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ي تكوين الشبكات
 
نت ف  حالة استخدام نهج اإلنتر

ي والتسيتر 
 االتصال البين 

 2020سبتمتر 
 
ن عىل نهج  ، وخفض استقاللية المشغلير ي

تأثير السياسات التنظيمية الخاصة بالتسيير واالتصال البينن
ي 

ن
نت ف  تكوين الشبكاتاإلنير

 

نت لالتصال  ي عدد من الدول نحو فرض السيطرة التنظيمية عىل طريقة إدارة مشغىلي اإلنتر
 
هناك اتجاه سائد ف

ي والتسيتر الخاص بالشبكات. 
ي والتسيتر هي قرارات حيوية يتم اتخاذها ألسبالبين 

اب فاختيارات االتصال البين 
نت. الش مقاومة ة وتشغيلية من أجل ضمان صالبةيمحل وحالة االستخدام   بكة وتحقيق أفضل ستر لحركة اإلنتر

ي ثالثة دول وهي الصير  وروسيا والواليات المتحدة 
 
ي نحن بصددها تدرس هذه التوجه من مختلف األوجه ف

النر
ي والتسيتر مما يؤثر سلبا عىل خاصتير   -األمريكية

حيث تقل استقاللية الشبكات فيما يتعلق باالتصال البين 
ي تكوين الشبكا

 
نت ف تير  من خصائص نهج اإلنتر  ت وهما: ممتر 

 بنية تحتية مفتوحة وقابلة للنفاذ من خالل برتوكول موحد -

 مركزية وتسيتر موزعال إدارة  -

نت متأكلما كان   سلوب تشغيل اإلنتر
 
ةمع هذه الخصائص ال سقا نت أكت  ممتر   و  رونةم ، كلما أصبحت اإلنتر

 
 انفتاحا

عت دائرة المنافع الخاصة بالتعاون والصالبة واالنتشار العالمي والنمو االقتصادي. وكلما تسكلما االبتكار و عىل ا
نت عن النهج المتبع لتكوين الشبكات، كلما بعدت عن  نت ال ل الهيئة المرجوةابتعدت اإلنتر وما يمكن لعالمي نتر

 حققه من مزايا. يأن 

أو للقانون ها، المتاح بللعدد القليل من الشبكات اط اختناق كثتر من االنتقادات الموجهة إىل الصير  وما بها من نق
نت ات السياسية واالجتماعية واالقتصاديةعىل ال تسلط الضوء" ذات السيادة الروسي الخاص ب" اإلنتر  تأثتر

ي أغسطس لتلك التوجهات
اح، 2020. فف  كوك ش" برنامج الشبكة النظيفة"  الخاص بـاإلدارة األمريكية  أثار اقتر

ي لشبكة مجتمع ال
نت الالفن  نامج مع األهداف المرجوة وما يمكن أن يحدثه  عالميةاإلنتر بشأن عدم اتساق التر

ي تكوين الشبكات. 
 
نت ف ئ عىل التصميم المفتوح الذي يمتر  نهج اإلنتر ي نحن  وحالة االستخداممن أثر سنر

النر
ي نرى من خال

 
نت كمنظور إضاف ة للنتر البنية  تأثتر هذه التطورات عىل هلبصددها تستخدم الخصائص الممتر 

نت و  نت إن استمرت أو تطرح التساؤل حول التحتية للنتر مدى تأثتر هذه القوانير  أو السياسات عىل اإلنتر
ت.   انتشر
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ة "لتكوين ويفرض القيود عىل السمة التعاوني ،التخطيط الهرمي لشبكة الصير  بشدة عىل انتشارها العالمي  يؤثر 
، فإن ". ةالشبكات البيني ي بشكل التقارير إصدار وعىل الصعيد الروسي

ايد نح ،روتين  و مركزية التحكم، واالتجاه المتر 
نت ي مقاومة يقلل من صالبة ، مما بشكل كبتر  يقلل من استقاللية ومرونة مقدمي خدمة اإلنتر

 
 نفس الشبكة ف

نامج الـ"لبات الخاصة ب. بعض من المتطالمقاومة ذات الوقت الذي تحتاج فيه الشبكة إىل مزيد من صالبة تر
ي بير  الشبكات، ويعوق نمو البنية التحتية الخاصة باالتصال  "األمريكي للشبكة النظيفة

يمنع االتصال البين 
نت ومن ثم يعوق الخدمات والفرص المتاحة.   باإلنتر

نت شبكة الصير  إن تصميم  ة بالكاد يشبه اإلنتر ة روسيال اتكشبال أما ، الخاصة بها من ناحية الخصائص الممتر 
نت. ولكن إن استمر استخدام قوى جديدة تعمل عىل تمركز اتخاذ القرار من شبكة  ء  تعد جز ما زالت ف اإلنتر

الحدود الوطنية، فإن ذلك من شأنه أن يهدد إبقاء روسيا   معوتسيتر الحركة من أجل إعادة هيكلة شبكات روسيا 
، وربما  نت العالمي   مهد ذلك لتتحولكجزء من اإلنتر

 
 فشيئا

 
ي للشبكة الداخل شيئا

ة المحلية. ياىل النموذج الصين 
 قيوديضع "برنامج الشبكة النظيفة" 

