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الغزو الروسي ألوكرانيا
 30أبريل  1 -مايو  2022اعتبارًا من  2 ،8:00مايو .2022

الوضع العملي
تواصل القوات الروسية هجومها في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف .فشلوا في اختراق دفاع الوحدات
األوكرانية ودخول مساحة العمليات .حررت القوات املسلحة األوكرانية عدة مناطق مأهولة بالقرب من خاركيف.
أصبح الجيش الروسي أكثر نشاطًا في الجنوب  ،مع تركيز القوات في اتجاه كريفي ريه وشن ضربات ضد البنية
التحتية ألوديسا .ال يزال التهديد بالعدوان الروسي يمتد إلى أراضي مولدوفا نتيجة لزعزعة استقرار ترانسنيستريا.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
القوات الروسية تواصل قصف املناطق الحدودية األوكرانية من أراضيها .على وجه الخصوص  ،تم قصف نقطة
التفتيش األوكرانية على حدود الدولة في منطقة تشيرنيهيف مرة أخرى.
اتجاهات خاركيف ولوغانسك:
نتيجة للهجوم املضاد  ،تمكنت القوات املسلحة ألوكرانيا من استعادة أربع مستوطنات بالقرب من خاركيف .أدى ذلك
إلى انخفاض حدة القصف املدفعي على املدينة .لكن نتيجة القصف الذي وقع في املنطقة في األول من مايو أسفر عن
سقوط  3قتلى و  8جرحى.
يواصل االتحاد الروسي هجومه من منطقة إيزيوم )منطقة خاركيف( في محاولة للوصول إلى مؤخرة تجمع القوات
املسلحة األوكرانية في منطقة عملية القوات املشتركة.
في منطقة لوهانسك  ،تقاتل القوات الروسية بنشاط على طول خط املواجهة بأكمله من أجل االستيالء على مواقع الدفاع
األوكرانية في روبيجني وبوباسنا وتطوير هجوم على سيفيرودونتسك .وأدى القصف إلى إلحاق أضرار جسيمة باملنازل.
ويتواصل إجالء املدنيني من املستوطنات القريبة من منطقة القتال الفعلي .رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك
 ،سيرهي هايداي  ،يحث السكان على مغادرة املنطقة دون تأخير.
وتتواصل الحوادث في املنشآت العسكرية ومرافق البنية التحتية في املناطق الحدودية لالتحاد الروسي .في  1مايو  ،تم
تسجيل حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من بيلغورود .باإلضافة إلى ذلك  ،تم تدمير جسر للسكك الحديدية في منطقة
كورسك.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في منطقة دونيتسك  ،تواصل القوات الروسية الهجوم لتطويق الوحدات األوكرانية في منطقة عمليات القوات املشتركة.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بقصف مكثف ملواقع أوكرانية بالقرب من ليمان في شمال املنطقة ،
حيث تستعد القوات الروسية لشن هجوم على سلوفينسك .تتواصل الضربات الجوية على مدينة ماريوبول.
أسفر القصف في منطقة دونيتسك خالل الفترة من  30أبريل إلى  1مايو عن مقتل  4مدنيني وإصابة ) 20من بينهم 4
أطفال(.
واسفر القصف على منطقة زابوروجيه في  1ايار الجاري عن مقتل مواطنني واصيب  4بجروح.
اتجاه دنيبرو:
تواصل القوات الروسية ضرب املؤسسات اإلستراتيجية في محاولة لخلق نقص في املوارد الحيوية في أوكرانيا .على
وجه الخصوص  ،أبلغت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك أن الصواريخ الروسية ضربت مستودعات
الحبوب في مؤسسة زراعية في  1مايو.
االتجاه الجنوبي:
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كشفت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القوات الروسية تقاتل من أجل الحصول على موط Šقدم على
الحدود اإلدارية ملنطقة خيرسون وتهيئة الظروف املالئمة لشن هجوم على ميكواليف وكريفي ريه .تتركز الجهود الروسية
الرئيسية في اتجاه كريفي ريه.
في  30أبريل تم شن هجوم صاروخي على مطار أوديسا .ولحقت أضرار باملدرج في املوقع .ووقعت الضربة على خلفية
بيان أدلى به رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في أوديسا بشأن تلقي أنظمة دفاع جوي جديدة.
