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البنية التحتية المفتوحة
تلقت ضربتها القاضية
لإلنترنت ّ
مع قرار لجنة االتصاالت
الفدرالية

معًا لحماية
اإلنترنت
علي عواد
لــم تـكــن شبكة اإلنـتــرنــت يــومــا مـجـ ّـرد
وس ـ ـي ـ ـلـ ــة تـ ـقـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ــواص ـ ــل .م ـن ــذ
تــأس ـي ـس ـهــا ،وح ـت ــى ق ـبــل تــأسـيـسـهــا،
وضع رواد هذه الشبكة مبادئ جعلت
م ــن اإلن ـت ــرن ــت ث ـ ــورة ص ــاغ ــت م ـبــادئ
اج ـت ـمــاع ـيــة ج ــدي ــدة .خ ــال ال ـس ـنــوات
املاضية بــدأ هــذا النسيج اإلجتماعي
ي ـت ـصــدع إلـ ــى أن انـ ـه ــار م ــؤخـ ـرًا أب ــرز
مـبــدأ يعطي شبكة اإلنـتــرنــت قوتها:
حيادية اإلنترنت .في مقال للصحفي
راس ــل ب ــران ــدون فــي مــوقــع the verge

انهار أخيرًا أبرز مبدأ يعطي
قوتها
شبكة اإلنترنت ّ
ي ـقــول ب ــران ــدون أن ـنــا تـخـلـيـنــا ع ــن كل
امل ـبــادئ الـتــي تجعل شبكة اإلنـتــرنــت
مجانية ومفتوحة .يتحدث بــرانــدون
عــن جــوزيــف ك ــارل روب ـن ـيــت ليكليدر
ال ــذي ك ــان م ــدي ــرا ف ــي وك ــال ــة مـشــاريــع
الـ ـبـ ـح ــوث امل ـت ـق ــدم ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
األمريكية (أربا) ،والذي ّ
قدم عام 1968
ورق ـ ــة ب ـع ـن ــوان «ال ـك ـم ـب ـيــوتــر كـجـهــاز
اتـ ـص ــال» ع ــرض فـيـهــا رؤي ـت ــه لشبكة
اإلنـ ـت ــرن ــت« :م ـن ـظ ـمــة ج ــدي ــدة جــذريــا
مــن األج ـه ــزة وال ـبــرم ـج ـيــات ،مصممة
ل ــدع ــم ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـس ـت ـخــدمــن فــي
وقت واحــد ،ولتقدم لهم تفاعل سريع
سلس مطلوب لتحقيق شراكة فعالة
بني اإلنسان والحاسوب فعالة» .يقول
براندون أن ليكليدر «تصور اإلنترنت

ك ـخ ـل ـيــط م ــن ال ـش ـب ـك ــات ال ــام ــرك ــزي ــة،
يـنـتـفــي مـعـنــاهــا عـنــدمــا تـكـتــب حفنة
مــن الـشــركــات معظم ال ـبــرامــج ،وتــديــر
مـعـظــم حــركــة امل ـ ــرور .وض ــع ليكليدر
مـ ـج ــاال م ـت ـكــاف ـئــا مل ـخ ـت ـلــف ال ـش ـب ـكــات
والبروتوكوالت ،ينتفي معناه عندما
يتيح ه ــذا االنـفـتــاح نــوعــا جــديــدا من
القوة االحتكارية .واألكـثــر إيالما هو
أن ه ــذه الـشـبـكــة ال ـجــديــدة كــانــت يتم
ت ـص ــوره ــا ك ـم ـن ـتــدى ل ـت ـب ــادل األف ـك ــار
ب ـحــريــة ،م ــن دون أن ي ـكــون ه ـنــاك أي
معنى لكيفية عملها عـنــدمــا يصبح
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــادل ش ــرس ــا وق ـم ـع ـي ــا» .مــع
انـ ـهـ ـي ــار حـ ـي ــادي ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،ج ـ ــراء
ق ــرار لـجـنــة اإلت ـص ــاالت ال ـفــدرال ـيــة في
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـنــذ
أس ــابـ ـي ــع ب ــإعـ ـط ــاء شـ ــركـ ــات مـ ـ ــزودي
خدمة اإلنترنت ( )ISPصالحية حجب
وإبطاء وتسريع املواقع والتطبيقات،
تـكــون ه ــذه الـسـنــة قــد انـتـهــت بتدمير
أه ـ ــم مـ ـب ــادئ ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ال ـتــي
يـلـخـصـهــا ب ــران ــدون بـخـمـســة :البنية
التحتية املفتوحة ،املجهولية ،امللكية
الــامــركــزيــة ،الخطاب الحر واإلبتكار
من دون إذن.
فالبنية التحتية املفتوحة لإلنترنت
ت ـل ـق ــت ض ــرب ـت ـه ــا ال ـق ــاض ـي ــة مـ ــع قـ ــرار
ل ـج ـنــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـف ــدرال ـي ــة ،وأك ـثــر
الـشــركــات املستفيدة مــن الـقــرار والتي
يمكن مشاهدة سيل لعابها من مسافة
أميال هي Verizon, AT&T ,Comcast
وهي من أكبر مزودي خدمة اإلنترنت
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .قد
يصبح اإلنـتــرنــت مثل شبكات الكابل
الخاصة بالتلفزيون وهــذا بالتحديد

