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  واإلسرائيلي يراين يف العقل اجلمعي اإل املتقابلة الصور الذهنية

 1احلي  عبد وليد د.  .أ

 

 : مقدمة
 

 اليت حتتفظ هبا اجملتمعات جتاه بعضها البعض عامالً   Mirror Image  املتقابلة   متثل الصور الذهنية
الصراعية، وتتأثر هذه    أمال جيوز جتاوزه يف حتليل العالقات الدولية سواء يف احلاالت السلمية    مهماً 

 2مهها: أالصورة بعدد من املتغريات اليت تساعد على تشكيلها و 

 . طبيعة العالقات التارخيية بني اجملتمعني موضوع الدراسة .1
 .العالقة  هطبيعة البيئة اإلقليمية والدولية حلظة دراسة هذ .2
للمجتمع، .3 الذهنية  ابلصور  أتثره  ودرجة  احلكم  نظام  األوهنا    منط  الدميتتمايز  عن و نظمة  قراطية 

حيث تتوارى الصورة الذهنية اجملتمعية يف اجملتمعات االستبدادية لصاحل الصورة الذهنية   ، االستبدادية
 لدى صانع القرار.

 تأثري يف القدرة على "عقلنة" الصور الذهنية. ال وقدرته يف ،مستوى التعليم والوعي .4

منظومة القيم السائدة يف كل جمتمع ودرجة   .5
تباعدها أو تقارهبا مع اجملتمع املقابل، إذ 

االجتماعيتعّرب  التمثيل  نظرية     Social 

Representations3   الصور مفهوم  عن 
أدبيات  أ  علىالذهنية   ترمسها  صورة  �ا 

للمجتمع  القيمية  واملنظومة  الثقايف  ال  ،الرتاث  للعالقات  املركزية  وآخر،  والسمة  جمتمع  بني  تارخيية 
املتغري   اليت  األخري  ويشكل هذا  الدراسة  التارخيية) حمور  املتحدة  أ(العالقات  األمم  منظمة  نتجتها 
 United Nations Educational, Scientific and Cultural  )اليونسكو(للرتبية والعلم والثقافة  

Organization (UNESCO) ،    الدراسة على   ،1953  سنةونشرت وقامت  ومشلت تسع دول، 
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هم أ لتحديد ما هي    ،(اجملتمع اآلخر) والذات يف ذهن الرأي العام احمللي ساس حتديد صورة اآلخرأ
ن طبيعة العالقة التارخيية هي  أاملتغريات احلاكمة يف صورة اآلخر لدى الذات، لتصل الدراسة إىل  

 4. يف رسم الصورة لدى جمتمع عن جمتمع آخر ساساأل
 

 4F5: طار التارخيي للعالقة اإليرانية اإلسرائيليةاإلأوًال: 
 

ورمبا تكون نقطة    ، (الفرس)  حيسن بنا التوقف بداية عند خلفية اترخيية للعالقة بني اليهود واإليرانيني 
امليالد يف القرن السادس قبل  حتديداً)    Cyrus(قورش    البداية يف هذه العالقة هي مساعدة ملوك فارس

 لليهود على العودة إلعادة بناء"اهليكل" املفرتض. 
ت وحنََ   وأتيت املرحلة الثانية مع الدولة الساسانية اليت جعلت من الد�نة الزرادشتية د�نتها الرمسية، 

أن فرتات شابور األول   على الرغم من  اضطهاد األد�ن األخرى مبا فيها اليهودية،  منحىهذه الدولة  
Shapur I بور الثاينوشا Shapur II  .كانت األقل حدة  

 Hulaguولكن مع قدوم هوالكو    ضطهاد،الدولة اإلسالمية مل يعاِن يهود إيران من اال  ويف عهد

Khan    ما يف فرتات غازان (ال سيّ   ضطهاد اليهود من قبل املغولابدأت مرحلة    1255  سنةإىل إيران
فارس    Lenk   Timurغزا تيمورلنك   1383  ةسنويف    ،)M.Oljeituوأوجليتو     Ghazan Khan  خان

ما  (عاصمته) لتطوير الصناعة فيها ال سيّ   من اليهود املهرة إىل مسرقند   ونقل جزءاً   1385  سنة واستوىل عليها  
 صناعة األقمشة. 

حيث    سوأ بدأ مع اعتناق الدولة الصفوية للمذهب الشيعي، ل يف العالقة حنو األ ن التحوّ أ على  
هذه   يف  لليهود سادت  النظرة  من "أجناس"  كـ   املرحلة  الرغم  إمساعيل   الودّ   على  شاه  أبداه    الذي 
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Isma‘il I   )1588-1629( إىل حدّ   اليهود  ، فقد كان لرجال الدين الشيعة موقف حاد منجتاههم  
أتليب السكان عليهم والعمل على طردهم من أصفهان، وكان للفتاوى الدينية الشيعية دور واضح يف  

أو حترمي شرب املاء من كأس ملسه    هم،عحترمي البيع والشراء م  هنية سلبية لليهود إىل حدّ رسم صورة ذ
يهودي، أو حترمي تناول طعام أعده يهودي، بل واعتبارهم يف مراحل اترخيية الحقة جزءاً من مؤامرة  

  در شاه لكن موجة من التسامح معهم عادت لفرتة قصرية خالل فرتة حكم �  6الغرب لتحطيم اإلسالم،
Nader Shah   )1736-1747 (.   

