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تسعى للحد من استثمارات شركاتها في اخلارج

استحواذ الصني على شركات التقنية يثير قلق األوروبيني
جلـــأت أملــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا إلــى 
املفوضية األوروبــيــة للحيلولة دون قيام 
مستثمرين أجانب بعمليات استحواذ غير 

مرغوب فيها على شركات أوروبية.
وبحسب “األملانية”، فقد ذكــرت مجلة 
“دير شبيجل”، في عددها الصادر أمس، 
ــرة االقتصاد  أن بريجيته تسيبريس وزي
األملانية، أرسلت خطابا إلى رئيس املفوضية 
األوروبــيــة جان-كلود يونكر على خلفية 
تنامي مساعي الــصــني لــاســتــحــواذ على 
شركات تقنية أوروبية. وطالبت تسيبريس، 
في اخلطاب، الــدول األوروبية برفض مثل 
تلك الصفقات أو تقييدها بشروط، موضحة 
أنــه ال يــجــوز السماح بتلك الصفقات إذا 
كــان هناك تدخل من الــدولــة القادمة منها 
االســتــثــمــارات عبر حتفيز أو دعــم إبــرام 
صفقات االستحواذ أو عــرض أسعار غير 

واقعية إلبرامها.
ورغــــم تقييم تــدفــق رؤوس األمــــوال 
األجنبية في اخلطاب بأنه “تطور إيجابي” 
من ناحية املبدأ، أشارت الوزيرة إلى أن هناك 
ــادي اجلانب “من قبل  “رصدا لتركيز أح
الصني” على الشركات التقنية والتكنولوجيا 
املتطورة منذ فترة طويلة، وذلــك في ضوء 
استراتيجية الصني 2025 التي وضعتها 

احلكومة الصينية”.
وتــهــدف هــذه االستراتيجية إلــى دعم 
الصناعات الصينية، وأشار اخلطاب إلى أن 
“السوق الصينية في املقابل ال تزال مغلقة 
أمــام االستثمارات األوروبــيــة في كثير من 

املجاالت”.
ــاد  ــرة مبنح دول االحت ــوزي وطــالــبــت ال
األوروبي حقوقا إضافية للتدخل في مواجهة 

االستحواذات غير املرغوب فيها، وذكــرت 
املجلة، استنادا إلــى مسؤولني في وزارة 
االقتصاد األملانية، أن مساهمات الشركات 
الصينية في أملانيا زادت على نحو كبير 
أخيرا. وبحسب البيانات، فقد بلغت حاالت 
املساهمة الصينية في السوق األملانية 21 
حالة منذ بداية العام اجلاري، بارتفاع يزيد 
على الضعف مقارنة بنفس الفترة الزمنية 

من العام املاضي.
مــن جهة أخـــرى، فرضت الصني قيودا 
مــشــددة جــديــدة تــســتــهــدف اســتــثــمــارات 
الشركات الصينية في اخلــارج، اذ منعتها 
من العمل في عدد كبير من القطاعات، مثل 
النوادي الرياضية والفنادق ودور السينما 

والعقارات والترفيه.

وبعدما شجعت فترة طويلة عمليات 
الشراء التي تقوم بها شركاتها في اخلارج، 
غيرت بكني فجأة خطابها أواخــر 2016، 
ــواذ “غير  ــح ــت ــن عــمــلــيــات االس ــذرة م ــح م
العقانية”. وأعلنت احلكومة الصينية أن 
“االستثمارات في اخلــارج التي ال تنسجم 
مع الدبلوماسية الصينية للتنمية السلمية، 
والــتــعــاون ذي املنفعة املتبادلة وتنظيم 
االقتصاد الكلي، ستخضع لقيود”، مشيرة 

إلى أنها تريد “تفادي املخاطر”.
وأضافت احلكومة الصينية أن “الشركات 
الصينية لن تستطيع من جهة أخرى القيام 
مبزيد من االستثمارات في البلدان أو املناطق 
الــتــي تشهد حــروبــا، أو تلك الــتــي ال تقيم 

عاقات دبلوماسية مع الصني”.

