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إحصاءات

قراءات
ً
ّ
أهال بكم في الشركات الرقمية :الفائز يحصد كل شيء

المساواة بين الجنسين مفتاح لبنان إلى «اقتصاد المعرفة»

ّ
الطاقة العلمية للنساء مهدورة
فيفيان عقيقي
تـ ـ ـب ـ ـ ّـن اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
الجامعات اللبنانية الست الكبرى،
ّ
وال ـ ـتـ ــي ت ـغ ــط ــي أكـ ـث ــر مـ ــن  %90مــن
ُم ـج ـم ــل نـ ـت ــاج ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي فــي
لبنان ،أن نسبة الطالبات اإلناث في
مــرحـلــة الــدك ـتــوراه تـصــل إل ــى ،%60
وت ـس ـت ـح ــوذ اإلن ـ ـ ــاث ع ـل ـ ُـى  %72مــن
مجمل ِمنح الدكتوراه امل ّ
حصلة من
املجلس الوطني للبحوث العلمية.
ل ـكــن ع ـنــد االن ـت ـق ــال إلـ ــى ال ـع ـمــل في
ّ
يتبي وجود ّ
تسرب
هذه الجامعات
ف ــي الـ ـق ــدرات الـعـمـلـيــة ،إذ تنخفض
مـشــاركــة اإلنـ ــاث فــي م ـجــال التعليم
والـبـحــث العلمي إلــى أقــل مــن ،%36
ّ
وتـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر ف ـ ــي االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ك ــل ـم ــا
ّ
ارت ـف ـع ـنــا بــال ـســلــم الــوظ ـي ـفــي لتصل
ّ
إلى  %21في منصب عمادة الكليات
الجامعية ،و %8في منصب رئاسة
الجامعات.
ه ـ ـ ــذه اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات ي ـس ـت ـع ــرض ـه ــا
«املـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــد ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرأة ف ــي
َّ
األبحاث :دوركن» الذي يشرف عليه
املـجـلــس الــوطـنــي للبحوث العلمية
ّ
بــالـتـعــاون مــع مـنــظـمــة األونـيـسـكــو.
ّ
وهـ ـ ــي إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات تـ ـع ــب ــر عـ ــن ه ــدر
واض ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار املـ ـعـ ـق ــود
فــي ال ــدراس ــات الـعـلـيــا عـنــد تقريش
ع ــوائ ــده ب ـعــد االن ـت ـق ــال إل ــى مــرحـلــة
الـ ـعـ ـم ــل ،إذ ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى تـقـلـيــص
لـفـعــالـيــة املـ ــرأة فــي امل ـجــال البحثي،
وأيـ ـض ــا ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيـ ٍـب لـ ــدورهـ ــا عــن
ع ـم ـل ـيــة ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار ال ـع ـل ـم ــي ،مــا
يـ ّ
ـؤدي إلــى إضـعــاف العائد البحثي