مما دفع الدولة القاجارية    اليهود   فتواصلت فتاوى رجال الدين الشيعة ضد   أما يف مرحلة الدولة القاجارية، 
 . ى اليهود إىل العودة للضغط عل 

لكن تقاربه    يف املرحلة التالية، خيفي تعاطفه مع اليهود يف بداية األمر،   Reza Shahومل يكن الشاه رضا  
كان    1948الكيان اإلسرائيلي  ومع قيام    ات جعله خيفف من هذه العالقة، ي ملانيا النازية يف مرحلة الثالثين أ مع  

د اجلبهة  غري أن تنامي دور رجال الدين يف إيران وصعو   ألف يهودي،   150– 140  حنو عدد اليهود يف إيران  
  هجرة ، دفع إىل  Mohammad Mosaddeghزمن مصدق    National Front (Iran)  القومية اإليرانية 

لكن هزمية اجلبهة القومية    ، 1953- 1948أكثر من ثلث اليهود اإليرانيني إىل فلسطني خالل الفرتة من  
% منهم  80(كان    إيران وعودة الشاه حممد رضا إىل السلطة جعلت ظروفهم املعيشية تتطور بشكل كبري يف  

 % من الفقراء). 10% أغنياء و 10من الطبقة الوسطى مقابل  
يعيش أكثر    ألف نسمة،   40تراجع عدد اليهود إىل أقل من    ، 2008  سنة حىت بدا�ت    1979  سنة ومنذ  

 يف طهران.   معبداً   11منها    معبداً   25وهلم معابدهم الدينية اليت يصل عددها إىل    من نصفهم يف طهران، 
صدر فتوى بضرورة  أ قد    Ayatollah Khomeiniوكان آية هللا اخلميين  

اال  من  اليهودي  الدين  اليهودية    مؤكداً   ضطهاد، محاية  بني  التمييز  على 
اليهودية مقعداً منح األ   كما متّ   والصهيونية،  الشورى اإليراين   قلية    يف جملس 

Islamic Consultative Assembly ،    غري أن ذلك ترافق مع اعتقاالت
كما حدث    "، إسرائيل " لبعض منهم يف فرتات خمتلفة بتهم التجسس لصاحل  

 آية هللا اخلميين  وما بعدها حىت األ�م احلالية.   2000  سنة 
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ويعتقد الباحثون اإلسرائيليون أن الشيعة لديهم نظرة "عنصرية" ضّد اليهود بل يطالبون بتصفيتهم  
والذي عمل ألكثر من عشرين   ،Dove Dellرائيلي دوف ديل  وتصفية "إسرائيل"، ويورد الباحث اإلس

 7عاماً يف الدوائر االستخبارية اإلسرائيلية إىل جانب دوره يف اجليش اإلسرائيلي، مناذج من هذه اآلراء.
أو   الرمسيني  من  خصوصاً  اإليرانيني  بعض  صورة  وتبدو 
بعض رجال الدين، أكثر إجيابية يف املنظور اإلسرائيلي، بل  

العق العداء إن  ملستو�ت  تراتبية  صورة  رسم  اإلسرائيلي  ل 
أو حممود أمحدي  اخلميين  لـ"إسرائيل" يف العقل اإليراين، يقف  

رأس    Mahmud Ahmadinejadجناد   على  يتبعهم  ومن 
وزير   مثل  الشخصيات  بعض  أن  جند  بينما  العداء،  قائمة 

خامتي   حممد  الرئيس  حكومة  يف   Mohammadالداخلية 

Khatami   اإلسالم عبدهللا نوري   وهو حجةAbdullah Nouri    يف ذيل قائمة العداء؛ استناداً لرتدده
يف دعم الفلسطينيني يف عدائهم لـ"إسرائيل"، ومطالبته أبن تكّف إيران عن التدخل يف الشأن الفلسطيين  

هذه    David Menashriحسب رأيه، وتكشف دراسة لألستاذ يف جامعة تل أبيب ديفيد ميناشري  
 8ية بشكل واضح. الرتاتب
 

 ؟ السابق رث التارخييما الذي ميكن استنتاجه من اإلاثنياً: 
 

  يف معظمه،   عدائياً   إن االجتاه العام يشري إىل أن موقف رجال الدين الشيعة من اليهود كان موقفاً 
املوقف  وهو ما يعين أن    منهم،   حتريضياً   فقد كانوا يف أغلب األحيان ويف معظم املراحل يقفون موقفاً 
ن الدولة احلالية دولة يغلب  أ ما  ال سيّ   احلايل للدولة اإليرانية هو موقف منسجم مع توجه اترخيي، 

 على اخللفية الفكرية ملعظم قياداهتا البعد الديين املذهيب. 
يف إطار احلركة الوطنية اإليرانية املعاصرة فتعود إىل    " إسرائيل ـ" دبيات السياسية املعادية ل أل ا أما  

األربعين  اإلسالم   ات، ي فرتة  "فدائيي  منشورات  تع Fedayeen Islam  عرب  اليت  منظمة  أ   دُّ "  ول 
تستخدم  أ إسالمية   إيران  للمقاومة،   ة املسلح   القوة صولية يف  ل   كوسيلة شرعية  قياداهتا  وكان  بعض 

 حممود أمحدي جناد 
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، وهو ما  ما مع اإلخوان املسلمني يف مصر نطقة العربية ال سيّ عالقات مع احلركات اإلسالمية يف امل 
 9أسهم يف تعزيز نزعة العداء لليهود والصهيونية. 

