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مخاطر التوظيف اإلرهابي:
يتضافــر عــدد مــن األســباب املفــرة لتفاقــم املخــاوف مــن 
وقــوع الطائــرات امليــرة يف أيــدي الجامعــات اإلرهابيــة 
بالقــارة األفريقيــة خــال اآلونــة األخــرة، وذلــك عــى النحــو 

ــايل: الت

1- التحذيــرات الدوليــة: يــزداد يف القــارة األفريقيــة اســتخدام 
ــيام يف  ــرات املســرة، الس ــا الطائ ــة، وأبرزه ــات املتقدم التقني
ــة،  ــات اإلرهابي ــن الجامع ــد م ــارة العدي ــان الق ــوء احتض ض
ــة، باإلضافــة  والتــي تنشــط يف ضــوء انتشــار الحــروب األهلي

ــات.  إىل هشاشــة بعــض الحكوم

ــة  ــات اإلرهابي ــتخدام الجامع ــن اس ــاوف م ــق املخ وتتس
ــدى  ــة ل ــة الهندي ــع ترصيحــات املبعوث ــرات املســرة م للطائ
ــدت  ــي أك ــوج، والت ــرا كامب ــفرة، روش ــدة، الس ــم املتح األم
اســتخدام الطائــرات املســرة يف شــن هجــامت يف العديــد مــن 

ــرصاع. مناطــق ال

ــة مكافحــة  وعــاوة عــى مــا ســبق، اختتــم اجتــامع لجن

ــذي  ــد، وال ــدويل يف الهن ــن ال ــس األم ــة ملجل ــاب التابع اإلره
اســتمر يومــن، يف نهايــة أكتوبــر عــام 2022، باعتــامد وثيقــة 
تدعــو الــدول األعضــاء إىل منــع ومكافحــة األشــكال الرقميــة 
لإلرهــاب، الســيام اســتخدام الطائــرات املســرة ووســائل 

ــت. ــر اإلنرتن ــاب ع ــل اإلره ــي ومتوي ــل االجتامع التواص

ــغ الســوق  ــرات املســرة: مــن املتوقــع أن يبل ــر الطائ 2- توف
العاملــي للطائــرات املســرة للهــواة نحــو 43 مليــار دوالر 
بحلــول عــام 2024، مــع وجــود توقعــات بــأن تصبــح جنــوب 

ــمراء.  ــارة الس ــتهلكن يف الق ــرز املس ــا أب أفريقي

وتتســم الطائــرات املســرة التجاريــة بأنهــا متوفــرة بشــكل 
ــات  ــدى املئ ــد ال تتع ــة ق ــا بتكلف ــهولة تصنيعه ــع س ــر م كب
مــن الــدوالرات، مــام يجعــل بعــض التنظيــامت قــادرة 
عــى امتــاك هــذه الطائــرات، كــام أنهــا قــد تقــوم بإدخــال 

ــة. ــلحة موجه ــتخدامها كأس ــا الس ــة عليه ــات تقني تعدي

ــز  ــرات بعج ــذه الطائ ــز ه ــبق، تتمي ــا س ــى م ــاوة ع وع
ــم  ــة عــى تحديدهــا، ومــن ث ــد مــن األنظمــة الدفاعي العدي
ــة  ــض وبرع ــا عــى مســتوى منخف إســقاطها، نظــراً لطرانه

العدد 1687، 16 نوفمبر 2022

تصاعدت في اآلونة األخيرة تحذيرات من خطورة انتشار الطائرات المسيرة في أيدي الجماعات اإلرهابية 
داخـل القـارة األفريقيـة. فقـد شـهدت مالـي، فـي أغسـطس 2022، هجومـًا إرهابيًا خّلـف مقتل حوالي 42 
مـن رجـال قواتهـا المسـلحة علـى أيـدي عناصـر إرهابيـة خـال هجـوم جمـع بيـن قصـف مدفعـي وشـاحنات 

مفخخـة وطائـرات مسـيرة، وهـو مـا يشـير إلـى أن خطـر المسـيرات اإلرهابيـة قد وصل القـارة األفريقية. 

