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تقدير موقف انعكاسات أزمة اتفاق أوكوس على سياسات الدفاع المشترك لدول حلف الناتو 

المقدمة

ــهر  ــن الش ــر م ــس عش ــي الخام ــتراليا، ف ــان أس ــوس بإع ــاق أوك ــة اتف ــرارة أزم ــدأت ش ب

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مــن  كل  مــع  دفاعيــة  شــراكة  اتفاقيــة  إبرامهــا  الجــاري، 

والمملكــة المتحــدة فــي منطقــة المحيطيــن الهــادي والهنــدي. وبموجــب االتفاقيــة 

ســتتمكن كامبيــرا مــن الحصــول علــى اثنتــي عشــرة غواصــة تعمــل بالطاقــة النوويــة، 

والبريطانيــة. األمريكيــة  العســكرية  للصناعــة  متطــورة  بتكنولوجيــا  وتتمتــع 

فــي المقابــل، ســتتمكن واشــنطن مــن رعايــة مصالــح أمنهــا القومــي التواجــد وال ســيما 

بالحضــور فــي منطقتــي المحيــط الهــادي والهنــدي للتصــدي للهيمنــة الصينيــة المتزايــدة. 

ــا  ــة مصالحه ــي رعاي ــدة ف ــة جدي ــق صفح ــن تحقي ــتتمكن م ــك س ــا ش ــا ب ــدن، فإنه ــا لن أم

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــة الوالي ــت زعام ــة تح اإلمبريالي

يبحــث تقديــر الموقــف فــي ســياقات أزمــة اتفــاق أوكــوس وانعكاســاتها علــى مســتقبل 

ــتقرار  ــي واس ــن الدول ــتقبل األم ــى مس ــة عل ــات األزم ــى انعكاس ــة إل ــو، باإلضاف ــف النات حل

منطقــة المحيــط الهــادي والهنــدي.
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سياقات أزمة اتفاق أوكوس 

فــي عــام 12 وقعــت حكومتــا فرنســا وأســتراليا عقــد اتفاقيــة، علــى أن تســلم شــركة 

الصفقــة  قيمــة  بلغــت  وقــد  ألســتراليا،  تصميمهــا  مــن  غواصــة  الفرنســية 12  »نافــال« 

ــتراتيجي  ــاون اس ــق تع ــس ألف ــا أس ــو م ــدوالرات، وه ــن ال ــارات م ــرات الملي ــن عش ــن البلدي بي

عســكري بيــن باريــس وكانبيــرا ربمــا كان ليمتــد ألكثــر مــن خمســين عامــً، إلــى أن جــاء 

ــكري  ــف عس ــي تحال ــول ف ــي الدخ ــا ف ــاري، رغبته ــهر الج ــف الش ــي منتص ــرا، ف ــان كانبي إع

أمريكــي بريطانــي ســيمكنها مــن الحصــول علــى غواصــات تعمــل بالدفــع النــووي، بديلــة 

ــية. ــة الفرنس ــات التقليدي ــة الغواص ــن صفق ع

ــادي، إذ  ــط اله ــي المحي ــة ف ــوة المقيم ــا، الق ــرى لفرنس ــة كب ــة صفع ــاق بمنزل كان االتف

ُحرمــت امتيــازات كانــت ســتحصل عليهــا مــن »صفقــة القــرن«؛ بتعزيــز هيمنتهــا ووجودهــا 

العســكري فــي منطقــة المحيــط الهــادي والهنــدي.

لذلــك ســارعت فرنســا إلــى اعتبــار مــا حــدث طعنــة فــي الظهر مــن قبــل الحلفــاء، وخيانة 

كبــرى لهــا، مصوبــة أصابــع اتهامهــا نحــو كانبيــرا وواشــنطن، وواصفــة المملكــة المتحــدة 

ــه  ــتراليا بأن ــرف أس ــان تص ــي لودري ــة الفرنس ــر الخارجي ــف وزي ــد وص ــة«. وق ــة الدائم بـ«االنتهازي

ــة  ــر الثق ــة كس ــوس بمنزل ــاق أوك ــر اتف ــب«، واعتب ــة واألكاذي ــى »االزدراء واالزدواجي ــم عل ين

بيــن الحلفــاء، وســينعكس علــى مســتقبل حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(.

