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وصل ا

واتسـاب وفيـسبوك وتـويتر وغـيرها
ـلـفـقة لـنـشر االخـبـار والـفـديوهـات ا
ـضلـلـة والـتي ادت الـى اسـتـمرار وا
الــــــصـــــــراع االسـالمي االسـالمي . .
ثقف دخلوا في تعلم وا وحتى ا
ـتــاهـة عن طـريـق نـشـر اقـوال هـذه ا
لـــرجـــال دين مـــعـــتـــوهــ ومـــرضى
نـفسانـيون مـهووس بـافكـار هدامة
من هـــذا الــطـــرف او ذاك وكل طــرف
يـــهـــاجم الـــطــــرف االخـــر بـــوســـائل
واســالـيـب رخـيــصـة دون ان يــنــتـبه
ــواطـن بــانه يــســـاهم في تـــنــفــيــذ ا
مـشروع خـبيـث يشـغله عن مـصاحله
احلقـيقية في حتـقيق التـقدم والرفاه
االجتماعي . وانـتشر الكذب والدجل
والـشـعـوذة وتــبـادل االتـهـامـات وكل
يـدعي الـصـواب وغـيـره مـجـانب له .
وهم في حــقـيــقــة االمـر عــلى بـاطل 
حتــركــهم نــزعـات جــاهــلـيــة في حب
الظهور واخلوض مع اخلائض في
مـستـنقـعات اجلـهل والتـخلف ونـشر

تهافتة الهدامة االفكار ا
 فـــاين الـــصــدق واالمـــانــة واالخالق
احلـمـيدة والـقيم الـعلـيا واالنـسانـية

التي يتبجحون
 ¡U¹— UNÐ 

وبعد هذا كله . مالذي جنيناه 
 ماذا جنـت ايران من تصـدير الثورة
االسـالمـيــة غــيـر الــقـتـل والـنــزاعـات
سلحة في اخلارج والفقر والبطالة ا
فـي الـــــــداخل . ومـــــــاذا جـــــــنت دول
اخللـيج غير تـبديد الـثروات وصراع
ـلــوك . ومـاذا حـقـقت ـشــيـخـات وا ا
االحــزاب الـديــنــيـة في الــعـراق غــيـر
النهب والسلب والتـضحية بالشباب
والـــســلـم االهـــلي . ومـــاذا حــصـــلت
ســـوريــــا غــــيـــر االالم والــــتــــخـــريب
والتهجير  .  وكذلك اليمن وليبيا . .
ـصــري غـيـر  ومـاذا جــنى الـشــعب ا
البـطالة والـفقر والـصراعات الـدينية
 وهــــــنــــــالـك فـي الــــــطــــــريق االردن

غرب  واجلزائر وا
اين وصل الــصـــراع الــفــلــســطــيــني
االسـرائـيـلي الـذي حتـول الـى صراع
بـ جـنـاحي فــتح وحـمـاس ودخـلت
اسرائيل في خاصرة الضفة الغربية

ـتـطرف  الـراديـكالـي او اجلـهـادي ا
واالسـالمـي االيــــــراني حـــــــيث بــــــدأ
االخـير بـالتـمدد في سـوريا والـعراق
ـــقـــدســات حتت ذريـــعــة حـــمـــايـــة ا
االسالمـيـة اوال ثم بـذريـعـة مـكـافـحـة
االرهاب الحقا . اضـافة الى مساعدة

ـقابل  احلـوثـيـ في اليـمن  . وبـا
ـعـارضـة دعم احلـركـات االسالمـيـة ا
فـي ســـوريـــا ســـيـــاســـيـــا و مـــالـــيـــا
وتـمكـينـهم من السـيطـرة على مـنابع
الـــبــــتـــرول او تــــمـــويـــلــــهم من دول

