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 اإلمربيالية إشكالية القضايا املثرية للجدل بصدد
 "تراكم رأس املال : " والعمل اإلقتصادي الرئيسي لروزا لوكسمبورغ

 

 مقدمات ضرورية

منذ أواخر القرن التاسع عشرر،  مفهوم اإلمبرياليةالذي دار حول  الجدلبداية، ال بد من اإلشارة الى أن     

مرا يورون عرن التررف ال،ورري، عكر  ي ورو قر  الوا رع  أبعددسيستمر أيضا، هرو دردل  اآلن وال يزال حتى 

منهرا  وخدط القدوى المتردررةمرن االمررياليرة  خط القوى المستفيدة: مت ارضين صراعاً قورياً بين خطين

حراول اصربابها ومرن موا رع ايديولوديرة  نظريدات متتففدة الصراع ال،وري هذا  انتج د و. والمناهضة لها

وقر  هرذا . ليات اإلمرريالية واستشراف تطوراتها المسرتقرليةآوسياسية متراينة ولغايات مختل،ة قهم دوهر و

 .السياق تأت  مساهمة روزا لوكسمررغ

    

علررى سررري   (؟إصدد إ إمتمددام  أم  ددورة)  :قرر  عملهررا مرر ا"  التبري،يررة" مررع  السددجاليةقرر  مقاالتهررا     

م،هومهرا  تصدو عن  روزا لوكسدمبور ، سر   (تدراك  رأ  المدال) أو ق  عملها اعوسع واعهم  الم ال،

 (تراك  رأ  المدال)مؤل،ة  تسعىهنا . لفرأسماليةمتميزة وضرورية  مرحفةالخاص لإلمرريالية بإعترارها 
وهل هناك موائد  أمدام ؟   الع ئ  المميزة لإلمبرياليةما ه: وهما النسرة لهاهامين ب سؤالينلإلدابة على 

وإمواكيرات ترراكم  " التبري،يرة" من مدى صردق الررراهين  التأكدكها كاك  تريد إ ،؟ وب رارة أخرىتطورها

بأكر   روزا تؤكددوبهرذا الصردد . لتأماتهرا االنط قنقطة الرأسمالية، كتشويلة،  خاصيةوتشو  . رأس المال

كر  يسرتبا التقرد  كمرا أيجر  أن يتطرور بالضررورة ع،ويراً، " الرأسمال  قإكر   اإلقتصاددائماً وحي ما يودد 
يجر  أن تشرت   المناقسرة التر  التررحم، ومرع حيرا أن يتسر  ببردو  اعزمرات،  ولون ذلك يت ينالتقن ، 

 ،ال مر  قر  ،رير الشرغيلة، ويغي رر دمراهيرلت روال ا رات اإلدتماعيرة مرن اعسراس،  ذلرك رذلك يج  أن ي رو  
 "ال ا ات البقو ية والسياسية 

1
. 

 

طداب  ذات  ،مبرددة حتميدات بإعترارهرا ،أعرا  إليهراالمشرار   الردروراتغ تلرك لوكسمرورروزا  رتفس      

 هرراهوررذا، إذن، يمورن القرول أك. للرأسرمالية الملمروس الترراريخ التطرور  نتدا ، إذ أكهررا موضدوم  وتداريت 

قبل مدة سنوات من ، أي 6981من عا   ابتداءالرأسمالية تطور  Trendsبإتجاهات وع  تا   كاك  على

روزا وببسرر  (. 6861الصددادر  دد  مددام ) " الرأسددماليةاإلمبرياليددة أمفددى مراحدل  " ظهدور كتدداي لينددين

بفددا،   مددة وليسد  نتدا  بفدد واحدد أ، الت  ه  المرحلة اعخيرة للرأسمالية، اإلمبرياليةقإن   لوكسمبور

كتاج مستوى مبدد لنضوج التطور ال الم  لرأس المال، إكها من حيرا دوهرهرا هراهرة دوليرة، "  ب  ه 
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 (.باللغة الرولندية) 



 بم،ردهران عي دولرة وال يمورعا اتر  المترادلرة،  خال تنوعأ، هذا الو  الذي يمون م رقت  ق  ال يتجزك  
 " أن تتجاوز 

2
 . 

 

العددام  االتجددا ورات التوامليرة، قرر  البقرر  اإل تصرادي، السررير مثفد  ،وعشرية كهايررة القررن التاسررع عشررر    

  اإللبرا   بصردد الردور اسرتنتاد   لوكسدمبورروزا رقضر    (برنشدتاين)مع  سجالها ق و. لفرأسمالية

المناقسة ق  قررع مرن  إزالةالى ( المؤسسات) الشركات  اتبادات تهدف.  تصاد الرأسمال ق  اال لإلحتوار

  والشرك أكر. ربح هذا ال،رع، ق  البصة اإلدمالية، ضمن السروق ال الميرة عظي تبذلك الى  ساعيةال،روع، 

الصرراع  احتددامالرى بالضررورة هذا الهدف ققط على حساب الصناعات اعخرى، مما يرؤدي  تحقي يمون 

ال،روائ  الرأسرمالية قر  اإلكتراج  تدوطينعررر يرتم المتبقر   نمدو معددل الدربحق  حين أن . بين الوارتيات

السرلع قر   تبدا تورون أ ر ، إذ  ادة مرا المتبص  عليها ق  اعسواق ال المية ق األرباإأما . للتصدير المود 

كر  هرذ   أ دروسريوون . هذ  اعسواق بأس ار أوطرأ ممرا هر  علير  داخر  الرلرد الم نر  بهردف الب،راه عليهرا

الرذي تسر ى  واالسدتنتا . الرى ال،وضرى مؤديدةالمناقسة داخ  السوق ال الميرة  تتنامى: السيرورات كالتال 

ليسر  " مرحلرة مبرددة للتطرور "  تمثدلالتر   الكدارت تأن  وقوامد واضرح الى ابراز    لوكسمبورروزا 

أن ال مليرات  ثرم. تدؤد  الدى تعميقهداتنا ضرات اإل تصراد الرأسرمال ، بر  علرى ال ورو  فتفط دنها ال الققط 

 و بالنتيجة ضروريةإكها، إذن، وبالتال  ق -يةتاريت - ه  تسميهاالتواملية ه  عمليات موضوعية، أو كما 

"  مستقلة عن رغرة أي قرد أو حزب" 
3
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 تعبيددر للرأسررمالية، عنررد كهايررة القرررن التاسررع عشررر، يجررد  اإلمبريددال  الطدداب  كررانومررن دهررة  أخرررى     

 هددف تعلرى  ناعرة تامرة برأن الرأسرمالية   لوكسدمبور روزاولهرذا كاكر  . نزماتها التوسعيةالصارخ ق  

علرى صر يد ال رالم كور ، علرى حسراب اإلكتراج  نشر نمط اإلنتا  الرأسدمال الى totally وبطريقة شمولية

ال، لر   تطدورالوالشرك أن .   الرأسرماليةمرا  رراإلدتماعية ( الهياك ) السل   الصغير، وعلى حساب الرنى 

التطور هنرا  يبد " :  غ  ائلةرورلوكسمروزا  تكتبوبهذا الصدد  .دايفكتيك  تطوربم ابة  لهذ  ال ملية هو
وضررع الرأسررمال  المتوسررط، م لرر  م رر  الطرقررة ال املررة، خاضرر ا لتررأثير كررزوعين يوررون . عرررر التنا ضررات

"  الى اعس، ( يورس ) متنا ضين، أحدهما يرق   الى اععلى، وال اك  يضغط  
4
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كتراج، مؤديراً لت رويم دوري، اعمرر قر  النمرو الردائم لإل ،مو رع هرذ  المؤسسرات تقهقدرق    السببيومن     

 غلوكسمرورحس  روزا .  تصاد السل   الصغيرعلى اال يؤ ر سفبا  الذي 
5
الورابو  النزو ذلك  سينتصر ،

كبرو تبوير  كر  ثرروات الوررة  التومد قر   ،كرذلك ،النزعرة التوسر ية تتجفىكبو اعس، ، كما ( الضاغط) 

وببسر  . ا التر  تم ر  بالنسررة لررأس المرال  روة عمر  ققرطاعرضية الى رأسمال، بما قر  ذلرك الرروليتارير

تدراك  رأ  ب، ق  المرتررة اعولرى، يتم  لهذ  المسيرة بالنسرة لإلمرريالية  المحرك، قإن  لوكسمبورروزا 

 .، وقيما ب د الى إعادة إكتاج بسيط وموسعالمال وتحول  الى ربح

 

مرن أدر  السروق ال الميررة  الصدرا غ علرى أن رلوكسرمروروزا  برهند ، (كاوتسرو )وعنرد سرجالها مرع     

المست مرات الوولوكياليرة، ق  على الص يد ال الم  و موق  مهيمنق التصريف، ومن أد  اسوأللخامات و

ن لدولررة صررغيرة مررن حيررا المسرراحة والسرروان، وال يمورر. ة منهررا لإلمررياليررةال مندوحرر ضددرورةكلهررا  تمثددل

وبهرذا . ودرود دولرة  ويرة بور  المقراييو يتعين لهذ  اعهداف، ب  تبقيقاً ق االً  تؤمن، أن ا تصادياوض ي،ة 

ولتلك ( ي.ص -أي تطور الرأسمالية )  من ودهة كظر هذا التطور"  ائلة   لوكسمبورروزا الصدد كتر  
دررد قرر  السرروق وقرر  السياسررة ال الميررة، والبصررول علررى اوتالضرررورة الترر  هرر  الصررراع مررن أدرر  ال

                                                 
2
  (.باللغة الرولندية)  753  ص 7595  وارشو 2كتابات مختارة، المجلد . أزمة اإلشتراكية الديمقراطية    روزا لوكسمبور 
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 .المصدر الساب  



دولررة إلبا يررة، ولرريو دولررة  إالم تلررك المتطلرررات قرر  الظررروف الم اصرررة تائررال مسررت مرات قرر  الخررارج، 
"  كما ي تقد كاوتسو  ،وطنية
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) الدولرة هنرا  لعبد ، حيرا روسدياغ علرى م رال لوكسرمرورروزا  تسدتندلمو رف كاوتسرو ،  نقددهاوق      

قررإن الم ررال الروسرر   رغلوكسررمرو وكمررا تاحرر . مب،ررزاً قرر  تطررور الرأسررمالية دورا  ( إضرراقة الررى التررراكم

تم ر  داكرراً داق راً ولريو (  .ص -أي قر  روسريا)  سياسرة الدولرة هنرا " يختلف عن الرلدان الغربيرة، حيرا
ققرد . لقد كاكر  سياسرة التوسرع، الم لرى بالنسررة لور  الرلردان ال ظمرى، مدقوعرة بردواقع إضراقية . 7" م ر اً 

كر  ترؤمن لن،سرها،  " على هيررة الملويرة المطلقرة اءاإلبقق   والمرونةالقوة  است راضضرورة عن  نجم 
8"  ان للقيصرر ال ريأ أبردال يمورالمال  عند رأس المال اعدنر ، الذي بدوك   اإلئتمانبهذ  الطريقة، 

كران  .

النزاع  احتدامكان يواد   الذيقالقيصر  ،Instrumentally  أدوات اإلمرريالية الروسية طابع  توسعيةل

لبرف اعكظار  إمكانية بم ابة التوسعيةوالجماهير الواس ة من السوان، رأى ق   مطل ال بين صيغة البوم

 .عن الص وبات الداخلية المت،ا مة

 

تررين  حيراالت  تنشغل بهدا روزا لوكسدمبور    الكولونياليزم الظاهرة المهمة الثانية لفرأسمالية يم      

 اإلكتاج الرأسمال  ذات  أسس تومن ق  وآ اقها  تطورهاالوولوكيالية،  انبثاقبأن 
9
وتشير بهذا الصدد الى  .

المرحلررة السررابقة للسياسررة إتسددم  ققررد . دررذرياً عررن المرحلرر  السررابقة تتتفددفالوولوكياليررة الم اصرررة  أن

قر  حرين تتم ر   ،الرشع والموشوف لل روات الطري ية ق  مصلبة الرلردان اعوربيرة باالستغالالوولوكيالية 

 لصرالح اإلكتراج الرأسرمال  اتاعم ر  للمسرت مر االسرتغاللإلمرريالية قر  المميزة  التاصية
10
تم ر   كمرا .

  تطداب  بدين اإلمبرياليدة لوكسدمبورروزا لتوهي،رات رأس المرال، أي أن  مكاندا  م ئمدا  المست مرات حالياً 

 .وهذ  طر ا أطروحة ت ير الو ير من النقد والنقاش  والكولونيالية

 

 :روزا لوكسمبورغلمهم العمل االقتصادي األ
 " مدخل للتفسري اإلقتصادي لإلمربيالية -تراكم رأس املال " 

 

   ضرورية م حظة أولية
 

وسررتتم ) " مدددخل  لفتفسددير اإلقتصدداد  لإلمبرياليددة -تددراك  رأ  المددال " ي ترررر مررن دون أدكررى شررك،     

 يعتقددرغ، لدردرة أن الرر   ولوكسرمر ال م  النظري اعهم لرزا (-التراك  – اختصارااالشارة إلي  الحقاً 

 واقوار  ققط لماركو ناشرأو  مرو روزا لوكسمررغ مجرد  العتررتبأك  لوال هذا ال م  
11
.  

 

مجرررد مرودررة أو كاشرررة  ولرريو تفكيددر أصدديل رغ كاكرر  ذات وبررأن روزا لوكسررمرأوالً،   التأكيددديت ررين    

تطرروير تلررك اعقوررار قرر  ضرروء  واصددف ذلررك  علررى ال وررو مررن إكهررا. عقوررار مررن سرررقوها مررن الماركسرريين

الماركسرية بال ديرد مرن اعقورار واعطروحرات الجديردة، بمرا أ درت   رد وبذلك تورون .كذاكآالظروف السائدة 

 .، ولبد هذا الو  منذ رحيلها المرور قيها تلك الم يرة لجدال لم يهدأ أوار 

 

                                                 
6
 (.باللغة الرولندية) 751، ص 7595، كتابات مختارة، المجلد ال اك ، وارشو القضية الوطنية واالستقال،  غروزا لوكسمرور 
7
 .105، مصدر ساب ، ص أزمة اإلشتراكية الديمقراطية،  غروزا لوكسمرور 
8
 .المصدر الساب  
9
 .751، مصدر ساب ، ص ... القضية الوطنية،   روزا لوكسمبور: أكظر 
10
 759المصدر الساب ، ص  
11
 .، باللغة الرولندية721، ص 7، ر م 7517" من ساحة الم ركة"  مجفةلمزيد من الت،اصي  اكظر حلقة النقاش المنشورة ق   



مرن الم،يرد تقرديم "  التدراك " ررة قر  عملهرا االهرم المساهمة النظرية الت   دمتها الوات موهروبهدف قهم     

المصرراغ مررن طرررف  مددرم مكثددف ألبددرز النقدداط التدد  ينطددو  مفيهددا القددانو، العددام لفتددراك  الراسددمال 

 ماركو
12
: 

 .ب د تبقق ( تبول قائ  القيمة الى رأسمال) حركةسمال  أالقاكون ال ا  للتراكم الر يعالج .7

 :دواك     ةلهذا القاكون  .2

 .تراك  الثروةقانو،  -

 (.الذي يجد ت رير  ق   اكوك  االماق المطل  والنسر ) قانو، تراك  البؤ  -

أي أكررر  الررهررران علرررى ضررررورة التبرررول  –، برررالتنظيم والررروع  قدددانو، تدددراك  قدددوة البروليتاريدددا -

 (. أنجفس)االشتراك  

 :نتائجيتضمن هذا القاكون عدة  .1

 .البروليتاريا المطف زيادة مدد الى  يؤد ( كرأسمال) ازدياد الثروة -

 .ازدياد انتامية العمل يؤد  الى ازدياد  يض السكا، النسب  -

 .ازدياد  يض السكا، النسب  يؤد  الى تعاظ  بؤ  الشغيفة -

، الذي يجد ت رير  ق   اكوك  االماق، كما دررت تراك  الثروة يؤد  الى تراك  البؤ وهوذا قإن  -

 .  ليهما اعا إاالشارة 

 سديطرة، أي (االمبرياليدة)ثرم ( االحتكدار)الرى  يؤديدا،للترراكم، ( شك ،)هما  مركزالتركز والتان  .5

 . الراسمال االحتواري

المتزايرد، و ( حجرم الرربح)التنرا   المراققرة للترراكم الراسرمال  هرو التنرا   برين  اشدكالمن اهم  .9

 .المتنا ص( م دل الربح)

 :ح، منهالم، ول  اكون اكخ،اض م دل الرب موامل معيقةهناك عدة  .4

 .اي م دل قائ  القيمة( م دل االستغال) زيادة -

 .االدور عدكى من  يمة  وة ال م  انتفام -

 . يمة الراسمال ال اب  انتفام -

 (.الرطالة)ديأ ال م  االحتياط   زيادة -

 .التجارة التارمية -

 المال  الم قد للمشروعات الراسمالية التنظي  -

 .ضمن الخل،ية ال امة للصراع الطرق  تدر هذ  ال وام  يج  ان  ومن الم،يد التاكيد على ان

 :سماليين ق  النقطتين التاليتينأتنا ضات االكتاج والتراكم الر موهريومن  .1

 .خف  ورسمفة  ائض القيمةسمالية وهو أالقيمة ضروري لتبقي  هدف الر( تحقي ) . أ

علرى القروة االسرتهاكية  تتو رف االولدى. الفدائض( خفد )شدروط التحقيد  هد   يدر شدروط ولون  . ب