مواجهة املعلومات
وفًقا لدائرة الدولة لالتصاالت الخاصة وحماية املعلومات في أوكرانيا  ،في األول من مايو  ،قامت قوات االحتالل الروسية
بفصل منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا عن مزودي خدمات الهاتف الخلوي واإلنترنت األوكرانيني  ،مما يشير إلى
محاولة روسيا احتكار املصادر التي يتلقى السكان منها معلومات في املنطقة املحتلة مؤقتًا .إقليم.
أبلغت "أوكرزالزنيتسا" عن هجمات قراصنة على خدماتها الخاصة عبر اإلنترنت في األول من مايو.
الوضع اإلنساني
صا من أوكرانيا
أفاد مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه حتى  29أبريل  ،فر  5،468،629شخ ً
نتيجة للعدوان الروسي.
ال في العدوان املسلح على روسيا االتحادية في
أفاد مكتب املدعي العام أنه اعتباًرا من  1مايو  ،أصيب أكثر من  623طف ً
صا وأصيب  404على األقل(.
أوكرانيا )ُقتل  219شخ ً
ونتيجة لعملية تبادل أخرى لألسرى في  30أبريل  ،تم إطالق سراح  7جنود أوكرانيني و  7مدنيني.
سجل مكتب أمني املظالم الترحيل القسري لسكان منطقة خاركيف إلى االتحاد الروسي.
يستمر ورود بيانات عن انتهاك روسيا للمعايير الدولية ملعاملة أسرى الحرب .كشف أمني املظالم ليودميال دينيسوفا عن
التعذيب الوحشي وقتل أسرى الحرب األوكرانيني في روسيا.
وهكذا ُقتل أحد الرجال بوحشية بعد التعذيب  ،وبعد ذلك أرسلوا صوراً لجسده إلى والدته .قال فولوديمير خروبون  ،وهو
متطوع في الصليب األحمر  ،إن الجيش الروسي احتفظ في منطقة كييف بأسرى حرب أوكرانيني في قبو أحد املصانع ،
حيث تعرضوا للضرب والتعذيب .في منطقة خيرسون  ،توفي نزار كحلنياك  ،املخضرم في عملية مكافحة اإلرهاب ،
متأثرا بتعذيب جنود روس .أفادت الشرطة في منطقة كييف عن العثور على جثث  3رجال تعرضوا للتعذيب على أيدي
الجيش الروسي في األراضي املحررة في  29أبريل .وتم فحص ما مجموعه  1202جثة ملدنيني قتلوا خالل احتالل املنطقة
من قبل القوات املسلحة الروسية من قبل املحققني .في املنطقة اعتباًرا من صباح يوم  30أبريل.
بدأ إجالء املدنيني من مصنع آزوفستال في ماريوبول .في  30أبريل  ،أفاد نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسالف باالمار
أنه تم إطالق سراح  20مدنياً من تحت أنقاض املصنع وتم تسليمهم إلجالئهم إلى األراضي الخاضعة للسيطرة
األوكرانية .في األول من مايو  ،تم اإلعالن عن عملية واسعة النطاق إلجالء الناس من منطقة الحرب .ويتم إجراؤه
بمشاركة اللجنة الدولية للصليب األحمر .أعلن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء إجالء املجموعة األولى املكونة
من حوالي  100شخص والذين تم إرسالهم إلى زابوروجي.
في الوقت نفسه  ،عرقلت القوات العسكرية الروسية إجالء الناس من مدينة بوباسنا في منطقة لوهانسك .وبحسب رئيس
اإلدارة العسكرية اإلقليمية  ،سرحي حيداي  ،فإن حافلتني كانتا تنقالن املدنيني خارج املدينة تعرضت إلطالق نار من
القوات الروسية أثناء اإلخالء ؛ فقد االتصال مع سائقي الحافالت اآلن.
