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سالما ياعراق

في�س بوك :قلب يو�سف العاين
بني ع�شاق امل�سرح و�أ�سئلة ال�سينما
� أم�سرتدام  -عدنان �أبو زيد:
يحتدم حوار �إيجابي يف العامل االفرتا�ضي
حول ق�ضايا الفن والثقافة يف العراق .وهذا
احلوار يزهر على احليطان الرقمية ،ويزداد
عنفوانا ،م��ع ت�شابك الأح���داث ،وا�ضطراب
ال�ساعة ،متناوال التفا�صيل ،ومقلبا الأوراق
وح ��اف�ل�ا ب��اجل��دي��د وامل� �ث�ي�ر .ف �ق��د ا�ستذكر
ع��راق �ي��ون ع �ل��ى ح �ي �ط��ان ف�ي����س ب� ��وك ،رائ��د
التوثيق امل�سرحي يف العراق و�أحد العاملني
يف املجال ال�صحفي ،الفنان العراقي �أحمد
فيا�ض املفرجي ،على هام�ش ا�ستذكاره من
قبل جمع من املثقفني والأدباء وفناين امل�سرح
العراقي ،اجلمعة املا�ضي� ،ضمن فعاليات بيت
امل��دى الثقايف يف ��ش��ارع املتنبي يف بغداد
ال�ستعادة الذاكرة الفنية املتمثلة بالراحل.
املفرج��ي وبي��ت امل��دى يف احلائط
االفرتا�ضي
كتب تي�سري الآلو�سي على حائطه على هام�ش
خ�بر فعالية امل ��دى� :شكرا للمدى على هذه
امل �ب��ادرة ال�ت��ي متثل ا�ستذكارنا جميعا معا
للراحلني من فنانينا .وهنا �أود �أن �أنحني
و�أ� �ض��ع ب��اق��ة ورد ب�ي���ض��اء يف ذك ��رى �أخ��ي
و�صديقي الراحل ج�سدا ،الباقي روحا طيبا
زكيا الرائع �أحمد فيا�ض املفرجي ،لي�س جتديد
وداع بل جتديد لقاء دائ��م �أب��دي .وي��رد ظفار
املفرجي مدونا :الأ�ستاذ الآلو�سي املحرتم،
�شكرا لك كلماتك الرائعة ،وهي تعرب عن نبل
�ال ،ورمب��ا ه��ي فر�صة �أخرى
كبري ورق��ي ع � ٍ
هنا ل�شكر املدى امل�ؤ�س�سة الر�صينة املتجددة
يف �إبداعها ،كما ا�شكر ال�صديق �صائب غازي
والعزيز املبدع علي �شوقي ،تقديري للجميع.

العراقية حاولت جهد امل�ستطاع تقدمي �أعمال
ناجحة ،لكن للأ�سف مل جن��د �إال القليل من
الأعمال ذات ق�ص�ص ال�شيقة.
امل�سرح العراقي ات�سم باملرح والفكاهة على
الوجه الغالب وه��ذا ما ك��ان يطلبه املواطن،
لذلك �أب��دع الفنانون امل�سرحيون يف �أدائهم
و�شجع اجلمهور ظهورهم على امل�سرح ،بينما
مل يكن هناك �إقبال كبري على دور ال�سينما.
وتتابع  :هناك عامل �آخر �ساهم يف �إ�ضعاف
فر�ص جناح ال�سينما العراقية ب�سبب غياب
االهتمام ب�صاالت العر�ض.
ويكتب �أجمد الطيار :رمبا كانت هناك �أ�سباب
اقت�صادية ،وهذا ما �أرجحه ،وال �أعتقد بوجود
ق�صور يف امل�ستوى الفني.
مناف �شاكر :ال�سينما فقرية
ويتابع مناف �شاكر احلوار فيكتب� :سيطرة
الأنظمة احلاكمة على �إيديولوجية الأفالم
جعلت ال�سينما فقرية لدينا لأنك ت�ستطيع �أن
تقدم عم ًال م�سرحي ًا يف ال�ع��راء تخاطب فيه
املجتمع ،فيما ال�سينما حتتاج اىل �آلة �صناعة
كاملة من ا�سترياد الفيلم اخلام �إىل ت�صويره،
و�صو ًال �إىل الطبع والتحمي�ض الذي يتطلب
�أ�شخا�ص ًا م�ؤهلني علمي ًا وفني ًا.
ويتابع الطيار :دور العر�ض حتتاج ملوافقات
من ال�سلطة احلاكمة لتجيز عر�ض الفيلم وذلك
يعد عرقلة لعجلة ال�سينما..
�صائب غازي :ق�صة (العربانة)
ال�ف�ي�ل��م ال �ع��راق��ي اجل��دي��د (ال �ع��رب��ان��ة) كان

