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الغزو الروسي ألوكرانيا
 9مايو  11 -مايو  2022اعتبارًا من  12 ،8:00مايو .2022

الوضع العملي
تواصل القوات الروسية هجومها في منطقتي دونيتسك ولوهانسك .تتركز جهودهم على إجبار نهر سيفرسكي دونيتس ،
الذي يمر من خالله خط املواجهة  ،والوصول إلى الجزء الخلفي من تجمع القوات املسلحة األوكرانية .تم تسجيل
ال من ذلك  ،ونتيجة لهجوم مضاد ،
االستعدادات لهجوم روسي محتمل في الجنوب في اتجاه ميكواليف وكريفي ريه .بد ً
تمكنت القوات املسلحة ألوكرانيا من دفع الوحدات الروسية بعيًدا عن خاركيف.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
تواصل القوات الروسية شن ضربات منتظمة من أراضيها ضد املراكز السكانية الحدودية األوكرانية .خالل الفترة من 9
إلى  11مايو  ،أطلقت قذائف الهاون والصواريخ على عدد من التجمعات السكانية في منطقتي تشيرنيهيف وسومي.
في ليلة  12-11مايو  ،تم شن غارة جوية على البنية التحتية ملدينة نوفهورود سيفيرسكي  ،التي تبعد  40كيلومتًرا عن
الحدود مع روسيا.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
نتيجة للهجوم املضاد للقوات املسلحة األوكرانية  ،أجبرت القوات الروسية على االنسحاب من خاركيف .تضاءل التهديد
املباشر للمدينة بشكل كبير .في اتجاه إيزيوم  ،يتم إعادة تجميع الوحدات الروسية وتعزيزها استعداًدا الستئناف
الهجوم .وهذا يثبت فشل الحسابات األولية للقيادة الروسية في اختراق دفاعات القوات املسلحة األوكرانية والوصول
بسرعة إلى مؤخرة الوحدات األوكرانية العاملة في منطقة عملية القوات املشتركة.
في الوقت نفسه  ،تواصل القوات الروسية شن ضربات صاروخية ضد البنية التحتية املدنية في منطقة خاركيف .على
وجه الخصوص  ،في  11مايو  ،دمرت الغارة قطاًرا للمنتجات الزراعية  ،مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
في منطقة لوهانسك  ،حاولت القوات الروسية إجبار نهر سيفرسكي دونيتس  ،مما يمنحهم فرصة للوقوف وراء مجموعة
القوات املسلحة األوكرانية التي تدافع عن تكتل روبيجني  -سيفيرودونيتسك  -ليسيتشانسك .ومع ذلك  ،تدافع الوحدات
األوكرانية بنجاح في هذه املنطقة .وفًقا ملا قاله سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،فقد
دمروا عبوًرا عائمًا فوق نهر سيفرسكي دونيتس واستمروا في تطهير املنطقة من قوات العدو.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في جنوب منطقة دونيتسك  ،واصلت القوات الروسية شن غارات جوية على أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول .ال
يزال اقتحام املنشأة التي تحرسها الوحدات األوكرانية مستمًرا .في شمال املنطقة  ،واصلت القوات الروسية هجومها
على بلدة ليمان  ،مما أدى إلى نهر سيفرسكي دونيتس .كما يواصلون محاولة التقدم في أجزاء أخرى من الجبهة.
يستمر قصف املدن في منطقة دونيتسك .شنت القوات الروسية عدة ضربات على مدينة سلوفينسك.
تواصل القوات الروسية قصف املناطق املأهولة بالسكان في منطقة زابوروجييه ومحاولة شن ضربات صاروخية ضد
زابوريزهزيا .في  11مايو  ،أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخًا بالقرب من املدينة  ،لكن حطامها سقط على منشأة
بنية تحتية وألحق بها أضراًرا.
اتجاه دنيبرو:
يستمر قصف األراضي في منطقة دنيبروبتروفسك املتاخمة ملنطقة خيرسون على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو .على وجه
الخصوص  ،خالل  12-10مايو  ،قصفت القوات الروسية مناطق مأهولة بالسكان في اتجاه كريفي ريه عدة مرات
باملدفعية.
في منطقة بولتافا  ،شنت القوات الروسية ضربة صاروخية أخرى دمرت البنية التحتية.
