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الغزو الروسي ألوكرانيا
 22مارس  2022اعتبارًا من  23 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
اتجاهات كييف وزيتومير:
في ليلة  22مارس  ،أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية تحرير مدينة ماكاريف )منطقة كييف( من الجيش الروسي.
وقال مكتب املدعي العام إن القوات الروسية أطلقت نيرانها باملدفعية على مدينة بروفاري في منطقة كييف .وسقطت
القذيفة على أراضي أحد املصانع وألحقت أضرارا بـ  7حافالت ومباني خارجية .وأثناء قصف حي بروفاري بمنطقة
كييف  ،دمر مخزن للخضار ومتجر نقانق.
نهب الجيش الروسي ودمر أحدث معمل تحليلي مركزي في تشيرنوبيل .جاء ذلك من قبل وكالة الدولة ألوكرانيا
إلدارة منطقة االستبعاد.
أفادت دائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أن النيران اشتعلت في شاحنة ومبنيني في منطقة أوبولونسكي في
كييف نتيجة القصف .مقتل شخص واحد وإصابة  3آخرين.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
اندلع حريق واسع النطاق في بلدة تروستيانتس بمنطقة سومي  ،واستمرت املعارك في الشوارع .تم اإلعالن عن
ذلك في رسالة فيديو من قبل رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي  ،دميترو تشيفيتسكي.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في صباح يوم  22مارس  ،أعلن رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف أوليغ سينيجوبوف  ،فشل محاوالت
القوات الروسية للتقدم نحو خاركيف .وذكر أن  84غارة من مختلف األنواع تعرضت ملنطقة خاركيف الليلة املاضية.
وفًقا لرئيس بلدية لوزوفا في منطقة خاركيف سيرهي زيلينسكي  ،تم توجيه  4ضربات للمؤسسات الصناعية في
ال خاصاًُ .قتل شخص واحد وجُرح  9آخرون.
املدينة .وأسفر القصف عن تدمير نحو  20منز ً
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،أطلقت القوات الروسية النار على سوبر
ماركت في سيفيرودونتسك  ،حيث كان الناس يقيمون .وقد تم توضيح عدد القتلى والجرحى .أيضا  ،وفقا لجيداي
في منطقة لوهانسك أليام  ،دمر جيش االتحاد الروسي  15منزال .ركز الروس جميع القصف تقريبًا على روبيزني
وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك .وقال سيرجي غايداي أيضا إن القوات الروسية أطلقت النار من طائرة في مصفاة
ليسيتشانسك.
اتجاه دنيبرو:
وبحسب رئيس اإلدارة العسكرية في كريفي ريه أولكسندر فيلكول  ،في ليلة  22-21مارس  ،في منطقة كريفي ريه ،
أطلق الجيش الروسي النار على بلدة زيلينودولسك وقرية ماال كوسترومكا في الضواحي من جراد .وبحسب املعطيات
األولية  ،لم يُقتل أحد.
أبلغ رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتني ريزنيشنكو في الساعة  18:20عن هجوم صاروخي على
مدينة بافلوغراد .تم تدمير محطة سكة حديد بافلوجراد ، 2-وخرجت  15عربة شحن عن مسارها .توفي شخص
واحد.
االتجاه الجنوبي:
هاجمت القوات املسلحة األوكرانية مرة أخرى القوات الروسية املتمركزة في مطار تشورنوبايفكا بالقرب من خيرسون.
ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في الصباح أنه نتيجة للهجوم الذي شنه الروس على محطة وقود في
نيكوالييف في األيام املاضية  ،فقد  3رجال وأصيبت امرأة واحدة.
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في إدارة املوان ‰البحرية أخبرت أنه في الليل من  21مارس إلى  22مارس  ،وجه الجيش الروسي ضربة على ميناء
نيكوالييف البحري .وبحسب املعلومات األولية  ،فإن البنية التحتية للميناء تعرضت ألضرار كبيرة  ،ولم يصب أحد
بأذى.
