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احلظ يف �أن ي�ؤخذ يف االعتبار .و َت َت�ض َّمن هيمنة الر�أ�سمالية
ْ
مرتبطي ب�����ص��ورة وث��ي��ق��ة؛ فالرتويج
اجل��دي��دة مظهر ْين
الأي��دي��ول��وج��ي لثقافة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة اجل��دي��دة ي�تراف��ق مع
�ضعف التجمعات ال��ت��ي ميكنها االح��ت��ج��اج عليها .و َت�سعى
الإدارات اجلديدة �إىل ممار�سة �سلطتها على الأُجَ َراء وخلق
�إحباط مرتبط با�ستحالة التعبري؛ مما يفقدهم العزمية
والكرامة ،وحتويل الأُجَ �� َراء املنظم �إىل �أطفال عرب خمتلف
تقنيات اال�ستنفار التي تكون �أبعد ما تكون عن احليادية،
عرب خطوات معينة ومدرو�سة (���ص73:و .)74و�أي�ضا بروز
ظاهرة �أخرى ُت ِّ
بي االحتقار �إزاء �شركات متعهدي العمل؛
م��ن خ�لال الف�صل ب�ين ع��امل�ين :ع��امل ال�� ُع�� َّم��ال الر�سميني،
وع��امل عُ�� َّم��ال اخل��دم��ات؛ حيث يف�صل عمال اخل��دم��ات عن
العمال الأ�سا�سيني يف �أوقات الطعام واخلروج والنقل ،وهذا
يحول دون التوا�صل وي�شجِّ ع على جهل الآخر.
 الدميقراطية والهُويات اجلماعية:يف الق�سم الثاين من الكتاب الذي ُو�ضعتْ له امل�ؤَ ِّلفة عنوان
«ال��دمي��ق��راط��ي��ة ت��ق��وم ب��ه��ج��وم م�����ض��اد» ،اف��ت��ت��ح��ت��ه بف�صول
نظرية عن العمل اجلماعي الدميقراطي؛ من عدة زوايا:
من املنظور املارك�سي ،ومن املنظور الر�أ�سمايل ،ولكن يبدو
�أ َّن ه��ذه الف�صول التمهيدية لهذا الق�سم مُتعلقة مبدخل
تاريخي �أك�ثر م��ن كونها تتناول ل َّ��ب امل��و���ض��وع ال��ذي ُتريد
التو�صل �إليهُ ِّ .
وتبي بداي ًة -يف الفكر املارك�سي مثالُ -يكن
ُّ
� ْأن يكون امل�ش ِّغل اجلماعي ه��و امل��واج��ه ل��ر�أ���س امل��ال ،مب��ا �أنَّ
امل�صنع ك َّله �صار ي�ؤ ِّلف �إن�سانا واحدا .وهذا طبعا هو املنظور
املارك�سي للعمل اجلماعي .ولكن لقد َّ
حطم تنظيم العمل
اجلديد ال�شروط املادِّية للتفكري بالت�ضامن على الطريقة
املارك�سيةَّ ،
وحط َمت القاعدة املادية لهذا اجل�سم االجتماعي
املوحد؛ من خالل بناء وحدات وظيفية �صغرية يتم عزلها
َّ
ع���ن ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����ض ب����أه���داف الإجن�����از امل�����ايل ،ف��ي�تراج��ع
ال�شعور بالتعاون.
ك��م��ا ت�ستعر�ض ���س��امل��ون مُ��ق�ترح لآن ف���ور وج���اك ران�سيري
لتكوين ال�� ُه��وي��ة العمالية ودواف���ع الن�ضال .فهم ي��رون �أ َّن
ال امل��ح��رك وال امل�صلحة الطبقية ك��اف��ي��ان لتف�سري �شعور
االنتماء �إىل جت ُّمع ما .فكانت الدوافع الأخالقية حا�سمة
خ�لال ف�ترة ن�سبية ق�صرية يف بداية القرن التا�سع ع�شر.
