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الغزو الروسي ألوكرانيا
 23مايو  25 -مايو  2022اعتبارًا من  26 ،8:00مايو .2022
الوضع العملي
كثفت القوات الروسية هجومها في منطقتي دونيتسك ولوهانسك .تمكنوا من التقدم في عدة اتجاهات  ،واحتالل بعض املناطق
املأهولة بالسكان وهددوا بتطويق مجموعة القوات املسلحة ألوكرانيا التي تدافع عن سيفيرودونيتسك .يستمر القتال العنيف على
خط املواجهة  ،مع إعادة تجميع الجيش األوكراني في بعض املناطق حسب الضرورة والتراجع إلى مواقع بديلة.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
تواصل القوات الروسية قصف مناطق سومي وتشرنيهيف مستخدمة الطيران وقذائف الهاون واملدفعية.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تركز القوات الروسية بالقرب من خاركيف جهودها لالحتفاظ بمواقعها في محاولة ملنع القوات املسلحة ألوكرانيا من الوصول إلى
حدود الدولة .يواصلون قصف أراضي منطقة خاركيف .بعد فترة طويلة من التحضير  ،هناك محاوالت الستئناف الهجوم بالقرب
من إيزيوم.
على أراضي منطقة لوهانسك  ،تتركز الجهود الرئيسية للقوات الروسية على تطويق سيفيرودونيتسك .نتيجة للهجوم من منطقة
بوباسنا  ،تمكنوا من التقدم متجاوزين املدافعني عن املدينة من الجنوب .وهم اآلن قادرون على قصف طريق باخموت  -ليسيشانسك
الرئيسي  ،الذي يمد التجمع األوكراني في سيفيرودونتسك .ومع ذلك  ،وفقًا ملا قاله سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية
اإلقليمية في لوهانسك  ،فإن حركة املرور على طول الطريق ال تزال غير مغلقة.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في شمال منطقة دونيتسك  ،استأنفت القوات الروسية هجومها في منطقة ليمان .تمكنوا من اقتحام أراضي املدينة .في محيط
دونيتسك  ،يستمر القتال العنيف حول أفدييفكا .وأصيبت البلدة بأضرار جسيمة جراء القصف  ،وال يمكن إخالءها مركزيا.
باإلضافة إلى ذلك  ،نظرًا للنجاحات املحلية للقوات الروسية التي تتقدم شماال من بوباسنا في اتجاه باخموت  ،اضطرت القوات
املسلحة األوكرانية إلى إعادة تجميع صفوفها والتراجع إلى مواقع جديدة بالقرب من سفيتلودارسك .نتيجة لذلك  ،استولت القوات
الروسية على املدينة.
تواصل الضربات املدفعية والجوية على املناطق املأهولة بالسكان في دونباس .بني  23و  25مايو  ،قتل  19شخصًا وأصيب 28
في املنطقة.
يعيد الجيش الروسي تجميع صفوفه بالقرب من زابوروجي .إنهم يستعدون الستئناف هجوم في هذا االتجاه  ،أو يحاولون سحب
أجزاء من القوات املسلحة األوكرانية من اتجاه دونيتسك باستعداداتهم التوضيحية.
قصف أراضي منطقة زابوريزهزهيا مستمر .في  25مايو  ،تم إطالق ضربة صاروخية على زابوروجي .أصابت صواريخ كروز
ال قد تضرر  ،وقتل
البنية التحتية السكنية ومركز التسوق .ذكرت اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجي أن ما ال يقل عن  60منز ً
شخص واحد  ،وأصيب .3
اتجاه دنيبرو:
تواصل القوات الروسية قصف البنية التحتية للسكك الحديدية واملنشآت الصناعية في منطقة دنيبروبتروفسك .وفقًا لفالنتني
ريزنيشنكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك  ،أصابت أربعة صواريخ البنية التحتية للسكك الحديدية بالقرب
من دنيبروبتروفسك في  23مايو .وبهذه الطريقة  ،يسعى الجيش الروسي إلى تعقيد الخدمات اللوجستية لتزويد وحدات القوات
املسلحة األوكرانية على خط املواجهة .في  25مايو  ،تم إطالق ثالث ضربات صاروخية على شركة تعدين ومطار كريفي ريه.
