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ملخص
ُعــدَّ اســتخدام القــوة جــزءاً ال يتجــزأ مــن ســلطة الدولــة، ســواء يف تنظيمهــا  اترخييــاً 
لشــؤوهنا الداخليــة أو يف ســعيها لتثبيــت وجودهــا مــن خــال التوســع جغرافيــاً. ومبــرور 
الزمــن تغــر مفهــوم القــوة وطبيعتهــا وأهدافهــا، إذ مل تعــد حمصــورة يف جمــرد تثبيــت النظــام 
داخــل كيــان الدولــة نفســها، أو مــن خــال التوســع اجلغــرايف مباشــرة، بــل اتســع ليشــمل 

جوانــب عــدة؛ منهــا السياســي واالقتصــادي والثقــايف.

وعلــى الرغــم مــن اشــتمال مفهــوم القــوة علــى هــذه اجلوانــب فقــد بقــي ارتباطهــا ابجلانــب 
العســكري هــو األســاس الــذي تقــاس مــن خالــه قــدرة الــدول وفاعليتهــا علــى املســتويني 
احمللــي والــدويل، ففــي النهايــة األبعــاد األخــرى للقــوة الناعمــة تعضــد القــوة الصلبــة الــي ال 

ميكــن االســتغناء عنهــا.

اختفــت ظاهــرة االســتعمار املباشــر منــذ حقبــة حتــرر الشــعوب، إال أن واقــع التدخــل 
غــر املباشــر للــدول العظمــى؛ مــن أجــل محايــة مصاحلهــا االســرتاتيجية، بقــي اثبتــاً يف 
العاقــات الدوليــة، مــن خــال اســتخدام وســائل خمتلفــة، مــن أبرزهــا عقــد اتفاقيــات 
الــي  العســكرية  القواعــد  إقامــة  إىل  إضافــة  واالقتصــادي،  واألمــي  السياســي  التعــاون 
أُنشــئت يف األســاس حلمايــة مصــاحل الــدول التابعــة هلــا، فضــًا عــن قيامهــا أبدوار خمتلفــة 

مرتبطــة ابلظــروف الــي أقيمــت ألجلهــا.

مل تظهــر فكــرة إنشــاء قواعــد عســكرية يف املنطقــة العربيــة مــن فــراغ، بــل جــاءت ضمــن 
ظــروف سياســية وأمنيــة واقتصاديــة بــررت وجودهــا وتكاثرهــا وتعــدد انتماءاهتــا وأهدافهــا، 
ملــا تتمتــع بــه هــذه املنطقــة مــن خطــوط متــاس متثــل هتديــدات اســرتاتيجية علــى  نظــراً 

املســتويني االقتصــادي واألمــي املرتبــط حبالــة التنافــس الــدويل واإلقليمــي يف املنطقــة.

تبحــث هــذه الورقــة مســألة القواعــد العســكرية يف املنطقــة العربيــة، ومــا هــي أدوارهــا 
ووظائفهــا، وكيــف متايــزت وتبلــورت ضمــن التغــرات السياســية الــي شــهدهتا هــذه املنطقــة 
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ابلــذات، ومــا هــي خارطــة الوجــود العســكري ملختلــف القــوى املتنافســة، وماهــي أهدافهــا 
االســرتاتيجية.
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مقدمة 
تتوفــر املنطقــة العربيــة علــى مقومــات اســرتاتيجية كبــرة جتعلهــا حمــوراً أساســياً يف التنافــس 
لتمركزهــا يف إقليــم يتوســط  العــامل؛ نظــراً  بــني القــوى الكــربى للهيمنــة والســيطرة علــى 
القــارات الثــاث؛ األوروبيــة واإلفريقيــة واآلســيوية، وامتدادهــا بــني القارتــني األخرتــني، 
وإطالتهــا علــى نوافــذ حبريــة مهمــة كالبحــر املتوســط والبحــر األمحــر، اللذيــن بينهمــا ثاثــة 
ممــرات أساســية للتجــارة الدوليــة؛ متمثلــة يف مضيــق جبــل طــارق، وقنــاة الســويس، وابب 
املنــدب، وأيضــاً وجــود كثــر مــن املــوارد الطبيعيــة فيهــا، ويف مقدمتهــا النفــط، فضــًا عــن 
قيمتهــا اجليوثقافيــة واجليودينيــة ِلَكــْون جــل مقدســات الــدايانت الســماوية الثــاث تنتشــر 

عــرب جغرافيتهــا.

أبرزهــا  التحــدايت،  مــن  مواجهتهــا كثــراً  املنطقــة  تتيحهــا  الــي  الفــرص  علــى  ترتــب 
التنافــس اإلقليمــي والــدويل؛ فمنــذ القــدم وحــى العصــر احلــايل يشــهد اجملــال العــريب صراعــاً 
بــني القــوى العظمــى- أو تلــك القــوى الصاعــدة إقليميــاً ودوليــًا- مــن أجــل  حممومــاً 
تثبيــت وجودهــا يف هــذه املنطقــة حلمايــة مصاحلهــا االســرتاتيجية، وألن كثــراً مــن دول 
املنطقــة- يف الوقــت احلــايل- تعيــش مرحلــة مــن اهلشاشــة السياســية، إضافــة إىل حــدوث 
كثــر مــن التغــرات الــي خلقــت نوعــاً مــن التهديــد اجليوسياســي، أصبــح »طلــب احلمايــة 
القواعــد  تنشــأ  مبوجبــه  مســوغاً،  هدفــاً  االســرتاتيجية«  املصــاحل  أو »محايــة  اخلارجيــة« 
العســكرية- أبحجامهــا املختلفــة وأهدافهــا املتباينــة- يف جغرافيــات بعيــدة كل البعــد عــن 

مواطنهــا األساســية.

نفوذهــا  بســط  الــدول يف  أدوات  أهــم  مــن  العســكرية  القواعــد  تعــد  عــام   وبشــكل 
اخلارجــي، وحتديــد ختــوم نفوذهــا اإلقليمــي والــدويل، وإثبــات قدراهتــا العســكرية، ابإلضافــة 
هنــا  مهــام عســكرية، ولوجســتية، واســتخبارية. ومــن  مــن  القواعــد  هــذه  بــه  تقــوم  ملــا 
ارتبــط دور القواعــد العســكرية حبالــة التنافــس علــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل، فعلــى 
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املســتوى اإلقليمــي يســعى كثــر مــن القــوى اإلقليميــة الصاعــدة إىل أتســيس وإنشــاء 
قواعــد عســكرية هلــا خــارج نطاقهــا اجلغــرايف مــن أجــل محايــة مكتســباهتا وتثبيــت وجودهــا 
وفاعليتهــا علــى نطاقهــا اإلقليمــي، ومــن مث متتــني قدرهتــا علــى املنــاورة يف خمتلــف امللفــات 

والقضــااي الدوليــة، خصوصــاً تلــك املتعلقــة مبصاحلهــا االســرتاتيجية.

وعلــى املســتوى الــدويل ارتبــط دور القواعــد العســكرية ابلصــراع احملمــوم قدميــاً وحديثــاً 
إثبــات  دورهــا يف  العســكرية  للقواعــد  احلــايل كان  العصــر  العظمــى، ويف  القــوى  بــني 
منطــق القــوة والتفــوق يف حالــة التنافــس بــني روســيا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ونظــراً 
النكمــاش الــدور الروســي بعــد ســقوط االحتــاد الســوفييي فقــد بــرز دور األخــرة بشــكل 
كبــر علــى مســتوى العــامل، وعــززت مــن نفوذهــا األمــي واالقتصــادي مــن خــال قواعدهــا 
العســكرية الــي نشــرهتا يف منطقــة اخلليــج، خصوصــاً بعــد حــرب اخلليــج الثانيــة 1992، 
وهــو مــا مكنهــا مــن توطيــد عاقتهــا بــدول هــذه املنطقــة مــن خــال االتفاقيــات األمنيــة 
والعســكرية، ومــن مث التحكــم يف املشــهد األمــي ككل هلــذه املنطقــة مبــا يؤمــن وخيــدم 

مصاحلهــا القوميــة.

كذلــك فقــد ارتبــط دور القواعــد العســكرية بوظيفــة »محايــة املصــاحل«، وهــي الذريعــة 
األكثــر اســتخداماً يف املنطــق السياســي، خصوصــاً يف النظريــة الواقعيــة الــي تــرى أن 
مــن واجــب الدولــة محايــة نفســها مــن التهديــدات اخلارجيــة، وهــذا يتطلــب منهــا محايــة 
مصاحلهــا االقتصاديــة واألمنيــة، وهــو مــا قــد يقتضــي منهــا التوســع خــارج نطاقهــا اجلغــرايف 
لتحمــي وجودهــا ومصاحلهــا، وملــا كانــت قواعــد النظــام العاملــي اجلديــد تفــرض محايــة 
ســيادة الــدول، وإن كانــت صغــرة، فــإن منطــق االســتعمار املباشــر مل يعــد مســوغاً، وهــو 
مــا جيعــل مــن اســتخدام القواعــد العســكرية بديــًا حيقــق اهلدفــني، أي ال يتعــدى علــى 
ســيادة هــذه الــدول؛ ألن إنشــاء القواعــد العســكرية يكــون مبوجــب اتفاقــات مــع هــذه 
الــدول، كمــا أنــه حيقــق هــدف محايــة مصــاحل الــدول العظمــى خــارج حدودهــا اجلغرافيــة. 

بنــاء علــى كل هــذا؛ ابتــت ظاهــرة إنشــاء القواعــد العســكرية واقعــاً علــى املســتويني 
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لذلــك  لإلقليــم،  اجليوسياســية  األمهيــة  مــع  طــردايً  يتزايــد  والــدويل، وعددهــا  اإلقليمــي 
تتعلــق  العربيــة، وهــذا يشــر إىل نقطتــني: األوىل  املنطقــة  انتشــارها بكثــرة يف  ياحــظ 
ابألمهيــة االســرتاتيجية هلــذه املنطقــة، والثانيــة تشــر إىل حالــة اهلشاشــة األمنيــة والسياســية 
الــي يعيشــها كثــر مــن دول هــذه املنطقــة، كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه، فمنــذ غــزو العــراق 
للكويــت، مــروراً ابلغــزو األمريكــي للعــراق يف 2003، وصــواًل إىل أحــداث الربيــع العــريب، 
إضافــة إىل األزمــة اخلليجيــة، ازداد احتشــاد القواعــد العســكرية يف هــذه املنطقــة، وهــو 
مــا جيعلهــا مرهتنــة ابلكامــل للصــراع الــدويل واإلقليمــي، وجيعلهــا مــن مث عرضــة ملزيــد مــن 

اهلشاشــة الــي تدفــع حنــو الفشــل الدولــي علــى املــدى املتوســط والبعيــد.

القواعد العسكرية: النشأة واألفكار
تعــرف القاعــدة العســكرية أبهنــا منشــآت تتبــع الفــروع العســكرية، وتســتخدم ماجــَئ 
هــذه  تقــوم  وقــد  املختلفــة1.  العســكرية  التدريــب  عمليــات  ولتنفيــذ  والعتــاد،  لألفــراد 
املعســكرات بوظائــف أخــرى يف الظــروف االســتثنائية، لكــن بشــكل عــام يرتكــز دورهــا 
األساســي يف اجلانــب العســكري، وهــي هبــذا متثــل خطــوط دفــاع رئيســية عــن الدولــة الــي 
تتبعهــا، ففــي ظــل حالــة الصــراع والتنافــس الــدويل، إضافــة إىل بــروز ظواهــر أمنيــة جديــدة 
أراضيهــا  يقتصــر علــى  الدولــة  يعــد مفهــوم حــدود  الدوليــة، مل  السياســة  علــى ســاحة 
الــي متتــد خــارج مســاحتها  بــل أصبــح مرتبطــاً خبارطــة نفوذهــا ومصاحلهــا  وحســب، 

اجلغرافيــة.

احلاليــة، حبالــة  األمنيــة  مبقوماهتــا ومعايرهــا  العســكرية،  القواعــد  انتشــار  ارتبــط  وقــد 
التنافــس والصــراع الــدويل القائــم بــني القــوى العظمــى والصاعــدة، لكــن جــذور الظاهــرة 
قدميــة بعــض الشــيء، فمنــذ اتريــخ احلضــارة الرومانيــة وحــى اتريــخ املســتعمرات الربيطانيــة 
خــال احلربــني العامليتــني األوىل والثانيــة وجــدت مثــل هــذه القواعــد العســكرية حلمايــة 
قواعــد عســكرية  فيهــا  أقيمــت  الــي  ُعــدَّت األراضــي واملناطــق  إذ  الدولــة ومصاحلهــا، 
1   Collins Dictionary, ‘military base definition’, Accessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/oyQUTVT

https://cutt.ly/oyQUTVT
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بريطانيــة اتبعــة للمملكــة املتحــدة، وخــال حقبــة االســتعمار مل يكــن دور هــذه القواعــد 
يقتصــر علــى اجلانــب املتعلــق بوظائفهــا التدريبيــة والتخزينيــة والتموينيــة، بــل امتــد حــى 
تداخلــت مــع الوظيفــة والــدور السياســي، مبعــى أن قائــد القاعــدة العســكرية مل تعــد مهامــه 
تقتصــر علــى جانــب القاعــدة العســكرية بــل ارتبــط دوره ابجلانــب السياســي أيضــاً يف 

ــب عليهــا حاكمــاً عســكرايً.  الدولــة املســتعَمرة؛ فكثــراً مــا كان يُنصِّ

بعــد انتهــاء حقبــة االســتعمار تغــر شــكل القواعــد العســكرية قليــًا ومتايــزت وظائفهــا 
أكثــر، لكنهــا ال تــزال يف هنايــة املطــاف جــزءاً ال يتجــزأ مــن خدمــة مصــاحل الــدول القويــة، 
ويرتتــب عــن إنشــاء هــذه القواعــد الــذي يتــم مبوجــب اتفاقيــات مــع الــدول الــي تقــام عليهــا 
القواعــد العســكرية خســارة األخــرة معظــم مظاهــر ســلطتها الســيادية يف هــذه املنشــآت؛ 
إذ ليــس يف اســتطاعتها رفــض بعــض أنشــطتها أو حــى منــع إقامــة هــذه القواعــد يف حــال 

تعارضــت مــع مصاحلهــا االســرتاتيجية.
تعــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حاليــاً الدولــة األكثــر انتشــاراً علــى مســتوى العــامل 
مــن حيــث تعــدد قواعدهــا العســكرية، الــي بلــغ عددهــا عــام 1993 أكثــر مــن 1510 
منشــآت عســكرية موزعــة يف 35 دولــة حــول العــامل2. وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة متيقظــة  تــزال  الثانيــة ال  علــى احلــرب العامليــة  70 عامــاً 
حلمايــة مصاحلهــا، إذ متتلــك حــى اآلن قرابــة 174 قاعــدة عســكرية يف أملانيــا وحدهــا، 
و113 يف الياابن، و83 يف كوراي اجلنوبّية، رغم مرور 62 عاماً على احلرب الكوريَّة3.

اترخييــاً مــا مــن دولــة امتلكــت هــذا العــدد مــن القواعــد العســكرية، إذ إن اإلمرباطوريــة 
الرومانيــة يف أوج قوهتا كانــت متتلــك حنــو 37 قاعــدة عســكرية فقــط، يف حــني امتلكــت 
الــوالايت  إمرباطوريــة بريطانيــا العظمــى مــا يُقــارب 36 قاعــدة فقــط. وقــد اعتمــدت 

2   مصطفــى الشــمري، عســكرة الخليــج: الوجــود العســكري األمريكــي فــي الخليــج، العــريب للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
2013، ص 75.

3   عصــام الــزايت، القواعــد األمريكيــة فــي الخليــج العربــي: احتــال أم حمايــة؟، موقــع إضــاءات، 2017/6/17، اتريــخ 
https://cutt.ly/Jr4icGm .2020/2/27 :زايرة الرابط

http://www.motherjones.com/politics/2008/08/my-bases-are-bigger-your-country/
https://cutt.ly/Jr4icGm


11

القواعد العسكرية في منطقة الشرق األوسط  |   بين الدور العسكري وتشابك المصالح

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

املتحــدة األمريكيــة بشــكل كامــل علــى هــذه القواعــد يف كثــر مــن املهــام االســتخباراتية 
واللوجســتية بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وزاد عددهــا خــال احلــرب البــاردة خصوصــاً 
يف املنطقــة العربيــة، إذ عــدَّت موقعهــا االســرتاتيجي وثراءهــا الطاقــي جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

أمنهــا القومــي.

