
 

 

  السادسةاحللقة  -روزا لوكسمبورغ "نسر الثورة" مائة عام على استشهاد
 

 الدكتور صالح ياسر
 

 

 " النقد املضاد –تراكم رأس املال  " نقد نقادنا أو 

صاغتها بوضوح و ،روزا لوكسمبورغالى أن النظرية اإلقتصادية التي طورتها  اإلشارةالبد من  ،بداية    

من طرف قيادة اإلشتراكية الديمقراطية  واضح إستقبلت بفتور ،"راكم رأس المالت"أكبر في عملها األهم  

علميدة  أطروحاا إنتقاديدة، بدو وىتدى  تقيماا  ظهدر  إنددال  الردرا اللالميدة األولدى ليقبإذ أنه و .نذاكآ

للددرد علددى هددذ   مراولددة أىددر  مددن طددرف هددذ  ال اتبددة ،إذن ،مثددو "  النقااد المدااا  . "ىددوه هددذا اللمددو

 .قضية التراكم بشأن الصدام الرابعهو  صدام بسالح النقد مرة أىر ، ،ه ذا إذن ىدث. ا الهجم

 

، "  تاراكم رأس الماال" ـ يمثدو، إضدافة لد"  النقاد المداا " ، البد من التأكيدد علدى أن ومن جهة اىر     

والتقيديم مثدو فبلد ظهور ال تاا تساقطت موجا  النقد . عليه تعليقوهو في مضمونه األساسي عبارة عن 

 .على تلك اإلنتقادا  ر ا   قد مثّو هذا اللموزىا  مطر عاصف، وبالتالي ف

دقيد،،  بعرض"  النقد المضاد" بدأ  روزا لوكسمبورغ يالىظ أن  ،مواجهة الهجما  المضادةوبهدف     

وظلدت ".  التاراكم" النظريدة التدي تدم تطويرهدا فدي  أسااسوبطريقة واضرة، للنموذج النظري الذي كدان 

المتللدد، بمسددتهل ي ذلددك الجددئض مددن فددا   القيمددة  الساالالعلددى  اإلجاباا  ،فددي هددذا اللمددو أيضددا، تراودهددا

) بيدو قضدية النقدود والددور الفللدي للمشدترين قاللديد من القضايا األىدر  مدن  وكذلك ،المخصص للتراكم

 .غير الرأسماليين( المستهل ين

 
،  بصديتتها األكثدر وضدوىا " النقاد المداا " وزا لوكسدمبور  بهدا ر اسدتهلتاستنادا الى المقدمة التي     

على الش و التالي  التراكموقوة، تبدو قضية 
1
: 

وبالمقارندددة مددد  . وتلظيمددده المتدددئ  والهددددف النهدددا ي بالنسدددبة ل نتددداج الرأسدددمالي الاااربحيشددد و  .1

لدي  فقدإ إنتداج لهدذا اإلنتداج  القااوو  اسساسا التش يال  األىدر  القا مدة علدى اإلسدتتاله، فد ن 

هددذا المنتددوج ب ميددة متصدداعدة  إوتااا بددو وكددذلك ( أي الددربح) اإلضددافي بصدديتته النقديددة  المنتددوج

، (التددراكم) الرأسددمالي جددئأ متئايدددا مددن الددربح الددى الرأسددماه  يدااي ولهددذا السددب  . ب سددتمرار

وضدوعيين بشدرطين إجتمداعيين م مرتبطا وطبيلدي أن هدذ  اللمليدة . اإلنتداج يتنامىوبنتيجة ذلك 

) أي اللمددو األجيددر : ، يجدد  تواجددد كميددة كافيددة مددن موضددو  اإلسددتتاله الشاارط اسول: أساسدديين

بإمكاوي  بيع الكمي  المتنامي  بإستمرار من السالع فيتمثو  الثاو  الشرط، أما (البروليتاري اسجير

إلنتدداج وطبيلددي أندده لددي  ب م ددان الرأسددماه، وال يدددىو فددي جددوهر مي ددانيئ  ا. بواسااط  النقااد

رأس الماه  تبعي تتوض  هنا . الرأسمالي أمر توسي  التصريف ليتال م وىاجا  اإلنتاج الرأسمالي

 .للظروف الخارجية

فقدإ عنددما ي دون ب م انده،  –ونمدو   الاربح –هدفه الذاتي  يحققيم ن لنمإ اإلنتاج الرأسمالي أن  .2

يلتمدد . اجاا  الما يا  للممتماعتطماين الح: المهمدة الموضدوعية  تاممينمثو التش يال  األىدر ، 

( كتلا ) أوه مجموعدة  .كدذلك الددا م لتلدك الراجدا  التوسيععلى  ،إذن ،التراكم الدا م لرأس الماه

تلوي  وسا و اإلنتاج المستهل ة فدي الفتدرة المنصدرمة، مدن أجدو أن  تطمن أن كبيرة للسل  يج 
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 الكتل  الثاويا . أو تطويرها يا  السابقةاإلنتاج بالمستو وتمديدي ون مم ناً اللمو الالى، للمجتم  

علددى وسددا و المليشددة  الطبقاا  العاملاا ترصددو . وسااا ل اإلسااتلالس للسااكا شددمو تال بيددرة للسددل  

وسدا و الضدرورية لمليشدتها وموضدوعا  العلى  الرأسماليينطبق   الضرورية، في ىين ترصو

 .التصريف

 ساق الدربح  يتخطاىفدي تلدك اللرظدة التدي  التداريخي المال دم فقدإ مغااا اإلنتاج الرأسدمالي  يتخذ .3

الرأسدماليين مدن  تمكاين، إضافة الى دور  فدي فا ض القيم إن . الراجا  اإلجتماعية المشار اليها

مدن السدل   طا فا هنداك . تضمن جدئأ مخصصدا للتدراكميأن  البداشبا  ىاجاتهم االستهالكية، ف نه 

مددن السددل  لددن يسددتط  شددرا ها ال هددذ  المجموعددة  ، غيددر أنتتضددمن ربرددا مخصصددا للرأسددمالي

. الرأسماليون وال اللماه وال الفئا  اإلجتماعية األىر  التي ال تمثو طبقة مستقلة من المسدتهل ين

مشدترين يرصدلون علدى وسدا و الشدراض مدن الوسدإ ذاتده، مدن اإلنتداج السدللي  إيماا يتلين، إذن، 

تحويلا  )تنقياد م ن الرأسدماليون مدن وبدون هؤالض لن يت. الموجود ىارج إطار اإلنتاج الرأسمالي

وبرسد  . والقيدا  بدالتراكم الرأسدمالي ،ذلك الجدئض مدن فدا   القيمدة المخصدص للتدراكم (الى وقد

الشااارط الداااروري لوجاااو  وتطاااور الرأسااامالي  إوماااا يتملاااى بمساااوا  فددد ن  روزا لوكسااامبورغ

 .التصري  الخارجي ، غير الرأسمالي 

 تتايحمتميدئة  عالقاا  تباا ل، يدةامنذ البد ،يطه غير الرأسماليبين اإلنتاج الرأسمالي ومر تطور  .4

المنتجددا  غيددر الرأسددمالية  تاادفق كددذلك لدده تاالمنو ،وقاادتة يالقيمددة بصددفددا    تحقيااقللرأسددمالي 

الملرقدو فدي هدذا التبداده  اإلقتصاا  الطبيعا الرأسدمالية  تادمر. قوة عمدو إضدافية االضرورية وكذ

غيدر  المنتماين السالعيين تادمرب ذلدك تقدو  بلدد هدا، ول نياسا وسا ل اإلرغاام الس استخدا وذلك ب

منداط، جديددة  تفاتح ، إذ أنهدامتميئاً فدي هدذ  السديرورة  ورا  القروض الدولية  تلعبو. الرأسمالين

المنتجددين غيددر الرأسددماليين  إسااتغاللاه مددرأس ال ياانظموبواسددطتها . للتوسدد  ولتددراكم رأس المدداه

مصالح الدوه الرأسمالية في السدو   تواف،من  وبالضد .ن األجنبيةفي البلدا( وباألىص الفالىين)

السيطرة من أجو  مسلاهافي  ،فيما بينها ،التناحرا  والمنافس في المقا  األوه  إودرجتاللالمية، 

 ترقيد، شدلارويردو مرلهدا ف درة التجدارة الردرة عدن  التخلييتم هنا . الرأسمال  على الوسط غير

وراض  فدي بلددانها وفدي بلددان مدا التوساعوذلدك عدن طريد،  ،ير الرأسدماليةعلى المناط، غ الهيمنة

ومدن جهدة اىدر   .هدذا الهددف تحقياقالدى  اللوا د، الضدريبية واللسد رةويج  أن تؤدي . لبرارا

، غيدر أنده وفدي المرىلدة التدي كتبدت التدراكم كدذلك فدي مختلدف المراىدو المب درة العساكرة ترافق

على المنداط،  اإلستحواذالمقررة في  الوسيل دور  العسكرةللبت "  مالتراك" عملها األهم  المؤلفة

  .لياتهآلمنط، رأس الماه و وإخداعلاغير الرأسمالية 

 يشدير الدىلرأسدماه األوربدي، ا توطين بهدف، جديدة مناط،صرا  البلدان الرأسمالية من أجو  إن .7

التي تردد بها قواها الداىلية  الكيفي ظر عن بت  النو. طريق  متمياة للتراكمأن اإلمبريالية تمثو 

 علىرأسماه البلدان الراسمالية التقليدية ( سيطرة)  هيمن بسط يلتمد على  جوهرهاالمرركة، ف ن 

السديطرة  التنافسية بين هذ  البلددان مدن أجدو المعرك  السياسي  واإلقتصا ي مناط، جديدة، وعلى 

علدى  رأساماللا تاراكمإن الرأسدمالية وهدي  .يالبقية الباقية من الوسإ غيدر الرأسدمالي اللدالم على

دور هدذ  الفئدا  بشد و تددريجي ومدن  دم  بتقليصتقو   ،ىساا الفئا  اإلجتماعية غير الرأسمالية

عددد البلددان الرأسدمالية  إزدادوكلمدا . مرلهدا ترتدوأن  مدن فدي الوقدت نفسده هدا ي يم نل،  إقصا ها

