
 

 

 

  السابعة واألخريةاحللقة  -روزا لوكسمبورغ "نسر الثورة" مائة عام على استشهاد
 

 صالح ياسر .د

 

 

 :غالعمل األهم لروزا لوكسمبوربشأن جتاهات السجال اتطور 
 " تراكم رأس املال" 

 

زوبعة  أثار ورهصدلحظة ، ومنذ 9191اللغة األلمانية في عام بالى الوجود  " تراكم رأس المال" ظهر     

 Dziewulski   (جيفولساي  ياا )غير أن ذلك النقاش كان غريباً، كما أشار بصواب الىى ذلىك . من النقد

أخطىا  جديىد ، ومىن جهىة أخىر  كىان  تاراكم رأس الماالفىي  اكتشى من جهة كان جيل النقىاد دىد  ":قائال 
1"  ملالعالتطور الفعلي للرأسمالية دد أكد صواب الفكر  األساسية لهذا 

العديىد مىن  اتفا  خىرآمن جانب و. 

سية خاطئة، في حىين يوغير منسجم داخلياً، أو أن فكرته الرئ خاطئا  غ كان لوكسمبور مفهومالنقاد على أن 

ً  أن هذا الفهىم آخرون أضاف هىذا "  الماالتاراكم رأس  " حىول ال الىذ  دار السىج ويعكى  . لىي  ماركسىيا

 . عناصره االساسية استخالصالتاريخي لهذا السجال، بهدف المسار  تتبعوسنحاول هنا . اإلختالف

 

 :املبحث االول
 من طرف منظري اإلشرتاكية الدميقراطية  " تراكم رأس املال "نقد 

 قبل احلرب العاملية األوىل

 

. خىالل هىذه الفتىر  والمساجالت الساخنة االنتقاداتموضوعاً للعديد من من المعلوم أن هذا العمل صار     

ودد شارك في . مواقع وسط ويمين اإلشتراكية الديمقراطيةجا ت من  تلك االنتقاداتمن  أول موجةل ولع

،  (أوتاو اااور)و SPD ل لسان حا Vorwarts رئي  تحرير (G.Eckdstien) هذه المنادشات كل من

 .وغيرهم( هذه المنظم الرئيسي لموجة النقد)  (كارل كاوتسي ) و Neue Zeit صفحاتعلى 

 

غ و لوكسامبورروزا العالدة بىين  يمهمة ف انعطافنقطة مثلت  ..." التراكم" صدور  لحظةوالشك أن     

الصىدادة الشخصىية التىي ربطتهمىا  ويبىدو أن. خىرآ باتجىاه، حيث أخىذ كىالً منهمىا طريقىه (كارل كاوتسي )

سىان النظىر  لى  الل)  (كاوتساي )صفحات المجلىة التىي كىان يحررهىا  وبدأت، انتهتدد كانت  لفتر  طويلة

SPD )بىىلفقىى  فيهىىا دعى للكتابىىة ت ىى ال ،فىىي السىىاب  ،، علىىى الىىرغم مىىن أنهىىا كانىىتروزاأبوابهىىا أمىىام  تسىىد 

في  (كاوتسي )رأ  ، نذاكآمن تطوره نحو اليمين  وانطالدا.   Neue Ziet للمساهمة في أعمال تحريرو

 (ايا  ويياار م.ميهرنا،ال ف.فيااا  مارخفيفساي ال كاالرا زيااتينال ) وزمالئهىا  غلوكسامبور روزاشىخ  

 (كاوتسي )غير أن . نذاكحيالديمقراطية الذ  كان سائداً  لالشتراكيةعلى الخ  السياسي  خطر كبيربمثابة 

 أو علىىى وجىىه الددىىة، ) المبااادر، بىىل كىىان يعتبىىر غلوكساامبورلىىم يشىىارك مباشىىر  وبشىىكل علنىىي بنقىىد عمىىل 

                                                 
 
1

 .، مصدر ساب ، المقدمةالنظرية االدتصادية لروزا لوكسمبرغ، يا  جيفولسي 

 



 ولكىن"  التاراكم " مؤلفىةعمىل  كان  دد انتقد (كاوتسكي)أن ب التذكيرومن المفيد . الرئيسي للحملة( الموجه

 .بعد سنوات من موتها المأساو 

  

 جوهر هذا النقد
اإلشىىتراكية  نقااادويمكىىن القىىول أن  .نمااا إ ادااادن اإلنتاااإ الماركسااية باسىىتعار هىىذا النقىىد  جااو ريتمثىىل     

روزا النظريىة التىي دامىت بهىا  ةالمحاولاالديمقراطية لم ينادشوا علىى العمىوم مشىروعية أوعىدم مشىروعية 

رأس  تاوطين واتجاهىاتاألسىوا  بالنسىبة للرأسىمالية الناضىجة،  أ مياة، كمىا أنهىم لىم يبحثىوا غلوكسامبور

لقىد . بقضية الصعوبات المتنامية التي تواجه التصري  يفيروا، كما أنهم لم السياسة اليولونياليةالمال، أم 

 روزامىن طىرف  مصاطععةد  على العمىوم، بىل حتىى أنهىا كانىت بأن هذه المشاكل غير موجو هؤال  ادتقد

دائمىاً الىى  يهادفالقائلىة بىأن اإلنتىاج الرأسىمالي  ماارك موضىوعة  البحىثظلت خارج  فقد . غلوكسمبور

 .أطر التصري  الموجود  والبحث عن أسوا  جديد  تجاوز

 

توطين  ومعاط األولية،  لموادا االستحواذ على جديد  للتصري ، من أجل أسواقمن أجل  الصراعإن     

بمثابىىة الجغرافىىي للبرجوازيىىة  التوسااعإذ يعىىد . ولكنىىه لىىي  كضىىرور  حقيقىىة،يمكىىن إعتبىىاره اإلسىىتثمارات 

للمرحلىة اإلمبرياليىة فىي  الضارورن الموضاودية وبحسىب هىؤال  النقىاد فى ن .لعملها ولي  ضرور   ريعة

اسىات الممكنىة يالىى واحىد  مىن الس تحولا ذه المرحلة ف ن ه هؤال  وطبقاً لتصور .وجود لها الرأسمالية ال

 .للطبقات المالكة

 

 تفسااير"  التااراكم "الىىديمقراطيين مىىن نقىىاد  االشىىتراكيينجميىى   اسااتخدمقىىد ف ،أوتااو ااااور وباسىىتثنا     

ادادن اإلنتااإ ن أ ناي  ، وهو الذ  (اارانوفسي  تويا )من طرف  المصاية تلك ولكن مارك مخططات 

المطلى  الىى الصىفر  (االسىتهالك)  هبوطىهحتىى فىي حالىة  ،االساتهال ة تماماا  امعا ل دان الموساع مميعا

، بىين (اارانوفساي ) و (ماارك )كل من  إليهاالمحافظة على التناسبات، التي أشار  شريطة أن تتمتقريباً، 

 رفا  ،" رأس الماال الماال " وفىي كتابىة المشىهور  ال( يففيردنا،)حتىى أن . دطاعي اإلنتىاج اإلجتمىاعي

 دادم كفاياةلألزمات اإلدتصادية لفيض اإلنتىاج يتمثىل فىي  العهائ  السبباألطروحة الماركسية القائلة بأن 

 ( يففيردنا،)وبحسىب . زي  ثمار اإلنتاج اإلجتمىاعيوعن القوانين الرأسمالية لت العاجمالجماهير،  استهالك

 ة لفىيض اإلنتىاجاألزمىات العامى حتمياةضىد ( ذريعة)  حجةف ن المخططات هذه تمثل 
2
روزا وكمىا تشىير  .

 في طرحه هذا (مارك ) يستعسخ (هيلفردنغ)أن ف، وهي على ح ، غلوكسمبور
3
. 

 

 : بالطريقة التالية اإلشياليةلهذه  الديمقراطيين االشتراكيين فهمويمكن عرض     

 

 ! مارك ا في مخططات ى بمشكلة التراكم، فكل القضايا دد تم حلهما يسملي  هناك ، على العموم،  - أوال  

 . ديمة له أو أنه مضر أصالً  ، ب عتباره الهذا روزاعمل  رف ه يتوجب وحسب هذا التناول ف ن - ثانيا  

ل عشىرين عامىاً أو أكثىر بائد  دفة له بتفسير اإلمبريالية، بل يمكن أن تكون له ال عالد"  التراكم" أن  -ثالثا  

 . من هذا التاريخ

لحالىىة تىىوازن اإلدتصىىاد  اميانيااةوجىىود إضىىافة الىىى مسىىتويات الطلىىب  مااارك  مخططاااتن تبىىي   - رااعااا  

 . الرأسمالي

 . توجد إمكانية للتراكم الالمحدود - خامسا  

 

                                                 
2
 .125، ص رأس المال المالي ، يففيردن، 
3
 .546 ال صال مصدر ساا تراكم رأس المال ال غروزا لوكسمبور 



والقائل "  الرأسمال المال " طرحه في  تكرار ما Neue Zeitفي  ( يففيردن،) أعاد 9191في عام و    

أن  مااارك  مخططااتعىىن  ويعات القىىو  المنتجىة،  رتطىو لإلنتىىاج، يسىمه بىه مسىىتو  توسايعب مكانيىة أ  

 .لياً م  نمو اإلنتاجآالتصري  ينمو 

 

ف ن هذه األفكار، وما شابهها، ذات صلة وثيقىة بى   " العقد المضاد" في  روزا لوكسمبورغوكما أشارت     

 اتهمالمثال فعلى سبيل . "صوليين ماركسيين أ "ـ كلقد تصرف النقاد هنا . Revisionism " التحريفية" 

Echstein))  بىالعالئم  وارتباطىاأنىه " ، وأشىار الىى ارثاةنظرياة اليصىياغة ب " تراكم رأس المال" مؤلفة
التىىي  Catastrophe الكارثىىة نظريىىة، وإن  ، علىىى صىىعيد الممارسىىةالنظريىىة تنطىىرل كىىذلك نتىىائ  عمليىىة

"  لكين غير الرأسماليينبضرور  المسته القاضية الى نظريتهاتستند غ لوكسمبورتبنتها الرفيقة 
4
. 

 

، أ   "نظريىة الكارثىة "  دادم ضارورننماذج إعاد  اإلنتاج الموس  الماركسىية للبرهنىة علىى  سع لقد     

كانىىت هنىىاك  كهىىذا أفىى  ولتبريىىر. لالشااتراكيةالتاادريج   وتحولهااا لفرأساامالية االرتقااائ اميانيااة التطااور 

 يففردنا، )بىين وكما . Crash لالنهيارأية إمكانية   ورفالرأسمالية،  ثباتعلى  تبر نلنظرية  ضرورن

Hilferding)  بىىأن اإلشىىتراكية جمهوريااة الفااايمرذاك وزيىىر الماليىىة فىىي حينىى، وكىىان 9191فىىي عىىام ،

 .االنهيارالديمقراطية رفضت دوماً نظرية 

 

م وغيىر المحىدود التطور المتنىاغ وددم اميانية االنهيار،أفكاره بصدد دضية  (كارل كاوتسي )لقد غي ر     

، فىىي حىىين (اارانوفسااي  –تويااا  )كاوتسىىكي بحىىرار  مىى  نظريىىة  ساااج فقىىد  معىىروفكمىىا و. للرأسىىمالية

تودىى   ،" الفهاام المااادت لفتاااريخ" وفىىي كتابىىه . تحىىول ، فىىي السىىنوات التاليىىة، الىىى موادىى  هىىذه النظريىىة

مباشىر  دبىل الحىرب " ائال دى كتابحيىث  غروزا لوكسامبورالتىي صىاغتها  نظرية التراكم أمام( كاوتسي )

بمسىاعد  ون الخروج منه، وأنه ال يمكة تاهت في منعط  الرأسماليظهرت نظرية جديد  سعت للتأكيد بأن 

مقىاط   اقتبااسوبعىد . " يمكن الخروج من الرأسمالية وتحقي  القىدر  علىى التقىدم الالحى   فق  اإلشتراكية

نحىىن هنىىا أمىىام فرضىىية تسىىعى "  :ي مىىا يلىىعلىىى  ( كاوتسااي)د أك ىى " التااراكم" مؤلفىىة عديىىد  مىىن أعمىىال 
هىىذه الحقيقىىة  واعتبىىار.... النهىىائي للرأسىىمالية مىىن شىىروط ظىىروف عمليىىة التوزيىى السىىتخالص المصىىير 

شىيئاً  مالرأسىالمىن ( الكتىاب الثىاني) ن، فىي الجى   الثىانيضرور  البد منها، بالضىد مىن مىارك  الىذ  بىي  
"  مغايرًا لذلك

5
. 

  

ليسىت خاليىة مىن  ماارك بىأن مخططىات  يعتقاد إنىه. السىابقينفيختل  عىن النقىاد  (أوتو ااور) يمأما تقي       

ال بأنهابأن  بل يذهب لالعتقاد"  التراكم" ل   الموجهة الرئيسي االتهامعلى  فق   ال يواف و نراه. التنادضات

. أهىم جىذورها د  مىنحىوا اكتشاف لم تكتش  فق  واحىد  مىن خصىائ  اإلمبرياليىة، بىل  ،غلوكسمبور أت

لحركىة اإلنتىاج المسىتخدم للسىىكان  لوحاة مبساطةمعتبىراً إياهىىا  ماارك مخططىات  جاو ر (اااور)يعىرض 

االستهالكية باإلنتاج تت ايد كذلك القدر  وارتباطا بأنه  البرهنةيمكن  هف ن وباعتقادهالمت ايد، 
6
 (ااور)ن يبي  . 

ً دا) نمواً ثابتاً  يستحثبأن التقدم التقني  غيىر أنىه وألمىر مفهىوم فى ن (. عنىده األجىور الحقيقيىة)جىور لأل( ئما

يشير الى عدم ريعيته ف نه  استخدامهلنمو الربه، وإذا كان  أساسا  أن يكون  يجب ،في الرأسمالية ،التقدم هذا

 .لن يكون هناك مكان له

 

مىن عالئىم  الياةخكما لو أنها  التي بدت مخططاته (أوتو باور) صاغ ،غلوكسمبورروزا للنقده  وكمدخ     

توجد مشىكلة للتىراكم،  وبالنسبة له ال. التقدم التقع تلك النماذج من  خف ، حيث  " غير الوادعية"  مارك 

بىأن مىن التىذكير كىذلك  سوال بىأ. " حقىا توجىد أيىة مشىكلة ال الرأسىمالي كفىرد من وجهىة نظىر "  أنه حيث

إلشايالية  التعااول الشاام يكمىن فىي غ سمبورلوكاألكبر لروزا اإلنجاز  بأنالحظ  كان دد( جورإ لوكاش)

                                                 
4
 .135، ص المصدر الساب مقتب  عن  
5
 (.باللغة البولندية)  19ال 19ال ص 9151ال وارشو المجلد الثاني، الج   الثاني: الفهم الماد  للتاريخكارل كاوتسي ال   

 
6

 .313، ص 22/5153العدد  Neue Zeit"  "  تراكم رأس المال" تقييم ،  أوتو ااوردارن 



لتطىور  حتمياة كعتاائ تناول اإلمبريالية، والحرب العالميىة، والثىور   يعع ، وبالنتيجة ف ن ذلك كان التراكم

الرأسمالية 
7
.  

