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أعلــن وزيــر اخلارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو فــي 06 أغســطس 
ى  2020م، أّن برايــن هــوك املبعــوث األمريكــي اخلــاّص إليــران ســيتنحَّ
عــن منصبــه دون حتديــد ســبٍب لذلــك، وكتــب فــي تغريــدٍة بعــد هــذا 
اإلعــان أّن هــوك ســينتقل إلــى القطــاع اخلــاّص؛ وقــد اكتســب هــذا 
اســة  ٍع في مرحلٍة حسَّ يــًة خاّصــة، باعتبــاره تنــحٍّ غير متوقَّ اإلعــان أهمِّ
ــة التــي كان يقــوم بهــا هــوك فــي إدارة الرئيــس دونالــد ترمــب،  مــن املهمَّ
ــد مــن التســاؤالت حــول أســباب هــذا  ــا العدي ــت خلفه ــا ترك ــا أّنه كم
القــرار املفاجــئ، وتأثيــره علــى إســتراتيجية الضغــوط القصــوى، التــي 
تــه فــي 2018م، واملســار  صاغهــا وقــام علــى مباشــرتها منــذ تولِّيــه مهمَّ

ــع للسياســة األمريكيــة جتــاه إيــران خــال املرحلــة املقبلــة. املتوقَّ
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أّوًل: هوك وحدود مسؤوليته عن ملّف إيران

هــوك رجــل قانــون تكنوقــراط، انضــّم إلــى وزارة اخلارجيــة فــي عهــد 
الرئيــس األســبق جــورج دبليــو بــوش، ولعــب هــوك دوًرا بــارًزا فــي 
هــات اخلارجيــة للرئيــس األمريكــي دونالــد ترمــب جتــاه  تأطيــر التوجُّ
إيــران، بعــد أن ضّمــه وزيــر اخلارجيــة الســابق ريكــس تيلرســون إلــى 
فريقــه فــي أوائــل عــام 2017م، وبعــد االنســحاب األمريكــي مــن 

ــو 2018م. ــي ماي ــووي ف ــاق الن االتف
وأعلــن بومبيــو عــن تشــكيل مجموعــة عمــل بشــأن إيــران فــي 16 
املمثِّــل  أصبــح  الــذي  هــوك،  برايــن  برئاســة  2018م،  أغســطس 
ــوزارة اخلارجيــة األمريكيــة حــول إيــران، وهــذه املجموعــة  اخلــاّص ل
ــة تنفيــذ إســتراتيجية »الضغــوط القصــوى«، مــن أجــل تغيير  تولَّــت مهمَّ
ســلوك إيــران، وكان ضمــن أهــداف هــذه املجموعــة، تنســيق أنشــطة 
وزارة اخلارجيــة األمريكيــة املتعلِّقــة بإيــران، والتنســيق بــن الواليــات 
املتحــدة وحلفائهــا بشــأن العقوبــات علــى إيــران، ومتابعــة الــدول التــي 

ــة مــع طهــران.  ــا التجاري تواصــل عاقاته
كان هــوك حّتــى اإلعــان عــن اســتقالته يتابــع تنفيــذ إســتراتيجية 
الضغــوط القصــوى علــى إيــران، وكان يــرى أّن »الضغــط االقتصــادي 
والُعزلــة الدبلوماســية والتهديــد املوثــوق باســتخدام القــّوة العســكرية 
للدفــاع عــن مصاحلنــا«، مــن شــأنه أن يجبــر إيــران علــى العــودة إلــى 
ــوادر أو  ــاك أّي ب ــن هن ــم تُك ــة. ول ــة املفاوضــات بشــروٍط أمريكي طاول
ــرات تنــذر باحتمــال رحيلــه، بــل كان ترمــب يشــيد بإســتراتيجية  مؤشِّ
الضغــوط القصــوى علــى إيــران، التــي هندســها برايــن هــوك، ويقــول 
إّنهــا وضعــت إيــران حتــت ضغــوٍط غيــر مســبوقة، حّتــى بيــان اســتقالة 
ــق  هــوك الــذي أعلنــه بومبيــو قــد أشــاد بجهــود هــوك، وقــال إّنــه »حقَّ
ــراج  ــي«، وجنــح فــي اإلف ــة النظــام اإليران ــة فــي مواجه ــج تاريخي نتائ

