
  من الذي یتحكم باالنترنت؟ 
   *أوھام عالم بال حدود

  ھمدان زید مطیع دماج. د :ترجمة - ***وتیم وي **جاك جولدسمیث: تألیف

  :عن الكتاب
ھل تمحو اإلنترنت الحدود الوطنیة؟ م�ن ال�ذي ی�تحكم فعلی�اً بم�ا یح�دث ف�ي ھ�ذه الش�بكة اإللكترونی�ة؟ 

م المتح��دة أم ال��دول القوی��ة؟ ف��ي ھ��ذا الكت��اب المثی��ر، مھندس��و اإلنترن��ت، مبرمج��ون محت��الون، األم��: ھ��ل
قص��ة تح��دي اإلنترن��ت لل��تحكم الحك��ومي خ��الل التس��عینیات م��ن " ت��یم وي"و" ج��اك جولدس��میث"یخبرن��ا 

: أن�ھ كت�اٌب ع�ن مص�یر فك�رة واح�دة. القرن المنصرم وما تال ذلك من معارك مع الحكومات ح�ول الع�الم
ن س�لطة الحكوم�ات، وم�ن الح�دود الجغرافی�ة، وحت�ى م�ن ذواتن�ا وھي أن اإلنترن�ت ق�د تحررن�ا ولألب�د م�

ی��اھو (م��ع الحكوم��ة الفرنس��یة واستس��الم  1)Googleجوج��ل (ف��ي ھ��ذا الكت��اب نّطل��ع عل��ى ص��راع . المادی��ة
Yahoo(2  للنظ���ام الح���اكم ف���ي الص���ین، وكی���ف یض���ع االتح���اد األوروب���ي مع���اییر الخصوص���یة الخاص���ة

ض�د التزوی�ر وكی�ف  eBay(3إي ب�اي (كما نطلّع على نضال شركة  .باإلنترنت وفرضھا على العالم أجمع
وخالل عق�د م�ن األح�داث ). FBI(استطاعت أن تثق رویداً رویدا بوكالة االستخبارات الفدرالیة األمریكیة 

المتتالی�ة، ت�م استئص�ال الرؤی��ة األص�لیة؛ إذ قام�ت الحكوم��ات م�رات عدی�دة بالتأكی��د عل�ى قوتھ�ا وق��درتھا 
ویعرض المؤلفان في ھذا الكت�اب وجھ�ة النظ�ر المتعلق�ة بمص�یر اإلنترن�ت . تقبل اإلنترنتعلى تحدید مس

خالل العقود القادمة وكیف سیعكس ھذا المص�یر مص�الح ال�دول القوی�ة والص�راعات المحتمل�ة داخلھ�ا أو 
  .  فیما بینھا البین

سھل مع اآلخر، وعملیاً ستزیل سوف تمكن التكنولوجیات الجدیدة كل فرد من التواصل المباشر وال": تصدیر
شكراً للتطورات التكنولوجیة، فلن یك�ون . ھذه التكنولوجیات الجغرافیا السیاسیة وتجعل التجارة الحرة عالمیة

    ."إننا نستطیع اآلن أن ننظر إلى اعتماد تدریجي للغة عالمیة موحدة. ھناك غرباء بعد اآلن
  ھاوثورن جولیان                           

اخت��راع التلغ��راف ھ��و م��ا ألھ��م ھ��ذه الكلم��ات، وبع��د مائ��ة ع��ام، ج��اءت ث��ورة تكنولوجی��ة أخ��رى  ك��ان
ف�ي تس�عینیات الق��رن المنص�رم، نظ�ر األك��ادیمیون وم�دراء الش�ركات وك��ل النق�اد م��ن . لتلھمھ�ا م�ن جدی��د

 مختل��ف الش��رائح إل��ى االنترن��ت كمعل��م متق��دم للعولم��ة الجدی��دة الت��ي ب��دأت تح��د م��ن س��یطرة الحكوم��ات
وھكذا بدا أن اختراع االنترنت قد أدى إل�ى اكتش�اف طریق�ة جدی�دة لترتی�ب ش�ؤون . الوطنیة ومسؤولیاتھا

  . حیاة الناس وتحریرھم، وإلى األبد، من طغیان الحكومات المحلیة
یعرض ھذا الكتاب مصیر ھذه األفكار، ویروي قصة تحدي االنترنت لسیطرة الدول�ة الوطنی�ة خ�الل 

ال ذلك من معارك ضاریة ش�نتھا الحكوم�ات لتأكی�د س�لطتھا وتحكمھ�ا عل�ى ھ�ذا الوس�ط التسعینیات، وما ت
ذات الحك���م ال���ذاتي ) المتخیل���ة( 4"المجتمع���ات الس���برانیة"إنھ���ا قص���ة نھای���ة حل���م . الكبی���ر أل���ال مح���دود

