السنة السابعة  /األربعاء  6 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1973
Seventh year / Wednesday / 6 January 2016 / Issue No. 1973

حتقيقات

حرب المعلومات عبر الأطل�سي :كيف ّ
تهدد وكالة الأمن القومي الأميركي م�ستقبل الإنترنت في العالم؟

5

ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
كتب هنري فاريل وأب��راه��ام نيومن في مجلة «فورين
آفيرز»:
ف��ي ت��ش��ري��ن األول ال��م��اض��ي ،أط��اح��ت محكمة ال��ع��دل
األوروبية باتفاقية المالذ اآلمن وهي ترتيب أطلسي يبلغ
من العمر  15سنة ،والذي يسمح للشركات األميركية بنقل
بيانات المستخدمين ،مثل تاريخ البحث في «غوغل» خارج
االت��ح��اد األوروب���ي .في حيثياتها إلبطال االت��ف��اق ،وجدت
محكمة العدل األوروبية أن العالقة الضبابية بين طرق جمع
البيانات واألمن القومي األميركي تنتهك حقوق الخصوصية
للمواطنين األوروبيين الذين تنقل بياناتهم خارج البالد.
يترك هذا القرار العمليات الدولية واسعة النطاق لشركات
التكنولوجيا األميركية على أرضية هشة قانونياً.
ّ
المطلعين األميركيين قد
على رغم أنّ بعض المراقبين
يتوقعون هذا القرار ،فإن بعضهم قد بدا حائرا ً تماماً .وقال
ميرون بريليانت ،نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة
األميركية« :من المقلق أن يتم إبطال هذه االتفاقية طويلة
األم��د من دون أي نقاش حول فترة انتقالية أو توجيهات
ح��ول الطريقة التي يمكن من خاللها للشركات أن تلتزم
القانون» .منتقدو هذا القرار بمن فيهم وزير التجارة األميركي
بيني بريتزكر ،يزعمون أنه سوف يعرض االقتصاد الرقمي
عبر األطلسي للخطر ويكلف الشركات األميركية مليارات
ال����دوالرات .من دون اتفاق جديد ،ثمة خطر كبير من أن
البيانات الشخصية سوف يتم فرض الحجر عليها داخل
أوروب��ا ،وسوف يخلق ما يطلق عليه إريك شميت ،الرئيس
التنفيذي لـ«ألفابيت» «غوغل سابقاً» ،إنترنت داخلي لكل
بلد .وإذا حدث ذلك ،وفقا لشميت ،فإنه سوف يتم تدمير أحد
أعظم منجزات اإلنسانية.
ويقول المنتقدون أيضا ً إن االتحاد األوروبي يتصرف من
جانب واحد لحماية شركاته من المنافسة األجنبية ،حتى لو
ألحق الضرر بالطبيعة المفتوحة والديمقراطية لإلنترنت.
ول��ك��ن ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س ل��ه��ي��اج ال��ش��رك��ات األميركية
والمسؤولين األميركيين أنهم هم الذين اعتادوا دائما ً على
وض��ع القواعد .على م��دى السنوات السبعين الماضية،
فقد شكلت الواليات المتحدة النظام العالمي للمعلومات
واالستثمار والتجارة العابرة للحدود .وقد خلق هذا االنفتاح
عالما ً مترابطا ً يمكن من خالله للقواعد التي يضعها بلد واحد
أن تشكل القواعد واألولويات بالنسبة إلى اآلخرين .وغالبا ً
ما تمنح القوة المبالغ فيها هذا الدور إلى الواليات المتحدة
األميركية.
في أعقاب هجمات  11أيلول ،ب��دأت الواليات المتحدة
في استغالل هذا الترابط ،مستغلة قوتها االقتصادية كأداة
لألمن القومي .وعلى رغم الدعوة إلى التدفق الح ّر لرؤوس
األم��وال ،فقد استخدمت منهجية العقوبات إلل��زام البنوك
األجنبية والمؤسسات المالية على عزل الشركات واألفراد
والدول غير المرغوبة من النظام المالي العالمي .وعلى رغم
أنها كانت تشجع على العلن اإلنترنت المفتوح واآلمن ،فإنها
قد دعمت تقويض هذه العلنية عبر تشجيع تشفير االتصاالت
عبر اإلنترنت وفرض نظم مراقبة دولية واسعة بالتعاون من
حلفائها المقربين ،بما في ذلك المملكة المتحدة .باختصار،
لقد تمكنت الواليات المتحدة من تحويل اعتماد العالم على
والتجسس على األجانب.
اقتصادها إلى رافعة للتأثير
ّ
ولكن هذه االستراتيجية قد تعدت حدودها ،وقرار إلغاء
اتفاقية المالذ اآلمن يوضح بقوة أن واشنطن بحاجة إلى
االستيقاظ والنظر في تكاليف هذه االستراتيجية .عندما
تستخدم الواليات المتحدة الثقل االقتصادي العالمي لتعزيز
أمنها القومي ،فإنها تجعل من المستحيل على الدول األخرى
استبعاد سوء النية في أنشطتها الخارجية .من الصعب على
دول االتحاد األوروبي الر ّد بقوة ،سواء بسبب القوة الهائلة
لألجهزة األمنية األميركية أو ألن الدول األعضاء في االتحاد
األوروب��ي تطفو بالفعل على بحر من القدرات االستخبارية
والعسكرية والتكنولوجية األميركية .ومع ذلك ،فإن االتحاد
األوروبي وجد طريقة إلجبار الواليات المتحدة على دفع ثمن
هيبتها .على رغم أن محكمة العدل األوروبية ال اختصاص لها
في أنشطة وكالة األمن القومي األميركية ،فإنها تملك والية
قضائية على العمليات األوروبية مع الشركات األميركية.
توضح المحكمة في حيثيات حكمها أن واشنطن تحاول
االستفادة من الترابط بين النظام العالمي لتحقيق األهداف
األمنية الخاصة بها ،وأن على الدول األخرى ومحاكمها أن
تقاوم تمحور االقتصاد العالمي حول الواليات المتحدة.
واحدة من األدوات الفاعلة لمنظومة الهيمنة هي القدرة
على الوصول إلى العالم .وقد أزالت العولمة التي تقودها
الواليات المتحدة العوائق أمام التدفق الحر للمال والبضائع
والمعلومات .إزالة هذه الحواجز كانت لها تكاليفه السياسية،
ولكن هذه التكاليف قد تم تحمل معظم أعبائها من قبل الدول
األخرى ،والتي اضطرت لضبط قواعدها المحلية بحيث يمكن
أن تستفيد من االنفتاح االقتصادي العالمي.