ومينع التوجيه احلكومي االستثمارات 
ــى مصالح الباد  الــتــي ميكن أن تــســيء إل
وأمنها، وأشار خصوصا إلى إنتاج املعدات 
والتكنولوجيا العسكرية “غير املسموح 

بها” واألفام اإلباحية وألعاب القمار.
ـــذا اإلعـــــان بــعــد دخــــول جــاو  ــي ه ــأت ي
جيشينج رجل األعمال الصيني في رأسمال 
نــادي ثاوثمبتون اإلجنليزي لكرة القدم، 
وتقول الصحافة البريطانية “إن عائلة جاو 
استحوذت على 80 في املائة من احلصص 
بنحو 200 مليون جنيه استرليني “220 

مليون يورو”.
وجذب عدد كبير من النوادي األوروبية 
ــــوال آتية  ــوات رؤوس أم ــن مــنــذ ثـــاث س
مــن الــصــني: فــي إسبانيا “أتلتيكو مدريد 
ــي بريطانيا  وبــرشــلــونــة اإلسباني”، وف
ــا، وويـــســـت بــرومــفــيــتــش  ــي “أستون ف
ومانشستر سيتي” وفــي فرنسا “سوشو 
وأوكسير”، وفي إيطاليا “إنترميانو وإي 
سي ميانو”. واشترت مجموعات صينية 
كبيرة كذلك في أوروبــا والواليات املتحدة 
حصصا في مصارف وفنادق واستوديوهات 
ودور سينما، لكن الصني تنظر بعني القلق 
ــذه االســتــحــواذات التي تتسبب في  ــى ه إل
مديونية هائلة تهدد النظام املالي الصيني، 
في حني يجري التحقيق في استحواذات 

جرت بقروض عالية املخاطر.
ــات يسمح فقط باالستثمارات التي  وب
ــي مجال  تــدعــم االقــتــصــاد احلقيقي أو ف
التكنولوجيا املتطورة، وبالنتيجة تراجعت 
االستثمارات الصينية في اخلارج بنسبة 46 
في املائة في النصف األول من 2017 إلى 48 

مليار دوالر.

مصنع في الصني

أعلنت لويزا أورتيجا املدعية 
العامة الفنزويلية السابقة أنها 
متلك أدلـــة على تـــورط الرئيس 
نيكوالس مادورو ودائرته الضيقة 
في فضحية الفساد الكبرى املتعلقة 
بشركة اإلنـــشـــاءات البرازيلية 
“أوديربريشت”. وكانت شركة 
“أوديربريشت” قد اعترفت بدفع 
مئات املايني من الــدوالرات كرشا 
للفوز بعقود فــي 12 بــلــدا منها 
فنزويا، وهي فضيحة هائلة كان 
لها وقــع على الطبقة السياسية 
في كل أمريكا الاتينية، لكن لم 
تظهر أسماء أي من املتورطني في 
فنزويا. وبحسب “الفرنسية”، 
ــرت أورتيجا التي عزلت  فقد ذك
مــن منصبها بعد أن حتولت إلى 
ـــــادورو أن  ــة رئــيــســة مل ــارض ــع م
الرشا وجــدت طريقها هناك حتى 
القمة، مضيفة خال لقاء للمدعني 
العامني في أمريكا الاتينية في 
املكسيك شاركت فيه عبر الهاتف 
“إنهم مصابون بالقلق واخلوف 
ــا منــلــك كل  ــن ــم يــعــلــمــون أن ــه ألن
التفاصيل حول التعاون والكميات 
ــاص الــذيــن حتــولــوا إلى  ــخ واألش
ــاء، وأن التحقيقات تشمل  ــري أث
ــــــادورو ودائـــرتـــه  ــوالس م ــك ــي ن

