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اخلارجية البريطانية تدافع عن زيارة نائب إلى سورية ولقائه األسد

سورية: جتدد املظاهرات الليلية وسقوط قتلى وجرحى في قصف قرى إدلب

التي قام بها إلى دمشق النائب عن 
حزب احملافظني احلاكم بروكس 
نيومارك للقاء الرئيس السوري 

بشار األسد.
وذك���رت صحيف���ة »ديل���ي 
تليغراف« أمس ان وزير اخلارجية 
البريطاني ولي���ام هيغ اكد في 
رساله إلى نظيره في حكومة الظل 
حلزب العمال املعارض دوغالس 
ألكساندر الذي طلب منه تفسيرا 
عن عالقة احلكومة بالزيارة أن 
النائب نيوم���ارك »ناقش معه 
الزيارة لكنه ق���ام بالرحلة إلى 

دمشق بصفة شخصية«.
ونس���بت إلى هيغ قوله في 
الرسالة »إن مسؤولني في مكتبه 
النائب نيومارك  اجتمعوا م���ع 
التي  واوضحوا له اخلط���وات 
تعتقد حكوم���ة اململكة املتحدة 
أن على النظام السوري اتخاذها 
ووافق على ادراج ذلك في حديثه 

مع الرئيس األسد«.

م���ن جهته���ا قال���ت منظمة 
»سواسية« التي تدافع عن حقوق 
اإلنسان ويرأسها احملامي محمد 
احلساني ان احلملة األمنية التي 
أدت الى اعتقال أكثر من 12 ألف 
شخص في شتى أنحاء سورية 
منذ اندالع االنتفاضة في مارس 
آذار اش���تدت في األيام القليلة 

املاضية.
وقال بيان من سواس���ية ان 
قوات االمن اعتقلت أمس األول 
فرهاد خضر أيو املس���ؤول في 
الك���ردي في  حزب املس���تقبل 

محافظة احلسكة.
واضاف البيان ان 17 شخصا 
اعتقلوا ف���ي محافظة الرقة الى 
الغرب خالل الثماني واالربعني 
ساعة املاضية مضيفا ان مئات من 
الناس اعتقلوا بشكل تعسفي في 

أنحاء البالد هذا االسبوع.
دافع���ت وزارة  سياس���يا، 
اخلارجية البريطانية عن الزيارة 

اآلن وصلت إليهم وسوف تؤدي 
على األرجح الى مزيد من اعمال 
القتل ومزيد م���ن الالجئني الى 

تركيا«.
وفي تصريح إليالف كشف 
عمار قربي عن انشقاقات جديدة 
في اجليش السوري، وقال »عدد 
عناصر اجليش الذين وصلوا إلى 
األردن أربعة عساكر وضابط«.

وقال قربي انه تردد أن »دمشق 
طلبت من عمان تسليم املنشقني 
م���ن اجلي���ش الس���وري اال أن 
السلطات األردنية رفضت القيام 
بذلك. في غضون ذلك أشار قربي 
الى »أن أهالي بلدة منخ التابعة 
حملافظة حلب أبلغوه مخاوفهم 
من دخول اجليش السوري إلجراء 
عمليات انتقامية بسبب قيامهم 
بتظاه���رات يومي���ة«، وقال ان 
االنترنت واالتصاالت مقطوعة 
متاما بينم���ا التواصل يتم عبر 

الهواتف التركية.

عواصم � وكاالت: فيما جتددت 
املظاهرات الليلية أمس األول في 
دير الزور وحمص وحماة وعدد 
من أحياء دمشق، قال عمار القربي 
رئيس املنظمة الوطنية حلقوق 
اإلنسان في سورية ل� »رويترز« 
إن أربعة أشخاص قتلوا من إطالق 
الدبابات العشوائي للنار في قرية 
الرامي التابعة إلدلب في الوقت 
الذي استمر فيه توغل الدبابات 
مبنطق���ة جبلية ق���رب تركيا، 

بحسب »رويترز«.
وأضاف أن الدبابات بدأت في 
إطالق النار على األحراج احمليطة 
بالقرية ثم صوبت النار نحوها. 
وأكد القربي وهو من محافظة ادلب 
يقول إنه استند في معلوماته إلى 

