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الغزو الروسي ألوكرانيا
 23مارس  2022اعتبارًا من  24 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أنه في غضون أربعة أسابيع من العمليات القتالية  ،خططت
القوات الروسية للوصول إلى الحدود اإلدارية ملنطقتَي دونيتسك ولوهانسك  ،وتطويق مدينة كييف وفرض السيطرة
على الجزء الواقع على الضفة اليسرى من أوكرانيا .لم تتحقق.
اتجاهات كييف وزيتومير:
يشن الجيش األوكراني هجمات مضادة ضد الجماعات الروسية العاملة بالقرب من كييف .وبحسب هيئة األركان
العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،تم إيقاف القوات الروسية في االتجاه الشرقي )بروفاري( .وفًقا لشبكة سي إن إن
 ،سجل البنتاغون زيادة تتراوح بني  20و  30كيلومتًرا من القوات الروسية إلى العاصمة األوكرانية هنا .في االتجاه
الشمالي الغربي  ،هناك احتمال لتطويق الكتيبة الروسية إذا تقدم الجيش األوكراني.
ذكرت اإلدارة العسكرية ملدينة كييف أن القوات الروسية قصفت كييف مرة أخرى .تضررت منازل سكنية في
منطقتي سفياتوشينسكي و شيفتشينكيفسكي  ،وأصيب  4أشخاص .كما يستمر قصف حي بوديلسكي .وبحسب
رئيس بلدية املدينة فيتالي كليتشكو  ،سقط ضحايا نتيجة قصف موقف للسيارات بالقرب من مركز تجاري .ثبت أن
أوكسانا باولينا  ،الصحفي في ُ ، The Insiderقتل نتيجة القصف في منطقة بوديلسكي.
وقال رئيس بلدية سالفوتيتش )منطقة كييف(  ،يوري فوميتشيف  ،في رسالة بالفيديو إن القوات الروسية قصفت
حاجًزا عند مدخل املدينة .حتى اآلن  ،لم تهاجم القوات الروسية سالفوتيتش  ،لكن املدينة محاصرة.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
في ليلة  23-22مارس  ،ضرب الطيران الروسي ودمر جسرا فوق نهر ديسنا في تشيرنيهيف يمر عبره الطريق من
املدينة إلى كييف .في املساء  ،شنت القوات الروسية غارة باملدفعية على أحد مصانع معالجة األغذية في تشيرنيهيف.
ونتيجة لذلك  ،اندلع حريق في مستودع للمنتجات النهائية وتلف خط أنابيب األمونيا الرئيسي .ومع ذلك  ،وفًقا
لـفياتشيسالف تشاوس ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في تشيرنيهيف  ،يظل تركيز املادة ضمن القاعدة .ولم
يسفر القصف عن وقوع اصابات.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
القوات الروسية تواصل قصفها على منطقة خاركوف .في صباح يوم  23مارس  /آذار  ،أفاد رئيس اإلدارة
العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،بتنفيذ  32قذيفة خالل الساعات األربع والعشرين املاضية.
ق الروسية .أسفر قصف على قرية ستاري سالتيف في منطقة
خ متعّدِد االنطال ِ
هناك نشاط متزايد من نظام الصواري ِ
خاركيف عن مقتل سكرتير املجلس القروي املحلي.
كشف سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،عن سقوط قذيفة روسية مساء يوم 22
مارس  /آذار على مبنى متعدد الطوابق في روبيجني )منطقة لوهانسك(  ،مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص  ،من
بينهم طفالن  ،وإصابة ستة آخرين. .
سجلت الخدمة الصحفية للقوات املشتركة تدمير البنية التحتية املدنية في منطقة لوهانسك .تسبب القصف الروسي
في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك وروبيزني وكريمينا ونوفودروزيسك وفوييفوديفكا في تدمير  31قطعة  ،بما في ذلك
صا.
 10مبان سكنية و  13منزال خا ً
اتجاهات دونيتسك وزابوروجي:
قصفت القوات الروسية محطة للسكك الحديدية في بلدة اوتشريتيني في منطقة دونيتسك .ولحقت أضرار باملباني
في املنشأة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
االتجاه الجنوبي:
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أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ميكواليف  ،فيتالي كيم  ،أن القوات الروسية قصفت املباني السكنية ليلة
 23-22مارس  ،مما أسفر عن مقتل شخصني .وأدى إطالق النار أيضا إلى إصابة  44شخصا بجروح في منطقة
ميكواليف .في وقت الحق  ،نشر كيم مقطع فيديو لصاروخ كروز أسقطه الجيش األوكراني في منطقة ميكواليف.
مواجهة املعلومات
في مساء يوم  23مارس  ،أصبحت خدمات التذاكر عبر اإلنترنت والخدمات الهاتفية للسكك الحديدية األوكرانية
) (Ukrzaliznytsiaغير متوفرة مؤقتًا بسبب هجوم جماعي على مزودي خدمات االتصاالت.
الحالة االنسانية
صا .وبسبب القصف وانتهاكات
في  23مارس  ،بدأ تشغيل  7ممرات إنسانية  ،تم من خاللها إخالء  4554شخ ً
نظام الصمت  ،لم يكن من املمكن إجالء املواطنني من بلدة بورودينكا في منطقة كييف.
أفادت داريا هيراسيمشوك  ،مستشارة رئيس أوكرانيا لحقوق الطفل وإعادة تأهيل األطفال  ،أنه حتى  23مارس /
ال نتيجة لألعمال العدائية في أوكرانيا ؛  167طفال أصيبوا بجروح خطيرة .حتى مساء 21
آذار  ،توفي  121طف ً
مارس  /آذار  ،لحقت أضرار بـ  548مؤسسة تعليمية  72 ،منها دمرت باألرض .باإلضافة إلى ذلك  ،تضررت أكثر
من  40مكتبة ومدرسة رياضية ومدارس فنية وما إلى ذلك.
