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الغزو الروسي ألوكرانيا
 20مارس  2022اعتبارًا من  21 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
ذكرت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنها تسجل حاليًا بوادر استعدادات بيالروسيا لغزو مباشر
ألوكرانيا.
وفًقا ملايخايلو بودوالك  ،مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا  ،فقد بدأ الجيش الروسي في استخدام أسلحة أكثر
تدميراً )أنظمة صواريخ باستيون وكينزال( ويبحث عن احتياطيات من القوى العاملة بسبب اإلخفاقات في الهجوم على
أوكرانيا.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في منطقة سفياتوشينسكي في كييف  ،سقطت شظايا قذيفة للقوات الروسية في مبنى سكني .تم اخماد الحريق
واصيب  6اشخاص.
وتسبب قصف باملدفعية  ،في املساء  ،في اندالع حريق في مركز تجاري وسيارات في موقف للسيارات في منطقة
بوديلسكي في كييف .وفًقا لدائرة الطوارئ الرئيسية التابعة لوزارة الخارجية األوكرانية في كييف ُ ،قتل  8أشخاص
وأصيب شخص واحد.
أفادت الشرطة الوطنية عن غارة جوية شنتها القوات الروسية في اتجاه قرية زابوينيا بمقاطعة بوشا )منطقة كييف(.
وفًقا لدائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا  ،في  20مارس  /آذار  ،تضرر  13مبنى نتيجة غارة جوية على مناطق
سكنية في منطقة كوروستني في منطقة جيتومير .أصيب  3أشخاص على األقل.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
في ليلة  21-20آذار )مارس( في مدينة سومي  ،تم قصف أراضي مصنع الكيماويات في سوميخيمبروم .وأسفر
القصف عن إلحاق أضرار بخزان أمونيا وإصابة شخص .أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي دميترو
زيفيتسكي عن تسرب لألمونيا .املنطقة املتضررة حوالي  5كيلومترات.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
خالل  20مارس  ،أطلق الجيش الروسي نيرانًا كثيفة على سيفيرودونتسك وروبيزني وبوباسنا )منطقة لوهانسك(.
نتيجة لذلك  ،تضرر أو دمر حوالي  20عنصًرا  ،بما في ذلك  12مبنى سكنيًا  ،ومستودًعا لألغذية  ،ومبانيًا خارجية ،
وجراجات  ،ومنشآت بنية تحتية .أصيب  2شخص.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في الصباح  ،قال مجلس مدينة ماريوبول إن القوات الروسية قصفت مبنى مدرسة الفنون في ماريوبول في 19
مارس  /آذار .كان ما ال يقل عن  400شخص بالداخل وال يزالون تحت األنقاض.
أبلغ فوج آزوف أن ماريوبول تعرضت للقصف من البحر من قبل أربع سفن تابعة للبحرية الروسية.
أطلقت القوات الروسية خالل النهار قذائف مورتر و  MLRSعلى مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك .أبلغت اإلدارة
العسكرية واملدنية ملدينة أفدييفكا عن أضرار لحقت بمساكن املساكن وروضة "ماليوك".
وبحسب رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو  ،فقد ُقتل  3أشخاص وأصيب  5آخرون
نتيجة قصف الغزاة الروس خالل الـ 24ساعة املاضية في منطقة دونيتسك.
االتجاه املركزي:
في حوالي الساعة  ، 18:00صرح سيرهي بورزوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في فينيتسا  ،بأن القوات
املسلحة األوكرانية أسقطت صاروخًا فوق فينيتسا.
االتجاه الغربي:
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وفًقا لفيتالي كوفال  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ريفني  ،تم تنفيذ هجومني صاروخيني على أرض التدريب
في منطقة ريفني.
مواجهة املعلومات
تم اختراق املجموعة الرسمية للشبكة االجتماعية الروسية "فكونتاكتي" .يتم إرسال رسائل للمستخدمني تحتوي على
معلومات حول حرب روسيا مع أوكرانيا.
