  ،حيث ال توجد طرق
أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا .في الوقت نفسه  ،أكدت املستشارة أن أملانيا ترحب بكل الجهود الدولية الهادفة
للرد على الغزو الروسي ألوكرانيا بفرض عقوبات بعيدة املدى ومستهدفة.
في غضون ذلك  ،فإن إدارة بايدن مستعدة لفرض حظر على واردات النفط الروسية إلى الواليات املتحدة دون
مشاركة الحلفاء في أوروبا .يدرس بايدن تخفيف العقوبات املفروضة على فنزويال حتى تتمكن من البدء في إنتاج
املزيد من النفط وبيعه في السوق الدولية .يمكن أن تهدف هذه الخطوة إلى تقليل االعتماد العاملي على النفط
الروسي.
خالل اجتماع مع وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني  ،قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا إنه إذا أراد
الغرب تجنب الحرب العاملية الثالثة  ،فمن املهم منح أوكرانيا كل الدعم املمكن .شدد جيتاناس نوسيدا على أن العدوان
الروسي املسلح غير املبرر على أوكرانيا يقوض السالم في جميع أنحاء أوروبا ويجب أن توقفه الجهود الجماعية
للغرب.
قال رئيس وزراء اململكة املتحدة  ،بوريس جونز  ،إنه سيتم منح أوكرانيا  175مليون جنيه إسترليني أخرى  ،سيتم
تحويل معظمها مباشرة إلى الحكومة األوكرانية .وبالتالي  ،فإن املبلغ اإلجمالي للدعم البريطاني املعلن حاليًا هو
 400مليون جنيه إسترليني.
أقرت الحكومة البولندية مشروع قانون إلنشاء صندوق بقيمة  8مليارات زلوتي ) 1.75مليار دوالر( ملساعدة الالجئني
من أوكرانيا .يهدف التشريع إلى السماح بتمويل الغذاء والسكن املؤقت لالجئني  ،باإلضافة إلى التدابير التي
ستسمح لهم بالعمل بشكل قانوني والحصول على املساعدة الطبية واالجتماعية الحكومية في بولندا.
في  7مارس  ،وافقت رومانيا وإستونيا على نقل املساعدات اإلنسانية إلى أوكرانيا  ،بما في ذلك العبور  ،على
أساس غير مصرح به .في السابق  ،تم تقديم مثل هذا النظام من قبل النمسا وليتوانيا والتفيا وسلوفاكيا وبولندا
وأملانيا واملجر.
تخطط أملانيا لتخصيص  38.5مليون يورو لخدمات الطوارئ في أوكرانيا  ،وكذلك إليواء النازحني داخليا .سترسل
سلوفينيا بدورها ما يصل إلى  5000محطة استقبال إنترنت عبر األقمار الصناعية ستارلنك إلى أوكرانيا.
وقد دعت خمس دول غربية بالفعل  ،وهي اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا  ،إلى منع
روسيا من املشاركة في اإلنتربول بسبب حربها العدوانية ضد أوكرانيا.
تم عزل روسيا في البيئة الدولية من قبل الشركات التالية:
 انضمت شركة صناعة السيارات نيسان إلى عدد من الشركات التي قررت مغادرة السوق الروسية .باإلضافة إلىذلك  ،تقوم شركة صناعة السيارات بإنشاء صندوق بقيمة  2.5مليون يورو لدعم األزمة اإلنسانية في أوكرانيا.
 أوقفت الئحة بورصة سنغافورة التداول في أسهم غازبروم. تركت مجموعة العالمات التجارية ليفي شتراوس وشركاءه  ،التي تضم ليفيس ودوكيرز وسيخناتشور  ،السوقالروسية.
 علقت شركة بوينج األمريكية لصناعة الطائرات مشترياتها من التيتانيوم الروسي. أغلقت شركتا األلبان الفنلندية والیو وصانع القهوة باوليخ أبوابها في روسيا. -شركة مستحضرات التجميل سيفورا تغلق متاجرها في روسيا وتوقف املبيعات عبر اإلنترنت.
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 أعربت مؤسسة التعليم األوروبية عن دعمها ألوكرانيا وتعهدت بعدم القيام بأي أنشطة في أراضي االتحاد الروسيوجمهورية بيالروسيا.
 توقف منصات كورسيرا وإدكس التعليمية التعاون مع االتحاد الروسي. لن توقع شركة الطاقة الدنماركية أورستيد عقوًدا جديدة مع روسيا وستتوقف عن إمداد محطات توليد الكهرباءبالفحم الروسي.
 أعلنت إرنست ويونغ  ،إحدى أكبر شركات التدقيق في العالم  ،عن إنهاء أنشطتها في روسيا. تخلت ديلويت عن عمالء من روسيا وبيالروسيا. أعلنت شركة آرال فودز الدنماركية عن بدء االستعدادات إلنهاء أنشطتها في روسيا. توقفت كبرى شركات االتصاالت السنغافورية استارهاب و سينجتل عن بث وسائل اإلعالم الحكومية الروسية آرت ي.
 دول أوروبية قطعت قنوات الدعاية الروسية .تم تقييد البث من قبل عدد من القنوات الروسية في بلجيكا وهولنداواليونان واململكة املتحدة ومولدوفا وبولندا وإستونيا وليتوانيا والتفيا.
 سيتوقف الدوري اإلنجليزي املمتاز والدوري اإلنجليزي لكرة القدم عن بث مبارياتهما في روسيا. منصة أبوورك للبحث عن الوظائف تعلق العمل في روسيا وبيالروسيا. توقف نظام الدفع بايونير عن العمل في روسيا. توقفت ابل عن اإلعالن في متجر التطبيقات في روسيا. توقف شركة بروكتر وغامبل جميع االستثمارات الرأسمالية الجديدة في روسيا. حجب موقع يوتيوب قناة الدعاية الروسية فالديمير سولوفيوف "سولوفيوف اليف".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.

