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الغزو الروسي ألوكرانيا
 14مارس  2022اعتبارًا من  15 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
يقدر إجمالي الخسائر القتالية للقوات الروسية في الفترة من  24فبراير إلى  14مارس بأكثر من  12000رجل
وأكثر من  389دبابة و  1866مركبة مدرعة ومعدات سيارات و  167طائرات وطائرات هليكوبتر .واصلت القوات
الروسية تركيز جهودها الرئيسية في اتجاه ماريوبول  ،اتجاه دونيتسك  ،في محاولة لتطويق ميكواليف والتقدم نحو
كريفي ريه.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في  14مارس الساعة  ، 05:09أصابت قذيفة مدفعية مبنى سكني من تسعة طوابق في منطقة أوبولونسكي في
كييف ودمرت املبنى جزئيًاُ .قتل شخصان  ،ونقل ثالثة آخرون إلى املستشفى .كما تم قصف مصنع تابع ملصنع
طائرات أنتونوف اململوك للدولة.
في حوالي الساعة  ، 11:00تم إسقاط صاروخ كروز روسي فوق مدينة كييف .سقط الحطام على كورينيفكا  ،مما
أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة .6
في  14آذار  /مارس  ،قصف الجيش الروسي إحدى قوافل املدنيني التي تم إجالؤها من هوستوميل في منطقة
كييف.
في الليلة من  14إلى  15مارس  ،سُمع دوي عدة انفجارات في كييف في أجزاء مختلفة من املدينة .أصابت قذيفة
روسية مبنى شاهق االرتفاع في حي بودولسكي  ،مما أدى إلى اندالع حريق من الطابق األول إلى الطابق الخامس.
وفقا للمعلومات األولية  ،تم نقل شخص واحد إلى املستشفى .كما أدى القصف إلى تدمير منزل من طابقني في
منطقة أسوكوركي .يتم التحقق من البيانات الخاصة بالضحايا.
في  14آذار  /مارس  ،شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على مبان إدارية في ستافيش )منطقة جيتومير(.
أدى الهجوم إلى إصابة أربعة أشخاص وتدمير سبعة مبانٍ بشكل مبدئي .عمليات البحث جارية.
مرة أخرى  ،دمر الجيش الروسي خط نقل الطاقة الذي يمد الطاقة إلى محطة الطاقة النووية تشيرنوبيل وبلدة
سالفوتيتش بعد أن استأنف عمال أوكرنيرغو إمداد الطاقة إلى املدينة و محطة الطاقة النووية تشيرنوبيل في 13
مارس .من  9إلى  14مارس  ،عملت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية على مولدات الديزل.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
في  13مارس  /آذار  ،نفذت القوات الروسية غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان في تشوباخيفكا وأولينينسكي
في منطقة أوختيرسكي )منطقة سومي( ضد مواقع تخزين املعدات الزراعية .نتيجة الضربة  ،تم تدمير جميع املعدات
 ،بما في ذلك أكثر من  30وحدة .أفادت املديرية الرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية أن القوات
الروسية كانت تدمر بنشاط املعدات الزراعية ملنع بدء حملة البذر وما تالها من أزمة غذائية إنسانية.
دمر الجيش الروسي جامعة "تشيرنيهيف بوليتكنيك" الوطنية خالل غارة جوية ليلية .كما قصف املعتدون احدى
محطات الضخ في تشرنيهيفودوكانال .وبحسب املعطيات األولية ُ ،قتل  4أشخاص .باإلضافة إلى ذلك  ،أصابت
القذائف سوق بريفوكسالني  ،وقاعدة تجارة الجملة والتجزئة  ،والعديد من املباني السكنية  ،واملبنى اإلداري لشركة
مساهمة تشيرنيهيفغاز و  4مركباتُ .قتل ما مجموعه  10أشخاص نتيجة قصف تشيرنيهيف في  14مارس  ،وفًقا
للمعلومات األولية.
في ليلة  14آذار  /مارس  ،نفذت القوات الروسية قصًفا جويًا للقطاع الخاص في أوختيركا واملباني السكنية  ،ما
أدى إلى مقتل  3أشخاص على األقل.
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عندما قصفت قوات االحتالل الروسي قرية أوليسيفكا )منطقة تشيرنيهيف(  ،أصابت قذيفة مبنى على أراضي منشأة
لتخزين الغاز تحت األرض.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في ليلة  14آذار  /مارس  ،كثف املعتدون الروس قصفهم على منطقة خاركيف .واستمر قصف املركز اإلقليمي من
األراضي الروسية بأنظمة صواريخ إسكندر .قصفت القوات الروسية املناطق السكنية باملدينة  ،ودمرت مبنى من
أربعة طوابق في املركز التاريخي  ،والذي كان نصبًا تذكاريًا للهندسة املعمارية.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
قصفت القوات املسلحة الروسية جسرا بالقرب من كاميانسك .ال يوجد اتصال نقل بني إنيرهودار و زابوروجي.