وطالما استخدمت الدول الكبرى سياسات الحصار وفرض
القيود على التصدير وتطبيق العقوبات للتالعب بخصومها
في سوق البضائع المادية .ولكن الواليات المتحدة لديها
اآلن القدرة على التالعب والسيطرة على التدفقات المالية
وتدفقات المعلومات أيضاً .المؤسسات المالية األجنبية
التي تعتمد بشكل حاسم على المعامالت الدوالرية تكون
أكثر عرضة لسيطرة المنظمين في الواليات المتحدة ،وقد
تفرض عليها عواقب وخيمة في حال لم تتوافق مع القواعد
األميركية .واحدة من هذه االستراتيجيات يطلق عليها اسم
«حرب الخزانة» وقد هندسها شخص يدعى خوان زاراتي،
وال��ذي خدم في عهد إدارة ج��ورج دبليو بوش في منصب
مساعد وزير الخزانة األميركية لتمويل اإلره��اب والجرائم
المالية .وتعمد هذه االستراتيجية إلى قيام الواليات المتحدة
بممارسة الضغوط على المؤسسات المالية األجنبية لخدمة
مصالح وكالء واشنطن .وبموجب المادة « »311من قانون
«باتريوت األميركي» ،فإن وزارة الخزانة األميركية لديها
القدرة على تصنيف أي مؤسسة مالية أجنبية باعتبارها
«مؤسسة مشتبه في تورطها بغسيل األموال» .هذا التصنيف
يمكن أن يؤثر على قدرة البنك أو المؤسسة على العمل في
الواليات المتحدة ويسمح واشنطن ممارسة الضغط على
المؤسسات المالية العاملة في األسواق األميركية.

