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 مستخلص البحث
اإلسةرائيلية مةا الناحيةة الدبلوماسةية -يستعرض هذا البحث تاريخ العالقات اإليرانيةة

 .8494-8491سكرية واالقتصةادية االتااريةة والزراةيةة والنة(يةةف للةتةر  والسياسية والع
إذ نشأت العالقات بيا الاانبيا تحةت دواعةو ودهةداي سياسةية واقتصةادية مت اربةة نحةو 

شةةتدت العالقةةات  8491المن( ةةةف عبعةةد اةتةةراي حكومةةة إيةةراا بدولةةة إسةةرائي  عةة   ذار 
ح  المذكور ف بحيث دصبحت إيراا بمثابة الرئة بيا الاانبيا ت(ورًا كبيرًا ع  اميو النوا

الت  تتنةس منتا إسرائي  نتياة إلغراق األسواق اإليرانيةة بالباةائو اإلسةرائيليةف عاةاًل 
ةا مشاريو االستثمارات اإلسرائيلية ع  إيرااف إلة  اانةم مةا حصةدتخ األخيةر  بالم ابة  

اإليرانةةة ف عةةةاةتراي إيةةةراا  مةةةا العائةةةدات النة(يةةةة الناامةةةة مةةةا تزويةةةد إسةةةرائي  بةةةالنة(
بإسةرائي  كةاا المةدخ  الةرئيس إلقامةة العالقةات عيمةا بينتمةا بصةور  رسةميةف وقةد شةةك  
واود اليتود ع  إيراا البوابة لتنظيم الصالت بينتمةا خصوصةًا واا الوكةاالت والمةدارس 
تةا اليتودية وكذلك محاع  الماسونية وعروع منظمة الصتيونية العالمية ع  إيراا كةاا ل

حاور وااح ألنتا كانت قد دستمت ما اانبتا عة  قيةام العالقةات بةيا ال(ةرعيا ةلة  
اةتبار دا تاريخ اليتود عة  إيةراا يعةود إلة  عتةرات تاريخيةة (ويلةة إلة  مةا قبة  المةيالد 
والةترات الت  تلةت. وعيمةا يخةص السةنوات المختةار   اةةالد مةا لةدا الباحةث عةة  ةةام 

عتةةو  نتايةةة ح بةةة تةةاريخ ايةةراا  8494امةةا ةةةام  فة اسةةرائي د تةةاريخ قيةةام دولةةُيع ةة 8491
الملك ف دي اا البحث تاما ةالقةات ايةراا مةو اسةرائي  خةال  عتةر  حكةم الشةاد محمةد 

 راا بتلوي.   
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 الم دمة
 إسرائيلوتحديدًا منذ قيام دولة  اإلسرائيلية اإليرانيةبات موضوع العالقات 

قييد  8393فييع ايييرا  فييع  ييبا   سييالميةاإلولغاييية قيييام ال ييور   8391فييع عييام 
 واألهيدا  لأل مياعصيور  التايار   أع يتكانيت قيد  ألنهيابالغة  أهمية كل 

فيييع مسييياعيهم لهييير  الهيمنييية  واإلسيييرائيلع اإليرانيييعالم يييتركة بيييي  الجيييانبي  
واتضيييل ذليييال مييي  ايييالل موقييي  اييييرا  السيييلبع مييي  حركيييات  ،عليييل المن اييية

ية التييع بييدأت منييذ النصيي  ال ييانع ميي  التحييرر العربييية ضييد الاييوا االسييتعمار 
 إسيرائيلوكيذلال موقههيا المدييد مي  قييام دولية  ،عاد اربعينيات الاير  المنصيرم

أ  وجودهيييا كدولييية عليييل الييير م مييي   بأحايييية 8391حينميييا اعترفيييت فيييع عيييام 
 العربية مهرو  بدعم م  بري انيا والواليات المتحد . األراضعوجودها فع 

اسيييم هييذا البحييم الييل محييوري ، المحييور االول هييو وفاييًا لمييا تاييدم ارتأينييا ت
، منيذ اناياذهم عليل ييد 8391مدال لتاريخ ودود اليهود فع ايرا  الل ما قبيل 

 ،البيابلع األسيرقيور  الكبيير" مدسيس الدولية الهارسيية مي   الملال االامينع "
وفيه استعرضينا دور اليهيود فيع اييرا  مي  حييم تغلغلهيم فيع اليبال  االيرانيع 

 أايرا،الهيرس فيع حيروبهم ضيد العير  وال سييما العيراال  ودوييالت  وم اركة
وعلييل اليير م مميا تعيير  ليه اليهييود فييع  ،وكيذلال دورهييم فيع التجييار  والصييرفة

الحاكميية فييع بييالد فييارس منييذ  األسييرميي  مضيياياات ميي  قبييل  األحيييا ا ليي  
اال انييه كييا  لهييم دور واضييل وملمييوس فييع مجيياالت الحيييا   ،عهييد الصييهويي 

ال سييييييما بعيييييد المصييييياهر  بيييييي   واألدبييييييةية واالجتماعيييييية وال اافيييييية االقتصييييياد
ازداد نهيييوذ اليهيييود فيييع  اإلسيييالموبعيييد مجيييع   ،اليييديانتي  اليهوديييية والمجوسيييية

واايييذوا  ييييئًا ف ييييئًا  ر يييم االسيييتارار النسيييبع لهيييم ا  يدسسيييو   ،بيييالد فيييارس
اول جمعيات ااصة بهم ال بل است اعوا مي  اسيتمالة العدييد مي  الهيرس لليد

 يييم ازداد ن يييا   ،فيييع الماسيييونية وتكيييوي  عيييدد كبيييير مييي  محافلهيييا فيييع اليييبالد
 إن ييييا اذ اسييييت اعوا ميييي   ،اليهييييود بعييييد تأسيييييس الحركيييية الصييييهيونية العالمييييية

وقد  ،العديد م  النوادي والمدارس والوكاالت اليهودية ذات ال ابع الصهيونع
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يييابع بماعيييد  ييجعهم علييل ذلييال بعييد ا  سييمل لهيييم الم يياركة فييع المجلييس الن
 .لهم مكانة قانونية فع البالد فضمنوا ،واحد

اما المحيور ال يانع قيدمنا فييه تهصيياًل عي  تياريخ ن يو  العالقيات االيرانيية 
ن أت العالقات  ،اي منذ قيام دولة اسرائيل 8391فبد ًا م  عام  ،اإلسرائيلية

 ائيلإسير بدولية  8391بي  الجانبي  وتعمات علل ا ير اعتيرا  اييرا  فيع عيام 
ايييرا  قنصييلية لهييا فييع تييل  وأقامييتاعترافييًا رسييميًا علييل اسيياس االميير الواقييع 

حكوميية مصييدال علييل  إقيداموعلييل اليير م ميي   ،ابيي  فييع منتصيي  العييام نهسيه
نتيجييية  ،إسيييرائيلو لاهيييا الانصيييلية االيرانيييية فيييع  إسيييرائيلق يييع العالقيييات ميييع 

 أ  إال .رانييعتصييويت االاييير  ضييد قيييام تلييال الحكوميية علييل تييأميم اليينه  االي
فبعد اال احة بحكومة مصيدال فيع ا   ،ذلال لم يدم  وياًل علل ار  الواقع

 ،عيادت العالقييات الييل سييابال عهييدها ،وعيود  ال ييال الييل مااليييد الحكييم ،8399
ال بل  هدت ت ورات كبيير   لييس فيع الجاني  االقتصيادي والتجياري فحسي  

ال يييرفي   بحييييم جيييرت عيييد  مهاوضيييات بيييي  ،بيييل  يييملت ق ييياع الييينه  كيييذلال
فيتم ذليال بالهعيل عبير النياقالت االيرانيية  ،ب أ  تزويد اسرائيل بالنه  االيرانيع

 م تو ايت العالقيات اك ير بعيد قييام ال يال فيع  .واالسرائيلية م  من اة عبادا 
ممييا اتييا   ،بتأكيييد اعتييرا  بييالدل بدوليية اسييرائيل بصييور  قانونييية 8391تمييوز 

وانعكييس ب ييكل ايجييابع  ،العالقييات ذلييال مجييااًل اكبيير فييع توسيييع اواصيير تلييال
بحيييم ا ييارت االحصييائيات اييالل فتيير  سييتينيات  ،علييل واردات كييال البلييدي 

مييي  جيييرا  العائيييدات  اإلسيييرائيليةالاييير  الماضيييع اليييل ارتهييياع نسيييبة اليييواردات 
وبالماابييل حصييدت ايييرا  واردات كبييير   ،الناتجيية فييع مجييال التجييار  مييع ايييرا 
كانيت ا نيا  وبعيد حير    فياألاير  ،إسيرائيلم  عائيدات نه هيا المصيدر اليل 

وااصيية بعيييد  ،قيييد اعتمييدت ب يييكل كبييير عليييل اليينه  االيرانيييع 8399حزيييرا  
الييذي اسييت اع ا   8393عسيياال  فييع عييام  –ايي  انبييو  نهيي  ايييالت  إن ييا 

ييييييدم  احتياجيييييات اسيييييرائيل مييييي  الييييينه  االيرانيييييع بنسيييييبة عاليييييية حتيييييل فتييييير  
 .وسعًا فع المجال العسكريلت هد عالقة ال رفي  ت ،السبعينيات
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دورًا بييييارزًا بتاييييديم اليييدعم العسييييكري الكبييييير  إلسيييرائيلولنصييير  ال ييييال كييييا  
عيييام  أواايييرحينميييا  يييهدت عميييوم اييييرا  اضييي رابات وت ييياهرات  يييعبية فيييع 

مسياعدات  إسيرائيلبحييم قيدمت  ،ضد ن يام ال يال 8393وم لع عام  8391
اير م اراتها لنايل معيدات وذلال بتس ،تلال الح ود المت اهر  إلنها عسكرية 

 إسييرائيل أرسييلتكمييا  ،حدي يية لمااوميية وتهريييال المت يياهري  دو  سييهال الييدما 
 وأعمييييالوحييييدات عسييييكرية ااصيييية ومدربيييية علييييل مااوميييية حيييير  العصييييابات 
 إسييييرائيليي التاريييي  تحييييت ا ييييرا  وقيييييادات وابيييرا  ومست يييياري  عسييييكريي  

ور  االيرانيية كانيت مصيممة قيياد  ال ي أ  إال ،النااذ ال ال وعر ه م  االنهيار
زالييةعلييل النجييا   ن ييام ال ييال وم يياهرل فييع الييبالد،  وهييذا مييا كتيي  لهييا فييع  وا 

الحكيم الملكييع  أنهيتالتييع  اإليرانيية نجيا  ال يور ميي   8393النهايية فيع  يبا  
   .فع البالد

 8491 الاذور التاريخية لواود اليتود ودورهم ع  ايراا قب  ةام
 ،د فيارس اليل فتيرات تاريايية قديمية  ويلية االميدتعود صلة اليهود مع بال

ال.م 998الييل بييالد الهييرس فييع  ضييو  عييام  األولييلفاييد بييدأت هجيير  اليهييود 
تةةياالت الماتييدر ) أ ييورعنييدما فتحييت مدينيية الاييدس )اور ييليم( علييل يييد ملييال 

 ، هييير  ميي  اليهييود إلعييداد وأسييرل ،لألهييالعوقتلييه  ،وتاريبييه للمدينيية ،(بالسةةر
فيع حيي  ا  الهجير  ال انيية لرحييل  .ومنها الل بالد الهرس ،آ ورونهيهم الل 

فيييع عهيييد المليييال  233اليهيييود االضييي راري اليييل بيييالد فيييارس كانيييت فيييع عيييام 
واسيير البيياقي  واتييل  ،الييذي قتييل اهلهييا ،ال.م( 221-292 شلمانصةةر) اآل ييوري

وتوجييييه بهييييدال   ،بأنيييياس ميييي  مدينيييية  بابييييل العاصييييمة االكدييييية ليحلييييوا محلهييييم
 ،هر الاابور فع  يمال العيراال عليل الضيهة الغربيية لنهير دجليةالل ن األسرا

ال  المنهييو  مي  تأسييس مجمعيات د وتمك  ه ،وال مال الغربع اليرا  الحالية
اميييا الهجيير  ال ال ييية التيييع تيييم فيهيييا تهجيييير  .يهودييية عليييل سيييواحل بحييير قيييزوي 

( ملييال بابييل الييذي بخةةت نصةةراليهييود الييل بييالد فييارس كانييت فييع عهييد الملييال )
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حيييياكم اليهييييود  بإرسييييال وأميييير ،ال.م 939لل علييييل مدينيييية اور ييييليم عييييام اسييييتو 
 يم كيا  داوليه ال يانع اليل اور يليم بعيد  ،الل بابل األسرام   وآال  وأسرته

 991حتيل تيم فتحهيا فيع عيام  ،وليتوجيه باسيرال اليل بابيل ،تسع اعوام لييدمرها
ييية مدسييس االمبرا ور  الكبيةةراالخمينةة  ورش قةةال.م علييل يييد الملييال الهارسييع 

اليهييود ميي  السييبع البييابلع الييذي تعرضييوا  لييه علييل يييد الملييال  وأناييذ ،الهارسييية
 (0)أسيرهمال.م، وبعيد تحرييرل لليهيود بهيال  991( منذ عام نبوخذ نصرالبابلع )

سييمل الملييال الهارسييع المييذكور لاسييم مييي  اليهييود بالسييك  فييع بييالد فيييارس او 
 (3)المعبيييد الميييدمر العييود  اليييل مدينيية اور يييليم بعييد سيييبيهم العيياد  بنيييا  هيكييل

فييدال تحييت الحكييم الهارسييع قسييمًا كبيييرًا ميينهم واتجهييوا الييل مدينيية ميييديا فييع 
ومييي  هنييياال تهرقيييوا اليييل منيييا ال ماتلهييية مييي  الهضيييبة  ، يييمال  ييير  فيييارس

الييي  مييي  اليييذي   (91)وكانيييت مجموعييية مييينهم يايييدر عيييددها بنحيييو  .الهارسيييية
كيانوا  إذ ،األوليلهم فضلوا الباا  فع المجتمع والحكم الهارسع فادوا اصائص

واستادموا الا  العبري فع  ،ين او  بلهجة فارسية تاتل  ع  لهجة الهرس
 .(4)ك ير  أمواللديهم  فأصبلوعملوا فع مجال التجار   (1)الكتابة الهارسية

قدم الملال قور  لليهود المساعد  ومنحهم صهة هيئة دينية "كهانة" الدار  
اول حاكم للجالية اليهودية فع بالد  بل(وعي  )روزوبا (5) دونهم تحت حكمه

وعلل ا ر ذلال تار  اليهود الهرس ك يرًا  (6)وكا  تابعًا للدولة الهارسية ،فارس
ووصيلوا اليل  ،م  البال  الهارسيع واحتليوا و يائ  عاليية فيع الدولية الهارسيية

 باعتبييييارلبييييال  الملييييال الهارسييييع، كييييونهم ين ييييرو  اليييييه بهايييير وكحلييييي  لهييييم 
. وازدادت عالقيات اليهيود بيالهرس (9)م  السبع البابلع أناذهم المالص الذي

( فتاربوا م  الساللة م993-981 ذو االكتاي -سابور الثان فع عهد الملال )
 يم اسيتغلوا ذليال لي ييروا حايد الهيرس  ،فاكتسبوا ع   المليال الميذكور ،المالكة

يحية عليل اليدويالت المجياور  مي  العير  وااصية العيراال وضيد ال ائهية المسي
واايذ اليهيود يايدمو   ،وتو دت العالقية بيي  اليهيود والهيرس (1)فع بالد فارس

 ،اليييبالد وابيييدوا التسييياهل اليييل حيييد كبيييير ميييع الهيييرسالهيييدايا ال مينييية اليييل حكيييام 
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ونتيجييية ليييذلال تمكييي  اليهيييود ايييالل الايييرني  ال اليييم والرابيييع مييي  التحيييرال مييي  
تعمايت صيالتهم ميع و  ،فلس ي  الل العراال حتل ازداد عيددهم ونميت  يروتهم

الهيييييييرس اك ييييييير حينمييييييييا  ييييييياركوهم فيييييييع حييييييييروبهم فيييييييع عهيييييييد كسييييييييرا االول 
م  989م. وعندما احتل الاائد الهارسع ) اهيراز( عام  991(عام  انوشرواا)

فأ  اليهود ا تروا مي   ،فع عهد الملال الهارسع )اسرو ال انع( مدينة الادس
انتاامييًا لمييا تعرضييوا لييه  (9)هييذا الاائييد االسييرا المسيييحيي  بيي م  زهيييد وقتلييوهم

اليهيود الييذي  اسييتاروا فييع المنيا ال الحدودييية لييبالد فييارس مي  هجييوم علييل يييد 
واضرامه النيرا  فع معابدهم  ،ميالدية 93( فع عام تيتوسامبرا ور الروم )

ودالييوا الميد  الهارسييية  ،فيالذ عييدد كبيير ميينهم بيالهرار ،واراقتيه ليدما  االهييالع
 .(01)اروا فع نواحع اصهها  الحاليةواست ،ع   ريال  و  وعيالم

وليييم يكتييي  اليهيييود بيييذلال بيييل زرعيييوا رو  العيييدا  فيييع نهيييوس الهيييرس ضيييد 
وقييد سياعدهم علييل ذليال تاييربهم مي  الديانيية  ،البيابليي  واال ييوريي  والمصيريي 

فبعييد ا  أقييام ملييوال الهييرس مدرسيية )سييورا( ال ييهير  فييع الايير   (00)المجوسييية
 (03)بييي  اتبيياع الييديانتي  اليهودييية والمجوسييية اجيييز الييزوا  ،ال الييم الميييالدي

 ،وفييييتل هييييذا التميييياز  بييييي  تلييييال الييييديانتي  بابييييًا ميييي  العالقييييات الو يايييية بينهمييييا
واعتبييروا العييدا  للمجوسييية عييدا ًا موجهييًا  ،واصييبحوا يايياتلو  فييع صيي  واحييد

ضد اليهودية والعكس صحيل. وياوم التعاو  بي  اليهود والهرس علل اساس 
وهيذا الموقي   (01)الل فع العيدا  الم يترال لجييرانهم العير  واليروماتهاال المص

وعلييييه فايييد  ،اليهيييودي بحيييد ذاتيييه يعبييير عييي  ا هيييار اليييوال  واالايييالص للهيييرس
 ،أوكيييل الهيييرس لليهيييود مسيييألة حمايييية ا يييرا  االراضيييع التيييع احتلهيييا الهيييرس

فأقيياموا مسييتو نات عسييكرية فييع مصيير لكييع يحيياف وا علييل الحييدود الجنوبييية 
 .(04)الهارسية للدولة

وقيييام  ،وبعييد  هييور االسييالم وفييتل بييالد فييارس علييل يييد الالهييا  الرا ييدو 
ازداد النهيييييوذ  ،م998 يييييم تأسييييييس الدولييييية العباسيييييية عيييييام  ،الدولييييية االسيييييالمية

وتبعييه ازدييياد النهييوذ اليهييودي فييع بييالد  ،الهارسييع فييع زميي  الدوليية االسييالمية
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 يييرال مييي  فيييارس من اييية بحييييم اصيييبل اقلييييم اراسيييا  الواقيييع اليييل ال ،فيييارس
وااييذ اليهييود كعييادتهم علييل اعتبييار هييذا االقليييم احييد  ،اسييتي ا  يهودييية مهميية

واصييبحت مدينيية"مرو"  ،مييوا نهم االصييلية التابعيية للابائييل الع يير االسييرائيلية
اما مدينة بلخ فاد اصبحت هع االارا اك ر ارتبا ًا م   .مركزًا يهوديًا مهماً 

وت ييير المصييادر اليهودييية الييل  ،اليهييودي  يرهييا ميي  مييد  اراسييا  بالتيياريخ
انهييا كانييت فييع االسيياس ملجييأ لالجئييي  اليهييود الييذي  هربييوا بعييد تييدمير نبواييذ 

بييذلال تكييو  مدينيية اراسييا  قييد تحولييت الييل مسييرحًا  (05)نصيير مدينيية أور ييليم
واصييبحوا بصيييور   ،حايايييًا للن ييا  اليهيييودي النهييم مارسييوا التجيييار  والصيييا ة

 .(06)وهذا جعل اراسا  مصدرًا للهجرات اليهودية ،عامة ا ريا  مرفهي 
الواقييع ا  اليهييود فييع بييالد فييارس اييالل الحكييم االسييالمع  ييكلوا جماعييات 

وبييرز عييدد ميينهم كعلمييا   (02)ت ييبه "المهكييري  الاييرائي " فييع اصييهها  ونهاونييد
وقيييد عييير  عيييدد مييي  هيييدال  باصائصيييهم  ،8983وادبيييا  وميييدراي  فيييع عيييام 

 بييل انهييم سيياهموا بنايل مهيياهيم وتييرام اللغيية العبرييية الييل ال ،اللغويية والهارسييية
فضاًل ع  وسائل التأ ير االجتماعية وال اافيية واالقتصيادية التيع  (01)الهارسية

   .(09)مارسها اليهود داال المجتمع الهارسع
يالحيي  انييه   ،ون ييرًا لمييا تمتييع بييه اليهييود الهييرس ميي  اميي  واسييتارار نسييبع

هة فع بالد فارس ا  الحكومات الهارسية المتعاقبة علل مدا وجود تلال ال ائ
وذليال بنياً   ،او توجه اتهام الايانية اليهيا ،قلما كانت تبدي ضيال افال تجاهها

