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الغزو الروسي ألوكرانيا
 2مايو  4 -مايو  2022اعتبارًا من  5 ،8:00مايو .2022
الوضع العملي
القوات الروسية تواصل هجومها في شرق أوكرانيا .كانت هناك زيادة في عدد الضربات الصاروخية على البنية التحتية للنقل في
أوكرانيا من أجل تعقيد الخدمات اللوجستية للقوات املسلحة ألوكرانيا وإغالق طرق تسليم املساعدات العسكرية األجنبية .الغالبية
العظمى من الضربات موجهة إلى منشآت السكك الحديدية.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في مساء يوم  4مايو  ،تم تسجيل سقوط صاروخ أسقطه نظام دفاع جوي في منطقة بروفاري بالقرب من كييف.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
القوات الروسية تواصل قصف مناطق حدودية منطقتي تشيرنيهيف وسومي من أراضيها.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
يستمر هجوم القوات الروسية باتجاه إيزيوم في منطقة خاركيف .قصف خاركيف مستمر .ومع ذلك  ،انخفضت شدتها بشكل كبير
)إلى  3-2هجمات في اليوم( بسبب األعمال الهجومية املضادة الناجحة للقوات املسلحة األوكرانية في شمال املدينة.
في منطقة لوهانسك  ،تركز القوات الروسية جهودها على بسط سيطرتها على مستوطنتي روبيجني وبوباسنا .يواصلون قصف
األحياء السكنية في املنطقة.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
يواصل الجيش الروسي في شمال منطقة دونيتسك هجومه باتجاه ليمان وسلوفيانسك .في الجنوب  ،يستمر قصف مصنع
آزوفستال في ماريوبول .خالل  4-3مايو  ،كانت هناك محاوالت القتحام املنشأة.
خالل الفترة من  2إلى  4مايو  ،قُتل  24مدنيًا وأصيب  46آخرون في منطقة دونيتسك .تكبدت أفدييفكا أكبر عدد من الضحايا ،
حيث قصف الجيش الروسي محطة نقل عام بالقرب من مصنع فحم الكوك في  3مايو .في ليلة  5مايو  ،شنت القوات الروسية
هجوًما صاروخيًا على مناطق سكنية في كراماتورسك .ونتيجة لذلك أصيب ما ال يقل عن  25شخصا.
ردًا على القصف الروسي  ،قصفت القوات املسلحة األوكرانية مستودعًا للنفط يقع في منطقة ماكيفكا املحتلة مؤقتًا )منطقة
دونيتسك( .دمر الحريق إمدادات الوقود املخصصة للقوات الروسية.
القتال مستمر على أراضي منطقة زابوروجي .أفادت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهزهيا عن قصف املباني السكنية
وسقوط ضحايا مدنيني بالقرب من هولييبول )بالقرب من الحدود اإلدارية مع منطقة دونيتسك(.
اتجاه دنيبرو:
قصفت القوات الروسية البنية التحتية للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا .ضربت عدة صواريخ البنية التحتية في منطقة
كيروفوهراد .في مساء يوم  4مايو  ،ضربت الصواريخ مدينة دنيبرو  ،وهي مركز نقل مهم تمر عبره طرق اإلمداد للقوات املسلحة
األوكرانية في شرق أوكرانيا .كما يستمر قصف املستوطنات في منطقة دنيبروبتروفسك من .MLRS
االتجاه الجنوبي:
ويتواصل قصف ميكواليف والضربات الصاروخية على إقليم منطقة أوديسا .في  2مايو قتل طفل في غارة على أوديسا .واصيب
شخص اخر .كذلك  ،ضرب الجيش الروسي للمرة الثالثة جسرًا مهًما استراتيجيًا في زاتوكا فوق مصب نهر دنيستر  ،وهو طريق
إلى رومانيا.
تواصل القوات املسلحة األوكرانية الضربات على أراضي جزيرة زميني املحتلة مؤقتًا  ،باستخدام طائرات بايراكتار تي بي 2
بدون طيار .في  2مايو  ،تم تدمير زورقني بخاريني روسيني بالقرب من الجزيرة.
االتجاه الغربي:
هاجمت القوات الروسية املحطات الكهربائية الفرعية لتعقيد أو تعطيل حركة السكك الحديدية  ،وقطعت سالسل اإلمداد للمساعدات
العسكرية ألوكرانيا عن الشركاء الغربيني .على وجه الخصوص  ،نفذوا ضربات صاروخية وألحقوا أضرارًا بثالث محطات فرعية
كهربائية في لفيف في  3مايو ؛ لقد ضربوا محطة فرعية للسكك الحديدية في فولوفيتس )منطقة زاكارباتيا(.
