
تقارير وتحقيقات

العراقية  الدراما  ، تعود  انقطاع دام عدة �سنوات   بعد 
 ، الرم�سانية  الدرامية  االعمال  لها مكانا بني  لتحتل 
لكنها ، وبدال من جناحها يف مل �سمل العائلة العراقية 
عربت  االنتقادات  من  عا�سفة  اثارت   ، ال�سا�سة  حول 
حاليا  ت�سغل  التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عنها 
عر�ض  انتهاء  م�ستخدموها  والينتظر  الناقد  موقع 
الحتواء  وذلك  وانتقاده  ت�رشيحه  على  ليعملوا  العمل 
بذيئة  والفاظ  الئقة  غري  م�ساهد  على  االعمال  تلك 

وا�ساءة ل�رشائح معينة من املجتمع العراقي .. 
واالثار  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  عمدت   ، هنا  من 
القنوات  بع�ض  قيام  فيه  ت�ستهجن  بيان  ا�سدار  اىل 
الف�سائية باال�ساءة اىل قيم وعادات املجتمع العراقي 
اعمالها  عرب  العراقية  لال�رشة  م�سوهة  �سورة  وتقدمي 
دورها  باتخاذ  املخت�سة  اجلهات  مطالبة  الدرامية 
وحما�سبة  الهابطة  االعمال  عر�ض  منع  يف  الرقابي 
ا�ستعدادها  على  وموؤكدة  واملخالفني  امل�سيئني 
للتعاون مع امل�سوؤولني عن القنوات الف�سائية وهيئة 
من  الدرامية  الن�سو�ض  لفح�ض  واالت�ساالت  البث 

خالل كوادرها املتخ�س�سة قبل تنفيذها ..
من جهتها ، اأبدت قناة ال�رشقية ا�سفها وقدمت اعتذارا 
ر�سميا عن ظهور بع�ض امل�ساهد غري املنا�سبة ، م�سرية 
اللقطات  تلك  بحذف  قامت  االنتاج  دائرة  ان  اىل 
وتعهدت مبنع تكرار عر�سها، وبدورها ، اعربت هيئة 
املوؤ�س�سات  جميع  حتذو  بان  املها  عن  االت�ساالت 
م�ساهد  اي  ظهور  ومتنع  ال�رشقية  حذو  االعالمية 
يف   ، املهني  ال�سلوك  ومدونات  العام  الذوق  تخالف 
الوقت الذي دافع فيه بع�ض الفنانني عن تلك االعمال 
الأنها تعك�ض ال�سورة احلقيقية للمجتمع ، بينما انتقد 

عدد من املثقفني تدين م�ستوى الدراما العراقية ..
نتاج �سيا�سي 

نعد  ومل  تغري  العامل  ان  ال�سكرجي  جواد  الفنان  يرى 
يف زمن احلزب الواحد والقناة الواحدة ، كما ان دراما 
ال�سيا�سي  الو�سع  نتاج  هي  والع�رشين  احلادي  القرن 
امل�سطرب يف املنطقة مبا فيها من خيانات وعمالة 
بع�ض  جتاوز  من  الرغم  ..وعلى  لالجنبي  وتبعية 
على  واحتوائها  احلمر  للخطوط  الدرامية  االعمال 
حق  امل�ساهدين  المينح  هذا  ان  اال  ج�سيمة  اخطاء 

انتقادها بق�سوة قبل انتهاء عر�سها ..
االخراج  جمال  يف  املتخ�س�ض  لطيف  حارث  اما 
وموؤلف  ال�رشقية  لقناة  االأجدى  من  كان  انه  فريى 
م�سل�سل ) الفندق( - الذي حاز على احل�سة االكرب من 
ين�ض  العمل  بث  قبل  بيانا  ي�سدرا  ان   – االنتقادات 

ال�سلبية  الظواهر  بع�ض  وينقد  ينقل  العمل  ان  على 
العمرية  الفئة  وحتديد  لعالجها  واحلل  املجتمع  يف 
حاليا  احلا�سل  اللغط  لهذا  حت�سبا  مل�ساهدته  املوؤهلة 
�سلبيات  م�ساهدة  النف�سنا  جنيز  اننا  على  موؤكدا   ،
املجتمعات االخرى من خالل اعمالهم الدرامية �سواء 
العربية او غريها ويجب الك�سف عن �سلبيات جمتمعنا 
الهداف  ولي�ض  وت�سحيحها  عالجها  يف  طمعا  كذلك 
العمل  امتام  ننتظر  ان  علينا  لذا  وتهدميية  تخريبية 