علل ما افادت به تايارير الحاااميات والسييا  اليهيود الااصية بياحوال اليهيود 
فميييع  (31)فيييع الميييد  الهارسيييية الماتلهييية م يييل ك يييو  ونيسيييابور وجزيييير  كيييي 

حييييد ت تغييييييرات  ،(8922-8918)االسيييير  الصييييهوية فييييع بييييالد فييييارس  هييييور 
جذرية فع االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعيية والمذهبيية فيع عميوم 

وبلغ االمر مدال  ،واصبل اليهود فجأ  موضع سا  الحكام الصهويي  ،البالد
فسنت بعي  الايواني  الااصية بهيم دو   ييرهم مي  االقلييات الموجيود  عليل 

   الهرس منها علل سبيل الم ال :ار 
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 .ال ينبغع علل اليهودي ا  يتحدم وجهًا لوجه مع  ير اليهودي -8
 .ال يحال لليهودي ا  يعمل بالتجار  او انتا  السلع الغذائية -2
 ال يعتر  ب هاد  اليهودي فع كافة ارجا  البالد -9
 .عدم احاية اليهودي امتالال السال  -9
 .ي صالته همسًا دو  مجاهر علل اليهودي ا  يدد -9
بنييا  اميياك  العبيياد  الااصيية بهييم فييع ابسيي  صييور  كييع ال تلهييت االن ييار  -9

 .اليها
 .ال يحال لليهودي الداول فع بيت المسلم حتل ال يدنسه -9
 .يمنع داول اليهود الل المدينة او الوجود فع  رقاتها بعد الغرو  -1
سوا  فع عملهم وملبسهم وبنا   ال يحال لهم ايضًا استادام اللو  االبي  -3

 .(30)مساكنهم وفع كل  ع 
هذل الاواني  و يرها جا ت علل عكس ما  ي  بيه اليهيود فيع بيالد فيارس 
بييأنهم سييينعمو  بالهييدو  واالسييتارارالكامل تحييت لييوا  الحكوميية االسييالمية فييع 

اال ا  تاير  اليبال  الصيهوي مي  مليوال اوروبيا كيا  وابياًل عليل يهييود  ،فيارس
فملييييوال اوروبييييا حرضييييوا الصييييهويي  علييييل ا  اليهييييود هييييم الييييد اعييييدا   ،فييييارس

ولمتابعية ارتكيا  الميذابل  ،االسالم بوجه عام والميذه  ال ييعع بوجيه اياص
اصيل االوروبييو  و و  ،الجماعية ضدهم انتاامًا منهم علل قتلهم السييد المسييل

تحريضيياتهم ضييد اليهييود باعتبييارهم يم لييو  فييع بييالد فييارس ال ييابور الاييامس 
فتغيييرت ن يير  الحكييام الصييهويي  ورجييال دييينهم تجييال  ،لالمبرا ورييية الع مانييية

 .(33)وبدأوا يمارسيو  االسيلو  االوروبيع نهسيه اللحياال االذا بياليهود ،اليهود
اليييل حكيييم بيييالد  (8923-8911) الشةةةاد ةبةةةاس االو  رالكبيةةةررفعنيييد وصيييول 

اليهيييود  واصيييل بيييدورل معيييادا  ،وبحكيييم صيييالته مييي  اليييدول االوروبيييية ،فيييارس
وضيييال الانيياال  ،الهييرس باتايياذ معامليية سيييئة وقاسييية ضييد الحااامييات اليهييود

 (8999-8992) ةبةةاس الثةةان واسييتمر هييذا الحييال فييع عهييد ال ييال  (31)عليييهم
اليييذي ار يييم عيييدد كبيييير مييي  اليهيييود عليييل اعتنييياال االسيييالم واضيييرم النيييار فيييع 
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رية كا  ياييم ق (911)فاعتنات اك ر م   ،الك ير م  معابدهم ودور عباداتهم
وا ليييييال علييييييهم اسيييييم "جدييييييد" أي المسيييييلمو   ،فيهيييييا اليهيييييود اليييييدي  االسيييييالمع

فأنييه سييمل لليهييود بالسييك   (8999-8999)نةةادر شةةاد امييا فييع عهييد  (34)الجييدد
فان ييييأوا جمعييييية يهودييييية ااصيييية فيهييييا تعمييييل ضييييد  (35)فييييع عاصييييمته م ييييهد

وضييعهم سييا   اال ا  (36)وقيياموا باعمييال تاييال  ال ييريعة االسييالمية ،االسييالم
فيار موا عليل  (8993-8991) كةريم خةاا الزنةدومجيع   ،بعد موت نيادر  يال

 .(32)و بات عليهم ا د العاوبات لم  يرف  ذلال ،اعتناال االسالم
رفييع الانيياال  (8329-8939)فييع حييي  ا  الحكييم الااجيياري فييع بييالد فييارس 

ة فيع فبيرز دورهيم االساسيع فيع ن يو  الماسيوني ،ع  اليهود الهرس فيع اليبالد
بييالد فييارس عيي   ريييال تغلغييل من مييات تجسسييية ماسييونية فرنسييية وبري انييية 

حيم تغلغلت الماسونية فع بالد فارس  ،دالت الل بالد فارس بصهة التجار 
وكذلال  ،ع   ريال التجار الذي  كانوا يترددو  الل الهند فحملوا افكارًا جديد 

وعنييد  ،سييونيي  هنيياالالهييرس المايمييي  فييع الهنييد الييذي  دالييوا فييع صييهو  الما
رجييوعهم الييل بييالد فييارس اصييبحوا مب ييري  لتلييال االفكييار وااصيية فييع من ايية 

وأقياموا  يالم  ،ودال فع الماسونية فرس ت اهروا باالسيالم ،فارس واصهها 
لكييي  ليييم يأايييذوا دورهيييم  8111محافيييل ماسيييونية فيييع  هيييرا  واصيييهها  عيييام 

هة دبلوماسيية للتعيير  فسيافروا اليل بري انييا بحجية الدراسية او بصي ،الم ليو 
ولكيي   ،الييل الماسييونية فييع لنييد  فييدالوا فييع عضييوية تلييال المحافييل الماسييونية

بالد فارس لم  يحااوا  ايضًا نتائج جيد  لن ر هيذل االفكيار  للدا عودتهم ال
ولييم ت مييير جهييودهم اال بعيييد عيييام  ،ن ييرًا ليييرو  التعصيي  الموجيييود  فييع بليييدهم

8119
ية بصييييور  تن يمييييية لييييدا داييييول حيييييم ت ييييكلت المحافييييل الماسييييون (31)

الذي عمل  ،"  الل بالد فارس فع ذلال العامالسير هارعورد اونساليهودي "
واسييت اع ا  ي ييرد  ،فييع منصيي  الاييائم باالعمييال البري انييية فييع بييالد فييارس

" ميي  الييبالد ميي  اييالل تاديمييه ااتمييًا ميي  االلميياس كةةاردااالجنييرال الهرنسييع "
 يم وصيل اليل بيالد فيارس  ."مرزا شةةيوهيا "وبع  الهدايا لرئيس الوزرا  حين
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" وهمييييا يهوديييييا  ميييي  دعييييا  عريةةةةزر" و"اةةةةيمس موريةةةةخبعييييد ذلييييال كييييل ميييي  "
واسيت اعا مي  كسي  عيدد مي   ،للعمل علل ن ر الماسونية هنياال ،الماسونية

اال ا  االجيييوا   ،افيييراد الحا يييية فيييع اليييبال  وبعييي  المسيييدولي  فيييع صيييهوفهم
عنيييدما  8319هيييدا   اال بعيييد عيييام حينهيييا ليييم تكييي  مالئمييية لتحاييييال تليييال اال

   .(23)است اع الماسونيي  االنت ار والتوسع فع بالد فارس
كما برز دور اليهود الهرس فع ان ا  الحركة البابية التع  هرت فع عيام 

فبجهيود اليهيود  يورت هيذل  ،(ميةرزا ةلة  محمةد الشةيرازيومدسسها ) 8199
التةة  ايرانييية ناسيياة لالسييالم ) الييدعو  ميي  فرقيية بابييية الييل حركيية بهائييية دينييية
واناةم اليتةا ةةددًا كبيةرًا مةا فارتب(ت ع  ما بعد ارتبا(ةًا وثي ةًا بالصتيونية

اليتةةود واخةةذوا يواتونتةةا لخدمةةة اغرااةةتم  ورغبةةاتتم متةة  سةةنحت لتةةم 
 ،(الةرصةةة بالتسةةل  الةة  الماسسةةات الةارسةةية السةةتالم السةةل(ة عةة  ايةةراا 

 .(11)ناضل عهدها وب ل مهعول احكامهابدعوا ا  ال ريعة االسالمية قد ا
لجمعييية اوراب يية  (8139-8191)سيمل ناصيير الييدي   يال  8199وفيع عييام 

" بهييتل راب(ةةة كةة  اسةةرائي  اصةةدقا ( او مييا تسييمل بييي "اليةةانس او االليةةانس)
 ،مدرسيييية فييييع  هييييرا  التييييع كانييييت مهمتهييييا الرئيسيييية ممارسيييية ن ييييا ًا تجارييييياً 

ضييييم  فيييييه  ،ة والعبرييييية واالنكليزيييييةواصييييدر مرسييييومًا بيييي الم لغييييات بالهارسييييي
وهيذا اع يل لليهيود الهيرس  (10)الحماية لجميع االقليات فيع بيالدل ومسياعدتها

فرصة لممارسة دور اوسع فيع تو ييد مكيانتهم فيع اليبالد بأبيدا  دور ال اعية 
 ،وقد ساهم ذلال انيدماجهم فيع المجتميع الهارسيع ،واالاالص للبال  الهارسع
ورسيييم صيييور  سييييئة عييي  المجتميييع  ،لمهمييية فيييع اليييبالدوبيييروزهم فيييع المواقيييع  ا

العربيييييع بصيييييور  عامييييية والمسيييييلمي  بصيييييور  ااصييييية عليييييل انهيييييم يتحكمييييييو  
وكا  لليهود الهرس االل هذا العهد دورًا تجاريًا بارزًا م  االل  (13)باالاري 

فكييانوا اول ميي  اتصييل وسيياعد ذلييال الن ييا   ،الن ييا  التجيياري لهرنسييا وانكلتييرا
ويييتم ذلييال  ،لتييرا وفرنسييا اهتمامييًا متزايييدًا بم ييكالت يهييود ايييرا وابييدا يهييود انك

او  ،امييا بواسيي ة الحكوميية البري انييية والانصييليات البري انييية فييع بييالد فييارس
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بصيييور  مبا ييير  بواسييي ة  لبيييات تايييدم عييي   رييييال وسييي ا  مييي  كبيييار التجيييار 
والرأسييماليو  الييل الحكوميية الهارسييية التييع كانييت فييع عهييد الااجيياريي  بييأمس 

 .(11)لحاجة للموارد الماليةا
وييييييذكر انيييييه بعيييييد انعاييييياد الميييييدتمر الصيييييهيونع االول فيييييع مدينييييية بيييييازل  

 ،والييذي نجييم عنيه تأسيييس الحركيية الصييهيونية العالمييية 8139السويسيرية عييام 
فهع العام اليذي تيالل  ،ن   دور اليهود بهتل مدسسات يهودية فع بالد فارس

ا  وتبعهييا مييدارس ااييرا فييع فتحييت اول مدرسيية يهودييية فييع  هيير  8131أي 
همييدا  وكرمن ييال و يييراز وسيينند  وكانييت تلييال المييدارس اليهودييية قييد ااييذت 

ومييييع اعييييال  . (14)علييييل عاتاهييييا تربييييية ال لبيييية اليهييييود تربييييية يهودييييية صييييرفة
اصييبل لليهييود مجييااًل اوسييع ميي  الحرييية  ،8319الدسييتور فييع بييالد فييارس عييام 

وضييع فييع االعتبييار ميينل  ، نعفمييع افتتييا  مجلييس ال ييورا الييو  ،دااييل الييبالد
تم السما  لهم بالتر يل فع االنتاابات  ،حرية العايد  وتأمي  حاوال االقليات

فح ع اليهيود بالمسياوا  فيع كافية الحايوال السياسيية  ،وداول المجلس النيابع
واسيتمرت حالية  ،واالجتماعية م ل ما ح ع بها ن رائهم م  ال ع  الهارسع

بحيييم سييمل لهييم الدسييتور  (15)هييرس فتيير  ميي  الييزم االسييتارار التييام لليهييود ال
 .(16)با غال منص  وزير فع الحكومة الهارسية
الييل حييدوم انتعييا  للن ييا   8389كمييا ادا وعييد بلهييور فييع ت ييري  ال ييانع 

تييم فييتل فييروع للمن ميية  8321فهييع عييام  ،الصييهيونع فييع اوسييا  اليهييود الهييرس
ور " اليهوديية فيع العدييد وتأسسيت ميدارس "قي ،الصهيونية العالمية فيع  هيرا 

كميييا ن ييي ت االلييييانس فيييع اليييبالد وتيييم رب هيييا ميييع  (12)مييي  نيييواحع بيييالد فيييارس
( وتأسسييت صييح  يهودييية اتحةةاد ةمةةا  اسةةرائي اليهييود الهييرس الهسييتدروت )

عييد  وكيياالت وجمعيييات  8329كمييا تأسسييت فييع العييام ذاتييه ولغاييية عييام  ،فيهييا
بييًا فييع  هييرا  ومارهييا الييرئيس فييع واهمهييا الوكاليية اليهودييية التييع فتحييت لهييا مكت

وهجير  اليهيود مي  الريي   ،فلس ي  ومهمتها هجر  يهود العراال اليل بيالد فيارس
االحيةةةةةا   -الايبتةةةةةوات اليتوديةةةةةةاليييييل  هيييييرا  وتيييييو ينهم واال يييييرا  عليييييل )
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" التيييع اصيييدرت كتابيييًا لتعلييييم اللغييية ناشةةةري لاةةةة المااةةة ( وجمعيييية" اليتوديةةةة
" فييع مدينيية  يييراز لتاييريج المعلمييي  اليييانس ايشةةيا ييم ان ييا  مدسسيية " ،العبرييية
منظمةة النسةا   - ساذمان  بانوان  يتود ايرااوتلتها تأسيس جمعية " ،اليهود

وهييع من ميية كييا  لهييا دور كبييير فييع ااتييراال مراكييز صيينع الاييرار  اليتوديةةاتر
كةةانوا خيرخةةاد او  ييم تالهييا تأسيييس جمعييية " ،للن ييام الهارسييع ومراكييزل االمنييية

لتييع تتييولل اال ييرا  علييل الن ييا  الصييهيونع فييع بييالد فييارس ولهييا " اخيةةر عةةاد
واقييم ايضييًا  ،مهيام اايرا فيع مسيياعد  المست يهيات والمركيز ال بيع فييع  هيرا 

" واستادم اليهيود تسيمية قيور  لتيذكير الهيرس بأهميية هيذا نادي قورش الكبير"
وهيييو اكبييير مركيييز  ،المليييال اليييذي اسيييت اع تالييييص اليهيييود مييي  االسييير البيييابلع

لن يييا  الصيييهيونع ويايييوم بن يييا ات اجتماعيييية ماتلهييية مسيييتا بًا ال اصييييات ل
وااييرًا  ،المهمة م  وزرا  وتجار كبار متغلغاًل فع مدسسات الن ام وميد رًا فييه

 .(11)" الن ا  مدارس مهنية يهودية فع بالد فارساورثااقيمت مدسسة "
، سيمل للحكيم فيع بيالد فيارس (8393-8329)ومع وصول االسر  البهلويية 

لليهييييود ك ائهيييية بالم يييياركة فييييع المجلييييس النيييييابع  (8398-8329)رضييييا  ييييال 
ف منييوا فييع هييذا العهييد  ، 8319بماعييد واحييد بعييد ا  قييام بتعييديل دسييتور عييام 

منحهم رضا  ال درجية كبيير   8321وفع عام  (19)مكانتهم الاانونية فع البالد
م كسير  ييوال مي  الحريية فايد سييمل لهيم ب يرا  االراضيع، فأصييبل باسيت اعته

" بيالارو  اليل بياريس الكميال اليةانسكما سيمل لاريجيع ميدارس " ،"الجيبتو"
واع ييل لهييم الحييال بالسييك  فييع المييد  وممارسيية االعمييال التجارييية  ،تعليييمهم
 .(41)فضاًل ع  انه ألغل ضريبة الجزية وبع  الاواني  االارا ،االارا

بيالد فيارس ( رئييس االتحياد الصيهيونع فيع شةلومو كةوهياوبت جيع م  )
اال ا   ،(  ييكلت حركية الهجيير  المحيدود  السييرائيلمنةةاحييم هليةة والحاايام )

مميا  ، ابع الدولية المسيلم فيع بيالد فيارس بايل يير م اليهيود عليل دفيع الجزيية
جعل عضو البرلما  اليهودي ) موئيل حاييم( ي تكع الل عصيبة االميم فيع 

ودعييا  ،صييري ضييد اليهييودجنيي  بييا  السييل ات الهارسييية ال تمنييع التمييييز العن
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 ييموئيل اليهييود الييل مااوميية االضيي هاد والم البيية بحاييوقهم التييع منحهييا لهييم 
فحكيييم علييييه باالعيييدام فيييع م ليييع  ال ينييييات الاييير  الماضيييع بتهمييية  ،الدسيييتور

 .(40)ا تراكه فع مدامر  لال احة بن ام حكم رضا  ال
  بيييييات اليهيييييود االيرانييييييو  يعي يييييو  فيييييع جنيييييو  اييييييرا 8399ومنيييييذ عيييييام 

ويسيييي رو  عليييل الصيييناعة فيييع عبيييادا  ووسيييائ  النايييل التيييع تيييرب  الالييييج 
العربيييع ب هيييرا  وبحييير قيييزوي ، وعمليييوا عليييل ت يييجيع الهجييير  االيرانيييية اليييل 
الاليييج العربييع، وقييدموا التسييهيالت لهييذا الغيير  عيي   ريييال الناييل الييرايص 

وقد صاح  ذليال هجير  عيدد كبيير مي  اليهيود اليذي   ،وايجاد فرص عمل لهم
وفاييًا لييذلال  (43)نوا يعي ييو  فييع من ايية كردسييتا  ايييرا  وهمييدا  الييل  هييرا كييا

تمتع اليهود االيرانيو  فع عهد رضا  ال بجميع الحاوال الاانونية التع كانت 
ممنوحة للمسلمي  بأست نا  الناحية السياسية التع كانت ال تيزال هنياال بعي  

س النييييابع وكميييا الاييييود المهروضييية، منهيييا ا يييتراكهم بماعيييد واحيييد فيييع المجلييي
اوضييييحنا مسييييباًا، الييييل جانيييي  محدودييييية م يييياركتهم فييييع الو ييييائ  الحكومييييية 

 .(41)االيرانية باست نا  وزار  الصحة
ونتيجييييية ليييييذلال بيييييدأت المدسسيييييات والوكييييياالت اليهوديييييية واهمهيييييا مدسسييييية 

ومتامتةةا االشةةراي ةلةة  اقامةةة محةةالت لليتةةود وادار  المستشةةة   الاونيةةت"
" تبيدي ن يا ًا منيذ  ة كة  نشةا( صةح  ومدرسة اليتودي ع  (تراا وتا(ية

إذ كانيت تايوم بتهريي  بعي  اليهيود  ،8393الحر  العالمية ال انيية عيام   بد
" دروثةةا يم تلتهيا مدسسيية " (99)مي  بولنيدا عيي   رييال االتحيياد السيوفيتع السييابال

وان ييأت تلييال المدسسيية  ييالم مييدارس مهنييية فييع  ييالم مييد   ،8391فيع عييام 
مدرسية مي  ميدارس الييانس التيع  29بعتها ايضًا ان يا  وت ،احداها فع  هرا 

وعليل ا ير ذليال وبسيب  زيياد  عيدد اليهيود  (45)مارست ن ا ًا اقتصاديًا صيرفاً 
الييي  بعيييد ا  تسيييلل  99اليييل  (46)الييي  قبيييل الحييير  العالميييية ال انيييية 99مييي  

الروسييع اليييرا  عييام  –اعييدادًا ميينهم مييع البري ييانيي  ا نييا  الغييزو البري ييانع 
فضييياًل عييي   (42)وهيييم عليييل اال لييي  ممييي  كيييانوا يعي يييو  فيييع فلسييي ي  8398
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هجييير  اعيييداد اايييرا مييينهم مييي  اليييدول المجييياور  الييييرا  اليييذي  مارسيييوا ن يييا ًا 
وبعيييد  ،اقتصييياديًا فيييع مجيييال التجيييار  والمصيييار  والصيييناعة ووسيييائل االعيييالم

عهييدت اليييهم السييل ات االيرانييية فييع  ييل حكييم ال ييال  ،اال احيية بييي رضييا  ييال
دور كبييير فييع مجييال التصيينيع والتجييار   (8494-8498-راةةا بتلةةوي محمةةد)

كمييييا اعتمييييدت علييييل نسييييبة كبييييير  ميييينهم كمست يييياري  فييييع بعيييي   ،الاارجييييية
وعمييل بعضييًا ميي  اليهييود كييوكال  لل ييركات الغربييية وعلييل  ،الييوزارات المهميية

