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 التحوالت يف منهج الحضور العسكري األمريكي يف الشرق األوسط 
 وسام فؤاد 
األمريكي الجيوسياس ي في املنطقة العربية، وذلك  يرى مراقبون أنه من املبكر الحديث عن قسمات واضحة للحضور  

التي شكلتها إدارة الرئيس    15بالنظر لكون املالمح األساسية لهذه اإلستراتيجية يترقب صدور نتائج تقرير لجنة الـ  

األمريكي "جو بايدن" تحت إشراف البنتاجون؛ لتقييم كل من التحدي الصيني واإلستراتيجية األمريكية حيال هذا  

في مطلع مارس املاض ي، حيث  1مالق األسيوي الصاعد الع . غير أن قسمات واضحة يمكن الحديث عنها قد بدت 

لألمن  وأولويات  واسعة  أهدافا  تضمنت  األمريكية،  القومي  األمن  وثيقة  من  زرقاء  نسخة  "بايدن"  إدارة  أصدرت 

 - بدرجة احتمال عالية   -الرئيس ي للواليات املتحدة، والقادر  القومي األمريكي، واعتبرت هذه الوثيقة الصين املنافس  

على توجيه موارده االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية من أجل تحدي النظام الدولي. ونظرت الوثيقة 

على   كذلك إلى روسيا بالنظر لتصميمها على تعظيم نفوذها العاملي، ولعب دور "مخرب" على املسرح الدولي. وعالوة

ذلك، اعتبرت الوثيقة أن العبين إقليميين مثل كوريا الشمالية وإيران متمسكون بتطوير قدراتهم وتقنياتهم على نحو 

القوى   وعنف  اإلرهاب  ببقاء مخاطر  الوثيقة  تمسكت  وأخيرا،  في محيطهما.  اإلقليمي  االستقرار  تهديد  في  يتسبب 

 .2املتطرفة كتهديدات موضع اعتبار 

األمر على االنتشار األمريكي في كل من املنطقة العربية والبحر املتوسط؟ هذه الورقة تحاول رسم   كيف انعكس ذلك 

 مالمح أولية. 

 الترتيبات اإلستراتيجية
اإلطاللة األولى على خالصات النسخة الزرقاء من وثيقة األمن القومي، تكشف عن احتالل كل من الصين وروسيا  

مام. وأدى هذا بالضرورة لجملة من النتائج التي يمكن رصدها تاليا. لكن ترتيبات  الرتبتين األوليين من سلم االهت

املواجهة على مسرح اإلقليم )املنطقة العربية والبحر املتوسط( تحكمها اعتبارات عدة. ويحاجج كريس جيبسون 

 

 Amanda Macias, Biden unveils Pentagon group to evaluate U.S. strategy for dealing with China, 10 February 2021. https://cnb.cx/3tP4j3X 

 Sandra Erwin, Biden’s first strategic guidance sets broad national security priorities, Space News, 3 March 2021. https://bit.ly/3sUOvLy 
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للوالي املنافستين  القوتين  لتفاعالت  بات مسرحا  املتوسط  البحر  بأن  الدولي  الصين من معهد هوفر  املتحدة؛  ات 

وروسيا، وأن املالمح ازدادت تعقيدا بالنظر لسعي القوى اإلقليمية، وعلى رأسها تركيا ومصر والكيان الصهيوني 

لبناء عالقات مع هذه القوى املنافسة للواليات املتحدة، ويرى أن توجيه مزيد من املوارد للبحر املتوسط ليس من 

راها في حاجة لتطوير إستراتيجيتها بالنظر لعدم قدرة الواليات املتحدة على التواجد أولويات الواليات املتحدة، التي ي

في كل مكان كل الوقت، وأن تحوال كبيرا باتجاه املتوسط غير ممكن وال مطلوب.واقترح كريس في دراسته التي أجريت  

 لتحقيق أهداف األمن القومي األمريكي. بالتركيز على تنمية حلفاء الواليات املتحدة وتنشيط "الناتو"    2019في أكتوبر  

وفي امتداد لهذا اإلطار، وبالنظر لعالقة تركيا املتوترة بحلف الناتو، يلفت جيبسون كذلك إلى أن تنامي القوة التركية  

اقتصاديا وعسكريا بالتعاون مع كل من الصين وروسيا أمر بالغ األهمية بالنسبة للواليات املتحدة، لكنه في نفس  

ال يضع تركيا في نفس رتبة العداء كما الغريمين الصيني والروس ي، ويراها مدفوعة في هذا املسار بالتهديدات  الوقت  

الداخلية التي تواجهها )مركزا على تأثير حضور تنظيم "بي كا كا" و"أكراد سوريا" من دون تقدير ضغوط املؤسسة 

تها بـ"الناتو"؛ ويرى هذه املهمة غير سهلة، ويدعو إليجاد العسكرية(، ويدعو لتحويل املسار التركي باتجاه دعم عالقا

سبيل لتعزيز العالقة مع الرئيس إردوغان الذي ثبت أقدامه وسيستمر في املشهد لسنوات عدة قادمة. لكن النفوذ 

اء الصيني بحسب ما يتوفر له من معلومات ال يقتصر على التعاون مع تركيا. فالكيان الصهيوني يتعاون معها في بن

روسيا   محاولة  عن  فضال  هذا  كذلك.  "بيرايوس"  ميناء  لبناء  معها  تعاونت  واليونان  و"أشدود"،  "حيفا"  مينائي 

 . 3السيطرة على ميناء "طرطوس" في سوريا، وتعمل كذلك على دق إسفين بين تركيا والناتو 

مالمح للحضور األمريكي في   يشايع "جيبسون" في هذا اإلطار عدد كبير من الخبراء، تخلص رؤاهم إلى تحديد عدة

 املنطقة، يمكن إيجازها في هذا املقام، ثم اختبارها تاليا. هذه املالمح تتمثل فيما يلي: 

