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تُعج إيخاف – كػنت اخ أحج أبخز القزايا التي حجثت أثشاء الحخب العخاؾية  -اإليخانية
( )3899 -3891تسثمت في ؾياـ الػاليات الستحجة األمخيكية ببيع أسمحة أمخيكية س اًخ إلى
إيخاف عبخ إسخائيل أثشاء والية رونالج ريغاف الخئاسية الثانية ( ، )3898 -3893وقج سمط

البحث الزػء عمى الصخيقة التي تع بيا عقج صفقات األسمحة مع الجانب اإليخاني بيجؼ

إشالؽ سخاح الخىائغ األمخيكييغ الحيغ اختصفػا في لبشاف مغ قبل جساعات مػالية إليخاف  ،وما

تدببت بو تمظ الرفقات  -بعج افتزاح أمخىا  -مغ مذاكل في الػاليات الستحجة اثخ ؾياـ

مدؤوليغ في اإلدارة األمخيكية بخخؽ القػانيغ األمخيكية مغ اجل إتساـ تمظ الرفقات ،
واستخجاـ األمػاؿ الشاتجة عشيا في تسػيل الكػنت اخ ( الحخكة السعارضة لحكػمة نيكاراغػا ) لسا

كانت تذكمو سياسة تمظ الحكػمة مغ خص اًخ عمى أمغ الػاليات الستحجة األمخيكية  ،كسا يبحث
في تجاعيات تمظ القزية عمى الجانب األمخيكي و اإليخاني .

الكمسات السفتاحية :إيران -غيت  ،نيكاراغو  ،سومو از  ،رونالد ريغان  ،حزب الدانديشدتا

 ،الرهائن االمريكيين .
(Iran- Contra)The secret sale of US weapons to Iran 1985-1986
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Abstract
Iran - Contra is considered one of the most prominent issues
during the Iran-Iraq war (1980-1988 ) this issue Represent selling
American weapons secretly to Iran through Israel during Ronald
Reagan's second presidential term (1981-1989). The research discuses
the way In which weapon deals were signed with the Iranian side in
order to release the American hostages who were kidnapped in
Lebanon by pro-Iranian groups, and moreover the research explains the
problems inside after breaching officials in the American
administration the laws to complete These transactions using funds
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resulting for financing Contras movement opposed to the Government
of Nicaragua because of the dangerous policy of that government on
the security of the United States of America . It also discusses the
implications of this case on the American and the Iranian sides.
Key Words :Iran-Gate , Nicaragua , Somoza ,Ronald Reagan
,Sandinista party , American hostages .
تسهيد
حطيت إيخاف بأىسية كبيخة في سياسة الػاليات الستحجة األمخيكية إذ إف مجاورتيا لالتحاد

الدػفيتي مغ جية  ،والخميج العخبي مغ جية أخخى  ،وكسيات الشفط االحتياشي في أراضييا
 ،فزال عغ مػقعيا بيغ مشصقتيغ غشيتيغ بالشفط ىسا الخميج العخبي – الحي يحتػي عمى أكبخ

احتياشي نفصي في العالع  -وبحخ قدويغ ذو األىسية االقترادية أيزا لسا يحتػيو مغ خديغ
نفصي ىائل  ،كل ىحا جعميا محط اىتساـ مغ لجف الػاليات الستحجة  ،إذ كاف لسػقعيا أىسية

كبيخة بالشدبة ليا كجولة عازلة ضج االتحاد الدػفيتي والذيػعية  ،وبدبب تخػؼ الػاليات
الستحجة مغ وقػع إيخاف تحت سيصخة االتحاد الدػفيتي اعتسجت في تػجياتيا بالشدبة إليخاف

الدعي الحثيث لسشع استيالء أي فئة يدارية مػالية لالتحاد الدػفيتي عمى الدمصة في إيخاف

وىحا ما عكدتو فتخة حكع الذاه دمحم رضا بيمػي ( ،)3898 -3813إذ أصبح حميفا ىاما

لمػاليات الستحجة ( .)3وحرمت إيخاف نتيجة االىتساـ األمخيكي الستدايج عمى مداعجات

اقترادية وعدكخية بسػجب مبجأ تخوماف(  ) Truman Doctrineالحي أعمشو الخئيذ ىاري

تخوماف )3811-3811( Harry Trumanفي  31آذار  3819الحي تزسغ تعيجاً صخيحاً
مغ الػاليات الستحجة بسداعجة الجوؿ التي تتعخض لمسج الذيػعي بسا فييا إيخاف(.)1

تعدز الشفػذ األمخيكي في إيخاف بعج ؾياـ الحكػمة األمخيكية بالتجخل في الخالؼ الحي

حجث بيغ الحكػمتيغ البخيصانية واإليخانية بذأف قزية الشفط أثخ ؾياـ الحكػمة اإليخانية إصجار

قخار تأميع شخكة الشفط البخيصانية (االنكمػ -إيخانية) في عاـ  ،3813مجفػعة بجافع مرالحيا
االقترادية ونتج عغ ذلظ التجخل ؾياـ كيخمت روزفمت Kermit Rooseveltمسثل وكالة

السخاب اخت السخكدية) )C.I.Aبإسقاط حكػمة دمحم مرجؽ السدؤولة عغ قخار التأميع وتعييغ
فزل هللا زاىجي -الحي كاف يحطى بثقة األمخيكاف -بجالً عشو لػضع حجاً لدياسة التأميع ،
ومغ ثع السذاركة بذكل فعاؿ في السفاوضات التي أعقبت مخحمة التأميع لتطفخ بحرػؿ

شخكاتيا الشفصية عمى حرة  %11في الكػندػرتيػـ( - )Consortiumالحي تذكل مغ
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مجسػعة شخكات عالسية في عاـ  3811ليحل محل الذخكة االنكمػ -إيخانية في استثسار
الشفط اإليخاني -فكانت الشتيجة خدارة بخيصانيا  %01مسا كانت تسمظ ولع يعج ليا إال ندبة

 %11فقط  ،ؼيسا كدبت الػاليات الستحجة  %11مغ الشي لتربح شخيكاً لو وزنو في
صشاعة الشفط اإليخاني (.)1

عسمت الػاليات الستحجة مشح ذلظ الػقت جاىجة عمى تخسيخ نفػذىا في إيخاف عغ شخيق

السعػنات العدكخية واالقترادية التي باتت إيخاف تعتسج عمييا بذكل كبيخ ،وتقػية الجير
اإليخاني بيجؼ السحافطة عمى حكع الذاه والديصخة عميو  ،وبحمػؿ أوائل الدبعيشات أصبحت

إيخاف ركيدة تدتشج إلييا الدياسة األمخيكية في الذخؽ األوسط بعج إعالف بخيصانيا عغ نية

اندحابيا مغ شخؽ الدػيذ عاـ 3809والحي تع في عاـ  3893ومغ اجل تحقيق ذلظ تمقت

إيخاف شحشات أسمحة أمخيكية لع يدبق ليا مثيل  ،لحساية السرالح األمخيكية وضساف

استقخارىا ،ولسلء الفخاغ الحي تخكتو بخيصانيا  ،وجاء ذلظ متساشيا مع رغبة الذاه التي أعمغ
عشيا أثشاء زيارتو لمػاليات الستحجة في عاـ  3809بأنو عازـ عمى ملء الفخاغ الحي سيتختب

عمى االندحاب البخيصاني مغ شخؽ الدػيذ  .وعمية ازدادت الرفقات والشفقات العدكخية مشح

عاـ  3891وكاف ىحا االزدياد مختبط بديارة الخئيذ األمخيكي ريتذارد نيكدػف Richard

نرب فييا نيكدػف شاه
 )3891 -3808( Nixonإلى إيخاف بتاريخ  11أيار  3891التي ّ
إيخاف شخشياً لمخميج العخبي لحساية السرالح الغخبية في السشصقة بذكل عاـ (.)1
لع تدتسخ العالقات األمخيكية -اإليخانية الػدية لفتخة شػيمة إذ استججت أحجاث أسيست

في تػتخ عالقة البمجيغ مشيا ؾياـ الذاه في  13تسػز  3891بإلغاء اتفاقو مع الكػندػرتيػـ
الحي أعاد إليخاف سيصختيا عمى ثخواتيا الشفصية  ،مسا أثار حؽيطة الذخكات البخيصانية

واألمخيكية كثي اًخ  ،أعقبيا بأربع سشػات ؾياـ إيخاف بأتباع سياسة الزغط عمى مشطسة األوبظ
لخفع أسعار البتخوؿ فذكل ذلظ نقصة الخالؼ الخئيدة بيغ البمجيغ ،إذ خذيت الػاليات الستحجة

مغ أف يؤدي ذلظ إلى إضعاؼ الشفػذ السعتجؿ الحي تسارسو السسمكة العخبية الدعػدية بجعع

مغ الػاليات الستحجة لحساية الجوالر وإنعاش االقتراد األمخيكي  ،وكاف الخئيذ جيسي كارتخ

 -)3893-3899(Jimmy Carterقبل تػليو بذكل رسسي مياـ مشربو كخئيذ  -قج بعث
بخسالة لمذاه عبخ وزيخ الخارجية األمخيكية ىشخي كيدشجخ  Hnery Kissingerيصمب فييا