دمرت القوات الروسية محطات معالجة مياه الصرف الصحي في فاسيليفكا )منطقة زابوروجي( .بدون مرافق
معالجة مياه الصرف الصحي العاملة في محطة فاسيليفكا إلمداد املياه ومياه الصرف الصحي  ،ستدخل مياه
الصرف الصحي من املدينة إلى نهر دنيبرو دون تنقية.
في اتجاه دونيتسك  ،حاولت القوات الروسية كسر دفاع وحدات القوات املسلحة األوكرانية .خالل صد الهجوم ،
خسرت وحدات القوات املسلحة الروسية ما يصل إلى  100فرد ودبابتني وثالث مركبات قتال مشاة وناقلة جند مدرعة
 ،ثم تراجعت بعد ذلك.
صا مصرعهم وأصيب  28آخرون في وسط دونيتسك التي تحتلها روسيا نتيجة سقوط
في  14مارس  ،لقي  20شخ ً
أجزاء من الصواريخ.
اتجاهات ميكواليف وخيرسون:
في صباح يوم  14آذار  /مارس  ،قصف الجيش الروسي بلدة سنيهوريفكا وبلدة بيرفومايسكي في منطقة
ميكواليف في صباح يوم  14آذار  /مارس .ونتيجة للهجوم  ،لحقت أضرار بالعديد من املباني السكنية.
االتجاه الغربي:
استشهد  9اشخاص واصيب  9اخرون بجروح نتيجة قصف صاروخي للقوات الروسية على برج تلفزيوني في قرية
انتوبيل بمنطقة ريفني.
مقاومة
في منطقة زابوروجي  ،يواصل سكان البلدات التي احتلتها القوات الروسية مؤقتًا التجمع لالحتجاجات ضد الغزاة.
سار سكان بريمورسك في وسط املدينة في الصباح .ظهرا خرج سكان بيرديانسك للقيام بعمل مقاومة ضد املعتدين.
واصل سكان ميليتوبول التجمع لالحتجاجات .ومع ذلك  ،في  14آذار  /مارس  ،طوّق الجيش الروسي الساحة
املركزية في ميليتوبول ومنعت السكان من الذهاب إلى املسيرة ؛ تم اختطاف ناشطني اثنني ونقلهما إلى مكان
مجهول.
وخرج نحو ألف من سكان قرية بيلوزركا قرب خيرسون في الصباح لتجمع سلمي ضد املحتلني الروس ولم يسمحوا
بمرور رتل من معدات العدو.
مواجهة املعلومات
بدأت وزارة الدفاع األوكرانية في استخدام نظام التعرف على الوجه لشركة  Clearview AIاألمريكية .لديه حق
الوصول إلى قاعدة بيانات من  10مليارات صورة  2 ،مليار منها من شبكة فكونتاكتي.
في منطقة زيتومير  ،هاجم قراصنة املوقع اإللكتروني للمجلس اإلقليمي ونشروا رسالة وهمية حول اإلخالء .في
مناطق أوديسا  ،تشيركاسي  ،فولني  ،فينيتسا  ،زيتومير  ،تم بالفعل شن هجمات إلكترونية ضد مواقع الحكومة
املحلية.
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الحالة االنسانية
في اليوم التاسع عشر من الحرب يواصل املعتدون الروس إطالق النار على املدنيني والبنية التحتية .في  14مارس ،
الساعة  9صباحًا  ،تم فتح  10ممرات إنسانية في أوكرانيا إلجالء السكان من املستوطنات املتضررة من قصف
الجيش الروسي.
منعت القوات الروسية مئات اآلالف من املدنيني في كييف وماريوبول وفولنوفاكا في منطقة دونيتسك دون طعام أو ماء
أو رعاية طبية أو غير ذلك من وسائل العيش .سقط آالف املدنيني الذين قتلوا في القصف املستمر  ،بما في ذلك
محاوالت اإلخالء عبر ممرات إنسانية مرتبة مسبًقا  ،ضحايا لحصار ماريوبول الروسي .تمكنت أكثر من  160سيارة
خاصة من مغادرة ماريوبول في طريقها إلى بيرديانسك بعد فتح املمر في  14مارس  /آذار .ولم تصل شحنة
املساعدات اإلنسانية التي تحمل الطعام واملاء واملالبس إلى ماريوبول.
نقل الجيش الروسي عمدة ميليتوبول املختطف  ،إيفان فيدوروف  ،إلى لوهانسك املحتلة  ،حيث اتهم بارتكاب
"اإلرهاب".
أطلق معتدون روس النار على  15مستوطنة في منطقة دونيتسك  ،وقتل شخصان على األقل  ،ويتم توضيح املعلومات
حول القتلى والجرحى.
