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مختلــف  عــن  الصــادرة  التصريحــات  تكشــف 
مســؤولي الدفــاع واألمــن، عــن تزايــد اســتخدام 
الفواعــل المســلحة لـــ ”أنظمــة الطائــرات مــن دون 
 ،)Unmanned Aerial Systems( “طيــار
ــر  ــز“ )Drones(، األم ــم ”الدرون ــة باس المعروف
ــل  ــدول، ومّث ــن ال ــى أم ــات عل ــرك تداعي ــذي ت ال

ــلحة.  ــات المس ــي الصراع ــداً ف ــراً جدي متغي

ــرز  ــتعراض أب ــى اس ــل إل ــذا التحلي ــعى ه ويس
المحــاوالت الراميــة إلــى تطويــر التقنيــات المضادة 
ــي  ــك األنظمــة الت ــى تل ــز عل ــز، مــع التركي للدرون
يــرى المحللــون أنهــا تقــدم أفضــل النتائــج، خاصــة 
مــع صعوبــة االعتمــاد علــى منظومــة واحــدة 
التهديــدات  للدرونــز، نظــراً الختــاف  مضــادة 
النابعــة مــن الدرونــز فــي المناطــق المدنيــة، عــن 
ــك، يســتنتج  ــال. ومــع ذل ــي ســاحات القت ــا ف مثيلته
هــذا التحليــل أن تكــون أســلحة الليــزر عاليــة الطاقة 
هــي أفضــل الحلــول المتوفــرة حاليــاً لمواجهــة هــذا 

ــل. ــن المتوســط والطوي ــى المديي ــد عل التهدي

�أواًل: ردود فعل متاأخرة
جونيــور،  دانفــورد  جوزيــف  الجنــرال  صــّرح 
األمريكيــة،  المشــتركة  األركان  هيئــة  رئيــس 

أثنــاء  مؤخــراً  الشــيوخ  لمجلــس  تابعــة  للجنــة 
ــى  ــت ”عل ــز كان ــه، أن الدرون ــادة تعيين ــة إع جلس
فاســتخدام  الناشــئة“)1(،  للتهديــدات  قائمتنــا  رأس 
اإلرهابييــن والجماعات المســلحة للدرونز المتوفرة 
لاســتخدامات المدنيــة، والمعروضــة فــي األســواق 
بســعر زهيــد هــو مصــدر قلــق وإزعــاج للجيــوش 
واألجهــزة األمنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم)2(. 

الخاصــة  العمليــات  قيــادة  رئيــس  وضــرب 
الدرونــز  ”داعــش“  باســتخدام  مثــاً  األمريكيــة 
المتوفــرة تجاريــاً بعــد إعــادة تعديلها أثنــاء العمليات 
القتاليــة مــع القــوات العربيــة فــي مدينــة الموصــل 
العراقيــة فــي ديســمبر 2016، والتــي كانت بمنزلة 
”أســوأ مشــكلة“ واجههــا فريقــه فــي ســاحة المعركة 
ــد انتقــل ”داعــش“ فــي هــذه المعــارك  ــذاك)3(. فق آن
مــن اســتخدام الدرونــز كأدوات تحمــل الكاميــرات 
ألغــراض االســتطاع، إلــى توظيفهــا فــي إســقاط 

الذخائــر علــى القــوات العراقيــة. 

وبالمثــل، أبــدى المســؤولون األمنيــون فــي 
مختلــف الــدول مخاوفهــم مــن توظيــف الدرونــز في 
ــاوف  ــت المخ ــي. وتراوح ــن الداخل ــال باألم اإلخ
ــي  ــة بالمتفجــرات ف ــز المحمل ــف الدرون مــن توظي
مــن  مخــاوف  إلــى  السياســيين،  القــادة  اغتيــال 
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حتليالت املستقبل

توجيههــا نحــو الطائــرات التجاريــة أو البنيــة التحتيــة الحيويــة علــى 
غــرار الطائــرات االنتحاريــة اليابانيــة ”كاميــكازي“، التــي وظفهــا 
الجيــش اليابانــي ضــد الجيــش األمريكــي خــال الحــرب العالميــة 

الثانيــة. 

