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الغزو الروسي ألوكرانيا
 10مارس  2022اعتبارًا من  11 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
قدرت الخسائر القتالية اإلجمالية للقوات الروسية من  24.02إلى  10.03بأكثر من  12000رجل  ،وأكثر من 335
دبابة  ،و  1631قطعة من املعدات املدرعة والسيارات و  130طائرات وطائرات هليكوبتر .أوقفت القوات املسلحة
األوكرانية الهجوم الروسي في جميع االتجاهات .من أجل تضليل وحدات القوات املسلحة األوكرانية  ،بدأت القوات
املسلحة الروسية في وضع عالمة على أكمامها بشريط أصفر يستخدمه الجيش األوكراني لتحديد "الصديق أو
العدو".
اتجاهات كييف وزيتومير:
تكبدت القوات املسلحة الروسية  ،خالل العمليات القتالية في منطقة بروفارسكي بمنطقة كييف شرقي العاصمة ،
خسائر كبيرة في األفراد واملعدات .على وجه الخصوص  ،قضت القوات املسلحة األوكرانية على قائد فوج الدبابات أ.
زاخاروف .نتيجة للمعركة  ،اضطرت القوات الروسية إلى التراجع واتخاذ موقف دفاعي.
صدت القوات املسلحة األوكرانية محاولة القوات الروسية إلجبار نهر إيربني بالقرب من قرية موشون .تراجعت
وحدات القوات املسلحة الروسية وتحرير القرية.
بالقرب من قرية موكريتس )منطقة كييف(  ،انخرطت القوات املسلحة األوكرانية في قتال مع وحدات القوات املسلحة
الروسية املهزومة تمامًا .تشمل خسائر القوات الروسية 3 :دبابات  ،ونظام  ، Tor SAMو  2إم تي-إل بي .حصلت
القوات األوكرانية على الجوائز الستخدامها في الدفاع عن البالد 7 :دبابات  T-72ومركبة استطالع مصفحة.
قصفت القوات الروسية مصنع كوكا كوال الواقع في فيليكا دميركا بالقرب من كييف .ولم يصب أحد جراء القصف
حيث أوقفت الشركة عملياتها وأخلت العمال في اليوم األول من الحرب.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
في منطقة تشيرنيهيف  ،دمرت القوات املسلحة األوكرانية فرقة نظام الصواريخ الباليستية العملياتية والتكتيكية
إسكندر إم التي كانت تقصف املدنيني.
قصفت القوات الروسية بعدة صواريخ على بلدة نزين من أوراغان .ووردت أنباء عن سقوط ثمانية جرحى ومقتل
اثنني .نتيجة لالنفجار تضرر  40مترا من أنابيب التدفئة .كانت أعمال اإلصالح جارية.
في منطقة تشيرنيهيف  ،خاضت إحدى وحدات قيادة العمليات الشمالية معركة مع القوات الروسية الساحقة .ونتيجة
لهذه املعركة  ،استولت القوات املسلحة األوكرانية على  10دبابات عمل ونظام صاروخي مضاد للطائرات وعربة إنقاذ
مصفحة.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
نفذت القوات املسلحة الروسية غارات جوية أخرى على معهد خاركيف لألبحاث  ،وهو منشأة نووية .تم إلقاء حوالي
 30-20قنبلة على معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا الواقع في بياتيخاتكي .يخضع هذا املركز العلمي األوكراني
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،ألن مصادر اإلشعاع املستخدمة لألغراض العلمية موجودة هناك.
في ليلة  10مارس  ،قصف الجيش الروسي أحياء سكنية في مدينة خاركيف .في وسط املدينة  ،دمر مركز التسوق
نيكولسكي  ،بينما أصابت قذيفة منزل خاص في قرية سلوبوزانسكي.
نتيجة للغارة الجوية في تشوهيف  ،دمر مبنى جهاز األمن األوكراني  ،كما تضررت املباني املجاورة  -منازل سكنية
ومدرسة ومخزن.
نفذ جنود من القوات املسلحة لالتحاد الروسي غارة جوية على قرية سيليكتسني الواقعة في منطقة خاركيف .ونتيجة
لذلك قتلت امرأة تبلغ من العمر  73عاما .وبحسب املعطيات األولية  ،فقد تم القصف بالقنابل العنقودية.
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كان الجيش الروسي والجماعات املسلحة " "LNRتحاول الدخول إلى أراضي محطات الضغط نوفوبسكوف  ،ومنطقة
لوهانسك  ،وكوبيانسك )منطقة خاركيف(  ،وكذلك التدخل في تشغيل منشآت نظام نقل الغاز .يؤدي االستيالء
والتدخل اإلضافي في العمليات التكنولوجية لتشغيل نظام نقل الغاز إلى مخاطر كبيرة على سالمة النقل املستمر للغاز
إلى املستهلكني في أوكرانيا وأوروبا ويمكن أن يؤدي إلى كارثة تكنولوجية في املنطقة.
