
 وميين الناحية االمنييية راأى اخلبيير االمني ه�شام 
الها�شمييي، انييه "على الرغم من �شييدور امر ب�شحب 
اجهييزة ك�شييف املفتجييرات اال ان نقيياط التفتي�ييش 
يف املحافظييات اجلنوبييية مازالييت م�شتمييرة يف 
ا�شتخدامها وهذا يرجييع اىل الروتني القاتل املتبع 
لدى هييذه املوؤ�ش�شات واي�شا لعييدم اعتمادها على 
القييرارات ال�شفهييية التييي تنطلييق ميين امل�شوؤولييني 

التنفيذيني مثل القائد العام للقوات امل�شلحة".
 وتابييع ان "الق�شيياء الع�شكييري او جهيياز االميين 
الداخلي غر م�شوؤول عن ملفات الف�شاد التي حتدث 
عيير ال�شفقات النييه ملفا اداريا ويتييم حتويله اىل 
هيئة النزاهة والتي بدورها اىل الق�شاء ومايخ�ش 
الق�شيياء الع�شكري هو يناق�ييش امللفات التي تتعلق 
بالتج�ش�ييش واخليانيية واملو�شوعييات التييي تتعلق 

بالتهديد اخلارجي".
 واو�شييح الها�شمييي انييه "يف حييال مييرور العجلة 
املفخخيية عيير ال�شيطييرة يف وقييت عييدم فاعلييية 
جهيياز ك�شف املتفجرات الييذي ميلكه ال�رشطي فان 
القانييون يعاقب رجل االمن بالتق�شر وو�شعه يف 
�شجن واي�شا عقوبة اخرى وهي ال�شجن االحرتازي 

من ثم طرده".
 ويييرى الها�شمييي اأن هنيياك اأكيير ميين 90 �شيارة 
وجهييازا لك�شييف املتفجييرات تقبييع يف املخييازن 
ميين دون ا�شتعمال، لكنه اأ�شييار يف الوقت ذاته اإىل 
وجود م�شيياكل اإدارة وقانونية وتقنية متنع وزارة 

الداخلية من املبا�رشة با�شتخدام تلك االأجهزة.
خم�ش�شيية  االأجهييزة  تلييك  اأن  امل�شيياكل  اأوىل   
لال�شتخييدام يف ق�شم الكمارك ال يف نقاط التفتي�ش 
االأمنييية، وثانيها، ح�شب قييول الها�شمي، اإن هناك 
ق�شايا ف�شاد غيير حم�شومة مرتبطة با�شتراد تلك 

االأجهزة.

 مل يكن جهاز الع�شييا ال�شحرية والذي حتمله افراد 
ال�رشطيية العراقية، وكلهم امل يف ان يعروا بف�شله 
علييى متفجرات تخطييف االرواح يف �شييوارع بغداد 

واملييدن العراقييية، هييو احلكاييية الوحيييدة 
الكيير ف�شيحيية يف �شفقة اجهييزة الك�شف 
عن املتفجرات، كانت هناك القطعة االكر 
 ZBV يف هييذه ال�شفقيية.. وهييي عجليية
االمريكية املن�شاأ والتي تقوم بالك�شف عن 
املتفجييرات يف ال�شيارة التي متر بالقرب 
منهييا، وقييد بيعييت اىل وزارة الداخلييية 
ب�شعر مليييار و580 مليون دينار اي ما 
يعييادل مليون و264 الف دوالر مع ان 
�شعرها احلقيقي والر�شمي كما موجود 
يف �شجالت ال�رشكة امل�شنعة هو 690 
الييف دوالر!.وهنييا يظهيير جنييم جديد 
يف ال�شفقيية.. )�شنك�شييف عيين هويته 
الحقا( طاملا امثاله وقفوا يف الظل، 
يديييرون ال�شفقات واالمييوال، ولهم 

