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  مستخلص البحث 

بعههد ايههام ال ههور   جههيرياا  شههتدا السياسههة الخارجيههة اةيرانيههة تجههاه إسههرائيل تحههو ا 
وأصبحا بالضد مما كانا عليه إبان عتهد الشهاه محمهد رضها  ،9191بعد عام اةيرانية 
يسلط البحث الضوء على طبيعة السياسة اةيرانية الخارجيهة تجهاه إسهرائيل بعهد ، بتلوي

 ال ة مراحل زمنية بحسه  المتييهراا  إلىواسم البحث  ،9191ايام ال ور  اةيرانية عام 
، وال ال ههة 9002 -9191وال انيههة بههين  ،9191 -9191األولههى بههين عههامش  ،التههش شههتدتتا

 .9001 -9002بين 
  

 مقدمة
بعههد الثههور   جههيرياا  شههتدت السياسههة الخارجيههة اإليراايههة تجههاه إسههرا يل ت ههو ا 

، فبعد أن كاات في عتد الشاه م مد رضها بتلهوت تسهع  6191اإليرااية عام 
 ،بلهدينات بهين الإل  التعاون والتقهار  مهإ إسهرا يل وتتهدى إله  توثيهق الع قه

قامههة مامومههة وا ههد   أصههب ت هههيه  ترعهه  المصههالغ الةربيههة فههي الما قههة، وا 
، السياسههة بعههد الثههور  اإليراايههة علهه  الاقههيل ممهها كااههت عليهه  فههي عتههد الشههاه

 ،دولهههة مواجتهههة مهههإ إسهههرا يل رافضهههة وجودهههها فهههي الما قهههة إيهههرانوأصهههب ت 
 -ع العربهههههيوسهههههعت  ن تكهههههون أ هههههد اي هههههراى المههههه ثر  فهههههي قضهههههية الصهههههرا

اإلسرا يلي، ودعمت سوريا وال ركات اإلس مية المعارضة والرافضة للتسهوية 
  مإ إسرا يل.   

لما شتدت  السياسة الخارجية اإليراايهة تجهاه إسهرا يل مهن تةييهر بعهد  وامراا 
وااعكاسهههات ههههيه السياسهههة علههه  قضهههايا الما قهههة وماتههها قضهههية  ،6191عهههام 
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مهن اجهل التيماهة  ل رفيناافس اإلقليمي بين اي، والتالصراع العربي اإلسرا يل
علهههههههه  الما قههههههههة، وت قيههههههههق مصههههههههالغ كههههههههل ماتمهههههههها السياسههههههههية وا قتصههههههههادية 
واإلستراتيجية، ويهمية هيا الموضوع جاء الب ث ليسل  الضهوء عله   بيعهة 

، 6191السياسهههة الخارجيهههة اإليراايهههة تجهههاه إسهههرا يل بعهههد الثهههور  اإليراايهههة عهههام 
ومهههدل التبهههاين بهههين التوجتهههات العامهههة لتهههيه تدتتا، وابهههرز الت هههورات التهههي شههه
ماتا ا افتاح عل  الدول الةربية اليت  صهل فهي  ،السياسة إبان مد  الدراسة

 كههم الههر يس مههد   والت ههول باتجههاه التههازم إبههان ،(6)عتههد الههر يس م مههد خههاتمي
-6001بههههين عههههامي  ي م مههههود ا مههههدت اجههههاداإليرااهههه

 
6001

والتههههي شههههتدت  (6)
والهدول الةربيهة  ،في خ ابهات الهر يس اإليرااهي ضهد إسهرا يل اا مل وم تصعيداا 

اإلسههههرا يلية و  الةربيههههة ، والم ههههاو تيفهههي خضههههم أزمههههة الملههههى الاهههووت اإليرااهههه
، وال هههههر  للوقهههههوى بوجههههه  إيهههههران وماعتههههها مهههههن امهههههت   التكاولوجيهههههة الاوويهههههة

  .اإلسرا يلية عل  لباان ثم ق اع غز 
ي  كمههههت السياسههههة الخارجيههههة وركههههز الب ههههث علهههه  التوجتههههات العامههههة التهههه

ولم يت هرق بالتفصهيل إله  السياسهة والموقهى اإليرااهي  ،اإليرااية تجاه إسرا يل
اإلسههرا يلي كههون البا ههث قههد أفههرد  -مههن القضههية الفلسهه ياية والصههراع العربههي

 .عن هيا الموضوع مستق ا  ب ثاا 
 ايول مهههدخل تهههاريخي تاهههاول ب يجهههاز تضهههمن ،م هههورين  قسهههم الب هههث إلههه

 م مهد رضها بتلهوت، سة الخارجية اإليراايهة تجهاه إسهرا يل فهي عتهد الشهاهالسيا
فيمهها اهههتم الم ههور  ،وابههرز الممههاهر التههي تميههزت بتهها الع قههات بههين البلههدين

اإليراايهة، وتهم الثهور   بالسياسة الخارجية اإليرااية تجاه إسرا يل في عتدالثااي 
 -6191اإلمهام الخمياهي تهد إبان ع ث ثة مرا ل، ايول  إل تقسيم هيا الم ور 

شههتدتتا هههيه السياسههة  يتالم ههور الثههااي فقههد ركههز علهه  الت ههول الهه أمهها ،6191
فيمهها تههابإ الم ههور  ،6002 -6119وعههامي ،6119 -6191 المههد  بههين عههامي إبههان

 . 6001 -6001الثالث ت ورات السياسة الخارجية اإليرااية تجاه إسرا يل 



 
   

  [16]       د. محمد عبدالرحمن م. أ.                                   ......الخارجية تجاه. نإيراسياسة 

رضها  محمهدالشهاه ة تجاه إسرائيل فهش عتهد السياسة الخارجية اةيراني :أو ا 
 (9191 - 9191)بتلوي 

اتسههمت سياسههة إيههران الخارجيههة تجههاه إسههرا يل فههي عتههد الشههاه م مههد رضهها 
إسهههرا يل" عهههام  "فماهههي اإلعههه ن عهههن قيهههام  ،با يجابيهههة (6191 -6196)بتلهههوت 

عله  أسهاس ايمهر الواقهإ عهام  مبهد ياا  بادرت إيران إل  ا عتراى بتها ،6199
جهههاء ردا أاههه  اعترافتههها ب سهههرا يل  سهههب يهههة ، وقهههد عللهههت ال كومهههة اإليراا6191

ال كومهة اإليراايهة   كواتها لهم تبله  إله  إيهران عل  الدول العربية التي أسهاءت
6199بالمفاوضات التي جرت بياتا وبين إسرا يل  ول اتفاق التداة عام 

(6). 
ت هوير ع قاتتها ا هو  -وبوتير  متسارعة -في عتد الشاه وقد سعت إيران

فقههررت  كومههة شههاه إيههران فههي  ،" ب سهرا يل فههي اعترافتهها " مهإ إسههرا يل وعجلههت
وقهد اشهر ههيا ا عتهراى فهي الجريهد   ،رسهمياا  ا عتراى ب سرا يل 66/6/6120

وقههههد اتخههههي هههههيا القههههرار إبههههان ع لههههة رأس السههههاة  ،60/2/6120الرسههههمية فههههي 
كهههان مهههن  ياههه  ،ع لهههة رسهههميةوبيامههها كهههان البرلمهههان اإليرااهههي فهههي  ،اإليراايهههة

 .(4)الم كد أن يرفل مثل هيا القرار
(6126 -6126)وبعههد أن تههول  م مههد مصههدق 

ر اسههة الههوزراء فههي إيههران  (5)
بق ههإ الع قههات مههإ  (2)القاسههم الكاشههااي أبههوقههام وبههدعم مههن قبههل  6126عههام 

، لكههن بعههد عههود  الشههاه م مههد رضهها بتلههوت (7)إسههرا يل وسهه   ا عتههراى بتهها
أعهههاد  (8)بعهههد ا اقههه   الهههيت قهههاده فضهههل ا  زاههههدت 6126ران عهههام إلههه  إيههه

الشهاه رسهميا  يت ههيه الع قهات سهرية  ته  اعتهرىوبق ،الع قات مإ إسرا يل
وتهههم بعهههدها تبهههادل التمثيهههل  ،(9)وبع قاتههه  السهههرية معتههها 6110ب سهههرا يل عهههام 

 (01)ايالدبلوماسي ولكن عل  مستول قاصلية خوفا من رد  فعل الشارع اإليرا
بشكل كبير بعد ان التقت مصال تما تجاه   رفينوقد توثقت الع قات بين ال

 .اتماووصلت مر لة الت الى بي الما قة
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سرا يل إيرانوشتدت الع قات بين  فهي  مل ومهاا  ازدهاراا  6110بعد عام  وا 
فوصلت الع قات بين  .(00)ا قتصادية والسياسية والعسكرية ،شت  المجا ت

 لههة الع قههات اإلسههتراتيجية والشههراكة التجاريههة والعسههكرية، فكااههت الجههاابين مر 
وكااهههت ايخيهههر  أكبهههر مسهههتورد  ،مهههن اف تههها مهههن إيهههران %92إسههرا يل تسهههتورد 

وبرزت إسرا يل ك ليهى واضهغ لامهام الشهاه عهن  ريهق  ،لألسل ة اإلسرا يلية
التعهههههههاون فهههههههي شهههههههت  المجههههههها ت و سهههههههيما فهههههههي مجهههههههالي التهههههههدري  والتعهههههههاون 

اراتي بههين جتههاز ا سههتخبارات السههرية اإلسههرا يلية )الموسههاد( وجتههاز أ سههتخب
الهيت كهان له  الهدور الهر يس فهي قمهإ  الشر ة السرية لامام الشهاه )السهافا (،

عهن القضهايا اإلقليميهة  ، فضه ا إيهرانالمعارضة الداخلية الدياية والعلمااية في 
عل  دول الما قة قد  و سيما في الما قة العربية، وااعكاسات ال ر  البارد 

وّ ههههدت ر ل وأهههههداى كههههل ماتمهههها تجههههاه الما قههههة فههههي مههههل توافههههق توجتههههات 
و هههرل كهههل ماتمههها علههه  رعايهههة و مايهههة  ،الجهههاابين مهههإ السياسهههات الةربيهههة

 .(03)المصالغ الةربية
 

السياسههة الخارجيههة اةيرانيههة تجههاه إسههرائيل بعههد ايههام ال ههور  اةيرانيههة  : انيههاا 
  9191عام 

لثههور  اإليراايههة وسههقو  امههام الشههاه اق ههة ت ههول متمههة فههي يعههد ااتصههار ا
لما أ دثت  من تةيير في مكااة إيهران ودورهها وسياسهتتا  ،تاريخ إيران ال ديث

الداخليهههة والخارجيهههة وع قاتتههها اإلقليميهههة والدوليهههة، فت ولهههت إيهههران مهههن دولهههة 
يهههة ترعههه  المصهههالغ الةربيهههة وتهههدافإ عاتههها وتافهههي السياسهههات الةربيهههة وايمريك

إلهههههه  دولههههههة معاديههههههة ومااهضههههههة للمشههههههاريإ والسياسههههههات  ،و تهههههه  اإلسههههههرا يلية
اإلسههرا يلية فههي مههل التوجتههات الجديههد  للامههام  -وايهههداى الةربيههة ايمريكيههة

الجديههد بعههد الثههور ، الههيت أعتمههد مبههادر الثههور  اإليراايههة و سههيما مبههدأ تصههدير 
يراايهههة. ولقهههد كهههان كاسهههاس فهههي رسهههم السياسهههة الداخليهههة والخارجيهههة اإل ،الثهههور 

اسههتراتيجي، ومقههدرات للعامههل الجةرافههي ومهها تمتلكهه  إيههران مههن موقههإ جةرافههي 
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اقتصادية و بيعية وبشهرية قهد مكاتها مهن ان ت تهل مكااهة سياسهية وان تلعه  
علههههه  السههههها تين اإلقليميهههههة والدوليهههههة فهههههي المهههههر لتين قبهههههل الثهههههور   كبيهههههراا  دوراا 

 . (02)وبعدها
ن سياسههة المواجتههة مههإ إسههرا يل وكااههت مواقههى مههن هههيا الما لههق تباههت إيههرا

لمواقهههى الم سسهههة  مهههن إسهههرا يل مههها بعهههد الثهههور  ههههي فهههي ايسهههاس امتهههداداا  إيهههران
الديايهههة مههها قبهههل الثهههور ، فموقهههى علمهههاء الهههدين فهههي إيهههران مهههن إسهههرا يل والقضهههية 