يفيد االقتصاد العالمي األكثر تكامالً الشركات األميركية،
نظرا ً إلى أنه يسمح لها بإيجاد أسواق جديدة وبناء سالسل
التوريد الدولية المعقدة التي تؤدي إلى انخفاض تكاليفها.
استغلت الشركات ،مثل «فايسبوك» و«غوغل» هذا االنفتاح
من أجل تكرار نماذج األعمال الخاصة بها في جميع أنحاء
العالم الصناعي المتقدم ،وغالبا ً ما تتحدّى عمدا ً القواعد
المحلية والوطنية في بلدان أخرى .وفي الوقت نفسه ،فإن
هذا االنفجار في التبادل العابر للحدود قد زاد من أهمية
الدوالر األميركي والسوق األميركية .حيث تسعى الشركات
األجنبية م��ن أج��ل التمتع بأحقية ال��وص��ول إل��ى البنوك
األميركية والمستهلكين األميركيين من أجل جمع األموال
وبيع السلع.
خالل السنوات الـ 15الماضية ،مارست واشنطن هذه
السياسة على نحو متزايد بوصفها سالح ،متحكمة بذلك في
تشكيل قرارات الحكومات األجنبية والشركات التي تعتمد
على الوصول إلى عملة الواليات المتحدة ،إضافة إلى قطاع
المعلومات .ب��دال ً من أن تنشر الواليات المتحدة قواعدها
ّ
تسخر
وتفضيالتها من خالل آليات السوق المعتادة ،فإنها
القوة القسرية ألسواقها وشبكات المعلومات التي تتحكم
فيها لتحقيق أهداف األمن والسياسة الخارجية ومحاربة
اإلرهاب الدولي ،ومعاقبة الدول المارقة.

أحياناً ،يفترض ص ّناع القرار في واشنطن خطأ ً أن المصالح
الذاتية الضيقة للواليات المتحدة وشركاتها يجب أن تسير
دوما ً بمحاذاة النظام العالمي الذي ساعدت في خلقه .عندما
سعت هيئات أجنبية إلى تطبيق القواعد الوطنية لشركات
التكنولوجيا األميركية ،فقد اتهمتها الواليات المتحدة بأنها
تحمل دواف��ع خفية .الرئيس األميركي ب��اراك أوباما ،على
فسر الجهود المبذولة من قبل الحكومات
سبيل المثالّ ،
األجنبية لحماية مواطنيها ضد الشركات األميركية بأنها
سياسات حماية كاذبة .وقال متحدّثا ً في مقابلة في شباط
 2015حول التحقيقات األوروبية المتعلقة بـ«فايسبوك»
و«غ��وغ��ل»« :شركاتنا قامت بتأسيس اإلنترنت وبسطه
وتطويره بطريقة ال يستطيع األوروبيون المنافسة معها.
وفي أحيان كثيرة فإن ما يتم تصديره على أنه مواقف سامية
(حماية المستخدمين) مص ّمم فقط لتحقيق بعض المصالح
التجارية».
ه��ذه االدّع����اءات خاطئة وغ��ي��ر مستدامة م��ن الناحية
السياسية .في وقت قريب ،فإن الواليات القضائية في الدول