للمجتمع من دهة وعلى كس   طاعات االكتاج من دهرة اخررى، بينمرا تتو رف شرروط ال اكيرة علرى 

للتراكم هو التنا   بين القوة المنتجة للمجتمع  التناقض الجوهر القوة االكتادية للمجتمع، أي أن 

 .وشروط أو عا ات االكتاج الراسمال 

التركير  ال ضروي لررأس المرال،  زيدادةيرة للترراكم الراسرمال ، أي حتم نتيجدة( قي  السروان)ان  .1

( سمال ال اب أالر)، أي زيادة  يمة (ال م  الب )بالنسرة لومية ( ال م  المي )وبالتال  زيادة كمية 

 .بالنسرة لليد ال املة ق ا( ال،ي  النسر )، أي (سمال المتغيرأالر)بالنسرة لقيمة 

  ال يتوقفددا، مفددى مدددد العمددال المطفدد   بددل مفددى  دديض السددكا، مسددتوى االمددور وتاباباتدد ان  .5

رر  . ، أي علررى عرردد ال مررال ال رراطلينالنسددب  وان  رراكون ال رررض والطلرر  قرر  سرروق ال مرر  يوم 

، الرذي يم ر  احردى قانو،  يض السدكا، النسدب عن  تعبيراضطهاد رأس المال، وهو ق  البقيقة 

 .لينينالتطور الرأسمال ، ببس   ضرورات

                                                 
12
ة بدر الدين السراع ، الجزء ال اك ، القسم االول، ال،ص  ال اشر، دمش ، ، تردماالقتصاد السياس ، ممل ممام : لمزيد من الت،اصي  اكظر 

 .، تردمة راشد الرراويتاريخ ال،ور اال تصادي، اريك رول، كذلك 7541

 



 :تزيد من قي  السوان النسر ، منها مدة مواملهناك  .70

 (.كمناقسين)النساء واالط،ال  استتدام -

 .ال م  تشديديو  ال م ، أو  اطالة -

 .الى عمال وتحويفه ( خاصة ال،احين)المنتجين الصغار  خراي -

 :ل،ي  السوان ق  الرأسمالية    ة اشكالهناك  .77

 (.بسر  السنبطالة دورية وتونولودية و)  يض السكا، المتغير -

 .، وهو مصدر الهجرة من الريف الى المدن(بطالة مزمنة ق  الريف)  يض السكا، المقن   -

 (.الرروليتاريا الرثة، والم طوبون دسميا أو م نويا)  يض السكا، الثاب  -

ً (سماليةأاالزمة ال امة للر)الرطالة ق  مرحلة  تصبح .72  .، بطالة دماهيرية ومزمنة م ا

قدانو، ان . معدل  دائض القيمدةاي ( م دل االست مار)ارت،اع  نتيجةهو  نسب قانو، االم ق الان  .71

 :التالية القرايا اكون صبيح وماز  للرأسمالية، مع االخذ بنظر االعترار  االم ق المطف 

 .الكخ،اض المستوى الم اش  لل مال يجب اخا العشرات من المؤشرات -

 (.الخ..... ضاع الن،سية، االغتراب، البروب القل ،االو) اشكال اإلم ق    تغيير مستمران  -

 .لرصد اثار القاكون ال بد من دراسة مرحفة تاريتية طويفة -

 .وليو ق  بلدان م ينة وقترات م ينة العبرة بالنظام الراسمال  ككل -

 .ق  دميع الرلدان وق  ك  منها على اك،راد يسير االم ق المطف     خط انحدار  مستقي ال  -

، أي سررعة اسرتهاك أو اكردثار الشرغيلة، (شدة أو ك اقة ال م ) ارتفا ايضا ق   ظهريهذا القاكون  -

 .المصبوب بازدياد طوارئ ال م  واالمراض المهنية والن،سية

 

 

 :املبحث االول
 الظروف احمليطة بالعملو اإلشكالية والفكرة األساسية للكتاب

 

الرنص الترال  مرن  بإقتبدا اعمرر بموضروعنا، يت ل   رغ، بقدر ماوكظرية روزا لوكسمر تفتيصيمون     

إن  يررا  وتطررور الرأسررمالية يشررترط بالضرررورة إحاطتهررا  "( ي.ص - تررراكم رأس المررال) كتابهررا المررذكور 
إن الرأسمالية ببادة الى وسط إدتماع  غير رأسرمال ، كسروق ل،رائ  .... بأشوال إكتادية غير رأسمالية 

" زمة لسل ها اإلكتادية وإحتياط  لقوة ال م  الازمة لنظا  إدورها يمتها ومصدرًا للمواد اعولية الا
13
. 

 

ً  "الوسط  ير الراسمال  " تتمبور اشواليتها، اذن، حول       .والذي سنتناول  بالت،صي  الحقا

 

، أي تلرك " الرأسدمالية الصدا ية" يسرمى بر   موضروعة مرامناقشدة للوتراب قر   الفكرة األساسيةتتم       

ت ريأ مرن   ئدات، إضراقة الرى ودرود طبقدة الرأسدمالين والطبقدة العامفدةققرط همرا  ا،طبقتقيها  تظهرالت  

 ال : " ائلرة هنرا توتر  روزا لوكسدمبر ولورن (. قائ  القيمة واعدور) لتلك الطرقتين " اعولية "  الدخول
 اتررا ذاتهرلى قر  إكوت، ولم تتب  ق  أي بلد من الرلدان، ح(المسرحية) يمون أن تظهر الى الودود م   هذ  

 "
14
. 

 

الرأسدمالية  " ههرور إمواكيرة عرد برإقتراض أكر  حترى  حقيقدة؟ إكها تقو  علرى  المشكفةعا  إذن تقو      

التنا ضرات  وتتعمد الصر وبات  سدتحتدم، قإكر  النمروذجالرأسمالية من ذلك  قتراياقإك  بمجرد  " الصا ية

                                                 
13
 .ه  التجارة الخاردية شرط مسر  للتراكم الرأسمال . ماركو" رأسمال " هنري دك  وموضوعة عد  إكتمال  ، إبراهي  كبة: ورد النص عند 

 . 752 -721، ص 7517، " اإلقتصاد " مجلة 
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 .757  مصدر ساب   ص تراكم رأس المالروزا لوكسمبور    

 



دمويرة صرغيرة أو كريررة وعرودة  روي إمبرياليدةحدأمرا : ينالناس أما  خيار ير الداخلية والخاردية، مما 

موضدو  حرول  النقدا ومن راً عي إلترراس البرد مرن اإلشرارة الرى أن  .الى الرربريرة، أو إك طراف إشرتراك 

رأسمالية صاقية لم يون عررارة عرن سرجال أكراديم  صررف بر  كران (  يا ) أو عد  إمواكية ههور  إمكانية

 .كذاكآلستراتيج البركة ال مالية ال ورية  لذلك أهمية عظيمة بالنسرة

 

 ق  تتجفىرأسمالية صاقية قإن اعهمية المقررة  تشكلكبو  إتجاهات هناكما إذا كاك   تفسيرومن أد      

 :مجموعتين من ال ا ات

 قبدل الرأسدمالية نااك  بأشكال اإلنتا  مداآع قة الرأسمالية الناضجة  ب االولى وتتمثل المجمومة -

 ؛داخل البفدا، المتطورة صناميا  ( الخ... ق ، ال،اح ، تجارة الم،رد، الخدمات البر) 

،هرذ  الرلردان التر  الرأسمالية الناضجة بالبفدا، الرعيفة التطدور ع قةب المجمومة الثانية وتتمثل -

تقد  الخامات وديوش  وة ال م  الرخيصة الضرورية لتن،يذ أ رذر وأصر   اععمرال التر  تتطلر  

درريأ ال مرر  اإلحتيرراط  الصررناع  الضررروري للرأسررمالية وإشررتغالها  مكمفددةعضررلياً،  مجهرروداً 

عاليرة الري يرة  إلسدتثماراتوإضاقة لذلك قإن الرلدان ض ي،ة التطور تم ر  أيضرا منراط  . الطري  

 .عالية التطور الرأسمالية لتصريف دزء من إكتاج المناط  أسواقا  وكذلك 

 

مدن  الجدزءبرذلك  ،علرى ودر  الخصروص ،التصرريف تت لر  صدعوباتقرإن  ر وروزا لوكسمبوببس      

مرع أطروحرات روزا   ،أو عدمراإلت،اق، وبغ  النظر عن . اإلكتاد لإلستهاك المخصص   ائض القيمة

 الصدعبعا ات اإلكتاج الرأسمالية ق  بلرد مرا، كلمرا كران مرن سادت رغ، قإك  من المؤكد أك  كلما ولوكسمر

أك ر أما  ال،رص إلسرت مارات عاليرة الري يرة،  ظهرت صعوبات، وكلما المنتجة حل إشكالية تحقي  السف 

رؤوس ( توهيررف) أسررواق إضرراقية للتصررريف ومنرراط  إلسررتخدا   ومددودوكلمررا أصرررح مررن الضررروري 

 .اعموال

 

. سرتغالها لهرذ  اعهردافازال باإلموران  من أد  المنراط  التر  مرا وصرا ساخنة  منا سة، إذن، تندل     

وبمقردار . إ تصرادي تددميرالرى  تتعدرممرن طررف رأس المرال،  إختراقهداهذ  المناط  ذاتها، وبمقدار إن 

 يدر متترقدة ، " مداراء" الذي يبرز  توسع رأس المال قإك  يردو من الصر   ال  رور علرى بلردان  التقدم

ت ررددة حررول مررياليررات المالصررراع بررين اإل يحتدددموبمودرر  ذلررك . و يددر متددأ رة بعواقددب وأ ددار الرسددمفة

لل الم، الذي تم تقاسم  مرن  رر  برين الضرواري اإلسرت مارية، وكر   تقسي  مديدالمناط  المترقية ومن أد  

 .ر وروزا لوكسمبكهاية الرأسمالية، ببس  إعتقاد  ييقرذلك 

 

 يهاإلالت  توصل   النتيجة العامةيمون القول أن  هنا، ع الموان لهاال يتسمن دون الدخول ق  ت،اصي  و    

  مدن حيد  ( د  المرحفدة التد  ماشد   يهدا الكاتبدة) ف الرأسدماليةال تتتفد :غ ه  التاليةلوكسمرورروزا 

" لرنمط اإلكتراج هرو  األساسد  والجدوهر  الهددف  ظريإذ  .أسسها  من تفك الرأسمالية    مهدد مداركس

غيرر أن درزًأ ضرًيًا مرن  .لون ليو الربح بشو  عا ، ب  الرربح المتنرام  بإسرتمرار...... الرغرة ق  الربح
إن ذلرك يضراعف . لإلكتراج الموسرع يستخد خصص لألهداف الشخصية، ق  حين أن دزئ  اععظم يالربح 

متراكماً، وأن اإلكتاج الرأسمال  يتوسع بإسرتمرار، كمرا  -بس  ت رير ماركو برأس المال، الذي يصرح ، 
لورر  تجررري هررذ  ال مليررة دون عوائرر  ، مررن و ". للتررراكم( أثررراً )  وعا رررةيم رر  قرر  الو رر  ك،سرر  م لمرراً 

مرن  كميدة كا يدة: قإن تلرك الشرروط هر   لوكسمبور وببس . موضوعية مبددة شروطالضروري توقر 

، غيرر (سروق التصرريف)السرلع المنتجرة  إمكانية بيد ، (البرة القادرة على ال م  يديسوق اع)  وة ال م  

السرلع الرأسرمالية يمورن أن تورون " إذ أن لمرال ذاتر  د بشو  مراشر علرى رأس اال ي تمأن سوق التصريف 
"  ادتماعيةمراعة، والربح المتضمن قيها يتبول الى كقد، وذلك عندما تطمن هذ  السلع حادة 

15
ومن هنا  .

 .المتنامية باستمرار اإلدتماعية للباداتتر ية التراكم 

                                                 
15
 .955-951، مصدر ساب ، ص تراكم رأس المال،   روزا لوكسمبور 



 

"  محديط  يدر رأسدمال " ( ههور) ود للتطور الديناميو  للنظا  الرأسمال  بود الشرط األول يم      
16
. 

" مرن  إك  ي ن . معنيين هنا يتضمن  لوكسمبورروزا الذي تطرح   " المحيط  ير الرأسمال " إن ت رير 

. مرن دهرة أخررى "  خرارج حردودها" أو ق   من مهة "  مبيطاً غير رأسمال  ق  الرلدان الرأسمالية اع 

قتم ر   الثانيدةالمرذكور، أمرا قر  " المبريط "    والحر يو، الصغاراألقتصاد الف حيم    الحالة األولىق  

م ر   تبقر يأك  لم  الى ارةشمن الم،يد اإل. من الناحية اإل تصادية هذا الوسط المستعمرات والدول المتتففة

قر  الرلردان ملبقرات م،يردة مسرت مرات و  تمتفدكإن تلرك الرلردان التر  . ك  الرلدان الرأسماليةق   هذا الوسط

للب،رراه عليهررا وتوسرري ها، قرر  حررين أن تلررك الرلرردان الترر  ليسرر  لررديها م رر  هررذ   ا تصررادياً تسرر ىالمتخل،ررة 

أو قردية حيداة أن هذ  ليسر   ضرية طمروح بر  هر  . من أد  البصول عليها ش ءالمست مرات ترذل ك  

 نبالنسرة لهرذ  الرلردا تمو
17
تررة اعولرى  ضرية قر  المر تبدرزالسياسرة اإلمررياليرة، حيرا  مدارهنرا يومرن . 

، كمرا تقرول العسدكرةإن . للتبقير  ال، رال للقيمرة الزائردة الشرط الثان ، إذن، العسكرةتم   . تكثيف التسفح

 لتبقير  القيمررة الزائرردة، أي هر  حقرر  الترراكم الشدرط المبدددئ ، هرر   لوكسدمبورروزا 
18
الجرريأ كمررا أن  .

كرر  يم رر  إبرر   ققررط علررى المسررت مرات باالسررتياء اسررتخدام  يسررمح الوريررر ال رردد والمسررلح تسررليباً ديررداً ال

 للهيمنرة الرأسرمالية مؤسسة
19
لسياسرة  أو داكرران سدياقا، هنراكغ قرإن لوكسرمرورروزا إمتقداد وببسر  . 

الرأسرمالية، وعلرى المردى القصرير،  مصدالحمرن ودهرة كظرر . إيجداب  وسدفب  :البيراة اإلدتماعيرة عسورة

تراكم رأس المال، وبشو  غير مراشر،  ،مراشرة وبطريقة م لى ،يح، ذلك عكها تت" م،يدة "  العسكرةتوون 

قرر  الو رر  ك،سرر  تررأمين أسررواق للتصررريف والخامررات، ضررامنا علررى المسررت مرة،  االسررتياءيررؤمن الجرريأ 

قاإلمرريالية (. عوا ر ) بآثار   ر لل سورة قهو  الجانب السفب أما . النظا  اإلدتماع  ق  منطقت  وضابطا

ولهرذا قإكهررا كلمرا أزالر  مررن الجرذور وبسرررعة ، مختلرف القرروى والوسرائ  لرسدمفةالمبمررو   بسر يها تمتداز

 ،  اعرض من تب  أ دا  تراكم رأس المالال قاقات غير الرأسمالية، كلما كظ  
20
.  

قر  النزاعرات المسرلبة، التر   تعبير لل سورة يجد  الجانب المظف قإن  ،ومن ودهة كظر عمو  المجتمع    

  ، كترراالرأسرمالية ببرد ذاتهر. الجمراهير بفتدرة  متزايد مناط  واس ة وبشرر متزايرد، وكرذلك تطوق وبشو

ً " ،  لوكسمبور ت ريراً وحاً متواصاً لهذا التنرا   مرن تم     تراكمها الرأسمال ملية ق. تم   تنا ضاً حيا

"  دهة، وت ميق  من دهة ثاكية
21
. 

 

للصررراع السياسرر  المنرردلع قرر   كنتيجددةكر قرر  ا"  .…لتددراك  ا" مررن الم لررو  أن النظريررة المصرراغة قرر      

كظريرات دديردة  ظهدوروالشرك أن . عتمردت بهرذ  الطريقرةاكرذاك، ولهرذا قلريو غريررا إذا آالبركة ال ماليرة 

كر راق ال -دوهريراً علرى مايرردو سدببا  وكاكر   -مرن اعسرراب الجوهريرة  واحددا  تطور الرأسمالية يُ رد  بصدد

ضررمن يصررنف "  ....التددراك  " قرر  الردايررة كرران . رغو تصررادية لررروزا لوكسررمرظريررة االمررات دديرردة للنيتقي

ومنذ أواسط ال شرينات، وق  . تطوير كظرية ماركسية أصيلة للرأسماليةلالمتنوعة  والمباوالت التأويات

النظريرة اللينين  للنظرية الماركسية وتطويرها بصريغة  التفسيرمع  تقار،أوساط البركة الشيوعية، بدأت 

نهايددة عشررية  أمررا خررارج البركررة الشرريوعية، وتبديررداً (. بصرريغة مرسررطة ودوغمائيررة) اللينينيررة لإلمررياليررة 

بصرردد تطررور وإكهيررار  تنظيددرينكظريتهررا مررن ودهررة كظررر  تقيددي وبدايررة ال اثينررات، درررى  العشددرينات

سددنوات قرر  و. Grossman غروسررمانو Sternberg سررتينرري الرأسررمالية والررذين ههرررا قرر  عملرر 

، وكرذلك مدو، ميندارد كيندزرغ بنظرية وتم  مقاركة كظرية روزا لوكسمر من القرن ال شرين التمسينات

تدراك  رأ  ) عملهرا اعهرم  قارنوا، عندما وبول بارا، وبول سويز  كاليتسك ك  من  بن،و اإلتجا  عم 
ومرن الطري ر  . من ودهة النظرر هرذ  مو وقي   تصاد الرأسمال ، مع كظرياتهم المت لقة بديناميات اال( المال
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  .471، ص المصدر الساب  
17
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20
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21
 .952، ص مصدر الساب ،..... تراكم رأس المال، روزا لوكسمبور  

 



مرر  وصررواب ماحظاترر  يكرران مقتن رراً بمشررروعية تقي"  .... التددراك " اإلشررارة الررى أن كرر  م،سررر وكا ررد لرر  

الرى ذلرك الراحرا  يدد  و رد . مو ،ر قر  ثراتر  علرى  قإن أي من تلك التقيمات لم يسرتمر ، وبالمقاب اإلكتقادية

 تراك  رأ  المال" ق  عملها اعهم  ر  ولوكسمبروحة من طرف للنظرية المط  ق  صياغة تقيمات الحار

"  . 