 

لىوحظ "  تىراكم رأس المىال" نسىتطي  القىول بأنىه وبعىد صىدور  المسىاجالتلتلخي  هىذا الجى   مىن و    

لىم و. علميىة العتبىاراتمىن مبىررات سياسىية ولىي   انطلى  ، معظمهىاصارم لهذا العمل دنق انطال  موجة

نقىداً محايىداً وموضىوعياً بىل كىان هدفىه األساسىي  ينخىرآو (كاوتسىكي)و ، (بىاور)و ، (نبرنشتاي)يكن نقد 

 الىىى الحضىىيض، كقائىىد مكانتهىىا وهيبتهىىا ب يصىىالها كمنظىىر ، وتىىدمير  " روزا الحمىىرا  الخطىىر " إدصىىا  

 .حينذاكللجنال اليسار  في اإلشتراكية الديمقراطية 

 

 :املبحث الثاني
 من القرن العشرين من طرف املاركسيني يف سنوات العشرينات"  الرتاكم" تقييم 

 

، تالتقويمااوكانىت هىذه . ت متعىدد  مىن طىرف الماركسىيين الثىوريينبتقويمىا " التاراكم" كتاب  حض     

 9191فىي عىام   Leipziger Volkszeitung المنشور  فىي اي مقالتهموف. حيوية ووديةعلى العموم، 

عىن تضىامنهم التىام مى   J.Marchlewski) يوليا  مارخفيفساي ) و F.Mehring) ميهرن .ف) دب ر

، مىى  هىىذا Lukacs) جااورإ لوكاااش)لىىم يتضىىامن وإضىىافة لىىذلك . " لتىىراكما" لىى  الموضىىوعات األساسىىية 

ونفى  . ابتىذالها، حسىب دولىهبعىد سىنوات عديىد  مىن  دياد لفماركسايةالج انبعاا فيىه  رأىبىل  فحسب العمل

 اتعااط  ،وعادلىة انتقاديىةوبىرول  ،، الىذين تعىاملواساعوات العشاريعاتاب السوفيت فىي األمر بالنسبة للكت  

 ،، فىي مقدمىة الطبعىة الروسىية لهىذا الكتىابG.Motylow)موتيفاوف )فقد أشىار . " التراكم "ملحوظ م  

أخطىا  ) نت أن نقىد أخطائهىا ، بي  5122، 5123اللتين كتبتهما في سنتي  االثنتين في مقالتي  " : ي ما يلالى 
المنشور  في عام ) في مقدمة الطبعة الرابعة للتراكم و. كان داصرًا وعمومياً (  .ص –غ لوكسمبورروزا 
ا نالحىىظ وكمىى. Luksemburgizm " 8رغية وأخطىىا  محىىدد  فىىي نقىىد اللوكسىىمب ارتكبىىت  كىىذلك، (5121

الىى  ألفهعمالً خاطئاً من  غلوكسمبورروزا عمل  في حينه ينتقد نفسه ألنه لم يعتبر (موتيفوف)أعاله، ف ن 

 !  يائه

 

، توأعمالهىا دىد تشىكل غلوكسامبورروزا المشاعر المليئة بالتعاط  التىام مى   أن من المفيد اإلشار  الى    

أثنا  الحرب العالمية األولى وبعدها، إضافة الىى  ألمانيا مودفها البطولي فيل نتيجةسنوات العشرينات،  في

؟ /  أبريل/53في  البرافداهذا المود  المقالة المنشور  في  نتيجةكما أثرت كذلك على . موتها اإلستشهاد 

( ليعااين)بقلىىم "  مالحظااات محاارر" تحىىت عنىىوان 
9
روزا  أخطااا وبىىالرغم مىىن إشىىارته الىىى العديىىد مىىن . 

، مبيناً أن روزا "ن نسر الثور" دائد البالشفة عالياً في الودت نفسه النشاط الثور  ل   مقي  فقد غ، لوكسمبور

                                                 
7
ودد ظهرت هذه . بحاث المجرا  على المجتمعات الرأسماليةاألتلعب دوراً جوهرياً في  " الي  "على أن مقولة  اشجورإ لوكبرهن  9199في عام  

غ هذا كان ي عد، لوكسمبورومثل هذه الخصوصية ليست بدون أهمية، ذلك ألن عمل . غلوكسمبورلروزا "  تراكم رأس المال" ب   ارتباطااألطروحة 

وارتباطا وبهذه الطريقة . بمثابة واحد  من أولى المحاوالت لتناول تراكم رأس المال من وجهة نظر اإلدتصاد العالمينذاك، حيفي األدب الماركسي 

المتبادل والتفادالت اين مختف  أنماط اإلنتاإ  االدتمادجديد ، في النظرية الماركسية، والمقصود بها دضية  قضيةظهرت  "تراكم رأس المال " ب  

عمل لوكاش هذا بمثابة محاولة لتعلي  منهجي الى عملية التراكم الرأسمالي  اعتبارهذه المالحظة، يمكن  االعتبارب آخذين. عالم ف  اطار العس  ال

 .الكل البحثي( دضية) ، ومن خالل ذلك بمشكلة "الكل كموضوع مالئم " بمفهوم  شي ويتعل  األمر أوالً ودبل كل . غلوكسمبورالتي حللتها روزا 

 .5111، دار األندل  للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت التاريخ والوعي الطبقي،  جورإ لوكاش:  قار التفاصيل  لم يد من

بدرجة يؤثر  الرأسمالي  والوس  غير الرأسمالي في إطار القطاع والمتبادل، في إطار النس  العالمي،  االعتمادف ن  غلوكسمبورروزا وبحسب 

على أن أكدت  Otto Bauerأوتو ااور، المتضمن سجالها م  "النقد المضاد " في . لرأس المال إلنتاج الموس إمكانيات إعاد  احول  مقرر  

دد أعطى و. الرأسمالي بين الرأسمال والوس  غير دالقة شي ،دبل كل ،والتراكم لي  فق  عالدة داخلية بين فروع اإلدتصاد الرأسمالي، بل هو 

المجتم  " من أجل أن يتضمن لي  فق  مقولة " الكل " لقد عرف هذا المفهوم . " الي " مفهوم  عندما أدخلاً، لهذه األطروحة ثقالً منهجي لوكاش

 ".المجتم  ككل " ، ولكن كذلك مفهوم " المفترض المؤل  فق  من عمال ورأسماليين 
8
أكاديمية العلوم البولندية، . التطور في أمريكا الالتينيةالرأسمالية و :تحديث التبعية ،  عري  شاليفر: أنظر. ورد االدتباس عند هنريك شاليفر 

 (.باللغة البولندية)  5131وارشو 
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دان تااريخ حياتهاا وكا   نباذنال اريم  ل ال الى نشر دداالعديد من صياغاتها، غير أنه "  تجاوز" رفضت 

دديادن مان شايودي   ال لما لذل  من ميانة مفيدن جداٌ ف  تراية أجيال("  كماالتر" اما ف   ل  ) أدمالها 

 .ك  العالم

 

المصىىاغة مىىن  نظريااة التااراكموأعتبىىر  ،غلوكساامبور روزاأشىىار الىىى أخطىىا   (ليعااين)مىىن المعلىىوم أن     

 ً  ماارك لنظريىة  اطئاةاضاافة خ بمثابة"  التراكم"  اعتبر كما أنه. طرفها عمالً خاطئا
10
وبىرغم ذلىك فقىد . 

البىد مىن  التبىاسومنعىاً أل  . كفال في نفى  الخنىد  الثىور  رفيقة اياهاودياً تجاهها معتبراً  ليعينتصرف 

ً كلم ي"  التراكم"  التنويه بأن المود  اإلنتقاد  للينين تجاه  لىم ينشىر سىو  فىي أنىه ، إذ في البداية ن معروفا

 .نهاية العشرينات

 

يحصل لألس ، فقد ، غير أن ذلك لم "  التراكم"  عن انتقاد كتابة مقال  (ليعين)أراد ومن جانب أخر،     

معنىى  بأنىه ال كىان يعتقىدو. ظل مخططاً لهذا المقال، ولديه العديد من المالحظات السىلبية علىى هىذا الكتىاب

هىو فقى   المتغيىررأس المال الثابت على حسىاب رأس المىال  نموالقائلة بأن  غلوكسمبورروزا لموضوعة 

النظىر عىن التشىكيلة اإلجتماعيىة التىي يحىدث فيهىا بمثابة تعبير رأسمالي للنمو العام إلنتاجية العمل، بغىض 

 .السنن العامة الناشىطة كىذلك فىي النظىام الرأسىماليوالمتعل  بالتفكير المبس ، يعارض كما كان . هذا النمو

لتحديىد المشىكالت العامىة، المجىرد ،  غلوكسامبورروزا ، رغبىة كاحتمىال، استحثهذا  (ليعين) واعتراض

فىي سىجالها مى   غلوكسىمبور اتخذتىهالمودى  الىذ   (لينىين) ولم يشاطر. وسالنظام الملم سعنعلى حساب 

أهمىل  مىارك التىي تبىين كمىا لىو أن  روزا أطروحىةدادم صاوا  إنه يالحظ، على سبيل المثىال، . مارك 

، فىي حىين صاحيحة " التاراكم" مؤلفىة من طرف  المستعار  لينين أن حجة مارك  اعتبرلقد . التقدم التقني

 .مبرر غير و، خاطئةلهذه الحجة  تهاتأويال اعتبر

 

فىائض القيمىة،  تحقيا ل بأن الرأسىمالية، ومىن أجى القائلة غلوكسمبور عند موضوعة (لينين)تود  كما     

  معنىى الدائالً بأنهىا  باختصارمن المستهلكين، وعل  على هذه الموضوعة  وسط يير رأسمال الى  تحتاج

بموضىوعات الكاتبىة القائلىة  يتمثىل للمشىكلةجذر التناول الخاطئ ، ف ن (لينين)وبحسب .   Nonsence لها

اإلنتاج الرأسمالي، أ  حتىى  ألسلوبفق  الهيمنة المطلقة  افترضناتراكم رأس المال غير ممكن، إذا " بأن 
"  يمكن تصوره هو أمر الوبدون الوس  غير الرأسمالي، 

11
.  

 

  Nettlيىى عم       
12

فىىي  " التااراكم" ، بىىأن لينىىين دىىرأ غلوكسىىمبورروزا  حيىىا  لسىىير  اإلنكليىى   الكاتىىب

وكان ذلك في فتر  محدد  . غلوكسمبورروزا  بينه وبينمرحلة كانت تسود فيها عالدات سياسية غير جيد  

"  االنشاقاق " ، هجومىاً دويىاً علىى النشىاط األممياة الثانياةغ، ومن على منبىر لوكسمبورروزا  شع حيث 

الىى توحيىد الحى ب  ساعوالنشطا  من اإلشتراكية الديمقراطية الروسية، الىذين أولئك ا واحتضع للبالشفة، 

هىذا التبريىر  رفا غيىر أنىه يتعىين . بىين األجنحىة المختلفىة Compromiseعلى أساس إجىرا  مسىاومة 

ال وبالتالي فى ن هىذه الموادى  الطارئىة  ،فمن المعروف عن لينين أنه رجل مبدئي. Nettlالمقدم من طرف 

 .تقيمه األساسي للعمل المذكور، ودد عبر عن مودفه هذا مرات عديد ر على تؤث

 

لىم  ألنهىالىي   اللوكسىمبورغيةنظريىة التىراكم " كىان ناجمىاً عىن أن "  التىراكم" أن النقد اللينينىي لى   بيد    

. " صىحيحةغيىر  نحىو طريى  االنتبىاهتتمكن من تفسىير الجىوهر اإلدتصىاد  لإلمبرياليىة، بىل أنهىا وجهىت 

  في ذلىك أهمية نظرية وسياسية كبيرذا ن نقد لينين للتناول اللوكسمبرغي إلشكالية اإلمبريالية كان دو أويب

رغ فى ن تحقيى  إعىاد  اإلنتىاج الموسى  يتىأمن فقى  مىن خىالل اإلبقىا  علىى بوبحسب روزا لوكسم و .الودت

 ممكىن الرأسىمالية يىارانهبىأن مكىن االسىتنتاج ومىن هنىا ي. "ثالىث  طىرف" وجود أ  وس  غير رأسمالي، 

                                                 
 
10

 (.باللغة البولندية) 19ال ص 99ال المجفد األعمال الكاملةليعينال  .أ.ف
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األشىىكال غيىىر الرأسىىمالية  اختفىىا التنادضىىات الداخليىىة الناظمىىة لهىىا، بىىل عىىن طريىى  خىىالل  لىىي  فقىى  مىىن

أن  فكىر  يقىوم علىى اسىتنتاجا هىذه غ مىن نظريتهىالوكسىمبوربعىض أنصىار روزا  اسىتخل لقد . لالدتصاد

ً )  آلياسقوط الرأسمالية يمكن أن يحدث  األشكال غير الرأسمالية، ولي  نتيجىة  تفا الخكنتيجة ( أوتوماتيكيا

على هذا تستند النظرية المعادية للبروليتاريا و. لإلطاحة بالرأسمالية ،بوعي ،كفال الطبقة العاملة، الساعيةل

 المتألقىة،الثوريىة  هىذه علىى حقيقىة أن ،علىى الىدوام ،غير أنه يتعىين التأكيىد. للرأسمالية اآللي على االنهيار

 .االستنتاجاتلم تستخل  أبداً مثل هذه  ،غرلوكسمبوروزا 

 

نظرياة حىول مىا يىدل  علىى الليعاين ةمخطاط مقالافىي  ،ر المىر ال يعثىبىأن  يراااةمىن  ،إذن هنىاك، لىي     

حىول  غ، واللوكسىمبورصىاغة مىن طىرف روزا التي يشار الى أنها م للرأسمالية،( الذاتي)  اآلل  االنهيار

التىراكم " ل   درا ته، حتى وبعد ليعينن ف كما نعرف و".  نص  المنشفيةالمنشفية و" مفاهيمها اإلدتصادية 

 كبير  للبروليتاريا وللماركسية األصيلة، ودائد  سياسية المعة ممثفةروزا بمثابة  ادتبر" 
13
. 

 

 الزار)، شخصيا، ومن بعده (ستالين)هاجم  ، حين5135غير أن األمور عادت وسا ت مجددا في عام     

و ( تروتسااي )خلطىىة بىىين " فبركىىة " الىىى ( سااتالين)حيىىث عمىىد . ، روزا لوكسىىمبورغ علنىىا(كايااانوفيت 

ومن منفىاه فىي المكسىيك، عمىد ". الثور  الدائمة " ، وإتهم الثالثة بخطيئة (اارفوس)و ( روزا لوكسمبرغ)

ولكنىه ". كذبة مشىينة ومخجلىة فىي حى  روزا لوكسىمبرغ " وإعتبرها  ستالينالى انتقاد مقالة  (تروتسي )

 .وفي مقال الح  عمد الى مهاجمة اللوكسمبرغية دون أن يهاجم روزا لوكسمبرغ

  

 اإلمربيالية وتراكم رأس املال لبوخارين

 

 خىالل هىذه الفتىر  يمكىن العثىور"  تراكم رأس المىال"  غلوكسمبورروزا لكتاب  نقد أوسع وأشم  لعل    

 9195الصادر فىي عىام "  ريالية وتراكم رأس المالاإلمب"  :الموسوم( اوخارين نييوالت)عليه في كتاب 

العظرياة مىن األعمىال، المنشىور  فىي البدايىة فىي المجلىة  سفسافةهىذا الكتىاب  مث ىل. فيعا وارلين كل من في

، ويعىد أيضىاً مىن الىذين 22، 21فىي السىنوات  موسايوفىي   Pod znamien marksizmu الساوفيتية

وأثنىا  فتىر  نشىر هىذه األعمىال كىان . حىوار والجىدل حىول االمبرياليىةال اثارا ساهموا مساهمة متمي   فىي 

ومن هنىا  ،WKP( b) ح ب البالشفةفي المكتب السياسي ل  وعضوارئيساً لألممية الشيوعية  (اوخارين)

ولىي  )مباشر  وبعد نشىر كتابىه هىذا إذ . فق لوحده ل تعبيراً عن أفكاره ال يمثغ لوكسمبورلروزا  نقدهف ن 

أ  )عامىا  99السىوفياتي، وبعىد  االتحىادفىي  "اليمينيىة"دائداً للمعارضة  (ارينخبو) ادتبر( به اطاارتبفق  

وخىالل الفتىر  التىي  ". الميتاب السياسا جرائماه ضاد "  حكم عليه باإلعدام وأ عدم جىرا  (5133في عام 

عىن  تعبيار أو مظهارأفكىار بوخىارين بمثابىة  اعتبىرت ،" اإلمبريالية وتراكم رأس المال"  كتاب ظهر فيها

 .الجنال اليميني في الحركة العمالية

 

ال تمثل االمبريالية بداية النهاية بالنسبة الى الرأسمالية، مثلما ذهب الى ذلك منظرون  اوخارينالبحسب     

، بصور  اساسية، في كونه دام هذا وتكمن أهمية عمل بوخارين. الرأسمالية لنفسها تجديد، بل بداية آخرون

االساسية لالدتصاد العالمي المتعلقة باالمبريالية ككل، وكمرحلة محدد  في نمو الرأسمالية بتفح  الحقائ  

ففىي هىذا . المشىروعة االتهامىاتالعديد مىن  تضمن (اوخارين)الذ  دام به  العقدوالشك أن . األعلى تطوراً 

م مان فاائ  التحقي  الضرورت لفجا   المتاراكغ في دضية لوكسمبوربوخارين م  روزا  تساج المجال 
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 لإلمبرياليىة سابب رئيسا  بمثابىة المؤلفةادتبرته  الذ ال من طرف الوسط يير الرأسمال  القيمة
14
وفىي . 

لألولىىى  ، حيىىثArthmetic رياضىىيةمختلىى  المخططىىات بمخططىىات  (بوخىىارين) يسااتبدلإطىىار ذلىىك 

   ذاتهالشيأحياناً تعقيدات غير ناجمة عن جوهر  يجذب معهمنطقها الذ  
15
.  

