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الغزو الروسي ألوكرانيا
 5مايو  8 -مايو  2022اعتباًرا من  9 ،8:00مايو .2022
الوضع العملي
تواصل قوات االتحاد الروسي هجومها لفرض سيطرتها على أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا ،
وكذلك لتوفير ممر بري لشبه جزيرة القرم املحتلة مؤقتًا .تهدف جهود االتحاد الروسي إلى تدمير البنية التحتية للمطارات
من أجل منع عمليات الطيران األوكرانية في شرق أوكرانيا ومنطقة عمليات البحر األسود.
ال من ذلك  ،شنت القوات املسلحة األوكرانية هجومًا مضاًدا في اتجاه خاركيف ونفذت ضربات مكثفة ضد املواقع
و بد ً
الروسية في جزيرة زميني في البحر األسود  ،باستخدام الطائرات بدون طيار والطائرات.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
على الرغم من انسحاب القوات الروسية من منطقتي تشيرنيهيف وسومي  ،ال تزال الهجمات الصاروخية على هاتني
املنطقتني مستمرة .على وجه الخصوص  ،أفادت دائرة حرس الحدود األوكرانية بأن القوات الروسية هاجمت قرى
حدودية من األراضي الروسية في  8مايو .كما تضررت املقبرة اليهودية في بلدة هلوخيف نتيجة القصف.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
يستمر الهجوم املضاد للقوات املسلحة األوكرانية في منطقة خاركيف  ،مما يدفع القوات الروسية بعيًدا عن املركز
اإلقليمي .استأنفت القوات املسلحة ألوكرانيا سيطرتها على العديد من املراكز السكانية إلى الشرق والشمال من
خاركيف .تحاول القوات الروسية وقف التقدم األوكراني .على وجه الخصوص  ،في  5مايو  ،حاولوا استعادة املواقع
املفقودة بالقرب من مستوطنة ستاري سالتيف .باإلضافة إلى ذلك  ،فجرت القوات الروسية ثالثة جسور على الطرق في
منطقة خاركيف من أجل وقف تقدم القوات املسلحة األوكرانية.
في اتجاه إيزيوم  ،تستعد القوات الروسية ملواصلة هجومها من أجل اقتحام مؤخرة الوحدات األوكرانية في منطقة عملية
القوات املشتركة.
يستمر قصف منطقة خاركيف  ،ولكن بقوة أقل .بني  5و  8مايو ُ ،قتل ما ال يقل عن  7أشخاص وأصيب  13في املنطقة.
يتم تدمير مواقع التراث الثقافي  -دمرت ضربة صاروخية متحف القرن الثامن عشر للفيلسوف األوكراني هريوري
سكوفورودا.
القتال مستمر في منطقة لوهانسك .تدور أعنف االشتباكات بالقرب من بلدتي روبيزني وبوباسنا  ،اللتني يسعى الجيش
الروسي الحتاللهما لشن هجوم إضافي على سيفيرودونيتسك .في منطقة بوباسنا  ،انسحب الجيش األوكراني إلى
ضا في  6مايو  ،أفادت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك أن القوات
مواقع جديدة معدة بشكل أفضل للدفاع .أي ً
الروسية حاولت إجبار نهر سيفرسكي دونيتس بالقرب من محلية كريمينا.
باإلضافة إلى ذلك  ،تستمر الضربات الصاروخية والجوية على طول خط املواجهة بأكمله .وهكذا  ،في مساء يوم  7مايو
 ،كانت هناك غارة جوية على مدرسة في بيلوهوريفكا .وبحسب املعلومات األولية  ،فقد أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 60
صا كانوا مختبئني في مباني املدرسة.
