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االستعداد لمواجهة تحديات
إمكانية الوصول "ما بعد الدولة
اإلسالميّة في العراق والشام"

استخدام القواعد األمثل لدعم العمليات
ضد الخصوم من غير الدول

يُركز

البحث المطروح هنا على مواجهة تحدي استخدام القواعد بسبب االنقطاعات المتكررة في
الضغط (االستخبارات والمراقبة واالستطالع [ ]ISRوعمليات الهجوم) ،والذي يمكن تنفيذه ضد
الخصوم من غير الدول 1.يرد تحليلنا في إطار العراق ما بعد الدولة اإلسالميّة في العراق والشام ،وهي حالة
تتغيّر فيها الظروف الراهنة .ففي الشرق األوسط وإفريقيا ،تكمن جذور أزمات الوصول المتكررة ،التي تتمثل في
مطالب إخالء القواعد والقيود المفروضة على نوع العمليات وطبيعتها وفقدان حقوق التحليق ،في السمات
الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية للمناطق .كانت النتيجة غالبًا
لمنهجية
ا
ّ
إمكانية استخدام مؤقت للقواعد في هذه
أعد المؤلفون أداة تحليلية لمواجهة تحدي استخدام القواعد بسبب االنقطاعات
المناطق.
■ ■ َّ
المتكررة في االستخبارات والمراقبة واالستطالع وعمليات الهجوم التي يمكن تنفيذها
وضعنا
لقد
نهجا تحليليًا يُعرف باسم
ً
ضد الخصوم من غير الدول.
استخدام القواعد التسلسلي للمساعدة
■ ■ ُص ّممت أداة استخدام القواعد التسلسلي لتحليل قوة وضع استخدام القواعد القائم
على مواجهة هذه التحديات .يستند
وتحديد ميزة قوة قاعدة إضافية حسب موقعها.
النهج إلى الثبات المتناقض للوصول
المؤقت ،حسبما تدفعه الظروف الراهنة
■ ■تبحث األداة عن خيارات استخدام القواعد القوية والمرنة التي يمكن استخدامها
لمواكبة الظروف المتغيرة .وينتج عن هذا تمثيل جغرافي للمساهمة والفاعلية
للتهديدات دائمة التطور وأولويات تغيير
العملياتية الحالية في شكل خريطة حرارية ،والتي ستقدمها خيارات استخدام
السياسات وغيرها من مصادر الديناميكية
القواعد اإلضافية لقوة الوضع العام.
■ ■يُركز عرض األداة في هذه الدراسة على القوة والفاعلية العملياتية لوضع القيادة
اإلسالمية في العراق والشام"
المركزية للواليات المتحدة اإلقليمي "ما بعد الدولة
ّ
على وجه الخصوص.
■ ■يقبل النهج الوارد في هذه الدراسة الطبيعة المؤقتة إلمكانية استخدام القواعد،
وذلك خال ًفا لنُهج التخطيط التي يغلب عليها الطابع التقليدي.
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طويل أهمية مرونة استخدام القواعد .وقد ركز ُ
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ج بتنظيم الدولة اإلسالميّة في العراق والشام إلى
لقد ز ُ َّ
مبهما ...
حافة الهزيمة في العراق وسوريا .وبات ما بعده
ً
ومع ذلك ،إنه من الجلي انتهاء مرحلة واحدة من مراحل
الصراع مع تنظيم الدولة اإلسالميّة في العراق والشام
وسوف تبدأ مرحلة جديدة في األشهر القادمة.

