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مقابلة مع روبرتو جيتانو
 30حزيران (يونيو) 2016

ستيف كروكر:

روبرتو ،من الجيد رؤيتك .كما هو الحال دائما نحن نحاول أن نلتقط في النهاية بعضًا من تاريخ
 ،ICANNوقد دخلنا في هذا من خالل دعوة األشخاص الذين صنعوا بعضًا من هذا التاريخ ،أو
الكثير من هذا التاريخ ،للمجيء والدردشة .ال يوجد هيكل كبير هنا ،ولكنني سوف أطرح عليك
سؤالين ثم سنقوم بالبناء على ذلك.
السؤال األول سهل ،وبعد ذلك سأسألك السؤال اآلخر بعد ذلك .السؤال السهل هو وصف کيف
شارکت مع  ،ICANNوما هو نوع النشاط الخاص بك ،والمدة الزمنية ،ووقتك في ICANN
بالطبع ولکن أيضا ما الذي قاد إلی ذلك.

روبرتو جيتانو:

حس ًنا ،في عام  ،1997كنت أعمل للمعهد األوروبي لمعايير االتصاالت السلكية والالسلكية
 ،ETSIوالمعهد قرر أنهم سيشاركون في اإلنترنت ألنهم أدركوا أن العمل في قطاع االتصاالت،
أنهم بحاجة إلى التواجد أيضًا في شبكة اإلنترنت.
في ذلك الوقت ،كان هناك  IAHCأو اللجنة الدولية المخصصة أو شيء من هذا القبيل ،ومذكرة
تفاهم  - gTLD-MoUكل تلك االختصارات غير القابلة للتخصيص  -كانت في األساس جهدا
 كان قبل وجود  -قبل إنشاء  .ICANNنوع من محاولة القيام باتفاق دولي لفصل عمل السجلعن عمل أمين السجل ،ولوجود سجالت تعمل في العلن من أجل الصالح العام ،ولديها األعمال
التي يديرها أمناء السجالت ولديها المسابقة من قبل المسجلين .في ذلك الوقت ،كان هناك احتكار
لحلول الشبكة التي كانت في نفس الوقت سجل وأمين سجل ،ونطاقات  TLDالتي كانت لدينا في
ذلك الوقت كانت  .comأو .net.
لذلك ،استمر هذا الجهد وأساسا هذه هي الطريقة التي شاركت فيها ،ألنني كنت أمثل  ETSIفي
هذا .الجزء المضحك من القصة هو أنه في البداية ،كانت  ETSIممثلة من قبل أحد األشخاص
الذي جاء من العالم الحقيقي الصعب لعالم االتصاالت ،وكان الحوار مستحيال بين الناس اإلنترنت
وشركات االتصاالت .لم يكن هناك...

صي .ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة
مالحظة :ما يلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد في ملف صوتي وتحويله إلى ملف كتابي ن ّ
عالية ،إال أنه قد يكون في بعض الحاالت غير مكتمل أو غير دقيق بسبب وجود مقاطع غير مسموعة وإجراء تصحيحات نحويةُ .تنشر هذه الملفات
لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية األصلية ،ولكن ال ينبغي أن ُتعامل معاملة السجالت الرسمية.
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وبالتالي ،كانت الفكرة هي أن تأخذ شخصًا مثلي الذي هو في األساس مطور برمجيات ،بدالً من
مشغل شركة اتصاالت ،وفي الواقع ،كانت هذه هي الفكرة الفائزة ألنه بالنسبة لي ،فإن شبكة
اإلنترنت هي مجرد جزء من عالمي .هذا ليس شيء يتعارض مع ما أقوم به .هكذا بدأت في
األساس .هل ينبغي علي...

ستيف كروكر:

نعم ،استمر .لذا ،هل انتهى ذلك؟ عندما التقيت بك ،لم تكن في .ETSI

روبرتو جيتانو:

ال.

ستيف كروكر:

لذا ،كانت هناك العديد من االنتقاالت آن ذاك.

روبرتو جيتانو:

نعم .سأحاول أن اختصر ،ألنه كان هناك بضع سنوات مكثفة .ولكن ما رأيته من جانبي في عملية
تشکيل  ICANNهو ما يلي :أن لجنة  IAHCلديها لجنة مراقبة سياسة .وكانت هذه لجنة يتعين
عليها أن تحدد كيف سيجري هذا االنتقال.
بعض الناس كانوا يعتقدون أن هذا قد يأخذ  .comأو  .netبعي ًدا عن حلول الشبكة ،والتي كانت
بالطبع فكرة مجنونة ،ألنني أتذكر في أحد االجتماعات قلت" ،أصدقائي ،أنتم ال تدركون .لقد
جئت من إيطاليا ،وفي إيطاليا يمكن أن تقتل ألقل بكثير من المال الذي ينطوي عليه ذلك "
لذا  ،في األساس ،كان هناك هذا العرض .كنت واحدا من الممثلين المنتخبين في لجنة الرقابة
على السياسات  .POCكان الرئيس ديفيد ماهر.

ستيف كروكر:

الممثلون المنتخبون ل...
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روبرتو جيتانو:

كنت أمثل  ،COREمجلس أمناء السجالت.

ستيف كروكر:

وما هي الهيئة التي انتخبت لها؟

روبرتو جيتانو:

للجنة مراقبة السياسات هذه.

ستيف كروكر:

ً
جاهزا لالنطالق ،ولكن...
حس ًنا ،لقد فهمت .لذا ،تم وضع ذلك كله معًا كما لو كان

روبرتو جيتانو:

نعم .لذا ،نسيت خطوة واحدة .لقد تم تنظيمنا في مجلس أمناء السجالت الذي يضم نحو 100
عضو ،ومعظمهم أمناء سجالت حالياً .أنا أفكر في توكوس ،وأفكر في ملبورن.

