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امتــاك  فــي  الكبــرى  الــدول  بعــض  توســعت 
باســم  المعروفــة  طيــار،  دون  مــن  الطائــرات 
"الدرونــز"، وتوظيفهــا ألغــراض عســكرية، غيــر 
ــتخدامها  ــز، واس ــعار الدرون ــع أس ــع تراج ــه م أن
الفواعــل  بإمــكان  بــات  التجاريــة،  لألغــراض 
فقــد  اقتنائهــا)1(،  الــدول  غيــر  مــن  المســلحة 
القــوات  اســتهداف  فــي  "داعــش"  اســتخدمها 
كانــت  عندمــا  والفرنســية  العراقيــة  األمنيــة 
ــزداد  ــراق. وت ــي ســوريا والع ــم ف تحــارب التنظي
مخاطــر هــذه المركبــات إذا مــا ســعت الجماعــات 
المناطــق  الســتهداف  توظيفهــا  فــي  اإلرهابيــة 

المدنيــة.

ومــن المعــروف أن هنــاك أكثــر مــن 90 دولة 
وجماعــة غيــر حكوميــة تســتخدم الدرونــز اليــوم، 
ومنهــا مــا ال يقــل عــن 30 دولــة تســتخدم درونــز 
ــع  ــا. وم ــا وتصنيعه ــوم بتطويره ــكرية أو تق عس
ــهولة  ــن بس ــي، يمك ــور التكنولوج ــتمرار التط اس
تطويــر طــرازات منهــا قــادرة علــى حمــل مــواد 
ــم  ــل وأن يت ــة، ب ــة أو بيولوجي ــرة أو كيميائي متفج
ــل الفواعــل المســلحة  اســتخدامها بســهولة مــن قب

ــن)2(.  ــراد العاديي ــى األف ــدول أو حت مــن دون ال

وتعــد أحــد التطــورات التــي شــهدتها الدرونــز 
هــو مــا يعــرف باســم "الدرونــز صغيــرة الحجــم" 
 Mini( الصغيــرة"  الجويــة  "المركبــات  أو 
Drones(، وهــي الدرونــز التــي يقــل طولهــا 
وعرضهــا عــن 15 ســم)3(. وتتشــابه الدرونــز 
صغيــرة الحجــم مــع الدرونــز العاديــة فــي قدرتهــا 
علــى حمــل شــحنات متفجــرة، غيــر أن الدرونــز 
صغيــرة الحجــم تتفــوق علــى األخيــرة فــي قدرتهــا 
ــم،  ــرة الحج ــرات صغي ــحنة متفج ــل ش ــى حم عل
قــادرة علــى إلحــاق أضــرار جســيمة باألفــراد 
ــا  ــى بقدرته ــز األول ــا تتمي ــة. كم ــة التحتي أو بالبني
علــى االختفــاء النســبي بســبب حجمهــا وســرعتها، 
وهــو مــا يفــرض تحديــات أمنيــة، تتعلــق بصعوبــة 

ــقاطها.  ــا وإس رصده

الحجــم  صغيــرة  الدرونــز  أصبحــت  وقــد 
ــض  ــع بع ــذي دف ــر ال ــة، األم ــة واقع ــة حقيق القاتل
العلمــاء إلــى دعــوة أجهــزة األمــن الحكوميــة 
وبتطويــر  بجديــة  التهديــد  هــذا  مــع  للتعامــل 
مــن  العديــد  أن  ويبــدو  لمواجهتهــا)4(.  أســاليب 
ــى المخاطــر النابعــة مــن  ــه بعــد إل ــم تتنب ــدول ل ال
ــن  ــز م ــن الدرون ــوع م ــذا الن ــف ه ــة توظي إمكاني

يعد أحد التطورات 
التي شهدتها 

الدرونز هو بروز جيل 
جديد منها صغري 

احلجم، ميكن أن يتم 
توظيفه مستقباًل 

من قبل اجلماعات 
اإلرهابية والتنظيمات 

اإلجرامية يف 
استهداف املدنيني 

وتصفية الشخصيات 
العامة، وما يزيد من 

خماطر هذا النوع 
من الدرونز أنه مل يتم 

تطوير املنظومات 
الدفاعية القادرة 

على إسقاطه بعد. 
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حتليالت املستقبل

قبــل الفواعــل المســلحة مــن دون الــدول، ومــن ثــم لــم تضــع 
تدابيــر جديــة لمواجهتهــا. 

