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الغزو الروسي ألوكرانيا
 9مارس  2022اعتبارًا من  10 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
قدرت الخسائر القتالية اإلجمالية للقوات الروسية من  24.02إلى  09.03بأكثر من  12000رجل  ،وأكثر من 317
دبابة  ،و  1552قطعة من املعدات املدرعة والسيارات و  130طائرات وطائرات هليكوبتر .واصل املعتدي تركيز
جهوده الرئيسية على تطويق مدينة كييف واالستيالء على مدن سومي وخاركيف وماريوبول وميكواليف .دعمت
جمهورية بيالروس االتحاد الروسي في توريد الوقود ومواد التشحيم باستخدام البنية التحتية للسكك الحديدية وشبكة
املطارات.
اتجاهات كييف وزيتومير:
اعتباًرا من  ، 09.03تم إلغاء تنشيط محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية ومدينة سالفوتيتش تمامًا في منطقة استبعاد
تشيرنوبيل نتيجة ألعمال القوات الروسية .بسبب الكثافة العالية للمعركة املستمرة  ،كانت جميع املنشآت النووية بدون
كهرباء وكان من املستحيل بدء أعمال اإلصالح .وقد هدد ذلك إطالق الغازات املشعة والبخار  ،والتي يمكن أن تنتشر
ضا في بيالروسيا واالتحاد الروسي .تندرج أفعال القوات الروسية ضمن الجرائم
ليس فقط عبر أوكرانيا  ،ولكن أي ً
بموجب املادة  2من االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي واملادة  7من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية ،
واالتحاد الروسي طرف فيها .وينبغي أن تستتبع مثل هذه األعمال عقوبات شديدة من املجتمع الدولي.
في منطقة بورودينكا وماكاريف  ،نفذت القوات املسلحة األوكرانية عمليات هجومية .أسفر الهجوم عن إلحاق أضرار
جسيمة بالقوات املسلحة لالتحاد الروسي.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
استمر القتال في منطقة تشيرنيهيف .أبطأت القوات الروسية تقدمها  ،لكنها ما زالت تحاول استئناف العملية
الهجومية .في الوقت نفسه  ،ألحقت القوات املسلحة األوكرانية خسائر كبيرة بالجيش الروسي في األفراد واملعدات ؛
كانت هناك حاالت فرار بني الخصم.
قصفت القوات الروسية أطراف مدينتي سومي وأختيركا ليل  10آذار  /مارس .اإلضرار باملناطق السكنية والبنية
التحتية للمواصالت في البلدات .في تروستيانتس  ،تم قصف مصنع إليكتروبوبوتبريالد السابق .في قرية ماال
بافليفكا ،ضرب طيران القوات الروسية اوکرنفتا ،مما أدى إلى اشتعال خزان نفط.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
دمرت القوات املسلحة األوكرانية قاعدة للقوات الروسية بالقرب من قرية ديرغاتشي والتي قصفت منها منطقة سكنية
في خاركيف .أُجبرت القوات الروسية على التراجع عن مواقعها خلف الحدود مع االتحاد الروسي لتجديد
االحتياطيات والتعافي.
هاجمت مجموعة تخريبية واستطالعية من القوات الروسية نقطة تفتيش تابعة لدائرة حرس الحدود األوكرانية بالقرب
من قرية أندرييفكا في منطقة خاركيف .بعد الهزيمة  ،تراجع املخربون الروس.
في يومي  8و  9مارس  ،كان هناك قصف مكثف في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك وروبيزني وبوباسنا وكريمينا
وميتيولكني .خالل النهار  ،تعرض  63منزال ألضرار أو دمرت بالكامل في منطقة لوهانسك .وقتل ما ال يقل عن 10
مدنيني.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
تعرضت ماريوبول لقصف عنيف من قبل الجيش الروسي  ،والذي كان يهدف إلى تدمير البنية التحتية املدنية بالكامل
وإلحاق أقصى الخسائر بالسكان املدنيني .واسفر القصف عن تدمير مستشفى الوالدة رقم  .2واصيب  17شخصا
بجروح ولم ترد معلومات عن القتلى .وأعقب القصف غارة جوية شنتها القوات الجوية الروسية استهدفت عمًدا
مستشفى األطفال .ونتيجة للغارة الجوية دمر مبنى املنشأة الطبية بالكامل.
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اتجاهات ميكواليف وخيرسون:
استولت القوات الروسية على مركز االعتقال في خيرسون املحتلة بشكل مؤقت .وكانت القوات املسلحة الروسية
تحاول فرض نظام بوليسي في املدينة واملناطق املأهولة املجاورة.
كشف استطالع القوات املسلحة األوكرانية في منطقة خيرسون عن وجود جنود روس ارتدوا مالبس مدنية وكانوا
يتقدمون في اتجاه ميكواليف.