 
ي  ا

نت لتصبح "ش تزيد عىل التبادل البين  " شتتةبكة ممن خطر تقسيم اإلنتر
Splinternet 

ي روسيا
 
ي والتسيتر ف

 االتصال البين 

نت الروسية بالحيوية، حيث يوجد العديد  مي من االتصاالت البينية عىل المستوى اإلقليتتسم شبكة اإلنتر
شبكات  تعد إال أن حواىلي ثلث هذه الشبكات 1والدوىلي وما يزيد عن الخمسة أالف من الشبكات العاملة بالدولة
ي أنها تحصل عىل عنوانها بشكل مباشر من

، بمعن 
 
ي أوروبا  مسجلة محليا

 
. وألن RIPE NCC المسجل اإلقليمي ف

سهولة،  بتغيتر مقدم خدمة الناقل يمكنها  فإنه، عىل عنوانيها من مقدم الخدمة األصىلي  هذه الشبكات ال تحصل
المماثلة نية االتصال مقارنة بالشبكات الصي اختياراتدرجة أكتر من االستقاللية فيما يتعلق ب ا يوفر له ذلك  كما أن

ي الحجم
 
 . لها ف

نت ذات السيادة"  2019إال أن القانون الصادر عام   والذي يهدف إىل تناول المخاطر  2والخاص ب"اإلنتر
ي تهدد الشبكة المحلية ، يعطي المنظم القدرة عىل قطع االتصال أو الخدمة الدولية )مثل الخدمات  الخارجية

النر
نت الروسية. ويكون لزام ي تعتمد عليها شبكة اإلنتر

 عىل مشغىلي الشبكة أن يمدوا الهيئالسحابية( والنر
 
ة التنظيمية ا

Roskomnadzor 3  ي يتم بها
بالرسوم البيانية الخاصة بالشبكة، وبالخصائص الفنية لمرافق االتصاالت النر

 بمعلومات عن قنوات االتصاالت )العدد،  TMCTتركيب "الوسائل الفنية لمواجهة التهديدات" 
 
، وأيضا

كيبات الخاصة بالـخصائص المادية، ال  . TMCTاإلنتاجية، المتوسط، والحمولة القصوى(، ومواقع التر

المشغلير  بتحميل الوسائل الفنية لمواجهة التهديدات الخاصة  الذي يلزم وال يقف األمر عند هذا الحد 
ي اىل الهيئة التنظي  Roskomnadzorبال

 ،يةمعىل أنظمتهم وتقديم معلومات مفصلة عن التسيتر بشكل روتين 
 أن يعطوا عليهم  بل يجب 

 
)الوسائل الفنية   TMCTإذن بالدخول عن بعد لل Roskomnadzorال أيضا

ي لشبكة االتصاالت العامة، فإنه يمكنها 
لمواجهة التهديدات(. فلو رأت الهيئة التنظيمية أن هناك تهديد أمن 

ات عىل تسيتر الحركة، أو لغلق أو  ) الوسائل TMCTاستخدام ال   جميد تالفنية لمواجهة التهديدات( لفرض تغيتر
ي واقع األمر، لخطوط وقنوات اتصال أو 

 
التصال بشكل مباشر بالمستخدمير  وتعديل توصيف االتصال. وف

ت ال بإعالن حالة طوارئ خاصة باالتصاالت، وذلك بالترصف مع وزارة االتصا  Roskomnadzorفعندما يقوم ال
(، فإن الهيئة التنظيمية تستطيع التحكم بتسيتر Federal Security Service – FSBوهيئة األمن الفيدرالية 

 . نت وبقرارات المشغلير  بشكل مباشر  حركة اإلنتر

ي تفرضها حالة الطوارئ والمتوقعة من  لظروفان كل من المتطلبات الروتينية وا
 2019فرض قانون جراء النر

 إىل
 
ة لنهج  تعديل ستؤدي حتما  عىل الخصائص الممتر 

 
ي روسيا، وستؤثر سلبا

 
ي والتسيتر ف

وضع االتصال البين 
ي تكوين الشبكات. 

 
نت ف  اإلنتر

 أي من تلك الخصائص ستتأثر من هذه التطورات؟

ة األوىلي 
 بنية تحتية مفتوح وقابلة للنفاذ من خالل بروتوكول موحد -الخاصية الممتر 

                                                   
1 https://stat.ripe.net/RU 
2 Rules for centralized management of a public communication network, approved by the Government Decree from February 12, 2020 N 127:  
Правила централизованного управления сетью связи общего пользования 
 
3 The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media 

https://stat.ripe.net/RU
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002170013
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نت ، يسهل تطبيق عند إزالة كل العوائق غتر  بسط أل "الدخول بدون إذن مسبقنموذج "الالزمة لالتصال باإلنتر

نت ذات السيادة" يتطلب من مشغىلي الشبكة ومن نقاط تبادل لحواجز الفنية للدخول. ا إال أن قانون "اإلنتر
ها من المعلومات الشية  نت تقديم معلومات مفصلة عن التسيتر ومعلومات التشغيل وغتر  لخاصة بأعمالااإلنتر

لك الحصول عىل رخصة، ألن ذالخاصة بإىل الهيئة التنظيمية. وهو ما يفوق المتطلبات المعتادة  اإلتصاالت 
ي مشاركة معلومات فنية مفصلة 