ويســعى هــذا المقــال إلــى إلقــاء الضــوء علــى تطــور القــدرات 
التكنولوجيــة للدرونــز صغيــرة الحجــم، والتهديــدات المحتملــة 
المترتبــة علــى اســتخدامها، فضــاً عــن اإلشــارة فــي النهايــة 
إلــى أبــرز التدابيــر واآلليــات التــي اتخذتهــا الــدول لمواجهــة هــذا 

ــد الصاعــد.  التهدي

اأوًل: تنامي القدرات التكنولوجية للدرونز
 Air Force( الجويــة"  القــوات  أبحــاث  "مختبــر  توقــع 
Research Laboratory(  فــي عــام 2010 أال يتــم تطويــر 
أن  2030)5(، غيــر  قبــل عــام  بالكامــل  الدرونــز  تكنولوجيــا 
التطــورات الحاليــة التــي شــهدتها الدرونــز، وتطويــر أنــواع منهــا 
ــا  ــم إدخاله ــي ت ــينات الت ــى التحس ــة إل ــم، باإلضاف ــرة الحج صغي
علــى توجيههــا، والمســافات التــي يمكــن أن تقطعهــا، أثبــت خطــأ 
ــز  ــن الدرون ــة م ــال الحالي ــول إن األجي ــن الق ــع. ويمك ــذا التوق ه
صغيــرة الحجــم تتمتــع بمواصفــات وقــدرات تجعلهــا تفــرض 
مزيــداً مــن التحديــات علــى أجهــزة إنفــاذ القانــون، وهــو مــا يمكــن 

ــي:  ــو التال ــى النح ــه عل توضيح

1- القــدرة علــى المنــاورة: إذ ال تحتــاج الدرونــز صغيــرة الحجــم 
إلــى خبــرة لتوجيههــا وقيادتهــا، وذلــك بفضــل تطــور أنظمــة 
ــام  ــى القي ــدرة عل ــز بالق ــي تمــد الدرون ــذكاء االصطناعــي، والت ال
بتحــركات ســريعة ومفاجئــة للتغلــب علــى نيــران القناصــة أو أيــة 

وســائل أخــرى يجــري اســتخدامها لتعطيلهــا)6(. 

ــد مؤخــراً  ــاع عق ــي اجتم ــادة: فف ــة القي ــز ذاتي 2- ظهــور الدرون
لكبــار العلمــاء فــي مجــال الطيــران ذاتــي التحكــم ومجــال الــذكاء 
االصطناعــي، تــم اإلعــان عــن إنتــاج درونــز موجهــة ذاتيــاً 
بالكامــل، بــل وصــار بمقــدور هــذه الدرونــز أن تطيــر مــن دون 
ــع  ــد المواق ــي لتحدي ــام العالم ــلكي أو النظ ــه الاس ــة للتوجي الحاج
)GPS(. وتســتطيع هــذه الدرونــز كذلــك "رؤيــة التضاريــس 
ــادي  ــه نفســها لتف ــد موقعهــا بدقــة، وبالتالــي توجي ومســحها لتحدي
كل مــا يقــع فــي طريقهــا، مــن حركــة المــرور واألشــجار وخطوط 

ــى وجهاتهــا")7(. ــى تصــل إل ــاء، حت الكهرب

ــذي  ــدم ال ــد أدى التق ــة: فق ــا التفجيري ــادة حمولته ــة زي 3- إمكاني
شــهدته تكنولوجيــا الدرونــز إلــى تنبــؤ العلمــاء بــأن هــذه الدرونــز 
ــاً  ــة ســوف تســتطيع قريب ــراد لاســتخدامات التجاري المتاحــة لألف
أن تحمــل مــا بيــن 4.5 أو 5.5 كجــم مــن المتفجــرات)8(، وهــو مــا 
يمثــل زيــادة كبيــرة عــن الحمــوالت الحاليــة، والتــي يبلــغ حجمهــا 
وزن القنبلــة اليدويــة)9(، كمــا قــام الخبــراء المعنيــون بتطويــر 
الدرونــز، ســواء العاملــون فــي المؤسســات الحكوميــة أو فــي 

