
يف حادثة ماأ�س����اوية بعد انتقال مركزية ال�س����لطة يف املنطقة 
اخل�س����راء وم����ع احلماي����ة الأمريكي����ة، حي����ث ت�س����دى جنود 
عراقيون لعن�س����ر امن����ي متعاقد م����ع احلكوم����ة الأمريكية اذ 
قام العراقيون باعتقال اأربعة من العنا�س����ر الأمنية املتعاقدة 
م����ع احلكوم����ة الأمريكية و�س����ربهم ملدة ا�س����تمرت ل�س����اعتني 
الأ�س����بوع املا�س����ي نق����ًا ع����ن م�س����وؤولني عراقيني وال�س����ركة 

الأمنية وال�سفارة الأمريكية.
اجلي�����س الأمريك����ي تفاو�����س ب�س����اأن اإطاق �س����راح احلرا�س  
ل�س����اعات، وقال����ت ال�س����فارة الأمريكي����ة باأن ه����وؤلء احلرا�س 
الأربع����ة ُنِقل����وا ج����وًا اىل خارج الع����راق خوفًا م����ن احتمالية 

توجيه التهم اليهم.
واأكد املتحدث با�س����م ال�س����فارة فيليب فراي����ن اأن هذا احلادث 
قد وقع يف احد املداخل املح�س����نة للمنطقة اخل�س����راء لكن مل 
يكن هنالك اأي دبلوما�س����يني اأمريكي����ني يف القافلة وقال :«ان 

املعلومات ل تزال يف طور اجلمع والتقييم«.
وقال املتحدث با�سم �س����ركة فولز ت�سري�س دينكورب الدولية  
دوغا�����س ان����ر ان احلرا�س املتورطني يف ح����ادث 28 اأيلول 
كانوا يعملون ل�س����الح ال�س����ركة وانهم تعر�سوا ملعاملة �سيئة 
وان ال�س����ركة تقول: »اننا نعرب عن قلقنا ال�سديد فيما يتعلق 

بهذا احلادث مع وزارة اخلارجية وال�سلطات العراقية«.
واأك����د �س����ابط كبري يف لواء بغ����داد، وحدة عراقية م�س����وؤولة 
ع����ن حماية املنطقة اخل�س����راء، اأكد وقوع احلادث ال انه نفى 
ح�س����ول عملية ال�س����رب وق����ال ان املواجهة ق����د احتدمت بني 

الفريقني لعدم وجود مرتجم حني ذاك.
واأ�ساف ال�سابط قائًا: »ان امل�سكلة هي ان املقاولني الأمنيني 
ل يفهم����ون ان ال�س����يادة الآن يف اأي����دي العراقي����ني وانه����م ل 

يزالون يعترون اأنف�سهم فوق القانون«
وقبل ان تدخل التفاقية الأمريكية- العراقية حيز التنفيذ يف 
الأول م����ن يناير/كانون الثاين والت����ي نظمت وجود القوات 
الأمريكي����ة والت����ي ر�س����مت اخلط����وط العري�س����ة لن�س����حاب 
الق����وات الأمريكي����ة فيما بع����د، كان املتعاق����دون الأمنيون يف 
ماأم����ن م����ن الإج����راءات القانوني����ة العراقي����ة مبوج����ب الأمر 

ال����ذي وقعه بول برميري رئي�س �س����لطة التحال����ف املوؤقت يف 
حزيران/يوني����و م����ن ع����ام 2004 فف����ي ذل����ك الوق����ت مل يكن 
من الوا�س����ح فيما ل����و كان املتعاق����دون يخ�س����عون للقوانني 
الع�س����كرية ام املدني����ة. وكانت النتيجة ان����ه مل توجد اأي تهم 
باجلرم �س����د هوؤلء املتعاقدين الأمني����ني بالرغم من اإطاقات 
الن����ار امل�س����بوهة والت����ي اأحلق����ت الأذى باملدني����ني العراقيني 
فجع����ل هذا الم����ر ه����وؤلء املتعاقدي����ن اكرث اجلماع����ات كرها 
لدى العراقيني ففي احد اأ�س����واأ احل����وادث التي قام بها هوؤلء 
املتعاق����دون املدجج����ني بال�س����اح التابعني لل�س����ركة املعروفة 
با�س����م باك ووتر هو قيامهم باإطاق النار يف �س����ارع مزدحم 
يف ال�س����اد�س ع�س����ر من �س����بتمر/ اأيلول 2007 والذي اأ�سفر 
عن����ه مقت����ل 17 مدنيًا عراقي����ًا حيث قيل باأنهم فعل����وا ذلك بعد 

تعر�س املوكب للنريان.
بع�����س  ف����اإن  املتح����دة  الولي����ات  م����ع  التفاقي����ة  ومبوج����ب 
املتعاقدي����ن الأمني����ني حافظوا على ح�س����انتهم لكن احلكومة 
العراقية وكما فعلت يف ق�سية باك ووتر لها احلق يف اإلغاء 

او رف�س جتديد تراخي�س الت�سغيل.
وق����ال ان����ر ح����ول اإح�س����ائيات احل����وادث والت����ي كتبها على 

