
 تكلفة حرب العراق البشرية وادلالية بعد أربع سنوات
 

مليار دوالر، بل من  400بعد مرور أربع سنوات من احلرب يف العراق فاقت التكلفة االقتصادية للحرب مبلغ 
مليار دوالر، مبا يزيد عن إمجايل كلفة احلرب الكورية،  500أن تصل ىذه التكلفة إىل  2007ادلفًتض بنهاية عام 

كما أن احلرب يف العراق تكلف االقتصاد األمريكي خسارة ما . عام من حرب فيتنام 12وازي تقريبا كلفة ومبا ي
 2003الرئيس بوش وفريقو مل يتوقعوا مطلقا عشية غزو العراق عام . من قيمة منو اإلنتاج احمللي%  1يقرب من 

. أن تصل التكلفة إىل ربع ىذا القدر
ولكن من ادلتوقع أن . مليار دوالر يف مراحلها األوىل 75درت ميزانية احلرب بنحو وكانت اإلدارة األمريكية قد ق

تكون الكلفة احلقيقية أضعاف ىذا ادلبلغ الذي خصص للحرب يف البداية، وىذا بدوره سيؤدي إىل رفع فاتورة 
.  التكاليف النهائية

 
ير ما مت إنفاقو على احلرب يف العراق حىت األمريكي الساعي لتقد" مشروع األولوايت الوطنية"وجاء حتليل مركز 

مليار دوالر بناء على حتليل ما يقوم الكونغرس ابدلوافقة عليو من اعتمادات مالية للحرب يف  400اآلن، قد جتاوز 
.  العراق

 
عراق منذ بداية احلرب يف وحىت اآلن طلبت اإلدارة األمريكية اعتماد أموال إضافية طارئة لإلنفاق على احلرب يف ال

مليار دوالر يف شهر يناير السابق، حيث كان أول  100مليار دوالر ابإلضافة إىل طلب مبلغ  300بقيمة 
مليار دوالر ، ويف نوفمرب من نفس العام  54.4وكان ادليزانية اإلضافية ادلطلوبة تبلغ  2003الطلبات يف أبريل 

وعلى ىامش ميزانية وزارة الدفاع  2005عام  ويف. مليار دوالر 70.6تقدمت اإلدارة بطلب اثن للحصول على 
طالبت إدارة بوش الكونغرس  2005ويف أبريل من عام . مليار 21.5طالبت اإلدارة مبيزانية إضافية طارئة بلغت 

مليار دوالر ومت ادلوافقة من جانب الكونغرس على ىذه  58ابدلوافقة على متويل إضايف للحرب تبلغ قيمتو 
.  وإن أدخل الكونغرس تعديالت طفيفة عليهاالطلبات يف رلملها، 

 
وتشمل األموال ادلخصصة فقط . ومتثل ىذه األرقام تكلفة العمليات احلربية وتكلفة عمليات إعادة بناء العراق

أما األموال اليت يتم إنفاقها بصورة تقليدية، فال يتم إدخاذلا . تكلفة العمليات العسكرية ادلتعلقة ابحلرب يف العراق
ومن أمثلة ىذا األنشطة اليت ال تتضمنها ىذا احلساابت مرتبات اجلنود، وتكلفة الرعاية الصحية . ذه احلساابتيف ه

ادلستقبلية للجنود، ىذا ابإلضافة إىل عدم حساب الفائدة على الدين األمريكي العام الذي يرتفع ابطراد نتيجة 
. استمرار احلرب

 



مشروعا  658ايت ادلتحدة لديها اآلن طبقا جمللة ذي انشيوانل ريفيو ويف سياق تكلفة إعمار العراق، فإن الوال
 7.11تعاقدا خالل السنوات األربع ادلاضية بقيمة  3.026كما أهنا انتهت من إمتام . مليار دوالر 2.67بتكلفة 

. دوالرمليار  30ويقدر احملللون االقتصاديون التكلفة اإلمجالية دلشروعات إعمار العراق ب . مليار دوالر
ستيفن كوسياك مدير دراسات ادليزانية مبركز التقديرات اإلسًتاتيجية وادليزانية يف واشنطن يعلق على تكلفة احلرب 

مع دخول عامها اخلامس ابلقول إنو من الصعب أن جنادل حول فداحة التكلفة ، وادلشكلة من وجهة نظر 
فقد . يقة اليت اختارت هبا احلكومة أن تدفع ىذه األموالكوسياك، ليست التكلفة ادلالية ادلرتفعة فقط وإمنا الطر