مقاومة
مرة أخرى استمرت االحتجاجات ضد االحتالل الروسي املؤقت في منطقة خيرسون .رفع سكان سكادوفسك علمًا
أوكرانيًا عمالًقا في مسيرة مؤيدة ألوكرانيا .باإلضافة إلى ذلك  ،واصل سكان خيرسون املقاومة  ،حيث حاول الجيش
الروسي فرض نظام إداري وشرطي .على وجه الخصوص  ،تم نشر وحدات الحرس الوطني الروسي في منطقة
خيرسون  ،والتي قامت باحتجاز أكثر من  400مواطن أوكراني بشكل غير قانوني.
في منطقة زابوروجي ،واصل سكان ميليتوبول وإنرهودار وبيرديانسك أعمالهم السلمية املؤيدة ألوكرانيا باآلالف.
وتجدر اإلشارة إلى أن أهالي مليتوبول تجاهلوا تهديدات الجيش الروسي بفتح النار بسبب انتهاكات تقييد حركتهم
فقط في محيط املنطقة املسموح بها.
ضا تحرًكا سلميًا متعدد األشخاص ضد القوات الروسية.
وفي منطقة تشيرنيهيف  ،نظم سكان بلدة حورودنيا أي ً
مواجهة املعلومات
في محاولة إلعادة االعتبار إلى الغزو الروسي ورفع الروح "الوطنية" للجنود والروس العاديني  ،أطلق حزب "روسيا
املتحدة" حملة دعائية بعنوان "إلى املدافعني عن الوطن" في روسيا في  9مارس .من الحملة أنه في جميع مناطق
روسيا  ،سيلزم تالميذ املدارس و الطالب و عمال امليزانية و املتقاعدون بكتابة رسائل و رسم صور للجنود الذين
يقاتلون في أوكرانيا.
في صباح يوم  ، 09.03استأنفت السلطات املحلية في خاركيف  ،جنبًا إلى جنب مع الجيش  ،بث اإلشارات
املستقرة على برج التلفزيون املحلي.
في بيرديانسك  ،واصلت القوات الروسية إجراء حملة إعالمية عبر الراديو :تم إبالغ السكان املحليني بإمكانية
ال عن شطب جميع الديون املتعلقة باملرافق.
الحصول على جوازات سفر روسية  ،فض ً
بموجب قرار من املركز الوطني لإلدارة التشغيلية والتقنية لشبكات االتصاالت  ،قام املشغلون بترتيب وصول
املشتركني إلى اإلنترنت في املالج“.
في دونيتسك املحتلة مؤقتًا  ،تم إرسال رسائل إلى العديد من املنظمات واملؤسسات التعليمية للمطالبة بتصوير مقطع
فيديو قصير تشكر رئيس االتحاد الروسي باستخدام قوالب وتعليمات معدة .كان الغرض من هذه اإلجراءات تشويًها
آخر للواقع وتشكيل صورة مواتية لإلعالم الروسي.
احالة االنسانية
واصلت روسيا احتجاز أكثر من  400ألف كرهائن في ماريوبول  ،وعرقلت تقديم املساعدات اإلنسانية وإجالء
صا  ،بينهم عاملني وامرأة
املدنيني .أصابت غارة جوية على مستشفى ماريوبول للوالدة رقم  2ما ال يقل عن  17شخ ً
في حالة مخاض .اعتباًرا من  9مارس  ،تم اإلبالغ عن  1300ضحية مدنية في تلك املدينة.
كانت الكارثة اإلنسانية تحدث في منطقة بوشانسكي بمنطقة كييف .ويحتجز االتحاد الروسي  25منطقة مأهولة في
ذلك االتجاه كرهائن .وانتشرت حواجز روسية في أنحاء املنطقة وقصفت املنازل والبنى التحتية .وبحسب املعلومات
العملياتية  ،كان هناك حاجة إلجالء حوالي  4500شخص وكانوا في مالج“ وتحت األنقاض.
ال و 400
وظل ثلثا سكان تشيرنيهيف بال تدفئة وماء ساخن  ،ووصلت الخسائر البشرية في املدينة إلى  60قتي ً
جريح.
لرفضها االستسالم  ،فرضت القوات املسلحة الروسية حصاًرا واستمرت في تدمير مدينة إيزوم في منطقة خاركيف.
ووردت أنباء عن سقوط مئات الضحايا املدنيني.
ارتفع عدد القتلى من الضربات الجوية للعدو في سومي إلى  22في مساء يوم  7مارس  /آذار وليل يوم  .8إضافة
إلى القتلى  ،أصيب  8أشخاص بينهم طفلة في الخامسة من عمرها.
