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الغزو الروسي ألوكرانيا
 12مايو  15 -مايو  2022اعتبارًا من  16 ،8:00مايو .2022

الوضع العملي
تواصل القوات الروسية محاولة شن هجوم في شرق أوكرانيا .على الرغم من الهجمات العديدة والنجاحات التكتيكية
املعزولة  ،فقد فشلوا في اختراق دفاع القوات املسلحة ألوكرانيا في اتجاهات رئيسية في منطقتي خاركيف
ولوهانسك .تكبدت القوات الروسية خسائر فادحة بشكل خاص عندما حاولت عبور نهر سيفرسكي دونيتس .بعد
الهجوم العسكري املضاد األوكراني بالقرب من خاركيف  ،انخفض خطر القصف املستمر للمركز اإلقليمي بشكل
كبير.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية املدنية في منطقتي تشيرنيهيف وسومي .ويتواصل قصف املناطق
الحدودية من األراضي الروسية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
أجبرت القوات املسلحة األوكرانية القوات الروسية على االنسحاب من خاركيف .في بعض أجزاء الجبهة وصلوا إلى
حدود الدولة في هذا االتجاه .تركز القيادة الروسية جهودها على ضمان انسحاب وحداتها من خاركيف ومنع القوات
املسلحة األوكرانية من الوصول إلى مؤخرة التجمع الروسي الناشط بالقرب من بلدة إيزيوم .قام الجيش الروسي
بتفجير ثالثة جسور فوق نهر سيفرسكي دونيتس من أجل وقف وتيرة الهجوم املضاد األوكراني.
أدى انسحاب القوات الروسية من خاركيف إلى وقف القصف املدفعي للمدينة .في الوقت نفسه  ،تم رصد ضربات
صاروخية ضد البنية التحتية املدنية في املنطقة .وعلى وجه الخصوص  ،في  13مايو  /أيار  ،كان هناك إضراب
على دار الثقافة في الدرهاشي  ،حيث كان مقر العمل اإلنساني  ،ووزعت املساعدات اإلنسانية على السكان املدنيني.
صرح رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف  ،أنه في اتجاه إيزيوم  ،شنت القوات
املسلحة األوكرانية بالفعل هجومًا مضاًدا .لم تكن القوات الروسية قادرة على كسر دفاع القوات املسلحة األوكرانية
هناك وفرضت طوًقا واسًعا من القوات األوكرانية في دونباس.
وبالتالي  ،تركز القوات املسلحة الروسية جهودها على عملية أصغر حجمًا في منطقة لوهانسك .تسعى قوات االتحاد
الروسي لتطويق سيفيرودونيتسك واالستيالء عليها .تحقيقا لهذه الغاية  ،واصلوا الهجمات على بلدة روبيجني ،
وكذلك حاولوا إجبار نهر سيفرسكي دونيتس والوصول إلى الجزء الخلفي من الوحدات األوكرانية .نتيجة لذلك  ،لم
تتمكن القوات املسلحة الروسية من الحصول على موط„ قدم في رأس الجسر .بعد تكبدهم خسائر فادحة  ،أجبروا
على التراجع إلى الضفة الشمالية للنهر.
في مواجهة االنتكاسات على الجبهة  ،استمر القصف العنيف لسيفيرودونيتسك  ،مما أدى  ،من بني أمور أخرى ،
إلى إلحاق أضرار بمصنع آزوت الكيماوي واملستشفى املحلي.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في منطقة دونيتسك  ،ال يزال الوضع صعبًا للغاية في ماريوبول  ،حيث يُحاصر الجيش األوكراني واملدنيون داخل
مصنع آزوفستال .القوات الروسية تقصف املوقع وتستهدفه بالطيران االستراتيجي .تستمر محاوالت اقتحام املصنع.