السياسية .يقبل هذا النهج الطبيعة المؤقتة إلمكانية
استخدام القواعد ،وذلك خال ًفا لنُهج التخطيط التي
يغلب عليها الطابع التقليدي 2.وبذلك ،يتيح هذا النهج
للمخططين إنشاء وضع يمكنه الصمود أمام فقدان حقوق
استخدام القواعد في مختلف المواقع دون تعريض الفاعلية
اإلجمالية إلحدى الحمالت للخطر.
لقد تم تنفيذ استخدام القواعد التسلسلي ليكون
أداة تفاعلية يتم تشغيلها في متصفح ويب  .Firefoxتتيح
هذه األداة للمخططين استكشاف مجموعة كبيرة من
خيارات استخدام القواعد واختبار الفرضيات عبر مجموعة
من السيناريوهات .يمكن للمخططين استخدام معرفتهم
ورأيهم العسكري المتخصص في دراسة الحاالت ذات
الصلة .تبحث األداة عن خيارات استخدام القواعد القوية
 	2في خطاب عام  ،2014أعرب نائب وزير الدفاع وقتها روبرت أو وورك (Robert
 )O. Workعن وجود حاجة إلى "وضع عالمي جديد يتعيّن أن يكون أكثر
أيضا هنري ( ،)Henryعام .2006
ديناميكيّة ومرونة" (وورك .)2014 ،انظر ً
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والمرنة التي يمكن استخدامها لمواكبة الظروف
المتغيرة .وينتج عن هذا تمثيل جغرافي للمساهمة
والفاعلية العملياتية الحالية في شكل خريطة حرارية،
والتي ستقدمها خيارات استخدام القواعد اإلضافية لقوة
الوضع العام.

السياق

ج بتنظيم الدولة اإلسالميّة في العراق والشام إلى
لقد ز ُ َّ
مبهما .تعتبر
حافة الهزيمة في العراق وسوريا .وبات ما بعده
ً
الديناميكيات السياسية العالمية واإلقليمية والوطنية
والمحلية المؤثرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية
معقدة ومترابطة بطرق تجعل من
للواليات المتحدة
َّ
جدا التنبؤ باالتجاهات السياسية .ومع ذلك ،إنه من
الصعب ً
الجلي انتهاء مرحلة واحدة من مراحل الصراع مع تنظيم
الدولة اإلسالميّة في العراق والشام وسوف تبدأ مرحلة
جديدة في األشهر القادمة .سوف تتسم المرحلة الجديدة
بديناميكيات سياسية مختلفة اختال ًفا جذريًا ألن تنظيم
الدولة اإلسالميّة في العراق والشام وعمليات التصدي له
لن تؤدي مثل هذا الدور التنظيمي المركزي في المنطقة.
وبعبارة أخرى ،هذه حالة نموذجية سيتعين فيها على القيادة
المركزية للواليات المتحدة مواصلة تنفيذ العمليات في
حين تتغير الظروف الراهنة.
ال يزال أمام الصراع على السيادة في العراق الجديد
شوط بعيد .تنقسم آراء العراقيين حول دور الواليات
المتحدة في هذا الصراع ويطرأ عليها التغيير .وستمثل
قضايا الحكم الذاتي لألكراد والصراع بين السنة والشيعة
والتنافس بين الفصائل الشيعية والسيطرة على الحكومة
المركزية وإلغائها في المستقبل القريب المصادر

المحتملة لألزمات المتكررة وعدم االستقرار في العراق،
أو حتى اندالع جولة أخرى من الحرب األهلية المفتوحة.
وفي
خضم هذه القضايا ،يبرز سيناريو معقول بوجه خاص
ّ
سوف
العراقية
الحكومة
أن
في
يتمثل
تحد أو تنهي
ّ
إمكانيّة وصول الواليات المتحدة إلى القواعد والمجال
الجوي .ومن المحتمل أنه سيتم السماح للواليات المتحدة
بالحفاظ على ترتيبات وصولها الحالية رغم القالقل التي
تتوالى فصولها ،ولكن يبدو على األرجح أنه قد ينجم عن
ذلك بعض أشكال التحجيم .يعتبر اإلنهاء التام احتمالية
قائمة .بينما تحيد طموحات القوى اإلقليمية المهمة
التي تشمل إيران وتركيا ،في الوقت ذاته ،عن تفضيالت
الواليات المتحدة.
يشكِّ ل هذا األمر تحديًا تخطيطيًا يواجه القيادة
المركزية للواليات المتحدة .فالحكومة األمريكية تفتقر
إلى التأثير الحاسم على الديناميكيات السياسية التي
ستحدد نطاق ومقدار وصول الواليات المتحدة إلى العراق
ِّ
والمنطقة بصورة أعم .ومن ثم ،يجب على القيادة المركزية
للواليات المتحدة التخطيط الحتمالية فقدان القدرة على
الوصول إلى القواعد العراقية ومجالها الجوي واالضطرار
إلى التفاوض على إمكانية الوصول إلى المواقع األخرى .في
المقابل ،سيتطلب هذا التخطيط
نهجا تحليليًّا لتقييم
ً
تبعات التوليفات المتنوِّعة من القيود والفرص .لقد وضعنا
مثل هذا النهج وأجرينا
تقييما أوليًا باستخدام المعلومات
ً
المتوفرة للعامة.

