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  :الملخص

 إسخائيلو  األمخيكيةقامت خالليا الػاليات الستحجة  التي، و كػنتخا إيخانفزيحة 
ة العخاقية مقابل إشالق سخاح الخىائغ اإليخانيثشاء الحخب أ يخانإل العدكخي  بتقجيع الجعع

 األمخيكيةاإلدارة  إعالناألمخيكييغ الحيغ تع اختصافيع بػاسصة جساعات شيعية لبشانية رغع 
وكان  ،9979زمة الخىائغ األمخيكييغ عام بدبب أ إيخانمع  العدكخي وقف التعاون 

ا ىػ تجميخ قػة العخاق العدكخية حتى ال تسثل تيجيج   إيخانخخ مغ دعع الغخض اآل
تذكيل لجان تحقيق  إلىوقج أدت ىحه الفزيحة  .الحخب فيحالة انترارىا  في سخائيلإل
 األمخيكيدانتيع مثل وزيخ الجفاع إليغ األمخيكييغ واستقاالتيع بعج دانة العجيج مغ السدئػ إو 

وغيخىع مغ السدئػليغ  األمخيكي القػميمدتذار األمغ األسبق كاسبخ وايشبخجخ و 
قات بجاية التحكي فيأنكخ  الحي، رونالج ريجان األمخيكييع الخئيذ مقجمت فيو  ،األمخيكييغ

وقج قام  عاد مخة أخخى وصخح أنو ال يتحكخ.، ثع يخانإل األسمحةا ببيع مخ  أنو أعصى أ
، وكان وقت الفزيحة األب بالعفػ عغ ىؤالء السدئػليغ جػرج بػش األمخيكيالخئيذ 

  .الفزيحة فيدور لو  نكخ أيا لمخئيذ وأنائب  

  



 0202 سبتمبر( األولوالخمدون )الجزء الدابع  لعددا                                  مجلة بحوث الذرق األوسط

- 666- 

Abstract: 

The Iran Contra scandal, during which the United States and 

Israel provided military support to Iran during the Iran-Iraq war in 

exchange for the release of the American hostages who were 

kidnapped by Lebanese Shiite groups despite the US administration's 

announcement to stop military cooperation with Iran due to the 

American hostage crisis in 1979, and the other purpose was One of 

Iran's support is the destruction of Iraq’s military force so that it does 

not pose a threat to Israel in the event of its victory in the war. Former 

American Casper Weinberger and the US National Security Adviser 

and other American officials, led by US President Ronald Reagan, 

who at the beginning of the investigations denied that he gave an order 

to sell weapons to Iran, then returned again and stated that he did not 

remember 0, and US President George Bush Sr. pardoned On the 

authority of these officials, the time of the scandal was a vice 

president, and he denied any role in the scandal. 
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 :تمهيد

 األمخيكيةمغ محاور الدياسة  اميس  ا كػنتخا محػر   - إيخانمثمت فزيحة 
 اإلدارةنيا أضيخت كحب ، كسا إالسخاوغة والخادعة نحػ مذاكل مشصقة الذخق األوسط

 في إسخائيل لعبتو الحي الػقحوبيشت الجور  السشصقة العخبية، فيعمى حمفائيا  األمخيكية
 األمخيكيةدارات دى تدتخ اإلأتجاه دول مشصقة الذخق األوسط و  األمخيكيةالدياسة 

ضيار دورىا أية مذكالت أو إ في إسخائيلالستعاقبة عمى ذلظ الجور بغيو عجم تػريط 
 .األمخيكيو  لجى الخأي العام العالسي الػقح

  الدراسة:مذكلة 

تكسغ مذكمة الجراسة في أنيا تتشاول مػضػع ا ذا أبعاد مختمفة سياسية 
نو مغ السػضػعات التي قمت فييا الجراسات التاريخية وإن إوعدكخية، كسا  واقترادية

وىحا يحتاج إلى اإللسام بالسشاىج العمسية لمعمػم  ،كثخت فيو الجراسات الدياسية
ال إلظ فإن ىشاك مذكمة أخخى لمجراسة السػضػع. كح السختمفة السداِعجة لجراسة ىحا

فخاج عغ أفخج عغ بعزيا ولع يتع اإل التيبتمظ الفتخة و وىي مذكمة السرادر الخاصة 
األرشيف  فييتعحر البحث حيث  ,األمخيكي القػمياألمغ  اآلخخ لجواعيالبعس 

نجرة في مرادر تمظ  حيث يعانى ،عغ مرادر لتمظ الجراسةالقػمي السرخي والعخبي 
رشيف البخيصاني األاول الباحث التغمب عمييا باالعتساد عمى ح التيالجراسة، و 

ىحا فزال  عغ السرادر غيخ التقميجية وفي  ،والجوريات السحمية والعالسيةواألمخيكي، 
ذاعة البخيصانية وبعس صجرت عغ ىيئة اإل التيالػثائكية الفيميسية  مقجمتيا الجوريات

تشاولت  التياألشخوحات السختمفة ، باإلضافة إلى األمخيكيةالسحصات التميفديػنية 
 .السػضػع مغ قخيب أو بعيج
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 :أهمية الدراسة

 األمخيكيةتاريخ العالقات  في اميس  تكسغ أىسية الجراسة في أنيا تتشاول مػضػع ا 
يشل حطو مغ الجراسة مغ جانب السعشييغ بكتابة  فييا لع اإلسخائيمية والجور اإليخاني

 اإليخانيو  اإلسخائيميو  األمخيكي الجراسة عجم تصابق السػقف الخسسي حيث تطيختاريخ. ال
 الستعاقبة عمى األمخيكيةاإلدارات نيا تطيخ تدتخ كسا إ لػاقع العالقات بيغ تمظ الجول،

قج  إسخائيلو  إيخانأمخيكا و  ةالجول الثالث.فالعالقات بيغ فزائح العسل الدخي  فيالستػرشيغ 
حطيت بقجر مغ قج  التيالسشصقة و  فيتغييخ السػقف الجيػستخاتيجى  فيا ا رئيد  لعبت دور  

، في حيغ تفتقج السكتبة التاريخية إلى دراسة سياسية فقط الجراسات التي جاءت في مجسميا
 ، سػاء كانتغييخ تػازنات السشصقة لرالحيا في اإلسخائيميتاريخية تيتع بتشاول الجور 

 ةاإليخانيالعخاقية  ، وكحا تأثيخه عمى مجخيات الحخباعدكخي  اقترادي ا أو سياسي ا أو 
 ات السختمفةحتاج اإللسام بو إلى البحث في وحجات مختمفة مغ األرشيفإوتبعاتيا، والحي 

مكغ الػصػل إليو مغ الػثائق أعسا  ال  ، ىحا فزالسحمية واألجشبيةوتسذيط الجوريات 
 قترادي  الجور االكحلظ تدعى الجراسة إلى الكذف عغ .األمخيكيةالبخيصانية والعبخية و 

ىحا فزال  عغ تأثيخىا الدياسي عمى العالع  ،الرخاع في والدياسي والسخابخاتي
 العخبي، وتػازن القػى في السشصقة، وإعادة رسع الخخيصة الدياسية لمسشصقة.

 تداؤالت الدراسة:و فرضيات 

 التالية: سئمةتدعى الجراسة إلى اإلجابة عغ األ
التأثيخ عمى مجخيات ونتائج االنتخابات الخئاسية  في اإليخانيشبيعة الجور  -9

لمخئيذ األمخيكي  االنتخابيةوكحا التفاىسات بيغ الحسمة  ،9989 في األمخيكية
 ؟بان فتخة االنتخاباتإ ةاإليخانيوالحكػمة  ريجان

 ؟الػاليات الستحجة عمى مرالحيا حتى وإن أضيخت عمشا عكذ ما تفعل تقايسكيف  -2
 ؟إسخائيلوالػاليات الستحجة و  إيخانمالية العالقة بيغ  -3 
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تمظ العالقات وشبيعة تمظ  فيأخخى كػسيط  دوال  الػاليات الستحجة ىل استخجمت  –4 
 ؟الػساشة

 :حدود الدراسة

 إيخان فيسالمية ما بيغ انجالع الثػرة اإلتتسثل حجود الجراسة في الفتخة السستجة 
عامي الػاليات الستحجة ما بيغ  فيحتى تػلى جػرج بػش األب مقاليج الخئاسة 

(9989 – 9992.)  
 منهج الدراسة:

ستقػم الجراسة باألساس عمى مشيج البحث التاريخي، واالتجاىات الحجيثة في  -
تفديخه وبخاصة التفديخ السادي لمتاريخ، والحي يفدخ األحجاث والػقائع في إشار 

أزمة إبان  مشصقة الذخق األوسط فيالتي جخت  الدياسية والجيػ سياسيةالتحػالت 
، ىحا عالوة عمى مشيج البحث في ةنياإليخاالعخاقية  الحخبو  األمخيكيةالخىائغ 

 العمػم الدياسية والعالقات الجولية.
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 :المقدمة

