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عامًا من الحرب، سقطت أفغانستان يف   ٢٠واشنطن بوست: باألرقام.. بعد 
 أيام 10

 فيق رترجمة: عادل 
 ألديال سليمان، مراسلة واشنطن بوست املختصة   2021أغسطس    20في    واشنطن بوست نشرت صحيفة  

ً
مقاال

   ٢٠باألخبار العاجلة في أمريكا وحول العالم بمركز الصحيفة بلندن، بعنوان: "بعد نحو  
ً
من الحرب، سقطت    عاما

دوالر،   2,261,000,000,000أفغانستان باألرقام"، قالت فيه إن الواليات املتحدة أنفقت ما يقدر بنحو    –أيام    10في  

 تريليون دوالر، على املجهود الحربي لها في أفغانستان. وجاء املقال على النحو التالي:  2أو أكثر من 

كان يدافع عن انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان بعد سيطرة  اتسمت نبرة الرئيس بايدن بالتحدي بينما  

من البيت األبيض يوم االثنين: "إنني   خطاب متلفزالسريعة على البالد. حيث قال الرئيس األمريكي لألمة في    طالبان

 أقف بقوة وراء قراري". 

فقد اعترف بايدن بالصور "املؤملة" التي ظهرت من الدولة التي خاضت فيها الواليات املتحدة أطول حرب  ومع ذلك،  

 وقت جيد لسحب القوات األمريكية".  20خارجية لها. وقال: "بعد 
ً
، تعلمت بعد معاناة أنه لم يكن هناك أبدا

ً
 عاما

نفقت في أفغانستان على مدى  
ُ
لفة الحرب في األرواح، والدوالرات واملوارد التي أ

ُ
وفيما يلي نلقي نظرة فاحصة على ك

 العقدين املاضيين.

2001 
ت فيه الواليات املتحدة الحرب على أفغانستان. فقد بدأت عملية الحرية الدائمة في   2001عام  

ّ
هو العام الذي شن

الرئيس جورج دبليو بوش األوسع ضد اإلرهاب بعد هجمات الحادي عشر من 2001أكتوبر    7 ، كجزء من حرب 

 بتمبر.س
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2014 
. ففي    2014عام  

ً
، أقام مسؤولون عسكريون من الواليات  2014ديسمبر    28هو العام الذي انتهت فيه الحرب رسميا

األطلس ي   شمال  وحلف  احتفاليةاملتحدة  املناسبة.   مراسم  بهذه  لالحتفاء  كابول  األفغانية  بالعاصمة  مقرهم  في 

أعلن فيه سحب القوات، وصف ذلك بأنه "إنجاز لبالدنا" وقال إن الواليات    بيانووصف الرئيس باراك أوباما، في  

 .
ً
 وأمانا

ً
 املتحدة أصبحت اآلن أكثر أمنا

19 
، مما يجعلها أطول مشاركة عسكرية أمريكية    19األمريكية في أفغانستان  عدد السنوات التي قضتها القوات  بلغ  

ً
عاما

، 2014بالخارج. وظلت آالف من القوات األمريكية وحلف شمال األطلس ي هناك بأعداد أقل على األرض بعد عام  

ت القوات األجنبية وذلك بعد نقل املسؤولية األمنية للبالد إلى القوات الوطنية األفغانية. ومنذ ذلك الحين، ساعد

 في تدريب ومساعدة قوات ومؤسسات األمن األفغانية. 

5,200 
  2021أغسطس    19يبلغ عدد القوات العسكرية األمريكية التي كانت ال تزال في كابول حتى يوم الخميس )

ً
(، وفقا

افية إلى أفغانستان لتصريح إخباري للبنتاجون. وقالت إدارة بايدن في نهاية األسبوع املاض ي إنها سترسل قوات إض 

 وضمان انسحاب آمن من البالد. 
ً
 للمساعدة في إخالء سفارة الواليات املتحدة جزئيا

4 
رؤساء )جورج بوش االبن وباراك أوباما ودونالد   4بلغ عدد الرؤساء األمريكيين الذين قادوا الحرب على أفغانستان  

 ترامب وجو بايدن(.

