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 01 .............................................................. تقييم

د »                   رسالا ت ييم ب نوان  ً  ح  د ام الًورح ً                                              ًمن الدكتور خليل أسمغد خليغل ب غد  رامتغه الغن  بمغا    «        
         الكتاب                                                 عي نل  التم يد النر يوضو الأرو  والدوا ي إل دار 

 
 01 ............................................................. تمليد

         ثغم كتغابي    «                    ب راحة  ـن  بـد الن  ـر »                                        كتابي السوارر مع مسمد سسنين ءيكل ب نغوان 
                       ءمغا الغداعع يلغ) التفكيغر    «           حكيم الثور  »                                        السوارر اآلخر مع الدكتور جورج سب  ب نغوان 

                                          يستسضغار ألسغوال  بغد النا غر السياسغيا وال غسيا    *                          بكتاب سوارر مع  د ام سسغين 
                                                                               التي شك لت ساعزا  لي لتألي  كتاب  اموسي بم ن) تفسير الموا   وال رارات  ن تجربغا 

                                                                       النا ر وعي  يقا السوار مع األكثر مواكبا للتجربا مسمد سسنين ءيكل النر لم      بد 
         كغغ  ينب غغر    *    سغغنا     00                                                        تتغغأثر  ل تغغه المتميغغزة ب بغغد النا غغر ستغغ) الوعغغاة المفاجصغغا  غغن 

                          الفرنسغغيا ثغغم السغغفير عغغي   غغد    «      المونغغد »                الكاتغغب عغغي  غغسيفا   –                  يريغغ  رولغغو ال غغساعي 
غر سغوارر مغع    «     ر                 ب راحة  ن  بد الن »                    عرنسوا ميتران بكتاب                         ح           وكان ينب ار  داع غا  لنشح

                                                   الأرو  التي سب ت تألي  كتابي السوارر مغع  غد ام سسغين    *                      د ام سسين بالفرنسيا 
                                                                           الم الا التسليليا لي سول تنسي الرصيس أسمد سسن البكغر لناصبغه  غد ام سسغين كانغت    *

     وارر            ً   كتغابي الًسغغ                       وارر مغع  غد ام سسغين ءنالغ          ً الكتغاب الًسغ     ح  بغلح    *                    المغدخل يلغ) ل غاصي بغه 
           ضغغمن تركيغغزر    «        ِّ   وهــ  ومرِّهــ                   أــنوام نميــره.. بح   »                             مغغع الغغرصيس السغغوداني ج فغغر نميغغرر

                                   ول غغد أضغغا  كتغغابي  غغن نميغغرر المزيغغد مغغن    ،                                      لغغ) الأغغواءر السياسغغيا عغغي ال غغالم ال ربغغي
            وكيغ  يسغتوجب                                 وارر  غن تجربغا  غد ام سسغين                                 ً التركيز  ل) عكرة تغألي  الكتغاب الًسغ

                                                                           نل   رامة مصات ال غفسات واألوراو غيغر المنشغورة وكغنل  يجغرام الكثيغر مغن الم غابلت 
   *                                                                 مغغغع رعغغغاو  غغغد ام سسغغغين ومغغغن م ميشغغغال  فلغغغو الغغغنر كغغغان تشخي غغغه ل غغغد ام العتغغغا  

                                                                              يستسضار الزيارة األءم عي تاريخ الزيارات ال ربيا عي أغرو  يسغتثناصيا وءغي تلغ  التغي 
                                            ح                بن  بد ال زيز يل) ال راو ب د ي غلن الخمينغي و حغ  ال تغال وب غيقا                     ام ب ا المل  ع د

   *                         ح                             ن   رار اإلمغام الخمينغي لو حغ  ال تغال ودوا غي يتخغان ال غرار    *   « َ             كَمن يتجرع السم »
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يران وما ءي الخساصر باألر غام          كيغ  جغرت    *                                                                  ءل كان ال بد من المواج ا بين ال راو وا 
                                    ل)  غد ام وتسريغر الكويغت: المواع غون                  التي م دت للسرب   «               ما سسني مبار  »      و اصع 

                                                                        تسغغغغ ا والممتن غغغغون ثلثغغغغا والمتسفأغغغغا  علسغغغغلين( والم ارضغغغغان  ال غغغغراو وليبيغغغغا( وغيغغغغر 
ً         المشغغاًركا تغغونس  غغر    *                                    الغغنر جلغغب أسغغرخ مربغغولين بالسبغغال  »           ً                غغد ام المنبً غغر بنبوخغغن ن  