الحمل

� 21آذار  19 -ني�سان

�أ�� �ص� �ح ��اب ب � ��رج احلمل
حظك لليوم مهني ًا:عليك
�أن ت� �ك ��ون �أك��ث��ر ح� ��ذر ًا
يف نفقاتك خ�ل�ال الفرتة
ال �ق��ادم��ة ،ع��اط�ف�ي� ًا:ال تكن
مت�سرعا يف حكمك على
احلبيب.

�أ�صحاب برج الثور حظك
لليوم مهني ًا:ا�ستمع اىل
�آراء الآخ��ري��ن وال حتاول
�أن تفر�ض وج�ه��ة نظرك،
عاطفي ًا:ت�شعر باالطمئنان
�أك � �ث� ��ر ب� � �ت � ��واج � ��دك م��ع
احلبيب.

السرطان

 22حزيران  22 -متوز

�أ�صحاب ب��رج ال�سرطان
حظك لليوم مهني ًا:ترهق
نف�سك كثريا بالعمل عليك
�أن تفكر جديا بالراحة،
عاطفي ًا:تعيد ح�ساباتك
والنظر يف طبيعة عالقتك
مع احلبيب.
الميزان

 23ايلول  23-ت�شرين االول

�أ�صحاب برج امليزان حظك
لليوم مهني ًا:تتلقى اليوم
الكثري من التهاين مل�شروع
ك �ن��ت ق��د ب � ��د�أت تنفيذه،
ع��اط�ف�ي� ًا:ب�ع����ض العقبات
ال� �ت���ي ت� �ع�ت�ر� ��ض ط��ري��ق
ارتباطك باحلبيب.
الجدي

 22كانون19– 1كانون2

�أ�صحاب برج اجلدي حظك
لليوم مهني ًا:تن�شغل اليوم
ب�إيجاد حلول لبع�ض امل�شاكل
امل ��ال� �ي ��ة ،ع��اط �ف �ي � ًا:ح �ن��ان
احلبيب وعطفه ما يجذبك
�إليه ويقربك منه �أكرث.

االسد

 23متوز � 22 -آب

�أ�صحاب ب��رج الأ��س��د حظك
ل�ل�ي��وم م�ه�ن�ي� ًا:ت�ب��دو �شديد
احل��م��ا���س��ة ل��ف��ك��رة ال��ب��دء
يف تنفيذ م���ش��روع جديد،
عاطفي ًا:حتاول التقرب من
�أح ��د الأ��ش�خ��ا���ص ولكنك ال
ت�شعر باهتمامه.
العقرب

حا�ضرا بني الأ�صدقاء الرقميني عرب مل�صق
�إعالين ن�شر على حائط �صائب غازي ،ليكتب
غازي على هام�شه :الفيلم من متثيل الفنان
جمال �أمني و�إخراج هادي ماهود.
مدونا� :صور الفيلم يف مدينة
ويتابع غازي ّ
ال�سماوة..
وال��ف��ن��ان ال� ��ذي ق� ��ام ب �ب �ط��ول��ة ال �ف �ي �ل��م هو
ج �م��ال �أم�ي�ن وه��و خم��رج ع��راق��ي يقيم يف
ل� �ن ��دن ،وال �� �ش��اع��ر جن ��م ع � ��ذوف ي �ق �ي��م يف

فاروق الرماحي

يو�سف العاين
ال�نروي��ج ،وامل��ون�ت�ير ال��ذي ي�ق��وم مبونتاج
الفيلم هو الفنان عا�صم عبد ال�ستار املقيم
يف �أمل��ان �ي��ا ،ال�ف�ي�ل��م مت��ت رع��اي �ت��ه م��ن قبل
م�شروع بغداد عا�صمة الثقافة العربية ،بعد
�أن �سحبت حمافظة املثنى يدها ووعودها،
وهذا معناه �أن �أفراد �أ�سرة الفيلم (م�شتتون)
لكنهم �أ��ص��روا على (مل ال�شمل) واجتمعوا
م ��ن ك ��ل م� ��دن ال� �ع ��امل م ��ن �أج � ��ل �أال تقف
(العربانة).

