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الغزو الروسي ألوكرانيا
 30مارس  2022اعتبارًا من  31 ،8:00مارس .2022
الوضع العملي
تعيد القوات الروسية تجميع قواتها  ،وتركز جهودها العسكرية على الهجمات على وحدات القوات املسلحة األوكرانية في منطقة
عملية القوات املشتركة شرق أوكرانيا .أفادت هيئة األركان العامة األوكرانية عن حشد الدعم املادي والتقني واللوجستي للقوات
الروسية في االتجاهني الشرقي والجنوب.
اتجاهات كييف وزيتومير:
وتواصل القوات الروسية االحتفاظ بمواقعها بالقرب من الضواحي الشمالية الغربية ملدينة كييف .وفقا لهيئة األركان العامة
األوكرانية  ،فإن الروس يعيدون نشر القوات في منطقة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية .وهكذا  ،تم تسجيل حركة أعمدة مختلطة
من املعدات من مستوطنة إيفانكيف الحضرية في اتجاه محطة الطاقة النووية .في الوقت نفسه  ،تم تسجيل انسحاب جزئي للقوات
الروسية من كييف في االتجاه الشرقي )بروفاري(.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
تركز القوات الروسية على أنشطة التخريب واالستطالع واملواقع الهندسية والضربات املدفعية ضد مواقع القوات املسلحة
األوكرانية والبنية التحتية بالقرب من مدينة تشيرنيهيف.
أفاد فياتشيسالف تشاوس  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في تشيرنيهيف  ،أنه في ليلة  30-29مارس  ،تم قصف
تشيرنيهيف ومدن أخرى في املنطقة .وأدى القصف الذي تعرضت له مدينة نزين في اليوم السابق إلى استشهاد شخص .أصيب 6
بجروح )بينهم طفل(.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تسعى القوات الروسية ملحاصرة الوحدات األوكرانية في منطقة عمليات القوات املشتركة .إنهم يشنون هجمات من الشمال الغربي
)إيزيوم  ،منطقة خاركيف( والشرقية )بوباسنا وروبيزني  ،منطقة لوهانسك( .تستمر معارك املواقع في بوباسنا وروبيزني.
ال تزال الهجمات على املرافق السكنية في منطقة لوهانسك مستمرة .وصرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك
سيرهي هايداي أن املناطق السكنية في ليسيتشانسك وكريمينا وروبيزني وسيفيرودونيتسك تعرضت للقصف في الصباح .وفقًا
جرح  4نتيجة قصف ليسيتشانسك.
لدائرة الطوارئ الحكومية  ،قُتل شخص واحد و ُ
القوات الروسية تواصل قصف منطقة خاركيف .ال تزال ایزیوم هي النقطة األكثر أهمية في املنطقة .أفاد رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،أنه خالل الساعات األربع والعشرين املاضية  ،تعرضت أحياء مدينة سالتيفكا ،
وأليكسييفكا  ،وخلودنا هورا  ،وخلت زد  ،باإلضافة إلى ضواحي تشوهويف وديرهاتشي  ،للقصف.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
ركز الروس جهودهم على السيطرة على مدينة ماريوبول .كما تم اإلبالغ عن هجمات شنتها القوات الروسية في مناطق مارينكا
ونوفوباخموتيفكا وزولوتا نيفا.
كما تحدث رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو عن استمرار قصف املناطق املأهولة بالسكان الواقعة
بالقرب من الحدود .تعرضت مارينكا وأوكريتاين إلطالق نار.
وفقًا إليفان أريفسييف  ،املتحدث باسم اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجييف  ،أطلقت القوات الروسية النار على قرية
نوفويفانيفكا )منطقة زابوروجييه( 3 .اشخاص اصيبوا .باإلضافة إلى ذلك  ،أصاب القصف املدفعي والغارات الجوية هولييبول
وأوريخيف.
اتجاه دنيبرو:
تتواصل اإلضرابات على املنشآت الصناعية اإلستراتيجية في املنطقة .على وجه الخصوص  ،تم إطالق ضربة صاروخية على
مستودع النفط في دنيبرو .تم تدمير الجسم ؛ لم تقع اصابات .وفقًا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتينا
ريزنيشنكو  ،أصاب صاروخ آخر املصنع في نوفوموسكوفسك.
االتجاه الجنوبي:
في الجنوب  ،تتجه القوات الروسية إلى العمل الدفاعي .وبحسب هيئة األركان  ،فإنهم يستقرون في مناصبهم .يتم استخدام
املدفعية والطيران لكبح جماح وحدات القوات املسلحة األوكرانية.
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اتجاه بوديليا:
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خميلنيتسكي  ،سيرجي هامالي  ،أنه تم إطالق ثالث ضربات صاروخية على منشآت
صناعية في منطقة خميلنيتسكي ليلة  30مارس.
مواجهة املعلومات
تم شن هجوم إلكتروني واسع النطاق على املوقع الرسمي لإلدارة العسكرية اإلقليمية في كييف  ،وفقًا لرئيسها أولكسندر بافليوك.
أطلقت أوكرانيا بوابة تقارير عن أصول األشخاص املتورطني في العدوان الروسي على أوكرانيا .يتفاعل مع الدول األخرى لتبادل
البيانات.
الحالة االنسانية
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه في  30مارس  /آذار  ،تم إجالء أكثر من  1.5ألف شخص من
منطقة األعمال العدائية الفعلية بواسطة ثالثة ممرات إنسانية متفق عليها في سياراتهم الخاصة .في زابوروجي ،وصل 812
شخصًا من ماريوبول و  718من سكان املناطق املأهولة بالسكان في منطقة زابوروجي إلى زابوروجي.
