
!رود!،،!!ررجد"فةقيا!1،،!ةجوؤ

انن!ورحركةفياولأيتمظفهلآلاد؟يةا!لحلاتثورحول
الاجت!اعيالئقلأموأأ!طني

فيمساهعتطتكونان((الجديدةاثقادةا"قحريرهيئةفضلت

عوضصسلملالمئ،الالسبويةالا!ريقيةوالتقافيةالادبيةالمجلاتن!وة

فد((الجديدةاًلثقافة)ءكونالاكلفي،نمكللس!ب،الطلةتجربة

مخضلفة،انكمةوعاشت،المعاصرارمراقيتاريغمقمئختلفهمراحلواكبت

.مرةمناكثرالامتيازلس!بوتعرضت

تابعاالعراقوكان،5391عام"اجديرلمدةاالثقادة"صدرت

وما،العالميةالاصننكاراتحيراتهتضصر،الاستعمارقلكفيلميدور

..الموظفيشوكبار،والكوم!رادورالا!اعيةبينمقسممنهافضل

الافطاعي!ينبيداداة،لذلكتبعا،الدولةاجهـسزةوكانت

المواطنينشؤونفيالطولةتدخلصنوفابئعتمارس،وشركائهم

حرياتاسايهصودرت،كبيرسجنالىامراقاتحولحتى..

على،وسجنهما!اط!ينامحتقالمالوفاوكان،والابداعالتعب!هـ..

ما"قانونا!سىالنوعذلكمنلقوانيناكانت،والت!مةالظن

.((ذلكشاكل

بسجن،*ستعمارءملاء،وشركائ!الافمط!اعبنسلطةتكتفلم

الققدمىةالقوم!ةالقوىوشننىالمستقلينوالديمقراطيينالشيوعيين

فتي،السجونداخلاهملاء"ياالخططتدبرراحتبل،المعارضة

فيمذبحةالحكومةنفذت"الجديدةالثقافة"صدورمنشهرحوالي

السجناءمنرشاشاتهاحصدتاذ(9/5391لم3)ا)كوتصجن

!ثر،الافراًباعلان!بسبب،جرحى301وشهداء8سييناور؟

ضدالحكومةدبرتهاالنىبغدادسجنمجزرةعلىاحتجاجا،شهرمن

جريحا.05وحواليشهعدا22ضحيتهاوكان،السياسيينالسبئء

صدرت،والموتالبارودبرائحةالمشبغة؟لاجواءتلكمثلف"ا

وتدرك..امامهاالمطروحةبالمهامتاموعيعلىوهي،(ااجديذهالثقافة"

الشيوعياالحزبلهاارادلقد..تعملنظامايظلتحتجيدا

الجبهةلتكوين،للاستمار!المعادين،المثقةينتست!قطبانالعراقي

الوطنيااتحررمرحاةلمتطلباتيستجيبنحوعلى،العويضةفية2الثقا1

غير"4ادب)افتيازهاانلحقيقةالمجلةمراعاةسا!زمامنوكان..

تسبرانهاوتعالرك،بالالفاظوتنممنكلمةكلتزنان-("سياسية

.اماماىاالسميرمنبدلاولكن..الغامحقلفى

ل!ربلأالعحثوةاتني-الفنيالمجالفي-الاؤربالهدفكان

الخاقظروفطبضمانوا!البة،الرثابةبرفع:الفنية"الممارس

ثم..وا!طنيةالثقا؟يةللمطالبالمثق!نتبنبماالىوصولا.اقي

منماركسيءنمفكريننتاجاتفشقدمالعلميالفكوتنشرانعليهاكان

ال!نعقىهـ،ؤىغاية،مسطلةتتدبرانوعليها..اراس!ماليةاالبلدان

منصورةعكىو؟لضالمء!،3بهالاشتواالنكاممننماذجتقد؟ماوهي

الباردةالحبربكالت؟ذ،العالم!الدازرالا،بيواوجيالصواع

.ا!ا!ماالسياسيللجوممميزةسمة(الاقليعية،والحارة)