باإلضافة إلى ذلك  ،تواصل القوات الروسية إطالق نيران املدفعية و  MLRSعلى املناطق الحدودية في منطقة دنيبروبتروفسك
املتاخمة ملنطقة خيرسون.
االتجاه الجنوبي:
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القوات الروسية تنشر فرق دفاع جوي إضافية من طراز  S-400في شبه
جزيرة القرم .من املحتمل أنهم يردون على معلومات حول نقل صواريخ هاربون املضادة للسفن إلى أوكرانيا ويحاولون تعزيز دفاع
األسطول الروسي في البحر األسود.
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استمر قصف املناطق املأهولة بالسكان في منطقة ميكواليف بالقرب من الحدود مع منطقة خيرسون .وأسفر مع بداية األسبوع عن
إصابة ما ال يقل عن  15مدنيا بجروح.
مواجهة املعلومات
وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتني مرسوًما بشأن نظام مبسط إلصدار الجنسية الروسية لسكان األراضي املحتلة مؤقتًا في
منطقتي خيرسون وزابوريزهزيا في أوكرانيا .وتكشف مثل هذه اإلجراءات عن الخطط العدوانية للسلطات الروسية تجاه هذه
املناطق .أكد مكتب رئيس أوكرانيا مرة أخرى أن مسألة سيادة الدولة وسالمة أراضيها خط أحمر  ،لذلك لن يكون هناك تنازالت
بشأنها.
الوضع اإلنساني
وفقًا ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،اعتبارًا من  25مايو  ،بلغ عدد الضحايا املدنيني في أوكرانيا منذ بدء
حا( .حتى صباح يوم  25مايو  ،تضرر
الغزو الروسي واسع النطاق في  24فبراير  3974) 8628 ، 2022قتيالً و  4654جري ً
أكثر من  671طفالً من العدوان املسلح لروسيا االتحادية على أوكرانيا .وبحسب معطيات رسمية  ،قُتل  238طفالً وأصيب أكثر
من .433
فر أكثر من  6.6مليون شخص من أوكرانيا وأصبحوا الجئني نتيجة الغزو الروسي منذ  24فبراير.
في حديثه في املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس  ،أعلن الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خسائر القوات املسلحة
األوكرانية نتيجة هجوم صاروخي على مركز تدريب في ديسنا في منطقة تشيرنيهيف  ،والذي وقع في  17مايو .منه  ،تم العثور
على جثث  87قتيالً تحت األنقاض في أراضي املنشأة.
بدأت الحقائق األخيرة عن جرائم الحرب الروسية على أراضي أوكرانيا في الظهور .في منطقة كييف  ،تم العثور على  1297جثة
ألشخاص قتلوا خالل االحتالل املؤقت لجزء من املنطقة من قبل القوات الروسية .أثبت فحص الخبراء أن نصف القتلى قُتلوا بأسلحة
صغيرة  ،أي أن القوات املسلحة الروسية تصفيتهم عمدًا.
كان من املمكن أن يؤدي اإلبادة املمنهجة للمدنيني والبنية التحتية في ماريوبول  ،وفقًا للتقديرات  ،إلى مقتل أكثر من  22000من
سكان املدينة .وجدت ماريوبول نفسها على شفا كارثة إنسانية بدون ضوء أو ماء أو اتصاالت.
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك بوجود صعوبات في إجالء سكان املنطقة وتسليم البضائع اإلنسانية نتيجة
لألعمال العدائية الفعلية .حاليًا  ،ال توجد طرق إخالء آمنة من أراضي منطقة لوهانسك .تحاول روسيا بكل الوسائل تعقيد اتصاالت
النقل في أراضي منطقتي لوهانسك ودونيتسك لتفاقم الوضع اإلنساني في املنطقة .على سبيل املثال  ،في  23مايو  ،تعرضت
حافلة إجالء تقل مدنيني إلطالق النار من قبل الجيش الروسي.