تتبايــن هــذه القواعــد يف أحجامهــا وأشــكاهلا وفقــاً لألهــداف والوظائــف الــي تقــوم 
هبــا، فمنهــا مــا يبلــغ حجــم مدينــة صغــرة، كقاعــدة رامشــتاين اجلويَّــة يف أملانيــا، وحيتــوي 
هــذا النــوع مــن القواعــد علــى البُــى التحتيــة للمــدن احلقيقيــة؛ كاملــدارس، واملستشــفيات، 
الرتفيهيــة؛ كصــاالت  املرافــق  إىل  ابإلضافــة  الســكنية،  جمعــات 

ُ
وامل الطاقــة،  وحمطــات 

البولينــغ وحمــال املطاعــم األمريكيــة الشــهرة، ويكثــر وجودهــا يف املناطــق الــي حتتــوي 
علــى مصــاحل اســرتاتيجية كبــرة للــوالايت املتحــدة األمريكيــة؛ علــى غــرار منطقــة الشــرق 

األوســط الــي تضــم املنطقــة العربيــة ودواًل أخــرى.

ومنهــا مــا هــو صغــٌر جــّداً كسلســلة قواعــد )Lily Pad(، الــي مُتثــل مهبطــاً للطائــرات 
من دون طيار وطائرات االستطاع، ويكثر وجودها يف إفريقيا وأورواب الشرقية4.

القواعد العسكرية: الهدف والدور
يرتبــط وجــود القواعــد العســكرية ودورهــا هبــدف رئيــس يتعلــق حبمايــة املصــاحل األمنيــة 
واالقتصاديــة يف ظــل واقــع ملــيء خبطــوط متــاس املصــاحل بــني قــوى عظمــى متنافســة، 
وأخــرى إقليميــة تبحــث عــن مســاحة نفــوذ تعــزز بــه أمنهــا وحتقــق بــه مصاحلهــا، وحــى 
يُفهــم دور القواعــد العســكرية ال بــد مــن النظــر إىل مفهــوم الصــراع الــذي ميثــل حجــر 

الزاويــة يف تربيــر وتفســر ظاهــرة انتشــار القواعــد العســكرية وتعــدد أدوارهــا.

اترخيياً تعد حالة الصراع بني خمتلف احلضارات- إضافة إىل حالة االحرتاب والتنافس 
بــني خمتلــف الــدول املعاصــرة- ظاهــرة قدميــة ارتبطــت بقلــة املــوارد مــن جهــة، ومبفهــوم القــوة 

4   املرجع السابق.

http://www.tomdispatch.com/blog/175568/tomgram%3A_david_vine%2C_u.s._empire_of_bases_grows
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مــن جهــة أخــرى، فالدولــة األقــوى يف الغالــب هــي الــي كانــت تكســب الصــراع، ومتــد 
نفوذهــا اجلغــرايف والعســكري ليشــمل أتثرهــا الثقــايف والديــي واحلضــاري.

وقــد حــاول كثــر مــن املفكريــن دراســة ظاهــرة الصــراع وتفســر أســباهبا اجلوهريــة ومآالهتــا 
السياســية واألمنيــة، فــربزت مجلــة مــن النظــرايت السياســية الــي تفاوتــت يف نظرهتــا إىل 
مفهــوم الصــراع؛ فمنهــا مــا عــدَّه جــزءاً ال يتجــزأ مــن الطبيعــة البشــرية، ومــن مث ال ميكــن 
تافيــه وإمنــا التعامــل معــه مبنطــق احلــذر والقــوة، ومنهــا مــا رأى أنــه وإن كان مرتبطــاً 
ابلطبيعــة البشــرية فإنــه ابإلمــكان تافيــه مــن خــال تغليــب منطــق التعــاون علــى منطــق 

القــوة.
وبشــكل عــام يعــرَّف الصــراع الــدويل أبنــه ظاهــرة ديناميكيــة حتتــوي علــى جانــب تنافســي 
بــني أطــراف متفاعلــة ختتلــف بينهــا حــول املواقــف املســتقبلية ويكــون كل منهــا مضطــراً 
إىل اختــاذ موقــف ال يوافــق مصــاحل الطــرف اآلخــر5. ويعــرف كذلــك أبنــه أحــد أشــكال 
الســلوك التنافســي بــني األفــراد واجلماعــات، وأنــه حيــدث عــادة عندمــا يتنافــس طــرف أو 

أكثــر حــول أهــداف غــر متوافقــة6.

أهداف القواعد العسكرية:
تتعــدد األهــداف الــي تُنشــأ مــن أجلهــا القواعــد العســكرية، ولعــل مــن أبــرز األهــداف 
الي تسعى القواعد العسكرية إىل حتقيقها هو محاية مصاحل الدولة الي تتبعها القاعدة، 
وعلــى رأســها محايــة أمنهــا. ووفقــاً ألطروحــات الواقعيــة الكاســيكية تتســم العاقــات 
الدوليــة حبالــة صــراع وتنافــس نظــراً لغيــاب الســلطة املركزيــة الــي ميكنهــا أن تنظــم طبيعــة 
العاقــة بــني الــدول وأسســها، ونتيجــة لغيــاب هــذه الســلطة املركزيــة علــى مســتوى العــامل 
ال ميكــن التنبــؤ ابلتحــدايت الــي قــد تواجــه الدولــة والــي قــد تتســبب يف فنائهــا، ومــن هنــا 
يعــد اهلــدف األساســي ألي دولــة هــو احلفــاظ علــى بقائهــا مــن خــال االعتمــاد علــى 

5   منــر حممــود بــدوي، مفهــوم الصــراع: دراســة فــي األصــول النظريــة لألســباب واألنــواع، املوســوعة اجلزائريــة للدراســات 
https://cutt.ly/Ar4iA0c .2020/2/27 :السياســية واالســرتاتيجية، اتريــخ زايرة الرابــط

6   املرجع السابق.

https://cutt.ly/Ar4iA0c
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ذاهتــا بتعزيــز جوانــب قوهتــا العســكرية والسياســية الــي حتافــظ علــى بقائهــا وحتميهــا مــن 
التهديــدات الداخليــة واخلارجيــة علــى حــد ســواء7.

ابملقابــل رفضــت النظريــة الليرباليــة يف نظرهتــا إىل العاقــات الدوليــة مبــدأ عــدم إمكانيــة 
تــايف طبيعــة الصــراع، أو حلــه عــن طريــق احلــرب فقــط، ورأت أنــه ابإلمــكان تنظيــم 
العاقــات بــني الــدول عــن طريــق القانــون الــدويل واملؤسســات الدوليــة الــي ميكنهــا أن 
تضبــط ســلوك الــدول عــن طريــق وضــع قواعــد مشــرتكة حتمــي مصــاحل الــدول وختلــق 
نظامــاً عامليــاً حتتكــم إليــه مجيــع الــدول8. وتــرى النظريــة الليرباليــة أن تفعيــل جانــب التعــاون 
االقتصــادي بــني الــدول يســهم يف التقليــل مــن حالــة الصــراع بينهــا؛ ألهنــا تشــرتك يف 
املصــاحل االقتصاديــة؛ فالتجــارة- حســب الليرباليــني- إبمكاهنــا خلــق بيئــة مشــجعة علــى 
التعــاون وزايدة حتفيــز الــدول إىل امليــل للتعــاون بــداًل مــن الصــراع، ومــن هنــا ال ميكــن 
أن حتــول التجــارة دون وقــوع حــروب لكنهــا قــد تــؤدي إىل تغيــر يف رؤى الــدول حــول 

الفــرص املتاحــة9. 

ابلنظــر إىل الواقــع ميكــن أن نــرى أن كلتــا النظريتــني مــا زال هلمــا جانــب مــن التأثــر 
علــى املســتوى الــدويل، فعلــى الرغــم مــن أن معظــم الــدول- اترخييــًا- اهتمــت ابجلانــب 
االقتصــادي مــن خــال اهتمامهــا ابملضايــق وطــرق التجــارة، نــرى أن الــدول يف الوقــت 
بــل علــى العكــس صــار االهتمــام  املعاصــر مل يتغــر اهتمامهــا ابجلانــب االقتصــادي، 
ابجلانــب االقتصــادي واملضايــق املتحكمــة حبركــة التجــارة أحــد أهــم اهتمامــات الــدول 

العظمــى؛ بســبب ارتباطهــا بنقــل النفــط وإيصالــه، وهــو أحــد أهــم مصــادر الطاقــة.

وبشــكل عــام تتنــوع أدوار القواعــد العســكرية ووظائفهــا وفقــاً لألهــداف الــي أنشــئت 
ألجلهــا، وميكــن حصــر أبــرز أهدافهــا يف اجلوانــب التاليــة:

7   عبــد الــرزاق بوزيــدي، التنافــس األمريكــي الروســي فــي منطقــة الشــرق األوســط دراســة حالــة األزمــة الســورية 
.2015.2014 بســكرة،  جامعــة  ماجســتر،  رســالة   ،2014-2010

8   انيف بن هنار، مقدمة في علم العاقات الدولية، مؤسسة وعي للدراسة واألحباث، قطر، 2016، ص 47.
9   موسى الزغيب، دراسات في الفكر االستراتيجي والسياسي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص 

.23
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1- أهداف أمنية/ عسكرية:
تعــد األهــداف األمنيــة هــي الغايــة القصــوى الــي تســعى إليهــا خمتلــف الــدول، وعلــى 
الرغم من تداخل اجلانب األمي ابالقتصادي فإنه غالباً ما يرتكز دور القواعد العسكرية 
يف احلفــاظ علــى اجلانــب األمــي ولــو ابســتخدام القــوة العســكرية، فالقواعــد العســكرية 
ابألســاس هــي أشــبه خبطــوط الدفــاع األوىل عــن دوهلــا ضــد أي هتديــدات خارجيــة، 
ســواء كانــت عــن طريــق محايــة األنظمــة واســتقرار املناطــق الــي ترتكــز فيهــا مصاحلهــا 
االســرتاتيجية، أو عــن طريــق التدخــل املباشــر الســتعادة أمــن هــذه املناطــق، علــى غــرار مــا 

حصــل مــن تدخــل أمريكــي خــال غــزو العــراق للكويــت يف التســعينيات.

2- أهداف أمنية/ اقتصادية:
يعــد االقتصــاد ســاحة املواجهــة بــني كثــر مــن الــدول، خصوصــاً فيمــا يتعلــق ابملمــرات 
املائيــة الــي تعــرب منهــا قوافــل النفــط، الــذي يـَُعــدُّ الطاقــَة الــي تشــكل عصــب اجلانــب 
االقتصادي يف العامل. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات دولية تنظم العاقات االقتصادية 
بــني الــدول، فــإن التنافــس االقتصــادي اليــوم يشــهد حالــة مــن الصــراع، خصوصــاً يف جمــال 
التصنيــع التكنولوجــي وجمــاالت الطاقــة، ومــن هنــا يهــدف بنــاء القواعــد العســكرية يف 
مناطــق معينــة إىل محايــة املصــاحل االقتصاديــة للدولــة مــن أي مهــددات خارجيــة قــد تعيــق 

حركتــه وســرورته.

3- أهداف أمنية/ سياسية:
هلــا،  مواليــة  دول  أراضــي  قواعــد عســكرية يف  إنشــاء  إىل  الــدول  بعــض  تســعى  قــد 
هبــدف محايتهــا ودعــم نظامهــا السياســي ضــد أنظمــة وأطــراف أخــرى حتمــل أفــكاراً ورؤى 
مغايــرة، فمــن خــال هــذه القواعــد العســكرية ميكــن إمــداد األنظمــة املواليــة هلــا ابلســاح 
والعتــاد املطلــوب الــذي حيقــق محايتهــا، وأييت دورهــا هــذا ضمــن مــا يســمى ابلدبلوماســية 
الدفاعيــة، الــي تُعــى بتحقيــق أهــداف السياســة اخلارجيــة مــن خــال التوظيــف الســلمي 
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للمــوارد والقــدرات الدفاعيــة10.

يف هــذا الســياق يــربز العامــل اجلغــرايف حمــدداً أساســياً للتمييــز بــني أهــداف القواعــد 
العســكرية، فالقواعــد الــي تكــون موجــودة يف احمليــط اإلقليمــي للدولــة علــى غــرار الــدول 
اجملــاورة هلــا وعلــى مقربــة مــن حدودهــا غالبــاً مــا تكــون أهدافهــا عســكرية دفاعيــة تفرضهــا 
هتديــدات حمتملــة، أمــا تلــك الــي تقــع يف أقاليــم أبعــد، وال تشــكل أي هتديــد أمــي مباشــر 
للدولــة فغالبــاً مــا تكــون أهدافهــا متعلقــة حبمايــة مصــاحل اقتصاديــة أو دعــم حلفــاء دوليــني 
ضــد قــوى منافســة. وجتــدر اإلشــارة يف هــذا اإلطــار إىل أن الفصــل بــني هــذه األهــداف 
مــرن، حيــث قــد جتتمــع بعضهــا أو كلهــا يف قاعــدة عســكرية واحــدة، ولكــن مــع ذلــك 
قــد يطغــى أحــد اجلوانــب علــى اجلوانــب األخــرى. وهنــا يكــون لســياق إنشــاء القاعــدة 
العســكرية وظروفــه دور يف حتديــد طبيعــة أهدافهــا. فعلــى ســبيل املثــال مــن الواضــح أن 
إنشــاء القواعــد األمريكيــة يف أملانيــا ارتبــط أساســاً ابحلــرب البــاردة واخلطــر الســوفييي علــى 
حلفــاء الــوالايت املتحــدة حينهــا، مث أييت مــن بعــده هــدف محايــة مصاحلهــا االقتصاديــة 
يف أملانيا وأورواب عموماً. ويف املقابل كان اهلدف األساسي للقواعد السوفييتية يف أورواب 
الشــرقية محايــة أمــن االحتــاد الســوفييي مــن املخاطــر الــي هتــدده، ســواء مــن الــوالايت 

املتحــدة أو دول أورواب الغربيــة.

جغرافية الشرق األوسط: المصالح والتحديات
تتمتــع منطقــة الشــرق األوســط- بشــكل عــام- جبملــة مــن اخلصائــص وامليــزات الــي 
جتعلهــا حمــط أنظــار القــوى الدوليــة واإلقليميــة علــى مــدار التاريــخ، فهــي مــن انحيــة حتتــوي 
على أهم املمرات املائية الي تتحكم حبركة التجارة، ومن انحية أخرى حتتوي جغرافيتها 
املوزعــة شــرقاً وغــرابً علــى كــمٍّ كبــر مــن املخــزون النفطــي والثــروات الطبيعيــة، وعلــى الرغــم 
مــن أن معظــم دول منطقــة الشــرق األوســط تعــد دواًل عربيــة ذات غالبيــة مســلمة فإهنــا 

10   Koerner, Wolfgang. Security Sector Reform: Defence Diplomacy. Library of Parliament, Parlia-

mentary Information and Research Services PRB 06-12E. pp. 2.
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حتتــوي علــى تعــدد إثــي ومذهــيب جيعــل منهــا عرضــة لاســتغال السياســي واالقتصــادي، 
كمــا جيعلهــا عرضــة لاســتقطاابت السياســية الــي حولتهــا إىل بــؤرة صراعــات داخليــة 

خلدمــة أهــداف أطــراف خارجيــة.

الشرق األوسط: الفكرة والتطبيق
يعــد مفهــوم الشــرق األوســط أقــرب إىل املصطلــح السياســي منــه إىل التوصيــف العلمــي 
اجلغــرايف، إذ حيــاول هــذا املصطلــح اختــزال شــعوٍب وثقافــات وهــوايت ال متثــل وحــدة 
جغرافيــة متجانســة، وهلــذا تعــد هــذه التســمية غــر مســتمدة مــن طبيعــة املنطقــة نفســها 
وخصائصها البشرية والثقافية، ولكن من حيث عاقاهتا ابلغر. ويرتبط اتريخ استخدام 
املصطلــح وانتشــاره بتطــور الفكــر االســرتاتيجي األمريكــي، حيــث اســتخدم هــذا التعبــر 
أول مــرة عــام 1902، بواســطة الضابــط البحــري األمريكــي ألفريــد ماهــان صاحــب نظريــة 
القــوة البحريــة يف التاريــخ، وتطــور اســتخدام هــذا املفهــوم حــى جــاءت احلــرب العامليــة 

الثانيــة لتؤكــده، فأنشــئ مركــز متويــن وقيــادة الشــرق األوســط11.
وبعــد احلــرب العامليــة الثانيــة- خصوصــاً خــال اخلمســينيات- ذاع وانتشــر اســتخدام 
مــن قبــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، إذ هــدف الرتويــج  هــذا املصطلــح، خصوصــاً 
هلــذا املصطلــح إىل تعــومي خصائــص املنطقــة العربيــة إبضافــة دول غــر عربيــة إليهــا كإيــران 
وتركيــا؛ هبــدف ضــم الكيــان الصهيــوين يف وقــت الحــق ليصبــح جــزءاً ال يتجــزأ مــن الشــرق 
األوســط. ولتحقيــق تــداول املصطلــح قامــت الــوالايت املتحــدة مبجموعــة مــن احملــاوالت 
السياســية لتحقيــق نفــس اهلــدف، متثلــت يف إقامــة »حلــف بغــداد« عــام 1955، الــذي 
ســقط بثــورة 14 يوليــو 1958 يف العــراق. وبعــد حــرب أكتوبــر 1973 جــاءت احملاولــة 
الثانيــة اهلادفــة إىل ضــم الكيــان الصهيــوين للمنطقــة مــن خــال أفــكار غــر رمسيــة مــن قبــل 
مصــر، الــي تقــرتح تعــاوانً أو تكامــًا اقتصــادايً مــن نــوع مــا مــع الكيــان الصهيــوين، مثــل 
هــذه املقرتحــات هدفــت إىل التمهيــد لفكــرة التســوية مــع الكيــان الصهيــوين بــداًل مــن 

11   أمحد سامة، الشرق أوسطية: هل هي الخيار الوحيد؟، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة، 2005، ص 23.
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الصــراع معــه، وهــو مــا مهــد التفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 1978 12.