     يي غا                                    ح الغنر يسغتلاع يسغتخدام روح األمغا وأن يسح  »                   وب غلح الغدين األيغوبي    «         مغن علسغلين
غد ءغو توسيغدءا إلنتغزاع الن غر ال أغيم مغن ال غليبيين               األسغوال عغي زمغغن    *   «                                                      ل غد  موس 

   *                                                                  غغغد ام بغغغين اإلستغغغرام والخشغغغيا عغغغي أغغغل يزدءغغغار نسغغغبي عغغغي الوضغغغع اإل ت غغغادر    
                        إ     وزارة التخليل ال را يا أإنجزت  ل                  كما توضسه يس امات       0109                       وأسوال ال راو عي ال ام 

                 مليونغغا  الغغنين ءغغم     40   ل             عغغي المصغغا مغغن ا    04              تسغغدة وعي غغا أن                            بالت غغاون مغغع برنغغامج األمغغم الم
           عان غا ربمغا       0114                                                               دد سكان ال راو ي يشون عي ال شواصيات، أما ديون ال راو منن  ام 

                        ببنغغود  الثمانيغغا الغغنر لغغم    «            اإل ــالن القــوم  »   *      0109               مليغغار دوالر  غغام      041       تتجغغاوز 
                 تحريم ال جوت  لى  »              اإل لن ين   ل)    *                             َ         يأخن به  د ام سسين مع أنه ءو َمن ألل ه 

                            ام أية من ك  م يمكن أن تنشـا                           ِ َ                    أتبدام القوام المأ حة من ِأَبل أه دولة  ربية و 
ــين الــدول العربيــة ب لوأــ ئل الأــ مية واــ  ظــل مبــ د   ك                      َ ت العمــل القــوم  المشــترَ  ف                                              ب

                                               ولكغغن  غغغد ام سسغغغين يسغغغتثن) نفسغغه كغغغرصيس لل غغغراو  نغغغدما    «                       والم ـــ حة العربيـــة الع يـــ 
          ءغل كغان عغي    *   «                   الفرع ي اد يل) األ ل »                                        تلت  وات  را يا دولا الكويت بنري ا أن ا   يس

                                     َ          ح                      اإلمكغغان م الجغغا األمغغر مغغن جانغغب السغغ وديا وَمغغن م  غغا وعحغغو  غغيقا الشغغا ر ال باسغغي 
ما ، َعَفاَضتح ًدماؤءا   »        البسترر  َ  ح ً      ينا اسَتَربتح َيوح َ   ح َ  ح      َ َ  َب) َعَفاَضغتح دإمإو إ غا            َ  َ  ح  إ إ  إ  َتَنكمَرًت ال إرح ً     إ حَ    َ َ   َ    عغي    *   «َ َ  م
ستمرار التدخل عي اليمن وال غراو وسغوريا ولبنغان وكيغ  أن          أل التفو                                                                         و النو ي إليران وا 

                                                            م               ءن  التدخلت مد اة  لو بال  للسغ وديا ودول الخلغيج، ءغل يكغون ولغيم ال  غد السغ ودر 
                                                                         األميغغر مسمغغد بغغن سغغلمان ءغغو المؤءغغل لكغغي ي غغود مضغغلرا  المواج غغا المستملغغا مغغع ييغغران 

                                   ر بغغدوا ي و غغو  السغغ وديا مغغع  غغد ام عغغي     تغغنكي   *                           و لغغ) نسغغو مغغا ع غغل  غغد ام سسغغين 
                                                       روسيغغغا التشغغغابه بغغغين رؤيغغغا  غغغد ام سسغغغين  بغغغل ثلثغغغين سغغغنا للثغغغورة    *               مواج غغغا الخمينغغغي 

   0                                                                             اإليرانيا ورؤيا األمير مسمد بن سغلمان كمغا سغددءا عغي م ابلغا تلفزيونيغا يغوم الثلثغام 
                  مسمد بن نغاي  الغنر                                               بل أيام من ت يينه وليا  لل  د بدال  من األمير       0109     أيار    /     مايو 

                 نأغرة  لغ) اإلنفتغاح    *      0109       سزيغران    /      يونيغو     00                                تم ي فاؤ  من المن ب يوم األرب غام 
ً                                                                      المستًجد من جانب ب   رموز ال رار ال را ي الرسمي  رصيس السكوما سيدر ال بادر(       

                                          والش بي  السيد م تدخ ال در(  ل) الس وديا 
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 21 .............................................................تعريا
  هكلا ح ل  وأحوال العراق