ريا�ض الفرطو�سي

�سرمد ال�سرمدي

ذياب ال�سواح :لوح��ات من الوجع
العراقي
كما يوجه ذياب ال�سواح كلماته �إىل العاين :
�أ�ستاذي العزيز� .أمتنى لك ال�صحة الدائمة.
� �ص��در يل يف دم���ش��ق ك�ت��اب��ي "لوحات من
الوجع العراقي" كيف يل �أن �أت�شرف و�أر�سل
ن�سخة منه �إليك.
ويعترب �سرمد ال�سرمدي يف �صفحته الرقمية
العاين مبثابة خيمة للم�سرح العراقي.
ويختتم احل ��وار جن��اح التميمي فيكتب :
�أهدي لك كل ورود هولندا اجلميلة لأ�ضعها ما
بني يديك� ،أيها املبدع� ،أنني اعجز عن و�صفك
بكلمات عرب في�س بوك .كنت متابعا مل�سرحك
وفنك منذ (النخلة واجل�يران) و(القربان)،
و( اخلان).

 21ايار  21 -حزيران

�أ� �ص �ح��اب ب ��رج اجل� ��وزاء
حظك لليوم مهني ًا:ال ت�ستفز
زم�ل�اء ال�ع�م��ل بت�صرفاتك
الطائ�شة ،عاطفي ًا:ال تكن
م �ت �� �ص �ن �ع��ا وت� �ع ��ام ��ل مع
احلبيب بعفوية.

العذراء

 23اب � 22 -أيلول

�أ� �ص �ح��اب ب���رج ال� �ع ��ذراء
حظك لليوم مهني ًا:ال تكن
م�ستغال من قبل الآخرين
وحاول �أن ت�ستقل ب�آرائك،
عاطفي ًا:ت�شعر ب�أن احلبيب
يفر�ض عليك �أمورا ال حتب
�أن تنفذها.
القوس

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

�أ�� �ص� �ح ��اب ب� ��رج العقرب
حظك لليوم مهني ًا:تبدو
اليوم مرتددا جتاه الكثري
م��ن امل��واق��ف ،عاطفي ًا:ال
ت���س�ت�غ��ل ط �ي �ب��ة احلبيب
وحاول �أن ت�سايره.

�أ�صحاب ب��رج القو�س حظك
ل �ل �ي��وم م �ه �ن �ي � ًا:ال �ك �ث�ير من
الن�شاطات ال��واع��دة والتي
يزدهر بها م�ستقبلك املهني،
ع��اط �ف �ي � ًا:احل �ب �ي��ب يفاجئك
بالكثري م��ن الأم ��ور ال�سارة
اليوم.

