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 المقدمة

ألف جندي أمريكي خارج حدود بلدانهم، يتمركز   200بينما ينتشر حول العالم نحو 

ألف جندي في منطقة الشرق األوسط. ويتراوح هذا   70إلى  60من بينهم ما بين 

العدد الضخم من العسكريين ما بين موظفين دائمين في وزارة الدفاع األمريكية،  

 بين قوات مقاتلة ذات مهمة عمل محددة بالزمان والمكان. وما 

وتكشف تتبعات هذا العدد الضخم من العسكريين عن وجود قواعد عسكرية تمتد  

من تونس غربا إلى سلطنة عمان شرقا، مرورا بالدول المشهورة بالقواعد العسكرية  

واألردن شماال  الضخمة من "العديد" في قطر إلى "الظفرة" في اإلمارات، ومن تركيا  

وحتى جيبوتي والصومال جنوبا، فضال عن بلدان تمنح تسهيالت ما بين المغرب غربا  

 وحتى العراق شرقا مرورا بدول مثل مصر وإسرائيل. 

هذه الورقة تطرح تساؤالت حول نصيب الدول اإلقليمية من كعكة القوات  

وار هذه القوات التي  األمريكية، سواء من جهة العدد أو االنتشار والتوزيع، وحتى أد 

 يمتد مسرح عملياتها من ليبيا إلى الخليج العربي. 

 أوال: العسكريون األمريكيون الدائمون والقواعد العسكرية في المنطقة           

يبلغ تعداد موظفو وزارة الدفاع األمريكية "الدائمين" الموجودين في دول الخليج  
حين يشكل المدنيون  عسكري، في  9500آالف موظف، منهم نحو  10أكثر من 

. الجدول التالي يستعرض  1موظفا مدنيا بوزارة الدفاع األمريكية)   1115بقية العدد (
أعداد موظفي وزارة الدفاع األمريكية "الدائمين" في دول اإلقليم. ويعكس هذا  

الرقم أهمية الدول الواردة في هذا الجدول، ووزنها النسبي من حيث األهمية في  
 مريكية للمنطقة.  اإلستراتيجية األ 

 
1Duty Location and Service/Component, Number of Military and DoD Appropriated Fund  

(APF) Civilian Personnel Permanently Assigned, Defense Manpower Data Center on 
November 8, 2019. http://bit.ly/2EhXWy9 
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ويمكن القول بأن زيادة عدد العسكريين الدائمين يرتبط بوجود قواعد عسكرية  

 دائمة. وتفصيل القول في وظائف هذا األعداد فيما يلي: 

من الجدول السابق، تظهر مملكة البحرين باعتبارها   : المرتبة األولى، البحرين

ومرد ذلك لتصنيف الواليات  الدولة األهم من حيث الوجود العسكري في المنطقة،  

، وذلك  2001المتحدة، البحرين حليفا رئيسيا خارج الناتو في أكتوبر/تشرين األول 

على أن تكون مقر األسطول الخامس   - بترتيب خليجي  - بعد أن وافقت المملكة 

 للبحرية األمريكية. 

ين  البحرين تحتل المرتبة األولى من حيث وجود "العسكريوفي هذا اإلطار، فإن 

موظفا مدنيا بوزارة   477أمريكي منهم  4700األمريكيين الدائمين" بعدد نحو 

، غير أن الداللة األهم المرتبطة باألسطول الخامس األمريكي  الدفاع األمريكية

عسكريا من   25تتمثل في أن من بين العسكريين األمريكيين الدائمين في البحرين 

ت األمريكية الرابضة في البحرين في  "الحرس الوطني األمريكي". وتنتشر القوا

 3.وفي "قاعدة الشيخ عيسى الجوية"  2"قاعدة موطن البحرية"  

وتلي دولة الكويت، مملكة البحرين في هذه القائمة، حيث    :المرتبة الثانية، الكويت

موظفا مدنيا بوزارة الدفاع   199عسكريا أمريكيا دائما، من بينهم  1998يقيم بها 

وجود هذا العدد الكبير من العسكريين األمريكيين في الكويت   األمريكية. وسبب

لكون هذه اإلمارة مقرا لعدة قواعد عسكرية أمريكية، منها "معسكر الدوحة"  

الذي يعد أهم القواعد الموجودة بالكويت، ويقع شمال غرب مدينة الكويت، على  

 كم من الحدود مع العراق.   60بعد 

 
بالمنطقة.. األسرار والتفاهمات، موقع "الشورى" اإلخباري،  مدحت بدران، القواعد العسكرية األمريكية  2

 http://bit.ly/2P7TFDw. 2018أبريل  10
إيليانا داغر، تعرف إلى خريطة انتشار القوات األميركية في الخليج وتعزيزاتها العسكرية، موقع   3

 http://bit.ly/2sh7kiI. 2019مايو  15"إندبندنت عربية"، 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   

 دـريـعب يــشال             

 

6 
 

"عريجان"، وهو قاعدة عسكرية في الكويت   وبجانب "الدوحة"، هناك معسكر 

آالف جندي، وهو موقع مهم لألقسام المختلفة للقوات المسلحة   10تتسع لنحو 

األمريكية كالقوات الجوية والبحرية وحتى مشاة البحرية (المارينز)، باإلضافة لمركز  

 تدريب حرس السواحل. 

ة، منها قاعدة "علي  وتضم الكويت عدة معسكرات أخرى تابعة للقاعدة األمريكي

. 4إضافة إلى معسكر التدريب فرجينيا   386السالم" الجوية، وتضم الفرقة الجوية رقم  

ويتولى الموظفون الدائمون مهام إدارة الوجود العسكري األمريكي الذي يفوق  

أضعاف عدد العسكريين المقيمين على نحو ما سنرى الحقا. ويقيم في    7في عدده  

ابع لـ"الحرس الوطني األمريكي"، في إشارة لكون الوجود  الكويت عسكري واحد ت

األمريكي في الكويت يتضمن نشاطا لألسطول الخامس، ويضمن مصالح أمريكية  

 بجانب حماية ثروة الكويت النفطية. 

أما فيما يتعلق بالقوات الموجودة في تركيا، فال يوجد مصدر    :المرتبة الثالثة، تركيا

  1000إلى    500ت، لكن ثمة إشارة إلى أنها تتراوح بين  يحدد بوضوح عدد هذه القوا

جندي. وتخدم هذه القوات في إدارة وتشغيل قاعدتي "أنجرليك" و"أزمير"  

الجويتين، باإلضافة إلى الخدمة في عدد من المنشآت العسكرية، منها "القيادة  

الموحدة للقوات األمريكية وقوات حلف الناتو"، و"قوات االنتشار السريع"،  

و"مكتب التعاون العسكري األمريكي"، و"القيادة المركزية لوحدة الرادارات  

الموجهة للطائرات"، باإلضافة للوحدة الموجودة في الميناء الذي تستخدمه  

. ومن بين العسكريين األمريكيين الدائمين في تركيا ضابطان  5القوات األمريكية 

 ينتميان لـ"الحرس الوطني األمريكي". 