الطائــرات المســيرة: التهديــد اإلرهابــي القــادم ألمــن الــدول األفريقيــة، العــدد 1687، 16 نوفمبــر 2022، أبوظبي: المســتقبل لألبحاث 
والدراســات المتقدمة.
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بطيئــة نســبياً. وأكــد تقريــر نــره مركــز “أفريقيــا للدراســات 
االســرتاتيجية”، العــام املــايض، إمكانيــة رشاء بعــض النــامذج 
ــن 650  ــل م ــل أق ــليحها مقاب ــرة وتس ــرات املس ــن الطائ م
دوالراً، يف حــن أشــارت تحليــات أخــرى إىل أن الطائــرات 
املســرة أصبحــت قــادرة عــى حمــل حمولــة متفجــرة يبلــغ 
ــل  ــازون مقاب ــن أم ــا م ــن رشاؤه ــاً، وميك ــدم تقريب ــا ق طوله

خمســن دوالراً.

ــة  ــا إمكاني ــن خاله ــم م ــي يت ــرق الت ــدد الط ــام تتع ك
الحصــول عــى الطائــرات املســرة مــن قبــل الجامعــات 
اإلرهابيــة، حيــث ميكنهــا الحصــول عليهــا عــر أطــراف ثالثــة، 
ــض  ــن رشاء بع ــام ميك ــة. ك ــة املنظم ــات الجرمي ــل عصاب مث
ــة. ــات اإللكرتوني ــر املنص ــرة ع ــرات املس ــن الطائ ــواع م األن

وخلصــت دراســة أجريــت يف منطقــة الســاحل ورشق 
ــرات املســرة التــي  ــا إىل ســهولة الحصــول عــى الطائ أفريقي
ــات  ــاً. ومــن جهــة أخــرى، تتوفــر املكون ــم ابتكارهــا محلي يت
ــوين.  ــكل قان ــرة بش ــرات املس ــع الطائ ــتخدمة يف تصني املس
وعــى ســبيل املثــال، يتــم تصنيــع جســد الطائــرة مــن 
خــال مــواد متوفــرة مثــل الفايــر، والتــي بالفعــل يتــم 
ــن  ــذا تكم ــة. ول ــن األدوات املنزلي ــد م ــتخدامها يف العدي اس
العقبــة الوحيــدة يف امتــاك املعرفــة الازمــة للقيــام بعمليــة 
ــك  ــى تل ــب ع ــل التغل ــن أج ــرات. وم ــذه الطائ ــع ه تصني
ــد  ــل داعــش، للتعاق ــة، اتجهــت بعــض الجامعــات، مث العقب
ــن ال  ــن خــال بعــض الوســطاء، الذي ــن م ــع بعــض التقني م
ميتلكــون ســجل إجرامــي، أو ميكــن اســتئجار خدمــات بعــض 
املرمجــن واملتخصصــن لتصميــم بعــض الرامــج، التــي ميكــن 
اســتخدامها أيضــاً ألغــراض ســلمية مــن دون التعــرض إىل 

ــة. ــات إرهابي ــام بعملي ــبهة القي ش

3- تهديــد البنيــة التحتيــة: كشــفت الحــرب الروســية – 
يف  املســرة  الطائــرات  توظيــف  تصاعــد  عــن  األوكرانيــة 
اســتهداف البنيــة التحتيــة االســرتاتيجية، عــى غــرار شــبكات 
ــك  ــا. ولذل ــارات وغره ــة واملط ــات الطاق ــاالت ومحط االتص
مــن املتوقــع أن تتجــه الجامعــات اإلرهابيــة الســتخدامها 

ــة.  ــة الحرج ــة التحتي ــة البني ملهاجم

عوامل حاكمة لالستخدام:
اإلرهابيــة  الجامعــات  اســتخدام  عوامــل  تقســيم  ميكــن 
للطائــرات املســّرة إىل ثــاث فئــات، وهــي الدعــم الخارجــي، 
والســيطرة امليدانيــة، باإلضافــة إىل امتــاك القــدرات التقنيــة، 

ــايل: ــه عــى النحــو الت وهــو مــا ميكــن تفصيل

1- الدعــم الخارجــي: يســاعد الدعــم الخارجــي مــن قبل دول 
ــال  ــن خ ــا م ــم قدراته ــة يف دع ــات اإلرهابي ــة الجامع أجنبي

إمدادهــا باملعرفــة والتقنيــات والتدريــب، مثل الدعــم اإليراين 
ــات  ــك الجامع ــن تل ــام مّك ــن، م ــن يف اليم ــة الحوثي لجامع
ــة  ــن الفئ ــاً م ــر تقدم ــّرة أك ــرات مس ــول إىل طائ ــن الوص م
العســكرية متوســطة الحجــم، وذلــك عــى عكــس الجامعــات 
ــاء  ــي اضطــرت لاكتف ــل داعــش، والت ــة األخــرى، مث اإلرهابي

ــة. ــرات املســرة التجاري ــل الطائ بتعدي

وعــى مســتوى القــارة األفريقيــة، أسســت إيــران عاقــات 
رسيــة مــع شــباب املجاهديــن يف الصومــال، وقامــت بإمدادها 
بالســاح. ولــذا ميكــن أن تقــوم إيــران بدعــم الحركــة ببعــض 

الطائــرات املســرة القتاليــة. 

