
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جوار الص�الحضور العسكري األمرييك يف 

 

 

كافة   فيه  ويدخل  األبحاث،  ومراكز  الدولية  القرار  مراكز صنع  اإلهت�م يف  حاليا  األمرييك  ـ  الصيني  الرصاع  يأخذ 

 العوامل املؤثرة عىل الصعيد العاملي.

ـ   الصيني  الرصاع  تصبح شبه مت�هية يف يرتكز  بحيث  متشابكة بشكل عميق  أساسيه  نقاط  ثالث  األمرييك حول 

 عملية صنع وأخذ القرارات.

 

  .االقتصاديالنقطة األوىل: التنافس  •

  .النقطة الثانية: التنافس العسكري •

  اإلقتصادية.شبكة العالقات الدولية ب� التحالفات العسكرية، والرشاكات النقطة الثالثة:  •

تسبب   الصيني  لإلقتصاد  الرسيعة  النمو  ونسبة  اإلقتصادية،  الصينية  اإلندفاعة  أن  الجميع  عند  الواضح  من  بات 

من الدول   حالة  لكافة  عامليا    الذعر  األول  املركز  يحتل  من  نحو  الطريق  املتحدة، ويف  للواليات  وباألخص  الكربى 

 صدام العسكري. ال هناك العديد من األحداث التي قد تقع وأبرزها

نظرية ماهان  "  وب�  يقول  " ألفرد  الذي  األمريكية  البحرية  اإلسرتاتيجية  البحرية  "  :أب  األساطيل  كل  هدف  بأن 

التجارة وخطوط  التجارة  ح�ية  يقول"الحربية  الذي  الصيني  تسو  صن  وب�  حرب "  :،  دون  من  العدو  بإخضاع 

بدأ التنافس األمرييك الصيني وبقوة عىل كل املستويات، ومعها محاوالت    "أفضل من كسب مائة معركة عسكرية

الهادىء وباألخص منطقة بحر الص�  الرتكيز األمرييك إىل املحيط  الصيني وتحول  الواليات املتحدة بكبح الصعود 

ن الحادي والعرشين بأن القر  2011عام  هيالري كلينتون يف عهد أوباما الجنويب، وأعلنت وزيرة الخارجية األمريكية

الهادىء   املحيط  القرن و هو قرن  العظمى يف  القوة  الهادىء هي من ستحدد من هي  املحيط  السيطرة عىل  إن 

املتحدة عليه قد جعلتها ترتبع  الواليات  املايض كان قرن األطليس وكانت سيطرة  القرن  أن  الواحد والعرشين مبا 

 عىل عرش السيطرة العاملية.  

 



 : واالحتواء التحض�ات للردع

 

األمريكي�اإلسرتاتيجيو تحدث   ان  العقد  أن  عىل  عىل    السيطرة  تحديد  يف  الفاصل  هو  والنقطة  الهالحايل  دىء 

املركزية فيه هي منطقة بحر الص� حيث املمر التجاري األهم عامليا، وألجل ذلك نظم املعهد الدويل للدراسات  

دولة من منطقة آسيا واملحيط   30مقرا له مؤمترا يف سنغافورة ضم  الذي يتخذ من لندن    2012اإلسرتاتيجية عام  

بأن آنذاك  األمرييك  الدفاع  وزير  بانيتا  ليون  رصح  وقد  بإعادة  :    الهادىء،  سنقوم  األمريكية  "  للقوات  التوازن 

الهادى واملحيط  آسيا  منطقة  إىل  الحربية  سفنها  غالبية  أمريكا  البوارج  وستنقل  معظم  وسننرش  والطرادات،  ء 

   "2020والغواصات واملدمرات والسفن القتالية الساحلية بحلول 

أسرتايل    2010منذ   ـ  أمرييك  عسكري  فريق  وتكثيف  عىل  عكف  املشرتك،  العسكري  التعاون  لزيادة  التخطيط 

  للص�الحضور العسكري األمرييك يف أسرتاليا، والتحض� لكبح جموح الص� ووضع خطط إلغالق املنافذ البحرية  

اختيار موانئ مدن "ب�ث" و"داروين" و "بريسبان" كقواعد بحرية إليواء حامالت الطائرات األمريكية املجهزة   وتم

 . بالسالح النووي 

بإجراء مئات املناورات العسكرية يف املياه القريبة    2010عززت البحرية األمريكية حضورها بشكل قوي جدا منذ  

  2011هادىء وجنوب رشق آسيا وصل عدد املناورات عام  الصينية ومختلف مناطق املحيط المن املياه اإلقليمية  

اىل سنوات   17  فقط  العرش  خالل  اإلقليمي�  الحلفاء  مشاركة  مع  مطرد  بشكل  املناورات  عدد  وازداد  مناورة، 

 . املاضية 

الصينية   الصواريخ  من  األمرييك  التخوف  الدم وبسبب  اىل  األمريكية  البحرية  ب�  عمدت  عملها  أسلوب  يف  ج 

 حامالت الطائرات والجزر الصغ�ه.  