عساليا أ شخف عمى أعجتو لجشة أ عمى تقخيخ  األمخيكي القػمينػن األمغ ااستشج ق
ن ألاصبح أ:"أنو يو"، وجاء ف -Herbert Hoverسبق "ىخبخت ىػفخألا األمخيكيالخئيذ 

بجاية  .(9) "نحاربو ، وعميشا أنالديصخة الجولية فيىجافو أ  فييخ ا اللمػاليات الستحجة عجو  
جيشدتا" عمى ناسحققتو حخكة " الحيترار نالان" بأن اريجاقتشع الخئيذ " ،م9989مغ عام 

تذسل  نجالع ثػرةاإلى  يقج يؤد 9979عام  نيكاراجػا، فينطام الجيكتاتػر "سػمػزا" 
بشطام  شاحةلحكػمات دول ىحه السشصقة لإل العدكخي فقخر زيادة الجعع  ،مخيكا الػسصىأ

 يحطخ الحي ،ج"نبػالتعجيل " األمخيكيصجر الكػنجخس أ 9982عام  .(2)جيشدتاناحخكة الد
 .(3)نيكاراجػا فيعسميات عدكخية  الػاليات الستحجة أن يجعع في عمى كل وكالة

 ،جيت إيخانأو  ،كػنتخا–إيخان، عسمية ىع عسميات الحكػمة الخفيةأ ومغ 
سمحة إلى أباعت  التين اريج الخئيذ ، إدارةذكل مغ ثالثة أجداء مترمة ببعزياوتت

شالق سخاح مػاششيغ أمخيكييغ إ فيستخجام نفػذىا اثشاء حخبيا مع العخاق مقابل أ إيخان
، أما يخانإلة مػالية ين مغ قبل مميذيات شيعالبش فيتع اختصافيع وأخحىع كخىائغ 

بيا فقج شالبت مقابميا باسعار مختفعة ثع قامت  إيخان ناريج زودت إدارة التي األسمحة
البصل  كانو  .نيكاراجػا فيتحارب  التيبتحػيل السبالغ الفائزة إلى قػات الكػنتخا 

سبق "روبخت ألا األمخيكي القػمياألمغ  مدتذار الفزيحة في الخئيذ
لفتح  ناريج وراء دفع إدارة إسخائيلكانت  .Roberte Macverlin -"(4)ماكفخليغ

نجالع الحخب امشح  إسخائيلوقفت وقج  ،(5)ةاإليخانيالقشػات الدخية مع الحكػمة الجدػر و 
إلى  نارسميا الخئيذ ريجأ التي األسمحةىحا ولع تكغ صفقات  .(6) إيخاننب اإلى ج

، يخانإلسمحة أول شحشة أوصمت  األولى بل سبقو الخئيذ "كارتخ"، حيث ىي إيخان
جيسي ، وذلظ بعج خصاب الخئيذ "9981كتػبخ عام أ مغ 24 في إسخائيلعغ شخيق 

كػنتخا –إيخانوقج مثمت فزيحة  .(7) االنتخابية" ضسغ حسمتو Gemey Cartarكارتخ
 الخأيليو أنو قج خجع إ تياماالحيث تع تػجيو ، ناحكػمة الخئيذ ريج فينقصة تحػل 
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، (9)ستقالةالان عمى امعاونى ريجرغام العجيج مغ اكسا تع  ،(8)األمخيكيو  الجوليالعام 
 William" "يستقال كل مغ "وليع كيدا، حيث 9987التغيخات خالل عام  ستسختاو 

Casey"  و"كاسبخ وايشبخجخ"األمخيكية االستخباراترئيذ وكالة ، " Caspar 

Weinberger " شالق إضيخت بػادر ىحه الفزيحة حيشسا تع  وقج .(91)وزيخ الجفاع
، وبعجىا بشحػ م9986نػفسبخ عام  2 في ن،البش فيسخاح أحج الخىائغ السحتجديغ 

لتحديغ العالقات معيا  إيخانالت مع اتراجخاء إإلى  ناريج يعغ سع ، أعمغسبػعأ
 نػفسبخ عام 92ن البش في ؛مخيكييغ السحتجديغألاشالق سخاح الخىائغ إومحاولة 

ت نذخ حيث  .إسخائيلعبخ  إيخانإلى  األمخيكية األسمحةتدخبت أنباء شحشات م 9986
، عغ شخيق الػاليات الستحجة قج قامت خا مفاده أنخب   األمخيكية" "نيػزويظمجمة 
فخاج عغ الخىائغ ألامقابل  فيوذلظ  ،إيخانإلى  (99)أمخيكيةسمحة أرسال إب ،إسخائيل

، خالل الدعػدي، السميػنيخ (92)"خاشقجى ناعجن"وقج اعتخف  .نالبش فيمخيكييغ ألا
عجنان قام فييا " التيكػنتخا، و  –إيخانعسمية  فيتحكيقات فخعية جخت حػل دوره 

. ثشاء حخب الخميجأ يخانإل ية وأمخيكيةإسخائيمسمحة أبيع  في بجور رئيذ "خاشقجى
 يمامألاييتع بالفشاء  " Divid Kayumha " ""ديفيج كيسحى ، كانخخآلا عمى الجانب

 .(93) إسخائيمي –ى إيخانولع يتخل عغ فكخة ضخورة وجػد تعاون  ،إيخان، أى سخائيلإل

 "األردن بيغ "بخجشدكى فيجتساع تع ا إلى (94)"بشى صجر" أشار الخئيذكسا 
"Zbigniew Brzezinski " وصجام حديغ القػميدتذار الخئيذ كارتخ لألمغ م ،

 االستخباراتمجيخ وكالة  ،" Stansfield Turner "تيخنخوقج اعتخف "ستاندفيمج  ،(95)
  .(96) إيخانداخل  لمسعارضةإرسال شحشات أسمحة  في أمخيكيبتػرط  األمخيكية

 : يرانية إلسراييلإلاالمبيعات العدكرية 

حكع الذاه "دمحم رضا  تخجع أليام إسخائيلو  إيخانالسعخوف أن العالقة بيغ مغ 
مع . (97)يعتسج عمى الػاليات الستحجة اإليخانيالتدميح  نفذ الػقت كان في"، ي بيمػ 

https://www.google.com/search?q=%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B1+caspar+weinberger+jr.&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTJjTdU4gIxjSwMKzJKtKSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlbjm803lt_YfGMFkNyocLPjxvKbXTfbgNyNN3YBBZITiwsSixTKUzPzklKL0lOLFLKK9HawMgIArKVvj24AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjA4de_tvvnAhXx6OAKHbM5CVkQmxMoAjASegQIDxAE
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B1+caspar+weinberger+jr.&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTJjTdU4gIxjSwMKzJKtKSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlbjm803lt_YfGMFkNyocLPjxvKbXTfbgNyNN3YBBZITiwsSixTKUzPzklKL0lOLFLKK9HawMgIArKVvj24AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjA4de_tvvnAhXx6OAKHbM5CVkQmxMoAjASegQIDxAE
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حتجاز انيا بدبب اوجيخ  إيخاننقصعت العالقات بيغ ا إيخان فيسالمية إلاقيام الثػرة 
 فية لع يعج اإليخانينجالع الحخب العخاقية اولكغ مع  .(98)مخيكييغ بصيخانألاالخىائغ 
 أجلوواششصغ مغ  إسخائيلبجون تػسيع قشػاتيا مع  العخاقيصج الجير  إيخانمقجور 
بقاء عمى كافة إلامع ذلظ كان يتعيغ  األمخيكيقصع الغيار لمدالح و  األسمحةشخاء 

 فيو  .إيخانألن القشػات العمشية ستقػض مرجاقية  :سخية إسخائيلمع  تاالتراال
جشػب غخب  في" مجيشة "نيع بيب إلىأوصمت شائخة مغ تل م 9981كتػبخ عام أ

" "مشاحع بيجيغ اإلسخائيميا خالف رئيذ الػزراء أيز   .(99)لى شيخانومشيا إفخندا 
مل أمبيعات الدالح لصيخان عمى  إسخائيلنفت ؤ ستاو  ،"كارتخالخئيذ " تعيجاتو إلدارة

قبل مػعج  األمخيكيةػن بتدميع الخىائغ السحتجديغ بالدفارة اإليخانيأن يقػم  (21)
رونالج ئيذ "الخ  يمع تػل .م9981نػفسبخ  فيجخاؤىا إالسقخر  األمخيكيةنتخابات الا

ن إ، و األمخيكية األسمحةستؤنفت مبيعات ا  ، م9989يشايخ عام  21 في، "ناريج
يػليػ عام  98يػم الدبت السػافق  .(29)إبقاء الحطخ عمى السبيعات في ستسختا

، يالدػفيت تحاداال يراضأرجشتيشية " فػق أ، تحصست شائخة شحغ تجارية م9989
محسمة بالدالح بعج أن  إسخائيلو  إيخانتتشقل بيغ  واحجة مغ سمدمة شائخات كانت ىيو 

يشايخ  مغ العذخيغ في ،إلى الدمصة ناثخ وصػل "رونالج ريجأعمى ضمت شخيقيا. 
عامل مع الشطام الججيج كيفية الت فيبجراسات  األمخيكيةإلدارة ا، شخعت م9989عام 

