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اخملـابـرات ( سـبــعـاوي ابـراهـيم) الى
صناعة قصة هوليودية تعتمد االثارة
وجـذب االنــظـار لــكــنـهــا مـهــلـهــلـة فـ
ــانــيـا "قـصــة اخلــيــانــة والـعـالقـة بــا
الــشــرقــيــة او االحتـــاد الــســوفــيــتي"
والـتي  الــتـرويج لــهـا عـبــر جـهـات
مرتبطة بالسلطة انذاك وسرت كالنار
سلمات من بالهشيم  فبـاتت إحدى ا
احلقائق مع ان الـتحقيـق بها  فعال
من دون الـوصـول ألي دلـيل فـلم يـكن
اعــتــبــاطــا مـن ســبــعــاوي ان يــجــري
اخـتــيـار هــذه الـدولـة او تــلك لــيـكـون
البراك " عميال" لها فلجأ الى سياسة
خلط االوراق فتارة يتهم بالتعامل مع
االحتــاد الـــســـوفــيـــتي وتـــارة يـــتــهم
ــانـــيــا الــشــرقـــيــة مع ان االحتــاد بــا
السـوفـيـتي انـهـار عام 1991 اي قبل
اكثر من سنة من اعتقال البراك وذات
ـانيا الشـرقية التي احلال بالنـسبة ال
غـابت عن الـوجـود في 1989 اي قبل
 3سـنـوات من االعـتـقـال  فـالـدولـتـان
ــكن اصــبـــحـــتــا فـي خــبـــر كـــان وال
الـعــودة الـيــهــمـا او ان يــتم مـفــاحتـة
السـلـطات فـيـهـما  كـمـا ان شخـصـية
ـعـروف بتـوجهه مثل فـاضل الـبراك ا
ـنـاو لـلـشـيـوعـية الـقومي الـعـربي ا
كــان ابــرز من  تــكــلـــيــفه بــتــفــكــيك
احلزب الـشـيـوعي الـعراقـي حتى انه
تـــمـــكـن اثـــنـــاء اقـــامــــته في االحتـــاد
الـســوفــيـتـي قـبل نــقــله مــديـرا لالمن
العـام في 1976 من جتنـيد امـ عام
احلــزب الــشــيــوعي الـــعــراقي خــلــيل
اجلزائري وتام انشقاقه عن احلزب
الـذي اقـر بـهـذه الـواقـعـة في وثـائـقه
ـصـلـحـة من وراء "الـعـمـالة" فـمـاهي ا
لــهــاتــ الـــدولــتــ الــشـــيــوعــيــتــ
السابقـت  فالبراك كـان يتعاطى مع
ـبدأ الـنـد بالـند مسـؤولي الـدولتـ 
ــتــبـــوع فــالــواقع ولــيس الــتـــابع وا
يـتـحـدث عــكس مـا اراد له مــنـافـسـوه
ودحض بــالـدالئـل والـوقــائع نــظــريـة
الـــتـــجـــسس. ويـــدعم تـــفـــنـــيـــد هـــذه
النظرية روايـة لم تكن معلومـة لكنها
ســتــســـهم إلى حـــد كــبــيـــر في حــسم
التأويالت واالسـتنـتاجـات في شهادة
قدمـت إنصـافـا لـلـطـرف الـغائـب حتى
ولـو لم يـتــفق مـعه الــنـاس في خـضم
اجواء مـشـبـعـة بالـسـلـبـية والـتـنـاحر
واليــهـدف مـن ورائــهـا رسـم بــطـوالت
وهميـة بقـدر الرغـبة بـاحلقـيقـة. يقول
معاون مدير جـهاز اخملابرات االسبق
العـميد الـركن خـليل ابـراهيم سـلطان
الذي لم تـربـطه عالقـة وديـة بـالـبراك
لـكـنه بـادر بـتـقد شـهـادته عـن مـدير
اخملــابـرات االســبـق لــرئـيـس حتــريـر
مجلة الصـوت عبر مكـتبها في دمشق
ونشرت بعدد اجمللة 138 الصادر في

اضي بان" حزيران ا
بـعــد إعــدام الــبـراك
الذي ال يـوجد بـينـنا
ود تــســلــمت مــهــام
مــنـــصــبي مـــعــاونــا
ـــــــديــــــــر جـــــــهـــــــاز
اخملــابـرات فــطــلــبت
اضـــبــــارة قــــضــــيـــة
فاضل الـبراك و بـعد
ان اطلـعت عـليـها لم
أعـثــر عــلى اي دلـيل
يـشــيـر إلى ضــلـوعه
في اي عــــــمـــــلــــــيـــــة
جتـــــــــسـس ولــــــــــكن
الــقــضــيــة بــرمــتــهـا
كــــانـت تــــصـــــفــــيــــة
حـسـابـات بـ اخوة
الــرئـــيس صــدام مع
فـاضل الـبـراك لـكـون
العالقة بينهم ليست
وديـة." ولم تـقــتـصـر
الــــــــروايــــــــة عـــــــــلى
ا على منافسـيه وإ