" عن أن    سأحد أمراء ليختشتاين ومؤسس موقع "جيوبوليتكال انتليجنس رسفيس   كتب األم� مايكل  2016عام   

البحرية وكذلك  " الحفاظ عىل مجانية املمرات  الواليات املتحدة من تواجدها يف بحر الص� والهادىء هو  هدف 



آسيا   يف  والسيايس  العسكري  التوازن  مستوى  عىل  بأنها  " الحفاظ  تشعر  باتت  التي  الص�  حفيظة  أثار  ما  وهذا 

محاطة بسلسلة حلفاء الواليات املتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية يف الش�ل إىل سنغافورة يف الجنوب وبسبب  

ق إمداد  عملية  الص�  فعلت  الذلك  من  كب�  بعدد  البحرية  املستويات    قطعواتها  كافة  عىل  وتطويرها  البحرية 

العددي    وأصبحت الصعيد  األد� عىل  الحد  األمريكية يف  للبحرية  تهديدا  الصينيه  بحيث  تشكل  البحرية  تفوقت 

، يضع قادة البحرية األمريكية أمام أعينهم خطط    293  سفينة مقابل   350عىل البحرية األمريكية ب    بعدد قطعها 

البحرية  بها بدون أد� شك، ويصنف موقع  الصينية كوضع    املنافسة مع  الفوز    " غلوبال سكيوريتي"يومي يجب 

يف األمريكية  القوات  بأنها  وجود  املتحدة  الواليات  إلسرتاتيجية  اساسية  عناوين  ثالثة  تحت  والهندي  :    الهادىء 

 . للردع، وخط دفاع أمامي، ودعم للحلفاء

الحرب   بعد  ما  منذ  املتحدة  الواليات  يسمى  إعتادت  ما  استخدام  عىل  املقدسة"العاملية  القواعد   "األماكن  أي 

 . واملوا�ء واملراكز اللوجيستية التي تكون بعيدة عن متناول العدو

وبقاء  مكثفة ومدمرة  لهج�ت صاروخية  ستتعرض  واألساسية  الرئيسية  فالقواعد  مختلف  فالوضع  الص�  مع  أما 

 الحرب عامل أسايس يف كسب الحرب بأكملها. هذه القواعد يف األيام األوىل من 

 فالقواعد األمريكية يف غرب الهادىء تنقسم إىل ثالثة أنواع:  

وقاعدة كادينا الجوية  وهي مخصصة للتمركز والتخزين مثل قاعدة أندرسن يف غوام  :  رئيسية  قواعد اسرتاتيجيةـ  1

 يف جزيرة أوكيناوا اليابان. 

األمامية2 العمليات  قواعد  من  مهم:  ـ  كمية صغ�ة  مع  الرئيسية  اإلسرتاتيجية  للقواعد  والح�ية  الدعم  توف�  تها 

 األفراد واملعدات مثل ميناء سيمباونغ يف سنغافورة. 

األمني3 التعاون  مواقع  إليها  :  ـ  الوصول  األمريكي�  ويستطيع  للحلفاء  التابعة  والبحرية  الجوية  القواعد  هي 

   إلسرتالية.كالقواعد اواستخدامها يف حالة الحرب 

القواعد اليابانية هي األهم بالنسبة للواليات املتحدة وباألخص قواعد "أوكيناوا ـ يوكوسوكا ـ وساسيبو " بسبب   

للقوات   التكتييك  النطاق  تقع ضمن  وكلها  وشا�ن  وزانغزو  كشنغهاي  فيه  أساسيه  ومدن  الصيني  الرب  من  قربها 

 الجوية يف قاعدة أوكيناوا. 

اقاعدة   موقع  أهم  هي  غوام  يف  أسياأندرسون  يف  األمريكية  للقوات  يف  الهادىء  و   سرتاتيجي  قاعدة  أكرب  وهي 

  66املحيط بحيث لها القدرة عىل استيعاب عدد كب� من الطائرات وفيها أكرب مخازن السالح وأكرب مخزن للوقود  

ايام بين� من الساحل األمرييك  5اىل  3� مليون غالون، وتستغرق رحلة حامالت الطائرات من غوام اىل تايوان ما ب

   يوما 17

 الوقت والجغرافيا ومسافات القتال:  

الهادىء  املحيط�  منطقة  يف  حركتها  يف  اإلعتبار  بع�  األمريكية  القوات  تضعها  التي  األساسية  املفاصل  هذه 

 باكوم". " والهندي

سلسلة    اسرتاتيجيت� كخط� دفاعي� يجب منع الص� من تجاوزه� أي قت�  تقسم منطقة غرب الهادىء إىل منط

التي تضم بحر الص� الرشقي، وبحر  اليابان مرورا عرب جزر رويك وتايوان والفلب�    ساسبيو  تبدأ من  الجزر األوىل 

 الص� الجنويب.