العملمية،هذهمثلفي،الم!قدميين،التشكيلإ.نالفنانينمهمةان

بوسعهمالمعقد"التشكإتفوراء..الادباأمهمة!ق-نسبيا-اسهل

لثرعيةعدم"اثباتعليهم!صعبالحوجة،ا!ن!امحراسيضللواان

بمهمة،وقصاصينش!راء:الادباءمهمةقورنتواذا.،(الابداع

صعيح،؟لمقالةكاتبيكابدهالذيالعناءمبلطغاتصح،المقالةكتابة

بوسعهمولكن،ايضا،الكلماتالمعركةهذهفىالادباءتعبيرالواتان

.ولايحاءالرموزالىالالتجاء

يكونانيمكنا!الاتفيوالنجريدالتعميمان-ذاكيوم-وقيل
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طرحتوفد..كتابهابهوتحمي..العثوكاراتالمجلةإيقيمجلأ

،اخرىمجلاتظرحهاانيصء)اسئله-صءلىاك-ااجديدقااثقافة

كالبلدؤالملموسلاظرؤ!تبه،،هذهايامنافي،وآسيويةافريقية

.(المعين

الح!3لمجابهـةتفاديا،المقا!تفيالعام1التجريدجطوىما

دائماتبقى-للمجلةسالجذبؤوةبان،قينعلىكنااًذا30.الر*مي

؟..الملموسهمعالجاتهافي

ركمليةممارلستمهوتجل،المثقفكفاحيةالمجلةترفعكيفثم

هل.!معدايالضجراءتمدتاذا،سياسيةممالىسةالفكريالابداع

!"درةتكونررحهبةكلوتجنب،ذاكالىالظلهذامنقنقلنبتةانإ

وبرلمغ!تاستطالتوانحتى)؟العاصفةمبحيننفسهاصيانةعلى

مواجهةبهاقئغادى،د!يقنةموازن!منبدلااًذن10الاشجارمبلطغ

تؤدياشما،وبرايهـا،المثقة"!4كفاصيروتبرفع،ا!طاقىالرجسالحكم

..مهـمتها

***

تقتربكانت41كجلةءانزلمرحط،الاولىالعدعرنظرةالقبينااذا

!5الخاميوقعرض،الهالممشاكلخيلكلمنالواكميةالممثعاكلمن

يه-(،نظريةمعال!"تعبرالملموسةالقضاياوتعالح..العامموازاة

.ألةوالدوالبيروقراكلفي)مقالكاتبفمل

نظروجهـ،من،عاهـياتوبفاويعررها،البيروقراطعةعنيحدث

ءتى،الجدائيةالعصورم!ند،ونعشود!االدولةعنيت!عثثم،ط!بقية

نوابمجلسوفيها!يوم!اك-ثئلتماتشبه،لولةنظامعفديتوقف

يستمرثم.والمتنفذينالمالك؟خبيداداة.6مطاوعةاغابيته-اًإضاس

الراسماليينوكمارالملاك1سلطةظلفيالانتخاباتنظامتعريةفي

مقاعداغلبيةلاحتصمفصدقاليودهذهجميعتعدر!فاذا.."