 ةاإليخانيعمى ضخورة أن تبقى الدياسة  (22)كجت جسيع الجراساتأ، حيث إيخان في
 م9989عام  أغدصذ في ناذن الخئيذ ريجأ. (23)خاضعة لديصخة الػاليات الستحجة 

فخاج عغ إلجل اأمغ  (24) إيخانالدخية مع  األسمحةمغ صفقات  صفقةبتشفيح أول 
 الحيكان ىحا السذخوع  .نالبش فيسالميػن إلايحتجدىع السدمحػن  يغمخيكييغ الحألا

رسال إتقتخح  التيوائل الػثائق أ" مغ "روبخت ماكفخليغ القػمي أعجه مدتذار األمغ
، رئيذ الػزراء (25)عتخف "مشاحع بيجغ"ا  م9982يػنيػ عام  3. إيخانسمحة إلى أ

مغ إذاعة  إسخائيلوكان غخض . (26)بالدالح" إيخانتسج  كانت إسخائيلبأن " :اإلسخائيمي
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، م9982عام  .ياإلسالمو  يعغ العالع العخب إيخان ةىحه السعمػمات ىػ زيادة عدل
 ناعجنو ، (27)مخصط مع كل مغ "نيسخودى، آدولف شفايسخ فيشارك "ديفيج كيسحى" 

وبشاء عمى تػجييات  ،"الخسيشيلقمب نطام حكع  ناالدػدالسغخب، كيشيا و  فيخاشقجى 
دراسة سبل حل السذاكل الستعمقة  األمخيكية االستخباراتن، بجأت االخئيذ ريج

" "مخدخاى ىػد اإلسخائيمية، تمقى قائج سالح الجػ اإليخانيضػء اليدائع  فيو  .(28)إيخانب
 .(29)إيخان" لديارة ىنارافدشج يىاشس" اإليخانين ادعػة مغ رئيذ البخلس

  :نالبن فيمريكيين ألاالرهاين 

جتياح الا، وبدبب مػشغ لمصائفة الذيعية نامغ السعخوف أن جشػب لبش
ىمية الجائخة ألانب الحخب اناتيع بجاأن زادت معم 9982مغ يػنيػ عام  6في ،اإلسخائيمي

 إيخانا مغ ن أكثخ قخب  اأصبح شيعة لبش ،جتياحالا، وبدبب ىحا م9975مشح عام  نالبش في
مغ مذاة  9311 حػالي بإرسال األمخيكيالخئيذ  ، قامم9982عام  أغدصذ .الثػرة

كتػبخ عام أمغ  23 في .(31)إيصاليةندية و خ نب قػات فالحفظ الدالم بج األمخيكيةالبحخية 
 ستة وخسدػن  تعجدة الجشديات نتج عشيسان القػة مالبش فين اصابت ضخبتم أ 9983

ندحاب امسا أدى إلى  (39)األمخيكيةػن مغ مذاة البحخية ثالثن وتدعة و ائتامو  افخندي   قتيال  
ول حادث أوقع  نالبش في األمخيكيةل حادثة مذاة البحخية يقب .(32)ا القػات فػر   يباق

، حيغ يخانسالمية السػالية إلإلان بػاسصة مشطسة الجياد البش فياختصاف لألمخيكييغ 
 ،نجرسػن"آتيخى و  ،لػنذ فيكػ، ديفيج جاكػيدغ غ ويخ،ختصاف كل مغ "بشجامياقامت ب

، رئيذ ختصاف "وليام بػكمىا، تع بيخوت، وبعج ذلظ فيسػشيتجبخس ألامخاسمة وكالة 
فاوض قيسة مع ورقة ت يخانوىػ ما وفخ إل. (33)بيخوت في األمخيكيخكد السخابخات م

 ،األمخيكيةلمخئاسة االنتخابية ثشاء الحسمة أ .سمحةأإلبخام صفقات  إسخائيلالػاليات الستحجة و 
. (34)لكمسة رىائغ رنيغ مخيف خدخ فييا الخئيذ "كارتخ"، كان التيو  9981نػفسبخ عام 

بأن الصخيق  األسمحةصفقة  في إيخانمشجوب جػربا نيفار لن خاشقجى اعجن وقج ذكخ
ىػ ما أوجج ن البش فيولكغ حدب هللا  .ترال بػاششصغ يسخ عبخ تل آبيبلالالػحيج 
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أرادت روابط أوثق مع  إسخائيل، فػاششصغ أرادت تحخيخ الخىائغ، عالقة مثمثية متػازنة
" وشمب دخػل تجخل "شيسػن بيخيد .األسمحةوشيخان أرادت الحرػل عمى  ،إيخان

ثع  .إسخائيل، اكفخليغ" عمى فكخة الصخف الثالثمفػافق " إيخانتعاون سخى مع  في إسخائيل
. إيخانختبار لصيخان عبارة عغ شحشة أسمحة لسعخفة نػايا ا" إرسال بالػن اقتخح "بيخيد

 95تع شحغ الرػاريخ عمى عجة صفقات حتى و  ،خزخ لمخصةألاالزػء  ناريج أعصى
ويؤكج السخاقبػن أن ىشاك  .(35)شالق سخاح "بشياميغ ويخ"إسبتسبخ وىػ ما أدى إلى 

و عغ أ، وقج تع ذلظ برػرة مباشخة إيخانقج وصمت إلى  األمخيكيةاألسمحة شحشات مغ 
مقجمة الجول  في إسخائيلوبالصبع بخزت  ،وسيط عبخ يخانإل األمخيكيةاألسمحة شخيق دفع 

رسال إب ناشخع الخئيذ ريج م،9985فبخايخ عام  في .(36)األسمحة رسمت ىحه أ التي
رحالت سخية إلى  في وليفخ نػرثأ ي السقجم بحخ و  روبخت ماكفخليغ القػميمغ مدتذاره لأل

بمغ أ 9985شيخ يػليػ عام  في. إيخانمع  االترال فيا إلى التػسط با سعي  و ور أ
أن " وقتيا: األمخيكي القػميذار األمغ ، مدتروبخت ماكفخليغ يػن إسخائيممدئػلػن 

ول شحشة أة إلى اإليخاني"، أدت السبادرة مع واششصغ سياسييخيجون بجء حػار يغ اإليخاني
نب اإلى ج إيخانكدب  ناريج حاول نفذ الػقت في. (37)إيخانأمخيكية ترل إلى سمحة أ

 إلى 9985ا مغ بجاية عام عتبار  ا ، تع ذلظوبشاء عمى  ،السشصقة في اإلستخاتيجيمخصصو 
  .(38)السزادة لمجبابات  "،" تػ صاروخ مغ شخاز 2111قخابة  وصػل ،9986فبخايخ عام 

ميػن دوالر فقط، م عذخ اثشي حػاليثسغ ىحه الرفقة قج بمغ  يلاجسإيحكخ أن 
، وقج فدخ البعس عذخون مميػن دوالر ىية الحكيكية ألن الكيس ي؛وىػ رقع غيخ فعم

 الحي األمخيكينػن االدعخ بأنو نػع مغ التحايل عمى الق فينخفاض الػاضح الاىحا 
 ربعة عذخ مميػن أية صفقة سالح قيستيا فػق أبأن يصمع الكػنجخس عمى  ييقز
، (39)سايخوس ىاشسى مع ،، نسخودى وشفايسخناعجن اجتسعم 9985بخيل عام أ .دوالر

 إيخانرئيذ وقتيا و  اإليخانين ارئيذ البخلس (41)ىنارافدشجكبخ ىاشسى أعمى  ابغ عع
ة يمكانإيغ ببحث اإليخانيوقج قال سايخوس أنو مكمف مغ جية السدؤليغ  ،فيسا بعج
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بالبجء  اإليخانين الشرح إلى السدؤل اعجن وقج قجم ،(49)مع واششصغ تاالتراالتججيج 
وقفتيا أ التيستئشاف مبيعات الدالح اتخيج  إيخانأن  يىاشسوضح سايخوس أ ،إسخائيلب

حخبيا ضج  في إيخاناجيا تحت التيو  شاء عمى شمب مغ الػاليات الستحجة،، بإسخائيل
 في ينارافدشج يبتجخل ىاشس اإليخاني األمخيكيبجأ الغدل  ونتيجة لحلظ ،"العخاق

، تتعسقا بجأت العالقات التدميحية ـ وبعجى نالبش فيشالق سخاح الخىائغ السختصفيغ إ
، رئيذ وزراء (42)"بيخيدشيسػن " "أن :م9985يػليػ عام  4 في نافقج ذكخ ريج

أن تتقايزا الخىائغ  إسخائيلعمى الػاليات الستحجة و  أن ،خصارهإ، قج تع إسخائيل
 " Oliver North " وليفخ نػرث"أتع تعييغ السقجم " .(43)بالدالح" نالبش فيالسختصفيغ 

 إيخانبدبب عجم الثقة بيغ  ؛معقجةاألسمحة عسمية بيع  لقج كانت .ا لمعسميةضابص  
ال تدمع صػاريخ "تاو"  إسخائيل، و حتى تدتمسيااألسمحة ال تجفع ثسغ  إيخان، فإسخائيلو 