ستيف كروكر:

أنا مشوش قليالً ،ألنني اعتقدت  -ربما أكون مخط ًئا  -أن فكرة أمناء السجل جاءت بعد تشكيل
.ICANN

روبرتو جيتانو:

في الواقعـ ،كانت الفكرة قبل ذلك .ما كانت تقترحه  IAHCهو أال تكتسب السجالت المال ،مجرد
حفظ البيانات من أجل المصلحة العامة ،في المصلحة العامة .ومن ثم التقسيم بين السجل وأمين
السجل بحيث يتم القيام بالعمل بواسطة أمناء السجالت .لذا ،كان أمناء السجالت هم الذين كانوا
يجرون المال والمنافسة ،في حين أن السجالت كانت ،كما أقول ،مجرد خدمة عامة.
وينبغي أن يتم ذلك بطريقة دولية .كنا بحاجة إلى وضع بروتوكول يسمح بالفصل بين السجل
وأمين السجل .لم يكن ذلك مستحيالً ،ألن هناك بالفعل بعضًا من  ccTLDالتي تعمل بنفس
الطريقة.
وفي الواقع لقد شاركت في كتابة مسودة داخلية واحدة حول الفصل بين  ...كان ذلك في .1997
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ستيف كروكر:

نعم .ما هو مربك لي هو ،نقص المعرفة المفصلة لي .الصورة التي لدي هي أن أحد األشياء التي
فعلتها  ICANNبعد تشكيلها هو إنشاء نموذج أمناء السجل مقابل نموذج السجل.

روبرتو جيتانو:

بالضبط.

ستيف كروكر:

وقبل ذلك الوقت ،حلول الشبكات ،التي تم الحصول عليها من قبل فيريساين كانت متكاملة -

روبرتو جيتانو:

بالضبط.

ستيف كروكر:

وهكذا ،كان هناك أمين سجل وحيد ،وكانت األسعار مرتفعة ،وهذا  -لذلك ،أنا مرتبك بشأن
التوقيت ،وأنا أدرك فعالً أنني ال أكاد أعرف شيء تقريبًا عن  COREعلى الرغم من أنني قد
سمعت عن ذلك ،لذلك لدي فضول شديد حول معرفة كيف جاءت  COREومتى كان توقيت
ذلك.

روبرتو جيتانو:

جاءت  COREمع فكرة أن  COREالمنظمة ،كانت ستكون السجل ،وستحصل -كنا نتحدث
عن سبعة أسماء نطاقات جديدة في ذلك الوقت .هذا الرقم السحري من سبعة يأتي في الوقت
المناسب ،ومن ثم ...

ستيف كروكر:

كان ذلك جزءًا من حوار الفكرة القائلة بأنه باإلضافة إلى كل ذلك ،سننشئ نطاقات  TLDجديدة،
ونطاقات  gTLDجديدة؟

روبرتو جيتانو:

بالضبط.

صفحة  4من 24

AR

مقابلة مع روبرتو
ستيف كروكر:

فهمت.

روبرتو جيتانو:

لذا ،نطاقات  gTLDالسبعة الجديدة ،ألن من الواضح أن حلول الشبکة لن تلغي نشاط السجل
الخاص بـ  .comأو  .netلذلك ،كان سيكون هناك نطاقات  gTLDجديدة ،وهكذا تم فصل
السجل عن أمين السجل .وفي الواقع أن ما حدث بعد تشكيل  ICANNهو أن ICANN
استخدمت هذا المخطط الذي يفرض فصال بين السجل وأمين السجل لحلول الشبكات وجعل أمناء
السجل يتنافسون مع حلول الشبكة وأمين السجل.
في الواقع ،في ذلك الوقت  -أنا أتخطي خطوة واحدة بين ذلك ،ولكنني سوف أعود إلى ذلك في
وقت الحق .لذا ،إن ما حدث هو أن هناك  -تم تطوير بروتوكول كان في نهاية المطاف هو
النسخة النهائية من البروتوكول[ ،تم] من قبل حلول الشبكة في الواقع .وبعد ذلك تم منح الوصول
لهذا البروتوكول إلى أمناء السجالت .وكان ذلك بعد تشكيل  ،ICANNوأعتقد أنه كان في نهاية
عام  ،1998إن لم يكن بداية عام  ،1999كان هناك خمسة ما يسمى مسجلين مختبرين ،الذين
كانوا يبدؤون ،التسجيل في وضع اختبار أسماء النطاقات  .com، .orgو  .netلمعرفة ما إذا
كان هذا الشيء يمكن أن ينجح.
والخطوة التي كنت قد تخطيتها في المنتصف هي أن هذه الفكرة كانت محطمة أوال بالورقة
الخضراء ثم الورقة البيضاء التي أصدرتها الحكومة األمريكية ،التي تدخلت وأعلنت مبدأ أن هذا
األمر سيخضع لسيطرة الواليات المتحدة من أجل ضمان االستقرار الذي يهاجر من النموذج
القديم إلى النموذج الجديد ،وأننا بحاجة إلى أن يكون لدينا منظمة تسمى كور الجديدة New
 COREالتي اضطرت إلى تولي المسؤولية نيابة عن الحكومة األمريكية من أجل ضمان االنتقال
السلس .
وبمجرد االنتهاء من هذا التحول ،فإن الحكومة األمريكية سوف تخرج مرة أخرى .وكان من
المفترض أن يستمر هذا بضع سنوات.

