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 ممخص 

 3691حسف سريع واالنقالب العسكري الفاشل في العراؽ عاـ 

 

وىـ مف  3691ـ اضد قادة انقالب الثامف مف شباط عقاد حسف سريع حركة مسمحة 
الكريـ قاسـ بانقالب عسكري فتمكف البعثييف الذيف تولوا السمطة بعد اإلطاحة بالزعيـ عبد 

حسف مف السيطرة عمى معسكر الرشيد مع نخبة مف ضباط الصف مف ابناء مدينة كربالء 
الذيف حضروا الى المعسكر مع قوة عسكرية فتمكنوا مما اقمق مضاجع كبار رجاؿ السمطة و 

 نجاحوقبل  نقالباالالقضاء عمى مف 

 

Abstract 

Hassan saree and the failed military coup in Iraq in 1963 

 

Hassan saree led an armed movement against the leaders of the 
coup of the eighth of February 1963 and they are (Baath) who took 
power after the overthrow of the leader Abdul Karim Qasim military 
coup, Hassan was able to control the( camp Rashid) with elite officers of 
the ranks of the people of Karbala, Which worried the senior members 
of the Authority and those who came to the camp with a military force 
and were able to eliminate the coup before expanding 
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 المقدمة 

وسيطرة القومييف  3691عاـ الثامف مف شباط   انقالب بعد مرور خمسة أشير عمىبرز 
سيطرة قالب عمى الحكـ القومي واستعادة لتنفيذ انسط العسكري افراد مف داخل الو  عمى الحكـ 

،  الحكـ القومي الجديدالفئة التعامل مع  رفضت تمؾالشيوعييف عمى الساحة السياسية مجددًا ، 
الكثير مف معاناة  حممت في طياتياممف الجماىير المسحوقة  الى طبقةافراد تمؾ الحركة  انتمى

، خرج اصب الكبيرة واالنجازات الميمة الطبقات الكادحة المتعبة البعيدة عف اضواء السياسة والمن
تحقيق انجاز بمجيودىـ ، فكانت  رادوامف صميـ الفقر وارجاالت انقالب معسكر الرشيد الفاشل 

حي جمعتيـ المعاناة حركة التحـ بيا كل اطياؼ النسيج العراقي مف عربي وكردي ومسمـ ومسي
الطرفيف الخصميف ولكنو مع  مى انقالب عسكري ، فشل لعدـ تكافؤوالتيميش فثاروا باالقداـ ع

 فشمو افرز تداعيات سياسية خطيرة عمى صعيد الحزبيف الشيوعي والبعثي .

 :  بأبرز ما توصل اليو الباحث مباحث وخاتمة اربعّقسـ ىذا البحث الى مقدمة و 

الوضع السياسي لمتيار الشيوعي بعد انقالب الثامف مف  الضوء عمىاالوؿ  سمط المبحث
.  تنفيذ االنقالب  . أما المبحث الثاني فتناوؿ عمميةوبروز تنظيـ حسف سريع  3691شباط عاـ 

واخيرًا تناوؿ .  تداعيات فشل االنقالب وأصداءه المبحث الثالث فقد سمط الضوء عمىأما 

 . اسباب فشل االنقالب المبحث الرابع

نغفل  اعتمد الباحث عمى مجموعة مف المصادر الميمة في تاريخ العراؽ المعاصر وال
مف حوار المفاىيـ الى حوار  شباط 8) عراؽ  المعنوف سعيد و  الدكتور عمي كريـ اىمية كتاب

ف كاف يعوزه الدقو في منيج البحث العممي ومع ، لما يحتويو مف معمومات قيمة وميمة ( الدـ وا 
الف الكاتب قد ، في ىذه الفترة عف االستفادة مف معموماتو الغاية في االىمية  الغنى لمباحثذلؾ 

اعتمد عمى مجموعة مف المقابالت مع شخصيات سياسية عاصرت الحدث اىميا ) طالب 
مف احداث  همع تغطيو كاممة لما عاصر إذ عد الكتاب بمثابة سرد لمسيرتو السياسية ، شبيب( 

وزير وال نغفل كذلؾ أىمية مذكرات  .سياسية ساخنة في فترة الىبو مف تاريخ العراؽ المعاصر 
 الحقاً الذي أُغتيل  حرداف التكريتيالدفاع ونائب رئيس الجميورية في حكومة احمد حسف البكر  
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جبالصراحة  التي تميز كاتبياو  راـ حزب البعث  بعد اختالفو مع قيادتو الفائقة وسرد ألخطاء وا 
اضحو ودامغو تديف وتنحيتو مف منصبو وابعاده الى الجزائر، فكتب لمتاريخ وقبل رحيمو حقائق ف

طاتو االجرامية ، وعند ىذه النقطة اكتسبت مذكراتو التي جاءت عمى شكل حزب البعث ومخط
 كراس صغير اىمية كبيرة .

واألكاديمييف لمتفتيش  الباحثيف ثابة )دعوة( الى جميعبمبحثو ختامًا يود الباحث اف يكوف 
رًا غيرت مف خارطة اولكنيا لعبت ادو  أو ربما ميمشة مغمورهمثل ىكذا شخصيات والبحث في 

 .تاريخ العراؽ المعاصر 
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 المبحث األول 

 وبروز تنظيم 3691عام  اوضاع الحزب الشيوعي بعد انقالب الثامن من شباط 
 حسن سريع 

 

ردة فعل عنيفة وسط التيار  3691وّلد انقالب الثامف مف شباط القومي عاـ 
بعد موجة االعتقاالت التي طالت افراده ، وعممية التيميش السياسي  خاصةً ،الشيوعي 

الوحشية التي قمعت بيا حكومة و وسط المجتمع العراقي،  ارضوا ليوالفكري الذي تع
الساعات األولى لمقتل قاسـ في شباط مف قبل فمنذ  ضييـ مف الشيوعييف ،االنقالب معار 

وعمى مدار اشير تمت ذلؾ التاريخ استمرت موجات االعتقاالت القومييف  االنقالبييف
عمميات فضاًل عف ية التي اوت الشيوعييف ، والمداىمات التي طالت حتى البيوت الريف

بعد دعوة القيادي السيما   (3) ميميشا الحرس القومياالغتياؿ والسجف والتعذيب عمى يد 

                                                             

 الغتياؿ الفاشمة المحاولة بعد 3693 عاـ نياية في ف القوميو  أسسيا عسكرية خاليا وىي الحرس القومي :. 3
 الخاليا تمؾ تحولت 3691 عاـ وفي العراؽ الى لتعود سوريا في المسمحة المجاميع تمؾ تدربت  قاسـ الكريـ عبد

 كانوف  نياية وفي بقاسـ، لإلطاحة الجيش لقوات ومساعدة ساندة قوة تكوف  أف ميمتيا ،"إنذار لجاف"الى المدّربة
 يجيد ممف البعث وكوادر قيادات مف الكثير صفوفو بيف الذي ،"القومي الحرس" تسمية عمييا أطمق 3691 الثاني

 خاكية مالبس يرتدوف  القومي الحرس أفراد كاف سوريا في  تعمموه ما وىو الشوارع حرب وقتاؿ السالح استعماؿ
 نجاح في ميـ دور القومي لمحرس كاف ، (ؽ.ح) عمييا مكتوب الذراع عمى توضع خضراء شارة مع رأس وغطاء
 جالؿمثل  الضباط كبار باغتياؿ منو عناصر قامت فقد قاسـ بحكـاطاح  الذي 3691 عاـ شباط انقالب
 07 بأسماء قائمة تجييز تـ) الشيوعييف واعتقاؿ اإلذاعة مرسالت عمى السيطرة مع الجوية، القوة قائد األوقاتي
 السمطة الى الوصوؿ في نجاحيا بعد االنقالب حكومة اعمنت لالنقالب، تأييداً  بتظاىرات والقياـ( شيوعياً  قيادياً 
 لمحل القومي الحرس تعرض ،( 4) رقـ البياف ضمف رسمي بشكل القومي لمحرس العامة القيادة تشكيل عف

 3691 عاـ تشريف بردة المعاصر العراؽ تاريخفي  عرؼ ما ضمف بو الخاصة والمقررات القوانيف جميع والغيت
 الحرس القيادات بعض واستخداـ قياداتو ضمف المناصب وصراع البعث حزب داخل الحاد االنشقاؽ بعد وذلؾ
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أذبحوىـ  " حرس القومي بقولوالألفراد  (3) (عمي صالح السعديالمتشدد في حزب البعث )
   . (1)حتى العظـ " 

التي ظمت  البعض منيات المنظمات الشيوعية إال يتفتىذا القمع الوحشي الى أدى  
بعيدة عف اعيف السمطة لكنيا غير فاعمة مع استحالة اتصاليا بمركز قيادة الحزب 

رب او سجف القائميف الشيوعي ، بسبب التضييق الشديد مف قبل الحكومة ومقتل او ى
 . (1)  ظـ اعماؿ فردية لشيوعييف ثائريفبدؿ العمل المن ظيرتو عمييا ، 

متصمة ال مف نماذج االعماؿ الفردية غيرمت واحدة رزت مجموعة شيوعية مثّ ب
بالحزب كانت بقيادة نائب عريف متطوع في الجيش يدعى )حسف سريع( الذي ولد في 

ف العشريف ، ونشأ في عائمة في مطمع اربعينيات مف القر  (4)قضاء شثاثة ) عيف التمر(
فقيرة انتمت الى قبيمة اليسار الطائية ، وبعد أف اكمل دراستو االبتدائية ولمظرؼ  ةفالحي

وبعد أف االقتصادي الصعب لمعائمة تطوع بمدرسة قطع المعادف المينية بمعسكر الرشيد ، 
                                                                                                                                                                              

. لممزيد ينظر : فايز الخفاجي ، الحرس القومي ودوره الدموي  الصراع ىذا مف كجزء الجسدية لمتصفيات القومي
 .1739، سطور ، العراؽ ، 1في العراؽ ،ط

عائمة كردية فيمية ، وىو عضو القيادتيف القطرية والقومية لحزب البعث أنتمى الى  3618بغداد  مف مواليد . 3
الى عضوية أوؿ قيادة لمحزب  3694، وارتقى في عاـ  3691العربي االشتراكي ، انتمى الى حزب البعث عاـ 

سوريا ، وىو مف دعا الى تأسيس )مكتب  ىرب الى 3696في العراؽ ، وبعد المحاولة الفاشمة الغتياؿ قاسـ عاـ 
مسؤواًل عف الفرع  تو الحزب بالعودة الى بغداد ليكوف امرتو قياد 3697العراؽ ( لدعـ قيادة الحزب ، وفي عاـ 

 اسقاط حكومة قاسـوبعد ) الجبية القومية ( ،  3691العراقي لمبعث ، فأعاد تشكيل خاليا الحزب وأسس عاـ 
حسف لطيف كاظـ الزبيدي ،  لممزيد ينظر : ئب رئيس الوزراء ووزير الداخمية .صب ناتقمد من في انقالب شباط

 419، ص  1731،  مؤسسة العارؼ لممطبوعات ، لبناف  ،1موسوعة السياسة العراقية ،ط

 .319فايز الخفاجي ، المصدر السابق ، ص . 1

الدـ مراجعات في ذاكرة طالب شبيب ، مف حوار المفاىيـ الى حوار  3691شباط  8. عمي كريـ سعيد ، عراؽ 1
 .160، ص  3666دار الكنوز االدبية ، لبناف ، 

حسف لطيف كاظـ . وىو قضاء تابع لمحافظة كربالء ويبعد حوالي ستيف كيمو متر جنوب غرب بغداد . 4
 .111ص المصدر السابق ، ، الزبيدي
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 الى رتبة نائب عريف ، ّقيمعممًا فييا ، وبمرور الوقت ر  ُعيف أظير سريع تفوقًا ممحوظاً 
 . (3)وسكنا في أحد احياء كربالء الشعبية  يفقريباتو ورزؽ منيا بطفموج بإحدى تز  وقد

 مف بعض قادتودعوات تصاعدت  3691عاـ  لمحزب الشيوعي االنييار التاـ رغـ
حيف تمكف الشيوعيوف في الفرات  لؾ تحديدًا في حزيرافبمزـو التماسؾ والمقاومة وذ

