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الغزو الروسي ألوكرانيا
 12مارس  2022اعتبارًا من  13 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
قدرت الخسائر القتالية اإلجمالية للقوات الروسية من  24.02إلى  12.03بأكثر من  12000رجل  ،وأكثر من 362
دبابة  ،و  1790مركبة مدرعة ومعدات سيارات  ،و  141طائرة )طائرات وطائرات هليكوبتر( .استمر تهديد مشاركة
الجيش البيالروسي في الحرب ضد أوكرانيا  ،وتم إرسال خمس مجموعات كتائب تكتيكية إلى الحدود مع أوكرانيا.
استمر الهدف الرئيسي للقوات الروسية في تدمير البنية التحتية املدنية وإلحاق أكبر قدر من الضرر بالسكان املدنيني.
اتجاهات كييف وزيتومير:
قرابة الساعة  7:00دمرت قصف صاروخي مطار فاسيلكيف )منطقة كييف( بشكل كامل .أصبح مدرج املطار غير
صالح للعمل  ،وُدمر مستودع للذخيرة ومخزن للوقود ومواد التشحيم.
في كييف  ،نتيجة لهجوم جوي  ،اشتعلت النيران في مباني أشاد بنك في منطقة بوديلسكي باملدينة .نجم الحريق
عن طائرة استطالع روسية من طراز "كوب" تحمل كيلوغراماً من املتفجرات )نوع بالستيكي( مع كرات معدنية.
كانت القوات الروسية تقصف البنية التحتية التي توفر اإلمدادات الغذائية للعاصمة  -في  12مارس  /آذار  ،احترق
مستودع لتخزين املواد الغذائية املجمدة في كفيتنيف بالقرب من بروفاري بعد القصف  ،كما احترقت منشأة لتجهيز
األسماك في هووليف.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
في منطقة تشيرنيهيف  ،تمكنت وحدات القوات املسلحة األوكرانية من تحرير مركزين سكانيني آخرين مع منع القوات
الروسية من إقامة معبر عائم وردع نواياهم للتقدم نحو كييف .تم االستيالء على أكثر من  10قطع من معدات الكأس
خالل الهجوم.
أسفرت غارة جوية ليلية على تشيرنيهيف عن تدمير فندق "أوكرانيا".
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
كانت القوات الروسية تركز جهوًدا كبيرة للقبض على سيفيرودونتسك .نتيجة القصف في املدينة  ،اشتعلت النيران
في مدرسة رياضية وتربية عامة وشقة في مبنى شاهق ومتجر ومرآب .كما استمر القصف على املدينة.
قصف الجيش الروسي بلدة بوباسنا )منطقة لوهانسك( بقنابل الفوسفور.
يستمر القصف في خاركيف وديرغاشي .شوهدت حركة معدات املعتدي في منطقة بالقلية .ال يزال اتجاه ايزيوم
يمثل تحديًا  ،ال سيما بسبب نقص الغذاء للسكان املحليني.
وفًقا لرئيس إدارة الدولة اإلقليمية في خاركيف  ،أسقطت القوات املسلحة األوكرانية طائرة مقاتلة روسية سقطت في
إقليم بيلغورود في االتحاد الروسي.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في ليلة  13مارس في مدينة سفياتوهيرسك )منطقة دونيتسك( شنت القوات الروسية غارة جوية على أراضي دير
الجبل املقدس .كان في الدير رهبان وحوالي  520الجئًا .واصيب عدة اشخاص في الهجوم .كما تضررت مباني
الفرا.
صد حرس الحدود هجوما ملجموعة معادية في ماريوبول  ،وقتل خمسة عشر جنديًا روسيًا وأسر اثنان .القوات
الروسية لم تتوقف عن قصف البنى التحتية املدنية واملدنيني.
على الطريق بني قريتي نيستريانكا وميرني في منطقة أوريخيف )منطقة زابوريزهزهيا( دهست دبابة عسكرية روسية
سيارة تافريا مع مدنيني يحاولون مغادرة منطقة الخطرُ .قتل رجالن بالغان وطفل.
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اتجاهات ميكواليف وخيرسون:
في صباح يوم  ، 12.03أطلقت القوات املسلحة الروسية منظومات إطالق صواريخ متعددة من نوع غراد وسميرش
على ميكواليف .وبحسب رئيس إدارة والية ميكواليف اإلقليمية  ،فقد أصيب مستشفى ومدرسة داخلية ومنزل مرجل.