ما قبل إقامة إسرا يل افستا، واستمر في عتد الشاه وتباهاه  إل الفلس ياية يمتد 
فااتقهههههل الموقهههههى ههههههيا مهههههن  ،(04)ام الجمتهههههورت اإلسههههه مي مههههها بعهههههد الثهههههور الامههههه

الم سسههة الديايههة التههي كااههت خههارا الم سسههة ال كوميههة الرسههمية مهها قبههل الثههور  
ال كومة ما بعد الثور ، فبما أن التيار اإلس مي هو من تهول  السهل ة فهي  إل 

اسهههة الخارجيهههة الهههب د فمهههن ال بيعهههي ان يسهههتمر ههههيا الموقهههى وتباههه  عليههه  السي
 .(05)ويتبااها الامام الجديد في إيران ،اإليرااية
 

 9191 - 9191 :المرحلة األولى
الجبتههة  6191 ههددت إيههران ماههي بدايههة تاسههيس الجمتوريههة اإلسهه مية عههام 

سهرا يل وأدركهت  ،المعادية لتا وركزت فيتا عل  الو يات المت هد  ايمريكيهة وا 
العمههل ضههد الامههام  إلهه واتمهها سيسههعيان أن عليتهها مواجتههة هههاتين الههدولتين ك

 وعليهه  ،(02)الجديههد فههي إيههران كواهه  اسههق  امههام الشههاه الههيت كههان  ليفهها لتمهها
اإلسهرا يلية رأسها عله  عقه  وتبهدلت سياسهة إيهران  -ااقلبت الع قات اإليرااية

فبعهد ان كااهت إيهران فهي عتهد الشهاه تسهع  إله   ،الخارجية تجاه إسرا يل كليها
مهإ إسهرا يل وتوجيه  سياسهتتا الخارجيهة ا هو ت هوير وتوسههيإ توثيهق ع قاتتها 

الاقههيل علهه   6191أصههب ت هههيه السياسههة بعههد عههام  ،التعههاون مههإ إسههرا يل
فعمهههدت ال كومهههة اإليراايهههة مهههإ بدايهههة تاسهههيس الامهههام الجمتهههورت  ،مهههن يلههه 

وأغلقهههت  ،الجديهههد إلههه  ق هههإ الع قهههات مهههإ إسهههرا يل وسههه بت ا عتهههراى بتههها
ية في  تران وما تتا إل  ماممهة الت ريهر الفلسه ياية لت هل السفار  اإلسرا يل
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ر ههيس أول  كومههة  (08)وأعلههن متههدت بازركههان .(07)السههفار  الفلسهه ياية م لتهها
عن ق إ الع قات الدبلوماسهية  ،69/6/6191إيرااية في العتد الجمتورت في 

يقههاى تزويههد إسههرا يل بههالاف  اإليرااههي ،مههإ إسههرا يل غهه ق مكاتهه  شههركة ،وا   وا 
عاد  الدبلوماسيين اإليراايين المقيمهين فهي  ،العال اإلسرا يلية لل يران رسميا وا 

وااسهجاما  ،إسرا يل إل  إيران وم البة الدبلوماسيين اإلسرا يليين مةهادر  إيهران
مههإ توجتههات الثههور  اإليراايههة دعههت إيههران الههدول العربيههة واإلسهه مية إلهه  عههدم 

 ن  ،كواتها عهدو  لالسه م والمسهلمين اتفاقية مهإ إسهرا يل أومعاهد   أتعقد 
مثههل هههيه المعاهههدات وا تفاقيههات مههن شههااتا ت قيههق المصههالغ اإلسههرا يلية فههي 

وعدت إيران أن إقامهة ع قهات دبلوماسهية مهإ إسهرا يل يعتبهر  ،ب د المسلمين
وااههه  يتوجههه  علههه  المسهههلمين مقا عهههة  ،مخالفهههة صهههري ة للشهههريعة اإلسههه مية

 .(09)افةكالبضا إ اإلسرا يلية 
فههههي ا ههههد أ اديثهههه  الع قههههات بههههين السههههل ة  (31)وقههههد أدان اإلمههههام الخمياههههي

سههرا يل وقههال فههي هههيا الصههدد " فههي عتههد الشههاه الملكيههة اإليراايههة إن علمههاء  وا 
اإلسههه م وشهههع  إيهههران المههه من يعلاهههون اسهههتاكارهم وشهههجبتم لت هههالى السهههل ة 

يهران اإلمهام الخمياهي يهوم وكهان إعه ن  ،" الملكية مإ إسرا يل عدو  اإلسه م وا 
الجمتوريهة  موقىالقدس في آخر جمعة من شتر رمضان مااسبة ي كد فيتا 

 ،اإلس مية اإليرااية الرافل للت بيإ مإ إسرا يل ودعمتم للقضية الفلسه ياية
ان يههوم القههدس  وممهها جههاء فههي ا ههد أ اديههث  اإلمههام الخمياههي عههن هههيا اليههوم "

ههو يهوم لمواجتهة المستضهعفين  يوم عالمي وليس يوم يخهل القهدس فقه  بهل
 أناعلهههن لجميهههإ القهههول الكبهههرل فهههي يهههوم القهههدس  أن... ويجههه  .للمسهههتكبرين

إسههرا يل عههدو  البشههرية  إن ،يرفعههوا أيههديتم عههن المستضههعفين ويلزمههوا أمههاكاتم
 .(30)" وعدو  اإلاسان

بعد الثور  بهين  إيرانبالرغم من يل  فقد ميز الامام الجمتورت الجديد في 
وهههههيا مهههها أكههههده اإلمههههام  ،وبههههين إسههههرا يل واليتههههود الصههههتاياة إيههههراني اليتههههود فهههه

 ،سهههيعامل اإلسههه م اليتهههود كمههها غيهههرهم مهههن ف هههات ايمهههة الخمياهههي  هههين قهههال "
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 يج  أن تمارس الضةو  عليتم  
  ي ق ي د التعرل  " . وقال أيضاا (33")

ت .. سوى تق إ كل الع قها.لليتود أو الاصارل فت  ء أتباع مياه  رسمية
مههإ إسههرا يل، غيههر أن اليتههود مخيههرون بالبقههاء فههي إيههران والعههي  فههي أجههواء 

يلهههههه   ن اإلسهههههه م ي تههههههرم جميههههههإ  ،أكثههههههر  ريههههههة مههههههن العتههههههد الشاهاشههههههاهي
 . (32)ايديان"

وبااء عل  يل  ف ن الثور  اإليرااية لهم ته ثر فهي واقهإ وأوضهاع اليتهود فهي 
ويتمتعههون ب ريههة  ،سه فتههم يعهدون أكبههر جاليهة يتوديههة فهي الشههرق ايو  ،إيهران

 شهري ة عهدم التبشهير بمعتقههداتتم، ويمارسهون  قوسهتم الديايهة، ،إيهرانمةهادر  
و   واا   وا د فهي مجلهس الشهورل اإلسه مي، ،ولتم م سساتتم ا جتماعية

ولكهههن التضهههييق علهههيتم و سهههيما  ،يسهههمغ لتهههم فهههي تهههولي مااصههه  فهههي الدولهههة
ما تم تاشير  السفر دفإ عهددا ماعتم من مراسلة يويتم في إسرا يل، وتاخير 

 . (34)ماتم للتجر  إل  خارا إيران
وعليه  كااههت إسههرا يل تامههل فههي أن تةيههر إيههران مههن سياسههتتا فقههدمت مجموعههة 

، وكااهت تتهدى مهن 6196كبير  من ايسل ة واليخير  اإلسهرا يلية إله  إيهران عهام 
 إلههههه اايين أن تسهههههمغ ال كومهههههة اإليراايهههههة بتجهههههر  آ ى اليتهههههود اإليهههههر  ،وراء يلههههه 
مكاايههههة أن تسههههتااى إيههههران تصههههدير الههههاف   ،إسههههرا يل وان تعههههود الع قههههات  إليتههههاوا 

ما كاات علي  إبان عتد الشاه. وقد أوضهغ علهي اكبهر  إل التجارية بين ال رفين 
 إله في وقتتا سب  قيام إسرا يل بتقديم دفعهة السه ح ههيه  (35)هاشمي رفساجااي

 " :مليهون دو ر قها  ا  920ياهة إليهران بمبله  أن إسهرا يل كااهت مد إله إيران يعود 
إّن إيران كاات ت ال  إسرا يل بقدر من المال ماهي عتهد الشهاه لهيل  قهرر مجلهس 
الهههدفاع ايعلههه  اإليرااهههي فهههي إ هههدل جلسهههات  أخهههي ايسهههل ة مهههن إسهههرا يل مقابهههل 

 .(32)" ايموال اإليرااية
أ ههراى  أ ههدن جعههل إيههرا إلهه السياسههة الخارجيههة اإليراايههة سههعت  ومههإ يلهه 

م تلهههة يرال إسههه مية  أن إسهههرا يلباعتبهههار  ،اإلسهههرا يلي -الصهههراع العربهههي
 ،خ را عل  إيران وعل  دول الما قةيمثل  هاوان وجود ،تضم أماكن مقدسة
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اا  قههها مهههن الت هههالى ا سهههتراتيجي الوثيهههق بهههين الو يهههات المت هههد  ايمريكيهههة 
سههههرا يل والتههههزام ايخيههههر  تجههههاه واشهههها ن   أتعكس فههههي المشههههاركة فههههي بههههال أووا 

 .(37)ضد إيران عمل عسكرت موقى أو سياسة أو 
وأ هههد  ،وعليههه  ت ولهههت ايهههران بعهههد الثهههور  إلههه  دولهههة مواجتهههة مهههإ إسهههرا يل

 6191اعتمهدت ال كومههة اإليراايهة بعهد عههام أ هراى الصهراع مهإ إسههرا يل وقهد 
المقتر ههات التههي مههن شههااتا ا عتههراى  أوسياسههة رفههل كافههة أشههكال ال لههول 

ووقفت بالضد من كافهة المشهاريإ العربيهة  ،(38) ت  التلويغ بيل  أو سرا يل ب
اإلسهرا يلي وخاصههة تله  التههي  -التهي  ر هت مههن اجهل  سهم الصههراع العربهي

وههههيا مههها يفسهههر رفضهههتا  لمعاههههد  السههه م  ،(39)ب سهههرا يل تتضهههمن ا عتهههراى
وكههههههيل  المشهههههههاريإ  ،التهههههههي أيههههههدها ودعمتهههههها الشهههههههاه ،اإلسههههههرا يلية -المصههههههرية

وعدت ال كومة اإليراايهة المعاههد  بااتها عمهل والمقتر ات المتعلقة بالتسوية، 
ياهههاهل المبهههادر اإلسههه مية وأاتههها سهههوى تفهههر  فهههي  قهههوق الشهههع  العربهههي 

. وقههههد أشههههار اإلمههههام الخمياههههي فههههي ا ههههد أ اديثهههه  إلهههه  قضههههية (21)الفلسهههه ياي
ا يل مشهههههروع اسهههههتق ل إسهههههر  تاييهههههداعتبهههههر  إااهههههي " :ا عتهههههراى ب سهههههرا يل قههههها  ا 

واافجههههار بالاسههههبة للههههدول  ،وا عتههههراى بتهههها بمثابههههة كارثههههة بالاسههههبة للمسههههلمين
 .(20)...".اإلس مية

 6191لقههد ارتب ههت السياسههة الخارجيههة اإليراايههة بعههد الثههور  اإلسهه مية عههام 
بشههكل وثيههق بالقضههية الفلسهه ياية وتوجتههت السياسههة الخارجيههة اإليراايههة تجههاه 

مههن تبعههات تتعلههق بههالموقى مههن  لفلسهه يايةالقضههية امهها تمليهه  إسههرا يل وفههق 
 ل ، لهيإعاد  ال قهوق للشهع  الفلسه ياي ودعهم ا هراى الصهراع ضهد إسهرا يل

فهههي مواقفتههها مهههن  كبيهههرموقهههى إيهههران مهههن إسهههرا يل تم هههور بشهههكل  أنا  هههم 
وتوجتههت السياسههة الخارجيههة اإليراايههة فههي هههيا  ،اإلسههرا يلي -الصههراع العربههي