الررى ال،وررر  العددودةيوررون مررن الم،يررد  ،رغوالنظررري لم،رراهيم روزا لوكسررمر التدددقي مررن ودهررة كظررر     

رغ يمورن وويردو أن الم،اهيم النظرية والصياغات الت  طرحتهرا لوكسرمر. اإل تصادي الماركس  الم اصر

بشرو  كهرائ  مرن ( تربراولرم  )ى ب   المشوات الت  لم تب  ب د، أو الت  لرم تصراغ أن تُلق  الضوء عل

 .  حدود هذ  الدراسةال، وبالتولون هذين المطلرين يتخطيان حدود إمواكية باحا واحد. طرف الماركسيين

 

 

 مهدف البحث واإلشكالية األساسية للكتاب :املبحث الثاني
 

، إ بات إستحالة التراك     نظام رأسدمال  مغفد لنقدي المذكور هو رغ من كتابها اولوكسمر هدفكان     

الد زم لتحقيد  نمدو الرأسدمالية ( اإلنتفدا ) تفسير ظاهرة اإلمبريالية كأداة لتو ير شرط وبالتال  
22
و رد  .

، باإلضاقة الى القطاعات غير الرأسرمالية داخر  الردول الكولونياليةعن رأيها بأن  ،ق  هذا الوتاب ،رتعر  

دزء قائ  القيمة من المنتوج اإلدمرال ، تبقي   تفسيرالتراكم الرأسمال ، أي  تفسرالرأسمالية، ه  الت  

يستطي ون تبقير  هرذا  الرأسمالين، أي خارج كطاق النمط الرأسمال ، عك  ال بتف  أسواق خارميةوذلك 

تستن،ذ ق  تبقي  الرأسمال يستطي ون ذلك عن أدورهم  العمالال،ائ  عن طري  إستهاكهم المراشر وال 

الرأسررمالية  تطددورن إوترررى لوكسررمررغ . مسددتهفكو، مددن خددار  النظددام الرأسددمال المتغيررر، قررا يرقررى إال 

 ينهدارأو  يسدقطا نر، وهنظاما  مغفقا  كظاماً عالمياً، وعندئذ تصرح ق  اعخير  يرالى أن تص توسعهايتضمن 

الم،ورر لر   وي .(اإلكهيرار) المشرهورة عرن  ر ووكسدمبنظريدة ل، وهرذ  هر  آليةالنظا  الرأسمال  بصورة 

كظريررة السرروق ال ال ررة أو السرروق ) علررى هررذ  النظريررة  (مددوريس دوي) اال تصررادي الماركسرر  الم ررروف

( الخارديررة
23
هددد ها ، وأن ومتطددط أولدد  لنظريددة  دد  اإلمبرياليددةأوالً،  نظريددة أزمدداتأكهررا  يددرىحيدد   ،

التر  روج لهرا ب ر  اإل تصراديين  طبيع  أو المدنظ  لفرأسدمالية محاربة نظريات التطور الهو  السياس 

دوهرهرا  يشدتصكمرا أكر   ،(بارانو سدك  -توما،)اإلصاحيين، وخاصة اإل تصادي الروس  الم روف 

  وأ، االمسدددتعمرات هددد  مدددزء مدددن مردددمو، الرأسدددمالية وليسددد  مجدددرد إضدددا ة خارميدددة اليهدددقرر  أن 

مفدى نفسد  بدل مفدى الدنظ  التارميدة  وإند  البدد مدن باالمتمداد  يسدتطي  العدي  ال - نظامك –الرأسمالية 

 .من التحول الى نظام مالم   داخفيا    مامز  سقوط  ألن

 

نظدر  لفمرحفدة  تفسديربقناعرة الواتررة بضررورة صرياغة  يتمثدللوتابرة هرذا ال مر  كران  الددا  يردو أن     

 ، ومن هنا كان ال نوان ال،رع اإلمبرياليةت  ه  نذاك، الحيالت  بلغتها الرأسمالية  والسياسية ةاإلقتصادي

 .قتصاد  لإلمبرياليةمقدمة لفتفسير اال:  لوتابها هذا هو

 

صدديا ة تفسددير لر   دد  محاولتهددا ونجحدد  روزا لوكسددمب مدددىالددى أ  : ي ررار هنررا وهررو  سددؤالثمررة     

 الررذي كقررو  برر  حفيددلالتو العددرم، برر  سررنترك  حاليررا السددؤال؟ لررن كجيرر  علررى هررذا إقتصدداد  لإلمبرياليددة

وحتى   بأك التاكيرولون من الم،يد . على هذا السؤال الجوايوون بم ابة تلوالمقاربات المختل،ة الت  كقدمها 

كتدداي اإلقتصدداد   كران االول. الموضرروع ك،رروحرول  خددرا،آممدد ، وترراب كرران هنراك هرذا ال لحظدة صدددور

 (ق  ك  من لندن و كيويرورك 6893ق  عا  الصادر )  24 اإلمبريالية دراسة حول (:هوبسو،) اإلنكفيز 

                                                 
 (.بالرولندية) 202، ص  7549، وارشو كظرية التطور الراسمال  ، بول سويز  22
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 .و د ورد عند ابراهيم كرة، المصدر الساب . 212-244، ص حول النظرية اال تصادية واالشتراكية،  موريس دوي 
24 , 3 rd Edition, Allen & Union. London. First edition puplished a Study-Imperialism. (1938). Hobson J. A

1902.                                                                                                                                       

 . ، وخصوصاً ال،ص  االول7552، دار ال،اراب ، بيروت الجدل حول االمرريالية منذ بدايات  الى اليو  الهاد  التيمون   : واكظر كذلك 



ورغرم الماحظرات المنهجيرة ال ديرد علرى مقاربتر ، . والذي ي د أول مباولة مهمرة ل،هرم هراهرة االمررياليرة

، اعمر الذي أدى الى  ير العادل لفثروة التوزي أن موطن الخل  ق  النظا  الرأسمال  هو  هوبسو،اعترر 

و رد ازدادت هرذ  المشرولة حرد ة قر  عصرر االمررياليرة كظررا لتضرخم  ".كقرص االسرتهاك " ههور مشرولة 

ثروات االغنياء، وهو التضخم النادم عن ههور الشرركات االحتواريرة وخاصرة الماليرة منهرا علرى اكقراض 

و ررد قرضرر  هررذ  الشررركات االحتواريررة الغرراء المناقسررة البرررة داخرر  . المؤسسررات الصررغرى والمتوسررطة

ت الررى حمايررة ك،سررها مررن الشررركات االحتواريررة االدنريررة باالرتررداد الررى السياسررة حرردودها الوطنيررة، والتجررأ

غيررر أن هررذ  الشررركات، رغررم ذلرك كلرر ، مجررررة علررى توهيررف الو يررر مررن (. الماركنتفيددة)البمائيرة القديمررة 

ل الرردوازيررات االوربيررة الررى طرقررات ري يررة "بلرردان مررا وراء الربررار " رؤوس اموالهرا قرر   ، وهررو مررا حررو 

الرى التوسرع  مرطر، قإن النظا  الرأسمال  (هوبسو،)وببس  . يلية ت يأ على بلدان ما وراء الرباروط،

الررذي يررزداد ت،ا مرراً قرر  عصررر " كقررص االسررتهاك " الجغراقرر  ال حررراً قرر  التوسررع برر  لتجرراوز مشررولة 

ن الصراع قيمرا بينهرا، وبما أن ك  الرلدان الرأسمالية تواد  ك،و هذ  المشولة، قإ. االمرريالية واالحتوارات

  . حول المست مرات، ي دُ أمراً ال بد من ، وهو ما يؤدي الى ت،ش  النزعة البمائية وال سورة والبروب

 

 قر  6869صادر قر  عرا  والذي  (هيففردنغ.ر) الماركس  النمساو كا، لفمفكر ققد  الكتاي الثان أما     

  .والذي سنتبد  عن  ق  مقطع الح  (مال المال رأ  ال) : تب  عنوان (ينايق) ال اصمة النمساوية

 

التر  دق ر  روزا لوكسرمرورغ  اإلشكالياتمجموعة من  ترمن هنا ب   المساهمات والت   سنعرم    

 ". تراك  رأ  المال" لوتابة عملها اعهم 

 

مررة قرر  كاكتررا تهيمنرران علررى البيرراة ال ا قردديتينحترردم  النقاشررات حررول ا 6863 - 6869 ال،ترررةخررال     

. لفبرموازيدة اإلمبرياليدة األلمانيدة" السياسدة العالميدة " قوانين اإلنتتابات والمنتتبدين  وكدالك : ألماكيا

 قرديةالموا ف بصردد هرذ  القضرايا، م لمرا حرد  قر  السراب  بصردد  تقاطع ال مالية  الحركةوعلى ص يد 

و  (بيبدل)قف على رأسر  كان يلذي ا الوسط  الجناإترلور  SPD  لى ص يدق. ال ورة الروسية و تجاربها

السياسر  لهرذ   التدأ يرمرن  الحددومرن أدر  . ال وري ققد ههر عندها كقروة صرغيرة اليسار، أما (كاوتسك )

ق  الوتابة ق  صرباقة ( أي ح  هذ  المجموعة) التدريج  لبقها بالتقليص البزب  قيادةالمجموعة،  ام  

 ومقابر  ذلرك كران. ال الميرة اعولرى إكدالع البرب خطروبشو  عاصف  تنامىوخال ك،و ال،ترة  .البزب

 أ رالتصميم والطا ة، سواء عند القيادة أو عند الجماهير البزبية، اعمر الذي  إنعدامأن يلب   ب الفمت يمون

 ،مددرة أخددرى حددول الجمهددور والقددادة: ودق هررا الررى كتابررة مقالهررا الم ررروف روزا لوكسددمبور ك يررراً علررى 

القرادر علرى ضرمان الرقيرع لجمراهير الرروليتاريرا الواعيرة هرو وحرد  ققرط  النشداطلى أن قي  ع أكدتوالذي 

اإليديولوديرة والسياسرية للطرقرة ال املرة وتظاهراتهرا الجماهيريرة هر   التعبئدةن إالنجاحات ق  الم ركرة، و

 . السلم تحم الت  بإمواكها أن 

 

. آكررذاكلررة الترر  كاكرر  تمررر بهررا الرأسررمالية المرح توصدديفكقرراش واسررع حررول  إندددل وخررال هررذ  ال،ترررة     

 . وتيارات مختل،ة ق  النقاش الدائر إ تصاديون وم،ورون ينتمون الى دوائر نترطاو

 

، كمررا اشررركا (ففردنددغيرودولددف ه)الررذي أصرردر  "  رأ  المددال المددال " ههررر كترراب  6869ق،رر  عررا      

مررن الم طيرات الترر  أوردهررا  انط قددارياليرة صرراغ كظريتر  حررول اإلمر (ففردنددغيه) ومررن الم لرو  أن. سرابقا

لرن كردخ  قر  شررح . ، وهو الجرزء المت لر  برالرنوك والتسرليف" الرأسمال" ق  الجزء ال الا من  ماركس

دبأن مؤلف هذا ال مر  الهرا   التاكيرب  كريد   مضمون هذا الوتاب عك  م روف بشو  عا  قر  كتابر   ،زرك 

و رد . نرذاكحين، بنظر ، الم طى اعك ر أهمية ق  اإل تصاد ال رالم ، الذي كا رأ  المال المال على  ،هذا

                                                                                                                                                         
 

 



رأس المرال  مصدرقر  الو ر  ك،سر  أن  امتبدركظرية االكهيار البتم  للرأسرمالية، لونر   (هيففردنغ)رق  

رأس المال النقدي الذي يوون ق    رأس المال  بأك (هيففردنغ)رف وي   . خر مراح  الرأسماليةآالمال  هو 

المهمررة الترر  إشررتغ  عليهررا  الفرضدديات إحدددىإن . لرنرروك ويسررت مل  الصررناعيون قرر  ك،ررو الو رر حرروزة ا

. اعساسرر  للسياسررة اإلمررياليررة المحددركهرر  أن تصرردير رأس المررال الررى الخررارج ي ررد بم ابررة  (هيففردنددغ)

رياليدة أ، ظاهرة تصدير رأ  المدال بددأت تحتدل موقعدا رئيسديا  د  م قدة البفددا، اإلمبمن هذا  ويستنتج

وي تقرد . التر  كاكر  تبتر  المو رع اعول، قر  السراب  ،هراهرة تصردير السرلع ترداءل  حرين ، قر بالتار 

الرلردان اإلمررياليرة قر   ر بةق   تكمنإرت،اع توهيف رؤوس اعموال ق  الخارج  أسبايأن ب (هيففردنغ)

قرإن ( هيففردندغ)وببسر  . اضكبرو اإلكخ،ر من التأثير السرلر  لقراكون المير  النزوعر  لم ردل الرربح  الحد

عمرر   إطالدةرأس المرال مرن   تمك دنقهر ، مرن دهرة، . لسياسرة التوسرع اإلمرريرال  مواقدب مزدومدةهناك 

سراعة إكتصرار اإلشرتراكية عكهرا ال ترؤدي ققرط الرى  يتقدر   ب،ض  ما يوتسب  مرن أسرواق، ومرن دهرة ثاكيرة 

صر،وقها بسرهولة  تنظدي كرزة قر  المصراكع الورررى أيضرا للطرقرة ال املرة المتمر تتديحتو يف اإلكتاج، وإكما 

والردور  المسراهمة اإلئتماك ، والشرركات  – د حل ، ق  الرداية، النظا  النقدي ( هيففردنغ)هذا وكان . أكرر

السرريع لتركررز  التندام  وامهررا  نتيجدةالتبليرر  الرى  هرذا قداد و ررد . الجديرد للرنروك قرر  اإل تصراد الرأسرمال 

ومررن دهررة ثاكيررة برري ن . إلكترراج، وباإلسررتناد علررى ذلررك، كمررو اإلحتوررارات الصررناعيةوتمركررز رأس المررال وا

أبدرز  كمرا . ق لر  للرراد قائدالى  لتحو  الذي  ،رأس المال المال  هيمنةالى  قاد أن هذا التطور( هيففرديغ)

عمررو   ترا رر  وتضرررط كاكرر النررزوع كبررو إكر رراق الرنررك المركررزي والوارترر  ال ررا ، الترر   مددن مهددة  انيددة 

 .اإلكتاج اإلدتماع  وتوزي  

 

التغيررات الباصرلة قر  السياسرة اإل تصرادية للردول ( هيففرديغ)ببا  ،من عمل  هذاالجزء األخير وق      

الناشرًة برين مصرالح الصرناعة اإلحتواريرة والبمايرة  الرابطدةعرن  الكشدفالربا ل  هذا  وأتاإ. الرأسمالية

قوائ   توظيفمما يتيح  ،البوادز الجمركية اعدنرية تتط من  والتمكنالضريرية وتصدير رأس المال، 

، (هففرديدغ)وق  م ر  هرذ  الظرروف، يؤكرد . على تصدير السلع تسامدرؤوس اعموال على هيًة  روض 

 تخوضرها المجموعرات معركدةالسلع، علرى صر يد السروق ال الميرة، الرى  تصريفالصراع من أد   يتحول

 المعركدة التنا سديةولهرذا قرإن . تروطين رؤوس اعمروال منداط مرن أدر   القومية لررأس المرال اإلحتوراري

تصرح  وة هنا . تنفيا سياسة الحاقيةمتماد والسع  إلبالضرورة  تستح البادة حول المناط  اإل تصادية 

الرردوازيرة المسريطرة  تسدتبدلولهرذا السرر  . ال مندوحة منهرا ضرورةالدولة الرأسمالية ودرروتها بم ابة 

قر   ،ها السابقة الت  أطلقتها عند لبظة ص ودها والمتم لة بالدعوات للسرلم واإلكسراكية، وتبر  مبلهراأقوار

" كهايرة كتابر   قر ( هيففردندغ)ويسرتنج . الهيمنة والسيطرة على ال رالم كور  إيديولوميا ،البقرة اإلمرريالية

).......( هوررذا إذن . ود الررى الوارثررةإن سياسررة اإلمررياليررة هررذ  تقرر:" النتيجررة التاليررة "  رأ  المددال المددال 

وتصرح المهمة المراشرة للبركة ال مالية الت  تناضر  مرن أدر   ،تصرح اإلشتراكية كموذدا يتطلع ل  الرشر
"  تبقيقها

25
. 