بحييييم اصيييبحت نسيييبة  ،االايييص االمريكيييية والبري انيييية والهرنسيييية وااللمانيييية
%(92)يهود المعتمدي  لتلال ال ركات تصل الل الوكال  ال

(41).   
التيييع  ةوصييلت اليييل  هييرا  اول بع يية صييهيوني 8399وفييع  ضييو  عييام 

ومي  ايالل تلييال  ،كرسيت جهودهيا لتنميية ن يا  الحركية الصيهيونية فيع اييرا 
ويذكر اعضا  البع ة انه  ،الزيار  اصبحت ايرا  مركزًا هامًا لليهود البولنديي 

عارضييية مييي  سيييل ات الحلهيييا  واتبييياعهم االيرانييييو  للن يييا  ليييم تكييي  هنييياال م
والواقيع ا  تلييال البع ية هيع امتييداد للحركية الصيهيونية العالمييية  (49)الصيهيونع

ون ييا اتها ميي  اييالل تييدال المدسسييات اليهودييية االمريكييية فييع  ييدو  يهييود 
ع   ريال تدال المهو  االمريكع  8329-8328ايرا  التع بدأت منذ الهتر  

( ب ييييكل سيييافر بكييييل مييييا ياييييص يهييييود يوسةةةةي شةةةةااو  كورنةلةةةةدام ) الحااييي
 .(51)ايرا 

وبعيييد تزاييييد النهيييوذ االمريكيييع فيييع ايييييرا  بعيييد انعاييياد ميييدتمر بلتيميييور فييييع 
ازداد التيراب  بييي  الحركية الصييهيونية فيع فلسيي ي  وبييي   8399نيوييورال عييام 
 (29)وفيييع تليييال الهتييير  بليييغ عيييدد المحافيييل الماسيييونية فيييع اييييرا   ،يهيييود اييييرا 

محهييياًل اهمهيييا محهيييل موليييوي ومحهيييل كسيييرا ومحهيييل  هيييرا  ومحهيييل قيييور  
 (50)ومحهييل اصييهها  ومحهييل مهيير ومحهييل جانييدارال ومحهييل االحييواز وااييري 

كنةز ون م مكتي  " 8399" ايرا  فع عام يع وم مئير لية وقد زار الحااام "
وهةةةو ةبةةةار  ةةةةا شةةةبكة مةةةدارس مركزهةةةا نيويةةةورك متمتةةةخ عةةةتح " المعرعةةةة
وايالل فتير   (53)وتربية الاية  اليتةودي ةلة  االهةداي الصةتيونية المدارس
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" الاونيتتحول مكت  ن ا  مدسسة " 8399ما بعد الحر  وتحديدًا فع عام 
للعميل اك ير عليل ادمية  ،الل  هرا  بعيد ا  كيا  مايرل فيع الوالييات المتحيد 

ايييرا  وفييع العييام الييذي تييالل ازدادت العالقييات بييي  يهييود  (51)اليهييود فييع ايييرا 
التع قدمت الدعم المادي وتن يم  ،والحركات الصهيونية فع الواليات المتحد 

 .(54)الزيادات لعديد م  اق ا  الحركة الصهيونية
ويييييييذكر ا  ال ييييييال كييييييا  معارضييييييًا بعيييييي  ال ييييييع  للحركيييييية الصييييييهيونية 

 8399وااصة نوادي ال بيبة الصيهيونية التيع تأسسيت منيذ عيام  ،ومن ماتها
واميير بييا الال مع ييم  ،" فييع  هييرا  بنةة  ةكيةةةا" و" وتسحةةالباسييم حركتييع "

تلييال النييوادي بعييد ا  اصييبحت الجالييية اليهودييية فييع ايييرا  معادييية للصييهيونية 
وبعيد ت يكيل لجنية االميم  ،ال  االتحاد الصهيونع لم يام بتمويل تليال النيوادي

صوت المندو  االيرانع فع االمم  8399ايار  89ل دو  تاسيم فلس ي  فع 
(  ضييد تاسيييم فلسيي ي  لييدولتي  عربييية نصةةر اا انتظةةام  فييع حينهييا )المتحييد
 .(55)ويهودية

 
 :8494-8491نشأ  وت(ور العالقات اإليرانية اإلسرائيلية 

ا  االيييرانيي  واليهييود كييانوا مييرتب ي  بأواصيير  ،ح نييا وكمييا تبيييق  سييابااً ال
ائيلية يعييود ولكيي  تياريخ العالقييات االيرانيية االسيير  (99)متأصيلة الجييذور وو ييد 

تليال العالقيات التيع تنوعيت لت يمل  ،8391الل تاريخ قيام دولية اسيرائيل عيام 
وقييد سيياعد علييل  ،كافيية المجيياالت السياسييية واالقتصييادية والتجارييية والنه ييية

نموهييييا وقوتهييييا مييييا قدمتييييه اسييييرائيل ميييي  مسيييياعدات فنييييية فييييع حالييييع الزراعيييية 
 .وكما سنوضحه الحااً  (52)والتعمير ب كل ااص

 
 8499-8491 : (بيعة العالقات االيرانية االسرائيليةاوالً 

منيييذ قييييام دولييية اسيييرائيل كيييرس العميييال  االسيييرائيليو  ووكالئهيييم فيييع اييييرا  
ن ييا هم الن ييا  عالقييات بييي  ايييرا  واسييرائيل، وت ييير المصييادر انييه بعييد ا  



 
 
 

  [144] (10) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

 ،قيودًا م دد  علل اليهود 8393-8391فرضت الحكومة العراقية االل الهتر  
وقيييد اسيييهم هيييذا الحيييدم فيييع زيييياد  عيييدد  ،قسيييمًا كبييييرًا مييينهم اليييل اييييرا هييياجر 

فالصهيونية كانت قد ركيزت ن يا ها  (51)العناصر الموالية السرائيل فع ايرا 
ممييا اع ييل  ،فييع تلييال الهتيير  ميي  اجييل تهجييير اليهييود المسييتو ني  فييع العييراال

ال وتسيهيل للمدسسات اليهودية فع ايرا  مهمة التنسيال مع م يالتها فيع العيرا
والجل ذلال اقامت الوكالة اليهودية  ،هجر  اليهود فع العراال عبر  ريال ايرا 

 ،لال يييرا  عليييل تهجيييير يهيييود العيييراال 8393من مييية ااصييية فيييع اييييرا  عيييام 
وقييد  ييجعها علييل  (59)وارسييال متسييللي  ميي   هييرا  الييل العييراال لهييذا الغيير 

  المهتيييو  لكيييل ذليييال اعيييال  الحكومييية االيرانيييية فيييع تليييال الهتييير  سياسييية البيييا
فييزاد عييدد المتسييللي  ميي  يهييود العييراال الييذي  اجتييازوا  ،الالجئييي  نحييو بالدهييا

الحييدود ميي  البصيير  الييل عبييادا  وميي  هنيياال نالييوا الييل معسييكرات االسييتيعا  
وييذكر ا  تلييال المعسييكرات كييا  ي يير   .التابعية للوكاليية اليهودييية فييع  هييرا 

رسل الل  هيرا  عليل انيه تياجر ( الذي اماكس بثيتعليها الرائد البري انع )
 .(61)سجاد

وفيع الوقيت اليذي كانيت فييه اييرا  قيد اعلنيت عي  اول ا ية ت ويريية لهييا 
 ،، ولحاجيية ال ييال اليييل مسيياعد  مالييية امريكيييية لتنهيييذ تلييال الا ييية8393عييام 

قييرر تحسييي  عالقاتييه مييع اسييرائيل بنيياً  علييل تاييديرل لنهييوذ اليهييود ووزنهييم فييع 
بل انه عي  فع العام ذاته مم ل  ير رسيمع ليتيولل ال  ،الكونغرس االمريكع

وجيييرا  (60)معالجييية الم الييي  الماليييية لالييييرانيي  اليييذي  يعي يييو  فيييع اسيييرائيل
اعتدال علل ن ر  الصح  االيرانيية تجيال تهجيير اليهيود اليل اسيرائيل بأيعياز 

فبييدأت تلييال الصييح  تن يير مايياالت حييول قيييام دوليية يهودييية فييع ال ييرال  ،منييه
ييد ال رييال اميام اعتيرا  اييرا  بأسيرائيل ااصية بعيد ا  اعترفيت االوس  لتمه

فضاًل عي  اعتيرا  اسيرائيل  ،8393تركيا بالكيا  الصهيونع وذلال فع اذار 
واسييتنكارها لمحاوليية ا تيييال ال ييال فييع  ييبا  ميي  العييام نهسييه وتأكيييدها علييل 

 فوجييد ال يال ا  الهرصيية مداتييية،االعتيرا  الييية حركيية او انتهاضية معادييية له
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فأعترفيييييت  ،اماميييييه وال يوجيييييد أي عيييييائال العتيييييرا  مما يييييل بالدولييييية اليهوديييييية
8391اذار  88الحكوميية االيرانيييية باالجميياع بدولييية اسييرائيل فيييع 

وا يييارت  (63)
فيع حيي   (61)اذار مي  العيام نهسيه 81بع  المصادر ا  االعترا  كا  فع 

ه اذار ميي  العييام نهسيي 9ذكييرت مصييادر ااييرا ا  تيياريخ االعتييرا  كييا  فييع 
وكييا   ،وعلييل اييية حييال فييأ  ايييرا  كانييت قييد اعترفييت بدوليية اسييرائيل (64)ايضيياً 

De Facto-اعترافهًا رسميًا وقانونيًا وواقعياً 
(65). 

 ،8391ايييار  21ون ييرت ايييرا  االعتييرا  فييع صييحهها الرسييمية بييدً  ميي  
ا ييارت الحكوميية االيرانييية  (99)وبعييد عيير  االعتييرا  علييل البرلمييا  االيرانييع

بييييأ  االعتييييرا  كييييا  علييييل اسيييياس االميييير  ،للاييييرار امييييام البرلمييييا  فييييع تبرييييير
وبيييأ  اليييدول العربيييية اسيييا ت اليييل كرامييية اييييرا  عنيييدما ليييم تبلغهيييا  ،(62)الواقيييع

 ،بالمهاوضيييات التيييع دارت بيييي  اليييدول العربيييية واسيييرائيل حيييول اتهاقيييية الهدنييية
 واضييافت ا  قييرار االعتييرا  كييا  اجييرا ًا  بيعيييًا ينسييجم مييع ر بييات ال ييع 

ور م اعترا  بع  اعضيا  البرلميا  االيرانيع عليل قيرار  .االيرانع "للسالم"
فييأ  الحكوميية االيرانييية اقامييت مهوضييية او قنصييلية لهييا فييع تييل  (61)االعتييرا 

 يييم سيييميت التم ييييل الاييياص لهيييا فيييع  ،8391ابيييي  وذليييال فيييع منتصييي  عيييام 
هييا وا لاييت علي ،Special Representative to state of Israelاسييرائيل 

 فEnvoy Extraordinary to Palestineالمبعييوم فييوال العيياد  الييل فلسيي ي  
 (69)وسيييمحت لليهيييود االييييرانيي  بيييالهجر  اليييل فلسييي ي  اذا ميييا ر بيييوا فيييع ذليييال

بحييييم بلغيييت تليييال الهجييير  ذروتهيييا ايييالل الهتييير   ،فهييياجر اعيييدادًا اليييل اسيييرائيل
  .(21)ل  يهودي صهيونعأ (89319)ووصلت الل قرابة  ،8391-8391

ولكييي  بعيييد ا  جيييرت االنتاابيييات فيييع مجليييس النيييوا  االيرانيييع فيييع نيسيييا  
( فييع رئاسيية الحكوميية محمةةد مصةةدقوفييازت الجبهيية الو نييية باييياد  ) 8398

 (20)ا ييار االاييير الييرأي العييام االيرانييع حييول عالقيية ايييرا  بأسييرائيل ،االيرانييية
ا ير  ااصة بعد ا  وقهت االاير  الل جان  ن ام ال ال ضد حكومة مصيدال

 يييم نيييول مصيييدال عليييل اعييياد  المم يييل االيرانيييع  (23)قيييرار تيييأميم الييينه  االيرانيييع
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بعيييد ذليييال دعيييا  ،8398( مييي  تيييل ابيييي  اليييل اييييرا  فيييع اييييار راةةةا سةةةاعينيخ)
 ،مصييييدال سييييهرا  الييييدول العربييييية فييييع  هييييرا  فييييع حزيييييرا  ميييي  العييييام نهسييييه

، 8398البال هييم قييرارل بسييح  اعتييرا  حكومتييه بأسييرائيل اعتبييارًا ميي  تمييوز 
احتجاجًا علل تصويت اسيرائيل ضيد اقيدام حكومية مصيدال عليل تيأميم الينه  
االيرانيع، وبالهعييل اصييدرت حكومتيه فييع السييابع ميي  ذليال ال ييهر تحديييدًا بيانييًا 

وعلل جميع مم لع  ،ينص علل سح  المم ل االيرانع المذكور م  تل ابي 
العاميييية فييييع  و لييييال الانصييييلية االيرانييييية ،اسييييرائيل مغييييادر  االراضييييع االيرانييييية

وجييييا ت صيييييغة البيييييا  كلميييية فلسيييي ي  ولييييم تييييذكر اسييييرائيل وذلييييال  ،فلسيييي ي 
بيذلال سيحبت اييرا  اعترافهيا بأسيرائيل  .لتحا ع الوقوع فع موضوع االعترا 

وازالية كيل ميا يترتي  مي  ا يار ونتيائج وذليال عنيدما  ،علل اساس االمر الواقيع
ابةةو ل رسييالة )( علييحسةةيا عةةا(م اجييا  وزييير الاارجييية االيرانييع السييابال )

( الييزعيم الييدينع االيرانييع المعييرو  التييع وجههييا الييل وزييير ال اسةةم الكاشةةان 
الاارجية اعالل باصوص  لي  سيح  اييرا  اعترافهيا بأسيرائيل عليل اسياس 

وكا  الجوا  واضحًا وال  مو  فيه وهو ا  اييرا  ال تعتير   ،االمر الواقع
 .(21)نت حاياتهول  تابل أي مم ل ع  اسرائيل مهما كا ،بأسرائيل

ا ليال  8392وعند تولع مصدال رئاسة الحكومة االيرانية للمر  ال انية عام 
" اليوميييييية التيييييع كانيييييت تصيييييدرها الحركييييية الصيييييهيونية فيييييع سةةةةةينا صيييييحيهة "

ولييم يكتيي  بييذلال بييل عييززت حكومتييه ميي  موقههييا عنييدما رفضييت  (24) هييرا 
م  العام نهسه الم اركة فع مدتمر الهيئة الدولية المنعاد فع قبرص فع آ  

فع الوقت الذي كانت فيه نسبة الهجر  لليهود  .(25)بسب  ا تراال اسرائيل فيه
لتصيل ايالل عيام  8391قيد ازدادت اعتبيارًا مي  عيام  ،االيرانيي  الل اسرائيل

فع حي  ا يارت مصيادر  (26)ال  مهاجر يهودي (29.392)الل نحو  8392
ال  مهاجر يهودي م  ايرا   (91)اارا ا  نسبة الهجر  ارتهعت الل حدود 

االمر الذي دفع المت ياهرو  االيرانييو   (22)الل االراضع الهلس ينية المحتلة
8399الل مهاجمة مار الوكالة اليهودية فع  هرا  وذلال فع بداية عام 

(21). 
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لكيي  بعييد ا  سييا ت عالقييات الحكوميية االيرانييية بزعاميية مصييدال مييع دول 
يييات المتحييد  علييل ا يير قيييام تلييال الحكوميية الغيير  وااصيية مييع بري انيييا والوال

ايييدت اسييرائيل تلييال البلييدا  وال ييال ايضييًا علييل تييدبير  ،بتييأميم اليينه  االيرانييع
وبالهعييل تمكنييت اجهييز  الماييابرات المركزييية  ،اناييال  السيياا  حكوميية مصييدال

وبعييد ا  انتاييل الحكييم بعييد تصييهية  (29)االمريكييية والبري انييية ميي  تحايييال ذلييال
عياد التايار   (11)الل السيل ة الرجعيية بعيود  ال يال اليل اييرا  الحركة الو نية

بهييتل التم يييل الدبلوماسييع الكامييل بييي   ،بييي  الحكييومتي  االيرانييية واالسييرائيلية
8399البلدي  اعتبارًا م  عام 

كما اعيد فتل وعمل الوكاالت اليهودية فع  (10)
ل العميل بحيذر ايرا  بصور  رسمية بعد ا  توق  عملها ب كل تام ولجأت الي

8392وسرية منذ عام 
(13). 

 ييم فتحييت  ،تهييب  فييع ايييرا  8399وبييدأت ال ييائرات االسييرائيلية منييذ عييام 
وتأسيييس اييي   ،اسيييرائيل اذاعييية موجهييية اليييل ال يييع  االيرانيييع باللغييية الهارسيييية

واعابيييه  ،بحييري للمالحيية بييي  المحميير  )ارم ييهر( ومينييا  ايييالت االسييرائيلع
كما تو دت العالقيات االقتصيادية والتجاريية  ، تأسيس ا   يرا  بي  البلدي

عضيوًا ارسيلته  (89)وصيل اليل اييرا  وفيد مدلي  مي   8399بينهما فهع عيام 
وعلل الر م مي   ،السل ات االسرائيلية لدراسة وضع السوال االيرانع )البازار(
اال ا  باييائهم دام  ،ا  الحكوميية االيرانييية قييد سييمحت لهييم بالباييا   ييهرًا واحييداً 

حييييم نجيييل هيييذا الوفيييد فيييع عايييد العدييييد مييي  العايييود والصيييهاات  ، يييهرسيييته ا
لتبييييادل البضييييائع التجارييييية مييييع اسييييرائيل لاييييا   يييييرانيي الهردييييية مييييع التجييييار اال

 .(19)لك  الوفد ف ل فع عاد اتهاقية بي  البلدي  ،استيراد البضائع المصنوعة
ود فتييورًا فيع جهيي 8399وقيد اليال انضييمام اييرا  الييل حلي  بغيداد فييع عيام 

اسيرائيل لتو ييال العالقيات ميع اييرا ، ال  العييراال كيا  انيذاال حليي  اييرا  فييع 
وقييد  لييت  ،كمييا ارادت ايييرا  جييذ  باييية الييدول العربييية للحليي  ،ذلييال الحليي 

سياسة تلال اليدول فيع االبتعياد عي  اسيرائيل حتيل  هيور قضيية السيويس فيع 
 .(14) م العدوا  ال ال ع عليها فع العام نهسه 8399مصر عام 
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ال  ،8399ام يتو ات العالقات السياسية واالقتصادية بيي  البليدي  ايالل عي
فهع م لع ذلال العام وصل منيدو  مي   ،بل عدت بأنها بداية لتلال العالقات

 ركة النه  االيرانية الل اسيرائيل الجيرا  محاد يات ميع كيل مي  وزيير ال اقية 
 ف(لية ع  ما بعدرئيس الحكومة االسرائي -لية  اشكو  االسرائيلع السابال )

يسةةةرائي  ورئييييس ادار  الوقيييود ) ،(بنحةةةاس سةةةبيرووزيييير التجيييار  والصيييناعة )
وحيييدد عليييل ا ييير ذليييال االجتمييياع سيييعر الييينه  اليييذي سيييتتزود بيييه  ،(كوزولةةةوي

وبييدأت ايييرا  بتصييدير نه هييا  (15)دوالر للبرميييل الواحييد (8.91)اسييرائيل وهييو 
وادا هييذا  (16)ميي  فنييزويال بعييد ا  كانييت االاييير  تسييتورد اليينه  ،الييل اسييرائيل

االتهيياال مييع ايييرا  الييل دفييع اسييرائيل فييع العييام ذاتييه لوضييع ايي  انابييي  با يير 
ومي  هنياال ب رييال البير اليل  ،ان  لنال النه  م  ايالت الل بئير السيبع (1)

وقييد عييدت  (12)يييوم (811)وتييم تمديييد الايي  لمييد   ،مصييافع التكرييير فييع حيهييا
وانها تحمل  ابعًا فنيًا  ال  ال ال  ،يًا كبيراً اسرائيل تلال المعاهد  مكسبًا سياس

ممييا ادا الييل فييتل  ،ولييوال موافاتيه لمييا جييرت تلييال المحاد يات ،عليل علييم بييذلال
 .(11)صهحة اارا م  صهحات التعاو  بي  البلدي 

والحايايية ا  قميية التعيياو  االيرانييع االسييرائيلع فييع مجييال اليينه  يعييود الييل 
ا  بحكومة مصدال الو نية وعود  ال يال فبعد االناال  الذي ا  ،8399عام 

سعت اسرائيل مبا ر  الل  را  النه  االيرانع ع   رييال وسي ا   ،الل ايرا 
اال ا  اعتيييرا  اييييرا  عليييل العيييدوا  ال ال يييع عليييل مصييير عيييام  (19)ماتلهيييي 

الييذي نجيييم عنييه تصيييور ايييرا  بيييأ  هييذا العيييدوا  يمكيي  ا  ييييددي اليييل  8399
وتوقيي  اسييرائيل ميي  التييزود  (91)من ايية ميي  جهييةزييياد  النهييوذ السييوفيتع فييع ال

بالنه  م  االتحاد السوفيتع السيابال بسيب  تأيييدل لمصير ووقوفيه اليل جانبهيا 
فييير  عليييل اسيييرائيل البحيييم عييي  مصيييادر جدييييد  تزودهيييا  ،مييي  جهييية اايييرا

