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التورط يف  املخاطرة بسمعتها عرب  املوارد يف عيون الرشكات، تصبح  تفوق أمهيته استخراج 
ممارسات من شأهنا أن تشّوه صورهتا العاملية خماطرة لن تعود عليها بالفائدة.

انظر أيضًا: االستثامر األجنبي املبارش؛ االستغالل؛ اإلمربيالية؛ التجارة احلرة؛ العوملة.

ملزيد من املطالعة:

Richard J. Barnet and John Cavanagh, Global Dreams: Imperial Corporations and the 
New World Order (New York: Simon and Schuster, 1994); Paul N. Doremus [et al.], 
The Myth of the Global Corporation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998); 
Richard Falk, Predatory Globalization: A Critique (Cambridge: Polity Press, 1999); 
David C. Korten, When Corporations Rule the World (West Hartford, Conn.: Kumarian 
Press; San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 1995); Peter Schwartz and 
Blair Gibb, When Good Companies Do Bad Things: Responsibility and Risk in an Age 
of Globalization (New York: John Wiley, 1999), and John Stopford, “Multinational 
Corporations,” Foreign Policy, no. 113 (Winter 1998).

  (Communism) ال�سيوعية
جرى تفسري هذا املبدأ بطرائق عدة، فمنهم من رأى فيه فلسفة سياسية، أو نظامًا فاضاًل، 
أو نظام قواعد سياسية واقتصادية، أو فلسفة تارخيية، ومنهم من رأى فيه أيديولوجيا تغيريية 
العالقات  دارسو  ومال  الليربالية.  والديمقراطية  الرأساملية  مع  كبري  حد  إىل  تتعارض  ثورية 
 )1991  -  1917( السوفيايت  لالحتاد  الرسمية  األيديولوجيا  أنه  عىل  إليه  النظر  إىل  الدولية 

وللصني )1949 حتى اآلن(.

ُتشتق هذه العبارة من كلمة »كوميونيس« اليونانية ومعناها »امُللك للجميع«. ونظريًا، 
بالتساوي،  أعامهلم  مردودات  األفراد  بواسطتها  يتقاسم  بطريقة  الشيوعي  املجتمع  تنظيم  تم 
قدر  عىل  بالتايل  ويستهلكون  لدهيم،  توافر  ما  األفراد  فيقدم  مشرتكة،  بملكيات  ويتمتعون 
حاجاهتم، ويعامل بعضهم بعضًا بعدل ومساواة من دون أي متييز عىل صعيد اجلنس أو العمر 
األمر  األفراد؛ وكذلك  مراقبة  القرسية من أجل  الدولة  إىل سلطة  فام من حاجة  أو اجلنسية، 
إىل  داٍع  الليربالية. وما من  الرأساملية  املجتمعات  يطبع  الذي  االكتسايب  الترصف  إىل  بالنسبة 
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القول إن هذه الرؤية مل جيِر يومًا تطبيقها عمليًا بصورة كاملة. وعىل الرغم من ذلك، نجحت 
بعض اجلامعات الريفية الصغرية يف العيش عىل هذا النحو مظهرًة )للشيوعيني عىل األقل( أن 

اإلنسان قادٌر عىل العيش مع أخيه اإلنسان يف وحدة سياسية متناغمة. 

وخالفًا للمعتقد الشائع، مل يكتب كارل ماركس عن ميزات جمتمع شيوعي متطور إال 
قلياًل؛ إذ كان مهتاًم بفهم طبيعة الرأساملية والقوى التارخيية التي من شأهنا أن تؤدي إىل إلغاء 
امللكية اخلاصة. لكنه قال إنه يف جمتمع شيوعي من املمكن أن يطارد املرء احليوانات يف الصباح 

ويصطاد السمك بعد الظهر ويريب املاشية يف املساء ويتحاور مع اآلخرين بعد العشاء.

ثم  ومن  عرش،  التاسع  القرن  يف  منظمة  حديثة  سياسية  قوة  بصفتها  الشيوعية  بدأت 
أصبحت أيديولوجيا شاملة يف أوائل القرن العرشين. وُيعزى جزء كبري من نجاحها إىل جهود 
»حزب  دور  بتطوير  يتمثل  وممارستها  الشيوعية  النظرية  يف  األكرب  إسهامه  كان  الذي  لينني 
الطليعة« األسايس؛ إذ قادت جمموعة الثوار املهرة هذه يف وقت الحق الثورة قدمًا. وقد يمثل 
إذ  الربوليتاريا.  أو  العامل  الفعلية كونه هييمن موقتًا عىل طبقة  العامل  الطليعة مصالح  حزب 
كانت مهمته تعليم العامل وتنظيمهم وبالتايل قيادهتم خارج وجودهم املستلب وغري الراسخ 

يف ظل الرأساملية. 

ُأتيحت للينني فرصة ترمجة أفكاره إىل أعامل يف روسيا بعد نجاحه يف الثورة البلشفية يف 
ترشين األول/أكتوبر 1917. وعىل الرغم من ذلك، عندما صار حزب الطليعة يف السلطة، 
مارس سلطة دكتاتورية قاسية جدًا يف ذلك الوقت. باإلضافة إىل أن لغة الثورة العاملية التي 
رّوجها االحتاد السوفيايت أثارت عداء قادة الدول الرأساملية وأقلقتهم. ومما ال شك فيه أيضًا 
البيض« يف  بـ«الروس  إىل من عرفوا  انضموا  الذين  أن األمريكيني والفرنسيني والربيطانيني 
احلرب التدخلية ضد البالشفة يف الفرتة املمتدة بني عامي 1918 و1919 كانوا معنيني هبذا 
األمر كثريًا. وقد يعود معظم عداء احلرب الباردة بني االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة إىل 

هذه احلقبة من تاريخ األمريكيني والسياسة األوروبية اخلارجية. 

مل تعلن القيادة السوفياتية حاجتها إىل نرش الشيوعية يف العامل وحسب، بل عملت أيضًا 
ومّولت  ناشط،  بشكل  أوروبا  يف  العاملية  النقابية  واحلركات  الشيوعية  األحزاب  دعم  عىل 
مع  كبري  تسلح  سباق  يف  وانخرطت  الالتينية،  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  يف  الثورية  النشاطات 
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الغرب. كان القادة السوفيات يف أوقات من احلرب الباردة خيتارون كلامهتم عندما يتحدثون 
االحتاد  من  كل  كان  ذلك،  ومع  والرأساملية.  الشيوعية  بني  السلمي  التعايش  إمكانية  عن 
السوفيايت والصني يمثل هتديدًا خطريًا للقيم الغربية من وجهة نظر العامل الغريب. اليوم، وبعد 
اهنيار الشيوعية كأيديولوجيا شاملة، تبدو إمكانية حتقيق نظرة ماركس الطوباوية بعيدة جدًا 

بقدر ما كانت عليه يف أواخر القرن التاسع عرش. 

أنظر أيضًا: احلرب الباردة؛ الرأساملية؛ عدالة التوزيع؛ هناية التاريخ.
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