ــة  ــتدعت حكوم ــة، فاس ــات اإلعامي ــة والتصريح ــية باإلدان ــة الفرنس ــِف الخارجي ــم تكت ل

باريــس ســفيريها لــدى الواليــات المتحــدة وأســتراليا للتشــاور، وأعلنــت باريــس إلغــاء اجتمــاع 

ــا  ــي ونظيره ــّية بارل ــوش الفرنس ــرة الجي ــن وزي ــاري بي ــهر الج ــة الش ــده نهاي ــّررًا عق كان مق

البريطانــي واالس.

إال أن إجــراءات فرنســا قوبلــت بتصريحــات هادئــة مــن الواليات المتحــدة وأســتراليا، وتفهم 

إدارة كل مــن واشــنطن وكامبيــرا لخيبــة أمــل فرنســا بعــد قــرار التخلــي عــن صفقــة 

ــن  ــي البلدي ــات إدارت ــن تصريح ــًا ع ــتراتيجي، فض ــف اس ــا حلي ــد أن فرنس ــات، والتأكي الغواص

حــول اســتمرار االتصــال مــع باريــس لحــل الخــاف الجــاري، ومواصلــة العمــل المشــترك مــع 

فرنســا فــي مختلــف القضايــا المشــتركة.

فــي جانــب آخــر، انتقــدت الصيــن مــا ســمته تشــكيل “التكتــات اإلقصائيــة”، ودعــت الــدول 

https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5/
https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5/
https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5/
https://shehabnews.com/post/88847/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://shehabnews.com/post/88847/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210920-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210920-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/18/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/18/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://alsyaaq.com/Military-partnership-against-China
https://alsyaaq.com/Military-partnership-against-China
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ــاوالت  ــت مح ــي«، ورفض ــز اإليديولوج ــاردة« و«التحي ــرب الب ــة الح ــن عقلي ــص م ــى »التخل إل

الواليــات المتحــدة لحشــد العالــم ضدهــا، مشــيرة إلــى أن اتفــاق أوكــوس لــن يــؤدي إال إلــى 

ــي  ــتقرار العالم ــرار باالس ــوى اإلض ــب س ــن يجل ــه ل ــة، وأن ــي المنطق ــلح ف ــباق التس ــارع س تس

واإلخــال بأمــن دول المنطقــة المطلــة علــى المحيــط الهــادي والهنــدي. 
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انعكاســات أزمــة اتفــاق أوكــوس علــى سياســات الدفــاع المشــترك 

لــدول حلــف الناتــو 

لــم ينشــأ اتفــاق أوكــوس بيــن ليلــة وضحاهــا، بــل كان نتيجــة مفاوضــات اســتمرت أشــهرًا 

ــاق  ــة باالتف ــاورات الخاص ــت المش ــترالية، وحظي ــة واألس ــة والبريطاني ــراف األمريكي ــن األط بي

قبــل  إال  باالتفــاق  الفرنســي  الجانــب  المشــاركون  األطــراف  يبلــغ  ولــم  بالســرية التامــة، 

ــا  ــن فرنس ــية بي ــة دبلوماس ــبب أزم ــا س ــو م ــه، وه ــمي عن ــان الرس ــن اإلع ــط م ــاعات فق س

ــاق. ــراف االتف وأط

ــاته  ــاره وانعكاس ــل إن آث ــه، ب ــة في ــراف المتنازع ــى األط ــوس عل ــاق أوك ــار اتف ــر آث ال تقتص

تمتــد لتشــمل عــددًا مــن المكونــات والــدول علــى الســاحة الدوليــة، وأبــرز انعكاســات 

االتفــاق تتمثــل فــي اآلتــي:

التحالفات الدولية

إضافــة إلــى اتفــاق أوكــوس توجهــت الواليــات المتحــدة إلــى إنشــاء تحالف رســمي لكبرى 

الــدول المطلــة علــى المحيطيــن الهــادي والهنــدي للحــد مــن نفــوذ الصيــن، وضــم التحالــف 

الهنــد واليابــان وأســتراليا وأمريــكا، تحــت اســم »كــواد« (Quad). وقــد اجتمــع رؤســاء الــدول 

األربعــة يــوم الجمعــة الموافــق ٢٤ ســبتمبر/أيلول الجــاري، »فــي أول قمــة يشــاركون فيهــا 

بأنفســهم، عقــب قمــة مماثلــة جمعتهــم افتراضيــً قبــل 6 أشــهر«.

ربمــا تحــاول الواليــات المتحــدة مــن خــال إجــراء عقــد التفاقيتيــن متتاليتيــن التخفيف من 

وطــأة االنســحاب التاريخــي لهــا مــن أفغانســتان، فضــًا عــن إعــادة الحضــور فــي منطقــة 

قريبــة مــن حــدود الصيــن، التــي أصبحــت ُيشــار إليهــا فــي تقاريــر األمــن القومــي األمريكــي 

األخيــرة بالمنافــس الوحيــد للواليــات المتحــدة القــادر علــى تحــدي النظــام الدولــي »المنفتــح 

والمستقر«.

بــدت واشــنطن فــي خطواتهــا األخيــرة تتجــه أكثــر نحــو إعــادة ترتيــب تحالفاتهــا القديمة 

لكــي تناســب الواقــع الجديــد، إذ أخــذت علــى عاتقهــا حمايــة مصالحهــا االســتراتيجية 

بــداًل مــن الحفــاظ علــى مراكــز حلفائهــا األوروبييــن التقليدييــن فــي القيــادة العالميــة إلــى 

جانبهــا، وأدوارهــم فــي التنافــس مــع الصيــن وروســيا. وربمــا يعــزز ظهــور الحلــف األمنــي 

https://www.aljazeera.net/news/2021/9/19/%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%83-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa
https://www.aljazeera.net/news/2021/9/19/%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%83-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa
https://www.aljazeera.net/news/2021/9/19/%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%83-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/24/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/24/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/24/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/18/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/18/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/18/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
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تقدير موقف انعكاسات أزمة اتفاق أوكوس على سياسات الدفاع المشترك لدول حلف الناتو 

ــدام  ــة انع ــن حال ــاء اآلخري ــع الحلف ــيق م ــأة ودون تنس ــرا فج ــدن وكامبي ــنطن ولن ــن واش بي

الثقــة المتزايــدة فــي العقــد األخيــر، وهــو مــا يرجــح أفقــً مجهــول المعالــم فــي خارطــة 

التحالفــات القديمــة.

ــي 152  ــة (حوال ــات النووي ــي للغواص ــدد العالم ــف الع ــن نص ــر م ــود أكث ــد وج ــك يع كذل

غواصــة) لــدى دول اتفــاق أوكــوس (الواليــات المتحــدة 70 غواصــة، والمملكــة المتحــدة 10 

غواصــات، وبعــد االتفــاق أســتراليا 12 غواصــة)، تهديــدًا لألمــن واالســتقرار العالمــي، وال ســيما 

فــي مناطــق التمــاس البحــري مــع دولــة الصيــن.

تشــكيل التحالفــات لــن يقتصــر علــى منطقــة التمــاس فقــط، إذ مــن الممكــن أن يمتــد 

ــة  ــح خاص ــب مصال ــى جل ــدة إل ــات المتح ــن الوالي ــعيً م ــم، س ــول العال ــرى ح ــى دول أخ إل

بهــا، أو دفــع تهديــدات قــد تشــكلها حالــة االســتقطاب المســتقبلية؛ إذ مــن المحتمــل أن 

ــا  ــران وتركي ــيا وإي ــيا (روس ــارة آس ــن دول ق ــدد م ــى ع ــة إل ــة، باإلضاف ــدول األوروبي ــه ال تتوج

علــى رأســها) إلــى تحديــد موقفهــا، والدخــول في تحالــف اقتصادي أو سياســي أو عســكري 

مــع أحــد المتنافســين، أو حتــى التوجــه إلــى إنشــاء تحالــف آخــر مســتقل رعايــة للمصالــح 

الخاصــة بــه، وبأمنــه القومــي.

