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ل "البعث" من حركة إلى حزب   إلى    نظرة ميشوووووووووال ع ل    •سووووووووووربة في ا ر ع  ات نظرة على ظروف حزب البعث في    •مقدمات تحوُّ
كيف دخل "البعث" إلى العراق ولماذا  ادر إلى طرح فكرة "الجبهة   •في مصوووووووور    1952يول و   23أهمية دور العسوووووووودرب ن  عد ةيا   ورة 

بروز الدور    1963شووبا) بفبراير    8في مرحلة ما  عد   •اعتماد أسوولوب الع ب  عد عمع عبد الكربق عاسووق للع الوور البع ية   •الوط ية" 
الهدية ا ولى   •ال تى ال تيق ابن ال ام ة وتأ  ر ابن خاله على عراره  االنتقال إلى تكربت لاللتحاق  المدرسووووة    •القيادي لصوووودا  حسوووو ن 

  •انضوووما  لووودا  حسووو ن إلى حزب البعث   1975أواخر العا    •التشووووجيمية من أعارب لوووودا  حسوووو ن ال تى كانت سبارة عن مسوووود   
كيف جرت محاولة االتتيال وكيف   •ع دما شوعر  ال رح لتكلي ه اتتيال عبد الكربق عاسوق    •ول له وا ر السوجن على ت ك ره االعتقال ا  

مضوووواع ات ما  عد عبور ال هر سووووباحة في جو  ارد هر ال من رجال   •عالج لوووودا  حسوووو ن  شوووو رة الحالعة رلووووالووووة ألووووابت سوووواعه  
... ومرحلة االنتقال  عد سوووووووتة أشوووووووهر إلى القاهرة   •من ةيادة البعث في دمشووووووو    مخاطر رحلة اللجوء إلى سووووووووربة بر بة  •الشووووووورطة  

العودة إلى العراق  عد احتجاج على المضوايقات والمراةبات والت تي  في مصور كما هي الحال   •وااللتحاق  دلية الحقوق في جامعتها  
االتصاالت ب ن لدا  حس ن   •الحدق ا ول للبعث    ظروف االنقالب العسدري  قيادة عبد السال  عارف ضد •مع كل الجئ سياسي 

كيف تقَّ  •وهو داخل السووووووجن مع أحمد حسوووووون البدر عن طرب  رسوووووواثل يضووووووعها لوووووودا  تحت  ياب ط له عدي ع دما تزوره زوجته  
  - يةإلنهاء حدق عبد الرحمن عارف وف  خطة مدن  1968تموز    17اختراق القصور الجمهوري داخل د ا ة فجر   •الهروب من السوجن 

كيف تقَّ تقاسوق المواعع الرسومية ولماذا ألورَّ البدر على  •كيف تقَّ اعتالع عبد الرزاق ال ايف ليسوتأ ر البدر ولودا   الحدق    •عسودربة 
ي البدر لصوووووودا  م هيال ظاهرة القيادة  قاثدين  • قاء لوووووودا   وعاثع محاكمة المجموعة التي اتهمها لوووووودا   التنمر وت      •ظروف ت ح ِّ

البدر ال ي  اتت تسووومية موععه الرسووومي "ا ب  •مرحلة ما  عد تسووولُّق المسوووكولية كاملة في الدولة والحزب   •  اإلعدا   أعضووواثها أحدا
ما  عد "م  اق العمل القومي" ال ي وعَّعه الرثيس حافظ ا سود في   •محاولة اسوت با) لوي ة جديدة للعالعة ب ن العراق وسووربة   •القاثد" 

ظروف انعقاد القمة العر ية   •مشوووووووووواربع وحدوبة في ضوووووووووووء الم  اق ومحاوالت لتوح د حزب البعث   •  1978ا ول      داد في تشووووووووووربن 
محاوالت ياثسووة السووتعادة مصوور اسووتقبلها الرثيس السووادات  التجاهل وولووب ال ين   •  1978تشووربن ال اني  2االسووت  اثية في   داد يو   

دواعي  •  1980شووووبا)    8اإلعالن القومي ال ي طرحه لوووودا  حسوووو ن يو    •مصوووور  أنهق لوووو ار يتل ظون بت اهات يعملون على عزل  
شأن التعاي  الصعب مع إيران ال ورة  عد    تساؤالت في  •نظرة على لدا  حس ن كمحاور دولي   •اإلعالن القومي وردود ال عل عليه  

معركة التحديث التي أرادها لودا  حسو ن للعراق عبل أن تبدأ الحرب مع إيران   •إيران الشواه وهل أن الحرب مع الخم  ية كانت حتمية 
ع ل  لصدا  حس ن من  كيف تمَّت مبايعة ميشال   •نظرة على ظروف التأميق ال ي كان ال بد م ه   •وإلى أين انتهى السعي للتحديث 

جوانب من الحياة الشووووخصووووية لصوووودا  حسوووو ن الرثيس وحوار معه حول تجر ته   •  1979تموز    17خالل عراءة برةية  عث بها إليه يو  
 ونظرته إلى أمور الدين والدنيا.

 


