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الغزو الروسي ألوكرانيا
 26مايو  29 -مايو  2022اعتبارًا من  30 ،8:00مايو .2022
الوضع العملي
تواصل القوات الروسية هجومها النشط لالستيالء على منطقة لوهانسك بأكملها .إنهم يهاجمون مدينة سيفيرودونيتسك  ،بينما
يحاولون أيضًا قطع الطريق على التجمع األوكراني الذي يدافع عنها .الهجمات مستمرة في شمال منطقة دونيتسك وبالقرب من
مدينة دونيتسك .في غضون ذلك  ،تحاول القوات املسلحة ألوكرانيا تنفيذ هجوم مضاد في اتجاه خيرسون.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
يواصل الجيش الروسي قصفه املنهجي للمناطق املأهولة بالسكان على الحدود مع روسيا بقذائف الهاون واملدفعية .يتم توجيه
أعنف الهجمات على أراضي منطقة سومي.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
بعد الهجوم املضاد للقوات املسلحة األوكرانية شمال خاركيف  ،انخفضت حدة القصف في املدينة .لكن الجيش الروسي يحاول
التمسك بمواقعه في هذا االتجاه ومواصلة الضربات ضد املركز اإلقليمي .في  26مايو  ،تم قصف خاركيف بمدافع من العيار
ق .قتل  9اشخاص في املدينة واصيب .19
خ متعدّدِ االنطال ِ
الثقيل و نظام الصواري ِ
القتال من أجل سيفيرودونيتسك جاري في منطقة لوهانسك .أفاد رئيس اإلدارة املدنية والعسكرية باملدينة  ،أولكسندر ستريك  ،أن
الجيش الروسي احتل ثلثي محيط املدينة .وفقًا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،ال يزال سيفيرودونيتسك غير
مغلق .وتجدر اإلشارة إلى أنه في األيام األخيرة  ،اندلعت أعمال عدائية نشطة حول الطريق السريع باخموت  -ليسيتشانسك .في
يومي  27و  28مايو  ،اقتربت القوات الروسية من الطريق وأتيحت لها الفرصة لقصف هذا الخط الرئيسي  ،مما جعل من الصعب
توفير اإلمدادات لوحدات القوات املسلحة األوكرانية وقوافل املساعدات اإلنسانية .في  29مايو  ،أبلغ سيرهي هايداي  ،رئيس
اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،أنه من خالل تعزيز القوات املسلحة األوكرانية في املنطقة  ،كان من املمكن دفع القوات
الروسية للتراجع عن الطريق السريع.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
في شمال منطقة دونيتسك  ،استولت القوات الروسية على بلدة ليمان .انسحبت الوحدات األوكرانية إلى مناصب جديدة بشكل
منظم .هناك هجوم من قبل الجيش الروسي في اتجاه باخموت من أجل تعطيل طرق الدعم اللوجستي للقوات املسلحة األوكرانية
في سيفيرودونتسك .يستمر القتال في منطقة أفدييفكا  ،حيث تستخدم القوات الروسية بنشاط املدفعية والطيران لضرب املناطق
جرح أكثر من  12شخصًا في املنطقة بني  26و  29مايو  /أيار.
ال  ،قُتل ما ال يقل عن  14مدنيًا و ُ
املأهولة بالسكان .وإجما ً
على خط الجبهة في منطقة زابوروجي  ،يستمر قصف البنية التحتية املدنية.
اتجاه دنيبرو:
تواصل القوات الروسية قصف أهداف عسكرية في وسط أوكرانيا .في  27مايو  ،أصاب صاروخ من نوع إسكندر ثكنات الحرس
الوطني في منطقة دنيبروبتروفسك .وبحسب حنادي قربان  ،قائد قوات الدفاع اإلقليمية في دنيبروبتروفسك  ،فقد قُتل 10
أشخاص وأصيب حوالي  35نتيجة الضربة .في  28مايو  ،تم إطالق هجوم صاروخي على كريفي ريه .دمر صاروخان مؤسسة
صناعية في املدينة .على الرغم من الضربات الصاروخية  ،فإن القوات املسلحة األوكرانية تشن هجمات مضادة ناجحة جنوب
كريفي ريه.
االتجاه الجنوبي:
شنت وحدات من القوات املسلحة األوكرانية هجوما في اتجاه خيرسون .وبحسب هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية ،
فقد أجبروا القوات الروسية على التراجع في بعض أجزاء الجبهة.
يستمر قصف املستوطنات بالقرب من خط الجبهة  ،بما في ذلك املناطق السكنية في ميكواليف وبلدات أخرى في املنطقة .وفي ليلة
 30مايو أيضًا  ،نفذت القوات الروسية هجومني صاروخيني على جسر فوق مصب نهر دنيستر في منطقة أوديسا  ،والذي تضرر
سابقًا من جراء الهجمات.
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الوضع اإلنساني
وفقًا ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،اعتبارًا من  27مايو  ،بلغ عدد الضحايا املدنيني في أوكرانيا منذ بداية
حا( .حتى صباح يوم  29مايو  ،عانى أكثر من  682طفالً )قتل
الغزو الروسي الواسع النطاق  4031) 8766قتيال و  4735جري ً
حا( نتيجة العدوان املسلح لالتحاد الروسي على أوكرانيا.