يبدو األمر وكأنه يتطلب عملية إدارية معقدة  من أجل االتصال . بصورة دائمةيعن 
. وع  أنماط االتصال بشكل يومي

نت وتحسير  ، حباإلنتر ة بشكل كبتر يث ادة ما تكون هذه البيانات المطلوبة متغتر
ار مثل التغيتر الذي يطرأ عىل أوضاع التسيتر من أجل استخدام مس -تتغتر بشكل دائم استجابة للظروف المحلية

وعدم االتساق   النقطاع االتصال أو إلعادة توجيه البيانات من خالل الوصالت االحتياطية. كاستجابة أو  أفضل 
وقراطية من جهة وطبيعة المعلومات من جهة أخرى   بير  هذه األنظمة البتر

 
ية أمام البنية التحت يمثل عائقا

ي مما يؤثر 
 أن يتعارض األمر مع القرارات التشغيلية الخاصة بالتبادل البين 

 
المفتوحة والقابلة للنفاذ كما يمكن أيضا

ة الثالثة.    عىل الخاصية الممتر 
 
  سلبا
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ة الثالثة  مركزية وتسيتر موزعال إدارة  -الخاصية الممتر 

ي تكوين الشبكات أن كل شبكة يمكنها اتخاذ قرارات مستقلة 
 
نت ف ة لنهج اإلنتر ي هذه الخاصية الممتر 

  ولحتعن 
 الحتياجاتها، ونموذج األعمال الذي تحتذيه، والمتطلبات المحلية

 
اناتها، وفقا نت إىل جتر  . كيفية تسيتر حركة اإلنتر

يوجد تحكم مركزي أو تنسيق، ولكن كل مشغل يتخذ قراراته بشكل منفرد ويتعاون مع من أال ومن الهام بمكان 
 ره بحرية تامة. ايخت

 
 
ط المذكور آنفا ات تطرأ عىل التسوالذي يفرض عىل المشغلير  وهذا الشر يتر من إبالغ الهيئة التنظيمية بأي تغيتر

 الخاصة بية الممكن أيضا أن يعوق القدرة التشغيل
 
. حيث بعد يوم وربما لحظة بعد لحظة تحسير  التسيتر يوما

ورة مشاركة  ي التسيتر تفرضه أي أسباب تشغيلية أو أسباب تتعلق باألعمال يتضمن اآلن ض 
 
أن أي تغيتر ف

  الخاصة بهذا التغيتر  هامةالمعلومات ال
 
ىل عمع الهيئة التنظيمية. وال يتضح إن كان هذه اإلجراء ينطبق أيضا

ات التسيتر ال ي تؤثر عىل مسار االتصال، وهو أمر يتكرر  downstream routing changesنهائية تغيتر
والنر

نت بروسيا يمكنهم التعاقد  ي العمليات الخاصة بالشبكات. عىل سبيل المثال، فإن مقدمي خدمة اإلنتر
 
حدوثه ف

ي األساس. التصال بوذلك ل – لنقل الحركة الخاصة بهممع شبكة أخرى 
 
نت ف  دمةخقدم المفلو قام شبكة اإلنتر

، ربما مسار بتغيتر  إىل دفع مسار الحركة خارج حدود الدولة عن طريق تغيتر اللوغاريتمات ذلك يؤدي التسيتر
 
 
 ممكنا

 
نت يجعلها الخاصة باتخاذ القرار، ويعد ذلك تهديدا هذه ل مثعرضة لليقاف أو الحجب. و حركة اإلنتر

كاء يتم التعاقد معهم –فوري غيلية يتم اتخاذها بشكل القرارات التش لتحقيق  -وعادة ما يتم ذلك من خالل شر
ورة التنويهيستلزم االستجابة، إال أن القانون الجديد شعة و  المقاومة تسيتر يتسم بصالبة وهو  ذلك األمر،ب ض 

نت اإلجراء الذي ال يتماسر مع أسلوب     . من ناحية التشغيل تسيتر اإلنتر

للشبكات وذلك من خالل السماح للهيئة الالمركزية اإلدارة يقوض مبدأ  2019قانون  باإلضافة إىل ذلك، فإن
حالة عطل واحدة وإىل خلق  نقطةخلق وذلك يؤدي إىل    التصميم التشغيىلي للشبكة عن بعد. غيتر التنظيمية بت

، وربما كان ل   ذلكمن الغموض التشغيىلي
 
 عواقب غتر مرئية منها انقطاع االتصال أو انتهاكات أمنية.  أيضا

، فإن المشغلير   ي ي وجود تهديد خارجر
 
ي حالة اعتقاد الهيئة التنظيمية ف

 
رة عىل ال يتمكنون من السيط ربما  وف

ي 
ها من الأعمليات التسيتر الخاصة بهم. وربما أدى ذلك إىل تقييد بعض قرارات االتصال البين   قرارات، اعتوغتر

 
مادا

ي يتم اتخاذها بشكل مركزي 
ي عىلعىل القرارات النر

ي تقض 
تجابة استقاللية المشغلير  وقدرتهم عىل االس  والنر

 . ومتطلبات األعمالللظروف المحلية والمتطلبات التشغيلية 

ي حاالت الطوارئ تكون أبطء وأقل استجابة ومرونة  ،باإلضافة إىل ذلك
 
فإن القرارات المركزية الخاصة بالتسيتر ف

ي تسعدد من النماذج المركبة تنفبذ وذلك ألن الهيئة التنظيمية تحتاج إىل  ،من األوضاع العادية
البيانات  تخدمالنر