فلجييأت فييع اعاييا  عييدوانها علييل مصيير باالتصيياالت  ،بييالنه  بكميييات كافييية
واتضييل لهييا ا  ايييرا  ال تمييانع فييع  ،االيرانييية ييير الرسييمية مييع  ييركة اليينه  

 . (90)تزويد اسرائيل بالنه  ب رياة  ير مبا ر 
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وفع  ل  رو  محليية ودوليية املتهيا مصيالل م يتركة بيي  ال يرفي  فيع 
دفعييت  ،مييادي  ماتلهيية التييع بييدأت فييع النصي  ال ييانع ميي  عاييد الامسييينيات

( ا  يعمييل علييل اقاميية اداعيةةد بةةا غوريةةورئيييس الييوزرا  االسييرائيلع السييابال)
8399محيور م يترال بيي  بيالدل واييرا  فيع اوااير عيام 

فوصيل فيع ايليول  (32)
( نائ  رئيس الحكومة االيرانية ومدير تيمور بختيارم  العام نهسه الجنرال )

 ،( اليييل بييياريسالمخةةةابرات - اتةةةاز امةةةا نظةةةام الشةةةاد للمعلومةةةاتالسييافاال )
وجيرت الماابلية  ،(يع ةوم تسةورا )و ل  ماابلة السيهير االسيرائيلع فيع فرنسي

 ،( المست ار السياسيع فيع السيهار  االسيرائيلية بهرنسيايع وم كروزفع منزل )
 م اعربا ع  قلاهميا  ،واستعر  باتيار وتسور الت ورات فع ال رال االوس 

بعييدها ناييل باتيييار اعجييا  ال ييال  ،ميي  التغلغييل السييوفيتع فييع مصيير وسييوريا
قتير  باتييار باسيم حكومتيه توسييع افيال التعياو  وا ،بكها   الجيي  االسيرائيلع

فاسييييتابلت االاييييير  المبييييادر  االيرانييييية بسييييرور ورحبييييت  ،بييييي  ايييييرا  واسييييرائيل
حيييم اوضييحت الحكوميية االيرانييية فييع ماترحاتهييا اهمييية دور اسييرائيل  (91)بهييا

عمييياًل ميي  جهيياز اسييتاباراتها )الموسيياد(  (88)البييارز والكبييير حينمييا ارسييلت 
وذلييال لتايييديم المسييياعد  فيييع تن ييييم جهييياز  ،8399فيييع م ليييع عيييام الييل اييييرا  

 .(94)السافاال االيرانع
احيد مبعو يهيا  8399وعليه وجهيت الحكومية االسيرائيلية فيع ت يري  االول 

الدبلوماسيييي  الييل رومييا لماابليية باتيييار فييع البحييم عيي  سييبل توسيييع ن يياال 
كييانو  االول ميي  العالقييات وتبييادل الزيييارات بييي  مسييدولع كييال البلييدي ، وفييع 

العيييام نهسيييه توجيييه يعايييو  كيييروز فيييع اول زييييار  اليييل  هيييرا  تمهييييدًا لتبيييادل 
وبعيييد اييييام ح يييت  يييائر  بييي   ورييييو  فيييع م يييار  (95)الزييييارات بيييي  الجيييانبي 

واجييرا لاييا  مييع ال ييال تييم االلييه وضييع  ، هييرا  وهييو فييع  رياييه الييل بورمييا
جدييدًا مي  التعياو  بيي  اللمسات االايير  ال يار التعياو  ال يامل لين يأ عهيدًا 

قييييييائم علييييييل تو يييييييال العالقيييييات االقتصييييييادية والتاييييييا  المصييييييالل  .(96)ال يييييرفي 
السياسييية واالسييتراتيجية فييع السييي ر  علييل اجييزا  ميي  الييو   العربييع جغرافيييًا 
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ونه ييييًا وااصييية من اييية الالييييج العربيييع الحيويييية ذات الكمييييات الكبيييير  مييي  
وجييود العسييكري االمريكييع باالضييافة وا  كييا  ال (92)احتيييا ع اليينه  العييالمع

االسيييتراتيجع لكيييل مييي  اييييرا   اليييل بري انييييا قيييد حيييال دو  تحاييييال ذليييال الحليييم
فضيييياًل عيييي  ا  االايييييري  لهمييييا عييييدوي  م ييييتركي  همييييا االتحيييياد  ،واسييييرائيل

السيييوفيتع السيييابال وحركيييات التحررالو نيييية العربيييية التيييع بيييرزت بعيييد الحييير  
اييييرا  واسيييرائيل مييي  تيييدعيم عالقاتهميييا فايييد هيييدفت كيييل مييي   ،العالميييية ال انيييية

السياسية واالقتصادية واالمنية الل مواجهة المد ال يوعع فع ال رال االوس  
وحماييييييية المصيييييييالل االمريكييييييية بأعتبارهيييييييا كواقيييييييع حييييييال الحليييييييي  السياسيييييييع 

الييييل جانيييي  مواجهيييية الراديكالييييية  ،واالقتصييييادي والعسييييكري االقييييوا لكالهمييييا
يجعلهييييييييا تهييييييييدد المصييييييييالل االيرانييييييييية  العربييييييييية وضييييييييب  ايااعهييييييييا ب ييييييييكل ال

فمييي  الجيييدير باليييذكر انيييه كيييا  يعميييل فيييع اييييرا  منيييذ م ليييع  (91)واالسيييرائيلية
الامسينيات مبعو ي  اسرائيليي  اقتصرت مهامهم علل الال عالقة مع ال ال 
حيييول امكانيييية التعييياو  الم يييترال ضيييد دول عربيييية معاديييية لكيييل مييي  اسيييرائيل 

يع ةةةوم ( والعاييييد )مئيةةةر ةيةةةزريعيييو ي  )وكيييا  مييي  بيييي  ابيييرز المب ،واييييرا 
 .(99)(نمرودي

وهكييذا التاييت الم ييامع االسييرائيلية بم ييامع ايييرا  التييع تسييعل وت مييل الييل 
تحويل الاليج العربع الل بحير  فارسية ضم  ا ار االمبريالية العالميية وعليل 
 رأسييها االمبريالييية االمريكييية السيياعية دومييًا الييل اسييتنزا   ييروات الييو   العربييع

فالوالييييييات المتحيييييد  تسيييييت يع مييييي  ايييييالل التايييييار   ،ب يييييتل االسيييييالي  وال يييييرال
االسرائيلع االيرانع ا  تهر  سيي رتها الكاملية وتسيتغل  يروات اليو   العربيع 

اما اسرائيل فسيحاال تااربها مع  ،وتساير  عبه واراضيه لستراتيجيتها العدوانية
ليل جاني  تحالههيا ميع ايرا  بوجه ااص لما لالايير  مي  ا مياع فيع المن اية ا

 ،الوالييييات المتحيييد  بوجيييه عيييام مزييييدًا مييي  التوسيييع وضيييم االراضيييع العربيييية لهيييا
فيييييأيرا  تعيييييد الرئييييية التيييييع تتيييييينهس منهيييييا اسيييييرائيل وعنصييييير من ييييي  لالقتصيييييياد 

والجيييدول االتيييع يبقيييي  بعييي  الصيييادرات االسيييرائيلية اليييل اييييرا   (011)االسيييرائيلع
8399-8399س االل الهتر  يوبالعك

 (010). 
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بالعملة االيرانية  8499-8499دو  الصادرات االسرائيلية ال  ايراا ا

 االتومااف
 8499سنة             8499سنة             اسم البضاعة        

 989991 9999111 االقم ة ومالبس جاهز 

 819221 889921 ادوية وعااقير 

 99111 81989 سيارات

 91991 29921 كت  وم بوعات

 81291 89911 ية الجات كهربائ

 2898111 8399111 مجوهرات 

 21911 21911 اصباغ بنا 

 9999891 9913321 بذور وزيوت نباتية 

 
بالعملة االيرانية  8499 -8499ادو  الصادرات االيرانية ال  اسرائي  
 االتومااف
 

 8499 سنة 8499 سنة اسم البضاعة

 91281 98392 االا ا  ومنتجاتها

 999991 999299 اصوا 

 8991299 8299993 سجاد

 8329999 8999119 ق  

 83239291 89919389 نه 

 911388 992981 ميال معدنية واامات
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 912899 992991 منتجات  ذائية

 
( مميييي اًل لغرفيييية التجييييار  تسةةةةة  دوريئيةةةة عييييي  ) 8391ومييييع م لييييع عييييام 
اذ  ، ير وا تمل التعاو  الم ترال مع ايرا  مواضيع ك ،االسرائيلية فع  هرا 

( االسييييرائيلية لل يييييرا  والسييييياحة بييييال يرا  الييييل  هييييرا  العةةةةا بييييدأت  ييييركة )
وكييا  لل ييركة مم ييل دائييم فييع  هييرا   ،"السةةائحبواسيي ة وكاليية ااصيية تييدعل"

تاوم بتوفير كافة التسيهيالت والمسياعدات لالييرانيي  اليرا بي  فيع السيهر اليل 
فييع  هييرا  بحيييم وعييدت  ييركة العييال ميي  ان يي   ييركات ال يييرا   ،اسييرائيل

انها كانت ال تتاذ اية ا و  اال بعلم المم لية االسرائيلية فع  هرا  وبايعياز 
 .  (013)منها

تنهيذ فكير  ميد  8391حاول رئيس الوزرا  االسرائيلع ب   وريو  فع اذار 
ا  انابي  ضام لنال النه  االيرانع م  ايالت الل البحر المتوس ، اال ا  

ز التنهيييذ بسييب  قيييام االنتهاضيية اللبنانييية فييع ايييار هييذل الهكيير  ارجييت عيي  حييي
تمييوز ميي  العييام نهسييه ايضييًا فييع العييراال  89 ييم حييدوم  ييور   ،ميي  العييام ذاتييه

عنيدها اعير  بي   ورييو   ،التع ادت اليل زعزعية المييزا  االقليميع والعيالمع
ومااوفيييه مييي  سيييي ر  اليييرئيس المصيييري الراحيييل  ،بيييأ  تييييار الاوميييية العربيييية

والتوسيييع  ،( عليييل من اييية ال يييرال االوسييي 8491-8491 ناصةةةرامةةةا  ةبدال)
قد يددي الل الاضا  علل النهوذ االمريكع والبري انع فيع  ،السوفيتع السابال

لييذا كييرر المنييادا  بتنهيييذ  ،واحتمييال وقييوع اناييال   يييوعع فييع ايييرا  ،المن ايية
وذليييال  ،فكرتييه ب ييأ  مييد اييي  انابييي  اليينه  ميي  اييييالت الييل البحيير المتوسيي 

قنييا  السييويس وتاليييص "ابتييزازات" عبييد الناصيير قييدر االمكييا  حسيي   لتجيياوز
امير بي   ورييو  وزيير ال اقية ا يكول  8391وفع ت ري  االول  .وجهة ن رل

بالتوجييه الييل  هييرا  الجييرا  مباح ييات مييع ال ييال حييول تزويييد اسييرائيل بييالنه  
ل وعند لاائه به اعر  ال ال ع  عدم معارضته لتزويد اسرائي ،بصور  مبا ر 
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 ييم ت ييرال ا ييكول فييع مباح اتييه الييل اقاميية تعيياو  فييع مجييال  ،بييالنه  مبا يير 
 .(011)ت وير الزراعة والم اركة فع م اريع الري ومصادر الميال

سييمحت حكوميية  ييال ايييرا  بهييتل مكتيي  تجيياري كبييير فييع  8391قبييل عييام 
مكاناتيييه   هيييرا  اييياص بيييي  الجيييانبي  االيرانيييع واالسيييرائيلع، وكانيييت مزاييييال وا 

 .(014)مييا تمتعييت بييه الك ييير ميي  السييهارات االجنبييية والعربييية فييع ايييرا  تهييوال
فم  الجيدير باال يار  الييه ليم ييتم فيتل سيهار  او قنصيلية اسيرائيلية فيع  هيرا  

بييل كييا  هنيياال مييا يسييمل بالمكتيي  التجيياري االسييرائيلع وهييو  8391قبييل عييام 
 91أل  م  عبار  ع  مكت  وهمع يحمل هذا االسم النه فع الحاياة كا  يت

عضيوًا، وهييذا بحييد ذاتييه يرعييد سييهار  كاملية وعلييل مسييتوا كبييير، فالمكتيي  كييا  
ويتكييو  ميي  رئيييس المكتيي  بدرجيية سييهير  899-899ياييع فييع  ييارع كييا  رقييم 

ولدييييه درايييية تامييية بالموضيييوعات السياسيييية والتجاريييية، وقسيييم سياسيييع يترأسيييه 
مست يار وقسيم  ةدبلوماسع بدرجة وزير وقسم قنصلع يترأسه دبلوماسع بدرج

 حهع وقسم عسكري وقسيم  ايافع وأاييراً تجاري يترأسه ملحال تجاري وقسم ص
مكتيي  التهجييير ير يير  علييل موضييوعات التهجييير والسييياحة، وكييا  المكتيي  
در ن ر  اسبوعية  تتضم  موضوعات اقتصادية وعلمية و اافية  التجاري يصق

  المعاهييد إذ مي  االليه كانيت حكومية تييل ابيي  تر ير  عليل بعي وسياسيية،
 .(015)التعليمية والمهنية البنا  الجالية اليهودية والمن مات اليهودية فع ايرا 

تم فتل سهار  اسيرائيلية فيع  هيرا ، فايررت حكومية  8391وفع بداية عام 
منيييه اقامييية وضيييعًا مميييا اًل لهيييا فيييع تيييل  8391 كيييانو  االول 29 هيييرا  فيييع 

 ،(محمةةد تيمةةورائيل برئاسيية )ابييي ، أي اقاميية سييهار  ايرانييية مسييتالة فييع اسيير 
كييو  ا  البع يية الدبلوماسييية االيرانييية كانييت ملحايية رسييميًا بالسييهار  السويسييرية 
فيييع تيييل ابيييي ، هيييذا اذا علمنيييا ا  السيييهار  السويسيييرية كانيييت قبيييل ذليييال تتيييولل 
رعاية المصالل االيرانيية فيع اسيرائيل. وكيا  ال ير  االيرانيع هيو ابايا  الايرار 

وحسيييي  تاييييديري هييييو ا  ايييييرا  ارادت اباييييا  عالقاتهييييا  (819)بهييييذا ال ييييأ  سييييراً 
االقليميييية ايجابيييية وااصييية ميييع اليييدول العربيييية واالسيييالمية المعارضييية اساسيييًا 
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وبعد  .علل وجود الكيا  الصهيونع المغتص  الراضيها العربية فع فلس ي 
موافايييية اسييييرائيل اتسييييع ن يييياال ن ييييا ات البع يييية الدبلوماسييييية االسييييرائيلية فييييع 

بحيم  هدت العالقات بي  الدولتي  ازدهارًا ملحو ًا فهيع نيسيا   (012) هرا 
( السهير الااص ل دو  الزراعة والمست ار السياسع ةيزرا دنياقام ) 8393

وتجيول فيع عميوم  ،( بزييار   هيرا غولةدا مةائيرليوزير  الاارجيية االسيرائيلية )
ائحه فييع  ييم التاييل مييع ال ييال الجييرا  مباح ييات م وليية قييدم فيهييا نصيي ،الييبالد

مجييال الزراعيية بتنهييييذ ا يية االصيييال  الزراعييع لزيييياد  المحاصيييل االنتاجيييية 
الت حدي يية لت ييوير الزراعيية آورفييع مسييتوا الهييال  االيرانييع باالعتميياد علييل 

 ،ممييا رفييع ذلييال ميي  مكانيية اسييرائيل فييع ن يير ال ييال ،وتحسييي  مسييتوا االنتييا 
فكيا  يحصيل  ،ليدوييةااصة وا  الهال  االيرانيع كيا  يايدم انتيا  باالعميال ا

فضياًل  ،فا  مي  المحصيول مميا فير  علييه الهاير اليدائم %(21)علل انتا  
ع  ا  ا ة االصال  الزراعيع هيع الوسييلة الوحييد  لتالييل النهيوذ السياسيع 

بايامييه فييع  8393وعليييه لجييأ ال ييال الييل تنهيييذ الا يية فييع عييام  .لالق يياعيي 
 .(011)ة للدولةتوزيع االراضع علل الهالحي  التع كانت تابع

 91وبيييالر م مييي  ميييا ورد فيييع صيييحيهة ا العيييات )االابيييار( االيرانيييية فيييع 
 ايييرا  با ييع عالقاتهييا مييع اسييرائيل باالسييم فايي  وذلييالقيييام حييول  8393ايييار 
الرسييييياميل االسيييييرائيلية كانيييييت تتسييييير  اليييييل اليييييبالد عييييي   رييييييال الوكالييييية أل  

 ،صيييياد االيرانييييعاليهودييييية، وبأسييييما  مسييييتعار  متغلغليييية فييييع  ييييتل فييييروع االقت
اال ا  ذليال ليم  ،ومستهيد  ومستغلة الت يريعات التأمينيية التيع سينتها الحكومية

 ،يمنيع ال يال ميي  مواصيلة ت ييور عالقية بيالدل مييع اسيرائيل فييع  يتل الميييادي 
بةأا العالقةةات الدبلوماسةية بةيا ايةةراا بنياً  عليل ميا ذكيرل االايير فييع قوليه: "

بةةة امةةام ت(ةةور العالقةةات بةةيا وبةةيا اسةةرائي  ليسةةت اةةرورية وليسةةت الع 
 .(019)ال(رعيار

اليييل ارسيييال وفيييد اسيييرائيلع ضيييم  8393وهيييذا ميييا دفيييع اسيييرائيل فيييع تميييوز 
منييييدوبي  ميييي  عييييد  وزارات اسييييرائيلية لزيييييار   هييييرا  الجييييرا  مباح ييييات حييييول 
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فوافات ايرا  علل دمج اسرائيل  ،وم اكل النه  ،الا   الت ويرية الم تركة
وفع الهتر  ذاتها بدأ العميل فيع معميل  يركة  (001)ةفع تنهيذ ا  ها الت ويري

( فييع تييل ابييي  ويليةةز( المسيياهمة التييع تكونييت با ييتراال فييروع ومعمييل )ايةةم)
وبيييييي   يييييركة  ،لصييييياحبه الرأسيييييمالع اليهيييييودي االمريكيييييع )صييييياموئيل ويلييييييز(

وعليل ا رهيا بلغيت  (000))برادرات( اايوا  التجاريية التيع يملكهيا يهيودي ايرانيع
حيوالع  8393-8391نتجيات االسيرائيلية ايالل عيامع ما  مي  الاستيرادات ايير 

 .وهذا يعنع انتعا  االقتصاد االسرائيلع (003)مليو  دوالر (891)
بتزوييييد اسيييرائيل  8393فايييد اسيييتمرت اييييرا  فيييع عيييام  ،اميييا بالنسيييبة للييينه 

ممييا دفييع بيي   وريييو  الييل االعتايياد بييأ  الوقييت قييد حييا  لمييد ا ييو   ،بييالنه 
ان ييًا لتزويييد اسييرائيل بييالنه  االيرانييع بصييور  مبا يير ، فييتم  (89)انابييي  با يير 

 ،ملييييو  دوالر (81)التباحيييم بيييي  المسيييت مري  اليهيييود لميييد اييي  جدييييد بايمييية 
وجيييييرت عيييييد  لايييييا ات باصيييييوص المبا ييييير  وبيييييد  التنهييييييذ ابتيييييداً  مييييي  عايييييد 

 .(001)الستينيات م  الار  الع ري 
ربيييية ضيييد عالقييية اييييرا  وعليييل الييير م مييي  حملييية الهجميييات االعالميييية الع

باسييرائيل  يليية عاييد الامسييينيات، قييام ال ييال معييززًا عالقيية بييالدل اك يير تجييال 
اعتييرا  ايييرا  للميير  ال انييية اعترافييًا واقعيييًا  8391بييأ  اكييد فييع تمييوز  ،اسييرائيل

فهييييع اعاييييا  زيييييار  قييييام بهييييا مست ييييار وزييييير الاارجيييييية  (004)بدوليييية اسييييرائيل
اتهال مع ال يال عليل  ،8391 هرا  فع ايار ( الل راعيا شليوحاالسرائيلع )

وبنييياً  عليييل توصيييية  ،ان يييا  عالقيييات دبلوماسيييية كاملييية بيييي  اييييرا  واسيييرائيل
موشةةةةخ اتهييييال علييييل تعيييييي  ) ،( وزييييير  الاارجييييية االسييييرائيليةغولةةةةدا مةةةةائير)

ونايل اسيم ساسيو  اليل وزار  الاارجيية  ،( سهيرًا السيرائيل فيع  هيرا ساسوا
  يهتيير  ا  يعليي  االسييم فييع ا ييار بيييا  ب ييأ  قييرار وكييا ،االيرانييية كالعيياد 

لكييييي  الحكومييييية االيرانيييييية ارادت ا  ييييييتم  ،اييييييرا  بييييياالعترا  بدولييييية اسيييييرائيل
 ،للتعير  فيع البدايية عليل ردود فعيل اليدول العربيية ،االعترا  عليل ميرحلتي 



 
 
 

  [156] (10) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

اا بةالد  اكيد ال يال عالنيية "  ،8391تموز  29وفع مدتمر صحهع عاد يوم 
  .(005)" اسرائي  قب  ةشر سنوات وانتا ال زالت تعتري بتا اةترعت بدولة