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1316087
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1316087
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/us-special-representative-iran-brian-hook-leaves-step-down.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/us-special-representative-iran-brian-hook-leaves-step-down.html
https://www.nytimes.com/2020/08/06/us/politics/iran-us-brian-hook.html
https://www.nytimes.com/2020/08/06/us/politics/iran-us-brian-hook.html
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عــن األســيرين األمريكيــن لــدى إيــران، مايــكل وايــت وشــيو وانــغ، 
ــًدا«. ــا جيِّ ــا لــي وصديًق وقــال بومبيــو: »لقــد كان مستشــاًرا موثوًق

هــوك نفســه كان يشــيد باإلســتراتيجية، ويقــول إّنهــا حرمــت النظــام 
اإليرانــي مــن مــوارده املاليــة، ومنعتــه مــن متريــر مليــارات الــدوالرات 
إلــى امليليشــيات التابعــة لــه فــي املنطقــة، وأثَّــرت علــى شــرعية النظــام 
فــي الداخــل بصــورٍة غيــر مســبوقة، وكان مــن ثمراتها موجــاُت احتجاٍج 
متتابعــة ضــّد النظــام فــي الداخــل واخلــارج، نالــت مــن شــرعية النظــام 

ومــن قدســية قياداتــه الدينيــة. 
علــى هــذا األســاس، أثــار توقيــت رحيــل هــوك جــداًل كبيًرا؛ ألّنــه لم يتّم 
اإلعــان عــن أســباٍب واضحــة مــن وزارة اخلارجيــة، باســتثناء مــا قالــه 
بومبيــو فــي تغريــدٍة الحقــة بانتقــال هــوك إلــى القطــاع اخلــاّص، ورغــم 
أّن هــوك نفســه قــال »ال يوجــد وقــٌت جيِّــٌد للمغــادرة«؛ ألّن املواجهــة مــع 
ــردود واجلهــود  ــران أصبحــت سلســلًة دائمــة مــن االســتفزازات وال إي
املبذولــة لتغييــر ســلوك طهــران، لكــن ال ميكــن تنــاول رحيلــه بعيــًدا عــن 

عــات ترمــب فــي هــذا امللــّف. نتائــج جهــوده فــي ملــّف إيــران، وتوقُّ

ته؟ ا: هل أخفق هوك في مهمَّ ثانيًّ

إيــران  حققــت اإلســتراتيجية التــي صاغهــا هــوك لتعديــل ســلوك 
وأهــّم  بعــض  قوَّضــت  حيــث  ــة،  مهمَّ ســنتن جناحــاٍت  مــدى  علــى 
مكاســب االتفــاق النــووي، وحرمــت إيــران مــن االســتفادة مــن فوائــده 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــاءات النووي ــا مــن اإلعف ــة، وألغــت بعًض االقتصادي
توســيع نطــاق العقوبــات بصــورٍة غيــر مســبوقة، األمــر الــذي حــرم 
إيــران مــن مصــادر الُعملــة األجنبيــة، ومــن تطويــر عاقاتهــا التجاريــة 
واملصرفيــة مــع العالــم اخلارجــي، وفرضــت قيــوًدا علــى العديــد مــن 
ســاته والشــركات املتورِّطــة فــي أنشــطته  قيــادات النظــام ورمــوزه ومؤسَّ

https://www.skynewsarabia.com/world/1261622-هوك-العقوبات-ستحرم-إيران-50-مليار-دولار
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اخلبيثــة، وقلَّلــت مــن دعــم النظــام للميليشــيات فــي اخلــارج، وأعــادت 
بنــاء شــراكٍة إقليميــٍة ودوليــة ملواجهــة خطــر إيــران، فضــًا عــن تراجــع 
شــعبية النظــام فــي الداخــل، وبــنَّ احلواضــن الشــيعية فــي عــدٍد مــن 