 
سكرية أمريكية للمرة األولى داخل دولة خليجية، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية  المحرر، إجراءات ع  4

 http://bit.ly/2RGqb1o. 2019يناير  3الروسية، 
5Clayton Thomas, Turkey: Background, U.S. Relations, and Sanctions In  -Jim Zanotti  

Brief, Congressional Research Service, * November 2019, p: 16. 
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موظف دائما من   606وفيما يتعلق بدولة قطر، فإن بها  : ابعة، قطر المرتبة الر

عسكريا. ويمكن تفهم وجود    545موظفا مدنيا، و   61وزارة الدفاع األمريكية، منهم  

قاعدة  هذا العدد في إطار وجود قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في قطر، أوالهما 

القطرية الدوحة، وتعد  كلم جنوب غرب العاصمة  30«العديد» التي تقع على بعد 

أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الواليات المتحدة، وواحدة من أهم القواعد  

، وهو ما يجعل العدد الذي يدير الوجود  العسكرية األمريكية في الخليج العربي

 األمريكي العسكري في قطر غير كبير مقارنة بالوجود ذاته في غيرها من الدول. 

  5ر للهبوط الجوي في منطقة الخليج العربي بطول وتتضمن القاعدة أطول مم 

كيلومترات. وتشهد "قاعدة العديد" بصورة خاصة اهتماما بتطويرها، تمهيدا  

 6.لتحويلها إلى قاعدة دائمة 

أما القاعدة العسكرية األمريكية الثانية فهي "قاعدة السيلية" جنوب الدوحة،  

القاعدة أن كانت مركزا  وتستخدم كمستودع للمعدات العسكرية، وسبق لهذه 

 2003.7للقيادة الوسطى األمريكية أثناء غزو العراق عام 

وتوجد في األراضي السعودية   :المرتبة الخامسة، المملكة العربية السعودية

  241عسكريا و 314شخصية من وزارة الدفاع األمريكية، منهم  555بصفة دائمة 

 ارة الدفاع األمريكية. مدنيا، وفق بيانات مكتب المعلومات التابع لوز

وتحيط السعودية الوجود العسكري بها بقدر عال من الكتمان، وهو أمر مفهوم  

وما أعقب انتهاء الحرب على العراق    2001سبتمبر/أيلول    11بالنظر لدواعي أحداث  

من تفجيرات بحق مناطق تمركز القوات األمريكية في السعودية، وهو ما أدى  

 
المحرر، القاعدة "العديد" العسكرية األمريكية األكبر في الخليج ستبقى بشكل دائم في قطر، موقع   6

 http://bit.ly/2E3LhhR. 2018يوليو  24"، 24"قناة فرانس 
  ١٥اإليرانية، المحرر، خارطة انتشار القواعد العسكرية األجنبية في الدول الخليجية، موقع "قناة العالم" 7

 http://bit.ly/36ord60. ٢٠١٨أبريل  
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قطر وإلى حد ما اإلمارات، إال أن ارتفاع عدد العسكريين   لنقلها بصورة أساسية إلى

 الدائمين يشير إلى أن وجودهم يرتبط بإدارة وجود عسكري قائم أو محتمل. 

منشأة   13، كان للواليات المتحدة 2001سبتمبر/أيلول  11وعند وقوع أحداث 

ت  مرفقا تابعا للقوا 66عسكرية في السعودية، باإلضافة إلى حقها باستخدام 

المسلحة السعودية. وبرغم أن غالبية القوات األمريكية في السعودية قد غادرتها  

عسكري، ظلوا متمركزين فيما يعرف بـ"قرية    500لدول خليجية أخرى باستثناء نحو  

 ، إال أن بعض هذه القواعد العسكرية أنشأت لكي لتستمر. 8اإلسكان" 

جد بها قاعدة خاصة بطائرات  من بين هذه القواعد، قاعدة "حفر الباطن" التي يو 

" المتقدمة جدا في أعمال التجسس واستعملت للطائرات العمودية  111"إف 

الفرنسية وطائرات اإلسناد الجوي القريب، وطائرات التدريب األمريكية، باإلضافة  

لـ"قاعدة النعيرية" حيث حفرت الكهوف في بطون هذه المرتفعات لتموين الوقود  

هذا باإلضافة لقاعدة األمير سلطان في شرق العاصمة   ،9والذخائر بأنواعها 

السعودية الرياض، والتي كانت أهم القواعد األمريكية في السعودية، واتجهت  

 2019.10إليها القوات التي أرسلت للمملكة في أكتوبر/تشرين األول 

التي أعلن عنها الخبراء، نجد أنها كانت تتمثل في   13وفي إطاللة على المنشآت الـ

"قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية" بالظهران، و"قاعدة األمير عبدهللا بن عبد العزيز  

الجوية" بجدة، و"قاعدة الملك فهد الجوية" بمنطقة الحوية بالطائف، و"قاعدة  

الملك فيصل الجوية" في تبوك، و"قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط،  

 
8Matthew Wallin, U.S. Military Bases and Facilities in the Middle East.. Fact Sheet,  

American Security Project, June 2018, p: 3. 
ية بالمنطقة، يحيى أبو زكريا، السعودية قاعدة عسكرية أمريكية.. أهم القواعد العسكرية األمريك 9

 http://bit.ly/36ru3rc. 2015مارس   28موقع "فيسبوك"، 
: مئات الجنود األمريكيين في طريقهم لقاعدة عسكرية شرق الرياض، CNNالمحرر، الشرق األوسط،  10

 http://bit.ly/2YALGSB. 2019يوليو  18موقع "عربي بوست"، 
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و"قاعدة الرياض الجوية" في مدينة   و"قاعدة األمير سلطان الجوية" في الخرج،

الرياض، و" قاعدة حفر الباطن الجوية"، و"قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية" بالدمام،  

و"قاعدة الملك فهد البحرية" بالجبيل، و"قاعدة جدة البحرية"، باإلضافة إلى "قاعدة  

 النعيرية" لإلمداد والتموين. 

ات األمريكية في السعودية كان نحو  الخبراء يتحدثون عن أن حجم القوورغم أن 

عسكري في أعقاب بدء حرب الخليج الثانية، إال أن هذا العدد الكبير من   5000

 .المنشآت العسكرية يحمل دالالت أخرى

وتتعمق هذه الدالالت عندما نعلم أن القواعد العسكرية لم تكن وحدها المنشآت  

يضاف إليها مدن عسكرية كاملة  التي تستخدم في استضافة الجنود األمريكيين، بل  

مثل "مدينة الملك خالد" في حفر الباطن، و"مدينة الملك فيصل" في "خميس  

مشيط"، و"مدينة الملك عبد العزيز" في تبوك، و"مدينة الملك فهد" في الظهران،  

و"مدينة أم الساهك" وتختص بقوات الدفاع الجوي، واستخدمت القوات المسلحة  

مطارات   5ألخيرة خالل "حرب الخليج الثانية"، وذلك بخالف المدينتين األولى وا

 11.عسكرية 

مناطق   8ويشير خبراء إلى أن البرنامج العسكري األمريكي قسم المملكة إلى 

عسكرية، هي: المنطقة الشمالية الغربية (تبوك)، والمنطقة الجنوبية (خميس  

ن)، والمنطقة  مشيط)، والمنطقة الغربية (جدة)، والمنطقة الشرقية (الظهرا 

الوسطى (الرياض)، ومنطقة الطائف (مركز الطائف)، ومنطقة المدينة (المدينة  

 المنورة)، والمنطقة الشمالية (حفر الباطن). 