ادا تأكييد اييرا  ب يأ  اعترافهيا ال يانع بدولية اسيرائيل اليل  ،ب بيعة الحال
 .حييدوم أزميية فييع عالقاتهييا مييع الييدول المجيياور  واالقليمييية ميي  الييدول العربييية

أعل  الرئيس المصري عبيد الناصير فيع ا يا   يعبع  8391 تموز 29فهع 
وقييال فيييه ماا بييًا ال ييال  (006) ييع العالقييات الدبلوماسييية بييي  مصيير وايييرا با
نوري السةعيد وةةدناا منةدريسف اا نةةس المصةير  ف..انظر ايا زمالاك.:"

( امشةيد ااريةموبعد ذلال تم تبلييغ السيهير االيرانيع فيع الاياهر  ) .بانتظاركر
يييدر ليييه اميييرًا بمغييياد –با يييع العالقيييات المصيييرية  ر  الاييياهر  فيييع االيرانيييية، واصر

تمييوز ميي  العييام نهسييه صيير  وزييير الاارجييية  29وفييع  ،سيياعة (91) ضييو  
اا اةتةراي الشةاد باسةرائي  كةاا بأيحةا  " (:محمود عةوزيالمصري السابال )

.. اا ايةراا تسةاةد ةلة  هةروم .وذكرت الصح  المصرية :" ،"ما اتنم 
اا  واضيييا :"... (002)"اليتةةةود مةةةا سةةةوريا بمةةةنحتم اةةةوازات سةةةةر ايرانيةةةة
ع ةد اةتمةد السةاعاك  فالعالقةات بةيا الموسةاد والسةاعاك اتخةذ شةكاًل تنظيميةاً 
 .(001)..."ةل  الموساد ع  ةدد ما العمليات اد ةبد الناصر

ميييييي  اجييييييل  (009) يييييينت الصييييييح  االيرانييييييية حمليييييية مضيييييياد  ضييييييد مصيييييير
وكيذلال عليل ا ير حملية االعيالم العربيع ضيد اسيتمالة  ،تصريحاتها ضد اييرا 

" رانديشةةةةالمجيييالت والصيييح  االيرانيييية لليييدعو  السيييرائيل منهيييا مجلييية  بعييي 
وكذلال المجلة ال هرية اليهودية الصادر  فع  هرا   ،"بياام امروزوصحيهة "

ودعييتهم لزيارتهييا اصوصييًا الصييحهيي  الييذي  يم لييو  الصييح   ،"رمةةز ترنةة "
والتيييييييييييع تيييييييييييدعو  (8398-8391)المعادييييييييييية للجمهوديييييييييييية العربيييييييييييية المتحيييييييييييد  

 .(031)ئيلالسرا
وكانيييت التصيييريحات الرسيييمية للحمييييالت الصيييحهية المضييياد  بيييي  ايييييرا   

 ،والييدول العربييية تييزداد كلمييا زادت ايييرا  ميي  تو يييال عالقاتهييا اك يير باسيييرائيل
فم  تلال الحمالت العربية ا  ا ليال فيع تليال الهتير  اسيم الالييج العربيع عليل 
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-8491ريم قاسةةةم ةبةةةدالكوكيييذلال ا ليييال اليييزعيم العراقيييع ) ،الالييييج الهارسيييع
( اسيييم ) عربسيييتا ( عليييل من اييية اوزسيييتا  الغنيييية بيييالنه  والمحاذيييية 8491

كما اكدت مصر ا  ايرا  توزع فع من اة الاليج العربع  ،للحدود مع العراال
بضييييييائع ومنتجييييييات زراعييييييية اسييييييرائيلية، وانهييييييا بييييييذلال قييييييد ارقييييييت الماا عيييييية 

اعر  الملال الراحل  االقتصادية العربية واالسالمية ضد اسرائيل. وم  جانبه
( عاهل المملكة االردنية الها مية ع  قلايه 8444-8491حسيا با (ال  )

ميي  عييزم ال ييال علييل ان ييا  عالقييات دبلوماسييية مييع اسييرائيل وذلييال فييع رسييالة 
وقيد  ،كا  قد وجهها اليل ال يال بعيد اييام مي  اعيال  االايير اعترافيه باسيرائيل

ع واسيالمع ل يع  ا تصيبت حملت الرسيالة فيع  ياتهيا عبيارات حمياس عربي
اراضييه و يردت اهاليييه وباعتبيار الاضييية الهلسي ينية قضييية العيالمي  العربييع 

فييع حييي   .واالسييالمع للنضييال والتوحييد ضييد ذلييال الكيييا  الصييهيونع الجييائر
اا مسألة االةتراي باسةرائي  كا  جوا  ال ال علل تلال الرسالة موضحًا :" 
دي تايةر عة  موقةي ايةراا تاةاد اا ت ةل  اساس ح ي ة قائمة وال يواةد 

عةةرغم  مةةا ابدتةةخ حكومةةة ايةةراا مةةا ةالقةةات (يبةةة تاةةاد الةةدو   فاسةةرائي 
اال اا هةذد الةدو  ال تسةاةد ايةراا  فالعربية والت  ترتب( معتا برواب( دينية

وهكييذا يتضييل  ...".وال ت ةدر نواياهةةا الحسةةنة وال تميةة  الةة  صةةداقتتا وودهةةا
مييع اسييرائيل علييل الصييعيد العملييع وليييس  بييأ  ال ييال حييدد ميي  جديييد عالقاتييه

 .(030)الاانونع
عليييل ايييية حيييال داليييت العالقيييات االيرانيييية االسيييرائيلية مرحلييية جدييييد  مييي  

 فبييدً  مي  كيانو  ال ييانع ،ت يور العالقيات الدبلوماسييية والسياسيية واالقتصيادية
التال ب   وريو  فع زيار  له الل  هرا  مع رئيس الحكومة االيرانية  8398
ودارت محا يات حيول اوضياع من اية ال يرال االوسي   ،(ةل  دمين ) ابالالسي

علييل اعاييا  انهصيييال الوحييد  بييي  مصييير وسييوريا فييع ايليييول ميي  العييام ذاتيييه 
تلييال الوحييد  التييع عييدت عائاييًا امييام توجهييات واهييدا  كييل ميي  ايييرا   ،ايضيياً 

 م قرر كل م   وريو  وامينع فع اجتماعهما بالعمل  ،واسرائيل فع المن اة
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الناصيرية )التييع تيدعو اليل الاومييية( وضيد كيل محيياوالت وحدويية عربييية  ضيد
وفييييع ايلييييول منييييه اعليييي  راديييييو الايييياهر  ا   اصييييية عسييييكرية  .فييييع المن ايييية

وتوصلت الل اتهاال ب يأ  اقامية تعياو  عسيكري بيي   ،اسرائيلية زارت  هرا 
حييييم ا  زييييار  بييي   ورييييو  كانيييت قيييد اع يييت مهعيييواًل سياسييييًا لهيييذا  ،البليييدي 

( سيييييهيرًا السيييييرائيل فيييييع موشةةةةةخ ساسةةةةةواعيييييي  ) 8398وفيييييع آ   ،لتهييييياهما
 .(033) هرا 

فايرر فيع  ،واصل ال ال تنهيذ ما بدأل باصيوص ا ية االصيال  الزراعيع
 ،تسيليم الهالحيي  االييرانيي  كاميل ممتلكياتهم مي  االر  8398ت ري  االول 

مييي   وحصيييل االق ييياعيو  بالماابيييل ،واالبايييا  عليييل قريييية واحيييد  فيييع ملكييييتهم
عام او علل  كل اسيهم فيع  (89)الحكومة علل تعويضات مالية علل مدا 

ونتيجية للزيييار  التييع قيام بهييا وزيير الزراعيية االسييرائيلع   .مصينعًا حكومييياً  (99)
جرائييه  ،8392( اليييرا  فييع ايلييول وزيةةر الةةدعاع عةة  مةةا بعةةد موشةة  دايةةاا) وا 

 ،فييع الوقييت ذاتييه تييم عاييد اتهاقييية بييي  الجييانبي  ،محاد ييات  ويليية مييع ال ييال
وتاضيييع بيييأ  تايييدم اسيييرائيل معاونتهيييا الهنيييية لتعميييير المنيييا ال االيرانيييية التيييع 

وبيييأ  اسيييرائيل سيييتادم معونتهيييا فيييع  ،تعرضيييت ليييزالزل فيييع م ليييع هيييذا العيييام
وفيييييع تا يييييي  التنميييييية الزراعيييييية  ،مجييييياالت التا يييييي  العيييييام لتليييييال المنيييييا ال

 .ي  والك   ع  المعاد وكذلال تنمية مصادر الميال والتعد ،والصناعية فيها
وبالهعيييل اذ قيييام ابيييرا  مييي  وزار  الزراعييية االسيييرائيلية بوضيييع الا ييي  العامييية 

واوفيدت اييرا   ،للتنمية باال تراال مع وزار  اارجيتها وهيئة "ويريد" االسيرائيلية
بعييي  مو هيهيييا مييي  رجيييال االصيييال  اليييل اسيييرائيل للتيييدري  عليييل الوسيييائل 

وا ييتملت معونييات اسييرائيل  ،االصييال  تلييالاالسييرائيلية المتبعيية فييع عمليييات 
كميا تيم  ،الهنية اليرا  ميادي  اارا م ل ان ا  ال رال والسيدود وادار  الهنيادال

االتهييييياال حيييييول الاييييييام بتجيييييار  زراعييييية الا ييييي  فيييييع اييييييرا  وبأ يييييرا  ابيييييرا  
  .(031)وعلل ا  ياوم مصر  اسرائيل بتمويل هذا الم روع ،اسرائيليو 
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( االيرانييع الييل هييز  ارضييية فييع ايلييول ازعياكةةوصيياد  ا  تعيير  اقليييم )
حينها سارعت اسرائيل الل  ،م  العام نهسه أي بعد عاد االتهاقية بي  البلدي 

فتعهيييدت اسيييرائيل فيييع كيييانو  ال يييانع  ،تعزييييز تعاونهيييا االقتصيييادي ميييع اييييرا 
وتييييدري  مهندسييييي  زراعيييييي  ومر ييييدي  وابييييرا   ،بإعيييياد  بنييييا  االقليييييم 8399

لتة  ( "اناحةا  او ناهةا وفيع اذار منيه قاميت بع ية ) (034)ئيلايرانيي  فع اسرا
تعم  لحسام اسرائي  ع  (تراا والتة  اةمت ةةددًا كبيةرًا مةا المتندسةيا 
الةةزراةييا االسةةرائيلييا وارتب(ةةت مةةو منظمةةة االةمةةار االيرانيةةة بعةةد  ة ةةود 

بأن ييا  مجموعيية ميي  المييزارع  ،"تتعلةةق بةةالري والزراةةةة عةة  من( ةةة قةةزويا
واسيييتعانت  ،وتيييدري  سيييكا  المن اييية عليييل الزراعييية الحدي ييية ،جيييية فيهييياالنموذ

الحكومييية االيرانيييية لهيييذا الغييير  بيييرئيس مركيييز التا يييي  والت يييوير الزراعيييع 
وركيزت  ،( و ال ية ابيرا  اسيرائيليي  فيع الزراعية واالقتصيادكاباياالسيرائيلع )

ع انجيياز حكومية اسيرائيل تركييزًا ااصيًا ون يا ًا  يير اعتييادي فيع االسيراع في
اذ ا  اسرائيل علات اماًل كبيرًا فع ا  يددي نجاحهيا فيع هيذا  ،هذل الم اريع

وبالتيالع يهيتل امامهيا مجياالت اوسيع فيع  ،الم روع اليل زيياد   اية اييرا  فيهيا
ويييييذكر ا  تلييييال البع يييية قامييييت بتوجيييييه الييييدعوات الييييل عييييدد ميييي   ،المسييييتابل

قامت به البع ة م  ت يورات الصحهيي  االيرانيي  لزيار  المن اة وم اهد  ما 
كميييا اوضيييحت البع ييية  .فعقالييية فيييع مجيييال الزراعييية ومكافحييية االفيييات الزراعيييية

للصييحهيي  انييه ميي  ضييم  م يياريعها ان ييا  مصيينع النتييا  المييواد الكيمياوييية 
 .(035)ومصنع النتا  الجرارات واالدوات واالدوية الزراعية

ابيييرًا اسييرائيليًا وصييل الييل ايييرا  امسييو   8399وبالهعييل فهييع م لييع عييام 
والاييام كيذلال باعميال الك ي  والمسيل المييائع  ،للاييام بتليال الم ياريع الميذكور 

( ازراديةةة  كوربوريشةةةاحيييم قاميييت ال ييركة االسييرائيلية ) (036)علييل السييواحل
باست مار ميال ال ر  عبر  بكة ا و  انابي  الما  واروا  للارا واالرييا  

بالتعييياو  ميييع  يييركة )ناحيييال( التيييع وتيييم فيييع العيييام نهسيييه  ،فيييع جنيييو  اييييرا 
البد  بان ا  مد انابي  قزوي  للميال الل مدينة  ،تتاصص فع تا ي  الميال
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 (89)( العييالع بكلهيية داريةةوسووضييعت كييذلال الا يي  الن ييا  سييد ) ، هييرا 
وهييو سييد ترابييع ياييع علييل نهيير )اييار( ، واتهييال الجانبييا  علييل  ،مليييو  دوالر

 ،مالييي  دوالر (9.3)نهر صهيد بكلهة  اقامة م روع ان ا  سد ) ارال( علل
ماليييييي  دوالر وهيييو م يييروع اروائيييع فييييع  (9.9)وان يييا  قنيييا  )فوميييا ( بكلهييية 

كميييا  يييرأ عليييل العالقيييات االيرانيييية  (032)من اييية  ييييال   يييمال من اييية قيييزوي 
ا ييترت  8399فهييع ت ييري  ال ييانع  ،االسييرائيلية تحسيينًا فييع المجييال العسييكري

كميييا تيييم تزوييييد  ، يييات نيييوع ) يييوري( االسيييرائيليةاييييرا  كمييييات كبيييير  مييي  ر ا
وتوافال ذلال  (031)الحرس ال اصع لل ال بأسلحة ومعدات م  صنع اسرائيلع

 ،ايرانيييع مييي  معهيييد اييياص للتجسيييس فيييع الوالييييات المتحيييد  (811) ميييع تاييير 
وارسييلوا بعييد عييودتهم الييل بعيي  البلييدا  العربييية للعمييل كتجييار وهييم يحملييو  

 .(039)جوازات سهر ايرانية
ميي  جانيي  اايير ركييزت الييدوائر االسييرائيلية علييل مسييألة ت ييوير العالقييات 

ال  مع يييم البضيييائع االسيييرائيلية  ،8399التجاريييية ميييع اييييرا  ابتيييداً  مييي  عيييام 
التيييع داليييت اليييل اييييرا  قبيييل ذليييال العيييام كانيييت باسيييم من يييأ ااييير سيييوا  مييي  

القاتهيا وعلييه زادت اسيرائيل مي  ع ،الواليات المتحيد  او مي  اليدول االوروبيية
لاير  أليي  (991)التجاريية مييع اييرا  بحيييم بلغيت فييع العيام المييذكور اك ير ميي  

فيعيييد بدايييية  8399اميييا فيييع عيييام  .مالييييي  دوالر (9.89)ايرانيييع او ميييا يعيييادل 
للتحول فع العالقات التجارية تلال، فاالل الستة ا هر االولل مي  هيذا العيام 

بينميييا  ،الييي  دوالر (999)بليييغ مجميييوع واردات اسيييرائيل مييي  اييييرا  ميييا قيمتيييه 
وبلييغ مجمييوع  ،ماليييي  دوالر (9.13)بلغييت الصييادرات االسييرائيلية الييل ايييرا  
والصيادرات اليهيا  ،ملييو  دوالر (8.99)الواردات م  ايرا  ايالل العيام نهسيه 

أي ا  قيمييية الصيييادرات االسيييرائيلية  ،مالييييي  دوالر (9.99)بلغيييت ميييا قيمتيييه 
وم  االل هذل االرقام نجيد  .دتها م  ايرا تعادل اك ر م  ست مرات استيرا

ا  االايييير  قيييد ضييياعهت تجارتهيييا ميييع اسيييرائيل فيييع حيييي  ا  اسيييتيرادها مييي  
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ملييييو   (2)مالييييي  دوالر وصيييادراتها الييييه مييي   (9.99)العيييراال ليييم يزييييد عييي  
 .(011)دوالر

 ،ت يييورت العالقيييات التجاريييية بيييي  البليييدي  بدرجييية كبيييير  8399وفيييع عيييام 
لمركييييز العا يييير بالنسييييبة للييييدول التييييع تصييييدر اليهييييا اسييييرائيل فاحتلييييت ايييييرا  ا

 (81.99)اذ بلغييييت الصييييادرات االسييييرائيلية الييييل ايييييرا  مييييا يعييييادل  ،بضييييائعها
بينميا ليم  ،8399مليو  دوالر ع  عيام  (2.38)مليو  دوالر أي بزياد  مادار 
 (8.81)ماابيل  8399ملييو  دوالر عيام  (8.9)يزيد استيراداتها م  ايرا  عي  

 ويتضل ذلال مما يلع: ،8399يو  دوالر عام مل
ا  ايرا  هع الدولة المسلمة الوحيد  التع لها م ل هذل العالقات المت ور   -8

 .وبمستوا الحجم التجاري الكبير هذا
ا  ايييرا  هييع الدوليية االسيييوية الوحيييد  )عييدا اليابييا  التييع تعييد ميي  الييدول  -2

اليهيييا اسيييرائيل بم يييل هيييذا التيييع تصيييدر  الصيييناعية المتادمييية وهونيييغ كونيييغ(
 .المستوا م  العالقات التجارية

 (89.21)ا  مجميييوع قييييم صيييادرات اسيييرائيل اليييل ال يييرال االوسييي  قيييد بليييغ  -9
ميي  صييادراتها  %98ومعنييل ذلييال ا  اك يير ميي   ،8399مليييو  دوالر عييام 

اميييا البييياقع فييييذه  اليييل ا يوبييييا  ،اليييل ال يييرال االوسييي  ييييذه  اليييل اييييرا 
 .(010)وقبرص بوجه ااص

وهكييييييذا كانييييييت االسييييييواال االيرانييييييية ااضييييييعة اضييييييوعًا  ييييييبه تييييييام لنهييييييوذ 
والسلع االسرائيلية التع كانت تغرال االسواال االيرانية كانت تبدل  ،الصهيونية

عالماتهييا التجاريييية فيييع  هييرا  بعالميييات تجاريييية ايرانييية ل يييحنها اليييل بعييي  
حتيل  ،انييةاالسواال العربية وااصة فع الاليج العربع كما لو كانيت سيلعًا اير 

اصييييبحت ايييييرا  مح يييية لتوزيييييع البضييييائع االسييييرائيلية الييييل االق ييييار العربييييية 
المجيياور  والييبالد االسييالمية التييع ال تتعامييل مييع اسييرائيل بيينهس الحجييم الييذي 

 .وهذا يدكد ما ا رنا الية مسبااً  (013)تتعامل به ايرا 
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 8494-8491 ثانيًا: العالقات االيرانية االسرائيلية
ليييدوافع االيرانيييية فيييع تو ييييال عالقاتهيييا ميييع اسيييرائيل تهيييد  اليييل إ  حاياييية ا

تحايال امتيازات ااصة ومواقع  ابتة لها فيع المن اية وعليل وجيه الاصيوص 
من ايية الاليييج العربييع ممييا يمكنهييا ميي  التحييرال بحرييية اذا مييا ضييمنت صييمتًا 
عربيًا عما يجري فع المن اة بعد اعال  بري انيا باالنسحا  م  الاليج فع 

مما حهيز  ميو  اييرا   بيأ  تلعي  دورهيا الاييادي فيع ميل   8391ع عام م ل
كما ا  التصريحات السياسيية العربيية  .الهراغ الذي ستتركه بري انيا بالمن اة

لم يك  لها اية قيمة فع ما ياص تو يال عالقات ايرا  مع اسرائيل  الما ا  
فتليييييال  ، وقييييياً تليييييال العالقيييييات ليييييم تتيييييأ ر عملييييييًا بيييييل بيييييالعكس ازدادت نميييييوًا وو 

التصيييريحات ليييم تتجييياوز فيييع الواقيييع قيمتهيييا الله يييية ال  رافاتهيييا تصيييريحات 
 –وتوسيييع مجيياالت التعيياو  االيرانييع  ،ايرانييية عيي  حييال اسييرائيل فييع الوجييود

 ذكيرت صيحيهة "كيول هاعيام " االسيرائيلية: 8399ايليول  29فهع  .االسرائيلع
واا تلةةةك  فواةةةوداا معظةةةم الصةةةحي االيرانيةةةة تامةةةو حةةةق اسةةةرائي  عةةة  ال"

الصحي اشادت مما قالخ شاد ايراا ما اا اسرائي  ح ًا ع  الواةود شةأنتا 
" ور م ا   يال اييرا  كيا  قيد  شأا اميو الدو  االةاا  ع  االمم المتحد 

صيير  فييع عييد  مناسييبات ضييد محيياوالت اسييرائيل بضييم اراضييع عربييية بييالاو  
انييه حييرص ا  ال يهييدد ومسيياعيه للوسييا ة فييع النييزاع العربييع االسييرائيلع اال 