غر السغوار بغاللقتيحن      سا ا     09                                               ح                ح  مغن السغوار األلغول واألشغمل مغع  غد ام سسغين ولمغانا نشح
                                                   الفرنسيا واإلنكليزيا يل) جانب ال ربيا عي كتاب واسد 

 
 

 21 ....................................                             د ام حأين.. م  لج وم    يج
                        الأـير  اللاتيـة والحكبيـة                                                     دليل الموضو  م الت  تن ولل  الحوار األطول واألشمل حول 

يـران                       لعراق بعد نضوأ النفط         ومأتقبل ا             د ام حأين                                ل     ونظرتج  لـى الوحـد  العربيـة وال
                                                      بد الن  ر والقضية الف أطينية والعالأ م مع دول الع لم                  الأ دام بعد م ر      وم ر

                            وب للام مراكك اإلأتقط أ منل 
                                                                         كي  أ بو  د ام سسين ب ثيا  بدل أن تسغت ويه الماركسغيا بسغبب أروعغه اإلجتما يغا   

  َ   * َمغغن                                               شغكو  عغي المسغألا الولنيغغا  نغد الماركسغيين ال غرب                 * ءغل كانغت لديغغه        ال اسغيا
  *               النا غر ترتيبغه                 أم الغنر أ غاد  بغد  «      الب ي »                                     الش ار األكثر وا  يا الش ار النر رع ه 

         * ءغل كغان                                                          خ و يا  ل ا  د ام سسين بكغل مغن أسمغد سسغن البكغر وميشغال  فلغو
                            الفراسغا أسيانغا      وءغل                                                         د ام يتخن ال رارات مستندا  يلغ) م لومغات د ي غا أم يلغ) ب غ

       * نأغغرة                                                                     كغغان يأخغغن عغغي اإل تبغغار الأغغرو  النفسغغيا والم غغلسيا للغغدول ال ربيغغا وال غغدي ا
                                    * أسمام مدن و ادة  رب وأجانب عغي نأغر                                      د ام يل) الم اءدات واألسل  ال سكريا

غ                                                  ر و غلح الغدين األيغوبي وغانغدر ولينغين وديقغول وكاسغترو                           د ام من بين م نبوخغن ن  
  *                                                         النا غغر يضغغاعا يلغغ)  لغغي بغغن أبغغي لالغغب و مغغر بغغن الخلغغاب وم اويغغا             وغيفغغارا و بغغد

غغل ال ينت غغي  *    وأي مغغا األ غغ ب: تس يغغو                                 ً  ح                                    ءغغل ين الثغغورة عغغي نأغغر  غغد ام سسغغين ًع ح
                 يغ  رأخ دور الجغي     * ك                                                       سللا ثوريا أو السفاأ  لي ا *    ومف ومه للثورة واإلن غلب
                     * مغغغا الغغغنر ج غغغل الب ثغغغي                                                   عغغغي ال غغغراو ومتغغغ) يمكغغغن ي تبغغغار اإلسغغغت لل الغغغولني  اصمغغغا  

غغم الغغناتي *    ومغغغا م نغغ) مغغا يغغغردد  عغغي يسغغتمرار  غغغد ام  كح                        إ ح                                                 الوسغغدور ي لغغي األكغغغراد السإ
                                                                       سسغغين بأنغغه ي غغ ب  لغغ) األمغغا ال ربيغغغا أن تكغغون أمغغا  ويغغا وم تغغدرة مغغن دون ال غغغراو 

                     * كيغ  كغان  غد ام سسغين                 مييز   ن اآلخغرين                     َ ءنا الت أيم للب ثي وتَ                   ال ور *    ولمانا 
                  مغغا ءغي السغغلبيات عغغي   و                                                            يغرخ أن كغغل ال غرا يين ب ثيغغون، المغنأ م مغغن م وغيغغر المغنأ م *    

غم والب غي ب غد                          الب ثي ووجوب التخل  من ا كح                                     إ ح             * كي  سلل  د ام م ارنا الب ي  بل السإ
كحم *    وما النر ج ل الب غي ال ين               * كيغ  تكغون عغي                         مغو سغوخ عغي سغوريا وال غراو   إ ح                              السإ