 على النحو التايل:   " إسرائيل " مراحل العالقة احلديثة واملعاصرة بني إيران و   إجياز وميكن  

 . : عارضت إيران قرار تقسيم فلسطني 1947 •
 . على مستوى منخفض   " إسرائيل " بلوماسية مع  ي عالقات د قامت إيران  أ :  1948 •
 . قطع العالقات بني الطرفني يف فرتة صعود حكومة مصدق   متّ   : 1951 •
 . عيدت العالقة بسقوط مصدق أ :  1953 •
بعد مهامجة    "، إسرائيل " : وقفت إيران مع العدوان الثالثي على مصر والذي شاركت فيه  1956 •

 الرئيس مجال عبد الناصر حللف بغداد. 
 . De facto: عادت العالقات اإليرانية اإلسرائيلية إىل االعرتاف الواقعي  1960 •
متّ   1979 • اآلن:  على    إىل  الطرفني  بني  العالقة  ومتّ إ قطع  اإليرانية،  الثورة  السفارة  إ   ثر  غالق 

، وبدأت مواجهة بني  من �حية أخرى   ني اإلسرائيلية يف طهران من �حية وفتح سفارة لفلسط 
إىل جانب مواجهات    واقتصاد�ً   ، مارس كل طرف الضغط على الطرف اآلخر سياسياً   ، الطرفني 

 مستمرة حىت هذه اللحظة.   عسكرية غري مباشرة 
إىل   السابقة  املعطيات  خطية أ وتشري  غري  عالقة  اإلسرائيلية كانت  اإليرانية  العالقة   Non  ن 

linear ،    يف رسم الصور الذهنية املتبادلة بني الطرفني اإلسرائيلي واإليراين.   همت أس لكنها 
 

 : اثلثًا: الصورة الذهنية املعاصرة لـ"إسرائيل" يف اجملتمع اإليراين 
 

 10جوانب: سبعة  يف    املعاصر   لدى اجملتمع اإليراين   " إسرائيل ـ" تتمثل الصورة الذهنية ل   
البعد الديين واملتمثل يف اإلرث الديين الشيعي الذي أشر� له، وما كرسته أدبيات الثورة اإليرانية   .1

الدينية خبصوص يوم القدس الذي أعلنه اخلميين، والفتاوى الدينية اخلاصة ابلتربعات للمقاومني  
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ني الذين ولدوا  الفلسطينيني...إخل، �هيك عن أتثري مناهج التعليم واإلعالم على عقول اإليراني 
 بعد الثورة منذ أكثر من أربعني عاماً، واليت تتضمن صورة سلبية للمجتمع والدولة يف "إسرائيل". 

)  " إسرائيل " ( األصغر  للغرب االستعماري، ولعل لقب الشيطان    ال امتداداً إ ليست    " إسرائيل " ن  أ  .2
الشيطان   اليت  أ ( األكرب  مقابل  اخلميين  عبارات  ضمن  من  هو  األ مريكا)  يف  دبيات  تكرست 
 و شرائح واسعة منه. أ وشكلت صورة ذهنية لدى اجملتمع اإليراين    ، السياسية اإليرانية 

  ع احملرقة و ويف املبالغة يف موض   ، سالم من �حية أن الصهيونية استغلت اليهود يف أتجيج العداء لإل  .3
اجملال الدور    ، وكان خلطاابت أمحدي جناد يف هذا خرى أ ) من �حية  Holocaust  (اهلولوكوست 

 املهم يف أتكيد هذا البعد يف الصورة الذهنية اإليرانية لـ"إسرائيل". 

، وهو ما يبدو من  قوة تنافس إيران على املكانة اإلقليمية  " إسرائيل " املنظور االسرتاتيجي ابعتبار  .4
 حتليل دالالت التصرحيات الرمسية اإليرانية. 

  يف   " إسرائيل ـ" يف تعميق الصورة السلبية ل   أسهمت   " إسرائيل " ن الصورة الذهنية لدى إيران عن  أ  .5
 11سنية أو شيعية.   العربية   املناطق   بعض 

وبعض النشاطات الفكرية    ، وتعززت هذه الصورة من خالل سياسات الدولة اإليرانية من �حية      
  2004  سنة ، مثل تغيري اسم شارع يف طهران يف  من �حية أخرى   دبية ذات املدلول الرمزي واأل 

سبق أنور السادات) وحتويله  سالمبويل (قائد جمموعة اغتيال الرئيس املصري األ من شارع خالد اإل 
 . الفلسطينية   إىل شارع االنتفاضة 

،  1988- 1980يف أتييد فكرة االحتواء املزدوج خالل احلرب العراقية اإليرانية بني    " إسرائيل " دور   .6
، كما  Menachem Begin  �اك الطرفني وهو ما ردده مناحيم بيغن إ هبدف استمرار القتال و 

