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MISCELLANEOUS
إضاءة

يف ايام الثورة

ثورة  14متوز
والذاكرة احلية

االذاعة تطلب من املواطنني تزويدها باالناشيد ..

صحفي مصري يقول لقاسم( :انا يف عرضك يا ريس )
الـيوم االغـر .ان العقـيد الـركن عـبد
الـسالم عــارف طلـب اجمليء مبــذيع
يتلــو بيـانــات الثـورة وقـراراتهـا.
فـذهبت مع جممـوعة من املـواطنني
اىل دار املـذيعة عربـية توفيق الزم يف
منطقـة املأمون اليت لـبت على الفوز
نــداء الثـورة وقـدمـت معنـا اىل دار
االذاعـة يف الصـاحليـة وتولـت قراءة
نشـرة االخبـار صبيحـة يوم الـثورة
قـائلــة :هنـا اذاعــة (اجلمهـوريـة)

صائب ادهم
ال ميكـن ان انسـى ما حـييت وكـذلك
كل عـراقي شهـد يـوم  14متـوز .1958
هـذا احلـدث الـذي هــز العــراق من
اقصـاه اىل اقصـاه .فلقـد كـان يـومـ ًا
متـوزيـ ًا اسـقط يف سـاعـات معـدودة
النـظام امللكي واقـام نظامـ ًا مجهوري ًا
شعـبيــ ًا واخــرج العــراق مـن حلف
بغداد..
ومن اخلـواطــر االعالميــة عن ذلك

العـراقيـة يف بغـداد .وكانـت عربـية
تـوفيق  -شهادة للـتأريخ -هي اول من
لفظ عرب االثري العبارة املذكورة..
كـان الشـارع البغـدادي يغلي محـاسة
للثورة كـما يتسـاءل عن مصري نوري
السعيد .لكن الشعب مبختلف طبقاته
آنـذاك كان متعـاطف ًا مع امللـك الشاب
فيصل الثـاني ويعتربه وديعـة عنده
من امة امللكـة عالية .واتـذكر عبارة
للعقيـد عبـد السـالم عارف قـاهلا يف

مقـره بدار االذاعـة( ان القضـاء على
نـوري السـعيد يـوقف أي خطـر على
الثـورة وخصص عندهـا مبلغ عشرة
آالف دينـار يف (حسـاب ذلك الـزمن)
ملن يلقـي القبـض عليه ويــسلمه اىل
قيادة الثورة)..
لقد فاجأت ثورة  14متوز العامل امجع
يف حفـظ سريتهـا ويف دقة تنفـيذها.
وهنا يقـول الكاتب الـصحفي احملامي
املـرحوم امحـد فوزي عبـد اجلبار يف
كتـابه املهم  -ليـلة سقـوط امللكـية يف
العراق .كـانت ليلـة مل يعرف سـرها
حتـى املـنجمــون كمـا اذكــر عبـارة
لزعـيم الثـورة الصـينيـة (ماوتـسي
تـونغ)  :لـو تـأخـرت ثـورة الـصني
إلستفـادت من ثـورة  14متوز  1958يف
العراق.
استعددت للعودة اىل بييت بعد اعالن
حـالــة منـع التجــول .لكن عــربيـة
تـوفـيق دعتـين اىل البقـاء معهـا فال
احـد يف االذاعة مـن العاملـني فيها اال
القلـيل وهـي حتتــاج اىل يكـــون من
يقدم هلا املساعدة يف مهمتها فهي اآلن
وحـدها تقـوم مبهمـة املذيـع ومقدم
الـربامج اضــافــة اىل اسـتالم وفــرز
بـرقيـات التـأييـد للثـورة اليت كـانت
تـنهال علـى االذاعة من املـواطنني يف
بغـداد واحملـافـظــات .وهنـا بـرزت
حاجـة االذاعة اىل عـدد من االغـاني
الوطنية والقـومية وحني مت البحث
يف ارشيف االذاعـة ومكتبتهـا مل جند
شـيئـاً .وكـان احلل تــوجيه نـداء اىل
املـواطـنني لتقـديم مـا عنـدهم من
ال
تـسجيالت االغاني واالنـاشيد .وفع ً
وردت لالذاعـة عـدة تـسجـيالت من

