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 2013 عــــــام  مــــارس   28 فــــي 
جورجيــا  فــي  الشــرطة  قبضــت 

ــا  علــى امــرأة ريفيــة عمرهــا 75 عاًم
بتهمــة غريبــة. كانــت الســيدة العجــوز 

تحفــر قــرب بيتهــا فــي قريــة نائيــة بحًثــا عن 
خــردة معدنيــة يمكــن بيعهــا مــن أجــل إعــادة 

التدويــر، وذلــك عندمــا تســببت بالخطــأ فــي قطــع خــط فايبــر لتوصيــل 
اإلنترنــت، فانقطــع االتصــال عــن دولــة أرمينيــا بأكملهــا الثنتــي عشــرة 

ســاعة حتــى صيانــة الكابــل.

اعتــذرت المــرأة عــن الخطــأ وقالــت لــوكاالت اإلعــام إنهــا حتــى ال تعرف 
مــا هــو اإلنترنــت ولــم تقصــد إفســاده. لكــن هــذه الحادثــة تدعونــا إلــى 
التفكيــر فــي مــا هــو اإلنترنــت بالفعــل. يدخــل معظمنــا إلــى الشــبكة عن 
ا، ويســتخدم خبــراء  طريــق جهــاز كمبيوتــر موصــل باإلنترنــت الســلكيًّ
التقنيــة مصطلحــات واســتعارات تــؤدي بنــا إلــى التفكيــر فــي اإلنترنــت 
كمــا لــو كان شــيًئا غيــر مــادي، شــبكة أو ســحابة كمــا يحــب المبرمجــون 

أن يســموه.

ا، فهــو مكــون مــن مجموعــة  ــت مــادي جــدًّ لكــن واقــع األمــر أن اإلنترن
هائلــة مــن خطــوط االتصــال ومحطــات التحويــل، وال يختلــف فــي ذلــك 
عــن شــبكات الميــاه مثــًلا أو الكهربــاء. ال يعنــي هــذا فقــط أن اإلنترنــت 
ألنــاس  كذلــك مملــوك  أنــه  وإنمــا  ــا،  ماديًّ يمكــن قطعــه وإفســاده 
ــم تخــرج مــن األرض  بعينهــم، فهــذه المحطــات وخطــوط االتصــال ل
تهــا النــاس فــي أماكنهــا، ومــن َثــمَّ  مثــل الحشــائش الطبيعيــة، وإنمــا ثبَّ

يقتســمون ملكيتهــا.

يبــدو اإلنترنــت مــن وجهــة نظــر المســتخدم مســاحة عامــة ال تنتمــي 
ألحــد، فنحــن ندخــل إليــه كأننــا ندخــل مثــًلا إلــى ســوق فــي الشــارع أو 
ــى الواقــع أن دخــول  ــاس، لكــن األقــرب إل ــه الن ــر يجتمــع في ــدان كبي مي
اإلنترنــت يشــبه دخــول مركــز تســوق خــاص، له ُملَّاك كبــار، وفيه محات 
مســتأجرة، وُيســمح لنــا باســتخدامه. فمــن هــم إذن مالكــو اإلنترنــت؟
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العمود الفقري
لإلنترنت

لنبدأ أوًلا بفهم البنية التحتية لإلنترنت، أي األجهزة ووسائل االتصال 
الماديــة التــي تجعــل حركــة البيانــات ممكنــة، ثــم ننتقــل بعــد ذلــك إلــى البحــث 

عــن ُمــاك هــذه البنيــة التحتيــة مــن حكومات وشــركات.

المــدى، ولكــي نفهــم  الســرعة وطويلــة  اتصــال فائقــة  اإلنترنــت وســيلة 
كيفيــة عملــه، دعنــا نبــدأ بالتفكيــر فــي الطريقــة التــي وصــل بهــا هــذا التقريــر 
لت هــذا الجهــاز،  إلــى شاشــتك. لديــك جهــاز كمبيوتــر متصــل باإلنترنــت، شــغَّ
ثــم فتحــت المتصفــح الخــاص بــه، وليكــن مثــًلا غوغــل كــروم، وكتبــت فــي 
العنــوان:  www.nuqtadoc.net، ثــم ُدســت زر اإلدخــال. فمــا الــذي يحــدث؟

