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الغزو الروسي ألوكرانيا
 19مايو  22 -مايو  2022اعتبارًا من  23 ،8:00مايو .2022
الوضع العملي
تواصل القوات الروسية هجومها لالستيالء على مدينة سيفيرودونيتسك والوصول إلى الحدود اإلدارية ملنطقة ﻟﻮھﺎﻧﺴﻚ .بعد أكثر من
 2.5شهر من القتال  ،اكتمل الدفاع البطولي ملاريوبول وتم نقل الحامية األوكرانية إلى األراضي املحتلة مؤقتًا .واملفاوضات جارية
بشأن عودة الجيش األوكراني كجزء من التبادل.
اتجاهات كييف وزيتومير:
خالل الفترة من  20إلى  22مايو  ،شنت القوات الروسية ضربات صاروخية على بلدة مالني )منطقة جيتومير( .تسببت الضربة
األولى في  20مايو  /أيار في أكبر قدر من الدمار  ،حيث لحقت أضرار بأكثر من  100منزل ومحطة القطار  ،بحسب عمدة البلدة
أولكسندر سيتيلو .تشير املعلومات األولية إلى مقتل شخص واحد وإصابة  3آخرين.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
خ متعدّدِ
تواصل القوات الروسية قصف املناطق الحدودية في تشيرنيهيف وسومي باستخدام قذائف الهاون و نظام الصواري ِ
ق.
االنطال ِ
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
استأنفت القوات الروسية  ،بعد عدة أيام من الخمول  ،الضربات ضد خاركيف في  19مايو .كما يستمر قصف مناطق مأهولة
أخرى في منطقة خاركيف .على وجه الخصوص  ،في  20مايو  ،دمرت ضربة صاروخية مبنى ثقافي في بلدة لوزوفا .وأدى
القصف إلى وقوع إصابات في صفوف املدنيني  -فخالل  20أيار قتل شخص وجرح  20في إقليم خاركيف.
بالقرب من خاركيف  ،يركز الجيش الروسي جهوده للحفاظ على املواقع التي يتخذها .تتواصل إعادة تجميع وتجديد الوحدات
بالقرب من إيزيوم أثناء استعدادهم للتقدم نحو مدينة السلوفيانسك في منطقة دونيتسك.
في منطقة لوهانسك  ،ركزت القوات الروسية جهودها على هجوم لالستيالء على مدينة سيفيرودونيتسك .في الجزء الجنوبي من
الجبهة بالقرب من بوباسنا  ،تمكنوا من تحقيق نجاحات متفرقة .للتقدم في هذا املجال  ،حاولوا عزل الوحدات األوكرانية التي
تدافع عن سيفيرودونيتسك.
استمر القصف املكثف لسيفيرودونيتسك .خالل  19مايو  ،قتل ما ال يقل عن  12مدنيا وأصيب أكثر من  40شخصا في املدينة.
في اليوم التالي  ،قصفت القوات الروسية مدرسة في سيفيرودونتسك  ،حيث كان السكان املحليون يختبئون  ،مما أسفر عن مقتل
 3أشخاص.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في منطقة دونيتسك  ،يدور قتال نشط بالقرب من دونيتسك  ،في منطقتي أفدييفكا ومارينكا .في شمال املنطقة  ،تستعد القوات
الروسية ملواصلة هجومها في اتجاه ليمان .في الجنوب  ،انتهى القتال من أجل ماريوبول .يقوم الجيش الروسي بأنشطة تنقية في
املدينة ويحاول تطهير البنية التحتية للميناء من األلغام.
قصف املناطق املأهولة بالسكان في دونباس مستمر .تم إصابة أفدييفكا بشدة بشكل خاص .تم تنفيذ إضرابات ضد املساكن
والبنية التحتية في البلدة وضد مصنع فحم الكوك في أفدييفكا .بني  19و  22مايو  ،قتل  20مدنيا وجرح  32في املنطقة.
القصف مستمر على خط املواجهة في منطقة زابوروجييه .كما تواصلت الهجمات الصاروخية  -ففي ليلة  22مايو أطلقت القوات
خا على البنية التحتية املدنية إلحدى قرى املنطقة.
الروسية صارو ً
اتجاه دنيبرو:
يواصل الجيش الروسي قصف منشآت البنية التحتية في منطقة بولتافا .على وجه الخصوص  ،في  20مايو  ،تم إطالق هجوم
صاروخي على بلدة لبني  ،وهي مركز نقل مهم.
