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كـرهـا ان يتم تـعـيـبنه بـعـد نـيله
الــدكـتــوراه بـفــتـرة في مــنـصب
مــديــر األمن الــعــام وبــقــرار من
رئــيس اجلـمــهـوريــة فـيــبـدو ان
االحـداث اخـتـلـطت لـدى الـسـيـد
قـال ازاء موقف البكر كاتب ا

من الــبــراك.  ويــؤكــد
الــسـيــد عـبــد الـسالم
الـــبــكـــر في مـــعــرض
حـديثه بـشان الـعالقة
بـ الــرجـلــ بـانــهـا
كـانت" جيـدة جدا ولم
احلظ اي شـيئ سـلبي
فــــيـــهــــا فـــقــــبل وفـــاة
ـدة الــرئـيـس الـبــكـر 
ـا نــهـايـة 1981 او ر
بــــدايـــة 1982) بــــعـــد
سـنوات مـن تخـليه عن
الـــــرئـــــاســـــة ) ذهـــــبت
جملـلس فـاحتة ابـراهيم
احلـــــسن (ابـــــو بــــرزان
وســـبـــعـــاوي ووطـــبــان
وزوج والــــــــدة صـــــــدام
) في قاعـة اخلـلد حـسـ
ورأيت الــوالــد جــالــســا
وجـــــــاء ابــــــو عــــــلي (د.
فــاضل الــبــراك) وجــلس
بــجــانــبه وطــول الــوقت

كـان يـتــحـدث لـلــوالـد ويـضـحك
الـوالـد أكـثـر من مـرة" الفـتـا إلى
أن" تولى الدكـتور فاضل البراك
ـنـصب مـديـر االمن كـان قرارا
جـاء بـقنـاعـة من الـرئيس الـبـكر
ــــــكـن في ذلـك الــــــوقت ان فال 
ــنـصب يــعــ شـخــصـا بــهـذا ا
احلـــســـاس حتت الـــضـــغط ولم
يـــــــــكـن فـي ذلك
الــــوقـت وجـــود
ـا يـطـلق عـلـيه
اسم جـــنــاح او
مـحـور او تـكتل
ــــــــــا هـــــــــــو ر
مـحــسـوب عـلى
الـوالــد ( احـمـد
حـــسن الــبــكــر)
من جـهـة ولـكنه
كــــان صـــديـــقـــا
لـلـرئـيس صـدام
حــســـ فــجــاء
تــــــعـــــــيــــــيـــــــنه
ـنــصب مـديـر
االمـن الـــــــعــــــام
ـزايـاه نـتـيـجـة 
وامــــكـــانــــيـــاته
وقــدراتـه وفــقــا
لقـناعـة الرئيس
الــبـــكـــر بــذلك".
ويــســرد الـــســيــد عــبــد الــسالم

الـبكـر روايات عـدة تثبت
قوة العالقة ب الرجل
ومــنــهـا" انه فـي مـرة من
ـرات كـنت مع الـرئـيس ا
البـكـر في سـيـارة واحدة
ومــــعـــنــــا طـــارق حــــمـــد
الــعــبــدالــله يــجــلس الى
جـــانب الــســـائق ورويت
فــكــاهـة كــانت مــنـتــشـرة
انذاك تـدور احداثـها ب
ضـــابـط قـــوات خــــاصـــة
وضـــابـط امن فــــضـــحك
الـــــرئــــيـس رحــــمـه الــــله
كثيرا وابلغ طارق احلمد
بـاالتـصـال بـالـبـــــــــــراك
الـــــــذي كـــــــان مـــــــديـــــــرا
لألمـــــــــن الـعـامـة وروى
ـا يـدل عـلى ـزحـة لـه  ا
ـالطــفــة وروح ــودة وا ا
ـوجـودة بـ الــفـكـاهــة ا

الرئيس والبراك".  
WOLKŽ …dO

وفي مــعـــرض تــقــيـــيــمه
ـســيـرة الـدكـتـور فـاضل
الــــبـــــراك الــــعــــمـــــلــــيــــة
والـسـيـاسـيـة والـفـكـريـة
يلـفت السيـد عبد السالم
الـــــبــــــكــــــر بـــــالــــــقـــــول"
بـاعـتـــــــــــبـاري كـمـراقب