ل��ق��د �أ���ض��ف��ى ت���أك��ي��د ال����ذات وال��رغ��ب��ة يف �أن ي��ع�ترف ب��امل��رء
بح�سب قيمته احلقيقية ورف�����ض االح��ت��ق��ار ُب��ع��دا �أخالقيا
على الن�ضاالت االجتماعية يف هذه املرحلة ،ومع ذلك تقول
�إ َّن التقنيات الإداري���ة اجلديدة ت�ضعف الأ�س�س الأخالقية
ملج َّمع عمل ينا�ضل من �أجل االعرتاف.
كما ُت��ق��دِّم املُ���ؤ ِّل��ف��ة نقد ب��والين للر�أ�سمالية اجل��دي��دة ،من
خالل �إ�شارته �إىل ن�شوء الفا�شية يف بداية القرن الع�شرين
التي اعتمدت على نظام ال�سوق ،و�أ َّن تقييد الفعل االجتماعي
وي��دي��ه ورج��ل��ي��ه ي�����ؤدي �إىل ال��دول��ة ال�����س��ل��ط��وي��ة ،فينح�صر
َّ
ويتعطل كليا حني ينح�صر بني ف َّكي كما�شة نظام
املجتمع
ال�سوق املن�ضبطة ذاتيا من جهة ،واحلالة ال�سلطوية بزعم
املحافظة على النظام م��ن جهة �أخ���رى .كما ي���ؤدي تدمري
التنوع االجتماعي �إىل ِّ
ح�ض املجتمعات على البحث يف مكان
ما وراءها هي نف�سها عن الو�سائل التي مل يعد تفعيلها يف
و�سطها.
 الدفاعات الذاتية للدميقراطية:ويتم َّثل �أول ِرهَ��ان �أم��ام الدميقراطية يف ره��ان الإن�سانوية

مل��ن��اف�����س��ة ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل���دي���دة؛ م��ن خ�ل�ال امل��راه��ن��ة على
التنوع االجتماعي يف امل��ي��دان االقت�صادي عرب لوائح فعل
متنوعة ،كما ي���ؤدي االجت��اه الإن�سانوي �إىل حتديد امليدان
االق��ت�����ص��ادي؛ ف��ال��غ��اي��ات ال�سيا�سية والأخ�لاق��ي��ة ه��ي التي
ي��ج��ب �أن حت���دد امل��ك��ان ال����ذي ي��ح��ت��ل��ه ال��ن�����ش��اط ذو ال��ه��دف
االقت�صادي يف حياة املدينة التي تو�سع �-إىل ما ال نهاية-
الف�ضاءات العامة ،والتي ُيكن � ْأن تنت�شر فيها الن�شاطات
امل�ستقلة ال��ف��ردي��ة منها واجل��م��اع��ي��ة .وتو�سيع الف�ضاءات
ال��ع��ام��ة وم��ي��دان احل��ري��ة ،وي��ق��وم احل��ل امل��ق��دم على خف�ض
تدريجي للعمل ذي الغاية االقت�صادية الذي كان ميكن � ْأن
ي�سمح للن�شاطات امل�ستقلة � ْأن ت�صري هي الغاية.
�أمَّا بالن�سبة للجانب ال�سيا�سي -بو�صفه جزءا رئي�سيا من
�أدوات الدفاع الدميقراطية -ف���إ َّن املُ�ؤ ِّلفة تعتمد على �آراء
الفيل�سوفة الأمل��ان��ي��ة حنة �آرن����دت ال��ت��ي ت��رى �أن ال�سيا�سة
يف ال�����س��اب��ق م��ن��ذ �أر���س��ط��و ق��د ح��اول��ت � ْأن حت��ف��ظ ج��وه��ره��ا
م��ن اال���س��ت��غ��راق يف العملية احل��ي��وي��ة ،ول��ك��ن ح�ين ���ص��ارت
احلاجات املادية ق�ض َّي ًة عامة ،وخرج االقت�صادي من املجال
اخل��ا���ص ،و�أق��� َّر املجتمع التنظيم ال��ع��ام للعملية احليوية،
انتهى ال�سيا�سي ب���أن وج��د نف�سه وق��د ُك�� ِّل��ف بالقيام بعمل
غري م�سبوق ،ليقوم يف خدمة �إع��ادة �إنتاج احلياة ،و�إر�ضاء
احلاجات ،وهذا قطيعة هائلة مع الفكر القدمي.
