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التحليل 

العراقية  الحدود  من  طويلة  بقعٍة  في 

تحت  األلغام  آالف  مئات  تستقر  اإليرانية، 

في  البلدين  بين  الحرب  زمن  منذ  التراب 

من  جزءًا  كانت  الماضي.  القرن  ثمانينيات 

الشاملة  العسكرية  المواجهة  كمائن 

صارت  الحرب،  نهاية  ومنذ  اليوم،  بينهما. 

مظاهره  تمتد  ثقيل  ماٍض  من  جزءًا  األلغام 

من نصب الشهيد في بغداد، لتبلغ األضرحة 

في "بهشتي زهراء" في طهران، الَمعلمان الناطقان بذكرى الحرب التي انتهت رسمًيا، ورّبما لم تنته بندوبها 

العميقة وترجماتها السياسية وغير السياسية.

 الوجود العسكري األميركي الذي تعزز 

في العراق على إثر اتساع العمليات بعد 

على  كالقارعة  كان   ،2003 عام  الغزو 

اإليرانيين  على  حّتم  ما  إيران،  تخوم 

السوري،  حليفهم  مع  سريعا  التحرك 

قادة  هرع  قلقا.  أقل  يكن  لم  الذي 

األحزاب والحركات اإلسالمية المعارضة 

اقتسام  في  للمشاركة  وسوريا  إيران  في  معاقلها  كانت  التي  حسين،  صدام  لنظام 

السلطة.

إيران والعراق: ظل الماضي الثقيل 

مقاالت وتقارير

الصدر وإيران.. صراع الوالية والسلطة

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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السيد  الشيعي  المرجع  رسالة  أوقعت 

كاظم الحائري االخيرة والتي اعلن فيها 

الحيرة  المرجعية  لمهام  تصديه  إيقاف 

الذين  الصدري  التيار  أبناء  صفوف  في 

التقليد  أحكام  له  يرجعون  كانوا 

محمد  السيد  وصية  على  بناء  الفقهي 

األب  و  مقتدى"  "والد  الصدر  صادق 

الروحي للصدريين في اتباعه كمرجع من 

بعده. 

من يخلف الحائري مرجعا للصدريين؟ إضغط لقراءة المزيد

تتشكل النظرة التقليدية للعالقات بين 

أساس  على  السيادة  ذات  الدول 

وهكذا  المتوازنة،  المتبادلة  االستفادة 

بعض  بين  العالقات  محّصلة  تكون 

محّصلة  تكون  بينما  صفًرا،  الدول 

لكّن  إيجابية،  أخرى  دول  بين  العالقات 

وصفها  يمكن  ال  بالعراق  إيران  عالقة 

على هذا النحو. 

إضغط لقراءة المزيدهل يوجد عالقة متوازنة بين إيران والعراق؟

كاظم  الشيعي  الديني  المرجع  يكن  لم 

الحائري صاحب نفوذ أو ذا شأن كبير في 

المتشددة  وفتاويه  العراقية،  السياسة 

اعتزال  إعالنه  أن  بيد  األثر،  قليلة  كانت 

ُيخشى  كان  بما  سّرع  المرجعي  العمل 

سنوات:  منذ  العراق  في  الشيعة  من 

حرب أهلية.

إضغط لقراءة المزيدترك الصدر في محنة.. من هو كاظم الحائري؟
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مقاال أجنبية مترجمة

العالم  لشؤون  السابق  المساعد  رأى 

الخارجية  وزارة  في  وأفريقيا  العربي 

المأزق  أن  أنصاري  جابري  حسين  اإليرانية 

يصعب  العراق  في  الحالي  السياسي 

الخروج منه بدون دور لزعيم التيار الصدري 

صحيفة  نشرته  مقال  وفي  الصدر.  مقتدى 

األسباب  الكاتب  يوّضح  اقتصاد"،  "دنياي 

"شخصية  برأيه  الصدر  من  جعلت  التي 

صعبة" في المعادلة السياسية للعراق. "جاده إيران" يقدم ترجمة كاملة للمقال.

"أميركان  معهد  في  الكاتب  قال 

إنتربرايز" مايكل روبن إّن مقتدى الصدر 

أن  السياسية  مسيرته  بداية  منذ  أراد 

عن  حقيقي  كمدافع  نفسه  يصّور 

السيادة العراقية، حتى عندما باع البالد 

إليران، على حد تعبيره.

قراءة إيرانية.. كيف أصبح مقتدى الصدر
 "شخصية صعبة" في المعادلة السياسية للعراق؟

هل يسعى الصدر إلحكام قبضتة على العراق 
عبر نظام يشبه نظام "والية الفقيه"؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

مقاالت فارسية مترجمة
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هللا  روح  إلى  الشاه  من  الحكم  انتقال  مع 

شرطي  من  النظام  وتغّير  الخميني، 

للمنطقة إلى عدو ألغلب الدول المحيطة، 

وجد اإليرانيون أنهم باتوا أمام تغييرات ال 

العراق  مع  الحرب  فجاءت  منها،  مفّر 

تفرضها  بسرعة  التغييرات  هذه  لتتسارع 

المعارك.

حسين  صدام  "مراسالت  كتاب  كشف 

الزيدي  مازن  أعّده  الذي  ورفسنجاني" 

التي  بالعملية  تتعّلق  مرة  ألول  وثائق 

أوصلت إلى حل نهائي كان يملؤه الحذر 

بين إيران والعراق بعد الحرب الضروس 

التي دامت ثماني سنوات بين البلدين.

هكذا دفعت بغداد اإليرانيين لدخول عالم األلغام البحرية

مراسالت صدام حسين ورفسنجاني 
 الحل الحذر في كتاب 

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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