شخ ً
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في منطقة دونيتسك  ،تستمر املعارك على طول خط املواجهة بأكمله .في شمال املنطقة  ،تتقدم القوات الروسية باتجاه
ليمان .وفي جنوب املنطقة  ،تواصل القوات الروسية قصفها واعتدائها على مصنع آزوفستال في ماريوبول .في األيام
األخيرة ُ ،قتل ما ال يقل عن  9مدنيني وأصيب  20على األقل في منطقة دونيتسك.
وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريزهيا  ،كثف الجيش الروسي قصفه باملدفعية والجوية في املنطقة .الوضع
أكثر حدة في الجزء الشرقي من املنطقة  ،بالقرب من هولييبول  ،القريبة من الحدود اإلدارية ملنطقة دونيتسك .أفاد إيفان
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أريفييف  ،املتحدث باسم اإلدارة العسكرية اإلقليمية  ،أن القوات الروسية تحاول كبح جماح القوات املسلحة األوكرانية
وتدمير وحدات املدفعية األوكرانية.
اتجاه دنيبرو:
تواصل القوات الروسية الضربات في وسط أوكرانيا لتدمير البنية التحتية الحيوية .على سبيل املثال  ،في  7مايو ،
شنوا هجومًا صاروخيًا على منشأة بنية تحتية في منطقة بولتافا.
االتجاه الجنوبي:
يستمر القصف في اتجاهي ميكواليف وكريفي ريه .يرد الجيش األوكراني على األعمال الروسية باستخدام املدفعية
والطائرات بدون طيار في االتجاه الجنوبي .وفي منطقة ميكواليف  ،دمرت القوات املسلحة األوكرانية مستودع ذخيرة
للعدو ونحو  20قطعة من املعدات العسكرية.
ونفذ الجيش األوكراني عدة ضربات على مواقع روسية في إقليم جزيرة زميني .ضربت طائرات بدون طيار زورق إنزال
روسي ونظامي صواريخ أرض جو من طراز  .Torكما نفذ الطيران األوكراني غارة على جزيرة زميني .القوات
ف غير قادرة على استغالل إمكانات الجزيرة  ،الواقعة في موقع مهم استراتيجيًا بالقرب
الروسية بدون دعم دفاع جوي كا ٍ
ضا على السيطرة على الجزيرة  ،ألنها
من مصب نهر الدانوب .ومع ذلك  ،فإن القوات املسلحة ألوكرانيا غير قادرة أي ً
ال للضربات الروسية.
ستصبح بعد ذلك هدًفا سه ً
القوات الروسية تواصل قصفها ملنطقة أوديسا .في  6و  7و  8مايو  ،شنوا ضربات صاروخية على أراضي املنطقة ،
مما ألحق أضراًرا بالبنية التحتية املدنية واملباني السكنية.
الوضع اإلنساني
وفًقا ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،اعتباًرا من  6مايو  ،بلغ عدد الضحايا املدنيني في أوكرانيا
ال
نتيجة للغزو الروسي الواسع النطاق  3309) 6802قتلى و  3493جريحًا( .اعتباًرا من  8مايو  ،تأثر أكثر من  638طف ً
في أوكرانيا .وبحسب األرقام الرسمية قتل  225طفال وأصيب أكثر من .413
اعتباًرا من  6مايو  ،وفًقا لألمم املتحدة  ،غادر أكثر من  5.8مليون الج’ أوكرانيا .أكثر من  3ماليني أوكراني غادروا
إلى بولندا ؛ أكثر من  800000لرومانيا ؛ أكثر من  400000لجمهورية مولدوفا ؛ أكثر من  500000للمجر ؛ وأكثر من
مليون لبلدان أخرى.