وأشار فياتشيسالف تشاوس  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في تشيرنيهيف  ،إلى أن  ٪90من املباني املدمرة واملتضررة في
املنطقة كانت منشآت سكنية .وبذلك يمكن القول إن الجيش الروسي استهدف مباني سكنية .باإلضافة إلى تدمير أكثر من 20
جسرا في املنطقة  ،فضال عن البنية التحتية للمواصالت.
لحقت أضرار جسيمة بالبيئة األوكرانية خالل الحرب .اعتبارًا من  24مايو  ،تم تأكيد  254حالة إبادة بيئية وتم تسجيل 1500
حالة تدمير للبيئة األوكرانية .إن مثل هذه األنشطة املدمرة للجيش الروسي تهدد األمن البيئي ألوكرانيا والدول املجاورة في منطقة
البحر األسود .مثال على ذلك هو خطر تسرب كبريتيد الهيدروجني من آزوفستال إلى بحر آزوف.
الوضع االقتصادي
ذكرت الحكومة األوكرانية أن أوكرانيا ستبدأ في البناء التدريجي ملسار أوروبي ضيق في محاور السكك الحديدية واملدن الرئيسية
لربط خط سكة الحديد الخاص بها باملسار األوروبي .تهدف هذه اإلجراءات إلى تبسيط طرق النقل البري للبضائع األوكرانية ،
والتي تظل الطريقة الوحيدة للتجارة تحت الحصار البحري ملوان— البحر األسود من قبل األسطول الروسي.
قال رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال في املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس إنه نتيجة لألعمال العدائية في أوكرانيا ،
تعرض أكثر من  200مصنع وشركة كبيرة للتلف أو الدمار أو االستيالء .كما لحقت أضرار بنحو  25ألف كيلومتر من الطرق
وتدمير  40مليون متر مربع من املساكن و  12مطارا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  23مايو  ،ألقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام املشاركني في املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس.
ووصف الوضع الذي تمر به أوكرانيا والعالم اآلن لحظة محورية وحث على تشديد العقوبات ضد روسيا :فرض حظر على شراء
النفط الروسي  ،وتوسيع حظر البنوك الروسية  ،ورفض قطاع تكنولوجيا املعلومات الروسي والبضائع الروسية .اقترح زيلينسكي
أن الشركات التي غادرت السوق الروسية يجب أن تستمر في العمل في أوكرانيا  ،كما دعاها لالنضمام إلى االنتعاش بعد الحرب.
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يواصل الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي حوارًا مكثفًا مع القادة الغربيني .في األيام األخيرة  ،أجرى محادثات هاتفية مع
رئيس املجلس األوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو  ،ملناقشة املساعدة ألوكرانيا وتعزيز العقوبات ضد
روسيا .باإلضافة إلى ذلك  ،ناقش رئيس أوكرانيا مع رئيس ليبيريا جورج وياه سبل الخروج من أزمة الغذاء التي أثارتها روسيا ،
ويمكنه أيضًا إجراء محادثة مع املستشار النمساوي كارل نهامر.
ناقش وزير الخارجية األوكراني دميترو كوليبا مع الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس إعادة اإلعمار بعد الحرب واستعادة
أوكرانيا .كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني  ،وتطرق إلى إمكانية رفع الحظر عن الصادرات
األوكرانية.