 

علرى عمليرة  ،قر  كتابرة هرذا ،إهتمامر  ركز  بالقول أك( هيففردنغ)يسمح ال رض المو ف الساب  عقوار     

اإلمبرياليدة من دهة، كما أن تبليل  يسرمح باإلسرتنتاج أيضرا بأكر  ي تررر  اإلنتا عملية على حساب  التداول

" الوارد قر  عملر   ل أن تبلي إال ،بأهمية اإلحتوارات( هيففردنغ)وبرغم وع  . مراد ا لرأ  المال المال 

 .يةاإلمرريال موهر ، أي اإلحتوارات،ال يتيح اإلستناج بأك  ي تررها" رأ  المال المال  

 

، أبرررز منظررري اإلشررتراكية الديمقراطيررة اعلماكيررة واعمميررة ال اكيررة  ررر  البرررب (كاوتسددك  كددارل)أمررا     

 “مقراالت كشررها قر  صربي،ة  سفسدفةعر رر عنر  قر   ،خرر لإلمررياليرةآتصرورا  رد  ال الميرة اعولرى، ققرد 

Neue Zeit “  .  ودون . المشار اليرة أعرا  (هيففرديغ)ب رض وكقد كتاب  كاوتسك ق  هذ  المقاالت  ا

 : كاوتسو  إلشوالية اإلمرريالية كما يل  تصورالدخول ق  الت،اصي  يمون عرض 
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دديرد متميرز لإلزمرات الدوريرة، والرذي يمورن ت،سرير   نمدطشهد القرن التاسع عشر ههور وترلور  .7

ال اصررف قرر  التقنرر   التقدددمبررين الصررناعة والزراعررة، إذ أن  التطددور ال متندداظرعررن  تعبيددربووكرر  

 .كتائج بالغة اإلهمية يرتب ،الصناعة، بالمقاركة بالزراعة

ببيرا ت،روق إحتيادرات السروق  ةالتطور الصناع  الى أن منتجات هذا القطاع ترلغ مرن السر  يقود .2

وإسررتيراد  ،هررذ  المنتجررات الررى الرلرردان الزراعيررة تصددديرالمبليررة، وبهررذا يصرررح مررن الضررروري 

ظرررا عن القرردرات الم يشررية وكمررو الرأسررمال الصررناع  ت تمررد علررى وك. المنتجررات الزراعيررة منهررا

الهادقررة  السياسدةهنرا اإلمررياليرة، بإعترارهرا تلرك  تنبثدد تيرة مرن الرلردان الزراعيرة، التجهيرزات اآل

المصرالح  تصدادمهرذ  السياسرة الرى  وتدؤد . إلدماج بلدان ما وراء الربار بالمتروبوالت اعوربيرة

قرر  المنرراط  غيررر  التوسدد غيررر أن . وب قيمررا بينهررارة الرئيسررية وتولررد البرربررين الرلرردان الرأسررمالي

إن : " مرا يلر ( كاوتسو ) يستنتجولهذا . اإلكتاج الرأسمال  إنتعا هناك، ق   يتسبب الرأسمالية 
 " تصنيع الرلدان المتخل،ة سي ن  كهاية اإلمرريالية

26
، وحترى لبظرة يعتقددولهذا السر  قإكر  كران . 

الرأسددمالية   الكولونيددال  لدديس خاصددية كامنددة  دد  التوسدد ال الميررة اعولررى، بررأن  اكرردالع البرررب

، وذلك باإلعتماد على الترادل البرر، والبرد مرن حجرم اعسراطي  الربريرة، وبالتال  باإلمكا، تجنب 

 .وب ا الميليشيات الش رية

بين   سة والصرا المنا وامها أن  نتيجةالى  ،قيما ب د ،(كاوتسو ) توصلققد  ،وكما هو م روف .1

رؤوس هذ  اعموال ق  إطرار  إتحادوسيب  مبل   ،لن يطول" الوطنية " مختلف رؤوس اعموال 

   مددا  ددوق االمبرياليددة" ومررن هنررا ههررر م،هومرر  الم ررروف وهررو . مررا يسررمى بالتروسرر  الواحررد

Ultraimperialism ." ان التر  كر" اإلنهيدار الحتمد  لفرأسدمالية" عن مقولة  يتتفىوهو بهذا

ال رالم  اقتسدامبقردرة الردول الرأسرمالية المتطرورة علرى  يدؤمن د طرحها ق  و ر  سراب ، وأصررح 

 الصراع الدام  حول المست مرات تجنبسلمياً، وعلى 

عنهرا مرن و رائع وكترائج الرى أن  تمتدضالبررب ال الميرة االولرى ومرا  اندال ومن دهة ثاكية، أدى  .5

للرأسرمالية الصرناعية اعك رر تطروراً،  ا درازا  رياليرة قر  االمر يدرىكاوتسو  مو ،ر ، قأصررح  يغير

بررين المسررتوى السياسرر   يفصددلوكأكرر  بهررذا الطرررح . ولرريو مرحلررة دديرردة مررن مراحرر  الرأسررمالية

 . أ  االمبريالية  "هاا اال راز " كا، مفى امتقاد بامكانية تجنب والمستوى اال تصادي، عك  

 

ععمرال التر  صردرت خرال تلرك ال،تررة حرول اإلمررياليرة لرم ، قإن أي مرن اروزا لوكسمبور وببس      

 لهررذ  تقدددي  حددل نظددر عررن  مجددزت، وبالتررال  "النظررري الررد ي  بالمشررولة المطروحررة  اإلمسدداك" تسررتطع 

. لهرذ  القضرية حدلبب هرا عرن "  التدراك " أت مؤل،رة دمن هذ  اعطروحة، ب وانط قا. إلشوالية المطروحةا

مرن  ينطفد إلشوالية اإلمرريالية يج  أن  النظر  الحلتامة بأن  قنامةكاك  على وبإعترارها ماركسية ققد 

وإضراقة لرذلك ققرد  امر  . ليها إلكتاج م رقرة م للرة برالظواهر اإل تصرادية الجديردةإالماركسية ذاتها ويستند 

اعتررتها  نتيجةو د  ادتها دراساتها هذ  الى ".  الرأسمال" اعهم  (ماركس)بمجموعة دراسات حول عم  

بالترال  ما زالر  قر  طرور التشرييد و (كارل ماركس)اإل تصاد السياس  الت  صاغها  ممارةمهمة وه  أن 

تفسددير ذلررك، بإعتقادهررا، المزيررد مررن اإلضرراقات المهمررة والجوهريررة، ومررن بينهررا  ويسددتدم . غيررر كررادزة

هرذ   حدلترا  ببقيقرة أن علرى وعر   روزا لوكسدمبور   كاكر رد و. وتوضيح حردود الرأسرمالية اإلمبريالية

سريوون  بر وتطويرها على الص يد النظرري،  سماركالمشوات النظرية الجديدة ال يقد  ققط دق ا لنظرية 

وعقرر  النضررال  ،اإليجرراب  علررى صرر يد الممارسررة السياسررية للبركررة ال ماليررة وأحزابهررا أ ددر لهررذا البرر  

 قدادتا ق  اإلدابة على تلك اعسًلة، والتر  و د دق تها تلك اعمور الى مواصلة مس اه. ووضوح المهمات

وعنواكر  "  تراك  رأ  المدال" الم روقة وه  تتويج أبباثها بصدور عملها اإل تصادي اعهم  النتيجةالى 

 . مدخل  لفتفسير اإلقتصاد  لإلمبريالية:  كما  لنا سابقا هو ال،رع 
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اععمرال اعصريلة حرول  ترتيبمن حيا  ثال الكان  هذا ر وروزا لوكسمبأن كتاب  ،إذن، يمون القول    

لدي  ماحظات دديرة حرول هرذا ال مر   المحتمل أ، ال تكو،لم يذكرها قإك  من  لينين، وإذا كان اإلمبريالية

ً  كذاك، وهو ماآ " الرى أن عمر  روزا لوكسرمررغ  اإلشدارةالبرد مرن  إلتبدا ومن راً عي . سنشرير الير  الحقرا

قوما م لرو  أن عمر  ".  الرأسماليةاإلمبريالية أمفى مراحل "  لينينكتاب يختلف عن "  تراك  رأ  المال

ال ديرد مرن ال ائرم  بدروزأو  ظهدور، و ر  (6861)  إكدالع البرب ال المية اعولى قبلروزا هذا  د صدر 

إذن،  يتعدينلهرذا . بو  وضوح أثناء البرب ال المية اعولرى وب رد إكتهائهرا تجف لإلمرريالية، الت    المميزة

  .هذا ال م  كتابة وظهور زما،أن يؤخذ بنظر اإلعترار ال ام  المهم وهو "  التراكم"  تقيي وعند 

 

 

 

 :املبحث الثالث
 مقارنتها بنظرية اإلمربيالية لليننيورغ ونظرية اإلمربيالية لروزا لوكسمب

 

مقدمة لفتفسير " يوون بم ابة  أن روزا لوكسمبور  هذا ال م ، الذي أرادت  كتابةإك  عمر م،هو ، عند     
ال ديررد مررن الماحظررات  تتصدديص هرراكرران مطلوبرراً منأكرر   –ال نرروان ال،رعرر   -"  لإلمبرياليددة اإلقتصدداد 

مررياليرة ان هذ  القضية كاك  ت د مشولة ددية ق  هرروف قإم روف  قوما. للجمارك والبروب الجمركية

للمرحلرررة الم اصررررة  التدددارم  aspect السدددياقى روزا لوكسرررمررغ اإلكتررررا  الررر تثيدددر. قررر  حينررر لماكيرررا أ

ر السياس  ل ملية تراكم رأس المرال قر  يتم   اإلمرريالية الت ر"  ائلة   كتبوبهذا الصدد . كذاكآ للرأسمالية
هرذا و .ناآل م ركت  التناقسية من أد  الوسرط غيرر الرأسرمال  ال رالم  الرذي لرن يخضرع لسريطرة أحرد لبرد

ولورن لرو أردكرا  يراس هرذ  المسراحات . مساحات هائلة مرن الوررة اعرضرية اقياً،، دغريشغ ما زال الوسط 
ودر  تبالوتلة الهائلة لرأس المال المتراكم للرلدان الرأسمالية القديمة، الموراقح مرن أدر  أسرواق لتصرريف من

 ررر     منرراط  مسرراحات ال قاقررة مررايرر، وكررذلك تبوقررائ   يمترر ، ومررن أدرر  رسررملة (اإلضرراق ) ال،ررائ  
بالمستوى ال ال  المتبقر  لتطرور القروى المنتجرة  ، ولو أردكا مقاركت رأسمالية اليو  الى مناط  رأسماليةال

كشرراط رأس المررال الرردول  علررى مررن وهررذا الوضررع يبررد كررذلك . سررتظ  دررد ضررًيلة لودرردكا أكهررا ،يةللرأسررمال
"  الص يد ال الم 

27
. 

  

منرذ اللبظرة . وعاً لل ديرد مرن الماحظرات اإلكتقاديرة، والرذي كران موضراإلقتبدا  هرذا لنتو ف  لياً عند    

وتنراول روزا  7574تناول اإلمررياليرة مرن طررف لينرين قر  بين  األساس  الفارقاعولى يمون أن كاح  

 7572الصادر ق  عا   "التراكم " لوكسمررغ ق  
28
. 

 

ن كاكر  هنراك ضررورة لت ريرف ولرً" : اإلمرريالية  رائاً  هيمنة/سيطرة، ق  المقا  اعول، لينينطرح     
وم   . اإلمرريالية ه  الرأسمالية ق  مرحلة اإلحتوار: اإلمرريالية ت ري،ا غاية ق  اإليجاز، ينرغ  أن يقال 

اكرردماج رأسررمال بضرر ة مررن الرنرروك  نتيجددةهررذا الت ريررف يضررم اعمررر الرئيسرر ، عن الرأسررمال المررال  هررو 
 تقسي يين اإلحتوارية، هذا من دهة، ومن الجهة اعخرى إن اإلحتوارية الوررى برأسمال إتبادات الصناع

من سياسة إست مارية تشم  دون عائ  أ طارا لم تستول عليها ب د أي دولرة رأسرمالية الرى  إنتقالال الم هو 
"  حيازة بقراع اعرض المقسرمة بأكملهرا إحتكارسياسة إست مارية تقو  على 

29
 ،قر  المقدمرة  ليندينيشرير  .
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بالضررورة  تدؤد اإلكتاج ورأس المرال  تركز وتمركزرأس المال،  تراك  :الداخلية لإلمرريالية األسبايالى 

 اإلحتوارات، الت  تهيمن على ك  البياة اإل تصادية للرلدان الرأسمالية المتطورة إنبثاقالى  -حتماً  -
30
.  

 

مالية قر  صريرورتها، لرم يقتصرر الطور الجديد الذي بلغتر  الرأسر لتنظير، ق  س ي  االسهام الفينين إن     

على شرح التبوالت الت  حدث  قر  اال تصرادات الرأسرمالية خرال ال قرد االخيرر مرن القررن التاسرع عشرر 

الجواكرر  السياسررية  أبددرزوال قررد اعول مررن القرررن ال شرررين، وإكمررا، وهررذا هررو اعهررم، أن هررذا اإلسررها   ررد 

 .والتاريخية لتلك التبوالت

 

قمرن الم لرو  أن . الميرول المتنا ضرة لتطرور عمليرة الترراكم الرأسرمال  نتدا لمرال هرو رأس ا تصديرإن     

. لرأس المال ق  الرلدان المتقدمة"   وائض نسبية" عملية إعادة االكتاج الرأسمالية تجد ت ريرها ق  ههور 

ون الميرر  لنشرراط القررواكين اال تصررادية للرأسررمالية وبشررو  رئيسرر   رراك كنتيجددةتظهررر " ال،رروائ  " هررذ  و

مرن المتطلررات " تبقير  الرربح الرأسرمال  " هورذا تصررح مشرولة . النزوع  لم دل الرربح كبرو االكخ،راض

داخلية تبد من است مار رأس المال الجديرد  محدداتولما كاك  هناك . الازمة الستمرار التوسع الرأسمال 

منا دا  ايجدادقرا برد مرن ( الرخ...... إققار الجماهير، كمو رأس المال بم ردالت أسررع مرن السروق الداخليرة )

رأس  تصدديرإن ولهرذا قر. لضرمان سرير اسرتمرار الرأسرمالية واسرتمرار عمليرة الترراكم الرأسرمال  خارمية

الزديراد  مصدرا  تنا ضات التراكم الرأسمال  ولون  ق  الو   ك،س  يشو   حلمن أشوال  واحدا  المال ي ترر 

 ً  .حد تها الحقا

 

  اال تصادية المتزايدة ق  ال مليات الداخلية السرت مار رأس المرال، والترراكم الم،ررط تشو  حاالت الخل    

لاسررتراتيجية التوسرر ية  التففيددةالطويرر  االمررد، والتضررخم، واعزمررات الرنيويررة المت ررددة الُصرر د، تشررو  

لريو بالجديرد بالنسررة  مياً  وتولد، "الطري   " اعادة االكتاج الرأسمال   عي ت  إن هذ  ال مليات . لامرريالية

لرررأس المررال  الدددور المتعدداظ غيررر أن . لرررأس المررال االحتورراري، لتصرر يد التوسررع قرر  االسررواق ال الميررة

 –الرئيسرية  االداةوتوس  ، على المستوى ال رالم ، ال يسرتهدف ققرط الهيمنرة علرى االسرواق بر  أكر  يشرو  

 .التر يةالعادة اكتاج عا ات الهيمنة و -على المستوى اال تصادي

 

، ببرد ذاتر ،  االقتصارولهذا قإن       الكتشدافعلى تبلي  ال وام  اال تصادية الصرقة، لوحدها، غير كراف،

ق  حركت  على المستوى ال الم ، اذ تل   دوراً هامراً  -ق  اطار أزمت  الرنيوية –دذور توسع رأس المال 

 .ت ، على المستوى ال الم طرق  وحد  الصراع ال ومستوىالتطور السياس ،  اتجاهاتق  هذا المجال 

        

اإلحتكدارات ورأ  المدال المدال  كسدنن  بأهميدة كاكر  علرى وعر  ر وروزا لوكسدمبومقاب  ذلك قرإن     

 ، علرى سرري  الم رال البهرذا الخصروص إمابداتعلرى  هرا،اتبامرن كت العديدديمون ال  ور، قر  و. لإلمبريالية

 ت ررض قر  هرذ  اععمرال، حيرا أزمة اإلشدتراكية الديمقراطيدة  ؟إص إ إمتمام  أم  ورة:  ق  البصر

هرذا  تتجداوز رد "  تراك  رأ  المال "كتابها وإذا كاك  ق  . ال ديد من الماحظات عن كشاط اإلحتوارات

بطريقرة واعيرة، ولورن   أو عرد  إحتررا إهمرال تقرو  برذلك مرن خرال  السياق الرئيس  لإلمرريالية، قإكهرا ال

وبهرذا الصردد . اإللحداق   الكولونيدال   التدارم  لإلمبرياليدة السدياقعلى ( كترا  القراءإلرة م يو)  مركزة

كظراهرة مميرزة للطرور اإلمرريرال ، كاقيرة علرى  ،إن دراسة   ضرية الورارتات أ  التروسرتات " ائلة  كتب 
  Monopolisationأرضرررية الصرررراع التناقسررر  الرررداخل  للمجموعرررات المختل،رررة للرأسرررمالية مرررن أدررر  

"  كلها تقع خارج إطار هذا ال م وهذ  اإلتجاهات المودودة للتراكم ومن أد  تقسيم اعرباح، 
31
.  
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31
 .951، ص  ، مصدر ساب .....رأس المالتراكم ،  روزا لوكسمبور 

 



مهم  وام   إستنتا  إستت صإدابات أخرى للواترة المذكورة، يمون  منمن اإل تراس الساب ، و إنط قا     

، وإن مددن مراحددل الرأسددمالية( مسددتقفة) مرحفددة خاصددة تم رر   اإلمبرياليددةديررداً أن  ت رررفكاكرر   هرراأك

. الطورا والنموذدية لهذ التاصة الظواهرلإلحتوارات، تم    المبكرة، أي اعشوال الكارت ت والتروستات

 " إحتكدار داذبيرة، أي اعك رر المنراط  اإلسرت مارية إبدت  الرى ، ببسر  لوكسرمرورغ، اإلحتوراراتتهدف 

الرأسرماليين غيرر  حسدايعاليرة علرى  Superحتواريرة اقروق  أربراح مرا إنتدزا ، بهردف "  مناط  التراك 

ت   ردرغ وروزا لوكسرمرتورون  ،باعهمية الوريرة لإلحتورار ورأس المرال المرال  وباعتراقها. المنظمين أقدر 

 ال رالم ال الرا" قر  عا تهرا برلردان  واإللحاق  طابعها العدوان ق   تكمنلإلمرريالية  المميزة التاصيةبأن 

". 