الضيقة”. ولــم تــذكــر أورتيجا 
املــكــان الـــذي كــانــت تتصل منه، 
لكن مسؤولني كولومبيني أكــدوا 
أن النائبة الــعــامــة الفنزويلية 
املقالة لويزا اورتيجا هربت من 
العاصمة الفنزويلية كــاراكــاس 
إلــى كولومبيا، بعد ساعات على 
جتريد اجلمعية التأسيسية التي 
أقالتها مطلع )أغسطس(، البرملان 
من سلطاته. وتتعرض أورتيجا 
الضطهاد مستمر في فنزويا، حيث 
اقتحمت الــقــوات األمنية منزلها 
كــمــا أصــــدرت الــســلــطــات مــذكــرة 
اعتقال بحق زوجها، وهــو محام 
حتول أيضا إلى معارض ملادورو. 
وقالت: “رأينا كيف تفسخت كل 
املــؤســســات فــي فــنــزويــا، وكيف 

هجروا حكم القانون، وحتولوا 
إلى مروجني حلكومة شمولية”، 
مشيرة إلى أنهم يعيشون وضعا 
صعبا فــي فــنــزويــا، وأضــافــت: 
“نحاكم ويسيطر علينا بساح 
اجلوع واملرض. إنه صراع إليجاد 
الطعام والدواء في بلدنا. احلكومة 
حتــاول أن حتكم الناس بواسطة 
الفقر”، كما أدانت معاملة احلكومة 
لها ولعائلتها وأصدقائها، وقالت 

“أتعرض الضطهاد ممنهج”.
وبعد اجتيازها جزيرة أروبــا 
فــي البحر الــكــاريــبــي،: “وصلت 
أورتــيــجــا برفقة زوجــهــا النائب 
جيرمان فيرير إلى كولومبيا، وفق 
ما جــاء في بيان ألجهزة الهجرة 

الكولومبية.

فضيحة الفساد في »أوديربريشت« 
البرازيلية قد تطول الرئيس الفنزويلي

مقر شركة أوديربريشت

آسيا .. أكبر منتج للطبقة الوسطى في العالم خالل سنوات
يتوقع أن جتمع منطقه آسيا وحدها 60 
في املائة من الطبقة الوسطى العاملية خال 
السنوات القليلة املقبلة، وذلك وفقا لدراسة 
أعدها مصرف “بيجيه جاالن” أحد أكبر 

املصارف السويسرية.
ــرة في  ــف ــط ـــإن ال ووفــقــا لــلــدراســة، ف
االستهاك اآلسيوي بدأت تظهر مامحها 
حاليا في عديد من فرص االستثمار املوجه 

إلى هذه الطبقة اآلخذة في النمو السريع. 
ففي القرن التاسع عشر، جعلت الثورة 
الصناعية االقتصاد أكثر تعقيداً، ولم 
تــتــوقــف احــتــيــاجــات الــعــمــال املتعلمني 
واألفــضــل تدريباً عن النمو، ما أدى إلى 
ظهور طبقة اجتماعية جديدة، ال تنتمي 
إلى فئة “النخبة” وال إلى تلك “العاملة 
املُرَهقة”، واحتير في تصنيفها وتسميتها، 
حــيــث متـــت تسميتها أوال، بالطبقة 
“املعتدلة” ثم “الطبقة العاملة العليا”، 
لكن اسمها سيصبح فــي نهاية املطاف 
“الطبقة الوسطى”، دون أن يعلم أحد في 
ذلــك الوقت أن منو االقتصاد وازدهـــاره 
سيكون مقترناً بنمو هذه الطبقة، والعكس 

بالعكس.

ــدت الــدراســة أنــه كنتيجة منطقية  وأك
ظهرت محال “هارودز” في لندن، و”بون 
بري” في باريس لتقدم نفسها كأفضل 
ملٍب للطلب املتزايد من الطبقة الوسطى 
اجلديدة من أي وقٍت مضى، مبينة أنه في 
ظاهرة مماثلة، إلــى حد مــا، لهذه املتاجر 
الكبيرة حدثت في آسيا منذ عدة سنوات، 
وهي في تسارع متزايد اآلن. فاملشهد تغير 
لكن التاريخ يعيد نفسه، حتى إن كان في 

مكان آخــر، حسب تعبير دراســة املصرف 
بعنوان “آسيا، املنتج العاملي األول للطبقة 

الوسطى”.
وذكرت الدراسة أنه بعد احلرب العاملية 
الثانية، أدت نهضة الطبقة الوسطى إلى 
ــدد أكبر مــن األســر املعيشية اجلديدة  ع
التواقة إلى االستهاك، ومن أجل استغال 
هذا الطلب املتنامي، عاد املنتجون إلى منطق 
تخفيض التكاليف واألسعار، باللجوء إلى 

سياسة “نقل موقع اإلنتاج أينما كان، طاملا 
حقق ذلك مزيداً من األرباح”. 