في  22مايو  ،خالل النهار والليل  ،واصل الجيش الروسي قصف منطقة دنيبروبتروفسك  ،مع تسجيل قصف على ثالثة مراكز
سكانية على األقل.
االتجاه الجنوبي:
القوات الروسية تواصل قصف جنوب أوكرانيا .وشنت الهجمات الصاروخية على أراضي منطقة أوديسا وأصابت منشآت صناعية
نتيجة ذلك .كما يستمر قصف املستوطنات بالقرب من خط الجبهة  ،الذي يمتد بالقرب من الحدود اإلدارية ملنطقة خيرسون مع
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منطقتي ميكواليف ودنيبروبتروفسك .وفي منطقة خيرسون  ،يعزز الجيش الروسي مواقعه وكذلك تعدين الطرق والجسور .وبالتالي
 ،فإنهم يمنعون املدنيني من دخول األراضي الخاضعة للسيطرة األوكرانية.
تواصل البحرية الروسية حصارها للموان Žاألوكرانية على البحر األسود  ،مهددة بقصف السفن املدنية التي تقترب من الساحل
األوكراني.
االتجاه الغربي:
في  21مايو  ،أصابت ضربة صاروخية منشأة بنية تحتية عسكرية تقع في منطقة ريفنا .واصيب  6اشخاص بجروح نتيجة
القصف.
مواجهة املعلومات.
يستمر منع الدعاية الروسية التي تُنشر على اإلنترنت .على وجه الخصوص  ،حذف  YouTubeأكثر من  70000مقطع فيديو و
 9000قناة تتعلق بالحرب في أوكرانيا  ،بما في ذلك تلك التي وصفت الغزو العسكري الروسي ألوكرانيا بـ "مهمة التحرير".
يستعد الجيش الروسي لحملة تضليل حول أحداث ماريوبول .إنهم يحاولون الحصول على شهادة زور من السكان املحليني بأن
املدينة قد دمرت نتيجة ألعمال القوات املسلحة ألوكرانيا .اإلدالء بشهادات من هذا القبيل هو شرط للتسجيل للحصول على تعويض
عن فقدان السكن أو أفراد عائالت املدنيني املحليني.
الوضع اإلنساني
وفقًا ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،اعتبارًا من  20مايو  ،بلغ عدد الضحايا املدنيني في أوكرانيا منذ 24
حا(. .
فبراير  ، 2022بداية الغزو الروسي الواسع النطاق  3838) 8189 ،قتيال و  4351جري ً
حتى صباح يوم  22مايو  ،تضرر أكثر من  662طفالً نتيجة العدوان املسلح لالتحاد الروسي على أوكرانيا .وبحسب معطيات
رسمية  ،قُتل  232طفالً وأصيب أكثر من .430
وفقًا لرئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو  ،فإن واحدة من أسوأ الكوارث اإلنسانية وأكبر إبادة جماعية في أوروبا منذ الحرب
العاملية الثانية تحدث في املدينة .تم تدمير ماريوبول عمليًا  -تم هدم املنازل والبنية التحتية واملدارس واملستشفيات واملؤسسات.
بقي في املدينة املحاصرة قرابة  100ألف مدني .تم ترحيل ما يقرب من  40.000شخص إلى االتحاد الروسي واألراضي املحتلة
مؤقتًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
أفاد أمني املظالم ليودميال دينيسوفا استمرار التعبئة القسرية على أراضي األراضي املحتلة مؤقتًا في منطقتي دونيتسك
ولوهانسك  ،وهو ما ينتهك املادة  51من اتفاقية جنيف بشأن حماية املدنيني في وقت الحرب .أيضا  ،يقوم الجيش الروسي بفحص
سكان ماريوبول املحتلة مؤقتًا .ما يقرب من  4000رجل من املدينة موجودون في معسكرات تصفية .إنهم يعيشون في ظروف
مروعة ويتعرضون للتعذيب واالنتهاكات.
