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الغزو الروسي ألوكرانيا
 18مارس  2022اعتبارًا من  19 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
منذ بداية الغزو الروسي ألوكرانيا  ،تمكنت القوات املسلحة ألوكرانيا من تحرير أكثر من  30منطقة مأهولة بالسكان
في منطقة كييف  ،والتي تم االستيالء عليها مؤقتًا.
أشارت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية إلى أنه في االتجاه الجنوبي  ،تقوم القوات الروسية ببناء نظام
الدعم اللوجستي الخاص بها وال تقوم بأي عمليات هجومية نشطة.
اتجاهات كييف وزيتومير:
قال أولكساندر جروزيفيتش  ،نائب رئيس أركان قيادة القوات البرية للقوات املسلحة  ،إنه على الضفة اليمنى من
كييف  ،طردت القوات املسلحة األوكرانية وحدات من القوات الروسية على بعد  70كيلومتًرا من العاصمة .كما يجري
العمل على تقوية الحلقة الثالثة البعيدة من دفاعات كييف.
في صباح يوم  18مارس  ،تم قصف منطقة سكنية في حي بوديلسكي في كييف .ونتيجة سقوط شظايا صاروخ ،
تضرر  6منازل  ،ومقتل شخص واحد  ،وإصابة  19آخرين  ،من بينهم  4أطفال.
في منطقة بوتشا بمنطقة كييف  ،أسقطت وحدات الدفاع الجوي للجيش األوكراني طائرة قاذفة مقاتلة روسية من
طراز  SU-34باستخدام نظام دفاع جوي محمول من طراز ستينغر.
أسفر قصف على مدينة مكاريف )منطقة كييف( في  18آذار  /مارس عن مقتل  6أشخاص وإصابة  5آخرين .أعلن
ذلك النائب األول لرئيس مجلس كييف اإلقليمي ياروسالف دوبريانسكي.
وفًقا لدائرة الطوارئ الحكومية األوكرانية  ،في ليلة  18مارس  ،نتيجة القصف املدفعي على قرية زالسيا )منطقة
جيتومير(  ،تضرر مبنيان سكنيان ومبنى خارجي.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
وذكر املكتب الصحفي لقيادة العمليات "الشمالية" أن القوات املسلحة األوكرانية صدت خالل الساعات األربع
والعشرين املاضية محاولتني هجوميتني شنتهما القوات الروسية بالقرب من تشيرنيهيف.
في صباح يوم  18مارس  ،دمرت القوات املسلحة األوكرانية مجمع استطالع إلكتروني "ثورن" بالقرب من
تشيرنيهيف ومركز قيادة ومراقبة لكتيبة تكتيكية ملجموعة من القوات الروسية.
في  18مارس  ،حوالي الساعة  4:00مساءً  ،اشتعلت النيران في مبنى مستودع بمواد الطالء نتيجة قصف مدفعي
في مدينة سومي .مبدئيا لم يكن هناك ضحايا أو إصابات.
وفًقا لرئيس إدارة والية سومي اإلقليمية دميترو زيفيتسكي  ،فقد تم قصف مستشفى في بلدة تروستيانتس )منطقة
سومي(.
اتجاهات خاركيف ولوغانسك:
أفادت خدمة الطوارئ الحكومية أنه في صباح يوم  18مارس في خاركيف  ،تعرض املبنى األكاديمي ملؤسسة للتعليم
ال عن تدمير مبنيني سكنيني مجاورينُ .قتل شخص واحد وجُرح ما ال يقل عن 12
العالي ألضرار جسيمة  ،فض ً
صا.
شخ ً
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في  18مارس  ،لقيت عائلة مكونة من  3بالغني وطفلني حتفهم نتيجة القصف على قرية زافودي بناحية إيزيوم )منطقة
خاركيف(.
في حوالي الساعة  3:00مساءً  ،أفاد سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،أن الجيش
الروسي أطلق  10قذائف على مستشفى في ليسيتشانسك )منطقة لوهانسك(.