الكبرى سوف تتوقف عن التسامح مع اإلكراه الذي تمارسه
الواليات المتحدة .عندما تستهدف الواليات المتحدة الدول
أو األف��راد التي ينظر إليها على أنها كسرت القواعد ،مثل
إيران أو روسيا ،فإنه يمكن في العادة إقناع الدول األخرى
باالنضمام إليها إلعطاء أفعالها غطاء من الشرعية .ولكن
عندما تكسر الواليات المتحدة نفسها القواعد وتسعى إلى
تقويض المبادئ التوجيهية الدستورية األساسية للبلدان
األخ��رى ،فإنه يجب أن نتوقع ر ّد فعل عنيفاً .كلما سعت
الواليات المتحدة إلى إساءة استغالل النظام الذي خلقته
فإن الدول والشركات األجنبية سوف تبدأ في تحدّيها.
وق��د ت��م ال��ش��روع بالفعل ف��ي تطبيق سياسة االعتماد
المتبادل في مواجهة الواليات المتحدة ب��دال ً من تطبيقها
معها .مع دخول الشركات األميركية إلى األسواق الدولية فقد
أصبحت أكثر عرضة لقواعد الدول األخرى وأكثر قلقا ً حول
السياسات واإلجراءات التي تثير غضب حكوماتها .وهذه هي
مشكلة حقيقية خاصة لشركات التكنولوجيا والتي ال تشبع
من جمع المعلومات الشخصية المفصلة التي تغ ّذي بشكل
كبير دولة المراقبة األميركية .وإذ إن البلدان األجنبية ال تميل
إلى توجيه االتهامات المباشرة نحو وكالة األمن القومي،
فإنها تميل إلى اللجوء إلى األهداف التي يمكنها أن تؤثر على
سلوك الواليات المتحدة عبر إجبار الشركات األميركية على
تغيير نظامها.
وبفضل ما كشفه ناشط الخصوصية األميركي والمقاول
السابق في وكالة األمن القومي األميركي إدوارد سنودن ،فإن
االستياء تجاه الدولة األمنية األميركية قد نما إلى معارضة
نشطة .وأظ��ه��رت ملفات س��ن��ودن أن ال��والي��ات المتحدة،
جنبا ً إلى جنب مع حلفائها الرئيسيين ،قد استغلوا نقاط
الضعف التقنية للتجسس على العالم ،وجمع كميات هائلة
من البيانات من االتصاالت الشخصية لمئات الماليين من
البشر وتمشيطها من أجل الحصول على المعلومات األمنية
ذات الصلة .وهذا يعني أن واشنطن التي أمضت سنوات في
الدعوة إلى اإلنترنت المفتوح وأدانت المراقبة الرقمية التي
فرضتها بلدان مثل الصين وروسيا قد استغلت هذا اإلنترنت
ّ
تبشر
المفتوح ألغ��راض خبيثة .وكانت الواليات المتحدة
علنا ً بالتدفق الح ّر للمعلومات ،في حين أن هذا التدفق كان
يتم توجيهه س ّرا ً إلى خوادم وكالة األمن القومي .وقد أيدت
بشدة التوسع العالمي لشركات التكنولوجيا ،وعلى سبيل
المثال ،فإنها قد دافعت عن استخدام «تويتر» من قبل نشطاء
«الربيع العربي» ،في وقت طالبت تلك الشركات ،بمنتهى
الهدوء ،بتسليم هذه الكنوز الدفينة من البيانات.
بطبيعة الحال ،ف��إن ال��والي��ات المتحدة ليست وحدها
في هذا الموقف المثير للسخرية .بعض السياسيين الذين
أعربوا علنا ً عن غضبهم مما كشف عنه سنودن ،بما في ذلك
وزير الداخلية األلماني توماس دي مايتسيره ،قد حاولوا
فرض أنظمة رقابة مماثلة على المدنيين في بلدانهم .ولقد
حاولت وك��االت االستخبارات األجنبية التي تعتمد على
وكالة االستخبارات المركزية التقليل من الفضيحة خوفا ً
من عزلهم عن برامج تبادل المعلومات االستخباراتية مع
الواليات المتحدة .وعلى رغم ذل��ك ،فإنه بسبب تعارض
إجراءات الواليات المتحدة مع الحقوق األساسية للمواطنين
في الخارج ،فإنها قد أث��ارت حفيظة مجموعة مختلفة من
الممثلين الذين يصعب تخويفهم مقارنة بالسياسيين ،وهم
القضاة الذين كثيرا ً ما نرى دوره��م في حماية الضمانات
الدستورية األساسية بدال ً من شرعنة التنازالت الدولية.
قامت محكمة العدل األوروبية بالفعل بإلغاء تشريع يسمح
لشركات االتصاالت األوروبية باالحتفاظ ببيانات العمالء
لمدة تصل إلى سنتين ،ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أن هذه
المعلومات قد يتم تمريرها إلى خارج االتحاد األوروبي.
اآلن ،فإن المحكمة قد ذهبت خطوة أبعد ،متحدية القاعدة
األساسية لنقل المعلومات الشخصية من االتحاد األوروبي