الذي بعث قادتو برسائل تشجيع االرتباط مع مركز الحزب الشيوعي االوسط مف إعادة 
ت صدر ، وأ (1)لمعناصر المسمحة في ريف الفرات االوسط المتمثمة بػ ) الفرقة المسمحة( 

فيو الى تصعيد  بيانًا دعتفي الحادي عشر مف حزيراف محزب الشيوعي ل المجنة المركزية
رمضاف الفاشية التي  34" لقد أغرقت عصابة  : المقاومة المسمحة ومما جاء في البياف

جاءت الى الحكـ بمساندة االستعمار االمريكي وطننا العراقي الحبيب بالدماء والدموع 
رميا بالرصاص او تحت التعذيب عشرات  وأعدمتبنا ع...فذبحت االالؼ مف ابناء ش

الوطنييف ،  االبطاؿ مف قادة الحزب الشيوعي ...واطالؽ عناصر الحرس القومي تياجـ
تكونوا الة قتل بيد  تطمقوا النار عمى شعبكـ ، ال اييا الجنود ورجاؿ الشرطة الشرفاء ال

كاف حسف  (1)الجالديف ، ال تخضعوا  ألوامر الضباط الفاشست وحرسيـ القومي ..." 
الدموية التي عايشيا واستجابة لنداء قادة الشيوعييف بالصمود  باألحداثسريع ممف تأثر 

 .ومواصمة المقاومة  

 وىو كرديغير فاعمو قادىا ) إبراىيـ دمحم عمي ( وعية منظمة شيب أتصل حسف سريع
كاف عضوًا في المجنة العمالية في بغداد والمرتبطة بشكل مباشر بالمجنة المركزية لمحزب 

أقترح  االتصاالت بعد النكبات التي حمت بالحزب الشيوعي ، ، وحيف انقطعتالشيوعي 
                                                             

الرزاؽ رضا أبو الحب ، مقابمة خاصة في ؛ عبد  476ص  ،الزبيدي ، المصدر السابق  لطيف كاظـ. حسف 3
سعيد رشيد زميـز ، تاريخ كربالء قديمًا وحديثًا ، دار القاريء، بيروت ، ؛ 1/9/1730داره الواقعة في كربالء ، 

 .166، ص  1737

 .174، ص  1774بغداد ، ،1ثمينة ناجي يوسف و نزار خالد ، سالـ عادؿ سيرة مناضل، ج. 1

، بيت الحكمة ، بغداد ، 9خروف، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري ، ججعفر عباس حميدي وآ. 1
 .361، ص  1771
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بالطمبة والجنود وبعض كبار الشيوعييف  وتصالامواصمة العمل الفردي ، فنشط دمحم عمي 
زداد عدد اعضالكف بسرية تامة ، وبعد أف كبر التو المنقطعيف  ، جمع و ئنظيـ الى حٍد ما وا 

 (3)فل بيا دمحم حبيب الممقب بػ ) أبو سالـ( العسكرييف مف االعضاء في منظمة مستقمة تك
رأى فيو الصالبة والقدرة عمى االقناع والحماس المطمق  إذ) حسف سريع( بػ أتصلدوره وب
 .(1) التنسيق بينيما فتـ

ة بعد افتضاح امره مف قبل عناصر الحرس ظيـ ابراىيـ دمحم عمي ليزه عنيفتعرض تن
لمجنة المركزية لمحزب عف وسيمة توصمو بقيادة ا حثببال فبعد استمرار ابراىيـ، القومي 

 الذي (1)الخاصة لمتعاونيف مع لجاف التحقيقوقع فريسة بيد أحد الشيوعييف االشيوعي ، 
 الى قصر النياية األخير فذىب معو ليقتاده وىمو بأنو مف سيوصمو بقيادة المجنة المركزيةا
 الذي ممو مف بعده ) أبو سالـ(التنظيـ الذي تس يفشي بسر، فعذب فيو ومات دوف اف  (4)

مجوء الى الخيار لمع حسف سريع عمى ا جرى االتفاؽف التحرؾ العسكري قرر المجوء الى 
) المجنة الثورية ( أو )  فشكال كمييما ، عمى الحكـ بمحاولة انقالبية  العسكري وذلؾ

                                                             

. أف المعمومات عف ابو سالـ شحيحة لمغاية فحتى المشتركيف معو ليسوا عمى يقيف ىل اف ) دمحم حبيب( اسمو 3
ذكرياتي عف إنتفاضة معسكر  ي، نعيـ الزىير  :نظرالحقيقي أـ ال ، وال يعرؼ عنو سوى انو عامل في مقيى. ي

 ، عمى الموقع االلكتروني :1773الرشيد الخالدة ، أيموؿ 

                          https://www.al-nnas.com/ARTICLE/NZuheri/index.ht          

؛ حنا بطاطو ، العراؽ الشيوعيوف والبعثيوف والضباط االحرار ، ترجمة عفيف الرزاز،  الكتاب الثالث، مكتبة  
 .171، ص  1779الغدير ، قـ ، 

 .160المصدر السابق ، ىامش ص عمي كريـ سعيد ، . 1

ـ شتى وسائل التعذيب وىي مراكز انشأىا الحرس القومي ، ميمتيا اعتقاؿ الشيوعيوف والتحقيق معيـ باستخدا. 1
، إذ اصبحت تمؾ المراكز اماكف لتعذيب الشيوعييف. لممزيد ينظر:  كراس المنحرفوف مف الحرس القومي في المد 

 .11، ص 3694، ىيئة الدليل الدولي لمجميورية العراقية ، بغداد ، 3الشعوبي ، العدد

 االشير وفي قاسـ الكريـ عبد زمف في مستشفى إلى تحوؿوىو قصر الرحاب العائد لمعائمة المالكة في العراؽ . 4
إذ كاف مف يدخمو مف المعتقميف يعذب  لتعذيب معارضييـ مكاف ابشع بات البعث حزب حكـ مف االولى التسعة

 . 34،ص11/1/1730،  1911 ، العدد صحيفة الصباحويقتل فتكوف نيايتو ىناؾ لذلؾ سمي بقصر النياية .  

https://www.al-nnas.com/ARTICLE/NZuheri/index.ht
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 . (3)القيادة الثورية لمجبية الشعبية ( وقد ُحررت جميع بيانات الحركة بيذا االسـ

سعى اعضاء المجنة الثورية الى االتصاؿ بقيادة الحزب لغرض المساندة و التأييد 
الشعبي ورغـ تعيد منظمة الفرات مع تحفظيا مف مساندة الحركة فور اعالف التحرؾ 
العسكري ، إال اف قيادات الحزب الشيوعي مثل عضو المكتب السياسي  )زكي خيري( 

الجميع بالعودة الى  وأمرواابو سالـ تأجيل التنفيذ عندما وصمتيـ انباء التحرؾ طمبوا مف 
 . (1) ولكنيـ لـ يمتثموا منظماتيـ الحزبية

حجـ  االنشقاقات داخل الحزب  ذه الصورة مف التناقض في المواقفى عكست 
تأييد غير معمف مف داخل تنفيذ الحركة ال ينفي وجود  الشيوعي ولكف االختالؼ حوؿ

شباط  زدياد وحشية التصفيات مف قبل قادةتجنبًا الالتيار الشيوعي مع التحفظ في المواقف 
 . القومي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .  160عمي كريـ سعد ، المصدر السابق ، ىامش ص . 3

 .. نعيـ الزىيري ، المصدر السابق1
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  المبحث الثاني

 تنفيذ االنقالب

، فقد كاف حسف سريع عف تنفيذ الخطة  لمساندة مف الحزب الشيوعي لـ يثف  أف عدـ ا
في حاؿ تحريرىـ رغـ اتصالو بيـ وامتناعيـ عف الرد عميو  متيقنًا مف تعاوف الضباط معو

،  نقالبتي كانت مترددة في دعميا لالبالقبوؿ لتالفي الخالؼ مع قيادة الحزب الشيوعي ال
الالدعـ مف جيات عديدة ومنيا الضباط  لكف حسف سريع مع كل تمؾ العقبات و

فيذ استمر رغـ ذلؾ في سعيو لمتن الشيوعييف سواء المعتقميف في حاؿ تحريرىـ او االحرار ،
 . (3) في حاؿ نجاح خطتولعسكرييف عند تحريرىـ المياـ والمناصب لمسجناء ا وا عطاء

أجرى حسف سريع اتصااًل مع أنصار شيوعييف مف سكنة احياء بغداد الشعبية 
وبعض المحافظات ومنيا البصرة ، ومع منظمة الفرات االوسط التي التجأت الى الريف 

ر الشيوعي ، بينما يسيطر مف القمع وذلؾ إليجاد نوع مف التأييد الشعبي وسط التيا لمنجاة
 ف منيـ عمى معسكراتيـ او عمى اقل تقدير احداث نوع مف البمبمة واإلرباؾ وقتو العسكري

ف لحركة حسف سريع في البصرة فرقًا عديدة و ف المؤيدو يتنفيذ العممية ، وقد شكل الشيوع
رة اشخاص سميت بػ ) فرؽ االنصار( كاف ميمتيا السيطرة عمى تتألف كل منيا مف عش

المدينة يـو السابع مف تموز ، أي بعد تنفيذ العممية في بغداد وحصوليـ عمى االسمحة مف 
العسكرييف الشيوعييف في معسكرات البصرة، فضاًل عف كسب المؤيديف ببث الشائعات 

ف يو حاؿ نجاح الحركة وسيطرة الشيوع حوؿ وجود عبد الكريـ قاسـ حيًا في ايراف وعودتو
                                                             

) غضباف السعد ( وىو احد الضباط الشيوعييف المعتقميف في السجف رقـ ) واحد( اف سبب عدـ اعالف  . اكد3
وقت التنفيذ لـ  الدعـ ىو لتالفي اغضاب قيادة الحزب الشيوعي التي كانت مترددة في دعميا لمحركة ، وانيـ

والقيادية في الجيش ضمف الخطة  ريع الذي اعطاىـ المناصب السياسيةتعاونوا مع حسف سيمكنوا مف الخروج ليت
التي وضعيا في حاؿ نجاحيا ، وكاف منصبو أي ) السعد( ىو قائد لمجيش وىو المنصب الذي ظل طواؿ حياتو 

، نقاًل عف : عمي كريـ  3600باف السعد في براغ عاـ يتفاخر بو . مقابمة اجراىا الدكتور عمي كريـ مع غض
 .169سعيد ، المصدر السابق، ص 
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 .(3)عمى الحكـ في بغداد  

اعتمد حسف سريع كثيرًا عمى ردود الفعل المؤيدة في حاؿ اعالف انباء التحرؾ 
الشيوعي ضد حكومة البعث التي سحقت كل مشاريع عبد الكريـ قاسـ لمساعدة الطبقات 
الفقيرة مف الشعب  ، وكاف احد اركاف خطتو اف التأييد الواسع الذي سيحصده عند اعالف 

لحكومة ، وكسب الوقت لخروج الضباط مف السجف رقـ تنفيذ االنقالب مف شأنو ارباؾ ا
ثـ دعوة الجنود العتقاؿ )واحد ( والسيطرة عمى المعسكرات والمناطق الحيوية في بغداد ، 

متعاونيف وتنصيب ممف سيخرج مف السجوف محميـ او تنصيب ضباط الغير الضباط 
حثت بأدؽ ، وىذا يدؿ عمى اف خطة التنفيذ ب ةصف قادة لموحدات بصورة مؤقت

 . (1)التفاصيل

أف محاولة حسف سريع في كسب التأييد عمى نطاؽ واسع بيف الشيوعييف لـ يكف 
باألمر الصائب ، فعنصر المفاجأة والسرية ميـ في مثل ىكذا حركات ذات تسميح محدود، 

التي خرجت عف نطاؽ بغداد الى المحافظات البعيدة ،كشف امر  الكثيفةإذ أف اتصاالتو 
تنظيـ سريع مف قبل الحرس القومي الذي كاف يتتبع التنظيمات الشيوعية السرية ، ففي 
شير حزيراف رفعت عدة تقارير الى قيادة حزب البعث تؤكد وجود تنظيـ شيوعي صغير 