في  10مارس  ،قرابة الساعة  12:50ظهًرا  ،قصف املعتدون الروس الجزء األوسط من بلدة باالكليا في منطقة
خاركيف.
تعرضت روبيجني في منطقة لوهانسك مرة أخرى إلطالق النار .ونتيجة لذلك تحطمت النوافذ في مبنى اللجنة
التنفيذية واملستشفى وقصر الثقافة باملدينة وتضررت العديد من املباني السكنية.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
حوالي الساعة  ، 11:30أطلقت القوات الروسية نيران املدفعية على مناطق سكنية في ماريوبول  ،حيث كان رجال
اإلنقاذ يعملون .وبالتزامن مع القصف شن سالح الجو الروسي غارة جوية .أصابت القنابل مبان سكنية ومبنى
جامعة والية بريازوفسكي التقنية .ووقع قصف أيضا في منطقة مسرح الدراما  ،وتشكلت حفرة بعمق أكثر من 10
أمتار بالقرب منه .تم تدمير املديرية الرئيسية لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في منطقة دونيتسك بالكامل.
قامت القوات الروسية التي استولت على محطة الطاقة النووية زابوروجي في إنرهودار بتلغيم ساحل خزان كاخوفكا
 ،املتاخم ملحطة الطاقة النووية.
بالقرب من سفيتلودارسك )منطقة دونيتسك( قطعت القوات الروسية خط أنابيب غاز عالي الضغط.
اتجاهات ميكواليف وخيرسون:
في خيرسون أوبالست  ،يحاول املعتدون الروس فرض نظام إداري وشرطي وإنشاء نظام ملكاتب القائد في املناطق
املأهولة بالسكان املحتلة مؤقتًا.
االتجاه املركزي:
ضرب صاروخان املطار في لوزوفاتكا في منطقة كريفي ريه )منطقة دنيبروبتروفسك(.
في منطقة بولتافا  ،استخدمت وحدة دفاع إقليمية محلية طائرة كوادكوبتر للكشف عن دبابة وقاذفة صواريخ متعددة
من طراز أوراغان للقوات الروسية  ،وبعد ذلك تم تدمير املعدات العسكرية للقوات املسلحة الروسية بنيران دقيقة.
في دنيبرو  ،وقعت ثالث غارات جوية حوالي الساعة  6:10صباح  11مارس  ،في منطقة نوفوكوداتسكي باملدينة.
سقطت القذيفة بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني ومصنع أحذية من طابقني.
مقاومة
يخرج سكان مليتوبول وبيرديانسك يوميًا لالحتجاج على هجوم االتحاد الروسي على أوكرانيا واالحتالل املؤقت ملدنهم
 ،وهم يهتفون "املجد ألوكرانيا!" " ،ابتعد"  ،إلخ.
بدأت عمليات اعتقال وتفتيش في منازل نشطاء تتار القرم في املناطق الجنوبية ألوكرانيا املتاخمة لشبه جزيرة القرم
التي استولى عليها الجيش الروسي.
مواجهة املعلومات.
أطلقت روسيا حملة إعالمية على املصادر األجنبية ووسائل اإلعالم حول االضطهاد املزعوم لليهود في منطقة
جيتومير .كان الغرض من هذه الحملة اإلعالمية هو إثارة الفتنة بني األعراق .تم دحض املزيفات الروسية من قبل
الحاخام الرئيسي لجيتومير  ،شلومو فيلهلم.
تقوم روسيا منذ أكثر من أسبوع بحملة إعالمية لتبرير الحرب مع أوكرانيا في نظر املواطنني الروس .كانت روسيا
تتخلى تدريجياً عن رواية "نزع النازية ونزع السالح" واستبدلت بها رواية جديدة خيالية :تطوير األسلحة البيولوجية
والكيميائية األمريكية في أوكرانيا .ويمكن بعد ذلك استخدام الرواية األخيرة من قبل الجانب الروسي للتغطية على
االستخدام الفعلي لألسلحة البيولوجية أو الكيميائية ضد السكان الروس  ،والتي ستُلقى باللوم على أوكرانيا.
بدأت وزارة الدفاع الروسية في نشر مزيفة جديدة حول التطوير املزعوم ألسلحة بيولوجية في أوكرانيا بهدف نشرها
في روسيا من خالل الخفافيش والطيور املهاجرة .وفًقا لوسائل اإلعالم الروسية  ،يُزعم أنهم التقطوا طيوًرا مصابة تم
إطالقها من محمية خيرسون )لم توجد مثل هذه املحمية في أوكرانيا( في منطقتي إيفانوفو وفورونيج .بدأت وسائل
اإلعالم الروسية بنشاط في نشر املعلومات التي تفيد بأن املتخصصني البيالروسيني قد اتخذوا املوقف مع محطة
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الطاقة النووية تشرنوبل حاليًا بدون كهرباء تحت سيطرتهم وبدأوا في توفير الكهرباء من موزير .ودحضت املؤسسة
الحكومية "انارجواتوم" هذه املعلومات على الفور تقريباً ووصفتها بأنها مزورة .ظلت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية
بدون كهرباء  ،وتم ضمان تشغيل املرافق الحيوية من خالل مولدات الديزل االحتياطية.