   جنوبا.وسلسلة الجزر الثانية التي تبدأ من يوكوسوكا يف اليابان مرورا بجزر ماريان اىل غوام وجزر كارول� 

هذين الخط� يعتربان ضمن املهمة األساسية لبحرية الواليات املتحدة من ناحية إعتباره� خطوط دفاعية عن   

إن اإلنتشار األمرييك عىل هذين الخط� يضمن ط حصار للص� اثناء أي عمل عسكري، و الواليات املتحدة وخطو 

الجغرافية  البقع  وحرص  العاملة  للقوى  املسافة  تقص�  إىل  إضافة  إستهدافها  يجب  التي  لألماكن  الوصول  رسعة 

 لألع�ل الحربية. 

 

 

 ىل صعيد وضعت الواليات املتحدة اسرتاتيجيت� واحدة خاصة بالتوازن العسكري مع الص�" الحفاظ ععىل هذا ال

تفوقها العسكري" وثانية بإدارة العالقات مع الحلفاء " نرش القواعد " مبا أنها شيئا فشيئا تفقد تواجدها القاري يف  

داخل آسيا لذا عليها اإلعت�د عىل حلفائها التقليدي� يف محيط آسيا من اليابان إىل أسرتاليا وفي� ييل جدول عن 

 باكوم" . يف منطقة الهادىء والهندي "  األساسية القواعد األمريكية

 

 

 

 



 :  اليابان

 

 

 

 % من ارايض جزيرة اوكيناوا20تحتل القواعد االمريكية مساحة 

ـ قاعدة "فوتين�" يف جزيرة أوكيناوا وهي قاعدة جوية ملشاة البحرية وفيها قسم مخطط لقوات األمم املتحدة،    1

 قاتلةتضم مجموعه من طائرات املراقبة والتجسس ومجموعة من الطائرات امل



ـ قاعدة كادينا الجوية أكرب القواعد الجوية للواليات املتحدة يف املحيط الهادىء يشار إليها بأنها حجر الزاوية يف   2

 املحيط الهادىء 

مراقبة    3 قاعدة  وهي  املتحدة،  والواليات  اليابان  ب�  مشرتكة  قاعدة  هونشو  جزيرة  يف  الجوية  ميساو  قاعدة  ـ 

 للفضاء

   الجوية قرب طوكيو ـ فوساـ قاعدة يوكوتا  4

 ـ قاعدة توري يف اوكيناوا تابعة للجيش األمرييك وهي محطة أساسية يف اليابان 5

 ـ قاعدة فورت بوك� قاعدة صغ�ة للجيش يف اوكيناوا يستخدمها سالح اإلشارة 6

 ـ محطة ايواكو� الجوية لسالح البحرية يف نيشييك 7

 قاعدة لدعم العمليات اللوجستية : يف جزيرة كيوشو ـ قاعدة ساسيبو8

 ـ قاعدة يوكوسوكا يف خليج طوكيو أهم القواعد األمريكية يف اليابان  9

ـ قاعدة أتسوجي البحرية يف كاناغاوا أكرب منشأة للبحرية األمريكية عىل املحيط الهادىء وأول منشأة بحرية  10

 أنشأتها الواليات املتحدة يف اليابان 

ـ قاعدة ميساوا لسالح الجو التابع للبحرية يف جزيرة هونشو يشارك يف هذه القاعدة سالح الجو األمرييك وهي 11

 قاعدة دعم وتذخ� ووقود ومحطة استخبارات  

 

 كوريا الجنوبية: 

 

 



التهدي أن  إعتبار  عىل  البحرية  مشاة  للجيش  قواعد جوية، ومعسكرات  الجنوبية هي  كوريا  القواعد يف  د  معظم 

 األويل يأيت من كوريا الش�لية. 

 ميل عن سيول  150عىل ساحل البحر األصفر تابعة لقيادة القوات الجوية وتبعد : قاعدة كونسان الجوية 

 قاعدة أوسان الجوية يف سونغتان

جندي من الجيش األمرييك مع عدد من جنود كوري� معين� داخل الجيش األمرييك   1200يضم  :  معسكر كارول

 يطلق عليهم إسم "كاتوسا"، ويستضيف املعسكر أفراد مدني� من وزارة الدفاع األمريكية . 

 .معسكر ايغل

 . معسكر همفريز

 معسكر ستانيل: قرب املنطقة املنزوعة السالح ما ب� الكورييت�

 .ويفمعسكر ه

الثانية  املشاة  فرقة  خاصة  قوات  كييس:  يف    قاعدة  الكورية  الحرب  خالل  استخدمت  التي  األساسية  القواعد  من 

 الهج�ت املضادة لجيش املتطوع� الصيني�

 . الجوية  16قاعدة ك 

 نيون  هي أهم قاعدة تديرها الواليات املتحدة األمريكية يف كوريا الجنوبية بناها اليابا يو إس جي يونجسان:

 . قاعدة بوسان

 

:  الفليب�

 



الجزيرة، والتي تتمتع مبوقع اسرتاتيجي    قاعدة أنطونيو باوتيستا الجوية: تقع بالقرب من عاصمة مقاطعة باالوان

 بالقرب من جزر سرباتيل املتنازع عليها يف بحر الص� الجنويب. 

