مائة عام على استشهاد "نسر الثورة" – روزا لوكسمبورغ – احللقة الثانية

الدكتور صالح ياسر
الطريق اىل النظرية  /أو بواكري النظرية اإلقتصادية لروزا لوكسمبورغ
البد من اإلشارة ،في البداية ،الى ن روزا لوكسمب ورغ جسىد نفااراىا اإلصادىا ية فىي أربعم أمبمال
أساسي  " :تطمور النمعام م الببلكم ال ولعديم "  " ،إصمح إتتبمام أث رمور " " ،ممدل الم
اإلقتنما السياسم " " ،وتمراك رأ البممال " (مم العدممد الب ما ) ،اى ا افىافة الى نأخىا ن ى نصى
ناخية .ما يهبعا في ا ه الحلقة او تقديم أ ض ماثى لعأخىا االصادىا ية االيايىية الاىي سم د ظهىور
أخ روزا لوكسخبورغ االام ونعني به " تراك رأ البال ".
املبحث األول:

األعمال اإلقتصادية املبكرة :مفهومان إسرتاتيجيان يف احلركة العمالية البولندية
كا " تطور النمعام م الببلكم ال ولعديم " نو مبم إقتنما لى وزا لوكسىخبورغ ،واىو بخثابىة
أطروح م ملبي م افعىىع أنهىىا فىىي زيىىور (سويسممرا) أىىا  7981وحدىىلع فىىي فىىو ها أل ى رجىىة
الدكاوراه في العلو اإلصادا ية ،وتم نشرها في الي زك (الخانيا) بعد أا من مناصشاها .وكخا او معلو فإ
إن ثمما األط وحىىة وموىىخونها كانىىا م ى تب ين بشىىا وبيىىض الدىىلة بالوفىىً ال ى كىىا يىىا دا فىىي الحرك م
العبالي ال ولعدي  .في حين كا أخلها األ الخويو  " :إصح إتتبمام أث رمور ؟ " م تب ىا بالوفىً
ال كىا يىا دا فىي الحركم العباليم املبانيم  .والشى ن الاحاليى اإلصادىا ية الىوار ة فىي اى ا الااىا ،
وك ل في " البيليشا والعسكر " ،تحا ماانا مهخىا ،وتاخاىً بأاخيىة كبيى ة بالنسىبة لاشىا نر يىة تى اكم
رنس الخا الاي صاغاها لوكسخبورغ.

ابرز االشكاليات التي تضمنها كتاب " تطور الصناعة يف اململكة البولندية "
حاو صا ة الب وليااريا الابي ة في بولعدا تايي العلم الثىور  ،ال بقىي – األمخىي ،للرى و البولنديىة،
وإمت روا بأنه من الو ور مدث التخل أن ت اث اإلنافافة .وصد شخدوا ،حين اك ،بىأ مهبم ال بقىة
العاملة البولندية ال تاعلض بإأا ة بناء اياقع بولندا ،بى باحقيىض الثىورة اإلجاخاأيىة ،واصامىة معاخىً بىدو
اياغع وال أس  .ومن نج تدريب ا ا الهدف العهائ  ،كا ياعىين ألى الب وليااريىا البولنديىة فىي تلى
الفا ة ،بإأاقا ام ،ن تو ر ك الش وط الخخانة للنوا من نج تحقيىض األاىدا الق يبىة .نمىا فىي روسميا
الدينري فقد كا الا ييخة مخالفة :الع ال من أت اإلطاح بالدينر.
وبحسب ا ه الا ييخة من الافاي  ،فإ امهداف العرضي (الدوميم ) مانىع مىن حجمب الهمدف الط دم
واإلبتعا من الثور اإلشتراكي  ،وأ صلع في الوصع نفسه تدفية اإلف ها القومي.

وارتباطا بافا العارو نيا وليا واألمخية األول  ،حيث إنهارت بإنع ا اجاخاأي فىي رويىيا ،كىا ألى
الح كة العخالية الوليدة في الخخلاة البولندية ن تكيمف الخفهىو اإليىا اتيعي للرى و الخاغيى ة .وفىي اى ه
الفا ة حاول الليب اليو الب جوازيو التسرب ال الح كة العخالية ،كخا انرم اإلشا اكيو القوميو ال ين
كانوا يناخو ال ما يسخ بـ  ،Zetال واحد من بعث منرخىا ناشى ة فىي الخخلاىة البولنديىة " ،الوحىدة
العلخية " الاي صبلع ب نامعهم.
 ،صاغ معخوأة من الخهاج ين اإلشىا كين البولىو موصفىا ييايىيا جديىدا ،مى وجين
ومن جهة ن
في نوياط العخا  ،ا البع  ،لنش ة محليىة نطلقىوا أليهىا " ق يم الججمر "  .Przedswitوكانىع ندطم
إنطح ا ه الخعخوأة تاخث بالدعام بأ رويىيا ،الخاخلفىة اصادىا يا واجاخاأيىا ،يىار لفاى ة مديىدة بلىدا
رتعيا ،ون الشعب البولند ال يخانه اإلنارار طويع من نج تح ي ه .وبحسب اؤالء ،فىإ مهبم اأىا ة
بناء الدولة البولندية يعب ن تدوث بها ال روليتاريما .وط دما لهى ا الفهىم فىإ الهمدف الط دم للب وليااريىا صىد
ترات ال الوراء ،ذل ألنه يخان ،في ذل الوصع ،تنور تحقيض الوحدة القومية مً الب جوازية الدىغي ة
والب جوازية نو جزء منها .فقد كا التحالف مً اى ه ال بقىا  ،ولىي مىً الب وليااريىا ال ويىية ،ذا ناخيىة
مدرر أند اؤالء ،كخا ن الدأم القا من جهىة أممدا رويىيا حينى اك ،ن البلىدا ال نيىخالية ،توجىب ن
يحت ناخية راانية نكث من أم األمخية العخالية.
نما أل صعيد الخخلاة البولندية فقد تم التوصم  ،فىي اى ه الفاى ة ،الى توحيمد منرخاىين ب ولياىارياين -
اتحا العخا البولندين والب وليااريا الثانيىة -فىي حىز اشىا اكي ونمخىي اىو الحمزب اإلشمتراك ال ولعمد
 .PPSوصد ر ض الاونف ن الوطني لنش اء الحز ب نامعه .ومن نج التبيز أن الخفهو الخدىاغ فىي
ب نامج الحز تم ابىدا ايىخه الى اإلشمتراكي الديبدراطيم ال ولعديم  .SPDوفىي صمرامه مىً الحىز
اإلشىىا اكي البولنىىد طممور اإلشىىا اكيو الىىديخق اطيو البولىىو البجهمموث اإلسممتراتيج للب وليااريىىا بخىىا
يانايب والر و العديدة .وبه ه ال يقة يخان معحرة تنما ث مفهىومين ايىا اتيعين ماعارفىين ا ى
نوياط الح كة العخالية البولندية .وكا ك حز منهخا يحاول ن ي رز موصفه ،مؤكدا أل ن ا ا الخوص
يتطابق مً نفاار مارك وننعل  ،ومً مدالح ال بقة العاملة البولندية والعالخية !.
ونر ا أل العام اإلقتنا كان يحا  ،آن اك ،ناخية كبي ة فىي نويىاط الخاركسىين ،فقىد إنتشمرت فىي
الخخلاىة البولنديىة ،وتحديىىدا فىي يىىبعينا القى الاايىىً أشى  ،تلى الجكممر الخ وجىة للحىىديث أىن البعمما
اإلصادا ية الابي ة الاي يخان ن تعج أن اإلتحا اإلجبار مً رويىيا .واى ه الفاى ة ،الاىي ت مرر ايىانا ا
ال التطور النعام الرأسبال  ،كا يخان العثور أليها في معلة " ال روليتاريما العمبم " ،حيىث نششىي
اناك ال ن الخنافً الابي ة الناجخة أن الد و ال األيواق الغ بية الخاناب ة تتوائ ومنمالح ب جوازيىة
الخخلاة البولندية في ظ انعدا الح يا السيايية فيها آن اك .وفي الواصً فإ ا ه الفاى ة تىم إمتبا هما مىن
روزا لوكسب ورغ ورفاصها .فقد توصل الى إسمتعتا مفىا ه ن تطمور بولنىدا لىم يىام بسىبب صىناأة
ط
الخانيفىىاكاورا ،وا اى ه الدىىناأة صىىد نش م ت فىىي يىىنوا  7981 -7981بخبىىا رة وبفو ى الجهممو الدوي م
للحكوم ال ولعدي الناش ة بالافاام مً أدو القوية القومية البولندية ،الحكوم الروسي  .وكا وتو ا ه
الدناأة وتطورهما ،بحسىب روزا لوكسمب رغ ،مسىاندا ومعتبمدا ألى السمو الروسمي  .وكانىع السمو ،
يواء الخحلية  -يوق الخخلاة البولندية  ،-ن السوق الخارجية  -السوق الش صية  ، -تخث بالنسبة لهىا ممامح
مدررا للادنيً ال نيخالي للخلاة .كخا ن الاخلي أن اإليواق الش صية كا سيؤ  ،بإأاقا اا ،ال انهيار
حا لوتي ة النخو ،وبالاالي لن تاخان الدناأة البولندية من منافسة الدناأا األوربيىة الغ بيىة القويىة ،ال
في السوق الدولية ،وال حا في السوق الخحلية الويقة.

في ظ ا ه الخعارك الفا ية والسيايية العخلية يخان رؤية أخ روزا لوكسخبورغ " :تطور النمعام
الببلك ال ولعدي " .يعد ا ا العخ أول مب نممر ك يمر لهى ه الااتبىة ،كخىا ننىه ألى العخىو يعىد نو
أخى نرى

وفىىً ألى أاتقىىة مهبم افىىاءة االوفىا االصادىىا ية لل نيىىخالية فىىي بلىىد محىىد  ،بايىىاخدا

الخا ية الااريخية ون واتها الاحليلية .غي ن روزا لوكسخبورغ لم تحد نفسها بايىاع اض وفا هىا لخىنهج
مىىارك العلخىىي ،بى أكممدت ألى ن القوىىية البولنديىىة " يخاىىن رايىىاها مىىن وجهىىا نرى مخالفىىة ،ولاىىن
راية ت ور الععصا االصادا ية اي الخفااح لف رموز الععصا السيايية " .1
ياأل ا ا العخ من تزئين اساسيين ،افافة ال مددمم ولاتبم صدىي ة .الجمز امول ك يىاه روزا
لوكسخبورغ لدراية تطور النعام ال ولعدي  ،في حىين شكى س الدسم الثمان للسيايىة االصادىا ية ل ويىيا
القيد ية في الخخلاة البولندية.
في الجز امول أ فىع الااتبىة " الانىاص األكثى بى وزا " بىين النرىا السيايىي فىي بولنىدا الخعىزنة
وبين مساو الععصا اإلصادا ية السا دة .شا مالاو االرض الابىار ال بقىة الخسىي ة فىي االصادىا فىي
الند االو من الق الاايىً أشى  ،حيىث يعىد اسمتالحل الفعحىين ،الخعلىم الخخيىز لهى ه الخ حلىة ،ولهى ا
نصبح االصادا الزراأي ماخلفا وغي ريعي وبدو فعالية .وفي مسع البحث أن منما ر ىو جديىدة
لق اأا وايعة من االرياق اطية ،وايانا ا الى تع بىة الغى  ،تىم اصامىة الخانيفىاكاورا .وصبى الاقسىيم لىم
تان اناك في بولندا طبقة رنيخالية ب ظه الحقا ،وكانع تت لف جز يا من أناص محلية نافى ة افىافة
والاعارة في ط يقهخا لعنهيار.
كانع الح
ال صناأيين صا مين من الخارج .ومن جهة ن
أمارت لوكسخبورغ انت اها لاصا لدور حاومة الخخلاة البولندية في اصامة الدناأا الخحليىة ،ن بعما
الرأسبالي النعامي "من و " ،ويعد ا ا انعازا اامىا للااتبىة .وايىانا ا الى النر يىة الخاركسىية بشىأ
الا اكم األولي ل نس الخا  ،مرض روزا لوكسخب غ ما ج في بولندا من أخليىا يىااخع فىي تحقيىض
لىىض الشممروط إلنبثىىاق ال نيىىخالية فىىي اى ا البلىىد ،والممدور الى لعباىىه الدولىىة فىىي اى ا
الاى اكم االولىىي الى
الخعا وما اصدرته من تش يعا صانونية للد االسس النبثاق أعصا السوق .كخا نشار الخؤلفة ك ل
ال الدور الخاخيز لل نيخالين والاعار االجانب في ا ه العخلية .وصد را دم اى ه العخليىا تجريمد الفعحىين
بانازا ارافيهم ،وبناء بيو العخ االجبار .....الخ .والى جانىب ذلى فقىد تبيمز ت ىور ال نيىخالية فىي
بولندا بسبات محد ة .ففي الوصع ال كانع الحاوما في الغ تقو بىدأم وتسى يً الا ىور " ال بيعىي
" للدناأة ،كانع الخانيفاكاورا في الخخلاة البولندية وال حد كبي معتوتا أتع يا ،مستور ا .ورغم ناخيىة
مبا رة الحاومة البولندية في ا ا الخعا  ،اال ننها لم تان فقط يو نحد أوام الا ور.
وبشأ ور االسوا الخارتي  ،نشار الااتبة ال ن االسوا ال ويية والسياس العخ كيىة للقيدى
ال ويي لعبع ورا مهخا في ت ور ال نيخالية في الخخلاة البولندية .وأبى نمثلىة أديىدة ،أ فىع الخؤلفىة
امتبا صناأة الخخلاة ووتا نخواا أل األيواق ال ويية .واستعا ا ال ا ا الع ض الااريخي توصمل
روزا لوكسخبورغ ال استعتا صوامه ن االنفااح الوايً أليواق روييا القيد ية نما السلً البولندية يعد
احىىىد ناىىىم العوامىىى الخععلىىىة لنخىىىو وت ىىىور الدىىىناأة البولنديىىىة حينىىى اك .وافىىىافة لىىى ل  ،شخنممم روزا
لوكسخبورغ العحقم الناشىةة بىين ت ىور الدىناأة والاحىوال الاىي حىدبع فىي الزراأىة ،والاىي رن فيهىا
االستدطابات الحاصلة في نوياط الفعحين وناخياها بالنسبة لنخو طبقة العخا االج اء.
نمىىا فىىي الجممز الثممان فانشىىغ الااتبىىة بالسيايىىة االصادىىا ية للقيد ى ال ويىىي الها م لاس ى يً ت ىىور
الدناأة في الخخلاة البولندية .وفي أ ض مخاً ،ط حع الخؤلفة حمال الععصىا الناشىةة بىين الب جوازيىة
ال ويية والب جوازية البولندية وك ل موقف حاوما القيد لا لي الخعفا الناشةة بينهخا .وكا اناك
العديىىد مىىن السايىىة البولنىىدين مخىىن يوىىخم الخعفىىا الناشىىةة بىىين ب جوازيىىة البلىىدين ،ويعاب اىىا تناصوىىا
تناح ية غي صابلة للح  ،غي ن روزا لوكسخبورغ لىم تشىاط اى ا ال ى ح ،بى أكمدت ألى ان ثما تقسىيم
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أخى بىىين الدىىناأة ال ويىىية والدىىناأة البولنديىىة ،وت لممور مدىىالح مشىىا كة بىىين معخوأىىا الدىىناأيين
ال وس والبولندين ،و و ن يعني ذل أد بروز تناصوا بين حين وآ .
يبدو من الع ض السابض ن روزا لوكسخبورغ رأت فقط االتجاهمات الجاببم للبركمز فىي اطىار الا ىور
ال نيىىخالي .وبالقىىدر ال ى ياعلىىض بالقوىىية البولنديىىة ،كىىا ا ى ا يعنىىي ن الخؤلفىىة رن فقىىط االتعىىاه لنخىىو
الدناأة البولندية وأخو االصادا فخن يياق الدو الاب .
الببلك ال ولعدي
وأل الفور تعرض ال ح ال صدماه لوكسخبورغ ،في أخلها " تطور النعام
ايىديولوجيي الحىز اإلشىا اكي البولنىد  PPSالى ين سمعوا للاأكيىد ألى
" ،الى هجموث قمو مىن طى
القوايا الاالية : 2
 .7ل يكن تطمور صمعام الببلكم ال ولعديم منمطععا ،ولىي نتما أوامى ارجيىة كى ل  ،بى كىا
ناتبا أن التحوالت الدا لية ،بفو السوق الخحلية وبدأم من السل ا البولندية.
 .2كا ميمزان الب ما الت اإلقتنما ي للخلاىة البولنديىة مىً رويىيا سمل يا فىي الواصىً .وبىال غم مىن ن
األيواق الش صية أمع نرباحا اا لىة اال ننهىا تسم  ،فىي الوصىع ذاتىه ،فىي تطمور لطيمر وأحما
الجانب ،للدناأة البولندية.
 .3واذا ما استبرت الععصة مً روييا القيد ية فإنه ييحدث إنهيار تدريعي للدناأة البولندية.
 .4نما في حالة اإلنجنال أن روييا فسياو لد الدناأة البولندية ظرو ا مع خة للا ىور .فهىي لىن
تخس ى نبىىدا األيىىواق الش ى صية ،ويىىااو يىىيدة أل ى يىىوصها الخحليىىة ،كخىىا ن الدولىىة يىىااخان مىىن
تحديث اإلنااج ،وييساأد ذل في الولوج ال األيواق الغ بية.
 .9لىىم تاىىن العحقممات اإلصادىىا ية بىىين البلىىدين صويىىة ،كخىىا ن نمملها لىىن يقىىو بالوى ورة الى الت م رير
الفور والخباش أل مياانيز الععصا السيايية.
يسخح العرض البكثف السابض باإليانااج بأ إما بعا إستدحل بولعدا ،من وجهة النرى اإلصادىا ية،
يياو مبكعا تباما ومفيدا للب جوازية البولندية ك ل  ،مخا ي رر األم  ،من ط فها ،للا لعا اإليىاقعلية.
غي ن بع الخؤر ين اإلصادا يين الابار في بولندا صد شاطروا وجهىة نرى روزا لوكسمب ورغ ،بدىد
القوايا األيايية الاي ط حاها في أخلها الخشار اليه.
من الخفيد اإلشارة انىا الى ننىه ونبنىاء فاى ة الكجما فىد " اللوكسمب ورغي " ا ى الح كىة الشىيوأية
العالخيىىىة إمت مممر الاحليىىى اإلصادىىىا الخ ىىى وح فىىىي " تطمممور النمممعام  "....لاطئممما بالكامممم  .حيىىىث تىىىم
اإلسممتعتا  ،وأب ى مدارن م لاطئ م بعخ ى لينىىين الخع ى و " تطممور الرأسممبالي م روسمميا " ،بىىأ روزا
لوكسىىخبورغ مرض م  ،فىىي ا ى ا العخى  ،تنممورا إلنبثىىاق وت ىىور ال نيىىخالية معا يمما للخاركسىىية واللينينيىىة،
األيىواق) ( افىافة لعخلهىا :تى اكم رنس الخىا
وصاغع مفهوما يستعد ال العوام الخارتي ( وباأل
ال شا الحقا الاعلي النر له ا الخفهو وكى ل ت ىوره العحىض بدىيغة نر يىا اطةىة للمب ياليىة
واإلنهيار األلي  Automaticlyلل نيخالية).
الحقا ،وفي بداية الساينا من الق العش ين ،تجاوز اإلصادا يو البولو الرأ ال كا يا دا تعاه
" تطور الرأسبالي  "...بإأابارة يخث جزن من نسض اطئ ألفاار روزا لوكسخبورغ .فقد ميز اإلصادىا
البولند الخع و ونحد نام الخاخددين بفا روزا لوكسخبورغ ،الب وفيسور توزيف زا ا سك  ،بىين
ا ا العخ وأخلها األام " تراك رأ البال " (في تق ي ه الخقد للنىدوة العلخيىة الخا يىة للى ك الخةويىة
لخيع أالم اإلجاخا والخفا البولند الخعى و يوليىا مار ليفسىاي) ،حيىث نشىار الى مىا يلىي  " :لقىد
 2لخزيد من الافاصي يخان العو ة ال كوشوتسك  S.Koszutskiال يعد مؤل نكث األأخا ناخية حو الا ور اإلصادا
صار  . :كوشوتسك  ،ت ور الدناأة الابي ة في الخخلاة البولندية ،وارشو 7597؛ ك ل لنف الااتب :الا ور اإلصادا للخلاة البولندية في
السنوا الثعبين األ ي ة ،وارشو (7599باللغة البولندية).