                                 ينا  واسدا  ومغنءبا  واسغدا  ومغانا                                                  ً نأر  د ام سسين أوضاع ال راو لو كان  وميا واسدة ودً 
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لحمه أل                    إ               * ال غاجس الغنر كغان يإ لغو  غد ام سسغين      0111                  ع ال غراو عغي ال غام  ا ضغ  و      إ ح    كان سإ
             ا غا واإلنفتغاح                      * ال لغاع الخغا  والزر                                        عي سال و ول ال راو يلغ) ساعغا نضغوب الغنفل
ر المغرأة عغي مف غوم                                         والتلبيو اإلشتراكي واإل تباس مغن تجربغا  بغد                  ُّ                  النا غر ومسغألا تسغرُّ

  َ                      َ                                 * َمغن ءغغو رصغيس الجم وريغا وَمغغن ءغي زوجتغه عغغي موضغوع الواجغب تجغغا              غد ام سسغين
                                                            إ                    الدولغغا *    وءغغل أن   يغغدة الب غغي مك نغغت المغغرأة ال را يغغا مغغن تجغغاوإز ال  ليغغا والمفغغاءيم 

                                       * كيغغ  كغغان  غغد ام سسغغين يغغرخ التنغغا   السغغاد         م                يسغغتنادام يلغغ) جغغوءر اإلسغغلم           الت ليديغغا 
                           * كيغغغ  بغغغدأت  ل غغغا  غغغد ام سسغغغين                                             بغغغين الثغغغورة ال ربيغغغا والثغغغورة اإلسغغغلميا عغغغي ييغغغران

                                 * لمغانا كغان تأييغد  غد ام لل مليغات                                                 بفلسلين وما النر  د مه ال راو لل ضغيا الفلسغلينيا
                            * م ارنغغا  غغد اميا بغغين المو غغ                ال غغراو الب ثغغي                                 السغغادة  امغغت ب غغا ع غغاصل مد ومغغا مغغن

                         اإلسغغغغراصيلي ومفاجغغغغأة ينفغغغغراد   -                                            األميركغغغغي والمو غغغغ  السغغغغوعياتي سغغغغول ال غغغغراع ال ربغغغغي
ً َ                                          السادات بم اءدة السلم مع يسراصيل *الً َي  المت ددة التي كان يراءا  غد ام لسسغت رار                                      

            إ          ولا  ربيا وأإخرخ و وال                                                        عي المنل ا *    وتسليلت له سول الساجا يل) التوسد بين د
                                                             * تفسغغير  غغد ام سسغغين لأغغاءرة الت غغاي  المثغغالي بغغين األنأمغغا الثوريغغا                يلغغ) وسغغدة كاملغغا

                 * السالغا الشخ غيا                                                            ومف ومه للديمو راليا وس وو اإلنسغان ال ربغي وعغي ال غراو بالغنات
   دخ                                                      * رؤيا  د ام سسين لمراكز ال وخ واإلست لاب عي ال الم وم                     ال اصليا ل د ام سسين

                                                                       م غغلسا ال غغرب التركيغغز، كمغغغا يسغغراصيل مغغع أميركغغا،  لغغغ) مركغغز يسغغت لاب واسغغغد *    
                                *  غرامة  غغد اميا عغي تجربغا الوسغغدة                                             ولمغانا الخ و غيا بالنسغغبا يلغ) ال ل غا مغغع عرنسغا

                                   * دوا غي ينب غار  غد ام بتجربغا كاسغترو                               السوريا وتغدا يات ينف غال سغوريا  -        الم ريا
                                                   راكي عي الولن ال ربغي سالغا عغرح كمغا السغال عغي كوبغا *                          ولمانا ال يكون التلبيو اإلشت

               وكيغغ  أن ينتشغغار   «             الب غغي اإلسغغلمي »  ب       م ارنغغا   «             الب غغي ال ربغغي »                  تسليغغل  غغد ام لسالغغا 
     * ءغغل   «                                   ي غغود يلغغ) ت بيغغرات الألغغم بمفغغردات سغغادة »                                السركغغات الدينيغغا عغغي الغغولن ال ربغغي 

                    بغغغدأت ييغغغران الخمينيغغغا                                                       كغغان  غغغد ام سسغغغين ملمصنغغا  يلغغغ) والم ال غغغرا يين خ و غغغا  ب غغدما 
                                               النر أ در  عجأة ساويا  رؤيا م تدلا تضامنيا بدل   «             اإل لن ال ومي »      لمانا   *        تتسدا  

                                                   * تسليغغل  غغد ام سسغغين للسالغغا ال ربيغغا التغغي كانغغت ماضغغيا                             المفغغردات الثوريغغا والوسدويغغا
                أعضل من الساضر 

 
  