ع�سى ان يحقق هذا الهدف .
م�سوؤولة  الكعبي  نداء  الدكتورة  تنتقد   ، جهتها  من 
اللواتي  العراقيات  الفنانات  العراقية  املراة  منظمة 
�ساركن يف اعمال عربية م�سرتكة الأنهن ج�سدن �سورة 
املراة العراقية ب�سكل ي�سيء اليها ، فالفنان �سفري بلده 
ينقل ر�سالته وميثله يف جميع املحافل ، من هنا كان 
الوطن  ويحملن  كهذه  باأدوار  يقبلن  اال  فناناتنا  على 
الفنان  ان  كما   ، �سمائرهن  يف  وم�سوؤولية  امانة 
االختيار  وحرية  م�سوؤولية  من  كبريا  جزءا  يتحمل 
لهكذا اعمال مع مراعاة الظروف االقت�سادية التي مير 
الدولة  اما   ، الفنانني فقط  ولي�ض  العراقيني  اغلب  بها 
فال جمال ملناق�سة دورها الأن االهمال ا�ستفحل على 
الفني  املجال  على  يقت�رش  ومل  احلياة  مفا�سل  كل 

والثقايف فيه فقط..
عام  مدير   / العالق  عقيل  فيه  يربر  الذي  الوقت  يف 
متقاعد �سلوك الفنانات بقوله ان مفاهيم الدولة التزال 
قا�رشة بالن�سبة للفن والفنانني ، فالفنان يتعب ليوفر 
 ، العي�ض لعائلته والعوز الي�سمد امام املغريات  لقمة 
العي�ض  ت�سمن  بقوانني  الفنانني  الدولة  ان�سفت  ولو 

الكرمي فمن حقنا ان ننتقدهم ونحا�سبهم اأي�سا ..
ر�سالة اجتماعية

الدراما  ان  فريى  كتاب  �ساكر  الدكتور  الكاتب  اما 
�سورة من الواقع لكنها ت�سكل الواقع وتوؤثر يف بنيانه 
بالوانها  وت�سبغه  عامة  ب�سورة  وال�سلوكي  االخالقي 
والكاتب  والوطني  الواعي  املثقف  يتجه  هنا  من   ،
بناءة  اجتماعية  ر�سالة  ذي  فني  ابداع  اىل  امل�سوؤول 
..ولكن  الفنية  لل�رشوط  دقيقة  مراعاة  اىل  ا�سافة 
بنت  انها  ومبا   - الدراما  فان  اخرى  جهة  ومن   ،
لذا  القائمة  تعك�ض حقائقه  – فهي  وثقافته  املجتمع 
فان النقاد واملحللني وعلى االخ�ض ا�سحاب مدر�سة 
النقد االجتماعي واالنرثوبولوجي يجدون يف الدراما 
كما يف باقي الن�سو�ض االدبية مادتهم الغنية للبحث 
ت�سبغ  ال�سيا�سية  االزمنة  فان   ، هنا  ومن   ، والدرا�سة 
او  البناء  االيجابي  بطابعها  االجتماعية  املراحل 
 : الطرفني  بني  التالزم  هو  وهذا  والتخريبي  ال�سلبي 
االدب واملجتمع من جهة وال�سيا�سة من جهة ثانية ...

علي  ال�ساب  يعرب  اجلملة  بهذه  �سلطان"  "النوم   
مروري  حادث  يف  ا�سابته  حلظة  عاما   30 كاظم 
قا�سدا  الدويل(  )الطريق  ال�رشيع  املرور  طريق  على 
حلظة  يف  ر�سمية  معاملة  الإجناز  بغداد  العا�سمة 
�رشير  على  وهو  اال  منها  يفق  مل  بال�سادمة  ي�سفها 

امل�ست�سفى. 
يف  م�سافرين  اربعة  كنا  كاظم  علي  ال�ساب  يقول   
بعد  الدويل  الطريق  وعلى  �سغرية  �سالون  �سيارة 
اجتيازنا اخر �سيطرة حلدود حمافظة ذي قار اأخذت 
�سائق املركبة حلظة النعا�ض لي�سدمنا مبركبة اخرى 
مع اأول ا�رشاقة �سم�ض النهار اردت اثنان منهم فيما 
اإىل ك�رش  اأدت  اأ�سيب هو وال�سائق باإ�سابات خطرية 
يف عظم الفخذ ور�سو�ض اخرى مل ي�سفى منها على 

الرغم من مرور ثالثة اأ�سهر على احلادث. 
والذي  بغداد  اإىل  الب�رشة  من  املمتدة  الطريق  هذا 
م�رشع  موؤخرا  �سجل  املوت  بطريق  اجلميع  ي�سفه 
خم�سة اأ�سخا�ض من عائلة واحدة من اأهايل الب�رشة 

دفن  من  عودتهم  اأثناء  مروري  ت�سادم  حادث  يف 
جثمان والدتهم. 