إن حصار البحرية الروسية ملوان— أوكرانيا على البحر األسود  ،والذي يمنع الصادرات الزراعية ويمكن أن يؤدي إلى أزمة غذائية
ذات أبعاد عاملية  ،تجري مناقشته على الصعيد الدولي .يبحث شركاء أوكرانيا حاليًا عن وسائل لحل هذا الوضع .أحد الخيارات
التي اقترحتها ليتوانيا وإستونيا هو توفير حراسة للسفن التي تحمل الحبوب األوكرانية .ومع ذلك  ،فإن هذا يخلق خطرًا إضافيًا
من االصطدام املباشر مع البحرية الروسية .وتستغل روسيا هذه القضية البتزاز الغرب وتطالب برفع العقوبات مقابل فتح ممر
لسفن النقل.
تواصل أوكرانيا تلقي الدعم العسكري من شركائها .في  23مايو  ،عُقد االجتماع الثاني ملجموعة االتصال بشأن أوكرانيا على
مستوى وزراء الدفاع .قدمت حوالي  20دولة حزم مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا .وفقًا لرئيس البنتاغون  ،لويد أوسنت  ،من
بني أولئك الذين أعلنوا عن مساعدة جديدة خالل االجتماع عبر اإلنترنت بتنسيق رامشتاين  ،إيطاليا والدنمارك واليونان والنرويج
وبولندا وجمهورية التشيك .على وجه الخصوص  ،تعهدت الدنمارك بإرسال أنظمة صواريخ هاربون املضادة للسفن إلى أوكرانيا ،
بينما قدمت جمهورية التشيك بالفعل مروحيات هجومية من طراز  Mi-24ودبابات وأنظمة صواريخ .في  25مايو  ،أعلن وزير
الدفاع الليتواني ارفيداس انوشاوسكاس أنه تم تجهيز شحنة جديدة ألوكرانيا  ،والتي تضمنت  M113ناقالت جند مدرعة
ومركبات.
في الوقت نفسه  ،تتزايد املساعدة االئتمانية املالية من الدول الشريكة .على وجه الخصوص  ،تلقت أوكرانيا  13مليار ين )100
مليون دوالر( بموجب اتفاقية قرض موقعة مع اليابان .قام البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بتحويل شريحة ائتمانية بقيمة  79.5مليون
يورو إلى أوكرانيا من هولندا .وقعت وزارة املالية اتفاقية مع بنك التنمية الحكومي األملاني لتزويد أوكرانيا بقرض بقيمة  150مليون
يورو لتمويل النفقات االجتماعية.
يواصل االتحاد األوروبي تنفيذ التدابير لدعم االقتصاد األوكراني .على وجه الخصوص  ،في  24مايو  ،اعتمد مجلس االتحاد
األوروبي قرارًا يسمح له بإلغاء جميع الرسوم والحصص على الصادرات من أوكرانيا.
في  25مايو  ،اقترحت املفوضية األوروبية تجريم التهرب من العقوبات املفروضة على روسيا وقدمت أيضًا آلية ملصادرة الدخل
الذي حصل عليه منتهكو نظام العقوبات لاللتفاف على اإلجراءات التقييدية .وقدمت اللجنة أيضا اقتراحا بشأن توجيه بشأن
استرداد األصول ومصادرتها .وهدفها الرئيسي هو ضمان عدم حصول املجرمني على عائدات غير مشروعة وعدم ارتكاب جرائم
جديدة .قبل أيام قليلة  ،دعت ليتوانيا والتفيا وإستونيا وسلوفاكيا إلى مصادرة األصول الروسية املجمدة من قبل االتحاد األوروبي
من أجل استخدامها إلعادة بناء أوكرانيا .في الوقت نفسه  ،في  23مايو  ،وقع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي قانونًا
ينص على مصادرة أصول أولئك الذين يدعمون العدوان املسلح الروسي على أوكرانيا.
أكد الدبلوماسي الروسي بوريس بونداريف  ،مستشار وزارة الخارجية الروسية في مكتب األمم املتحدة بجنيف  ،صحة بيان
استقالته  ،الذي أدان فيه الحرب الروسية ضد أوكرانيا وانتقد نظام بوتني .هذه هي الحالة األولى لخالف واضح لدبلوماسي
روسي مع سياسة روسيا العدوانية ضد 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.