ــدراء في جــهــازي فــان اغــلب ا
االمن واخملـــابــرات او مـن عــمل
مـــعه وصـــفــوه في كـــتــابـــاتــهم
وبـــــحــــــسب اطـالعي بـــــانـه من
افــضل من تـولى مـنــصب مـديـر
األمـن الــــعـــام ومــــديــــر جــــهـــاز
اخملــابـرات وأكــدوا بــانه احـدث
تــغــيــيـرا فـي جـهــاز اخملــابـرات
وعــــمــــله ووضـع مـــنــــهــــجــــيـــة
ودستوراً للمخابرات وفقا الحد
الــــعــــامــــلــــ مــــعـه فــــضال عن
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والضــفـاء أجــواء الــسالم وكـان
الـــدكــتـــور الـــبــراك عـــضــوا في
الـلـجنـة او رئـيـسهـا ( ال أتـذكر)
واخـبرني بـأن الـعـجـيب اصرار
بـعض الـوزارات عـلى الـتـشـديد
بحجة وجود دواع
امــنــيــة وانــا الـذي
امـــــــثـل اجلــــــــانب
األمــني أصــر عـلى
الــتــيــســيــر وعــدم
الـتـشـديـد مـاضـيـا
بــــالــــســـرد" كــــمـــا
اتــــذكـــر مــــوقـــفـــا
انسـانيا فـقد جاء
رجل كــــردي كـــان
يـسكـن بغـرفة في
مرقـد الشـيخ عبد
الـقـادر الـكـيالني
حـــامال قـــضـــيــة
امراة باكستانية
مـــــــجــــــنـــــــســــــة
بــــاجلــــنـــســــيـــة
الــــــعــــــراقــــــيـــــة
وزوجـهـا ايـضـا
مــــجــــنس لــــكن
لــــديـــهــــا بــــنت
صـــــغــــيــــرة من
زوجـــــــــهــــــــا االول
التـملك اجلـنسيـة وعندمـا بلغت
الـبـنت 18 سـنـة  انـذارهـا من
ـــغــادرة قـــبل دائـــرة االقــامـــة 
زرية العراق فشاهدت حالتهم ا
وقـــالت لـي ال نــعـــرف أحـــدا في
باكستان والبنت ولدت بالعراق
او جــاءت صـغـيــرة جـدا وتـقـدم
خلـطـبـتـهـا شـاب كـردي وذهـبت
ــنــزل الــدكـتــور فــاضل الــبـراك
حــامال شـــكــوى هــذه الــعــائــلــة
دة سـتة لغـرض مـنحـها اقـامـة 
اشهر و األمر ومنحت اإلقامة
لـستة أشـهر وخالل هذه الـفترة
 خـطـبـتـهـا وزواجـهـا وبـقـيت
فـي الـــعـــراق".  امـــا بـــشـــأن مــا
قـال بخـصوص موقف تـناوله ا
الــبــراك من احلــزب الــشــيــوعي
الــــعــــراقـي فــــان مــــوقــــفه كــــان
واضـحـا مـن احلـزب الـشـيـوعي
او اي حـــــــزب اخـــــــر يـــــــعـــــــمل
بـالـسـاحـة الـسـيـاسـيـة واليـنـكر
مــــســــاهـــــمــــته فـي مــــحــــاولــــة
اســــتـــقــــطـــاب رمــــوز االحـــزاب
ـعارضة انـسياقـا مع عمله في ا
جــهـــاز اخملـــابــرات وحتـــركــاته
الـقـائـمـة عــلى اسـاس مـواجـهـة

عارضة انذاك.  أحزاب ا
في اخلــــتــــام ال بــــد ان اتــــقــــدم
بــجــزيل احــتـــرامــنــا وشــكــرنــا
لــلــدكــتــور احــمــد عــبــد اجملــيـد

وجلـــريــــدة (الـــزمــــان) الـــغـــراء
اضـافـة الى الـســيـد خـلـيل عـبـد
الـعـزيــز ومـا بـذلـه من جـهـد في
ـنـشـور ـقـال ا الـتـعـقـيـب عـلى ا
والـتطرق لـكل ما يـتعلق بـسيرة
أخـــطـــر وابـــرز رئـــيس جلـــهــاز
اخملـــــــــــــــابــــــرات الــــــعــــــراقي
وأكـثـرهم إثارة لـلـجـدل وهـو ما
يدفعنا الى مزيد من بذل اجلهد
للـوصول إلى احلـقـائق اخملفـية