 األمخيكية، أشمق سخاح الخىيشة م9985سبتسبخ عام  5 في ،حتى تكبس ثسشيا
ستقالة مدتذار األمغ اعغ قبػل  عالنإلاتع  9985سبتسبخ عام  4 1" "بشجاميغ ويخ

 " نجكدتخ"ابػ جػن دعا " م9985عام  سبتسبخ 7. ""روبخت ماكفخليغ األمخيكي القػمي
John Poindexter "  في إيخانجتساع حػل اإلى  ،الججيج القػميمدتذار األمغ 

، فكخة وزيخ الخارجية " George Shultz " شػلتد"جػرج ، عارض "بيسألاالبيت 
ل ييغ أنو يسكشيع خصف الشاس مقابيخانشارة لإلإ يا تعصألني ؛مقابل الخىائغاألسمحة 

أن الفكخة عخضت الػاليات الستحجة ":الجفاع فائجة، وقال "كاسبخ وايشبخجخ"، وزيخ
ستسخار عسمية التفاوض ا فيتذجعت الػاليات الستحجة . (44)"إسخائيلو  إيخانالبتداز مغ 
يغ اإليخاني، فتقابل السدؤليغ الخىائغشالق بكية إا مشيا إلى سعي   إيخانالدخية مع 

 .(45)كبخ أ، وناقذػا سبل التعاون بذكل م9985كتػبخ عام أ 9 فيبجشيف  كانمخيألاو 
 ة، إلى تحدغ العالقمخيكييغألاستحػاذ الستدايج لقزية الخىائغ عمى عقػل الاأدى وقج 

  .يةسخائيمإلاو  األمخيكيةبيغ السخابخات 
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 " جارلػ"محدغ كان" ةاإليخانيرئيذ السخابخات  كان ،م9985نػفسبخ عام وفي 
muhsin kanjarlu " (46)ا مع عسيل السػساد "ياكػف نيسخودى "مجتسع   ،بدػيدخا، 

الخىائغ  عمى أمل تحخيخ يخانبغخض بيع سالح إل "يفارنانػشخجػرباوتاجخ الدالح "م
شيسػن بيخيد لمتعاون مع  اإلسخائيميبتفػيس مغ رئيذ الػزراء  نالبش فيمخيكييغ ألا

جتساع الاثشاء أو  ،بالخىائغاألسمحة السحاوالت الخامية لسقايزة  فيمخيكييغ أمدؤليغ 
ميخ حديغ مػسػى لخئيذ مخابخاتو  اإليخانيوصمت مكالسة تمفػنية مغ رئيذ الػزراء 

قيسة ليا، عمييا الدمغ وال صفقة الرػاريخ عفا أنخالليا خبخه أمحدغ كانجارلػ و 
ا ثسغ وىع قج دفعػا مقجم   ،يغ بالغراإليخانيبدبب شعػر  ؛بالخصأ ""نيسخودىشعخ 

لعسمية شحشيا  التختيب فيمخيكيػن ألاصفقة ساىع  ىي"، و ية صػاريخ شخاز "ىػكناثس
رىائغ أمخيكييغ  شالق سخاح خسذإا إلى يز  أالرفقة  يوربسا تؤد .إسخائيلمغ 

وكخد فعل عمى الترخف  ،(47)حجىع مقابل صفقة سابقة أشالق سخاح إآخخيغ بعج 
 فيا ىحه الخحمة سبب   كانتو  ،حتجاز شاقع الصائخة كخىيشةاب إيخانأن قامت  اإلسخائيمي

 إسخائيلالدخية بيغ  العالقات بصبيعة األمخيكيةمعخفة إدارة السخابخات السخكدية 
ثشاء أحجث  ن، فقجالبش فيمقابل الخىائغ األسمحة وصفقات  إيخانالػاليات الستحجة و و 

وثائق  في اتذفت الدمصات القبخصية تدويخ  اكمصار قبخص أن  فيىبػط الصائخة 
وقت  بيبآتل  فيالسػجػد ولف شفايسخ باد االترالب ،مالظ الصائخة ، فقامالصائخة

 السحسمة لمرشاديق الدمصات حالة فتح فيوأنو  خبخه بالكبس عمى الصائخةأو  ،قالعياإ
 وليفخأب االترال" بقام "شفايسخ ، وقجسخارىاأسػف يكتذفػن  السخاسميغ نإف ،األسمحةب

مشيا  وشمب ،السخكدية بإدارة السخابخات االترالب بجوره فقام ،وشخح لو السػقف نػرث
  .(48) سخار الرفقةأ مغ جدء كذف التجخل بعج

الخجال الثالثة بخجل آخخ يجعى  ستبجالا" بليحا السػقف قام "شيسػن بيخيد نتيجة
، وبعج خسدة أشيخ مغ 9986مايػ عام  .رىابإلا" لسكافحة ميخام نيخ"، مدتذار "بيخيدأ"
، الدابق القػمي مدتذار األمغ ،" Robert McFarlane ""ماكفخليغ"روبخت  ستقالةا



 الباحث/ حدين مختار أحمد سليمان                                               6764فضيحة إيران كونترا عام  

- 677- 

مايػ  25، يػم سياسييغ وافقػا عمى حػار اإليخانييشج كدتخ "بأن اأخبخه خميفتو جػن بػ 
 ،(51)ينارفدشج ي مدتذار  أحج" دىاأب نجف دىاعمى ى (49) قابمو" ،يخانإل ماكفخليغ سافخ

 ماكفخليغشمب  بدبب ؛غائالخى سخاح شالقإ بذأن تفاقا إلى الػصػل في فذل المقاء وقج
 بعس التيارات الدياسية ىشاك خخ كانآلاعمى الجانب . واحجة مخة يعسخاح شالقإ

شائخات  مغادرة يامأب عقب ذلظأ . (59)عطسىنة اخي ىحا التفاوض فيتخى  التي ةاإليخاني
 تع أن الديارة ليحه ، ونتيجةإسخائيل وبتختيب مع إيخان إلى سمحةأ شحشة تحسل شحغ

  ".ديفج جاكػبدغ"و "ذ جيشكػنالػر " قذلا :رىيشتيغ ىساشالق سخاح إ

مبادلة  مكانيةإب الستحجةلمػاليات  تمػح بجأت قج ،م9986عام  وائلأ إيخان وكانت
 عذخون و  حجىإمجسػعو  ما إيخانتدمع  إلى مرادر السعمػمات وتذيخ. (52)الدالح بالخىائغ

كتػبخ عام أ –ع خالل الفتخة السستجة مغ فبخايخالرش أمخيكيةمعجات عدكخية و  سمحةأشحشة 
وقج شحشت معطع ىحه  ،ة مختمفة حميفة لمػاليات الستحجة، عغ شخيق مرادر دوليم9986

 بشجر عباسشاىبياور و  يميشائ إلى اإلسخائيميشجود أمجادات البحخية مغ ميشاء إلا
يجاعيا إوتع  (53) إيخانمغ  األسمحةن اثسأاستمست الػاليات الستحجة  مايػ 25 فيو  .يغاإليخاني

، الكػنتخا يالسبمغ لرالح متسخد (54)عمى أن تػضع فػائج حدابات  ي بشظ سػيدخ  في
" ي هللا مشتطخ  يةآ" ،يغاإليخانيحج رجال الجيغ أزعج أوقج  .(55)السػالية لمػاليات الستحجة 

 المبشانيعمى صمة بحدب هللا  كان الحيو  ،م9986عام  "يىاشس يدلى بو "ميجأترخيح 
 يكبخ ىاشسأعمى  يقػم بيا التيعغ الجيػد الدخية  افذى سخ  أن، حيث افغألاوالسجاىجيغ 

رار نتقع أنا، وقج (56)إسخائيل، وبػساشة مغ الػاليات الستحجة سمحة مغألذخاء  ينارافدشج
ية ناالمبش الذخاع ، إلى مجمةقام بيا ماكفخليغ التير الديارة سخاأفذػا أ" بأن ي"ميجى ىاشس

، فجخ السػقفناو  (57)لصيخان  أمخيكيل ئػ شارة إلى زيارة سخية قام بيا مدإلايتزسغ  الحي
 .(58) إيخان فيىحه الفزيحة نتيجة لرخاع سمصة داخمى  فيالدبب  وىكحا كان

 األمخيكي ياس، يكػن قج خالف القخار الخئناولكغ خصػرة السػقف ىشا أن ريج 
السحكسة  وكانت يخانإلاألسمحة بحطخ ترجيخ  ييقز الحي، و م9979عام  فيالرادر 
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بشػك  فيجيت  – إيخانالػثائق الستعمقة بػدائع  ا بتدميعصجرت حكس  أسػيدخا قج  فيالعميا 
  .جيت – إيخانفزيحة  فييغ الحيغ يحققػن مخيكيألاسػيدخا لمسدؤليغ 

 :" Christian Science Monitor " سايشذ مػنيتػر" ناكخستيوذكخت صحيفة "
 في، الحيغ كمفػا بالتحقيق األمخيكيالشػاب بالكػنجخس الذيػخ و  يمجمد يأعزاء لجشت أن"