م����ا يبدو اح����د موظف����ي �س����ركة دينك����ورب وتلقتها �س����حيفة 
الوا�س����نطن بو�س����ت ع����ر الري����د اللك����رتوين ق����ال باأن����ه ل 
ي�س����تطيع حتديد مدى م�س����داقيتها بينما قال عدة اأ�س����خا�س 

باأن تفا�سيل الإح�سائية بدت دقيقة.
ووفق����ًا لاإح�س����ائية  فقد توقف����ت العربة الأخ����رية من القافلة 
يف اح����د مداخ����ل املنطقة اخل�س����راء وحاول حار�����س عراقي 
باأن يجعل حرا�س الأمن اخلا�س ان يقوموا بت�س����ليم القنابل 
اليدوي����ة الدخاني����ة، ال ان واحدًا من حرا�����س الأمن اخلا�س 
حاول باأن يجد ال�سخ�س امل�سوؤول وبداأ بال�سراخ على �سابط 
عراقي ومن ثم حاول ع�سو يف فريق املتعاقدين المنيني باأن 

ي�سور ال�سابط الذي قام بدوره باإم�ساك الكامريا.
وقال ال�س����ابط العراقي الكبري يف لواء بغداد باأن املتعاقدين 
الأمنيني قاموا ب�س����رب ال�س����ابط بالرغم من ان الح�س����ائية 
نفت ح�س����ول ذلك، فاأ�س����تد احلادث ب�س����رعة وذلك بح�س����ب ما 

قالته الإح�سائية وال�سابط العراقي.
وقال ال�سابط العراقي يف مقابلة له :«راأينا يف هذا املو�سوع 
هوان الأمور جتري �س����دنا بعدوانية وبن�س����بة 100% وهذا 
كامي ل يقال ا�س����تنادا على كوين �سخ�س����ًا عراقيًا بل لكوين 

جنديًا حمرتفًا.
واأ�س����افت الإح�س����ائيات ب����اأن ال�س����ابط قام باإط����اق عيارين 
ناري����ني يف الهواء بعد ذلك و�س����ل عقيد عراق����ي مع ما ل يقل 
عن 5 �س����يارات لأفراد اجلي�س العراق����ي وعددهم حوايل 80 
جندي����ًا ورف�س املتعاق����دون الأمنيون اخلروج من ال�س����يارة 
المر الذي حدا بالعقيد باأن ياأمر ب�س����حق العربة با�س����تخدام 

مدرعة.
ُوِجَه ال�س����وؤال لل�س����ابط العراق����ي الكبري باأنه هل �س����در امر 

يقت�سي ب�سحق العربة؟ فاأجاب باأن مل يتم اإ�سدار امر كهذا.
واأفادت الإح�س����ائية باأنه املتعاقدين ترجل����وا من العربة قبل 
ان تقوم املدرعة ب�س����حق ال�س����يارة وهذا ما قاله ذلك ال�سابط 

الكبري اأي�سًا.
ب�س����يارتهم  الأمني����ني  املتعاقدي����ن  باأخ����ذ  العراقي����ون  »فق����ام 
وانطلق����وا اىل قاعدة عراقي����ة وكان يجل�س على غطاء حمرك 
ال�سيارة جندي عراقي يلوح بيده �سارخا ب�سيحات الن�سر« 

هذا ما قالته الإح�سائية.
ويف القاع����دة ،وح�س����ب قول الإح�س����ائية، مت �س����رب هوؤلء 
الرجال وبا�س����تخدام ق�سيب معدين ي�س����تخدم لرفع الأوزان 

يف ال�س����الت الريا�س����ية، وكان احد املهاجم����ني عقيد عراقي 
والذي داأب على اللكم و�سارك بعد ذلك يف املفاو�سات لإطاق 

�سراحهم.
واأفادت الإح�س����ائية اأي�س����ًا » مت �س����رب اأحدهم ب�سدة بحيث 
ان����ه كان مغط����ًى بالدماء وب����داأ بالتقيوؤ ب�س����بب اجلروح التي 

يف راأ�سه«
ونف����ى امل�س����وؤول العراق����ي وج����ود عملي����ات �س����رب يف م����دة 

العتقال.
وقال: »�سدقني مل ُي�سَرب اأي منهم«

وانته����ت الإح�س����ائية بتحذي����ر: » يف املا�س����ي كان باإم����كان 
ال�س����خ�س ان يطل����ق النار م����ن دون اخلوف م����ن النتائج، اما 
الآن فان ال�س����خ�س يجب ان يفكر ويحلل الو�س����عية ومن ثم 
يق����وم باختيار القرار ال�س����ائب ول�س����وء احل����ظ فلي�س جميع 
الأ�س����خا�س قادري����ن عل����ى القي����ام مبثل ه����ذا الأم����ر ول يزال 
الكثري منهم يرى اأ�سخا�س����ًا �س����يئني يف كل زاوية المر الذي 

