
جماهرييا،  فنا  بو�صفه  الكاريكاتري”  “ر�صم  �صّجَل 
دخوال متاأخرا اإىل �صاحة ال�صحافة العراقية احلديثة 
واملعا�رصة؛ فقد َتواَقَت ظهوره مع جريدة “حبزبوز” 
ل�صاحبها نوري ثابت، التي �صدر العدد االأول منها 
�صحيفة  وهي  1931م،  عام  اأيلول  من   29 الـ  يف 
1938م،  عــام  حتى  ا�صتمرت  اأ�صبوعية  فكاهية 
ُثم احتجبت. وبح�صب دار   ،302 اأعدادها  وظهر من 
الكتب والوثائق الوطنية يف بغداد، فاإن قرابة 300 
جملة وجريدة �صبْقَن “حبزبوز” بالظهور مل يجد يف 
اأو  اإن كاَن �صورا  الكاريكاتري مكانًا  فنُّ  �صفحاتها 

تخطيطات.
العراقية.  الثالثينيات  اإىل  الفن  هــذا  بداية  تعود 
ال�صيا�صي  النقد  باأطياف  ف�صيئا،م�صتعينا  �صيئا  ظهر 
الع�رصينيات،  يف  اجلرائد  كالم  داخل  واالجتماعي 

واأ�ــصــداء  جهة،  مــن  الرتكية  بال�صناعة  مــتــاأثــرا 
اأخــرى؛  جهة  من  امل�رصية  ال�صحافة  يف  ح�صوره 
على  يعتمدون  وال�صحف  املطابع  اأربــاب  كان  فقد 
يف  وبعدها  اأ�صطنبول،  يف  “الزنكوغراف”  معامل 
لبنان حيث كانت ُت�صنع كالئ�ش العنوانات وال�صور، 
عام  اإىل  و�صوال  غاليا،  ال�صحافة  �صناع  وتكلف 
“زنكوغراف”  اأول  وجــود  تاريخ  حيث  1930م 
ف�صلوا  العراقية،  ال�صحافة  رواُد  العراق.  يف  حملي 
فن  ظهور  تــاأخــر  اأ�صباب  وكتبهم  مقاالتهم،  يف 
وبح�صب  واجلـــرائـــد..  املــجــالت  يف  الــكــاريــكــاتــري 
�صببني:  يف  تف�صيلها  اإجمال  ميكن  فانه  املراقبني 
املهتمون  يعزو  فاجتماعيا  وفــنــي.  اجتماعي، 
العراق  يف  والكاريكاتري  الهزلية  ال�صحافة  بتاريخ 
اإىل “ال�صخ�صية العراقية التي تت�صم – ب�صكل عام – 

باجلدية، والبعد عن �صفاف الفكاهة.
ال�صاخرة  والكتابة  الكاريكاتري،  “فّن  فاإّن  فنيا  اأما 

جديدتان  جماليتان  فعاليتان  احلديث،  باملعنى 
التي �صبقت ظهور جريدة حبزبوز، وعدم  الفرتة  يف 
ظهورها مبا ي�صكل ظاهرة وا�صحة املعامل وم�صتقرة 
يرجع اإىل عدم توّفر ال�رصط املو�صوعي اآنذاك”، وفقا 
 – لرائد ال�صحافة العراقية، روفائيل بطي )1901 
1956م(. ومل يح�رص الكاريكاتري مع اأول �صحيفة 
يد  على  تاأ�ص�صت  التي  1869م  عام  ــزوراء  ال وهي 
مدحت با�صا، كما مل يظهر مع جريدة املو�صل عام 
1889م  عام  الب�رصة  جريدة  مع  وال  1885م، 
ال�صحافة.  اإ�ــصــدارات يف جمــال  من  ذلــك  تال  ومــا 
قبل  العراق  يف  ال�صاحكة  ال�صحافة  بواكري  ومن 
عام  تي�صي”  “ميخائيل  الراحل  اأ�صدر  حبزبوز، 
ال�صوارع”،  “كنا�ش  �صماها  1925م، جريدة هزلية 
يف  الثابتة  الغالف  يف  الكنا�ش  �صورة  حتمل  وهي 
كل اأعدادها.. وبعد حبزبوز يف عام 1947م، اأ�صدر 
يحتفي  “قرندل.  جملة  االأزدي”  “�صادق  الراحل 