 

 
أهم القواعد العسكرية األمريكية بالمنطقة،  يحيى أبو زكريا، السعودية قاعدة عسكرية أمريكية.. 11

 http://bit.ly/36ru3rc. 2015مارس   28موقع "فيسبوك"، 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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  374وفيها يقيم بصورة دائمة  :المرتبة السادسة، اإلمارات العربية المتحدة

مدنيا. ووظيفة هذه   22عسكريا، و 352شخصية من وزارة الدفاع األمريكية، منهم 

القوة تتمثل في إدارة القاعدتين العسكريتين األمريكيتين الموجودتين في  

اإلمارات، وهما قاعدة "الظفرة"، التي تمثل مركز الوجود الرئيسي للقوات  

األمريكية في اإلمارات، وتكرس هذه القاعدة بشكل محدد الستضافة القوات  

 ع ونقل وقتال. الجوية، وتتضمن هذه القوات فرق استطال 

كما تتمتع القوات األمريكية بتسهيالت واسعة في مينائي "زايد" و"جبل علي"،  

حيث تعد دبي أكبر ميناء توقف بالنسبة للسفن الحربية األمريكية بحسب مراقبين  

 12.عسكريين 

ورغم أن التمركز األمريكي في "قاعدة جبل علي"، والوجود العسكري األساسي في  

ات مشاة البحرية األمريكية "المارينز"، لكن القاعدة توجد بها  هذه القاعدة لقو

. هذا  13قاعدة جوية صغيرة، ومستودعات متعددة ألغراض الدعم اللوجيستي 

باإلضافة للقوة التي تدير قطاع اإلمداد اللوجستي للقوات األمريكية في "قاعدة  

 15.، ومطار الفجيرة الدولي 14الفجيرة البحرية" 

 

 

 
وكاالت، على خلفية التصعيد بين واشنطن وطهران.. تعداد وقواعد القوات األمريكية في الخليج،   12

 http://bit.ly/36uAWIi. 2019مايو  12موقع "قناة روسيا اليوم"، 
. 2017يونيو  13ة القواعد".. تعرف على حجم القوات األجنبية باإلمارات، موقع "ميدان"، المحرر، "جن 13

http://bit.ly/2Ic3Khf 
14Matthew Wallin, U.S. Military Bases and Facilities in the Middle East.. Fact Sheet,  

American Security Project, June 2018, p: 3. 
  3د العسكرية األميركية في منطقة الشرق األوسط، صحيفة "الوسط" البحرينية، إبراهيم خالد، القواع 15

 http://bit.ly/2LMZGmV. 2007فبراير 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
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  287وتوجد في مصر بصورة دائمة  :جمهورية مصر العربيةالمرتبة السابعة، 

مدنيا. وتوظف   11عسكريا، و  276شخصية من وزارة الدفاع األمريكية، منهم 

الواليات المتحدة هؤالء الموظفين الدائمين في أغراض أساسية، أولها إدارة برنامج  

نوحة للقوات  المعونة العسكرية األمريكية لمصر، وثانيهما إدارة التسهيالت المم

األمريكية في القواعد العسكرية المتمثلة في القواعد األربعة: "قاعدة قنا الجوية"،  

و"قاعدة رأس بناس" و"قاعدة بنى سويف الجوية" و"قاعدة القاهرة الغربية"،  

 16.باإلضافة إلدارة "مركز نامرو الطبي" التابع للبحرية األمريكية 

لعسكرية األمريكية الوحيدة في مصر هي  وتعتبر دراسات أمريكية أن المنشاة ا 

، وهو ما يجعل بقية القواعد مصرية لكنها "تحت التصرف  17"مركز نامرو الطبي" 

"، غير أن عالمات استفهام تثور حول "مركز نامرو" باعتباره مركزا للوحدة  األمريكي

  الثالثة للبحوث الطبية البحرية، وهو أكبر مختبر لوزارة الدفاع خارج الواليات 

 18.المتحدة 

المرتبة الثامنة في هذه القائمة من نصيب   :المرتبة الثامنة، المملكة األردنية

قيادة   95مبعوث من وزارة الدفاع األمريكية، منهم  100األردن، حيث يوجد بها 

 موظفين مدنيين من "البنتاجون".  5عسكرية، و

سكري األمريكي  ويعمل العسكريون األمريكيون في األردن على إدارة التعاون الع

األردني، واستخدام التسهيالت الممنوحة في القواعد الجوية األردنية الثالثة، وهي:  

"قاعدة الرويشد الجوية" و"قاعدة وادي المربع الجوية" و"قاعدة الشهيد موفق  

 
.  2012سبتمبر  24المحرر، حقيقة القواعد األمريكية في مصر.. الوجه اآلخر لالحتالل، موقع "تبيان"،  16

http://bit.ly/2sbvlrj 
17ases and Facilities in the Middle East.. Fact Sheet, Matthew Wallin, U.S. Military B 

American Security Project, June 2018, p: 3. 
إيليانا داغر، تعرف إلى خريطة انتشار القوات األميركية في الخليج وتعزيزاتها العسكرية، موقع   18

 http://bit.ly/2sh7kiI. 2019مايو  15"إندبندنت عربية"، 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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كما هو   - الجوية، وتقع األخيرة بمدينة "الزرقا"، وبرغم أنهما قاعدتان أردنيتان 

  22تضمنان قوات عسكرية أمريكية. كما توجد في األردن الوحدة  معلن، إال أنهما ي

 19.البحرية االستكشافية األمريكية التي تتمركز بجوار "ميناء العقبة" 

المرتبة التاسعة يتشارك فيها من حيث العدد كل من   إسرائيل: المرتبة التاسعة، 

ل على هذه  إسرائيل وجيبوتي، إال أن أهمية وضع تل أبيب تمنحها أولوية الحصو

موظفا من وزارة الدفاع األمريكية، منهم   91الرتبة، حيث يوجد باألراضي المحتلة 

موظفا مدنيا. وظيفتهم إدارة قاعدة األسطول السادس   22قيادة عسكرية، و 69

، باإلضافة لمحطة رادارات  20األمريكي بالقرب من ميناء حيفا الفلسطيني المحتل 

 21.ة" "ديمونة، و"قاعدة ماشابيم الجوي

مقيما عسكريا أمريكيا، ما   91ويوجد في جيبوتي  :المرتبة العاشرة، جيبوتي 

يجعلها تتساوى مع إسرائيل في عدد موظفي وزارة الدفاع األمريكية المقيمين  

بصورة دائمة على أراضيها، إال أن الخالف يكمن في تركيبة الموظفين، حيث أنه من  

 ن مدنيين. موظفي 3عسكريا، باإلضافة إلى  88بينهم 

وينسق العسكريون األمريكيون الدائمون في جيبوتي أوضاع "قاعدة ليمونييه"  