آمنة عبد العزيز

اغاني ذلك الزمن.
اذكــر منهـا :يـا شـراعـ ًا وراء دجلـة
جيـري ألمحـد شـوقـي ،غنـاء حممـد
عبد الوهاب والنشيد الوطين املشهور
(اهلل اكـرب) واغـنـيــة (واهلل زمـن يــا
سـالحي) ألم كلثـوم واغنـية قـدمية
عـن بغداد للمـطرب املصـري الراحل
عـبد الـغين السـيد وعـدد من اغـاني
عـزيـز علي .ثم تـوالت االيـام حتـى
جاءت انشودة ام كلثوم بغداد يا قلعة
االسود .وقـد سانـدت اذاعة القـاهرة
واذاعـــة صــــوت العـــرب االذاعـــة
العراقيـة يف بث اخبار الثورة واجراء
مقـابالت مع عدد مـن قادتهـا واذكر
من هـذه اللقـاءات حـالـة (طـريفـة)
حـصلت للـصحفـي املصـري اجلـريء
زكـريا نيل (اآلن مديـر قسم الشؤون

العربية يف جريـدة االهرام املصرية)
فقد دخل هذا الصحفي يف تلك االيام
الـســـاخنــة مـبنــى وزارة الــدفــاع
وتصـادف ان صـار وجهـ ًا لـوجه مع
الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم وكـان
يهـبط من احد سالمل الـوزارة وبيده
الـرشـاشــة (اسرتلـينغ) وكــان القلق
بـاديـ ًا عـليه وعـينـاه جـاحـظتـان
فتصـور زكريا نيل ان الـزعيم قاسم
سيـطلق علـيه النــار من رشــاشته.
فـبادره الـصحفي بـاللهجـة املصـرية
(انا يف عرضك يا ريس)  ..انا صحفي
عربي .مصري..
ودون اخلـوض فيما آلت اليه االوضاع
السيـاسية فـيما بعـد .اقول :سـتبقى
ثورة  14متـوز ثورة اقتحـامية غريت
جمرى التأريخ العراقي.

مثـة مـسـافــة كبـرية بني احلـقيقـة
والتزوير بني الـتلقائية والرباءة ،وال
يـــصح يف االخــري غــري الـــصحــيح
فاحلقيقة هي احلقيقة بكل جتلياتها
املعروفـة ،التزويـر هو التـزوير بكل
انتـكاسـاته لـذلك فـإن عبـد الكـريم
قـاسم مل يكن غري احلقيقـة بعينها ،
تلك احلقيقة اليت الغـت كل املسافات
بينه وبني اجلمـاهري املمتدة يف طول
العراق وعرضه.
وبات صـورة مشرقـة هلا ،ال تقبل ان
تــزول من الـذاكـرة بــرغم مـرور
مخسـة واربعني عـامـ ًا علـى انـدالع
ثورة  14تتموز .1958
لقد اعـطى عـبد الكـريم قـاسم عرب
مـسـريته القـصرية يف احلـكم صـورة
للقــائــد عنــدمــا يـتخلــى عـن كل
احليثيـات الشخصـية ويتـجه بكامل
قـدراته حنو اجلمـاهري ،زارع ًا يف قلب
كل مــواطن وردة ،يــزداد عطـرهـا
مبرور االيام من هـنا كان الطريق اىل
النـاس ،ميـســد علـى جـراحـاتـهم
ومينحهم الـدفء واالمان ،وال يـسرق
جهودهـم يعاجل مـرضاهـم ،ويداري
احملتـاجني مما جعـل الطريق سـالك ًُا
امامه اليهم وعرب كل املسافات املثقلة
بالصرب واالنتظار ،لذلك ما بني زمن
وآخر وقفـة ولكن وقفة شاهد حيكي
تـأريخ الـرجـال الــذين مــا انطـوت
ذكراهم ابداً ،بـإمكاننا اآلن ان نتكلم
عنك دون خــوف او وجل وان حنكي
معـ ًا تـلك احلكـايـات اجلـميلــة عن
الوطن احلاضر ،املاضي.
فـــأنت الــذي اعـطـيت ومل تــأخــذ
وواصلت العـمل ألجل العـراق واهله
دون تعب.
بيـننــا وبيـنك ذلـك احللم اجلـميل
املمتد من العني اىل القلب.