 

ينشدغل  قدط بالسدياق  ،رغوالمقترو من  رلنا لإلمررياليرة، الرذي  دمتر  روزا لوكسرمر أعا  يفالتعرإن     

رلرردان ال سددعىمهتمررا  اعساسرر  الررى اال تثيددر، أي أكهررا التددارم  لهددا  المرحفددة مددن مراحددل اإلمبرياليددة

ً ، وهرذا يرتم قبدل الرأسدمالية األوسداط مدا( إحتواء)  بت  االرأسمالية المتطورة الى  مرن ودهرة كظرر  أساسرا

الاحقة لم تؤكد مشروعية هذا المدخ  أو هرذا  التجاربال ديد من غير أن  .عملية تراكم رأس المال تسهي 

سياسدددة ضددد  اإلكتررررا  الرررى  يثيدددر"  تدددراك  رأ  المدددال" كتابهرررا ولورررن مرررن المهرررم الترررذكير برررأن التنررراول، 

ومرن المؤكرد أن . قر  هرذا المجرال برياليدةنتائج وأساليب نشداط اإلم، والى (سياسة اإللباق)  المستعمرات

واحرداً مرن  هرذا ي ردكان حيا  " المتراك  رأ  ال " :عملها االهم مهم دداً، وق  مرحلة إكر اق السياقهذا 

 .السيا ات المقررة

 

 مدى متاثل األطروحة اللوكسمربغية 
 مع املقاربة اللينينية

النظررري ال ررا ، لمسررألة اإلمررياليررة،  التددطيخلررو  ، ال(بددالوا كريسددتيا، )اال تصررادي ال،ركسرر   ببسرر     

ن مع خط ليني تما ل ممي رغ، من وبالنسرة الى روزا لوكسمر
32
ال بد من ولون إلثرات ودهة النظر هذ ، . 

للموضرروعات  إمددادة، الجررزء اعول، هررو " تددراك  رأ  المددال" مررن  القسدد  األول والثددان أن  االشررارة الررى

سررواء مررع الشرر ريين الررروس، أو مررع   6988 - 6987، قرر  كقاشرر ، قرر  نددينليالرئيسررية الم ررارة مررن  ررر  

النراتج  تحقيد على أساس أكهرا مجرال  السوق التارميةك  ذلك قيما يت ل  بمسألة . الماركسيين الشرميين

مسألة رغ، ولوكسمر طرح وب د دراسة هذ  اعمور،  .اإلدتماع  بشو  عا ، ول،ائ  القيمة بشو  خاص

 .(الجزء ال اك )  إمتبارها الحل لتناقرات نمو اإلنتا  الرأسمال اإلمبريالية ب

ال  التما لرغ، ولون هذا وبين لينين وروزا لوكسمر تتما لالمسار النظري  أسسالرداية، بأن  ذويردو من    

 ينطلر التر   القامددة النظريدة، وليو على مستوى مستوى المسألة المطروحةيوون، ق  البقيقة اال على 

، عند منا شت  للش ريين والماركسيين الشررعيين، مسرألة لينينق،  حين عالج . ببا مسألة اإلمرريالية منها

النظرري  التدرابط، وذلك لتبقير  (الوتاب اعول) من عملية اإلكتاج ذاتها  إنط قا  الناتج اإلدتماع ،  تحقي 

" ، وهرر  " ممفيدة التددداول"  رغ عنررد ببرا المسررألة مررنوروزا لوكسررمر تنطفد لمسرألة السرروق الخارديررة، 

 إنط قة خاطئدةذلك     قه  سر   ،7572" …مقدمة " بوضوح كام  بإسلوب طرحها للمسألة ق  "  تعترف

تردرك النقطرة  –التر  ي تررف بهرا لينرين  –رة ال ظيمرة عن هرذ  المنظر" اكر  ال ي تقرد ذلرك  (بدالوا)يجي  ؟ 
المتميررزة للتبليرر  الماركسرر ، الترر  هرر  وحرردة عمليررة اإلكترراج وعمليررة التررداول بإعترارهمررا عمليررة مشررتركة 

 " لإلكترراج الرأسررمال 
33
ن خطأهررا النظررري، القليرر  بالنسرررة إ: "  ررائاً  يسددتدركولونرر  مررن دهررة اخرررى . 

عترررار ا إن خطأهررا هررو مباولررة. برردون كتررائج تررؤثر علررى الممارسررة السياسررية يرقررى لشررهرتها النظريررة، ال
وتسررتطيع روزا . مخططررات إعررادة اإلكترراج الموسررع لرررأس المررال اإلدتمرراع ، كنقطررة متميررزة لهررذ  الوحرردة

ف هرذ  المخططرات بإعترارهرا المم لرة لوحردة عمليرة رغ، بو  تأكيد، إثرات أن مراركو ك،سر  يُ رر   ولوكسمر

                                                 
32
والحقا، و د اعتمدت اساساً، ق  صياغة  10، مصدر ساب ، ص ......اال تصاد الراسمال  ال الم ، بالواكريستيان  :لمزيد من التفاصيل قار، 

 .هذ  ال،قرة، على هذا ال،ص 
33
 .17، ص المصدر الساب  



رغ هرو أن هرذ  المخططرات، هر  وحردة عمليرة اإلكتراج و وتنسا  روزا لوكسمر إال أن ما .و التداولاإلكتاج 
عملية الترداول، خرارج المبرددات الجديردة التر  تنتجهرا مخططرات إعرادة اإلكتراج الموسرع حسر  ديالوتيوهرا 

34 رغوومن هنا يتأتى سوء ال،هم لدى روزا لوكسمر. الخاص
 .  

بتحديددد ، وهرر  المت لقررة نظريددا   مسدداهمة مركزيددة صددحيحةرغ وروزا لوكسررمر تبليرر  يحمددلومررع ذلررك،     

الخاطًرة، دزئيراً،  الطبيعدةالخاطئ الذي تررترط بر ، أو  المكا،، رغم ذلك تناقرات نمط اإلنتا  الرأسمال 

 تعدالجكظرية اإلمرريالية بو  أب ادها الصبيبة، وذلرك عنردما  وتحتفظللممارسة السياسية الناتجة عن ذلك 

 مسألة طبيعة اإلمبريالية بإمتبارها النف  التارم  لتناقرات نمط اإلنتا  الرأسمال 
35
. 

 

 التداول واإلنتاج  تياإلنتاج الرأمسايل يف وحدة عملي حتديد تناقضات منط

 

"  التدرق" الضروء علرى  ي فقد ، والرذي هناالنظري، الذي حص   التقدميج  أوالً، أن كشير الى ب       

كما بشير بذلك  البناء المفاهيم  عن  وهذا يتطل  البديا، ر وروزا لوكسمبتضمن  عم   النظري الذي

 نمدط توليدد و إمتصداص الفدائض اإلقتصداد " ، مع الت رير المستخد  وهرو (سويز بول )و  (بارا،بول )

إلنتا  تحديد تناقرات نمط اإلنتا  الرأسمال     وحدة ممفية ا، هو ر وروزا لوكسمبتوش،   ولون ما ."

، كموران كظرري نمدط تولدد و إمتصداص الفدائض مسدألةي يرهرا ، هرو  ، وق  كهاية اعمرر قرإن مراو التداول

 .لتوازن التنا ضات

بشررو  كقرردي مخططررات إعررادة اإلكترراج الموسررع للرأسررمال  تدددر رغ، عنرردما وروزا لوكسررمر خطددأإن     

" ات كما حللها ماركو ق  الوتاب ال الا مرن كقدها إال، بإدخال الدور المبدد للتنا ض تبرراإلدتماع ، أن 

 :ودهة كظرها بدون غموض كما يل   تشرإ، وبهذا قإكها " الرأسمال

وق  النهاية، قإن المخطط يوون ق  تنرا   مرع كظريرة السريرورة الرأسرمالية الشراملة، ومرع تطرور هرذ  " 
إن ال،ورة اعساسية لهرذ  النظريرة  ". الرأسمال " السيرورة الم روضة بشو  إدمال  ق  الوتاب ال الا من 

ه  التنا   المتأص  بين القابلية غير المبددة لتوسع  وى اإلكتراج، والقابليرة المبردودة لتوسرع اإلسرتهاك 
 "اإلدتماع  المرتوز على عا ات التوزيع الرأسمال 

36
. 

لهذ   تعريفعن إعطاء يختلف  وهو ما -ق  مخططات إعادة اإلكتاج الموسع  وبإدخالها دور التنا ضات    

 -طرررح للبررين هررذين المسررتويين  روزا لوكسررمررغ تتفددط ،التنا ضررات، إكطا رراً مررن المخططررات بم،رهررا

قررائ  اإلكترراج  تحقيدد  و خفدد بررين  التندداقضالررى طرررح مسررألة  تنقدداد هرراوبإسررتخدامها لهررذا التنررا  ، قإك

 سدد، يمورن المسدتوى النظدر ا حينرذاك، وعلرى هرذ . ط  لهرذا اإلسرتخدا  م نرىيسر ، وذلرك مرااإل تصادي

ال،رائ  الرذي يربرا  وتصدريفالخلر ،  - التدراك برين حركرة  التناقضقة الم،رغة لبركة التراكم، أي لالب

مددن أيددن يددأت  الطفددب المتزايددد : عررن اإلسررت مار، ممررا يرردعو روزا لوكسررمررغ الررى طرررح السررؤال التررال 
 .؟ المتطط الا  يرع  ماركسبإستمرار  الا  هو األسا  لفتوس  المتزايد لإلنتا     

 

تورون غائررة، علرى اع ر  بالنسررة للرأسرمالية  التنداقضالنظريرة لردخول هرذا  األسدسأن  وياح  المررء    

المبردود قر   ال،رائ  المتزايرد وإمتصاصر برين  –رغ وبالنسرة لروزا لوكسمر – التنا  اإلحتوارية، عن 

المتنا ضرة التر  تقرو  ب ملهرا  النتدائجالرى أن ت ورو  تدؤد  الال م  الرداخل  للنظرا ،  يقررهااعسواق الت  

وبهرذا . للرأسرمالية التناقسرية سدمة  ابتدة، بإعتررار  قدانو، إتجدا  معددل الدربح نحدو اإلنتفدامإكطا اً مرن 

التنرا  ، سروى الرى عورو  راكون إتجرا  م ردل الرربح كبرو  يؤدي هرذا ال" : الصدد تقول روزا لوكسمررغ
" اإلكخ،اض

37
ال،رارق قر  التبلير  الرذي ادررا  كر  مرن  كريسدتيا، بدالوادا الى هذا الطرح يسرتنتج استناو .

رغ تنا ضرات كمرط اإلكتراج الرأسرمال  قر  و،  حين تبلر  روزا لوكسرمرق " :كما يل لوكسمبور  ولينين 

                                                 
34
 .36المصدر الساب   ص  
35
 .لصفحةنفس المصدر  نفس ا 
36
 245، مصدر ساب ،ص تراكم رأس المال،  روزا لوكسمبور 
37
 191، مصدر ساب ، صتراكم رأس المال،   روزا لوكسمبور 



ى بتبليلهررا قيمررا يخررص المرحلررة اإلحتواريررة، و ررد يررردو ذلررك للوهلررة اعولرر لينررينالمرحلررة التناقسررية، يقررو  
 " على مستوى كمط خل  وتبقي  ال،ائ  رغ توم  لينينولوكسمركمو ،ين مت ارضيين، غير أن 

38
. 

 

 اإلمربيالية، كحل لتناقضات منط اإلنتاج الرأمسايل

 

الناتجررة عررن بنيررة كمررط اإلكترراج التناقرددات  تحفيددلالررى  ،أوال ،تلجررأ لوكسددمبور ، قررإن لينددينوكمررا ق رر      

اال وهررو تندداقض رئيسدد   لهررذ  التنا ضررات وذلررك مررن خررال  النفدد رياليررة ببيررا توررون اإلمر ،الرأسررمال 

التنا ضات الت  تؤثر على  حليمون أن يأت   ذلك، ال ضوءوق   .التنا   القائم بين خل  و تبقي  ال،ائ 

إال مرن  -قي  هذ  التنا ضات  تندر الذي  الموق بإعترارها  -إعادة اإلكتاج الموسع لرأس المال اإلدتماع  

الترر  تقررع خررارج القطاعررات اإلكتاديررة، أي خررارج القطرراعيين اإلكترراديين اعول  مجدداالت التصددريفخررال 

.وال اك 
39
؟ ق  مس ا  لادابة على هرذا كيف يمكن حل ها  االشكالية: مهما يطرح ك،س  وهو سؤاال  لون و 

 ية أو الخارديةلمجاالت التصريف الداخل نحفي  البصول على بأك  باالموان  بالواالسؤال، ي تقد 
40
. 

تررروقر مجررراالت  إمكانيددة،عنررردما أشررارت الرررى بدددارا، وسددويز بإطروحررة  رغورت روزا لوكسرررمربش رر. 7

قرر  القطاعررات غيررر اإلكتاديررة، وذلررك قيمررا يت لرر  بمجرراالت التصررريف الداخليررة قرر  ( اعسررواق)ف التصررري

يمورن حسرابهم ال مرع  لسروان الأال يودد ق  المجتمع قًات إدتماعية أخررى مرن ا"  .الرأسمالية اإلحتوارية
الموه،ررون، ردررال الرردين، ال لمرراء، ال،نرراكون ؟ أقررا تسرر ى هررذ  اعصررناف : ال مررال وال مررع الرأسررماليين

  ". ؟ اإلدتماعية الى إشراع حاداتها أيضاً، أوليو بإمواكها أن توون ه  بالذات شارية الرضائع ال،ائضة

بم،هو  تناقس  دداً ل،ائ  القيمة أو لل،رائ ،  يحتفظ، عك  رغ قوراً عن هذا الب وروزا لوكسمر تتتفى   

بس  ليو بوسع ال،ًات اإلدتماعية هذ ، أن تُ :" إكها تقول  .مراشرة بطرقة الرأسماليين ت والذي ترترط أهمي
ردة، ضرمن  طراع المسرتهلوين، عكهرا التملرك المروارد والمسرتقلة، إذ ت ريأ ط،يليراً علررى  إ تصرادياً، وعلرى ح 

  ." طرقة الرأسماليين و طرقة ال مال، ببيا يتضمن إستهاكها إستهاك هذ  ال،ًات: كريرتين  طرقتين
ائ  قرتبرول ) ق  عملية التوزيرع  وتحديد الجديدقائ  القيمة،  خف رغ بين وروزا لوكسمر تتفطوهنا    

 (.القيمة الى ربح على سري  الم ال

 

يمونهرا أن تتم ر  إال  ، وبوضروح أك رر، الو، إال خارميدةيمكن لمجاالت التصدريف أ، تكد الوبالنتيجة، . 2

نف  التناقرات الناشدئة مدن هذ  ال ا ات،  وظيفةويوون من . بالصات الخاردية مع الدول اع   تطوراً 

اإلكترراج  متصدداصاوالمسررتمر لقرروى اإلكترراج، أوالً،  التقدددم، وذلررك بضررماكها بنيددة نمددط اإلنتددا  الرأسددمال 

ً الرأسمال  ال،ائ ،  برين اإلكتراج الرأسرمال  والوسرط غيرر " عا رات  إبجدادهرذ  الصرات الرى  تقدود .ثاكيرا
واحرد، أن يبقر  قرائ   آنسرتطاع الرأسرمال  قر  االرأسمال  المبيط ب ، وب،ضر  مجمروع هرذ  ال ا رات 

، كما إستطاع البصول على ك  الرضائع الازمرة لتوسرع ة يمت  بشو  كقود من أد  اإلستمرار ق  الرسمل
ر اعشروال غيرر الرأسرمالية لإلكتراج، ممرا يضرمن لر  عا رة دائمرة سرتطاع أن يردم  اإكتاد  الخاص، وأخيررًا 

 . 41" بقوى ال م  يتمون الرأسمال  بواسطتها من تبويلها الى بروليتاريا

 

الرلردان عا رات مبرددة برين  بإ امةبنية كمط اإلكتاج الرأسمال ،  راتقتنامن  تفدتقو  اإلمرريالية، الت      

ال،ائ  الرأسرمال  مرأخوذاً علرى صر يد إمتصاص ، والرلدان اع   تطورا، وذلك لتهيئ المتقدمةالرأسمالية 

 ال الم بين اعمم الرأسمالية، ومن خال الناحية اعخيرة إنقسامالى  يقود، مما السلع تبادلواحد، والذي هو 

إ، اإلمبرياليددة هدد  التعبيددر السياسدد  لسدديرورة  ": ائلررة لإلمررياليررة تعريفهددارغ وهررذ  تقررد  روزا لوكسررمر

                                                 
38
 .37  مصدر سب  ذكر   ص اال تصاد الراسمال  ال الم ، كريستيا، بالوا 
39
 .، مصدر ساب ..... تراكم،   روزا لوكسمبور:  ارن 

 
40

           31  مصدر سب  ذكر   ص اد الراسمال  ال الم اال تص، كريستيا، بالوا:  ارن
41
 921، مصدر ساب ، ص ..... تراكم،  روزا لوكسمبور 



المنداط   يدر الرأسدمالية التد   خدرآالتراك  الرأسمال  الت  تظهر بالمنا سدة بدين رأسدمالي  األمد  حدول 
"  مازال  حرة

42
. 

