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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي  10:00 .2022-03-22صباحا
المفاوضات .اجرى الوفدين األوكراني والروسي المفاوضات يوم االثنين الموافق  21مارس والتي استمرت لساعة ونصف ليستمر الحوار في نطاق
مجموعات العمل الفرعية حول القضايا السياسية والقانونية واالجتماعية في االتفاقية المستقبلية .حاليا ،ال يعلن الجانبين عن اي تفاصيل لالتفاقيات
المتوقعة .وبدورها تصرح الكريملين أنه لم يتم تحقيق نجاح ملموس متهمة اوكرانيا بتعطيل السالم عبر طرح اقتراحاتها الغير مقبولة لروسيا .أما
أوكرانيا فأكدت انها مستعدة للتفاوض ولكنها لن تتراجع في القضايا الرئيسية ولن تتقبل تهديدات روسيا .وفي ذات الوقت أفاد الرئيس زيلينسكي أثناء
مقابلة صحفية لوسائل اإلعالم الوطنية ان اهم نقاط االتفاقية يجب ان يكون متفق عليها عبر استفتاء شعبي،ومع ذلك فإنه شبه يتسحيل اجراء االستفتاء في
الوضع الراهن تحت الحكم العرفي.
السياسة الخارجية .االتحاد االوروبي .وصف جوزيب بوريل ،الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية /نائب رئيس
المفوضية األوروبية الوضع في أوكرانيا بأنه "جريمة حرب" وصرح" :نحن نعتبر أن ما يحدث في أوكرانيا هو جريمة حرب ،حرب واسعة النطاق
تجريها القوات المسلحة الروسية ضد الشعب األوكراني" .في  21مارس ،وافق مجلس االتحاد األوروبي رسميًا على البوصلة االستراتيجية  -وهي خطة
عمل غير مسبوقة لتعزيز سياسة األمن والدفاع في االتحاد األوروبي بحلول عام  ،2030والتي تشمل )1( :زيادة قدرة االتحاد األوروبي على نشر
الجنود وتطوير القوة العسكرية؛ ( )2تعزيز قدرته على توقع التهديدات والتحديات الحالية والتي تظهر بسرعة وردعها واالستجابة لها وحماية المصالح
األمنية لالتحاد األوروبي؛ ( )3زيادة نفقات الدفاع للدول األعضاء؛ ( )4تعزيز التعاون مع الشركاء االستراتيجيين والتعاون الثنائي مع الدول ذات
التفكير المماثل .كما ينص البيان الصحفي الرسمي ذات الصلة على أن "هذه البوصلة االستراتيجية ستعزز االستقالل الذاتي االستراتيجي لالتحاد
األوروبي وقدرته على العمل مع الشركاء لحماية قيمه ومصالحه".
اليابان .أعلنت روسيا عن وقفها للمحادثات مع اليابان حول عقد معاهدة سالم بين البلدين وتعليق المشاريع االقتصادية المشتركة الخاصة بجزر الكوريل
المتنازع عليها بسبب العقوبات المفروضة من قبل طوكيو نتيجة الغزو الروسي ألوكرانيا .وتقوم اليابان منذ االسابيع االولى من الحرب برفع قضية جزر
الكوريل الغير محلولة وهي اراضي يابانية شمالية قد باتت لسنوات عديدة موضوعا ساخنا بسبب احتالل روسيا لها خالل الحرب العالمية الثانية.
العقوبات .يترأس موضوع فرض المزيد من العقوبات على روسيا األجندة األوروبية لهذا االسبوع ،بالرغم من وجود بعض االضطرابات في الموضوع،
حيث تدعو بولندا ودول البلطيق الى تشديد العقوبات وخاصة حظر التجارة مع روسيا الى جانب استهداف مجالي النفط والغاز .أما المانيا فوفقا
ل"بوليتيكو" فتدعو الى اخذ استراحة لتقييم اآلثار الناتجة عن العقوبات المفروضة حتى اآلن ،وصرحت وزيرة الخارجية األلمانية آنالينا باييربوك "أن
مسألة حظر النفط هي ليست مبنية على مدى رغبتنا بفرض الحظر بل هي خاصة بمدى اعتمادنا على النفط والجواب هنا يختلف من دولة عضو في
االتحاد االوروبي لدولة اخرى وعليه من المهم ان نجري حديثا مشتركا حول المقاومة وكيفية تقليل اعتمادنا على النفط من هناك" .ومن جانب آخر ،حذر
الرئيس األمريكي جو بايدن من تهديدات جديدة لهجمات سيبرانية ممكنة من قبل روسيا وذلك ردا على العقوبات المفروضة بسبب غزوها ألوكرانيا.