يخرج عن نطاق الق�سية«.
عن/ وا�سنطن بو�ست
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�س����لم اجلي�س الأمريكي يوم الثاثاء 
املا�س����ي اآخر قواعده  خ����ارج مدينة 
�س����امراء تل����ك املدينة التي  و�س����فت 
بكونها متثل عملية م�ساحلة وطنية 
ناجح����ة لك����ن القل����ق بقي كما ل����و اأن 
املعاجلات التي متت اأثناء العمليات 
الع�س����كرية من جدران عازلة ونقاط 
النق�س����امات  �ست�س����جع  تفتي�����س 
الت����ي  الأمني����ة  املكا�س����ب  وتقو�����س 

حت�سلت ب�سق النف�س. 
ان هذا النق�س����ام ل يب����دو ظاهرا ال 
يف امل�س����افة التي تبلغ حوايل ن�سف 
ميل التي توؤدي اىل  �سريح الأمامني 
م����ا  يف  كان����ت  والت����ي  الع�س����كريني 
م�سى من املناطق ال�ساخنة يف فرتة 
ال�س����راع الطائف����ي فمن جه����ة يكافح 
اأ�س����حاب املحال من اجل البقاء ومن 
جه����ة اأخرى  زبائنهم التقليديون من 
ال����زوار ظلوا لع����دة عق����ود يتدفقون 
عل����ى ال�س����ريح ويزي����دون م����ن دخل 

التجار املحليني .  
وكان �س����ريح الأمامني الع�س����كريني 
قد مت تدمريه يف �س����باط عام 2006 
وق����د الق����ي الل����وم يف حينه����ا عل����ى 
املتمردي����ن الذي����ن ميثل����ون م�س����كلة 
تواجه ال�سلطات الع�سكرية واملدنية 
عر العراق فاإىل اي مدى ميكن رفع  
حواج����ز الأم����ان لإعادة الح�س����ا�س 

باحلالة الطبيعية .   
يف �سريح �سامراء  يت�سارع الو�سع 

الأمن����ي مع النمو القت�س����ادي بينما 
يف بغ����داد وامل����دن الأخ����رى فالكثري 
من احليطان العازلة والتي كان يبلغ 
ارتفاعه����ا 15 قدما  قد مت ازالتها وقد 
مت اعادة ترتي����ب الأحياء املتجاورة 
م����رة اأخرى ب����ني اط����راف ال�س����راع  
وق����د بقي����ت بع�س الأحي����اء خمتلطة 
رغ����م اح�س����ا�س البع�س م����ن اأنهم قد 
مت����ت تنحيته����م جانب����ا او يح�س����ون 
بال�س����يق من احلماية التي و�س����عت 

على امل�ساجد واأماكن العبادة . 
العراقي����ون  امل�س����وؤولون  يق����ول 
والأمريكيون باأن النمو القت�سادي 
يبق����ى اأح����د املفاتي����ح املهمة ل�س����مان 
ال�س����تقرار عل����ى امل����دى البعي����د يف 
العراق لكنهم يعرتفون باأن اجلدران 
رمب����ا  الأمني����ة  والتداب����ري  العازل����ة 

�ستكون عقبة مهمة يف هذا املجال.
يق����ول عب����د ف����ار البال����غ م����ن العم����ر 
لبي����ع  23 عام����ا وه����و يدي����ر حم����ا 
اأدوات املطب����خ بالق����رب من �س����ريح 
الع�س����كريني » الأمر بالغ ال�س����عوبة 
م����ن  نع����اين  ونح����ن  لن����ا  بالن�س����بة 
ه����ذه اجلدران فه����ذا املكان ه����و اأحد 
الأماكن الرئي�س����ية لل�سياحة الدينية  
للقادمني من انح����اء العراق وايران، 
واحلكوم����ة تريد حماية ه����ذا املكان 
لكن ماذا فعلت بالن�سبة لنا ولعملنا ؟  
هناك الكثري من يقولون اأن �س����امراء 
قد تغ����ريت اىل الأبد ب�س����بب احلرب  
وبع����د ذل����ك  ب�س����بب اجله����ود الت����ي 
بذل����ت للمحافظة على ال�س����ام بانت 
اجل����دران اخلر�س����انية ال�س����اهقة من 
بني البناي����ات املحطمة واملت�س����ررة 

على مداخل املدينة لكي تعيق حركة 
الطرق والعمال التجارية والبيوت 
. ويف املنطقة التجارية التي حتيط 
بال�س����ريحني كان هنال����ك 240 حما 
جتاري����ا ق����د مت اغاقه����ا باحليط����ان 
اخلر�س����انية  الت����ي تق����ف �س����دا على 
ط����ول الطريق لك����ي توؤم����ن احلماية 

للزائرين . 
يف عام 2004 �س����قطت ه����ذه املدينة 
حت����ت �س����يطرة املتمردي����ن والقاعدة 
التي كان ميكن م�ساهدة اعامها التي 
كانت ترف����رف على بع�����س البنايات 
يف املدينة  ثم حطم انفجار كبري يف 
�س����باط عام 2006 �س����ريح المامني 
الع�س����كريني وادى ذلك التفجري اىل 
ا�س����عال نريان الفتنة الطائفية  التي 
قتل����ت ع�س����رات الأل����وف  يف انح����اء 
الع����راق كاف����ة  ودفع����ت بالب����اد اىل 
حافة احل����رب الأهلية  ويف حزيران 
من ع����ام 2007 ا�س����قط انفج����ار ثان 