ستيف كروكر:

نعم ،لقد سمعنا هذه القصة .ومن ثم هذا يأخذنا إلی إنشاء  .ICANNهل أنت ال تزال في ETSI
في هذه المرحلة؟

صفحة  5من 24

AR

مقابلة مع روبرتو
روبرتو جيتانو:

كنت في  ETSIأثناء إنشاء  .ICANNلقد شاركت في برنامج  .IFWPكنت في الواقع في
اللجنة التوجيهية لـ .IFWP

ستيف كروكر:

ما هي IFWP؟

روبرتو جيتانو:

المنتدى الدولي للورقة البيضاء ""IFWP

ستيف كروكر:

فهمت .هل كان هذا لقاء [قد يبدو له معنى]؟

روبرتو جيتانو:

حس ًنا ،كان المعنى منذ أن أصدرت الحكومة األمريكية هذه الورقة البيضاء ،قدمت اإلدارة مبادئ
توجيهية حول كيفية ،وما هي متطلبات بناء ICANN؛ تحتاج هذه المنظمة إلى أن تلد ،ICANN
والتأكد من أن جميع الشروط التي أعطيت من قبل الواليات المتحدة التي كانت في ورقة بيضاء
قد تمت.

ستيف كروكر:

كنت أتفاعل مع كلمة "منتدى" هل ترجم ذلك إلى اجتماع معين في وقت ومكان معين ،أم أنه
مجرد سلسلة من المناقشات؟

روبرتو جيتانو:

كانت هذه هي بداية هجرة المشتبه بهم المعتادين من قارة إلى أخرى لعقد اجتماعات مختلفة .كان
ذلك في عام  .1998كان لدينا ثالثة اجتماعات .األول في ريستون ،والثاني في جنيف.

بيتسي أندروز:

ً
عفوا ريستون ،فيرجينيا؟
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روبرتو جيتانو:

ريستون ،فيرجنيا .عذرً ا .والثاني في جنيف ،والثالث كان من المفترض أن يكون في سنغافورة،
ولكن أمريكا الالتينية لم تكن سعيدة بهذا الوضع ،وأصروا على عقد االجتماع في أمريكا الالتينية.
أتذكر أنني كنت عضوا في اللجنة التوجيهية في ذلك الوقت ،وأتذكر أننا اضطررنا للقتال داخل
اللجنة التوجيهية من أجل عقد هذا االجتماع .ولم يرغب أحد في أن يكون هناك عملية أطول،
لذلك تم تقليص االجتماع في بوينس آيرس بين االجتماع في جنيف واالجتماع الذي عقد في
سنغافورة.

ستيف كروكر:

فهمت.

روبرتو جيتانو:

وكان ذلك لمدة أسبوع واحد ،األسبوع الذي قبل  IETFفي شيكاغو .وهذا مهم ألجل األشياء
التي سأذكرها بعد ذلك .ولكن البقاء في هذه االجتماعات كان الجتماع بوينس آيرس ،في رأيي،
قيمة خاصة ،ألنه كان االجتماع الوحيد لهذه السلسلة من االجتماعات التي ترجمت باالسبانية
والبرتغالية.

ستيف كروكر:

البرتغال.

روبرتو جيتانو:

لذلك ،هذا هو المكان الذي بدأت فيه الكثير من األشياء ،وكان اجتماعا ناجحا جدا ،وكان له
حضور جيد ج ًدا.
ثم لماذا كان اجتماع  IETFفي شيكاغو مهم؟ ألن هذه هي اللحظة التي يناقش فيها  IETFما
يجب علينا فعله .وفي الواقع ،جون بوستيل ،كان ما أعتقد أنه كان واحدا من اجتماعاته األخيرة.
نعم ،في الواقع ،ألن ذلك كان صيف عام  .1998لقد رحل في سبتمبر .1998

ستيف كروكر:

في أكتوبر ،في الواقع.
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روبرتو جيتانو:

أكتوبر .لذلك ،أتذكر أنني ذهبت مباشرة من بوينس آيرس إلى شيكاغو ،ومنذ أن بدأ  IETFيوم
االثنين ،يوم األحد كنت مجرد أنظر في المبنى ورأيت رجالً يرتدي صندال وله لحية كبيرة كان
يسير في الردهة ،وقلت" :هذا يجب أن يكون جون بوستل"

ستيف كروكر:

يجب أن يكون كذلك.

روبرتو جيتانو:

هذه هي الطريقة التي التقيته بها ،وذهبت إليه وقلت" :مرحبا ،أنا كذا وكذا .أنا فقط أعود
من IFWPإذا كنت ترغب في معرفة ما حدث ،يمكنني أن أقول لكم ".والكثير لدهشتي ،كان
مهتما بما كان قلته .لذا ،كان ذلك كيف التقيت به.
على أي حال ،فإن المناقشة التي استمرت في IETFوكيفية مشاركة  ،IETFومن ثم ربما
تعرفون أكثر مني عن كيفية تطوير هذا في .IETF

ستيف كروكر:

أنا فعال ال أعرف كثيرا ،ولكن أنا مهتم بمساركم .لذا ،من هناك ،هل شاركت في األيام األولى
من لـِ  ICANN؟

روبرتو جيتانو:

لقد شاركت .وشاركت أيضا في إنشاء المنظمات الداعمة ،وتحديدا منظمة .GNSO

ستيف كروكر:

نعم.

روبرتو جيتانو:

 ،DNSOعذرً ا.
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ستيف كروكر:

 ،DNSOنعم.

روبرتو جيتانو:

في ذلك الوقت ،ثم  ،PSOألن القادم من  ETSI – ETSIكان واحدا من أعضاء .PSO
وعلى وجه الخصوص ،كان علينا أن نناقش ما هي متطلبات أعضاء مكتب دعم المشاريع .PSO
تمكنت في الواقع من الحصول على الشرط الذي يجعل  ETSIمؤهالً .الذي لم يكن شيئا واضحا،
ألن  -انها قصة طويلة ،وأنا ال أعرف ما إذا كان مهمًا.

