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 0مقدمة
تم إنتاج هذا المنشور بالتزامن مع العمل الفني بدون عنوان (درون) لسام دورانت ،وهو أحد تكليفات هاي الين
بلينث ،والذي يهدف إلى إثارة الحوار بشأن حرب الطائرات بدون طيار وأعمال المراقبة وكشاف النقاب عن تلك
الحروب غير المرئية إلى حد كبير لمعظم األشخاص في الواليات المتحدة.
العديد من التقنيات التي نستخدمها في حياتنا اليومية يتم تطويرها في األساس الستخدام الجيوش .أحد األمثلة الشائعة
على ذلك هو اإلنترنت ،الذي كان أكبر مركز تطوير له في الواليات المتحدة ،بتمويل من وكالة مشروعات األبحاث
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع ،والتي عُرفت الح ًقا باسم .DARPA
والطائرات بدون طيار ليست مختلفة في ذلك .لقد كانت المراقبة الجوية بمثابة فتحً ا بالنسبة لالستخبارات العسكرية
منذ اللحظات األولى البتكار الطائرات .لقد شقت هذه التقنية طريقها من القطاع العسكري إلى القطاع التجاري
والمحلي ،حتى أنها وجدت أغراضًا إنسانية .ورغم أن التطبيقات التكنولوجية للطائرات بدون طيار كثيرة  -وسائل
"للقتل محدد الهدف" ،أو المراقبة بالفيديو على مدار  24ساعة ،أو وسائل إنقاذ الحياة إلخماد حرائق الغابات ،أو
صناعة األفالم  -فإن هذا المنشور يسعى إلى سرد تاريخ الطائرات بدون طيار كأدوات حرب ومراقبة تستخدمها
قوات الجيش وإنفاذ القانون المحلي بشكل أساسي.
فعلى مدار عقدين ،قام الجيش األمريكي بإطالق طائرات بدون طيار مسلحة فوق دول تبعد كثيرً ا عن دولتنا .في
أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ،التي أصبحت معروفة اآلن باسم الحرب على اإلرهاب ،أطلقت الواليات
المتحدة حربًا مسلحة بالطائرات بدون طيار جنبًا إلى جنب مع فصل جديد ال حدود له في تاريخ المراقبة داخل
الواليات المتحدة .هذا التاريخ يقوم على الحفاظ على حالة راهنة معينة :عدم الثقة في مجتمعات األقليات العرقية
وتفكيك المجموعات التي يُعتقد أنها تهدد أولئك الذين يتمتعون بالسلطة .على مر السنين ،شملت هذه المجموعات
النقابات العمالية ،واألشخاص المعتقد أنهم شيوعيون ،وحركة الحقوق المدنية المعروفة باسم النمور السود ،ويونج
لوردز ،والحركة الهندية األمريكية ،والحركة المناهضة للحرب إبان حرب فيتنام ،وحركة حقوق المرأة ،واآلن
حركة حياة السود ،والحركات من أجل حقوق المهاجرين والعرب األمريكيين والمسلمين األمريكيين .وغالبًا ما يتم
غرس الخوف العام واسع االنتشار من هذه المجتمعات والمجموعات  -وبالتالي ضمان الدعم العام ألنشطة االشتباه
والمراقبة والتشويه  -من خالل اإليهام بتهديد خارجي قادم من بلد آخر أو دين غير مألوف أو قادة حركات فرديين.
يستند هذا المنشور إلى نقاشات مع عشرات األفراد والمنظمات األقرب إلى هذه القضايا :أفراد من دول تستهدفها
هجمات الطائرات بدون طيار ،ومجتمعات تشهد مراقبة مكثفة من قبل الحكومة األمريكية ،ومحاربين عسكريين
أمريكيين .تسعى الصفحات التالية إلى تعرية التاريخ المتالزم لحروب الطائرات بدون طيار والمراقبة التي غالبًا
ما تكون محجوبة عن وسائل اإلعالم والجمهور :ما هي الطائرات بدون طيار ،وكيف تعمل ،ومن الذي يشارك في
تشغيلها ،وتاريخ الخوف وانعدام الثقة الذي قادنا إلى حالة المراقبة التي نعيشها اليوم.
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 1ما هي الطائرة بدون طيار أو الدرون؟
الطائرة بدون طيار هي طائرة يوجهها طيارها من موقع آخر .ويطلقون عليها أسماء عديدة ،مثل المركبات
الجوية غير المأهولة ( )UANوالطائرات الموجهة عن بعد ( .)RPAوهي تأتي في العديد من الطرازات
دائمة التطور ،من أبرزها ،على سبيل المثال ال الحصر ،بريداتور ،وريبر ،وجراي إيجل ،وجلوبال هوك.
ويمكن للطائرات بدون طيار أن تحوم مثل المروحيات أو تنزلق مثل الطائرات .وقد يتراوح حجمها من
قطر دوار يبلغ خمس بوصات  -تقريبًا حجم طائر طنان كبير  -إلى جناح يبلغ طوله  130قدمًا  -أعرض
من طائرة بوينغ  .737بعض الطائرات بدون طيار تكون غير مسلحة؛ والبعض اآلخر يحمل حموالت من
األسلحة المميتة ،مثل هذه الطائرة بدون طيار طراز إم كيو -1بريداتور.