املنارتني يف ال�سريح املقد�س .
واليوم ومع الهبوط احلاد يف اعمال 
العنف  ت�سري احلكومة العراقية اىل 
ال�س����ام احلا�سل يف �س����وارع مدينة 
�س����امراء كمث����ال ملا ميك����ن اأن يحدث 

نتيجة لعملية امل�ساحلة . 
لكن الق����ادة الع�س����كريني الأمريكيني 
يعرتف����ون بان تلك املكا�س����ب الأمنية 
املتحقق����ة  مل تك����ن بدون ثم����ن يقول 
املق����دم اأيريك تيمرم����ان قائد القوات 
الأمريكية يف مركز القيادة العراقية 
الأمريكية امل�س����رتك  يف �سامراء » اإن 
اجل����دران اخلرا�س����انية  التي حققت 
بع�����س الأم����ن له����ا تاأثري �س����لبي يف 

الدرج����ة الثانية  » وي�س����يف النقيب 
راي����ان كن����دي » ونتيج����ة لذل����ك فق����د 
ن�س����ح اجلي�س الأمريك����ي احلكومة 
العراقية بو�س����ع خطة اأمنية جديدة 
باجل����دران  املحاط����ني   لل�س����ريحني 
اخلر�س����انية حيث �سيتم ا�س����تبدالها  
املزخرف����ة  املداخ����ل  م����ن  ب�سل�س����لة 
واآلت الت�س����وير الأمنية  وكا�سفات 
املعادن وهناك اأي�س����ا خطط  لتجديد 
ال�س����وارع املغلق����ة كج����زء م����ن خطة 
 1،5 ق����دره  بتموي����ل  الدف����اع  وزارة 

مليون دولر .
التح�س����ن الأمن����ي يف �س����امراء دف����ع 
الق����وات الأمريكية لت�س����ليم مع�س����كر 
– م����ورا وهم����ا ا�س����مان  برا�س����فيلد 
يف  املع����ارك  اأثن����اء  قت����ا  جلندي����ني 
�س����امراء وه����ذا ميثل خط����وة اأخرى 

من خطة الرئي�س باراك اأوباما
ل�س����حب القوات املقاتلة م����ن العراق 
م����ع   2010 ع����ام  اآب   31 نهاي����ة  يف 
الإبق����اء عل����ى 50 األ����ف جن����دي فقط 
لأغرا�����س التدريب �س����من التفاقية 
الأمني����ة حي����ث يج����ب عل����ى القوات 
الأمريكية الن�س����حاب الكامل بنهاية 

عام 2011 . 
يف  احلالي����ة   الأمني����ة  احلواج����ز 
�س����امراء  يتوق����ع له����ا اأن تبقى حتى 
�س����هر كان����ون الث����اين القادم ب�س����بب 
النتخاب����ات . يقول عدي طه  والذي 
ميتلك حما لبيع املاب�س انه ي�ستاق 
اإىل تل����ك الأيام التي كان فيها الزوار 
مي����اأون  والإيراني����ون  العراقي����ون 
�سامراء  حيث كان ياأتي الكثري منهم 
ل�س����راء املاب�س من متجره  م�س����يفا 

اأن » تل����ك اجل����دران ق����د حطمت قلب 
�س����امراء وغريت اإىل الأبد �س����يئا ما 
فيه����ا لذلك يبدو من ال�س����عب جدا اأن 

نقوم بالأعمال هنا« .
لق����د  دخلت اإع����ادة بناء ال�س����ريحني  
تغط����ي  حي����ث  النهائي����ة  مراحله����ا  
ال�سقالت املنارتني و قبة ال�سريحني 

ويق����وم العم����ال بتغطيته����ا بالذهب، 
العم����ار  اإع����ادة  كلف����ة  بلغ����ت  وق����د 
املخمن����ة 16 ملي����ون دولر منه����ا  8 
الحت����اد  قب����ل  م����ن  دولر  ماي����ني 
الأوروبي وخم�سة مايني دولر من 
الأمم املتحدة  بينما تكفلت احلكومة 

العراقية بدفع املبلغ املتبقي . 

ر�س����يد عاوي والذي يعمل اأ�س����تاذا 
ل����اأدب الكا�س����يكي يف تكري����ت كان 
ياأتي قبل احلرب  اأ�س����بوعيا لل�ساة 
حتت قبة الأماميني لكن منذ اأن بداأت 
احلرب مل ي�ستطع زيارة املرقدين اإل 
مرتني فق����ط حيث يقول: » هناك قبل 
وبعد لكل �س����خ�س ياأتي اإىل �سامراء  

فقبل احلرب كان هناك �سام اأما الآن 
ف����ا يوج����د وكان هناك قب����ل احلرب 
العدي����د م����ن الأعم����ال التجارية لكن 
بعد احلرب ل توج����د اأعمال جتارية 

هنا«.

