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مقدمـــــة:

امليــاه  عــىل  يربــض  الــذي  الخامــس،  األمريــي  األســطول  أطلــق 

اإلقليميــة يف الخليــج العــريب وبحــر العــرب والبحــر األحمــر، بالرشاكــة مــع 

عــدد ِمــن دول املنطقــة ودول حليفــة، يف شــهر أبريــل املــايض، قــوة 

بحريــة مشــرتكة، أُطلِــق عليهــا »قــوة املهــام املشــرتكة )153(«، تتــوىل 

القيــام مبهــام وأنشــطة عســكرية تتعامــل مــع التهديــدات التــي تعــرتض 

األمــن البحــري، واملالحــة الدوليــة يف امليــاه البحريــة بخليــج عــدن، بــاب 

املنــدب، والبحــر األحمــر، وعــىل األرجــح فــإن نشــاط هــذه القــوة ســيرتك 

تأثــرًا بشــكل أو بأخــر عــىل الــرصاع يف اليمــن، وهــو مــا يقتــي التعــرف 

عــىل طبيعــة هــذه القــوة ومهامهــا، وتأثراتهــا املحتملــة عــىل الحــرب 

الدائــرة يف اليمــن.

أوال: معلومات عامة عن البحـــــرية األمريكيـــــة

ــامل،  ــة يف الع ــوات البحري ــر الق ــة أك ــة األمريكي ــوات البحري ــر الق تعت

وهــي تحتفــظ بوجــود عســكري لهــا يف مختلــف مناطــق العــامل، وتــدار 

ــاع؛  ــع وزارة الدف ــي تتب ــة الت ــة األمريكي ــة املركزي ــل اإلدارة البحري ــن قب م

ــن  ــة م ــكرية يف مناطــق مختلف ــن القواعــد العس ــدًدا ِم ــك ع ــي متتل وه

ــا،  ــامل(، وإيطالي ــة يف الع ــدة بحري ــر قاع ــد أك ــان )وتُع ــورة: الياب املعم

ــا  ــا؛ ك ــو، وكوب ــج جوانتانام ــر، وخلي ــن، وقط ــبانيا، والبحري ــان، وإس واليون

ــة،  ــاه الدولي ــرش يف املي ــي تنت ــة الت ــاطيل البحري ــن األس ــدًدا ِم ــك ع متتل

ومواقــع ذات أهميــة اســرتاتيجية يف العــامل، كــا يوضحــه الجــدول 

ــايل: الت



املصـــدر: مواقع متعددة



املصـــدر: مواقع متعددة
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والخريطة التالية تحدد مناطق توزيع األساطيل البحرية االمريكية:

ثانيا: مرسح عمليات األسطــول الخامس

ــمَّ  ــام 1944م، ث ــس ع ــطول الخام ــكَّل األس تش

توقَّــف عــام 1949م، بعــد أن شــارك يف الحرب 

ًدا بعــد  العامليــة الثانيــة، وأعيــد تأسيســه مجــدَّ

حــرب الخليــج الثانيــة، وتحديــًدا عــام 1995م، 

ويُعــدُّ قــوة بحريــة عســكرية تحمــي املصالــح 

ــة  ــوة البحري ــالل الق ــن خ ــج، م ــة الخلي ــرتاتيجية يف منطق ــة اإلس األمريكي

أو اإلســناد الجــوي، حيــث يضطلــع هــذا األســطول مبهــام تأمــن إمــدادات 

عــىل  واإلرشاف  العامليــة،  األســواق  إىل  الخليــج  منطقــة  ِمــن  النفــط 

جميع الحقوق ملركز املخا 
للدراســـات االسرتاتيجيــــة
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العمليــات العســكرية األمريكيــة يف املنطقــة، وِمنهــا العمليــات الحربيــة 

يف أفغانســتان والعــراق، والتعامــل مــع القرصنــة البحريــة، وخاصــة قبالــة 

الســواحل الصوماليــة يف خليــج عــدن والبحــر األحمــر، ومراقبــة ورصــد 

األنشــطة العســكرية والبحريــة إليــران، واملشــاركة فيــا يُعــرف بـ«الحــرب 

عــىل اإلرهــاب« يف اليمــن والصومــال والقــرن األفريقــي.

