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الغزو الروسي ألوكرانيا
 29مارس  2022اعتبارًا من  30 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
تكثف القوات الروسية حجم الهجمات الصاروخية على األراضي األوكرانية .إنهم يدمرون عمداً املرافق التي توجد
بها مخزونات استراتيجية )مستودعات النفط ومخازن املواد الغذائية(.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في االتجاه الشمالي  ،تتحول القوات الروسية إلى التكتيكات الدفاعية  ،وتوقف العمليات الهجومية النشطة .يستمر
سحب وحدات القوات املسلحة الروسية للتناوب .وفًقا لبعض املؤشرات  ،تعيد القوات املسلحة الروسية تجميع وحداتها
لتركيز جهودها الرئيسية في اتجاه شرق أوكرانيا .القوات الروسية تلغيم االقتراب من مواقعها وتعزز نقاط التفتيش.
في  29مارس  ،اشتعلت النيران في مبنى مستودع في منطقة بروفاري في منطقة كييف .أفادت دائرة الطوارئ
الحكومية أنها تمكنت من توطينها على مساحة  20000متر مربع.
شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على منطقة كوروستني بمنطقة جيتومير .ونتيجة لإلضراب  ،اندلع حريق في
إحدى املؤسسات املحلية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تواصل القوات الروسية هجماتها املكثفة على تكتل  Sسيفيرودونيتسك-ليسيتشانسك-روبيجني في منطقة لوهانسك.
في الوقت نفسه  ،يركزون جهودهم لالستيالء على بلدة إيزيوم في منطقة خاركيف  ،مما يشكل تهديًدا لجناح القوات
األوكرانية في منطقة عملية القوات املشتركة.
أفادت خدمة الطوارئ الحكومية أنه في سيفيرودونتسك وروبيزني وليسيتشانسك ونوفوتوشكيفسكي وبوباسنا
وكريمينا وزولوتي وشيدريشيف وقرية نيجني في منطقة لوهانسك  ،اندلعت العديد من الحرائق نتيجة للقصف .كما
تم توضيح عدد القتلى والجرحى من املدنيني.
في مساء يوم  29مارس  ،انفجر مستودع ذخيرة بالقرب من قرية كراسني أوكتيابر في منطقة بيلغورود التابعة
لالتحاد الروسي ) 20كلم من الحدود مع أوكرانيا( .أسفر االنفجار عن إصابة  4جنود روس.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
القوات الروسية تنفذ عمليات هجومية بالقرب من ماريوبول .معارك الشوارع مستمرة في املدينة.
وبحسب اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك  ،أصيب شخصان خالل القصف الروسي في كورديوميفكا
ونوفوسيليفكا خالل النهار.
نفذت القوات الروسية قصف مدفعي على مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من ستيبنوهيرسك وهوليايبول في منطقة
زابوريزهزه.
اتجاه دنيبرو:
في صباح يوم  29مارس  ،أصبح معروًفا أن ضربات صاروخية تم إطالقها في منطقة دنيبروبتروفسك .في أعقاب
الهجمات الصاروخية  ،تضرر سطح الطريق لجسر في بافلوهراد  ،مما أدى إلى انقطاع حركة املرور .أصاب
الصاروخ أرض مؤسسة زراعية في منطقة نوفوموسكوفسك .ونتيجة لذلك  ،أصيب شخص واحد.
اتجاه الجنوب:
القوات الروسية تركز جهودها على القصف الصاروخي واملدفعي .وهكذا  ،يحاول االتحاد الروسي كبح جماح
أعمال وحدات القوات املسلحة األوكرانية.
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صا نتيجة
في صباح يوم  29مارس  ،قصفت القوات الروسية مبنى اإلدارة اإلقليمية في ميكواليف .وُقتل  12شخ ً
الهجوم الصاروخي  ،وفًقا لدائرة الطوارئ الحكومية .وقال فيتالي كيم  ،رئيس إدارة ميكواليف اإلقليمية  ،إن 34
صا أصيبوا.
شخ ً
وفًقا لوزارة الشؤون الخارجية األوكرانية  ،كثفت روسيا من أنشطتها غير القانونية في البحر األسود منذ  24فبراير ،
وال سيما من خالل استخدام األلغام البحرية املنجرفة .وصادرت القوات البحرية الروسية الذخائر ذات الصلة من
مستودعات عسكرية أوكرانية في عام  2014أثناء االحتالل غير املشروع لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.