ن يييرت صيييحيهة  8391فهيييع م ليييع كيييانو  ال يييانع  .العييير  اسيييرائيل بيييالزوال
اا اهةم شة   عة  المواةوع هةو  "بوربا" اليو سالفية حدي ًا لل ال قال فيه :"
وانةخ ياةم السةع  الياةاد حة  دائةم  فةدم االةتةراي باةزو ايةة ارض بةال و 

.. اا ايةراا لةم تخةةي .تحةد االسةرائيل  عة  ا(ةار االمةم الم -للنزاع العربة 
واا السةةبي   فمةةا ة(ةتةةا نحةةو العةةرم واا سياسةةة اسةةرائي  قصةةير  النظةةر

الةةذي ياةةم اا يتبةةو عةة  الشةةرق االوسةة( هةةو (ريةةق الع ةة  والمسةةاوا  بةةيا 
.. وبأنةخ بةالرغم مةا تعا(ةنةا مةو .االمم واالحترام المتباد  لسةياد  كة  منتةا
 .(011)"رائي  بالةنا العرم اال اننا ال ن ب  اا يتدد العرم اس
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ناياًل عي  صيحيهة  8391اييار  9 م اضافت مجلة "الحوادم البيروتيية فيع 
رغةةم الع(ةةي الةةذي يحةةس بةةخ  "مييردم " االيرانييية  تعايبييًا علييل حييديم ال ييال :"

الشعم االيران  نحو الشعم العرب  الش يق ونحو قايتخ عةأا المسةاةدات 
ات رمزيةة ال تتعةدا البيانةات االيرانية الرسمية للشعوم العربية ه  مساةد

.. .والخ(م هدعتا ايتام الشعم االيران  بأا دولتخ تعمة  بةوح  مةا ارادتةخ
اا االنبةةا  تةيةةد بةةأا الحكومةةة االيرانيةةة قةةد اةةمنت سةةرًا امةةوا  الشةةركات 

وانتةةا سةةمحت لليتةةود االيةةرانييا  فاالسةةرائيلية  الزراةيةةة العاملةةة عةة  ايةةراا
عةة  اةةةاد  بنةةا  مةةا هدمتةةخ الحةةرم االخيةةر  بالسةةةر الةة  اسةةرائي  للمسةةاهمة 

وفيع مايال ااير لمجلية "جيوي   ."الت  شنتتا اسرائي  اد الشعوم العربية 
ذكرت ا  ال ال قد تكليم  انيية وبصيراحة حيول  8393حزيرا   89ابزوفر" فع 

وتحييدم عيي  التعيياو  الهنييع بييي  بييالدل واسييرائيل والعالقييات  ،موضييوع السييالم
 .(014)الواسعة بي  البلدي 

 يييم صييير  فيييع ماابلييية صيييحهية اجرتهيييا معيييه مجلييية " يييتير " االلمانيييية فيييع 
بةةةأا ا نيييا  وجيييودل فيييع مدينييية بيييو  االلمانيييية اذ قيييال :"  8393ت يييري  االول 

الدو  العربيةة مصةابة بع ةد  ن ةص وانتةا غيةر مرتاحةة لرغبةة اسةرائي  عة  
ا(ي .. انن  اتع... اا السرائي  الحق ع  الب ا .الحصو  ةل  حدود امنة

.. واود هنا .واتةتم م(الم اسرائي  ع  الحصو  ةل  امانات لحدود امنة
.. واذا غاةةةم العةةةرم لتةةةذا عتةةةم .التأكيةةةد ةلةةة  حةةةق اسةةةرائي  عةةة  الواةةةود

يبرهنةةوا بةةذلك ةةةا انتةةم ععةةاًل مصةةابيا بع ةةد  ن ةةص اذا هةةم لةةم يتةتمةةوا 
 وهنةاك ف.. عال يواد دي مبرر لتذمرنا واحتااانا ةلة  موقةي اسةرائي .ذلك

 .(015)"مث  شرق  ي و  اا اةدا  اصدقائنا اةداانا
والواقع ا  هذا التحس  فع العالقات االقتصادية كا  له تأ ير علل هجر  

 8399لتصييل فييع عييام  ،اذ تالصييت هجييرتهم الييل اسييرائيل ،اليهييود االيييرانيي 
الي   (29118)بحيدود  8399يهودي بعد ا  كانيت فيع عيام  (399)الل نحو 
 .(016)يهودي (992)لتصل الل نحو  8399اك ر فع عام وتالصت  ،يهودي
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 (8399-8399)وفيييع ميييا يايييص الييينه  فيييأ  اييييرا  اصيييبحت ايييالل الهتييير  
بلغيييت قيمييية الييينه   0965فهيييع عيييام  ،الميييورد اليييرئيس لتزوييييد اسيييرائيل بيييالنه 
وقيييدمت اييييرا   (012)ملييييو  دوالر (91) االيرانيييع المصيييدر اليييل اسيييرائيل زهيييا 

اسييييتمرارها بتزويييييد االاييييير  بييييالنه  دو  انا يييياع حتييييل السييييرائيل دعمييييًا فييييع 
حيييم اعتمييدت اسييرائيل عليييه وااصيية فييع فتيير   ،8399الاييامس ميي  حزيييرا  

( فيع ابةا ابيةااوهذا ما اكدل وزير الاارجيية االسيرائيلع السيابال ) ،تلال الحر 
وبعيد ا يالال  (011)"اا اسرائي  تعتمد ةلة  الةنة( االيرانة تلال الهتر  باوليه :" 

 يييعرت ايييرا  بحاجييية الييل وصيييول  ،السييويس فيييع اعاييا  حييير  حزيييرا  قنييا 
كمييا  ييعرت اسيرائيل بييأ  امامهييا فرصيية  ،نه هيا الييل  ييوا ح البحير المتوسيي 

فا تنمت الهرصة  ، مينة لتصبل  رفًا فع االستراتيجيات النه ية فع المن اة
ومصييادر ااييرا  ،ان يياً  (92)ب ييأ  مييد ايي  انبييو  نهيي  جديييد وكبييير با يير 

أي  ،بحييم يسيت يع حميل ملييو  برمييل فيع الييوم ،ان ياً  (92)بحيدود ا ارت 
مييييل مييي  اييييالت عليييل البحييير  (892)وب يييول  ،ملييييو   ييي  (91)ميييا يعيييادل 

وقاميييت  ،عسييياال ( –االحمييير اليييل عسييياال  عليييل البحييير المتوسييي  )اييييالت 
النيه اسيتعمل لغير  نايل الينه  االيرانيع اليل االسيواال  ،ايرا  بتغ ية تكاليهيه

ميل  (019)ة وااصة رومانيا واي الييااالوروبي فيالنه  االيرانيع كيا  قبيل ذليال يحق
ميل  ،فع ا لي  االحييا  عليل نياقالت ايرانيية مي  عبيادا  تيار  وتيار  اايرا يحق

عبيير نيياقالت اسييرائيلية تحمييل االعييالم الليبرييية البنمييية دو  أي تحديييد للهوييية 
لعيياملو  فييع مينييا  حيييم ا  ا ،وترسييو فييع مييوانح اليينه  االيرانييية ،االسييرائيلية

 يييم ييييتم  ،الييينه  فيييع عبيييادا  كيييانوا عليييل درايييية بهويييية تليييال النييياقالت وتوجههيييا
تهريغيييه بيييي  مينيييا  اييييالت فيييع الييييج العابييية وبيييي  مينيييا  ا يييدود عليييل البحييير 

وميي  الجييدير بالييذكر ا  ايييرا  لييم تكيي  تبيييع اليينه  رسييميًا وبصييور   .االحميير
 ،االجنبيية عليل المرافيح الغربييةفهع كانيت تبيعيه لل يركات  ،مبا ر  السرائيل

كانييت ال ييركات توجييه ناقالتهييا الييل  ،وبعييد ا  تغييادر تلييال النيياقالت االيرانييية
وهييذا يدكييد رد وزار  الاارجييية االيرانييية حينمييا  لبييت منهييا الييدول  (041)اسيرائيل
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)أي قبيل نكسية حزييرا  ببضيعة اييام( ا  تا يع اييرا   8399العربية فيع اييار 
" واضيا  اا ايراا ال تبيو النة( السةرائي " فكا  جوابها: ،النه  ع  اسرائيل

نحةةا نبيةةو الةنة( للشةةركات االانبيةةة ال " ال يال مدكيدًا علييل ذليال فيع مييا بعيد:
 .(040)"السرائي  والشركات ت وم ببيعخ لما تريد

عموميييًا توجيييه )ابيييا ابييييا ( اليييل  هيييرا  بعيييد الحييير  وتحدييييدًا فيييع كيييانو   
 يم ت يرال اليل موضيوع انبيو  الينه  الجدييد  ،الوالتال ميع ال ي ،8391ال انع 

( وزييييير المالييييية بنحةةةةاس سةةةةبيرواتهييييال الجانبييييا  علييييل تييييولع ) ،ب ييييكل عييييام
الل  هرا   8391فتوجه االاير بدورل فع اذار  ،االسرائيلع مهام تلال االمور

( واجيييرا اجتمييياع ميييع تسةةةة  دينشةةةتايا ودوي بةةةا دروربرفاييية مست ييياريه )
 ،  االيرانييية مي  اجيل مييد االنبيو  فيع اسييرائيلال يال واعضيا  ميي   يركة الينه

وانتهيت فيع  ،وبدأت اعمال وضع االنبو  الجديد فع حزيرا  م  العام نهسيه
 ي  مي   (81)وضات ايرا  فع االنبو  الجدييد حيوالع  8393كانو  االول 

8391اليينه  الاييام فييع عييام 
اذ  ييكل مييوت عبييد الناصيير فييع هييذا العييام  (043)

فهيع ماابلية معيه اجرتهيا  ،لمناور  فع عالقاته ميع اسيرائيلمجااًل واسعًا لل ال ل
" وهع صحيهة يهودية المانيية فيع اوااير العيام الامنياد ووكنتسونغصحيهة "

اا ايةةةةراا لةةةةا تتنكةةةةر ابةةةةدًا السةةةةرائي  نتياةةةةة لاةةةةا( دو  المييييذكور قييييال "
ور ييم سييي ر  اسييرائيل علييل مصييادر اليينه  فييع اليييج السيييويس  .(041)"اخةةرا
نها بات تعتمد علل النه  االيرانيع فيع تيوفير احتياجاتهيا بنسيبة اال ا ،وسينا 

(91-91)%
وعيييي   ،عسيييياال  الجديييييد تييييار  –وذليييال عبيييير ايييي  انبييييو  اييييالت  

 .(044) ريال ناقالت النه  فع الموانح االيرانية تار  أارا
وهكذا اصبحت ايرا  ت كل اا ر مركيز للن يا  الصيهيونع بعيد اسيرائيل 

رها وبيييييياعترا  مصيييييادر اسيييييرائيلية والمن مييييييات نهسيييييها فيييييع قييييييار  اسييييييا باسييييي
الصيهيونية، وقييد  هييرت ادليية ك ييير  تك يي  مييدا مييا بلغييه الن ييا  الصييهيونع 
المتمركز فع ايرا  مي  قيو  اتسياع، وليم يعيد هيذا الن يا  ياتصير عليل ناحيية 
م  النواحع بل ااذ ي مل  تل مجاالت الحيا  فع ايرا ، وهذا يعود بال بع 
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ل المديد السرائيل وهو تأييد لم تح  به اسرائيل م  قبل الل موق  ن ام ال ا
اييية دوليية فييع الاييارتي  االسيييوية واالفرياييية وال حتييل فييع قييار  امريكييا الجنوبييية 

وصييييل حجييييم التبييييادل التجيييياري بييييي  ايييييرا   8398فاييييالل عييييام  .)الالتينييييية(
واسييرائيل الييل درجيية ميي  الت ييور اذ ا  ايييرا  لجييأت الييل اسييتيراد المزيييد ميي  

لبضييائع االسييرائيلية م ييل االدوات الكهربائييية واالجهييز  واال ييام ومييواد البنييا  ا
كمييا ااييذت  ييركات صييهيونية بهييتل فروعييًا لهييا فييع ايييرا  لتمييارس  ،واالقم يية

ن ييا ها فييع اسييت مار اموالهييا فييع م ييروعات فييع  ييول الييبالد وعرضييها لييدعم 
مح ة التلهزييو   االقتصاد االسرائيلع ال بل وعدت الوكالة اليهودية فع ايرا 

  .(045)بتاديم كافة االعالنات التجارية الااصة بال ركات الصهيونية
زييياد  التعيياو  االقتصييادي بييي  البلييدي   االولةة وقييد تحاييال ذلييال بوسيييلتي ، 

الييييذي سييييهل مهميييية المدسسييييات وال ييييركات وردوس االمييييوال االسييييرائيلية فييييع 
ايييرا  المسييي ري  علييل تعييا م النهييوذ االقتصييادي لليهييود فييع  والثانيةةة .ايييرا 

فن ام ال يال اقت يع مسياحات واسيعة مي  االراضيع  ،ق اعات اقتصادية هامة
للصهاينة اليهود لتاام عليها مسيتو نات وتنهيذ فيهيا م يروعات اليري با يرا  

اذ ن ييرت صييحيهة )هم ييمار( االسييرائيلية فييع  .ابييرا  ومست يياري  اسييرائيليي 
 ييرفي  علييل م ييروع زراعييع فييع ماابليية مييع احييد الم 8398ت ييري  ال ييانع  23

بةةةأا الخبةةةرا  " (:اوري بةةةا داامن اييية قيييزوي  ذكييير فيهيييا االايييير وييييدعل )
وانتةةم  فالةةي دونةةم (111)االسةةرائيلييا ي ومةةوا باسةةتاال  مسةةاحة ت ةةدر بةةة 

وانشةأوا المةدارس التة  ت ةوم بتةدريس  فاقاموا ةد  مسةتو(نات خاصةة بتةم
ذلك ابنا  اليتود الذيا يعيشوا وك فابنا  االسرائيلييا المواوديا ع  ايراا

.. واا المناهج التعليمية الت  ت(بق عة  هةذد المةدارس هة  مةا .ع  ايراا
 .(046)"اةداد وزار  الث اعة والتعليم ع  اسرائي  

اال ا  ذلال ليم ييد ر  ،بدأ التصالل بي  ايرا  ومصر 8398فع نهاية عام 
مساعع الرئيس المصيري وااصة بعد  ،االيرانية –علل العالقات االسرائيلية 

مييييع ال ييييال  8392( فييييع عييييام 8418-8491محمةةةةد انةةةةور السةةةةادات الراحييييل )
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إذ اجييرت اسييرائيل فييع  ،االسييرائيلع –لتحديييد موقيي  ايييرا  ميي  النييزاع العربييع 
تبييديل فييع رئاسيية البع يية االسييرائيلية فييع  هييرا  )السييهار   8399م لييع ايلييول 

( سييهيرًا السييرائيل فييع  هييرا  اوري لةةوبران وعينييت ) ،االسييرائيلية فييع  هييرا (
عاميًا ابتيداً  مي   82( اليذي  يغل ذليال المنصي  لميد  ميئير ةزريبداًل مي  )

وعنيييييد وصيييييول السيييييهير  .(موشةةةةةخ ساسةةةةةواأي بعيييييد ) 8398ت يييييري  االول 
االسرائيلع الجديد الل م ار مهرباد فع  هرا  اجتميع ميع ال يال والمسيدولي  

قات الدبلوماسية بما يايدم المصيالل الدبلوماسيي  االيرانيي  حول ت بيع العال
 .(042)الم تركة والتعاو  الو يال بي  الدولتي 

 8399وفيييع الوقيييت نهسيييه قاميييت بع ييية عسيييكرية اسيييرائيلية فيييع م ليييع عيييام 
بتدري  وحدات م  الم ليي  والضهادع الب رية االيرانية فيع  هيرا ، وكيذلال 

 .(041)إجرا  صهاات عسكرية م  اسلحة ومعدات
مييع توجييه الدبلوماسييية االيرانييية ل ييرا  صييداقة الييدول العربييية  وتييزام  ذلييال

عليل وجيه الاصييوص( كجيز  مي  تاييييم  ةالمواليية للغير  )دول الالييج العربييي
اذ سيعل ال يال اليل تحسي  عالقاتيه ميع تليال  ،الوضع العام فع من اة الاليج

وزاد ميي  جهييدل فييع هييذا المجييال فييع اعاييا   ييرد المست يياري  الييروس  ،الييدول
 ير ا  ذلال ايضًا لم يحاال امال الايار العربع  .8392صر فع تموز م  م

ال  اسييرائيل  ،االسييرائيلية –فييع تحايييال اناهييا  مسييتوا العالقييات االيرانييية 
فضياًل  ،وكما هو معلوم تعد  الحلي  الاوي للغر  فع من اة ال رال االوس 

يصيير ولييم  ،عيي  ا  السييادات كييا  يعيير  حجييم العالقييات بييي  ايييرا  واسييرائيل
عليييل تالييييص عالقيييات  هيييرا  ميييع تيييل ابيييي  ك ييير  لتحسيييي  عالقاتيييه ميييع 

اصوصييًا وا  ال ييال كييا  يييرف  مبييدًا تو يييال عالقاتييه مييع العييالم  (049)ال ييال
وقيد اتضيل ذليال  .العربع علل حسا  ق ع صالته مع اسرائيل بصور  كاملة

ونجييييا  مصيييير وسييييوريا فييييع اجتييييياز قنييييا   8399عنييييد انييييدالع حيييير  ت ييييري  
ذليييال النجيييا  اليييذي ادا اليييل زعزعييية اييييرا   ،فيييع بدايييية تليييال الحييير السيييويس 

فير م ابتهيا  ال يع  االيرانيع اليل جاني   ،وصدمة لدا المسدولي  االييرانيي 
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وقييام م ياهرات  ،الصح  والتلهزيو  بتاديم وص  كاميل النتصيارات العير 
 يييير ا  ذليييال الضيييغ  ليييم يغيييير مييي   ،وبت يييجيع مييي  رجيييال اليييدي  االييييرانيي 

ل ال بل جعله متصلبًا ومسدوليه تجيال التعاميل ميع اسيرائيل حتيل بعيد  عور ا
ا  نجييل الجييي  االسييرائيلع فييع تييرجيل الكهيية لصييالحه حينمييا ا ييارت النتييائج 

وفيع ميا يايص مسيدولع الحكومية  .فع المن اة الل نصير عسيكري اسيرائيلع
ر فحينمييا  ليي  السييهي ،االيرانييية فكييا  لهييم مييوقههم المديييد والواضييل السييرائيل

االسيييرائيلع الميييذكور سيييلهًا مو يييه ساسيييو  مييي  رئييييس  يييركة الييينه  االيرانيييية 
( بتيييأمي  اسيييتمرار تزويييييد بيييالدل بيييالنه  االيرانييييع عليييل ا يييير منصةةةور اقبةةةةا )

اكت ييييي  ا  ن ييييير  اقبيييييال  ،الحصيييييار المصيييييري عليييييل مضييييييال بيييييا  المنيييييد 
فايييد جيييرا االجتمييياع فيييع  يييل انتصيييار الجييييو   ،السيييرائيل فييياتر  ومتحه ييية

ماذا ارا " واالل االجتماع  ر  اقبال اك ر م  مر  السدال التالع: ،العربية
"وعندما لم يسهر االجتماع اليل نتيائج جييد   لكم؟ كيي تمكنوا ما مةااأتكم؟

دسةةد اا اضيي ر السييهير االسييرائيلع الييل التوجييه الييل وزييير الييبال  االيرانييع )
اكنةةتم " ه:( وكييا  االاييير ايضييًا منده ييًا وعبيير عيي  موقيي  مما ييل باولييةةةالم

لكنييييه وعييييد بتسييييوية االمييييور وابلييييغ عييييالم السييييهير بأنييييه ال يوجييييد  ،"نةةةةائموا؟
وستسييتمر  ،فال ييال وعييد بييأ  تهييع ايييرا  بكامييل التزاماتهييا ،السييرائيل مييا تا ييال

 .(051)بتدفال النه  الل اسرائيل  الما باع االمر محكماً 
الاييت وضييعًا جديييدًا فييع  8399ولكيي  بييالر م ميي  ذلييال فييأ  حيير  ت ييري  

االسييييرائيلية وبيييدو  تالييييص عالقاتهييييا االقتصيييادية مييييع  –العالقيييات االيرانيييية 
اسيييرائيل، ف يييال اييييرا  كيييا  ليييه موقييي  مغييياير السيييرائيل اذ بيييدأت اييييرا  تبليييور 
افكارًا سياسية جديد  م   يأنها زيياد  اهميية مصير االسيتراتيجية والتالييل مي  

كييانو   8انييية فييع مكانيية اسييرائيل، فهييع حييديم لمراسييل صييحيهة الحييوادم اللبن
ل ةةةد اثبةةةت العةةةرم انتةةةم قةةةادروا ةلةةة   " ذكييير ا  ال يييال قيييال : 8399االول 

الحةةرم واا اسةةرائي  لةةم تعةةد ال ةةو  التةة  ال تتةةزم واا دور اسةةرائي  كحةةارس 
انةةخ وفييع حييديم لييه ايضييًا لمراسييلي  اجانيي  قييال فيييه:"  ."للمن( ةةة قةةد انتتةة 
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عربية المحتلة بما عيتا يام ةل  اسرائي  االنسحام الكام  ما االراا  ال
.. اا اسرائي  كانت دائمًا ت و  انخ ال يواد لةديتا حةدود اكثةر امنةًا .ال دس

واا الاةيش المصةري ااتةاز  فما قناد السويس وها ه  ال نا  لم تاد نةعاً 
وقةةد تصةةرعت اسةةرائي   فال نةةا  بسةةتولة وسةةي(ر ةلةة  خةة( بةةارليي بسةةرةة