أفاد جنود من اللواء الثمانني املنفصل املحمول جواً التابع للقوات املسلحة األوكرانية عن تدمير صاروخ كروز الروسي
في السماء فوق منطقة نيكوالييف .كان الصاروخ موجًها باتجاه كروبيفنيتسكي.
اتجاه بوديليا:
نشر رئيس إدارة والية فينيتسا اإلقليمية سيرهي بورزوف صورة لصاروخ روسي أُسقط في منطقة فينيتسا.
االتجاه الغربي:
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ريفني فيتالي كوفال  ،في املساء في منطقة ريفني  ،قصفت القوات
الروسية موقع البنية التحتية العسكرية ثالث مرات.
مواجهة املعلومات
قامت جمعية القراصنة أنونيموس باختراق قاعدة بيانات إحدى أكبر شركات املواد الغذائية في العالم  ،وهي شركة
نستله  ،بسبب موقفها من مواصلة العمل في روسيا على الرغم من الحرب ضد أوكرانيا.
تعرضت مواقع الكرملني والحكومة الروسية مرة أخرى للقرصنة والتعليق.
الحالة االنسانية
قالت نائبة رئيس الوزراء إلعادة دمج األراضي املحتلة إيرينا فيريشوك إن ممثلي ما يسمى بـ "جمهورية الكونغو
الديمقراطية" استولوا على قافلة من حافالت اإلجالء كانت تتحرك عبر ممر إنساني متفق عليه من ماريوبول .وفًقا
لفيريشوك" :ما ال يقل عن  100ألف )شخص( يريدون املغادرة وال يمكنهم املغادرة .في الواقع  ،ال يوجد ممر على
هذا النحو .وأولئك  ،هم فقط للسيارات  ،وألولئك الذين يستطيعون املشي .ال تزال ماريوبول تتعرض إلطالق نار
مستمر من القوات الروسية  ،ولم يخرج الناس من مخابئهم منذ أسابيع .ونفذت املدينة من املواد الغذائية
والضروريات األساسية واملياه واألدوية .ال غاز  ،كهرباء  ،تدفئة.
صرحت مفوضة حقوق اإلنسان في البرملان األوكراني ليودميال دينيسوفا أنه ال توجد كهرباء أو ماء أو غاز في
تشيرنيهيف .من املستحيل إصالح كل هذا بسبب القصف املستمر .بقي حوالي  130.000شخص في املدينة  ،بما
ضا أن عمليات املغادرة من تشيرنيهيف إلى كييف ملغومة.
في ذلك املرضى والعجزة .وتفيد التقارير أي ً
ال وأصيب أكثر من  155في أوكرانيا.
أفاد مكتب املدعي العام أنه حتى  22مارس  /آذار ُ ،قتل  117طف ً
أبلغ رئيس مجلس مدينة هولوبريستان  ،أولكسندر بيبيش  ،عن اختطاف رئيس ستارا زبوريفكا في منطقة خيرسون
وأحد السكان.
ال نفت فيه مزاعمها للخدمات
أطلق الجيش الروسي سراح الصحفية فيكتوريا روشينا .كان شرط اإلفراج عنها تسجي ً
الروسية التي احتجزتها أسيرة وقالت إنها أنقذت حياتها .بعد أسبوع من األسر  ،تم إطالق سراح رئيس مجلس
منطقة أوختيركا  ،سيرهي كيريشكو.
تم تسجيل  7مراكز للحرائق الطبيعية على أراضي منطقة تشيرنوبيل .من املحتمل أن يكون سبب الحريق قذيفة أو
حريق متعمد.
أبلغ رومان بريموش  ،نائب رئيس خدمة الطوارئ الحكومية  ،أنه منذ  24فبراير  ،تعرض حوالي  3780مبنى سكني
في أوكرانيا ألضرار جزئية وتدمير  651بالكامل.