ــة  ــواع التجاري ــز، خاصــة األن ــار الدرون ــف انتش ــا أن وق وبم
المتاحــة بســهولة، لــم يعــد خيــاراً، تســعى القــوات المســلحة للــدول 
المنخرطــة فــي الصراعــات منخفضــة الحــدة، وكذلك أجهــزة األمن 
المعنيــة بحمايــة البنيــة التحتيــة والمواطنيــن، إلــى البحــث ســريعاً 
ــا  ــا)4(، أو إعاقته ــا لتدميره ــة، إم ــر مكلف ــة وغي عــن طــرق موثوق

عــن طريــق قطــع إشــاراتها الاســلكية، علــى ســبيل المثــال)5(.

واعترفــت الــوكاالت األمنيــة والمؤسســات الدفاعيــة حــول 
العالــم، بأنهــا تســعى لتجربــة عــدد كبيــر مــن األنظمة لمواجهــة هذا 
التهديــد القائــم والمتطــور، وأن ســعيها وراء حلــول قابلــة للتطبيــق 
ليــس إجــراًء اســتباقياً، وإنمــا هــو رد فعــل، فلقــد باغتتهــم الدرونــز 
ولــم يكونــوا مســتعدين لمواجهــة تداعياتهــا األمنيــة. كمــا تعتــرف 
ــة  ــول تكنولوجي ــاد حل ــة بإيج ــكرية المكلّف ــلحة العس ــركات األس ش
ــدؤوا متأخــراً، وأن أمامهــم الكثيــر مــن  ــز بأنهــم ب إلســقاط الدرون

العمــل. 

ثانيًا: تعدد �الأنظمة �مل�صادة للدرونز
ــوش والشــركات  ــت الجي ــي قام ــة الت ــات الدفاعي تنوعــت المنظوم
الدفاعيــة بتطويرهــا إلســقاط الدرونــز، وهــو مــا يمكــن توضيحــه 

علــى النحــو التالــي: 

ــى  ــاد عل ــز باالعتم ــقاط الدرون ــن إس ــز: يمك ــاد الدرون 1- اصطي
ــر  ــاً والكثي ــاً دقيق ــب تصويب ــة، ولكــن األمــر يتطل األســلحة التقليدي
مــن الطلقــات الناريــة والمحــاوالت، وهــو مــا يجعــل عمليــة إطــاق 
النيــران حــاً غيــر مناســب لحمايــة الحشــود أو المطــارات المدنيــة 
ــر  ــر مضــادة غي ــى تدابي ــك ُيفضــل اللجــوء إل ــز. ولذل ــن الدرون م

حركيــة فــي المناطــق المدنيــة.

ففــي ماراثــون بوســطن 2015، على ســبيل المثال، اســتخدمت 
أجهــزة إنفــاذ القانــون أجهــزة الكشــف عــن الصــوت، فضــاً عــن 
ــباكاً كجــزء مــن الخطــة  ــق ِش ــادق تطل ــراد أمــن ببن االســتعانة بأف
األمنيــة تحســباً لوجــود درونــز معاديــة تشــكل تهديداً للمشــاركين أو 

المتفرجيــن المصطفيــن علــى جانبــي الطريــق)6(. 

ــز  ــّورت درون ــلوب، فط ــذا األس ــركات ه ــض الش ــت بع وتبن
اعتراضيــة مــزودة بشــَباك القتنــاص الدرونــز األخــرى)7(. فمنــذ أن 
شــوهدت درونــز تعمــل بالتحكــم عــن بعــد بالقــرب مــن المفاعــات 
النوويــة الفرنســية أكثــر مــن مــرة، أنتجــت الســلطات الفرنســية هذه 

الدرونــز االعتراضيــة ”الصطيــاد“ الدرونــز األصغــر حجمــاً)8(.

ــل  ــد بعــض الشــركات، مث ــى االتصــاالت: تعتم 2- التشــويش عل
شــركة الطيــران األوروبيــة العماقــة ”إيربــاص“، التــي تعمــل فــي 
ــز  ــى الدرون ــب عل ــة للتغل ــر تقني ــول أكث ــى حل ــاع، عل ــال الدف مج
مــن خــال التركيــز علــى األنظمــة التــي تتعقــب إشــارات الدرونز، 
ــن  ــا وبي ــاالت بينه ــف االتص ــا لوق ــويش عليه ــى التش ــل عل وتعم

المتحكــم فيهــا.