دوما ح�شة اال�شد.
 ربح عجليية الي ZBV الواحدة مغر 
الييف دوالر،   574 بلييغ  اذ  متامييا 
لي�شبييح الربح االجمييايل لعجالت 
و166  ماليييني  خم�شيية   ZBV
الييف دوالر امريكييي لييو �رشبنييا 
ربح العجليية الواحدة يف عددهن 

وهو ت�شع عجالت.
 كان الرجييل الذي يدير ال�شفقة 
بالظييل ومعييه احمييد البييدران، 
يومييذاك، اكيير �شعييادة من اي 
وقييت م�شييى، يومهييا ان �شعر 
�ييرشف الييدوالر هييو 1250 
دينييار للييدوالر الواحد وذلك 

بعييد التوقيع يف حني ان �شعر 
�رشف الدوالر عند احالة العقد كان 1480 دينارا 
للييدوالر الواحد، لتحقييق �رشكة واحيية البادية من 
هدية ت�شديد جمانية ارباحا بلغت مليونني و590 
الييف و484 دوالر لت�شيياف اىل اربيياح ال�شفقيية.  
وكاأن ثميية ميين ي�شمعهما ومن معهييم يف ال�شفقة 
وهم يرددون لييوزارة الداخلية ما قاله ال�شياب يف 

وجع "هداياك مقبولة هاتها".

يومهييا   

كانييت كتييب بييدر �شاكيير ال�شياب 
وكتب اخرى يف �شارع املتنبي ت�شتعل بها النران 
الن �شيارة مفخخة مييرت عر نقاط تفتي�ش �شارع 
الر�شيييد واملبنييى القدمي لييوزارة الدفيياع ولتحدث 
تفجرا عنيفا عنييد مقهييى ال�شابندرمت�شببا مبقتل 

38 �شخ�شا وا�شابة الع�رشات.

 املفارقيية وحدهييا يف العراق، جتعييل من م�شارات 
لنييدن  يف  ولكيين  تلتقييي،  املييوت 
م�شييار  انتهييى  حيييث 
ريفهييا  اىل  ال�شفقيية 
قبييل ان يعييود ل�شوارع 
اأزاح  فيمييا  بغييداد، 
متحييف احلييرب امللكي 
يف بريطانيييا ال�شتارعن 
�شيييارة دمرهييا انفجييار 
العا�شميية  يف  عنيييف 
2007، انها  بغييداد عييام 
واحدة ميين ال�شيارات التي 
النييران يف  بهييا  ا�شتعلييت 
تفجيير �شييارع املتنبي يف 

ذلك العام.
 ZBV الكا�شفيية  العجليية   
علييى  اال  العثييور  ت�شتطييع  مل 
وي�شكييي  زجاجييات  ثييالث 
بداخييل �شيارة يف النجف رغم 
تلييك املاليني ميين الييدوالرات 
التييي انفقتهييا الداخلييية، اال ان 
العجييالت الت�شييع مل تنجييح يف 
الك�شييف ال عن ر�شا�شيية واحدة 
وال عن مفخخة �شييوى ان واحدة 
من تلييك العجييالت �شبطت ثالث 
زجاجييات وي�شكييي يف حمافظيية 
النجييف يف �شيييارة كان �شائقهييا 
قد خبيياأ الزجاجات يف بطانة باب 
ال�شيارة القريب منه. وذلك الن قدرة 
عجلة ZBV على ك�شف املتفجرات 
ال يتجاوز مداهييا مرتا ون�شف املرت 
عجليية  بييني  امل�شافيية  ان  حييني  يف 

لك�شييف  ZBV وال�شيييارة املفحو�شة هو اكر ا
ميين مرت ون�شف ويف احيان مرتين، وبالتايل فان 
اي �شيييء خمبيياأ يف الن�شف االآخر ميين ال�شيارة ال 
ت�شتطيييع بكل االحوال ك�شفه، رمبا ذلك فات �شائق 
ال�شيييارة املتوجهة اىل النجييف ولو خباأ زجاجاته 

الثييالث يف الن�شييف االآخيير من �شيارتييه لنجح يف 
عبورها وق�شاء ام�شية ممتعة.