للخلاة البولندية.

ظه " الا اكم " ( الخقدو كاا روزا لوكسخبورغ  :تى اكم رنس الخىا – ص ) .مباشى ة صبى الحى
اإلمب يالية األول  ،وكا محاولة لدياغة نر ية للمب يالية ،في حين ن كاابهىا اآل ى  :ت ىور الدىناأة
في بولندا ظه في تل الفا ة ،حيث انبثقع اإلمب يالية للاو ،وحيث لم يان انىاك مىن الح كىة العخاليىة مىن
الحظ ا ه الخ حلة الخاخيزة مىن ت ىور ال نيىخالية ،وكىا اى ا العخى األ يى بخثابىة محاولىة لافسىي اتعىاه
ت ىىور بلىىد صىىغي وغي مسىىاق "  .3ومىىن و رفوىىه للعديىىد مىىن " األفاىىار الخاطةىىة " فىىي أخ ى روزا
لوكسخبورغ ا ا  ،اال ننه أكد مل صواب فا تها اإلصادا ية ال يسية في ا ا العخ  -حول ور امسموا
الشرقي بالعس لإلقتنا ال ولعد  -من وجهة نر العخلية الااريخية الخلخوية ،وك ل أل صمعيد أ مق
زمع أوس  .في حين بين تا يوش كو اليم  Tadeusz Kowalikلطم البداربم والبدارنم بىين أخى
روزا لوكسب ورغ " ت ور ال نيخالية في اللخلاة البولندية " وأخى ليعمين " ت ىور ال نيىخالية فىي رويىيا
" ،وذل بسبب إلتحف موضومات الكتابين .فلينين ،كخىا يؤكىد كو اليم  ،تنىاو ق مي تطمور الرأسمبالي
روسيا من وته نمر السو البحلي  ،في حىين انشمالل روزا لوكسىخب غ ببحىث الشمروط الخارتيم
لتطور النعام  ،امطراف الالربي لإلم راطوري الروسي  .وله ا إستعتج كوفالي بأ البدللين يكبم
أحدهبا اآللر  ،وننهخا يتيحان ،معاخعين ،الدياث بتركيب نمر مه إلشكالي التطور هذه .4
السىابض يخاىن تلخمي

الععاصمر النمحيح فىي أخى روزا لوكسىخبورغ

وايانا ا ال العى ض الخاثى
ماخثلة في الد ايا الاالية :
 .7ا التحلي اإلقتنا ال صامع به كا  ،من حيث األياس ،صحيحا أنىدما ياعلىض األمى بىالفا ة الاىي
تم فيها كاابة اط وحاهىا اى ه .ويبىدو ن البوضمومات النمائ فىي " ت ىور ال نيىخالية  "...تتبثم فىي مىا
يلي:
 أن امسوا الش صية لعبع ورا ر يسيا في الادنيً ال نيخالي للخلاة البولندية. اق الخنىافً اإلصادىا ية إلتحىا الخخلاىة البولنديىة مىً رويىيا القيدى ية وبشىا وافىح الخسىاالناجخة أن ذل اإلتحا .
 .2ا البدارن بىين أخى ليعمين وأخى روزا لوكسمب ورغ ىاطئ ،مىن الناحيىة الخنهعيىة ،بسىبب إلمتحف
موفوأا البحث واشااليا الاحلي .
املبحث الثاني:

ظهور " التحريفية " يف احلركة العمالية األملانية

وعمال روزا لوكسمبورغ:
" إصح إتتبام أث رور " و " البيليشيا والعسكر "
" إصالح إجتماعي أم ثورة "
انتدلم روزا لوكسىىخبورغ ال ى البانيمما الاىىي كانىىع آن ى اك م كىىز الح كىىة العخاليىىة العالخيىىة ،أنىىدما دممد
وجو اا في يويس ا معناه نر ا أل الحز في الدا وال أخلع له معخوأة " الد ي العباليم " صىد
توقف أن النشاط نتيج لحخلة اإلأاقاال الاي طالع نأوا ه .وبسم ب اى ا الخوصىً إنمدل انىاك الدى ا
السيايي والنر الخع و حو القوايا األيايية له ه الح كة.
 3صار  :يوليان مارلليجسك  ،موا الندوة العلخية الخا ية لل ك الخةوية لخيع ه .وارشو  ،7591ص (733 – 732باللغة البولندية).
 4تا يوش كو الي  ،روزا لوكسخب غ .نر ية الا اكم واإلمب يالية ،ف وتسوا  ،7517ص (79 -73باللغة البولندية)

كخا او معلو نشر في نوياط الـ  SPDالب نامج الخقى فىي أىا  .7987توىخن الجمز امول  -العىزء
النر العا  -الب ا ئ والهدف العهائ للشا اكية الديخق اطية ،نما الجز الثان  -العخلي  -فقد توىخن
البطالب الاىي يخاىن تحقيقهىا فىي اطىار الخعاخىً ال نيىخالي .وكىا النوىا مىن نجى اإلصىعحا لاضمعا
للخبا ئ والهد النها ي .فعل يبي الخثا كا الع ال اإلنتخاب يساخد صبى كى شىيئ للتحمريض ولىي
إلنازا نكب أد من الخقاأد النيابية .وبحسب النر ية الخاركسية ،والاي كىا الب نىامج يسمتعد اليهىا ،فىإ
اإلشا اكية تتحدق م ر الثور وحدها .ومىن ال بيعىي فىإ القوىايا الخاعلقىة ب سمئل مىن صبيى  :متم وبم
طريد سيت الوصول ال الثور  ،وكيف ستجر ؟ لم تان وافحة بخا فيه الافاية .وج اإلقمرار ،بشىا
أىىا  ،بىأ تطممور ال نيىىخالية سمميدو الى تركمز يى يً لى نس الخىىا  ،وبالنايعىىة الى إنخجمماض يى يً لحعىىم
الب جوازية وتدميرا شامع للخناعين السلعيين الدغار ،وال حد إلتجا ا ه الش يحة ،ا ا افافة ال نبو
مطلق ونس للط د العامل  ،وال إمح نس للب وليااريا وتع راا.
 ،فقد نأ ي ور اص وماخيز لألزما االصادا ية لفي اإلنااج ،فعل يبي الخثا
ومن جهة ن
كانىىىع أزمممم  7911 - 7918نويىىىً مىىىن يىىىابقاها .وجىىى اإلسمممتعتا بىىىأ نخ ىىىا كهىىى ا مىىىن الاىىىوارث
 Katastrofيياو أكثر حمد وسميتكرر بإيىاخ ار ،ون الوتمو الححمق لل نيىخالية يىياو  ،فىي نهايىة
الخ ا  ،غير مبكن من الناحية اإلصادا ية ،في حين ستن ح اإلشتراكي ضرور المعدوح معها .وتحع
قيا اإلشىا اكية الديخق اطيىة سمتطيح العخىااي الب وليااريىة الخثىورة بهيخنىة رنس الخىا  ،ويىيام إمتبما
الخبا ئ اإلصادا ية واإلجاخاأية للشا اكية .وكا ذل او ما يسب بعمري إنهيار  Krachالرأسبالي .
غي ن تطور ال نيخالية الفعلي اتخ معح مغاي ا إلط وحا ايديولوجيي .SPD
كىىا ام ممق الثممور ال ى وص ى نمىىا ذل ى غي ى وافىىح .كخىىا ن الع ممال الثممور للحىىز اإلشىىا اكي
والنقابىىىا العخاليىىىة صىىىد أتممما لل بقىىىة العاملىىىة تحقيىىىض مااسىىىبا ملحوظممم  ،ون اىىى ا الع مممال جلىىىب كىىى ل
للشا اكية الديخق اطية األلخانية أننارا في نوياط ال جوازيىة الدىغي ة األلخانيىة ،تلى الاىي كىا حعخهىا
كبي ا حين اك .وكا إتتذاب الب جوازيىة الدىغي ة مشمروطا باوصى اإلشىا اكية الديخق اطيىة أىن الالىويح
بالثورة ،كخا ن "التكتي اإلصحح " ش
األريىاق اطية العخاليىة ،وبىاأل
ط ح ك ل كخ لب مىن طى
البي وص اطية الحزبية والنقابية.
و ع فا ة محد ة من الزمن بدا وكأ ا ا التكتي ال ياعىارض مىً الخبىا ئ والهىد النهىا ي للح كىة.
نمىىا فيخىىا بعىىد ،وأنىىدما ت ممين ن التعاق ممات بىىين اإلصممح وبىىين ا ى ه الب مما ئ والهممدف النهىىا ي صىىد بممدت
باإلناشا تدريعيا ،معدها بدأت اإلنحرا ات من تل الب ا ئ تت امف .ويخاىن طمر العديمد ممن اممثلم
في ا ا الخعا  ،مىن بينهىا ألى يىبي الخثىا  :البسماومات اإلنتخابيم الاىي جى مىً نحىزا الب جوازيىة
أقد في البداية بشا نا ر وفقط أل الخساو الخحلي  -نصبحع فيخا بعد قامد ألى
الدغي ة  -والاي ش
الخساو الوطني .وتوص العديد من النش اء ال قعام بأ الحنول أل أغل ي في الب لخىا يعىد نمى ا
مخانا ،ون ذل او " الطريق السلي " ال اإلشا اكية.
وصد بدأت معخوأة من اؤالء النش اء بتطوي النر ية لدالح الاااي اإلصىعحي للحىز  .وكىا ذلى
يعني إما العمر  Revisionبالخاركسية ذاتها ،حيث ج الت كيد ،هعا ،أل ممدث راهعيم بعى نفاىار
مؤيسيها ،افافة ال مدث تدوى تل األفاار في الر و العديدة ! .وصد إقتمرن ذلى ب ى ح موضمومات
جديدة شالع نسدا نمريا أل الخفهىو اإلصىعحي اإليىا اتيعي الى كىا صىد شوفىً موفىً الا بيىض فىي
الخخاريىىة العخليىىة .ونر ى ا أل نسممق الخفىىاايم اإلصىىعحية مع ى و بخىىا فيىىه الافايىىة فىىي اال السيايىىي

الخاركسي ،ل ا الحاجة للد و في تفاصيله ب يخان العىو ة الى العديىد مىن الدرايىا بهى ا الخدىوص .5
غي ن من الخفيد الا كي بحقيقة ن تل الب ررات ( الحعج نو ال را ً) اإلصادا ية الخشىار اليهىا يىابقا صىد
برنشمتاين فىي يلسىلة مقىاال
شكل الجز الجوهر من ا ا النسض .كخىا طمورت تلى الحعىج مىن طى
نششى اباىىداء مىىن  7159فىىي ) ،( Neue Zietوتبعم فيخىىا بعىىد وظهممرت فىىي كاىىا أنوانىىه  :محئم
اإلشتراكي ومهاث اإلشتراكي الديبدراطي .
ان لض ب نشااين من رضي ن النر ية الخاركسية تعان من نزمة ،األم الى يتطلمب ،بنرى ه ،اأىا ة
نر /تعديح  Revisionمقوال ا ه النر ية أل الا ورا الاي ط ن أل النرا ال نيخالي العالخي صد
نببىىع أاىىا ا حز يىىا نو كليىىا ،حسىىب زأخىىه .وصىىد نكىىد برنشممتاين ألى ن لل نيىىخالية صىىدرة كبي ى ة أل ى
التكييف وتعاوز تناصواتها ،األمى الى يتطلمب مىن االشىا اكيين ،فىي رنيىه ،مراتعم مىوصفهم القا ى بىـ "
االنهيىىار الحاخىىي لل نيىىخالية " أل ك ى الخؤش ى ا تممدل أل ى ن ظهىىور الش ى كا االحاااريىىة فىىي صىىلب
الخنرومة ال نيخالية العالخية ييقوي أل فوف االناىاج وألى األزمىا الدوريىة .وبحسىب برنشمتاين،
صار ال نيخالية نكث م ونة ،و دوصا النرا اإل اخاني الخعاص والاارتع الدىناأية .واسمتخل
من ا ا ال ح نتيج واحدة اي الاالية :اذا ا اف في اإلنااج وفعفع األزما فإ ال نيخالية ال يخان
ن تاو محدو ة اصادا يا .وارتباطا ب ل  ،ر ض ب نشااين العديد من الخوفىوأا  ،مىن بينهىا  :اإلممح

العسم لل روليتاريمما ،إنخجمماض ممد ال رتوازي م  ،اإلنهيممار الشممام لل رتوازي م النممالير وإضممبححلها،
وكمذل العبممو البطلمق والعسم السمري للط دم العاملم  .وصىىا ه ذلى الى نتيجم واحممد ووحيمد اىىي  :أن