االتجاه الجنوبي:
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الهجمات الصاروخية مستمرة في منطقة أوديسا .مرة أخرى  ،تم ضرب جسر مهم استراتيجيًا فوق مصب نهر دنيستر
 ،والذي يمر عبره الطريق املؤدي إلى رومانيا .تحاول القوات الروسية قطع الجزء بيسارابيان من املنطقة وإغالق طرق
االتصال بني أوكرانيا والدول الشريكة لها .باإلضافة إلى ذلك  ،وفًقا لالستخبارات البريطانية  ،فإنهم يبذلون جهوًدا
لتقوية الحامية في جزيرة زميني املحتلة مؤقتًا .وهكذا  ،تحاول القوات الروسية ضمان هيمنتها في الجزء الشمالي
الغربي من البحر األسود  ،وفي الوقت نفسه  ،تعمل على تصعيد الوضع في ترانسنيستريا  ،حيث تكون الكتيبة
الروسية وامليليشيات املحلية في حالة تأهب قتالي كامل .هذا يشكل تهديًدا إضافيًا ألمن أوديسا.
استمرار الهجمات الصاروخية على مدينة أوديسا .في  9و  10مايو  /أيار استهدفت الصواريخ بنى تحتية سياحية
ومدنية ومرافق تخزين .وعلى وجه الخصوص  ،تعرض أحد مراكز التسوق ومستودعات األغذية باملدينة ألضرار جسيمة.
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن الجيش الروسي يستعد إلقامة معابر جسر عائم عبر نهر دنيبرو
بالقرب من نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون .قد يعني هذا االستعدادات لهجوم جديد ضد ميكواليف أو كريفي ريه.
مواجهة املعلومات
في  9مايو  ،كانت هناك هجمات قراصنة على شبكة التلفزيون الروسية .ونتيجة لذلك  ،ظهر خطاب مناهض للحرب في
بث القنوات الفضائية الروسية .عالوة على ذلك  ،كان هناك هجوم إلكتروني على استضافة فيديو روتوب ،البديل
الروسي ملوقع اليوتيوب.
ضا  ،نشرت الصفحة الرئيسية لوسائل اإلعالم الروسية على اإلنترنت  Lentaمواد تنتقد العدوان على
في  9مايو أي ً
أوكرانيا .تحمل العديد من الصحفيني في املوقع اإلخباري املسؤولية عن الحادث  ،وتعمدوا استبدال نصوص األخبار
املنشورة على املوقع بمقاالت مناهضة للحرب وتلك التي تنتقد فالديمير بوتني.
الوضع اإلنساني
وفًقا ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،اعتباًرا من  10مايو  ،بلغ عدد الضحايا املدنيني في
أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق في  24فبراير  3496) 7256 2022قتيال و  3760جريحًا( .هذه
األرقام أولية فقط  -العدد الحقيقي للضحايا أعلى  ،حيث تأخرت املعلومات من بعض املواقع التي يدور فيها القتال
العنيف  ،وال تزال العديد من التقارير تنتظر التأكيد .نتجت معظم الخسائر املدنية املسجلة عن استخدام أسلحة متفجرة
ال عن الضربات الصاروخية
ذات آثار واسعة النطاق  ،بما في ذلك املدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ املتعددة  ،فض ً
والجوية.
ال في أوكرانيا نتيجة العدوان املسلح من قبل االتحاد الروسي.
حتى صباح  11مايو  ، 2022أصيب أكثر من  643طف ً
ال وأصيب أكثر من .417
وبحسب األرقام الرسمية ُ ،قتل  226طف ً
تظل القضية اإلنسانية الرئيسية في ماريوبول إطالق سراح أفراد الجيش األوكراني الذين تقطعت بهم السبل في
مصنع آزوفستال .في الوقت الحالي  ،من املستحيل رفع الحظر عسكريا عن املنشأة .املدافعون عن املصنع يرفضون
االستسالم .في الوقت نفسه  ،ال يوافق الجيش الروسي على إجراءات االستخراج  ،على الرغم من أن التماسًا إلى
األمني العام لألمم املتحدة غوتيريش الستخدامه جمع أكثر من مليون توقيع في غضون أيام قليلة .ومما يزيد الوضع
تعقيًدا حقيقة أنه على الرغم من إجالء املدنيني  ،وفًقا لتقديرات مختلفة  ،ال يزال هناك حوالي  100مدني في املصنع ،
والظروف تزداد سوءًا كل يوم .أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أن املفاوضات جارية
الستبدال الجنود املصابني بجروح خطيرة من مصنع آزوفستال بأسرى حرب روس.