"ليتييه ينفجر.. ليته ينفجر.." هذا ما ينقله �شباط 
يف وزارة الداخلييية عن اللييواء جهاداجلابري وهو 

يتحدث عن جهاز الروبوت نوع �شايكلوب.
عيين  الك�شييف  اجهييزة  ف�شيحيية  ميين  اآخيير  وجييه   
املتفجييرات، حيييث كان يتمنييى ان تنفجيير قطييع 
جهاز الروبوت )�شايكلوب( التي ا�شتوردها لتغطي 
علييى �شوء تقديره او علييى تواطوؤه، وذلك ما حتدده 
املحاكييم العراقية لكنه ظييل يردد "ليتييه ينفجر"، 
وال احييد يعييرف اي�شييا ملاذا عمييد مدييير مكافحة 
املتفجييرات اىل تف�شيييل جهاز)�شايكلييوب( علييى 
جهيياز )التالييون(، مييع ان االول ف�شييل يف جميييع 
اختبييارات الفح�ش من قبل جلنة الفح�ش والقبول 
)اجلورنييال( تن�ييرش يف حلقييات مقبليية كيييف ان 
�شباطا ميين جلنة الفح�ش والقبييول حتف�شوا على 
هييذا اجلهازواجهزة اخييرى يف العقييد 2/ 2007. 
االجابيية علييى ذلك تكمن بني طيييات كتاب لوزارة 
الداخلييية حيث ت�شع ثقتها يف غيير حملها عندما 
ا�شتعانييت باجلهيية امل�شتفيييدة فنيا وهييي مديرية 
مكافحة املتفجرات والتييي يبدو انها كانت ت�شعى 
اىل فائدة اخرى غر فنية، ملا جنحت يف ذر الرماد 
بالعيييون يف فحوى كتابهييا ذي الرقم 1329 يف 
الثاميين ميين ني�شييان عييام 2007والذي يييرد فيه 
"ال مانييع لدى املديرية من ا�شتبييدال اجلهاز )اي 
الروبييوت التالييون( بجهيياز غربي اخيير يحملنف�ش 

املوا�شفات".
 انهييا بداييية حكاية جهيياز الروبييوت )�شايكلوب(، 
وكيييف جييرى ا�شتبدالييه ليكييون بديييال عيين جهاز 
)التالييون( االمريكييي املتطييور والذي يبلييغ �شعره 
نحييو 250 الييف دوالر مييع ملحقاتييه يف حني ان 
�شعيير جهاز )�شايكلوب( هييو 50 الف دوالر منفردا 

ومن دون ملحقات.
 وا�شييار اىل ان "بع�ييش و�شائييل االعييالم ت�شيع ان 
اللجييان املرتبطيية برئي�ش الييوزراء ال�شابييق وابنه 
احمييد املالكييي هييو امل�شييوؤول عيين هييذه امللفييات 

اخلطرة وهنا يقع املواطن يف �شبابية كبرة".

الدف��اع األمريكية تصادق على بيع طائرتين حربيتين للعراق بقيمة 65 مليون دوالر

ة   بحث اإبراهيم اجلعفرّي وزييير اخلارجيَّة العراقيَّ
يف ات�شال هاتفيٍّ مع االأمني العامِّ جلامعة الدول 
رات التي �شهدتها  يية اأحمد اأبييو الغيط التطييوُّ العربيَّ
ام القليلة  يية -الرتكيَّة خالل االأيَّ العالقات العراقيَّ

املا�شية.
اأم�ييش ان   ذكيير بيييان ملكتييب وزييير اخلارجييية 
االأو�شيياع  “ُم�شتجييّدات  اي�شييا  بحثييا  اجلانبييني 
يية يف العييراق، واحلييرب �شييدَّ  يية، واالأمنيَّ ال�شيا�شيَّ