جي بي إس

رابط القمر الصناعي

نظام تحديد المواقع العالمي
ونظام المالحة بالقصور
الذاتي ( )INSوالهوائيات

نظام اتصاالت أقمار صناعية ذو نطاق ،Ku
تم تحديثه من هوائي السلكي ذي نطاق C
سابق كان يتطلب اتصال خط رؤية بين الطيار
والطائرة

رادار

رادار فتحات صناعية
( )SARللرؤية خالل
ظروف الطقس الغائمة

محرك روتاكس  914ف

رباعي األسطوانات ،رباعي
األشواط ،قدرة  100حصان

مسبار ألفا

دفة توجيه

مستشعر درجة حرارة

توجه الطائرة

أطراف على شكل حرف
 Vمعكوس

حجيرة مستشعر

تساعد في الثبات

كاميرا مالحة كاملة األلوان ،كاميرا
مراقبة بالفيديو ،كاميرا باألشعة تحت
الحمراء للعرض في ظروف اإلضاءة
المنخفضة وأثناء الليل ،معين ليزري
للموضع وكشاف إضاءة

خاليا الوقود

تحمل المجموعات األمامية
والخلفية ما يصل إلى 665
رطالً من الوقود

صواريخ هيل فاير

قذائف موجهة بالليزر (قذيفة
تحت كل جناح)

الطائرة بدون طيار طراز إم كيو 1-بريداتور
استخدمت القوات المسلحة األمريكية الطائرات بدون طيار طراز آر كيو -1بريداتور (تمت تسميتها الح ًقا إم
كيو )1-من عام  1995حتى استبدالها في عام  2018بطراز أحدث ،إم كيو -9ريبير .يتم استخدام الطائرات
بدون طيار من طراز إم كيو -1بريداتور من قبل وكالة االستخبارات المركزية األمريكية ( )CIAوجيوش
الدول األخرى بما في ذلك إيطاليا واإلمارات العربية المتحدة ،فيما تستخدم مصلحة الجمارك وحماية الحدود
األمريكية وجيوش دول أخرى بما في ذلك أستراليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة طرازات أحدث.
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االرتفاع:
السرعة:
النطاق:
الوزن:
الطول:
الجناح:
فترة التحليق:

 25,000قدم
 135ميالً/ساعة
 454ميالً
ً
 1,130رطل (فارغة)
 27قدمًا
 49قدمًا
 24ساعة
3

2

كيف تعمل الطائرات بدون طيار؟

يتم تسيير الطائرات بدون طيار العسكرية الكبيرة التي تستخدمها الواليات المتحدة من قبل فريقين من األشخاص،
مما يعكس تصنيف طائرة مأهولة :طاقم أمامي وطاقم خلفي .ويمكن أن يكون أفراد الطاقم في القواعد العسكرية
وقواعد الحرس الوطني الجوي في جميع أنحاء البالد وحول العالم .يمكن أن يبعد الطاقم األمامي والخلفي آالف

يمكن لكل جيل جديد من أنظمة الكاميرا مراقبة مساحة أوسع من األرض وتتبع المزيد من "األهداف" الفردية.
يستخدم مسؤولو االستخبارات مجموعة متنوعة من الطرق السرية في الغالب الستهداف األفراد .وتشمل هذه
الطرق مراقبة نمط السلوك ،والتي تحدد األهداف بنا ًء على السلوك الذي يُعتبر مشبوهًا ،بدالً من تأكيد هوية
الفرد.

األميال عن بعضهما البعض في أي مهمة معينة.

الطاقم األمامي
يتكون الطاقم األمامي عادة من طيار واحد يسيّر الطائرة ،ومشغل استشعار واحد يوجه
كاميرات الطائرة وأسلحتها .يجلس الطاقم في مقطورة طولها  30قدمًا تحتوي على
وحدات التحكم في الطيران والمستشعرات ،ومحطات عمل الرادار ،ومحطات بيانات
األقمار الصناعية.

بريداتور
تستطيع الكاميرا الموجودة في
الطائرة إم كيو 1-بريداتور تتبع
هدف واحد من خالل عرض "قش
الصودا".

الطاقم الخلفي
يتكون الطاقم الخلفي من ثالثة أو أربعة محللين استخباراتيين يعملون على مدار 12
ساعة .يضم كل فريق محلالً يصف التغذية البصرية ،وأخصائي فرز يعيد تحليل
االستخبارات مرة أخرى إلى الطاقم األمامي ،ومشرف مهام التصوير .يمكن اختيار

جورجون ستير 1

"األهداف" بنا ًء على التصور تجاه هوية الشخص ،أو ببساطة أنماط سلوكه  -وهذا ما

في الطائرة إم كيو 9-ريبير ،يمكن
لنظام الكاميرا تغطية  2.5ميل مربع
وتتبع  10أهداف في وقت واحد.

يُسمى "الضربات النمطية".

جورجون ستير 2
في الجيل التالي إم كيو ،9-يمكن لنظام
الكاميرا تغطية ً 15
ميل مربعًا وتتبع حتى
 30هد ًفا في وقت واحد.
4
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 3استخدام الطائرات بدون طيار
قامت القوات المسلحة األمريكية بتسيير طائرات
بدون طيار فوق أكثر من دولة حول العالم .هذه
الطائرات يتم تشغيلها من قبل طواقم في قواعد
بجميع أنحاء الواليات المتحدة وفي العديد من
البلدان األخرى .تقوم القوات الجوية األمريكية
وحدها بتسيير  65دورية جوية مقاتلة على مدار
 24ساعة في اليوم في جميع أنحاء العالم.