اتجاه بوديليا:
قصفت القوات الروسية مطار في ستاروكوستيانتينيف  ،منطقة خميلنيتسكي .وقال عمدة ستاروكوستيانتينيف ،
ميكوال ميلنيشوك  ،إنه نتيجة لذلك  ،تم تدمير مخزون الوقود ومواد التشحيم.
االتجاه الغربي:
صرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في فولني  ،يوري بوهولييكو  ،أن قوات الدفاع الجوي األوكرانية أسقطت
صاروخًا روسيًا فوق املنطقة.
الحالة االنسانية
صا
قالت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك إنه في  29مارس  /آذار  ،تم إجالء  1665شخ ً
) 936من سكان ماريوبول و  729من سكان املراكز السكانية في منطقة زابوروجييه( إلى زابوروجييه عبر ثالثة
ممرات إنسانية متفق عليها.
ال وأصيب أكثر من  220في أوكرانيا نتيجة للغزو الروسي.
اعتباًرا من  29مارس ُ ، 2022قتل  144طف ً
قام مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان بحساب تقديرات الخسائر املدنية في أوكرانيا بسبب الغزو
الروسي .اعتباًرا من الساعة  00:00يوم  29مارس  ، 2022كان هناك  3039ضحية 1179 :قتيل و 1860
جريحًا .الغالبية العظمى من الضحايا في األراضي التي كانت تحت سيطرة السلطات األوكرانية حتى  24فبراير
) 1117قتيل و  1627جريحًا( .تعتقد األمم املتحدة أن األرقام الفعلية أعلى بكثير  ،حيث ال توجد حاليًا معلومات
مؤكدة عن الخسائر في صفوف املدنيني من املدن التي يتواصل فيها القتال العنيف .ينطبق هذا  ،على سبيل املثال ،
على ماريوبول وفولنوفخا )منطقة دونيتسك( وإيزيوم )منطقة خاركيف( وبوباسنا )منطقة لوهانسك( وتروستيانتس
)منطقة سومي(  ،حيث وردت تقارير عن وقوع العديد من الضحايا املدنيني.
أفاد رئيس بلدية كييف ورئيس رابطة املدن األوكرانية فيتالي كليتشكو عن استمرار القمع من قبل القوات الروسية
ضد ممثلي الحكومة املحلية األوكرانية .خالل الحرب  ،تم اختطاف  11رئيس مدينة وثمانية مسؤولني بلديات آخرين.
املشكلة األكثر إلحاحًا ملنطقة خيرسون .وهكذا  ،وفًقا ملكتب املدعي العام  ،في  28مارس  ،اختطف الروس رئيس
بلدية هوال بريستان  ،أولكسندر بابيتش .كما اعتقلوا زعيم املجتمع اإلقليمي في ميلوف أوليه ياخنينكو.
أفاد مجلس مدينة ماريوبول أن اإلجالء القسري للسكان إلى أراضي االتحاد الروسي مستمر في املدينة .أكثر من
صا  -من العاملني في املجال الطبي واملرضى  -أُخرجوا قسراً من مستشفى الوالدة  2في مقاطعة
 70شخ ً
ضا أن أكثر من  20ألًفا من سكان ماريوبول معروفون حاليًا بترحيلهم إلى
ليفوبيريزني .أفاد مجلس املدينة أي ً
أراضي االتحاد الروسي رغماً عنهم.
صرحت األمينة العامة ملنظمة العفو الدولية  ،أغنيس كاالمارد  ،أن "حصار ماريوبول  ،ومنع اإلجالء اإلنساني
والهروب اإلنساني للسكان  ،واستهداف املدنيني  ،وفًقا لتحقيقات منظمة العفو الدولية  ،يرقى إلى جرائم حرب".
أفاد مكتب األمم املتحدة لالجئني أن  3.9مليون شخص قد أجبروا على مغادرة أوكرانيا منذ  24فبراير.

