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"اإلنترنت السيادي"
ما احتماالت استكمال روسيا االنفصال عن شبكات اإلنترنت العالمية؟

عــن  الروســي  االنفصــال  محــاوالت  تواجــه 
الشــبكة العالميــة لإلنترنــت تحديــات رئيســية 
فــي ظــل وجــود معارضــة داخليــة لمثــل هــذا 
التوجــه، عــاوة علــى تزايــد اعتمــاد روســيا 
اقتصادّيــًا وتكنولوجّيــًا علــى العالــم الخارجــي 
علــى عكــس الصيــن، وتوقــف اســتيراد بعــض 
االتصــاالت  لقطــاع  الازمــة  الخــام  المــواد 
ُمنــي بخســائر واســعة قــد  الــذي  الروســي 
ال يقــوى معهــا علــى تحمــل خســائر أخــرى، 
وبخاصــة فــي ظــل هجرة العقــول والمواهب 
البشــرية الناشــطة فــي المجــال التكنولوجــي.

عقــب انــدالع الحــرب الروســية–األوكرانية مــن ناحيــة، والحصار 
التكنولوجــي الُمحَكــم علــى روســيا مــن ناحيــة ثانيــة، ُيثــار التســاؤل 
عــن اســتكمال روســيا جهودهــا الراميــة إلــى االنفصــال عــن شــبكة 
اإلنترنــت العالميــة مــن عدمــه، وهــو األمــر الــذي يجــد جــذوره في 
الســنوات القليلــة الماضيــة؛ فقــد أقــرت روســيا فــي مايــو 2019 
قانــون اإلنترنــت الســيادي الــذي يســمح بعــزل روســيا عــن الشــبكة 
ــع شــركات االتصــاالت  ــزم جمي ــذي أل ــون ال ــة، وهــو القان العالمي
األراضــي  علــى  خــوادم  خــال  مــن  باإلنترنــت  باالتصــال 
ــر 2021 اســتعدادها  ــي فبراي ــت روســيا ف ــية، كمــا أعلن الروس
جاهزيتهــا  خلفيــة  علــى  العالــم،  عــن  اإللكترونــي  لانفصــال 
القانونيــة والتكنولوجيــة لاســتقال عــن شــبكة اإلنترنــت الدوليــة. 

محفزات متعددة:

دت المؤشــرات التــي تدلــل علــى اســتعداد روســيا لانفصــال  تعــدَّ
ــن  ــي يمك ــت، وهــي المؤشــرات الت ــة لإلنترن عــن الشــبكة العالمي

إجمالهــا فــي النقــاط اآلتيــة:

ــس  ــد” )رئي ــارد الفي ــد “ليون ــة: أك ــوط األمريكي 1- تصاعــد الضغ
ــة  ــوط الغربي ــات( أن الضغ ــا المعلوم ــية لتكنولوجي ــة الروس اللجن
علــى روســيا تدفعهــا صــوب التفكيــر فــي طــرق إضافيــة لحمايــة 
الســيادة الروســية فــي الفضاء الســيبراني. وقد تجلَّــت تلك الضغوط 
بوضــوح فــي الحــرب الروســية–األوكرانية؛ حيــث بــدأت ســرعة 
ــر  ــية عب ــوات الروس ــق الق ــع تدف ــع م ــية تتراج ــت الروس اإلنترن
الحــدود األوكرانيــة، وقــد بــدأ األمــر بتباطــؤ “فيســبوك” و”تويتــر” 
قبــل أن تحظرهمــا الحكومــة الروســية بالكامــل، ثــم فــرض قيــود 
علــى خدمــات “تيــك تــوك”، وصــوالً إلــى تقليــص كل مــن “أبــل” 

و”ديــل” و”مايكروســوفت” و”أوراكل” عملياتهــا فــي روســيا. 
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ما احتماالت استكمال روسيا االنفصال عن شبكات اإلنترنت العالمية؟

وفــي هــذا اإلطــار لــم َيُعــد لــدى مســتخدمي اإلنترنــت الــروس 
القــدرة علــى اســتخدام منصــة “أمــازون” أو “نتفلكــس”، وكذلــك 
خدمــات دعــم الويــب، مثــل “إيــر بــي إن بــي” أو شــبكات 
ــق المخــاوف مــن  الدفــع مثــل “فيــزا” و”ماســتركارد”؛ مــا ُيعمِّ

االنفصــال الكامــل عــن شــبكة اإلنترنــت العالميــة.