 ،(59)إسخائيل، ليجشبػا أنفديع غزب إسخائيلتفادوا معخفة دور  ،جيت – إيخانفزيحة 
 الحيب، ألا، الخئيذ فيسا بعج جػرج بػش فمت مغ الدؤال ىػ الشائبأ الحيوكان الػحيج 

  .جيت – إيخانثشاء عسمية أو ما فعمو أ، رفس الكذف عسا يعخفو

  :العربيةكونترا على الدول  – إيرانتأثير فضيحة 

ب الػاليات ناأن ذلظ مغ قبيل الغجر مغ ج ا رأتألني ؛استاءت القاىخة
نػفسبخ  95بتاريخ  "مبارك"حدشي رسالة لمخئيذ  نارسل الخئيذ ريجأوقج  .(61)الستحجة

والخئيذ  بغ شالل" ممظ األردن حديغ"السمظ  لقاء بيغأثشاء  في. (69)م9986عام 
 تاالتراالنة ادإ ن عمىا، اتفق الدعيسم9986شيخ نػفسبخ عام  في ،مبارك حدشي

 في، فاإليخاني ما عمى الجانبأ .(62)الػاليات الستحجة و  إيخانجخت بيغ  التيالدخية 
بػاقيع أ"لقج بثػا مغ  :بترخيح جاء فيو الخسيشيدلى أ، م9986شيخ ديدسبخ عام 

، مدتيجفيغ بحلظ عدل الذعػب العخبية عغ إسخائيلب إيخانتيسة مفزػحة بذأن عالقة 
كػنتخا لتذكل ضخبة لسرجاقية الحكػمة  إيخانىحا وقج جاءت فزيحة . (63)"إيخان

 تاالتراالا ب" مدبق  الخسيشيات الستحجة، وسػاء عمع "عجائيا لمػالي فية اإليخاني
ا ما ذكخه يز  أ .(64)و لع يعمع بياأ ،األمخيكيةة و اإليخاني، والرفقات بيغ الحكػمتيغ

بأنيا  إيخان"أن الحيغ يتيسػن  :الخسيشي، تمسيح "ىيسالم سيج خدخو شاإلا"حجة 
صالة أثارة الذبيات حػل كاذيب إلاأل، فأنيع بحلظ يشذخون إسخائيلسمحة مغ أاشتخت 

 .(65)سالمية اإلالثػرة 
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شخاء  شأن في اإليخاني تعامل بيا الجانب التييجابية إلايبقى ىشا أن نذيخ إلى  
 "Times"" جختيا مجمة "تايعأثشاء مقابمة أو ، م9981عام  في، فاألمخيكيةاألسمحة 
 :عمى سؤال الخسيشي، رد م9981عجد يشايخ عام  في، نذخت الخسيشيمع  األمخيكية

، رد ؟"األمخيكيةسمحة مغ الػاليات الستحجة أىل يسكشكع السػافقة عمى شخاء "
ن إ، فا عمى ذلظوخالف   بسرالح السدمسيغ،صفقة تزخ  يةأ"أنشا نخفس :قائال الخسيشي

، الجوليوعمى السدتػى  .(66)"شاصالح فيية روابط تجارية ستكػن مقبػلة لى ما دامت أ
ميخائيل جػرباتذػف  الدػفيتيواششصغ، بيغ الخئيذ  فيقر لقاء القسة السشعقج فقج نا

 قرة نيكاراجػا وكان، 9987ديدسبخ عام  91 – 7السجة مغ  في ناريج األمخيكيو 
مخيكا أ فين قج اقتخبا مغ بعزيسا حيشسا قبل كل مشيسا مذخوع الدالم االجانب

  .(67)م9987عام  أغدصذ عذخ مغ الحادي فيالػسصى السػقع 
 : مغزاهاو  لطهران األمريكيةالمعدات و  األسلحةنعكاسات العدكرية لذحنات ال ا

بكدخ الحطخ السفخوض عمى بيع الدالح  األمخيكيمسا ال شظ فيو أن القخار 
القخار  ذا كانإ، و األمخيكينع القخار اجخاىا صأمغ واقع حدابات دقيقة  لصيخان قج جاء

، فقج سبق ذلظ القخار قخار آخخ اجاء متأخخ   ا قج" عدكخي  الخسيشيبجعع " األمخيكي
بالقمق أنيع وججوا  إسخائيلوقج ضاعف مغ شعػر  .(68)م9979عام  فيتخح اي إسخائيم

، عاجدة عغ تحقيق ثشاء الحخب مع العخاقأ إيخان فياستثساراتيع الدياسية والعدكخية 
  .(69)تياء الحخبنامخامييا بعج 
 : Tower Commission لجنة تاور

خ نذاء لجشة لمشطإن عغ اأعمغ الخئيذ ريج ،م9986عام  نػفسبخ 95وفي 
ول أا مغ وقج بجأت المجشة عسميا اعتبار   ،تاور"بخياسة الدشاتػر "جػن  السدألة في

ديدسبخ عام  2 فيمام المجشة أ ناريج ، وقج مثل الخئيذم9986ديدسبخ عام 
 كان ناريج ضيخ أنو ، ىحه القزية فيحػل تػرشو  أسئمةى جابة عم، لإلم9986
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ذكخ  التيبو و  (71)شالع عمى مفكخة السالحطات الخاصة الاعمى عمع بالرفقة بعج 
أنو مغ ":كسا شيج "نػرث" .(79)" إيخان" لقج وافقت عمى بيع قحائف تػ إلى :فييا

 فيمػال ألاكتذاف تحػيل ا، ولكغ تع يكػن الخئيذ عمى عمع بالتحػيل" السفتخض أن
وزارة  فيعشجما وجج مدئػل  ، وذلظم9986نػفسبخ عام العذخيغ مغ شيخ و  يناالث

، محكخة الحقائق يالعام لتقر يجخاه السجعأ الحيالتحقيق  في، يعسل كسداعج العجل
كل مقابمة يجخييا فخيق  ، كانتغ التقصيع، وقبل اكتذاف السحكخةتحػيل تع تيخيبيا م

، كتذاف محكخة التحػيلا، ولكغ بعج لتابع لمسجعى العام بحزػر شاىجيغالتحقيق ا
عجة مقابالت مع جخاء إيث قام بسفخده ب، حمغ قبل ي يجخ  خخج الشائب العام عسا كان

وليام و  ، نائب الخئيذ جػرج بػش، جػن بػيشجكدتخ، ماكفخليغ،ناكل مغ الخئيذ ريج
دلى فيو أم 9986نػفسبخ عام  25 فيا ا صحفي  العام مؤتسخ   وقج عقج الشائب .كيدى

مػال لمكػنتخا ألاأن عسمية تحػيل " :اترخيحات غيخ صحيحة حػل التحقيق جاء فييب
 أنن:"امام ىحه المجأ "وقج شيج "جػن بػيشج كدتخ ."عمع الخئيذ قج حجثت، ولكغ بجون 

  ."الخئيذ لع يكغ عمى عمع بالتحػيل

 لمجشة يالتقخيخ الشيائ نا، تمقى الخئيذ ريجم9987فبخايخ عام  26 فيو 
ة نامألانة اكػنتخا قج اتدست بخي – إيخان، أن قزية استشتج مغ التحقيق وقج. تاور

 وليفخ نػرث"، "جػن بػيشج كدتخ"،أالتقخيخ كل مغ " نتقجا كسا. والدخية السفخشة
لع يكغ لجيو معخفة  ناريج أن الخئيذ" "كاسبخ وايشبخجخ"، كسا قخرت لجشة "تاور":و

وليفخ أكػنتخا ىػ  – إيخانقزية  في ي الذخز السخكد  ثبتت المجشة أنأكسا  ،بالشتائج
وليام  األسبق، بإالضافة إلى ذلظ تعتقج المجشة أن مجيخ السخابخات السخكدية (72)نػرث
وقج شيج . نػن اوقجم لو التػجيو لسفيػم مشطسة سخية خارجة عغ الق نػرث شجع كيدى

 مغ الجشخال كيدى كل ، كسا جمبنػرث كيدى الػثيقة مع بعالقة العجيج مغ الذيػد
دركت أن أن التحقيق اغيخ أن لج .السشطسة الدخية في البخت حكيعو  ريتذارد سيكػرد

  .كميا مغ نػرث فقط يتأت وليام كيدى دلة الستعمقة بجورألا
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عمى عمع  لع يكغب ألا George Bush"(73)" جػرج بػش"" الخئيذ ن نائبإكسا 
مغ ي أولكغ لع يتحكخ  ،إيخان، وقج حزخ نائب الخئيذ عجة اجتساعات بذأن بالتسػيل

عادة إ أنو ال يعخف عسمية " التحكيقات: فيالسذاركيغ وجية نطخه، كسا ذكخ "بػش" 
، ألن كػنتخا – إيخانقزية  في نا، ماذا عغ دور الخئيذ ريجمجاد" والدؤال السخكدى ىػإلا