برفض منهج الحروب الدائمة، وأنه يتجه للتركيز على ما أسمته . هناك ما يشبه االتفاق على أن "بايدن" ملتزم  1

وثيقة األمن القومي بـ “املنافسين"، وهو ما يعني أن االنتشار األمريكي في املنطقة سيتجه وجهتين أساسيتين؛ أوالهما  

قضيتا إيران وكوريا  تتمثل في احتواء "املنافسين" وثانيتهما تتمثل في تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب. لتتبقى بعد ذلك  

 

 Chris Gibson, Refining U.S. Strategy in the Mediterranean, Hoover Institute, 10 January 2020. https://hvr.co/2QXkM7A 
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الشمالية، وهما قضيتان تحتاجان ترتيبات إقليمية. وفيما تبدو قضية استمرار التواجد في جنوب آسيا محسومة 

باالستمرار وربما الزيادة بالنظر لقلة عدد القوات األمريكية؛ باإلضافة لرؤية احتواء الصين، فإن العالقة مع إيران 

في ضوء التوتر الروس ي اإليراني من جهة، والتوتر السياس ي األمريكي السعودي  تبدو قيد تدقيق إضافين وبخاصة  

 من جهة ثانية. 

. تتجه الواليات املتحدة للحفاظ على قواتها املنتشرة حاليا، وهو ما يرتبط باتجاهه لتجميد قرارات السحب التي 2

، أعلن الرئيس 2021ألمنية في فبراير  اتخذها سلفه "دونالد ترامب". ففي أول خطاب له حول سياسته الخارجية وا

األمريكي جو بايدن أنه سيوقف أي قرار سبق اتخاذه بمزيد من سحب القوات األمريكية من أملانيا، وهو ما مثل 

أكثر من   نشر  "ترامب" إلعادة  األوروبي، وهي   12000تراجعا عن مخطط  البلد  في هذا  أمريكي متواجدين  جندي 

منشأة    87؛ ليس فقط في أملانيا، ولكن في عموم أوروبا وفي اليابان. وتستضيف أملانيا  الخطة التي قوبلت باستهجان

أمريكية ونحو   وفي   33عسكرية  األمريكية.  القوات  التي تستضيف  الدول  أكبر  كانت  ولطاملا  أمريكي؛  ألف جندي 

و نشر قوات بأعداد تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"؛ صرح خبراء بأن الواليات املتحدة تخلت عن التوجه نح

كبيرة في قواعد حول العالم، لكن هذا ال يمنع من أن إدارة "بايدن" قد تحتاج، وسوف تلجأ، لنشر عدد متزايد من 

القوات بأعداد صغيرة في عدة دول حول العالم، وسوف تبحث عن حلفاء يستضيفون هذه القوات، ورأى الخبراء  

توى القوى الكبرى، لكنهم رجحوا أن االنتشار لن يكون في بلدان تقع أن هذه االنتشارات ترتبط بالتنافس على مس 

 . 4ضمن دائرة نفوذ أي من القوى الكبرى 

إلى أحد أهم االعتبارات التي تشير إلى اتجاه الواليات املتحدة نحو بناء نموذج تدخلي   -في هذا اإلطار    -ويلفت مراقبون  

للخارجية األمريكية، حيث عرف عنه خالل توليه منصب نائب مستشار عاملي يتمثل في تعيين "أنتوني بلينكن" وزيرا  

األمن القومي األمريكي إبان إدارة الرئيس األسبق "باراك أوباما" بأن له نزوع تدخلي، وسبق له أن أيد التدخل األمريكي 

 .20115وفي ليبيا في  2003في كل من العراق في 

 

  Carla Martinez Machain - Michael Flynn - Michael Allen, Biden will stop the U.S. troop drawdown in Germany, but also push for smaller deployments around 

the world, The Washington Post, 11 February 2021. https://wapo.st/3nnf9LY 

 Sarah Vernhes, US: What is President Biden’s Libya strategy?, The Africa Report, 24 February 2021. https://bit.ly/3xs56Kb 
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ية في التعاطي مع تركيا وأدوارها. فمن جهة، يرى خبراء ضرورة البحث  . هناك اتجاه مضطرب لدى اإلدارة األمريك3

التركي القريب، وهي فترة  في املستقبل  الذي يثبت أركان حضوره السياس ي  التركي  الرئيس  للتعاطي مع  عن مداخل 

على تركيا، فيما    أعوام كحد أدنى، وهو ما يعني ضرورة االنفتاح  4كافية بالنسبة لإلدارة األمريكية التي يبلغ عمرها  

تبدو العالقات الراهنة بين البلدين مضطربة إثر قرار استبعاد الواليات املتحدة لتركيا من خريطة مشتريي طائرات  

"، عالوة على الخطوة السياسية السلبية املرتبطة باستخدام "بايدن" مصطلح اإلبادة في إشارة للمواجهة 35"إف  

 ت األرمينية خالل الحرب العاملية األولى. املسلحة بين القوات املسلحة والقوا

غير أن الشواهد تشير لوجود تفاعل على املستوى اإلستراتيجي، بدأ بالتدريبات املشتركة في البحر األسود، وانتهى 

لبناء ترتيبات أمنية خاصة بالبحر األسود؛ تضم كل من تركيا ورومانيا وبولندا،   -غير مكتمل املالمح بعد    -بالسعي  

أوكرانيا في قلب هذه الترتيبات بطبيعة املوقف التركي، وتترقب انضمام دول أخرى لها، فيما اعتبر محورا داخل   وتقع

السياس ي  املستوى  بين  الفارق  إطار  في  تحليله  يمكن  األمريكي  التركي  الخالف  هذا  أمريكية.  بقيادة  الناتو  حلف 

 واملستوى العسكري اإلستراتيجي للعالقة بين البلدين.