نيابة عن ك بهدف اتخاذ قرارات وذل -بعض منها يكون غتر واف أو غتر متوافر من األساس -من عدة مصادر
ي  مختلف

. وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إىل استجابة أبطأ وربما تكون غتر كافية مقارنة باالستجابة النر المشغلير 
ي لظروف وأحوال 

 لما يتوافر لديه من فهم حقيفر
 
يتخذها كل مشغل عىل حدة عندما يعمل بشكل مستقل وفقا

 ع
 
ي التعامل بشكل  نالشبكة. وبعيدا تماسك  هدد ي و  واالستقرار يهدد األمن  يتسم بالكفاءة مع أي تهديد خارجر

ار وزيادة وقت االستجابة و  مقاومة الشبكة أنظمة االتصال العامة، فإن هذه اإلجراء سيؤدي إىل تقليل صالبة اإلض 
 جودة االستجابة. ب

ن ةتسيتر حركل زعةو مال طبيعةالللشبكة و  يقوض اإلدارة الالمركزية 2019فإن قانون  ،وبشكل عام ي اإلنتر
 
ت ، ف

ي حاالت الطوا
 
. ر األوقات العادية وف

 
 تهديد و الشبكة، مقاومة ة باإلقالل من مرونة وصال  وسيسفر ذلك عنئ أيضا

، و  ة المشغلير   شكل تهديدقد ياستقاللية وختر
 
  ا

 
ن عىل التعاون واالتصال المتمتر  واالنتشار العالمي الذي واضحا

نت والمستخدمير  بروسيا. اإل  و مشغل ميعتمد عليه  نتر

 

 

ي الصير  
 
ي والتسيتر ف

 االتصال البين 
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ي ثالثة مشغلون 
عىل رأس قائمة مقدمي خدمة  China Mobileو  China Telecom, China Unicomوهميأتر

، حيث ي الصير 
 
نت ف كات الثالث  اإلنتر ي البنية التحتية المحلية الشاملةتتحكم الشر

 
يقدمون ء المشغلون فهؤال ، ف

ي الصير   %70خدمة لما يقرب من 
 
نت النطاق العريض بالمنازل ف ي كما ي  ،من مستخدمي إنتر

 
عظم م تحكمون ف

ي يستخدمها 
  و مقدمالشبكة الرئيسية النر

 
ي اخدمة النفاذ األقل حجما

 
كات الثالثة بالتحكم ف التصال . كما تقوم الشر

ي كل من بكير  وشاتغهاي وجوانزو. 
 
نت من وإىل الصير  وذلك ف ي تمرر كل حركة اإلنتر

، وبإدارة البوابات النر الدوىلي
كات للبوابات الدولية، إ كات وطنية، إىل جانب احتكار تلك الشر ن الهيمنة عىل السوق المحىلي من قبل ثالثة شر

ها من مر ليس باأل  كات وبينها وبير  غتر ي بير  هذه الشر
الذي تنفرد به الصير  فقط. إال أن أنظمة االتصال البين 

، يخلق نوع غتر مسبوق من  اإلدارة ية خاصالذي يقوض للشبكة و  تصميم الهرمي المقدمي خدمة النفاذ بالصير 
 مركزية والتسيتر الموزع.  الال 

ي معظم دول العايقوم المشغلون الكبار 
 
تيبات بعقد اتفاقاتلم ف وهي اتفاقات ال  -حركة الشبكة مجانية لنقل لتر

نت مع بعضهم  -البعض ا تنطوي عىل أي تبادالت مالية حيث تقوم الشبكتان بتبادل نفس الكم من حركة اإلنتر
ي مدفوع إلدارة تدفق الحركة بينهم

 من استخدام تبادل بين 
 
ي الصير  بدال

 
حيث من المعتاد  ،. ولكن الوضع يختلف ف

ي 
كة 2020. فحنر األول من يوليو مقابل رسومأن تتم عمليات االتصال البين  ي   China Mobile، قامت شر

والنر
كتير  األخريتير  تمتلك  نت أصغر قليال من الشر ي بدفع قامت  -شبكة إنتر

كنر ة لشر و  China Unicomرسوم كبتر
China Telecom  ي من أجل نقل الحركة الخاصة بها. و

 
، ف قامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا  الوقت الحاىلي

ة وأ كات الكبتر كات الثالثة ل صدرت أوامرها المعلومات بالصير  بإصدار قرارات بوضع حد لدفع الرسوم بير  الشر لشر
ي المفروضة عىل مشغىلي الشبكة األصغر بنسبة 

ي ذلك لو عىل األقل  %30بخفض رسوم االتصال البين 
كنر  شر

China Broadcast Network  وCITIC ASP،   نت بير وهو اإلجراء الذي يجعل من عالقات تبادل حركة اإلنتر
ي الوقت نفسه الدور 