كما تضررت املناطق السكنية للقطاع الخاص التي ال توجد بها منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة .استشهد ثمانية
اشخاص وتدمير  11منزال خاصا وتضرر  167منزال ومستشفى و  11مؤسسة تعليمية.
أسقط الجيش األوكراني طائرتي هليكوبتر روسيتني فوق منطقة سكادوفسكي بمنطقة خيرسون.
االتجاه املركزي:
دمرت وحدة من لواء دنيبرو الصاروخي املضاد للطائرات صاروخني روسيني من نوع كروز فوق نهر دنيبرو.
وكانت هناك أيضا ضربة صاروخية على مطار كاناتوفو بالقرب من كروبيفنيتسكي.
االتجاه الغربي
ضربت الطائرات الروسية املركز الدولي لحفظ السالم واألمن )مدى يافوريف العسكري( بالقرب من لفيف .تم
استخدام هذا النطاق في التدريبات للقوات املسلحة والحرس الوطني ألوكرانيا بمساعدة املدربني العسكريني لحلف
شمال األطلسي.
مقاومة
في منطقة زابوريزهزهيا  ،نظم سكان ميليتوبول املحتجزون مؤقتًا مسيرة للمطالبة باإلفراج عن عمدة املدينة  ،إيفان
فيدوروف  ،الذي احتجزته القوات الروسية .باإلضافة إلى ذلك  ،بعد ساعات قليلة من بدء االحتجاجات  ،أفادت األنباء
أن الجنود الروس في ميليتوبول اختطفوا منسقة االحتجاجات اليومية  ،أولها هايسوموفا.
وباملثل  ،نظم سكان بيرديانسك في منطقة زابوروجي مسيرة كبيرة مؤيدة ألوكرانيا.
واصل سكان خيرسون  ،على الرغم من تهديدات القوات الروسية  ،تنظيم مظاهرات مؤيدة ألوكرانيا.
مواجهة املعلومات
يحذر مركز مكافحة املعلومات املضللة في مجلس األمن القومي والدفاع األوكراني من موجة قوية من املعلومات
املضللة التي بدأت تنتشر بني مواطني خيرسون .األطروحات الرئيسية هي "خيرسون غادر" " ،أوكرانيا ال تحتاج
خيرسون" " ،أوكرانيا تركت الشعب بدون وسائل للعيش" .وحثت سلطات الدولة سكان املدينة على عدم الخضوع
لالستفزازات وعدم تصديق التزوير.
في منطقة خيرسون  ،تستعد القوات الروسية إلجراء استفتاء على إنشاء ما يسمى بـ "جمهورية خيرسون" )جمهورية
خيرسون الشعبية( .يدعو ممثلو القوات املسلحة لالتحاد الروسي نواب إدارة والية خيرسون اإلقليمية للبحث عن
األشخاص الذين سيكونون على استعداد للتعاون واملساعدة في تنظيم االستفتاء .ويشير نائب إدارة والية خيرسون
اإلقليمية إلى أن "إنشاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيحول املنطقة إلى حفرة ميؤوس منها بدون حياة
ومستقبل".
بدأت املعلومات تنتشر على شبكات التواصل االجتماعي تفيد بأن القوات الروسية استولت على قناة مياه خيرسون
وكانت تدير إمدادات املياه .قال مجلس مدينة خيرسون أن كل شيء على ما يرام مع فودوكانال والشركة تعمل.
بدأت وسائل اإلعالم األجنبية في نشر معلومات تفيد بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت نصح رئيس
أوكرانيا بقبول مقترحات روسيا إلنهاء الحرب .وبعد وقت قصير من نشر هذه املعلومات  ،نفى مستشار رئيس
العمليات ميخايلو بودولياك هذه املعلومات.
الحالة الدولية
ال مصرعهم وأصيب ما يقرب من  .100حتى اآلن  ،تم تدمير
خالل  16يومًا من الحرب في أوكرانيا  ،لقي  79طف ً
أكثر من  280مؤسسة تعليمية .باإلضافة إلى ذلك  ،حتى  12مارس  /آذار  ،تُرك أكثر من  960.000أوكراني
بدون كهرباء نتيجة لألعمال العدائية  ،و  260.000مواطن بدون إمدادات الغاز.