قدراتهم   .4 تأهيل  وإعادة  حلفائها،  على  لالعتماد  املتحدة  الواليات  اتجاه  في  يتمثل  اإلطار  هذا  في  الرابع  امللمح 

العسكرية واالستخباراتية؛ بما يسهم في تقليل اإلنفاق على انتشار قوات الواليات املتحدة خارج ترابها الوطني من 

وروسيا مزيد من عالقات االعتمادية العسكرية مع مزيد من   جهة، وبما يكفل قطع الطريق على بناء أي من الصين

دول املنطقة. وهذا املنهج سنرصد تفاصيله فيما يتعلق بكل من املغرب والسودان والصومال ورومانيا واليونان، 

 وحتى السعودية والعراق برغم تناقص القوات األمريكية فيهما.

ثيقة األمن القومي التي أصدر "بايدن" نسختها الزرقاء في مطلع مارس، في و   -كسابقه    -. ثمة ملمح آخر؛ ربما لم يرد  5

ومفاد هذا امللمح أن الواليات املتحدة لديها تصور حول السيطرة على شرق املتوسط. هذا امللمح أشار إليه األدميرال  

حيث يرى أن الواليات املتحدة التركي املتقاعد "جيم جوردينيز" في تفسيره التساع نطاق االنتشار األمريكي في اليونان،  

تعمل على خلق إطار تمركز يرتبط برؤية استعادة الهيمنة من خالل استخدام الخالفات بين اليونان وتركيا. وفي 

هذا اإلطار، ال يتجه الحضور األمريكي ملساندة اليونان في الصراع الذي يبدو محسوما من وجهة نظر أمريكية لصالح 

املؤس  العالقة مع  الدورين تمتين  تنامى  الحضور الحتواء  هذا  يتجه  بل  إستراتيجية،  لدواع  التركية  العسكرية  سة 
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للطاقة؛  السياسية  الجغرافيا  أهمية كبيرة على صعيد  املتوسط  األبيض  البحر  يكتسب  الروس ي والصيني، حيث 

ا يمنح اهمية خاصة % من الواردات والصادرات الروسية في البحر األبيض املتوسط، م65وذلك بالنظر ملرور نحو  

 . 6كريت  -ملحور ألكسندروبوليس 

 مالمح االنتشار وإعادة االنتشار األمريكيين
عام   نهاية  بحلول  األمريكية  القوات  انتشار  هذا 2020عن  مالمح  موضحا  اإلحصائي،  "ستاتيستا"  موقع  نشر   ،

كادرا    944(، يتوزعون بين مليون و2.239.777مليون كادر من وزارة الدفاع حول العالم )  2.4االنتشار املقدر بنحو  

مليون "عسكري" فيما البقية من "املدنيين" العاملين بوزارة   1.2منتشرين في داخل الواليات املتحدة وأقاليمها؛ منهم  

( أوروبا نحو    736الدفاع األمريكية  في  البنتاجون  ينشر  ألف عسكري؛ والبقية من   64ألفا، منهم    81ألفا(، فيما 

 70ألفا في الدول التي استقلت عن االتحاد السوفيتي، منهم    102ما تنشر الواليات املتحدة ما يربو على  املدنيين، ك

آالف    10ألف عسكري؛ و  83ألفا، من بينهم    93ألف عسكري، وتنشر في شرق آسيا واملحيط الهادئ ما يربو على  

رة في شمال أفريقيا والشرق األدنى وحتى "جنوب  موظف مدني في وزارة الدفاع، وال يزيد عدد القوات األمريكية املنتش 

مدنيا. ويتدنى عدد القوات ألدنى مستوياته في أفريقيا   1021عسكريا و  8118آالف كادر، حيث تنشر  10آسيا" عن 

 9000عسكريا؛ فيما ينتشر نحو    760كادرا في أفريقيا؛ من بينهم    777جنوب الصحراء، حيث تنشر الواليات املتحدة  

، ويرجح أن نسبة منهم موزعة في أفريقيا في مهام تدريب، وهو ما يعزى  7ريكي في مناح متفرقة من العالم عسكري أم 

كادر في   2000كادرا، منهم    3860قد بلغ    2017. وكان تعداد القوات األمريكية في أفريقيا في  2019  -  2017ألرقام من  

، فيما أشار موقع "ناشيونال إنترست  8في أوغندا   56ون وفي الكامير  100في الصومال و  400في النيجر و   800جيبوتي و

كادرا؛ الفتا إلى أن وظيفة هؤالء تتراوح ما بين تدريب    6500األمريكي إلى أن تعداد القوات األمريكية في أفريقيا قد بلغ  

 .9القوات الحليفة، وإجراء عدد من عمليات مكافحة اإلرهاب، واالستخبارات 

 

 https://bit.ly/32X0sGh. 2021فبراير  24"، 21عماد أبو الروس، ما هدف أمريكا من زيادة قواعدها ونفوذها العسكري باليونان؟، موقع "عربي  

 Statista, Deployment of U.S. active-duty military & civilian personnel around the world in 2020, by selected regions, https://bit.ly/3gFTyx7 

 t.ly/3eC96PVhttps://bi. 2017أكتوبر  25محمد جمال، باإلنفوجراف: تعرف على عدد القوات العسكرية األمريكية فى إفريقيا، صحيفة "اليوم السابع" املصرية،  

 Kris Osborn, The U.S. Military vs. Russia and China in Africa: Who Is Winning?, The National Interest, 19 March 2021. https://bit.ly/3dRCUIX 
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 إلحاطة عام  
ً
من مستشار العلوم في أفريكوم بيتر إ. تيل أمام الكونجرس األمريكي، فإن مجموعة القواعد   2018ووفقا

 منتشرة في أنحاء القارة، مع تركيز عال في الشمال   34العسكرية التابعة للقوات األمريكية في أفريقيا تشمل  
ً
موقعا

 .10والغرب باإلضافة إلى القرن األفريقي 

األول الثالثة  األشهر  إيجاز وخالل  يمكن  انتشار  عمليات  عدة  األمريكية  القوات  "بايدن" شهدت  إدارة  عمر  من  ى 