ستيف كروكر:

حس ًنا ،أستطيع أن أخبرك ببعض األشياء التي قد ال تكون تعرفها .بعد سنوات عديدة ،نظرت إلى
الوضع الذي كان لدينا حيث كانت  ETSIواحدة من ثالث منظمات تتقاسم مقع ًدا واح ًدا ،وتتناوب
كل عام.

روبرتو جيتانو:

نعم.

ستيف كروكر:

الذي كان ضعيفا ،نوع من الحرج ،وليس رهيبًا لكن ليس ترتيبًا منتجً ا .لقد نظرنا إليها بعدة طرق
مختلفة على مدى فترة من الزمن ،وأخيرا نقول" :لقد وصلنا إلى  -لقد حان الوقت حقا إلنهاء هذا
األمر" وفي الوقت نفسه ،كنا حساسين جدا حول العالقات ،ألننا لم نرغب في قطعها فقط ونقول
أننا لن يكون لدينا أي منها .لم نرغب في القيام بأي ضرر.
لقد وجدت نفسي أقرأ اللوائح الداخلية ،وقالت أن هذه المنظمات الثالث ،إتسي W3C ،و إيتو-
 Tسوف تشارك هذا المقعد على أساس التناوب ،سوف تزود شخص ما في  ،NomComمرة
أخرى على أساس التناوب ،وسوف تزود اثنين من الخبراء التقنيين لكل .قلت"هذا مثير لالهتمام،
لم أكن أعرف ذلك .وأنا لم أشاهد أي شي" وهكذا .لذلك ،أصبح من الواضح أن الشيء الصحيح
الذي يجب القيام به  -واضح بالنسبة لي ،على أي حال  -هو القضاء على األولين ،وتنفس الحياة
في تلك العالقة واالستفادة منها.

صفحة  9من 24
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كان لدينا بعض النقاش الداخلي ،ونحن اجتمعنا ،وقال الجميع" ،مهال ،هذا عظيم" لذا قمنا بذلك.
لقد أجرينا تغييرات على الالئحة الداخلية وأخرجنا أول [غير مسموع] لكنني قلت" :علينا في
نهاية المطاف المتابعة والعمل مع الخبراء .وال أعرف ما هو تفكيرهم ،ألنه لم يكن لدينا أي
تفاعل "
لذلك ،دعوت كل المنظمات .عندما اتصلت ب  ،ETSIقالوا" :لقد كنا نقوم بتعيين خبراء كل
عام ،وال ،لم ندعوهم أبدا ،لكننا كنا نقوم بدورنا" وفكرت" ،حسنا ،هذا لعنة جميلة محرجة ،في
الواقع ".لقد احمر وجهي تمامًا عندما عقدنا هذا االتفاق األساسي منذ سنوات وسنوات ،ستعود
 ETSIخالل دورتها المناسبة ،وكنا نتجاهلها .وأقول ،كنت متقلبًا حول ذلك.
لذلك فعلنا ذلك ،وهذا هو فريق االتصال التقني ،ثم ضمنا ذلك في مجموعة الخبراء التقنيين التي
توسعت إلى حد ما .ولدينا اجتماعات منتظمة.

روبرتو جيتانو:

نعم.

ستيف كروكر:

لم يكن لدينا واحد هنا ،ولكن -

روبرتو جيتانو:

هذا ما حضرته ،بالمناسبة.

ستيف كروكر:

كل ذلك مرتبط بهذه العالقة ،وقلنا" :حسنا ،نريد أن نحافظ على تلك العالقة بطريقة ما ،ونريد
أن نفعل ذلك بطريقة أكثر فائدة وأكثر إنتاجية من نوع شكل الشيء الذي كان لدينا" .

روبرتو جيتانو:

نعم .لقد كنت جزءًا من المناقشة .تابعت ذلك  -وخصوصا ً عندما كنت أترأس لجنة التحسين
الهيكلي ،لذلك كان ...

صفحة  10من 24
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ستيف كروكر:

لذلك ،املؤوا الفجوة بالنسبة لي ،ألننا عملنا معا في المجلس وكنت -كيف كنت تأتي إلى المجلس؟
من خالل...

روبرتو جيتانو:

أوالً كـ  ،ALACثم السؤال ربما يكون كيف يمكنني الدخول في  .،ALACحسنا ،من ،ETSI
كان االجتماع الذي عقد في برلين في يونيو  /حزيران عام  1999هو اجتماعي األخير ،ما
اعتقدت أنه سيکون آخر اجتماع لـ  ICANNألنني قد استقلت من  ETSIوانتقلت إلی فيينا إلی
الوکالة الدولية للطاقة الذرية ،وعدت إلى وظيفتي القديمة كمطور برامج.
لذلك ،لن يكون لدي أي سبب للحضور إلى اجتماعات  ،ICANNباستثناء حقيقة أنني في هذه
األثناء شاركت خاصة في قضايا المستخدم ،وتشكيل دائرة المستخدمين غير التجارية ،ومحاولة
الحصول على دائرة المستخدمين الفردية التي لم تتم أب ًدا.
لذلك ،كنت متورطا جدا في قضايا المستخدم ،قررت  DNSOأن يكون هناك جمعية عامة كانت
ستكون أساسا قائمة بريدية ولكن كان هذا اجتماع يتم بانتظام في كل اجتماع لـ  ، ICANNوأنها
بحاجة إلى تطوع شخص ما لرئاسة الجمعية العامة .
حاولت أن أقول" ،لكنني لم أعد مشاركا .ليس لدي أي قبعات خاصة " ،وقالت مارلين كيد ":في
هذه الحالة ،لدينا الشخص المثالي " (ضحك مشترك)

روبرتو جيتانو:

لذا ،في األساس ،نحن في وقت انعقاد الجمعية العمومية ل  DNSOوأنا رأست هذا لمدة تزيد
قليال عن سنة واحدة ،دعنا نقول سنة ونصف السنة.