فــي  االنفصــال:  بضــرورة  الروســية  النخــب  اقتنــاع   -2
ــة  ــن القراصن ــدد م ب ع ــرَّ ــارس الماضــي، س ــهر م ــل ش أوائ
ــزم  ــر ع ــي ُتظه ــية الت ــق الروس ــن الوثائ ــدداً م ــن ع المجهولي
روســيا علــى االنفصــال عــن الشــبكة العالميــة لإلنترنــت فــي 
موعــد ال يتجــاوز 11 مــارس 2022. وقــد أشــارت الوثائــق 
المســربة إلــى أن روســيا بــدأت اســتعداداتها النشــطة لانفصــال 
عــن شــبكة اإلنترنــت العالميــة، مؤكــدًة ضــرورة حمايــة جميــع 
الخــوادم فــي األراضــي الروســية. وعلــى الرغــم مــن انقضــاء 
ــف  ــت مختل ــدف المنشــود، دفع ــق اله ــخ دون تحقي ــك التاري ذل
التحليــات بــأن ذلــك ال يعــدو كونــه دليــاً علــى اســتحواذ 
تلــك الفكــرة علــى عقــل النخبــة الروســية التــي إن لــم تحققهــا 
فــي شــهر مــارس الماضــي، فإنهــا ســُتحققها بالضــرورة فــي 

ــة. ــة المقبل األشــهر القليل

3- التكريــس لثنائيــة شــبكة اإلنترنــت عالمّيــاً: أعــادت الحرب 
الروســية–األوكرانية، علــى اختــاف تبعاتهــا التكنولوجيــة، 
ــبكَتين  ــى ش ــت إل ــام شــبكة اإلنترن ــة انقس ــث عــن إمكاني الحدي
مختلفَتيــن فــي المســتقبل القريــب، وهــي نظريــة تبلــورت فــي 

ــم  ــة العال ــن بقي ــن ع ــل انفصــال الصي ــة بفع ــنوات الماضي الس
ــي  ــا ف ــن رغبته ــران ع ــل إي ــرى مث ــث دول أخ ــاً، وحدي رقمّي
االنفصــال عــن الشــبكة العالميــة. وقــد عــزز ذلك مطالبــُة كييف 
بفصــل موســكو عــن شــبكة اإلنترنــت العالميــة كلّيــاً، حتــى إنهــا 
ــة  ــر الربحي ــة غي ــكان” الدولي ــة “إي ــن منظم ــل م ــت بالفع طلب
)التــي تشــرف علــى النظــام العالمــي لنطاقــات اإلنترنــت( 
ــاً عــن اإلنترنــت، لتتوقــف عناويــن البريــد  فصــل روســيا فعلّي
اإللكترونــي عــن العمــل، ويعجــز المســتخدمون الــروس عــن 
تســجيل الدخــول. وعلــى الرغــم مــن رفــض المنظمــة الطلــب 
األوكرانــي، فــإن تلــك الخطــوة كادت تلبــي رغبــة النظــام 
ــي انعكســت  ــه عــن الخــارج، الت ــي عــزل مواطني الروســي ف
فــي تأكيــدات موســكو المتتاليــة قدرتهــا علــى االنفصــال عــن 

ــزم األمــر. ــة إن ل ــت العالمي شــبكة اإلنترن

4- التقــارب الروســي–الصيني: أطلقــت الصيــن فــي عــام 
2000 مشــروع “جــدار الصيــن النــاري العظيــم” لفــرض 
الرقابــة علــى مــا تــراه بكيــن “ضــاّراً” مــن محــركات البحــث، 
ــا مــن أجــل  ــى شــركات التكنولوجي كمــا فرضــت شــروطاً عل
ــل”  ــط “جوج ــة خرائ ــك خدم ــي ذل ــا ف ــاد، بم ــي الب ــل ف العم
ــال، كمــا  م نســخة خاصــة بالصيــن علــى ســبيل المث ــدِّ التــي تق
ــاب  ــى األلع ــوداً عل ــاد قي ــي الب ــمية ف ــات الرس ــرض الهيئ تف
بحــث  محــرك  غالبــاً  المواطنــون  ويســتخدم  اإللكترونيــة، 
“بايــدو” )Baidu( مــن أجــل الوصــول إلــى المعلومــات علــى 
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 )Weibo( ”الويــب والبحــث عنهــا، كمــا تبــرز منصــة “ويبــو
كبديــل لــكل مــن “فيســبوك” و”تويتــر”، باإلضافــة إلــى وجــود 
خدمــة )Youku Tudou( كبديــل محلــي لمنصــة “يوتيــوب”. 
وفــي ظــل التقــارب الروســي–الصيني فــي المجــال التقنــي 
بوجــه خــاص، والدعــم الصينــي لروســيا علــى خلفيــة الحــرب 
ر الصيــن نموذجهــا  الروســية–األوكرانية بوجــه عــام، قــد ُتصــدِّ
هــذا إلــى روســيا التــي قــد تجــد فيــه بديــاً مقبــوالً يخفــف وطــأة 

العقوبــات الدوليــة.