800,000 
األمريك الخدمة  أفراد  عدد  أكتوبر  بلغ  منذ  أفغانستان  في  الذين خدموا  االنسحاب    2001ية  بدء   800,000حتى 

، بحسب  
ً
 . وزارة الدفاع األمريكيةعنصرا
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2,352 
 من ذلك الشهر  بلغ ع

ً
 حسب    2,352دد العسكريين األمريكيين الذين لقوا حتفهم في أفغانستان اعتبارا

ً
وزارة  فردا

 من SIGARقدر املفتش العام األمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان ). و الدفاع األمريكية
ً
( أن العدد أعلى قليال

.  2,443هذا الرقم، حيث بلغ عددهم 
ً
 قتيال

20,000 
 بحسب وزارة الدفاع. ويقدر املفتش    20,000هود الحربي  بلغ عدد الجرحى بين العسكريين األمريكيين في املج

ً
جريحا

.  20,666بـ  الرقمالعام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان هذا 
ً
 جريحا

66,000 
 لتقرير    66,000التقديري للقتلى بين أفراد الشرطة األفغانية والجيش األفغاني أثناء الصراع يبلغ  العدد  

ً
، وفقا

ً
قتيال

في أبريل، على الرغم من عدم اليقين   واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون معهد  عن تكاليف الحرب أعده  

 بشأن العدد الحقيقي. 

47,245 
. وأفادت    47,245  مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون بلغ عدد القتلى املدنيين األفغان حسب  

ً
بعثة قتيال

تل    2021أنه في النصف األول من عام    األمم املتحدة للمساعدة في أفغانستان
ُ
 وُجرح   1,659وحده، ق

ً
 أفغانيا

ً
مدنيا

 % مقارنة بالفترة نفسها من العام املاض ي. 47بزيادة قدرها  –آخرين   3,524

51 
 . حلف الناتو والدول الشريكةفي حرب أفغانستان بما في ذلك أعضاء بلغ عدد الدول التي شاركت في القتال 

1,144 
بلغ عدد أعضاء الخدمة بقوات الحلفاء الذين لقوا حتفهم في أفغانستان حتى أبريل، بما في ذلك من الدول األعضاء  

، وفقا ل 441,1في حلف الناتو 
ً
 . جامعة براون فردا
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444 
.   444، بلغ جامعة براون بلغ عدد عمال اإلغاثة اإلنسانية الذين قتلوا في الصراع حتى أبريل، بحسب 

ً
 فردا

75 
لجنة حماية وهذا العام، حسب    2001عدد الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم الذين قتلوا في البالد بين  بلغ  

.  75، صحفيينال
ً
 فردا

51,191 
عدم  من  الرغم  على  حتفهم،  لقوا  الذين  أفغانستان  في  للحكومة  املناهضة  املعارضة  ملقاتلي  ر  املقدَّ العدد  بلغ 

، بحسب    51,191اإلفصاح عن الرقم الدقيق، بلغ 
ً
 .جامعة براون قتيال

2,977 
    11كان عدد من لقي حتفهم من الرجال والنساء واألطفال في هجمات  

ً
 11للمتحف التذكاري الوطني لـ  سبتمبر، وفقا

. 2,977، قد بلغ رسبتمب
ً
 قتيال

2,261,000,000,000 
تريليون دوالر بحسب   2تبلغ التكلفة اإلجمالية املستمرة للحرب األفغانية التي تتحملها الواليات املتحدة أكثر من  

في كل من أفغانستان وباكستان. ويشمل بعض تكاليف إعادة اإلعمار ولكن جامعة براون  ، والتي تشمل عمليات 

ليس االلتزامات املستقبلية تجاه الرعاية مدى الحياة للمحاربين القدامى األمريكيين أو مدفوعات الفائدة املستقبلية  

صادر عن املفتش العام األمريكي إلعادة إعمار أفغانستان في عام    تقرير . قال  على األموال املقترضة لتمويل الحرب

 عن وزارة الدفاع، إن الواليات املتحدة أنفقت حوالي 2021
ً
 مليار دوالر على القتال وحده.  837، نقال