في أوائل تموز طالت االعتقاالت نشط في بغداد وبعض المحافظات ، فجرى تتبع افراده و 
بعض الشخصيات فيو ، لذلؾ قرر حسف سريع تقديـ موعد تنفيذ خطة االنقالب الى اليـو 
الثالث بداًل مف اليـو الخامس مف تموز، وحدد الساعة الثالثة والنصف صباحًا موعدًا 

تتحرؾ تستعد فيو القطعات العسكرية لمتنفيذ حاؿ سماع صوت اطالؽ عيار ناري بينما 
 .(1)القطعات المدنية المشاركة في االنقالب حاؿ سماع البياف االوؿ بعد اذاعتو 

                                                             

؛ كتاب الييئة التحقيقية الخاصة في متصرفية لواء 169، ىامش ص سعيد ، المصدر السابق. عمي كريـ 3
المصدر ، نقاًل عف جعفر عباس حميدي واخروف ، 14، ممفة 31/0/3691، بتاريخ  111البصرة ،المرقـ 
 .364السابق ، ص 

 .169، ىامش ص  عمي كريـ سعيد ، المصدر السابق. 1

 . نعيـ الزىيري ، المصدر السابق.1
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بالمنفذيف كاف اخرىا في  سريع د اجتماعات عديدة جمعتبعساعة الصفر  أُعمنت
جميع مف ىو و  أقسـوفيو ية عشر مف ليمة التنفيذ احد اكواخ كمب سارة عند الساعة الثان

، وعند الساعة  "الوطف اف نحرره مف رجس المجرميف نقسـ بتربة ىذا "بما يأتي:  معو
ىيأ سريع مكانًا الختباء المنفذيف في وحدتو ) وحدة قطع المعادف(  اعتقل  الثالثة فجراً 

الضابط الخفر ثـ كسر مشجب السالح ووزع السالح عمى المنفذيف وأطمق رصاصة بدء 
 .(3)العممية

وتحرير السيطرة عمى معسكر الرشيد ب االنقالب  خطةتمثمت الركيزة االساسية ل
( معتقل  977 – 977ما بيف )  البالغ عددىـ( )واحد العسكري رقـالسجف  المعتقميف مف

 استغالؿ، فضاًل عف  الطياريفمف ضمنيـ الضباط مف مختمف االصناؼ العسكرية 
مسيطرة عمى الجو لمطار الرشيد العسكري في  رات الجاىزة في حمولتيا القتاليةئالطا

يأخذ ضباط الدروع والمشاة والكوادر االخرى بينما ،  حيويةة الاألىداؼ العسكريوضرب 
 . (1)مف العسكرييف والمدنييف ادوارىـ 

وحدتو  الى (1)رئيس العرفاء  كاظـ بندر مع  فأنو يتوجوحسف سريع اما قائد العممية 
ىناؾ و  3691تموز عاـ الثالث مف  فجر يـوعند الساعة الثالثة ( وحدة قطع المعادف)

بدأ باعتقاؿ الضابط الخفر ، و بعد تقمدىـ رتب الضباط  مجموعة مف المنفذيف أستضاؼ
، وكانت أولى خطوات التنفيذ السالح في المعسكر وتوزيعو عمى المنفذيف عمى  ةسيطر وال
، ثـ تماما  ووتعطيل البدالة لعزل معسكر الرشيدقطع خطوط التمفوف المؤدية الى  ىي

                                                             

ت ، الفرات لمنشر والتوزيع، . عمي كريـ سعيد ، العراؽ . البيرية المسمحة حركة حسف سريع وقطار المو 3
 . 08، ص 1771

 . المصدر نفسو1

 سف في وىو الجيش في ، تطوع الشرقية السدة خمف وسكنت بغداد الى عائمتو ىاجرت فالحي انحدار . مف1
 االجتماع في اقوالو ، مف التنفيذ في ضابط رتبة وحمل تنفيذىا ثـ ومف لمعممية التحضير في ، شارؾ مبكرة
 لإلنسانية الناجحة الطبية الوصفة ىي الشيوعية اف ، دماء سفاكوا بإننا اعداؤنا يتيمنا:" االنتفاضة ليمة االخير
 نعيـ الزىيري ، المصدر السابق . بالرصاص . رميا 3691/  0/  13 يـو اعدـ... "
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جميع الوحدات  رصاصة الثورة مف قائد األنقالب حسف سريع ، ليبدأ التنفيذ مف قبل اطالؽ
الباب الشمالي ، والتي مف المفترض انيا تسيطر عمى  االخرى في المعسكر بوقٍت واحد

وتنفذ ، عمى الباب الجنوبي المطل عمى جسر ديالى و لممعسكر المؤدي الى قمب بغداد ، 
ب ، الوشاش ،الكرنتينة .. ة في جميع المعسكرات مثل ) التاجي ، ابوغريىذه الخط

في حاؿ سماع البياف االوؿ عبر المذياع لالنقالبييف بعد نجاحيـ بالسيطرة عمى ( وغيرىا
 . (3)معسكر الرشيد 

، إذ استغل حسف سريع فجر يـو الثالث مف تموز في ليا الخطة كما ىو مقرر نفذت 
مع مجموعة مف الجنود وضباط صف المدرسة المينية العسكرية  حالة الظالـ وتوجو

اليندسة  كتيبةالى  وبعض المدنييف بزي عسكري وجنود ممتحقيف مف وحدات أخرى 
عند حرس الضيـ مالبس ورتب الضباط ، وعند وصوليـ الى لبس بعوقد بمعسكر الرشيد 

طالبًا مف الحرس بحـز الكتيبة ، رفع حسف سريع بيريتو ) غطاء الرأس العسكري(  باب
شأف في الجيش ، فاستسمموا  وف ىذه حركة كبيرة يقودىا ضباط ذو ا واألقاء اسمحتيـ ، فظن

 . (1) عمى الفور

ناري سماع العيار ال حاؿمع مجموعة مف الجنود  (1)أنطمق ) عريبي دمحم ذىب ( 
وصولو بوابة ( وعند واحد) السجف العسكري رقـ لمسيطرة عمىالذي اطمقو حسف سريع ، 

 ، صاح بأعمى صوتو : " أييا االحرار اخرجوا ، ىذا يومكـ ، لقد جئنا لتحريركـ السجف
سيما الستبساؿ وصمود سرية حراسة السجف في ميمتيا فشمت ىذه المجموعة إال أف "  ...

مف كسر باب السجف  مقتل آمرىا حاـز الصباغ ) االحمر( فمـ يتمكف االنقالبيوف بعد 
                                                             

 .311، دار المرصاد ، بيروت ، ص 1. سمير عبد الكريـ ،  أضواء عمى الحركة الشيوعية في العراؽ ،ج3

 .164. عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب ، ىامش ص 1

 لمحزب النتمائو قاسـ الكريـ عبد حكـ في الخدمة مف فصل ، عريف برتبة الجيش في ضابط صف . كاف1
 واثناء التنفيذ لمعممية التحضير في كبير دور لو ، عائمتو معيشة لتدبير المخابز احد في ، عمل العراقي الشيوعي

. المعتقميف لتحرير واحد رقـ العسكري  السجف واقتحـ في محاولة فاشمة الجنود مف مجموعة وقاد ضابط رتبة حمل
 نعيـ الزىيري ، المصدر السابق. . الشرقية السدة خمف جثتو وعمقت الموت حتى شنقا 0/3691/ 13 يـو أعدـ
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مما اوجد ثغرة كبيرة في اكماؿ مسار الخطة  معتقل 977 المعتقميف البالغ عددىـوتحرير 
مف ناحية ، وأعطى وقتًا كافيًا لوصوؿ القوة العسكرية مف  ابالشكل الصحيح المرسـو لي

 .(3) خارج المعسكر مف ناحية أخرى 

نجاحًا فبعد أف تمت  ف عند الباب الشمالي لممعسكر اكثركاف تحرؾ االنقالبيي 
مجموعة مف الجنود المسجونيف في مف تحرير  (1)العريف كاظـ فوزي  تمكفالسيطرة عميو 

 السيطرة الكاممةو  الضابط الخفر بعد كسر باب السجف وأعتقاؿ مقر المواء الخامس عشر
توجو الجميع لالشتراؾ في االشتباؾ الدائر بيف الطرفيف وكانت  ثـ المذكور عمى المواء

وحدة الحرب وعمى  المستشفى العسكري في معسكر الرشيد ىاالنقالبييف عم النتيجة سيطرة
، وعمى  مف بطاريات التشغيل  ىادوف االستفادة مف االخيرة لخمو دروع الالذرية ، ووحدة 

مطار الرشيد العسكري بانتظار قدـو الطياريف المواليف بعد تحريرىـ مف السجوف، لقصف 
ف عمى الباب الجنوبي لممعسكر اـ السيطرة  كذلؾ سيطر االنقالبيو واتمالموقع الحيوية 

  . (1)المطل عمى جسر ديالى 

غفل االنقالبيوف عف وجود خط ىاتف يربط المعسكر بالقصر الجميوري وبمسؤوليف 
فعمـ عضو القيادة العامة لمحرس القومي ) أحمد العزاوي( عف وجود تمرد  ، اخريف

الذي طمب منو تجييز  (4) ) حاـز جواد(فأبمغ وزير الداخمية  د عسكري في معسكر الرشي
                                                             

 . 86، ص ريـ سعيد ، البيرية المسمحة. عمي ك3

 بموعد مبمغا وكاف ، الجنود مف مجموعة مع عشر الخامس المواء مقر في معتقال كاف ، فالحي انحدار . مف1
 مف واخرج المعتقل باب كسر الى رفاقو مع بادر ، العيار الناري  صوت وىي االشارة سماعو ، ولدى االنتفاضة

 كامال المواء مقر واحتموا المنتفضيف عمى السالح ووزعوا فكسروه السالح مشجب الى وقادىـ المعتقميف مف معو
 . االولى المجموعة مع بالرصاص رميا 0/3691/ 13 يوـ أعدـ الثورة(  )بكاسترو رفاقو ، لقبو برفاقيـ والتحقوا

   نعيـ الزىيري ، المصدر السابق .

 . 61، ص  . عمي كريـ سعيد ، البيرية المسمحة1

 عبد عيد في 3698عاـ  أعتقل العراؽ في البعث حزب قيادات أحد ، وىو 3619 . ولد في الناصرية عاـ4
 لحزب القطرية القيادة سر ، عيف اميف3696 كانوف األوؿ عاـ في سوريا إلى الفرار مف تمكف لكنو قاسـ الكريـ
وشيد مصرع عبد الكريـ قاسـ  3691 عاـ شباط 8 لحركة وكاف مف الشخصيات البارزة فيو وىيأ العراقي البعث
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بالغ اكبر عدد مف  قوة عسكرية والتوجو قرب ساحة الفتح  لقربيا مف المعسكر ، وا 
الذي أوعز  (3) (منذر الونداوي )ئد الحرس القومي قا كما أبمغ العزاوي  المسؤوليف ،

  . (1) لقطعات الحرس القومي كافة في بغداد بالتوجو الفوري الى المعسكر

وشكموا قوة  (الحرس الجميوري )في مقر  فتجمعوا، المسؤوليف بالحركة عمـ أغمب 
، فسارع ) حاـز جواد ( و )  اف يقودىا بنفسو (1) (عارؼعبد السالـ الرئيس )سريعة اختار 

                                                                                                                                                                              

الدولة .  حاـز  رئاسة لشؤوف  لمدولة ووزيراً  لمداخمية وزيراً  وعد احد الموقعيف عمى إعدامو وبعد نجاح الحركة عيف
 .8/1/1774، 34619جواد الرجل الذي قاد البعث الى السمطة ، الحمقة االولى ، صحيفة الحياة ، العدد 

 ، خانقيف قضاء ضواحي في تقطف تركمانية اسرة مف ينحدر موظف ألب 3611 عاـ الناصرية في ولد. 3
 العراقية الجوية القواعد في لمعمل ونسب 3699 عاـ في الجوية القوة كمية مف طيارا مالزما الونداوي  منذر تخرج
 الفترة في البعثييف العسكرييف ابرز مف واحدا وكاف الصنع البريطانية الينتر طائرات قيادة في بكفاءتو وعرؼ
 قاد 3691 شباط مف الثامف في لمحزب، العسكري  المكتب في وعضوا 3691و  3698 عامي بيف الممتدة
 وانطمق الرزاؽ عبد عارؼ الطيار العقيد الجناح آمر بمساعدة الجوية الحبانية قاعدة مف مقاتمتيف طائرتيف إحدى
 وميدا بالصواريخ الدفاع وزارة في قاسـ عبد الكريـ مقر وضربا اليـو ذلؾ صبيحة في بغداد العاصمة نحو االثناف
أحمد  حكومة في الونداوي  تقمد ، االخير عمى الحصار وفرض الوزارة لتطويق البرية والقطعات لمدبابات الطريق