ع�شابات داع�ش االإرهابيَّة”.
“اجلامعيية  البيييان  بح�شييب  اجلعفييرّي  وطالييب   
يية باتخيياذ موقييف داعييم للعييراق، وتاأكيييد  العربيَّ
رف�شها دخول القوات الرتكيَّة لالأرا�شي العراقيَّة، 
ُم�شيييداً باملوقف امُل�رشِّف جلامعيية الدول العربيَّة 

ل  ، ودعمهييا للعراق الأوَّ ل الرتكيِّ يف رف�ييش التدخُّ
مييرَّة باالإجميياع يف �شهيير كانييون االأول/دي�شمر 

العام املا�شي”.
 واو�شييح اجلعفييري، اأنَّ “العييراق دعييا امُلجتَمييع 
الدويلَّ للوقوف اإىل جانبه يف حربه �شدَّ ع�شابات 
يية ب�رُشُوط قدمهييا ملجل�ش االأمن،  داع�ييش االإرهابيَّ
والتزمت بهييا بلدان العامل كافيية،” داعيًا اجلانب 
“اإنهيياء �شفحيية االنتهيياك الرتكيييِّ  اإىل  الرتكيييَّ 
لل�شيييادة العراقيَّة من ملفِّ العالقات الثنائيَّة بني 

بغداد واأنقرة، وااللتزام بقوانني ُح�شن اجلوار”.
 ميين جانبييه اأكييد االأمييني العييامُّ جلامعيية الييدول 
يية اأحمييد اأبو الغيييط بح�شب البيييان “تاأكيد  العربيَّ
يف  الرتكيييَّ  ييل  التدخُّ يية  العربيَّ اجلامعيية  رف�ييش 
“اجلامعيية  اأنَّ  اإىل  العراقّييية،” ُم�شييراً  االأرا�شييي 
يية تدعييم اأميين، وا�شتقييرار، ووحييدة العراق،  العربيَّ

ل خارجيييٍّ يف �ُشوؤُونييه الداخليَّة،”  ومنييع اأيِّ تدخُّ
يية �شتيُكثيِّف ُجُهودها،  كا�شفييًا اأنَّ “اجلامعة العربيَّ
وحواراتهييا مييع خُمتِلف دول العييامل، واملنظمات 
يية الإنهاء  يية لل�شغييط علييى احلكوميية الرتكيَّ الدوليَّ

االنتهاك الرتكيِّ لالأرا�شي العراقيَّة”.
 فيمييا يعقييد جمل�ييش االمن الييدويل، يييوم االثنني 
املقبييل جل�شيية طارئيية بنيياًء علييى طلييب العييراق 

ملناق�شة االعتداءات الرتكية.
 وك�شييف م�شدر حكومي ،ان "جمل�ش االمن الدويل 
�شيعقييد جل�شتييه الطارئيية بخ�شو�ييش التجاوزات 
الرتكييية علييى االرا�شييي العراقييي يييوم االثنييني 

املقبل".
 واأعلنييت وزارة اخلارجييية العراقييية، عن تقدميها 
طلبييًا ر�شميًا اإىل جمل�ش االأميين الدويل لعقد جل�شة 
طارئيية ملناق�شة التجيياوز الرتكي علييى االأرا�شي 

العراقية والتدخل يف �شوؤونه الداخلية، اإ�شافة اإىل 
قييرار الرملان الرتكي الذي جدد مبوجبه ا�شتمرار 

وجود القوات الرتكية املت�شللة داخل العراق.
 وحمييل العييراق جمل�ييش االأميين م�شوؤولياته جتاه 
التجيياوز الرتكييي و�رشورة اتخاذ قييرار من �شاأنه 
و�شع حد خلرق القوات الرتكية لل�شيادة العراقية.  
احلكوميية االحتادييية العراقية ب�شقيهييا الت�رشيعي 
والتنفيييذي، رف�شييت ب�شييكل قاطع وجييود القوات 
الرتكييية علييى اأرا�شيها واعترتها قييوات معادية 
للعراق واعتداء على ال�شيييادة العراقية، ف�شال عن 

