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استراتيجية بومبيو في إيران تحصل عمى فريق جديد
تعيد مجموعة العمل اإليرانية الجديدة تعيين أحد أقوى المسؤولين من وراء الكواليس في و ازرة
الخارجية لمعمل عمى إيران بدوام كامل.
يقوم وزير الخارجية مايك بومبيو بتشكيل مجموعة جديدة لتنسيق الضغط السياسي واالقتصادي
المتزايد من إدارة ترامب عمى إيران ،فيما وصفو بأنو محاولة إلجبار النظام عمى إيقاف عقود من
"سموكو العنيف والمزعزع لالستقرار".
وأعمن بومبيو ىيئة جديدة تسمى مجموعة العمل االيرانية في مؤتمر صحفي يوم الخميس .وقال إنو
سيقودىا بريان ىوك  ،المدير الحالي لتخطيط السياسات في و ازرة الخارجية.
ويأتي ىذا اإلعالن في وقت تعيد فيو اإلدارة األمريكية فرض عقوبات شديدة عمى صناعة النفط
اإليرانية وغيرىا من القطاعات االقتصادية الرئيسية .ينظر إلى ىذا األمر في واشنطن عمى أنو
عالمة أخرى عمى انشغال الرئيس دونالد ترامب بدولة وقعت منذ ثالثة أعوام فقط صفقة مع
الواليات المتحدة لتعميق برنامجيا النووي.
انسحبت الواليات المتحدة من ذلك االتفاق في وقت سابق من ىذا العام.
وقال بومبيو لمصحفيين في بيان مقتضب يوم الخميس "نأمل أن نتوصل في يوم قريب التفاق جديد
مع إيران لكن يجب أن نرى تغييرات كبيرة في سموك النظام داخل وخارج حدود ايران".
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وقال "نحن ممتزمون بجيد حكومي كامل لتغيير سموك النظام اإليراني ،وستضمن مجموعة العمل
اإليرانية أن تظل و ازرة الخارجية تعمل بتنسيق مشترك ووثيق مع الوكاالت الشريكة".
وزرة
ومن المتوقع أن يتنحى ىوك كمدير لتخطيط السياسات ،وىي إحدى أكثر المناصب نفوذا في ا
الخارجية .وقد تم تعيين ىوك ليذا المنصب من قبل وزير الخارجية السابق ريكس تيمرسون.
ومن المتوقع أن تحل محمو كيرون سكينر ،وىي أكاديمية ومستشارة سابقة لسياسة البنتاغون،
عممت في فريق ترامب االنتقالي في أوائل عام  .7102وكالة أسوشيتد برس ىي أول من أوردت
األخبار عن سكينر ،والتي تم تأكيدىا لموقع فورين بولسي من قبل اثنين من المسؤولين المطمعين
عمى األمور الداخمية.
ولم ترد و ازرة الخارجية أو سكينر عمى الفور عمى طمب التعميق لمتأكيد عندما كان ىوك يغادر
منصبو وما إذا كانت سكينر ىي التي ستحل محمو .ومن المتوقع أن يحتفظ ىوك بمنصبو كمدير
لتخطيط السياسات إلى أن يتم اإلعالن عن خمفو سكينر.
ألكثر من سنة كان ىوك واحدا من أقوى المسؤولين في الكواليس في و ازرة الخارجية .كان واحدا من
أقرب المقربين من تيمرسون ،في حين أقصى الدبموماسيين المينيين عن مداوالت السياسة ،وشغل
مناصب رفيعة في و ازرة الخارجية.
أشرف ىوك عمى الكثير من تعامالت واشنطن مع الحمفاء األوروبيين عمى إيران ،قبل وبعد إعالن
ترامب الخروج من الصفقة النووية في مايو .أثار قرار الرئيس غضب الحمفاء األوروبيين ،الذين
أرادوا تأجيل قرار إعادة فرض العقوبات عمى إيران.
وفي حديثو لمصحفيين بعد إعالن بومبيو ،قال ىوك إن مجموعة العمل ستنطمق مع فريق صغير
وستستوعب المزيد من الموظفين في وقت الحق .وسوف تنسق مع الحكومات األجنبية لزيادة
الضغط عمى إيران ودفع دول أخرى لتخفيض وارداتيا من النفط اإليراني إلى الصفر قبل  5نوفمبر،
وىو موعد نيائي إلعادة فرض العقوبات األمريكية.
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عقد ىوك آفاق المحادثات المباشرة مع الحكومة اإليرانية ،ولكن فقط بعد تمبية المطالب األمريكية.
اما بإجراء تغييرات جوىرية في سموكو ،فإن الرئيس مستعد
وقال" :إذا أظير النظام اإليراني التز ً
لمدخول في حوار من أجل إيجاد الحمول".
"لكن تخفيف العقوبات ،واعادة العالقات الدبموماسية والتجارية الكاممة مع الواليات المتحدة ،والتعاون
االقتصادي مع الواليات المتحدة ال يمكن أن يبدأ إال بعد أن نرى أن النظام اإليراني جاد في تغيير
سموكو".
لكن بعض المحممين اعتبروا ىذا اإلعالن رمزي اكثر من كونو ذو فحوى.
قال بريت بروين ،وىو دبموماسي سابق في الواليات المتحدة ويدير غرفة األوضاع العالمية
 Global Situationوىي شركة استشارية في واشنطن ،قال "لم تكن ىناك موارد جديدة ،وال توجد
استراتيجية جديدة ،ولم تعمن أي سمطات (صالحيات أو مسؤوليات) جديد [لمجموعة العمل]".
"بدالً من ذلك يجب أن َيفسر كخطوة نموذجية لواشنطن في خمق مظير العمل من خالل وضع
العنوان".