رسائل اىل عبد الكريم قاسم
امحد املظفر

بعـد اشهر من قيـام ثورة  14متوز تـسلل احد الصحفـيني املصريني
اىل مـكتب الـزعيم الـركن عبـد الكـريم قـاسم واستـطاع ان يـقرأ
ويتفحّص الـرسائل اليت تصل اىل اكثر من عشرة آالف رسالة اغلبها
تهنئة بثورة العراق او طلب صورة للزعيم..
وكـان يستلـم هذه اخلـطابـات ضابـطان هـما الـرئيس قـاسم امني
واملالزم اول حافـظ علوان ،ويقومان بفرزهـا ثم الرد على املهنئني
او طالـيب صور الزعيم ،امـا بقية اخلطـابات فتعرض عـلى الزعيم
شخصـي ًا بـعد تلـخيصهـا ويقوم بـإبداء الـرأي فيهـا ثم تـوزع على
الوزارات واجلهات املختلفة.
ومن اغـرب اخلطـابـات اليت تلقّـاهـا الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم
ب من سامي فتـاح الذي كان وزيـرًا للداخلية ووزيـرًا للشؤون
خطـا ٌ
االجتماعية يف وزراة نوري الـسعيد ..واخلطاب يروي تاريخ الوزير
يف اعمـال اخلري ،ويلقـي كل اعباء الـتصرفـات املشينـة على زمالئه
الوزراء السابقني..
والطـريف ان الـزعـيم تلقـى فيهـا خطـابـات ممـاثلـة من وزراء يف
املعتقل كلّهـا تشيد بتـارخيهم وتلقي اعباء الفـساد على زمالء هلم..
ويقوم الزعيم بتحويل هذه اخلطابات اىل احملكمة اخلاصة..
ب من
ومن اخلـطابات اليت تلقـاها الزعيـم عبد الكريم قـاسم خطا ٌ
مواطن عربي يـطلب منه ارسال  20حقنة مقـوية غري موجودة يف
صيـدليـات بلـده ..واحـال الـزعيـم اخلطـاب اىل وزارة الصحـة مع
التنبيه بإرسال احلقن بأسرع وقت وبدون مقابل..
وبـاالضافة اىل هذه اخلـطابات كان عبـد الكريم قاسم يـتلقى هدايا
من خمـتلف احناء العـامل ،وقد ارسـلت له شركـة صناعـية مصـرية
لـوحات علـيها متـاثيل من االملـنيوم لـلرئيـس مجال عـبد النـاصر
وللعقيد عبد السالم عارف وله شخصياً.
وارسلـت له فتاة عـراقية مـن لندن لـوحة مـن اجلبس من صـنعها
نقشت عليها مجلة (اهلل حيفظك يا كريم)..
وقــد خـصـصـت
غــرفــة يف وزارة
الـدفـاع بهـا عـدة
دواليب لالحتفاظ
بهذه الرسائل بعد
تـرتيبها وحفظها
يف ارشــــــــــيـــف
خاص..