مواجهة املعلومات
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يحاول الجيش الروسي فرض سيطرة احتكارية على أنظمة االتصاالت في األراضي األوكرانية املحتلة مؤقتًا .أفادت وزارة التحول
الرقمي في أوكرانيا أن مشغلي الهاتف املحمول األوكرانيني لم يعملوا لعدة أيام نتيجة لألعمال العدائية في منطقة خيرسون .لم يتم
استعادة االتصال حتى  4-3مايو.
تبلغ املديرية الرئيسية لالستخبارات األوكرانية أن روسيا تستعد ملا يسمى "األحداث االحتفالية" في  9مايو في ماريوبول املحتلة.
لهذا الغرض  ،يتم إجراء تنظيف عاجل للشوارع من األنقاض في املدينة ؛ ويجري اإلعداد للتصوير الدعائي بمشاركة صحفيني
روس مشهورين.
الوضع اإلنساني
حا( في أوكرانيا
سجل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  6635ضحية مدنية ) 3238قتيل و  3397جري ً
اعتبارًا من بداية اليوم في  4مايو  .2022وفقًا ملدعي األحداث  ،فإن الغزو الواسع النطاق ألوكرانيا من قبل تضرر أكثر من 627
طفالً من روسيا االتحادية :قتل  220منهم وجرح .407
أفادت وزارة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا عن تسعة عمليات تبادل لألسرى منذ بداية الحرب .اعتبارًا من  2مايو  ،تم إطالق
سراح  320شخصًا من األسر الروسية  ،بمن فيهم  59مدنيًا )احتجزهم الجيش الروسي بما يخالف اتفاقيات جنيف من أجل
استبدالهم بجيشهم( .على سبيل املثال  ،بعد  46يوًما من األسر  ،تم اإلفراج عن أمني مجلس مدينة نوفا كاخوفكا في منطقة
خيرسون  ،دميترو فاسيلييف .وفي الوقت نفسه  ،أبلغ أمني املظالم ليودميال دينيسوفا عن وقائع جديدة عن التعذيب وانتهاكات
حقوق أسرى الحرب األوكرانيني من قبل الجيش الروسي.
بدأ إجالء سكان ماريوبول املوجودين في مرافق التخزين في مصنع آزوفستال .في  3مايو  ،أشارت وزيرة إعادة دمج األراضي
املحتلة مؤقتًا  ،إيرينا فيريشوك  ،إلى أن املجموعة األولى املؤلفة من  156شخصًا الذين تم إجالؤهم  ،والذين غادروا منطقة القتال
النشطة قبل يومني  ،قد وصلت إلى زابوريزهيا .في اليوم التالي  ،تم إجالء  344شخصًا آخرين من ماريوبول واملستوطنات
املحيطة .وال يزال هناك مدنيون وجرحى في منطقة القتال الفعلي.
تستشهد وكالة أسوشيتد برس بمعلومات محدثة حول نتائج قصف القوات الروسية ملسرح ماريوبول للدراما في  16مارس  /آذار.
وبحسب التحقيق  ،يمكن أن يكون حوالي  600شخص قد قتلوا في الهجوم .كما يدحض التحقيق ادعاء روسيا بأن املسرح كان
بمثابة قاعدة للقوات املسلحة األوكرانية.
أشار املمثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية  ،جوزيب بوريل  ،بمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة
 ،إلى أنه وفقًا ملجلس أوروبا  ،لقي ما ال يقل عن  10صحفيني أوكرانيني ودوليني مصرعهم منذ بدء الحملة الروسية الواسعة
النطاق .غزو أوكرانيا  ،مع املزيد من الجرحى.
وأشار أمني املظالم ليودميال دينيسوفا إلى أن الخط الساخن ملحقق الشكاوى قد تلقى بالفعل نداءات للبحث عن  1889طفل مفقود.
خالل اجتماع مع وفد من منظمة إنقاذ الطفولة الدولية غير الحكومية  ،ركزت دينيسوفا على الترحيل القسري للمواطنني األوكرانيني
إلى روسيا .أفادت مصادر رسمية روسية أن ما يقرب من  1.1مليون شخص  ،بما في ذلك ما يقرب من  200000طفل  ،قد تم
ترحيلهم من أوكرانيا.
نتيجة لألعمال العدائية النشطة  ،تُركت جميع األراضي التي تسيطر عليها الحكومة األوكرانية تقريبًا في منطقة لوهانسك بدون
إمدادات الغاز .تم إلغاء تنشيط  42مستوطنة في املنطقة .بسبب تدمير محطات الضخ واملجمعات وانقطاع مرافق البنية التحتية ،
ال توجد إمدادات مياه مركزية في املدن الكبرى .يتم توصيل مياه الشرب من قبل املقرات اإلنسانية ودائرة الطوارئ الحكومية .في
منطقة خاركيف ما زال أكثر من  200ألف منزل في  250مستوطنة بدون كهرباء .هناك حوالي  90ألف مستهلك في أكثر من 70
مستوطنة بدون إمدادات غاز .هناك مشاكل في إمدادات املياه في خاركيف نفسها.