حذر برنامج األغذية العاملي من أن الحصار املفروض على املوان Žاألوكرانية في البحر األسود ال يزال يهدد األمن الغذائي
العاملي .وفقًا للمدير التنفيذي لبرنامج األغذية العاملي ديفيد بيسلي  ،فإن الحرب املستمرة ستؤدي إلى املجاعة وزعزعة استقرار
الدول .في الوقت نفسه  ،يواصل الجيش الروسي تصدير الحبوب بشكل غير قانوني من األراضي املحتلة مؤقتًا في أوكرانيا .في
الوقت الحاضر  ،من املعروف أن أكثر من  400ألف طن من هذه املنتجات الزراعية قد استولى عليها اللصوص.
في األراضي املحتلة مؤقتًا في جنوب وشرق أوكرانيا  ،تستمر األوضاع اإلنسانية في التدهور بالنسبة للسكان  ،الذين يفقدون
إمكانية الوصول إلى السلع األساسية .وصرح رئيس بلدية خيرسون أن األدوية في املدينة سينفد منها في غضون أسبوعني .هناك
أيضًا إمدادات محدودة من األكسجني .أبلغت السلطات اإلقليمية عن انقطاع الكهرباء واملياه  ،ومشاكل في االتصال  ،ونقص في
الغذاء في بعض األماكن .ودعوا إلى خلق ممرات آمنة إلجالء املدنيني وإيصال املساعدات اإلنسانية .ومع ذلك  ،نتيجة ألعمال
الجيش الروسي  ،فإن حرية الحركة للسكان محدودة فقط داخل املنطقة  ،ويُمنع املتطوعون الذين يتلقون مساعدات إنسانية من
دخول املنطقة.
تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية املدنية .أبلغت منظمة الصحة العاملية عن وقوع  235هجوًما على مرافق الرعاية
الصحية في أوكرانيا  ،مما أسفر عن مقتل  75شخصًا على األقل .مثل هذه اإلجراءات تحرم الناس من الرعاية التي يحتاجون
إليها بشكل عاجل  ،وتعرض العاملني الطبيني للخطر  ،وتقوض أداء نظام الرعاية الصحية .أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى
أن  1873مؤسسة تعليمية قد دمرت بالفعل في أوكرانيا خالل الحرب الشاملة.
وفقًا للبيانات التي تم جمعها من قبل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  ،غادر أكثر من  6.4مليون شخص
أوكرانيا إلى الدول املجاورة ) ٪53منهم إلى بولندا( .في الوقت نفسه  ،أبلغ أمني املظالم ليودميال دينيسوفا عن ترحيل أكثر من
 1.3مليون أوكراني إلى روسيا.
مقاومة
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في  20مايو  ،في بلدة إنرهودار املحتلة مؤقتًا في منطقة زابوروجي ،احتج عمال اإلنقاذ في إدارة اإلطفاء بعد أن اختطف الجيش
الروسي رئيس فرقة اإلنقاذ  ،فيتالي ترويان .استخدمت القوات الروسية القوة ضدهم وفرقت املتظاهرين .في  22مايو  ،وقع
انفجار في إنرهودار  ،أسفر عن إصابة رئيس إدارة احتالل البلدة  ،أندري شيفتشيك.
الوضع االقتصادي
وفقًا لحسابات محللي  ، KSE Instituteبلغ حجم الضرر املباشر الذي لحق بالبنية التحتية ألوكرانيا بسبب الغزو الواسع النطاق
للقوات الروسية  97.4مليار دوالر.
خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف االئتماني طويل األجل ألوكرانيا من  Caa2إلى  Caa3وغيرت التوقعات إلى سلبية.
أفادت وزارة البنية التحتية أن أوكرانيا والواليات املتحدة قد وقعتا مذكرة بشأن التعاون في مجال النقل.
في  21مايو  ، 2022رفع البنك الوطني األوكراني القيود املفروضة على تحديد سعر الصرف الذي تبيع به البنوك العمالت
األجنبية النقدية .في السابق  ،كان يجب تحديد سعر الصرف املعني بما ال يزيد عن  ٪10من سعر الصرف الرسمي .وفقًا
لتفسيرات البنك األهلي األوكراني  ،فإن هذا سيسمح بمنع تدفق رأس املال إلى الخارج وحماية االحتياطيات الدولية ألوكرانيا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
يواصل القادة الدوليون وأعضاء الحكومة إظهار دعمهم ألوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي من خالل القيام بزيارات إلى
كييف .قام رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا بزيارة العاصمة األوكرانية .وأجرى محادثات مع الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي وألقى كلمة أمام البرملان األوكراني  ،حيث قدم مبادرات إلبرام اتفاق جديد بشأن حسن الجوار بني أوكرانيا وبولندا
واتفاقية ثنائية بشأن الرقابة املشتركة على الحدود والجمارك.
