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الحكاكالشهيد ابراهيم   

بعد نصف قرن وفي مثل هذه األيام العصيبة تمر الذكرى المؤلمة ألبشع 

/  شباط /  8في   ديث وهو اإلنقالب الغادرردة عرفها التأريخ العراقي الح

وبقي مخيماً اللون األسود بذلك اإلنقالب الذي توشح فيه العراق , 3691 

على وادي الرافدين لعقود طويلة ال زالت األجيال تدفع الثمن من جرائه 

. حتى الوقت الحاضر   

لقد كان البطش والقتل والتعذيب واإلرهاب سمة حملها معهم اإلنقالبيون 

هم األمريكي المعروف الذي جاءوا بها في قطارمنذ الساعات األُولى التي 

من  3698تموز عام /  31كان يحمل معهم كل من تضرر من ثورة 

        .رجعيين وإقطاعيين وقوميين وعمالء لشركات النفط اإلحتكارية 

( .سكرتير حزب البعث آنذاك  –صالح علي السعدي )  : من أقوال   



فرقها فال نستطيع أن ن, إقترفوها يندى لها الجبين التي  البشعة إن الجرائم

عن جرائم الفاشية اإليطالية  والنازية الهتلرية إبان الحرب العالمية الثانية 

, مدارس ومستشفيات ومصانع وبنى تحتية , إبادة كاملة لمدن وأحياء ,  

في الثامن من  ايضاً  وهذا ما جرى, ومقابر جماعية , ودفن الناس أحياء 

قائمة طويلة وتطول من األسماء التي إن ال .وما بعده  3691عام  شباط

 ,غيبوها في مقراتهم التي إفتتحوها في الساعات األولى لجريمتهم البشعة 

بناية محكمة , ولمبي النادي األُ , ملعب اإلدارة المحلية , قصر النهاية  

طول البالد  فيوثكنات الجيش وغيرها  لمعامل او س المدار ,الشعب 

طالت  الى مقرات للتحقيق ومسالخ بشريةوعرضها التي جرى تحويلها 

. عشرات األلوف رجاالً ونساًء وأطفاالً   

شريعة الغاب الرسمية للقتل حيث (  31) توجوا في بيانهم المشؤوم لقد 

: جاء فيها  

نظرأ لقيام الشيوعيين عمالء عبد الكريم قاسم في تعاونه بمحاوالت ) 

اإلنصياع لألوامر بائسة إلحداث البلبلة بين صفوف الشعب وعدم 

وعليه تقرر تخويل القطعات العسكرية وقوات , والتعليمات الرسمية 

وإننا . الشرطة والحرس القومي بإبادة كل من يتصدى لإلخالل باألمن 

ندعوا جميع أبناء الشعب المخلصين بالتعاون مع السلطة الوطنية 

  كري العامالحاكم العس( . باإلرشاد عن هؤالء المجرمين والقضاء عليهم 

( .رشيد مصلح )    

تموز  31في مؤلفاته القيمة حول ثورة ( عقيل الناصري ) لدكتور ويقول ا

  : مايلي  3691شباط عام /  8وإنقالب 

حيث سقط من القتلى قُِدر عددهم بين , وبدأت دورة الدم الثأري تنزف )   



وتم إعتقال األلوف , شهيد طيلة مهرجان الدم (  30555 – 9555) 

( .العديدة بموجب قوائم ُمعدة سلفاً   

هم ُمعلقة على صدور عوائلهم ورفاقهم قوافل الشهداء وأسماؤ ستبقى 

د منهم لم يجر العثور على رغم أن العدي, مطرزة بالورود , وأصدقائهم 

ومن , لكن العراق بأجمعه سيبقى مديناً لهم بهذه التضحيات ..  ُرفاته

وطْن حْر وشعْب ... سنمضي الى ما نريد سنمضي ) أجلهم سنبقى نردد 

. (سعيد ْ   

 ابراهيم ) شهيد المناضل لتقي بعائلة اللقد شاءت الصدف الجميلة أن أ

وميض )   وإبنه المهندس ( اُم وميض ) زوجته الفاضلة ..  ( الحكاك 

         وكذلك بأحفاده الذين ينظرون الى صورة جدهم( . إبراهيم الحكاك 

ومنحوا إسمه ألحدهم تيمناً بهذا , بكل فخر وإعتزاز ( حكاك ابراهيم ال) 