5 - اســتحداث كيانــات مؤسســية جديــدة: عقــب العقوبــات 
ــة التــي أحدثتهــا  ــات السياســية الداخلي االقتصاديــة واالضطراب
ــات االســتقال عــن صناعــة  الحــرب الروســية–األوكرانية، ب
التكنولوجيــا الغربيــة أكثــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى؛ فمــع 
دي التكنولوجيــا الغربييــن، تتجــه روســيا إلــى  عزلهــا عــن ُمــورِّ
ــاء اقتصــاد قائــم علــى االكتفــاء الذاتــي علــى نحــو متزايــد.  بن
وفــي الشــهر الماضــي، أنشــأ الرئيــس الروســي “فاديميــر 
بوتيــن” لجنــة جديــدة لإلنترنــت والســيادة التكنولوجيــة فــي 
الســابق  )الرئيــس  ميدفيديــف”  “ديميتــري  ــن  وعيَّ روســيا، 
والنائــب الحالــي لمجلــس األمــن الروســي( رئيســاً لهــا. ووفقــاً 
لصحيفــة “موســكو تايمــز”، فــإن الهــدف مــن هــذه اللجنــة هــو 
ــي  ــة الت ــات المهم ــا المعلوم ــدادات تكنولوجي ــل إلم ــاد بدائ إيج

ــدة. ــا االقتصــاد الروســي بش يحتاجه

6- التعويــل علــى الســيادة التكنولوجية: لقد تكــررت تحذيرات 
ــن  ــر م ــوادث الكمبيوت ــي لح ــي الروس ــيق الوطن ــز التنس مرك
ــات  ــوارد المعلوم ــى م ــة عل ــات القراصن ــد هجم خطــورة تزاي
الروســية، بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة للمعلومــات الحيويــة، وهــي 
الهجمــات التــي قــد تهــدف إلــى تعطيــل عمــل مــوارد وخدمــات 
المعلومــات الهامــة ألغــراض سياســية، وتنشــر مــواد مضللــة 
فــي الفضــاء المعلوماتــي الروســي لتشــكيل صــورة ســلبية عــن 

روســيا فــي نظــر المجتمــع الدولــي. 

الروســية–األوكرانية  الحــرب  أدت  الخلفيــة،  هــذه  وفــي 
إلــى االحتجــاج بالســيادة التكنولوجيــة أكثــر مــن أي وقــت 
ــى  ــة عل ــف االحتجاجــات المحلي ــن بعن ــع الكرملي مضــي، ليقم
الحــرب، ويحظــر مواقــع ومنصــات إخباريــة أجنبيــة، ويصنف 
كل مــن “فيســبوك” و”إنســتجرام” كمنظمتيــن “متطرفتيــن”، 
ويحكــم الرقابــة الروســية علــى اإلنترنــت ال ســيما مــع وصــف 
“يوتيــوب” بأنــه أداة للحــرب المعلوماتيــة الغربيــة ضــد روســيا.

ة: مؤشرات مضادَّ
أشــارت بعــض وســائل اإلعــام الروســية إلــى امتــاك موســكو 
القــدرات الازمــة لانفصــال عــن شــبكة اإلنترنــت العالميــة؛ إذ 
أكــدت صحيفــة “كوميرســانت” الروســية أن التدابيــر الروســية 
الراميــة إلــى االنفصــال عــن الشــبكة العالميــة لإلنترنــت حتــى 
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ما احتماالت استكمال روسيا االنفصال عن شبكات اإلنترنت العالمية؟

مــن جهــود  الرغــم  علــى  الداخليــة:  المقاومــة  تزايــد   -1
الشــبكة  إلــى االنفصــال عــن  الراميــة  الروســية  الحكومــة 
ــدم  ــى ع ــل عل ــي يدل ــإن الوضــع الداخل ــت، ف ــة لإلنترن العالمي
ــا  ــي. وم ــام )DNS( محل ــى نظ ــول إل ــيا للتح ــة روس جاهزي
ــروس  ــت ال ــة اإلنترن ــزودي خدم ــة م ــك مقاوم ــى ذل ــل عل يدل
لضغــوط الحكومــة لنقــل خدماتهــم، علــى الرغــم مــن تهديدهــم 