ــخ. ــان.. إل دول املنطقــة كالعــراق، ولبن
حّتــى احتجــاج الواليــات املتحــدة باســتخدام حّقها كشــريٍك في االتفاق 
وفًقــا للقــرار 2231 وتفعيــل آليــة فــّض املنازعــات غيــر مضمــون، 
حيــث يواجــه اســتخدام الواليــات املتحــدة هــذا احلــّق اعتــراض روســيا 
والصــن ألســباٍب قانونيــة، باعتبارهــا قــد أعلنــت انســحابها مــن 
االتفــاق النــووي فــي مايــو 2018م بصــورٍة أُحاديــة، مــا يحرمهــا مــن 
االســتفادة مــن تفعيــل هــذه اآلليــة، باإلضافــة إلــى أّن تفعيــل هــذه 
اآلليــة يحتــاج إلــى وقــت، وقــد ال يُســعف ترمــب ذلــك قبــل انتخابــات 

نوفمبــر 2020م.
مــن جهــٍة ثالثــة، لــم يتــّم تقويــض االتفــاق النــووي بصــورٍة كاملــة حّتــى 
ــاره،  اآلن، ويظــّل بقــاؤه انتكاســًة لوعــود ترمــب الــذي وعــد بإنهــاء آث
فــت مــن  بــل علــى العكــس تخلَّــت إيــران عــن بعــض قيــود االتفــاق، وخفَّ
ــب،  ــى التخصي ــا عل ــز قدراته ــي تعزي ــة، وشــرعت ف ــا النووي التزاماته
وتخزيــن امليــاه الثقيلــة، وتطويــر أجهــزة الطــرد املركــزي، وأخفــت عــن 
ــره البعــض  ــي وضــٍع يعتب ــك ف ــض أنشــطتها، وذل ــة بع ــة الدولي الوكال
أســوأ مّمــا كان عليــه فــي ظــّل االتفــاق النــووي. كذلــك تبــدو إيــران على 
ر مــن احلظــر املفــروض علــى الســاح وتعزيــز قدراتهــا  وشــك التحــرُّ
الدفاعيــة، مــن خــال صفقــاٍت عســكرية مــع روســيا والصــن، هــذا 
ــرا صاغــت  ناهيــك عــن تطويــر برنامــج صواريخهــا البالســتية، ومؤخَّ
ــد  الصــن اتفاقيــة اســتثمار بقيمــة 400 مليــار دوالر مــع إيــران يُعتَق
االجّتــاه التفــاق  تســليح، فضــًا عــن  أّنهــا حتتــوي علــى صفقــات 

إســتراتيجي مــع روســيا.

https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
https://en.radiofarda.com/a/iran-s-zarif-offers-a-new-long-term-cooperation-agreement-to-russia/30740026.html
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ــق سياســاٍت فاعلــة  كمــا أّن اإلســتراتيجية لــم تبتكــر آليــات أو لــم تنسِّ
للحــّد مــن نفــوذ إيــران اإلقليمــي، وامتــاك أوراق ضغــٍط غير مســبوقة 
د مصالــح  فــي اخلليــج والعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وهــو مــا هــدَّ
د حلفاءهــا، وقــد كانــت منــاورات »الرســول  الواليــات املتحــدة وهــدَّ
األعظــم« فــي منطقــة اخلليــج فــي أغســطس 2020م والتدريــب علــى 
للــردع  رســالًة  أمريكيــة،  طائــراٍت  ــٍم حلاملــة  مجسَّ منــوذِج  تدميــر 
والتخويــف خشــية اجتــاه ترمــب نحــو عمليــٍة عســكرية قبــل االنتخابات 

