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الغزو الروسي ألوكرانيا
 17مارس  2022اعتبارًا من  18 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
بعد ثالثة أسابيع من الحرب  ،تحاول القوات الروسية مواصلة هجومها االستراتيجي ضد أوكرانيا .تهدف الجهود
الرئيسية لالتحاد الروسي إلى التقدم في منطقتي لوهانسك ودونيتسك .باإلضافة إلى ذلك  ،يستمر أسلوب الهجمات
الصاروخية والقنابل على البنية التحتية املدنية في املناطق التي ال توجد فيها أعمال عدائية نشطة.
اتجاهات كييف وزيتومير:
نتيجة القصف في منطقة سفياتوشينسكي في كييف  ،اشتعلت النيران في مستودع وسيارتني  ،مما أسفر عن مقتل
شخصني على األقل  ،وفًقا لدائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.
في  17مارس  /آذار  ،استخدمت نيران املدفعية الثقيلة لقصف منازل سكنية في قرية نوفي بتريفتسي )منطقة
كييف(  ،مما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر عامني وإصابة أربعة أشخاص.
تم تنفيذ ضربات صاروخية على التجمعات السكانية في منطقة بروفارسكي.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
تواصل القوات الروسية حصارها الجزئي ملدينة تشيرنيهيف  ،وتقوم بقصف املدينة باملدفعية .في الساعات األربع
صا.
والعشرين املاضية  ،قتل  53شخ ً
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
ال في بلدة روبيجني )منطقة لوهانسك( ليلة  16و  17مارس  ،وفًقا لسيرهي هايداي
تم إحراق ما ال يقل عن  27منز ً
 ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك .اندلع ما ال يقل عن خمسة حرائق أخرى في بوباسنا وواحد في
سيفيرودونتسك .في وقت الحق من املساء في سيفيرودونتسك  ،أطلق الجيش الروسي النار على ملجأ لألمهات
الالئي لديهن أطفال .نتيجة لذلك  ،في روبيجن  ،تمكنت القوات الروسية من التقدم خارج مواقعها لتطويق
سيفيرودونيتسك.
في ليلة  18-17مارس  ،تم قصف سيفيرودونيتسك وروبيجن .قتل شخصان في سيفيرودونتسك وأصيب  4آخرون.
بحسب فينيامني سيتوف  ،رئيس مجتمع ميريفا في بلدة ميريفا )منطقة خاركيف(  ،في صباح يوم  17مارس  /آذار
 ،دمر قصف مدرسة ومركز ثقافي  ،وألحق أضراًرا بمنازل مجاورة .وقتل جراء القصف  21شخصا واصيب 25
اخرون  10 ،منهم في حالة خطيرة.
أطلقت القوات الروسية قنابل عنقودية على بلدة كوزاشا لوبان الحضرية )منطقة خاركيف(  ،حسبما أفاد عمدة
ديرغاتشيف فياتشيسالف زادورينكوُ .قتل ما ال يقل عن  6أشخاص.
اندلع حريق في سوق باراباشوفو نتيجة قصف خاركيف .قال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن أحد موظفي
خدمة الطوارئ الحكومية توفي.
االتجاه الجنوبي:
قال رئيس البلدية يفني فيليتشكو  ،إنه نتيجة لقصف فوزنيسنسك  ،تضرر املستودع الذي تم تخزين األسلحة فيه.
نتيجة للهجوم املضاد للقوات املسلحة األوكرانية  ،تم تحرير قرية بوساد  -بوكروفسكي في منطقة خيرسون على
طريق ميكواليف  -خيرسون السريع .وهكذا  ،في األيام األخيرة  ،تم فتح الطرق املؤدية إلى ميكواليف.
االتجاه املركزي:
وقال أولكسندر فيلكول  ،رئيس اإلدارة العسكرية في كريفي ريه" :في ليلة  17-16مارس  ،تم قصف قرية
ماريانسكي في منطقة دنيبروبتروفسك من قبل عائلة جراد".
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أفادت القيادة الجوية الشرقية أن الدفاع الجوي دمر صاروخني للعدو فوق منطقة دنيبروبتروفسك.
مواجهة املعلومات
بمساعدة معدات الحرب اإللكترونية  ،أطلقت القوات الروسية بثًا إذاعيًا يدعو إلى إلقاء السالح.