ات من( ية معتا لكا اسةرائي  بصالبة وكاا ما غير الممكا اارا  مةاوا
 .(050)"عربما يساةدها هذا االمر مواوع السالم فاصيبت بصدمة االا

ولتهسيييير ذليييال هيييو ا  ال يييال ارد كسييي  اليييدول العربيييية عليييل تأيييييدل لحيييل 
النزاع العربع االسرائيلع، فاليدول العربيية واالسيالمية برمتهيا قا عيت اسيرائيل 

ل ا  صييمت ايييرا  ازا  مييا يحييدم فييع وميي  وجهيية ن يير  ،سياسيييًاً  واقتصييادياً 
المن اة م  ت ورات سياسية وعسكرية وتوترات مستمر  بيي  اسيرائيل والعير  
سييييزيد ذليييال مييي  فايييدا  عالقاتيييه اك ييير ميييع العيييالمي  العربيييع واالسيييالمع دو  
ابدا  موق  ايجابع تجال ذلال اصوصًا وا  تأكيدل عليل حيال وجيود اسيرائيل 

و المن لييال الييذي سيييع ع للعيير  المبييرر وعييدم ق ييع عالقييات بييالدل معهييا هيي
الوحيييد علييل ماا عيية ايييرا  وبالتييالع سيييهاد صييالته الدبلوماسييية واالقتصييادية 
والتجارية مع الدول العربية وسيهاد ايضًا تحايال  موحه فع المن اة فيما ليو 
اتاييذ االسييلو  العييدائع الييذي تتاييذل اسييرائيل فييع تحايييال  موحهييا فييع باائهييا 

  والات لها نيزاع ميع جاراتهيا مي  اليدول العربيية مي  جيرا  الذي فرضته بالاو 
وميي  جانيي  اايير اراد ال ييال ا  ي ييعر للعييالمي  العربييع واالسييالمع ا   ،ذلييال

اييرا  دوليية تحمييل راييية االسييالم وميي  هيذا المن لييال فييأ  االميير ياتضييع عليهييا 
االعتيييرا  الي اعتيييدا  تتعييير  ليييه االراضيييع االسيييالمية مهميييا كانيييت تليييال 

 .وا  كانت اسرائيل نهسها الاوا حتل
وربما وفال ما تادم، كانت م اركة ايرا  فع مدتمرات الامية االسيالمية قيد 
يديييد صييحة مييا تبييي  تهسيييرل، فال ييال كييا  يأمييل فييع ا  يتحييول العييالم العربييع 

( فيييع  مةةةاتمر الهةةةورليييذلال وايييالل ) ،اليييل سيييوال جييييد  للصيييناعات االيرانيييية
تصيييار العربيييع حييييم قيييال وزيييير باكسيييتا  اليييذي عايييد فيييع وسييي   اجيييوا  االن
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اا العةةةةالم العربةةةة  هةةةةو الزواةةةةة (: "ةبةةةةاس خلعتبةةةةريالاارجييييية االيرانييييع )
وحتييل بعييد وقيي   ." بينمةةا تمثةة  اسةةرائي  العشةةي ة الةتةةا  فالشةةرةية اليةةراا

اييدت اييرا  انعاياد ميدتمر جنيي  واجيرا   8399ت يري  االول  22الحر  فع 
كانو  االول م   81العربع فع  مهاوضات مبا ر  بي  اسرائيل ودول الجوار

العيييام نهسيييه، واعتبيييرت اييييرا  انهيييا الوسيييي  اليييذي يتوجييي  عليهيييا حيييل النيييزاع 
ولربميا ا  السيائل سيياول ا  اسيرائيل وبيال  يال سيتنتاد  .االسرائيلع –العربع 

موقيي  ايييرا  السييلبع تجاههييا، ولكيي  العكييس هييو الصييحيل ال  التعيياو  بييي  
باييل مسييتمرًا ال بييل  ييهد ت ييورًا علييل الجانيي   الجييانبي  االيرانييع واالسييرائيلع

فحينميا سيئل ال يال ا نيا  ماابلية اجراهيا معيه الكاتي   ،العسكري واالستاباراتع
حيول هيل  8399( فيع م ليع عيام محمةد حسةنيا هيكة والصحهع المصري )
اا هةذا التعةاوا بةدد منةذ امةا  " فأجابه ال ال قائاًل: ،يوجد م ل هكذا تعاو 
وب ةةة   فنةةةاً  ةلةةة  المثةةة  ال ائةة  ةةةةدو ةةةةدوي صةةةدي  ةبدالناصةةر واةةةا  ب
كما ا  اسرائيل نهسها ارادت تكو  هناال مهاوضيات ميع  ."مستمرًا حت  االا

العييير  لتضيييم  وفيييال  يييرو  تايييدمها اكبييير عيييدد مييي  االراضيييع عليييل اسييياس 
كونها واقع فر  علل المن اة وبمساند   رعية م  مجليس االمي  والوالييات 

حة ذلييييال انهييييا اقتنعييييت عنييييدما صيييير  ال ييييال فييييع وتأكيييييدًا علييييل صيييي .المتحييييد 
ا نيييييا  محاد اتييييه علنيييييًا ميييييع رئيييييس الحكومييييية االسيييييرائيلية  8399منصيييي  ا  

اا سياسة اسةرائي  غيةر ذكيةة وال من( يةة وتعةارض " ( باوله:اسحق رابيا)
واسةةرائي  لةةا تسةةت(يو ابةةدًا االنتصةةار ةلةة  العةةالم  فقةةرارات االمةةم المتحةةد  

 811 ةةاهر  ودمشةةق سةةيب   ةليتةةا اا تحةةارم علةةو وصةةلت الةة  ال فالعربةة 
ولكةا اسةرائي  ال  فعالعالم العربة  قةادر ةلة  تحمة  الخسةائر فمليوا ةرب 
واضا  فع ماابلة اارا اجراها معه هيكل فع ت يري  االول  ."تست(يو ذلك

 فل ةةد قلةةت لزةمةةا  اسةةرائي  ياةةم اا تكونةةوا واقعيةةيا " ميي  العييام نهسييه قييال:
 .(053)"تال  العالم العرب علا تست(يعوا ابدًا اح
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 21وبييالعود   اليييل حجيييم التبيييادل التجييياري بييي  اييييرا  واسيييرائيل للميييد  مييي  
قد بلغت ذروتيه، إذ كانيت واردات اييرا  مي   8399 آذار 21الل  8399 آذار

 ، وصييادراتها الييل اسييرائيل وصييلت(9999991392) اسييرائيل قييد وصييلت الييل
لتجاري راجل لمصيلحة اسيرائيل، وم  ذلال يتبي  ا  الميزا  ا (899999182)

فاييع مجييال الصييناعة وقعييت  ،وا  حجييم التبييادل التجيياري فييع زييياد  م ييرود 
 ADA-مليييييييييو  دوالر مييييييييع  ييييييييركة  أي دي أي (21) ايييييييييرا  عاييييييييدًا بايميييييييية

االسييرائيلية القاميية مصيينع الزاليية ملوحيية ميييال البحيير للاييوات البحرييية االيرانييية 
8391 أيار عفع من اة بندر عباس ف

(051). 
جيرت  8391ولغاية النص  االول م  عيام  8399و يلة المد  م  تموز 

عييد  لاييا ات بييي  الجييانبي  االيرانييع واالسييرائيلع لبحييم مسييير  السييالم ب ييأ  
فيع الوقيت اليذي كانيت  ،االسرائيلع حول الاضية الهلسي ينية –النزاع العربع 

فييييييه كيييييل مييييي  حكومييييية اسيييييحال رابيييييي  ومييييي  بعيييييدها حكومييييية منييييياحيم بييييييغ  
وقيد  ،السرائيليتي  تدكد عليل ال يال بتيأمي  تيدفال الينه  االيرانيع اليل اسيرائيلا

حرصت تلال الحكيومتي  االسيرائيليتي  عليل ا  تكيو  عمليية السيالم منهصيلة 
االسيييرائيلية مييي  الناحيييية االقتصيييادية  –تماميييًا عييي  اعاقييية العالقيييات االيرانيييية 

رجيييية عليييل ال يييال ال  اسيييرائيل  يييعرت بالضيييغو ات الاا ،والنه يييية باليييذات
اصوصًا بعد ا  صر  ال ال فع ماابلة اجرتها معه  ،االل مباح ات السالم

انخ اذا لم يتم تح يق  باوله:" 8391ايار  29( فع شيكاغو تربيواصحيهة )
ت ةةةدم عةةة  مسةةةير  السةةةالم عسةةةيكوا باالمكةةةاا اسةةةتخدام سةةةالح الةةةنة( اةةةد 

عةة  ا(ةةار االمةةم  .. واذا مةةا اتحةةدت اميةةو الةةدو  المنتاةةة للةةنة(.اسةةرائي 
وعراةةت حظةةرًا ةلةة  تزويةةد اسةةرائي  بةةالنة( ع ةةد يكةةوا مثةة  هةةذا  فالمتحةةد 

واضيا  فيع لايا  ااير اجيرال مراسيل المجلية االمريكيية )ميايو  ." الحظر مةيداً 
واذا مةا  فاا اسرائي  دولة متصةلبة" باوليه: 8391حزيرا   81اس نيوز( فع 

عةةأا ايةةراا  فمةة  اةةد اسةةرائي قةةررت االمةةم المتحةةد  او الواليةةات المتحةةد  الع
.. تواةةد االا امكانيةةة لتح يةةق سةةالم عةة  .ستسةةتخدم سةةالح الةةنة( اةةدها
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وهةةةذا التصةةةلم  فالشةةةرق االوسةةة( ولكةةةا تصةةةلم اسةةةرائي  يحةةةو  دوا ذلةةةك
يتعارض مو مصلحة اسرائي  نةستا عاسةرائي  بحااةة الة  سةالمة واةماا 

اةًا علةا تحصة  لحدودها لكنخ اذا كانةت اسةرائي  تريةد االحتةةاظ بةاالرض اي
 .(054)" ةليتا ابداً 

وفيييع اعاييييا  ن يييير هيييياتي  الماييييابلتي ، امييييرت الحكوميييية االسييييرائيلية وزييييير 
( بمضييياعهة الجهيييود مييي  اجيييل ايجييياد يتسةةةحق مةةةوداة ال اقييية االسيييرائيلع )

مصيييادر بديلييية السيييتغاللها فيييع حالييية تنهييييذ ال يييال تهديداتيييه وق يييع الييينه  عييي  
االسرائيلع الل  -ه ب أ  النزاع العربع وبال ال ال مصرًا علل موقه .اسرائيل

ا  تم تحديد موعد اتهاقية كام  ديهيد  للسالم فع ال رال االوس  فيع اوااير 
فييع الوقييت الييذي كانييت ت ييهد فيييه ايييرا  ميي  الييداال اضيي رابات  ،8391عييام 

 يييديد  وتيييوترات سياسيييية تب ييير بحيييدوم انتهاضييية  يييعبية تهيييدد باهيييدا  ال يييال 
بييدأ الصييراع ضيد ال يال يأاييذ فييع نهاييية العييام المذكيييور اذ  .زعامتيه تييدريجيًا 

ومنذ المراحل االولل لل ور  االيرانية بدأ رجيال  ، ابعيًا معادييًا للييهود واسرائيل
ووزعيييوا من يييورات  ،اليييدي  االييييرانيي  بيييالتحري  ضيييد اليهيييود واقلييييات اايييرا

" صةتيونية الدوليةةاةرائم الهددوا فيها االنتاام م  اليهود بسب  ما وصهول بيي"
وسييل   ييروات الدوليية ودعمهييم الييدائم السييرائيل حتييل وصييل االميير الييل تهديييد 
تجييييار اليهييييود اال ريييييا  بمغييييادر  الييييبالد ورسييييمت  ييييعارات علييييل المدسسييييات 

كميا  ... اخراوا ايتةا اليتةود...الخ.الموت لليتوداليهودية فع  هرا  تاول: 
 ،ر  وجيودهم فيع اليبالداتاذت اسيالي  اايرا ضيد اليهيود كانيت تيوحع با يو 

 ،(  الييذي كييا  ياييود تلييال االمييور ميي  منهييال فييع الاييار الخمينةة بأيعيياز ميي  )
 .(055)وازداد وضع اليهود ا ور  كلما ازدادت مكانة ال ال ضعهاً 

وهنييا عبييرت اسييرائيل فييع اضييم االحييدام الداالييية فييع ايييرا  عيي  دعمهييا 
اعتبارل الحلي  الاوي لل ال واستيائها مما يجري م  تهديدات لزعزعة عر ه ب

لها منذ ن أ  دولية اسيرائيل ر يم موقهيه اليذي ابيدال فيع مسيير  السيالم وانحييازل 
حيييم  .وانتاييادل سياسيية اسييرائيل ،للجانيي  العربييع فييع حييل الاضييية الهلسيي ينية
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(  الابيير فييع ال ييدو  يتةود شةةةا( هركةةاب ا يار حينهييا الجنيرال االسييرائيلع )
الشةةاد ةلةة  ردس السةةل(ة عةة  ايةةراا يشةةك  اا واةةود " االسييتراتيجية باولييه:

دةامة اساسية لالما االسرائيل  عتو ةةدو لعةدونا وقةو  احتيا(يةة ااةيةت 
ل وتنةةا وسةةيترتم ةلةة  سةة و(خ اثةةار بعيةةد  المةةدا للعةةالم الحةةر بشةةك  ةةةام 

( اهةروا يةارييواضيا  فيع الوقيت نهسيه الجنيرال ) ."واسرائي  بشك  خاص
ال وميدير معهيد الدراسيات االسيتراتيجية فيع مدير االستابارات العسكرية الساب

.. واةود نظةام الشةةاد بة  والمسةةاهمة عة  التحةةرك ." جامعية تيل ابيي  باولييه:
المعةةادي للسةةل(ة االيرانيةةة اتخةةذ بعاةةًا منةةخ شةةكاًل ةلنيةةًا ولكةةا االاةةرا ات 
العملية احي(ت باو ما السرية والتكتم ومةا هنةا عةأا الوقةوي ةلة  حاةم 

اد الوقةةةةوي ةلةةةة  حاةةةةم وتةةةةأثير ابعةةةةاد تلةةةةك و(بيعةةةةة تلةةةةك الخ(ةةةةوات معنةةةة
 .(056)"الخ(وات

عمومًا بعد تهاقم موجة الم اهرات وانت يارها بماتلي  الميد  االيرانيية فيع 
بييدأت اسييرائيل بتسيييير جسيير جييوي ميي  م ييار  ،ضييد ال ييال 8391نهاييية عييام 

حيهيييا بنايييل معيييدات حدي ييية   العسيييكري بيييالار  مييي رامةةةات داعيةةةد وم يييار اللةةةد
وا ييتملت هييذل  ،ابات وتهريييال المت يياهري  دو  سييهال الييدما لمااوميية االضيي ر 

المعدات بنادال ت لال  ازات تتسب  فيع اصيابة المت ياهري  بحياالت ارتايا  
االعصييييا  وفاييييدا  السييييي ر  واجهييييز  مت ييييور  ااييييرا. كمييييا ارسييييلت وحييييدات 
عسييكرية ااصيية مدربيية علييل مااوميية الم يياهرات وحيير  العصييابات واعمييال 

( والمهمييات الااصيية فييع امةةااسييتابارات العسييكرية )التاريي  تتبييع لجهيياز اال
( رحبعام زئية ال ر ة، وكا  ياود تلال الوحدات الجنرال االسرائيلع السابال )

 يييم عيييي   ،اليييذي  يييغل منصييي  قائيييد المن اييية الوسييي ل فيييع فلسييي ي  المحتلييية
وقييييد  يييياركت تلييييال  ،مست ييييارًا ل ييييدو  مكافحيييية االرهييييا  والمهمييييات الااصيييية

واسي ة  يائرات مدنيية تابعية ل يركة )العيال( االسيرائيلية الوحدات التع ناليت ب
فييع قمييع الم يياهرات وا ييالال النييار علييل المت يياهري  فييع المييد  الرئيسيية فييع 

وضيمت  .ايرا  بعد ا  ااهات كل الوسائل االارا فع وضع حيد لالنتهاضية
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باالضيافة  ،الوحدات المرسلة افرادًا يجييدو  اللغية الهارسيية وهيم يهيود اييرانيي 
وقيد حاوليت  ،عناصر صهيونية اارا كيانوا يرتيدو  زي الجيي  االيرانيع الل

السل ات االيرانية التستر علل تلال الوحدات فزعمت ا  افراد الوحدات اليذي  
قمعيييوا الم ييياهرات هيييم مييي  من اييية البليييو   يييرقع اييييرا  مييي  ذوي المالميييل 

 .(052)ال ارا 
جييدو  فييع ايييرا  وكييذلال  يياركت مجموعييات اسييرائيلية ميي  الييذي  كييانوا يتوا

ويعملو  كمست اري  وابرا ، باالضافة الل التن يم السيري اليذي  يكله يهيود 
ايييرا  بييدعوا الييدفاع عيينهم وتييوفير الحماييية لهييم بييدور التصييدي لالنتهاضييات 

وا هير التيدال االسيرائيلع وجيود مجموعيات  ،وا الال النار علل المت اهري 
كم م   هرا  بيالار   (8911)عسكرية صهيونية فع قاعد  تاع علل مسافة 

وزعييييييم احييييييد افييييييراد تلييييييال المجموعييييييات  ،ميييييي  مدينيييييية بنييييييدر عبيييييياس وعبييييييادا 
( ا  تلييييال المجموعييييات تاييييوم بأن ييييا  تجمعييييات مردخةةةةاي كالدينبةةةةر ويييييدعل)

 .(051)واعمال التدري  ،وقواعد عسكرية للجي  االيرانع
نتيجيية لتييأزم الوضييع  8393كييانو  ال ييانع  89بعييد مغييادر  ال ييال ايييرا  فييع 

لداالع الذي ااذ ييزداد يوميًا بعيد ييوم وبم ياركة اعيدادًا  هيير  مي  العناصير ا
 يهدت اييرا  فيع  يبا  مي  العيام  ،المديد  لالمام الامينيع والمناهضية لل يال

وفيييع اعايييا  ذليييال  ،نهسيييه أي بعيييد عيييود  الامينيييع انتصيييارًا لل يييور  االسيييالمية
ايييرا  الداالييية سيعل االمييام الامينييع الييل احييدام تغيييرات جذرييية فييع سياسيية 
لينهع بذلال  ،والاارجية فكا  م  اولل ما قام به ق ع صالت ايرا  باسرائيل

 .م اهر الحكم الملكع وعالقاته بدولة اسرائيل بصور  كاملة
 

 الخاتمة
كانييت العالقييات االيرانييية االسييرائيلية ايييالل فتيير  حكييم ال ييال محمييد رضيييا 

ة علييل ن ييأل تلييال العالقييات ميي  بهلييوي ت ييغل حيييزًا مهمييًا نتيجيية للييدوافع الاائميي
ا ميياع م ييتركة نحييو المن ايية، فييأيرا  كانييت لهييا مكاسيي  سياسييية واقتصييادية 
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م  عالقاتهيا ميع اسيرائيل بأعتبارهيا الحليي  الايوي للوالييات المتحيد  وتح يل 
بتأيييييد دائيييم مييي  مجليييس االمييي ، كميييا ا  اسيييرائيل وجيييدت ا  لهيييا ميييع اييييرا  

  تسييعل لتحايييال حلمهييا المن ييود بهيير  اهييدا  متااربيية ال سيييما وا  االاييير 
سييييي رته علييييل الاليييييج العربييييع بصييييور  عاميييية واال لمييييا اقييييدمت ايييييرا  علييييل 
االعتييييرا  بوجييييود اسييييرائيل كدوليييية هييييع فييييع االسيييياس وجودهييييا مهييييرو  فييييع 
المن اة العربية،  م تأكيد اعترافها بها بعد ع ر  اعوام لتو يال عالقاتهيا وفيال 

لوقيييييت اليييييذي قا عيييييت اليييييدول العربيييييية الييييينهج اليييييذي رسيييييمه ال يييييرفي . فهيييييع ا
كانت ايرا  الدولية االسيالمية الوحييد   ،واالسالمية قا بة التعامل مع اسرائيل

التع ابات عالقاتها متواصلة مع اسرائيل عليل اعتبيار ا  االايير  مي  وجهية 
الن ر االيرانية وكتبرير منهيا ا  اسيرائيل لهيا حيال الوجيود وانيه واقيع ال يمكي  

وقد اتضل ذلال فع موقي   ،ع الدول العربية المجاور  السرائيلانكارل م  جمي
  .بي  العر  واسرائيل 8399 و 8399ايرا  السلبع والمتوا ل  م  حر  

اسيييتهاقت اييييرا  بعييي  ال يييع  مييي  موقههيييا السيييلبع حينميييا وجيييدت ا  مييي  
االسييرائيلع،  –مصييلحتها الم يياركة فييع عملييية السييالم وانهييا  النييزاع العربييع 

ميييدتمرات الامييية االسيييالمية ا يييية ا  ياابلهيييا مصيييير الماا عييية ف ييياركت فيييع 
العربيية لهيا كميا كيا  الحيال ميع اسييرائيل، وهيذا مي  وجهية ن رهيا ال يايدم مييا 

ة، اال ا  ذليال ال يكانت تبغيع الييه اييرا  مي  تحاييال ا ماعهيا بيال رال السلميي
ا يمك  اعتبارل م  الجان  العربع ا  موقي  اييرا  كيا  بيدو   مي  لكيو  انهي

لم تا ع عالقاتها بصور  نهائية مع اسيرائيل بداللية ا  االايير  حاوليت بيدو  
جيييييدوا اناييييياذ حليههيييييا الايييييوي  يييييال اييييييرا  وعر يييييه مييييي  االنهييييييار مييييي  جيييييرا  

والتيع اسيهرت فيع  ،االض رابات الدااليية التيع عميت اليبالد ضيد ن يام ال يال
ة فييع ايييرا  عييام جمهورييية االسييالميالالنهاييية الييل نجييا  ال ييور  االيرانييية وقيييام 

ك  فع الحسيبا  وهيو ا  الحكومية االيرانيية الجدييد  ي، وحصدت ما لم 8393
   .ق عت كل م اهر العالقات مع اسرائيل
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Abstract 

The paper deals with the history of Iran. Israel relations from 

diplomatic, political and aspect for the period 8391-8393. the 

relations have got political and economic aims in the area. After the 

recognition of government of Iran in the state of  Israel in March 

8391, these relations have been enlarged greatly in all aspects and 

Iran has become the lung for Israel to breath as well as the Israeli 

investments in Iran, on the other side, Iran has interested from the 

Oil exports to Israel, the recognition of Israel by Iran was the basic 

entry to establish good relations officially the Jews in Iran were the 

gate to organize good ties especially agencies and Jewish schools 

as will as the Masonic gatherings. These have branches in Iran. 