: إنھ�ا أیض�اً قص�ة ال�والدة، والس�نوات األول�ى، لن�وع جدی�د م�ن اإلنترن�ت. والمتحررة من نطاق الجغرافیا
تكتسب فیھ�ا الق�وانین المحلی�ة وق�وة الحكوم�ات والعالق�ات الدولی�ة أھمی�ة ال تق�ل  5بكة إلكترونیة مؤطرةش

  . عن األھمیة التي تكتسبھا االختراعات التكنولوجیة
وخالل السنوات األولى لأللفیة الجدیدة، وھو الزمن الذي تنتھ�ي فی�ھ أح�داث قص�تنا ف�ي ھ�ذا الكت�اب، 

نترنت؛ فھیمنة اللغ�ة االنجلیزی�ة األمریكی�ة عل�ى االنترن�ت خ�الل التس�عینیات حدثت تغیرات عمیقة في اإل
ازدادت م��ؤخراً لت��ؤثر بش��كل كبی��ر عل��ى الق��یم المختلف��ة وعل��ى لغ��ات واھتمام��ات مئ��ات المالی��ین م��ن 

وقد كان لرغبات وتوجھات الحكومات القویة في ك�الً م�ن الوالی�ات . المستخدمین الجدد على امتداد العالم
حدة األمریكیة، الصین، وأوروبا األثر الكبیر في تحدی�د مع�الم بنی�ة االنترن�ت، وأص�بحت الص�راعات المت

ب��ین الق��وي العظم��ى وأی��دلوجیاتھا الخاص��ة بالش��بكة اإللكترونی��ة ھ��ي المعی��ار األساس��ي لص��یاغة األس��ئلة 
  .  المتعلقة حول السیطرة على اإلنترنت

ھ��ي أن��ھ حت��ى بالنس��بة لتكنولوجی��ات  األول��ى: اس��یة، تنبث��ق ل��دینا ث��الث نق��اط أسومم��ا س��بق ذك��ره
. االتص��االت العالمی��ة األكث��ر عص��ریة، ال ت��زال للجغرافی��ا ولل��تحكم الحك��ومي اإلجب��اري أھمی��ة أساس��یة

فخالل التسعینیات، كان ھناك إیم�ان ب�أن المجتمع�ات ل�م یك�ن باس�تطاعتھا أن ت�تحكم باآلث�ار المحلی�ة الت�ي 
ر المرغ�وب بھ�ا والقادم�ة م�ن خ�ارج ح�دودھا، وبالت�الي ل�م تس�تطع ف�رض أنتجتھا اتصاالت اإلنترنت غی

                                                
 *Who Controls the Internet? Illusions of Borderless World  م2006 أكسفورد، جامعة من إصدارات.  

 ** Jack Goldsmith الدويل القانون حمدودية" الشهري الكتاب ومؤلف هارفرد جامعة القانون، يف بروفسور" 

 *** Tim Wu فايل سيلكون يف اإلنرتنت اتصاالت صناعة يف طويلة لسنوات عمل. كولومبيا جامعة القانون، يف بروفسور  . 

  . شركة حمرك البحث املشهور- 1

  . أكرب شركات اإلنرتنت األمريكية العاملية من- 2

  من أكرب شركات التجارة اإللكرتونية يف العامل  - 3

4 Cyber-communities  = أو ما يعرف با�تمعات الفضائية 

5 Bordered 
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ال�خ لك�ن الس�نوات ...تعبی�ر والج�رائم وحق�وق الطب�ع والملكی�ة الفكری�ة قوانینھا الوطنی�ة المتعلق�ة بحری�ة ال
العشر األخیرة أثبتت أن الحكومات الوطنیة تمتلك عدداً من التقنی�ات لل�تحكم باتص�االت اإلنترن�ت القادم�ة 

  . من الخارج، وبالتالي القدرة على فرض قوانینھا عن طریق الممارسة القسریة داخل حدودھا
ب�ل أص�بحت ) دون ح�دود(فھي أن شبكة اإلنترنت بدأت تتجزأ ولم تعد  ألساسیة الثانیةالنقطة اأما  

تعم�ل وفق�اً للش�روط  -لغة ومحت�وًى ومب�ادئ–العالم، فإن اإلنترنت  6"تسطیح"وبعیداً عن مفھوم . مؤطرة
إنترن�ت تختل�ف م�ن أم�ة إل�ى أخ�رى وم�ن بل�د إل�ى آخ�ر، وھ�ي عل�ى نح��و : والنتیج�ة. والظ�روف المحلی�ة

إن ھ��ذه . 7زای��د تتم��ایز وتتفاض��ل ف��ي خص��ائص عدی��دة م��ن اخ��تالف الس��رعات واللغ��ات والمص��فیاتمت
م�ن قب�ل الحكوم�ات الت�ي تف�رض قوانینھ�ا الوطنی�ة ) تحتی�ة-ف�وق(اإلنترنت الم�ؤطرة تعك�س الض�غوطات 

