


إذا أردت أن تعــرف 

حجــم الجيــش األمريكــي من 

حيــث عــدد الجنــود والتســليح واالنتشــار، 

فمــا أفضــل جهــة تقــدر علــى توفيــر هــذه المعلومــات؟ اإلجابــة هــي 

أو  الدفــاع  وزارة  أي  نفســه،  األمريكــي  الجيــش  مؤسســة  بالطبــع 

البنتاغــون، فمــن غيــر هــذه الجهــة أقــدر علــى معرفــة اإلحصــاء الدقيــق 

للجنــود والمنشــآت العســكرية األمريكيــة فــي العالــم؟

اإلجابــة خطــأ، وذلــك ألن الجيــش األمريكــي ضخــم ومتشــعب لدرجــة 

أن البنتاغــون نفســه ال يعــرف حجمــه. هــذه ليســت نكتــة، ففــي عــام 

2015 حــاول الباحــث األمريكــي »ديفيــد فايــن« أن يقــدر عــدد القواعــد 

الوثائــق  أن  العالــم، فوجــد  أنحــاء  فــي جميــع  العســكرية األمريكيــة 

الرسمية لوزارة الدفاع تشير إلى أقل من 600 قاعدة، بينما استطاع 

هــو جمــع معلومــات مــن مصــادر مختلفــة عــن قواعــد أخــرى لــم تتــم 

اإلشــارة إليهــا، فوصــل العــدد إلــى نحــو 800.

بياناتهــا  ألن  الرســمية  الوثائــق  عــن  غائبــة  ليســت  القواعــد  هــذه 

محفوظــة فــي وثائــق أخــرى أكثــر ســرية، وإنمــا ألنــه ال توجــد جهــة واحدة 

مركزيــة تحيــط بــكل هــذه المعلومــات. ومــن الطريــف أن البنتاغــون 

عندمــا أصــدر دراســة عــن القواعــد العســكرية فــي 2018 أشــار إلــى بحــث 

»فايــن« بــدل اإلشــارة إلــى وثائــق الــوزارة، أي إن فايــن كان يعــرف عــن 

البنتاغــون أكثــر ممــا يعــرف البنتاغــون عــن نفســه.

يؤكــد فايــن مــع ذلــك أن هــذا العــدد علــى األرجــح أقــل كثيــًرا مــن العــدد 

الفعلــي، فهنــاك قواعــد صغيــرة أحيانًــا قــد ال نعــرف عنهــا شــيًئا. 



فإضافــًة إلــى عــدم ظهورهــا فــي وثائــق البنتاغــون ال تظهــر فــي مواقــع 

األخبــار وال علــى صــور األقمــار الصناعيــة.

ال بــأس إذن، فــكل الــدول بالتأكيــد لديهــا قواعــد عســكرية فــي الخــارج، 

هــذا جــزء طبيعــي مــن السياســة الخارجيــة للــدول الحديثــة. لألســف، 

إجابــة خطــأ أخــرى، فمقابــل 800 قاعــدة أمريكيــة فــي 164 دولــة، تمتلــك 

كل الــدول األخــرى مجتمعــة نحــو 30 قاعــدة فقــط.

إن وضــع القواعــد العســكرية األمريكيــة اســتثنائي وغيــر مســبوق، 

فكيــف وصــل عددهــا إلــى هــذا الرقــم المخيف؟ وأين توجــد هذه القواعد 

بكثافــة، وإلــى أي مناطــق نائيــة فــي العالــم يمكن أن تصــل؟ وما األدوار 

االســتراتيجية التــي تؤديهــا؟ يهــدف التقريــر الحالــي إلــى اإلجابــة عــن 

هــذه األســئلة.