 مالمحها فيما يلي:

مارس دخلت مجموعة سفن أمريكية للبحر املتوسط عبر مضيق جبل طارق، وتضم هذه القوة البحرية   8. في  1

داد "آراكتيك"، عالوة على حاملة  طراد الصواريخ "مونتيري"، واملدمرتين "ميتشر" و"توماس هودنر"، وسفينة اإلم

بيان   وأوضح  األمريكي،  السادس  العمليات  ألسطول  القطع  هذه  وتنتمي  أيزنهاور".  دوايت  إس  إس  "يو  الطائرات 

األسطول أن "املجموعة تجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية واإليطالية". وبحسب تقارير إعالمية 

"أ الحاملة  ستبقى  للدول  أمريكية،  البحرية  القوات  مع  وستتفاعل  الوقت،  لبعض  املتوسط  البحر  في  يزنهاور" 

 .11األعضاء في حلف "الناتو" 

ويرتبط بهذا التوجه، ما شهده الربع األخير من فبراير املاض ي، فيما نوه إليه مراقبون من إنزال أمريكي لوحدات من 

(، في ميناء إليكساندربوليس؛ شمالي اليونان، حيث أفاد  CABالقسم األول مشاة، املنتمي لفرقة الطيران القتالي )

مراقبون أن الوحدات األمريكية ستشارك ضمن عمل القوات األمريكية الجوية املوجهة ملساندة أوروبا وأفريقيا، 

املشترك األوروبي  األمريكي  للقرار  تنفيذا  املنطقة،  في  األمريكي  بالطيران  املرتبطة  األصول  عن  مسؤولة   وستكون 

". ويتضمن اإلنزال  Atlantic Resolve operationبخصوص التواجد الروس ي في أوكرانيا، والذي يحمل مسمى إداري "

غير أن تسريبا يونانيا كشف  .  12مروحية كان من املرتقب أن تشارك في تدريبات لصالح رومانيا في مارس املاض ي  30

مروحية هجومية من    25مروحيات من طراز "بالك هوك" و 110أن واشنطن نشرت عشرات املروحيات العسكرية )

آلية. وفي نفس اإلطار اليوناني، قررت    1800مروحيات نقل ثقيلة من طراز "شينوك"( عالوة على    10طراز "أباتش ي" و

 

 https://bit.ly/3nsIox1. 2021ير فبرا 23املحرر، الحضور العسكري للواليات املتحدة األمريكية بإفريقيا، مركز "أضواء للبحوث والدراسات"،  

 https://bit.ly/3u2kbjF. 2021مارس  13وكاالت، مجموعة سفن أمريكية تقودها حاملة الطائرات "أيزنهاور" في شرق املتوسط، موقع "قناة روسيا اليوم" بالعربية،  

 Editorial, US Army units deployed via Alexandroupoli, 26 February 2021. https://bit.ly/3gR4qYW 
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عسكرية لها في اليونان، وتم تخصيص قواعد بحرية للقوات األمريكية كجزء    الواليات املتحدة توسيع أربع قواعد

مروحية ومئات املركبات العسكرية في مناورات "املدافع عن    145من اتفاقيات دفاعية بين البلدين، وستستخدم  

تراقيا  2021أوروبا   في  اليونان  تدريبات مشتركة مع  تم من  بما  املرتبطة  الترتيبات  يرى  "، عالوة على  فيما  الغربية. 

، وال يستبعد أن تكون في إطار 13مراقبون أتراك بأنها أنشطة تهدف للسيطرة على منطقة شرق املتوسط وبحر إيجة 

 منع تصاعد التوتر في شرق املتوسط بين محوري "تركيا" و"فرنسا". 

سود، حيث أجرت تدريبات  وفي نفس اإلطار، كانت الواليات املتحدة قد شرعت في فتح مسار للتواجد في البحر األ 

مشتركة مع تركيا في البحر األسود، واليونان في بحر إيجه، في إطار االستعدادات لتأمين منطقتي البلقان والبحر 

تدريبية ضخمة"  "نوايا  بأنه  إستراتيجيون  خبراء  فيما وصفه  وتيرة  14األسود،  رفع  املتحدة  الواليات  تدرس  وفيما   ،

في البحر األسود ارتفعت أصوات في تركيا ترجح أن الواليات املتحدة تحاول توريط تركيا    وجودها وعملياتها التدريبية 

، وهو ما يبدو قد أدى لتطويرات في الرؤية األمريكية للمنطقة لم تتبدد آثارها بعد؛ سوى 15في حرب بالبحر األسود 

ال اتجاه الواليات املتحدة لبناء ترتيبات  ، وهو ما يشير الحتم16من اللقاء الثالثي الذي ضم بولندا ورومانيا وتركيا 

أمنية إقليمية عبر الثالوث املذكور، وقد تنضم إليهم جورجيا في املستقبل. اللقاء الثالثي املذكور عاليه يرتبط باتجاه  

في  إنزالها  سبق  والتي  القتالية،  املروحيات  عبر  لرومانيا  القتالية  القدرات  لتطوير  املتحدة  الواليات 

 وبوليس"، كما يفسر تصريحات رئيس الوزراء اليوناني حول ضرورة التالقي مع إردوغان. إليكساندر 

أبريل  في  "إينيكوس"  تدريبات  في  "الناتو"  أعضاء  اليونان وعدد من  مع  املتحدة  الواليات  اإلطار، شاركت  وفي هذا 

؛ والتي جمعت بين التدريبات اللوجيستية والقتالية،  202118، وذلك بعد تدريبات كريت في خواتيم يناير  17الجاري 

 

 https://bit.ly/32X0sGh. 2021فبراير  24"، 21عماد أبو الروس، ما هدف أمريكا من زيادة قواعدها ونفوذها العسكري باليونان؟، موقع "عربي  