شــفرة  إلــى  ويحولــه  العنــوان  هــذا  جهــازك  يأخــذ 
الحاســب الشــهيرة المكونــة مــن 0 و1، ثــم يضيــف 
كل  تســتطيع  التــي  المعلومــات  بعــض  إليــه 
ألنهــا  فهمهــا  باإلنترنــت  الموصلــة  األجهــزة 
مكتوبــة بطريقــة موحــدة، أي إن لها »بروتوكول« 
محــدًدا، مثــل الديباجات المتعارف عليها مثًلا في 
الرســائل الدبلوماســية. يوضــح هــذا البروتوكــول 
عنــوان جهــازك الــذي أرســلت منــه الطلــب، ويوضــح 

ــه. ــذي كتبت ــارة موقــع معيــن باالســم ال ــد زي أنــك تري

بعدهــا يطلــق جهــازك هــذه الرســالة عبــر الــواي فــاي إلــى الراوتــر المنزلــي 
الخــاص بــك، وحتــى هــذه المرحلــة، فــإن كل مــا يحــدث يــدور داخــل حــدود 
ملكيتــك، فجهــاز الحاســب والراوتــر كاهمــا ملــك لــك، لكــن بعدهــا تصبــح 
ــر البيانــات ويعيــد توجيههــا عبــر الكابــل  األمــور أكثــر تعقيــًدا. يســتلم الراوت

المتصــل بشــبكة خاصــة بمقــدم الخدمــة الــذي يوفــر 
لــك االتصــال باإلنترنــت، والــذي تدفع لــه فاتورتك 

كابــات  عبــر  البيانــات  هــذه  تمــر  الشــهرية. 
مدفونــة تحــت األرض حتــى تصل إلى مقرات 
مقــدم الخدمــة، فُيعــاد توجيههــا عن طريق 
مزيــد مــن أجهــزة الراوتــر والســويتش حتــى 

.DNS تصــل إلــى جهــاز ُيســمى خــادم
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خــادم DNS جهــاز كمبيوتــر آخــر، لكنــه أقــوى وأســرع مــن جهــازك الشــخصي 
ليســتطيع معالجــة كــم أكبــر مــن البيانــات فــي وقــت قصيــر. يحتفــظ خــادم 
DNS بقاعــدة بيانــات ضخمــة مــن أســماء المواقــع وعناوينهــا، وبنــاء علــى 
بحثــه فــي هــذه القاعــدة الكبيــرة، يحــدد الموقــع الــذي تبحــث عنــه، ثــم يعيــد 
توجيــه طلبــك إلــى العنــوان الخــاص بــه، فــي هــذه الحالــة ســيجد الخــادم أنــك 
تريــد موقًعــا عنوانــه 43.255.154.55، فــكل المواقــع واألجهــزة الموصلــة 

.IP باإلنترنــت لهــا عنــوان فريــد علــى هــذه الشــاكلة، اســمه عنــوان

يرســل الخــادم طلبــك مــرة أخــرى إلــى راوتــر جديــد، يبحــث بســرعة عــن أقصــر 
طريــق للوصــول إلــى هــذا العنــوان، ثــم يعيــد توجيــه البيانــات مجــدًدا. لكــن 
أيــن يوجــد هــذا العنــوان علــى أرض الواقــع؟ هــذا العنــوان تحديــًدا يوجــد فــي 
مدينــة ســنغافورة، ولــو افترضنــا أنــك مواطــن يعيــش فــي مدينــة الريــاض، 
وأن شركة االتصاالت السعودية )STC( هي التي توفر لك اتصاًلا باإلنترنت، 

فــإن هــذا يعنــي أن بياناتــك ســتأخذ المســار التالــي.

ســيصل طلبــك أوًلا إلــى مقــر محلــي لشــركة االتصــاالت الســعودية، والتــي 
تريــد توجيهــه بالطريقــة المذكــورة إلــى ســنغافورة، وهــذا يعنــي أن عليــه 
مغــادرة المملكــة العربيــة الســعودية عبــر البحــر األحمــر ثــم بحــر العــرب 
والمحيــط الهنــدي. علــى األرجــح ســتخرج هذه البيانات مــن مدينة جدة، حيث 
يوجــد مــا ُيعــرف باســم »محطــة توصيــل مائيــة«، وهــو نــوع مــن المحطــات 
يتصــل بمجموعــة مــن الكابــات هائلــة الطــول التــي تلــف األرض مــن جميــع 

الجهــات، وتوجــد فــي البحــار والمحيطــات.