لخمياهي وبايهت المواقههى اإليراايهة مهن إسههرا يل الشهان بتوجتهات ور ل اإلمههام ا
ا  دعهم اوعلي  تبات إيران إبان عتد اإلمام الخمياي كل مها مهن شه .(23)وفقتا

فوقفهههههت إلههههه  جااههههه  ال قهههههوق  ،القضههههية الفلسههههه ياية والوقهههههوى ضهههههد إسهههههرا يل
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الةربية  أوالمشروعة للشع  العربي الفلس ياي رافضة كافة المشاريإ العربية 
اتا ااإلسهههههرا يلي والتهههههي مهههههن شههههه -سهههههوية الصهههههراع العربيهههههةالتهههههي دعهههههت إلههههه  ت

ا عتراى بالوجود اإلسهرا يلي و التهي تاهتقل مهن ال قهوق المشهروعة للشهع  
الجمعهة ايخيهر  مهن  9/9/6191وخصل اإلمام الخمياي في  .(22)الفلس ياي

 .(24)كل رمضان يوما لدعم القضية الفلس ياية وأ لق علي  يوم القدس
من القضية اللباااية وا  ت ل اإلسرا يلي  إيران واقىوكيل  ال ال كان م

 يث أستمت إيران بشكل مباشر في دعم المقاومة اإلسه مية  ،لجاو  لباان
"   ههز  ا  فههي جاههو  لباههان ضههد ا  ههت ل اإلسههرا يلي وكااههت وراء تاسههيس "

( 25)اللباهااي الههيت تهول  عمليههة مقاومهة ا  ههت ل اإلسهرا يلي فههي جاهو  لباههان

ع ميههاا  وسياسههياا  وعسههكرياا  سههتمت بشههكل كبيههر ومباشههر فههي دعمهه  ماديههاا وأ  وا 
وتمكههههن  ههههز  ا  فههههي اتايههههة الم ههههاى مههههن  ههههرد قههههوات  وثقافيههههاا  واجتماعيههههاا 

وكههههههان ا اسهههههه ا   ،6000ا  ههههههت ل اإلسههههههرا يلي مههههههن جاههههههو  لباههههههان عههههههام 
  .(22)اإلسرا يلي بمثابة هزيمة كبير  إلسرا يل

ا لمواجتههة توسهههإ التيماههة اإلسههرا يلية فهههي تمكاههت إيههران وفههي م اولهههة ماتهه
وأصهههبغ لتههها ع قهههات ،الما قهههة مهههن باهههاء قاعهههد  سياسهههية وعسهههكرية فهههي لباان

وثيقههة مههإ عههدد مههن القههول السياسههية فيهه ، واج ههت كههيل  وعبههر ع قاتتهها مههإ 
سوريا من إقامة ع قات واسهعة مهإ عهدد مهن الماممهات الفلسه ياية وخاصهة 

ية مإ إسرا يل، فقدمت لتهيه ال ركهات الهدعم تل  التي تعارل مسارات التسو 
وخاصهههة اإلسههه مية ماتههها وفهههي مقهههدمتتا  ركتهههي  مهههاس  ،المهههالي والعسهههكرت

والجتههاد اإلسهه مي، وأصههب ت عمليههة ا تضههان ودعههم  ركههات المقاومههة هههيه 
جههزءا مههن سياسههتتا المااهضههة إلسهههرا يل، وأصههب ت إيههران  رفهها أساسههيا فهههي 

عههههههن  ريههههههق  ههههههز  ا  وال ركههههههات  اإلسههههههرا يلي -قضههههههية الصههههههراع العربههههههي
إسهرا يل  تجهاهواستمرت السياسة الخارجية اإليرااية  .(27)الفلس ياية اإلس مية
والجتهههههاد   هههههز  ا  و ركهههههة  مهههههاس واسهههههتمرت فهههههي دعهههههمعلههههه  ههههههيا ال هههههال 

مهههن القههههرن والتسهههعيايات ات يههههالثماايا تبشهههكل مباشههههر  يلهههة عقهههد اإلسههه مي
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كااههت  6191بههرزت عههام ة التههي القضههي لكههن ،و تهه  الوقههت الههراهنالعشههرين 
بايسههل ة عهن  ريههق إسههرا يل  إيهرانقضهية تزويههد الو يهات المت ههد  ايمريكيههة 

أثههارت اهتمههام التههي و  (28)غيههت -والتههي سههميت فههي  ياتهها قضههية إيههران كههواترا
بههالرغم مههن الق يعههة فههي الع قههات  وجههدل فههي ايوسهها  ايمريكيههة واإلسههرا يلية

سهرا يل بين  الصراع الم تدمالدبلوماسية و  إيران من جتة والو يهات المت هد  وا 
 .(29)من جتة أخرل

الههدفاع عههن فلسهه ين مههن أولويههات السياسههة  قضههية بقيههت بههالرغم مههن يلهه 
ر يهههههة الثهههههور  اإليراايهههههة للخ هههههر  والتهههههي تضهههههمات أيضهههههاا  ،الخارجيهههههة اإليراايهههههة

وان ههههههههدى الهههههههدول الةربيهههههههة  ،اإلسهههههههرا يلي علههههههه  ايمهههههههن اإليرااهههههههي والعربهههههههي
امها الهدول  إسهرا يل رية مهن تاسهيسا ستعما لهيس ا هت ل فلسه ين ف سه ، وا 

وعلي  كاات القضية الفلس ياية مهن  .(41)تاالعربية أيضا إيا تتيات الفرصة ل
وكااههت السياسههة  ،6191 - 6191أولويههات اهتمههام القههاد  اإليههراايين إبههان المههد  

 -بهههههياإليراايهههههة تجهههههاه إسهههههرا يل مرتب هههههة بمواقفتههههها مهههههن قضهههههية الصهههههراع العر 
 .اإلسرا يلي
 

 9002 -9191المرحلة ال انية 
استمرت سياسة إيران الخارجية تجاه إسرا يل فهي عتهد الهر يس علهي اكبهر 
هاشههمي رفسهههاجااي والهههر يس م مههد خهههاتمي علههه  مههها كااههت عليههه  إبهههان عتهههد 

ويمكن القول أاتا لم تكن بالشد  والتصعيد اليت كاات عليه   ،اإلمام الخمياي
و سيما في عتد الهر يس م مهد خهاتمي الهيت كهان  ،6191 - 6191بين عامي 

ت مواقههههى إيههههران مههههن القضههههية يههههومههههإ يلهههه  بق ،يعههههد مههههن التيههههار اإلصهههه  ي
رافضههة ييههة  علهه  مهها كااههت عليهه  اإلسههرا يلي -الفلسهه ياية والصههراع العربههي

تضهر بهال قوق الفلسه ياية وت هول دون تضمن ا عتراى ب سهرا يل و تسويات 
 6002 - 6191بهههين عهههامي وقهههد شهههتدت المهههد   ،سههه يايةاسهههتعاد  ايراضهههي الفل

ومهههإ يلههه  بقهههت إيهههران فهههي عتهههد الهههر يس  ،اافتهههاح إيهههران تجهههاه الهههدول الةربيهههة
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هاشمي رفساجااي عل  سياستتا تجاه إسرا يل وفي لقاء ص في مإ هاشهمي 
إن إسههرا يل  " :  ا قههاأوضههغ سياسههة إيههران تجههاه إسههرا يل فههي عتههده رفسههاجااي 

اإلسرا يليين  إنرية وتوسعية وليس هاا  إ  قا ما يثبت أو  هي دولة عاص
 ،شهعار مهن الايهل إله  الفهرات أت ،تراجعوا عهن شهعارهم الهيت ياسهبوا  للتهورا 

إسرا يل وجدت هاا لتكون أدا  للسياسة  إن.. .عل  توراتتم إاتم يعولون كثيراا 
ا ت هههاد  وفهههي فتهههر  سهههابقة ،أمريكههها وقبهههل يلههه  بري اايههها ،ا سهههتعمارية الةربيهههة

 ،السهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوفيتي
 ،في الما قة لتصاإ السه م فيتها بهل لتجعلتها غيهر مسهتقر  ا" لم تاش إسرا يل "

وجهههاءت لت هههول الما قهههة إلههه  ترسهههااة مهههن ايسهههل ة لتصهههبغ الثهههروات العربيهههة 
وسباق التسلغ هيا لن  ،عمار والبااءإلواإلس مية مومفة باتجاه التسلغ بدل ا
أضههى إلهه  يلهه  إن إسههرا يل  ،د إسههرا يلياتتههي فههي يههوم مههن اييههام مههإ وجههو 

يتههههدد  خ ههههراا  ن ترسههههااة مههههن ايسههههل ة الاوويههههة تجعلتهههها بههههيل  كيااههههاا آلاتمتلهههه  
 ،يتههدداا عاههدما يكههون هاهها   قههد دفههين ؛ ثههم لههم   اعههدها خ ههراا الما قههة دا مههاا 

؟ فههالخ ر قهها م و  يمكههن ان أخههرلو الههة عههداء وغ رسههة وأشههياء  ،مشههردون
 .(40)" بالاا أيتد

ا الكههه م يتضهههغ لاههها  بيعهههة السياسهههة الخارجيهههة التهههي سهههار وفقتههها مهههن ههههي
ومهن هههيا الما لهق كااهت مواقهى إيهران فههي  ،الهر يس رفسهاجااي تجهاه إسهرا يل

فكهههان الهههرفل  ،شهههكل عهههامباإلسهههرا يلي  -عتهههده تجهههاه قضهههية الصهههراع العربهههي
6116اتفههاق أوسههلو عههام مههن بعههده و  ،6116اإليرااههي  تفههاق مدريههد عههام 

(43) ،
مهه تمرا فههي  تههران معارضهها لمهه تمر مدريههد أ لههق  6116عههام  إيههرانوعقههدت 
المهه تمر الههدولي لههدعم الثههور  اإلسهه مية للشههع  الفلسهه ياي" دعيههت لهه   عليهه  "

كافههة الفصهها ل الفلسهه ياية الرافضههة ييههة تسههويات سياسههية مههإ إسههرا يل تكههون 
ودعيهههههت لههههه  كهههههيل  العديهههههد مهههههن الهههههدول  ،علههههه   سههههها  الشهههههع  الفلسههههه ياي

 .(42)ت وال ركات الت ررية التي ترفل التيماة ايمريكيةوالمامما
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اتفاقيهة وادت ) ايردايهة -معاههد  اإلسهرا يليةالإيهران  تشهجب عهن يله  فض ا 
 (44)علهي خهاما ي ووصهى .61/60/6119التي وقعت بين الجهاابين فهي  (عربة

 بااتههههههههههههههااإلسههههههههههههههرا يلية  -مرشههههههههههههههد الثههههههههههههههور  اإليراايههههههههههههههة ا تفاقيههههههههههههههات العربيههههههههههههههة
بالعربيههد الصههتيواي البههارع  عههن وصههف  إلسههرا يل " فضهه ا  ،"عادلههةتسههوية غيههر  "

   .(45)" في استخدام السكين واليت   تعرى المشاعر اإلاسااية  ريقا إل  قلب 
 ،ولههيس سياسههياا   ضههارياا  وتههرل إيههران فههي الصههراع مههإ إسههرا يل بااهه  صههراعاا 

بالاسههههبة  أمهههها .لههههيل  بقههههت متمسههههكة بموقفتهههها الههههرافل لعمليههههة واتفاقيههههات التسههههوية
قامهههة ع قهههات معتههها فتعهههد مهههن القضهههايا المتمهههة  التهههي   للت بيهههإ مهههإ إسهههرا يل وا 

ر يههة  قالسياسههة الخارجيههة اإليراايههة وفههضههوء توجتههات  فههي ت لهه  الاقهها  اتا يههاا 
تعههد هههيه القضههية مههن القضههايا السياسههية وايمايههة  إي ،الامههام السياسههي فههي إيههران

سههههرا يل قضههههية يات وتهههرل فههههي مسههههالة الت بيههههإ بههههين عهههدد مههههن الههههد ول العربيههههة وا 
 .(42)عل  إيران ودول الما قة كافة أماية كبير  مخا ر

تةييههرات متمههة  (6002 -6119)وشههتدت مههد   كههم الههر يس م مههد خههاتمي 
لقد أدر  خاتمي ومن مع  مهن التيهار اإلصه  ي  ،في توجتات إيران الدولية

ااتتجتتهها إيههران مههدل العزلههة التههي أصههابت إيههران جههراء سياسههة التصههعيد التههي 
وقهههد  ،واقتصهههادياا  فهههي المر لهههة السهههابقة ومهههدل الضهههرر الهههيت أصهههابتا سياسهههياا 