كما زار أوكرانيا أيضًا متحدثا مجلسي النواب والشيوخ في البرملان األيرلندي  ،مارك دالي وشون أوفاريل  ،ورئيس وزراء
الجمهورية البرتغالية أنطونيو كوستا .وحثهم فولوديمير زيلينسكي على زيادة ضغط العقوبات املنسق على روسيا  ،ال سيما في
إطار الحزمة السادسة من عقوبات االتحاد األوروبي  ،كما دعا أيرلندا والبرتغال لالنضمام إلى مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا.
كما أجرى فولوديمير زيلينسكي محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء اإليطالي ماريو
دراجي .تحدث عن سير األعمال العدائية .ناقش الجانبان مقترحات موضوعية الستئناف تصدير املنتجات الزراعية األوكرانية
وواردات الوقود إلى أوكرانيا وسط الصراع والحصار الروسي.
يدعم املجتمع الدولي رغبة أوكرانيا في محاسبة روسيا على عدوانها .انحازت  42دولة إلى جانب أوكرانيا في القضية املرفوعة
ضد روسيا في محكمة العدل الدولية وأعلنت عزمها االنضمام إلى الدعوى.
يقوم شركاء أوكرانيا بزيادة املساعدات املالية لدعم االقتصاد األوكراني خالل الحرب.
وقع الرئيس األمريكي جو بايدن قانونًا لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية يبلغ مجموعها حوالي  40مليار
دوالر .باإلضافة إلى ذلك  ،أعلن البيت األبيض عن تقديم  100مليون دوالر إضافية كمساعدات عسكرية ألوكرانيا في  19مايو.
أعلنت وزيرة املالية الكندية كريستيا فريالند عن قرض بقيمة  250مليون دوالر ألوكرانيا من خالل حساب صندوق النقد الدولي
الذي يديره .قررت البرتغال تقديم ما يصل إلى  250مليون يورو من الدعم املالي ألوكرانيا.
أعلن رؤساء اإلدارات املالية في مجموعة الدول السبع  ،وكذلك ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي  ،عن تعبئة  19.8مليار دوالر من املساعدات املالية ألوكرانيا  ،والتي سيتم استخدامها في التغلب على
عجز املوازنة ودعم اقتصاد البالد .أفادت وزارة املالية األوكرانية أن الدولة تلقت الدفعة األخيرة البالغة  600مليون دوالر من
"برنامج املساعدة املالية الكلية الطارئة" التابع لالتحاد األوروبي والذي وقعه األطراف في  3مارس  .2022وتهدف األموال إلى
الحفاظ على االستقرار املالي في أوكرانيا أثناء الحرب . .كما أيد البرملان األوروبي إلغاء رسوم استيراد االتحاد األوروبي على
جميع السلع من أوكرانيا ملدة عام واحد.
تتمثل إحدى الطرق املهمة ملواجهة اإلجراءات العدوانية الروسية في زيادة ضغط العقوبات .على وجه الخصوص  ،فرضت اململكة
املتحدة عقوبات جديدة على شركات الطيران الروسية الكبرى :إيروفلوت وأورال إيرالينز وروسيا .فرضت كندا عقوبات إضافية على
روسيا :أثرت على  14من رجال األعمال واألوليجاركيني الروس .باإلضافة إلى العقوبات الشخصية  ،حظرت كندا تصدير السلع
الكمالية إلى روسيا واستيراد عدد من السلع الكمالية من روسيا.
توقفت بورصة الطاقة األوروبية نورد بول عن تداول الكهرباء الروسية من املستورد الوحيد لها في دول البلطيق  ،الشركة الروسية
اینتر رائو .وهكذا  ،منذ  22مايو  ، 2022أوقفت جمهورية ليتوانيا تماًما استيراد النفط والكهرباء والغاز الطبيعي من روسيا.
أوكرانيا تستعد ملواجهة طويلة مع روسيا .مدد البرملان األوكراني األحكام العرفية واملوعد النهائي للتعبئة العامة في البالد حتى
 23أغسطس.
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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.

