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الغزو الروسي ألوكرانيا
 28مارس  2022اعتبارًا من  29 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
اتجاهات كييف وزيتومير:
وفقا إلدارة مدينة كييف  ،نتيجة لألعمال العدائية بالقرب من كييف  ،تضرر خطان للجهد العالي يزودان بعض املباني
بالكهرباء على الضفة اليمنى للعاصمة.
أعلن عمدة إيربني أولكسندر ماركوشني تحرير املدينة من القوات الروسية.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن الجيش األوكراني يواصل عمليته الدفاعية في اتجاه كييف ،
ويحتفظ بمواقع في مستوطنات موتيزين  ،ليسني  ،كابيتانيفكا ودميتريفكا على طول طريق جيتومير السريع.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
وصرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،أنه خالل  28آذار  /مارس  ،نفذت
القوات الروسية حوالي  59قذيفة مدفعية وهاون في املنطقة .كما تم تسجيل  180قذيفة  ، MLRSبما في ذلك
الذخائر العنقودية .واستهدفت القصف مناطق سالتيفكا وأليكسييفكا وبياتيكاتكي وتشوهيف وديرهاتشي.
أفاد مكتب املدعي اإلقليمي في خاركيف أنه في  28مارس  ،شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا على بلدة
ليوبوتني في منطقة خاركيف في منطقة خاركيف .أسفر ذلك عن تضرر  7منازل وسيارةُ .قتل شخص واحد وجُرح 7
آخرون.
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك سيرهي هايداي  ،أطلقت القوات الروسية النار مرة أخرى على
سيفيرودونيتسك وروبيجني .وأسفر القصف الروسي عن مقتل شخصني وإصابة  10بجروح في تلك األيام .في
املنطقة  ،تضرر  23شيئًا  14 -مبنى سكنيًا و  8منازل خاصة  ،باإلضافة إلى مبنى مستشفى في سيفيرودونيتسك.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
أبلغ بافلو كيريلينكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أنه خالل  28مارس  ،واصلت القوات الروسية
قصف أراضي مجتمع مارينكا .وأصيب شخصان في مارينكا ونوفوميخايليفكا.
اتجاه دنيبرو:
أفاد أولكسندر فيلكول  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في كريفي ريه  ،أن قوات الدفاع األوكرانية دفعت القوات
الروسية إلى مسافة  60-40كيلومتًرا من االقتراب من كريفي ريه.
االتجاه الغربي:
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ريفني فيتالي كوفال  ،شن الجيش الروسي هجومًا صاروخيًا على
مستودع نفط في منطقة ريفني.
مواجهة املعلومات
أفاد رئيس بلدية ميليتوبول  ،إيفان فيدوروف  ،أن القوات الروسية التي تسيطر مؤقتًا على املدينة ما زالت تفرض
حصاًرا على املعلومات لليوم الثاني .لقد قاموا بحظر االتصاالت املحمولة واإلنترنت في ميليتوبول.
أشارت خدمة اوکرتلکام الصحفية إلى أنه في  28مارس  ،تم تنفيذ هجوم إلكتروني قوي على البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات للشركة  ،مما أدى إلى تعطيل تشغيل اإلنترنت ألكثر من  ٪ 70من مستخدمي شبكة اوکرتلکام
في أوكرانيا.
الحالة االنسانية
وبحسب وزير إعادة الدمج في األراضي املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك  ،لم تُفتح املمرات اإلنسانية في  28مارس /
آذار بسبب االستفزازات املحتملة على طرق املمرات اإلنسانية وألسباب تتعلق بسالمة املواطنني .وفي الوقت نفسه ،
تناول الوزير خطر إلحاق الضرر بمرافق العزل في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية نتيجة احتالل الجيش الروسي
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للمنطقة املحظورة .في حالة حدوث مثل هذا الضرر  ،يمكن أن تدخل كمية كبيرة من الغبار املشع الغالف الجوي
ضا الدول األوروبية األخرى.
وتلوث ليس فقط أوكرانيا ولكن أي ً
ال قتلوا وأصيب  216خالل أعمال قتالية واسعة النطاق في أوكرانيا.
أفاد املدعون العامون لألحداث أن  143طف ً
أعلن رئيس بلدية ماريوبول  ،فاديم بويشينكو  ،عن خسائر ودمار تقريبي في املدينة أثناء حصار القوات الروسية لها.
وبحسب قوله  ،حتى  27مارس  /آذار ُ ،قتل ما يقرب من  5آالف شخص في ماريوبول  ،بينهم نحو  210أطفال.
خالل هذه الفترة نتيجة القصف والقصف في املدينة تضرر  ٪90من إجمالي عدد املباني السكنية .كما دمرت ثالث
مستشفيات .تضررت سبع منشآت طبية أخرى .باإلضافة إلى ذلك  ،قصفت القوات الروسية  57مدرسة و 70
روضة أطفال  ،تم تدمير  23و  28منها على التوالي .مع بداية الحصار  ،كان ما يصل إلى  140.000شخص قد
غادروا ماريوبول ؛ بعد ذلك  ،تم إجالء  150.000شخص آخر .ظل ما مجموعه  170ألف شخص في الحصار .تم
ترحيل ثالثني ألف شخص إلى االتحاد الروسي.