حول  املعنيني  عيون  اأيقظ  هذا  املفجع  احلادث 
جديد  من  االأ�سواء  اإىل  بها  والعودة  الطرق  حوادث 
ت�سجيل  عن  قار  ذي  حمافظة  �سحة  دائرة  لتعلن 
1775 حالة وفاة واإ�سابة من حوادث الطرق خالل 

الربع االأول من العام اجلاري 2019.
اح�سائيات �سحايا الطريق اآخذة بالتزايد

االعالن هذا جاء على ل�سان مدير عام دائرة ال�سحة 
هذا  ان  قال  والذي  اجلابري  احل�سني  عبد  وكالة 
م�ساب  و1673  �سخ�ض   102 وفاة  يت�سمن  العدد 

ا�ستقبلتهم ردهات الطوارئ يف عموم امل�ست�سفيات. 
هذه االرقام اجلديدة واالرقام ل�سابقاتها من االعوام 
حوادث  �سحايا  من  اغلبهم  يتيم   1500 خلفت 
الطرق بح�سب م�سوؤول مربات الت�سامن اال�سالمي يف 
قال  والذي  النا�رشي  ر�سا  حممد  قار  ذي  حمافظة 

عنها تتطلب تدخل حكومي يف فر�ض تطبيق القوانني 
املرورية للحد من تزايد هذه االعداد.

مدير دائرة طرق وج�سور املحافظة عادل عبد االمري 
ي�سري اىل ان مقاطع هذه الطريق بني حدود حمافظتي 
ذي قار واملثنى يف عهدة مديرية طرق املرور ال�رشيع 
ا�سور  �رشكتي  عليه  تعمل  والذي  بغداد  العا�سمة  يف 
من  االخرية  املراحل  يف  وهما  العامتني  وحمورابي 
اأ�سل  الذي يتطلب فر�سه بطبقتني من  الطريق  اك�ساء 
واالحمال  املركبات  �سري  امام  فتحه  والميكن  اربعة 

الثقيلة حلني انهاء جميع هذه االعمال.
الرادارات خطوة للحد من القيادة ال�رشيعة

مواطنون وخمت�سون طالبوا ب�رشورة ن�سب رادارات 
على الطريق ال�رشيع لفر�ض غرامات على املخالفني 
بهدف  الهائلة  بال�رشعة  مركباتهم  يقودون  الذي 
اجتياز املركبات وباالخ�ض احلمل وال�سهاريج منها 
حمافظة  مرور  مدير  لكن  احلوادث،  تقليل  وبالتايل 
ذي قار العميد عالء طه يا�سني يقول ان الدائرة لديها 
ثالث  على  موزعة  ال�رشعة  لتحديد  رادارات  ثالث 
طرق خارجية باجتاه حمافظات الب�رشة والديوانية 
حمددة  واماكن  توقيتات  �سمن  تعمل  وهي  والكوت 
ر�سدت  وقد  عليها  العاملني  ال�سباط  يختارها 
ا�سحابها  وتغرمي  ال�سديدة  لل�رشعة  املخالفات  االف 

وم�ساعفتها عن تكرار املخالفة. 
الرابطة  اخلارجية  الطرق  ان  يا�سني  وي�سيف 
م�سافاتها طويلة وحتتاج اىل منظومة متكاملة بعدد 
كبري من كامريات املراقبة تربط عرب �سبكة االنرتنت 
للتعامل ال�رشيع مع املخالفات وي�سري اىل ان دائرته 
خاطبت جمل�ض املحافظة من اجل تخ�سي�ض مبالغ 
مالية ل�رشاء ثالث كامريات مراقبة اخرى والزالت يف 

االنتظار. 
ال�سايد الواحد عقبة حت�سد االرواح 

ومنا�سدات الإكماله
يوؤكد  الدخيلي  قار عادل  االول ملحافظ ذي  النائب   
الواحد  )ال�سايد(  ال�رشيع ذو اجلانب  ان طريق املرور 
لعدم اكتمال ال�سايد الثاين ي�سكل حتديا كبريا لالأهايل 
بعد ت�سجيل اعداد كبرية من ال�سحايا طيلة ال�سنوات 
املا�سية ، حمماًل وزارة اال�سكان واالعمار م�سوؤولية 

عدم انهاء هذا امللف.
بالتدخل  العراقي  الوزراء  رئي�ض  الدخيلي  ونا�سد 
�سخ�سيًا من اجل متابعة هذا الطريق الذي مل يكتمل 
ال�سنوات  خالل  الوزارية  الوعود  من  الرغم  على 

