Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022

”Civil Organization “Centre for International Security

https://intsecurity.org/en/war2022/

info@intsecurity.org

www.intsecurity.org

الغزو الروسي ألوكرانيا
 11مارس  2022اعتبارًا من  12 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
قدرت الخسائر القتالية اإلجمالية للقوات الروسية من  24.02إلى  11.03بأكثر من  12000جندي  ،وأكثر من 353
دبابة  ،و  1723قطعة من املركبات املدرعة ومعدات السيارات و  140وحدة طيران )طائرات وطائرات هليكوبتر( .منذ
بداية الحرب  ،فقدت  31كتيبة تكتيكية من القوات الروسية من أصل  111منتشرة على أراضي أوكرانيا فعاليتها
القتالية .ظلت كييف وماريوبول االتجاهني الرئيسيني للجيش الروسي  ،وكذلك التقدم من الجنوب نحو كريفي ريه
وكريمنشوك ونيكوبول وزابوريزهزهيا.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في صباح  11مارس  /آذار  ،أطلقت القوات الروسية صاروخ إسكندر على باريشيفكا  ،مما أدى إلى إلحاق أضرار
بـ  5مبان سكنية و  10منازل خاصة.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
قامت قوات املقاومة العاملة في منطقة تشيرنيهيف بتحرير خمس مناطق مأهولة من القوات الروسية .استولت القوات
ضا على مركبتني قتاليتني مشاة.
املسلحة األوكرانية أي ً
واصلت القوات املسلحة الروسية إطالق النار على تشيرنيهيف طوال اليوم .وأدى القصف إلى تدمير امللعب في
تشيرنيهيف .كما تعرضت منازل في القطاع السكني املجاور للدمار أو ألضرار بالغة.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
صا.
قصفت القوات الروسية مدرسة أوسكول الداخلية لألمراض النفسية والعصبية  ،والتي كان يسكنها  330شخ ً
كان القتال العنيف يدور طوال اليوم في بلدة إيزيوم )منطقة خاركيف(.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
شنت القوات الجوية الروسية  ،في ساعات الصباح  ،غارة جوية على مدينة ماريوبول .ألقت القوات املسلحة الروسية
ألول مرة قنبلة جوية تعادل  1000كجم من مادة تي إن تي في مدينة ماريوبول .ألقيت القنبلة على وسط املدينة
لتدمير البنية التحتية املدنية ومنع املزيد من إجالء املدنيني من منطقة القتال.
في  11مارس  ،اختطفت القوات الروسية إيفان فيدوروف عمدة مدينة ميليتوبول .وهذا يعتبر جريمة حرب بموجب
اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول  ،الذي يحظر أخذ رهائن مدنيني أثناء الحرب.
اتجاهات ميكواليف وخيرسون:
بالقرب من ميكواليف  ،حول قرية هوريفكا في منطقة نوفوديسكي  ،اندلعت أعمال عدائية نشطة في املساء بني
هزمت القوات الروسية.
القوات املسلحة األوكرانية ووحدات من القوات املسلحة الروسيةُ .
وفي ميكواليف قصف املعتدي املدينة باملدفعية الثقيلة وتعرض مستشفى للسرطان للقصف.
االتجاه املركزي:
أفادت خدمة الطوارئ الحكومية األوكرانية أن ثالث غارات جوية ضربت مدينة دنيبرو حوالي الساعة  .06:10وعلى
وجه الخصوص  ،أصيبت بالقرب من روضة أطفال  ،ومبنى سكني  ،وأصيب مصنع أحذية.
االتجاه الغربي:
استخدمت القاذفات االستراتيجية من طراز  Tu-95MSصواريخ كروز التي تطلق من الجو على أهداف )املطارات
العسكرية( في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك .تم قصف مدينة لوتسك ألول مرة وإيفانو فرانكيفسك للمرة الثانية
بعد اندالع الحرب.
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مقاومة
واصل سكان منطقة زابوروجي تنظيم مسيرات ضد االحتالل الروسي ملدنهم .على وجه الخصوص  ،نُظمت
احتجاجات طوال اليوم في بريمورسك وميليتوبول وبيرديانسك  ،وفًقا ملصادر اإلنترنت املحلية.
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،أن الغزاة كانوا يفرقون االحتجاجات السلمية
بإطالق النار في األراضي املحتلة في منطقة لوهانسك.
مواجهة املعلومات.
في الساعة  14:30أقلعت طائرات روسية من الحدود البيالروسية وضربت القوات األوكرانية .قريتا هوروديشي
وتومني )منطقة ريفني  ،على الحدود مع بيالروسيا(  ،وبعد ذلك استداروا وألحقوا أضراًرا بنيران قرية كوباني
)بيالروسيا( .كان الهدف من هذا االستفزاز جر القوات املسلحة لجمهورية بيالروسيا في حرب مع أوكرانيا .كما
ُعِرف عن قصف محليات بخلي وفيرخني تيريبج بالقرب من الجانب البيالروسي من الحدود.
اكتشف فريق االستجابة للطوارئ الحاسوبية في أوكرانيا توزيع رسائل بريد إلكتروني مزيفة نيابة عن الوكاالت
الحكومية األوكرانية مع تعليمات لتحسني أمن املعلومات .يؤدي تشغيل امللف الذي تم تنزيله في رسالة البريد
اإللكتروني إلى إصابة الكمبيوتر بالبرامج الضارة الكوبالت سترايك بيكون.
الحالة االنسانية
