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تطــور اســتخدام اإلنرتنــت يف املجــال العســكري بشــكل 

الفــت خــال العقــود األخــرة، وذلــك يف ظــل النجــاح 

وتطويــع  اســتخدام  مجــال  يف  تحقــق  الــذي  امللحــوظ 

حيــث  الصناعيــة،  األقــار  وتطويــر  الخارجــي،  الفضــاء 

تــم ربــط مجــايل اإلنرتنــت والفضــاء لخدمــة األهــداف 

ــط صــد« يف  ــه بـ«حوائ ــا ميكــن وصف العســكرية، ووضــع م

مواجهــة مخاطــر متوقعــة كإجــراءات احرتازيــة.

الحديثــة يف مجــال  الدراســات  مــن  العديــد  وتفيــد 

»عســكرة اإلنرتنــت« بــأن الخطــوات العديــدة التــي اتخذتهــا 

بعــض الــدول يف هــذا الســياق جــاءت يف األســاس كــرد فعــل 

ــع  ــب داف ــة، إىل جان ــورة أو متوقع ــدات منظ ــود تهدي لوج

ــدرات العســكرية.  ــر ودعــم الق تطوي

وبعبــارة أخــرى، ميكــن القــول إن تصاعــد اســتخدام 

مــا يســمى بـ«اإلنرتنــت العســكري« جــاء يف ســياق انــدالع 

ــي  ــية، الت ــة الرئيس ــوى الدولي ــن الق ــي ب ــباق تكنولوج س

تتبايــن مصالحهــا وسياســاتها إزاء العديــد مــن امللفــات 

اإلقليميــة والدوليــة.

ومــن دون شــك، فــإن مــا تشــهده منطقــة الــرق 

األوســط مــن رصاعــات وأزمــات متعــددة، خاصــة منــذ 

ــا  ــوري يف عــام 2011، ســاهم يف تحويله ــدالع الحــراك الث ان

إىل ســاحة الختبــار قــدرات الــدول عــى اســتخدام »اإلنرتنت 

العســكري«، وهــو مــا يبــدو جليًــا يف األزمــة الســورية التــي 

اتســع نطــاق التبايــن يف مواقــف القــوى اإلقليميــة والدوليــة 

ــا املتســارعة.  ــاه تطوراته تج

ساحة مفتوحة:

ــة  ــى كاف ــًدا ع ــا جدي ــوريا منعطًف ــة يف س ــت األزم دخل

ــا  ــع مســتوى انخراطه األصعــدة، بعــد اتجــاه روســيا إىل رف

ــن أجــل دعــم نظــام األســد  ــا، م الســيايس والعســكري فيه

ومواجهــة قــوى املعارضــة املســلحة، والتنظيــات اإلرهابيــة.

وبالتــوازي مــع ذلــك، أعلنــت روســيا، خــال الفــرتة 

التكنولوجيــا  أنظمــة  أحــدث  اســتخدام  عــن  األخــرة، 

ــكرية يف  ــا العس ــت« يف عملياته ــى »اإلنرتن ــد ع ــي تعتم الت

ســوريا، حيــث أقدمــت وحــدات  مــن الجيــش الــرويس 

ــرب  ــاالت وح ــة االتص ــل ألنظم ــدث جي ــتخدام أح ــى اس ع

ــة »إر- 169«،  ــة يف أنظم ــة، واملتمثل ــة الرسع ــت عالي اإلنرتن

كيــه«.  380 و«يب- 

كــا اختــرت موســكو أنظمــة جديــدة يف التشــويش 

ــك إىل  ــث ســعت مــن خــال ذل ــة، حي والحــرب اإلليكرتوني

الحصــول عــى معلومــات نوعيــة عــر االتصــاالت الصوتيــة 

»املغلقــة«، التــي تخضــع ألنظمــة حايــة متطــورة، إىل 

الروســية  القــوات  بــن  التواصــل  يف  املســاعدة  جانــب 

املختلفــة مــع تجنــب حــدوث اخــرتاق مــن جانــب أطــراف 

معاديــة.
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تطور ملحوظ:

ــوات  ــرع الق ــن التواصــل بــن أف ــدو أن تأم لكــن ال يب
الروســية املوجــودة يف ســوريا ميثــل الهــدف األســايس والوحيد 
مــن رفــع مســتوى اســتخدام روســيا »اإلنرتنــت العســكري« 
ــا يف اإلعــان عــن تأســيس  داخــل ســوريا، وهــو مــا بــدا جليً
مــا يُســمى بـ«شــبكة الريحــة  املغلقــة لنقــل املعلومــات«، 
ــى  ــوار، ع ــض دول الج ــا بع ــي اتخذته ــراءات الت إذ أن اإلج
غــرار تركيــا، مثلــت دوافــع رئيســية يف هــذا الســياق، حيــث 
ــد للتشــويش اإلليكــرتوين  قامــت األخــرة بوضــع نظــام جدي
خــاص بهــا يحمــل اســم »كــورال« يف املنطقــة الحدوديــة مــع 
ــاع  ــة الدف ــة منظوم ــاءة وفعالي ــل كف ــدف تعطي ــوريا، به س
التــي  تحمــي   » 400 »إس  الروســية  الصاروخيــة  الجــوي 