الكاريكاتري فنيا، بالتنا�صق، والدقة، والتكثيف، من 
خالل التعبري عّما قّل ودل؛ وهو عبارة عن برق نقدي 
واللون،  اخلط،  مثل:  معايري  جملة  حتكمه  مر�صوم، 
احتجاجي  م�صمون  تقدمي  اإىل  ويهدف  والتعليق، 
املفارقة،  اأو  املبالغة،  قبيل:  من  و�صائل  ي�صتثمر 
والقدرة على اإدارة احلركة، والفراغ، والكتلة. ويعمل 
اأهل هذا يف حافات خطرة، فهو ل�صيق بفكرة الدفاع 
عن احلرية، وم�صتبك على الدوام مع اخلطوط احلمر 
الزمن  حتوالت  عرب  والفتاتها  اأ�صكالها  تتبدل  التي 
العراق.  ومنها  بلد،  كل  يف  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
عن  كاظم  عالء  ال�صاب  الكاريكاتري  ر�صام  وحتدث 
ب�صكل  الكاريكاتري  فناين  تواجه  التي  التحديات 
اإّن  قائال  احلمر  واخلطوط  احلرية  جــدل  بني  عــام 
 2003 بعد  ما  عراق  يف  الكاريكاتري  فنان  “عمل 
يكتنف  الــذي  الغمو�ش  ب�صبب  باملخاطر  حمفوف 
ور�صام  متعددة،  اليوم  فهي  احلمر؛  اخلطوط  ق�صية 

الكاريكاتري حني يعمل يفكر اأوال بالبحث عن اأر�صية 
اآمنة ت�صتقر عليها قدماه؛ الأن اجلو كله األغام فباأي 
اأو  بطريقته  عمل  اأي  اأحد  اأي  يف�رص  اأن  ميكن  حلظة 
مزاجه وممكن اأن يثري الراأي العام مبواقع التوا�صل. 
واأ�صاف عالء كاظم “اأعمايل ال�صيا�صية والدينية – 
ح�رصا – اأن�رصها بدون توقيع على الر�صمة، حفاظا 
على �صالمتي ال�صخ�صية”، منتقدا – يف الوقت نف�صه 
– �صعف تقبل ثقافة الكاريكاتري لكون “اجلو العام 
يف العراق تعي�ش فيه ثقافة املزحة جمروحة فباأي 
عن  بعيد  �صيء  اإىل  االأعمال  تتاأول  اأن  ممكن  حلظة 
مقا�صد العمل الفني لذلك يحاول فنانو الكاريكاتري 

العمل يف اجلانب االآمن.
كاظم  ذكر  العراق  يف  ال�صاحك  الفن  �صعف  وحول 
تقبل  الأنها  ازدواجــيــة  العراقية  “ال�صخ�صية  اأن 
نف�صها،  على  تقبلها  ال  لكن  االآخرين  على  ال�صخرية 
ال�صخرية من مثل  اأو  العراقي يتقبل املزحة  اإن  كما 

اأعلى جلهة معينة وال يتقبل النقد ال�صاخر على مثله 
االأعلى هو، وهذا يعني اأن املتلقي للنقد ال�صاخر عند 
االأعمال  ُمقّيمي  اإن  كما  مو�صوعي،  غري  العراقيني 
ع�صوائي،  ذوق  اإىل  حمكومة  عامة  طبقة  اأغلبهم 
راأيــا  بو�صفها  ال�صاخر  الفن  مو�صوعات  يتناول 
جتليات  وجند  فنا،  بو�صفها  ولي�ش  بدائيا،  عاطفيا 
�صاعت  وقد  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  يف  ذلك 
اأهل  وبني  الكاريكاتريي،  الفن  هــواة  بني  احلــدود 
الفنية  الرتبية  وحــول  ــرتاف.  واالح والفن  ال�صنعة 
كاظم  عــالء  ذكــر  الكاريكاتريي  الر�صم  جمــال  يف 
من  املهمة  االأ�صماء  من  جمموعة  احــرتام  بكبري 
بهم  تاأثر  الذين  املجال  هذا  يف  العراقيني  ــرواد  ال
وبع�صهم كتب عنه و�صاعده يف �صقل االأدوات الفنية 
الرحيم  وعبد  نعمة،  ومنهم:موؤيد  بالكاريكاتري 
وعلي  احلمريي،  وخ�صري  احلجار،  و�صياء  يا�رص، 