ــر  ــريب إىل بح ــج الع ــن الخلي ــطول ِم ــذا األس ــات ه ــرح عملي ــد م وميت

ــر  ــايل للبح ــرف الش ــى الط ــدي، وحت ــط الهن ــن املحي ــزاء ِم ــرب، وأج الع

شــديدة  مائيــة  ممــرَّات  ثــالث  اختصاصــه  نطــاق  يف  ويدخــل  األحمــر، 

ــويس،  ــاة الس ــدب، وقن ــاب املن ــق ب ــز، مضي ــق هرم ــي: مضي ــة، ه األهمي

ولتنفيــذ مهامــه اإلســرتاتيجية، ميتلــك األســطول قاعــدة بحريــة كبرة يف 

املنامــة عاصمــة دولــة البحريــن، وقــوة 

وعتــاد  جنــدي(   3500 )قرابــة  برشيــة 

طائــرات،  حاملــة  يشــمل:  عســكري 

الهجوميــة،  الغوَّاصــات  ِمــن  وعــدًدا 

ــرات بحريــة، وأكــر ِمــن ســبعن  ومدمِّ

الــزوارق  ِمــن   )17( وقرابــة  مقاتلــة، 

املقاتلــة التكتيكيــة، وقاذفــات القنابــل، 

ــزوُّد  وطائــرات بــدون طيــار، وطائــرات التَّ

ــخ1. ــود، .. إل بالوق

1.  منصة إسرتاتيجيات، موقع يوتيوب، يف: 14/4/2022م، عىل الرابط التايل:

https://shortest.link/476H
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رشاكات وتحالفات:

إىل جانــب العتــاد العســكري، والقــوام البــرشي الــذي يتكــوَّن ِمنــه 

األســطول، فإنَّــه يعمــل عــىل تحقيــق أهدافــه ِمــن خــالل تأســيس وقيــادة 

ــامل،  ــرى يف الع ــة ودول أخ ــع دول املنطق ــرتكة م ــكرية مش ــوات عس ق

ــن يف  ــكرين كبري ــن عس ــود تحالف ــس يق ــطول الخام ــإن األس ــا ف وحالي

ــا: ــة، ه املنطق

1- التحالــف الــدويل ألمــن وحاميــة حريــة املالحــة البحريــة: الــذي يشــكِّل 

قــوة رادعــة لحايــة املالحــة يف املمــرات املائيــة، ويضــم يف عضويتــه 

دول الخليــج )مــا عــدا ُعــان(، بريطانيــا، أســرتاليا، ألبانيــا، ومؤخــرًا رومانيــا، 

فضــاًل عــن الواليــات املتحــدة.

ــامل،  ــة يف الع ــة بحري ــر رشاك ــي أك ــرتكة: وه ــة املش ــوة البحري 2- الق

ــرص يف  ــت إليهــا م ــة، بعــد أن انضمَّ وتضــمُّ يف الوقــت الحــايل )34( دول

العــام املــايض، ويف إطــار هــذه الرشاكــة جــرى تأســيس عــدد ِمــن 

ــة  ص ــام مخصَّ ــض مبه ــي تنه ــرتكة، والت ــة املش ــكرية البحري ــرق العس الف

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة، ع ــة يف املنطق ــاه البحري يف املي

1- قــوات املهــام املشــرتكة )150(: وتختــص بتســير دوريــات يف 

منطقــة بحــر العــرب وخليــج ُعــان.