النهج

يجب أن يأخذ التخطيط للوضع بعين االعتبار الكثير
من العوامل ،والتي تشمل القيود السياسية وقدرات

المنصات والبنية التحتية للمطارات واألمن والطقس
وأوقات التحليق والمسافات .نركز في تحليلنا المبدئي
على الجغرافيا االستراتيجية ،أي التفاعل بين الخصائص
المكانيّة لشبكة التهديد والجغرافيا السياسية والجوية
في المنطقة ،لتقييم أهمية الوصول في أي مكان معين
إلى األهداف األمريكية في المنطقة .ومن ثم يكون
السؤال المطروح "ما المواقع األهم للفاعلية العملياتية
وقوة وضع القيادة المركزية للواليات المتحدة اإلقليمي؟"
يتألف الجزء األساسي من تحليلنا من وضع نماذج
تفصيلية ألقصى زمن انتظار تحليق ( )TOSمحتمل لطائرة
استخبارات ومراقبة واستطالع ضد شبكات الخصوم ،ثم
قابلية تعرض زمن انتظار التحليق ألي فقدان في إمكانية
استخدام القواعد أو إمكانية التحليق.
لحساب زمن انتظار التحليق ( ،)TOSيستخدم
نموذجنا البيانات الجغرافية المكانية حول خصائص
شبكة الخصم ،والمطارات المتاحة للعمليات القتالية
األمريكية ،والقيود المفروضة على المجال الجوي ،بجانب
مقاييس أداء الطائرة — افتراضيًا ،في هذا التحليل ،لطائرة
 .MQ-9 Reaperيحاكي النموذج الطلعات الجوية ضد كل
نقطة من نقاط شبكات الخصوم المحددة ومن كل قاعدة
متاحة حاليًا .لحساب قابلية التأثّر ،يكرر النموذج بعد ذلك
المحاكاة آالف المرات مع إزالة مجموعات القواعد وقياس
التأثيرات الضارة على زمن انتظار التحليق ( .)TOSوتُظهر
النتيجة في كل مرة قياس "قوة" وضع خط األساس لفقدان
الوصول إلى القواعد .ثم يكرر النموذج هذه العملية
موقعا
وحيدا الستخدام
بالعكس ،حيث يضيف أوال ً
ً
ً
القواعد من أجل قياس الزيادة الهامشية في القوة نظرًا
لتلك اإلضافة االفتراضية ،ثم يكرر هذا لكل موقع محتمل
الستخدام القواعد في مسرح العمليات .وفي النهاية ،يتم

نركز في تحليلنا المبدئي على الجغرافيا االستراتيجية،
أي التفاعل بين الخصائص المكانيّة لشبكة التهديد
والجغرافيا السياسية والجوية في المنطقة ،لتقييم
أهمية الوصول في أي مكان معين إلى األهداف
األمريكية في المنطقة.
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الشكل 1

زمن انتظار التحليق لخط األساس (على اليسار) وزمن انتظار التحليق بدون استخدام للقواعد في
األردن (على اليمين)
زﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻠﻴﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮة )ﺳﺎﻋﺔ(
20

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ

اﻟﻘﺎﻋﺪة

0

اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﺣﺰب اﷲ

اﻟﻤﻄﺎر

ﺣﺰب اﷲ

اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﹼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
واﻟﺸﺎم  -وﻻﻳﺔ ﺳﻴﻨﺎء

اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﹼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
واﻟﺸﺎم  -وﻻﻳﺔ ﺳﻴﻨﺎء

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن
اﻟﻘﺎﻋﺪة  -اﻟﻴﻤﻦ

دمج النتائج للحصول على تقديرات فاعلية وقوة أي وضع،
وتأثير فقدان إمكانية استخدام أي قاعدة موجودة وقيمة
إضافة أي قاعدة جديدة .تُعرض هذه النتائج باألرقام وبيانيًا
3
في خرائط حرارية لقوة مسرح العمليات.