غيبة. او ا
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مع زوجـة الــرئـيس الـبـكـر فـإن
احلـــقــيــقــة وكـــمــا جــاءت عــلى
لسـان السيد عبـد السالم احمد
حــسن الــبــكــر والــذي خـصــني
بـشـهــادته بـعـد الــتـواصل مـعه
فــكـانت عـلى عــكس كل مـايـقـال
ويــنـشـر اذ يـقــول في شـهـادته
بــشــأن هــذه الـواقــعــة حتــديـدا
ـرة األولى التي يـتحدث وهي ا
بشأنها ان " الكثير يتناول هذه
الـقـصة ولـكن لـيس هـنـاك سـند
حـقــيـقي لـهـا يـعــتـمـد عـلـيه في
اصل الـقـصـة فالـوالـدة رحـمـها
الله كانت تتصل بسواق البيت
ــــرافــــقـــ او وال تــــتــــصل بــــا
بــالـقـصــر اجلـمـهـوري نــهـائـيـا
وبـعض االحــيـان كــانت تــكـلف
اخلـادمـة بـاالتــصـال بـالـسـواق
كن لـتـلـبـية االحـتـيـاجـات وال 
لــشـــخـص مــثـل ابــو عـــلي ( د.
عـروف بخـلقه فـاضل البـراك) ا
ان يتـطاول على زوجـة الرئيس
احـمـد حــسن الـبــكـر وهـذا امـر
ــــكن  ال من نــــاحــــيـــة غــــيــــر 
األخالق وال من العرف أو حتى
اخلـشـيـة من الـعـقـوبـة فعـالقته
مع الـرئيس احـمد حـسن الـبكر
رحـمه الـلـه كـانت طـيــبـة دائـمـا
ومــثل هــذه الــقــصص لــغــرض

االثارة او التشويه".  
دى أهـلـية وبـشـأن التـشـكيـك 
البـراك بنـيل شهـادة الدكـتوراه
من مـعـهـد االســتـشـراق الـتـابع
ـيـة العـلـوم الـسوفـيـتـية الكـاد
فـإن حـصـوله عـلى الـشـهادة لم
يـكن سهال خـصوصـا لرجل في

مـقــتــبل الــعــمـر ولـم يـســبق له
خــوض جتـربــة الـكــتـابــة وأمـر
طــبــيــعـي ان يــســتــعــ طــالب
ن هم أكـثـر خـبرة الـدكتـوراه 
مـنه لـتـصـويب اخـطـاء رسـالته
وانضـاجها بالشـكل األمثل كما
أن الـدكـتور فـاضل البـراك كتب
بنفسه وفي مقـدمة طبعة كتابه
ـوسـوم(دور اجلـيش الـعراقي ا
في حــكــومــة الــدفــاع الــوطــني
واحلــرب مـع بــريــطـــانــيــا عــام
1941) شكـراً وتـقـديـراً لكل من
ســـاعـــده عـــلـى إجنـــاز رســـالــة
الـدكـتــوراه وتـضـمــنت اسـمـاء
يـ سوفـيت وعراقـي الكـاد
ـا تـنـاوله مـقال وعـرب اكـثر 
الــســيـد خــلــيل عــبـد الــعــزيـز
ـن قــــدم له عــــرفـــــانــــا مـــــنه 
ـسـاعــدة ومـنــهم غـفـوروف ا
والـــيـــاس فـــرح وغــيـــرهـــمــا
وسـتـكــون صـفـحــة مـصـورة
لـلــشـكـر والــتـقــديـر مـلــحـقـة
ـن يـشـكك بـالــرد لـيـتــسـنى 
ــــكن ادراك بــــأن ال شــــيئ 
اخـفـاؤه او الـتـغـطـيـة علـيه
وبـذلك فإن أهـليـة البراك ال
أعـتـقد بـأنـها مـحل لـلـطعن
بــــشــــهـــــادة من عــــاصــــره
وتعامل مـعه أو عمل معه.