رف�ش ال�شعب العراقي بكل طوائفه ذلك التواجد.
 يف الوقت الذي اعلن فيه النائب عن ائتالف دولة 
القانييون كامل الزيييدي، ان عددا ميين الدول ابدت 
دعمهييا للعييراق لعقييد جل�شيية جمل�ييش االمن جتاه 

التدخالت ال�شافرة لرتكيا بال�شاأن العراقي
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 �شادقييت وزارة الدفيياع االمركية علييى �شفقة بيع 
 )Cessna AC-208( طائرات من طراز �شي�شنييا
، للعييراق بقيميية 65 مليييون دوالر مييع قطييع غيييار 
وملحقاتهييا االخرى.  وكالة تن�شيييق االمن الدفاعي 
اخلا�شيية باملبيعييات اخلارجييية يف وزارة الدفيياع 
موقييع  ن�ييرشه  بيييان  يف  )البنتاغييون(  االمريكييية 
)UPI( االخبيياري االمركي اأم�ش قالت  ان “وزارة 
الدفاع االمركية �شادقت على �شفقة بيع طائرتني 
ميين طراز �شي�شنييا )AC-208( ، للعراق بقيمة 65 
مليييون دوالر مييع قطييع غيييار وملحقاتهييا االخرى 
حيييث مت اعييالم الكونغر�ش بخ�شو�ييش ال�شفقة اول 
ام�ييش اخلمي�ييش".  وا�شافييت الييوزارة اأن “ال�شفقيية 
تت�شميين �ييرشاء طائرتي �شي�شنا جمهييزة مبن�شومتي 
)LAU-131( الطالق �شواريييخ هيل فاير مثبتة 
علييى كل من جناحيها". وبينت الوزارة اأن “ال�شفقة 
ت�شتمييل علييى منظومتييي انييذار الكرتونيتييني طييراز 
 ،)  AN/AAR – 60( و   )  AN/ALE-47(
للتنبيه �شد ال�شواريخ املوجهة املعادية والت�شوي�ش 
 ،)AN/AAQ – 35(  عليها و ف�شال عن منظومة
الب�رشييية االلكرتونية حتت اال�شعيية احلمراء، ا�شافة 
اىل قطييع الغيار واجور نقل الطائييرة وقطع متنوعة 
اخييرى".  ومتتلك بغييداد ا�شال �شتة طائييرات �شي�شنا 
ميين طييراز AC-208  و C-208  ا�شرتتها العام 
2008، وت�شتخدم هذه الطائرات يف ا�شناد عمليات 

اجلي�ش العراقي الع�شكرية �شد تنظيم )داع�ش(.

بغداد - خاص

)الجورنال( تواصل تحليل الوثائق الخاصة بصفقة كشف المتفجرات المثيرة للجدل

القضاء اليعاقب المتورطين ولماذا كان مسؤول كبير في الداخلية يردد"ليته ينفجر.. ليته ينفجر"؟ 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

منذ عام 2007 اىل االن 
ظل ملف اجهزة الك�شف عن 

املتفجرات )غري املطابق(
ملوا�شفات ا�شترياده 

وعمله يف تفادي وقوع 
هجمات ارهابية,ظل حبي�شا 

لت�شريحات و�شجاالت 
�شيا�شية ونيابية وق�شائية..