ــم«. ــكرية يف »حميمي ــدة العس القاع

لكــن روســيا مل تكتــف بذلــك، حيــث اتجهت-حســب 
TU- »   ــتطاع ــرة اس ــدث طائ ــل أح ــدة- إىل نق ــر عدي تقاري

214R «، املــزودة مبعــدات وأجهــزة اســتطاع إليكرتونيــة 
اعــرتاض  عــى  والقــادرة  للتشــويش،  وأجهــزة  شــعاعية 
إشــارات الراديــو مــن الهواتــف  املحمولــة، وحتــى الطائــرات 
إىل  اإلليكرتونيــة،  الحــرب  وأنظمــة  األرضيــة  والــرادارات 
ــدف  ــك به ــر 2016، وذل ــة فراي ــم« يف نهاي ــدة »حميمي قاع
مراقبــة تحــركات عنــارص التنظيــات اإلرهابيــة، ال ســيا 
خــال الفــرتات التــي يتــم التوصــل فيهــا إىل اتفاقــات لوقــف 

العمليــات القتاليــة.

وبالطبــع، فــإن إســقاط تركيــا املقاتلــة الروســية »ســوخوي 
24« يف نوفمــر 2015، ســاهم أيًضــا يف إقــدام روســيا عى نقل 
ــج  ــا الرتوي ــوريا، ورمب ــدة إىل س ــة الجدي ــة اإلليكرتوني األنظم
ــلحة  ــار األس ــى اختب ــا ع ــل حرصه ــيا يف ظ ــا، ال س ــا أيًض له

والقــدرات العســكرية الجديــدة يف األرايض الســورية.

استخدامات أخرى:
ومُيكــن القــول يف هــذا الســياق إن روســيا ال تنفــرد 
باختبــار قدراتهــا يف مجــال »اإلنرتنــت العســكري« يف ســوريا، 
ــد أن  ــار، بع ــذا اإلط ــاًّ يف ه ــران دوًرا مه ــت إي ــث مارس حي
قامــت بتزويــد نظــام األســد مبعــدات إليكرتونيــة وتكنولوجية 
ملكافحــة الشــغب مــن خــال مراقبــة اإلنرتنــت، وهــى 
السياســة نفســها التــي اســتخدمتها املؤسســة العســكرية 
اإليرانيــة، وتحديــًدا الحــرس الثــوري، يف عــام 2009، ملواجهــة 

االحتجاجــات التــي أعقبــت اإلعــان عــن نتائــج االنتخابــات 
الرئاســية، فيــا يعــرف بـ«أحــداث الثــورة الخــراء«، حيــث 
ــى  ــباب ع ــركات الش ــد تح ــن رص ــا م ــرس عره ــن الح متك
وســائل التواصــل االجتاعــي ورســائل الهاتــف املحمــول 

SMS، والريــد اإلليكــرتوين.

وقــد أشــارت تقاريــر عديــدة إىل أن إيــران قامــت، يف 
بدايــة تصاعــد األزمــة، بتقديــم دعــم تكنولوجــي لنظام األســد 
ــتخباراتية  ــات اس ــغب، وآلي ــة الش ــدات ملكافح ــن مع يتضم
ــود  ــة الجه ــدف مراقب ــك به ــار، وذل ــن دون طي ــرات م وطائ
التــي يبذلهــا املحتجــون، خاصــة مــن خــال شــبكات التواصل 
االجتاعــي، مــن أجــل تنظيــم االحتجاجــات ومارســة أكــر 
ــك  ــوري، وذل ــام الس ــى النظ ــوط ع ــن الضغ ــن م ــدر ممك ق
قبــل أن تتجــه إيــران إىل رفــع مســتوى هــذا الدعــم بتقديــم 
مســاعدات ماليــة وتكويــن وتدريــب ميليشــيات طائفيــة مــن 
ــة  ــتانية وأفغاني ــة وباكس ــة وإيراني ــة ولبناني ــيات عراقي جنس

مــن أجــل دعــم النظــام يف مواجهــة املعارضــة.