مـ ــا ت ـس ـع ــى الـ ـي ــه تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،إذ
يريدون تحديد ما يمكن أن تتصفحه
على الشبكة من خالل باقات يشتريها
املـسـتـخــدم وه ــي تـكـلـفــة إضــاف ـيــة غير
ت ـك ـل ـفــة اإلش ـ ـتـ ــراك ب ــاإلن ـت ــرن ــت .ال ـي ــوم
ت ـه ــدف م ـئ ــات ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ــى تــوعـيــة املـسـتـخــدمــن مــن مخاطر
هــذا الـقــرار الجديد وهــي تدعوهم الى
التظاهر ضــده ومــن أبــرز املناوئني له
 facebookو  reddit, twitterو airbnbو
 .snapchatتقوم تلك الشركات من خالل
مــواقـعـهــا وتطبيقاتها بنشر رســائــل
بهدف تشكيل رأي عام رافض للفكرة.
املهمة األساس تكمن في عدم السماح
لـصـنــاع ال ـقــرار األمـيــركـيــن ،وتـحــديــدا
الـجـمـهــوريــن مـنـهــم ،بـتـحــويــل شبكة
اإلنترنت مثل ما حصل مع التلفزيون
ومع الراديو إذ يجب أن يبقى اإلنترنت
ف ـضــاء ح ــر يـسـمــح بــالـتـنــوع ويضمن
الحقوق لجميع املستخدمني.
ّأم ـ ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــر ،والـ ـ ـ ـ ــذي ج ـعــل
االنترنت منصة حقوقية وإجتماعية،
بات محاصرًا من الحكومات واألجهزة
والشركات التي تفرض معايير رقابية
على الشبكة وتتبع املستخدمني من
موقع إلى آخر .فتحجب املواقع التي ال
تعجبها وتسكت األص ــوات املعارضة
وتـغـلــق ح ـســابــات امل ــواط ـنــن… ورغ ــم
أن اإلنترنت في األســاس يعمل بشكل
المركزي وال يمكن ألي أحد في العالم
أن يملكه أو يـضــع قــوانـيـنــه الخاصة
عليه إال أن صعود نجم بعض الشركات
م ــن خـ ــال ك ـم ـيــة امل ـس ـت ـخــدمــن لــديـهــا
فتح لها الباب أمــام إحتكار الخدمات
التي تــزود بها املستخدمني وجعلهم

يدفعون أكالف إضافية ملجرد الجشع.
هكذا تم نسف مبدأي امللكية املركزية
واإلبـتـكــار مــن دون إذن .كـيــف؟ لنأخذ
ً
مـثــاال شــركــة أوب ــر؛ تعتمد أوب ــر اليوم
على شركتني إليصال خدماتها للعالم
هما آبــل وغــوغــل إذ أن عــالــم الهواتف
الــذكـيــة الـيــوم مقسوم بــن أجـهــزة آبل
ذات ن ـظ ــام الـتـشـغـيــل  iOSواألج ـه ــزة
األخـ ــرى ال ـتــي تعتمد ن ـظــام التشغيل
أنــدرويــد  ANDROIDمــن غــوغــل ،مــاذا
لــو أوقـفــت أبــل أو غــوغــل تطبيق أوبــر
عــن متجرها مــاذا سيحدث؟ ستنهار
الـشــركــة خــال ســاعــات .وبــالـتــالــي فإن
هــذا اإلحتكار جعل اإلب ــداع محصورًا
ب ـشــرك ـتــن ت ـع ـط ـيــان امل ـب ـت ـكــريــن اإلذن
بوضع ابتكاراتهم في متاجرهما ،فمن
دون أن تــأخــذ غــوغــل وآب ــل حصتهما
م ــن أي اب ـت ـكــار ل ــن ي ـكــون بــإم ـكــان هــذا
املـنـتــج أن يـصــل إل ــى أح ــد .ه ـكــذا بــات
اإلبـ ـتـ ـك ــار ي ـح ـت ــاج إلـ ــى إذن ولـ ــم تـعــد
الشبكة منصة مجانية وغـيــر مقيدة
لإلبتكارات .وبرغم ما قلناه سابقًا عن
أن اإلنترنت في األســاس يعمل بشكل
المـ ــركـ ــزي إال أن اإلح ـ ـت ـ ـكـ ــارات بــاتــت
ه ــي ال ـقــاعــدة حـيــث أصـبـحــت الشبكة
مــركــزيــة بشكل مـتـطــرف ،ب ــأي معنى؟
الـيــوم هناك غوغل للبحث ،فايسبوك
للتواصل اإلجتماعي ،واتساب (الــذي
تـمـلـكــه فــاي ـس ـبــوك) ل ـل ـتــراســل ،أم ــازون
ل ـل ـب ـيــع وأوب ـ ــر ل ـل ـتــوص ـيــل .ك ــل شــركــة
مــن هــذه الشركات تسيطر على قطاع
ك ــام ــل وت ـح ـصــل ع ـلــى جـمـيــع بـيــانــات
املستخدمني.
ّأمـ ـ ـ ــا املـ ـجـ ـه ــولـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـم ـيــز
االنترنت سابقًا حيث كــان بإمكان أن