ــران الدرونــز)10(.  ــة مــدة طي ــة بإطال ــات البحثي األكاديمي

لتحديــد  العالمــي  النظــام  4- تطويــر درونــز ال تعتمــد علــى 
المواقــع: فقــد أجريــت أبحــاث علــى تســيير الدرونــز مــن خــال 

 ،)Relative Navigation( "مــا يســمى بـــ "الماحــة النســبية
والتــي يمكــن مــن خالهــا الســماح للدرونــز بالتحليــق فــي البيئــات 
العالمــي  "النظــام  االســتقبال إلشــارات  أو منخفضــة  منعدمــة 
لتحديــد المواقــع"، وقــد تــم اختبــار هــذه التكنولوجيــا بنجــاح فــي 
ــي  ــق ف ــز بالتحلي ــور للدرون ــذا التط ــمح ه ــام 2017)11(. ويس ع
المناطــق غيــر الحضريــة أو فــي الــدول التــي يعمــل بهــا "النظــام 
العالمــي لتحديــد المواقــع" علــى نطــاق محــدود للغايــة. ويمكــن أن 
تقــوم التنظيمــات اإلرهابيــة فــي اليمــن أو فــي جنــوب الصحــراء 
األفريقيــة، علــى ســبيل المثــال، باســتخدام الدرونــز بمعــدالت 
أكبــر بفضــل هــذه التكنولوجيــا)12(. ومــن جهــة ثانيــة، فإنــه يمكــن 
أن توظــف الجماعــات اإلرهابيــة أو اإلجراميــة هــذه التكنولوجيــا 
فــي المناطــق التــي تحظــر فيهــا الــدول اســتخدام "النظــام العالمــي 
ــة  ــداث الرياضي ــل األح ــة، مث ــارات أمني ــع" العتب ــد المواق لتحدي

ــرى. الكب

ثانيًا: اأ�سكال التهديدات املحتملة
يــرى "كريســتوفر راي"، مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، 
ــرة  ــم كبي ــرة الحج ــز صغي ــا الدرون ــي تفرضه ــدات الت أن التهدي
جــداً، وهــو مــا يرجــع إلــى الســهولة النســبية فــي الحصــول 
ــا أو  ــداً رصده ــير ج ــن العس ــه م ــن أن ــي حي ــغيلها، ف ــا وتش عليه
ــة  ــة النابع ــدات المحتمل ــرز التهدي ــال أب ــا)13(. ويمكــن إجم تعطيله

ــي: ــي التال ــم ف ــرة الحج ــز صغي ــن الدرون م

1- اســتهداف المدنييــن فــي المناطــق العامــة: أقدمــت الجماعــات 
اإلرهابيــة، مثــل "داعــش"، علــى التفكيــر فــي توظيــف الدرونــز 
فــي تنفيــذ عمليــات إرهابيــة، وذلــك نظــراً لقدرتهــا علــى اختــراق 
حــاول  ســابقة  هجمــات  ففــي  بســهولة.  األمنيــة  اإلجــراءات 
إرهابيــون شــّنها علــى أحــداث رياضيــة كبــرى أو وســائل النقــل 
الجماعــي، تمكنــت قــوات األمــن مــن حمايــة المبانــي أو وســائل 
ــي، ووضــع مجموعــة مــن  ــق وضــع ســياج أمن ــل عــن طري النق
أنظمــة التحكــم فــي الدخــول والخــروج. ومنعــت هــذه اإلجــراءات 
ــن دخــول  ــي عــام 2015 م ــن المنتســبين لـ"داعــش" ف اإلرهابيي
اســتاد فرنســا، علــى ســبيل المثــال، ومــن ثــم تجنب قتل العشــرات، 

بــل المئــات مــن الضحايــا، عــن طريــق ســتراتهم الناســفة)14(. 

