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 البحث مستخلص

ل، ونشذذرت ا وأنذذا اهيذذ  ن سذذ   منذذأ أك كتبذذا مقذذالت  جذذك ل مجلذذة الثقافذذة الجديذذد  
مجلذة  صدرها األستاأ الذدكتور صذالح خذالص.للكتابة جك ردي ت ا لمجلة الثقافة لالت  أ

لمجلة ال كر العلم  التقذدم  ل  1791الثقافة الت  صدرا ببغداد ف  كانوك الثان  سنة 
كمذذا جذذا  فذذ  ترويسذذت ا صذذاحب ا وراذذيد تحريرهذذا الذذدكتور صذذالح خذذالص وسذذكرتير  

–ق العذرا –وكذاك ل ذا جنذواك فمكتب ذا فذ  بغذداد  التحرير الدكتور  سذعاد محمذد خ.ذر.
أما آخر جذدد من ذا فصذدر  .11111جمار  فاروق هاشم يحيى تل وك  –ساحة التحرير 
توق ذذا لمذذد  ثذذالث سذذنواا مذذك  1711و 1791وخذذالل السذذنواا  1711فذذ  شذذباة سذذنة 

 –للةباجذذة   وكذذاك السذذب  هذذو توقذذف دار الحريذذة 1719حتذذى حزيذذراك  1711حزيذذراك 
اإليرانيذة  -ق بذالحر  العراقيذة لظروف تتعلذ جك تزويدها بالورق وه  مؤسسة حكومية

الدراسذذة تتنذذاول تذذاريل المجلذذة وارتباة ذذا  جذذددا. 111ويكذذوك مجمذذو  مذذا صذذدر من ذذا 
الذذذذدكتور صذذذذالح خذذذذالص وتحثيرهذذذذا فذذذذ  الحيذذذذا  الثقافيذذذذة العراقيذذذذة  األسذذذذتاأبمؤسسذذذذ ا 
  .المعاصر 
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ة، ونشذذذرتوا وأنذذذا ا يذذذ   منذذذذ أت كتمذذذت مقذذذالتة اذذذت ةمجلذذذة الثقافذذذة الجديذذذد 
فسذذذذة للكتامذذذذة اذذذذت رديفتوذذذذا ةمجلذذذذة الثقافذذذذة ةالتذذذذة أصذذذذدر ا ا سذذذذتاذ الذذذذدكتور ن

مجلذذذة الثقافذذذة التذذذة صذذذدرت ممنذذذداد فذذذة كذذذانوت الثذذذانة سذذذنة  .صذذذالح صذذذال 
كما جذا  فذة ترويسذتوا صذاحموا ور ذي   ةمجلة الفكر العلمة التقدمةة 1991

تحرير ذذذا الذذذذدكتور صذذذذالح صذذذال  وسذذذذكرتير  التحريذذذذر الذذذدكتور  سذذذذعاد محمذذذذد 
 –سذذاحة التحريذذر  –العذذرا   –وكذذات لوذذا انذذوات فمكتموذذا فذذة منذذداد  .ضذذرص

أمذذذا  صذذر اذذدد منوذذا فصذذدر فذذذة  .81811امذذار  فذذارو   اشذذ  يحيذذ  تلفذذوت 
توقفذت لمذد  ثذالث سذنوات  1988و 1991وصذالل السذنوات  1988شماط سذنة 
وكذذات السذذم   ذذو توقذذح دار الحريذذة  1989حتذذ  حزيذذرات  1981مذذت حزيذذرات 

اذذذت تزويذذذد ا مذذذالور  لقذذذروح تتعلذذذ   -ة مؤسسذذذة حكوميذذذة و ذذذ -للطمااذذذة 
وكذات  .اذددا 181اإليرانية ويكوت مجمذو  مذا صذدر منوذا  –مالحر  العراقية 

مت كتاموا فضال ات ر ي  التحرير وسكرتير  التحرير ادد كمير مت الكتذا  
 )لمنانة( وجكر صويت والمثقفيت العراقييت والعر  وا جان  منو  حسيت مرو 

وامذذا  فاضذذل  ،()تركذذة )فلسذذطينة( ويلمذذاز كوتذذا  ومعذذيت مسيسذذو( )سذذور 
واحمذذذذد صذذذذال  الشذذذذعالت وشذذذذامل امذذذذدالقادر،  ،وامذذذذدالكري  المذذذذان  ،السذذذذعد 

والذذدكتور حسذذيت قاسذذ   ،وز يذذر امدالمسذذيب وامدالواحذد محمذذد ،واذادل الميذذاتة
العزيز والدكتور احمد اثمذات امذو مكذر والذدكتور اذامر حسذت فيذان واذدنات 

احمد والدكتور مود  المصزومة والدكتور امذرا ي  السذامرا ة والذدكتور حسيت 
انذذذذاد نذذذذزوات اسذذذذماايل ونجيذذذذ  سذذذذرور وفكتذذذذور كذذذذارا )شذذذذيلة( وامذذذذدالصال  
معذذروح واذذز الذذديت المناصذذر  وامذذداي امذذا  والذذة اجيذذل منوذذل والذذدكتور 
محمود محمد الحمي  وحس  اي يحي  ومود  صالب الطا ة و يرو امداي 

ت وقذذذي  مجيذذذد الذذذة وموذذذد  شذذذاكر العميذذذد  وحسذذذيت الجليلذذذة ومحمذذذد كذذذورا
وسذعيد سذلطانمور  التلعفر  وجالل زنكامذاد  وفذين احمذد فذين )ماكسذتانة(

وامدالمجيذذذد  ،والذذذدكتور معذذذروح صزنذذذل دار وجذذذالل ورد  زنكامذذذاد  ،)ايرانذذذة(
لطفذذذة وقاسذذذ  امذذذداالمير اجذذذا  والذذذدكتور جليذذذل كمذذذال الذذذديت ومثذذذر  العذذذانة 
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لطيذذذذار ورسذذذذمية محيذذذذم  زايذذذذر والذذذذدكتور صالذذذذد العذذذذز  وزميذذذذر مذذذذالل وصليذذذذل ا
ومحذذة الذذديت  ،اسذذماايل والذذدكتور نذذاف  اقذذراو  والذذدكتور كمذذال مقوذذر احمذذد

وشاكر نور  واادل  ،ونور الديت محمد سعيد ،وجودت مرل اسماايل ،زنكنة
كامل وامدالننة الة يحي  وامدالستار طا ر شريح ومحمد موكر  و يمت 

وامذذدالكاق  ( أفريقيذذا)مذذت جنذذو   وطذذالل حسذذت ومنيذذاميت مولذذويز كردسذذتانة
  .لمدر  وامرات المعمور المياتة وسال  ا

سما و  الصريحة وأحيانا مأسما  اأت اددا مت الكتا  كتموا م ،ومما يلحق
مستعار  ومعد وفا  الدكتور صالح صال  تولت زوجتل الدكتور  سذعاد محمذد 

والذدكتور  سذعاد محمذد  .د ا تسعة أاذدادصضر ر اسة التحرير وصدر فة او
وأستاذ  جامعيذة مصذرية ولذدت فذة اإلسذكندرية سذنة  ،وصحفية ،صضر كاتمة

و ذذة متصصصذذة ماللنذذة العرميذذة دكتذذورام مذذا د  المقذذارت مذذت جامعذذذة  1998
موسكو كانت زوجة سذامقة للمذؤرا العراقذة ا سذتاذ الذدكتور حسذيت أمذيت وقذد 

 –ل  وقذذد درسذذت فذذة قسذذ  اللنذذة الفرنسذذية تزوجوذذا معذذدم الذذدكتور صذذالح صذذا
وكذات  1998-1991كلية اآلدا  وفة المعوذد الفرنسذة ممنذداد صذالل السذنوات 

لوا دور كمير فة تأسي  القس  الفرنسة فة إذااة منداد وفة موسكو املت 
معذذذد سذذذفر ا مذذذ  زوجوذذذا الذذذدكتور صذذذالح صذذذال  أسذذذتاذ  مسذذذااد  فذذذة معوذذذد 