تسليم اخلطابات للرئيس قاسم امني

لوحة من اجلبس هدية ارسلت من فتاة عراقية من لندن وكتب عليها
( اهلل يحفظك يا كرمي)

افقيالكلمات املتقاطعة
 .1فيزيائي املاني ()1894-1857
اثبت وجود املوجات الكهربائية
الالسلكية.
 .2مكرر /مسابقات (م).
 .3حاقدون /غري طبيعيني و
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الرئيس قاسم امني يفحص جانبا من خطابات الرئيس عبد الكرمي قاسم
اعداد :يوسف فضيل

 .9ال تنجب /غري صلب.
يتحركون ميكانيكي ًا (م).
 .4هيبيت /للتأفف /يأتي بعد كل نهار .10 .نصف امحد (م) /عسل التمر/
مهالك (م).
 .5عكس صالبة /مدمر و خمرب(م).
 .6سوس (مبعثرة) /عكس سيئاتهن .11 .ممتلكات /فخاخ (م).
 .12العب كرة قدم يلعب يف نادي
 .7اصاحله /سارق.
الشباب البحريين /حيوان ذكي.
 .8حاكم /اخلراب.
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مجموعة ضخمة من اخلطابات تصل كل يوم  ..من كل مكان

عمودي
 .1من جزر البحر الكارييب /مدينة
عربية.
 .2اجراس /عرقال.
 .3نتبضع منها املواد( /م) نصف فاتح.
 .4يتدرب /سالح خفيف (م).
 .5آلة بسيطة تستعمل لفك اللحيم
باحلرارة او بالعكس /من فصول السنة.
 .6سهل /ثلثي احد /قوة وشكيمة (م).
 .7سقي (م) /يعلوظهر اجلمل /قادم (م).
 .8دليل السفن على الشواطئ (م) /نظهر.
 .9يقرر (م) /والده (م) /حمافظة عراقية.
 .10صديقات /مفتقد متلهف.
 .11صوت احلمام (م) /منح احلرية.
 .12مطربة عربية لبنانية /سحب.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

ال تـفكـــر بـــاهلـــرب مـن
املشكلة ،فإن ذلك لن حيلها
علـيك مــواجهــة االمــر
وحـسمه نهـائيــاً ،ختلص
مـن افكـارك الـسلـبيـة..
وتـــذكــــر انك مـــا زلـت
حمـاطـ ًا بــاحلب ومـا زال
احلنـان الـذي تتــوق اليه
دائم ًا حييط بك.
رقم احلظ .5/
يوم السعد /اخلميس.

تلـقى هـذه االيام جنـاح ًا
علـى الــصعيــد العـملي،
ورمبــــا تكـــون هـنـــاك
مفاجأة سـارة يف الطريق
اليك ،هذا االسبوع ستلقى
شخـصــ ًا عــزيــزًا علـيك
حيـمل اليـك انبـاء كـنت
تظنها مستحيلة.
رقم احلظ.16/
يوم السعد/االحد.

ابـتعــد عـن القلق ،مثــة
انفـــراج غـري مـتــــوقع
وسيتـأكد لديك ان املأزق
الـذي تـوقعتـه ستنـتهي
عـواقبه اىل اخلري ،حافظ
علـى هـدوئـك وال ختلط
االوراق ،رســالـــة او خرب
تلقى منك كل اهتمام.
رقم احلظ.17/
يوم السعد/االثنني.

اضعت شـيئ ًا مثيـن ًا من بني
يـديك ،ستـذكره دائـم ًا ولن
تنسـى انك كنت سـاذج ًا يف
احكامك ،ينتـابك ميول اىل
الالمـبــاالة هــذه االيــام..
وحـــاول ان تكـــون ضـمـن
حمـيط عـائلـتك فــإن ذلك
افــضل حـل للخـــروج مـن
حالة امللل اليت تنتابك.
رقم احلظ.10/
يوم السعد/السبت.

اسـتغل الـوقـت للـراحـة ..
حــــــاول الــتـخلـــص مــن
الضغـوطـات الـيت تسـيطـر
علــى اعصـابك وتـذكـر ان
لبـدنـك حق عليـك ،ال تكن
متـشــدداً ،آن االوان لتـتعلم
من جتاربك السابقة ،كما ان
الــوقـت لـيــس مـنــاسـبــ ًا
لالنفراد بإختيار قد يتضح
لك خطأه مستقبالً.
رقم احلظ.8/
يوم السعد/االربعاء .