ــم  ــرة الحج ــز صغي ــن للدرون ــف اإلرهابيي ــة توظي ــي حال وف
ــات  ــى 3 كيلوجرام ــد تصــل إل ــي ق ــرات، والت ــل المتفج ــي حم ف
لــكل درون، فإنهــا ســوف تتمكــن بســهولة مــن تجــاوز الســياجات 
ــات  ــذ عملي ــور المســتهدف وتنفي ــى الجمه ــة، والوصــول إل األمني
إرهابيــة ضــده. وتســتطيع الدرونــز تفجيــر شــحنتها داخــل االســتاد 
ــارات  ــى مس ــه إل ــرى بالتوج ــز أخ ــوم درون ــم تق ــة، ث ــي البداي ف
الخــروج، لكــي تســتهدف الحشــود الســاعية للهــروب مــن االســتاد، 
ــة  ــا وإشــاعة حال ــدر مــن الضحاي ــر ق ــك بغــرض إســقاط أكب وذل

مــن الفوضــى والفــزع.

وقــد ركــزت التنظيمــات اإلرهابيــة، مثــل "داعــش" والقاعــدة، 
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بوادر تهديدات وشيكة لـ “الدرونز صغرية احلجم”

علــى حــث أتباعهــا علــى اســتهداف المناطــق المدنيــة المزدحمــة. 
وهنــاك العديــد مــن المناطــق التــي ينطبــق عليهــا هــذا الوصف مثل 
الماعــب الرياضيــة، والحفــات الموســيقية والمــدارس، وغيرها، 
وهــي كلهــا أهــداف محتملــة للتنظيمــات اإلرهابيــة، ويصعــب 
تأمينهــا. وقــد أشــار تقريــر حديــث لمجلــة "فوريــن بوليســي" إلــى 
ــرة الحجــم  ــز صغي ــد تشــكلها الدرون ــي ق ــة الت ــدات المحتمل التهدي
علــى نهائــي كــرة القــدم األمريكيــة "الســوبر بــول"، وهــو أكبــر 

حــدث رياضــي فــي الواليــات المتحــدة وأعاهــم مشــاهدة)15(. 

تقنيــة  فقــد تطــورت  الفرديــة:  2- توظيفهــا فــي االغتيــاالت 
ــا  ــون وغيره ــاذ القان ــات إنف ــت هيئ ــوه، وبات ــى الوج ــرف عل التع
مــن الهيئــات الحكوميــة فــي الــدول المتقدمــة تســتخدم تلــك التقنيــة، 
ــرة  ــا فــي الدرونــز صغي ــات باإلمــكان إدمــاج هــذه التكنولوجي وب
ــى  ــرة الحجــم أن تضــم إل ــز صغي ــن للدرون ــا يمك الحجــم)16(. كم
جانــب برامــج التعــرف علــى الوجــوه برامــج أخــرى، مثــل 
برامــج التصويــر باألشــعة تحــت الحمــراء وميكروفونــات رصــد 

المحادثــات والتــي تفيــد عندمــا يصيــر إرســال 
البشــر إلــى موقــع معيــن شــديد الصعوبــة أو 
ــأن  ــات بش ــل التحقيق ــر، مث ــاً بالمخاط محفوف
المجرميــن،  ومطــاردة  الناســفة،  العبــوات 
ومصــادرة المخــدرات وحمايــة الحــدود. لكــن 
وصــول هــذه الدرونــز أليــدي الــدول المارقــة 
أو الفواعــل المســلحة مــن دون الــدول يعنــي 
امتاكهــم آلالت قتــل ســريعة قــادرة علــى 
اســتهداف أشــخاص بعينهــم وتصفيتهــم، وهــو 

التطــور الــذي ســيفرض تداعيــات سياســية واقتصاديــة كبيــرة 
علــى الــدول، إذا مــا تــم توظيفهــا فــي تصفيــة القــادة السياســيين. 

3- إســقاط الطائــرات المدنيــة: إذ إنــه بمقــدور بطاريــات الليثيــوم 
داخــل الدرونــز وحدهــا أن تســبب حريقــاً فــي محــرك الطائــرة، إذ 
مــا اصطدمــت بــه. ومــن ثــم يمكــن لعــدد مــن الدرونــز أن تتســبب 
فــي وقــوع إصابــات جماعيــة، أو حتــى إســقاط طائــرة مدنيــة، إذا 
ــد  ــداً)17(. وق ــا عم ــا اســتهدفت هــذه المحــركات واصطدمــت به م

حــذرت شــركات الطيــران كذلــك مــن هــذه االحتماليــة. 

