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الغزو الروسي ألوكرانيا
 21مارس  2022اعتبارًا من  22 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
في مساء يوم  21مارس  /آذار  ،أفادت الخدمة الصحفية للقوات املشتركة أن الجيش األوكراني صد خالل النهار
 13هجوما في منطقة عملية القوات املشتركة .نتيجة لذلك  ،تم تدمير أكثر من  300جندي ومعدات معادية )بما في
ذلك  14دبابة و  8مركبات قتال مشاة( في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
اتجاهات كييف وزيتومير:
صرح رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في زيتومير فيتالي بونتشكو أن الجيش الروسي أطلق النار على قرية سيليتس
)منطقة جيتومير( من قاذفات صواريخ متعددة من طراز جرادُ .قتل  3جنود ومدني واحد.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
صرح رئيس إدارة والية خاركيف اإلقليمية  ،أوليغ سينيجوبوف  ،أن الوحدات املتنقلة التابعة للقوات املسلحة
األوكرانية أسقطت مقاتال معاديًا بالقرب من تشوهوييف .وأشار أيضا إلى أنه في الصباح  ،أسقطت مجموعة متنقلة
من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات املسلحة األوكرانية طائرتني روسيتني من طراز أورالن بدون طيار في
األراضي التي يحتلها الروس مؤقتًا في منطقة خاركيف.
اتجاهات دونيتسك وزابوريزهيا:
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو  ،في  21مارس  ،أطلقت الطائرات واملدفعية
الروسية النار على أفدييفكا .اندلعت حرائق في  15منزالُ .قتل ما ال يقل عن خمسة أشخاص وأصيب  20آخرون.
كتب نائب رئيس شرطة الدورية  ،أوليكسي بيلوشيتسكي  ،أنه خالل قصف كراماتورسك في منطقة دونيتسك ،
استخدمت القوات الروسية مرة أخرى ذخائر الفوسفات.
في  21مارس  /آذار الساعة  8:55صباحًا  ،في قرية مالينيفكا في منطقة بولجي )منطقة زابوريزهيا(  ،أطلق
الجيش الروسي النار على سيارات مدنية .وأسفر ذلك عن إصابة  6أشخاص  ،بينهم أطفال.
بعد ظهر يوم  21مارس  ،أفاد فوج آزوف أنه في آخر  24ساعة من معركة ماريوبول  ،تمكن مقاتلوهم من تدمير
دبابتني روسيتني  ،وإغراق قارب معاد  ،وتصفية  17من الغزاة واالستيالء على أسلحة تذكارية.
االتجاه الجنوبي:
وقال املتحدث باسم إدارة والية أوديسا اإلقليمية  ،سيرهي براتشوك  ،إن املدفعية البحرية الروسية أطلقت في
الصباح على أوديسا .أسفر ذلك عن تضرر  3منازل وإصابة شخص واحد.
وفًقا لرئيس إدارة الدولة اإلقليمية في ميكواليف فيتالي كيم  ،أطلق الجيش الروسي بعد ظهر اليوم النار على األحياء
السكنية في ميكواليف .كما تعرضت إحدى املرافق الطبية في املدينة للقصف.
االتجاه املركزي:
قال يفهني سيتشينكو  ،رئيس إدارة والية كريفي ري اإلقليمية  ،إن قصًفا وقع في قرية منطقة كريفي ريه  ،ولم يسقط
قتلى أو جرحى.
االتجاه الغربي:
قال رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في ريفني فيتالي كوفال إنه تم إسقاط  3صواريخ بالقرب من القوات املسلحة في
ريفني .تم توضيح الخسائر من الخسارة الرابعة  ،والتي ال يمكن اعتراضها.
مواجهة املعلومات
في أملانيا  ،ينتشر وهم حول الضرب املميت ملراهق من قبل مجموعة من األوكرانيني .وتقول إن صبياً يبلغ من العمر
 16عاماً تعرض للضرب فقط ألنه يتحدث الروسية.
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تؤكد دائرة األمن األوكرانية أن روسيا تواصل نشر رواياتها الخاصة  ،واملزيفة  ،واالستفزازات الصريحة ومقاطع
الفيديو من مواقع الهجمات الصاروخية الروسية على املدن األوكرانية من خالل قنوات التلغرام بالتنسيق مع أجهزة
املخابرات الروسية.
الحالة االنسانية
في  21مارس  /آذار  ،عملت  7ممرات إنسانية من أصل  8متفق عليها .تم انقاذ  8057شخصا .أثناء اإلخالء من
صا إلطالق نار  ،مما أدى إلى إصابة  4أطفال بجروح.
ماريوبول  ،تعرضت سيارات تقل أشخا ً
قال دينيس بروكوبينكو  ،قائد فوج آزوف  ،إن عدد الضحايا املدنيني في ماريوبول يتزايد يوميًا  ،حيث وصل إلى
أكثر من  3000حتى  21مارس.
سجلت مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان  2،361ضحية مدنية 902 :قتيل و  1،459جريح .والحصيلة
الفعلية للقتلى أعلى بكثير حيث تأتي املعلومات من مناطق القتال العنيف بعد فوات األوان .وهذا ينطبق بشكل خاص
على ماريوبول وفولنوفاكا وإيزيوم وسفيرودونيتسك وروبيزني وتروستانيتس.
ال من مناطق دونيتسك
أعلنت املدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أنه في  19مارس  ،أزالت القوات الروسية  2389طف ً
ولوهانسك املحتلة مؤقتًا .ووصف ممثلو االدعاء هذه األعمال بأنها نقل قسري للمدنيني  ،بمن فيهم األطفال  ،إلى
أراضي الدولة املعتدية  ،في انتهاك للبروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف.