العالقات الثنائية

القــوى  دول  تحــركات  علــى  وبقــوة  تهيمــن  مؤخــرًا  االقتصاديــة  المصالــح  أصبحــت 

ــارك  ــي تش ــاد األوروب ــد دول االتح ــم تع ــة، فل ــم المحوري ــن دول العال ــا م ــى وغيره العظم

الواليــات المتحــدة النظــرة المبنيــة علــى التنافــس والخطــر القــادم مــن الصيــن، بــل أصبحــت 

ــاء  ــى إنش ــت إل ــك توجه ــا، لذل ــس معه ــن التناف ــداًل م ــاون ب ــوات للتع ــق قن ــرورة خل ــرى ض ت

ــتثمار. ــة لاس ــة أوروبي ــة صيني اتفاقي

 إال أن شــعور واشــنطن بتهديــد أوروبــي لمصالحهــا االقتصاديــة أدى إلــى تجميــد توقيــع 

ــو  ــوس، وه ــاق أوك ــد اتف ــر بع ــد يتغي ــال ق ــا. الح ــدن منه ــاج إدارة باي ــبب انزع ــة بس االتفاقي

مــا قــد يجعــل دول االتحــاد األوروبــي تحلــق بعيــدًا عــن درب واشــنطن والــدول المتحالفــة 

معهــا فــي مواجهــة الصيــن.

ــف  ــكر مختل ــى معس ــتتجه إل ــا، س ــا فرنس ــن بينه ــة، وم ــدول األوروبي ــك أن ال ــي ذل ال يعن

ــل  ــة، ب ــية واالقتصادي ــم السياس ــس القي ــارك نف ــي تتش ــدة؛ فه ــات المتح ــن الوالي ــً ع تمام

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2019/11/04/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2019/11/04/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2021/9/18/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2021/9/18/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9
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يقصــد بذلــك أن التنســيق األمريكــي مــع دول االتحــاد األوروبــي ســينخفض إلــى مســتويات 

أقــل عمــا كان فــي الســابق بعــد حلــف أوكــوس، وســُتمَنح األولويــة للمصالــح الخاصــة، وهــو 

ــة  ــداف القومي ــح واأله ــدد المصال ــات لتع ــات واالتفاقي ــابك التحالف ــى تش ــؤدي إل ــد ي ــا ق م

للــدول.

بالنســبة ألســتراليا فقــد رفــع االتفــاق مــن مكانتهــا فــي المنظومــة الدفاعيــة األمريكيــة 

فــي منطقــة الشــرق األقصــى وجنــوب شــرق آســيا، وهــو بــا شــك ســوف يعــود إيجابــً علــى 

القــدرة العســكرية األســترالية، وموضعهــا فــي الشــبكة السياســية لــدول المنطقــة. إال أن 

االتفــاق ســيجعل أســتراليا أيضــً علــى خطــر النــار المباشــر مــع أعــداء الواليــات المتحــدة فــي 

المنطقــة، وعلــى رأســهم الصيــن وكوريــا الشــمالية.

فضــًا عــن كونــه يجعــل أســتراليا فــي موضــع الشــك لــدول الجــوار، خصوصــً إندونيســيا 

ــن  ــال م ــك إخ ــدت أن ذل ــوس، وأك ــاق أوك ــن اتف ــديد م ــا الش ــدت انزعاجه ــي أب ــا الت وماليزي

الحكومــة األســترالية بالتزاماتهــا المرتبطــة بمعاهــدة حظــر االنتشــار النــووي، وذلــك نظــرًا إلى 

ــددة  ــة مه ــيجعل دول المنطق ــة س ــة أمريكي ــة نووي ــات ذات تقني ــتراليا بغواص ــليح أس أن تس

مــن أي نــزاع نــووي محتمــل.