مػت وليام كيدى ضافة إلى إلا" بوليفخ نػرثأ"و لػثائق مغ قبل "بػيشج كدتخ "تسديق ا
وقال . و لع يكغ يعمع بالتحػيل"أن" ":ناكسا أعمغ الخئيذ ريج، تخك سجل غيخ كامل

قال الخئيذ  وقج. يعخف"ولكشو افتخض أن الخئيذ  ،أنو لع يخبخ الخئيذ" :"نػرث"
 ، وأنساس لياأالخىائغ ال  مقابل يخانإلاألسمحة مبيعات  أن التقاريخ عغ" :لمجسيػر
سػيدخا قج  فيالسحكسة العميا  وكانت ".الخىائغ مقابلاألسمحة ب لع تتاجخ الستحجة الػاليات

 (74)بشػك سػيدخا لمسدؤليغ فيجيت  – إيخانالػثائق الستعمقة بػدائع  ا بتدميعصجرت حكس  أ
وقج  .رباحيا لثػار الكػنتخاأجيت وتحػيل  – إيخانفزيحة  فييغ الحيغ يحققػن مخيكيألا

، ليو معمػمات خاشئةإقجمػا  ناريجالخئيذ  يبعس كبار مداعج كذفت التحكيقات أن
، بسثل ىحا العسلمتشاع عغ الكيام الاو أ يخانإلاألسمحة واتخح قخار حػل تقجيع شحشات 

وراء تقجيع الكثيخ مغ السعمػمات السزممة إلى الخئيذ  كانت إسخائيلكجت التحكيقات أن أو 
 األمخيكيوزيخ العجل إدالء ومع بجاية . ةاإليخانيعغ نتائج الحخب العخاقية  األمخيكي

مام لجشة التحقيق أبذيادتو حػل الفزيحة  "Adwin Misaa ""يدويغ ميدأ"
عغ محاولة قادىا  األمخيكيةبيس ما نذختو الرحف ألاالبيت  ىف، ن(75)بالكػنجخس

شيخ  فيافيا نكذاقميمة مغ  خفاء وثائق وتفاصيل الفزيحة بعج أيامإل ناالخئيذ ريج
مام أوليفخ نػرث أ مثل السقجم م،9987يػليػ عام الدابع مغ . (76)م9986نػفسبخ عام 

 بيغ "نػرث" أسئمةجشة دارت مام المأشيادة نػرث  فيو  ،الكػنجخس فيلجشة تحقيق 
دعت  التيسباب ألامغ بيغ  ىل كان" نػرث: سأل الحي كبيخ السدتذاريغ، "ارثػر ليسام"و

 كانت إسخائيلن إ احدش  " جاب "نػرث":، أدولة تبيع الدالح؟" ياأن إسخائيلإلى تػريط 
 .األمخيكيةحاجة لسداعجة مغ الحكػمة  في، ولع تكغ متػرشة بالفعل
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عمى عمع  ناريج الخئيذ ىل كانجاب "نػرث" عمى سؤال المجشة "أكسا 
مػال أعمى عمع بسػضػع تحػيل  ناالخئيذ ريج أنو ال يعمع أن كان":بالسػضػع؟ بقػلو

وليام  غ مجيخ وكالة السخابخات السخكديةلكو  ،ثػار الكػنتخا إلى يخانإلاألسمحة بيع 
 98 في .قبل فتخة قريخة في" قج تػ كان "كيدىو  ،ق عمى ذلظ التحػيلقج صج كيدى

أن الخئيذ " ذكخ تقخيخ الكػنجخس:، لتحكيقاتنياية ا في، و م9987نػفسبخ عام 
الخئيذ ال ذا كان إ، و (77)قام بو معاونػه الحيثع آلايتحسل السدؤلية الشيائية عغ الفعل 

كسا  .(78)و يتحسل مخالفات مداعجيو"نإف ،القػمياألمغ  يعخف ما يفعمو مدتذارو
خصار الكػنجخس، قبل بجء العسل إلتذتخط  يالػشش نػن األمغاوصت المجشة بتعجيل قأ

ا. (79)ي الدخ  مكتب  األمخيكيالعام  ي، أمخ السجعم9986نػفسبخ عام  26بتاريخ  أيز 
ديدسبخ  99وفي  .كػنتخا – إيخانقزية  فيتحقيق  ءببج ،FBIلى االتحكيقات الفيجر 

 ا مدتقال  ر  تذادم " Lawrence Walsh " "ذ والرنالػر تع تعييغ " م9986عام 
نة لعجد مغ انفذ الػقت مشح الكػنجخس الحر في .التحقيق فيا لمسزى قجم  

جػن بػيشجكدتخ، و" آلبخت حكيع"  التحقيق مثل، نػرث، فيلذخريات السخكدية ا
، أصجرت م9988مارس عام  96وفي  .م9987م يػنيػ عامايػ و  ي شيخ  فيوذلظ 

 بػيشجكدتخ آلبخت حكيع، ضج نػرث،تيسة،  يغعذخ تيام، ثالثة و اىيئة السحمفيغ الئحة 
و محنب بأن عتخف حكيعا  ،تع عقج السحكسة لكل متيع عمى حجةوقج . ريتذارد سكػردو 

ثالث  في نة نػرثادإوتع  ،تيسة واحجة فيبأنو محنب  عتخف سيكػردا و ، تيستيغ في
نذ والر اركد السدتذار السدتقل لػر  قج. و خسذ تيع في ة بػيشجكدتخنادإوتع  ،تيع
ديغ سبعة مشيع وتع أ  ج ، وقتياكات جشائيةناشخاص آخخيغ بارتكاب أتيام لعذخة اال

، وعفا الخئيذ "جػرج بػش السخكدية االستخباراتوكالة  في، وىػ مدئػل رفس الثامغ
 م، قجم9993عام  أغدصذ 4 فيو  .عغ اثشيغ مغ الستيسيغ قبل محاكساتيسا األب"

ولئغ لصخت فزيحة  (81)ب"ألابػش لمخئيذ " يتقخيخه الشيائ نذ والرالػر  السدتذار
ن روح الذعب إ، تخكيا وراءه التيالسػاريث  نإ، إال "ناكػنتخا رياسة "ريج – إيخان
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، وخالل م9987مارس عام  4 فيو  .فزل عشجما يتخك السشربأستكػن  األمخيكي
وذكخت صحيفة . زاء الػضع القائعإعغ أسفو ن ا، أعخب ريجيخصاب تمفديػن

 ،األمخيكيالشػاب بالكػنجخس  ةأن أعزاء لجش" :األمخيكية" سايشذ مػنيتػر ناكخستي"
 .(89)"إسخائيلتفادوا معخفة دور 

 :قرارت اإلتهام

، الحشث باليسيغ لو كاسبخ وايشبخجخ، تع تػجيو تيستيغسبق ألاوزيخ الجفاع 
ديدسبخ  24 فيوقبل محاكستو  م9992يػنيػ عام  96 في ولكغ ،عخقمة سيخ العجالةو 

، عزػ مجمذ وليفخ نػرثأ األب"ا مغ الخئيذ "جػرج بػشتمقى عفػ   ،م9992عام 
 فيعخقمة التحقيق ػنية و ناغيخ ق نتو بقبػل مكافأةادإ، تع األمخيكي القػمياألمغ 

جػن بػيشج . نة مغ السالحقة القزائيةاتع إلغاء الحكع عشج مشحو الحرو  ،الكػنجخس
نة ادإلاحكام أنقس ، وتع نتو بخسذ تيعادإ، تع الدابق القػميمغ ، مدتذار األكدتخ

ورفزت لجشة مغ السحكسة العميا الشطخ  ،م9999نػفسبخ عام  95 فيالرادرة بحقو 
 فيو محنب عسال اعتخف بأنأ ، رجل آلبخت حكيع ؛ثشيغ إلى واحجاالقزية بأغمبية  في

 كان (82) ، وحكع عميو بعاميغ مخاقبة، وخسدسائة دوالر غخامةم9989نػفسبخ عام 
"، بألان، جػرج بػش ا، الخئيذ فيسا بعج ريجفمت مغ الدؤال ىػ الشائبأ الحيالػحيج 

صبح بػش أفقج  ،جيت – إيخانثشاء عسمية أو ما فعمو أ رفس الكذف عسا يعخفو الحي
ا ، وعمى الخغع مغ أنو أكج عمش  جيت – إيخانالججل حػل معخفتو بفزيحة  فيمذتبكا "

، وال سيسا الرفقات حجاثألاعمى عمع ب ، كاندور تشفيحىبجون ، خارج الحمقة وأن
وقج تع تػجيو  ،م9988فاز بيا عام  التييدتعج لمتخشح لمخئاسة،  ة، ولكشو كاناإليخاني

فخاج فيسا بعج عغ العجيج مغ إلاثع  المػم لو بدبب عجم الكذف عغ محكخاتو لمسحققيغ
كاسبخ وايشبخجخ"  ، مثل وزيخ الجفاعجيت – إيخانفزيحة  فيالذخريات الستيسة 

  .(83)فقط مغ بجاية محاكستو قبل أيام
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 يلمسحام يالتقخيخ الشيائفقج أشار  ،عغ ىحه الذخريات ونتيجة لمعفػ
واخخ أ فيف .غيخ متكاملا و مؤسف   إلى أن التحقيق الجشائى مع بػش كان" :السدتقل