أقوال عدد من الشهود.
وفي السياق نقلت »رويترز« 
عن سكان ونش���طاء قولهم إن 
الدبابات السورية قصفت منطقة 

تالل في ادلب.
وقال أحد سكان قرية كنصفرة 
في منطق���ة جبل الزاوية غربي 
الطريق السريع الرئيسي الذي 
يربط مدينتي حماة وحلب »اسمع 
انفج���ارات قوية على  أصوات 
الشمال..  إلى  بعد 20 كيلومترا 
حول قريتي راما واورم اجلوز. 
أقاربي هناك يقولون إن القصف 

عشوائي«.
وأعرب قربي عن اعتقاده بأن 
القصف يبدو حتضيرا القتحام 
منطقة جبل الزاوية التي تضم 
عدة قرى على بعد 35 كيلومترا 
إل���ى اجلنوب من احل���دود مع 
تركيا والتي ش���هدت انتش���ارا 
لالحتجاجات على حكم الرئيس 

بشار األسد.
وأضاف »جبل الزاوية كان من 
أول املناطق في سورية التي نزل 
فيها الناس الى الشوارع مطالبني 
بسقوط النظام. وهجمات اجليش 

الجئون سوريون يتظاهرون في مخيم يايالداغي في تركيا أمس  )أ.پ(

األردن: أزمة حكومة البخيت تتفاقم بعد استقالة 
نائبني ومقاطعة 54 جللسة اليوم البرملانية

عواصم � وكاالت: اضطر رئيس مجلس النواب 
األردني فيصل الفايز لإلعالن عن تأجيل جلسة 
مجل���س النواب التي كان من املقرر عقدها اليوم 
ملواصلة التصويت عل���ى تقرير جلنة التحقيق 

النيابية بقضية كازينو البحر امليت.
وجاء قرار الفايز ببيان صدر عن األمانة العامة 
ملجلس النواب بتأجيل اجللس���ة اثر ارتفاع عدد 
النواب الذين أعلنوا عزمهم مقاطعة اعمال اجللسة 
الى 54 نائبا في مؤش���ر على استمرار تداعيات 
تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت من قضية 
كازين���و البحر امليت. وعقد الن���واب املقاطعون 
اجتماعا مبقر املجلس وأصدروا بيانا اعلنوا فيه 
قرارهم مبقاطعة اجللسة فيما أعلن نائبان هما 
وصفي الرواشدة والشايش اخلريشا استقالتهما 
م���ن املجلس احتجاجا على ما جرى في جلس���ة 

االثنني املاضي.
وطلب النائبان في كتابي استقالتهما املوجهان 
الى رئيس املجل���س إيقاف مخصصاتهما املالية 
وابلغاه بأنهما لن يحضرا جلسات املجلس خالل 
الدورة االس���تثنائية. وال ميك���ن ملجلس النواب 
مناقشة استقالة النائبني خالل الدورة االستثنائية 
للمجلس حيث مينع الدستور مناقشة أي قضية 
خاللها ما لم ترد باملرسوم امللكي اخلاص بدعوة 

املجلس لالنعقاد بدورة استثنائية.
وقال النواب إثر اجتماعهم ان جلسة االثنني 
املاضي شهدت مخالفات دستورية وقانونية منها 
السماح لرئيس الوزراء معروف البخيت باحلديث 
والدفاع عن نفسه دون املتهمني اآلخرين. إضافة 

الى أن رئيس الوزراء وعدد آخر من املتهمني هم 
اعضاء مبجل���س األعيان ويجب قبل  التصويت 
على اتهامهم التصويت على رفع احلصانة عنهم. 
كما حتدث النواب عما أس���موه نية مبيتة إلنقاذ 
البخيت من القضية. وكان من املقرر ان يواصل 
مجلس النواب في جلس���ة اليوم التصويت على 
اتهام بقية الوزراء الواردة اس���ماؤهم في تقرير 
جلنة التحقيق النيابية اخلاص بقضية الكازينو 
الذي اتهم رئيس الوزراء بسوء استخدام السلطة 
واتهام وزراء بحكومته بتجاوز القانون. وصوت 
مجلس النواب على اتهام وزير السياحة األسبق 