عنــد هــذه النقطــة يكــون الطلــب البســيط الــذي أرســلته قــد خــرج حتــى مــن 
محيــط ملكيــة شــركة االتصــاالت الســعودية، وبــدأ رحلتــه من كابــل إلى كابل 
فــي المحيــط، فيــدور أوًلا بمحــاذاة الســاحل الســعودي والســودان وإريتريــا 
وجيبوتــي والصومــال، ثــم يلــف مــن جنــوب اليمــن وعمــان، ثــم يــدور حــول 
الهنــد وســريانكا، وبعدهــا يســير فــي بحــر أندمــان بيــن ماليزيــا وإندونيســيا، 

ثــم يســتقر أخيــًرا فــي ســنغافورة.
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فــي هــذه الحالــة علــى األرجــح ستســلك البيانــات طريقهــا عبــر كابــل واحــد 
طولــه 20,000 كيلومتــر، هــو كابــل SeaMeWe-4 الــذي يبــدأ من مارســيليا في 
فرنســا ويتوقــف فــي عنابــة الجزائريــة وبنــزرت التونســية وباليرمــو اإليطاليــة 
ثم اإلسكندرية والسويس المصريتين، ثم يمر بجدة السعودية، والفجيرة 
اإلماراتية، وكاراتشي الباكستانية ومومباي وتشيناي الهنديتين، وكولومبو 
الســريانكية، ثــم كوكــس بــازار فــي بنغاديــش، وبعدهــا يمــر علــى ســاتون 

التايانديــة، وميــاكا فــي ماليزيــا، وأخيــًرا يصــل إلــى تــواس فــي ســنغافورة.

تســتقبل محطــة توصيــل تــواس فــي ســنغافورة طلبــك، ثــم تعيــد توجيهــه 
عبــر كابــات تابعــة لشــركات االتصــاالت المحليــة هناك، حتى يصــل أخيًرا إلى 
مقــر مضيــف الموقــع فــي مدينة ســنغافورة. ومضيف الموقع هو الشــركة 
ــة باإلنترنــت يوجــد الموقــع عليهــا، وهــي  ــن متصل ــي توفــر مســاحة تخزي الت
التــي تســتقبل طلبــك، ثــم ترســل إليــك أخيــًرا، عبــر الطريــق الطويــل نفســه، 
الصفحــة األولــى لموقــع نقطــة. فــي هــذه الحالــة، فــإن الشــركة المضيفــة 
هــي GoDaddy، وهــي أساًســا شــركة أمريكيــة، ومقرهــا أريزونــا، لكــن لهــا 
مراكــز بيانــات فــي أماكــن كثيــرة فــي العالــم، وموقــع نقطــة بالتحديــد يوجــد 

علــى أحــد خوادمهــا فــي ســنغافورة.
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الشركات
المالكة

اآلن أصبحنــا فــي وضــع أفضــل قليــًلا لإلجابــة عــن ســؤالنا األساســي: 
مــن الــذي يملــك اإلنترنــت؟ وتعتمــد اإلجابــة عــن هــذا الســؤال علــى تقســيم 
هــذه البنيــة التحتيــة إلــى مكوناتهــا المختلفــة، ثــم النظــر فــي مالــك كل هــذه 
المكونــات. بدأنــا باإلشــارة إلــى أن جهــازك الشــخصي والراوتــر المنزلــي همــا 
ملكيتك الخاصة، أي إن المستخدم يمتلك هذا الجزء الضئيل من الشبكة 

فقــط، أمــا بقيــة أجــزاء الشــبكة، فموزعــة علــى عــدد هائــل مــن المــاك.

مقــدم الخدمــة المحلــي يملــك مجموعــة مــن خطــوط االتصــال والخــوادم 
وأجهــزة الراوتــر والســويتش ومراكــز البيانــات التــي توجــد في بلــدك، لكنه في 
الغالــب يمتلــك بعــض المقــرات والمعــدات فــي دول أخــرى كذلــك. فمثــًلا 
شــركة ســام أو الشــركة الســعودية لاتصــاالت المتكاملــة تمتلــك 3 مراكــز 
بيانــات فــي جــدة والخبــر والريــاض، وتمتلــك محطتيــن للتوصيــل البحــري 
فــي جــدة والخبــر، إضافــًة إلــى بنيــة تحتيــة هائلــة علــى مســتوى المملكــة، 
تتكــون مــن 17,000 كيلومتــر مــن خيــوط األليــاف الضوئيــة، وتشــترك كذلــك 

فــي ملكيــة 10 خطــوط أليــاف ضوئيــة عابــرة للمحيطــات.