المخصصة لتمركز القوات، وهي القاعدة التي أصبحت مقر "قوة العمل المشتركة  

 22.في القرن اإلفريقي" 

 
  3، القواعد العسكرية األميركية في منطقة الشرق األوسط، صحيفة "الوسط" البحرينية، إبراهيم خالد 19

 http://bit.ly/2LMZGmV. 2007فبراير 
يوروك أيزك، الصين "تغلق" موانئ إسرائيل في وجه األسطول األمريكي، موقع "وكالة سبوتنيك"  20

 http://bit.ly/2E7aA2K. 2018سبتمبر  26اإلخبارية الروسية، 
21Matthew Wallin, U.S. Military Bases and Facilities in the Middle East.. Fact Sheet,  

American Security Project, June 2018, p: 3. 
مدحت بدران، القواعد العسكرية األمريكية بالمنطقة.. األسرار والتفاهمات، موقع "الشورى" اإلخباري،   22

 http://bit.ly/2P7TFDw. 2018أبريل  10

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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بالنظر لخطورة األوضاع في الصومال، فإن البعثة   : المرتبة الحادية عشرة، الصومال

فردا، كلهم من العسكريين. ويتمركز   85األمريكية الدائمة هناك تتكون من 

الوجود العسكري األمريكي في الصومال في "قاعدة باليدوجلي الجوية" التي تقع  

 23.كم تقريبا شمال العاصمة مقديشيو  100على بعد 

ء  وسبق للصومال أن كانت مركزا أمريكيا من قبل، وكانت قواتها تتمركز في "مينا

 البربير" و"مطار مقديشو"، إال أنها هجرت الصومال باتجاه جيبوتي. 

  

 
23Wikpedia Stuff, Baledogle Airfield, Wikipedia: http://bit.ly/2LJxy4b  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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 باقي الدول: 

وهنا نبدأ الحديث عن القواعد العسكرية بدون ترتيب، حيث ال يوجد رقم   :العراق

ثابت للموظفين األمريكيين الدائمين المنتدبين من وزارة الدفاع للعراق، وهو ما  

مسارح العمليات إلذن خاص من لجنة مشتركة من  تعلله وزارة الدفاع بحاجة 

 الخارجية ووزارة الدفاع إلعالن الرقم. 

، كان عدد من القواعد العسكرية  2011 -  2003وخالل فترة الغزو األمريكي 

قاعدة، معظمها يعود للمواقع العسكرية العراقية   75األمريكية بالعراق نحو 

 وات األمريكية أثناء عملية الغزو. التابعة للنظام السابق، والتي احتلتها الق

قواعد أمريكية نشطة بالعراق، منها "قاعدة بلد" وهي    5يمكن الحديث عن  واليوم،  

األكبر واألهم حيث تحتوي على منشآت عسكرية متعددة، باإلضافة إلى مدرج  

، وهناك أيضا "قاعدة التاجي" التي تشبه إلى حد كبير "قاعدة بلد"، عدا أنها  طائرات

متلك مدرج للطائرات، وثمة أيضا "قاعدة رينج" في محافظة كركوك الكردية،  ال ت

 وهي بمثابة معسكر نموذجي للتدريب والتأهيل العسكري. 

وفي داخل حدود "مطار بغداد الدولي" توجد "قاعدة فكتوري" التي تستخدم  

ن  للقيادة والتحكم والتحقيقات والمعلومات االستخبارية، وأخيرا، ثمة "قاعدة عي

األسد" في منطقة القادسية، غرب األنبار، وهي بمثابة معسكر محصن النطالق  

العمليات الخاصة، وأخيرا هناك "قاعدة التقدم" في منطقة الحبانية، وهي قاعدة  

نموذجية، فيها معسكرات ومنامات ومواقع للخزن وللطائرات المروحية ومدارس  

 للتعليم األمني ومقرات للتحكم والسيطرة. 

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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قواعد   5)، كانت سلطنة عمان تضم 2001سبتمبر/أيلول ( 11قبل  :ة عمانسلطن

أمريكية تتبع القيادة الوسطى بصورة مباشرة، كما توجد اتفاقات تعطي الواليات  

مرفقا عسكريا عمانيا غيرها. وال توجد قوات عسكرية   24المتحدة حق استخدام 

و أفغانستان، بل ثمة وجود  أمريكية كبيرة في عمان اليوم، كما كان الحال وقت غز

 . 2001رمزي ومخازن ضخمة لألسلحة والعتاد والذخائر األمريكية في عام 

"قاعدة مصيرة الجوية"، والتي  ومن أهم المواضع العسكرية في سلطنة عمان اليوم  

تقع في المطار العسكري لجزيرة مصيرة الُعمانية، وتستخدم من قبل القوات  

وتستخدم أيضا كمستودع عسكري للقوات األمريكية  ، 1930البريطانية مند سنة 

 .2009منذ سنة 

ويوجد في القاعدة مقر شركة "دينكورب" األمريكية ومهمتها التدريب العسكري  

واألمني والتوجيه والدعم االستخباراتي والدعم الجوي، باإلضافة إلى عمليات  

  18عمان . ويوجد في سلطنة 24الطوارئ وصيانة المركبات العسكرية البرية

 عسكريا منتدبا من وزارة الدفاع األمريكية. 

موظفا دائما من وزارة الدفاع األمريكية، منهم موظف    31يوجد في تونس    :تونس

واحد مدني، والبقية من العسكريين. ويتمثل دور هؤالء العسكريين في إدارة  

وإدارة   برنامج التعاون األمني المشترك العملياتي (مكافحة اإلرهاب) والتدريبي،

المعونات العسكرية، باإلضافة إلى إدارة قاعدة عسكرية تقع في جنوب غرب تونس،  

  Watsonلم يكشف عن اسمها، ولم يعرف بوجودها حتى صدور تقرير لمعهد 

 
مدحت بدران، القواعد العسكرية األمريكية بالمنطقة.. األسرار والتفاهمات، موقع "الشورى" اإلخباري،   24

 http://bit.ly/2P7TFDw. 2018أبريل  10
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، وهو ما حاول وزير الدفاع  25، كشف عن وجود هذه القاعدة 2017األمريكي في 

 التونسي نفيه.  