المناط، غير الرأسدمالية التدي  هوتتضاض) اكم جديدة للتر مناط،من أجو  السبا المندرجة في هذا 

تلدك  الصدرا  مدن أجدو منداط، التدراكم صدار، كلمدا (تصبح منتوجدا للتوسد  اللدالمي لدرأس المداه

 حاااملترويدو هدذ  المنداط، الدى  أساسدا (وأكثر من ذلك هيمنة رأس المداه علدى الصدليد اللدالمي)

 .الثورا والرروا، و األزما  اللالمية، - وارث اإلقتصادية والسياسية لل

الددى المنطلقددا  التددي  االرتكااا الجددذور اإلقتصددادية ل مبرياليددة غيددر مم ددن إذا تددم  تفساايرسددي ون  .1

وفرددو  تلددك المنطلقددا  أن اإلنتدداج ".  الرأساامال" مددن  الكتاااا الثاااو فددي  (مااارك )صدداغها 

وقدد سدمح . ه فقدإمدن رأسدمالين وعمدا يتاملفو الوىيد ل نتداج، وأن السد ان  النمطالرأسمالي يلد 

لبرددا التددراكم فددي إطددار الرأسددماه  اإلمكاوياا عددن هددذ  المنطلقددا  الددى ظهددور  ،مؤقتددا ،التخلاا 



وبنتيجة إستخدا  هدذ  المنهجيدة . اإلجمالي على أساس ملموس لتباده المادة بين الرأسماه ومريطه

  بقية أجئاض عمله وهي متطابقة م ،تفسير عملية التراكم على المنطلقا  النظرية لللم مارك  أثّر

 .اإلقتصادي

 
أمدا الجدئض المتبقدي ".  النقاد المداا " مدن مقدمدة  ،كما اشرنا اعال مستخلص ، إن المالىظا  السابقة     

 تاراكم رأس الماال" م  منتقدي عملهدا األهدم ر  ولوكسمب روزامن هذا اللمو فيمثو السجاه الذي ىاضته 

 نإسدتطاعت أ ،ار مساجالتها اللديدة وردوها بشأن اتهاما  مرددةبأنها وفي إط التذكير هناومن المفيد . "

واإلطدال  عدن  ،عند الدبل  منهدا التوق ولهذا يبدو مفيدا . تناولها لللديد من القضايا تعدل وتدقق وتطور

 .كث  ىوه إجاباتها بصددها

 

 قضية املخططات املاركسية مرة اخرى
، ، والتي اشرنا اليها سدابقاالموضوعا  التي أ ارتها ال اتبةيبدو أنه لي  هناك من ضرورة لت رار تلك     

ول دن مدن .  " تراكم رأس المال" وتلليالً لتلك الموضوعا  السابقة التي ُطرىت في  تطويرا  كانت تمثو و

أو ت مددو الرجدد   ،ضددا تها بطريقددة جديدددةأالتددي ( القدااايا)فقددإ عددن تلددك المشدد ال   الرددديا هنددا المفيددد

 . "اكم التر" المطروىة في 

 

قداي  القيما   -ىصوصاً من اإلشتراكية الديمقراطية  -"  تراكم رأس المال" نقاد تناول  ،قبو كو شيئ    

، المخططددا تلددك  مشااروعي هددؤالض عددن   افااعفقددد . مددن طددرف مددارك للمخططددا  المصدداغة  العلمياا 

 . دة، أكثر تلقيداً من الناىية الرياضيةينماذج جد وصاغوا

 هاعن النماذج الرياضية وعرضت قضية الترقي، بدون التخل قرر  ال اتبة ، " لمدا النقد ا" في و    
2
. 

 ي مدن فدي اشد اليتها حالبدأن  اعتقدد  ر وروزا لوكسمبيم ن القوه أن كثيرة،  دون الدىوه في تفاصيوو

مددن  منطلقاا فللددت ذلددك  وقددد . داىددو البلدددان الرأسددمالية وداىددو البلدددان المتخلفددة الوسااط غياار الرأساامال 

 السدديرورةيم جيددداً وتيددرة تبددا  الددى األهميددة ال بيددرة للسياسددة ال ولونياليددة، رغددم أنهددا لددم تقيّددضددرورة اإلن

، ىيددا كددو " رأسددمالية صدافية " والتدي ىولددت كددو اللدالم الددى  "اللددالم الثالددا " الرأسدمالية لتطددور بلددان 

ىدد، ل نتدداج، الال التوسااعالبشددرية سددتتألف فقددإ مددن رأسددماليين وعمدداه أجددراض، وىيددا بنتيجددة ذلددك فدد ن 

 .ال يتدو مم نا  ،موبالتالي التراك

 

التطور ب تجا   يتم  أن الى يقو المشار اليه  اإلرتقاءبرقيقة أن  على وعير  وروزا لوكسمب كاوتلقد     

 همدن جهدة  انيدة ف ند" فدوراً قا لدة  تداي ولهدذا  -تتفد، ملده  ىيدا ال -ىتمدي للرأسدمالية   krach إوليار
التناقضدا  الطبقيدة والفوضدى  ،فدي الوقدت نفسده ،طريقده، ترتدد  نرو الرسدملة النئو  يأىذ هذا بمقدار ما

ل نتداج  ،تتجدئأ والتدي ال ،طدوياًل قبدو ترديدد الهيمندة المطلقدة وسديدو  ذلدكاإلقتصادية والسياسية الدوليدة، 
البروليتاريددا ( إنبثددا ) للتطددور اإلقتصددادي األمددر الددذي يسددترا نشددوض ( عاقبددة نها يددة) الرأسددمالي كنتيجددة 

"  اللالمية ضد الهيمنة الرأسمالية
3
البروليتاريدا مدن  تنبثاقللرأسدمالية، بدو  لا آيحاد  إولياار  اله ذا إذن .

علدى الصدليد " الرأسدمالية الصدافية " و فتدرة طويلدة تسدب، ظهدور بدأجو ال فاح الثوري ضد البرجوازية ق

وبنتيجدة إىتددا   ،التنداق  الدداىلي بدين الرأسدماه واللمدو امإحتادنتيجدة البروليتاريا  ،إذن ،تنبثق. الميلال

 .، أي الى الرروا اللالميةKatastrofالرأسمالية الداىلية، تلك المؤدية الى ال ار ة  التناقدا 

 

يومداً إنهيدار الرأسدمالية  لام تتصاور هابأن اإلستنتا تتيح لوكسمبور  لللديد من أعماه  قراءة متمعن إن    

القوه بأن أطروىة اإلنهيار األلدي  ووستطيع. البروليتاريا الثورية ظهوروبدون  ،طبقية ىادةبدون ملارك 
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يم ن اللثور على عبارا  م توبة بهذا الصددد  أعمالها، ول ن ال تأويومن ىاله  اتخمينلللرأسمالية يم ن 

 .يم ن إقتباسها

 

كاوتسااك  لك وبالمناسددبة مدد  كددذبددو و O.Baur مدد  بدداور)  تيددار الوسددإ فددي سددجالها مدد  نظريددا و    

)  واليسااااار( Eckstein) مثاااال أوساااااط اليمااااينمددددن الصددددادرة  اإلوتقااااا ا وكددددذلك مدددد  ( وهيلفر واااا 

(Panneoek صياغة  سب،، الذي ً روزا لوكسدمبور  علدى أن قضدية  أكاد ، نظريتها بوقت قصدير نسدبيا

أي شئ مشترك مد  الصدياغا  قضية ذا  طبيلة إقتصادية وإجتماعية، ولي  لها " التراكم هي برد ذاتها 
وإذا كدان مدارك  فدي . الرياضية، بو يم ن القدوه ب م انيدة عدرض هدذ  القضدية بددون هدذ  النمداذج أصدال

عمله األهم رأس المداه الم درس إلعدادة انتداج رأس المداه اإلجتمداعي قدد صدا  النمداذج الرياضدية، مثلمدا 
إن ......  اليته بمئيد مدن الوضدوح والبسداطةصا  ذلك قبو مئة عا  كيناي، فأنه كان يهدف الى عرض إش

ترليالتي ىوه التدراكم قدد إسدتند  الدى مسداهمة مدارك  بشد و إنتقدادي وفدي الوقدت نفسده كندُت مضدطرة 
4"  للتوقف عند هذ  النماذج

 . 

 

، بطريقة واضرة ،تلرض هنا المؤلفةذلك ألن "  النقد المدا "  على التعرفلهذا يبدو من الضروري     

. " التاراكم"  فدي تطويرهااالتدي تدم  النظريا والذي كان يمثدو  المتميا"  اإلقتصا ي –النظري  موذ الن" 

 رغوروزا لوكسامب، مدن طدرف عديددة المطدروح، مدرا  السالاليصدبح مفهومداً  ،وفي ضوض هذا ،ًوالىقا

علدى )ا ىججه/القيمة المخصص للتراكم، وكذلك اللديد من مبرراتهافا   ذلك الجئض من  مستللك ىوه 

هنداك مدن  .(المشدترين غيدر الرأسدماليين/الادور الحقيقا  للمساتللكين، وكذلك النقدسبيو المثاه في قضية 

فددي ىالددة نظريددة روزا " النمددوذج اإلقتصددادي " اإلقتصدداديين الماركسدديين ممددن يددرف  إسددتخدا  مفهددو  

ن المفيدد التأكيدد علدى أنهدا لدم طبلدا مد. لوكسمبور ، في ىين هناك من يلتقد ب م انية إستخدا  هدذا المفهدو 

تستلمو في أعمالها هذا المفهو  
5
.  