الصــــــــــيـــــــــــــــــن

الهــــــنــــــــــــــــــــــــــد

روســـــــــــــــــــــيـــــــا

السعــــــوديــــــــة

فـــــــــــــرنســـــــــــــــا

ألمــــــــــــــــانيــــــــــــا

بــــــــــريطــــانيـــــــا

اليـــــــــــــــــابــــــــــان

كوريا الجنوبية

البــــــــــرازيــــــــــــل

261.1

71.1

65.1

61.9

50.1

49.3

48.7

47.5

43.9

26.9

725.6

الــــــواليـــــات
المتــــــحـــــدة
األمريكيـــــــة

731.8

(مليار دوالر)

إجمالي اإلنفاق العسكري اإلنفاق العسكري اإلمريكي

اإلنفاق العسكرى األمريكي
يتفــوق على الـدول العشر األكــثر إنفاًقا



ما هي
القاعدة العسكرية؟

مــن  واحــدة  بزيــارة  نبــدأ  دعنــا  العســكرية  القاعــدة  طبيعــة  لنفهــم 

قاعــدة  وهــي  ألمانيــا،  فــي  الكبيــرة  األمريكيــة  العســكرية  القواعــد 

»رامســتاين« فــي الجنــوب الغربــي األلمانــي. قاعــدة رامســتاين مقــر 

عمليــات الطيــران األمريكــي فــي أوروبــا، وكذلــك مقــر طيــران حلــف 

الناتــو، وتوجــد فــي منطقــة ريفيــة مــن واليــة راينالنــد باالتينــات، علــى 

فــدان.  3,000 تتجــاوز  مســاحة 

تســتضيف القاعــدة عــدًدا مــن القــوات، أهمهــا »جنــاح الجســر الجــوي 

الســالح  نقــل  عــن  المســؤولة  الجويــة  القــوات  فرقــة  وهــي   ،»86

والمعــدات إلــى مناطــق الحــرب، وكذلــك نقــل المصابيــن مــن مناطــق 

االشــتباك إلــى المستشــفى العســكري المجــاور للقاعــدة، إضافــًة إلــى 

ــا فــي العمليــات  »جنــاح القاعــدة الجويــة 435« الــذي يقــدم دعًمــا فوريًّ

يتولــى  الــذي   »38 المعــارك  الحاجــة، و«جنــاح دعــم  العســكرية عنــد 

باألســاس مهمــات تتعلــق باالتصــال.

ال يعنــي هــذا أن القاعــدة تشــبه ثكنــة عســكرية، فرامســتاين مثــًلا 

والمنطقــة المجــاورة لهــا تُعــرف باســم »أمريــكا الصغيــرة« بســبب 

أنهــا اجتذبــت 50,000 مواطــن أمريكــي للعيــش فيهــا، مــع العلــم أن 

محيطهــا األلمانــي يســكن بــه فقــط ضعف هذا العدد مــن المواطنين.

ولكــي تكتمــل الصــورة ســتجد داخــل القاعــدة مئــات المنــازل لســكن 

الضباط المقيمين، وكذلك فروع للمطاعم األمريكية مثل »تشيليز« 

و«برغــر كينــغ« و«بيتــزا هــات«، ومتاجــر، وأنديــة رياضيــة، وعيــادات 

لألســنان، بل فروع ألربع جامعات أمريكية. باختصار، تحتوي القاعدة 

علــى كل ضروريــات الحيــاة التــي قــد تتخيلهــا فــي مجمــع ســكني كبيــر، 

أو فــي مدينــة صغيــرة.

تختلــف  األخــرى  والقواعــد  نســبيًّا،  كبيــرة  قاعــدة  رامســتاين  لكــن 

عنهــا بحســب الوظيفــة التــي تؤديهــا، فبعــض القواعــد ليــس أكثــر 

مــن مســتودع صغيــر للســالح أو المعــدات، وبعضهــا مجــرد محطــات 

إلطــالق الطائــرات مــن دون طيــار، ومعظم القواعد متوســطة الحجم.



يســتطيع الضابــط األمريكــي داخــل القاعــدة أن يعيــش حيــاة شــديدة 

الشــبه بحياتــه فــي وطنــه، حتــى إن المنتجات تُقدم له بنفس األســعار، 

مــع أنهــا تجــيء مــن الجانــب اآلخــر مــن المحيــط. أكثــر مــن ذلــك، كانــت 

 6,500 هــذه القاعــدة تُشــغَّل بفحــم أمريكــي، يُنقــل مســافة تقــارب 

كيلومتــر مــن بنســلفانيا إلــى ألمانيــا، علــى الرغــم مــن أن ألمانيــا لديهــا 

منظومــة طاقــة شــديدة التطــور، ولــم يتغيــر هــذا الوضــع إال فــي 2019 

بعــد االعتــراض علــى اإلهــدار المالــي الكبيــر.