عجـ رفع أسعار البتخوؿ لكغ الذاه رفس الصمب  ،فأحخج بحلظ الخئيذ كارتخ وعّقج ميستو في
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إصالح االقتراد األمخيكي ،وىحا ما لع يشدو كارتخ لمذاه الحي دفع عخشو ثسشا لو ،كحلظ
عج نفدو السدؤوؿ الػحيج عغ حساية
مػقف الحكػمة األمخيكية مغ تعاضع شسػح الذاه الحي ّ
مشصقة الخميج العخبي ومعابخ البتخوؿ ومػاجية الذيػعية والحفاظ عمى أمغ العالع الغخبي  ،لحا
كاف يدتحق  -بحدب رأي الذاه -أف يكػف مفػضاً تفػيزاً مصمقاً في شؤوف السشصقة
كذخشي ليا  ،وكاف تدايج وأرادت الشفط قج مكشتو مغ بشاء تخسانة عدكخية تسكشو مغ الؿياـ

بالجور الحي يصسح لو في الخميج العخبي  ،باإلضافة إلى ذلظ كاف احج مبادئ سياسة كارتخ

وعج ذلظ شخشاً جػىخياً لحرػؿ أي دولة عمى صجاقة الػاليات
ىػ احتخاـ حقػؽ اإلنداف ّ
الستحجة ومداعجتيا وىشا بخزت إيخاف مسثمة بالذاه مثاالً صارخاً عمى انتياؾ حقػؽ اإلنداف

لمذعب اإليخاني ( .)1أدت تمظ األحجاث مجتسعة إلى تشامي كخاـية الػاليات الستحجة لمذاه ،
وعمى الخغع مغ اختالؼ السػاقف داخل اإلدارة األمخيكية بذأنو إال إنيا حخصت عمى إبقائو

في الحكع بذكل مؤقت لحيغ تػافخ البجيل السشاسب حخصاً مشيا عمى مرالحيا الشفصية في

السشصقة (.)0

بجأ السج الثػري السعارض لمذاه في كانػف األوؿ  ،)9(3899عشجىا حدست
الحكػمة األمخيكية مػقفيا بذكل جمي في ترخيح رسسي لػ ازرة الخارجية األمخيكية في 9

كانػف األوؿ  3899أعمشت ؼيو عجـ نيتيا التجخل في شؤوف إيخاف بأي شكل مغ األشكاؿ ،
وقج نجحت الثػرة في اإلشاحة بالذاه الحي خخج مغ بالده إلى مرخ في  30كانػف الثاني

 ،3898ؼيسا وصل آية هللا الخسيشي شيخاف في األوؿ مغ شباط  3898معمشاً انتياء العيج
البيمػي وبجء الجولة الجيشية .وقج أيج كارتخ حكػمة ميجي بازرجاف رئيذ الػ ازرة السؤقتة التي
تذكمت بصمب مغ الخسيشي في  31شباط  ، 3898وكاف بازرجاف يسيل إلى اإلبقاء عمى
العالقات مع الػاليات الستحجة لزساف تجفق قصع الػيار ألسمحة الجير والرشاعة بيجؼ

إعادة تدميح الجير خػفاً مغ ىجػـ العخاؽ أو أي دولة معادية لمثػرة  ،لكغ الخسيشي كاف

مػقفو مغاي اًخ لحلظ وراح يعيج إلى أذىاف اإليخانييغ دور الػاليات الستحجة في انقالب الجير

ضج مرجؽ عاـ  3811الحي كذف وجو أمخيكا السػالي لمذاه ( .)9وجعميا العجو األوؿ إليخاف
و" الذيصاف األكبخ" كسا كاف يدسييا الخسيشي  ،وأتيسيا باستغالؿ ونيب ثخوات الذعػب وإنيا

تدعى لسحاربة الثػرة اإليخانية وتجميخىا (.)8
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حاولت الحكػمة األمخيكية إفياـ الحكػمة اإليخانية الججيجة باف الذاه مغ وجية

الشطخ األمخيكية قج انتيى كمياً  ،وإنيع الزالػا يذعخوف إف البمجيغ حميفيغ ضج الذيػعية ،
وإنيع يكشػف االحتخاـ لمثػرة اإليخانية ولمخسيشي  ،وعمى استعجاد لبجء صفحة ججيجة في

العالقات بيغ البمجيغ  ،لكغ الخسيشي كاف رافزاً وبذجة عػدة العالقات والسيسا بعج وقػع
وثائق بيج الحكػمة اإليخانية الججيجة كذفت أف عجداً مغ السدؤوليغ األمخيكييغ الستشفحيغ حثػا

الحكػمة األمخيكية عمى إعصاء الذاه بعج خخوجو مغ إيخاف حق االلتجاء إلييا (.)31

شاب التػتخ العالقات األمخيكية – اإليخانية بعج الثػرة وكاف الحجث األبخز فييا

أزمة رىائغ الدفارة األمخيكية في شيخاف  ،إذ قامت المجشة الثػرية في جامعة شيخاف بالتخصيط
لميجػـ عمى الدفارة وقج تع اإلعجاد لحلظ مشح أوائل أيمػؿ  3898بيجؼ الحرػؿ عمى الػثائق

لفزح سياسة الذاه واتجاىاتو  ،وإرغاـ األمخيكييغ عمى كذف حؿيقتيع بحدب ما ذكخه

الصالب( .)33وفي  1تذخيغ الثاني  3898ىاجع الصالب اإليخانيػف الدفارة واحتجدوا السػضفيغ

األمخيكييغ واشتخشػا تدميع الذاه لقاء إشالؽ سخاحيع  ،واستسخ حجد الخىائغ مجة  111يػماً،
وانتيت األزمة بعج ذلظ باإلف اخج عغ الخىائغ بسػجب اتفاؾية وقعيا الصخفيغ في 38كانػف

الثاني .)31( 3893

وىكحا كاف لؿياـ الثػرة اإلسالمية اإليخانية أثخه الكبيخ عمى الػاليات الستحجة أدت

في نياية األمخ إلى فقجاف إيخاف احج أىع ركائدىا في السشصقة ،لحلظ أخحت تعسل عمى تحجيع

دور إيخاف في السشصقة عغ شخيق إقحاميا بالحخوب  ،وكانت الحخب العخاؾية – اإليخانية التي

استسخت لثساف سشػات ( )3899 -3891خيخ دليل عمى ذلظ (.)31
قزية إيران – كونت ار

تعػد حادثة إيخاف  -كػنت اخ  Iran-Contraإلى سشػات الحخب العخاؾية – اإليخانية

إذ زودت الػاليات الستحجة األمخيكية  ،أثشاء والية الخئيذ رونالج ريغاف Ronald Reagan
الثانية ( ،)3898-3893إيخاف باألسمحة بذكل سخي وجخى تحػيل عائجات صفقات بيع
()31

األسمحة لمكػنت اخ ( قػات الثػرة السزادة )

في نيكاراغػا الحيغ كانػا يحاربػف لإلشاحة

بالحكػمة اليدارية وحدب الدانجيشيدتا( )31الحاكع فييا  ،في محاولة إلقشاع عشاصخ في إيخاف

الستخجاـ تأثيخىع لزساف اإلفخاج عغ الخىائغ األمخيكييغ في لبشاف(.)30
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بجأت قرة الخىائغ في عاـ  3891ففي نياية شيخ تسػز مغ ذلظ العاـ قامت

فخقة مغ الحخس الثػري اإليخاني  ،باقتحاـ شائخة تابعة لمخصػط الجػية الفخندية في شيخاف،

وىجدت بقتل مدافخ كل ساعة في حاؿ لع يتع اإلفخاج عغ أنيذ الشقاش وأربعة آخخيغ

مدجػنيغ في فخندا ،وكاف أنيذ الشقاش ذو األصل المبشاني مغ أنرار الخسيشي ،قاـ في

تسػز عاـ  3891بالتعاوف مع أربعة آخخيغ بسحاولة إغتياؿ شيبػر بختيار -رئيذ الػزراء
اإليخاني األسبق في عيج دمحم رضا شاه  -في مشفاه الفخندي والقي الؿبس عمييع في العاـ

 3891وحكسػا بأحكاـ شػيمة األمج  ،وؼيسا بعج أشمق رىائغ الصائخة عمى أمل أف تجرس

فخندا وضع مجسػعة أنيذ الشقاش في ضػء القػانيغ الفخندية  ،ولكغ السجسػعة مكثت تُشفح
محكػميتيا في الدجػف الفخندية(.)39
أعقب ذلظ ؾياـ مشطسات تابعة إلى إيخاف كحدب هللا ومشطسة الجياد اإلسالمي

فتع في  30آذار 3891خصف رئيذ مكتب وكالة السخابخات
بعسميات خصف في لبشافّ ،
السخكدية  C.I.Aفي لبشاف ويمياـ باكمي William Buckleyمغ قبل مشطسة الجياد اإلسالمي

اختصف القذ بشجاميغ ويخ  ، Benjamin Weirكسا خصفت جساعات
 ،وفي  9أيار ُ
مختبصة بحدب هللا في 1كانػف األوؿ بيتخكيمبػرف  Peter Kilburnمغ الجامعة األمخيكية في

بيخوت ،وفي  9كانػف الثاني  3891خصفت القذ األمخيكي لػرنذ جيشكػ Lawrence M.
 ،Jencoكسا جخى اختصاؼ األمخيكي تيخي انجرسػف (Terry A. Andersonمخاسل وكالة

األسػشيتج بخس ) The Associated Pressفي بيخوت في  30آذار  ، 3891أعؿبو في

 19أيار خصف ديفيج بي جاكػبدغ  David P. Jacobseمغ مدتذفى الجامعة األمخيكية
في بيخوت ،وتػماس إـ .سػذرالنج  Thomas M. Sutherlandمغ الجامعة األمخيكية في

بيخوت في  8حديخاف مغ ذلظ العاـ

()39

.