ا لتحليل

بالنسبة لهذا المشروع ،نحسب زمن انتظار التحليق لكل
طلعة لطائرة  MQ-9sالتي تُقلع من المطارات الموجودة في
األردن والكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة وجيبوتي
وتستهدف شبكات الخصوم الخمس الموضحة في
الشكل  1مثل القاعدة وحزب اهلل وتنظيم الدولة اإلسالميّة
في العراق والشام  -والية سيناء والحوثيين والقاعدة في
يوضح الشكل أن متوسط زمن انتظار التحليق لخط
اليمن.
ّ
األساس لكل طلعة ضد الشبكات الخمس يبلغ  17ساعة.
ومع ذلك ،هذا الوضع هش للغاية .يؤدي فقدان الوصول إلى
القواعد في األردن ،على سبيل المثال ،إلى تقليل متوسط
زمن انتظار التحليق لكل طلعة إلى  12.6ساعة ،وال سيّما
زمن انتظار التحليق ضد القاعدة وحزب اهلل وتنظيم الدولة
اإلسالميّة في العراق والشام  -والية سيناء إلى أقل من

 	3وال تتضمن الخرائط الحرارية بيانات عن المطارات الموجودة أو مدى
مالءمة الموقع للعمليات األمريكية صراحة .نجد أنه من األكثر فاعلية
عدم تضمين هذا المستوى من الدقة العالية ،واألحرى من ذلك تقديم
النتائج المستخلصة التي تسمح للمخططين بالتركيز على المناطق
الجغرافية ذات األهمية الخاصة إلجراء مزيد من التحليل واالستكشاف.
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اﻟﻘﺎﻋﺪة  -اﻟﻴﻤﻦ

عشر ساعات .تُعرف الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في
أيضا باسم جبهة النصرة.
سوريا ً
يعرض تحليلنا أن أزمان انتظار التحليق ضد جبهة
النصرة (تنظيم القاعدة في سوريا) وحزب اهلل وتنظيم
الدولة اإلسالميّة في العراق والشام  -والية سيناء يكون
أكثر قابلية لفقدان الوصول .والسبب في هذا أن استهداف
هذه الشبكات الثالث يعتمد على استخدام قواعد األردن في
اإلقالع ويكون الخيار الثانوي الوحيد تنفيذ العمليات باإلقالع
من الكويت (فهي ليست متاخمة وتخضع لقيود التحليق
المحتملة فوق المملكة العربية السعودية والعراق).
وبالمثل ،تعتمد شبكة الحوثيين اعتمادًا كبيرًا على تنفيذ
العمليات بالتحليق من جيبوتي .والشبكة الوحيدة التي يبدو
قوي هي تنظيم القاعدة في اليمن،
أن وضع خط األساس لها
ٌّ
نظرًا لموقعها المركزي نسبيًا في اليمن بين جيبوتي وقطر
يوضح الشكل  2بالتفصيل قوة
واإلمارات العربية المتحدة.
ّ
4
الوضع الحالي ضد كل شبكة بالنسب المئوية.
يشير هذا التحليل إلى الحاجة إلى تعزيز وضع استخدام
القواعد ضد شبكات الخصوم في سوريا وشبه جزيرة سيناء
وما حولهما .لذلك ،نقدم تقديرًا أوليًا للخيارات المتاحة
لتعزيز الوضع في جميع أنحاء المنطقة .والهدف من ذلك
 	4يُحدد هذا القياس البسيط للقوة على أنه انخفاض متوسط زمن انتظار
التحليق لكل طلعة عبر جميع المجموعات الممكنة لفقدان إمكانية
استخدام القواعد في دولتين .ومن ثم ،عندما تكون نسبة القوة  %75فإن
هذا يعني أن فقدان إمكانية استخدام القواعد في أي دولتين سيؤدي إلى
انخفاض زمن انتظار التحليق بنسبة  %25في المتوسط لكل طلعة .تتيح
الطبيعة التفاعلية لألداة للمخططين زيادة استكشاف الحساسيات
واالرتباطات.

