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الغزو الروسي ألوكرانيا
 26مارس  2022اعتبارًا من  27 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
اتجاهات كييف وزيتومير:
دخلت القوات الروسية بلدة سالفوتيتش واحتلت مبنى مستشفى املدينة .قصفت بلدة بوياركة .أفاد مكتب املدعي
اإلقليمي في كييف أنه وفًقا للمعلومات األولية  ،أصيب  4أشخاص  ،من بينهم طفل قاصر .ومن بني البنى التحتية
املتضررة املباني السكنية الشاهقة والخاصة والجراجات وعقارات أخرى.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
ذكر دميترو زيفيتسكي  ،رئيس إدارة والية سومي اإلقليمية  ،أن بلدة تروستيانتس في منطقة سومي قد تم تحريرها
من القوات الروسية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
وفقا ملفتشية تنظيم الطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا  ،تعرضت املنشأة النووية "مصدر النيوترون" في خاركيف
لقصف روسي مرة أخرى.
أبلغ أوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أن القوات املسلحة ألوكرانيا تشن هجومًا
مضاًدا في اتجاه ماال روهان .باإلضافة إلى ذلك  ،وبحسب سينيهوبوف  ،تحاول القوات الروسية اختراق إيزيوم
لتطويق الوحدات األوكرانية العاملة في منطقة عملية القوات املشتركة.
وأشار رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،إلى أن القوات الروسية شنت هجومًا
صاروخيًا وقصفت ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك باستخدام  .MLRSنتيجة القصف  ،تم نزع طاقات املنجم وترك
العمال تحت األرض .تضررت  3مبان شاهقة و  8منازل خاصة بنيران روسية .كما تعرضت مدرسة في قرية بالقرب
من ليسيتشانسك  ،والبنية التحتية ملحطة اإلسعاف في سيفيرودونتسك  ،ومستودعني للبيع بالجملة في املدينة للقصف
؛ أصيب  2شخص.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
ذكرت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهجيا أن القوات الروسية منعت حركة قافلة إجالء بالقرب من بلدة
فاسيليفكا .فقط في املساء  ،تمكنت أكثر من  300سيارة وأكثر من  80حافلة من الوصول إلى زابوروجي.
وبحسب املعلومات املتاحة لإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجي  ،فإن القوات الروسية ربما تستعد إلجراء
"استفتاء زائف" في األراضي املحتلة في املنطقة .يُذكر أنه في مليتوبول املحتلة مؤقتًا  ،وعد الروس بدفع تعويضات
قدرها  10000روبل للمتقاعدين املحليني .ومع ذلك  ،يمكن استخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها لهذا الغرض
إلنشاء صورة "إرادة الناس".
أفاد بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أن العمليات الروسية في مارينكا
وكراسنوهوريفكا أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة .6
االتجاه الغربي:
في مساء يوم  26آذار  /مارس  ،تم إطالق ضربات صاروخية على لفيف .يشير رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية
في لفيف  ،ماكسيم كوزيتسكي  ،إلى أن صاروخني أصاب كل منهما مستودًعا للنفط ومصنًعا للصناعات الدفاعية ،
مما أدى إلى إصابة  5أشخاص.
أفادت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في فولني عن اعتراض املنطقة للصواريخ الروسية التي أطلقت على أراضي
أوكرانيا من الطائرات في املجال الجوي البيالروسي.
قال رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ريفني فيتالي كوفال إن القوات الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على
مستودع للنفط في بلدة دوبنو.
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الحالة االنسانية
في  26مارس  ،دخلت  10ممرات إنسانية متفق عليها جاهزة للعمل .تم إجالء إجمالى  5،208أشخاص خالل
النهار.
ال خالل  31يومًا من الحرب في أوكرانيا .أصيب  199طفال بدرجات
كشف مكتب املدعي العام عن مقتل  136طف ً
متفاوتة الخطورة.
أعلن أولكسندر كاميشني  ،رئيس مجلس إدارة شركة أوكرزاليزنيتسيا  ، JSCمقتل  54من موظفي هذه الشركة منذ
بداية األعمال العدائية الفعلية .وأضاف أنه حتى اليوم أصيب  64عامال في سكة الحديد وال يزال  3آخرون في
األسر .خالل هذه الفترة  ،قامت أوكرزاليزنيتسيا بإجالء  3ماليني مواطن من وسط وجنوب وشرق أوكرانيا إلى
املناطق الغربية  ،وكذلك  400ألف من الغرب إلى الدول املجاورة.
ذكرت املدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أن  12صحفياً )بمن فيهم مواطنون من الواليات املتحدة وأيرلندا واالتحاد
الروسي( قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب .وتعرض  10آخرون من ممثلي وسائل اإلعالم إلصابات متفاوتة
الخطورة .وفًقا للسجل املوحد للتحقيقات التمهيدية  ،ارتكبت القوات الروسية جرائم ضد ما ال يقل عن  56من ممثلي
وسائل اإلعالم.
أعلن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي  ،متحدثًا في منتدى الدوحة العشرين في قطر  ،أن ماريوبول تحت
الحصار وأن جميع الطرق املؤدية إلى املدينة مغلقة .ال تسمح القوات الروسية حتى بدخول الشحنات اإلنسانية من
ال عن شهود عيان  ،أن القوات الروسية نقلت
الغذاء واملاء واألدوية إلى املدينة .صرح مجلس مدينة ماريوبول  ،نق ً
بالقوة العاملني الطبيني واملرضى وغيرهم من سكان ماريوبول الذين كانوا يختبئون من قصف أقبية منشأة طبية
)مستشفى املدينة رقم  (1إلى جهة غير معروفة.