الطائرات بدون طيار االستطالعية التي
تسيّرها القوات العسكرية األمريكية فوق البوسنة والفلبين
والكاميرون وهايتي وكوسوفو والكويت وصربيا.

الطائرات بدون طيار المسلحة واالستطالعية

والتي يتم إطالقها من قبل الجيش األمريكي فوق أفغانستان
وتشاد والعراق والتفيا وليبيا ومالي والنيجر وباكستان
والصومال وكوريا الجنوبية وسوريا واليمن.

60
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قاعدة عسكرية للطائرات بدون طيارحول العالم.

قواعد للطائرات بدون طيار تابعة لمصلحة الجمارك وحماية

الحدود األمريكية في أريزونا وكاليفورنيا وداكوتا الشمالية وتكساس.

ال يتم تسيير الطائرات بدون طيار فوق بلدان بعيدة فحسب ،فالكثير من التقنيات المتقدمة التي عرفت طريقها إلى
مدننا تم تطويرها ألول مرة من أجل الجيش .تسيّر مصلحة الجمارك وحماية الحدود األمريكية الطائرات بدون طيار
على بُعد  100ميل من الحدود الشمالية والجنوبية للواليات المتحدة ،وغالبًا ما تسيّر الطائرات بدون طيار لدعم
وكاالت إنفاذ القانون داخل الحدود األمريكية.

4

مدن تختبر المراقبة الجوية :بالتيمور في والية ميريالند؛

وكومبتون في والية كاليفورنيا؛ ودايتون في والية أوهايو؛

وسانت لويس في والية ميسوري.

مصدر المعلومات العسكرية األمريكيةThe Drone Databook :
مصدر المعلومات بشأن القواعد التابعة لمصلحة الجمارك وحماية الحدود األمريكية :موقع مصلحة الجمارك وحماية
الحدود األمريكية
6

وقد قامت الشركات التجارية مثل "بيرسيستنت سيرفيالنس سيستمز" باختبار أنظمة المراقبة المعتمدة على الطائرات
في المدن األمريكية بالشراكة مع وكاالت إنفاذ القانون ،بهدف مراقبة المقيمين لتتبع السلوك قبل ارتكاب الجرائم
المثبتة.
وفي الوقت نفسهُ ،تستخدم الطائرات بدون طيار يوميًا ألغراض إنسانية ،مثل :توصيل اإلمدادات واألدوية إلى
المواقع المعزولة ،ومسح حقول المناجم ،ومكافحة حرائق الغابات.
7

 4انتشار الطائرات بدون طيار
الطائرات بدون طيار ال ُتستخدم بواسطة الواليات
المتحدة فقط ،حيث تستخدمها جيوش ما يقرب من
 100دولة حول العالم ويزداد انتشارها في جميع
أنحاء العالم يومًا بعد يوم .ورغم أن الطائرات بدون
طيار أصبحت أكثر شيوعًا ،إال أن هناك تبيا ًنا في
استخدامها بين البلدان ،بدءًا من تلك التي تستخدم
طائرات بدون طيار غير مسلحة ،وحتى الطائرات
بدون طيار المسلحة ،وحتى تلك التي تستخدم وتبيع
طائرات بدون طيار إلى بلدان أخرى.

الدول التي يُعتقد أنها تستخدم طائرات بدون
طيار غير مسلحة
الدول التي يُعتقد أنها تستخدم أو تطور أو تحصل على

طائرات بدون طيار مسلحة أو قابلة للتسليح

الدول التي يُعتقد أنها تستخدم وتبيع الطائرات
بدون طيار

60

95

دولة تستخدم
طائرات بدون
طيار عسكرية

دولة تستخدم
طائرات بدون
طيار عسكرية

في عام

2010

في عام

2019

 %83من الدول التي تستخدم طائرات بدون طيار عسكرية
اشترت طائرات بدون طيار من الواليات المتحدة أو إسرائيل أو
الصين .أكبر ثالثة مستخدمين للطائرات بدون طيار هم أيضًا أكبر
ثالثة بائعين للطائرات بدون طيار لبقية العالم.

باإلضافة إلى انتشارها الواسع ،فإن تقنيات الطائرات بدون طيار تتغير بوتيرة متسارعة .تنتج الشركات المصنعة
اآلن طائرات بدون طيار تعتمد على الخوارزميات  -نماذج الحوسبة اإلحصائية المعقدة  -لتحديد كيفية وأماكن
سيرها ،واألشخاص الذين تتبعهم ،واألشخاص الذين تستهدفهم ،مما يعني في األساس تجريد الطيار البشري من قدرة
التحكمُ .تسمّى هذه الطائرات بدون طيار "األسلحة الذاتية المميتة".