حوايل   بعد  عىل  الجوية  القاعدة  تقع  الجوية:  الباسا  وقد    40قاعدة  مانيال،  الفلبينية  العاصمة  غرب  ش�ل  ميالً 

 ية الثانية. شيدها يف األصل سالح الجو بالجيش األمرييك قبل الحرب العامل

فورت ماجسايساي: يف جزيرة لوزان هي أكرب منشأة عسكرية يف الفليب�، وإحدى معسكرات التدريب األساسية  

 للجيش الفليبيني. 

 . قاعدة لومبيا الجوية: تقع القاعدة الجوية يف جزيرة مينداناو الجنوبية ، وفيها مطار مد� 

 

 :  سنغافورة

هي من  ، ومقر إلدارة سفن القتال الساحلية، لألسطول يف املحيط� الهندي والهادىء  قاعدة دعم  منشأة سيمباوانج

عام   اإلنشاء  الحديثة  الطائرات،تم    ،1992القواعد  حامالت  لتستوعب  مخصصة    توسيعها  مهمه  منشآت  وفيها 

 ميل مربع.  51لصيانة القطع البحرية تحتل مساحة 

 

 :  قاعدة غوام

 

الجوية وقاعدة مارينا البحرية تم دمج هات� القاعدت� ضمن قاعدة واحدة عىل ميناء أبرا تضم قاعدة أندرسون  

 2009عام 



عام   إنشاؤها  تم  الجوية:  أندرسون  للقاذفات    1945قاعدة  العامل  يف  أمريكية  قواعد  أربع  من  واحدة  هي 

 اإلسرتاتيجية. 

 % من أرايض الجزيرة 29مساحة  القواعد االمريكية تحتل

 

 جزر مارشال:  

الفضائية، قاعدة صواريخ بالستية ودفاع   قاعدة رونالد ريغن: يف جزيرة "كواجال� أتول" موقع إطالق للصواريخ 

وتتبع   األجنبية  الفضائية  الصواريخ  إطالق  وعمليات  الفضايئ  للتتبع  "تراديكس"  راداري  نظام  وفيها  صاروخي، 

م الفضايئ، ونظام راداري "الت�" لتتبع الصواريخ الباليستية العابرة  ذات املدار املنخفض والحطا  االصطناعيةاألق�ر  

الصواريخ  عن  الدقة  عالية  بيانات  يعطي  "ألكور"  ونظام  والبعيد،  العايل  املدار  ذات  الصناعية  واألق�ر  للقارات 

 وكذلك عن حجم وشكل األق�ر الصناعية. 

 

 :  هاواي

 

قاعـ  1 هاواي:  يف  هونولولو  يف  هاربور  الب�ل  منطقة  لعمليات  ومراقبة  دعم  لصيانة  دة  حوض  األقىص،  رشق 

 الغواصات، وتضم قاعدة هيكام الجوية. 

 مخصصة للتدريبات الجوية : وا�انالو قاعدة بيلوز الجوية يفـ 2

هونولولو: ـ  3 يف  شافرت  قاعدة    فورت  الههي  املحيط  لقيادة  و رئيسية  األمرييك،  للجيش  قاعدة  ادئ  أقدم  هي 

  1907اسست عام  جزيرة أواهو يف هاوايعسكرية يف 

 منشأت للتدريب واملناورات وتجربة وإختبار أنظمة الدفاع الكيميايئ البيولوجي  :   قاعدة سكوفيلدـ 4



 

قاعدة غ� نشطة كانت مصممة للدفاع عن هاواي كخط دفاع ساحيل تحولت حاليا  :  قاعدة فورت دي روسيسـ  5

امل العسكرية  املعارض  من  مجموعة  للدراسات  إىل  الهادىء  واملحيط  آسيا  مركز  حاليا  وتضم  للجمهور،  فتوحة 

 األمنية.  

 قاعدة بوهاكوال: أكرب منشأة أمريكية للتدريب يف منطقة املحيط الهادىء ـ 6

مهمته األساسية دعم القوات يف املحيط الهادىء ومحطة لطائرات اإلنذار والرادار، وهو  :  مطار ويلر العسكريـ  7

 كاالت تابعة لوزارة الدفاع. مقر لبعض الو 

   محطة ماوي: تابعة لخفر السواحل مسؤوليتها كامل سواحل هاوايـ 8

 ضخمه، هي املسؤولة عن أنظمة اإلتصاالت يف املحيط الهادىء   اتصاالتقاعدة  قاعدة أن يس يت أي أم أس باك:ـ 9

   االعرتاضيةمخصصة لصواريخ ثاد : قاعدة باركينغ ساندز ـ 10

منشأة كونيا يف أوهايو هاواي: مقر للنشاط اإلستخباري والتجسيس واإلتصاالت وهي املنشأة التي خدم فيها  ـ  11

 . ادوارد سنودن

 

 :  دييغو غارسيا 

 

جيستيس" "كامب  البحرية  قاعدة  :  القاعدة  هي 

مطار  فيها  أقامت  التي  الجوية  القوات  مع    امشرتكة 

تتبع  ضخ� ومنشأة  متطورة،  رادار  ومنظومة   ،

ال   مبنظومة  أس"فضايئ"خاصة  يب  تصاالت،  واإل   جي 

وهي يف ذات الوقت قاعدة دعم لألساطيل اإلقليمية  

 والغواصات. 

