
 محارية األرهاب هل تتم بواسطة تكنلوجيا )الدمى(  .. أم بالتكنلوجيا الحديثة ؟

أرواح أبنائنا في العراق والزلنا ندفع  افع ثمنهد   -قضية فساد وغباء ADE-651 / أجهزة كشف المتفجرات أي دي إي

  .ثمنه يوميا  

اعمال )سعودي( صفقة لشراء اسلحة متطورة كلفته كلنا نتذكر جيدا مسرحية باي باي لندن الكوميدية وكيف وقع رجل 

مليارات الدوالرات استتتتلض بضتتتاعتها لعل االفال بةستتتتيكية ال تتعدب كلفتها بضتتتعة دوالرات  اذا بالضتتتب  ما ح تتل 

  .ل فقة اجهزة كشف المتفجرات

 –اجمات دامية يومية  سأبداء بذكر ما يجل العمل به من قبل الموؤسسة الكبرب )الدولة( في ظل ما يشهده عراقنا من

ها لض حل –دول كثيرة واجهت األرااب و أزمات  –والكل )أق د الدولة والساسة( يكتفون بالتنديد والمزايدات الكةمية 

تة يتض في أعةن الحرب على األرااب / الفستتتتتتتاد يأتي أال عن األ لة الوارئ مؤق حا لة  –عةن عن  قل الحم وأن تنت

الى فاعلية القضتتتتاء على األرااب متتتتمن معركة حقيقية  وكل من يحاول التأجي   العستتتتكرية من تكتيل )الستتتتيطرات(

  .الطائفي أو أثارة النزاعات السياسية )متضمنا  جميع السياسين( بدون استثناء

سين او األاض ) ومغازلتهض( او األاض في اذه المرحلة؟؟ أم لو تض فعة  البدء في  سيا شركاء ال سأل انا   ال أرماء ال أت

لو أن السيد المالكي )القائد العام للقوات  –سأكون وامحا  جدا  بطرحي انا  –ب حقيقية على األرااب ومن يدعمه حر

ألصطف العراقيين جميعا   –المسلحة( قاد األن حرب حقيقة مد األرااب والفاسدين )دون أن تأخذه في هللا لومة الئض( 

  ... اذا الن ر حوله من دون استثناء  وبةشل الفرصة سانحة لمثل

 –أكتفي بهذا الكةم 

    ADE-651لومع تف يل موجز لما يشهده العراق من مأساة مع اجهزة كشف المتفجرات أي دي إي 

على شاشة قناة الحرية  2013أنا شخ يا  عرمت بأكثر من مناسبة   كان أخراا بتأريخ الشهر الثالث من اذه السنة 

بحضور )حامد المطلل  وأثنين من البرلمانين( في اذا البرنام  الحقائق التي ذكرت برنام  منتدب الحرية  –الفضائية 

كما عرمت فكرة ما يستخدم في العالض من نوع تكنلوجيا للكشف عن المتفجرات ومحاربة األرااب  –وبتف يل أكثر 

ي  البحرية األمريكية واو نوع من األجهزة التي تستتتتتتتخدمها وتعتمداا )الجيك الملكي البريطان X-PAK منها جهاز

والجيك األمريكي  والجيك الكندي  وألمانيا  أستتتتتتتراليا وغيراا من الدول( باألمتتتتتتتافة الى معوض مطارات الدول 

ثواني بنوع  5 – 2األوربية  واو جهاز يعمل بواستتتطة الكشتتتف عن المتفجرات بطريقة ستتتهلة األستتتتعمال وتستتتتغرق 

ي ى المناالق التي يتض فيها أستخدام المتفجرات عن الريق الستةيت  اليفوتنتكنلوجيا وقابلية للجهاز في الكشف حتى عل

ألف دوالر )الجهاز اللعبة( الذي يستتتتتتتخدم في  60ألف دوالر مقارنة مع  25أن أذكر بأن ستتتتتتعر الجهاز الواحد تقريبا  

  .السيطرات األن

جيض  - ATSC ض الشتتتتركة المنتجةاستتتت ADE-651 :استتتتض الجهاز -نتكلض عن ما يتض أستتتتتخدامه األن في الستتتتيطرات 

وادين بالتةعل وأجراء صتتفقة  2010ماكورميل صتتاحل الشتتركة الذي ألقي القبي عليه في الشتتهر األول من ستتنة 

  .فساد بيع أجهزة أدت لقتل عدد كبير من األبرياء

تدة جرات واالسلحة واالعقابلية الجهاز )حسل ماتض ذكره في الدليل الرسمي الذي اعتمتده وزارة الداخلية(: كشف المتف