ر صحيفة "واشنطن بوست" ما يفيد رصد طائرات  وجاء تقرير معهد واتسون إثر نش 

أمريكية بدون طيار وعسكريين أمريكان في قاعدة جوية بتونس في حزيران/ يونيو  

، وخلصت الصحيفة في تحقيقها حول ذلك الرصد إلى أن ذلك يأتي كجزء من  2016

اإلستراتيجية األمريكية لنشر طائرات بدون طيار وطواقم صغيرة في منشآت  

بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بالقرب من المناطق الخطيرة، للقيام  عسكرية 

 26.بعمليات ضد من يشكل خطرا على الواليات المتحدة وحلفائها 

عسكريا،   15موظفا دائما من وزارة الدفاع األمريكية، منهم  21يوجد  : المغرب

يرا في  موظفين مدنيين من وزارة الدفاع. ويلعب هذا العدد دورا كب 6بينما يوجد 

تنسيق التعاون األمني، سواء فيما يتعلق بأغراض المساعدات األمنية األمريكية  

هبات ومشتريات سالح، باإلضافة لتسهيل   2019للمغربيين والتي تضمنت في 

 استخدام التسهيالت العسكرية المغربية لصالح القوات األمريكية. 

سمحت   1982ر/ مايو أيا 27ووقعت الواليات المتحدة اتفاقية مع المغرب في 

للواليات المتحدة بتسهيل مرور "قوات االنتشار السريع" عبر المنطقة العسكرية  

في مطاري الدار البيضاء و"سيدي سليمان"، فضال عن إمدادها باحتياجاتها  

اللوجيستية، وبخاصة تزويد الطائرات األمريكية بالوقود، باإلضافة لتسهيل  

 
عسكرية أمريكية في تونس ومركز تدريب، صحيفة "الجريدة"  المحرر، تقرير امريكي يؤكد وجود قاعدة   25

 http://bit.ly/34ajd7m. 2018يناير  19التونسية، 
أكتوبر   26المحرر، الكشف عن قاعدة جوية أمريكية في تونس، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية الروسية،  26

2016 .http://bit.ly/2RExgiS 
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إلجراء التدريبات والمناورات، وبخاصة   27لية استخدام القواعد والمنشآت المح

 "قنيطرة" و"بوكاديلي". 

وتملك الواليات المتحدة األمريكية قاعدة عسكرية في المغرب، وهي "نقطة  

كم إلى   80اتصال للقوات البحرية" في مدينة "سيدي يحيا" التي تقع على بعد 

واريخ المضادة  ، وهي قاعدة مهمة لخدمة الص28الشمال الشرقي من مدينة الرباط 

 للسفن في منطقة األطلسي والبحر المتوسط.

: أما عن بقية الدول العربية، فقد أوردناها إجماال، حيث يعبر تناقص العدد عن  البقية

ضعف الحضور والتأثير في اإلستراتيجية األمريكية. ويمكن اإلشارة إلى أن عدد  

عسكريا أو غياب   21الموظفين الدائمين في بقية الدول العربية يتراوح بين 

 العسكريين تماما. 

حالة غياب العسكريين ال توجد إال في حالة دولة "جزر القمر" بالرغم من أهميتها  

اإلستراتيجية، وهو ما يرجح كونه خطأ إداريا تم تضمينه في البند "أخرى غير  

 معروفة". 

  6يوجد عسكريين، بينما  15موظفا، منهم  21أما عن بقية الدول، في لبنان 

، وفي  6، وفي الجزائر 7، وفي اليمن 14موظفين مدنيين. كما يوجد في السودان 

كل من ليبيا وموريتانيا موظفين دائمين من وزارة الدفاع األمريكية كليهما من  

العسكريين. أما عن العراق وسوريا، فإن تقرير مركز البيانات التابع لوزارة الدفاع ال  

 عد مسرح عمليات عسكرية راهنة. ينشر بيانات الدول التي ت

 
نية و العسكرية األمريكية العربية وأثرها على األمن القومي، ارشد مزاحم الغريري، االتفاقيات األم  27

 .154، ص: 2003عمان، مركز الكتاب األكاديمي، 
28John W. Finney, Senate Unit Finds U.S. Has Secret Base In Morocco for Navy  

Communications, The Newyork Times, 28 July 1970. https://nyti.ms/36pmL79 
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 ثانيا: انتشار القوات األمريكية المقاتلة في الشرق األوسط 

إذا كان وضع القوات العسكرية الدائمة في المنطقة على النحو الذي عرضناه في  

المحور السابق، فإنه من المهم أن نعرف داللة األرقام الدائمة في النشاط األمريكي  

ألف جندي أمريكي منتشرين    200العسكرية. ومن بين نحو  اإلقليمي ذي الطبيعة  

خارج حدود بالدهم، يشير مراقبون عسكريون إلى أن نصيب منطقة الشرق األوسط  

ألف عسكري أمريكي. فما هو توزيع هذا    70إلى    60من هذه القوات يتراوح ما بين  

 الرقم في المنطقة؟ وما هي مهامهم؟ 
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أما عن القوات األمريكية الرابضة في الكويت، يمكن التأكيد على أن ثمة   : الكويت .أ

آالف جندي أمريكي متمركزين بها، بما فيهم القيادة المركزية لقوات    10أكثر من  

الكويتي، وقوة المهام المشتركة التي يتمركز في إطارها أفراد    - الجيش األمريكي  

من الجنود مشاة   1000األمريكية (مشاة)، باإلضافة لوجود حوالي الفرقة الثالثة 

دبابة، وعدة مئات من الطائرات المقاتلة   1000البحرية، إلى جانب أكثر من 

والمروحيات. باإلضافة للقوات الموجودة في معسكر "عريجان" األمريكي، والتي  

في الكويت تتراوح    . القوات األمريكية 29آالف جندي  10تصل قدرته االستيعابية إلى  

 ما بين قوات جوية وبحرية وحتى مشاة البحرية (المارينز). 

باإلضافة إلى   30وبينما تتوزع القوات البرية على معسكري "الدوحة و"عريجان" 

، فإن القوات الجوية تتمركز في "قاعدة  31"معسكر بيوري" ومعسكر "باتريوت" 

لجوية"، وتضم الفرقة الجوية رقم  علي السالم الجوية" و"قاعدة الشيخ أحمد الجابر ا 

إضافة إلى معسكر التدريب "فرجينيا". كما يوجد بالكويت كذلك "مركز تدريب    386

 32.حرس السواحل األمريكي" 

 

 

 

 
جراءات عسكرية أمريكية للمرة األولى داخل دولة خليجية، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية  المحرر، إ  29

 http://bit.ly/2RGqb1o. 2019يناير  3الروسية، 
المحرر، إجراءات عسكرية أمريكية للمرة األولى داخل دولة خليجية، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية   30

 http://bit.ly/2RGqb1o. 2019يناير  3الروسية، 
المحرر، التوتر يتصاعد.. أين تتمركز القوات األميركية في الشرق األوسط؟، موقع "قناة الحرة"  31

 https://arbne.ws/38zm2SX. 2019سبتمبر  23األمريكية، 
المحرر، إجراءات عسكرية أمريكية للمرة األولى داخل دولة خليجية، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية   32

 http://bit.ly/2RGqb1o. 2019يناير  3الروسية، 
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يتمركز في قاعدة "العديد"، التي تعد أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج  : قطر .ب 

غالبيتهم من سالح الجو  ألف عسكري أمريكي،  11، نحو 33الواليات المتحدة 

، موزعون على القيادة المركزية للقوات الجوية األمريكية، والمركز  األمريكي

 للبعثات الجوية. 379المشترك للعمليات الجوية والفضائية، والجناح 

طائرة من مختلف األنواع:   120ويوجد بهذه القاعدة خالل هذه الفترة أكثر من 

"، والقاذفات  B -1الجوية االمريكية، والقاذفات " التابع للقوات 379منها الجناح 

"، وطائرات استطالع، وطائرات التموين بالوقود في الجو،  B -52بعيدة المدى مثل "

 إلى جانب وحدات دعم وإسناد ومخازن أسلحة وذخيرة. 