خليجية .
 وفي الــعــراق  تــســخــيــر الــدولــة
ومواردها في زرع الشـقاق ب ابناء
الـــــشــــعب الــــواحـــــد بــــكل الــــطــــرق
والوسائل للوصول بهم الى الصدام
سلح  وقد بلـغت الذروة في تنفيذ ا
هذا اخملـطط عندمـا مكنت داعش من
الـسـيـطـرة على مـدن عـديـدة ثم جرى
ــدن وتــهــجــيــر الــســكــان تــخــريب ا
بــدعـوى اخــراجـهـم مـنـهــا وتـشــكـيل
مـيـلـيـشـيـات مسـلـحـة غـيـر مـسـؤولة
ــو وغــيـــر مـــنــضـــبــطـــة وجتـــاهل 
ـنظمـة في عمـلية ة ا وتوسـع اجلر
واسـعـة لــتـخـريب اجملــتـمع . مع بث
الـتفـرقـة الـطائـفـيـة ثم القـومـيـة على

نطاق واسع . 
وتدور االحزاب والـتحالفـات الدينية
احلـاكمـة في حـلقـة مفـرغة من الـفعل
ورد الـفـعل . ومـازالت داعش تـصول
وجتـــول في الـــعـــراق رغم ادعـــائــهم
بالـقضـاء علـيهـا . تـواجهـها فـصائل
مـسلـحة  ادت الى الـفوضى االمـنية
وتـــبــدد مــوارد الـــدولــة في نــزاع ذو
صـبـغة ديـنـيـة طائـفـيـة ال نهـايـة لـها
وكل طـرف يـدعي االسالم او تـطـبيق
الــشــريـعــة االسالمــيـة عــلى حــسـاب
الـــطـــرف االخـــر االسـالمي ايـــضـــا .
وتـعــززهم فـضـائـيــات عـديـدة تـنـشـر
الكـراهية واالعـالم التحـريضي ليس
في العـراق فقط بل في غالـبية الدول
العربـية لتمـزيق اجملتمعـات العربية
وتأجيج الصراع الداخلي وحتريض
االهــالي عــلـى الــغــلــو في الــتــطــرف
والــعـنف  ومن جــانب اخــر تـشــتـغل
وســـائل الــتــواصل االجـــتــمــاعي من

ـكن ان نــنــكـر الــتـآمــر عـلى انـنــا ال
مــنـطـقـتـنـا الـعــربـيـة  من قـبل الـدول
الــطــامــعــة  او الــتي لــهــا اجــنــدات
جيـوسـيـاسـية فـيـهـا  بـالرغم من ان
هـــنــالـك عــوامل داخـــلـــيــة مـن جــهل
وتخـلف فكري واجـتماعي تـساعدهم
عـلى تنـفـيـذ مخـطـطـاتهـم التـآمـرية .
واال مــاذا نــفــســر الــغــزو االمــريــكي
لـــــلـــــعــــراق او الـــــتـــــدخل الـــــروسي
وااليـراني في سـوريـا وكذلك الـتـمدد
االيـراني الــسـافـر في الــعـراق وعـلى
االخـص بــعــد االتــفـــاق الــنــووي مع

ايران . 
تحدة ان سعي اسرائيل والواليات ا
االمـريكيـة لضـمان االمن االسـرائيلي
 او بـاالحـرى الـتـوسع غـيـر احملدود
ـنـطـقـة لــهـا يـدفـعــهم دائـمـا جلـعـل ا
تعاني من ازمـات داخلية حتول دون
الـــتـــفـــكـــيـــر في عـــدالـــة الـــقـــضـــيــة
الفلسطينية ناهيك عن ايجاد السبل
الكـفيـلـة لتـحقـيق حل الـدولتـ على
اقل تـقديـر . كمـا انهم يـسعـون للـحد
من الـتـوجـهـات الـقـومـيـة والـوطـنـية
نحو التطور والـتقدم . وهم لتحقيق
هــــــذه االهــــــداف اليـــــســــــعــــــون الى
مـواجـهـات مـسـلحـة جـديـدة مع دول
الــــــطــــــوق الـــــعــــــربـي او الـــــعــــــمق
االسـتـراتـيـجي الـعـربي واالقـلـيـمي .
ـا هـنـاك وسـائل اخرى اشـد فـتـكا ا
ـنـطـقة واقل خـسـائـر وهي اشـغـال ا
في حـــروب داخـــلـــيـــة بـــ فــصـــائل
ـــعـــنى ان اهـــدافــهم مـــســـلــحـــة .  
تتـحقق على ايـدي السكـان احملليون
من خـالل زرع الــــشــــقــــاق بــــيــــنــــهم
وحتـريـضهـم على االنـدفـاع لتـحـقيق
سلحة مشاريـعهم الوهمـية بالقـوة ا
والــعـــمل عــلـى تــشــجـــيع احلــركــات
الراديـكالـية االسالمـية من الدواعش
سـلم و الـنصـرة وحتى االخـوان ا
لـلـحصـول عـلى السـلـطة والـثروة او
قابل فسح اجملال ايهامهم بها . وبا
لــلـــطــرف االسـالمي االخــر واقـــصــد
اجلــمــهـوريــة االسالمــيــة لــتــصــديـر
ـــفــهــومـــهــا االيــراني الى الــثــورة 
الـدول العـربيـة . وقد تـطور الـصراع
بـــــ الــــــطـــــرفــــــ االسالمــــــيـــــ 

