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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي  10:00 .2022-03-16صباحا
ماريوبل .أخبار سارة –  2000سيارة تمكنت من اإلجالء من ماريوبل ،وتقريبا ذات العدد من السيارات متواجد على مخارج
المدينة ،وذلك وفقا لمجلس المدينة .وقد تمكن حوالي  20ألف شخص من مغادرة المدينة عبر الممر اإلنساني بسياراتهم الخاصة .أما
األخبار الغير سارة –فقد تم حجز األطباء والمرضى من مستشفى العناية المركزة االقليمية في ماريوبل كرهائن من قبل المحتلين
الروس .وقد تمكن أحد موظفي المستشفى من إرسال الرسالة التالية" :ال يمكن الخروج من المستشفى ،هناك اطالق رصاص وقصف
غير منقطع ونحن نختبيء في قبو المستشفى ،والسيارات غير قادرة على وصول المستشفى والوضع كذلك ليومين ،وهناك نيران
مشتعلة في المنازل المتعددة الطوابق قرب المستشفى .هذا وأجبر الروس ما يزيد عن  400شخص من دخول المستشفى والبقاء
هناك ويمنع علينا الخروج" .كما بدأت القوات الروسية خالل اليوم بالهجوم من البحر،حيث تمركزت السفن الروسية بالقرب من
قرية بيلوسارايسكا كوسا ومن هناك تم شن الهجوم .وفضال عن ذلك ،المساعدات اإلنسانية غير قادرة على الوصول الى المدينة،
حيث حاولت الشاحنات مغادرة بيرديانسك توجها الى ماريوبل ولكنه تمت محاصرتها في الطريق وإعادتها.
المدن تحت الهجوم .استهدفت القوات الروسية باألمس مطار دنيبرو ،حيث يتواصل نهج تدمير المطارات في كافة أنحاء اوكرانيا.
كما تم قصف بناية من  12طوابق في كييف ،وألول مرة قصف المحتلين الروس المواقع المدنية في زابوريجيا بما في ذلك واحدة
من السكك الحديدية .ووقعت قتاالت عنيفة في روبيجني في إقليم لوغانسك ،وتم قذف الصواريخ على بيرديتشيف في إقليم جيتومير
ومارهاليفكا في إقليم كييف .هذا وتم سماع االنفجارات طوال الليلة في خيرسون ،في الوقت الذي شهدت به كافة أنحاء خاركيف
تقريبا القصف أليام متتالية .وفي إقليم ميكواليف ،تم اختطاف ناشط من بيرديانسك فيتالي شيفتشينكو من قبل القوات الروسية وذلك
بعد مسيرة سلمية كان قد نظمها الناشط .وفي إقليم كييف ،تم حجز متطوعي بوتشا وموظفي البلدية كرهائن من قبل المحتلين وذلك
وفقا لمجلس المدينة .وقد تم اطالق النار على برج للتلفزيون والراديو واالتصاالت في فينيتسا.
الوضع في المجال اإلنساني .في  15مارس ،تم اطالق  7ممرات انسانية من اجمالي  9حيث تم إجالء حوالي  29ألف شخص
وذلك وفقا للوزيرة فيريشوك .ويشهد الوضع في خيرسون مزيدا من التدهور وخاصة في المناطق السكنية وخاصة الصغيرة منها
المتواجدة على ابواب كارثة انسانية ،حيث هناك نقص كبير في إمدادات األدوية واألغذية .كما أن هناك مشاكل مع الكهرباء والغاز
والمياه .وقد تم يوم الثالثاء اجالء  320جناحا من المدرسة الداخلية اوسكيلكي والسلطات تنتظر افتتاح ممرا اخضرا من ايزيوم
لمواصلة االجالء.
السياسة الخارجية .زيارة روؤساء الوزراء .زار كل من روؤساء وزراء بولندا وتشيك وسلوفينيا كييف للقاء مع زيلينسكي والهدف
من الزيارة هو التأكيد عن الدعم المطلق الستقالل وسيادة اوكرانيا من قبل االتحاد األوروبي بأكمله ولتقديم حزمة واسعة من الدعم
للدولة والشعب األوكراني ،وذلك وفقا لما نشرته الحكومة البولندية .وهذه الزيارة هي االولى منذ بداية الحرب ،وقد أعرب زيلينسكي
في خطابه اليومي الى الشعب االوكراني عقب الزيارة عن شكره لروؤساء الوزراء المذكورين ودعا كافة االصدقاء الى زيارة كييف
وأضاف ان الزيارات قد تكون غير آمنة بالتأكيد بسبب عدم اغالق المجال الجوي حتى اآلن أمام الصواريخ والطائرات الروسية.
مجلس اوروبا .انسحبت روسيا رسميا من مجلس اوروبا قبل فترة قصيرة من طردها من هناك رسميا ،وهذه هي ثاني دولة فقط
تنسحب من المجلس منذ الحرب العالمية الثانية .وعمليا سيعني هذا القرار انه بإمكان روسيا تجاهل االتفاقية االوروبية لحقوق
االنسان حيث لن يستطيع الروس رفع القضايا والشكاوي الى المحكمة االوروبية لحقوق االنسان وبإمكانها إعادة إدراج عقوبة
اإلعدام .ومع ذلك ،قانونيا ،سيتم انهاء عضوية روسيا في نهاية السنة المالية في  31ديسمبر .في ذات الوقت ،تبعا لقرار روسيا
باالنسحاب من مجلس اوروبا ،اعترفت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا رسميا بترانسنيستريا كأرض محتلة من قبل روسيا.
اوكرانيا – الناتو .في خطابه أمام قادة قوة المشاة المشتركة بقيادة بريطانيا أشار الرئيس زيلينسكي إلى أنه ال يتوقع ان تنضم
اوكرانيا الى الناتو في وقت قريب وصرح ":لقد سمعنا لسنوات ان الباب سينفتح (الى العضوية في الناتو) ولكننا اآلن نسمع أننا ال
نستطيع الدخول وهذه حقيقة ويجب االعتراف بها" مضيفا "إنني سعيد بأن شعبنا قد بدأ استيعاب ذلك واالعتماد على نفسه وشركائنا
القادرين على مساعدتنا".
منظمة التجارة العالمية" .سيتوقف االتحاد األوروبي ،بالتعاون مع دول مجموعة السبع والشركاء اآلخرين ذوي التفكير المماثل
(ألبانيا وأستراليا وأيسلندا وجمهورية كوريا ومولدوفا والجبل األسود ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج) ،عن معاملة روسيا
باعتبارها الدولة األكثر تفضياًل في إطار منظمة التجارة العالمية اعتبارً ا من اليوم ،".وذلك وفقا لنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية
األوروبية دومبروفسكيس .القرار سوف يحرم روسيا من األولوية والمزايا التجارية المواتية .واآلن سيتم السماح للدول بفرض
الرسوم الجمركية الخاصة بها أو حظر استيراد البضائع من روسيا.