ـــه املــنــتــجــون إلـــى منطقة آسيا  واجت
ــادئ، الــتــي وفـــرت شــروطــاً  ــه واحملــيــط ال
كافية للوفاء مبتطلبات شركات الصناعات 
التحويلية الغربية. بعد ذلك، سيؤدي نقل 
ــداث تغيير عميق في  اإلنتاج هــذا إلــى إح
البلدان التي رحبت بهؤالء الصناعيني: 
األثـــر االجتماعي واالقــتــصــادي مطابق 
ــا في أوائــل القرن  لألثر الــذي كان ألوروب
ــر سنوات  العشرين. ولــم يستغرق األم
عديدة لرؤية ارتفاع الطبقة املتوسطة في 

بعض بلدان آسياـ  احمليط الهادئ.
وبسبب زيــادة مستدامة بنسبة 5 في 
املــائــة ســنــويــاً، على األقـــل، فــي “الطبقة 
البرجوازية الصغيرة”، “حسب التعبير 
الفرنسي للطبقة الوسطى”، وفــقــاً ملا 
تؤكده إحصاءات منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، فإن منطقة آسيا ستمثِّل 60 
في املائة من الطبقة الوسطى العاملية في 
غضون سنوات قليلة، واليوم، تقف النسبة 
عند 40 فــي املــائــة “فقط”، حسبما قاله 

املصرف في دراسته.

الطبقة الوسطى تعتمد على القارة اآلسيوية

ــى اجلـــانـــب اآلخـــر  ــل ــن ع ــك ل
ــراد  ميكن أن يساهم وجـــود أف
العائلة في اإلدارة في مضاعفة 
التحديات، وفيما يلي 6 حتديات 
تواجهها الــشــركــات العائلية 
وطرق التغلب عليها وفًقا لتقرير 

“إنتربرينيير”.
تشير “جينيفر جاكسون” 
نائبة مدير التطوير في شركة 
 ”Hungry Howie’s Pizza“
أن مشاركتها القيم املوجهة 
للمجتمع مــع والـــدهـــا املــديــر 
التنفيذي يعطي الشركة ميزة 

تنافسية. 
- إال أنها تؤكد أنه قد يكون من 
الصعب عليها وضع احلدود حني 

تعمل مع شخص حتبه.  
-  حــني عـــادت “جاكسون” 
للعمل في الشركة العائلية عام 
2012 أصرت على وضع حدود 
ــا أثناء  ــده فــي عاقتها مــع وال
العمل، فحني كــادت أن تخرج 
مــحــادثــة بينها وبـــني والــدهــا 
مــن اإلطـــار املهني إلــى اإلطــار 
الشخصي، طلبت منه االتصال 
بــهــا بــعــد الــعــمــل ملناقشة ذلــك 
ـــادرت مكتبه، لضمان عدم  وغ
اختاط األمور ببعضها البعض.

2 - أن تعرف دورك
- حني يعمل زوجــان مًعا قد 
يــتــجــاوز أحــدهــمــا حـــدود عمله 

ويتدخل في وظيفة اآلخر.
 - من الــضــروري أن يتمسك 
كــل شخص بـــدوره فــي العمل، 
مع حتديد وقت فراغ في جدول 

العمل لاسترخاء سوًيا.
ــك على حماية   - يساعد ذل
ــت العمل وعـــدم تــدخــل أحد  وق
األطراف في وقت العمل اخلاص 