ـرفـهــة . وصـفـقـة ـسـتــوطـنـاتـهــا ا
الــقــرن عــلى االبــواب والنـعــرف لــهـا
طــريـقــا . ومن اين ســتــمــر لــتــكـسب

اراضي وتزيح شعوبا 
ـــقـــدســـات . ويــوم  واين حـــمـــايـــة ا
القدس الذي يـتم االحتفال به كل عام
والـــقـــدس قـــد ســــجـــلت بـــاسم بـــني
صـهـيـون  . . والــقـنـيـطـرة واجلـوالن
دخــلت في اخلــارطــة االســرائــيــلــيــة
ـتمـددة عـلـى الدوام . انـهـا اكـاذيب ا
انـــطــلت عـــلى الـــشــعـــوب ومــازالــوا
يــخـوضـون في مــتـاهـة النـهــايـة لـهـا

اللهم اال اخليبة واخلذالن 
 وبعد هـذا كله نتسـائل من الذي نفذ
الـتـخريب والـتـقسـيم والـفرقـة . انهم
يــخـربــون بـيـوتــهم بـايــدهم  .  فـاين
ـــبــــاد الـــتي يـــدعـــون بـــهـــا واين ا
الــعــدالــة واحلق واالنــســانــيــة . اين
الـــفــكــر اخلالق والــفـن اجلــمــيل اين
الــعــقـيــدة الــســمــحـاء والــعــلم . اين
ـثـقـف الـعـربي ومـامــوقـعه في هـذه ا
اجلــلــجـلــة . من الــذي سـيــقــول كـفى
تحضر . لنبدأ من حيث بـدأ العالم ا
.  من الـــذي ســـيـــحـــررنـــا من قـــيــود
اضي وسالسل التاريخ .  من الذي ا
سيجدد الفكر الديني ويعيد تأسيس
فقودة القـيم االنسانـية واالخالقيـة ا
ـواطنة  ويعـيد اليـنا الوعي وروح ا
وصـيانـة الـكـرامـة االنـسـانـية . واين
االنــســان الــذي كــرمـه الــله بــاحــسن

تكر . 
من الذي سـيعيـد مكانـتنا احلـضارية
ــتـقــدمـة والـتـي اهـتـزت بــ الـدول ا
ـــمــارســـات الالانــســـانــيـــة الــتي بــا
مـارســهـا الــبـعض بــاسم الـدين . من
الـــذي ســــيــــحـــرر الــــدين من قــــيـــود
السياسـات الفاشلة ومن مـستنقعات
االحزاب الـسيـاسية الـتامريـة ويعود
بــنــا الى الــوعي الــديــني الــصــحـيح
ـبــني عـلى اسـاس حـريــة الـعـقـيـدة ا
ـمارسـات الـديـنـية الـفرديـة وحـريـة ا
ويـحــقق لــنـا الــتــضـامن اجملــتــمـعي
ـبني عـلى الـقـيم االنسـانـيـة العـلـيا ا
بــعــيـــدا عن الــصــراع فـي تــفــاصــيل
الــعــبــادات والــطــقــوس اخملــتــلــفـة .
ويخـلصنـا من انتقـاد وتسفـيه عقائد