ممنـوع من النشر

 تحرص )الجورنال( من خالل نشر هذه المعلومات والوثائق الخاصة بصفقة كشف المتفجرات »a.d.e« السونار الى بيان حقيقة ما جرى في كواليسها.   وتتعهد )الجورنال( لكل من يرد اسمه الصريح فيها بحق الرد او تنويه
التوضيح عبر صفحاتها وفي نفس المكان من دون اي تغيير لما سيرد في تلك الردود او التوضيحات وبكل حيادية وأمانة ومهنية, الن هدف )الجورنال( الحقيقة والشيء غيرها.  كما تؤكد )الجورنال( للرأي العام العراقي 

استمرارها بنشر حلقات متسلسلة اسبوعيا وبواقع حلقتين كل يوم احد وثالثاء عن اسرار وخفايا هذه الصفقة واالشخاص المتورطين بها

الحلقة الخامسة

بين بناء األسيجة وهدمها.. 
قبضة معول وإرادة إنسان

د. طالب محمد كريم 
 تبنييى االأ�شيجة عييادة لر�شم احلدود التي تف�شل بني امل�شاحات املكانييية، �شياج البيت، امل�شجد، 
املقهييى، املوؤ�ش�شييات، وغرهييا التييي تر�شد اىل حتديييد العالقات وفييق مقولة احلرييية التي تر�شم 

معاملها واأطر الرتاكم الثقايف االجتماعي لالجتاه اخلطي للزمن.
 عندمييا بنييت ال�شني �شورها االأفقييي الطويل كانت تهدف اىل منع اخرتاق العييدو للجدران االآمنة 
وتعطييي ر�شاليية اطمئنان لل�شعب.  وعندما تبني الدول اأ�شيجيية حلدودها ت�شر اىل احرتام املكان 
الذي يرمز اىل ال�شيادة الوطنية. وهناك �شكل اآخر من االأ�شيجة يعر عن خطوط هند�شية تر�شم يف 
ف�شيياءات الدول وتعتر خطوطا مقد�شة والتجيياوز عليها يعني تعر�ش املتجاوز اىل املوت وهذا 

ما حدث اخرا يف حادثة الطائرة الرو�شية.
 لكن امل�شكلة االأخطر لل�شياجات تكمن يف ال�شياج االجتماعي حيث تظهر امل�شكلة عند بناء �شياج 
يعزل اأبناء الثقافة الواحدة وار�شال اإ�شعار اىل املجتمع الواحد يت�شمن �شعورا �شيكولوجيا للبعد 

النف�شي ملفهوم املكان وف�ش الرتاكم الزمني وتوليد اجتاهات خمتلفة عابرة للدولة. 
 ال�شييياج النف�شييي هو الطور االآخيير الذي ياأتي بعد �شييياج املكان واجلغرافيييا ويت�شّر يف �شياج 
العقييل ظنا انه يحمي االفكار ميين ال�رشاعات كي تنتج نظاما خطابيا وال يح�شب لالنغالق الذي 
يقتييل الفكييرة ويحولها اىل عدمية الطاقة بل رمبا تتحول اىل اأيقونة ترتجم ع�رشات املرات، حتى 

يتيه املتلقي بني التف�شرات والتاأويالت.
ميكيين للتنويييري ان يحمييل بيده املطرقيية ويهدم تلك اال�شيجيية التي جعلت ميين العقل م�شرتخيا 
موقنييا مبجموعة االفييكار الدوغماتية، وحتديدا عندما يبنى ال�شييياج على طول امل�شاحة الفكرية 
ملجتمييع ما، وتغذى هذه االفكار من اآلهة �شنمييية م�شابة مبر�ش التعبد واال�شتعباد، ميكن  بعد 
هييذا ال�شييكل ان ن�شف هييذه املرحلة بالفييرتة املعقدة من ذوبييان جميع االأفييكار املتوارثة منها 
واملكت�شييب وان�شهارها يف بوتقيية العقل حتى يتحول اىل عقل منطييي ال ي�شتطيع جمرد مراجعة 