االستكشافية الجوية" التي تضم قاذفات   319كما تعد القاعدة مقرا لـ"لمجموعة 

وطائرات استطالعية، إضافة لعدد من الدبابات ووحدات الدعم العسكري  ومقاتالت  

وكميات كافية من العتاد واآلالت العسكرية المتقدمة، ما جعل بعض العسكريين  

.، وال تمثل  34ستراتيجي لألسلحة األمريكية في المنطقةإ يصنفونها أكبر مخزن 

تيجي ألنها تستخدم  "قاعدة السيلية" في جنوب الدوحة، مركز ثقل عسكري إسترا

 35.كمستودع للمعدات العسكرية 

 

ترجع أهمية القوات األمريكية الموجودة في البحرين إلى كونها القوام    : البحرين.  ج

العملي للقيادة المركزية للقوات البحرية في المنطقة، والقاعدة األساسية  

أمريكي، بحسب  جندي  4200لألسطول الخامس األمريكي، الذي يخدم فيه اآلن 

 
. 2017يونيو  15المحرر، الُعديد :أكبر قاعدة جوية أمريكية في الخارجن موقع "بي بي سي" العربي،  33

https://bbc.in/348u9lX 
إيليانا داغر، تعرف إلى خريطة انتشار القوات األميركية في الخليج وتعزيزاتها العسكرية، موقع   34

 http://bit.ly/2sh7kiI. 2019 مايو 15"إندبندنت عربية"، 
  ١٥المحرر، خارطة انتشار القواعد العسكرية األجنبية في الدول الخليجية، موقع "قناة العالم"اإليرانية،  35

 http://bit.ly/36ord60. ٢٠١٨أبريل  
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، قد أشارت إلى أن  2019المصادر المذكورة عاليه، وكانت بيانات من مايو/أيار 

 36.آالف عسكري   7القوات األمريكية المتمركزة في البحرين تبلغ  

وتضم القوة األمريكية المتمركزة في البحرين حاملة طائرات وعددا من الغواصات  

قاتلة، إضافة لقاذفات القنابل  م  70الهجومية والمدمرات البحرية وأكثر من 

والمقاتالت التكتيكية وطائرات التزود بالوقود المتمركزة بقاعدة الشيخ عيسى  

"،  F/A -18" و"F -16الجوية التي تربض بها عشرات الطائرات القتالية من طراز "

 P-"373 .وطائرات مراقبة بحرية مضادة للغواصات من نوع "

من البحرين تمثل تلك القوة التي انتقلت إلى   ويبدو أن فارق القوات التي انتقصت 

السعودية مؤخرا، فيما يبدو نوعا من الدعاية في مواجهة إيران ال أكثر. فالقوات  

مرابضة في الخليج، والفارق أنها انتقلت من قاعدة "موطن" إلى قاعدة "الملك  

 خالد" شرقي الرياض. 

تأمين إمدادات النفط   وتهدف القوات الخاصة باألسطول الخامس األمريكي إلى 

 الخليج، والذي يمثل نحو نصف إمدادات النفط العالمية. 

: بعد اكتفاء العراقيين من وجود القوات األمريكية، وقعت بغداد مع  د. العراق

، في عهد الرئيس األسبق "جورج  2008واشنطن اتفاقية اإلطار اإلستراتيجي في 

  8، بعد 2011كية من العراق أواخر بوش" االبن، التي مّهدت لخروج القوات األمري

ألف جندي أمريكي أرض العراق، وأنهت القوات األمريكية   120سنوات من دخول 

  18، وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 2010العمليات القتالية في العراق عام 

 
وكاالت، على خلفية التصعيد بين واشنطن وطهران.. تعداد وقواعد القوات األمريكية في الخليج،   36

 http://bit.ly/36uAWIi. 2019مايو  12"قناة روسيا اليوم"،  موقع
إيليانا داغر، تعرف إلى خريطة انتشار القوات األميركية في الخليج وتعزيزاتها العسكرية، موقع   37

 http://bit.ly/2sh7kiI. 2019مايو  15"إندبندنت عربية"، 
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، باستثناء عدد من أفراد الجيش األمريكي الذين بقوا  2011كانون األول/ ديسمبر 

 السفارة األمريكية.  تحت سلطة 

وبعد تشكيل التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة ضد "تنظيم الدولة"  

آالف جندي من قواتها   5، عاودت الواليات المتحدة نشر نحو 2014اإلرهابي في 

، وما زال  38عسكري 5200بالعراق، ليصبح عدد القوات األمريكية في العراق نحو 

 39.ن العراقيين وجود هذه القوات محل جدل بي 

عسكريا بعد انضمام القوات األمريكية المنسحبة   6750وزاد هذا العدد إلى نحو 

من سوريا، وهي القوات التي أعلن وزير الدفاع العراقي خالل لقائه بنظيره األمريكي  

 40.أنها ستنسحب خالل فترة شهر من تاريخ دخولها، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه 

جندي أمريكي، بخالف الموظفين   5000إلمارات نحو يوجد با : هـ. اإلمارات 

عسكري أمريكي) في قاعدة   3800 -  3500الدائمين. يتمركز غالبيتهم (ما بين 

"  99"، و"سرب االستطالع  380الظفرة التي تحتضن اليوم "الفرقة الجوية األمريكية  

  المسؤول عن توفير المعلومات االستخبارية الحرجة ألعلى مستويات القيادة 

"،  2- طائرة، بينها طائرات استطالع من طراز "لوكهيد يو  60األمريكية، مع أكثر من  

وطائرات "أواكس"، وطائرات إعادة تزود بالوقود مختلفة الطرز، وسرب من  

"، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة خارج حدود  22- إس" و"إف15- مقاتالت "إف