من عـــاصـــره في جـــهـــاز اخملـــابـــرات
ومنـهم الضـابط سالم اجلـميـلي الذي
أكـد اخــيــرا في شــهــادة مــنــشـورة له
حـقـيــقـة كــانت غـائــبـة عـنـه في لـقـاءه
التلفزيوني مع د . حـميد عبدالله عام
2009 والذي استـند الـيه البعض في
اعتبـاره مصدرا لـتاكـيد مايـتم تداولة
ـا سـمعه فاجلـمـيلـي يشـيـر الى نقـله 
في اوســــاط الـــدائــــرة بـــعــــد اعـــدامه
" امــا هــذه احلــقــيــقــة فــقـد مــبــاشـرة
ناسب عرفتها قبل سنة ووجدت من ا
نـشـرهـا لـلـتـاريخ " فـمـاهي احلـقـيـقـة
التـي اكتـشـفـهـا الـضـابط السـابق في

جهاز اخملابرات? 
يقـول اجلـمـيـلي ان "الـبـراك كـان ذكـيا
جـدا ومـحـتـرفـا وفــنـيـا بـامـتـيـاز وفي
عـهـده  اقـرار مـنـهجـيـة عـمـل جـهاز
ـثـابــة (دسـتـور) اخملـابـرات وكــانت 
عمل اجلهاز و اجناز نظام معاملة
ــصــادر ــعــلـــومــات ونــظـــام ادارة ا ا
وحتــديـد  الــصالحــيــات  لــلــمـفــاصل
القـياديـة في اجلـهاز  بـشـكل دقيق  و
حتـول اجلــهـاز الى مــؤسـســة امـنــيـة
رصيـنة. وفي الـواقع ان اعدام الـبراك
ــؤرخـ  لم الـذي اشــغل الــكـتــاب وا
ا كـان نتيجة يكن بسبب اخلـيانة  ا
زلة لـسان اثـناء الـتحـقيق مـعه  كانت
تخفي خلـفها موقفـا ناقدا من احتالل
ـــعـــروف ان عالقــة الــكـــويت  فـــمن ا
الـبــراك مع مــديـر اجلــهـاز الــذي جـاء
بعده كانت متوترة وكان احد اسباب
الـتــوتــر هـو قــيــام الـبــراك  بــتـنــفــيـذ
توجيه صارم من الرئيس باستئصال
نـــفـــوذ  كـل من  بـــرزان الـــتــــكـــريـــتي
وسبعـاوي ابراهيم احلـسن من جهاز

ـنتشـر دون تدقيق او فحص فالسرد ا
او تمـحيص يـرسخ صورة سـلبـية عن
البراك لـيس فقط على مـستوى تـثبيت
تهـمة"اخلـيـانة" الـتي لـيس لهـا اساس
ـا يـشـمل احلـديث عن من الـواقع وا
"طريـقـته الـتـسـلـطـيـة" في إدارة أخـطر
ـتد الى دوره في جهـازين امـنـيـ و
الـتــصــدي حملـاوالت تــصــديـر"الــثـورة
االيرانـية" الـى الدول الـعربـيـة من قبل
بعض ترويج بعض االحزاب الدعاءات
ـرجع الـديـني بـشـأن تـورطه بـاعــدام ا
ايـة الـله الـســيـد مـحـمــد بـاقـر الـصـدر
الذي ربطته به عالقات ودية حتى بعد
قـيـام الـثـورة االيـرانــيـة كـمـا سـيـظـهـر
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وتلـمس الـبراك مـا اثاره غـزو الـكويت
من ردود فــعل ســلــبـيــة وانــعــكــاسـات
ـنـطـقـة وهـو خـطـيـرة عـلى الــعـراق وا
الذي خبر جيدا قـراءة ما ب السطور
ــوقف الــدولي لن يــكــون وادرك بــان ا
مـرنــا في الــتـعــاطي مع خــطـوة بــهـذا
ـــقـــربـــ قــاوم احلـــجم وبـــحـــسب ا
البراك مـا يبدو انهـا اوامر صادرة من
الـرئـيـس شـخـصــيـا بـأن يــكـون الـراي
ـــتــــعـــلـق بـــغـــزو ا
الكـويت مـنسـجـما
مع الـرغـبـة بـعودة
"الفرع إلى األصل"
فــكــان اعـــتــراضه
مـــــــعــــــــبــــــــرا عن
شـــــــــــــخـــــــــــــصـه
ـعـارض لــبـقـاء ا
القوات الـعراقية
بــــالـــــكــــويت او
استـمرار الـغزو
ـــــــــــــــــــا لــه مـن
تـــــــداعـــــــيـــــــات
خــطــيـــرة عــلى
حــــــــــــاضــــــــــــر
ومـــســــتــــقـــبل
الـعـراق وهـو
مــــــــــا آثــــــــــار
اجلـــــــــنـــــــــاح
ــــــتــــــشــــــدد ا
والـقــريب من
صدام حس
واحلــــــــــانـق
اساسـا عـلى
البـراك بـدفع
أجــنـــدتــهم الــســـيــاســيـــة لــتــصـــفــيــة
ــة مـعه عــقب عـزل احلـســابـات الــقـد
بـــرزان الــــتـــكــــريــــتي من اخملــــابـــرات
واســتــغالل ذلك ذريــعــة لــضــرب ثــقــة