باآلخر. 
3 - رؤية األمور من وجهات 

نظر مختلفة

- يــقــول “ألون أوزيري” 
ــــس ملــخــبــز  ــــؤس ـــك امل ـــري ـــش ال
“Ozery” إن الــكــثــيــر من 
األشخاص حذروه من مشاركته 
العمل مع أخيه “جاي أوزيري” 
بسبب كثرة املشكات التي قد 

تنتج عن ذلك.
 - يــشــيــر “ألون” أنــهــمــا 
يختلفان فيما بينهما في بعض 
األوقــات، لكنهما في نهاية األمر 
يحترمان آراء بعضهما البعض، 
ويقدران وجهات النظر املختلفة 

لكليهما.
4 - جتنب مشاعر االستياء

- يشير “يوجن لي” املدير 
الــتــنــفــيــذي ومـــؤســـس شــركــة 
“The Flame Broiler” إلى 
أن أهــم نصيحة توجه ألي فرد 
من العائلة يرغب في العمل في 
الشركة هي عدم القيام بأي شيء 
يتسبب فــي مشاعر االستياء 
ويؤثر على العاقات الشخصية.
 - يتبع “يونغ” “طريقة 
الشطيرة” وتنطوي على النقد 
البناء مــن خــال التركيز على 
نــقــاط الــقــوة، ثــم التركيز على 
املجاالت التي حتتاج إلى تطوير، 
ثــم ذكــر النقاط اإليجابية مرة 

أخرى، لضمان عدم مضايقة أي 
شخص.

5 - االستمتاع ببعض املرح
- يقول “بن أربيب” وزوجته 

“متارا” اللذان
ميتلكان شركة للمشروبات 
 ”Rebel Kitchen“ الصحية
إنهما غالًبا ما يواجهان املشكلة 
التي يقع بها العديد من رجال 
األعمال، وينسيان احلصول على 

بعض أوقات املرح.
 - يحاول الزوجان حل هذه 
املشكلة عبر تخصيص وقــت ال 
يتحدثان خاله في العمل، وعدم 

أخذ كل األمور على محمل اجلد.
6 - التواصل

ــي الــشــركــات  ــن اخلــطــأ ف - م
العائلية التفكير بأن أفراد العائلة 
يعرفون بعضهم البعض بشكل 
جيد، وحتًما سوف يعرفون ما 
يفكر بــه أي شخص فيهم، فقد 
يكلف ذلك الشركة كثيًرا، وميكن 

أن يضر بالعاقات األسرية.
  - قبل بدء العمل مًعا ينبغي 
أن يعبر كل فرد من أفراد العائلة 
عن توقعاته بوضوح تام، حتى 
ال يكون هناك أي مجال حلدوث 

سوء تفاهم.

6 حتديات تواجه الشركات العائلية وكيفية التغلب عليها

الشركات العائلية تواجه صعوبات كبيرة

جدل في »منظمة التجارة« إزاء قانون صيني يقيد الفضاء اإللكتروني
قالت مجموعة من الدول األعضاء في منظمة 
التجارة إن قانوناً صينياً جــديــداً حــول أمن 
الفضاء اإللكتروني مُيكن أن مينع الشركات 
األجنبية من العمل في الصني، وإنــه ينتهك 
القانون التجاري الــدولــي، لكن الصني ردت 
على تلك الدعاوى واالتهامات بأنها متلك احلق 
الشرعي حلماية مواطنيها من تهديدات الشبكة 

العنكبوتية.
ــاع ملــجــلــس اخلـــدمـــات في  ــم ــت وخــــال اج
جنيف ُعِقد في 14 و15 متوز )يوليو( املاضي 
حول العوائق الفنية أمام التجارة، أوضحت 
ــوان،  ــاي ــان، وكــوريــا، وت ــاب ــي أســتــرالــيــا، وال
والواليات املتحدة أن القانون الصيني اجلديد 
يهدف إلى إعطاء احلكومة املركزية سيطرة 
أكثر مباشرة على شركات اإلنترنت العاملة 
في الباد، ومن ثم منع التدفق احلر للبيانات، 
وبهذا ينتهك بنود املعاملة الوطنية الــواردة 
في اتفاقية منظمة التجارة حول التجارة في 