القرصنــة  مبواجهــة  وتختــص   :)151( املشــرتكة  املهــام  قــوات   -2

التجاريــة. الســفن  عــىل  الصوماليــة 

3- قــوت املهــام املشــرتكة )152(: وتشــكَّلت عــام 2004م، وتُعنــى 

ــن البحــري يف الخليــج العــريب. باألم
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ــرتكة )59(:  ــام املش ــوة امله 4- ق

ــبتمر  ــكَّلت، يف س ــوة تش ــي ق وه

2021م، كجــزء ِمــن مهمة األســطول 

األوســع نطاقـًـا؛ وهي أوَّل قــوة ِمن 

نوعهــا تابعــة للبحريــة األمريكيــة، 

غــر  األنظمــة  دمــج  إىل  وتهــدف 

املأهولــة )الغواصــات والطائــرات( 

نطــاق  يف  االصطناعــي  والــذكاء 

العمليــات البحريــة يف ميــاه الخليج 

لتعزيــز  كوســيلة  وذلــك  العــريب، 

املتابعــة واملراقبــة2.

كــا ينفــذ األســطول الخامــس عــدًدا ِمــن التدريبــات واملنــاورات البحريــة 

مــع دول املنطقــة، كان أخرهــا منــاورة ضخمــة نظمتهــا البحريــة األمريكية 

يف ميــاه البحــر األحمــر، يف شــهر فرايــر 2022م، شــارك فيهــا )60( 

دولــة، واســتمرَّت )18( يوًمــا.

ــة، يف:  ــع يس. إن. إن. عربي ــا؟، موق ــاق عمله ــا ونط ــا هدفه ــا.. م ــن نوعه ــوة م ــكل أول ق ــي يش ــس األمري ــطول الخام 2. األس

ــايل:  ــط الت ــىل الراب ــر ع 9/9/2021م، متوف

https://cutt.ly/zBoZ4io
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ثالثا: قوة املهام املشرتكة )153( التشكيل واملهام

أطلــق األســطول الخامــس األمريــي، يف شــهر أبريــل 2022م، وحــدة 

بحريــة جديــدة، هــي وحــدة القــوات املشــرتكة )153(، لتأمــن املالحــة يف 

ــرتكة  ــة املش ــوات البحري ــع الق ــاون م ــك بالتع ــر، وذل ــر األحم ــة البح منطق

ــدة  ــذه الوح ــية له ــة األساس ــة(. واملهم ــدول الحليف ــة وال )دول املنطق

هــي املســاعدة يف ضــان األمــن البحــري، واســتقرار املالحــة يف البحــر 

األحمــر، عــر »بــاب املنــدب« وخليــج عــدن.

ِمــن ســفينتن إىل مثــان ســفن،  الوحــدة  القــوَّة يف هــذه  وتتشــكَّل 

ــع أن تُضــاف إليهــا قطــع بحريــة جديــدة،  وســفينة قيــادة برمائيــة. ويُتوقَّ

الــدول اإلقليميــة املشــاركة فيهــا. وهــي تســتهدف منــع  ِمــن قبــل 

وعــر  الــدول  يف  واألشــخاص،  واألســلحة  واملخــدرات  الفحــم  تهريــب 

املمــرات املائيــة يف منطقــة عملهــا3؛ وهــي منطقــة تبــدأ ِمــن مضيــق 

هرمــز وبحــر العــرب، وأجــزاء ِمــن املحيــط الهنــدي، وخليــج عــدن، وصــواًل 

ـرف الشــايل ِمــن البحــر األحمــر. إىل قنــاة الســويس يف الطَـّ

ومثلــا ســبق، فــإنَّ هــذه الوحــدة تركِّــز عــىل البحــر األحمــر، وبــاب 

املنــدب، وخليــج عــدن، لـــتحقيق األهــداف املعلنــة التاليــة4:

1- ضان التَّدفُّق الحر للتجارة الدولية.

ــا  ــتجابة له ــايل االس ــة، وبالت ــة أو العدائي ــر الطبيعي ــاطات غ 2- ردع النش

بشــكل أرسع. 