الوطين    يف الشارع   " إسرائيل " تركت صورة سلبية عن    " إسرائيل " ن العالقات احلميمية بني الشاه و أ 
 12. راين اإلي   والديين 



          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                          8  

اإل    .7 دوراً لعب  اإليراين  فكرة    عالم  تعميق  يف 
هي  أ وهي    ، حمددة  إليران  املركزي  العدو  ن 

هم  أ حد  أ هي    " إسرائيل " ن  أ الوال�ت املتحدة، و 
دوات الوال�ت املتحدة يف منع تطور إيران، وهو  أ 

 13ما يتضح يف املالمح التالية: 
املتحدة يف  اإل  . أ  الوال�ت  تدخلت  املعاصر حيث  التارخيي  وأجهضت حماولة    1953  سنة رث 

متطابقتا    " إسرائيل " ن الوال�ت املتحدة و إ قراطي يف فرتة حممد مصدق، وحيث  و بناء نظام دمي 
السياسية،   من أ التوجهات  املوقف  أمريكا   صبح  من  للموقف  انعكاساً  ن  أ ، كما  "إسرائيل" 
 و عربية. أ حلفاء الوال�ت من دول غربية    خصوم إيران هم مجيعاً 

 . هم عوامل زعزعة االستقرار السياسي يف إيران أ حد  أ   " إسرائيل " اعتبار   . ب 
 ". إسرائيل " يف جلم القوة اإليرانية يف مواجهة    ساسياً أ   اعتبار الوال�ت املتحدة متغرياً  . ج 

 . يف تنافسها الداخلي   " إسرائيل " يف القوى السياسية اإليرانية للعداء جتاه  توظ  . د 
السياسي للدولة اإليرانية ترك    اإليرانية لتغيري التوجه   " احلركة اخلضراء " املراهنة اإلسرائيلية على   . ه 

 انطباعاً سلبياً لصورة "إسرائيل". 

 

 : الصورة اإليرانية يف الذهن اإلسرائيليرابعاً: 
 

اإلسرائيلي كيف   اجملتمعي    ون ينظر  الذهن  يف  إيران  صورة  على  للتعرف  املعاصرة؟  إليران 
اإلسرائيلي  الرأي  استطالعات  نتائج  بداية  نستعرض  السابقة   اإلسرائيلي،  األربع  السنوات    خالل 

شرت هلا فيما سبق،  أ جانب الصورة التارخيية للعالقات بني الطرفني واليت  إىل    حول هذا املوضوع، 
اإليرانيني يف  إىل جانب أت  اليهود  اليهود من    " إسرائيل " ثري  ويبلغ عدد  الصورة،  صول  أ على هذه 

غراءات للمتبقني يف إيران  إ بتقدمي    " إسرائيل " لف نسمة، وبدأت  أ   135  قرابة   " إسرائيل " إيرانية يف  
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لفلس  عددهم  للهجرة  ويبلغ  احملتلة  لكن  أ   25  حنو طني  نسمة  هلذه  أ لف  يستجب  مل  غلبهم 
 14غراءات. اإل 

 وتتمثل أبعاد الصورة الذهنية اإلسرائيلية إليران يف املالمح التالية: 
 

 15: "اعتبار إيران مصدر خطر على "إسرائيل.  1
 

 "إسرائيل" على  وجود�ً  إيران خطراً  يرونالذين اإلسرائيليني  نسبة  : 1  جدول رقم
 

 (%) النسبة املئوية مستوى اخلطر 
 30 خطر عايل جداً 

 31 خطر عايل 
 24 خطر معتدل 
 6 خطر ضعيف 

 2 على االطالق ليست خطراً 
 8 ال يعرف

 

% من اإلسرائيليني يصنفون إيران يف 61ن  أ،  1تكشف نتائج االستطالعات الواردة يف جدول رقم  
 �ا ال تشكل خطراً أبينما مل يتجاوز اإلسرائيليون الذين نظروا هلا على   والعايل، خانة اخلطر العايل جداً 

 %. 8�ا خطر ضعيف ما جمموعه أو أ

 
 

 :. أتييد مهامجة املنشآت اإليرانية دون موافقة الوال�ت املتحدة2
 

ويكاد متغري السعي اإليراين لرب�مج نووي متطور  
يف النزوع اإلسرائيلي ملواجهة    ثرياً كثر أتميثل املصدر األ
ن نسبة اإلسرائيليني الذين يساندون أإيران، ويتضح  

فكرة مهامجة املنشآت النووية اإليرانية "بدون" موافقة  
على بكثري من املعرتضني على هذه  أالوال�ت املتحدة  
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كما    للخطوةنسبة الرافضني    فضعاأن نسبة املؤيدين بقوة للمهامجة يعادل مخسة  أاخلطوة، ويالحظ  
 . 2يتضح من جدول رقم 

 
 
 