عن/ الهريالد تربيون

القاع���دة امل�س���رتكة يف بل���د، العراق – لي�س���ت 
هن���اك من ا�س���ارة اكرث و�س���وحا عل���ى جتاوز 
الولي���ات املتحدة حل���رب العراق م���ن العملية 
الهائل���ة اجلاري���ة حاليا لإخ���راج قواته���ا منه، 
حي���ث متت اناط���ة اجلهود اللوج�س���تية بعهدة 
ع�س���رين الف جندي، او قرابة �ُس���د�س القوات 
املتواجدة هنا. �س���يقوم هوؤلء اجلنود بتفكيك 
حوايل ثاثمئة قاعدة وار�س���ال مليون ون�سف 
املليون من الجهزة املختلفة، من الدبابات اىل 

مكائن �سنع القهوة، اىل خارج العراق.
ويقول اجلي�س ان هذه العملية هي اكر حتريك 
للق���وات واملعدات يف العقود الربعة الخرية. 
ان مث���ل ه���ذا الن�س���حاب يع���د امرا جل���ا بحد 
ذاته، لكنه يزداد تعقيدا مع ا�س���تمرار الهجمات 
من قبل التمرد الذي ليزال ن�سيطا. ي�ساف اىل 
ذلك ح�سا�سية احلكومة العراقية حول التواجد 
المريكي املنظور، وعدم التفاق مع العراقيني 
حول م���ا �س���ُيرتك له���م، وتعيني املع���دات التي 

�ستم�س احلاجة اليها يف افغان�ستان.
ان  غ���رة،  ح���ني  عل���ى  اجلي����س،  عل���ى  تع���نينّ 
يعل���ق مهم���ات قواته احلالي���ة، البال���غ عديدها 
124،000 ع�سكري، يف انحاء الباد املختلفة، 
ومتابع���ة التجهي���ز بالوق���ود والغ���ذاء واملواد 
التمويني���ة ال�سا�س���ية الخ���رى، بينم���ا تتخ���ذ 
القرارات ب�س���اأن ما �سيتم تركه للقوات املتبقية 
التي يقدر عددها بخم�سني الف جندي، والذين 
�س���يقومون يف الغالب بادوار ا�ست�سارية حتى 

عام 2011.
يق���ول الريغادي���ر ج���رال ب���ول وينت���ز، اآم���ر 
قطع���ات التموين المريكية، يف مقابلة اجريت 
يف جممع بلد الع�سكري الوا�سع الواقع �سمايل 
بغداد، والذي �سُي�س���تخدم كمقر لقيادة عمليات 
الن�س���حاب: »انه���ا حق���ا لعبة مكع���ب روبك�س 
)وه���ي لعبة فكري���ة عبارة عن مكع���ب يحتوي 
على �س���ورة يف كل من اوجهه ال�س���تة وطريقة 
احل���ل تعمتد على تدوير الج���زاء بحيث تظهر 

ال�سور ال�سحيحة على كل من الوجه.(«
ولكن كما كانت عملية بناء القوات يف ال�سحراء 
الكويتية قبيل الغزو عام 2033 تدل بو�س���وح 
على ان الوليات املتحدة ما�س���ية اىل احلرب، 
فاإن ال�ستح�س���ارات اجلارية لان�سحاب ت�سري 
بجاء اىل نهاية الدور الع�س���كري لمريكا هنا. 
غ���ري ان َعك�َس ه���ذه العملية، حت���ى مع تدهور 
ال�ستقرار الن�سبي نحو العنف، يزداد �سعوبة 

كل يوم.
وق���د ب���داأ مقيا����س الن�س���حاب يف الت�س���اعد. 
 :1991 ع���ام  اخللي���ج  ح���رب  م���ع  فباملقارن���ة 
دام���ت تل���ك احل���رب 1،012 �س���اعة، او حوايل 
�س���تة ا�س���ابيع، وحينما انتهت كت���ب اللفتنانت 
ج���رال وليام باغوني����س، الذي كان م�س���وؤول 
عن العمليات اللوج�س���تية للجي�س اآنذاك، كتابا 

اطل���ق علي���ه عن���وان »حتري���ك اجلب���ال«، حول 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه عملية نق���ل القطعات 

الع�سكرية اىل خارج م�سرح احلرب.
جمي���ع  لنق���ل  مكافئ���ة  املهم���ة  تل���ك  واعت���ر 
ال�سخا�س القاطنني يف الآ�سكا، بال�سافة اىل 
ممتلكاته���م، اىل اجلانب الآخ���ر من العامل »يف 

وقت ق�سري.«
ا�س���تمرت احلرب احلالي���ة يف العراق اكرث من 
57،000 �س���اعة، او اك���رث م���ن �س���ت �س���نوات 
ون�س���ف ال�س���نة. والي���وم يعمل اب���ن اجلرال  
باغوني����س يف اح���دى الوح���دات اللوج�س���تية 
الرئي�سة التي ا�سندت اليها مهمة و�سع اخلطط 