االخرين .
 انـــنــا نـــعــيش وسط عـــالم مـــتــنــوع
وفــضـــاء واسع ونــســـيــر فـي طــريق
احلـداثة ان شـئنا ام ابـينـا .  وعلـينا
ــتــغـيــر وعـدم الـتــكــيف مع الــعـالم ا
ة الوقـوف في محطـات تاريخـية قد
والعمل على وفق قول الفقهاء بتغير
االحـكــام بـتـغـيـر االزمــان  وبـعـكـسه
فـانـنـا ســنـبـقى في صـراع مـسـتـمـر 
نراوح في مـكاننـا وننعـزل عن العالم
ونفـقد العلم والـثقافة والـفن والتقدم
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بـاتـون هـو قـائـد امـريكـي شارك
ـية الثـانية وان في احلـرب العا
والـده كــان ايـضـا" من الـضـبـاط
الـكـبــار وكـان يـود الــتـوجه الى
اجلــبــهه ومــر عـلـى مـســتــشـفى
االجــبالء رقم  93وامــر سـائــقه
ـستـشفى وكان بـان يدخل الى ا
الـعـقـيــد الـدكـتـور كـريـر تـفـاجئ
بوجوده وعلى غير ميعاد حيث
اسـتـقبـله الـرائـد تشـارلس بـانز
سؤول عن االستقبال الضباط ا
ــســـتـــشــفى ثـم اخــذه الى فـي ا
خـيـمة االسـتـقبـال حـيث كـان قد
وصل في الــتــو خــمــســة عــشــر
مريضا" من اجلبهه شرع باتون
ـــرضى واخـــذ ـــرور عـــلـى ا بـــا
يـــســـال عن مـــكـــان اصـــابـــة كل
مـريض وكـيف اصـيب بـهـا دون
ــدح والــثــنــاء ان يــقــصــر فـي ا
وصل بـاتـون الى الـرجل الـرابع
وكـــــان جــــنـــــديــــا" مـن جــــنــــود
الـــبــــطــــاريــــة ( ت ) مـن فــــرقـــة
ــيـدانــيـة رقم ( 17) ــدفـعــيـة ا ا
وكــان هــذا الــشـخـص قـد ســبق
وقــد شــخص مــرضه في مــركــز
االخالء بــانـه يــعــانـي من حــاله
شـــديـــده مـن حـــاالت ( صـــدمـــة
الــــقــــذائف ). وكــــان اجلــــنــــدي
مــنــكـمــشــا" عــلى ســريــره وهـو
يـــرجتـف فـــوقف بــــاتـــون امـــام
ريض السرير كعادته ثم سال ا
عــمـــا به اجـــاب الــرجل ( انـــهــا
اعصـابي ) وبـدأ يتـشـنج باكـيا"
بــصــوت مــرتـفـع عـنــدهــا صـاح
باتون غاضبا" ماذا قلت فاجابه
الرجل ثانية" استطيع ان اسمع
الــقــذائف وهــو اتـيـه الكـنــني ال
اســتـطـيع سـمـاع صـوتـهـا وهي
تــنــفـجــر الــتـفـت بـاتــون بــفـارغ
الــصــبـر نــحــو الــرائــد اتـلــر ثم