حلف الناتو

أظهــرت طريقــة االنســحاب مــن أفغانســتان أن الواليــات المتحــدة تتجــه أكثــر نحــو 

االســتقالية االســتراتيجية عــن دول حلــف الناتــو، وهــو مــا قــد يجعــل فرنســا واالتحــاد 

األوروبــي تتجــه إلــى تبنــي فكــرة بنــاء دفــاع أوروبــي مشــترك وبمعــزل عــن الواليــات المتحــدة 

ــة. األمريكي

إن التحــرك الفرنســي إلجــراء تعديــات علــى مبــادئ حلــف الناتــو، وإن كان مدفوعــً 

بالخســارة االقتصاديــة الضخمــة التــي تســببت بهــا أســتراليا علــى الجانــب الفرنســي، فإنــه 

ــان  ــر للعي ــا يظه ــو، وربم ــي النات ــا ف ــن حلفائه ــة م ــي بالخيان ــعور الفرنس ــم الش ــر حج أظه

ــن  ــا م ــر امتعاضه ــوق بكثي ــا يف ــدة وبريطاني ــات المتح ــن الوالي ــا م ــاض فرنس ــدر امتع أن ق

أســتراليا؛ فحكومــة باريــس تــرى أن مصالحهــا ووجودهــا العســكري فــي منطقــة المحيــط 

ــو. ــف النات ــي حل ــتراتيجيين ف ــا االس ــن حلفائه ــدة م ــت بش ــد ُضرب ــدي ق ــادي والهن اله

أنشــئ حلــف الناتــو فــي 4 أبريل/نيســان 1949 لمواجهــة التهديــد الروســي آنــذاك، إال 

https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%A7/
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-20/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
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ــدول  ــدة لل ــات المتزاي ــع التحدي ــل م ــكل كاٍف للتعام ــور بش ــم تتط ــه ل ــه ومنهجيات أن آليات

األعضــاء، وال مــع تشــابك المصالــح واألهــداف لــدول الحلــف مســتقبًا، لذلــك كان مــن 

الضــروري إعــادة تصميــم الحلــف ليشــمل كل التحديــات الجيوسياســية لــدول الحلــف.

ــر  ــودًا أكث ــمل بن ــي لتش ــمال األطلس ــف ش ــية لحل ــادئ األساس ــة المب ــال مراجع ــي ح وف

ــإن  ــاء، ف ــع األعض ــة لجمي ــة واضح ــل رؤي ــتركة تحم ــل مش ــة عم ــه، وآلي ــن أعضائ ــة بي صرام

ــم  ــال ل ــي ح ــا ف ــرًا، أم ــها مؤخ ــي يعيش ــود الت ــة الرك ــد حال ــارًا بع ــهد ازده ــد يش ــف ق الحل

ــن  ــاره ل ــألة انهي ــإن مس ــف ف ــية للحل ــادئ األساس ــة للمب ــة واضح ــى رؤي ــاء عل ــق األعض يتف

تكــون ســوى مســألة وقــت.



تقدير موقف

10

انعكاسات أزمة اتفاق أوكوس على سياسات الدفاع المشترك لدول حلف الناتو 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

محددات نتائج اتفاق أوكوس على مستقبل حلف الناتو واالستقرار 

في منطقة المحيطين

علــى الرغــم مــن ردة الفعــل الدبلوماســية الشــديدة للحكومــة الفرنســية علــى اتفــاق 

ــب  ــرد، وتجن ــي ال ــام ف ــدوء الت ــت اله ــوس التزم ــاق أوك ــة التف ــراف الثالث ــإن األط ــوس ف أوك

اتخــاذ إجــراءات مماثلــة، وهــذا مــا دل علــى عــدم رغبــة هــذه البلــدان فــي تصعيــد الموقــف 

إلــى أزمــة عميقــة. وقــد اتخــذت واشــنطن عــددًا مــن اإلجــراءات الراميــة إلــى حلحلــة الخــاف 

مــع فرنســا، إال أن وزيــر الخارجيــة الفرنســي أعــرب لنظيــره األمريكــي أن الخــروج مــن األزمــة 

الحاليــة يتطلــب »وقتــً وأفعــااًل«، وهــو مــا يوحــي أن أزمــة اتفــاق أوكــوس لــم تنتــه بعــد، وال 

تــزال المنــاورات قائمــة لحلحلــة ملفاتــه.