تواصل القوات الروسية الترحيل القسري للسكان األوكرانيني من األراضي املحتلة مؤقتًا إلى األراضي الروسية.
وبحسب إيرينا فيريشوك  ،فقد نُقل ما يقرب من  460ألف أوكراني قسراً إلى معسكرات الترشيح .تم بالفعل إنشاء
أكثر من  6500من هذه املعسكرات في روسيا .ومن بني املبعدين ليسوا بالغني فحسب  ،بل أكثر من  10آالف طفل ،
بمن فيهم أيتام وأطفال محرومون من رعاية الوالدين.
وفًقا لـهانز كلوج  ،رئيس املكتب اإلقليمي األوروبي ملنظمة الصحة العاملية  ،لقي ما ال يقل عن  3000شخص مصرعهم
في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق بسبب عدم الحصول على عالج لألمراض املزمنة )مثل فيروس نقص
املناعة البشرية  /اإليدز .والسرطان وما إلى ذلك(.
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الوضع االقتصادي
خفض البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية توقعاته بشأن التراجع االقتصادي ألوكرانيا بسبب الحرب إلى ، ٪30
على الرغم من أن التوقعات كانت في نهاية مارس .٪20
ذكرت دائرة اإلحصاء الحكومية األوكرانية أن التضخم في أوكرانيا يتسارع في أبريل  -يصل إلى  ٪ 16.4على أساس
سنوي .أفاد البنك الوطني األوكراني أن العوامل الرئيسية وراء تسارع التضخم هي اضطراب سالسل التوريد وزيادة
نفقات األعمال والتدمير املادي لألصول والعرض والطلب غير املتكافئني على السلع في املناطق.
كشف مكتب الرئيس أن مجموعة العمل الدولية املعنية بالعقوبات الروسية قد وضعت توصيات  -خارطة الطريق لعقوبات
الطاقة.
بعد منتدى الطاقة البولندي األوكراني في وارسو  ،ذكرت وزيرة االقتصاد يوليا سفيرينكو أنه بسبب العبور البولندي ،
ستتمكن أوكرانيا قريبًا من الحصول على الوقود من الواليات املتحدة وهولندا ودول أخرى .وسيقلل ذلك من نقص الوقود
داخل البالد  ،والذي لوحظ خالل األسبوعني املاضيني بعد تدمير مصفاة نفط كريمنشوك نتيجة القصف.
خالل رحلة عمل إلى أوديسا مع رئيس املفوضية األوروبية تشارلز ميشيل  ،صرح رئيس الوزراء دنيس شميهال أن
أوكرانيا تخسر  170مليون دوالر يوميًا ألن القوات الروسية تغلق املوان™ البحرية األوكرانية )يتم حظر ما يصل إلى 90
مليون طن من املنتجات الزراعية الجاهزة للتصدير .في املجموع( .هذه القضية ملحة بشكل خاص  ،ليس فقط من
ضا من الناحية اإلنسانية  ،ألنها قد تسبب أزمة غذائية في دول الشرق األوسط وأفريقيا ،
الناحية االقتصادية  ،ولكن أي ً
وهما املستوردان الرئيسيان للمنتجات الزراعية األوكرانية.
التطورات السياسية والدبلوماسية
في  9مايو  ،وقع الرئيس األمريكي جو بايدن على قانون اإلعارة والتأجير لتوفير الدعم الدفاعي االستراتيجي
ألوكرانيا .وفًقا للقانون  ،في  ، 2023-2022ستكون الواليات املتحدة قادرة على إقراض أو تأجير املنتجات الدفاعية
لكل من أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية املتضررة من عواقب العدوان املسلح الروسي على أساس عاجل وبشروط مواتية.