وتتوفــر فــي هــذا اإلطــار ثــاث وســائل أساســية، وهــي إصــدار 
ــي  ــرددات الت ــى الت ــة للتشــويش عل ــة للغاي ــرددات الســلكية عالي ت
تربطهــا بالمتحكــم فيهــا، أو تعطيــل الوصــات الســاتلية بالدرونــز 
وصلــة  علــى  الســيطرة  أو   ،)Drone’s Satellite Link(
ــة.  ــة اإللكتروني ــال القرصن ــبه أعم ــا يش ــدرون، فيم ــال بال االتص
وتتمثــل إحــدى المزايــا اإلضافيــة لهــذه األنظمــة فــي القــدرة علــى 
تعقــب المتحكــم فــي الدرونــز، بحيــث يمكــن لجهــات إنفــاذ القانــون 

ــاء القبــض عليــه)9(. ــده وإلق تحدي

ــي  ــز ف ــقاط الدرون ــة بإس ــاوالت المعني ــب المح ــزت أغل ورك
ســاحة المعركــة، حتــى اآلن، علــى أجهــزة التشــويش، خاصــة 
بعــد اســتخدام هــذا األســلوب فــي إســقاط الدرونــز التــي اســتخدمها 
”داعــش“ فــي العــراق خــال عــام 2016)10(، حيث شــرعت العديد 
مــن الجيــوش فــي توظيــف تكنولوجيا التــرددات الكهرومغناطيســية 

والاســلكية لمواجهــة هــذا التهديــد)11(. 

ــى  ــراق، عل ــي ســوريا والع ــة ف ــوات األمريكي واســتخدمت الق
Drone De- )ســبيل المثــال، بندقيــة مضــادة ”درون ديفنــدر“ 
fender( مــن إنتــاج شــركة ”باتيــل“ )Battelle(، وهــي عبــارة 
عــن بندقيــة مصنعــة خصيصــاً للتشــويش علــى اتصــاالت الدرونــز 
التجاريــة فــي الحــروب. وبمقــدور هــذه البندقيــة اعتــراض الدرونز 
صغيــرة الحجــم، رباعيــة وسداســية المــراوح، وذلــك لمــدى يصــل 

إلــى 400 متــر. 

ــة  ــب ســهلة االســتخدام وخفيف ــد والتصوي ــة التحدي ــد أنظم وتع
الــوزن، األمــر الــذي يجعلهــا ال تتطلــب الكثيــر مــن التدريــب 
ــي  ــة، الت ــكرية العراقي ــدات العس ــت الوح ــد نجح ــغيلها)12(. فق لتش
ــز  ــة، فــي اســتخدام مضــادات الدرون ــة عالي ــرات تقني ــك خب ال تمل
 Raysun MD1( “1 تايوانيــة الصنــع مــن طراز ”رايصــن أم ديــه
ــة.  ــز المعادي ــل الدرون ــي تعطي )13( ف

Multicopter Defender(ا

ــه  ــز أوج ــى الدرون ــويش عل ــزة التش ــي أجه ــك، تعان ــع ذل وم
قصــور تعــوق االعتمــاد عليهــا بشــكل كامــل، فمثــل هــذه األجهــزة 
تعتمــد علــى افتــراض أن الدرونــز التــي تتعرض للتشــويش ســتلجأ، 
وفقــاً لمــا تــم برمجتهــا عليــه، إلــى اإلجــراءات المتبعــة فــي حالــة 
فقــدان االتصــال، وهــي إمــا الهبــوط علــى األرض، أو العــودة إلــى 

مــكان انطاقهــا، أو التحليــق حــول النقطــة نفســها.

ويتمثــل التحــدي األساســي أمــام هــذه النوعيــة مــن المنظومــات 
ــي ال  ــف، والت ــى نحــو مختل ــز المبرمجــة عل ــي الدرون ــة ف الدفاعي
 ،)GPS( “تعتمــد علــى إحداثيــات نظــام ”تحديــد المواقــع العالمــي
بــل تعتمــد علــى النظــم آليــة التوجيــه فــي الطيــران، األمــر الــذي 
مــن شــأنه أن يحــد مــن فعاليــة التشــويش أو محاولــة اختــراق نظــام 

توجيههــا. 