 
وبـخــصـوص مـا تـضـمـنه
ـقال مـن إشـارات بـشأن ا
رد فـعل الـرئـيس الـراحل
احـمـد حـسن الـبـكـر بـعد
معرفته بأن البراك يقوم
بإعداد رسالة الدكتوراه
في مـوسـكو فـإن الواقع
يـــثـــبت عـــكس مـــاذهب
الـيه الـسيـد خـلـيل عـبد
ـكن الــعـزيــز إذ كــيف 
لــشــخص يــضــمــر له الــرئــيس
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اليـتصور أحد من الـذين يؤمنون بـالشلع والقـلع  أو أولئلك الذين قـالوا جئنا
ـشروع عابر للمحـاصصة والطائفـية واعتذروا للشـعب عن السن الفائته 
ـشي عـلى الـسـكـة الـضـامـنة ـكـنهـم أن يقـنـعـوا أحـدا  بـأن الـعـراق صار 
للوصول للهدف  فمهما كثر احلديث عن االستثمارات  أو حتقيق اجنا زات
تـلـكئـة  كل ذلك اليـعدو ـتوقـفه  وتـلك ا اقـتصـاديـة  أو معـاجلة لـلـمصـانع ا
كـونه حــسب تـأكــيـدات اخملــتـصــ  سـوى مـضــيـعــة لـلــوقت وهـدر لــلـزمن 
ــكن حـــسب رأي اخملــتــصــ ومـــواقف واجــراءات فــوقــيـــة الــهــائــيـــة  فال 
االقـتصادي إن يـحصل نهوض حـقيقي في مجـال األقتصاد واألسـتثمار في
سـلطـة احملـاصـصة واخـتالط الـفـسـاد بالـسـيـاسة  وكال الـطـرفـ يتـحـكـمان
عايير السياسية واالقتصادية تؤكد  بأن مامن قاليد السلطة والدولة. كل ا
كـنهـا أن حترز تـقدمـاً في البنى االقـتصـادية والـتنـموية عـمورة   دولـة في ا
والـتربويـة وهي مكـبلة بـتوزيـعات حـصصيـة  ومشـروطة بـفرضيـات الكـيانات
سيـر عملها وبتـوزيعات إداراتها حسب حـصة كل كيان وكتلة الـتي تتحكم 
وحـزب  هــذا الـوضع الــذي اسـتـمــر ألكـثـر من (15)  عــامـاً  واثـبـت فـشـله

رعب في كل فواصل الدولة .  ا
الزال مـسـتـمـراً وسيـسـتـمـر ايـضـا حـتى إفـشـال الـدولـة وحتويـل العـراق الى
حـاالت متـنـاثـرة مـتفـرقـة مـنـاطقـيـا وجـهـويا  لـكـون لم تـعـترف تـلك الـكـيـانات
الـسـيـاسـيـة بـالـفـشل  ولم تـقـرأ احلــالـة بـشـكل مـوضـوعي بـغـيـة الـبـحث عن
ا فقط كل طرف يـحمل الطرف األخر مسؤولية الفشل مـعاجلات منطقية  وإ
ـسـؤوليـة  في ح إن كل االطـراف شركـاء في احلكم  بـغيـة التـخلص من ا
وجـميعهم دون استثناء مسؤول عن نـكسة العراق وتبديد امواله  واضعاف
ـسـتوى الـداخـلي واخلارجـي  وتفـعـيل وتـسيـيـد مواقف مـوقف الـدولة عـلى ا

سلحة والسياسية  على حساب الدولة .  احزابها وكياناتها ا
لـم تـسـجـل االدبـيـات الــسـيــاسـيـة في مــنـظــومـة الــدول االسـيـويــة والالتـيــنـيـة
ـتــحـكــمـة  واالفــريـقــيــة  إن هـنــاك دولـة اخــتــارت كـيــانـاتــهــا الـســيـاســيــة ا
احملـاصصة في توزيع وادارة احلكم  وجنحت وحقـقت مصالح شعوبها  لم
ـــؤشــرات تــوضـح  بــان الــوضـع الــراهـــــــن هــو يــحــدث ذلـك ابــداً  وكل ا
اسبـقه من اوضاع مـعيـشـــــــيـة واقتـصاديـة للـبلـد  وان محاوالت انـعكـاس 
ردعــــــــم الـفـجـوة الواسـعـة بـ اشـتـراطـات وحقـوق الـدولـة من جـهـة  وب
مــنــهــجــيــة ورغــبــات وســيــاســات وتــســلــطــات قــوى واطــراف وشــخــصــيـات
احملـاصـــــــــصـة مـن جـهـة اخــرى كـبـيـرة وواســعـة  وبـالــتـأكـيـد بــحـكم هـذا