145,000,000,000 
أكثر من   2002وصلت املبالغ املالية التي قدمتها الواليات املتحدة لتنفيذ برامج إعادة اإلعمار في أفغانستان منذ عام  

145    
ً
ستخدم األموال في مجموعة   للمفتش العام األمريكيمليار دوالر، وفقا

ُ
  الخاص بإعادة إعمار أفغانستان. حيث ت
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مكافحة  جهود  في  واملشاركة  الرشيد  الحكم  وتعزيز  األفغانية،  الوطني  األمن  قوات  بناء  ذلك  في  بما  املشاريع  من 

 املخدرات.

300,000 
. حيث قال    300,000بلغ عدد األفراد العسكريين األفغان الذين دربتهم الواليات املتحدة حتى اآلن  

ً
في   بايدنعنصرا

: "لقد قمنا بتدريب وتجهيز قوة عسكرية أفغانية قوامها حوالي 2021أغسطس    16خطابه الذي وجهه إلى األمة في  

 بشكل ال ُيصّدق  مجهز   –ألف جندي    300
ً
 جيدا

ً
وهي قوة تفوق في الحجم جيوش العديد من حلفائنا في   –ة تجهيزا

 حلف الناتو". 

2,500,000 
الجئ. وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى   2,500,000يبلغ العدد الحالي لالجئين األفغان املسجلين الذين فروا من البالد  

  
ً
)اليونيسيف(. حيث قالت املفوضية السامية لألمم   ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئينمن ذلك بكثير، وفقا

 من يوليو  
ً
، أصبح عدد الالجئين األفغان ثاني أكبر عدد الالجئين في العالم. 2021املتحدة لشؤون الالجئين إنه اعتبارا

 من األفغان النازحين. %90يقرب من حيث تستضيف إيران وباكستان ما 

270,000 
بداية عام    منذ 

ً
النازحين داخليا األفغان  تقدير عدد  جبر  270,000بـ    2021تم 

ُ
أ ، حيث 

ً
منازلهم نازحا وا على ترك 

 بأكثر من    املفوضيةواالنتقال من بلدانهم بسبب العنف وانعدام األمن. وتقدر  
ً
رين داخليا مليون   3.5إجمالي املهجَّ

 شخص.

169 
دولة، كواحدة من أفقر دول العالم،   189بين    من  169احتلت أفغانستان، وهي واحدة من أفقر دول العالم، املركز  

البشريةبحسب   التنمية  متوسط  مؤشر  ويبلغ  اإلنمائي.  املتحدة  األمم  برنامج  نشره  الذي   في   املتوقع   العمر، 

، 64 أفغانستان
ً
 نير الفقر، وفقا للمؤشر. تحت  سكانها  من%  56 حوالي يرزح حيث عاما
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3,700,000 
، بحسب    3,700,000% منهم من الفتيات، بلغ    60يبلغ عدد األطفال في أفغانستان غير امللتحقين باملدارس،  

ً
طفال

 .اليونيسف

62 
 الستطالع بلغت  

ً
النسبة املئوية لألمريكيين الذين قالوا هذا األسبوع إن الحرب في أفغانستان ال تستحق القتال، وفقا

 ( العامة  الشؤون  أبحاث  الفترة من    –(  NORCرأي أجراه مركز  في  بريس،  أغسطس.   16إلى    12وكالة أسوشيتيد 

    88حوالي  ، كان  2001عندما بدأت الحرب في عام  و 
ً
% من األمريكيين يؤيدون العمل العسكري بأفغانستان، وفقا

 في ذلك الوقت.  مؤسسة جالوبالستطالع أجرته 

10 
أيام  10عد مكاسب هائلة في جميع أنحاء البالد بلغ عدد األيام التي استغرقتها حركة طالبان لتولي سلطة الحكومة ب

 6في    –وز على الحدود مع إيران  زارانج في إقليم نمر   –لها    عاصمة إقليمية فقط. حيث استولت طالبان على أول  

 ، كانت طالبان تستعد للسيطرة على العاصمة كابول.أغسطس 15. وبعد أيام فقط، بحلول 2021أغسطس 
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