 موافقة الوال�ت املتحدة "بدون"مهامجة املنشآت النووية اإليرانية   : 2  رقم جدول
 

 (%) النسبة املئوية مستوى التأييد
 31 قوي 

 27 معتدل
 19 غري موافق إىل حد ما 
 6 غري موافق بشكل اتم 

 17 ال يعرف
 

 صورة إيران يف ذهن طالب املدارس اإلسرائيليني (وهم قادة املستقبل):  .3
 

 16" إسرائيل ": صورة إيران يف ذهن طالب املدارس اليهود يف 3  رقم جدول
 

 5العالمة من  املوضوع
 2.4 املعرفة عن إيران 
 3.71 إيران خطر عاملي 

 4.03 " إسرائيل"إيران خطر على  
 2.8 جيابيةإستكون   إيران مستقبالً  عالعالقة م

 2.46 إيران دولة مستقرة 
 

أب  اإلسرائيلي  اليهودي  ذهن  يف  إيران  صورة  األ وتبدو  اترخييتني،  خلربتني  انعكاس  ن  أ وىل  �ا 
ن اخلوف  أ والثانية    ، ومعاداة السامية   Hitlerتكرار لنموذج هتلر  — يف الذهن اإلسرائيلي — إيران 

عن   �تج  اإل منها  النووي "رعايتها  بر�جمها  تطوير  على  والعمل  من    "، رهاب  جاابت  إ وتبدو 
أكثر نزعة عدوانية جتاه إيران ويرون احلل بتدمريها،    Sephardimن السفاردمي  أ اجملموعات اليهودية  

ويدل جدول    . املشاكل مع إيران حيتاج لتدبر وتفكري   ن حلّ أ يرون    Ashkenazimشكناز  بينما األ 
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وهم  3رقم   اإلسرائيليني،  الطالب  أن   ،
عدائية   صورة  خيتزنون  املستقبل،  قادة 
يفوق   مستوى  إىل  تصل  إليران  حادة 

عليهم،  80 اإليراين  اخلطر  زاوية  % من 
لكن هذه الصورة تنطوي على بعد آخر  
اإلسرائيليني   الطالب  أن  يف  يتمثل 

 %. 50قبًال مبعدل يفوق  يعتقدون أبن العالقات اإليرانية اإلسرائيلية ستكون إجيابية مست 
العلمية،   املنافسة  وهو  آخر  مهم  بعد  تشتمل على  اإلسرائيليني  لدى  اإليرانية  الصورة  أن  غري 
فصورة التقدم العلمي من خالل بعض املؤشرات مثل تفوق اإليرانيني يف االمتحا�ت الدولية يف  

عدد   يف  أو  الر�ضيات  مثل  مواد 
منواً  تسجل  اليت  العلمية    املنشورات 

االقتباس   مستو�ت  يف  واضحاً 
Citation index    ،الكيمياء يف 

واهلندسة، والبيولوجيا، والكيمياء احليوية  
العلمي   التطور  من  القلق  هذا  تعزز 

اإليراين خصوصاً أن اإليرانيني حيتلون املراتب األوىل إقليمياً يف هذه العلوم، متقدمني على "إسرائيل"  
العريب.  العامل  ما    17وعلى  الكراهية  وهو  ثنائية  على  تنطوي  اإلسرائيلية  الذهنية  الصورة  أن  يعين 

اإلحساس ابخلطر   يكرس  أمر  وهو  أخرى،  �حية  من  واإلعجاب  �حية  من  واإلحساس ابخلطر 
 اإليراين يف بنية الصورة الذهنية اإلسرائيلية. 

"االستعالء الفارسي"  من جانب آخر، حياول العقل اإلسرائيلي التأكيد على صورة حمددة وهي  
الواردة يف األ  العربية، والرتكيز على بعض املقار�ت  دبيات الفكرية اإليرانية اخلاصة  على احلضارة 

الفارسية ابملدينة من �حية وبدور   التشيع والثقافة  التشّيع والتسنن، حيث يتم ربط ثقافة  مبقارنة 
وأخرياً تكريس فكرة االنتماء اإليراين للعرق   املفكرين الفرس يف احلضارة اإلسالمية من �حية اثنية، 
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اآلري، مقابل الثقافة العربية "البدوية" املمتزجة ابألسطورة وحرفية "النص البداوي" طبقاً للمنظور  
بصفته أحد    Ali Shariatiاإلسرائيلي، وهو أمر يستندون فيه على بعض كتاابت علي شريعيت  

 18غريه من املفكرين. أبرز مفكري الثورة اإليرانية إىل جانب  
 

 19: صورة إيران يف حبوث مراكز الدراسات اإلسرائيليةخامساً: 
 

األ  هي  إسرائيلية  دراسات  مراكز  ستة  ابختيار  بعالقات  قمنا  املتعلقة  ابملوضوعات  عناية  كثر 
  الدولية، وهذه املراكز هي:   " إسرائيل " 
بيغن   .1 االسرتاتيجية    – مركز  للدراسات   Begin-Sadat Center for Strategicالسادات 

Studies . 
 . Institute for National Security Studies  معهد دراسات األمن القومي  .2
 ". Israel Council on Foreign Relationsيل للعالقات اخلارجية  جملس إسرائ "  .3

 . Jerusalem Center for Public Affairsمركز القدس للشؤون العامة   .4
 Mitvim - The Israeli Institute اإلسرائيلي للسياسات اخلارجية اإلقليمية املعهد    –   ميتفيم  .5

for Regional Foreign Policies . 
 Moshe Dayan Center for Middle فريقية وسطية واإل أ مركز موشي د�ن للدراسات الشرق   .6