لخراج امريكا من ال�سحراء.
يقول الكولوني���ل باغوني����س: »حينما اخرت 
والدي حول املهمة التي اوليت بعاتقي، �سحك 

وقال: حظا طيبا.«
بي���د ان الن�س���حاب الرئي����س ل���ن يب���داأ ال بعد 
النتخاب���ات الوطني���ة املقررة يف �س���هر كانون 
الثاين. ال ان من املمكن ماحظة ال�ستعدادات 
ال�س���وارع يف عم���وم  لذل���ك الن�س���حاب عل���ى 

الع���راق، حيث تع���ر ال�س���احنات الباد مبعدل 
3،500 مركب���ة يف اثن���اء الليل لتنفي���ذ مهمات 

الدامة واعادة النت�سار.
ف امل���واد التي تعتر غري  وكان اجلي����س قد عرنّ
ا�سا�س���ية اىل حد كبري وبداأ يف نقلها اىل خارج 
الب���اد، ويف بع����س الحيان اىل افغان�س���تان. 
فعلى �سبيل املثال، مت�سنّ احلاجة اىل احلواجز 
والذخرية التي ت�ستعمل للدفاع �سد ال�سيارات 
املفخخة يف افغان�س���تان، ويف الوقت الذي يتم 
تفكيك القواعد هنا فاإن هذه املواد يتم ار�س���الها 
للمجه���ود احلرب���ي هن���ا، ح�س���بما اف���اد القادة 

الع�سكريون.
وقد مت �س���حن ثاثة اآلف حاوية والفي مركبة 
نق���ل  لك���ن  اآب،  �س���هر  الع���راق يف  اىل خ���ارج 
الحم���ال الثقيلة قد ب���داأ للتو. يق���ول اجلرال 
وينت���ز: »حينما يخرج الل���واء القتايل، ل اريد 
ان اك���ون يف موق���ف ا�س���طر في���ه اىل التعامل 
م���ع التجهي���زات واملع���دات الفائ�س���ة يف نف�س 

الوقت.«
يعمل الع�سرات من اجلنود، يف قاعة موؤمترات 

به���ذه القاعدة، على مراقب���ة كل مركبة امريكية 
يف الباد من خال �سا�س���تي تلفاز م�س���طحتني 
�س���خمتني، با�س���تخدام نظ���ام حتدي���د املواقع 
العامل���ي والت�س���الت بالرادي���و، واحل�س���ول 
عل���ى املعلوم���ات الآنية حول الهجم���ات وتقدم 
القواف���ل. ويتم التخطيط لكل حركة قبل �س���ت 
وت�س���عني �س���اعة م���ن اج���ل ال�س���ماح باإج���راء 

التمارين عليها والقيام بالتعديات الازمة.
ومع ت�س���اعد وت���رية الن�س���حاب يتوجب على 
اجلي�س المريكي ان يخفف من قلق ال�سيا�سيني 
العراقيني الذي���ن يرغبون يف ان تكون القوات 
المريكية اقل ظهورا للعيان، وعليه تتم معظم 

املهام يف ظلمة الليل.
وياأم���ل المريكيون ان تت���م العمليات، بحلول 
الربي���ع الق���ادم، م���ن مرك���ز و�س���فه اجل���رال 
وينتز على انه نظام يربط بني مراكز واطراف 
عديدة، حيث ي�س���م �س���ت قواع���د كبرية وثاث 
ع�س���رة قاعدة اأخرى ا�س���غر حجما. ان التقليل 
من عدد القواعد يعني الرتحال مل�س���افات اطول 

والتعر�س اىل خماطر اكر.

ان  موؤك���دا  باغوني����س،  الكولوني���ل  يق���ول 
العمليات اللوج�س���تية حتت قيادته هي اي�س���ا 
عمليات قتالية: »ل ميكن ان تكون امل�س���افة بني 

نقطتني اق�سر من هذا.«
وقد ثبت ان ت�سليم القواعد المريكية ال�سابقة 
اىل العراقيني، واتخاذ القرار ب�ساأن ما �سيرتك 
له���م، هو م���ن بني اك���ر التحديات. فقبل �س���هر 
اآيار املا�س���ي، مل يكن هناك نظام يبني من ميلك 
العق���ارات التي اقام  المريكيون مع�س���كراتهم 
عليه���ا. لق���د ادى ه���ذا اىل حدوث م�س���اهد مثل 
الت���ي وقعت يف قاع���دة وورهور�س حينما قِدم 
�س���ابط عراقي حمل���ي ليطلب قائمة بال�س���ياء 
التي مل يكن المريكيون م�س���تعدين لت�سليمها. 
وله���ذا ت�س���كلت جلن���ة موؤلف���ة م���ن م�س���وؤولني 
عراقيني وامريكيني يف الربيع املا�س���ي للعمل 