المصدرThe Drone Databook :
8
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" 5ليست بقعة حشرات"
في اللغة العسكرية ،يشير مصطلح "بقعة الحشرات" إلى نصف قطر انفجار القذيفة ،والذي يتم تقديره قبل الضربة

خيبر بختونخوا هو اإلقليم الشمالي الغربي الجبلي في باكستان الذي يقع على حدود أفغانستان .ويشمل اإلقليم

لحساب مخاطر األضرار المصاحبة .في عام  ،2014ولتحدي اختزال النظرة إلى أرواح البشر وسبل العيش في

وزيرستان والمنطقة التي كانت معروفة حتى عام  2018باسم المناطق القبلية التي تديرها الحكومة الفيدرالية،

"بقعة الحشرات" ،قامت مجموعة من الفنانين بإنشاء ملصق ضخم يصور وجه طفل فقد أربعة من أفراد عائلته

والتي تشتهر بالصراعات المستمرة بين الجماعات اإلسالمية المسلحة والجيش الباكستاني.

بسبب ضربة طائرة بدون طيار .قام الفنانون ،باستخدام مشروع  Inside Outالخاص بشركة  ،JRفي تركيب
الملصق بمساعدة السكان المحليين المتحمسين .حدث هذا في منطقة خيبر بختونخوا في باكستان ،استجابة لحدث

وقد ساعدت منظمة ريبريف ومؤسسة الحقوق األساسية ( )FFRفي إطالق هذا الجهد والذي تم إطالقه باستخدام

تفجير ضخم بواسطة طائرة بدون طيار في ذلك الوقت.

الهاشتاج  .#NotABugSplatالطفل الذي يظهر في الملصق ليس له اسم ،ولكن وف ًقا لمؤسسة الحقوق األساسية
فقد والديه وأخوين صغيرين في هجوم طائرة بدون طيار .كان الفنانون يأملون أن يدفع المشروع مشغلو الطائرات
إلى التعاطف والتأمل وأن يحفز الحوار بين صانعي السياسات مما يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات من شأنها
إنقاذ األرواح.

خيبر بختونخوا ،باكستان

10

حقوق ملكية الصورة :علي ريز ،ساكس أفريدي ،أسام خالد ،أكاش جول ،إنسيا سيد،
نور بهرام ،جميل أخطر مع شكر خاص لمشروع  Inside Outمن شركة JR

لمزي ٍد من المعلومات ،تفضل بزيارةnotabugsplat.com :
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 6باألرقام
 %50من طياري القوات الجوية األمريكية الذين يتم تدريبهم متخصصين في قيادة
الطائرات بدون طيار.

أكثر من 21,000
70,000

طائرة بدون طيار في الخدمة حاليًا حول العالم.

دوالر أمريكي ،تكلفة قذيفة هيل فاير واحدة.

ضحايا ضربات الطائرات بدون طيار

تختلف تقديرات اإلصابات المدنية الناجمة عن هجمات الطائرات بدون
طيار اختال ًفا كبيرً ا ،ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعريفات المتعارضة لمصطلح
"مدني" .في كثير من الحاالت ،يمكن اعتبار أي رجل في سن العسكرية
ً
مقاتل .تأتي التقديرات الواردة أدناه من مكتب الصحافة االستقصائية

 32مليون

الصومال منذ عام 2007
1,410

1,197
97

1,389

1,020
225 174
50 44

باكستان منذ عام 2004
4,026

2,515

أكثر من

طيار.

969

426
207 172
أفغانستان منذ عام 2015

10,076

4,126
أكثر من  400وكالة من وكاالت إنفاذ القانون في الواليات المتحدة األمريكية
شريكة مع شركة رينغ المتخصصة في تقنية أجراس األبواب المزودة بكاميرات
والتابعة لشركة أمازون من أجل "تمكين الوصول بسهولة أكبر إلى لقطات عن السكان
المحليين".

أطفال

أدنى أقصى

اليمن منذ عام 2002

13 1

 900وكالة إنفاذ قانون في الواليات المتحدة تستخدم الطائرات بدون

مدنيون

أدنى أقصى

( ،)Bureau of Investigative Journalismوهو مصدر أخبار
مستقل محترم يجمع التقديرات من مصادر متعددة.

12
دوالر أمريكي ،تكلفة طائرة بدون طيار واحدة.

اإلجمالي

أدنى أقصى

909

300
184 66

إجمالي الوفيات منذ عام 2002
16,901

8,558
 %95من التحقيقات في النشاط السياسي والتي أجرتها إدارة شرطة نيويورك في
الفترة من  2010إلى  2015استهدفت األشخاص المرتبطين باإلسالم أو المسلمين.

910
284

 125,000شخص في الواليات المتحدة تشير التقديرات إلى أنهم يرتدون أساور
تتبع إلكترونية في الكاحل تعمل مع نظام تحديد المواقع العالمي في عام .2020

 85,415شخصًا في الواليات المتحدة خضعوا للمراقبة اإللكترونية من قبل
عمليات اإلنفاذ والطرد التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك األمريكية في
الفترة من أكتوبر إلى سبتمبر  ،2020منهم  28,581شخصًا يرتدون أساور تتبع
إلكترونية في الكاحل تعمل مع نظام تحديد المواقع العالمي.
12

2,200
454

إفادات المسؤولين األمريكيين عن عدد اإلصابات المدنية الناجمة عن هجمات
الطائرات بدون طيار:
"نادرة ج ًدا"

"عدد قليل"

"صفر خسائر مدنية"
"أرقام من خانة واحدة"
13

 7التقنيات والجهات الفاعلة

DAS

الشرطة

نحن جميعًا نعيش داخل شبكة مراقبة واسعة تتألف من العديد من الكيانات المختلفة .تعتمد هذه الشبكة على أنظمة
حوسبة قوية وخوارزميات لمعالجة التدفق المستمر من بيانات المراقبة .عبر قوات الجيش والشرطة ،هناك تركيز
على تحديد السلوك "العادي" و"المخالف"  -سلوك المجرم أو المذنب .ومع ذلك ،فإن التحيزات المجتمعية الحالية
هي جزء ال ينفصم من جميع البيانات التي نجمعها .فبدالً من تحسين حكمنا ،تعزز الخوارزميات التحيزات القائمة،

NYPD

بيرسيستنت
سيرفيالنس
سيستمز

(إدارة شرطة
نيويورك)

(نظام التوعية
بالمجال)

وتؤدي إلى التخلص من مشاعر المسؤولية أو التواطؤ.