على الرغم من الصعوبات الهائلة  ،تم إجالء املدنيني املوجودين في مصنع آزوفستال للمعادن واملناطق القريبة من
ماريوبول .بدأت العملية  ،التي أجريت بالتنسيق مع األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر  ،في  29أبريل /
نيسان .وحتى  6مايو  /أيار  ،تم إنقاذ حوالي  500شخص من منطقة القتال كجزء من العملية .ولم يلتزم الجيش الروسي
بوقف إطالق النار خالل العملية  ،وأسفر اإلخالء عن مقتل ثالثة جنود من فوج آزوف كانوا يساعدون املدنيني .تدعو وزارة
إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا املنظمة الطبية الدولية أطباء بال حدود إلى تشكيل بعثة إخالء إلنقاذ املدافعني عن
آزوفستال .إن الظروف التي يحتجز فيها العسكريون  ،وعدم الحصول على الرعاية الطبية  ،وتدهور حالتهم البدنية
والنفسية  ،تشكل انتهاًكا للمادة التاسعة من املادة  55من ميثاق األمم املتحدة.
في  6مايو  ،نتيجة لتبادل آخر لألسرى  ،تم إطالق سراح  28عسكريًا أوكرانيًا و  13مدنياً من األسر الروسية .في
املجموع  ،تم إطالق سراح أكثر من  360أوكرانيًا  ،من بينهم  72مدنيًا.
أعلن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الترحيل القسري لنحو  500ألف أوكراني إلى مناطق نائية في روسيا.
وقدم أمني املظالم ليودميال دينيسوفا تقريراً عن التسجيل اإلجباري لجنسية ما يسمى بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك
الشعبيتني لألوكرانيني في األراضي املحتلة .الناس مهددون بأنهم إذا رفضوا ذلك  ،فسوف يفقدون أي وسيلة لكسب
ضا  ،تحاول إدارة االحتالل إعادة تداول جوازات السفر الروسية واستبدال
العيش وسيتم قمعهم .في منطقة خيرسون أي ً
رموز الدولة األوكرانية برموزها.
وأشار الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن عدد الضحايا املدنيني في القتال في ماريوبول قد يصل إلى
 .20000وفًقا لفوج آزوف  ،قد يكون هناك أكثر من  10000قتيل في مقابر جماعية حول املدينة وحدها .وفًقا لرئيس
الوزراء دينيس شميهال  ،تم تدمير أكثر من  95باملائة من املباني في ماريوبول نتيجة للعدوان الروسي.
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سجل املعهد األوكراني لإلعالم  85جريمة ارتكبها الجيش الروسي ضد اإلعالم والصحفيني في أوكرانيا .من بينها
جرائم القتل  ،وقصف الصحفيني واملكاتب اإلعالمية  ،والتهديدات  ،واالضطهاد  ،وخطف الصحفيني  ،والهجمات
اإللكترونية على مواقع وسائل اإلعالم األوكرانية  ،وعدم القدرة على العمل والصحف املطبوعة بسبب تدمير البنية التحتية
 ،وما إلى ذلك.
الوضع االقتصادي
في مؤتمر املانحني الدولي في وارسو  ،أعلن رئيس الوزراء دنيس شميهال أن أوكرانيا تلقت أكثر من  12مليار دوالر من
املساعدات العسكرية واملالية منذ بدء الغزو الشامل من قبل االتحاد الروسي .باإلضافة إلى ذلك  ،ذكر أن هناك مناقشة
نشطة في االتحاد األوروبي حول نقل األصول الروسية املصادرة لصالح أوكرانيا.
وفًقا لوزارة السياسة الزراعية والغذاء  ،زرعت أوكرانيا  7.1مليون هكتار من املحاصيل الرئيسية  ،وهو ما يمثل ٪ 49.3
من  14.4مليون هكتار املخطط لها للموسم الحالي.
أبلغ البنك الوطني األوكراني أن االحتياطيات الدولية ألوكرانيا انخفضت بنسبة  4في املائة في أبريل.
األحداث السياسية والدبلوماسية
يواصل املجتمع الدولي دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي .يتم اآلن الترتيب ألحدث أشكال املساعدة املالية
وفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.