الثور ال روليتاري غير مبكع  ،وا ا او لىب اشىاالياه ! .وبحسىب تدىوره فىإ الطريمق المواقع الوحيىد
كىىا ياخث ى  ،آن ى اك ،فىىي نشمماط النقابىىا العخاليىىة ،والاعاونيىىا وك ى ل نحىىزا اإلشىىا اكية الديخق اطيىىة،
الناش ة من نج تحقيض إصححات ت قدمية بالاحىال مىً الب جوازيىة الدىغي ة ،بى وحاى مىً الب جوازيىة
الاىىارتع  ،رنيىىخالية بىىدو نزمىىا وب الىىة،
الليب اليىىة .ا رأسممبالي ذا " اناىىاج معخعىىن " مىىن ط ى
رنيخالية فىي ظى نجىور أاليىة ونىزو نحىو مسىاواة فىي الىد و  ،اىي كى مىا يخاىن ن يمؤ الى اناقىا
تدريعي نحو اإلشا اكية ،نكد ب نشااين.
ومن جانب ا ياند برنشتاين الاويً الاولونيالي االلخاني ،معاب ا ن له ا الاويً ائدتين ماىزامناين
 :نشر الح ار في الخساعخ ا من جهة ،وتحسين اموضاع البا يم للب وليااريىا فىي البلىدا ال نيىخالية
مىىن جهىىة ن ى  .وافىىافة ل ى ل فقىىد طالىىب بسيايىىة " امب ياليىىة اشىىا اكية  ،"Socio-imperialistن
يياية تقو أل " تخدين الشعو الخاخلفة "! .ا ا ا الع ض الخاث لنر ية " الرأسمبالي البعمبم "،
) )R.Calwerو
ن ين ،و دوصا ٌ مىن طى
برنشتاين صد ج اكخاله من ط
الخداغ من ط
6
). )P.Julmann
ىوض الافىاح فىد " الاح يفيىة " .فقىد انرخىع روزا لوكسمب ورغ
نمىا ألى صىعيد  SPDفقىد جى
ي يعا ال اى ه الخع كىة ،ونشمرت أىدة مقىاال فىد برنشمتاين ورفاصىه .وفىي سمجالها مىً " الاحى يفين "
ا ع م روزا أىىن النر يىىة الثوريىىة لخىىارك و ننعل ى  ،وب انىىع أل ى حيوياهىىا وراانياهىىا ب ى غم تبىىد
" الاح يفية " .وصد حري موصفها ا ا بدأم كبي في نوياط .SPD
الر و  ،وكشج جوا و
وفي ص اأها مً " الاح يفية " ،اصبح التعاول الشام للخشاع االصادا ية والسيايية القوية االام.
ويبدو ا ا الاناو الخاخيز وافحا في كيفية معالعاها للقوية االيايية :الحرك أث الهدف العهمائ  .لناى ك
 5اناك أ ض اناقا له ه اإلشااليا يخان العثور أليه في  :ز.كحوز – وشيجيج ،نر يىة ت ىور ال نيىخالية فىي نقاشىا اإلشىا اكية الديخق اطيىة
األلخانيىىة  ،7574 – 7157وارشىىو 7593؛ روزا لوكسممب رغ ،نزمىىة االشىىا اكية الديخق اطيىىة .كاابىىا مخاىىارة ،الخعلىىد الثىىاني ،وارشىىو  7595؛ ث.
الديع يرغ ،تألض وانهيار كار كاوتساي .ك اكو ( .7512وجخيعهاباللغة البولندية).
6

; R.Calwer, Kartelle und Sozialdemokratie, " Sozialistische Monatshefte " 1907, nr
P. Julmann, Freie Konkurenz und industrielle Organisation. Studien zur kapitalistischen Okonomie der
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ن برنشتاين نكىد ألى ن الهمدف العهمائ ( ن الثىورة االشىا اكية واصامىة االشىا اكية) ال يعنىي ن شىيء
بالنسبة له ،في حين تعني الحرك ك شيء .نما بالنسبة ل وزا لوكسخبورغ فىاألم أاى ذلى تخامىا .فخىن
جهة يخث الهىد النهىا ي العامم البمؤرر ألى أخىو الح كىة ،ومىن جهىة ا ى انىاك وحمد تدليم بىين
النواال اليومية واالاىدا العز يىة مىن جهىة ،والنوىا مىن اجى الهىد النهىا ي مىن جهىة بانيىة ،حيىث
الهممدف العهممائ يوحىىد النوىىاال اليوميىىة فىىي ح كىىة شىىاملة .فهنىىاك حيىىث تجتدممد ا ى ه الوحىىدة لىىن تدىىبح
النواال اليومية ،الخ لبية والنقابية والب لخانية ،حزء أوىويا مىن الح كىة الثوريىة ،بى حاى صىد تتحمول
الى صمميال إلنىىدماج ال بقىة العاملىىة بالنرىىا ال نيىىخالي .وبهى ا الدىىد كابىىع صا لىة  " :ا نيىىة ح كىىة بىىدو

االرتباط بالهد النها ي ،ح كة كهد صا م بحد ذاته ،ال تعني ن شيء بالنسبة لي ،الهد النها ي او ك
شيء " .7

طىويع فىي تدشمين

ومن جهة ن ى  ،فىإ البعممر امساسم لم ( SPDكمارل كاوتسمك ) كىا صىد تى
النقاش في الحز حو مجاهي وإطروحات برنشتاين.
نمىىا مواصىى روزا لوكسىىخبورغ وكاوتسىىاي ،وغي اخىىا ،فقىىد كانىىع متداربمم بدىىد مخالىى القوىىايا
اإلصادا ية تق يبا  :تركز رأ البال ونتائجه ،إمح ال روليتاريا ،اإلحتكارات وت ريرهما ملم اإلقتنما ،
امزمات واإلنهيار ....الخ .ومن جانب ن  ،كانع ق ي الدول وال رلباني تخثى الخوفىو امكثمر إرمار
للجدل في نوياط منر  . SPDوصد طال الخسىاجع ق مايا أديىدة مىن بينهىا اتجماه وط يعم التاليمرات
الدول الرأسبالي .
الحاصل
ه الخغز الحقيقي للخساجع ا ه نعرض انىا موصى

ب نشىااين الى

ياخثى بإلتنمار شىديد

وبهد
بخا يلي:
 يج ر ت ور ال نيخالية الدولة أل التدل في الحق اإلصادا  ،بال ال يقىة الاىي تتميح حىدوثتغي ا نيايية في طبيعة ا ا النرا .
 وبج ا ه الاغيى ا تع ثمق ،فىي بنيىة اى ا النرىا  ،معاصمر الدولىة اإلشىا اكية ،األمى الى يعىدالخعاخً.
تع يره في صبو ور الفاأ ( ال ا ) السيايي من ط
يبدو ن بخة حاجىة ملحىة لعى ض بعى أسمس ال ؤيىة الخاركسىية للدولىة منعىا أل الابىاس نو لىط وبخىا
يسىىاأد فىىي توفىىيح الخ ىىوط الفاصىىلة بىىين لوكسىىخب غ وب نشىىااين .ولاحقيىىض ذل ى ال بىىد مىىن الاأكيىىد أل ى
القوايا الاالية :8
 تهممت الباركسممي بالعحقمم ممما بممين الط دممات وسمملط الدولمم  ،انطحقمما مممن سمم ب معممين بذاتممه.فالخاركسية تنر ال الدولة كخؤيسة ما ية منفدلة تاخ كز أنداا أعصا القوة فىخن الخعاخىً.
اذ لي الدولة ،من ا ا الخنرور ،يل ة ب اتها ،حيث ننها الخؤيسة الاي تاعخً السل ة اإلجاخاأيىة
فيها وتخارس .ومن نج ن ندرس ماا الدولة فخن أخليا اأىا ة اإلناىاج اإلجاخىاأي ،ياوجىب
ألينا ،صب ك شيء ،ن ن ح السمؤال الاىالي :مما المذ يعما إنتاتمه ؟ وكإجابىة ،يخاننىا ن نحىد
رحرمم نمىىىور ر يسىىية  :محقمممات اإلناىىاج وقممموى اإلناىىىاج ،وطمماب جهىىىاز الدولىىة ،وال عممم الفوصيىىىة
واإليديولوجية الخعنية ،بأجهزتها الخاخددىة فىي الاأايى واإل وىا  .فىي اى ه الخعىاال الثعبىة
كلها تام اأا ة انااج الخواصً والعخليا  ،في نف الوصع ال تام فيه اأا ة انااج األفى ا الخنايىبين
( نو تعنيد أناص جديدة) وبأأدا فافية لخ ء الخ اكز.
 7روزا لوكسب رغ ،اصعح اجاخاأي ن بورة؟ .كاابا مخاارة ،العزء االو  ،وارشو  ،7595ص (711باللغة البولندية).
 8لخزيد من الافاصي صار  :ف .أنجلس ،نص العا لة والخلاية الخاصة والدولة( .في) :ك.مارك . ،ننعل  :الخؤلفا  ،الخعلد  ،27وارشو
(7595بالبولندية)؛ ك.ماركس :الثامن أش من ب ومي لوي بوناب ( .في) :ك.مارك . ،ننعل  :الخؤلفا  ،الخعلد  ،1باللغة البولندية؛ أندريه
توزي  ،سيزار لوبوريع  ،ايتين بالي ار ،مارك ونقده للسياية ،ت جخة جوزي أبد هللا ،ار الانوي لل باأة والنش  ،بي و  7517؛ تشيريكين،
تيدكوف ،يو ين ،ني النر ية االشا اكية بدد الدولة والحض ،ار الاقد  ،موياو . ،7515صاحب ياسين العل  ،موفوأا حو مفهو
الب جوازية البي وص اطية " ،العهج " ،العد /1شباط  ،7519ص  729والحقا .
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للدول م وظيج م سياسممي شممامل تسممع ال م تحديممق تممرابل مسممتويات التشممكي اإلتتبممام وبل م
بإممما إنتمما التعاق ممات واموضمماع الدائب م  .ويعنىىي ذل ى ن اأىىا ة اناىىاج ا ى ه األوفىىا وتل ى
الاناصوا يسي في اتعاه تحقيض مدالح ال بقة الخسي ة ( نو اال ىاع ال بقىي الخهىيخن) ا ى
الاشىىاي اإلجاخىىاأي .ياعىىين ،اذ  ،أىىد االكافىىاء بىىالفهم " الاقليىىد " للدولىىة – ن اة " صىىوة " -ب ى
اأاباراىىا " مىىنرم للهيخنىىة " ،كخىىا نشىىار الى ذلى الخفاى اإلي ىىالي الابيى غرامشم  .ويعنىىي ذلى
تعريف الدولة انطحقا من ورها اإلجاخاأي والسيايي بالدرجة األول .
إن سلط الدول م البجتبعمات الط ديم هم لحمم ممن التعماقض المذ يعكمس النمراع الط دم
السياس أطرا ه ونتائجه .الدولىة ،اذ  ،ليسىع محايىدة و مح ماخىا بىين القىو الخادىارأة ،كخىا تبىدو
ظاا يا ،وفي الواصً يعب النر ال يل ة الدولة باونهىا وحىدة ماناصوىة .اى ه الوحىدة مخانىة ،اذ
ن الخؤيسا في الدولة ال بقية تخال تخاياا ا ليا اصا بها ومساقع تعىاه البنيىا اإلصادىا ية
وك ل تعاه ال بقىا نو فةىا ال بقىة الخسىي ة .اى ه الخعحرىة فى ورية اذ ننهىا تاحاشى جعى
الدولة مع شيء ون اة بيد ال بقة الخسي ة.
من ال رور  ،هذا البجال ،التذكير ب ن استدحلي تهاز الدول ال تعع اسمتدحل همذا الجهماز
من الط دات البتنارم  ،ب من الجئات الط دي ال الط د البسميطر  .فايىاقع جهىاز الدولىة
ا ا ال ياو اال فىي تبعياهىا الخباشى ة لل بقىة الخسىي ة كاى  .معنى اى ا ن ايىاقعله النسىبي (ن
جهاز الدولة) يايح له ض ل ت ور الاناصوا الثانوية بين فةا ال بقة الخسي ة ومععها ن تنفع
حين تعجز فةىة نو طبقىة مىن فى ض ايخناهىا ال بقيىة ا ى ال بقىة الخسىي ة نو اال ىاع ال بقىي
الخهىىيخن .ا التممدل الب اشممر لعهىىاز الدولىىة اىىو اذ إلندمماب الوجىىو الخسىىي لل بقىىة الخسىىي ة،
بتحديق الهيخنة ال بقية للفةة الخهيخنة فيها ،والاىي تععىز فىي ظى و تاريخيىة محىد ة ،مىن مرض
ايخناها ال بقية .وله ا فإ البدنو انىا بىـ " االسمتدحل العسم " للدولىة اىو ن سياسمتها تخثى
محنل الخخارية السيايية والعخلية ،والاي ياعين أليها باياخ ار ن توفض بين مدىالح جخاأىا
مخالفىة والاىي تاىو شىديدة الاىأب باىاريخ طويى لخثى اى ه الاسىويا واإليىديولوجيا الاىي تقى
ورا ها .ل ل فإ ييايا الدولة ليسع بالو ورة أقعنية بأ معنى مىن الخعىاني البسىي ة .غيى
ن أهبيمم اإليىىاقع النسىىبي للدولىىة ياعلىى بوفىىوح صىىار فىىي حقبىىا تاريخيىىة تدىىبح فيهىىا
الاناصوا شديدة ال حد كب ي  ،وال يسخح ميزا القو القا م ،في اللحرة الااريخيىة الخعنيىة ،أل
من اى ه ال بقىا ن تجمرض يىل اها بدىورة مسىاديخة ،مخىا يسىادأي معىيء بي وص اطيىة الدولىة
وارتقا هىا فىىوق ال بقىىا  ،ناصىىبة نفسىها صىىوة مسىىاقلة وتقىىيم مؤصاىا يىىل اها غيى الخافىىعة لل صابىىة.
ويعب العبوب ال ونابرت أن ا ه األط وحة بأأخض الوفوح.
ليس الدول م بعيتهما واقعما رابتما ،بم يحتبم شمك الدولم تاليمرات هم نتما ورهمان النمراع
الط د السياس  .في الخعاخً ال ايخالي ال تساخد الب جوازية الدولة كخا لو ننها أعصة تدى
ح ارا تعااها .تاشىا الب جوازيىة ،ويعىا تشىايلها ،ك بقىة بفوى تغيى ا الدولىة ك،لىة ،كخىا
نشار ماركس في (برومير لويس بونمابرت) .واذا لىم ياىن مفهىو آلىة الدولىة صىد نألىن ايىخيا ،فهىو
حاف ى أخليىىا ،ويره ى كعتمما للنوىىاال الااوينيىىة الد ى فة للب جوازيىىة كقىىوة ييايىىية .تت ممبن
السىىىل ة السيايىىىية ل بقىىىة مىىىا ( مثىىى الب جوازيىىىة) ،والاىىىي اىىىي ناىىىاج وشىىى ط لسىىىيا تها ال بقيىىىة
اإلصادا ية ،يل ة فعليىة لخخثلىي اى ه ال بقىة ألى آلىة الدولىة .واىؤالء الخخثلىو اىم ننفسىهم ومىا
نأواء ش يحة محد ة من ال بقة الخسي ة .ل ل يخان للسىل ة السيايىية ن تاىو رهمان صمراع
فيخا بين ا ه الش ا ح .اال ننىه يعىب ممدث للمل السىل ة الفعليىة الخاصىة بالخايىاين ب،لىة الدولىة مىً
يل ة آلة الدولة الخنرخة صانونيا أل الخعاخً :ا ا ه السل ة الخنرخة صانونيا اي الاي تمؤول الى
تحقيض السل ة الفعلية .وال تره السل ة السيايية للدولة ،نبدا ،في شا محق م اشمر بىين طبقىة
ون ى  .انىىه لدىىحيح مىىن جهىىة ،ن الععصىىة ال بقيىىة تحج م ويع ىا انااجهىىا أل ى مسىىاو السىىل ة
 ،ن وجىو الدولىة كىأ اة ،يحقىض فىي شىا معىد
السيايية للدولة ،كخا ننه لدحيح ،من جهة ن
السي ة السيايية لل بقة الخسي ة.