 

 :، حيثلبوخارين االنطالقنقطة لمخططات إعاد  اإلنتاج الماركسية  الصيغة العامةثل تم    

 c1+v1+m1 =جإنتاج وسائل اإلنتا 

 = c2+v2+m2إنتاج وسائل اإلستهالك 

 

. الجى   المتىراكم مىن فىائض القيمىة ma1 و mk1 الىى الجى   المسىتهلك m1 اوخارينفيما بعد يقسم و    

المخصى  )  mav1و (  |المخصى  لتوسىي  ديمىة وسىائل إنتىاج القطىاع  )  mac1الىى  ma1كمىا يقسىم 

نف  هىذه العمليىة فىي القطىاع الثىاني  (بوخارين)وإضافة لذلك يجر  (.  | ل ياد  عدد المشتغلين في القطاع

 :لإلنتاج الموس  بالصيغة العامة التالية  معادلةويحصل على 

c2+mac2 =. v1+mk1+mav1 حيث: 

 

 c1+v1+m1= c1+mac1+c2+mac2    =ول  إنتاج القطاع األ

 v1+mk1+mav1+mav1+v2+mk2+mav2   = c2+v2+m2=       ||إنتاج القطاع 

     

المىىال الثابىىت المسىىتعمل فىىي  سرأ يجهىى  وسىىائل اإلنتىىاج لتعىىويض | القطاااعهىىذه المعىىادالت أن تعنىىي     

 االسىتهالكيقىدم وسىائل  ||طىاع ، فىي حىين أن القالقطاعينوكذلك لتوسي  رأس المال هذا في كال  القطاعين

 .القطاعينالضرورية لتشغيل عمال إضافيين في هذين 

 

 تخفا  ه هنىاالمطروحىة مىن طرفى الرياضايةالصاي، إن  االسىتنتاج ؟هىذا  (اوخاارين)من أين يسىتخل      

ت بين الج   المتراكم والج   المستهلك مىن الفرودا وتخف القطاعين، في كال  m و c بين حجمالفرودات 

  القطىاعينت في التركيب العضىو  لىرأس المىال فىي كىال الفرودا ت ي كما ، القطاعينفائض القيمة في كال 

I،II.  ن مىا بىي التىداول، حيىث يحىدث (ماارك )التىي يوضىحها  المشىكلة" تختفي " هذا اوخارين في تناول

قضااية ادااادن الغ، أن يمكىىن القىىول، وبتبسىىي  بىى وااختصااار. ظىىل أ  بقايىىا تسىىتل م التحقيىى ، وال تالقطاعىىات

 ! دفى الورقال ادو  أية تعقيداتيتم حفها اإلنتاإ الموسع 

 

كى   يظهىرون ،في المخططىات الماركسىية ،القائلة بأن الرأسماليين غلوكسمبورروزا وبعد عرض فكر      

هىل يجىب عمومىاً طىرل " : دىائالً  (اوخاارين)لإلنتىاج مىن أجىل اإلنتىاج، يتسىا ل " Fanaticأصوليين " 
16" ؟ ( وهنا الهدف الذاتي) قضية من وجهة نظر هدف كل الطبقة ال

. 

  

خاطئىاً، ويعنىي ذلىك  يعتبىر ،بحىد ذاتىه، بقضىية الهىدف التفييارفى ن مجىرد  هىذا المفكىرومن وجهة نظر     

فمىن . لىي  علىى حى  هنىا (اوخاارين)ويبىدو أن . الماركسىية البحىث معهجياةغ عن لوكسمبورروزا  تخف 

. الىربه تعظايم اإلنتاج الرأسمالي هو  دفأن  ، الىعلى العموم ،تشيركانت   " التراكم" ة مؤلفالمعلوم أن 

ال  إطىار ذلىك فىي، وواالسىتهالكاإلنتىاج مؤدىت بىين  انفصاال كهناهذا الهدف  بنتيجةوفي واد  الحال ف نه 

اإلنتىاج   دفأن  تشير الىترتكب أ  خطأ عندما نراها الودت ال  ذاتوفي . ترتكب روزا أ  خطأ منهجي

ي حقيقىة أن ال يلغىد السىيرورات اإلجتماعيىة بمحىد   اإلدىرارإن . الىدائم لرفىاه المجتمى  الرفاعهو  االشتراكي
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ً  النىىاس وعمىىوم الطبقىىة ال المحىىددات اإلجتماعيىىة  تفساايرالمطلىىوب بىىل ، فقىى  يطرحىىون علىىى أنفسىىهم أهىىدافا

 .لألهداف تلك

 

 ارتباطىا ينمىو الطبقتىين اسىتهالك دىد الحظىت بىأن غسامبورلوكروزا على أنه إذا كانت  (اوخارين)أكد     

. االساتهال  لمان يحاد  : علىى السىؤال المعىروف  أجااا دد الطرل تكون ف نها ومن خالل هذا  باإلنتاج ،

لىم يطمىه،  (اوخاارين)ي أن ال يعنىغير أنه وبتأكيىده هىذا، . من الحقيقة ج أ  التأكيد وبدون شك يتضمن هذا 

المت ايىىد  االسىىتهالكأحىىد أبىىداً علىىى أن  لىىم يبىىرهنغ، إذ لوكسىىمبوربحجىىة روزا  طاحااةإلاعلىىى األدىىل، الىىى 

 نحا   أن ال نسىتطيالمتنىامي لمختلى  الطبقىات،  االسىتهالكالىى  استناداو .عموم ال ياد  في اإلنتاج يمتص

، تهالكواالسىبىين اإلنتىاج  التعااق الىى أن  اإلشار وهنا البد من . الكاتبةالمشكالت المطروحة من طرف 

. ، وال يعىارض إمكانيىة التطىور ذاتهىاتطورهىا مختلى  مراحىلفي سمالية أبين العرض والطلب، يراف  الر

 التعااق ، فى ن هىذا (والتي نعتقد أنها غير ممكنة) بأنه لو ظهرت يوماً رأسمالية صافية  نفترضيمكننا أن 

ى مثىل هكىذا رأسىىمالية  مىن ،ذاتىه بحىىد االدتىراب،ويمكىن القىىول بىأن حتىى مجىرد .  د  سىيظهر بصىيغة أكثىر ح 

 .التعمي  الملحوظ لصعوبة التصري  ييش صافية، أ  رأسمالية رفيعة التطور، 

 

ث ال يحىدويتنىامى  االسىتهالكطالمىا يظهىر " القائلة بأنىه  غلوكسمبورروزا أطروحة  (بوخارين) يعتقد    
يمكن، علىى العمىوم، أن  ال مقطوعة كظاهر  مستديمة وغير االستهالككر بأن نمو ، كما أنه يذ  "م أ  تراك

 يكون له مكان بىدون التىراكم
17
عنىدما  للكاتبىةلىروزا  (بوخىارين) نقادأيضىا نىه لمشىروع وإضىافة لىذلك ف  .

فىي العىالم ف. مى  التىراكم يتعاارض العاملىة المتنىامي للطبقىة االسىتهالك تجااوزأطروحتها القائلة بىأن رف  

غيىر أنىه وعلىى المىد  البعيىد وبىرغم م  إنقطاعىات مشىروطة، ن ولكهذه الطبقة  استهالكنمو ي الرأسمالي

. ونفى  األمىر يشىمل طبقىة الرأسىماليين. بشىكل مطلى  االسىتهالكتنمىو مسىتويات ( بىل وبسىبب ذلىك) ذلك 

 .أيضا  ال ولين امقاا   ل  يعمو التراكم اوتائر متفاوتة الطبقتين يعمو استهال  أنالقول  يمكن وااختصارال

 

غيىر . غلوكسامبورروزا الرأسىمالية التىي طرحتهىا  انهيىار نظرية (بوخارين) يتعاول ، من جهة أخرو    

 .لالشىتراكيةالىذاتي وال كىذلك مفهىوم بىديل   اآللي لالنهيارنظرية ما يشير الى بنائها  هافي عمل يلحظ الأنه 

ضحاً للحىدود خطاً وا"  مؤلفتهمن نظرية  يستخلصون"  تراكم رأس المال" درا   ف ن  (اوخارين)وحسب 
" اإلدتصادية للرأسمالية، ودد ددمت العديد من البراهين لتأكيد ذلك 

18
 يؤكىد علىى أنىه  (اوخاارين)غير أن  .

مجاارى ساافم  دائاام لعمفيااة ادااادن اإلنتاااإ الموسااع  - معيوسااا  مىىن نظريىىة روزا شىىيئاً  يسىىتنت أن  ب مكانىىه

 . يبرهن هنا على دو  منطقها (اوخارين)ن ولكن يبدو أ. الرأسمال  ويير الرأسمال  كعالقة اين العالم

 

 يحىدث تجااوزهبعىد و، للرأسىمالية غ بوجود حد موضوعيلوكسمبورروزا  أفيار (بوخارين) شاطر لقد    

عندها  وتعبث تنادضات الرأسمالية،  الحتدامتق  أمام درجة محدد   بأنها يعتقداإلنتقال الى الكوارث، لكنه 

ً يعىود  هكمىا أنى. اتيىةوحد  للعالئم الموضوعية والذ  حيىثغ، لوكسىمبورروزا  فضاائ الىى العديىد مىن  أيضىا

و البفاادا  ضااعيفة  المتقاادمطرحاا  واصااوا  قضااية العالقااات اااين العااالم الرأساامال   هىىاعلىىى أن  عااا يؤكااد

، تنبأت لوكسمبورغ، (ناوخاري) اعتقادوحسب . االشكاليةم  محاولتها لحل هذه  يتف  ال، رغم أنه التطور

 يقفا  الكمىا . لهىذه الحىرب الطاااع اإلمبرياال ، الىى حى بالحرب العالمية، وأشارت وهىي علىى  وبصواب،

"  هأنج   ما م"  تراكم رأس المال" وعند مقارنة . من عرضها إلشكالية إعاد  اإلنتاج الموس  (بوخارين)

أعمىال  كىل علىى يتفىو غ هىذا لوكسىمبوربىأن عمىل روزا  (بوخىارين) كدأ ،" اإلصالحيون والكاوتسكيون

 نظرت رائع يمث  محاولة نظرية جريئة من طرفهاال انه دم هؤال ، وأنه 
19
. 
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روزا فىي نشىاط  العظرياة والممارساة المتيعة ااين وحدنالالى  االنتباه (اوخارين) أثارومن جهة أخر      

علىى  دىد برهنىت، فىي النظريىة،(  .ص -غ لوكسىمبورروزا ) إذا كانىت " :دىائالً  هنىا وكتب، غلوكسمبور
الرأسىمالية، ف نهىا طرحىت، فىي الممارسىة، مطلبىا  وانهيىاراألطروحة األساسية حول ضىرور  اإلمبرياليىة 

"  يتمثل في أن إسقاط اإلمبريالية يتطلب إسقاط الرأسمالية
20
. 

 

ومىن  ،" التىراكم" الجديىد  لفهىم  الفحظااتأثار العديد مىن  (اوخارين)يمكن القول أن  الشديد وااختصار    

 : يما يل هابين

   المتنامي بشكل مطل  لقضية التحقي  والتراكم االستهال أ مية ن بي. 

 مخلصىا لمفهىومتفسىيراً " تمثل  (اارانوفسي  –توجا  )بأن مخططات لوكسمبرغ روزا  ادتراف 

فىي مسىتويات  رفضىت التخفيضىات غيىر أنهىا. ( يففردنا،)في هذه القضية مى   وتتف ، " مارك 

ولىىىي   ماااارك نوفسىىىكي لمخططىىىات ويتوجىىىب رفىىىض التفسىىىير البار فىىىي الوادىىى  كىىىان. التجريىىىد

 .االمخططات ذاته

  رغىم ذلىك  يحىدث هذا النمو مثل ل هدفاً للرأسمالية، ف نال يمثالطبقة العاملة  استهالك نمورغم أن

فائض القيمىة، أ   مضادفةنه يخدم ألعمي ،  ه ذا مغ  ، وإذا كان نتاجاً لنمو عدد المشتغلين، ف ن

 .الذ  ينت عه الرأسمالي نهاية المطاف الربهيخدم في 

 لىي   االسىتهالكتوسىي  إنتىاج وسىائل  مىن أجىلوسائل اإلنتىاج نمو غ إن لوكسمبورروزا  اعتقدت

 .الدائم للرأسمالية، توضه سعي الرأسماليين لإلثرا  مهمةخاصية  إنهبدون معنى، 

 نحىو الركىود أو أزمىة دائمىة  جىاهاالتالقائلىة بىأن  غلوكسامبورروزا علىى أطروحىة  لم تتم البر عاة

 ".الرأسمالية الصافية " الى  االدتراببمقدار يتنامى لفيض اإلنتاج 

 على األخى   - الوس  غير الرأسماليالقائل بأن بحث   " التراكم"  مؤلفةرأ   (بوخارين) شاطر

مىن  لموسىيةميمثل دضية هامة بالنسبة للماركسيين، ويتطلب مدخالً أكثىر  -البلدان ضعيفة التطور 

 .بسسب اختالف الظروف كارل مارك  (رأسمال)المدخل المصاغ في 

   رأق اا هالموضىىوعية للرأسىىمالية، كمىىا أنىى الحاادودعىىن  اليشاا كىىذلك مىى  ضىىرور   (اوخااارين)يتفىى 

 .اعتقادههذا العمل، حسب  أخطا ، رغم كل "  التراكم" بالطاب  الثور  ل  

 

 

 :املبحث الثالث
 ت الثالثينات منذ سنوا" الرتاكم" نقد 

 من القرن العشرين حىت النصف األول من اخلمسينات

 

رسىالة هو ، الى حد  كبيرفي السنوات المذكور  أعاله،  النقد طاب ما حدد الى أن  البد من اإلشار بداية،     

 ولي  في ذلك األمر غرابىة، خاصىة إذا. " الثورن البروليتارية" الى هيئة تحرير مجلة  (جوزي  ستالين)

فىي  أيضىا ، لىي  فىي حقىل السياسىة ولكىننذاكآ( ستالين)التي كان يتمت  بها  الهائلة السطو ا حجم ما عرفن

فىىي القضىىايا السياسىىية  الغلوكسىىمبورروزا لمودىى   العقااد السااتاليع  يبىىدو أن .وإن مىىن دون حىى  النظريىىة

الصىافية، فهىذه القضىية لىم ولكىن لىي  فىي دضىية التىراكم وإمكانيىة أو عىدم إمكانيىة الرأسىمالية ) والنظرية 

نص  منشفية، " هنا وكأنها  غلوكسمبورروزا قد د دمت ف. Totally شمول طاب   ذاكان  ،(يثرها ستالين
 .ه ذلك من النعوت، وما شاب" يةمؤلفة الكاريكاتورا الماركسية لنظرية الثور ، منشفية في القضايا التنظيم
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لطبعىة ا مقدماةوكانىت . لهىم " مرشد" النقد أعاله بمثابة " رفين المحت" العديد من المنظرين  عتبرالقد     

 توضىيه لالتجىاه  بمثابة  Motylof) موتيفوف)ر البروفيسوالتي كتبها "  تراكم رأس المال" الروسية ل  

خىر، آن ذكر عمىل ال يمك همن المحتمل أن: " (موتيفوف)كتب فقد . غلوكسمبورالجديد للنقد الموجه لروزا 
الماركسي، يمكن تميى ه بعىدم التوافى  بىين التطلعىات الذاتيىة للمؤلفىة وبىين المعنىى غيىر الثىور  في األدب 

فبمواجهىة . ، بشىكل غريىب، فىي تقسىيم المؤيىدين والنقىادتراكم رأس الماللقد تسبب . لموضوعاته الرئيسية
الحية، اإلصىىى لالشىىىتراكيةغ تقىىىدم، مىىىن جهىىىة، المنظىىىرون الرسىىىميون لوكسىىىمبورنظريىىىة التىىىراكم لىىىروزا 

21"  والمنظرون الشيوعيون من جهة ثانية
 اتخىذهالىذ   االنتقادتموق  ال الى أن هنا اإلشار  المفيدومن  .