تحديد مواقع استخدام القواعد الجديدة التي ستزيد من
قوة الوضع إلى أقصى حد ممكن في المتوسط.
يوضح الشكل  3مواقع القواعد الجديدة المحتملة
ّ
في جميع أنحاء المنطقة ،حيث يتم تسجيل كل موقع
من خالل الزيادة المحتملة في قوة الوضع بشكل عام .تبرز
النتائج العديد من المناطق الواعدة ،حيث إن وجود قاعدة
جديدة في شمال المملكة العربية السعودية أو شمال
شرق مصر أو جنوب تركيا أو لبنان أو قبرص من شأنه أن
يعزز قوة الوضع ضد الشبكات الموجودة في سوريا وشبه
جزيرة سيناء وما حولهما .ستزيد القاعدة الجديدة في جنوب
المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان زيادة متوسطة
من قوة الوضع ضد الشبكات الموجودة في اليمن ،وخاصة
ضد شبكة الحوثيين .وقد تم تحديد لبنان على أنه الموقع
الوحيد ذو الفائدة األكبر في قوة استخدام القواعد ،حيث
ارتفع متوسط نسبته  %14ليصل إلى أقل من  %94بقليل.
ومن ثم ،يمكن أن تؤدي إضافة موقع واحد إلى الحصول
على زيادات كبيرة في قوة استخدام القواعد .يمكن أن تؤدي
إضافة موقع عملياتي واحد في شمال المملكة العربية
السعودية إلى زيادة قوة الوضع العام للقيادة المركزية
للواليات المتحدة بنسبة  ،%12.7من  %79.8إلى %92.5
من زمن انتظار التحليق لخط األساس .بمعنى آخر ،حتى
مع فقدان إمكانية استخدام القواعد أو حقوق التحليق
أو كليهما في دولتين أخريين ،فإن الضغط على شبكات
الخصوم سينخفض بمتوسط نسبة  %7.5إذا تمت إضافة
قاعدة عملياتية في شمال المملكة العربية السعودية ،بدال ً
من االنخفاض بنسبة  %20دون وجود أي مواقع إضافية.

الخطوات التالية

جميع خيارات استخدام القواعد الواردة في الشكل 3
لها تحديات ،والتي يجب فهمها وموازنتها بشكل تام مع
الفاعلية والقوة التي يوفرها كل خيار .ويكون ضعف وضع
أيضا عند الحديث عن الطائرات ذات المدى
خط األساس أكبر ً
األقصر ،مثل منصات االستخبارات والمراقبة واالستطالع
التي يقودها طيار والطائرات المقاتلة .على سبيل المثال،

الشكل 2

قوة الوضع ضد شبكات الخصوم
91.0
82.2

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن

76.6

76.1

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﹼﺔ ﺣﺰب اﷲ
 اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم -وﻻﻳﺔ ﺳﻴﻨﺎء

73.8

اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺨﺼﻮم

عند النظر في منصات االستخبارات والمراقبة واالستطالع
التي يقودها طيار ،تنخفض القوة ضد تنظيم القاعدة في
الشكل  2بأكثر من  %10عند الحديث عن طائرة .MQ-9
نتطلع إلى تطوير أساليب تحليلية مماثلة لطائرة
نقل من خالل دمج القياسات لألطنان التي يتم تسليمها
والمسافات التي يتم تحليقها بالطن في الميل .لقد بدأنا
أيضا في استكشاف دمج الطقس ،ليس فقط لفهم
ً
ولكن
واحد
موقع
في
يسببه
أن
يمكن
الذي
ل
ط
التع
أيضا
ّ
ً
لفهم مدى ارتباط الطقس من عدمه بمواقع استخدام
قواعد مختلفة .باإلضافة إلى ذلك ،نبحث حاليًا التكييف
المحتمل لهذه المقاييس الخاصة بالقوة مع سيناريوهات
منطقة العزل الجوي (.)A2AD

نتطلع إلى تطوير أساليب تحليلية مماثلة لطائرة نقل
من خالل دمج القياسات لألطنان التي يتم تسليمها
والمسافات التي يتم تحليقها بالطن في الميل.
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3 الشكل

خيارات استخدام القواعد القوية في سياق ما بعد الدولة اإلسالميّة في العراق
والشام

اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﺣﺰب اﷲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﹼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
 وﻻﻳﺔ ﺳﻴﻨﺎء- واﻟﺸﺎم

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن

(٪) ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ
79.777

اﻟﻤﻄﺎر

94.777

 اﻟﻴﻤﻦ- اﻟﻘﺎﻋﺪة
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