 تحدق آل الدول محقم ط ديم تععدمد م مكمان آلمر ،م البيمدان اإلقتنما  .بيىد ن الخياىانيزال يحقض ا ه الععصة ،يحققها واو يعخى  ،ألى ا فا هىا .فىع ى نبىدا للدولىة ،كىأ اة ،بال بقىا
ك بقىىا  ،وال بال بقىىا الاىىي تخسى بالسىىل ة ،وال بالى الخسىىي أليهىىا ييايىىيا .ا أخى الدولىىة
األ ي ال يااو بفع وجو اا وتحولها الخاصىين بهىا ،اىو تكموين الخعاخىً والدولىة نفسىها فىي
مواجهة نحداخا لآل  ،باأابار ا ا التعمارض اىو فىي الوصىع نفسىه ،ت عيم وتوحيمد .واىي تععى
يي ة الخدالح الخهيخنة مخانة بفو تحقيقها من ع تغلي الخعاخً ال تحققه بخثابة ولىة.
اا ا يسخح اشاغالها بخخارية السل ة من صب الخخثلين " الشى أيين" الى ين تاونىوا لهى ا الغى ض،
من نج احاع موصً مخثلي الخعاخً ،الخوصً ال اكاسب ش أياه يياييا وتم ا فاؤه.
ال تعع م الخعحرىىا السىىابقة ن الدولىىة طىىاصم مجك م األصسىىا كافسىىي " لاقايىىم" السىىل ة السيايىىية بىىين
طبقا وش ا ح ماعد ة ،ب العاى  ،ففىوق الاناصوىا فىخن األجهىزة و لفهىا ،تحبم الدولىة ا خىا وحمد
اللي متبيز  ،اي وحدة يل ة ال بقة الخسي ة نو الفةىة الخهيخنىة ،ولاىن اى ا يحىدث بشىا معقىد ولىي
بدىىيغة مباشى ة ،ب ى أبى تويى ا  .ولقىىد نشىىار ممماركس ال ى ن النممراع الط دم السياس م هممو التع يممر
البركز والبكثف من النراع الط د اإلقتنا  .ا له ا الد ا أولويم بالنسىبة للب جوازيىة ،ذلى ننهىا
وحداا الاي تسخح للدولة باحاواء الخعاخً ،في الوصىع الى تاعىارض فيىه معىه ،وذلى وفىض طى ق تا لىب
تخددا وم كزة ارصين آللاها.
وافافة ل ل ال بد من التحذير من نم ين:
 امول ،اىىو الخلممل بممين مجهمموث " سمملط الدول م " ومجهمموث " تهمماز الدول م " واأاباراخىىا شىىيةاواحدا .ومن بم يت ع مفهومىا ن اتيىا للسىل ة السيايىية ،يعت مر السىل ة أ ا فىي يىد ال بقىة الحاكخىة،
وليسع محق قوى ط دي بين ال بقا الحاكخة ،وبين تل ال بقا الحاكخىة وال بقىا الخحاومىة
.
من ناحية ن
 األم الثان  ،او مدث التبييز بين الط د (أو الط دات) البسيطر سياسيا والط د (أو الط دمات)البسميطر اقتنما يا ،واىىو ىأ منهعىىي وافىح .اى ا الخفهىو للسىىل ة اىو مفهىىو مياىانياي ألنىىه
يعاب السل ة أ ا في يد ال بقة الحاكخة ،ويعاب السلط والثمرو وجهىين لعخلىة واحىدة .فىي حىين
ن السلط اىي كخىا ذك نىا محقم قموى ط ديم وليسم أ ا ط ديم  ،كخىا ننهىا ليسم انعكاسما آليما
للبلكي والثرو  ،وال بقىة الخسىي ة اصادىا يا ليسىع بالوى ورة ال بقىة الخسىي ة ييايىيا ،وفىي
الااريخ العديد من االمثلة به ا الشأ .
ا ا أل الدعيد النر العا .
نمىىا أل ى الدىىعيد البلبممو  ،فىىإ روزا لوكسىىخبورغ تافىىض مىىً الفا ى ة القا لىىة بىىأ الدولىىة ال نيىىخالية
الخعاص ة تت بن في طياتها أناص محد ة لشا نو صيغة الدولة اإلشا اكية ،ب ل الخعن ال تدوره
مىىارك حينخىىىا صىىىا بخىىىا معنىىىاه ن حبايممم العبممم هممو أول تمممدل وامممم للبجتبممم ممم سممميرور الحيممما
اإلتتبامي  .ومن جهة بانية فإ ولة كه ه لن تاوص أن ن تر ولىة طبقيىة ،معمبم لل بقىة ال نيىخالية
ولل نيخاليين .ك ل فإ لهى ه الخؤيسىا الديخق اطيىة ،حسىب تدىور روزا لوكسمب ورغ  ،طماب أ واتم
Instrumentallyاناك حيث تبين تلى الخؤيسىا " النىزو الى تأكيىد نو تىدأيم طابعهىا ال بقىي .....

كخا ن الب جوازية ومؤيساتها الحاومية الاخثيلية تاي األشاا الديخق اطية ......في حىين ن الب لخانيىة،
كا  ،تبدو لي أند ا اشا اكيا مباش ا ،ب وييلة اصة للدولة ال بقية الب جوازية " .9
(برنشمتاين) والخاخثى بإماانيىة امسمتحواب
وت روزا لوكسىخبورغ ا اممم الخعبى أنىه مىن طى
أل السل ة أن ط يض االنادار االناخابي انخا او مع وام ! حقا ا سميرور اإلناىاج تععى  ،وبشىا

 9روزا لوكسب رغ ،اصعح اجاخاأي ن بورة ،مددر يابض ص .712

ماداأد ،من انادار اإلشا اكية محاخع ،غي ن " الععصا السيايية والحقوصيىة توىً جىدارا أاليىا بىين
الخعاخً ال نيخالي والخعاخً االشا اكي "  .10وتؤكد بأنه يخان لـ " مطرقم الثمور " ،لوحىداا ،ن ت ىيح
بال نيخالية .ا الععاصر الجديد في يياية الدولة ال نيخالية اي ،كخىا تؤكىد روزا لوكسىخبورغ ،السيايىة
العخ كية ،العسا ة ،وتناص ناخية الب لخانية.
ا الجكر الب جوازية القا لة بأ ال رلباني تبث الخحور الخ كز للحياة اإلجاخاأية ،والدو الخح كة
للااريخ ،انخا لها معع مائ دل ،انها فا ة اطةة ،موللة ،بحسىب روزا لوكسىخبورغ .كخىا ن التماريخ
اىىو أبىىارة أىىن لع م الدمموى العبيمما العجوي م للا ىىور اإلجاخىىاأي .وبالوىىد مخىىا تعلنىىه الب جوازيىىة ،فىىإ
 ،انىه ألى
الب لخا ال يعاب نتاتا ( نو نب ا) لا ور الديخق اطية ،لاقد البش ية نو األشياء العخيلة األ
11
العا من ذل تعاب ه لوكسب ورغ " شاع تاريخيا محد ا للهيخنة ال بقيىة للب جوازيىة "  .نمىا ال رلبمان
مىىن وجهىىة نر ى الب جوازيىىة ،فقىىد كىىا لىىه " حىىض الوجىىو " فىىي الفا ى ة الخبا ى ة لل نيىىخالية ،فىىي ظ ى و
النزاأىىىا ال بقيىىىة العاريىىىة آنىىى اك بىىىين األريىىىاق اطية اإلص اأيىىىة الاىىىي تالي ممم أىىىن مسىىى ح األحىىىداث
والب جوازية الاي بدن باحاع مااناها .وبحسب لوكسخبورغ ،يشعىد الب لخىا حقيقىة ييايىية ،انىاك حيىث
توجد تعارفا طبقية اامة بين الب جوازية واألرياق اطية اإلص اأية ،وحيث تعدل بينهخا معارك طبقية
كب .12
 ،شالع االنتخابات ال رلباني موفوأا لاىأمع روزا لوكسىخبورغ .أبى الخنرى و
ومن جهة ن
الب جوازيو  ،آن اك ،أن صناأة بأ اإلناخابا الب لخانية تساأد في تاوين رؤية ن ق أىن أعصىا القىو
الحزبية فىي الىبع  .ولاىن بخقابى ذلى يعحىظ صىخع م يىب نمىا معلم مهىم صوامىه ن التعاسمب ال رلبمان
 ،يىام اال تمراض بىأ كخيىة
للدوى او انعكا للععصا اإلجاخاأية السا دة في معاخً معين .وبالخة ن
وأىىد الاا ى الب لخانيىىة اخىىا انعكمما للبنيىىة اإلجاخاأيىىة الفعليىىة لخعاخىىً معىىين .تعاب ى لوكسىىخبورغ ا ى ا
االستعتا زا فا ،لقناأاها بأ الب لخا الب جواز يقد لوحة غي صا صة للععصا اإلجاخاأية.
يخان تلخي

الخواص

من ا ا العخ في الد ايا الاالية:

 .7ا التحلي م اإلقتنمما  -السياس م الخ ى وح فىىي " اصىىعح اجاخىىاأي ن بىىورة ؟ " ياوىىخن معاصممر
صائ بدو ش  .حيث تبدو البوضومات التالي ل وزا لوكسخبورغ صحيح :
 1.1تعاب الااربة اإلجاخاأية والسيايية ط يقا مثاليا ( نخوذجيا) لادفية النرا .
 2.1ياخث الع و الخلحوظ للعاملين ال اتي والخوفوأي شرطا لادفية اى ا النرىا  .وانىا ياخاىً الا ىور
اإلصادا بأاخية نيايية.
ال تسا يً بالاامى ن " تىنرم
 3.1إن اإلئتبانات ( الق وض) ،اإلحتكارات ،والعتحت اإلقتنا ي األ
" اإلصادا ال نيخالي.
 4.1إن التسلح وامشكال املرى للت ذير ليسع في وفىً ياىيح لهىا ازالىة الدىعوبا اإلصادىا ية للنرىا ،
وننها تدبح بحد ذاتها م فه األيايي.
 5.1لل ال نيىخالية فىي بدايىة القى العشى ين مرحلم تديمد مىن ت وراىا الاىاريخي ،تبتماز بالخسىاو
العالي لادوي اإلصادا وأالخية األزما .
 .8ولاىن بخقابى ذلى فىإ الاحليى اإلصادىا  -السيايىي الخ ى وح فىي " اصىعح اجاخىاأي ن بىىورة ؟ "
ياوخن رالرات البد من تأشي اا .اذ ن تدورا روزا لوكسخبورغ ،بدد الرواا العديدة ،تم صياغاها
 10الخددر السابض ،ص . 711 ، 711
 11روزا لوكسب رغ ،اإلشا اكية الديخق اطية والب لخانية .نأخا مخاارة ،العزء األو  ،ص  ( 371باللغة البولندية).
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لي أل نياس نبحابها الا بيقية ،ب أىن ط يىض إسمتخداث الخبىا ئ العامىة للنر يىة الخاركسىية فقىط ،وصىد
تس ب ذل في أخومية ايانااجاتها .كخا ساه الى ف الخسىبض لخوفىوأا الخدىم فىي الابسىيط وال ؤيىا
األحا ية العانب.
 .8والخحص  ،فإ الحجج اإلصادا ية الخع وفة في " إصمح إتتبمام أث رمور ؟ " كانىع امما تيمدا
أىىن نر يىىة الثىى ورة الخاركسىىية ،وكىى ل بقيىىة الخوفىىوأا األيايىىية للعلىىم اإلصادىىا الخاركسىىي فىىي
الر و الخاغي ة .غي ن روزا لوكسخبورغ لم تقد  ،في ا ا العخ  ،تحليع نصيع للرواا العديدة.
وبال غم من ك ذل فإ كاا روزا لوكسخبورغ " إصح إتتبام أث رمور ؟ " صىد تجمو ألى بقيىة
الدرايا الخنااوة لـ " الاح يفية " في البانيا وأوربا الغ بية .نما فىي الح كىة الشىيوأية دمد إمت مر اى ا
العخ بخثابة واحد من نام تل الدرايا  ،وج ت جخاه واإلرتاا الية حا نهاية العش ينا من القى
الخافي ،غي ن الوفً تالير فيخا بعد .ففي ىع سمعوات الثحريعمات ممن الدمرن العشمرين يىا قعامم
صوامهىىا ن روزا لوكسممب ورغ " ارتك م ألطمما لطيممر تممدا " فىىي اى ا العخى  .وفىىي النقىىد العحىىض جى
الت كيد أل ن واحدة من نام الخنىابً العوا يىة للنر يىة اللوكسىخبورغية " الخاطئم " بدىد اإلمب ياليىة
كانىع تاخثى بعىىد تديمي مؤلفىىة كاىىا " إصممح إتتبممام أث رممور ؟" ألاخيىىة اإلحااىىارا  ،بخىىا فىىي ذلى
ر ض اماانية الهيخنة الدا خة للحااارا أل اإلصادا ال نيخالي.
فىىي الفاى ة العحقىىة ،وبخقىىدار الاخلىىي أىىن موفىىوأة " العسممق الخمماطل لللوكسممب رغي " ،تغيى ك ى ل
الادور ال كىا يىا دا فىي الح كىة الشىيوأية حىو اى ا الااىا  .فقىد بىدن البؤرلمون السىوفيع واأللخىا
الديخق اطيو وك ل البولو بوفً ا ا العخ في اطار الفا ة الااريخيىة الاىي صىدر فيهىا ،والاعامى معىه
أل ا ا األياس .وبالعتيج فقد تم الكشف معد ا أىن قيبم اى ا الااىا وأهبيتمه ،بالخقارنىة مىً األأخىا
السابقة ،وك ل ناخياه الابي ة في الخع كة الاي كانع مندلعة فد " الاح يفيىة واإلصىعحية " فىي الح كىة
العخالية.
" الميليشيا والعسكرة "
بداية ،وصب الحديث أن كاا " الخيليشيا والعسا ة " ،ال بد من االشارة ال ننه يخان رؤويىة العسىا ة
بثحث معا :
أوال :العسكر كإيديولوتي  .وبهى ا الدىد يخاىن القىو ا العسىا ة اىي اإليديولوتيم الداأيىة للحى نو
اإليديولوجيا الاي تطر ااىدافا تسىادأي الحى  .ومىن وجهىة النرى الااريخيىة الخلخويىة تى تبط العسىا ة
بال نيخالية وت وراا أل الدعيد العالخي وتعكس – في حقلها الخلخوس -الاناصوا الخ افقىة لل نيىخالية
وويىا حلهىىا .وبهى ا الدىىد تعممرف العسمكر ألى ننهىا " مخالى االشىىاا االيديولوجيىة لاب يى السيايىىة
الح بية للدو ال نيخالية وك ل اياخدامها للقوة في النزاأا الخحلية " .13
رانيا :العسكر كسياس  ،نو أل وجه الدصة ك حد تجليمات السياسم الاىي يخاريىها ذلى العىزء النشىيط مىن
البنىىاء الف ىوصي -الدولىىة .ندط م االنطممح انىىا اىىي اط وحىىة مىىارك فىىي كاابىىه الهىىا ( 79بروميممر لممويس
بونابرت) والاي اأاب الدول آلة قب تسخح لل بقا الخسي ة باأمين يي تها أل ال بقىا األ ى
القيخة بخا يسخح باعديد انااج النرا وفقا لش وطها .غي ن
من نج ا واأها لعخلية نهب ماعاظم لفا
ت م مين تل ى السىىي ة يسىىادأي مخاريىىا ملخويىىة .وفىىي ظ ى و الاىىدوي الخاعىىاظم فىىإ تل ى الخخاريىىا
الخلخوية تاخ طابعا وليا وتوً نمامها نادافا تويعية يام تحقيقها باياخدا القوة الخسىلحة .وبهى ا الخعنى
 13انر  :ف.سكوبين ،العسا ة ،وارشو  ،7595ص  ،94باللغة البولندية.