اخلدمات.
وُيلزم القانون الصيني حول أمن الفضاء 
اإللكتروني، الذي دخل حيز النفاذ في األول من 
حزيران )يونيو( 2017، الشركات و”مشغلي 
الهياكل األساسية للمعلومات احليوية” على 
خزن بياناتها في مراكز التخزين اإللكترونية 
“سيرفيرز” املوجودة في الصني، داخل حدود 
الصني، كما يضيف قيوداً أمنية جديدة على 

الــشــركــات مثل شــركــة “أمازون دوت كوم 
كوربوريشني”، وشــركــة “مايكروسوفت 

كوربوريشني”. 
وترى الوفود الغربية أن التشريع ال يتضمن 
تعريفاً واضحاً لـ “مشغلي الهياكل األساسية”، 
وهــي ليونة ُتتيح إدراج عديد مــن األعمال 
التجارية في التعريف، وطلبت بعض الوفود 

مزيدا من الوضوح من اجلانب الصيني. 

ــزم الــقــانــون أيــضــاً شــركــات خدمات  ــل وُي
املراسلة الفورية وغيرها من شركات اإلنترنت 
مــطــالــبــة املــســتــخــدمــني بتسجيل أسمائهم 
احلقيقية ومعلوماتهم الشخصية، لكن مع 
ــق بــفــرض حظر على استخدام  منحهم احل
أسمائهم وعناوينهم ألغراض جتارية، وأيضاً 
احلق في عدم الكشف عن هوياتهم، وأن تكون 
أسماؤهم احلقيقية مجهولة متاماً ألغــراض 

االستخدام التجاري، ومنحهم احلق في حجب 
أسمائهم عن االتصاالت عبر اإلنترنت، متى ما 

رغبوا.
وبحسب الوفد الصيني فإن التشريع يهدف 
إلى حماية األمن الوطني، ومحاربة التهديدات 
املتزايدة من اإلرهــاب اإللكتروني والقرصنة، 
وهو يتقيد بلوائح منظمة التجارة، وأن تنفيذه 
يجري بطريقة مفتوحة وشفافة، موضحا أن 
تلك التدابير ال تستهدف أعضاًء محددين، وال 
مُتيِّز ضد املنتجات األجنبية األخرى، وهي تزيد 
من ثقة املستهلكني الذين يحبون، بطبيعتهم، 
توفير شبكات ومنتجات آمنة. وقال املندوب 
الصيني “إن القانون الصيني األول حول أمن 
الفضاء اإللكتروني يسعى إلــى حتقيق عدة 
أهداف، بينها: زيادة اخلصوصية الشخصية 
على الشبكة العنكبوتية، وتعزيز أمن الشبكة، 
وحــمــايــة البنية التحتية احلــيــويــة لتقنية 
املعلومات واالتصاالت، وتقييد نقل البيانات 
الشخصية والتجارية، مؤكدا أن بنود القانون 
تهدف إلى حماية مصالح اجلمهور، وهو حق 
دائــم مكفول مت منحه لكل عضو من أعضاء 
منظمة التجارة. وأوضح املندوب الصيني، أن 
املادة 14 من اتفاقية التجارة العامة “جات” 
حتتوي على استثناء يسمح ألعضاء منظمة 
ــراء تــراه ضرورياً  التجارة أن تتخذ “أي إج

حلماية مصاحلها األمنية اجلوهرية”.

قبل 30 يوماً من بداية األلفية الثالثة، وحتديداً شعار منظمة التجارة
في الثاثني من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1999، 
أُعلن اندماج شركتي النفط األمريكيتني “إكسون” 
و”موبيل” ليظهر للوجود أكبر شركة نفط مدرجة في 