والعلمي واالبتكار كنتيجة مباشرة
لعدم االستفادة من قدراتها العلمية.
ّ
إل أن مقاربة هذه األرقام ،وفقًا ملديرة
برنامج منح الدكتوراه في املجلس
ِّ
ومنسقة
الوطني للبحوث العلمية
َّ
«دورك ـ ـ ــن» ت ـم ــارا ال ــزي ــن ،ال تقتصر
ع ـلــى تـحـلـيــل نـسـبــة م ـشــاركــة امل ــرأة
ّ
ف ــي الـبـحــث الـعـلـمــي ،ب ــل تـتـخــطــاهــا
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ف ـهــم م ـن ـظــومــة رأس
املال العلمي في لبنان ّ
وآلياته وأثر
انسحاب النساء منه على االقتصاد
ّ
الكلي.
تشير الزين إلــى «أن الــدكـتــوراه هي
اسـتـثـمــار وب ـنــاء عـلـمــي فــي شخص
مــا ُلينتج املـعــرفــة واالبـتـكــار الحقًا،
واالس ـت ـف ــادة مـنـهـمــا ف ــي االق ـت ـصــاد
ّ
والتنمية .فــي لـبـنــان ،تشكل اإلنــاث
ّ
النسبة األكبر من طــاب الدكتوراه،
ّ
حـ ــتـ ــى ف ـ ــي امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي ل ـط ــامل ــا
ُ
اع ــت ـب ــرت ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ــذك ــور ،وهــو
ّ
مــا يعني أن هـنــاك تــوجـهــا واضـحــا
لـ ـ ــدى الـ ـفـ ـتـ ـي ــات إلت ـ ـمـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــات
العليا ،وهو ما يستوجب استثمارًا
ُ
م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــا تـ ـ ـن ـ ـ ِـفـ ـ ـق ـ ــه األس ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـل ــى
تعليمهن ،والــذي ُيفترض أنه نقطة
ال ـب ــداي ــة ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن مـعــارفـهــن
ف ـي ـم ــا ب ـ ـعـ ــد .لـ ـك ــن عـ ـن ــد الـ ـنـ ـظ ــر فــي
ع ــوائ ــد ه ــذا االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـبـحــث
ّ
يتبي أنها منقوصة بسبب
العلمي،
ه ــدر الـكـثـيــر مــن ال ـطــاقــات العلمية،
ك ــون نـسـبــة ال ـبــاح ـثــات الـجــامـعـيــات
تنخفض بشكل كبير ،لتبلغ تقريبًا
ثلث الفاعلني في هذا املجال».
ُ ُّ
ـث ال ـع ـل ـمــي م ــن ال ـعــوامــل
يـ ـع ــد ال ـب ـحـ ُ
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي اإلنـ ـت ــاج
امل ـع ــرف ــي واالبـ ـتـ ـك ــار وب ــال ـت ــال ــي فــي
ّ
ت ـطــويــر امل ـج ـت ـمــع وال ـت ـن ـم ـيــة ،إل أن
لبنان يعاني من نقص في هذا املجال
ّ
بشكل عــام ،والتجليات األولــى لهذا
النقص تكمن في تقليص امليزانيات
ال ـ ـتـ ــي تـ ــرصـ ــدهـ ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ــإن ـف ــاق