للبحرية   كليا  تابعة  غارسيا  دييغو  كانت  األصل  يف 

الربيطانية ومنذ عام   أصبحت مشرتكة    1971امللكية 

معسكرات  أحد  وفيها  األمريكية،  البحرية  مع 

 اإلعتقال الرسية التابعة ل" يس أي أيه"

 www.militarybases.com: املصدر

 

 

 

http://www.militarybases.com/


 :  منظومة الرادارات والدفاع الصاروخي األمرييك يف املحيط الهادىء

 تدار منظومة الدفاع الصاروخي األمريكية من قواعد أرضية يف ألسكا ويف كاليفورنيا. 

منت   عىل  دي  أم  يب  أيجس  نظام  األمريكية  القوات  منها    ة سفين  33تنرش  خصص  النظام  هذا  سفينة    17تحمل 

اتخذ قرار بتجهيز سفين� إضافيت� ليصبح العدد بعد اإلنتهاء من التجهيز    2018يف عام  ألسطول املحيط الهادىء و 

 سفينة.   19

 . ة سفين 57زيادة عدد السفن التي تحمل منظومات الدفاع الصاروخي إىل  2019تقرر يف ميزانية 

 من هذه السفن تتموضع يف ب�ل هاربر يف هاواي، وخمسة يف يوكوسوكا اليابان  4

مع   :هاواي  اإلسرتاتيجية  الهج�ت  للدفاع ضد  ميدكورس مصمم  اسم  تحمل  اسرتاتيجي  دفاع صاروخي  منظومة 

، أن ينرش منظومة رادار متطورة ذات مدى أبعد  2023ميل، ومقرر يف عام    2500نظام راداري "أكس باند" مداه  

   إضافة ملنظومة ثاد

 تم نرش منظومة ثاد   :غوام 

 ، ومنظومة أيجيس املحمولة عىل السفن 3منظومة ثاد، باترييوت باك : كوريا الجنوبية

 منظومة أيجس املحمولة عىل السفن وكذلك منظومة أيجيس أرضية : اليابان

   3منظومة ثاد باك 

 منظومة رادار لإلنذار املبكر  

 منظومة أيجس املحمولة عىل السفن  و منظومة رادار لإلنذار املبكر : اسرتاليا

آسيا    "جابباين  "محطة   منطقة  يف  الباليستية  الصواريخ  إطالق  ومراقبة  التجسسية  الصناعية  األق�ر  إلدارة 

 واملحيط الهادىء، إضافة لكونها مقر القيادة والسيطرة لإلتصاالت العسكرية األمريكية

أن آر  أوو  األه:  جي  تحديد  عىل  القدرة  لديها  النائية  األماكن  يف  وضعت  املبكر  لإلنذر  رادار  ضمن  شبكة  داف 

 . كيلومرت 3000مساحة 

 إضافة للمنظومات الدفاعية األمريكية هناك املنظومات الخاصة بالحلفاء وأغلبها من طراز ثاد وباتريوت.

 

 إختصار: 

 Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) 

Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) 

www.armscontrol.org 

  

 

http://www.armscontrol.org/


 والقاذفات اإلسرتاتيجية: اإلنتشار النووي 

األسلحة النووية التي تنرشها الواليات املتحدة يف املحيط الهادىء تعتمد عىل دوريات تقوم بها غواصات تحمل  

الدوريات الرادعة، وهذه الغواصات ال تزور القواعد األمريكية يف صواريخ باليستية مع رؤوس نووية تحت عنوان  

الهادىء وال قواعد الحلفاء، لكن يف الفرتة األخ�ه قررت البحرية األمريكية بإجراء إستعراض للقوة بالقيام بزيارة 

 الش�لية. بعد التهديدات الكورية  2016موا�ء أجنبية ملره أو مرت� كل عام ومنها إىل جزيرة غوام عام 

  78وعددها    52طائرة ويب    20وعددها    " الشبح"متتلك الواليات املتحدة قاذفات اإلسرتاتيجية من طراز يب تو أي

% منها مخصصة ملهام نووية مبوجب خطط الحرب النووية ومن ب� القواعد التي تنرش فيها هذا النوع  60  قاذفة 

   .من الطائرات جزيرة غوام، ودييغو غارسيا

 : اإلسرتاتيجي االستطالعطائرات 

توفر هذه الطائرات املراقبة واإلستطالع    2013ادخلت اىل الخدمة عام    737طائرة من نوع بوينغ    20  اىل  16هناك  

 لكامل منطقة عمل األسطول وهي مزودة بطوربيدات مضادة للغواصات وللسفن. 