الرذي يتورون "  اإللتبدا " ، يردور حرول ر وروزا لوكسدمبالرذي يتنراول كتراب  النقدا وبالتبديد، قإن     

 : ين التاليتينبخصوص النقطت

التنا ضات ق  مخططرات إعرادة اإلكتراج الموسرع للرأسرمال اإلدتمراع ،  ادخال كيفيةالواترة  مدم إدرا   -

هذ  المخططات تلك التنا ضات  تحددبدون أن 
43
. 

 .للنموذج التناقس  لتبديد م،هو  اإلمرريالية اإلشارة الرمنية  -

 

 يهرا،يقتالتر   بمسدألة مجداالت التصدريفالرذي يت لر ،  السدؤال عرن برساطة روزا لوكسمرورغ وتكشف    

روزا  للرنرراء لرردىالحدددود النظريددة وهنررا تررررز . ال مرر  الررداخل  للنظررا  عرررر مرحلررة الرأسررمالية اإلحتواريررة

مددوهر يشررو   ، وهررذا مررارغ ب ررد  وصررولها الررى إسررتنتادات قيمررا يخررص الرأسررمالية اإلحتواريررةولوكسررمر

رغ لرم وعرن ذلرك، برأن روزا لوكسرمر ندتجو رد . حول مسألة اإلمررياليرة يمساهمات لينين وباران و سويز

 ت ريرف، مرن أدر  كاقة البي يرات الجديردةعن النموذج التناقس ،  التتف ، إكطا اُ من تستتفصتستطع أن 

وبغ  . لل ا ات اإلمرريالية تتعرمعلى تطور اعمم الت    ارهاآوللسيطرة،  لياتهاآاإلمرريالية، وم رقة 

البندداء النظددر  الددا  تقدمدد  روزا علررى صررواب حررين أشررار الررى أن  بددالوانظررر عررن هررذ  الماحظررة قررإن ال

ر  يحمل باات  الطري  لتعمي  نظرية اإلمبريالية ولوكسمب
44
. 

 

حرروب )  كوارث، الى لوكسمرورغاإلمرريالية أدى، ببس   طورحدود م ينة للرأسمالية ق   تحقي إن     

الاحرر   الومددود السددفم  رروي كزاعررات الرأسررمالية الناضررجة، وبالتررال  قررإن بشررو   وإحتدددم ، (وثررورات

 ً  krach إنهيدارور  لنظريرة ت ال ةنصديررغ وكاك  روزا لوكسمر ببس  عديدين،. للرأسمالية لم ي د ممونا

، المفهدوموكران هرذا . التنراول الميوراكيو  لم،هرو  اإلكهيرار لتجداوزعلى الردوا   سع الرأسمالية، رغم أكها 

لقررد . الرروع  واإلسررت داد ال رروري للطرقررة ال املررة -بالرردور النشرريط لل امرر  الررذات   طددا  بمرت ،لنسرررة لررروزابا

، إنهيدار الرأسدمالية "حتميدة " الميواكيو  والمرتذل إلشروالية  التناولضد  سجاال  ولمرات عديدة   خاض 

. ويلرة علرى الصر يد ال رالم ل،ترة ط حتى مبددة، ههور الرأسمالية شروطتو ر ، وق  ه  توقع كها إب  

قر  هرذ  القضرية  موقفهدا، وكران نظريدة اإلنهيدار األلد  لفرأسدمالية، وقر  مررات عديردة، ر رد  كما أكهرا

 .كذاكآ مطابقاً لمو ف عمو  يسار البركة ال مالية

 

 نال ديرد مرن المنظررين الماركسريين ممر شاركهاب  ق  هذ  القضية رغ لوحدها وولم تون روزا لوكسمر    

حددود وإشدتغال لتلرك الظرروف التر  يمورن أن تشرو ، وبطريقرة موضروعية،  الطبيعة التاصدةشاروا الى أ

، قر  حرين الميل النزوم  لمعددل الدربح نحدو اإلنتفداممجموعة منهم الى  أشارتققد . النظام الرأسمال 

( سأسدد) بطددة بأزمددة سياسددية تهددز أركددا، تقتصددادية مامددة مرابصدديغة أزمددة خرررون هررذا البررد آ تصددور

التركدز والتمركدز العاصدف يومرن  رر ، كر  شريئ، قر  أن اعمرر  قررأت المجمومدة الثالثدة، أما الرأسمالية

ققرد رأت ذلرك  المجمومدة الرابعدةأمرا . ظهور إحتكارات مم قدةق   يتسبب، والذي لرأ  المال و اإلنتا 

تبمر  قر   اإلمبرياليدةأن و رد سراد تصرور  وامر  . للرروليتاريرا وعمرو  الشر وب اإلم ق السري ق  كامنا 

ت جر  بإكردالع ال رورة  الحرويبأن م   هذ   ،إستناداً الى ذلك  اإل تراموتم  ،حروب عالمية خطرطياتها 

 اإلشتراكية
45
.  
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  مصدر تصاد الراسمال  ال الم اال ، بالوا كريستيا،: كذلك ؛   مصدر ساب تراكم رأس المالروزا لوكسمبور    : لمزيد من التقاصي   ارن

 مصدر سر  ذكر  ،الجدل حول اإلمرريالية منذ بدايات  الى اليو هاد  التيمون   ال: ؛ كالكساب 

 



 

 :املبحث الرابع
 - يف اجلزء األول مكونات العمل -" تراكم رأس املال" 

 

ت نير  هرذ  الولمرة مرن  بور  مرا كريرراكران عمراً  " تدراك  رأ  المدال "بداية، ال بد من اإلشرارة الرى أن     

 73و  أمدزاء   ة الى الوتاب  وينقس ص،بة،  513من  ، الت  ك تمدها هنا،الطر ة الرولندية تتألف. م نى

قيضرم  الثالد  الجدزء، أمرا  صد    65 الثان  الجزءقصول، ق  حين يضم  تسعةيضم  األول الجزء) قصاٌ 

مدددخل  -تددراك  رأ  المددال : يصرردر هررذا ال مرر  بإكتظررا  تبرر  عنرروان  6836منررذ عررا  و(.  مانيددة  صددول
 ،مقفدددوال رأ  المددال أو مدداذا ممددلتددراك  : تبرر  عنرروان  مفحدد ، مررع لفتفسددير اإلقتصدداد  لإلمبرياليددة

Epigoni  ص،بة 678، ويضم هذا الملب  نقد مراد -نظرية ماركس ب. 

 

 : قيها على مايل  أكدت صيرة وهادقة  بمقدمة هذ  ال م  " رأ  المال تراك " إقتتب  مؤل،ة     

بعد تفكير ممي  توصف  الى إستنتا  قوام  أ، المقصود هنا ليس طريقة تناول الموضدو   بدل تنداول " 
و   نفس الوق  الغدوص   د    لرأسمال كارل ماركس الكتاي  الثان  القرية المرتبطة نظريا  بمرمو، 

دصممارسة السياسة اإلمبرياليدة  وإذا تبدين أ، هدا  المحاولدة كاند  . الرئيسدية االقتصداديةأسسدها  وتفح 
"  أهمية بالنسبة لممارسة صرا  البروليتاريا م  اإلمبرياليةلالك نامحة  إن  سيكو، 

46
. 

 

 لنتعدرف. الت  دق تها لوتابة هذا الوتاب األسباي النظرية والسياسيةرغ ولوكسمر مرض بهذ  الطريقة     

 .ثبكعلى هذا ال م  عن 

 

 قضايا اعادة االنتاج: اجلزء االول

قر   ،الراح ة، هنراقدم  . قس  نظر  خالص، وهو قرايا إمادة اإلنتا : تب  عنوان القس  األول ههر    

كيندا   كر  مرن  مسداهمةكمرا تبردث  عرن . حلر  إشكالية وظدروفالربا، وعرض   موضو هذا القسم، 

لم لو  أن اال تصاد السياس  الماركس  يرى قر  الترراكم إذ من ا .ق  كظرية إعادة اإلكتاج اركسمسمي   

ليو مجرد وسيلة لتجديد اإلكتاج الموسرع للقروى المنتجرة قبسر ، بر  أيضرا عمليرة لتجديرد اإلكتراج الموسرع 

 .  لل ا ات اإلدتماعية

 

 التحليل موضوع
 

قر  ومن الم لو  أكر   .   هاا الفصل موضو  التحفيل قرية إمادة إنتا  رأ  المال اإلمتمام تشكل     

 تددو رتتررتم عمليررة إعررادة اإلكترراج اإلدتمرراع  إذا  قبددل الرأسددمالية مددامختلررف مراحرر  تطررور المجتم ررات 

 اإلنتدا  إمادةأما ق  المجتمع الرأسمال  قإن . وسائل اإلنتا  و قوة العمل: لهذ  ال ملية  الشروط اعساسية

ً  شك    تتتا هذ  وكرذلك  روة ال مر  الضررورية  سدائل اإلنتدا  الماديدةوب ر  ال،تررات أثنراء تظهدر . خاصا

، (إشددبامها) يررتم تطمينهررا  جتمررع الملل الحامددات اإلسددته كيةإلسررتًناف إعررادة اإلكترراج، وبجاكرر  ذلررك قررإن 

هرذا عن إعرادة  يبرد . دزئياً لتو ف ترا  أو ترتم ببجرم مرنخ،  ققرط تتعرمورغم ذلك قإن إعادة اإلكتاج 

اإلدتمراع  المتم ر  برالقرول  الشدرطعلرى  -بجاكر  مختلرف الظرروف التقنيرة  -هنرا اإلكتاج المستأك،ة ت تمد 

كهردف كهررائ   الددربحيظر  . نقدددالرى  تتحددولاإلدتمراع  لهررذ  المنتجرات والترر  تودرد حظرروه لتبقيقهرا، أي 

 االدتماعية الطرابع إعادة اإلكتاج مجموع عملية هنا ليو ققط على اإلكتاج ولون على تهيمنولبظة مبددة 
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47
عمليررة إعررادة اإلكترراج، قرر  المجتمررع تصددبح هررذ  السرريا ات التاريخيررة اإلدتماعيررة  وبنتيجددةهوررذا، إذن،  .

 . ائمة ببد ذاتهاإشكالية الرأسمال ، 

 

مبدود من المنتجات الخاصة، بدون أي تخطيط  هو  ر  ك  شيئ إكتاج عدد ال ، إذن،الرأسمال  اإلنتا     

 مركدز الثقدلال،تررة السرابقة  تجربة م  ت، كما تماعية الوحيدة لهذا اإلكتاجالرابطة اإلد التبادلويم    .منظم

وكما هرو م لرو  قرإن هرذ  التجربرة ت رد . المطفوي إشبامها اإلمتمامية ه  الحامات ما بتحديدالذي يسمح 

 لذلك إضا ةتجد ت ريرها اإلدتماع  الذي يربطها ق  ك  موحد، وإكها  لمختلف المنتجين، ال خاصة تجربة

إعررادة اإلكترراج، قرر  مختلررف  إنحددراف يررؤدي .مراشرررة، برر  ققررط سررلرية وغيررر مراشرررة ليسرر  إيجابيررة وال

 ً  .، يب  ب د  تو ف عا  إلعادة اإلكتاجمام مدم توا  الى  ،القطاعات، عن البادات اإلدتماعية مرحليا

 

المميررزة لررنمط اإلكترراج الوحيرردة  القانونيددةقررإن اإلكترراج الموسررع ال يم رر    ر ولوكسددمب وببسرر  اعتقرراد    

 السدماتومرن برين تلرك . بسمات متميزة قر  الرأسرمالية تمتازالرأسمال ، ولون رغم ذلك قإن هذ  القاكوكية 

أو شربة   دائضهرذا الرى أن  ويدؤد . بين مختلف ال،روع اإلكتادية الع قة المتبادلةهناك واحدة مهمة ه  

أو شربة  اقائضر ممرا يبرد اإل تصراد الروطن ،  لى عمرو السلع المنتجة ق  أهم القطاعات اإلكتادية يؤثر ع

وب ررارة أخررى قرإن . كسرية ق  السلع، مقاركة بالقوة الشرائية ق  عمو  اإل تصاد الوطن  خال قترة م ينة

 لإلكتاج يُ د أحد أهم الخصائص المميزة إلعادة اإلكتاج الموسع الرأسمال  التطور الدور 
48
.  

وق  هذا المجال . لتبلي  شروط إعادة اإلكتاج الموسع روزا لوكسمبور ة، تنتق  وإكطا ا من هذا ال،ور    

تؤكد على أك ، بالنسرة للمنت ج الخاص، ال تم   البادات اإلستهاكية للمجتمع الداقع لإلكتاج، ب  إن الطلر  

ل، رال ي تررر قر  ذلرك واضرح وهرو أن الطلر  ا والسبب. والمب،ز لهذا المنتج الدا  ال، ال ققط ولوحد  هو 

قرائ  القيمرة  لتحقيد اعساسرية  الوسيفةبالنسرة لهذا المنتج 
49
يمورن  هرذا الطررح خرال مرنوولهرذا قإكر   .

 الشدرطت تقد بأن التبقي  النادح للسلع، أي تبويلها الى كقرود، ي رد كاك  بأن روزا لوكسمرورغ  اإلستنتا 

تحدول السدف  الدى ، وعلى ودر  الخصروص تحقي قرية الوب رارة أك ر ترسيطا قإن . اعول إلعادة اإلكتاج

 . ، تل   دورا مبوريا ق  التبلي ، عند روزا لوكسمرورغنقد

 

 روزاتصر  ( التر  صراغها مراركو)خططرات إعرادة اإلكتراج الماركسرية م دراسة وتحفيدلوعلى أساس     

د أمررا ضرروريا بالنسررة ي ر( النقرود) المرادة النقديرة  إنتا  وإمدادة إنتدا  وامها أن  نتيجةالى  لوكسمبور 

الواتررة برأن المخططرات  تسدتنتجوإكطا ا مرن هرذا الطررح، . إلعادة إكتاج رأس المال اإلدتماع  اإلدمال 

إضررراقة الرررى القطررراعين الوريررررين لإلكتررراج " وتضررريف بإكررر  "  غيرررر موتملرررة" الماركسرررية إلعرررادة اإلكتررراج 
تلرك الوسرائ  التر  ال تخرد  ...... سرائ  الترداول، يت ين ودود  طاع ثالا هو  طراع اكتراج و.... اإلدتماع  

"  اإلكتاج وال اإلستهاك، ب  تم   ال م  اإلدتماع  المتوسط المتجسد ق  السلع
50
ومن ا عي إلتراس قأن  .

، الرذي كران الاهب، أي النقد الاهب ليو النقد الور  ، ب   ،بالنسرة لروزا لوكسمرورغ ،النقد المقصود هنا

" اعهرم  ماركس، وكذلك ق  قترة ههور عم  " تراك  رأ  المال" يا  خال قترة كتابة يل   دورا مبور

 ". الرأسمال

 

والسررر  بسرريط وهررو أن . هررذ  لررم يوترر  لهررا النجرراح روزا لوكسددمبور بررأن مباولررة  التدداكيرمررن الم،يررد     

51 " ليةأن النقد ال يم   ببد ذات  عنصرا إلعادة اإلكتاج ال، " كان  د أكد على  ماركس
بهرذ   ،إذن ،والنقد .

قيما عدا أك  يستخد  كوسريلة للتررادل، ولهرذا ال يردخ  قر  تركير  اإلكتراج  قيمة إستعماليةليو ل   ،الصيغة

 ضرية مصرادر  المشولة ال يومن قر  موهرلبقيقة أن  روزا لوكسمبور وق  لبظة ما تنره  . اإلدتماع 
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ولة التراكم ال تت ل  بسؤال من أين ترأتى النقرود ولورن بالسرؤال مش: "  ائلة بأن كتب النقد ببد ذاتها، ولهذا 
كبرن هنرا إذن لسرنا . عن كي،ية توون الطل  على المنتج اإلضاق ، الذي ب،ض  ودود  يتبق  قرائ  القيمرة

"   أما   ضية تقنية من كطاق دوران النقود
52
من دديد لقضرية النقرد ودورة قر  عمليرة إعرادة  تعودولونها . 

يت ين تجهيز كمية .... ق  هروف ودود التراكم، أي رسملة دزء من قائ  القيمة: "  ائلة  تكتباإلكتاج، 
غير أك  وق  ك  اعحوال قإن هذ  النقود ال ...... كاقية من النقود لو  يمون تبقي  قائ  القيمة المترسم  

"  تخرررج مررن ديرروب الرأسررماليين
53
النقررود  مصدددرعررن  و ررد دقررع هررذا اعمررر روزا لوكسررمرورغ للتسرراءل. 