العلمي ،على الــرغــم مــن ازدي ــاد عدد
ال ـجــام ـعــات املـنـضــويــة ف ــي منظومة
ً
األبـحــاث ،فضال عــن ترسيخ البحث
ال ـع ـل ـم ــي ضـ ـم ــن املـ ـ ـه ـ ــام ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
لألستاذ الجامعي ،ما ُي َ
ترجم بتزايد
ّ
اإلق ـبــال عـلــى الـبــرامــج الـتــي يمولها
املـجـلــس الــوطـنــي للبحوث العلمية
إن كان لدراسات الدكتوراه أو لدعم
املشاريع البحثية في الجامعات.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ي ـع ــان ــي ل ـب ـنــان
مــن أزم ــة بـنـيــويــة تنعكس بــارتـفــاع
م ـ ـعـ ـ ّـدالت ال ـب ـط ــال ــة فـ ـي ــه ،ف ـي ـت ـ ّـم س ـ ّـد
ج ــزء م ــن ف ـج ــوة ن ـقــص ال ـع ـمــالــة من
خالل هجرة اليد العاملة ،وال ّ
سيما
امل ــاه ــرة م ـن ـه ــا ،إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج .وه ــو
م ــا يـعـنــي أن االس ـت ـث ـمــار ف ــي تعليم
وإعـ ــداد رأس امل ــال ال ـب ـشــري ،وال ــذي
ي ـق ــع ع ــات ـق ــه ع ـل ــى م ـي ــزان ـي ــة األسـ ــر
بشكل رئيسي ،تـتـ ّـم االسـتـفــادة منه
ف ــي تـطــويــر االق ـت ـص ــادات األجـنـبـيــة
ال ـتــي تـسـتـقـطــب الـعـمــالــة اللبنانية
املهاجرة.
ووف ـق ــا ل ـلــزيــن «ص ـح ـيــح أن ال ــذك ــور
ه ــم الـغــالـبـيــة م ــن امل ـهــاجــريــن الــذيــن
ّ
ي ـ ـخ ـ ـسـ ــرهـ ــم االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد امل ـ ـحـ ــلـ ــي
وتستفيد منهم اقـتـصــادات أخــرى،
شــر
إال أن ه ـ ـنـ ــاك عـ ــائ ـ ـدًا غـ ـي ــر م ـبــا ّ
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي تـعـلـيـمـهــم يـتـمــثــل
ف ــي حــالــة ال ـبــاح ـثــن بـمـســاهـمــاتـهــم
الـعـلـمـيــة (ولـ ــو ك ــان ــت ف ــي ال ـخ ــارج)
وأي ـض ــا بــال ـت ـحــويــات امل ــال ـي ــة الـتــي
يرسلونها إلى أسرهم ،أي أنهم في
ّ
املحصلة استطاعوا تثمني مقدراتهم
العلمية .لذلك تبقى النساء الضحية
األكـ ـب ــر لـ ـه ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة خـصــوصــا
عـ ـن ــد حـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراه ،إذ ي ـت ـ ّـم
االس ـت ـث ـمــار ّف ــي تـعـلـيـمـهــن وتـطــويــر
م ـعــارف ـهــن إن ـم ــا م ــن دون ّ الـحـصــول
على العائد املنطقي املتوقع من هذا
االستثمار ،كــون جــزء كبير من هذه
ّ
يتسرب بعد انتهاء مرحلة
القدرات
ّ
ال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـع ـل ـم ــي ،وذل ـ ـ ــك م ـ ــرده
ّ
ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي إلـ ــى م ـي ــل مــت ـخــذي
ال ـق ــرار نـحــو تـفـضـيــل ال ــرج ــال أثـنــاء
ّ
التقدم لوظائف البحث العلمي ،أو
ّ
تحمل الـنـســاء أعـبــاء العمل املنزلي
ّ
ورعاية األســرة ،أو نتيجة تحولهن
نحو مجاالت أخــرى خــارج البحوث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،وهـ ــي مـ ـج ــاالت غــال ـبــا مــا
ت ـك ــون ذات قـيـمــة م ــادي ــة ومـعـنــويــة
ّ
تـ ـق ــل عـ ــن إم ـك ــان ــات ـه ــن وك ـف ــاءات ـه ــن
ّ
وطــاقــاتـهــن ،وه ــو مــا يــرتــب خسائر
ع ـلــى اق ـت ـص ــاد امل ـع ــرف ــة واالق ـت ـص ــاد
ّ
الكلي».
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هي نسبة الطالبات اإلناث
في مرحلة الدكتوراه
لكن عند االنتقال إلى العمل
ّ
يتبين وجود ّ
تسرب
في القدرات العملية
إذ تنخفض مشاركة اإلناث
في مجال التعليم
والبحث العلمي
إلى أقل من %36
ّ
وتستمر في االنخفاض
لتصل إلى ّ %21في منصب
عمادة الكليات الجامعية
و %8في منصب رئاسة
الجامعات
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ووﺳﻂ آﺳﻴﺎ

أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وأوروﺑﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺎذا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن؟

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ دﻛﺘﻮراه

ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ِﻣﻨﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗﺤﺼﻞ اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ:
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺤﻮث

ِﻣﻨﺢ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

درﺟﺎت اﻣﺘﻴﺎز
٪٣٢

٪٧٢

٪٢٦

◄ ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ »ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ«
ﻓﻬﻞ ﺳﺒﺒﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة أو ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ؟

