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مقدمة
لعــل احلــدث األبــرز مــن بــني سلســلة إبعــاد عــدد مــن املســؤولني يف إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب عــن مناصبهــم هــو إقالــة وزيــر اخلارجيــة ريكــس تيلرســون، يــوم 13 مــن هــذا الشــهر؛ إذ بتغريــدة 

واحــدة طويــت صفحــة تيلرســون كوزيــٍر خلارجيــة القــوة العظمــى يف العالــم.

فقــد حلــت بــإدارة ترامــب إحــدى الظواهــر الالفتــة يف تاريــخ السياســة األمريكيــة؛ حيــث اســتقال 
وأقيــل 27 مســؤوالً رفيعــاً يف إدارة الرئيــس ترامــب، وحتــى بعــد إقالــة تيلرســون تواصــل مسلســل 
اإلقــاالت، لتوقــع مبستشــار ترامــب لألمــن القومــي، وهــو مــا يزيــد يف الصــدع الــذي لــم يســتطع ترامــب 

ــات الظاهــرة يف أداء ومواقــف املســؤولني األمريكيــني مــع سياســاته. ــه؛ مــن جــراء التباين إدارت

يتوقــف مســتقبل إدارة ترامــب احلاليــة عنــد هــذا احلــدث الــذي يزيد من إرباك السياســة اخلارجية 
ــي  ــات- مروضــاً لعاصفــة ترامــب الت ــى مــن دون صالحي ــر تيلرســون -حت ــة بعــد أن كان الوزي األمريكي
لــم تعــرف طريقهــا بعــد، مــن جهــة أخــرى فــإن املشــهد القائــم علــى إمكانيــة متاســك اإلدارة األمريكيــة، 
وجتاوزهــا للقضايــا التــي تلتــف أكثــر فأكثــر حــول الرئيــس ترامــب، يبــدو أكثــر غموضــاً، خاصــة مــع عــدم 

قــدرة ترامــب علــى احتــواء االختالفــات بــني مســؤولي إدارتــه.

يف ظــل هــذه االختالفــات التــي حلــت مــع دخــول ترامــب البيــت األبيــض كيــف ســتؤثر إقالــة 
تيلرســون وتعيــني رئيــس جهــاز املخابــرات املركزيــة الســابق مايــك بومبيــو يف سياســة الواليــات املتحــدة 
اخلارجيــة؟ وهــل جتــري تعيينــات ترامــب األخيــرة علــى أســاس تقريــب املتوافقــني معــه واالبتعــاد عــن 

ــد؟ ــه مــن جدي ــي قــد تعصــف بإدارت مــأزق اخلالفــات الت

أسباب إقالة تيلرسون
يبــدو أن تســاقط املســؤولني مــن إدارة ترامــب بصــورة متســارعة يعكــس حالــة مــن االضطــراب يف 
أروقــة البيــت األبيــض، فاملعطــى البــارز الــذي يقــف خلــف ابتعــاد هــؤالء املســؤولني هــو قلــة احليلــة وســوء 
إدارة اخلالفــات بــني املســؤولني األمريكيــني مــن جهــة، وترامــب ودائرتــه اخلاصــة، ومــن ضمنهــا ابنتــه 

وزوجهــا جاريــد كوشــنر، مــن جهــة أخــرى. 

كان خــروج عــدد مــن املســؤولني األمريكيــني معلــاًل بالطريقــة التــي يتعامــل بهــا الرئيــس يف ملــف 
إقالــة وتعيــني املســؤولني، كمــا حصــل مــع املتحــدث الســابق للبيــت األبيــض الــذي عبــر عــن انزعاجــه مــن 
سياســة ترامــب يف التعيينــات، ظلــت هــذه اخلالفــات تتوســع مــع إقالــة كبيــر مستشــاري ترامــب ســتيف 
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بانــون، بعــد أن أرغمــت إيفانــكا والدهــا علــى اتخــاذ هــذا اإلجــراء عقــب مشــادة كالميــة بينــه وبينهــا.