الخطــوط الدوليــة العابــرة للمحيطــات عــادة مــا تكــون ملكيــة مشــتركة 
لعــدد كبيــر مــن الجهــات، فكمــا رأينــا الوضــع مــع كابــل SeaMeWe-4، تمــر 
هــذه الخطــوط علــى مــدن ودول عديــدة، ومــن ثــم يكون إنشــاؤها وتوصيلها 
جهــًدا مشــترًكا ألكثــر مــن دولــة، مــن ثــم تعــود ملكيتهــا إلــى عــدد كبيــر مــن 

الشــركات الموزعــة علــى هــذه الــدول.

كابــل SeaMeWe-4 علــى ســبيل المثــال ملكيــة مشــتركة لشــركة الكابــات 
تيليكــوم  )فرانــس  الفرنســية  أورانــج  وشــركة  بنغاديــش،  فــي  البحريــة 
ســباركل  وشــركة  ســنغافورة(،  )اتصــاالت  ســينغتل  وشــركة  ســابًقا(، 
ــا الهنديــة لاتصــاالت، وشــركة بارتــي إيرتــل الهنديــة  اإليطاليــة، وشــركة تات
أيًضــا، وشــركة ماليزيــا لاتصــاالت، وشــركة ســريانكا لاتصــاالت، وشــركة 
وشــركة   ،)STC( الســعودية  االتصــاالت  وشــركة  اإلماراتيــة،  اتصــاالت 
التايانديــة، وشــركة االتصــاالت التونســية، وشــركة  االتصــاالت الوطنيــة 
باكســتان لاتصــاالت، وشــركة االتصــاالت المصريــة، وشــركة االتصــاالت 

الجزائريــة، وأخيــًرا، شــركة فيرايــزون األمريكيــة.

مــن المفهــوم اشــتراك جميــع هــذه الشــركات فــي إنشــاء كابــل يمــر داخــل 
حــدود دولهــا، فــكل منهــا يتولــى الجــزء الخاضــع لســلطته علــى األرض أو 
فــي مياهــه اإلقليميــة، لكــن مــا موقــع شــركة فيرايــزون األمريكيــة داخــل هــذا 
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التعــاون اإلقليمــي مــن أجــل مــد خــط أليــاف ضوئيــة فــي المحيــط؟ دخــول 
شــركة فيرايــزون يكشــف عــن نــوع مــن تراتبيــة الملكيــة التــي صاحبــت بنــاء 

اإلنترنــت منــذ لحظــة إنشــائه.

فــي الواقــع، فــإن معظــم الشــركات المحليــة تمتلــك بالفعل ما أنشــأته من 
معــدات وأجهــزة، لكنهــا ال تســتطيع تشــغيل هــذه المراكــز والكابــات إال 
بــأن تتصــل أول شــيء باإلنترنــت عــن طريــق اســتئجار الخدمــة، أو االشــتراك 
فيهــا، مــع شــركات أقــدم، بنفــس الطريقــة التــي تشــترك أنــت بهــا فــي 
اإلنترنــت بالحصــول علــى بوابــة اتصــال )port( تقدمهــا لــك الشــركة التــي 
توفــر الخدمــة فــي بلدك. لهذا الســبب، فكل الشــركات المذكــورة على الرغم 
مــن امتاكهــا عــدًدا مــن الكابــات واألجهــزة، فإنهــا تعــد فــي واقــع األمــر 
ــى النطــاق  مســتأجرة للخدمــة، مــن الشــركات التــي ســبق أن ســيطرت عل
 ،IP األوســع مــن اإلنترنــت، وهــذا لكــي تحصــل أوًلا علــى نطــاق مــن عناويــن

ولكــي تعيــد بعــد ذلــك إيجــار هــذه العناويــن للمواقــع والمســتخدمين.