كااههت سياسههة خههاتمي تتههدى إلهه  اسههتعاد  مكااههة إيههران علهه  السهها ة الدوليههة 
عههههاد  إ يههههاء اقتصههههادها عههههن  ريههههق سياسههههة ا افتههههاح تجههههاه الههههدول الةربيههههة  وا 

 .(47)و سيما الو يات المت د  ايمريكية
أ لههههق خههههاتمي مشههههروع " ههههوار ال ضههههارات"، لتعزيههههز  الما لههههق،مههههن هههههيا 

الخارجية وا افتاح بتا باتجاه كافة الدول الةربية،  ت  ر بهت  إيرانع قات 
عههههههههام  ههههههههوار  6066ايمههههههههم المت ههههههههد  بههههههههدعو  خههههههههاتمي هههههههههيه وعههههههههدت عههههههههام 

لتوجتههات خههاتمي هههيه تباهه  سياسههة عههدم الوقههوى بوجهه   وفقههاا  ،(48)ال ضههارات
وا بتعهاد عهن كهل مها مهن شهاا   ،ارتضهاها العهر  أافسهتم عمليهة السه م التهي
 مقبههو ا  مههإ الههدول العربيههة فههي سههبيل ان تكههون جههزءاا  إيههرانان يضههر بع قههات 
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. وقههههد وصههههى العديههههد مههههن اإلصهههه  يين (49)فههههي الامههههام السياسههههي اإلقليمههههي
السياسههة التههي كااههت تسههير عليتهها إيههران وفههق توجتههات التيههار الم ههافم بااتهها 

وان تصري ات زعماء التيار الم افم ودعمتم البسي  لل ركهات  ،غير عملية
الفلسهه ياية وسياسههتتم تجههاه إسههرا يل   تتههدد وجههود إسههرا يل و  ت قههق الوعههود 

امهها سههببت فههي عزلههة إيههران وزاد  مههن العقوبههات  ،ب زالتتهها مههن علهه  الخار ههة وا 
 .(51)عل  اقتصادها الاامي

اتمي التههي ركههزت علهه  التاميههة مههإ بههرامت التةييههر التههي  ر تهها خهه وااسههجاماا 
وا هتمههههام بال ريههههات و قههههوق اإلاسههههان، وا افتههههاح السياسههههي فههههي  ،ا قتصههههادية
أكههههد خههههاتمي علهههه  أن السياسههههة  ،الخارجيههههة مههههإ الههههدول الةربيههههة إيههههرانع قههههات 

وأن إيهران لهيس لتها  ،الخارجية اإليرااية في عتهده ستتماشه  مهإ عمليهة التسهوية
الههدور  إلهه  ن إسههرا يل كفيلههة بههيل  فههي إشههار    اجههة فههي عرقلههة عمليههة السهه م

وأوضههغ خههاتمي أن السهه م ممكههن ت قيقهه  لههو تههم  ،اإلسههرا يلي المعههّوق للتسههوية
 عههاد ا  ين إيههران تريههد سهه ماا  ،ا عتههراى بههال قوق الشههرعية للشههع  الفلسهه ياي

وأاتها سههت ترم ال هل الاتهها ي الهيت يرتضهي  الفلسهه يايون أافسهتم  تهه   ،وشهام ا 
 .     (50)كان هيا ال ل   يتوافق مإ الموقى اإليراايإيا 

ن" ايمريكية فهي إن إالسي  وكشى خاتمي وخ ل مقابلة أجراها مإ قاا  "
عهههههن تةييهههههر السياسهههههة اإليراايهههههة تجهههههاه القضهههههية  ،6119كهههههااون الثهههههااي عهههههام 

مكاايهههههة إعهههههاد  الامهههههر فهههههي  ،اإلسهههههرا يلي -والصهههههراع العربهههههي ،الفلسههههه ياية وا 
ووصههى عمليههة السهه م بالضههعيفة  ،لو يههات المت ههد  ايمريكيههةالع قههات مههإ ا

وأكههههد خههههاتمي فههههي اللقههههاء علهههه  أن إيههههران   تفههههرل آراءههههها علهههه   ،والمالمههههة
 -مفاوضهات السه م العربيهة إله فهي إشهار   ،اآلخرين أو أن تقى فهي  هريقتم
 ميههد رضهها اصههفي وزيههر الخارجيههة اإليرااههي  اإلسههرا يلية. وهههيا مهها أكههده أيضههاا 

لههههن تتههههدخل إيههههران بههههات مههههن ايشههههكال فههههي قههههرارات  " :ياتهههها عاههههدما قههههالفههههي  
ا تهههههرم القهههههرارات كافهههههة المتخهههههي  مهههههن قبهههههل غالبيهههههة  ،المجموعهههههات الفلسههههه ياية
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وههههيا يعكهههس مهههدل التةييهههر الهههيت شهههتدت  السياسهههة الخارجيهههة  ،" الفلسههه يايين
 .(53)اإليرااية تجاه القضية الفلس ياية

اإلسرا يلي و سيما  -ه الصراع العربيإتبإ خاتمي سياسة أكثر واقعية تجا
وعمهههل علههه  تةييهههر لةهههة الخ ههها  اإلع مهههي والسياسهههة  ،القضهههية الفلسههه ياية

ورفهل  ،اإليرااية بالشهكل الهيت   يجعهل مهن إيهران عا قها أمهام عمليهة السه م
  .وأ لق مبادر   وار ال ضارات ،معاد  السامية

تمر اإلسهه مي فههي  تههران وأثاهاء ااعقههاد مهه تمر القمههة الثههامن لماممهة المهه  
، أدان المهههههه تمرون فههههههي بيههههههااتم الختههههههامي إسههههههرا يل 6119فههههههي كههههههااون ايول 

ودعهها البيههان إلهه  ضههرور  أن تمتاههإ إسههرا يل  ،  ههت لتم ايراضههي الفلسهه ياية
عهههن اسهههتخدام أسهههلو  إرهههها  الدولهههة الهههيت تمارسههه  تجهههاه الشهههع  الفلسههه ياي 

و الههه  البيهههان كهههيل  إعهههاد   ،ةمتجاهلهههة جميهههإ المبهههادر القااوايهههة وايخ قيههه
الامر في أت تعاون عسهكرت معتها لمها يشهكل  مهن مخها ر عله  امهن الهدول 

وضرور  أن تلتزم إسرا يل بمعاهد   مر ااتشار ايسهل ة الاوويهة  ،اإلس مية
  .(52)وان تخضإ ماشاتتا للتفتي  من قبل الوكالة الدولية لل اقة اليرية

ران ليست بصهدد فهرل سياسهتتا عله  وأعلن خاتمي خ ل الم تمر أن إي
أية دولة بخصول عملية التسوية رغم معارضتتا المبد ية لتا وهي لن ترب  
ع قاتتهها الثاا يههة مهههإ الههدول اإلسههه مية وبههين الموقههى مهههن إسههرا يل، ووافقهههت 

ويتمسهههه   ،إيههههران أن يتضههههمن المهههه تمر خ ابهههها سياسههههيا يههههدعم عمليههههة السهههه م
 .(54)باسس اتفاق مدريد

أوضههغ م مههد  ،66/66/6000تمر قمههة الدو ههة الههيت عقههد فههي وخهه ل مهه  
الدولههة الفلسههه ياية متعهههدد   خههاتمي ر يتههه  تجههاه القضهههية الفلسهه ياية ومفتهههوم "

" واههههادل خهههاتمي بضههههرور  عهههود  جميههههإ ال ج هههين الفلسهههه يايين إلهههه   ايديهههان
جراء استفتاء ديمقرا ي للسكان  ،فلس ين سواء كهااوا مسهلمين أو  ايصليينوا 
ين أو يتهههودا لتقريهههر شهههكل الدولهههة وامهههام ال كهههم الهههيت يرت هههون العهههي  مسهههي ي

اشاء دولة فلس ياية مستقلة عل  كافهة ايراضهي الفلسه ياية التاريخيهة  ،في ،وا 
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ن إسرا يل بكيااتا هيا الهيت قامهت  وب س  وجتة امر الر يس خاتمي هيه ف
لة وامهام وقتل وتتجير أهلتا هي دو  ،علي  وفق ا ت ل ايراضي الفلس ياية

وان مسااد  هيا الامهام ودعمه  يعهد خرقها ل قهوق اإلاسهان الهيت  ،غير شرعي
رفعتههه  الو يهههات المت هههد  ايمريكيهههة وههههي أكثهههر الهههدول دعمههها إلسهههرا يل وخرقههها 

وعهههّد  ،ياتههها تقههى ضهههد  قهههوق أصهه ا  ايرل ال قيقيهههين ،ل قههوق اإلاسهههان
ا علههي خههاما ي أمهه .خههاتمي إسههرا يل أكبههر عههدو للعههالمين العربههي واإلسهه مي

مرشهههد الثهههور  اإليراايهههة فقهههد عهههّد إسهههرا يل السهههب  الهههر يس ل زمهههة فهههي الشهههرق 
وأن التهههدى مهههن إقامهههة ههههيا الكيهههان ههههو بهههث  ،وااههه  يتوجههه  م وهههها ،ايوسههه 

الخههه ى بهههين المسهههلمين، وأاههه  لهههيس هاههها  قهههو  تسهههت يإ م هههو فلسههه ين مهههن 
 .  (55)التاريخ وال ضار  اإلاسااية

تا يهههة لسياسهههة خهههاتمي أيهههدت إيهههران مبهههادر  ايميهههر للتوجتهههات ا اف ووفقهههاا 
عبدا  بن عبدالعزيز التي  ر تا إبان م تمر القمة العربيهة فهي بيهروت عهام 

عاههدما تباههت جامعههة الههدول العربيههة وباإلجمههاع مبادرتهه  وبعههد موافقههة  ،6006
الفلسهه يايين عليتهها، والتههي تضههمات اعتههراى الههدول العربيههة ب سههرا يل شههري ة 

من ايراضي التي ا تلتتها، وقهد علهق الهر يس خهاتمي عله  المبهادر   ااس ابتا
". ووصههفتا كمههال خههرازت وزيههر  سههابار  مهها يقبلهه  الشههع  الفلسهه ياي بههالقول "

بالمبهههادر  ايكثهههر سههخاء مهههن قبهههل الهههدول العربيههة التهههي تاسهههجم فهههي  الخارجيههة "
 . (52)" أكثر اي وال تفا   مإ قرارات ايمم المت د 

 رح من توجتات إبان عتد الر يس خاتمي يتضغ لاا مهدل  من خ ل ما
التةييههههر فههههي سياسههههة إيههههران وع قاتتهههها الخارجيههههة مههههإ الههههدول الةربيههههة و سههههيما 
الو يهات المت ههد  ايمريكيهة، وكههيل  موقفتها مههن إسهرا يل والقضههية الفلسهه ياية 

اإلسرا يلي بشهكل عهام وقبولتها بمسهارات ههيا  -بشكل خال والصراع العربي
ورغههم م ههاو ت الههر يس خههاتمي إلخههراا إيههران مههن عزلتتهها واسههتعاد   ،راعالصهه

وبهالرغم مهن كهل الجتهود  ،ودمت اقتصادها با قتصاد الهدولي ،مكااتتا الدولية
التي بيلتا في هيا ا تجاه وما ت قق بالاسبة إليران في عتده من اافتهاح فهي 
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ن سياسهة التشهدد ن إيهران عهادت إله  مها كااهت عليه  مه فه ،ع قاتتا الخارجيهة
سههرا يل وقضههية  والتصههعيد تجههاه الو يههات المت ههد  ايمريكيههة والههدول الةربيههة وا 

مهها إن تههول  م مههود ا مههدت اجههاد سههد  ال كههم  ،اإلسههرا يلي -الصههراع العربههي
6001في عام 

(57). 
 