 .اإلضاقية هذ 

 

، مدداركسن مباولتهرا لنقررد كظريررة إعرادة اإلكترراج الموسرع المصرراغة مرن طرررف أوالبرد مررن االشرارة الررى    

لإلكتراج اإلدتمراع ،  طراع إكتراج النقرد، لرم  قطا   ال إضاقة الى مباولتها تطوير هذ  النظرية بإستبدا  

 .ك،سها قيما ب د روزا لوكسمبور رقضتها يوت  لها النجاح، وكاك  عقيمة، وبالتال  

 

التررراكم مررن ودهررة كظررر  شددروطالواترررة بررين  مي ددزت "  التددراك " مررن عملهررا  (األول ) الجررزء هررذا قرر     

ومرن أدر  قهرم أدق لهرذ  القضرية البرد مرن . الرأسمال  ال،رردي وبرين ودهرة كظرر عمرو  الطرقرة الرأسرمالية

 .الرأسمالية تاصية ممفية إمادة اإلنتا ل سريع مرم

 

 هرو ، بر  ائمرا ببرد ذاتر ً   ادهدللمنرتج الرأسرمال  بالنسررة  ال يم   السلع إنتا  أنبأوال  الم،يد التذكير من    

 هرو لإلكتراج لريو الهدف والقوة المحركدةغير أن . الربح وتعظي  لإلستبواذ على قائ  القيمة وسيفةققط 

 قائ   يمة هو إكتاج، بصيغة اإلستبواذ لمرة واحدة، ب  ققط بومية مبدودة قائ  القيمة  إنتا الوا ع ق  

 ً تظمرة تتخررذ قرر  الو رر  ناهرة مظرركمررا أن إعرادة اإلكترراج ك. غيرر مبرردودة، متناميررة بإسرتمرار، متزايرردة كميررا

 .دديداً، غير م روف ق  التشويات اعخرى حا زا  ك،س ، ق  المجتمع الرأسمال ، 

 

 : ة إلعادة اإلكتاج الموسع تب  هيمنة رأس المال كما يل ال ام الصيغة التجريبيةيمكن مرم     

(C+V) + m/x+m 

 .ذ عليها من المرحلة السابقةستبو  الت  يُ  ائض القيمة  ،للقيمة الجزء المترسملي رر عن =  m/x حيا

 m = يترسملدزء منها . ، المنتجة عن طري  توسيع رأس المالالزائدة الجديدةالقيمة  ً  .   من دديد الحقا

الجريرران الرردائم لهررذا اإلسررتبواذ المتواصرر  علررى قررائ  القيمررة " رغ الررى أن وروزا لوكسررمر تشدديرهنررا    
عرادة اإلكتراج الموسرع برالم نى اورسملتها،  والت  تم   هواهر مترابطة بر ضها الر  ، إكما يم   عملية 

54 "  الرأسمال
.  

 

 (:أ  تراك  رأ  المال) لموس  أربعة شروط مميزة إلمادة اإلنتا  الرأسمال  اهناك     

 . ائض القيمة( ينتج)  يتف يج  أن  األنتا إن . 7

ً  تتاي، أي تح يالمخصص للتراكم يج  أن  ائض القيمة إن . 2 اإلنتا  الى  يقودناهذا الشرط . شواً كقديا

لفدائض احقة قي  حظوه الترادل المصائر ال تحددبين الرأسمال وال مال ق  سوق السلع، والذي  والع قات

  .إعادة اإلكتاج الموسعوالقيمة 

 صدديغةيتخررذ ق قددوة العمددللقرراء  المتبددادل الجددزءأمررا ، يجددب أ، يتتددا رأ  المددال الجديددد صدديغة إنتاميددة. 1

 .العمل لقوة سوقوكذلك  فسف لسوق أما  كبن إذن . وسائ  م يشة ال مال اعدراء

يرتم الجديد، يج  أن  ائض القيمة الجديد، سوية مع  من السلع، الذي يم ل  الرأسمال اإلضا  الجزء إن . 5

 .لسلعلالى  يا  سوق  يقودهذا الشرط اعخير . الى نقدأ، يتحول ، أي تبقيق 
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يبرر ، بررين الملويررة الخاصررة واإلسررتهاك  ، التعبيددر لتندداقض دائدد علررى  نعثددر ،وقرر  هررذ  الشررروط اعرب ررة

 .ولى وال اكية من دهة ثاكيةالناشًة بين اع ال ا ة/الصلةوبين  ،الخاص من دهة

 

ن إعادة اإلكتراج هرذ  تبرد  امن ودهة كظر الرأسمال  ال،ردي يترين  إمادة اإلنتا  الموس عند دراسة     

إن هرذ  . اآلخررالرر    وتددمير فدبعضل الثدراءالمزيد من من خال التذبذبات الدائمة لألس ار، مؤدية الى 

 قيها متواصلة واعزمات، وعرر الم ارك التناقسية البادة، الت  ينتصرال ملية تتم عرر التذبذبات الدورية ال

قر   ،غير أن المصراع  تتضراعف واعمرور تت قرد عنردما كنتقر . " اآلخريتبطم الر    ، ق  حينالر  
"  من الرأسرمال  ال،رردي الرى عمرو  الرأسرماليين ،تأماتنا

55
مرن  روزا لوكسدمبور وبهرذا الصردد تبرذ ر . 

ل مليرات إعرادة اإلكتراج  حاصدل ممد ق  خطأ اعتررار إعرادة اإلكتراج الرأسرمال ، كور ، بم ابرة مغرة الو وع 

دررذريا عررن إعررادة اكترراج  تتتفددفالرأسررمالية ال،رديررة، إذ أن إعررادة اكترراج رأس المررال اإلدتمرراع  اإلدمررال  

وم رر  هررذا ، مدداركسعنررد  التمييددزعلررى هررذا  ،ولمرررات عديرردة، ويموررن للقررارئ أن ي  ررر. الرأسررمال ال،ررردي

 .عند تناولها لهذ  اإلشوالية ،روزا لوكسمبور تبلي   نقطة إنط قيز يشو  يالتم

 

مرن  الجزء األولق   ،عند م الجتها لإلشواليات المطروحة ،ال تتوئ على ماركو وحد  ققط روزاولون    

شغل   التراك ن مسألة قمن الم لو  أ. تاريخية أوسع خففيةعملها، ب  تقو  بدراسة هذ  القضية إستنادا الى 

 اإل تصررراديون  حدددددإذ . علرررى الررردوا  مواكرررة هامرررة قررر  منظومرررة أقورررار اإل تصررراد السياسررر  الرردررروازي

ولورن . برين الترراكم والتطرور اإل تصرادي الع قدةالرردوازيون منذ قجر ههور اسلوب اإلكتراج الرأسرمال  

،ة لدى المدارس المختل موحدا  اإلهتما  بمسألة التراكم لم يون 
56
.  

 

، الم،وررر ال،ركسرر  " أي المدرسددة الفيزيوقراطيددة" مررن  ر ولوكسددمب تنطلرر  ،وإلكجرراز هررذ  المهمررة    

لدراسررة هررذ  القضررية، م ترقررا بودررود رأسررمال إدمررال ، كقيمررة  دريًررة ، الررذي  ررا  بمباولررة رنسددوا كينددا 

 تصرادي الم رروف الرذي سرنتجاوز هنرا، السرراب عمليرة، البرديا الت،صريل  عرن الجردول اإل. حقيقية ق لية

سميا، الت   آلد الم روقة "  و مادال" المتجسدة ق   ماركسالت  إكتش،ها  األخطاء، وكذلك كينا صاغ  

وغيرهم من مم ل  اإل تصاد السياس  الرردوازي، إذ يمون  ريكاردو وسا  وسيسموند ك  من  إمتمدها

 . لتووين قورة واضبة حول هذ  القضايا الى أي كتاب مدرس  من كت  تاريخ ال،ور اإل تصادي العودة

 

 إشدكاليةمورس إلضائة ... " التراك "  روزا لوكسمرورغمهماً من عم   الى أن دزءً  اإلشارةمن الم،يد    

المختل،ة حول  السجاالتحيا ت رض المؤل ،ة . ق  ال،ور اإل تصادي تطورترأس المال اإلدتماع  وكيف 

. الخ.....  الشعبيين والماركسيين الرو ومدرست ، بين  (ريكاردو)و  (سيسموند )السجال بين : التراكم 

، ولورن بررغم ذلرك البرد مرن الدراسرة جاالت الساخنة هذ  يتخطى حردود هرذ الس استعرامومن المؤكد أن 

القردايا بصردد  ،الضرورية إللقاء الضوء على اعقوار الخاصة بروزا لوكسمرورغ المحطاتتناول ب   

تضمنتها تلك السجاالت، وخصوصا تلك الت  أصرب  قيما ب رد موضروعا للسرجال أو النقرد الت   األساسية

 ". التراك " من طرف كقاد 

 

روزا  توصدف الم،هو  الخاطئ للمدرسة الواسيوية لإل تصاد السياسر ،  ماوروق  مس اها للربا عن     

 ....التدراك " مؤل،ة  تعتقدوبهذا الصدد  .الطابع المزدوج لل م  المنتج للسل ة مدم معر ةق   تومنالى أكها 

ال مر  : للطري ة المزدودة لل مر   كشف بأن واحدة من أهم إكجازات ماركو ق  النظرية اإل تصادية هو " 

نقددد التحفيددل : الموسررو  ... " التددراك " مررن  الفصددل الثالدد هررذا مررع ال لررم أن . المفمددو وال مرر   المجددرد
رأى قر  مراركو " على أن  أكدتوبهذا الم نى . لهذ  القضية مبور لوكس، كرست  اإلقتصاد  ألدم سمي 
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"  ا ررة إدتماعيررة خاصررةعالقيمرة 
57

وإسررتنادا الررى ذلررك . ، أي لريو ققررط عا ررة كميررة بررين اعشرياء المترادلررة

أكهررم يخلطررون، أثنرراء الترررادل " وتامذترر  يومررن قرر   (ادم سددمي )و ررع قيرر   الررذي التطددأأشررارت الررى أن 

" ع، بين القيمرة اإلسرت مالية لتلرك السرلع وبرين عا اتهرا الوميرة الرأسمال  للسل
58
 تدر ضوي نر  هرذا أكهرا  .

 .الخلط بين  يمة السل ة و يمتها اإلست مالية

 

إعررادة اإلكترراج  متططددات، وعنررد البررديا عررن " التددراك " مررن  الجددزء األولمررن  الفصددل الرابدد وقرر      

) المت لقررة بورر  دررزء مررن  اعدررزاء ال اثررة  التحفظدداتال ديررد مررن  روزا لوكسددمبور الماركسررية، ت يررر 

c+v+m  )  وسدائل اإلنتدا  ق لرى سرري  الم رال قرإن . المووكة الناتج االدتمراع  اإلدمرال (c)   التر  تم ر

هر  أكهرا  خاصية مميزةق  الرأسمالية  تتتاال ا  المطل  لإلكتاج ق  مختلف التشويات التاريخية،  الشرط

" ا رأسمال، أي أكها ملوية أولًك الذين ال ي ملون تشتغ  هنا بإعتراره
59
األمور بمتصص أما قيما يت ل  . 

 (v ) لس ر  وة ال م ، وأك  يذه  الى الرأسرماليين، قر  حرين  التعبير نقد  صيغةقإك  يتخذ ق  الرأسمالية

ج إن ودررود مخصررص اعدررور بإعترررار  دررزء مررن النررات. قرر  إيرردي ال مررال ، بشررو  مؤ رر ،أكرر  يتوادررد

اإلكتراج السرل   يم ر ، قر  مجتمرع مبردد، " ، علرى أن روزا لوكسمبر اإلدتماع  اإلدمال  يشهد، حس  
 "الصرريغة ال امررة لإلكترراج 

60
، قإكرر  ي ترررر اإلضددا   العمددلعررن  التعبيددرأي الررذي يم رر   (m) قررإن وأخيرررا  .

ويلة الرأسرمالية غيرر أن هرذا المخصرص يتخرذ قر  التشر. عنصرا ضروريا ق  ك  تشويلة تاريخية ملموسرة

 .، ي ترر ملوية للرأسماليين ائض القيمةي د بم ابة طاب ا خاصا يقو  على أك  

 

إن مخططررات إعررادة : التاليررة النتيجددةروزا لوكسررمرورغ الررى  توصددف الررى ال رررض السرراب ،  إسددتنادا    

ع بأهميرة خاصرة من دهة، كما أكهرا تتمترعالمية شاملة تتمتع بأهمية  ،ماركسالمصاغة من طرف  ،اإلكتاج

علرى يقرو    + v +m  c الرأسرمال  المميرز لل ا رة  التعبيدرقرإن  وببسر  اعتقادهرا. ق  النظا  الرأسرمال 

 للبقيقرة المتم لرة برأن مفيدا تعبيدراوي د هرذا . لنمو قائ  القيمة على حساب مخصص اعدور نزو ودود 

 .لقوة المحركة لإلنتا  الرأسمال وا الهدفعلى قائ  القيمة المتنام  بإستمرار يم    االستحواذ

 

 :ه  التالية  روزا لوكسمبور الت  توصل  اليها  والت صة    

  من ، م ل  م   إكتاج الرأسمال ال،ردي، يتألف اإلنتا  اإلممال   c + v + m 

  اإلكتاج اإلدمال  الى إكتاج وسائ  اإلكتاج وإكتاج وسائ  اإلستهاك ينقس يج  أن. 

 عيين المشار اليهما أعا  ينتجان بطريقة رأسمالية، قإن اإلكتراج يجر  أن وكظرا عن القطا

 c + v + mعلى هيًة  يتجسد

  وبررالنظر الررى أن هررذين القطرراعين ي تمرردان علررى ب ضررهما الررر  ، قإكرر  يتودرر  أن تنشررأ

قالقطرراع اعول يجرر  أن ينررتج وسررائ  . م ينررة تناسددباتمبررددة، أي  م قددات كميددةبينهمررا 

القطرراعيين، قرر  حررين ينررتج القطرراع ال رراك  وسررائ  اإلسررتهاك للرأسررماليين اإلكترراج لوررا 

 .كا القطاعيين وال مال ق 

 

 لريو ققرط إلعرادة  أساساكان  د عرض ق  مخططات  وبصيغة  يمية ما يشو   ماركسومن الم لو  أن     

اإلكتاج الرأسمالية ولون  اعدة لو  مجتمع  
61
. 

، تنتق  روزا لوكسمررغ الى ال،صر  دور النقدعن  – الجزء األول – مسالفصل التاوب د البديا  ق      

أك  ورغم أن إعرادة اإلكتراج  على وهنا أكدت، وه  على صواب،. التال  للبديا عن إعادة اإلكتاج الموسع
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يتمترع بقيمرة علميرة  االرسيط تنتم  الى الظواهر النرادرة قر  الرأسرمالية، غيرر أن مخطرط إعرادة اإلكتراج هرذ

 . رةكري

تررى قر  إعرادة اإلكتراج الموسرع لررأس المرال  روزا لوكسدمبور قرإن  إمادة اإلنتدا  الموسد أما بصدد     

ال،ردي بم ابة ال نصر الموون إلعادة اإلكتاج الموسع للرأسمال اإلدمال ، حيا أن إعادة اإلكتاج اإلدمالية 

وب رد تبلير  إعرادة . ال ال،رديرةبصريغة عمليرات ال تبصرى إلعرادة رؤوس اعمرو ،ق  دوهر اعمرر ،تبد 

تتوصرر  روزا لوكسررمرورغ الررى  – (مدداركس)أثررر  تقتفدد وهرر  هنررا  –اإلكترراج الموسررع للرأسررمال ال،ررردي 

التالية الت  ترى أكها تتمتع بأهمية كريرة بالنسرة إلعادة اإلكتاج الموسع  النتائج
62
: 

 ( مسرتقاً ) ر م تمرد أن يورون، قر  حردود م ينرة، غير إعادة اإلكتراج الموسرع يمورن حج ن ا

ال مرال أو عرن طرير  اإلسرتخدا  اعقضر   إسدتغ لوذلك مرن خرال  على كمو رأس المال

 .لقوى الطري ة، أو عن طري  كمو إكتادية ال م 

   الررى الجررزء المتررراكم مررن قررائ  القيمررة تقسددي يم رر   c و v  عي  نقطددة اإلنطدد قبم ابررة

 .تراكم

   بشو  كسر ، أي ب ا ت   تهاك، سواء بشو  مطل  أ دائم لوسائ  اإلس نموالتراكم  يرا

 .باعدور

    المهم والشرط الضروري المراقر   العنصرديأ ال م  اإلحتياط  الصناع   ظهوريم

 .للتراكم الرأسمال 

 

بصردد الترراكم، والرذي  رد  قر  هرذ   ريكداردوللسجال مع مرا طرحر   روزا لوكسمبور وب د ذلك تنتق      

. الترراكم آلقراقق  تقويمهما المختلرف  (أدم سمي )و  (ريكاردو)بين  الت فيومن . هامةالمسألة إضاقات 

 تشداممية قراق كهرذ آالرى  (ريكاردو)نظرة ققد كاك  
63
يأخرذ بنظرر اإلعتررار وا  رة ( سدمي )وبينمرا كران . 

هيررف الرأسررماليين علررى تو تحدد رأى قيهررا خيرررا، إذ أكهررا، ببسرر  إعتقرراد ، قإكرر  م رردل الررربح،  إنتفددام

ق  إكخ،اض م دل الربح  (ريكاردو)أموالهم مراشرة ق  اإلكتاج، بدال من ال يأ على ال،ائدة، ق  حين ودد 

، قمرررن الم لرررو  أن هرررذا اإل تصرررادي الواسررريو  اإلكوليرررزي. يهررردد الترررراكم الرأسرررمال  بشرررو  عرررا  خطدددرا

يتم إستهاكها، ولورن هنراك قر راً يت ين أن ك،هم بأن ك  منتجات الرلد س: " كان  د كت  ما يل   ،(ريكاردو)
تلرك المنتجررات  ان لسررلع أخررى، أ  أولًرك الرذين لرم ينتجرووكريررًا برين مرا إذا كران سيسرتهلوها أولًرك المنتجر

وعنرردما كقررول بررأن الرردخ  المرردخر والمضرراف الررى رأس المررال، قررأن المقصررود بررذلك أن هررذا الجررزء . أصررا
" ف ال مال المنتجين بدال عن غير المنتجين المضاف الى رأس المال  د تم إستهاك  من طر

64
.   

