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الغزو الروسي ألوكرانيا
 13مارس  2022اعتبارًا من  14 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
إجمالي الخسائر القتالية للقوات الروسية من  24.02إلى  .13.03يقدر عددهم بأكثر من  12ألف شخص  ،وأكثر
من  374دبابة  ،و  1826عربة مدرعة ومعدات سيارات و  160طائرات وطائرات هليكوبتر .جند االتحاد الروسي
عدًدا كبيًرا من املقاتلني املرتزقة من دول أخرى  ،مثل سوريا وصربيا  ،لتعويض خسائره.
اتجاهات كييف وزيتومير:
شن الروس قصًفا مدفعيًا على مدرسة بوششا-فوديتسيا الداخلية النفسية والعصبية بالقرب من كييف .تم إجالء
املوظفني واألجنحة مقدما.
في  13مارس  ،تعرض صحفيان أمريكيان إلطالق النار من قبل القوات الروسية عند نقطة تفتيش في إيربنيُ .قتل
أحدهم  ،وهو مخرج األفالم الوثائقية  ،برنت رينو  ،بينما نُقل اآلخر  ،وهو املصور الصحفي خوان أريدوندو  ،إلى
املستشفى متأثراً بجراحه.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
ظلت تشيرنيهيف تتعرض لنيران كثيفة من الجيش الروسي .اعتباًرا من الساعة  ، 11:50تم إخماد الحريق في
مهجع من تسعة طوابق في تشيرنيهيف  ،والذي حدث نتيجة للغارة الجوية.
في منطقة تشيرنيهيف  ،هزمت القوات املسلحة األوكرانية رتل دبابة من الجيش الروسي كان يخترق كييف.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك وروبيجن  ،ألحق القصف أضراًرا بنحو  60مبنى  ،بما في ذلك  22مبنى سكني.
وتم التعرف على قتيل وجريح.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
تعرضت ماريوبول املحاصرة للقصف العنيف املستمر .في غضون  24ساعة  ،كان هناك ما ال يقل عن  22قصًفا
للمدينة .تم بالفعل إلقاء ما مجموعه حوالي  100قنبلة جوية على ماريوبول.
واصلت القوات الروسية تكديس االحتياطيات لشن هجوم على فولدار وشنت قصف مدفعي على املناطق السكنية
باملدينة.
قصفت القوات الروسية مصنع فحم الكوك واملواد الكيميائية في أفدييفكا  ،مما أدى إلى إغالق محطة الطاقة
الحرارية التي تزود املدينة بالحرارة واملياه الساخنة.
أبلغ رئيس منطقة زابوريزهجيا  ،أولكسندر ستاروخ  ،عن اختطاف رئيس بلدية دنيبرورودين يفني ماتفيف .كما
أصبح معروًفا عن اختطاف رئيس مجلس منطقة ميليتوبول سيرهي بريما .كان الغزاة يختطفون عمداً ممثلني عن
سلطات منتخبة قانوناً ونشطاء.
اتجاهات ميكواليف وخيرسون:
في  13مارس  ،قصف الجنود الروس مدرسة في قرية زيليني هاي في منطقة ميكواليف  ،مما أسفر عن مقتل أربعة
أشخاص وإصابة ثالثة آخرين.
االتجاه املركزي:
ركز الجيش الروسي جهوده الرئيسية منذ بداية اليوم على التقدم في اتجاه كريفي ريه.
االتجاه الغربي:
أفاد عمدة إيفانو فرانكيفسك أنه في ليلة  13مارس  ،شن معتدون روس ثاني هجوم صاروخي على املطار املحلي
في غضون ثالثة أيام.
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في مؤتمر صحفي صباحي  ،تحدث رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لفيف عن الضربة الصاروخية الروسية
الليلية على ساحة تدريب يافوريف العسكرية في منطقة لفيف .وعلى وجه الخصوص  ،أطلق العدو  ،على حد قوله ،
 30صاروخ كروز دفعة واحدة على هذه املنشأة .كما أفادت األنباء أن نظام الدفاع الجوي األوكراني انفجر وأسقط
صا وإصابة  134آخرين.
عدًدا معينًا من الصواريخ .أسفر الهجوم عن مقتل  35شخ ً
في منطقة ريفنا  ،تضرر برج تلفزيوني في صباح يوم  14آذار  /مارس نتيجة الغارة الجوية.
مقاومة
في منطقة زابوروجي ،على الرغم من الحظر املفروض على التجمعات واملظاهرات في ميليتوبول  ،التي تم التعبير
عنها من مكبرات الصوت للمعدات العسكرية للغزاة  ،واصل السكان املحليون الخروج من أجل املسيرات املؤيدة
ألوكرانيا.
كما واصل سكان بيرديانسك  ،الواقعة في منطقة زابوروجييه  ،تنظيم احتجاجات حاشدة مناهضة لروسيا.
استمر سكان خيرسون في تنظيم مسيرة إلى أجل غير مسمى ضمت عدة آالف ضد الغزاة الروس  ،على الرغم من
حقيقة أن العشرات من الجنود الروس املسلحني والعديد من املركبات كانوا يقفون في الجوار .وبحسب معطيات أولية
 ،خرج نحو  10آالف من سكان خيرسون للمشاركة.
مواجهة املعلومات
واصلت روسيا إعداد ونشر الدعاية .لزيادة كمية املواد  ،أعد االتحاد الروسي كتيبات إلنشاء منتجات مزيفة .قدم
هذا الدليل تعليمات واضحة حول كيفية إجراء معلومات مضللة لألشخاص وشرح أسلوبًا معينًا  ،مشيًرا إلى معرفة
"علم النفس األوكراني".
