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الغزو الروسي ألوكرانيا
 15مارس  2022اعتبارًا من  16 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
اتجاهات كييف وزيتومير:
في  15مارس  /آذار  ،في منطقة سفياتوشينسكي في كييف  ،تضرر منزل سكني نتيجة سقوط ذخائر  ،مما أسفر
صا من املنزل.
عن مقتل  4أشخاص .تم إجالء  35شخ ً
نتيجة الغارات الجوية على بلدة مالني وقرية يوريفكا في منطقة جيتومير  ،قتل شخص وأصيب اثنان .تم تدمير
منزلني خاصني وتضرر ما يصل إلى عشرة منازل.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في  15مارس  ،حوالي الساعة  ، 11:00أصاب القصف في خاركيف ثالثة مبان سكنية متعددة الطوابق .وأنقذت
صا.
الخدمات املنقذة للحياة  33شخ ً
اعتباًرا من الساعة  ، 19:00صرح رئيس إدارة والية خاركيف اإلقليمية  ،أوليه سينيهوبوف  ،أن القوات املسلحة
ألوكرانيا صدت هجومًا شنته القوات الروسية بالقرب من خاركيف ودفعتهم إلى ما وراء مواقعهم السابقة.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في منطقة دونيتسك  ،قصفت قرية أولكساندروبيل في منطقة كوستيانتينيف  ،وأصيب شخص  ،وتضرر املبنى
اإلداري.
وفًقا لرئيس بلدية نيكوبول  ،أوليكساندر سايوك  ،تم قصف املنطقة الواقعة بني نيكوبول وقرية أوليكسييفكا في منطقة
دنيبروبتروفسك  ،حيث كانت القوات الروسية تتقدم نحو زابوريجيه.
االتجاه الجنوبي:
في صباح يوم  15مارس  /آذار  ،شن هجوم صاروخي من السفن والجو على قرية في منطقة أوديسا  ،مما أدى
إلى إصابة شخصني.
أفاد نائب وزير الشؤون الداخلية األوكراني أنطون جيراتشينكو أنه "في حوالي  16مارس  ،كان هناك صاروخ
مكثف ونيران مدفعية من السفن بالقرب من شاط‚ قرية توزال األوكرانية في منطقة أوديسا".
االتجاه املركزي:
وبحسب رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك  ،فقد تعرضت مطار دنيبرو لضربتني صاروخيتني ليلة
 14إلى  15مارس  ،مما أدى إلى تدمير املدرج وإلحاق أضرار باملحطة.
مواجهة املعلومات
اعتقلت دائرة األمن األوكرانية أحد املتسللني الذين زودوا الجيش الروسي )بما في ذلك كبار القادة العسكريني(
باتصاالت الهاتف املحمول في أوكرانيا.
أبلغ مركز مكافحة املعلومات املضللة التابع ملجلس األمن القومي والدفاع األوكراني عن نوع جديد من تهديد
املعلومات .يرسل مستخدمو الروبوت أو الحسابات الشخصية رسائل في غرف الدردشة الكتشاف مدى الضرر الناتج
عن القصف واملوقع الدقيق لتصحيح الحريق.
أنشأت وزارة التحول الرقمي األوكرانية لعبة على اإلنترنت يتم من خاللها تنفيذ هجمات مستهدفة لحظر املواقع
الروسية التي تخدم الجيش الروسي.
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الحالة االنسانية
صا من البلدات املحاصرة
في  15مارس  ،تم تشغيل  7ممرات إنسانية من أصل  ، 9وتمكنت من إجالء  2893شخ ً
في منطقة دونيتسك  ،بما في ذلك ماريوبول  ،وكذلك مناطق سومي وخاركيف.
كانت ماريوبول محاصرة منذ أوائل مارس .املدينة تحت قصف مستمر بالطائرات واملدفعية .حاليا  ،يتم احتجاز
 400شخص مع الطاقم الطبي كرهائن في مستشفى العناية املركزة اإلقليمي.
بلدة إيزيوم في منطقة خاركيف على شفا كارثة إنسانية وهي محاصرة منذ أسبوعني .صرح نائب رئيس البلدية
فولوديمير ماتسوكني قائ ً
ال" :ال أحد يدفن املوتى .ال يتم تقديم املساعدة الطبية .ال توجد وسيلة إليصال املساعدات
اإلنسانية بكميات كافية .من املستحيل إخراج الناس".
ال وأصيب أكثر من  100في أوكرانيا.
حتى  15مارس  /آذار  ،وفقاً ملكتب املدعي العام ُ ،قتل  97طف ً
لقي املصور الصحفي ومصور قناة فوكس نيوز بيير زاكرزوسكي مصرعه أثناء قيامه بتجميع األخبار في منطقة
كييف .مراسل آخر للشبكة  ،بنيامني هول  ،دخل املستشفى .في املجموع ُ ،قتل ستة صحفيني وجُرح سبعة منذ بدء
النزاع.
اكتملت أعمال البحث واإلنقاذ بعد الهجوم الجوي على املدرسة في منطقة ميكواليف في  13مارس .أطلق رجال
اإلنقاذ سراح  3ضحايا وجثث  7أشخاص من تحت األنقاض .اصيب اجمالى  80شخصا  ،من بينهم طفالن  ،فى
منطقة ميكواليف خالل النهار.