بعــد التمهيــد لفكــرة الشــرق األوســط علــى مــدار أكثــر مــن عشــرين عامــاً، اتســعت 
الفكــرة لتظهــر كإعــان ملــا مســي بـ«الشــرق األوســط الكبــر«، كمــا عــرب عنــه مشعــون بريــز 
يف 1993، وممــا ســاعد علــى انتشــار هــذه الفكــرة هــو تصــدع منظومــة األمــن العــريب إثــر 
غــزو الكويــت )1990(، واحلــرب علــى العــراق )1991(، وكذلــك بعــد مؤمتــر مدريــد 

)1991( الــذي أهنــى مقولــة صــراع الوجــود بــني العــرب وإســرائيل.
وعلــى الرغــم مــن تثبيــت املصطلــح سياســياً مــن خــال عقــد اتفاقيــات ســام مــع كثــر 
مــن دول املنطقــة، فــإن الرفــض الشــعيب لفكــرة قبــول الكيــان الصهيــوين اســتمر، ولتجــاوز 
الرفــض الشــعيب دخــل املفهــوم مــن بوابــة االقتصــاد، فُعقــد املؤمتــر االقتصــادي حــول املنطقة 
العربيــة يف الــدار البيضــاء عــام 1994، وتكــرر يف عواصــم عربيــة أخــرى كالقاهــرة وعمــان 
والدوحــة، يف حماولــة إلدمــاج الكيــان الصهيــوين يف النظــام العــريب مــن جانــب، ولرتســيخ 
واقــع سياســي وفكــري بديــل عــن فكــرة القوميــة العربيــة الــي ســادت الوعــي العــريب واحلركــة 

السياســية العربيــة معظــم زمــن القــرن العشــرين، مــن جانــب آخــر13.

خصائص الشرق األوسط
أنظــار  الــي جتعلهــا حمــط  الشــرق األوســط مبجموعــة مــن اخلصائــص  تتمتــع منطقــة 

التاليــة: النقــاط  تــدور حــول  العامليــة واإلقليميــة، والــي  القــوى  خمتلــف 

1- األهمية االستراتيجية:
يعــد املوقــع اجلغــرايف لــدول منطقــة الشــرق األوســط حجــر الزاويــة يف أمهيتهــا 
االســرتاتيجية، خصوصــاً فيمــا يتعلــق مبوقــع اليابســة مــن املــاء، وموقــع الســواحل 

12   لقــاء مكــي، الشــرق األوســط الجديــد.. اختــاق الفوضــى، اجلزيــرة نــت، اتريــخ زايرة الرابــط: 2020/2/27. 
https://cutt.ly/Tr4i6yH

13   املرجع السابق.

https://cutt.ly/Tr4i6yH
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أبــرز هــذه  مــن الداخــل، وارتباطهــا ابلطــرق الربيــة الداخليــة. وميكــن تلخيــص 
امليــزات يف النقــاط التاليــة:

1-  تتميز منطقة الشــرق األوســط من الناحية اجلغرافية مبوقع اســرتاتيجي هام 
بــني الشــرق والغــرب؛ إذ يعــد مــن أهــم املنافــذ البحريــة الــي تربــط القــارات الثــاث: 

أورواب وإفريقيا وآسيا. 
2-  الرتكيبة السكانية للمنطقة من جهة، وطبيعتها اجلغرافية املتصلة ابلصحراء 
وابلبحــر مــن جهــة اثنيــة، جعــل جملتمعــات منطقــة الشــرق األوســط خصائــص 
اجملتمعــات احليــة املتحركــة املنفتحــة علــى اجملتمعــات والثقافــات األخــرى، وهــو مــا 

يعــزز مــن أمهيــة موقعهــا الفريــد.
3-  توفــر ميــاه منطقــة الشــرق األوســط وســواحلها الصاحلــة للماحــة مــزااي 
اســرتاتيجية مهمــة للــدول املطلــة عليهــا، إذ تتميــز الســواحل بصاحيتهــا لرســو 
الســفن، كمــا تتميــز مياههــا ابهلــدوء، ومــن مث فهــي صاحلــة للماحــة طــوال العــام.‹

4-  ترتبــط ســواحل الــدول الواقعــة يف منطقــة الشــرق األوســط ابلطــرق الربيــة 
حنــو خمتلــف األقاليــم، وبذلــك توفــر للداخــل إمكانيــة االرتبــاط ابلتجــارة العامليــة 

مــن خــال املاحــة الدوليــة.
5-  تضــم منطقــة الشــرق األوســط عــدة حبــار مثــل البحــر األمحــر والبحــر امليــت، وفيهــا 
كذلــك خلجــان مهمــة مثــل اخلليــج العــريب، وخليــج العقبــة، وخليــج الســويس، وفيهــا 
أيضــاً أهنــار مهمــة ومتدفقــة طــوال العــام مثــل هنــر النيــل، وهنــر دجلــة، والفــرات، فضــًا 
عــن املضايــق الــي تشــرف عليهــا مثــل مضيــق ابب املنــدب، ومضيــق هرمــز، ومضيــق 
البوســفور والدردنيــل، وقنــاة الســويس ذات األمهيــة البالغــة، وهــو مــا يتيــح هلــا فــرص 
التواصــل التجــاري والثقــايف واحلضــاري مــع أقاليــم سياســية ومناخيــه وجتاريــة خمتلفــة.14

14   جودة حسنني جودة، جغرافية أوراسيا اإلقليمية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1997، ص 36.1.
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2- األهمية االقتصادية:
النفــط  فــإن وجــود  إضافــة إىل وجــود خمتلــف املضايــق يف منطقــة الشــرق األوســط، 
فيهــا بنســب كبــرة يعــزز مــن أمهيتهــا االقتصاديــة، ويقــدر احتيــاط النفــط يف املنطقــة 
العربيــة بشــكل خــاص بـــ66% مـــن احتيــاط النفــط العاملــي، ويف هنايــة القــرن العشــرين 
أنتجــت منطقــة الشــرق األوســط حنــو ثلــث اإلنتــاج العاملــي مــن النفــط، وتعــد هــذه املنطقــة 
املــزود الرئيســي للنفــط للعــامل املتطــور، وخاصــة دول االحتــاد األورويب والــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة وروســيا واليــاابن، وهــو مــا جيعلهــا حمــط أنظــار هــذه القــوى، وبــؤرة لصراعاهتــا 

االســرتاتيجية15.

3- التعدد اإلثني والمذهبي والهشاشة األمنية والسياسية:
يعــد التنــوع اإلثــي أحــد أبــرز التحــدايت الــي تواجــه مفهــوم الــدول القوميــة، ويعــد هــذا 
التنــوع مصــدر هتديــد الســتقرار كثــر مــن دول منطقــة الشــرق األوســط؛ نظــراً ألن هــذه 
املنطقــة تضــم خليطــاً متمايــزاً مــن األعــراق واإلثنيــات واملذاهــب الــي ال ميكــن اســتيعاهبا 
ضمن مفهوم الدولة القومية، ووفقاً للمفهوم املتداول حالياً عن منطقة الشــرق األوســط 

تضــم هــذه املنطقــة الــدول التاليــة:

- دول اهلال اخلصيب: سوراي، ولبنان، والعراق، واألردن، وفلسطني.

- دول شــبه اجلزيــرة العربيــة: الســعودية، واإلمارات، وقطر، وعمان، واليمن، والبحر
ين، والكويــت.

- دول اهلضبة اإليرانية واألانضول: إيران، وتركيا.16 

15   أمحــد ســليمان الرحاحلــة، الــدور التركــي الجديــد فــي منطقــة الشــرق األوســط “الفــرص والتحديــات”، رســالة 
 https://cutt.ly/Tr4ooH4 .2020/2/27 :ماجســتر، جامعــة الشــرق األوســط، 2014، ص 32، اتريــخ زايرة الرابــط
16   مســاعد انصــر جاســم العــواد، »نظــرة تحليليــة لألهميــة االقتصاديــة للبتــرول والغــاز الطبيعــي فــي منطقــة الشــرق 
األوسط«، ورقة حبثية قدمت يف مؤمتر مهوم الطاقة واهتمامات األمة، مصر، 2008. اتريخ زايرة الرابط: 2020/2/27.

 https://cutt.ly/1r4ofzD

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://cutt.ly/Tr4ooH4
https://cutt.ly/1r4ofzD
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ونتيجــة هلــذا التضــاد بــني واقــع شــعوب هــذه املنطقــة والتغــرات السياســية املتاحقــة 
الــي مــرت هبــا، غرقــت املنطقــة يف سلســلة مــن احلــروب املســتمرة الــي أضعفــت اســتقرارها 
السياسي وتسببت هبشاشة أمنية مزمنة جعلتها عرضة لإلماءات والصراعات اخلارجية؛ 
إذ تشــر تقاريــر إىل أن منطقــة الشــرق األوســط شــهدت أكثــر مــن 10 حــروب، منهــا 
احلــروب العربيــة اإلســرائيلية، واحلــرب العراقيــة اإليرانيــة، إضافــة إىل غزو العراق للكويــت، 
كمــا شــهدت املنطقــة تدخــات خارجيــة؛ كالغــزو األمريكــي للعــراق يف 2003، إضافــة 
اإلســرائيلي  اإليرانيــة، واالحتــال  النوويــة  املشــكلة  غــرار  علــى  أخــرى  إشــكاليات  إىل 
لفلســطني، واحلــرب اإلســرائيلية علــى لبنــان، وال ميكــن التكهــن إبمكانيــة توقــف احلــروب 

يف هــذه املنطقــة نظــراً ألمهيتهــا االســرتاتيجية واالقتصاديــة ابلنســبة للــدول الكــربى17.

خارطة القواعد العسكرية في منطقة الشرق األوسط وأهدافها 
االستراتيجية

ليــس هنــاك اتفــاق عــام حــول حــدود منطقــة الشــرق األوســط وأبعادهــا؛ نظــراً لتبايــن 
وجهــات النظــر حــول تشــكلها، مــن جهــة، ونظــراً لتأثــر األحــداث السياســية -الــي 

شــهدهتا املنطقــة- يف طبيعــة املصطلــح، مــن جهــة أخــرى.

وبعيــداً عــن اجلــدل املعــريف للمصطلــح أتيت القواعــد العســكرية لتثّبــت حقائــق الواقــع، 
يفــرض مصلحتــه وســلطته علــى  أكثــر  أقــوى ويتوســع عســكرايً  فمــن ميتلــك ســاحاً 
املســتويني اإلقليمــي والــدويل، وملــا كان النظــام الــدويل، مبؤسســاته ومنظماتــه احلقوقيــة، قــد 
قّنــن وســائل اهليمنــة القدميــة للــدول كالغــزو املباشــر واملنطــق العســكري احلــريب، جــاءت 
القواعد العســكرية لتليب حاجة الدول القوية بفرض نفوذها العســكري حلماية مصاحلها 

األمنيــة واالقتصاديــة دون اإلخــال ابملبــادئ األساســية هلــذه املؤسســات الدوليــة.

منطقــة اخلليــج؛  الشــرق األوســط، خصوصــاً  العربيــة مــن أهــم مناطــق  الــدول  وتعــد 

17   فايز الدويري، القيمة االستراتيجية للشرق األوسط، موقع جراسا، اتريخ زايرة الرابط: 2020/2/27.
 https://cutt.ly/9r4og9O

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://cutt.ly/9r4og9O
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نظــراً ملوقعهــا اجلغــرايف املطــل علــى أهــم طــرق التجــارة العامليــة، إضافــة إىل احتوائهــا علــى 
أكــرب خمــزون نفطــي يف العــامل، ولــذا ياحــظ حاليــاً حالــة اســتثنائية مــن احتشــاد القواعــد 
العســكرية املنتميــة لقــوى دوليــة وإقليميــة خمتلفــة هبــدف خلــق حالــة مــن تــوازن الصــراع 
األمــي واالقتصــادي بــني هــذه القــوى، ويف الســطور التاليــة عــرض خلارطــة هــذه القواعــد 

مــن حيــث العــدد واالنتشــار واألهــداف االســرتاتيجية الــي تســعى إىل حتقيقهــا.

أواًل- القواعــد العســكرية األمريكيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
والمنطقــة العربيــة

علــى  وعملــت  األوســط،  الشــرق  مبنطقــة  األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  اســتفردت 
صياغتهــا بشــكل جديــد مــن خــال مشــروع حيمــل االســم نفســه، وذلــك بعــد جناحهــا 
يف حتييــد القــوى الكــربى الســابقة علــى غــرار بريطانيــا وفرنســا اللتــني هندســتا شــكل 
املنطقــة عقــب احلــرب العامليــة الثانيــة، وســعت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة إىل االســتئثار 
ابهليمنــة املطلقــة علــى ثــروات املنطقــة العربيــة واإلســامية ومقدراهتــا مــن خــال مــا عــرف 
ابلفوضــى اخلاقــة الــي حتــدث عنهــا جــورج بــوش االبــن، أو الــوالدة املتعســرة لشــرق 
أوســط جديــد الــذي حتدثــت عنــه وزيــرة اخلارجيــة األمريكيــة كوندليــزا رايــس. مل تتبــني 
مامــح هــذا املشــروع إال بعــد غــزو العــراق يف 2003، إذ مل تكــن الصــورة واضحــة 
خــال الغــزو األمريكــي ألفغانســتان عــام 2001، فعلــى الرغــم مــن تربيــر الغــزو األمريكــي 
ألفغانســتان أبنــه جــاء مــن أجــل قيــم احلريــة والدميقراطيــة، فقــد نُظــر إليــه علــى أنــه رد فعــل 
انتقامــي علــى أحــداث 11 ســبتمرب 2001. لكــن مــن خــال الغــزو األمريكــي للعــراق 
اتضحــت مامــح املشــروع األمريكــي اجلديــد يف املنطقــة، والــذي هــدف بشــكل صريــح 
إىل الســيطرة املباشــرة علــى منابــع النفــط مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا االقتصــادي واألمــي يف 

املنطقــة بشــكل خــاص ويف العــامل بشــكل عــام18.
ويف مشــروعها اجلديــد يف املنطقــة تبنــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة سياســة جديــدة 
مفادهــا »مــن ليــس معنــا فهــو ضــدان«، وأصبــح شــعار احلــرب علــى اإلرهــاب والرتويــج 

18   لقاء مكي، مرجع سابق.
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لقيــم الدميقراطيــة مهــا مربــط الفــرس الــذي تــربر مــن خالــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
تدخاهتــا املباشــرة وغــر مباشــرة يف املنطقــة مــن أجــل محايــة مصاحلهــا االســرتاتيجية19.

قبــل ســقوط االحتــاد الســوفييي متيــز الوضــع الــدويل بوجــود حالــة مــن التــوازن األمــي 
االحتــاد  بقيــادة  االشــرتاكي(  )املعســكر  أساســيني؛  قطبــني  بوجــود  املتمثــل  والسياســي 
الســوفييي، و)املعســكر الرأمســايل( بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، لكــن بعــد تفتــت 
االحتاد السوفييي واهنياره تفردت الوالايت املتحدة األمريكية ابألمر خال أول عقدين 
يف األلفينيات، ساعدها يف ذلك غياب نّد دويل، وضعف سياسي وأمي على املستوى 
اإلقليمــي يف منطقــة الشــرق األوســط بشــكل عــام واملنطقــة العربيــة بشــكل خــاص، وهــو 
مــا مّكنهــا مــن إحــكام الســيطرة علــى هــذه املنطقــة وتوظيفهــا خلدمــة مصاحلهــا األمنيــة 
واالقتصاديــة مــن خــال اســتخدام خمتلــف االتفاقيــات السياســية واآلليــات العســكرية؛ 
إذ أنشــأ الرئيــس األمريكــي الســابق روانلــد ريغــان القيــادة املركزيــة )USCENTCOM( يف 
ماكدويــل يف مدينــة اتمبــا بواليــة فلوريــدا األمريكيــة، عــام 1983، تطويــراً لقــوة االنتشــار 
الســريع الــي أسســها الرئيــس األمريكــي األســبق جيمــي كارتــر 1980، وأُعــدت هــذه 
القــوة لتقــوم مبهــام خاصــة، ودربــت لتقــوم بعمليــات خاصــة تتناســب مــع البيئــة الصحراويــة 
لتمكينهــا مــن الدفــاع عــن أمــن منطقــة اخلليــج بشــكل خــاص، هبــدف محايــة النفــط 
وضمــان وصولــه إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا يف الــدول الغربيــة واليــاابن20.