على حل مثل هذه الق�سايا.
وكان الكونغر����س ق���د حدد قيم���ة املعدات، مثل 
اجهزة احلا�سوب والثاث، التي ميكن للجي�س 
ان ي�س���لمها للعراقي���ني بحوايل خم�س���ة ع�س���ر 
ملي���ون دولر ل���كل قاع���دة. لكن هذا ال�س���قف ل 
ي�س���تمل على املواد التي تعتر جزءا من البنية 
التحتية، مثل املباين وانظمة ال�سرف ال�سحي 
ووح���دات تولي���د الكهرب���اء. وي�س���عب تخمني 
قيم���ة بع����س ال�س���تثمارات المريكية ب�س���بب 
ت�س���خم كلفة العديد منها نتيجة النفاق الهائل 

لتوفري المن لها.
ويق���ول الق���ادة ان���ه ع���ادة م���ا يك���ون ت�س���ليم 
التجهي���زات اىل العراقيني اكرث اقت�س���ادية من 
اخذها ب�س���بب كل���ف النقل الباهظ���ة. كما اعلن 
اجلي�س المريكي يف ال�س���هر املا�سي عن نهاية 
العملي���ات يف معتقله بكامب ب���وكا الكائن قرب 
احل���دود الكويتية، وقال انه �س���يجري ت�س���ليم 
بنية حتتية تبلغ قيمتها خم�س���ني مليون دولر 

للعراقيني.
بال�س���افة اىل ذل���ك، قام���ت الولي���ات املتحدة 
بالتعاق���د مع �س���ركة نقلي���ات عراقي���ة، يديرها 
حتال���ف م���ن �س���يوخ الع�س���ائر، لنق���ل املعدات 
التي ل تعتر ح�سا�سة بني القواعد الع�سكرية. 
ويق���ول الق���ادة المريكيون ان  �س���احنات هذه 
ال�س���ركة تق���وم بنق���ل ح���وايل ثاث���ة باملئة من 

جممل التجهيزات المريكية هنا.
كما يق���ول القادة الع�س���كريون انه���م يرتقبون 
املق���ررة يف  النيابي���ة  النتخاب���ات  كث���ب  ع���ن 
�س���هر كان���ون الث���اين، للوق���وف عل���ى وثوقية 
القوات المنية العراقية والجتاه الذي ت�س���ري 
نحو الب���اد. لكن بالن�س���بة لا�س���خا�س الذين 
يخطط���ون لان�س���حاب لي����س هن���اك م���ن وقت 

لانتظار.
يقول الريغادير جرال هيدي براون، م�ساعد 
القائد امل�س���رف على الن�س���حاب: »ل ميكنك ان 
تنتظر حت�س���با حل�س���ول عظيم. ل مينحك مثل 
هذا النتظار اية مرونة، بل �سوف يح�سرك يف 

�سندوق«.

عن/ نيويورك تاميز

             

ميكن اجل���زم باليقني القاطع ب���اأن ثقافة 
وطغي���ان  احل���رب  واقت�س���اد  احل���رب 
فار�س���ي العومل���ة، ق���د اأ�س���يبوا جميع���ا 
بالف�س���ل الذري���ع وت�س���ببوا يف املعان���اة 
والتقوي����س  املدق���ع  والفق���ر  واجل���وع 
»بداي���ة  يحت���م  م���ا  وه���و  الجتماع���ي، 
جديدة« الآن وما زال العامل يف م�س���تهل 
اجلدي���دة.  والألفي���ة  اجلدي���د  الق���رن 
فطاملا هيمن���ت القوة والإك���راه والعنف 
واملواجه���ات احلربية، اإىل حد يبدو فيه 
التاريخ منح�س���را يف �سل�س���لة ل تنتهي 
م���ن املع���ارك والنزاع���ات، حي���ث يظه���ر 
ال�س���ام كمجرد فا�س���ل. وهك���ذا تتابعت 
الق���رون الواح���د تل���و الآخ���ر، وتخللتها 
حم���اولت وام�س���ة خاطف���ة للتحرر من 