  

 

 القوات البحرية األمريكية يف ال " باكوم":  

 السابع:األسطول 

 

 



ناحية البقعة    هم أسطول يف البحرية األمريكية، أوالتقع هذه املنطقة ضمن مهام األسطول السابع األمرييك وهو أ 

مليون كلم مربع، ثانيا من ناحية املهام املوكل بها، ثالثا من ناحية    162وهي حوايل  الجغرافية التي يسيطر عليها  

 ارات.القوات والقطع البحرية والقواعد واملط

البحرية سواء  القطع  الحلفاء، فكل  األمريكية وأساطيل  األساطيل  لكافة  األعىل  القائد  السابع هو  األسطول  يعترب 

كانت أمريكيه أو من الحلفاء التي تدخل منطقة عمله تصبح تحت إمرته، ويف حال غادر األسطول السابع منطقة  

ل ينضوي تحت إمرة األسطول السابع ك� حصل أثناء عمله إىل بقعة عمل أسطول أمرييك آخر فإن هذا األسطو 

   حرب الخليج الثانية.

حربيه قطعه  السابع  كل  األسطول  اساس    يف  عىل  لها  املخصصة  الجغرافية  البقعة  عن  ومسؤولة  وظيفتها  لها 

القوات  حركتها مع جميع    المركزي بإستثناء سفن منظومة أيجيس للدفاع الجوي والصاروخي التي يجب أن تنسق

 منطقة اإلنتشار. ألن مسؤوليتها كل

 عديد القوات: 

  .ألف عسكري 330

 سفن الدعم:

 سنغافوره. مقرها  ةسفين 50

 حامالت الطائرات:  

وتعترب الوحدات طائرة    2000_    1500، وةسفين  200_  180  ؤلفة منحامالت مع كامل مجموعاتها القتالية امل  ثالث

   املنترشة يف غوام واليابان متثل قلب األسطول السابع.

 

مقرها   ويو إس إس ثيودور روزفلت  مقرها األسايس قاعدة يوكوسوكا اليابان، تقوم كل من يو إس إس رونالد ريغان

غوام أندرسون  قاعدة  يف  نيميتز  األسايس  الطائرات  حاملة  تقوم  بين�  الهادئ،  املحيط  غرب  يف  مقرها    بدوريات 

بدوريات يف الرشق، وفًقا للبيانات الصحفية للبحرية األمريكية. مع كل سفينة    قاعدة سان دييغو الواليات املتحدة

أكرث من   الهادئ منذ عام    60تحتوي عىل  املحيط  األمريكية يف  الطائرات  انتشار لحامالت  أكرب  فإنها متثل  طائرة، 

 عندما كانت التوترات مع كوريا الش�لية بشأن برنامج األسلحة النووية لبيونغ يانغ يف ذروتها.  - 2017

 

 

 يو أس أس رونالد ريغن 

 

 

 



 :  الغواصات

  " الهجومية  النووية  إلطالق    12لها  :    فرجينيا"الغواصة  التوماهوك، ومجهزة  لصواريخ  العامودي  لإلطالق  أنبوب 

مختلفة،   ألهداف  الحجم  صغ�ة  غواصات  وإطالق  حمل  وتستطيع  والغواصات،  للسفن  املضادة  الطوربيدات 

ها القدرة  ومجهزة للحرب اإللكرتونية ولها قدرة عالية عىل كشف العدو بفضل أجهزة السونار املتطورة، وكذلك لدي

 مع خطط لزيادة عددها  33الغواصات ب  عىل نقل القوات الخاصة البحرية اىل السطح. يقدر عدد هذة 

 

 

 الغواصات من فئة أوهايو:  

لحمل صواريخ مجهزة   األصل  صممت يف 

نرش   معاهدات  وبعد  نووية  برؤوس 

السالح النووي تم تعديها لتحمل صواريخ  

ره  من نوع كروز فأصبحت كل واحدة قاد

إطالق ذات   154  عىل  توماهوك  صاروخ 

هذه    800مدى   إستخدام  تم  ميل. 