التناقض ب الطرف يتجذر ويتسع الفساد  . 
إن سـياسات التجهيل  وانغماس عديد االطراف وهي جزء من احلكم وقريبة
مـنه في اسـتـغفـال الـنـاس وجتـهـيل عـقـولهم يـخـلق ضـعف الـرغـبـة وكـثـير من
ارسات كياناتها  االحـيان إنعدامها في تشخيص اخللل في بنية السلطة و
ـمارسات الالمنـضبطة  األمـر الذي يجعل حـاالت الفساد تـتسع  وانفالت ا
ـسـلح وذاك التـنظـيم اكثـر قوة وله خـشيـة ب ـنتـمي لهـذا الكـيان ا ويـصبح ا
اوسـاط الـناس  لـذلك جتـنـبه واالبتـعـاد عن فـتح احلـديث معه سـيـمـا احلديث

الذي يشخص اخللل هو اخملرج من الوقوع بورطة . 
هـذا الـوضع عـاشه الـشـعب في عـهد الـنـظـام الـسـابق  حـيث تـتـجـنب الـناس
احلـوارات الـتي تــمس احلـزب وبـعض الـرمـوز  واصــبح احلـديث عن اهـمـيـة
ـواطـنـة والـوطـنـيـة الـعـراقـيــة شــــــــــبه مـحـرمـة  واالن اليـسـتـطـيع احـد ان ا
ـسـلـحـة وذاك الـشـخص أو هذا  يـتـحـدث عن هـذا الـكــــــيـان وتـلك الـقـوى ا
ــؤذي عـلى كل احلـاالت وبـالـتــالي يـتـفــاعل هـذا الـســلـوك لـيــلـقي بـثـــــــــقـله ا

ؤسساتية للســــــــلطة والدولة .  الشعـــــــــبية وا
إن مـايجري من تـصادمات مـسلحـة وبكافـة االسلحـة ب العـشائر  هـو نتاج
هـذا اخلـلل  وهـو سـيـطـرة اطـراف احملـاصـصـة عـلى الـسـلـطـة واضـعـافـها 
سلحـة اقوى منها ايضا وجــــــــعل االطراف الـــــــــسياسية احملـاصصية وا
ـســلـحــ ايــضـا لــهـذا الــطـرف  واحــتــمـالــيـة مــيـــــــول تــلـــــك االحــزاب وا

الـعشائري ضــــد ذا ك خلق حالـة االنفالت اقوى  والسلطة
هي االضعف  اليخاف منها وال يلتزم بقراراتها . 
الـعراق بحـاجة ماسـة الى عمـلية اسـتنهـاض حقيـقية
وقـيـادة قويـة وبـجـهد جـمـاعي في تـوظـيف كل الوقت
ؤسـساتـية والـتطـور  وهذا والـزمن لصـالح الدولـة ا
ا االمـر ليس بـالسـهولـة حتقـيقه إال بـعمـليـة رافضـة 

يحدث لهذا البلد.

عـبد الـسالم احمـد حسن الـبكر
يخـرج عن صمـته ويكشف ألول
مــرة أسـرار الــعالقـة بــ  ابـيه

الـــــــرئــــــيـس الـــــــراحل

وفـاضل البراك نـشرت صحـيفة
الـــزمــــان الـــغـــراء فـي عـــددهـــا

الـــــصـــــادر يـــــوم
اخلــمـيس 22 اب
 2019مــــــــقـــــــاال
للسيـد خليل عبد
الـعـزيـز تــعـقـيـبـا
ـــــــقــــــال عــــــلـى ا
ــــــــعــــــــنــــــــون " ا
غـيـبة احلـقـائق ا
فـي إعـدام رئــيس
جـهـاز اخملـابـرات
االسـبق الـدكـتـور
فـــاضـل الـــبـــراك"
تـــــــنــــــــاول فـــــــيه
مـشكورا شـهادته
بـــــشـــــأن بـــــعض
األحـــــداث الـــــتي
رافــقـت مــســـيــرة
الــراحـل الــبــراك.
وفي الـوقت الذي
نــرحـب فــيه بــكل

