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الدراما العراقية... بين ألق الماضي والتواري في مشهد درامي غائم
موقعا  حتتل  ان  العراقية  التلفزيونية  الدراما  ا�ستطاعت 
يف  العربية  التلفزيونات  ماتنتجه  بني  ومتميزا  متقدما 
وكانت  بل  املن�رصم  القرن  من  والثمانينات  ال�سبعينات 
�سيدة الدراما يف العديد من املحطات التلفزيونية ال�سيما 
واخلليجية منها لتحظى باقبال كبري من قبل امل�ساهدين 
ا�ستطاعت  ما  وكثريا  باول  اوال  االعمال  هذه  ويتابعون 
روادها  من  واال�سواق  ال�سوارع  تفرغ  ان  عمال  اال  هذه 
يفوته  ال  لكي  وقته  امل�ساهد  يرتب  وان  العر�ض  اوقات 
التمتع بامل�ساهدة ومتابعة االحداث كما حدث يف م�سل�سل 
) حام�ض حلو ( و ) �سبع �سنايع ( و ) ابو البالوي ( لفنان 
ال�سعب املرحوم خليل الرفاعي كاتبا وممثال مثلما كان 
) حتت  اخلالد  م�سل�سله  الب�رصي يف  �سليم  املرحوم  تالق 
 ( مثل  امل�سل�سالت  من  العديد  وتبعتها   ) احلالق  مو�ض 
فتاة يف الع�رصين ( و) عنفوان اال�سياء ( و ) ذئاب الليل ( 
للكاتب الكبري �سباح عطوان واخراج الفنان ح�سن ح�سني 
وامل�ساركات يف  اجلوائز  التي حازت على  االعمال  ومن 
 ) القهوة  رائحة   ( مثل  والعربية  الدولية  املهرجانات 
 ) �سعودا  النزول   ( و  الهادي  عبد  عماد  املبدع  للمخرج 
للمخرج الكبري خليل �سوقي و ) اطراف الغ�سون ( لنبيل 
يو�سف و ) ال�سفعة ( للكاتب الفذ املرحوم معاذ يو�سف و 
) االمرباطور ( لعدنان ابراهيم وح�سن ح�سني و ) املكتبة 
( ملحمد يو�سف اجلنابي وغريها الكثري والتي ا�ستقطبت 
االعمال  هذه  من  العديد  يف  واال�سرتاك  العرب  الفنانني 
مثل ) املتنبي ( و ) عيونها والنجوم ( و ) حرب الب�سو�ض ( 
و )الكربياء تليق بالفر�سان ( و ) املرايا ( و )ميزان احلق 

( وقائمة طويلة من االعمال .
حتى ا�ستطاع الفنان العراقي ويف جميع االخت�سا�سات 
عربية  تلفزيونات  يف  للعمل  مطلوبا  ويكون  يتميز  ان 
االبلدان  هذه  من  بعنا�رص  تزج  درامية  اعمال  النتاج 
ليقفوا مع الفنان العراقي ينهلون من ابداعه حتى �سارت 
من  وافراد  جماميع  وجيء  ذهاب  يف  اعتيادية  حركة 
انها  اثبتت  باعمال عراقية  للم�ساركة  العربية  البالد  كل 
نا�سعة  �سورة  اعطت  متمكنه  بطاقات  انتجت  اعمال 
للكفاءة العراقية �ساهت ا�سماء كانت تعلو �سماء الدراما 
 ( الكبري  الكاتب  فراح  والتلفزيون  ال�سينما  يف  العربية 
 ) ) �سباح عطوان  ( و  ) معاذ يو�سف  ( و  الدجيلي  زهري 
و) فالح ها�سم ( و) عبد الباري العبودي ( و) �ساكر احلاج 
خملف ( و ) طارق العاديل ( و) كاتب هذه ال�سطور ( كتبوا 

الكثري من االعمال التي نفذت خارج العراق ,
ومن املخرجني )ر�سيد �ساكر يا�سني ( و ) خليل �سوقي ( و 
) وعادل طاهر ( و ) عدنان ابراهيم ( وكان الفنان الكبري 
القي�سي  فاروق   ( املتالق  املخرج  و   ) اليا�رصي  في�سل   (
و�سوريا  االردن  ويف  اخلليج  دول  يف  اعمال  �سورت   )
الفن  ان  اكدت  حت�سى  وال  تعد  ال  العربية  واملحطات 
العراقي فن راقي ورائد ومطلوب وان الفنان العر اقي فنان 