وفًقا لألمم املتحدة  ،يبلغ عدد األوكرانيني الذين غادروا أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي .3556.924
مقاومة
يواصل سكان خيرسون االحتجاج على استيالء القوات الروسية على املدينة .على وجه الخصوص  ،في  22مارس
 /آذار  ،استخدم الجيش الروسي الغاز املسيل للدموع لتفريق مسيرة سلمية في خيرسون.
الوضع االقتصادي
أفاد البنك الوطني األوكراني أنه خالل الشهرين املاضيني  ،زادت البنوك األوكرانية من أرباحها بنسبة .٪41
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أفادت وزارة االقتصاد أن الحكومة حولت أكثر من  7،6مليار يوان من الدعم ملساعدة األوكرانيني الذين فقدوا
وظائفهم بسبب الحرب وهم في املناطق التي تدور فيها أكثر األعمال العدائية نشاطًا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  22مارس  ،ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خطابًا أمام البرملان اإليطالي ومجلس الشيوخ ورئيس
الوزراء ماريو دراجي .وخاطب الرئيس الشعب اإليطالي  ،وتحدث عن األوضاع في أوكرانيا بعد الغزو الروسي ،
ودعا إلى حصار جميع العقارات واألصول والحسابات الخاصة باملتنفذين الروس في إيطاليا .أكد فولوديمير
زيلينسكي مرة أخرى على ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن والبدء في إعادة بناء أوكرانيا.
في نفس اليوم  ،تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع البابا  ،وال سيما حول الوضع اإلنساني الصعب في
أوكرانيا وإغالق القوات الروسية للممرات اإلنسانية .شكر الرئيس الحبر األعظم على دعمه وصلواته من أجل
أوكرانيا.
باإلضافة إلى ذلك  ،أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو  ،ناقش فيها
قصف القوات الروسية للبنية التحتية املدنية  ،والكارثة اإلنسانية  ،وخاصة في ماريوبول  ،ومسألة الضمانات األمنية
الفعالة ألوكرانيا.
أجرى الرئيس األمريكي جو بايدن محادثات مع قادة فرنسا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة  ،ناقش فيها العمل
ال عن استمرار الدعم الدفاعي واإلنساني للشعب
العسكري الروسي ضد السكان املدنيني في أوكرانيا  ،فض ً
األوكراني.
ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني الحاجة إلى زيادة تعزيز
العقوبات من خالل استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا .ولفتوا االنتباه أيضا إلى تعزيز أمن املنشآت النووية
املدنية األوكرانية  ،وتعزيز التنسيق بشأن األمن الغذائي والحالة اإلنسانية.
انعقد اجتماع افتراضي ملجموعة املبادرة الخاصة بالشبكة البرملانية الجديدة  - U4Uمتحدون من أجل أوكرانيا في
بروكسل  ،حيث ضم أكثر من  110برملانيًا من  28دولة يدعمون أوكرانيا بنشاط في بلدانهم وعلى املستوى الدولي.
ستعمل شبكة  U4Uكمنصة دولية للمشرعني الديمقراطيني الذين يعتزمون تبادل األفكار بانتظام وتنسيق املبادرات
الدولية من أجل استجابة مشتركة للغزو الروسي ألوكرانيا.
اعتمد كونغرس السلطات املحلية واإلقليمية ملجلس أوروبا باإلجماع إعالنًا بدعم قوي من أوكرانيا يدين العدوان
العسكري الروسي .تم اعتماد اإلعالن كوثيقة نهائية بناءً على نتائج النقاش حول الوضع في أوكرانيا في الدورة 42
للكونغرس في ستراسبورغ.
جمدت بولندا بالفعل  140مليون زلوتي كجزء من العقوبات ضد روسيا  ،وفًقا لسكرتير الحكومة بيوتر مولر.
باإلضافة إلى ذلك  ،وفًقا لرئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراجي  ،جمدت الحكومة اإليطالية أرصدة القلة الروسية
املقربني من الرئيس الروسي فالديمير بوتني بأكثر من  800مليون يورو.
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.