 يف قصف ليبيا.  2011الغواصات ألول مرة عام 

 2025هناك مخطط لتسليح هذا النوع من الغواصات بصواريخ فرط صوتيه عام 

 

 

 "غواصات نووية "  12ـ  8الغواصات املتواجدة بشكل دائم يف " الباكوم" عىل األقل 

 

 

 



 : املدمرات

الفقري لألسطول بحوايل   العمود  سفينه تحمل نظام رادار أيجيس للدفاع    62املدمرات من فئة أريل بورك وتعد 

 الجوي والصاروخي وتحمل صواريخ من فئة "يس سبارو " 

" لألهداف بعيدة املدى،   6" و " أس أم    2مخصصة لألهداف متوسطة وقص�ة املدى، وصواريخ من فئة " أس أم  

 " للصواريخ الباليستية.  3أس أم "و 

 وتم تصميم فئة منها مضادة للغواصات من أطلق عليها اسم " فرانتي " 

 

 :السفن الربمائية

برمائية سفن  أربع  لديه  السابع  "يو    األسطول  الربمائية  الهجومية  السفينة  أكربها  طائرات  حاملة  بحجم  ضخمة 

الضخمة املروحي  النقل  الهليكوبرت، وطائرات  أمريكا" قادرة عىل حمل عرشات طائرات  االجنحة    أسس أس  ذات 

  من مشاة البحرية مع كامل   1700إضافة اىل    " ذات اإلقالع العامودي،  ب  35" أف  " أوسب�يز" وطائرات  الدوارة

 معداتهم.

 صغ�ه  �كن لهذه السفن القدرة عىل املناورة يف املياه الضحلة ودخول املراىفء ال

 : ومحور آسيا العسكريةاإلسرتاتيجية  إلنتشار األمرييك يف محيط الص�، الهدف العام ل

 

إن هدف الواليات املتحدة يف  

يف  وقواعدها  قواتها  نرش 

والهندي،   الهادىء  املحيط� 

الص�   محيط  يف  وبالتحديد 

عىل  املحافظة  سبيل  يف  يأيت 

املتحدة   الواليات  تبقى  أن 

العامل،  يف  العظمى  القوة  هي 

الخرباء  بإج�ع  فالص� 

يشكل   من  هي  األمريكي� 



بسبب  لها  األكرب  التهديد 

النم اإلقتصادي  رسعة  و 

يليه من �و  الصيني وما 

عىل  الهائلة  القدرة  يف 

الخارجية ،  اإلستث�رات 

املجال  يف  اإلستث�ر    ثم 

وتطوير    العسكري

عىل  القتالية  قدراتها 

املستويات   مختلف 

والجو،   البحر  يف  خاصة 

تقنية   قدارات  وتطوير 

القوات   ملنافسة 

 األمريكية. 

الو  عليها  تركز  التي  األساسية  منطقة  الخطوة  الجنويب  الص�  بحر  تحويل  من  الص�  منع  هي  املتحدة  اليات 

 إقتصادية خالصة له، واإلبقاء عىل هذه املنطقة تحت عنوان املياه الدولية.  

العامل   يف  ممر مالحي  أهم  �ثل  الجنويب  الص�  الغفبحر  الرثوة  إىل  إضافة  عربه،  الدولية متر  التجارة  ازية  فنصف 

والنفطية التي يحويها، لذلك تحولت هذه املنطقة اىل هدف أسايس يف الدراسات األمريكية، لذلك مع إتجاه الص�  

لتحويل هذا البحر إىل مجال جغرايف خاص بها وتعزيز قدراتها العسكريه فيه، وجدت الواليات املتحدة أنها أمام  

 تحد كب� لسبب�.  

استطاعت الص� السيطرة عليه فإن مجانية املرور تصبح مهددة وستؤمن   إذاأنه    :األول من ناحية مجانية املرور 

 للص� مردود مايل ضخم ألن نصف التجارة العاملية متر فيه.  

البحرية  :  الثا� املنافذ  إغالق  فكرة  ويجعل  للص�  أكرب  إقتصادية  إستقاللية  سيؤمن  الذي  والغاز  النفط  إستخراج 

 . عىل الص� أقل فاعلية

أن بحر الص� الجنويب ال يعد معربا إلمدادات  :    ر الكاتب األمرييك روبرت دي كابالن يف كتابه " غليان آسيا"يذك

إزدحاما األكرث  الدولية  البحرية  التجارة  ملتقى لخطوط  بل هو  العامل،    النفط فحسب،  برميل    7وفيه  يف  مليارات 

 يعي. تريليون مرت مكعب من الغاز الطب 900نفط كإحتياط مؤكد و 

البحر فيه  يعترب  الذي  القدر  بنفس  آسيا  لرشق  مركزيًا  الجنويب  الص�  بحر  يعترب  لكابالن،  مركزيًا    وفًقا  املتوسط 

الغريب يجب عىل  العامل  ألوروبا. وإذا افرتضنا أن منطقتي الرشق األوسط وش�ل رشق آسيا ه� منطقتان خارج 

بالسيطرة عليه�، فإن املنطقة الواقعة ب� هات� املنطقت� الواليات املتحدة عدم الس�ح ألية قوة عظمى أخرى  

    .املتمثلة ببحر الص� الجنويب والغنية مبصادر الطاقة أيًضا تعترب املنطقة الثالثة 

 

 

 



سمي  وما  الرشاكة  إسرتاتيجية  ضمن 

املتحدة   الواليات  وقعت  آسيا  مبحور 

عن    2009منذ   اليقل  إتفاقية    12ما 

اىل للدفاع   الهند  من  بدءا  املشرتك 

الجنوبية   وكوريا  واليابان  ماليزيا 

وسنغافوره   وفيتنام  والفلب� 

 واندونيسيا واسرتاليا. 