وت ِّ
���ب�ي�ن خ��ت��ام��ا �أ َّن احل���اج���ة الآن ج����اءت يف ظ���� ِّل ال��ه��ج��م��ة
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي؛ لإي���ج���اد ف��اع��ل�ين ن��ق��اب��ي�ين ،مل��واج��ه��ة
الإ�سرتاتيجيات الإداري��ة اجلديدة ،و�إع��ادة �إن�شاء ف�ضاءات
دميقراطية يف العمل.
 الأدوات الفاعلة للدميقراطية يف الدفاع عن نف�سها:ُت ِّ
بي املُ�ؤ ِّلفة �أ َّن هناك �أدات�ين فاعلتني يف يد الدميقراطية
حلماية نف�سها؛ الأوىل :العمل النقابي وتطوير �آلياته يف
البيئة وال��ظ��روف اجل��دي��دة ،والأخ����رى :ظ��ه��ور م�ؤ�س�سات
اقت�صادية خمتلفة ،وهي تلك امل�شروعات ال�صغرية والأ�صغر
التي بد�أت تغزو العامل ك َّما ونوعا.

ففي اجلانب الأول ،يُحاول النقابيون بناء ف�ضاء دميقراطي
حول فعلهم اخلا�ص بهم يعود �إليهم؛ ذلك لي�س من �أجل
دم��ق��رط��ة امل���ؤ���س�����س��ات ب��ق��در م���ا ه���و جت��دي��د ط���رق التعبري
ال��ع��م��ايل وال��ن��ق��اب��ي .وم��ن �أج���ل �إع����ادة اب��ت��ك��ار عملية ميكن
ل�ل�أُجَ �� َراء اعتبارا منها ت�صوُّر �أنف�سهم بو�صفهم مواطنني
يف الف�ضاء ال��دمي��ق��راط��ي ال���ذي كونته املنظمات النقابية
وال���ذي ي��دخ��ل يف مناف�سة م��ع ال��ف�����ض��اء االق��ت�����ص��ادي ال��ذي
كوَّنته املن�شاة .فيتم االع�تراف ب��الأُجَ �� َراء بو�صفهم فاعلني
كاملي الفاعلية ،و�إعطاء الكلمة جمددا للعمال واالعتماد
على ه��ذه الكلمة اجلماعية من �أج��ل العمل على ال�صعيد
النقابي؛ فتقود القيم الدميقراطية على ه��ذا النحو �إىل
ت�أويل �آخر لـ«اال�ستقالل الذاتي».
وم��ا ُتب ِّينه املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أ َّن النقابات ت�ستطيع الإ�سهام يف �إع��ادة
الكرامة املفقودة؛ فحني ي�شعر الأُجَ �� َراء ب�أنف�سهم معزولني
ومرغمني وخا�ضعني و�صامتني وط ِّيعني ،ميكن لكالمهم
�أن يقا َل يف امليدان العام و�أن يكون فيه م�سموعا �أكرث .وهو
م��اال يتو�صل �إليه العنف �أب��دا .وه��ذا ما ت�شبه فيه املُ�ؤ ِّلفة
مع الن�ضال ال�سلمي �ضد احلكومات امل�ستبدة متاما؛ حيث ال
ي�ؤدي العنف �إىل نتيجة �إيجابية (���ص ،)169:فنجد املُ�ؤ ِّلفة
ت�ؤكد على ما ت�سمية دمقرطة املمار�سات النقابية.