ذهب حوالي  2.7مليون امرأة وطفل وكبار أوكراني إلى الخارج بسبب األعمال العدائية في أوكرانيا التي سببها
الغزو الروسي .استقبلت البلدان التالية أكبر عدد من الالجئني من أوكرانيا :بولندا  -حوالي  1.5مليون  ،املجر  -أكثر
من  200ألف  ،سلوفاكيا  -حوالي  150ألف  ،مولدوفا  -حوالي  100ألف  ،رومانيا  -حوالي  100ألف.

االستجابة الدولية
اعتمد رؤساء حكومات أوكرانيا وجمهورية بولندا وجمهورية ليتوانيا إعالنًا مشترًكا يدين الغزو العسكري غير املسبوق
والوحشي وغير املبرر ألوكرانيا .ودعت األطراف املجتمع الدولي إلى مواصلة زيادة الضغط على روسيا  ،ال سيما
من خالل زيادة تعزيز سياسة عقوبات صارمة ومتسقة وطويلة األمد .تؤيد بولندا وليتوانيا منح أوكرانيا "فوًرا" وضع
دولة مرشحة لعضوية االتحاد األوروبي .جاء ذلك في بيان مشترك ملثلث لوبلني.
دعا برملان جمهورية إستونيا الدول األعضاء في األمم املتحدة إلى إغالق األجواء فوق أوكرانيا .هذا هو القرار األول
من برملان بلد عضو في االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي .دعا البرملانيون اإلستونيون إلى فرض حظر تجاري
شامل وفوري على االتحاد الروسي وبيالروسيا  ،مما سيحد من احتمال قيام الدول املعتدية بشن حرب.
وافق االتحاد األوروبي على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا .تستهدف العقوبات
الجديدة األفراد والكيانات القانونية املتورطة في العدوان على أوكرانيا  ،باإلضافة إلى العديد من قطاعات االقتصاد
ضا على بيان ملنظمة التجارة العاملية بشأن عدوان
الروسي .باإلضافة إلى ذلك  ،وافق سفراء االتحاد األوروبي أي ً
روسيا على أوكرانيا  ،والذي يدعو إلى إلغاء املزايا التي تتمتع بها روسيا كعضو في املنظمة  ،وإلغاء طلب بيالروسيا
لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية.
ستقدم األمم املتحدة  40مليون دوالر إضافية كمساعدات إنسانية ألوكرانيا وتشكل فريق استجابة ملعالجة آثار
الحرب على االقتصاد العاملي.
خالل ثمانية عشر يومًا من الغزو املسلح للجيش الروسي ألوكرانيا  ،فرض املجتمع الدولي بالفعل  3612إجراءً مقيًّدا
ضد روسيا.
قال رئيس الوزراء  ،بيترو فياال  ،إن جمهورية التشيك تعلق إصدار جميع التأشيرات  ،باستثناء اإلنسانية  ،للمواطنني
الروس.
صرحت إسرائيل أنه على الرغم من أنها لن تنضم إلى العقوبات املفروضة على روسيا  ،إال أنها لن تسمح باستخدام
أراضيها كوسيلة للتحايل على العقوبات.
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تراجعت األسهم الصينية في هونغ كونغ وسط تقارير عن تقديم الصني ما يقرب من  2.1تريليون دوالر من
املساعدات العسكرية لروسيا  ،وهو رقم قياسي منذ أزمة .2008
انضم عدد من الشركات العاملية إلى مبادرة العزلة الشاملة والتدريجية لروسيا:
• توقف شركة مستحضرات التجميل أفون جميع االستثمارات في روسيا وتوقف تصدير املنتجات من املصنع الروسي
إلى جميع األسواق األخرى .كما تم إنهاء التعاون بني افون اوكرانيا وافون روسيا.
• أعلنت شركة ريكوه اليابانية املتخصصة في إنتاج الطابعات والكاميرات وغيرها من األجهزة متعددة الوظائف  ،عن
تعليق اإلمدادات إلى روسيا.
• أوقفت شركة بريدجستون اليابانية متعددة الجنسيات  ،وهي أكبر شركة لتصنيع اإلطارات في العالم  ،اإلنتاج في
روسيا واالستثمارات واإلمدادات إلى الدولة "املعتدية".
• عمالق األدوية األملاني باير يعلق استثماراته في روسيا وبيالروسيا.
• توقفت شركة مستحضرات التجميل اموي عن توريد منتجاتها إلى روسيا وأغلقت جميع عملياتها في سوق الدولة
"املعتدية".
• بنك االستثمار األمريكي سيتي غروب يقلل من وجوده في روسيا ولن يقبل عمالء جدد.
• أعلنت شركة بورکهارت کامبرشن
السويسرية  ،إحدى الشركات العاملية الرائدة في تصنيع الضواغط الترددية الصناعية  ،عن رفضها تصدير منتجاتها
إلى روسيا.
• شركة الكمبيوتر أسوس تنضم إلى الحصار الرقمي وتترك 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 .ها
في حالة وجود أخبار كاذبة.