المدن تحت الهجوم .القت روسيا صاروخا ليلة االحد على احدى المراكز التجارية في كييف ودمرته بالكامل مما أسفر عن  8قتلى على األقل والعدد قد
يرتفع .وتبلغ قيمة المراكز التجارية المدمرة  41مليون يورو من االستثمارات .في تروستيانيتس ،إقليم سومي ،قامت القوات الروسية بسرقات في
الشقق والمنازل وقتل المدنيين وهدم البنية التحتية المدنية ،حيث يستخدم المحتلون الناس كدروع حية لالختباء ورائها من الجيش االوكراني .وقد استولت
روسيا على سيارة االسعاف االخيرة المتوفرة في مستشفى المدينة تاركة إياها دون اية سيارات .وقد دمر الغزاة مستشفى اطفال في سيفيرودونيتسك في
إقليم دونيتسك محولة سقفه الى نيران مشتعلة .واطلقت القوات الروسية النيران على باصات االجالء المتوجهة إلى ماريوبل مما ادى الى اصابة  4اطفال
بجراح ،وتم توجيههم الى المستشفى حيث واحد منهم بحالة خطيرة .وألول مرة منذ بداية الحرب تم قصف جيتومير بغراد ،BM-21كما تمت مهاجمة
قرية سيليتس وقتل  4اشخاص هناك .وتم استخدام السالح ذاته في مدينة زيلينودولسك القريبة من كريفي ريغ .وتم القاء  4صواريخ على إقليم ريفني
حيث تم التمكن من تدمير  3منهم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي .أما أفدييفكا في إقليم دينيتسك فشهدت قصفا بصواريخ جديدة من طراز Tornado-C
 MLRSمما أدى الى تدمير  15مبنى.
وباألمس تم اجالء  8057شخص عبر الممرات االنسانية ،منهم  3007من ماريوبل الى زابوريجيا .ووفقا للسلطات المحلية في تشيرنيغيف ،فقد تمكن
ما يزيد عن نصف سكان المدينة من مغادرتها ،حيث بقي  13ألف مواطن من اصل  285الف .هذا وتستخدم القوات الروسية ذخيرة الفسفور األبيض
في كراماتورسك ،إقليم دونيتسك.
اقرأ تقرير فريق وكالة أسوشييتد برس بعنوان " 20يومًا في ماريوبل :الفريق الذي وثق معاناة المدينة" ،وهو الفريق الصحفي الدولي الوحيد المتبقي
في المدينة األوكرانية والذي وثق حصارها من قبل القوات الروسية ألكثر من أسبوعين.
عمليات الخطف .تواصل روسيا تنفيذ استراتيجيتها في خطف المسؤولين والنشطاء المحليين ،حيث قامت خالل األيام األخيرة بخطف رئيس بلدية
بيريسالف في إقليم خيرسون وناشط محلي من هناك .كما تم خطف رئيس مجلس قرية في إقليم خاركيف من منزله مباشرة .هذا وأعلن وزير الخارجية
كوليبا انه تم خطف حوالي  100طفل من ماريوبل وتوجيههم الى روسيا .ووفقا للمتحدث عن وزارة الخارجية ففي  19مارس فقط قامت القوات
الروسية بالترحيل القسري ل 2389طفل من دونباس .إن خطف المدنيين ممنوع منعا باتا في القانون االنساني الدولي .وفي ميليتوبيل تم اختطاف
صحفيين من الصحيفة المحلية "ميليتوبيلسكي فيستي" ولكن تم اطالق سراحهم الحقا.
المسيرات السلمية .نشرت القوات الروسية  600من رجال شرطة مكافحة الشغب حول إنرجودار للسيطرة على أي تجمعات مقبلة ،حيث خرج منذ
األيام األولى المواطنون المحليون بنشاط إلى الشوارع للوقوف ضد احتالل المدينة من قبل القوات الروسية .وعليه ،يجب على شرطة مكافحة الشغب
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المذكورة منع المزيد من أعمال المقاومة وحتى اصغرها حجما .وفي مسيرة سلمية في خيرسون ،استخدم الجيش الروسي القوة ضد المتظاهرين على
العدوان الروسي مما ادى الى اصابة بعضهم بجراح.