اختارت إدارة بوش خالل السنوات األربع األخرية على متويل احلرب يف العراق من خالل تقدميها لطلبات ميزانيات 
 ولكن يف ديسمرب ادلاضي أرسل أعضاء من. إضافية وليس من ادليزانية العامة الرئيسية اليت يتم إقرارىا سنواي

الكونغرس من احلزبني رسالة إىل الرئيس بوش يطالبونو ابلبدء بتمويل تكلفة احلرب يف العراق من مصدرىا الرئيسي 
وقد انصاعت إدارة بوش إىل ىذا الطلب عندما . وىو ادليزانية العامة وليس من حالل تقدمي طلبات متويل إضافية

مليار دوالر  100ىا مل تنس قبل ذلك أن تتقدم بطلب ولكن. 2008تقدمت يف شهر يناير مبشروع ميزانية العام 
. كميزانية إضافية لإلنفاق على احلرب حىت هناية العام اجلاري

 
مسألة التكلفة االقتصادية الفادحة للحرب يف العراق لن تتوقف كما يتصور البعض بنهاية احلرب وانسحاب 

ثة جبامعة ىارفارد دراسة حديثة قدرت فيها أن إمجايل القوات األمريكية من العراق، فقد أعدت ليندا بيلمز الباح
 700و  350تكلفة الرعاية الطبية و العالج للمحاربني الذين أصيبوا يف حريب أفغانستان والعراق سيًتاوح بني 

. مليار دوالر
 

جهة أخرى إىل  ىذا التقدير ادلرتفع لتكلفة عالج وأتىيل ادلصابني يكمن يف أن ارتفاع أعداد ادلصابني من جهة ومن
وعلى الرغم . أن ادلصابني يف حرب العراق لديهم فرصة أكرب للبقاء على قيد احلياة من نظرائهم يف احلروب السابقة

من اجلانب اإلجيايب يف ذلك الواقع اجلديد ، فإن تكلفة وميزانية العالج والتأىيل تسبب أزمة كبرية بني وزارة الدفاع 
. حيث حتاول البنتاغون التملص بطرق بريوقراطية من دفع قيمة ىذه الفاتورة الفادحة ومجعيات احملاربني القدامى ،

 
ويف دراسة أخرى أعدهتا بيلمز ابدلشاركة مع جوزيف ستيغلتز أستاذ االقتصاد جبامعة كولومبيا واحلائز على جائزة 

.  تريليون دوالر 2نوبل، قدرت التكلفة اإلمجالية للحرب يف العراق بعد إضافة النفقات ادلستقبلية ب
 

بعض تفاصيل التكاليف ادلتعلقة إبدارة ادلعارك يف العراق  
 

مليار دوالر   80تكلف احلرب الوالايت ادلتحدة شهراي • 



.  مليار دوالر 2.5وصلت كلفة إرسال اجلنود إىل ادلنطقة • 
. تبلغ تكلفة الوجبة الغذائية للجندي الواحد أكثر من ستة دوالرات• 
.  ألف دوالر يف الساعة 15تًتاوح تكلفة إلقاء القنابل ما بني عشرة آالف إىل • 
. تشغيل حاملة الطائرات الواحدة ثالثة ماليني دوالر يوميًّا تبلغ تكلفة• 

دوالر  5,000ويشري خرباء االقتصاد يف الوالايت ادلتحدة إىل أن كل أسرة أمريكية ستتحمل عبئا قدره أكثر من 
بة من نفقات احلرب يف العراق وال يستبعد ىؤالء اخلرباء أن تؤدى ىذه احلرب إىل متاعب اقتصادية على مدى حق

.  كاملة وان يزداد العجز التجاري وتزداد نسبة التضخم
 

:  بشراي
 

اخلسائر يف صفوف األمريكيني 
ال يوجد اتفاق حول تقدير اخلسائر البشرية يف صفوف األمريكيني أو العراقيني ابستثناء عدد قتلى القوات 

وقد قتل . عمليات عسكريةيف  2624، قتل منهم  3223األمريكية والذي بلغ يف الذكرى الرابعة للحرب 
منذ  2364، بينما قتل 2003من القوات األمريكية منذ القبض على صدام حسني يف ديسمرب عام  2762

منذ إجراء االنتخاابت العراقية يف هناية يناير  1786، كما قتل  2004تسليم احلكم حلكومة عراقية يف يونيو 
معظمهم من  257ف فقد بلغ منذ بدء احلرب وحىت اآلن أما عدد القتلى يف صفوف بقية قوات التحال. 2005