الحالة االنسانية
في  20آذار )مارس(  ،تم تشغيل  4فقط من  7ممرات إنسانية مخطط لها .لليوم الثاني على التوالي  ،تعطل إخالء
بلدة بورودينكا )منطقة كييف( بسبب انتهاكات نظام الصمت .انقطع االتصال مع  6أشخاص من القافلة التي كان
من املفترض أن تقدم املساعدة لسكان فوفتشانسك )منطقة خاركيف(.
ذكرت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان  ،لودميال دينيسوفا  ،أن املستوطنات املحاصرة في أوكرانيا تتحول
إلى معسكرات اعتقال .إن املدنيني املحليني يتضورون جوعا  ،وهو تعذيب وانتهاك للوثائق الدولية الخاصة بحماية
حقوق اإلنسان .كما ال يُسمح بدخول الشحنات اإلنسانية مع األغذية واألدوية والضروريات األساسية إلى املناطق
املأهولة بالسكان حيث تدور األعمال العدائية في منطقة خاركيف ومنطقة لوهانسك ومنطقة دونباس ومنطقة كييف.
أشارت دينيسوفا إلى أنه من غير املمكن توصيل كميات كبيرة من األدوية  ،بما في ذلك األنسولني  ،والتي يحتاجها
الكثير من السكان بشكل عاجل اآلن .تعاني مدينة تشيرنيهيف  ،التي ال يتوفر فيها كهرباء وال تدفئة وال ماء  ،من
كارثة إنسانية.
ال في أوكرانيا  ،وأصيب أكثر من .140
تقرير مكتب املدعي العام :قتل  115طف ً
في  20مارس  ،تم تنفيذ مناوبة جزئية ملوظفي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وإجالء أولئك الذين كانوا على
أراضي املحطة .بقي املوظفون في أماكن عملهم لنحو  600ساعة  ،يؤدون واجباتهم املهنية ويحافظون على مستوى
مناسب من السالمة .تعمل جميع محطات الطاقة النووية األربعة في أوكرانيا بثبات .ظل اإلشعاع والحريق والظروف
البيئية في املواقع الصناعية للمحطات النووية واألراضي املجاورة لها دون تغيير وضمن الحدود العادية.
أكثر من  278000مستهلك بدون إمدادات الغاز  ،و  1336مركًزا سكانيًا بدون كهرباء  ،وما مجموعه أكثر من 1
مليون مستهلك.
وفًقا لوزير التعليم والعلوم سيرهي شكارليت  ،تم تدمير أو تدمير أكثر من  500مؤسسة تعليمية في أوكرانيا.
أعلن مجلس مدينة إنرجودار اختطاف النائب األول لرئيس البلدية إيفان سامويديوك.
وفًقا لألمم املتحدة  ،أُجبر  3389044الجئًا أوكرانيًا على مغادرة منازلهم في األسابيع الثالثة املاضية )من 24.02
إلى  .(20.03تحذر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من أن االحتياجات اإلنسانية تتزايد باطراد.
تضرر حوالي  13مليون شخص في املناطق األكثر تضرراً في أوكرانيا وهم بحاجة إلى املساعدة اإلنسانية.
قال رئيس إدارة والية لوهانسك اإلقليمية  ،سيرهي هايداي  ،إنه في  11مارس  /آذار  ،أطلق الجيش الروسي النار
صا .وخطف الجيش الروسي  15شخصا آخرين
على دار لرعاية املسنني في كريمينا  ،مما أسفر عن مقتل  56شخ ً
ونقلوا إلى بلدة سفاتوف املحتلة في منطقة لوهانسك.
مقاومة
يواصل سكان منطقة خيرسون االحتجاج على االحتالل املؤقت للقوات الروسية .وتجمع مئات من سكان كاخوفكا في
املسيرة املؤيدة ألوكرانيا  ،كما حضر عدة آالف من مواطني خيرسون املسيرة السلمية.