طائرة بدول طيار
من الفئة األولى

خوارزميات
العمل الشرطي
التنبؤية

طائرة بدول طيار من الفئة الثانية
طائرة بطيار مزودة
بكاميرات

كاميرات
المراقبة

رينغ
طائرة بدول طيار
من الفئة الثالثة

ICE
(مكتب
التحقيقات
الفيدرالي)

FBI

(وكالة إنفاذ قوانين
الهجرة والجمارك)

CBP

فيوجن
سنترز

التعرف على
الوجه

أجهزة قراءة لوحة
الترخيص

أمازون

(حماية الجمارك
والحدود)

التعرف على
الصوت

DHS
جنرال
أتومكس

نورثروب
جرومان

أجهزة
أساور
الكاحل

(وزارة األمن الوطني)

جوجل
بروجيكت
مافين

CIA
(وكالة
االستخبارات
المركزية)

خوادم
البيانات

مايكروسوفت

DCGS
الجيش
األمريكي

رايثيون
تكنولوجيز

البنتاجون
(نظام األرض المشتركة الموزع)
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الحواسيب الفائقة
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 8التاريخ
استخدمت الواليات المتحدة أساليب المراقبة على مدى قرون ،سوا ًء على المستوى
الدولي بواسطة الجيش األمريكي أو على المستوى المحلي من قبل سلطات إنفاذ

عسكريًا

داخليًا

القانون .وعلى مر السنين ،أصبحت الطائرات بدون طيار جزءًا من هذا المشهد.
فيما يلي بعض المقتطفات المختارة من تاريخ طويل من المراقبة األمريكية وحروب

1906

الطائرات بدون طيار.
الحرب العالمية األولى .الجيش األمريكي ينتج
كيترينج بج ،توربيد جوي مسيّر .وبعد ذلك ،أنتج
طائرة سبيري إيلاير توربيدو وهي أول مركبة جوية

العقد األول
من القرن
العشرين

مسيّرة يتم التحكم فيها السلكيًا وكانت تحلق لمسافة
 50ميالً أثناء حمل قنبلة في رحالت االختبار.

1908

إنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ( )FBIللتحقيق في الجرائم الفيدرالية .خالل الحرب العالمية
األولى ،توسعت األهداف لتشمل مقاومي التجنيد اإللزامي ،ومخالفي قانون التجسس لعام ،1917
والمهاجرين المشتبه في تطرفهم.

1956
1971

مكتب التحقيقات الفيدرالي يشكل  - COINTELPROوهي اختصار لبرنامج االستخبارات
المضادة  -لتعطيل أنشطة الحزب الشيوعي في الواليات المتحدة األمريكية .وتوسع نطاق عمله
بشكل سريع ليشمل جميع المنظمات الراديكالية ومنظمات العدالة االجتماعية تقريبًا بما في ذلك
الحقوق المدنية والحركات المناهضة للحرب والجماعات مثل حزب الفهود السود والحركة الهندية
األمريكية وطالب من أجل مجتمع ديمقراطي ( ،)SDSمن بين جماعات أخرى كثيرة يعتبرها
مكتب التحقيقات الفيدرالي هدامة.

وانتهت الحرب قبل استخدامها.

الحرب العالمية الثانية .وحدة القوة الجوية الخاصة “وان” التابعة لقوات البحرية األمريكية تطور
طائرات بدون طيار ( PB4Y-1و )BQ-7من أجل تدمير مواقع اإلطالق للقنبلة الطائرة V-1
ً
حديثا في ألمانيا .كانت مصنوعة من طائرة معكوسة ،وتحمل متفجرات ،ويتم إطالقها
المصممة

أربعينيات
القرن
العشرين

عن طريق جهاز تحكم عن بعد باستخدام أنظمة التوجيه التليفزيونية.

حرب فيتنام .القوات الجوية األمريكية تبدأ أول برنامج طائرات تخفي وتنشئ رايان فايربي
 .AQM-34كانت الطائرة فايربي والتي ال يمكن اكتشافها تقريبًا بواسطة رادار العدو تقوم بأكثر

1960
1975

من  34,000مهمة مراقبة سرية عبر جنوب شرق آسيا.

إدارة الشرطة في نيويورك ( )NYPDتشكل فريق األجانب الستهداف المهاجرين ومراقبة
النشاط السياسي .وعلى مر السنين ،تم تغيير اسم هذا الفريق بانتظام؛ من “رايدكال سكود” إلى
“نيتورليتي سكود” ثم “ريد سكود” وكذلك “مكتب التحقيقات الجنائية لألجانب” ،وحتى “فريق
العالقات العامة”.

