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الغزو الروسي ألوكرانيا
 24مارس  2022اعتبارًا من  25 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
اتجاهات كييف وزيتومير:
في منطقة كييف  ،ورد أنه تم تحرير قرية لوكيانيفكا  ،شرق كييف  ،بالقرب من الجزء الذي تم االستيالء عليه من
طريق كييف-سومي السريع  ،حيث تم تحديد معقل عسكري روسي سابًقا .وهكذا اتسعت دائرة الدفاع حول
العاصمة.
أفاد سيرهي سوخوملني  ،رئيس بلدية زيتومير  ،أن صاروخًا أصاب منطقة إحدى الوحدات العسكرية في املدينة.
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في سومي  ،دميترو زيفيتسكي  ،عن استمرار القتال في مقاطعات سومي
وكونوتوب وأختيركا في املنطقة .ونفذ الطيران الروسي خالل النهار قصًفا استهدف مدينة أوختيركا.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
صرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،أن الجيش الروسي نفذ  55غارة في
منطقة خاركيف خالل الـ 24ساعة املاضية .تم تسجيل نشاط متزايد لـجراد و اوراغان  ، MLRSوكان هناك ضحايا.
ووفقا له  ،قصفت القوات الروسية محطة مطار خاركيف من  MLRSمساء  24مارس .في صباح يوم  25مارس ،
أبلغ سينيهوبوف أن قذائف مدفعية وصواريخ غراد أطلقت على عيادة املدينة حيث كان يتم توزيع املساعدات اإلنسانية
في منطقة أوسنوفيانسكي خاركيف .أسفر ذلك عن مقتل  4أشخاص وإصابة  3آخرين.
ذكرت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك أنه خالل النهار تم قصف سيفيرودونيتسك وروبيزهني وليسيتشانسك
وزولوتي وشيدريشيف .تضرر  10مبان سكنية و  3قتلى .أيضا في سيفيرودونتسك  ،قصفت القوات الروسية
مستودع للمواد الغذائية.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في صباح يوم  25مارس  ،أبلغت الشرطة في منطقة دونيتسك أن القوات الروسية قصفت  8مناطق مأهولة بالسكان
)ماريوبول  ،مارينكا  ،كراسنوهوريفكا  ،أفدييفكا  ،كراماتورسك  ،نوفوميخايليفكا  ،دولينا  ،بريشيب( خالل اليوم
السابق .وأسفر القصف عن مقتل طفلني وإصابة ثالثة بجروح.
ذكرت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك أنه في  25مارس  ،قصفت القوات الروسية اتجاهات أفدييفكا و
مارينكا .وأسفر القصف عن استشهاد طفل واحد .أصيب  6أشخاص.
االتجاه الجنوبي:
أشارت البحرية األوكرانية إلى أن سفينة تابعة للبحرية الروسية قصفت قرية سانجيكا على ساحل منطقة أوديسا
صباح يوم  25مارس.
اتجاه بوديليا:
في  25مارس  ،حوالي الساعة  ، 16:30شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا على أراضي قيادة القوات الجوية
للقوات املسلحة األوكرانية في فينيتسا .وبحسب عمدة فينيتسيا سيرهي مورهونوف  ،لم تقع إصابات جراء الضربة
الصاروخية.
مواجهة املعلومات
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في طريق الخروج من ماريوبول  ،املحاصرة منذ أكثر من ثالثة أسابيع  ،فتحت القوات الروسية مقر حزب روسيا
املتحدة .في املقر  ،يقومون بتوزيع الصحف الحزبية  ،وإجراء دعاية موالية لروسيا  ،وإصدار بطاقات ملشغل الهاتف
املحمول الفينيق  ،الذي يعمل في األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقة دونيتسك منذ عام .2014
الحالة االنسانية
صا من ماريوبول وميليتوبول عبر ممرين إنسانيني متفق عليهما .تم نقل
في  25مارس  ،تم إجالء  7331شخ ً
حوالي  3000شخص من ماريوبول إلى زابوريزهزهيا .تم إجالء  4آالف آخرين من سكان ماريوبول مركزيًا من
مدينة بيرديانسك بالحافالت.
ال في الحرب ؛ أصيب  184طفال.
أفاد مكتب املدعي العام األوكراني بمقتل  135طف ً
يشير مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إلى مقتل  1035مدنياً أوكرانياً وإصابة 1650
آخرين في حرب استمرت شهًرا في أوكرانيا.
في الوقت نفسه  ،أفاد مجلس مدينة ماريوبول أن غارة جوية على مسرح ماريوبول للدراما في  16مارس  /آذار
قتلت حوالي  300شخص.
قالت ليودميال دينيسوفا  ،مفوضة حقوق اإلنسان في أوكرانيا  ،إن الروس يواصلون إبعاد األوكرانيني بالقوة من
األراضي املحتلة مؤقتًا إلى روسيا االتحادية .يُجبر املواطنون على الخضوع ملا يسمى بمعسكرات التصفية لتحديد
"غير موثوق بهم" .وأبلغت دينيسوفا أن "األوكرانيني يتلقون وثائق تمنعهم من مغادرة املناطق الروسية ملدة عامني .وال
توجد معلومات عن أشخاص لم يجتازوا املقابلة".
صرح رئيس بلدية ميليتوبول  ،إيفان فيدوروف  ،بأن رئيسة إدارة االحتالل التي نصبت نفسها  ،هالينا دانيلشينكو ،
أصدرت أمًرا شخصيًا يحظر توزيع املساعدات اإلنسانية على السكان.