 عاـ السياسي العمل اعتزالو لغاية وفرنسا والبرتغاؿ الياباف منيا عدة عواصـ في العراؽ سفير منصب حسف البكر
 .18، ص وف، المصدر السابقجعفر عباس حميدي وآخر  . 3663

،  34614،الحمقة التاسعة ، صحيفة الحياة ،العدد 3691. حاـز جواد الرجل الذي قاد البعث الى السمطة عاـ 1
 164؛ عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب، ص 9، ص 39/1/1774

 رئيس نائب منصب 3698 عاـ تموز مف عشر الرابع انقالب نجاح بعد تقمد ، 3613 عاـ بغداد مواليد مف. 1
 وبعد ، حرب أركاف عقيد برتبة وىو ، قاسـ الكريـ عبد بعد الدولة في الثاني الرجل فكاف ، الداخمية ووزير الوزراء
 اتجو حيف وذلؾ قاسـ الكريـ عبد الثورة في شريكة وبيف بينو الصراع بدأ 3698 تموز 34 ثورة انطالؽ مف أشير
 أي عارؼ، السالـ عبد القومية والحركات األحزاب ساندت بينما قاسـ الكريـ عبد لمؤازرة العراقي الشيوعي الحزب

 بأبعاد النزاع ذلؾ توجّ  وقد الدعوة، لتمؾ والرافضيف ومصر سوريا بيف الفورية الوحدة إلى لالنضماـ الداعيف بيف
 عبد قتل محاولتو عقب الشعب، محكمة مف باإلعداـ عميو الحكـ بعد سجنو ثـ الحكـ عف عارؼ السالـ عبد

 الى القومييف اوصل الذي ، شباط مف الثامف انقالب قياديي احد عارؼ كاف 3691 عاـ وفي ، قاسـ الكريـ
 عارؼ بيف الصراع حوؿ لممزيد.  الجديدة القومية الحكومة في الجميورية رئيس منصب تقمد عارؼ فتقمد السمطة
 الثورة جريدة خالؿ مف 3691-3698 العراؽ في العامة االوضاع ، الطائي ناصر عباس صالح :ينظر ، وقاسـ

 . مابعدىا و 04ص ،1739 ، التاريخ قسـ ، االداب كمية ، الكوفة جامعة ، دكتوراه اطروحة ، البغدادية
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الى التوجو لمعسكر  -وىما يمثالف الجناح المدني في حزب البعث- (3) طالب شبيب (
وىو المعروؼ بكرىو  مذبحة بحق السجناء الشيوعييفعارؼ رتكب يأف خشية  الرشيد

الذي مثل  – عارؼ يظير ال حتىعف ضرورة التواجد بمكاف الحدث  ، فضالً العميق ليـ
 . (1) بمظير المنقذ والحامي لحزب البعث الجناح العسكري 

عمى  وجود كميفب شبيبطالب  جواد وحاـز فوجيء وزيري داخمية وخارجية العراؽ 
زي  وكانوا يرتدوف  المساىميف في الحركة الجنود مف ثمانية مف ق بل ، مقربة مف المعسكر 

 و قرب المعسكرالمسمحوف الى حائط  ، إذ أقتادىـمما ادى الى اعتقاليـ  الحرس القومي
حامد جواد( شقيق حاـز )الضابط إال اف وصوؿ ، لرمييـفي تمقيـ األسمحة استعدادًا بدأوا 
مع قوة مف الحرس  -الذي استطاع االفالت منيـ الرتدائو الزي العسكري -جواد 

ف وألقوا و قذ الموقف بعد اف استسمـ المحتجز الجميوري يقودىا المالـز ) حامد الدليمي( ان
كاًل  في اعتقاؿ  ف االنقالبيو  نجح، كما (1)، فأمر الدليمي بإعداميـ عمى الفور  بأسمحتيـ

                                                             

 حصل ، الديوانية في والثانوية االبتدائية دراستو أكمل ، 3619 عاـ الديوانية بمحافظة الرميثة ناحية في ولد. 3
 الى انتمى ، احتياط كضابط خدـ 3698 عاـ بغداد الى عودتو وبعد لندف في اليندسة لدراسة دراسية منحة عمى

 الى وُرقيً  البعث حزب الى انضـ  3696 عاـ وفي(  3693-3648)  االعواـ في العراقي الشيوعي الحزب
 المكتب في عضواً  شبيب أصبح 3691 عاـ وفي عفمق، ميشيل مف توصية عمى بناء القومية القيادة عضوية
 عضوية شغل 3691 شباط 8 انقالب وبعد قاسـ الكريـ عبد نظاـ إلسقاط لمتخطيط البعث شكمو الذي العسكري 
 األمـ ىيئة في لمعراؽ وممثالً  ولندف، وبوف  أنقرة في سفيراً  وعمل الخارجية وزارة تقمد كما الثورة قيادة مجمس
 ، لمكويت االخير احتالؿ بعد  حسيف صداـ لنظاـ معارضتو في جاىر والقاىرة بيروت الى نفي ثـ المتحدة
 مع خالؼ اثر استقاؿ لكنو العراقي الوطني لممؤتمر التنفيذي المجمس في وانتخب المعارضة مؤتمرات في اشترؾ
، ص ص حسف لطيف كاظـ الزبيدي ، المصدر السابق .3668 عاـ بيروت في شبيب توفي. الجمبي احمد
199-190 . 

 .164؛ عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب، ص 9، ص  34614. حاـز جواد ، صحيفة الحياة ،العدد 1

.  قاؿ طالب شبيب حوؿ ذلؾ الموقف " أف اآلسريف كانوا بسطاء ولـ يدركوا أف الدليمي والقوة التي معو ال 1
تستطيع الرمي عمييـ النيـ كانوا يقفوف عمى خط مستقيـ ما بينيـ وبيف الوزيريف المأسوريف مما يعني قتميـ ال 

حالة ، فضاًل عف انيـ رغـ معرفتيـ بأىمية مف معيـ مف شخصيات لـ يفكروا بالمساومة ، االمر الذي ربما م
يجعل ليـ مخرجًا لمنجاة واليرب ، فقد سيطر عمييـ االرتباؾ التاـ كونيـ جنودًا بسطاء وجدوا انفسيـ يقفوف اماـ 
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خل دا ىـ، وُأحتجزو ) نجاد الصافي ( معاوف القائد العاـ لمحرس القومي  مف الونداوي و
 . (3)  تياء الحركةان لـ يطمق سراحيـ اال بعداحدى غرؼ المعسكر ، و 

) باب النظاـ( بينما يوري عمى المعسكر مف جية مالحرس الج مف واتىجمت ق
، مما عزز امكانية ) بغداد الجديدة حاليًا(  الحرس القومي مف جية تل دمحم ىجمت قوات

قوات الحرس الجميوري سرية اليندسة التي لـ تستسمـ فأختمف ميزاف القوى لصالح 
قدـو الرئيس عارؼ ،عمى  مف نياية المعركة غير المتكافئةعجل ،  (1)والحرس القومي 

  وقاـ بتوجيو خطاب،   (1) مف الكتيبة الرابعة مع قوات مف الحرس الجميوري بات متف دبا
عديد مف اذعف لو الو ، (4)الى الجنود المتمرديف واالنقالبييف دوف اف يعترضو احد 

                                                                                                                                                                              

ي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب ، ص ضباط كبار مع عسكرييف نظامييف ، فأستسمموا عمى الفور " عم
169. 

؛عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب ، ص  9، ص 34614.  حاـز جواد ، صحيفة الحياة ، العدد 3
169. 

 .311؛ سمير عبد الكريـ ، المصدر السابق ، ص  134. فايز الخفاجي ، المصدر السابق ، ص 1

تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري ، بأف قوات الحرس ذكر المؤرخ الدكتور جعفر عباس حميدي في . 1
القومي والشرطو وقوات عسكرية مف داخل المعسكر مف اخمدت الحركة  وأغفل أي دور لحضور عبد السالـ 
عارؼ ، وىذا ربما يعود في سبب منو الى اف قوات الحرس القومي والحرس الجميوري ىي مف سيطرت عمى 

حضور عارؼ دور يذكر ، او ربما اف حميدي ولكونو قد استسقى المعمومة مف شخصيات الموقف ولـ يكف ل
قومية عاصرت الحدث اغفمت دور عارؼ لخالفات شخصية او لمتقميل مف اىمية الحركة . حوؿ رأي جعفر 

 .361، ص 9عباس حميدي ، ينظر : تاريخ الوزارات ، ج

 عسكر في اقل مف ساعة استطاع المرور دوف اف يعترضوالمذكر )حاـز جواد( اف عارؼ الذي سبقيـ الى . 4
العدد ٌمر " حازم جواد ، صحٌفة الحٌاة ،  فتركوه الحزبً االنتماء على العسكري االنضباط تغلب " إذ أحد

 .9، ص34614
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  . (3)كاظـ زراؾ وجميل خرنوب مثل  االنقالبييف والقادة منيـ وأدوا لو التحية العسكرية

بقيادة عارؼ الى السجف رقـ )واحد ( حيث مكاف انطالؽ حركة  أتجيت الدبابات
 ) خمفحسف سريع وأخذتا بأطالؽ النار عمى الجنود وكانت احداىما بقيادة العريف 

ولكنو جبف  ،(  الذي اقسـ مع حسف سريع عمى التزاـ صفو وقت تنفيذ العممية شمتاغ
اسباب عدـ السيطرة عمى السجف وتحرير الضباط النو قاد وتراجع عند التنفيذ ، فكاف احد 

 . (1)ركة في اليجـو عمى السجف المذكور الدبابة الوحيدة المشا

كانت الفوضى عارمة داخل المعسكر عند وصوؿ عارؼ ، والمدفعية ترمي بكثافة 
فقسـ بمالبس مدنية   والقتاؿ محتدـ وقد تعددت المجموعات المسمحة وصعب التمييز بينيا

وتخممت تمؾ القوى  مف الحرس الجميوري مف الحرس القومي واآلخر بمالبس عسكرية 
يا مجموعة مف الجنود ، وقد صعب التمييز بيف كل ىذه المجاميع التي قاتمت بعض

وعند الساعة الثامنة أي تنظيـ او قيادة مركزية ،  البعض بصورة فوضوية بعيدًا عف
انتيت المعركة بيف الطرفيف بيزيمة حسف سريع ورفاقو وسيطرة الحرس القومي  صباحاً 

  . (1)والجميوري عمى المعسكر 

الخطة النيا لـ تستمع الى البياف االوؿ عبر عف تنفيذ  المعسكرات االخرى  عزفت
أما القطاعات المدنية المذياع وىو اشارة التحرؾ كما كاف متفقًا مع قيادات االنقالب ، 

دوف لتي جرى تبميغيا بالموعد ، فقد توجيت الى المعسكر مف جانب خمف السدة الشرقية ا
فيي االخرى  معسكرات المحافظاتع ابدًا ، أما منتظرة البياف االوؿ الذي لـ يذ فعل شيء 

تموز ، ولـ يـو الخامس مف  الف الموعد المحدد والمتفق عميو كاف لـ تقدـ عمى أي فعل
                                                             

اشتركا مع االنقالبييف واعطاىما حسف  الحمة . كاظـ زراؾ وجميل خرنوب كالىما برتبة عريف وىما مف مدينة3
نعيـ الزىيري ، المصدر .  3691/  0/  13 يوـ في بالرصاص رميا أعدما ، الشمالي الباب حراسة سريع ميمة
 السابق .

-164؛ عمي كريـ سعيد ،مذكرت طالب شبيب، ص 9، ص  34614حاـز جواد ، صحيفة الحياة ، العدد . 1
169. 