  تلك       وبعيداً عن, األسم الذي يسطع نوراً في بيتهم بعيداً عن الوطن 

كما يشرفني  .مع رفاقه الميامين  التي تضمه( المقبرة الجماعية )  

ر التعرف في السبعينات في بلغاريا بالرجل الوطني الغيور المهندس الدكتو

( .ابراهيم الحكاك ) شقيق الشهيد ( خليل الحكاك )   

عن الشهيد      ( أُم وميض ) وإليكم ما سطرته المرأة العراقية الشامخة 

( : ابراهيم الحكاك )      

ويلقب ابو هاشم - حسان –الشهيد ابراهيم محمد جعفر الحكاك   

 

الكاظمية في منطقة  ٧٢٩١ولد الشهيد ابراهيم محمد جعفر الحكاك عام 

بتدائية ثم ولية في مدارس الكاظمية اإلتلقى علومه األ .. لعائلة كادحة

كان متفوقا في دراسته فدخل كلية .  المرحلة الثانوية في منطقة االعظمية



قرانه بالروح الوطنية الوثابة حتى انه أتميز بين .  التربية قسم الكيمياء

رشح  بعدها,  ( نذاكآالسري  )العام  تحاد الطلبةإفي  كان عضوا نشطاً 

كان  حينها ٧٢٩١ى كانت وثبة كانون سنة حت. العراقي  للحزب الشيوعي

عتقاله لمساهماته الفعالة في الوثبة إتم .  في السنة الثانية بكلية التربية

وحكم عليه بالسجن عشر سنوات قضاها مابين سجن الكوت وسجن بغداد 

ظام الملكي المباد سجني الكوت وعندما ضرب الن.  وسجن نقرة السلمان

بعد انتهاء محكوميته . وبغداد بالرصاص كان من الموجودين حينها هناك

 ٧٩العشر سنوات وضع تحت المراقبة في مدينة بدرة حتى انبثاق ثورة 

. تموز حيث تم اطالق سراح جميع السجناء والمعتقلين وكان من ضمنهم  

الى ثورة تموز وقد عاد في تنظيمات الحزب السرية بعد  كان نشطاً 

بعد تخرجه تم تعيينه مدرسا .  كملها بتفوقأدراسته في كلية التربية حتى 

بسبب  . رتباطه والتزاماته الحزبيةثانوية العمارة لكنه لم يلتحق إل في

وبقي محتجزا في سجن بغداد ثم  ٧٢٩٧نشاطه الحزبي تم اعتقاله سنة 

نقل الى سجن بعقوبة وبقي في الحجز اكثر من ستة اشهر حتى صدور 

  .عفو عام وتم اطالق سراحه

كان يمارس نشاطه الحزبي حتى وهو في المعتقل ولنشاطه اصبح عضوا 

قياديين انذاك اتذكر منهم في لجنة التنظيم المركزية مع عدد من الرفاق ال

. الشهيد حسن عوينه والشهيد محمد صالح العبلي واخرين  

 با حنونا رؤوفا محباً أكان .  سماه وميضأ وخلف ولداً  ٧٢٩٩تزوج عام 

شهر حتى كان أدامت حياته االسرية سنة وثالثة  . السرته وللعائلة جميعا

يوم كان صبيحة ذلك ال. ٧٢٩١يوم الثامن من شباط المشؤوم سنة 

قبل الشهيد حسن عوينة وتم أفي البيت ومعه عزيز الشيخ حينها  متواجداً 

 ثان نقل عزيز الشيخ الى مكان اخر وكذا الشهيد ابراهيم الحكاك الى مكان



لقاء القبض عليه إدت الى أعترافات البعض من ضعاف النفوس إولكن . 