وفيما يتعلق ابخلسائر البشرية يف صفوف ادلدنيني التابعني للقوات األمريكية فقد بلغ عدد . الربيطانيني واإليطاليني
.  من جنسيات خمتلفة 389من قتل منهم منذ بداية احلرب 

 
 

أعداد القتلى األمريكيني 
للحرب  مع حلول الذكرى الرابعة

  3223إمجايل 
 
 

:  األشهر األكثر دموية 
 

قتيال   137:  2003نوفمرب 
 



قتيال   135:  2004ابريل 
 
 

قتيال   112:  2007يناير 
 
 

قتلى   107:  2005يونيو 
 
 

قتلى   106:  2006نوفمرب 
 
 

:  األشهر األقل دموية
 

قتيال   20:  2004فرباير 
 

قتيال   30:  2003يونيو 
 

قتيال   31:  2003سبتمرب 
 
 

عدد اجلرحى يف صفوف القوات األمريكية يثري جدال واسعا نظرا للفرق الشاسع لتقدير اجلهة الرمسية ادلتمثلة يف 
البنتاغون والتقديرات غري الرمسية اليت تقدمها مراكز البحوث وادلنظمات غري احلكومية، فطبقا لإلحصاء الرمسي 

، أما التقديرات غري الرمسية فتتفاوت بدرجة كبرية على  24042ريكية يصل عدد اجلرحى يف صفوف القوات األم
. ألف فرد 100إىل  23حسب مصدرىا من 

 
اخلسائر يف صفوف العراقيني 

مل هتتم وسائل اإلعالم يف السنوات الثالثة األوىل من عمر احلرب حبجم اخلسائر البشرية يف صفوف العراقيني يف ظل 
لكن السنة األخرية قد شهدت أكثر من دراسة قدرت عدد . ية بني قوات دول التحالفالًتكيز على اخلسائر البشر



القتلى واجلرحى يف صفوف الشعب العراقي ، فطبقا لدراسة جلامعة جونز ىوبكنز مت الكشف عنها يف أكتوبر 
العدد ألف شخص ، وىو تقريبا نفس  655ادلاضي فقد بلغ عدد القتلى يف صفوف العراقيني منذ بدء احلرب 

أما وزارة الصحة العراقية واليت قدرت متوسط القتلى . الذي تورده بعض ادلنظمات غري احلكومية ادلناىضة للحرب
. 2003ألف شخص منذ مارس  150شخص يوميا، فقد وصلت حبجم اخلسائر البشرية إىل  100العراقيني بـ 

 2007ط طبقا لتقرير لألمم ادلتحدة نشر يف يناير ويف بلغ أمجايل عدد من قتل من العراقيني خالل العام ادلاضي فق
. ألف شخص ، كما يقارب عدد ادلصابني عدد القتلى 35

 
أمر اخلسائر البشرية يف صفوف العراقيني ال يتوقف عند حد العدد ادلهول للقتلى واجلرحى، وإمنا يشمل أمناطا 

ية ، والالجئون العراقيون يف دول اجلوار ، ومظاىر أخرى مثل التهجري القسري القائم على خلفيات أثنية وطائف
. الصعوابت األمنية واحلياتية اليت تواجو ادلواطنني

مليون شخص طبقا لتقدير األمم ادلتحدة  2فقد بلغ عدد العراقيني الذين غادروا العراق كالالجئني إىل دول اجلوار 
ويتوزع ىذا الرقم على دول اجلوار . اقمن أمجايل عدد سكان العر%  16، وىو ما ميثل نسبة 2006يف نوفمرب 

: كالتايل
مليون : سوراي 

ألف  750: األردن 
ألف  150: مصر 
ألف  54: إيران 
ألف  40: لبنان 

 
كما . من ادلهنيني كاألطباء وادلهندسني والعلماء%  40ما يقرب من  2003ونوعيا، غادر العراق منذ مارس 

 2006ة غري مسبوقة ، ومع زايدة العنف الطائفي، منذ فرباير اخنفضت نسبة طالب ادلدارس واجلامعات بصور
ألف عراقي قد اضطروا إىل مغادرة أحيائهم  425عندما مت استهداف ضريح األمام العسكري بسامراء ، فإن 

.  خشية االنتقام الطائفي
 
 

: ادلصدر 
 موقع تقرير واشنطن