االراء
ــتـعـلـقـة بـسـيـرة والـشـهـادات ا
أشــهــر واخــطــر مــديــر جلــهـاز
اخملـــابــرات الــعـــراقي كـــونــهــا
عرفة احلقيقة وتثبيت تسهم 
احلقـائق الـتي يـسـعى الـبعض
ــقـال لــطــمـســهـا فــإن مـا ورد 
الــســيــد خـــلــيل عــبــد الــعــزيــز
يــحــتــاج إلى إيــضــاح حــقــائق
وســـرد مــشـــاع دون ادلـــة عــلى
الـــرغم مـن تــســـجــيـل شــكـــرنــا
اجلزيل لـلسـيد عـبد العـزيز في
ـصـطـلـحات تـصـحـيح بـعـض ا
نـشور في الـواردة في مقـالنـا ا
ـــؤكــد ان جتـــربــة  4اب فـــمن ا

كـــتـــابـــة

مـــقــال يـــؤرخ حلــقـــبــة زمـــنــيــة
ماضية البد أن تظهر فيه بعض
ـــقــــصـــودة. األخـــطــــاء غـــيــــر ا
يـــتــنـــاول الـــســـيــد
خـليل عـبـد الـعـزيز
في تـعـقـيـبه روايـة
وكــأنــهــا حــقــيــقـة
دامـــغــــة ال تـــقـــبل
الـدحض تـداولـهـا
الــــبـــــعض حــــتى
باتت مـسلمـاً بها
اال وهـــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــشـــــــاجـــــــرة ا
ـــــزعــــومــــة مع ا
رحـومة زوجة ا
الرئيس الراحل
احـــمــــد حـــسن
الــبــكــر ونــقــله
بـــــعــــدهــــا الى
مــــــوســــــكــــــو.
ابــــتــــداء فـــان
مـــــعـــــلـــــومــــة
الــســيــد عــبـد
الــــــــعـــــــزيـــــــز
صـحــيــحـة بــكـون الــبــراك عـمل
طــوال فـتـرة عـمـله في الـسـفـارة
ـوســكــو مــعــاونـا الــعــراقــيــة 

لــلـمــلـحق الــعـسـكــري ولـكن في
اخـر أربـعة أشـهـر وبـعد الـتـأكد
ن عـــمل مــعه شـــغل مــنــصب
ـلـحق الـعسـكـري في الـسـفارة ا
العـراقية قبل نـقله مديرا  لألمن
الـــعـــامـــة فـــاذن كـــان مـــنـــصب
ـــلــحق الـــعــســكـــري هــو آخــر ا
مـــنــصب لـه بــعـــد ســـنــوات من
ـلـحق تـولـيه مــنـصب مـعــاون ا
ــــا الـــــذي مــــارس من خـالله ر
دورا كــبــيــرا جتــاوز حــتى دور
الــســفــيــر الـعــراقـي انــذاك. أمـا
بالنـسبة لقصـة مشاجرة البراك
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نـعيش هـذه االيام ذكرى حـدث مـهمـ كان لـهمـا اثرهـما الـعظـيم في تغـيير
واقع االمـة االول الـهـجرة الـنـبـويـة الـشـريـفة والـثـاني مـعـركـة الـطف اخلـالدة
..لـقداعتدنا في كل عام ان نردد بـاعلى اصواتنا (طلع البـدر علينا من ثنيات
الـوداع .. ) ونستـــــــذكر سـيرة رسول الرحمـة محمد صـلى الله عليه وعلى
الـه وصـحــبه وســلم ونـنــصب مــواكب الــعـزاء احلــســيـني ونــســتـعــيــد فـيــهـا
ذكــــــــــرى تضـحـيات سـيـد الشــــــــهـداء االمام ابـو عـبدالـله احلـســـــــــ

عـليه الـسالم ومـواقفــــــــه االنـسـانيـة والـبطـولـية حـتى مع مـعسـكـر اعدائه 
لـكنـنـا لم نـتجـرأ ان نـسـأل انفـــــــــسـنـا ماالـــــــــذي اسـتهـلـمـناه من دروس
ارس دورنا الـهجرة وثورة احلس  فـيمـــــــرالعام كـسابقاته من دون ان 