 .169. المصدر نفسو، 1
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يـو الثالث مف تموز عاـ  صباحالساعة الحادية عشر  ، وعند بتغيير الموعديبمغ القادة 
 .(3)السمطة إلسقاطنبأ المحاولة الفاشمة لمشيوعييف  اذاع راديو بغداد 3691

" تـ فجر اليـو سحق مؤامرة شيوعية قاـ بيا بعض الشيوعييف العمالء  نبأجاء في ال
والشرطة لمسيطرة عمى معسكر الرشيد فتصدت ليـ قواتنا العسكرية والحرس القومي 

بادتيا خالؿ نصف ساعة ، وقد تـ تشكيل ىيئة تحقيق باشرت  الوطنية وجماىير الشعب وا 
مف العمالء ، وأف السيولة التي تـ فييا  أعماليا في التحقيق مع مف أُلقي القبض عمييـ

القضاء عمى ىذه المؤامرة الدنيئة قد أثبتت مدى رسوخ نظامنا الثوري العتيد ومدى تالحـ 
ف الشعب النبيل الى اف االمور تجري ئ، ونطمالجيش والشعب في الذود عف الوطف 

 .(1)" بصورة اعتيادية واف قواتنا والشعب واقفوف بالمرصاد لكل الخونة ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . نعيـ الزىيري ، المصدر السابق .3

 361عفر عباس حميدي ، المصدر السابق، ص . ج1
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 المبحث الثالث

 وأصداءهفشل االنقالب تداعيات 

 جندياً ثالث وعشروف و  (3)شيوعيًا  مئة وخمسيفُقتل اثناء المعركة في معسكر الرشيد 
وأرسموا الى ) مقر النادي األولمبي( في ع وجميع المشتركيف بض عمى حسف سريقُ كما 

، وأعمنت وزارة الدفاع ضمف بياف رسمي بأنيا االعظمية تحت حراسة الحرس القومي 
أسمتيـ بػ ) المتآمريف( عمى ثمانية بيانات موقعة مف قبل ) القيادة الثورية  عثرت بحوزة ما

ت في حاؿ نجاح العممية ، وقد تضمنكاف مف المفترض إذاعتيا لمجبية الشعبية ( 
 ) اتفاؽ الوحدة إعالف النظاـ الشيوعي في العراؽ واالنسحاب مف ميثاؽ القاىرةالبيانات، 

فضاًل عف حل الحرس القومي وا عادة المقاومة الشعبية ، (الثالثية بيف سوريا ولبناف ومصر
 . (1)ومي واعتقاؿ رئيس الجميورية ورئيس الوزراء وقادة الجيش والحرس الق

أستمرت روح الثورة متوىجة في نفس حسف سريع حتى بعد فشل حركتو ، فقد 
واجو بصالبة وكبرياء قسوة وألـ تداعيات فشل العممية مف سجف وتعذيب وحكـ صوري 
غير عادؿ انتيى بإعدامو ومف معو ، ولعل التاريخ لف ينسى صالبتو حيف عقب عمى 

تريد اف تصبح رئيسًا لمجميورية ؟  . سؤاؿ  رئيسيا العقيد شاكر مدحت السعود  :" ىل 
فأجاب : ما أردت اف اكوف رئيسا لمجميورية او ضابطًا كبيرًا في الجيش ..  انما اردت 

، وعندما سألو كيف ترتدي رتبة ضابط وأنت نائب عريف ،  (1)اسقاط حكومتكـ ..." 
جـر ولـ أجاب حسف " عندما ارتديت رتبة ضابط كنت اقود حركة ثورية ضد نظامكـ الم

                                                             

، رياض الريس ، لبناف ،  1. نقاًل عف: ىاني الفكيكي ، أوكار اليزيمة . تجربتي في حزب البعث العراقي ، ط3
 .199، ص 3660

 . 1، ص 3691تموز  9،  314. صحيفة الجماىير ، العدد 1

 . نعيـ الزىيري ، المصدر السابق .1
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 .(3)ارتدييا لمفخر كما فعل عبد السالـ عارؼ حيف ارتدى رتبة مشير وىو عقيد "  

ى تحمل حسف سريع مسؤولية التنفيذ وكذلؾ مسؤولية فشل العممية بعد القبض عم 
مف اجبرىـ عمى التنفيذ  يعترفوا اثناء التحقيقات بانو اوصاىـ في السجف بافالمنفذيف ،إذ 

ى لجأوا المعتقدًا اف ذلؾ ينجييـ مف عقوبة الموت التي تنتظرىـ ، إال أف القومييف 
( بعد صف ضابطوعشروف جندي ورتيبًا ) ـ واحد، فأعد التطرؼ في التعامل مع المنفذيف

وفي يـو الواحد والعشريف مف تموز اعدـ كل مف عضوي المكتب محاكمة صورية ، 
حد والثالثوف مف ونفذ حكـ االعداـ يـو الواجماؿ الحيدري ودمحم صالح العبمي ، السياسي 
 بحسف سريع ومجموعتو وكاف سريع عند مواجيتو الموت يردد : 3691تموز عاـ 

 .(1)والمشنقػة يا شػعب مػرجوحػة االبطػػاؿ     السجف لي مػرتبة والقيػد لػي خمخاؿ       

 

التي ظف قادتيا بأنيا  ىزت اركاف حكومة  البعث بدا واضحًا اف حركة حسف سريع
ووزير ، بحسب اعتراؼ عضو القيادة القطرية لحزب البعث  راسخة وال خطر ييددىا

:  " كانت ترد الينا بيف حيف وآخر معمومات مف قيادة  إذ قاؿ (طالب شبيبالخارجية )
الحرس القومي وجياز األمف عف وجود تنظيـ عسكري شيوعي يضـ ضباط صف وجنودًا 
... لـ تأخذ قيادة الحزب القطرية ذلؾ مأخذ الجد ، الف حزب البعث كاف يسيطر عمى 

الربع ضباط بعثيوف بعد جميع أسمحة الجيش في بغداد ومحيطيا ، ويقود كتائب الدبابات ا
أف تـ تنقية كافة مراتبيا مف المشكوؾ في والئيـ، أما وحدات المشاة فتوزعت قيادتيا بيف 

نشعر  ضباط بعثييف وآخريف مواليف ، وبضمانة الجيش وىـ أىـ ادوات السمطة كنا ال
نفاجأ بحركة أو ) تمرد( حسف بالخوؼ ، بل عشنا اجواء ظننا انيا أمنة ، قبل أف 

                                                             

، مالحق جريدة 3691حوار تاريخي عف حقائق وأسرار لف تعمف عف حركة حسف سريع عاـ سناف البصري ، . 3
 ، عمى الرابط االلكتروني : 36/1/1731المدى اليومية ، 

http://www.almadasupplements.com/ 
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 .(3)"يعسر 

عابرة وغير ميمة كما حاوؿ اف يصورىا اعالـ محاولة االنقالب الفاشمة مـ تكف ف 
دؿ عمى خطورتيا قسوة ، ةالدولة متذرعًا بسرعة القضاء عمييا ، بل كانت حركة خطير 

القمع واستمرار الحكومات الالحقة في مالحقة المساىميف فييا رغـ اعداـ قادتيا ، مما ادى 
واختفاء المتعاونيف والمؤيديف ليا عمى مدى سنيف طويمة ، كما انيا اقمقت الى ىرب 

ففي مساء يـو التنفيذ وبعد فشل العممية قصد  مضاجع كبار القادة والسياسييف البعثييف،
القومي في حي المنصور ببغداد بزيارة مفاجئة  مقر الحرسرئيس الوزراء احمد حسف البكر 
عدد مف المعتقميف مف  بإعداـمات الغضب واالنفعاؿ وأمر وغير رسمية وقد بدت عميو عال

 . (1)الشيوعييف والذيف سجنوا قبل تنفيذ االنقالب الفاشل 

غير مرغوب فييـ  جري بعض التصفيات السياسية الطراؼاستغمت الحكومة الحركة لت
ابعاد أتيمت احدى دوؿ اوربا الشرقيو بأنيا كانت عمى صمة بالحركة ، وعميو قررت فبينما 

خمسة مف موظفي السفارة البمغارية مف بغداد وبضمنيـ السكرتير األوؿ بالسفارة ، وأحد 
موظفي الممثمية التجارية أللمانيا الديمقراطية في  بغداد ، بوصفيـ اشخاص غير مرغوب 

اكد )  في حيف ، (1) فييـ عمى حد تصريح مصدر مسؤوؿ في وزارة الخارجية العراقية
تعاوف حريات قد اثبتت اف الحركة كانت بجيد ذاتي خالص ولـ تتمقى أي حرداف ( بأف الت

 .   (4)خارجية  او معونة

بأف  ة حسف سريع في مذكراتو واصفًا حرك (التكريتي ) حردافوزير الدفاع أضاؼ 
 :خطرىا يكمف بكوف المنفذيف كانوا 

لدييـ الفرصة باالستعانو بمئات الضباط المختصيف بمختمف وكاف  (..مبادريف وأنتحارييف)" 
                                                             

 .161.  نقاًل عف عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب ، ص 3

 . 318كريـ سعيد ، البيرية المسمحة ، ص . عمي 1

 . 3691تموز  11، 393. صحيفة الجماىير ، العدد 1

 . حرداف التكريتي ، مذكرات سياسي عراقي ، دراسة أحمد رائف ، دار الزىراء ، بيروت ، د.ت . 4
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( ضابط ألية حركة مف قبل وال لثورة تموز 977صنوؼ األسمحة ، إذ لـ يجتمع مثل ىذا العدد )
تموز أو غيره ... أف الغرابة تكمف في الكيفية التي تمكف بيا جنود ال  30وال رمضاف وال انقالب 

ريف ، ولـ يقضوا في مدرسة الحياة فترة كافية ، ولـ يصل أي يزيد أعمارىـ عف الخامسة والعش
منيـ الى مستوى عضو لجنة محمية داخل حزبو ، مف مجرد التفكير والتخطيط لقضية بالغة 

في حيف جرت ..  التعقيد وخطيرة مثل اإلستيالء عمى السمطة السياسية والتخطيط لذلؾ بيدوء
في  -الجنود مف قطعاتيـ ، لذلؾ فأف ماجرى يعكسالعادة أف يضرب العماؿ عف العمل وييرب 

المستوى السياسي المتطور الذي وصمت اليو المدارس الحزبية العراقية كالمدرسة البعثية  -تقديري 
 .(3) "   التي فاجأت نظاـ قاسـ بعمل فائق التنظيـ ، والشيوعية التي كاف سريع نموذجيا

لمسمطة التي رأوا  مف قبل الجنود ، ىو الكره الذي تممكيـ  ىذا االندفاع حردافوعمل 
في مواجية  ىذا التيميش ىو ما دفعيـ لممجازفةيميش والعداء المستمرة ، تمنيا ال
، لذلؾ اجتمعت جميع اطياؼ الشعب في حركة حسف سريع في نسيج واحد ضـ (1)الموت

ـ ىو التيميش والعداء العربي والكردي واالشوري والمسمـ والمسيحي ، وكاف رابطي
تموز  34وربما تأثروا في نجاح الجيش في الوصوؿ الى السمطة في تجربتي )  السمطوي ،

لذلؾ كاف عمميـ ذاتيًا يستبعد أي تدخل او شباط( فمجئوا الى اسموب الثورة العسكرية  8و
لكف حكومة البعث بحسب وصف حرداف " مسانده خارجية وىذا ما أثبتتو التحريات ، و 

تموز كاف انذارًا بضرورة العودة  الى الشعب وعدـ  ث في يـو الثالث مفحد ورغـ اف ما
استفادوا مف الذيف سيطروا عمى السمطة  االبتعاد عنو ، غير اف االحداث الالحقة اثبتت اف

                                                             

 . حرداف التكريتي، المصدر السابق.3

الفقراء والميمشيف مف القومييف لذلؾ تـ استبعادىـ  . اضاؼ )حرداف( اف ىذه الحالة تنطبق حتى عمى الجنود1
وتولى الضباط قيادتيا ، الف ىذه الطبقة ىي في حالة كره  3691شباط عاـ  8مف قيادة الدبابات في انقالب 

. ويبدو ىذا التحميل السيوسولوجي لحركة حسف سريع مف قبل التكريتي  ة ورجاالتيا . المصدر نفسودائـ لمسمط
مف الصحة والصدؽ ، الف سريع انتمى الى عائمة كانت ال تجد قوت يوميا ، مما يضطر سريع  يحمل الكثير

