
ــعــمـــاريــة الــتي لـــلــجــبـل. وهي ا
تــــتــــواجـــد ايــــضــــا فـي تــــركــــيـــا
(كـابـادوكـيـة) وايــضـا في أمـريـكـا
وتـــســـمى(داكـــو تــا) وهـي تــمـــثل
أعجوبة العمارة الصخرة وتشير
ـكان الوثـائق إلى أن تـاريخ هذا ا
يــرجع إلى الــقــرن الــثــالث عــشـر
غول دفعت بعض حيث هجمات ا
االهـالي إلى الـصـخـور الـبـركـانـية
للـعيش فـيهـا والبـعض يؤكد إلى
وجـــودهــــا في عــــصـــور مــــا قـــبل
اإلسالم واســـتـــمـــر ســـكـــان هــذه
القرية بالعـيش فيها رغم مغريات
احليـاة وتقـدمهـا وبذلك اسـتحقت
ان تدرج في قائـمة االثار الـوطنية
ــنـطـقـة في إيـران. تـشــتـهـر هـذه ا
بـــالــــعـــسـل اجلـــيـــد والــــرخـــيص
فــبــيــوتـــهم تــشــبه خاليــا الــنــحل
وتــعــمل األســر الــتي تــقــطـن هـذه
ـنـاطق بـبـيع الـعـسـل واألعـشاب ا
وهـي ال تــــتـــجــــاوز عــــددهـــا 117

عائلة. 
ويوجد فندق قـد  تصميمه على
ــعـــمـــاري. نــحن نـــفس الـــطـــراز ا
ــكـان واشـتـريـنـا تـمـتــعـنـا بـهـذا ا
الــعــسـل الــذي ال يــتــجــاوز ســعــر
الكيلو 5 االف دينار عراقي فضال
عـن بــعـض احلــقـــائب الـــتــراثـــيــة
اجلــمــيــلــة وبـعـض األعــــــــــشـاب

فيدة.  ا
بعدها كانت لنا استراحة في احد
ـكـان..الذي ـطـاعم الـقريـبـة من ا ا
يــشــهــد قـهــر الــطــبــيــعــة من قــبل
اإلنـــســـان. وهـــكــــذا تـــنــــــــــتـــهي
زيـارتـنـا إلى تبـريـز ونـتـواجه غدا
إلى السيـاحة الطـبيعيـة الساحرة

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

©±® Ê«d¹≈ w  WOFO³D « WŠUO « ÊQAÐ ©ÊU e «® ŸöD²Ý≈

—UDF « ÍbLŠ ≠ e¹d³ð

عــــلـى الـــرغـم من أنــــنـي قـــد زرت
تـبــريـز سـابـقـا ولـكن كـان ذلك في
فــصـل الــشـــتـــاء وكــانـــوا دائـــمــا
يقولـون لي عليك زيـارة تبريز في
فـصـل الـصــيف وحــيـنــمــا كـانت
لـــدي رغــبــة لــزيــارة مــحــافــظــات
الشمال الغربي من ايران (اردبيل
وكـيالن غرب ورامـسـر) بـذلك كان
وجــود رحـــلــة بــكـــروب ســيــاحي
يـنــطــلق من تـبــريــز ويـنــتـهي في
رامــســر اعــتــقــدت بــإنه مــنــاسب
لـــرغــبـــتي! كــمـــا ان الــوقـت يــعــد
مـناسـبـا لـعـدة اسـبـاب مـنـهـا قـلة
تـكــلـفـة الــرحـلـة وهــذا يـرجع الى
العـقوبـات االقتـصاديـة االمريـكية
على ايران وارتفاع الدوالر مقابل
التومان ليصل الى 1300 تومان
ــكـنك لــلـدوالر الــواحــد وبــذلك 
الـــوصـــول الى ثـــمـن اي ســـلـــعــة
ايــرانــيــة من خـــــالل تــقـــــــســيم

ثمنها على 10!
الـســبب االخـر هــو ان الـســيـاحـة
دن الـطـبـيـعـيـة تـتـجلـى في تـلك ا
فــــضـال عن مــــدن شــــمــــال ايـــران
عتدل ناخ ا دن با وتتمتع هذه ا

ا
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إلى الـــفـــنـــــدق فـي تــبــــــــريــز اال
الـسـاعـة 11 لـيال. لــفت انـتـبـاهي
حب اهـل تــــبـــــريــــز إلـى تــــنــــاول
الـــعـــشـــاء فـي احلـــدائق او عـــلى
االصح في اجلـــزرة الـــوســطـــيــة.
وجـود األخـضـرار و ضـيـاء كـفـيل
ــزدحــمـة بــأن يــجــمع الــعــوائل ا
لتناول الـطعام. كما الحـظنا كثرة
دور الـسـينـمـا في تبـريـز! احدهم
قـــال لـي (زين عـــدهم ســـيـــنـــمـــا)
أجــــبــــته ان االفالم االيــــرانــــيــــة