ناجحــة  تجربــة  أجريــت  فقــد  المبانــي:  علــى  التجســس   -4
ــاً بالكامــل  باســتخدام "درون رباعــي المــراوح" يتــم توجيهــه ذاتي
ــام  ــي ع ــرة" ف ــة الصغي ــات الجوي ــي للمركب ــر الدول ــي "المؤتم ف
والخــروج  المبانــي  دخــول  الــدرون  هــذا  ويســتطيع   ،2016
ــاً  ــوط ذاتي ــة، والهب ــة المجهول ــا، واستكشــاف المناطــق المغلق منه
علــى أســطح متحركــة. واســتطاع هــذا الــدرون اجتيــاز كافــة 
االختبــارات المتتاليــة التــي وضعــت أمامــه بصــورة مســتقلة مــن 

دون أي توجيــه مــن البشــر)18(.

ثالثًا: الإجراءات والتدابري احلكومية
المدنيــة  لألغــراض  الدرونــز  اســتخدام  انتشــار  تزايــد  مــع 
ــة  ــا بدق ــة قدراته ــة دراس ــزة األمني ــى األجه ــات عل ــة، ب والتجاري

ــل الجماعــات  ــى توظيفهــا مــن قب ــة عل ــة المترتب ــار المحتمل واآلث
ــل  ــن قب ــى م ــة، أو حت ــة المنظم ــات الجريم ــة، أو جماع اإلرهابي
الــدول فــي ســاحات القتــال، وتقديــر تداعيــات كل ذلــك علــى 

األمــن الدولــي)19(. 

ويعتــرف المســؤولون عــن إنفــاذ القانــون بأنــه ال توجــد وســيلة 
لتعطيــل الدرونــز صغيــرة الحجــم، أو إســقاطها مــن دون تعريــض 
ــة  ــات آمن ــد تقني ــر)20(، إذ ال توج ــم للخط ــق فوقه ــن تحل ــاة م حي
متاحــة فــي الوقــت الحالــي مــن شــأنها تخفيــف التداعيــات الســلبية 

للدرونــز صغيــرة الحجــم فــي المناطــق المدنيــة تحديــداً.

ــن  ــى إصــدار تشــريعات وقواني ــدول إل ــد ســعت بعــض ال وق
ــا  ــن بينه ــا، وم ــس منعه ــز، ولي ــتخدام الدرون ــم اس ــن وتحجي لتقني
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي أصــدرت تشــريعاً 
لتشــديد إجــراءات الســامة فــي المجــال الجــوي كــرد فعــل لحــادث 

ــدا)21(. ــي كن ــة ف ــرة تجاري ــادم درون بطائ تص

فــي  لألمــن  ميونــخ  مؤتمــر  وفــي 
عــام 2018 فــي ألمانيــا، ســلطت الــدول 
الضــوء  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
ــة  ــلحة ذاتي ــود أس ــن وج ــاوف م ــى المخ عل
الدرونــز  الســيما  بالكامــل،  التشــغيل 
ــوا  ــة "أوقف ــرة الحجــم)22(. وقامــت حمل صغي
الروبوتــات القاتلــة" برعايــة فعاليــات ذات 
العــام  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  فــي  صلــة 
المجتمــع  لدفــع  محاولــة  فــي  الماضــي، 
الدولــي نحــو فــرض حظــر اســتباقي علــى مثــل تلــك اآلالت)23(. 
غيــر أن هــذه اإلجــراءات لــم تســتطع أن تحــد مــن إقــدام العديــد من 
الــدول أو الشــركات الخاصــة علــى تطويــر الدرونــز، واســتخدامها 
للقيــام بعــدد واســع مــن المهــام، األمــر الــذي يوفــر فرصــاً أمــام 