فإ العسكر اي " :السياية  .......ال امية لاعزيز القىوة الخسىلحة وااليىاعدا ا الح بيىة ألاىدا الحاصيىة
والاي تناهعها البلدا ال نيىخالية والخاخى ة مىديا وايىعة فىي حقبىة االمب ياليىة .ا تحقيىض العسىا ة يعنىي
ا وا االصادا والسياية والحياة االجاخاأية .......ألادا االياعدا للح " .14
رالثا :العسكر كماهر مرت ط ب عي محد للسلط  .وفقا له ا الادور يع تعاول العسا ة ببععيين:
 العسكر كتع ير من الحكومات العسكري الخاوفعة كخعخوأة اجاخاأية مساقلة وماخيزة. العسكر بامت ارها الت رير البدمرر المذ يبتلكمه العسمكريون ملم سياسم الدولم وكى ل مخالى ،بغ النر أخا اذا كا ذل الاأبي يع بشا ماشو نو
جوانب الحياة االجاخاأية اال
تحع باف ا مقنعة.
وملخوييا ،كانع العسكر احد القوايا األكث جوا ية الاي صىار موضموما لخسىاجع حىا ة بىين
الخنر ين والناش ين في الحز االشا اكي األلخاني .فقد وقجم روزا لوكسىخبورغ بالوىد مىن أطروحمات
ا م أىىن البوضمموم القا لىىة بو ى ورة العىىيئ الىىدا م وتىىأبي
(ممماكس ش مي  ، (Max Schipplال ى
العسا ة أل اصادا البع  ،وصد اأاب م لبها بايابدا العيئ بخيليشيا شعبية م لبا غي أخلي .وبحسىب
امتدا شيب فإ الخيليشيا الشعبية يااو نتيج للاحو الادريعي والب يء للنرا العسا السا د آن اك.
م حلاهىا اإلمب ياليىة.
نما بالنسبة لروزا لوكسمب ورغ ،فاعىد العسىا ة ناىم مما يبيمز ال نيىخالية ،وبىاأل
وكابع به ا الدد مشي ة ال ا العسكر تخث " الاعبي األام واألكث ملخويية للدولة ال بقية ال نيخالية
"  ،15وتوي مؤكدة بأ " العسا ة تبلور يل ة وايخنة الدولىة ال نيىخالية وكى ل ال بقىة الب جوازيىة "
 .16وفي م حلة رنيخالية الخنافسة لعبع العسكر ورا " بوريا بالخعن ال نيخالي " ،أتا لض الخنرخا
الحاومية وأزز يل ة الدولة .وصد را د العسا ة ال نيخالية من ظهوراا ،ولعبع ورا حايخا فىي غىزو
" العالم العديد " ،وأ ت من الخ حلة األول وظائف أديدة .فعل النعيد اإلقتنا اياولع ألى ويىا
اإلنااج والخوا الخىا فىي الخنىاطض الاىي جى اإليىايعء أليهىا ،و رضم ألى البلىدا الخسىاع مخ ة تعىارة
السىىلً وأقىىد اتفاصيىىا مفيىىدة لدىىالحها .وبه ى ه ال يقىىة تىىم تممدمير البن ى االصادىىا ية الخحليىىة .نمىىا بممالبعع
السوسيولوت فقد أضعج العسىا ة الدىع ( الى وابط ) اإلجاخاأيىة الاقليديىة ،وبلتمرت يىاا الخنىاطض
الخساول أليها .نما ألى النمعيد السياسم فقىد ن العسىا ة الى تدسمي منىاطض النفىوذ .وبالخىة ن ى ،
للد العسا ة شروطا شمثل لا ور ال نيخالية.
وفي مث ا ه الر و فإ سياس العسكر  ،بحسب روزا لوكسب ورغ ،تجدد أهبيتها ،حا من وجهة
نر ال نيخالية ذاتها .وله ا فإ العسا ة والاسلح ال يخاىن ن ياسىببا فىي توسمي ال نيىخالية ألى الدىعيد
العالخي ،ذل أل العالم صىد تىم تقايىخه بىين الوىوار االيىاعخارية .ومىن انىا فىإ العسىا ة تعت مر ظىاا ة
يلبية ،ذل ألنه لو كا اناك احاخا بأ تندلً الح فإنها ياعني فقط كاربة مدم ة .وبه ا الدىد كابىع
روزا لوكسب ورغ صا لة بأ اصية العسىا ة الخعاصى ة اىي ننهىا ايىاند  ،فىي ت وراىا ،ألى " الا ىور

العا اإلجخالي الحاص في يباق الاسلح في مخال البلدا  ،ولي
العسا ة من صوة مح كة لا ور ال نيخالية ال م ض لها " .17

أل القدرة الخحليىة  ....وااى ا تحولىع

ومن وته العمر اإلقتنا ي  ،تعني العسا ة تعاظ اإلنفاق الحاومي أل الاسلح .نما مىن وجهىة نرى
الخىىالاين الف ى ين فىىإ ييايىىة حاوميىىة مىىن ا ى ا القبي ى تاىىو نافعىىة طبعىىا .ف ىالعقو الحاوميىىة تبتمماز أىىا ة
اصىية ايعابيىة ،مىن وجهىة
بالوىخامة وبأيىعار ج ابىة ومؤكىدة .وباإلفىافة لى ل فىإ للناىاج العسىا
النر ا ه ،الاي تاخث في ننه يستحث الاحديث الدا م .وبه ه ال يقة ،كخا تؤكد روزا لوكسخبورغ ،تن ح
العسىىا ة منممدرا تممذابا ( انااجيىىا) لألربىىاح ال نيىىخالية ،ويرتد م ال نيىىخا ال ى مرت م القىىوة اإلجاخاأيىىة
الخؤب ة .وطبقىا لهىا فىإ العسىا ة تعمتج آبىارا اجاخاأيىة ،واىو مىا لىم يلحرىه (شمي ) ،باأاقا اىا .فاخىا اىو
 14انر  . :ياتر ،يوييولوجيا العيئ ،وارشو  ،7898ص .891
 15روزا لوكسب ورغ ،حو الخيليشيا والعسا ة .كاابا مخاارة ،الخعلد  ،7مددر يابض ،ص ( 867باللغة البولندية).
 16البندر السابق ،ص .788 – 789
 17روزا لوكسب ورغ ،اصعح اجاخاأي ن بورة  ،مددر يابض ،ص  .711ولخزيد من الافاصي أنمر  :ف.أ.ليعين ،العسا ية الافاحية وتااي
اإلشا اكية الديخق اطية فد العسا ية .الخخاارا في  79معلدا  .ار الاقد  ،موسكو .7816

مع و  ،يؤ بناء القوا الخسلحة ال توظي أد محد من العاطلين أل العخ  ،وتتدل في الوصع
نفسه الخنافسة فىي يىوق العخى  .تمؤ اى ه العخليىة الى اسمتدرار األجىور وتحسمن الوفىً الخىا لل بقىة
العاملة .غي ن ا ه البيز ذا طبيعة مؤقت  ،ذل أل العام " ي بح كبىا ً لقىوة العخى  ،ولانىه يفقىد فىي
الوصع نفسه الح ية السيايية للح كة كخواطن ،بىم يخسى  ،فىي نهايىة الخ ىا  ،كبىا ً لقىوة العخى "  .18ا
العام في فقدانه لعزء من له أل ايةة ف ا ب غي مباش ة تخددها الدولة لبناء العيئ ،يساه في
الوصع نفسه في بناء نجهزة القخىً ،الى يخاىن ن تسىاخد فىده ،فىي ن وصىع مىن األوصىا  .وبالوىد مىن
رغباىىه ،يدىىبح العامىى افىىعا لوصىىاية ال جعيىىة السيايىىية للدولىىة .نمىىا العسممكر فاعنىىي ت ممذير القىىو
والويىا  ،وكى ل تدلمي الح يىا السيايىية ،وم مامج ايىاغع ال بقىة العاملىة .وفىي حىين ننهىىا – ن
العسا ة  -تنب في مدلحة الب جوازية ،فهي تبث " أل الخساو اإلصادا االياثخار األكث جاذبية،
ال ال يعوض ،نما أل الخساو اإلجاخاأي والسيايي فهي نحسن صاأدة لهيخناها ال بقية " .19
مارض روزا لوكسخبورغ أطروح (برنشتاين) حو الددرات التكيجي لل نيخالية ،والبتبثلم بىزوا
الاناصوا  ،مؤكد ألى تعبدهما واشمتدا ها .تعىد اى ه التعاق مات ماانهىا فىي الحقى اإلصادىا  ،كخىا فىي
الحقىىى اإلجاخىىىاأي ،ألىىى الدىىىعيدين الخحلىىىي والىىىدولي .وايىىىانا ا الىىى الخع يىىىا اإلحدىىىا ية ،ت مممرهن
لوكسخبورغ أل ن امزمات ما زالع ترا مق ال نيىخالية ،ذلى ألنىه لىم تىام ازالىة أسم اب ظهوراىا .ولهى ا
فهي تر ض فا ة (شي ) حو أس اب األزما  ،اذ لي صحيحا القو بأ األزما تخث ماق نو نتيج
ىأ (شمي ) ،انىا ،ألى ا تمراض صوامىه ن الهمدف األيايىي
لفي اإلنااج واالياهعك الخاناص  .يقىو
القيخىة .ولى وزا
للنااج ال نيخالي يتبث باستهحك السل  ،ولي كخا بين ماركس ،الحدىو ألى فىا
لوكسخبورغ موصى مخابى تخامىا لخوصى مىارك  ،فاألزمىا  ،باأاقا اىا ،تمعج أىن العمزوع الخوفىوأي
الدا م للنااج ال نيخالي لعناقا ارج حدو الاد ي  ،كخا ن انعداث الاخ يط اإلصادا  ،أند مسىاو
معين ،يعبق الفوف في اإلصادا ال نيخالي.
ىىأ أنىىدما نشىىار ال ى ن االئتبممان يخاىىن ن ياىىو أ ا نو وسمميل منعشىىة
لقىىد كىىا (برنشممتاين) أل ى
للصادا ال نيخالي ،يامحا بال ي نو حا تعاوز الوفً األزمو  .كخا ن النرىا البناىي ،حسىب روزا
لوكسممب ورغ ،يسىىاام فىىي تعبيممق الاناصوىىا اإلصادىىا ية واالجاخاأيىىة لل نيىىخالية .فهىىو يخث ى  ،فىىي الحق ى
اإلصادا  ،قو اللي مح كة لنخو اإلنااج ارج مساحة السوق .غي ننه يععكس سل ا أل تانب آلمر.
اإلناىاج ،اذ ننىه فىي فاى ة امزمم
فعندما ياو بخثابىة معجم لسىي ورة اإلناىاج سيتسم ب فىي ظهىور فىا
وحين يره كوييط للابا السىلعي ،يمدمر وب يقىة أاصىفة القىو الخناعىة ،الاىي حفزاىا اىو بحىد ذاتىه.
اال اخا  ،اذ  ،يشد من الاناصوىا بىين ط يقىة اإلناىاج ونخىط الابىا  ،وكى ل بىين نخىط اإلناىاج وط يقىة
االياحواذ أليه .يحدث ذل أل اال اخا يفد اإلنااج أن الخلاية محوال جزء مىن الى بح الى فا ىدة ألى
رنس الخا  .ا (برنشتاين) وامثاله مخن رفووا نر ية األزما بىدأو ننهىا لىم تبى ان ألى مدىداصياها
ع ورة العش ة ينوا " يخل و ب ل بين جوا النر ية والاعلىي الرىاا لشىالها "  .20ومىا زا
مياانيز األزما الخع وض في " الرأسبال " وك ل في أخ ننعل  -أنتم وهرنم  -ياخاىً ب اانياىه
ومدداصياه.
نما أل البستوى العالب  ،فإ التعاقض الخثالي للمب يالية يتجسد بالاعارض بين منالح رنس الخىا
الخحلي والعزمات الاااملية للاشىايلة ،والى يتجلم صبى كى شىيء فىي السياسم الجبركيم للدولىة .وتع مر
روزا لوكسخبورغ أن فاى ة صوامهىا ن البيمزان التجمار لخخالى البلىدا يعىد مسم ل رانويم  ،ممن وجهىة
نر ى اإلصادىىا العىىالخي .وأل الو ى ا ب الحخا يىىة ف ى ورية لخخال ى الق اأىىا  ،فىىإ الدىىناأا أل ى
الخساو العالخي ال تحااج اليها  ،غي ن تل الو ا ب ال تحخي اإلنااج ال نيخالي ،بى ألى العاى مىن
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ذل فإنها " تخث ن اة للد ا بين معخوأا رنيخالية في بلد معين فد معخوأة رنيىخالي بلىد آ ى  .لقىد
اصىىبح نرىىا الحخايىىة العخ كيىىة الخ افىىض للاويىىً الاولونيىىالي والاناصوىىا الخحادمىىة فىىي اطىىار الويىىط
ال نيخالي بخثابة ن اة للاسلح الخاعىاظم "  .21وبحسىب روزا لوكسمب ورغ ،فقىد رافىض النزأىة الحخا يىة ،فىي
ك من ألبانيا و رنسما وروسميا ،تويىيً نأىدا العنىو فىي العيىوش وفىي يىباق الاسىلح .وبىدا ن الرىاا ة
العديدة في السيايىة العخ كيىة تخثلىع ،آنى اك ،فىي ن األاخيىة الخقى رة انىا ال تعىو الى الدىناأة بى الم
الزرامم  .ويعنىىي ذلى ن السيايىىة العخ كيىىة نصىىبحع اليىىو حقىىا ويىىيلة لخىىنح الخدىىالح اإلص اأيىىة شىىاع
رنيخاليا والاعبي أنها به ه الديغة.
ومىىن جهىىة ن ى  ،نبىىار روزا لوكسممب ورغ االنابىىاه الى أهبيم الاناصوىىا اال ى فىىي ال نيىىخالية.
ونشار انا ال ن الاولونيالية تولد الاناص بين مدالح الدولة الخساعخ ة ،وبين الخساع مخ ة الاي تتعام
فيها نزأا مازايدة لعياقع اإلصادىا  .وبالنسىبة للوكسمب ورغ  ،تاخثى البع مل الابى للمب ياليىة
بو ورة ال حمث أىن أسموا جديىدة للادى ي  ،وكى ل أىن نيىواق جديىدة للخامىا  ،كخىا تخثى الحمروب
ظاا ة معزمة للمب يالية .وفي ا ا الدد أيدت موقف (أنجلس) من اى ه القوىية ،والقا ى بىأ الخعاخىً
الب جواز يدف نما يار " أما اإلنتدال ال اإلشتراكي أو العو ال ال ربري ".
والش ى ن الح ى العالخيىىة األول ى كانىىع تجسممد بالاأكيىىد " مممو ال م ال ربري م " .لقىىد توصعىىع روزا
لوكسب ورغ حدوث ا ه الح مبا ا ،ن أند نهاية الق الاايً أشى  ،واسمتعدت فىي بنىاء تحليلهىا الى
ماملين جدي ين باالااخا  ،والل ين قا ا ال تطور حاخي لألحداث نحو الااربة .ياخث العام امول برهور
ما يسخ بالدو الوطنية ،نما الثان فياخث في ت ور اإلمب ياليىة ،وألى وجىه الخدىوص تطمور السيايىة
الاولونيالية والعسا ة الاىي تشمترط تحقيىض ناىدا تلى السيايىة .كانىع الب جوازيىة مهاخىة بىالح ألنهىا
الوسيل الوحيد الاي ت بح فيها ،يواء أل البستوى اإلقتنما ( أقىو ارجيىة جديىدة كبيى ة ،تويىيً
نيواق الخاما ونيواق الادى ي ) ،ن ألى البسمتوى اإلتتبمام  .كخىا وتسمبح الحى كى ل  ،وبشىا
فعىىا  ،فىىي تلطيممف الاىىوت ا اإلجاخاأي ىة .له ى ا كانىىع روزا لوكسممب ورغ أل ى صناأىىة رايىىخة بىىأ السىىع
العالخي ال يخان فخانه ال أن ط يض االتفاصا حو " نز السعح " نو من ع " أدىبة األمىم " ،بى
اكد في اكث من منايبة أل ن ال بان الوحيد لى ل السىع اىو العشماط الجعمال لل روليتاريما وحلجائهما
ضد الحرب ،كمح الج هتمين البتنمارمتين .ورغىم مى ور نكثى مىن صى  ،مىا زا اى ا االسمتعا ياخاىً
ب اانياه ،حا في الر و الخعاص ة.
املبحث الثالث:

" مقدمة لإلقتصاد السياسي "
وإنبثاق

" تراكم رأس املال "
البد من الاأكيد ،في البداية ،أل ن كع العخلىين يبمثحن أخىع اصادىا يا صى فا  ،والى يهخنىا فىي
اىىى ا الخبحىىىث اىىىو أخلهىىىا االو " مقدمىىىة لعصادىىىا السيايىىىي " .كانىىىع البحاضمممرات الاىىىي صىىىدماها روزا
لوكسمب ورغ فىىي الخدريىة الحزبيىىة لىـ  SPDىىع أىدة يىىنوا بخثابىة أصم كاابهىا" مددمم لإلقتنمما
السياسم " .وكىا همدف تلى الخحافى ا تعريممف الخشىاركين فىي الىدورا الحزبيىة بىالفا اإلصادىىا
الفا الب جواز األلخىاني حينى اك .وصىد
الخاركسي ،وتبيا مدى تفوصه أل الفا الب جواز  ،وباأل
 21روزا لوكسب ورغ ،ريالة مفاوحة ال جين يواري  ،كاابا مخاارة ،الخعلد االو  ،ص ( 779باللغة البولندية).