والمعدات واالشتتخاو والعمةت المزورة وللجهاز قابلية االكتشتتا  من بعد ي تتل الى الكيلو متر الواحد حتى اذا كان 

 الم در مخبئا تحت الماء او تحت االرض او خلف جدار معدني او معلقا في الائرة على ارتفاع ثةثة كيلومترات

ماذا تعني؟  علميا الشتتتتتتيء على االالةق  مجرد  Electrostatic magnetic ion attraction :تكنلوجيا الجهاز 

م تتتتتطلحات علمية تض بعثرتها عشتتتتتوائيا ال صتتتتتلة الحداا باكخر حيث ليا اناى تكنولوجيا تستتتتتمى الجذب االيوني 

والتي  Electromagnetic Isotopic Separation (EMIS) المغنااليسي الكهربائستاكي  اقرب تكنلوجيا اليها اي

 .تستخدم لعزل نوائر المعادن عن بعضها البعي



والمواد الداخلة في صتتتتتناعة المتفجرات  C4 او مادة ال TNT وبما ان المتفجرات ستتتتتواء كانت م تتتتتنوعة من مادة

 ا)ليست النووية( اي مواد خاملة نوويا او بالتعبير العلمي ال تشع اشعة نووية كأشعة الفا وبيتا وكاما فان اذه التكنلوجي

 .اليمكن استخدامها لكشف المتفجرات

قامت قناة نيوزنايت البريطانية اخذت مجموعة من بطاقات الكشف الى المختبر االلكتروني لجامعة كامبرج البريطانية 

حيث قام د  ماركا خان بتفكيف احد البطاقات الم تتتممة لكشتتتف مادة التي ان تي فوجد البطاقة اي عبارة عن بطاقة 

نع ستتترقة المواد الغالية الثمن في المحةت التجارية والتي اي عبارة عن قطعة بةستتتتل تحتوي على تستتتتخدم عادة لم

جهاز الكتروني بدائي عندما يحملها الستتتارق مع البضتتتاعة التي ستتترقها ويمر بها عبر ابواب المحل تتحستتتستتتها اجهزة 

فقد اكد د  خان لقناة النيوز نايت بأن البطاقة ال  كشف المواد المسروقة  ثمن انتاج اذه البطاقة اليتعدب الدوالر الواحد 

 (Microprocessor) او مايكرو بروسسر (memory card) تحتوي على اية اجهزة ذاكرة

ايضتتتتتا اذه االجهزة تض فح تتتتتها في مختبر ستتتتتانديا االمريكي والمتخ تتتتتا بالمتفجرات ووجدت بانها اجهزة كاذبة 

 .التستطيع اكتشا  اي شيئ

اي أجهزة تستعمل في بوابات الموانئ  المعابر  –يتض الحديث األن عن صفقة شراء أجهزة بوابات الفحا )األقواس( 

تعتمد على م تتتتتدر األشتتتتتعة الستتتتتينية ذات الطاقة العالية مما يتي  ليشتتتتتعاع الختراق عميق  -الحدودية أو المطارات 

شتاحنة  150وع التكنلوجيا المستتخدمة يمكن الوصتول به الى يعمل الجهاز بسترعات متعددة يعتمد ن –األجستام الكثيفة 

في الستتتتتتاعة الواحدة )تحت ظرو  مثالية(   الدول األكثر تطورا  في اذا المجال من التكنلوجيا اي الواليات المتحدة 

و تض ذه األجهزة لا القدرة مناألمريكية بشتتتتتتكل متفرد  ألمانيا  أنكلترا  ما يهمنا او أن تعتمد أنواع التكنلوجيا العالية 

أستتتتتتخدامها في العراق مع األخذ بعين األعتبار التدريل العالي المستتتتتتوب على اذه النوع من األجهزة )تعتبر نوعا  ما 

 (  تكنلوجيا حديثة

ما  –نحن لستنا ب تدد المحاستبة أو فضت  عقود فستاد )فالمستألة أصتبحت وامتحة للقاصتي والداني( وبأعترا  الدولة 

ع او أرواح ودماء العراقيين التي اصبحت تهدر بشكل يومي وبأجندات أراابية ممزوجة بفساد في يهمنا من المومو

 مرافق الدولة كافة  

 والنرب نهاية لهذا المسلسل القبي  أو دور حقيقي للموؤسسة الكبرب )الدولة في القضاء على األرااب والفساد( ؟؟
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