لمبقاء في المعسكر حيث يوجد الطعاـ . عبد الرزاؽ رضا أبو الحب ، المصدر السابق . فمف الطبيعي ممف بمغ 
ي قد يقود الى حياة كريمة ىذه المرحمة مف الفقر يفضل القياـ بعمل انتحاري ولو عمى امل بسيط في النجاح الذ

 . عيش فاقد ألبسط مقومات الرفاىيةب عمى االستمرار
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  (3) ذلؾ الدرس مقموبًا "

يـو الثالث  في الساعة الواحدة ظيراً  عقدت جمسة طارئة لممجمس الوطني لقيادة الثورة
بداًل مف القصر وتداعياتيا في مقر وزارة الدفاع  نقالبلمناقشة اسباب اإل مف تموز

، وبعد االتفاؽ عمى اصدار الجميوري ، الف المعمومات عف العممية كانت ترد الى ىناؾ 
المـو الى قيادات الحرس  الجميع وجو( لشرح ما حدث ،  بياف لمشعب كتبو ) حاـز جواد

الجناح المدني داخل القومي في التياوف االمني الذي أدى الى ىذه االحداث ، كما وجو 
التأنيب الى وزارة الدفاع لتقصيرىا في اخماد الحركة وفسح المجاؿ اماـ الحزب المـو و 

 . (1)ذلؾ النصر المعنوي  إلحرازعارؼ 

تعييف  في االجتماع ذاتومقترحًا ىذه الفرصة رئيس الوزراء أحمد حسف البكر  استغل
 عبد السالـ عارؼ رئيسًا دائمًا لممجمس الوطني لقيادة الثورة ، وقائدًا عامًا لمقوات المسمحة

: " اخواننا السوريوف عّينوا العقيد لؤي االتاسي الذي لـ يسمع بو احد قبل معماًل قراره بقولو 
لثورة، وبعد االعماؿ المجيدة التي قاـ بيا الرئيس اليـو رئيسًا لممجمس الوطني لقيادة ا

 مف رمضاف، 34عبدالسالـ عارؼ وآخرىا ىذا اليـو الذي انقذ فيو النظاـ العراقي وثورة 
الجناح المدني في جوبو بالرفض مف قبل  ، إال اف طمب البكر  (1)" أقدـ ىذا االقتراح

                                                             

 ميمشيات خمف تسير والقتمة المصوص مف عصابة كنا". ومف امثمة ذلؾ بحسب ما صرح حرداف في مذكراتو " 3
 صداـ عمييا يشرؼ التي(  الفداء ميميشيا)  لتقتميـ السياسييف المعتقميف عف ُنفرج كنا فقد ، لإلعداـ صداـ

 سوريا عمى والتآمر المصري  والدور الناصر عبد اضعاؼ حوؿ تدور البكر حسف احمد خطة وكانت شخصياً 
 محسف شخصية عمى والتركيز ، والشيعية السنية الحوزتيف وتدمير ضرب الداخل وفي.  السياسي نظاميا السقاط
 بالمسمميف بارتباطيا لإليحاء ايراف مع الموقوتو الصراعات واختالؽ المتاحة الوسائل بكل ومحاربتيا الحكيـ
 لمركزىا خسارة مف لمعراؽ ذلؾ يجره ما رغـ ، النجف في المرجعية وضرب إلضعاؼ تمييداً  العراؽ في الشيعة
 الكيانات بقية لتدمير كمقدمة البارزانية القيادة عمى والقضاء ، الكردية الحركة عمى واالنتصار ، الميـ القيادي
 حرداف التكريتي ، المصدر السابق ..  " العراقية الشيوعية الحركة وتصفية ، الكردية

 .177. عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب ، ص 1

 .9، ص34614. حاـز جواد ، صحيفة الحياة، العدد 1
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  ( .3)حزب البعث 

لحزب  الجناح العسكري  ىي زيادة ىيمنةسريع الخطيرة حسف  إنقالبأف مف تداعيات 
 وطمب البكر تنصيبو رئيسًا دائما لممجمس عارؼ في إخماد الحركة مساىمةعد ب البعث

اعقب ذلؾ مطالبة ، (1)الذي اعتاد عمى القيادة  الجناح المدنيأثار حفيظة  األمر الذي،
فشل ، فضاًل عف استغالؿ الجناح العسكري بدور وصالحيات في قيادة الدولة والحزب 

لتأجير اوكار غير رسمية لمتحقيق ، الحرس القومي في الكشف عف العممية قبل تنفيذىا 
 مف قبل شخصيات عسكرية امثاؿ رشيد مصمح التكريتي وطاىر يحيى التكريتي وصالح

صة لتزويدىـ حسيف وغيرىـ بالتعاوف مع ىيئات التحقيق الخا عماش وصداـ ميدي
، فكانت تمؾ االوكار مراكز خطيرة لتصفية الشيوعييف والخصـو  باسمحة وامواؿ كافية

 .(1)السياسييف

 حدة االنشقاؽ داخل حزب البعث بعد رفض الجناح المدني مقترح آخر لمبكرازدادت 
مع حسف  ( بإعتبارىـ متعاونيف3يقضي بإعداـ جميع الضباط في السجف رقـ ) وعارؼ

                                                             

. ذكر ) حاـز جواد ( في مذكرات حوؿ ىذه الحادثة بأنو مف أستنكر وسط صمت جميع المجتمعيف وطمب 3
تأجيل بحث المسألو الى جمسة أخرى أزره بموقف غير مسبوؽ سعدوف حمادي في اعتراضو ، بينما ) طالب 

ؤازرنا كل مف مدنيي شبيب( قاؿ في رفض اقتراح البكر  " انبرينا أنا وسعدوف حمادي وعمي صالح السعدي ب
الحزب معترضيف عمى االقتراح" بينما ذكر ىاني الفكيكي الذي كاف حاضرًا االجتماع " أماـ اصرارنا في اف 
تكوف رئاسة المجمس دورية رفض اقتراح البكر .. الذي صب غضبو عمى سعدوف حمادي ومحسف الشيخ راضي" 

اتيـ باالعتراض فجاء رد البكر عمييما قاسيًا . حوؿ ربما في إشارة منو الى كوف ىذاف الشخصيف قد عمت اصو 
ذلؾ ينظر : المصدر نفسو ؛ عمي كريـ سعيد، مذكرات طالب شبيب ؛ ىاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص 

 . 188-108ص 

. جاء في مذكرات طالب شبيب " أف قيادة واحد لثورة الثامف مف شباط كانت تعمل سرًا تتكوف مف عمي صالح 1
 إلقامةالبكر  و المدني والعسكري ، ويتعاونوف معوحاـز جواد وطالب شبيب يقودوف حزب البعث بجناحي السعدي

عالقات طيبة مع ضباط برتب عالية وتحضيرىـ لممساىمة في الثورة متى ما تطمب االمر، وقد اثبتت مع 
مدنية قوة يخشاىا وينفذ اوامرىا النجاحات التي حققيا البعث باف المدني يقود العسكري ، واصبحت قيادة البعث ال

 .40عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب ، ص . قادة الوحدات العسكرية " 

 .177. المصدر نفسو ، ص 1
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قاد الى حادثة  وىذا ما ، اخرى عسكرية يتـ استغالليـ مستقباًل بحركة  ال وحتى ، سريع
بالقوة ،  ة جماعة عمى آخرى نىيموأدت الى في تاريخ حزب البعث أثرت ميمة ومفصمية 

 . (3)عرؼ تاريخيًا ) بقطار الموت(  وىو ما

عمى  ر لممصادقةأصر عارؼ عمى قرار إعداـ الضباط وأستمر في ضغطو عمى البك
لمضباط لعممية ابادة  البعث حزبفي  ووسط رفض القيادات المدنية، القرار وتنفيذه 

في الصحراء  ى سجف ) نقرة السمماف (الفي السجف رقـ واحد ف الشيوعييف ، ُنقل المعتقمو 
قطار مخصصة لنقل البضائع كانت عربات بنقميـ  عممية جرت ، المحاذية لمدينة السماوة

مطمية جدرانيا وأراضييا بالزفت وغير مبطنو بواقيات عازلة لمحرارة ، ومع انطالؽ القطار 
ف صعوبات كضيق التنفس ز الشديد الحرارة ، واجو المعتقمو في صباح يـو السابع مف تمو 

ف االمالح األمر الذي ادى الى وفاة احدىـ بينما تـ انقاذ الباقيف بتعميمات طبية مف وفقدا
 .  (1) ق بل ثالث اطباء كانوا مف بيف المعتقميف

ابرزت ىذه الحادثة بدايات انفراد الجناح العسكري بالقرار ، وتراجع دور المدنييف داخل 
ف الى ايقاؼ دعوة سعينا نحف المدنييفي مذكراتو : " حزب البعث ، إذ يذكر طالب شبيب 

الموت المندفعة الصادرة عف فورة مف االنفعاؿ الشديد ، وروح الثأر التي يمكف في وسطيا 
عبد قائد الفرقة الثالثة العقيد )تنفيذ أي قرارات فييا قتل أو إعداـ ، وقد ساعدتنا عصبية 

، الف عدد المطموب قتميـ الذي رفض طمب البكر بإعداـ ثالثيف ضابطًا  (الغني الراوي 
قميل بالنسبة لو وطالب بإعداـ المئات ، فتدخمنا وبعد ) جداؿ طويل( اقنعنا أحمد حسف 

                                                             

 .106؛ ىاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص  173. عمي كريـ سعيد ، ص 3

 -وىو احدىـ –بل الجناح المدني .  يذكر ىاني الفكيكي حادثة غريبة وىي اف المعتقميف تـ )تيريبيـ ( مف ق1
ال ترتكب بحقيـ مجزرة  كاف البكر ينوي االقداـ عمييا ، وكأف األمر حدث دوف عمـ البكر . ىاني  حتى

لبكر ىو مف امر بنقل المعتقميف . وىذا االمر بعيد عف الصحة ، بل اف ا 106الفكيكي، المصدر السابق ، ص 
يتـ تنفيذ احكاـ االعداـ بيـ بعيدًا عف بغداد . واف الجناح المدني حاوؿ ثني البكر عف قراره بالحوار فقط  حتى

ليس اكثر مف ذلؾ . لممزيد مف التفاصيل حوؿ قطار الموت وكيف تـ انقاذ المعتقميف اثناء تمؾ الرحمة مف موت 
 . 171 -171محقق، ينظر : عمي كريـ سعيد ، مذكرات طالب شبيب ، ص ص 
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ويتـ التنفيذ في نقرة  باالسـينفذ حكـ االعداـ سوى بثالثيف إسمًا يحددوف  البكر اف ال
 ( .3)السمماف " 

يستوجب  معتقاًل ال الراوي عمى رفض السفر الى سجف النقرة الف قتل ثالثيفأصر 
تكبده عناء الطريق بل مف الممكف ترتيب امر االعداـ مع قيادة السجف ، مما أكسب 
طالب شبيب ورفاقو وقتًا لمواصمة محاوالت اقناع البكر بالتخمي عف فكرة االعداـ نيائيًا ، 

عواطف  أساسيًا أواًل : بإثارةدورًا  ( 1) الحديثي يضيف شبيب حوؿ تمؾ الميمو " لعب أنور
البكر األبوية ، عندما قاؿ لو : أف لديؾ أطفااًل وىؤالء السجناء كميـ ليـ عوائل وأطفاؿ ، 
فكيف ستتمكف مف النـو لياًل بعد أرتكاب مف ىكذا مذبحة . وثانيًا : بتذكيره بما سيكوف 

خاصة . رجاًل مسممًا ، فكيف يستطيع استباحة ىذه الكمية مف الدماء  عتبارهابعميو موقفو 
واف التمرد لـ يحصل بناًء عمى اتفاؽ مع قيادة الحزب الشيوعي أو الضباط داخل السجف 
مع المتمرديف ، بل تؤكد كل المعمومات بأنيـ مستقموف بعمميـ فمماذا نأخذ ىؤالء بجريرة 
اولئؾ. ولـ يقتنع البكر بكالـ أنور وكالمنا اال عند الساعة الرابعة فجرًا وبذلؾ توقف أسوء 