لقــد أضــاف اتفــاق أوكــوس أزمــة جديــدة لــدول حلــف الناتو الــذي أصبــح يعاني كثيــرًا في 

الفتــرة األخيــرة مــن غيــاب التنســيق للموقــف الموحــد بيــن أعضائــه، وأزمــات أخــرى تتعلــق 

بالتمويــل وحصــص الــدول المشــاركة فيــه، باإلضافــة إلــى التحديــات األمنيــة المتزايــدة التــي 

ــره،  ــي بأس ــان األوروب ــا للكي ــا وتهديده ــا وأوكراني ــى جورجي ــية عل ــات الروس ــا الهجم خلفته

وظهــور التنظيمــات اإلرهابيــة علــى مســافة قريبــة مــن دول حلــف الناتــو.

ومــن أبــرز المحــددات التــي تظهــر مســتقبل حلــف الناتــو واالســتقرار فــي منطقــة 

المحيطيــن، اآلتــي:

العالقة االستراتيجية بين الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا

ــتركة،  ــة المش ــة واالقتصادي ــية واألمني ــات السياس ــن الملف ــدد م ــي ع ــدان ف ــع البل يجتم

ــدد  ــال ع ــن خ ــاض م ــاص االمتع ــاول امتص ــدة تح ــات المتح ــل الوالي ــا جع ــك م ــل لذل ولع

مــن المشــاورات التــي جمعــت دبلوماســيي الطرفيــن األمريكــي والفرنســي، باإلضافــة إلــى 

اللقــاء الرئاســي الــذي ســيجمع الرئيــس بايــدن بالرئيــس ماكــرون نهايــة شــهر أكتوبــر/

تشــرين األول القــادم.

ــا  ــا، وإن رأت أن مصالحه ــع فرنس ــاف م ــق الخ ــى تعمي ــعى إل ــدة ال تس ــات المتح فالوالي

االســتراتيجية يجــب أن تســير وفــق مــا تخطــط لــه، ولذلــك مــن المرجــح أن تســعى واشــنطن 

إلــى مشــاركة فرنســا فــي ملفــات اســتراتيجية أخــرى، وفــي حــال تمكنــت مــن ذلــك فــإن 

https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210923-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210923-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210923-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210923-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
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ــهد  ــا تش ــو ربم ــف النات ــي حل ــات ف ــن عاق ــا م ــا يتبعه ــية وم ــة الفرنس ــات األمريكي العاق

حالــة مــن االســتقرار النســبي.

العالقة االستراتيجية بين االتحاد األوروبي وأمريكا

يتوقــف مســتقبل حلــف الناتــو وسياســة الدفــاع المشــترك علــى مــدى قــدرة الواليــات 

المتحــدة واالتحــاد األوروبــي علــى المحافظــة علــى روابــط الشــراكة بينهــم. المهمــة 

ليســت بالســهلة، وال ســيما مــع محاولــة فرنســا تصويــر اتفــاق أوكــوس بأنــه ال يمثــل خطــرًا 

علــى مصالحهــا فقــط وإنمــا علــى التحالــف االســتراتيجي بيــن الواليــات المتحــدة واالتحــاد 

األوروبــي، وهــو مــا يفــرض ضــرورة اتخــاذ موقــف دبلوماســي مشــترك، وهــو مــا ســيناَقش 

فــي اجتمــاع أعضــاء االتحــاد األوروبــي منتصــف الشــهر القــادم فــي لوكســمورج.