ية! حتصد اجلوائز العا
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ان األوان ان يـــكــون هــنــاك خط
مـــبــاشــر بــ بـــغــداد وتــبــريــز
لـتــكـون الـرحــلـة ســاعـة واحـدة
بـدال من   11 ســاعــة ويــضــيع
يـوم في الــسـفــر والـتــرانـزيت
عـلى االقل فـي مـوسم الـصـيف
الــــذي يـــكــــثـــر فــــيه الــــســـفـــر
والـكــروبـات الــســيـاحــيـة إلى
تبريز واردبيل وكيالن. اليوم
ـيزا فـقـد توجـهـنا إلى كـان 
ـعمـارية ـعجـزة ا (كـندوان) ا
ــكــان الــتــاريــخي االثــري وا
والــذي يـقع في قـريــة بـجـبل
(ســهــنـد) ويــشــتــهــر اجلـبل
عدنيـة التي تعالج يـاه ا با
أمـــراض الـــكـــلى. كـــنــدوان
تــابــعــة إلى مــديــنــة اســكـا
وتــبـعـد عن تــبـريـز 62 كم
وهي قـبلـة الـسـياح من كل
دول الـــعــالـم لـــتـــمـــيـــزهــا
ــعـمــاري الـغــريب. حـيث ا
توضح الصور ان البيوت
تـتـداخل مع الـتركـيـبـة الصـخـرية

قد يسأل سائل أال يكفي ما كتبته من تقييم لتلك اللجنة ?
ألم تقيمها سابقا وعلى مرحلت ..مرحلة البدايات قمت بنقدها بسبب
وجـود خـلل في رؤيـتـهـا لـلـقـانـون 72 وبـعـدهـا اعـجـبت بـأنـهـا راجـعت
بـشــكل رائع كــمـا لـم يـراجع اي حــزب او كـتــلـة مــســيـرته مــنـذ الــعـام

عارضة? 2003 حتى اآلن وشملت بذلك حتى احزاب ا
راجعة عملية يومية واسبوعية وشهرية و. و  فالعمل اجلواب هو ان ا
االنـسانـي لن يكـون آليـا يـوما كـأن تـوجه السـفيـنـة او الطـائـرة وينـتهي
االمــر الى الــنــهــايــة  ألن الــعـــمل االنــســاني فــيه مــشــاعــر وعــواطف
ـخـاطر وضـغـوطـات جتـابه صـاحب الـعـمل  فـضال عـن انه مـحـفـوف 
راجعة حاجة ملحة ودائمة االعتياد والروت والرتابة  ومن ثم تبقى ا
لضمان استمرار التوجه الصحـيح في كل مرحلة كانت اللجنة تتفاعل
ـقتـرحـات وبحـماسـة اال اني كـمهـتم ومـراقب ارى ان هذه مع اآلراء وا
ـقترحات  وخصوصا احلماسية قد فـترت الى حد ما وباتت اآلراء وا
فـيـمـا تـراه الـلـجـنـة لـيس ضـمن نـطـاق عـمـلـهـا غـيـر مـهـمـة الى حـد مـا
كمحاولـة البعض استغالل الـقانون لالستـيالء على االراضي الزراعية
ـشـمولـ والـدولـة  وصـيـغة قـرارات الـلـجـنة (( تـعـاقـد عـليـهـا بـ ا ا
قررت الـلجـنة شمـول فالن ورفع احلجـز عن...)) وسبق وأن اوضـحنا
مـرارا ان هذا الـشمـول هو شـأن داخلي لـلـجنـة تسـتنـد اليه في اتـخاذ
قـراراتهـا وال يـنبـغي ان يـكـون جزءا من قـرارهـا الذي سـيـعمم الى كل
شمولـ النقطة عنيـة ليرتب اثارا قـانونية سـلبية عـلى ا دوائر الدولـة ا
ـــوضــوع ان الــلــجـــنــة بــاتت تـــورد في قــراراتــهــا (( رد ـــهــمــة في ا ا
االعتــــــراض بخصوص العقار الفالني لتملكه بدون بدل )) رغم عدم
ـتـملك بـدون بدل ان لم ال ا وجـود نص في القـانـون يجـيز مـصـادرة ا
صادرة ادة 3- رابعا  (( يسـتند قرار احملـكمة  يقترن االمر بنص ا
سؤوليـة احلزبية او الرسمية االموال على واقع تملكهـا  بسبب توليه ا
))  اي تـملـكهـا بسـبب كـونه يشـغل احد الـدرجـات احلزبـية والـرسمـية
ال  تمـلكه في ادة 3- اوال  وليس غـيرهـا  اي ان ان ا احملددة بـا
ـنـاصب او الـدرجـات ـعــتـرض يـشـغل تـلك ا الـفـتـرة الـتي كـان فـيـهـا ا
عـترض قـد تـسلـمهـا بدون بـدل حتى احلـزبيـة وبسـبـبهـا اما اذا كـان ا
ولـــو كــان بــســـبب مـــنــصب او درجـــة هي لــيـــست من بـــ الــدرجــات
ـادة 3- اوال فـيـكـون رد االعـتـراض من لـدن ـنـاصب احملـددة في ا وا
ادة اللـجنة  اجـتهادا خـارج مورد النص الـقانوني وتـكون قد خـالفت ا
عـدل (( ال مـساغ دني رقم (40) لسـنة 1951 ا (2) من القـانـون ا