أي  –إدخرار درزء مرن الردخ  وإضراقت  الرى رأسرمال ) هذ  الرى كهايتهرا  (ريكاردو)أطروحة  د عناوإذا     

هذا  تتصيصيتم ققط بصيغة  –ببس  ريواردو  – التراك قإن ( المقصود التراكم ببس  ال،هم الماركس  

ال رراملين قرر   يسددتبعدوم رر  هررذا التنرراول خرراطئ عن . ال مررال المنتجررين الجررزء مررن الرردخ  الررى إسررتهاك

 . القطاعات غير اإلكتادية

والقائلرة برأن المنتروج "  سدمي  آدمدو مدا " التناول الريواردي الخاطئ يومن قر  ماروكما م لو  قإن     

ببسر   –منتروج السرنوي بوامل  يتألف ق  كهاية المطراف ققرط مرن القيمرة المنتجرة حردي ا، أي أن إدمرال  ال

مرالو  اعراضرر ، الجهرراز ) مرن شررركائهم  اآلخرررينيتررألف مرن دخررول الرأسرماليين والمسررتهلوين  - سدمي 

كران الترراكم ممونرا ققرط  الددو ما وقر  ضروء هرذ  . إضاقة الى ال مال( الخ....الريرو راط ، ردال الدين 

ة التشرغي  وإسرتهاك ال،ًرات اإلكتاديرة، وال إستهاك الشرائح غير اإلكتادية، بهدف زيراد تقفيصمن خال 

 . تودد إمواكية أخرى

 الجدزء المتدراك وهو أن  خرآومود طري  على  وبرهنرق  هذ  اعطروحة،  ماركسمن الم لو  أن     

 الجدزء من  لتوسيع استهاك ال ردد المتزايرد مرن ال مرال المشرتغلين، أمرا   سمققط يتصص من قائ  القيمة 
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، غاعقوار اإل تصادية لروزا لوكسمرور ، يوزيف زا ادسك  :والحقا، واكظر كذلك  790، مصدر ساب ، ص ......تراكم   روزا لوكسمبور 

 . 245-252مصدر ساب ، 
63
 .والحقا 79مصدر ساب ، ص.......  كظريات التراكم ،سوكولينسك : لمزيد من التقاصي   ارن  
64
 .618  ص6853وارشو. مرادئ اإل تصاد السياس  ،ريكاردو. د 



 روزا لوكسدمبور ولورن  .الرخ.... توسيع الجهاز اإلكتاد   –لتوسيع رأس المال ال اب   قيخصصالمتبق  

هدداا الجددزء  وامددن هدد  مسددتهفك :التررال السددؤال  وال توت،رر  برراإلعتراض برر  تطرررح ،ت ررارض هررذا الطرررح

 ؟  المتراك  من  ائض القيمة

 

 التيدارات ومرن برين تلرك . ديردةع خيداراتعرن  تبحد كراهرا هنرا وق  مس اها لادابة على هذا السؤال     

لقرد . التر  بإمواكهرا أن تورون مصردراً للطلر  المتنرام  التجارة التارميةتربا روزا لوكسمرورغ ق  دور 

الرذي   (سيسدموند )أثر اال تصادي النمسراوي  اقتف كاك  تأماتها لهذا ال ام  مهمة لدردة إتُهم  بأكها 

لتبقيرر  قررائ  السررلع الترر  ال تجررد تصررري،ا لهررا قرر  السرروق  دةالوحيدد اإلمكانيددةقرر  التجررارة الخارديررة  رأى

 التجددارة التارميددةهررذ  اإلمواكيررة، أي  ر ردد م ررروف،  هررو امررك روزا لوكسددمبر  غيررر أن . المبليررة

، لتفك الكتفدة المتناميدة و، اإلضا يومن أين يأت  المشتر: كمباولة لإلدابة على السؤال الساب  الذي هو 

 .؟التارمية ال تقوم مفى تصدير السف   قط ولكن مفى إستيرادها كالك من السف   حي  التجارة

 

هوذا، إذن، يمورن القرول بأكر  ال الرأسرماليين، وال ال مرال، وال التجرارة الخارديرة كرذلك، بقرادرين علرى     

ن ولور  يمورن لهرذ  الوتلرة مر. لوتلرة مرن السرلع غيرر المسرتهلوةتلرك اإشوالية المشرترين اإلضراقيين ل  تفسير

 طرراع   خددار النقررود الضرررورية يجرر  أن يتوادرردوا  مددالك السررلع أن تررراع، ويموررن للتررراكم أن يررتم، قررإن 

اإلكتاج الرأسمال  
65
 . 

، إذا مرا تجاوزكرا المسرتهلوين غيرر اإلكتراديين ل،رائ  القيمرة، من يومدد  إذ،  خدار  هداين القطداميين    

روزا علرى الصر يد ال رالم  ؟ كجرد أن الجرواب عنرد وكذلك التجارة الخاردية بين مم لر  هرذين القطراعيين 

ن وما يماثلهم داخ  الرلدان و، البرقيونن غير الرأسماليين، أي ال،احوالمنتجإكهم : هو التال  لوكسمبور 

الرأسمالية ذاتها وكذلك ق  تلك المناط  ق  ك  من أسيا وأقريقيا وأمريوا الاتينية الت  يهيمن قيها اإلكتراج 

لتبقير  قرائ  القيمرة المخصرص  اإلمكانيدةتتوادرد   – روزا لوكسمبور ببس   –هنا . أسمال ما  ر  الر

 .تتخذ قيما ب د صيغة رأسمال ثاب  ومتغير إضاق والت  ذه ،  –هذ  القيمة الى كقد  تتحولللتراكم، وهنا 

 

بمبرراوالت   روزا لوكسددمبور ، تهررتم الثددامن والتاسدد مررن هررذا الجررزء، أي  الفصددفيين األخيددرينوقرر      

توررر . مشك ت التوزيد كظرية تراكم الرأسمال اإلدتماع ، وباعخص  صعوباتق  التغل  على  ماركس

قرإذا . ماركو إلشوالية دوران النقود لم يورن موققرا إهمالخر من عملها هذا، بأن آما  الت ، ق  موان  روزا

قر  الترراكم، تل ر  الصريغة النقديرة دورا "   كان من المررر  رول إهمال النقد ق  إعادة اإلكتاج الرسيط، قإك
إن إتخراذ قرائ  القيمرة ..... مهما، قلم ت د تم   ققط الوسيط ق  توزيع السرلع، بر  شروا لتجلر  رأس المرال

صيغة كقدية يم   الشررط الجروهري للترراكم الرأسرمال ، رغرم أكر  لريو اللبظرة الجوهريرة إلعرادة اإلكتراج 
" ال، لية 

66
، أو ببسر  صياغة من أين يأت  الطفب مفى  ائض القيمة المتراك : ل مجددا هنا السؤا ي ار. 

 من أين  تأت  النقود الررورية لشراء  ائض القيمة المتراكمة ؟:  ماركس
67
. 

 

 –وكظرا عن الطرقة ال املة . وتصرح موضوعا للسجال ،من دديد الى الوادهة إشكالية النقودهنا ت ود     

وإن بدردرة أ ر  مررن ) قرائ  القيمرة المترسرملة  تحقيد  رادرة علرى  ،– مبور روزا لوكسدببسر  تصرور 

قائ  القيمرة خرارج كطراق هراتين الطرقترين اإلدتمراعيتين الوحيردتين قر  تبقي  " ، قإن (الطرقة الرأسمالية
يردو وبدردة كريرة ضروريا، وغير ممون ق  الو ر  ، (ي .ص" الرأسمالية الصاقية " أي ق  )  المجتمع
 "  هوذا توادد تراكم رأس المال ق  حلقة م،رغة. ك،س 

68
. 
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 األول اجلزءمالحظات ختامية حول 
 

مرن الماحظرات  مجمومدةخطوطر  ال ريضرة بتو يرف برالغ،  درى تقديميطرح ال رض المو ف، الذي     

والت ليقات من بينها 
69
: 

 

تعفيددل الحامددة موضددو  اإلهتمددام والقرددية بعددرم رغ ولررروزا لوكسررمر التطددوة األولددىتتم رر   .7

قر  اإلكتراج اإلدتمراع  قر  التشرويات غيرر الرأسرمالية بالرسراطة،  كما م روف، يمتاز .الوموده

كتيجرة الطرابع ممفية معقدة  ت دُ إدمال  رأس المال اإلدتماع  ق  الرأسمالية  إمادة إنتا  حين أن

  اإلشررارة الررى ذلررك تجررري عمليررة إعررادة اإلكترراج الرأسررمال ، كمررا تمرر. السررل   الرأسررمال  لإلكترراج

 ر  الوروزا لوكسددمبالتذبرذبات واعزمررات الدوريرة، ولوررن  مبددرسرابقا، لرريو بشرو  متنرراغم ولورن 

اعزمرات تم ر   باشارتها الى أنالهامة  أولى األطروحات المنهجيةوهنا تومن . ذلك موهريا   تعتبر

 تجاوزتهدا قرداطراً برذلك قوإرتر. لهرا ققط وليو دوهراً  لتجل   ضية إعادة اإلكتاج الرأسمال  صيغة

 .المؤل،ة ق  التبلي 

 

، ك  على مكونات وكذلك  المنتو  اإلممال   ضيةرغ بقضية وا  ية ه  ولوكسمر تنشغلب د ذلك  .2

تخت،ر  :  وهد خاصرة عنردها  أهميدة اإلشروالية التاليرة تحتدلوق  هذا المجال . حدة وق  ترابطاتها

 .مختلف أكظمة اإلكتاج اإلدتماع  وراء الشو  الرأسمال  مقوالت تظهر ق لياً ق 

 

النمراذج  مرم وشدرإ عن طري  ،ر ولوكسمبمن طرف  ،اعطروحة/هذ  ال،ورة تطويريجري  .1

اإلنتدا  المررء هنرا بإطروحتهرا التر  تشرير قيهرا الرى أن  يصدطدم. الماركسية إلعادة اإلكتاج الرسيط

مدددم ويت ررين . ققررط ر نظددfiction  خيددالعرررارة عررن  هررو( وخصوصرراً قرر  الرأسررمالية)  البسدديط

 ر دضهنا، بإعتقرادي، لريو  المقصود، إذ أن تستبق  من اإلهتما هذ  اعطروحة أك ر مما  تحميل

حرول القررول القروي  يددورب  أن اعمرر  ،وا  ية إعادة اإلكتاج هذ  ق  مختلف اللبظات أو ال،ترات

 إل تصرررادل ال، لررر  ريختررراالإعرررادة اإلكتررراج الموسرررع قررر  الرأسرررمالية ودورهرررا قررر  إشررروالية لهيمنرررة 

 .الرأسمال 

أي  -على أكها  تكدأ ،النماذج الماركسية إلعادة اإلكتاج الموسع ر وروزا لوكسمب  عندما عرض .1

: المشولة متسائلة تعكسولونها . بأهميتهاعند إستخدامها لدراسة مجتمع منتظم تحتفظ -النماذج تلك

روزا لوكسرمررغ، مرن  تسدتنتج مدة مامدة ؟ز لإلقتصداد الرأسدمال  يمتفدك قيهل أ، النموذ  الميي د

 ولكنهدا، بردون شرك ضدرورية ةالماركسري اتالمتوض ة ق  المخططر الشروطالتبلي  الساب ، بأن 

 . ير كا ية لتفسير المجرى الحقيق  لتراك  رأ  المالق  الو   ذات  

 

شررو  ال خاصدديةالتررراكم كادمررة عررن  ظددروفبررأن  الواترررة كرتددا  هررذ  القضررية  تفسدديرولورر  يموررن  .9

 مبامدة السلع  ر  ك  شيئ يج  أن توون. هنا ودود وضع تقن  مائم يكف  ال. الرأسمال  لإلكتاج

 .بمستوى مقرول الربحوتجل   النقدعن طري  

 

 .لتوضيح دوهر هذ  اعطروحة اإلضا ات الرروريةالبد هنا من ب   هنا و

 

، أي أن نقددد  -  هددو إقتصدداد سددفع  اإلقتصدداد الرأسددمال برأن ،قرر  أك ررر مررن مورران ،رغولوكسررمر تؤكدد    

 تجفدبقر  هرذ  البالرة يجر  أن . قيمدة، شرو  نقدديا  ، ثم شواً طبيعيا  أوالً شواً  قي  يج  أن تتخذ المنتجات
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يوزيف : ؛ كالكوالحقا  631  مصدر ساب   ص النظرية اع تصادية لروزا لوكسمررغميفولسك    يا،: لمزيد من التفاصيل انظر كالك 
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 (.باللغة الرولندية)والحقاً  52، ص 7/7510، ال دد 7510"  اال تصادي. " "تراكم رأس المال "   روزا لوكسمبور ل  م 

 



يبررد   إن مررا. كقرردياً للرأسررمال ، وقرر  البالررة الم اكسررة لررن يبررد  التررراكم بقرر الررربح المت تلررك المنتجررات

 ينطدرإ سدؤالب رد إكتراج المنتروج اإلدمرال  . ك على صر يد إدمرال ذلك يتجسدللرأسمال  ال،ردي يج  أن 

مرن قرائ  جرزء ذلرك ال سيشتر من ومائم ، ( ق ال) كرير  طفبظهر ق  المجتمع سيه  : متشعب قوام 

ال تترنرررى . الرأسرررماليون لتوسررريع رأس المرررال؟ يتصصددد قرررائ  القيمرررة مرررن  مدددزءاإلدمرررال ؟ أي القيمرررة 

 .ؤالء المشترينه بصدد مخطط ماركو لوكسمبور 

يرردو و .أن يورون م يررا للجردل يمورن ،بإصرار الكاتبةورر  توهذا التأكيد الذي   السؤالهذا  أن والشك    

إذ أن . هررؤالء غيررر مودررودين هررا تؤكررد أنغيررر أك ،ن هررؤالء المشررترينيررري   مدداركسبررأن مخطررط  واضددحا  

، الررذي يريرردون قررائ  القيمررةء مررن قرر  مجررال هررذا الجررز االسررتهاكالرأسررماليين يووكرروا  ررد تو ،رروا عررن 

ن وسررائ  وال يشررترون ال مررال اإلضرراقيين، ال يسررتأدروا مررا زالررولتوسرريع رأس المررال، ولوررنهم  تخصيصرر 

كراكوا سريبققون ت المنتجرة وقيمرا إذا كاكوا سريري ون المنتجراإكهم غير متأكدين عما إذا . اإلكتاج الضرورية

غ هرذ  ال مليرة قر  هرذ  النقطرة الم،تاحيرة قر  كظريرة وكسرمرورلروزا  فهد توبهرذ  الطريقرة . الربح المتو ع

 .مع المخططات الماركسية إلعادة اإلكتاج" ط قها " هنا يتم . ماركو

 

( روزا مع مراركو تتف وهنا )  النقدإن . إعادة اإلكتاج الرأسمال  سيرورةودور  ق   النقدترقى عملية . 4

قر   وسديطا  ، حدام  ضدروريا  عادة اإلكتاج ال، ليرة، ولونر  ي رد ق  عملية إ المقرر العنصرليو هو ببد ذات  

إمدادة دور النقد، ولورن  ماركس بي ن  إمادة اإلنتا  البسيطة لق  حا .للتداول الضرورية مختلف النشاطات

لو أدخل  ماركو الى  يدمجرغ أك  كان من الولوكسمر تعتقدالى القطاع اعول، ق  حين  اأدخله إنتا  النقد

 .ال اك  إلعادة اإلكتاج االدتماع  القطاع

 

قرإن  النقددلقضرية  ،مرن هرذا الوتراب  القسد  األولحيرزاً كريرراً قر   خصصد  رد  ر ولوكسمبوإذا كاك      

الطل  ال، رال علرى الجرزء  منب  أن  وامها  ضية حول يدور اعساس  السؤالق  ذلك يومن ق  أن  السبب

علرى  روزا لوكسرمررغ تؤكددقورتها  ولتوضيح.  " الرأسمال"  ق  د تم طرح  قائ  القيمة المتراكم  من 

) النقررد ببررد ذاترر ، إذ أن الرأسررمالين حتررى لررو كرراكوا يمتلوررون الوسررائ  الضرررورية  لرريو المقصررود هنررا أ،

ً طلر ،على التو ،ها إذا لم يووكوا مقتن ين بأك  سيوون هناكوقإكهم لن يبرك( والمقصود هنا النقد على السلع  ا

 . القادر على استي اب اإلكتاج المتزايد ومود السوقتجوكها، إضاقة الى الت  سين

 

 اال تصراد واشرتغالالترراكم بالنسررة ل مرو  تطرور ( أو عد  إمواكيرة ) ووعياً منها بأهمية إشوالية إمواكية    

السياسرر  الرردرروازي  اال تصررادبمتاب ررة ودراسررة مبرراوالت كرر  مررن  روزا لوكسددمبور الرأسررمال ، برردأت 

من عملها لتناول  ضرية الترراكم قر   الجزء الثان ولهذا خصص  . إليجاد ح  لهذ  اإلشوالية والماركسيين

 . إطارها التاريخ 