املندالوي.. وغريهم.

الربنامج  وفق  جهودها  العراقية  احلكومة  توا�صل 
املهدي  عبد  ــادل  ع ـــوزراء  ال رئي�ش  و�صعه  ــذي  ال
رغم  بالكامل  اخل�رصاء  املنطقة  افتتاح  باعادة 
ال�صغوط التي متار�صها ال�صفارة االمريكية يف بغداد. 
احلكومة  مــقــاّر  ت�صم  الــتــي  اخلــ�ــرصاء  واملنطقة 
العراقية ورئا�صة اجلمهورية ومكاتب اأمنية، ومنازل 
الدبلوما�صية  البعثات  من  وعدداً  الكبار،  امل�صوؤولني 
االأجنبية؛ اأبرزها ال�صفارتان االأمريكية والربيطانية، 

ت�صّلمه  بعد  منها  ــزاًء  اأج فتح  قد  املهدي  عبد  كان 
رئا�صة احلكومة، مثل �صارع الزيتون واجل�رص املعلق.
حممد  الــوزراء  لرئي�ش  ال�صخ�صي  ال�صكرتري  وك�صف 
اخل�رصاء  املنطقة  فتح  تاخر  ا�صباب  عن  البياتي،  
فتح  تاخري  "ا�صباب  ان  البياتي  وقال  �صاعة..   24
هيبة  العـــادة  هــو  �صاعة،   24 اخلــ�ــرصاء  املنطقة 
ال�صوارع التي تاثرت ب�صبب التجاوزات على ال�صوارع 
واالر�صفة"، مبينا انه "متت ازالة الطبقات املتك�رصة 
اليوم  بداأنا   " البياتي  وا�صاف  االر�صفة.  واعــادة 
�صاعة   24 اخل�رصاء  املنطقة  لفتح  التنازيل  بالعد 

والذي كان مغلقا الكرث من 15 عاما"، م�صريا اىل ان 
"باب الت�رصيع هو حلقة الو�صل ما بني كرادة مرمي 
واجل�رص املعلق وبفتح الطريق �صيلم�ش املواطن تغري 
نوعي يف حركة املرور. وتابع البياتي انه "مت رفع 
باب  ومن  الت�رصيع  باب  من  الكونكريتية  الكتل  كل 
كرادة  بني  الطريق  تعبيد  االن  ويتم  الدفاع  وزارة 
مرمي واجل�رص املعلق ليتم االنتقال باخلطة الالحقة 
اىل باب وزارة الدفاع وبعدها تفتح املنطقة كامال 
وهي ايام لي�صت بعيدة. واعلنت خلية االعالم االمني 
احلواجز  االآالف  واإزالــة  املغلقة  الطرق  فتح  اإعــادة 

اخللية  وقالت  اخل�رصاء.  املنطقة  يف  الكونكريتية 
املغلقة  الطرق  فتح  اعــادت  االمنية  “القوات  ان   ،
احلواجز  االف  “ازالت  انها  وا�صافت،  بغداد  و�صط 
الكونكريتية يف املنطقة اخل�رصاء. وا�صتبعد اأمنيون 
وجود خماوف من ا�صتهداف ال�صفارة االمريكية بعد 

