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على الغالف

إذاعرض عليك شخص مامبلغ  10دوالرات
شهريًامقابل معرفة جميع بياناتك الشخصية:
عمرك ،رغباتك ،آرائك ،األماكن التي ترتادها،
وضعك االجتماعي ،األمور التي تتابعها،
صورك ،إعجاباتك ،المواقع التي تزورهاوجميع
هل كنت ستقبل؟ معظم
أصدقائك… ُ
األشخاص الذين طرح عليهم هذاالسؤال أجابوا
بالنفي ،معتبرين أن هذه البيانات ُتساوي أكثر
بكثير من  10دوالرات .سؤال آخر طرح عليهم:
هل لديكم فايسبوك؟ الجميع أجاب نعم.
أوهمنافايسبوك بأنه مجاني ونجح في ذلك

ّ
يا عمال
«فايسبوك»...
ّ
تمردوا!
على زوكربرغ أن يدفع أجورنا

إيفا الشوفي
فــي شـهــر ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،بـلــغ عــدد
مـسـتـخــدمــي «فــاي ـس ـبــوك» الـنــاشـطــن
ش ـهــريــا م ـل ـي ــاري ش ـخــص ف ــي أن ـحــاء
الـ ـع ــال ــم .مـ ـلـ ـي ــارا ش ـخ ــص يـصـنـعــون
م ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــوى فـ ـ ــاي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوك م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
الـصــور الـتــي ّ
يحملونها ،املـنـشــورات

الـ ـت ــي ي ـك ـت ـبــون ـهــا ،ال ـص ـف ـح ــات ال ـتــي
ينشئونها ،التعليقات واإلعـجــابــات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـضـ ـع ــونـ ـه ــا ،ال ـ ـ ــرواب ـ ـ ــط ال ـت ــي
يـنـشــرونـهــا والـكـثـيــر غ ـيــرهــا .مـلـيــارا
ً
شـ ـخ ــص ي ـ ـقـ ــدمـ ــون كـ ـ ّـمـ ــا ه ـ ــائ ـ ــا مــن
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة إل ـ ــى شــركــة
فايسبوك الـتــي تبيعها بــدورهــا إلى
شـ ــركـ ــات اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات .ب ـم ـع ـن ــى آخـ ــر،

مليارا صانع محتوى يعملون يوميًا
من دون أجرّ .أمر غريب .لكن ما الذي
يجعلنا نـتـصــفــح يــومـيــا فــايـسـبــوك؟
اإلج ـ ــاب ـ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة :املـ ـحـ ـت ــوى الـ ــذي
يـتــم تـقــديـمــه بـشـكــل دائ ـ ــم ،وبــالـتــالــي
ل ــوال املـحـتــوى املـتـجــدد ال ــذي ينتجه
املستخدمون يوميًا ما كان فايسبوك
ل ـي ـح ـق ــق أرب ـ ـ ــاح ـ ـ ــا .م ـ ــن هـ ـن ــا ُيـ ـط ــرح

نـقــاش عــاملــي حــول فـكــرة مثيرة :على
فايسبوك أن يدفع لنا مقابل املحتوى
ال ــذي ننتجه لــه وال ــذي يبيعه .حتى
ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ن ـح ــن عـ ـم ــال م ــن دون
أجــر فــي االقـتـصــاد الــرقـمــي الـجــديــد...
وال ـب ـيــانــات هــي «ن ـفــط» ه ــذا الـعـصــر.
كثيرون ناقشوا هذه الفكرة املطروحة
منذ سـنــوات ،وك ــان فايسبوك وجهة

العمل المنزلي والعمل لفايسبوك :اإلمعان في االستغالل
ع ــام  2013أصـ ــدر ج ـ ــارون الن ـي ـيــر ك ـت ــاب «م ــن يملك
املستقبل؟» ،الذي يتوقع فيه كيف ستحول التكنولوجيا
ال ـعــالــم ،ويـظـهــر كـيــف تـسـتـغــل ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
الكبرى البيانات الكبيرة وتقاسم املعلومات مجانًا ،ما
قاد االقتصاد الى الركود ّ
وعرض الخصوصية للخطر
وأفرغ الطبقة الوسطى .برأي النيير إن قوى اإلنتاج على
وشك أن تأخذ قفزة هائلة أخرى إلى األمام ،في حني أن
ً
عالقات اإلنتاج تتخبط كثيرًا .لكن هناك بديال :اقتصاد
معلومات يكافئ الناس العاديني ملا يفعلونه ويشاركونه
على شبكة اإلنترنت؛ فإذا كانت البيانات تستحق املال،
وتحقيق الشركات لألرباح يقوم على تبادل البيانات،
إذًا يـجــب أن ُيــدف ــع لـلـنــاس مـقــابــل م ــا يـســاهـمــون فـيــه.
يقول النيير إن «قــوى جبارة في صناعة التكنولوجيا
قد أقنعتنا بذكاء بأن نعمل مجانًا .اقتصاد املعلومات
لــديــه ال ـقــدرة عـلــى أن يـكــون مــربـحــا ومـهـمــا تـمــامــا مثل
االقتصاد الصناعي ،ولكن معظم النشاط االقتصادي
يجري «خ ــارج الـسـجــات» ،والالعبني الوحيدين الذين