أبلغ يوري سوبوليفسكي  ،النائب األول لرئيس مجلس خيرسون اإلقليمي  ،عن اعتقال أوليكسي كونوفالوف  ،نائب
املجلس املحلي من حزب خادم الشعب  ،في هينيشيسك بمنطقة خيرسون .وأوضح الحًقا أن الجيش الروسي أطلق
سراح النائب.
في  28مارس  ،أصبح معروًفا أن صحفيًا من وكالة أنباء  UNIANدميترو خيليوك  ،الذي اختُطف في قرية
كوزاروفيتشي  ،بمنطقة كييف  ،في أوائل مارس تقريبًا  ،محتجز كرهينة.
أفاد عمدة ميليتوبول  ،إيفان فيدوروف  ،أن القوات الروسية احتجزت رئيسة قسم التعليم في املدينة  ،إيرينا
ششيرباك .وبحسب قوله  ،فإنهم بهذه الطريقة يحاولون الضغط على معلمي ميليتوبول  ،إلجبارهم على استئناف
العملية التعليمية وفًقا للبرنامج الروسي.
تحدث فيتالي باراباش  ،رئيس اإلدارة املدنية والعسكرية ملدينة أفدييفكا  ،عن الوضع اإلنساني في املدينة الواقعة
في منطقة دونيتسك .نتيجة القصف الروسي  ،ظلت أفدييفكا بدون تدفئة وماء .هناك مشاكل في اإلمداد بالكهرباء.
مقاومة
وفًقا لرئيس بلدية إنرهودار )منطقة زابوريزهجيا( دميترو أورلوف  ،تجمع السكان املحليون في مسيرة مؤيدة
ألوكرانيا ضد االحتالل املؤقت للمدينة من قبل القوات الروسية .على وجه الخصوص  ،دعا الناس هذه املرة مرة
أخرى إلى إطالق سراح النائب األول لرئيس البلدية إيفان سامويديوك من األسر.
الوضع االقتصادي
وفًقا لوزيرة االقتصاد يوليا سفيرينكو  ،بلغت خسائر أوكرانيا اإلجمالية من الحرب الروسية  564.9مليار دوالر.
تشمل التقديرات الخسائر املدنية والناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار املباشر في االقتصاد األوكراني.
أشار وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو إلى أن خسائر قطاع الطاقة جراء الغزو الشامل لالتحاد الروسي ألوكرانيا
حتى نهاية مارس املاضي بلغت ملياري دوالر أمريكي.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  28مارس  ،أجرى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من املحادثات الهاتفية مع زعماء العالم.
وهكذا  ،ناقشوا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع اإلنساني الحرج في املدن التي أغلقتها القوات
ال عن التعاون
الروسية  ،والتقدم املحرز في املفاوضات مع روسيا  ،واحتماالت تعزيز العقوبات ضد روسيا  ،فض ً
الدفاعي بني أوكرانيا واململكة املتحدة.
ناقش فولوديمير زيلينسكي  ،مع رئيس أذربيجان إلهام علييف  ،الحاجة إلى ممرات خضراء لحماية املدنيني في
منطقة الحرب .وشكر الرئيس األوكراني أذربيجان على تقديم املساعدات اإلنسانية واستعدادها لتزويد أوكرانيا
بالوقود .كما ناقش فولوديمير زيلينسكي مع أوالف شولتز  ،املستشار االتحادي ألملانيا  ،عملية التفاوض مع االتحاد
الروسي  ،وأبلغ عن التقدم املحرز في مواجهة العدوان والجرائم الروسية على األراضي األوكرانية  ،ودعا إلى تشديد
العقوبات.
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في نفس اليوم  ،أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثات مماثلة مع رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراجي ورئيس
الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف .كما ناقش رئيس أوكرانيا التعاون األوكراني الكندي في مجاالت الدفاع والعقوبات
ضد روسيا مع رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو وأبلغه بالجرائم الروسية في أوكرانيا وخصائص عملية التفاوض مع
الجانب الروسي.
أعلنت مقدونيا الشمالية أن خمسة دبلوماسيني روس غير مرغوب فيهم فيما يتعلق بأنشطتهم "التي تتعارض مع
اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية".
أغلق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مكاتبه في موسكو ومينسك بسبب الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا.
كرر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية دعمه الثابت ألوكرانيا ووافق بالفعل على حزمة استقرار أولية بقيمة 2
مليار يورو ألوكرانيا والدول األخرى املتضررة من الحرب.
في  28مارس  ،عقد وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع مؤتمرا نتج عنه بيان حول رفض دول مجموعة السبع
ملطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل .وشدد الطرفان على أن مطالب الكرملني تمثل "انتهاكا صارخا من جانب واحد
للعقود القائمة.
وافق مجلس االتحاد األوروبي على خطة من  10نقاط لدعم الالجئني األوكرانيني  ،وكذلك دول االتحاد األوروبي التي
تستضيف الجزء األكبر منهم.
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.