1971

هاندشو “ ”Handschuضد قسم الخدمات الخاصة ،رفع
العديد من النشطاء السياسيين دعوى قضائية جماعية ضد شرطة

تصميم الطائرة ألباتروس ،وهي طائرة بدون طيار يمكنها التحليق في الجو لمدة  48ساعة .وكالة

مدينة نيويورك ،لتحدي ممارسات المراقبة والتحقيق.

1980

مشاريع األبحاث المتقدمة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع األمريكية ( )DARPAتستثمر  5ماليين
1985

دوالر أمريكي لبناء النسخة كاملة الحجم من األلباتروس ،الطائرة التي تسبق بريداتور ،وتسمى
“أمبر”.
شركة الطاقة والدفاع األمريكية جنرال
أتوميكس ( )GAتطور طائرات بدون
طيار يمكنها نقل المتفجرات إلى األهداف
باستخدام الطيار اآللي الممّكن بنظام

مدينة نيويورك تقوم بتسوية الدعوى وتوافق على قواعد جديدة تعرف باسم مبادئ هاندشو
التوجيهية .تقيد المبادئ التوجيهية بشكل حازم وصريح متى وكيف يمكن مراقبة األنشطة السياسية
والنشطاء أو التحقيق معهم من قبل شرطة مدينة نيويورك.

1986
2001

الموافقة على قانون باتريوت وهو نقلة نوعية في المراقبة الحكومية توسع نطاق وأساليب المراقبة
بشكل كبير من قبل وكاالت إنفاذ القانون والوكاالت الفيدرالية استنا ًدا إلى مبرر مكافحة اإلرهاب.

تحديد المواقع العالمي ( .)GPSشركة
جنرال أتوميكس توظف الح ًقا مخترع
طائرات ألباتروس كمهندس أول لديها.
16
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حرب الخليج وعملية عاصفة الصحراء .الجيش األمريكي والبحرية األمريكية وقوات المارينز
تجري عمليات مراقبة قصيرة المدى على الحدود بين الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية
والكويت باستخدام الطائرة بيونير آر كيو 2-أيه ،وهي طائرة بدون طيار صغيرة غير مكلفة،
أجبرت الجنود العراقيين على االستسالم للقوات األمريكية .وكانت هذه هي المرة األولى التي
يستسلم فيها جنود بشريون لطائرة بدون طيار.

1991

حرب البوسنة .نشر الطائرة بدون طيار  GNAT 750إلجراء مهام المراقبة على البوسنة.
وزارة الدفاع األمريكية تجري تكليف بإنشاء نسخة أكبر وأكثر قدرة من  ،GNAT 750يطلق
عليها اسم بريداتور آر كيو.1-

1992
1995

نجاح عالم متخصص في تقنيات الصور تحت إشراف
البحرية األمريكية في بث فيديو ملون من طائرة
بريداتور بدون طيار إلى البنتاجون عبر القمر الصناعي
مما يسمح باتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

الحرب على اإلرهاب .الرئيس جورج دبليو بوش يوقع قرارً ا مشتر ًكا يتحول إلى قانون يسمح
باستخدام القوة ضد المسؤولين عن هجمات  11سبتمبر لبدء الحرب على اإلرهاب.

الواليات المتحدة تبدأ حملة تفجير في أفغانستان ،وتقوم وكالة االستخبارات المركزية األمريكية
بتنفيذ أول مهمة مسلحة بطائرة بريداتور بدون طيار إيذا ًنا ببدء عصر جديد من الحرب.

2001

الواليات المتحدة تنفذ أول هجوم بطائرة بدون طيار خارج أفغانستان في اليمن وتنجح في قتل
متهمين باالنتماء إلى القاعدة ،الجماعة اإلسالمية السنية المسلحة

2002

الغزو األمريكي للعراق .القوات الجوية األمريكية تنشر العديد من الطائرات بدون طيار في بداية
الحرب.

18

مصلحة الجمارك وحماية الحدود األمريكية تستخدم في البداية
الطائرة “بريداتور بي” بدون طيار مع التركيز على مكافحة
اإلرهاب.

2002

إدارة شرطة مدينة نيويورك تسعى إلى إدخال تعديالت على قرار الموافقة على هاندشو 1985
بدعوى عرقلته لتحقيقات العمليات اإلرهابية المحتملة .وفي عام  ،2003تم قبول هذه التعديالت.

2011
2012

أسوشييتد برس ُتصدر سلسلة من المقاالت توثق تجسس الشرطة على األحياء اإلسالمية ومراقبة
المساجد والكليات واختراقها والتقاط الصور للمقيمين دون أي دليل على وجود صلة باإلرهاب أو
الجريمة.

2012

تقر إدارة شرطة مدينة نيويورك في شهادة المحكمة أن وحدة الديموغرافيات السرية لم تحدد قط
أي عملية أو "تشرع في تحقيق".

2012

حسن ضد مدينة نيويورك ،قضية فيدرالية في نيو
جيرسي ،تتحدى المراقبة غير المبررة للمجتمعات
اإلسالمية من قبل شرطة مدينة نيويورك.

1995

2001

وفي سياق استهداف تنظيم القاعدة والمنتمين إليه في باكستان ،تتسبب الهجمات بالطائرات بدون
طيار لوكالة االستخبارات المركزية في قتل مئات المدنيين ،بما فيهم نساء وأطفال .ال يزال
إجمالي عدد األشخاص الذين قُتلوا غير معروف.