 John Grady, Massive U.S. Army Exercise Will Focus on Black Sea, Balkans, USNI Network, 9 February 2021. https://bit.ly/3dXbz8n 

 ps://bit.ly/32U5rHIhtt. 2021أبريل  5املحرر، باحث تركي: أمريكا تحاول دفع تركيا وروسيا إلى أزمة في البحر األسود، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية الروسية،  

 https://bit.ly/2Sak0F1. 2020أبريل  27املحرر، اجتماع ثالثي لوزراء خارجية تركيا وبولندا ورومانيا، موقع "ترك برس"،  

  Editor, F-16 aircraft arrive in Greece for INIOCHOS 21, US Air Forces in Europe & Air Forces in Africa, Release Number: 010421, April 0 6, 2021. 

https://bit.ly/3npeMk9 

  Monique O’Neill, Greece, Cyprus and the U.S. join forces for naval SOF exercise in the Mediterranean Sea, David Shub, 29 January 2021. https://bit.ly/3eCaK3S 
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. غير أن الواليات املتحدة  202120مارس    13، ثم تدريبات "بحر إيجه" في  19فبراير  22وكذلك تدريبات "شرق تراقيا" في  

، 21فبراير املاض ي  10لم تجر تدريباتها مع اليونان فقط، حيث أجرت تدريبات كذلك مع تركيا في البحر األسود في  

 .22مارس املاض ي 17وفي شرق املتوسط في 

. وإذا كانت الترتيبات السابقة ترتبط باالتجاه نحو احتواء روسيا بالقرب من حدودها، يرى خبراء أن قرارا انضمام  2

القيادة  وسفينة  ريجان"  رونالد  إس  إس  "يو  الطائرات  حاملة  إلى  بيرالتا"  رافائيل  إس  إس  "يو  األمريكية  املدمرة 

طول السابع األمريكي "يو إس إس بلو ريدج" في ميناء "يوكوسوكا" الياباني خطوة كبيرة، خاصة وأن هذا القرار باألس

ضابط وبحار؛ باإلضافة إلى عائالتهم، وهو ما فسره    300يعني انتقال طاقم تشغيل هذه املدمرة الذين يزيدون عن  

"، Indo-Pacific regionالتقاء املحيطين الهادئ والهندي "خبراء بأن الواليات املتحدة تولي اهتماما كبيرا بمنطقة  

حيث تواجه الواليات املتحدة جمهورية الصين في حالة تصارع نفوذ. كما أن إدارة "بايدن" كانت تفكر بصورة جدية 

؛ 2020في تأخير سحب القوات األمريكية من أفغانستان بعد قرار "ترامب" الذي كان من املفترض تنفيذه في مايو  

والذي تأخر العتبارات تتعلق بضرورة التنسيق مع أعضاء الناتو اآلخرين املنتشرين في أفغانستان من أجل ضمان  

. 23أبريل الجاري   14استقرار هذا البلد قبل االنسحاب، وانتهت اإلدارة األمريكية إلنهاء االنتشار في أفغانستان في  

أ "أوباما" قد قررت إعادة نشر قوات  إلى أستراليا  وكانت إدارة  مريكية سيجري سحبها من الشرق األوسط وأوروبا 

الشرق   في  الدولة  تنظيم  املواجهات مع  تأخر حسم  تنفذ حينها بسبب  لم  الرؤية  تلك  أن  اإلقيانوس ي؛ غير  واملربع 

 األوسط وأفريقيا. 

انتشار تكلفة  تحمل  أجل  الجنوبية من  اليابان وكوريا   من 
ً
تفاوض كال "ترامب"  إدارة  في   وكانت  األمريكية  القوات 

املنطقة، ولم تنته املفاوضات حتى انتهاء والية "ترامب"؛ وورث "بايدن" هذه املفاوضات، ولم تتبين أية نتائج لها حتى 

اآلن. واقترح الخبير اإلسراتيجي في مؤسسة "هيريتاج" "بروس كلينجنر" أن تحافظ الواليات املتحدة على وجودها في 

 

 https://bit.ly/3sUzg5w. 2021فبراير  Xaber24.net" ،22حسام علي، في صفعة جديدة لتركيا مناورات عسكرية ضخمة أمريكية يونانية مشتركة شرقي تراقيا، موقع "  

 https://bit.ly/3tYQkIM. 2021مارس  13في البحر املتوسط، صحيفة "الشروق" املصرية، وكاالت، مناورات مشتركة بين أمريكا واليونان   

 https://bit.ly/32TtNkL. 2021فبراير  10مراسلون، تدريبات بحرية تركية أمريكية مشتركة في البحر األسود، وكالة األنباء الكويتية "كونا"،  

 https://bit.ly/3sXqEek. 2021مارس  17رق املتوسط، موقع "نداء بوست"، أمريكية" مشتركة ش -املحرر، تدريبات "تركية  

 Reuters, Biden announces end of US troop deployment to Afghanistan. Arab News, 12 April 2021. https://bit.ly/3aGXzh0 
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انتهاء التهديد املرتبط بالسالح النووي والصواريخ القارية الكورية الشمالية، وهو ما قد يجد كوريا الجنوبية لحين  

أيا كان حصاد مفاوضات نفقات االنتشار. وتتجه أوروبا   للتنفيذ على األرض  في   -كذلك    -طريقه  لزيادة تواجدها 

كوين إليزابيث" فيما تبحث أملانيا إرسال  منطقة املحيط الهادئ كذلك عبر إرسال اململكة املتحدة حاملة طائراتها "

 .24فرقاطة حربية إلى اليابان، ما يعني أن االهتمام باحتواء الصين يتصاعد في دوائر القرار الغربية 

. ومن جهة ثالثة، وفيما يتعلق بالسودان، بدا أن الواليات املتحدة تتجه لتعزيز حضورها في السودان، وبخاصة 3

قاعدة عسكرية في ميناء "بورت سودان". ففي أعقاب الزيارة التي قام بها نائب قائد القيادة  مع إقدام روسيا لبناء  