العالم، واألعلى من حيث اإليرادات آنذاك.
 فقد كان مجموع إيــرادات الشركتني خال األشهر 
التسعة األولى من عام 1998 حوالي 119 مليار دوالر، 
وهو ما يتجاوز 115 مليار دوالر حققتها أكبر شركة 
في العالم في ذلك الوقت “جنرال موتورز”.  صنفت 
الصفقة التي قدرت قيمتها بأكثر من 75 مليار دوالر 
من قبل احملللني كأكبر اندماج صناعي في التاريخ، 
وجتاوزت حينها صفقة اندماج “بريتش بتروليوم” 
مع “أموكو” األمريكية في صفقة قدرت بنحو 48.2 
مليار دوالر.  ومتخض هــذا االنــدمــاج عن ما يعرف 
اليوم بشركة “إكسون موبيل”، وهي الكيان التجاري 
ــة لصنف فــي املرتبة الـ21 ضمن  ــذي لــو كــان دول ال
أكبر االقتصادات في العالم من حيث الناجت احمللي 

اإلجمالي. 
ولكن يوجد للشركة األمريكية ذائعة الصيت تاريخ 
غير مروي، وحكايات غير معروفة بالنسبة لكثيرين 
تقف وراء جناحها وحفاظها على مكانتها بني الكبار 
منذ فترة طويلة، يرويها الكاتب األمريكي “ستيف 
كول” في كتابه “إمبراطورية خاصة- إكسون موبيل 

والقوة األمريكية”.
ـــوراء، أثــنــاء فترة  ــرون إلــى ال  - بالرجوع عــدة ق
االستعمار األوروبي ألكثر من منطقة في العالم، جند 
أنــه كانت هناك العديد من الكيانات التجارية التي 
تتمتع بنفوذ أكبر من العديد من احلكومات الغربية. 
فــكــان مبــقــدور كيانات مثل شــركــة الهند الشرقية 
ومنافستها شركة الهند الهولندية الشرقية إرسال 
سفن حربية وجيوش خاصة بهما لاستياء على 

ثروات ومصادرة أراض.
 - بعد قرون من اليوم، من املرجح أن يجد املؤرخون 
أثناء دراستهم لعصرنا احلالي شركات نفط متعددة 

اجلنسيات تلعب دوراً مشابهاً، غير أن الطريقة التي 
يعيدون بها تشكيل العالم الــيــوم ليس عــن طريق 
االستعمار، وإمنا بالبحث عن النفط والغاز في أماكن 
ــال القطران  أكثر خــطــورة: حتــت احمليطات وفــي رم
الكندية وفي املياه القطبية الهشة بيئياً الذي أصبح 

سها الوصول إليه مع تقلص الغطاء اجلليدي.
- الصورة التي يرسمها “ستيف كول” لـ”إكسون 
ـــول حــجــم تلك  ــر بـــأرقـــام كــثــيــرة ح ــزخ موبيل” ت
اإلمبراطوية. ففي النصف األول من عام 2011 بلغت 
أرباح الشركة 21.3 مليار دوالر، بينما حصل رئيسها 
التنفيذي السابق “لي رميون” عند تقاعده في عام 
2005 بعد إدارتها ملدة 12 عاماً على حزمة مكافآت 

تبلغ 398 مليون دوالر.
 - لذلك ليس من املستغرب امتاك “إكسون موبيل” 
واحدة من أهم وأكثر جماعات الضغط )لوبي( تأثيراً 
في واشنطن، والتي تضم أعـــداداً كبيرة من أعضاء 
مجلس الشيوخ السابقني واملساعدين التشريعيني 
وغيرهم من املسؤولني الرسميني البارزين. ومبرونة 
حتسد عليها تقوم الشركة األمريكية بتغيير تركيبة 
هذا اللوبي على أساس من يسيطر على الكوجنرس: 

دميقراطيون أو جمهوريون.

إمبراطورية »إكسون موبيل«..  حملات 
من تاريخ غير مروي لقوة أميركية ناعمة

مقر إكسون موبيل

أعلنت شركة بيبسيكو مؤخرا أنها ستعيد 
ــرح مــشــروب )كريستال  لفترة مــحــدودة ط
بيبسي( الــذي اشتهر في التسعينيات لكن 
الشركة األمريكية ليست أول من يعيد أحد 

منتجاتها بعد غياب. 
ــى املــاضــي ظهر كـــأداة تسويق  الــشــوق إل
استراتيجية وفعالة في الفترة األخيرة وفي 
ـــاري يــعــرض مــوقــع )بيزنيس  التقرير اجل
إنسايدر( مجموعة منتجات شهيرة عادت 