لتحســن وتعزيــز ُفرِصــه. 
الضغــوط  إســتراتيجية  تتعــرَّض  املتحــدة،  الواليــات  داخــل  حّتــى 
ال  تكتيــكاٍت  باعتبارهــا  للتشــكيك،  هــوك  تبنَّاهــا  التــي  القصــوى 
هــات قيادتــه،  تتناســب مــع هــدف تغييــر ســلوك النظــام أو تغييــر توجُّ
أو إحــداث اختــراٍق بالدفــع نحــو عمليــة إصــاٍح أو تغييــٍر جــذري 
للنظــام. باملجمــل، ميكــن القــول إّن إســتراتيجية هــوك أضعفــت النظــام 
ــم حُتــِدث  ــا ل ــووي، لكنَّه ــاق الن ــه مــن مكاســب االتف ــي، وحرمت اإليران
ــٍة كان ترمــب بحاجــٍة  ــع صفق ــزه نحــو توقي ــم حتفِّ ــًرا، ول ــا كبي اختراًق

إليهــا فــي مواجهــة منتقــدي ســلوكه وخياراتــه اخلارجيــة. 

ثالًثا: هوك واّتجاهات السياسة األمريكية 

قــد يصاحــب رحيــل هــوك عمليــة تغييٍر ما في سياســة الواليــات املتحدة 
جتــاه إيــران، فهــوك مــن الكــوادر التكنوقــراط واألصــوات الدبلوماســية 
املعنيــة مبلــّف إيــران فــي فريق ترمب، وكان هدُف إســتراتيجية الضغوط 
القصــوى التــي صاغهــا هــو الوصــول إلــى مباحثــاٍت مباشــرة مــع إيــران 
وتوقيــع اتفــاٍق جديــد، وهــو نفــس الطريــق الــذي انتهجتــه إدارة الرئيــس 
الســابق بــاراك أوبامــا مــع اختــاف األهــداف والظــروف والتواُزنــات 
الدوليــة احمليطــة باألزمــة، واملتغيِّــرات التــي أحدثهــا االتفــاق النــووي 

لعــام 2015م. 

https://www.thetelegraph.com/news/article/Iran-fires-missile-at-mock-aircraft-carrier-amid-15438819.php
https://www.thetelegraph.com/news/article/Iran-fires-missile-at-mock-aircraft-carrier-amid-15438819.php
https://www.thetelegraph.com/news/article/Iran-fires-missile-at-mock-aircraft-carrier-amid-15438819.php
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بينمــا يدعــم اختيــار إليــوت إبرامــز حتديــًدا كمبعــوث خــاص إليــران 
هــات األمريكيــة جتــاه إيــران،  وجــود تغييــٍر محتمــل ســيطرأ علــى التوجُّ
هــات املقبلــة ُرمّبــا تكــون راديكاليــًة بصــورٍة متزايــدة، ُرمّبــا  وأّن التوجُّ
تًة  تصــل إلــى تبنِّــي تغييــر النظــام، مــا لــم يُكــن اختيــار إبرامز مســألًة مؤقَّ
وانتقاليــة حلــن تســمية مســؤوٍل آخــر لتولِّــي مســؤولية ملــّف إيــران؛ ألّن 
ــران، وهــو  دين جتــاه إي إبرامــز واحــٌد مــن الصقــور املسيَّســن واملتشــدِّ
مخضــٌرم ولــه ســجلٌّ حافــل بــن احملافظــن اجُلــُدد، وقــد كان أحــد 
ــه  ــود مــن خــال موقع ــا يق ــراق عــام 2003م، وحالّيً ــزو الع الداعــن لغ
ــة لإلطاحــة بالرئيــس  ــة اإلدارة احلالي ــا حمل ــوٍث لفنزوي ــي كمبع احلال
الفنزويلــي نيكــوالس مــادورو، وجنــح فــي شــّل اقتصــاد فنزويــا بصــورٍة 
ملفتــة، وُرمّبــا هــو مدٌعــو لنهــٍج مماثــل مــع إيــران. ويــرى إبرامــز أّن فرص 
الدبلوماســية مع إيران قلَّت، وهو يؤيِّد هجوًما عســكرًيا إســرائيلًيا على 
املنشــآت النوويــة اإليرانيــة، وخطــورة األمــر مرتبطــٌة باملرحلــة الراهنــة 
التــي تتزايــد الشــكوك فــي برنامــج إيــران النــووي، وتصاعــد املواجهــة 
بــن إيــران وإســرائيل، حيــث تّتهــم طهــران، تــل أبيــب بالقيــام بهجمــاٍت 
علــى منشــآتها النوويــة واحليويــة، ومنهــا منشــأة نظنــز، وتدميــر أجهــزة 