الت�صعيد االأمريكي االإيراين. 
وقال م�صوؤول اأمني اإّن "قرار الفتح الكامل للمنطقة 
لقرار  ولي�ش  لــه  خمطط  مــا  وفــق  ي�صري  اخلــ�ــرصاء 
يف  يعملون  الذين  رعايا  ــالء  اج ب�صان  وا�صنطن 
االأمريكية  "ال�صفارة  اأّن  �صفارتها اي تاثري. واأو�صح 

اخل�رصاء.  املنطقة  فتح  قــرار  على  حتفظت  ببغداد 
االمنية  التحذيرات  ياخذ  العراقي  "اجلانب  اأّن  واأكد 
�صخونته  ح�صب  الو�صع  وي�صخ�ش  احل�صبان  يف 
يف  ذلك  ياأتي  عدمه.  من  االمني  التهديد  وحقيقة 
من  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  فيه  طلبت  وقت 
العاملني  ال�رصوريني"،  "غري  احلكوميني  موظفيها 
ب�صفارتها لدى بغداد وقن�صليتها يف اإربيل، مغادرة 
اإجراءاتها  من  �صددت  كما  الفور"،  "على  العراق 
وانتقد  الع�صكرية.  قواعدها  من  عــدد  يف  االأمنية 
العراقية  احلكومة  الــتــزام  عــراقــيــون،  �صيا�صيون 

بو�صع  تتعلق  عديدة  دول  قـــرارات  اإزاء  ال�صمت، 
"ال�صيوعي"  احلزب  العراق.وقال ع�صو  رعاياها يف 
اأجنبية  دول  "اأربع  اإّن  الــعــزاوي،  خالد  العراقي 
املــغــادرة،  اأو  واحلـــذر  باحليطة  رعــايــاهــا  طالب 
احلكومة  فيما  العراق،  يف  اأن�صطتها  اأوقفت  واأخرى 
فتح  "قرار  اأّن  العزاوي  واعترب  املتفّرج.  و�صع  يف 
املنطقة اخل�رصاء ي�صّب ل�صالح املواطن"، موؤكداً اأّن 
"احلكومة يجب اأن تكون لها �صيادة بقراراتها، اإذ ال 
ميكنها اأن ترتاجع عن قرار وفقًا الإمالءات خارجية 

ومن اأي جهة كانت.
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على  نهائي  اتفاق  قرب  عن  احلديث  يجري  فيما 
اخ�صاع منافذ اقليم كرد�صتان اإىل �صيطرة احلكومة 
مماطلة  عن  م�صوؤولة  م�صادر  االحتادية،تذهب 
مع  ابرم  الذي  االتفاق  بنود  يتنفيذ  اربيل  حكومة 

بغداد.
مع  حدودية  منافذ  عدة  كرد�صتان  اإقليم  وميتلك 
حيوية  �رصايني  املنافذ  تلك  وتعد  وتركيا  ــران  اإي
مير  وعربها  اجلــوار  ودول  االإقليم  بني  للتجارة 
اإىل  باالإ�صافة  الدوالرات  مبليارات  جتاري  تبادل 

كونها ممرا لت�صدير النفط
لـ"اجلورنال"،ان  حديثها  يف  امل�صادر  وت�صيف 
توحيد  اتفاق  تطبيق  يف  تــرى  االقليم   حكومة 
يعني  بغداد  ل�صلطة  واخ�صاعها  الكمركية  التعرفة 
بذلك ا�رصاف ال�صلطة االحتادية واطالعها على كل 
واملنتوجات  املحا�صيل  جلميع  ا�صترياده  يتم  ما 
املحا�صيل  ال�صترياد  ال�صماح  وعدم  االيراد  وكمية 

التي منعها جمل�ش الوزراء لوفرتها حمليا.
"حكومة عادل عبد املهدي �صعت بكل  وتابعت ان 
و�صعها لرتطيب االجواء مع االقليم وحل امل�صاكل 
املتنازع  املناطق  ال�صيما  اجلانبني  بني  العالقة 
ان  اال  احلدودية،  واملنافذ  النفط  وت�صدير  عليها 