صا من
وفقا لسيرهي هايداي  ،رئيس إدارة والية لوهانسك اإلقليمية  ،تعرضت حافلة اإلجالء التي تقل أشخا ً
روبيجني في منطقة لوهانسك إلطالق النار في  15مارس.
يحتجز الجانب الروسي بالقوة ممثلني عن الحكومة الذاتية ملدينة أوكرانيا  ،وهم :إيفان فيدوروف وسيرهي بريما
)ميليتوبول(  ،ويفغيني ماتفيف )دنيبرورودين(  ،وأليكساندرا موسينكو )تشوالكيفكا  ،منطقة خيرسون( .كما تم إلقاء
القبض على املنقذ األوكراني أوليكسي دانتشينكو.
وفًقا لوزارة الشؤون الداخلية األوكرانية  ،تم تدمير  3500من مرافق البنية التحتية  ،بما في ذلك  230مرفًقا للبنية
التحتية للنقل  ،و  165مرفًقا لدعم الحياة  ،مثل محطات الطاقة الفرعية وأنابيب الغاز  ،تم تدميرها كليًا أو جزئيًا.
وألحقت القذائف والقصف أضرارا أيضا بأكثر من  400مؤسسة تعليمية  59 ،منها دمرت بالكامل.
في أقل من ثالثة أسابيع  ،تضرر ما ال يقل عن  28مبنى ذا أهمية روحية )بما في ذلك الكنائس األرثوذكسية
واملعاهد الدينية واملعابد اليهودية( في ست مناطق على األقل من أوكرانيا.
تقدر املنظمة الدولية للهجرة أن عدد األوكرانيني الذين غادروا البالد منذ بداية الحرب الشاملة وصل إلى  3ماليني.
مقاومة
يواصل سكان املستوطنات املحتلة مؤقتًا في منطقة خيرسون االحتجاج .على وجه الخصوص  ،نظم سكان خيرسون
مسيرات خالل اليوم لدعم أوكرانيا  ،وكذلك سكان أحد أكبر منتجعات البحر األسود  -قرية آيرون بورت.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  15مارس  ،تمت املوافقة على املرسوم الرئاسي بشأن تمديد األحكام العرفية في أوكرانيا حتى  24أبريل
 2022ضمناً .اعتمد البرملان األوكراني  21قانونًا لدعم البالد خالل األحكام العرفية وتعزيز النظام االقتصادي .على
وجه الخصوص  ،يوفر نظامًا مبسطًا للضرائب للشركات الكبيرة  ،وإلغاء ضرائب اإلنتاج على الوقود وتخفيض ضريبة
القيمة املضافة  ،وإعفاء رواد األعمال من القطاع الخاص من دفع مساهمة اجتماعية واحدة وأكثر من ذلك .كما وافق
رئيس أوكرانيا على التعديالت التي أدخلت على العديد من القوانني التي تحدد املسؤولية الجنائية لألنشطة التعاونية.
تواصل أوكرانيا وروسيا عملية التفاوض  -وينصب التركيز على مناقشة القضايا العامة للتسوية ووقف إطالق النار
وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا .وبحسب خطاب زيلينسكي في  16مارس  ،فإن "املواقف في املحادثات تبدو
أكثر واقعية .ومع ذلك  ،ال يزال هناك متسع من الوقت لكي تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا " .ومن املقرر
استئناف املفاوضات في  16مارس.
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وافق مجلس االتحاد األوروبي على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا .في  15مارس  ،تعرضت روسنفت
وجازبرومنفط وترانسنيفت لعقوبات االتحاد األوروبي الجديدة .وسعت الواليات املتحدة وكندا العقوبات املفروضة على
مسؤولي الدفاع الروس .وانضم  370فرًدا آخر من روسيا البيضاء وروسيا إلى قائمة عقوبات اململكة املتحدة.
زار رؤساء حكومات بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا كييف باالتفاق مع االتحاد األوروبي .الغرض من الزيارة هو
تأكيد الدعم لسيادة أوكرانيا واستقاللها  ،باإلضافة إلى تقديم حزمة واسعة من الدعم ألوكرانيا في الحرب .كما
وصل مفوض االتحاد األوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس سينكيفيسيوس إلى أوكرانيا .في  15مارس  ،قام وزير
الخارجية الليتواني غابريليوس الندسبيرجيس بزيارة عمل إلى أوكرانيا .وتم تبني بيان مشترك يدين تصرفات روسيا
خالل الزيارة  ،مؤكدا أن بيالروسيا متورطة بشكل مباشر في العدوان.
في  15مارس  ،أوصت الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا باإلجماع باستبعاد روسيا من مجلس أوروبا.
أفاد عدد من وسائل اإلعالم مؤخًرا بطلب روسيا من الصني للحصول على دعم مالي وتقني وغذائي .تم رفض هذه
املعلومات من قبل كال البلدين .حذرت الواليات املتحدة الصني من العواقب املحتملة لدعم روسيا للصني  ،بما في ذلك
العقوبات.
في  15مارس  ،وقع جو بايدن أخيًرا قراًرا بتقديم  13.6مليار دوالر كمساعدات طارئة ألوكرانيا .وستتلقى أوكرانيا
 200مليون دوالر إضافية من البنك الدولي على خلفية العدوان الروسي .تهدف األموال إلى دعم الضمان االجتماعي
للفئات الضعيفة.
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.