من أجل توحيد املجتمع الروسي حول دعم الحرب مع أوكرانيا  ،تخطط الخدمات الخاصة الروسية لعملية تهدف إلى
تشويه سمعة األوكرانيني الذين يعيشون في روسيا .كجزء من العملية الخاصة  ،من املخطط تنظيم أوكرانية التجمعات
في االتحاد الروسي  ،وتنفيذ استفزازات عنيفة وإجراء أحداث دعائية من أجل شرح الطبيعة غير البديلة للحرب مع
أوكرانيا للمواطنني الروس.
تم نشر معلومات حول القدرة على السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي اعتباًرا من  12مارس بسبب فشل نظام
الدفع اإللكتروني على الشبكات االجتماعية واملراسلني .أفاد البنك الوطني األوكراني أن هذا كان استفزاًزا وهميًا
وعدائيًا يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع داخل البالد ونشر الذعر وعدم الرضا عن السلطات الحالية.
الحالة االنسانية
في اليوم الثالث عشر  ،تواصل القوات الروسية حصار مدينة ماريوبول وقصفها .فشلت القافلة اإلنسانية  ،التي
نظمها الجانب األوكراني  ،مرة أخرى في الوصول إلى ماريوبول وإجالء الناس مع استمرار الروس في مهاجمة
املدينة من الجو .كما دعت سفارتا اليونان وتركيا  ،وبعثة منظمة األمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب
األحمر إلى اإلخالء من ماريوبول  ،ودعت إلى إنقاذ مواطنيها وعمالها .حتى  13مارس  /آذار ُ ،قتل  2187من
السكان املحليني في غارات جوية روسية على ماريوبول .وقام املعتدون بضرب املباني السكنية واألماكن املزدحمة
عمدا  ،ودمروا مستشفيات األطفال  ،ودمروا البنى التحتية للمدينة تدميرا كامال.
من بني  14ممًرا إنسانيًا كان من املقرر عقدها في  13مارس  /آذار  ،كانت تسعة فقط عاملة .بسبب انتهاك
االتفاقات من قبل القوات املسلحة لروسيا االتحادية  ،لم تنجح املمرات اإلنسانية لخمس مستوطنات  -ماريوبول ،
بوباسنا  ،ششاستيا  ،غورسكوي  ،بولوجي.
ليلة  13-12مارس بالقرب من املحطة .بروسني في منطقة دونيتسك من قصف القوات الروسية دمر قطار ركاب كان
من املقرر أن يقوم برحلة إجالء على طريق "كراماتورسك-لفيف" .وأسفر القصف عن مصرع شخص وإصابة آخر
جراء تدمير القطار بالحطام أثناء القصف.
ال مصرعهم أثناء القتال في أوكرانيا في هذا اليوم .وثقت مؤسسة العدالة للصحفيني )(JFJ
لقي ما مجموعه  85طف ً
ما ال يقل عن  35اعتداء على صحفيني في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الشاملة.
صا غادروا أوكرانيا اعتباًرا من 13
أفاد مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن  2698280شخ ً
مارس.
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االستجابة الدولية
في  13مارس  ،أجرى الرئيس فولوديمير زيلينسكي محادثات مع رئيس وزراء اململكة املتحدة بوريس جونسون
ورئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فياال.
في نفس اليوم  ،ناقش فولوديمير زيلينسكي إجراء مزيد من املفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في االتحاد األوروبي
ضا
مع رئيس املجلس األوروبي تشارلز ميشيل .باإلضافة إلى املحادثات حول عضوية االتحاد األوروبي  ،ناقشوا أي ً
زيادة الدعم املالي ألوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.
كما أدان املمثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي  ،جوزيب بوريل  ،بشدة اختطاف
القوات املسلحة الروسية لرئيس بلديتي ميليتوبول ودنيبررودني.
قال األدميرال روب باور  ،رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو  ،إن هجوم روسيا على مركز حفظ السالم واألمن
الدولي في موقع اختبار يافوريف بالقرب من الحدود البولندية كان "إشارة واضحة" إلى الغرب بشأن إمدادات
األسلحة إلى أوكرانيا .ومع ذلك  ،شدد باور على أن توريد األسلحة ال ينتهك أي قواعد دولية.
في خطابه العلني يوم  13مارس  ،أدلى رئيس الفاتيكان  ،البابا فرانسيس  ،ببيان يدعم أوكرانيا .ووصف أعمال
الجيش الروسي بـ "البربرية" خالل حصار وقصف ماريوبول .كما دعا البابا املعتدي إلى وقف الهجوم على أوكرانيا.
ستزود جمهورية التشيك أوكرانيا بمواد عسكرية وأسلحة إضافية بقيمة ال تقل عن  725مليون كرون ) 31.5مليون
دوالر( .أرسلت جمهورية التشيك بالفعل بنادق آلية ومدافع رشاشة ومدافع رشاشة وذخيرة إلى أوكرانيا .باإلضافة
إلى ذلك  ،تم تقديم العتاد العسكري واملساعدة الطبية.
عزلة روسيا الدولية:
 قررت أربع منظمات تقدم اعتمادات لجامعات العالم تعليق جميع األنشطة املتعلقة بالعضوية واالعتماد فياملؤسسات الروسية تضامناً مع أوكرانيا.
خاصه:
• رابطة تطوير كليات األعمال الجامعية ) (AACSB؛
• رابطة خريجي األعمال.
• رابطة برامج ماجستير إدارة األعمال ).(AMBA
• شبكة عاملية من كليات األعمال والشركات والجمعيات املشاركة في تطوير اإلدارة ).(EFMD
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.