 

 

 قضية املخططات املاركسية إلعادة اإلنتاج

 تطارحالتفسديرا  المتنوعدة للمخططدا  الماركسدية إلعدادة اإلنتداج الموسد  الرأسدمالي  إساتعراضبلد     

 ؟ماارك  مشاكل  تاراكم واجلاتهال : ومن بينهدا ،هذ  القضية بصدد اسسئل ر  اللديد من وروزا لوكسمب

علدى  ترتدوي والمرندة  تخطدئ، أ  هدي ال  وغما ياا ، حقاا ق مطلقا الماركسية تمثدو  المخططا هو أن 

ماارك   رس الميكااويام  الدى أن روزا لوكسدمبر  اشدار إذن،  ،ه دذا. تناقضا ؟ وبالنتيجة ماذا تلندي؟

وتدر  . عليهدا هدذ  اللمليدة تستند، والتي لمحِد ةقواوين  اإلقتصا ي  ا شخصالداخل  للتراكم الرأسمال  و

تراكم رأس الماه اإلجمالي، ف نه البد من  يردثل ي : كما يلي المذكورة اللملية فهملوكسمبر  ان مارك  

 توسايعيم دن ىددوث  فقدإ مرددة بين القطاعين ال بيدرين ل نتداج اإلجتمداعي، عنددها عالقا  ماديةنشوض 

ومدن أجدو أن  .تطدور القطدا  الثداني لتطمدين اىتياجدا لقطدا  ال بيدر األوه دا مداً ل نتاج، هذا إذا إشتتو ا

 يصاابحمددن أجددو أن وبأندده  نبدديّ  تهاوبمسدداعد ،مددارك  الددى لتددة األرقددا  لجددأيلددرض هددذ  الف ددرة بوضددوح، 

 سدؤاه مرددد ثما هندا . مردددة بدين مختلدف كميدا  المخطدإ عالقا  كميا أن تنشدأ  ال بادالتراكم مم ناً ف نه 

 رغولوكسامب روزاتؤكد هو أن قوانين التراكم المصاغة من طرف مارك  مشروعة ؟ : يطرح نفسه وهو

 .ارك ميؤيد ذلك هو فقإ ترليلها اإلقتصادي، وإجراض مقاربة بين هذ  القوانين وتلك التي صاغها  إن ما

 

بلدد  الشددروط الواقليددة المرددددة للريدداة  تجدداوزالمقبددوه مددن  ،وألهددداف برثيددة مرددددة ،مددن الطبيلددي    

سدتنادا املادالتده الرياضدية  يصوغبتراكم رأس الماه، ف ن مارك   األمر يتلل،ول ن إذا كان . اإلقتصادية

إن تلتقددد لوكسددمبور  . نظريددةتجريدددا  مجددرد ( الملددادال ) تجلددو مددن تلددك الصددياغا   إفتراضااا الددى 

                                                 
4
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 (.باللتة البولندية) 2951، مطبع  الدول العلمي ، وارشو الموديو اإلقتصاديليشيك ووفاس، : قار   



القيمدة فدا    عادلوماللضدوي  تركيبا لدرأس المداه فد ن  رغام النماو الادا مأنده وبمدارك  القا لدة  فرضي 

بنظر  فقإ التقد  التقنيإن أىذ . "المخططا "مجر  التراكم في تبسإ الدعوا  بشأن بدون تتيير،  يبقيا 

مارك  بدأن المجتمد  الرأسدمالي يتدألف مدن  يفترض. يم ن ىلها لتراكم الا صلوبا  أما   سيثير اإلعتبار

وبتلددك ، إقتصااا ي قاااوو مثابددة تندداوه ذلددك بدقددة، ب تسااتلدف "المخططددا " فقددإ، و رأسااماليين وعمااال

وعلدى أيدة ىداه، ف نده فدي . التراكم سدنويا تحقيقتتيح فيها الطبقتين، ومن ىاله إستهالكهما،  طريقة التيال

 "المخططدا " أن ماارك بف در  " اللدارفين" يلتبدر بلد  . تبدو هذ  المهمة مسدتريلة كهذ  فرضي إطار 

ً  ف رة ىاطئةيمثو  هذاأن  غير. تتيح التراكم في هذ  الظروف حم هي بمثابة  هدو أن  هو المقصودو. تماما

 سايمدو هدو والهددف، /ترقي، هذا المسدلى يم نهمدا ماً،  يراكمون، ألمر مفهو و ،الرأسماليين، الذين هم

 ال .وإذا كان األمدر كدذلك فدأين سديجدون ذلدك السدو ؟ ؟،سوقاً متسقة على الدوا  لتصريف اإلنتاج المتئايد

ىتدى . علدى هدذا السدؤاه تجيد   رياضدية، ب سدتخدا  أرقدا  إفتراضدية علدى الدور ، أن إجراضا أليةيم ن 

مم دن ىقداً فدي مجتمد   التاراكمأن علدى  قرينا  إعتبدار ملادالتده الرياضدية بمثابدة لدم يتصدور ذاته مارك 

 يتألف من رأسماليين وعماه فقإ
6
. 

 

 

 وقيمتها املعرفية"  الرأمسالية الصافية" فرضية 

ممتمعاا  رأساماليا   ،البدايدةمندذ  كما جدر  االشدارة الدى ذلدك سدابقاً، ،(مارك ) عتمدا ،لترليلهفرضي  ك    

" ، برسد  مؤلفدة لهدذ  الفرضدية ه كاندتغيدر أند. (رأسدماليين وعمداه: أي يت ون من طبقتين فقدإ)  صافيا  

 التالية التبعا  ،" التراكم
7
 : 

فدي كدو و. غير مفهومةتصبح  - كظاهرة دورية - ما ز، ف ن األمتماثلينإذا كان اإلنتاج والسو   .1

  !.أمر مضرك التناوه المميئ لهذ  الظاهرة الناجمة عن نئعا  رأس الماه بمثابة يصبحمرة 

بدون عوا ،، ىتى عندما تتم السيطرة على كو اللالم من طرف بالنمو  يستمرإذا أم ن ل نتاج أن  .2

توجد أية ىدود للتطور  ن وعماه أجراض فقإ، وإذا المن رأسماليي ستتمل الرأسماه، وأن البشرية 

الماركسددية  الدددعا م واىددد مددن ذلددك سدديلني فددي الوقددت نفسدده إنهيددار اإلقتصددادي للرأسددمالية، فدد ن

 . المميئة ل شتراكية

ظداهرة أىدر  ل لغااا  القيمة المتراكمة، ف نه سيصير فا   اإلنتاج الرأسمالي بمقدار كو  توسعإذا  .3

 ألسددوا  التصددريف البليدددة ولتصدددير رأس المدداه، أي الظدداهرتين األكثددر تميددئاً  المتنددامي للتطددور

يقدو   . ةوإرتباطداً بده اإلمبرياليدة الملاصدر ،الرركة التاريخية لدرأس المداه للرأسمالية الملاصرة،

هيمندة البلددان الرأسدمالية علدى المنداط، الجديددة ،  بساطعلدى  ،فدي الواقد  هندا، اإلمبرياليدة جوهر

للهيمندة، ومدن أجدو السديطرة علدى هدذ   التنافس  واالقتصاديالسياسي  الصراعذلك على ويقو  ك

 ولاا  "  كاال العااالم يمثاالمددن رأس المدداه، بددأن  ||يفتددرض، فددي الجددئض  مااارك غيددر أن . المندداط،

يفاتح الطرياق لنفسا  مناذ  ،كلمليدة تاريخيدة ،إن تراكم رأس الماه. فقط،  ول  رأسمالي " واحدة 

ي دو مد  هدذ  التشد يال ، وفدي  و الرأسدمالية، فدي صدراعه الدذي المدا قبدلتشد يال  وسإ ا البداي 

مددة لهددا ظهددذ  السدديرورة والقددوانين الداىليددة النا تناااول، إذن كيددف يم ددن،. وال ينفصددتددأ ير متبدداده 

نظري، يلتبر كو هدذا الوسدإ وكدو هدذا الصدرا   والتدأ ير المتبداده تخيو بش و سليم وذلك ضمن 

 ودةوكأنها غير موج
8
 . 

 

، عنددها فد ن وسدو  التصدريف متمدا لين اإلنتداجأمدا أن ي دون : تؤكدد روزا لوكسدمبور ، باديال  هناك    

اإلمبرياليدة مدن وجهدة نظدر الماديدة  وتلريف لالشتراكيةالماركسي  والتلليوالنظرية الماركسية لألزما ، 

عندددما يوجددد فددي المجتمدد  أولئددك  رأس المدداه يم ددن أن يتددراكمأو أن . التاريخيددة، سددت ون غيددر ذا  قيمددة
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التصدريف المتئايدد  يشاكل وهندان وال الى اللماه األجدراض، الرأسماليين ال الى ال ينتموالمستهل ون، الذين 

عندددها . م الدااروري لتااراكم رأس المااالعل ااالم  فددي أوسدداط الفئددا  غيددر الرأسددمالية فددي البلدددان الرأسددمالية 

عدن فرضديا   التخلا اإلمبرياليدة كضدرورة تاريخيدة، أو أن يدتم  فضترأما أن :  التالية  المشكل سنواجه 

مارك ، وبرا عملية التراكم في الظروف التاريخية الملموسة، كتطور رأسدمالي موجدود فلدال، ويدتم فدي 

 .إطار عالقا  دا مة ومتبادلة م  الوسإ غير الرأسمالي

 

 

 اإلنتاج من أجل اإلنتاج
 

السدل   مبادلدة تلدكسدل  ب ميدا  كبيدرة، بدو  إوتاا راس الماه  تراكمال يلني  ،غلوكسمبورروزا  برس     

فددي السددل ،  ( المتجسدددة) القيمددة المتراكمددة فددا    إنتدداجول ددي يم ددن . برأسددماه نقدددي وبددوتيرة متصدداعدة

فدي اإلنتداج السدللي  قفدئة مميدئةوبش و دوري ودا   إىداث  يتطل وإستخدامها لتوسي  اإلنتاج، ف ن ذلك 

بمثابدة الربح كرأسماه نقددي  مراكمةوتلد . (النقدعن طري، )نقدا البي  : salto mortaleا مارك  يسميه

طبقددة  ويخددد الرأسددمالي، ويتللدد، األمددر ب ددو رأسددمالي مددن جهددة،  ل نتدداجومتميددئة  ىاصددية جوهريددة

"  :قدا الً  ىدددتدراكم الرأسدماه اإلجمدالي  همارك  وعند برثد ف ن وفي الواق . الرأسماليين من جهة أىر 

 " نقدي جديد، والذي يراف، التراكم الفللي في اإلنتاج الرأسمالي هو الشرط لهذا التدراكم رأسماه انبثا إن 
9
بامي طريقا  يمكان مراكما  الرأسامال النقادي مان : التسدالهمدارك  مدن جديدد الدى  يلودوىاله أبرا ه . 