الدلو

ي�ق��ال ان ك��ان��ت ال��دق��ة يف اخ�ت�ي��ار ال�ك�ل�م��ات �أم ��را مهما يف
اطالق الت�صريحات الر�سمية وغري الر�سمية ،فانها حت�سب
باملثاقيل ،م��ن قبل الق�ضاة ورج ��ال ال�ق��ان��ون باملحاكم �أو
خارجها .فقد تت�سب جملة �أو كلمة واح��دة ،يف اع��دام متهم
ظلما� ،أو تفعل العك�س .تذكروا كيف ان ع��ادل �أم��ام عندما
خاطب املتهم "�سلومة الأقرع" يف نهاية م�سرحية "�شاهد
ما �شاف�ش حاجة"" :هو انا �شفتك قبل كده" ،قررت املحكمة
اعادة التحقيق .كان ال�شاعرالغنائي الراحل جودت التميمي،
يدمن ح�ضور جل�سات املحاكم العلنية ببغداد .وحني �س�ألناه
عن ال�سبب اجاب انه يذهب اىل هناك ليتعلم الدقة يف اختيار
مفردات االغاين التي يكتبها.
و�أنا �شخ�صيا ،من خالل جتربة خا�صة مع املحاكم الربيطانية،
تعلمت ذل��ك اي�ضا .فلقد ن�صحني املحامي ان��ه حتى اك�سب
الق�ضية يجب �أن اكون دقيقا و�صادقا يف اختيار اقوايل .وان
انتبه جيدا ملا يقوله القا�ضي .لأن كل كلمة �أو �س�ؤال منه ،ال
ميكن ان ي�صدرا عبثا .وفعال ك�سبت الق�ضية.
ولأن تلك التجربة علمتني االنتباه ملا يقوله الق�ضاة ،فقطعا
�سي�شد انتباهي اك�ثر ق��ول رئي�سهم .وهكذا هرعت لقراءة
تفا�صيل ما �صرح به القا�ضي مدحت املحمود رئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى حول ا�ستقاللية الق�ضاء العراقي.
ق ��ال رئ�ي����س ال �ق �� �ض��اة" :ا�ستقالل ال�ق���ض��اء جت��رب��ة ينفرد
بها ال �ع��راق ع��ن ك��ل دول ال�ع��امل ولي�س ل��ه عالقة بال�سلطة
التنفيذية" .ولي�سمح يل ح�ضرته ان اقف عند كلمة "كل" من
دون باقي الكلمات ،لأ�س�أله :هل ان��ت مت�أكد ان "كل" دول
العامل من �أمريكا اىل ال�صني مرورا باوربا ثم اىل جيبوتي،
ال يوجد فيها ق�ضاء م�ستقل عن احلكومة �سوى بالعراق؟
فيا قا�ضي الق�ضاة يا قا�ضي ،الف رحمة على جدك املحمود،
�أر�شدين لدليل واحد يقنعني مبا ذهبت اليه لأطري فرحا بك
وبق�ضائك.
ثم قر�أت انك تقول عن جتربة ا�ستقالل ق�ضائنا بانه" :حالة
متميزة حدثت فيه �أوال وتبعته على غرار ذلك قطر وال�سودان
وفرن�سا يف الطريق لتطبيقها" .ه�سه بالله قطر وال�سودان،
ذبهم على �صفحة ،ب�س فرن�سا �شلوووون؟ لقد �سمعت مهواال
هو�س ذات يوم" :احنا العلمنا الوادم للماو ت�شيله"
عراقيا ّ
لكني مل ا�سمع اح��دا ق��ال علمنا فرن�سا ا�ستقالل الق�ضاء.
باملنا�سبة ان "املاو" يعني امل�سد�س.
�ساترك التعليق على قولك يا رئي�س جمل�س الق�ضاء ،واكتفي
فقط بهم�سة ،ارج��و ان ال حترجك ،وه��ي ان مبد�أ ا�ستقالل
الق�ضاء ول��د فرن�سيا بالأ�صل لأن ان اول من ن��ادى به هو
الفيل�سوف الفرن�سي مونت�سكيو وذل��ك يف كتابه ال�شهري
"روح القوانني" الذي �ألفه قبل اكرث من قرنني ون�صف.
اما حول ا�ستقاللية الق�ضاء عن احلكومة يف عراقنا ،ومن
�أج��ل ان �أك��ون دقيقا ،فلقد هاتفت حماميا بريطانيا مطلعا
على ال�ش�أن العراقي ،على قاعدة "�أعط العي�ش خلبازته".
قال يل اخرب �سيادة القا�ضي انه" :اذا ا�ست�شرى الف�ساد بني
امل�س�ؤولني احلكوميني يف اي بلد وعجز الق�ضاء عن معاقبتهم
فال وجود ل�شي ا�سمه "ا�ستقاللية الق�ضاء".
فيا �سيادة القا�ضي ،ويا ح�ضرات امل�ست�شارين ،اترك لكم امر
حتديد عدد املف�سدين يف حكومتنا وع��دد املفلتني منهم من
العقاب ،ثم بعدها قولوا ما يروق لكم عن ا�ستقاللية الق�ضاء.
قال ا�ستقاللية قال.

ريا���ض الفرطو�س��ي :قلب يو�سف
العاين
وع �ل��ى ح��ائ�ط��ه االف�ترا� �ض��ي ي�ك�ت��ب ريا�ض
الفرطو�سي :كيف يل �أن ا�ستعري قلب يو�سف
العاين وحنجرته ومت��رده الأزيل ونواحه.
يو�سف العاين جر�س امل�سرح العراقي ودويه
كنت اح�ضر م�سرحياته ي��وم كنت مراهقا
واخ��رج منت�شيا يف حني كان هو ينزف من
�شعوره بالوحدة والأمل.
وي���دوّ ن عبد ال �ك��رمي ح�سن � �س��امل� :ستبقى
�شاخما مهما ق�ست الأيام وجار الزمان لأنك
يف قلوبنا ولن ين�ضب عطا�ؤك.
ويتابع ا�سعد املفنت م��دوّ ن��ا � :إنهم (جبال)
العراق .اللهم �أحفظهم و�أزد يف عطائهم.
ويكتب �أمري الفرات :العمر املديد للعاين.
ويثني ك��ل م��ن ع�صام العثماين و�إينا�س
امل�صطاف على اجن��از العاين عرب م�سريته
الفنية الطويلة.