أسامة الدباس بالقضية بواقع 83 نائبا.
في غضون ذلك، نقلت وكالة األنباء األردنية 
تأكي���د امللك عبداهلل الثاني اعتزازه بأبناء قبيلة 
بني حسن كبير، وثقته بانتمائهم ووفائهم لألردن 
لي���س له حدود. وقال امللك خالل لقائه ش���يوخ 
ووجهاء وأبناء القبيلة بحضور األمير احلس���ني 
بن عبداهلل الثاني ولي العهد، ان قبيلة بني حسن 
ستبقى على الدوام رمزا لألصالة والنخوة واالنتماء 

الراسخ لهذا الوطن.
وأضاف: ال ميكن ان أنسى السنوات األولى من 
خدمتي العسكرية عندما تعلمت الهبوط باملظلة، 
حيث كنت أهبط في أراضي بني حسن، ولم أخد 
أبدا في وحدة عسكرية، اال وكان حولي عدد كبير 
من نشامى القبيلة، الذين كانوا على الدوام مثاال 
في الشجاعة والشرف واالنتماء لألردن العزيز، 
وتاريخ اجليش العربي حافل بأس���ماء الشهداء 

واألبطال من أبنائكم.

بريطانيا تعتقل الشيخ رائد صالح وتبدأ حتقيقًا حول كيفية دخوله

مصادر لـ »األنباء«: الصراع على خالفة أبومازن يحتدم بني زكي واألحمد
م���ع طرد محم���د دحالن من 
املركزي���ة حلركة فتح،  اللجنة 
نتيج���ة طموحات���ه املقرون���ة 
الى االطاحة  بالفساد، والهادفة 
برئيس السلطة محمود عباس، 
كما تقول مصادر السلطة، برز 
صراع مس���تجد داخ���ل اللجنة 
املركزية، قطب���اه، عباس زكي، 
السفير السابق في لبنان، وعزام 
الذي يقود ديبلوماسية  االحمد 
فت���ح ف���ي احلوار م���ع حماس 

واملنظمات االخرى.
وتقول مصادر فلسطينية في 
»عني احللوة« ل� »األنباء« ان هذا 
الصراع لم يكن ليظهر الى العيان، 
قبل االطاحة بدحالن، الذي مازال 
يحتفظ ببعض النفوذ، وهدف هذا 
الصراع خالفة الرئيس محمود 
عباس في قيادة فتح والسلطة.
الل���واء س���لطان  ويعتب���ر 
ابوالعينني امني سر فتح السابق 
في لبنان من ابرز احملس���وبني 
على خ���ط دحالن داخل احلركة 
واملخيمات، يقابله عباس زكي 
السفير السابق في لبنان وصاحب 
النفوذ، الذي فقد نائبه اللواء كمال 
مدحت، الذي قضى اغتياال على 
طريق مخيم املية ومية شرقي عني 

السامية.
وقال فاروق بج���وا محامي 
الش���يخ ص���الح ان األخير »لم 
يكن عل���ى علم بوج���ود حظر 
على دخول���ه ولم يحاول إخفاء 
هويته عند دخوله بريطانيا«. 
أما وزيرة الداخلية البريطانية 
تيري���زا ماي فأكدت ان من املهم 
التعليق على هذه القضية على 
رغم ان احلكومة ال تعلق عادة 
على القضايا الفردية. وأضافت ان 
»في إمكاني تأكيد استثنائه )من 
السفر الى بريطانيا( واستطاع 
الدخول الى البالد. انه اليوم معتق 
ووكالة احلدود في اململكة املتحدة 
تتخذ اإلجراءات لترحيله. وبدأنا 
حتقيقا كامال في كيفية متكنه من 

الدخول الى بريطانيا«.
وقالت ماي: »أؤكد انه مت منعه 
من دخول البالد ولكنه استطاع 
الدخول. لقد مت القبض عليه عن 
طريق وكالة احلدود في اململكة 
املتحدة والت���ي تعمل اآلن على 