 
، إال أنه إجراء يعكس ف

 
الشبكات بالصير  قريبة إىل ممارسات تبادل الحركة المقبولة عالميا

 . ي وتحديد نماذج التسعتر
ي تخطيط مشهد االتصال البين 

 
 المركزي الذي تلعبه الدولة ف

كات الصينية الثالثة   فرد عىل نبشكل م  China Mobileو  China Unicomو  China Telecomتسيطر الشر
، حيث ي نت الوطنية الرئيسية بالصير  اء حق النفاذ مخدمة عىل مقدمي لزم شبكة اإلنتر ن النفاذ األخرين شر

كات الثالثة. باإلضافة إىل ذلك ي تخلق ،الشر
كات الثالثة عىلفإن إجماىلي نقاط االختناق النر االتصال  ها هذه الشر

ي بير  الشبكات خارج الصير  
نت الصينير  ل يحد منالبين  نت. إن بكة شنفاذ مقدمي الخدمة ومستخدمي اإلنتر إلنتر

ي  –دد قليل من البوابات الدوليةعىل ع المركزية لشبكات الصير  والسيطرة المحكمة حاد ال التصميم الهرمي 
يعن 

نتأن الدولة ال تتعامل أو تتفاعل مع  ة المحتوى و  تفقد . كما أن جزء صغتر منها بل مع  الشبكة العالمية للنتر فلتر
نت وتحد من التفاعل مع   عىل اختناق الحركة الدولية للنتر

 
ي تتم عىل البوابات تعمل أيضا

لشبكة العالمية االنر
نت، ومن نت ال  فإن  ثم للنتر نت بشكلالعالمية لشبكة التصل بت الشبكة الصينية للنتر سليم، ألن الشبكات  لنتر

ي يتم إدارتها بشكل مركزي والسيطرة عليها بشكل محكم ت
ة لنهج أهمية الخصائص الممقلل من الصينية النر تر 

ي تكوين الشبكات. 
 
نت ف  اإلنتر

ة لخصائص ال أي من نت تتأثر الممتر  تيبات؟هذه ابلنتر  لتر

ة األوىل  وحدبنية تحتية مفتوحة وقابلة للنفاذ من خالل بروتوكول م -الخاصية الممتر 
 

كة بما فيها  وتوكوالت المشتر ط الهام الوحيد لنفاذ الشبكة أو نقاط االتصال  هو   TCP/IPيعد استخدام التر الشر
نت ساس هو األ ألبسط الحواجز الفنية للدخول " الدخول بدون إذن مسبقنموذج "يعد كما .  الفردية إىل اإلنتر

نت واالنتشار العالمي لها.    الذي يحقق النمو الشيــــع للنتر

ي والتسيتر ذات التصميم  نموذجالن إ
ي لالتصال البين 

المعقد لمنح  امنظوال رتفع التكلفة،الهرمي والمالصين 
نت اخيص للشبكات بهدف التشغيل واالتصال باإلنتر ة تحول دون تحقيق اعوائق ك انيفرض التر ي بتر

 
ي ف

لنفاذ. حنر
، مازالت قدرة المشغلير  األخرين عىل بناء  ي

ة لخفض الرسوم العالية عىل االتصال البين  ظل اإلجراءات األختر
كات الوطنية عىل الشبكة الرئيسية  ،محدودة للغايةتعد شبكاتهم بشكل مستقل  وذلك بسبب سيطرة الشر
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 ال يعطي صغار مقدمي الخدمة الوطنية. يفرض التحكم المركزي لتش
 
 مغلقا

 
غيل الشبكة الرئيسية الوطنية نظاما

ي وتحسير  تدفق البيانات. 
 بالصير  الكثتر من االختيارات حول كيفية تحقيق االتصال البين 

ي نتيجة لذلك، 
 
ي الصير  من االندماج ف

 
نت ف نت. فنقاط ل العالمية شبكةالال تتمكن البنية التحتية للنتر لنتر

ي يخلقها المشغلون الثالثة عىل مستوى النفاذ الدوىلي 
بكة أخرى ش تحول دون نفاذ أياالختناق المركزية النر

نت   للحركة المتغتر للشبكة العالمية للنتر
 
. حيث ال تتمكن الشبكات من االستجابة شيعا ة بشكل مستقل أو مباشر

الرتفاع غتر مثاىلي للشبكة و  ويؤدي ذلك بدوره اىل خلق تصميم أو للظروف االقتصادية أو لطلبات المستهلك. 
 األسعار وخفض المقاومة. 

نت  إن ي يحدث نمو البنية التحتية للنتر
 
، ولكن ف ي

 ، يكون هذا النمو محالصير  النموذج بشكل تلقاتئ
 
عدة بكوما

. وغياب قدرة الشبكات عىل توفتر االتصال العالمي يقلل 
 
وط تفرضها الحكومة ليكون التحكم مركزيا قواعد وشر

نت ال يتمكنون من النفاذ إىل كل ما تقدمه  ، وذلك ألن مستخدمي اإلنتر
نت بشكل عام للمستخدمير  من قيمة اإلنتر

نت. فإن  نت المالشبكة العالمية للنتر ة األوىلرتبطة بسمات شبكة اإلنتر نتلشبك الخاصية الممتر   -ة اإلنتر
ي 
 