كل مىن  اتخذفعلى سبيل المثال ال الحصر  .ال يمكن تعميمه على جمي  الشيوعيين (موتيفوف)ر البروفيسو

 ." التراكم"  مودفاً إيجابياً جدا تجاه (يوليا  مارخفيفسي )ال (ميهرن،. ف)

الثوريىىة  التطفعاااتلىىي  فقىى  بسىىبب "  التااراكم" هىىذا العمىىل  يعتقاادو أن الشىىيوعيين  (موتيفااوف)يؤكىىد     

 .لألفكىار األساسىية للعمىل -حسب وصفه  - ثورية الموضودية الالولكن كذلك بسبب  ،غلوكسمبورلروزا 

فىي إصىدار  (موتيفاوف) سىاهملمىاذا كل هذه العيىوب ف يتضمنإذا كان العمل : التال  سؤالالينطرل، إذن، 

 .هذا ؟ غلوكسمبورروزا الطبعة الروسية لكتاب 

 

 أشىار الىىى أن حسىب رأيىىه، ،" تاراكم رأس المااال" مختلىى  نقىاط ضىىع   (موتيفاوف)بعىد أن عىىرض و    

، بل على العكى  مىن ذلىك، إنىه الرأسمالية تناحراتعن  يتجردلم  ،في مخططات إعاد  اإلنتاج، (مارك )

تق  بالضد من  ال ، يضي  موتيلوف،ففي نقدها المضاد .غلوكسمبورروزا  تفهمهم ما ل وهذا. بتحليلها دام

 باالسىتناديمكن تفسير األزمىات كظىاهر  دوريىة فىي الرأسىمالية  أخطائها مشير  الى أنه ال تعم نقادها بل 

 .الى مخططات مارك 

مات اإلدتصادية لفىيض اإلنتىاج، بىل تمثل تعليالً نظرياً لألز ال مارك مخططات بأن  التذكيرمن المفيد     

 مااارك عنىىدما صىىاغ و. القطااادينالتعاسااب اااين اإلنتاااإ فاا  كااال  انعاادام: أشىىارت الىىى واحىىد مىىن أسىىبابها 

 ،لهىذا الهىدفتحقيقىا و. لماذا ينمو اإلدتصاد رغم تنادضات الرأسمالية ناي  مخططاته إلعاد  اإلنتاج الموس  

مثىىل العالدىىات اإلدتصىىادية  ،سىىمالية الفعليىىةالعديىىد مىىن تنادضىىات الرأ (السىىباب التجريىىد) مااارك تجىىاوز 

( النى وع)  االتجىاه تبيىانمخططىات مىارك    ادفقىد كىان ف .البلىدان ضىعيفة التطىور واسىتغاللالخارجية 

أن تبىين كيى  لها  دف محدد و و فالمخططات، إذن، كان . طويل المد  للنمو والشروط الضرورية لذلك

. المرافقىة لهىذه العمليىة للتغلىب علىى التذبىذبات الدوريىة تسعىهي الرأسمالية إعاد  اإلنتاج الموس  و حق ت

المتمثفاة اريياة اشايالية اداادن غ هىي تلىك لوكسىمبورمىن أهىم الفضىائل النظريىة لىروزا  واحدنعتقد أن نو

 .اإلنتاإ الموسع اغ  العظر دن تف  التذاذاات الدورية

 

 

 :املبحث الرابع
 " الرتاكم" ت املعاصرة للـ بعض التقوميا

 

يعىرض العديىد مىن و. ثوريىة كبيىر "  االدتبااراداادن " العىام لى   لالتجاه، طبقاً غلوكسمبورروزا تعتبر     

بشىىىكل  هىىىاوإخفادات هىىىا، الساسىىىة والنشىىىطا  فىىىي الحركىىىة العماليىىىة نجاحاتوالمحىىىررينرين الكتىىىاب المنظ ىىى

كواحىد   الظىروف المعاصىر  فىيم ف نهىا ت قىد   ارتكبتهاالتي  األخطا  العظريةوبغض النظر عن . موضوعي

ويمكن اإلشار  الى العديىد مىن . في ذلك الودت ،من أهم الوجوه من بين المنظرين والممارسين الماركسيين

كما يمكىن اإلشىار   .غلوكسمبورروزا في حينه عن " البلدان اإلشتراكية " األعمال الهامة التي نشرت في 

 األمريكي الكبير الماركسي ، المنظر(اول سوي ت)أن أعمال غير  .في الغرب هاالى أنه دد ك تب الكثير عن
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 Reggio دمت فىىي الكىىونفرن  العلمىىي المنعقىىد فىىي، ومجموعىىة المحاضىىرات التىىي د ىى(5153-2332)

Emilla   النظىر  تضمنت محاوالت جىاد  وإضىا   جديىد  للنتىاج وغيرها ايضا، ، 9114في إيطاليا عام

 . المعاصر وجهة النظر الماركسية  ومن لهذه الكاتبة

 

واحدا  مان أ ام ثالثاة أدماال ماركساية "  تراكم رأس المال" إنه يعتبر . (اول سوي ت)لنبدأ من أعمال     

رأس الماال :  ( يففردنا،)، وعمىل اإلمبريالياة أدفاى مراحا  الرأسامالية:  (ليعين)، عمل حول اإلمبريالية
التعااول العاام لففتارن ، هىو (ساوي ت)المشىترك لهىذه األعمىال الثالثىة، بحسىب ( الجذر) إن األصل . المال 

توساع رأس الماال  ااتجااهالمتعاام   والضابط، تشخيص  يمعاة اإلحتياار، والمتمثلة في التاريخية الجديدن

ً . ااااراز الادور المتعااام  لفدولااةال والتاأثير القااوت ل يديولوجيااة الرجعياةونحاو الخااارإال  نحىىن لسىىنا  ،طبعىىا

بهىدف لكىن و ،( يففردنا،) و (ليعاين)كىل مىن  غ وأفكىاروكسمبورلبين أفكار روزا  نطاا بأن  هنا مل مين

بىين هىذه  الفروقااتكىذلك  ، ولكنالخصائص المشتركةلي  فق   نحددعلينا أن  يتعينتكوين صور  شاملة 

 .األعمال

 

 مياناا  ثااتاا  عمالٌ كالسيكياً، حيث أحتل وبشكل مشروع  تراكم رأس المال يعتبر السوي تبالنسبة لبول ف    

واحادن تعىد  غلوكسامبورروزا وكىذلك فى ن . نظرياة اإلمبريالياةالنظرية اإلدتصادية، وبالخصوص فىي في 

من أ م الوجوه ف  نظرية الحركة اإلشتراكية الدولية
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فىي  حاول ، التي (عسو اجوا  رو)م  اإلدتصادية اإلنكلي ية المعروفة  سجاال ساخنا (سوي ت) خاض   

 السااف تمثىىل  كمىىا لىىو أنهىىا غلوكساامبورروزا تقىىديم "  التااراكم" ة اإلنكلي يىىة لىى  المقدمىىة التىىي كتبتهىىا للطبعىى

Precursor  فىي  قرا تاهالبىد مىن "  التىراكم"  فهام وآلجىلبأنىه  يعتقادغير أن سوي   . للكين يةبالنسبة

 اشااتفترن نقفقد كانت هذه الفتر  . العشرين التاسع دشر و يندشية تقاطع القرن االشتراك سياق األد  

يطىرل علىى هيئىة المركى    موضاودها، تلك النقاشات التي كىان " التحريفيين" واسعة بين الماركسيين و

 تتطور اال حدود أم يجب أ  تعهار اعتيجاة تعاقضااتها الخاصاة أ    يمين لفرأسمالية : هو سؤال رئيس 

رت روزا ن كي  فك  اته يبي   العمل ذ ودعوا غ، لوكسمبورلعمل روزا  القضية الرئيسية؟ وهذا هو ما يمثل 

غ كانا  لوكسامبورروزا  اجاااةفى ن  (ساوي ت) وباعتقىاد. غ في البحث عن جواب لهىذا السىؤاللوكسمبور

فىي هىذا العمىل  طرحهىاتىم ، فىي ذلىك الودىت ،خصائ  اإلمبريالية أهموتجلى ذلك في أن . أصيفة وناجحة

دماا  مان طااراز  " التاراكم" ن سىىوي   أ ويعتقىد. االشىىتراكي اإلدتصىاد  بطريقىة غيىىر معهىود  فىىي األدب

أنىه  ويىر . علىى الموضىوعات المطروحىة رتأث ى، والتىي الاواردن فا  التحفيا  األخطاا رفيع ريام اعا  

العىالي  الشىعور، ف ن في بعض جوانبها من عدم الوضولال تخلو غ لوكسمبورالرغم من أن نظرية روزا ب

صىىاغت عمىىالً دخىىل الىىى األدب بهىىذا و ،علىىى النىىواد  لهىىا بالتغلىىب سىىمهلوادعيىىة التاريخيىىة للكاتبىىة دىىد وا

 .دتصاد  االشتراكي ليحتل مكانا مرمودا فيهاال

 

ال يعثىر "  تاراكم رأس الماال" للطبعىة اإلنكلي يىة لكتىاب  (جاوا  رواعساو )التي كتبتهىا  المقدمةوفي     

أن  ئ الىى أ  عنىا  ليكتشى ال يحتىاج القىار إذأ  أثر للىرول الثوريىة لهىذا العمىل الهىام،  على حتى القارئ

ً آ بشي تهتم كانت  (رواعسو ) لجاو   نجيبىة تلميىذ ( جاوا  رواعساو أ  )  وباعتبارها. خر مختل  تماما

و مشاتر  ومماثا  لعظرياة معفمهاا ماا  ادائماً عن  تبحثكانت ف نها على ما يبدو لة ألعماله، ومكم   كيع .م

غ لوكسىمبورروزا  حجا جانبىاً كىل  وضىعت (جاوا  رواعساو )فى ن  (سوي ت) اعتقادوحسب . وأستا  ا

، وتقىىدم بىىدالً عنهىىا تأويالتهىىا، التىىي هىىي بىىدون شىىك دريبىىة للمىىذهب (كيعاا )فيهىىا عىىن نظريىىة  ابتعىىدتالتىىي 

 .غلوكسمبورالتي لم تثر أية حماسة تذكر عن روزا والكين  ، 
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الحاضىىر كااذل  لااعف  الياتاابال  . ثالثىىة أعمىىال حىىول اإلمبرياليىىة وكىىذلك الىىوهم حىىول الثىىور  اإلداريىىة ، اااول سااوي ت: لم يىىد مىىن التفاصىىيل دىىارن  

  .والحقا 54، ص 9159 نيويورك. كتاريخ

 



التيىارات الفكريىىة  اإلرث الكينى   لصىىاله األهىداف الراهنىة لمختلىى  توظيى  محىىاوالت ولكىن يبىدو أن    

أخىىر  مثىىل  تيااارات يلحىىظ وجىىودبىىل يمكىىن للمىىر  أن  .لوحىىدها (جااوا  رواعسااو )تقىىوم بىىه  والسياسىىية ال

عنىد روزا  تبحثكانت والتي الخ، ....  " الماويون الجدد" والطالب اليساريين والفوضويين في الستينات، 

اد  تلك التيىارات، وخصوصىاً عالدىتهم مو " مشروعية"  يؤكدعلى ما  غ، ومن خالل أعمالها،لوكسمبور

على سبيل المثال يالحظ أن مجموعة من المؤلفين اليساريين  ."التقليدية  الشيوعية"و العدائية بقو  اليسار 

 :الموسومالعمل األمريكان، وفي 

  The Russian Revolution and Leninism or Trotxism by Rosa Luksemberg  

 .معادا  اللينينية اروحغ لوكسمبورعمل روزا  اتفسير وادام

  

 ساعرك ، لىذا خىالل هىذه الفتىر  جمي  األعمىال المنشىور  بالطب  الستعراضيتس   ونظراً ألن المكان ال    

هذه معظم ل  نالخاصية الممي   تمثل  .غلوكسمبوربالنظرية اإلدتصادية لروزا  تعشغ التي  تلكاإلهتمام على 

أن يمثىل موضىوعاً  اليىوم انتهىي الىذ  هىذا النتىاج، غلوكسىمبورنتىاج روزا األعمال بعالدتها الموضوعية ب

 .التي اصبحت على ذمة التاريخ للمعارك السياسية المباشر 

 

وفي تقريره  R.Gradowsk) رادوفسي ك  .ر)ر البولعدت البروفيسوف ن  ال الحصر على سبيل المثال    

الكىىونفرن   الىىذ  دىىدم الىىى الة العماليااة الدوليااةمعظاارن ومعاضاافة الحركاا: غ لوكساامبورروزا : الموسىىوم 

، وهو على ح ، أنه بالنسبة لروزا كانت أكد، 9114في إيطاليا عام  Reggio Emillaالعلمي المنعقد في

وترى أ  ك  خصائص اإلمبريالياة مثبتاة فا  التعريا  . اإلمبريالية تمث  مرحفة من مراح  الرأسمالية" 

كما لو أنها توصلت الى معرفة خصائ   -روزا " من جهة أخر  بأن  ؤكديغير أنه . " اليالسيي  لفيعين

وجود تصني   انعدامومن هنا لي  مصادفة . عالداتها الداخلية تحلللم تجد الودت الكافي ألن  -اإلمبريالية 

فمن المعلىوم  .ال ما  اختالف: يده على واحد  من هذه األسباب  (رادوفسي ك  )ض  هنا و. "منتظم ومالئم 

خىالل فتىر  الحىرب العالميىة األولىى،  اإلمبريالية أدفى مراحا  الرأسامالية:  الشهير كتابه كتب (ليعين)أن 

، أ  أن تجىىارب حىىرب 5152عىىام  فىىي"  تااراكم رأس المااال"  غلوكساامبورروزا كتىىاب  ظهاارفىىي حىىين 

 .إمبريالية عالمية كبير  كان يمكن التنبو  بها فق 

 االنهيىارنظريىة  صىاغتبكونهىا هىي التىي  غلوكسامبورروزا المثار ضىد  باالتهام (وفسي دراك  )يتأمل     

علىىى أسىىاس الصىىياغات األصىىلية لىىروزا ف نىىه مىىن  "بأنىىه يقىىول  اسااتعتاإللرأسىىمالية، وتوصىىل الىىى  اآللىىي
"  البروليتاريايمها لدور عامل النشاط الواعي ي، وكذلك عدم تقاآللي االنهيارنظرية  آثار رؤيةالصعب 

23
 . 

 الواقاااعغ مىىى  لوكسىىىمبورألفكىىىار روزا  Confrontation فقىىىد أجىىىر  مواجهىىىة (جيفولساااي )أمىىىا     

حاول المضامو  الفعفا  ": بعنىوان  مهمىة دراسىة هىذا الكاتىبودىد نشىر  .لينىين أفياارالتاريخي وكىذلك مى  
24 "غلوكسمبوروالقيم العفمية لعظرية التراكم لروزا 

الخالفاات :  بعنوان نقاشفي حلقة  شار أنه كما  ال  
أفكىاراً مقاربىة  ،ونظراً ألنه، وفي كلتا الحالتين، عرض كما دال هو. غلوكسمبوراإليديولوجية حول روزا 

 .بتلخي  أفكارهما سويةهنا قوم نس نا، ف ن(ميشجانوفسي .م)ر البروفيسوألفكار 

 

( ميشجانوفسي )ر البروفيسو يرى    
25
ذلك المنه  الماركسي العلمي، وك ادتمدتغ لوكسمبورأن روزا  

وإضافة لذلك ف نه يعتقىد أن هىذا يمثىل . الموضوعات األساسية لمارك  والمتعلقة بتحليل النظام الرأسمالي 

المسىتو  الثابىت لألجىور  فرضايةالمقصود به إعتماد  -هنا  الضع . كذلك " التراكم " لقو  وضع  معبعا  

يتنىامى  جتمى  تتنىامى فقى  بمقىدار مىاموضوعة أن دخول الج   األكبر من الم العتمادالحقيقية، الذ  يقود 

ينبغىي أن  .كبيىر جىداً  بىب  التشغيل، وحسب ذلك ف ن سو  التصري  لهذا الج   الكبير من المجتم  ينمىو 

فىي عهىده كانىت ) و علىى العمىوم ال تنمىالقائلىة بىأن األجىور  الفرضايةمارك  حقاً  ادتمدهل  :هنا نتسا ل
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 .3، العدد 5115"/ من ساحة المعركة" ، منظر  ومناضلة حركة الطبقة العاملة العالمية –روزا لوكسمبورغ ، كرادوفسي .ر: دارن  
، العدد 5113"  االدتصاد " ، "تراكم رأس المال " يان جيفولسكي، حول المضمون الحقيقي والقيم العلمية ل عمل روزا لوكسمبورغ : انظر 24

 (.باللغة البولندية)، 5/5113
25
  .111، ص 9119، مصدر ساب ، وارشو الج   الثالث. اإلحتكار،  ميشجانوفسي .م 



وهذه مالحظة هامة تغيب عن بال  ألن الذهب كان يستخدم كعملة االسميةاألجور الحقيقية مساوية لألجور 

بأنىه وبغىض النظىر عمىا إذا كانىت  مالأساالرفىي الكتىاب األول مىن  ماارك لقىد كتىب (. كثير من البىاحثين

ً  الصعاد  االحتياطجي  ، وأن وض  سلعة تبقىاألجور تنمو أو تنخفض، ف ن دو  العمل   .يظل سيئا

 

بىىأن إدخىىال نمىىو األجىىور  يعتقااد - (اااول سااوي ت)أثىىر يقتفاا  وهىىو  - (انوفسااي ميشج)ولكىىن إذا كىىان     

لىي   المقصىودإن  إذ .وأسوا  التصري ، ف نه يخطئ في ذلك التحقي يسهل دضية س التحفي الحقيقية الى 

فىي كتلىة  األجاور حصاةحىول أن الحديث يىدور ، بل (أم حقيقية اسمية:  الشينف  ) النمو المطل  لألجور 

 .المنتجةالسل  

 

"  تاراكم رأس الماال" التي كتبها للطبعة اإليطالية لى   المقدمةهذه القضية في  (اول سوي ت)لقد وض      

التراكم يعتمد  نمومرتبطان ببعضهما البعض بتلك الطريقة حيث  واالستهالكالتراكم " الى أن  أشارعندما 
ر أنها أخطأت عندما أكدت على أن منطى  غي. غ على ح لوكسمبورهنا كانت روزا . االستهالكعلى نمو 

، سىىىوا  مىىىن جانىىىب العمىىىال أم مىىىن جانىىىب االسىىىتهالكه بنمىىىو ال يسىىىمإعىىىاد  اإلنتىىىاج الموسىىى   خططىىىاتم
علىى أسىاس  –وفي الممارسة فى ن إعىاد  اإلنتىاج الموسى  تجلىب معهىا . الرأسماليين، أو كال الطبقتين سوية

 الطبقتىين ال كلتىان، ولي  هناك أ  سبب رصين للقبول بأن نمو دخول العمال، والرأسماليي -الناظمةسننها 
ولكن حيثما يجد ذلك مكانه ف نه مىن الممكىن . االستهالك( زياد ) تنف  أ  ج   من نمو الدخل على توسي  

"  غ حىول عىدم إمكانيىة التىراكم سىيطال بهىالوكسىمبورمتوسعاً، وأن موضوعة روزا  االستهالكأن يكون 
26
. 
  