تناولىع روزا لوكسمب ورغ العديىد مىن القوىايا بشىا غيى تقليىد  ،فىي حىين طمورت بعى الخوفىىوأا
الخاركسية .وبخقاب ذل لم تسا ً اج اء تحلي نشخ للرىواا اإلصادىا ية العديىدة ،ذلى ألنهىا ك يىع "
تراك رأ البال " إلج اء تحلي نر له ه الرواا .
احملاضرات يف املدرسة احلزبية SPD
و
" مقدمة لإلقتصاد السياسي "
أند تخو الق نين الاايً أش والعش ين ،لاض روزا لوكسخبورغ ،افىافة الى ماركسىيين آ ى ين،
كجاحا كريا لي فقط فد " التحريجي " ولان كى ل فىد تجليمات الخخاريىا الوايىعة لىـ " اإلنتهازيم "
في صفو الح كة العخالية األوربية الغ بية الاي كانع يىا دة آنى اك  .22فعلى يىبي الخثىا وأنىدما انرىم
بالدأم لي فقىط
اإلشا اكي ميليراند Millerandال حاومة  Waldeck-Rosseauال جعية ،ح
مىىن القا ىىد اإلشىىا اكي الجرنسم  ،Jauresبى وكى ل مىىن كى "اإلصىىعحيين " فىىي األمخيىىة الثانيىىة .وفىىي
العداش الوايً حىو الوزاريم " " Ministerializmا عم روزا لوكسىخبورغ أىن الجكمر القا لىة بىأ
اإلشىىا اكيين ال ينبغىىي ن يشىىاركوا فىىي الحاومىىا الب جوازيىىة .وفىىي الخناصشىىة الابي ى ة حىىو اإلضممراب
الجباهير  ،والاىي تطمورت باإلرتبىاط واإلفى ا الشىام فىي بلجيكما أىا  ،7818افىع لوكسىخبورغ
يىىعاال يىىا نا مىىً السيايىىي البلعياىىي  ،Vanderweldeرافو ىة م لبىىه القا ى بأنىىه ينبغىىي أل ى ال بقىىة
العاملىة ن تخموض كفاحهىىا فىي اطىىار النرىا السىىا د ،ون تتخلم  ،أخومىىا ،أىن ط يىىض العنى  ،معابى ة ن
أشممكال الافىىاح غيىى الب لخانيىىة ( ىىارج الب لخىىا ) مهخىىة جىىدا بىى وفىى ورية ،ونشىىار الىى فىى ورة
الب وليااريا.
اياخدامها من ط
وفي نف الوصىع شمن األلخىا " كفىاحهم " مىن نجى " ايعىا ماىا تحىع الشىخ يليىض بقىوتهم " .فقىد
باش األوياط الخالية نشاطها في الشى ق األصدى  ،اا فىة بى ل السميطر ألى آيىيا الدىغ ومىا بىين
النه ين .ولاي يخان للخ ء ن يادور  -أل صعيد وايً  -إشكالي " السياية العالخية " ،فإنىه ال بىد مىن
اإلشىارة الى ن الحاومىة األلخانيىىة نأىا بعمما العىىيئ والبح يىة بشىىا الفىع للنرى  .ووفىً اى ا األمى
الح كة العخالية األلخانيىة والعالخيىة نمىا صوىايا جديىدة .ولىم يكتمف " العنىاح اإلناهىاز " بإتخىاذ ىوا
نر ية فقط بهد إل اع الب وليااريا للخعخوأىا القوميىة  -اإلمب ياليىة الب جوازيىة ،بى تخثلىع الخطمو
العبلي بخوافقة الخعخوأة الب لخانيىة اإلشىا اكية الديخق اطيىة ألى الخيزانيىة العسىا ية .غيى ن النشى اء
الخنىاو ين لهى ه الخ ىوة اأاخىدوا ،فىي اى ه الحالىىة ،نهىج المد اع أىن األيى والسيايىة الاىي – باأاقىىا ام -
بفوىىلها ظلىىع اإلشىىا اكية الديخق اطيىىة قممو ط ديمم مسىىاقلة .فقىىد رن روزا لوكسممب ورغ ،والعديىىد مىىن
السيايىيين الثىىوريين ،فىىي " السيايىىة العالخيىىة " ماق م لاحىىوال محىىد ة فىىي اإلصادىىا  .ولهى ا ر مموا اى ه
الوجهىىة ،وألحمموا أل ى ف ى ورة تكيي مف ط ى ق كفىىاح الب وليااريىىا للر ى و العديىىدة الخاغي ى ة ،وسمماهبوا
مسااخة فعالة في الاونف نسا والخؤتخ ا الحزبية ،مح فين وم وجين له ه الوجهة.
في أا  ،7811وفي مدينة باريس بالاحديد ،أ فع روزا لوكسب ورغ صوية " السحث بين الشعوب،
والعسممكر والجمميد الممدائ " ،ونكىىد  ،انىىاك ،أل ى تزايىىد اإلحتبممال بإنهيممار النرىىا ال نيىىخالي ،وال ى
سيحدث لي بنايعة األزمة اإلصادا ية ،ب بعتيج األزمة السيايية الاىي تسىاحثها " السياسم العالبيم ".
وفىىي أىىا  ( 7811فىىي مدينىىة شممتوغارت ) ن لىىع روزا لوكسممب ورغ ،يىىوية مىىً ليعممين ،تاليي مرات أل ى
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التوصمي الخقدمىة مىن طى
والسيايية ،الناجخة أن ح

بيبى  A.Beblحىو صوىية الحى
محاخلة ،لاس يً انهيار ال نيخالية.

 ،م البىة باوظيى

األزمىة اإلصادىىا ية

وألنها بقيع طيلة الوصع أووا فىي  ، SDKPiLفقىد شمارك روزا لوكسىخبورغ فىي الحيىاة السيايىية
الخعقدة والخثي ة للح كة العخالية ال ويىية .وصىد قربهما موصفهىا ال بقىي  -الثىور الوافىح اى ا مىن العنىاح
اليسار له ه الح كة .ولاىن مىن جهىة بانيىة ،وبسىبب إلمتحف الاعىار والف وفىا النر يىة – السيايىية،
عفا ونزاأا مً صا ة ا ا العناح ،و دوصىا مىً ليعمين .وفىي بدايىة
بدد العديد من القوايا ،نش
الق ى العش ى ين إلتلج م روزا لوكسىىخب غ مىىً لينىىين نيايىىا حممول الد ممي ال ولعدي م وك ى ل فىىي الد ممايا
التعميبي وحول تكتي وإستراتيج ال حشج .
من الخفيد الت كيد ،انا ،أل ن الحلول الليعيعي للقوايا الخ وحة كانع تناغ ط دا لخا لبا الثورة،
والاي بد نكث احاخاال فىي رويىيا آنى اك .وكخىا كىا شىا عا فىي حينىه ،فإنىه وبنايعىة التخلمف الها ى لهى ه
الىىبع  ،يىىا تدىىور بىىأ الثىىورة ال ويىىية يىىااو بىىورة ب جوازيىىة  -يخق اطيىىة ج ريىىة فقىىط .ولىىم ياىىن
األشا اكيو الديخق اطيو لوحدام أل صناأة بأنه حا لو اياول البعشفة أل السل ة فإنهم يىيفقدونها
حاخا لدالح الب جوازية الدغي ة نو الب جوازية ،ب ن ا ا األأاقا كا موجو ا حا في نوياط البع
من البعشفة .غي ن اؤالء وصا تهم كانوا صد استعدوا إلنازا السل ة واأ اء الثورة مدااا األأرم ،واىو
ما حدث بالفع .
وأنىىد إنممدالع الثىىورة ال ويىىية األول ى  ،فىىي أىىا  ،7811ايىىاقبلاها روزا لوكسممب ورغ بسىىعا ة غىىام ة،
وبدفاها أوو في  SDKPiLصدمع ال وارشو في كانو األو مىن اى ا العىا للخشىاركة فىي األحىداث
بسا مباش .
في مارس  7816اأاشقلع روزا ،وبعد اطعق ي احها سا رت ال لعدا ،واناك كابىع أخلهىا الخويىو
 :اإلضراب الجباهير  ،الحزب والعدابات العبالي  .وفي اى ا العخى صامىع بتحليم معى نحىداث الثىورة،
وإستخلن اإليانااجا الخ لوبة .وكا األم يتعلق ،أل وجه الخدىوص ،بىدور الح كىة العخااي يىة
العفوية و ور الحز في الثورة ،واأ ع في ا ا العخى ورا اصىا للفى ا العخىااي  .وفىي فىوء
الاعار ال ويية إمت مرت روزا لوكسىخبورغ اإلضمراب الجبماهير وسميل الكجما البعاسم الاىي بحىث
أنهىىا الثوريىىو األوربيىىو الغ بيىىو من ى وصىىع طوي ى  ،واسممتعتج بىىأ اإلف ى ا ا ى ا ينايىىب ،بقوتىىه،
الر و العديدة  -القوة الخازايدة ل نس الخا  -وانىه قما ر ألى ن يمؤمن لل بقىة العاملىة نعاحىا راانىة،
ويعىىداا ،فىىي الوصىىع نفسىىه ،للخواجهىىة النها يىىة الحايىىخة .ولاىىن أنىىد أو تهىىا الىى الخانيىىا توبهمم روزا
لوكسممب ورغ بوجهىىا نر ى مخالفىىة ،فقىىد سمما ت فىىي نويىىاط الحىىز والنقابىىا قعام م ألممرى صوامهىىا ن
األحىىداث فىىي رويىىيا تخث ى صوىىية ا ليىىة رويىىية ص ى فة ،ون الاعىىار الثوريىىة ال ويىىية لىىي لهىىا ذا
األاخيىىة بالنسىىبة اليىىا اتيعية وتااي ى الح كىىة العخاليىىة األوربيىىة الغ بيىىة .ومىىن جهىىة ن ى فىىإ مممؤتبر
أقد في أا  ،7811اأاب ن اإلف ا العخااي مقبو في حالة واحدة فقط ،وذلى أنىد
الحزب ،ال
ش
القىو ال جعيىة ،فىي حىين رفى ممؤتبر العدابمات
حدوث تهديد محتب للقانو اإلناخابي العا من ط
العبالي حا فا ة اأابار اإلف ا العخااي شاع من اشاا النوا  .ففي ا ا الخؤتخ الى أقىد فىي
كولونيمما فىىي آيىىار  7599جى نقاشىىا صىىا بة تخثلىىع ،ببسىىاطة ،بىىإ اعط حابى اإلفى ا العخىىااي
السيايي ،بناب اإلف ا العا الفوفو  ،واأاب اإلبنا معا – ومن و ن تخييىز – بخثابىة " انشىوطة
توفً حو رصبة ال بقة العاملة ".
وفىىي كىىع الخىىؤتخ ين الخشىىار اليهخىىا نأىىعه ،ا ع م روزا لوكسىىخبورغ أىىن ىىط اإلف ى ا السيايىىي،
شناه الثورة ال ويية في أا  .7811وفىي أبىارا بالغىة
وطال بو ورة قرا صحيح للوفً ال
الداللة أكدت صا لة  " :اذا نندانا ال الخ ابا الاي يبض ن تناولع األم بالنقاش ( ،)....يياوجب ألينىا،

في الحقيقة ،ن نخس رنينا بين نيدينا وناساء  :ا ت انا نعيئ ،حقا ،في السنة الاىي تعى

فيهىا الثىورة

ال ويية الاألض والرفى ؟ (… ).اناىم تقى نو يوميىا فىي الدىح ننبىاء الثىورة (……) ولاىن يبىدو ن ال
أيىىو لاىىم ت ى و بهىىا ،وال نذا بهىىا تسىىخعو (……) ا نمامنىىا الثىىورة ال ويىىية ،ولسىىو ناىىو نشىىبه
بالحخي ا نحن لم ناعلم منها شيةا " .23
وبعد أدة نيابيً من ا ا الخؤتخ أا روزا لوكسب ورغ مىن جديىد للحىديث أىن اإلفى ا السيايىي
صا لىىة  " :من ى زمىىن لىىي بالبعيىىد ،كىىا ينر ى ال ى ا ى ه الويىىيلة ( تقدىىد اإلف ى ا السيايىىي – ص) .

بإأاباراا نم ا غ يبا أل الد ا ال بقي الب ولياىار واإلشىا اكي ،شىيةا فارغىا مىن ن محاىو  ،ومىن
الخىىواء مناصشىىاه .واليىىو  ،نح ى … .معىىا ،بىىأ اإلف ى ا العىىا لىىي محاىىو فارغىىا ،ب ى ص عىىة حيىىة مىىن
الخع كة .فخن ال ن ال ا ا اإلنقع الخفاجئ ؟ انه الثورة ال ويية " .24

ا ينز يعح
لقد رن روزا لوكسب ورغ في الخوص ال ي ف اإلف ا السيايي العخااي
ال بقة العاملة ،ويعب اا  ،فىي الرى و العديىدة ،ألى اإلستسمحث للب جوازيىة اإلمب ياليىة ،و شمع ألى
الفور سجاال حا ا حو ا ه القوايا .ففي العديد من تد عتها ،بيع ن وض الب وليااريا ال ويية ال ي تعد
كثي ا أن وفً العخا األلخا  ،ون امهداف االصادا ية للثورة ال ويية تتبت ب اانية في نلخانيىا كى ل ،
ون ا ى ا ياعلىىض ب ا ىىض الافىىاح ال ويىىية .غي ى ن محمماوالت روزا لوكسىىخبورغ إلقعمماع الح كىىة العخاليىىة
األرياق اطية النقابية ،وك ل
من ط
األلخانية ب هبي الاع بة ال ويية لدي مقاومة شديدة ،وباأل
النش ى اء الحىىزبين الخدىىابين بعىىدو ال رلباني م  .ورغىىم الهزيب م الاىىي لحقىىع باإلناهازيىىة فىىي
مىىن ط ى
الح كة العخالية األلخانية اال ننها إنتنرت في النهاية .فعل يىبي الخثىا انتهم مىؤتخ  SPDالبععدمد فىي
"مانهمماي " فىىي أىىا  ،7816والى كىىا يسممتهدف حى صوىىية اإلفى ا العخىىااي  ،باياسىىع الحىىز
للنقابا العخالية .وتجل ذل بشا صار في حقيقة ن الدرار بدد اإلفى ا العخىااي صىار يعاخىد
أل ى موا د م القىىا ة النقىىابين اإلناهىىازين ،وال ى كىىا م فوفىىا مىىن ط ى فهم باألص ى  .ومىىن مجارقممات ا ى ا
الخؤتخ صيا الزأيم النقابي آن اك (ليجين) بإلقاء ا أاص ا ألكث ياأة ،هات فيه ص ار الخىؤتخ
العا السابض .وأل الفور ر ت أليه روزا لوكسب ورغ صا لة  " :يبدو ننه لي لدي نية فا ة أىن واصىً ن
الح كة النقابية ال ويية القوية ،ما اي يو ابنة الثورة  ......ولد نبا النوا " .25
وبخع ازيخة الثورة ال ويية في أا  7811حاى أىا البعماونن لشىعار اإلفى ا السيايىي الابيى
ال الحديث معد ا ،مؤكدين " صواب " نط وحاتهم السابقة .وبنايعة توازن القو الى كىا يىا دا الم
النقابىىا و ا ى اإلشىىا اكية الديخق اطيىىة األلخانيىىة آن ى اك ،نشيىىد السىىاار أىىن ا ى ه القوىىية وأحي م يىىعح
اإلف ا السيايي العخااي ال " متحف التاريخ " .وكا لاار كاوتساي ور كبي في ا ه العخلية.
افىىاه روزا لوكسممب ورغ مىىن نج ى لىىض ظ ى و مع خىىة
ا ا ى ه الخعحرىىا تبىىين ن الافىىاح ال ى
ل يقة نشاط الب وليااريا كا ذا طبيعة ييايىية ،ولىم تعشىد للشىاالية اإلصادىا ية اال فىي أىا  7811حيىث
صامع أنداا بإلقاء محاضرات في اإلصادا السيايي والااريخ اإلصادا في الخدرية الحزبية الخ كزية لـ
 .26 SPDوصد أرا ت روزا اصدار محاف اتها في كايبىا بىم اأىدا اا فىي كاىا بلغىا مخالفىة ،غيى ن
ذل لم يام نبناء حياتها .فالحظ السيئ ال واجهه مدي " مددمم م اإلقتنما السياسم " يخاىن ص ا اىه
في العديد من ريا روزا لوكسب ورغ ال البع من نصدصا ها  .27فقد تم العثور أل بع نجىزاء اى ا
العخ في الشقة الاي اأاشقلع فيها في أا .7878

 23الن مأ وذ أن  :اني غرين ،روزا لوكسخب غ ،ت جخة اب اايم الع ي  ،الخؤيسة الع بية للدرايا والنش  ،بي و .)91 ،7519
 24الخددر السابض ونف الدفحة.
 25نف الخددر السابض ونف الدفحة.
 26للبزيد من التجاصي حول هذه العدط قارن A.Laschitza , G.Radczun : Rosa Luxemburg. Ihr Wirken in der :
deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1971, s 201-211
 27روزا لوكسب رغ ،ريا ال ليو تيشاو ،البجلدين  ،8-7وارشو ( 7591باللغة البولندية).