كسا شسل ىحا االختصاؼ عجد آخخ مغ األجانب كالبخيصاني جيفخي ناش Jeffrey

 Nashوالكاىغ األيخلشجي نيكػالس كمػيتدر ، Nicholas Clouitzerليمحق بيع رجل
األعساؿ البخيصاني أليظ كػلت  ، Alec Coltوفي  11آذار  ، 3819اختصفت مشطسة الجياد

اإلسالمي نائب القشرل الفخندي مارسيل كارتػف  Marcel Cartonومخافقو مارسيل

فػنتاف ، Marcel Fontaineوشالبت السشطسة مغ فخندا بػقف إرساؿ األسمحة الفخندية إلى
العخاؽ ،الحي كاف يخػض حخباً ضخوساً مع إيخاف مشح أربع سشػات  ،وتقييج عسل مشطسة
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مجاىجي خمق( السعارضة اإليخانية لشطاـ خسيشي )  ،ودفع مميار دوالر ،كاف شاه إيخاف
السخمػع دمحم رضا قج قجميا في عاـ  3891لمسذاركة ببشاء مذخوع  EURODIFلتخريب

اليػرانيػـ في فخندا  ،وبيحه الصخيقة أخحت إيخاف التالعب بالفخندييغ واألمخيكييغ بػية
الحرػؿ عمى اكبخ قجر مسكغ مغ السكاسب لقاء وقف عسميات الخصف في لبشاف  ،وعسميات

التفجيخ في باريذ  ،عشجئح بجأت حخكة مفاوضات سخية في كل مغ باريذ وواششصغ لسحاولة
حل قزية الخىائغ والتي شكمت عامل إحخاج لجى الحكػمتيغ أماـ الخأي العاـ (.)38

وبقجر تعمق األمخ بالػاليات الستحجة سيخكد البحث عمى مفاوضات الجانبيغ األمخيكي

واإليخاني .

بداية الرفقة
أجخت الحكػمة اإليخانية االتراؿ مكثفة مع الحكػمة اإلسخائيمية  ،وتبادؿ مدؤولي

كال البمجيغ الديارات ؼيسا بيشيع بذكل سخي  ،جخى أثشائيا التفاوض عمى مػضػع صفقات
()11

الدالح  ،وفي االجتساع الدخي بيغ الخئيذ اإليخاني عمي أكبخ خامشئي
بيخسShimon Peres

وبيغ شسعػف

رئيذ وزراء إسخائيل عمى ىامر اجتساعات األمع الستحجة في

نيػيػرؾ  ،أبجى خامشئي استعجاده لإلفخاج عغ الخىائغ األمخيكييغ في لبشاف حيشحاؾ كخصػة
()13

نحػ تحديغ العالقات بيغ الصخفيغ اإليخاني واإلسخائيمي

مقابل تدويج إسخائيل شيخاف

برفقة أسمحة تتزسغ صػاريخ أرض  -جػ وقصع غيار لصائخات الفانتػـ األمخيكية لجى

إيخاف لغخض استخجاميا في حخبيا مع العخاؽ(.)11

الججيخ بالحكخ إف إيخاف كاف ليا تعامل مع إسخائيل قبل ذلظ التاريخ إذ عقجت عجد
مغ صفقات األسمحة معيا  ،مشيا الرفقة التي عقجىا العقيج يعقػب نسخودي Yaacop

 - Nimrodiضابط متقاعج في الجير اإلسخائيمي  -في شيخ آذار  3891ووصمت عبخ

السػانئ األوربية إلى بشجر عباس بحمػؿ نيداف  ،)11( 3891والرفقة التي عقجىا مئيخ عدري

 ، Meir Azriرئيذ مكتب السرالح اإلسخائيمية في إيخاف  ،في عاـ  3891وقج وقعيا عغ

الجانب اإليخاني يعقػب نسخودي مع صادؽ شباشبائي شقيق زوجة أحسج أبغ الخسيشي(.)11

وكاف ىجؼ إسخائيل مغ وراء ذلظ خجمة مرالحيا ،ففي معخض حجيثو أكج ديفيج كسحي

 ، David Kemhiالسجيخ العاـ لػ ازرة الخارجية اإلسخائيمية في نجوة عقجت في الجامعة
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العبخية ((  ...إف مرمحة إسخائيل الحؿيؿية ىي في استسخار ىحه الحخب وفي شل قجرات
شخفييا  ،ولجى إسخائيل والػاليات الستحجة الكثيخ الحي تفعالنو في ىحا االستسخار ...واف أي

تغييخ في ميداف القػى بيغ العخاؽ وإيخاف سيذكل خص اًخ عمى دولة إسخائيل  ،فالعخاؽ بعج
تحقيق انترار حاسع سيربح دولة خصخة عميشا.)11())...

أعقبيا ؾياـ إسخائيل بػساشة ديفيج كيسحي بإبالغ روبخت مكفارليغMcFarlane

 ،Robertمدتذار األمغ القػمي لمخئيذ ريغاف ،في مصمع شيخ تسػز مغ عاـ 3891أف

السدؤوليغ اإليخانييغ يخيجوف فتح " قشاة اتراؿ سياسي" مع الػاليات الستحجة بذأف عقج صفقة

أسمحة  ،وفي مشترف تسػز فػض الخئيذ ريغاف مكفارليغ إلجخاء اتراؿ مع إيخاف( ،)10وإلى

جانبو جػف بػيشتجكدتخ ، John Poindexterرئيذ مجمذ األمغ القػمي  ،ومداعج مجمذ

األمغ القػمي العقيج أوليفخ نػرث  Oliver Northفي محاولة مشيع إلنقاذ الخىائغ( .)19وفي 0

آب أشمع مكفارليغ الخئيذ ريغاف عمى االقتخاح اإلسخائيمي لبيع صػاريخ أمخيكية مزادة
لمجبابات إليخاف عبخ إسخائيل( ،)19ألنو وفقاً لقانػف السداعجات الخارجية األمخيكي وقانػف
مخاؾبة ترجيخ األسمحة ال يحق لجولة مثل إسخائيل حرمت عمى مػاد دفاعية مرشعة مغ قبل

الػاليات الستحجة  ،إعادة نقل تمظ السػاد إلى دولة ثالثة مثل إيخاف مغ دوف مػافقة الخئيذ

األمخيكي (.)18

قجـ جػف بػيشجكدتخ محكخة إلى الخئيذ ريغاف مبيشاً الحاجة الزخورية لمؿياـ بعسمية
سخية  ،وشمب مػافقتو لمترخيح بتشفيحىا وكاف مزسػف السحكخة ىػ  (( :أرسل لشا رئيذ

الػزراء اإلسخائيمي بيخيد ىحا األسبػع مدتذاره الخاص في شؤوف اإلرىاب الحي قجـ لشا اقتخاحا
ييجؼ إلى دعع حكػمة معتجلة في إيخاف وذلظ بتعاوف محجد مغ جانب الػاليات الستحجة

))( .)11وأوضح بػيشجكدتخ في محكختو قمق إسخائيل مغ ضعف السػقف اإليخاني في حخب

الخميج األولى الحي قج يؤدي لسديج مغ التصخؼ الجاخمي و إلى زيادة الشفػذ الدػفيتي مسا

يذكل تيجيجاً خصي اًخ بالشدبة إلى إسخائيل  ،لحا فيي تخى ضخورة السحافطة عمى ميداف القػى

في ىحه السشصقة  ،عغ شخيق دعع العشاصخ اإليخانية السعتجلة والسػالية لمغخب لمػصػؿ إلى
الدمصة بتدويجىا بالدالح  ،واستصخد في محكختو قائالً  (( :بسا أف مبيعات األسمحة اإلسخائيمية

تذكل بحج ذاتيا خخوجاً عغ إجخاءات السقاشعة إليخاف فقج أصبح مغ الزخوري الحرػؿ
عمى ترخيح مغ قبل الخئيذ لمدساح بتشفيح العسمية مغ خالؿ السخابخات وعشج تشفيح ىحا
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الترخيح فإنشا لغ نتجخل  ،وإسخائيل تخيج أف نبجأ مغ أوؿ كانػف الثاني  3890بتدويج إيخاف
برػاريخ تاو  Twoعمى أف تقػـ الػاليات الستحجة بتدويج إسخائيل بيحه الرػاريخ لتعػيس

السخدوف اإلسخائيمي .)).
إيخاف

()11

()13

وافق الخئيذ ريغاف في آب  3819عمى شحغ األسمحة مغ قبل إسخائيل إلى

 ،عشجئح بجأت السخحمة األولى مغ صفقات بيع األسمحة س اًخ إلى إيخاف عبخ الػسيط

ديفيج كسحي ،الجبمػماسي اإلس اخئيمي والعزػ الدابق في السػساد  ،ورجل األعساؿ اإليخاني

مشػشيخ غػربشيفار ،)11(Manucher Ghorbanifarالسمقب ب "غػربا"  -شارؾ سابقا في

حل أزمة الخىائغ في الدفارة األمخيكية في شيخاف بيغ عامي ( -)3893-3891ويعػد
الدبب في استخجاـ الػاليات الستحجة لػسصاء لشقل األسمحة  ،ىػ إف الكػنغخس األمخيكي كاف

فإف الخئيذ ريغاف لع يكغ بسقجوره
قج أصجر ق اخ اًر بسشع تجارة األسمحة مع إيخاف  ،وبالتالي ّ
تدميع األسمحة إلى إيخاف بذكل مباشخ (.)11
تزسشت تمظ السخحمة تقجيع إسخائيل شحشة مغ األسمحة األمخيكية السسمػكة ليا إلى

إيخاف قػاميا حػالي  111صاروخ مغ شخاز " تاو  " Towمزادة لمجبابات  ،وشحشة أخخى -

في وقت الحق  -مغ صػاريخ "ىػؾ " Hawkالسزادة لمصائخات  ،السسمػكة إلسخائيل

صاروخا مغ شخاز تاو إلى إيخاف ،وفي 31
أيزا( ،)11فأرسمت في 11آب ) 80 (3891
ً
أيمػؿ أرسمت  119صاروخ تاو إلى إيخاف  ،فتع إشالؽ سخاح القذ بشجاميغ ويخ في اليػـ
نفدو  ،وفي  11-11تذخيغ الثاني  3891نطست وكالة السخابخات السخكدية  C.I.Aعسمية
()10