في شمال املنطقة  ،تواصل القوات الروسية هجومها في اتجاه ليمان .يستمر قصف املنشآت املدنية والبنية التحتية
على امتداد خط املواجهة بأكمله .لقد أصبحت مكثفة للغاية في منطقة أفدييفكا  ،حيث تم قصف أكبر مصنع فحم
الكوك في أوروبا .في الفترة ما بني  12و  15مايو ُ ،قتل  11مدنياً وجُرح  34شخصاً نتيجة القصف في املنطقة.
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كما تواصل القوات الروسية الضربات على أراضي منطقة زابوريزهزيا .في  12مايو  ،أصاب صاروخ كروز الجزء
املحمي من جزيرة خورتيتسيا داخل حدود مدينة زابوريزهزيا .يستمر القصف بالقرب من خط املواجهة  -تعرضت
بلدة هولييابول للقصف عدة مرات.
اتجاه دنيبرو:
تم تسجيل هجمات بالذخائر العنقودية املحظورة في منطقة دنيبروبتروفسك  ،مما أدى إلى تدمير البنية التحتية
للطاقة.
كما تحدث ضربات صاروخية في مناطق أخرى من وسط أوكرانيا .تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية في
منطقة بولتافا .في  12مايو  ،أطلقت صواريخ عالية الدقة على مصفاة كريمنشوك مرة أخرى  ،على الرغم من حقيقة
أنها تضررت من جراء إطالق الصواريخ في أبريل .في ليلة  15مايو  ،تم اعتراض صاروخ موجه إلى مدينة
كروبيفنيتسكي.
االتجاه الجنوبي:
على الرغم من الهجمات املستمرة التي تشنها القوات املسلحة األوكرانية  ،فإن القوات الروسية تعزز مواقعها في
جزيرة زميني املحتلة مؤقتًا  ،والتي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للسيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر
األسود ومقاربات أوديسا.
قصف القوات الروسية مليكواليف مستمر .من جانبها  ،تقوم القوات املسلحة األوكرانية بقصف مواقعها في منطقة
خيرسون املحتلة مؤقتًا )بما في ذلك تشورنوبايفكا(.
االتجاه الغربي:
في صباح يوم  15مايو شنت القوات الروسية ضربة صاروخية على أراضي منطقة لفيف .على الرغم من إسقاط
بعض الصواريخ  ،تم تدمير منشأة تقع في منطقة يافوريف بالقرب من الحدود مع بولندا .يقع ميدان التدريب
العسكري يافوريف  ،وهو واحد من أكبر ميدان التدريب العسكري في أوكرانيا  ،في هذه املنطقة.
مواجهة املعلومات
أفادت دائرة الدولة لالتصاالت الخاصة وحماية املعلومات أن ) UAC-0010هرمجدون(  ،وهي مجموعة قراصنة تابعة
لجهاز األمن الفيدرالي الروسي  ،نفذت هجومًا إلكترونيًا جديًدا في أوكرانيا باستخدام موضوع خيرسون املحتلة.
يقومون بتوزيع رسائل بريد إلكتروني استفزازية  ،يؤدي فتحها إلى تنزيل برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص
باملستخدم .كما شن قراصنة إنترنت روس هجومًا إلكترونيًا على السلطات املحلية في لفيف .نتيجة لذلك  ،تمت سرقة
بعض ملفات العمل الخاصة بمجلس املدينة.
الوضع اإلنساني
وفًقا ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،اعتباًرا من  13مايو  ،بلغ عدد الضحايا املدنيني في
أوكرانيا منذ  24فبراير  ، 2022بداية الغزو الروسي الواسع النطاق  3573) 7389 ،قتيال و  3816جريحًا(. .
ال في أوكرانيا نتيجة العدوان املسلح لروسيا االتحادية .وبحسب
حتى صباح  15مايو  ،تضرر أكثر من  647طف ً
البيانات الرسمية فقد قتل  227طفال وجرح أكثر من  .420وفًقا للسلطات األوكرانية  ،اختطف الجيش الروسي أكثر
ال.