ادة كما نعلم باتت مبدأ قانوني. لالجتهاد في مورد النص)) وهذه ا
الية الذين ثلو  ا شمولون  تعلم اللجنة جيدا الضغوط التي عاناها ا
كـتب عـلـيهم ان يـقـيـمـوا االف الدعـاوى في احملـاكم دون سـبب قـانوني
مـبـرر وهي ان ال تـعـلم فـأنا اعـلم درجـة غـمـوض الـقـانـون والذي زادته
غـمـوضـا تعـلـيمـات مـجلـس الوزراء لـتـسهـيل تـنـفيـذ الـقانـون  والـسادة
القضاة يعلمـون اكثر من غيرهم ان القـانون سياسي  وغير دستوري
ــسـاءلـة ان ــثـلـو ا  فـكــيف يـكـون مــوقف الـقــاضي عـنـدمــا يـقـدم له 
ــرسـوم جــمــهــوري لــقــمـعه ــعــتــرض حـاصـل عـلـى نـوط شــجــاعــة  ا
ـبـاركـة  فـأقـول لـلـقـاضي ال يـوجـد نص في االنـتـفـاضـة الـشعـبـانـيـة ا
الـقـانـون   72 يـتــحـدث عن هـذا اجلـانب وبـالــتـالي فـأنه ال يـرتب اثـراً
قانونياً ضمن اطار هذا القـانون  مع العرض ان هذا النوط الذي بات
يثير الكاريزما اتذكـر انه منـــــــــح لآلالف من العسكـــــــري وبشكل
جـمـاعــــــــي وكـان نـصه ان لم تـخـني ذاكــرتي هـو (( كل من لم يـتـرك
وحدته ولـو ساعـة واحدة)) وليس كـما يـتصـور البعض بـأنه استـبسال
ضد االنتفاضـة .. وهذه حقيقـة للتأريخ . صالحيـاتكم ايها االخوة في
ـكنكم وجب التـعلـيمات و ـوجب نصوص الـقانـون و اللـجنـة مطلـقة 
من خالل التفسير القانوني السليم لتلك النصوص ان تريحوا احملاكم
ـشمـول ودوائـر التـسجـيل العـقاري وغـيرهـا الكـثيـر وال تنـسوا ان وا
ـصـادرة مـال اال اذا كان الـقـانون لم يـعـطـكم ولم يـعط احملاكم احلق 
ـادة 3- اوال )) ـذكـورة في ا ــنـاصب والـدرجــات ا مـتـمـلــكـا بـسـبب ا
ـوجب قــانـون ولـيس ألنـه تـمــلـكه بــدون بـدل بــسـبـب مـنــحه وسـامــا و
عـترض عـضوا في مـكتب ـلغي  او بـسبب كـون ا االوسمـة واالنواط ا
ذكور هو تنظـيم اداري وليس حزبي يحال اليه كـتب ا ثوار تموز ألن ا
ـتـقـاعـدين ألغـراض الـراتب التـقـاعـدي فـقط  او بـسـبب كـونـــه مـدير ا

قســــــم في االجهزة االمنيـة  كون القانون اشار
الى مدراء االقسام التحقيقية حصرا . 

كل ذلك ال يـقلل من اهـميـة اجلهـود التي بـذلتـها
الــلــجــنــة  ولــيــــــــس مــقــالــنــا اال اقــتــراحــات
ـية ومالحـظات تـقـييـمـــــــيـة والله من وراء تقـو

القصد.
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مقال السـيد زيدان وبقي في هذه
الــوظـيــفـة إلى عـام 1976. وطـوال
مـدة بـقائه في وظـيـفـته بالـسـفارة
العـراقية كـان البـراك مسؤوالً عن
تـنظـيـمات حـزب الـبعث في عـموم
االحتــاد الــســوفــيــتي حــيث كــان
هناك العديد من الـطلبة العراقي
ـــبـــتـــعـــثـــ احلـــكـــومـــيــ من ا