متمكن من ادواته نهل منه الكثري . ولكن هذا تراجع بعد 
منت�سف الت�سعينات ال�سباب وعوامل كثرية حتى ا�سبح 
الب�سيطة  االعمال  يف  اال  مكان  له  لي�ض  العراقي  الفنان 
جنم  ي�سعد  وراح  املعروفني  الفنانني  من  الكثري  وابتعد 
الكثري  افرزت  التي  الظروف  بفعل  ال�ساحة  دخلوا  اخرين 
من الطارئني مثل افرازها لكل ماهو رخي�ض يف الثقافة 
واالدب والفن كما هو يف جماالت احلياة االخرى ,بينما 
فانت�رصت  يف الوقت احلايل العرو�ض امل�رصحية اجلديدة 
ال�سينما  الف�سية وتتحول دور  ال�سا�سة  التي راحت  تغزو 
اىل دور ا�ستعرا�سي بحت  �سيئ ال�سيت ف�ساعت يف هذه 
العرو�ض كل املمنوعات وتراجعت فيها القيم واالعراف 
الدرامي  االنتاج  ت�سود  كانت  التي  والفنية  االخالقية 
بجمهور  �سميت  جماميع  العرو�ض  لهذه  ت�سكلت  حتى 
ال�سكرين مثل جمهور العرو�ض التهريجية على امل�سارح 
التي انت�رصت يف ارجاء بغداد وراحت جتذب هذا اجلمهور 
من  لديهم  ما  اف�سل  تقدمي  اجل  من  خمجلة  بلقطات 
املادي  الك�سب  هو  واالخري  االول  هدفها  االثارة  لقطات 
للطارئني  الذات  واثبات  والتواجد  للمحرتفني  بالن�سبة 
ا�سوء فرتة مرت يف  الفرتة  لت�سكل هذه  املواهب  وارباع 

تاريخ االنتاج الدرامي العراقي والتي ف�سحت املجال لكل 
يحلم  ومن  الدنيئه  الغايات  ا�سحاب  ومن  ودب  من هب 
بالوقوف امام الكامريا فاأدت بالنتيجة اىل انحدار حاد 

يف م�سرية الفن الدرامي العراقي ) م�رصح وتلفزيون (.
االأونة  يف  كبرياً  تراجعهًا  العراقية  الدراما  �سهدت  حيث 
للمو�سمني  رم�سان  �سهر  خالل  وح�رصاً  االأخرية, 
من  تقدمه  ما  تدريجي  ب�سكل  تال�سى  حيث  ال�سابقني, 
مو�سوعات, وقد ُيعلق الفنانون ا�سباب هذا التدهور على 
لعدم  العراقية  االنتاج  و�رصكات  االإعالمية  املوؤ�س�سات 
تقوم  بينما  الرم�سانية,   لالأعمال  ت�سويقها  اأو  �رصائها 
بعر�سها خالل  لتقوم  م�سل�سالت عربية وخليجية  ب�رصاء 
من  يائ�سًا  العراقي  الفنان  جعل  ما  هذا  رم�سان,  مو�سم 

تقدمي ما لديه من اإبداعات .
واالأمني  ال�سيا�سي  امل�سهد  بعر�ض  اال�رصف  نالحظ  فيما 
الوقت  يف  للم�ساهد  تقدم  التي  العراقية  اأعمال  خالل 
لواقع  العراقية  الدراما  تطرق  اأن  يجد  فالبع�ض  احلايل 
وغريها,   املو�سل  يف  يح�سل  وما  واالرهاب,   اجلي�ض 
يف  يقدم  اأن  طبيعي  اأمر  ال�سيا�سي  الواقع  اىل  اإ�سافة 
العراقي  الواقع  ُتالم�ض  اأنها  العراقية,  خ�سو�سًا  الدراما 

ب�سكل وا�سح .
هذا وقد �سهدت ال�سا�سة العراقية غيابا تاما مل ت�سهده من 
قبل الأي عمل رم�ساين درامي,  يف حني �سهدت ال�سنوات 
الفني  بامل�ستوى  تُكن  مل  جداً  قليلة  اأعماال  ال�سابقة 
املعهود باالأعمال العراقية,  عدا بع�سها والتي ُتعد على 