3. مقابلة قائد األسطول األمريي الخامس مع صحيفة األيام البحرينية، العدد )12188(، يف: 21/8/2022م، متوفر عىل الرابط 
التايل:

https://cutt.ly/MBoZWpv
4. انظر:

:US Navy says: new task force to patrol Red Sea amid Yemen War, abs news
https://cutt.ly/LBoZAnr
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3- تعزيــز التعــاون بــن الــرشكاء البحريــن اإلقليميــن، لضــان األمــن يف 

البحــر األحمــر ومضيــق بــاب املنــدب وخليــج عــدن.

ــة بعــد أن جــرى دمــج  4- استكشــاف امليــاه البحريــة والســواحل، خاصَّ

ييــرِّ  مــا  وهــو  االصطناعــي،  بالــذكاء  والجويــة  البحريــة  ات  املســرَّ

الســابق. يف  عليــه  كان  مــاَّ  أبعــد  مســافات  استكشــاف 

السياق:

يف  القــوة  هــذه  تشــكيل  جــاء 

خضــمِّ عــدد ِمــن املعطيــات املرتبطــة 

وِمنهــا: والعــامل،  باملنطقــة 

للمنطقــة،  الكــرى  األهميــة   -1

قائــد  كوبــر«،  »بــراد  بحســب  فهــي 

العــامل  تغــذِّي  الخامــس،  األســطول 

واملجــازي-  الحــريف  -باملعنــى 

ــة،  ــارة العاملي ــة للتج ــة مهم ــا منطق ــن كونه ــاًل ع ــة، فض ــادر الطاق مبص

وِمــن شــأن أي نشــاط مزعــزع لالســتقرار فيهــا أن يكــون لــه تأثــر ســلبي 

والعــامل. اإلقليــم  عــىل 

ــطول  ــا األس ــرشف عليه ــي ي ــكرية الت ــات العس ــرح العملي ــاع م 2- اتس

الخامــس، وعجــزه عــن القيــام بالدوريــات البحريــة مبفــرده، وهــو مــا ولــد 

الحاجــة لتشــكيل قــوة خاصــة مبنطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن، تشــارك 

فيهــا الــدول اإلقليميــة.
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يشــنَّها  التــي  الهجــات   -3

التجاريــة،  الســفن  عــىل  الحوثيــون 

ألمــن  عاليًــا  تهديــًدا  مثَّلــت  والتــي 

يوحــي  وفيــا  الدوليــة،..  املالحــة 

بــأن  التحالــف  لــدول  التابــع  اإلعــالم 

التهديــدات التــي ميثلهــا الحوثيــون 

ــذه  ــكيل ه ــس لتش ــبب الرئي ــي الس ه

القــوة، إال أنَّ قائــد األســطول الخامــس 

خــالل  رفــض،  األمريكيــة  للبحريــة 

 13 بتاريــخ  عقــده  صحفــي،  مؤمتــر 

أبريــل 2022م، ألربــع مــرات، تســمية الحوثيــن كأحــد األســباب التــي تقــف 

القــوة. هــذه  تشــكيل  خلــف 

وبغــض النظــر عــن الجانــب املُعلــن، فــإن الســياق يُرجــح أن التعامــل 

مــع التهديــدات التــي مُيكــن أن يقــوم بهــا الحوثيــون تجــاه املالحــة يف 

ــوة.  ــذه الق ــية له ــام الرئيس ــن امله ــد م ــة تع ــرات الدولي ــاه واملم املي

4- كــا أن تأســيس هــذه القــوة يــؤرش إىل حــدوث تحــوُّل طفيــف يف 

السياســة األمريكيــة تجــاه املنطقــة، يقــوم عــىل عــدم االنســحاب منهــا 

أو تأجيلــه عــىل األقــل، وهــو تحــوُّل نتــج عن الحــرب الروســية عــىل أوكرانيا، 

ــم، وهــو مــا  ومــا نتــج عنهــا ِمــن أزمــة الطاقــة، وارتفــاع مســتوى التَّضخُّ

ــل ِمــن وزن املنطقــة وتأثرهــا يف األوضــاع والسياســات العامليــة. ثقَّ
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ــة،  ــة دول املنطق 5- حاج