يــــــدرســـــــون في اجلـــــــامــــــعــــــات
الـسـوفـيـتـيـة ومـثـلـهم الـكـثـيـر من
الـعـسكـريـ الذين كـانـوا يتـلـقون
ـعـاهـد عـلـومـهـم في الـعـديــد من ا
والكليـات العسكـرية وفي مختلف
اجلمـهوريات الـسوفيـتية . وفـيما
يــتــعـلـق بـحــصــوله عــلى شــهـادة
الـدكـتـوراه من معـهـد االسـتـشراق
ــــيــــة الــــعــــلـــوم الـــتــــابـع ألكـــاد
الــــســـوفـــيــــتـــيـــة ولــــيس مـــركـــز
االســتــشـراق كــمــا جــاء في مــقـال
السيـد زيدان. فاحلقـيقة أن فاضل
البراك لم يكن مؤهالً علميًا لكتابة
رســـالــة الـــدكــتــوراه وإن قـــبــوله
ألعـــداد الــرســالــة
من خـالل مــعــهــد
االستـشراق جاء
بــنــاءً عـلـى طـلب
مـن جلـــــــــــنـــــــــــة
الــــــــــعـالقــــــــــات
اخلــــــارجــــــيــــــة
بـــــــــــاحلـــــــــــزب
الــــــشـــــيــــــوعي
الـــســوفـــيـــتي
وذلـك تــنــفــيـذًا
لـالتــــفــــاقــــيـــة
ــوقــعــة بــ ا
حــزب الــبـعث
الـــــــــعــــــــــربي
االشــــتــــراكي
واحلـــــــــــــزب
الـــشـــيـــوعي
الـســوفـيـتي
والـــــــــــــــــتـي
نـصت عـلى
قــــــــــيــــــــــام
ــــعــــاهـــد ا
الــعــلــمــيــة
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وحـ أخـذته وجدت من رسـالـته 
بـ طيـات أوراقه رسالـة صغـيرة
مـوجـهــة لـلـبـراك من مــفـكـر حـزب
الـبـعث الـيـاس فـرح وقـد جاء في
تــلك الـــورقــة مــا يـــلي : أبــعث لك
الـــــفــــصل الـــــثــــاني مـن رســــالــــة
الــــدكـــــتــــوراه... وبـــــدوري قــــمت
بــــعــــرض وتـــــقــــد الـــــرســــالــــة
ـعـهـد الـسـيد ـديـر ا وتـرجـمـتـهـا 
غــفـوروف فـأجــابـني بـضـرورة أن
يــحــتـفـظ بـالــرســالــة وأمـتــنع عن
. وبــعـــد مـــنــاقـــشــة أعــادتـــهـــا ليَّ
رســالـــته عن حــركـــة رشــيــد عــلي
الـــكــيـالني عــام 1941 وحـــصــوله
عــلى شـهــادة الـدكــتـوراه وعـودته
إلى بـــغــداد واســـتالمه مـــنــصب
مــديـــر األمـن الـــعــام قـــام بـــطـــبع
الــرسـالـة عـلى شــكل كـتـاب حُـذف
مـنه كـافة اإلضـافـات والتـعـليـقات
الــنــظــريــة الــتي وجــهت له خالل
مـنــاقـشـة الــرسـالـة وعــدل عـنـوان
الــرســالــة حــ طــبــعت كــكــتــاب
ليـكون الـكتـاب في النهـاية وثـيقة
قــومـيــة بـعــثــيـة خــالـصــة سـارع
ـتـمـلـقون بـعـدهـا االنـتـهازيـون وا
ــقـاالت الــتي لــكــتــابــة وتــدبـيـج ا
تشيـد بالبراك ورسـالة الدكتوراه
وجتاوزت تـلك الكـتابـات األربع

مقاال. 
أود أن أعـــكـف وأوضح حـــول مــا
ذكره الـسيـد زيدان من كـون هناك
شــائــعــات وأقــوال كــثــيــرة تـتــهم
فاضل الـبراك بـالعمـالة والـتعاون
مع اخملــابــرات الــســوفــيــتــيـة وال
سـيــمـا خالل سـنـوات وجـوده في
مـوسـكـو. ولـلـحــقـيـقـة فـإن فـاضل
ــثال لــدوائـر األمن الـبــراك كــان 