Eastern and African Studies . 
ومن خالل االطالع على مضامني دراسات هذه املراكز، تبني لنا النتائج التالية اخلاصة ابملوضوع  

 : اإليراين 
 
 
 
 
 

 

https://besacenter.org/
https://besacenter.org/
https://www.inss.org.il/
https://www.israelcfr.com/
https://jcpa.org/
https://dayan.org/
https://dayan.org/
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   حباث اإلسرائيلية: موضوعات البحث حول إيران يف مراكز األ 4رقم   جدول
 

 

موضوع  
الدراسات 
 عن إيران 

 
 اسم املركز 

الرب�مج  
 النووي 

عالقات  
إيران 
العربية  
 والدولية 

عمليات  
إيران 

منية األ
 اخلارجية 

عالقات  
إيران مع  

التنظيمات 
املسلحة يف  

املنطقة  
 العربية 

التطور 
العسكري 

 اإليراين

وضاع  أ
إيران 
 الداخلية

االقتصادية 
 والسياسية

 اجملموع
املوضوع  

كثر األ
 عناية 

-  بيغن
 13 1 2 3 1 2 4 سادات

الرب�مج  
النووي  

  خصوصاً و 
ثره على  أ 

السياسة  
مريكية يف  األ 

 املنطقة 

معهد  
من  األ

 القومي
13 31 2 16 11 23 96 

عالقاهتا  
الدولية  

  خصوصاً و 
 مع الصني 

جملس  
الشؤون  
 اخلارجية 

4 9 1 2 1 7 24 

عالقاهتا  
الدولية  

  خصوصاً و 
 الصني 

مركز  
القدس 
للشؤون  

 العامة 

5 7 1 3 7 3 26 

عالقاهتا  
الدولية  

(يغلب على  
دراساته  
الطابع  
 الدعائي) 



          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                          14  

 

 

 وتشري أدبيات املراكز البحثية اإلسرائيلية اخلاصة إبيران إىل ما يلي: 
دراسة    196  الستة ما جمموعه   بلغ جمموع الدراسات الصادرة عن إيران يف هذه املراكز اإلسرائيلية  .1

 (مع تباين يف اتريخ أتسيس هذه املراكز). 

ول يف عدد الدراسات عن إيران، وبلغ عدد دراساته  من القومي املركز األ تصدر معهد دراسات األ  .2
 % من جمموع الدراسات. 48.9، أي حنو  دراسة   96

موضوع  
الدراسات 
 عن إيران 

 
 اسم املركز 

الرب�مج  
 النووي 

عالقات  
إيران 
العربية  
 والدولية 

عمليات  
إيران 

منية األ
 اخلارجية 

عالقات  
إيران مع  

التنظيمات 
املسلحة يف  

املنطقة  
 العربية 

التطور 
العسكري 

 اإليراين

وضاع  أ
إيران 
 الداخلية

االقتصادية 
 والسياسية

 اجملموع

املوضوع  
كثر األ

 عناية 

املعهد  
اإلسرائيلي 
للسياسات 

 اإلقليمية 

6 5 1 3 4 1 20 

الرب�مج  
النووي وهو  

  كثر ميالً األ
للعمل  

 بلوماسي يالد
موشي 
د�ن  

لدراسات 
الشرق 

وسط  األ
 فريقيا إو 

1 2 2 3 2 7 17 

وضاعها  أ
الداخلية  

  خصوصاً و 
موضوع  
املذهب  
 الشيعي

  196 42 27 30 8 56 33 اجملموع
 -  -  2 5 4 6 1 3 الرتتيب 
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على بني اهتمامات مراكز الدراسات  العربية والدولية هي األ   اإليرانية   كانت موضوعات العالقات  .3
يليه موضوع    ، ) 42(   وضاع إيران الداخلية أ وجاء يف املرتبة الثانية موضوع    دراسة)،   56( اإلسرائيلية  

 ). 33(   الرب�مج النووي اإليراين 

  على   كثر تركيزاً من القومي وجملس الشؤون اخلارجية مها األ من معهد دراسات األ   ن كالً أ يالحظ   .4
 العالقات الصينية اإلسرائيلية. 

إيران"   .5 مع  الصراع  "إدارة  هو  املراكز  هذه  يف  اإلسرائيلية  األدبيات  ملضمون  املركزية  السمة  أن 
 وغياب بشكل كبري ملوضوعات التعاون أو الصورة اإلجيابية.  

 

 : حباث اإلسرائيلية حول إيران مناذج من دراسات مراكز األ سادسًا:  
 

 : احتماالت احلرب اإليرانية اإلسرائيلية يف دراسة معهد األمن القومي .  1
 

سليماين   قاسم  اإليراين  القائد  الغتيال   Qasemكان 

Soleimani   التوتر  أت   2020  سنة تصاعد  على  الكبري  ثريه 
اإلسرائيلي  الرغم من   ، اإليراين  متّ أ   على  االغتيال  قبل    ن  من 

اليت   املتحدة  رمسي، أ الوال�ت  بشكل  ذلك  رئيسها    20علن 
من القومي اإلسرائيلي مصادر اخلطر  وحددت دراسة ملعهد األ 
هي:  جبهات  ثالث  احملتلة   يف  فلسطني  هللا)   مشال    ، (حزب 