في  18مارس  ،قصف الجيش الروسي سيفيرودونيتسك و روبيجني و بريفيليا و كريمينا في منطقة لوهانسك ودمر
صا  ،ومنشآت رعاية صحية  ،وبنية تحتية
 54من مرافق البنية التحتية .وشمل ذلك  19مبنى سكنيًا و  19مسكنًا خا ً
حيوية  ،ومستودعات  ،ومباني خارجية .مقتل  4أشخاص وإصابة  10بجروح.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
وفًقا إليفان أريفييف  ،املتحدث باسم اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزيا  ،في صباح يوم  18مارس  /آذار
 ،وقع قصف جماعي مليدان تدريب عسكري وأحد املصانع ومحجر مجاور في ضواحي زابوريزهزهيا باستخدام
صاروخ متعدد "سميرش" .قاذفات.
أفادت دائرة الطوارئ الحكومية األوكرانية في منطقة زابوريزهجيا أنه في الصباح في منشأة مدنية في قرية
ناتاليفكا )منطقة زابوريزهزهيا(  ،أطلق الجيش الروسي النار على رجال اإلنقاذ الذين جاؤوا إلخماد عواقب القصف
األولي .وأسفر إطالق النار عن مقتل عامل بجهاز طوارئ الدولة وإصابة  5آخرين.
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو  ،بعد الهجوم الصاروخي الصباحي على
صا  ،وقتل  5أشخاص .كما استهدفت قرية أفدييفكا قصف مدفعي أسفر عن إصابة
كراماتورسك  ،أصيب  25شخ ً
 3مواطنني و  2استشهاد .وفي بوكروفسك أسفر قصف بالذخائر العنقودية عن مقتل شخص وإصابة  6بجروح.
كان الجيش الروسي ناجحًا جزئيًا في اتجاه دونيتسك حيث حرم أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف  ،وفًقا
لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية.
االتجاه الجنوبي:
بعد ظهر يوم  18مارس  /آذار  ،تم إطالق هجمات صاروخية على ميكواليفُ .قتل ما ال يقل عن  40جنديًا أوكرانيًا
نتيجة ضربات صاروخية على مقر لواء الهجوم الجوي .79
أفادت القيادة الجوية الجنوبية أنه حوالي الساعة  ، 06:00أسقطت وحدة صواريخ مضادة للطائرات تابعة للقوات
املسلحة األوكرانية صاروخ كروز روسي أطلق من البحر في منطقة أوديسا.
أفاد أوليكسي أريستوفيتش  ،مستشار رئيس املكتب الرئاسي  ،أن الجيش األوكراني قصف مطار تشورنوبايفكا
مرتني في اليوم .تؤكد هيئة األركان العامة لوزارة الدفاع األوكرانية أنه نتيجة للقصف األول  ،تم تدمير مركز قيادة
جيش األسلحة املشتركة الثامن للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية .كما دمرت طائرات وطائرات هليكوبتر روسية
وألحقت أضرارا بها .وقتل في القصف الفريق أندريه موردفيتشيف قائد جيش األسلحة املشتركة الثامن باملنطقة
العسكرية الجنوبية للقوات املسلحة الروسية.
االتجاه املركزي:
في الصباح  ،قال سيرهي بورزوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في فينيتسا  ،إن الدفاع الجوي األوكراني
أسقط ثالثة صواريخ كروز في منطقة فينيتسا.
االتجاه الغربي:
وفًقا ملايور لفيف أندري سادوفي  ،وقع هجوم صاروخي على لفيف في صباح يوم  18مارس .ضربت الدفاعات
الجوية واألربعة األخرى مصنع لفيف إلصالح الطائرات بالقرب من مطار دانيلو هاليتسكي الدولي في لفيف .أصيب
شخص واحد.
مواجهة املعلومات
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يستخدم االتحاد الروسي وسائل التواصل االجتماعي ومصانع التصيد لنشر الرواية القائلة بأن القوات املسلحة
األوكرانية ترسل مقاتلني غير مدربني إلى املعركة.