ستيف كروكر:

وكان هذا في حين كنت  -بعد أن ذهبت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وكان كل شيء على
ما يرام معهم؟ كانوا سعداء ألجلك للقيام بذلك؟

روبرتو جيتانو:

كانوا سعداء ألجلي للقيام بذلك طالما كنت أخذ بعضًا من الوقت الشخصي .لكن كان هذا مجرد
ثالثة اجتماعات ثم القائمة البريدية .على أي حال ،يمكنني استخدام البريد من المنزل.

صفحة  11من 24
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ستيف كروكر:

الحظت ذلك بصعوبة.

روبرتو جيتانو:

نعم .كان هناك أثنان أو ثالثة أشياء بدأت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفكير ببطء في
االعتراف بما كنت أفعله ،ألنه على سبيل المثال كانت هناك مشكلة داخل األمم المتحدة ألن
اليونسكو كانت  -قد تم اختطاف االسم ،وهكذا كان هناك مناقشة وال أحد يعرف في ...

ستيف كروكر:

ً
محظوظا ،أليس كذلك؟
في بعض األحيان تكون

روبرتو جيتانو:

نعم .كان هناك بعض األشياء ،ولكن على أي حال ،طالما أنه...

ستيف كروكر:

لم يكن كبيرً ا ج ًدا.

روبرتو جيتانو:

بالضبط .ولكن بعد ذلك على أي حال ،استمرت الجمعية العامة ،نعم ،سنة ونصف السنة .وقد
بدأت في أول اجتماع لي  -مع أول اجتماع في القاهرة ،وكان آخر اجتماع لي في عام 2001
في أوروغواي ،مونتيفيديو .لذلك ،شعرت بعد ذلك أنني سوف أختفي مرة أخرى للخير ،ولكن
بعد ذلك جاء اإلصالح ،إصالح  ،ICANN 2002وإنشاء لجنة  At-Largeاالستشارية.
كان هناك بعض األشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس ،ولكن بعض األشخاص الذين
كانوا يمرون من خالل لجنة الترشيح .وهكذا ،أنا وضعت اسمي في قبعة للجنة الترشيح،
وترشحت.
توليت منصبي في مونتلاير ،االجتماع في مونتلاير ،وكان عل  -ALACوفقا لإلصالح  -تعيين
مسؤول اتصال واحد للمجلس .كانت إستر دايسون عضوا في  ،ALACوكنت على يقين من أنها
ستكون جهة االتصال للمجلس .كرئيس سابق للمجلس ،من كان لديه خبرة أكثر مما كانت عليه؟

صفحة  12من 24
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لقد أدهشني كثيرا ،أنها أشارت إلى اسمي ،وهكذا انتخبت كمنسق من  ALACإلى المجلس لفترة
أولى ،ثم أعيد تعييني.

ستيف كروكر:

وكان هذا لمدة سنة واحدة؟

روبرتو جيتانو:

ال ،لمدة ...في الواقع ،الشيء المضحك هو أنه لم يكن هناك قيود على المدة .أنا أصر على إعادة
االنتخاب ،ألنني ال أعتقد أن شخصا ما يمكنه أن يتعين مدى الحياة .ولكن في الواقع ،ذهبت خالل
فترة ثانية من خالل لجنة الترشيح إلى  ALACألن -حسنا.

ستيف كروكر:

نعم ،ولكن ذلك كان لوضعك في قيادة  ،ALACوليس االتصال مع المجلس.

روبرتو جيتانو:

ليس االتصال ،ولكن أردت أن يكون تأكيد وانتخابات.

ستيف كروكر:

نعم.

روبرتو جيتانو:

ولكن بعد ذلك ،ألن  GACعلى سبيل المثال حافظت على هذا الشيء أنه ليس لديهم إعادة انتخاب
 هو الرئيس ،وفقط عندما يتغير الرئيس ،يكون الرئيس هو جهة االتصال .لذلك ،أردت أن يكونلها وضع مختلف نمر به ونجري االنتخابات.
لذلك ،كان ذلك في األساس ،ثم بقية القصة ،كما تعلمون .وعندما ذهبت للمرة الثالثة من خالل
لجنة الترشيح ،وضعت اسمي فقط للمجلس وتم اختياري ل ...

صفحة  13من 24
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ستيف كروكر:

للحصول على منصب تصويت منتظم.

روبرتو جيتانو:

منصب التصويت المنتظم.

ستيف كروكر:

متى بدأ ت هذه الفترة؟

روبرتو جيتانو:

 .2006وأعتقد أنه كان االجتماع في ساو باولو.

ستيف كروكر:

و...

روبرتو جيتانو:

وكان آخر اجتماع في عام  ،2009سيول.

ستيف كروكر:

لذلك كان هذه فترة واحدة؟

روبرتو جيتانو:

فترة واحدة .ثم في بداية  ،2009حدثت لي نوبة قلبية.

ستيف كروكر:

غيرت حياتك.

روبرتو جيتانو:

غيرت حياتي ،وقال الطبيب" :إما أن تقوم بعمل  ICANNأو تقوم بعملك اليومي"

صفحة  14من 24
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ستيف كروكر:

هذا أو ذاك.

روبرتو جيتانو:

هذا أو ذاك .أيضا ،ألن الترتيب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان ال يزال هو نفسه ،كان علي
أن أذهب إلى اجتماعات  ICANNخالل عطلتي ،مرة واحدة من حين آلخر وبعد ذلك كانوا
يعطونني أسبوعا إضافيا ،لكنه كان يحدث مرة واحدة ...