حذيت أحيلذت الذ  التقااذد  1991-1998يت اللنات الشرقية وجامعة موسذكو مذ
وممذذذا املتذذذل ممنذذذداد كذذذذلس أنوذذذا شذذذنلت سذذذكرتير  التحريذذذر فذذذة مجلذذذة الثقافذذذة 

-1971 ومذذت ثذذ  سذكرتير  التحريذذر فذذة مجلذذة الثقافذذة 1991الجديذد  حتذذ  سذذنة 

ومنذ ذذذ سذذافرت  1989حتذذ  توقفوذذا سذذنة  1981ور يسذذة لتحريذذر الثقافذذة  1984
صذذنعا  ولوذذا اذذدد مذذت الدراسذذات والمحذذوث  إلذذ  الذذيمت واشذذتنلت فذذة جامعذذة

الواقعيذذة االشذذتراكية كمذذا  والكتذذ  منوذذا كتموذذاب ةا د  الجزا ذذر  المعاصذذرة وة
وةالقذذذامو  ة يرا ذذذا الواقعيذذذوت االشذذذتراكيوتة وةمذذذوجز نقريذذذة الدولذذذة والقذذذانوت

 .اللنويت الرو  ذماالشتراس م  اصة العرمة -الروسة
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 ،حيذث تصذدر فذة مدايذة كذل شذور ولوذا وقذت محذدد ،كانت المجلة شورية
 .وكنٌت واحدا مت الذذيت ينتقذروت صذدور ا لمذا لوذا أ ميذة فذة حياتنذا الثقافيذة

وكانذذذت المجلذذذة تصذذذدر فذذذة معذذذن ا شذذذور معذذذدديت مذذذزدوجيت كذذذأت يصذذذدر 
فة تشريت الثانة أما شور كانوت ا ول مت كل سنة فكذات  19و 11العدديت 

  قوا ذذا وتنقذذر فذذة أمذذر تطذذوير ممثامذذة اطلذذة سذذنوية للمجلذذة تتوقذذح لتسذذتجم
وكذذات ممذذا يلحذذق اليوذذا أنوذذا حافقذذت الذذ  حجذذ   .نفسذذوا وتلذذويت مواضذذيعوا

 999و 043معيت وصفحات محدد  فكانت صفحات العدد الواحد تتراوح مذيت 

سذذ  وقذذد المذذت مأنوذذا كانذذت تطمذذ  قرامذذة 11×91مذذت القطذذ  المتوسذذط ومحجذذ  
ريمذا الذ  مذدار السذنة ولكذل نسصة وكات تصمي  نالفوا ا ول ثامتذا تق 9111

شور لوت صا  أما نالفوذا ا صيذر فيحمذل فذة أكثذر ا حيذات لوحذة فنيذة أو 
تصطيطذذا لفنذذات اراقذذة فضذذال اذذت اسذذ  المجلذذة مالفرنسذذية ورقذذ  العذذدد وتذذاريخ 

  150فل  ث  زيد إلذ  111الصدور مالشور والسنة وقد كات ثمنوا فة المداية 
 .افلس 991 فذ فلسا 991فلسا ومت ث  

  بكت  انوا ا ستاذ جالل ورد  زنكاماد  مقالة قيمة معنوات
شذذذذذواد  امذذذذذا أسذذذذذدتل مجلذذذذذة الثقافذذذذذة للكذذذذذردة فذذذذذة موقذذذذذ  الكاتذذذذذ  العراقذذذذذة ة

المجلذذة للكذذرد  أسذذدتلوفذذة مقالتذذل ركذذز الذ  مذذا  .9119حزيذذرات  1االلكترونذة 
ومشأت ما قدمل ا ستاذ الدكتور صذالح صذال  للمجلذة فذأت  .وللثقافة الكردية

 سذذتاذ  الذذدكتور  سذذعاد محمذذد صضذذر صيذذر مذذت قٌذذٌي  دورم فقذذد قالذذت قذذة مقذذال ا
 19لوذذا معنذذواتب ةتعذذود الثقافذذة ويرحذذل صذذالحة نشذذر فذذة مجلذذة الثقافذذة السذذنة 

ليتنذة اسذتطي  أت أتحذدث متجذرد اذت إنسذات قذد  ب 1987 حزيذرات ا ولالعدد 
سذس مذل ..اذت إنسذات ضذح  مذالكثير ممذا يتم.كل شذة  للنيذر ولذ  يأصذذ شذي ا

مذذت اجذذل شذذعمنا العراقذذة الكذذري  ومذذت اجذذل مسذذتقمل  ،ويتكالذذ  اليذذل اآلصذذروت
ليتنذذة اسذذتطي  أت أتحذذدث اذذت ذلذذس اإلنسذذات  ...و فذذا  ثقافذذة تقدميذذة اراقيذذة

الذذ  قذذل يذذداف  معنذذاد وصذذالمة اذذت صذذط اصتطذذل لنفسذذل فذذة مجذذاالت نشذذاطل 
مت اذد  فوذ   العا  ول  يمال فة أية فتر  مت مراحل حياتل الصعمة مما يالقة
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او مت نكرات وجحود ول  يوت  كثيرا أت يعة المعن تلس المواقذح او اليعيوذا 
إيمانا منل مات شذم  الحقيقذة تسذط  رنذ  النيذو  وات فذة النوايذة اليصذب إال 

صذذالح امذذدالرحمت صذذال  كاتذ  وصذذحفة وأسذذتاذ جذذامعة كذذات  ...الصذحيب
المسذتقل وكذات لذل  ممثال لليسار 1999اضوا فة جموة االتحاد الوطنة سنة 

االمة واضب الترمية معد ثور   –امل مديرا ااما للمعارح  ،نشاط سياسة وا 
واذذيت ملحقذذا ثقافيذذا فذذة  ،1999وقذذد تذذرس منصذذمل  ذذذا سذذنة  1998تمذذوز  11

االتحذذاد السذذوفيتة السذذام  ومعذذد التنييذذر السياسذذة فذذة العذذرا  فذذة شذذماط سذذنة 
مطل  الستينات مت القرت وفة  .ل  تتيسر لل فرصة ممارسة املل  ذا 1991

 1998الماضة در  فة جامعة موسكو حت  اودتل إل  العرا  أواصذر سذنة 
 .1981جامعة منداد حت  تقااذدم سذنة  –حيث امل أستاذا فة كلية اآلدا  

وقد كات لل نشاط أكاديمة محثة وتدريسة وصاصة فة مجال اإلشذراح الذ  
  فذة نقامذة الصذحفييت و ذو اضذو مؤسذ ،رسا ل وأطروحات الدراسات العليا

 .واضذذذو مؤسذذذ  فذذذة نقامذذذة المعلمذذذيت واتحذذذاد الصذذذحفييت العذذذر  ،العذذذراقييت

كت  انل الصدي  الموسواة العراقذة ا سذتاذ حميذد المطمعذة فذة موسذواتل 
مما قالل أت ا ستاذ الدكتور صالح صذال   .ةموسواة الما  وأاال  العرا ة

وتذذوفة سذذنة  1999ر  سذنة ولذد فذذة المصذذ ،مذت كتذذا  التحذرر الذذوطنة العراقذذة
ومذذذيت  ذذذذيت التذذذاريصيت كانذذذت لذذذل حيذذذا  حافلذذذة فوذذذو قذذذد تصذذذر  فذذذة دار  1989

ورحذل إلذ  فرنسذا  1919جامعة منداد سنة  –كلية الترمية  –المعلميت العالية 
ات أطروحتل  1999وحصل ال  شواد  الدكتورام مت جامعة السورموت سنة 

ملذدم واذيت فذة قسذ  اللنذة العرميذة  فة ا د  ا ندلسةة وااد إل ةالموسومةب 
مكليذذة اآلدا  وتصذذر  الذذ  يديذذل جيذذل مذذت النذذامويت الذذوطنييت وقذذد سذذع  منذذذ 
تصرجذذذذل فذذذذة السذذذذورموت إلذذذذ  إيقذذذذاق الحذذذذ  الذذذذوطنة لذذذذد  المثقفذذذذيت وا دمذذذذا  