اآلن تخيــل هــذا الوضــع فــي بلــدك: مــا يشــبه مدينــة صغيــرة تابعــة 

لدولــة أجنبيــة، يعيــش فيهــا ضبــاط وجنــود هــذه الدولــة، وال تســتخدم 

حتــى مصــادر الطاقــة الخاصــة ببلــدك، ثــم مــد هــذا الصــورة إلــى كل 

مــكان فــي العالــم. لــدى الواليــات المتحــدة مثــًلا 60,000 مواطــن، بيــن 

ــان، و30,000  عســكري ومدنــي، لخدمــة قواعدهــا العســكرية فــي الياب

ــا الجنوبيــة، وأكثــر مــن 6,000 عســكري فــي إفريقيــا، والعــدد  فــي كوري

الكامــل للعســكريين األمريكييــن فــي مختلــف القواعــد عبــر العالــم 

يصــل إلــى 220,000 شــخص تقريًبــا.

أمــا تكلفــة هــذه القواعــد ســنويًّا، فتبلــغ نحــو 100 مليــار دوالر يوفرهــا 

دافعــو الضرائــب األمريكيــون، وهــذا المبلــغ أكبر مــن أي تكلفة تتلقاها 

أي مؤسســة حكوميــة أخــرى.

أنشــئت معظــم هــذه القواعــد فــي خضــم حــروب أو صراعات عســكرية. 

فعدد القواعد في ألمانيا مثًلا يصل إلى 180 قاعدة، ويبلغ في اليابان 

123 قاعــدة، وفــي إيطاليــا 57 قاعــدة. معظــم هــذه القواعــد أنشــئ بعــد 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة، حيــث اعتُبــر وجودهــا ضروريًّــا 

إلدارة »االنتقــال الديمقراطــي« فــي هــذه البلــدان التــي كانــت تنتمــي 

بالطبع إلى معســكر المحور. توجد نســبة كبيرة من القواعد في كوريا 

الجنوبيــة كذلــك، وعددهــا 82 قاعــدة، أنشــئ معظمهــا عقــب الحــرب 

الكوريــة فــي الخمســينيات.

أكبــر تكتــالت القواعــد العســكرية األمريكيــة توجــد فــي أوروبــا وشــرق 

آســيا، واليــوم تــؤدي وظائــف اســتراتيجية مختلفــة تمــام االختــالف عــن 

الوظائــف التــي كان ينبغــي تأديتهــا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة.

أن توجد دائًما في كل مكان
من الطريف أن القواعد العسكرية األمريكية ظلت ثابتة في أماكنها، 

بــل توســعت، مــع أن تبريــر وجودهــا كان يتغيــر بصــورة ســريعة مــن 

حقبــة إلــى أخــرى. فبعــد وجودهــا فــي ألمانيــا مثــًلا لمنــع أي تشــكل 

جديــد للقــوات النازيــة، ومــن أجــل »تدريــب ألمانيــا علــى الديمقراطية«، 

أصبحــت مــع الحــرب البــاردة موجــودة لحمايــة أوروبــا مــن خطــر االتحــاد 

الســوفييتي، وبعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي ظلــت موجــودة بســبب 

الحــرب علــى اإلرهــاب، وهكــذا تســتمر وظائفهــا فــي التغيــر بينمــا تبقــى 

ثابتــة فــي مكانهــا.



غــــــــريـــــــــنالنــــــــــــــــد

اليـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــان

كـــوريا الجنــــــــوبية

أستـــــــــــــــــــــــــــــــراليا

إسبــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــا

عـــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــان

المملكة المتحدة

ألمــــــــــــانيــــــــــــــــــــــــــا

تــــــــــركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أيســـــــلنــــــــــــــــــــــــــدا

233,034

114,981

30,991

20,077

9,390

9,000

8,001

6,405

3,493

1,049

مساحة األرض
(فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان)

قيمة األرض
(مليـــــــون دوالر)

4,700

98,200

24,500

270

2,800

186

7,900

44,900

2,700

28

مساحة وقيمة األراضـــي التــي 
تشغلهــا القواعــد العسكــرية 
األمريكـــيـــة فـــــــي دول أجـنبــــية