 طرف طبق  الرأسماليين ؟

 يتندامىمالي دا ماً، وبصيتته النقديدة، الدربح اإلجمدالي والدذي يجد  أن اإلج اإلجتماعييرق، الرأسماه     

أن بدالرغم مدن  ب سدتمرار، يتندامىيجد  أن المقدار هذا ف ن ه ذا إذن . من أجو التراكم اإلجمالي ب ستمرار

الرصوه على النقدد، والدذي ناجمة عن  الصلوبا يبدو أن  ،ظاهريا. من جي  ألىر تتنقوأجئاض  الم ونة 

مدن وجهدة  ه، ىيا أنيتوس  نتاج أن ال يم ن ل ،في الواق . النقد و هو فقإ ظاهرة تقنية لتوزي ما يبد على

 للربح،( اإلجمالي) اللا   الترقي،هنا هو  الشرط الضروري ي ون ،ومنذ الخطوة األولى ،النظر الرأسمالية

وهدم مدن هدو مجدرد  ،تداج ذاتده فقدإمدن أجدو اإلن هوتناميد متسداوية، اإلنتداج ب ميدا إن . تروله الى نقدد أي

مدن ترقيد،  –كطبقدة  –، ذلك ألنه في إطار إنتداج مدن هدذا الندو  لدن يدتم ن الرأسدماليون وجهة النظر هذ 

 الربح وبالتالي مراكمته
10
.  

 

 إنتقال الفائض/الشرط لتحول -التبادل 

  حادّ د السياسدي الدذي فدي تداريا اإلقتصدا األوه المف در (كارل مارك ) يلد ، لوكسمبورروزا برس      

 فكارة جوهريا ويلدد هدذا . مختلفدين ل نتداج اإلجتمداعي قطااعين ،فدي مخططاتده إلعدادة اإلنتداج ،وعرض

 ،غيدر أنده. فيمدا بلدد ترليلهدا الددقي، وأتاىدتقاعدة جديددة،  على بفضلها ىاز  إش الية اإلنتاج اإلجتماعي

 ً ، عالقاا  تباا لبدين القطداعين  تنشاميتمثو في أنه الذي أجرا  مارك   للتمييااسساس  المعلم  كان ،الىقا

وهدو يصدو   ،أكدد (مدارك )وإضدافة لدذلك فد ن . تمثو الش و السللي ل قتصاد الرأسمالي أو المنت  للسل 

القيمة المتراكمة فا   "  تحويل" نقو  على أن  لوكسمبورروزا  تشير .على شرطه األساسي اته،مخطط

ال ه دذا إذن ف نده عنددما . رأسامال وقادي هيئدةفقدإ علدى  يرددثيم دن أن من قطا  ل نتاج الى قطا  أىدر 

ريفاً لهدا بددون التبداده مد  لن تجد تص السل ذلك ألن  ،للقيمة إوتقال في الوقت نفسه ثال يردث التباده يرد

 .ىر ل نتاجاقطا  
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 للرتاكم  كمحدد( النقية) الرأمسالية الصافية 

 الفرضايا بلدد أو مجتمد  تتدأمن فيده  ،يوجد في الماضي وال في الراضر الأن  رغوروزا لوكسمبتؤكد     

( الرأسمالية الصافيةأي )  الماركسية  رضي فالورغم ذلك ف ن ".  الرأسمال" من  ||في ال تاا  المطروح 

. ي، بدو هدي عبدارة عدن ىيداه علمدروبنسان كاروزوإر اً فنطازيداً للمجتمد  الرأسدمالي فدي جئيدرة  تمثل ال

لسدديطرة اللامددة والمطلقددة اأن  يفتاارضندده أ إذ ،الفللددي للرأسددمالية، علددى وعددي تددا  بددالتطور هنددا ،مددارك ف

اليده  يلادفالنها ي للسو  اللالميدة واإلقتصداد اللدالمي، والدذي  التشكلوهذا  ،للرأسمالية على عمو  اللالم

وجهدة النظدر ومدن . ترقيقدهىقاً الرأسمالي وعمو  التطور اإلقتصادي والسياسي الملاصر، كو هدذا قدد تدم 

مرددة، على سبيو المثاه عند ترليو تراكم ( أوضا ) ىاال   ترليومقبوه عند  ف ن مثو هذا المنه  الللمية

تراكم رأس المداه اإلجتمداعي (  راس ) عند برا  تواجهه مش ال الرأسماه الفردي، غير أن هذا المنه  

 اإلجمالي
11
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بددأن  قناعاا والقا مددة علددى  –"  الرأساامال" مددن  ||فددي الجددئض  إن القضددية الملروضددة وغيددر المرلولددة    

وهدذا هدو المقصدود، . مش لة غير قابلة للردوتلتبر  –التراكم يردث في ظروف الهيمنة المطلقة للرأسمالية 

التناق  النظري اللصي على الردو  رليةي في فقإ . في مثو هذ  الظروف ،التراكم غير مم ن ىيا يبدو

الدى اللقبدة  تتحاول، ل دي (ماارك )لديال تيك التاريخي، الذي يال م علدم وطريقدة تف يدر وترجمته الى لتة ا

 .ونهايته( صلود ) ىي لطريقة ىياة رأس الماه، إنتلاشه  إوعكاس

 

. لهدذ  السديرورة النااوع العاام والمحصال  النلا يا  يمثدو اإلنتاج الرأسمالي على عمو  اللالم هيمن إن     

 التوسد ، أي التراكمفد ا،قوتهد ةالماركسدي ا المخططدتسدتمد هدذا الهددف  ترقيد، فيهدايدتم وفي اللرظدة التدي 

لتطدور القدو   تاريخية( قاطرة) يم ن أن تنشإ كرافلة  الرأسمالية الولرأس الماه، يصبح مم ناً،  الالى،

 للتددراكم هددو، ةالماركسددي ا المخططدد تناااقضإن . ها اإلقتصددادي الموضددوعيالمنتجددة، أي أنهددا ترقدد، ىدددّ 

 الددذي( الردداجئ) مردددود وبددين الرددد  الرأسددماه الددى توسدد  ال تطلااعبددين  تناااقضبرسدد  التندداوه الجدددلي، 

بدين  تناقضمختلف أش اه اإلنتاج األىر ، وهو كذلك ( تدمير)  سحقمن ىاله  رأس الماه ذاتهيلترض 

ليد عدالمي، وبدين علدى صد ، التي يرفئها رأس الماه على الرياة فدي عمليدة التدراكمالقوى المنتم  اللا ل 

إذا مدا فهدم  ،المخطاط الماركسا  للتاراكم إن .التي يردددها لنفسده مدن ىداله عمليدة التدراكم القاعدة الديق 

الرتمدي ادي باإلنهيدار قتصدإسدتنتاج ا إساتخالصيتديح  ممدا نه غير مرلوه،يبدو أبش و صريح في الواق ، 

غيدر القابلدة المطلقدة لدرأس المداه مهمتها بالهيمندة عملية التوس  اإلمبريالي، التي تتمثو  نتيم بللرأسمالية 

 .للتقاسم

قا لدة بدأن ذلدك  هندا تميب نراها. ر وروزا لوكسمب تتسا لترو في وقت ما؟  أن هذ  اللرظةل يم ن هو    

. فقإ بدو وكدذلك سياسدية صرفة هو لي  عملية إقتصادية التراكمفقإ، ذلك ألن  وظري خيالهو عبارة عن 

النظريددة مهمتهددا تمامدداً وذلددك عندددما تلددرض نئعددا  التطددور،  تاال يمددر فددي التدداريا، كمددا هددو األ ،وهنددا

غيدر أن هدذ  النقطدة يم دن أن تترقد،، . النقطة المنطقية النها ية التي يهددف اليهدا موضدوعياً هدذا التطدورو

، باعتقاد روزا لوكسمبر  على مايبدو، في للبة عمياض للقو 
12
. 

 

 ةالعمالياإلمربيالية واحلركة 
فدي توسد  الرأسدمالية، بدو هدي  الخطوة اسولىبأن اإلمبريالية الملاصرة ليست  " التراكم"  مؤلفة ؤكدت    

إن . ىتددا  المتئايدد للمنافسدة اللالميدة للبلددان الرأسدماليةإنها ىقبدة اال. لللملية التاريخية لتوسلهاخر حقب  آ

مددن أجددو إنتددئا  بددين رلوس األمددواه تنافسددي كمرىلددة نها يددة للصددرا  ال ،المميددئة ل مبرياليددة الخاصااي 

ىاصة متميئة وكونية  طاق هي لي  فقإ  واعادة توزيله بين الضواري االستلمارية، السيطرة على اللالم

                                                 
11
 .517 – 515، ص ، مصدر سابقتراكم رأس الماه ، روزا لوكسمبورغ: انظر 
12
 .529 – 525، صالمصدر السابق 



اللدودة  أن هذا الصرا  المرتد  من أجو التوس  يطرح مدن جديدد ىقيقة قوامها أيضا تمثل بو إنهاللتوس ، 

 تملاابوفددي نفدد  الوقددت . التوسدد  الددى البلدددان األ  لددرأس المدداه هددذا موضااوعمددن المندداط، التددي تمثددو 

أطدراف التطدور الرأسدمالي مد  اللدودة الدى نقطدة  فدي رثوارأس المداه، ال د لتوطيناإلمبريالية ، كصيتة 

 .إنطالقه

غيددر  وجااو  وثقافاا  الشااعواتقدداط  مدد   رأس المدداه الددذي توسااع ن فدد وبرسدد  روزا لوكسددمبور ،    

 ا ومجاعدكدوارث وأفريقيا وأمري ا الالتينية ىداله أكثدر مدن أربلدة قدرون علدى هيئدة  آسياالرأسمالية في 

يم دن أن ت دون الدى أفد، مرددود ليدو  ا لشدلوا أوربدا ذاتهداالتطدور الرأسدمالي  يقاو ، (جماهيريدة) عامدة 

الددى إسددلوا اإلنتدداج  اإلوتقااالأو  الرضددارة  مااارأمددا : همددا إثنتااين خيااارينواىدددة مددن  وتيمتاا  النلا ياا 

البروليتاريا تجا  اإلمبريالية يتخدذ ( موقف)  سلوسوفي إطار فهم كهذا للقضية المطروىة ف ن . اإلشتراكي

 .ملركة ىاسمة من أجو اإلطاىة بهيمنة رأس الماهطابع 

 

"  غير أن الوض  يبدو مختلفداً ىسد  فهدم . المال م للرركة اللمالية التكتيكالتاريخي أعال   البديل يردد    

" بددأن  الثقاا و، " المجتمدد  الرأسددمالي الملددئوه " الثقددة ب م انيددة التددراكم فددي إن . " ية الرسددميةالماركسدد

روزا ، تؤكد لنئو  سياسي مختلف تماما Formula صيغ ، إنما تمثو  "الرأسمالية مم نة وبدون التوس  

 لوكسمبورغ
13
.  