اإلسرتاتيجية   ضمن  يأيت  وهذا 

البحرية   القدرات  بتطوير  األمريكية 

عدائية  أكرث  يجعلها  م�  الدول  لهذه 

عوامل إلستقرار أقل يف محيط الص�، م� يجعل    تجاه بعضها وهذا ما يساعدها يف كبح الجموح الصيني وإيجاد

العالقات، وثانيا يف حالة الحرب أن يكون لها رشكاء تعتمد عليهم   الواليات املتحدة يلعب دور املوزن يف  حضور 

 لتشتيت القوة الصينية.  

رسمت   قد  األمريكية  العسكرية  اإلسرتاتيجية  فإن  عليه  ملنعوبناء  والرب  البحر  يف  جغرافية   من   الص�  خطوط 

، واملحافظة بالخصوص عىل السطوة البحرية لها يف أعايل البحار وحرص حركة القوات العسكريه الصينية يف  تخطيها 

وذلك م� يتيح  مجال محدد ال يتجاوز بحر الص� الش�يل واليابان ش�ال اىل الفلب� وصوال اىل بحر الص� الجنويب  

والهرب من أن تكون هدفا غ� مريئ للصواريخ الصينية ويف املقابل تكون  للقوات األمريكية مساحة أكرب للمناورة  

 القوات الصينية أهداف أكرث سهولة للرضبات األمريكية.  

البحرية    ضمن   الجوية  املعركة  البنتاغون اسرتاتيجية  خطط  األمريكية    كانت  القواعد  من  يكفي  ما  امتالك  يف 

متن  الجوية  القوات  لوقدرات  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  الهجوم  اثرة  �كنها  ال  بحيث  للغاية  محارصة  الص�  تكون 

 بأمان يف حالة نشوب رصاع. 

ريخ الدقيقة  قاذفات القنابل والغواصات األمريكية الشبحية ستقيض عىل رادار املراقبة طويل املدى وأنظمة الصوا"

سيتبعها هجوم جوي   األولية  التعمية  "حملة  بوست.  واشنطن  البالد"، حسب� ذكرت صحيفة  عمق  املوجودة يف 

 وبحري أكرب." 

السياق ن و  البحثية "أن امله�ت األساسية للواليات املتحدة قد تشمل    أحدرشت مؤسسة راند يف  يف هذا  مقاالتها 

كال    �، وإن لدى بك  الجوية والبحرية، والحد من تأث� صواريخ الهجوم الربي  الحؤول دون اكتساب الص� للهيمنة

 يجب  ألهداف يف الرب الرئييس. أما من جهة الص�، فإنها قد تتحسب ك� َ  أمريكية  تستلزمان رضبات  املهمت� قد 

 استباقي"  أمريكية ٍ كهذه عن طريق رضب األصول األمريكية يف املنطقة بشكل لتداب�

تطور التقني من الناحية العسكرية الدور األسايس يف حسابات الرصاع العسكري ب� الص� وأمريكا ومع يلعب ال

تدم�   نحو  لها عىل  مؤذية  كب�ة  وقوع خسائر  بإحت�ل  األمريكية  والحسابات  كب�  بشكل  التقني  الفارق  تقلص 

كامل منطقة خط الت�س األول مع الص�    الصواريخ الصينية لحاملة طائرات أو أكرث وتدم� القواعد املنترشة يف

 املمتد من اليابان وصوال اىل غوام والفلب�.



آسيا"   "محور  أسمته  في�  اإلقليم�  الرشكاء  اإلعت�د عىل  أي  البديلة  الخطة  املتحدة  الواليات  ذلك رسمت  ألجل 

ورة وتبقى القوات األمريكية ودعمهم تقنيا وتسليحا لتكون حالة الحرب يف حال حدوثها ب� الص� والدول املجا

 لرصاع املبارش وتلعب دور املوازن الخارجي. خارج ا

مع كل ذلك تبقى هذه الخطة غ� مكتملة ألن معظم الرشكاء اإلقليمي� ما عدا اليابان وأوسرتاليا بالدرجة األوىل  

 يتهيبون الدخول يف رصاع مع الص� بسبب الدمار الذي سيحدث عندهم!!! 

هذا أن كلفة املنافسة التقنية العسكرية ومحاولة األمريكي� إبقاء تفوقهم التقني يف أعىل السلم  نضيف اىل كل  

بناء   الكونغرس مرشوع  أمام  املثال  موازنات هائلة فقد طرح عىل سبيل  إقرار  حربية غ�    ة سفين  500يستوجب 

البرشي الخسائر  لتفادي  حروبها  يف  األمريكية  البحرية  عليها  لتعتمد  مع  مأهولة  الصدام  حال  يف  تقع  قد  التي  ة 

 الص�.
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