ا�سابع اليد الواحدة.
والقنوات  واالإنتاجية  االعالمية  املوؤ�س�سات  دور  اما 
الدراما  بغياب  االوىل  املت�سببة  كونها  عن  التلفزيونية 
من  اأكرث  ت�سرتي  التلفزيونية  القنوات  العراقية,فاإن 
قنواتهم  يف  عر�سه  لغر�ض  وخليجي  عربي  م�سل�سل 
اإال  عراقي,  غري  عمل  مل�ساهدة  العراقي  امل�ساهد  فتجذب 
عراقي  درامي  عمل  ب�رصاء  بادرة  قناة  اأي  جند  مل  اأننا 
للفن  ُم�سيئة  اعمال  ت�سرتي  فهي  ذلك  فعلت  واأن  واحد,  
�سا�سة  اي  م�ساهدة  ُنقاطع  نحن  ال�سبب  لهذا  العراقي, 
الفن  جانب  اإىل  تقف  مل  العراقية  القناوات  الأن  عراقية 
حتار  فهي  العك�ض  على  املتلقي  اإىل  وتو�سله  العراقي 
مع  عربية  اأعمال  عر�سها  خالل  من  العراقية  الدراما  
حاجتها  تتوقف  مل  التي  االعمال  لتلك  االحرتام  �سديد 

للعر�ض على القنوات العراقية .

بغداد  ــ خاص

فنون الوداع  أردت أن أغير نفسي
عاصمة للثقافة العربية 
2017

السالم المتجول رسالة 
حب لبناء الوطن 

اأغري  اأن  "اأردت  كتاب  االإعالمي,  واالإنتاج  للن�رص  اأطل�ض  دار  عن  حديثا  �سدر 
نف�سي" لالإعالمية �سارة اأ�سامة. وتقول �سارة عن الكتاب, يف غالفه: »هتالقيني 
اأفكارك, وفهماك جًدا,  اأوي, وقارية  يف الكتاب ده بكلمك من جواك, وح�ساك 
ودامًيا هتح�ض اإنها ر�سالة جت لك يف وقتها, وممكن اأقدر اأريحك.. م�ض �سطارة 
مني.. الأ, ده الأن اإنت لو اأكرت واحد �رصير يف الدنيا, جواك حتة, اأنا �سبهك واإنت 
�سبهي فيها؛الأن بب�ساطة.. اأنا واإنت من روح واحدة, من نفخة روح اهلل, وحنيني 
بيني  بتجمع  واللي  االأ�سسرصار,  كل  فيها  واللي  جسسواك,  اللي  دية  للنفخة  دامًيسسا 
ليها, وعلي دور وم�سئولية اجتاهك, طاملا عندي  وبينك, وكالمي كله موجه 

القدرة اأو امللكة اأين اأطمنك, واأريحك, فده بقى واجب عليا«.

الوداع:  "فنون  كتاب  القاهرة,  الثقافة يف  لق�سور  العامة  الهيئة  �سدر عن 
من اأغاين الفراق يف جنوب م�رص" للموؤلف اأحمد توفيق.  يعتمد هذا الكتاب 
بع�ض  اجلامع/الباحث  اختار  فقد  وت�سنيفًا,  جمعًا  ميدانية,  درا�سة  على 
املنطقة  يحيط  مما  بالرغم  جلمعه,  ميدانًا  اأ�سيوط  حمافظة  ومراكز  قرى 
من م�ساعب يف اجلمع امليداين. خا�سة اأنه و�ّسع جمال اجلمع لت�سمل فنون 
بتلك  مرتبطة  ومو�سيقى  وطقو�ض  ممار�سات  من  ي�ساحبها  وما  السسوداع 
اللحظات التي يودع فيها االأهل واالأحباب عزيزاً لديهم. وطق�ض العبور يراوح 
بني احلزن والفرحة؛ احلزن على فراق مرحلة وزمن, والفرحة با�ستقبال عامل 

جديد تتهياأ فيه الروح لت�سمية جديدة ومكانة خمتلفة. 