 9001 - 9002المرحلة ال ال ة 
شهتدت مههد   كههم الههر يس اإليرااههي م مههود ا مههدت اجههاد تصههعيدا مل ومهها 

وعدت مر لة  كم  والتوجتات  ،في السياسة الخارجية اإليرااية تجاه إسرا يل
العامة للسياسة الخارجية اإليرااية بااتا عود  إل  عتد الساوات ايول  للثور  

وقههدر تعلههق ايمههر بالسياسههة الخارجيههة اإليراايههة تجههاه إسههرا يل فقههد  ،اإليراايههة
  الفلسهههه ياي وشههههك  بالم رقههههة أدان اجههههاد السياسههههة اإلسههههرا يلية تجههههاه الشههههع

، وأكههههد علهههه  أن إسههههرا يل سههههتزول مههههن علهههه  اليتوديههههة التههههي يههههدعيتا اليتههههود
وقههال فههي مسههتتل  كمهه  وفههي الههيكرل السههابعة والعشههرين للثههور   ،(58)الخار ههة

إن الم رقة ال قيقية هي التي ت صل  " :66/6/6001في  ناإليرااية في  ترا
عل  مدل أكثهر مهن سهتين عامها أتا هت .... اا  و .يوميا في فلس ين والعراق
 ،ايق هار الةربيهة ويبهرروا قتهل اسهاء وأ فهال يبتهزواهيه الخرافة للصهتاياة ان 

سياسههة اجههاد تجههاه  أيضههاا  ضهه توات ." وجعلتههم  ج ههين فههي ايراضههي الم تلههة
إسرا يل في م تمر القمة اإلس مي اليت عقد في مدياة ال ها ى فهي المملكهة 

 :دما شك  أيضا ومن جديد بالم رقة اليتودية  يهث قهالالعربية السعودية عا
إن م رقة اليتود في ألماايا الاازية خ ل ال ر  العالميهة الثاايهة ههي خرافهة  "

يا كهان ايوربيهون يهدافعون عهن  هق اليتهود فهي  ،  أسهاس لتها مهن الصه ة وا 
مههن دون التاكيههد علههه   ،ي ههق إقامههة دولههة لتههم فههي ألماايهها وبري اايهها ،العههي 

و ههول الموضههوع افسهه  سههال ر ههيس جامعههة كولومبيهها  ،" يراضههي الفلسهه يايةا
إيا  " :أجهههها  اجههههاد ، ههههول الم رقهههة اليتوديههههة 69/1/6009الهههر يس اجههههاد فههههي 

"  كااههت م رقههة التولوكسههت  قيقيههة فلمههايا   يههتم تقصههي صهه ة هههيه ال قيقههة
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 لمهههايا يجههه  علههه  الفلسههه يايين أن يهههدفعوا ثمهههن ههههيه " :وأضهههاى اجهههاد قههها  ا 
يههههدفعوا  أنلمههههايا يجهههه  علهههه  الفلسهههه يايين  ،وقههههد جههههرت فههههي أوربهههها ،الم رقههههة

 .(59)" ضريبة م رقة   يا  لتم فيتا
أثهههههارت تصهههههري ات اجهههههاد المتكهههههرر   هههههول الم رقهههههة اليتوديهههههة ردود فعهههههل 

وشات وسا ل اإلعه م اإلسهرا يلية  ملهة ضهد إيهران وسهعت  ،إسرا يلية وغربية
وقهههال ايتهههود اولمهههرت ر هههيس الهههوزراء  ،هاإلههه  إثهههار  الهههرأت العهههام العهههالمي ضهههد

إن م مود ا مدت اجاد مريل  " :اإلسرا يلي إل دل الص ى ايلمااية قا  ا 
لهى هتلهر دو ي ات  تله  التهي كهان يهدلي بتها اتشب  تصهر  ،افسيا ومعاد للسامية
للشههههع   واإلبههههاد  ،. ااهههه  يت ههههدث عههههن التههههدمير الكامههههل..قبههههل توليهههه  السههههل ة

  الجميهإ العمهل عله  ماهإ ههيا الشهخل مهن وضهإ . اا  من واج..اليتودت
   .(21)" يده عل  أسل ة غير تقليدية

فهههههي مههههههل تصهههههري ات م مههههههود ا مهههههدت اجههههههاد ضهههههد إسههههههرا يل وردود الفعههههههل 
ههددت  ،اإلسرا يلية وم اولة إسرا يل إثهار  وتاليه  الهرأت العهام العهالمي ضهد إيهران

وا تماليهههة القيهههام ي   الهههة ملهههى إيهههران الاهههووت إلههه  مجلهههس ايمهههن الهههدولبإسهههرا يل 
فههي المقابهههل أكههدت إيهههران  قتههها و  ،الاوويهههة إيههران تآماشهههل ات جويههةضهههرببتوجيهه  

وسهههع  المسههه ولين  ،هجهههوم إسهههرا يلي أتوقهههدرتتا علههه  الهههرد وبشهههكل سهههريإ علههه  
اإلسرا يليين إل  العمل مهن اجهل إقاهاع قهاد  دول أوربها لماهإ الهر يس اإليرااهي مهن 

 .(20)إسرا يل دخول دول أوربا بسب  سياست  ضد
تاكيهههد علههه  الهههاتت الهههيت للو  ،ضهههد إيهههران يفهههي ضهههوء التصهههعيد اإلسهههرا يل

، امههم معتههد الدراسههات السياسههية والدوليههة فههي ةيههسههارت عليهه  ال كومههة اإليراا
فههههي العاصههههمة اإليراايههههة  تههههران فههههي  دوليههههاا  وزار  الخارجيههههة اإليراايههههة مهههه تمراا 

" وقهههد شهههار  فهههي ههههيا   قيقهههة و جهههم الم رقهههة اليتوديهههة  هههول " 66/66/6001
يهراايين وقهد تمخهل عهن المه تمر تشهكيل  ،الم تمر أساتي  جامعيين أجاا  وا 

وقههال اجههاد فههي خضههم أعمههال المهه تمر  ،لجاههة دوليههة لدراسههة الم رقههة اليتوديههة
وقهد وصهى ماوشهتر  ،عله  غهرار ا ت هاد السهوفيتي أن إسرا يل ستزول قريبهاا 
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علمي والتههادى إلهه  تقههديم إجابههات متقههي وزيههر الخارجيههة اإليرااههي المهه تمر بههال
الةايههة مههن المهه تمر لههيس  " :واضهه ة وموضههوعية عههن الم رقههة اليتوديههة وقههال

امهها فههتغ ال ريههق أمههام بهها ثين أوربيههين إلبههداء آرا تههم  ،إثبههات وافههي الم رقههة وا 
 ".   ول يل 
ففهههههي بيهههههان أصهههههدرت  وزار   ،اسهههههتاكرت إسهههههرا يل ااعقهههههاد المههههه تمر بهههههدورها

أبدت ايخير  إدااتتها وشهجبتا الشهديد لل كومهة اإليراايهة  ،ليةالخارجية اإلسرا ي
وتضههمن البيههان  ،لعقههدها ورعايتتهها مهه تمر دولههي ياكههر وقههوع الم رقههة اليتوديههة

والقضههاء  ،أيضهها إدااههة تصههري ات اجههاد المتكههرر  فههي إاكههار الم رقههة اليتوديههة
إلهه  وأوضههغ البيههان أن الههر يس اإليرااههي بسياسههت  هههيه يسههع   ،علهه  إسههرا يل

وتضهمن بيهان الخارجيهة  ،القيام بعملية إباد  جماعية جديد  أخرل ضد اليتود
إن تصري ات اجاد المتكرر  وعقده لمثل هيه الم تمرات تتااقل  ،اإلسرا يلية

وميثههاق ايمههم المت ههد   ههول ماههإ جريمههة اإلبههاد  الجماعيههة ومعاقبههة مرتكبههي 
مهههههم المت هههههد  فهههههي ههههههيه الجريمهههههة والهههههيت صهههههادقت عليههههه  الجمعيهههههة العامهههههة لأل

1/6/6001
دعول  وأعلات وزار  الخارجية اإلسرا يلية عن ايتتا عن رفإ " .(23)

" م اولهة إبهاد   قضا ية ضد الر يس اإليرااي في م كمهة العهدل الدوليهة بتتمهة
وصهرح  ،66/66/6001عل  خلفية عقد الم تمر في  تران في  اإلسرا يليين "

مة الر يس اإليرااي م مود ا مهدت اجهاد اا   بد من م اك " :بايامين اتاياهو
ما ي دث في إيران شبي  بما  " :وقال ،" دوليا للت ريل عل  اإلباد  الجماعية
 .(22)"  دث في ألماايا الاازية في الث ثياات

قالههت تسههيفي ليفاههي  وفههي ردههها علهه  تصههري ات اجههاد وفههي السههياق ياتهه 
إن يكرل الكارثة الاازية  يوية بالاسهبة للمجتمهإ  " :وزير  الخارجية اإلسرا يلية

فمههن خهه ل  ،الشهع  اليتههودت فقه  أوولهيس بالاسههبة إلسههرا يل  ،الهدولي باسههره
إاكار الكارثة يسع  الر يس اإليرااي إله  إضهفاء صهبةة الشهرعية عله  اوايهاه 
ل  اشر ايفكار اإلس مية المت رفة التهي  الص ي ة بالقضاء عل  إسرا يل وا 

تتضههافر جتههود دول العههالم فههي توجيهه   أنيجهه   ،ل وقههيم العههالم ال ههرتتاههاق
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" لههن تتكههرر الكارثههة أبههدا معااههها  كلمههة وأفعههال صهه ي ة لكههي تكتسهه  العبههار 
 .في إشار  إل  عدم تكرار الم رقة اليتودية" " ال قيقي

وكررت ليفاي موقفتا هيا إبان ااعقاد الم تمر العهالمي لم اربهة ال سهامية 
ا هن اشهتد ممهاهر   سهامية واضه ة يقودهها  " : يهث قالهت 66/6/6009في 

إن إاكهار  ،بعل زعماء دول العالم واكبر وأوضغ مثال عل  يله  ههي إيهران
واهههوع مهههن الدعايههة بةيهههة شهههن  ،الكارثههة مهههن جااههه  إيههران ههههي وسهههيلة سياسههية

مهن غيهر المعقهول أن تاكهر  ، ملة تتدى إل  ازع الشرعية عن دولة إسهرا يل
فههههي ايمههههم المت ههههد  ال قهههها ق المتعلقههههة بالكارثههههة ان تههههدعو إلهههه  دولههههة عضههههو 

وان  ،ان تسههع  إلهه  صههاإ أسههل ة دمههار شههامل ،القضههاء علهه  دولههة إسههرا يل
هههي  ،إيههران هههي خ ههر وتتديههد ،فههي أسههر  ايمههم شههرعياا  تواصههل كواتهها عضههواا 

والقضية الستلة هي ايكثر وضو ا لكن ولسهوء ال هم يجه   ،قضية واض ة
  .(24)"  قيقة وجود عمليات أخرل ت دث من وراء الكواليس ان ادر  أيضاا 

 وتشهكيك وعدم شهرعيتتا  وقد أثارت سياسة اجاد وتصري ات  ضد إسرا يل
و ته  مهن قبهل  دوليهةغربيهة بالم رقهة اليتوديهة ردود فعهل  المستمر والمتكهرر
ي  ميركههههههل المستشههههههار  ايلماايههههههة فههههههي جههههههفقههههههد أدااههههههت اا ،(25)ايمههههههم المت ههههههد 

المههه تمر الهههيت عقدتههه  وزار  الخارجيهههة اإليراايهههة  هههول الم رقهههة  66/66/6001
 ،و ههير الفاتيكههان بههدوره مههن م ههاو ت التشههكي  بالم رقههة اليتوديههة ،اليتوديههة

ن اوكيل  ال ال بالاسبة للخارجية البري ااية التهي عهدت تصهري ات اجهاد بشه
را دون وصهرف  اهتمامه  ا هو الخها ،إباد  إسرا يل باا  يدل عل  عدم تجربته 

   .الداخل
وفههههي مههههل التصههههعيد الههههدولي الههههيت شههههتده المجتمههههإ الههههدولي ضههههد سياسههههة 
وتصري ات الر يس اإليرااهي  اولهت وزار  الخارجيهة اإليراايهة ا تهواء الموقهى 

 يهههههث أكهههههد ماوشهههههتر متقهههههي وزيهههههر  ،وامتصهههههال رد فعهههههل المجتمهههههإ الةربهههههي
يارتهه  الخارجيههة اإليرااههي فههي مهه تمر صهه في عقههد فههي مدياههة بروكسههل إبههان ز 

إن تصري ات اجاد قد أسيء فتمتها  " :بقول  6009إل  أوربا في شتر شبا  
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من إسرا يل والمجتمإ الدولي إي أن اجاد كان يقصد تةيير الامام ال اكم في 
إسههرا يل الههيت   تعتههرى إيههران بهه  مههن الاا يههة القااوايههة وتعههديل سياسههت  إزاء 