وت��ق��ول املُ����ؤ ِّل���ف���ة �إ َّن ت���أث�ير ال�����ش��رك��ات مُ��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات
ُّ
يقل على املجتمع وي�صري ن�سبيا؛ ب�سبب زي��ادة امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية املتو�سطة وال�صغرية وانت�شارها ومنوها ب�شكل
كبري ،وبن�سبة �أكرب مما ت�ستوعبه امل�ؤ�س�سات الكربى؛ حيث
�سمحت امل�شاريع ال�صغرية لظهور نوع من التنوع االجتماعي
الذي َّ
مت خنقه يف املن�ش�آت الكربى ،يحفزه االبتكار والإبداع؛
لإن�شاء تنوع اجتماعي يف االقت�صاد؛ من خالل التعاونيات
وال�شركات التعاونية وما ي�شبهها �أو ما ت�سميه باالقت�صاد
االجتماعي الذي تع ِّرفه ب�أنهُ :ن ُظم حقوقية ومبادئ عمل
مت ِّيزها عن املن�ش�آت الر�أ�سمالية؛ فغايته مُك َّر�سة خلدمة
الأع�����ض��اء ب��دال م��ن ال��رب��ح ،وا�ستقالل ذات��ي يف الإدارة ،مع
وج��ود رق��اب��ة دميقراطية للأع�ضاء مبعزل ع��ن ر�أ����س امل��ال
(�����ص185 :و .)186وه���ي ت���رى �أ َّن ه���ذا االق��ت�����ص��اد ي��ح��رك
املجتمع م��ن داخ��ل��ه ويعمل على �سحب الب�ساط م��ن حتت
تلك ال�����ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة اجلن�سيات ال��ت��ي تخنق االقت�صاد
واحلريات.
�إذا كان هُناك من ت�سا�ؤل ختامي نابع من هذا الكتاب ،فهو
ع��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي ر َّك����زت عليها يف خمتلف ج��وان��ب
الكتاب :هل هي دميقراطية ال��دول� ،أم تلك الدميقراطية
املتعلقة بفاعلية منظمات املجتمع امل���دين فح�سب داخ��ل
ال��ن��ق��اب��ات واالحت������ادات؟! �إذ مل ت��ر ِّك��ز ب�شكل ج��وه��ري على
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة ل�ل�أن��ظ��م��ة ب��ق��در م��ا ك���ان ال�ترك��ي��ز على
دميقراطية امل�ؤ�س�سات و�أثر ذلك على العمال والأُجَ َراء.
---------------- ال���ك���ت���اب« :الإم��ب�راط����ور َّي����ات اجل����دي����دة :ه���ل ه���ي ن��ه��اي��ةالدميقراط َّية؟».
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«الإمرباطور َّيات اجلديدة :هل هي نهاية الدميقراط َّية؟» ..لآن �ساملون
ُم َّمد املحفلي *
ح َ
ني َخ َرج �إىل العلن كتاب فران�سي�س فوكوياما «هاية التاريخ ..والإن�سان الأخري» يف بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ف�إنَّ الر�أ�سمالية حينها كانت تعلن للعامل �أنَّها النموذج
خا�صة بعد �أنْ كانت قد حققت �سيطرتها التا َّمة �إثر حربها الباردة مع ال�شيوعية التي انهارت �أواخر
الأكمل للب�شر ،وبو�صف دميقراطيتها النموذج الذي ينبغي �أنْ َي ُع َّم العاملَّ ،
الثمانينيات .ت�ضع املُ�ؤ ِّلفة �آن �ساملون هذه احلقبة ذاتها التي �أعلن فيها فوكوياما نهاية التاريخ بداية حقبة جديدة؛ حيث بد�أتْ تت�شكَّل �إمرباطوريات مالية جديدة ،ال ت�سيطر
�سيط ُر على ال�سيا�سة واالقت�صاد واحلياة ب�صورة �شاملة ،و ُت�شكِّل تهديدا حقيقيا للدميقراطية التي ر�أى فيها فوكوياما النموذج الكامل للب�شرية.