في مسيرة مؤيدة ألوكرانيا في بيرديانسك )منطقة زابوريزهزيا( استخدمت قوات األمن الروسية العنف الجسدي
واعتقلت املدنيني.
في إنرجودار  ،منطقة زابوروجيجيا  ،ذهب حوالي ألف ونصف من السكان إلى مسيرة مؤيدة ألوكرانيا  ،وكذلك لدعم
نائب رئيس البلدية إيفان سامويديوك  ،الذي اختطفه الجيش الروسي في اليوم السابق .وضغط الجيش الروسي على
املتظاهرين  ،بما في ذلك اعتقال عدد من املواطنني وإطالق نيران تحذيرية في الهواء.
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الوضع االقتصادي
أكد نائب رئيس األركان روستيسالف شورما على الهواء في التلفزيون الوطني أن أوكرانيا لن تواجه مشاكل في
الطعام بسبب العدوان الروسي.
أطلقت الوحدة التحليلية بكلية كييف لالقتصاد ومتطوعون من مركز اإلستراتيجية االقتصادية و  ، Prozorroمشروع
روسيا سوف يدفع  ،الذي يحسب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية األوكرانية نتيجة للعدوان العسكري الروسي.
على وجه الخصوص  ،اعتباًرا من  17مارس  ،بلغ إجمالي الخسائر  62.6مليار دوالر.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  20مارس  ،ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خطابًا بالفيديو إلى حكومة إسرائيل وأعضاء الكنيست
ومواطني الدولة .في خطابه  ،قارن زيلينسكي بني إبادة النازيني لليهود خالل الحرب العاملية الثانية والوضع الحالي
في أوكرانيا ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى حماية اليهود األوكرانيني في الحرب مع االتحاد الروسي.
باإلضافة إلى ذلك  ،كرر رئيس أوكرانيا استعداده إلجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي بشأن السالم ،
وأشار إلى أن أوكرانيا لن تقبل أي مقترحات تسوية تتعلق بوحدة أراضيها وسيادتها  ،ألنها دولة مستقلة.
أجرى رئيس وزراء اململكة املتحدة بوريس جونسون محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يوم األحد
ال عن تعزيز الدعم
 20مارس .قضايا تعزيز مصالح أوكرانيا في قمتي الناتو ومجموعة السبع األسبوع املقبل  ،فض ً
العسكري واالقتصادي والدبلوماسي ألوكرانيا نوقشت.
قالت املدعية العامة األوكرانية إيرينا فينيديكتوفا إن ست دول أوروبية بدأت التحقيق في قضايا جنائية تتعلق بجرائم
الحرب الروسية خالل الهجوم على أوكرانيا .هذه البلدان هي إستونيا وليتوانيا وأملانيا وبولندا وسلوفاكيا والسويد.
أصبحت شركة وذرفورد السويسرية آخر ما يسمى بشركات خدمات النفط "األربعة الكبار"  ،والتي قررت تعليق
اإلمدادات واالستثمارات ونشر التقنيات الجديدة في روسيا.
حظرت أستراليا بيع األلومينا وخام األلومنيوم لروسيا .تهدف هذه املبادرة إلى الحد من قدرة روسيا على إنتاج
األملنيوم  ،وهو عنصر أساسي في األسلحة والذخيرة .اعتادت روسيا على تلقي  ٪20من احتياجاتها من األلومينا
من أستراليا.
عشية اجتماع مجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي  ،دعا وزير خارجية التفيا إدغار رينكيفيكس إلى تشديد
العقوبات ضد روسيا وبيالروسيا  ،بما في ذلك إغالق املوان— األوروبية للسفن الروسية.
قال وزير االقتصاد واملالية الفرنسي برونو لي إن فرنسا جمدت  22مليار يورو من األموال من البنك املركزي
الروسي  ،وكذلك حسابات وعقارات األفراد بمبلغ  850مليون يورو  ،والتي كانت خاضعة للعقوبات .مير.
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.