وعلى الرغم من مرور املنطقة أبحداث سياسية وأمنية عدة مل تتغر الوظيفة األساسية 
هلــذه القواعــد العســكرية، إذ أنشــئت مــن األســاس مــن أجــل محايــة املصــاحل األمريكيــة 
يف املنطقــة. صحيــح أنــه مل يعــد هنــاك هتديــد مباشــر يســتدعي اســتنفارها علــى غــرار مــا 
حــدث يف حــرب اخلليــج الثانيــة 1991، لكنهــا ال تــزال نشــطة يف اجلانــب العســكري، 
فمنها أطلقت الوالايت املتحدة األمريكية حرهبا على أفغانستان يف 2001، مث العراق 
يف 2003، ويف عــام 2014 أعلنــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة إطــاق حتالــف دويل 

19   لقاء مكي، مرجع سابق.
20   مصطفى الشمري، مرجع سابق، ص 57.
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حملاربة تنظيم الدولة يف الشــام والعراق )داعش(، واســتخدمت هذه القواعد يف عملياهتا 
العسكرية.

ومــن هنــا نــرى أنــه وعلــى الرغــم مــن متايــز الوظائــف اللوجســتية والعســكرية هلــذه القواعــد 
الدوليــة  اهليمنــة  علــى  احلفــاظ  املتمثلــة يف  األساســية  قائمــة أبهدافهــا  زالــت  مــا  فإهنــا 

للــوالايت املتحــدة األمريكيــة21.

لكــن تواجــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حاليــاً حتــدايً حقيقيــاً متمثــًا بصعــود قــوى 
عامليــة وإقليميــة جديــدة قــد ال تبارزهــا يف اجلانــب العســكري لكنهــا قــد تتغلــب عليهــا 
يف اجلانــب االقتصــادي، ومــن هنــا حتــول الصــراع اإليديولوجــي الــذي صبــغ حقبــة احلــرب 
البــاردة إىل صــراع اقتصــادي ومعــريف حيتــم وضــع مفــردات جديــدة علــى قواعــد لعبــة 

الصــراع يف العــامل بشــكل عــام ويف املنطقــة العربيــة بشــكل خــاص. 

هــذه املســتجدات الــي فرضتهــا التغــرات السياســية علــى مســتوى العــامل جعلــت مــن 
ســباق التســلح واحتشــاد القواعــد العســكرية ضمــن أبــرز األدوات الــي تلجــأ إليهــا الــدول 
القويــة للحفــاظ علــى مصاحلهــا األمنيــة واالقتصاديــة، وهــذا مــا يفســر حــرص الــدول 
القويــة علــى توســيع خارطــة قواعدهــا العســكرية خــارج نطــاق مفهــوم التهديــد األمــي 
املباشــر، كما يفســر حتول سياســات دول صعدت اقتصادايً لكنها رأت أنه من احلكمة 
أن تدخــل ضمــن منافســة حشــد القواعــد العســكرية لتحافــظ علــى نفوذهــا وأتثرهــا علــى 

مســتوى القــرار الــدويل، وعلــى اقتصادهــا وأمنهــا االســرتاتيجي.

ومــن هنــا حرصــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــن البدايــة علــى االعتمــاد علــى النفــوذ 
العســكري لتكبــح مجــاح منافســيها القدامــى، ولتمنــع هيمنــة أي قــوى صاعــدة علــى 
املســتوى الــدويل، وحــى تضمــن حتقيــق هــذا اهلــدف ركــزت علــى املنطقــة العربيــة ومنطقــة 
اخلليــج بشــكل خــاص، هبــدف أتمــني النفــط مــن أجــل التحكــم ابجلانــب االقتصــادي 
القــوي  إيــران- احلليــف  الشــاه يف  العــامل. فمنــذ ســقوط نظــام  واألمــي علــى مســتوى 

21   املرجع السابق.
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ألمريــكا- عــام 1979، وصعــود نظــام ديــي معــاد هلــا، إضافــة إىل غــزو االحتــاد الســوفييي 
ألفغانستان يف ديسمرب/كانون األول من نفس العام، رأت الوالايت املتحدة األمريكية 
أن وجودهــا يف املنطقــة العربيــة أصبــح ضــرورة حلمايــة مصاحلهــا. وحــى تتمكــن مــن تربيــر 
وجودهــا يف املنطقــة العربيــة اعتمــدت علــى اســرتاتيجيات عــدة، أبرزهــا اســرتاتيجية إنشــاء 
القواعــد العســكرية وقواعــد تســهيات التدريــب، إضافــة إىل القواعــد اللوجســتية املرتبطــة 

ابلتســهيات واخلدمــات الــي تقدمهــا مطــارات الــدول املســتضيفة وموانئهــا.

العســكرية،  القواعــد  اســرتاتيجية  خــال  مــن  األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  هدفــت 
وتســهيات االنتشــار الســريع، إىل إحــكام القبضــة األمنيــة علــى ممــرات الطاقــة واجلانــب 
االقتصــادي علــى مســتوى عاملــي، فعلــى الرغــم مــن بعدهــا اجلغــرايف مــن املمــرات البحريــة 
والربيــة املتحكمــة يف طــرق الطاقــة والتجــارة، متكنــت مــن فــرض نفســها علــى مســتوى 
عاملــي ابلتحكــم يف هــذه املمــرات مــن خــال قواعدهــا العســكرية الــي أنشــأهتا يف املنطقــة 
العربيــة مبوجــب اتفاقيــات عســكرية جــاءت عقــب أحــداث سياســية وعســكرية، وتوزعــت 

هــذه القواعــد العســكرية كالتــايل:

القواعد العسكرية األمريكية في المملكة العربية السعودية:
 تشــر تقاريــر إىل أن عــدد القــوات األمريكيــة عقــب حــرب اخلليــج الثانيــة كان قرابــة 
 555 دائمــة  بصفــة  الســعودية  األراضــي  يف  يوجــد  حاليــاً  لكــن  عســكري،   5000
بيــاانت  الدفــاع األمريكيــة؛ 314 عســكرايً و241 مدنيــاً، وفــق  مــن وزارة  شــخصية 
مكتــب املعلومــات التابــع لــوزارة الدفــاع األمريكيــة. وبعــد اســتهداف مناطــق متركــز القــوات 
األمريكيــة يف الســعودية عقــب احلــرب علــى العــراق، نُقــل كثــر مــن هــذه القواعــد إىل قطــر 

واإلمــارات22.

22   حممــود قاســم، حســني عبــد الراضــي، القواعــد العســكرية األمريكيــة فــي الشــرق األوســط.. الــردع عبــر االنتشــار، 
https://cutt.ly/Dr4o4Cq .2020/2/27 :املركــز املصــري للفكــر والدراســات االســرتاتيجية، اتريــخ زايرة الرابــط

https://www.ecsstudies.com/author/mahmoudhesin/
https://cutt.ly/Dr4o4Cq
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1- قاعدة جدة الجوية:
تقــع القاعــدة يف اجلانــب الغــريب مــن الســعودية علــى ســاحل البحــر األمحــر بــني )°21، 
41، 07( مشــااًل و)39°، 09، 24( شــرقاً. وهــي مــزودة بثــاث بطــارايت صواريــخ 
)هــوك(، وبطاريــي صواريــخ )أورليکــون(، وبطاريــة صواريــخ )كروتيــل(، وبطاريــة صواريــخ 
)شــاهني(، وكتيبــة )أورليکــون(، وبطــارايت )ســاير(. وقــد أدت يف حــرب اخلليــج الثانيــة 

عــام 1991 دوراً حامســاً يف ثاثــة جمــاالت رئيســة وهــي:

1- توفــر االنتشــار الســريع لقــوات التحالــف العســكري. 2- توفــر الدعــم واملســاعدة 
هلــذه القــوات مــن هــذه القاعــدة. 3- اســتخدام هــذه القاعــدة يف عمليــات قتاليــة كبــرة 

ومعقــدة.
ويف هــذه القاعــدة بعثــة التدريــب العســكري األمريكيــة )USMTM( التابعــة للقيــادة 
املركزيــة األمريكيــة )USCENTCOM( ألغــراض التدريــب، إذ يقــدم أفــراد هــذه البعثــة 
التدريــب واملســاعدة ألفــراد القــوة اجلويــة امللكيــة الســعودية حــول خمتلــف أنــواع الطــران 
احلــريب، وال ســيما علــى طائــرات النقــل )C.130(، إذ تعــد قاعــدة جــدة اجلويــة موطنــاً 
هلــذه الطائــرات. ومــن اجلديــر ابلذكــر أن هــذه القاعــدة مــزودة جبميــع املســتلزمات الطبيــة 

واملرافــق الرتفيهيــة23.

2- قرية اإلسكان:
تقــع هــذه القريــة علــى بعــد 20 کــم جنــويب قاعــدة الــرايض بــني )24، 34( مشــااًل 
آالف  اإلســكان  قريــة  يف  أقيــم   1990 أغســطس/آب  يف  إذ  شــرقاً.   )51 و)46، 
املخيمــات العســكرية ألفــراد القــوة اجلويــة األمريكيــة، ويوجــد يف هــذه القاعــدة جممــع 
ســكي مكــون مــن 841 فيــا، و44 برجــاً عاليــاً بُنيــت عــام 1983 ألغــراض الســكن، 
ويتمتــع أفــراد القــوات األمريكيــة يف هــذه القاعــدة جبميــع مســتلزمات الراحــة، ويوجــد فيهــا 
أيضــاً أفــراد مــن القيــادة املركزيــة لقــوات اجليــش األمريكــي )ARCENT – SA( مــن أجــل 

23   مصطفى الشمري، مرجع سابق، ص 77.
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إجــراء املنــاورات والســيطرة علــى عمــل منظومــة صواريــخ )ابتريــوت( يف الســعودية.
ويف 13 أغسطس/آب 1996 نشرت الوالايت املتحدة يف قرية اإلسكان قوة املهمة 
املشرتكة- جنوب غرب آسيا )TF . SWA(، وقوات املنظومات الدفاعية اجلوية املزودة 
ابلــرادارات وشــبكات اإلنــذار، فضــًا عــن كتيبــة املخابــرة الـــ)5.4(، وهــي املســؤولة عــن 
الدفــاع  تغــرت مهمــة  الثــاين 2001  يناير/كانــون  الدفاعيــة، ويف  املعلومــات  إيصــال 
اجلوي من منظومات )ابتريوت( إىل منظومات أخرى من نوع )1ADA . TF2( لتعزيز 

قــدرات الدفــاع اجلــوي ضــد الصواريــخ البالســتية24.

3- أبراج الخبر:
تقــع أبــراج اخلــرب يف الســعودية بــني )26، 16( مشــااًل و)50، 12( شــرقاً، وهــي عبــارة 
عــن جممــع ســكي بنتــه الســعودية يف عــام 1979، قــرب مدينــة الظهــران يف املنطقــة 
الشــرقية مــن الســعودية، ومل تشــغل هــذه األبــراج حــى أحــداث اخلليــج يف أغســطس/آب 
1990، ويف أثنــاء حــرب اخلليــج الثانيــة عــام 1991، وبعدهــا ســكنت قــوات التحالــف 
األمريكيــة والربيطانيــة والفرنســية هــذه األبــراج، وعندمــا أنشــئت القيــادة املركزيــة لقــوات 
اجليــش األمريكــي يف الســعودية )ARCENT . SA( يف يوليو/متــوز 1992 وضــع أفــراد 
هــذه القيــادة يف أبــراج اخلــرب، وأوكل إليهــم دور مــزدوج، وذلــك مــن خــال قيــادة مهمــة 
الدفــاع اجلــوي داخــل الســعودية مــن جهــة، ومســؤوليات لوجســتية متعــددة مــن جهــة 

أخــرى.
ويف 25 يونيو/حزيران 1996 وقع انفجار يف اجلهة الشمالية ألبراج اخلرب، وقتل من 
جــراء احلــادث 19 أمريكيــاً وأصيــب 500 آخــرون جبــروح مــن جــراء هــذا اهلجــوم. وعلــى 
 ARCENT.( إثــر ذلــك أعــادت القيــادة املركزيــة لقــوات اجليــش األمريكــي يف الســعودية
SA( انتشــارها يف مواقــع أخــرى يف قاعــدة األمــر ســلطان اجلويــة وقريــة اإلســكان وقاعــدة 

الظهــران، بعــد االتفــاق علــى إنفــاق 200 مليــون دوالر علــى هــذه املواقــع اجلديــدة لكــي 

24   مصطفى الشمري، مرجع سابق، ص 78.
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تســتوعب أكثــر مــن 4000 مقاتــل أمريکــي25.

4- قاعدة األمير سلطان الجوية:
تقــع هــذه القاعــدة يف جــزء صحــراوي يعــرف ابســم اخلــرج، لــذا تســمى هــذه القاعــدة 
أيضــاً بقاعــدة )اخلــرج اجلويــة(. وتقــع علــى بعــد 80 كــم جنــوب الــرايض )°47،03، 
48( مشااًل و)47°، 34، 50( شرقاً. وكانت هذه القاعدة تستضيف 4500 جندي 
أمريكــي وعــدداً غــر معــروف مــن الطائــرات، وهــي كبــرة جــداً؛ إذ تقــدر مســاحتها بـــ80 
ميــًا مربعــاً، وفيهــا منشــآت كبــرة حلفــظ الطائــرات. أمــا مــدرج هــذه القاعــدة فيبلــغ 
طولــه 15000 قــدم. وخــال التحضــرات العســكرية حلــرب اخلليــج الثانيــة أنشــأت 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حنــو 25 مشــروعاً رئيســاً بلغــت قيمتهــا اإلمجاليــة أكثــر مــن 
14.6 مليــون دوالر26، ســيطرت عليهــا القــوات األمريكيــة بعــد عمليــة درع الصحــراء، 
وانسحبت منها يف 2003، ولكن منذ عام 2019 تنشر الوالايت املتحدة األمريكية 
بطارايت صواريخ ابتريوت دفاعية جوية فيها، ويشرف عليها 500 جندي، ويف ذات 
الوقــت ختطــط الــوالايت املتحــدة إلرســال مقاتــات شــبح F-22 للقاعــدة، وأتيت عمليــة 
إعــادة نشــر القــوات األمريكيــة يف القاعــدة يف ظــل توتــر العاقــات اإليرانيــة مــع كل مــن 

الــوالايت املتحــدة والســعودية27.

القواعد العسكرية األمريكية في الكويت:
حافظــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة علــى عاقتهــا مــع الكويــت منــذ 1991؛ إذ 
البلــد إىل  هلــا، ويهــدف الوجــود األمريكــي يف  مهمــاً  اســرتاتيجياً  تعــد األخــرة حليفــاً 
دعــم االســتقرار يف املنطقــة، وردع العــدو اإلقليمــي مــن وجهــة النظــر األمريكيــة، ومنــذ 
ذلــك الوقــت حتتفــظ الكويــت بقــوة أمريكيــة تقــدر بـــ 2200 جنــدي، وينتشــر الوجــود 

25   املرجع السابق، ص 79.
26   Article, Prince Sultan Air Base, Al Kharj, Saudi Arabia, Global Security.org, July 5, 2011, Ac-

cessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/Tr4ptpl

27   BBC Report, US to send troops to Saudi Arabia as tensions with Iran grow, July 20,2019, Ac-

cessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/Sr4pyOp

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49054323
https://cutt.ly/Tr4ptpl
https://cutt.ly/Sr4pyOp
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العســكري األمريكــي يف الكويــت يف القواعــد التاليــة:

معسكر العريفجان:
يقــع علــى بعــد 60 کــم جنــويب مدينــة الكويــت، بــني )28°، 54( مشــااًل و )°48، 
11( شــرقاً. وبـُـي علــى نفقــة احلكومــة الكويتيــة بكلفــة 200 مليــون دوالر. وتوفــر هــذه 
القاعــدة تســهيات دعــم دائمــة للقــوات األمريكيــة املوجــودة يف الكويــت، وقــد حلــت 
هــذه القاعــدة حمــل التســهيات القدميــة الــي اســُتخِدمت يف حــرب اخلليــج الثانيــة عــام 

ــزت ابملعــدات العســكرية األمريكيــة كافــة. 1991، بعــد أن ُجهِّ
ومثَّــل معســكر العريفجــان مشــروعاً مشــرتكاً بــني املؤسســات اهلندســية التابعــة للقيــادة 
املركزية األمريكية )USCENTCOM(، وقوات اجليش األمريكي )ARCENT(، ومركز 
 ،)NEP( ودائــرة املشــاريع اهلندســية العســكرية الكويتيــة ،)TAC( برامــج عــرب األطلســي

واجليــش الكويــي.
يوجــد يف هــذه القاعــدة لــواء عســكري أمريكــي بكامــل معداتــه، ُخزِّنــت يف ماجــئ 
خاصــة لــدرء اهلجمــات الــي ميكــن أن تتعــرض هلــا، وتدعم قــوات اجليــش األمريكــي 
املهندســني  لــكل  التقنيــة  املعلومــات  بشــأن  واملشــورة  املســاعدة  وتقــدم   )ARCENT(

املقيمــني يف هــذه القاعــدة28.