وفًقا لوزير الرعاية الصحية فيكتور لياشكو " ،تتواصل الهجمات على املؤسسات الطبية في أوكرانيا بانتهاك العديد
من االتفاقيات الدوليةُ .قتل ستة مسعفني وأصيب  16آخرون - .تم قصف  135مستشفى  9 ،منها دمرت .كما
تعرضت  43سيارة اسعاف للنيران" .
وبحسب املعلومات املحدثة من املكان الذي أصابت فيه القذيفة أحد مراكز التسوق في حي بوديلسكي في كييف ،
والذي وقع مساء يوم  20مارس  ،ارتفع عدد ضحايا الحادث إلى  8أشخاص.
وقال رومان بريموش  ،نائب رئيس خدمة الطوارئ الحكومية  ،إن  21من رجال اإلنقاذ األوكرانيني قتلوا وأصيب 47
في القصف  ،الذي يعد جريمة حرب وسينظر في املحاكم الدولية.
قالت إيرينا فيريشوك  ،وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إن ثالثة مواطنني إسرائيليني قد اختُطفوا في
مليتوبول .تم اختطاف رئيس بلدية بيريسالف أولكسندر شابوفالوف وناشط محلي في منطقة خيرسون وظلوا في
األسر ملدة ثالثة أيام .تم إطالق سراح السائقني وطاقم سيارة اإلسعاف الذين كانوا يحاولون إيصال املساعدات
اإلنسانية إلى فوفتشانسك في منطقة خاركيف في  20مارس.
وقال ميخايلو بودوالك  ،مستشار رئيس مكتب الرئيس  ،إن أكثر من  3ماليني أوكراني غادروا إلى دول أوروبية.
فقط  12-11مليون شخص أصبحوا مشردين داخليا.
أفاد ميخايلو بينتشوك  ،مدير حديقة حيوانات األشهر الـ  XIIفي قرية ديميدف في منطقة كييف  ،عن وضع صعب
في مؤسسة تحت سيطرته  ،في األراضي املحتلة 300 .حيوان محكوم عليها بالفناء بسبب عدم وجود إمدادات من
الغذاء والحرارة.
مقاومة
يواصل سكان خيرسون االحتجاج على االحتالل املؤقت للقوات الروسية .وبحسب شهود عيان وقنوات تلغرام لوسائل
إعالم إقليمية في ساحة الحرية  ،ألقت قوات األمن الروسية قنابل يدوية على متظاهرين موالني ألوكرانيا وفتحت النار
عليهم .يتم اإلبالغ عن املواطنني املصابني مسبًقا.
تشير إنرجواتوم إلى أنه بعد املسيرات املؤيدة ألوكرانيا في إنرجودار في  20مارس  ،أرسلت روسيا أكثر من 500
من قوات األمن إلى املدينة لقمع أي احتجاجات.
الوضع االقتصادي
أفادت الخدمة الصحفية في البرملان األوكراني أن الرئيس وقع قانونًا بشأن التسوية وتبسيط أعمال إعادة اإلعمار من
أجل القضاء على عواقب األعمال العدائية.
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تحدثت وزارة االقتصاد عن نقل  40شركة من منطقة األعمال العدائية النشطة  ،استأنفت  18منها بالفعل العمل في
املوقع الجديد .ستقوم  299شركة أخرى بنقل منشآتها في املستقبل القريب.
األحداث السياسية والدبلوماسية
أجرى الرئيس فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء هولندا مارك رويوت وأبلغه بجرائم الحرب التي
ارتكبها االتحاد الروسي في أوكرانيا.
في  21مارس  ،جرت محادثات عبر اإلنترنت بني الوفدين الرسميني ألوكرانيا وروسيا .وبحسب ميخايلو بودوالك ،
مستشار رئيس مكتب الرئيس وعضو الوفد األوكراني  ،فإن أوكرانيا ال تقدم أي تنازالت في املفاوضات مع االتحاد
الروسي  ،ألنها تدافع عن حريتها وسالمة أراضيها.
وصل ممثلو السيماس الليتواني إلى كييف للتعبير عن دعمهم ألوكرانيا خالل العدوان العسكري الروسي .وقال
رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو  ،الذي التقى مع املشرعني الليتوانيني " ،هذا هو أول وفد برملاني من الدول
الشريكة األوروبية يصل إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي الواسع النطاق ألوكرانيا".
قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال إن  13دولة قد انضمت إلى توقيع بيان مشترك "بشأن الحاجة امللحة
لتحديث الدفاع الجوي األوكراني" .وقع البرملانيون من جمهورية التشيك وإستونيا وفرنسا وجورجيا وأملانيا وإيرلندا
والتفيا وليتوانيا وبولندا وهولندا والسويد والواليات املتحدة واململكة املتحدة بيانًا مشترًكا يدعو إلى دعم أوكرانيا
للدفاع العسكري واملدني واإلنساني .املساعدات والحماية النووية .املشاريع.
وفًقا لتقارير وسائل اإلعالم املجرية  ،قال وزير الخارجية املجري بيتر سزيجارتو إن بودابست لن تدعم العقوبات ضد
روسيا  ،والتي يمكن أن تشكل تهديًدا ملوارد الطاقة في املجر .وهذا يهدد بفرض عقوبات من جانب االتحاد األوروبي
على واردات الغاز الروسي.
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.