طــرٍد مركــزي حديثــة.
كذلــك قــد يدفــع إخفــاق الواليــات املتحــدة فــي متريــر قــراٍر يقضــي 
بتمديــد حظــر الســاح املفــروض علــى إيــران، مــع عــدم إمكانيــة متديــد 
حظــر الســاح املفــروض علــى إيــران عبــر آليــة فــّض النــزاع فــي االتفــاق 
النــووي نحــو ذلــك؛ ألّن الواليــات املتحــدة والرئيــس ترمــب ســيكونان 
بصــدد موقــٍف شــديد احلــرج، إذ بــداًل عــن عــزل إيــران وإعــادة فــرض 
العقوبــات الدوليــة، ســتكون الواليــات املتحــدة بصــدد عــزل نفســها فــي 
هــات  مواجهــة إيــران، وهــذا ال شــّك ســيكون لــه مــردوُده علــى التوجُّ

ــة. األمريكيــة املقبل
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد ال يصاحــب عمليــة تغييــر هــوك تغييــٌر 

https://www.globalresearch.ca/trump-appoints-disgraced-iran-contra-criminal-elliott-abrams-iran-envoy/5720649
https://www.globalresearch.ca/trump-appoints-disgraced-iran-contra-criminal-elliott-abrams-iran-envoy/5720649
https://www.commondreams.org/news/2020/08/07/trump-blasted-naming-war-criminal-and-iran-contra-convict-elliott-abrams-iran-envoy
https://www.commondreams.org/news/2020/08/07/trump-blasted-naming-war-criminal-and-iran-contra-convict-elliott-abrams-iran-envoy
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جوهــري علــى اإلســتراتيجية األمريكيــة، حيــث إّن الوقــت ضيٌِّق بالنســبة 
ــز علــى احتــواء األزمــة  لترمــب، وهــو منشــغل بالســباق االنتخابــي، ويركِّ
ــي وبــاء كورونــا، ومحاولــة احتــواء تقــاُرب  الداخليــة املتفاقمــة، بعــد تفشِّ

اســتطاعات الــرأي مــع منافســه الدميقراطــي جــو بايــدن. 
هــذا فضــًا عــن أّن ترمــب ال يريــد تصعيــًدا عســكرّيًا مــع إيــران، وســبق 
أن أقــال مستشــاره لألمــن القومــي جــون بولتــون فــي ســبتمبر 2019م؛ 
هــات هــوك.  ــح فــي حينهــا توجُّ ــه، ورجَّ بســبب اخلــاف حــول هــذا التوجُّ
كمــا أّن ترمــب ال يتبنَّــى مســألة تغييــر النظــام فــي إيــران، وغايتــه 
األساســية تدميــر االتفــاق النــووي، وتوقيــع اتفــاٍق جديــد مــع إيــران، وقــد 
ــًا مــن الوصــول لهدفــه عندمــا قــال  ســبق أن أبــدى أّنــه ليــس ُمتعجِّ
عون اتفاًقــا جديًدا«. لإليرانيــن »ســأفوز فــي االنتخابــات املقبلــة، وســتوقِّ
إضافــًة إلــى ذلــك، هنــاك مخــاوف داخــل الواليــات املتحــدة مــن أّي 
اجّتــاٍه لتصعيــٍد عســكري مــع إيــران قــد يلجــأ إليــه ترمــب مــن أجــل 
حتســن صورتــه قبــل االنتخابــات، لهــذا صادقــت جلنــة التخصيصــات 
املاليــة مبجلــس النــّواب األمريكــي علــى تعديــل امليزانيــة الدفاعيــة لعــام 
2021م، مبــا مينــع متويــل عمليــاٍت عســكرية ضــّد إيــران فــي حــال بدئها 
بــدون موافقــة »الكونغــرس«، كمــا صادقــت اللجنــة أيًضــا علــى تعديلــن 
آخريــن يقضيــان بســحب تصريحــن مّت منحهمــا للرئيــس األمريكــي فــي 
العامن 2001م و2002م الســتخدام القّوة العســكرية، وهذه التعديات 
ســتجعل اســتخدام ترمب حلّق النقض أمًرا أكثر صعوبة، »إذ ســيضطّر 
فــي هــذه احلالــة لفــرض الفيتــو علــى امليزانيــة كلّهــا«، غيــر أّن مشــروع 
القانــون يجــب أن يحصــل علــى مصادقــة كا مجلســي »الكونغرس«، قبل 