جتساع بشائب الابشيتو  وليفخ نػرثأالكػلػنيل  "بمغ "عسيخام نيخأ 9986شيخ يػليػ عام 
نكفػرت امغ مجيشة فخ  إسخائيلشخيقو إلى  في نكا الحي، جػرج بػش األمخيكيالخئيذ 

 ، فقام نػرثتل آبيب شخيقو إلى في، بػش غادر السجيشة قبل السقابمةية، ولكغ نالسألا
جتسع عسيخام نيخ ا، وبالفعل إسخائيل فيعمى كل شىء  بػش شالعاب نيخ بالصمب مغ

وقج ذكخ  .م9986يػليػ عام  29يػم بالقجس السحتمة فشجق السمظ داوود  في وبػش
عالمو بسجخيات أعخب لشيخ عغ تقجيخه إل، كخيج فػلخ:"أن بػش بػش تقخيخ مداعج

عمى  نػرث محاكسة فيم 9989دالء بذيادتو عام لإل نيخ ستجعاءإتع  ."(84) رمػ ألا
 في ، وبيشسا كان "نيخ"م9988 عام نػفسبخ 31 فينو إغيخ  .كػنتخا– إيخان فزيحة

 ،العاصسة السكديكية، مكديكػ سيتى غخب كيمػمتخ يغئة وعذخ ام حػاليشائخة تبعج 
 الحيالذخز الػحيج  نيخ لقج كان .ورد خبخ وفاة نيخ مع ركاب الصائخة السحصسة

 .(85)ارئيد   انتخابوب بعج ألا جػرج بػش يدتصيع تجميخ

 " عادت تصلجيت – إيخانعغ أن فزيحة "فيػ ناتج  ،يالحكيق يالتحج أما 
تفاق الا فيا ا مباشخ  لعب دور   األببػش  تيام إلى أنبخأسيا مغ ججيج وتذيخ بأصابع اال

ة لتعصيل اإليخانيمع الحكػمة م 9981عام  فياالنتخابية وحسمتو  عقجه ريجان الحيالدخى 
نػفسبخ  مشح الخابع مغ األمخيكيةالدفارة  فيمخيكييغ السحتجديغ ألاشالق سخاح الخىائغ إ

حتجازىع إلى استسخار ا ي، حتى يؤداألمخيكيةنتخابات الخئاسة اإلى ما بعج  م9979عام 
، ي ر ، الحدب الجسيػ ريجان مػاجية في يدب الجيسقخاش، مخشح الحكارتخ ىديسة الخئيذ

 فيدور  يبذجة عمى أنو لع يمعب أ ويرخ بػش، يخانإلوذلظ مقابل أسمحة أمخيكية 
 م،9992 أكتػبخ عام 29 فيإلى أنو  األمخيكيةوتذيخ الػثائق . (86)تفاقية مغ ىحا الشػعا

 القػميمغ كػنتخا بتػجيو رسالة إلى لجشة األ – إيخانأن قام رئيذ لجشة التحقيق بقزية 
، " kurmilin"  " дворец Сенатский " "الكخمميغ" مجمذ الشػاب الخوسى في
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، فخدت المجشة الخوسية ىحه القزيةيصمب فييا السداعجة لمحرػل عمى معمػمات بذأن 
 فيجاء  قج. و م9993يشايخ عام  99، بتاريخ مػسكػ في األمخيكيةإلى الدفارة ببخقية 

مع مسثميغ  م9981عام  ، ثالث مخاتجتسع رئيذ حسمة ريجان، وليام كيدىا" قخيخ:الت
مجيخ وكالة  معباريذ ، مجريج و العاصستيغ في، وقج جخت المقاءات ةاإليخانيلمكيادة 

 ريجان بحث مسثمػ جتساعاتاال، وخالل جػرج بػش األب األسبق "C.I.A" ي.آي.أيوس
شيخان  فياألمخيكييغ  الخىائغحتسال تأخيخ اإلفخاج عغ ا يغ مػضػعاإليخانيالسشجوبيغ و 
السقخر إجخاؤىا  األمخيكيةنتخابات االإلى ما بعج م  9979نػفسبخ عام  4السحتجديغ مشح و 

 .(87)األسمحة ب إيخانوعج بتدويج  ىحامقابل  في، م9981نػفسبخ عام  4 في

الػاليات الستحجة بدبب عجد آلة الحخب و  إيخانبجاية التعاون بيغ وضح بحلظ 
اه الذاه اشتخ  الحي األمخيكيلمدالح  الحخيخةو  ا لشقز قصع الغيارنطخ   ؛ام العخاقة أماإليخاني

يحا ل ، كسا كانإسخائيلىحه التعاون عغ شخيق شخف ثالث، وىػ  ن، وكابيمػي دمحم رضا 
مخيكييغ ألافخاج عغ الخىائغ الغخبييغ و إلا، وىػ األمخيكيةلإلدارة  ون سبب ميعالتعا

تصمب  إيخانوىػ ما جعل  ،يخانعات شيعية تجيغ بالػالء إللبشان لجى جسا فيالسحتجديغ 
نكذفت ىحه العالقة الدخية ا، وقج ا التفػق عمى العخاق أثشاء الحخبيحقق لي الحيالدالح 

لكبار  األمخيكيةتيام مغ قبل لجان التحقيق بدببيا تع تػجيو اال التيبيغ البمجيغ و 
" وكان أفمت مغ االتيام فييا الخئيذ "ريجان ، بيشساستقالةالالسدئػليغ والحيغ أجبخوا عمى ا

" عام تو مثمسا حجث مع الخئيذ األسبق "ريتذارد نيكدػن إلى إقال يمغ السسكغ أن تؤد
 .بعج اتيامو بالتجدذ عمى خرػمو الدياسييغ فيسا عخف بفزيحة ووتخ جيت م9974
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 الهوامش

رأسيا  التيكػنتخا وأىسيا المجشة  إيخانفزيحة  فيحققت  التيتحكيقات لجان الكػنجخس ( 9)
. والمجشة الثانية بخياسة " 9987يشايخ عام  26الديشاتػر " جػن تاور " وصجر تقخيخىا بتاريخ 

  .9987نػفسبخ عام  93لى ىاممتػن " وصجر تقخيخىا بتاريخ 
  1 2197سبتسبخ  29 ،يعخب يس يب يب ،يتدمدل زمش ،كػنتخ إيخان( فزيحة 2)

(3) The Iran – Contra Report , Follwing Are Key Sections Of The 

Congressional Committee InvestigatingIran Contra Majority Report , 

Issued November 18, 1987.P. 12.  

 .2197سبتسبخ  29، يعخب يس يب يب ،يكػنتخا مدمدل زمش إيخانفزيحة ( 4)
(4) Ibid. 

دار قخشبة لمشذخ  ،إبخاليع العخيذ :مفاتيح لفيع حخب معمشة، تخجسة:ج( اآلن جخير، الخمي6)
 .949، صم9999، 9بحاث، قبخص، طاألوالتػثيق و 

، 9، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، ط، سمدمة الجراسات االستخاتيجيةي( قزايا الخميج العخب7)
 .957، ص م9982

األىمية ، دمحم محسػد دبػر :( جػرج شػلتد، محكخات جػرج شػلتد: اضصخاب ونرخ، تخجسة8)
 .283، ص م9994ردن، ، األلمتخجسة و الشذخ

(9) Rowland Evans And Robert Novan , "Baker:Regan,s Surrender " , The 

Washington Post( newspaper) , March 2 , 1987 , P. 11. 
الدياسة ، اإلسخائيمي العخبيوالرخاع  األمخيكي، الفكخ السحافظ إبخاليع عبج العديد السيشا( 91)

 .25، ص 9989، يشايخ 95, العجد األىخامالجولية، مخكد الجراسات الدياسية واالستخاتيجية ب
، مشذػرات جاك عيج الذاه الى جسيػرية آيات هللا، شيخان مريخ الغخب مغ ( نحيخ فشرة9)

 .966، ص م9988ط (،  1أراكل، فخندا، )د
وتاجخ  سعػدي ، مميارديخ(2197يػنيػ  6 – 9935يػليػ  25) عجنان بغ دمحم بغ خالج خاشقجي (29)

وعالقتو بالبشظ  كػنتخا - إيخانفزيحة  سالح مذيػر برفقاتو ونذاشاتو الغامزة. اشتيخ بجوره في
نو مذيػر إمغ القزايا الذائكة األخخى، كسا والعجيج  جوليبشظ االعتساد والتجارة ال االسفمذ حالي  

 .بعالقاتو في أوساط الصبقة العميا سػاء في العالع الغخبي أو العخبي
، دار 2ضػء الستغيخات اإلقميسية والعالسية، ج  في العخبي( يحيى حمسى رجب، أمغ الخميج 93)

  .946، ص م9999 ،، القاىخةالشيزة العخبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_-_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_-_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A


 الباحث/ حدين مختار أحمد سليمان                                               6764فضيحة إيران كونترا عام  