تضمــن القواعــد العســكرية األمريكيــة ســرعة الوصول إلــى أي منطقة 
نــزاع فــي العالــم فــي وقــت ضئيــل جــدًّا. بعــض هــذه القواعــد ليــس أكثــر 
مــن منشــآت صغيــرة يمكــن أن تتحــول إلى قواعد ضخمة إذا اســتدعت 
الحاجــة، وبعضهــا قواعــد عمالقــة مســتقرة. مثــًلا القاعــدة الصغيــرة 
أو، كمــا يســميها الجيــش األمريكــي، »الموقــع الظرفــي« فــي غــاروا 
بالكاميــرون، حيــث أقيمــت للمعاونــة فــي العمليات ضــد جماعة »بوكو 
حــرام«، وال تحتــوي أكثــر مــن 200 شــخص، لكــن إذا اســتدعى األمــر، 

فهــي قــادرة علــى التوســع باســتضافة مزيــد مــن المعــدات والرجــال.

أمــا القواعــد الكبيــرة، فتتــوزع بصــورة غيــر متكافئــة بســبب الظــروف 
التاريخيــة التــي أنشــأتها، وثانًيــا بســبب األهــداف اإلســتراتيجية التــي 

تؤديها في العالم المعاصر.

تســتطيع الواليــات المتحدة 
أي  تضــرب  أن  زر  بضغطــة 
مدينــة فــي العالــم بالقنبلــة 
النوويــة، فمــا الداعــي إلنفــاق 
كل هــذه األمــوال مــن أجــل 
خــارج  األرض  علــى  الوجــود 
حدودها؟ اإلجابة هي مفهوم 
العســكرية  العلــوم  فــي 
»النقــص  باســم  يُعــرف 

التدريجــي للقــوة العســكرية«. وبحســب هــذا المفهــوم، فــإن طــول 
المســافة التــي تفصــل أرض المعركــة عــن الدولــة األم يرتبــط عكســيًّا 
بالقــوة العســكرية التــي تســتطيع هــذه الدولــة الــزج بهــا إلــى المعركــة، 
وهــذا بســبب الكلفــة الكبيــرة المطلوبــة لنقــل المعــدات والجنــود عبــر 

شاســعة. مســافات 

قدم هذا المفهوم للنظريات العسكرية االقتصادي 
كتابــه  فــي  بولديــغ«  »كينيــث  األمريكــي  والمفكــر 
»النــزاع والدفــاع«، واقتــرح عالًجــا لهــذا النقــص 
خــارج  قواعــد  إقامــة  العســكرية  القــوة  فــي 
الحــدود. ويبــدو أن الحكومــة األمريكيــة تتبــع 
هــذه النظريــة بحذافيرهــا، والهــدف أن تكــون 
قــوة جيشــها، إن حاربــت فــي شــرق آســيا 
الحــرب  كانــت  إن  لقوتهــا  مكافئــة  مثــًلا، 

علــى أرضهــا.



وعلــى ســبيل المثــال، طبقــت الواليــات المتحــدة هــذه النظريــة خــالل 
حربيهــا فــي العراق وأفغانســتان، حيــث كانت قيادة معظم العمليات 
فــي هاتيــن الحربيــن تجــري فــي قاعــدة رامســتاين األلمانيــة، ال فــي 

البنتاغــون.

محطــة  رامســتاين  كانــت 
توقــف مثالية بســبب موقعها 
المتميــز علــى بعــد 7 ســاعات 
فقــط بالطيــران مــن مناطــق 
النــزاع، لكــن إضافــًة إلــى ذلــك، 
شــديد  دوًرا  القاعــدة  تلعــب 
األهمية في تشغيل الطائرات 
مــن دون طيــار فــي أي عمليــات 
بالشــرق األوســط، فالتحكــم 
ــا أقصــر  بهــذه الطائــرات عــن طريــق األقمــار الصناعيــة يســتغرق وقتً
بكثيــر إذا كان مركــز التحكــم قريًبــا مــن مســرح العمليات، وذلك بســبب 

معــدل اســتدارة األرض.

وســط  فــي  األمريكيــة  العســكرية  للقواعــد  كثيفــة  تكتــالت  بوجــود 
أوروبــا وشــرق آســيا، وبالطبــع فــي الواليــات المتحدة نفســها، يضمن 
الجيــش األمريكــي سالســة لوجســتية غيــر عاديــة فــي أي نــزاع بالعالــم، 

إضافــًة إلــى أن قــدرة علــى التحكــم الالســلكي ال تتوفــر ألي بلــد آخــر.