غزة  يف  ذاهتا   ، واملقاومة  دراسات    . وإيران  ملعهد  دراسة  وتربر 
 21يراين يتجسد يف: ن اخلطر اإل أ من القومي اإلسرائيلي  األ 

 يف الرب�مج النووي ويف بر�جمها الصاروخي.   كنولوجي العسكري ممثالً ت بر�جمها ال  . أ 

نصار هللا يف  أ و   ، واملقاومة الفلسطينية يف غزة   ، التنظيمات املسلحة املرتبطة إبيران مثل حزب هللا  . ب 
وأغلب التنظيمات الشيعية املسلحة يف العراق، لكن بر�مج الصواريخ الدقيقة الذي يعمل    ، اليمن 

   كرب بعد الرب�مج النووي اإليراين. عليه حزب هللا هو اخلطر الثاين األ 

 قاسم سليماين 
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 . ة يف سوري   خصوصاً   " إسرائيل ـ" التواجد العسكري اإليراين اجملاور جغرافيا ل  . ج 
حمور  يُغري  مريكية قد  وسط يف االسرتاتيجية األ االسرتاتيجية للشرق األ القلق من أن تراجع املكانة   . د 

مع   املواجهة  من  ملزيد  يدفع  بشكل  ذلك  القوى    " إسرائيل " املقاومة الستغالل  بني كل  بتعاون 
 املشكلة حملور املقاومة. 

 22من القومي اإلسرائيلي العمل على: وملواجهة هذه املخاطر يقرتح معهد األ 
العريب توسيع   . أ  التطبيع  مرتافقاً اإل   -   دائرة  العربية    سرائيلي  العالقات  التوتر يف  دائرة  توسيع  مع 

النقب يف   مؤمتر  من  اتضح  قمة حضره  أ ويف    ، 2022مارس  آذار/  اإليرانية كما  مؤمتر  عقاب 
املصري  اإلسرائيلي   ، الرئيس  الوزراء  اإل   ، ورئيس  العهد  حالياً).    ماريت وويل  الدولة  لكن  (رئيس 

، مثل تزايد احتمال عقد اتفاق جديد  " إسرائيل ـ" ملؤشرات تبدو مقلقة من هذه الناحية ل بعض ا 
اإليراين،   النووي  الرب�مج  خبصوص  وإيران  املتحدة  الوال�ت  السعودية  و بني  الردود  ضعف 

ضرابت  واإل  على  هللا  أ ماراتية  نصار 
حساسة،   الدول  و ملواقع  تلكؤ 

يف   املطلب  إ اخلليجية  مع  توافق  بداء 
اإل الغ  لز�دة  الطاقة  ريب  من  نتاج 

األ  عن  لتخفيف  الناجتة  الطاقوية  زمة 
األ األ  غياب  زمة  عن  �هيك  وكرانية، 

الفلسطيين واأل  النقب يف  الطرف  العربية اإلسرائيلية يف مؤمترات  العالقات  ردين عن مناقشات 
2022 . 

 . مريكا ملواجهة الرب�مج النووي اإليراين أ التوصية بضرورة وضع خيار عسكري مشرتك مع   . ب 
النووي اإليراين  التقييمات اإلسرائيلية لقضية االتفاق على الرب�مج    هناك ارتباك واضح يف 

(رئيس االستخبارات    فضل من عدمه أ ن االتفاق  أ فهناك من يرى    23بني إيران والوال�ت املتحدة، 
األ العس  يدلني  ع   سبق كرية  فاركاش و   ، Amos Yadlinاموس   Aharon Zeevi  أهارون 

Farkash    اإلسرائيلية العسكرية  االستخبارات  األ   ، يضاً أ من  الدفاع  موشيه    سبق ووزير 



 17         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

ورئيس    ، Gadi Eisenkot  غادي آيزنكوت   ركان السابق ورئيس األ   ، Moshe Ya'alon يعلون  
ن عدم التوصل التفاق  أ وهناك من يرى    ، ) Tamir Pardoاتمري ابردو    السابق   Mossadاملوساد  

 . ) Bennett  بينيت   واحلايل   ، Netanyahu  نتنياهو مثل رئيس الوزراء السابق  ( األفضل  هو  
 

 : . دراسات مركز موشي د�ن للدراسات الشرق أوسطية واإلفريقية 2
 

يف دراساته إليران على ثالثة مواضيع: وسائل التواصل االجتماعي حول إيران    هذا املركز   يركز 
متابعة  و   ، موقف هذه الدول من السعودية و   ة التنافس الروسي اإليراين الرتكي يف سوري و   ، وداخلها 

ويغلب على الكتاابت الطابع    . ومؤسسات املعارضة   وشخصياهتا   عمل املؤسسات السياسية اإليرانية 
والت  اجملتمع العدائي  بني  العالقة  يف  مع    24والسلطة.   اإليراين   شكيك  املركز  هذا  دراسات  وتتناغم 

 The Chaim Herzog  والديبلوماسية   وسط الشرق األ   لدراسات   ج تزو ري دراسات مركز حاييم ه 

Center for Middle East Studies and Diplomacy    الذي يركز على دراسة البنية الثقافية
 25اإليرانية. 