املاض ي،   يناير  الخرطوم  إلى  بيرج""  "هايدي  املخابرات  يونج، ومدير  أندرو  )أفريكوم(  األمريكية ألفريقيا  العسكرية 

( USNS Carson Cityألمريكية العسكرية )وصلت سفينة النقل السريع االستكشافية التابعة لقيادة النقل البحري ا

. 25إلى ميناء بورتسودان في الرابع والعشرين من فبراير؛ لتكون أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود 

وفي األول من مارس، وصلت املدمرة األمريكية "يو إس إس ونستون تشرشل" لنفس امليناء لتزاحم الفرقاطة الروسية 

، وتأتي الزيارتان في إطار إعالن الواليات املتحدة استعدادها لتعزيز شراكتها مع القوات  26يجوروفيتش" "أدميرال جر 

املسلحة السودانية، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، ومواجهة النفوذ الروس ي في البحر  

قد تواصلت وتوصلت التفاق مع روسيا يقض ي   األحمر وشرق أفريقيا. وكانت حكومة الرئيس املعزول عمر البشير

اآلن  حتى  االتفاق  هذا  على  االنتقالية  الحكومة  تعلق  ولم  السودان،  في  روسية  قاعدة  واشنطن  27بإنشاء  وبدأت   .

في  املساهمة  وثانيهما  في مجال مكافحة اإلرهاب،  التعاون االستخباراتي  أولهما  اتجاهين؛  في  الخرطوم  بالتعاون مع 

القوات اإلطار؛   تطوير  هذا  في  السابقة  و"اإلسرائيلية  والفرنسية  األملانية  األدوار  مع  تواصال  السودانية  املسلحة 

 وقطعا للطريق أمام روسيا في هذا اإلطار. 

 

  TSUYOSHI NAGASAWA - KEN MORIYASU - Nikkei staff writers, Biden reviews US global military presence with eye on China, Nikkei Asia, 7 February 2021. 

https://s.nikkei.com/3gKJa7h 

 https://bit.ly/3gPzqsF. 2021فبراير  24وكاالت، وصول سفينة النقل السريع االستكشافية األمريكية إلى السودان، صحيفة "املشهد العربي"،  

 https://bit.ly/3b243HF. 2021مارس  2سو فرقاطة روسية.. السودان: وصول ُمدمرة أمريكية إلى بورتسودان، صحيفة "الراية" القطرية، وكاالت، غداة ر  

 Ahttps://bit.ly/3gLcx9. 2021مارس  20أحمد يونس، فرقاطة روسية ثانية في ميناء بورتسودان خالل أقل من شهر، صحيفة "الشرق األوسط" اللندنية،  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://s.nikkei.com/3gKJa7h
https://bit.ly/3gPzqsF
https://bit.ly/3b243HF
https://bit.ly/3gLcx9A


Page 10 of 14 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

May 6, 2021      

. وغير بعيد عن املجال السوداني، يبدو إعادة التمركز الناجحة للقوات األمريكية تحت قيادة فرقة العمل املشتركة 4

ناير، مدخال ملحاولة العودة للقرن األفريقي في مواجهة للنفوذ الصيني اآلخذ في االنتشار في القارة  ي  30كوارتز في    –

السمراء على الصعيد االقتصادي، والذي يترافق معه وجود عسكري بدأ من القرن األفريقي عبر القاعدة الصينية  

ون األمريكيون بالشراكة طويلة األمد بين قوات  في جيبوتي. ويرتكن الحضور األمريكي في الصومال ملا أسماه العسكري

"دنب" التابعة للجيش الوطني الصومالي والواليات املتحدة. بموجب تجديد االتفاق بين البنتاجون والجيش الوطني 

التنسيق لوحدات "دنب"  التدريب واملشورة ودعم  القوات األمريكية  . وكانت إدارة "ترامب" قد 28الصومالي، تقدم 

، وهو القرار الذي  29جندي في الصومال في أوائل ديسمبر  700ب قوات الواليات املتحدة البالغ عددها  أمرت بسح 

إفادات   إطار  وفي  بالخبر،  الواردة  التفاصيل  إطار  وفي  القوات.  سحب  قرارات  من  أوقف  فيما  "بايدن"  أوقفه 

صومال عن مسار مواجهة اإلرهاب كذلك املسؤولين األمريكيين أمام الكونجرس، ال يمكن بت الحضور األمريكي في ال

 متمثال في "حركة الشباب". 

. وال يعد املغرب بعيدا عن ترتيبات الحضور األمريكي في املنطقة. وتعد املغرب موطئا محتمال ملقر "أفريكوم"؛ حيث  5

سبتة" و"مليلية"، تناور املغرب للحصول على هذا املقر في إطار رؤاها العسكرية ملواجهة احتالل إسبانيا ملدينتي "

يمكن تجاهل  إقليم الصحراء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ال  الجزائر حول  التاريخية مع  إطار مواجهاتها  وفي 

"ترامب" واملرتبطة بتوقيع كل من   العام األخير من إدارة  التي بدأتها الواليات املتحدة خالل  الخطوة اإلستراتيجية 

سنوات، وبقدر ما يرتبط اتفاق املغرب   10مع الواليات املتحدة مدة كل منهما  تونس واملغرب اتفاقين إستراتيجيين  

بالتعاون التصنيعي الدفاعي؛ ورفع كثافة التدريبات املشتركة، فإن االتفاق مع تونس تضمن إقامة قاعدة عسكرية 

ات املتحدة السيطرة على أمريكية للطائرات املسيرة، وربما تمتد لتوطين رادارات أمريكية ثمة، وهو ما يتيح للوالي

 البحر املتوسط من الشمال "إسبانيا" ومن الجنوب عبر البلدين املغاربيين. 