 

 بارانوفسكي  و كاوتسكي -توجان 
مدن طدرف  ،كلمدة ب لمدة ،كدان قدد قيدو - " التاراكم" مؤلفة  تلكد -ادي اليو  ضدي قيطرىه ن إن كو ما    

 وقادالدى  تلرضدت هدذا ال اتد أطروىدا   انومن المللدو  . 2992في عا  وذلك ، (باراووفسك  -توجا )

التددي كانددت ترضددى  مااا زاسنظريددة بارانوفسدد ي بنظريددة  عااارض ، الددذي(كااارل كاوتسااك )مددن طددرف 

مصداغة  ت هدذ  المخططدا كاندمدا بأنه إذا  (باراووفسك )ن لقد بيّ  ."األر ودوك  الماركسين " عتراف اب

وبرسد  . لألزمدا  اساببيمثدو " فدا   اإلسدتهالك "  بدأن تكشا ( أي المخططدا ) بش و صريح، ف نها 

نهدا أمد  النظريدة الماركسدية لألزمدا ، بدو  فقدإ تناق ت ال (باراووفسك  –توجا  )ف ن ف رة  (كاوتسك )

رأس  تصاديرالصدناعة اإلن ليئيدة وكدذلك  ركاو  بشدأن فهدم، علدى سدبيو المثداه ضبسدو تساببتلك إضافة لذ

 .الماه الى البلدان غير الرأسمالية

 

 1992فدي عدا  كدان قدد دىد   ،شديئ واىدد صدريح هدو أن كاوتسد ي" بدأن هنداك  لوكسمبور تشير     
 " ضد تفسيري للتراكم االن(  نواللارف) هذ ، التي يطرىها  باراووفسك  -توجا   تأكيدا بالترديد، 

14
.  

 

أنهددا  تبااينوقددد . ر وروزا لوكسددمب نظريددةمددن اإلتهامددا ، ومددن جهددا  عدددة، ضددد  العدياادقددد ُطرىددت ل    

 :إستنتاجا  أساسية عامة هي  ثالث جديرة ب ستخالص 

  .المنطقية اسخطاءاللديد من  تتدمنإن هذ  النظرية  .1

 .فكرتلا الر يسي  خاطئ  نداىليا، كما أ وظري  غير متناسق إنها  .1

 .ماركسي  الوظري   هاإن .3

 

بلددد ل ددي يم ددن للمددرض أن يتخددذ موقفدداً مرددددا بصدددد  أساااسيوجددد  الددى أن أندده ال اإلشااارةمددن الطبيلددي     

ومدا عددا ذلدك  ،(3)القضية الثانية، في ىين مازاه كذلك من الصل  الردديا عدن القضدية المطروىدة فدي 

تمددت صددياغته فددي منتصددف  اإلتلااامن المللددو  أن هددذا فمدد(. 1)روح فددي يم ددن الرددديا عددن اإلتهددا  المطدد

غيدر أن . (ويقاوالي بوخاارين)ر ، وهدو وناقدد شديوعي لنظريدة روزا لوكسدمب ألمعاللشرينا  من طرف 

 .ر وىرون هجماتهم على لوكسمبكانت كافية ل ي يشن اال "ٌ األىطاض المنطقية " تلك
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 . 531 – 529، مصدر ساب،، ص النقد المضاد،  روزا لوكسمبرغ: ن قار 
14
 .139، ص المصدر السابق 



 

 النظرية  Interpretationأويلت
 

قددد  ،" تااراكم رأس المااال" الواسدلة ىددوه  الدراساا  مؤلددف، (تاا يو  كوفاليااك)كمدا هددو ملددروف فدد ن     

 "وىيد لهذا اللمو ( تفسير)من غير المم ن وجود تأويو " قوامه أن  إستنتا توصو الى 
15
لقد كان علدى . 

تمتدداز  ،يحبشدد و صددر اذا مددا قددرأ  ،ر وإن نظريددة روزا لوكسددمب: ع دد  ذلددك تمامددا أن األمددربدد قناعددة

عدن أن تناولهدا أمدا نداجم  ، وهدذابصيغ مختلفة فُسر أنها  إنه لصريح. بالوضوح، وأنها تتردث عن نفسها

ر  تفسدر نفسدها ولنا برقيقدة أن نظريدة روزا لوكسدمببإذا قو .Antypatiaأن ي ون قد تم بود أو ب راهية 

 ؟   أن ت ون ملروضةأي القضايا يج م تفسير لها؟  يجادبنفسها، فهو هناك من ضرورة إل

 

كبير الى النظرية الماركسية إلعادة إنتاج رأس الماه اإلجمالي، ذلدك ألنهدا لدم  إهتما في البداية لم يلار     

إهتمدوا بهدا الىقداً بنتيجدة تددىو " ن ياألور ودوكسدي" غيدر أن . ت ن ضرورية فدي كدو هدذ  البنيدة النظريدة

مدا إذا  "المخططدا "علدى أن  (كاوتساك ) برهن ،(اووفسك بار)في نقد  لمفهو  و .(توجا  باراووفسك )

 .لألزما  سببايلد " في  اإلنتاج " عن أن  ستكش بش و صريح ف نها عولجت 

 

 آىدرالذي جر  االشارة اليه في م دان  ،" رأس المال المال " في عمله الها   ،(هيلفير و )الىقاً ف ن و   

 كدذلك فدي رفّ داإلنتاج الماركسية ب عتبارها عمالً عبقرياً،  مخططا  إعادة نا ه على  وعندمن هذا اللمو، 

ىاصدو، كترصديو  ،أن المخططدا الدى  أشدار وفدي هدذا الصددد. بنظرية األزمدا تلك المخططا   مقاربة

سددب  األزمددة، وإندده مددن المم ددن وجددود فددي  إنتدداج  يجدد  أن ي ددون أن فددا   إسددتهالك الجمدداهير " تبددين
"  الفلليدةأن توسي  اإلنتداج مم دن فدي إطدار قدو  اإلنتداج  ،ططا  هذ يبدو، في ضوض المخوقد . للسل 

16
 .

) قتصادية متميئة اتصادي الرأسمالي لي  له ىدود قاال التطورد بأن قيلت( هيلفر ين ) كان ملروف،وكما 

الماركسديون الدروس هدذ  النقطدة بطريقدة ىاسدمة  تناوهقد و(. مرتبطة بالسو  أو م  صلوبا  التصريف

بالرغم من أن األزما  إستطاعت أن تردو، فدي كدو مدرة، : الجان  تماماً، عارضين إياها كما يليوأىادية 

 حاالّ قددد ( المنددت  لوسددا و اإلنتدداج)  |إنلدددا  التناسددبا  المتناميددة عبددر الددئمن، فدد ن التطددور األسددر  للقطددا  

سمالي من أن يتطور ىتدى التناق  بين اإلنتاج الرأسمالي واإلستهالك، وبهذ  الطريقة تم ن اإلقتصاد الرأ

 .الرد السياسي للنظا 

 

، ولهدذا ف نهدا لدم تدر أن "أر ودوكسدياً "  فهمدا البدايدةاألمدور فدي  " التاراكم" مؤلفة  فهمتوبمقابو ذلك     

. إهتمامهدا علدى السدو  ركدئ ، غيدر أنهدا " البناض المدهش للنظرية الماركسدية" هناك ضرورة إلست ماه 

المتواصدلة لللمليدة  Socialization الممعنا الرأسدمالية، وعدن طريد،  لدى أنهنا أشدار  لوكسدمبور  ا

التدي  المتنامية وال وارث اإلقتصدادية هدي الصعوبا اإلنتاجية، أعدّ  األس  المادية ل شتراكية، غير أن 

والحاساام للثااورة البروليتارياا ،  الماايا الدااخم: الشددروط الذاتيددة الضددرورية تخلدد،فقددإ مددن أن  مّ نددت

 ،المباشدر سدببهاأزمدا  فدي  إنتداج ، والتدي ي مدن  صديتةندذاك ىي إتخذ تلك التي  ار  اإلقتصا ي والكو

ىسد   -وكدان السدو  . بين اإلنتاج الرأسدمالي واإلسدتهالك، بدين اإلنتداج والسدو  التناق في  ،بدون شك

  المرليدة، هدذا المفتاح للمو  تطور اإلقتصاد الرأسمالي، اإلقتصداد الموجده فقدإ الدى السدو - رغولوكسمب

فقدد إمتالكده لسدو  إضدافي ىدارجي بسدب  و .صلوباته المتناميدةعبر اإلقتصاد الذي أم نه أن يتطور فقإ 

 .، وبقفئا تطور هذا اإلقتصاد وبسرعة عاصفة

"   وجهددة نظددر سدداألزمددا ، جئ يدداً، بر تلرضددت لتاسدد  عشددروفددي السددنوا  األىيددرة مددن القددرن ا    

 ،فدي البلددان الرأسدمالية المتطدورة ،ملروظ، ول ن فدي الوقدت نفسده ظهدر ، الى ضلف "  األر ودوكسين
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 (.باللتة البولندية) 1951فروتسواف . روزا لوكسمبر ، نظرية  التراكم واالمبريالية،  تا يو  كوفاليك 
16
 .721-729، مصدر ساب،، ص رأس الماه المالي ،هيلفير و : قارن 