وخاصــة حلفــاء واشــنطن، 

يف  القــوة،  هــذه  ملثــل 

ــة  ــغ األمني ــل الصي ــلِّ فش ظ

املطروحــة ِمــن قبلها تجاه 

املالحــة يف البحــر األحمــر 

وخليــج عــدن، فعــىل الرغم 

مــن تأســيس كيــان جديــد 

ــة  ــدول العربي ــس ال ــه »مجل ــق علي ــر أُطل ــر األحم ــىل البح ــة ع ــدول املطل لل

واألفريقيــة املطلــة عــىل البحــر األحمــر وخليــج عــدن«، والــذي وقــع وزراء 

خارجيــة: الســعودية ومــرص والســودان واألردن وأرتريــا واليمــن وجيبــويت 

ــة دول  ــايض، إال أنَّ قمَّ ــر امل ــاض، يف 6 يناي ــه بالري ــىل ميثاق والصومال ع

ــا  ــرر عقده ــن املق ــي كان ِم ــعودية، والت ــا الس ــت إليه ــي دع ــس الت املجل

لــت قبــل ســاعات ِمــن انعقادهــا  يــوم 7 ســبتمر )الحــايل( فشــلت، فقــد تأجَّ

ــة.  ــر معروف ــباب غ ألس

6- رغبــة واشــنطن يف تعزيــز وجودهــا يف منطقــة البحــر األحمــر، وهــي 

املنطقــة التــي تشــهد أكر وجــود عســكري دويل يف العامل، فــإىل جانب 

القواعــد والعتــاد البحــري التابــع لــدول املنطقــة، متتلــك الصــن واليابــان 

وتركيــا وفرنســا وأمريــكا قواعــد عســكرية كبــرة لهــا يف الســواحل املطلة 

عــىل هــذا البحــر وخاصــة يف جيبــويت والصومــال وإرتريــا، وتبــذل روســيا 

مســاعي لبنــاء قاعــدة لهــا يف الســودان.
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ــدن،  ــج ع ــر وخلي ــر األحم ــاه البح ــراين يف مي ــكري اإلي ــاط العس 7- النش

ــة. ــية األوكراني ــرب الروس ــاع الح ــة اتس ــن إمكاني ــي م ــوُّط األمري والتح

رابعا: التداعيـات عىل الحرب فــي اليمــن

يرتك تشكيل الوحدة املشرتكة )153( تداعيات مبارشة عىل الحرب يف 

متها إمكانية الحدِّ ِمن تهريب السالح إىل مناطق  اليمن، ويف مقدِّ

سيطرت الحوثيِّن، وأخرى غر مبارشة، ميكن اإلشارة إليها يف التايل:

1- مــن املتوقــع أن يُســهم تشــكيل الفرقــة املشــرتكة )153( بــدور أكــر 

يف الحــد ِمــن تهريــب الســالح إىل الحوثيــن، ال ســيَّا وأنَّ مــرح عملهــا 

هــي البحــار التــي تحيــط باليمــن: منطقــة البحــر األحمــر، وامتداداتهــا يف 

خليــج عــدن، وبحــر العــرب، وأن هــذه القــوة ســتعزز مــن الــدور الــذي كان 

ــالح  ــب الس ــن تهري ــد م ــس يف الح ــي الخام ــطول األمري ــه األس ــوم ب يق

ــن  ــح ُمعل ــب ترصي ــد، فبحس ــذي كان يف تصاع ــدور ال ــو ال ــن، وه للحوثي

ــن ِمــن ضبــط )9.000( قطعــة ســالح  لقائــده، فــإنَّ األســطول الخامــس متكَّ

ــران إىل  ــن إي ــة ِم ــت قادم ــا كان ــايض )2021م(، جميعه ــام امل ــالل الع خ

بــة تشــكِّل ثالثــة  ــات ِمــن األســلحة املهرَّ ــا إىل أنَّ هــذه الكميَّ اليمــن؛ الفتً