ال أوكرانيًا منذ بداية الصراع واسع النطاق .تلقت الشرطة الوطنية تقارير عن اختفاء  1214طف ً
من  2389طف ً
املعلومات أولية وقد يكون عدد الضحايا أعلى  ،حيث من املتوقع تأكيد التقارير الجديدة من األراضي املحتلة مؤقتًا.
الكارثة اإلنسانية مستمرة في ماريوبول .ويوجد حوالي  600جريح أوكراني في مصنع آزوفستال املحاصر
محرومني من املاء والغذاء والدواء .الجيش الروسي يقصف باستمرار أراضي املصنع بجميع أنواع األسلحة .نتيجة
القصف  ،سقطت غرفة عمليات تحت األنقاض  ،مما منع الناس من تلقي الرعاية الطبية املناسبة .تواجه املدينة وباءً
كبيراً بسبب نقص إمدادات املياه والخدمات الطبية وانتشار اإلصابات  ،حيث ال تزال مئات الجثث تحت أنقاض
املنازل .سجلت صور األقمار الصناعية زيادة كبيرة في املقابر الجماعية في محيط ماريوبول .وفًقا لتقديرات مختلفة
 ،يحاول الجيش الروسي إخفاء مقتل أكثر من  20ألًفا من سكان ماريوبول من خالل إخفائهم في مقابر جماعية.
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في األراضي املحتلة مؤقتًا  ،تواصل القوات الروسية عمليات التعبئة اإلجبارية  ،وحتى النساء اللواتي تتراوح
أعمارهن بني  18و  45عامًا تم تسجيلهن .تظهر التعبئة القسرية نقص املوارد البشرية في األراضي املحتلة مؤقتًا
في منطقتي دونيتسك ولوهانسك  ،وتنتهك اتفاقية جنيف بشأن حماية املدنيني وقت الحرب.
يجري تقييم الدمار الذي تسبب فيه الجيش الروسي .نتيجة القصف  ،تضرر  1721مؤسسة تعليمية في أوكرانيا ،
منها  139دمرت بالكامل .من بني املدارس املدمرة  25مدرسة خاصة لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم.
أفادت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في تشيرنيهيف أن أكثر من  3500مبنى مدمر ومُتضرر على أراضي املنطقة ،
حوالي  80في املائة منها مباني سكنية.
الوضع االقتصادي
أوكرانيا تحسب الخسائر والنفقات الناجمة عن العدوان الروسي .وفًقا لوزير املالية سيرهي مارشينكو  ،فإن اإلنفاق
اإلجباري ألوكرانيا على الحرب مع روسيا يبلغ حوالي  8.3مليار دوالر.
إن التغلب على هذا الضغط املفرط على االقتصاد الوطني وتطبيع الوضع االقتصادي يساعده الدعم املالي من
الشركاء .اتخذت املفوضية األوروبية القرار الالزم لتوفير الشريحة الثانية من برنامج املساعدة املالية الكلية الطارئة
ألوكرانيا .ومن املتوقع أن يتم تحويل  600مليون يورو إلى أوكرانيا بحلول  20مايو.
كما أبدت املجموعة األوروبية اهتمامها بتعزيز األمن الغذائي وهي مستعدة لدعم قطاعها الزراعي .على وجه
الخصوص  ،في  12مايو  ،أعلن البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير أن بنكني وشركة واحدة قد تلقوا  53.25مليون
يورو كتمويل ائتماني لتعزيز األمن الغذائي خالل الحرب في أوكرانيا .من جهتها  ،قدمت املفوضية األوروبية خطة
عمل ملساعدة أوكرانيا على استئناف الصادرات الزراعية وسط حصار روسيا للموان„ األوكرانية .أعربت وزارة الغذاء
األملانية عن عزمها فتح مكتبها الخاص في أوكرانيا.