ترتيب إجراءات إبعاده«.
وأضافت: »هناك حتقيق دائر 
اآلن حملاولة فهم كيفية دخوله 

الى البالد«.
عواصم ـ عاصم علي والوكاالت  ٭

وتخش���ى املصادر الفلسطينية 
ان يظه���ر الصراع اخلفي داخل 
قيادة فتح، الى العلن، في ضوء 
مقررات مؤمتر احلركة ونتائجه 
على مس���توى مخيمات لبنان، 
مع ما قد يحم���ل في طياته من 

انقسامات وانشقاقات.
ف���ي س���ياق اخ���ر اعتقلت 
البريطاني���ة زعيم  الس���لطات 
»احلركة اإلسالمية« في أراضي 
الش���يخ رائد صالح بعد   1948
ال���ى بريطانيا. وقالت  دخوله 
وزي���رة الداخلي���ة تيريزا ماي 
ان وكالة حدود اململكة املتحدة 
تتخذ إجراءات لترحيل الشيخ 
صالح، الفتة الى ان الس���لطات 
فتحت حتقيقا في كيفية دخوله 
لندن على رغم وضعه على قائمة 

املمنوعني من دخول البالد.
التضامن مع  وأعلنت حملة 
فلسطني ان الشرطة البريطانية 
اعتقلت الشيخ صالح في وقت 
متأخر من ليل الثالثاء املاضي. 
وقالت رئيس���ة احلملة س���ارة 
كولبورن ان الشيخ صالح قائد 
منظمة سياسية شرعية، مشيرة 
الى انه أعلن رفض كل أش���كال 
العنصرية وم���ن بينها معاداة 

احللوة، ولم تتوصل التحقيقات 
الى كشف الفاعلني بالتحديد.

وتضي���ف املص���ادر ان هذا 
الص���راع انعكس س���لبا على 
العالقات داخل هيكلية س���فارة 
فلس���طني ف���ي بي���روت، حيث 
الس���فير  يتصاعد اخلالف بني 
عبداهلل عب���داهلل، املدعوم من 
الرئي���س عب���اس، وامللحق في 
السفارة اشرف دبورة احملسوب 
على سلطان ابوالعينني، والذي 
بلغ حد اق���دام دبورة على طرد 
احد مس���اعدي السفير عبداهلل 
من السفارة ومنعه من الدخول 

اليها مجددا.
وهكذا يتعني على عباس زكي 
مواجهة بقايا دحالن وسلطان 
ابوالعينني في فتح، الى جانب 
املناف����س الصاعد عزام االحمد، 
املوجود حاليا في لبنان في اطار 
مهمة كلفه بها الرئيس عباس، 
وش����ملت لقاءات مع الرؤس����اء 
اللبنانيني، ميشال سليمان ونبيه 
بري وجنيب ميقاتي الذي جدد 
تأكيد الرفض اللبناني لتوطني 
الفلس����طينيني والتمسك بحق 
العودة الى بالدهم والى الدولة 
الفلسطينية بعاصمتها القدس. 

الشيخ رائد صالح

دزا سوخوف لـ »األنباء«: تصريحات جوبيه
 بشأن سورية تندرج ضمن احلرب عليها

أكد رئيس جمعية الصداقة والتعاون الثقافي 
الروسية ـ السورية الكسندر دزا سوخوف 

رفض بالده ألي قرار دولي ضد سورية، 
وقال ان الڤيتو الروسي سيجهض أي قرار 
وهذا املوقف لن يتغير بالرغم من الضغوط 
الكبيرة التي تتعرض لها روسيا بغية حرفها 
عن موقفها »ألننا نعلم أهمية الدور املفتاحي 

لسورية ونثق بقدرتها ونحن مع سورية 
حرة ومستقلة وهذا يتجاوب مع مصاحلنا 

الوطنية«.
وردا على سؤال لـ »األنباء« حول حجم 

الضغوط التي تتعرض لها موسكو لثنيها عن 
موقفها الداعم لسورية قال دزا سوخوف 

ان الكثير من الشخصيات من بلدان أوروبا 
الغربية وأميركا وبعض املنظمات الدولية 

يحاولون حرف املوقف الروسي فيما يتعلق 
بسورية وبأشكال مختلفة ولكن بلغة لينة 

ألنه ال ميكن احلديث مع روسيا بلغة أخرى، 
وهؤالء يطلبون مترير قرار مبجلس األمن 
ضد سورية ولو بعد تعديل صياغته »ولكن 