واخملــــابــــرات الـــعــــراقــــيــــة لـــدى
اخملــابـرات الــسـوفــيــتـيــة أي كـان
. عـضـو االرتـبـاط بـ الـتـنـظـيـم
وانطالقا من وظيفته هذه فقد كان
ـــركــز الـــرئـــيــسي يــتـــردد عـــلى ا
لــلـمــخـابـرات الــسـوفــيـتــيـة وسط
مـــوســــكـــو لــــتــــنـــســــيق الــــعـــمل
ـعلـومـة وقد اخملـابـراتي وتبـادل ا
أخبرني بوظيـفة البراك هذه مدير
مــــعـــهـــد االســـتــــشـــراق الـــســـيـــد
غــــفـــوروف. كـــان فـــاضل الـــبـــراك
وخالل وجـوده في مـوسكـو وعـبر
ـــعــــهـــد االســــتـــشـــراق عالقــــته 
تابـعة إعـداده رسالته وتكـليـفي 
لـــلــدكـــتـــوراه شـــديـــد الـــوضــوح
والـــصــراحــة فـي بــيــان مـــعــاداته
للشيـوعية والشيـوعي وال سيما
احلـزب الــشــيــوعي الـعــراقي رغم
ـــوقـــعي الــقـــريب من مـــعـــرفــته 
احلــزب الـشـيــوعي.وقـد ذكـرت في
كـــتـــابي " مـــحـــطــات مـن حــيـــاتي
الــصــادر عن دار ســطـور لــلــنــشـر
والــتـــوزيع في بـــغــداد عــام 2018
ـرات كــيف أن الــبـراك وفي أحــد ا
حــضـر احــتـفــال مـنــظـمــة احلـزب
الـشــيـوعي الــعـراقي في مــوسـكـو
ـنـاسـبـة تـأسيس والـتي أقـيـمت 
احلــزب وخـالل احلــفل  عــرض
صــورة مــؤسس احلـــزب الــرفــيق
فـهد ألجـراء مـزاد علـيـها فـقال ليَّ
البراك بأنه يـرغب باحلصول على
الـصـورة بـاي ثـمن كـان ولـقـد بدأ
ا ـبـلـغ  ـزايـدة عـلـيـهـا ورفع ا بـا
يـؤهـله احلصـول عـلـيهـا وقـد نال
واسـتـحـوذ على الـصـورة عـنـدها
طــلب من ســائــقه وضع الــصــورة
أربيلفي الـصـنـدوق اخلـلـفـي لـلـسـيارة
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لندن

فـي عـــددهـــا الــــصـــادر يـــوم 4 آب
نـشـرت صـحـيـفـة (الـزمـان)  مـقـاالً
لــلــســيـــد عــلي زيـــدان بــعــنــوان "
غـيبـة في إعدام رئيس احلقـائق ا
جــهـاز اخملــابـرات األســبق فـاضل

البراك "
وهـنـا أود تـبـيـان بـعض احلـقـائق
والـتصـحيـحـات فيـما ورد في ذلك

قال. ا
عـروف إن فاضل الـبراك كان من ا
ـسهـم بـانقالب عام 1968 أحد ا
لــيــصـــبح بــعــد ذلك احــد ضــبــاط
احلـــــرس اجلـــــمـــــهـــــوري ومن ثم
مرافقًا للرئيس أحمد حسن البكر.
وقــد ابـعـد عن مـركـزه هـذا بـسـبب
مــشــاجـرة هــاتــفـيــة حــدثت بــيـنه
وعــقــيـلــة الــرئـيـس الـبــكــر والـتي
سـمـعـهـا الـرئيس ولـم يسـتـسـغـها
وأمــتـعض مــنـهــا كـثــيـرًا لــذا قـرر
طـرده من مرافـقـته. عام  1970ع
البراك مـعاونًا لـلملحق الـعسكري
ـوسـكو في الـسـفـارة الـعـراقـيـة 
وليس ملحقا عسكريا كما ورد في