 242طفال  ،و  440جري ً
بسبب األعمال العدائية النشطة في بعض مناطق أوكرانيا  ،تدهورت األوضاع اإلنسانية .في شرق وجنوب أوكرانيا  ،هناك
انقطاعات واسعة النطاق في إمدادات الكهرباء واملياه والغاز .املناطق الجنوبية والشرقية لديها أعلى نسبة من األسر التي تعاني
من انعدام األمن الغذائي.
جا  ،ال سيما بسبب االفتقار إلى إمدادات مستقرة من الطاقة واملياه
ال يزال الوضع اإلنساني في ماريوبول املحتلة مؤقتًا حر ً
والغاز .املدينة على وشك كارثة بيئية وتفشي األمراض املعدية.
إن الوضع في سيفيرودونتسك  ،الذي تدور حوله األعمال العدائية الفعلية  ،حرج .حتى  20مايو  /أيار  ،كان هناك حوالي  15ألف
مدني في املدينة .أفاد تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن مستشفى املدينة تعرض لهجمات متكررة
 ،ونتيجة لذلك  ،ال يمكنه تقديم سوى خدمات طبية محدودة  -في وقت يتزايد فيه الطلب بسبب القصف املستمر .وتعرقلت
املساعدات اإلنسانية للمدينة وإجالء املدنيني جراء تدمير جسر مهم كان يستخدم للنقل.
ال تزال حالة حقوق اإلنسان في األراضي األوكرانية املحتلة مؤقتًا غير مستقرة .ال تزال املعلومات حول ظروف اإلقامة ومراعاة
حقوق املدنيني األوكرانيني املرحلني إلى روسيا شحيحة .خالل األسبوع املاضي  ،نقل الجيش الروسي قسرا ما يقرب من 3000
من سكان ماريوبول  ،بينهم أكثر من  300طفل  ،إلى معسكر تنقية .بعد إجراءات التصفية  ،يخططون لترحيلهم إلى االتحاد
الروسي.
بني  24فبراير  /شباط و  29مايو  /أيار  ،وثقت منظمة الصحة العاملية  263هجومًا على مرافق نظام الرعاية الصحية األوكراني
)بما في ذلك الهجمات على املرافق الطبية  ،ووسائل النقل  ،واملوظفني  ،واملرضى  ،ومرافق التخزين( .ونتيجة لذلك  ،أصيب 59
شخصًا وقتل  75شخصًا .املشكلة حادة بشكل خاص في مناطق لوهانسك  ،تشيرنيهيف  ،خيرسون  ،ودونيتسك.
كما ال تزال املؤسسات التعليمية األوكرانية تعاني من الدمار نتيجة األعمال العدائية .في املناطق املتضررة من النزاع  ،يعد
الوصول إلى التعليم عبر اإلنترنت معقدًا.
أفاد الجنود األوكرانيون الذين تم إطالق سراحهم من األسر الروسية بالتعذيب واملعاملة القاسية من قبل القوات املسلحة الروسية
)على وجه الخصوص  ،الضرب  ،واستخدام التيار الكهربائي واملواد غير املعروفة ضدهم  ،ونقص اإلسعافات األولية  ،وما إلى
ذلك(.
مقاومة
في  29مايو  ،خرج العشرات من سكان ميليتوبول املحتلة مؤقتًا  ،منطقة زابوريزهزهيا  ،في مسيرة مؤيدة ألوكرانيا.
الوضع االقتصادي
وفقًا للمستشار الرئاسي أوليه أوستنكو  ،تمتلك أوكرانيا احتياطيات كافية من الحبوب لتلبية الطلب املحلي والعاملي بحلول نهاية
عام  ، 2022بشرط توقف جميع األنشطة العسكرية في البحر األسود.
تساعد الواليات املتحدة في استعادة اإلمكانات االقتصادية لصناعة الصلب في أوكرانيا .في  27مايو  ،أبلغت الخدمة الصحفية
للبيت األبيض أن جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا يلغي ملدة عام الرسوم اإلضافية البالغة  ٪ 25التي فرضتها اإلدارة السابقة على
واردات الصلب األوكراني.
وفقًا لوزارة االقتصاد األوكرانية  ،من بني الشركات التي شاركت في برنامج إعادة التوطني  ،أكملت  601مؤسسة بالفعل هذه
الخطوة  ،واستأنفت  390منها بالفعل العمل في املواقع الجديدة في املناطق الغربية من الوالية.
تحاول وزارة االقتصاد تحسني االستقرار املالي الكلي في أوكرانيا من خالل جذب مبالغ إضافية من أرباح العمالت األجنبية .على
وجه الخصوص  ،بعد اجتماع مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية في اململكة املتحدة آن ماري تريفليان  ،تتوقع وزيرة االقتصاد يوليا
سفيرينكو أن تبدأ الرسوم الجمركية الصفرية على صادرات البضائع األوكرانية إلى اململكة املتحدة في بداية شهر يونيو.