وكشفت وزارة الصحة أنه نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا  ،تضرر  400مؤسسة صحية ودمرت  40مؤسسة أخرى بشكل
كامل .سجلت وزارة حماية البيئة واملوارد الطبيعية  172حالة إبادة بيئية في أوكرانيا بسبب تصرفات الجيش الروسي
الوضع االقتصادي
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة املالية في  2مايو أن أوكرانيا تلقت  495مليون يورو من أموال املنح من الصندوق االستئماني
للبنك الدولي.
وفقًا لرئيس البنك الوطني كيريلو شيفتشينكو  ،ظل النظام املصرفي األوكراني عالي السيولة خالل الحرب .وأوضح أن السيولة
املصرفية )أرصدة حسابات البنوك املراسلة واالستثمارات في شهادات إيداع البنك الوطني األوكراني( زادت بمقدار  72مليار
هريفنيا منذ بدء الحرب  ،وتبلغ حاليًا أكثر من  230مليار هريفنيا.
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صرح مارتن فريك  ،ممثل برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة  ،أن ما يقرب من  4.5مليون طن من الحبوب محجوبة في
املوان› األوكرانية  ،والتي ال يمكن تصديرها عن طريق البحر بسبب الحصار الروسي.
األحداث السياسية والدبلوماسية
يأتي املزيد واملزيد من القادة الدوليني واملسؤولني رفيعي املستوى إلى كييف إلظهار دعمهم ألوكرانيا .قام وزير خارجية الدنمارك ،
جيبي كوفود  ،زعيم أكبر حزب معارض في أملانيا  ،فريدريك ميرز  ،ورئيس البرملان املولدوفي  ،إيغور غروسو  ،بزيارات رسمية
إلى البالد .وزاروا مدينتي منطقة كييف املحررتني )إيربني وبوتشا(  ،كما التقوا بممثلي السلطات األوكرانية.
أجرى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع الرئيس البولندي أندريه دودا  ،حيث ناقشا املزيد من املساعدة
الدفاعية ألوكرانيا وزيادة العقوبات على روسيا .في محادثات مع رئيس وزراء هولندا مارك روته ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي
بينيت  ،تطرق إلى قضية محاكمة مجرمي الحرب .كما أجرى الرئيس األوكراني محادثة هاتفية مع األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريس  ،ناقش خاللها الطرفان إجالء املدنيني من مصنع آزوفستال في ماريوبول .باإلضافة إلى ذلك  ،ناشد فولوديمير
زيلينسكي برملاني الدنمارك وألبانيا  ،وحثهما على زيادة العقوبات على روسيا  ،بما في ذلك إغالق املوان› أمام السفن الروسية
ودعم فرض حظر نفطي.
ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة أمام النواب األوكرانيني .أعلن عن شحنات أسلحة جديدة )بما في ذلك
املدرعات والصواريخ املضادة للسفن( .بشكل عام  ،أعلنت بريطانيا العظمى استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية إضافية
ألوكرانيا بقيمة  375مليون دوالر.
يستمر الدعم العسكري ألوكرانيا من الشركاء في التوسع .قررت الحكومة األملانية تسليم  7أنظمة مدفعية ذاتية الدفع PzH 2000
إلى أوكرانيا .في  4أبريل  ،صوت البرملان البلغاري لتقديم املساعدة ألوكرانيا  ،بما في ذلك إصالح املعدات العسكرية األوكرانية
في مؤسسات الدفاع في البالد.
إن تدابير الجزاءات املفروضة على االتحاد الروسي آخذة في التشديد .فرضت حكومة اململكة املتحدة عقوبات على  63فردًا وكيانًا
من االتحاد الروسي مرتبطني بمؤسسات إعالمية كبرى في روسيا .فرضت الحكومة النيوزيلندية قيودًا إضافية على  170عضوًا
في مجلس االتحاد الروسي  ،باإلضافة إلى ست شركات ومنظمات في قطاع الدفاع.
يفكر االتحاد األوروبي في فرض حظر كامل على واردات النفط من روسيا حتى نهاية عام  2022وفرض عقوبات على مجرمي
الحرب املشتبه بهم .ال تزال املجر العضو الوحيد في املنظمة التي تعرقل الحظر النفطي الروسي.
وافق البرملان األوكراني على مشروع القانون رقم  1-7172في مايو .وينص على حظر أنشطة األحزاب املوالية لروسيا على
أراضي الدولة .باإلضافة إلى ذلك  ،أصدر النواب قرارًا يدعو الكونجرس األمريكي إلى االعتراف بروسيا كدولة راعية لإلرهاب ،
وكذلك قانونًا بشأن اآللية القانونية للتعاون بني الوكاالت الحكومية األوكرانية واملحكمة الجنائية الدولية.
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.