السوفيتية بإعداد مجموعة طلبة
وال سـيـمــا  في مـجـال الــدكـتـوراه
ـخـتــلف الـعـلــوم دون احلـاجـة و
سـتوى الـعلمي حلصـولهم عـلى ا
الــــذي يـــؤهـــلـــهـم إلعـــداد رســـائل
دكتـوراه. وسـبق حلزب الـبعث أن
طــرح هـذه الـقـضـيـة عـلى اجلـانب
الـسـوفيـتي مـعلالً طـلـبه هـذا بقـلة
ـــلـــكــــون من أخـــصـــائـــيـــ مـــا 
وحـامـلي شـهـادات عــلـيـا بـالـرغم
من سـيـطـرة احلزب عـلى الـسـلـطة
فـي الـــعــــراق. وقــــد أكـــد لـيَّ هـــذا
الـــتـــوجه الــــســـيـــاسي الـــبـــعـــثي
الـرئيس أحـمـد حسن الـبـكر خالل
لـقـائي به فـي الـقـصـر اجلـمـهوري
عـنـدمـا تـرأست الـوفـد الـسـوفـيتي
ـفاوضـات بـشـأن اإلعداد ألجـراء ا
يالد لالحـتـفـال بـالذكـرى األلـفـيـة 
الـفيـلسـوف الفـارابي. فقـد قال ليَّ
بالنص أنتم الشيوعيون تمتلكون
األخـصـائـيـ والكـثـيـر مـن حـمـلة
شــهـادة الــدكــتــوراه في مــخــتـلف
ـــهــنـــيــة اجملـــاالت الــعـــلــمـــيــة وا
وتـــســيـــطــرون عـــلى اجلـــامــعــات
الـعـراقـيـة ونـحن الـيـوم أصـحـاب
السـلطة ونـسعى لتـبعيث الـتعليم
واجلـــامـــعـــات لـــذا نـــحـــتـــاج إلى
الـــكــوادر الـــعــلـــمــيـــة من حــمـــلــة
الــدكـتــوراه. وسـبق أن طــلب مـني
ي غـفـوروف مـديـر مـعـهـد األكــاد
االســتـــشــراق وهــو الـــســكـــرتــيــر
الــســابق لــلــحــزب الـشــيــوعي في
طــاجــكـــيــســتــان واحلــاصل عــلى
ـا له من قبل خمـسة أوسـمة تـكر
ستـال قبل أن اذهب في مـهمتي
التي كـلفت بـها أن أخبـر الرئيس
الــبـكــر بــأن فــاضل الـبــراك يــقـوم
بـــإعـــداد رســالـــة الـــدكـــتــوراه في
مـعـهدنـا لذا أخـبـرت البـكـر بذلك
ولــكـن الـــرئــيـس الـــبــكـــر جتـــاهل
كالمي لــذا اضــطــررت أن أعــيــده
عـلـيـه فـمـا كان مـن الـبـكـر غـير أن
يتـفوه بـكلـمات نـابيـة بحق فاضل
البراك وأنتقل سريعًا للحديث عن

قضايا أخرى. 
خالل لــــــقــــــاءاتـي في مــــــعــــــهــــــد
االســـتــشـــراق مع فـــاضل الـــبــراك
وكـان من مـهـامـي مـتـابـعـة إعداده
لـرسالـة الدكـتوراه حـسب تكـليف
ي الــســيـد ــعــهــد األكـاد مــديـر ا

غفوروف. 
تـابعـة كان فاضل وفي مجـريات ا
الـبـراك يـعـرض عـليَّ مـا يـعـده من
ألطـالـعـهـا ثم ـ رسـالـته فـصـول 
ـعهد. وفي أعرضـها على رئـاسة ا
رات سلمـني الفصل الثاني أحد ا

وقـــد اســـتــــرعى ذلك انــــتـــبـــاهي
فـسـألـته عن سـبب رغبـته بـاقـتـناء
صــورة الــرفـيـق فـهــد ومــا عــسـاه
فـــاعل بـــهـــا أجــابـــني بـــشيء من
الهزء بـأنه سيمزقـها كونه ال يريد
أن تكـون من حـصة أي عـراقي. ما
ذكره الـسيـد علي زيـدان عن خليل
اجلـزائري ووصـفه بـأنه أمـ عام
احلـزب الـشـيـوعي الـعراقـي فذلك
غــيــر صــحــيح. فــاجلــزائــري كــان
مـــســـؤوال عن مــــنـــظـــمـــة احلـــزب
الــشـيــوعي الــعــراقي فـي االحتـاد
الــسـوفـيـتي . وانــطالقـا من مـهـام
فــــــاضـل الـــــبــــــراك في مــــــعـــــاداة
الــــشـــيــــوعـــيــــة وضـــمـن واجـــبه
الوظيفي واحلـزبي فقد عمل على
استقـطاب بعض ضعـاف النفوس
من الــشــوعــيــ الــعــراقــيــ لـذا
اسـتـطــاع تـســقـيط وكـسـب خـلـيل
اجلــــزائــــري ومــــثل ذلـك فــــعل مع
الـسـيـدة حـميـدة سـمـيسم شـقـيـقة
ـنـاضل الـشيـوعي مـحـمـد صالح ا
سـميـسم لـتصـبح الـسيـدة حمـيدة
بــعــد ذلك أحـــد مــســؤولي مــكــتب
فــاضل الـبـراك في األمـن الـعـامـة .
في النـهايـة البد ليَّ من الـقول بأن
فـــاضل الـــبـــراك كــان طـــمـــوحــاً ال
يـــعــتـــرف بـــأي مـــســـؤول حـــزبي
وحـكومي أعـلى مـنه درجـة ويرى
نـفـسه األجــدر بـ الـبــعـثـيـ في
قـــيـــادة احلـــزب والــــســـلـــطـــة في
ا الـعراق لـذا كان يـعـمل بجـد و
يــتـوفــر له من إمـكــانـيـات من أجل
حتقيق أهدافه والوصول لغاياته
ـــيــــزات كــــانت الــــســـبب وتـــلـك ا
ــــبــــاشــــر لإلطــــاحـــة بـه ومن ثم ا

إعدامه .   