وسط العدوان الروسي  ،تتخذ السلطات األوكرانية إجراءات عاجلة لوضع األصول ورؤوس األموال املرتبطة مباشرة
بروسيا أو عمالئها في خدمة الدولة .كشف رئيس الوزراء دينيس شميهال أن مجلس الوزراء قرر نقل  172محطة
وقود مرتبطة بشبكة جلوسكو التابعة لشركة فيكتور ميدفيدشوك إلى نفتوجاز .قرر مجلس األمن القومي والدفاع
تأميم حقوق الشركات للبنوك األوكرانية اململوكة للمؤسسات املصرفية الروسية )بنك االحتياطي الدولي اململوك
لـسبيربنك الروسي ؛ برومينفيست بنك اململوك من قبل فنشيكونوم بنك الروسي(.
األحداث السياسية والدبلوماسية
يواصل ممثلو السلطات األوكرانية إقامة حوار مع الشركاء األجانب لتنسيق وتعزيز اإلجراءات املشتركة الهادفة إلى
مواجهة العدوان الروسي .أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي محادثات هاتفية مع رئيس فنلندا سولي
نينيستو ورئيس سلوفاكيا زوزانا شابوتوفا  ،حيث ناقشوا التعاون في مجال الدفاع  ،واندماج أوكرانيا في االتحاد
األوروبي وزيادة العقوبات على روسيا .ناقش رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال التعاون في املجال املالي
والتكامل األوروبي مع رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين ونائب رئيس املفوضية األوروبية فالديس
دومبروفسكيس.
شارك وزير الخارجية األوكراني دميترو كوليبا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في أملانيا .وأسفر
االجتماع عن اعتماد بيان مشترك أعادت فيه الدول تأكيد دعمها القوي ألوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي
ودعت روسيا إلى وقف حربها املفترسة .كما ركز البيان على أزمة الغذاء التي نجمت عن منع الصادرات األوكرانية
من املنتجات الزراعية .اقترحت أوكرانيا إنشاء منظمة للدول الرئيسية املصدرة للحبوب في العالم .باإلضافة إلى ذلك
 ،تخطط دول مجموعة السبع لتزويد أوكرانيا بمبلغ  30مليار دوالر من الدعم املالي خالل الحرب.
كما أكد دميترو كوليبا أن أملانيا ستسلم أسلحة ثقيلة ألوكرانيا  ،وال سيما أنظمة املدفعية ذاتية الدفع  ،التي يتدرب
عليها الجنود األوكرانيون بالفعل.
تظل الواليات املتحدة شريًكا مهمًا ألوكرانيا .وصل وفد من مجلس الشيوخ بالكونجرس األمريكي  ،برئاسة ميتشيل
مكونيل  ،زعيم األقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ  ،إلى كييف في زيارة .التقى أعضاء مجلس الشيوخ بالرئيس
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األوكراني فولوديمير زيلينسكي  ،مؤكدين دعم الحزبني للكونجرس األمريكي ألوكرانيا .في محادثة معهم  ،دعا
زيلينسكي إلى زيادة ضغط العقوبات على روسيا واالعتراف بروسيا كدولة راعية لإلرهاب.
يجري توسيع قيود العقوبات املفروضة على االتحاد الروسي بشكل تدريجي .على وجه الخصوص  ،أضافت التفيا
 102مواطن روسي إضافي  ،بما في ذلك الشخصيات الثقافية الداعمة للغزو الروسي ألوكرانيا  ،إلى قائمة
األشخاص غير املرغوب فيهم .فرضت اململكة املتحدة عقوبات على أقارب الرئيس الروسي فالديمير بوتني واملقربني
منه.
فازت فرقة أوركسترا كالوش األوكرانية بمسابقة يوروفيجن لألغاني لعام  ، 2022مسجلة عدًدا قياسيًا من النقاط في
تصويت الجمهور .بعد أدائهم  ،دعا املغنون املجتمع الدولي إلنقاذ املدافعني عن ماريوبول  ،الذين يقاومون منذ شهرين
ونصف املحاصرين من قبل القوات الروسية.
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.

