
 التكاليف البشرية الناجمة عن الحرب : مساءلة الواليات المتحدة عنالحق في العالج

بعد مرور عقد على غزو الواليات المتحدة للعراق يقوم كل من قدامى المحاربين االمريكيين والمنظمات الحقوقية العراقية 

نسان وباتخا  ججراءات ملموسة عإعادة االثار الحرب على حقوق شتركة يطالبون من خاللها بتقييم آبإطالق مبادرة م

حرب في لالفوري ل نهاءاعإجموعات ايضًا بتأهيل والتعويض ألولئك ال ين تأثروا من جراء الحرب. وتطالب ه ه الم

 الحرب على المجتمعات المحلية هناك.  آثارتقييم ومعالجة بوافغانستان 

العراقيين  قام كل من قدامى المحاربين ،و االمريكيال كرى العاشرة للغز ، مع حلول3192مارس/آ ار  91وفي 

مبادرة الحق في بإطالق واتحاد مجالس ونقابات العمال في العراق  ،ومنظمة حرية المرأة في العراق ،للحرب المعارضين

مع "لجنة البلدان  عيةيمواض استماع قدموا طلبًا لعقد جلسةال ي يمثلهم مركز الحقوق الدستورية عالج. وعن طريق ال

ثار الحرب على آلحصول على فرصة تقديم االدلة والشهادات التي تثبت " ساعين من خالله لاالمريكية لحقوق االنسان

 وجبر االضرار. الواليات المتحدة في توفير العالجحقوق االنسان ومسؤولية حكومة 

لعراقي من قَِبل الحكومة للشعب ااالساسية  لى الحقوقر الحرب في افغانستان والتعدي عوتنطلق ه ه المبادرة مع استمرا

، وال سيما في من قَِبل الشركات . وال تزال عمليات نهب الموارد الطبيعية للعراقالتي انشأتها الواليات المتحدة هناك

مباشرًا من جراء  راً يال ين تأثروا تأثاولئك  اطلقهاالتي  – عالج. جن حملة مبادرة حق ال، مستمرةحقوله النفطية الشاسعة

  ولوية للصحة والمصالحة والمساءلة.األ مانحةلديها تصور مختلف للمستقبل  – الحروب

 على االنسان لحربأثر ا

السرطان والعيوب  لمعدالت العالية من حاالتاً باكان الستخدام الجيش االمريكي لبعض االنواع من الذخيرة ارتباطاً مبين

الخدمة الفعلية في  في صفوف افرادكذلك المجتمعين العراقي واالفغاني و داخلالخلقية وغيرها من المشاكل الصحية 

 قدامى المحاربين. الجيش االمريكي وبين

والقنابل العنقودية والقنابل  لفوسفور واليورانيوم المنضبفي العراق وافغانستان اسلحة كا استخدمت القوات االمريكيةقد و

تمت ادانة ه ه االنواع من االسلحة من ِقَبل المجتمع الدولي نظراً لآلالم التي )الشبيهة بقنابل النابالم(. و 77الحارقة مارك 

لت الحكومة االمريكية، وال تزال  ل كمية هائلة من "المحارق"تكبدها على المدنيين. وقد شغَّ للتخلص من معظم  تشغِّ

ضخلَّفتها  نفايات الصلبة التيال ض الجنود االمريكيين والمدنيين العراقيين وال تزال تعرِّ  تقوات الواليات المتحدة، مما عرَّ

 واالفغان للمواد السامة والمسرطنة. 

حاالت السرطان  درجات عالية من، يواجه السكان معاركبعضاً من اشرس الخالل الحرب وفي الفلوجة، التي شهدت 

دراسة تمت على مجموعة سكانية " د الباحثين الوضع في الفلوجة بأنوصف احو الرضع والعيوب الخلقية. ووفيات

بضعة اميال فقط مسافة ويجة الواقعة على مقاطعة الح". وىوقت مض مقارنة بأياعلى معدل لألضرار الجينية  اظهرت

ة العمليات المتقدمفي قاعدة بلد المشتركة التابعة لجيش الواليات المتحدة والتي تضم قاعدة  المحارق الموجودة من

قامت بها  دراسات استطالعية اوليةحاالت العيوب الخلقية. وكشفت  فيخطير  من معدل بدورها ايضاً  تعانيماكهنري 

وهنالك حاجة ماسة للقيام ببحوث  ،بعيوب خلقية يولدونالمواليد الجدد ما يقارب ربع ان منظمة حرية المرأة في العراق 

العالجات وتحديد  والمحارقمن اجل تقييم اآلثار الصحية الناجمة عن االسلحة ة في مجال االمراض الوبائية مهني

 المطلوبة والخيارات المتوفرة. 