 11وقد تحققت أمنيتل معد نجاح ثذور   .العراقييت داايا ال  تأسي  رامطة لو 
مااذذة مذذت الشذذعرا  وا دمذذا  تال مذذل فذذة حذذيت أسذذ  مذذ  ج 1998تمذذوز سذذنة 

ةا ديذذ   التوجذذل اتحذذادا لءدمذذا  واصتيذذر أمينذذا اامذذا لذذل ومسذذؤوال اذذت مجلتذذلب
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ة التة أسومت مدور  الثقافة الجديد ة  أصدر مجلة 1991وفة سنة  .العراقةة
تعرن ا ستاذ الدكتور صذالح صذال  فذة .ايجامة فة تعزيز الح  الوطنة

واالاتقذذذال وصاصذذذة فذذذة العوذذذد الملكذذذة الواشذذذمة  مراحذذذل مذذذت تاريصذذذل للعنذذذت
لل ادد كمير مذت المقذاالت والدراسذات والمحذوث  .وسجت وااتقل مرات اديد 

وكذذذات يوذذذاج   ،التذذذة تعذذذزز الفكذذذر الذذذوطنة التقذذذدمة الذذذديموقرطة فذذذة العذذذرا 
االسذذذذتعمار واإلقطذذذذا  والرجعيذذذذة ويمشذذذذر مالتقذذذذد  والحريذذذذة وقذذذذد تميذذذذز مذذذذالجرأ  

 طمذ  مذت كتمذل كتامذلب .فة المواجوة ونشذر فكذر  الحريذةوالشجااة والصراحة 
ومت كتمذل ا صذر   1999ونشر سنة  ،ةجات كوكتوة و و ترجمة مت الفرنسية

 –وةطيذذذذح صيذذذذالة للشذذذذريح المرتضذذذذ   1999ةمحمذذذذد مذذذذت امذذذذار االندلسذذذذةة 
الحاد  اشر الميالد ة  –وةاشميلية فة القرت الصام  الوجر    1957تحقي 
وةدور ا ديذ  فذة المعركذة ضذد  1998امذاد االشذميلةة  وةالمعتمد مذت 1999

تتضذذمت  وأورا ولذذل أيضذذا كتذذ  صطيذذة ورسذذا ل  1999ة  االسذذتعمار والرجعيذذة
ذكريذذات وطنيذذة ونأمذذل فذذة أت يتصذذد  لدراسذذتوا احذذد تالميذذذم او احذذد محميذذل 

 .وتكوت موضواا لرسالة ماجستير أو أطروحة دكتورام
قرطة التقذذذدمة فذذذة العذذذرا  وقاومذذذت ا تمذذذت المجلذذذة متعميذذذ  الفكذذذر الذذذديمو 

النزاذذذذذة التسذذذذذلطية وا حاديذذذذذة الفكريذذذذذة ورفضذذذذذت كذذذذذل توجذذذذذل اليحتذذذذذر  حقذذذذذو  
 .والذذرأ  اآلصذذر، وحريذذة االجتوذذاد ونشذذرت مقذذاالت كثيذذر  حذذول ذلذذس ،اإلنسذذات

ا تمذذذذذت مالشذذذذذعر العراقذذذذذة مأجنحتذذذذذل المصتلفذذذذذة العرميذذذذذة والكرديذذذذذة والتركمانيذذذذذة 
 .لالنعتذا  مذت االسذتعمار والعموديذةتذداو والسريانية وترجمت المقاالت التذة 

كمذذذذا أولذذذذت الفنذذذذوت ومنوذذذذا الفنذذذذوت التشذذذذكيلية والمسذذذذرح والسذذذذينما الكثيذذذذر مذذذذت 
المثقفذيت والنصذ  ا دميذة والفنيذة التذة  ما تمذا لذلس حقيذت المجلذة  .اال تما 

راحذذذذت تتلقذذذذذح أاذذذذذداد ا صاصذذذذذة وأنوذذذذذا كانذذذذذت تتذذذذذوفر إلذذذذذ  جانذذذذذ  الصذذذذذحح 
  .لعرا  وصارجلوالمجالت العراقية داصل ا

كذذذات ا سذذذذتاذ الذذذذدكتور صذذذالح صذذذذال  يكتذذذذ  افتتاحيذذذات المجلذذذذة متوقيذذذذ  
ة .اة وكانذذت اناوينوذذا معمذذر  فمذذثال كتذذ  مقذذاال افتتاحيذذا انتقذذد فيذذل جامعذذة 
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منذذداد وقذذال إت الفكذذر المرجذذواز  اليمينذذة اليذذزال مسذذيطرا الذذ  الجامعذذة ولعذذل 
واإلداريذذذذذذة اليسذذذذذذارية  مذذذذذت أ ذذذذذذداح  ذذذذذذذا الفكذذذذذذر ةالتفذذذذذذريط مالكفذذذذذذا ات العلميذذذذذذة

ةإت  ةجعجعذة وال طحذذت::ةب وقذال فذة  ذذم المقالذة الموسذومةبة واالسذتوانة موذا
ةمقيذذذت جميذذذ  المشذذذاكل  المنذذذا ل العلميذذذة امومذذذا مقيذذذت دوت تنييذذذر جذذذذر ة و

السامقة ومنوا مشاكل التصطيط الجامعة والمنذا ل العلميذة وتعذادل الشذوادات 
كل الوي ذذة التدريسذذية ونيذذر ذلذذس قا مذذة والعالقذذات مذذ  الذذدول االشذذتراكية ومشذذا

  .ة...دوت حل
ممذذا سذذجل فذذة تذذاريخ المجلذذة أنوذذا كانذذت تٌذذزود مذذالور  مذذت قمذذل الحكومذذة 

دينذار لقذا  إاالنذات حكوميذة تنشذر ا الذ  صذفحاتوا  811وأنوا تقذمن مملذ  
نوذا  ،االصير  وأنوا توز  مت قمل الدار الوطنية للنشر و ة مؤسسة حكوميذة وا 

وأنوذذذا واجوذذذت انتذذذا مذذذت الحذذذز   ،اذذذت الرقامذذذة تنشذذذر مذذذا تشذذذا كانذذذت معيذذذد  
وات صذالح .الشيواة واتواموا مأنوذا تٌذدا  مذت قمذل جوذاز المصذامرات العراقيذة

وحذذذيت توقفذذذت اذذذت الصذذذدور ةصسذذذرت .صذذذال  يريذذذد تعريذذذ  الفكذذذر  الماركسذذذية
يقذذول ا سذذتاذ مثذذر  العذذانة –الصذذحافة فذذة العذذرا  وا د  والثقافذذة ا صذذيلة 

منمذرا حذرا رفيعذا نزيوذا  – 9119أيلذول  11لل ممجلة الصوت اآلصر  فة مقالة
 ة.معيدا ات اإلسفاح والتوريل ودوت أت تسير فة صط اليلي  منوجوا

 ة ازا  مأننة قد ادت إل  كل ا اداد التة صدرت مت مجلذة ةالثقافذة ال
ولكنذة امتلذس ااذدادا المذأ  موذا فذة  ،فذلس يحتا  ال  وقت طويل وتفذر  تذا 

متذذذة الشصصذذذية وسذذذأحاول أت ٌأٌاطذذذة فكذذذر  اذذذت المجلذذذة مذذذت صذذذالل  ذذذذم مكت
نقذذرأ فضذذال اذذت  1991ففذذة العذذدد السذذام  الذذذ  صذذدر فذذة    سذذنة .ا اذذداد

الكلمذذة االفتتاحيذذة للذذدكتور صذذالح صذذال  والمعنونذذة ةجعجعذذة والطحذذتة التذذة 
كمذذا نقذذرأ مقذذاالت مومذذة منوذذا مقذذال امذذا  فاضذذل السذذعد   .اشذذرنا إليوذذا انفذذا