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االستجابة الدولية
أعلن البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير عن تخصيص ما يسمى "حزمة االستدامة" بقيمة  2مليار يورو فيما يتعلق
بالحرب في أوكرانيا .يتم توفير األموال لجيران أوكرانيا للمساعدة في وصول الالجئني  ،والتخفيف من آثار الحرب
والعقوبات على قطاع الطاقة لديهم  ،والحفاظ على السيولة للشركات الصغيرة واملتوسطة .توصل الكونجرس
األمريكي إلى اتفاق من الحزبني بشأن حزمة مساعدات طارئة بقيمة  13.6مليار يورو ألوكرانيا .في الوقت نفسه ،
أيد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قرار تزويد أوكرانيا بمبلغ  1.4مليار دوالر كتمويل طارئ .وتجدر اإلشارة إلى
أن املدفوعات "ستوفر دعمًا حاسمًا على املدى القصير وستعمل كمحفز للتمويل من شركاء آخرين".
قال وزير الدفاع البريطاني  ،بن واالس  ،إن بريطانيا تستكشف إمكانية تسليم صواريخ تاليس املضادة للطائرات
إلى أوكرانيا للمساعدة في حماية أجوائها من الغزاة الروس .رداً على استفسارات أوكرانيا  ،قررت الحكومة
البريطانية النظر في النقل املجاني ألنظمة الصواريخ املحمولة عالية السرعة املضادة للطائرات  .STARStreakأعلن
رئيس وزراء كندا  ،جاسنت ترودو  ،عن إمداد أوكرانيا بدفعة جديدة من األسلحة عالية التخصص  ،مقابل  50مليون
دوالر.
حذر األمني العام لحلف الناتو من أن هجوم روسيا على خط إمداد دول الحلفاء التي تدعم أوكرانيا باألسلحة
والذخيرة سيكون تصعيًدا خطيًرا للحرب .وشدد ستولتنبرغ على أنه إذا هاجمت روسيا أي دولة من دول الناتو أو
أراضي الناتو  ،فإنها ستفّعل املادة  5من معاهدة شمال األطلسي.
وافق مجلس االتحاد األوروبي على عقوبات قطاعية جديدة ضد روسيا وبيالروسيا للعدوان املسلح على أوكرانيا .تم
فرض قيود على تصدير السلع املتعلقة باملالحة البحرية واالتصاالت الالسلكية إلى روسيا .يحظر استيراد اليورو نقًدا
في بيالروسيا .أصدرت اململكة املتحدة عقوبات جوية جديدة  ،تمنحها الحق في احتجاز أي طائرة روسية وحظر
تصدير سلع جوية أو فضائية إلى روسيا.
أعلنت وزارة الخارجية اإلستونية أنها تدرس تعليق إصدار التأشيرات للروس.
روسيا معزولة عن السوق الدولية:
 جمد املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس العالقات مع روسيا  ،بما في ذلك الشراكة االستراتيجية معاألوليغارشية.
 ديسكفري توقف بث قنواتها وخدماتها في روسيا. تم تجميد حسابات محرر رسومات الشركات فيجما للعمالء الروس. تم إغالق ماركة املالبس الداخلية األمريكية فيكتوريا سيكريت في روسيا وإغالق متاجرها املادية وعبر اإلنترنت. شركة مذركير البريطانية  ،املتخصصة في بيع املنتجات لألمهات واألطفال  ،تغلق أبوابها في روسيا. توقفت ماركة املجوهرات باندورا عن العمل في روسيا وبيالروسيا. أعلنت شركة نستله وفيليب موريس )البرملان  ،مارلبورو  ،تشيسترفيلد  ،إل آند إم  ،نيكست  ،باإلضافة إلى إيكوسستيك( عن وقف االستثمار في روسيا
 شركة ألستوم الفرنسية توقف توريد القاطرات ومعدات السكك الحديدية إلى روسيا. ستعلق شركة األخشاب الفنلندية يوبي ام شراء األخشاب في روسيا. أعلنت شركة براون-فورمن األمريكية  ،إحدى أكبر منتجي املشروبات الكحولية  ،عن تعليق العمليات التجارية فيروسيا.
ضا وصول العمالء الروس إلى خدمة البث.
 توقفت أمازون عن تسليم البضائع إلى روسيا  ،وقيدت أي ً أعلنت شركة وارنر ميديا وقف البث التلفزيوني في روسيا  ،وتعليق اتفاقيات الترخيص للمحتوى الجديد والعروضاألولى املخطط لها لألفالم وألعاب الفيديو.
 شركة الشوكوالتة السويسرية لندت تغلق أعمالها في روسيا. لم تعد أبل باي و جوجل باي متوفرتني في روسيا. -أعلنت شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت عن إغالق متجر متجر البالي ستيشن وتسليم الشحنات إلى روسيا.
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 تم إلغاء اختبار اللغة اإلنجليزية أيلتس في روسيا. علقت مجموعة إيني اإليطالية العقود الجديدة لشراء النفط واملنتجات النفطية من روسيا. أوقفت وكالة التصنيف الدولية إس أند بي جلوبال أعمالها في روسيا. قررت شركة فيستاس الدنماركية املنتجة ملعدات الطاقة املتجددة وقف  4مشاريع 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.