سـاله عـمـا يـتـحـدث هـذا الـرجل
مـــا عـــلــتـه ان كــان هـــنـــاك عــله
ريض ولكن تنـاول اتلر لـوحة ا
قـبل ان يتمـكن الطـبيب من الرد
عــلى اســالــة بـاتــون شــرع هـذا
يــــهـــذي صـــائـــحــــا" اعـــصـــابك
يــالـلـشــيـطـان لـسـت اال جـبـانـا"
رعـديـدا" يـا ابن الـكـلـبه اجلـبان
في تـلك الـلـحــظـة دخل الـعـقـيـد
كـريــر مع طـبــيـبــ اخـرين الى
خـيمـة االستقـبال وسـمع باتون
يــصـيح انـت عـار عــلى اجلـيش
علـيك ان تـعـود الى اجلـبهه كي
تــقــاتل رغـم انك لــست جــديــرا"
بــذلـك بل يــنــبـــقى ان تــقف الى
جـدار كي يـطـلــقـوا عـلـيك الـنـار
كان جـديـرا" بي ان اطـلق عـليك
الـنار االن لـعنك الـله قال بـاتون
هـذا وسحب مـسـدسه من قرابه
ولـوح به في وجه اجلـندي بـعد
اذ وبـيـنـمـا كان الـرجل يـرجتف
جـــالــســـا" في ســـريــره صـــفــعه
بـشــده بـيــده االخـرى واســتـمـر
يـصــرخ شـاتـمـا" العــنـا" عـنـدمـا
را بـاتون الـعـقـيد كـريـر صاح
اريـد مـنك ان تخـرج هـذا الرجل
من هـنـا فـورا" وال اريـد ان يرى
اؤالئك االبـطـال الـشـجـعان مـثل
هذا الـلقـيط يـصيح وكـانه طفل
سدس الى صغير اعاد باتون ا
قــــــرابه وشــــــرع في مــــــغـــــادرة
اخلــيــمـــة لــكــنه الـــتــفت فــجــأة
وشـاهـد اجلـنـدي يــبـكي فـنـدفع
نــــحـــوه وصـــفـــعه مـــرة اخـــرى
وكـانت الـضـربه شـديـده بـحيث
طـارت اخلـوذه الـتي كـانت على
راسه فتـدحرجت خارج اخلـيمة
لم يـعد كريـر يحـتمل ذلك فوقف
بـــ اجلــنـــدي وبــاتـــون وهــنــا
اســــتــــدار بــــاتــــون وخــــرج من

اخلــيـــمــة بــيــنـــمــا كــان يــغــادر
ـسـتشـفى. قـال باتـون لـلعـقـيد ا
كريـر انني ارفض ان يـبقى مثل
اؤالئك االنــذال يـتــســكــعـون في
مـسـتــشـفـيـاتـنـا قـد نـضـطـر الى
اطالق الـنـار عـلـيـهم في يـوم ما
او نــكـون قـد انـشــأنـا جـيال" من
البـلداء ضـعفاء الـعقـول ثم ترك
ـسـتـشـفى وهـو مـازل مـنـطـقـة ا
ســاخـطــا" يـتـمــتم مـشــمـئـزاً من
ج الـنـاس الذين يـدعـون انهم
مصـابون بـصدمـات عصـبيه ثم
اردف يـــنــبــغي اال يـــســمح لــهم
سـتشفى مع بـالبقـاء في نفس ا
شـجـعــان اجلـنـود لـكن في وقت
الحق اكـد الــطـبــيب الـنــفـسـاني
ـــــرضـى ذلك تـــــشــــــخـــــيــــص ا

اجلندي.
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وبعد يوم كان برادلي يجلس
قـصورة حيث دخل في عربـته ا
رئيس اركانه مصحوبا" بجراح
الفيلق وقدم له صفحه مطبوعة
عـــبـــارة عن تـــقــريـــر شـــامل من
الــعــقــيــد كــريــر عــمــا حــدث في
مـسـتـشـفى االجالء رقم  93ذهل
بــرادلي لــهـذه احلــادثه وسـال (
كــ ) ان كـان هـنــاك اخـرون قـد
شـــاهــدوا ذلك الــتـــقــريــر فــكــان
اجلـواب بــالـنــفي فـامــر بـرادلي
بــان يـضـعه في خــزانـة احلـديـد
ويـوصد بابـها واال يذكـر ما فيه
الحـد اصـبح بــرادلي في مـوقف
مـحيـر للـغـاية طـبقـا" للـقوانـي
كـل من اجلـــيــــشـــ االمــــريـــكي
واالنـكـلـيزي ان عـلى بـرادلي ان
يـــرفع الـــتـــقــريـــر الى الـــرئــيس
بــاتـــون وهـــو في هـــذه احلـــاله
ــرجع ايــزنــهــاور قــد تــخــطى ا
االقـل عـلى ان الـفـضــيـحه كـهـذه