الرئيس بالبراك. 
وجـد سـبـعـاوي ابـراهـيم احلـسن االخ
غير الشقيق للرئيس الذي تولى ادارة
جـهـاز اخملـابـرات عــقب اربـعـة اشـهـر
من ادارة فاضل العزاوي للجهاز خلفا
لـلـبــراك الـفـرصــة سـانـحــة لـتـصــفـيـة
حسـابات مـؤجلـة اذ تشكـلت بـعد غزو
الـــــكـــــويت في 1990 بــــأمـــــر رئـــــيس
اجلـمــهــوريـة جلــنــة رئــيـســهــا فـاضل
ــلك الــيــاسـ الـبــراك وضــمت عــبـد ا
وعبد احلس اجلمالي وصادق اسود
وكــاظم هــاشم نــعــمــة وعــبــد اجلــبــار
الهـنداوي اعـضـاء لتـقد رأي لـصدام
بـشـأن أزمـة غزو الـكـويـت لكـن تـقـرير
اللجنة لم يـعجب الرئيس فتـوصياتها
تـــضــمـــنـت ضـــرورة االنــســـحـــاب من
الكويت وخطورة الـوضع على العراق
وعـلى أثــر ذلك  حل الــلــجـنــة وهـو
لك امر يـؤكده الـسفـيـر السـابق عبـد ا
الـيــاسـ بــشـهــادة مـصــورة بـعــدهـا
احيل الـبراك عـلى التـقاعـد عام 1991
قــبــيل بــدء احلــرب االمــيــركــيــة وكــان
واضـــحـــا لــــزواره تـــذمـــر الــــرجل من
االوضاع العامة بل خـشيته من القادم
 فـرئـيس جـهـاز اخملـابرات عـلـى مدى
ست سـنـوات اضـافـة لـشـبـكـة عالقـاته
لك مجـسات استـشعار في الواسعـة 
مراكـز صنع الـقـرار وضعـته في دائرة
الـضــوء جتــاه مـا يــحـاك لــلــعـراق من
خـطط لــتــدمـيــره وتـوجـس خـيــفـة من
ـــاضي اســـتـــمـــرار غـــزو الـــكـــويت وا
ـغـامـرة إلى الــنـهـايـة وهـو مـا أثـار بـا

حنق الرئيس وغضبه .
 وفــتح رفض الــبــراك لــبــقــاء الــقـوات
الـعـراقــيـة بـالــكـويت أبــواب الـغـضب
وبدأ الـنـظـام بدفع من سـبـعـاوي الذي
ــة كــان يــكـن كــراهــيــة شـــديــدة وقــد
للبراك  مرحلة التنكيل فتم اعتقال كل
من يرتبط بعالقة صـداقة معه  ووفقا
الحـد رفــاقـه في شــهـادتـه عن مــاجـرى
بان "رغبة رأس النظام كانت التخلص
من صـنــدوق أسـراره والــتــوجس مـنه
كون الـرجل علم من األسـرار اخلطـيرة
ــســمـــوح" وتــركــز مــا جتــاوز احلـــد ا
التـحـقيق في الـبـحث عن اي ثـغرة في
عمـله لـكن احملـقـقـون لم يـجـدوا شـيـئا
يـسـتـحق الـذكـر بـاسـتـثـنـاء مـخـالـفات
ـكن حـدوثـها مع من ادارية بـسـيـطة 
يـتـولى ادارة اخـطـر جــهـازين امـنـيـ

مـــنـــذ عـــام 1976 وحـــتى عـــام 1989
فالـظـروف الـتي مـر بـهـا الـبـلد لـم تكن
طـبـيعـيـة فـي ظل مـواجـهة شـرسـة مع
ـعــارضـة او مع ايــران  لـكن احـزاب ا
خصومه لم يقتـنعوا فعـادوا واعتقلوا
كل من كــان قـريــبـا الــيه اثــنـاء تــولـيه
ادارة األمن الـعــام ولم يــجــدوا شـيــئـا

يستحق الذكر.
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ودنت ســاعـــة تــصـــفــيــة احلـــســابــات
ــوقف من ــة بـــاالتــكــاء عـــلى ا الــقــد
الـكــويت فــتـفــتق ذهن مـن تـولى ادارة

احمد حسن البـكر  ونقل الى موسكو
في عــام 1970 مــلـــحــقـــا عــســـكــريــا
ومسؤوال لتـنظيمـات حزب البعث في
اوربا الشرقية حتـى  تعيينه مديرا
لالمن الـعـام الـعـراقي في نـهـايـة عـام
1976- 1984 ليـنـتـقل بعـدهـا مـديرا
جلـهــاز اخملــابـرات الــعــراقي في عـام

1984الى عام 1989. 
وانتـخب الـبراك عـضو قـيـادة قطـرية
ــؤتــمــر الـــقــطــري الــثــامن عــام في ا
ــــنــــصب 1986لــــكــــنه تــــنــــازل عن ا
النـشـغـالـه كـمـديـر جلــهـاز اخملـابـرات
وبـقى عـضـو قـيـادة احـتـيـاط وعـضو
كـتب الـعــــــــسـكـري للـحـزب ليـع ا
ــســـتـــشــار الـــســـيــاسي عــام 1989ا
لــرئـيـس اجلــمـهــوريــة وحــصل عــلى

نـــــــــــــــــــــوطــي

شــجـــاعـــة في عــام 1986 فــضال عن
شـارة احلــزب. وحــصل الــبــراك عـلى
شـهــادة الــدكــتــوراه من روســيــا عـام
ية العلوم السوفيتية 1976من اكاد
مـركــز االسـتـشــراق وكـانـت اطـروحـة
ــطـبــوعـة في كــتـاب عن الـدكــتـوراه ا
(دور اجلــيش الــعــراقي في حــكــومــة
الدفاع الوطني واحلرب مع بريطانيا