ي  الصذذزت والذذر  فذذة منطقذذة الذذزا  الصذذنيرة ومقذذال الذذة اجيذذل منوذذل ةمشذذار 
ةحركة التحرر الوطنة للشع  العراقة مت سمعينات القرت التاس  اشر حت  

فذذة العذذدد أمذذوا  منوذذا العلذذ  والحيذذا  وأصمذذار الميذذة ة. الحذذر  العالميذذة ا ولذذ 
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 .قذذافةو را  ومناقشذذات واذذال  القصذذة وفذذة المسذذرح واذذال  الكتذذ  والنشذذاط الث
نقذذذرأ قصذذذة ةسذذذعاد والويكذذذلة لعمذذذد الواحذذذد محمذذذد ومسذذذرحية مذذذت ثذذذالث فصذذذول 

 .لحس  اي يحي  ةةاالحتجا  معنواتب
الذذذذ  أنوذذذت مذذذل المجلذذذة  1991الصذذذادر فذذذة كذذانوت ا ول  11وفذذة العذذذدد 

احذد اشذر اذددا نقذرأ ة را  صذريحة  1991ااموا ا ول وقد صدر منوذا سذنة 
 1991ر فة منتصذح شذور تشذريت الثذانة حول ميثا  العمل الوطنة ةالصاد

ليكذذذذذوت أساسذذذذذا لجموذذذذذة وطنيذذذذذة تقدميذذذذذة موحذذذذذد  تضذذذذذ  كذذذذذل ا حذذذذذزا  والقذذذذذو  
و ناس مقاالت منوا مقال الدكتور محمود الحمي  ةأزمة  .والعناصر السياسية

ا جوذذذذز  اإلداريذذذذة والتطذذذذور االقتصذذذذاد  فذذذذة العذذذذرا  ة ومقذذذذال الينوزيمسذذذذتيح 
ة  لعلميذذذذة التكنولوجيذذذذة وتناقضذذذذات الرأسذذذذماليةالثذذذذور  ا المتذذذذرج  اذذذذت الروسذذذذية ة

 ."1920 ومقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة التلعفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ةحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذور 

مقاالت وقص   0991تضمت العدد الصام  مت المجلة الصادر فة ماي  
اثر التكويت الجيوموليتيكة للعرا   وقصا د فوناس مقال لجميل كاق  المناح ة

كمذا  .ة حذ  واالنسذانية.ال. مننذوا  ومقذال شذامل امذدالقادر ة ،ة ال  سياسذتل
وثمذذذة  .نشذذذرت المجلذذذة مذذذذكر  المفصذذذوليت السياسذذذييت فذذذة شذذذركة نفذذذط المصذذذر 

 .ة الرسكيت كالدويل ترجمة محمد كاق  العيال ةاالمنة قصة معنواتب
 نذاس مقذال  1991السنة الرامعة الصادر فة حزيرات  -فة العدد الساد  

فال اذت التوقيذ  و ذو افتتاحة انل  القت انل للدكتور صالح صال  نشر نٌ 
وفذذذة العذذذدد  .ة ول دور المسذذذتقليت فذذذة الحيذذذا  السياسذذذية والثقافيذذذةةحذذذ بمعنذذذوات

اذرن وتحليذل الذدكتور ة  1999تمذوز  –يوليذو  91ةدراسذة تحليليذة اذت ثذور  
ةأننيذذة الفذذرح المفقذذودة لحسذذت موذذد   جمذذال مجذذد  حسذذيت وقصذذيد  معنذذواتب

ة اإلسذذالمةة لفاضذذل امذذدالرزا  المحنذذة ومقذذال ةالمرمذذد وأثذذرم فذذة الفكذذر العرمذذ
تأليح جمال  المنا  وفة اال  الكت  ثمة متامعة لكتا  ةالمصريوت والحر ة

 النيطذذذانة اذذذرن وتعليذذذ  حذذذالل السذذذيد وقذذذا  صالذذذد القيسذذذة معذذذرن وتحليذذذل
ة و نذذذذاس رسذذذذا ل ثقافيذذذذة مذذذذت  ةثالثذذذذة أفذذذذال  تتحذذذذدث اذذذذت القضذذذذية الفلسذذذذطينية
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 .الموصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ومامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل والمنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ومنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداد

السذذذنة الصامسذذذة كذذذات فيذذذل الكثيذذذر مذذذت المقذذذاالت  – 1999نيسذذذات  وفذذذة اذذذدد
والمتامعذذذات فمذذذت المقذذذاالت مقذذذال للذذذدكتور محمذذذد الذذذة الشذذذوار  اذذذت ةالثذذذور  

لركذامة اودراسذة امذدا مير  ة مذدصل قيذا  الوحذد  اليمنيذة ..الديمقراطية اليمنيذة
مصذذر  ة وحذذوار مذذ  المذذؤرا ال قذذوا ر االنعذذزال فذذة الثذذور  الديمقراطيذذة اذذت ة

 ،الدكتور محمذد أنذي  اجذرام جذالل السذيد معنذواتب ةقضذايا ومعذارس وذكريذاتة
الكات  ضمير ة :ومقال ترجمل ات الروسية الدكتور جليل كمال الديت معنوات

وقد أجرت المجلة لقا  م  الشاار الكذرد  محمذد  .ة  ياكالنوحة العصرة ل
السينما للحرية وفة مجال الفنوت كت  سعد الديت صضر ات ة .صالب ديالت

والسذذذذذال ة ووقذذذذذح الناقذذذذذد اذذذذذادل كامذذذذذل انذذذذذد أامذذذذذال الفنذذذذذات التشذذذذذكيلة رافذذذذذ  
 يحي  الذذ  يقذول وفة اال  القصة نشرت المجلة قصة حس  اي .الناصر 

فة الشعر كانت ثمة قصذيد  للذدكتور  .وجليدة ..وقصة لسميب مدانات ةدح 
تامعذذذذة المجلذذذذة  ذذذذذا فضذذذذال اذذذذت م .لميذذذذاتة معنذذذذواتب ةالعشذذذذ  والسذذذذوطةااذذذذادل 

  للنشاط الثقافة فة المحافقات وفة منداد
كذذذات للذذذدكتور  1999العذذذدد الصذذذام  للسذذذنة الصامسذذذة الصذذذادر فذذذة مذذذاي  

 .ةالتضذذامت العرمذذة مذذيت االداذذا  والتطميذذ ة صذذالح صذذال  افتتاحيذذة معنذذواتب
وفة ما  الدراسات نقرأ دراسة ات ةالثرو  الحيوانية فة العرا  وطر  تنميتوا 

دراسذذذات مترجمذذذة منوذذذا دراسذذذة معنذذذواتب ةتزويذذذر  ة كذذذاق  منذذذاح وثمذذذةةلجميذذذل 
وتذرج  مذدر  حسذوت  .المؤرصيت المرجوازييت وأسما   زيمة التحالح الوتلذر ة

وتذذذذام  جاسذذذذ  المطيذذذذر ةالنذذذذدو   .فريذذذذد مقدمذذذذة كتذذذذا  الطريقذذذذة لستانسالفسذذذذكة
 ونشذرت المجلذة قصذا د شذعرية منوذا .العالمية لمركز دراسات الصلذيل العرمذةة

وفذذة اذذال  القصذذة كانذذت  نذذاس قصذذة  نشذذيد الذذ  نذذز  ةةقصذذيد  مسذذل  موذذد  
ة وكانذذت ثمذذة متامعذذات  لسذذال  القراذذاو  ة أننيذذة طفوليذذة تنذذزو صذذحرا  دمويذذة

لجديذذذد الكتذذذ  فأمينذذذة النقذذذا  ارضذذذت ةدليذذذل القذذذارة الذذذذكة الذذذ  المرجوازيذذذة 
ا ة وامد الننذة المذالح اذرن كتذا  ةسذير  وذكريذات ثمذانيت اامذ ،ة المصرية
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أمذذا ماجذذد  مذذوري  فقيمذذت مذذا أنجزتذذل الثقافذذة الجما يريذذة فذذة  .لنذذاجة شذذوكت
 .1999-1991مصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالل السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنوات الصمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