أن يُحــال إلــى الرئيــس األمريكــي للتوقيــع عليــه«.
لكــن علــى األرجــح ســّتتجه السياســة األمريكيــة فــي مواجهــة إيــران 
د، فــي ظــّل التناُقــض احلاصــل فــي املواقــف بــن  نحــو مزيــٍد مــن التشــدُّ
الطرفــن، وفــي ظــّل املخــاوف األمريكيــة مــن اآلثــار التدميريــة لســلوك 

https://rasanah-iiis.org/تقدير-موقف/رحيل-جون-بولتون-ما-تأثيرُه-على-ملفّ-إي/
https://rasanah-iiis.org/تقدير-موقف/رحيل-جون-بولتون-ما-تأثيرُه-على-ملفّ-إي/
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إيــران علــى املســتويات النوويــة وغيــر النوويــة، فضــًا عــن التهديــدات 
التــي باتــت إيــران عنوانهــا فــي املنطقــة، ال ســيما بعــد حادثــة مرفــأ 
بيــروت، التــي كشــفت عــن املصيــر احمُلتَمــل لــدول املنطقــة ولألمــن 
ــت إيــران متــّد نفوذهــا وتدعــم وجودهــا  اإلقليمــي والدولــي، إذا مــا ظلَّ
ــف عنــد حــدود الضغــوط  د قــد ال يتوقَّ فــي بلــدان املنطقــة. هــذا التشــدُّ
ــات  ــٍد مــن العقوب القصــوى التــي صاغهــا هــوك مــن خــال فــرض مزي
ــرات ذلــك واضحــة فــي  والتهديــد باســتخدام القــّوة احملــدود، ومؤشِّ
االســتهدافات الغامضــة لألهــداف احليويــة واملنشــآت النوويــة في إيران 
خــال الشــهرين املاضيــن، والتــي قــد تّتســع مــع وجــود شــخٍص كإبرامــز 

ــد العمــل العســكري ضــّد إيــران. يؤيِّ
ــة رســائل ضمنيــة مــن هــذا التغييــر املفاجــئ  وفــي األخيــر، ال شــّك أّن ثمَّ
للمســؤول عــن ملــّف إيــران. الرســالة األولى، لروســيا والصــن واألطراف 
األوروبيــة الرافضــة لتمديــد حظــر الســاح املفــروض علــى إيــران مــن 
خــال مجلــس األمــن، وهــي أّن بديــل متديــد حظــر الســاح هــو االجّتــاه 
للتصعيــد العســكري، ومــن ثــمَّ هــي نــوٌع مــن الضغــط لتغييــر مواقف هذه 

الدول. 
ــاَر احلــرب  ــي، وهــي أّن خي ــي للنظــام اإليران ــة، فه ــا الرســالة الثاني أّم
ليــس مســتبعًدا فــي حالــة عــدم إحــداث اختــراٍق جوهــري فــي مســألة 
التفــاُوض حــول اتفــاٍق جديــد مــع إيــران، وفًقــا لرغبــة الرئيــس ترمــب.
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