مخاطر محتملة:
أن  مــن  التحذيــر  اتجاهــات عديــدة يف  بــدأت  وقــد 
القــوى الدوليــة واإلقليميــة التــي حرصــت عــى تقديــم 
ــب املســاعدات  ــام الســوري، إىل جان ــم تكنولوجــي للنظ دع
إىل  ذلــك  خــال  مــن  تســعى  والعســكرية،  االقتصاديــة 
التجســس عــى اإلنرتنــت املســتخدم يف ســوريا بشــكل عــام، 
ســواء مــن جانــب قــوى املعارضــة والتنظيــات اإلرهابيــة، أو 

ــوري. ــع الس ــات املجتم ــف مكون ــل مختل ــن قب م

وتســتند تلــك الرتجيحــات إىل عــدد مــن املــؤرشات التــي 
تتصــل بالبــطء واالنقطــاع املســتمر يف خدمــة اإلنرتنــت 
داخــل ســوريا دون اإلعــان عــن مســببات ذلــك، ســواء مــن 
ــبق  ــي س ــة، الت ــوى املعارض ــب ق ــن جان ــام أو م ــل النظ قب
ــت يف بعــض  ــت أكــر مــن مــرة إيقــاف خدمــة اإلنرتن وأعلن
املناطــق، كان آخرهــا يف أكتوبــر 2016 حينــا أعلنــت إيقــاف 
بــث »اإلنرتنــت« عــن أحيــاء يف مدينــة حلــب لــدواٍع أمنيــة، 
ــح  ــع التلوي ــة، م ــات محتمل ــدوث اخرتاق ــب ح ــط بتجن ترتب

ــم. ــف هــذا التعمي ــات عــى مــن يخال بفــرض عقوب

ــا،  ــة وزخــًا خاًص ــك الرتجيحــات أهمي وقــد اكتســبت تل
ــدة  ــات عدي ــا اتجاه ــي أبدته ــكوك الت ــل الش ــيا يف ظ ال س
ــت إىل  ــي وصل ــية الت ــس الروس ــفينة التجس ــد س ــاه تعم تج
الســواحل الســورية يف بدايــة أكتوبــر 2016، التوقــف يف 
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محيــط أحــد الكابــات البحريــة املمتــدة بــن قــرص وتركيــا، 
مبــا يعنــي أن الهــدف، يف رؤيتهــا، رمبــا يتمثــل يف التجســس 
عــى اإلنرتنــت داخــل ســوريا، وهــى شــكوك تداولهــا بكثافــة 
نشــطاء مواقــع التواصــل االجتاعــي مؤخــرًا، حيــث اســتندوا 
إىل تحذيــرات أحــد املواقــع املتخصصــة يف األمــن اإلليكــرتوين 
التــي دعــت مســتخدمي اإلنرتنــت داخــل ســوريا إىل توخــي 
ــت،  ــد اســتخدام اإلنرتن أقــى درجــات الحيطــة والحــذر عن
ــل خدمــة  ــك املواقــع ســهلة االخــرتاق مث وبصفــة خاصــة تل

ــكايب«. »س

والافــت يف هــذا الســياق، هــو أن تلــك االتجاهــات تشــر 
أيًضــا إىل أن األهــداف املحتملــة التــي تســعى روســيا إىل 
تحقيقهــا مــن خــال ذلــك تتجــاوز حــدود األرايض الســورية، 
ومتتــد إىل داخــل دول الجــوار، وخاصــة تركيــا، التــي اتســعت 
مســاحة التبايــن وتصاعــدت حــدة التوتــر معهــا بعــد إســقاط 
املقاتلــة الروســية يف نوفمــر 2015، قبــل أن تتقلــص تدريجيًــا 
ــب  ــب طي ــرتيك رج ــس ال ــه الرئي ــذي قدم ــذار ال ــد االعت بع

ــو 2016. أردوغــان إىل روســيا يف يوني

ــا  ــول إن اســتخدام م ــن الق ــا ميك ــك، رمب وعــى ضــوء ذل
ميكــن تســميته بـ«اإلنرتنــت العســكري« ســوف يتصاعــد 
روســيا  حــرص  بســبب  ســواء  القادمــة،  املرحلــة  خــال 
أو  الســوري،  الــراع  يف  انخراطهــا  مســتوى  رفــع  عــى 
يف ظــل تزايــد مخاوفهــا مــن احتــال تعــرض مؤسســتها 
ــتمرار  ــوء اس ــى ض ــة، أو ع ــات تكنولوجي ــكرية الخرتاق العس
ــر  ــوري، ال يقت ــام الس ــي للنظ ــم نوع ــم دع ــران يف تقدي إي
ــا إىل  ــد أيًض ــا ميت ــكرية وإمن ــة والعس ــاعدات املالي ــى املس ع
األرايض  بــأن  يوحــي  بشــكل  التكنولوجيــة،  املســاعدات 
الســورية تحولــت إىل ســاحة الختبــار القــدرات التكنولوجيــة 

للقــوى اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة باألزمــة الســورية.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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