They have participated from its in setting up relations between both 

pants in the consideration that the history of the Jews in Iran returns 

book to long historical periods before Christ and the periods that 

follow. 
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 هوامش البحث ومصادرد
ه يددما يددز ،  ال هدد ا اريواو دد ر، ةوجمدد  ع ،راجدد ع يلددغ ا ددفو   دد ل   .للمزيددم  ددت اليل  دد   (8)

 . 19-1ص  ص ،(8441-طهوار) ،ال بع  ارولى
ار ويك دد ، ةوجمدد  -اريواو دد  –شددم ل   جدد ال، المالددا اريواوددغ، العريدد   الئددوي  ارجددوال ل    (1)

 .899ص  (،8411-)يم ر ،الا   للنشواار  ،عغ ز  الئعم 
 .89ص  (،8494-)الك يت ، نش را  اار القبس ،يه ا ايوار ،جنمل و (1)
 .119(،ص 8491-)بفماا ،احمم ج ج ،العوب وال ه ا فغ الي ريخ (9)
 (،8491-)القد هو  ، حمم بمي  شويل،  مخ  لمراج        ال ه ا فغ فلئ  ت يميم ً وحدميا    (9)

 .48ص
 .119ص   ، الم مر الئ بق،ج ج (9)
 (،8494-)بفدماا ، نشد را   وزدز المراجد   الللئد  ن   ةد ريخ فلئد  ت، ج  غ جدع م ارحمدم، (9)

 .19ص
  نشدد را   وزددز المراجدد   الللئدد  ن  ، ، ر ددع يددت اليدد ريخ القددميا ايهدد ا العددوا  احمددم ج جدد ، (1)

 .891ص (،8491-)بفماا
 .98 ص الم مر الئ بق، ،ارحمم ؛891-894الم مر ولئه،ص ص (4)
 .11ص  الم مر الئ بق،    ل  ، (81)
 .891ص   ر ع يت الي ريخ...، ج ج ، (88)
 نشدد را   وزددز المراجدد    اريواو دد ، –الاق فدد   المددد ا  ارجددوال ل     حمددم ج جددا النددماو ، (81)

 .9ص  (،8441-اريواو    )ج  ع  الب و 
 .19ارحمم، الم مر الئ بق،ص  (81)
 ال   وزز المراج   ،ف رو    لع العمو،لمح   ة ريخ   يت اح ال ال ه ا فغ الع و العب جغ (89)

 .18ص  (،8491-)بفماا العما الا لا، ،المالم ارول الللئ  ن  ،
 .11ص  الم مر ولئه، (89)
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 .89ص  جنمل و،الم مر، (89)
 رجددغ  ددم العددوا ،  ام يدد  يهدد ا ايددوار واورهددا فددغ اقدد ر  الحقددم الل جدده   حئدد ت اللدديرو ، (89)

 .81ص  (،8419-)ج  ع  بفماا ،بح ث   ار  يت  وزز المراج   الللئ  ن  
العدما الئد ا ،  ، الد  افد   يوب د  )بفدماا( ،النش ط ال ه  وغ فغ ايدوار ، ب ح  حم ا احمم (81)

 .89ص  ،8419
غ. راجد  ع جده   حئد ت للمزيم  ت اليل     ح ل وج ل  ال هد ا المدرقو  يلدى المايمد  اريواود (84)

 ام ي  بحد ث  ،الليرو ، الحوز  ال ه  و   فغ ايوار واوره  فغ العموار اريواوغ يلى العوا 
زل دد  العلدد     ، نشدد را   وزددز اراجدد   العدد لا الا لددا ،العريدد   المول دد  ريددوار ،ةحددت يندد ار

 .119-111ص ص  (،8411-)ج  ع  بفماا ،الئ  ج  
 89وغ...،ص النش ط ال ه   ،احمم (11)
 .18-14الم مر الئ بق،ص ص  ،   ل   اوظو ع (18)
 23الم مر ولئه، ص  (11)
 22ص  ولئه، (11)
 .899ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (19)
 .899ص  الم مر ولئه، (19)
 .89الليرو ،يه ا ايوار واورها...،ص  (19)
 .98   ل  ، الم مر الئ بق،ص  (19)
 ،ةوجمدد  ع  وزددز البحدد ث والمعل  ددد   ،الم جدد و   فدددغ ايددوار الدد ت،اوظددوع اجددم ي   ر .لليل  دد   (11)

 .191ص  ا. (،-المالم الا لا، )بفماا 
 .191-194ص ص  الم مر ولئه، (14)
 .88ص  النماو ، الم مر الئ بق، (11)
 .89يه ا ايوار واورها....،ص  ،الليرو  (18)
 .89الم مر ولئه،ص  (11)
 .61ص احمم، النش ط ال ه  وغ...، (11)
 .89-89 ولئه،ص ص (19)
 .99-99 ص ص    ل  ،الم مر الئ بق، (19)
 .899ج ال، الم مر الئ بق، ص  (19)
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الا  ع  العبويد  فدغ ، عهدم ال هد ا المع  دو ،ز  وها و شكرةها-يه ا ايوار يزرا جب يز هنمل و، (19)
(،ص 8491-اا)ج  عدد  بفددم ،القئددا العبددو  فددغ  وزددز المراجدد   الللئدد  ن   ةوجمدد ع ،القددم 

49. 
 .89ص  النش ط ال ه  وغ...، ،اوظوع احمم.للمزيم  ت اليل     (11)
 .89ص  يه ا ايوار واورها...، ،الليرو  (14)
 .891-899الم مر الئ بق،ص ص  ،ج ال (91)
 .899الم مر ولئه، ص  (98)
 .89الليرو ، يه ا ايوار واورها...،ص ص  (91)
ارجددوال ل  ،  الدد  الخلدد ب العوبددغ )ج  عدد  الب ددو (، -  اريواو دد جددواب حم ددم يبدد ا ، العريدد  (91)

 .819ص  ،8411، 6، العما89المالم 
 يبددمالفنغ يبددمالكويا،  ددت  ر ددع العما لدد  فددغ الشددو  اروجددي العريدد   اريواو دد  ارجددوال ل  ، (99)

 .9ص  (،6791-)بفماا ،  بع  الئر  للنشو
م ر ال ددددده  وغ فدددددغ اجددددد   وافويق ددددد ، جلئدددددل  الكيددددد  ح  دددددم اجدددددم ي   جددددد م احمدددددم، ارجددددديع (99)

 .99 ا. (، ص-المار الق     لل ب ي والنشو،)ا. ،الئ  ج  
 .89 النش ط ال ه  وغ...،ص ،احمم ؛99الم مر ولئه،ص  (99)
 .819ص يب ا  الم مر الئ بق، (99)
 .89ص النش ط ال ه  وغ...، ،احمم (91)
 .819ص يب ا  الم مر الئ بق، (94)
 .89ص النش ط ال ه  وغ...، ،احمم (91)
  رالدد ت، الم ددمر الئدد بق، راجدد ع.للمزيددم  ددت اليل  دد   حدد ل يددما المح فدد  الم جدد و   فددغ ايددوار (98)

 .918-191ص ص
 .89 ص النش ط ال ه  وغ...، ،احمم (91)
 .9يبمالكويا، الم مر الئ بق، ص  (91)
 .81ص  يه ا ايوار واورها...، الليرو ، (99)
 .894-891، الم مر الئ بق،ص ص جح ل (99)
 .19ص  الم مر الئ بق، يبمالكويا، (99)
-)ابدد  يبددغ ،ال بعدد  ارولددى،8491-8499يريدد   اجددوال    دد  اول العدد لا  شددح  م   جددى، (99)

 .191ص (،8498
 .19الم مر الئ بق، ص  يبمالكويا، (91)
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 اار الوشددد م للنشدددو، ،8491-8489  ددد ا  حئدددت الئددد ااوغ، النشددد ط ال ددده  وغ فدددغ العدددوا  (94)
 .899ص  (،8411-)بفماا

 .49ص  ؛ ج ال، الم مر الئ بق،89ص النش ط ال ه  وغ...، ،احمم (91)
 .19يبمالكويا، الم مر الئ بق، ص( 98)

 .19ص  الم مر ولئه، (91)
 .199ص    جى،الم مر الئ بق، (91)
وال    دددت  نظددد ر العريددد   الئ  جددد  الخ رج ددد  اريواو ددد  ةاددد م اجددد ،ا  دددو  حمدددم حددد جغ ي جدددلغ (99)

 .1ص  ،1111، 8العما ، ال  اراج   الشو  اروجي )طهوار( ،المول  
 .19ص  الم مر الئ بق، ،يبمالكويا (99)
 .819ص  ج ال، الم مر الئ بق، (99)
 نشددد را  وزار  اريدددر  )العوا (، ميويددد  اريدددر  الع  ددد ، االدددو  شدددرور  ،ال جددده ارخدددو ريدددوار (99)

 .811(،ص 8491-)بفماا ،  بع  الحك    ،اار الحوي  لل ب ي  ،وبغالخل ب الع
 .819ص  ج ال، الم مر الئ بق،( 91)
الحوزد  ال ده  و    اللديرو ، ؛4ص ،ال جه ارخو ريوار ؛19الم مر الئ بق، ص  ،يبمالكويا (94)

 .199ص  فغ ايوار...،
اار الشدرور  ار ويك د ،-اريواو   – ي   ارة  ر  ارجوال ل   -8419  نئغ جر  ،  را و  (91)

 .11ص  (،8419-)بفماا  ،الاق ف   الع   ، ال بع  ارولى
 .4ال جه ارخو ريوار،ص  (98)
 .91ص  الم مر الئ بق، ،النماو  (91)
 .11-19 ص ص الم مر الئ بق، ،يبمالكويا ؛49الم مر الئ بق، ص  ،ج ال (91)
 وجدي، اار ارفد   الاميدم  لل ب يد  والنشدو،ال بع  ارولدى،وذيو فن  ، ي  ل  يلدى الشدو  ار (99)

 .891ص  (،8418-)ب وو 
 .11الم مر الئ بق، ص  ،يبمالكويا (99)
 .811ص  الم مر الئ بق، يب ا ( (99)
 .99ص  الم مر الئ بق، ج م احمم، (99)
 .191ص  الليرو ، الحوز  ال ه  و   فغ ايوار...، (91)
راجدد ع  حمدم جدد لا احمدم الكدد از،النلي  .فدغ ايدوار 8491  حد ل اوقددرب للمزيدم  دت اليل  دد  (94)

رجدد ل    جئددي و غ ددو  نشدد ر   قم دد  الددى زل ددد   ،8499- 8491 والعريدد   البوي  و دد  اريواو دد 
 .119-189ص ص  (،1111-)ج  ع  الم    ،ارااب



 
   

  [918]       محمد سالم الكواز                                          ..العالقات اإليرانية االسرائيلية...

 .4ال جه ارخو ريوار،ص  (11)
 (،8411- ، )بفددمااداار الحويدد  لل ب يدد ، د دد  ارجوال ل ددايدد ب وبهدد ر،وظو  فددغ العريدد   اريواو (18)

 .14ص
 .99ص ،الم مرالئ بق ،ج م احمم (11)
 .91-99ص ص الم مر ولئه، (11)
 .91ص  ولئه، (19)
 .48ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (19)
 .199ص    جى، الم مر الئ بق، (19)
 .48ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (19)
 .48ص  الم مر ولئه، (11)
 .48ص  ولئه، (14)
-)ب وو ، نشد را  اراجد   ال حدم  العوب د  ،العوب واول الاد ار الافوافدغ ،يبمالمنعا جع م (41)

 .11ص  (،8419
 .48ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (48)
 .819ص  الم مر الئ بق، ،؛ يب ا 48ص  الم مر الئ بق، (41)
 .41ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (41)
ا ويك  ،ةوجم  وةقدمياعيلغ -   بخ المخ بوا  اروكل  -ره ن  خم نغ ،يل  روبو  ز ر ت ارا (49)

 .99ا. (،ص –)اب  يبغ  ،شمس الميت و  و،  نش را     ب  اللاو
 .41ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (49)
 .819ص  الم مر الئ بق، ،يب ا  (49)
 .9ص ،؛ ال جه ارخو ريوار819ص  الم مر ولئه، (49)
 .1ص   مر الئ بق،ي جلغ، الم (41)
 .19ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (44)
 .9-9ال جه ارخو ريوار،ص ص  (811)
 .11- 11ص ص يبمالكويا، الم مر الئ بق، (818)
 .41ص  الم مر الئ بق، ،؛ ج ال88ص  الم مر ولئه، (811)
 .49-41ص ص الم مر ولئه، ،ج ال (811)
 .898ص  ،الم مر الئ بق فن  ، (819)
 .19ص  ،8494، 94 العما ،   ال  البرغ الك يي  راج (819)
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 .49ص  الم مرالئ بق، ،ج ال (819)
 .818وص  49ص  ولئه، (819)
 .89ص  ،ال جه ارخو ريوار (811)
 .49ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (814)
 .89ص  ،ال جه ارخو ريوار (881)
 .19ص ص يبمالكويا، الم مر الئ بق، (888)
 .41-49ص ص  ؛ ج ال، الم مر الئ بق،811ص  مر الئ بق،الم  ،يب ا  (881)
 819ص  الم مر الئ بق، ،؛. يب ا 898ص  الم مر الئ بق، فن  ، (881)
 .41ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (889)
 .41ج ال، الم مر ولئه،ص  (889)
 .41الم مر ولئه،ص  ،ج ال (889)
 .41ص  الم مر ولئه، (889)
 ق ر  وةق ريو واراج   يت العموار اريواودغ وال ف د ر الخم ندغ،   بعد   ،يبمالمنعا الفزالغ (881)

 .94(، ص 6791-)بفماا ،العم ل الموززي 
 .41الم مر الئ بق،ص  ،ج ال (884)
 .99 ص ،الم مر الئ بق ،ج م احمم (811)
 .811-44راج ع الم مر ولئه، ص ص .للمزيم  ت اليل     (818)
 .811ص  الم مر ولئه، (811)
 .91-91 ص ص ،الم مر الئ بق ،ج م احمم (811)
 .811الم مر الئ بق،ص  ،ج ال (819)
 .89-89 الم مر الئ بق، ص ص ،يبمالكويا (631)
 .199الم مر الئ بق، ص  ،  جى (819)
 .81الم مر الئ بق،ص  ،ال جه ارخو ريوار (819)
 .819ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (811)
 .199، ص الم مر الئ بق ،  جى (814)
 .11-84ص ص  الم مر الئ بق، ،راج ع ال جه ارخو ريوار .للمزيم  ت اليل     (811)
 .18-11الم مر ولئه، ص ص  (818)
 .11ص  الم مر الئ بق، ،ال جه ارخو ريوار (811)
 .199-199الم مر الئ بق، ص ص  ،راج  ع   جى (811)
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 .191ص  الم مر ولئه، (819)
 .11-18الم مر الئ بق، ص ص ،يبمالكويا؛ 191ولئه، ص  (819)
 .811يب ا ، الم مر الئ بق، ص  (819)
 .84الم مر الئ بق، ص  ،يبمالكويا (819)
 .11الم مر ولئه، ص  (811)
 .811الم مر الئ بق، ص  ،؛ يب ا 888ص الم مر الئ بق،  ،؛ ج ال84ص  ولئه، (814)
 .818-811 ص ص ،الم مر الئ بق ،؛ يب ا 891-898ص ص  ،الم مر الئ بق ،فن   (891)
 .11-84ص  ص ،الم مر الئ بق ،يبم الكويا (898)
 .889-888الم مر الئ بق،ص ص  ،ج ال (891)

وقددرً يدت بعددو الددموالو  8491ةشددويت ارول  81وفدغ  قدد ل زيبيدده  دح ل  ارهددوا  الم ددوي  فدغ        
ل   ريت ارجوال ل  ت يم و دلت الوجم   فغ الق هو  اوه  ةلقت  عل     ةل م بأر  ام ي   ت ا

الى ايوار لكغ ةحدو ةمريب ً ةق   به بعا  ا ويك د  خ  د  يلدى طد لوا  االلد وي  ا الاميدم  اليدغ  
 ،ز وددت ال ريدد   الميحددم  ةيلدد و  فددغ ةلددد الليددو  ليقددميا خمئدد ت طدد لو   نهدد  الددى اجددوال  

 وار اريواودغ ييدمرب يل هد  وز وت ايوار يم ةئلمت يب   لد يمااً  ت ةلد ال  لوا  وبمأ ال 
وقلدددددت  دددددح ل  ا يدددددميع   احووددددد  ا  8494ايددددد ر  84وفدددددغ  ،ةحدددددت اشدددددواي بعاددددد  ا ويك ددددد 

ار جددرح البحويدد  اريواوددغ الددذ  يملددد جددلن ً  ،ارجددوال ل   يددت ا الددمايلغ ازئددبو  ا اللنمو دد 
ح دم  دت بحدو اجدوال ل    ا  المدمل ال  -حوب   بوي  و د  يبدم  اهيم  ده بياه زهد  ب د اريخ بحدو

 .194-191ص ص  ،الم مر الئ بق ،راج ع   جى و ع اجبول  ا
 .889ص  الم مر الئ بق، ،ج ال (891)
ايدمااع  وزدز المراجد   الللئد  ن    ،ابع ا الم يل ال ه  وغ  ت الي د را  الا ريد  فدغ ايدوار (899)

 .1 ، ص8494 ،8العددالئنه الوابع ،  ،فغ ج  ع  بفماا،  ال  اف   يوب   )بفماا(
 ،الم ددمر الئددد بق ،؛ يبددم الكددويا11ص  ،راجدد ع ال جدده ارخددو ريددوار.للمزيددم  ددت اليل  دد   (899)

 .81ص
 .819-819ص ص  ،الم مر الئ بق ،اوظو ع ج ال (899)
 . 811الم مر ولئه، ص  (899)
 .19ص ،الم مر الئ بق ، ال  البرغ (891)
 .811ولئه، ص (894)
 .814-811ولئه،ص ص  (891)



 
 
 

  [114] (10) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

ورفددده اغددر  الئددل ر   ،زو جدد ال ار الشدد م يددور  ق بدد  اجدديموار بددرام بيزويددم اجددوال   بدد لنليويددذ       
اةخذ يدوارا   دد ا  جد يم  العدوب فدغ اارايد ها بد وها خ د  هدذم المدو   ،ارجوال ل   فغ طهوار
الدل  911فقم اجيفوب الئ اا  ولئه  ت   افق  ايوار يلى وزويم   و بد  .بميا ايواوغ لم ايلها

ار دو الدذ  رفددت ل ب د  الق د   بده، ب نمد  وقلدت طد لوا  ايواو د  زي بد   ،طت  ت النلي خرل الحدوب
و  د ب ت جد ري ت  دت هددب  الاد رر الدى المئيشدل    فدغ  ،جع اي  و عما  يئدكوي  الدى جد ري 

ط د ر ايواودغ  811ار ح الغ  8491ةشويت الا وغ  11وا  فت  ح ل  الح    اللبن و   فغ  .طهوار
زمددد  جدددمع الشدد م بمدددوور الق ددد ر الادد   الئددد ف يغ الدددذ  ينقددد    .زدد و ا  شددديوز ت فدددغ هددذم العمل ددد 

فغ ال يت الذ  ز ودت   افقد  الشد م ةئدمع  ،ارجلح  لئ ري  والعوا  ب لموور يبو ارج اه اريواو  
 .814ص ،الئ بقالم مر  ،راج  ج ال، بموور ط لوا  وق   مو   فقي

 .811لم مر ولئه، ص ا (898)
  .891-818اوظو ع الم مر ولئه، ص ص  (891)
 .19ص ،الم مر الئ بق ، ال  البرغ (891)
 .898-891 ص ص ،راج  ع ولئه .للمزيم  ت اليل      (899)
        899-898ج ال، الم مر الئ بق، ص ص  (899)
 .1 ص اوظو ع ابع ا الم يل ال ه  وغ...،  (899)
 .4الم مر ولئه، ص  (899)
 .4 الم مرولئه، ص (891)