ّ
ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻴﺪات

اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت

٥٥٪
٤٢٪

٢٧٪

٢٥٪

٤٢٪

٤٦٪

٣٢٪

١٨٪

١٦٪

١٤٪

ج٥
ج٤
ج٣
ج٢
ج١
ّ
ّ
اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  ٪٩٠ﻣﻦ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

7

ﻋﻤﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إﺿﻌﺎف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺷﻬﺎدات
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ّ
ﺗﺴﺮب
ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺒﺤﺚ
واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ

ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺮأة
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث  -اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

َّأسست ّ
منصات الشركات
الرقمية العمالقة
احتكارات َّ
جردت
منافسيها والعاملين
لديهم من أي نفوذ.
ولكن تستطيع النقابات
استخدام قانون المنافسة
في االتحاد األوروبي في
مسعاها إلخضاع هذه
الشركات
سوزان ويكسفورث
تـعـتـبــر أم ـ ــازون واحـ ــدة مــن املـنـ ّـصــات
ُ
العمالقة األربع التي تعرف اختصارًا
بـ«غافا» (وهي غوغل ،آبل ،فيسبوك،
أمـ ـ ــازون) .فــالـشــركــة هــي أك ـبــر ّ
منصة
ِّ
تـجــزئــة فــي أوروبـ ــا ،وتـحــقــق إي ــرادات
أع ـل ــى م ـ ّـرت ــن م ــن ج ـم ـيــع مـنــافـسـيـهــا
الـ ـ ـ ــ 20األكـ ـب ــر ف ــي ال ـ ـقـ ــارة .ولـ ـك ــن ،فــي
الوقت الذي حصل رئيسها التنفيذي
عـلــى  2.16مـلـيــون دوالر فــي الـســاعــة
ّ
عـ ــام ّ ،2017كـ ــان ع ـ ّلــى مــوظ ـف ـي ـهــا أن
ّ
يكونوا ُممتنني لتلقيهم الحد األدنى
الـقــانــونــي لــأجــور ال ــذي ي ـت ــراوح في
االت ـحــاد األوروبـ ــي بــن  1.42و11.27
الساعة.
يورو في ّ
عام  ،2018حققت أمازون إيرادات
ب ـ ـن ـ ـحـ ــو  210مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات ي ـ ـ ــورو
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،ب ــزي ــادة
نسبتها  %30عــن الـعــام السابق.
ول ــدى ال ـشــركــة أك ـثــر م ــن  600ألــف
ّ
مــوظــف حــول الـعــالــم .ومــع رسملة
سوقية تبلغ أكـثــر مــن  730مليار
ُ
عتبر أم ــازون واح ــدة من
دوالر ،ت ُ
ال ـشــركــات امل ــدرج ــة األع ـل ــى قيمة.
وترتفع أرباحها التشغيلية إلى
 11مليار يورو .ولكن بفضل قرار
اتفقت عليه مسبقًا مع السلطات
الضريبية فــي لــوكـمـسـبــورغ ،لم
تدفع أمــازون ضرائب على %75
م ــن إي ــرادات ـه ــا ب ــن عــامــي 2003
و.2014
ّ
إذًا على املدى الطويل ،ال يشكل
اقتصاد ّ
املنصة فقط خطرًا على
اس ـت ـق ــرار الـ ـ ــدول وم ــوازن ــات ـه ــا،
ح ـيــث ت ـج ـنــي ال ـش ــرك ــة األرب ـ ــاح
وال تدفع الضرائب ،بل ّ
يقوض
أيضًا التماسك االجتماعي .فإذا
أراد االتحاد األوروبي استعادة
ثـقــة مــواطـنـيــه ،عليه أن يضمن
توزيع العبء بشكل عادل.
ي ـقـ ّـدم قــانــون االت ـحــاد األوروب ــي
لـلـمـنــافـســة م ـقــاربــة ل ــ«تــرويــض»
هـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ـ ّـصـ ــات الـ ـعـ ـم ــاق ــة :فـقــد
أج ـ ـب ـ ــرت املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
أمـ ـ ـ ــازون ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة ّ 250مـلـيــون
يورو من الضرائب املتأخرة ،وغوغل
 12مليار ي ــورو .ولكن هــذه الخسائر
ال ـتــي تـكـ ّـبــدتـهــا خــزائــن الـ ــدول ليست
ّ
فالعمال
ســوى وجــه واحــد للمشكلة.
ّ
يتعرضون لالستغالل هم وجه
الذين
آخـ ــر ،إض ــاف ــة إل ــى إق ـص ــاء املـنــافـســن
ف ــي ال ـس ــوق ع ـبــر م ـم ــارس ــات تـجــاريــة
ُمـ ـجـ ـحـ ـف ــة ،وكـ ــذلـ ــك اآلث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـضـ ـ ّـارة
بـُـالـبـيـئــة مل ـم ــارس ــات م ـثــل الـتـغـلـيــف
امل ـ ـف ـ ــرط وإت ـ ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـل ــع الـ ـت ــي ت ـت ـ ّـم
إعادتها إلى الشركة بسبب عيب فيها.