حدائق مدينة تبريز

احمد حسن البكرفاضل البراك

لـذي يـجعـلك تـنـسى انك في شـهر
تــمـــوز وكــذلك تــتـــخــلص من حــر
بغداد وانـقطاع الكـهرباء وحتظى
بــاالســتــرخــاء والـتــمــتع بــجــمـال

الطبيعة!
كـــمــا أن ايـــران بـــعــد أن أتـــخــذت
امـــريــكـــا واوربـــا وبـــعض الــدول
العربية تريـد قرارا بحرمانها  من
مـصـدر دخل يــدر عـلـيـهــا الـعـمـلـة
الـصعـبة الـدوالر وهو (الـسيـاحة)
بدأت ال تمنح فيزا ألي جواز عليه
خــتم الـــدخــول الـى ايــران! فــردت
ايران عـلى هذا االجراء بـإن تكون
الــفـيــزا بـورقــة خــارجـيــة وال يـتم
خــتـم اجلــواز عــنـــد الــدخــول الى
فـضال عن مـجــانـيـة الـفـيـزا ايـران
لـلـعراقـيـ جعل الـسـياحـة تـنشط

كثيرا في ايران!
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في رحــلـتــنــا إلى تــبــريــز عــلــيــنـا
الـطـيـران من طـهـران. الـرحـلة إلى
طــهـران اسـتـغــرقت سـاعـة واحـدة
ومن طـهران إلى تـبـريز ايـضا اقل
من ســــاعــــة لـــكـن االنــــتـــظــــار في
التـرانزيت 6 ساعـات.اي لم نصل

مـزاد  اجلمـال  ..  هوايـة جديـدة   لفـتيـات يشـغلن أنـفسـهن  يومـيا 
زاد االنتـرنت  حتى  اصبحت بنهم ورغـبة عارمة لـعرض جمالـهن  
مـظاهـر الـتـجـمل واجلـمـال عـلى مـنـصـات الـفـيـسـبـوك واالنـسـتـغرام 

بضاعة رائجة ب الشابات والشباب.
ـر الـيـوم الـواحـد .. اال وتـاخـذ الـفـتـاة حـصـتـهـا مـن صور وال يـكـاد 
السـيلفي .. فـان عمـلت تسريـحة جديـدة طقت لـنفسـها صورة    وان
اشـترت فـستـانـا جديـدا اختـارت لنـفسـهـا صورة  وان قـامت بعـملـية
جتميل   فعشرات الصور  بانتظار التحميل .. حتى اصبح السيلفي

من الطقوس اليومية  ..
ـنافسة القويـة  ب فتيات حائـرات بجمالهن  و فراغهن  تشعلها  ا
ــعــجــبــ  من ــئــات (الاليـــكــات) من ا والــهـــدف الــوحــيــد الــفــوز  

عجبات . عجب وا االصدقاء والصديقات  وا
عـجـبون جـاهزون لـلضـغط على وال غـرابة ...ان تـكثـر الـتعـليـقات  فـا
الاليك  واإليـغال بـالغزل  والـتفـ بإشـباع اخلـيال  ال لـشيء سوى
انهم شـاهـدوا  صـورة لـشـابـة بـلـوة  الـتقـطت لـنـفـسـهـا صـورة حـلوة
ـا عنـاء  حتصل وبسـرعة الـبرق عـلى مئـات الاليكات ..وبسـرعة ودو
.. حتى اصبحت غايـة اجلمال  اهم من خاطرة تكـتبها  او اكتشاف

 علمي يشغلها  او لغز علمي   يؤرقها .
وهـذا الــهـوس بــالـتــجـمــيل واجلـمــال .. له مــؤيـدون وانــصـار  ومـدن
وامصار   و ثـرثرة و واخبار .. و سط روابط اجـتماعـية (فيسـبوكية)
ـزيــد من عـمـلــيـات جتـمـيـل مـتـواتـرة .. مـتـواصــلـة . والـبــذخ إلجـراء ا
(ايـبــوكـسـي  وفـلــر   ومـاسك ) وغــيـرهــا من الــتي جتـريــهـا مــراكـز
التجميل الرائجة  تخلصا من البثور والندوب .. وما ظهر على الوجه
من عيوب .. لكنـها جتعل من الوجوه  مـحنّطة  والشــــــفـاه متشابهة