االأ�ش�ش الفكرية الذي يعتمدها يف نتاجه املعريف والتمرد عليها.
 وهييذه النمطييية املت�شمنة يف دائرة النمطيات والتي تتناغم مع البعييد ال�شيكولوجي والوجودي 
وح�شييور الييذات للفييرد، ظنا منه انه ميار�ش رحليية احلياة مب�شاٍر اأعده الغييْر للو�شول اىل الغاية 
التييي يتحقق فيها املييراد. وبذلك ُت�شّكل منه اآلة �شنمية �شغرة تطمييح عمال للو�شول اىل ال�شنم 
االأكر، وبعد ذلك ال ميكن لنا ان نحلل االإرادة الذاتية لل�شائر على هذا النهج على انها اإرادة فاعلة 
حرة، اذ ان مفهوم احلرية الفردية وفق مقولة انفتاح العقل على املعرفة التي حتقق اأثرا ينعك�ش 
علييى العمييران الب�رشي ويلقي بظاللييه على تقدم العلييوم والتكنولوجيا، يعييد مفهوما خميفا من 
حيييث امل�شاحة واالحرتاف عن املعلومات تنقيبا وحفرا يف اعماق املوجودات الكت�شاف قوانني 
جديدة ت�شتفيد منها الب�رشية يف عاملها الكبر. وهذا يعني ان دور العقل ال ميكن ان ينح�رش يف 

منطيات متوارثة راقدة يف �شفحات الذاكرة حت�شب دالالتها يف تاأرخة الأحداث معينة فح�شب. 
 و�شاِهُدنا بعد هذا املدخل، اننا ن�شمع او نقراأ بني الفينة واالأخرى من خالل ال�شحف او املجالت 
او الف�شائيييات عيين ال�شعوب التي نالت درجات متقدمة من نقيياط ا�شتبيان ال�شعوب العاطفية او 

االأكر عاطفة، واإعطاء بع�ش االأمثلة التي تقّيم املعيار امل�شتخدم يف درجة التقومي. 
 ولكيين مل ن�شمييع من اجلزء االآخر الييذي يطالب باملقارنة بييني درجات التقييدم العقلي والعاطفة 

املزمع انت�شارها؟
 اأال ُيييدرك الباحييث ان االن�شييان يتكون من بعدييين مهمني هما: )العقل والعاطفيية( هل يعني ذلك 
عندما نقول ان العاطفة متقدمة على ح�شاب العقل ووظائفه؟ يفهم منه غيابا تاما للعقل وفراغ 
النظرييية؟     هييل يعني ان املجتمع العا�شق للعاطفة يقييوم بتوظيف امكانياته وي�شخرها لالآخر؟ 

وان املجتمع العقلي هو �شارم يف ذاته يوؤمن بالتجرد والغلبة الرقمية؟
 جنييد ان املجتمعييات الغربية تتناول م�شاألة العاطفة يف كيييان اكر من الفرد وجعلته يف الدولة 
التييي وفرت ومازالت تعمييل على توفر جميع ما يحتاجه االن�شييان با�شتمراره يف احلياة وبذلك 
ا�شبييح االن�شييان مبثابة رقييم �شمن اأعداد مت�شل�شليية يف حا�شوب كبر هو عقييل الدولة. لذلك عند 
حييدوث اي م�شكليية او ظهور اجلدة يف �شيء ما، جند ان الدولة حا�رشة بكل موؤ�ش�شاتها فال حاجة 
لتدخييل االن�شان الفرد ب�شكل فردي. اإمنييا الفرد عليه ان يتم�شك بالقوانني التي �رشعتها له الدولة 
ومبعنييى اآخر ان يلتزم التزامييا كامال بالواجبات التي كلفته بها، ومقابل ذلك ان كل حقوقه هي 

واجبة على الدولة من اأول التكوين يف رحم االأم حتى موته ووفاته.
 ان م�شاأليية ا�شتبيان تقدم العقل ام العاطفيية ام حماولة التوفيق بينهما نحتاج فيها اىل مراجعة 
وتدقيييق وفييك املغالطات التييي ت�شكن م�شييرة املجتمييع وتعيق تقدمييه اأمام االطييالع والك�شف 
واالبتكار. وهذا يعني البد من فك قيود العقل التي فر�شت عليه ليعمل على فح�ش جميع انظمته 

احلياتية وبناء جيل واع مييز بني العاطفة والعقل.