هــذه  تعمــل  كذلــك 
حصــار  علــى  التكتــالت 
المعاديــة  القــوى 
المتحــدة،  للواليــات 
هــي  القــوى  وهــذه 
روســيا  باألســاس 
وكوريــا  والصيــن 
وإيــران،  الشــمالية 
النظــر  أن  عجــب  وال 
القواعــد  خريطــة  فــي 
قــرب  عــن  العســكرية 
يظهــر إحاطــة الواليــات 

المتحــدة بهــذه البلــدان مــن كل الجهــات تقريًبــا، عــن طريــق قواعدهــا 
. ية لعســكر ا



في الشرق األوسط
تهــدف التكتــالت الكبيــرة للقواعــد العســكرية، كمــا أســلفنا، إلى حصار 
مجموعــة محــددة مــن البلــدان المعاديــة للواليــات المتحــدة، ومــن هــذه 
األهــداف ســهولة الوصــول إلــى مناطــق النــزاع فــي الشــرق األوســط 
مثــًلا كمــا حــدث فــي أفغانســتان والعــراق وأخيــًرا فــي ســوريا. مــع 
ذلــك، فللواليــات المتحــدة قواعــد عســكرية فــي معظــم بلــدان الشــرق 

األوســط تقريًبــا. إذن أيــن هــذه القواعــد؟ ومــا أهمهــا؟

بحســب الوثائــق األمريكيــة الرســمية، تشــغل الواليــات المتحــدة 3 
قواعــد فــي البحريــن، وقاعــدة واحــدة فــي مصــر، وقاعــدة واحــدة فــي 
العــراق، وقاعدتيــن فــي إســرائيل، وقاعــدة فــي األردن، و4 قواعــد فــي 
الكويــت، و6 قواعــد فــي ُعمــان، وقاعدتيــن فــي قطــر، وقاعــدة واحدة 
فــي  تركيــا، و3 قواعــد  فــي  الســعودية، وقاعدتيــن  فــي 

اإلمــارات.

علــى  أقــل  هــي  الرســمية  األرقــام  هــذه  أن  إال 
لكــن  للقواعــد،  الفعلــي  العــدد  مــن  األرجــح 
المعلومــات المتوفــرة عــن القواعــد اإلضافيــة 
شــحيحة جــدًّا. تختلــف وظائــف هــذه القواعــد 

اختالًفــا كبيــًرا الواحــدة 
فمثــًلا  األخــرى،  عــن 

القواعــد  مــن  كثيــر 
تســتطيع  البحريــة 
الوصــول بســهولة إلى الخليج 
العربــي، مثــل »قاعدة الدعــم البحري« 
المتمركــزة  القــوات  أو  المنامــة  فــي 

فــي مينائــي »الدقــم« و«صاللــة« فــي 
ُعمــان، أو فــي مينــاء »جبــل علــي« وقاعــدة 

اإلمــارات. فــي  الُفجيــرة 

فمثًلا بعض هذه القواعد يلعب وظائف ليست عسكرية تماًما. 
»الوحدة الثالثة للبحوث الطبية البحرية« في القاهرة، والتي أنشــئت 
فــي 1946، وظيفتهــا الرئيســة إجــراء البحــوث الطبيــة وجمــع البيانــات 



مــن أجــل فهــم األمــراض المعديــة التــي قــد تؤثــر فــي نشــاط القــوات 
األمريكيــة فــي إفريقيــا والشــرق األوســط، لكنهــا بهــذا تعمــل جنًبــا 

إلــى جنــب مــع الحكومــة التــي تســتفيد كذلــك مــن هــذه األبحــاث.

العســكرية  القواعــد  اســتضافة  يعــد  لهــذا 
األمريكية أمًرا إشكاليًّا، فبعض الدول ترى 
ــا، إمــا  فيهــا فائــدة قــد تعــود عليهــا محليًّ
في صورة دعم عسكري، وإما في صورة 
دعــم علمــي كمــا هــو الحــال فــي القاعــدة 
المصريــة. إضافــًة إلــى التدريبــات التــي 
للجيــوش  األمريكــي  الجيــش  يقدمهــا 

المحليــة التــي تعمــل بالتعــاون معــه.