الهيممثةسلطاتتقييدالىالعاكمةالط!بقةتعمدعنرئذ،البرلمان

وققوم(عليهافيطراله،)تيةالتنأال!سلطةلحساب،التشريعية

الا!ايىصم،فىوممثايهمالووناءبيدالسلطاتبتركيزالوؤلتتفس

النيالهوانينلتق،ادكتاتورياالنظاماعلانهواليهتلجاماواحر

ت!يلالىلاخرحينمنتلجاقداو،شعبيهرقابةدون،تفيدها

عاىالططفينةبعضللافرادتضمنااتيأوابنفسهاسنتهاالتيالقوانين

.(الوفيةكالاحكام)حرياتهم

عنالعراق!نفي!لحث،الحكملنظامتويته!الباحث)ويواصل

ولكن،والوساطاتالرشوةتفشيوالسباب،ثولننهمجهازتفسخ

..العامالنظريالبحثطابعاتخذباسلوب

من!واءء.نظرهاوبر!ةعنللتعبيرفرصكأمناكثرالمجلةاوتجد

الطه!والنقد-كلزنلهانز-الصرفةالقان!نةكلر!""البحث!ير

."الحقفارسسزولا"الشهرثخص!!:تقديمخصمناو،"لها

مولواانصريه

كاموالبموو"9مادلونا"الشومسرحية

،(واقعيشاعرهيفو"الشهركتاب

اراكون

ق!انونياوتاريحيطابعدات،عراقيةلاصداراتنقدمنوهتى

!إنونيبحثوهو"الرفي*الاحكام"كراسالمجلةتستعرضفحين..

يعملارهابإسيفالمشثومهالمهرف!يةالاحكامكانت..:تقول-صر!



الكفاحفييساطمواانمنللمثقفينبدلاوكان،الناسرقابفى

(،..النظامهذاضدالشعبي

الثقاؤصيالنشاطلتغطيةالمكرس"الفبرربوعفي"باب!ولحت

رسمت"!الفضيلأةاسب!ع":عنوانهخبرا؟لمجلةن!ثرتوالاجتماعى

اسبوعانظمواالذيئ"المتزمتينلاولثككاريكايتويةصورةخلاله

اوتتحوه،المراةا-بوعغرارعلى..الفضيلةاسبوعاسمعليهاطلقوا

لمنحالدينمعارضةحول،الرنانةبالخطبالعراقيةالاذاعةدارمن

هـوة،هذه،اؤكارهميصواولكل...السيا-"حقوقهاالمراة

ويدافعون،الدينباس!يتكلمونانهمال!وا،الناسنفوسفيالتماثير

"..يزعمونماكلكلنهبواءوالدفى،مبادنهعن

اخبارعجموعةهو،(اشتات"عنوانهبابالمجلةاصف!،تواخر

العالم.انحاءمنقصيرة

الخبر:هذا!يهنقرا

:هارفىاردجامعةمجلةكتبت

الانتفابوانلهاجديدرئيسلانتخابهارفاردجامعةتستعد)ء

تاريحفيهوعماالاختلافتمامتختلفمشكلةيمثل،529لعام

الطلابيرض،!ارئساتنتخبهارفاردجامعةكانتفقد،الجا!ات

هـلملىاهـحا!!ةؤماعدي!يمتمد!نيكوراىسوالعلمماداتواله

اخذانوبهـمد،الاناما...السؤالحريةفيالامريكبمالتقليدا

يوافقونشخصاكأيخارمنبدفلاويهددوؤهاالجا!ةلىيراقبونالمكارثيون

مكارثي،السناتوراتباعهموامارثيون..ف؟هاج!ونهاواًلا،عليه

افكارولمدارسنالظويبيعون،روسياشيوعيةيهاجمونجماعةوهم

"...الخاكارثيونوا..والعداءوالخوفا!عبا

ازمتاا)!يالموارنةخ!تنفيذى9المجلةوفقتحداياىاترى

نفسهاأبه

***

..الثانيالعددصدوربهدامصيازهاسحبلقد،حالىايةعلى

،الصورلمعاودةاسه"ث؟ئياجهداتبتلانالمجلة1علىوكان

الوطنيةالمواؤفتتمى،البرلمانفينسبصلأمارضةوجودفاستغلت

عبد)المعارضةاقطاباحدالىالتحريرهبئة!ءيتوهكذا..

اثكالمنج!بدشكل؟لمجلةاصداربانلاقالناعه(الشيحليالرزاق

ب!اسمه"الجديدةالثقافة"لاص!ارطلباف!دم،للسأطةا"ع"رضة

الهروفاءرسممتهائياالنهـبمنفسعلى91،ععامجديدمنوصدرت

التال!ىالعدديصدراناقبلامتيازهاال!ومةسح!بتوقدع.الاول

الامتياز،صاحب)الشيخايالرزاقصبد،ال:"*دبو؟فويومهـا..