يستخرجون أي قيمة نقدية هم الشركات الكبيرة مثل
غوغل وفايسبوك».
في العام التالي ،أعلنت األستاذة الجامعية والفنانة لوريل
بـتــاك إط ــاق م ـشــروع « »Wages for Facebookفي
حركة مماثلة للحملة النسوية التي انطلقت عام 1970
بـعـنــوان «أج ــور للعمل املـنــزلــي» الـتــي كــانــت تـهــدف إلــى
تكميم العمل املنزلي .تشرح بتاك أن «حملة «أجور للعمل
املـنــزلــي» طالبت بــأن تــدفــع الــدولــة لـلـمــرأة مقابل عملها
املـنــزلــي غير املــأجــور والــرعــايــة الـتــي تقدمها ،حيث إن
اقتصاد السوق قد بني على كميات هائلة من هذا العمل
غير املعترف بــه .بنيت الحملة على الخطاب املناهض
لالستعمار لتوسيع نطاق تحليل العمل غير املأجور من
املصنع إلى املنزل» .وعلى هذا املنوال ،تسعى «Wages
 »for Facebookإلى توسيع نطاق مناقشة العمل غير
املأجور إلى أشكال جديدة من خلق القيمة واالستغالل
عـبــر اإلنـتــرنــت للتفكير فــي الـعــاقــات مــع الــرأسـمــالـيــة،
والطبقات والعمل في وسائل االعالم االجتماعية اليوم.

لذلك ،أعلنت الحملة «مانيفستو» تشرح فيه ما الذي قام
بــه النظام الرأسمالي إلقناعنا بالعمل مجانًا« :أقنعنا
رأس املــال بــأن قبول عمل غير مأجور هو أمــر طبيعي
ّ
ُ
(مقنع) ال يمكن تجنبه .بدوره ،فإن العمل
رض ِ
وعمل م ٍ
ً
غير املــأجــور لفايسبوك كــان سالحًا فعاال في تعزيز
ً
االدعــاء املشترك بأن فايسبوك ليس «عمال» ،وبالتالي
منعنا مــن الـكـفــاح ض ــدهُ .ينظر الينا كمستخدمني أو
أصدقاء محتملني وليس كعمال .يجب أن نعترف بأن
رأس املال نجح في إخفاء عملنا من خالل إنكار حقنا
في أجر ،في حني تستفيد الشركة مباشرة من البيانات
ّ
وتحولها إلى فعل صداقة )...( .من املهم أن
التي ننتجها
نعترف بأنه عندما نتحدث عن فايسبوك ال نتحدث عن
وظيفة تشبه الوظائف األخرى ،ولكن نتحدث عن أوسع
أداة تالعب وأكثر عنف ماكر ورقيق ارتكبته الرأسمالية
تجاهنا .في ظل النظام الرأسمالي ،فإن كل عامل يجري
الـتــاعــب بــه واسـتـغــالــه كــذلــك ف ــإن عــاقـتــه ب ــرأس املــال
يصيبها اإلرباك التام».

الـتـصــويــب دائ ـمــا لـكــونــه أك ـبــر شبكة
«اجتماعية» تعمل وفق هذا النموذج.
ما هي الفكرة؟ ببساطة إن مستخدمي
فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك ه ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن يـ ـنـ ـتـ ـج ــون
املحتوى الذي تقدمه شبكة التواصل
االجتماعي على الصفحات .فمن خالل
منشوراتنا وإعجاباتنا ونقاشاتنا
واملعلومات الشخصية التي نكشفها
ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة تـمـلــك فــاي ـس ـبــوك أكـبــر
م ـ ـخ ـ ــزون ب ـ ـيـ ــانـ ــات شـ ـخـ ـصـ ـي ــة .ه ــذا
امل ـخ ــزون تـبـيـعــه فــايـسـبــوك لـشــركــات
اإلعالنات التي تستخدمه الستهداف
املستخدمني بإعالنات مدروسة .هذا
يعني أن فايسبوك تحقق أرباحًا مما
يـنـتـجــه امل ـس ـت ـخــدمــون م ــن م ـح ـتــوى،
وم ـ ــن دون املـ ـحـ ـت ــوى ملـ ــا ك ـ ــان ه ـنــاك
أهـمـيــة لـلـشـبـكــة ،أي إن املستخدمني
يعملون لدى الشركة من دون مقابل،
إال إذا كان استخدام فايسبوك مجانًا
ً
يـعـتـبــره الـبـعــض أجـ ـرًا عـ ــادال لشركة
حـ ـقـ ـق ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت ع ـش ــرة
مليارات دوالر عام .2016
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
« ،»Financial Timesيقول الصحافي
ّ
جون ثورنيل إن «أكثر األصــول قيمة
التي تمتلكها فايسبوك هي البيانات
ال ـت ــي يـسـلـمـهــا إي ــاه ــا امل ـسـت ـخــدمــون
ع ــن غ ـي ــر ق ـص ــد م ـج ــان ــا ق ـب ــل أن يـتــم
بـيـعـهــا ف ــي ال ــواق ــع لـلـمـعـلـنــن» .أع ــاد
ه ــذا امل ـقــال فـتــح نـقــاش مستعر حــول
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة ،ل ـي ــأت ــي ال ـ ـ ــرد مـ ــن تـيــم
وورستوال في مجلة « »Forbesحيث
رأى أن «الـبـيــانــات ليست قـ ّـيـمــة على
اإلط ـ ـ ــاق ،ب ــل ال ـن ـظــم ال ـت ــي تـعــالـجـهــا
هــي التي تعطيها قيمة ،وهــذا يعني
اقتصاديًا أن املستخدمني ال يخلقون