االصالحي في اجملتمع ?! 
ان وحب الرسول االكرم وبـصراحة متناهية كنا نقول وال نفعل .. ندعي اال
مـحمد صلى الـله عليه وعـلى اله وسلم ونتـناسى انه انتصـربخلـقه وتسامحه
وحـبه بل االسـوأ انـنـا نـتـعـمـد ومن دون فـهم ووعي  الـعـودة الى اجلـاهـلـية
فـيقـتل بـعضـنا بـعـضا مـدفـوع بـتـعصب مـقـيت طائـفي او عـنصـري يـتعـمد
نـشره بـ صـفوفـنـا الفـاسـدون .. تعـصب طـاريء وغـريب عن روح وقيم كل
االديـان ومنها االسالم  فـنتفـرق واعداؤنا يتـوحدون ونعـيش في جهل وامية
ومن يـحلـو لـبـعـضنـا ان يـصـفهـم بدول الـكـفـر يتـقـدمـون والتـكاد تـمـر سـاعة
ـا دقيـقة او اقـل اال وعنـدهم اختـراع جـديد .. نـصرخ هـيـهات مـنا الـذلة ور
ونـسكت على من يـظلمـنا ويسـلب حقوقـنا ويشـرد شبابـنا بحـثا عن مسـتقبل
لـهم في اميـركا واوربـا .. فاين نـحن من الرسـول وال بيـته واصحـابه الكرام

صلوات الله وسالمه عليهم اجمع ? 
رجـعيـة الـدينـية الى عـليـنا ان نـغـادر احلالـة السـلـبيـة وان نـعمل كـما دعـت ا
(ضـرورة توعـيـة الشـبـاب وفهـمهـم للـثـورة احلسـينـيـة وابعـادهم عن االحـباط
ة هي من الـنـفسي والـشـعـور بـفقـدان االمل) وان (مـحـاربة الـفـسـاد واجلـر
ضـمن قيم ومـباديء ثورة احلـس عـليه السالم) ولـكي يتـحقق ذلك يجب ان
نـصحح مافي نـفوسنـا وان نعود الى روح االسالم احلـقيقي الـذي يدعو الى

حب االنسان الخيه االنسان وفعل اخلير ..
ان حـقيـقي السطـحي نسـتمـد منه حرارة الـعمل من اجل مـا نحـتاجه الى ا
ـال الـعـام الـذين دمـروا الـوطن وحـالوه اعالء كـلـمـة احلق ومـواجـهة سـراق ا

الى خراب فال عمران وال امان !
ـسيئ اليـجوز ان نكتـفي باالقوال فـتضيع احلـقائق ويذهب االبريـاء بجرم ا
ـسيـئ من الـسيـاسـي  فـاي حمـاس يـبقى لـديـنا اذا كـنا نـرى يـوميـا ان ا

يكرمون وان اخمللص مبعدون ?
اذا كـنا صدقاً اصحـاب رسالة محـمدية وحسيـنية ينـبغي اعادة بنـاء انفسنا
ــتــلك شــجــاعــة االقــرار بــاخــطــائــنــا ــانـــيــة حــقــيــقــيــة وان  عــلى اسس ا
وتــــــــقـاعـسـنـا فـهي بـدايـة الـطـــــــــريق لـلـتـــــــــغـيـيـراحلـقيـقـي واالنـتـصار
لـوطـنـــــــــنـا الـذي شــــــــوهه الـفـاســــــــدون بـاحـقـادهـم وطـائـفـيـتـهم وسـوء
كن واطنـة ونشـــــر قـيم احلب والتـسامح والـتضحـية  افـعالهم ..بـروحيـة ا
حتـويــــــــل خـيبـاتـنـا التي نـعـيـشهـا مـنـذ االحتالل في 2003 الـى اليـوم الى

منطلقات امل كبير وانتصار على الفاسدين.
لـنستـلهم من سيـرة الرسول مـحمد صـلى الله عـليه وعلى اله وصـحبه وسلم

الــــعبر والـدروس فــــــــقـد بدأ دعوته وحــــــيداً ولم يكن
مـعه غـير اهل بـيـته علـيـهم الـسالم وقلـة من اصـحابه
ولـنســــتذكـر ثورة احلسـ عليه السالم في قــلوبنا
ؤمن  . وتـمنياتنا ونـؤمن حــــــقا بان الله نـاصر ا
بـان يـكـون العـام الـهـجـري اجلديـد عـام خـيـر وامان
عـلى اوطاننـا وامتنا واالجـر والثواب بـاسشهاد ابي

االحرار االمام احلس عليه السالم .