ال يزال عدد الضحايا من غارة  1مارس على إدارة منطقة خاركيف مستمرة .وقد تم بالفعل انتشال جثث  24ضحية
من تحت أنقاض املبنى .يستمر تفكيك األنقاض.
كشف وزير الرعاية الصحية األوكراني فيكتور لياشكو أنه منذ  24فبراير  ،تم قصف  58سيارة إسعاف للطوارئ
وقتل  6مسعفني.
تتواصل عمليات خطف األوكرانيني في جنوب أوكرانيا .مواقع النائب أولكسندر بونوماريف )بيرديانسك( ووالد
صحفي ومدير موقع ريا ميليتوبول سفيتالنا زالزيتسكا غير معروفني .واحتُجز مؤقتا رئيس مسرح خيرسون
للموسيقى والدراما ونائبه أولكسندر كنيا.
صرح فولوديمير زيلينسكي أن جميع محطات الطاقة النووية األربعة ووحداتها النووية الخمسة عشر العاملة على
أراضي أوكرانيا مهددة .تحولت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية إلى ساحة حرب  ،وتستخدم املنطقة التي يبلغ طولها
 30كيلومتًرا حولها للتحضير لهجمات جديدة .ال يتم تنفيذ األعمال التنظيمية وصيانة النظام وأنشطة اإلصالح في
محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية على نطاق كامل .يتم تسجيل الحرائق داخل منطقة االستبعاد .اإلشراف التنظيمي
ضا بسبب وجود
على السالمة النووية واإلشعاعية مباشرة في موقع محطة الطاقة النووية زابوروجي مستحيل أي ً
الجيش الروسي.
الوضع االقتصادي
أفادت الخدمة الصحفية للبنك الوطني األوكراني عن توقيع اتفاقية مع البنك الوطني البولندي بشأن إبرام صفقة
تبادل عملة الهريفنيا  /الدوالر األمريكي بمبلغ يصل إلى مليار دوالر أمريكي بما يعادله.
قال دانيلو هتمانتسيف  ،رئيس لجنة البرملان األوكراني للسياسة املالية والضرائب والجمارك  ،إن اللجنة أوصت بأن
يوافق النواب على قانون يضمن املبلغ الكامل للودائع املصرفية لألفراد خالل األحكام العرفية.
في  23مارس  ،أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتني قرار تحويل مدفوعات الغاز ملا يسمى بـ "الدول غير الصديقة"
إلى روبل رداً على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية .تهدف الخطوة ذات الصلة للقيادة الروسية إلى محاولة
القضاء على مشكلة نقص العملة النقدية في البالد.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  23مارس  ،ألقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا بالفيديو أمام البرملان الفرنسي .وشكر الرئيس
فرنسا على مساعدتها  ،وعلى جهود الرئيس إيمانويل ماكرون  ،ودعا الحكومة الفرنسية إلى تشديد العقوبات  ،وعلى
الشركات الفرنسية االنسحاب من السوق الروسية.
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في نفس اليوم  ،ألقى الرئيس زيلينسكي كلمة أمام البرملان الياباني .ودعا الرئيس في خطابه اليابان إلى مواصلة
الضغط على روسيا واالنضمام إلى تطوير أدوات جديدة وضمانات أمنية.
باإلضافة إلى ذلك  ،ناقش فولوديمير زيلينسكي مسار العمليات العسكرية واملساعدة الدفاعية ألوكرانيا مع رئيس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون خالل محادثة هاتفية.
وفًقا لبيان رسمي لوزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني  ،تعتقد الحكومة األمريكية أن الجيش الروسي مسؤول عن
جرائم حرب على أراضي أوكرانيا بناءً على تحليل الحقائق التي تم جمعها.
ال عن
في  23مارس  ،أصدر مجلس النواب البولندي قراًرا بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية  ،فض ً
انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل روسيا في أوكرانيا.
ولم يؤيد مجلس األمن الدولي القرار الذي اقترحته روسيا بشأن تقديم املساعدات اإلنسانية وحماية املدنيني في
منطقة الصراع  ،ألن الوثيقة لم تذكر دور روسيا في تنظيم األزمة اإلنسانية القائمة .تم دعم الوثيقة فقط من قبل
روسيا والصني.
دعا وزراء النقل في بولندا والتفيا وليتوانيا وإستونيا االتحاد األوروبي إلى حظر حركة الشاحنات من وإلى
بيالروسيا وروسيا بالطرق البرية .كما دعا الوزراء االتحاد األوروبي إلى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ملنع السفن
الروسية والبيالروسية من دخول موان˜ االتحاد األوروبي.
قرر مجلس االتحاد األوروبي تخصيص  500مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا في إطار مرفق السالم األوروبي ،
وبالتالي مضاعفة املبلغ األولي إلى مليار يورو.
اقترحت املفوضية األوروبية زيادة املساعدات للدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي تستضيف األشخاص الفارين
من الحرب في أوكرانيا من صندوق املساعدة الطارئة  .REACT-EUستعمل هذه املساعدة  ،جنبًا إلى جنب مع
برنامج  CAREملساعدة الالجئني  ،على تسريع وصول الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى األموال املخصصة
لإلنفاق على البنية التحتية واإلسكان واملعدات والخدمات في مجاالت التوظيف والتعليم واإلدماج االجتماعي والصحة
والطفل .رعاية.
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.