 ( .1) وع لمموت في تمؾ الحقبة القاسية مف تاريخ العراؽ المعاصر "مشر 

يتضح مف ذلؾ اف الجناح المدني لـ يكف شريكًا حازمًا في اتخاذ القرار الذي انفرد 
عاطفة البكر والجداؿ الطويل معو  حاولوا القياـ بو ىو استدرار البكر بو بل جل ما

، يثنوه عف قراره حتى،  لموصوؿ الى السمطة حكـ عمميـ سويامستغميف العالقات الخاصة ب
ديثي الذي يعد ضمف العسكرييف عف قراره ىو انور الح وبالتالي فأف مف اقنعو باالعتداؿ

                                                             

 .174، ص  طالب شبيب ، المصدر السابقمذكرات . 3

وشغل عدة مناصب عسكرية في الجيش  3649، تخرج مف الكمية العسكرية عاـ 3610. مف مواليد حديثة 1
و كوفيء بأف عيف سكرتيرًا لممجمس  3691شباط  8، شارؾ في انقالب  3697انتمى الى حزب البعث عاـ 

اذ كاف رابع كبار الضباط في كتيبة دبابات الحرس  3698ساىـ بشكل فاعل في انقالب الوطني لقيادة الثورة ، 
الجميوري التي نفذت االنقالب ، عيف وزيرًا لمعمل والشؤوف االجتماعية واستمر في منصبو لوزارتيف متتاليتيف 

 374المتيف شكميما البكر . حسف لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص

 .179- 174، ص ص ، مذكرات طالب شبيب . عمي كريـ سعيد 1
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ضمف تشكيمة حكومة البكر حتى بعد انقالب  لمعتدليف في حزب البعث ، والذي استمرا
 . 3698عاـ 

، مف التداعيات االخرى لحركة حسف سريع عمى مستوى التيار الشيوعي ىي أنيا أف 
ثت الحماسة في نفوس الكثير مف الشيوعييف ألستمرار وبحفزت الخاليا الشيوعية الخاممة 

في مواجية الموت ثـ القسوة في  ة التي ابداىا سريعشجاعالتضحية و وذلؾ بعد الالمقاومة 
المقاومة ( وكانت ميمتيا القياـ بأعماؿ تخريب واغتياالت ، فبرزت ) فرؽ قمع الحركة 

واسعة ومحاولة اضعاؼ الدولة اقتصاديًا وارباؾ الوضع العاـ تمييدًا لمقياـ بعمميات 
 ( .3)انتحارية 

كما شّكل بعض الشيوعييف ممف فر مف عمميات االعتقاؿ الى شماؿ العراؽ ، وحدات 
مسمحة سميت ) بوحدات االنصار( والتي استقطبت بعض مف ضباط الجيش فأسسوا 
قواعد عسكرية مثل  ، قاعدة كمكة وسماؽ وكاني كيز و حوراف نوزاف وقد أسيمت وحدات 

 ( .1)العراقي  االنصار ببعض االنشطة المعادية ضد الجيش

 ةفي االعالـ والصحف رغـ محاول واسعةحسف سريع اصداء  محاولة إنقالبل كاف
شيوعية تـ القضاء عمييا  التقميل مف شأنيا وتمثيميا بأنيا ال تتعدى كونيا ) مؤامرة (

، فنشرت الصحف الرسمية الناطقة باسـ الحكومة الكثير مف البرقيات المنددة بسيولة 
جددة الوالء لمجمس قيادة قبل االتحادات والمنظمات العراقية والعربية ومبالشيوعييف مف 

 ( .1) الثورة 

كما نشرت الصحف العديد مف المقاالت التي ادانت ) المؤامرة الشيوعية ( وضرورة 

                                                             

ممفو  0/3691/ 34في  37. تقرير امني رفعو مكتب التحقيق الخاص الى القائد العاـ لمحرس القومي والمرقـ 3
 .369( ، نقاًل عف جعفر عباس حميدي وآخروف ، المصدر السابق، ص 17رقـ ) 

، رسالة دبموـ 3698-3698مف القضية الكردية  . جواد كاظـ البيضاني ، موقف االحزاب السياسية في العراؽ1
 .69، ص 1774عالي ، المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ،

 . 3691تموز  9-4،  314-311. صحيفة الجماىير ، االعداد 1
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معاقبة )المتآمريف( ففي صحيفة الجماىير مثاًل جاء مقاؿ افتتاحي بعنواف ) قواتنا المسمحة 
بي ثوري ( اوضحت فيو اف التالحـ بيف القوات المسمحة والشعب تجسد الوطنية قطاع شع

، بينما نددت صحيفة الشعب ) بالخونة المتآمريف ( وطالبت  (3)بعممية افشاؿ ) المؤامرة( 
، وجاء وصف الشيوعية في صحيفة الرقيب " بأنيا داء فتاؾ وشر وباء (1)بقطع رؤوسيـ 

ف يقّطع مف جذوره "    ( .1)يجب أف يستأصل وا 

الرأي الذي ذىب اليو بعض المحمميف صواب حركة سريع صحة اكدت تداعيات 
رية وفشل السريع في معسكر الشيوعيف مف " أف فشل محاولة إغتياؿ قاسـ برأس الق

شميف أديا الى تغيير تاريخ العراؽ القادـ ، إذ لو مات قاسـ في األولى بأيدي ، كانا فالرشيد
حصل في تركيبة الدولة  غير شيوعية ، ألستمـ الشيوعيوف السمطة مباشرة ولما حصل ما

، ولو نجح سريع لخسر البعثيوف والقوميوف السمطة ، ومازاؿ الشيوعيوف ينظروف والجيش 
الى تغيير مسار العراؽ قو سيعطييـ فرصة يائع كاف تحقالى ىاتيف الفرصتيف ، كحمـ ض

 ( .4) تمامًا " 
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  رابعالمبحث ال

 أسباب فشل االنقالب

 

اجتمعت اسباب عديدة ادت الى فشل االنقالب سنناقشيا في ىذا المبحث حسب مراحل 
 :سير الخطة التي وضعيا حسف سريع 

  : كاف مف المقرر كما اسمفنا في المبحث الثاني اف توقيت التنفيذ ىو يـو التوقيت
 خمسة  مف شير تموز وىكذا بمغت قطعات المحافظات  التي كاف مف المفترض اشتراكيا 
باعتبار ىذا الحركة تنفذ عمى نطاؽ واسع ، ولكف ونظرا لعمميات االعتقاؿ الواسعة التي 

ف دوف تبميغ قطعات المحافظات يـ الموعد يوماب الشيوعي تقرر تقدطالت كوادر الحز 
 . بذلؾ

سبب رئيسي في فشل العممية ، التي ولكف قطعًا لـ يكف ذلؾ السبب المباشر او 
العممية مف فحتى القطعات القريبة ىي احتالؿ معسكر الرشيد فشمت في خطوتيا االولى و 

مدنية كانت اـ عسكرية لـ تتحرؾ ، وبالتالي لـ يكف ىناؾ أي اىمية لتحرؾ المحافظات او 
أي نتائج كانت ستغير مف النتيجة ولكف ربما ذلؾ يقودنا الى تخميف الثغرات الكبيرة في 
خطة التنفيذ رغـ اف العممية التي خطط ليا كانت مف الكبر واالتساع بحيث شممت حتى 

 وليس بغداد وحدىا .  المحافظات

 مف االخطاء التي وقع فييا حسف سريع عند وضعو   عدم توفر خطط بديمة :
االصمية ، ويمكف  لحل سريع او خطة بديمة في حاؿ عدـ تنفيذخطة التنفيذ عدـ ادراجو 

عد ذلؾ مف االسباب المباشرة لفشل العممية ، التي اعتمدت بالدرجة االساس عمى تحرير 
 قد أصاب ، وأف عدـ التمكف مف ذلؾ (حدوا)المعتقميف وخاصة الطياريف في السجف رقـ 

 .خطير  بتمكؤالعممية بأكمميا 
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  سف سريع في اعالنو : كانت الطريقة التي اتبعيا حطريقة اعالن عممية التنفيذ
بدء التنفيذ مف االخطاء الجسيمة التي وقع فييا ، فقد اعتمد عمى اطالؽ عيار ناري أواًل 
وثـ اذاعة البياف في حاؿ السيطرة عمى المعسكر فتنفذ القطعات المدنية مف خارج 

 المعسكر . 

ود في المعسكر بوجود حركة اف سماع اطالؽ عيار ناري كفيل بتنبيو الضباط والجن
ية الحتالؿ عند توج) عريبي دمحم ذىب ( زاد مف االمر سوء ىتاؼ  ، وغير طبيعية مريبة 

، ىذا يومكـ ، لقد بأعمى صوتو " أييا االحرار اخرجوا  وىتافو السجف العسكري رقـ )واحد(
ف وبدأت جئنا لتحريركـ " في مشيد حماسي نبو الحرس ، فسارعوا الى اغالؽ باب السج

مف في السجف الى التحرر وىذا يعني جيميـ بالعممية  في وقت لـ يسع  ،  (3)المقاومة  
وكاف مف المفترض اف يتـ تسريب تفاصيل العممية والموعد الى بعض الشخصيات مف 

بدوا تفاعل ومساندة اكبر . اف االخفاؽ في تنفيذ ىذه الخطوة مف الخطة داخل السجف ليُ 
 .فشل العممية باكمميا كاف ركيزة ميمة في

ىي اعالف التنفيذ عف طريق المذياع ، فقد استمر انتظار االخرى الثغرة الجسيمة أما 
 ع .ذالقطعات االخرى مف خارج المعسكر البياف لمشروع في التنفيذ ، لكف البياف لـ ي

حكومة واستيالء االنقالبييف معناه سقوط الواذاعة بياف  ةاالذاعمقر اف السيطرة عمى 
بل كاف التحرؾ في اولو عمى زماـ االمور ،  فما فائدة تحرؾ القطعات االخرى أذًا ، 

واف كانت مف خارج  دة ودعـ مف قبل قطعات عسكرية اضافيةالى مسان بحاجة ماسو
 .المعسكر 

ذي ومنيا معسكر التاجي ال ايضا كاف مف المفترض تنفيذ العممية باكثر مف معسكر
يقل اىمية عف معسكر الرشيد ، ولو نفذت الخطة فيو لكاف بديل جيد لفشل تحرير  ال

،  السجناء مف السجف رقـ واحد ، اذ كانت ستخرج الطائرات والدبابات مف معسكر التاجي
فكاف ذلؾ ثغرة فادحو توضح مدى الضعف في التخطيط وربما يعود ذلؾ في جزء منو الى 
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الذي امتاز بو حسف سريع  ـ الذكاء المتوقدة وقمة الخبرة لممنفذيف رغالفقير  الخمفية الثقافية
 ة محاولة انقالب اقمقت مضاجع الحكاـ.ىمو لقيادالتي كانت كفيمو الف تؤ  والشجاعة

 ليس لمجيل مكاف في  الجيل بوجود خط ىاتف يربط المعسكر بالقصر الرئاسي  :
 ععدـ التنسيق مسمبية ي ، وىذا يدلل عمى عممية كبيرة تستيدؼ االطاحة بنظاـ سياس

 وشخصيات عسكرية كاف مف الممكف اف تزودىـ بمعمومات اكثر دقو وسرية قد ال ضباط
 وما دوف ذلؾ مف رتب في الجيش . يصل الييا العرفاء 

عدـ التمكف مف تحرير  مية فأفمعي فشل الىذا الجيل لـ يكف سببًا مباشرًا ف ولكف
ائة متمؾ الخطوة النجاح لكاف خروج اكثر مف خمس، فمو كتب لف كاف سببًا اقوى المعتقمي

قوات الحرس القومي عمى المعسكر قبل قدـو  سيطرة السريعةلمعتقل مف السجف كفيل با
 الرئيس مع الدبابات االمر الذي غير مسار االحداث وكاف حتمًا فشل  والجميوري ووصوؿ 

الطياريف الشيوعييف كانوا قد تحروا واستقموا عدد كبير مف ولو بالقوة الف الحركة في ردع 
الخطة ، فضال عف اف ئرات العسكرية وقصفوا المواقع الحيوية كما ىو مقرر في الطا

 بإشاعةكاف كفياًل   ةل يضاؼ ليـ اخريف في وحدات متفرقخروج اكثر مف خمسمائة معتق
 عميو مجدداً عسكر معو تصعب السيطرة منوع مف اليرج والفوضى في ال