األحداث السياسية والدبلوماسية
يواصل املسؤولون األوكرانيون الحفاظ على حوار سياسي ودبلوماسي نشط مع الشركاء لتعزيز الدعم الدولي ألوكرانيا .أجرى
الرئيس فولوديمير زيلينسكي محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء اإليطالي ماريو
دراجي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته .وأطلع الرئيس محاوريه على الوضع في الجبهة .وناقشوا تعزيز الدعم الدفاعي
وإمدادات الوقود والوقاية من أزمة الغذاء العاملية وعضوية أوكرانيا في االتحاد األوروبي.
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في  26مايو  ،قامت رئيسة وزراء جمهورية فنلندا سانا مارين بزيارة رسمية إلى كييف .التقى بها الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي وشكر فنلندا حكومةً وشعبًا على العقوبات املفروضة على روسيا  ،فضالً عن املساعدات الدفاعية واملالية واإلنسانية.
ناقش الجانبان الجوانب الرئيسية لعضوية أوكرانيا املستقبلية في االتحاد األوروبي  ،والعمل الشامل بشأن إعادة إعمار أوكرانيا
وسياسة العقوبات ضد روسيا .عالوة على ذلك  ،التقت سانا مارين برئيس الوزراء األوكراني دنيس شميهال .وقع الطرفان اتفاقية
بشأن الدعم املالي الفنلندي إلصالح التعليم في أوكرانيا.
أجرى وزير الخارجية دميترو كوليبا محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا .خالل املحادثة  ،ناقش الوزراء
زيادة العقوبات على روسيا  ،بما في ذلك حظر النفط  ،ومنح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية االتحاد األوروبي .ناقش دميترو كوليبا
أيضًا املزيد من ضغوط العقوبات األوروبية على روسيا في محادثة هاتفية مع املمثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية  ،جوزيب بوريل.
تستمر أوكرانيا في تلقي الدعم العسكري من الشركاء الغربيني .نقلت بولندا  18وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز  Krabإلى
خ متعدّدِ
القوات املسلحة ودربت  100مدفعية أوكرانية على تشغيل املعدات .املفاوضات جارية للنظر في تسليم نظام الصواري ِ
ق األمريكية إلى أوكرانيا .وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز  ،فقد تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن هذه
االنطال ِ
املسألة  ،وسيتم إدراج األسلحة في حزمة املساعدة العسكرية التالية.
كما تستمر املساعدة املالية املباشرة للشركاء في التدفق .وأعلنت أملانيا عن تقديم منحة بقيمة مليار يورو ألوكرانيا.
يشارك سكان البلدان الشريكة ألوكرانيا في جمع األموال للقوات املسلحة األوكرانية .تمكنت ليتوانيا من جمع  5ماليني يورو ملدة
ثالثة أيام  ،والتي سيتم استخدامها لشراء الطائرات بدون طيار بيرقدار تي بي .2
أطلقت أوكرانيا الحملة اإلعالمية "احتضان أوكرانيا .تعزيز االتحاد" بهدف توفير الدعم لعملية التكامل األوروبي  -على وجه
الخصوص  ،الحصول على وضع املرشح لعضوية االتحاد األوروبي .أيد مجلس الوزراء األوكراني مشروع تعديالت لقانون
الجمارك  ،وهو أمر ضروري لتطبيق نظام العبور املحوسب  NCTSفي الطريق إلى "تأشيرة معفاة من الجمارك" مع االتحاد
األوروبي.
غادر الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي منطقة كييف ألول مرة منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق وقام برحلة عمل إلى
خاركيف .وعقد زيلينسكي اجتماعات مع قيادة املدينة ومنطقة خاركيف  ،حيث استمع إلى تقارير عن الوضع في املنطقة  ،حيث
تتواصل األعمال العدائية .كما أقال رئيس جهاز األمن في أوكرانيا في منطقة خاركيف إلهماله في أداء واجباته الرسمية.
وسط انتقادات متزايدة من املؤمنني الذين يدينون دعم بطريركية موسكو للعدوان الروسي على أوكرانيا  ،عقدت الكنيسة
األرثوذكسية األوكرانية التابعة لبطريركية موسكو مجلسا أعربت فيه عن عدم موافقتها على موقف البطريرك كيريل من الكنيسة
األرثوذكسية الروسية .يؤكد قرار املجلس على استقاللية الكنيسة العاملة في أوكرانيا .لكن في املمارسة العملية  ،هذا ال يعني
تغيير مكانتها فيما يتعلق بموسكو .وبهذه الطريقة  ،تسعى إلى استرضاء الجمهور ووقف تكثيف انتقال رعاياها إلى الكنيسة
األرثوذكسية في أوكرانيا.
قامت فرقة املوسيقى األوكرانية كالوش أوركسترا ببيع الكأس التي فازت بها في يوروفيجن  2022باملزاد العلني .ونتيجة لذلك ،
تمكن املوسيقيون من جمع  900000دوالر  ،والتي سيتم استخدامها لشراء الطائرات بدون طيار للقوات املسلحة األوكرانية.
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.