القائلىة  األطروحةقصد بذلك نيمتلك ج أً من الحقيقة، و (ميشجانوفسي ) و (سوي ت)من  الشك أن كالً     

على  التأكيدغير أن يتعين .   في الحجوم المطلقةيتنمو إمكانية التحق لالستهالكبالنمو المطل   ارتباطابأنه 

 .ضية مشكلة التحقي يحل بعد د الفرد  اإلنتاجي وغير اإلنتاجي ال لالستهالكحقيقة أن النمو المطل  

 

الذ  كتبه بشىكل مشىترك مى  ) حوالي ثلث عمله الهام  خصصأمر سوي   الذ   االستغرا ومما يثير     

 (بىول بىىاران
27

فالفصىىل . الفىائض اإلدتصىىاد  امتصاااص، لقضىىية "االحتياارت رأس المااال " ، ونقصىد بىىه 

 امتصااص: بعنىوان  الراااع، والفصل والفائ   و الع وع نحو العم: ظهر تحت عنوان لهذا العمل  الثالث
) الرأسىىماليين  واسىىتثمارات اسىىتهالككمىىا يالحىىظ فىى ن و. الرأسااماليين واسااتثمارات اسااتهال : الفااائ 

 تياالي ، دضىية الخاام بحىث، فىي الفصىل ورغىم أنىه . تحىل بعىد القضىية ال( العمىال استهالك -ونضي  

 الساااعالالفىائض، ف نىه يبحىث، فىي الفصىل  صالمتصىاتظهر الحكومة كعامىل  السادسالبي ، وفي الفصل 

بحىد  يتايحولهذا ف نه إذا كان نمو الىدخول والنفقىات لكىال الطبقتىين . العسكر  واإلمبريالية الممتصة للفائض

؟ وبهىذا  امتصاصاهتظهار مشايفة الفاائ  الاذت يتعاين فيماا اعاد  ال فمن أين ا  ذاته إعاد  اإلنتاج الموس 

يحىى  لىىروزا  الفىىائض فىىي حىىين ال امتصىىاص   الحىى  فىىي أن يكتىىب حىىول المعنىىى لمىىاذا يكىىون لبىىول سىىوي

 .؟االشكاليةغ التفكير بهذه لوكسمبور

 

مشايفة ونقصىد بهىا  ال(ميشجانوفساي ) البروفسىور يتعل  نف  األمر باألطروحىة المقدمىة مىن طىرفو    

د  البولنىىد  االدتصىىا أثىىروهىىو يقتفىىي ، (ميشجانوفسااي )يثيىىر . يياار اإلنتاجيااة ونمااو الساايا  حالشاارائ

 ،للتحقيى  مصادراالكبىر ، التىي يمكىن أن تكىون  االبتكىاراتالىى موجىات  االنتبااه، (كاليتساي ) المعروف

التقنيىة  -إنها بالطب  فكر  صائبة، وعلى األخ  إنه في فتر  الثور  العمليىة . االستثماريةوباألخ  السل  

ب تضىخيم ال يجىغيىر أنىه . ات القطىاع األولأن تمثل مصدراً إضىافياً لتحقيى  منتجى لالبتكاراتحيث يمكن 

 :من بينها أسبا أهمية هذا العامل لعد  
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، والن  مأخوذ عن يوزي  XXVII- XXVIII، ص 5113تورينو، .  " تراكم رأس المال" مقدمة للطبعة اإليطالية ل  ، اول سوي ت: دارن  

 .323، مصدر ساب ، ص .......  ديةاألفكار اإلدتصازافادسكي،  
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 .والحقا 911ال ص الرأسمال االحتكار  :اول اارا ال اول سوي ت 



 .ال تشكل سو  ج   ضئيل فق  من اإلنتاج اإلجمالي االاتياراتأن :  أوال  

ينمىو اإلنتىاج بىوتير  . لي  فق  الطلىب ولكىن العىرض كىذلك االبتكارات توسع ،على المد  الطويل:  ثانيا  

علىى ) ث مباشىر  ال تسىتح، التىي االبتكىارات، وفي الواد  ف نه مىن الممكىن كىذلك نمىو االبتكاراتأكبر من 

، االبتكىاراتيجىب أن تنمىو بنتيجىة  االسىتهالكيةالمنتجات  كتفةوفي نهاية المطاف ف ن . نمو اإلنتاج( الفور

 .تحل المشكلة ، إذن، الاالبتكارات. بغض النظر عن نم  التقدم التقني

 

غ أشارت في عملها الى لوكسمبورروزا " بأن ، من دراساته المهمة ، في واحد (وفسي ميشجان)يؤكد     
"  االحتكاريةأكثر جوهرية في اإلمبريالية، كنظام عالمي للرأسمالية  وه ما

28
ومن وجهة النظر هىذه فى ن  .

بفىته )  تغلبقيىة العىالم وكفىال هىذا الجى   المسى اساتغاللمىن أجىل  االحتيارياةالصراع الداخف  لفرأسمالية 

الحىروب  تاأت ومىن هنىا . من العالم ضد اإلمبريالية، دد أصبه القضىية اإلدتصىادية األساسىية للعىالم (الغين

 .الكوارث واله ات اإلدتصادية والثوراتوكذا ر الوطني، التحرحروب واإلمبريالية، 

 

 (تىراكم رأس المىال)هن بأن التاريخ بر" بأن  لالستعتاإ قد قاده العمل،في هذا  ،ميشجانوفسكي فهمإن     
رأسىىىمالية الدولىىىة ) الىىىدولتي  - االحتكىىىار غ دىىىد أصىىىبه نظريىىىة لتىىىراكم رأس المىىىال لوكسىىىمبورلىىىروزا 

29"   (االحتكارية
" فمىن المعىروف أن  .غير مقبول أو غير مبرر بما فيه الكفايىة االفتراضويبدو أن هذا . 

غ لوكسىمبوروبىالرغم مىن أن روزا . لىدان البرجوازيىةينشغل أبداً بقضية النشاط اإلدتصىاد  للب ال" التراكم

وفىىي عمىىوم كتابهىىا هىىذا أو  نىىا،بعىىض الخصىىائ  المحىىدد  للنشىىاط اإلدتصىىاد  للىىدول ف ن ،وبىىذكا  الكشااف 

. " االحتيارية ةرأسمالية الدول" أو "  رأسمالية الدولة" نعثر على كلمات من طراز  ال ،كتاباتها األخر 

فىي سىنوات الحىرب العالميىة  ،تشكلت فيما بعىد االحتكاريةأن رأسمالية الدولة  إذ يرااةالولي  في ذلك أية 

االدتصىاد  لتركا النهائي، في سىاحة الحىرب، كانىت الحكومىات مضىطر   االنتصار تحقي وبهدف . األولى

المىوارد غيىر  وتوزياعالقىو  العاملىة الىى أهىم الفىروع،  وتوجياهالخامىات، والغىذا ،  وتاراكم، في دبضىتها

العالدىات بىين  تعظايم، هىذا إضىافة الىى االنتصىار فىي الحىربالكافية هنىاك حيىث تكىون ضىرورية لضىمان 

لحظااة تمثىىل  كانىىت (9191 - 9194) الحىىرب اإلمبرياليىىة وهنىىا يمكىىن القىىول بىىأن . العمىىل ورأس المىىال

 .المعاصر  االحتكاريةوتطور رأسمالية الدولة  النبثا  انعطافية

 

حىول نظريىىة  ،األخيىر ، باللغىة البولونيىة العقىىودمىن بىىين األعمىال التىي نشىرت، فىي  أ ام دما أن يبىدو     

 Tadeusz Kowalik) تااديوش كوفاليا )ن شك عمىل وغ هو بدلوكسمبورالتراكم واإلمبريالية لروزا 

 نظرية التراكم واإلمبريالية .روزا لوكسمبورغ :الموسوم 
30
الىى أن  هىذا الكاتىبالكتاب يشىير  مقدمةفي . 

 االستعتاإه يمكن هذا العمل ف ن  دفوإذا فهمنا جيداً . في هذا العمل التراكم  و الموضوع الوحيد لتأمالته

، "جديىد الدتصىاد اإل"  بمثابة األب الروحىي لى  غ كانتلوكسمبورعلى أن روزا  البر عةيريد  كوفالي  بأن

ى (كوفاليا )غيىر أن . كاليتساي  –كيع   ةنظريأ    اخاتالفو،  تالفروقاابىأن  فىي الودىت ذاتىه ر نفسىهيبص 

وال كبيىر  جىداً،  (كيعا )وبين "  الوردن الحمرا " الخ بين …  المتباينة وجهة النظر الطبقيةوالتصورات، 

م مكمىل للعمىل النظىر  الىذ  يعتبىر أهى (كاليتساي )فىي حىين نىر  أن . ن أل  مقاربة شكلية أن تلغيهىايمك

تلىك القضىايا التىي لىم تسىتط  مؤلفىة تىراكم رأس المىال  رطاو  الذ   ، حيث هوغلوكسمبورروزا نهضت به 

العمىىل، ومىىن مختلىى  التعليقىىات، وأغلبهىىا مشىىروع، يتىىيه  مضاامو أن ه يمكىىن اإلعتقىىاد بىىولهىىذا ف نىى. اهىىحل

 (كوفالي )الثاني لهذا العمل كما يؤكد ذلك  " البط " لي  هو  (كاليتسي )بأن  االستعتاإ
31
ولكنه األول،  ال

 .لبرهنة على ذلكل اوحانوس
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 .نف  المصدر الساا  
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 (.باللغة البولندية) در ساب  ، مصنظرية التراكم واإلمبريالية .روزا لوكسمبورغ،  تاديوش كوفالي  
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 .1ص  مصدر ساب  النظرية التراكم واإلمبريالية :روزا لوكسمبورغ، تاديوش كوفالي  



غ حىول لوكسمبورأ  نظرية روزا ) ن هذه النظرية القائلة بأ (كاليتسي )على كلمات  (كوفاليك) يستعد    

يمكن أن تكون مقبولة  ال(  .ص -ذلك الج   من فائض القيمة في الوس  غير الرأسمالي  تحقي ضرور  

تثمارات المحليىة أو مىن طىرف التصىدير مىن دبىل اإلسى"  االدخىارفجىو  "  تغطياةبالكامل، ولكىن ضىرور  

هنىا  ".النظريىة العامىة لكينى  " أكثر وضوحاً من أ  ودت مضى دبل ظهىور هنا بشكل أصبحت مطروحة 

وهىذا يتوضىه  .غ لي  فق  الى نظرية كاليتسكي، ولكن كذلك لنظرية كين لوكسمبورروزا " أبو  "  تكون

. كيعا مى  نظريىة تتماثىل  ،، فىي أهىم موضىوعاتهااليتساي كأن نظريىة  حقيقة االعتبارأخذنا بنظر  فيما لو

جاو  ): ورا  الكىوالي  هىو  اط  ثالاثبل هناك  ،ا العملفي هذ اطفين، إذن، لي  عندها سيكون لدينا هنا 

يمكىن القىول هىذه القضىية، بىل ل مقاربتىه أن كوفاليك لي  أصيالً في من هذه المالحظة ويبدو. (ميعارد كيع 

 .عسو ا  روجواأثر  يقتف إنه 

 

غ، ولكنىه لوكسىمبورروزا  نتااإعلى موضوعيته تجاه  يحافظ، بحدود الممكن، أن  (كوفالي ) سعىلقد     

روزا الىذين ي يفىون  نقاادمى   ساجاال   خىاضإنىه . هىذا مسىعاه فىي لم يعجح دائمااالوكما نالحظ،  ،رغم ذلكب

ويمكىن . عن الماركسىية تخف غ بورلوكسمعلى أن روزا  ،وبأ  ثمن الالبر عةالحقائ  والمنط ، من أجل 

 ثىركاألهىم واأل الجى   بأنىه " التاراكم " مىن الجا   الثالاثعنىدما يعتبىر هذا الرأ   للمر  أن يشاطره تماما

 علىىى أن بحىىث ودراسىىة يؤكاادعنىىدما  أيضىىانىىه علىىى حىى  كمىىا أ. فىىي هىىذا العمىىل، مىىن حيىىث المضىىمونثىىرا  

كىان  لكنىه مىن جهىة أخىر  ف نىهو. أصالته المميى   " اكمالتر" الشروط التاريخية لتطور الرأسمالية تعطي 

، تمثىل مىدخالً زائفىاً لهىذه القضية ف  تعاول تااريخ : من هذا العمل الموسوم  الج   الثان بأن  على دناعة

 .اإلشكالية

دعقعىة " عنىد أنه عن حقيقة  ،ما يبدوناجم، على  (كوفالي )إن عدم التقييم المحدد لهذا الج   من طرف     

علىى حى   االمقااا  هنىولك .غلوكسامبورروزا نفسه دائماً الى جانىب  (كوفالي )يجد  ، الكما يقال" السالل 

. نظرياة لتطاور الرأسامالية، بل هىي ليس  نظرية لألزمات اللوكسمبرغيةالتراكم  نظريةعلى أن  أكدحين 

غيىر أن القىارئ النبىه .  مىاتكانت مهيأ  إلهمال األسىعار واألز إنصاف، بأنها نروزا، وبدو يتهمغير أنه 

 ". التراكم" ، ومن بينها غلوكسمبورروزا في أعمال " اإلهمال " يعثر على مثل هذا لهذا العمل لن 

 

كلمىات  يقتاب إنىه : هىو التىالي  المطروحىة للظىواهر كوفالي بالنسبة لتناول  الممي ن وخالصة القول أ    

تنمىو  كلمىا كانىت األجىور أعلىى، وبىالعك  بمقىدار مىا الة دلىيالبطالى معىدل القائلة بأنه كلما كانروزاال فه  

 مستويات البطالة ف ن األجىور سىتنخفض
32
كاارل ، عمىل "الرأسامال" دىديم دىدم  التأكيادغيىر أن مثىل هىذا  .

 السياسىي مىارك  مى  نظريىة اإلدتصىاد سجاليتذكر الشك أن المر   .، واألعمال التي سبقتهاألهم مارك 

، والتىىي طبقىىاً لهىىا يوجىىد فىىي كىىل بلىىد وفىىي كىىل فتىىر  "مخصىى  األجىىور " وفىىة بىى  المعر Vulgar المبتىىذل

 ً . مخصىى  دائىىم ومحىىدد لألجىىور،  وإنىىه كلمىىا كانىىت األجىىور منخفضىىة كلمىىا كىىان مسىىتو  التشىىغيل مرتفعىىا

عنىدما تكىون األجىور علىى أدنىى  لهىا  وأن البطالىة سىتكون فىي أدنىى مسىت يفكر  هذه النظرية هى جو رو

متنىادض حيىث أنىه ، Absurd ، ال يمثىل سىو  مجىرد هىرا فىي الوادى  ،وهىذا. حيهمستو ، والعكى  صى

 .بالكامل م  التجربة العملية

 

تعىد واحىد  مىن ( ااالوا كريساتيا )وبمقابل ذلك يمكن القول أن مساهمة اإلدتصاد  الفرنسي المعىروف     

بقىرا   نادىد   ااالوافقىد دىام . غالمساهمات المهمة المعاصر  لقرا   الخطىاب اإلدتصىاد  لىروزا لوكسىمبور

وفي عمل مهم له . أبرز عناصره ومكوناته كاشفالهذا الخطاب، 
33

 رآخىااالواال كماا اي عاا فا  مياا  ، يشىير 

، مىن غبالنسبة لروزا لوكسمبور ال يخفو، لمسألة اإلمبريالية، الخط العظرت العامالى أن من  ذه الدراسةال 

" من  القسم األول والثان أن ب البد من التذكيرهة النظر هذه، ولكن إلثبات وج. ليعينم  خ   تماث  دمي 

، في نقاشىه، فىي ليعينللموضوعات الرئيسية المثار  من دبل  ادادن، الج   األول، هو " المال ستراكم رأ
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دون، دار إبن خل. ترجمة دادل دبد المهدت. واإلمبريالية الجديد  االحتكاريةالمرحلة . العالمي لياإلدتصاد الرأسما ال كريستيا  االوا: أنظر  

 .9111ال ايروت الطبعة األولى



كىل ذلىك فيمىا يتعلى  بمسىألة . الماركسايين الشارديين، أو م  الشعبيين الروس، سوا  م  5311 - 5313

 ة على أساس أنها مجال تحقي  النات  اإلجتماعي بشكل عام، ولفائض القيمة بشىكل خىاصالسو  الخارجي
34

  . 