حظك هذا اليوم عاد من املوت ..فاعتقلته
الجوزاء
الثور
ال�شرطة
 20ني�سان� 20 -أيار

�إحنا الع ّلمنا فرن�سا!..

حمم��د ثام��ر ح�س�ين� :سينم��ا
القرون الو�سطى
ويتابع حممد ثامر ح�سني� :أمتنى �أن يكون
فيلما ي�ستحق العناء وامل�شاهدة ،فال�سينما
ال �ع��راق �ي��ة م ��ازال ��ت ت�ع�ي����ش ع �ه��د ال �ق��رون
الو�سطى .وي�ضيف عادل �سلوم( :العربانة)
ا�سم يحاكي ما و�صل �إليه العراق اليوم.
ويكتب �صباح ال�سراج :مبارك للفنان ال�شاب
دائما جمال �أمني ا�شرتاكه يف هذا العمل..

ف��اروق الرماح��ي � :أي��ن ال�سينم��ا
العراقية؟
وعرب احلائط االفرتا�ضي يطلق الفنان فاروق
الرماحي �س�ؤاال  :هل يحق لنا القول �إننا منلك
�سينما عراقية؟ �أم هي جمموعة من التجارب
ال�سينمائية اليتيمة؟ وملاذا ف�شلت ال�سينما يف
العراق بينما كان امل�سرح يحقق جناحا بكل
املقايي�س ؟
حال حممد� :أعمال ناجحة
جت�ي��ب ح�لا حم�م��د ع�بر ح��ائ�ط�ه��ا :ال�سينما

 ها�شم العقابي

الحوت

 20كانون� 18 - 2شباط

� 19شباط � 20 -آذار

�أ�� �ص� �ح���اب ب � ��رج ال ��دل ��و
حظك لليوم مهني ًا:تتلقى
عرو�ض مغريه ت�ستطيع
من خاللها حت�سني و�ضعك
امل�ه�ن��ي ،عاطفي ًا:م�شاكل
عابرة ح��اول �أن تن�ساها
وتكمل مع احلبيب.

�أ�صحاب برج احل��وت حظك
ل �ل �ي��وم م �ه �ن �ي � ًا:ال ت�ست�سلم
�أم��ام العقبات التي تعرت�ض
ط��ري �ق��ك وت ��اب ��ع م�سريتك
املهنية ،عاطفي ًا :حت��اول �أن
تقنع احلبيب ببع�ض الأمور
التي تهم م�صري عالقتك به.

 جوهان�سبريغ  /رويرتز

اعتقلت ال�شرطة يف جنوب �إفريقيا رج ًال يزعم �أنه املغني كوليكاتي كواكي
كومالو ،الذي كان تويف يف دي�سمرب عام  ،2009و«ع��اد �إىل عائلته» من
املوت ،بعد �أن ا�شتبهت بارتكابه عملية احتيال وانتحال �شخ�صية .وكانت
ح�شود من حمبي كومالو توافدت �إىل بلدته يف والية كوازولو ناتال يف
�شرق البالد لريوا ب�أنف�سهم مطربهم املف�ضل الذي عاد من املوت.
ويقول الرجل �إن خملوقات زومبي احتجزته يف كهف ل�سنتني.
و�صدق �أف��راد من عائلة كومالو ،بينهم زوجته وج�دّه� ،أنه بالفعل املغني
امل�شهور ،ورف�ضا التعليق على خرب اعتقاله .لكن ال�شرطة قررت توجيه
تهمة االحتيال للرجل �إىل حني ظهور نتائج فح�ص احلم�ض النووي ونب�ش
جثة املغني ،بعد �أن ف�شل يف �إعطاء تفا�صيل حمددة عن فرتة اختفائه ،كما
�أنه مل يظهر �سن ًا ذهبية كانت لدى املغني الراحل.