اربيل متاطل يف تنفيذ االتفاقيات.
حكومة  امهلت  االحتادية  ال�صلطة  ان  واو�صحت 
االتفاقيات  بتنفيذ  لاللتزام  حمــددا  وقتا  اربيل 
ايقاف  منها  �صارمة  اجــراءات  هناك  واال�صيكون 
تخ�صي�صاتها يف املوازنة العامة واعادة االنت�صار 
يف  جرت  كما  عليها  املتنازع  املناطق  جميع  يف 

حكومة العبادي.
من  واربــيــل  بــغــداد  بــني  العالقة  ان  اىل  ونــوهــت 
يبد  مل  مــال  ال�صفر  نقطة  اىل  تعود  ان  املتوقع 

اىل  النفط  م�صتحقات  وت�صليم  نية  بح�صن  االقليم 
ا�صافة  االمني  التما�ش  خطوط  عبور  وعدم  بغداد 

اىل املنافذ احلدودية.
و�صبق ان اعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن البدء 
املرقم  الــوزراء  جمل�ش  قــرار  بتطبيق  واملبا�رصة 
التعرفة  بتوحيد  املتعلق   2019 ل�صنة   )13(
املنافذ  وكافة  كرد�صتان  اإقليم  مع  واالإجـــراءات 
موحدة  جمركية  ت�رصيحة  واعتماد  احلــدوديــة 
)بيان جمركي( باللغتني العربية والكردية واإلغاء 
النقاط اجلمركية احلالية والذي يعترب خطوة مهمة 

لتنظيم التجارة وفعاليات اال�صترياد والت�صدير.
ح�صني  الوطني  النهج  كتلة  عن  النالئب  ان  اال 
اإقليم  منافذ  خ�صوع  عــدم  عن  ك�صف  العقابي،  
االحتادية وعدم عملها  ل�صلطة احلكومة  كرد�صتان 
تطبيق  لرف�صها  اإ�صافة  الكمركية،  بالتعرفة 
التعليمات االحتادية، واالأنكى من ذلك كله وجود 

بع�ش املنافذ غري الر�صمية يف االإقليم.
�صلطتها  لــفــر�ــش  االحتـــاديـــة  احلــكــومــة  ودعــــا 
ال�صيما  احلدودية  املنافذ  كافة  على  الد�صتورية 
اإ�ــرصار  بحال  اأنــه  اىل  الفتا  كرد�صتان،  اإقليم  يف 
االإقليم على النهج احلايل فعلى بغداد مواجهة هذه 
بخطوات  الوطني  باالقت�صاد  امل�رصة  الت�رصفات 

�صارمة.
وتابع، "�صاهدنا ما جرى موؤخرا من اإغراق ال�صوق 
بالبي�ش امل�صتورد عرب منافذ كرد�صتان وما انتجه 
ومربي  العراقيني  بالتجار  فادحة  خ�صائر  من 
الدواجن واأدى اإىل ت�رصيح العديد من العاملني من 
ذوي الدخل املحدود نتيجة لتلك اخل�صائر"، داعيا، 
احلكومة االحتادية اإىل "فر�ش �صلطتها الد�صتورية 
والقانونية على كافة املنافذ احلدودية وخ�صو�صا 
�صيادة  مظاهر  من  الأنها  كرد�صتان  اإقليم  منافذ 

الدولة على كامل مناطقها.

بغداد - اجلورنال : اأعلن جمل�ش النواب، اأن جل�صة اليوم االثنني �صتت�صمن الت�صويت على قانون ومناق�صة 
م�صاريع قوانني اأخرى بينها حقوق جرمية �صبايكر.

وقالــت الدائــرة االعالمية للمجل�ــش يف بيـان ، اإن  جل�صة غــد االثنني �صت�صهد “النظــر يف الطعون املقدمة 
حول �صحة ع�صوية بع�ش النواب، و الت�صويت على م�رصوع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون 

العقوبات رقم )111( ل�صنة 1969 املعدل والقوانني اخلا�صة االخرى رقم )6( ل�صنة 2008.
واأ�صافــت، اأن اجلل�صــة �صتت�صمــن “تقرير ومناق�صة م�ــرصوع قانون حقوق �صهداء جرميــة القاعدة اجلوية، 
وتقريــر ومناق�صــة مقــرتح قانــون اعــادة منت�صبــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع اىل اخلدمة عــالوة على 

مناق�صـــــات عامـــــــــة.