أكبــر القواعد العســكرية 
فــي الشــرق األوســط 

قاعــدة »العديــد« الجويــة 
فــي جنــوب غــرب الدوحــة، وتقــدر القاعــدة 
علــى اســتضافة أكثــر مــن 11,000 ضابــط 
وجنــدي أمريكــي، وأكثــر مــن مئــة طائــرة، 
ويوجــد بهــا عــدد مــن المقــرات أهمهــا 

مقر القيادة المركزية للواليات المتحدة 
األمريكيــة، ومقــر القــوة الجويــة التاســعة 

المركزية.

ــًرا مــا تتحــول هــذه القواعــد إلــى أهــداف للضربــات الموجهــة ضــد  كثي
الواليــات المتحــدة. فمثــًلا فــي بدايــة 2020، قصفــت قــوات الحــرس 
علــى  ردًّا  وذلــك  العــراق،  فــي  أمريكيتيــن  قاعدتيــن  اإليرانــي  الثــوري 
اغتيــال قاســم ســليماني فــي ينايــر مــن نفــس العــام. واحــدة مــن هــذه 
الضربــات اســتهدفت قاعــدة عيــن األســد فــي غــرب محافظــة األنبــار، 
وهــي قاعــدة أدت دوًرا جوهريًّــا فــي حــرب العــراق قبــل ذلــك، واليــوم 

تســتقر فيهــا بعــض القــوات التــي تقــدم تدريًبــا للجيــش العراقــي.

ردت الواليــات المتحــدة علــى هــذه الضربــات بتحريــك مجموعــة مــن 
القــوات لتأميــن مســارات الســفن فــي الخليــج العربــي، وبعــد أن أنهــت 
هــذه القــوات مهمتهــا عــادت إلــى االســتقرار ببســاطة فــي القاعــدة 
العســكرية األمريكية في المنامة. هذا مثال بســيط على اســتراتيجية 
الواليــات المتحــدة العســكرية، فهــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي 
تقــدر علــى التحــرك مــن أي نقطــة فــي أي وقــت، وهــي الدولــة الوحيــدة 
فــي العالــم التــي يمكــن ضــرب قواتهــا كذلــك فــي أي نقطــة فــي العالــم.



على حافة العالم
بعــض القواعــد العســكرية األمريكيــة توجــد فــي مناطــق نائيــة بدرجــة 
مدهشــة. مثــًلا فــي القطــب الجنوبــي، علــى الرغــم مــن »معاهــدة القارة 
ــة الجنوبيــة« التــي تمنــع أي أنشــطة عســكرية علــى القطــب،  القطبي
لهــذا تحتفــظ الواليــات المتحــدة بقاعــدة لهــا نشــاط علمــي فقــط، 
ــوزارة الدفــاع، وفــي الســتينيات أنشــأت  لكنهــا تابعــة علــى أي حــال ل
محطــة لتوليــد الطاقــة النوويــة، أغلقهــا الجيــش مجــدًدا فــي مطلــع 

الســبعينيات.

 وفــي غــرب المحيــط الهــادي، علــى جزيــرة غــوام الواقعــة تحــت اإلدارة 
األمريكيــة، تشــغل الواليــات المتحــدة قاعــدة عســكرية كبيــرة أخــرى، 
وهــذا فــي منطقــة بعيــدة عــن أي شــيء تقريًبــا، لكنها قــادرة كذلك على 
ضمــان الوصــول الســريع لقــوات الطيــران األمريكــي إلــى دول شــرق 

آســيا إذا اســتدعت الحاجــة.



وهكــذا فــإن الواليــات المتحــدة كليــة الحضــور فــي العالــم تقريًبــا، فــي 
وســطه أو فــي أقصــى أطرافــه وأبعــد مناطقــه النائيــة، تجد لهــا تمركًزا 
عســكريًّا ألهــداف بعضهــا لوجســتي وبعضهــا سياســي. تضمــن هــذه 
القواعد سرعة الحركة من أي منطقة في العالم وإليها، وسرعة نقل 
الجنــود والمعــدات، وتشــكل فــي الوقــت نفســه تهديــًدا دائًمــا ألعــداء 
األمريكــي  الجيــش  أن  برســالة مفادهــا  وتبعــث  المتحــدة،  الواليــات 
موجــود فــي كل مــكان، وأنــه قــادر علــى التحــرك مــن أي مــكان، وفــي أي 

وقــت.
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