لـ ـش ــرك ــات ال ـ ـطـ ــرف الـ ـث ــال ــث املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوردة،
وكــواحــدة مــن أكـبــر م ـ ّ
ـزودي الخدمات
ّ
عبر اإلنترنت ،وكموزعة للسلع التي
تطلب عبر اإلنترنت.
وب ـس ـبــب ن ـف ــوذه ــا ال ـك ـب ـيــر ف ــي بعض
ّ
أقسام السوق ،يعتمد تجار مستقلون
على أم ــازون لـلــوصــول إلــى عمالئهم.
وهـنــاك دلـيــل على أن أم ــازون ُتحاول
إق ـصــاء ال ـتـ ّـجــار عـبــر ن ـفــوذهــا املـطـلــق
فـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق ،مـ ـث ــل نـ ـس ــخ امل ـن ـت ـج ــات
وتخفيض األسعار.
ولـكـ ّـن الـتـ ّـجــار يـقــاومــون ،وال ـيــوم ّ
ثمة
ال ـك ـث ـيــر م ــن إجـ ـ ـ ــراءات امل ـنــاف ـســة ضـ ّـد
أمـ ـ ـ ـ ـ ــازون ع ــالـ ـق ــة بـ ـسـ ـب ــب الـ ـشـ ـك ــاوى
ّ
تتضمنها .وق ــد أطلق
الـعــديــدة الـتــي
امل ـك ـتــب ال ـف ـي ــدرال ــي األمل ــان ــي ملـكــافـحــة
االحتكار إج ـ ً
ـراء ضـ ّـد الشركة ملكافحة
االسـتـغــال عــام  ،2018وح ــذت ُسلطة
التنافس الفيدرالية النمساوية حذوه
ّ
عـ ــام  .2019ول ـك ــن م ـ ــاذا ع ــن مــوظ ـفــي
الشركة؟

استدعيت ّ
سيارات اإلسعاف
ّ 600
مرة خالل ثالث سنوات إلى
مستودعات أمازون في المملكة
ّ
المتحدة بسبب حوادث العمل

وحشية العمل بالقطعة
ن ـم ــت أم ـ ـ ـ ــازون ب ـس ــرع ــة ع ـل ــى ح ـســاب
ّ
موظفيها وأنظمة الضمان االجتماعي
ّ
فــي ال ــدول التي تأسست فيها .ووفــق
ت ـقــاريــر لـلـشـبـكــة ال ــدول ـي ــة لـلـنـقــابــات،
ت ـقــوم اس ـتــراتـي ـج ـيــات شــركــة أمـ ــازون
عـلــى الـ ُعـمــل بــالـقـطـعــة ،أو األج ــر وفــق
العمل املـنـجــز ،الــذي أقــل مــا يقال عنه
قاس ،كما أنه يجري تحت مراقبة
أنه
ٍ
دائ ـ ـمـ ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـق ـن ـيــة م ـت ـقـ ِّـدمــة