لإلاالنذات  كميرا أنوا أصلت مكانا   ،ونحت نؤرا لمجلة الثقافة ،مما يج  ذكرم
والتوذذذذانة مالمناسذذذذمات الوطنيذذذذة والحزميذذذذة فذذذذة نوايذذذذة صذذذذفحاتوا وكانذذذذت  ذذذذذم 

وذذذا مذذت وزار  اإلاذذذال  لقذذذا  ممذذذال  ماليذذة تعينوذذذا فذذذة تسذذذديد اإلاالنذذات تمذذذنب ل
كمذا كانذت كنير ذا مذت صذحح ومجذالت  .أثمات الطم  وروات  العامليت فيوا

العذذرا  تنشذذر أقذذوال وأحاديذذث ر ذذي  الدولذذة ا سذذم  احمذذد حسذذت المكذذر ونا مذذل 
السذذذنة السادسذذذة  1999فذذذة تمذذذوز  .وتضذذذ  ذلذذذس فذذذة صذذذدر صذذذفحتوا ا ولذذذ 

صذذذدر العذذذدد السذذذام  مذذذت المجلذذذة وفيذذذل مقذذذال افتتذذذاحة موذذذ  للذذذدكتور صذذذالح 
ة تحذذذدث فيذذذل اذذذت  ةالصذذذرا  الفكذذذر  فذذذة الجامعذذذات العراقيذذذة صذذذال  معنذذذواتب

حذذذالتو  الذذذ  التقااذذذد النتمذذذا اتو  الفكريذذذة التذذذة  محذذذاوالت فصذذذل ا سذذذاتذ  وا 
والسذذنوات  0959 1956تتنذذاقن مذذ  مذذا يريذذدم الحذذاكموت وقذذد حذذدث  ذذذا سذذنة

الالحقذذة وأضذذاح أت الصذذرااات االجتماايذذة والسياسذذية والفكريذذة التذذة تحتذذد  
محاولذذة  إتوقذذال  .فذذة المجتمذذ  اليمكذذت إال أت تذذنعك  فذذة أروقذذة الجامعذذات

 .صداة كمير  إالتحييد الجامعات واستقالليتوا لي  
ة فذة الثذور  الدا مذ ة فذة حقذل الدراسذات نقذرأ دراسذة لموذد  النجذار معنذواتب

الشذعر ا سذود الحذديث  ة ودراسذة لمحسذت الصيذاط معنذواتب العصر اإلسذالمةة
اندريذذل وفذذة حقذذل السذذينما ثمذذة مقذذال اذذت ة .مذذيت االحتجذذا  اإلنسذذانة والثذذور ة

المصر  المولونة المعروح وفة الشعر  ناس قصا د منوا قصيد  ةشذقية ة فايدا
قصذة معنذواتب ةالحذداد  ولسذعد الذديت حسذت .لعمد الواحذد محمذد فة رمطة القمرة

 ةيلي  مالفالح الفصيبة وقا  الة التلعفر  معرن كتا  ةالثور  العراقية الكمر 
 ةللذدكتور امذداي الفيذان وتذام  جاسذ  المطيذر أامذال ةنذدو  منذداد االقتصذادية

 .0991التة اقدت ميت ا ول والرام  مت حزيرات 
 1999أيلذول  –فة ا  الصادر  9و 8 ذمجلة الثقافة فة ادد ا المزدو  ال

السذنة السادسذذة كتذ  ا سذذتاذ امذد الننذذة المذالح اذذت ةإضذرا  القصذذاميت فذذة 
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وكت  نال   لسذا اذت ةالمذرأ  فذة اذال  حنذا مينذا الروا ذةة  ،ة1999الموصل 
ولحلمذذة سذذال  قصذذيد  معنذذواتب ةكتامذذة الطفذذل والمحيذذر  ة وتذذام  الذذدكتور جليذذل 

ل تنوذذدات ا ميذذر العرمذذةة وكذذذات شذذفي  الكمذذالة فذذة ديوانذذ ةمذذ   كمذذال الذذديت
للمصر  رسالة ثقافية تامعوا اليذا  المذا  محمذد وكتذ  مصذطف  أمذو النصذر 

وقذذذذذذذد  اذذذذذذذادل كامذذذذذذذل قذذذذذذذرا   فذذذذذذذة تذذذذذذذذو  اللوحذذذذذذذة  ةةالجمذذذذذذذد قصذذذذذذذة معنذذذذذذذواتب
وكذذات للذذدكتور امداإللذذل الصذذا   قصذذيد  جميلذذة معنذذوات بة ومالذذدم  .التشذذكيلية

 بيمتسموت ة جا  فة مطلعوا
 .ميروت.ميروت

 صناد  مناد  دما 
 يا نامة الدصات والزنود وا شال  اذ يعر  الوما  

 الح  أت نموت فة الحمي 
 .يا مصام  ا طفال و.وات يضة  المقت فة العيوت
 الزاجل اذ يحدو المني  والوا 
 ات موس  الح  اطل فأمتسمة

 فاتنة العصر امسمة
 النا  يمسموت مالدمو 
 النا  يوتفوت مالز ور

 ...معضو  فتور  الشمو يعانقوت 
 ميروت تنون مالشودا 
 سانتيانو تشر  مالشودا 

 ..طوفات ا سما 
  ذا زمت الزاجل والشودا 

كانت مجلة الثقافة تطم  فة دار الجاحق للطمااة والنشر فة حيت تولذت 
دار الحريذذذذة للطمااذذذذة طمذذذذ  نالفوذذذذا وتولذذذذت الذذذذدار الوطنيذذذذة للنشذذذذر والتوزيذذذذ  

الذذذ  أتذذاح للكثيذذر مذذت القذذرا  داصذذل العذذرا  وصارجذذل  واإلاذذالت توزيعوذذا ا مذذر
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الحصذذول اليوذذا ميسذذر وكذذل تلذذس المؤسسذذات كانذذت حكوميذذة ولوذذذا اسذذتمرت 
ةالثقافة ة فة تأدية رسذالتوا فذة نشذر الفكذر العلمذة التقذدمة وقذد مذدأت تقوذر 
الذذذ  النذذذالح الذذذداصلة للمجلذذذة فذذذة أواسذذذط السذذذمعينات أت صذذذاح  االمتيذذذاز 

الذذذدكتور صذذذالح صذذذال  وفذذذة العذذذدد السذذذام  مذذذت السذذذنة ور ذذذي  التحريذذذر  ذذذو 
كتذذ  ر ذذي  التحريذذر افتتاحيذذة نشذذرت  1999السذذامعة الصذذادر فذذة تمذذوز سذذنة 

نقاط ال  الحذروحة وكانذت  ..نفال مت التوقي  معنوات ةحول الوض  الثقافة
افتتاحيذذذة جري ذذذة مذذذ  انذذذل استشذذذود مذذذأقوال وصطذذذ  رسذذذمية وممذذذا تطذذذر  إليذذذل 

فذذة الحيذذا  الثقافيذذة ووقذذح انذذد مكذذامت الصلذذل وامذذرز  اإلشذذار  إلذذ  وجذذود صلذذل
 ةانعدا  حرية التعميرة و و  ذم المكامت ماأسمل ةضي  االف  الفكر  الثور ة

اذذذذد  قيذذذذا  ة ةالرقامذذذذة التذذذذة تعيذذذذ  النشذذذذاط الثقذذذذافة ة وةالمشذذذذكلة الطماايذذذذة ة و
 .ةالجامعات مدور ا فة التوجيل الثقافة

اديذذد  منوذذا مقذذال موذذد  النجذذار  فذذة حقذذل الدراسذذات كانذذت  نذذاس مقذذاالت
ة ومقالذذة الذذدكتور فيصذذذل  ةدراسذذة نقريذذة فذذة جذذدول الجموذذة الموحذذد  والطمقذذة