ي تحققها ه . تقل بشكل كبتر  -االنفتاح والعوائق القليلة للدخولوالمتمثلة ف

ذه الخصائص ومن ثم فإن المزايا النر
ي ونمو البنية التحتية

.  -من التشغيل البين  ي الصير 
 
نت ف  ال تتوافر بشكل كامل لمستخدمي اإلنتر
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ة  مركزية والتسيتر الموزعالال اإلدارة  -الثالثة الخاصية الممتر 

ي ال تت
نت هي شبكة الشبكات، النر ىل اتخاذ كما أن قدرة المشغلير  ع  . بأي تحكم أو تنسيق مركزي صفإن اإلنتر

نت تسمح لكل طرف عىل حدة بأن يتأقلم بشكل شيــــع مع  قرارات مستقلة حول كيفية تسيتر حركة اإلنتر
. متطلبات التشغيل واحتياجا  ت المستخدمير 

كات  . فإن التصميم الهرمي للشبكة وإدارة الشر  بشكل أبعد ما يكون عن الوضع المثاىلي
ي الصير 

 
يتم تسيتر الحركة ف
ي قلةالوطنية وما يخلقه ذلك من نقاط اختناق للنفاذ الدوىلي يالرئيسية الوطنية للشبكة 

 
ختيارات ال ا نعكس ف

نت أو المتاحة  . وبينما يبدو أنه ال يوجد حركة للنتر ي
، توجد حركة بسيطة للأنه لفرص االتصال البين  ي الصير 

 
غاية ف

كات الوطنية.  ي عادة ما ينطوي عىل رسوم تسوية بير  عدد قليل من الشر
 فإن التبادل البين 

كات الوطنية القو   غتر المعتادة من قبل العدد الصغتر من الشر
 
ن ية أن هناك عدد قليل مومن الممارسات أيضا

نت ي تملك عناوين بروتوكول اإلنتر
مقدم الخدمة تنتقل إىل   IPمن ثم فإن ملكية الـ، و الخاصة بها  الشبكات هي النر

ي األصىلي الذي يقوم بدوره باإلعالن عن 
 
ي يمكن للشبكات األصغر استخدامها. والتحكم ف

مسارات الحركة النر
ي أن الشبكات األصغر ال تم

ي حالة قيامهم باال ، و   ملك إمكانية انتقال األرقاوذلك يعن 
 
كات الوطنية  نتقالف بير  الشر

 الخاصة بهم مما يجعلهم منغلقير  داخل الشبكة.   IPأرقام ال نيفقدو فإنهم 

ي إطاره للشبكة هرمي ينتج عن هذه التصميم ال
 
خدمة اتخاذ معظم قرارات التسيتر من قبل مقدمي ال، والذي يتم ف

، أن ي أفضل األحوال سوى البسيط من السيطرة عىل سياسات التسيتر  معظم الشبكات األصليير 
 
فال  . ال تملك ف

ي 
يتمكنون من اتخاذ أي قرارات تشغيلية حقيقية حول إدارة الحركة وال يمكنهم سوى استخدام المسارات النر

كات الوطنية. وهذا بدوره يؤدي إىل حدوث مشكالت تشغيلية المقدمة  ن جودة الخدمةويقلل م ،توفرها لهم الشر
انب مسارات إىل ج -للمستخدمير  حيث يتم اتخاذ قرارات التسيتر بشكل مركزي. فغياب المرونة واالستقاللية

كات الوطنية  المحىلي والدوىلي من قبل الشر
ي صالبة -التسيتر المحدودة المتاحة عىل المستويير 

 أقل للشبكة.  يعن 

إدارة مركزية ومن خالل مسارات محددة، وهو عكس تماما  يجب عىل المشغلير  بالصير  العمل من خالل
نت شبكة مرنة، قادرة عىل المقاومة وعىل التطوير. ونتيجة  صفاتال ي تجعل من اإلنتر

ن المشغلير  فإذلك لالنر
كاء للشبكات يمكنهم التعاون معهم بحرية، أو تبالصير  ال يتمكنون   قيقحمن تحسير  االتصال، أو اختيار شر

ي العالمي النتشار اال 
نت لمستخدمي  المرجو  حقيفر  أو عىل ما يبدو تقديم خدمة ذي جودة عالية. شبكة اإلنتر

نامج األمريكي للشبكة النظيفة  الير

 
ي 
 
، أعلنت اإلدارة األمريكية عما يطلق عليه " برنامج الشبكة النظيفة" والذي يهدف إىل 2020أغسطس  5ف

ينمالحيوية لالتصاالت والتكنولوجيا األمريكية" وذلك من الفاعلير  الحتية تتخفيف التهديدات عىل "البنية ال  رص 
ي 
 CCP .4مثل الحزب الشيوعي الصين 

نامج االجديدة ل ةياإلضافالبنود وتتناول  نت، تر ي للنتر الذي و لشبكة النظيفة األوجه المختلفة للنظام اإليكولوجر
 السحابية.  والتطبيقات سعةلواالبينية للشبكة، البنية التحتية المادية )الكابالت(، الوصالت يشتمل عىل 

نامج قد  ي نحن بصددها، لم يكن اإلطار الكامل للتر
وعىل الرغم من أنه وقت إصدار حالة االستخدام تلك النر

نامج اكتمل، إال أن التفاصيل المبدئية تشتر إل أن ةسيؤثر عىل  هذا التر ي نهج اإل ل عدة خصائص ممتر 
 