لالحتفال  الفرعونية  الكرنك  معابد  ب�ساحة  م�رص  تقيمها  فنية  ليال  �سبع 
بتن�سيب االأق�رص عا�سمة للثقافة العربية للعام اجلاري يف 20 مار�ض اجلاري, 
بينهم  العربي,  والطرب  االأغنية  الليايل عدد من جنوم  اإحياء هذه  ي�سارك يف 
لطفى بو�سناق ومدحت �سالح وعلى احلجار.وتت�سمن هذه الليايل اإطاللة لعدد 
من جنوم الطرب والغناء مب�رص والوطن العربي, بجانب اإقامة ليلة للمو�سيقى 
العربية, باالإ�سافة اإىل عرو�ض لل�سينما العربية, ومعار�ض للفنون الت�سكيلية 
وال�سناعات واحلرف ال�سعبية والتاريخية العربية, واالأم�سيات ال�سعرية.وتعترب 
اأبناء  من  واالأدبسساء  وال�سعراء  الفنانني  مل�ساركة  عظيمة  فر�سة  الليايل  هذه 

حمافظة االأق�رص, وفتح اأبواب كافة العرو�ض اأمام جمهور مدينة االأق�رص.

اقامت جلنة متابعة وتنفيذ امل�ساحلة الوطنية يف مكتب الثقافة واالعالم التابع 
لرئا�سة الوزراء, معر�ض ال�سالم املتجول يف الت�سكيل والكاريكاتري والفوتغراف 
وقال  البغدادي.  الثقايف  املركز  باحة  على  والفنانات  الفنانني  من  كبري  لعدد 
ال�ساعر واالعالمي زعيم ن�سار مدير مكتب الثقافة واالعالم للم�ساحلة التابعة 
ملجل�ض الوزراء ان معر�ض ال�سالم, ي�سم 70 لوحة منها 30 يف الكاريكاتري و 
20 يف الت�سكيل و20 اي�سا يف الفوتغراف, الهم فناين العراق, و�سعينا يف هذا 
املعر�ض تعميق ال�سالم والتعاي�ض. من جانبه قال الباحث ح�سني العاديل وهو 
احد امل�ساهمني يف امل�رصوع: ان التعاي�ض يعد �رصورة قبول التنوع واالختالف, 

وتاأ�سي�ض على هذا التنوع البد من قبول االخر واحرتامه كما هو.

معرضاألقصرإصداراتإصدارات

قراءة في كتاب

احلرب؛  زمن  يف  حب  ق�سة  حتكي  رواية  هي 
والباء  احلاء  بني  "الراء"  الّنا�ض  زّج  فطاملا 
فانتقلنا من اأجمل ما عرفه االإن�سان _وهو احلب_ 
الرواية يف  اأ�سواأ ما عرفه, وهي احلرب. تقع  اإىل 
اأربعة ف�سول, يف ف�سلها االأول يحكي عن احلرب 
وماآ�سيها, وي�رصُد حلروب ما�سية مل يتعلم الّنا�ض 
درو�سها, وميزُج بني املا�سي واحلا�رص, عن ذلك 
"امل�ستعار"  اال�سم  �ساعدة" )وهو  بن  "ق�ض  يقول 
القارئ  اأقنع  اأن  "حاولت  الكاتب(:  به  املعروف 
بروؤيتي, وهي اأن احلرب واأ�سبابها وم�سعليها هي 
يتغرّيون".  املقاتلني  ولكن  زمن,  كل  يف  نف�سها 
ويبدو متحفًزا وهو ي�رصح عن تفا�سيل "نب�ض": 
اجتماعّية  لق�سايا  اأتعّر�ُض  الثاين  الف�سل  "يف 
وتبيان  اجلنون  تف�سري  حماولة  مثل  معينة, 
وانتقاد  العبقرية,  وبني  بينه  الرفيعة  ال�سعرة 
اإىل  دعوة  من  وحتويله  الدين  ماأ�س�سة  ظاهرة 
بني  اللقاء  اأ�رصُد  الثالث  الف�سل  ويف  وظيفة, 
بامتياز يحكي  الراوي ونب�ض, وهو ف�سل غزيّل 
الرابع  الف�سل  يف  بينهما,  احلب  عالقة  ن�سوء 
اأن  ال�رصوري  من  وكان  نب�ض,  موت  عن  اأحكي 
حتت  حتى  اأّنه  االأوىل  ر�سالتني:  الأو�سل  اأقتلها 
اأن  البنادق هناك مت�سع للحب, والثانية  فوهات 
كل من يخو�ض احلرب خا�رص ال حمالة, املنت�رص 
احلرب  يف  ننت�رص  فحني  ال�سواء,  على  واملهزوم 
خ�سارة  وهذه  باإن�سانيتنا,  مهزومني  �سنجدنا 
اأن  اإىل  للن�رص ترميمها". وي�سري  فادحة ال ميكن 
واإن  حقيقية,  ق�سة  من  م�ستوحاة  لي�ست  الرواية 
كانت حُتاكي بالرمز واقع الربيع العربّي, "فهي 
واالأحرار  العبيد  اأهلية, �رصاًعا بني  ت�سّور حرًبا 
الرواية  �ساعدة  بن  ق�ض  ويعد  الوطن".   يف حلبة 
كونها  نف�سه  على  فيها  انقلَب  كتابية  جتربة 
مغايرة  �سك_  _ال  فهي  االأوىل,  الروائّية  جتربته 
يف االأ�سلوب وامل�سمون ملا كان احلال عليه يف 
املقيم  الكاتب  ويذكر  ال�سابقة.   ال�سبع  اإ�سداراته 
يف لبنان اأنه يف الرواية حاول اخلروج من حّيزي 
الزمان واملكان, واملطلع على الرواية �سيلحظ اأن 
الكاتب  حاول اأن ميزج بني االأدب والثقافة, ففي 
ينجب  والتاريخ  احلا�رص  بني  زواج  ثمة  طياتها 
حرب  اإىل  واآدم,  اإبلي�ض  نزاع  من  كثرية,  ا  ق�س�سً
وراء  الدوؤوب  و�سعيه  جلجام�ض  اإىل  طروادة, 
نبتة اخللود, اإىل نقا�سات م�ستفي�سة مع مارك�ض 
احل�سارة  بني  الفرق  عن  احلديث  اإىل  ولينني, 