املا�سية والتي ال تنتهي وال حت�سم هذا االمر.
ذي  هي  حمافظات  اربع  يربط  الذي  الطريق  هذا   
يف  مقطعه  ي�سجل  والديوانية  واملثنى  والب�رشة  قار 
كما  �سنويا  اخرى  حوادثًا  الديوانية  حمافظة  حدود 
يقول مدير مكتب حقوق االن�سان يف املحافظة حممد 
البديري والذي ي�سري اىل ر�سد �سحايا حوادث عديدة 
وفاة  حالة   58 خلفت  والتي  اخلارجية  الطرق  على 

و943 حالة ا�سابة. 
التجاوزات على الطريق عاماًل يف ن�سب احلوادث

الب�رشة  حمافظة  وج�سور  طرق  مدير  اال�سدي  حممد 
ال�رشيع  املرور  طريق  مقاطع  جميع  ان  عن  يتحدث 
واملحافظات  قار  ذي  حمافظة  حدود  �سمن  تقع 
جتاوزات  اىل  يتعر�ض  انه  اىل  م�سريا  لها،  املجاورة 
تاأثيثه  مت  التي  املرورية  العالمات  على  م�ستمرة 
التزام ا�سحاب املركبات بال�رشعة  بها وي�سجل عدم 
املحددة ل�سعف او غياب دور اجهزة املرور يف هذا 

اجلانب. 
احلوادث ت�ستدعي ال�سحة والدفاع املدين لال�ستنفار 

 دائرة �سحة املثنى تتحدث عن ت�سجيل م�رشع 157 
حمافظة  مع  الرابط  الطريق  على  اخرين  وا�سابة 
اىل  وت�سري   2018 املا�سي  العام  خالل  قار  ذي 
ن�رشها مفرز لالإ�سعاف الفوري للتعامل مع احلوادث 

املرورية بال�رشعة املمكنة.

حمافظة  يف  املدين  الدفاع  دائرة  مدير  يقول  فيما   
املثنى العميد حممد جا�سم ان مفارز الدائرة ا�سهمت 
يف انقاذ واطفاء 25 حالة نتيجة هذه احلوادث خالل 
العام املا�سي والربع االول من العام احلايل 2019 
هذا  �سمن  واالنقاذ  لالإطفاء  مفرزة  ن�رش  خالل  من 

القاطع.
الك�سف عن احلبوب امل�سهرة لل�سائقني 

ودعوات لفح�سهم 
حمافظة  دوائر  �سجلتها  التي  االح�سائيات  هذه   
الدعوة  توجيه  اىل  املحافظة  جمل�ض  دفعت  املثنى 
نقل  �سائقي  لالإخ�ساع  وال�سحة  النقل  لوزارتي 
عدم  من  للتاأكد  للفح�ض  املحافظات  بني  الركاب 
من  للحد  امل�سهرة  املواد  او  املخدرات  تعاطيهم 
بح�سب  اخلارجية  الطرق  على  املرورية  احلوادث 

حديث ع�سو املجل�ض عمار ال غريب. 
مقرتح ال�ستثمار الطريق ملعاجلة احلوادث 

املحاددة  الكوت  حمافظة  باجتاه  ال�سمال  واىل 
املياحي  حممد  حمافظها  قدم  قار  ذي  ملحافظة 
مقرتحًا يق�سي باإعالن طريق 160 باجتاه العا�سمة 
ثالث  )�سايد(  جانب  واإن�ساء  لال�ستثمار  بغداد 
حمطات  وبناء  الطريق  اك�ساء  واإعادة  لل�ساحنات 
املرور  عالمات  بكل  ال�سارع  وتاأثيث  ا�سرتاحة 
تنظم  رادارات  منظومة  واإن�ساء  االأخرى  والعوار�ض 
ال�رشعة وحمطات وزن بعد ان �سجلت املحافظة 400 
حالة وفاة خالل العام املا�سي 2018 �سمن حدود 

هذا الطريق. 
ذي  حمافظة  اأن  اىل  االإ�سارة  بنا  يجدر  اخلتام  ويف 
الواحد،  ال�سايد  طريق  منها  بالقرب  يقع  والتي  قار 
 7721 وا�سابة  وفاة   2017 عام  خالل  �سجلت  قد 
وا�سابة  وفاة  �سجلت   2018 عام  ويف  �سخ�ض 
دائرة  بح�سب  املرور  حوادث  اثر  �سخ�ض   7645

�سحة املحافظة.

طريق الموت الطويل يحصد األرواح من البصرة إلى بغداد
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