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إعداد إيفا الشوفي
مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا الكبرى تسيطر اليوم على أهم وسائل
التواصل بين الناس «عند مستوى لم يسبق له مثيل في التاريخ» .المستقبل ال يشي
ّ
بتغير إيجابي على هذا الصعيد ،بل على العكس ،يتجه العالم نحو مزيد من تركز
الثروات وتركز تكنولوجيا االتصاالت في أيدي الشركات الكبرى .يؤثر هذا األمر بشكل
كبير في تحديد من هو ّ
مرحب به على شبكة اإلنترنت

ّ
من يتحكم
في اإلنترنت؟
أك ـث ــر م ــن ن ـصــف ال ـع ــال ــم ال ي ـ ــزال من
دون إن ـتــرنــت .حـفـنــة ش ــرك ــات كـبــرى
تسيطر على ســوق اإلنترنت العاملي
ً
وت ـم ـلــك تــأث ـي ـرًا م ـه ــوال ع ـلــى م ــا ي ــراه
ويفعله الناس على شبكة اإلنترنت.
شــرك ـتــان ضـخـمـتــان تـسـيـطــران على
كامل ســوق أنظمة تشغيل الهواتف
ال ــذك ـي ــة وع ـل ــى م ـتــاجــر الـتـطـبـيـقــات،

االقتصاد
 %95من قيمة
ّ
العالمي للتطبيقات يتركز
في  10بلدان فقط
فــي حــن تسيطر شــركــة أخ ــرى على
معظم سوق التراسل %52 .من مجمل
املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة الـيــوم مــوجــودة
باللغة اإلنكليزية ،على الرغم من أن
نسبة الذين يفهمون اللغة اإلنكليزية

ف ــي ال ـع ــال ــم تـبـلــغ  .%25جـمـيــع هــذه
امل ـ ــؤش ـ ــرات تـ ـت ــراب ــط ب ـش ـك ــل عـمـيــق
ل ـت ـج ـيــب ع ــن سـ ـ ــؤال ط ــرح ـت ــه شــركــة
"مــوزيــا" بهدف بــدء نقاشات جدية:
ما مدى صحة شبكة اإلنترنت اليوم؟
إال ان اإلجابة عن هذا السؤال تتطلب
طرح مجموعة من األسئلة الرئيسية
أبــرزهــا :إلــى ّ
أي حـ ّـد يعتبر االنترنت
ّ
ُ
مصدرًا مفتوحًا؟ من مرحب به على
اإلنترنت؟ من يتحكم في الشبكة؟ هل
اإلنترنت آمــن؟ ومن يمكنه أن ينجح
ع ـلــى االن ـت ــرن ــت؟ ب ــاإلج ــاب ــة ع ــن هــذه
األسـئـلــة أص ــدرت "م ــوزي ــا" تقريرها
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـص ـح ــة اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت "The
."Internet Health Report
عام  1998بلغ إجمالي نسبة املواقع
اإللكترونية باللغة اإلنكليزية ،%75
جراء هيمنة الشركات األميركية على
اإلنترنت ،رغم أن نسبة الذين يفهمون
اإلنكليزية في العالم أقل بكثير .عام

 2016بقيت نسبة املواقع االنكليزية
مرتفعة ،إال أنها انخفضت إلى .%52
لم يترافق هذا االنخفاض مع تراجع
سيطرة األقلية على شبكة اإلنترنت،
بل حصل العكس .ازداد تركز شبكة
اإلنـتــرنــت فــي أي ــدي ع ــدد مــن عمالقة
التكنولوجيا ،وهم فايسبوك ،غوغل،
آبـ ـ ــل ،ت ـن ـس ـنــت ،ع ـل ــي ب ــاب ــا وأم ـ ـ ــازون
ح ـيــث ي ـس ـي ـطــرون ال ـي ــوم ع ـلــى قـطــاع
اإلن ـت ــرنــت ال ـعــاملــي" .ف ـفــي ح ــن تــوفــر
هذه الشركات خدمات ضخمة ّ
وقيمة
ملليارات االشخاص ،إال أنها تعزز في
الــوقــت عينه السيطرة املخيفة على
وسائل التواصل واالتصال والثروة
على مستوى لــم يسبق لــه مثيل في
التاريخ!" ،وفق تقرير "موزيال".
ً
ي ـع ـط ــي ال ـت ـق ــري ــر م ـ ـثـ ــاال عـ ــن أن ـظ ـمــة
ت ـش ـغ ـيــل الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة :غ ــوغ ــل،
بنظام تشغيل أندرويد ،وآبل ،بنظام
تشغيل  ،IOSتقبضان بشكل محكم

على سوق األنظمة املشغلة في العالم.
كل شيء من نظام تشغيل الهاتف إلى
التطبيقات الـتــي يمكن شــراؤهــا من
متجر التطبيقات  ،APP STOREيتم
التحكم فيه من قبل هاتني الشركتني.
وبــال ـحــدي ــث ع ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ،يـقــول
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر إن االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـع ــامل ــي

وقائع عن لبنان
المصدرwww.mideastmedia.org :

نسبة النفاذ إلى االنترنت

%58 :2013
 %88نساء  %81رجال
%84 :2016
%29
نسبة مستخدمي

%90

يملكون
هاتفا ذكيا

نسبة مستخدمي االنترنت
الذين ارسلوا أو نشروا أو علقوا
على االنترنت في ما يتعلق
بالمواضيع التالية (في شهر
واحد):

االنترنت الذين لم يرسلوا
أو ينشروا أو يعلقوا
على االنترنت
(في شهر واحد)

%67
 %62يستخدمون االنكليزية
في نشاطهم على االنترنت
يستخدمون يوتيوب

304

معدل عدد األصدقاء
على الفايسبوك

للتطبيقات يتركز في أيدي عدد قليل
من البلدان ذات الدخل املرتفع%95 ،
من هذه القيمة في  10بلدان فقط ،في
حني ان االقتصادات الناشئة ال تمثل
سوى  %1من قيمة التطبيقات.
ّأم ـ ــا ش ــرك ــة ف ــاي ـس ـب ــوك ،ال ـت ــي لــديـهــا
 1.7مليار مستخدم ،وهــو أكبر عدد

%11

رياضة

%23

أخبار

%9

برامج
تلفزيونية

%35

قلقون من مراقبة
الشركات لنشاطاتهم على االنترنت

%26

قلقون من مراقبة
الحكومة لنشاطاتهم على االنترنت

%18

دفعوا مقابل الوصول
إلى المحتويات على االنترنت