حرائق بحقول احلنطة يف عدد من حمافظات العراق

 منافذ كردستان تهدد عودة الود بين بغداد واربيل

اليوم.. البرلمان يناقش حقوق شهداء سبايكر

معدات  بو�صول  االأنبار،   حمافظة  يف  اأمني  م�صدر  فاد 
اجلوية  اال�صد  عني  قاعدة  اىل  جديدة  اأمريكية  ع�صكرية 
ومعدات  “ا�صلحة  ،اإن  امل�صدر  وقــال  املحافظة.  غربي 
اجلوية  اال�صد  عني  قاعدة  اىل  و�صلت  امريكية  حربية 
الرمادي،  مدينة  غربي  هيت  بق�صاء  البغدادي  بناحية 

اال�صباب  معرفة  دون  من  االردنية  االرا�صي  من  قادمة 
باملتطورة.  و�صفت  التي  واملــعــدات  اال�صلحة  ونوعية 
اتخاذ  مع  تزامن  اال�صلحة  “و�صول  اأن  امل�صدر،  وا�صاف 
على  م�صبوقة  غــري  امنية  ـــراءات  اج االمريكية  الــقــوات 
“القوات  ان  مبينا  االنبار”،  يف  الع�صكرية  مواقعها  كافة 
نقل معداتها  االمنية يف  ال�رصكات  تعتمد على  االمريكية 

احلربية اىل مناطق تواجدها.

اسلحة ومعدات عسكرية أميركية 
جديدة تصل قاعدة عين االسد

بغداد - الجورنال

بغداد – المحرر السياسي

بغداد - ميثم الحربي

بغداد – خاص
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

اكد النائب عن حتالف املحور الوطني جا�صم جبارة، ان حقيبة 
وزارة الرتبية هي من ا�صتحقاق املحور، م�صددا على اهمية عدم 
القفز فوق االتفاقات التي ابرمت خالل ت�صكيل الكابينة الوزارية، 
امر طبيعي بالعملية  ال�صيا�صية هي  "اخلالفات  ان  وقال جبارة 
والكردي  ال�صيعي  البيت  داخــل  خالفات  وهنالك  ال�صيا�صية 
وجهات  "اختالف  ان  مبينا  ال�صني"،  البيت  داخل  فقط  ولي�ش 
حمافظته  م�صلحة  على  طرف  كل  حر�ش  انتفاء  اليعني  الراي 
االختالف  لكن  ذلك  حتقيق  على  حري�ش  اجلميع  بل  وجمهوره 

يف  ابرت  التي  االتفاقات  "جميع  ان  جبارة،  وا�صاف  بالطرق. 
بداية ت�صكيل الكابينة الوزارية اليجب القفز فوقها حتت اي ظرف 
او م�صكلة، ولن نقبل بتن�صل اي طرف مبا مت االتفاق عليه �صمن 
اال�صتحقاقات االنتخابية بغ�ش النظر عن االتفاق او اخلالف مع 
"االنفراد باملن�صب من قبل اي جهة  ان  اي كتلة"، م�صددا على 
وزارة  "حقيبة  ان  واكد جبارة  مقبول.  امر غري  هو  كانت  مهما 
كا�صتحقاق  كذلك  زالت  وما  الوطني  املحور  ح�صة  هي  الرتبية 
ينبغي  واجلميع  االتفاقات  على  التفاف  اي  ونرف�ش  انتخابي 
طرف  كل  قبول  "�رصورة  اىل  الفتا  حقوقهم"،  على  يح�صلو  ان 

باالخر وعدم تفرد اي جهة بالقرار مهما كانت.

المحور يتمسك بحقيبة التربية
بغداد - الجورنال
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