معسکر کابال:
يقــع معســکر کاابل يف اجلــزء الشــمايل مــن الكويــت علــى بعــد أقــل مــن 50 ميــًا مــن 
احلــدود العراقيــة، وتقــدر مســاحة هــذه القاعــدة بنحــو 1.600 ميــل مربــع، أمــا مســاحة 
التدريــب الــي جتريهــا القــوات األمريكيــة واملتحالفــة معهــا فتصــل إىل 6.900 ميــل مربــع. 
وقــد قســم هــذا املعســكر إىل مواقــع عســكرية أصغــر مسيــت بـــ: نيويــورك، ونيوجرســي، 
وكونيكتكون، وبنسلفانيا، وفرجينيا. ويعد معسكر فرجينيا القاعدة الطبية واللوجستية 

28   مصطفى الشمري، مرجع سابق، ص 81.
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ملعســکر کاابل. وقــد أنشــئ بعــد حــرب اخلليــج الثانيــة عــام 1991 هبــدف محايــة جنــود 
التحالــف وجعلهــم قادريــن علــى القيــام ابملهمــات اخلاصــة يف املســتقبل. وقــد زودت هــذه 

القاعــدة أبجهــزة متطــورة، فضــًا عــن دابابت مــن نــوع )بــراديل( و)مهفــي(.

ومن أهم العمليات العسكرية الي نفذت فيها عملية »ثعلب الصحراء« يف 1998.

قاعدة علي السالم الجوية:
تقــع هــذه القاعــدة غــريب الكويــت، علــى بعــد 39 ميــًا مــن احلــدود العراقيــة، بــني 
)29°، 20، 48( مشــااًل و)47°، 31، 15( شــرقاً. وقــد صممــت هــذه القاعــدة 
لتكــون جــزءاً مــن عمليــات القــوة اجلويــة األمريكيــة وحلفائهــا يف منطقــة اخلليــج العــريب، 
وهــي قاعــدة مهمــة وصغــرة ومقامــة علــى أرض منبســطة، ويقــع علــى عاتقهــا مســؤوليات 
املتابعــة واالســتطاع والســيطرة واحلمايــة، وإدارة العمليــات اجلويــة، وتوجيــه الصواريــخ 
الباليســتية مــن خــال منظومــة ابتريــوت املكلفــة حبمايــة  الدفاعيــة املضــادة للصواريــخ 

القــوات األمريكيــة مــن أي هتديــد جــوي.

4 - قاعدة أحمد الجابر الجوية:
 تقــع هــذه القاعــدة علــى بعــد 75 ميــًا مــن احلــدود العراقيــة، بــني )°28، 56، 05( 
مشــااًل و)47°، 47، 31( شــرقاً. وقــد أنشــئت كجــزء مــن العمليــات العســكرية الــي 
تقــوم هبــا القــوة اجلويــة األمريكيــة والقــوات املتحالفــة األخــرى يف منطقــة اخلليــج العــريب. 
 JTF. SA ( ومــن واجبــات هــذه القاعــدة دعــم قــوة املهمــة املشــرتكة - جنــوب غــرب آســيا
( الــي كانــت تقــوم مبراقبــة منطقــة حظــر الطــران يف جنــوب العــراق. وقــد ُنشــرت بطــارايت 
ابتريــوت وأســلحة دفاعيــة أخــرى يف هــذه القاعــدة ملواجهــة أي هتديــد صاروخــي، ال 

ســيما أن الطائــرات األمريكيــة والربيطانيــة موجــودة فيهــا29.

29   املرجع السابق، ص 83.82.
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القواعد العسكرية األمريكية في البحرين:
تعمل القــوات األمريكيــة يف البحريــن منــذ توقيــع اتفاقيــة القــوات عــام 1971، واتفاقيــة 
الدفــاع املشــرتك عــام 1991. يوجــد أكثــر مــن 7000 جنــدي أمريكــي يف البحريــن، 
ويقــع مقــر األســطول البحــري اخلامــس هنــاك منــذ 1948، وهــو املســؤول عــن الــدورايت 
الــي تغطــي اخلليــج العــريب وخليــج عمــان والبحــر األمحــر وحبــر العــرب، ومــن ضمــن ذلــك 
مضيــق هرمــز وابب املنــدب وقنــاة الســويس، وبشــكل عــام ينتشــر الوجــود األمريكــي يف 

البحريــن علــى القواعــد التاليــة:

قاعدة المحرق الجوية:
تقع قاعدة احملرق اجلوية ابلقرب من )املنامة( عاصمة البحرين، وتعد إحدى الوحدات 
العســكرية األمريكيــة يف منطقــة اخلليــج العــريب، وتعمــل فــرق الــدورايت املاحيــة األمريكيــة 
يف مطــار القاعــدة. فضــًا عــن قــوات )12M .UC(، ويقــدم مطارهــا خدمــات نقــل ودعــم 
للمســافرين يف منطقــة مســؤولية القيــادة املركزيــة األمريكيــة، وفيهــا الوحــدة اجلويــة للمهــام 
املشــرتكة رقــم 53، وفيهــا مدرجــان بطــول 13005 و 8300 قــدم30، ويتمركــز يف هــذه 
القاعــدة عــدد مــن الــدابابت )VC.10( التابعــة للفرقــة )101( احملمولــة جــواً، وقــد جــرت 
عمليــات توســيع للقاعــدة لتكــون قــادرة علــى اســتيعاب 80 طائــرة، ومت االنتهــاء مــن هــذا 

التوسيع يف مارس/آذار 1994 بكلفة 100 مليون دوالر31.

قاعدة الشيخ عيسى الجوية:
تقع هذه القاعدة جنويب البحرين بني )25°، 55، 56( مشااًل و)°26، 35، 50( 
شــرقاً، وتســتضيف جنــاح )BAAF( املقاتلــة وفرقتــني. وقــد قدمــت احلكومــة األمريكيــة 
مســاعدات لبنــاء مواقــع أخــرى يف هــذه القاعــدة الســتيعاب طائــرات )F.16(. كذلــك 

30   حممــد فهــد، القواعــد العســكرية األجنبيــة فــي الخليــج، وكالــة األانضــول، اتريــخ زايرة الرابــط: 2020/2/27. 
https://cutt.ly/ydNRbM0

31   مصطفى الشمري، مرجع سابق، ص 85.

https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2018/06/Ref-0213-US-Military-Bases-and-Facilities-Middle-East.pdf
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فقــد أنشــئت مواقــع جديــدة الســتيعاب الفرقــة املقاتلــة الثانيــة، فضــًا عــن إنشــاء ماجــئ 
حمصنــة ومقــر للغواصــات األمريكيــة يف املينــاء اجلــوي للقاعــدة. وقــد طـُـوِّرت هــذه القاعــدة 
 ،)3.P(و)18s.F/A( و )16s.F( بتكلفة 45 مليون دوالر، وتســتضيف طائرات من نوع

ويوجــد فيهــا مــدرج بطــول 12,467 قدمــًا32.

القواعد العسكرية األمريكية في ُعمان: 
أنشــأت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف ســلطنة عمــان جمموعــة مــن القواعــد العســكرية 
القواعــد  وتتــوزع  حتــركات جنودهــا،  لتســهيل  العمانيــة  املرافــق  اســتخدامها  إىل  إضافــة 

األمريكيــة يف عمــان كالتــايل:

قاعدة مصيرة:
تقــع يف جزيــرة مصــرة مبحــاذاة الســاحل الشــرقي لســلطنة عمــان، بــني )°20، 40، 
32( مشــااًل و)58°، 53، 26( شــرقاً. وتعــد مــن أهــم جــزر اخلليــج العــريب؛ إلطالتهــا 
علــى حبــر العــرب، وهــي أكــرب جزيــرة يف الســلطنة، وتقــدر مســاحتها بـــ65 کــم طــواًل، 
و15 کــم عرضــاً. وتكمــن القيمــة االســرتاتيجية لقاعــدة مصــرة أبهنــا تشــكل مرتکــز 
انفتــاح القــوات اجلويــة األمريكيــة اســرتاتيجياً، إذ تؤثــر مــن حيــث الســيطرة والرقابــة علــى 
كل مــن مدخــل مضيــق ابب املنــدب ومضيــق هرمــز، وهلــذا ركــزت اإلدارة األمريكيــة علــى 
تطويــر منشــآت هــذه القاعــدة، الــي حتتــوي علــى مــدرج طولــه 10200 قــدم، وبعــرض 
170 قدمــاً، ممــا يتيــح لــه عندئــذ اســتقبال خمتلــف الطائــرات والقاذفــات االســرتاتيجية 
الثقيلــة مــن طــراز )B-52(، كمــا وضعــت الــوالايت املتحــدة برانجمــاً خاصــاً هبــذه القاعــدة، 
يتضمــن بنــاء خمــازن ذخــرة ومــؤن وثكنــات ومــراٍس حبريــة وأجهــزة اتصــاالت خمتلفــة، 

وأنفقــت الــوالايت املتحــدة علــى بنائهــا العســكري حنــو 280 مليــون دوالر33.

32   Fact sheet, Wallin, Matthew, U.S. Military Bases and Facilities in the Middle East, American Se-

curity Project, June 2018, Accessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/xr4oEfH

33   مصطفى الشمري، مرجع سابق، ص 86.

https://cutt.ly/xr4oEfH
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قاعدة المسننة الجوية:
تقــع هــذه القاعــدة يف منطقــة املســننة العمانيــة علــى بعــد 120 کــم مــن غــرب العاصمــة 
العمانية مسقط، بني )23°، 37، 04( مشااًل و)57°، 47، 27( شرقاً. وقد انتهى 
العمل هبذه القاعدة خال العقد األول من عام 2000. وأســهمت ســلطنة عمان مع 
القــوة اجلويــة األمريكيــة يف بنــاء هــذه القاعــدة وفــق املواصفــات األمريكيــة الــي تســتخدمها 

الطائــرات احلربيــة األمريكية.

ويف أبريل/نيســان 2002 أعلنــت ســلطنة عمــان مــن دون أي تراجــع أبن ختصيــص 
هــذه األرض يف منطقــة املســننة هــو لاســتخدام مــن قبــل الطائــرات األمريكيــة. وبنيــت 
طــرق فيهــا مبســافة 46 كــم، فضــًا عــن الثكنــات العســكرية والبــى االرتكازيــة املدنيــة 
األخــرى. كمــا زودت أبنــواع خمتلفــة مــن الطائــرات. وقــد قــدرت كلفــة مشــروع بنــاء هــذه 

القاعــدة بـــ60 .150 مليــون دوالر. 

قاعدة ثمريت الجوية:
تقــع قاعــدة مثريــت اجلويــة بــني )17°، 39، 58( مشــااًل و)29°، 01، 29( شــرقاً، 
وهي مبنزلة مستودع ختزين، وتعمل على تزويد القواعد األخرى يف منطقة اخلليج العريب 
ابخليــم واملعــدات واملاجــئ، كمــا تقــدم خدمــات إىل جنــاح البعثــة اجلويــة الـــ305، ويف 
أثنــاء التحضــرات العســكرية حلــرب اخلليــج الثانيــة 1991.1990 كان هلــذه القاعــدة 
دور ابرز يف ذلــك، وكان أول عمــل بــدأ يف هــذه القاعــدة حينهــا هــو بنــاء مدينــة اخليمــة 
املــزودة جبميــع التســهيات، وأكملــت يف 15ســبتمرب/أيلول 1990، بعــد أن وصلــت 
إليها قوات إســناد لدعم هذه القاعدة تقدر بـ918 مقاتًا تقريباً، وأبســلحة تزن 588 
طنــاً مــع صواريــخ، كمــا ُنشــر جنــاح الطــران التقــي الـــ1660 يف هــذه القاعــدة لدعــم 

العمليــات العســكرية ضــد العــراق34.

34   املرجع السابق، ص 88.
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القواعد العسكرية األمريكية في قطر:

1 - قاعدة العديد الجوية:
تقــع هــذه القاعــدة علــى بعــد 45 کــم جنــويب غــريب العاصمــة القطريــة )الدوحــة(، وعلــى 
بعــد 483 كــم جنــوب شــرق العــراق 110، بــني )25°، 06، 57( مشــااًل و)°51، 
18، 55( شــرقاً. وتكمــن األمهيــة االســرتاتيجية هلــذه القاعــدة أبهنــا أقيمــت علــى ســهل 
منبســط خيلــو مــن التضاريــس الوعــرة أو غرهــا مــن معوقــات الرؤيــة كاجلبــال واهلضــاب؛ 
ومــن ضمنهــا  الاســلكية،  واالتصــاالت  للرؤيــة  ومائمــاً  واســعاً  جمــااًل  يوفــر  مــا  وهــو 
إىل  القــادرة علــى رصــد التحــركات دون حواجــز أو عوائــق، ونظــراً  الراداريــة  األجهــزة 
أن حنــو 90% مــن أراضــي قطــر منبســطة متامــاً، ولقلــة عــدد ســكاهنا، ووجــود كثــر مــن 
املنشــآت العســكرية علــى درجــة عاليــة مــن األمــان يف أراضيهــا، الــي تبلــغ مســاحتها 80 
يف 160 كــم، فإهنــا تصبــح مبنزلــة حاملــة طائــرات مثاليــة، كمــا أهنــا ذات طبيعــة مزدوجــة؛ 

فهــي ألغــراض االنتشــار الرئيــس، وألغــراض الدعــم اللوجســي35.

2 - مطار الدوحة الدولي:
الــي  الوثــوب  قواعــد  إحــدى  وهــو  )الدوحــة(.  قطــر  عاصمــة  يف  املطــار  هــذا  يقــع 
تســتخدمها القــوات األمريكيــة. وقــد اســتقبل قــوة البعثــة اجلويــة الثالثــة )AEF-111( يف 

عــام 1999. )WP-1( يف  النســور  عــام 1996، وفرقــة صواعــق 
وهــذا املطــار لــه اتصــاالت بقاعــدة دييغوغارســيا ومصــرة يف ســلطنة عمــان، واملنامــة يف 
البحريــن. كمــا أنــه مهيــأ للتحــرك واالنتشــار وال ســيما يف احلــاالت الطارئــة، وهــو يعــد 
القيــادة املركزيــة لقــوات اجليــش األمريكــي يف قطــر )ARCENT. QA(، وفيــه انقــات 
خمتلفــة ومركبــات مقاتلــة مــن نــوع )بــراديل(، وتقــع علــى عاتقــه مســؤولية دعــم اللــواء 
األمريكــي املقاتــل 11 ومبوجــب ميزانيــة عــام 1998. 1999 ُرصــدت ختصيصــات 
الثــاين 1999، إىل  الــدويل وصلــت، يف نوفمرب/تشــرين  ماليــة لتطويــر مطــار الدوحــة 
القطريــة  110 مايــني دوالر. ويف شــهر مايــو/أاير 2002 أعلنــت اخلطــوط اجلويــة 

35   املرجع السابق، ص 89.
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توســيعات ملطــار الدوحــة الــدويل، وصلــت كلفتهــا إىل مــا يقــارب 20 مليــون دوالر36، 
ويقطــن هاتــني القاعدتــني حنــو 606 موظفــني دائمــني مــن وزارة الدفــاع األمريكيــة، منهــم 

61 موظفــاً مدنيــاً، و545 عســكراًي37.