 هههال  بهههاتلهههم يكهههن يقصهههد  وان اجهههاد ،الفلسههه يايين وعلههه  المسهههتول اإلقليمهههي
 ن ههههيه الفكهههر  غيهههر ممكاهههة مهههن الاا يهههة  ،م هههو الدولهههة العبريهههة مهههن الوجهههود

وأكد متقي مر  ثااية  قيقة الم ارق الاازيهة لليتهود خه ل ال هر   (22)" العملية
وأوضههغ  ،العالميههة الثاايههة أمههام لجاههة الشهه ون الخارجيههة فههي البرلمههان ايوربههي

ا ولكههن الههر يس اجههاد يعبههر عههن موقههى بهه ده ن بهه ده   تشههك  فههي  ههدوثتابهه
 .(27)الرافل  ن يدفإ المسلمون ثمن يل 

تلتهههزم جمتوريهههة   " :وصههدر عهههن وزار  الخارجيهههة اإليراايهههة تصهههريغ  جهههاء فيههه 
اإلسههه مية بميثهههاق ايمهههم المت هههد  ولهههم تسهههتخدم القهههو  مهههن قبهههل أو تتهههدد  إيهههران

المجلههس ايعلهه  لألمههن "، وقههال علههي  رجههااي أمههين  باسههتخدامتا ضههد أت بلههد
يعهود  ،مهن فلسه ين كمها فهي الماضهي إيهرانلم يتةيهر موقهى  " :القومي اإليرااي

لقههههد جههههاءت هههههيه  ." ايمههههر إلهههه  للفلسهههه يايين لتقريههههر كيفيههههة اسههههتعاد   قههههوقتم
التصري ات للتخفيى من شهد  و ها  تصهري ات الهر يس اإليرااهي م مهود اجهاد 

ة إلهههه  إزالههههة إسههههرا يل، ولههههم تكههههن هههههيه المشههههككة "بالم رقههههة اليتوديههههة"، والداعيهههه
التصههري ات لتصههدر دون موافقههة علههي خههاما ي المرشههد ايعلهه  للثههور  اإليراايههة 

 .      (28)كوا  أعل  قمة السل ة في الامام السياسي اإليرااي
 هههاول علههه  خهههاما ي مرشهههد الثهههور  اإليراايهههة ان  ومهههن ههههيا الما لهههق أيضهههاا 

ففهههي  ،ااهههي علههه  المجتمهههإ الهههدولييخفهههى مهههن و ههها  تصهههري ات الهههر يس اإلير 
 ،ا ن اإليراايون لساا معايهين بهالمس بهات امهة " :خ ا  ألقاه في  تران قال

لساا ااكر  ق كيان سياسي مها فهي مكهان  ،ولن اكون أول من يتاجم امة ما
م م   الو يد  ،ا ن شع  ي   الس م ،عل  ايرل في ان يوجد ويزدهر

  .(29)" م. في س .أن يعي  وان يسمغ بالعي 
بروتوكههو ت  كمههاء صههتيون" بصههور   وعمههدت إيههران إلهه   باعههة كتهها  "

" ماههابر فههي  للم رقههة اليتوديههة عههن مههاغ الههيين عرفههوا ب اكههارهم " فضهه ا  ،دوريههة
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ويرل المس ولون اإليراايون ومن ضماتم اجاد  ،را تم فيتاآإيران للتعبير عن 
مفبركههة لتبريههر إقامههة و ههن  الم رقههة اليتوديههة" مهها هههي إ  خرافههة وروايههة ن "ابهه

لليتهههود، وان الصهههتيواية إيديولوجيهههة عاصهههرية اقصههها ية يتعهههين علههه  الجميهههإ 
وأاتها أت إسهرا يل فرضهت عله  الما قهة  ،المتتمين ب قوق اإلاسان م اربتتها

 .(71)بقو  الس ح
لقههد شههتدت الما قههة خهه ل مههد   كههم الههر يس اجههاد العديههد مههن المتةيههرات 

 ،6006تدها العههراق بعههد ا  ههت ل ايمريكههي عههام وخاصههة الت ههورات التههي شهه
والفهههرال الهههيت اهههتت بعهههد سهههقو  الامهههام السياسهههي فهههي العهههراق، وبهههدت صهههور  

ايمريكي واضه ة بسهب  تعهارل مصهالغ ور ل  -الصراع والتاافس اإليرااي
ال رفين  ول كيفية صياغة وباهاء شهكل الما قهة وفهق مها تمليه  مصهالغ كهل 

الم افمههة علهه  افويههها ومصههال تا فههي  إلهه تهها فتسههع  إيههران مههن قبل ، ههرى
 إلهه الوقههت ياتهه  وتسههع  الو يههات المت ههد  ايمريكيههة فههي  الما قههة وت سههياتا،

. (70)التيماة عل  ثروات الما قة مإ تاصي  إسرا يل  امية لتها ووكهي  عليتها
  يتجهزأ مهن السياسهة والمصهالغ ايمريكيهة فهي  جهزءاا  علي  كاات إسهرا يل دا مهاا 

قة وبالتهالي ااعكسهت ردود أفعهال دول الما قهة وماتها إيهران عله  إسهرا يل الما 
باعتبارهههههها  ليفههههها الو يهههههات المت هههههد  و اميهههههة لمصهههههال تا، ان العهههههداء للو يهههههات 
سهرا يل زاد مهن شهد  تصهري ات اجهاد تجهاه ايخيهر  وتكهراره  المت د  ايمريكيهة وا 

 . (73)" بالم رقة اليتودية " التشكي 
وعله  ق هاع  6001التي شاتتا إسرا يل عله  لباهان عهام  لقد كاات ال ر 

والسهي ر  فهي من صهراع التيماهة والافهوي وفهرل اإلراد   جزءاا  6009غز  عام 
وعليهه  وقفههت إيههران ضههد إسههرا يل عاههدما شههات  ربتهها علهه  لباههان فههي  ،الما قههة

الههههر يس  وأبههههدت دعمتهههها الكامههههل للباههههان ول ههههز  ا ، وأدان ،6001 تمههههوز عههههام
 أكثههروهههاجم إسههرا يل  ،العههدوان اإلسههرا يليبههدوره  م مههود ا مههدت اجههاد ياإليرااهه

وان إسههرا يل سههت ترق  ،قريبهها أمههرازوال إسههرا يل بههات  أن "علهه   وأكههدمههن مههر ، 
 .  (72)"ضد لباان أوقدتتابالاار التي 
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 ،6009 ايولبتجومتا عل  ق اع غز  في شتر كااون  إسرا يلومإ قيام 
جااه  الشهع  الفلسه ياي  إله العربيهة لعهدم وقوفتها  ااتقدت إيران بشهد  الهدول

 ،اإلسههههرا يليللت ههههر  لوقههههى العههههدوان  اإلسهههه ميةفههههي الق ههههاع ودعههههت الههههدول 
علههه  غهههز  والصهههمت الهههدولي تجهههاه ال هههر   اإلسهههرا يليعهههدوان إيهههران ال وأدااهههت

 اإليراايهههههةت المت ههههدث باسهههههم الخارجيههههة قشهههههقاو الههههه   سههههن  ،علهههه  الق ههههاع
بضهرور  الت هر  لوقهى العهدوان  اإلسه ميالمه تمر المجتمإ الهدولي وماممهة 

 تههههران  اإليراايههههةوشههههتدت العاصههههمة  ،ضههههد الشههههع  الفلسهههه ياي اإلسههههرا يلي
شهههههار  فيتههههها عهههههدد مهههههن المسههههه ولين  اإلسهههههرا يليممهههههاهرات تاديهههههدا بالعهههههدوان 

عهههد  ممهههاهرات مماثلهههة تاديهههدا بالعهههدوان  إيراايهههةكمههها شهههتدت مهههدن  ،اإليهههراايين
فهتغ بها  الت هوع لمواجتهة ا عتههداء بالههدين  علمهاءمهن وقهام عهدد  ،اإلسهرا يلي
وشار  م مود ا مدت اجاد في قمهة الدو هة التهي عقهدت فهي  ،(74)اإلسرا يلي

فيتا كلمهة اهدد فيتها بال صهار  ألق  إي ،6001 سابإ عشر من كااون الثاايال
للقهههههوااين  اا وصهههههري  اا واضههههه  اا ااتتاكهههههوعهههههده   غهههههز  علههههه اإلسهههههرا يليوالعهههههدوان 
شهريكة فهي  بااتها إسهرا يل، وعهد الهدول الةربيهة التهي سهاادت الدوليهة وايعراى
 .(75)نهيا العدوا

اسهههتمر اجهههاد علههه  موقفههه  واتجههه  السهههابق واعتمهههد سياسهههة التصهههعيد ضهههد 
بالم رقة اليتودية في  تشكي أخرل ومن جديد عل  المر  إسرا يل عادما أكد 

اكهها 61/1/6001يكههرل يههوم القههدس الههيت أقههيم فههي  تههران فههي  ره لمهها يسههم  وا 
وقههد أدااههت كههل مههن الو يههات المت ههد  ايمريكيههة وروسههيا  ،بالم رقههة اليتوديههة

 .(72)تصري ات اجاد هيه
وفههي مههل التصههعيد بههين ال ههرفين  ميههت قضههية البراههامت الاههووت اإليرااههي 
باهتمام الم سسات ايماية اإلسرا يلية  في مل التصهعيد اإليرااهي ههيا و هير 

إيتود أولمرت )ر ساء ال كومات اإلسرا يلية المتعاقبة ما  في اآلواة ايخير  
، و ههيرت إسههرا يل وباسهههتمرار المجتمههإ الههدولي مههن خ هههر (وبايههامين اتايههاهو

 إلهه البراههامت الاههووت اإليرااههي وتداعياتهه  علهه  أمههن الما قههة والعههالم، ودعههت 
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بالمقابل هاجم جواد مريى المادو  اإليرااي فهي ايمهم المت هد   ،التصدت ل 
اههامت إسههرا يل الاههووت والههيت مههل سههرا لسههاوات عههد  ومههدل مهها يشههكل  مههن بر 

خ هر عله  الما قههة وتعهد قضهية البراههامت الاهووت اإليرااهي فههي الوقهت الههراهن 
يهههران، فضههه ا  عهههن  إ هههدل أههههم قضهههايا الصهههراع غيهههر المباشهههر بهههين إسهههرا يل وا 

 .(77)أ راى أخرل تشا ر إسرا يل قلقتا بشان براامت إيران الاووت
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
مههن الم  ههات البههارز  والع مههات الفارقههة  6191يعههد قيههام الثههور  اإليراايههة عههام 

لمهها أ دثتهه  مههن تةييههرات جوهريههة فههي  امههراا  فههي تههاريخ إيههران ال ههديث والمعاصههر،
فقهد  ،وما ترت  علي  مهن تبعهات داخليهة وخارجيهة ،باية الامام السياسي في إيران
وفهههق ر يهههة  وواضههه اا  جهههيرياا  ارجيهههة اإليراايهههة ت هههو ا شهههتدت السياسهههة الداخليهههة والخ

الامهههام الجديهههد القا مهههة علههه  مفتهههوم وفكهههر  الجمتوريهههة اإلسههه مية وامريهههة و يهههة 



 

 
 
 

 [84] (23) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

وعلي  تةيرت السياسة الخارجية اإليرااية بعد الثور  اإليراايهة تجهاه الو يهات  الفقي .
ق ههإ الع قههات  وعمههدت إلهه  ،المت ههد  ايمريكيههة كواتهها راعيههة وداعمههة إلسههرا يل

وتباهههت سياسهههة المواجتهههة مهههإ ههههاتين الهههدولتين كواتههها أدركهههت أاتمههها  ،مهههإ ايخيهههر 
سيسعيان للوقوى بوج  الامام السياسي الجديد في إيهران ويعمه ن عله  إسهقا   
عل  اعتبار اا  قول المصالغ ايمريكية واإلسرا يلية في إيران بعد الثور  وعمهد 

كااههت علههه  أوجتهها فهههي عتههد الشهههاه م مههد رضههها إاتا تههها بشههكل تهههام بعههد مههها  إلهه 
 بتلوت. 