 المتطور من الطائرات الحربية.  الواليات المتحدة األمريكية التي تضم هذا الطراز

 
. من المستهدف؟!ن موقع "رؤية"  محمود سعيد، القوات األمريكية تتمركز مجددا في العراق. 38

 http://bit.ly/2RKIO3V. ٢٠١٩يناير   ١٠اإلخباري، 
عارف يوسف، بقاء القوات األمريكية.. مواقف عراقية متباينة وجدل قانوني مستمر   -نازا محمد  39

 http://bit.ly/2YGxmrS. 2019فبراير  15(تقرير)، كالة األناضول لألنباء، 
أسابيع، موقع "قناة تي آر   4ت األمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خالل  المحرر، بغداد: القوا 40

 http://bit.ly/2RDQXay. 2019أكتوبر  23تي" التركية، 
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ويخصص ثلث الطائرات في القاعدة لعمليات التجسس والمراقبة في كل من  

العراق وسوريا وأفغانستان. ومع دخول سالح الجو الروسي إلى الحرب في سوريا،  

" منع  99، كانت إحدى مهمات "سرب االستطالع 2015في أيلول/ سبتمبر 

لطائرات األمريكية والروسية، والتنسيق بينها.  االشتباك ووقوع الحوادث بين ا

وتتمركز بقية القوات األمريكية في "قاعدة جبل علي"، وهي بطبيعة الحال قوات  

 41.ذات طبيعة بحرية 

القوات األمريكية في اإلمارات مرشحة للزيادة، ويأتي هذا في إطار تنافس محموم  

األمريكي في قطر، وهو ما يفسر اهتمام  تبديه أبوظبي تجاه الوجود العسكري 

 اإلمارات بوجود القوات الجوية األمريكية. 

أعادت الواليات المتحدة واإلمارات النظر في اتفاقية الدفاع   2017ففي أيار/ مايو 

، واستبدلت باتفاقية جديدة قال المتحدث باسم وزارة  1994الموقعة بينهما عام 

" بصددها: أنها "تعطي الجيش األمريكي قدرة  الدفاع األمريكية "كرستوفر شيرود

على االستجابة بسالسة أكبر لعدد من السيناريوهات داخل وحول دولة اإلمارات  

 42.عند الضرورة" 

  91بخالف العسكريين األمريكيين الدائمين في جيبوتي، والبالغ عددهم    : و. جيبوتي

عسكري. وبدأ   4000 مقيما، فإن حجم القوات األمريكية اليوم في جيبوتي يتجاوز 

اهتمام الواليات المتحدة بجيبوتي بعد ارتفاع وتيرة رفض الوجود األمريكي بين  

 Blackالصوماليين، وهو رفض بلغ حد تجسيده في فيلم سينمائي حمل اسم "

. 43Hawk Down" 
 

. 2017يونيو  13المحرر، "جنة القواعد".. تعرف على حجم القوات األجنبية باإلمارات، موقع "ميدان"،  41
http://bit.ly/2Ic3Khf 

. 2017يونيو  13نة القواعد".. تعرف على حجم القوات األجنبية باإلمارات، موقع "ميدان"، المحرر، "ج  42
http://bit.ly/2Ic3Khf 

43Editor, Black Hawk Down, IMDb: https://imdb.to/2EfyYz3  
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) في  Combined Joint Task Force CJTFولهذا، انتقل مقر قوة العمل المشتركة (

، لتتمركز القوات األمريكية في  44إلى جيبوتي  2002منذ بداية سنة  القرن اإلفريقي 

جندي أمريكي،   900. وبلغ عدد القوات األمريكية آنذاك نحو 45قاعدة "ليمونيه" 

 جندي.   1900وإن كانت بعض التقديرات اإلفريقية تقدر عددها بنحو 

مونييه" إلى  ومع تعقد أوضاع المنطقة، رفعت الواليات المتحدة عدد قواتها في "لي 

عسكري. وتقوم هذه القوة بمراقبة المجال الجوي والبحري والبري لست   4000

دول إفريقية هي السودان، إريتريا، الصومال، جيبوتي وكينيا فضال عن اليمن ودول  

 46.الشرق األوسط 

أما عن القوات الموجودة في المملكة السعودية فيبلغ قوامها اليوم    : ز. السعودية

أمريكي بخالف العسكريين الدائمين. ويرجع الوجود األمريكي  عسكري  3000

العسكري بالسعودية لبداية "حرب الخليج الثانية، حيث يوجد على أرض المملكة  

  80جندي تابعين للجيش وسالح الجو األمريكي، وأكثر من  5000السعودية نحو 

 مقاتلة أمريكية، ربضت في "قاعدة األمير سلطان الجوية". 

هذه القاعدة في إدارة الطلعات الجوية لمراقبة حظر الطيران الذي كان    واستخدمت 

مفروضا على شمال العراق وجنوبه إبان فترة العقوبات الدولية، كما كانت تعمل  

مركزا للتنسيق بين عمليات جمع المعلومات واالستطالع واالستخبارات األمريكية  

 في المنطقة. 

 
اإلخباري،  مدحت بدران، القواعد العسكرية األمريكية بالمنطقة.. األسرار والتفاهمات، موقع "الشورى"  44

 http://bit.ly/2P7TFDw. 2018أبريل  10
مدحت بدران، القواعد العسكرية األمريكية بالمنطقة.. األسرار والتفاهمات، موقع "الشورى" اإلخباري،   45

 http://bit.ly/2P7TFDw. 2018أبريل  10
"الشورى" اإلخباري،   مدحت بدران، القواعد العسكرية األمريكية بالمنطقة.. األسرار والتفاهمات، موقع 46

 http://bit.ly/2P7TFDw. 2018أبريل  10
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جندي أمريكي إلى دولة قطر المجاورة،    4500، انتقل حوالي  2003ومع أواسط عام  

جندي أمريكي فقط ظلوا متمركزين فيما يعرف   500وبقي بالسعودية حوالي 

بـ"قرية اإلسكان"، وأنهت الواليات المتحدة وجودها العسكري في قاعدة األمير  

تجاوبا مع تنامي روح العداء للوجود األمريكي في "أرض   47سلطان الجوية بالرياض

"، واتجهت لالعتماد على نفسها وتسلحت بأحدث ما انتجته المصانع  الحرمين 

 العسكرية األمريكية. 

مع الهجمات التي وقعت على منشآت "شركة أرامكو" النفطية في المملكة في  و

، طلبت السعودية دعما أمريكيا. وفي استجابة فورية، أعلنت  2019سبتمبر/أيلول 

فرد إلى   200منظومات رادار و  4باتريوت و الواليات المتحدة إرسال بطارية 

، وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان بأنه "بناء على  48السعودية 

طلب من القيادة المركزية األمريكية، أذن وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر بنشر  

قوات إضافية ومعدات أخرى في السعودية، تتمثل في سربين من المقاتالت "إف  

 "، وجناح جوي واحد، ونظام واحد "ثاد". 15

أعقب هذا الدعم بإعالن وزارة الدفاع األمريكية، في الثلث األول من أكتوبر/تشرين  

عسكري،    3000، أنها سترفع حجم االنتشار األمريكي في السعودية إلى  2019األول  

ة عدد  " أن االنتشار األخير يعني زيادMilitary Timesويشير تقرير تحليل لموقع "

 ألف جندي.    14قوات القيادة المركزية للمنطقة إلى نحو  

غير أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى النصف مع انتهاء مهمة حاملة  