قانون المنافسة

ّ
ي ـت ـســلــح ق ــان ــون االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
َّ
ل ـل ـم ـنــاف ـســة ُ ب ـع ـق ــوب ــات م ـ ـشـ ــددة ملـنــع
ـح ـف ــة ل ـي ــس ف ـق ــط بــن
امل ـن ــاف ـس ــة امل ـج ـ ِ
الشركات بل أيضًا بني الدول األعضاء.
وتـقــوم فكرة الـقــانــون على أن السوق
ّ
املوحدة ال يمكن أن تنجح
األوروبـيــة
ّ
إل إذا التزمت األطراف بقواعد عادلة.
ونـظـرًا إلــى أن زي ــادة نـفــوذ أي شركة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ت ـس ـ ّـه ــل ع ـل ـي ـهــا تـطـبـيــق
شــروط (غير عادلة) على منافسيها،
ّ
لعمل االتحاد
تمنع املعاهدة املنظمة ُ
األوروبي استغالل املوقع املهيمن في
السوق .ومن الواضح أن دور أمــازون
الـ ـث ــاث ــي األب ـ ـع ـ ــاد  -ك ـ ـسـ ــوق وب ــائ ــع
وخدمة توصيل  -يمنحها هذا املوقع.
فهي مسؤولة عن معظم التجارة
التي تجري عبر اإلنترنت.
وم ــن خ ــال ت ــأث ـي ــرات الـشـبـكــة
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــورات الـ ـحـ ـج ــم ،ت ـ ّ
ـوس ــع
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا أك ـ ـثـ ــر
وتقصي بالتالي منافسيها
م ــن ال ـس ــوق حــام ـلــة شـعــار
ّ
«ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــز يـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــد كـ ـ ــل
شـ ـ ـ ــيء» .وه ـ ــذا أم ـ ــر قــاتــل
لـلـمـشــاركــن اآلخ ــري ــن في
ال ـســوق ولـلـعـ ّـمــال أيـضــا.
فاملوقع االحتكاري الذي
ّ
تتمتع به أمازون ّ
يسهل
عليها كسر اإلضــرابــات
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة بـ ـ ــأجـ ـ ــور
معيشية ،وذلــك من
خـ ــال تــو ّظـيــف
ع ـ ّـم ــال مــؤقـتــن
أو اس ـ ـت ـ ـق ـ ــدام
ع ـ ّـم ــال م ــن دول ذات