هذا الثقل الرهيب.
لق���د جرف���ت الب�س���رية نح���و مواجه���ات 
دامي���ة ج���راء تربيته���ا عل���ي ممار�س���ات 
الإن�س���ياع  عل���ى  وتطويعه���ا  الق���وة، 
لأحكام الأقوي، وتدريبها علي اإ�ستخدام 
الع�س���ات اأكرث منها الذهن والعقل. كما 
اعت���ادت الب�س���رية عل���ى الع���داء بدل من 
التاآخي، فلم تنظ���ر اإىل الغري، قريبا كان 
اأم بعيدا، ك�سقيق ت�ساركه نف�س امل�سري، 
الق�س���اء  يج���ب  وع���دو  كغ���رمي  واإمن���ا 
علي���ه واإفنائه. وهكذا بني املا�س���ي على 
اأ�س���ا�س �سل�س���لة ل تنتهي من املواجهات 
والهج���وم والنتق���ام والع���داء والعنف 
البدين والروحي لكن من ح�س���ن احلظ، 
ثم���ة تاريخ م���واز وغري منظ���ور، تبنيه 
يوم���ا بعد يوم �س���مات الكرم وال�س���خاء 
والبت���كار التي متي���ز الب�س���رية. تاريخ 
فري���د من نوع���ه، ثابت، دائم، �س���يد على 
اأكت���اف العديد م���ن املثابرين عل���ى  بناء 
�سرح ال�سام كمهمة م�ستمرة ثابتة. لقد 
ذكر ماهتما غان���دي باأنه »لو توجد طرق 
نح���و ال�س���ام، فال�س���ام ه���و الطريق«. 
طري���ق تنوره املب���ادئ والقي���م، والعدل 
الب���ذرة  ه���و  ال�س���ام  الأول.  املق���ام  يف 
اأ�س���باب  حتدي���د  م���ن  ولب���د  والثم���رة. 
النزاع���ات لتحا�س���يها. فالتحا�س���ي ه���و 
الن�س���ر الأعظم. كما تذك���ر منظمة الأمم 
املتح���دة )يون�س���كو( املن���وط له���ا ببناء 
ال�س���ام عر الرتبي���ة والعل���م والثقافة، 
تذكر يف ميثاقه���ا مببادئ  الدميقراطية، 
العدالة واحلرية وامل�ساواة والت�سامن، 
الت���ي يجب اأن تن���ور مرحلة النتقال من 
ثقافة العنف واحلرب، اإىل  ثقافة احلوار 
والتواف���ق. وهكذا اإنطل���ق منها برنامج 

»نحو ثقافة ال�سام« الذي متت املوافقة، 
يف �س���بتمر 1999، على بيانه وبرنامج 
ثقاف���ة  اأن  عل���ى  ين�س���ان  اللذي���ن  عمل���ه 
ال�سام، هي جمموعة من القيم واملواقف 
والت�س���رفات التي تبلور اإحرتام احلياة 
والكائن الب�سري وكرامته. وتن�س خطة 
العم���ل على  التدابري اخلا�س���ة بالرتبية 
وامل�س���اواة بني الرجل واملراأة والتنمية 
وحري���ة التعب���ري  الت���ي يج���ب اأن تتخذ 
وتنف���ذ لانتقال م���ن الق���وة اإىل  الكلمة، 

وهي: 
الرتوي���ج للرتبية على ال�س���ام، وحقوق 
والت�س���امح،  والدميقراطي���ة،  الإن�س���ان 

والتفاهم املتبادل القومي والدويل، 
مكافحة جميع  اأنواع التمييز والتفرقة، 
واملمار�س���ات  للمب���ادئ   والرتوي���ج 
الدميقراطية يف جميع جمالت املجتمع، 
ومكافحة الفقر وحتقيق التنمية الذاتية 
وامل�س���تدامة الت���ي تفيد اجلمي���ع وتوفر 
لكل فرد اإطار حياة كرمية، تعبئة املجتمع 
اجلاحم���ة  الرغب���ة  تر�س���يخ  اأج���ل  م���ن 
بني ال�س���بان للبح���ث عن اأ�س���كال جديدة 
للتعاي�س، علي اأ�سا�س التوافق وال�سخاء 
والت�س���امح، ورف�س جميع اأنواع القمع 
لل���رثوة،  الع���ادل  والتوزي���ع  والعن���ف، 
وحري���ة الإع���ام، وت�س���اطر املعرفة. لقد 
ن�س »بي���ان » عام 2000 ال���دويل لثقافة 
ال�س���ام الذي وقعه 110 مايني �سخ�س 
يف كافة اأرجاء العامل، علي »اإلتزامي يف 
حيات���ي اخلا�س���ة ويف اأ�س���رتي وعملي، 
ويف جماعتي وبلدي واإقليمي، باحرتام 
حياة الأف���راد، ورف�س العن���ف، واإطاق 
الك���رم وال�س���خاء، واحلفاظ عل���ى الكرة 

الأر�سية، واإعادة ابتداع الت�سامن«.
ه���ذا ه���و م���ا ينبغ���ي فعل���ه، اأي اللتزام 
ال�سخ�س���ي مبث���ل ه���ذا امل�س���ار الذي يف 
و�س���عه اأن يقود، يف �س���نوات قليلة، اإىل 
اإج���اء الآفاق الداكن���ة القائمة يف يومنا 
ه���ذا، واإتاحة التعاي�س ال�س���لمي جلميع  
اأه���ايل الأر�س، الكثري م���ن بلدان العامل 
واأقاليم���ه وبلديات���ه، ا�س���توعبوا ثقاف���ة 
ال�سام يف د�س���اتريهم واأنظمتهم. ومن 
امله���م مب���كان اأن ي���درك الوعي ال�س���عبي 
اأن الوق���ت ق���د ح���ان لعدم قب���ول الإكراه 
والطاعة العمياء ل�س���لطة القوة لقد حان 
الوق���ت لكي يدرك اجلمي���ع اأن املواطنني 
مل يع���ودوا جم���رد رعاي���ا وم�س���اهدين، 
لل�س���عود يف املقابل اإىل  خ�سبة م�سرح، 
واخل���وف،  ال�س���مت  ع���ن  والتخل���ي 

والتحول اإىل ابطال ال�سام.

عن/ وكالة اآي بي اأ�س
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