يمكن أن تشمل هذه املنتجات أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة والطائرات املقاتلة والدبابات والطائرات وأنظمة املدفعية
ذاتية الدفع ومركبات املشاة القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وما إلى ذلك .يمكن أن تلعب املساعدة األمريكية
ذات الصلة دوًرا رئيسيًا في صد الهجوم العسكري الروسي و تحرير األراضي املحتلة مؤقتًا في أوكرانيا.
كما تواصل الدول األخرى دعمها الفعال ألوكرانيا  ،وإبداء تضامنها وإدانة العدوان الروسي .تبنى البرملان الليتواني
باإلجماع قراًرا يعترف بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا إبادة جماعية للشعب األوكراني وروسيا كدولة تدعم اإلرهاب
وتمارسه .كما دعا نواب سيماس إلى إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة للتحقيق في العدوان الروسي وتقييمه ومحاكمة
مرتكبيه .كما اعترف مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك )الغرفة العليا بالبرملان( بالجرائم التي ارتكبها الجيش
الروسي في أوكرانيا على أنها إبادة جماعية للشعب األوكراني.
تواصل أوكرانيا تنفيذ اإلجراءات الالزمة كجزء من عملية االندماج في االتحاد األوروبي .أعلن الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي أنه تم تسليم الجزء الثاني من االستبيان املكتمل الخاص بوضع مرشح أوكرانيا لعضوية االتحاد
األوروبي .قالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين إن قرار منح وضع مرشح أوكرانيا قد يُتخذ في وقت
مبكر من شهر يونيو .في الوقت نفسه  ،كان رد فعل مكتب رئيس أوكرانيا سلبًا على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون إلنشاء تنسيق تعاون أوروبي جديد ألوكرانيا حيث يُنظر إليه على أنه محاولة الستبدال عملية تكامل حقيقية
بمبادرات رمزية غير فعالة.
تواصل السلطات األوكرانية العمل بنشاط على الساحة الدولية لتوحيد القوات الشريكة ملواجهة العدوان الروسي .خاطب
الرئيس زيلينسكي برملاني سلوفاكيا ومالطا  ،وحث هاتني الدولتني على زيادة العقوبات والضغط االقتصادي على
روسيا .كما أجرى محادثات مع املستشار األملاني أوالف شولتس  ،ناقش خاللها موضوع املساعدة الدفاعية والتعاون
ضا محادثة مماثلة مع ماجدالينا أندرسون  ،رئيسة وزراء مملكة السويد.
في قطاع الطاقة .أجرى زيلينسكي أي ً
تدل زيارات املسؤولني والسياسيني األجانب إلى أوكرانيا على مستوى اهتمام املجتمع الدولي بالصراع الروسي
األوكراني .في  9مايو  ،وصل تشارلز ميشيل  ،رئيس املجلس األوروبي  ،إلى أوديسا مع رئيس الوزراء األوكراني
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دينيس شميهال .التقى بقادة الحكومة املحلية وأجرى محادثات مع فولوديمير زيلينسكي عبر اإلنترنت .في  10مايو ،
وصلت وزيرة الخارجية األملانية االتحادية أنالينا بربوك ووزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا إلى أوكرانيا .وأعرب
الوزراء عن دعمهم ألوكرانيا في طريقها إلى عضوية االتحاد األوروبي  ،وناقشوا الدعم االقتصادي وإعادة بناء البنية
التحتية األوكرانية  ،التي تضررت بسبب القتال  ،في اجتماع مع الرئيس زيلينسكي.
مع انخفاض مستوى الخطر على كييف  ،تعود البعثات الدبلوماسية األجنبية إلى العمل في العاصمة .أعلن رئيس
أوكرانيا أن إجمالي  36بعثة دبلوماسية أجنبية قد استأنفت عملها في املدينة.
كإجراء ملواجهة النفوذ الروسي وضمان استقرار اقتصاد الدولة  ،قدم الرئيس زيلينسكي مرسومًا إلى البرملان
األوكراني في  11مايو للمصادرة بالقوة على املمتلكات الروسية في أوكرانيا .يجب استخدام املوارد املصادرة لحماية
ال عن مصالحها الوطنية في مواجهة حرب روسيا الشاملة ضد
سيادة الدولة وسالمة أراضي أوكرانيا واستقاللها  ،فض ً
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.