واملدنية واإنزالها على الواقع.

اقتباس 

اإن اقرتبت واأمعنت النظر  " احلياة ماأ�ساة 
اإليها, كوميدية اإن راأيتها من ُبعد ." 

�ساريل_�سابلن

مطٌر دايفٌء
من نعا�ِض يديِك على ع�سِب النافذْة

وال�سباُح امل�ساك�ُض يح�سو 
ال�سوارَع يف جيِب بنطالِك اجلينسِز

ين�رصُب العابرون وظلي "اأما كان 
ميكنني اأْن اأ�سّذَبُه؟

فال يفتُح الزَر عن دفِق البحِر…
قلبي اأنا خطئي

كلما هّذبْت دَمُه حكمُة الكهِل
اأغوتُه جتربُة الطفِل……"

قلُت: جتيُء املدينُة
اأ�سجاُرها ندٌم اأخ�رٌص يتفّتُح حتَت 

رذاِذ النوافرِي, مرتع�سًا
وامل�سابيُح حافيٌة تت�سّلُق اأعلى 

النوافِذ
اأعلى قمي�سِك, منفتحًا للحماِم 

يطرُي اإىل غابِة ال�سندياْن
واأنا خلَف دمِع الزجاِج ال�سفيِف

اأجّفُف وقتَي باالنتظاِر
كيَف اأجفُّ على ورقْة!؟

ي�سّففني الناقُد البنيويُّ – على 
الرفِّ –

نهراً جفتُه الينابيُع
ها هو ورُد احلديقِة يذبُل

قبَل انح�ساِر خريفِك

يطمرُه الثلُج والذكرياُت
ا زهرٍة اأو عموٍد اأعّلُق قلبي على اأميِّ

لعلِك بني امليا�سِم, تكت�سفنَي 
الطريَق… اإىل �سفتي, عّبدتها 

الن�ساُء باأحالمهنَّ
وغادرنني �سارعًا مقفراً

يتناثُر, بني الكالِم, وبني الغماِم
فال اأجُد االآَن يل

غرَي طاولٍة,
واأ�سابَع من زبٍد

 وكتاٍب يناُم على خدِّها,
حاملًا بال�سهوِل الف�سيحِة

حتَت رمو�ِض امل�سابيِح
هل غادرتَك الق�سيدُة, م�سغولًة 

بتفا�سيلها؟
اأيها القلُب – يا ندمي املتكّرَر –

هل غادرتَك الفتاُة ببنطالها 
املرتجرجِ, م�رصعًة…؟

كيَف مْل تنتبْه حلماقاتها يف 
املرايا

اأنَت مْل تنتبْه ليديَك – �سجيعيَك 
يف القرِّ –

يرتع�ساِن اأماَم بيا�ِض يديها
على الطاولْة

عدنان الصائغ

ثقافة 

الثقافة تستذكر استهداف شارع الثقافة والحياة ... المتنبي 

دائرة  توليه  الذي  الكبري  االهتمام  مع  ان�سجاما 
الثقافة  وزارة  يف  العامة  الثقافية  العالقات 
الدائرة  اقامت  املتنبي  ل�سارع  واالثار,  وال�سياحة 
)�سارع  �سعار  حتت  ا�ستذكارية,  فعالية  االحد, 
املتنبي.. ثقافة وحياة(... ملنا�سبة الذكرى العا�رصة 
للعمل االرهابي اجلبان با�ستهداف �سارع املتنبي, 
الوطن  ابناء  من  الع�رصات  �سحيته  راح  الذي 
جمعة  كل  يف  ال�سارع  ي�سهده  ما  لكن  االبرياء, 