ــون،  ــى جــل عالقــات ترامــب مــع املســؤولني املقالــني، فــكان خــروج بان لقــد خيمــت اخلالفــات عل
ــر مــع ترامــب، تأكيــداً خلضــوع  ــه لإلعــالم عــن ســر اخلــالف الدائ املستشــار الســابق لترامــب، وحديث
قــرارات ترامــب لقلــق الكبريــاء، حيــث ذكــر بانــون أن إدانتــه لتأثيــر إيفانــكا وزوجهــا يف قــرارات الرئيــس 

األمريكــي قــد أودت بــه مــن منصبــه.

إن قــرار إقالــة تيلرســون يعكــس هــذا التوتــر الــذي أصــاب ترامــب منــذ توليــه الرئاســة، حيــث 
ــر موقــف ترامــب  ــى إث ــر مــن 6 أشــهر؛ عل ــذ أكث ــت التوقعــات تالحــق تيلرســون بشــأن اســتقالته من ظل
ــة  ــران، باإلضاف ــع إي ــووي م ــاق الن ــى خــرق* االتف ــب عل ــة، وإصــرار ترام ــة اخلليجي ــن األزم ــي م املبدئ
إلــى االختــالف الواقــع يف وجهــات النظــر بــني الرئيــس ووزيــر خارجيتــه، لــذا فــإن التعاطــي بينهمــا كان 

ــن:  مزعجــاً لتيلرســون مــن أمري

ــة  ــران واألزم ــع إي ــووي م ــاق الن ــا عــدة، كاالتف ــا يف قضاي ــذي كان بينهم ــالف ال األول: رغــم االخت
اخلليجيــة وملــف كوريــا الشــمالية، أصــر الرئيــس علــى االســتقالل التــام يف آرائــه، بــل والتعبيــر عنهــا 
مــن دون االكتــراث بوجــود الدبلوماســي األول يف إدارتــه وهــو وزيــر اخلارجيــة، فقــد قــدم ترامــب وجهــات 
نظــر مختلفــة عــن تيلرســون، بــل إنــه عاتبــه علنــاً عندمــا غــرد قائــاًل: "إن وزيــر خارجيتنــا يضيــع الوقــت 
يف محــاوالت التفــاوض مــع رئيــس كوريــا الشــمالية"، ويف املقابــل أعلــن ترامــب، يف 9 مــن هــذا الشــهر، 
موافقتــه علــى إجــراء محادثــات مــع الرئيــس الكــوري الشــمالي حينمــا كان تيلرســون يف جولــة إفريقيــة 

صــرح حينهــا أنــه لــم يكــن علــى علــم بذلــك!!

الثانــي: بقيــت وزارة اخلارجيــة وحيــدة مــن حيــث الفــراغ اإلداري علــى مســتوى القيــادات العليــا، 
فبعــد أن قــدم تيلرســون أســماء عــدد مــن املســؤولني لتولــي مناصــب اســتراتيجية يف الــوزارة رفــض 
الرئيــس ترامــب تلــك املقترحــات، عــالوة علــى توصيــة ترامــب للكوجنــرس بتخفيــض ميزانيــة الــوزارة.

ــد  ــم يُِج ــه- ل ــذي- يف الوقــت ذات ــال اآلخــر، ال ــاك تيلرســون، رجــل األعم ــد ســعى ترامــب إلرب لق
ــة. ــات القائم ــع التحدي ــع املنصــب وم ــل م التعام