:اتقادهمعرصهمبوتاءلاءكومةايننتقدا!نوابم!لسفب

لجديدة؟االثقاؤكأم!جلةاغلقننم!اذاس

مجلةلانها:قائلا(ا)جمالك!فاضل)الورراءرئيس04فتصدى

وردتسطرايؤ!بماالوزراءرئيسأيدلنى:النائهـبهـقال،شيوعية

معينة،عبارةتوشد!:اةبسصالورراءرئيساجل!و،؟الشبوءهة

.!الغلاهـدمراءالى!.امنالمحلةواك!،ليهااارةالالف،هـ*هق

هـشاكليهم)والمعاهدا!كالياتاساتث!منلفجبفوجهوص":هـاك

الرسالةث!رت9تو،المجلةغلقعالىاحتجاجا"رسا(الماركسيمن2*،

هـ3علأدفصلالىواًدت..نسبيئضجةفاحدثت،الصحففى

.لاسا-يذةا

ال!عقافية()الصلمبهكأتخلقانالثلاثةباعدادها!المجلةالممىظ!اعصأقد

ا!تقدمببينالم!ثقنيتوكلواًلفنا.!ل!،الادواءتجعخلالكل/.!وداكار!طضة

الهثقفب!ك!كبمرعددوؤعلاارت!حماا؟جابمالاصمذكرةققدر!وما،!و/للا

المثققينكفاح!بهرفيبمفىاالمحلةن!،حعاب،!ثا!:الاا"ر؟سيمبنجمبر

الهجلة،و!ممت..ادومقراطعة11ياتدالحماطالبةس،حةالىو-هـهم

على،بعدفيمااشتهبروا،وفت(نيئاًدباءاسماء،ا)شلالةاعداث!افي

43

..والصربيالعراقيينالصإ

ءختلففيوالكراربرالكنب1باصدارصدوضهسامنذالمجلةوعنيت

العا-(مالرأيتوعب،فيايجابيادورالهبتوالادبيةالفكريةالمجالات

ومنمثوراتها،الثلانةالمجلةاعدادصارل!اوقد..الرجعيالحكموفضح

رولمواوالمثقفينمنال!د)بفيهاتشلادبهدرسةالف!بمه،اغلاقهابعدحتى

نق!اشمدار!وو!ىو!ان،وا(منالادبفيالالزاممبدا!تطبيقيا

..الةق!مهينبينحتى،بعدالمسلا،تمنكلصبحلم

اتباعحاوذثاج!قىاان(ا؟ثلائةالاعدادتجربةمن)ونعتقد

تزدادكالتالرج!!"1السلطةولكن،م!عال!جاتهعاهـ!اا"لائمالاسلوب

الذي)الباك!ننانمبماالتبركياأحلففيالعراقدخولعثممي!،شراسة