ا مــن الحواســب والكابــات،  تخيــل اإلنترنــت اآلن باعتبــاره شــبكة ضخمــة جــدًّ
ــًدا مــن الشــبكات األصغــر تلتحــق بهــا،  تــزداد ضخامتهــا باســتمرار ألن مزي
لكــن هــذا يعنــي أن الشــبكة نفســها مرتبــة بطريقــة هرمية، فالشــركات التي 
تأتــي الحًقــا الســتئجار مســاحة علــى اإلنترنــت، يجــب عليهــا أوًلا التعاقــد مــع 
الشــركات األكبــر. بهــذه الطريقــة نســتطيع أن نجيــب أخيــًرا عن ســؤالنا، من 
يملــك أكبــر حصــة مــن اإلنترنــت؟ أي مــن الــذي يمتلــك أكبــر شــبكة، بنطــاق 
ا، حتى إن كان يؤجر بعد ذلك أجزاء من هذه الشــبكة إلى شــركات  واســع جدًّ

أصغــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم؟
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أكـــبــــــــــــر الشــــــــركــات المالــكــــة لإلنتــــرنـــــت

LEVEL 379أمريكيــــة%

NTT43أمريكيــــة%

VERIZON39أمريكيــــة%

TINET39إيطاليــة%

TELIA36سويدية%

WCOGENT COMMUNICATIONS34أمريكيــــة%

SPRINT (T-MOBILE)31أمريكيــــة%

TATA28هنـــــديــــة%

AT&T24أمريكيــــة%

QWEST (CENTURYLINK)19أمريكيــــة%

نسبتها من اإلنترنت 
)بالشراكة مع غيرها(
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صراع الشركات
والدول على اإلنترنت

تنعكــس هــذه الهرميــة فــي صــورة ســلطة للشــركات األكبــر علــى 
ــرة  ــًلا أثيــرت لفت ــة القصــة. فمث الشــركات األصغــر، لكــن هــذه ليســت نهاي
طويلــة فــي أوروبــا قضيــة »حياديــة اإلنترنــت«، إذ كانــت شــركات االتصــاالت 
الضخمــة التــي تملــك الحصــة األكبــر فــي هــذه الشــبكة الكوكبيــة، تنظــر إلــى 
التقنيــة ومقدمــي المحتــوى مثــل غوغــل وفيســبوك ويوتيــوب  شــركات 
ونتفلكــس، فتشــعر بأنهــا ال تحصــل علــى مــا يكفــي مــن المــال. اقترحــت 
ــات اتصــال،  ــن IP وبواب هــذه الشــركات أن حقهــا يتجــاوز مجــرد إيجــار عناوي

ــات التــي تمــر لــكل مســتأجر. ــد ســرعات االتصــال وحجــم البيان ــى تحدي إل

تهــدف الشــركات عبــر هــذه الحجــة إلــى إقامــة نظــام جديــد للتســعير، فهــي 
تــرى أن شــركة مثــل نتفلكــس مثــًلا، تصــل إلــى اإلنترنــت ببســاطة شــديدة 
عــن طريــق اســتئجار خدمــة الوصــول إلــى الشــبكة بنفــس الســعر الموحــد 
الــذي يدفعــه أي مســتخدم آخــر، لكنهــا تجنــي مــن هــذا االتصال أرباًحــا طائلة، 
ولهذا تود شــركات االتصاالت أن تجعل وصول هذه الشــركات أكثر تكلفة، 
فتخصــص بوابــات اتصــال فائقــة الســرعة بأســعار عاليــة، وبوابــات اتصــال 

تقليديــة للمســتهلكين األقــل شــأًنا.

استشــعرت شــركات التقنيــة خطــورة هــذا االقتــراح، وبــدأت الصراعــات 
ُتخــاض بشــأنه فــي المحاكــم الدوليــة والفيدراليــة األمريكيــة ومحاكــم الــدول 
األوروبيــة المختلفــة منــذ 2007 تقريًبــا، ووضــع حياديــة اإلنترنــت يختلــف مــن 
بلــد إلــى آخــر، لكــن فــي الظــروف المثاليــة، فــإن اإلنترنــت الحيــادي يعنــي أن 
الدخــول إلــى أي موقــع أو تطبيــق لــه التكلفــة نفســها التــي يتطلبهــا الدخــول 
إلــى موقــع أو تطبيــق آخــر، أمــا فــي غيــاب حياديــة اإلنترنــت، فيمكــن لمقــدم 
الخدمــة أن يعطيــك باقــات مختلفــة، كباقــات التليفزيــون مثــًلا، حيــث يتكلــف 
اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي مبلًغــا بعينــه، ويتكلــف اســتخدام 

منصــات الفيديــو مبلًغــا آخــر، وهكــذا.