على ال�سوق فح�سب ،بل بد�أتْ ُت ِ
وكتاب �آن �ساملون ي�سعى لك�شف �أدوات تلك الإمرباطوريات اجلديدة املتم ِّثلة يف ال�شركات الكربى متعدِّ دة اجلن�سيات والعابرة للقارات ،وال�صناديق املالية الكربى للم�ضاربة،
وكذلك بيان رد فعل الدميقراطية حلماية نف�سها ،كما �أنَّه -كما تذكر يف مقدمتها للقارئ العربي -ي�سعى ملواجهة ما ي�س َّمى بالوحدة املطلقة ،رائية �أن َّ
احلل يتم َّثل يف �إعادة
تهتم ب�إقامة م�ؤ�س�سات حتفظ التنوع االجتماعي �ضدَّ �شياطني التوحيد ،وتفرت�ض برناجما طموحا وذا نف�س طويل.
�صياغة م�شروعات للحاكمية ُّ

��ب�ين املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أ َّن الت�سعينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ك�شفتْ
وت ِّ
ع��ن وج��ود �إم�براط��وري��ات م��ال�� َّي��ة ت�سعى لتثبيت مكانها يف
مواجهة الثوابت الدميقراطية ،و ُتذ ِّكر مبا قام به �صندوق
كانتوم يف بريطانيا ال��ذي هاجم العملة الربيطانية لي�س
لك�سب مادي فقط ،و�إمنا لك�سب انت�صار �إمرباطورية مال َّية
على الدميقراطية؛ حيث ي�ستطيع الفعل اخلا�ص � ْأن ي�ؤ ِّثر
يف م�سار �أمَّ���ة ،و� ْأن ُت��رغ��م ال���دُّ ول و�سيا�ساتها االقت�صادية
والدميقراطية على اخل�ضوع لنزوات ال�سوق ،وهنا َّ
يتبي
كيف �أ َّن تلك الدميقراطية -التي �أ�شار �إليها فوكوياما ب�أ َّنها
نهاية التاريخ -قد م َّثلت حتوال خطريا يف حركة التاريخ،
مبعنى �إعادة التاريخ عرب تنا�سل جيل جديد من الر�أ�سمالية
�أو كما ت�س ِّميها �آن �ساملون بالليربالية اجلديدة.
 تق�سيم الكتاب:ُت َق ِّ�سم املُ���ؤ ِّل��ف��ة الكتاب �إىل ق�سمني؛ يت�ض َّمن الق�سم الأول
�ستة ف�صول خم�ص�صة للحديث عن تلك الإم�براط��وري��ات
اجل��دي��دة ،وكيف ميكن لعدد حم��دود م��ن ال�شركات املالية
العابرة للقارات والقوميات � ْأن ت�ستعمل �أدوات��ه��ا املختلفة
لل َّتوجه نحو الفردانية ،من خالل عدد من الإجراءات التي
ت�ستهدف خلق ف�����ض��اءات اقت�صادية ،م��ت��ج��اوزة االل��ت��زام��ات
االج���ت���م���اع���ي���ة ،وه����ي ب���ذل���ك حت�����اول �إ����ض���ع���اف ال�ت�راب���ط���ات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ع��م��ال ،م���ن خ��ل�ال خ��ف�����ض الأج�������ور وزي�����ادة
العاطلني ،وجتزئة الكيانات االحتادية والنقابية ،وت�شتيتها،
وال��ع��م��ل ع��ل��ى من����وذج ج��دي��د م��ن الإدارة ي��ق��وم ع��ل��ى ن��ظ��ام
الف�صل بني العمال على �أ�س�س خمتلفة� .أما الق�سم الآخر،
يخت�ص بدرا�سة مالمح دفاع
فيت�ض َّمن �ستة ف�صول �أي�ضا،
ُّ
الدميقراطية عن ذاتها ،عرب حماولة احلفاظ على التنوع
وامل��ن��اف�����س��ة ب��ال��ره��ان��ات الإن�����س��ان��ي��ة �أم���ام ال��ره��ان��ات ال��ف��ردي��ة
ل��ل��ي�برال��ي��ة اجل���دي���دة ،وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ال��غ��اي��ات ال�سيا�سية
والأخالقية وتو�سيع الف�ضاءات العامة وف�ضاء احلريات،
والبحث عن و�سائل جديدة للعمل النقابي يف ظل الو�ضع
الإداري اجل��دي��د ،و�أخ��ي�را ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة االقت�صاد
االجتماعي القائم على التعاونيات والت�شجيع على العمل يف
امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية.