وبحسب املدعي العام  ،حتى  30مارس  /آذار  ،قُتل  145طفالً وأصيب  222آخرون في أوكرانيا نتيجة للصراع.
قام مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان بتحديث البيانات حول الخسائر املدنية في أوكرانيا .حتى  30مارس ،
حا(.
بلغ العدد اإلجمالي للضحايا  1189) 3090قتيل و  1901جري ً
ووفقًا مليشيل باشيليت  ،مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان  ،فقد تضرر ما ال يقل عن  55مرفقًا طبيًا  ،ودُمر ، 10
ونُهِب اثنان أثناء القتال في أوكرانيا .أكثر من  4ماليني شخص سافروا إلى الخارج ؛ حوالي  6.5مليون نازح داخليا.
أفادت دائرة األمن األوكرانية أن الوكالة حصلت على اعتراضات جديدة ملحادثات هاتفية عسكرية روسية ظهرت منها حاالت
اغتصاب قاصرين في األراضي الروسية املحتلة مؤقتًا.
حدد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ميكواليف  ،فيتالي كيم  ،عدد الضحايا من هجوم  29مارس على مبنى اإلدارة
اإلقليمية .وقال إن عدد قتلى الهجوم الروسي ارتفع إلى  15قتيال.
تواصل القوات الروسية اختطاف املدنيني في منطقة خيرسون .اعتبارًا من  30مارس  ،من املعروف أن  8أشخاص قد تم
اختطافهم في مجتمع هوال بريستان .تم اختطاف كاهن الكنيسة األرثوذكسية في أوكرانيا  ،سيرهي تشودينوفيتش  ،في خيرسون
 ،التي احتلتها القوات الروسية مؤقتًا.
وفقًا ملاكسيم ستريلينك  ،ممثل مجلس مدينة إيزيوم  ،تم إجالء  3000مواطن فقط من مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف .وال يزال
عشرون ألفًا من سكان البلدة يقيمون في البلدة تحت القصف املستمر دون الوصول إلى املياه والضوء والغاز واالتصاالت املحمولة
 ،ودون إمكانية تلقي املساعدة املناسبة عبر ممرات إنسانية مسدودة.
تحدث رئيس بلدية إيربني الذي تم تحريره مؤخرًا  ،أولكسندر ماركوشني  ،عن الخسائر التي تكبدتها املدينة نتيجة لألعمال العدائية.
وبحسب قوله  ،ال توجد بيانات حتى اآلن عن العدد الدقيق للقتلى املدنيني .ويعتقد أن ما يصل إلى  300مدني قتلوا في إيربني.
ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن القوات الروسية كانت تلغيم األراضي األوكرانية باستخدام نظام هندسي للتعدين عن بعد
يسمى زيمليديلي .هذا يسمح بتعدين مناطق كبيرة في فترة زمنية قصيرة جدًا .وفقًا لهيئة األركان العامة األوكرانية  ،تم تسجيل
حاالت استخدام أحدث األلغام الروسية املضادة لألفراد املزودة بجهاز استشعار الزالزل بوم  3-ميدالية في منطقتي خاركيف
وسومي.
بعد مفاوضات في البرملان األوروبي ومؤسسات أوروبية أخرى في بروكسل  ،صرح مفوض البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان ،
ليودميال دينيسوفا  ،أنه لم يتم تأكيد أي اتهام واحد ضد أوكرانيا بمعاملة غير إنسانية للروس الذين تم أسرهم أثناء غزو القوات
الروسية.
الوضع االقتصادي
وفقًا لـيوري ريجينكوف  ،املدير العام لشركة ميتينفيست  ،أكبر شركة للتعدين واملعادن في أوكرانيا  ،فإن خسائر أوكرانيا في
مجال التعدين من الحرب التي بدأتها روسيا تصل إلى  ٪ 40-30من قدرتها قبل الحرب.
وفقًا للبيت األبيض  ،تعتزم الواليات املتحدة تزويد الحكومة األوكرانية بمبلغ  500مليون دوالر كمساعدات مباشرة للموازنة.
قال وزير املالية سيرهي مارشينكو إن الحكومة تستعد ملوجة أخرى من خفض اإلنفاق لتوحيد األموال للجيش.
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األحداث السياسية والدبلوماسية
في  30مارس  ،ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خطابًا أمام البرملان النرويجي .وأعلن أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة
لصد العدوان الروسي )بما في ذلك األنظمة املضادة للسفن والطائرات والعربات املدرعة وأنظمة املدفعية( ودعا النرويج إلى
تسليمها.
أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس األمريكي جو بايدن ملناقشة عقوبات إضافية ضد روسيا
واملساعدات اإلنسانية ألوكرانيا التي ُأعلن عنها األسبوع املاضي .أخبر زيلينسكي الرئيس األمريكي عن حالة املفاوضات
األوكرانية الروسية.
كما ناقش الرئيس األوكراني مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قضايا األمن الغذائي وشكر اإلمارات على املساعدات اإلنسانية
والدعم ألوكرانيا داخل األمم املتحدة.
زار املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا حيث عقد اجتماعًا
مع املسؤولني األوكرانيني .وناقش االجتماع الخطوات امللموسة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم مساعدة فنية عاجلة
ألوكرانيا لضمان سالمة منشآتها النووية.
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.