ويبىىدو ن فاى ة نشممر محافى اتها تلى صىىد واتاهىىا أىىا  ،7819غيى ننهىىا نجلىىع اى ا العخى الى مىىا بعىىد
اناها ها مىن وفىً أخلهىا األاىم " تمراك رأ البمال " .ففىي ىع يىناي  7877 – 7871صىاغع روزا
لوكسب ورغ الخخ ط األولي لخحاف اتها ،به ا الدد  ،كخا يلي :
.7
.2

.3

.4

.9

.9

ما او االصادا السيايي ؟
أناص لااريخ اصادا
 ال ابً اإلجاخاأي للعخ .
 ملاية ويا اإلنااج وتغي ا شا الخلاية باأاباراا القوية األام للااريخ اإلصادا .
 الخشاأية البدا ية.
أناص لااريخ اصادا
 تقسيم العخ و الاخ يط " الخحدو " أند الشعو البدا ية.
 و األناا.
 الاقسيخا اإلجاخاأية في الهند.
 العزا .
 روييا ومدا اا.
 شعو الش ق األويط.
 اإلناقىىا ال ى العبو يىىة .ك ياىىا ،نبينىىا .الععصىىا اإلصادىىا ية فىىي رومىىا القديخىىة.انهيار العبو ية.
 انبثىىاق الععصىىا اإلص اأيىىة .اإليىىاغع اإلص ىىاأي ( وال نيىىخالي) .الحىى والفعحية وطبيعاها.
 مدينة الق و الوي .
 نشوء الخد في الق و الوي  .النزاأا ال بقية في الخد . اإلنسانية وأد النهوة.
 الخد اإلي الية وانهيارااانااج ال اب
.
 اإلناقا ال العخلة ال ابية في انالا ا ،الخانيا وبلدا ن
 انااج ال اب والفوة في العدور القديخة والعد الوييط.
 اكاشا الفوة وال اب في العد الحديث.
 انااج الفوة وال اب في الفا ة  7599 – 7453وك ل حاليا في أدة بلدا .
العزء الثاني من " ال نيخا "
 ورا رنس الخا
 فا ةالدورا . رنس الخا الثابع ورنس الخا الخاغي .القيخة السنو .
 معد فا ورا رنس الخا اإلجاخاأي اإلجخالي.
 ش وط ت ابض األنااج واإلياهعك ،ن ش وط وجو ال نيخا اإلجاخاأي. مخ ط اأا ة اإلنااج الخعاخً ال نيخالي. تحقيض ا ا " الخخ ط " أن ط يض الاوارث فقط. نزأىىىا اإلناىىىاج ال نيىىىخالي وكىىى ل القىىىدرة اإليىىىاهعكية للخعاخىىىً كخدىىىدرلألزما .
األزما .
 تاريخ األزما .

 األزما ع الفا ة 7159 – 7179 أىد وجىىو نزمىة فىىي الخانيىا ىىع الفاى ة  7151 – 7113يخثى األيىاس لىىـ "نر ية الاايي " الب نشااينية ( نسبة ال ب نشااين ص. ) .
 الا ور الابي بعد أا  7159ونيبابه الفعلية األزما في  7599و .7591 تاريخ نر يا األزما .
 نوين ،مالثوس ،ييسخوند  :بعبة تفسي ا أليبا األزما .مارك .
 ح القوية من ط الافسي ا الب جوازية الخعاص ة لألزما . نر يىىة توجىىا  -بارانوفسىىاي وطبعاهىىا السىىومبارتية ( نسىىبة الى يىىومبار –ص.) .
 .1العزء الثالث من " ال نيخا "
 معلوما أامة حو العزء الثالث.
 ال بح
 ال بح الخاويط ويع اإلنااج ابوط معد ال بح وط ق ايقافه.القيخة
 توزيً فا
 ال بح الاعار ووظيفاه. الااالي الاعارية. ال بح الاعار ومعدله. شغيلة الاعارة ونرباحهم. ال نيخا اإلص افي ووظيفاه. جوا الفا دة. الفا دة وربح الدناأي. مساو معد الفا دة. الااريخ ما صب ال نيخالي للفا دة. ال يً العقار ( األرض) بحسب الادورا الب جوازية والخاركسية. الافسي ا الب جوازية والخاركسية لل يً الخ لض. ال يً الافافلي. .1تاريخ اإلصادا السيايي
 الخدرية الخاركنالية (الاعارية).
 الفيزيوص اط ك فع أل الخاركنالية.
 اإلصادا الاعيياي ( يخيث ،مالثوس ،رياار و وتعم تهم  :يا وييسخوند ).
 الخدرية ال وماناياية ( ليسع).
 الخدرية الااريخية.
 اشا اكية الخقاأد.
 الخدرية ال اتية النخساوية.
 .5النرا البناي
 نرا األيهم
.
 انبثاق البنوك الخسااخة في اي اليا ،اولندا وبلدا ن انبثاق وت ور نرا الخسااخة في انالا ا ،ف نسا ونلخانيا. -الش كا الخسااخة راانا.



 .79الاارت













 محاوال الوبط الحقوصي. ح الش كة الخسااخة.البنوك
 الوظا األولية للبنوك. مؤيسا النرا اإل اخاني. ننوا البنوك. بنوك اإلصدار ،ا ارتها ومبا ئ نشاطها. بنوك اإلصدار والدولة ،حدة الدولة في األرباح. نام البنوك الاعارية في الخانيا.وح كة الا وياا
نيبا اإلحااار.
.
وفً اإلحااار في الخانيا وبلدا ن
نشاا اإلحااار.
صانو منً اإلحااار والا وياا في الواليا الخاحدة.
تأبي اإلحااارا أل ت ب با األيعار واألزما .
الد ا ا األحااارا .
األيعار اإلحااارية واتعاااتها.
انعدا اإلحااار الاا .
اإلحااارا تعاظم الفوف .
اتحاه تدوي اإلحااار
مقاربا مخالفة بنايعة الخدالح ال نيخالية الخاعارفة.
الاارتع ووفً العخا .

غي ن إندالع الح العالخية األول فً روزا لوكسخبورغ م ة بانية ال الاأجي  ،حيث تابعع العخ
بعد ذاك نبناء اصاماها في السعن ع الفا ة  .7571 – 7979ولان يبدو ن العخ لم يااخ نبىدا ،اذ يقىو
(بول رولي ) ،فىي كاابىه أىن روزا لوكسمب رغ ن بخىة ريىالة بعثاهىا الى الناشى ( يتمز) مىن يىعنها فىي
ب لين في  21تخوز  ،7579تخب ه فيها ن الخش و األصلي للااا  ،يوم الفدو الاالية :
 .7مااو اإلصادا السيايي ؟
 .2العخ اإلجاخاأي.
 .3أناص لااريخ اصادا  :الخعاخً الشيوأي البدا ي.
 .4النرا اإلصادا اإلص اأي.
 .9الخدينة الق وي ية ،والخنغلقا الح فية.
 .9اإلنااج السلعي.
 .1العخ الخأجور.
 .1ال بح ال نيخالي.
 .5األزمة.
 .79اتعااا الا ور ال نيخالي.
ويعحىىظ انىىا الجممر بىىين الخخ ىىط الخوفىىو فىىي أىىامي  7871و  7877وبىىين الخخ ىىط األ يى الى
وفىىعاه روزا لوكسىىخب غ نبنىىاء يىىعنها .فىىي صىىي  ،7876كىىا الجنممحن اموالن جىىاازين لل بىىً ،نمىىا
الفدىىو الباصيىىة فاانىىع أبىىارة أىىن مسىىو ا  .ومىىً اى ا ال يعث ى الخ ى ء مىىن بىىين مىىا ت كاىىه روزا اال أل ى
الفدو  :امول والثالث والسا والساب والعاشر .وأل ا ا فم الشك العهمائ للااىا سمت فدىو

فقط .ومن الخفيد الا كي بأ روزا لوكسب رغ ال تاافي ،في أخلها ا ا ،بالخىي وتبسىيط نر يىة مىارك
العلخية ،ب تعنرف ال تط يق الخنهج الخاركسي بهد تحديد ماهي وغرض االصادا السيايي ،صبى ن
تد ال راس اتعااا ت ور الخعاخً الحديث .28

ابتممدأت روزا لوكسىىخب غ كتابهمما " :مددم م لإلقتنمما السياس م " بطممر السممؤال الاقليىىد  :مىىا اىىو
االصادا السيايي؟ وفي مسعااا لعجابة أل ا ا السؤا  ،كرس الخؤلفة ما يقار ربً ا ا العخى  ،باذلىة
تهو ا ك ير لع ض العديد من القوايا النر ية الخهخة ،في محاولة منها لاش الجروقمات العوا يىة بىين
الانىىاو الخاركسىىي والانىىاو الب جىىواز له ى ا العلىىم .وفىىي أ ى ض مخاىىً صامىىع روزا بخناصشىىة طا فىىة مىىن
التعاريف الاي تناخي الى مىدارس مخالفىة ،ومىن بينهىا الخدريىة الااريخيىة الاىي رن منر واىا الابىار فىي
االصادا السيايي بأنه " ألم االصادا القومي  .....العلم ال يىدرس االصادىا القىومي " .ويعنىي ذلى ن
مخثلي ا ه الخدرية ،وغي ام من االصادا يين الب جوازيين األلخا نأاروا االااخىا األكبى فىي موفىو
ابحابهم ال " ال ابً القىومي  -االصادىا القىومي " .وبحسىب اىؤالء ،تاىو مهبم ألىم االصادىا تجسمير
القومية للعخليا االصادا ية ،وال حمث أىن السمعن البشمترك لعصادىا ا والثدا مات القوميىة.
الخدا
وانا ال بد مىن اإلشىارة بىأ اىؤالء ا ى وا بنرى اإلأابىار تطمور الابىا الىدولي ولاىنهم حدى وه فقىط فىي
استجحب الفا  ،والت كيد أل الت ا ل بين البلدا البلدا الدناأية والبلدا الزراأية – الخامية.

وفي سجالها مً ا ه االفاار وال وحا  ،انطلد لوكسىخبورغ مىن سمؤال صوامىه " :اى يوجىد حقىا مىا
يسخ باالصادا القومي؟ ا تقيم البلدا الخخالفة اصادا منفدلة أن بعوها البع ن ن لها صىع
روزا لوكسخبورغ االط وحة السىابقة الاىي
ما اب ة "  .29وفيخا ياعلض ب ابً ال وابط االصادا ية ،ر
التزل ت ور الابا الدولي في استجحب الفوا  ،واكدت أل ن اناك الاثي من البلدا تحد ألى
صىيم نكبى مخىا تدىدر الى الخىارج  .30ا تدىدي رنس الخىا ال يهىد فقىط الحدىو ألى السىلً الاىي ال
يسا يً البلد الخعني انااجها ب إنه يؤ وظا نام من ذل باثي حيث " االصادا ا القومية األوربيىة
نقها بشباة صويىة مىن االيىاغع ال نيىخالي "
تخاد ايا يها ال ول ال مخال شعو وبلدا العالم بهد
 .31فىىي ا ى ا االطىىار أ فىىع روزا لوكسىىخبورغ وبشىىا وافىىح السمميا الخممارت لحم ريالي م  ،وتشىىا
االصادا ال نيخالي العالخي .وبالنسبة لها لم يان " االقتنا الدوم " او موفو االصادا السيايي بى
االقتنا العالب  ،ال ياعين بحث اتعاااته ورواب ه الخعقدة .ولفهم مالزى ا ه الاع يى البىد مىن اأىارة
اإلناباه ال ن النشاط النر ل وزا لوكسخبورغ كا شىديد االرتبىاط بخخاريىة النوىا ال بقىي الثىور .
في مث اى ه الرى و احالىع التعاق مات الخارتيم ماىا الدىدارة ،فالدى ا مىن اجى اقتسماث الخنىاطض
ل نس الخا الخددر ،واالستحواب أل منىاطض النفىوذ ،كانىع
الاولونيالية ،ومن اج ضبان شروط ا
الخعالم الخخيزة لال الحقبة.
في الجنلين الثان والثالث من ا ا العخ تستعرض روزا لوكسخبورغ تاريخ ت ور الخشىاأة البدا يىة،
وتسىىاند فىىي صىىياغة فهخهىىا لهى ه القوىىايا الى مىىا ة تاريخيىىة ب يىىة .وألى ايىىاس تحليى الحقىىا ض الااريخيىىة
استخلن مؤلفة " مددم لإلقتنا السياس "  ،وينشىي لىه الحقىا " مددمم  ،" ....اسمتعتاتا صوامىه ن
محاولىىىة تنمممعيف الخعاخعىىىا ايىىىانا ا الىىى معيمممار الويىىىط العغ افىىىي تخثىىى " ما يممم م سمممط وم تذلممم
........محقات االنتا االتتبامي ه الت تدرر شمك االنتما البهميبن م شمعب معمين "  .32وال تاافىي
ب ل ب ت ميف صا لىة " االناىاج اىو اللحرىة االولى واالاىم للحيىاة االصادىا ية للخعاخىً.....نمىا فىي أخليىة
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االنااج فالعام الخق ر او الععصة الناشةة بين الشغيلة وويا االنااج.....نحن انا نما الععصة االجاخاأيىة
وويا االنااج " .33
بين صوة العخ البش
نما في الجنلين الراب والخامس فاع ض روزا لوكسخبورغ بوفوح نر ية اإلنااج السىلعي وااليىاغع
ال نيخالي الخاركسية.
يسممبح الع ى ض السىىابض بدىىياغة أبممرز معاصممر الجه م اللوكسممب ورغ إلشىىااليا اإلصادىىا السيايىىي
وكي فهخاه روزا لوكسب ورغ آن اك:
ظروف هيبع اإلقتنا الط يع ل تكن هعاك أي قوانين إقتنا ي لجي  ،اذ ن كافىة