  

 مسااألة اإلمبرياليااةغ، لوكسىىمبور روزا طرحىىت"  تااراكم رأس المااال" اإلدتصىىاد  األهىىم  دمفهااافىىي     

ولكىن هىذا  ،تتماثا المسىار النظىر   أسا ويبىدو مىن البدايىة، بىأن  .لتنادضات نمو اإلنتىاج الح ب عتبارها 

 القادادن العظرياة، ولىي  علىى مسىتو  مساتوى المساألة المطروحاةعلىى  إاليكون، في الحقيقة  التماثل ال

، عنىىد منادشىىته للشىىعبيين والماركسىىيين دااال  ليعااينففىىي حىىين . التىىي ينطلىى  منهىىا بحىىث مسىىألة اإلمبرياليىىة

، وذلىىك (الكتىىاب األول) ذاتهىىا  إدمفيااة اإلنتااامىىن  انطالقاااالنىىات  اإلجتمىىاعي،  مسااألة تحقياا الشىىرعيين، 

دمفية "  غ عند بحث المسألة منلوكسمبورروزا  تعطف النظر  لمسألة السو  الخارجية،  الترااطلتحقي  

  .طرحها للمسألة بأسلوببوضول كامل "  تعترف" ، وهي "  التداول

 

، وهىىل أن بوري الفوكسااموالمىىدخل  الفيعيعاا بىىين المىىدخل  االخااتالفهىىذا  ساابببىىالوا عىىن  يتسااا ل    

 .معهىا فىي هىذا المجىال ويتف ال تعتقد ذلك،  غلوكسمبور روزابأن ( بالوا) يجيبكانت خاطئة ؟  انطالقتها

 - (ليعين)التي يعترف بها  - الكبير ر  هذه المنظ   في حقيقة أن غبالوا م  لوكسمبور اتفاقفي  السببيكمن 

دمفية  اادتبار مادن دمفية اإلنتاإ ودمفية التداول وحالنقطة المتمي   للتحليل الماركسي، التي هي  تدر 

 يبقى الالقليل بالنسبة لشهرتها النظرية، ، االوابحسب النظر ،  خطأ اإال أن . الرأسمال  مشتركة ل نتاإ

مخططىات إعىاد  اإلنتىاج  ادتباار تهاامحاول فىيخطأهىا  يكمىن . تؤثر علىى الممارسىة السياسىية نتائ بدون 

، بكىل تأكيىد، غلوكسامبورروزا وتسىتطي  . لهىذه الوحىد  كعقطاة متميا ناإلجتمىاعي،  الموس  لىرأس المىال

وللوحىد  عمليىة اإلنتىاج والتىدا الممثفة بكونهاف هذه المخططات عر   أن مارك  نفسه ي   اثبات
35
 إال أن مىا. 

 الجديدن وحدن دمفية اإلنتاإ و دمفية التداولال خارإ المحدداتهو أن هذه المخططات، هي  الكاتبة تعساه

روزا ومن هنا يتأتى سو  الفهم لد  . التي تنتجها مخططات إعاد  اإلنتاج الموس  حسب ديالكتيكها الخاص

 .غلوكسمبور

 

روزا الىىذ  ددمتىىه  التحفياا علىىى أن ( كريسااتيا  اااالوا)وبىىرغم هىىذه المالحظىىات النقديىىة الهامىىة، يؤكىىد     

حيحة نظرياً، وهي المتعلقة بتحديىد تنادضىات نمى  مساهمة مرك ية ص "لهذه اإلشكالية يمثل  غلوكسمبور
اإلنتىىاج الرأسىىمالي، رغىىم ذلىىك المكىىان الخىىاطئ الىىذ  تىىرتب  بىىه، أو الطبيعىىة الخاطئىىة، ج ئيىىاً، للممارسىىة 

وتحىتفظ نظريىة اإلمبرياليىة بكىل أبعادهىا الصىحيحة، وذلىك عنىدما تعىال  مسىألة  ،السياسية الناتجة عن ذلك
"  رها النفي الخارجي لتنادضات نم  اإلنتاج الرأسماليطبيعة اإلمبريالية ب عتبا

36
.  

 

، اإلمبريالياةلظىاهر   غوروزا لوكسامبور (ليعاين)رائعة لتنىاول كىل مىن  مقاراةب جرا   (االوا) لقد دام    

روزا يشىير، فىي هىذا المجىال، الىى أن حيىث . بىين التنىاولين مختف  ووما ه مشتر ساعيا للكش  عما هو 

 ،نمى  اإلنتىاج الرأسىمالي اعياةالتنادضات الناتجىة عىن  تحفي أوال الى  تفجأ ،ليعينمثل  ، مثلهاغلوكسمبور

التعاق  القائم اين وهو  إالرئيسي،  تعاق لهذه التنادضات وذلك من خالل  العف بحيث تكون اإلمبريالية 

عىاد  اإلنتىاج علىى إ تاؤثرالتنادضىات التىي  حا ن أن يىأتي ال يمكوفي أعقاب ذلك،  .خف  و تحقي  الفائ 

إال مىىن خىىالل  -الىىذ  تنىىدرج فيىىه هىىذه التنادضىىات  الموقااعب عتبارهىىا  -الموسىى  لىىرأس المىىال اإلجتمىىاعي 

 .اإلنتاجيين األول والثاني القطاعينالتي تق  خارج القطاعات اإلنتاجية، أ  خارج  مجاالت التصري 

 

لرأسمالي، ب نشا  عالدات محدد  بىين البلىدان ضات بنية نم  اإلنتاج اداإلمبريالية، التي تلد من تنا تقوم    

الفائض الرأسمالي مأخوذاً على صىعيد  امتصاصالرأسمالية المتطور ، والبلدان األدل تطوراً، وذلك لتهيئ 
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العالم بين األمم الرأسمالية، ومن خىالل الناحيىة األخيىر   تقاسم، مما يقود الى السل  تبادلواحد، والذ  هو 

 : تعريفها لإلمبريالية غسمبورلوكروزا هذه تقدم 

ا  اإلمبريالية    التعبير السياس  لسيرورن التراكم الرأسمال  التا  تظهار االمعافساة ااين رأسامالي  " 
 ". األمم حول أخر المعاط  يير الرأسمالية الت  مازال  حرن

 

"  اكم رأس المىالتىر"  غلوكسامبورروزا الىذ  يتنىاول كتىاب مالحظاته بصدد النقاش ( االوا)يلخ  و    

 يدور بخصوص النقطتين التاليتين العقاشمشيرا الى أن هذا 
37
: 

التنادضات في مخططات إعاد  اإلنتاج الموسى  للرأسىمال  ادراإكيفية لالكاتبة  ددم ادراإ -

  .هذه المخططات تلك التنادضات تحدداإلجتماعي، بدون أن 

، ممىىا يثيىىر العديىىد مىىن مبرياليىىةللنمىىوذج التنافسىىي لتحديىىد مفهىىوم اإل اإلشااارن الضاامعية -

 .اإلشكاليات المنهجية المرتبطة بصياغة هذا المفهوم

 

التىي يقتفيهىا العمىل  مجااالت التصاري الىذ  يتعلى ، بمسىألة  السؤالرتنا األلمانية ببساطة منظ   وتيش     

روزا  لىذ  شىىيدتهاللبنىىا   وهنىا تبىىرز الحىدود النظريىة. االحتكاريىىةالىداخلي للنظىام عبىىر مرحلىة الرأسىمالية 

 جو ريشكل  ، وهذا مااالحتكاريةفيما يخ  الرأسمالية  استعتاجاتبعدم وصولها الى  وذلكال غلوكسمبور

لىم  " التاراكم" مؤلفىة ودىد نىت  عىن ذلىك، بىأن . حول مسألة اإلمبرياليىة ليعين واارا  و سوي تمساهمات 

 تعريا الجديىد ، مىن أجىل  الحيثيااتكافة عن النموذج التنافسي،  التخف من  انطالدا، تستخفصتستط  أن 

لكىن و. على تطور األمم التي تتعرض للعالدىات اإلمبرياليىة ثار اآوللسيطر ،  آلياتهااإلمبريالية، ومعرفة 

روزا  ددمتىهالىذ   البعاا  العظارتعلى ضرور  أن يؤخذ المر  باالعتبىار حقيقىة أن  االوابرغم ذلك، يؤكد 

 لتعمي  نظرية اإلمبرياليةيحمل بذاته الطري   غلوكسمبور
38
 . 

 

 في العديد من أعمالىه ال(سمير أمين)المفكر االدتصاد  المصر  المعروف  يبدوومن جهة أخر ،     
39
، 

الىذ  أطلىت منىه  ومساتوى التجريادللظاهر  اإلمبريالية  غلوكسمبور روزامتعاطفا م  التحليل الذ  ددمته 

 "التطاور الالمتيااف "ابىه ففىي كت. لصياغة نموذجها النظر  لهذه الظاهر 
40
 دبقرياةالىى أن  أماين يشىير 

 -حسىب التعبيىر األثيىر ألمىين  – بين المرك  والمحي  العالقاتأن  فهم غ تكمن في أنها لوكسمبورروزا 

الىذاتي لىنم  اإلنتىاج  باالشىتغالالخاصىة  اآلليىات، إذ لىي  المبحىوث هنىا أساس التاراكم البادائ على  تقوم

 . بين نم  اإلنتاج هذا وتشكيالت مختلفة العالقاتمقصود هو الرأسمالي، ولكن ال

 

فىائض  تحقيا ن فى  - ماارك  وليعاينبىرهن علىى ذلىك  ودد - نظرية نمط اإلنتاإ الرأسمال  وكما تبي ن    

من  مجادلةفي  تدخ فهي  غلوكسمبورروزا أما . ، مشكلة التطور المالئم لألرصد مشيفة نقدية يعدالقيمة 

 اطاار  نفسها فىي ال تضفهي . تطرل مشكلة من طبيعة أخر ، ألن اإلشكالية عندها مختلفةوطبيعة أخر  

: بىل تىدرس فىىي الوادى  مشىىكلة عمليىة أخىىر  ( الرأسىىمال: مىارك  إطىار كتىىاب ) نمى  اإلنتىاج الرأسىىمالي 

ل مىىىا دبىىى  األوسىىىاط تخل ىىى)  عالقاااات ااااين تشاااييالتالمشااايفة أ   لفرأسااامالية العاااالم  االنتشاااار مشااايفة

ولكنهىىا تىىدرس مشىىكلة ( إطىىار الرأسىىمال) فىىي إطىىار نمىى  اإلنتىىاج الرأسىىمالي  تقاا  الإنهىىا أ   (.لرأسىىماليةا

)  رأساامالية اجتمادياةمشايفة العالقاات ااين تشاييالت ، مشايفة التوساع العاالم  لفرأسااماليةأخىر ، هىي 

(. ل الرأسىماليةدبىمىا األوسىاط  كتلى)  ومشيفة تحول  ذه التشاييالت( تشكيالت المرك  وتشكيالت المحي 

السىو   تعميا عىن طريى   دمفية ادادن اإلنتاإ الموساعغ أن هناك، في موازا  لوكسمبورروزا  ع اي  لقد 

الىىدائم بىىين  تجاااوز التعاااق وهكىىذا يىىتم ب سىىتمرار . دمفيااة تااراكم ااادائ الداخليىىة لىىنم  اإلنتىىاج الرأسىىمالي، 
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نىىادض األساسىىي لىىنم  اإلنتىىاج الرأسىىمالي،عن والعىىاك  للت االسااتهال والقىىدر  علىىى  اإلنتاااإالقىىدر  علىىى 

 نفسىهفىي الودىت  التوساع الخاارج وعن طريى  ( الرأسمالية المحصنة) السو  الداخلية  تعمي طري  
41
 .

أن هنىاك عمليىة معاصىر  مىن  عا اي  لكونها دد  غلوكسمبورروزا الى  الفض يعود ال (سمير أمين)بحسب و

لعملية إعاد  اإلنتىاج الموسى  بتعميى  السىو  داخىل نمى   مواز  كانت مستمر  بشكل  دمفيات التراكم األول 

، الىذ  هىو االسىتهالكالىدائم بىين الطادىة علىى اإلنتىاج والطادىة علىى  التعاق هكذا ف ن . اإلنتاج الرأسمالي

السىو  فىي  تعميا عىن طريى   تجااوزهللتنىادض الجىوهر  لىنم  اإلنتىاج الرأسىمالي، يصىار الىى  انعياس

هذا التنادض الدائم، الذ  يتجاوز ب ستمرار، هو كذلك  .في الخارج وانتشارها" خالصة  رأسمالية" الداخل 

بفائض متعاظم مىن رؤوس األمىوال فىي نفى  الودىت الىذ  تتمركى  فيىه  ،إذن ،يتجفىفهو . مظمتعا تعاق 

يطىرل  (أماين سامير)ولكىن . الردابة على رؤوس األموال هذه، وتمتد السو  الرأسىمالية الىى العىالم بأسىره

يمكىن تحقيقىه  القيمىة الفىائض على أن  البر ا  أن وقوامهامهمة، ولكنها يمكن أن تثير نقاشا جديا،  قضية

فإدادن اإلنتاإ الموسعال مميعة ادو  األوساط الرأسماليةال دفاى : بدون المجال الخارجي ، برهان خاطئ 

والحال أن . نفسه االستثمارد اواسطة أ  المجال الخارج ال الذت لم يين موجودا ال قد أوجد فيما اع ادتبار

نم  اإلنتىاج الرأسىمالي ألن يصىبه الىنم  الوحيىد عنىدما يكىون مبنيىاً علىى  اتجاههذه المسألة جوهرية لفهم 

 السو  الداخلية
42
. 

 

علىىى خطىىى  ففىىي الودىىت الىىذ  نىىراه يسىىير. رآخىىمقاربىىة مىىن نىىوع  (رات)لفمفياار االفريقاا  غيىىر أن     

 التوساعمتأصىل نحىو  داخفا  نا وععلىى  معطوياةعلى أن الرأسمالية كانت بذاتها  التأكيدفي  غلوكسمبور

لماا ا تقادم  : ، ف نه يطرل سىؤاال محىددا ل الرأسمالية التي نشأت في رحمهاما دبعلى حساب المجتمعات 

؟ إذا كىان للرأسىمالية بحىد ذاتهىا التىأثير نفسىه فىي كىل  حاذو ا ومعاط  ف  حاين أ  معااط  أخارى لام تحاذ

  ماا قبااألنمااط مىن التمفصىل، أ  فىي  رخىاآلفي النص   االختالفأو  الفرقعلى  العثورن، فالبد من مكا

 روزا (را ) يعتقاادهنىىا (. غلوكسىىمبوركمىىا تقىىول ) التىىي هىىي أدا  وتربىىة التطىىور الرأسىىمالي  الرأساامالية

 "ويقول هنا أن  .والً جد لهذه األنماط تنا الداخفية اآللياتفي تناول  أخفق  –باعتقاده  -ألنهاغ لوكسمبور

اليابىان، بىدت  باستثنا حيث خلفت النظام اإلدطاعي، في حين أن البلدان غير الغربية،  ازدهرتالرأسمالية 
43 " جوما زالت تبدو أوساطاً ملعونة وبائسة فيما يخ  تطور العالدات الرأسمالية في اإلنتا

.  

 

روزا لتىىاريخ تطىىور الرأسىىمالية مىىن جهىىة وروايىىة  (رات)بىىين روايىىة  أوجااه الشاابه ونقاااط الخااالفإن     

 توسااعفىىي عمليىىة  دور القهاارعلىىى  يؤكاادفكالهمىىا . للتىىاريخ نفسىىه مىىن جهىىة أخىىر  واضىىحة غلوكساامبور

القهىر والعنى  فىي اإلنتقىال مىن اإلدطىاع الىى  دور  بحد  بىين يمي   (رات)عالدات اإلنتاج الرأسمالية، ولكن 

، وبىين دورهمىا فىي (رسىان مىن دبىل الطبقىة اإلدطاعيىة الحاكمىة نفسىهاحيث القهر والعن  يما) الرأسمالية 

إدتصىاد طبيعىي  تحويا بىين   يمي اكمىا (. يتم فيها القهىر بأيىد  أنىاس مىن الخىارج) أخر   انتقاليةدمفيات 

ة بىه ألن ينطىو  علىى أ  دهىر أو عنى ، علىى ال حاجىوهىو نظىام ) معين الى نظام يقوم على إنتاج السىل  

( المحدود الىذ  يحتاجىه رأس المىال لتوليىد تجىار  خارجيىة مربحىة السلعيسيخ داعد  اإلنتاج األدل لد  تر

 .عالدات اإلنتاج من خالل خل  بروليتاريا تحوي وبين 

 

( ليشاا  كوالكوفسااي ) البولنىىد  ومىن جانىىب اخىىر فى ن    
44
عنىىدما  أخطااأتغ لوكسىىمبورروزا يىر  أن  ، 

 اااارازأخىر  يفتىىرض نموذجهىا وبكلمىىات . األرضىية  الرأسىمالية نظامىىاً عالميىاً يضىىم عمىوم الكىىر ادتبارت

التطىور أن  (كوالكوفساي ) ويعتقد. " العالم الثالث" يسمى بالعالم رفي  التطور و بين ما تالفروقامختل  

نظريىىة التىىراكم  تفتاارض ،فعلىىى الصىىعيد اإلجتمىىاعي. مىى  المنطلقىىات أعىىاله يتعااارضاإلدتصىىاد  الفعلىىي 

تىر  الطبقىات، حتىى تلىك اللحظىة، التىي سىيكون فيهىا المجتمى  الرأسىمالي لبل ن دااترغية وجود واللوكسمب
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، ذلك (كوالكوفسي )لم تتم البرهنة عليها، حسب  الفرضية/العبو نوهذه . ن وعمالرأسمالييمؤلفاً فق  من 

أن الحصة النسبية للطبقة العاملة، بالقياس الى مجموع السىكان، تمتىاز بنى وع متنىاد ، فىي " ألنه يالحظ 
ن يالحىظ أن حصىة السىكان المىؤلفين مىن الشىغيلة المحسىوبين مىن طىرف مىارك  الىى القطاعىات غيىر حي

 " دىىىد تنامىىىت بشىىىكل ملحىىىوظ (الخىىىدمات، التجىىىار ، التربيىىىة، اإلدار ) اإلنتاجيىىىة
45
لىىىروزا  الخطاااأ الثالاااث .