اجراء المزيد من  ة، وينبغيجبهمن امراض خطيرة بعد عودتهم من القدامى المحاربين في العراق وافغانستان  اشتكىلقد 

الصورة الكاملة للتأثيرات الصحية، على المدى البعيد وخالل االجيال القادمة، الناجمة عن تعرض قدامى لتحديد  البحوث

الف محارب  12بيَّنت دراسة استطالعية اجرتها حكومة الواليات المتحدة على واالسلحة وال خيرة. و للمحارقالمحاربين 

ث اضعاف ال ين خدموا في الخليج هم اكثر عرضة بمعدل الضعف او ثال اوالد ان حرب الخليج االولى قديم خدموا في

 . للعيوب الخلقية

التي  المجتمعاتمعالجة االصابات الجسدية والعقلية التي يعاني منها افراد الجيش اثرت عليهم شخصياً وعلى  ان عدم

 . اماكن النزاعات المسلحةارسالهم الى اعادة يعيشون فيها وتلك التي يتوجهون اليها لدى 



الى زيادة  ممارسات اعإرسال الروتيني للخدمةجضافة الى  ،د المطولة في العراق وافغانستاناّدت عمليات مكافحة التمرو

جندي يد عن مليون ما يزلمرتين او اكثر  عمليات جرسال للخدمة تمَّتحاالت الصدمة لدى افراد الجيش االمريكي. و

كلما زادت  الى الخدمةالجندي  جرسال بالمئة. وكلما تمَّت جعادة 34بة في الحربين و لك بنس واقد خدم واامريكي كان

مسين بالمئة من افراد الجيش ال ين تمَّ خاصاب ما بين العشرين والالضطراب ما بعد الصدمة ال ي امكانية تعرضه 

ة الى  لك، عانى تقريباً ثلث قدامى المحاربين العائدين من اصابات . باعإضاف1002عام  جبان ارسالهم الى ميدان الحرب

 مجهوالً للغاية.على المدى البعيد دماغية التي ال يزال تأثيرها 

تعرض الجنود ال ين يسعون يالمعارك. و فيالموت  بكثير معدالت الجنود في صفوف معدالت االنتحار وقد فاقت

يوصمون بالعار ويتم وضعهم على قوائم انتظار طويلة جداً وُتنتهك اسرارهم  كما انهمللحصول على العناية للسخرية 

م لهم  وتعطى حتى  قيام قادتهم بمخالفة اوامر الطبيب، ضف الى  لك نفسيةاستشارات لهم ادوية قوية بدالً من أن ُتقدَّ

ُيصرف الجنود دون حصولهم على  الى الحرب. ومع اقتراب نهاية الحربمن جديد ، وبما في  لك، اعادة ارسالهم لدرجة

 ناجمة عن اصابات الصدمة التي ال تحصل على العالج الالزم لها. الرتكابهم مخالفاتاي معونات نتيجة 

راق اآلن ظاهرة بين قدامى المحاربين في حربي الع ري والسجن والبطالة والتشرد اصبحان ازدياد معدالت العنف االس

فارقة االمريكيين بقة العاملة والطبقة الفقيرة واأليكي بطريقة غير متناسبة من ابناء الطويتكون الجيش االمروافغانستان. 

من نصيب المجتمعات التي  العراق وافغانستانالعدد االكبر من الوفيات الناجمة من حربي ال يزال والنساء الملونين. و

 هي اصالً متأثرة من الظلم االقتصادي ومن تدهور االوضاع االقتصادية.

كما انه عميقة الصدمة الب الى االصابة ،الحرب نِتاجكو سالح، كالمبني على التمييز الجندريذلك سي ولعنف الجنوأدى ا

 بعيد المدى على الرجال والنساء في العراق وافغانستان ولكن ايضاً على افراد الجيش االمريكي.  ترك اثراً 

عدد ال وكشفم العنف الجنسي، بما في  لك االغتصاب، خالل فترة الحرب ضد المدنيين العراقيين واالفغان. خدِ وقد استُ 

يش الواليات المتحدة، عن حاالت التحقيقات المفوضة لجصادرة عن ال ارير المستقلة، بما في  لك تلككبير من التقال

من الحاجة لبيانات اضافية وعلى الرغم  .االحتجاز في العراقة على محتجزين مدنيين في مرافق ياعتداءات جنسية منهج

يب واساءة معاملة فغانستان بتوثيق حاالت تع قامت بعثة المساعدة االمريكية أل احتجاز المدنيين في افغانستانحول 

صعق ريض للتعالجنسية واللوي والضغط على االعضاء التناسلية وال شملت الضرب والتهديدات باالعتداءات  المحتجزين

 الكهربائي. 

تقارير حول حاالت اغتصاب واي اء الهناك عدد من بينما لن نتمكن يوماً من معرفة العدد الكامل لتلك الحوادث جالَّ ان 

جنسي تعرض لها المدنيون على ايادي افراد الجيش االمريكي خارج مرافق االحتجاز في العراق وافغانستان. وفي 

 المثال، ُيزعم ان خمسة جنود امريكيين تورطوا في قضية اغتصاب وقتل الصبية العراقية ، على سبيل1002مارس/آ ار 

 عبير قاسم الجبالي التي قام الجنود بحرق جثتها وقتل ابويها وشقيقتها.