شارك الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع رؤساء دول مجموعة السبعة ) ، (G7الذي عقد في شكل
مؤتمر بالفيديو .انتقل إلى اإلنترنت من كييف مع رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو  ،الذي كان في زيارة رسمية
ألوكرانيا .نتيجة لالجتماع  ،اتفق رؤساء دول مجموعة السبع على إعالن خاص تعهدوا فيه بمواصلة الدعم الدفاعي
واالقتصادي واإلنساني ألوكرانيا  ،لزيادة ضغط العقوبات على روسيا  ،بما في ذلك التخلص التدريجي من االعتماد على
موارد الطاقة الروسية .إدخال حظر على واردات النفط من روسيا.
يتم تشديد القيود املفروضة على روسيا وجمهورية بيالروسيا ردا على العدوان على أوكرانيا .وهكذا  ،أعلنت حكومة
اململكة املتحدة عن زيادة رسوم االستيراد على البضائع بإجمالي  1.4مليار جنيه إسترليني  ،وفرض حظر على تصدير
بضائع بقيمة  250مليون جنيه إسترليني.
إلظهار الدعم الدولي والتضامن مع الشعب األوكراني  ،يقوم أعضاء الحكومات األوروبية والسياسيون بزيارة كييف
بنشاط كجزء من الزيارات الرسمية .على وجه الخصوص  ،عقد وزراء خارجية إستونيا وليتوانيا والتفيا  ،ورئيس وزراء
كرواتيا وكندا  ،ورئيس البرملان النرويجي اجتماعات مع ممثلي السلطات األوكرانية  ،ناقشوا خاللها املساعدة الدفاعية
وإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الدعم األمني ألوكرانيا .كما أجرى زيلينسكي محادثات عن بعد مع رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير والرئيس الثالث واألربعني للواليات املتحدة جورج دبليو
بوش وألقى كلمة أمام برملان أيسلندا .زارت السيدة األولى للواليات املتحدة جيل بايدن أوكرانيا والتقت بأولينا زيلينسكا
في أوزهورود .في يوم الذكرى واملصالحة  ،قام رئيس البوندستاغ األملاني باربل باس بزيارة كييف.
تواصل أوكرانيا تلقي مساعدات مالية وعسكرية من املجتمع الدولي .ذكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي أن
املؤتمر الدولي للمانحني حول جمع التبرعات ألوكرانيا جمع  6.5مليار دوالر .في  7مايو  ،أُعلن أن أوكرانيا ستتلقى 1.5
مليار دوالر من البنك الدولي  ،والتي سيتم استخدامها لسداد نفقات امليزانية الحكومية لدفع رواتب موظفي الهيئات
الحكومية واملؤسسات التعليمية املمولة من امليزانية.
أعلنت اململكة املتحدة عن حزمة جديدة من املساعدات العسكرية ألوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي  1.6مليار دوالر.
باإلضافة إلى ذلك  ،أعلن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إنشاء منصة جديدة لدعم أوكرانيا  -يونايتد .24
تسمح هذه املبادرة لألشخاص من جميع أنحاء العالم بتحويل األموال لدعم أوكرانيا )نفقات الدفاع وضمان إزالة األلغام
من األراضي  ،واملساعدات اإلنسانية والطبية  ،وإعادة بناء الدولة(.
وافقت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا ووزارة البنية التحتية والتنمية في بولندا على صيغة خالية من التصاريح
صا في الوقود بسبب الضربات
لشركات النقل الدولي للوقود .تهدف املبادرة إلى مساعدة أوكرانيا  ،التي قد تواجه نق ً
الروسية على مستودعات ومصافي النفط.
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احتجز رجال إنفاذ القانون اإلسبان املدون أناتولي شاري  ،وهو ناشط معروف مؤيد لروسيا ومستفز  ،بناءً على طلب
زمالئه األوكرانيني .تشير دائرة األمن األوكرانية إلى أنه قام بأنشطة غير قانونية على حساب األمن القومي ألوكرانيا في
مجال املعلومات.
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.