ة ومقالذذة موذذا  شذذعمات ةقذذرا   فذذة  درا  ةمذذارك  فذذة حديقذذة الفلسذذفة اليونانيذذة
وتذذذرج  امدالسذذذال  رضذذذوات مقالذذذة تومذذذا   ة اورا  الحركذذة الطالميذذذة المصذذذرية
وأثذذذذار أسذذذذتاذ الفلسذذذذفة العراقذذذذة  .السياسذذذذةة جيذذذذرا  ةمذذذذارك  ونقذذذذد االقتصذذذذاد

المعروح مدنة صالب ةقضية إااد  منا  كالسيس الط  العرمة فذة التذداصل 
 أد  الفولكلور الكذرد ةة وفة الثقافة الكردية كانت  ناس دراسة ات .العلمةة

وحذول تأسذي   .للدكتور از الديت مصطف  رسول ترجمة جالل حسذيت ورد 
 .ت كانت رسالة القا ر  لصالح ايس اتحاد الكتا  المصريي

لقذد اسذتقطمت مجلذذة الثقافذة اذذدد كميذر مذذت الكتذا  التقذذدمييت العذر  مذذنو  
السنة الثامنة الصادر فة تموز  –صالح ايس  الذ  كت  فة العدد السام  

دراسة متميز  ات اإلصوات المسلميت فة حيت كت  صالح الديت زكة  1998
يجية اذت الفكذر الصذويونة وفذة العذدد قصذيد  مت القا ر  أيضا دراسذة إسذترات

ة. وفذة اذال  الكتذ  لصذ    ذوميرو  فذة ليمذات طذر ة :لمود  مند  معنذوات
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الروا ذذذذذة والقذذذذذا  ذو النذذذذذوت أيذذذذذو  كتذذذذذا  ةالشصصذذذذذية المحمديذذذذذة ة للشذذذذذاار 
وتذام  اذادل .معروح امدالننة الرصافة ول  يكتح مالتلصي  مل ال  اليل

ة حذذيت تذذام  فيصذذل نذذور الذذديت الذذدما  واقذذ  كامذذل الواقذذ  الفنذذة فذذة العذذرا  فذذ
 .و مو  الثقافة الكردية
السذذنة التاسذذعة مذذت مجلذذة  –صذذدر العذذدد ا ول  1999فذذة كذذانوت الثذذانة 

وقذذذذذد كتذذذذذ  ر ذذذذذي  التحريذذذذذر الذذذذذدكتور صذذذذذالح صذذذذذال  كلمذذذذذة قصذذذذذير  .الثقافذذذذذة
المجلة  إتةالثقافة تمدأ ااموا التاس ة قال فيوا  وافتتاحية وكات انوات الكلمةب

قطعت ثمانية أاوا  تجذاوزت فيوذا كثيذرا مذت العقمذات وحطمذت كثيذرا  أتومعد 
 مت العوا   مفضل معاونة قرا وا وكتاموا وا جوا  المشجعة التة أحاطتوا...
ة وأضذذاح أت المجلذذة و ذذة تمذذدأ ااموذذا التاسذذ  اشذذد ازمذذا الذذ  المضذذة قذذدما 

سذذوا  الذذ  جانذذ  فذذة أدا  رسذذالتوا الثقافيذذة ونشذذر الفكذذر العلمذذة التقذذدمة واإل
المية والرجعيذة المتصلفذة  فة مكافحة جمي  ا فكار الال ا صر الثور   أجوز 

مت اجل منا  ثقافذة الميذة ثوريذة حقيقيذة تذدا  الجوذود الممذولذة لمنذا  مجتمذ  
ةصرصة  أما االفتتاحية فكانت معنواتب ....ة.اشتراكة ديمقراطة متقد  مزد ر

قمل فوات االواتة قال فيوا إننا الننتفذ  معلما نذا  أنقذوا المنا والمانا استناثةب
ننوذل مذت الموذ   أتالنريذد  إننذا ..وأننا نجوذل كيذح نفجذر طاقذاتو  اإلمداايذة

إننذذا النفذذتب الطريذذ  أمذذا  إمكانذذاتو  الوا لذذة لكذذة  ..النزيذذر ومعذذرفتو  الجياشذذة
حقيقذذة الااذذدوا ال إننذذةمذذل  ..تنتقذذل كاملذذة الذذ  الجيذذل الجديذذد وا جيذذال القادمذذة

نطمذر  ذذم المنذام  الثذر   أتنض  العقمات اما  كل ذلس ونحاول  أنناقلت  إذا
ونمنعوذذذا مذذذت التذذذدف  واالنطذذذال  وأننذذذا نتعجذذذل تكفذذذيت  ذذذذم الطاقذذذات العلميذذذة 

تقد  كل ثمار ا اليانعة واطا وا الوفير ال  المجتم   أتالوا لة وتشييعوا قمل 
وكانذذت مناسذذمة  ...ة.در الحيذذا تنذذا أتمذذل ونذذدفنوا فذذة او  الحيويذذة حتذذ  قمذذل 

 ذذذا الكذذال   ذذو تعليمذذات وزار  التعلذذي  العذذالة والمحذذث العلمذذة مذذأت يكذذوت دوا  
ا ساتذ  ممتدا مت السذااة الثامنذة صذماحا حتذ  الصامسذة اصذرا وصذت  مقالذل 

لذزا   متنفيذذ ذلذس موقذح صذاط  والواجذ   ا سذاتذ مالقول ات تعليمات الذوزار  وا 
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ا سذذتاذ الكثيذذر  ومنوذذا المحذذث واإلشذذراح الذذ  طلمذذة يقتضذذة معرفذذة واجمذذات 
وحضذور المذؤتمرات وات املوذ  اليقتصذر  واإلرشذادالدراسات العليا والتدري  
نمذذذذذذذا يتعذذذذذذذد  ذلذذذذذذذس إلذذذذذذذ  الميذذذذذذذت أروقذذذذذذذةالذذذذذذذ  تواجذذذذذذذد   فذذذذذذذة   .الجامعذذذذذذذة وا 

فذذذة العذذذدد دراسذذذات وقصذذذ  وشذذذعر ومتامعذذذات ثقافيذذذة ومكتمذذذة الثقافذذذة وكتذذذ  
الدراسذذات دراسذذة اذذادل امذذدالعال اذذت السذذينما  ومذذت.مترجمذذة وكتذذ  لذذ  تتذذرج 

ا رمعينذات والصمسذينات والسذتينات والسذمعينات وفذة  بتالعرمية فة نصح قر 
ة  الشعر ثمة قصا د منوا قصيد  احمد محمد الذة ة ذواج  فذة ليذل الشذواد 

وقذذد اذذرن حسذذيت العذذزاو  كتذذا  الشذذعر السياسذذة العراقذذة فذذة القذذرت التاسذذ  
ة وقذذد كتذذ  الذذدكتور موذذد  المصزومذذة مقذذاال اذذت اللنذذة اشذذر إلمذذرا ي  الذذوا ل

 .العرميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة مااتمار ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أمانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة نتحملوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا جميعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

دراسذذات  1999السذذنة التاسذذعة الصذادر فذذة    سذذنة  –نقذرأ فذذة العذذدد الثذامت 
مشذذاكل ملكيذذة ا رن فذذة الوذذالل الصصذذي   منوذذا دراسذذة دوريذذت وارنذذر اذذت ة
كتور احمد اثمات أمو مكر ات ودراسة الد ،فة القرت التاس  اشر والعشريتة
وكتذ  مثذر  العذانة دراسذة اذت ةالمذرأ  فذة  ة ةالمسألة الكردية فة اود السذال 

وكذذذات لعلذذذة فذذذواز قصذذذيد  معنذذذوات ةالموزلذذذة ة واذذذرن امذذذد الذذذرزا   ."المسذذذرح
 –وفذذذة العذذذدد التاسذذذ  .ميمذذذار كتذذذا  ديذذذوات نذذذالة للذذذدكتور معذذذروح صزنذذذل دار