. وتوصل استطالع لشؤون افراد جيش الواليات المتحدة ايضاً  العنف الجنسي المستوطن في ه ه االحتالالت على د أثَّروق

 للحصول على العناية الصحية نقلواقدامى المحاربين الى ان ُخمس عدد االناث وواحد بالمئة من عدد ال كور الساعين 

بحوث الدراسية ان ثلث عسكرية. واستنتجت الالجنسية الصدمة م أو ما ُيعرف بالتجربة جنسية تعرضوا لها دون موافقته

لتعرضن لالع المجندات قد  قصصاكثر من نصف مليون مجندة. ان االناث وال كور ال ين رووا  تداء الجنسي مما يشكِّ

نفسي، بما مرض على انهم يعانون من  تعرضهم للصدمة الجنسية العسكرية كانوا بدرجة اكبر بكثير عرضة لتشخيص

المواد المخدرة، غير ان في  لك حالة االضطراب ما بعد الصدمة، اضافة الى حاالت قلق اخرى واكتئاب وتعاطي 

نتيجة لتعرضهم الضطراب ما  على المعونات والتعويضات الصدمة الجنسية العسكريةاحتمال حصول اولئك الناجون من 

 عن اولئك ال ين مروا بتجربة االضطراب ما بعد الصدمة الناجم اقل من بعد الصدمة الناجم عن االعتداء الجنسي هو

 المعارك.

 

 



 العالجالحاجة للمساءلة وجبر االضرار وتغيير السياسات والدعم للبرامج التي تركز على 

 المساءلة

ويشمل كالهما العناصر الجوهرية ، لضرر الناجم ودون المساءلةال يمكن التوصل الى العالج دون االقرار الفعلي با

لكافة قوات االحتالل من العراق وافغانستان على  الفوري السحبللعدالة وجبر االضرار. وينبغي على الواليات المتحدة 

االعتراف بمسؤوليتها تجاه ك لك و ،جنسانية الحروبال السواء. وال بد على الواليات المتحدة االقرار بعدم شرعية و

وحاالت ، على المدى البعيدسلحة وال خيرة ألاتأثير و، درنالمستند على الجَ والعنف  جرائم الحربمثل  االنتهاكات الحقوقية

ودعمه من ِقَبل الواليات  انشاءهواالنتهاكات الحقوقية المستمرة من ِقَبل النظام العراقي ال ي تمَّ  ،الصدمة غير المعالجة

فرضها على العراق بطريقة مباشرة او غير مباشرة قوانين من مساءلة دور الواليات المتحدة عن المتحدة. وال بد ايضاً 

ت الى زيادة والى  ،والى انتهاكات لحقوق العمال ،العنف ضد المرأة واالقليات الجنسيةالى و ،انعدام االمن وسياسات ادَّ

 الحد من حرية التعبير لدى العراقيين.

 جبر االضرار

مثل ر على العراق اضراتخا  تدابير ملموسة لجبر األ ال بد لها من وال يكفي ان تقر الواليات المتحدة بمسؤوليتها بل

ة التي ينبغي فيها استهداف والمناطق الجغرافي كياناتتحديد الحروب بهدف ية وصحية حول تأثير المناخ ججراء دراسات

تكريس الموارد للعيادات الصحية بالتركيز بشكل خاص على تمويل و منايضاً ال بد لها خدمات الرعاية الصحية، و

تعاني من العواقب الصحية الناجمة عن االسلحة سر التي ي لألطفال المعاقين، والتعويض لألاجهزة العالج الطبيع

وال خيرة، والتعويض ألهالي ضحايا الحرب، وتمويل وتكريس الموارد الضرورية عإعادة بناء البنية التحتية للمجتمعات 

 ازمات الصحة العامة. التي تعاني من

 التغيير في السياسات المحلية

رات فورية في السياسات المتعلقة بتوفير العناية الصحية ألفراد الجيش على صعيد الواليات المتحدة، ال بد من عمل تغيي

الفوري  تقديمالمعونات وامل للكالتوفير الما يلي:  الضرورية الحاليين ولقدامى المحاربين. وتشمل بعض ه ه التغييرات

حماية قابلة للتنفي  وتقديم لسواء، للجنود العائدين من الحرب ولقدامى المحاربين على ا الالزمةوالنفسية  البدنية لرعايةل

تقديم والنفسية،  ضد وصمات العار وحاالت االنتقام التي يتعرض لها اولئك ال ين يسعون للحصول على الرعاية البدنية او

ضع سياسات تحمي حقوق والنفسية، وو بدنيةتدخل افراد التسلسل القيادي في خطط الرعاية الحماية قابلة للتنفي  من 

من الخدمة العسكرية واالعفاء من واجبات معينة ألسباب طبية، واخيراً، تقديم الخدمات او التقاعد في الصرف  الجنود

 ندر بين افراد الجيش االمريكي ومجتمعاتهم.لضحايا العنف الجنسي والمستند على الجَ 

   االجراءات:تخِ ج

يرجى زيارة موقعنا  نشاطات الحاصلةوبال اتخا هاول على معلومات اضافية تتعلق باعإجراءات التي يمكن لك للحص

 .www.rightoheal.orgالعنكبوتي على:  
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