القواعد العسكرية األمريكية في اإلمارات:

1- قاعدة الظفرة الجوية:
تقــع قاعــدة الظفــرة اجلويــة بــني )24°، 12، 54( مشــااًل و)52°، 32، 54( شــرقاً. 
ويتمركــز فيهــا جمموعــة اإلرضــاع اجلــوي )763(، وجمموعــة )4413( املؤقتــة لإلرضــاع 
اجلــوي، املرتبطــة مبجموعــة اإلرضــاع اجلــوي يف جنــويب غــريب آســيا، ومــزودة بطائــرات 
األمريكيــة،  احلربيــة  الطائــرات  ومســاندة  لدعــم  اجلــوي  ابإلرضــاع  اخلاصــة   )KC.10(

وقاعــدة الضفــرة اجلويــة أكــرب قاعــدة يف أبوظــيب. وخــال التحضــرات العســكرية حلــرب 
اخلليــج الثانيــة 1991.1990 انتشــرت يف هــذه القاعــدة الفرقــة التقنيــة املقاتلــة العاشــرة 

األمريكيــة.

ازداد عــدد القــوات األمريكيــة فيهــا ســنة 1997، عقــب تفجــرات قاعــدة أبــراج اخلــرب 
يف الســعودية قبــل ذلــك بســنة.

ومــن أبــرز اخلدمــات اللوجســتية املتوفــرة يف هــذه القاعــدة- إضافــة إىل وجــود القــوات 
العســكرية- وجــود جمموعــة املهندســني املدنيــني، ووحــدات اإلســناد ملعاجلــة احلــوادث 

واالنفجــارات يف احلــاالت الطارئــة38.

2- قاعدة الفجيرة البحرية:
بــرايً لوجســتياً  تقــع هــذه القاعدة خــارج اخلليــج قبــل مضيــق هرمــز، وتشــكل رابطــاً 
جلبــل علــي يف حــال إغــاق مضيــق هرمــز. وتعــد مــن أهــم القواعــد العســكرية الــي تقــدم 

36   املرجع السابق، ص 92.
37   حممد إمساعيل، خريطة القواعد العســكرية األمريكية في الشــرق األوســط، موقع اليوم الســابع، اتريخ زايرة الرابط: 

https://cutt.ly/Tr4o0UF .2020/2/27
38   مصطفى الشمري، مرجع سابق، ص 93.

https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2018/06/Ref-0213-US-Military-Bases-and-Facilities-Middle-East.pdf
https://cutt.ly/Tr4o0UF
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خدمــات لوجســتية وتســهيات عســكرية للقــوات األمريكيــة39.

القوات العسكرية األمريكية في تركيا:
ليســت هنــاك إحصائيــات رمسيــة حــول عــدد القــوات األمريكيــة املقيمــة يف تركيــا، لكــن 
تشــر تقاريــر إىل أهنــا تــرتاوح بــني 500 و1000 جنــدي. وتعمــل هــذه القــوات يف إدارة 
وتشــغيل قاعــديت »إجنرليــك« و»إزمــر« اجلويتــني، ابإلضافــة إىل اخلدمــة يف عــدد مــن 
املنشــآت العســكرية، منهــا »القيــادة املوحــدة للقــوات األمريكيــة وقــوات حلــف الناتــو«، 
و»قــوات االنتشــار الســريع«، و»مكتــب التعــاون العســكري األمريكــي«، و»القيــادة 
املركزيــة لوحــدة الــرادارات املوجهــة للطائــرات«، ابإلضافــة للوحــدة املوجــودة يف املينــاء 
الــذي تســتخدمه القــوات األمريكيــة ومــن بــني العســكريني األمريكيــني الدائمــني يف تركيــا 

ضابطــان ينتميــان لـ»احلــرس الوطــي األمريكــي«40.

القوات العسكرية األمريكية في مصر:
توجــد يف مصــر بصــورة دائمــة 287 شــخصية مــن وزارة الدفــاع األمريكيــة؛ 276 
عســكرايً و11 مدنيــاً، توظــف الــوالايت املتحــدة هــؤالء املوظفــني الدائمــني يف أغــراض 
أساســية، أوهلا إدارة برانمج املعونة العســكرية األمريكية ملصر، واثنيها إدارة التســهيات 
املمنوحــة للقــوات األمريكيــة يف القواعــد العســكرية املتمثلــة يف القواعــد األربــع: »قاعــدة 
قنــا اجلويــة«، و»قاعــدة رأس بنــاس«، و»قاعــدة بــي ســويف اجلويــة«، و»قاعــدة القاهــرة 
الغربيــة«، ابإلضافــة إلدارة »مركــز انمــرو الطــيب« التابــع للبحريــة األمريكيــة، الــذي يعــد 

أكــرب خمتــرب لــوزارة الدفــاع خــارج الــوالايت املتحــدة.

القوات العسكرية األمريكية في المملكة األردنية:
توســع الوجــود األمريكــي يف األردن مــع تطــور عمليــة حماربــة تنظيــم الدولــة يف املنطقــة 
39   رانيــا أبــو مشالــة، أهــم القواعــد العســكرية فــي المنطقــة العربيــة.. التواجــد والنفــوذ، منتــدى السياســات العربيــة، 

https://cutt.ly/kr4ifFZ  .2020/2/27 الرابــط:  زايرة  اتريــخ   ،2019/10/20
40   Ibid.

https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2018/06/Ref-0213-US-Military-Bases-and-Facilities-Middle-East.pdf
https://www.alsiasat.com/author/raina/
https://cutt.ly/kr4ifFZ
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العربيــة، وتشــر صــور األقمــار التجاريــة الصناعيــة إىل وجــود عــدد مــن الطائــرات احلربيــة 
األمريكية يف قواعد أخرى يف األردن، غر أن اجلانب الرمسي األمريكي مل يصرح بذلك 

بعــد.
يذكــر أن التعــاون بــني الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واألردن ابت وثيقــاً؛ حيــث شــاركت 
القــوات األمريكيــة يف العديــد مــن املنــاورات آبالف مــن قــوات املشــاة األمريكيــة إىل 
جانــب القــوات األردنيــة والــي منهــا منــاورة )Eager Lion(، ووفقــاً لتقاريــر متتلــك الــوالايت 
املتحدة األمريكية قاعدة األزرق، الي أطلق عليها »موفق الســلطي«، وهو اســم الطيار 
الــذي استشــهد يف مواجهــة مــع الطائــرات اإلســرائيلية يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 1966.

يشــار إىل أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة خصصــت عــام 2018 قرابــة 143 مليــون 
دوالر للرتقيــات والتوســعات يف هــذه القاعــدة، ولكــن تزايــد وتــرة الصــراع مــع داعــش 
أســهم يف حمدوديــة القــدرات املاديــة، الــي منهــا تقييــد مســاحة املنحــدرات ومرافــق تــداول 

البضائــع واألفــراد.
تســتضيف القاعــدة العديــد مــن قــوات التحالــف، منهــا أملانيــا وبلجيــكا وهولنــدا، ويف 

هــذه القاعــدة مدرجــان بطــول 9015 قدمــاً، و9777 قدمــًا41.

القوات العسكرية األمريكية في الكيان اإلسرائيلي:
يوجــد يف الكيــان اإلســرائيلي قرابــة 91 موظفــاً مــن وزارة الدفــاع األمريكيــة؛ 69 قيــادة 
الســادس األمريكــي  قاعــدة األســطول  إدارة  مدنيــاً، وظيفتهــم  عســكرية و22 موظفــاً 
ابلقرب من ميناء حيفا الفلسطيي احملتل، ابإلضافة حملطة رادارات »دميونة«، و«قاعدة 

ماشــابيم« اجلويــة. 

القوات العسكرية األمريكية في جيبوتي:
األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  موظفــي  عــدد  يف  الصهيــوين  الكيــان  مــع  جيبــويت  تتســاوى 

41   رانيا أبو مشالة، مرجع سابق.
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املقيمــني بصــورة دائمــة علــى أراضيهــا، إال أن االختــاف يكمــن يف تركيبــة املوظفــني، 
إذ يبلــغ عددهــم 91 مقيمــاً؛ 88 عســكرايً و3 موظفــني مدنيــني. وينســق العســكريون 
األمريكيــون الدائمــون يف جيبــويت أوضــاع »قاعــدة ليمونييــه« املخصصــة لتمركــز القــوات، 

وهــي القاعــدة الــي أصبحــت مقــر »قــوة العمــل املشــرتكة يف القــرن اإلفريقــي«42.

القوات العسكرية األمريكية في الصومال:
 يتمركــز فيهــا 85 عســكرايً أمريكيــاً يف »قاعــدة ابليدوجلــي اجلويــة« الــي تقــع علــى بعــد 
100 كــم تقريبــاً مشــال العاصمــة مقديشــيو. وســبق أن كانــت الصومــال مركــزاً أمريكيــاً 
مــن قبــل، وكانــت قواهتــا تتمركــز يف »مينــاء الرببــر« و«مطــار مقديشــو«، إال أهنــا هجــرت 

الصومــال ابجتــاه جيبــويت43.

القوات العسكرية األمريكية في العراق:
ليــس هنــاك عــدد حمــدد واثبــت للقــوات األمريكيــة يف العــراق نتيجــة لــرتدي األوضــاع 
األمنيــة، فخــال الغــزو األمريكــي 2003 . 2011، كان عددهــا قرابــة 75 قاعــدة، 
معظمهــا يعــود للمواقــع العســكرية العراقيــة التابعــة للنظــام الســابق، الــي احتـُلَّــت خــال 
الغــزو، لكــن حاليــاً ُيشــار إىل وجــود 7 قواعــد أمريكيــة نشــطة ابلعــراق، منهــا »قاعــدة 
بلــد«، وهــي األكــرب واألهــم؛ حيــث حتتــوي علــى منشــآت عســكرية متعــددة، ابإلضافــة 
إىل مــدرج طائــرات، وهنــاك أيضــاً »قاعــدة التاجــي«، الــي تشــبه إىل حــد كبــر »قاعــدة 
بلــد«، إال أنــه ليــس فيهــا مــدرج للطائــرات، ومثــة أيضــاً »قاعــدة رينــج« يف حمافظــة كركــوك 

الكرديــة، وهــي مبنزلــة معســكر منوذجــي للتدريــب والتأهيــل العســكري.
ويف داخــل حــدود »مطــار بغــداد الــدويل« توجــد »قاعــدة فكتــوري« الــي تســتخدم 
األســد«  عيــن  و«قاعــدة  االســتخبارية،  واملعلومــات  والتحقيقــات  والتحكــم  للقيــادة 
يف منطقــة القادســية، غــرب األنبــار، وهــي مبنزلــة معســكر حمصــن النطــاق العمليــات 

42   املرجع السابق.

43   املرجع السابق.
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اخلاصــة، وأخــراً هنــاك »قاعــدة التقــدم« يف منطقــة احلبانيــة، وهــي قاعــدة منوذجيــة، 
فيهــا معســكرات ومنامــات ومواقــع للخــزن وللطائــرات املروحيــة ومــدارس للتعليــم األمــي 

ومقــرات للتحكــم والســيطرة44.

القوات العسكرية األمريكية في سوريا:
عقــب تطــور األحــداث األمنيــة يف ســوراي والعــراق بعــد ظهــور داعــش ســارعت الــوالايت 
قاعــدة عســكرية  بلغــت حنــو عشــرين  قواعــد عســكرية  إنشــاء  املتحــدة األمريكيــة إىل 
العســكري  الوجــود  أغلــب  وينتشــر  لســيطرة األكراد.  أراض خاضعــة  علــى  ســوراي  يف 
األمريكــي بســوراي يف املنطقــة املمتــدة مــن »املربوكــة« مشــال غرب احلســكة إىل »التايهــة« 
قــوة أمريكيــة نشــرت  جنــوب شــرق منبــج، ويعتقــد أن منبج متثــل منطقــة متركــز آخــر 
بســوراي يف مــارس/آذار 2017، وقوامهــا 400 مــن قــوات النخبــة ومدفعيــة البحريــة 
مــزودة ببطــارايت مدافــع متطــورة مــن طــراز “Howaitzer M777”، يبلــغ مداهــا 50 كــم، 
وفــق مــا كشــفت صحيفة واشنطن بوســت، دون حتديــد عــدد البطــارايت املنشــورة45.

القوات األمريكية في تونس:
يوجــد يف تونــس 31 موظفــاً دائمــاً مــن وزارة الدفــاع األمريكيــة، منهــم موظــف واحــد 
مــدين، والبقيــة مــن العســكريني. ويتمثــل دور هــؤالء العســكريني يف إدارة برانمــج التعــاون 
األمــي املشــرتك العمليــايت )مكافحــة اإلرهــاب( والتدريــيب، وإدارة املعــوانت العســكرية، 
ابإلضافة إىل إدارة قاعدة عســكرية تقع يف جنوب غرب تونس، مل يكشــف عن امسها، 
ومل يعــرف بوجودهــا حــى صــدور تقريــر ملعهــد )Watson( األمريكــي يف 2017، وهــو 
مــا حــاول وزيــر الدفــاع التونســي نفيــه، لــذا ليســت هنــاك معلومــات كافيــة حــول هــذه 

القاعــدة46.

44   هذه القواعد األمريكية في العراق وأماكن توزيعها )خريطة(، موقع عريب 21، اتريخ زايرة الرابط: 2020/2/27. 
https://cutt.ly/Vr4pgC8

الرابــط: 2020/2/27.  45   القــوات األميركيــة بســوريا.. هــذه أهدافهــا ومواقعهــا، موســوعة اجلزيــرة، اتريــخ زايرة 
https://cutt.ly/Lr4pka0

الشــرق،  موقــع  المنطقــة،  فــي  األمريكيــة  القــوات  تواجــد  أماكــن  إليــك  والمهــام...  باألرقــام  إبراهيــم،  أمحــد     46

https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/93fe39ca-76e4-4ca0-86a1-8c2f742f7036
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/6cfd83c2-8d36-4d83-9895-b7cb892a5b3d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/232c5a4e-d653-457b-a6bb-eaff1b4b7e0d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/1879ac5d-151d-4acc-a98c-92366a589259
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
https://cutt.ly/Vr4pgC8
https://cutt.ly/Lr4pka0
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القوات األمريكية في المغرب:
الدفــاع األمريكيــة؛ 15 عســكرايً و6 موظفــني  مــن وزارة  دائمــاً  يوجــد 21 موظفــاً 
مدنيــني مــن وزارة الدفــاع. وال يوجــد ســوى قاعــدة عســكرية واحــدة معلــن عنهــا، ومتثــل 
»نقطــة اتصــال للقــوات البحريــة« يف مدينــة »ســيدي حيــى«، الــي تقــع علــى بعــد 80 كــم 
إىل الشــمال الشــرقي مــن مدينــة الــرابط، وتعــد قاعــدة مهمــة خلدمــة الصواريــخ املضــادة 

للســفن يف منطقــة األطلســي والبحــر املتوســط47.

القوات األمريكية في دول أخرى من المنطقة العربية:
تنتشــر القــوات األمريكيــة بشــكل خفيــف يف بعــض الــدول يف ظــل غيــاب القواعــد 

العســكرية، وتتــوزع كالتــايل:
يف لبنــان 21 موظفــاً؛ 15 عســكرايً و6 موظفــني مدنيــني. ويف الســودان 14، ويف 
اليمــن 7، ويف اجلزائــر 6، ويف كل مــن ليبيــا وموريتانيــا موظفــون دائمــون مــن وزارة الدفــاع 

األمريكيــة يف كلتيهمــا مــن العســكريني48.

ثانيًا- القواعد العسكرية الروسية في المنطقة العربية
علــى الرغــم مــن تضييــق اخلنــاق علــى روســيا مــن قبــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بعــد 
ســقوط االحتاد الســوفييي، فإن روســيا ما زالت تعتمد على منطق القوة وســباق التســلح 
لتســتعيد مكانتهــا، وحتــاول جاهــدة خــال العقــود األخــرة االســتفادة مــن حالــة الضعــف 
الــي متــر هبــا املنطقــة العربيــة، إضافــة إىل رغبتهــا يف توســيع حصتهــا مــن النفــوذ األمــي 
والطاقي يف ظل حالة التخبط الي اعرتت اإلدارة األمريكية يف اســرتاتيجياهتا يف الشــرق 
األوســط بشــكل عــام واملنطقــة العربيــة بشــكل خــاص، ووفقــاً للمشــهد احلــايل يف املنطقــة 
العربيــة تضــع روســيا ثقلهــا العســكري ابلكامــل يف ســوراي، مــع حمــاوالت مســتمرة -مــن 

https://cutt.ly/PyGT0MC .2020/5/29 :2020/1/6، اتريخ زايرة الرابط
47   املرجع السابق.
48   املرجع السابق.

https://cutt.ly/PyGT0MC
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خــال إرســال مرتزقــة- لتثبيــت موضــع قــدم هلــا يف ليبيــا، وبشــكل عــام تتمركــز القــوات 
الروســية بشــكل رمســي يف قواعــد عســكرية يف ســوراي وتتــوزع كالتــايل: 

قاعدة حميميم الجوية:
تقــع يف مطــار ابســل األســد الــدويل يف مدينــة الاذقيــة مشــال غــرب ســوراي. حُتمــى 
بواســطة أنظمــة صواريــخ أرض- جــو بعيــدة املــدى ضــد الطائــرات، إضافــة إىل صواريــخ 
كــروز وطائــرات عموديــة مــن نــوع )S.300( و )30S.SU( حلمايــة عشــرات الطائــرات 

احلربيــة، وفيهــا أيضــاً طائــرات هجوميــة مــن نــوع )MI24,25( لإلقــاع واهلبــوط49.