س�واًء م�ن قب�ل األف�راد ف�ي ) فوقی�ة –تح�ت(كم�ا أنھ�ا تعك�س الض�غوطات . على اإلنترن�ت داخ�ل ح�دودھا
ف األم��اكن ال��ذین یط��البون بانترن��ت تتواف��ق م��ع أولوی��اتھم وأذواقھ��م المحلی��ة، أو م��ن قب��ل مص��ممي مختل��

  . مواقع اإلنترنت ومزودي الخدمات األخرى الذین یحددون معالم اإلنترنت لتلبیة  ھذه المطالب
ت ب�دون إنترن�"ھي أنھ على الرغم من أن كثیرین الیوم یؤبن�ون م�وت مفھ�وم  الثالثةنقطتنا األساسیة 

تمتل�ك ع�دداً  -وعلى العكس مما یعتقده الكثی�رون م�ن الخب�راء-، إال أن اإلنترنت المؤطرة جغرافیاً "حدود
فالمواطنون یریدون م�ن حكوم�اتھم أن تم�نعھم م�ن إلح�اق األذى بعض�ھم ال�بعض ع�ن طری�ق . من المزایا

كم��ا أن . قادم��ة م��ن الخ��ارجاإلنترن��ت، وأن تجن��بھم األض��رار أو المخ��اطر الت��ي ق��د تحملھ��ا اإلنترن��ت ال
ھ�ذا . الشركات التجاریة تحتاج لبیئة قانونیة تضمن استقرار الشبكة وتس�مح بازدھ�ار التج�ارة االلكترونی�ة

باإلض��افة إل��ى ك��ون اإلنترن��ت الم��ؤطرة ق��ادرة عل��ى اس��تیعاب االختالف��ات الحقیقی��ة والمھم��ة ف��ي أوس��اط 
  . یلة اتصال أكثر نفعاً وتأثیراً المجتمع وفي مختلف األماكن، وعلى جعل اإلنترنت وس

فبزی��ادة ال��تحكم الحك��ومي عل��ى . وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك ف��أن لإلنترن��ت الم��ؤطرة عیوبھ��ا الخاص��ة
اإلنترنت تقوم الحكومات بتكرار أخطائھا، فقد استخدمت الحكوم�ة الص�ینیة م�ثالً ش�بكة اإلنترن�ت كجھ�از 

تمع�ات الدیمقراطی�ة، ُتظھ�ر الت�دخالت الحكومی�ة وحت�ى ف�ي المج. للسیطرة السیاسیة والھیمنة االقتص�ادیة
نحن ھن�ا الن�تقص م�ن . في خدمات اإلنترنت الفساد واالمثالیة الكائنة في العملیة السیاسیة لھذه الحكومات

ھذه الحقائق وال م�ن العی�وب األخ�رى، غی�ر أنن�ا نعتق�د أن علین�ا أن ال نح�زن كثی�راً لم�وت المفھ�وم ال�ذي 
لل��دول الوطنی��ة  9"الالمرك��زي"، ذل��ك أن الحك��م 8"اإلنترن��ت الفوض��ویة"تعل��ق ب��ـس��اد ف��ي التس��عینیات والم

وبذلك تكون المحصلة ھنا أن ش�یئاً م�ا ض�اع، لك�ن ھن�اك الكثی�ر ف�ي . یعكس إلى حد كبیر ما تریده العامة
  . المقابل تم اكتسابھ

قص�تنا ف�ي ھ�ذا  لقد اتسم عصر االنترنت بالبحث الدؤوب عن األجد في ما ھو جدید الجدی�د، غی�ر أن
، ع�ن األھمی�ة الثابت�ة للجغرافی�ا، والمب�ادئ القدیم�ة الت�ي تحك�م الق�وانین "األش�یاء القدیم�ة"الكتاب ھي عن 

إن الحكوم�ة ذات الس�یادة الوطنی�ة حقیق�ة . والسیاسة داخل الدول، وعن التعاون والصراع فیما بینھا الب�ین
وم�ن . ة في تنوعھا، وتمكنھا بالت�الي م�ن االزدھ�ارراسخة في التاریخ البشري تتناسب مع الطبیعة البشری

وراء الضباب والسحر الذي یكتنف عالم اإلنترنت، یقبع تنظیم قوي وق�دیم ال ی�زال یح�تفظ بت�أثیره الكبی�ر 
  .  الذي ال یمكن تجاھلھ أو الھروب منھ

 

                                                
6 Flattening 
7 Filters ،املرتجم(ية واستبعاد غري املرغوب منها واملقصود اآلليات املستخدمة لتقنني املعلومات املرسلة عن طريق الشبكة االلكرتون.( 

8 Anarchic Internet 
9 Decentralized 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