  : كاف المسؤوؿ عف السيطرة عمى بسالة سرية الحراسة في مقاومة االنقالبيين
مع النشغالو  لـ ينفذ واجبو فييا الذي (  س العرفاء ) كاظـ بندركتيبة الحراسة ىو رئي

في في وحدة قطع المعادف بمياـ اخرى ، وبذلؾ قاومت السرية ودخمت  سريع  حسف
النقالبييف الذي ينقصيـ العدد والسالح بعد االخفاؽ في تحرير معارؾ غير متكافئة مع ا

 .السجف رقـ ) واحد( المعتقميف في
 شخصيًا بالزي العسكري وعمى  ةاف حضور رئيس الدول : بساطة منفذي االنقالب

متف دبابة ربما اثر ىذا المشيد ببعض الجنود ذوي الرتب القميمة في الجيش فما كاف منيـ 
( كاظـ زراؾ وجميل خرنوب العريفيف )وكذلؾ الحاؿ مع اخذ التحية العسكرية لمرئيس اال 

ابقى الجنود المؤيديف لالنقالب في حيرة ، وأزدادت  مشيدوىـ مف قادة االنقالب ، ىذا ال
حتى البمبمة بيف الصفوؼ بعد اف نزؿ عارؼ مف الدبابة وخاطب الجنود بخطاب مسالـ 
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يتراجعوا عف ىذه الحركة ، فأزداد التوتر وتغيرت بعض المواقف ، فأستغل عارؼ الموقف 
وحتى عند ، طريقيا وعاد واستقل احدى الدبابات التي بدأت تقاـو وتحصد مف يقف في 

اعتقاؿ اشخاص جدًا ميميف في الحكومة كوزيري الداخمية والخارجية وقائد الحرس القومي 
الزي العسكري كونو )  لموزيريف والرتدائو ل أف احد المرافقيفب لـ يتـ المساومة عمييـ
قوة عسكرية ب نجدة الرىائففالت مف قبضة المنفذيف بسيولة  ثـ ضابط( تمكف مف اال

 مواجيتيـ لضباط كبار في الجيش . استسمـ ليا المسمحوف حاؿ
 : داخل نعكس حجـ االنشقاقات في إربما  عدم الدعم الكافي من الحزب الشيوعي

الحزب عمى الحركة نفسيا وعمى قياداتيا ، ومف الواضح اف حسف سريع ودمحم حبيب قد 
انعكس سمبًا عمى التنفيذ ، إذ كاف االخير ىو  ، وىذا ما ( 3) اختمفوا في بعض االمور

اخفى تعميمات الحزب بالتريث ، وربما كاف والذي ق بيف قيادة الحركة والحزب المنس
 الدعـ المادي والمعنوي مف الحزب الشيوعي قد ترؾ بال شؾ اثارالتريث افضل ففقداف 

 .سمبية شكمت احدى عوامل فشل الحركة 

 

 

 

 

 
                                                             

نعيـ الزىيري وىو شيوعي ساىـ في الحركة وسجف مع حسف سريع في زنزانو واحدة ، بأف االخير كاف  . ذكر3
( وأكتفى 387عددىـ )  لسمطة عندما قبض عمييـ وكافجاؿ ارفض اعداـ ر  ألنوممتعضًا مف دمحم حبيب 

باالعتقاؿ . ورغـ اف العدد يبدو كبيرًا جدًا اال اننا ارتئينا نقل المعمومة كما وردت عمى لساف الزىيري باعتباره 
وفي احدى  بأنوكاف شاىدًا عمى الحدث.  بينما يذكر فاضل السوداني وىو ايضًا مف المشتركيف في العممية 

االجتماعات التحضيرية لمعممية طمب مف حسف سريع اغتياؿ )عارؼ عبد الرزاؽ ( قائد القوة الجوية و)منذر 
الونداوي(  ضابط طيار وقائد الحرس القومي قبل تنفيذ العممية ، لكف حسف رفض بشدة وقاؿ : " نحف لسنا قتمو 

 المصدر السابق . نريد سفؾ الدماء ... " . سناف البصري ،  ومجرميف وال



 34 

 

 الخاتمة 

غياب كبار القادة العسكرييف الشيوعييف عف المشيد السياسي بعد انقالب أف  -
مف ذوي جنود ال تمجياد والمقاومة ، دفعل الثامف مف شباط ودعواتيـ المستمرة

فعد ،ـ بانقالب عسكري عمى حكومة البعثالتحرؾ ومحاولة القيا بسيطة الىرتب 
حدث ميـ ومفصمي في تاريخ جياد التيار ذلؾ سابقة خطيرة في تاريخ العراؽ و 

 الشيوعي .
ىزت ثقة عمى الرغـ مف فشل الحركة األ انيا تمخضت عف نتائج خطيرة ، فقد  -

بأف و القومييف بالبقاء واستشعرتيـ بالخطر المحدؽ دومًا بيـ مف قبل الخصـو ، 
تسمميـ السمطة في الثامف مف شباط ليس نياية المطاؼ وبأف خطر الشيوعييف 
مستمر ، فرغـ اعتقاؿ واعداـ قادة الشيوعييف بعد انقالب شباط ورغـ ىرب الكثير 

كذلؾ  ،ي الحسباف نفذت حركة خطيرةتكف فمنيـ ، ظيرت فئة مف الجيش لـ 
قمع الوحشي كاف ىذا االنقالب فاتحة لعيد جديد مف االعتقاالت واالعدامات وال

 .ضد الشيوعييف 
ركة عف خالفات حوؿ القيادة وصنع القرار وتعدد الزعامات داخل كشف الح -

الحزب الشيوعي ، وعف منافسة وعدـ ترابط داخل حزب البعث ، إذ جات ىذه 
قاصمة لينقسـ البعث الى تياريف متصارعيف ، تدخمت القوة في نياية  الحركة

 االمر لحسـ الخالفات بيف اقطابو.
 كل مف احس في ىذه الحركة التي اشترؾ فييا المّ حمة الوطنية  يمكف اغفاؿ ال -

، وتظل ىذه الصفحات  مف الريف او المدينة عربًا كانوا أـ اكرادالحرماف والظمـ ب
 .ريخ العراؽ تقدـ دروسًا جديدة لالجياؿ في كل منيا المطوية مف تا

،إذ واخيرا فأف انقالب حسف سريع يحسب لنضاؿ الحركة الشيوعة في العراؽ  -
لمشيوعييف بعض األمل بكوف )الشيوعية( تيار شعبي كبير قبل اف تكوف  اعاد

مؤطرة بحزب سياسي وشخصيات معدودة الف سريع وكثير معو كانوا شيوعييف 
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 غير منتميف لمحزب وال متنفذيف فيو . ولكنيـ
وفيما يخص التسمية بالتأكيد أف حركة حسف سريع ىي ) انقالب عسكري( الف  -

قامة حكـ شيوعي ، وقد خطط المنفذيف لما  غايتو اإلطاحة بالحكـ القومي وا 
سيكوف عميو شكل الحكـ في حالة نجاح االنقالب بدءًا مف تحرير البيانات 

د المناصب السياسية والعسكرية في الدولة لشخصيات شيوعية لمشعب مرورًا بإسنا
خراجو مف جميع االحالؼ والمواثيق القومية ، وىي ليست )  لغاية تجريد العراؽ وا 

ينتموف  مؤامرة ( كما وصفتيا وسائل االعالـ والساسة البعثييف الف المنفذيف ال
عالقو باي شخصية تربطيـ أي  ، وال اي حاؿ مف االحواؿ الى الطبقة الحاكمةب

انياء حالة  -بحسب قناعاتيـ –غايتيـ كانت يتأمروا عمييا بل حتى سياسية 
الظمـ والقسوة ومحاولة اخراج الشيوعية مف فترة حالكة مظممة مرت بيا بعد تسمـ 

  حزب البعث السمطة ، والنيوض بواقعيـ المرير مف فقر وحرماف.
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 قائمة المصادر 

  :المنشورةالوثائق  -

، بيت 9جعفر عباس حميدي وآخروف، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري ، ج -
ة الخاصة في متصرفية لواء ، كتاب الييئة التحقيقي 1771الحكمة ، بغداد ، 

 ،14، ممفة 31/0/3691، بتاريخ  111،المرقـ البصرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، تقرير امني رفعو مكتب التحقيق الخاص الى القائد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 ( .17ممفو رقـ )  0/3691/ 34في  37العاـ لمحرس القومي والمرقـ 

لدولي ، ىيئة الدليل ا3كراس المنحرفوف مف الحرس القومي في المد الشعوبي ، العدد -
 . 3694لمجميورية العراقية ، بغداد ، 

 

 المذكرات  -

  -34619، صحيفة الحياة ، األعداد  لذي قاد البعث الى السمطة حاـز جواد الرجل ا  -
  .39/1/1774-8/1بتاريخ  34614

حرداف التكريتي ، مذكرات سياسي عراقي ، دراسة أحمد رائف ، دار الزىراء ، بيروت ،  -
 د.ت . 

مف حوار المفاىيـ الى حوار الدـ مراجعات في  3691شباط  8سعيد ، عراؽ عمي كريـ  -
 . 3666ذاكرة طالب شبيب ، دار الكنوز االدبية ، لبناف ، 

، رياض  1البعث العراقي ، طىاني الفكيكي ، أوكار اليزيمة . تجربتي في حزب  -
 .3660، لبناف ، الريس
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 : الدراسات االكاديمية -

 خالؿ مف 3691-3698 العراؽ في العامة االوضاع ، الطائي ناصر عباس صالح -
 ، التاريخ قسـ ، االداب كمية ، الكوفة جامعة ، دكتوراه اطروحة ، البغدادية الثورة جريدة
1739 

جواد كاظـ البيضاني ، موقف االحزاب السياسية في العراؽ مف القضية الكردية  -
لمدراسات السياسية والدولية ،  ، رسالة دبموـ عالي ، المعيد العالي3698-3698

 . 1774الجامعة المستنصرية ،

 

  الكتب -

 .1774، بغداد ،1ثمينة ناجي يوسف و نزار خالد ، سالـ عادؿ سيرة مناضل، ج -

،  مؤسسة العارؼ 1حسف لطيف كاظـ الزبيدي ، موسوعة السياسة العراقية ،ط -
 . 1731لممطبوعات ، لبناف  ،

والبعثيوف والضباط االحرار ، ترجمة عفيف الرزاز،   حنا بطاطو ، العراؽ الشيوعيوف  -
 . 1779الكتاب الثالث، مكتبة الغدير ، قـ ، 

 . 1737سعيد رشيد زميـز ، تاريخ كربالء قديمًا وحديثًا ، دار القاريء، بيروت ،  -

، دار المرصاد ، 1جسمير عبد الكريـ ،  أضواء عمى الحركة الشيوعية في العراؽ ، -
 بيروت .

ـ سعيد ، العراؽ . البيرية المسمحة حركة حسف سريع وقطار الموت ، الفرات عمي كري -
 . 1771لمنشر والتوزيع، 

، سطور ، العراؽ ، 1فايز الخفاجي ، الحرس القومي ودوره الدموي في العراؽ ،ط -
1739. 
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 الشخصيةالمقابالت  -

 .4/9/1730عبد الرزاؽ رضا أبو الحب ، كربالء ،  -

 

 الصحف والمجالت -

 3691تموز  4،  90الشعب ، العدد صحيفة  -

 . 3691تموز  9-4،  314-311صحيفة الجماىير ، االعداد  -

 . 3691تموز  11، 393صحيفة الجماىير ، العدد  -

 3691تموز  0،  3صحيفة الرقيب ، العدد  -

 .  11/1/1730،  1911 صحيفة الصباح ، العدد -

 

 المواقع االلكترونية  -

حقائق وأسرار لف تعمف عف حركة حسف سريع عاـ سناف البصري ، حوار تاريخي عف  -
 ، عمى الرابط االلكتروني : 36/1/1731، مالحق جريدة المدى اليومية ، 3691

http://www.almadasupplements.com/ 

 

، عمى 1773أيموؿ نعيـ الزىيري ، ذكرياتي عف إنتفاضة معسكر الرشيد الخالدة ،  -
 الموقع االلكتروني :

                          https://www.al-nnas.com/ARTICLE/NZuheri/index.ht 
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