ستيف كروكر:

ما أتذكره هو أنك كنت نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة.

روبرتو جيتانو:

نعم.

ستيف كروكر:

ولكنني ال أتذكر ما إذا كان ذلك صحيحا طوال السنوات الثالث من حياتك ،أم أنها كانت مجرد
سنة أو سنتين من تلك السنوات؟

روبرتو جيتانو:

كان ذلك صحيحً ا بالنسبة للسنوات الثالث ،ألنه عندما -نعم ،ما تغير هو الرئيس .في السنة
األولى ،كنت نائب الرئيس وكان فينت هو الرئيس ،وبعد ذلك لمدة عامين ،وكان بيتر هو الرئيس.

ستيف كروكر:

فهمت .سوف أضطر للذهاب للنظر في سجالتي ،ولكن نعم .وكنت في مجلس اإلدارة كجهة
اتصال من .SSAC

روبرتو جيتانو:

نعم ،عندما بدأت ،كنت جهة اتصال.

صفحة  15من 24
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ستيف كروكر:

في واقع األمر ،في حالتي كنت كالً من رئيس لجنة  SSACوجهة االتصال ،فهذا مثال آخر
على الطريقة التي قامت بها  .GACثم اتخذت في نهاية المطاف منصبًا منتظمًا في المجلس،
وفتح هذا مقعد االتصال وهو اآلن منفصل عن الرئيس .لذا ،كال النماذج.
حس ًنا ،هذه هي اإلجابة على السؤال األول .وقد غطينا بالفعل أجزاء من سؤالي الثاني ،والذي
هو :باإلضافة إلى من فعل ماذا ،ومتى ،أعتقد أن ما هو مثير لالهتمام أو ما هو األكثر فائدة هو
الوصول إلى القصة التي وراء القصة ،مع تسلسل األحداث التي أحدثت فر ًقا بالفعل حتى نتمكن
من ربط األجزاء وحتى أن الناس الذين يستمعون أو يقرأون هذا التاريخ  -وخاصة الناس الذين
يتابعوننا في وظائفنا بدال من  - ...يمكنهم فهم السياق الذي يعيشون فيه و كيف حدث ذلك.
ألن البعض منه غامض ج ًدا .لماذا نحن مهيكلون على هذا النحو؟ لماذا كل هؤالء الناس يتفاعلون
معنا على هذا النحو؟ كيف دخلنا في هذا الترتيب بالذات؟ هذا نوع من األشياء التي أعتقد أنها
مفيدة.
لذا ،فإن السؤال هو ،التفكير في األشياء التي تتبادر إلى الذهن التي توفر بعض الهيكل والتاريخ،
والحديث عن ذلك .ليس فقط من نوع ما االجتماع الذي تم عقده ،ولكن التأكيد على ،األحداث
المتقاطعة وما تحتها لما يحدث القصة الحقيقية لتاريخ .ICANN

روبرتو جيتانو:

إنني لست متأكد أنني أفهم السؤال .حس ًنا ،ما الذي كان في رأيي أنه نقاط التحول؟

ستيف كروكر:

نعم.

روبرتو جيتانو:

النقاط األساسية.

ستيف كروكر:

نعم .فقط اختر واح ًدا وانطلق ،ثم يمكننا متابعة ذلك أينما ذهب.

صفحة  16من 24
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روبرتو جيتانو:

حس ًنا ،االجتماع في لوس أنجلوس في عام  2000عندما تم تفويض أول سبعة نطاقات gTLD
أعتقد أنه كان خطوة مهمة جدا .ومن ثم بطريقة أو بأخرى ،أنشأت توقعات أيضًا بأن جولة أخرى
قد تم اتباعها ،ألنه في الواقع في ذلك االجتماع ،الطريقة التي عملت بها هي أن كل من يريد
التقدم بطلب لنطاق  TLDيمكنه القيام بذلك .وبطبيعة الحال ،فإنهم يحتاجون إلى بناء حالة صلبة،
وبالتالي كانت هناك كل هذه التطبيقات ،ولكن لم يكن هناك تعريف جيد للعملية.
لذا ،في الواقع ،ما حدث هو أن مجلس إدارة  ICANNيتعين عليه أن يقرر واح ًدا تلو اآلخر،
"هذا األمر مقبول ،هذا مرفوض ،وهذا مقبول ،وهذا مرفوض" ،وهي كطريقة قد تکون خطيرة
للغاية لمجلس إدارة .ICANN

ستيف كروكر:

بالتأكيد.

روبرتو جيتانو:

ألنه عند هذه النقطة ...في الواقع ،على سبيل المثال ،web. ،التي كانت واحدة من المتوقع أن
تنتدب في الواقع لم تنتدب لسبب بسيط أنه كان من الصعب تحديد أي من المتقدمين الثالثة كان
أفضل تطبيق.
لذا ،في رأيي  -لم أكن في مجلس إدارة  ،ICANNكنت أترأس الجمعية العامة لـ  DNSOفي
ذلك الوقت ،ولكن انطباعي هو أنه إذا اختار المجلس واحدا من الثالثة ،فإن  ICANNقد تكون
في مشاكل خطيرة .سيكون هناك تحدي كبير من قبل المتقدمين اآلخرين.
لذلك ،كان ً
حدثا كبيرً ا ،ولكن أعتقد أنه علمنا أننا بحاجة إلى عملية .اآلن ،تطوير العملية استغرق
وقتا أطول قليال مما كان متوقعا[ ،ستيف :يضحك] ولكن بعد ذلك ...

ستيف كروكر:

وأعتقد ،كما قلت ،أن هذا أمر بالغ األهمية .اسمح لي أن أفصل هذا األمر بعض الشيء .في عام
 ،2000قلت أن  ICANNخصصت سبع نطاقات  TLDجديدة.