عام 1941). 
كـمــا لــديه خـمــسـة مــؤلــفـات ابــرزهـا
ــدارس الــيــهـوديــة وااليــرانــيــة في ا
الــــعــــراق ومــــصــــطــــفـى الــــبــــرزاني
االسطـورة واحلقـيقـة وهـما الـكتـابان
االشـهـر له والــلـذان حـقــقـا مـبــيـعـات
ورواجـا كــبـيــرين كــونـهــمـا يــزخـران
ــعـــلـــومـــات لم ولن تـــتح ســـوى له
اصــدار كــتــاب (حتــالــفــات االضـداد)

و(ستراتيجية االمن القومي). 
ووفــقــا لــســـيــرته ولــلـــمــقــربــ فــإن
مايتمتع به البراك من عالقات جعلته
ـا حـسدهم محط أنـظـار اجلمـيع ور
ن يــتـــســابق لــيــكــون ذا وخــاصــة 
حظوة لدى الرئيس كما ان الكاريزما
الـعـالـيــة الـتي امـتـاز بــهـا الـبـراك قـد
اثــــارت في ذات الــــوقـت حــــفــــيــــظـــة
الـرئـيـس وان لم يـكن عــلـنــا فـالـرجل
كـانت لـه عالقـات إقــلــيـمــيــا وعـربــيـا
ودولـيــا مـتـمــيـزة فــارتـبط بــصـداقـة
وثــيــقــة بــالــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيـة
خصوصا ابو عـمار وابو إياد وانشأ
عالقات قوية مع الرئـيس اللبناني

االســــبـق امـــــ اجلــــمـــــيل
وزعـــيم حـــزب الـــقــوات
اللبنانية سمير جعجع
أثــنــاء مــواجــهــتــهــمـا
لــلــنــفـــوذ الــعــســكــري
السـوري واستـقبـلهـما
في بـــغـــداد ضـــمن
ســلــســلــة زيـارات
سـريــة لــلــحــصـول
علـى الدعـم العـراقي
ـواجــهـة نــظـام الــرئـيس
الـــســـوري الــــراحل حـــافظ

ـيـاه األسـد وســاهم بـعــودة ا
جملـاريــهـا بــ الـعــراق ولـيــبـيـا

بـعدمـا  تـكـلـيـفه بـشـكل مـبـاشر من
الـــرئـــيـس صـــدام حـــســــ بـــإجـــراء
مـــبــاحـــثـــات مع الـــزعـــيم
اللـيبي الـراحل معـمر
الـــقـــذافي وجنح
بتحييده عن
الـــــزعــــــيم

اخملابـرات اثـر خالف عائـلي لـهـما مع
الرئـيس عـلـمـا ان  سـبـعـاوي احلسن
شــغل مــنــصب مــديــرعــام  مــكــافــحــة
التجسس" . ويضـيف اجلميلي "كانت
عالقــة الــبــراك مـع صــبــاح اخلــيــاط
القـضيـة االسـاسيـة الـتي  اعتـقال
ـــوجــبــهـــا أال ان تــهــمــة الــبــراك  
التخابـر مع جهات معـادية لم تثبت
ــا دافع عن تــلك الــعالقــة ضــده  ا
بـأعــتــبـارهــا لــعـبــة  اســتـخــبــاريـة
مزدوجة مارسها وفقاً للصالحيات
اخملولة له  بهدف تظليل مخابرات
معاديـة وهو امـر طبـيعي في عمل
االجهـزة االسـتـخـبـاريـة حتى وان
تـــــضـــــمــــنـت تـــــســـــريب وثـــــائق
اومعـلـومـات سـرية لـلـغـايـة و اكد
الـبـراك انه اتـخـذ من  عالقـته مع
صـبـاح اخلـيـاط  قــنـاة لـتـضـلـيل
جـهـاز مــخـابــرات مـعــادي اثـنـاء
فـــتــــرة احلــــرب الـــعــــراقــــيـــة –
االيرانـيـة وبـعـد فـحص طـبـيـعة
ـسربـة ومحـتـوياتـها الوثـائق ا
من مـعـلـومات لـم يتـمـكن فـريق
التحـقيق من اثبـات دليل ادانة
ـا  تـوصل  احملـقـقـون ضـده ا
الى (قـنـاعـة مــا) بـان الـقـضـيـة
كانـت بالـفـعل عـمـلـيـة تـضـليل
مقصودة كما ادعى البراك في
التـحـقيق". ويـوضح الـضابط
الـــــســــــابق فـي اخملـــــابـــــرات
العراقـية بانه "عـلى اثر فشل
االتــــــهـــــــام االول  فــــــتـح مع
الــبـراك  مــلـف حتـقــيـق آخـر
يــتـعــلق بــكــيــفــيــة حــصـول
الـبـراك عــلى دار فـخــمـة في
ــنـــصــور تــلـك الــدار كــان ا
ـلــكــهــا رجل عــراقي ثـري
اراد بـيـعـهـا  بسـعـر مـرتـفع