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استمرت الكارثة اإلنسانية في مقاطعتي ماريوبول وفولنوفخا .ويحتجز املعتدون سكان املدينة في األسر ولن
يسمحوا للمساعدات اإلنسانية هناك .وتقوم القوات الروسية أيضا بتخريب "املمرات الخضراء" إلجالء املدنيني إلى
مواقع أكثر أمنا.
وأثناء محاولة إخالء قرية بريموها )منطقة باريشيف  ،منطقة كييف(  ،قتلت القوات الروسية بالرصاص قافلة من
املدنيني تتكون حصراً من النساء واألطفال .وبحسب املعلومات فإن سبعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة لذلك  ،بينهم
طفل .العدد الدقيق للجرحى غير معروف حاليا.
تخضع حماية املدنيني في النزاعات املسلحة للقانون اإلنساني الدولي  ،وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة
بحماية املدنيني وقت الحرب .بموجب هذه القواعد  ،فإن الهجمات املتعمدة على املدنيني الذين ال يشاركون بشكل
مباشر في األعمال العدائية ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
اختطف الجيش الروسي عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف واحتجزه كرهينة .ومعروف اآلن أن املعتدين يلجأون إلى
التعذيب إلجباره على تسجيل فيديو بدعم من روسيا.
االستجابة الدولية
وافق الرئيس األمريكي جو بايدن على تقديم  200مليون دوالر إضافية كمساعدة مالية إضافية ألوكرانيا .ستسلم
الواليات املتحدة قريبا شحنة أسلحة إلى أوكرانيا  ،بما في ذلك أنظمة مضادة للدبابات والطائرات  ،وأسلحة صغيرة.
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي مرة أخرى إن أوروبا بحاجة إلى التخلص من اعتمادها على الغاز
ضا "سالح" روسيا وألن "االتجار باملجرمني أمر غير مقبول".
الروسي في أسرع وقت ممكن  -ألنه أي ً
يطالب الفاتيكان روسيا بإنهاء عدوانها ويقدم وساطة للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
أرسلت شركة دويتشه بان أول قطار سكة حديد يقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا .في  15حاوية  -أكياس نوم ،
وحصائر  ،وحفاضات  ،وأغذية معلبة  ،ومياه شرب  ،ومالبس دافئة وأغذية أطفال  ،ومستلزمات طبية .سيصل
إجمالي  350طنا من املساعدات اإلنسانية إلى أوكرانيا.
املجتمع الدولي يرد بنشاط على العدوان الروسي  ،في  12مارس أعلن عدد من الشركات الكبرى إنهاء التعاون مع
روسيا.
• أعلنت شركة كولغيت  -باملوليف عن تقليص جميع االستثمارات في روسيا  ،ووسائل اإلعالم واإلعالن في السوق
ال عن تعليق الواردات واملبيعات في روسيا لجميع منتجاتها  ،باستثناء املستلزمات األساسية للصحة
الروسية  ،فض ً
والنظافة.
• ألغت شركة قازاق للطيران الكازاخستانية رحالتها إلى روسيا.
• سوني بيكتشرز تعلق أعمالها في روسيا.
• قررت شركة األلعاب نينتندو التوقف عن تزويد روسيا بأجهزة اللعب والبرمجيات بسبب الحرب مع أوكرانيا.
• قام مركز التبادل الدولي لحركة اإلنترنت في لندن  Internet Exchangeبفصل مزودي الخدمة الروس روس
لالتصاالت و مقافون عن نظامه.
• أنظمة الدفع الدولية باي بال سوف تحجب املحافظ اإللكترونية للروس.
• أعلن البنك التجاري األملاني أنه سيتوقف عن ممارسة األعمال التجارية الجديدة في روسيا وسيغلق العمليات
الحالية.
• علقت منصة إيباي جميع املعامالت مع العناوين الروسية.
• أوقفت شركة االتصاالت األمريكية موتوروال سولوشنز املبيعات واإلمدادات والخدمات في روسيا
• تم إغالق شركة ایمبروا  ،وهي شركة لتطوير البرمجيات واألمن السيبراني  ،في روسيا وبيالروسيا .قامت الشركة
بتعطيل جميع الخدمات الحالية :أمان تطبيقات الويب  ،ومنع هجمات  ، DDoSوالتخزين املؤقت للمحتوى  ،وحماية
ال عن أمان البيانات وحماية املخاطر.
التخزين السحابي  ،فض ً
• نظام الدفع موني جرام يعلق الخدمات في روسيا.
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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.