 



البلددان الرأسدمالية الر يسدية  تصدادمتوقدد . منظومة جديدة من الخصا ص الجوهرية المميئة لهذا التطدور

اللالم وبوضوح نرو  وإتجهالتوترا  فيما بينها،  تنامتم  بلضها البل  أ ناض توسلها اإلقتصادي، ىيا 

ىقدداً ىاصددية تطددور  دىدددّ التصددريف قددد  وسددو الرأسددمالي  اإلنتدداجبددين  التندداق وإذا كددان . سياسددية كار ددة

بطريقددة تددرتبإ بددالتبلور باادأ  جديدددة مددن ىصددا ص الرأسددمالية قددد  منظومددةالرأسددمالي، فدد ن  االقتصدداد

لم ( تى مظهر  األساسيى) هذا التناق   مظلرالتي تم   وظري  اسزما غير أن . بدينامي ية هذا التناق 

لنظرية تتناوه، وبوضوح أكبدر، هدذا التنداق   ضرورةولهذا كانت هناك . ت ن صالرة لتفسير هذ  القضية

 .ودور  في عمو  السيرورة التاريخية لتطور الرأسمالية واإلنهيار الرتمي، برس  الماركسية، لهذا النظا 

 

، لدم يقدم بصدياغتها ماارك اض ه ذا نظريدة، غيدر أن كو اللناصر الضرورية لبن"  الرأسمال" يتضمن     

 ال تداامن  الفصل الخام  عشربأنه قد تم في  التذكيرقبو كو شيئ البد من . روزا لوكسمبورغكما تلتقد 

 اإلنتداجبدين شدروط  التنداق  وإبدرازعمدو  اللمليدة التاريخيدة ل نتداج فدي دينامي يتده،  خاصاي صياغة ||| 

وإضدافة لدذلك . التنداق التفسدير الماركسدي لألزمدا  علدى هدذا  ساتنداوقدد . القيمدةفدا    ترقي،وشروط 

بنية أكثر عموميدة،  -نت هناك النظرية الماركسية إلعادة اإلنتاج الموس  للرأسماه اإلجتماعي اإلجمالي اك

لسدديرورة ايوجددد فيهددا لهددذا السددب  أو ذاك أي أ ددر للتندداق  المقددرر بشدد و مباشددر ىددوه ىاصددية  والتددي ال

النظريددة تسددتخد  لتلليددو األطروىددة التريبددة عددن مددارك   أصددبرتقتصددادية الرأسددمالية التددي بنتيجتهددا اال

 .إم انية التطور المردود للقو  المنتجة في إطار الرأسماليةتماماً، وهي 

 

الى  قيمةالفا    ترقي، اإلنتاج وشروط شروطبين  التناق  إنتقاه إستلئ وهذا الذي كان ينبتي عمله،     

الظواهر القديمة والجديدة وكذلك  تفسير أم ن وبمساعدة هذ  البنية النظرية، .رأس الماه اإلجتماعي صليد

لدم يندت ، بالضدد ممدا هدو  مدارك أن  ،مندذ البدايدة ،غيدر أن ذلدك كدان يلندي. تلليو ىتمية نهاية الرأسدمالية

الى أن هناك قضية غير مرلولدة مدن طرفده ونلندي بهدا ، هذا إضافة نظرية كاملة للتطور الرأسماليشا  ، 

وفي هذ  الفترة لم ت ن النظرية الماركسدية فدي كدو كلمدة منهدا دوغمدا  .قضية تراكم رأس الماه اإلجتماعي

لدم ي دن مدن المم دن أن ت دون كدذلك، إذ كدان يتوجد  الجددلي /بسب  جوهرها المداديو. بالنسبة للماركسين

تفسددير الظددواهر ل أداة تصدبحأن ت دون فلالددة، وأن  " الترريفيددة" ارهدا ضددد علدى الملركددة المندللدة فددي إط

، الشجاعة في مختلف سداىا  ال فداح، ر وروزا لوكسمبف ن  واضافة لذلك. اإلقتصادية والسياسية الجديدة

علدى أن قضدية  تبرهنجهداً كبيراً فيما بلد كي  أنفقت من ذلك ، بو على الل  لم تنسر  أما  هذا التفسير

الشد الية  مدن طدرف مدارك  وبلدد ، وإن نظريتهدا متطابقدة مد  روح الردو الماركسدي عولجتالتراكم قد 

 .التراكم وال تش و نقيضا لهذا الرو أو تتقاط  مله

 

مدن  المبرو دة عمليا  تطاور الرأسامالي هدو  المللفا  أبحاا  موضاوعكدان "  رأس الماال تراكم" في و    

بددين  التندداق ، وترديدددا مااارك والمصددا  مددن طددرف  والم تشددف ، لهددذا النظددا الشدديئ الميددئوجهددة نظددر 

 وريّطافد ن النظدا   ،وبنتيجة هدذا التنداق  ،القيمة، وإنه بش و مباشرفا    ترقي،شروط اإلنتاج وشروط 

كان  ماو. القو  المنتجة عبر صلوبا  جمة وبطريقة متميئة وبوتيرة منخفظة، مقارنة باإلم انيا  الفللية

لرددو هددذا الضددرورية ، اسشااكال المدياادة الممياااة للرأساامالي  عالياا  التطااورهددو  ،نددذاكآ ،نددايهددم المؤلفددة ه

 .التناق  ونتيجته النها ية
 

 طبيعة نقد النظرية املاركسية إلعادة اإلنتاج
 

ً  ،رغوروزا لوكسمب ، قيّمتالمللو  كما هو     نتقددتها فدي الوقدت او إعدادة اإلنتداج الماركسدية نظرية ،عاليا

الخصدا ص الهامدة ال ثيدر مدن  تاثمنفهي من جهدة  .في موقفها هذا تناقضتشلر بوجود أي  وهي ال نفسه،

 .من جهة  انية قضايا أىر  تنتقدلهذ  النظرية، في ىين 

 



ة يقضدفيه الذي ُعرضت  الصعيدذلك  ،وقبو كو شيئ أوال  ، هو " التراكم" مؤلفة تنشتو فيه كانت  إن ما   

مدن المفيدد . صاعيد رأس الماال اإلجتمااع ونلندي بده  ،ماارك ها مدن طدرف ىلّ  جر التي إعادة اإلنتاج و

رأس ) هدذ  المقولدة اإلقتصدادية  راهنيا  وأهميا  ،عديددةفي مناسبا   ، أكد  التذكير هنا بأن لوكسمبور 

كمدا أنهدا  .رأس الماه اإلجتماعي على رلوس األمواه الفردية وىركاتهدا هيمنة، وكذلك (المال اإلجتماع 

هذا إضافة الى أنها كانت (. أجئاض)  ثالث  أقساملقيمة الى فا   ال مارك الذي طرىه  التقسيممت عالياً قي

التناسابا  دعمهدا لف درة  وكدذلكهذا المنتوج الدى قطداعين ر يسدين ل نتداج اإلجتمداعي،  تما  تدعم ف رة 

كاندت  أن لوكسدمبر كما  .لة أن تتمالضرورية التي تتيح إلعادة اإلنتاج البسيطة أوالموس ا ي  والقيمي مال

التذبددذبا  الدوريددة وإشدد الية  (اهمدداه) تماااوزتمامدداً علددى تندداوه قضددية إعددادة اإلنتدداج مددن ىدداله  توافدد،

الوىيدة مدن ها ويبدو أن. عالياً مخططا  إعادة اإلنتاج الماركسية تمقيّ  ،مجتملة ،لهذ  األسبااو .األزما 

المنطلقدا  واألف دار والبندى النظريدة التدي  لتلدك اللالميدة اإلهميدةت لّ علّ ونذاك التي عرفت آ بين الماركسين

فدد ذا كانددت هددذ  . بصاايغ  جدياادة القدااي اعااا   طاارح  غيددر أنهددا وكمددا هددو ملددروف، .مااارك صدداغها 

تتللددد،  ، ال"المخططدددا " يمصدددممة علدددى هدددذا الصدددليد الرفيددد  مدددن التجريدددد، ف نهدددا، أ "المخططدددا "

 تلدرضعنددما و "المخططدا "ن هدذ  غيدر أ. يال  اإلجتماعيدة األىدر التشد ببالرأسمالية فقإ بو وكذلك 

نر  ان روزا الشروط التي يج  تأمينها دا ماً وأبداً، كي يم ن ل نتاج البسيإ أو الموس  أن يتم أو يردث، 

الااذي الساالال اللااام تجيدد  فددي الوقددت ذاتدده علددى  اللوكسددمبور  يتامرهددا االعتقدداد بددأن تلددك المخططددا  

 .؟تممين هذ  الشروط لايمكنالت   ممياة لمختل  هذ  اسوظم الميكاوياما  ا ه  الم: وهو طرحت 

 

:  السالال ما يطدرحغيدر أنده عندد. هدذ  الشدروط نتالمِّ ألن الرأسمالية موجدودة وتتطدور ف نهدا بالنظر و    

ونظدددراً ألن . تفسدددر ذلدددك علدددى ذلدددك، أي أنهدددا ال "المخططدددا "؟ ال تجيددد   هاااذ  الشاااروط نكيااا  تااالمِّ 

أي ) عملية إعادة اإلنتداج الرأسدمالي، ف نهدا  ىاصيةال تتناوه  -برس  روزا لوكسمبور  – "المخططا "

لدم  ماارك بدأن  تسدتنت  "التدراكم " مؤلفدة  غير أن .ليست في وض  يفسر مجمو هذ  اللملية( المخططا 

 تعليالقداً وبشد و مقند  إلعادة اإلنتاج الرأسمالي، ولهذا ف نها تراوه الى( تامة) نظرية م تملة يقم بصياغة 

إضددافيتين  فرضاايتينلددة المخططددا  الماركسددية للتجربددة مدى  تُخِدااع وإلنجدداز هددذا الهدددف . هددذا اإلسددتنتاج

وبالنتيجدة . القيما فاا ض النمو المحد  لتركيب رأس المال، ومعادل  :تال مان الواق  اإلقتصادي الرأسمالي