كان للبراك رغـبة في شراء تلك  الدار
ـبـلغ الكـافي لـشرائـها ـتلك ا لكـنه ال 
ــطـــاف اشــتــرى الــدار وفي نــهـــايــة ا
وكان لدى فريق الـتحقيق شـبهة حول
عمـلـيـة الشـراء بـالـرغم من ان صاحب
الــدار لم يــقـر  بــوجــود  أيــة عــمــلــيـة
ضغط او ابتزاز ضده وبعد ان انتهى
الــتــحـــقــيق  فـي مــلف اخلــيـــانــة بــدأ
التحقيق مع البراك في موضوع الدار
ــارسـة ضــغــوط واسـتــفـزاز  وبـعــد 
واحلـــاح من احملـــقــــقـــ ثـــار غـــضب
الـبــراك وقـال (بــعــد ان انـتــهـيــنـا  من
تهـمـة اخليـانة فـتـحتـو عـليـنـا  قضـية
ـهجـوم يـقـصـد  الـبـيت شـجـلـبـتوا ا
ـهجـوم هو الـعراق مـهجوم من بهذا ا
شـمــاله جلــنـوبــة بــسـبــبـكـم  يـقــصـد
احـــتالل  الــــكـــويت اعــــتـــبـــروا هـــذا
هجوم واحد من االهداف الـهجمتها ا
امـيــركـا عــلى راسـنــا) فـوصــلت هـذه

الـعــبـارة الى الــرئـيس صــدام حـسـ
ولم يـشـأ تـصـديـقـهـا فـطـلب من فـريق
الــتــحــقــيق ان يــرسـل له الــتــســجــيل
الصـوتي جلـلـسـة الـتحـقـيق فـاسـتمع
الرئيس الى التسـجيل بنفسه وكانت
تلك العـبارة كافـية لـلحكم عـلى البراك
بـــاالعـــدام" ولم تـــكـن هـــنـــاك عالقـــات
مــخــفــيــة مـع اخلــارج فــالــبــراك كــان
يتحـرك ويتصل ويـقابل ويسـافر بعلم
و بـتـوجـيه من رئــيس الـنـظـام ولـيس
باخلفاء. وكان كثـير السفر وهذا جزء
من عمله وكـان يتـمتع بثـقة كـبيرة من
الرئيس فضال عـن امتالكه صالحيات
واسـعــة وحـريــة في الـتــنـقل والــعـمل

دون قيود. 
ـــقــربـــ مــنـه فــأنـه في عــام ووفــقـــا 
1990وقـبــيل احــتالل الـكــويت بــعـدة
اشهـر أوفد البـراك في زيارة سـرية لم
يـكـتـب عـنـهــا الـكــثـيـر الـى لـنـدن ومن
ـــتــحــدة وهي هــنــاك الـى الــواليــات ا
زيـارة مـازالـت طي الـكــتـمـان واليــعـلم
تـفـاصــيـلــهـا اال ثالثـة أطــراف اثـنـان
غــادرا احلــيــاة وهــمــا صــدام حــسـ
وفاضل البراك اما الطرف الثالث فهو
اإلدارة األمــيــركـيــة الــســابــقــة بــعــهـد
الــرئـــيس الــراحـل جــورج بــوش االب
ومــخــابــراتــهــا الــتي مــازالت تــلــتــزم
الـصــمت عن تــلك الــزيـارة وأهــدافــهـا
وماجرى فيـها بشأن الكـويت فالبراك
كلف به من الذي كان ملـتزما بـدوره ا
صـدام بــنــقل الـرســالــة الى واشــنـطن
بشـان الـكـويت لم يـخف الحـقـا مـوقفه
برفض احـتالل الكـويت وبقـاء القوات
العـراقيـة فـيهـا وتـأكيـده لـلرئـيس بان
دخـول الــكــويت فخ يــراد فـيه تــدمــيـر
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االيــراني ايـــة الــله اخلـــمــيـــني عــقب
ســنـــوات من الــدعم الـــلــيـــبي إليــران

خالل احلرب. 
وأشـرف الـبـراك بـشــكل مـبـاشـر عـلى
مـنــظــمـة مــجــاهــدي خـلق االيــرانــيـة
ـعـارضـة وكـان مسـؤوال عـن حـمـاية ا
ــلـف الــنـــووي الـــعــراقـي وتــوفـــيــر ا
احلــمــايــة لــلـعــامــلــ فــيه مـن كــبـار
ـــســــؤولـــ اضــــافـــة الى عـالقـــاته ا
الـعــمــيــقـة مع اغــلب رؤســاء أجــهـزة
اخملـــابـــرات الـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيــة.
ومازالت في مـسـيرة الـرجل الـطويـلة
أسـاوية أسرار مـحفـوظة فـنـهايـته ا
التي لم يكـشف عن تفـاصيـلهـا بشكل
حـقــيـقي كــانت اشـبه بــدرامـا فــمـنـذ
بداية غـزو الكويـت الذي كان لـعنة لم
تـصـب اإلمـارة الــصــغــيـرة لــوحــدهـا
ـا جـرت مــأسـيــهـا عـلـى اجلـمـيع وإ
ومن بـــيــنـــهم فـــاضل الــبـــراك حــاول
مـنـافـسـوه اضـعاف او كـسـر شـوكـته
بــشــتى األســالــيب فــبــدأت تــتــسـارع
األحـــــداث حــــــتـى وقع مــــــا لم يــــــكن
باحلسبان ولم يكن منافسوه وحدهم
شـهـد فـالـبـراك كـان مـعـروفـا لدى بـا
ــعـارضــ بــالــشــدة والــقـوة اغــلب ا