ــل  ــاع، مث ــركات الدف ــل ش ــة: تعم ــة بالطاق ــلحة الموجه 3- األس
ــة  ــة بالطاق ــر أســلحة مضــادة موجه ــى تطوي ــا، عل ــج وغيره بوين
آليــة  للدرونــز   )Directed-Energy Weapon Systems(
التوجيــه، والتــي تســتهدف تدميــر أنظمــة توجيههــا أو قذائفهــا 
مــن دون اللجــوء إلــى إطــاق القذائــف علــى الدرونــز وتدميرهــا 
بالكامــل، نظــراً لخطــورة هــذا األســلوب علــى األفــراد فــي المناطق 

ــة.  المدني
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ــلحة  ــن أس ــد مارت ــركة لوكهي ــر ش ــال، تختب ــبيل المث ــى س فعل
تعمــل بموجــات الميكروويــف عاليــة الطاقــة، يمكنهــا القضــاء 
ــات  ــا ووصــات البيان ــر هوائياته ــز مــن خــال تدمي ــى الدرون عل
ــة بهــا)14(. ولكــن مــن بيــن  ــه واالتصــاالت الفرعي وأنظمــة التوجي
جميــع أســلحة الطاقــة الموجهــة، يتحمــس الجميــع لليــزر باعتبــاره 

ــز. ــادة للدرون ــدة المض ــا الواع التكنولوجي

ثالثًا: تنامي ��صتخد�م �الأ�صلحة �لليزرية 
Tacti- ــة“  ــة الطاق ــة عالي ــزر التكتيكي ــة أســلحة ”اللي )زادت جاذبي

cal High-Energy Laser( المضــادة للدرونــز منــذ عــدة 
ســنوات)15(. وتمثــل أحــد الدوافــع لتطويرهــا فــي الرغبــة فــي حماية 
القواعــد العســكرية والمواقــع الحيويــة مــن أســراب الدرونــز. وبــذل 
ســاح البحريــة األمريكــي مؤخــراً جهــوداً فــي مجال تطويــر أنظمة 
قتاليــة تجمــع بيــن ”الليــزر عالــي الطاقــة وقنــاة ضوئيــة مدمجــة مــع 
 High Energy Laser and( “نظــام المراقبــة واالســتطاع

 Integrated Optical-dazzler with
Surveillance(. ويتمثــل أحــد األهــداف 
صــد  فــي  الجهــود  هــذه  وراء  الرئيســية 
الدرونــز الموّجهــة إلــى الســفن العســكرية 

ــة)16(.  ــة األمريكي ــة للبحري التابع

وســمحت التحســينات األخيــرة فــي أنظمة 
الليــزر بتصميــم األســلحة لتصبــح أقــل حجماً، 
بحيــث يمكــن دمجهــا اآلن فــي المنصــات 
المتحــرك  الليــزر  نظــام  وُيعــد  القتاليــة. 
High-( ــوواط عالــي الطاقــة بقــدرة 10 كيل
Energy Laser Mobile Demon-
ــذي ابتكــره الجيــش األمريكــي،  strator( ال
وكذلــك ســاح الليــزر الــذي يعمــل بقــدرة 30 
 )Laser Weapon System( ــوواط كيل

التابــع للبحريــة األمريكيــة، مــن أبــرز األنظمــة فــي هــذا المجــال، 
ــا الليــزر. ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى تقــدم تكنولوجي

ويــرى المخططــون العســكريون مــن مختلــف الــدول أن أســلحة 
ــز  ــع الدرون ــل م ــل للتعام ــل األمث ــي الح ــة ه ــة الطاق ــزر عالي اللي
العســكرية األكثــر تطــوراً، والتــي عــادة مــا تســتخدمها دول، وليــس 
األفــراد أو الجماعــات)17(. وتخطــط كوريا الجنوبية لنشــر مضادات 
ليزريــة عاليــة الطاقــة بحلــول عــام 2020 لوقــف اختــراق مجالهــا 

الجــوي مــن قبــل الدرونــز التابعــة لبيونــج يانــج)18(. 

ــاد  ــمى ”الصي ــر، يس ــد التطوي ــام قي ــى نظ ــن عل ــل الصي وتعم
مؤتمــر  فــي  ُعــرض  والــذي   ،)Silent Hunter( الهــادئ“ 
ومعــرض الدفــاع الدولــي )آيدكــس( فــي أبوظبــي فــي فبرايــر 
2018، وهــو عبــارة عــن درون تحمــل أســلحة ليزريــة يبلــغ مداها 

كيلومتــرات)19(.  4

وكلمــا انخفــض حجــم أســلحة الليــزر، وزادت كفاءتهــا، كلمــا 
توســعت الجيــوش فــي االعتمــاد عليها لأغــراض الدفاعيــة، خاصة 
فــي الحــاالت التــي تتســم بمحدوديــة الوقــت المتــاح للتعامــل معهــا، 
فضــاً عــن ِقصــر مــدة االشــتباكات، ووجــود عشــرات األهــداف 

المــراد التعامــل معهــا فــي وقــت واحــد. 

