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أوكرانیا: ھجمات روسیة غیر مشروعة في خاركیف
القوات الروسیة تستخدم الذخائر العنقودیة المشمولة بحظر واسع وتصیب مستشفیات

أثر االرتطام الذي خلفھ انفجار ذخیرة صغیرة عنقودیة، وھو واحد من عشرة على األقل في المنطقة، أمام مبنى العیادات في "مستشفى الوالدة رقم 1 في مدینة خاركیف"، بعد ھجوم في
23 مایو/أیار على حي مأھول في مدینة خاركیف األوكرانیة أصاب المستشفى بأضرار، 27 مایو/أیار 2022. © 2022 بلقیس والي/ھیومن رایتس ووتش

(كییف، 16 أغسطس/آب 2022) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن القوات الروسیة شنّت على خاركیف، ثاني أكبر مدینة في
أوكرانیا، ھجمات غیر قانونیة متكررة قتلت وجرحت مدنیین وألحقت أضرارا بمرافق الرعایة الصحیة والمنازل. نُفِّذت جمیع الھجمات
التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش في مناطق مأھولة بالسكان باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق وذخائر عنقودیة محظورة

على نطاق واسع، في انتھاك للقانون الدولي اإلنساني أو قوانین الحرب على ما یبدو.
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خالل زیارات إلى خاركیف وبلدة درھاتشي المجاورة مؤخرا، وثّقت ھیومن رایتس ووتش ثماني حوادث ھجمات غیر قانونیة قتلت 12
مدنیا، وجرحت 26 آخرین، وألحقت أضرارا بما ال یقل عن خمسة مبان لمستشفیات – وھو جزء بسیط من الھجمات التي أُبلغ عنھا في
منطقة خاركیف منذ الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في 24 فبرایر/شباط 2022. بحسب ما استطاعت ھیومن رایتس ووتش تحدیده، لم
تتخذ القوات الروسیة االحتیاطات التي تتطلبھا قوانین الحرب لتقلیل الضرر الالحق بالمدنیین في أي من الھجمات الموثقة، التي كانت

ثالثة منھا بذخائر عنقودیة.

قالت بلقیس والي، باحثة أولى في قسم األزمات والنزاعات في ھیومن رایتس ووتش: "قصفت القوات الروسیة خاركیف والمناطق
المحیطة بھا بال ھوادة، وھاجمت األحیاء السكنیة المكتظة بالسكان بأسلحة عشوائیة. في الحاالت التي وثّقناھا، بدا أن القوات الروسیة ال

تأبھ بحیاة المدنیین وال بقوانین الحرب".

وفقا لنائب المدعي العام في منطقة خاركیف، أندري كرافشینكو، قُتل ما ال یقل عن 1,019 مدنیا، بینھم 52 طفال، وأصیب 1,947 آخرین،
بینھم 152 طفال، خالل مئات الھجمات التي شنتھا القوات الروسیة في منطقة خاركیف منذ أواخر فبرایر/شباط.

بین 24 مایو/أیار و28 یونیو/حزیران، زار باحثو ھیومن رایتس ووتش مواقع ثماني من ھذه الحاالت، منھا ثالث في خاركیف وخمس في
درھاتشي، وأجروا مقابالت مع 28 شخصا، بینھم 22 شاھدا على الحوادث الثمانیة، وعاملین بالمستشفیات، وممثلي جھاز الطوارئ

الحكومي، ومدعین عامین محلیین. طلب بعض األشخاص حجب أسماء عائالتھم أو أسمائھم كاملة ألسباب أمنیة.

أصیب متطوعان في 12 مایو/أیار عندما اخترقت قذیفة عنقودیة سطح مركز ثقافي في درھاتشي، حیث كان العمال یعدون الطعام
ومساعدات أخرى للسكان المحلیین. في نفس الوقت تقریبا، سقطت ذخائر صغیرة – ربما من نفس الصاروخ – في حدیقة زوجین كانا
یعیشان على بعد حوالي كیلومتر واحد، فقُتل كالھما. في 23 مایو/أیار، أصاب ھجوم بالذخیرة العنقودیة مبنى عیادة خارجیة للنساء في
مستشفى والدة في مدینة خاركیف، ما أدى إلى جرح رجل في محطة للحافالت أمام مبنى العیادة وإلحاق أضرار بواجھة المبنى ونوافذه

وصیدلیتھ.

في 26 مایو/أیار، قُتل رجل عمره 63 عاما كان یتجول عندما سقطت ذخیرة في "متنزه 23 أغسطس" في خاركیف. على بعد كیلومتر
واحد، قالت امرأة كانت قد بدأت لتوھا وظیفة جدیدة في صالون إن زوجھا، الذي جاء لیأخذھا إلى المنزل، وطفلھما البالغ من العمر أربعة

أشھر، قُتال عندما سقطت ذخیرة قرب الصالون. أصیبت المرأة وزمیلتھا وقتلت زبونة أیضا.

تنشر أوكرانیا قوات عسكریة داخل مدینة خاركیف، لكن في سبعة من حوادث الھجمات، لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي ھدف عسكري
واضح – مثل القوات المسلحة أو األسلحة أو القواعد أو غیرھا من المواقع – في محیط الھجوم. في إحدى الھجمات التي ألحقت أضرارا

بمستشفى، ربما كان ھناك تواجد عسكري أوكراني صغیر في مكان قریب، لكن الحمایة الخاصة التي تُمنح للمرافق الطبیة بموجب قوانین
الحرب تعني أن ھذا الھجوم ال یزال غیر قانوني.