والـــقـــســـوة واحلــــنـــكـــة واخلـــبـــرة
فـــعـــنـــاصــر أحـــزاب مـــثـل "الـــدعــوة"
و"احلــــزب الـــشــــيــــوعـي" و"اإلخـــوان
سلمـون" يكنـون له عداء مستـحكما ا
بعـدمـا أسـهم بـتفـكـيك احـزابـهم إبان
تـولـيه إدارة االمن الـعـامـة بـنـاء عـلى
خـــبــــرات اكـــتـــســــبـــهــــا من مـــدارس
مـخابـراتـيـة عـدة فـكـان امـام فـوهات
واجهة مفتوحة اعالم تلك االطراف 

بعد غزو الكويت او قبلها.
واستكـملت بعـد مرور نحو  27 سنة
ـــغــيـــبــة من خالل مــعــالـم الــروايــة ا
ن عملوا مع وجود شهادات عديدة 
الـبـراك لـكن اسـتـلـلـنـا مـنـهـا شـهـادة
اثـــنـــ من كـــبــــار الـــعـــامـــلـــ مـــعه
تـــدحــضـــان بـــقـــوة اشـــاعـــات ســرت
وقصص واساطير نسجت انذاك إلى
جـانـب مـقــاالت نــشــرت بـعــد ســقـوط
النظام السابق تتـناول عملية اإلعدام
ـانـشـيـتات واسـبابـهـا ودوافـعـهـا و
عــريــضــة تـــزعم بــأن"الــبـــراك عــمــيل
انـيـا" واخرى بـانه "عـمـيل لالحتاد أل
السـوفيتـي"  فهل فـاضل البـراك مدير
جـهـاز اخملــابـرات الـعـراقــيـة االسـبق
ـانـيا كـان كـمـا يـشـاع مـتخـابـرا مـع أ
اذا الشرقية او االحتـاد السوفيتي و
ـكن هـاتـ الــدولـتـ بــالـذات وهل 
ــسـؤول بــحــجــمه ان يــكــون عـمــيال
لدولت بوقت واحد  وما عالقة غزو
الـعــراق لـدولــة الـكــويت ومــوقـفه من
الغزو في طي صـفحـة زاخرة بـالعمل
األمني واخملابراتي لـرجل آثار غيابه
اجلـدل.. الـسـؤال يــبـدو كـبـيـرا
وصــعـبــا عــلى مـن يـجــهل
احلقـيـقـة لـكن اإلجـابة
ستكـون بالوقـائع كما
يـرويـهـا رفـاق الـبراك
األحــيــاء وبـــعــضــهم
ـــــــودة اليـــــــكـن له ا
لـــكـــنـــهم اخـــتـــاروا
ـايـعـرفون البـوح 
رغــم مـــــــــــــــــــــضــي
السنوات الطويلة.
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الـعـراق لـكن كـان لـصـدام حـسـ رأي
وقناعة اخرى. 

ويــشــيــر الـصــحــفـي الـراحـل مــحــمـد
حسنـ هيـكل وكانت تـربطه بـالبراك

عـالقـــــــــــــــة
ــصـيـر) مع وثـيـقــة  عـبـر (بــرنـامج ا
مـحـمـد كــريـشـان عـلـى قـنـاة اجلـزيـرة
وبث في 2007 إلى أن فـاضل الـبـراك
الـــتـــقى مـــســـؤولـــ في اخملـــابـــرات
األمـيـركيـة مـن بـينـهـم روبرت غـيـتس
(مدير اخملابرات األمـيركية الحقا) في
مدريد وعد االميركـان باعطاء الكويت
لـــلـــعــــراق في حـــال ضــــربه الـــثـــورة
االيـرانـيـة عـام 1980 وعـمـومـا كـانت
ـوقف من الـكــويت مـحــور احلــدث وا
غـــزوهــــا الـــســــبب االبــــرز بــــأن يـــتم
"تـــصـــفـــيـــة" الـــبـــراك بـــدون أن يــرف

للبعض جفن.
—bB « l  W öF « —«dÝ«

ورغم دوره الــــواضح في مــــواجــــهـــة
"تـصــديـر الـثــورة االيـرانــيـة" من اجل
حمايـة العراق وعروبـته اال ان البراك
وبــحــسب مــقــربــ مـنـه كــان يــعـول

ـرجـع الــديـنـي الــبـارز كــثــيـرا عــلـى ا
السـيد مـحمـد باقـر الصـدر (اعدم عام
1980) لـقــنـاعــة بــدوره وتـأثــيـره في
الــــداخـل الــــعــــراقـي وحــــرصـه عــــلى
ترسـيخ الـسـلم اجملتـمـعي عـلى عكس
مـحـاوالت الــبـعض لــشـيـطــنه الـبـراك
رجع واتهامه بـالوقـوف وراء إعدام ا
الـــصــدر وتـــرســـيـخ ذلك لـــدى عـــامــة
الناس  فجاءت شهـادة الشيخ محمد
رضـا الـنـعــمـاني مـرافق الــصـدر كـمـا
هناك شـهادات اخرى لم تـنشر لـتثبت
عــــدم وجــــود عـــــداوة بــــ الــــصــــدر
والبراك فـالشـيخ النـعمـاني يؤكد في
حـــوار تـــلــــفـــزيـــونـي مع االعالمــــــي
حــمــيــد عــبـــد الــله  بــأن" الــبــراك زار
السيد (محـمد باقر الصـدر) بعد فترة
من انـتــصــار الـثــورة االسالمــيـة (في
إيـران عام 1979) وكـان مـصـدر قـرار
ــقــربــ ألحــمــد حـسـن الــبــكـر ومن ا
(الـــــرئـــــيـس الـــــراحـل) ومن كـــــوادره
وصدام كان له حـساسـية منه ونـهاية
ـــــــــــطـــــــــــاف اعـــــــــــدم". وأضـــــــــــاف ا
الــنــعــمــاني"الــبــراك كــان شــخــصــيـة
محترمة ولم يـكن رجال دمويا وحاول
جــــهــــد اإلمــــكـــان ان يــــعــــيــــد روابط
واســاسـيــات الــعالقــة بــ الــشــهــيـد
الصـدر والـسـلـطـة وكـان يـسعـى لذلك
ــاذا? في يــوم مـن االيـام وقــد تـســأل 
اتصل الـبـراك بـالـسيـد وأبـدى رغـبته
عنى اجللوس بزيارته والغداء معه 
وعد معا لـفترة طـويلة وفعـال حتدد ا
وجــاء و جتــهــيــز الــغــداء وحــضـر
الـبـراك ودار حديـث عـام بـعدهـا طـلب
من السـيـد الـصدر ان يـجـلـسا جـلـسة
ـفـردهـمـا بـعـيـدا عن جـلـسة خـاصة 