ألرفف العرض بعد اختفائها فترات طويلة. 
Crystal Pepsi 1 - كريستال بيبسي

- انتشرت كريستال بيبسي على نطاق 
ــدة فـــي مطلع  ــح ــت ــــع فـــي الـــواليـــات امل واس
التسعينيات لكن عددا ال حصر له من املنتجات 

املقلدة أغرقت السوق مبشروبات الصودا. 
- أعادت بيبسيكو رسميا الصودا القدمية 
في الصيف املاضي ومــن املقرر ظهورها في 
األســواق “للمرة األخيرة” في أغسطس/ آب 

اجلاري. 
 Coca-Cola 2 - كــوكــا كـــوال ســيــرج

Surge
- طرحت شركة كوكاكوال منتجها سيرج 
فــي الــعــام 1996 ملنافسة مــاونــن ديــو الــذي 
ــواق في  تنتجه بيبسي لكنها رفعته من األس

العام 2003.
ــح على  ــاج ــج جتــريــبــي ن ــام ــرن  - بــعــد ب
“أمازون” أعادت الشركة تقدمي املنتج في عدد 

من املتاجر املنتقاة في العام 2015.
 - أعادت الشركة املنتج لألسواق بعد حركة 
ضخمة على اإلنترنت تسمى )حركة سيرج( 
Surge Movement دعت الشركة لطرحه 

مرة أخرى باألسواق. 
3 - نوكيا 3310

- هاتف نوكيا 3310  كان واحدا من أفضل 
األجهزة النقالة مبيعا على اإلطاق وجتاوزت 

مبيعاته 126 مليون وحدة في أنحاء العالم.

ــــــش.إم.دي جلوبال  ـــررت شــركــة إت  - ق
احلاصلة على ترخيص نوكيا إعــادة تصنيع 
نوكيا 3310 في العام اجلــاري، وكان اجلهاز 

القدمي ظهر في األسواق في العام 2000.
 - شركة فوكسكون التي تصنع آيفون هي 

نفسها التي ستنتج 3310 اجلديد. 
4 - جيم بوي

  Game Boyانتشر جــهــاز جيم بوي -
أللعاب الفيديو الذي أنتجته شركة )نيتندو( 
في التسعينيات واكتسب شهرة كبيرة حتى 

بلغت مبيعاته 118 مليون وحدة.
 - اختفى اجلــهــاز فــي الــعــام 2003 لكنه 
سيعود مجددا في سبتمبر/ أيلول بعد أن 
أقدمت شركة )ريترو-بت( Retro-Bit على 

خوض جتربة إعادة طرحه مجددا لألسواق. 
5 - بوالرويد 

ــة بـــوالرويـــد لتصنيع  ــرك ــدت ش ــه - ش
اإللكترونيات صعودا وهبوطا خاصة منذ 

ظهور الكاميرات الرقمية واضطرت للتقدم 
بطلب إلشهار إفاسها مرتني من قبل في عامي 

2001 و 2009 لكن ال تزال قائمة حتى اليوم.
 - في العام 2009 أعادت بوالرويد الكاميرا 
الكاسيكية )ون ستب( OneStep التي كانت 
أفضل كاميرا مبيعا في الواليات املتحدة في 

العام 1977.
 - باعت الشركة الكاميرا التي طرحت منها 

عددا محدودا بسعر 450 دوالرا. 
Mad Libs 6 - مادليبس

- في العام 2009 أدركــت شركة بنجوين 
Penguin لبرمجيات الكمبيوتر أن لعبتها 
القدمية تصلح في األلفية اجلــديــدة وقــررت 

تعديلها ليصبح تطبيقا تفاعليا.
 - أعـــادت الشركة تعديل التطبيق مرة 
أخرى في العام 2014 وقالت  إنه مت تنزيله من 
اإلنترنت 5.5 مليون مرة في الفترة بني 2009 

وحتى 2015.

منتجات عاملية تعود لألسواق بعد غياب طويل