ال وابط والععصا السىا دة انىا ،واأليىبا والناىا ج الخ تب ىة بهىا والناتعىة أنهىا ،العخى
وناا عىىه ،كانىىع أل ى رجىىة بالغىىة مىىن الوفىىوح ،ب ى أاريىىة فىىي وفىىوحها .وله ى ا فىىإ
األبحىىاث العلخيىىة الخع ى اة انىىا بإماانهىىا ن تسىىاأد فىىي تحديممد وكشممف األرفىىية/الخلفيىىة
الااريخية ويي ورة ت ور تل الععصا  .غي ن األم مخال تخاما في ظى و اإلنتما
السملع الرأسممبال  ،اذ يختجم انىىا ال ىىابً الخخ ىط للنشىىاطا الخخيىىزة للععصىىا مىىا صبى
ال نيىىخالية ،كخىىا تبثمم الفوفىى الدىىيغة الخخيىىزة لسىىل ة رنس الخىىا  .ان ثممق اإلصادىىا
السيايىىىي انىىىا ،اذ  ،بإأابىىىاره واحىىىدا مىىىن ناىىىم نيىىىلحة الب جوازيىىىة فىىىي صىىى اأها مىىىً
اإلص اأيىة .وبفوى ذلى فىىإ اى ه ال بقىة كانىع واأيىىة لىدوراا الاحىويلي .غيى ن الجكممر
اإلقتنمما ال رتممواز لىىم يىىاخان مىىن تأ يىىة وره حاى النهايىىة ،ذل ى الىىدور الدممائ أل ى
اكتشاف لىي فقىط صىوانين انبثىاق وت ىور ال نيىخالية ،ولاىن كى ل انهياراىا ،اذ ن انىاك
تعارض وافح بين العلخي واإليديولوجي .وله ا فقد صا ماركس بهى ه الخهخىة ،اذ إكتشمف
تل ى القىىوانين اإلصادىىا ية الاىىي يقىىو أليهىىا النرىىا ال نيىىخالي ،والاىىي تقىىو  ،فىىي نهايىىة
الخ ا  ،ال انهيار ا ا النرا  ،حيث " ن اتسا الفوفى يهىد نيى الخعاخىً وياسىبب
ك ل بالعديد من الاوارث اإلصادا ية والسيايية " .34
 وطالخىىا تخلممق ال نيىىخالية الشىى وط األيايىىية لرهىىور الخعاخىىً البشىى وتىىؤمن الاقىىد
اإلصادىىا فىىي فاى ة تاريخيىىة محىىد ة ،فإنهىىا يخاىىن ن ترهى انىىا كوى ورة موفىىوأية.
ولانها مثلها مث ن نرا آ البد ن تا ور ،وا ا الا ور يؤ الى انهياراىا .وألى
 ،تبتاز الاشايلة ال نيخالية با لعهىا لعنشىار اآللىي ألى صىعيد
أا الاشايع األ
أخو الا ة األرفية ،وابتحع الاشايع السابقة له .بخة مجارق جدي ة باالناباه وصوامهىا
ننه و ا ك بلىد صىناأي يىزيح اإلناىاج ال نيىخالي ،وبشىا ا ىم ،اإلناىاج السىلعي غيى
ال نيخالي .ولان بخقاب ذل يسج الا ور الفعلي لل نيخالية بأ اى ا الىنخط صىا  -وأبى
الاعارة الخارجية والغزوا الاولونيالية وغي اا– ب مخال البلدا " الخاخلفة " ال
ائر االصادا ال نيخالي العالخي .وصد را ق اى ا الاويىً الخحخىو لسىي ة رنس الخىا ،
وك ل إن ثا السوق العالخيىة واإلصادىا الىدولي ،تمدمير شىعو بأكخلهىا ،وبلتمر ن ى
ذا ناخية كبي ة
وتهخيشها .ومن جهة بانية ترا ق ت ور االصادا العالخي ظواا ن
لا ور اإلصادا ال نيخالي ذاتىه .ففىي البلىدا الخسىاع مخ ة وبعىد إتتمذاب السىاا الخحليىين
ال ا ة الابا السلعي نوال ،واإليايعء أل ويا انااجهم بانيا ،تحى الخ حلىة الثالثىة
والخاخثلة برهور اإلنااج ال نيخالي في ا ه البلدا .35
 ال يبكن لإلنتا الرأسبال أن يستبر بدون أن يتوس ائبا وبإستبرار وبمدون إندطماع،
وصدرة ا ا اإلنااج وبه ا اإلتعاه ال حدو لها .ولان ياعين أل رنس الخا تحديمق الى بح،
ألى األصى ربحىىا ماويى ا .وفىي مسىىعااا لاحقيىىض الى بح ،تحىد ال نيىىخالية مىىن اإليىىاهعك
وة ،صدرا يوصية محد ة .تاىول
اإلجاخاأي ،وتخلض لنفسها ،في الوصع ذاته ،وفي ك
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األزمىىا الدوريىىة والخاعاصبىىة ،بإأاباراىىا ماصممج معمج م  ،كخىىا صىىا مىىارك  ،بح ى ا ى ا
الاناص  .وكلخا صامع البلىدا ال نيىخالية با ىوي صىناأاها الخحليىة ،كلخىا تعامم الحاجىة
ىوة مىن
واإلماانية لاوييً اإلنااج الاىي تدى د بخحدو يىة األيىواق نسىبيا .وفىي كى
ت وراىىا تقا ى ال نيىىخالية مىىن تل ى اللحرىىة الاىىي يىىياو مىىن الدىىعب أليهىىا الا ىىور
والاويً ،وتح لحرة الاباطؤ مح ذل  .وايانا ا ال ذلى تسمتخل روزا لوكسىخبورغ
إسممتعتاتا محىىد ا يخاىىن أ فىىه بإ ادىىار كخىىا يلىىي  :إن اسممتعجاب السممو العالبي م يبث م
محد ا لإلنتا الرأسبال والربح البرت ل به .وبه ا الخعنى فىإ الحفىاظ ألى ال نيىخالية
يبدو غي مخان ،وأنداا تح لحرة انهياراا.
 لان ال نيخالية في واصً الحا لن تق مااوفة األيد  ،بى تسمع جااىدة إلزاحم العوا ىض
والخحد ا الخشار اليها نأعه .يمزيح اإلحااىار الخنافسىة الحى ة الى الخلى ليحى محلهىا،
بينخا تقو الاارتع والا وياا بإيقا ابوط معد ال بح ومنعه من اإلنخفاض ،بالحىد
مىىن اإلناىىاج .فىىي حىىين يىىؤ التسمملح الخاواص ى  ،واإليىىاعخار السيايىىي ،وبنىىاء السىىا
الحديدية في "البلدا الخاخلفة " ،ال تحفيز مد نً للياهعك .غي ن اى ه اإلجى اءا
ال تسا يً الخوا خة بىين اإلناىاج واإليىاهعك ،وال الى منىً األزمىا  ،الاىي يمؤ ت ىور
السوق العالخية ال تعخقها واتخاذاا مديا جديدة .ويقىو كى اى ا الى إحتمداث الاناصوىا
بين العخ ورنس الخىا مىن جهىة ،وبىين البىدا ال نيىخالية ذاتهىا مىن جهىة ن ى  .ااى ا،
اذ  ،يؤ الا ور الفعلي للنرىا ال نيىخالي والقىوانين الناظخىة لىه الى الثىورة السيايىية،
بحسب روزا لوكسب ورغ .واي به ا الخعن تستعتج بأ الرأسبالي تعد الشروط البا ي
واإلتتبامي لإلقتنا اإلشتراك .36
ع فا ة طويلة ،أاش ونشط في الح كة العخالية أد كبيى مىن تعمى ة روزا لوكسىخب غ .وصىد صىار
العديد منهم منافلين حزبين بارزين .كا من الخخان ،أل مايبدو ،ن تام محاولة الكشف أن مى ك اتها،
وأل نياس ذلى تعما صمياغ األجىزاء الناصدىة مىن " مددمم اإلقتنما السياسم " ،غيى ننىه وإليىبا
أديدة لم يام انعاز ذل .37

نما في اإلتحا السوفياتي السابض ،وحا أا  ، 7887نششى ولعىدة مى ا كاىا " مددمم م اإلقتنما
السياس " .وصد ور ذكى اى ا الااىا ولخى ا أديىدة نبنىاء العدماش حىو كاىا " تمراك رأ البمال ".
وفي الخ حلة النها ية له ا النقاش ،في بداية الثعبينا  ،افي كاا " مقدمة  " ...ال مايىخي آنى اك بىـ "
بىاحثين أديىدين .ومىن جديىد ح م النقىد
العسق الخاطل للوكسمب ورغي " ،وتعى ض للناقىا مىن طى
ال صا به (روزن ير  (D.Rozenbergبأاخية كبي ة  ،فقد كانع اإلنتدما ات الاىي وجههىا اى ا الااتىب
للعخ الخ كور أديدة ،ومن بيعها ما يلي :38
 .7لقد مرض روزا لوكسخبورغ الرأسبالي بنيال أحا ي الجانب ،حيث فوف اإلنااج معلخها الخخيز.
 .2فىىي محاف ى اتها حىىو اإلصادىىا السيايىىي لىىم تخ ى ج روزا لوكسممب رغ أىىن اطىىار الاقسىىيم اإلجاخىىاأي
للعخ  ،كخا ل تحل الاناصوىا البتجسمد فىي السىلعة ،وال التعاق مات الاامنىة ورا هىا بىين العخى الخىاص
والعخ اإلجاخاأي .وبحسب روزا لوكسب ورغ ،فإ العخ الخنفض في اإلنااج او أخ اص ،وا الابا
يع ي للعخ الخى كور طابعىه اإلجاخىاأي ،كخىا ن الابىا الخى كور ينسىج راب ىة نو أعصىة بىين الخناعىين.
وانا تع ض روزا لوكسخب غ انبثاق الابا كخثا افا افي ،اذ اي ال تساخد منهج الاحلي الااريخي.
 .3ال ت حث مؤلفة " مددم  " ...في إشكال الديب  ،كخا ن مفهو القيخىة ال يسىخح لهىا بدىياغة موفىوأية
للنر ية الخاركسية للنقد.
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 .4أند تحلي ال نيخالية ،فإنه بدال من رايىة تحمول النقىد الى رنيىخا  ،ت مدأ روزا لوكسىخبورغ مباشى ة
من قو العب  .انها ال تبحث نشاا رنس الخا  ،افافة ال ننها ت فقط الت ا ل مً ك فوفاه.
 .9ا مدث ه اصية الشا يدمو مؤلفىة " مددمم  " ......الى ألطما نيايىية فىي صوىية امتمور .فهىي
تطابق هعا بين األجور وصيخة صوة العخ  ،والبستوى ال يحد اا ،وال او  -بحسىب روزا لوكسىخبورغ
 أعصة القو ال بقية. .9في مفهو ت ور و انهيار ال نيخالية ،الخثبع في الخق ً األ ي فىي " مددمم  " ...تختلمف الخؤلفىة مىً
مىىارك  .حيىىث تدىىوغ انىىا الخوفىىوأة األيايىىية لعخلهىىا األاىىم " تى اكم رنس الخىىا " ،مشىىي ة الى مممدث
إمكاني م تحديممق ممائض الديب م بممدون " طممرف رالممث " .كخىىا ننهىىا ال تعث ى أل ى تعلي ى ( تب ي ى ) إلنهيىىار
ال نيخالية في " القانو العا للا اكم "  ،اذ ننها كانع ت حث أن ذل ارج النرا .
غي ن ال بعة ال ويية له ا العخ والدا رة في أا  7599صد أبى أىن موصى جديىد مالماير تخامىا
للخوص السابض الخشار اليه نأعه .حيث يعحظ انا ن مح ر ا ه ال بعة( ،البتيف) ،صد نشار ال العوانب
اإليعابية لعخ روزا لوكسب ورغ ا ا ،معاب ا ن " مددم  " "...اجااز ا ابار الىزمن ويعىد تخثىاال وطيىدا
ألكب منر ة لل بقة العاملة البولندية واأللخانية أل م العدور "  .39وطبيعي ن مح ر ا ه ال بعة كا
نكث اأاداال من يابقية ،فقد أ فا موفوأيا أشار فيه ال العوانب الهامة في العخى وايعابياتىه .ولانىه
بخقاب ذل ظ ماخساا بالخواص السوفياية السابقة في تقيىيم نط وحىة روزا لوكسىخبورغ بدىد موفىو
اإلصادا السيايي.
نما أول ط ع لهذا العب باللال ال ولعدي فقىد صىدر فىي وصىع الحىض ،وفىي ظى و تاريخيىة مخالفىة
 .ففي أا  7818فقط صدر ا ه ال بعة لـ " مددمم  " ......مسىبوصة بخقدمىة للناشى تشمير الى ن
ن
ا ا العخ ياوخن ألطا نمري نيايية ،مىن بينهىا ط يقىة تعماول موفىو اإلصادىا السيايىي ،الاىي مىن
الخؤكد ن القارئ " ييعحرها بسهولة ".
ولم يان له ا العخ دومه فقط ،ب كا اناك من صا بالدفا أنه بشا الفع للنر  ،ومن بين اؤالء
تعىىىد مسىىىااخة يوزيمممف زا ا سمممك  ،الب وفسىىىور ال ولعمممد الخعىىى و ونحىىىد ناىىىم الخاوىىىلعين بفاىىى روزا
لوكسب رغ ،مهخة جدا .ويخان أ ض أبرز معحرا زا ا سك بدىد اإلناقىا ا الخوجهىة لااىا روزا
اإلقتنا السياس :40
لوكسب ورغ  :مددم
 .7يبكممن الدممول أن روزا لوكسممب ورغ تعاول م موضمموع اإلقتنمما السياس م بشممك غيممر قيممق ،اذ
اأاقد بأ القوانين اإلصادا ية تنشط بشىا أفىو فىي اإلصادىا السىلعي ،و دوصىا األصادىا
السلعي ال نيخالي .غي ن ا ا التعاول لم يان نتا " الخفهو الابا لي " بى اىو تعبيى أىن رؤيىة
كانع مناش ة في الح كة العخالية ،م تب ة بالادورا السا دة آن اك أن اإلصادا اإلشا اكي.
 .2انهىىا أ فىىع بشىىا غيى مسىىبوق ،ولانىىه معلم مىىن الناحيىىة العلخيىىة ،اشممكالي انبثىىاق الابىىا فىىي
اإلصادا السلعي .و تأكيداا أل ن الت ا ل السلعي الناشئ بين الخناعين والخنرم للصادىا  ،لىي
له نية صىلة بىـ " مفهىو الابىا " وذلى لسم ين .األو ننهىا حىد يىابقا نولويىة اإلناىاج ،ورانيما
تحىىدبع مسىىبقا أىىن الط يع م اإلتتبامي م لاقسىىيم العخ ى ( حيىىث ددىىع فدىىع كىىامع ل ى ل اىىو
الفد الثاني من " البددم " ).
 .3لقىىد أكممد واصىىً ت ىىور ال نيىىخالية ذاتىىه صممواب نط وحىىة روزا لوكسممب ورغ الخاخثلىىة باأكيىىداا ألى
تنىىامي التعاق ممات بىىين حاتممات اإلناىىاج ال نيىىخالي وتحديدممه ،وا اإلماانيىىا اإليىىايعابية للسىىوق
تاواء بشا مساخ  .ومن جهة ن ى فقىد أكمد الا ىور العحىض لل نيىخالية صىوا الانبىؤ الى
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والخع فة ،وارشو (7511باللغة البولندية).
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صاغاه روزا والقا بأ ال نيخالية تاعه نحو ال كىو  .نمىا نط وحاهىا القا لىة بىأ ال نيىخالية مىا
زالع تخال اماانيا ملحوظة للا ور ،ومن الدعب اأاباراا اطةة.
 .4يبدو ن روزا لوكسب ورغ كانع أل صوا حين أكدت أل موفوأاها القا لة بأنىه يىاح تلى
الفاى ة الاىىي يىىياو فيهىىا ربممن وجىىو ال نيىىخالية وايىىاخ اراا م تفعىىا ،ماخىىثع بخسممائر اجاخاأيىىة
أريخة ،وبت ذير فافح للخوار  ،وبعزامات أالخية موية ال ابً .وله ا يخاىن القىو ننىه ال يوجىد
في ( البددم  )...أ ما يسخ بـ " نر ية اإلنهيار األلي " لل نيىخالية ،اذ نكىد روزا ،وألكثى
من م ة ،أل ن " انافافة الخساغملين ( بالفاح) " لوحداا يخانها ن توً حدا لوجو ا ا النرا .
لقد يىعيعش  ،فىي اى ا العى ض الخاثى  ،توضميح الخقاربىا الخخالفىة ،نو ألى وجىه الدصىة الدمرا ات
اإلقتنا السياس " .نصو ص اءا مخالفة رغىم مع فاىي
الخخالفة لعخ روزا لوكسخب غ " مددم
بأ العخيً ين لض من مواصً ماركسية ،ويساند ال ماركس في تأكيد اتفاصىه نو ا اعفىه مىً مىا ط حاىه
روزا في أخلها ا ا .ويبدو ننه وبى غم العديىد مىن الخعحرىا الف أيىة ،فىإ الخمحف وتبىاين وجهىا
النر يدور حو صوية موضوع اإلقتنا السياس وكي أ فاه روزا في " مددم …".
لنعد الى مماركس وأنجلمس وكيى تنىاوال موضموع اإلصادىا السيايىي ،لعطمابق فيخىا بعىد بىين اى ا
وذاك ال أ فاه روزا في " مقدمة ."...كا الهمدف الى وفىعه مماركس وأنجلمس ألى أاتقهخىا
ياخث بعدد النخط ال نيخالي للنااج اإلجاخاأي ،وت يان محدو ياه وطبيعاه اإلناقالية .فقىد صىا مماركس
باحلي اإلنتا السلع بإأاباره الدامد األيايية الاي يستعد اليها النرا ال نيخالي .كخىا صىا بعىد ذلى
باحلي أعصا اإلنااج والاوزيً والابا ال نيخالية وبحث اتعااا ت وراا .ولد تحليلىه للصادىا
السىىلعي ال نيىىخالي ،إكتشممف مىىارك األشىىاا الخاخيىىزة ومياانيزمىىا تحقيىىض السىىنن العامىىة للناىىاج
اإلجاخاأي في اإلصادا ال نيخالي ،باأاباراا صيغا مخيزة للنااج السلعي بشا أا  .نسا يً القو ،
اذ  ،ن ماركس لم يان مهتبا باألياس بالسنن العامة للنااج السلعي بشا أا  ،ب بامشكال الخخيزه
لالى السىنن فىىي ظى و اإلناىىاج السىلعي ال نيىىخالي .وصىد حىد ممماركس وبشىا ال يقبى الشى وضم
اإلنااج السلعي الخاص وال نيخالي ،افافة ال الخنائ الخخيزة لنرا اإلياغع ال نيخالي.
إنطحقا من ا ه الاحديدا الخاثفة ،يخان القىو ن همدف روزا لوكسىخبورغ ،وبىاصي اإلصادىا يين
الخاركسيين ،ال يختلف ،في العوا  ،أن اد ماركس وأنجلس ال ج اإلشارة اليه يابقا .ولان
ال نيخالية شهد ع ا ه الفا ة ت ورا استحث ف ورة راياها وتبيىا آباراىا .وأنىدما صىد "
الاح يفيو " نط وحاهم بدد ا افىاء الفوفى واألزمىا فىي ال نيىخالية ،صامىع روزا لوكسىخبورغ
بخحاولة للىدفا أىن النر يىة اإلصادىا ية الخاركسىية بدىد اىاتين النق اىين  :الجوضم وامزممات فىي
ال نيخالية .ويخان القو  ،اذ  ،ن تعاول روزا لوكسخبورغ لخوفو اإلصادا السيايي لم يان ناجخا
أن الا اث الخاركسي فقط أل ااخيىة ذلى  ،بى كىا م تب ىا بحاجىة الح كىة العخاليىة آنى اك ،الاىي لىم
تاخ  ،في حينه ،حدو الاحلي اإلناقا للنرا ال نيخالي.