لوائح تنظيمية
تـ ـتـ ـمـ ـت ــع املـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
بـ ــال ـ ـخ ـ ـصـ ــائـ ــص نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ل ـل ـب ـن ـي ــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـت ـ ـيـ ــة األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
م ـث ــل الـ ـب ــري ــد والـ ـسـ ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة
واالتصاالت والطاقة .ولكن في حني
ّ
املنصات في الواليات
خضعت هذه
ّ
املتحدة واالتحاد األوروبــي لقواعد
تنظيمية صارمة لسنوات ،ال يوجد
مثل هذه القواعد في القطاع الجديد
لشركات «غافا» التي توصف أيضًا
للمنافسة»
ـ«الكبيرة» و«املـعــاديــة
ُ
ب ُ
و«امل ـ ـ ِّ
ـدم ـ ــرة
و«املـ ـس ـ ِّـبـ ـب ــة ل ـ ــإدم ـ ــان»
ُ
للديموقراطية» (تجمع باإلنكليزية
ف ــي اخ ـت ـص ــار  BAADال ـ ــذي ي ـضــمّ
األح ــرف األول ــى مــن هــذه الـصـفــات).
ومن وجهة نظر النقابات ّ
العمالية،
ه ـنــاك حــاجــة ُم ـلـ ّـحــة ل ـفـ ّـك االرت ـب ــاط
وال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،وذل ــك
ألن الـ ـفـ ـج ــوة بـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات
الكبيرة والـشــركــات األخ ــرى تتزايد
باستمرار.
ّ
ّ
ـركــز ال ـشــركــات ،ال ّ
سيما
وكــلـمــا زاد تـ
ّ
«غــافــا» ،في السوق ،انخفضت حصة
األج ـ ــور ف ــي ص ــاف ــي إن ـتــاج ـهــا .فعلى
سبيل املثال ،انخفضت نسبة األجور
ف ــي إيــرل ـنــدا بـنـسـبــة  %13ب ــن عــامــي
 2008و .2014وزادت حـ ّـصــة األرب ــاح
بــاملـعـ ّـدل نفسه تقريبًا .فنموذج عمل
ه ــذه ال ـش ــرك ــات ال يـسـمــح بــاسـتـفــادة
ّ
موظفيها من ّ
تحسن اإلنتاجية.
ّ
يتطلب تحقيق مبدأ الثروة للجميع
مـنــافـســة مـفـتــوحــة لـلـجـمـيــع .وقــانــون
املـنــافـســة ال يـمـكـنــه لــوحــده الــوصــول
إلى هذه الغاية ،فهو ال يصبح ذا صلة
ّ
إل عندما تكون الهياكل االحتكارية
ق ــد تـ ـ ّ
ـوحـ ــدت ب ــال ـف ـع ــل .وف ـ ــي ال ـع ـصــر
الــرقـمــي لــأســواق الـتــي يحصد فيها
ّ
ال ــراب ــح كـ ــل ش ـ ــيء ،ي ـجــب أن يخضع
ّ
اق ـت ـص ــاد امل ـن ــص ــات الــرق ـم ـيــة لـلــوائــح
تنظيمية قانونية .فاقتصاد النجوم
غير ّ
املروضة ينتج أمرًا واحدًا قبل كل
شيء :الكثير من الخاسرين.
Social Europe
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النفوذ في السوق

ِّ
تـ ـح ــق ــق أم ـ ـ ـ ـ ــازون إي ـ ــرادات ـ ـه ـ ــا بـشـكــل
رئيسي عبر أربع قنوات :كواحدة من
ّ
ـجــار الـتـجــزئــة عـبــر اإلن ـتــرنــت،
أك ـبــر تـ ّ
وك ـم ـش ــغ ــل ألكـ ـب ــر م ـت ـجــر إل ـك ـت ــرون ــي

للمراقبة.
ّ
للعمال تغطية مسافات تصل
يمكن
إل ـ ــى م ــا ب ــن  16وّ 20ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا فــي
وتحمل  50طنًا من ال ـ ُّـرزم في
الساعة
ّ
اليوم .ويتوقع منهم التعامل مع 300
ُرزمة في الساعة ،ما يجعل نيل قسط
ّ
حتى الذهاب إلى ّ
الحمام
من الراحة أو
أمـرًا صعب املـنــال .ونظرًا إلــى حــوادث
العمل أو الحمولة الزائدةّ ،
تم استدعاء
ّ
سيارات اإلسعاف ّ 600
مرة خالل فترة
ثالث سنوات إلى مستودعات أمازون
ّ
فــي اململكة املــتـحــدة ،حيث أبـلــغ %87
من ّ
العمال أنهم يعانون من آالم ُمزمنة
في مفاصلهم.
مــن الــواضــح أن أم ــازون تـنــاور فــي ما
ه ــو ُم ـم ـكــن قــانــون ـيــا :ف ـمــن أج ــل كسر
ّ
ّ
ً
اإلضـ ــرابـ ــات ،ت ــوظ ــف ع ـ ّـم ــاال مــؤقــتــن.
ّ
وغــالـبــا مــا تـقــلــص إجـ ــراءات الحماية
إلــى أدن ــى مـسـتــوى .ومــن خــال إدراج
نفسها في اتفاقيات (أجــور) جماعية
وف ـ ــق الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ــذي ي ــائ ـم ـه ــا أك ـث ــر،