ـســتـحـيل يـكــاد ان يـكــون من ا
اخــفــائـــهــا داخل جـــيش عــامل
خـالل يــــوم او يـــــومــــ عــــرف
جمـيع من كان في اجلـزيرة بان
بـــاتــــون هــــاجـم جـــنــــديــــا" في
ـستـشـفى فحـمل الـصـحفـيون ا
هـذه االخـبـار مـعـهم الى شـمـال
افريـقيا وبعـد ذلك اصبحت ب
يدي ايزنهاور في تقرير مفصل
رفـعه الـيه مكـتب اطـبـاءه الـعام
في نـفس الــلـحـظه كــانت فـيـهـا
جيوش باتون على وشك دخول
مـسينـا منتـصرا" وعنـدما كانت
الـقـوات عــلى وشك االسـتـسالم
ثم اتــخـذ ايــزنــهــاور الــطــريـقه
ـمــكـنـه الـوحــيـده امــامه فــقـد ا
جــــــــلـس ثـم خط راســــــــالـه الى
بـاتون يـطلب منه فـيهـا ان يقدم
خــطــيــا" االســبــاب الــتي دعــته
لـــلــقــيــام بــتــلك االعــمــال كــانت
كـلـمـات الـرســالـة قـويـة ال لـبس
فــــيـــهـــا وال ايـــهـــام انـــني ادرك
تـمـامـا" احلاجـة لـشـدة والـعنف
ـعـركــة افـهم بـكل في مـيـاديـن ا
جالء ان االجــــراءات الــــقــــويـــة
الـــصــــارمـــة الزمه لــــتـــحــــقـــيق
ـرغـوب بهـا لـكن هذا االهداف ا
اليـــعــني الــوحــشـــيه وحتــقــيــر
ـرضى او اظهـار السـخط غير ا
رؤس رغم انه توازن امام ا ا
اظــهـــر في الــرســـالــة تـــقــديــره
العـظيم خلـدماته الـرائعه اثـناء
احلمـلـة على صـقـليـا وتابع في
الــرسـالــة انه اذا كـانت مــعـضم
نـسوبه له صـحيحه الـدعاوى ا
ـعن التعويضات فان عليه ان 
والترضـيه الالزمة باالعتذار او
ـــعـــنـــيــ غـــيـــر ذلك لـالفـــراد ا
واخيرا" وضح فـي رسالته بانه
ـكنه ان يـتـحـمل التـصـرفات ال
الـتي وصفت له في الـتقـرير من
اي انـسان مـهـما سـمـيت رتـبته
ـثل واخـيـرا" جـمع ايـزنـهاور 
الــصــحــافه واخـبــرهم الــقــصـة
ؤسفه كما عرفها وحدثهم عن ا
االجـــراءات الـــتي اتـــخـــذهــا ثم
اضـاف بـانه سـيـرسل مـسـاعـده
اخلاص الى صقليا كي يتحدث
ــثـــلـــ اخــرين مع بـــاتـــون و
ــعــرفه فــعل مــجــنــدي اجلـيش
السابع اجتاه هذه احلادثه لكن
عـلـيـنـا هـنـا ان نـعـتـرف بـفـضل
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بغداد