عن طريق تحويل شركات التكنولوجيا األميركية إلى
أدوات لالستخبارات الوطنية ،فإن واشنطن قد أض ّرت بشكل
بالغ بسمعة هذه الشركات ،كما أنها تع ّرضها للوقوع تحت
طائلة العقوبات األجنبية .أرباح هذه الشركات ،التي تم ّثل
حصة كبيرة في االقتصاد األميركي ،تعتمد بشكل رئيس على
التدفق الحر للمعلومات عبر الحدود .المسؤولون األجانب

إدوارد سنودن

ماكس سكريمز

براد سميث

خوان زاراتي

تحويل التكامل العالمي
إلى سالح للهيمنة األميركية

تقويض األصدقاء

بعض أهداف الواليات المتحدة ،من بينها إيران وكوريا
الشمالية ،لديها عدد قليل من المتعاطفين .ولكن الواليات
المتحدة تق ّوض أيضا ً أصدقاءها .في خدمة مكافحة اإلرهاب،
على سبيل المثال ،تم إجبار أحد الكيانات المالية التي تقع في
بلجيكا على اإلفصاح عن كنز من المعلومات حول التحويالت
المالية اإللكترونية في جميع أنحاء العالم ،وكسر قوانين
الخصوصية المتبعة في االتحاد األوروبي .وقد تم استغالل
الترابط العالمي أيضا ً من أجل لدفع الحكومات األجنبية
لتغيير الممارسات المحلية حول قضايا ال يبدو أن لها عالقة
باألمن مثل السرية المصرفية ،والرشى وغسيل األم��وال.
البنوك السويسرية ،التي ط ّورت نماذج أعمالها لمساعدة
األثرياء على تجنب دفع الضرائب في العالم ،تجد نفسها اآلن
في بؤرة االهتمام من قبل سياسات األمن القومي األميركية.
كما استيقظ المسؤولون األميركيون إلى أهمية التدفقات
المالية التي تمول شبكات إرهابية ،لذا فإنهم قد بدأوا في
استهداف الممارسات المصرفية غير المشروعة.