روسيا لن تقدم على أي خطة ميكن أن تشكل 
خطرا على سورية، وهذا املوقف عبر عنه 
الرئيس مدڤيديڤ غير مرة وهذا سيكون 

املوقف الروسي اليوم وغدا وإلى األبد«.
وردا على سؤال آخر لـ »األنباء« حول 

تصريحات وزير اخلارجية الفرنسي التي عبر 
فيها عن قلقه من تداعيات الوضع في سورية 

على إسرائيل ولبنان، قال دزا سوخوف 
»إعالن جوبيه ال أساس له، وسورية ال تشكل 
خطرا على جيرانها، وهذا يندرج حتت احلرب 

التي تتعرض لها سورية، وإن كنا صادقني 
مع أنفسنا ومع املجتمع، فإننا نرى أن هناك 

حربا حقيقية تتعرض لها سورية، هذه احلرب 
لها طبيعة عدوانية حيث تعتمد الفضائيات 

ووسائل اإلعالم الفبركة والكذب فيما تقدمه 
حول األحداث اجلارية في سورية«.

وعن زيارة وفد من املعارضة السورية إلى 
موسكو وورود أنباء على شبكة االنترنت عن 

إمكانية استقبالهم من قبل اجلهات الرسمية 
الروسية وخصوصا وزارة اخلارجية قال 

دزا سوخوف: »أنا ال أعرف هؤالء الناس وال 
وزنهم السياسي وال أدري من أي بلدان أتوا... 

سمعتم بزيارتهم وأنا في سورية وعبرت 
عن أسفي«، مؤكدا أنه »لن تستقبل هؤالء أي 

منظمة أو مؤسسة حكومية، وان أيا من هؤالء 
لن يدوس عتبة وزارة اخلارجية الروسية«.

هذا وقد استعرض فاروق الشرع نائب رئيس 
اجلمهورية مع دزاسوخوف العالقات الثنائية 

بني البلدين وآفاق تطورها واألوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

وذكرت وكالة األنباء السورية)سانا( انه مت 
خالل اللقاء احلديث حول األوضاع التي 

تشهدها سورية وخطوات االصالح االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية اجلاري تنفيذها في 

إطار برنامج اإلصالح الوطني الشامل مبا يلبي 
التطلعات الوطنية للشعب السوري.

كما استعرض وليد املعلم وزير اخلارجية 
واملغتربني السوري مع الوفد العالقات الثنائية 

املتميزة بني البلدين الصديقني.
وشرح الوزير املعلم واقع األحداث التي 

تشهدها سورية واجلهود التي تبذلها لتنفيذ 
برنامج اإلصالح الشامل الذي يقوده الرئيس 

بشار األسد في مختلف املجاالت وإن ما 
تتعرض له سورية يستهدف ضرب أمنها 

واستقرارها ووحدتها إلضعافها والنيل من 
قرارها الوطني املستقل ومواقفها القومية 

الثابتة.
دمشق ـ هدى العبود والوكاالت  ٭

حتقيق

نيويورك ـ رويترز: عندما تعلل الرئيس األميركي 
باراك أوباما بالتكلفة كسبب في إعادة القوات 
األميركية من أفغانستان أشار إلى أن تكلفة 

احلروب األميركية تبلغ تريليون دوالر.
ورغم ان هذا املبلغ في حد ذاته هائل فإن ذلك 

الرقم يقلل بصورة كبيرة من إجمالي تكلفة 
احلروب في العراق وأفغانستان وباكستان على 

وزارة اخلزانة األميركية ويتجاهل املزيد من 
التكاليف التي ستتكبدها الواليات املتحدة طبقا 

لدراسة صدرت أمس.
ويقول تقرير )تكاليف احلروب( الذي أعده معهد 

واطسون للدراسات الدولية التابع جلامعة براون إن 
التكلفة ستكون 3.7 تريليونات دوالر على األقل 
ومن املمكن أن تصل إلى 4.4 تريليونات دوالر.