الطائرات األمريكية "إبراهام لينكون"، وهو االنتهاء الذي يتوقع مراقبون عدم  

 
مدحت بدران، القواعد العسكرية األمريكية بالمنطقة.. األسرار والتفاهمات، موقع "الشورى" اإلخباري،   47

 http://bit.ly/2P7TFDw. 2018أبريل  10
بعد هجمات أرامكوالخميس،  أحمد قاسم، التفاصيل الكاملة للقوات األمريكية الجديدة في السعودية 48

 http://bit.ly/2LIU3Gu. 2019سبتمبر  26موقع "قناة صدى البلد" المصرية، 
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لمواجهة تنامي النفوذ    تجديده التجاه الواليات المتحدة للتركيز على توجيه الموارد

 49.الصيني والروسي 

رغم انخفاض عدد الموظفين األمريكيين الدائمين المنتدبين من وزارة   : ح. األردن

الدفاع للعمل في األردن، وبخالف مهام العسكريين الدائمين، فإن القوات  

عسكري أمريكي، ينقسمون إلى قسمين،   2800األمريكية في األردن تصل إلى 

 سالح الجو األمريكي. أغليهم من 

وتطورت مهام هؤالء العسكريين بعد تشكيل التحالف الدولي لمواجهة "تنظيم  

الدولة" إلى المشاركة في المواجهة مع امتدادات هذا التنظيم. وتتمركز غالبية  

هذه القوات في القواعد الجوية الثالثة: "الرويشد" و"وادي المربع" و"الشهيد  

 البحرية االستكشافية األمريكية.  22وحدة موفق"، في حين تتمركز ال

، إال أنها تبدو في طبيعتها أقرب لمهام  22ورغم التكتم الشديد على مهام الوحدة  

األسطول األمريكي السادس منها لمهام مواجهة المنظمات اإلرهابية، وإن كان  

 50.هذا ال يمنع من ازدواجية المهمة 

الجنرال العسكري مزدوج الجنسية خليفة  لفتت األنباء التي صاحبت هجوم    : ط. ليبيا

حفتر (يملك جنسية أمريكية إلى جانِب جنسيته الليبية) على العاصمة الليبية  

طرابلس، إلى انسحاب قوات أمريكية كانت متمركزة بالقرب من العاصمة الليبية  

 51 .إثر بدء الهجوم على "طرابلس

 
4915s, air defense systems and thousands of US troops heading to Saudi -Aaron Mehta, F 

Arabia, Military Times, 11 October 2019. http://bit.ly/36mps9p 
وتر يتصاعد.. أين تتمركز القوات األميركية في الشرق األوسط؟، موقع "قناة الحرة" المحرر، الت 50

 https://arbne.ws/38zm2SX. 2019سبتمبر  23األمريكية، 
51Samy Magdy, US withdraws troops from Libya amid rival militias fighting  -Rami Musa  

near capital, Military Times, 7 April 2019. http://bit.ly/2shHzig 
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ليبيا نسبت الحقا لقاعدة عسكرية  رغم أن الضربات الموجهة لتنظيم الدولة في و

أمريكية في جنوب غرب تونس، إال أن الهجوم على "طرابلس" كشف عن وجود  

، برغم إعالن  تمركز عسكري أمريكي في ليبيا، ما زال تعداده محل تكتم شديد

الجنرال تزماس والدهاوزر قائد رئيس قيادة الواليات المتحدة اإلفريقية "أفريكوم"  

هذه القوات للقيادة اإلفريقية، كما صرح عن مهمتها المتمثلة في   قد أعلن انتماء

مواجهة تمركزات لتنظيمي "الدولة" و"القاعدة" تسللت إلى ليبيا. وقد عاودت  

ممارسة مهامها من دون أن تتدخل في    2019القوات األمريكية في سبتمبر/أيلول  

 52.القتال الدائر حول العاصمة 

  

 
مراسلون، الجيش األمريكي ينفذ ضربة بجنوب ليبيا واألمم المتحدة تحذر من التصعيد، موقع "وكالة   52

 http://bit.ly/2shHzig. 2019سبتمبر  25رويترز لألنباء"، 
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 خاتمة 

ألفا من   70إلى  60ات األمريكية في المنطقة يتراوح ما بين برغم أن تعداد القو

العسكريين، إال أن هذا العدد مرشح للزيادة بصورة كبيرة. فخالل فترة وجود جون  

ألف جندي    120بولتون كمستشار لألمن القومي في البيت األبيض، أعد خطة لنشر  

ة التي طلب  في منطقة الشرق األوسط لمواجهة أي تصعيد إيراني. وهي الخط

فيها الرئيس األمريكي عددا مماثال للعدد الذي استخدم لغزو العراق، لكنه لم  

 53 .يتحدث عن غزو للتراب اإليراني 

إال أن هذه الزيادة تواجه بوجود حالة من القلق في أوساط العسكريين األمريكيين  

ت المتحدة  الذين يرون أن التوتر في المنطقة يؤثر على ما ينبغي أن توليه الواليا

لتنامي أدوار القوى الكبرى في المنطقة، ومن بينها الصين وروسيا، وهي الوظيفة  

األولى بدولة بوزن الواليات المتحدة األمريكية، يثير ضيق نخبتها أن يرونها تعمل  

مأجورة لدى عدد من الدول الثرية اإلقليمية، في الوقت الذي لم تعد فيه الواليات  

هذه المنطقة بعد أن باتت الواليات المتحدة أحد أهم منتجي  المتحدة بحاجة لنفط  

 النفط اليوم. 

تتركز القوات األمريكية في المنطقة في المشرق الخليجي، حيث الدول قادرة على  

تمويل استقدام القوات األمريكية، لغرض حماية النفط كما سبق للكويت أن  

تعليقات الرئيس األمريكي   طلبت، أو لحماية األنظمة الحاكمة كما أوضحته بجالء

الساخرة حول النظام السعودي، أو لكبح جماح أدوار توسعية إقليمية يمارسها  

 طرف يرغب في مد نفوذه لمساحات ال يمكن فهم غاياتها بالنظر لتكلفتها. 

 
53n Zachary Basu, NYT: Pentagon presented plan to deploy 120,000 troops in case of Ira 

escalation, Axios, 14 May 2019. http://bit.ly/2sgt7a0 
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تكشف الورقة عن أدوار تؤديها بعض الدول العربية في هذا اإلطار، أهمها إرضاء  

الحكام العرب الذين يتسابق بعضهم لسرقة الوجود  الطموحات الشخصية لبعض 

في حين يحاول البعض اآلخر أن   العسكري األمريكي من الدول العربية المجاورة،

يكون جزءا من اإلستراتيجية الكونية لـ "االستقرار والنمو"، ويحاول البعض اآلخر  

ه بالتقارب  التكسب من تأجير البنى التحتية فيه، ويحاول البعض اآلخر حماية نفس

 مع األمريكان عن طريق التسهيالت التي يقدمها لهم. 
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