يكون الشخص مــن يــريــد ،وأن يختار
اإلسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــري ـ ــده ،وأن يـتـصـفــح
م ــا ي ــريــد م ــن دون أن ي ـع ــرف م ــن هــو،
إخ ـت ـف ــت م ــع ظـ ـه ــور ف ــاي ـس ـب ــوك ال ــذي
فرض سياسة اإلسم الحقيقي ،فباتت
ال ـيــوم حـســابــاتـنــا عـلــى جميع املــواقــع
وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات م ـس ـج ـل ــة ب ــأس ـم ــائ ـن ــا،
يـ ـع ــرف ــون األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــاه ــده ــا،
وامل ــواق ــع ال ـت ــي زرن ــاه ــا ،والـصـفـحــات
ال ـتــي دخـلـنــا إل ـي ـهــا ،واألغ ـ ــراض الـتــي
اشتريناها.
دائـمــا مــا كــانــت حــريــة اإلنـتــرنــت تفتح
ش ـه ـيــة الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـم ــاق ــة إلب ـت ـكــار
أســال ـيــب إح ـت ـكــاريــة وإجـ ـت ــرار قــوانــن
تـضـمــن ل ـهــم أرب ــاح ــا إض ــاف ـي ــة طــائـلــة
ول ـك ـن ـهــم دائ ـم ــا ووجـ ـه ــوا بــأش ـخــاص
سقطوا شـهــداء فــي سبيل الــدفــاع عن
حرية املستخدم .أرون سوارتز املبرمج
الشاب والناشط الــذي ساهم بإنشاء
م ــا ي ـس ـمــى الـ ـي ــوم ب ـ ــال  RSSوخ ــدم ــة
 ،REDDITق ــاد ح ـمــات ض ــد قــانــونــي
 SOPAو PIPAالذين كانا يهدفان إلى
تشريع الرقابة على اإلنترنت ودعا الى
حمالت وتـظــاهــرات ساهمت الــى حد
كبير بــإيـقــاف تـلــك الـتـشــريـعــات .وجــد
سوارتز مشنوقا في كانون الثاني عام
 2013ومــا زالــت مالبسات «إنتحاره»
محط تـســاؤالت للعديد مــن املدافعني
عن حرية اإلنترنت.
في فيلم  Batman Beginsيقول مفوض
ال ـشــرطــة ج ـيــم غـ ـ ــوردون ل ـبــات ـمــان من
على سطح أحد مباني مدينة غوثام»:
إذا بدأنا بإستعمال األسلحة النصف
أوتــومــات ـي ـك ـيــة س ـي ـب ــدأون بــإسـتـعـمــال
األوتــومــات ـي ـكــي (يـتـكـلــم عــن عـصــابــات
املدينة) وإذا استعملنا دروع الكيفالر
سيستعملون رصاصا ضد ال ــدروع».
رغ ــم أن الـعـصــابــات هـنــا هــي شــركــات
مزودي الخدمة إال أن ما سبق ينطلي
ع ـل ـي ـهــم ،إذ ال خـ ــوف ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
فـ ــي حـ ـ ــال أرادت ش ــرك ــة مـ ــا اح ـت ـك ــار
الخدمات ألنه دائما سيبرز مبرمج ما،
سيسمونه قرصانا أو مخترقا ،ليجد
طريقة تسمح للمستخدمني بتصفح
االنترنت بحرية كما أريد لهذه الشبكة
أن تكون.