يتواصل اختطاف املدنيني في األراضي املحتلة  ،بمن فيهم ممثلو الحكومات البلدية .في  25مارس  ،أعلن رئيس
اإلدارة العسكرية اإلقليمية في تشيرنيهيف  ،فياتشيسالف تشاوس  ،عن اختطاف  2من مسؤولي الحكومة املحليني و
 11مدنيا في األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقة تشيرنيهيف .كما تم اختطاف رئيسة قرية موتيزين أولها سوخينكو
وزوجها وابنها في منطقة كييف.
ألقى املمثل الدائم ألوكرانيا لدى املنظمات الدولية في فيينا يفيني تسيمباليوك كلمة أمام اجتماع املجلس الدائم ملنظمة
األمن والتعاون في أوروبا .من بني أمور أخرى  ،ذكر أن روسيا دمرت  548مؤسسة تعليمية في أوكرانيا .من بينها
 220مدرسة و  155روضة أطفال و  40مؤسسة أخرى  ،بما في ذلك إعادة التأهيل والرياضة ومدارس الفنون
واملكتبات.
أفادت وزارة الثقافة وسياسة اإلعالم أن  59كنيسة على األقل في  8مناطق دمرت خالل الحرب في أوكرانيا.
أفاد مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني أن أكثر من  3.7مليون أوكراني أجبروا على السفر إلى الخارج.
مقاومة
في منطقة خيرسون  ،استمرت احتجاجات السكان املحليني في املراكز السكانية التي تحتلها القوات الروسية في
املنطقة .على وجه الخصوص  ،في  25مارس  ،شارك عدة مئات من سكان قرية نوفوترويتسكي في مسيرة مؤيدة
ألوكرانيا.
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الوضع االقتصادي
تقدر الخسائر املباشرة اإلجمالية للشركات األوكرانية الصغيرة واملتوسطة الحجم خالل األسابيع األربعة من الحرب
بنحو  80مليار دوالر .تم تضمني هذه البيانات في نتائج االستطالع الذي أجرته مجموعة ادفانتير مع نوادي األعمال
في أوكرانيا ومركز االنتعاش االقتصادي .ويتوقعون أنه في عام  ، 2022بسبب تراجع النشاط التجاري في
أوكرانيا  ،سيكون هناك انخفاض بنسبة  ٪21في الناتج املحلي اإلجمالي.
وفًقا لتحليل أجرته كلية كييف لالقتصاد ومركز اإلستراتيجية االقتصادية و بروزورو  ،بلغ إجمالي األضرار التي
لحقت بالبنية التحتية األوكرانية خالل الحرب  63مليار دوالر اعتباًرا من  24مارس.

األحداث السياسية والدبلوماسية
في  25مارس  ،أجرى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان .ناقش السياسيون نتائج قمة الناتو  ،والتهديد بأزمة الغذاء وسبل منعها  ،وتبادلوا تقييمات الجهود
الدبلوماسية الجارية بشأن عملية املفاوضات الروسية األوكرانية.
وقع املدعي العام لدول مثلث لوبلني اتفاقية بشأن إنشاء فريق تحقيق مشترك للتحقيق في العدوان الروسي وجرائم
الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا .أشارت املدعية العامة األوكرانية  ،إيرينا فينيديكتوفا  ،إلى أن أنشطة املجموعة
ستهدف إلى جمع وتخزين وتبادل املعلومات بسرعة واألدلة على جرائم الحرب الروسية التي تم الحصول عليها أثناء
التحقيقات.
عقد وزير املالية األوكراني سيرهي مارشينكو اجتماعاً عبر اإلنترنت مع رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
أوديل رينو باسو .ناقش الطرفان تنفيذ حزمة مساعدات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية استجابة للحرب في
أوكرانيا  ،والتي أعلنت عن تخصيص ملياري يورو لدعم صمود أوكرانيا ومساعدتها للبلدان املتضررة.
تنضم الحكومة السويسرية بشكل كامل إلى الحزمة الرابعة من العقوبات املفروضة على روسيا  ،والتي سبق أن
فرضها االتحاد األوروبي .على وجه الخصوص  ،سيتم تطبيق القيود على قطاع الطاقة  ،والواردات من املعادن
الحديدية من روسيا  ،والصادرات إلى روسيا من السلع الكمالية ومعدات املالحة البحرية.
صا متورطني في الغزو الروسي ألوكرانيا  ،وفرضت عقوبات على
وفرضت اململكة املتحدة عقوبات على  65شخ ً
شركة كرونستادت الروسية  ،وهي شركة كبرى لتصنيع الطائرات الروسية بدون طيار أوريون وغيرها من الطائرات
بدون طيار .تهدف هذه اإلجراءات إلى اإلضرار بصناعة الدفاع الروسية والحد من قدرتها على تعويض فقدان
الطائرات بدون طيار.
قام الرئيس األمريكي جو بايدن بزيارة إلى بولندا وناقش مع الرئيس البولندي أ .دودا غزو روسيا ألوكرانيا .وشدد
بايدن على استمرار الجهود الدولية لدعم أوكرانيا.
خالل زيارة الرئيس األمريكي  ،احتشد عدة آالف في وارسو  ،مطالبني الواليات املتحدة وأعضاء الناتو اآلخرين
بتعزيز دعمهم ألوكرانيا وتزويدها باألسلحة املضادة للطائرات والصواريخ.
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.