و� ْإن كان التق�سيم قد وازن -يف الظاهر -بني ق�سمني� ،شغل
اجلزء الأول منه بف�صوله ال�ستة احلديث عن �إمرباطوريات



امل���ال اجل���دي���دة ال��ت��ي حت���اول ت��غ��ي�ير ال�����س��ي��ا���س��ة واالق��ت�����ص��اد
ب��ن��اء ع��ل��ى ن��زع��ات ف���ردي���ة ،والآخ�����ر ال����ذي و���ض��ع��ت��ه املُ���ؤ ِّل��ف��ة
ل��ل��ح��دي��ث ع��ن م���ب���ادرة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال���دف���اع ع��ن نف�سها،
يف ف�صول �ستة �أي�����ض��ا ،ف����إ َّن امل�لاح��ظ �أ َّن الق�سم ال��ث��اين قد
�أُثقل بهيمنة اجلزء الأول مرة �أخ��رى؛ حيث �سيطر و�صف
خماطر تلك الإمرباطوريات على الدميقراطية �أك�ثر من
�سيطرة رد الفعل الوقائي للدميقراطية نف�سها ،كما �أخذ
التنظري التاريخي م�ساحة �أو�سع �شملت ف�صوال �أو بع�ضها.
يف ح�ين ك��ان ال��ق��ارئ ب��ان��ت��ظ��ار �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات عملية ِّ
تبي
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة � ْأن ت��داف��ع ع��ن نف�سها يف ظ�� ِّل
ه��ذه الإم�براط��وري��ات العابرة ل��ل��ق��ارات ،وال��ع��اب��رة ل�ل��أدوات
التقليدية يف ال�سيطرة على االقت�صاد وال�سيا�سة ،ومن ث َّم
ُت�صبح متح ِّكمة يف ت�شكيل املجتمعات وف��ق نزعات الأف��راد
املتحكمني بتلك الإمرباطوريات.
 �إمرباطوريات جديدة:وعلى الرغم من وجهات النظر على الر�أ�سمالية بحد ذاتها،
ف�إ َّن املُ�ؤ ِّلفة مل تنظر �إىل الأمر على �أ َّن الليربالية اجلديدة
امتداد -يف الأ�صل -للر�أ�سمالية ،ف�إ َّنها ت�ستدرك هذا الأمر
وت��ق��وم بالتمييز ب�ين ال��ل��ي�برال��ي��ة وال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة،
فالليربالية -بح�سب منظورها -تنادي ب�سيادة حكم ال�شعب،
والليربالية اجل��دي��دة ت��ن��ادي ب�سيادة امل�ستبد؛ حيث يكون
املنتج مواط ًنا �أي�ضا ،تبعا لل�سيا�سة العامة التي يطالبون
فيها بف�صل االقت�صاد ع��ن ال�سيا�سة (�����ص24:و ،)25ولكن
رمبا يكون هذا التفريق غري ذي جدوى؛ حيث ميكن النظر
�إىل �أن هذا تطور طبيعي النحراف يف نظام اقت�صادي كان
عليه �أن يحد َِّث نف�سه ،باالنطالق من احلاجات املجتمعية ال
حاجات الفرد التي ع َّززتها الر�أ�سمالية.
وعن امل�ؤ�س�سات العمالقة التي ُت�ش ِّكل �أ�سا�س الإمرباطوريات؛
ف��ق��د ب����د� ْأت ال�����س��ي��ا���س��ة ال��دول��ي��ة جت��اه��ه��ا وب�����ص��ورة وا���ض��ح��ة
بداية منذ العام 2000؛ حيث ظهر التحوُّل على امل�ستوى
ال���دَّويل متمثال يف �إ���ص��دار الأمم املتحدة ق��ائ��م ب���أك�ثر من
مائة كيان اقت�صادي ع��امل��ي ،وك��ان��ت ه��ذه امل��رة الأوىل التي
تقوم فيها الرثوة ك�أداة مقارنة ُيكن �أن ي�ؤدي لتقدير قوة
كيان �سيا�سي مبقيا�س؛ حيث َّ
مت ت�صنيف الدول �إىل جانب
ال�شركات ،وه��ذا ير�سخ فكرة �إمكان مقارنة �إمرباطوريات

اقت�صادية مع دول ،كما يقبل باملواجهة بني تلك الكيانات
والدول.