ــم. ــدم امتثاله ــراء ع ــن ج ــات م ــرض غرام بف

الحقوقيــون  النشــطاء  يرفــض  متصــل،  وعلــى صعيــد   
قطــع روســيا عــن اإلنترنــت العالمــي؛ ألنــه قــد يزيــد ســيطرة 
ــة الروســية  ــب الحكوم ــا ُيكِس ــات، بم ــى المعلوم ــن عل الكرملي

ــزل  ــة ع ــتكمال عملي ــد الس ــد ُيمهِّ ــوة، وق ــداً للق ــدراً جدي مص
الشــعب الروســي عــن بقيــة دول العالــم.

ــاد  ــد اعتم ــة: يتزاي ــية والصيني ــن الروس ــاوت التجربَتي 2- تف
ــى  ــم الخارجــي، عل ــى العال ــاً عل ــاً وتكنولوجّي روســيا اقتصادّي
ــا  ــت؛ ف ــى اإلنترن ــا عل ــت خناقه ــي أحكم ــن الت ــس الصي عك
شــك فــي حداثــة المحاولــة الروســية لبنــاء اإلنترنــت الســيادي، 
وخصوصــاً أن موســكو أصبحــت فــي الســنوات الماضيــة 
واحــدة مــن أكثــر الــدول اندماجــاً فــي اإلنترنــت العالمــي، حتــى 
ــن  ــحبوا م ــن انس ــن الذي ــت الدوليي ــة اإلنترن ــزودي خدم إن م
روســيا لــم يقطعــوا خدمــات اإلنترنــت عــن البــاد كليــًة، وكل 

دي. ــوه هــو الحــد مــن النطــاق التــردُّ مــا فعل

 وقــد أفضــى هــذا األمــر إلــى تقليــل ســرعة حركــة اإلنترنــت 
مــع ازدحــام مــزودي الخدمــة اآلخريــن بدرجــة متزايــدة. وعلى 
ــا  ــة فيه ــت المحلي ــي نمــت شــركات اإلنترن ــن الت عكــس الصي
إلــى شــركات عماقــة علــى مــدى أكثــر مــن عقــد، ال تمتلــك 
ــدة  ــة رائ ــة تكنولوجي ــة أو صناع ــت محلي ــبكة إنترن ــيا ش روس

علــى نحــو مماثــل.

ــم يعــد بإمــكان شــركات  3- توقــف شــحنات المــواد الخــام: ل
والمــواد  المعــدات  إلــى  الوصــول  الروســية  االتصــاالت 
ــا” و”إريكســون” و”سيســكو”. ــن “نوكي ــن كل م المســتوردة م

ض ذلــك مــن جهــود الحكومــة الروســية علــى صعيــد  وُيقــوِّ

اآلن مقتصــرة علــى المواقــع الحكوميــة فقــط، وأن روســيا 
ت بالفعــل البنيــة التحتيــة لإلنترنــت لمواجهــة أي انقطــاع  أعــدَّ
ــا تســتعد لســيناريوهات  ــدات ســيبرانية، وأنه خارجــي أو تهدي
مختلفــة لضمــان إتاحــة المــوارد الروســية للمواطنيــن والحفــاظ 
ــات  ــماء النطاق ــي أس ــم ف ــات والتحك ــتمرارية الخدم ــى اس عل
د الجهــود  ــه علــى تعــدُّ اإللكترونيــة. وهــو مــا يدلــل فــي مجمل
الروســية للحيلولــة دون انقطــاع خدمــات شــبكة اإلنترنــت 

العالميــة علــى األقــل فــي المــدى المنظــور. 