ــة،  ــامت اإلرهابي ــتخدم التنظي ــى األرض: تس ــيطرة ع 2- الس
عــى مســتوى القــارة األفريقيــة، خاصــة يف دول الســاحل عــى 
غــرار داعــش، وبوكــو حــرام والقاعــدة الطائرات املســرة، نظراً 
لســيطرتها عــى مســاحات واســعة داخــل دول املنطقــة، فضاً 
ــة،  ــاة دول املنطقــة بســبب تراجــع قدراتهــا األمني عــن معان
باإلضافــة إىل الفــراغ األمنــي الناتــج عــن انســحاب فرنســا مــن 
ــة برخــان، وإن كان مــن املتوقــع أن  مــايل بعــد انتهــاء عملي

تســعى لتجــاوز ذلــك عــر التعــاون مــع فاجــر الروســية. 

ــارص  ــم عن ــك التنظي ــام امتل ــة: كل ــاك الخــرات الفني 3- امت
ــرات املســرة،  ــادرة عــى اســتخدام الطائ ــة متخصصــة ق فني
كلــام تــم اســتخدامها عــى نطــاق أوســع وبشــكل أكــر 
ــى  ــا ع ــة بقدرته ــباب الصومالي ــة الش ــز حرك ــة. وتتمي فعالي
أكتوبــر  ففــي  الحديثــة.  التقنيــات  املبتكــرات  اســتيعاب 
2016، تبــن أن الحركــة تســتخدم بشــكل متزايــد تكنولوجيــا 
األجهــزة املتفجــرة املتطــورة يف عملياتهــا، وســّهل ذلــك األمــر 
اســتمرار وصــول الخــراء اإلرهابيــن األجانــب لنقــل املعرفــة 
ــن اليمــن، وغرهــا.  ــزاع األخــرى، خاصــة م ــن مناطــق الن م

كــام قامــت حركــة الشــباب بتوظيــف الطائــرات املســرة 
يف أغــراض االســتطاع ومراقبــة تحــركات القــوات األمنيــة 
الصوماليــة، وفقــاً للتقاريــر االســتخباراتية للــدول األعضــاء يف 

األمــم املتحــدة. 

مسارات استخدام المسيرات:
ــرات املســرة إىل  ميكــن تقســيم االســتخدام العســكري للطائ

نوعــن، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

ــة  ــلطات دول ــت س ــط: أعلن ــي النش ــتخدام الهجوم 1- االس
ــاً ماليــاً يف هجــوم  مــايل يف أغســطس 2022، مقتــل 42 جندي
متطــور تــم شــنه مــن قبــل تنظيــم داعــش يف الصحــراء 
ــاحنات  ــة وش ــرة ومدفعي ــرات مس ــتخدام طائ ــرى باس الك

ــة. مفخخ

وعــى صعيــد آخــر، أظهــرت حركــة الشــباب الصوماليــة 
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املثــال،  ســبيل  فعــى  املســرات.  اســتعامل  عــى  قــدرة 
اســتطاعت الحركــة عــام 2016، تركيــب املتفجــرات والعبــوات 
الناســفة عــى الطائــرات املســرة، وذلــك لشــن هجــامت عــى 
ــة  ــر أن حرك ــر بالذك ــة. والجدي ــة الصومالي ــآت الحكوم منش
ــرات املســرة يف  ــة اســتخدمت أيضــاً الطائ الشــباب الصومالي
ــام  ــكرية يف ع ــد العس ــدى القواع ــى إح ــا ع ــار هجومه إط
اســتخدم  الجــاري،  العــام  مــن  2019. ويف وقــت ســابق 
ــرات  ــة مضــادة للطائ ــش املوزمبيقــي منظومــة إرسائيلي الجي
ات وجهتهــا جامعــات  ة العــرتاض وإســقاط ثــاث مســرَّ املســرَّ