2002

شرطة مدينة نيويورك ،بالتعاون مع عضو في وكالة المخابرات
المركزية األمريكية ،تنشئ وحدة الديموغرافيات السرية ،وهي عبارة
عن فرقة من الضباط الموجهين إلى مراقبة واختراق المجتمعات
اإلسالمية في جميع أنحاء شمال شرق الواليات المتحدة.

2013

رضا ضد مدينة نيويورك ،قضية فيدرالية ،مرفوعة نيابة عن قادة دينيين ومجتمعيين يزعمون
استهدافهم بأنشطة المراقبة من جانب شرطة مدينة نيويورك الموجهة لمسلمي المدينة .طالبت القضية
بإجراء إصالحات نظامية لمنع انتهاكات إنفاذ القانون .شرطة مدينة نيويورك تقوم بتفكيك وحدة
البيانات الديموغرافية وتعيد تسميتها إلى وحدة تقييم المناطق (.)Zone Assessment Unit

2003

2015

مكتب التحقيقات الفيدرالي ينفذ  10طلعات مراقبة على األقل فوق شوارع بالتيمور المكتظة
باألشخاص الذين تظاهروا لوفاة فريدي جراي في سجن الشرطة.

2004
2016

2016

إدارة شرطة بالتيمور تبدأ العمل مع
“بيرسيستنت سيرفيالنس سيستمز”
إلطالق طائرة مراقبة فوق المدينة،
وهي خطة غير معلنة للجمهور.

2005

19

إدارة أوباما تشهد تنامي استخدام الطائرات بدون طيار في تنفيذ "االغتياالت محددة الهدف" في
جميع أنحاء أفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا .وتعترف اإلدارة بتنفيذ  473ضربة "ضد
أهداف إرهابية خارج مناطق األعمال العدائية النشطة" بين عامي  2009و ،2015على الرغم
من أن التقديرات الواردة من وسائل اإلعالم المستقلة أعلى بكثير.

الحرب األهلية الليبية .طائرات بريداتور إم كيو-1ب
المسلحة تنفذ حوالي  450مهمة في تدخل حلف شمال
األطلسي .وفي الفترة ما بين أبريل وأغسطس ،نفذت
طائرات البريداتور بدون طيار الموجهة بواسطة
أمريكيين  105ضربة في البالد.

مقتل عبد الرحمن العولقي البالغ من العمر  16عامًا في هجوم بطائرة بدون طيار في اليمن بعد
أسبوعين من مقتل والده أنور العولقي بطائرة بدون طيار أيضًا؛ وكالهما مواطن أمريكي .وإلى
جانب عبد الرحمن ،قُتل خالل الضربة ابن عم له في سن المراهقة وخمسة من المدنيين اآلخرين
على األقل .وفي العام التالي ،رفع اتحاد الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية في الواليات
المتحدة دعوى قضائية تتحدى حق الحكومة في استهداف وقتل المواطنين األمريكيين .وتم رفض
القضية.

2008
2016

2017

تتم تسوية قضيتي هاندشو ورضا من خالل تعيين ممثل مدني مستقل مخول باإلبالغ عن انتهاكات
المبادئ التوجيهية بشأن هاندشو إلى المحكمة مباشر ًة.

2018

شرطة مدينة نيويورك تعلن عن برنامجها الجديد ألنظمة
الطائرات بدون طيار ( ،)UASوالذي يتضمن استحواذها
على  14طائرة مراقبة صغيرة رباعية المراوح.

2020

مجلس مدينة نيويورك يصدر قانون اإلشراف العام على تقنيات المراقبة ( ،)POSTوالذي يتطلب
من شرطة مدينة نيويورك اإلفصاح عن استخدامها لتقنيات المراقبة ونشر الضوابط المعمول بها
لمنع إساءة االستخدام.

2011

2011

طائرة بدون طيار أمريكية تضرب موكب زفاف في منطقة البيضاء باليمن ،مما أسفر عن مقتل
 12مدنيًا على األقل.

2013

الرئيس دونالد ترامب يلغي سياسة أوباما التي تتطلب من مسؤولي المخابرات األمريكية اإلعالن
عن عدد الهجمات األمريكية المنفذة ضد األهداف اإلرهابية خارج مناطق الحرب وعدد المقاتلين
وغير المقاتلين الذين قُتلوا في الضربات.

2019

2021

2020

مصلحة الجمارك وحماية الحدود األمريكية تسيّر طائرة بدون طيار طراز بريداتور بي
فوق مينيابوليس خالل االحتجاجات على قتل الشرطة لجورج فلويد.

لقد أصبحت الطائرات بدون طيار شائعة االستخدام لكنها في الغالب ليست موضوعًا لنقاش مفتوحُ .تستخدم
الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات في دول أخرى ،وتنفيذ الضربات المميتة ،ومراقبة السكان داخل

...

الحدود المحلية .قد يشعر الكثيرون أن الطائرات بدون طيار بعيدة كل البعد عنهم ،لكنها متصلة من خالل
شبكة كبيرة تتضمن العديد من التقنيات الشائعة التي نستخدمها .في الصفحات التالية ،ستجد مجموعة من
الموارد ،تم استخدام الكثير منها إلنشاء هذا الكتيب .ندعوك لمواصلة القراءة ومواصلة هذا الحوار المهم
مع من حولك.