وبروز مثل هذه املن�ش�آت العمالقة مل يكن م�ستقال ،بل برز
معها م��ا ت�س َّمى «ج��م��اع��ات ال�ضغط»؛ حيث َّ
مت ر�صد �أك�ثر
من ع�شرين �أل��ف جماعة �ضاغطة ل��دى جمل�س ال��ن��واب يف
الواليات املتحدة؛ من �أجل �أكرث من ع�شرين �ألف من�ش�أة.
ويف ال��ع��ام  ،2005و���ص��ل��تْ ن��ف��ق��ات �أت��ع��اب ج��م��اع��ات َّ
ال�ضغط
واال���س��ت�����ش��ارة حل�����س��اب ج���وج���ل �إىل ن�����ص��ف م��ل��ي��ون دوالر،
وخ�ص�صت مايكرو�سوفت ت�سعة ماليني دوالر للجماعات
ال�ضاغطة .وكذلك التدخل يف احلمالت االنتخابية ،وهذه
املمار�سات تثقل الدميقراطية ،ولكن يف ه��ذا اخل�صو�ص،
�أمل يكن م��ن قبل م��وج��ودا م��ا يُ�سمى «ج��م��اع��ات ال�ضغط»
�أو «اللوبي» ال��ذي يخدم م�ؤ�س�سات معينة حتى قبل ظهور
هذه املن�ش�آت الر�أ�سمالية احلديثة؟ �أمل تكن امل�ؤ�س�سات ذاتها
فاعلة ،ولكنها تختفي وراء ال���دول؟ رمب��ا املتغري م��ن هذا
اجلانب هو �أ َّن هذه املن�ش�آت �صارت �أكرث �شفافية وقدرة على
احل��رك��ة ،ورمب��ا ���ص��ارت بع�ض ال��دول تختفي خلفها ولي�س
العك�س كما كان.
 خماطر الإمرباطوريات:ُت��وج��ز املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أه�� َّم املخاطر التي ت�ش ِّك ُلها الإم�براط��وري��ات
اجلديدة على امل�ستوى االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي.
فمع الأزمة املالية يف العام 2007م ،ت�ضاعف عدد العاطلني
عن العمل يف العامل ،كما انخف�ضت م�ستويات الأجور .و َّ
مت
جتزئة الكيانات النقابية واالجتماعية داخل امل�ؤ�س�سات عرب
منهج مدرو�س من قبل الر�أ�سمالية اجلديدة يتع َّر�ض لها
الأُجَ ����� َراء ب�شكل مبا�شر ع�بر �إع���ادة تنظيم م�ستمر يهدف
لت�شتيتيهم و�إرب��اك��ه��م؛ مم��ا ُي��زع��زع عمل ال��ف��رق ،يقطعون
ما�ضي العمال عن حا�ضرهم.
��ب�ين املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أ َّن ه��ن��اك �آث���ارا خ��ط�يرة على ق���درات الفعل
و ُت ِّ
اجلماعي ب�سبب التفريد والتناف�س الداخلي و�إعادة الهيكلة
امل��ت��ك��ررة وال��ت��غ��ي�يرات ال��دائ��م��ة ،وف�����ص��ل دوائ����ر اخل��دم��ات،
وحرك َّية العمال ،وفقدان العالمات ،وحمو الهوية الثقافية،
وزع��زع��ة قيمة امل��ه��ن��ة ،و�إ���ض��ع��اف ت��ق��دي��ر ال����ذات يف زع��زع��ة
جت��م��ع��ات ال��ع��م��ل .؛ ي�شعر الأُجَ ������ َراء -يف ه���ذا ال��ظ��رف� -أ َّن
كالمهم ال ميكن �أن يُ�صغى �إليه ،و�أ َّنه ال ميلك �إال القليل من

