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 بالعدالة نين والمنظمات العراقية يطالبوقدامى المحاربين العراقي

 في العراق قادتها الواليات المتحدة  حرب لعشر سنوات

 تحيل المجموعات االمريكية والعراقية قضيتهم الى ،الذكرى العاشرةفي 

 التي خلَّفتها الحرب منظمة الدول االمريكية مطالبة الواليات المتحدة بالمساءلة وجبر الضرر لالزمات 

 ةفي مجال حقوق االنسان والصح

 

اطلقت مجموعة  زو العراقمع حلول الذكرى العاشرة لغواليوم،  –، واشنطن العاصمة 2917مارس/آذار  10

حكومة من خاللها  مطالبينلعالج" من قدامى المحاربين في حرب العراق ومنظمتان عراقيتان حملة "الحق في ا

ثار التي خلَّفها غزو واحتالل العراق بقيادة الواليات اجراءات ملموسة لمعالجة اآل باتخاذ الواليات المتحدة

 . ةفي مجال حقوق االنسان والصح المتحدة

ومقرها الواليات المتحدة، ومنظمة  –منظمة قدامى المحاربين المعارضين للحرب في العراق كل من  توقام

ن من ِقَبل مركز الحقوق ية في العراق الممثلتانقابات العمالالمجالس والحرية المرأة في العراق واتحاد 

دعوى كدول االمريكية لحقوق االنسان ال لجنةلدى  ملف مشترك ، بتقديممدينة نيويورك ومقره –الدستورية 

قدامى محاربين ومواطنين عراقيين، وانشأت تلك  شهادات من قبل حتوي الملف علىوي .خارج البيت االبيض

التوصل الى تحقيق العدالة وجبر  في سبيللضغط في قضيتهم نكبوتيا جديداً من اجل اموقعاً عايضاً  المنظمات

 افة جوانب الحرب على حقوق االنسان. ثار التي خلَّفتها كاالضرار لآل

تحرب خلَّفته  الذي وضعال ولم تنتِه الحرب بالنسبة لقدامى المحاربين واسرهم الذين يواجهون" فقدان  الى ادَّ

حاالت االضطراب ما بعد الصدمة أو اصابات دماغية او اي اصابات اخرى سواًء ظاهرة او  أو الى احبائهم

بعيدة عن االنتهاء بالنسبة للمجتمعات المحلية في العراق التي ال تزال  هذه الحالةومن المؤكد ان . غير ظاهرة

مة  ماجي مارتن ، هذا ما قالتهتعاني من آثار مدمرة وفظيعة خلَّفتها هذه الحرب غير المشروعة" المديرة المنظِّ

الذين يعيشون في العراق "إننا ننضم الى اولئك  واضافت قائلة: لقدامى المحاربين المعارضين لحرب العراق.

نلكي الذين تغيرت حياتهم الى االبد  الى ايضاً و جديدة تعيد التأكيد على كرامتنا مستقبلية تصوراً لوسيلة  نكوَّ

 ."ولوية لقيمة حياة االنسان وعافيتهاألوضع  تعيداالنسانية التي نتشاركها و



التي عانى  االنسان على تفاصيل لألذى والصدماتالدول االمريكية لحقوق  لجنة المودع لدى لتماساالويحتوي 

هو االول من نوعه لتماس اال وهذان على السواء. العراقيون المواطنومنها قدامى المحاربين االمريكيين و

الضرر في ، اضافة الى الذين تمَّ إرسالهم للقتال في الحرب ئل الحرب والضرر الذي تكبده االفرادمسا لمعالجة

نظرة ويوفر هذا االلتماس شهادات مباشرة و. الحرب عليهم ُشنَّتفراد الذين باأل لحق ان الذيحقوق االنسمجال 

استخدام الواليات عن التي نجمت  ات بعيدة المدى على الصحة والبيئةتأثيرأٌجريت حول الدراسات عامة ل

 المحاربين يون وقدامىالمتحدة لبعض الذخائر، واالضطراب ما بعد الصدمة الذي عاني منه المواطنون العراق

ت به كافة االطراف التي  رندَ الجَ العنف القائم على وتأثير جرائم الحرب على العراقيين، وعلى السواء،  الذي مرَّ

"األضرار المعنوية" التي عانى منها االفراد الذين تمَّ ارسالهم للقتال في الحرب. باإلضافة الى  شهدت الحرب،

 من التوصيات للحكومة االمريكية إلنشاء مسار نحو المصالحة وجبر االضرار. سلسلةوتوفر المجموعات ايضاً 

اآلثار الضارة والدائمة ة في منظمة حرية المرأة في العراق، سَ كة مؤسِّ ، رئيسة ومشارِ ينار محمدوابرزت 

دعائها بأنها حرب الغزو االمريكية على العراق. "لقد حاولت الواليات المتحدة تبرير شن الحرب على العراق بال

 اقامت مزيداً من مراكزولكن بدالً من ذلك، احدثت فجوة طائفية عميقة و بلدنا،وف تجلب الديمقراطية لس

 في ومدمر الى الوراء بشكل عنيف عقارب الساعةارجعت االعتقاالت التعسفية وقامت بمزيد من التعذيب و

معدالت من بالمعاناة من عيوب خلقية عند الوالدة و . وُحِكم على جيل من االطفالللمرأة يةحقوق االنسانال مجال

 السرطان. وال بد من محاسبة الواليات المتحدة على عملها هذا". حاالت للغاية من  مرتفعة

نيتها إلقاء الضوء على هذه القضايا في منتديات او محافل دولية اضافية، بما في ذلك االمم واعلنت المجموعات 

تماس الذي تمَّ ل. ويعالج االالتخاذ اجراءات حيال هذه المسألةالكونغرس دفع لمتحدة، فضالً عن استمرارها في ا