تختار الشركة أدنى تعريفة جماعية
ُممكنة .وتحقيقًا لهذه الغاية ،تتظاهر
بأنها شــركــة نقل وشـحــن فــي أملانيا،
بينما تعمل في فرنسا كتاجر صغير.
ونظرًا إلى كون أمازون ال ّتدفع أجورًا
ّ
تـغــطــي نـفـقــات املـعـيـشــة ،نــفــذت نقابة
ّ
العمال األملانية إضــرابــات فــي مواقع
ّ
عدة في الثاني من أيار/مايو املاضي،
ُ ّ
متخذة نموذجًا لها اتفاقية جماعية
م ــع أمـ ـ ــازون ح ــول األج ـ ــور ودوام ـ ــات
العمل وساعاته ،طرحت ّ
للمرة األولى
فـ ــي عـ ـ ــام  .2018ونـ ـجـ ـح ــت ال ـش ـب ـكــة
الدولية للنقابات في تأسيس تحالف
أم ــازون العاملي التابع للشبكة الــذي
ّ
يغطي  14دولة.

ّ
أجور متدنية.
ّ
ّ
لــذلــك ،تـحــث الـنـقــابــات العمالية على
استخدام إجراءات مكافحة االستغالل
ال ـتــي ي ـنـ ّـص عـلـيـهــا ق ــان ــون املـنــافـســة
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ل ـص ــال ـح ـه ــا .فــامل ـفــوض ـيــة
ت ـج ــري م ـس ـحــا ف ــي الـ ـس ــوق لـتـحــديــد
املـ ـم ــارس ــات ال ـت ـعـ ّـس ـف ـيــة الـ ـت ــي ت ـقــوم
ّ
ب ـهــا ال ـش ــرك ــة .وإذا ع ـث ــرت ع ـلــى ّأدل ــة
ك ــاف ـي ــة ،س ـ ــوف تـ ـب ــدأ إج ـ ـ ـ ـ ً
ـراء بـحــقـهــا
ي ـت ـيــح ألطـ ـ ــراف ثــال ـثــة ف ــرص ــة تـقــديــم
تـعـلـيـقــاتـهــم .ف ـهــواجــس ال ـع ـ ّـم ــال مثل
تطبيق االت ـفــاق الـجـمــاعــي الصحيح
أو امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ف ـ ـتـ ــرات الـ ــراحـ ــة،
لديها طابع مرتبط بقانون املنافسة.
ف ــامل ــادة  102م ــن ق ــان ــون تـنـظـيــم عمل
االتحاد األوروبي ،تحظر على الشركة
اكـتـســاب امل ـيــزة التنافسية مــن خــال
ف ــرض ظـ ــروف ت ـجــاريــة غـيــر ُمنصفة
ع ـلــى ال ــاع ـب ــن اآلخ ــري ــن ف ــي ال ـســوق
(بما فــي ذلــك الـعـ ّـمــال واملستهلكون)،
وذل ــك فـقــط عـبــر نـفــوذهــا فــي الـســوق.
وفي هذه الحاالتّ ،
يتم فرض عقوبات
تصل إلى  %1من مبيعات الشركة في
ال ـعــالــم .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك يـمـكــن أن
تطلب املفوضية ّ
تعهدًا بتفكيك أجزاء
ّ
معينة من الشركة.

آريس ــ كوبا

سـ ـ ـ ــوزان ويـ ـكـ ـسـ ـف ــورث :رئ ـي ـس ــة وحـ ــدة
فــي الـقـســم األوروبـ ــي والــدولــي فــي اتـحــاد
النقابات األملانية الفيدرالية .شغلت سابقًا
م ــوق ــع م ـس ـت ـشــارة قــانــون ـيــة واق ـت ـصــاديــة
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى ل ـل ـشــؤون األوروبـ ـي ــة في
غرفة العمل النمساوية.