وفــي حــال تــم التوصــل إلــى اتفــاق مــرٍض فــإن حالــة االنزعــاج والقلــق مــن انهيــار 

ــى  ــم إل ــتركة بينه ــات المش ــه العاق ــد تتج ــزول، وق ــا ت ــة ربم ــة األوروبي ــات األمريكي التحالف

ــآل  ــإن م ــة ف ــول مرضي ــى حل ــل إل ــدم التوص ــال ع ــي ح ــا ف ــيقً، أم ــر تنس ــف أكث ــي مواق تبن

ــابق،  ــن الس ــً ع ــة تمام ــدة مختلف ــة جدي ــل مرحل ــد تدخ ــة ق ــة األوروبي ــات األمريكي العاق

بحيــث ُتبنــى علــى االســتراتيجيات الفرديــة المســتقلة.

العالقة بين االتحاد األوروبي والصين

قــد تقــود خيبــة أمــل فرنســا مــن اتفــاق أوكــوس إلــى آثــار ســلبية علــى العاقــات 

األمريكيــة األوروبيــة، وال ســيما مــع تصعيــد الخطــاب السياســي لــدول اتفــاق أوكــوس بشــأن 

ــى  ــا إل ــه فرنس ــا تتوج ــك ربم ــا، لذل ــة به ــة الخاص ــح الفردي ــة المصال ــي حماي ــردد ف ــدم الت ع

ــدة  ــة معاه ــت مظل ــة تح ــا الخاص ــة لمصالحه ــن رعاي ــع الصي ــة م ــات اقتصادي ــد اتفاق عق

االســتثمار الصينــي األوروبــي.

وفــي حــال قــررت فرنســا والــدول األوروبيــة اتخــاذ هــذا االتجــاه فــإن مســار العاقــات 

األمريكيــة األوروبيــة للدفــاع المشــترك قــد تتجــه إلــى مزيد مــن التــأزم والفرقة، وهــو ما يجعل 

واشــنطن تتجــه إلــى التحــرك منفــردة، وتبنــي سياســات أمنيــة خاصــة بهــا لمواجهة منافســها 

الحالــي فــي النظــام الدولــي، وفــي حــال حصــول ذلــك فــإن مســألة الحفــاظ على اتحــاد حلف 

الناتــو ســتكون مهمــة صعبــة للغايــة فــي ظــل ارتفــاع مؤشــرات تفــكك الحلــف العديــدة.
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العالقات الصينية مع دول المحيط الهادي والهندي

علــى الرغــم مــن توســع نفوذهــا فــي المنطقــة فــإن الصيــن ال تتمتــع بالقــدر الكافي من 

ــت  ــك توجه ــدي، لذل ــادي والهن ــط اله ــى المحي ــة عل ــدول المطل ــع ال ــة م ــات المتين االتفاق

ــى  ــام إل ــب االنضم ــوس بطل ــاق أوك ــن اتف ــان ع ــن اإلع ــط م ــد فق ــوم واح ــد ي ــن بع الصي

اتفاقيــة التجــارة الحــرة لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ المعروفــة باســم الشــراكة عبــر 

المحيــط الهــادئ، والتــي انســحبت منهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 2017، لكونهــا 

مجحفــة بالمصالــح األمريكيــة. 

وفــي حــال قبــول الصيــن فــي عضويــة االتفاقيــة، التــي تتكــون مــن إحــدى عشــرة دولــة، 

ومنهــا كنــدا واليابــان وأســتراليا، فمــن المتوقــع أن يســهم ذلــك فــي إبعــاد شــبح المواجهــة 

العســكرية عــن منطقــة المحيــط الهــادي والهنــدي، ودخــول الصيــن فــي اتفاقــات تجاريــة 

عديــدة مــع دول العالــم، وال ســيما دول االتحــاد األوروبــي، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى إفشــال 

الخطــط األمريكيــة فــي فــرض حصــار اقتصــادي علــى نفــوذ الصيــن فــي االقتصــاد العالمي، 

وبمــا يؤثــر ســلبً فــي اتحــاد دول حلــف الناتــو فــي تبنــي سياســات دفــاع مشــتركة.