على نطاق  تقديمه اليوم اثر الحرب من حيث عدد الضحايا واالدلة المتصاعدة التي تثبت وجود برامج تعذيب

عن الصدمة الجماعية التي مخالفات، فضالً على المبلغين عن ال حمالتالقيام ب، وحربجرائم ارتكاب ، واوسع

 .على السواء عاني منها المجتمعات العراقية وافراد الخدمة في الجيش االمريكيت

فإن "االنسحاب لم يحل المشاكل التي  ،في العراق يةنقابات العمالالمجالس والمن اتحاد  لفالح علوانووفقاً 

الواليات المتحدة. وسوف نحتاج الى سنوات طويلة لنسيان  لم ينهي االزمة التي خلقتهاويواجهها مجتمعنا 

إلعادة بناء ما دمره االحتالل  لعشرات السنيننحتاج  كما اننا سوف ضحايا االحتالل.ومعاناة الذكريات المؤلمة 

بالمواد  ة مسممةاذ اجيال المستقبل. وقد خلَّف الغزو االمريكي بيئة ملوثة باإلشعاع وتربإلنق وعشرات السنين

نهم يصرخون طلباً للعالج ان اوالدنا وشيوخنا يموتون من االمراض التي سببتها الذخيرة والدمار. االكيمائية. 

 لوضع حد آلالمهم. فقط كبير منهم يتمنى الموتالعدد الو غير متوفر عالج آلالمهمولكن ال

المضي قدماً  ك الذين يتولون زمام الحكماولئان ندع  : "ال يمكنجول لوبيل وقال رئيس مركز الحقوق الدستورية

التي الحقتها بكافة اطراف هذه وكأن الواليات المتحدة ال تتحمل اي مسؤولية لآلثار المدمرة وطويلة المدى 

بدءاً بالحجة الملفقة التي كانت وراء قرار شن الحرب مروراً باالستخدام المتزايد لممارسات  الحرب. وذلك

ات اعادة العراق التحتية وصوالً الى سياس بالمواطنين العراقيين وببنية لََحقيف الذي التعذيب والتدمير العن

تحدة للمدافع، وال بد على حكومة الواليات الم فلَ عَ كَ  الخدمة في الجيش االمريكي افراد االنتشار التي عاملت

قب الحصول على العالج". يحق ألولئك الذين انقلبت حياتهم رأساً على عاصالح االضرار التي سببتها؛ كما 

 . 1009حرب الخليج االولى عام شن وكان السيد لوبل قد مثل اعضاء الكونغرس في الجهود التي بذلوها لمنع 

لمزيد من المعلومات حول الحملة والمجموعات المشاركة يرجى زيارة الموقع العنكبوتي التالي: 

www.rightoheal.org 

لقراءة نص التماس لجنة الدول االمريكية، "المطالبة بحق العالج: االقرار والمساءلة في اآلثار التي  هنااضغط 
 .هناالملخص التنفيذي للدعوى   إقرأ  لواليات المتحدة".تركتها على حقوق االنسان عشر سنوات حرب بقيادة ا

http://www.rightoheal.org/
http://www.rightoheal.org/
http://ccrjustice.org/files/Right%20to%20Heal%20Report%20to%20IACHR.pdf
http://www.ccrjustice.org/files/The-Right-to-Heal-Executive-Summary.pdf


 

 المنظمات المشاركة

تمَّ لدفاع عن حقوق العمال في العراق عمل لمنظمة نقابية تهو  في العراق يةنقابات العمالالمجالس والتحاد إ

في العراق  يةنقابات العمالالمجالس والاتحاد ولديه ممثلون في كافة المدن الرئيسية. وُيعرف ، 2997تأسيسه عام 

مواقفه المستمرة المناهضة للسياسات االقتصادية النيوليبرالية التي اُدخلت حديثاً ولقانون العمل الجديد الذي ب

 ستضعف العمال".وي"يحمي حقوق ارباب العمل  وصفه االتحاد بأنه

خالل  2994في يوليو  هي مجموعة تمَّ تأسيسها في العراققدامى المحاربين المعارضين للحرب منظمة 

لعدد الكبير من افراد لرفع صوت ا المؤتمر السنوي لقدامى المحاربين من اجل السالم الذي انعقد في بوسطن

. ومنذ العديدةضغوطات لِتمت اصواتهم نتيجة لن كُ يالذالخدمة الفعلية وقدامى المحاربين المناهضين للحرب و

الى: أوالً، االنسحاب الفوري لكافة القوات  المعارضين للحرب في العراق انشائها دعت منظمة قدامى المحاربين

والبنية التحتية، ووضع حد لعمليات نهب العراق المحتلة في العراق؛ وثانياً، تقديم التعويضات لألضرار البشرية 

تقديم كافة االعانات والرعاية مستقبله الخاص؛ وثالثاً، بالشعب من التحكم بحياته و لتمكين َبل الشركاتمن قِ 

عائدين الالخدمة الفعلية فراد الصحة النفسية( وغيرها من وسائل الدعم أل الصحية المناسبة )بما في ذلك رعاية

    رجاالً ونساًء على السواء.

س مركز الحقوق الدستورية نفسه. مركز الحقوق الدستورية  دستورلتعزيز وحماية الحقوق المكفولة بموجب  كرَّ

من ِقَبل محامين قاموا بتمثيل  1066واالعالن العالمي لحقوق االنسان. وتمَّ تأسيس المركز عام  الواليات المتحدة

ظمة قانونية وتوعوية حركات الحقوق المدنية في جنوب الواليات المتحدة. ومركز الحقوق الدستورية هو من

   ملتزمة باالستخدام المبدع للقانون كقوة ايجابية من اجل التغيير االجتماعي.