1

مارس 16 2022
- https://sharethetruths.org/

المفاوضات – الجولة الرابعة .المفاوضات تستمر ،حيث اخذ الوفدين فاصال حتى اليوم وواصال العمل في إطار المجموعات
الفرعية .وفي هذا السياق ،صرح مستشار الرئيس األوكراني":سنواصل غدا ،إن العملية التفاوضية صعبة جدا وهناك تناقضات
كبيرة ولكن بالتأكيد هناك مجال لحل وصت ،والعمل في المجموعات الفرعية سيتواصل خالل االستراحة".
حماية البيئة .وجه وزير الدفاع الروسي شويغو رسالة شخصية الى بوتين تتضمن طلب قطع الغابات االوكرانية في نقاط الدفاع،
حيث سيتم استخدام الخشب قبل كل شيء ألهداف عسكرية وإن لم يتم احتياجها فسيتم بيعها وكافة األرباح ستوجه لتغطية االحتياجات
العسكرية ،ومبدئيا قد يتعلق ذلك باألراضي المحتلة مؤقتا من قبل روسيا.
األمن الرقمي .نجحت انونيموس في شن هجمة الكترونية جديدة على مواقع الحكومة الروسية بما في ذلك موقع خدمة األمن
الفيديرالية في االتحاد الروسي وشركة روس آتوم الحكومية ووعدت بنشر عدة غيغابايت من البيانات والمعلومات األمنية الخاصة
بهذه الشركات.
وسائل اإلعالم .منذ بداية الحرب ،تم قتل  3صحفيين على األقل بأيدي القوات الروسية ،حيث وفقا للودميال دينيسوفا تم قتلهم في
ميكواليف وكييف وايربين .هذا وتمت اصابة عدد كبير من الصحفيين بجراح منذ  24فبراير ،وباألمس قرب كييف تم قتل صحفي
 Fox Newsبيير زاكريفسكي والمخرجة األوكرانية الكسندرا كوفشينوفا ،في الوقت الذي اصيب به صحفي آخر بجراح .وبذلك
تقوم القوات الروسية بانتهاك كافة القوانين ومهاجمة الصحفيين عمدا.
احصائيات:
 منذ  24فبراير ،أطلق الروس أكثر من  900صاروخ من مختلف األنواع ضد أوكرانيا. تدمير  3500موقع بنية تحتية من قبل القوات الروسية من بينها تضرر أو دمر ما ال يقل عن  28مبنى دينيًا. بيانات استطالعات الرأي األخيرة :يعتقد  ٪56من المشاركين أن الهدف الرئيسي للغزو الروسي هو التدمير الكامل للشعباألوكراني ،وتهيمن وجهة النظر هذه في جميع مناطق أوكرانيا ،وانخفض دعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو بشكل طفيف من سجل
 ٪76إلى  ٪72خالل األسبوعين الماضيين .السبب الرئيسي هو عدم وجود قرار إغالق السماء فوق أوكرانيا  ،وهو ما طالب به ما
يقرب من  ٪90من األوكرانيين.
أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة  6صباحً ا16 ،مارس  :2022القوات  -حوالي  13800دبابة  ، APV - 1375 ، 430 -أنظمة المدفعية  ،MLRS - 70 ،190 -أنظمة
الحرب المضادة للطائرات  ، 43 -طائرة  ، 84 -طائرات هليكوبتر  ، 108 -مركبات  ، 819 -قوارب سريعة خفيفة ، 3 -
خزانات وقود  ، 60 -طائرات بدون طيار  ، 11 -معدات خاصة .10 -

كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

ادعم المركز االنساني القريب اليك.
انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر هذا
التحديث.
اشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في تويتر وعلى موقعنا االلكتروني.
انشر الحقيقة عبر نشر المعلومات من هذا التحديث والموقع االلكتروني.

شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!
هذا التحديث مجهز من قبل منظمات غير حكومية اوكرانية وخبراء في مجال امن االنسان والديمقراطية من مختلف المدن االوكرانية .المنظمات غير الحكومية:
معهد المنظمات غير الحكومية للبحوث السياسية والمعلوماتية  ،عالم المجتمعات ،مركز كييف التعليمي  ، Tolerspaceمنظمة ( U-Cycleجمعية راكبي
الدراجات في كييف)  .OpenSpace، Works Cooperative ،الخبراء :صوفيا أولينيك  ،ماريانا زافييسكا  ،تاراس تيمتشوك  ،ماريانا سيمينيشين ،اوليانا
موفتشان  .ترجمة ليا رضا.
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