إدارة األصول .تعتزم بولندا إلغاء القيود الحالية المتعلقة بحقوق الملكية من أجل السماح بمصادرة الممتلكات الروسية في البالد .وقد كشف مشروع
اإلبالغ عن الجريمة المنظمة والفساد ( )OCCRPوشركاؤه عن عشرات األصول المرتبطة بالطبقة الحاكمة في روسيا ،بينما كانت النخب الحاكمة
لسنوات تخفي أصولها في الخارج وتسجلها تحت أسماء مختلفة ،وتهدف هذه المشاريع إلى نشر المعلومات حول المالك الحقيقيين وأصولهم .إن إثبات
ملكية اليخوت والقصور والطائرات ليس باألمر السهل ألن أصحابها غالبًا ما يبذلون جه ًدا إلخفائها .يحتوي موقع الويب هذا على معلومات حول
األصول ذات الدليل الواضح للملكية.
الخط األمامي السيبراني .تواصل روسيا المكافحة من اجل قتل أي فرصة ضئيلة للحصول على المعلومات حول حربها ضد أوكرانيا ،وقد قررت محكمة
روسية بأن  ،Metaالتي تمتلك  Facebookو  Instagramو  ،WhatsAppمنظمة متطرفة ومنعتها من العمل على األراضي الروسية .في
غضون ذلك ،منحت  ،Anonymousوهي مجموعة ناشطة في القرصنة 48 ،ساعة لـ  40منظمة دولية تتعاون مع روسيا لمغادرة البالد داعية رجال
األعمال إلى التفكير في أعمالهم في روسيا وإغالقها ،ألن ضرائبهم تمول نظام بوتين.
التضليل .أفادت الشرطة في مدينة بون األلمانية عن انتشار مقطع فيديو على اإلنترنت لهجوم مزعوم شنه أوكرانيون على متطوع يبلغ من العمر 16
عامًا يتحدث الروسية في منطقة أوسكيرشن ،والذي يعتبره الخبراء مزي ًفا ويهدف إلى إثارة العداء .كما نشرت وسائل اإلعالم الموالية للكرملين
"كومسومولسكايا برافدا" مقاالً نص على الخسائر الروسية في الحرب ضد أوكرانيا ،حيث العدد المشار إليه هو  9861جنديًا روسيًا قتياًل و 16153
جريحً ا ،وهو العدد األكثر واقعية مما أعلنته السلطات الروسية ساب ًقا .ومع ذلك ،بعد فترة وجيزة تم حذف جميع األرقام.
قصص من الحرب .تم قتل بوريس رومانشينكو البالغ من العمر  96عامًا ،والذي نجا من  4معسكرات اعتقال نازية ،في شقته الخاصة في خاركيف.
إحصائيات:
● منذ بداية الحرب أطلق المحتلين النيران على  135مستشفى وتم تدمير  9منها بشكل كامل.
ضا بنسبة
● نتيجة لغزو أوكرانيا ،سيتقلص االقتصاد الروسي بنسبة  ٪8في عام  ،2022بينما كلف التخلف عن السداد عام  1998البالد انخفا ً
 ٪5.4في الناتج المحلي اإلجمالي .وقد تم تقديم هذا التقييم من قبل وكالة التصنيف فيتش.
اعتبارا من  21مارس ،تبلغ المساحة اإلجمالية لألراضي الخطرة في أوكرانيا والتي تتطلب أعمال إزالة
● تقدر الجمعية األوكرانية لنزع األلغام أنه
ً
األلغام  82،525كيلومتر مربع على األقل.
صباحا  22 ،مارس :2022
● أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة 6
ً
األفراد  -حوالي  15300دبابة  ، APV - 1.556 ، 509 -أنظمة المدفعية  ، 252 -غراد  ، 80 -أنظمة الحرب المضادة للطائرات ، 45 -
طائرات ، 99 -طائرات هليكوبتر  ، 123 -مركبات ، 1000 -زوارق خفيفة السرعة  ، 3 -ناقالت وقود  ، 70 -طائرات بدون طيار  ، 35 -معدات
خاصة .15 -
كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

الموقع االلكتروني للمساعدات االنسانية (.)help.gov.ua
ادعم المخبز المتواجد في كييف "خبز جيد للناس الجيدة" والذي يقوم بتوظيف الناس ذوي االحتياجات الخاصة ويقدم الخبز لسكان كييف
المتواجدين في المدينة.
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.

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-Cycle
(جمعية 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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