ــة. إرهابي

2- االســتخدام الســلبي لاســتطاع: يقصــد بهــا توظيــف 
الطائــرات املســرة ألغــراض املراقبــة والدعايــة ونقل األســلحة. 
ويُعــد هــذا االســتخدام هــو النمــط الســائد بأفريقيــا. ففــي 
ينايــر 2022، اســتخدم تنظيــم داعــش يف غــرب أفريقيــا 
ــو دعــايئ يعــرض  ــر أجــزاء مــن فيدي ــرات مســرة لتصوي طائ

ــا. ــي يف نيجري ــكرها التدريب معس

كــام تــم رصــد طائــرات اســتطاع مســرة يف يوليــو 
2022 يســتخدمها التنظيــم فــوق موقــع القــوات الحكوميــة 
وأشــارت  الهجوميــة.  العمليــة  تنفيذهــا  قبــل  النيجريــة 
ــرام  ــو ح ــة بوك ــول جامع ــز إىل حص ــورك تامي ــة نيوي صحيف
النيجريــة عــى طائــرات مســرة، والتــي تــم اســتخدامها 
ألغــراض اســتخباراتية، مــع تأكيــد التحليــات عــى أن طائرات 
ــتخدمة  ــك املس ــن تل ــوراً م ــر تط ــون أك ــد تك ــرام ق بوكوح
مــن قبــل الحكومــة النيجريــة. عــاوة عــى مــا ســبق، 
أشــارت التقاريــر األخــرة إىل أن حركــة الشــباب يف الصومــال 
الجناحــن  ثابتــة  طيــار  دون  مــن  طائــرات  اســتخدمت 

للمراقبــة واالســتطاع.

استخدامات إرهابية مستقبلية:
ميكــن اإلشــارة إىل عــدد مــن االتجاهــات املتوقعــة للطائــرات 

املســرة املســتخدمة مــن قبــل الجامعــات املســلحة، الســيام 
يف ضــوء اســتخدامها بالفعــل، وإن كان عــى نطــاق محــدود، 

مــن قبــل هــذه الجامعــات بالقــارة، وذلــك كالتــايل: 

1- تنفيــذ هجــات كيميائيــة أو بيولوجيــة: ميكــن عــى 
ســبيل املثــال إرفــاق ذخائــر محملــة باملــواد الكيميائيــة عــى 
طائــرات مســرة انتحاريــة. ففــي يونيــو 2013، ألقــت قــوات 
ــة تابعــة لداعــش بتهمــة  ــة القبــض عــى خلي األمــن العراقي
التخطيــط الســتخدام طائــرات مســرة يتــم التحكــم فيهــا عــن 
بعــد لــرش غــاز الســارين وغــاز الخــردل عــى أهــداف غــر 

محــددة يف العــراق ومناطــق أخــرى. 

ويعــد هــذا األمــر غــر مرجــح بدرجــة كبــرة، نظــراً 
ــع  ــة الخــرة يف تصني ــة األفريقي ــامت اإلرهابي ــاد التنظي الفتق

املــواد الكيامويــة أو البيولوجيــة. 

2- اســتخدام أرساب املســرات: تعنــي قــدرة الجامعــات 
ــرات  ــن الطائ ــر م ــدد كب ــع ع ــة عــى رشاء، أو تصني اإلرهابي
املســرة بتكلفــة أقــل إمكانيــة توظيــف أرساب مــن الطائــرات 
 ،2018 ينايــر  ففــي  الجيــش.  قواعــد  ملهاجمــة  املســرة 
هاجمــت جامعــة إرهابيــة يف ســوريا قاعــدة للجيــش الــرويس 
ــة  ــرة بدائي ــرة مس ــتخدام 13 طائ ــوريا باس ــوس بس يف طرط

ــرات.  ــة باملتفج محمل

الجامعــات اإلرهابيــة  يــزال اســتخدام  الختــام، ال  ويف 
ــة، غــر  ــة بالقــارة األفريقي ــرات املســرة يف طــور البداي الطائ
أنــه ال ميكــن إغفــال أن انتشــار تلــك النوعيــة مــن التقنيــات 
الناشــئة ســيكون مســألة وقــت، وذلــك يف ضــوء تشــابك 
عــدد مــن الجامعــات اإلرهابيــة مــع أطــراف خارجيــة. ولــذا 
ــات جســيمة ملواجهــة  ــة تحدي ســتواجه الحكومــات األفريقي
ــامت  ــدي التنظي ــرات يف أي ــن الطائ ــة م ــك النوعي ــار تل انتش
ــف  ــزال تعك ــدم الت ــامل املتق ــة أن دول الع ــة، خاص اإلرهابي

ــا. ــة يف مواجهته ــة دفاعي ــر أنظم ــى تطوي ع
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.
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