نقل صػاريخ ىػؾ السزادة لمصائخات مغ إسخائيل إلى إي اخف
()19

تدميسيا بشفدو

وأشخؼ أوليفخ نػرث عمى

 ،إذ جخى االتفاؽ عمى شحغ  311صاروخ مغ شخاز ىػؾ عمى أف يتع

تدميع  91مشيا قبل إشالؽ الخىائغ و 11بعج ذلظ  ،لكغ إيخاف ألغت الرفقة بعج وصػؿ 39

صاروخ مشيا  ،وأعادت 39صاروخ مشيا إلى إسخائيل في شباط  ،)19(3890بعج تجخبة إشالؽ

أحج الرػاريخ واكتذاؼ أنيا ال تمبي متصمباتيا (.)18

أثارت شحشة تذخيغ الثاني  3891التي قامت بيا وكالة السخابخات السخكدية

 C.I.Aمذكمة داخل اإلدارة األمخيكية ،إذ أوضح جػف ماكساىػف ، John N. McMahon
نائب مجيخ الػكالة  ،في  11تذخيغ الثاني  3891إف وكالة السخابخات ال يسكشيا تقجيع أي

مداعجة سخية إضاؼية مغ دوف إذف صخيح مغ الخئيذ  ،لحلظ وقع الخئيذ ريغاف في 1
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كانػف األوؿ  3891عمى أمخ يخػؿ العسمية بأثخ رجعي

()11

 ،وبعج يػميغ  ،أي في  9كانػف

األوؿ ُ ، 3891عقج اجتساع في البيت األبيس بيغ الخئيذ ريغاف  ،ووزيخ الخارجية جػرج
بي .شػلتد ، George P. Shultzووزيخ الجفاع كاسبار ويشبخغخ Caspar W.

 ،Weinbergerومكفارليغ  ،وجػف بػيشجكدتخ ،لسشاقذة مداعجة إيخاف ،وقج اختمفت اآلراء
بذأف إنياء شحشات األسمحة إلى إيخاف ( .)13إذ عارض وزيخي الخارجية والجفاع وبذجة شحغ
األسمحة إلى إيخاف والتي أعمشت الػاليات الستحجة إنيا دولة تخعى اإلرىاب .

()11

Secord

سافخ مكفارليغ في  9كانػف األوؿ  3891إلى لشجف بخفقة أوليفخ نػرث  ،وسيكػرد
)(11

لعقج اجتساع مع الػسيط اإليخاني غػربانيفار  -تاجخ األسمحة  -والديج كيسحي

 ،مغ و ازرة الخارجية اإلسخائيمية  ،ويعقػب نسخودي  ،وقج ابمغ مكفارليغ الديج غػربانيفار أف

حكػمة الػاليات الستحجة عمى استعجاد لسػاصمة االتراالت الجبمػماسية مع إيخاف  ،مغ دوف

السذاركة في أي عسمية نقل أسمحة أخخى مقابل الخىائغ  ،وقج أوضح مكفارليغ في محكخة
أعجىا لجى عػدتو باف اجتساعات لشجف كانت " غيخ حاسسة " لحا قاـ في وقت الحق بػضع

الخصط لعسمية شحغ أسمحة أخخى (.)11

وقع الخئيذ ريغاف في  39كانػف الثاني  3890عمى أمخ يفػض بيع شحشات

األسمحة إليخاف في محاولة لتحديغ العالقات مع السدؤوليغ اإليخانييغ بيجؼ إشالؽ سخاح
الخىائغ  ،وقج خػؿ بسػجبو وكالة السخابخات السخكدية  C.I.Aالعسل لسداعجة "األشخاؼ
()11

الثالثة " وكحلظ الجوؿ األجشبية الرجيقة في شحغ األسمحة

 ،كاف اليجؼ األساس مغ عقج

الرفقات الدخية مع إيخاف إشالؽ سخاح الخىائغ األمخيكييغ الحيغ كانػا محتجديغ في لبشاف ،

باإلضافة إلى الزغط مغ أجل تججيج العالقات مع إيخاف وكاف مدتذار األمغ القػمي روبخت

مكفارليغ أحج مؤيجي ىحه الفكخة  ،وقج تػلى بشفدو زماـ السبادرة عغ الجانب األمخيكي في
صفقات األسمحة مقابل الخىائغ حتى استقالتو في كانػف األوؿ  .)10( 3891وليحا تع تػجيو

قخار األمغ القػمي  ،بصمب مغ قبل مجمذ األمغ القػمي ومػضفي وكالة السخابخات السخكدية

األمخيكية تقجيع الحجة لتصػيخ العالقات مع إيخاف عمى أساس مخاوؼ الحخب الباردة التقميجية

لسا يدببو عدؿ نطاـ الخسيشي مغ فتح الصخيق أماـ مػسكػ لتأكيج نفػذىا في جدء حيػي
()19

استخاتيجي مغ العالع.
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ُعقج اجتساع في مجيشة فخانكفػرت األلسانية في ( 1 - 3شباط  ) 3890بحزػر
أوليفخ نػرث  ،وتاجخ الدالح جػربانيفار  ،و اميخاـ نبخ Amiram Naberمدتذار رئيذ

الػزراء اإلسخائيمي لسكافحة اإلرىاب  ،ؼيسا تألفت البعثة اإليخانية مغ أعزاء في مكتب رئيذ

الػزراء اإليخاني وضباط مغ جياز السخابخات  ،وجخى في االجتساع مشاقذة صفقات األسمحة
وتجاوؿ السعمػمات األمشية حػؿ نذاط الدػفيت والعخاقييغ (.)19

أعقب االجتساع ؾياـ الػاليات الستحجة في  39شباط  3890بإرساؿ  111صاروخ

مغ شخاز "تاو" إلى إسخائيل  ،مغ األسيع األمخيكية  ،لشقميا إلى إيخاف ،لكغ إيخاف لع تحخر أي

مغ الخىائغ ،ثع أرسمت في  19شباط  3890شحشة أخخى متكػنة مغ  111صاروخ تاو إلى

إسخائيل  ،ومخة أخخى امتشعت إيخاف عغ تحخيخ أي مغ الخىائغ( .)18أي إف شحشة شباط
 3890تزسشت ألف صاروخ مغ شخاز تاو نقمت عمى دفعتيغ في الذيخ نفدو إلى إيخاف عبخ
إسخائيل  ،لكشيا لع تثسخ عغ أي نتيجة بدبب تعشت إيخاف ورفزيا إشالؽ صخاح الخىائغ بػية

االستفادة مغ ىحه القزية بذكل أكبخ في الحرػؿ عمى السديج مغ األسمحة.

استسخت الػاليات الستحجة في تمظ السخحمة بشقل األسمحة بشفديا إلى إيخاف عبخ

مؤسدة سيكػرد وحكيع Hakim

()11

 ،وشسمت باإلضافة إلى شحشة شباط  ، 3890أيزا

 111قصعة غيار ألنطسة صػاريخ ىػؾ أرسمت إلى إيخاف في شيخي أيار وآب مغ عاـ
 ،3890كسا أرسمت الػاليات الستحجة أيزا في أيار عاـ  3890ما يقخب مغ  111صاروخ

مغ شخاز تاو إلى إسخائيل لتججيج السخدوف اإلسخائيمي السدتشفح مغ نقل شيخي أب وأيمػؿ مغ
عاـ  3891وتع تدميع صػاريخ تاو التي تمقتيا إسخائيل في شيخ أيار إلى إيخاف أو ما يعخؼ بػ

"القشاة الثانية"

()13

 ،وفي  11أيار 3890سافخ ماكفارليغ و نػرث ومدؤولػف أمخيكيػف

آخخوف إلى شيخاف حامميغ معيع قصع غيار لرػاريخ ىػؾ اإليخانية السزادة لمصائخات ،قزػا

أربعة أياـ في االجتساع مع السدؤوليغ اإليخانييغ في محاولة مشيع لمفػز بإشالؽ سخاح جسيع

الخىائغ األمخيكييغ( .)11وفي تذخيغ األوؿ  ، 3890حرمت مؤسدة سيكػرد وحكيع عمى

مجسػعة أخخى مغ األسمحة تزع  111صاروخ مغ شخاز "تاو" مغ الػاليات الستحجة  ،جخى
تدميسيا إلى إسخائيل ومغ ثع إلى إيخاف(.)11

تع تحػيل مالييغ الجوالرات إلى حدابات مفتػحة في سػيد اخ تابعة إلى وكالة

السخابخات السخكدية C.I.A

()11

وجخى تحػيل الفائس مشيا
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بجعع الخئيذ األمخيكي ريغاف مشح تػليو الخئاسة في عاـ ،3893إذ كاف مقتشعا بأف انترار
حخكة سانجيشيدتا عمى نطاـ الجيكتاتػر سػمػ از  Somozaفي عاـ  ، 3898السجعػـ مغ قبل

الػاليات الستحجة  ،قج يؤدي إلى انجالع ثػرة تذسل أمخيكا الػسصى بخمتيا ،وتيجد أمغ الػاليات
الستحجة ذاتيا

()10

،

أثار الجعع العدكخي والسادي الحي قجمتو الػاليات الستحجة– كإجخاء سخي مغ قبل

وكالة السخابخات السخكدية  -ليحه الحخكة حتى تذخيغ األوؿ  3891ومخة أخخى بعج 19

تذخيغ األوؿ  3890ججالً كبي اًخ مع أعزاء الكػنغخس الحيغ عارضػا سياسة اإلدارة األمخيكية
 ،وتسكغ السعارضػف مغ تذكيل أغمبية في مجمذ الشػاب لخفس استخجاـ األمػاؿ
السخررة لمكػنغخس لجعع الكػنت اخ ( .)19وسشأتي عمى تػضيح ذلظ .