خالل اإلحاطة التالية التي قدمتها وزارة الدفاع في االتحاد الروسي  ،تم اإلبالغ عن معلومات مزيفة تفيد بأن جهاز
األمن األوكراني ُزعم أن مستشفى مدينة في دنيبرو يخطط لتفجير مبنى عندما تحلق طائرة روسية فوق املدينة.
خالل النهار  ،تم تنفيذ هجمات  DDoSواسعة النطاق على موقع  ، Invaders-rfوالذي يحتوي على جميع املعلومات
املتاحة عن السجناء الروس :أسمائهم وألقابهم  ،ورتبهم  ،وأماكنهم  ،وما إلى ذلك.
الحالة االنسانية
صا .أفادت هيومن
في  18مارس  ،تم تفعيل  7من املمرات اإلنسانية التسعة املخطط لها وتم إجالء  9145شخ ً
رايتس ووتش أن الجانب الروسي يواصل قصف املمرات اإلنسانية في انتهاك لقانون النزاعات املسلحة.
صا حاًدا في الغذاء واملاء
إن الوضع اإلنساني في مدينتي ماريوبول وسومي كارثي .يواجه سكان الحضر نق ً
واألدوية .أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن االحتياجات اإلنسانية في شرق أوكرانيا تزداد حدة .أكثر
من  200000شخص محرومون حاليًا من الوصول إلى املياه في العديد من املستوطنات في منطقة دونيتسك  ،بينما
دمر القصف املستمر في منطقة لوهانسك  ٪80من بعض املستوطنات  ،وترك  97800أسرة بدون كهرباء.
يستمر إنقاذ الناس من تحت مسرح ماريوبول دراما املدمر  ،وال توجد معلومات عن القتلى .وال يزال أكثر من 1300
شخص تحت األنقاض.
تم القبض على دميترو فاسيلييف  ،سكرتير مجلس مدينة نوفا كاخوفكا  ،واحتجز في مركز احتجاز قبل املحاكمة.
صرح رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في خاركيف أوليه سينيجوبوف أن الروس قد أطلقوا سراح رئيس قرية
فيليكوبورلوتسك  ،فيكتور تيريشينكو  ،الذي كان في املستشفى .نشرت املنظمات غير الحكومية التي يقودها اتحاد
هلسنكي األوكراني لحقوق اإلنسان نداءً إلى املجتمع الدولي بشأن عمليات اختطاف وإعدام النشطاء األوكرانيني
والصحفيني واملسؤولني الحكوميني املحليني  ،وقدمت قائمة كاملة باملختطفني.
وقالت مفوضة البرملان األوكراني لودميال دينيسوفا" :اعتباًرا من  18مارس  ،تم فتح  1833قضية جنائية تتعلق
بوقائع جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي خالل الحرب في أوكرانيا" .باإلضافة إلى ذلك  ،وفًقا لها  ،يتلقى
مكتب أمني املظالم شكاوى من األوكرانيني منذ بداية األعمال العدائية في أوكرانيا بشأن جرائم العنف التي ارتكبها
الجيش الروسي  ،بما في ذلك الحرية الجنسية والسالمة الجنسية.
حتى  18مارس  /آذار  ،توفي  109أطفال وأصيب أكثر من  130منذ بداية الحرب في أوكرانيا  ،وفًقا ملكتب
املدعي العام .قالت رئيسة الهيئة الحكومية للعرقية وحرية الضمير  ،أولينا بوهدان  ،إنه منذ بداية املرحلة الجديدة من
الحرب  ،تم تدمير  44مبنى دينيًا  ،معظمها كنائس أرثوذكسية  ،في  7مناطق في أوكرانيا .منذ بداية الحرب  ،لقي
صا مصرعهم وأصيب  889في كييف .سجلت منظمة الصحة العاملية  45هجوما على منشآت طبية
 222شخ ً
أوكرانية منذ بداية الحرب.