واحل�سور الكبري للمواطنني من بغداد واملحافظات, 
من  تنل  مل  التي  احلماقة  تلك  على  فعلي  رد  ميثل 

عزم وا�رصار ابناء العراق الغيارى.
 

وقال الباحث ح�سني العاديل ان �سارع املتنبي يعد 
عكاظ بغداد ووجه العراق, لذلك فان ا�ستهدافه هو 
ا�ستهداف للثقافة والفكر واملدنية, واالرهاب حاول 
اغتيال  يعني  بغداد  وقتل  املدنية  الروح  يقتل  ان 
يف  الظالمية  والقوة  االرهاب  خ�سئ  لكن  للعراق, 
اعاد  فقد  العك�ض  بل  الثقافة,  روح  لقتل  م�سعاها 
�سارع املتنبي بناء روحه وكيانه مرة اخرى بابهى 
ال�سور, وها هو املتنبي يعد �سريورة حقيقية المة 
والذاكرة  التاريخ  تختزن  امة  وثقافية,  مدنية 

وتتطلع مل�ستقبل م�رصق.
ان  العالق  جعفر  باقر  ال�ساعر  اكد  جانبه  من 
املثقف دائما م�ستهدف من قبل املتخلفني, والعمل 
قبل  املتنبي  �سارع  طال  الذي  اجلبان  االرهابي 
الرد احلقيقي عليه هو بالن�ساط  ع�رص �سنوات كان 
املتوا�سل الذي الينقطع لل�سارع, الذي ي�سكل رمزا 
هو  املتوا�سل  احل�سور  ان  كما  والعراق,  للمثقفني 
ان  واليريدون  الثقافة  يبغ�سون  الذين  لكافة  رد 
يكون للمثقف والفنان العراقي ح�سورا, لهذا يبقى 

العراقي,  للمثقف  الوحيد  املتنف�ض  املتنبي  �سارع 
وامنيتي ال�سخ�سية ان يكون يف كل حمافظة هناك 
�سارع م�سابه ل�سارع املتنبي, يف الوقت الذي امل 
ان تكون هناك �سوابط يف الدخول ل�سارع املتنبي 
هوؤالء  ان  وارى  احلقيقي,  املثقف  ن�ساط  يربز  كي 
جعلهم  بل  احلقيقيني  املثقفني  على  اثروا  الدخالء 

ين�سحبون .
جا�سم  عبد  للجميع  الثقافية  جمعية  رئي�ض  ما 
ل�سارع  الكبري  احل�سور  ان   : فاو�سح  ال�ساعدي 

املثقفني  قبل  من  جمعة  يوم  كل  يف  املتنبي 
ميثل  واجلماهريية  ال�سعبية  م�سمياتهم  مبختلف 
ا�سكال  ولكل  والعنف,  لالرهاب  الكبري  التحدي 
وم�سريته,  وتاريخه  العراق  من  للنيل  املحاوالت 
بنظر  العراقية  واحلكومة  الدولة  تاخذ  ان  املني 
تكون  وان  والتطوير,  والتدريب  ال�سباب  االعتبار 
العنف  ملواجهة  وتربوية  ثقافية  م�ساريع  هناك 
الذي ال ميكن مواجهته اال مب�ساريع عمل ا�سالحية 

حقيقية وثقافية جذرية .

بغداد ــ متابعة