النظرتهبدانالمجلةبوسمكانوما،بغدادحلفبعدفيمصااصبح

مهـث!جديعه،السئلةنفسهاعلىتطرحاو..سلوبهاافي

؟الا،لالهدفهـوالامتيازعلىالابقاءهق

؟..والت!ريداررمزبخيمةتستظل!ل

المتزايدةالمحديبروحتاثرتقدانهايبدو..حالايةعلى

الرجعية.السلطةظقهلمزحوعلىواستمرت..الشعبصفولىب!ين

)ملازم،سراحاطلقتىالإ58911)تموزمنعشرالرابعثورةان1

ف،5891عامالى91؟هعاممنحبي!!ابقيالذي،الرابعاهددا

سالطمةكونمننابصة،وصعبةجددةمه!امالمجلهعاتقعلىوضعت

كانت،الرجصىفي(الملكيالنظاممحلحا!الض،القنيةالجم!ربة

"!داف!صاانبثقت،ال!مومحيثمن،وديمقراطيةوطنيهـةسلطة

طببتهـ-مامن،لذلكتبهـ"،والاجتماعديةور،سيةاو،يةالاكنصاد

الثقافة)وعتوقد.العامةوارريمقراطلية،اـوطنيةاالبرجوازية

فر!ةانزال!!ازر"ال!انعلبيهاوكان،المرحلةا!ك!اف(الديدة

والبرحواربرةالاؤطاعية-اكب!دةاالاستغلاليةاًلاستعماروالطبقاتبمصالح

كلة!!سىتشيىعان!الجد-دقالثقافةأعلىوكان-والكمبرادورية

تضبنىان!هاوكان،ديمقرا!ةمؤسساتالىوترعوالديمقريطية

ت!ويالطأعر،"-او!ان،واحرادالعرببينالقومييلاخاءدعوة

العواقيةالع!املةللطبقةالمتؤايردبالتاثبرتهفىتاـلمثورةالمفاهيم

إا-لأللملى*،والحئر!ةالحيوي!ةاحالمصااعنعببرالذياثورياباتجاهها

..البلادسكانمنال،حقة

الديمقراءية.وا،صلاحاتا"كتسماتتحقيقالفتمرةهدهوشهدت

..مله!سثزلى(الجديدةالثقافة)تنمشرهاالتبملجلىللمعاوكان

ء؟اريهومهـخاوفاليمقلقالبلادفيمس!يرةاالثوريا!كالجاهلكذااثارد8و

الحركةمدوتصاعدتعاظماماملوجهوجهانفسهاو-دتالتى،الوطنية

..العاملةالطبقةبقيادةالجماهيرية

!سلاري!ةابرجواااس!عمثتالجماهير!ةاحركةاايقافكأوب!