ــات الســالح التــي جــرى ضبطهــا عــام 2020م5.  أضعــاف كميَّ

5. مقابلة قائد األسطول األمريي الخامس مع صحيفة األيام البحرينية، مرجع سابق.
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ــىل  ــا ع ــاء نهائيًّ ــي القض ــدة ال يعن ــذه الوح ــكيل ه ــإنَّ تش ــك ف ــع ذل وم

تهريــب الســالح، نظــرًا لوجــود ثغــرات أمنيــة تقــع عــىل ســواحل محافظتــي 

ة  ــدَّ ــة وممت ــواحل طويل ــي س ــرب، وه ــر الع ــىل بح ــوت ع ــرة وحرضم امله

ــا. تجعــل ِمــن عمليــة التَّهريــب أمــرًا ممكًن

ــر  ــاطها، يُوفِّ ــاق نش ــة، ونط ــذه الفرق ــكيل ه ــإنَّ تش ــل، ف 2- يف املقاب

الحــرب  يف  تشــارك  املتحــدة  الواليــات  بــأنَّ  لالدِّعــاء  ذرائــع  للحوثيِّــن 

عليهــم، وتســويق هــذا األمــر يف األوســاط الشــعبية، واالدِّعــاء بالقيــام 

بــأدوار بطوليــة يف مواجهــة القــوَّات األمريكيــة؛ وهــو مــا يضمــن لهــم 

الحصــول عــىل عــدد جديــد ِمــن املقاتلــن، يف ظــلِّ حالــة العــداء الشــعبية 

ــدة. ــات املتح للوالي

3- كــا أن تشــكيل هذا القوة يضمن 

ــة  ــر يف املنطق ــي أك ــراط أمري انخ

وقضاياهــا، وهــو انخــراط مهــم لخلق 

تــوازن نســبي مــع القــوة العســكرية 

اإليرانيــة املتصاعــدة، كــا أن تشــكيل 

هــذه القوة من شــأنه أن يُســهم يف 

ـق عــىل الوجــود العســكري  التضييِـّ

اإليــراين يف ميــاه وســواحل البحــر 

األحمــر، فهــو يجعــل هــذا الوجــود أكــر انكشــافًا ِمــن خــالل تكثيــف عمليــات 

ــا الــذكاء  ــه يســتخدم تكنولوجي ــع، ال ســيَّا وأنَّ الرصــد االســتخبارايت والتَّتبُّ

االصطناعــي، الــذي يعتمــد عــىل مســيَّارات بحريــة وجويــة، تستكشــف 

مســاحات واســعة ِمــن ميــاه البحــر والســواحل املحيطــة بــه.
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4- وِمــن زاويــة ثانيــة، فــإن تشــكيل هــذه القــوة يعطــي القــدرة عــىل 

وريــات وأجهــزة الرصــد، مــا يجعــل  الوصــول إىل املعلومــات ِمــن خــالل الدَّ

ــة  الســفن اإليرانيــة أكــر عرضــة لرضبــات ِمــن قبــل أطــراف معاديــة، وخاصَّ

ــس اإليرانيــة )ســافيز(،  إرسائيــل عــىل غــرار مــا حــدث لســفينة التجسُّ

التــي كانــت موجــودة يف البحــر األحمــر، يف أبريــل 2021م، فقــد تعرَّضــت 

لهجــوم بلغــم الصــق6؛ وتُتَّهــم إرسائيــل بأنَّهــا َمــن قــام بذلــك. كــا أنَّــه 

ــل،  ــل إرسائي ــن قب ــات ِم ــا للرضب ــة أيًض ــة ُعرض ــحن اإليراني ــفن الشَّ ــل س يجع

ــفن التــي تصاعــدت بــن أيــران وإرسائيــل،  يف إطــار مــا يُعــرف بحــرب السُّ

ــام 2019م. ــذ ع من

6. البنتاغــون يعلــق عــىل تقاريــر رضب ســفينة إيرانيــة يف البحــر األحمــر، موقــع قنــاة الحــرة، يف: 6/4/2021م، متوفــر عــىل الرابــط 

التايل:

https://shortest.link/4iS2