إقالة تيلرسون ملصلحة من؟
ــاء  ــة تيلرســون؛ ال ببق ــر اخلارجي ــس ترامــب ووزي ــني الرئي ــي هــذا اخلــالف ب ــاً أن ينته كان متوقع
تيلرســون وزيــراً إمنــا بابتعــاده، فقــد تناولــت وســائل اإلعــالم احتمــال تــرك تيلرســون ملنصبــه قبــل نهايــة 
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عــام 2017، مــن الواضــح أن تيلرســون اختلــف عــن باقــي املســؤولني الذيــن غــادروا مناصبهــم، فبالرغــم 
مــن احلــرج الــذي وقــع فيــه تيلرســون نتيجــة اســتحواذ ترامــب علــى القــرارات التــي تخــص السياســة 
اخلارجيــة، وســلوك ترامــب غيــر املنضبــط يف التصريــح عــن سياســة الواليــات املتحــدة، وظهــوره يف أكثــر 
ــل تيلرســون البقــاء والبعــد عــن خيــار االســتقالة الــذي  مــن مناســبة متناقضــاً مــع وزيــر خارجيتــه، فضَّ
حتــدث عنــه اإلعــالم كثيــراً، بــل إنــه كان مؤيــداً لتوجــه الرئيــس املنطــوي علــى تركيــز كل أعمــال اإلدارة 

األمريكيــة نحــو )أمريــكا أوالً(، يبقــى الســؤال مطروحــاً: ملصلحــة مــن يصــب قــرار إقالــة تيلرســون؟

جتلــى االختــالف بــني ترامــب وتيلرســون يف معظــم امللفــات الرئيســة التــي أخــذت جــل تركيــز 
الرئيــس ترامــب؛ بــدءاً بامللــف النــووي اإليرانــي مــروراً بتحــدي احتــواء كوريــا الشــمالية، كمــا أن اخلــالف 
بــني ترامــب ووزيــر خارجيتــه قــد تراجــع يف ملــف األزمــة اخلليجيــة بعــد أن تبنــى ترامــب وجهــة نظــر 
الــدول املقاطعــة لقطــر، وحتــى اآلن يظــل الرئيــس ترامــب قابعــاً يف دوائــر التشــكيك بأنــه واقــع حتــت 
تأثيــر غيــره، حيــث يواجــه ترامــب اآلن قضيــة تورطــه يف التواصــل مــع روســيا بشــأن التأثيــر يف نتائــج 
االنتخابــات األمريكيــة، ويؤكــد احتمــال وقــوع ترامــب حتــت تأثيــر حكومــات خارجيــة أو أشــخاص مقربني 

منــه:

أوالً: التغيــر املفاجــئ يف مواقــف ترامــب السياســية، فحــني صــرح ترامــب بشــأن قطــر وأعلــن 
موقفــه املؤيــد للــدول املقاطعــة، تغيــر بــه احلــال بعــد أســابيع قليلــة ملتزمــاً الصمــت وداعيــاً إلــى احلــوار 
السياســي بــني دول اخلليــج، ويف ملــف آخــر انقلــب موقــف ترامــب جتــاه فكــرة املفاوضــات مــع رئيــس 
كوريــا الشــمالية بعــد توبيخــه للوزيــر تيلرســون وأنــه يضيــع الوقــت يف ذلــك، ليعلــن ترامــب ترحيبــه 

بإجــراء محادثــات مــع كيــم جــون.

ثانيــاً: تؤكــد بعــض إقــاالت املســؤولني يف إدارة ترامــب التأثيــَر الــذي حتدثــه ابنتــه إيفانــكا وزوجهــا 
كوشــنر، لقــد كان كبيــر مستشــاري ترامــب بانــون أحــد الرجــال الذيــن يثــق بهــم الرئيــس األمريكــي ويولــي 

آراءهــم اهتمامــاً بالغــاً، بيــد أن مكانتــه لــم تشــفع لــه أمــام خالفــه مــع ابنــة ترامــب.