 والعيون شاردة  والقلوب حائرة . 
وتدخل االستـطالعات على خط الـنار   وكاننـا  امام علم  في تـفسير
االفكار   و قضية استعصت على الـصغار والكبار  و جاء التفسير
: ان الـفـتـاة الـتي تـلــتـقط لـذاتـهـا سـلـفـي من االمـام  حتـظى بـالـرضـا
والثقـة  لسائر االيـام  .. والتي تلـتقط صورة من الـيسار تتـميز  بروح
ـ اخلد .. بـاردة وغـير مـتـفاعـلـة على الـدوام .. امـا السـيـلفي عـلى 

فيعني انها  شخصية قوية ومغامرة وال تخشى أحد .
وسـواء .. كـانت صــــــــورة الـسـيـلـفي  من االمـام او عـلـى الـيـم او
عـلى الـيـــــــسار  .. فـكــــــــلـهـا تـعكس حـاالت  من عـدم االسـتـقرار 

وقـلق وهـلـوسة في الـلـيل والـنـهـار.. من اجل بـلوغ
الــكــمــال  واالحـــتـــــــــفــاظ بــوجه يـــافع مــفــعم
باجلمال  .ترى .. كم من الوقت تـستهلك الفتاة
من عــمـرهـا وحـيــاتـهـا ..من اجـل احلـفـاظ عـلى
لـقـب (أيـقـونـة) الـكـمـال .. وسـط بـيـئـة اخـتـلـطت

عليها معايير البشاعة واجلمال.

أزقة كندوان

نشور صفحة االستذكار ا

نازل في كندوان (الزمان) ب كهوف شبيهة با

في اردبيل
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ــفـــروض الـــســـفـــر إلى كـــان مـن ا
اردبـيـلي الـسـاعـة 9 صـبـاحـا لـكن
لـوجـود عــطل بـالـسـيــارة تـأخـرنـا
. وبذلك توفرت لـنا فرصة ساعتـ
لـلــقـيـام بـجــولـة في مـركــز مـديـنـة
تبـريز.اتـضح لي وجود 3 صاالت
عــرض ســيــنــمــا في مــكــان واحــد
وكلــها تـعرض افــــــــــالم إيرانية
سـعـر الـتـذكرة 70000 تـومان اي
مــا يــعـادل 7 االف ديــنــار عـراقي.
علــيك قــــــسـمة اي ثـمن على 10.
واالفـالم اإليـرانـيـة حتــصـد دائـمـا
ية واحد أسبابها كثرة جوائز عا
دور العرض.كـما استضـافة تبريز
اســبـــوع الــفـــيــلـم األوربي بــواقع
12فيـلـما من 7 بلـدان أوربـية هي
ـانيا. بـولندا. اليـونان بلـغاريا أ
ارك هولنـدا والنمساونحن الد
نتـجول لفت نـظرنا قـلعة ومـسجد
حـيـنـمـا قـمـنـا بـزيـارتهـا تـبـ انه
(مــسـجــد جــامع عــلـيــشــاه) او مـا
يـطـلق عــلـيه (قـوس تــبـريـز) وهي
بقايا قلعة تعود إلى القرن الثامن
سجـد و بناء ولم يكـتمل بنـاء ا
مـقــبـرة عـســكـريــة ثم حتـولت إلى
حصن او قلـعة عســـكرية خـــــالل

فــــــــتـــــــــرة الــــــــقـــــــــاجــــــــار عــــــــام
718و739هــجــريـــةإيــقــاف بــنــاء
ـــبــنى كـــان بــســــــــــبب احلــرب ا
اإليــــــــــــــــرانــــيــــة الــــروســـــــيــــة
1824- 1854 وكــــــذلـك احلــــــرب
اإليـرانـيـة البـريـطانـيـة ثم تـعرض
ــــبــــنى إلـى االحــــتالل وأصــــبح ا
لفت موقع مـستودعـات للذخيـرةا
لـلـنــظـر هـو أن تـبــريـز(شـوارعـهـا
حــدائق) وفي كل حــديــقــة تــوجـد
نــافــورة ومـصــطــبــات لـلــجــلـوس
ــكــان حـيث أن وأشــجـار تــظــلل ا
االهـالي احــيـانــا تـرتــاد احلـدائق
ــارسـة فـي الـصــبـاح فــضال عن 
األلـعـاب الــريـاضـيــة. ونـشــــــــعـر
باالسف لغـياب األخضرار نـهائيا
من بــــــــــغـداد واحملــافـظـات وفي
حـــــــالـة إقامة حـديقة سـرعان ما
تـهـمل ويعـبث بـهـا الصـبـيان. هل
يـصح بـأنـنـا يـطـلق عـلـيـنـا شـعب
(بـلـد الـسـواد) والـتـسـمـيـة جـاءت
ــزروعـات نـنــتـهي إلى مـن كـثـرة ا
هـذا الـوضع من التـصـحر لـيـكون
هـــمـــنـــا الـــوحـــيـــد هـــو (الـــلـــطم)

او(الرقص).?
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