افة لىذلك وإضى. للطبقىة العاملىة افيرن اإلمالق المطفا  القبوليقوم على ، كوالكوفسي ، حسب غلوكسمبور

على  التأكيد، البد من التباسمنعاً أل  . الدولة في عمليات التراكم تدخ الفكر  القائلة ب مكانية  ترف ف نها 

غيىر أن السىجال مى  هىذه  .مباررن جميعهااليسا  ، التي ع رضت هنىا بتكثيى ، (كوالكوفسي ) اتهاماتأن 

وسىيتطلب ذلىك ( نظرياة اإلمبريالياة: أنظىر )مىن التحديىدات السىابقة العديىد  اداادن طارحيتطلب  االتهامات

واحىد مىن أكثىر الىى مالحظىات  سنشير هناومقابل ذلك . لذلك سنتخلى عن ذلك ،حي اً كبيراً لي  ممكناً هنا

تراكم رأس " ل   الرئيسية الفيرنعن  دافع الذ  (جيفولسي )وهو  غلوكسمبوردراية بفكر روزا  الباحثين
 ." المال

 

التعىىرف علىىى ( 5)" : يمىىا يلىىعلىىى  تقااومغ لوكسىىمبورعمىىل روزا  قيمااةعلىىى أن  (جيفولسااي )كىىد أ    
طرل هذه القضىية والتفكيىر بهىا، ( 2)اإلمكانية والحاجة الى إكمال نظرية إعاد  اإلنتاج الموس  الماركسية 

ب دخىال دضىية الخىاص  للنمىوذجالبنىا  الطليعىي  (3)الدورية للرأسمالية  األزماتبغض النظر عن إشكالية 
 اإلشىىار  الىىى الميىىل أو النىى وع( 2)الطلىىب الفعىىال الىىى النظريىىة العامىىة إلعىىاد  اإلنتىىاج الرأسىىمالي الموسىى  

علىىى األسىىوا  الخارجيىىة كعنصىىر مقىىرر علىىى المىىد   االعتمىىادفىىي الرأسىىمالية الىىى الركىىود وكىىذلك  الكىىامن
لي فىي تطىور الرأسىمالية، تبيىان الىدور المهىم للوسى  غيىر الرأسىما( 1) البعيد، كعامل مقرر ومحف  للنمىو 
لدور اإلدتصاد  الجديد للدولة البرجوازيىة وكشىفها عىن اتوضيه ( 2) وكذلك التفسير الصحيه لهذا الدور 

وال . العسكر  كشكل جديد لحل الصعوبات التي تواجه عملية إعىاد  اإلنتىاج الموسى  مىن طىرف الرأسىمالية
الكاتىب  افيهى يتضاامنالمالحظىات السىابقة والتىي  إن . 46 ن الشك في أن تلك األطروحات كانت صائبةيمك

ن فىى لهىىذا   .(كوالكوفسااي )األطروحىىات التىىي صىىاغها  بوضىىول تاادح إنمىىا  غلوكساامبورروزا مىى  

كىان، مىن وجهىة " عمىاٌل خاطئىاٌ "  تاراكم رأس الماال"  اعتبىارعلى ح  حين يؤكد علىى أن  (جيفولسي )
" النظر العملية، بمثابة سو  فهم مكل  

47
. 

 

 اخلتامية االستنتاجات واملالحظاتبعض 

 التاريخيىة الملموسىة الظىروف خففياةكل عمل علمي إستنادا على وإنطالدىا مىن  تقييمالشك أنه يتوجب     

مىن  .التاريخيىة/جتماعيىةويتعلى  األمىر علىى وجىه الخصىوص بأعمىال مىن حقىل العلىوم اال. التي ك تب فيهىا

نىذاك كىان آالماركسىي داخىل أوسىاط اإلشىتراكيين الىديمقراطيين األلمىان  العقااشالمفيد اإلشار  هنا الى أن 

إدتصىىاديا مقترنىىا بىىالتطور الهائىىل للقىىو  المنتجىىة فىىي هىىذا البلىىد، فىىي حينىىه، متمىىثال بتطىىور /نقاشىىا سياسىىيا

وأثرها في تطور  والتمرك  الترك  على جدول األعمال إشكالية طرلالكارتالت والتروستات، األمر الذ  

مىا إذا كانىت الكىارتالت  معرفىةعلى جدول األعمال مسىألة  ط رحتوإرتباطا بذلك . نم  اإلنتاج الرأسمالي

اإلجابة  معرفةنظرية صرفة فق ، بل إن  اإلشكاليةولم تكن هذه . األزمات أم تخفضها ظاهر  حد من  ت يد

. بتحديد نوع اإلستراتيجية السياسية المالئمىة لتلىك المرحلىة تسمهسالصحيحة على أسئلتها الملموسة كانت 

. فىي أوسىاط اإلشىتراكية الديمقراطيىة األلمانيىة دار الصراع سىاخناعلى خلفية اإلجابة على هذه اإلشكالية و

 فااتحنحىىو طريىى  البرلمانيىىة والتحىىال  مىى  البرجوازيىىة بهىىدف  الخااط العظاارت لبرنشااتاينإتجىىه  ناحيىىةفمىىن 

للطريى   األسااس البروليتاارتعىن  دافعا  روزا لوكسامبورغفىي حىين سلمي نحىو اإلشىتراكية، الطري  ال

ك تىب فىي تلىك اللحظىة التاريخيىة التىي  " تاراكم رأس الماال: " ومن جهة أخىر  فى ن أهىم أعمالهىا. الثور 

                                                 
45
 .11ال ص المصدر الساب  
46
ال مصدر  9ال العدد 9111" /اإلقتصادت "  الغلروزا لوكسمبور" تراكم رأس المال " ضمون الفعلي والقيمة العلمية ل  حول المجيفولسي ال .ت 

 .911 – 915ساا ال ص 
 
47

 .911المصدر الساب ، ص 

 



التطىىور لىىك ذ انتهااىفقىىد  .تطااورا  رأسااماليا سافميا  طوياا  الماادى نساابيا  فيهىىا أوربىىا وأمريكىىا الشىىمالية  أنها 

 الركاود، كماركسية ثورية، أدلقها غلوكسمبورواالعسبة لروزا . عاصفة حرب عالمية ضروس نُذُرُ وحلت 

ورا   منىىاورات" واللعىب البرلمانيىة  معاا و الىذ  كىان سىائداً فىي أكبىىر األحى اب اإلشىتراكية فىي الغىىرب،

الجماهيريىة للطبقىة  الىى النضىاالتالدعو  ب، "المياه الراكد  تحريك"محاوالتها  ادأتهكذا إذن . "الكوالي 

لم تع  نتائ   رغم اهميتها الدعاية المضاد  للحربوأدوات الكفال البرلمانية،  استخدامفقد تبين أن . العاملة

علىى أيىة و. كبير ، أ  أن إعداد الطبقة العاملة لفتر  العاصفة التي ستحل الحقىاً لىم يجلىب النتىائ  المنتظىر 

على الجماهير العماليىة فىي  الغلوكسمبورروزا  نشاطبفضل  ،(9116) ة األولىالثور  الروسي رتأث   ،حال

المطلوبىة، مىن هىذا  االسىتنتاجاتلم تسىتخل   (وبقية اإلشتراكية الديمقراطية) SPDغير أن دياد  ألمانيا، 

غ حي اً معتبىراً مىن لوكسمبورلتجارب الثور  الروسية األولى التي خصصت لها  التروي إن . الحدث الهام

وبعد مىوت كىل . بصمت مريب وعدم رضى جواه هذه الثور ،  انهيارد ما بعالودت والقو ، في سنوات 

" غ بمثابة شخ  خطير و لوكسمبورروزا  SPDدياد   اعتبرت ال(سعجر)ال (ايب )، (كارل ليبعيخ ) :من

 ،رور الودىتوبمى .الىخ مىن النعىوت الكثيىر ...للثور  الروسىية وحاملىة لتكتيىك خطيىر فىي عوادبىه  " دميفة

 ،Neue Zietعلى سبيل المثال ف ن هيئة تحريىرف. اآلخرتخسر المنابر واحداً بعد  غلوكسمبورروزا بدأت 

مىىة بالنسىىبة لهىىم، أغلقىىت أبوابهىىا بوجىىه روزا عنىىدما عديىىدون د   أعتبرهىىاالتىىي و، SPD لااـالمجلىىة النظريىىة 

مىىن الصىىح  التابعىىة  يىىدالعدكمىىا وضىىعت . عضىىواً فىىي مجلىى  تحريرهىىا تكىىونأن  راودتهىىا الرغبىىة فىىي

عندما كانت تريد  غلوكسمبورروزا الديمقراطية األلمانية العديد من العراديل والصعوبات أمام  لالشتراكية

داخىل الحى ب  نتعشا اوإضىافة لىذلك فقىد . نىذاكآالتعبير عن وجهات نظرها بصدد دضايا النضال المثىار  

مىىت الىىى ذلىىك ماكنىىة الدولىىة األلمانيىىة الرهيبىىة نظاوفىىي مؤتمراتىىه موجىىات نقىىد وتعنيىى  حىىاد  ضىىد روزا، و

 .وجهازها الذ  حكم عليها بالسجن لقا  خطاباتها التي كانت تلقيها

وبالنسبة لمناضلة من . كتابة أهم عمل نظر  بالنسبة لها غلوكسمبورروزا في مثل هذه األوضاع بدأت     

 .لنشاط النظر بين النشاط السياسي الثور  واحواج  لم تكن هناك أية  هاطراز

 

ألسىىباب  نظاارتتفسااير محصىىورا بتقىىديم لىىم يكىىن "  تىىراكم رأس المىىال"   اادف والبىىد مىىن التىىذكير بىىأن    

 اداداد البروليتارياا إلىى، بل كان يهدف كذلك، وهو األهىم، فحسب ضرور  فتر  جديد  للحروب والثورات

 االنتهىاز خيانىة الجنىال "ام إمكانيىة أمى التحصانالىى  ، إذن،يىدعو"  التاراكم" كىان . لهذه المرحلة الجديىد 

 النضىال النتصىارالظروف المالئمىة موضىوعياً  كش تهدف الى  روزا، وكانت " الديمقراطية لالشتراكية

مختفا   احتادامتطور الرأسمالية سيقود حتما  الاى أن  نتيجة مفاد اغ الى لوكسمبور توصف لقد . الثور 

إذا  االشىتراكي االنعطاافأمىا  :امكانية تبلور خيارين كبيرين همىاالتالي بو التعاقضات الداخفية والخارجيةال

ديكتاتوريىىة رجعيىة متطرفىىة، إذا  انبثااقعلىى السىىلطة، أو  لالسىتيال صىار العامىل الىىذاتي جىاه اً وناضىىجاً 

 .االنتصارظهر أن البروليتاريا غير دادر  على 

 

لي   عا  مان أنه دوامها  افيرنتتمثل  غلوكسمبورروزا المرك ية لعمل األطروحات  إحد  ودد كانت    

تم صىياغة هىذه الفكىر  علىى و. ظ  اإلمبرياليةطويل المد ، في  هدو و نحو الرأسمالية السفمية  انعطاف

النمىو اإلدتصىاد ، أ   كابحودد داد هىذا السىق  الىى . " الحدود اإلقتصادية لفرأسمالية" تأمالتها  ل   خففية

ومىن وجهىة النظىر هىذه، . النس  الرأسمالي واشتغالالطبقي النهوض يتيه  ، الذ  الالركود اإلقتصادتالى 

لىي  فقىى   ودفا  اكتشا ألبحىاث مىارك ، الىىذ   (اسىتكماال)  تواصااال  غ يمثىل لوكسىمبورروزا  دما فى ن 

 .انهيارها قوانينالرأسمالية، ولكن كذلك  وتطور انبثاققوانين 

 

مى  أ  مىن الجنىال اليمينىي  سجاال  غ، لوكسمبورروزا  الرأسمالية، حسب تصور انهيار نظريةولم تكن     

 الرأسىمالية ودىدرتها القىاهر  خفاودضد أولئك الىذين أعلنىوا  موجهةفي الحركة العمالية المنظمة، بل كانت 

، ولىذلك (اااور)و ال ( ففردنا،)وال (كاوتساي )و ال (ارنشاتاين)وهكذا دىرأ عملهىا كىل مىن . على االستمرار

لىىم يكىىن  نىىذاك،آاشىىتراكي ديمقراطىىي، ومىىن المحتمىىل أن أ  عمىىل نظىىر  . ر الكثيىى اعتراضىىاتهمأثىىارت 

 .وهجمات كهذه النتقاداتموضوعاً 



 

بىىدون  ،غلوكسىىمبوراألساسىىية لمختلىى  األعمىىال النظريىىة لىىروزا  الخصااائصوالشىىك أن واحىىد  مىىن     

دور أ  الطبقىة العاملىة،  لنضىالالنشي  وعلى الدور الفعال  تأكيد ا الدائماتتمثل كانت، كما نعلم،  استثنا ،

 تعمياة تىر  فىي دضىية ، وكانتالبروليتاريالتحفي  الوعي الطبقي  تهدفوكانت كل أبحاثها . العام  الذات 

 .النهائي للبروليتاريا لالنتصارالرئيسية  الضمانةالطبقة،  هذه وعي

 

"  يعاارض"  سىياركم" األسىباب، ف نىه خىالل تلىك السىنوات لىم يكىن هنىاك أ   تعددوبغض النظر عن     

. الماركسىية " الدويما" فق  الذين هاجموا هذه  " التحريفيو "  وحدهم ، بل"الحتمي للرأسمالية  االنهيار

الكاتبىة، فىي هىىذا  ار عا إذ . كىان ذا أهميىىة كبيىر "  تاراكم رأس الماال" وفىي مثىل  هىذا الوضى  فىى ن نشىر 

 تحضاير ضرور  كان يعنياألمر الذ  ، الثورنو ،الحرو والعميقة،  فترن األزماتالعمل، على أنه ستحل 

 اساتخدامروزا علىى ضىرور   ار عا  ،وعبىره ،لهىذا التشىخي  واساتعادا. البروليتاريا لمواجهىة كىل ذلىك

غ وال أ  لوكسىمبورومن الطبيعي اإلشار  الىى أنىه ال روزا . "تيتي  البرلمانية " خر، ولي  فق  آتكتيك 

 .لتنبؤ بالتطور الالح  لألحداث، وخصوصاً في تفاصيلهابقادر على اكان  خرآمنظر ماركسي 

 

اإلمبريالياة ساتقود حتماا  الاى كارثاة  بصىواب بىأن و نىذاك،آ، المنظىرين الماركسىيينالعديىد مىن  تعباألقد     

 يعتقىدون هىؤال  وكىان. والحقاً الى حروب تالية، أكثىر بربريىة وتدميريىة حر  دالمية تتخذ شي مرودة 

، بحلىول الثىور  بهىذه الدرجىة أم تلىك ساتعج التنادضات الرأسىمالية، وإنهىا  احتدامالى  ستؤدتبأن الحرب 

ودىىد . " حار  مضااادن لفحار " خىىوض ل وتحضىيرها سااعوا لتعبئاة البروليتاريااااإلشىتراكية، ولهىىذا  فى نهم 

  الحر مجرىيكفي أن نذكر هنا . ن الثوريينالماركسييغ وبقية المنظرين لوكسمبورتنبؤات روزا  تحقق 

ت دد حل   " التراكم" مؤلفة التي تحدثت عنها  "فتر  الكوارث " ، حيث الحظنا أن العالمية األولى ونتائجها

 ً ثور  أكتىوبر لىم  انتصارأن  إالالثور  اإلشتراكية في بلد واحد،  انتصارلم تتود   هاوعلى الرغم من أن. حقا

 .يفاجئها

 

لىروزا  السياسا  العشااطبىين  دالقاة وثيقاةعلىى  العثاور الساب  القول بأنه يمكىنالمكث  يتيه العرض     

 مقارباتهىاأعمالهىا النظريىة، وإن  اتجااه يحاددالثىور   العشااطلقد كان . أدمالها العظريةغ وبين لوكسمبور