قبــل الجماعــات اإلجراميــة. إســاءة اســتخدامها مــن 

ــا  ــا فيه ــدول، بم ــد مــن ال ــب اآلخــر ســعت العدي ــى الجان وعل
وزارة األمــن الداخلــي األمريكــي، بإجــراء تجــارب علــى أنظمــة 
تكنولوجيــة مختلفــة إلســقاط الدرونــز، والتــي تراوحــت بيــن 
المســتخدمة  اإلشــارات  علــى  التشــويش  وأجهــزة  الــرادارات 
للتحكــم فــي الدرونــز، والتــي عــادة مــا يتــم نشــرها بالقــرب 
مــن المطــارات أو القواعــد العســكرية. غيــر أن نســب نجــاح 
ــم  ــر قس ــر مدي ــد ذك ــاً فق ــة تمام ــراءات ليســت مضمون ــذه اإلج ه
التكنولوجيــا المضــادة للدرونــز فــي شــركة "لوكهيــد مارتــن" 
ــاص  ــاق الرص ــون إط ــد يك ــوات، فق ــك الخط ــلت تل ــه إذا فش أن
المطاطــي علــى الدرونــز هــو المــاذ األخيــر)24(. ويجــري خبــراء 
عســكريون أبحاثــاً عــن تدابيــر إضافيــة مضــادة للدرونــز، الســيما 

ــي)25(.  ــويش اإللكترون ــا التش ــال تكنولوجي ــي مج ف

ورصــد مركــز دراســات الدرونــز فــي كليــة بــارد بالواليــات 
المتحــدة قائمــة تضــم مــا ال يقــل عــن 235 منتجــاً مضــاداً 
ــا المضــادة للدرونــز"  للدرونــز، تعــرف أيضــاً باســم "التكنولوجي

يـــرى "كريســـتوفر راي"، مديـــر مكتـــب 
التحقيقـــات الفيـــدرايل، أن التهديـــدات 
صغـــرية  الدرونـــز  تفرضهـــا  التـــي 
احلجـــم كبـــرية جـــدًا، وهـــو مـــا يرجـــع 
احلصـــول  يف  النســـبية  الســـهولة  إىل 
عليهـــا وتشـــغيلها، يف حـــني أنـــه مـــن 

أو تعطيلهـــا جـــدًا رصدهـــا  العســـري 
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إمــا  المنتجــات  وهــذه   ،)Counter-UAS or C-UAS(
موجــودة بالفعــل فــي األســواق أو قيــد التطويــر)26(. ولكــن الخطــر 
يكمــن فــي أن أغلــب هــذه المنتجــات قــد تتســبب فــي إســقاط 

ــم. ــاول حمايته ــن تح ــى م ــز عل الدرون

وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الســابق ألوانــه تحديــد كيــف وأيــن 
ــرة الحجــم،  ــز صغي ــه الدرون ــذي تمثل ــى ســيظهر الخطــر ال ومت
ــة  ــدول المارق ــل ال ــن قب ــا م ــيتم توظيفه ــه س ــد أن ــن المؤك ــه م فإن
ــع  ــن المتوق ــك م ــة. ولذل ــاً ألغــراض إجرامي ــن قريب أو اإلرهابيي
أن تقــدم هــذه الجهــات علــى تصنيــع درونــز صغيــرة الحجــم 

محملــة بمتفجــرات تســتهدف المدنييــن أو البنيــة التحتيــة، بــكل مــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن تهديــدات جديــة علــى األمــن واالســتقرار 
فــي الدولــة المســتهدفة، خاصــة أن أحــد القواعــد الرئيســية التــي 
ــة  ــوم تجرب ــد الي ــا ُيع ــو أن م ــة ه ــكارات التكنولوجي ــم االبت تحك
غيــر محتملــة التحقــق ســيكون غــداً أداة يجــري اســتخدامها علــى 
نطــاق واســع، وبصــورة غيــر مكلفــة. ومــن المؤكــد أن الجماعــات 
ــن  ــتفادة م ــى االس ــد إل ــوف تعم ــة س ــة كاف ــة واإلرهابي اإلجرامي
ــة  ــدول المختلف ــي ال ــة ف ــى األجهــزة األمني هــذه األدوات)27(. وعل
ــرة  ــات مبتك ــر آلي ــد وتســعى لتطوي ــذا التهدي ــة ه ــدرك طبيع أن ت

ــه.  ــدات النابعــة من ــم التهدي لتحجي
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