ظلت ماريوبول وفولنوفاكيا محاصرتني تمامًا .خالل  12يومًا من الحصار املفروض على املدينة والقصف الوحشي
للمناطق السكنية  ،قتلت القوات الروسية  1582مدنيًا في ماريوبول .باإلضافة إلى ذلك  ،كان  86مواطنًا تركيًا  ،من
ال  ،يحتمون في ماريوبول على أراضي أحد املساجد.
بينهم  34طف ً
القرى املجاورة شمال كييف  ،مثل ايفانكيف و سكاشي و شبيلي و وهران و ديتياتكي و بولوتنيا  ،تحتاج إلى "ممر
أخضر" .في ايفانكيف وحدها  ،تم احتجاز حوالي  10000شخص كرهائن .لم يكن هناك كهرباء أو ماء أو طعام
في البلدة  ،وكان الجيش الروسي يسرق السكان املحليني.
ال دون تدفئة بسبب القصف .اعتباًرا من الساعة  18:00يوم  11مارس  ،منذ
وفي خاركيف  ،ترك قرابة  350منز ً
ال.
بدء األعمال العدائية الفعلية هنا في منطقة خاركيف ُ ،قتل ما مجموعه  201مدنيًا  ،من بينهم  11طف ً
أحبطت روسيا عملية إخالء من مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف .بقيت املدينة بدون كهرباء وحرارة وماء واتصاالت.
في تشيرنيهيف  ،تضررت شبكة إمدادات املياه خالل الضربات الليلية.
أكثر من  50000مشترك تركوا بدون كهرباء في منطقة سومي  9000 ،منهم من سكان منطقة سومي.
وفًقا لليونيسف  ،تجاوز عدد األطفال الذين غادروا أوكرانيا هربًا من الحرب املليون طفل.
االستجابة الدولية
ال" لروسيا  ،والذي ينص على
أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن أن الواليات املتحدة تلغي وضع "الدولة األكثر تفضي ً
استمرار العالقات التجارية الطبيعية مع الواليات املتحدة .كما تحظر الواليات املتحدة استيراد عدد من السلع من
روسيا  ،بما في ذلك املأكوالت البحرية والكحول واملاس .كما تم اإلعالن عن حظر الصادرات األمريكية إلى روسيا.
أصبحت أستراليا الدولة الرابعة التي تقرر فرض حظر على الطاقة الروسية .قررت الحكومة األسترالية حظر
استيراد النفط واملنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم ومصادر الطاقة األخرى من روسيا.
بحلول عام  ، 2027يخطط االتحاد األوروبي للتخلص التدريجي من الطاقة الروسية  ،بما في ذلك النفط والغاز
والفحم .أعلنت ذلك رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين في ختام قمة االتحاد األوروبي التي استمرت
يومني في فرساي .كما أعلنت الحزمة الرابعة من عقوبات االتحاد األوروبي ضد روسيا .وسينصب التركيز على
حظر االستثمارات في قطاع الطاقة الروسي  ،وحرمان روسيا من االمتيازات التجارية  ،وإعاقة قروض روسيا للبنك
الدولي وصندوق النقد الدولي  ،وحظر واردات السلع الرئيسية من قطاع املعادن في روسيا  ،وتصدير السلع الكمالية
من االتحاد األوروبي إلى روسيا.
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في  11مارس  ،فرضت بريطانيا العظمى عقوبات على  386نائبا من مجلس الدوما الروسي  ،الذين صوتوا
لالعتراف باستقالل أراضي دونباس التي تحتلها روسيا.
فرضت الحكومة الكندية عقوبات على  32منظمة وشركة مرتبطة بالجيش واألجهزة األمنية الروسية  ،بما في ذلك
جهاز املخابرات الخارجية الروسي.
قال وزير الخارجية األوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة إن االتحاد األوروبي يخطط لتخصيص شريحة جديدة قدرها
 500مليون يورو للمساعدات العسكرية ألوكرانيا .في املجموع  ،تلقت ميزانية أوكرانيا  1.4مليار دوالر و 700
مليون يورو من شركاء دوليني خالل األسبوع.
• قررت شركة طيران أستانا الكازاخستانية تعليق الرحالت الجوية إلى روسيا.
• تقوم شركة نستله  ،أكبر شركة أغذية في العالم  ،بقطع اإلمدادات عن روسيا ملعظم منتجاتها.
• ستيالنتس سيارات فيات كرايسلر ومجموعة بي أس إيه أوقفت تصدير السيارات من روسيا وتوريد السيارات إلى
السوق املحلية من الخارج.
• قام مطورو برامج مكافحة الفيروسات نورتن و أفاست بتعليق املبيعات في روسيا وبيالروسيا.
• أنهت  27مدينة بولندية من جانب واحد اتفاقيات تعاون ثنائي مع  29مدينة روسية و  4مدن بيالروسية.
• توقف أكبر بنك أمريكي  ،جي بي مورجان  ،في روسيا وأغلق االلتزامات الحالية في البالد.
• توقفت خدمة منصة جوجل السحابية
عن تسجيل مستخدمني جدد من روسيا.
• أوقفت ديجي سيرت إصدار وإعادة إصدار جميع أنواع شهادات األمان للمجاالت املتعلقة بروسيا وبيالروسيا.
• يبدأ موقع يوتيوب عملية الحجب الفوري لقنوات اإلعالم الحكومية الروسية حول العالم.
• أعلن مطور البرمجيات األمريكي غيت الب عن وقف املبيعات في روسيا وبيالروسيا.
• توقف دويتشه بنك  ،أكبر مجموعة مصرفية في أملانيا  ،عن ممارسة األعمال التجارية في روسيا.
• شركة التبغ البريطانية األمريكية تغادر السوق الروسية.
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.