دير االمن العام  فاضل البراك زيارة الرئيس البكر الى مديرية االمن العام سنة 1977 ولقاؤه 
رئيس البكر اثناء زيارة الشيخ زايد بن سلطان الى العراق عام 1969

البراك يظهر خلف ال وسكو لحقية العسكرية العراقية  خالل عمل البراك في ا

البراك حامال اكليال من الزهور خالل زيارة الرئيس البكر الى موسكو في منتصف السبعينيات

 البراك خلف الرئيس البكر في اول استعراض عسكري بعد تموز عام  1968

 البراك مع السفير مرتضى احلديثي في حفل للسفارة العراقية في موسكو

البراك خالل مناقشته لرسالة الدكتوراه في عام 1976

ساعدة للبراك نسخة مصورة عن صفحة الشكر والتقدير في اطروحة الدكتوراه وتضم اسماء من قدموا ا

االســـتـــعـــانــة بـــذوي الـــكـــفــاءة
واالخـــــتــــصـــــاص فـي جـــــهــــاز
ــا يــدحض فــريــة اخملــابــرات 
اخلــيــانـة فــمن يـريــد اخلـيــانـة
ــكـن له تــطــويــر اجلــهــاز او ال

يــعـــيش بـــشــخـــصــيـــة اخلــائن
وشـخــصــيــة من يـحــمي الــبــلـد
وامنه واسـتـقراره وكـان الـبراك
يــدعم عـــمل جــهـــاز اخملــابــرات
باخالص وكفـاءة وتركه بافضل
لك نـزعة حال لـذلك فالـبـراك ال
عدوانـية عدا ان تركـيبة اجلهاز
ودوره هي بـهـذا الـشكـل كمـا لم
يــثـري بــشـكل غــيـر مــشـروع او
يـعـتــدي عـلى شـخص او نـازعه
ـــــيل عـــــلى مـــــلك مـــــا وكـــــان 
لــلــتــراضي واحلــوار". ويــشــيـر
الـسيد عـبد السالم احـمد حسن
الــبــكــر الـى ان "الــرجل (فــاضل
لك مكتبة البراك) كان مثقفا و
شخـصية كـبيرة ومصـنفة وكان
ــــؤرخـــ يـــلــــتــــقي بـــبــــعض ا
ـثــقــفــ وابــلــغـتـه ذات مـرة وا
بشان منع محمود شيت خطاب
مـن الــســفــر فـــارسل له ســيــارة
والـــتــــقى بـه وســـهـل إجـــراءات
ســفـره كــمـا يـعــجـبه الــلـقـاء مع
الـشــخـصــيــات الـتي لــهــا عـمق
تلك رؤية فكري وثقافي وكان 
واسـعة عن الـدول االوربيـة فهو
رجـل مــخــابــرات له اطالع عــلى
مـايدور في الـعالم والـسيـاسات
اخلــــارجـــيــــة فـــضال عـن كـــونه
ـثــقـفـ وتــعـزيـز اسـهـم بـدعم ا
العالقـة معهم ".  ويـروي السيد

عـبـد الـسالم الـبـكر  مـواقف عن
مـرونـة الــبـراك في الـتـعـامل مع
ـهمـة او التي بعض الـقـضايـا ا
على تـماس بحيـاة البسطاء من
الناس منها والكالم للبكر االبن
بــانه" بـــعــيـــد انــتـــهــاء احلــرب
الـعراقـية - االيرانـية  تـشكيل
ـــراجــــعـــة الــــقـــوانـــ جلــــنـــة 
والـقـرارات الـتي اتـخـذت بحـكم
ظــروف احلــرب  اللــغــاءئــهــا او
تـعـديــلـهـا تــخـفـيـفــا عن الـنـاس