20

21
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 10شكر وتقدير
نبذة عن هاي الين آرت
هذا المنشور هو جزء من برنامج شامل لدعوة الجمهور للمشاركة ولتسليط الضوء على عمل سام دورانت بدون
عنوان (درون) وهو البرنامج الذي جرى تنفيذه قبل المعرض وأثنائه .تم إعداد هذا البرنامج من قبل هاي الين
بالتشاور مع مجموعة استشارية من الخبراء المدرجين أدناه.

تأسست هاي الين آرت في عام  ،2009وهي ُتنتج ،وتبرم تكليفات بإنتاج ،مجموعة كبيرة من األعمال الفنية ،بما
في تكليفات فنية خاصة بالموقع ،ومعارض ،وعروض ،وبرامج فيديو ،وسلسلة من تدخالت اللوحات اإلعالنية.
يدعو البرنامج الفني ،الذي يقوده دونالد ر .مولن مدير أصغر ،وسيسيليا أليماني ،كبير القيمين في هاي الين آرت؛
وتقدمه هاي الين ،الفنانين إلى التفكير في طرق إبداعية للمشاركة في الهندسة المعمارية الفريدة والتاريخ وتصميم

وباإلضافة إلى المجموعة االستشارية الرسمية ،تود هاي الين أن تشكر العشرات من األفراد والمنظمات الذين

المنتزه ،وتعزيز الحوار المثمر مع المجتمع المحيط والمناظر الطبيعية الحضرية .لمزي ٍد من المعلومات عن هاي

تعاونوا معنا خالل األشهر الماضية من التخطيط وقدموا خبراتهم ورؤاهم ومقتراحاتهم.

الين آرت ،يرجى زيارة .thehighline.org/art

نبذة عن هاي الين

المجموعة االستشارية:

هاي الين هي منظمة غير ربحية ومنتزه عام على الجانب الغربي من مانهاتن .من خالل عملنا مع المجتمعات داخل

علياء حنا حسين ،مركز الحقوق الدستورية
ميزو أيزكي ،مشروع الدفاع عن المهادجرين

ccrjustice.org
immigrantdefenseproject.org

مياشا هايز ،منظمة ميديا جستس
جاسينتا جونزاليس ،مجموعة ميجينتي الحقوقية
إشراق علي ،منظمة إمباور تشينج
جينيفر جيبسون وشيفان سارين ،منظمة ريبريف
ألبرت فوكس كان ،مشروع اإلشراف على تكنولوجيا المراقبة )(S.T.O.P.

mediajustice.org
mijente.net

وخارج هاي الين ،نكرس جهودنا إلعادة تصور األماكن العامة إلنشاء أحياء ومدن متصلة وصحية .تم بناء منتزه
هاي الين على خط سكك حديدية تاريخي معلق ،وكان الهدف منها دائمًا أن تكون أكثر من مجرد حديقة .يمكنك
المشي عبر الحدائق ،أو مشاهدة األعمال الفنية ،أو حضور أحد العروض ،أو االستمتاع باألطعمة والمشروبات ،أو
التواصل مع األصدقاء والجيران ،كل ذلك أثناء االستمتاع بمنظور فريد لمدينة نيويورك.

mpowerchange.org
reprieve.org
stopspying.org

يتم تدبير ما يقرب من  %100من ميزانيتنا السنوية من خالل التبرعات .هاي الين مملوكة من قبل مدينة نيويورك
ونحن نعمل بموجب اتفاقية ترخيص مبرمة مع دائرة الحدائق في نيويورك .لمزي ٍد من المعلومات عن هاي الين،
يرجى زيارة .thehighline.org

يتم تنظيم المشاركة العامة في فعالية سام دورانت ،بال عنوان (درون) من قبل ميالني كريس ،القيم المشارك في
هاي الين آرت .وشكر خاص موجه إلى ديا فيج على عملها الجاد في إطالق العديد من هذه البرامج .ساهمت جولي
هيفرنان بالبحث والكتابة في هذا المنشور.

الدعم
يأتي معظم الدعم الذي يحظى به هاي الين بلينث من مجموعة متفانية من قادة الفن المعاصر ورواد العمل
الخيري .تلتزم لجنة هاي الين بلينث بإقامة تكليفات ملهمة وبتحقيق النجاح العام لمعارض المجسمات الفنية .وتشمل
اللجنة شيلي فوكس آرونز وفيليب إي آرونز ،جينيفر وجوناثان أالن سوروس ،إليزابيث بلفر ،سوزان ديل بوث،

تم تصميم هذا المنشور وتنفيذ رسوماته بواسطة aledelacosta.net

فيرفاكس دورن ،ستيف إيلس ،كيريان فالين ،آندي وكريستين هول ،هيرمين ريجرل هيلر وديفيد بي هيلر ،جيه.
توميلسون وجانين هيل ،مؤسسة هولي بيترسون ،آني هوبارد وهارفي شوارتز ،مييونج لي ونيل سيمبكينز ،دوروثي
ليختنشتاين ،أماندا ودون مولن ،دوغالس أوليفر وشيري بروس ،ماريو بالومبو وستيفان جارجيولو ،سوزان
وستيفين شير ،سوزان وديفيد فينيار ،ومجهول.
@HighLineArtNYC #HighLinePlinth
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