أما الخىائغ فقج أفخج عغ بعس مشيع وُقتل البعس اآلخخ  ،مشيع كيمبػرف الحي
عثخ عمى جثتو في  39نيداف  ، 3890ؼيسا أشمق سخاح األب جيشػ  Ginoفي  10حديخاف

 ، 3890كسا عادت في الػقت نفدو عسميات الخصف  ،إذ أختصف فخانظ ىيخبخت ريج
 Frank H. Reidفي  8أيمػؿ  ، 3890و 31أيمػؿ اختصف أمخيكي آخخ ىػ جػزيف
جيسذ سيديبيػ  ، Joseph J. Csepioثع اختصف في 13تذخيغ األوؿ إدوارد أوستغ

تخيدي ، Edward A. Tracyوفي  19تذخيغ األوؿ 3890أرسمت الػاليات الستحجة شحشة

أسمحة أخخى مغ  111صاروخ "تاو" إلى إيخاف عبخ إسخائيل  .فأشمق سخاح ديفيج جاكػبدغ
David Jacobsenفي  1تذخيغ الثاني .)19( 3890

كذف الرفقة وتداعياتها عمى الواليات الستحدة
أدى سقػط شائخة شحغ في  1تذخيغ األوؿ  3890كانت تشقل الدالح إلى

قػات الكػنت اخ  -وىي جدء مغ عسمية إمجاد أقاميا الجشخاؿ سيكػرد إلى نيكاراغػا  -ومقتل
ثالثة مغ شاقسيا وأسخ عزػ الصاقع الخابع مغ قبل الجير الشيكاراغػي إلى افتزاح أمخ

الػاليات الستحجة بذأف صفقات األسمحة الدخية التي كانت تقػـ بيا

()18

 .إذ كذفت مجمة

"الذخاع" المبشانية بعج ىحه الحادثة في  1تذخيغ الثاني 3890أف مبعػثاً سخياً لمػاليات الستحجة
ىػ مكفارليغ زار شيخاف في أيمػؿ وأجخى مباحثات مع مشجوبيغ مغ و ازرة الخارجية اإليخانية

ومجمذ الذػرى والجير ،وتخكدت السباحثات عمى السػقف في الحخب العخاؾية -اإليخانية ،
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وما يدسى باإلرىاب الجولي  ،وقج شمبت إيخاف مغ واششصغ أثشاء السباحثات وقف دعع الشطاـ
العخاقي عدكخياً ومادياً وسياسياً ،وبيع إيخاف قصع غيار ألسمحتيا األميخكية الرشع مغ شائخات
ودبابات ورادارات وأسمحة أخخى  ،في حيغ شمبت أميخكا مغ شيخاف عبخ مبعػثيا مكفارليغ،
وقف دعع حخكات التحخر في العالع تحت زعع إنيا حخكات إرىابية  ،وضساف أمغ دوؿ
الخميج العخبية  ،وذكخت السجمة باف واششصغ قج استجابت بدخعة لسصالب إيخاف وأرسمت أربع

شائخات أميخكية مغ قاعجة فيميبيشية ،حسمت بعس حاجات إيخاف مغ قصع الػيار(.)01

ىدت ىحه الفزيحة  ،التي ُعخفت بعج ذلظ بإيخاف  -غيت  ، Iran-Gateأركاف
البيت األبيس  ،ذلظ إف الخئيذ ريغاف قج أخفى عغ قرج معمػمات تتعمق بالسػضػع عغ

الكػنغخس( .)03وسارع أعزاء اإلدارة األمخيكية في األياـ القميمة التي تمت الكذف عغ الرفقة
إلى تغصية روابصيع بالعسمية السثيخة لمججؿ والسجمخة سياسياً ،السيسا وزيخ الخارجية شػلتد إلى
جانب وايشبخغخ أحج كبار السدتذاريغ الػحيجيغ الحيغ عارضػا رغبات الخئيذ بذأف الرفقات

 ،والحي حخص عمى عجـ ربط اسسو بالفزيحة  ،لكشو تعخض لمزغط وبذجة مغ قبل زمالئو
لالنزساـ إلى جيػد الفخيق لحساية الخئيذ ريغاف مغ تجاعيات تمظ الفزيحة

()01

 ،وكاف

الفخيق قج تذكل بعج نذخ أخبار رحمة مكفارليغ وضع كالً مغ نػرث وبػيشجكدتخ ومكفاريغ
وآخخيغ لغخض إعجاد تدمدل زمشي لألحجاث السختبصة بالقزية  ،وانحرخ دور مكفارليغ في
تغييخ التدمدل الدمشي لصسذ عالقة الخئيذ بسبيعات األسمحة  ،وفي إحجى جمدات الفخيق

في  39تذخيغ الثاني  3890عمق نػرث قائالً  " :يبجو أف ما نجسعو ىشا سيؤكج أف الخئيذ
لع يقع بيحا  ،ولغ يكػف ىشاؾ مذكمة " (.)01
أصخ نػرث أثشاء االجتساع مع السدؤوليغ األمخيكييغ في  11تذخيغ الثاني 3890

مدػدة وكالة السخابخات السخكدية لإلشارة إلى أف وكيل األميغ العاـ لع يكغ
عمى ضخورة تغييخ ّ
يعمع ال ىػ وال أي شخز في وكالة السخابخات باف الذحشة اإلسخائيمية في تذخيغ الثاني

 3891كانت تحتػي عمى صػاريخ ىػؾ  ،وكحلظ ضخورة اإلشارة إلى أف األمخيكييغ ىع مغ
أعادوا صفقة األسمحة في شباط  3890بدبب استياء حكػمة الػاليات الستحجة مغ الذحشة
اإلسخائيمية  ،وليذ بدبب عجـ الخضا اإليخاني  ،كسا قاـ نػرث بعج أف عمع في  13تذخيغ

الثاني  3890أف السجعي العاـ قج بجأ تحؿيقاً في مبيعات األسمحة اإليخانية بتسديق السدتشجات

السختبصة بكػنت اخ وتغييخ عجد مشيا  ،وفي  11تذخيغ الثاني تسكغ نػرث مغ إزالة الػثائق مغ
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مكتبو بسداعجة أفخاد مغ مجمذ األمغ الحيغ قامػا بتأميغ الغخفة ( .)01تكذف ىحه الػثيقة
الصخيقة التي يتع بيا تدييف الحقائق مغ قبل مدؤولي مجمذ األمغ القػمي إلبعاد الذبيات

وتجشيب أنفديع تحسل تبعات ما قامػا بو .

أعمغ السجعي العاـ  ،إدويغ ميدي  Edwin Messiفي  11تذخيغ الثاني 3890

إنو قج جخى "تحػيل" األمػاؿ مغ بيع األسمحة إلى إيخاف لتسػيل حخب الكػنت اخ  ،وكاف ىحا
اإلعالف األوؿ الحي رُبط ؼيو بيع األسمحة بحخب الكػنت اخ  ،وفي  38كانػف األوؿ  3890تع
تعييغ لػرنذ إي .والر Lawrence E. Walshفي مشرب السجعي العاـ لمتحقيق في

قزية إيخاف-كػنت اخ  ،وفي  9- 0كانػف الثاني  3899أنذأ مجمدي الشػاب والذيػخ لجاناً
()01
تعيغ عمى أعمى مدؤولي اإلدارة
خاصة بيسا لمتحقيق في قزية إيخاف-كػنت اخ  .وبحلظ ّ
األمخيكية السثػؿ أماـ لجاف التحقيق في الكػنغخس(. )00

تذكل فزيحة إيخاف  -كػنت اخ ثالث أجداء مترمة ببعزيا البعس وىي إف إدارة

الخئيذ ريغاف باعت أسمحة إلى إيخاف كانت بأمذ الحاجة إلييا في حخبيا ضج العخاؽ مقابل

استخجاـ نفػذىا في إشالؽ سخاح مػاششيغ أمخيكييغ ُخصفػا وأُخحوا كخىائغ في لبشاف مغ قبل

جساعات مػالية إليخاف  ،أما األسمحة التي زودت إدارة ريغاف إيخاف بيا ،فقج شالبت اإليخانييغ

بأسعار مختفعة وحػلت السبالغ الفائزة إلى قػات الكػنت اخ في نيكاراغػا ،فقج كاف مخصصاً كبي اًخ
يخالف القانػف األمخيكي والدياسة الخارجية األمخيكية في كل األوجو ،إذ كاف بيع األسمحة

إلى إيخاف مسشػعاً بسػجب القانػف األمخيكي آنحاؾ ،كسا كانت الدياسة األمخيكية تشز عمى

تحخيع دفع أي نػع مغ أنػاع الفجية لخاشفي األمخيكييغ ،كسا كاف محخماً تسػيل قػات الكػنت اخ

بأكثخ مغ الحج األقرى الحي حجده الكػنغخس (.)09

كاف مداعجة إيخاف باألسمحة قج تع رفزيا بدبب قانػف  19أب  3890الحي حطخ

ترجيخ األسمحة إلى الجوؿ اإلرىابية  ،إذ وضعت و ازرة الخارجية األمخيكية إيخاف مغ ضسغ

الجوؿ السؤيجة لإلرىاب

السداعجة ليا(.)08

()09

 ،كػنيا قجمت الجعع م اخ ًار لإلرىاب الجولي وبحلظ ُمشع تقجيع

أما الكػنت اخ فقج كاف ىجؼ الػاليات الستحجة مغ وراء تقجيع الجعع ليا ىػ وضع حج

لمدمػؾ (العجواني) مغ قبل حكػمة الدانجيشدتا تجاه الجوؿ السجاورة والسيسا سياسة الدانجيشييغ
القائسة عمى ترجيخ األفكار الساركدية عغ شخيق شحغ األسمحة إلى ثػار تمظ البمجاف  ،وابتجأ
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الجعع األمخيكي لمكػنت اخ مشح عاـ  3893بيجؼ وقف سياسة حكػمة الدانجيشدتا  ،وليذ
لغخض زعدعة استقخار حكع الدانجييغ  ،لكغ في أواخخ عاـ  ، 3891أقخ الكػنغخس قانػناً

ُعخؼ بتعجيل "بػالنج"  ،)91( Bolandمشع بسػجبو اإلدارة األمخيكية مغ استخجاـ األمػاؿ
السخررة لمكػنغخس لغخض اإلشاحة بحكػمة نيكارغػا ( .)93وقج صجر ىحا القانػف بعج

افتزاح أمخ الجعع األمخيكي الدخي لقػات الكػنت اخ ،الحي أوصى بو الخئيذ ريغاف في 3

كانػف األوؿ عاـ 3893

()91

.