وفدي الممارسدة  .فدي وسدا و اإلسدتهالك ا ضوفافي وسا و اإلنتداج  عما، "المخططا "، في يظهر وينمو

 وخفااضاو أسدلار وسدا و اإلنتداج، بنماولهذا الوضد  المباشر ( اللاقبة) اسثرسيتمثو  ،الرأسمالية الملموسة

رأس الماه لصالح إنتاج وسا و اإلنتاج، بما في ذلك تناسبا  توزي   تغيرأسلار وسا و اإلستهالك، والىقاً 

أزمدة إقتصدادية  بنتيما فدي ىددود ضدرورية، أن يرددث  التغيار،هدذا يم دن لالتوازن الرداد  وعدامافي ىالة 

تليد ىقداً فدي نهايدة المطداف تناسدبا  اإلنتداج  "عاصفة منظفة " ، باعتبارها ف ن األزمة مارك برس  و)

 (.المال مة

 

اا     علددى المخططددا   إعتمااا ا  مددن غيددر المم ددن، علددى ىقيقددة أندده ر ، فددي نقدددها، وروزا لوكسددمب اترّكِ

 .القطاعا  وعمو  اإلنتاج الرأسمالي تطوروعشوا ية التفاوتا   تفسيرالماركسية، 

 

الظاواهر ملندى لده يتللد، بتلدك  لتبداس الاأو  سوء فلاميبدو أن هناك  ،في ضوض المخططا  الماركسية    

السااو  أي "  ا ساااح  خااارج  ل وتاا/حقاال" ل نتدداج الرأسددمالي الفللددي، مددن قبيددو البرددا عددن  الممياااة

مددن  تستخلصااا هاتددان الظاهرتددان . وبثااا  فااا ض فاا  رأس المااال بماوااب فاايض السااكا االخارجياا ، و

تؤىدددذ بنظدددر اإلعتبدددار فدددي  ، والتدددي الالقيمااا  وشاااروط تحقيقلاااافاااا ض باااين شاااروط إوتاااا   التنااااقض

المخططااا   ر  القا ددو بددأنوروزا لوكسددمب بإسااتنتا ، كمددا نتددذكر، (األ ددر)  تتمثاال العاقباا  "المخططددا "

كماا تماري فا  الواقاع وتفاتح " عارض عمليا  إعاا ة اإلوتاا  الموساع  ،على العموم ،تال م الماركسي  ال

 ،ربدرّ قدد ، "المخططدا "عادم القباول بالعدياد مان الفرضايا  الاوار ة فا  إن ".  الطريق لنفسالا تاريخياا  

 .اللوكسمبرغية " تراكموظري  ال" بـ  "  الرأسمال" ضرورة إست ماه عمو مارك  األهم   ،أىيراً 

 



 احلل العام وأشكاله امللموسة

هدا اللملدي التدراكم وجدد  ىلّ  قضديةكدان ذلدك يلندي أن والرأسمالية وتطدور ،  ظلر  عدة قرون، منذ    

ً  تصاااغقبددو أن  ذلددك فددي اللالقددا  علددى  اللثددوريم ددن  ،"التااراكم  " مؤلفددةوبرسدد   .هددذ  القضددية نظريددا

 .اإلنتاج الرأسمالي والتراكم( مريإ)  وجودة ىارج إطاراإلجتماعية الم -اإلقتصادية 

 

 بشدراضاألولدى واألهدم تتمتدو  مهمتدهوقدد كاندت . النمإ الرأسمالي دوراً مهماً فدي هدذ  النظريدة إىتولقد     

الطلد  عليهدا فلدالً مدن طدرف  ينلدد مة، تلك السل  التي كان يالقفا   السل  المخصصة لرسملة جئض من 

كددان الرأسددماليون يشددترون عنددد المنتجددين غيددر  ،وبمقابددو هددذ  النقددود ،وفيمددا بلددد. رأسددمالينمددإ اإلنتدداج ال

 والسدل  غيدر الرأسدمالية بدين هدذين النمطدين، يادوروكدان النقدد . الرأسدماليين سدللاً توافد، ال تلدة السدللية

 .ش لها الطبيليوتتير  ةالقيمة غير المترسملفا   ب المرملة

 

روزا بالنسااب  لاا ،لماااذا لاام يكاان ضااروريا  : التددالي وقوامدده األمددر ر مفهددو يبدددو غيددوفددي ضددوض ذلددك     

المخصدص  مدن فدا   القيمدةالجئض  ذلك ؟ إن التقسيم الثنا   الماركس  للمنتو  اإلجمال  ،رغولوكسمب

كدان مم نداً تتييدر شد له عدن  ه ألندهلم ي ن من المم ن أن يولد فدوراً بصديتة طبيليدة مطابقدة لهدفد للرسملة

 .ده م  النمإ غير الرأسماليطري، التبا

 

ىارج إطدار اإلنتداج " ملموسين لللالقا  التي توجد  شكلينوبرثت /الى  أشار الكاتب ف ن  ،وكما نللم    

الددذي نشددأ  وتطددور  فيدده الرأسددمالية  الوسااطإعتمددد   ،للشااكل اسولبالنسددبة " . الرأسددمالي والتددراكم 

 ً الدولدة للبدت دوراً مهمدا فدي أشدار  الدى أن  لهدذا الوسدإ مدن طرفهدا المبرو ةول ن في اللمليا  . تاريخيا

فدي البلددان رفيلدة التطدور،  اإلمبريالية لجأ  الدولدة طوروفي  .اإلقتصاد الطبيلي وتوسي  اإلنتاج السللي

وكما ملدروف فقدد وجدد سدو  السدالح . متميئاً للسالح سوقا  وعلى صليد واس  ، وىلقت بذلك  التسلحالى 

وكاندت علدى قناعدة . رغوروزا لوكسامبالمجتمد  الدذي ىللتده نمدوذج واضرة، ىارج  الرأسمالي، وبدرجة

 صدلوبا ، علدى مايبددو، واجهدتالنمإ الرأسمالي الخداص، غيدر أنهدا  يحفابأن هذا السو  هو في وض  

دىلدت أنهدا ألدو  تختفا كان يم ن لهذ  الصلوبا  أن و. النظري ىلفية نموذجهافي البرهنة على ذلك على 

عمليدا  : المدذكور النمدوذجلهدا فدي الدك الفرضديا ، التدي لدم ي دن مدن المم دن، ألسدباا عمليدة، إدىاليها ت

عنددها كدان يم دن للدولدة، فدي كدو لرظدة، . تمويل التسلح عن طريق العما فا  الميااويا وكذلك  التالعب

بدين الدنمإ  واضدح فر هنا سينبث،، في إطار ذلك، . شراض ذلك الجئض من المنتوج اإلجمالى بصيتة أسلرة

 (.هنا التسليح)غير الرأسمالي اللادي وسو  الدولة 

 

 

 "تراكم رأس املال  "لـ  Etap أخر مرحلة
 

لم ي دن ذلدك و. مردد ل مبريالية ممفلور  وعن نظرية تراكم رأس الماه لروزا لوكسمب ،مباشرة ،وتج    

الددى طريدد، سددلمي نسددبياً لتطددور ( اإلمبرياليددة) ، ولددم ي ددن مم ندداً التخلددي عنهددا (طار ددة) ظدداهرة عرضددية 

وشدروط  اإلوتاا التناقضا  بين شروط  إلحتداممهماً جداً  وموذجا  أن اإلمبريالية تمثو  تبيّنلقد . الرأسمالية

أشدار  ال اتبدة الدى قدد و. عرضدية تناقدا  إضافة الىالقيمة على صليد اللالم الرأسمالى، فا    تحقيق

 : ي شروط اإلنتاجف التالي  التغيرا  وث اللديد منىد

 

وبوجددود شددروط مال مددة  بفداال الوسااط غياار الرأساامال  بساارع  وإوتشاار  الرأساامالي   رتطااو -

صناعة عالية التطور  في اللديد من البلدان  أنش ،وبالنتيجة. قاليةتللترقي،، برغم وجود مرىلة إن

 فهمدتومدن هندا .  دوعلدى التوسد  الها قاا رةوومتمركئة، من الناىية التقنية والماليدة والتنظيميدة، 

  .الرأسمالية ظروف التراكم ومتطلباته، وبدأ  بالصرا  من أجو هذ  الصناعة



الم درس  -"  التاراكم"  مؤلفدة  لم ترلدوولهذا (. األطروىة)  الفرضي بهذ  لوكسمبور تكتف   هنا -

 الناعاا تلداظم ندذاك، الموصدوفة بآالظاهرة الملروفدة  -للقضايا اللامة إلعادة اإلنتاج الرأسمالي 

ومقابدو ذلدك . ، إذ أن ذلك كان يمثو بالنسبة لهدا قضدية تفصديليةفي اإلقتصاد الرأسمالي اإلحتكاري 

وفدي مراضدراتها  ،(بروشاتاين)فترة سدجالها مد   أ ناضر  باإلىت ارا  وروزا لوكسمب تهتمّ افقد 

صددفاً ناضددجاً و " أزماا  اإلشااتراكي  اسلماوياا " فددي عملهددا قدددمت فددي اإلقتصدداد السياسددي، كمددا 

فدي ىقدو اإلنتداج  نذاك،آالتي ىد ت،  فيما يتلل، بالتتيرا   -ل مبريالية األلمانية في فترة الررا 

 .والمالية

كل  تقريبا  للوساط  تدمير، إذ جرى التحقيق شروطف   معاكس  تغيرا حدثت وعلى صليد أىر،  -

. سرع  علاى الصاعيد العاالم غير الرأسمال  ف  البلدا  الرأسمالي ، وتطور  سيرورة مماثل  ب

البلددان  الصدرا  بدين ابددو. صدلوبا  تصدريف كتلدة السدل  المتناميدة بسدرعة تنامدت وبنتيجة ذلك

المجموعدا   شاعاروأصبح . األسوا  الموجودة على السيطرةىوه ومن أجو الرأسمالية الر يسية 

ة، وكدددذلك الرصدددوه علدددى أسدددواقها المرليددد بالهيمندددة اإلىت اريدددةمتمدددثال الرأسدددمالية الر يسدددية 