وفًقا ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ،أصبح أكثر من  3.2مليون أوكراني الجئني قسريني في الخارج.
مقاومة
قالت دائرة االتصاالت الخاصة الحكومية إن املوقع الرسمي ملركز املقاومة الوطنية تم إنشاؤه بواسطة قوات العمليات
الخاصة التابع للقوات املسلحة ألوكرانيا لدعم وتنسيق كل أولئك الذين يريدون القتال من أجل تحرير أوكرانيا من
الغزاة الروس.
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األحداث السياسية والدبلوماسية
ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مع رئيس املجلس األوروبي تشارلز ميشيل املزيد من الدعم ألوكرانيا في
مواجهة العدوان الروسي  ،وتعزيز التحالف املناهض للحرب  ،وآفاق استعادة السالم في أوكرانيا.
أجرى رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال محادثات مع رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس ودعا فرنسا إلى تشديد
وفرض عقوبات صارمة على روسيا فيما يتعلق بغزوها العسكري ألوكرانيا .ويشمل ذلك تعليق وصول السفن الروسية
إلى املوان šاألوروبية  ،وتعليق التعاون االقتصادي  ،وإلغاء تأشيرات شنغن الحالية الصادرة عن فرنسا للمواطنني
الروس  ،وما إلى ذلك.
في  18مارس  ،أجرى الرئيس األمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جني بينغ حول الحرب
في أوكرانيا .ووصف الزعيم األمريكي العواقب التي ستواجهها بكني إذا قدمت دعما ماديا لروسيا في حربها ضد
أوكرانيا .وشدد بايدن على أنه يدعم الحل الدبلوماسي للصراع .قال شي جني بينغ إن الصراعات واملواجهات
املشابهة للحرب الروسية ضد أوكرانيا ليست في مصلحة أحد .وأضاف الرئيس الصيني أنه يتعني على البلدين توجيه
العالقات الثنائية في االتجاه الصحيح  ،ويتعني على كل منهما تحمل املسؤولية الدولية الواجبة وبذل الجهود من أجل
السالم العاملي.
رفعت منظمة مراسلون بال حدود الدولية لحقوق اإلنسان دعوى قضائية ضد روسيا في املحكمة الجنائية الدولية في
الهاي .وتدعو املنظمة املدعي العام كريم خان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات املسلحة الروسية بحق
اإلعالميني أثناء غزو أوكرانيا.
قال فالديس دومبروفسكيس  ،نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية األوروبية  ،إن أوكرانيا تلقت في  18مارس الجزء
الثاني من الدفعة األولى من مساعدات االتحاد األوروبي املالية الكلية البالغة  300مليون يورو.
انضمت النرويج إلى عقوبات االتحاد األوروبي ضد االتحاد الروسي  ،والتي ستشمل قيوًدا شخصية ضد بعض
ال عن حظر صادرات التكنولوجيا والسلع والخدمات التي يمكن لروسيا
الروس والبيالروسيني ذوي النفوذ  ،فض ً
استخدامها لشن حرب ضد أوكرانيا.
قامت عدة دول أوروبية بطرد دبلوماسيني روس في  18مارس .أعلنت بلغاريا أن  10دبلوماسيني روس غير مرغوب
فيهم  ،ويشتبه في قيامهم بأنشطة استخباراتية .كما انضمت دول مثل التفيا وإستونيا وليتوانيا إلى مبادرة طرد
الدبلوماسيني الروس في نفس اليوم .جميع الدبلوماسيني متهمون بتقويض األمن القومي ونشر الدعاية .باإلضافة
إلى ذلك  ،أصبح معروًفا في  18مارس أن الدبلوماسيني واملوظفني املدنيني في روسيا وبيالروسيا مُنعوا من دخول
البرملان األوروبي .وقال رئيس البرملان األوروبي  ،روبرت ميتزول  ،إنه "ال مكان في مجلس النواب للديمقراطية ملن
يريدون تدمير النظام الديمقراطي".
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.