- 027- 

 .9989يػنيػ  29 – 9981فبخايخ  4ة اإلسالمية اإليخاني( تػلى رئاسة الجسيػرية 94)
مجمة  ،ةاإليخانيالحخب العخاقية  ،ممف الدياسة الجولية ،األمخيكياحتساالت التجخل  ،ي( ضياء زىج95)

 .86ص  ،9989يشايخ  ،63, العجداألىخاممخكد الجراسات الدياسية واالستخاتيجية ب ،الدياسة الجولية

(16) Bahramzadeh,Mohamed Ali ,The U.S Foreign Policy In The Persian 

Gulf (1968-1988): From Regional Surrgate To Direct Military 

Involvement, PH.D,The University Of Arizona 1993, PP156 -159 
، 9سمدمة الجراسات االستخاتيجية، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، ط ،العخبي( قزايا الخميج 97)

 .989، ص 9982
 – 99، مجمة دراسات تاريخية، العجد 9981ة اإليخانيالحخب العخاقية  فيقخاءة  ،سسيخ بيمػان( 98)

 216ص ،2115ديدسبخ  –، سبتسبخ 92
والػاليات  إيخانو  إسخائيل( تخيتا بارزى، حمف السرالح السذتخكة:التعسامالت الدخية بيغ 99)

 59، ص2118، الجار العخبية لمشذخ ناشخون، بيخوت، 9الستحجة، تخجسة: أميغ األيػبى، ط
 ،تدػية السشازعات الجولية مع دراسة لبعس مذكالت الذخق االوسط ،دمحم نرخ ميشا وآخخون ( 21)

 .357، ص2113يب، مكتبة غخ 
  .49 – 41ص ص ،4ية، جسخائيماإل األمخيكيةالعالقات الدخية ،مرخ العخبية، جسيػرية وزارة الجفاع( 29)
جامعة السمظ  ،كمية العمػم ،الػجو اآلخخ:ةاإليخاني األمخيكيةالعالقات  ،( ضيف هللا الزيعان22)

 .236ص ،9998،الخياض ،سعػد
(23) Saumal Segav , The IranianTriangl: The Untold Story Of Israels Role 

In The Iranian – Contra Affairs , New York: Free Press , 1988.p.137  
(24) Hammer ,Christopher , Historical Analogies AnThe Definition 

OfInterest. The Iranian HostageCrisis An Ronald Regan,s Policy Toward 

TheHostages In Lebanon,Political Psychology ,Vol. 20, No.2 ,June1999.  
 .9983 – 9977ية سخائيم( تػلى رئاسة الػزراء اإل25)

(26) The N ational Security Archive , 20 Years Of The 

Hostages:Declassified Documents On Iran And The United States , 

National Security Archive, Electronic Briefing Book NO.21 ,Published – 

November 5 ,1999 ,nsarchive @gwu:edu. 
نتاج إ في، ساعج اإلسخائيميسالح الصيخان  في، عسل م9997الػاليات الستحجة عام  في( ولج 27)

 إيخان، مسجوح عبج السشعع، ، انطخلصائخة الكافيخ، ثع عسل مدتذارا لذيسػن بيخيد إسخائيل
  .89ص ،نػم الحئاب ؟لساذا11

 السخجع الدابق. ،كػنتخا إيخان( فزيحة 28)
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 . 938، ص 2111عالم، القاىخة ، بيدان لمشذخ والتػزيع واإل9، طإيخان في( مأمػن كيػان، الييػد 29)
 .61( تخيتا بارزى، السخجع الدابق، ص31)
   .498( ىشخى لػرانذ، السخجع الدابق، ص3)
 .74 – 41الجفاع، جسيػرية مرخ العخبية، السخجع الدابق، ص ص وزارة ( 32)
، دار الذعب السذبػىة وحخب الخميج، تخجسة: سامى أبػ يحيىاألسمحة ، صفقة ( يػجيغ روث33)

  .98ص ،9991 ،لمرحافة والصباعة والشذخ، د.ط

(34)Hammer ,Christopher , Historical Analogies AnThe Definition 

OfInterest. The Iranian HostageCrisis An Ronald Regan,s Policy Toward 

TheHostages In Lebanon,Political Psychology ,Vol. 20, No.2 ,June1999. 

, P. 130.  
مخكد الجراسات  ،مجمة الدياسة الجولية ،العخاقي اإليخانيفخندا و الرخاع  ،( جػزيو جارسػن 35)

 .392ص  ،9988يشايخ  ،99, العجد األىخامالدياسية واالستخاتيجية ب
 .49 – 41ص ص ،السخجع الدابق،جسيػرية مرخ العخبية ،وزارة الجفاع( 36)
 .السخجع الدابق ،كػنتخا إيخان( فزيحة 37)
لف دوالر أ 923" أن :جيت – إيخانفزيحة  فيكذفت وثائق لجان الكػنجخس الخاصة بالتحقيق ( 38)

, عجد  األىخام 1 إيخانالى  األمخيكيةبعج أن قامت بذحغ صػاريخ " تػ " إسخائيل خررت لرالح
  4، ص م9987، أغدصذ 29

 9، 274العام، الكػيت، العجد  الخأيتسػيل الكػنتخا، جخيجة و  يخانإلاألسمحة ( عادل عبج الفتاح، شحشات 39)
  .9986ديدسبخ 

حتى عام  م9989 عام أغدصذ 97 إيخانتػلى رئاسة م، 9989عام  الخسيشي( بعج وفاة 41)
لمتخجسة  األىخاممخكد  ؟،لساذا نػم الحئاب 11 إيخان، : مسجوح عبج السشعع، انطخم9997

 .49ص ،2199 ،والشذخ، القاىخة
، 9ط ،، دمذقالعخبي، دار الكتاب فيمسجوح لص :ميخ، تعخيبأكل جاسػس  ( دان رافيف وآخخ،49)

 .482، ص 9999
 م.2194يػليػ  24 – 2117يػليػ  95ية سخائيم( تػلى رئاسة الػزراء اإل42)
مجمة مخآة األمة، الكػيت،  ،قبميةبعادىا السدتأو  األمخيكيةة اإليخاني تاالتراال( مذيػرة سالمة، 43)

 .57، ص م9986نػفسبخ  97، 769العجد 
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السػساد،  فيالسمف األسػد يكذفو ضابط سابق  :شخيق الخجاعوآخخ،  ،( فيكتػر أوستخوفدكى44)
  .332ص ،9991 ،بيخوت ،سيجرز انتخناشيػنال ،9ط

نباء الكػيتية، العجد ، عغ واششصغ بػست، جخيجة األإيخانلى إزمة الدالح أ فيتصػرات ججيجة ( 45)
 .م9986نػفسبخ  94، 3922

تعتسج عمى  إيخانوقج عسل معطع الدتيشيات لجعل ، 9926، ولج بالعخاق عام ( ياكػف نيسخودى46)
، امميػن دوالر سشػي   251لى إشيخان  فيثشاء تػاججه أ يخانإل إسخائيل، ووصمت مبيعات إسخائيل

ثشاء حكع الذاه " دمحم رضا أن شيخا فيمػاليسا أ" واستثسخا عجنان خاشقجى" الدعػديتعاون مع 
الشذخ، لمتخجسة و  األىخامنػم الحئاب، مخكد  ؟لساذا 11 إيخان، مسجوح عبج السشعع ،انطخ"، بيمػي 

  .89، ص2199القاىخة، 
 .88ص ،نفدو( 47)
 .478ص ،السخجع الدابق ،( دان رافيف48)
  .89ص  ،السخجع الدابق ،( مسجوح عبج السشعع49)
 9، 2395، جخيجة كل العخب الكػيتية، العجد األمخيكية، ماذا وراء الرفقة عبج الجبار عجوان( 51)

  م.9986نػفسبخ 
، 9988، ابخيل 99ة والقػى العطسى، مجمة الدياسة الجولية، العجد اإليخانيجارى سيظ، الثػرة ( 5)

  319ص
 26 ،595العجد  ،العخبي، مجمة الػشغ إيخان، حخب نػوية محجودة تبجأ مغ ي تسام البخاز ( 52)

  .م9986ديدسبخ 
يػنانية عسل عمى استئجارىا والسعجات ية و إسخائيمىػلشجية،  ،األسمحةحدام الجيغ سػيمع، شحشات  (53)

، يػليػ 93العجد  ،مجمة الجفاع ،تفاصيميا وانعكاساتيا العدكخية :إيخانية الى سخائيمواإل األمخيكية
 .29 – 96ص ص  ،9987

، 8259نباء الكػيتية، العجد نقاذ الخىائغ، جخيجة األإيشاشج األمخيكييغ تأييج الرفقة و بيس البيت األ( 54)
 .م9986نػفسبخ  96

 22، 8257، العجد نباء الكػيتية، جخيجة األإيخانن نجج معتجليغ داخل أىل يسكغ ،حافظ دمحم( 55)
 م.9986نػفسبخ 

سبتسبخ  ،44مجمة وجيات نطخ، العجد  ،تخجسة: أحسج محسػد ،إيخان( كخيدتػفخ بيميج، مغ يحكع 56)
 .34ص  القاىخة،،2112
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