في مواجهة
الشركات األميركية

إلى الواليات المتحدة.
وينبع ال��خ�لاف ح��ول اتفاقية ال��م�لاذ اآلم��ن م��ن حقيقة
أن االت��ح��اد األوروب����ي وال���والي���ات المتحدة لديهما فهم
مختلف جذريا ً للكيفية التي ينبغي أن يعمل بها مبدأ عمل
الخصوصية في العصر الرقمي .بداية من التسعينات،
وضعت الدول األوروبية قواعد شاملة تنظم جمع ومعالجة
المعلومات الشخصية ،والتي تشرف عليها وكاالت تنظيمية
مستقلة تسمى «سلطات حماية البيانات» .هذا النهج من
الخصوصية ُر ّق��ي إلى حق دستوري أساسي عندما اعتمد
االتحاد األوروبي ميثاق الحقوق األساسية الخاصة به عام
 .2009الواليات المتحدة ،في المقابل ،تفتقر إلى نهج شامل
في الخصوصية ،وتعتمد بدال ً من ذلك على خليط من القواعد
غير المنظمة .المشكلة بالنسبة إلى الواليات المتحدة ،أن
األنظمة األوروبية طالما كانت تحظر نقل البيانات إلى البلدان
التي يعتبر االتحاد األوروبي ضعيفة في حماية الخصوصية
ومن بينها الواليات المتحدة.
ونظرا ً إلى الفوائد االقتصادية من تبادل البيانات ،فإن
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قد شرعا في التفاوض
في شأن اتفاقية المالذ اآلمن عام  2000من أجل تجاوز هذه
الخالفات .وكجزء من هذا الترتيب ،وافقت الشركات األميركية
على الخضوع لمجموعة من المبادئ األساسية للخصوصية
يتم اإلشراف عليها من قبل من قبل لجنة التجارة االتحادية
في ال��والي��ات المتحدة .خ�لال السنوات الـ 15الماضية،
استفادت أكثر من  4آالف شركة أميركية من اتفاقية المالذ
اآلم��ن لتسهيل التجارة اإللكترونية ونقل البيانات عبر
األطلسي وتفادي الواليات القضائية .ويأتي قرار المحكمة
األوروبية األخيرة ليهدد كل هذه األمور.
ف��ي أع��ق��اب م��ا كشف عنه إدوارد س��ن��ودن ،ب��دأ نشطاء
الخصوصية في أوروب��ا في استكشاف القنوات القانونية
للح ّد من المراقبة األميركية .في عام  ،2013رفع ماكس
سكريمز ،طالب القانون النمسوي ،قضية في إيرلندا ضد
اتفاقية المالذ اآلم��ن استنادا ً إل��ى المعلومات التي كشف
تجسس وكالة األمن
عنها إدوارد سنودن .وقال إن فضائح
ّ
القومي أظهرت عدم وجود نظام فعال لحماية البيانات في
الواليات المتحدة وأن االتفاق المالذ اآلمن ال يمكن أن تحمي
المواطنين األوروبيين من المراقبة الجماعية .ويبدو أن
المحكمة العليا في إيرلندا قد اتفقت مع األمر ،إذ وجدت أن «ما
كشف عنه سنودن يبرهن على وجود تجاوز كبير على جزء
من السلطات األمنية ،مع عدم اكتراث لخصوصية المواطنين
العاديين .حقوق حماية البيانات صارت مهددة بشكل كبير
بسبب برامج المراقبة غير خاضعة للرقابة» .وقد أشارت
المحكمة األوروبية في حكمها إلى النتائج التي توصلت إليها
المحكمة اإليرلندية العليا والتي ربطت بين الوثائق التي
كشف عنها سنودن وبين اتفاقية المالذ اآلمن في ما يتعلق
بغموض قواعد جمع البيانات بالنسبة إلى القطاع الخاص
وبرامج المراقبة العامة في الواليات المتحدة .وخلصت إلى
أن متطلبات األمن القومي والمصلحة العامة في الواليات
المتحدة تتغلبان على خطط المالذ اآلمن ،إذ تقوم الواليات
المتحدة بتجاهل تعهداتها الملزمة في هذا الصدد وال تلتزم
باإلجراءات الوقاية التي تتعارض مع مصالحها .وبالتالي
فإن خطة المالذ اآلمن يتم العبث بها من قبل السلطات في
الواليات المتحدة ما يمثل انتهاكا ً لحقوق األفراد األساسية.