وباهههاء عليههه  ومهههن ما لهههق مبهههادر الثهههور  اإليراايهههة اإلسههه مية التهههي اهههادت 
باصر  المملومين تبات إيران سياسة المواجتة مإ إسرا يل فق عهت الع قهات 

 إلهههه وما ههههت السههههفار  اإلسههههرا يلية فههههي  تههههران  وألةههههت ا عتههههراى بتهههها،،معتا
لفلسههه ياية، بهههل واهههادت بضهههرور  زوال إسهههرا يل ياتههها كيهههان ماممهههة الت ريهههر ا

مصهه اإ فههي الما قههة. وباههاء علهه  يلهه  ومههن ما لههق الوقههوى بوجهه  إسههرا يل 
دعههم كافههة أ ههراى الصههراع  6191تباههت إيههران وماههي قيههام الثههور  اإليراايههة عههام 

ورفضههت كافههة مقتر ههات ومشههاريإ التسههوية العربيههة  ،والمواجتههة ضههد إسههرا يل
اإلسههرا يلي  - ههل القضههية الفلسهه ياية والصههراع العربههي إلهه الداعيههة والةربيههة 

  .وفق ما تملي  المصالغ اإلسرا يلية وتاتقل  قوق الشع  الفلس ياي
بههههان مههههد   كههههم كههههل مههههن الههههر يس علههههي أكبههههر هاشههههمي  6191بعههههد عههههام  وا 

وفههي مهههل المتةيههرات اإلقليميههة والدوليهههة،  ،رفسههاجااي والههر يس م مهههد خههاتمي
سههههتعاد  مكااتتههها اإلقليميهههة وا اههههدماا مهههإ المجتمهههإ الههههدولي، وفهههي م اولهههة  

شههتدت السياسههة الخارجيههة اإليراايههة ت ههو  ا ههو ا افتههاح علهه  الههدول الةربيههة 
وبدأت إيران بالتخفيى بعل الشيء من  ،و سيما الو يات المت د  ايمريكية

وتجههاه و هها  خ ابتهها اإلع مههي والسياسههي تجههاه الو يههات المت ههد  ايمريكيههة 
فبهههالرغم مهههن أن إيهههران رفضهههت وأدااهههت  ،اإلسهههرا يلي -قضههية الصهههراع العربهههي

بهههين ماممهههة  6116ومهههن بعهههده اتفهههاق أوسهههلو عهههام  6116مههه تمر مدريهههد عهههام 
سههرا يل، واتفههاق وادت عربههة بههين ايخيههر  وايردن عههام  الت ريههر الفلسهه ياية وا 
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ضههة لعمليههة واسههتمرت فههي دعههم ال ركههات والتاميمههات اإلسهه مية الراف ،6119
مرواههة بعههدها تجههاه التسههوية وأ ههراى المواجتههة مههإ إسههرا يل، فقههد أبههدت إيههران 

رفضهههتا  أواإلسهههرا يلي، وأعربهههت عهههن عهههدم ممااعتتههها  -قضهههية الصهههراع العربهههي
يت أتفهههاق أو تسهههوية يرتضهههيتا الفلسههه يايون والعهههر  أافسهههتم وأاتههها لهههن تكهههون 

عله  مها كااهت عليه  وكااهت  أمام يل ، وبقيت سياسة إيران تجاه إسرا يل عا قاا 
موضإ اتتام مسهتمر مهن قبهل الساسهة اإليهراايين بااتها سهب  إثهار  المشهاكل فهي 

وغيههر جههاد  فههي ت قيههق السهه م بههل  ،التيماههة عليتهها إلهه وأاتهها تسههع   ،الما قههة
    .هي من ي ب  أية خ وات في هيا ا تجاه

 6001ومهههإ تهههولي م مهههود أ مهههدت اجهههاد ر اسهههة الجمتوريهههة فهههي إيهههران عهههام 
مها كااهت عليه  مهن تصهعيد فهي خ ابتها اإلع مهي والسياسهي  إله عادت إيران 

وصههافت إيههران علهه  أاتهها  ،تجههاه كههل مههن إسههرا يل والو يههات المت ههد  ايمريكيههة
إ دل دول ما أ لق علي  "م ور الشر" من قبل الر يس ايمريكي جورا بهو  

تهها عههود  إلهه  أيههام ووصههفت سياسههة إيههران الخارجيههة فههي عتههد اجههاد باا ،ا بههن()
الثور  اإليرااية ايول  فهي إشهار  إله  أيهام  كهم اإلمهام الخمياهي ومها شهتدت  مهن 
تصههههعيد تجههههاه الو يههههات المت ههههد  ايمريكيههههة والههههدول ال ليفههههة لتهههها ومهههها تضههههمات  

لقهههد  .السياسهههة اإليراايهههة مهههن مبهههادر الثهههور  وماتههها مبهههدأ تصهههدير الثهههور  اإليراايهههة
جهههاد تصهههعيدا واضههه ا تجهههاه إسهههرا يل و سهههيما شهههتدت سياسهههة م مهههود أ مهههدت ا

خ اباته  الداعيهة إله  إزالهة إسهرا يل مهن عله  الخار هة وتشهكيك  المسهتمر وفهي 
   ." بالم رقة اليتودية أكثر من خ ا  ل  بما يعرى "

لقههد أسههتمت المتةيهههرات التههي شهههتدتتا الما قههة و سههيما بعهههد ال ههوق الهههيت 
ا ههت ل أفةااسههتان والعههراق، وسههعي فرضههت  الو يههات المت ههد  علهه  إيههران بعههد 

الو يهههههات المت ههههههد  للتيماههههههة علههههه  الما قههههههة، ومههههههن ثهههههم التصههههههعيد ايمريكههههههي 
اإلسرا يلي ضد إيران بشان براامجتا الاووت، وكيل  ال ر  اإلسهرا يلية عله  

ومهههن ثهههم ال هههر   6001، وال صهههار ا قتصهههادت ماهههي عهههام 6001لباهههان عهههام 
فهههههي تصههههعيد الخ هههها  السياسهههههي  6009اإلسههههرا يلية علهههه  ق هههههاع غههههز  عههههام 
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لهيل  سهعت إيهران  واإلع مي تجاه إسرا يل والو يات المت د  ايمريكيهة، وفقهاا 
وبقهو  لل فهام عله  مصهال تا اإلسهتراتيجية وأماتها القهومي واإلقليمهي، وكثفهت 
جتودها من أجل اإلبقاء عل  افويها في الما قة، وتدار  أت تتديد أمريكهي 

وفرل إرادتتههها ،ة علههه  بقهههاء واسهههتمرار القهههو  اإليراايهههةأو إسهههرا يلي، والم افمههه
ك رى ر يسي في معادلة توازن القول وصياغة شكل امهام ايمهن اإلقليمهي، 

وكيل  ا ستمرار في دعم ،بان تكون أ دل الدول الم ثر  في القضية العراقية
وفهي فلسه ين  ( ركات المقاومة اإلس مية ضد إسرا يل في لباهان ) هز  ا 

عهههن الهههدعم الهههيت تقدمههه    مهههاس و ركهههة الجتهههاد اإلسههه مي(، فضههه ا  ) ركهههة
عن ا سهتمرار فهي  لسوريا باعتبارها إ دل دول المواجتة مإ إسرا يل، فض ا 

ت وير براامجتا الاووت، وعل  ما يبهدو أن ههيا الوضهإ سيسهتمر عله  مهاهو 
 ، وستسههتمر إيههران فههي سياسههتتاوصههراع التيماههة والافههوي  سههيبق  أيضههاا  ،عليهه 

ههههيه تجهههاه إسهههرا يل فهههي ايمهههد المامهههور، وقهههد تكهههون المتةيهههرات التهههي تشهههتدها 
 الما قة في المستقبل كفيل بتةيير هيا الواقإ. 
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Abstract 

Iran Foreign Policy towards Israel witnessed a radical change 

after the revolution of Iran in 1979 and become the opposite of 
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what had been during the reign of  Shah Mohammed Raza Bahlawi. 

This paper Sheds light on the on the nature of Iran Foreign Policy 

towards Israel and the paper is divided into three periods  according 

to the changes. The First between 1979-1989, the second between 

1989-2005 and the third between 2006-2009.                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التوامش والمصادر

                                                 
عيا  تتجهااهيا اإلصيالحيس يهيليا لت يييا ال ياهيس الدا  ييس  ،إيياا احد قادة التيار اإلصالحي فيي  (1)

اهتماميييا لك اإلعالا، يكييي االهتمييياا تيييتاالهتمييياا تاالقت ييياد يالتالمييييس االقت ييياديس يو يييا ال اييييا  ي 
يدعجهييييا ل ييييجار  مييييل عالتاييييا، إييييياا إل يييياا  تال ياهييييس اليارهيييييس ياالوهتييييا  هغييييا  الييييدي  ال اتيييييس 

فضيال عيل  األمايكييس،اليارهييس ي اصيس ميل الجالييا  المت يدة  إيياا ال ضارا   يهطجيا عالقا  
 إلي  9119ليديرهيل متتياليتيل ميل  إليياا اوتيي  ريي يا  ميل اليدي  اللاتييس، إياا ه  يل عالقا  

، )دار الغالييا  ل ال ييا 9099 -9191احمييد وييجرن الالليمييي، ال ياهييس اليارهيييس اإليااويييس  .9002
 .333 -339، ص ص (9099يالتجزيل، عما ، 

عيا  تتجهااهيا  رييي  ت دييس هاياا ،الاالدهس مل هامليس هاياا ، الدكتجرا  في حاصل ع   شاادة  (2)
 أي يهيج  أهيا  فيي إو ياي في يق ال يد ، مي الم افظ،يهأييد  ل تيار اإلهال اإلهالميس المت ددة،

 هيجل  رياهيس الغماجرييس اإليااوييس مياهيل، اإليااوييسريي  إلياا  مل غيا ع ماي الديل مالي  قيياا الريجرة 
اليارهيييس  إييياا فييي عالقييا   يهأزمييا   يهييجهاا   يشيياد  مييدة حكمييا ه ييليدا   ،9093 إليي  9002 مييل
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ا الجالييا  المت يدة األمايكييس ع ي    هييس الجاويامو الاليجين ي اصس مل اليدي  ال اتييس يفيي م يدمتا

فاضي   اآل يمالي  هي ا التياريح يحتي   9002مغ   األميل اليديلي عياا  إل اإليااوي، ال ن أحيل 
األميل في عاد  يت ج  الجاوامو الالجين اللديد مل الل جتا  تمجه  قاارا  مغ ي    إياا ع   
 .999الالليمي، الم در ال اتق، ص . الديلي

اإلهيياايي يس تيييل عاييدن ال ييا  ياليميالييي(، مغ ييس  -هميا  ع ييي زهيياا ، )هطييجر اللالقييا  اإليااويييس  (3)
 ص. ع. 9113،كاوج  الراوي، شجاط 931 -939شؤي  ف  طياليس )تياي (، اللدد 

دار ) ،األمايكييييس، هاهميييس –اإلهييياايي يس  -شيييمجييل هييييغيث، المر ييي: اإليااوييييي اللالقيييا  اإليااوييييس  (4)
 .29ص  ،(9119 الغ يل، عما ،

احد اتاز قادة ال اكس الجهاليس في إياا ، يالتمي إل  أهاة قاهارييس عافي  تراايايا همكيل م يد  ميل  (5) 
ك   شاايح ياهلس مل المغتمل اإليااوي إل  هاوجا، تلد ا  عا  تاهغاها الجهالي، هاع  الغجاس 

ت ييل عيياا ياعصييدر تلييدها قيياار هييأمي  اليياله  ، ا9129ل ييجزارة عيياا  ريي ييا   يأصييجحالجهاليييس اإليااويييس، 
الغجاييس  اإلقاميستلد او الب ضد حكجمتيا، مي  افيا  عاليا تليد ميالت هيالجا  ليليي  ه ي   9123

م  يييي، دلييييل ال ي ييييا  اإليااوييييس  أتيييجم ميييد يصيييهي  اوظييياي .9122فيييي تيتيييا حتييي  يفاهيييا عييياا 
– 909(، ص ص 9193 –هامليييس الج ييياة  -الملاصييياة، د ط، )ماكيييا دراهيييا  الي ييييو اللاتيييي

999. 
فيي قاييس كاشيا  تياق ي   ااهيا  فيي إيياا ، لي  ييؤمل تهكياة  9992ال اهي  الكاشياوي عياا  أتيجيلد  (6)

ف ل الديل عل ال ياهس يكا  يلد المجاهاس يالملارضس ياالحتغا  يحتي  ال ياب ياهجيا ال ياعي 
يم ارتتييا لالوك يييا،  مييل كجييار مدرهييي ال ييجزة الل ميييس فييي إييياا ، عييا  تتجهااهييا الجهاليييس يأصييجح