جمیع حوادث الھجمات الموثقة تنتھك قوانین الحرب على ما یبدو. یبدو أن القوات الروسیة استخدمت الذخائر عشوائیا، بما في ذلك في
ثالث ھجمات بذخائر عنقودیة وثالث ھجمات أخرى بأسلحة متفجرة في مناطق مأھولة بالسكان. أصابت ثالث من الھجمات مستشفیات

بأضرار، من بینھا اثنتان بذخائر عنقودیة. كانت الھجمات عشوائیة بشكل خرق القانون، ألنھا لم تكن موجھة نحو ھدف عسكري محدد أو
لم تمیّز بین المدنیین أو األعیان المدنیة واألھداف العسكریة.

منذ فبرایر/شباط 2022، كررت القوات الروسیة استخدام الذخائر العنقودیة، وھي عشوائیة بطبیعتھا، في ھجمات في جمیع أنحاء البالد
قتلت مئات المدنیین وألحقت أضرارا بالمنازل والمستشفیات والمدارس. استخدمت القوات األوكرانیة الذخائر العنقودیة في مناسبتین

معروفتین على األقل منذ بدء الغزو الشامل. ھذه األسلحة محظورة بموجب "اتفاقیة الذخائر العنقودیة" لعام 2008 بسبب تأثیرھا
العشوائي واسع النطاق وخطرھا طویل األمد على المدنیین. عادة ما تفتح الذخائر العنقودیة في الھواء وتطلق العشرات، وحتى المئات، من
القنابل الصغیرة على مساحة بحجم ملعب كرة القدم. العدید من ھذه الذخائر الصغیرة ال تنفجر عند االصطدام األولي، تاركة ذخائر غیر

منفجرة كاأللغام األرضیة.
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قال ممثل عن جھاز الطوارئ الحكومي في خاركیف إن الجھاز جمع بین 24 فبرایر/شباط و7 مایو/أیار 2,700 ذخیرة صغیرة غیر
منفجرة في المدینة والمناطق المحیطة بھا.

تُظھر الھجمات الروسیة في خاركیف األثر المدمر على المدنیین واألعیان المدنیة عندما تستخدم القوات المسلحة أسلحة متفجرة ذات آثار
واسعة في مناطق مأھولة بالسكان، بما فیھا الذخائر العنقودیة، وزیادة احتمال وقوع ھجمات عشوائیة وغیر متناسبة وغیر قانونیة. یمكن
أن یكون لألسلحة المتفجرة منطقة تدمیر كبیرة، أو تكون غیر دقیقة بطبیعتھا، أو تطلق ذخائر متعددة في نفس الوقت. تشمل اآلثار طویلة
المدى الستخدامھا في المناطق المأھولة الضرر بالبنیة التحتیة الحیویة، وإیقاف الخدمات مثل الرعایة الصحیة والتعلیم، وتھجیر السكان

المحلیین.

في تقریر صدر في أواخر یونیو/حزیران، خلصت منظمة اإلغاثة "أطباء بال حدود"، التي تعالج جرحى الحرب في جمیع أنحاء أوكرانیا،
إلى أن الحرب "تُنَفَّذ في ظل غیاب صارخ لالھتمام بتمییز المدنیین وحمایتھم". أشار "مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق

اإلنسان" إلى أنھ من بین 5,514 حالة وفاة لمدنیین و7,698 جریحا مدنیا سجلھا المكتب في أوكرانیا بین 24 فبرایر/شباط و14 أغسطس/
آب – وھو على األرجح عدد أقل بكثیر من الواقع – نتج معظمھا عن أسلحة متفجرة واسعة النطاق، شملت القصف بالمدفعیة الثقیلة

ومنصات إطالق الصواریخ المتعددة، والصواریخ، والغارات الجویة.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن على روسیا وأوكرانیا االنضمام إلى االتفاقیة الدولیة التي تحظر الذخائر العنقودیة وتجنب استخدام األسلحة
المتفجرة ذات اآلثار الواسعة في المناطق المأھولة بالسكان. على جمیع الدول الموافقة على اإلعالن المقترح بشأن الحد من األسلحة

المتفجرة والعمل على تنفیذه الفعال لمنع إلحاق األذى بالمدنیین.

االنتھاكات الجسیمة لقوانین الحرب، بما فیھا الھجمات العشوائیة وغیر المتناسبة، المرتكبة بنیّة جرمیة – أي عمدا أو بتھور – تشكل
جرائم حرب. یمكن أیضا تحمیل األفراد المسؤولیة الجنائیة عن الشروع في ارتكاب جریمة حرب، فضال عن المساعدة في ارتكاب جریمة

حرب أو تسھیلھا أو تقدیم العون أو التحریض علیھا. یمكن محاكمة القادة العسكریین والمدنیین بتھمة الشروع في ارتكاب جرائم حرب
على أساس مسؤولیة القیادة إذا كانوا یعلمون أو كان ینبغي لھم أن یعلموا بارتكاب جرائم حرب ولم یتخذوا إجراءات كافیة لمنعھا أو معاقبة

المسؤولین عنھا.

قالت والي: "یعیش سكان خاركیف منذ شھور في خوف من الضربة القادمة، إذ تعرضت مدینتھم لبعض أسوأ أشكال الدمار والموت وسط
الھجمات الروسیة الواسعة. على المدعین العامین الوطنیین والدولیین الذین یحققون في جرائم الحرب في أوكرانیا العمل على ضمان

محاسبة المسؤولین عن الھجمات غیر القانونیة في خاركیف".
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