ال ختف من احلـق ،فهو سـيد
االحكـــام ،ال تـنـــزعج مـن
املعـــارضـني لـــرغـبــــاتك
ومشـاريعك ،وعلى الـصعيد
العــــــاطفــي لــن يــــــدوم
انزعـاجك طـويالً ،سـيزول
سـوء الـتفــاهم تــدرجييـاً،
فـالطـرف اآلخـر مل يقصـد
جرحك وامنـا لديه اسـبابه
اخلاصة.
رقم احلظ. 10/
يوم السعد/الثالثاء.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20 -ت اول

21ت اول 20 -ت ثاني

21ت ثاني 20 -ك اول

21ك اول 20 -ك ثاني

21ك ثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

ال تصدق كل مـا يقال لك،
مـن الـضـــروري تـــأشـري
الـنقاط املهمـة كي ال تهمل
ال كمـا ان مواقفك
مـستقب ً
املقـتضبـة ال توضح دائـم ًا
وجهات نظرك ،لذا فعليك
شرح او تربير عملك واجلأ
اىل الرد اخلفيف يف املواقف
عامة.
رقم احلظ.4/
يوم السعد/االثنني.

شخص عـزيـز تلقـاه هـذا
ال
االسـبـــوع ،سـتـبلـغه ح ً
توصلـت اليه  ..قد يفـاجأ
من حتـب لكـنه سـيفــرح
كثرياً ،يف االفق يلوح طريق
سفــــر طـــــويل ال تـكـن
مـرتددًا ولتـكن خـطــوتك
واثقــة فمـا عــاد للــوقت
بقية.
رقم احلظ .2/
يوم السعد/االحد.

انتهـى زمن املعجـزات ،لذا
فال تنـتظـرهـا ،عـليك ان
تــسعــى  ..حــاول ازالــة
التــذمــر مـن عالقـــاتك
االجـتـمــاعـيــة ،آن االوان
لـتـتـعلـم مـن جتــــاربـك
الـســابقــة ..ختلـص مـن
افكارك الـسلبية وتذكر ان
لديك من حيبك.
رقم احلظ.12/
يوم السعد/الثالثاء.

لقــاء مع شخــص انتـظــرته
ال يف مـا مضـى ..حـاول
طـوي ً
السيطرة على مشاعرك  ،فإن
كل ما سيحـدث ،هو زوبعة يف
فنجـان ،ستبدأ بـالتخلص من
روتني عـملك وكمـا تفكـر يف
املسـاوئ فكـر باحملـاسن ملـي ًا
لــذا فال داعي لنـوبـة الكـآبـة
وتــذكـــر ان ذلك يــؤثــر يف
حميط عائلتك اليت حتبك.
رقم احلظ.28/
يوم السعد/السبت.

تـتقــدم يف العـمل بفـضل
مثــابــرتك واجـتهــادك،
رئيــسك يقــدر جهـودك،
ولكـن ذلك قــد يعــرضك
للغـرية من اآلخرين ،واجه
االمـــر بعــدم االهـتـمــام،
عـاطـفيـ ًا ال تـدع االمـور
الصغرية تـؤثر يف عالقتك
مع من حتب.
رقم احلظ.14/
يوم السعد /اخلميس.

انت حبـاجـة لـدعـم معنـوي
من شخص معني ،ال ترتدد يف
مشـاريعك ،فـالنجـاح لـيس
بعيـدًا امنا يلـزمه الصرب كي
يتحقق ..هذه االيـام سيكون
الــوقـت منـــاسبــ ًا إلجــازة
عاطفيـة فال تبخل بهـا على
نفـسك .وتـذكـر ان امــامك
مشاريع جـديدة يف املستقبل
ستستنفذ طاقتك.
رقم احلظ.10/
يوم السعد/االربعاء.