مشح الخئيذ ريغاف اإلذف لسػضفي األمغ القػمي لتقجيع السداعجة بذكل غيخ قانػني

()91
وبشاء عمى ذلظ لع يمتدـ السدؤوليغ في اإلدارة
،
لمكػنت اخ بعج أف أنيى الكػنغخس تسػيميا
ً
األمخيكية بقخار الكػنغخس بسشع السداعجات إلى الكػنت اخ في عامي  3891-3891وراحػا

يتعاونػف مع حكػمات أجشبية  -متجاىميغ السدائل القانػنية  -لحسميا عمى تقجيع السداعجات
()91

لستسخدي نيكا ارغػا

 ،إال إنو لع يتع إشالع الخئيذ ريغاف عمى التفاصيل الكاؼية لصخيقة

إعادة اإلمجادات لمكػنت اخ ليجعمو جشائياً وجدًء مغ السؤامخة التي تشتيظ تعجيل بػالنج (.)91
وقج ذكخ نػرث  -أثشاء اإلدالء بذيادتو أماـ لجشة التحقيق  -انو في الػقت الحي
ناقر ؼيو مدألة تحػيل األمػاؿ إلى الكػنت اخ مع رئيدو بػيشجكدتخ وحرل عمى مػافقتو بذأف
ذلظ  ،لع يشاقر مدالة التحػيل مع الخئيذ ريغاف مصمقا  ،ألنو كاف يعتقج أنو كاف عمى عمع

بحلظ  ،كسا انو لع يعخؼ أف شخرا ما قاـ باشالع الخئيذ عمى التحػيل  ،ولع يخى أي وثيقة
ناقذت التحػيل أو تحسل مؤش اًخ أف الخئيذ قج شاىجىا  ،وذكخ أيزا أف بػيشجكدتخ قج ابمغو

ؼيسا بعج بأنو لع ُيصمع الخئيذ عمى األمخ  ،وكاف نػرث قج أعج خسذ محكخات تحجد مبيعات
األسمحة السحتسمة إلى إيخاف وذكخ فييا أف األرباح ستُدتخجـ لمكػنت اخ مع التػصية باشالع
الخئيذ ريغاف عمى ذلظ  ،وبعجىا تمقى السػافقة مغ بػيشجكدتخ عمى تشفيح العسمية  ،وكاف

يعتقج أف الخئيذ قج عمع بأمخ ىحه السحكخات لكغ بػيشجكدتخ لع ُيصمع الخئيذ عمييا  .كسا ذكخ
نػرث انو بتاريخ  11تذخيغ الثاني  3890اترل بو الخئيذ ىاتؽيا وقاؿ  ":لع أكغ أعخؼ ذلظ

".

()90

وىحا يعشي أف مدالة تحػيل األمػاؿ جخت بعمع ومػافقة بػيشجكدتخ الحي قاـ بإخفاء

تفاصيميا عغ الخئيذ ولع ُيبّمغ نػرث إنو لع ُيصمع الخئيذ عمييا  ،ليتسكغ نػرث مغ انجاز
عسمو ضشاً مشو أنيا تتع بعمع الخئيذ .
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شيج نػرث أيزا أف مجيخ وكالة السخابخات السخكدية ولياـ كايدي Caesiy
 Williamوافق ىػ اآلخخ إلى جانب بػيشجكدتخ عمى استخجاـ واردات مبيعات األسمحة

اإليخانية لجعع الكػنتخا ،وقج صخح نػرث أف ىحه كانت فكخة غػربانيفار التي أثارىا في اجتساع

كانػف الثاني عاـ  3890في أوربا بعج تػؾيع  39كانػف الثاني الحي تع تػؾيعو مغ قبل
الخئيذ ريغاف مخػالً ؼيو وكالة السخابخات الؿياـ ببيع األسمحة إلى إيخاف  ،كسا شيج نػرث بأنو
رأى ندخة مغ وثائق تُثبت تػرط وكالة السخابخات السخكدية في قزية شحغ األسمحة في
تذخيغ الثاني عاـ  3891السدساة ( صقخ -صقخ) والتي وُقعت مغ قبل الخئيذ ريغاف (. )99

ال يػجج دليل عمى أف الخئيذ ريغاف قج تع إشالعو عمى تحػيل عائجات بيع األسمحة

اإليخانية لرالح الكػنت اخ  ،أو حتى بػجػد أي فخؽ بيغ الدعخ الحي تجفعو إيخاف مقابل األسمحة

األمخيكية والدعخ السدتمع مغ قبل حكػمة الػاليات الستحجة  ،حتى  11تذخيغ الثاني .3890
وبالتالي  ،ال يسكغ إدانة الخئيذ كستآمخ.

()99

أما ؼيسا يتعمق بشقل األسمحة إلى إيخاف عبخ دولة ثالثة  ،كسا حجث في عاـ

 ،3891فقج كاف انتياكا لقانػف ( مخاؾبة ترجيخ األسمحة) الحي يشز عمى تقجيع السذػرة
لمكػنغخس حػؿ عسميات نقل األسمحة عغ شخيق دولة ثالثة .كسا أف ىحا القانػف يحزخ عمى

" وكالة االستخبارات"  -أي إدارة أو وكالة أو أي كياف آخخ تابع لمػاليات الستحجة يذارؾ في

نذاط استخباري أو استخباراتي  -نقل أي مػاد دفاعية أو خجمات دفاعية خارج الػكالة
باالقتخاف مع أي نذاط استخباري أو استخباراتي ُرفس تسػيمو مغ قبل الكػنغخس (.)98
فقج كانت شحشة تذخيغ الثاني  - 3891الستزسشة  39صاروخ مغ شخاز ىػؾ
 -األكثخ أثارة لمججؿ مغ بيغ السعامالت الدخية الدتة التي جخت مع إيخاف بيغ عامي

( )3890-3891لكػنيا حجثت مغ دوف الحرػؿ عمى إذف رئاسي مكتػب  ،وبعج أف وقع
الخئيذ ريغاف في  1كانػف األوؿ بأثخ رجعي عمى الذحشة  ،أخفى جػف بػيشجيكدتخ ىحه
اعتخفو  ،مغ أجل
ا
الػثيقة في مكتبو حتى انتذخ خبخ الفزيحة بعج عاـ  ،ثع مدقيا بحدب
تجشيب الخئيذ "الحخج الدياسي".

()91

كاف السجعي العاـ ميدي  ،السدتذار القزائي لمحكػمة األمخيكية  ،ومجيخ وكالة

السخابخات السخكدية كايدي  ،قج أبمغا الخئيذ ريغاف في الدابع مغ كانػف الثاني عاـ 3890
 ،وقبل بجء السخحمة الثانية مغ البيع السباشخ لألسمحة مغ األسيع األمخيكية  ،بزخورة
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االمتشاع عغ إبالغ الكػنغخس بسذخوع األسمحة كسا ىػ مشرػص عميو في السادة ( )113

مغ قانػف األمغ القػمي لعاـ  3819بريغتو السعجلة  ،وأف حجب اإلشعار إلى الكػنغخس

يقع ضسغ صالحيات الخئيذ مغ دوف شظ  ،وقج تزسغ البياف :بدبب الحداسية الذجيجة
ليحا السذخوع ،يػصى بأف تسارس امتيازؾ القانػني لحجب اإلخصار مغ الػصػؿ إلى لجاف

مشاسبا  ،وبيحا فاف تقخيخ  39كانػف الثاني عاـ
الخقابة في الكػنغخس حتى الػقت الحي تعتبخه
ً
 3890الحي وقعو الخئيذ بخرػص إيخاف يتزسغ عجـ إعصاء إشعار مدبق إلى الكػنغخس
بدبب الحداسية السفخشة والسخاشخ األمشية الستختبة عمى ذلظ  ،وتػجيو مجيخ وكالة

السخابخات باالمتشاع عغ إبالغ ىحا التقخيخ إلى الكػنغخس (.)93

تشز عجد مغ القػانيغ االتحادية األمخيكية بزخورة اإلبالغ عغ الشذاشات الدخية

 ،وإبقاء المجاف التابعة لسجمدي الذيػخ والشػاب السدساة ب " لجاف االستخبارات " عمى عمع

بجسيع أنذصة االستخبارات ألي إدارة أوكالة أو كياف تابع لمػاليات الستحجة  ،لكشو في حاؿ
اقخ الخئيذ إف اإلبالغ يزخ بالسرالح الحيػية لمػاليات الستحجة ؼيجب عشجئح أف يقترخ

اإلبالغ عمى الخئيذ وعجد قميل مغ أعزاء لجاف السخابخات ورئيذ السجمذ وزعيع األقمية في

مجمدي الشػاب والذيػخ .كسا انو وفقا لمقدع (  )00مغ قانػف السداعجات الخارجية ،ال يجػز
إنفاؽ أي أمػاؿ تع تخريريا تحت ىحا القدع مغ قبل وكالة السخابخات السخكدية أو مغ يشػب
عشيا لمعسميات في البمجاف األجشبية  ،بخالؼ األنذصة السخررة فقط لمحرػؿ عمى

السعمػمات الالزمة  ،إلى أف يجج الخئيذ أف كل عسمية مغ ىحا القبيل ميسة لألمغ القػمي
()91

لمػاليات الستحجة.