تذذرج  إمذذرا ي  منصذذور دراسذذة جذذاس  1999السذذنة التاسذذعة الصذذادر فذذة أيلذذول 
كذذرام  اذذت ةالسياسذذة والتذذاريخ والثقافذذة فذذة مصذذر امدالناصذذرة وكتذذ  احمذذد 
القصذذذذذير دراسذذذذذة اذذذذذت ةمعذذذذذن المقذذذذذوالت النقديذذذذذة لعلذذذذذ  االجتمذذذذذا  المرجذذذذذواز  
المعاصرة وفة العدد قصيد  لقاس  امدالرضذا الحكذي  ةأنذت الذدم  مذيت العذيت 

ترتيذذل لصذذاح  الذذزنلة واذذرن ة :معنذذواتوالحاجذذ ة وقصذذيد  جنذذات الحذذالو  
احمد امدالمجيد كتا  اادل كامذل ةالمصذادر ا ساسذية للفنذات التشذكيلة فذة 

ثذذالث قصذذا د للشذذاار نذذوزاد ةوفذذة الثقافذذة الكرديذذة تذذرج  جذذالل ورد   .العذذرا ة
 19و11صذذذدر العذذذددات  1999كذذذانوت االول  –وفذذذة تشذذذريت الثذذذانة  .رفعذذذتة

ة  ل الذذديالكتيس العال ذذة مذذيت المثاليذذة والماديذذةوفيذذل دراسذذة لنجيذذ  سذذرور ةمذذنو
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ودراسة الدكتور رضا محست القريشة ات ةالمضموت االجتمااة فذة مذواكير 
نشرت المجلة قصا د اديذد  منوذا قصذيد  حميذد شذكر  .الشعر الشعمة القدي ة

ةامذذذذرأ  فذذذذة ذاكذذذذر  ا مذذذذ ة وفذذذذة اذذذذال  الكتذذذذ  تذذذذام  الذذذذدكتور قنمذذذذر الطويذذذذل 
ة وتامعذت المجلذة توصذيات الملتقذ  االول  لميصا يل نعيمذةةالمجمواة الكاملة 

 .للقصة الكردية
دصلت مجلة الثقافة سنوات الثمانينات مت القرت الماضة و ة تنذ السذير 

وقذذذد حمذذذل  .لترسذذذيخ أقذذذداموا فذذذة صارطذذذة السذذذاحة الثقافيذذذة العراقيذذذة المعاصذذذر 
مومذذذة  مقذذذاالت 1981السذذذنة العاشذذذر  الصذذذادر فذذذة حزيذذذرات  –العذذذدد السذذذاد  

منوذذذذا مقذذذذال للذذذذدكتور اذذذذامر حسذذذذت فيذذذذان اذذذذت ةمذذذذواكير التجديذذذذد فذذذذة الفكذذذذر 
السياسذذة واالجتمذذااة فذذة العذذرا  ة ومقذذال حسذذيت ألجليلذذة ةالعمذذل الجمذذااة 

ومقذال الذدكتور نذور  جعفذر ةمنذا ل  والسصر  فة العرا  فذة العوذد العثمذانة ة
الفنذذذات  وكتذذذ  اذذذادل كامذذذل اذذذت .ة الترميذذذة الصاصذذذة وأسذذذالي  التذذذدري  فيوذذذا

التشذذكيلة اردا  كاكافيذذات وقذذد نشذذرت فذذة العذذدد مضذذعة قصذذا د منوذذا قصذذيد  
 : ة قذذذذذذذذذذذذذذذذال فذذذذذذذذذذذذذذذذة مطلعوذذذذذذذذذذذذذذذذا الصريذذذذذذذذذذذذذذذذح رشذذذذذذذذذذذذذذذذد  العامذذذذذذذذذذذذذذذذل ة

  ل رحل الصح  والعشير
 وملنا الكا  والسمير
 واافنا والحما  يدنو

 ومقلة درموا نوار الحما  وااليس والز ور
 يملوا الكحل والذؤور

 تسا ل الدر  با  در 
 طونا  و االصيراذا ص

 نريد ات نؤر  الصزام 
 ويضحس الصمب والطيور
 يا از ما اتع  الليالة

 تشدنا حيثما تسير
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ةالكذذوامي ة وتذذام  اجيذذل نعذذي   كانذذت ثمذذة قصذذة لعمذذد اللطيذذح اذذوا  معنذذوات ب
قذذد  الذذدكتور صذذالح  .جذذامر كتذذا  ةالقذذي  الحضذذارية فذذة شذذعر ممذذدوح الذذواتة

نوت االتحذذاد العذذا  لءدمذذا  والكتذذا  صذذال  للعذذدد ممضذذعة مالحقذذات حذذول قذذا
  .والذ  طال انتقارم  1980لسنة  91فة العرا  رق  

كتذذذذذ   1981السذذذذنة العاشذذذذذر  الصذذذذادر فذذذذة أيلذذذذول  –وفذذذذة العذذذذدد التاسذذذذ  
ةالديمقراطيذذذذذذة والحذذذذذذوار  الذذذذذذدكتور صذذذذذذالح صذذذذذذال  مقذذذذذذاال افتتاحيذذذذذذا معنذذذذذذواتب

اذذذامر حسذذذت وتضذذذمت العذذذدد مذذذوادا اديذذذد  منوذذذا مقذذذال الذذذدكتور ة الذذذديمقراطة
فيذذان اذذت ةمقذذا ر التجديذذد فذذة الفكذذر السياسذذة واالجتمذذااة المعاصذذر فذذة 

المطل فة المسرح التراثةة وكات فة العدد مجمواة ةالعرا ة ومقال المسناو  
مت القصا د منوا قصيد  حست امد الساد  حست الموسومة ةامة واقح مينك  

مذرت منتشاشذفيلة الذذ  فأقتلومة وفة اال  الكت  كانت  نذاس متامعذة لكتذا  ال
فذة  .العذرا  فذة سذنوات االنتذدا  المريطذانةةة ترجمل الذدكتور  اشذ  التكريتذة

العدديت الساد  والسام  انفة الذكر كات ال  النالح الثانة للعذدد السذاد  
لوحذذة للفنذذات التشذذكيلة اردا  كاكافيذذات وفذذة العذذدد التاسذذ  لوحذذة للفنذذات سذذعد 

مجلذة كمذا اشذرنا الذ  ذلذس مذت قمذل ويمذدوات الطا ة وتلس سنة سارت اليوذا ال
 ذذذذا التوجذذذذل  ذذذو مقصذذذذد تعزيذذذذز الذا قذذذة الفنيذذذذة للقذذذذرا  والتعريذذذح مرمذذذذوز الفذذذذت 

  .التشكيلة فة العرا 
السذذذنة الثانيذذذة اشذذذر  فذذذة  –صذذذدر العذذذددات السذذذاد  والسذذذام  مذذذت المجلذذذة 

وقد اصتف  اس  سكرتير  التحرير الدكتور  سعاد محمذد  1989تموز  – حزيرات
ضذذر ومقذذة اسذذ  الذذدكتور صذذالح صذذال  مااتمذذارم صذذاح  المجلذذة ور ذذي  ص

ضذذ  العذذدد مذذوادا اديذذد  منوذذا قصذذيد  شذذاار العذذر  ا كمذذر محمذذد  .تحرير ذذا
كاوليذة  –ة وامدم الجموريذة نجريذة  .اُمدم الجمورية.النجرية جوا ر ةالمود  

  بتسكت مضواحة الكرا ومعوا قرد ا المدلل ةممروسة ووما جا  فيوا
 دم يا امنة الطر اام

 ويا معسولة الشن 
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 ويا معزولة النصفيت
 .ومقتر .ممتعد

 كرج  الحا س النول
 منسل المطرح القش 
 ويا موزوز  الصطوات
 ل  تصط  ول  تص 

والذذ  صذذعيد المقذذاالت  نذذاس مقالذذة للذذدكتور احمذذد اثمذذات أمذذو مكذذر ةاذذت 
أول إضذرا   ة ة ومقذال شذوا  احمذد الحميذد اإلنسات الجديد والوندسذة الوراثيذة