تتواصل عمليات خطف املدنيني من قبل الجيش الروسي .خالل املرحلة النشطة من الصراع الروسي األوكراني  ،تم
صا محتجزين كرهائن .حالة مماثلة
تسجيل  213حالة اختطاف في منطقة زابوروجي .في الوقت نفسه  ،ال يزال  88شخ ً
تحدث في منطقة خيرسون .أبلغ املجتمع اإلقليمي لبلدة كاخوفكا عن اختطاف مدير املدرسة فيكتور بندالتشوك .كما
ُعرف عن اختطاف الجيش الروسي لنائب في مجلس مدينة نوفا كاخوفكا إيهور بروتوكوفيل.
قدمت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجي معلومات حول  594أسرة تعرضت للتدمير أو تضررت جزئيًا في املنطقة
نتيجة القصف الروسي منذ بداية الغزو الواسع النطاق .هناك  37313مشترًكا في  85مستوطنة في منطقة زابوروجييه
بدون مصدر طاقة.
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أبلغت املديرية الرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية عن نقص تام في الوصول إلى الخدمات الطبية
األساسية للسكان في األراضي التي تحتلها القوات الروسية )على وجه الخصوص  ،مناطق لوهانسك  ،خاركيف
،زابوروجي  ،وخيرسون(.
الوضع االقتصادي
أصدرت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا أمًرا بإغالق  4موان Šتجارية بحرية  -ماريوبول وبيرديانسك وخرسون
وسكادوفسك  -فيما يتعلق باحتالل القوات الروسية لهذه املدن .سيتم إغالق املوان Šحتى تستعيد أوكرانيا سيطرتها على
هذه األراضي.
وفًقا للنائب األول لوزير السياسة الزراعية واألغذية تاراس فيسوتسكي  ،فقد قام الجيش الروسي بالفعل بتصدير عدة
مئات اآلالف من األطنان من الحبوب بقيمة مئات املاليني من الدوالرات األمريكية من األراضي املحتلة مؤقتًا في مناطق
لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريزهيا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
يستمر تقديم الدعم الدبلوماسي والعملي الواسع للشركاء االستراتيجيني الدوليني الرئيسيني ألوكرانيا .في  30أبريل ،
وصل وفد من الكونغرس األمريكي بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى كييف .التقت برئيس أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي .خالل املحادثات  ،ناقش الطرفان املساعدة املالية الكلية  ،وسياسة العقوبات  ،والتعاون السياسي
بني أوكرانيا والواليات املتحدة.
يواصل رئيس أوكرانيا إبالغ القادة الدوليني بالوضع في أوكرانيا .في  30أبريل  ،أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثة
هاتفية مع رئيس وزراء اململكة املتحدة بوريس جونسون .ناقش الطرفان الوضع على الجبهة  ،وال سيما في ماريوبول.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن لندن ستواصل تقديم املساعدات العسكرية واإلنسانية إلى كييف .في اليوم
نفسه  ،تحدث فولوديمير زيلينسكي مع رئيس سويسرا إغناسيو كاسيس  ،مشيًرا إلى االستعدادات ملؤتمر إعادة إعمار
أوكرانيا  ،الذي سيعقد في مدينة لوغانو السويسرية يومي  4و  5يوليو .كما أجرى رئيسا أوكرانيا وفرنسا محادثة
أخرى حول قضايا التعاون الدفاعي والتعاون على طريق التكامل األوروبي ألوكرانيا.
هناك إجماع متزايد بني دول املجتمع الديمقراطي الدولي على تشديد العقوبات ضد روسيا .ناقش وزير الخارجية
األوكراني دميترو كوليبا الجولة التالية من عقوبات االتحاد األوروبي مع املمثل األعلى لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل ،
وأجرى محادثات مع وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني حول فرض مزيد من القيود على روسيا .باإلضافة إلى ذلك
 ،أيدت أملانيا فكرة فرض عقوبات على واردات اليورانيوم من روسيا وغيرها من منتجات الصناعة النووية الروسية رًدا
على الغزو الروسي ألوكرانيا.
يشارك عدد متزايد من البلدان في تزويد أوكرانيا باألسلحة .تستعد الدنمارك لنقل ناقالت الجند املدرعة Piranha III
ومدافع الهاون الثقيلة  M10إلى أوكرانيا.
أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشني الهجمات على املدنيني في أوكرانيا
والتهديدات الروسية باستخدام أسلحة الدمار الشامل .ودعا املسؤولون إلى أهمية وقف فوري إلطالق النار في 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.