قاعدة طرطوس البحرية:
وهــي أول قاعــدة حبريــة أتسســت خــارج روســيا، وترتكــز مهمتهــا يف الدعــم اللوجســي 
للقــوات البحريــة الروســية، إضافــة إىل مكافحــة اإلرهــاب والقرصنــة يف البحــر األمحــر 
وخليــج عــدن، وحتتــل هــذه القاعــدة اجلــزء الشــمايل مــن مينــاء طرطــوس البحــري، إذ 
تســتطيع روســيا نشــر 11 ســفينة حربيــة يف احلــد األقصــى يف القاعــدة، بعــض هــذه 
الســفن مــزود أبنظمــة الدفــع وتعمــل ابلطاقــة النوويــة. كمــا تعــزز القاعــدة القــدرة التشــغيلية 
لروســيا يف املنطقــة، لكــون الســفن احلربيــة فيهــا قــادرة علــى الوصــول إىل البحــر األمحــر 
واحمليــط األطلســي يف غضــون أايم، بعــد أن بدأت روســيا إرســال ســفنها البحريــة إىل 

طرطــوس منــذ ســبتمرب/أيلول2011 50.

قاعدة الشعيرات الجوية:
هــي مكافحــة  املعلنــة  غــرب ســوراي، مهمتهــا  قاعــدة جويــة يف مدينــة محــص  وهــي 
اجملموعــات املســلحة هنــاك. عملــت روســيا عــام 2015 علــى توســيع املدرجــات فيهــا 

49  MARTINE9Z, LUIS, Russian Build-Up Continues at Base in Syria, Causing Concern Among 

US Officials, Sep 9, 2015, Accessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/9r4fS0l
50   Russian Naval Base at Tartus / Tartous, Global Security.org, August 10, 2019, Accessed Feb 27, 

2020. https://cutt.ly/Hr4fHy8

https://abcnews.go.com/Politics/russian-build-continues-base-syria-causing-concern-us/story?id=33637451
https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/tartous.htm
https://cutt.ly/9r4fS0l
https://cutt.ly/Hr4fHy8
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الســتيعاب الطائــرات الروســية القادمــة إليهــا، وكانــت القاعــدة نقطــة انطــاق للطائــرات 
القادمــة مــن محيميــم واملتجهــة إىل تدمــر51.

ويف   ،50 رقــم  الروســي  اجلــوي  اللــواء  قــوات  حاليــاً  القاعــدة  يف  تتمركــز 
)35.Mi( و   )24.Mi( نــوع  مــن  العموديــة  الطائــرات  عــدد  2016 ضاعفت روســيا 

و)Mi.17/8(، ونشــرت فيهــا لــواء املدفعيــة الروســي رقــم 120، ابإلضافــة إىل وصــول 
إليهــا52. توماهــوك  طــراز  مــن  صاروخــاً   23

قاعدة تدمر:
مــا زالت قيد البنــاء، وتقــع يف ريــف محــص الشــرقي، وميكــن أن تعــدَّ رابــع أكــرب قاعــدة 
روســية يف ســوراي، حيــث تضــم قــوات هندســية وقــوات خاصــة، ويوجــد فيهــا مراكــز 
انطــاق للمروحيــات العســكرية، ابإلضافــة إىل مفــارز ونقــاط عســكرية اتبعــة هلــا حــول 

تدمــر53.

قاعدة مطار كويرس:
تقــع يف ريــف حلــب، وتعــد اثلــث أكــرب قاعــدة عســكرية روســية يف ســوراي، إذ تضــم 
قــواٍت بريــة قوامهــا: كتيبــة قــوات خاصــة، وكتيبــة مشــاة، وثــاث كتائــب دفــاع جــوي مــن 
ثاثة طرازات خمتلفة )س200، بوك2، ابنتسر س(، إىل جانب حمطات رادار متطورة 
لكشــف األهــداف اجلويــة علــى مســافات بعيــدة جــّداً، كمــا ميكــن اعتبــار مطــار كويــرس 

مهبطــاً احتياطيّــاً للطائــرات الروســية العائــدة مــن شــرقي ســوراي54.

51   Report, Russia Expanding Second Syrian Air Base Near IS-Held Areas, Based on reporting by 

Reuters and AP, December 04, 2015, Accessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/wr4fM6S

52   Ash Sha’irat / Shayrat Air Base, Global Security, April 11, 2017, Accessed Feb 27, 2020. https://

cutt.ly/or4f4Hr

53   أمحــد عّلــو، القواعــد العســكرية فــي ســوريا، جملــة اجليــش، العــدد 396، يونيو/حزيــران 2018، اتريــخ زايرة الرابــط: 
https://cutt.ly/br4gqM9 .2020/2/27

54   املرجع السابق.

https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/shayrat.htm
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://cutt.ly/wr4fM6S
https://cutt.ly/or4f4Hr
https://cutt.ly/or4f4Hr
https://cutt.ly/br4gqM9
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قاعدة بلدة خربة رأس الوعر:
تقــع يف ريــف دمشــق – بئــر القصــب، وهــي اثين قاعــدة عســكرية روســية يف دمشــق 

بعــد مطــار املــزة55.

ثالثًا- القواعد العسكرية الصينية في المنطقة العربية
يف ظــل ســباق التســلح واحتشــاد القــوى يف املنطقــة العربيــة، ختلــت الصــني عــن عزوفهــا 
العســكري يف املنطقــة، صحيــح أهنــا التزمــت طيلــة الفــرتة الســابقة أبهدافهــا االقتصاديــة، 
ومــا زالــت، لكــن مــن أجــل أن تدخــل ســباق النفــوذ علــى مســتوى عاملــي ال ميكنهــا 
أن تعتمــد علــى املنطــق االقتصــادي وحســب، وهــذا مــا يــربر دخوهلــا إىل حلبــة احتشــاد 
القواعــد العســكرية ولــو بقاعــدة عســكرية واحــدة، إذ ال متتلــك الصــني- حاليــًا- ســوى 
قاعــدة عســكرية هــي قاعــدة »دعــم جيــش التحريــر الشــعيب الصيــي« يف جيبــويت، وتعــد 
أول قواعــد البحريــة الصينيــة وراء البحــار، وبُنيــت بتكلفــة 590 مليــون دوالر. افتتحــت 

القاعــدة عــام 2017؛ أي يف مرحلــة تعــد متأخــرة نســبياً عــن الــدول األخــرى.
اختــرت جيبــويت ابلــذات نظــراً ملوقعهــا اهلــام؛ لكوهنــا حتتــل موقعــاً اســرتاتيجياً علــى 
مضيــق ابب املنــدب، الــذي يفصل خليــج عدن عن البحــر األمحر ويعــد البوابــة املؤديــة 
الغــرب  يف  دوراليه الواقــع  متامخة ملينــاء  الصينيــة  القاعــدة  وتقــع  الســويس،  إىل قنــاة 

جيبــويت56. من مدينــة 

رابعًا- القواعد العسكرية البريطانية في المنطقة العربية
للمملكــة املتحــدة مخــس قواعــد عســكرية يف املنطقــة العربيــة تتــوزع علــى كل مــن: 

وســوراي. املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  وقطــر،  طــارق،  البحريــن، وجبــل 
يف اخلامــس مــن أبريل/نيســان 2018 افتُتــح يف مينــاء ســلمان شــرقي البحريــن أول 

55   املرجع السابق.
56   الصيــن تفتتــح أول قاعــدة عســكرية خارجيــة بجيبوتــي، اجلزيــرة نــت، 1 أغســطس/آب 2017، اتريــخ زايرة الرابــط: 

https://cutt.ly/Fr4gdt0 .2020/2/27

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://cutt.ly/Fr4gdt0
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قاعــدة عســكرية بريطانيــة دائمــة ابلشــرق األوســط، وحتمــل اســم »إتــش إم إس اجلفــر 
البحريــة«، وتســتضيف حنــو 500 مــن عناصــر البحريــة، بينهــم حبــارة وجنــود وطيــارون، 

ومــن أبــرز مهامهــا أتمــني شــحنات النفــط والبضائــع مــن آســيا إىل أورواب57. 
متلــك كذلــك قاعــدة عســكرية يف جبــل طــارق الــذي يعــد منطقــة حكــم ذايت اتبعــة 
للمملكــة املتحــدة منــذ عــام 1981، وتســتخدمه اململكــة ملراقبــة حركــة املاحــة البحريــة 
وتســتخدمه قاعــدًة عســكرية متقدمــة58. اضافــة إىل ذلــك تســتضيف قاعــدة العديــد يف 

قطــر الســرب 83 مــن القــوات اجلويــة الربيطانيــة59.
ويوجــد هلــا قاعــدة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وهــي قاعــدة املنهــاد يف ديب، الــي 
حتولت منذ 2001 إىل قاعدة قوات متعددة اجلنسيات الغربية، وتستخدم يف مهمات 

التدريــب واخلدمــات اللوجســتية60.
والعــراق يف  األردن  مــع  ســوراي  حــدود  عنــد  أنشــأت بريطانيا  مايــو/أاير 2016  يف 
صحــراء احلمــاد قاعــدة عســكرية علــى بعــد 240 كــم مــن تدمــر، وبــدأ العمــل فيهــا علــى 
أيــدي مــا يقــارب مخســني مستشــاراً وضابطــاً وجنــدايً بريطانيــاً، ومهمتهــا تدريــب قــوات 
معارضــة لنظــام األســد وتســليحها؛ لتمكينهــا مــن إهنــاء وجــود داعــش جنــوب شــرقي 
ســوراي، ابإلضافــة ملهمــات أخــرى؛ مثــل التعــاون مــع القاعــدة األمريكيــة القريبــة منهــا بــني 
الرقــة واحلــدود العراقيــة، ويف هــذه القاعــدة مركبــات الثعلــب العســكرية الربيطانيــة، إضافــة 

إىل صواريــخ مضــادة للــدابابت ومدفعيــات ثقيلــة ورشاشــات قنــص61. 

https:// .2020/2/27 :57   القواعــد العســكرية الغربيــة فــي الشــرق األوســط، موســوعة اجلزيــرة، اتريــخ زايرة الرابــط
cutt.ly/Rr4glQk

58   األســباب وراء الخــاف الحــاد بيــن إســبانيا وبريطانيــا حــول جبــل طــارق، فرانــس 24، 2013/8/13، اتريــخ زايرة 
https://cutt.ly/gr4gbhA .2020/2/27 :الرابط

59   US ‘mystified’ over Gulf states’ position towards Qatar, AL JAZEERA, 21 Jun 2017. Accessed Feb 

27, 2020. https://cutt.ly/lr4gOZK

60   عبــد اهلــادي خلــف، القواعــد البريطانيــة الجديــدة فــي الخليــج، موقــع الســفر العــريب، 2014/12/31، اتريــخ زايرة 
https://cutt.ly/1r4gHpL .2020/2/27 :الرابط

https://cutt. .2020/2/27 :61   القاعــدة البريطانيــة فــي ســوريا.. الموقــع واألهــداف، اجلزيــرة، اتريــخ زايرة الرابــط
ly/Br4gZBv

https://cutt.ly/Rr4glQk
https://cutt.ly/Rr4glQk
https://cutt.ly/gr4gbhA
https://cutt.ly/lr4gOZK
https://cutt.ly/1r4gHpL
https://cutt.ly/Br4gZBv
https://cutt.ly/Br4gZBv
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خامسًا- القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة العربية
متلــك فرنســا قاعدتــني يف املنطقــة العربيــة؛ واحــدة يف جيبــويت واألخــرى يف اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، وتعــد القاعــدة الفرنســية فــي جيبوتــي هــي أكــرب قاعــدة هلــا يف اخلــارج، 
القاعــدة  هــذه  فرنســا يف  ومتتلــك  جنــدايً،  بنحــو 1450  هنــاك  اجلنــود  عــدد  ويقــدر 
طائــرات وســفناً حربيــة وعــرابت مدرعــة62. إضافــة إىل معســكر الســام يف اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، ويعــد أول قاعــدة عســكرية فرنســية حبريــة دائمــة يف اخلليــج، وُدشــنت 
فرنســي يف  حنــو 700 عســكري  هبــا  وينتشــر  عــام 2009،  أببوظــيب  زايــد  مينــاء  يف 
اإلمــارات، موزعــني بــني معســكر الســام والقاعــدة اجلويــة ابلظفــرة )32 كــم جنــوب 

غرب أبوظــيب(63.

سادسًا- القواعد العسكرية اإليطالية في المنطقة العربية
متتلــك إيطاليــا قاعدتــني عســكريتني يف املنطقــة العربيــة، ومثــل فرنســا فهمــا أيضــاً يف 
كل مــن اإلمــارات وجيبــويت، ومتثــل القاعــدة العســكرية اإليطاليــة يف جيبــويت أول وجــود 
لوجســي إليطاليــا خــارج حدودهــا، وفيهــا مــا يقــارب 300 فــرد مــن القــوات البحريــة 
اخلاصــة اإليطاليــة، تقــوم مبهمــة محايــة الســفن التجاريــة العابــرة للمحيــط اهلنــدي، إضافــة 
إىل نشــر املدربــني واملظليــني يف مقديشــو كجــزء مــن مهمــة التدريــب األوروبيــة ملصلحــة 
اجليــش الصومــايل، ويضــاف إىل ذلــك مهمــات »مكافحــة اإلرهــاب« وحفــظ الســام 

يف املنطقــة64.

سابعاً: القاعدة األسترالية في المنطقة العربية
تقــع قاعــدة املنهــاد اجلويــة األســرتالية علــى بعــد 24 كــم جنــوب ديب، وتعــرف ابســم 
عــام  العــراق  مــن  انســحاهبا  بعــد  القــوات األســرتالية  فيــه  »معســكر ابيــرد«، ومتركــزت 

62   Daly, John, Geostrategic position draws foreign powers to Djibouti, November 4, 2018, Ac-

cessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/Wr4gMFp

63   القواعد العسكرية الغربية في الشرق األوسط، مرجع سابق.
64   DJIBOUTI, FOREIGN MILITARY BASES ON THE HORN OF AFRICA; WHO IS THERE? WHAT ARE 

THEY UP TO?, JANUARY 2, 2019. Accessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/Ir4g4Lq

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/16501192-9266-439a-9b1d-91ab9e66f4a1
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/1f4185f4-e453-4e85-bf4a-47f344b0d813
https://cutt.ly/Wr4gMFp
https://cutt.ly/Ir4g4Lq
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نشــرها   2014 وأعلنت أســرتاليا عام  جنــدي.   500 بلغــت  دائمــة  بقــوات   2008
وحــدة مــن 600 عســكري كجــزء من التحالــف الدويل للحــرب علــى تنظيــم الدولــة65.

ثامنًا- القواعد العسكرية اليابانية في المنطقة العربية
القاعــدة األمريكيــة »ليمونــر«  قاعــدة عســكرية واحــدة وتقــع جبــوار  اليــاابن  متتلــك 
يف جيبــويت، وفيهــا حنــو 180 فــرداً مــن قــوات الدفــاع الــذايت الياابنيــة، ابإلضافــة إىل 
القــوات  دعــم  عمليــات  القاعــدة يف  هــذه  مهمــة  وترتكــز  هنــاك.  العســكرية  الثكنــات 

املنطقــة66. الســام يف  وحفــظ  واإلرهــاب  القرصنــة  ومكافحــة  البحريــة 

تاسعًا- القواعد العسكرية التركية في المنطقة العربية
وجلــت تركيــا جمــال التنافــس العســكري يف املنطقــة مــن خــال إنشــاء قواعــد عســكرية يف 

بعــض الــدول، وتتمثــل أمههــا فيمــا يلــي:

القاعدة العسكرية التركية في الصومال:
تعــد اثين قاعــدة عســكرية رمسيــة كبــرة لرتكيــا يف اخلــارج، ُأسســت يف 2015 وافتتحــت 
يف عام 2017 يف العاصمة مقديشو، وتستخدم لتدريب اجلنود الصوماليني للمساعدة 
يف قتــال مجاعــة الشــباب، ابإلضافــة إىل اســتخدامها أداًة لتوســيع النفــوذ الرتكــي يف القــرن 
اإلفريقــي، وإجــراء منــاورات عســكرية مشــرتكة مــع جيــوش املنطقــة. تضــم هــذه القاعــدة 
ثــاث مــدارس عســكرية وصــاالت نــوم ومســتودعات، تصــل تكلفتهــا إىل 50 مليــون 
دوالر علــى مــا مســاحته 1.6187 كيلومــرت مربــع، وفيهــا 200 ضابــط عســكري تركــي، 

كمــا أهنا تتســع لتدريــب حنــو 10500 جنــدي صومــايل يف آن واحــد67.