روبرتو جيتانو:

نعم.

صفحة  17من 24
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ستيف كروكر:

وأنا أتذكرهم جميعًا- .museum ،.info .

روبرتو جيتانو:

.museum

ستيف كروكر:

 .... .bizالقائمة في مكان ما .ما الذي أدى إلى ذلك؟ وأنا أعلم أنه كشيء رفيع المستوى عند
إنشاء  ،ICANNكان من بين المهام أو الرسوم التي أعطيت لها تعزيز المنافسة.

روبرتو جيتانو:

نعم.

ستيف كروكر:

وأعتقد أن خلق نطاقات المستوى األعلى الجديدة كان جزءا من هذا الفكر .ما هو تسلسل األحداث
الذي أدى إلى فتح عملية التطبيق؟ ثم ما الذي يمكنك قوله بشأن لماذا تم اختيار سبعة بدال من
الكثير؟

روبرتو جيتانو:

إذا كنت أتذكر بشكل صحيح ،كانت التطبيقات في حدود  ،25-20شيء من هذا القبيل .أيضا،
ألن هذا كان يعتقد في البداية أنها ستكون عملية لديك فيها عدد قليل من نطاقات  TLDوبعد ذلك
لدينا جولة أخرى في سنة أو سنتين ،وبعد ذلك لدينا عدد صغير آخر من نطاقات  .TLDلذلك،
لم يكن هناك استعجال للوصول إلى هناك.

ستيف كروكر:

فهمت.
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روبرتو جيتانو:

في الواقع ،كنا جميعا أشخاص لديهم شيء -مجرد فكرة مختلفة .على سبيل المثال ،كان واح ًدا
في الجولة األولى أيضا  ،.telثم  .museumالذي ذكرته .لذا ،كانت هناك نطاقات  TLDكانت
مخصصة لشيء ما.

ستيف كروكر:

كان هذا  .proو  .coopو ...

روبرتو جيتانو:

كال ،كان هذا بعد ذلك.

ستيف كروكر:

كان هذا الح ًقا؟

روبرتو جيتانو:

لدي نوع من االلتباس .لقد تقدمت بالسن.

ستيف كروكر:

أنا ،أيضًا .إنه يزداد سوءًا.

روبرتو جيتانو:

على أي حال ،بغض النظر عما كانوا ،لم يكن سبعة هو الرقم السحري .كان المجلس يقرر واح ًدا
تلو اآلخر ،وهكذا في النهاية أولئك الذين تمت الموافقة عليهم انتهى بهم األمر إلى سبعة .واحد
على سبيل المثال لم يتم الموافقة عليه ثم تمت الموافقة عليه في آخر لحظة كان .aero
تم تقديمه في البداية كـ  .airثم لصناعة الطيران ،وكانت  SITAالتي تجري ذلك .ثم كان هناك
اعتراض واحد من أحد أعضاء المجلس .أعتقد أنه كان رجل كوري هو الذي قال ،air." :ماذا
يعني air؟ إنه يعني هواء .ال عالقة له بالطائرات .يجب أن يكون شيئا مثل  .aeroأو ...
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مقابلة مع روبرتو
ستيف كروكر:

أوه.

روبرتو جيتانو:

و جدا  -األشخاص الذين كانوا يقترحون ذلك ،قالوا "حسنا ،قمنا بتغيير االسم .البأس!"

ستيف كروكر:

ال عليك( .ضحك مشترك)

بيستي أندروز:

كانت  .biz، .info، .name، .pro، .aero، .coopو .museum

روبرتو جيتانو:

لذلك ،فأنت محق Coop .كانت-

ستيف كروكر:

حادثة.

روبرتو جيتانو:

كانت واحدة من األوائل.

ستيف كروكر:

جيد ج ًدا ،لقد حصلت على ذلك للتو .أعني ،كنت قادرا على العثور عليه.

روبرتو جيتانو:

لذلك على أي حال ،تبين أنها سبعة .كان يمكن أن تكون ستة أو يمكن أن تكون ثمانية.
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ستيف كروكر:

ال ،ولكن بالنظر لما نحن عليه اليوم ،مع عدد كبير من التطبيقات التي جاءت وما إلى ذلك ،أنا
مندهش قليال أنه لم يكن هناك نوع من االندفاع األرض .ولكن الناس ال يعرفون ،أعتقد.

روبرتو جيتانو:

حسنا ،كان شيئا  -كان سريعا جدا .إذا كنت تعتقد أن  ICANNكانت صغيرة وسريعة في ذلك
الوقت .منذ اللحظة التي تم فيها تشكيل  ،ICANNكان ذلك في مكان ما في الجزء الثاني من
عام  ،1998وبعد عامين كان لدينا سبعة نطاقات .gTLD

ستيف كروكر:

نعم ،كان ذلك سريعًا .هذا سريع.

روبرتو جيتانو:

إال أننا أجرينا االنتخابات ،في جميع أنحاء العالم ،للمجلس ،لخمسة أعضاء في المجلس .هذا أحد
األشياء األخرى الذي تم بسرعة .أعني بقرار سريع وما إلى ذلك ،ولكن هناك الكثير من الدروس
المستفادة بعد ذلك .ما الذي ينجح ،وما الذي لم ينجح ،وفي الواقع ،لماذا لم يكن هذا حال قابال
للتطبيق.
لذلك ،في األيام األولى ،كان هناك تلك األشياء حيث كانت  ICANNتتحرك مثل بدء التشغيل.
لذا ،بسرعة كبيرة ،ولكن في بعض األحيان ال يقدم التفكير الكافي قبل الذهاب إلى العمل.

ستيف كروكر:

لم أسمع قصة االنتخابات .لقد سمعت بعض القطع واألجزاء .كنتم هناك.

روبرتو جيتانو:

نعم.