الـغـداء الـعـامـة الـتي حـضـرهـا ايـضـا
السيـد محمـود الهاشـمي ( شاهرودي
تــوفي قــبل اشــهــر) ومــســاعــد مــديــر
الشـعبـة اخلامـسة ومـجمـوعة أخرى".
وأكد الـشيخ الـنعمـاني انه" في الـلقاء
الــــســـــري لم

يــفـصـح الــسـيــد عـن مـا دار لــكـن كـان
البراك مـطلـعا عـلى كتب الـسيد وذات
مــرة بــعث رســـالــته لــلـــدكــتــوراه إلى
السيـد لإلشراف علـيها اوتـصحيـحها
اوالــنــظـر فــيــهــا وهــذا يــدل عــلى أنه
شخص مقتنع بعلمية السيد (الصدر)
وكان موضوعهـا عن القوميـة العربية
وعالقـتـهـا بــاالسالم وكـنت اشـعـر انه
(الـبــراك) كــان مـهــتــمـاً بــالـســيــد لـكن
فـاضل الـبــراك لم يـنـجـح" مـشـيـرا ان
"األمـــر األســـاسي الـــذي فــــهـــمـــته من
السـيـد الصـدر بـأن فاضل الـبـراك قال
له ( سـيــدنــا انـا ادفـع عـنك كــثــيـر من
األشـــيـــاء وادافع عـــنـك واطـــلب مـــنك
مساعدتي بأن ال تتيح لالخرين فرصة
ان يـــكـــتـــبـــوا عــــنك من طـــرق أخـــرى
وتـخــرج عن يـدي) وفــعال هــذا حـصل
ورأيـنــا بـأن كالمه يــصـدقه
الـواقع فـي بـعض األحــيـان
وأشـعـر بـأن فـاضل الـبـراك
كان صـادقـا بـدرجة مـعـيـنة
مع الــــــســــــيـــــد الــــــصـــــدر.
ـــنـــحــــنـــا الـــكــــشف عن و
طبـيـعـة الـعالقة احلـقـيـقـية
بـ الـبـراك والـصـدر دلـيال
بان محاولة اظـهار البعض
وجـــــود خــــصـــــومـــــة بــــ
الــرجـــلـــ او ربط الـــبــراك
باعدامه تبـدو مقصودة من
خالل فــــبـــركــــة الــــقـــصص
واإلشـاعـات والتـرويـج لـها
من اجـل تــــرســــيخ فــــكــــرة
معـيـنـة في االذهـان بـيـنـما
احلـقــيــقــة عـكـس ذلك وهـو
امـر يـتــطـابق مـع الـتـرويج
ــان لــعالقــة لم تـــثــبت بــاال

الشرقي او السوفيت.
„«d³ « q{U  Â«bŽ«

وفي صيف 1992  تنفيذ
ــديـر جـهـاز حـكم اإلعـدام 
اخملـابــرات الـعـراقــيـة االســبق فـاضل
الـبـراك بـطـريــقـة أثـارت الـصـدمـة و
لـفلـفـتـهـا كـمـا يـقـال.... امـا كـيف? فـقد
تــمت بـــحــسب مـن حــضــروا الـــلــقــاء
الــعـــشـــائــري الـــذي اداره ســبـــعــاوي
ابـراهـيم احلـسن ولم يـحـضـره صـدام
حــســ بــأن اقــتــاد رجــال ســبــعـاوي
ســـلـــفـه في إدارة اخملـــابــــرات فـــاضل
الـبــراك وهـو شــبه مـخــدر ولم يـتــكـلم
مطلـقا وكـأنه غائب عن الـوعي ونشب
جـدل كـالمي شــديـد بــ ســبــعـاوي و
ن شـــــكك ثالثـــــة من احلـــــاضــــريـن 
ـــا ســـمــعه مـن ســبـــعــاوي وجــادل 
فـانــفــعل ســبــعـاوي ابــراهــيم كــثــيـرا
وانهى اللقـاء مسرعـاً وعاد الى بغداد
وبـعـدهــا اعـدم الـبـراك حــيث كـان هـو
طـلوب وألصـقت به هـذه التـهمة وال ا
يوجـد ال دافع لهـذه الـتهـمة وال مـقابل
لها فهي تهمة تـدين النظام نفسه قبل
الرجل كونه رجل اسـتخبـاراتها األول
ـدة 22 عـامــا ورجل الــعــمل الــسـري
قربون جدا خاصة أن أقرباء الـبراك ا
بقـوا في وظـائـفـهم بجـهـاز اخملـابرات
ـســاس بـهـــــــم وهي حـالـة ولم يـتم ا
غـــيــر مـــعـــتـــادة من نـــظــام دأب عـــلى
االنــــتـــــقــــام مـن ذوي من يـــــصــــفـــــهم