ــزال يرعــى  ــة أمــر وارد، خاصــة أن ترامــب ال ي ــر أطــراف خارجي إن وقــوع ترامــب يف شــرك تأثي
مصاحلــه التجاريــة يف اخلــارج، فالــدول التــي لــم تُْرِضهــا مواقــف الوزيــر تيلرســون مــن إيــران واألزمــة 
اخلليجيــة قــد تكــون فرضــت شــيئاً مــن الضغــوط علــى الرئيــس األمريكــي يف إزالــة عقبــة لــم تكــن كْأداء 
يف واقــع األمــر، إال أن موقــع وزيــر اخلارجيــة يف التعبيــر عــن سياســات الواليــات املتحــدة يف غايــة 
األهميــة؛ نظــراً إلــى أن اتســاع رقعــة التبايــن بــني ترامــب مــع وزيــر اخلارجيــة أيــاً كان لــن يخــدم هــذه 

الــدول التــي ترغــب يف خدمــة مصاحلهــا املتقاطعــة مــع توجهــات الرئيــس ترامــب.
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خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها 
 على السياسة الخارجية األمريكية

تداعيات اإلقالة على السياسة اخلارجية األمريكية
ــك  ــد، ماي ــة اجلدي ــر اخلارجي ــح الثقــة لوزي ــى من ــس الشــيوخ األمريكــي عل ينتظــر أن يصــوت مجل
بومبيــو، الرئيــس الســابق لوكالــة املخابــرات األمريكيــة الــذي عينــه ترامــب يف يناير/كانــون الثانــي 2017.

يشــبه بومبيــو تيلرســون يف كونــه رجــل أعمــال، إال أن خبرتــه السياســية يف الكوجنــرس وجهــاز 
املخابــرات، باإلضافــة إلــى مواقفــه املتوافقــة مــع توجهــات ترامــب، جعلتــه خيــاراً مفضــاًل؛ نظيــر آرائــه 
ــف  ــه املتشــددة مــن املل ــة، وتصريحات ــات األمريكي ــه مــن دور روســيا يف االنتخاب ــي كان أبرزهــا تقليل الت
ــل  ــدو أن وصــول ترامــب لرجــل مث ــم يب ــة ضــد املســلمني، ومــن ث ــه العنصري ــي، وأحاديث ــووي اإليران الن
بومبيــو قــد يوحــد مواقــف اإلدارة األمريكيــة يف السياســة اخلارجيــة، حاليــاً يظهــر بومبيــو بأنــه أحــد 
ــى  ــة- عل ــراً للخارجي ــو ترامــب- قبــل ترشــيحه وزي ــع بومبي املقربــني واملتوافقــني مــع ترامــب حيــث يطل
تقاريــر اســتخباراتية بشــكل يومــي، عــالوة علــى حضــور بومبيــو اجتماعــات يف البيــت األبيــض ال عالقــة 
لــه بهــا، مــا يزيــد مــن احتمــال انســجام ترامــب وبومبيــو، واجتــاه السياســة األمريكيــة نحــو فاعليــة أكثــر، 
لكــن يظهــر أن احتمــال تأثيــر بومبيــو علــى السياســة اخلارجيــة األمريكيــة وقــرارات ترامــب واردة؛ 
نظــراً لعمــل بومبيــو يف جهــاز املخابــرات وإحاطتــه ببعــض التفاصيــل اخلاصــة بعالقــة ترامــب باجلهــات 
اخلارجيــة، كمــا أن تقريــب ترامــب لرجــال األعمــال وتعيينهــم يف مناصــب عليــا يُظهــر عنايــة مــن ترامــب 
مبصاحلــه وطبيعــة شــخصيته التــي ال تقبــل أن يحيــط بــه رجــال لهــم شــأن أقــل، ولهــذا ميكــن أن يولــي 
بومبيــو اهتمامــاً مبصاحلــه التجاريــة أيضــاً، وهــذا ســيزيد مــن تأثيــر األطــراف اخلارجيــة علــى سياســة 

أمريــكا ونشــاطاتها يف اخلــارج.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 



األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل
املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