 

 : دراسات مركز بيغن السادات للدراسات االسرتاتيجية .  3
 

"الدعائي"  الطابع  دراساته  على    كثر األ   ابلنظرة   مثالً   قياساً   26؛ نشائية واإل   ، واخلطابة   ، يغلب 
ما ورد    اً واليت كثري   ، املعهد اإلسرائيلي للسياسات اخلارجية اإلقليمية   – ميتفيم    دراسات ل   أكادميية 

 27يف التعاطي مع العالقة مع إيران.   خصوصاً دراسات تنتقد التوجهات اإلسرائيلية    ا فيه 
السادات   ويقدم مركز  عامة عن    بيغن  معلومات 

ابملقابل عن    حد دراساته أ ، وتشري  " إسرائيل "   يي إيران 
ن عدد سكان اليهود يف  أ إىل    وضع اليهود يف إيران 

ما  أ   نسمة،   20,000– 8,500هو بني    2021إيران  
  وضعهم السياسي واالجتماعي فهو على النحو التايل 

 28: طبقاً لدراسات مركز بيغن السادات اإلسرائيلي 
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   والزرادشتية.   ، واملسيحية   ، سالم إىل جانب اإل   يف إيران د�ن املعرتف هبا  حد األ أ الدين اليهودي    دّ يع  . أ 
 ممثل واحد يف السلطة التشريعية.  واملسيحية والزرادشتية    ية د�ن اليهود لكل من األ  . ب 

   الدينية يف حدود القانون.   م (وغريه) ممارسة شعائره   يسمح ملعتنقي الدين اليهودي  . ج 
عملها  مخس مدارس يهودية وروضة أطفال    فقد اتبعت للجنة اليهودية يف طهران،   ملا تقوله ا وفقاً  . د 

مديريها  السلطات طلبت من  لكن  ورد   يف طهران،  ما  يكونوا مسلمني. وحبسب  واصلت    ، أن 
ما النصوص  احلكومة السماح بتدريس اللغة العربية لكنها حدت من توزيع النصوص العربية، وال سيّ 

طلبت    ، للمجتمع اليهودي. وحبسب ما ورد   غري الدينية، مما جعل من الصعب تعليم اللغة، وفقاً 
، وتعترب الدراسة اإلسرائيلية  مفتوحة أ�م السبت   من املدارس اليهودية أن تظل   اإليرانية   احلكومة 

   األخرى. اإليرانية    املدارس بقية  توافق مع جدول  بذريعة ال للقانون الديين اليهودي    اً انتهاك   ذلك 
منها    20يف طهران، أكثر من    يهود�ً   كنيساً   31كان هناك    فقد   للجنة اليهودية يف طهران،   وفقاً  . ه 

قال ممثلو اجلالية اليهودية إ�م يتمتعون حبرية  و كنيس يهودي يف مجيع أحناء البالد.    100نشط، و 
،  " إسرائيل " على سفر اليهود إىل    السفر داخل وخارج البالد، ومل تفرض احلكومة بشكل عام حظراً 

 . " إسرائيل " على سفر مواطنني آخرين إىل    أ�ا فرضت حظراً   على الرغم من 
أكثر عداء  — من وجهة النظر اإلسرائيلية األكادميية — شيعي لليهودية يبدو لكن املنظور الديين ال  . و 

 هلا من املنظور السين. 

 *** 
من االستعصاء    اً ن هناك نوع أ   Rusi Jaspal29بريطانية لروسي جاسبل    كادميية أ تكشف دراسة  و 
التماهي مع اهلوية  يران لإل  القدرة على  اليهود يف فلسطني يف  اإلسرائيلية على حساب هويتهم  يني 

األ  القائمة على حبث ميداين  اإليرانية  الدراسة  اليهود  أ صلية، وتشري  بني  الظاهرة واضحة  ن هذه 
 ". إسرائيل " % من سكان  4– 3والذين يشكلون ما بني    " إسرائيل " اإليرانيني يف  
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 : اخلالصة
 

ميكن حتديد مؤشرات الصور الذهنية لطريف العالقة 
 اآليت:يف 
لو حسبنا الفرتات التارخيية اليت تغلب فيها التضاد   .1

بني اليهود واإليرانيني سنجد أ�ا أوسع يف االمتداد 
 الزمين من فرتات التناغم بني الطرفني. 

من جانب آخر، شكل البعد الديين اإلسالمي يف   .2
لشيعي هذا التضاد يف الصورة  الثقافة اإليرانية أحد األعمدة الرئيسية هلذا التضاد، كما عزز املذهب ا

 الذهنية حول اليهود. 

 تشكل العالقة اإلسرائيلية األمريكية أحد أركان تكوين الصورة اإليرانية.  .3

شكلت الثورة اإليرانية يف الصورة اإلسرائيلية إليران نقلة يف تعميق التضاد بني الطرفني، وأسهمت  .4
 تكريسها. أدبيات املذهب الشيعي املعاصر يف 

ن التقدم العلمي يف إيران قياساً لإلقليم، مبا فيه "إسرائيل"، نقطة قلق قوية للنخب اإلسرائيلية، وهو  إ .5
والسلطة،   النخبة،  لدى  "إسرائيل"  األول على  اخلطر  إيران  العالية العتبار  النسبة  انعكس يف  ما 

   واجملتمع اإلسرائيلي.
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