الوضع االقتصادي
ويقدر رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال الخسائر اإلجمالية للحرب بأكثر من تريليون دوالر أمريكي  ،وخسارة
الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة .٪35
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وقع وزير املالية األوكراني سيرهي مارشينكو اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية .نتيجة لذلك  ،ستحصل أوكرانيا من
فرنسا على قروض ميسرة بقيمة  300مليون يورو ملوازنة الدولة  ،وهو أمر مهم للحفاظ على استقرار النظام املالي.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  29مارس  ،أجرى الوفدان األوكراني والروسي محادثات في اسطنبول .كان هذا أول اجتماع مباشر في إطار
عملية التفاوض منذ  7مارس .ونتيجة للمحادثات  ،وصف رئيس الوفد األوكراني  ،رئيس فصيل خادم الشعب  ،دافيد
أراخامييا  ،املقترحات األوكرانية لنظام جديد للضمانات األمنية ألوكرانيا .على وجه الخصوص  ،يتعلق األمر
بمعاهدة دولية محتملة من شأنها أن توفر ألوكرانيا ضمانات أمنية من قبل الدول الفردية  ،والتي ينبغي أن تتصرف
على نحو مشابه للمادة  5من معاهدة واشنطن املنشئة لحلف شمال األطلسي )أي أنها تشير إلى الحماية الجماعية
ألوكرانيا في حالة وقوع هجوم على هو  -هي( .في اجتماع اسطنبول  ،لم يتم التوقيع على اتفاقيات رسمية  ،ومع
ذلك  ،تم الترتيب ملواصلة املفاوضات.
ألقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا بالفيديو أمام أعضاء البرملان الدنماركي .وأطلع فولكتينغ على
الوضع الحالي في أوكرانيا  ،وتحدث عن قصف القوات الروسية لألعيان املدنية واألزمة اإلنسانية في الوالية  ،كما
دعا الحكومة الدنماركية إلى زيادة ضغط العقوبات على روسيا  ،وفرض حظر نفطي وتجاري و كتلة املوان˜ للسفن
الروسية.
خالل النهار  ،أجرى رئيس أوكرانيا محادثة هاتفية مع رئيس وزراء هولندا  ،مارك روته  ،أبلغه فيها بالجرائم التي
ضا محادثة مع رئيس
ارتكبها االتحاد الروسي ضد السكان املدنيني في أوكرانيا .أجرى فولوديمير زيلينسكي أي ً
الوزراء التشيكي بيتر فياال  ،أشار فيها الرئيس إلى أهمية املساعدة اإلنسانية واألمنية لجمهورية التشيك في مواجهة
الغزو الروسي.
وصل رافائيل غروسي  ،املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،إلى أوكرانيا .وجاء للتفاوض مع الوكالة لتقديم
الدعم الفني لضمان سالمة املنشآت النووية على أراضي الدولة .وتشمل هذه املفاعالت  15مفاعال للطاقة النووية في
 4محطات عاملة ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.
ناقش الرئيس األمريكي جوزيف بايدن مع قادة أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة وإيطاليا الخطوات املشتركة ملواصلة
الرد على العدوان الروسي في أوكرانيا  ،وعلى وجه الخصوص  ،استمرار الضغط االقتصادي على روسيا  ،وتعزيز
الدفاع األوكراني  ،وزيادة املساعدات اإلنسانية لألوكرانيني.
وأعلنت عدة دول أوروبية  ،خالل النهار  ،أن الدبلوماسيني الروس أشخاص غير مرغوب فيهم  ،متهمة إياهم
بالتجسس والتهديدات األمنية .على وجه الخصوص  ،طردت هولندا  17دبلوماسيًا روسيًا ؛ بلجيكا  21 -دبلوماسيًا
روسيًا ؛ أيرلندا  4 -دبلوماسيني روس ؛ وجمهورية التشيك  -دبلوماسي واحد.
تخطط الواليات املتحدة وحلفاؤها لفرض عقوبات جديدة من أجل تقويض اإلمكانات العسكرية لروسيا  ،ويعتزمون
تعطيل سالسل التوريد الحيوية التي تضمن صناعة الدفاع الروسية والفعالية القتالية للقوات املسلحة الروسية.
دعمت الحكومة البولندية مشروع قانون يحظر واردات الفحم من روسيا .باإلضافة إلى ذلك  ،وافقت الحكومة
البولندية على مشروع قانون بشأن اآلليات الخاصة ملواجهة استمرار العدوان على أوكرانيا .ستوسع الوثيقة القوى
الوطنية لتجميد األصول الروسية وغيرها من األصول املتعلقة بدعم العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا.
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.