نىر  وهكىذا ف نىه لىي  عرضىياً أن . في المعارك السياسية الحاسمة اتخذتهالمود ، الذ   ف دف  النظرية دد 

دىد وجىدت و( ثىور  أكتىوبر انىدالعالحىرب،  انىدالع) وحسماً  توترا  اللحظات أشد ، وفي  " التراكم" مؤلفة 

د عليه كل اليسار الثور   ج  ، وبىالرغم مىن كىل " التاراكم" وهكذا فى ن . نذاكآنفسها في نف  المود  الذ  و 

ً ثوريا   دمال  ، كان احتواهاالتي  لاللتباسوالموضودات المثيرن  أخطائه ً  ، سىوا  موضىوعيا وحتىى . أم ذاتيىا

فىي نفى  الخنىد ، مىن نفى  صىفوف رفىا  بىين  ساجاال  كىان  ومع البالشفة الاروس( مارك )م   سجالها

. كماركسىية ثوريىة تتصارف، كانىت روزا " التاراكم" وفي كىل أعمالهىا، وخصوصىاً فىي . الطليعة الثورية

الى  ترجمته، ولكنه وجد من المفيد "  التراكم" لم يتف  م   ،، وكما رأينا في حينه(ليعين)ولهذا السبب ف ن 

 سابارتاكوس (ارناام ) االتفاورمأن  ليعايناعتبىر وهكذا . نشر كل أعمالهادعى الى كل لغات العالم، و
48
 ،

 .، يمكن أن يكون سوية م  موضوعاته أساساً إيديولوجياً لألممية الشيوعيةغلوكسمبورروزا المكتوب بيد 

 

الرأسامالية " ى بى  مىا يسىمهىي موضىوعة  " التاراكم" كىار الرئيسىية لى  مىن األف واحادنوكما نعلم، فى ن     

هىذا إضىافة الىى . يمكىن أن يوجىد وأن يشىتغل بصىور  طبيعيىة عىالمي وحيىد ال ادتصاد كنظام "  الصافية

( حيى )  وكميا للخامات، وللعمالة الرخيصة،  اً مهم جد كمصدرواس   وسط يير رأسمال  وجود ضرورن

 اسىىتغاللهادا علىىى اكمىىا أن الرأسىىمالية ال تعىىيإ فقىى  إعتمىى. ال وأسىىوا  التصىىري لتىىوطين رؤوس األمىىو

 ." العالم الثالث" إدتصاد بلدان  تدمر - واالدتصاد تفودها السياسي  تستغ وهي  -لطبقتها العاملة، ولكنها 
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تىدخل فىي  ، التىيادتصىاديافىي عمليىة تطىور البلىدان المتخلفىة  مراحا  ثاال غ لوكسمبورلقد رأت روزا     

 : عالدة م  البلدان رفيعة التطور

فىىي تلىىك القطاعىىات التىىي يوجىىد فيهىىا، وهىىذه  اتحطاايم اإلقتصاااد الطبيعاا ، وتتمثىىل المرحفااة األولااى -

 .بمرحلة التراكم البدائي لرأس المال مارك المرحلة تنتمي الى التطور الذ  سماه 

 

المنافسىة، : مى  دوانينىه اإلدتصىادية  طالبساي ادخاال اإلنتااإ السافع ، وتعتمىد علىى المرحفة الثانية -

تقوم الرأسىمالية المتسىلحة بأحىدث . صراع الجمي  ضد الجمي ، دمار البعض وثرا  البعض األخر

مىا على أنماط اإلنتاج السلعي البسي ، بتدمير هذه األنماط بكل  ادتصادياالتكنيك والتي تمتلك تفوداً 

 .ه ذلك من معانا  لماليين البشريحمل

 

 . اسيطرن تامة لفرأسمالية، وتتمثل فة الثالثةالمرح -

 

 

غ علىى أن الكولونياليىة توجىد منىذ نشىو  الرأسىمالية، وطبقىاً لىذلك فى ن لوكسىمبورروزا  اعا  نقااد أكد    

ليست مرحلة مستقلة بحد ذاتها من مراحىل  ، لي  شيئاً جديداً،غلوكسمبورروزا ، بحسب تناول اإلمبريالية

ً . الرأسمالية  ،غلوكسىمبورروزا  نمىوذجفىي  بشىكل مبىالغ فيىه، التركيا ن للمر  أن يالحظ أنه يىتم يمك طبعا

ورغىم مىرور عشىرات السىنين علىى . " العىالم الثالىث" للتحوالت الرأسمالية في بلدان  الوتيرن العاليةعلى 

للجىى   األعظىىم مىىن المسىىتعمرات  ونىىاج   ملحوظىىة " رساامفة" نالحىىظ  ال"  تىىراكم رأس المىىال" صىىدور 

تمتلك عمومىاً أ  إمكانيىة  القضية يقوم على أن معظم هذه البلدان ال جو رغير أن . قديمة والبلدان التابعةال

القىو  المتنفىذ  فىي  التي تفرضهااآلليات  حبي  دماط" التطور"فطالما بقي هذا  الناض  للتطور الرأسمالي

 .المراك  االمبريالية

 

الكثيىر مىن ولكىن . عملية التراكم الرأسمالية الناضجة، كما تشمل كذلك البلدان المتأخر  في النمىو تشم     

وكان ذلك أمىراً . لتناولها للرأسمالية رفيعة التطور عليها نقدهمسهام غ رك وا لوكسمبورنظرية روزا  نقاد

رأس المىىال كشىىرط لوجودهىىا أو لظهورهىىا،  تصااديرخاطئىىاً وأحىىاد  الجانىىب، حيىىث اإلمبرياليىىة تتطلىىب 

تمثىل البلىدان . كىذلك منىاط  ثريىة بالخامىات الضىرورية إلبقىا  الجهىاز اإلنتىاجي فىي حركىة دائبىة وتتطفب

الرأسىىمالي  النسىى  يؤلفااا  مىىاهفلىىذات الوادىى  اإلمبريىىالي،  متاارااطين جاا أينلىىدان المتخلفىىة والب المتقدمىىة

اإلدتصىىادية  الساايروراتيمكىىن أن تنحصىىر فىىي بحىىث  ولهىىذا فىى ن نظريىىة اإلمبرياليىىة ال. لإلدتصىىاد العىىالمي

وعنىىد بحىىث  البلىىدان الضىىعيفة التطىىور، االعتبىىارإن األخىىذ بنظىىر . فىىي العىىالم المتطىىور( الناشىىئة)الحادثىىة 

 تيمنعملها  أ ميةإن  .غلوكسمبوريمثل مساهمة ثمينة لروزا  ، وهو مااستثنائيةاإلمبريالية، يتمت  بأهمية 

 .التحليل النظر  للرأسمالية فيهذه البلدان  أول من أدرإ في أنها

 

د مىىن العديىى بىىالرغم مىىنإليهىىا مىىن خىىالل المالحظىىات السىىابقة هىىي أنىىه  التوصاا التىىي يمكىىن والخالصااة     

وعلىى وجىه الخصىوص  الف  العديد من ادمالها غروزا لوكسمبورالمثير  للجدل التي صاغتها  التعميمات

 يرسممنه،  القسم التاريخ ، إال أن هذا العمل ، وخصوصا " تراكم رأس المال" في عملها النظر  األهم 

وي عىد بىدون مبالغىة واحىدا مىن ة، لوحة دديقة وواضحة لتطور النظام الرأسمالي في البلدان األوربية المتقدم

وفىي دراسىة هامىة للمفكىر االدتصىاد  العرادىي المعىروف . كتىب فىي التىاريخ اإلدتصىاد  المعاصىر ماأهم 

 لألجى ا  التاريخيىة مىن ماةاضاافة قي   مىن هىذا العمىل الجا   التااريخ أعتبىر األستا  اارا يم كبةال  الراحل

 (مالرأسال)  عمل مارك  األهم
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التي خرجت بها المؤلفة من تحليلهىا ( السياسية)  تعتاجاتاالسكما أن . 

 الطبقىة العاملىة الدوليىة ضىد النظىام الرأسىمالي، الىذ  ال ثاورن: بالغة الثوريىة  استعتاجاتللرأسمالية كانت 
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" مجفة . هل التجار  الخارجية شرط مسب  للتراكم الرأسمالي. مارك " رأسمال " هنر  دني وموضوعة عدم إكتمال اارا يم كبةال : قار   

 .ال مصدر ساا " اإلقتصادت



السياسىية والعسىكرية التىي سىتعجل بسىقوطه  واالنقالبىات، والكىوارث أوال  يتطور إال عبىر أزماتىه الدوريىة 

 االسىىتنتاجاتومىىن المعىىروف أن تلىىك . بحكىىم تنادضىىاته الداخليىىة( الىىذاتي االنهيىىار) ل حلىىول أجىىل ، دبىىثانيااا  

 الساببولهىذا . نىذاكآالحاكمىة  حياتهىا الغاليىة علىى يىد الطغمىة العسىكرية األلمانيىة فتهااكف  الثورية الشجاعة 

 " التاراكم"  كتابهىا لىىع الىديمقراطي األلمىاني االشىتراكيمن داخل الحى ب  رد الفع  الرسم بالذات كان 

الخاط " تتعىارض مى   كانىت التىيالثورياة  الساتعتاجاتهاال اا  لاهلاي  اسابب الطاااع العظارت جداً،  معاديا  

، لمصاير العظاام الرأسامال  اآلل مفهومها وم  ذلك وبالرغم من . للح ب حينذاك " االنتهازتاإلصالح  

( سوي ت)، كما يؤكد السمةف ن هذه 
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ا، ألن مفهومها للمادية التاريخية، بصور  عامة، ثانوية في عملهال  

 ". الوسطيين"  و " اإلصالحيين" ، وهي أكثر ماركسية حتماً من جمي  نقادها دفميا  وثوريا  كان مفهوماً 

  

"  تاراكم رأس الماال" ، وفي مقدمتها عملها األهىم غاألعمال اإلدتصادية لروزا لوكسمبور قيمةإن كما     

لظواهر هامة  والمقاراات الجديدن األفيار الخصبةالعديد من  تضمنت اتقد، على حقيقة أنهأع تقوم، على ما

هىذا أن  حقيقاةفىي  أيضىا"  تراكم رأس المال" ديمة   تتجلى و. نذاكآفي الرأسمالية الصاعد   تتبفوربدأت 

  .أمر هامبال شك ا مة حول التاريخ وسنن تطور الرأسمالية، وهذالعديد من المالحظات القي   تضمن الكتاب

 

وكان . عملية تطور الرأسمالية تحفي الى  الوسط يير الرأسمال  أدخف غ أن روزا لوكسمبور والنتيجة    

وبغض النظر عمىا إذا . نظرية مارك  Concretization تجسيد ملموسية باتجاه خطون  امةذلك يمثل 

، نحو دضايا لم تكن مبحوثىة مىن الجديدنحو  فكر مارك بدفعت  هاكانت محاولتها هذه دد نجحت أم ال، ف ن

النظريىة فىي  اه تحاليلهىا وصىياغاتهومىا تضىمنت جو ر وأ مية مسا متها العظرياةالل ما يمثوهذا هو . دبل

 ". تراكم رأس المال "عملها األهم 
 

 كىان ،في عملها اإلدتصاد  األهم هىذا ،غروزا لوكسمبورالذ  صاغته  البعا  العظرتويمكن القول إن     

، بغىض النظىر عمىا تضىمنه العمىل للعديىد مىن اإلشىكاليات الطريا  لتعميا  نظرياة اإلمبريالياةبذاتىه  يحم 

الواد  وتعيد بنائه  تقتحماألعمال النظرية األصيلة التي  قيمةإذ هنا تكمن . المثير  للنقد والجدل واالختالف

المنطلقيىة، ولكىن  الفرضاياتلىى العديىد مىن ع البر عاةهذه العملية المعرفية المعقد  تىتم  مجرىففي . نظريا

الباحثين اآلخرين للخوض في معركة جديد  لإلجابة علىى هىذه "  تستف " جديد   أسئفةبمقابل ذلك تنطرل 

مىىن  زواعااة أثااارتكمىىن فىىي أنىىه "  رأس المااال تااراكم: " األهىىم غعمىىل روزا لوكسىىمبور وفضاايفة. األسىىئلة

، فىي مختلى  بقىاع العىالم، باسىتثنا  المنطقىة العربيىة العصىية اللحظةالنقاشات واألسئلة لم يهدأ أوارها لحد 

 روزا لوكسىىمبورغ واطروحىىات. عمىىال العقىىل وطىىر  أفىى  جديىىد  للبحىىثإالتىىي تعىىودت علىىى النقىىل ولىىي  

ومقارباتها النظرية العديد ، التي صاغتها في العديد من أعمالهىا، لىم تعىد ملكىا لتىاريخ سىاب  فقى ، بىل إنهىا 

ما يطرحه تطور الرأسمالية، كتشكيلة عالمية البعد، من تنادضات جديد ،  اسبب سية ورا عيةتتمتع امفمو

، ممىىا يسىىتحث ظااا رن العولمااة وتجفياتهااا الرأساامالية المفموسااةومظىىاهر وتجليىىات جديىىد  ، وفىىي مقىىدمها 

 ياوفرن هىذا أ غروزا لوكسامبورويمكن لعمل . الى أرضية نظرية صلد  تستعدجديد   مقارااتالحاجة الى 

بىالمعنى السىلبي طبعىاً )أساسا لذلك، إذا تمىت درا تىه دىرا   علميىة بعيىدا عىن أ  شىحنة إيديولوجيىة مسىبقة 

 (.لإليديولوجيا

 

التىي  والعتاائ الىذ  دامىت بىه روزا لوكسىمبورغ  التحفيا منعىا أل  التبىاس علىى أن التأكيد ومن المفيد     

التىي  والمرحفاةالذ  أنجى ت فيىه،  التاريخ  السياقا ضمن توصلت اليها في هذا المجال ينبغي النظر اليه

وبغض النظر عن بعض األخطا  النظرية واإلستنتاجات العموميىة، . نذاكآبلغتها الرأسمالية محليا ودوليا، 

الفكىىر الماركسىىي  أيعاا مهمىىة  مسااا مة نظريااة وسياساايةاال أن العمىىل الىىذ  أنج تىىه لوكسىىمبورغ يعىىد 

 فتحا  ،، وطرحىت تحليالتهىا ونتىائ  أبحاثهىا أسىئلة جديىد  وإشىكاليات جديىد ليه عناصىر جديىد إوأضافت 

وهىذه هىي ديمىة العمىل العلمىي الرصىين الىذ  ال يتحىدد هدفىه . الباب أمام معارك نظرية وسىجاالت سىاخنة
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 .أعالهاألستا  اارا يم كبة  ودد وردت اإلشار  اليه في مقالال 911ال ص لتطور الرأسمالينظرية ا، اول سوي ت: قار   



وعمل روزا لوكسىمبورغ . باإلجابة على أسئلة سابقة، بل وبطرل أسئلة جديد  تشكل منطلقا للبحث الالح 

 . من هذا اإلطار بالفعليدخل ض

 

أكثىر  الفي العديىد منهىادقائديةال التي أحاطت بالفكر النظر  لروزا لوكسمبورغ  المحضوراتلقد كانت     

المجىال لىذكرها هنىا، رغىم االشىار  الىى الىبعض   ، وذلك ألسىباب عديىد  ال يتسىأو منهجية مما هي نظرية

منىذ صىدور  انقضا ة ال منية الطويلىة التىي ، وبعد هذه الفسحاآل . منها في اماكن مختلفة من هذه الدراسة

لنصوصىىها العديىىد   األفاا  لقاارا ن  ادئااة يعفااتح، يبىىدو أن هنىىاك حاجىىة ملحىىة ألن " نساار الثااورن" أعمىىال 

 . وخصوصا االدتصادية منها، والتي ظل الصخب يدور حولها لودت طويل

 

فىي ذلىك العصىر  اإلجابىة عليهىا ألسىئلة تحت مىت نتاجاا  كانىت  غروزا لوكسامبور ويمكن القول أن أعمال    

درا تها في الظروف المعاصر  من دون يتعي ن دفى الماركسيين ولهذا . الذ  عاشته هذه الثورية والمفكر 

ظروفهىا التاريخيىة الملموسىة، ونتىاج الصىراعات الكبىر  حىول أفى   نتااإكانىت  أحيام سااقةعلى  التعي 

لمتبدلة كىل الثور  واالشتراكية، في ذلك ال مان الملئ بالعواص  السياسية وتقلبات السياسة وألوان طيفها ا

كمفياارن الطبيعىىي فىىي التىىاريخ،  هىىامكانووضىىعها فىىي  روزا لوكساامبرغلاااإلعتبىىار إعىىاد   تتاايحيىىوم، دىىرا   

. إستشىهدت مىىن أجىل مبادئهىىا التىىي لىم تتخىىل عنهىا لحظىىة واحىىد  ماركساية كبياارن وكمعاضافة ثوريااة ااساافة

 مروراليوم بالتكريم ، رغم يرن جدوبرغم العديد من المالحظات النقدية حول ما طرحته في اعمالها، ف نها 

 .آنفي  والمأساو  عاما على إستشهادها البطولي 911عاما على والدتها و  941

 

 
 

 