..ساخىلأ41واجهةوبدتا!لءنر!ا

اقيأز!اسحبا!ركةهذهمن،الجديدةا!ثقافة)نصبكان

.عدداا؟صدرت11انبعد0691عاماواخر

:ار4.ما(0691اللولط-اب)17العددافتاحيةفىكتبتوقد

اًا-لموسسر/ء9،ودظقه،الوماوتاهواالمجتمع؟ل)شغاط)ء

،اأ!ثىاطا؟أامدامتياظم،صيا.شهـاامكافاتمنيقللو،أجم!ريةاسهمعة

1ءوالإءا!دا!ة!د)دا!لمج!مونصوراياخذاللىي،اًلاستهراروبرالامنالمخل

ء-؟لط!!،اف،لاغادرةقب!الموا!نونط!المتعرض+،الإا!الاء؟-ا،

،ءام"3..9،:هـاعثء،الشاقي،*القبمممخاوتجرد!ص.-!بهاوحشة

/لهخه،ا-ا4ا"لاةء(وا،ادةعاميصهاوارييىلشة،ةواقىر-3ا،،صزر?)اخنرو

11،؟از"-5اف!ا!إ!4وبذاصذت،لهـ"رلمص!2عدهفي،المخمي9السىهـبم

5-اتتوق(9،15!ه!اوارراوق!راهاالجم!وريةوونكل.ظ!مسرحما

ات"ئاهانه؟دجدهدهاءالاحروقاثميتءومئ..ا'!اط:صن،فىالافا،

،ال!أ-هـةوءكرورء!؟عربمن،ه!المريئابناءفئاتمختلفمنءواكلين



القلقيضاعفومما،وحرفيينخرين1وكادحينوفلاحينعمالومن

ناهو،الج!ريةسمعةالىالاساءةمنويضاثف،النفوسكي

العامة،والمحلات،الشوارعفي،جهاراجرائ!هااماإرساشدفاهزمر

هـنخوفودونالذرالى!الحاجةشعوردونالنهاروضحودي

..عدإاب

والاعإتيالوالاعتداءالتهديدجرائمانيلمسانللههـ.اقبويمكن

كايةليستوانهافرديةونزواتبموافعتقتردلانالموافيفد

.."بذا-ها

*،*

ك!3الاشتراالوبيالبعثحزبقادهالذيالثوريالضفييربعد

ومع،9691نيسانفي،الص!رر"الجديدإةالثقافالة"عاودت6891عام

الشيوعيالحزبمجلة،قهبلمنكانتوكما،الاسعمبنفسظهرتانها

اصدرتوقدارقممناعدادهاتسلسلابتداتانهاالا،العراقي

..عدلأدا68الانحتى

انتقلتكدالجديداصدارهامرحلةىإ،(الجديدةال!ثقاخة"ان

معالجإهةالىالعامةالسياسيةالشعاراتمحالمنكإتبهماكلفي

لها،الحلولواعطاء،الملموسةوالقوميةالوطنية1القضايااخطر

مفهوموتحليل،الذاتيالحكمومسألةاكإرديةللقضيةكمعالجتها

الاقتصادوقضايا،الاساسإيةقواهاوثخيص،الوطنيةالجبهة

.الجلريالزر"عيا،صلاحوتنفيذ،النطإكتاميم:والاجتماع

والمتخصصة،الموسمعةلندواتالعقدخاصةعنايةالمجلةواولت

مشاكل..لتعليمامناهح..العملقوانينحولاراءوانضاجلمناقشة

..العراقيةالمراة

الو!ن!يبالننراثعنايتهاجانبالى،والفنالادبمجالوفبم

واصلت،مشاعحضاريارثانهتعتقدالذي1،والانساننو؟لقوص!

كعهدماسساثبابواوات..الجديدةا،تجاهاتلتابعةالندواتعقد

..خاصةرعاية

،معنيةزالتوما،الاولىعوإدهإامنذ"الجديدةالثقافة"كانت

وبتايهد،العالميةلالتحرربحركةوالقوميالوطنيالتحررؤضايابربط

للامبريالية:المماديةالاساسيةالقوىنضالوحمة

الاشترافيالمنظومة-

الراسماليةالبلدانفيالعاملةاًلطبقةس

،.الللإنإيةوامريكاوافريقيإااسياىإالوطنيالتحررحركة-

السنتي!نخلكل،المفهومهذاترسيحإفرصإةلهااتيحتوقيد

بينتتراوحواصبحتصفحاتهاعددزيادةالىف!طت،الاخيرتين

نتاجاتلنشرالثث،عنيقللاحيزاوخصصت.صفحة026-003

قص،يالمعالجة،الميادينشتىوم!،العصرمهـفكريةلخإبرمترجمة

مشادإلولمعالجة..واسياوافريقياللاتينيةاامريكافيالتحرر

الىءاربتقديمء،فبالى..الراسماليةالبلدانفيالعامل!ةالطبقة

المشاكلبعضمعالجةفيالاشراكيةالعولخبرة..الاشتراكية

الانسانوظإسور..الجديدظالحسياةوبناءالصعوباتوقجاوز

..الجديد

***

توزع"الجديدظالثقافة"انعبثاليإرإ:القوليصح،وبعد

ثرإيانسحةالف12سا5من-كالعراق-الاميةتسودهبلدفي

منتجربتهاوان..توضحترإتكونانيعمكناسبابالذلكان..