في قصر النهاية وهناك القى عتقل اُ وم الثاني والعشرين من شهر شباط يو

حيث جاء  حتى يوم التاسع من اذارقسى صنوف التعذيب وبقي أبشع وأ

شخصا افراد الحرس القومي بقائمة لتنفيذ حكم االعدام بواحد وعشرين 

.النهاية قصربينهم ثالث نساء من نزالء   

خرين من آيساقون من غرف السطح و اعهم فكانوو يستعدون لتجميأوبد

م خرين من الغرف فكان بعضهآن القاعة الكبيرة والسرداب والبعض م

جسادهم بسبب التعذيب المتواصل لعدة أبالمالبس الداخلية وقد انتفخت 

تفوح منها  , ايام وجروح بعضهم منتفخة متورمة تنفث الدم والصديد

: وا بقراءة االسماء وهمأرائحة التعفن والتفسخ وبد  

 ابراهيم ادهم

مجرد شبح غائر العينين بالكاد يجرجر قدميهابراهيم الحكاك وكان حاله   

هيم اواديساابر  

 داخل حمود

 رضا جليل

 ادمون يعقوب

 فيصل حجاج

 حسين اهورماني

 ستار مهدي

 صبيح سباهي



 لطيف الحاج

 علي الوتار

 عبد االحد المالح

 عبد الخالق البياتي

 عدنان البراك

 كنون علي تحافة

 محمد علي عبود

 مهيب الحيدري

جيل النساء الثالث وقد رافقهم أر بعد ان تم استثناء وتعش ثمانية افكانو

: الجالدون  

 منعم عبد القدوس

 فرحان السامرائي

 عدنان هايس

 حاج رضا عبد الرزاق

وبعدها .  مع اعداد كبيرة من افراد الحرس القومي المدججين بالسالح 

ان تلك  )بينهم  ويقولون ما يتضاحكون افراد الحرس القومي أخذ

عدت مسبقا ولم يتم اطالق النار أُ دفنهم احياء في حفرة المجموعة تم 

(... عليهم  



ن ايام التعذيب ولياليه الطويلة لم تكن كافية فدفنوهم أحقد بال حدود وك

...احياء  

 مل الشعبأ يا ... خيرة الشباب وداعا يا ... وداعا يا ابناء العراق البررة

جل تحقيق حلمهم في عراق أوا بالكثير من وضح اً نهم لم يؤذوا احدإ ...

وهاهم يدفعون حياتهم ثمنا لذلك الحلم رحلوا قبل ان تتحقق  , مزدهر

نغرست صرخات عذابهم على إن أرحلوا في عتمة الليل بعد  ... مهماحال

.. جادة الزمن في ارض العراق الثكلى  

صديقه كان الشهيد ابراهيم الحكاك محبا للعلم واالدب وخاصة شعر 

ورفيقه مظفر النواب حتى انه رغم المهام الحزبية التي على عاتقه كان 

يقضي وقت فراغه بكتابة بحث عن جان جاك روسو وكتابه العقد 

... االجتماعي ولكنها ولالسف فقدت مع كل ما فقد  

 

: مالحظة  

المعلومات التي وردت في الموضوع عن الذين اعدموا وطريقة التنفيذ 

شرفة اخذت من كتاب طوارق الظالم لالستاذ توفيق جاني والعناصر الم

  . والسيدة ابتسام الرومي

وككل المناضلين الذين ضحوا بحياتهم من أجل  , حياة حافلة بالنضال

ونجمه ساطعاً ينير الدرب للسائرين من أجل عالم  أوطانهم سيبقى خالداً 

. أفضل   



ه الشهيد    عن والد يكتب من القلب( وميض ابراهيم الحكاك ) المهندس 

رغم أن عمره لم يكن يتجاوز األربعة شهور في يوم ( ابراهيم الحكاك ) 