ويتوقــع أن تســاهم التطــورات فــي مجــال ”أليــاف الليــزر“ 
)Fiber Lasers(، علــى وجــه الخصــوص، فــي إحــداث ثــورة 
فــي اســتخدام أســلحة الليــزر ضــد األهــداف الجويــة المتعــددة. وتعــد 
ــة  ــل الطاق ــث تحوي ــن حي ــاءة م ــى كف ــي األعل ــزر“ ه ــاف اللي ”ألي
Electrical-to-Optical Conver- )الكهربائيــة إلــى بصريــة 
ــرده ال  ــزر بمف ــاف اللي ــعاع ألي ــن أن ش ــم م ــى الرغ sion(. وعل
ــة مــن هــذه  يصــل لمــا ُيعتبــر طاقــة عاليــة، فــإن دمــج حــزم كامل
ــة الناتجــة عنهــا،  ــة اإلجمالي ــد الطاق األشــعة بشــكل متجانــس، تزي

مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى جــودة هــذه الحــزم)20(. 

ــات  ــي تقني ــدم ف ــع التق ــوازي م ــورات بالت ــذه التط ــت ه وحدث
التعــرف علــى الصــور وأنظمــة االســتهداف. وأدت هذه التحســينات 
ــا  ــزر ومداه ــعة اللي ــة أش ــادة دق ــى زي ــًة، إل ــة، مجتمع التكنولوجي
وجودتهــا، مــع تقليــل حجــم ووزن األنظمــة المرتبطــة بإنتــاج 
الطاقــة)21(. وســاهم ظهــور أليــاف الليــزر األقــل تكلفــة واألصغــر 
حجمــاً، واألســهل حمــاً، فــي توســع االعتمــاد 
ــي منظومــات األســلحة  ــزر ف ــى أشــعة اللي عل
الدرونــز  الدفاعيــة، والتــي يمكنهــا إســقاط 

ــر والبحــر)22(. ــي الب ــة ف المعادي

الحركيــة  األســلحة  معظــم  وبخــاف 
 Conventional Kinetic( التقليديــة 
الليــزر  ينتــج  أن  يمكــن   ،)Weapons
تأثيــرات مصممــة خصيصــاً لتحقيــق مســتوى 
محــدد مــن الضرر بالهــدف، وتقليــل األضرار 
الجانبيــة. كمــا أن أحــد العوامــل اإليجابيــة فــي 
األســلحة الليزريــة هــي تكلفتهــا التــي ال تــكاد 

ــدة.  ــة الواح ــي الضرب ــر ف تذك

فبمقــدور الليــزر أن يواجــه ســرباً مــن 
الدرونــز بتكلفــة ال ُتقــارن بتكلفــة األســلحة الدفاعيــة التقليديــة مثــل 
الصواريــخ. وتعــد التكلفــة البســيطة أمــراً حيويــاً، خاصــة مــع 
تطــور طبيعــة الحــروب، وتمكــن الخصــم األضعــف فــي المعــارك 
مــن اســتخدام أســلحة رخيصــة أو إعــادة توظيــف منتجــات متوفــرة 

ــة)23(. ــات قتالي ــي عملي ــز ف ــل الدرون ــاً، مث تجاري

ــا المتعــددة لأســلحة الليزريــة، فــإن  وعلــى الرغــم مــن المزاي
هنــاك تســاؤالت حــول مــدى فعاليتــه فــي بيئــة كثيفــة العمــران)24(، 
كمــا ال تــزال هنــاك العديــد مــن العقبات التقنيــة التي تواجه األســلحة 
الليزريــة عاليــة الطاقــة، ومنهــا إمكانيــة امتصــاص الغــاف الجوي 
ــودة  ــن ج ــف م ــذي يضع ــر ال ــة، األم ــة الضوئي ــن الطاق ــر م الكثي

الحزمــة)25(. 