لهــذا الســبب بــدأت الشــركات الكبيــرة مثــل غوغــل وأمــازون وفيســبوك 
اقتحــام عالــم االتصــاالت، فأسســت مراكــز بيانــات كبيــرة خاصــة بهــا، ومــدت 
اتصــاالت تعمــل عبــر األقمــار  المحيــط، وأنشــأت محطــات  كابــات فــي 
ــة، مــن أجــل الحصــول علــى موقــع أفضــل فــي التفــاوض، وكســر  الصناعي

هيمنــة عمالقــة االتصــاالت األمريكييــن علــى اإلنترنــت.
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وال يقتصــر صــراع اإلنترنــت علــى الشــركات فقــط، فأحياًنــا بســبب البنيــة 
فــرض  أجــل  مــن  التدخــل  الــدول  للشــبكة، تســتطيع  الفيزيائيــة  التحتيــة 
الرقابــة أو التهــرب منهــا بطــرق عديــدة. مثــًلا يفــرض عــدد كبيــر مــن الــدول، 
والتطبيقــات،  المواقــع  بعــض  علــى  قيــوًدا  وتركيــا،  إيــران والصيــن  مثــل 
عــن طريــق حجــب هــذه المواقــع والتطبيقــات فــي بادهــم بالتعــاون مــع 
مقدمــي الخدمــة المحلييــن، وهــو شــيء يعجــز مقدمــو الخدمــة األصليــون 
علــى تجــاوزه. لهــذا ال يدخــل الصينيــون علــى فيســبوك مثــًلا، ويضطــرون 

إلــى اســتخدام منصــات صينيــة بديلــة.

وفــي المعركــة الطويلــة التــي تخوضهــا شــركات إنتــاج المحتــوى المرئــي 
والمســموع والمقــروء ضــد القرصنــة اإللكترونيــة، وجــد كثيــر مــن القراصنــة 
فــي روســيا وبعــض الــدول المجــاورة لهــا، مثــل كازاخســتان، مــأوى آمًنــا 

لتخزيــن مواقــع القرصنــة، بعيــًدا عــن الســلطات األمريكيــة واألوروبيــة.

وبنفــس الطريقــة، عندمــا أغلقــت أمــازون تطبيــق »بارليــر« الــذي أصبــح 
مفضــًلا لمؤيــدي ترامــب، بــأن رفعتــه ببســاطة مــن علــى الخــوادم التــي كانــت 
مملوكــة لهــا، عــاد التطبيــق إلــى الحيــاة مجــدًدا بعــد عقــد شــراكة مــع شــركة 
روســية تســمح لــه بتمريــر بياناتــه عبــر األراضــي الروســية وإعــادة توجيههــا 
مــن هنــاك، مــا يجعــل التطبيــق بعيــًدا عــن ســلطة أمــازون، لكــن يضعــه 
فــي المقابــل تحــت ســلطة الشــركة الروســية، وربمــا الحكومــة إذا كان ثمــة 

تعــاون بينهمــا.
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هكــذا ينعكــس التصميــم المــادي لإلنترنــت وبنيتــه التحتيــة علــى الصراعــات 
السياســية فــي عالمنــا، فاإلنترنــت ليــس مجــرد »ســحابة« تطــوف فــي األثير، 
حيــث يمكــن ألي شــخص أن يضــع أي شــيء، وإنمــا تمــر البيانــات عبــر قنوات 
اتصــال طويلــة، مملوكــة لشــركات بعينهــا، وتمــر كذلــك داخــل حــدود دول، 
وفــي نطــاق مياههــا اإلقليميــة. ومثلمــا يحــدث مع الشــبكات الكبيرة لتجارة 
النفــط مثــًلا، حيــث يحــاول الفاعلــون المختلفــون فــرض رســوم للمــرور، 
والتحكــم فــي مســار الســلعة، فــإن اإلنترنــت، رغــم مــا يوحــي بــه مــن حريــة، 

يخضــع عــادة للتدخــات نفســها.
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المصــــــــادر
• Georgian Woman, 75, Arrested for Cutting Armenia›s Internet

• 40 maps that explain the internet Where the internet came from, 
how it works, and how

• Google and other tech giants are quietly buying up the most 
important part of the internet

• Data Center Map - Colocation, Cloud, Managed Hosting etc.

• Submarine Cable Map

• Parler Tries to Survive With Help From Russian Company

• The Top Ten Owners of the Internet

• Map of the Internet — Quartz

• The Geopolitics of the Internet | CCCB LAB

• How data travels across the Internet - Washington Post - Washington 
Post

• Global Internet Map Map 2018
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