..ان!غالفيله!زمي!"ايدي"بينالانمممبوتهـ(ظلأل

،"الجديدةالثقافة"!معينةمجلةلمسيرةالعرضهذاوبعد

الثقافيقوالادبيةالمجلاتدورحولعامةباستتإاجات،الخروجمنبدلا

..الاجتماعيوالتقدملوطني4التحيررحركةلهي

***
الشعب،بيدفعالوسلاح..وتنظيمتعببإةادواتاًلمإتس

امامها.الغرصيلتوفيرالنضالفمرورةمنتاكيدبدلاهناومن

ؤحر-توفيرجلمنالمجلةتناضلالوفىيالتحررمرحلةالي-

الخلقاظروفوضمان،الرقابةبرفعوتطالب،الفنيةالممارسة

.والابداع

لم"قإافي)جبهةلخلقحولهاوالمثقفينالكتابلفالىتسعىس

الجنهةلانبثاقالمقمم!هيتكونفد..للالستعمارمعاديةوطنية

.(لسياسيها)يةلوصا

كفاحيتىترتفع،والوطفةية3إالثقاالمطاليبتبثيخل!من-

.السياسيإالنضالمعتركو-دخلون،/ا،ثقفين

السابرقةمطاليبهاا،جلةتتخطى6الوءكيةالهـثورةمرحلةثي-

اللازمةاشروطا،وورماديةمؤلسساتاوساءاجلمنوتفضل

.الفكريالابداعلمكلار-ة

السياسصية،الديمقراطية1وانعدامالدكتاتوريةظل!،الم!لة-

تشحدإخاصةوبطرقوالفنونللاداب،خاصةعنايةتوجهانيمكن

..وال!ما!يرالفردوعيتصقوبالتالي..المثقفيناذهانبه!ا

الىحر-قىالمجنةمهامتتسعاخرىتقدميةصحفتوفرعدممع-

مابانإمثرتتناول2ن،الملموسرإللظرفتبعا،عليهايتعين،كبيرة

مجلةكوهإب4جاالى،اليوميةالصمحافإةاخإءتصإامرإمنرإو

مثإل:،متخعصة

باستمرار..اسالإبهوضإح،الجديرالاستعملاضدالنضال-

ال!الم.فيوالامنالسلماجلمنالنضال-

للامبرياليةا!اديةالاساسيةالقوىنضالو!دةعلى؟لتحيدس

الاشتراكيةالمنظومة

الر(سماليةالبلدانفيالعاملةالطبقة

المالميهإ.الوطنيالتحريرحركة

الاجتماعي.با،تقعمك!والقوالوفىمماالنضالرذإ-

تماعية.الاصوالاصلاحاتالديوقراطيةسبملكلالنضالس

واًلافكلارالعدمية..والشوفي!نيهإةأ*نعزاليالمفاهيمضمداًلنضلاس

المغاهـ-صةوالمفاهيمالاهاروضد(التررريةالوطنيةالحركةداخلأ

والانشقاقية.

.وتماحإ!البإببالامميةورجمهالوط!روالقوميبالتراثالاهتإمام-

..بعنايةنتاجاتمإومنإابعة..الكتابمنبالشبابإ"لاهتمام-

في،افنانواوالاديبالمثقفهويةتحديدبمتل!الاهتمام-

التيالمسالةلهذه":(سبحلمنوالبحث،متجتهسغيرمجتمع

.الشباببالتشغل

خلكلمندائماوالقراءبا!كنابعلافاتهاتو-عانالمجلةعلى-

والمنخصصإةالمولسعةالاجتماعاتوعقد؟لنتاجاتعلىوالتعليقالنشر

لظلصر،1مؤقوحا-!موتنفيذ..عليهاا"لاحظاتوابداءمحتوياتهالمناقشة

.اإلعاموخططيتلاءموبما..ظروفهابهتسمحالذي

السعه"س!"،المنطإفاتوإعند،المتطوفىةالبلدانظررفمثلىإ-

لابانتنادي"صواتوترتفع،اليساريةالطفولةنزعسهتبرز،الحادة

ش!جم!.كلنشرعلىقالرة،-صدامتداالمجلةبقاءمنجثوى

الشرعيةملاحظةمع،والموصوعيةبالجراةتتحلىانالمجلةعلى-

..القوىوتوازن،القافونية

ناو-ب،نضاليةكادوات،؟لمحلاتهذهدورادركنااذا-

لأداءطونحرص،حر!تها/ضهصاناجللمنقيههواث!لانضالانشن

الماليمه،الصعوباتان-الجائرةالقوانينشباكمننفسهااج!،1على

ةدالجدالثقافةواان..ا،جلنهذهرقابعلىدسلطارهابسيف

،لو،ا،لإيىقىاشإكلمنالكيمرلتإعانيكانت-توزإيعلأسصإةرغمس

العراقي.الثيوعيال!زبوديممساندة

اد!اتسيلشصأن

الجديدة"الثقافهـة"مجلةعن