وكان ىوك ال يحظى بشعبية كبيرة بين الدبموماسيين المينيين في و ازرة الخارجية .ويمقي البعض
بالمالمة عميو عمى إزالة زمالئيم المميزين من الخدمة الحكومية من أجل التقرب من البيت األبيض
وتيمرسون .وقد رحب أحد المسؤولين الذين اتصمت بيم فورين بولسي بخبر إعادة تعيين ىوك،
لكنيم عبروا عن خيبة أمميم ألنو سيبقى في و ازرة الخارجية.
واستشيد المسؤول بإقالة سحر نوروزاده ،وىي موظفة خبيرة في الشؤون الخارجية ساعدت في
صياغة االتفاق النووي اإليراني ،من وظيفتيا في قسم تخطيط السياسات كمثال عمى المناورات
السياسية التي يقوم بيا ىوك .وبحسب ما ورد أجبرت نوروزاده  ،وىي أميركية من أصل إيراني،
عمى ترك العمل بعد أن شككت وكاالت األنباء المحافظة في صالحيتيا.

3

بومبيو يشكّل فريق جديد للضغط على ايران

نورس للرتمجة

صرح ماكس بيرغمان مدير تخطيط السياسات في عيد أوباما بأنو من الصعب فصل ما صنعو
بريان ىوك عما صنعو ريكس تيمرسون"" .تحت ىوك تم تحويل التخطيط السياسي لمركز الدراسات
الداخمي التابع لمدولة والذي كان من المفترض أن يخطط لممدى البعيد إلى مكتب تشغيمي يركز
عمى الدقائق الـ 05المقبمة .ىذا خمق كل أنواع الفوضى واالرتباك داخل اإلدارة "
وكان اقالة تيمرسون غير الرسمية عبر تويتر في وقت سابق من ىذا العام مصحوبا بطرد
واستقاالت أخرى بين كبار المعينين وأعضاء السكرتارية .لكن "ىوك" نجا من حممة اإلقاالت وساعد
عمى إيواء بومبيو من خالل عممية تأكيد مثيرة لمجدل في الكابيتول ىيل.
يقول اثنان من المسؤولين (أحدىما سابق واآلخر حالي) إن بومبيو ال يزال يثق ويعتمد عمى ىوك،
رغم أن الدور الجديد قد يظير عمى السطح ليصبح إنزاال من مرتبتو .وقال مسؤول سابق مطمع
عمى المداوالت "إن ممف إيران ميم لمغاية بالنسبة ليذه اإلدارة".
وفي إعالنو يوم الخميس أشاد بومبيو بمدير تخطيط السياسات الراحل.
ائعا
"إن خبرة بريان الدبموماسية وخبرتو الواسعة في التعامل مع السياسة اإليرانية تجعمو مرشحا ر ً

لقيادة مجموعة العمل اإليراني في و ازرة الخارجية".

إن بديمة ىوك المتوقعة (سكينر) ىي باحثة في الحرب الباردة في جامعة كارنيجي ميمون وىي
صاحبة جذور عميقة في مؤسسة السياسة الخارجية لمحزب الجميوري ،بعد أن عممت كعضو في
مجمس سياسة الدفاع في و ازرة الدفاع ورئيسة الفريق التنفيذي لمعمميات البحرية أثناء إدارة جورج
دبميو بوش.
أيضا في فريق إدارة ترامب االنتقالي ولكن لم يتم تعيينيا عمى الفور لمحصول عمى
عممت سكينر ً

وظيفة في اإلدارة .وقد عممت كمحممة في السياسة الخارجية لـ  ، Fox Newsوقدمت مراجعات

إيجابية عن العمل الدبموماسي الذي قام بو ترامب بشأن التجارة وكوريا الشمالية وايران .كما شاركت
سكينر في تأليف العديد من الكتب عن الرئيس السابق رونالد ريجان.
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براين ىوك
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