ستيف كروكر:

قل شيئا عن الطريقة التي تم إعدادها وعن النتائج ،وأين ذهبت األمور بعد ذلك.
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روبرتو جيتانو:

الطريقة التي أنشئت بها هي أنه من حيث المبدأ ،يمكن لكل مواطن ،مستخدم اإلنترنت ،أن
يصوت .كانوا بحاجة إلى التطبيق عبر البريد اإللكتروني أو موقع على شبكة اإلنترنت ،أو كانت
هناك عدة آليات ،وكانوا يتلقون شيئا عن طريق البريد .فقط لتجنب أن يكون لديك نوع من
الروبوت الذي كان ...

ستيف كروكر:

نعم.

روبرتو جيتانو:

لذا ،تم القيام بما كان ممكنا لضمان وجود شخص مادي سيقوم بالتصويت .وقد امتألت ICANN
بعدد من الناخبين ،من الناس الذين تقدموا بطلب للحصول على أوراق اعتماد للتصويت .ألننا كنا
نفكر في أن مجرد عدد قليل من الناس ،أولئك الذين كانوا أكثر أو أقل على علم.

ستيف كروكر:

نعم.

روبرتو جيتانو:

لم يكن هذا هو الوضع .أيضا ،ألن هناك في بضعة بلدان ،على سبيل المثال ،حملة إعالمية
لالنتخابات .على سبيل المثال ،في ألمانيا ،كانت هناك حملة إعالمية وكان عدد الناخبين في ألمانيا
أكثر من عدد الناخبين في بقية أوروبا ألن هناك مقاال عن دير شبيغل ،وأثار شيئا.
رأيي هو أنه نظرا لعدم وجود األلمانية في  -أعني ،كان هناك نقاش حول حقيقة أن ألمانيا يجب
أن يكون لها مدير ألماني .كان لدينا هلموت ششينك في بداية المجلس المعين ،المجلس األول،
ولكن كان عليهم التنحى واستبدالهم.
لذلك ،على أي حال ،حدث هذا في ألمانيا ،وحدث أيضا في اليابان .لذلك ،أدركنا أيضا أنه في
الواقع االنتخابات أجريت على مثل هذا النحو ألنك ال تملك أي سيطرة على ما ،وكيف تعمل
وسائل اإلعالم ولماذا سوف تتحرك وسائل اإلعالم في اتجاه معين أو آخر ،ونقل  5000شخص
يعني الفوز في االنتخابات في هذه الحالة.
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ستيف كروكر:

وقد ذكرت أن هناك خمسة مقاعد جرى شغلها بهذه الطريقة.

روبرتو جيتانو:

نعم.

ستيف كروكر:

وهل كانت مشغولة بالفعل؟

روبرتو جيتانو:

أجل ،كانت ممتلئة .وأعتقد أن أحد العالمات أنه لم ينجح شيء في ذلك ،أو أن ذلك لم يكن أفضل
طريقة الختيار الناس ألنه في الحقيقة بعد سنوات ،يمكن للناس بالكاد تذكر أسماء المدراء
المنتخبين الخمسة ألنهم اختفوا تمامًا -مع احتمال استثناء كارل أويرباخ.

ستيف كروكر:

مع احتمال استثناء كارل أويرباخ ،نعم.

روبرتو جيتانو:

ولكن الرجل األلماني كان رئيس نادي كمبيوتر الفوضى .حتى أنا ال أتذكر االسم ،لذا فهو يجلب
الناس على  -ألن الفكرة هي أننا بحاجة إلى أن يكون المدير ألماني لذلك كانت وسائل اإلعالم
تدفع ،وقد اختاروا شخصًا .ومن ثم لم يكن الشخص بالضرورة شخصا مهتما بقضايا اإلنترنت.

ستيف كروكر:

هذا مثير لالهتمام.

روبرتو جيتانو:

رأيي الشخصي .أنا أتحمل المسؤولية عن-
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ستيف كروكر:

نعم ،لذلك أنت هنا .لهذا السبب  -سننتهي بهذا :ما هي المجاالت التي تعتقد أننا يجب أن نركز
على إبرازها للضوء ونخبر بأجزاء من قصة تاريخ  ?ICANNما هي المجاالت التي لم تكن
معروفة جي ًدا أو بحاجة إلى أن يتم تجميعها معا من مصادر مختلفة؟

روبرتو جيتانو:

أعتقد أنه سيكون من الجيد طرح بعض األشياء التي كانت تعمل في الخلفية ،ألن مداوالت
المجلس ،والطريقة التي تم بها بعض اإلصالحات ،أنا ال أعرف ،حتى مراجعة مختلف المنظمات
الداعمة ،كانت أيضا مهمة بطريقة معينة.
ولكن كل شخص يعرف بشكل أو بآخر هذه األشياء .حيث لدينا معرفة أقل  -حتى  ...لقد شاركت
بشكل مكثف وأود أن أقول في عملية  1997إلى  1999وتشكيل األيام األولى من ،ICANN
ولكن هناك الكثير من األشياء التي ال أعرف ألن كيف  -ماذا كانت الخطة؟
أنا أعرف ما هي الخطة  COREو  ،IAHCوما الذي نجح وما الذي لم ينجح ،ولكنني متأكد
من أن هناك مجموعات أخرى لديها خطط ،وأعتقد أنه بعد  20عاماً ،يمكننا محاولة تسليط بعض
الضوء من أجل فهم ما هي القوى في ...

ستيف كروكر:

انها فكرة جيدة ،يجب ان نحصل عليك لتترأس االجتماع.

روبرتو جيتانو:

أي اجتماع؟

ستيف كروكر:

لتجميع هذا كله مع بعضه البعض والنظر في ذلك.

[نهاية النص المدون]
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