 

 https://bit.ly/32QsfrQ. 2021فبراير  3املحرر، قوات أفريكوم تجري مشاركتها األولى في الصومال منذ إعادة تمركزها، موقع "أفريكا برس"،  

الشيوخ: إخراج القوات األمريكية من الصومال خلق مخاطر جديدة والتمديد هو التحدي األكبر الذي يواجهنا االن وليس حركة الشباب، موقع املحرر، قائد أفريكوم ألعضاء مجلس    

 https://bit.ly/3nlyfSU. 2021أبريل  23"الصومال اليوم"، 
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"فلينتلوك   تدريبات  وفي  الحلفاء كذلك،  تأهيل  إطار  والتعاون 2021وفي  اإلرهاب  بـ"مكافحة  الخاصة  العسكرية   "

العسكرية األميركية في إفريقيا "أفريكوم" منذ اإلقليمي العسكري بين الجنود األفارقة"، والتي تشرف عليها القيادة  

، اعتمدت الواليات املتحدة على مدربين مغاربة وسنغاليين من أجل تأطير هذه التدريبات التي جرت مؤخرا 2005

القتال والتي  املصابين داخل ميادين  إنقاذ وإسعاف"  "عمليات  السنة حول  تمارين هذه  وإن تمحورت  بموريتانيا؛ 

 . 30في موريتانيا إلى جانب محطة خارجية واحدة في السنغال  جرت محاكاتها

 20ومن جهة ثالثة، احتضن مقر قيادة املنطقة الجنوبية للقوات املسلحة امللكية املغربية بـ"أكادير" في الفترة من  

 بين قيادات عسكرية من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املغربية  2021يناير    28إلى  
ً
لوضع برنامج  ، اجتماعا

العسكري    17النسخة   التمرين  املقبل، وتضم خطط هذا  يونيو  في  املقرر عقدها  األفريقي"،  "األسد  من مناورات 

آالف جندي من الواليات املتحدة واملغرب وتونس والسنغال، و"فرقة عمل جنوب أوروبا التابعة  10مشاركة حوالي 

والبرازيل وكندا وهولندا   "، وقواتSETAF-Africaأفريقيا    - للجيش األمريكي   املتحدة  واململكة  كل من إسبانيا  من 

وحلف شمال األطلس ي. وستشهد تنظيم تمارين برية وجوية وبحرية متنوعة، إضافة لعمليات طبية إنسانية أخرى، 

 .31لتكون بذلك املناورات العسكرية األكبر في أفريقيا 

بات التي شهدتها املنطقة، وهما انسحابان رئيسيان. االنسحاب  . امللمح األخير في هذا الصدد يرتبط ببعض االنسحا6

القوات   القوات األمريكية من منطقة الخليج، ويريد إعادة تنظيم تركيز  "بايدن" بسحب بعض  بأمر  األول يرتبط 

سحبها   جرى  التي  القطع  أهم  وكانت  األوسط،  الشرق  بخالف  أخرى  مناطق  في  لصواريخ    3األمريكية  بطاريات 

ينتوي  "باتريو  القوقاز. وفي نفس اإلطار،  في  أنها قد أعيد نشرها  ت" بأطقمها من منطقة الخليج، ويرجح مراقبون 

البنتاجون لنقل حاملة طائرات وأنظمة مراقبة أخرى من املنطقة، فيما أكدت "وول ستريت جورنال" على لسان 

لى املساهمة في جهود احتواء كل من روسيا  مسؤول رفيع املستوى بالبنتاجون أن عملية إعادة االنتشار هذه تهدف إ

 

الجيش     تكلف  إفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  مرة..  ألول  املتيوي،  املغربي،  حمزة  "الصحيفة"  موقع  بموريتانيا،  تدريباتها  إحدى  بتأطير  .  2021مارس    29املغربي 

https://bit.ly/3aJJcsq 

 https://bit.ly/3xv6L1J. 2021أبريل  13: الدوافع واألهداف، مركز اإلمارات للسياسات، 2021نور الدين بيُدكان، مناورات األسد األفريقي  
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والصين من دون أن تضطر إلى تحويل قوات من مناطق أكثر حيوية بالنسبة للمصالح األمريكية، فيما أبقت على 

 . 32منظومات الدفاع الجوي "ثاد" لضمان الدفاع عن اململكة ضد "الصواريخ الباليستية" 

اله نصيبا من سحب القوات، وبنسبة أكبر، وهي نسبة تخفيض أقل وال يقتصر األمر على السعودية، فالعراق يط

مما سبق إلدارة "ترامب" أن أقرته. وتخطط الواليات املتحدة لسحب أكثر من ثلث قواتها املوجودة في العراق خالل  

دة سيتقلص  أسابيع، بحسب ما قاله قائد القيادة املركزية األمريكية، والذي صرح بأن عدد القوات األمريكية املوجو 

، فيما ستتبقى قوات لتقديم املشورة واملساعدة لقوات األمن 2021عسكري خالل شهر سبتمبر    3000إلى    5200من  

 .33العراقية في "تقفي أثر آخر املتبقين" من مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية 

جدير في هذا اإلطار أن نلفت إلى أن هذين االنسحابين يبدوان انسحاب مؤسسة عسكرية أكثر منه موقف سياس ي. 

)مايو   "ترامب"  فترة  السعودية خالل  من  الباتريوت  وحدات  بسحب  مرتبط  تاريخ  ثمة  ناحية،  وهي 2020فمن   ،)

صرح بأنها "كانت منتشرة منذ فترة والقوات    الخطوة التي سبق لوزير الخارجية األمريكي السابق "مايك بومبيو" أن

العربية  اململكة  الدعم  الخطوة "ليست تخفيض  أن هذه  انتشار"، مضيفا  إعادة  إلى  تعود، وهي بحاجة  أن  يجب 

السعودي"، و"نحن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل ضمان أمنها وتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي حتى ال يستطيع  

تهديدها"  "جميع"  34اإليرانيون  البنتاجون سحب  اعتزام  مرارا  أكدت  قد  "ترامب"  إدارة  كانت  أخرى،  ناحية  ومن   .