عارض ملظ  ال كجما  اإليااوييس الرهجاهايا ت ياهيس ال ياب يهلياض لالعت يا  يالالهيي عيدة مياا ، 
ال ياهيي  إيياا هياريح الميدوي، هييد هيال  اليديل ، 9129ياهتما فيي واغيا هي ا حتي  يفاهيا عياا 

 .92ص  (،9113مالظمس اإلعالا اإلهالمي، هااا ، ( هاهمس هال  م كجر، ،الملاصا
  .292، ص الم در ال اتقالالليمي،  (7)
ضيد م يد ،  9123قاد او الب عاا  الغالاا  فضل اهلل زاهدن احد قادة الغي  اإليااوي يال ن (8)

ياهيي   حكجمتيييا ياعيييدمجا اللدييييد مييل رهالايييا يأعييياد فضيييل اهلل زاهييدن ه يييكيل ال كجميييس، يالتيييي 
، فضال  عل ال اكا  األمايكيس. ل تهاصيل هارع  إل  إعادة ال اكا  الالهطيس الجايطاويس إل  إياا 

حج  دير الجاليا  المت دة األمايكيس في االو يالب اوظياي عجيداهلل شياهي، )هااييد الالهيجي األمايكيي 
فيي الجمييايق اللااقيييس( مغ يس ك يييس المل ميييل  9122 - 9123فيي إييياا  إتييا  حكي  الغاليياا  زاهييدن 

 .993 - 999، ص ص 9112، 2)الغاملس الم تال ايس(، اللدد 
 .299 – 299الالليمي، الم در ال اتق، ص ص  (9)

  .299الم در وه ا، ص (10)
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. ل مايييد مييل التهاصيييل حييج  مغيياال  التليياي  الجميييق تيييل 299 – 299الم ييدر وه ييا، ص ص (11)

، )الماكييا اللاتييي 9اميييل م ييطه ، إييياا  يف  ييطيل تيييل عاييديل، ط يوظيياا ال ييا  يإهييااييل اوظييا
عجييجدن، )اللالقييا  حميييد ؛ هييااب 39– 99 (، ص ص9112– تييياي   – لألت ييات يالتجميييق

هامليس الج ياة(،  –اإلهاايي يس(، مغ س الي يو اللاتي )ماكا دراها  الي ييو اللاتيي  -اإليااويس 
 .939– 992، ص ص 9193، 9اللدد 

ز )دار الكاليييج  هاهمييس عييدوا  ح ييل، ل اغييا، هييجريا يإييياا  هاليياف  يهليياي ،يأحمييد  الييدن يح يي (12)
اإلهياايي يس  –ل مايد ميل التهاصييل حيج  اللالقيا  اإليااوييس  .23ص  (،9119 تياي ، ،األدتيس

 في عاد ال ا  أوظاي
Wesley B. Renfro,(Israeli-Iranian Relations 1948-1991), 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/9/

1/6/p99164_index.html?phpsessid=7c1ec9d6a1d508a5aec928064533ba81 

)اليدار اللاتييس ل ل يجا  هدتيس، أتيج مغمجعس مؤلهيل، إهااييل يالم ايع الالجين اإليااوي، هاهمس احميد (13)
 .9(، ص 9002واشاي ، تياي ،  -

 .29الم در وه ا، ص  (14)
يأميا المت يياا   1979اإلهياايي يس  تليد عياا  -ل مايد مل التهاصيل عل حيج  اللالقيا  اإليااوييس  (15)

 .B. Renfro, Op.Cit                                           اإلق يميس يالديليس فياا أوظاي
(، ص 9090)دار ال ييياي ، ال ييياهاة،  يالمالط يييس، اإليااويييي –عجيييدال  ي   يييداا، الت يييا  ال يييجرن  (16)

92. 
مأمج  كيجا  ))إياا  يف  طيلي ه ير يياقل اللالقس((، مغ س شؤي  عاتيس، هاملس الدي  اللاتيس  (17)

 .903 -909، ص ص 9009، حاياا  902ال اهاة( اللدد  –
در  الاالدهييس، يهييجل  رياهييس ال غالييس التالهي يييس لتييأمي  اليياله  فييي عاييد حكجمييس  9102عيياا يلييد  (18)

م مد م د ، اعت ل مل قجل وظاا ال ا  ت   و اها ال اهي، يتلد هي جط وظياا ال يا  هيجل  
، ياهايي  حكجمييس تازركييا  ملارضييس 93/9/9191حكجمييس تلييد الرييجرة  فييي  أي تازركييا  ه ييكيل 

، ياكتهيي  تييأ  يكييج  احييد 92/99/9191ف ييد اهييت الس حكجمتييا فييي  اللديييد مييل رهيياال  الرييجرة
 .92 -92م  ي، الم در ال اتق، ص ص  أتج. مغ   ال جرى أعضاي

(، ص ص 9000مييأمج  كييييجا ، اليايييجد فيييي إيييياا ، )تي ييا  ل ال يييا يالتجزييييل ياإلعيييالا، تيييياي ،  (19)
939- 932. 

يهج اتل م طه  تل احمد المجهجن، احد   في إياا  9109ي  اهلل المجهجن اليميالي يلد عاا  (20)
 أصييجحكجييار ع ميياي الييديل فييي إييياا  م عمييل اإلميياا اليميالييي مدرهييا فييي المدرهييس الهيضيييس ت يي ، 

زعيما ل ماهليس الدياليس فيي إيياا  يمجهايا ل  اكيس الجهالييس فيايا يعيا  تمجاف يس المالاهضيس ل  ياب 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/9/1/6/p99164_index.html?phpsessid=7c1ec9d6a1d508a5aec928064533ba81
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/9/1/6/p99164_index.html?phpsessid=7c1ec9d6a1d508a5aec928064533ba81
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الظيياا ال ييا ، يقيياد الرييجرة اإلهييالميس عيياا يال ييايجويس، هيياع  التيييار اإلهييالمي اإليااوييي الملييارض ل

 م  ييييي، دليييييل ال ي يييييا  اإليااويييييس أتييييجم مييييد يصييييهي التييييي أهيييي ط  وظيييياا ال ييييا .  9191
؛ الميدوي، 20 -29ص ص  (،9193 ماكا دراها  الي يو اللاتي، هامليس الج ياة،( الملاصاة،

 .92ص الم در ال اتق،
 .902الم در وه ا، ص  (21)
 .922(، ص 9090)اللجيكا ، الاياض،  ليهيس، هاهمس أيا  ال جاغ،ا إياا ران ه يس،  (22)
ال ضييس اله  ييطياليس فييي أحادييي: اإلمياا اليميالييي، )مؤه ييس هالظييي  يو يا هيياات اإلميياا اليميالييي،  (23)

 .32 -32(، ص ص 9009هااا ، 
)دار عييالي الييديل، دم ييق،   يييارا  إييياا  الملاصيياة، ،يليييد  الييد المجييي  يهييج  شييكان كييتل (24)

 ل مايد مل التهاصيل عل ياقل الياجد اإليااوييل قجل الرجرة اإليااويس يتلدها أوظاي .92ص  (،9009
Gawdat Bahgat,((The Islamic Republic and the Jewish State)), Israel 

Affairs, Vol.11, No.3, July 2005, pp.511-599. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537120500122628?journ

alCode=fisa20#.UYYsM1LEp 
ديالييس هميتال  أهياة إلي ، ييالتميي 9139عاا  إياا رف الغا  في  إلق ي يلد رف الغاوي في قايس هاتلس  (25)

 يي  هل يمييا الييديالي فييي عييدد مييل الكتاهييي ، يهت ميي  ع يي  يييد عييدد مييل ع ميياي فييي ال ييجزة  الاراعييس، ه 
ميل مياة،  أكرياالدياليس في مديالس ق ، شارك مل االماا اليميالي فيي الالضيا  ضيد وظياا ال يا ، اعت يل 

عيياا  يأصييجح، اإلهييالميميي  ريي ييا لمغ يي  ال ييجرى  ،9191اوتييي  وايجييا عييل مديالييس هايياا  عيياا 
ريي يييا لمغ ييي  ال يييجرى  9193مغ ييي  اليجيييااي، ياوتيييي  مييياة ماوييييس عييياا  أعضييياياحيييد  9193

 يأعيييداليميالييي،  اإلمييااتلييد يفيياة  اإليااويييساوتييي  ريي ييا ل غماجريييس  9191، يفييي عيياا اإلهييالمي
ل ماييد ميل التهاصييل اوظياي عجيدالجهاب الكييالي،  .9113اوتياتا مياة ماوييس  ريي يا ل غماجرييس عياا 

 .33 -39لمؤه س اللاتيس ل دراها  يالال ا، تياي ، د. (، ص ص ، )ا9مجهجعس ال ياهس، 
)دار الل ي  ل ماليييل، تيياي ،  اللد اللك ي لالزمس الالجييس الم ج س في إياا ، كيالي:.ار. هياما ، (26)

 . 22 -29(، ص ص 9002
هاة، )اللاتييي ل ال ييا يالتجزيييل، ال ييا ضييارن هيياحا  ال مييداوي، هياهييس إييياا  هغييا  دي  الغييجار، (27)

 .39(، ص9099
، 9191هلها عجدالازا ، اإلهالميج  يال ضيس اله  يطياليس، مالظميس اإلعيالا اإلهيالمي، هاياا ،  (28)

 .929ص
فييا الايجر  ياإلهياايي يس  اوظيا –ل مايد مل التهاصيل حج  مجقيث إيياا  ميل م ياريل الت يجيس اللاتييس  (29)

، )المؤه يييييس اللاتييييييس 9199 – 9199يهيييييار  المجهييييي ، م ييييياريل الت يييييجيس ل  ضييييييس اله  يييييطياليس 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537120500122628?journalCode=fisa20#.UYYsM1LEp
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537120500122628?journalCode=fisa20#.UYYsM1LEp
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م مييد عجيدالاحمل يييجو ، )مجقيث إييياا   ؛(9193ل دراهيا  يالال ييا، دار الغ ييل ل ال ييا، عميا ، 

 –اإلهيياايي يس(، و يياة متاتلييا  إق يميييس، ماكييا الدراهييا  اإلق يميييس  –مييل م يياريل الت ييجيس اللاتيييس 
 .9009- 9 ،  99هاملس المجصل، اللدد 

 .90ص اتق،الم در ال  يجو ، (30)
 .992ال ضيس اله  طياليس في أحادي: اإلماا اليميالي، ص  (31)
 يما تلدها. 939، صالم در وه ا (32)
((، 9001 – 9191اإلهيياايي ي  –م مييد عجييدالاحمل يييجو  اللجيييدن، ))إييياا  يال ييااع اللاتييي  (33)

ه يايل األي  ، 99هامليس المجصيل، الليدد  –مغ س دراها  إق يمييس، ماكيا الدراهيا  اإلق يمييس 
 يما تلدها.  99، ص9099

(34) David Menashri,((IRAN'S REGIONAL POLICY BETWEEN: RADICALISM 

AND PRAGMATISM)), Journal of International Affairs, Spring/Summer 2007, 

vol. 60, No 2., p.158. 

 المكتجس االفتااضيس الل ميس اللااقيس الاات ي
http://web.ebscohost.com.tiger.sempertool.dk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid

=7156c83c-16d5-4eed-976c-1cd2f449355b%40sessionmgr110&hid=125  
م ييلجد أهييد اهلل، اإلهييالميج  فييي مغتمييل هلييددن، هاهمييس شييال  عجييا ، )الييدار اللاتيييس ل ل ييجا،  (35)

 .99-92يما تلدها؛  داا، الم در ال اتق، ص ص  999(، ص 9009تياي ، 
، )اليييدار 9ي ههكيييك الديليييس يه يييدع المغتميييل، ا5771-5791عجيييدالا ي  هيييالج، حييياب لجاليييا   (36)
 .-92يما تلدها؛  داا، الم در ال اتق، ص ص  9229(، ص 9009للاتيس ل ل جا، تياي ، ا

 .99 داا، الم در ال اتق، ص (37)
غي ي هج االه  الي ن أه يق ع ي  ال ضييس التيي أمييا  مالت يث الرماويالييا  تليد قيياا  -كجوتاا   –إياا   (38)

اههيا  هيان ميل إيياا  تيالاغ  ميل ال طيليس تل يد  (9191 -9199)إدارة الايي  األمايكي ريواليد ري يا  
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