وفي السنوات العشر التي مضت منذ توجه القوات 
األميركية إلى افغانستان للقضاء على زعماء تنظيم 
القاعدة الذين اتهموا بأنهم وراء هجمات 11 سبتمبر 

عام 2001 على الواليات املتحدة بلغ اإلنفاق على 
الصراعات ما بني 2.3 و2.7 تريليون دوالر.

وستظل هذه األرقام في ارتفاع عندما نتحدث عن 
تكاليف عادة ما ال يجري االلتفات إليها مثل االلتزام 

على املدى الطويل بجرحى احملاربني القدامى 
واإلنفاق احلربي املتوقع من 2012 وحتى 2020.
وال تشمل التقديرات تريليون دوالر على األقل 

من مدفوعات فوائد مستحقة ومليارات اخرى من 
الدوالرات من التكلفة التي ال ميكن إحصاؤها كما 

ورد في الدراسة.

وشارك في دراسة )تكاليف احلروب( أكثر من 20 
أكادمييا للكشف عن تكلفة احلرب البشرية واملادية 

وهي مهمة مضنية نظرا لعدم اتساق السجالت 
التي تتحدث عن القتلى واجلرحى وما أسماه 

التقرير سجالت مبهمة وغير متقنة للحسابات من 
الكونغرس األميركي ووزارة الدفاع.

وقال السيناتور بوب كوركر وهو جمهوري من 
تينيسي لرويترز في واشنطن »أمتنى أننا عندما 

ننظر للوراء لدى انتهاء هذه األوضاع أن نرى 
شيئا طيبا«. ويقيم التقرير بصورة أو بأخرى 

تكلفة هجمات 11 سبتمبر.
لقد أنفق 19 خاطفا إلى جانب متآمرين آخرين من 

تنظيم القاعدة ما بني 400 ألف دوالر و500 ألف 
دوالر على الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة 
وأسفرت عن سقوط 2995 قتيال وسببت خسائر 
في االقتصاد تقدر مبا بني 50 مليار دوالر و100 

مليار دوالر.
والذي حدث بعد ذلك هو قيام ثالث حروب قتل 

فيها منذ ذلك احلني 73 شخصا مقابل كل شخص 
قتل في هجمات 11 سبتمبر.

لكن هل كانت هذه احلروب تستحق كل هذه 
التكلفة؟ قالت كاثرين لوتز رئيسة قسم علم 
اإلنسان في جامعة براون والتي شاركت في 

اإلشراف على الدراسة إن هذا هو السؤال الذي 
يريد كثيرون اإلجابة عنه.

والسؤال اآلن هو ما الذي جنته الواليات املتحدة 
من التريليونات التي أنفقتها؟

من الناحية االستراتيجية فإن النتائج التي حققتها 
الواليات املتحدة مختلطة. لقد قتلت شخصيات 

مثل أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة والرئيس 
العراقي السابق صدام حسني لكن ال ميكن على 

اإلطالق القول إن العراق وأفغانستان أصبحا 
نظامني دميوقراطيني مستقرين.

كما زاد نفوذ إيران في اخلليج ومازالت حركة 
طالبان رغم اإلطاحة بحكومتها في أفغانستان قوة 

عسكرية ال يستهان بها هناك.
وقال جورج فريدمان مؤسس ستراتفور وهي 

شركة للمعلومات مقرها الواليات املتحدة »جنحت 
الواليات املتحدة بشدة في حماية الوطن«.

وأضاف »كانت القاعدة في أفغانستان قادرة على 
شن عمليات معقدة ومركبة في شتى أنحاء العالم. 

هذا التنظيم مع تلك القدرة لم يتراجع بصورة 
كبيرة فحسب بل إنه انهار فيما يبدو«. 

ومن الناحية االقتصادية جاءت النتائج أيضا 
مختلطة، إذ قال التقرير إن اإلنفاق على احلرب 

رمبا يضيف نصف نقطة مئوية سنويا على النمو 
في الناجت احمللي اإلجمالي لكن ذلك قابله اآلثار 

السلبية لالقتراض حتى يتسنى اإلنفاق على 
احلروب.

