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 1 هل تستحق؟..تكلفة حروب أمريكا على اإلرهاب
 

عادل البيايت . د
كاتب وأكادميي عراقي 

     

قد  2001سبتمرب  11ترى ىل أن احلروب اإلنتقامية اليت شنتها الوالايت ادلتحدة منذ عشر سنوات أثر ىجمات  
حققت أىدافها وأغراضها يف القضاء على شأفة اإلرىاب؟  

!..  ىو الذي حتّصل ادلملكد أن اللعك دتاماً 

أفضل أمنياً )!!( وىل أن اخلسائر يف األرواح ويف األموال تستحق الثمن؟ وىل أصبح اللامل اليوم بفضل تضحيات أمريعا 
!!! ال: ابلتأكيد ... مما كان عليو قبل ىجمات سبتمرب؟

اضتها الوالايت ادلتحدة اثر ىجمات فقد اظهرت دراسة نشرهتا جاملة براون االمريكية االسبوع ادلاضي ان احلروب اليت خ
مليار دوالر على  3700الف قتيل وبلغت كلفتها ادلادية  225اسفرت عن ما ال يقل عن  2001سبتمرب  11

ىذه الدراسة اليت أجنزىا ابحثون يف اجلاملة، ابشراف الربوفيسورين بيتا كراوفورد وكاثرين لوتز، تضمنت أرقام  . االقل
نستان واللراق إضافة اىل محلة معافحة االرىاب اليت تشنها الوالايت ادلتحدة يف ابكستان وال حريب أمريعا على افغا

حصيلة الضحااي ادلباشرين ذلذه احلروب تقدر يف ىذه "وجاء يف الدراسة ان  . سيما بواسطة الطائرات من دون طيار
توزيع ىملالء القتلى فأظهرت الدراسة أن أما عن ". الف جريح 365الف قتيل وحواىل  255ادلرحلة، مبنتهى احلذر، ب

جندي  8800جندي عراقي، و 10000من القوات احلليفة، و 1200جندي أمريعي، و 6000بينهم حوايل 
ولعن الفاتورة األكرب (. ادلرتزقة)من موظفي الشركات األمنية اخلاصة  2300جندي ابكستاين، و 3500أفغاين، و

ألف قتيل عراقي جراء اللمليات احلربية،  125أزىقت احلروب األمريعية أرواح  دفلها ادلدنيون خالل تلك احلروب حيث
حسب وصف اإلدارة  ( ادلتمردين أو اإلرىابيني)وابدلقابل فإن عدد  ! قتيل أفغاين 12ألف قتيل ابكستاين و 35و

.    ألفاً  51و  20ابحثني بني األمريعية الذين قُتلوا يف احلرب االمريعية على اإلرىاب ادلزعوم يًتاوح حسب تقديرات ال
                                   

 وردان عرب بريد ادلوقع( 1)  1
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ويبدو أن الباحثني ركزوا على اخلسائر اللسعرية وادلدنية خالل األعمال احلربية، ومل يشملوا هبا اخلسائر ابألرواح يف ظل 
.. اإلحتالل االمريعي لللراق وأفغانستان واليت جتاوزت ادلليونني ضحية من القتلى واربلة ماليني من اجلرحى وادللاقني

. ريب البنية التحتية للبلدينوتخ

 266صحافيا و  186بل إن احلرب األمريعية أودت حبياة _  حسب الدراسة ادلشار إليها –ليك ىذا فحسب 
. موظف إغاثة إنسانية يف اللراق وأفغانستان والباكستان

نستان فقد بلغ عدد ىملالء من الالجئني والنازحني ىرابً من أتون احلرب االمريعية على اللراق وأفغا وأما ادلهاجرون 
. ماليني شخص غالبيتهم من اللراق وأفغانستان 8النازحني أكثر من 

مليار دوالر أي حوايل  3700أما العلفة ادلالية ذلذه احلروب فعانت خيالية ومفجلة حبسب الدراسة فقد بلغت اخلسائر 
ت اليت رصدىا البنتاغون لللمليات والنفقات اإلضافية إلدارة األمن الداخلي وتتضمن ادليزانيا.. ربع الدين اللام األمريعي

. والنامجة عن معافحة اإلرىاب

ماذا لو مت إنفاق ىذه ادلليارات من الدوالرات دلساعدة الفقراء : ترى أليك من حقنا ومن حق كل البشرية أن نتساءل
عامل؟ ولو قدمت ىذه األموال ابتداء دلشاريع إلحتواء اللاطلني ىل ىل كان سيبقى فقريا يف ال.. والدول الفقرية يف اللامل

كان ىناك بطالة تبقى يف اللامل؟ 

واألدىى من كل ذلك أن اإلرىاب إبعًتاف أمريعا والدول احلليفة ذلا مل يتم القضاء عليو، بل قويت شوكتو وانتشر اىل 
م ابت بفضل احلروب االمريعية بوضع أمين أفضل مما كان مث ىل إن اللامل اليو.. مواقع وساحات مل يعن يصلها من قبل

.. ال وألف ال: ؟ ابلتأكيد2001عليو قبل 

لنظام اللراقي يشعل اسبتمرب إبدعاء أن  11لقد شن جورج بوش حروبو على اللراق وأفغانستان لالنتقام ذلجمات 
كما إدعى بوش وإدارتو أهنا !!!.. هتديدا لألمن القومي األمريعي وىي أكذوبة مضحعة يضحك منها الطفل الصغري

وثبت كذب التهم واألسانيد .. للخالص من أسلحة اللراق للدمار الشامل وثبت عدم وجود ىذه األسلحة وال أي أثر ذلا
.. اليت ساقتها اإلدارة األمريعية ادلتغطرسة لشن احلرب اللدوانية على اللراق

ادلشبوىة، أو  2001ىل اإلرىاب إنتقاما وأثراً من أحداث سبتمرب أعوام من شن الوالايت ادلتحدة حلروهبا ع 10بلد 
تلبية لنداء رابين تلقاه ادلملمن جدا جورج بوش حسب إدعاءه يف إحى خطبو من أن الرب أمره بغزو افغانستان 

جتارة السالح، وبلد كل ىذه اخلسائر يف األموال واألرواح وختريب ادلدن وإهناك األقتصاد اللادلي، وإنلاش !!!.. واللراق
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وجتارة ادلخدرات اليت انتلشت بفضل احلروب االمريعية، ىل ستبقى إدارة الشر األمريعية بليدة عن منال اللدالة اجلنائية 
الدولية، ومىت حياكم جورج بوش عما إقًتفو من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إابدة مجاعية؟؟ 

ومل حتقق رفاىا وال .. اليت مل تقق على اإلرىاب ومل جتلل اللامل أكثر أماانً . .لقد إفتضحت مزاعم احلرب على اإلرىاب
بل إهنا أهنعت اإلقتصاد وأضاعت ادلليارات ىباء بني حروب فاشلة وصفقات ... عدال وال دميقراطية، وال أمناً وال سالماً 

لذين أزىقوا األرواح ودمروا ادلمتلعات فمىت يلاقب اجملرمون ا.. فاسدة وأعمال فساد منظم مارسو احملتلون وعمالؤىم
؟ .وبلثروا ادلليارات يف مغامرات غري حمسوبة اللواقب
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