الـصـحــفـيـ الــذين وافـقـوا عن
ـــوقف طـــيب خـــاطـــر بــســـبب ا
الـعـســكـري احلـرج ومــا يـحـدث
من اثر عـنيف لهـذه القصه على
تـحده على ان شعب الـواليات ا
يـتموا هـذه القضـية والواقع ان
ـارس علـيهم اي ايـزنـهاور لك 
ضـغط مـباشـر او اي مـراقبه بل
عـلـمـوا كــانـاس احـرار يـدركـون
انـه مــــــــــا مـن شـئ يــــــــــرفـع من
ـــان فـي هـــذه مــــعـــنــــويــــات اال
الـــلــحـــظـــة احلــرجـــة اكـــثــر من
مــعــرفــتــهم بــان بــاتــون افــضل
جـــنــــرال مـــظــــفـــر فـي اجلـــيش
االمريـكي على االطالق وفي 20
اب وبــعــد اطــعــام الــغـذاء ســلم
بـلس رئـيس جـراحي ايـزنـهـاور
الــرســالــة الى بــاتــون في مــقــر
ـلـكي وفي قـيـادتـه في الـقـصـر ا
تــلك الــلــيــلـه ســجل بــاتــون في
مــــفــــكـــرته مـن الـــواضـح انـــني
اســـتـــعـــجـــلت فـي مـــا قـــمت به

عرفة. بسبب نقص ا
اما الـدافع الذي دعاني الى ذلك
فـــقـــد كـــان صـــحــــيح" النـــني ال
اســـــتــــطـــــيع الـــــتــــغـــــاضي عن
التمارض في هذه الضروف انه
ال يـخــتــلف ابــدا" عـن االمـراض
ـتـفشـيـه انـني اعـتـرف تـمـاما" ا
بان اسلـوبي كان خاطئ" وانني
ســاحـــاول الــتـــكــفــيـــر وتــقــد
التـرضـيـة الالزمه وانـني السف
اشــد االسف عن احلـادث واكـره
كل الـــــكـــــره ان اثــــيـــــر ســـــخط
ايــزنــهــاور بــيـــنــمــا اشــعــر في
صمـيم قلـبي بـرغبه جـامحه في
ادخال السـرور الى نفسه ودون
لـوكـاس في مـفـكـرته بـان بـاتون
ــا قــد نــال عـقــابه واصــبح كــا
متادبا" تماما" راضيا" بان ينفذ
ـا في ذلك كـلـمـا اقـرحـتـه عـلـيه 
عــدم الـعــودة مـطــلـقــا" الى مـثل
هــذه الـعــمل كـان ايــزنـهــاور قـد
اصــــر عـــلى ان يــــقـــدم بــــاتـــون
اعـتـذارا" علـنـيـا" وطبـقـا" لـكذلك
اســـــتـــــدعى جـــــمـــــيـع اطـــــبــــاء
ـرضي ومـجنـدي مـسـتـشفى و
االجالء رقم  93الــــذين كــــانـــوا
شـهـود عــيـان عـلى احلـادث الى
ـلــكـي وفي الــســاعـة الــقــصــر ا
احلـاديـة عــشـر صـبــاحـا" وبـعـد
حـضـور الـقـداس فـي الـكـنـيـسـة

ـلكـيـة الصـغيـره ضـهر بـاتون ا
امـام اجلــمـيع لـيـعـبـر عن اسـفه
عـلى عـمله الـطـائش بـينـمـا كان
اجلنـود واقفـ با سـتعـداد تام
شرع بـاتـون يـحدثـهم عن قـصة
صــديق له اقــدم عـلى االنــتـحـار
عـندمـا اصابـته نوبه من الـكأبه
والـــغـم الــــعـــظــــيم فـي احلـــرب
ية االولى وقد شعر باتون العا
بـانه لـو وجـد حـ ذاك شخص
على مـعـاملـته بـعنف شـديد كي
يـــرجـع الـــيه بـــعض احلـــكـــمـــة
والـتـعــقل النـقـذ حــيـاته بـعـد اذ
انـتـهى االسـتـعـراض وانـصرف

اجلنود.
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وفــيـمــا بـعــد جتـول بــاتـون في
جميع فرق اجلـيش والقى كلمة
امـام كل فرقـة تتـضمن اعـتذارا"
اخــر وكـــتب في مـــذكــراته وفي
مــــعــــامالت لــــكم اخــــطــــات في
ـا مـنــاســبـات كــثــيـرة جــدا" ر
اثناء االنتـقاد او التكلم بصوت
مــرتـــفع انــني اسف لــذلك واود
ان اؤكـد لكم انـني عنـدما انـتقد
او الــــــــــــــوم او اوبـخ اكـــــــــــــون
مـوضــوعـيــا" وغـيــر ذاتي ابـدا"
انـنـي اقــوم بـذلـك النـنـي اعـرف
انه لو سمح لكم بـان تعملوا ما
يـحــلــوا لــكم وان تــفــشــلـوا في