نحو نظام جديد

والنشطاء السياسيون والقضاة الذين يعملون على الح ّد من
هذه التدفقات لحماية مواطنيهم هم في واقع األمر يوجهون
ضربة إلى قلب هذه الشركات .وقد أجبر قرار محكمة العدل
األوروبية في شأن اتفاقية المالذ اآلمن واشنطن اآلن أن تقرر
ما إذا كانت تقدر القدرة المطلقة للتجسس على األوروبيين
أكثر مما يقدر اإلنترنت المفتوح والرفاه االقتصادية لشركات
األعمال األميركية القوية .في الواقع فإن االتحاد األوروبي
يستخدم تكتيكات الواليات المتحدة نفسها ضدها.
أعطت سلطات حماية البيانات األوروبية واشنطن مهلة
بضعة أشهر لبلورة إجراءاتها ،ولكنها هددت باتخاذ إجراءات
إذا لم تقم الواليات المتحدة بإصالح قواعد الخصوصية
الخاصة بها بحلول نهاية ك��ان��ون الثاني  .2016إنهم
يطالبون الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بالتوصل إلى
ترتيب قانوني ملزم يضمن حقوق الخصوصية األوروبية عن
طريق الحفاظ على البيانات من عبث وكاالت االستخبارات
األميركية .وإذا لم تقم الواليات المتحدة بتعديل قوانينها
لحماية األوروبيين ،فإن الشركات األميركية على األرجح
س��وف تكون مطالبة ببلقنة تدفق البيانات الخاصة بها
والحجر على البيانات األوروب��ي��ة ضمن مراكز البيانات
األوروب��ي��ة؛ تجنبا ً لمواجهة عقوبات محتملة من سلطات
مكافحة البيانات.
رئيس شركة «مايكروسوفت» براد سميث ،يحذر من أن
تقسيم اإلنترنت بهذه الشاكلة يهدّد بالعودة إلى العصور
المظلمة للمعلومات ،وهم أمر بإمكانه أن يعطل كل شيء
بداية من أنظمة الدفع ببطاقات االئتمان إلى حجز الطيران،
كما أنه سوف يكلّف الشركات المليارات من الدوالرات ويهدّد
طموحاتها العالمية .وسوف تدفع محاولة الواليات المتحدة
استغالل هذا الترابط أوروبا نحو حجب البيانات الشخصية
عن الشبكات واألسواق العالمية.
بحكم طبيعته ،ف��إن االعتماد المتبادل يمكن أن يكون
مصدرا ً للضعف كما يمكن أن يكون سالحاً .كما توضح حالة
المالذ اآلمن ،عندما يتم تقديم التفضيالت األمنية للواليات
المتحدة على الحقوق األساسية للمواطنين في والي��ات
قضائية أخرى فإنه من المرجح أن تتم مواجهة ذلك بر ّد فعل
عنيف .الواليات المتحدة بحاجة إلى التعاون العالمي في
شأن مجموعة من القضايا الحساسة ،بدءا ً من غسل األموال
والعقوبات .ومع ذلك فإنه ال تزال مصرة على األحادية ،حتى
عندما يهدد ذلك قدرة الشركات األميركية على العمل عبر
الواليات القضائية.
في سياق التحقيق الجنائي ،على سبيل المثال ،فإن
الواليات المتحدة تطالب اآلن شركة «مايكروسوفت» بتسليم
البيانات الموجودة في مركز البيانات الخاص بها في إيرلندا.
بدال ً من طلب البيانات من خالل عمليات التبادل الحكومية
الدولية ،عبر قيام الحكومة األميركية بتقديم طلب رسمي بذلك
إلى المسؤولين في إيرلندا ،فإن الواليات المتحدة تستخدم
االنتشار العالمي لنظامها القانوني للمطالبة بالبيانات حتى
في مواجهة معارضة من قبل الحكومة اإليرلندية وشركات
«وادي السيليكون» التي تخشى أن تساهم هذه الخطوة في
المزيد من اإلساءة لسمعتها .مجموعة من عمالقة التكنولوجيا
القوية ،بما في ذلك شركة «آبل» وشركة «سيسكو سيستمز»،
قد قدّمت «عريضة دعم» في المحكمة لدعم «مايكروسوفت»
وض ّد موقف الحكومة األميركية .وإذا ما استمر هذا النوع من
السلوك من جانب حكومة الواليات المتحدة ،فإنه سوف
يضر بشكل حاسم بتطلعات الشركات األميركية لبناء
حوسبة سحابية عالمية .بدال ً من السحابة المشتركة ،فإن
الشركات سوف يتعين عليها حينئ ٍذ محاولة االستفادة من
مساحات بيانات وطنية مجزأة مخفية وراء غابة من األنظمة
ومخططات الحماية بالتشفير .هذا سوف يؤذي اقتصاديات
مقدّمي الخدمة السحابية داخل النطاق ،كما سيؤذي مقدّمي
الخدمة الرئيسيين في الواليات المتحدة.
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