تقرير رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،عن قمع القوات الروسية ضد السلطات
املحلية في املنطقة .في باالكليا  ،اعتقلت القوات الروسية نائب رئيس البلدية سيرهي بولتوراك وأوليه بلودوف  ،رئيس
الدفاع املدني وإدارة إنفاذ القانون .هناك معلومات تفيد بأن رئيس بلدية باالكليا إيفان ستولبوفي قد تم اعتقاله
ضا .ميكوال سيكالينكو  ،رئيس مجتمع زركونيفكا  ،موجود في األسر.
أي ً
أفادت الخدمة الصحفية ملفتشية التنظيم النووي الحكومية أن أفراد محطة زابوروجي للطاقة النووية وعائالتهم
يتعرضون لضغط نفسي مستمر بسبب وجود القوات الروسية املعادية وعدد كبير من املعدات العسكرية في موقع
محطة للطاقة النووية وفي إنرهودار .ال يزال هناك نقص في الغذاء والدواء في إنرهودار .ومع ذلك  ،في الوقت
الحالي  ،يواصل موظفو املصنع مراقبة حالة وحدات الطاقة وضمان صيانتها اآلمنة.
قال وزير املجتمع والتنمية اإلقليمية  ،أوليكسي تشيرنيشوف  ،إنه منذ بداية الغزو الروسي ألوكرانيا  ،تم تدمير
حوالي  4500منزل و  100شركة وحوالي  400مؤسسة تعليمية و  150مرفًقا للرعاية الصحية .وفًقا لرئيس
ى ذا أهمية روحية خالل  31يومًا من الحرب في
أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي  ،فقد تضرر ما ال يقل عن  59مبن ً
أوكرانيا.
تشير الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة إلى أنه اعتباًرا من  26آذار )مارس(  ،لم يكن لدى  330.000أوكراني
إمدادات الغاز ؛ أكثر من  1،327مستوطنة وأكثر من  863،000مستهلك تُركوا بدون كهرباء.
مقاومة
نظم سكان سالفوتيتش  ،منطقة كييف  ،مسيرة مؤيدة ألوكرانيا  ،لكن الجيش الروسي استخدم القنابل الصوتية
وأطلق النار في الهواء لتفريق الحشد .وأصيب شخص خالل املسيرة.

الوضع االقتصادي
صرح وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو أن أوكرانيا تقترح استخدام مرافق تخزين الغاز تحت األرض إلنشاء إمدادات
الغاز االستراتيجية للدول األوروبية.
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األحداث السياسية والدبلوماسية
أجرى وزير الخارجية دميترو كوليبا ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف مفاوضات في وارسو مع وزير الخارجية
األمريكي أنتوني بلينكني ووزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت .ألول مرة في تاريخ الشراكة االستراتيجية بني الواليات
املتحدة وأوكرانيا  ،جرت املحادثات في شكل رباعي من املسؤولني األجانب والدفاعيني .كما انضم الرئيس األمريكي
جو بايدن إلى االجتماع مع الوزراء األوكرانيني .وركزت املحادثات على دعم الواليات املتحدة ألوكرانيا  ،بما في ذلك
فرض عقوبات جديدة على روسيا من قبل الواليات املتحدة .باإلضافة إلى ذلك  ،قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني
بلينكني إن الواليات املتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره  100مليون دوالر لتحسني أمن الحدود والبنية
ال عن دعم وظائف إنفاذ القانون في هذه الظروف .العدوان
التحتية الحيوية لوزارة الشؤون الداخلية األوكرانية  ،فض ً
الروسي.
خالل إقامته في وارسو  ،ألقى الرئيس األمريكي جو بايدن كلمة حول جهود املجتمع الدولي لدعم أوكرانيا .وأدان
بشدة تصرفات روسيا ودعا أوروبا إلى التوحد ومعارضة سياسة روسيا العدوانية.
عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا بالفيديو مع رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا .وشكر رئيس
أوكرانيا نظيره البولندي على استقبال الالجئني األوكرانيني .كما ناقش الرئيسان الوضع الحالي في أوكرانيا واتفقا
على املساعدة العسكرية املستقبلية.
أدلى فولوديمير زيلينسكي بخطاب بالفيديو في منتدى الدوحة في قطر .دعا رئيس أوكرانيا الدول املوردة للطاقة إلى
زيادة إنتاجها من أجل حرمان روسيا من فرص ابتزاز الطاقة .وشدد على ضرورة إجراء إصالح حقيقي للمؤسسات
الدولية )آليات األمم املتحدة(  ،ودعا العالم إلى تكاتف الجهود ملنع حدوث أزمة غذائية.
ناقش وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا مع الرئيس الحالي ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية
البولندي زبيغنيو راو خطوات أخرى للتخفيف من األزمة اإلنسانية في أوكرانيا وإنهاء العدوان الروسي.
أعلنت املنظمة األوروبية لألبحاث النووية ) (CERNتعليق التعاون مع روسيا وبيالروسيا بشأن الغزو العسكري
الروسي ألوكرانيا.
أعلنت املفوضية األوروبية وحكومة كندا إطالق حملة عاملية لجمع التبرعات لدعم الالجئني األوكرانيني .سيتم جمع
التبرعات في إطار الحدث عبر اإلنترنت "الوقوف من أجل أوكرانيا"  ،الذي أعلنه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
في  9أبريل.
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.