وقـايـة انـفـسـكم او ان تـفـشـلـوا
في جعل الـطريق خـالـيا" فـانكم
دون ريب تـــعــضـــون انــفـــســكم
للـجراح او لـلمـوت ولكن مـقابل
كل رجـل وبـــخــــته فـي اجلـــيش
ن اثـنـ عـلـيهم هـناك االالف 
ـيل لـتـذكـيـر غـيـر ان االنـسـان 
االخطـاء اكثـر بكـثيـر من تذكـير
ـدح والـثـنـاء اريـد مـنـكم ايـهـا ا
الـضـبـاط ان تـشـرحـوا لـلـجـنود
االخـرين الـذين يـعـتـقـدون انني
ـا يـجب الـدوافع الـتي اعـنف 
تـدعــوني الى ذلك وان تــعـبـروا
لـــــــهم عـن اســـــــفـي بـــــــكـل حب
واخـالص وفـي ايـــــــــلـــــــــول في
االجـتمـاع الـعام لـتـقد الـشـكر
لـــرئـــيـس الـــصـــلــــيب االحـــمـــر
االمـريــكي عــلى اجملـهــود الـذي
كـان الـصـلـيب االحـمـر يـقـوم به
خلدمـة اجلـنـود انتـصب بـاتون
ــنـصـة وقـال لـقـد واقـفـا" عـلى ا
ناسب ان اقف هنا وجدت من ا
ايــهـا االخــوان كي حتــكـمـوا ان
كـــنت فـــعال" ابن الـــكـــلـب الــذي
تـــتـــخـــيـــلـــونـه ام ال فـــهـــتف له
اجلــمــهــور هــتــافــا" بــلغ عــنــان
الـــــســــمـــــاء ولــــعـل مــــشـــــاعــــر
ـوجـودين فـيـهـا فـيـمـا يتـعـلق ا
بـالـتـمـارض لم تــكن تـخـتـلف ال

قليال" عن مشاعره.
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وفي رد بــــاتــــون عـــلـى كــــتـــاب
ايــزنـــهــاور انـه لم يــكـن يــنــوي
ظهر التهور مطلقا" ان يظـهر 
او القسوه في معـاملته للجنود
لـقد كـان انصب عـمله ومـحاولة
تـــرســــيخ الـــتـــقــــديـــر الـــعـــادل
اللـتـزامـاتهـا كـرجـال وجـنود ثم
اشــار الى قـــصــة صــديـــقــة في

ية الثانية. احلرب العا
ناسبة ان كال انني اذكر بهذه ا
من صديقي هذا واالطباء الذين
ناقـشت معهم قـضيته اكدوا لي
انه لــو كـبح جــمــاحه بــصـرامه
وشــــده حـــ بــــدر مــــنـه ســـوء
التـصـرف المكن اعـادته حلـالته
الــطــبـيــعــيــة ثم انــهى رســالـته
بـالـقـول ان ذكـرى هـذه احلـادثه
جـــعـــلــتـه يــحـــاول اســـتـــخــدام
ـقـتـرحه لـكن بـغـير الـعالجـات ا
مـــهــاره وبــعـــد كل حــادث كــنت
اذكر الضباط الذين معي بانني
ــا انـقــذ روحــا" خــالـدة وكل ر
ـا فـعل ذلك لم يـقــنع الـقـيــاده 
وكـان هـنـاك مـحـكـمـة عـسـكـريـة
توصي باما يعود الى الواليات
ــتـــحـــده او يـــنـــزل رتــبـه امــا ا
ايـزنــهـاور لم يــتـخــذ اي اجـراء
ــصــلـحه ضــد بـاتــون فــفـضل ا
ــــصـــــلــــحه الـــــعــــامـــــة عــــلـى ا
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