نت ف نتر

غتر  قلير  الضمان عدم اتصال النفحالة االستخدام تقوم بتحليل متطلبات الناقل النظيف "تكوين الشبكات. 
كات تشكل خطر ب ير  الموثوق  جمهورية الصير  الشعبية بشبكات االتصاالت األمريكية. فهذه الشر

 
عىل األمن القومي  ا

 ريكية."األمريكي وال يجب أن تقدم خدمات اتصاالت دولية من وإىل الواليات المتحدة األم

                                                   
4 Announcing the Expansion of the Clean Network to Safeguard America’s Assets, https://www.state.gov/announcing-the-expansion-of-the-
clean-network-to-safeguard-americas-assets/ 

 

https://www.state.gov/announcing-the-expansion-of-the-clean-network-to-safeguard-americas-assets/
https://www.state.gov/announcing-the-expansion-of-the-clean-network-to-safeguard-americas-assets/
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تيبات؟ نت تتأثر بهذه التر ة للنتر  أي من الخصائص الممتر 

ة األوىل  بنية تحتية مفتوحة وقابلة للنفاذ من خالل بروتوكول موحد -الخاصية الممتر 

 

ي تستهدف أمن وخصوصية البيانات  إن اإلجراءات الرامية إىل
تؤدي  يمكن أن المنقولةالحد من التهديدات النر

، ذلك ألن ال، مما يمنع االتصال الصينير   اقلير  ل مع النإىل الحد من االتصا لير  هم هؤالء الناقمباشر مع الصير 
ي  فقط

نت الصينية. يعلق تد هاردي عىل اإلجراءات تالجهات النر وفر خدمة االتصال الدوىلي مع شبكة اإلنتر
" 
 
حة قائال نت بكل المادي ساس االتصال بير  الشبكات المختلفة هو األ  إن المقتر تقدمه  ا مالذي تقوم عليه اإلنتر

ي أن هذه حجب هذه االتصاالت من خدمات وتتيحه من فرص. ف
نت كتالمبادرة يعن  بة قاضية للنتر . كيانعد ض 

ار غتر مقصودة و ضارة." ،مخاطر وكما يجعلها عرضة لل  5مما يسفر عن أض 

ي  مر وكما هو األ 
 
ي يتم فيها تحديد ف

عتمد عىل قبل سياسة مركزية ال تمن االتصاالت البينية الحاالت األخرى النر
 أن يؤدي إىل وجود بنية تحتية 

 
 من المحتمل جدا

 
  قلأاحتياجات مشغل الشبكة أو عمالئها، فإن هذا اإلجراء أيضا

ي  الحد من إنكفاءة. ف
ورة اتخاذ حركشبكات البير   المباشر  االتصال البين  ة األمريكية والصينية ينتج عنه ض 

نت المتدفقة بير  اإل  مما  ت بديلة،أو اتباع مسارا مسارات ليست األفضل لنقاط االتصال األمريكية والصينية نتر
 عىل أداء و 

 
نت. صالبة يؤثر سلبا  شبكة اإلنتر

ة الثالثة  مركزية وتسيتر موزعال إدارة  -الخاصية الممتر 

ح ال يحقق الهدف المعلن. فلو أن مسار  نت، فإن التقييد المقتر بير  يمر يانات لباعىل صعيد تسيتر حركة اإلنتر
، فاتنقطة  ي الصير 

 
ي الواليات المتحدة األمريكية وأخرى ف

 
اقل نإن التعامل مع هذا المسار من قبل صال ف

  بجمهورية الصير  الشعبية
 
 حتميا

 
. يعد أمرا

 
ستتبع  يل، وكحل بد، إال إذا كان الهدف هو قطع تلك المسارات نهائيا

 أقل كفاءة يخدم شبكات أخرى. وسيسفر ذلك عن 
 
دون  ،ومقاومة أقل بصورة أكتر تأختر حدوث البيانات مسارا

ي نقاط اال مع التهديد المرجو التعامل تحقيق 
 
 . تصال الطرفيةالموجود ف

ال تنبع وال  نتإنتر تمرير حركة ذين قد يقوموا بير  بجمهورية الصير  الشعبية والهو تجنب الناقلفلو كان الهدف 
 ، ح لن يحد من هذا التهديد.  6, 2010عام مثلما حدث تستهدف الصير  ي ظلففإن اإلجراء المقتر

م طبيعة نظا ف 
نت، فإن   بير  ناقل جمهورية الصير  الشعبية وب لبتطيال  األمر التسيتر الخاص باإلنتر

 
ا  مباشر

 
 بينيا

 
ير  الشبكة اتصاال

أدى إىل من قبل شبكة سويشية  2019فإن تشيب المسار الذي حدث عام األمريكية. فعىل سبيل المثال، 
نت بصورة غتر مقصودة لشبكات أخرى من خالل كة ارسال حركة اإلنتر  China  Telecom 7 شر

ي غتر 
نت  المعقول لهذه المشكلة هو منع اتصالوالحل النهاتئ جمهورية ب اقلير  الن مع كل الشبكات األخرى عىل اإلنتر