الخاضددلة للهيمنددة   المندداط، الخارجيددة فددوفددي ن) وتددأمين سددو  مثددالي ىددارجي لنفسددها /علددى

 (.واإلستتاله ال ولونيالي

علاى هاذا الصاعيد مان )  إ ما  المناطق غير الرأسامالي كا  ، روزا لوكسمبورغوبرس  نظرية  -

حياا  اإلمبريااال  ،  التوسااع موضااوعيمثاال بالرأساامال اإلجمااال  علااى الصااعيد العااالم  ( التمريااد

هدي، ، والتدي فقدإ" رأسدمالية صدافية " تواجدد  لقدد . فا  الحسااا ولوحادها هذ  المناطق خلت 

بدو القيمدة، فدا   الجئض المتراكم مدن  ترقي،، لم ت ن قادرة لوىدها على لوكسمبرغ روزابرس  

 .هذا الجئض تحقيقهو الذي يم ن من  الوسط غير الرأسمال أن 

. الحاروا اإلمبرياليا والكاوار  السياساي   تواصلبا يتمثال  للاذ  السايرورا  الحتما كا  اسفق  -

 التطور بدأ يسديردوالا " غير أن . "المتحدر " الحروا ف  أطراف العالم  إودلعتف  البداي  ف

إنتصدار واىددة مدن هدذ  المجموعدا  فدي وكدان . الرروا البلدان الرأسمالية القديمدةفقد هدد  ، "

التطددور اإلقتصددادي والسياسددي  فددي اطدداربدايددة ىددرا جديدددة، وىصوصدداً ل مدددىاليمثددو  الرددرا

كتعبير سياس  لعمليا  تاراكم رأس  اإلمبريالي ظلر  وبهذ  الطريقة . المتفاو  للبلدان الرأسمالية

 الوسط غير الرأسامال من  الماء المتبق ذلك  السيطرة على في صراعه التنافسي من أجو المال

 المرحلا  اسخيارة اإلمبرياليا  تمثدوطرة عليه ىتى تلك اللرظة، وفدي نفد  الوقدت الذي لم تتم السي

 .من اللملية التاريخية للتراكم

التددي للنظريددة  امباشددرأثاارا فقددد كددان يمثددو "  الحااد اإلقتصااا ي للرأساامالي " أمددا المفهددو  النظددري  -

" أن كمدا ، أ  أجدال ، عداجالأن تختفدي " شاروط التاراكم"  علدى كدان ".  التاراكم" مؤلفة  طورتها

القيمدة المخصدص فدا   ذلدك الجدئض مدن  تحقياقها مدن يم ن لم ت ن في وض " الرأسمالية النقية 

 المؤلفةبما في ذلك  ،"األر ودوكسين " هذا المفهو  عن المفاهيم القديمة لـ "  إختل " لقد  .للتراكم

أن  إساتطاعاذ األسوا  الخارجية، وبرس  المفهو  الساب، ف ن اللالم الرأسمالي، وبلد إستنف. ذاتها

. للسدو  المرليدة يدئعلدى أسداس النمدو البط ،وبدالرغم مدن بطئده ،يتطورأن و، بو (يليش) يتواجد 

 يتخطاىئ الدربح، أن فعلدى التوسد  اللاصدف ل نتداج والمددفو  بردا القا ر ،وكان على هذا النظا 

 واتج لقدد. والهدئا  اإلجتماعيدةوبدرجة متلاضمة بال وارث اإلقتصدادية  تسببالسو ، مما  عا ،

شدروط التدراكم بصديتة الوسدإ إساتنفاذ فبلدد . آىدرأفد، برثدي  اللوكسمبورغيةعن نظرية التراكم 

القناعة بأن  ينالمفهومد كال وقد وطّ . غير الرأسمالي، لن تستط  الرأسمالية أن تتطور على اللمو 

إجتماعية وسياسدية، وأن  -قتصادية إم انيا  التطور السري  يسب  ه ذا هئا  وكوارث إ ستنفاذا

 .األىيرة القدرة على تطوير القو  المنتجة هذ  تطيح بالرأسمالية قبو أن تفقدسالثورة البروليتارية 

 

 

 

 



 

 النظرية Concretization جتسيد
وبالضدد مدن . لتجريدمن امصاغة على مستو  عاه  رغوروزا لوكسمبالى أن نظرية  اإلشارةالبد من     

 تمسيدالقيا  بمراولة  يتوجبالنتا  ، وبالتالي يلتبرونها نظرية ىاطئة تماماً، بلنقاد الذين يبدون تدقيقاتهم ا

Concretization  هذ  النظرية. 

يجد  أن ول دن . أن هذ  النظرية يم ن تقريبها للواق  مدن دون اإلىداله بجوهرهدا نبيّ وأن  هنا راوهنس    

ؤىدذ بنظدر اإلعتبدار تلموضو  الترليو، وعلى أسداس أن  مردد تفكيك على ،قبو كو شيئ تجسيدها، يستند

 .مرددة في ىقو النتا   تغيرا على  تستندالترليو، وبالنتيجة هذا بل  اللناصر في 

 

 تفساارأن  النظرياا  العاماا  إلعااا ة اإلوتااا  الرأساامال علددى يتوجدد   هف ندد ذاتهددا، رغولوكساامب  سددوبر    

 تحقيااق هااذ الخاصااي  العاماا  للااا والمتمثلاا  بكوويتلااا، وكااذلك خاصااي   :جددانبين للقضددية المطروىددة 

فت وتمت صياغتها من طرف  هذ  من المللو  أن السمة اللامة. الخاصي  ف  الرأسمالي /السم  كارل أكتُش 

 ، فقد جدر |||، أما في بقية األجئاض وباألىص في ال تاا الثالا الرأسمالمن  || في ال تاا الثاني مارك 

 . تفسير الخاصية األساسية لنمإ اإلنتاج الرأسمالي

 

 : تفسيرهذ  الخاصية على صليد رأس الماه اإلجتماعي اإلجمالي يتوج   تناولإن     

 .المتميئة التي تفترض تراكم رأس الماه الصعوبا . 1

 .يردث التراكم بفضلها، رغم مختلف اللقبا التي والطر  الخاصة  الوسا ل. 2

تلددك الوسددا و والطددر  علددى الصددليد التدداريخي، أي ىتميددة إنهيددار الرأسددمالية ومي ددانيئ    عاادم كفاياا. 3

 . إنهيارها اللا 

 

التفسددير اللددا  للسدديرورة  تعاارضفقددد كددان يتوجدد  علددى نظريددة إعددادة اإلنتدداج الموسدد  أن  ،وبالنتيجددة    

تتفااو  : يلدي مفهوماً ما يصبحأن وبفضو هذ  النظرية ينبتي . نهيار الرأسماليةاالتاريخية الفللية لتطور و

وبإوبثاا   العشاوا ي ،ب يتسمالعالقا  الممياة للرأسمالي  مع الوسط الذي تتطور في ، كما أ  هذا التطور 

 .قوة العمل وكبح وتيرة التراكم، والتوسع اإلمبريال لرأسمال فا ض بماوب فا ض 

س الماااال المطااورة مااان طااارف روزا هاال أ  وظريااا  تااراكم رأ: ة وهدددويطددرح نفسددده بردددّ  سااالال مددة     

يبدددو ومددن ىدداله اللددرض السدداب،، وفددي . ؟ الساايرورة التاريخياا  الفعلياا  اسااتطاعت تفساايررغ ولوكساامب

 .قف ىوه هذا الموضو  كانت مختلفة بش و واضحاأماكن عديدة، أن المو

 

 ار الردددئا الشددديوعي األلمددداني الشددداكتددد  الناشدددإ السياسدددي الملدددروف ومنّظددد 2919فدددي عدددا  ف    

A.Thalheimer   ًلقدد أشدب  اللمدو النظدري الر يسدي لدروزا لوكسدمبر  الراجدة األكثدر أهميدة " : قدا ال
دد هدداللتطددور الالىدد، للرركددة اللماليددة والمتمثددو بأن الجددوهر التدداريخي ل مبرياليددة علددى  ،نظريدداً  ،رتوض 

للديد من النتا   الماركسية، ، إنه ألمر مفهو  أن هذا اللمو قد أطاح با).....(أرضية ترليو إقتصادي دقي، 
غير أن فقإ ومن ىاله ذلك ف ن هذ  النظرية بد  قادرة على دعدم إنتصدار اإلقتصداد السياسدي الماركسدي 

" مقلددي " وقدد واجهدت هدذ  النظريدة مقاومدة ضدارية مدن طدرف . مش ال  الواق ملالجة عند إستخدامه ل
رين على عمدو أي شديئ، ىتدى ولدو كدان ذلدك مارك ، المتمس ين ب و ىرف من ىروفه، ول نهم غير قاد

لقددد القددت روزا لوكسددمبر  ونظريتهددا، منددذ البدايددة، )......( تطددويرًا بسدديطاً ومسددتقاًل ل قتصدداد السياسددي 
"  ملارضة وعد  فهم من طرف القو  الماركسية الجيدة

17
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، (جوزيا  زافا ساك ) كتد  (2953أي بالترديد فدي عدا  )وبلد  ال ة واربلين عاما من الطرح اعال      

تداريا إن : "  قدا الً  روزا لوكسامبرغبف در المتضدللين أىد أهم المؤرىين اإلقتصادين البولدون وأهدم وهو 
فهو م توا من طرف واىدة من أعم، منظري الماركسية، وم درس . بالفلو هذا ال تاا هو تاريا غري 

مددن طددرف  ول ندده كددان موضددوعاً لنقددد ضددار  لتلليددو سددتراتي  وت تيددك البروليتاريددا فددي ىقبددة اإلمبرياليددة، 
األعددداض واألصدددقاض، مددن طددرف اإلشددتراكيين اليمينددين ومددن الشدديوعيين، مددن طددرف الترددريفين ومددن 

لي  فقدإ الماركسدي ) برغم ذلك ف ن تأ ير هذا ال تاا على الف ر النظري وغير أنه . الماركسيين الثوريين
18 " امازاه ىياً وكبير( منه
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