الرواية الروسية املزيفة حول وجود أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا ال تزال قيد النشر .قدم رئيس قوات
الدفاع اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات املسلحة الروسية إحاطة عن املعامل البيولوجية األمريكية في
أوكرانيا التي يُزعم أنها أصابت الطيور بالفيروسات ودرس طرق هجرتها إلى األراضي الروسية.
أفاد مركز مكافحة املعلومات املضللة التابع ملجلس األمن القومي والدفاع األوكراني أنه تم نشر معلومات مزيفة على
اإلنترنت تفيد بأن السلطات األوكرانية تخلت عن ماريوبول.
الحالة االنسانية
بتأريخ  17آذار تم تفعيل  8من املمرات اإلنسانية التسعة املخطط لها .ومع ذلك  ،أثناء اإلخالء في منطقة بوتشا  ،تم
إطالق النار على أعمدة اإلخالء بالدبابات .ونتيجة لذلك  ،قتل ضابط شرطة وجرح آخر .وحدث نفس املوقف في
إيربني عندما اصطدمت قذيفة برد بسيارة للشرطة.
تخضع ماريوبول للحصار منذ  16يومًا .في األيام األخيرة  ،تمكن حوالي  30ألف شخص فقط من إخالء املدينة
بواسطة سياراتهم الخاصة.
يتواصل اختطاف ممثلي الحكم الذاتي للمدينة األوكرانية  ،وتم اختطاف فيكتور تيريشينكو  ،رئيس املجتمع اإلقليمي
في منطقة فيليكوبورلوتسكي في منطقة خاركيف  ،من مكتبه.
قتل  108أطفال خالل الحرب في أوكرانيا .إلى جانب القتلى  ،أصيب حتى صباح  17آذار )مارس( الجاري أكثر
ال بجروح جراء القصف والهجمات الصاروخية.
من  120طف ً
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  17مارس  ،ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خطابًا بالفيديو أمام البوندستاغ األملاني .وأكد
زيلينسكي في خطابه أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم من أوروبا وخاصة أملانيا إلنهاء الحرب من جانب روسيا.
في  17مارس  ،أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  ،تم خاللها إيالء
اهتمام خاص ملواصلة الحوار السلمي.
أجرى وزير الخارجية دميترو كوليبا محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو  ،الذي قام بزيارة إلى
أوكرانيا .وشدد الوزير على استعداد أنقرة ملواصلة جهود الوساطة إلنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
اعتمد البرملان الليتواني باإلجماع قراًرا يدعو األمم املتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان منطقة حظر طيران فوق
أوكرانيا .تم اإلعالن عن ذلك في  17مارس من قبل الخدمة الصحفية لـالبرملان الليتواني .واتخذ نفس القرار من قبل
البرملان في التفيا.
كما أصبح معروفاً أن لجنة وزراء مجلس أوروبا أعلنت إنهاء أي عالقات مع بيالروسيا بسبب مشاركتها الفعالة في
العدوان الروسي على أوكرانيا.
في  17مارس  ،أغلقت كندا املجال الجوي أمام مشغلي الطائرات والطائرات في بيالروسيا دعمًا للعدوان الروسي
على أوكرانيا  ،وفًقا لوزارة النقل الكندية .هذا التقييد جزء من سلسلة من اإلجراءات االقتصادية ضد مؤيدي روسيا
املباشرين .باإلضافة إلى ذلك  ،وسعت البالد حزمة العقوبات ضد  22من كبار املسؤولني في وزارة الدفاع في
بيالروسيا .من اآلن فصاعًدا  ،سيتم تجميد ممتلكاتهم في كندا  ،ولن يتمكن هؤالء األشخاص من دخول البالد.
رفضت وكالة الفضاء األوروبية ) (ESAالعمل مع روسكوزموس لتطوير إكسو مارس
 ،وهو برنامج استكشاف مشترك للمريخ.
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أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا قدمت مساعدات مالية ألوكرانيا بمبلغ
 300مليون يورو .وأدان الوزير الفرنسي بشدة األعمال العسكرية الروسية ضد السكان املدنيني واملستوطنات في
أوكرانيا في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي.
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.