تصال ال توافق عىل هذه الحل، ألنه سيؤدي إىل الحد من قدرتها عىل اال  ربما  الصير  الشعبية. إال أن الدول األخرى
ة  نت ما هو إال شكل أخر من الهجوم عىل الخصائص الممتر  . فمحاولة إجبار دول بالكامل للخروج من اإلنتر بالصير 

ي يحاول 
ي للتحديات النر

نت. بل أن الحل الحقيفر ي ضمان  مواجهتها يتمثل "برنامج الشبكة النظيفة"للنتر
 
ف

نت  ولة السيطرة عىل االتصاالت البينية. وأحد وسائل بشكل آمن بدال من محا BGPتشغيل بروتوكول تسيتر اإلنتر
ي تهدف إىل دعم أمن  MANRSتوصيات القواعد المتفق عليها بشأن أمن التسيتر  تنفيذ  تحقيق ذلك هو 

النر
.  وصالبة   8التسيتر

                                                   
5 Thoughts on the Clean Network program, https://medium.com/@ted.ietf/thoughts-on-the-clean-network-program-5f1c43764152 

 

6 China Hijacks 15% Of Internet Traffic? More Like .015%, https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2010/11/19/china-hijacks-15-of-internet-
traffic-more-like-015/ 

 

7 You won't guess where European mobile data was rerouted for two hours. Oh. You can. Yes, it was China Telecom, 
https://www.theregister.com/2019/06/10/bgp_route_hijack_china_telecom/ 

 
8 Mutually Agreed Norms on Routing Security, https://www.manrs.org/ 

https://medium.com/@ted.ietf/thoughts-on-the-clean-network-program-5f1c43764152
https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2010/11/19/china-hijacks-15-of-internet-traffic-more-like-015/
https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2010/11/19/china-hijacks-15-of-internet-traffic-more-like-015/
https://www.theregister.com/2019/06/10/bgp_route_hijack_china_telecom/
https://www.manrs.org/
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، إال أن ثمة تساؤل يثار حول كيفية "برنامج الشبكة النظيفة"وعىل الرغم من أن  عامل ت ال يتطرق إىل أمور التسيتر
جمهورية الصير  الشعبية؟ ب الناقلير   شبكات الواليات المتحدة األمريكية مع إعالنات التسيتر الصادرة عن

 لمعايتر المعها واإلجابة المنطقية الوحيدة لهذه التساؤل هو أن يتم التعامل 
 
ي   BGPوفقا

 
إطار ممارسات أمن  وف

 ،مثل التأكد من صحة إعالنات التسيتر باستخدام 
 
 –)مورد البنية التحتية العامة   RPKIالتسيتر المقبولة عالميا

(. فإن أي سياسة تسيتر مصطنعة  بكات عىل مشغىلي الش يتم فرضها نظام يسمح بالتأكد من إعالنات الستر
ي عىل  .   ها وانتشار  ها استقرار  مقاومة الشبكة وعىلسيكون لها أثر سلنر  العالمي

 الخاتمة

ي والتسيتر 
ي حالة االستخدام   ،يختلف تطور االتصال البين 

 
ي االتجاهات المذكورة ف

 
حه ف  حل الدراسة،مكما تم شر

نت لتكوين الشبكات. وبالتاىلي  من  مفإن ذلك الوضع ال يحقق االستفادة العظ ،عن الوضع المثاىلي لنهج اإلنتر
 مثل التعاون واالنتشار العالمي والمقاومة. ناتجة عن تلك الخصائص المزايا ال

ي لتكوين الشبكات ال يسمح 
ي ت بوجود إن النموذج الصين 

ة النر ي الخصائص الممتر 
شبكة عىل قيمة الكثتر من الضف 

نت.  ي يسمح بتنازل المستخدمير  بهذا السوق اإلنتر
ل التصااعن قيمة وعىل الرغم من أن نموذج السوق الصين 

، فإنه انتهاج نت العالمي ي  باإلنتر
 
ون واالتصال فرص ال نهائية للتعاقد يؤدي إىل ضياع دول أخرى  نفس التوجه ف

 والنمو االقتصادي.  

نت العالمي إن التحرك الروسي نحو تمركز السيطرة عىل التسيتر    عد يوتقنير  "قطع" االتصال باإلنتر
 
انتهاكا

ة لنهج ا ي أوقات لخاصتير  من الخصائص الممتر 
 
ي تكوين الشبكات، ويسفر عن خفض مقاومة الشبكة ف

 
نت ف إلنتر

در األزمات المحتملة. ولو 
ُ
ي أماكن أخرى،  ق

 
 عىل قدرة لهذا التوجه االنتشار ف

َ
 جسيما

 
فإن ذلك سيشكل تهديدا

نت عىل نشر الم ي البلدان األخرى. زايا الخاصة بااإلنتر
 
 لتعاون واالنتشار العالمي والنمو االقتصادي ف

ي إطار 
 
ي أعلنت عنها اإلدارة األمريكية ف

 عىل "برنامج الشبكة النظيفة"إن اإلجراءات النر
 
 البنية سوف تؤثر سلبا

نت، مما سيسفر عن خفض كفاءة األداء و  ي وعىل تدفق حركة اإلنتر
وربما  لشبكةاصالبة التحتية لالتصال البين 

. معدالت خفض  ي للمستخدمير  العالميير 
ات   األمن السيتر

 