.اإلنقالب األسود   

 

من  جد مئات الكلمات تعبر عن خمسين عاماً ألست بكاتب كي 

.. يجف أخذت من حبر القلم الكثير حتى بدأالغربة قد  وسنين....الفراق  

تسبح في مخيلتي اهديها لكل  عاماً  جد بديال من خاطرة عمرها خمسينألم 

...الشهداء  

.. نقضتإخمسون عاما   

.. شد الشوق لرؤياكأخمسون عاما ونحن   

.. لتقيناإمنذ  اً خمسون عام  

.. صبع يشير الى مكان رفاتكإجد ألم   

... الف تشير الىآللكني وجدت ا  

...ربع كلماتأامنية من   

  ....سعيد وشعبْ  حرْ  وطنْ 

 

العديد من المقاالت والبحوث  في ( ابراهيم الحكاك ) الشهيد  لقد ورد إسم

كان , والمقابالت  التي أرخت تلك الفترة النضالية ومسيرتها الظافرة 

سنوات الجمر ) ها النصير علي رفيق مخرج فلم آخرها المقابلة التي أجرا

.مع الرفيق عزيز محمد (  والرماد  



ابراهيم ) عض الشيء عن الشهيد ذكر ب( عادل حبه ) وفي مقالة للرفيق 

( الحكاك   

:يلي ما  

عاش الحزب " ومع مرور االيام بدأنا نسمع شعارات غريبة ومنها 

ومع اشتداد ". الشيوعي العراقي بقيادة الزعيم االوحد عبد الكريم قاسم

ماكو "و" يصفك عفلقي الما"الصراع أخذنا نسمع شعارات اخرى مثل 

والتي لم يقف الحزب بشكل حازم تجاه  "مؤامرة تصير والحبال موجودة

اذكر إنني كنت واقفاً . وقفها، بالطبع دون ان يكون الحزب هو من رفعها

على شرفة مكتب الشهيد حمزة سلمان امام سوق الصفافير في شارع 

الرشيد وكنت اتحدث الى الشهيد واالنسان الرائع ابراهيم حكاك الذي ما 

 عليك هل اننا ثرنا وقمنا بهذا العمل باهلل" ان سمع هذا الشعار حتى قال

"!!من اجل تحقيق مثل هذا الشعار وهذه الترهات  

نخلة باسقة من نخيلنا التي تمتد جذورها في ( ابراهيم الحكاك ) الشهيد 

وستبقى .. وسنبلة من بيادر الخير والعطاء  ,أعماق التربة العراقية  

.ذكراه عطرة في قلوب عائلته ورفاقه وأصدقائه ومحبيه   

  

 

 



 

 الشهيد ابراهيم الحكاك وزوجته الفاضلة أُم وميض

 

 

 

 



الشهيد  

3690/  35/  00بعد والدته في ( وميض ) ابراهيم الحكاك يحمل إبنه   

 



 

رحمها هللا وهي تطالع جريدةالشهيد ابراهيم الحكاك مع والدته   

 إتحاد الشعب

 

 

 

 

 

 

 



 
 ا

 

 
 

 

 

 

األول من اليمين (  ابراهيم الحكاك ) الشهيد    



 

بغداد -التربية  يتوسط طالبات وطالب كلية( ابراهيم الحكاك ) الشهيد   

( البدلة والرباط  ) يرتدي وسطفي ال  

 

 



 

مثنى الطفل  مع   (حكاك الابراهيم ) الشهيد  - حسين عزام: من اليمين

وعبد هللا الصباغ -طه باقر - حسين عزام  

 



 

 

األول من اليسار(  ابراهيم الحكاك ) الشهيد   

الثاني من اليمين( حسن عوينه ) الشهيد   

 

 

 

 



 

وإبنها وميض وزوجته زهراء وإبنيهما فاطمة السيدة الفاضلة أُم وميض 

( . الشهيد الذي يحمل إسم جده) وإبراهيم   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