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك مؤشــرات مغايــرة تشــكك 
فــي قــدرة روســيا علــى االنفصــال عــن شــبكة اإلنترنــت 
العالميــة، وهــي المؤشــرات التــي يمكــن الوقــوف عليهــا علــى 

النحــو اآلتــي:
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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ــر شــركة  ــباه الموصــات )أكب ــع أش ــوان لتصني ــت شــركة تاي ــا أوقف ــة، ال ســيما بعدم ــت العالمي االنفصــال عــن شــبكة اإلنترن
لتصنيــع أشــباه الموصــات األساســية( شــحناتها إلــى البــاد، وهــو مــا دفــع شــركة “ياندكــس” )أكبــر شــركة إنترنــت روســية( 
ــا المعلومــات واألجهــزة  ــي أن ســوق تكنولوجي ــد تتخلــف عــن ســداد ديونهــا بســبب األزمــة؛ مــا يعن ــر مــن أنهــا ق ــى التحذي إل
والبرمجيــات التــي تعتمــد عليهــا روســيا، قــد تعرضــت ألضــرار بالغــة فــي الوقــت الحالــي، وقــد ُتمَنــى بمزيــد مــن الخســائر فــي 
د العقوبــات المفروضــة علــى االقتصــاد الروســي، ونقــص  حالــة االنفصــال عــن شــبكة اإلنترنــت العالميــة، وخاصــة مــع تعــدُّ

المكونــات، وصعوبــة تحقيــق االكتفــاء التكنولوجــي الذاتــي علــى المــدى القصيــر. 

4- هجــرة العقــول البشــرية: عانــت روســيا مــن هجــرة العقــول والمواهــب البشــرية قبــل حربهــا ضــد أوكرانيــا. وفــي العــام 
الجــاري فحســب، غــادر عشــرات اآلالف مــن المتخصصيــن فــي المجــال التكنولوجــي البــاد، مدركيــن أن أي ســوق خارجيــة 
بخــاف الســوق الروســية ســُتقدم أجــوراً أفضــل، وُتطلِــق العنــان للحريــات دون تنــازالت أخاقيــة جمــة. وقــد حاولــت موســكو 
ــة للشــركات التــي يمكنهــا  ــن فــي هــذا المجــال، ومــددت خطــوط االئتمــان المواتي ــة للعاملي ــل الخدمــة العســكرية اإلجباري تأجي

االحتفــاظ بنســبة %85 أو أكثــر مــن أعــداد القــوى العاملــة فــي شــهر مــارس دون جــدوى.

ــات  ت العقوب ــدَّ ــي ح ــباه الموصــات الت ــي صــورة أش ــة ف ــاعدات الصيني ــد تنحصــر المس ــة: ق 5 - تباطــؤ المســاعدات الصيني
ــل الصيــن المحتمــل لمــلء الفجــوة التكنولوجيــة التــي  األمريكيــة مــن توريدهــا بدرجــة كبيــرة؛ إذ تشــكك التحليــات فــي مــدى تدخُّ
تواجههــا روســيا لتزودهــا بأشــباه الموصــات التــي ال تمتلــك صناعــة التكنولوجيــا المحليــة القــدرة علــى إنتاجهــا، ال ســيما بعــد 
دت روســيا بهــا، وخاصــًة  ض للعقوبــات إذا زوَّ أن حــذر الرئيــس األمريكــي “جــو بايــدن” الشــركات الصينيــة مــن أنهــا ســتتعرَّ
تلــك التــي تعتمــد علــى المكونــات األمريكيــة، ولكــن ال يــزال بإمــكان الشــركات الصينيــة توســعة الســوق الروســية دون توفيــر 

أشــباه الموصــات وغيرهــا مــن األجهــزة بالضــرورة. 

ــة  ــات الغربي ــى الخدم ــل الوصــول إل ــة لتقلي ــب الحــرب الروســية–األوكرانية، اتخــذت روســيا خطــوات إضافي ــاً، عق ختام
بهــدف الســيطرة علــى المعلومــات المتداولــة، كمــا أحكمــت رقابتهــا علــى مؤسســات اإلعــام المحليــة، وفرضــت تشــريعات 
ة”. ومــع ذلــك، يبــدو أن فكــرة االنفصــال عــن شــبكة اإلنترنــت العالميــة أقــرب إلــى أن تكــون مبــدأ  م المحتويــات “الضــارَّ ُتجــرِّ
تســعى روســيا للوصــول إليــه مــن كونهــا سياســات يمكــن تحقيقهــا فــي المــدى القصيــر علــى األقــل. ويمكــن القــول إن الحــرب 
الروســية–األوكرانية ســلَّطت الضــوء علــى ضــرورة توطيــن المنصــات االجتماعيــة، ونقــل خدمــات اســتضافة الويــب واألعمــال 
الخاصــة بهــا إلــى الخــوادم الروســية، لتشــهد الســنوات القليلــة القادمــة جهــوداً مضنيــة ُتلقـِـي بظالهــا علــى مســتقبل اإلنترنــت 

العالمــي.