احالة االنسانية
ال يزال ماريوبول محظوًرا .ال يمكن إرسال املساعدات اإلنسانية إلى املدينة .يعاني أكثر من  300ألف شخص منذ
األول من مارس  /آذار  2022من نقص في إمدادات املياه والتدفئة وكذلك الغذاء.
وفًقا للقيادة العسكرية ألوكرانيا  ،اعتباًرا من  10مارس  ،قتلت القوات املسلحة الروسية عدًدا أكبر من املدنيني
ال من ذلك  ،قالت األمم املتحدة إنه حتى
األوكرانيني الذين قتلوا في معركة جيشنا من جميع هياكل قطاع الدفاع .بد ً
ال.
 8مارس  /آذار  ،كان هناك  1424مدنياً في أوكرانيا بني املدنيني  ،من بينهم  516قتي ً
في املجموع  ،تضرر أو دمر ما ال يقل عن  280مؤسسة تعليمية و  30مرفًقا صحيًا و  8كنائس و  1600مبنى
سكني و  19مبنى مكاتب و  23مصنًعا ومستودعاتها و  12مطاًرا و  5محطات طاقة حرارية ومحطات طاقة
كهرومائية .في خاركيف وحدها قصف املعتدون حوالي  400مبنى شاهق.
باإلضافة إلى ذلك  ،تم تدمير أو تعطيل أكثر من  15000كيلومتر من الطرق و  5000كيلومتر من خطوط السكك
الحديدية و  350جسرا.
االستجابة الدولية
جرت املحادثات األوكرانية الروسية في تركيا في إطار منتدى دبلوماسي منظم .ومثل األطراف وزيرا خارجية
أوكرانيا والدولة املعتدية من خالل وزير خارجية تركيا .خالل املحادثات  ،هدفت أوكرانيا إلى االتفاق على ممرات
إنسانية  ،على وجه الخصوص  ،من ماريوبول  ،وعلى هدنة ملدة  24ساعة على األقل لتلبية جميع االحتياجات
اإلنسانية للسكان .أثبتت املفاوضات عقمها.
تبنت القمة الطارئة لالتحاد األوروبي في الفترة من  10إلى  11مارس في فرساي بيانًا يعترف باحتمال عضوية
أوكرانيا في االتحاد األوروبي  ،وهو ما ستدرسه املفوضية األوروبية بشكل أكبر.
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالب الرئيس الروسي فالديمير بوتني بإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنها
غير مقبولة .وقال ماكرون أيضا إنه يريد االستعداد "لخروج أوروبا من االعتماد على الغاز الروسي".
قام صندوق النقد الدولي بتحويل  1.4مليار دوالر من الدعم الطارئ ألوكرانيا .تخصص الواليات املتحدة مبلًغا
إضافيًا قدره  53مليون دوالر لدعم املدنيني املتضررين من العدوان الروسي على أوكرانيا.
مع مرور كل يوم من أيام العدوان الروسي  ،يرفض املزيد واملزيد من الشركات مواصلة التعاون االقتصادي مع
روسيا.
 عطل يوتيوب وظيفة تحقيق الدخل في روسيا. رفضت الصني تزويد شركات الطيران الروسية بقطع غيار طائرات. أعلنت هوندا ومازدا انسحابهما من السوق الروسية. أوقفت سلسلة متاجر التجزئة اليابانية يونيكلو عملياتها في روسيا. وعدت شركة تصنيع املنتجات األمريكية مجموعة موندليز الدولية بوقف االستثمار في السوق واإلعالن الروسي. مارس توقف استثمارات جديدة في روسيا. علقت شركات تصنيع األحذية األمريكية كروكس وسكيتشرز عمليات التسليم إلى روسيا. صرحت إحدى أكبر شركات االستثمار في العالم غولدمان ساكس .بأنها تخطط إلغالق عملياتها في روسيا. نظام ويسترن يونيون الدولي لتحويل األموال يعلق عملياته في روسيا وبيالروسيا. شركة التسجيل سوني للترفيه املوسيقي تعلق العمل في روسيا. قررت شركة الطيران التركية خطوط بيغاسوس الجوية إلغاء رحالتها إلى روسيا لفترة. -أغلقت سلسلة مطاعم برجر كنج العاملية للوجبات السريعة مطاعمها في روسيا.
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 أكبر منصة على اإلنترنت في العالم للعثور على ركاب السيارات  ،توقف بالبالكار عن تطوير األعمال التجارية فيروسيا.
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.وجود أخبار كاذبة.