كلمات متقاطعة
افقي
 -1يقطنا البناية /مقيا�س لل�سرعة
البحرية.
 -2تو�ضع عليه الكتب /عبا/نا�س.
 -3ناحت /مزارع.
 -4ي �ب��دي ا� �س �ت �ع��داده ل�ل�م���ش��ارك��ة /
للتخيري.
 -5الأنبياء(م)� /سما.
 -6الفعل امل�ضارع من �صاح /م�سجد.
 -7واكب الع�صر(م) منت�صف.
 -8نظري /ت�شييد.
 -9ع�شق /منا�سبة دينية �سعيدة (غري
معرفة)/نغمة مو�سيقية.
 -10احتجاج.

عمودي
 -1ي�صل /يح�صدون.
 -2اراق دمه�/سارق /ار�شد.
 -3ت�سهيل /تنبيه.
 -4و�شى /نقل.
 -5م�سمى ال��ذك��ر م��ن ك��ل ح �ي��وان/
طريف �سحب بقوة.
 -6درجة جامعية.
 -7رم� � ��ز ج � �ب ��ري /م � ��ن �أدوات
اال�ستثناء.
 -8نقي�ض جمال� /سائر.
 -9جذب(م) ال�صعب وال�شاق.
 -10الذوا ب��ال �ف��رار /م ��رادف كلمة
منوذج.
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حدث في مثل هذا اليوم

�إعدام عبد الكرمي قا�سم
يف مثل هذا اليوم من عام � 1963أقدم انقالبيو
�شباط الأ� �س��ود على �إع���دام ق��ائ��د ث��ورة متوز
 ،1958ورمزها الوطني الكبري الزعيم الركن
عبد الكرمي قا�سم  ،بعد �أن مت �إلقاء القب�ض عليه
قبل ظهر اليوم الثاين من االنقالب  ،يف قاعة
ال�شعب التي التج�أ �إليها بعد انتهاء معركة وزارة
الدفاع ل�صالح القطعات الع�سكرية املحا�صرة لها
 .اعتقل عدد من ال�ضباط املهاجمني عبد الكرمي
قا�سم وبع�ض معاونيه ،و�سيقوا �إىل مقر قيادة
االن�ق�لاب يف دار الإذاع ��ة والتلفزيون  ،وبعد
(حماكمة) �صورية مل ت�ستمر �سوى دق��ائ��ق ،
اعدم قا�سم والآخرون يف
ال�ساعة الواحدة من بعد
الظهر رميا بالر�صا�ص،
يف م�شهد درامي غادر.
ول��د عبد الكرمي قا�سم
ب �ب �غ��داد ع ��ام  1914يف
�أ�سرة بغدادية متو�سطة
احل ��ال  ،ودخ ��ل املدر�سة
االب �ت��دائ �ي��ة ث��م الثانوية
امل��رك��زي��ة وت �خ��رج فيها ،
ليعني معلما � ،إال انه بعد
اق��ل من �سنة دخ��ل الكلية
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الع�سكرية ( )1932وتخرج �ضابطا  ،وتدرج
يف ال�سلم الع�سكري و�شارك يف اغلب حركات
اجلي�ش العراقي ونال درجة الأرك��ان  ،ليتوىل
بعدها منا�صب ع�سكرية رفيعة  .عرف ب�شجاعته
وجر�أته ونزاهته ووداعته  .فهو من م�ؤ�س�سي
تنظيم ال�ضباط الأح ��رار ال�سري ال�ه��ادف �إىل
�إ�سقاط النظام امللكي  ،ثم �أ�صبح رئي�سا للتنظيم
ال��ذي جن��ح يف م�سعاه يف  14مت��وز ،1958
وك��ان ال�ل��واء ال��ذي يقوده قا�سم هو ال��ذي نفذ
الثورة .
ت��وىل قا�سم من�صب رئي�س ال��وزراء ووزير
الدفاع وقاد م�سرية الثورة
يف و�سط �صراعات وتيارات
و�أف��ك��ار خمتلفة  ،غ�ير �أن
ال �ق��وى امل�ن��اوئ��ة ل��ه وبدعم
خارجي متكنت من �إ�سقاط
ن� �ظ ��ام ح �ك �م��ه يف ان �ق�لاب
دم��وي ره�ي��ب يف � 8شباط
 ،1963و�إلقاء القب�ض عليه
يف ال�ي��وم ال�ت��ايل و�إعدامه
يف �أك�ث�ر م�شاهد تاريخنا
دموية وانتقاما وغدرا .
رفعة عبد الرزاق حممد
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