 ة ومقال ةاالسذتعمار وأامذال السذصر  فذة الجزا ذرة فة تاريخ الصحافة العراقية

جذذذذذار   الذذذذذدكتور  حيذذذذذا  شذذذذذرار  ترجمذذذذذت قصذذذذذة تورنينيذذذذذحة .لجليلذذذذذةالحسذذذذذيت 
روديلوح وفة اال  الكت  وقذح الذدكتور إمذرا ي  كمذة انذد كتذا  ةالجذدل فذة 

 .لروزنثال  ةكتا  رأ  المال
السذذذنة الثانيذذذة اشذذذر  الصذذذادر فذذذة  –رامذذذ  والصذذذام  فذذذة العذذذدد المذذذزدو  ال

لجذذذوا ر  اوجذذذل الذذذدكتور صذذذالح صذذذال  تحيذذذة الذذذ   1989مذذذاي   –نيسذذذات 
لمناسذذمة ملونذذل الثمذذانيت مذذت العمذذر وأ ذذد  الذذدكتور محمذذد حسذذيت ال ياسذذيت 
الجذذوا ر  قصذذيدتل ةأمذذا الشذذعرة وكتذذ  الذذدكتور إمذذرا ي  السذذامرا ة اذذت تلميذذذم 

العذذذالمة تذذذذرج  منيذذذر امذذذذد  ا د شذذذ  الطعذذذذات ومذذذت الذذذذ  تذذذوفة الذذذذدكتور  ا
لذذولي  سذذارويات ونقذذد الذذدكتور داؤود سذذلو  ة  ةا ميذذر قصذذة ةالمصذذماح اليذذدو 

 .قصة العرمةة لشاكر جامر
نجد نعيا للدكتور  1981كانوت الثانة  –السنة الثالثة  –وفة العدد ا ول 

كذانوت ا ول  فيصل السامر المؤرا العراقة الكمير والذذ  تذوفة فذة منتصذح
كمذذا تضذذمت العذذدد مقذذاالت منوذذا مقالذذة الذذدكتور حسذذيت قاسذذ  العزيذذز  .1989

اوامذذذذل التفااذذذذل الحضذذذذار ة كمذذذذا تذذذذرج  الذذذذدكتور نفذذذذور صذذذذالب ة :الموسذذذذومة
ونشذذرت المجلذذة قصذذة  .امذذداي قصذذ  كرديذذة للقذذا  احمذذد محمذذد إسذذماايل
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لسذذذيد   ة لعمدالمجيذذذد لطفذذذة ونشذذذرت المجلذذذة قصذذذيد  ةمقذذذاط  ةإصذذذرار كاللعنذذذة
 .الما  والنارة لجعفر حسيت احمد

نقذذذذرأ  1981كذذذذانوت الثذذذذانة  –السذذذذنة الرامعذذذذة اشذذذذر   –وفذذذذة العذذذذدد ا ول 
مقذذاالت منوذذا مقذذال ةاللقطذذة والرسذذ  السذذينما ة فذذة الحذذر ب لحسذذات مذذو الذذة 
ومقذذال الذذدكتور شذذاكر نذذور  ةاالنتذذرا  فذذة الفكذذر الماركسذذةة وكتذذ  الذذدكتور 

ماجذذد العامذذل كتذذ   .ةمسذذا ل فذذة التذذراثة واتبحسذذيت قاسذذ  العزيذذز مقذذال معنذذ
وكتمذت الذدكتور   .وأ لذةة ..إلذ  إصذوتة ..قصيدتات إل  أمةب ةقصيد  معنوات

أزمذذة الرأسذذمالية والمذذديل االشذذتراكةة وتذذرج  الذذدكتور ةسذعاد محمذذد صضذذر اذذت 
وأسذومت رسذذمية محيذذم   .اذدنات حسذذيت احمذد قصذذيدتات لشذذاار  مذت ارمينيذذا

ونشذرت المجلذة ارضذا لمجلذة اتحذاد  .الذزور  ةب ةعنواتزاير فة كتامة قصة م
السذنة  –وفة العدد الثذانة  .كت  فلسطيت ةالكرملة كتمل سعد صالح صال 

كت  الدكتور صالح صال  افتتاحية  1981الرامعة اشر  الصادر فة شماط 
 ذذذذم ا زمذذذة الحذذذاد  التذذذة شذذذملت ة معنذذذواتب ةأزمذذذة التعلذذذي  العذذذالة فذذذة العذذذرا 

اريذذة والترمويذذة والتعليميذذة والعلميذذة والمتمثلذذة مالفوضذذ  التذذة ماتذذت جوانمذذل اإلد
تضذر  أطناموذا فذة مجذالت اإلدار  والمنذا ل واالمتحانذات وأسذالي  التذذدري  

ح العذذدد دراسذذات .والقذذرارات الجامعيذذة والتفذذريط مالكفذذا ات المشذذرية الجامعيذذة
 .ر المذوت ةارانذوت فذة فصذل النذزول الذ  ديذاةمنوا دراسة ازيز السيد جاس  

قصذذيد  اذذدنات ةونشذذرت المجلذذة  أميذذاتب أمذذا رشذذد  العمذذل فلذذل قصذذيد  معنذذوات
ةدورية  ادنات حسيت احمد لل قصة معنواتب الحدا   تنس  اشاقواة الصا  ة
أمذذذا  .ة وتذذذرج  الذذذدكتور جميذذذل نصذذذيح رسذذذالة ميلينسذذذكة الذذذ  نونذذذول قتاليذذذة

ور  االشذذتراكية الذذدكتور  سذذعاد محمذذد صضذذر فترجمذذت مقذذال صذذو   وكيذذوا ةالثذذ
وتذذرج  وصذذذفة حسذذت ردينذذذة اذذت الكرديذذذة  .والمنذذا  االشذذتراكة فذذذة الصذذيتة
 جذذذر  ة واذذذرن سذذعد صذذذالح صذذذال  ديذذذوات .قصذذا د للشذذذاار صليذذذل د ذذذوكة

وفذة اذال  الكتذ  ثمذة اذرون منوذا اذرن لكتذا   .لرشذد  العامذلة اا لوات
ة لصذذذالحاوتذذذام  صالذذذد  الذذذدكتور احمذذذد مطلذذذو  ةحركذذذة التعريذذذ  فذذذة العذذذرا ة
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كتمل جميل  ةاإلنسات فة لوحات ايس  امداي ة وفة العدد شوريات منوا ما
ةواقذذ  الذذدراما التلفزيونيذذة  قذذوا ر فذذة وسذذطنا المسذذرحةة وةسذذامة حذذول اذذت 

 .و فا  النقدة لوليد مالس وةالتطور والتواصل الثقافةة لمسل  جامر يوسح
افيذذذة العراقيذذذة إت مجلذذذة الثقافذذذة تعذذذد االمذذذة مذذذارز  فذذذة تذذذاريخ المجذذذالت الثق

فذذة تنميذذة الذذواة مذذالفكر التقذذدمة  –ومكذذل فااليذذة  –المعاصذذر  فقذذد أسذذومت 
 .والثقافة العلمية فة العرا  المعاصر

 

 

 
 
 
 
 

Al – Thaqafa Journal & Dr. 

Salah Khales 1971 – 1988 

 

By: Prof. Dr. Ibrahim Khalil Al – 

Alaff,  

Professor of  Modern History, 

Mosul University- Regional 

Studies Center. 

  

When Iwrote my essay on "The New Al – Thaqafa Journal" and 

I   Prepare my  self to write a bout its rear "Al – Thaqafa Journal" 

issued by Dr. Salah Khales which appeared in Baghdad January 

1971. The journal of the progressive Scientific Thought as in its 
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introduction and its editor in chief D.r. Salah Khales and editing 

secretary Dr. Suad Mohammed Khadir. Its office was in Bagdad, 

Iraq – Al – Tahreer Square – Faruk Hashim Building, Tel.No. 

84811. The last issue was on February 1988 and during the year 

1971 – 1988, it stopped for three years from 1984 till 1987. The 

reason was Dar Al – Huryah for printing prevented the journal 

from providing it with paper due to Iraq – Iran War. The total of 

issuing was 180 issues. This Study deals with the history of the 

journal and how it affected the contemporary cultural life in Iraq. 

  

  