 ، وهو ما حدث بصورة جزئية خالل إدارة "بايدن". 35القوات من العراق في أسرع وقت 

 خاتمة
 3االنتشار األمريكي تحت إدارة "بايدن"، لكن الواضح أن  يتباين حظ املنطقة العربية وشرق املتوسط من تغير نهج 

 مصادر أساسية للتغير هي الحاكمة ملساراته.

 

 https://bit.ly/3vpT7eo. 2021أبريل  1ر بسحب قوات أمريكية وحاملة طائرات من منطقة الخليج، صحيفة "الوطن" املصرية، ثروت منصور، بايدن يأم  

 https://bbc.in/3sS0hXe. 2020سبتمبر  9املحرر، القوات األمريكية في العراق: الواليات املتحدة تسحب أكثر من ثلث قواتها قبل نهاية،  

 https://bit.ly/3vuBme9. 2020مايو  9حبت أمريكا بطاريات باتريوت من السعودية؟، وكالة "سبوتنيك" الروسية بالعربية، وكاالت، ملاذا س 

 https://bbc.in/3sS0hXe. 2020سبتمبر  9املحرر، القوات األمريكية في العراق: الواليات املتحدة تسحب أكثر من ثلث قواتها قبل نهاية،  
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بالتوجه الحتواء روسيا، وهو ما تعبر عنه تحركات ترتبط بالسعي   -حتى اآلن    - فمن جهة، تبدو املنطقة أكثر تأثرا  

في من األمنية  للتفاعالت  إقليمية مؤطرة  امنية  ترتيبات  القوقاز(، وهي لبناء  ثم  والبلقان )ومن  البحر األسود  طقة 

محاولة لالستجابة ملطالب تركية بعدم الزج باملنطقة في آتون مواجهة مباشرة بين تركيا وروسيا؛ عوضا عن املواجهة 

حرب  غير املباشرة واملحسوبة القائمة في شمال القوقاز، والتي تمثل امتدادا بشكل أو بآخر ملواجهة جنوب القوقاز )

الثلج  لكرة  سريع  تدحرج  يضرها  ما  التركي؛  بالجانب  ترتبط  ولوجستية  تكتيكية  اعتبارات  وتحكمها  باغ(،  قره 

العملياتية، وإن كان تعدد مسارات بناء القوة التركية قد يسعفها؛ لكنه سيكون من خالل ترتيبات استثنائية ربما ال  

 ترغب تركيا في طرق مساراتها راهنا. 

روسيا يرتبط من جهة ثانية بالحضور األمريكي في السودان عبر العمل على توهين االتفاق الذي    التحرك ملواجهة

ميناء   شمال  روسية  عسكرية  قاعدة  بإقامة  والخاص  الروس  مع  البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  أبرمه 

الرؤية والسالح األم ريكيين. وثمة كذلك تطويق  "بورتسودان"؛ عالوة على تعميق اعتمادية الجيش السوداني على 

على  عالوة  واملغرب،  تونس  من  كل  مع  إستراتيجيين  اتفاقين  عبر  والغرب  الشرق  من  الجزائر  في  الروس ي  النفوذ 

استمرار الحضور األمريكي في سوريا من دون تخفيض ألعداد القوات هناك، وهو ما قد يكون في إطار رؤية تتضمن 

اك تركيا وإتاحة املجال أمامها للعب دور كبير في تحقيق هذا االستقرار، ضمان استقرار الشمال السوري عبر إشر 

التحالف عند هذا  األمريكية هناك. وال يقف  القوات  )السعودية واإلمارات( محل  عالوة على إحالل قوات عربية 

الق ملواجهة  الصهيوني  الكيان  مع  واإلمارات  السعودية  من  كل  بين  التعاون  لدعم  يتجاوزه  بل  اإليرانية الحد،  وة 

 .36ونفوذها املتناميين 

ومن جهة ثانية، وبقدر ما تبدو املواجهة مع "املنافس" الصيني قائمة على قدم وساق على املسرح األسيوي؛ وبخاصة 

يبدو ضعيفا، ومتمثال في االتجاه ملزاحمة الحضور الصيني في  -حتى اآلن  -في املحيط الهادي، فإن حظ املنطقة منها 

ريقي؛ عبر معاودة التمركز في الصومال، وتوثيق العالقات األمريكية بجيش الدفاع الوطني الصومالي، الشرق األف

ربما من أجل االنفراد    - وربما توفير قدر من الضغط على تركيا في شرق املتوسط إلفساح املجال للواليات املتحدة  

 

 Chris Gibson, Refining U.S. Strategy in the Mediterranean, Hoover Institute, 10 January 2020. https://hvr.co/2QXkM7A 
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ي جيبوتي، وهو ما من شأنه أن يؤدي ملواجهة بالصومال، وتوسيع نطاق الحضور فيها؛ بما يوازن الحضور الصيني ف

 تركية أمريكية بالنظر للمشروع الفضائي التركي الذي سبقت عرقلته في ليبيا. 

أما املسار الذي يبدو أكثر استنفادا للتحركات األمريكية في املنطقة فيتمثل في املسار املؤسس على الباعث الطاقوي، 

كريت الذي سيكون مسار الطاقة   -ة في السيطرة على محور أليكساندروبوليس  والذي ترغب في إطاره الواليات املتحد

املستقبلي من شرق املتوسط إلى جنوب وشرق أوروبا، وهو املسار الذي يمثل بؤرة التوتر الثانية بين الواليات املتحدة 

ر اتفاق تعيين الحدود البحرية القبرص ي عب  -"اإلسرائيلي"    -وتركيا التي سبق لها أن أوقفت خط "ميد إيست" اليوناني  

 بينها وبين ليبيا، وهو الخط الذي وقعت الدول الثالثة اتفاقية تدشينه بعد تهميش مركز الطاقة املصري. 

 

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