وعمل تقرير »تكاليف احلروب« على جمع األجزاء 
املختلفة من املعلومات للتوصل إلى صورة شاملة.

وقالت نيتا كروفورد التي شاركت أيضا في 
اإلشراف على التقرير وأستاذة العلوم السياسية 
في جامعة بوسطن إن الساسة على مدار التاريخ 

قللوا دوما من شأن تكاليف احلروب على اعتقاد 
أنها ستكون أقصر وأقل فتكا من الواقع.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس السابق جورج بوش 
كانت »لها دوافع سياسية مخزية« في عدم تقدير 

تكلفة احلرب في العراق قبل الغزو عام 2003 على 
نحو سليم.

ومن الناحية النظرية فإن حساب التكاليف 
واخلسائر في األرواح يجب أن تكون مهمة 

حسابية، إذ يخصص الكونغرس األميركي األموال 
املطلوبة ثم يقتل جندي ما فتستخرج له شهادة 

وفاة ويصنع له نعش.
لكن الفريق الذي أعد التقرير سرعان ما اكتشف أن 

املهمة أكثر تعقيدا بكثير، وأظهر أن التكلفة العامة 
للحروب على مدى السنوات العشر املاضية وصل 

عام 2011 الى 1.3 تريليون دوالر، لكن عندما يجري 
حساب كل دوالر مت إنفاقه فإن هذا املبلغ ما هو إال 

مجرد بداية.
ومنذ أن أصبح التمويل يتم عبر اإلنفاق من خالل 
االقتراض أصبح من الضروري دفع الفائدة والتي 
بلغت قيمتها التراكمية 185 مليار دوالر حتى اآلن.
وكشف التقرير ان وزارة الدفاع حصلت على ما 

بني 326 و652 مليار دوالر باإلضافة إلى ما ميكن 
وصفها بأنها مخصصات احلرب، وبلغ إجمالي 

اإلنفاق على األمن الداخلي 401 مليار دوالر حتى 
االن ميكن ربطها بهجمات سبتمبر.

أما املساعدات االجنبية املتعلقة باحلروب فتصل 
إلى 74 مليار دوالر أخرى. وهناك أيضا رعاية 

احملاربني القدامى التي بلغت 32.6 مليار دوالر حتى 
اآلن.

وحتى اآلن يصل احلد األدنى إلجمالي هذه املبالغ 
2.9 تريليون دوالر واحلد املتوسط 3.6 تريليونات 

دوالر وليس هناك حد أقصى للتقدير.
وبالنسبة للخسائر البشرية يقدر التقرير أن ما 
بني 224475 و257655 شخصا قتلوا في العراق 

وأفغانستان وباكستان رغم أن تلك األعداد تعطي 
انبطاعا خاطئا بالدقة، إذ ان هناك مصادر عديدة 
للبيانات املتعلقة بالقتلى من املدنيني أغلبها تظهر 

نتائج مختلفة.
على سبيل املثال فإن أعداد القتلى املدنيني في 

العراق التي تبلغ 125 الفا وعدد أفراد قوات األمن 
التابعة لصدام الذين قتلوا في الغزو والذي يبلغ 

عشرة آالف هي مجرد تقديرات فضفاضة. 
فاجليش األميركي ال ينشر تقديرا مفصال للقتلى.

وقال تومـــي فرانكس القائد األميركي في العراق 
في عبارة شهيـــرة بعد سقـــوط صدام في 

2003 »ال نحصي أعداد القتلى«. أما في أفغانستان 
فإن أعداد القتلى من املدنيني تتراوح بني 11700 

و13900.
وبالنسبة لباكستان ليست هناك قدرة كبيرة على 

الوصول إلى أرض املعركة وتخوض الواليات 
املتحدة احلرب هناك مع املتشددين أساسا من 

خالل الضربات اجلوية بطائرات بال طيار ووجدت 
الدراسة أن من املستحيل التفرقة بني القتلى من 

املدنيني واملسلحني.

تكلفة احلروب األميركية 3.7 تريليونات دوالر على األقل