لع يتبيغ أف الخئيذ قج انتيظ عغ عمع شخوط تقجيع تقاريخ إلى الكػنغخس عغ

صادرات األسمحة ؼيسا يتعمق برفقات األسمحة لعاـ  ،3891ألنو وفق القانػف انو يجب

إخصار الكػنغخس فػ اًر إذا عمع الخئيذ عغ إعادة نقل حجثت مغ دوف مػافقتو  ،ولع يشز شيئاً
صخيحاً عسا إذا كاف يجب إخصار الكػنغخس فػ اًر إذا وافق الخئيذ مدبقاً عمى نقل يشتيظ
الذخوط القانػنية التي يجػز مشح السػافقة عمييا  ،وبيحا يسكغ القػؿ إف متصمبات اإلبالغ

الخاصة بيحا القدع لع تشتيظ ،كسا إف قانػف مخاؾبة ترجيخ األسمحة غيخ قابل لمتصبيق عمى
مبيعات األسمحة التي تع إجخاؤىا وفقا الستشتاج رئاسي ألف الخئيذ يتستع بدمصة مدتقمة ،
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معتخؼ بيا في قانػف األمغ القػمي  ،لشقل األسمحة في سياؽ العسميات الدخية الستعمقة
باالستخبارات

()91

.

إف مػقف اإلدارة األمخيكية مغ ؾياـ الخئيذ ببيع األسمحة بذكل قانػني إلى بمج

أجشبي مغ دوف االمتثاؿ لقانػف السداعجة الخارجية أو قانػف مخاؾبة ترجيخ األسمحة ،ىػ أمخ
شائع يخجع إلى تاريخ الخامذ مغ تذخيغ األوؿ لعاـ  3893عشجما أرسل السجعي العاـ

الفخندي ولياـ سسيث William Smithخصاباً مػجياً إلى كايدي مجيخ وكالة السخابخات
السخكدية بذأف صفقة سخية ،كاف نرو ":لع تفخض األجداء السترمة باألسمحة مغ قانػف
()91

السداعجة األجشبية أي عقػبات جشائية عمى انتياؾ شخوشيا ".

وقج شيج السجعي العاـ

ميدي بأنو قج أستشتج  ،عمى أساس رأي ولياـ سسيث  ،أف مبيعات األسمحة يسكغ أف تدتسخ

بسػجب قانػف األمغ القػمي ،كسا أبمغ ميدي في  30كانػف الثاني بذكل مباشخة مغ قبل
وزيخ الجفاع األمخيكي كاسبخ وايشبخغخ  ،أو بذكل غيخ مباشخ عغ شخيق األدميخاؿ بػيشجكدتخ

أف السدتذار القانػني العاـ لػ ازرة الجفاع قج وافق عمى أمكانية استخجاـ قانػف األمغ القػمي

بجالً عغ قانػف مخاؾبة ترجيخ األسمحة في عسمية بيع األسمحة إليخاف مغ دوف إبالغ
()91

الكػنغخس .

وبحلظ ال يتختب عمى الخئيذ ريغاف أي مدؤولية في عجـ إبالغ الكػنغخس .

كسا انو ال يػجج أي دليل عمى وجػد غخض خبيث في انتياؾ القانػف عشجما أذف

الخئيذ بسبادرة اإلفخاج عغ الخىائغ  ،فإف السقاضاة الجشائية عمى أساس أف معامالت عاـ

 3891قج انتيكت قػانيغ ترجيخ األسمحة ال مبخر ليا(.)90كسا أف تحخيفات ريغاف العمشية

لجوره في عسميات إيخاف-كػنت اخ ال يسكغ مقاضاتيا ألف خجاع الرحافة والجسيػر األمخيكي لع

يكغ جخيسة يحاسب عمييا القانػف (.)99

ىشاؾ إذف شخيقتاف يسكغ عغ شخيقيا الجفاع عغ شخعية مبيعات األسمحة لعاـ :3891

أوالً  ،االستشتاج بأف تمظ السبيعات لع تكغ في الػاقع تشتيظ قانػف مخاؾبة ترجيخ األسمحة ،
ثانياً :االعتساد عمى صالحيات رئاسية أخخى باعتبارىا عح اًر  ،أو جعل االمتثاؿ لقػانيغ

ترجيخ األسمحة أم اًخ غيخ ضخورياً (.)99

أما ؼيسا يتعمق بذحغ األسمحة بعج  19أب  ، 3890فقج أصجر الكػنغخس في آب

 3890القانػف الذامل لألمغ الجبمػماسي ومكافحة اإلرىاب " "DSAAلعاـ  3890الستزسغ
وجػب إبالغ الكػنغخس قبل أي صفقة محطػرة  ،فإف السػاد السجرجة في قائسة الحخائخ ال
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يسكغ ترجيخىا إلى أي دولة حجدتيا الخارجية األمخيكية قج قجمت الجعع م اخ اًر ألفعاؿ اإلرىاب

الجولي  ،وىحا يذسل إيخاف مشح عاـ  ، 3891أصبح ىحا التذخيع سارًيا في  19أب .3890
بحمػؿ ذلظ التاريخ كانت السخحمة األولى مغ مبادرة إيخاف قج أُجخيت مشح سبعة أشيخ وفقاً
إلحرائيات  39كانػف الثاني  ، 3890وقج تع بالفعل نقل جسيع األسمحة اإليخانية باستثشاء
شحشة تذخيغ األوؿ  ، 3890والدؤاؿ ىشا ىل كانت مػافقة الخئيذ عمى شحشة تذخيغ األوؿ
 ، 3890بعج إصجار قانػف األمغ الجبمػماسي ومكافحة اإلرىاب  ،تحسل تجاعيات إجخامية ؟

واإلجابة عمى ذلظ انو ال يجػز تحسيل الخئيذ أي شيء أكثخ مغ معخفتو بالترسيع الفعمي

لػ ازرة الخارجية عمى أف إيخاف كانت مؤيجة لمجوؿ اإلرىابية  ،إذ كاف الخئيذ ريغاف قج ألقى في
()98

 9تسػز  3891خصابا أعمغ ؼيو أف إيخاف ىي جدء مغ كػنفج ارلية الجوؿ اإلرىابية.

بعج سمدمة مغ التحؿيقات أصجرت لجشة تاور بخئاسة عزػ مجمذ الذيػخ الدابق جػف

تاور السخػلة بالتحقيق في القزية تقخيخىا في  10شباط ،3899وكاف مغ بيغ استشتاجاتيا أف

كبار مدتذاري الخئيذ كانػا مدؤوليغ عغ خمق الفػضى التي أدت إلى قزية إي اخف-كػنت اخ ،
وأف الخئيذ ريغاف لع يكغ عمى عمع بالشذاشات التي قاـ بيا مػضفػ مجمذ األمغ القػمي ،

وقج شيج الكػلػنيل نػرث أماـ لجاف الكػنغخس بأنو ليذ لجيو أي فكخة عسا إذا كاف لجى
الخئيذ أي معخفة بذأف تحػيل األمػاؿ إلى الكػنت اخ  ،كسا ذكخ أف ولياـ كيدي  ،مجيخ وكالة

السخابخات السخكدية كاف أثشاء فتخة إيخاف-كػنت اخ  ،عمى دراية ومػافقة عمى التحػيل وأف
مبيعات األسمحة كانت في األصل مقرػدة لتبادؿ الخىائغ  ،أما األدميخاؿ بػيشجكدتخ فقج شيج

أماـ المجاف بأنو لع يخبخ الخئيذ قط عغ قزية تحػيل األمػاؿ إلى الكػنت اخ (.)81

أما بالشدبة إلى نائب الخئيذ جػرج بػش  George Bushمغ الػاضح انو

بحزػره الكثيخ مغ االجتساعات الستعمقة بتمظ القزية -حزخ ما ال يقل عغ اثشي عذخ

اجتساعاً بيغ عامي  3891و ُ 3890نػقذت فييا السداعجات غيخ السذخوعة إلى الكػنت اخ-
يفتخض انو يعخؼ الكثيخ عشيا  ،ولكغ بسا أف بػش كاف خاضعاً لمخئيذ ريغاف  ،فإف دوره
الثانػي جعل مغ الرعب تحسيمو مدؤولية جشائية (.)83

أما ؼيسا يتعمق بالجانب اإليخاني فقج تع الكذف عغ القزية مغ قبل " آية هللا "

حديغ مشتطخي  -نائب الخسيشي شيمة فتخى الحخب العخاؾية – اإليخانية  -وكاف الخجل الثاني
في الجولة بعج الخسيشي  ،ذكخ في محكخاتو – التي فزح فييا االتراالت الدخية مع الػاليات
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ومشع مغ تجاوليا في إيخاف  -انو وصمت مجسػعة تقاريخ إلى مكتبو برفتو
الستحجة وإسخائيل ُ
قائسقاـ(نائب) الػلي الفؿيو ولجى قخاءاتو التقاريخ والخسالة التي كانت مغ مشػتذيخ غػربانيفخ
بػساشة أوميج نجف آبادي – السجعي العاـ الدابق في أصفياف  -عمع حيشيا باالتراالت
الدخية التي جخت مع الػاليات الستحجة وزيارة مكفارلغ مسثل الخئيذ األميخكي ألجل الرفقة ،

وبالشطخ إلى تػرط إسخائيل في األمخ اعتخض حديغ مشتطخي عمى ذلظ وابمغ اعتخاضو إلى
()81

ىاشسي رفدشجاني

الحي رد عميو قائالً  " :كشا نشػي إبالغكع في ما بعج" ..