أمــا فــي حــال رفــض انضمــام الصيــن إلــى االتفاقيــة، ربمــا لعــدم رغبــة أطــراف االتفاقيــة 

ــا  ــو م ــد، وه ــن التصعي ــد م ــو مزي ــتتجه نح ــة س ــإن المنطق ــنطن، ف ــب واش ــارة غض ــي إث ف

ــدة  ــات المتح ــع الوالي ــدة م ــراكات جدي ــي ش ــو ف ــف النات ــاركة دول حل ــى مش ــؤدي إل ــد ي ق

للحمايــة مــن آثــار التصعيــد فــي تلــك المنطقــة.

https://www.aleqt.com/2021/09/24/article_2176766.html
https://www.aleqt.com/2021/09/24/article_2176766.html
https://www.aleqt.com/2021/09/24/article_2176766.html
https://www.aleqt.com/2021/09/24/article_2176766.html


13 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف انعكاسات أزمة اتفاق أوكوس على سياسات الدفاع المشترك لدول حلف الناتو 

الخاتمة

يشــهد النظــام الدولــي تغيــرًا جذريــً فــي مفهــوم العاقــات المتشــابكة بيــن أعضائــه، 

فلــم تعــد التحالفــات الكبــرى تحمــل قيمــة مقارنــة باالتفاقــات المتولــدة عــن رعايــة مصالــح 

محــددة. وقــد أظهــر اتفــاق أوكــوس األخيــر بمــدى قابليــة الواليــات المتحــدة للتخلــي عــن 

ــتراتيجية. ــا االس ــة مصالحه ــبيل رعاي ــي س ــة ف ــا التقليدي ــادئ تحالفاته مب

 كذلــك، أظهــرت طريقــة االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان وتــرك دول االتحــاد 

ــدم  ــرعية، ع ــر الش ــرة غي ــيما الهج ــحاب، وال س ــات االنس ــع تداعي ــها م ــر نفس ــي تدب األوروب

ــات  ــط العاق ــي، وأن رواب ــاد األوروب ــع دول االتح ــدة م ــات المتح ــة الوالي ــة عاق ــوح طبيع وض

بينهــم لــم تعــد تملــك األســاس المشــترك فــي الدفــاع واألمــن واالقتصــاد كمــا كان فــي 

الســابق، وهــو مــا يهــدد مســتقبل وجــود حلــف الناتــو، واســتمرار دوره فــي النظــام الدولــي.

ــس  ــكرية، ولي ــة العس ــل التكنولوجي ــتراتيجية نق ــي اس ــال تبن ــن خ ــنطن م ــاول واش تح

نقــل المعــدات والقــوات العســكرية، إلــى مناطــق التمــاس مــع منافســتها الصيــن، إلــى تبني 

آليــات جديــدة لإلحاطــة بالمشــروع الصينــي، دون أن تضيــف أعبــاء علــى ميزانيتهــا العامــة، 

مســتفيدة بذلــك مــن تجربتهــا فــي أفغانســتان، التــي خســرت فيهــا حوالــي ترليوَنــي دوالر 

ــر.  ــارات تذك ــق أي انتص ــة، دون تحقي ــً الماضي ــرين عام ــال العش خ

مــن المحتمــل أن تكــون المواجهــة القادمــة فــي مناطــق التمــاس اقتصاديــة، وبعيــدة 

ــة  ــدول المتنافس ــة ال ــدى محافظ ــى م ــف عل ــك يتوق ــكرية، إال أن ذل ــة العس ــن المواجه ع

علــى حــدود عــدم المواجهــة. كذلــك، مــن المحتمــل أن تحــاول واشــنطن اســتجاب رضــى 

ــس  ــي نف ــم، ف ــى مصالحه ــم عل ــم أو تخوفاته ــارة غضبه ــدم إث ــو وع ــي النات ــا ف حلفائه

الوقــت الــذي تبــذل فيــه اســتراتيجياتها المختلفــة لمواجهــة الصيــن.



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسامي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