القاعدة العسكرية التركية في العراق:
علــى  متوزعــني  جنــدي،  يقدر الوجود الرتكي يف العراق بنحــو 3000  عــام  بشــكل 

65   القواعد العسكرية الغربية في الشرق األوسط، مرجع سابق.
66   رانيا أبو مشالة، مرجع سابق.

67   املرجع السابق.

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/703e9720-97de-4fbc-8f77-66a708bb51fc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/fdc4f31b-0226-45a0-bb1d-dd44070cbef4
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-16144
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-16144
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-16144
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-16144
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»كاين  قريــة  يف  مغاويــر  وكتيبــة  العــراق،  مشــال  »ابمــرين«  مطــار  يف  شــكل كتائــب 
ماســي«، وذلــك هبــدف أتمــني احلــدود ضــد منظمــة )PKK(، إضافــة إىل وجودهــم يف 
قاعدة »بعشــيقة« مشــال املوصــل، الــي يــدرَّب فيهــا مقاتلــون ســنة وبشــمركة كرديــة عراقيــة 

لقتــال تنظيــم داعــش68.
وأشــار رئيــس الــوزراء الرتكــي، عــام 2018، خــال مؤمتــر صحفــي مــع رئيــس احلكومــة 
العراقيــة حيــدر العبــادي إىل وجــود 11 قاعــدة عســكرية تركيــة داخــل العــراق، لكــن 
مثــة تقاريــر تشــر إىل أن العــدد احلقيقــي هلــذه القواعــد يصــل إىل أكثــر مــن 15 قاعــدة 

عســكرية، وبعضهــا يقــع علــى عمــق 30 كيلومــرتاً داخــل إقليــم كردســتان العــراق69.

القاعدة العسكرية التركية في قطر:
أنشــئت قاعــدة »الريــان« العســكرية الرتكيــة يف دولــة قطــر مبوجــب توقيع اتفاقيــة تعــاون 
عســكري يف 28 أبريل/نيســان 2014، بــني وزارة الدفــاع القطريــة ووزارة الدفــاع الرتكيــة. 
ويف القاعدة 90 جندايً اتبعون لفرقة طارق بن زايد الرتكية برفقة مدرعاهتم، وتستوعب 
القاعــدة 5000 جنــدي. حبيــث يــراد هلــا أن تكــون مقــرّاً لتدريبــات عســكرية مشــرتكة بــني 

اجليــش الرتكــي واجليــش القطري.
االتفاقيــة بشــكل عاجــل خال األزمــة اخلليجيــة  أقــر  الرتكــي  الربملــان  يشــار إىل أن 
2017، ونصــت االتفاقيــة علــى إمكانيــة نشــر متبــادل لقــوات بريــة تركيــة علــى األراضــي 

القطريــة وقــوات بريــة وجويــة قطريــة علــى األراضــي الرتكيــة70.

68   ÖZER, VERDA, What is Turkey doing in Iraq? October 08, 2016, Accessed Feb 27, 2020. https://

cutt.ly/pr4hhMW

69   القواعد العسكرية التركية في الخارج ومهامها، يب يب سي، 18 أغسطس/ آب 2019، اتريخ زايرة الرابط: 
Br4hbiV/ly.cutt//:https .2020/2/27

70   Turkey sends more troops to Qatar, December 27 ,2017, Accessed Feb 27, 2020. https://cutt.

ly/Tr4hIuR

http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/verda-ozer/what-is-turkey-doing-in-iraq-104733
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/verda-ozer/what-is-turkey-doing-in-iraq-104733
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1_2017%E2%80%9319
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1_2017%E2%80%9319
https://cutt.ly/pr4hhMW
https://cutt.ly/pr4hhMW
https://cutt.ly/Br4hbiV
https://cutt.ly/Br4hbiV
https://cutt.ly/Tr4hIuR
https://cutt.ly/Tr4hIuR
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القواعد العسكرية التركية في سوريا:
يوجد اجليــش الرتكــي حاليــاً يف الشــمال الســوري، إذ أســس 12 نقطــة مراقبــة عســكرية 
يف إطــار اتفــاق مناطــق خفــض التصعيــد الــذي ترعــاه روســيا وتركيــا وإيــران، حتولــت معظــم 
هــذه النقــاط إىل قواعــد عســكرية حقيقيــة يف عمــق ســوراي، مثــل القاعــدة الواقعــة قــرب 
بلــدة مــورك وســط ســوراي وعلــى بعــد 88 كيلومــرتاً عــن احلــدود الرتكيــة، إضافــة إىل عــدد 
مــن القواعــد العســكرية يف مناطــق البــاب وجرابلــس وإعــزاز وعفريــن، وهــي مناطــق واقعــة 

علــى احلــدود الرتكيــة الســورية، وتســيطر عليهــا تركيــا وتديرهــا مــع قــوى املعارضــة71.

عاشرًا: القواعد العسكرية اإليرانية في المنطقة العربية
تعتمــد إيــران علــى سياســة متويــل حلفــاء ودعمهــم أكثــر مــن اعتمادهــا علــى افتتــاح 
قواعــد عســكرية اتبعــة هلــا، إذ تدعــم إيــران قــوات حــزب هللا يف لبنــان، وحركــة احلوثــي 
يف اليمــن، إضافــة إىل قــوات شــيعية يف العــراق، وحاليــاً تضــع ثقلهــا العســكري يف دعــم 
حليفهــا العلــوي يف ســوراي، وتشــر تقاريــر إىل أن الوجــود اإليــراين يف ســوراي غــر معــروف 

العــدد ابلضبــط، لكــن خبصــوص القواعــد العســكرية فإهنــا تنتشــر كالتــايل:

القاعدة الدائمة:
تقــع خــارج منطقــة الكســوة 14 كــم جنــويب دمشــق، وعلــى بعــد حنــو 50 كــم مــن 

احملتلــة. اجلــوالن  مرتفعــات 

قاعدة مطار السين:
مطــار عســكري يقــع مبحافظــة ريــف دمشــق، علــى بعــد 140 كيلومــرتاً جنــوب غــرب 

مدينــة تدمــر وعلــى بعــد 90 كيلومــرتاً مشــال شــرقي دمشــق.

البيت الزجاجي:
71   القواعد العسكرية التركية في الخارج ومهامها، مرجع سابق.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2018/3/1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7


48

القواعد العسكرية في منطقة الشرق األوسط  |   بين الدور العسكري وتشابك المصالح

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

مكاهنــا يف مطــار دمشــق الــدويل، وتعــد املقــر الرئيســي للحــرس الثــوري اإليــراين داخــل 
مطــار دمشــق الــدويل، وتســيطر إيــران مــن خاهلــا علــى إمــداد خمتلــف املناطــق الســورية 

ابملقاتلــني.

قاعدة حلب:
تعد مقر امليليشيات الي تستقدمها إيران إىل سوراي.

قاعدة للصواريخ:
ذكــرت شــبكة »فوكــس نيــوز« األمريكيــة أن الصــور الــي التقطتهــا األقمــار االصطناعيــة 
بـَنَــت قاعــدة عســكرية دائمــة قــرب دمشــق وفيهــا منشــآت  تكشــف عــن أن »إيــران 

تســتخدم لتخزيــن صواريــخ قــد تطــال مجيــع أحنــاء إســرائيل«.

قاعدة القنيطرة:
أنشــأ تلــك القاعــدة اإليرانيــة يف القنيطــرة احلــرس الثــوري اإليــراين، ومت توطــني العديــد مــن 

عائات أعضاء امليليشــيات من العراق وإيران وأفغانســتان يف حميطها72.

حادي عشر: القاعدة العسكرية الباكستانية في السعودية
قد تبدو هذه القاعدة أقرب للقواعد الي يقتصر دورها على االستفادة من اخلدمات 
اللوجســتية يف ظل التبادل والتعاون بني البلدين، إذ ليســت هناك قاعدة عســكرية اتبعة 
لباكســتان ابملعــى احلــريف، لكــن الوجــود العســكري الباكســتاين يف الســعودية ومهامــه 
الــي يقــوم هبــا وفقــاً لاتفاقيــات الثنائيــة بــني البلديــن يشــر إىل وجــود مــا يشــبه القاعــدة 

العســكرية الباكســتانية يف الســعودية.
ترجــع العاقــات الســعودية الباكســتانية إىل العــام 1969، عندمــا ســاعدت ابكســتان 

72   روميــو موســى، هــذه هــي خريطــة القواعــد العســكرية اإليرانيــة فــي ســوريا، أخبــار اآلن، 10 مايــو/أاير 2018، 
https://cutt.ly/qr4hGLh .2020/2/27 :الرابــط اتريــخ زايرة 

https://cutt.ly/qr4hGLh
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الســعودية يف إنشــاء وبنــاء أول طائــرات مقاتلــة هلــا إلحبــاط عمليــات االقتحــام الــي 
اليمــن. كمــا  مــع  اجلنوبيــة  احلــدود  مــن  اســتهدفت هبجــوم  حــال  هلــا يف  تتعــرض  قــد 
نشرت ابكســتان ما يقارب 15000 جندي ابكســتاين يف الســعودية، ورحبت ابلطرح 
الســعودي حــول إعــادة تشــكيل حتالــف ضــد اإلرهــاب، وأعلنــت انضمامهــا إليــه، وترتــب 
علــى ذلك طلب الرايض مــن ابكســتان إرســال جنــود وطائــرات وســفن حربيــة، مــع أمهيــة 
أمــي ســعودي- ابكســتاين يقضي بوجود 1000 جنــدي  اتفــاق  اإلشــارة إىل وجــود 

ابكســتاين برتبــة مستشــار يف الســعودية وابقــي دول اخلليــج73.

ثاني عشر- القواعد العسكرية العربية في المنطقة
علــى الرغــم مــن احتشــاد القواعــد العســكرية يف املنطقــة العربيــة وتعــدد خلفياهتــا وهوايهتــا 
فليــس للــدول العربيــة أي قاعــدة خــارج حدودهــا، عــدا اإلمــارات الــي متلــك قاعــدة 

عســكرية واحــدة يف دولــة أرض الصومــال غــر املعــرتف هبــا دوليــاً.
أنشــأت اإلمــارات هــذه القاعــدة العســكرية يف مدينــة بربــرة الصوماليــة علــى ســاحل 
اهلــدف مــن  خليــج عــدن، وبــدأ تشــغيلها يف يونيو/حزيــران مــن عــام 2019، وكان 
إنشائها محاية التجارة املارة عرب مضيق ابب املندب، وتدريب خفر السواحل يف أرض 
الصومــال، وتبلــغ مســاحة هــذه املنشــأة 42 كيلومــرتاً مربعــاً وتتألــف مــن قاعــدة حبريــة 
وممريــن متوازيــني، يشــار إىل أن منطقــة بربــرة تقــع علــى بعــد أقــل مــن 300 كيلومــرت إىل 

اجلنــوب مــن اليمــن74.

73   Shams, Shamil, Examining Saudi-Pakistani ties in changing geopolitics, August 30, 2016, Ac-

cessed Feb 27, 2020. https://cutt.ly/Vr4hXDi

74   جمهوريــة أرض الصومــال: ال يعتــرف بهــا أحــد وتقيــم بهــا اإلمــارات قاعــدة عســكرية، يب يب ســي، 25 أغســطس/
https://cutt.ly/br4h13x .2020/2/27 :آب 2019، اتريخ زايرة الرابط

https://www.arabnews.com/node/1453816/saudi-arabia
https://tribune.com.pk/story/1049472/ambiguity-persists-pakistan-still-clueless-about-role-in-saudi-coalition-front-page/
https://tribune.com.pk/story/1049472/ambiguity-persists-pakistan-still-clueless-about-role-in-saudi-coalition-front-page/
https://www.dw.com/en/examining-saudi-pakistani-ties-in-changing-geopolitics/a-19512946
https://cutt.ly/Vr4hXDi
https://cutt.ly/br4h13x
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خاتمة
مــن خــال العــرض الســابق يتضــح أن منطقــة الشــرق األوســط أتخــذ النصيــب األكــرب 
مــن متركــز واحتشــاد القواعــد العســكرية ملختلــف القــوى الدوليــة واإلقليميــة؛ نظــراً ألمهيتهــا 
اجليوسياســية، كمــا يتضــح أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أتخــذ نصيــب األســد مــن 
حيــث انتشــار تلــك القواعــد وعددهــا، وهــو أمــر يرتبــط بسياســة »الــردع عــرب االنتشــار« 
الــي تــروم مــن خاهلــا احلفــاظ علــى هيمنتهــا العســكرية علــى مســتوى عاملــي. ابملقابــل 
نــرى رغبــة روســية كبــرة يف اســتعادة نفوذهــا علــى مســتوى عاملــي مــن خــال سياســة 
دعمهــا بقــوة حللفائهــا التقليديــن؛ كســوراي، وســعيها لتمديــد نفوذهــا يف مناطــق جديــدة 
كليبيــا مــن خــال تقــدمي الدعــم لقــوات حفــرت، وقــد يتطــور األمــر إىل إنشــاء قواعــد 

عســكرية.

مــن جهــة أخــرى أييت إنشــاء كلٍّ مــن اليــاابن والصــني قواعــد عســكرية- علــى الرغــم 
مــن اهتمامهمــا ابملصــاحل االقتصاديــة بشــكل رئيســي- ليعــزز مــن قدرهتمــا يف محايــة 
قاعــدة  متلــك ســوى  ال  الصــني حاليــاً  أن  مــن  الرغــم  االقتصاديــة، وعلــى  مصاحلهمــا 
عســكرية واحــدة يف جيبــويت، فإنــه نظــراً حلالــة التنافــس االقتصــادي بينهــا وبــني الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة قــد تلجــأ إىل إنشــاء قواعــد عســكرية أخــرى هبــدف محايــة مصاحلهــا 
مــن التهديــدات اخلارجيــة. أمــا ابلنســبة إىل القــوى الكــربى األخــرى، كفرنســا وبريطانيــا، 
فحضورمهــا العســكري ضعيــف، وهــذا راجــع إىل الرتكــة االســتعمارية مــن جهــة، وموقعهمــا 

يف العاقــات الدوليــة مــن جهــة أخــرى.

الرتكــي تركــز يف بداايتــه يف  العســكري  فــإن احلضــور  القــوى اإلقليميــة  وفيمــا خيــص 
املناطــق احلدوديــة مــع ســوراي والعــراق ألغــراض دفاعيــة تتعلــق ابحلــرب علــى حــزب العمــال 
الكردســتاين بشــكل خــاص، وأيضــاً خماطــر تدفــق الاجئــني الســوريني يف حــال ســيطرة 
نظــام األســد علــى إدلــب، ولكنــه أخــذ منحــى آخــر حنــو التنافــس اإلقليمــي والــدويل بعــد 
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أتسيســها لقاعــدة عســكرية يف قطــر، وظهــور تصرحيــات رمسيــة تفيــد أبهنــا ستنشــئ قاعــدة 
عســكرية أخــرى يف ليبيــا بنــاًء علــى االتفاقيــة األمنيــة بــني البلديــن.

أما ابلنسبة إىل إيران فإن سياستها لدعم حلفائها يف خمتلف الدول العربية أتيت ضمن 
سياســة احلفــاظ علــى نفوذهــا اإلقليمــي مــن خــال املنــاورة السياســية مبختلــف امللفــات 
األمنيــة يف املنطقــة، وقــد يكــون الســبب األبــرز يف اعتمادهــا علــى هــذه الوســيلة بــداًل مــن 
إنشــاء قواعــد عســكرية مباشــرة هــو التكلفــة املاليــة الكبــرة الــي يتطلبهــا إنشــاء القواعــد 
العســكرية، وهــو مــا ســيثقل كاهلهــا، خصوصــاً يف ظــل العقــوابت الدوليــة املفروضــة 

عليهــا.
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مركــز مســتقل غــر رحبــي، يُعِــّد األحبــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــرب تكنولوجيــا االتصــال، إســهاماً 

منــه يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــر املبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

املســامهة يف رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــر االســرتاتيجي يف اجملتمعــات 
العربيــة

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خال إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تنــاول قضــااي التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضــرورايت التعايــش الســلمي، 

واملشــاركة الفاعلــة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



مجاالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األبحاث والدراسات: 
العلميــة يف جمــاالت  املنهجيــة  الدراســات واألحبــاث وفــق  إعــداد  املركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: املركــز،  ختصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسامية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسامي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية واألهلية، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضــااي الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

د املهــارات. ابلتعــاون مــع كادر علمــي حُمــرتف وُمتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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