()93

ويدتصخد

حديغ مشتطخي في محكخاتو بأنو لع يكغ يعخؼ ؼيسا إذا كاف الخسيشي عمى عمع بتمظ الرفقة
أو ال  ،ولكشو عشجما اشمع احسج الخسيشي – نجل الخسيشي – عمى األمخ فػجئ بسعخفة

مشتطخي الذاممة بالقزية واستفدخ عغ مرجر تمظ السعمػمات  ،وكاف ىػ و رفدشجاني

مدتاءيغ ججاً مغ معخفة حديغ مشتطخي لمقزية  ،وقج تدببت تمظ القزية في عدؿ حديغ
مشتطخي مغ مشربو في آذار  3899مغ قبل الخسيشي بعج تػتخ العالقة بيشيسا وتبادؿ الخسائل
شجيجة الميجة وانتقاد مشتطخي لمخسيشي في مػقفو مغ االتراالت الدخية مع الػاليات الستحجة
()81

وإسخائيل .

كسا ُكذفت القزية في إيخاف عغ شخيق شخز آخخ ىػ أبػ الحدغ بشي صجر –
شغل مشرب رئيذ الجسيػرية اإليخانية لمدشػات ( – )3893 -3891جاءت معخفتو باألمخ

لجى تحجث وزيخ الجفاع في السجمذ العدكخي باف إيخاف برجد شخاء أسمحة مغ إسخائيل ولسا
سألو مغ سسح بحلظ قاؿ  :األماـ الخسيشي ،ولجى لقاء أبػ الحدغ بالخسيشي استفدخ عغ

صحة ىحا الكالـ فأكج لو الخسيشي معخفتو بحلظ قائالً(( :إف اإلسالـ يدسح بحلظ ،وإف الحخب

ىي الحخب ))(.)81

شكمت فزيحة إيخاف  -غيت ضخبة قاضية لسرجاؾية الحكػمة اإليخانية في عجائيا

لمػاليات الستحجة  ،وسػاء كاف الخسيشي عمى عمع بالرفقات واالتراالت بيغ بمجه والػاليات

الستحجة أو لع يعمع بيا

()80

فانو وصف إيخاف -غيت بأنيا نرخ معشػي لمثػرة اإليخانية ألنو

عج اعتخافاً مغ الػاليات الستحجة بأىسية إيخاف  ،وألنيا مكشت إيخاف مغ الحرػؿ عمى أسمحة
ُي ّ
مغ دوف تقجيع أي تشازالت(.)89
كاف لتمظ القزية تجاعيات كبيخة عمى اإلدارة األمخيكية فقج أشاحت بسدؤوليغ

بارزيغ في مجمذ األمغ القػمي إذ أعمغ الخئيذ ريغاف في  11تذخيغ الثاني  3890استقالة
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األدميخاؿ بػيشجكدتخ وفرل العقيج نػرث وأُسشجت رئاسة مجمذ األمغ القػمي إلى فخانظ

كارولتذي ،)89( Frank Carrollؼيسا كانت نر اًخ كبي اًخ إليخاف إذ كاف اإليخانيػف يذعخوف

بالشذػة بعج فزيحة إيخاف – غيت التي مّثمت " نر اًخ عطيساً بالشدبة ليع" بعج أف استصاعػا
إخزاع األمخيكييغ ،ومغ ىشا أصبح ىشاؾ تأييجاً متدايجاً لدياسة خصف الخىائغ في شيخاف،
بعج أف أثبتت نجاعتيا وأنيا شكمت أداة ضغط عمى كل مغ فخندا والػاليات الستحجة ،وبالتالي

تع اختصاؼ  1رىائغ
ال يػجج مبخر إليقافيا .ففي شيخ كانػف الثاني مغ العاـ ّ 3899
أمخيكييغ ججد عمى أيجي حدب هللا  ،كانػا يعسمػف كأستاذة جامعييغ في العاصسة المبشانية،

كسا اختصف السبعػث البخيصاني تيخي وايت في  11مغ الذيخ نفدو وىػ السعخوؼ عشو
عالقتو الػثيقة باألمخيكييغ (.)88

وإزاء إقفاؿ كل الخصػط الدخية مع اإليخانييغ ،كاف يتعيغ عمى الخىائغ االنتطار في

األسخ أكثخ مغ  1سشػات وبالتحجيج حتى خخيف عاـ  .3883في ذلظ اليػـ أفخج عغ تػماس

ثاذرالنج ،أآلف ستيغ ،جيدي تيخنخ ،جػزؼ سيديبيػ باإلضافة إلى البخيصاني تيخي وايت بعج
أف انتيت الحخب العخاؾية  -اإليخانية  ،ولع يكغ السدعى ليشجح لػال وصػؿ عمي أكبخ
رفدشجاني إلى الحكع في إيخاف والحي مارس الزغػط عمى الجشاح الستذجد في حدب هللا

لإلفخاج عغ السعتقميغ لجيو .أما أقجـ رىيشة في لبشاف ،فيػ مخاسل وكالة األسػشيتج بخس ،تيخي
أنجرسغ الحي كاف آخخ مغ أفخج عشيع في  1كانػف األوؿ  3883بعج  0سشػات قزاىا في

االعتقاؿ (.)311

الخاتسة

كانت فزيحة إيخاف -كػنتخا ،التي تفجخت في أواخخ عاـ  ،3890واحجة مغ أكثخ

الفزائح الدياسية تعقيجا في التاريخ األمخيكي السعاصخ ،إذ شيجت والية ريغاف الخئاسية
الثانية عسميتيغ سخيتيغ أوليسا :بيع صػاريخ إليخاف عمى أمل إشالؽ سخاح الخىائغ األمخيكييغ
الحيغ اختصفػا مغ قبل جساعات مػالية إليخاف في لبشاف  ،وثانييسا :استخجاـ أمػاؿ الرفقات

لجعع الكػنت اخ (الحخكة السعارضة) لحكػمة الدانجيشيدتا– ذات األفكار الذيػعية – في
نيكاراغػا لمسحافطة عمى أمغ الػاليات الستحجة األمخيكية ،عمى الخغع مغ إف الكػنغخس كاف قج

أوقف الجعع األمخيكي ليا .وكال العسميتيغ كانت انتياؾ لمحطخ القانػني والتذخيعي .
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شكمت قزية إيخاف  -كػنت اخ خخقا كبي اًخ لمقػانيغ تعخض عمى أثخىا السدؤوليغ

األمخيكييغ لمسدائمة القانػنية أماـ السحاكع التي تذكمت في الػاليات الستحجة لمتحقيق في ىحه

القزية بعج انتذار خبخ الفزيحة  ،كسا إنيا شكمت صجمة لمخأي العاـ الجولي ألنيا جخت بيغ
دولتيغ كاف العجاء الطاىخ يحكع عالقاتيسا .

يدتجؿ مغ التحقيق الحي قامت بو السحاكع  ،أف السدؤوليغ األمخيكييغ كانػا

متػرشيغ في القزية بذكل مخالف لمقػانيغ في تعامميع مع إيخاف إذ إف الق اخرات األمخيكية
مشعت ترجيخ األسمحة إليخاف ألنيا دولة تدانج اإلرىاب وعجتيا الخارجية األمخيكية دولة

إرىابية  ،لكغ السدؤوليغ استخجمػا شخؼ ثالث لشقل األسمحة ليا وىي إسخائيل والتعاوف مع
تجار األسمحة لاللتفاؼ عمى القػانيغ .

أعتسج الخئيذ األمخيكي ريغاف عمى قانػف األمغ القػمي في عسمية ترجيخ األسمحة

بجالً عغ قانػف مخاؾبة ترجيخ األسمحة  -الحي كاف يشز عمى إبالغ الكػنغخس برفقات بيع

األسمحة  -لمتخمز مغ أي مدؤولية تتختب عميو جخاء الؿياـ ببيع األسمحة إليخاف الحي كاف

ُيعج مخالفا لمقػانيغ كػنيا دولة تخعى اإلرىاب الجولي وتدانجه  ،ولحلظ لع يعمع الكػنغخس
باألمخ إال بعج افتزاح أمخ القزية .
نجحت الػاليات الستحجة مغ تحخيخ عجد مغ الخىائغ مقابل صفقات األسمحة ،

وفي الػقت الحي أديغ ؼيو عجد مغ السدؤوليغ عمى خمؽية تػرشيع بالقزية وفقجوا مشاصبيع

في الحكػمة جخاء ذلظ  ،تسكغ الخئيذ ونائبو مغ التخمز مغ تبعات الفزيحة بعجـ إدانتيع

بالقزية .

أما إيخاف فقج حققت أىجافيا -مغ وراء خصف الخىائغ -بحرػليا عمى األسمحة التي

كانت بأمذ الحاجة ليا في حخبيا مع العخاؽ متجاوزة بحلظ مبادئ الثػرة اإليخانية بعجـ التعامل

مع الػاليات الستحجة األمخيكية ( الذيصاف األكبخ) وإسخائيل لتثبت بحلظ أف السرمحة فػؽ

السبادئ .
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