وال ينبغــي المبالغــة فــي تصويــر أوجــه القصــور هــذه، بالنظــر 
ــرة نســبياً  ــب ســوى مســافات قصي ــزر ال تتطل ــى أن أســلحة اللي إل
ومســتوى منخفــض مــن الطاقــة، األمــر الــذي يجعــل هذه األســلحة، 
ســواء المثبتــة علــى األرض أو المدمجــة فــي منصــات قتاليــة، هــي 
ــي  ــع الت ــة الصن ــة أو محلي ــز التجاري ــقاط الدرون ــي إس األفضــل ف
يســتخدمها اإلرهابيــون والجماعــات المســلحة. وعــاوة علــى ذلــك، 
ــاً فــي متنــاول أغلــب الــدول المتقدمــة  ســتكون هــذه األســلحة قريب

اعرتفـــت الـــوكاالت األمنيـــة واملؤسســـات 
الدفاعيـــة حـــول العـــامل، بأنهـــا تســـعى 
األنظمـــة  مـــن  كبـــري  عـــدد  لتجربـــة 
وأن  الدرونـــز،  تهديـــدات  ملواجهـــة 
ســـعيها وراء حلـــول قابلـــة للتطبيـــق 
ليـــس إجـــراًء اســـتباقيًا، وإمنـــا هـــو رد 
ومل  الدرونـــز  باغتتهـــم  فلقـــد  فعـــل، 
يكونـــوا مســـتعدين ملواجهـــة تداعياتهـــا 
األمنيـــة. كمـــا تعـــرتف شـــركات األســـلحة 
حلـــول  بإيجـــاد  املكّلفـــة  العســـكرية 
بأنهـــم  الدرونـــز  إلســـقاط  تكنولوجيـــة 
ـــن  ـــري م ـــم الكث ـــرًا، وأن أمامه ـــدؤوا متأخ ب

العمـــل. 
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ــة  ــة المعرك ــل دف ــي تحوي ــتلعب دوراً ف ــا س ــا أنه ــاً، كم تكنولوجي
لصالــح القــوات القائمــة بالدفــاع، فــي مواجهــة القــوات المهاجمــة. 

�خلامتة
ــد مــن المؤشــرات عــن اســتمرار التهديــدات النابعــة  تكشــف العدي
مــن الدرونــز. فخــال الحــرب علــى داعــش فــي ســوريا والعــراق، 
اســتخدم كل طــرف، ســواء كانــت الواليــات المتحــدة أو ”داعــش“ 
ــدول  ــز)26(. وأصبحــت ال ــي الدرون أو العــراق أو حــزب هللا اللبنان
تــدرك أنهــا باتــت جــزءاً مــن التهديــدات األمنيــة، ســواء فــي 

ــال. ــة أو ســاحات القت المناطــق المدني

ويترتــب علــى تطــور تكنولوجيــا الدرونــز إنتــاج أنــواع تجارية 
أكثــر تطــوراً مــن تلــك الموجــودة حاليــاً، والتــي يمكــن أن تخضــع 
ــة،  ــة أو قتالي ــات إرهابي ــي عملي ــتخدامها ف ــل، الس ــات تعدي لعملي
ــي  ــاً ف ــر تقدم ــة أكث ــات دفاعي ــر منظوم ــد الحاجــة لتطوي ــا يزي مم
مواجهتهــا، ويعــزز االبتــكار العســكري، غيــر أنــه يتوقــع مــع تقــدم 
المنظومــات القتاليــة المضــادة للدرونــز، تراجــع اعتمــاد الفواعــل 

المســلحة مــن دون الــدول علــى الطائــرات مــن دون طيــار.

وتمثــل أســلحة الليــزر ســاحاً واعــداً فــي التغلــب علــى أســراب 
الدرونــز، خاصــة أنهــا قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي الســنوات القليلــة 
ــى أن صــارت  ــة إل ــاذج أّولي ــا نم ــن كونه ــة، وتطــورت م الماضي

أنظمــة تســتخدم فــي بيئــات عملياتيــة حقيقيــة. 

وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة نشــر أســلحة الليــزر المضــادة 
للدرونــز فــي أماكــن مختلفــة، فإنــه قد يكون من العســير اســتخدامها 
فــي كل المناطــق، نظــراً للقوانيــن التــي تقيــد مــن اســتخدامها فــي 
ــاة  ــى حي ــكلها عل ــد تش ــي ق ــر الت ــبب المخاط ــن بس ــض األماك بع

ــن.  المدنيي

الحكومــات  تقــوم  أن  الحكمــة  تقتضــي  الســبب،  ولهــذا 
والمؤسســات األمنيــة بتطويــر مجموعــة مختلفــة مــن األنظمــة 
الســيناريوهات  مختلــف  تناســب  والتــي  للدرونــز،  المضــادة 
والمناطــق، فضــاً عــن محاولــة التنبــؤ بطــرق التوظيــف المحتملــة 
ألجيــال الدرونــز الجديــدة مــن أجــل إنتــاج تدابيــر فّعالــة لمكافحــة 

هــذا التهديــد المتطــور باســتمرار.
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