تأمرين .  با
وفي عام 1995 أعـيـد اعـتــبـار الـرجل
سرحية واطلق واسدل الستار علـى ا
عـتقـل جمـيعـا وعاد من عاد سراح ا
لف منهم الى عمله ووظيفته وأغلق ا
وطــويت صـــفــحــة الـــرجل الــذي رحل
حــالـه حــال انـــاس كــثـــيـــرين غــادروا
احلــيــاة من اجل كـــلــمــة او مــوقف لم

يعجبا النظام.

نتجعات البراك في احد ا

كتب عام 1992 اخر سطر في صفحة
تاريخ مدير اخملابرات االسبق فاضل
الـبـراك لــكن مـعـالم الــروايـة مـازالت
ضبابـية فمـا حدث مازال بـحاجة الى
ان حتـكى تـفـاصـيـله من جـديـد. ادرك
الدكتور فـاضل البراك أن هنـاك شيئا
غـيـر طــبـيــعي يـحـدث وبــات شـعـوره
ـكـائـد طـاغـيــا بـكـونه يــسـيـر وسـط ا
والـدسـائس بــعـدمـا شـغـل لـسـنـوات
طـــويـــلـــة رئـــاســـة االمن واعـــقـــبـــهـــا
اخملـابــرات حـتى حتــول إلى أيـقــونـة
الــعـــمـل اخملــابـــراتي واالمـن و رمــزاً
ثــوريـــاً مع ان مـــعــارضـــوه لــهم رأي
مـخــتـلف لــسـنــا بـصــدد طـرحه فــمـا
تنـاولته األقالم والكـته األلـسن طويال
جـعــلــنــا نـلــجــأ إلى كــشف احلــقـائق
ـغيـبـة فمـازالت األسرار الغـائبـة او ا

تـتـراءى وتــظـهـر لــلـعـيـان
ومـــــــــــــــا زال
ســــعـــــيـــــنــــا
مـــســــتــــمـــرا
بعدما اكتنف
الــــغــــمــــوض
لـــــســــــنـــــوات
طويلـة حقـيقة
إعـــدام فـــاضل
الـــــــــــــبــــــــــــراك
صــــــــــنــــــــــدوق
األســــــــــــــــــــــرار
الثـمـيـنـة وكا
أســـــرار صــــدام
. كمـا هو حسـ
شـــــــــــــــــــــــأن كــل
ــــنــــعــــطــــفـــات ا
الــــــكــــــبـــــــرى في
الــــتـــــاريخ مـــــثّل
حـــــــدث اإلعـــــــدام
نــــقـــــطـــــة حتــــول
سـبــقــتــهــا أسـرار
كـثــيـرة وحتــركـات
خـفــيــة لم يُــكـشف
بـعضـهـا رغـم مرور
سنـوات طويلـة لكن

ــقــربـون من وقـتــهـا قــد آن فــبـعض ا
الـرئـيس أجـادوا ادارة لـعـبـة اخلـداع
بإسـقـاط البـراك من قـمـته التي وصل
إليها بجهد جهـيد فجوانب مهمة عن
رحلة من ـثير في تـلك ا شهد ا ذلك ا
التـاريخ التي  فـيـها اقـصاء الـبراك
واألدوار الــتي لــعــبـــهــا الــبــعض في
الـتـحـوالت التـي حـصـلت كـلـهـا جرت
عــلى الــعــراق ويالت مــازالت مــاثــلـة

حتى اآلن.
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كانت قرية الـعوجة على تـخوم مدينة
تكـريت مـركـز محـافـظـة صالح الدين
وتـقع عـلى ضـفـة نـهـر دجـلـة الـبـداية
لـعالقـة طــويـلـة بــ الـبـراك وصـدام
الذي يـكبـره بخـمس سـنوات انـتهت
بالدم فمن هو فاضل البراك ? ... ولد
الــبــراك في تـــكــريت عــام 1942درس
ـتـوســطـة فـيــهـا لـكـنه االبـتـدائــيـة وا
انــتــقل الحــقـــا الى مــديــنــة ســامــراء
واكمل دراسة االعدادية ودخل بعدها
الكلية العسكرية في عام 1962(دورة
41) وكأغلب شبـاب جيـــــله من ذوي
الـتــوجه الـعــروبي انـتــمى الى حـزب
البـعــــــث العـربي االشـــــــــتراكي في
عـام 1958وشـارك بــعـدهــا في"ثـورة"

تموز 1968.
 بـعـد انـقالب تـمـوز تـدرج الـبـراك في
ـنــاصب اذ  تـعــيـيــنه ضـابط أمن ا

الـقـصـر اجلـمـهـوري
ومرافقـا لرئيس
اجلـمـهـوريـة
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البراك يتوسط صدام حس والرئيس اللبناني

سؤول االجانب البراك يتوسط اثن من ا

سيفاً هدية من فاضل العزاوي
البراك يتسلم 


